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 : عقد الكفالة ( بعةاس) المحاضرة ال

 تعريف الكفالة في اللغة : الكفيل : الضامن .  -
 أما تعريف الكفالة في االصطالح الشرعي : ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة .

 مشروعية الكفالة : الكفالة جائزة مشروعة بالكتاب والسنة واإلجماع .
ََ ِباِه ِمْماُل َبِعيارأ َوَأَناا ِباِه ٌَِعايم   الكتاب : قوله تعالى :  ، وقاد قااا ا ان  َقاُلوا َنْفِقُد ُصَواَع اْلَمِلِك َوِلَمْن َجاا

 عباس : الزعيم : الكفيل . 
  . الدين يقضى ، والزعيم غارم    :ومن السنة : قوله 

ٌة فقاا :  وصح أنه          ران ) وقيال الاالد دناانير   هل عليه دين ؟ فقالوا : نعم ديناا مضر جنا
قاا: هل ترك شيَ؟ قالوا: ال. قاا: صلوا على صامبكم. قاا أ و قتادة: هما علاي ياا رلاوا ف، ف الى 

 . عليه رلوا ف 
 أما اإلجماع : فقد أجمع المسلمون على الضمان في الجملة ، واختلفوا في بعض الفروع.

 أنواع الكفالة :  -
الكفالاااة نوعاااان: بفالاااة باااالنفا ، وبفالاااة بالمااااا . وتنعقاااد الكفالاااة باااالنفا إ ا قااااا الكفيااال: تكفلااا         

 اانفا فااالن أو  رقبتااه أو  رومااه أو بجسااد  أو  رألااه أو  بدنااه، وبااذا إ ا قاااا:  ن اافه أو   ل ااه، أو بجااَز 
بفايال  بكلاه؛ ألناه مماا ال يتجازأ . فيكاون «  بر بعض ما ال يتجزأ بذبر بلاه » منه؛ ألن القاعدة الفقهية: 

ٌعيم به أو قبيل .  وبذا تنعقد إ ا قاا: ضمنته، أو قاا: علي، أو قاا: أنا 
 والكفالة بالماا : هو ضمان الماا المكفوا به دينا، أو عينا .

لاه تنعقد الكفالة  تمام صيغتها ، وهي صدور اإليجاب من الكفيل والقبوا مان المكفاوا  إنعقاد الكفالة : -
. ومع هذا فإن خالفا  م ل  اين الفقهااَ فاي صايغة عقاد الكفالاة ، هال لهاا ربناان إيجااب وقباوا ، أم أن 

 الكفالة ربن وامد هو اإليجاب أي : تنعقد الكفالة بإرادة منفردة ؟ 
 هب اإلمام أ و منيفة والشافعية أوال  إلى أن صيغة لكفالاة تتكاون مان ربناين هماا اإليجااب والقباوا ؛  –أ 

 ألن من الكفالة معنى التمليك ال يتم إال بإيجاب وقبوا بما في البيع.
و هااب الشااافعية فااي األألهاار واألصااح ، والانا لااة ، واألماميااة : إلااى عاادم اشااترا  القبااوا ورضااى  –ب 

 المكفوا له.
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أو  بعاااد ماااا تقااادم فاااإن األلفاااال المطلوإلاااة فاااي الكفالاااة لفيجااااب والقباااوا أنماااا هاااي ألفاااال تااادا علاااى اإللتااازام
ٌعايم أو ضامن  وبفلا  فاالن  نفساي  الضمان لواَ أكان صرياا  ، بقوله في اإليجاب: أنا بفيلاك أو أناا 

 . أو بناية ، بقوله دين فالن علي . 
 شرو  الكفالة : -
 . شرو  الكفيل ) الضامن  :1
الكفالااة عقااد تباارع األهليااة : العقاال والبلااوه أي أهليااة التباارع : فااال تنعقااد بفالااة ال اابي والمجنااون؛ ألن  -أ 

 بالتزام الماا، فال تنعقد ممن ليا من أهل التبرع، وهذا شر  متفق عليه.
 ألن الكفالة ت رف مالي، فال ت ح من مجنون وصبي وماجور عليه بسفه، لعدم رشدهم.

أماا ضامان الماريض ماارو الماوو المكاوف فاكماه مكاام تبرعاه، ال ي اح فيماا يزيااد عان اللا  مالااه، و ال 
ٌة الوارد.توقف على إج  ا

الاريااة : فااال يجااٌو بفالااة العبااد؛ ألنهااا تباارع، والعبااد ال يملااك التباارع  اادون إ ن لاايد ، ولكاان الكفالااة  -ب 
 تنعقد، متى إن العبد يطالب بموجبها بعد عتقه .

 . شرو  المكفوا عنه ) المدين ويسمى األصيل   : يشتر  في المكفوا عنه ما يلي:2
 م المكفوا به أما  نفسه أو  نائبه .أن يكون قادرا  على تسلي –أ 
 يشتر  في المكفوا عنه أن يكون معروفا  أو معلوما  للكفيل. –ب 
 ال يشتر  عقل المكفوا عنه وال  لوغه ، ألنه ال يشتر  رضا  في الكفالة. –ج 
 . شرو  المكفوا له ) الدائن ويسمى الطالب  : يشتر  في المكفوا له ما يأتي:3
مااا  : متااى إ ا قاااا الكفياال: بفلاا  ألمااد ماان الناااس ال ت ااح الكفالااة ؛ ألن المكفااوا لااه أن يكااون معلو  –أ 

إ ا باااان مجهاااوال  ال يا ااال ماااا شااارع  ألجلاااه الكفالاااة وهاااو التوالياااق. ولتفااااوو النااااس فاااي الاااتيفاَ الااادين 
 تشديدا  وتسهيال . وهذا مذهب : الانفية ، والشافعية في األصح ، وإلعض الانا لة .

الانا لة في معتمد ماذهبهم ، والشاافعية : إلاى أن معرفاة المكفاوا لاه لايا شاردا  . لاادي  و هب        
 .   أ ي قتادة مي  تم  بفالة الدين مع جهالة له ، وإلاضور النبي 

 يشتر  أن يكون المكفوا له ماضرا  مجلا العقد ؛ ألن قبوله شر  النعقاد الكفالة . -ب 
 مكفوا به ما يلي :. شرو  المكفوا به : يشتر  في ال4
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 أن يكون مقدور االلتيفاَ من الكفيل ليكون العقد مفيدا  . –أ 
ٌما  ، فال ت ح الكفالة عن المكاتب لموال   بدا الكتابة . –ب   يشتر  في الدين خاصة أن يكون ال
ا  ادين أن يكون المكفوا باه مضامونا  علاى األصايل لاواَ أن باان ديناا  أم عيناا  أم نفساا  أم فعاال  لاي –ج 

وال عاااين وال نفاااا . أم بفالاااة الفعااال فهاااو بفالاااة تساااليم المبياااع ، وبفالاااة الااانفا يكاااون الكفيااال فيهاااا مطالباااا  
  تسليم المكفوا به ) الشكص .

 أمكام الكفالة : إ ا تم  الكفالة صاياة مستكملة لشرودها ترتب عليها األالر الشرعي المقرر لها:  -
بماااا علاااى األصااايل ، والاكااام مطااارد فاااي لاااائر أناااواع الكفااااالو ، لكااان  أوال  : الباااوو والياااة مطالباااة الكفيااال

 يكتلف مال الاكم مسب نوع الكفالة أن بان   دين أو بعين أو بعمل أو  نفا .
الانيااا  : البااوو واليااة مطالبااة الكفياال المكفااوا عنااه ) الماادين   بعااد األداَ إ ا بااان الكفالااة بااأمر  أي بطلااب 

 المكفوا عنه. 
 الكفالة : تنتهي الكفالة بالماا بأمور : إنتهاَ -
أداَ الدين للدائن ، ولواَ بان هذا األداَ من قبل الكفيل أو األصايل ؛ ألن المق اود مان الكفالاة قاد  –أ 

 وجد ، فينتهي العقد والتزاماته.
هباااة الااادين ألي مااان الكفيااال أو األصااايل أو الت اااد  باااه مااان قبااال الااادائن علاااى أي مااان الكفيااال أو  –ب 
 صيل ألنه بمنزله األداَ .األ
 إ راَ الدائن لألصيل من الدين ؛ ألن اإل راَ إلقا   للدين عن  مته فيبرأ الكفيل. –ج 
 إ ا أماا الكفيل أو األصيل الدائن إلى آخر فإن الكفالة تنتهي. –د 
ة بالبااقي ، إ ا صالح الكفيل الدائن على بعض المدعى به ، فإ ا أشتر   راَة نفسه يبرأ من المطالبا -ها 

 ويطالب األصيل.
 أما الكفالة بالنفا فتنتهي   الالة أمور:

 تسليم المكفوا  نفسه في المكان المطلوب أو في مكان يمكن األصيل من التيفاَ منه. –أ 
 وال  راَة لألصيل. –أ راَ الطالب الكفيل من الكفالة  –ب 

 


