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اإله ــداء

حصيلة جهدي أُهديها لكل طالب علم حيتاجها يف جمال دراسته و حياته و أمتىن
من العزيز القدير أن ينفع بنا اإلسالم واملسلمني .
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املقدمة
احلمد  هل اليي يقول احل وهو يهدي السبيل ،يهب ملن يشاء الفهم وصدق التأويل ويؤيت
احلكمة من يشاء ومن يؤيت احلكمة فقد أويت خريا كثري ومن يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين ،وأشهد
أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ال يشرك يف حكمه أحدا ولن جتد من دونه ملتحدا ،وأشهد أن
حممدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى األمانة اللهم صلي وسلم وابرك عليه وعلى آله وصحبه ،أما
بعد..
جاءت الشريعة اإلسالمية بتسمية جمموعه من العقود اليت يتعامل هبا الناس يف معاشهم
وفصلت أحكامها ومن بينهم عقد الكفالة فقد اهتمت به اهتماما ابلغا العتباره وسيلة هامة من
وسائل التوثي  ،يتم اللجوء إليها عندما ال يكون هناك شهود وال ميلك املدين شيئا يرهنه وال يريد
الدائن أن يقرضه قبل أن حيصل على توثي حبقه عن طري تقدمي كفيل يكفل هيا احل  ،كما تعترب
الكفالة وسيلة من وسائل التعاون بني الناس ،فالكفيل عندما يتربع بكفالته يكون قد أعان الدائن
على إقراض احملتاج إذا كان حيتاج إىل توثي حقه ،وأعان املدين حيث مكنه من احلصول على ما
يقضى به حوائجه وذلك من أعلى مراتب التعاون على الرب ورفع الضي عن الناس ،من أجل هيا
وملا تثريه الكفالة من صعوابت بسبب اآلاثر اليت ترتب عليه وحفاظا على حقوق الدائنني وصوًن هلا
فقد وضع القانون الوضعي ضماًن عاما على مجيع أموال املدين احلاضرة واملستقبلة ،ومن أهم صور
الضماًنت الشخصية الكفالة اليت سنوضح يف هيا البحث ماهيها مع إيراد أدلتها الشرعية وأركاهنا
وأهم خصائها ونتطرق إىل أنواعها يف الشريعة اإلسالمية واألنظمة الوضعية ،متجاوزين عن متييزها عن
النظم القانونية املشاهبة والنتائج املرتتبة على عقد الكفالة املدنية وحقوق أطرافها يف املطالبة القضائية.
والبد ألي عمل أن يعرتيه بعض الصعوابت ،فقد واجهت يف كتابة البحث ضي الوقت،
وقلة املراجع القانونية ،وصعوبة يف اختصار املعلومات القانونية املرتابطة دون اإلخالل ابملعىن والنتائج
املرتتبة واالحكام الواردة؛ إذ الجمال لإلسهاب يف هيا البحث القصري.

الكفالة بني الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية

3

وقد قسمته إىل مباحث ومطالب كالتايل:
 املقدمة. التمهيد. املبحث األول :ماهيه الكفالة وبيان أركاهنا.املطلب األول :تعريف الكفالة شرعا.
املطلب الثاين :تعريف الكفالة قانوًن.
املطلب الثالث :أركان الكفالة يف الشريعة والقانون.
 املبحث الثاين :خصائص الكفالة.املطلب األول :خصائص الكفالة يف الشريعة اإلسالمية.
املطلب الثاين :خصائص الكفالة يف األنظمة الوضعية.
 املبحث الثالث :أنواع الكفالة.املطلب األول :أنواع الكفالة يف الشريعة اإلسالمية .
املطلب الثاين :أنواع الكفالة يف األنظمة الوضعية .
 اخلامتة. املصادر واملراجع.وال أنسى شكر هللا الشكور على فضله ومنته أن وفقين ألقوم هبيا العمل وشكري الوافر لكل
من ساعدين فيه ،اسأل هللا أن جيعل ما قدم يل ساب يف ميزان حسناهتم وأن يوفقنا ملا حيب ويرضى
وجيعل عملنا خالصا لوجهه الكرمي  ..وصلى هللا على نبينا حممد وصحبه أمجعني.
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التمهيد
الكفالة أمر مشروع يف اإلسالم ،ولقد استدل العلماء على مشروعيتها ابلكتاب والسنة واإلمجاع ،فمن
ِ
اع الْملِ ِ
ك َولِ َمن َجاءَ بِِه ِحْ ُل بَعِ ٍري َوأ ًََن بِِه َز ِعيم}öسورة يوسف .واملقصود
الكتاب قوله تعاىل {:قَالُوا نَ ْفق ُد ُ
ص َو َ َ
ابلزعيم هو الكفيل ،كما أن الكثري من الفقهاء قد أمجعوا على جواز الكفالة مع اختالفهم يف الفروع .فقد

ُشرعت حلاجة الناس إليها ولدفع احلرج واعتبارها وسيلة تعاون ومساعدة بينهم ،فعليها يكون الكفيل قد أعان
املدين حيث مكنه من احلصول على ما يقضى به حوائجه وهيا ما أوصاًن به الدين احلنيف وملا فيها من األجر
ول َِّ
َن رجال جاء إِ َىل رس ِ
الََ :ي
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،فَ َق َ
صلَّى َّ
اَّلل َ
العظيم ،ما ورد يف احلديث الشريف َع ِن ابْ ِن عُ َمَر ،أ َّ َ ُ َ َ َ ُ
ول َِّ
اَّللِ؟ وأَي األَعم ِال أَحب إِ َىل َِّ
ول َِّ
َّاس أ ِ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم:
ال َر ُس ُ
اَّلل َعَّز َو َج َّل؟ فَ َق َ
َر ُس َ
صلَّى َّ
اَّلل َ
َْ َ
اَّلل ،أَي الن ِ َ
َحب إ َىل َّ َ
ِ
ِ
َّاس ،وأَحب األَعم ِال إِ َىل َِّ
َّاس إِ َىل َِّ
ِ
ِ
َحب الن ِ
ف َعْنهُ ُك ْربَة ،أ َْو
اَّلل ُس ُرور تُ ْدخلُهُ َعلَى ُم ْسل ٍم ،أ َْو تَكْش ُ
اَّلل أَنْ َفعُ ُه ْم للن ِ َ َ
"أَ
َْ
ِ
ِ
َ ِِف َه ََا
َح ُّ
ب إِ ََّ
ِل ِم ْن أَ ْن أَ ْعتَ ِك َ
اجة ،أ َ
تَطُْرُد َعْنهُ ُجوعا ،أ َْو تَـ ْقضي َع ْنهُ َديْـنًاَ ،وألَ ْن أ َْمش َي َم َع أَخ ِِل ِِف َح َ
ِ
ال َْم ْس ِج ِد يَـ ْع ِِن َم ْس ِج َد ال َْم ِدينَ ِة َش ْه ًراَ ،وَم ْن َك َّ
ضبَهُ َستَ َر َّ
ف َغ َ
اَّللُ َع ْوَرتَهَُ ،وَم ْن َكتَ َم َغْيظَهَُ ،ولَ ْو َشاءَ أَ ْن ميُْضيَهُ
ِ ِ
َ َّ
و ُ
اَّلُ ََ َد َم ْي ِه يَـ ْو ََ تَـ ُُ ُ
ضاهَُ ،مألَ َّ
اَّللُ قَ ْلبَهُ يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة ِرضاَ ،وَم ْن َم َ
اجة َح ََّّت يـُثْبِتَـ َها ،أَثْـبَ َ
أ َْم َ
شى َم َع أَخيه ِِف َح َ
اَ " .1وقبل أن نشرع يف البحث البد من توضيح أهم املصطلحات الواردة:
األََْ َد ُ
الكفيل:

جاء يف املادة  216من جملة األحكام العدلية ،الكفيل "هو اليي ضم ذمته إىل ذمة األخر ،أي اليي
تعهد به األخر ويقال ليلك األخر األصيل أو املكفول عنه".

2

املكفو ُ له:
كما جاء يف املادة  216من اجمللة" ،هو الطالب أو الدائن يف خصوص الكفالة وال يشرتط له أهلية
معينه النعقاد الكفالة ؛ ألنه ال يعود عليه أي ضرر من الكفالة ".

 1الطرباين ،سليمان بن أحد ،املعجم األوسط لطرباين ،ح .88
 2مجلة األحكام العدلية ،ص.06
 3نفس المرجع ،ص.01
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املكفو ُ به:
كما ورد يف املادة  266من اجمللة "هو الشيء اليي تعهد الكفيل إبدائه وتسليمه ،ويف الكفالة ابلنفس
املكفول عنه والكفول به سواء".

1

املكفو ُ عنه :
املكفول عنه أو املدين ليس طرفا يف عقد الكفالة ولكن تنعقد الكفالة ملصلحته ومل تيكر اجمللة تعريفا
للمكفول عنه إال من خالل تعريف الكفيل يف املادة .216

6
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 1مجلة األحكام العدلية ،ص .01
 2نفس المرجع ،ص .06

املبحث األو ُ
ماهيه الكفالة وبيان أركانه.
و لبيان مفهوم البحث نتناول ما يلي:
املطلب األو ُ :تعريَ الكفالة شرعاً.
املطلب الثاين :تعريَ الكفالة َانونً.
املطلب الثالث :أركان الكفالة ِف الشريعة والقانون.
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املطلب األو ُ
تعريَ الكفالة شرعاً .
الكفالة ِف اللغة:
تعين الضم1.تكفل فالن ابلشيء أي الزم نفسه به ومنه ودل عليها القران الكرمي والسنة ألمهية أمرها
{:وَك َّفلَ َها َزَك ِرََّي }Bآل عمران .أي :ضمن زكرَي عليه السالم حضانة مرمي عليها السالم ،وتكفل
كقوله تعاىل َ
ابلقيام أبمرها.

ول َِّ
ٍ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم " :أ ًََن َوَكافِ ُل الْيَتِي ِم
وروي يف
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
حديث عن َس ْه ِل بْ ِن َس ْع ٍد ،قَ َ
صلَّى َّ
اَّلل َ
َك َهاتَ ْ ِ
لسبَّابَِة َوالْ ُو ْسطَىَ ،وفَ َّر َق بَْي نَ ُه َما قَلِيال" 6.والكفيل هو الضامن والكافل هو اليي يعول
ني ِيف ْ
َش َار ِاب َّ
اجلَن َِّةَ ،وأ َ
إنساًن وينف عليه.فالكفالة تنعقد بني طرفني مها الكفيل واملكفول له وهو الدائن ،أما املدين وهو املكفول عنه
فليس طرفا يف عقد الكفالة..

3

والكفالة هي الضمان :أي ضمنه وكفل ابلرجل يكفل ويكفل كفال وكفوال ،وكفالة ،وكفل وتكفل به
كله :ضمنه ،وأكفله إَيه وكفله :ضمنه ،وكفلت عنه املال لغرميه وتكفل بدينه تكفال .ويف التهييب :وأما الكافل
فهو اليي كفل إنساًن يعوله وينف عليه وكفل فالن املال :أي ضمنه.

4

الََِ :سعت رس َ ِ
ول" :الْعا ِريةُ مؤَّداة ،و َّ ِ
 هل صلَّى َّ ِ
يم
ول َ
ويف حديث َع ْن أَِِب أ َُم َامه ،قَ َ ْ ُ َ ُ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ،يَ ُق ُ َ َ ُ َ َ
الزع ُ
َغا ِرم ،والدَّين م ْق ِ
ض ٌّي" والزعيم غارم" 5أي أن الزعيم وهو الكفيل يتحمل غرامة بتحمله ضمان رجوع احل إىل
َ ُْ َ
صاحبه سواء أكان عينا أو دينا أو نفسا".

2

 1مصطفى ،إبراهيم وآخرون ،املعجم الوسيط ،اجلزء الثاين ،ص . 466
 6البخاري ،حممد بن إَساعيل أبو عبدهللا اجلعفي ،اجلامع الصحيح املختصر ،ح .668
 3أبو مشايخ  ،سعاد توفي سليمان ،عقد الكفالة املدنية واآلاثر املرتتبة عليه -رسالة ماجستري ، -جامعة النجاح العربية ،ص.64
 4الوهييب ،سلطان حممد ،حبث بعنوان –الكفالة بني الشريعة والقانون، -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،ص . 5
 5ابن اجلوزي ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرحن بن علي بن حممد ،،التحقي يف مسائل اخلالف ،ح .1548
 2أبو مشايخ  ،سعاد توفي سليمان ،مرجع ساب  ،ص . 16
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ومثل الكفالة يف داللتها على الضمان :الضمان والزعامة واحلمالة والقبالة ،قال املازري يف شرح
التلقني :احلمالة يف اللغة والكفالة والضمان والزعامة كل ذلك مبعىن واحد.

1

الكفالة ِف االصطالح:
ال ختتلف عن معناها يف اللغة وقد اختلف العلماء يف إعطاء الكفالة معىن واحد فمنهم من أطل عليه
لفظ الضمان ومنهم من فرق بني الكفالة والضمان .
ومن خالل ذلك تعددت تعريفات الفقهاء للكفالة ،على النحو اآليت:
 /1تعريف احلنفية للكفالة هي :ضم اليمة إىل اليمة يف املطالبة .والكفالة هي ضم ذمه الكفيل اىل ذمة األصيل
يف املطالبة ابلنفس أو دين أو عني .

6

وعرفها ابن عابدين أبهنا :ضم ذمة الكفيل إىل ذمة األصيل يف املطالبة مطلقا بنفس أو دين او عني مغصوبه،
وهيا التعريف اختاره أكثر احلنفية ،وذلك ألنه اشتمل على األنواع الثالثة للكفالة وهي :كفالة الدين ،وكفالة
العني ،وكفالة النفس .

3

 /6تعريف الشافعية :الكفالة ابلضمان والضمان شرعا هو :عقد يقتضي التزام دين اثبت يف ذمة الغري أو
احضار عني مضمونة أو بدن من يستح حضوره.

4

 /3تعريف املالكية :الكفالة هي التزام مكلف غري سفيه دينا على غريه أو طلبه من عليه ملن هو له مبا يدل عليه
وأيضا  :هي شغل ذمة أخرى ابحل .

5

 /4تعريف احلنابلة :الضمان هو :ضم ذمة الضامن إىل ذمة املضمون عنه التزام احل  ،فتثبت يف ذمتهما مجيعا.
وعرفت أيضا :التزام من يصح تربعه أو التزام مفلس برضامها ما وجب على غريه أو ما جيب على غريه
مع بقائه عليه.

2

 1د .املوسى ،حممد بن إبراهيم ،نظرية الضمان الشخصي للكفالة ،ص .131
 6نفس املرجع ،ص.136
 3أبو مشايخ  ،سعاد توفي سليمان ،مرجع ساب  ،ص .8
 4نفس املرجع ،ص.6
 5د .املوسى ،حممد بن إبراهيم ،مرجع ساب  ،ص . 131
 2نفس املرجع ،ص .143
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ويرى كال من املالكية والشافعي واحلنابلة أن الكفالة هي :أن يلتزم الرشيد إبحضار بدن من يلزم حضوره
يف جملس احلكم .فاحلنفية يطلقون الكفالة على كفالة املال والوجه ،واملالكية والشافعية يقسمون الضمان إىل
ضمان املال وضمان الوجه ،ويطل الشافعية الكفالة على ضمان األعيان البدنية.
وأما عند احلنابلة :فالضمان يكون التزام ح يف ذمة شخص آخر ،والكفالة التزام حبضور بدنه إىل جملس
احلكم وينتج عن هيا االلتزام تتعدد اليمم أمام الدائنني حبيث تشغل ذمة الكفيل هبيا الدين مع بقائه شاغال ليمة
املدين األصلي وميكن للدائن ح الرجوع على الكفيل أو على املدين أيهما شاء ومطالبته أبداء الدين إليه.

K KK

 1أنظر .سلطان الوهييب ،مرجع ساب  ،ص .2

1

الكفالة بني الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية

16

املطلب الثاين
تعريَ الكفالة َانونً .
نصت وثيقة الكويت على الكفالة بوصفها عقد التوثيقات الشخصية ابملواد من  873إىل 614
فالكفالة طبقا للوثيقة هي":عقد مبقتضاه يضم شخص ذمته اىل ذمة املدين يف تنفيي التزام عليه ،أبن يتعهد للدائن
أبدائه اذا مل يؤده املدين" .وقد عرضت الوثيقة الكفالة شأهنا شأن حوالة احل وحوالة الدين.
وعرف القانون املدين الكفالة أبهنا "عقد مبقتضاه يكفل شخص تنفيي التزام أبن يتعهد للدائن أبن يفي
هبيا االلتزام ،إذا مل يفي به املدين نفسه" .وهي هو التعريف املختار والشامل ملعىن الكفالة.

1

وذكرت جمله االحكام العدلية يف املادة  216تعريف الكفالة هي "ضم ذمه إىل ذمه يف مطالبة شيء يعين أن يضم
أحد ذمته إىل أخر ويلتزم أيضا ابملطالبة اليت لزمت ح ذلك ".

6

وعرف القانون املصري الكفالة يف املادة " 776عقد مبقتضاه يكفل شخص تنفيي التزام ابن يتعهد
لدائن ابن يفي هبيا االلتزام إذا مل يفي به املدين نفسه ".

3

تناوهلا القانون املصري بوصفها من الضماًنت الشخصية كالتضامن بني املدينني وعدم انقسام الدين سواء كانت
الكفالة عقد أو ضمان شخصي فهي تنطوي على معىن تضمني الدين يف ذمة من املدين له .وقد عرفها يف املادة
 776أبهنا" :عقد مبقتضاه يكفل شخص تنفيي التزام أبن يتعهد للدائن أبن يفي هبيا االلتزام إن مل يفي به املدين
نفسه".

4

وخلص الفقه من تعريف الكفالة إىل بيان خصائصها .فأمكن التفرقة بينها وبني غريها من األنظمة
القانونية اليت قد تتشابه معها أو ختتلط هبا .فإن مصادر التزام املدين بتقدمي كفيل متعددة ،فبعضها مصدره
القانون ويسمى الكفالة القانونية وبعضها مصدره حكم القضاء وهيه هي الكفالة القضائية وبعضها مصدره العقد
واالتفاق.

5

 1حممد زيدان ،أحكام الكفالة ابملال (دراسة مقارنه ) ،ص 5

 2جملة االحكام العدلية ،مرجع ساب  ،ص.26

 3أبو مشايخ  ،سعاد توفي سليمان ،مرجع ساب  ،ص.66
 4د .الزقرد ،احد السعيد ،الوجيز يف نظام املعامالت السعودي ،ص .11
 5نفس املرجع.17 ،
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ومن ذلك نستنتج من التعريف القانوين للكفالة ما يلي:
 -1انضمام ذمة مالية أخرى إىل ذمة املدين يف ضمان تنفيي االلتزام.
 -6أن عبارة ( إذا مل يفي به املدين نفسه ) جيب أن ال يفهم منها أن التزام الكفيل معل على شرط واقف وهو
عدم قيام املدين ابلوفاء؛ وإمنا تعهد الكفيل منجز ولكن يقصد منها التزام الكفيل اتبع اللتزام املدين األصلي .
 -3أنه من املمكن أن يكون التزام الكفيل مبلغا من النقود أو إعطاء شيء غري ذلك أو يكون عمال أو امتناع
عن عمل؛ فإذا كان شيء غري النقود وجب عليه التعويض من جراء إخالله اباللتزام .
 -4ال يشرتط أن يكون املكفول أو الكفيل شخصا طبيعيا  ،بل جيوز أن يكون شخصا معنوَي .

K KK
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املطلب الثالث
أركان الكفالة .
إن كان عقد الكفالة ابملعىن الضي ال يكون إال بني الكفيل والكفيل له (الدائن) ،إال أن تعريف الكفالة
يدل على أن هناك شخصا اثلثا يهمه األمر ،هو املدين األصلي وهو املكفول عنه (املدين) ابإلضافة إىل املكفول
به (حمل عقد الكفالة أو موضوعها ) إذا تقوم الكفالة على ركنني رئيسني مها:
 -1وجود التزام أصلي صحيح بني الدائن واملدين وجدت الكفالة لضمان الوفاء به .
 -6اإلجياب والقبول ،أي اجتاه إرادة كل من الكفيل والدائن إلبرام عقد الكفالة .

1

ويف عقد الكفالة ذهب احلنفية على طريقتهم يف العقد إىل أن الكفالة ليس هلا إال ركن واحد وهو
الصيغة ،أي أهنا مؤلفة من اإلجياب والقبول ،واإلجياب من الكفيل ،والقبول من الطالب أي املكفول له.
و ذهب الشافعية إىل أن الكفالة هلا مخسة أركان :الكفيل  -املكفول له  -املكفول عنه  -املكفول به  -الصيغة.
وبيان كل واحد من هيه األركان كالتايل:
 -1الكفيل :هو اليي يتكفل إبحضار املكفول ليؤدي ما عليه والبد من أهلية التربع إبن يكون ابلغ عاقل خمتار
راشد.
 -6املكفول له :وهو صاحب الدين.
 -3املكفول عنه :هو املدين اليي قام الكفيل بضمان دينه.
-4املكفول به :هو الدين أو العني .ويشرتط أن يكون ميكن استيفاؤه من الضامن وأن يكون ملوما.
-5الصيغة :تصح الكفالة بكل لفظ فهم منه الضمان وعرفا كأن يقول شخص ألخر :كفلت لك دينك اليي
على فالن أو حتملته أو التزمته .

6

 1سلطان الوهييب ،مرجع ساب  ،ص.7

 6حبث حول الكفالة-العقود اخلاصة والتأمينات ، /http://www.droit-dz.com/forum/threads/3333 ،-ج .6
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وبناء على ذلك فالكفالة تتطلب شروطا كي يصح عقدها وهي:
أوالً :الرضا بني الكفيل والدائن يف عقد الكفالة من أهم خصائصه أنه رضائي ابتفاق الفقهاء وال يتم إال
ابإلجياب وقد اخيت جملة األحكام العدلية بيلك حيث نصت يف املادة " 261تنعقد الكفالة إبجياب الكفيل
وحده ولكن إن شاء املكفول له ردها فله ذلك" 1وجيب أن يكون رضا الكفيل خاليا من عيوب الرضا يف القواعد
العامة وهي :اإلكراه ،الغلط ،التدليس أو التغرير املقرتن بغنب ،االستغالل ،ورضا املكفول غري معترب يف عقد
الكفالة ألنه ليس طرفا فيها .
اثنياً :األهلية وقد امجع شراح جملة األحكام العدلية على أهلية التربع للكفيل ونصت يف املادة 268
على " يشرتط يف انعقاد الكفالة كون الكفيل عاقال ابلغا فال تصح كفالة اجملنون واملعتوه والصيب ولو كفل حال
صباه ال يؤخي وإن أقر بعد البلوغ هبيه الكفالة ".

6

وأهلية الدائن فهي تعترب عمال ًنفعا حمضا فال يلزم أهليه ُمعينه له إذا كانت الكفالة بدون مقابل إلهناء اشرتاط
قبوله لصحة عقد الكفالة وتنفييه .وأهلية املكفول عنه ال يشرتط أن يكون عاقال ابلغا فتصح الكفالة بدين

اجملنون والصيب .
اثلثاً :إثبات عقد الكفالة وتفسريه مل يشرتط إثبات الكفالة ابلكتابة يف جملة األحكام العدلية ولكن
اشرتطت وجود لفظ يدل على معىن الضمان أو التعهد وااللتزام يف العرف أو العادة فلو قال أًن كفيل أو ضامن
انعقدت الكفالة حبقه.
والقانون املصري جاء يف املادة  "773ال تثبت الكفالة إال ابلكتابة ولو كان من اجلائز إثبات االلتزام األصلي
ابلبينة " .و التفسري قد يكون تعبري اإلرادة صرحيا و اثبتا ابلكتاب و جملة األحكام نصت يف املادة  "16األصل
يف الكالم احلقيقة "فاألصل اعتماد اإلرادة الظاهرة إال إذا ظهرت قرينة املخالفة .

3

ومما ورد من تعريف الكفالة و أركاهنا تبني أن الكفيل يضم ذمته إىل ذمة املدين ،فيصبح للدائن ضماًنن
مها :ضمان عام على كافة أموال املدين ،وضمان على أموال الكفيل ،وتفريعا على ذلك إذا أعسر الكفيل واملدين
معا؛ فأن الضمان العام لدائن يظل مهددا وهيا هو الفرق بني الكفالة كتأمني شخصي و التأمينات العينية.

 1جملة األحكام العدلية ،ص .21
 6نفس املرجع ،ص .26

 3أبو املشايخ ،سعاد توفي سليمان ،مرجع ساب  ،ص .22
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ومما نصت عليه الكفالة يف وثيقة الكويت والقانون املصري أهنا عقد بني الدائن والكفيل ،واملدين ليس
طرفا فيها بل ال يشرتط لنفاذ الكفالة رضاء املدين ،حيث أنه من املمكن أن تتم دون علمه وابلرغم من معارضته،
واجته مجهور الفقه اإلسالمي أبن الكفالة ليست عقدا بل تتم إبرادة الكفيل وحدها .واشرتط أن الكفالة ال يصح
ضماهنا إال أذا كان املكفول به مضموًن على األصيل دينا أو عينا أو نفسا معلومة ،وأن يكون مقدور التسليم من
الكفيل وفضال عن ذلك اشرتط النظام السعودي يسار الكفيل وأن يكون سعودي اجلنسية النعقاد صحة
الكفالة.

K KK

املبحث الثاين
خصائص الكفالة.
نوضح يف هيا املبحث ما حتتوي الكفالة من خصائص:
املطلب األو ُ :خصائص الكفالة ِف الشريعة اإلسالمية.
املطلب الثاين :خصائص الكفالة ِف األنظمة الوضعية.
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املطلب األو ُ
خصائص الكفالة ِف الشريعة اإلسالمية.
جاء ذكر خصائص الكفالة متناثراً ِف كتب الفقه ،وهي:
 -1ينعقد عقد الكفالة مبجرد الرتاضي بني الكفيل والدائن ،وال حيتاج يف انعقاده إىل شكل خاص ،جاء
يف فتح القدير قوله(:وتنعقد إذا قال تكفلت  )...فلم يشرتط شيئا غري ذلك من كتابة وحنوها.
 -6الكفالة عقد الزم من جهة الكفيل  ،وهو ابلتزامه البد أن يقوم بوفاء الدين للدائن ،وال يستقل
بفسخه بدون رضا املكفول له فسالمة ح املكفول له تعلقت بتعهد الكفيل ،وعنده فسخه دون رضاه إضرار
به ،أما الدائن فال يلتزم بشيء حنو الكفيل وجيوز له فسخ العقد ولو مل يرض الكفيل .
 -3الكفالة من عقود التربعات ألن الكفيل بعمله هيا مل أيخي شيئا معاوضة ،وغنما بيل التزامه رفعا
للضي واملشقة عن املدين ،جاء يف كشاف القناع( :وال يصح الضمان إال من جائز التصرف).
وفسر ذلك أبنه ممن يصح تصرفه يف ماله ألنه إجياب مال بعقد فلم يصح من غري جائز التصرف كالبيع،
واشرتاط الفقهاء أهلية التربع يدل على أهنم يعتربوهنا من عقود التربع ،وليس من عقود املعاوضات .
 -4األصل يف الكفالة هو التزام املدين األصلي ،والتزام الكفيل اتبع لاللتزام األصلي ،وليس هيا االلتزام
قائما بياته ،وتبعية هيا االلتزام تقتضي أن يكون التزام الكفيل يف حدود التزام املكفول ،وهليا يطل على عقد
الكفالة أبنه عقد اتبع .ذلك إن العقود إما أن تكون أصلية وهي :كل عقد يكون مستقال يف وجوده غري متفرع
عن أمر أخر على سبيل التبعية ،وقد تكون تبعيه وهي :كل عقد يكون اتبعا حل أخر ،وملحقا به يف وجوده و
زواله .فالكفالة والرهن كالمها توثي لغريه فال ينعقدان ابتداء إذا مل يكن يف مقابلهما ح أخر اثبت أو متوقع،
وتنعقد الكفالة يف مقابل ما يثبت من دين ،فتكون اتبعه هليا الدين تزول بزواله فلو ابرأ الدائن املدين األصيل،
سقطت الكفالة عن الكفيل تبعا لسقوط الدين .

1

K KK

 1أنظر .د .املوسى ،حممد بن إبراهيم ،مرجع ساب  ،ص .136-166
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املطلب الثاين
خصائص الكفالة ِف األنظمة الوضعية.
-8الكفالة عقد رضائي:
إن القانون مل يشرتط يف الكفالة أي شكل خاص فهي ختضع للقاعدة العامة يف إبرام العقود وهي قاعدة
الرضا فالكفالة تنعقد برتاضي أطرافها ،الدائن والكفيل .ففي وثيقة الكويت ورد يف نص املادة  874أنه "يكفي
النعقاد الكفالة وجعلها ًنفية إجياب الكفيل ما مل يردها املكفول له ،وابلتايل هي مل تشرتط الرضا الصريح أو
املكتوب من الكفيل".
كيلك يف القانون املدين املصري ورد يف نص املادة  773أنه "تنعقد من دون اشرتاط شكل خاص
وذلك ابلرغم النص على أن الكفالة ال تثبت إال ابلكتابة ،فالكتابة هنا ليست شكال ضرورَي للعقد النعقاده بل
هي وسيلة لإلثبات ،وخيضع إثبات الكفالة للقواعد العامة يف اإلثبات ،وجيب التعبري عنها صراحة من قبل
الكفيل" حبيث جيوز إثبات الكفالة مبا يقوم مقام الكتابة كاإلقرار و اليمني وعلى ذلك فتنعقد الكفالة مبجرد
الرتاضي بني الكفيل والدائن وأن الرتاضي وحده مع توافر الشروط األخرى ِ
كاف النعقاد الكفالة بدون أي شكلية
كالكتابة العرفية والرَسية مثال .ويواف القانون اجلزائري يف هيا األمر طبقا ملا ورد يف نص املادة  245من القانون
املدين .وابلتايل تتم الكفالة مبجرد اقرتان القبول مع االجياب ،وذلك دون احلاجة الختاذ أي إجراء أخر ،رغم نص
قوانني بعض الدول على اشرتاط الكتابة يف اإلثبات ،فالكتابة حسب املنظم السعودي ليست ضرورية لإلثبات ومل
يشرتط شكل خاص لكن املنظم يف جهة أخرى أورد نص يوجب توثي الكفالة أمام كاتب العدل إذا أريد
االعتداد هبا أمام القضاء حىت يعمل هبا لدى احملاكم الشرعية بال بينة.

1

 -2الكفالة عقد ضمان:
فالكفالة تقوم أصال على تعدد املدينني دون أن يكون ذلك تضامنا فيما بينهم ،حيث ختول الدائن
ضمان عام ليس فقط على أموال مدينه ،كما هو الشأن يف أحكام الضمان العام ،وإمنا كيلك على أموال الكفيل
فهي تعترب من عقود التوثيقات الشخصية على تعبري وثيقة الكويت أو من عقود الضمان اخلاص.
 1أنظر .د .الزقرد ،احد السعيد ،مرجع ساب  ،ص ، 66-61حبث حول عقد الكفالة ،مرجع ساب  ،ج.1
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وقد يُقدم الكفيل أحياًن ماال مملوكا له ضماًن لدين الدائن ويسمى يف هيه احلالة ابلكفيل العيين وتسمى

كفالته ابلكفالة العينية أما الكفيل العادي فيسمى ابلكفيل الشخصي وتسمى الكفالة الشخصية وإذا أطل لفظ
الكفيل أو الكفالة دون حتديد فيكون املقصود هو الكفيل الشخصي والكفالة الشخصية.

1

 -4الكفالة عقد ملَُ جلانب واحد:
إن الكفالة عقد ملزم جلانب واحد وهو الكفيل ،اليي يلتزم قبل الدائن بوفاء الدين إذا مل يوفه املدين،
بينما ال يلتزم الدائن قبل الكفيل ،إال أنه من املمكن أن يلتزم الدائن ابلتزام قبل الكفيل ،وعندها تكون ملزمة
جلانبني .وال يغري من طبيعة الكفالة أهنا عقد ملزم جلانب واحد أن يتقاضى الكفيل مقابال من املدين ،وإذا نشأت
للكفيل أي حقوق قبل املدين فإن مصدر هيه احلقوق ليس عقد الكفالة ،بل عقد آخر بني الكفيل واملدين أو
الفضالة أو اإلثراء بال سبب.
وهيا وهو الرأي السائد يف الفقه جاء يف جملة االحكام -العدلية يف املادة  "261تنعقد الكفالة إبجياب
الكفيل وحده " فهي تصدر وتنفي من الكفيل فقط .فهي حبسب األصل عقد الزم للكفيل غري الزم للدائن
ويرتتب بشي يف عقد الكفالة .وذلك أيضا هو ما نص عليه القانون اجلزائري.
ويف القانون املدين املصري اعترب معظم الشراح أن عقد الكفالة ملزم جلانب واحد  ،بينما اعتربه
آخرون ملزما جلانبني بدليل املادة  784واليت تنص على "التزام الدائن ابحملافظة على التأمينات اليت تضمن احل
جبانب الكفالة ،وإال وجب أن تربأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن خبطئه من أتمينات".

6

 -3الكفالة عقد تربع أو معاوضة:
الكفيل قد يكون متربعا للمدين ابلكفالة وقد يكون متربعا حبقه يف الرجوع عليه بعد الوفاء ابلدين وقد
ال يكون متربعا له بشيء من ذلك بل كفالة مقابل مبلغ نقدي مع حفظ حقه يف الرجوع مبا يوفيه للدائن ويصبح
عقد معاوضة كل هيا ال يؤثر يف طبيعة عقد الكفالة ألن العالقة بني الكفيل واملدين خارجه عن هيا العقد إذ
املدين أجنيب عن عقد الكفالة.

 1أنظر .د .الزقرد ،احد السعيد ،مرجع ساب  ،ص ، 66-61حبث حول عقد الكفالة ،مرجع ساب  ،ج.1
 6أنظر .أبو املشايخ ،سعاد توفي سليمان ،مرجع ساب  ،ص  ،12د .الزقرد ،احد السعيد ،مرجع ساب  ،ص. 63-66
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وتقرير ما إذا كانت الكفالة تربعا أو معاوضة ينظر فيه إىل طرفها ،ومها الدائن والكفيل ،فإذا كان
التزام الكفيل قبل الدائن من دون مقابل اعتربت الكفالة عقد تربع ،وإذا التزم الدائن إبعطاء الكفيل مقابال كانت
الكفالة معاوضة .وإن اعتبار الكفالة عقد تربع أو معاوضة له أمهية ابلغة وذلك نتيجة لآلاثر اليت ترتتب عليه،
ومنها:
 -1فإذا كان العقد تربعا فإن الكفالة تعد من األعمال املدنية وليست من األعمال التجارية حىت لو كان الكفيل
اتجرا أما إذا احرتف األعمال التجارية مبقابل كما حيدث يف البنوك فهي عمل جتاري ،وابلتايل تكون عقد
معاوضة.
 -6يشرتط يف عقد التربع أهليه املتربع وهو الكفيل  ،أما يف عقد املعاوضة فيشرتط أهلية التصرف.

1

 -5الكفالة عقد تبعي:
إن التزام الكفيل اتبع لاللتزام املكفول وهو التزام املدين األصلي ،حبيث أنه إذا مل يقم املدين ابلوفاء
ابلدين تكفل به الكفيل .وعليه ال تقوم الكفالة بياهتا ،بل تقوم اتبعة لاللتزام األصلي وتضمن الوفاء به للدائن
إذا مل يقم به املدين.
كما جاء يف جملة االحكام العدلية  231على "يشرتط يف الكفالة ابملال أن يكون املكفول به مضموًن
على األصيل ،يعين أن ايفاؤه يلزم األصيل "
وتبعية الكفيل تقتضي أن تكون التزام الكفيل يف حدود االلتزام ابملكفول فال يكون بقيمة أكرب أو
بشروط أشد وإن جاز أن يكون بقيمة أقل وشروط أخف ،وهيه التبعية يف الكفالة هي اليت متيزها عن نظم
قانونية أخرى تؤدي إىل التزام شخص بدين على آخر وقد يقوم االشتباه بينها وبني الكفالة كالتضامن واإلًنبة
والتعهد عن الغري.

6

وقد أشارت وثيقة الكويت إىل تبعية التزام الكفيل يف املادة  866بقوهلا" :إذا وقعت الكفالة مطلقة
فإن التزام الكفيل يتبع التزام األصيل معجال كان أو مؤجال" .ويف القانون املصري جاء تعريف الكفالة أن الكفيل

 1أنظر .د.الزقرد ،احد السعيد ،مرجع ساب  ،ص ،64أبو املشايخ ،سعاد توفي سليمان ،مرجع ساب  ،ص  ،61-16سلطان الوهييب ،
مرجع ساب  ،ص . 16
 6أنظر .نفس املرجع الساب .
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يتعهد بتنفيي التزام إذا مل يفي به املدين نفسه ،ومعىن ذلك أن التزام الكفيل يكون اتبعا اللتزام املدين..

1

وعلى هيا فإن التزام الكفيل وإن كان اتبعا لاللتزام األصلي ،إال أنه ليس التزاما معلقا على شرط واقف،
وهو عدم قيام املدين ابلوفاء ابلتزامه بل هو التزام ابت .وأن الشرط أمر عارض يعل عليه التزام املدين واألصل أن
يكون االلتزام بسيطا ،أما التزام الكفيل على عدم وفاء املدين ابلتزام  ،فهو أمر جوهري يف عقد الكفالة.

K KK

 1أنظر .د.الزقرد ،احد السعيد ،مرجع ساب

 ،ص  ، 67-64موقع كنوز القانونhttp://konouz.com ،

املبحث الثالث
أنواع الكفالة .
و لبيان صورة الكفالة نتطرق ملا يلي:
املطلب األو ُ :أنواع الكفالة ِف الشريعة اإلسالمية .
املطلب الثاين :أنواع الكفالة ِف األنظمة الوضعية .

الكفالة بني الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية

22

املطلب األو ُ
أنواع الكفالة ِف الشريعة اإلسالمية.
قسم الفقهاء الكفالة إىل نوعني :كفالة نفس و كفالة مال.
أوالً :كفالة النفس:
قد عرف احلنفية كفالة النفس أبهنا :ضمان إحضار املكفول به .وهي اليت يكفل فيها شخص تسليم
شخص معلوم.
وعرفها املالكية :التزام اإلتيان ابلغرمي عند حلول األجل.
وتعرض لتعريفها الشافعية :هي التزام إحضار املكفول أو جزء شائع منه .أو التزام احضار املكفول إىل املكفول له
للحاجة .
كما عرفها احلنابلة :هي التزام رشيد برضاه إحضار مكفول به تعل به ح مايل إىل مكفول له.

1

كفالة النفس جائزة عند اجلمهور ،ابلرغم من اعرتاض البعض عليها على أساس عدم قدرة الكفيل على
تسليم املكفول .ومن مث يكون قد كفل ما ال قدرة له عليه وال يف استطاعته .و حيتج على ذلك أبنه ميكن للكفيل
االستعانة أبعوان القاضي لتسليمه فإذا مل يتمكن عليه حتمل الدين  .وقد أشارت وثيقة الكويت إىل كفالة النفس
ابإلضافة إىل كفالة املال ابملواد  838وما بعدها ،وعرفت كفالة النفس أبهنا" :التزام الكفيل إبحضار املكفول يف
الوقت املعني عند طلب املكفول له  ،فإن مل يفعل جاز للمحكمة أن تقضي عليه بغرامة هتديدية ،وهلا أن تعفيه
منها إذا أثبت عجزه عن إحضاره".

6

والكفالة ابلنفس هي ( الكفالة البدنية ) وهلا العديد من السمات :
-1أن عقد الكفالة البدنية عقد جائز يف ابتدائه فهو عقد رضائي .
 -6أن عقد الكفالة البدنية خاص يف احلقوق املالية فقط دون قضاَي احلدود والقصاص .

 1د .املوسى ،حممد بن إبراهيم ،مرجع ساب  ،ص.186-187
 6زَيد ،احد حممد ،الدفع ابلتجريد يف عقد الكفالة -رسالة ماجستري ، -جامعة الشرق األوسط  ،ص .66
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 -3أن الكفيل ابلبدن أن مل يسلم املكفول له ببدنه اىل املكان احملدد حسب عقد الكفالة أو امتنع عن إحضاره
فانه يضمنه املكفول .
 -4كيلك قد تكون الكفالة مؤقته أو مؤجله .
فالكفالة املؤقتة :هي اليت حتدد فيها مسؤولية الكفيل مبده معينه يربأ بعدها من التزامه .

1

والراجح عند احلنفية إذا كان دين الكفيل معجال ودين املدين األصلي مؤجال فهيا جائز ،وعليه نصت
األحكام العدلية يف املادة "263ال يطالب الكفيل يف الكفالة املؤقتة أال يف مدة الكفالة".
أما عند احلنابلة فالتزام التعجيل املؤجل غري صحيح .وفرقوا بني الكفالة ابلنفس والكفالة ابملال والكفالة
ابلنفس من اجلائز توقيتها وال جيوز يف الكفالة ابملال.
وقد أجاز املالكية الكفالة املؤقتة بشرط أن يكون موسرا ولو يف أول األجل فقط.
ويف القانون املقارن جيوز توقيت الكفالة حبيث جيوز التزام الكفيل مضافا إىل أجل فاسخ حبيث ينقضي
حبلول األجل التزامات الكفيل مامل يطالبه الدائن.
وأجاز مجهور الفقهاء الكفالة املؤجلة وجاء يف املغىن البن قدامه أبنه" إذ ضمن الدين احلال مؤجال صح ،ويكون
حاال عن املضمون عنه مؤجال على الضامن"
ونصت جملة األحكام الشرعية يف املادة  1662أبنه " يصح ضمان الدين احلال مؤجال و جيوز أن
يضمن الكفيل دين مؤجل إىل أجل أبعد من املدين األصلي"

6.

وابلرغم من هيا االلتزام اليي يقع على عات الكفيل إال أنه يربأ من الكفالة يف حاالت:
-1أبراء املكفول له الكفيل من الكفالة (املادة  226من اجمللة ).
 -6تسليم املكفول به للمكفول له (املادة  256من اجمللة) وال يشرتط أن يسلم الكفيل ابليات املكفول به
للمكفول له  ،فيجوز ان يسلم كفيل الكفيل.
-3وفاة املكفول به او وفاة الكفيل ،فيربأ الكفيل وكفيل الكفيل من الكفالة ،ولكن ال يربأ الكفيل وكفيل الكفيل
من الكفالة إذا تويف املكفول له ،وحي للورثة ان يطالبوا ابملكفول به (املادة  222من اجمللة).

 1د .الشويعر ،عبدالسالم بن حممد ،عقد الكفالة وتطبيقاته احلديثة ،ص . 66
 6أنظر .د .الزقرد ،احد السعيد ،مرجع ساب  ،ص ،67أبو املشايخ ،سعاد توفي سليمان ،مرجع ساب  ،ص .68

الكفالة بني الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية

24

-4دفع مبلغ الكفالة اليي تعهد به الكفيل إذا مل حيضر املكفول به.
ومل أيخي النظام املصري ابلكفالة ابلنفس مع ضرورة احلاجة العملية هلا.

1

اثنياً :كفالة املا ُ:
وهي اليت يلتزم فيها الكفيل ابلتزامات مالية ،وهيا االلتزام قد يكون عمال ،أو امتناعا عن عمل ،أو التزام
إبعطاء شيء ،وقد أمجع اهل العلم على مشروعية الكفالة ابملال.
وهي اهم أنواع الكفالة وفيها حيق غايته من التوثي والضمان وأن االلتزام يف هيه الكفالة يكون التزاما
ماليا ،وهي ضم ذمة الكفيل أي ذمة األصيل يف املطالبة بدين أو عني .وقد عرفتها جملة األحكام العدلية ابهنا
"أداء مال ككفالة أحد أو دين صحيح".

6

وهي اليت يلتزم هبا الكفيل أبداء مال التزام املدين ابلوفاء به للدائن وهيه الكفالة تشمل أنوع الكفالة
األخرى خارجا عنها كفالة النفس .كما أهنا قد تكون مطلقة وهي اليت أتيت دون قيد التأجيل أو التعجيل أو
التقسيط ،مثاهلا :أن يقول شخص أًن كفيلك قبل فالن وحنو ذلك دون تقييد بوقت .ويرى الفقهاء أن إطالق
الكفالة صحيح  .وقد تكون مؤقتة وهي اليت تتحدد فيها مسؤولية الكفيل مبدة معينة يربأ بعدها من التزامه كقوله:
أًن كفيلك قبل فالن ملدة شهر وعند انقضاء هيه املدة دون مطالب .
وهيا النوع من الكفالة ما يطل عليه يف اللوائح و األنظمة السعودية ( الكفالة الغرامية ) .
فهي تشمل الصفات واخلصائص األساسية له واليت متيزه عن العقود األخرى وهي:
 -1أن عقد الكفالة املالية هي ضم اليمتني يف املطالبة ويف ثبوت احل أيضا .
فتشتغل ذمة األصيل و ذمة الكفيل معا ابحل املكفول به  ،و يوضح ذلك القول "ابلتزام احل " و لصاحب احل
أن يطالب أي منهما ابتداء ،وأن دين الكفالة يثبت يف ذمة الكفيل حىت بعد موته ،وأن الكفالة تشمل الديون
الثابتة يف ذمة املدين األصلي احلالية و يشمل املستقبلية.
 -6أن عقد الكفالة ضم لليمتني فال يشرتط رضا املكفول له لصحة الكفالة فهي إرادة منفرده للكفيل وحده.
-3أن التعبري للح شامل جلميع احلقوق فهي كما تكون يف الديون تصح يف األعيان املضمونة بنفسها.

 1انظر .د .الزقرد ،احد السعيد ،مرجع ساب  ،ص ،67أبو املشايخ ،سعاد توفي سليمان ،مرجع ساب  ،ص .68
 6أنظر .د .الزقرد ،احد السعيد ،مرجع ساب  ،ص.66-68
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-4أنه عقد جائز االبتداء ،ولكنه يؤول اىل اللزوم بعد عقده فال جيوز الرتاجع عنه اذا انعقد صحيحا إال ابلوسائل
اليت تنتهي هبا الكفالة .
 -5عقد الكفالة يعد من عقود التربع لضم ذمه اىل ذمه اخرى بدون اخي مقابل .

K KK

 1أنظر .د .املوسى ،حممد إبراهيم ،مرجع ساب  ،ص .623-656
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املطلب الثاين
أنواع الكفالة ِف األنظمة الوضعية.
أن عقد الكفالة اليي يربم بني الكفيل والدائن يكون إذا مل يقم هيا املدين ابلوفاء ،وختتلف أنواع
الكفالة حبسب املصدر ومن حيث املكفول ومن حيث الوصف دائما اتفاقيا فالكفالة عقد يتم بني الدائن
والكفيل يتعهد الكفيل مبوجبه ابلوفاء ابلتزام املدين األصلي.
أنواع الكفالة يف القانون املدين حبسب مصدر التزام املدين بتقدمي الكفيل تنقسم إىل:
أوالً :كفالة اتفاَية:
أن األصل يف العقود (العقد شريعة املتعاقدين ) وليلك فان الكفالة تكون دائما اتفاقية .
وهي اليت تنشأ نتيجة اتفاق املدين مع الدائن على التزام األول بتقدمي كفيل الثاين ،يضمن دينه ويكون هيا
االتفاق هو مصدر التزام املدين بتقدمي الكفالة ،سواء مت االتفاق قبل نشوء الدين يف ذمة املدين أو بعد ذلك.
وميكن أن تنشأ الكفالة يف حالة تقدم الكفيل من تلقاء نفسه لضمان املدين والتزامه بيلك يف مواجهة الدائن،
حىت لو مل يعلم هبا املدين أو ابلرغم من معارضته ويكون مصدر التزام الكفيل هو إرادته املنفردة ،وتعترب هاتني
احلالتني من قبيل الكفالة االتفاقية.

1

ونستنتج من ذلك أنه إذا كان مصدر التزام املدين بتقدمي كفيل هو االتفاق القائم بينه وبني الدائن أو
بينه وبني شخص أخر يشرتط ملصلحته الدائن ،فالكفالة توصف أبهنا اتفاقيه.
اثنياً :كفالة َانونية:
يف هيا النوع من الكفالة يلزم املدين بتقدمي كفيل تطبيقا لنصوص القانون ،فيكون مصدر التزم املدين
هنا هو القانون .ومل أتخي جملة األحكام العدلية هبيا النوع من الكفالة ،فهي مل أتخي إال ابلكفالة االتفاقية.

- 1حبث حول عقد الكفالة  ،مرجع ساب  ،ج. 1
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ونص قانون املرافعات املدنية يف املادة رقم  65على أنه "ال جيوز إيقاع البيع إال مبن يدفع الثمن نقدا يف
اجللسة أو ملن يكون معروفا أو ملن يقدم كفيال مقتدرا"1 .ويقابله نص املادة  851من القانون املدين اجلزائري.

6

كما أن القانون املصري قد أورد يف بعض نصوصه ما يلزم املدين بتقدمي كفيل ،ومنها ما ورد يف املادة
 " 6/457إذا تعرض أحد للمشرتي مستندا إىل ح ساب على البيع ،أو آيل من البائع ،أو إذا خيف على
املبيع أن ينزع من املشرتي جاز له ما مل مينعه بشرط يف العقد أن حيبس الثمن حىت ينقطع التعرض أو يزول اخلطر،
ومع ذلك جيوز للبائع يف هيه احلالة أن يطلب ابستيفاء الثمن على أن يقدم كفيال ".

3

اثلثاً :كفالة َضائية :
تكون الكفالة قضائية يف احلالة اليت يكون مصدر التزام املدين فيها حكم القاضي أي حكم من احملكمة،
وال تعترب الكفالة قضائية إال إذا استندت يف مصدرها إىل حكم القاضي ،أي كان احلكم هبا من إطالقات السلطة
التقديرية للمحكمة .ومن أمثلة الكفالة القضائية ما ورد بنص املادة  6/626من وثيقة الكويت أبنه "إذا وافقت
احملكمة على قرار أغلبية الشركاء يف الشيوع ،وهم اليين ميلكون على األقل ثالثة أرابع املال الشائع ،إبجراء
تغيريات أساسية أن تقرر ما تراه من التدابري ومن ذلك مثاالّ أن اتمر إبعطاء املخالف من الشركاء كفالة تضمن
الوفاء مبا يستح من تعويضات عن أخطاء التنفيي".

4

كيلك ما ورد يف املادة  426مرافعات مدين مصري " جيب األمر ابلنفاذ املعجل رغم قابلية احلكم
لالستئناف أو الطعن فيه هبيا الطريقة مع الكفالة أو بدون يف األحوال األتية:
"إخراج املستأجر اليي أهنى عقده أو فسخ  ،إخراج شاغل العقار اليي ال مسند له إذا كان ملك املدعي أو
حقه غري جمحود أو اثبتا بسند رَسي ،إجراء اإلصالحات العاجلة "....

5

وال يوجد يف اململكة العربية السعودية نظام يعىن ابلكفالة وأحكامها سواء الكفالة احلضورية ( كفالة
النفس) وهي كفالة إحضار شخص املدين إىل قاعة احملكمة أو مركز التحقي يف وقت معني ،فإذا أخل ابلتزامه
بعدم إحضاره يعطى مهله فإذا عجز عن اإلحضار ففي هيه احلالة يلتزم ابلوفاء بدين املدين األصلي يف كثري من
 1د .الزقرد ،احد السعيد ،مرجع ساب  ،ص.35
 6حبث حول عقد الكفالة  ،مرجع ساب  ،ج. 1
 3أبو املشايخ ،سعاد توفي سليمان ،مرجع ساب  ،ص .36
 4د .الزقرد ،احد السعيد ،مرجع ساب  ،ص.32
 5أبو املشايخ ،سعاد توفي سليمان ،مرجع ساب  ،ص. 35
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احلاالت وإال فإنه حيبس ،وقد أجابت على ذلك وزارة الداخلية السعودية يف اخلطاب الصادر سنة 1315ه ،
وهنا تنقلب الكفالة احلضورية إىل كفالة مالية .إال إذا اشرتط الكفيل أنه بريء من دين املدين بل ملتزم إبحضاره
فقط .

1

ويف كفالة األجانب يف اململكة ،نص النظام على أنه جيب على كل من يقيم يف اململكة من غري أبنائها
أن يكون له من يكفله ،وجعل كفالة املوظف والعامل واخلادم على صاحب العمل ،سواء كان شخص طبيعي أو
اعتباري ،وقد أصدرت وزارة الداخلية السعودية بعض التعليمات الواجب إتباعها حلماية املكفول عنه األجنيب
وهي:
 -1منع إهناء إقامة املكفول عنه قبل إمتام تصفية حقوقه طبقا لألمر السامي الصادر سنة1316ه .
 -6تسوية حقوق العامل يف حالة وفاة أو توقف نشاط الكفيل يف حني انه يرتب على األجنيب التزامات منها
وجوب حصوله على موافقة الكفيل الستصدار أذن ابخلروج يف كل مرة يرغب فيها مبغادرة البالد.
 -3تنظيم نقل الكفالة .يف حني انه يرتتب على األجنيب التزامات منها وجوب حصوله على موافقة الكفيل
الستصدار أذن ابخلروج يف كل مرة يرغب فيها مبغادرة البالد .

6

وبعد ان تطرقنا إىل أنواع الكفالة يف الشريعة اإلسالمية واألنظمة الوضعية (القانون) نلخص أن الكفالة
تقوم على تعدد املدينيني اباللتزام دون أن يكون ذلك تضامنا فيما بينهم  .حبيث نرى جبانب املدين األصلي،
مدين اتبع له هو الكفيل سواء كانت الكفالة ابلنفس أو ابملال وهيه الكفالة مؤقتة أو مؤجله فأن الكفيل يلتزم مبا
تكفل به أبي صيغة وردت منه دلت على تكفله وهي الكفالة االتفاقية ،وال يقوم األخري بتنفيي االلتزام املكفول،
إال إذا مل ِ
يوف به املدين األصلي .والكفالة القانونية والقضائية يلزم من خالهلا املدين بتقدمي كفيل بنص القانون أو
القضاء .وقد نص نظام اململكة العربية السعودية على الكفالة احلضورية وهي كفالة النفس وكفالة األجانب
بشروط معينة.
K KK

 1أنظر .أ .املطريي ،معاذ بن معال ،حبث الكفالة احلضورية يف اململكة العربية السعودية بني النص والتطبي ،

 ، http://www.almamlkh.net/vb/archive/index.php/t-73373.htmlص.6
 6د .الزقرد .احد السعيد  ،مرجع ساب  ،ص .66
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اخلامتة
احلمد  هل سبحانه أن يسر لنا هيا بعونه وامتنانه وقدر لنا متامه نشكره لعظيم فضله وإحسانه .ونسأله أن
حققنا ما نريد إيصاله يف هيا البحث اليي حصرًن فيه أهم ما عرفت به الكفالة وأركاهنا وخصائها لتميزها عن
غريها من العقود وأنواعها لكيفه التعامل معها وما يرتتب عليها من نتائج وأحكام يف الشريعة اإلسالمية والقوانني
الوضعية.
وعليه حنصر أهم النتائج اليت توصلنا إليها:
 -1أن الشريعة اإلسالمية هي السائدة دائما على القانون الوضعي ،فهي تشريع إهلي ال يشوبه شائبه ،خبالف
األنظمة الوضعية فهي من وضع البشر وينتاهبا النقص واخللل.
 -6أن الكفالة ليست حديثة يف نشأهتا بل وجدت ُمني القدم لتلبية حاجات الناس ،مث أخيت تتطور حىت
أصبحت مهمة يف كثري من جماالت احلياة ونصت عليها األنظمة.

 -3أن للكفالة أنواع خمتلفة يف الفقه اإلسالمي منها ما يرجع لطبيعة املكفول ،ومنها ما يرجع إىل
القيد ،ويف القانون بّني أنواعها على أساس مصدر االلتزام مع إجازته للتأجيل والتعجيل والتوقيت.

 -4أن الفقه اإلسالمي يتف مع القانون بشأن خصائص الكفالة ،من كوهنا تنعقد مبجرد تراضي

الطرفني (الدائن والكفيل) ،وكيلك اعتبارها عقد اتبع ملزم جلانب واحد وهو الكفيل و أهنا من عقود
التربعات ،وأن املدين ليس طرفا يف العقد فقد ينشأ بدون تدخله أو علمه ال بل ورغم معارضته.
وأبرز ما أوصي به:
 -1أمهية أن يكون يف اململكة نظام خاص للكفالة لقطع النزاع وإعادة النظر يف بعض التعاميم املتعلقة هبا
كاشرتاط الكتابة من أجل إثبات عقد الكفالة أمر أرى ضرورة تركه ،حبيث يرجع للقواعد العامة لإلثبات .
 -6ابلنسبة لكفالة األجانب يف اململكة ،يف الش املتعل بوجوب حصول األجنيب على موافقة الكفيل من أجل
أن يصدر إذن ابخلروج؛ فإنه يتعني حاية األجنيب من تعسف بعض الكفالء يف هيا األمر.
وِف اخلتاَ  ..أسأل هللا تعاىل أن يتقبل العمل ويعفو عن اخللل وجينبنا الزلل ،إنه خري مأمول وأكرم
مسؤول ،واحلمد  هل رب العاملني ،وصلى هللا وسلم على سيدًن حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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فهرس املصادر واملراجع
 .8القرآن الكـرمي.
 .2التحقيق ِف مسائل اخلالف البن اجلوزي ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرحن بن علي بن حممد ،وفاته
567ه  .حتقي  :مسعد عبد احلميد حممد السعدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل،
1415ه .
 .4اجلامع الصحي املتتصر ،البخاري ،حممد بن إَساعيل أبو عبدهللا اجلعفي ،وفاته 652ه  .احملق  :حممد
زهري بن ًنصر الناصر ،دار طوق النجاة ،األوىل1466 ،ه .
 .3املعجم األوسط لطرباين ،الطرباين ،سليمان احد ،وفاته  326ه  .احملق طارق بن عوض هللا -حمسن
احلسيين ،دار احلرمني1665-1415 ،ه .
 .5أحكاَ الكفالة ابملا ُ (دراسة مقارنه ) ،حممد زيدان زيدان ،مازن مصباح مصباح ،جامعة االزهر ،غزه،
6616م.
 .6الدفع ابلتجريد ِف عقد الكفالة (رسالة ماجستري) ،شرف ،احد حممد زَيد فيصل ،جامعة الشرق
األوسط6616 ،م.
 .7عقد الكفالة املدنية واألاثر املرتتبة عليه ،أبو املشايخ ،سعاد توفي سليمان (رسالة ماجستري) ،جامعة
النجاح الوطنية ،فلسطني 6662 ،م.
 .1عقد الكفالة وتطبيقاته احلديثة ،الشويعر ،د .عبدالسالم حممد ،جامعة امللك فهد األمنية ،الرَيض ،جملة
العدد  ،43رجب 1436ه .
 .1الكفالة بني الشريعة والقانون (حبث ) ،الوهييب ،سلطان ،جامعه اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،
1431ه .
 .81نظرية الضمان الشتصي –الكفالة ،-د .املوسى ،حممد بن إبراهيم ،إدارة الثقافة والنشر جبامعة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،السلسلة السادسة1311 ،ه .
 .88املعجم الوسيط ،مصطفى ،إبراهيم وآخرون اجلزء الثاين ،دار الدعوة.
 .82الوجيُ ِف نظاَ املعامالت املدنية السعودي الضمانت الشتصية والعينية ،د.الزقرد ،أحد السعيد،
جامعة القصيم ،مكتبة الرشد ،الرَيض ،الطبعة األوىل 1435 ،ه .
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 املراجع اإللكرتونية :
 .13حو ُ عقد الكفالة ،اجلزء األول والثاين(حبث)http://www.droit- ،
./dz.com/forum/threads/3333

 .14عقد الكفالة ،موقع كنوز القانون(حبث).http://konouz.com ،
 .15الكفالة احلضورية ِف اململكة بني النص ،أ .املطريي ،معاذ بن معال (حبث)،

.http://www.almamlkh.net/vb/archive/index.php/t-73373.html
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