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افتتاحـية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه
و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..
وبعـــد :فيرس « دائرة الش��ؤون اإلس�لامية والعمل اخلريي بدبي  -إدارة البحوث » أن
إصدارها اجلديد « :الكفي�ل :اآلثار المترتبة على عقد الكفالة المالية ،في
تق�دِّ م
َ
الش�ريعة اإلسلامية والقانون اإلماراتي » ،جلمهور القراء من الس�ادة الباحثني،
واملثقفني ،واملتطلعني إىل املعرفة.
وتتجلى أمهي�ة ه�ذا الكتاب يف بيان م�ا حيتاج إلي�ه الكفيل من ثقافة ش�املة
يف موض�وع الكفالة بش�كل عام ،والكفالة املالية بش�كل خاص؛ مل�ا يرتتب عليه

م�ن تبعات والتزامات بعد إبرامه لعقد الكفال�ة؛ إذ ي ِ
ـعـقـد بعض الكفالء اليوم
َ
ٍ
كف�االت مالي�ة م�ن دون التَّصور ملا قد يرتت�ب عليهم من آثار رشعي�ة وقانونية،
ويظنها تنتهي بمجرد التوقيع واإلمضاء.
وق�د ج�اء هذا اإلص�دار لبيان اآلثار املرتتب�ة عىل الكفي�ل يف الكفالة املالية،
بقراءة رشعية قانونية َوفق ًا لقانون دولة اإلمارات العربية املتحدة النافذ.
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وه�ذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الش�كر والدعاء ألرسة آل مكتوم
حفظه�ا اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله ،وتؤازر قضايا اإلسلام والعروبة بكل
متيز وإقدام ،ويف مقدمتها صاحب الس�مو الش�يخ حممد بن راش�د بن س�عيد آل
مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم ديب ،الذي يش ِّيد جمتمع
املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ،ويشجع أصحابه و ُطالبه .
راجين من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا التوفيق والس�داد،
وأن يوفق إىل مزيد من العطاء عىل درب التميز املنشود.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،وصلىَّ اهلل وس� َّلم عىل النَّبي األمي
اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
مدير إدارة البحوث
الدكتور سيف بن راشد اجلابري
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احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة وأتم التسليم عىل إمام
النبيني وسيد املرسلني ،وعىل آله وصحبه وسلم تسلي ًام مزيد ًا.
وبع�د :فتع�د هذه الدراس�ة املوس�ومة بـ (الكفي�ل :اآلثار املرتتب�ة عىل عقد
الكفالة املالية ،يف الرشيعة اإلسلامية والقانون اإلمارايت) ،تبصري ًا للكفيل بام له
م�ن حقوق وما يقع عىل عاتقه من واجبات عن�د إبرامه لعقد الكفالة املالية ،وما
قد يرتتب عليه من التزامات ،يف حال عدم وفاء املكفول بسداد ما ترتب يف ذمته
جت�اه الطرف اآلخر ( الدائ�ن ) الذي قد يكون فرد ًا أو مؤسس�ة ،وهذا ما تط َّلب
َمدْ خ ً
ال تعريفي ًا عام ًا خمترص ًا ،ملفهوم الكفالة بشكل عام ،والكفالة املالية التي تعد
ُ
الدخول يف بيان اآلثار الرشع ّية والقانون ّية التي
جزء ًا منها بشكل خاص ،ومن َث َّم

ترتتّب عىل الكفيل.
أمهية املوضوع واحلاجة إليه:
تتجلى أمهي�ة هذا املوض�وع يف عرصنا احلارض وتزداد ،بس�بب تَع�دُّ د أدوار
الكفالة بش�كل عام ،وما ارتبط هبا م�ن املعامالت األخرى ،والتي منها ما يتعلق
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وحتمل املس�ؤولية جتاهه،
بكفال�ة النفس ورضورة إحضار املكفول عند الطلبُّ ،

والت�ي تتمثل بعدة ص�ور ،منها :كفالة املوظفني ،والعمال ،واخلادمات ،ومن يف
حكمهم وغريها من الصور األخرى.
وكذل�ك احل�ال يف كفالة امل�ال ،وم�ا َنت ََج عنها م�ن تطبيق�ات معارصة عىل

متثل�ت يف خطاب�ات الضمان ،واالعتمادات
مس�توى املؤسس�ات املالي�ة ،الت�ي
ْ
املستندية وغريها.
ومل�ا كان موض�وع الكفال�ة بح�د ذات�ه موضوع ًا كبري ًا وواس�ع ًا؛ مل�ا فيه من
اقتصرت ه�ذه الدراس�ة عىل بي�ان اآلث�ار الرشعية
تقس�يامت وتفرع�ات ،فق�د
ْ
والقانوني�ة املرتتب�ة على الكفالة املالية عىل املس�توى الفردي ،م�ن دون اخلوض
يف التطبيقات املؤسس�ية املعارصة ،حتى ال تتس�ع الدراس�ة وتطول ،وتبتعد عن
الغرض التوجيهي للفئة التي استهدفتْها.
وقد تم اختيار دراسة حالة ع ِّينة من آثار الكفالة يف قانون املعامالت املدنية،

لدول�ة اإلمارات العربية املتحدة ذي الرقم ( )5لس�نة 1985م ،املعدَّ ل بالقانون
رقم ( )1لس�نة 1987م ،املس�تمد أص ً
لا يف كثري من بنوده وم�واده من الرشيعة
اإلسالمية الغراء؛ لبيان اآلثار املرتتبة عىل الكفيل.
ِ
تصور ملا قد
إذ ُي ْقدم كثري من الناس اليو َم عىل إبرام عقد الكفالة املالية ،دون ُّ

يرتتب عليهم من تَبِعات والتزامات ،األمر الذي حيتم عىل الباحثني والدارسين
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يف ه�ذا املج�ال إبراز حقيقة املوض�وع وأبعاده ،التي تضم ُن تثقي�ف الكفيل ولو

ِ
هتر ِ
املكفول أو إفالسه،
ب
بشكل جزئي ،بالعواقب التي ترتتب عليه يف حاالت ُّ

وم�ا ش�ابه ذل�ك من ح�االت اإلعس�ار التي قد يم�ر هبا املكف�ول ،والت�ي غالب ًا
َ
ُ
حصول يشء منها ،و َي ُظن أن األمر جمر ُد توقي ٍع بالقلم ،من دون
الكفيل
ال َيتوقع

مسؤوليات أو التزامات.
الدراسات السابقة:

وم�ن اجلدير بالذكر أن موضوع الكفالة بش�كل ع�ام ،قد حظي بعناية فائقة
من قبل علامء املس�لمني الس�ابقني ،وهذا ما نلحظه يف مصنفاهتم وكتبهم القيمة،
ُب
إذ ُأف�رد ( موضوع الكفالة ) يف حمتويات كتب احلديث والفقه ،و ُأ ْ
فردت له ُكت ٌ

وأبواب مستقلة.
ٌ

عّب� عنه�ا قس�م كبير منه�م ( بمس�مى الضمان ) ،وذل�ك لتأكي�د
وق�د رّ

الرشيع�ة اإلسلامية على أمهيتها وم�ا تقدمه من خدمة يف تس�هيل حي�اة الناس
وتيسري أمور معاشهم.
ونوقش�ت أطاري�ح دكتوراه
وق�د ألف�ت يف عرصنا احل�ارض بعض الكتب،
ْ

ل�ت هل�ا ،و ُي َع�دُّ كتاب
ورس�ائل ماجس�تري فيه�ا ،ويف تطبيقاهت�ا املع�ارصة و َأ ّص ْ

( الكفال�ة يف ض�وء الرشيع�ة اإلسلامية ) للدكت�ور علي أمحد الس�الوس ،نرش
وتوزي�ع دار الفلاح يف الكويت ع�ام (1406هـ) املواف�ق (1986م) ،من أقدم
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اعتمدت عليها الدراس�ات والبحوث احلديثة،
الكت�ب الرشعية املعارصة الت�ي
ْ
اس�توعبت موض�وع الكفال�ة يف الرشيعة اإلسلامية
قس�مه إىل أب�واب،
ْ
ال�ذي َّ
ُ
وآثاره�ا ،وانقضاؤها ،وبعض
من
حي�ث مفهو ُمه�ا ،ومرشوعيتُه�ا ،وأركانهُ�اُ ،

التطبيقات املعارصة هلا.
ونظ�ر ًا لِ ِقدم الكتاب نس�بي ًا مقارنة مع م�ا ُأ ّلف بعده ،فلم يس�توعب الباب
اخلام�س من�ه ،ال�ذي أف�رده للتطبي�ق املع�ارص للكفال�ة باعتب�ار أن أغلب تلك
التطبيق�ات ق�د ظه�رت م�ع تنام�ي العم�ل املصريف اإلسلامي ،ال�ذي تط�ور
تدرجيي ًا (((بع�د ص�دور الكت�اب املش�ار إلي�ه .ث�م يلي�ه كت�اب ( نظري�ة الضامن
الش�خيص ) للدكتور حممد بن إبراهيم املوسى ،وهو أطروحة دكتوراه مقدمة يف
جامعة اإلمام حممد بن س�عود اإلسلامية ،يف اململكة العربية الس�عودية ،والذي
أرشف�ت عىل نرشها وطباعتها دار الثقافة باجلامعة س�نة (1411هـ1991 -م)،
ْ
((( يقس�م علامء املرصفية اإلسالمية مراحل نمو وتطور العمل املرصيف اإلسالمي وفق املراحل
الزمنية اآلتية:

املرحلة األوىل :متتد من 1950 -1850م ويطلقون عليها مرحلة ظهور البنوك التقليدية.

املرحلة الثانية  :متتد من 1970 -1950م ويطلقون عليها مرحلة التمهيد والتأسيس.

املرحلة الثالثة :متتد من 1980 -1970م ويطلقون عليها مرحلة االستدالل والتأصيل.
املرحلة الرابعة :متتد من  1990 -1980ويطلقون عليها مرحلة التوسع اإلقليمي.

املرحلة اخلامسة :ومتتد من  2000 -1990ويطلقون عليها مرحلة االنتشار العاملي.

املرحل�ة السادس�ة  :ومتت�د م�ن  -2000وإىل حد اآلن .ومتت�از هذه املرحل�ة بمزايا عديدة
جعلت علامء املرصفية اإلسالمية ال يتوافقون عىل مسمى معني لتحديد هذا املسمى.
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وقد تناول فيها مؤلفها موضوع الكفالة بمختلف أسسها وأنظمتها ،مع مقارنتها
بالقانون الوضعي ،فض ً
بحثت املوضوع
ال عن تأليف عرشات كتب القانون التي
ْ
من الناحية القانونية.
ويف مقدمتها كتاب ( الوس�يط يف رشح القانون املدين ) لألستاذ عبد الرزاق
أمحد السنهوري ،املرجع القانوين الشهري ،املطبوع عدة طبعات ،والذي رجع إليه
رجعت إليه ممن بحث موض�وع الكفالة ،حيث تناول رشح موضوع
أغل�ب من
ُ
الكفالة يف القانون املدين املرصي بالتفصيل.
كما تن�اول رشح الكثري من امل�واد القانونية األخرى ،أما بالنس�بة للمصادر
القانوني�ة التي رشحت قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة،
وال�ذي تضمن موضوع الكفال�ة يف ثناياه ،فيعد كت�اب ( الوجيز يف رشح قانون
املعاملات املدني�ة لدولة اإلمارات العربية املتحدة ) للدكتور عبد اخلالق حس�ن
أمح�د - ،نرش كلية رشط�ة ديب1411 ،هـ1991 -م  ،-من الكتب املهمة يف هذا
املج�ال ،الذي رشح في�ه مؤلفه قانون املعامالت املدني�ة لدولة اإلمارات العربية
املتحدة يف س�بعة أجزاء ،أفرد اجلزء األخري (الس�ابع) منه لشرح املواد القانونية
املتعلق�ة بالتأمينات الش�خصية والعيني�ة ،والكفالة ،والره�ن التأميني ،والرهن
احليازي ،وحقوق االمتياز.
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وه�ذا الكتاب يعد من أحد املراجع املهم�ة يف رشح قانون املعامالت املدنية
لدول�ة اإلم�ارات العربية بش�كل عام؛ ملا احت�واه من تفصيل وتدلي�ل ومتثيل يف
أجزائه السبعة.
ث�م يلي�ه كتاب ( الكفالة يف ض�وء قانون املعامالت املدني�ة لدولة اإلمارات
العربي�ة املتح�دة ) لألس�تاذ الدكت�ور حمم�د إبراهيم بن�داري - ،املنش�ور ضمن
مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحدة  /العني ،برقم ( ،- )81الذي أفرده
مؤلفه لرشح مواد الكفالة القانونية الواردة يف القانون اإلمارايت.
ومن البحوث املهمة يف املوضوع بحث ( :الكفالة كتأمني شخيص للحقوق
يف قان�ون املعاملات املدني�ة لدولة اإلم�ارات العربي�ة املتحدة ) لألس�تاذ مجيل
رشقاوي - ،املنشور يف جملة األمن والقانون الصادرة عن كلية رشطة ديب ،السنة
الثالثة ،العدد الثاين ،صفر 1416هـ -يوليو 1995م  ،-الذي أفرده مؤلفه أيض ًا
لرشح مواد وفقرات الكفالة الواردة يف القانون املش�ار إليه ،الذي قسم نصوصه
خص األول منها بالنص�وص املتعلقة بأركان
اخلاص�ة بالكفال�ة إىل أربعة فروعَّ ،
الكفال�ة ،وهي املواد ( ،)1067 -1056والثاين النصوص املنظمة لبعض أنواع
الكفالة ،وهي املواد ( ،)1076 -1068والثالث آثار الكفالة يف املواد (-1077
 ،)1098ويف الرابع نظم انتهاء الكفالة يف املواد ( ،)1105 -1099وحول هذه
تركزت دراسته رشح ًا وتفصي ً
ال واستدالالً.
املحاور األربعة،
ْ
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ويعد كتاب ( العقود املسماة يف قانون املعاملات املدنية اإلمارايت والقانون
املدين األردين ) لألستاذ الدكتور وهبة الزحييل - ،نرش وتوزيع دار الفكر  ،-من
مجعت بين الرشيعة والقانون ،الذي بينّ في�ه مؤلفه مجل ًة من
الكت�ب املهمة التي
ْ

العقود املذكورة يف القانون اإلمارايت ،زيادة إىل القانون املدين األردين ،الذي ذكر
الكفالة ضمنهام ،كعقد من العقود الرشعية التي بحثها الفقهاء ،وما ترتب عليها
من أحكام ،معتمد ًا بذلك عىل املصادر املعتمدة يف ذلك ،والتي من أشهرها جملة
( األحكام العدلية ) و( مرشد احلريان ) ،وغريمها من الكتب الفقهية املقننة.
ومن البحوث املهمة التي بحثت املوضوع أيض ًا ،بحث ( :اآلثار املرتتبة عىل
الكفال�ة املالي�ة ) للدكتور ماجد أبو رخية ،املطبوع ضم�ن كتاب ( بحوث فقهية
يف قضاي�ا اقتصادية معارصة ) باالشتراك م�ع جمموعة أس�اتذة - ،نرش وتوزيع
دار النفائ�س ،األردن 1418ه�ـ 1998م  ،-الذي بحث موضوع اآلثار املرتتبة
على الكفال�ة املالية من الناحية الرشعي�ة ،وربطها بالقانون امل�دين لكل من دولة
األقرب إىل
اإلم�ارات العربي�ة املتحدة ،واململكة األردنية اهلاش�مية ،الذي ُي َع�دُّ
َ
الدراسة التي بني أيدينا؛ القتصارمها عىل جانب اآلثار املرتتبة عىل الكفالة املالية
حرص ًا دون غريها.
أما عن اجلديد الذي أضافته هذه الدراسة فتتمثل يف إبراز نصوص (الكفالة
املالية) حرص ًا ،الواردة بقانون املعامالت املدنية االحتادي لدولة اإلمارات العربية
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املتحدة ،املشار إليه يف ثناياها بشكل مستقل ،يف كتاب يمكن الرجوع إليه بسهولة
ويرس ،باعتبار أن ما تم استعراضه من ملخصات الكتب والبحوث املشار إليها،
ق�د بحثت موض�وع الكفالة املالية ضمن موضوع الكفالة بش�كل عام ،من دون
الرتكيز عىل الكفالة املالية ،التي يثار حوهلا الكثري من اإلش�كاالت ،والتي حتتاج
إىل توعية وتثقيف جمتمعي.
باس�تثناء البحث األخير للدكتور ماجد أبو رخية ،ال�ذي حتدَّ َ
ث عن اآلثار
الرشعي�ة للكفال�ة املالية ،ويؤخذ عليه أنه ُطبع ضم�ن كتاب مع جمموعة بحوث
ملجموع�ة باحثين ،مما قد يصع�ب الرجوع إليه بس�هولة ويرس ،الس�يام من غري
املختصين ،بس�بب عدم إف�راده بكتاب مس�تقل نظ�ر ًا حلجمه ،زي�ادة عىل كونه
ق�د طب�ع ضمن جمموع�ة بحوث ملجموع�ة باحثين آخرين يف كت�اب واحد ،مما

ي ْش ِ
�ك ُل ذل�ك عىل املتلقني الذين ه�م بحاجة إىل عنوان جيذهبم يف كتاب مس�تقل
ُ
ليتمكن�وا من الرجوع إليه ملعرف�ة اآلثار التي ترتتب عىل ه�ذا العقد قبل إبرامه،
والشروع يف تنفي�ذه ،فض ً
املبس�طة التي اعتمدهتا الدراس�ة
لا عن لغ�ة اخلطاب َّ
 الت�ي بين أيدين�ا  -يف مراعاة الفئ�ة املس�تهدفة ،املتمثلة بالكفلاء واملكفولنيعلى حد س�واء ،الذي�ن قد ختتل�ف ثقافاهت�م ،وتتباي�ن معلوماهتم من ش�خص
إىل آخر.
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منهج الدراسة:
وقد اتبعت يف هذه الدراس�ة املنهج االستنباطي ،الذي حاولت فيه الرجوع
إىل أمهات الكتب من كتب التفسير واحلدي�ث والفقه والقانون ،واالطالع عىل
بعض مواد القوانني املدنية ،اخلاصة بموضوع الكفالة ملجموعة من الدول العربية
بش�كل عام ،وقانون املعامالت املدنية االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة
 ( )5لسنة 1985م ،املعدل بالقانون ( )1لسنة 1987م  -بشكل خاص.زي�ادة على البحث والتقصي يف العديد م�ن الكتب والدراس�ات املعارصة
الت�ي ألفت يف موضوع الكفالة ،يف حماولة لتجنب إعادة املكرر إال فيام حتتاج إليه
طبيعة الدراس�ة كمقدمات ،وممه�دات للموضوع ،للخروج بمادة علمية موثقة
يغل�ب عليه�ا اخلطاب التثقيفي لفئ�ات املجتمع املختلفة ،الت�ي تتعامل بالكفالة
املالية بشكل خاص.
خطة البحث:
الفص�ل األول :تعري�ف الكفال�ة ومفهومه�ا وأدل�ة مرشوعيته�ا وأمهي�ة
		

التثقيف بأحكامها.

ويتضمن ثالثة مباحث:
املبحث األول :تعريف الكفالة.

16
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املبحث الثاين :مفهوم الكفالة املالية وأدلة مرشوعيتها.
املبحث الثالث :أمهية التثقيف املجتمعي بأحكام الكفالة املالية.
الفصل الثاين :اآلثار الرشعية والقانونية املرتتبة عىل الكفيل.
ويتضمن متهيدا ومبحثني:
متهيد :يف بيان معنى اآلثار وما يرتتب عليها.
املبحث األول :اآلثار الرشعية املرتتبة عىل الكفيل.
املبحث الثاين :اآلثار القانونية املرتتبة عىل الكفيل.
اخلامتة :وقد احتوت عىل ذكر أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.
ثم املصادر واملحتويات.
•

•

•
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الفصل األول
تعريف الكفالة ومفهومها وأدلة مشروعيتها
وأهمية التثقيف بأحكامها
ويتضمن ثالثة مباحث:
املبحث األول:تعريف الكفالة.
املبحث الثاين :مفهوم الكفالة املالية وأدلة مرشوعيتها.
املبحث الثالث :أمهية التثقيف املجتمعي بأحكام الكفالة املالية.

18

اآلثــار املرتتبة على عـقــد الكفـالة املـالية

19

اآلثــار املرتتبة على عـقــد الكفـالة املـالية

املبحث األول
تعريف الكفالة
ويتضمن ثالثة مطالب:
املطلب األول :الكفالة لغة.
املطلب الثاين :الكفالة يف اصطالح الفقهاء.
املطلب الثالث :تعريف الكفالة يف القانون.
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املطلب األول
الكفالة لغة
ٍ
الضم،
ف َل ) يف كت�ب اللغة واملعاجم بع�دَّ ة
وردت م�ادة ( َك َ
معان ،منهاَّ :
ومن�ه قوله تعاىل ﴿ :ﯷ ﯸ﴾((( ،أي :ضمها إىل نفس�ه ،ويف احلديث قوله
ﷺ « :أنا وكافل اليتيم كهاتني يف اجلنة له ولغريه »((( أي :الذي يضمه إليه.
وم�ن معانيها األخ�رى كذلك :احلظ والضعف من األج�ر واإلثم ،واملثل،
ومنه قوله تعاىل ﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﴾(((.
َ
الرجل ،وبالرج�ل ِك ْفالً ،وكفال ًة:
الضامن ،يق�ال :ك َِف َل
و الكفال�ة يف اللغةَّ :

ُ
ويقال :ك َِف َل املال ،وك َِف َل عنه املال لغريمه فهو كافل ،وأكفل فالن ًا املال،
َض ِمنَ� ُه،
يضمنُ ُه.
أي :جعله َ
((( سورة آل عمران ،اآلية.37 :

((( رواه مس�لم يف صحيح�ه يف كت�اب الزهد ،باب فضل اإلحس�ان إىل األرملة واملس�كني عن
أيب هري�رة  -ريض اهلل عن�ه  ،-بلف�ظ( :كاف�ل اليتيم ل�ه أو لغريه أنا وه�و كهاتني يف اجلنة)
وأش�ار – راوي احلديث  -بالس�بابة والوس�طى ،برقم  ،2983صحيح مس�لم ،مسلم بن
احلجاج أبو احلسين القشريي النيسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث

الع�ريب ،بيروت .وعن�د البخاري بلفظ( :أن�ا وكافل اليتيم يف اجلنة كهاتني) عن س�هل بن

س�عد  -ريض اهلل عنه  ،-برق�م  ،5695اجلامع الصحيح املخترص ،حممد بن إسماعيل أبو
عب�داهلل البخ�اري اجلعف�ي ،حتقيق د .مصطفى دي�ب البغا ،دار ابن كثير ،الياممة ،بريوت،

 1407هـ1987 -م.

((( سورة احلديد ،اآلية.28 :
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و الكافل هو الذي كفل إنس�ان ًا يعوله وينفق عليه ،ومنه قول اهلل عز وجل:

﴿ ﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪ
ﯫ ﯬ ﴾(((.
بيب كافل ،وهو زوج أم اليتيم ،كأنه ك َِفل نفقة اليتيم.
الر ُ
ويف األثرَّ :

�اور ا ُملحـالِـ�ف ،وه�و أيض� ًا ا ُملـع ِ
ـاقـ�د ا ُملـع ِ
« وا ُملـكَـافِـ�ل :ا ُمل َج ِ
ـاه�د،
َ
َ
َ

وا ُملـكَـا َف�ل :ا ُملـعـا َقـد ا ُملـحـا َلـ�ف ،و الكفيل من هذا ُأخذ .و ِ
الك ْفل والكفيل:
َ
َ
املِ ْثل ،يقال :ما لفالن ِكـ ْفـل ،أي ما له ِمـ ْثـل.

وذو ِ
الكـ ْف�ل :اس�م نبي م�ن األنبياء ،صلوات اهلل عليه�م أمجعني ،وهو من

الكفال�ة ،س�مي ذا الكف�ل؛ ألن�ه ك َِفل بامئ�ة ركعة كل ي�وم ىَّ
فوف بام كف�ل ،وقال
�م َي هبذا االسم؛ ألنه تَـكَـ َّفـل بأمر نبي يف أمته ،فقام بام
الزجاج :إن ذا الكفل ُس ِّ
جيب فيهم ،وقيل :تكفل بعمل رجل صالح فقام به »(((.
وي�أيت الكفي�ل بمعن�ى :احل�ظ ال�ذي في�ه الكفاي�ة ،كأن�ه تكف�ل بأم�ره،
نح�و قول�ه تع�اىل ﴿ :ﮡ ﮢ﴾((( ،أي اجعلن�ي ً
كفلا هل�ا((( .والكفي�ل
((( سورة آل عمران ،اآلية.44 :

((( لسان العرب البن منظور ،دار صادر ،بريوت ،مادة كفل.589/11 ،
((( سورة ص ،اآلية.23 :

((( املف�ردات يف غري�ب الق�رآن ،أبو القاس�م احلسين بن حمم�د ،حتقيق حممد س�يد كيالين،دار
املعرفة ،لبنان. 436/1 ،
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املثي�ل أيض� ًا ،يق�ال م�ا لفلان كفي�ل((( ،وهل�ا مع�ان أخ�رى ذكرها أه�ل اللغة
يف كتبهم.
رت آنف� ًا ،و ُي َ
ـخ َّصص املعنى
ق�ت ي�راد هبا املعاين الت�ي ُذ ِك ْ
والكفال�ة إذا ُأ ْط ِل ْ
امل�راد عند إضافتها إىل قيد من القيود التي تتناس�ب م�ع املعاين املذكورة ،والذي
يظه�ر أن املعن�ى الدقي�ق للكفال�ة ه�و الضمان ،ألهنام يأتي�ان بمعن�ى واحد كام
س�نرى ذلك الحق ًا عند بعض الفقهاء ،فمن ضمن ش�خص ًا تك َّفله ،ومن تكفل
شخص ًا ضمنه.
•

•

•

((( املعجم الوسيط ،جمموعة مؤلفني ،القاهرة.793/1972،2 ،
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املطلب الثاني
الكفالة يف اصطالح الفقهاء
وأم�ا يف االصطالح الفقهي ،فال تكاد ختتل�ف الكفالة يف معناها عن معناها
اللغ�وي ،فتأيت عندهم بمعنى الض�م والضامن واملامثلة ،فالكفيل ضامن ،وتتحد
ُـون املسؤولية مشرتكة بينهام ،فتنضم ذمة الكفيل إىل ذمة األصيل؛
ذمتهام مع ًا لتَـك ْ
لاللت�زام بالوف�اء عن�د الطلب ،وعىل هذا األس�اس تم تعريفها م�ن ِق َبل الفقهاء
بتعريف�ات متقاربة من تعريفها اللغويَ ،ف َج َمع بعضهم بني الكفالة والضامن ومل

الضامن عليها ال الكفالة ،وهم كل من املالكية
مسمى َّ
يفرقوا بينهام لكنهم أطلقوا َّ
الذين أطلقوا عليها أيض ًا مس�مى احلاملة((( ،والش�افعية ،واحلنابلة ،إال َّ
أن بعض

علامء الشافعية َّفرقوا بني لفظتي الضامن والكفالة يف االستعامل ،فأفردوا الضامن
بإحضار املال حرصا ،وجعلوا الكفالة خاصة بإحضار البدن(((.
ومن ألفاظهم يف ذلك :ضامن املال وكفالة البدن.
أم�ا علماء احلنفية فه�م أكثر م�ن اس�تعملها بمسماها األول (الكفالة) ،ثم
جاءت جملة (األحكام العدلية) لتقنن موادها هبا ،والتي من خالهلا تم تعميم هذا
املسمى ،الذي شاع وانترش من خالل القضاء واملحاكم عىل (مسمى الضامن).
((( حدود ابن عرفه ،أبو عبد اهلل حممد بن عرفه املالكي ،املكتبة العلمية.319/1،
((( مغني املحتاج ،حممد اخلطيب الرشبيني ،دار الفكر ،بريوت198/2 ،
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والكفالة عند احلنفية :ضم ذمة الكفيل إىل ذمة األصيل يف املطالبة مطلق ًا (((،
أي :سواء كان بنفس أو بدين أو عني ،وهو الراجح عندهم.
وقد جاء تعريف جملة (األحكام العدلية) قريب ًا منه كام يف (املادة :)612
« الكفال�ة ضم ذمة إىل ذم�ة يف مطالبة يشء ،يعني أن َي ُض ّم أحدٌ ذمته إىل ذمة
آخر ويلتزم أيض ًا املطالبة التي لزمت يف حق ذلك »(((.
والكفال�ة عن�د علماء املالكي�ة (تس�مى الضمان) ،وهو َش� ْغل ذ ّم�ة أخرى
باحلق(((.
والكفالة عند علامء الشافعية (تسمى الضامن) أيض ًا ،لكنهم خيصون الضامن
بامل�ال ،والكفالة بالبدن ،قال املاوردي « :العرف ٍ
جار بأن الضمني مس�تعمل يف
األموال ،واحلميل يف الديات ،والزعيم يف األموال العظام ،والكفيل يف النفوس،
والصبري يف اجلميع »(((.
((( البحر الرائق رشح كنز الدقائق ،زين الدين بن نجيم احلنفي ،دار املعرفة ،بريوت.221/6 ،
((( جمل�ة األح�كام العدلية ،علي حيدر ،مجعي�ة املجلة ،حتقي�ق نجيب هواويني ،نشر كارخانه
جتارت كتب.115/1 ،

((( خمترص خليل يف فقه إمام دار اهلجرة ،خليل بن إس�حاق بن موس�ى املالكي ،حتقيق أمحد عيل
حركات ،دار الفكر ،بريوت1415 ،هـ.211/1 ،

((( مغن�ي املحت�اج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،حممد اخلطيب الرشبيني ،دار الفكر ،بريوت،
.198/2
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فالكفيل والضمني ،واحلميل ،والغريم بمعنى واحد.
أم�ا الضامن عنده�م :فهو حق ثابت يف ذمة الغري ،أو إحضار عني مضمونة،
أو بدن من يستحق حضوره(((.
والكفال�ة عن�د علامء احلنابلة (تس�مى الضامن) كذل�ك ،وهو عندهم :ضم
ذمة الضامن إىل ذمة املضمون عنه يف التزام احلق(((.
اجلمهور ،ومل يروا الكفالة ضم ذمة إىل ذمة ،وإنام
بعض الفقهاء
وقد خالف ُ
َ

هي نقل احلق من ذمة إىل ذمة أخرى ،فيكون شأهنا شأن احلوالة التي مل يروا بينهام
فرق ًا ،قال ابن حزم « :وقال ابن أيب ليىل ،وابن شبرمة ،وأبو ثور ،وأبو س�ليامن،
حلق قد سقط مجلة عن املضمون عنه ،وال سبيل
ومجيع َأصحابنا كام قلنا ،من َأن ا َّ

الضامن َأنصفه أو مل ينصفه.
للمضمون له إليه َأبد ًا ،وإنَّام ح ّقه عند ّ

ٍ
غياث عن َأشعث هو ابن عبد امللك
وروينا من طريق ابن أيب شيبة نا حفص بن
مراين عن احلسن وحممد بن سريين ،قاال مجيعا :الكفالة واحلوالة سواء »(((.
احلُ ّ
((( اإلقن�اع يف حل ألفاظ أيب ش�جاع ،حممد الرشبيني اخلطي�ب ،دار الفكر ،بريوت1415 ،هـ،
.312/2

((( اإلنص�اف يف معرف�ة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،عيل بن س�ليامن

املرداوي أبو احلسن ،حتقيق حممد حامد الفقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.189/5 ،

((( املحلى ،علي بن أمحد بن س�عيد بن ح�زم الظاهري ،حتقيق جلن�ة إحياء التراث العريب ،دار
اآلفاق اجلديدة ،بريوت.113/8 ،
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احلق عىل
وعىل هذا فإن الكفالة عندهم تسقط احلق عن املكفول عنه ،وحيال ّ
الكفيل ،وليس للمكفول أن يطالب غري الكفيل.
احلق عن املكفول عنه قد خيرج العقد من الكفالة
وهذا فيه نظر؛ ألن سقوط ِّ
إىل احلوالة ،واحلوالة هي « :نقل الدَّ ين من ذمة إىل ذمة »((( .فاحلوالة تتضمن براءة
األصيل براءة مقيدة ،بخالف الكفالة ،فهي ُت ْبنى عىل الضم ،فهو ضم ذمة إىل ذمة
يف حق املطالبة بام عىل األصيل ،أو يف حق أصل الدَّ ين ،يقول الكاساين « :الرباءة
الضم؛ َّ
ألن الكفالة لو كانت مربئة لكانت حوالة ،ومها متغايران ،ألن تغاير
تُنايف
ّ
األس�امي دلي�ل تغاير املعاين يف األص�ل ،وأهيام اختار مطالبت�ه ال يربأ اآلخر ،بل

يملك مطالبته »((( .بخالف ما لو ُأشرتط يف عقد الكفالة براءة األصيل ،فعندئذ
قدت حوالة
تنعقد حوالة يف األصل بلفظ الكفالة ،وال بأس يف ذلك ،وكذا لو ُع ْ
برشط عدم براءة األصيل ،فتنعقد كفالة يف األصل بلفظ احلوالة.
ومن هنا يبدو الفارق واضح ًا يف اختالف معنى الضم ،عن النقل ،فالكفالة:
ضم ذمة إىل ذمة .واحلوالة :نقل الدَّ ين من ذمة إىل ذمة أخرى.
•

•

((( البحر الرائق ،ابن نجيم احلنفي.266/6،

•

((( بدائ�ع الصنائ�ع يف ترتي�ب الرشائع ،علاء الدين الكاس�اين ،دار الكتاب الع�ريب ،بريوت،
1982م.10/6 ،
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املطلب الثالث
تعريف الكفالة يف القانون
من خالل االطالع عىل قانون املعامالت املدنية االحتادي  -رقم 1985/5
ع�رف الكفال�ة  -يف املادة
لدول�ة اإلم�ارات العربي�ة املتح�دة  ،-نالح�ظ أنّه قد ّ
 ،- 1056بأهنا :ضم ذمة شخص هو الكفيل ،إىل ذمة مدين يف تنفيذ التزامه(((.
عرفها القانون املدين املرصي  -يف امل�ادة  ،- 772بأهنا :عقد،
وكذل�ك فقد َّ
بمقتضاه يكفل ش�خص تنفيذ التزام ،بأن يتعهد للدائن بأن يفي هبذا االلتزام إذا

مل ِ
يف به املدين نفسه(((.

وقد توافق نص هذا القانون ،مع جمموعة من القوانني املدنية للدول العربية،
منه�ا :القان�ون امل�دين الس�وري((( ،والقان�ون امل�دين الليب�ي((( ،ال�ذي توافقت
بمجملها مع روح النص الفقهي لتعريف الكفالة.
((( قان�ون املعاملات املدنية رق�م  ،1985/5الكتاب الث�اين ،العقود ،الب�اب اخلامس ،عقود
التأمينات الشخصية ،الفصل األول ،املادة .1056

((( القان�ون امل�دين املصري ،امل�ادة  .772الوس�يط يف رشح القان�ون املدين ،عبد ال�رزاق أمحد
السنهوري ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

((( القانون املدين السوري ،املادة . www.4shared.com.738

((( القانون املدين الليبي ،دار العدالة والقانون العربية ،املادة ،781

							

. justice-lawhome.com
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وهناك من القوانني املدنية لبعض الدول العربية ما اتفق فيها تعريف الكفالة
م�ع التعريف الفقهي نص ًا ،ونالحظ ذلك متجس�د ًا يف نص امل�ادة ( )1008من
القان�ون امل�دين العراقي((( ،ون�ص املادة ( )950م�ن القانون امل�دين األردين(((،
الذي ينص عىل أن( :الكفالة ضم ذمة إىل ذمة يف املطالبة بتنفيذ التزام).
ومن خالل ما ورد من تعريفات يتبني لنا أن الكفالة عقد بني طرفني ،يسمى
الطرف األول الكفيل ،ويس�مى الطرف الثاين الدائن ،أما املدين الذي ُي َعدّ حمور
القضية التي بس�ببه أنش�ئ عقد الكفال�ة ،فال يعد طرف ًا فيها ،ب�ل إن كفالة املدين
جتوز بغري علمه ،وربام من دون موافقته أص ً
ال((( ،وكل ما يتعلق بطرف املدين يف
موض�وع الكفالة ،ه�و التزامه وإقراره بالدين الذي يف ذمت�ه؛ إذ ُي َعدّ جوهر عقد
الكفال�ة التزام من قبل الكفيل اللتزام املدين نفس�ه ،ال�ذي ضمنه الكفيل بدوره
بموجب التزام املدين.
ل�ذا فلا بد م�ن أن يذك�ر الدّ ين ال�ذي أق�ره املدين يف ذمت�ه والتزام�ه بدقة
ووض�وح ،يقول األس�تاذ عب�د ال�رزاق الس�نهوري يف (رشح القان�ون املدين):
((( القانون املدين العراقي ،املادة  . 1008القانون املدين العراقي -قاعدة الترشيعات  -تفاصيل
الترشيع . www.Irq- ild.org/load low book

((( القانون املدين األردين ،الترشيعات األردنية -نظام املعلومات الوطني ،املادة ،905

							

((( كام نصت عىل ذلك املادة  775من القانون املدين املرصي.

.www.lob.gov.jo .
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« فالكفال�ة إذن تفترض وج�ود الت�زام مكفول ،وه�ذا االلتزام يفترض وجود
مدي�ن أصلي ب�ه ودائن ،كام تفترض الكفال�ة وجود عق�د بني الكفي�ل والدائن

بااللت�زام األصلي املكفول بموجبه يفي الكفيل هبذا االلت�زام إذا مل ِ
يف به املدين
األصيل .فالكفالة ترتب التزام ًا شخصي ًا يف ذمة الكفيل ،والتزام الكفيل هذا تابع
لاللتزام األصيل »(((.
ومن خالل ما تم استعراضه من مواد قانونية خاصة بتعريف الكفالة ،نالحظ
أنه بالرغم من وحدة معانيها إمجاالً ،فإن مجيعها قد أورد موضوع االلتزام ،وأكد
علي�ه ،ومن هنا يبدو موض�وع الكفالة عبارة عن التزام ط�رف (الكفيل) لطرف
آخر (الدائن) ،إذا ما أخل الطرف الثالث (املدين) التزامه جتاه الدائن.
•

•

•

((( الوس�يط يف رشح القانون املدين ،تأليف عبد الرزاق الس�نهوري ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت.20/10 ،1970 ،
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املبحث الثاني
مفهوم الكفالة املالية وأدلة مشروعيتها
ويتضمن ثالثة مطالب:
املطلب األول :تعريف الكفالة املالية عند الفقهاء.
املطلب الثاين :أدلة مرشوعية الكفالة املالية.
املطلب الثالث :حكمة مرشوعية الكفالة املالية.
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املطلب األول
تعريف الكفالة املالية عند الفقهاء
تبين لن�ا م�ن خلال تعري�ف الكفال�ة عن�د الفقه�اء بش�كل ع�ام ،أهن�ا
تض�م  -زي�ادة على الكفال�ة بامل�ال  -الكفال�ة بالنف�س ،أو الب�دن ،أو
الوج�ه ،حس�ب تعبيرات الفقه�اء ،والت�ي تعن�ي :الت�زام إحض�ار املكف�ول
إىل املكف�ول ل�ه((( ،ال�ذي يفي�د إحض�ار ب�دن الش�خص املطل�وب لغريم�ه
عند احلاجة.
مطول ذكره الفقهاء يف كتبهم ،وملا كانت
وهذا القسم من الكفالة له تفصيل ّ
دراس�تنا خمتص�ة بالكفالة املالية فس�نقترص عليها حرص ًا ،لننطل�ق من خالهلا إىل
الولوج يف موضوعنا مبارشة بعد أن قدمنا ملفهوم الكفالة بشكل عام.
وق�د ورد تعري�ف الكفالة املالية بمجلة (األح�كام العدلية) باملادة (،)614
التي نصت عىل أن الكفالة باملال ،هي الكفالة بأداء مال ،ككفالة أحد ماالً مغصوبا ً
أو َد ْين ًا صحيح ًا (((.
((( السراج الوهاج عىل مت�ن املنهاج ،حممد الزه�ري الغمراوي ،دار املعرف�ة للطباعة والنرش،
بريوت.241/1 ،

((( جملة األحكام العدلية ،املادة .614
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وق�د نق�ل أحد الباحثني((( تعريف� ًا آخر ،وعزاه إىل جمل�ة (األحكام العدلية)
أيض� ًا ،امل�ادة ( ،)612ومل أج�ده! بأهن�ا :عق�د بمقتض�اه يتعهد الكفي�ل للدائن

بالوفاء ،بالتزام عىل املدين إذا مل ِ
يف به املدين نفسه.
•

•

•

((( هو الدكتور أمحد حممد إسماعيل برج بكتابه :الكفالة باملال وأثرها يف الفقه اإلسلامي ،دار
اجلامعة اجلديدة للنرش ،االسكندرية2004 ،م ،ص.9
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املطلب الثاني
أدلة مشروعية الكفالة املالية
مل َي�ر ْد  -حس�ب م�ا وقع حتت يدي م�ن مصادر  -ما ُّ
يدل على ذكر الكفالة

كرت معاين الكفال�ة اللغوية والرشعية
املالي�ة رصاحة يف القرآن الكري�م ،وإنام ُذ ْ

بمعانيها العامة ،من الضم والرعاية واإلعالة التي اس�تعرضنا قس ً
ما منها يف بداية
هذه الدراس�ةَّ ،
وأن ما ذكر من أدلة من القرآن الكريم ،ال يعدو عن اس�تدالالت

يف ج�واز عم�وم الكفال�ة مطلق ًا ،عىل رأي م�ن قال (بأن رشع م�ن قبلنا رشع لنا
فيما ال خيال�ف رشعنا) ،باعتب�ار أن أغلب م�ا ورد من اآليات الت�ي حتدثت عن
موض�وع الكفال�ة كانت حكاية عن األمم الس�ابقة ،فض ً
ال عن ع�دم ورودها يف
الكفالة باملال (الكفالة املالية) ،التي هي موطن االستشهاد!.

وم�ن ذل�ك على س�بيل املث�ال ،ق�ول اهلل ع�ز وج�ل﴿ :ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾((( ،وكذل�ك قول�ه ع�ز وج�ل:

﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬ﴾((( ،وكذلك قوله تعاىل:

﴿ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾(((،
((( سورة آل عمران ،جزء من اآلية .37
((( سورة آل عمران اآلية .44

((( سورة طه ،جزء من اآلية .40
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وكذل�ك قول�ه تع�اىل ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﴾(((.

فم�ن خلال هذه النص�وص املباركة نالحظ ع�دم ورود كل م�ن األفعال:

(ك َّف َل َه�ا َو ْك ُف ُ�ل و َي ْك ُف ُل� ُه َوأك ِْف ْلنِ َيها) بمعنى ضامن امل�ال ،والواقع أن هذه اآليات
وغريه�ا مل ت�رد يف موضوع الكفال�ة باملال ،إذ يتبني لنا من خلال إلقاء نظرة عىل

ك�رت أو اآليات األخرى الت�ي مل نذكر  -خش�ية اإلطالة  -بأهنا
اآلي�ات الت�ي ُذ
ْ
ق�د احت�وت عىل مدلول الكفال�ة بغري لفظها ،مث�ل كلمة (زعي�م) ،بقوله تعاىل:
﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾(((،
وكلم�ة ( قبي ً
ال ) بقوله تعاىل﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﴾(((.
فغالب س�ياق هذه اآليات حتكي حال األمم السابقة ،ما يرجع املوضوع إىل
خالف العلامء يف مس�ألة رشع من قبلنا هل هو رشع لنا أم ال؟ وقد أطال العلامء

الكالم يف هذه املسألة كثري ًا ،فمن ذهب إىل ّ
أن رشع من قبلنا رشع لنا ،قال بجواز
كرت(((.
الكفالة ،واستدل عىل ذلك باآليات الكريمة التي ُذ ْ

((( سورة ص ،اآلية .23

((( سورة يوسف ،اآلية .72

((( سورة اإلرساء ،االية .92

((( التميهد يف ختريج الفروع عىل األصول ،مجال الدين بن احلسن األسنوي ،مؤسسة الرسالة،
ص.441
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وم�ن ذه�ب إىل ع�دم اعتب�ار رشع م�ن قبلن�ا رشع لن�ا ،مل يس�تدل باآليات
على مرشوعية الكفال�ة ،واكتفى باالس�تدالل عليها من الس�نة النبوية واإلمجاع
واملعقول((( ،وهو األقرب إىل الصواب واهلل أعلم.
فأغل�ب ما ت�دل عليه اآلي�ات التي ذكرها العلماء هو إظه�ار أن الكلمة هلا
معان متعددة ،ومن املمكن أن تس�تعمل يف الكفالة ،كام من ش�أهنا أن تستعمل يف
غريها ،إال أن القرينة هي التي حتدد املعنى املناسب(((.
أدلة الكفالة املالية من السنة النبوية:
الناظ�ر يف الس�نة النبوي�ة املطهرة ،جي�د جمموعة م�ن األحادي�ث الدالة عىل
مرشوعية الكفالة املالية ،ومنها عىل سبيل املثال:
أوالً :ما رواه البخاري بسنده عن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  -عن رسول اهلل

ﷺ ،أن�ه ذكر رج ً
بعض بني إرسائيل أن يس�لفه ألف
لا من بني إرسائيل ،س�أل َ
دين�ار ،فق�ال :ائتني بالش�هداء أش�هدهم ،فقال :كفى باهلل ش�هيد ًا ،ق�ال :فأتني

صدقت ،فدفعها إليه إىل أجل مسمى.
بالكفيل ،قال :كفى باهلل كفيالً ،قال:
َ
فخ�رج يف البح�ر فقىض حاجته ،ثم التمس مركب� ًا يركبها َي ْقدُ م عليه لألجل

الذي أجله ،فلم جيد مركب ًا ،فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة
((( إرش�اد الفح�ول إىل حتقي�ق احلق م�ن علم األصول ،حمم�د بن عيل بن حممد الش�وكاين ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ص.355

((( الكفالة باملال وأثرها يف الفقه اإلسالمي ،أمحد حممد اسامعيل برج ،ص.22
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من�ه إىل صاحبه ،ثم زجج موضعها ،ثم أتى هبا إىل البحر ،فقال :اللهم إنك تعلم
تسلفت فالنا ألف دينار ،فسألني كفيالً ،فقلت كفى باهلل كفيالً ،فريض
أين كنت
ُ
جهدت أن أجد
بك ،وس�ألني شهيد ًا ،فقلت كفى باهلل شهيد ًا ،فريض بك ،وأين
ُ

مركب ًا أبعث إليه الذي له فلم أقدر ،وإين أستودعكها.

وجلت فيه ،ثم انرصف وهو يف ذلك يلتمس مركب ًا
فرم�ى هب�ا يف البحر حتى
ْ

خي�رج إىل بل�ده ،فخرج الرجل الذي أس�لفه ينظ�ر لعل مركب ًا قد ج�اء بامله ،فإذا
باخلشبة التي فيها املال فأخذها ألهله حطب ًا ،فلام نرشها وجد املال والصحيفة.
ثم قدم الذي كان أس�لفه فأتى باأللف دينار ،فقال :واهلل ما زلت جاهد ًا يف
طلب مركب آلتيك باملك ،فام وجدت مركب ًا قبل الذي أتيت فيه ،قال :هل كنت
بعثت إيل بيشء؟ قال :أخربك أين مل أجد مركب ًا قبل الذي جئت فيه ،قال :فإن اهلل
فانرصف باأللف دينار راشد ًا)(((.
قد أدى عنك الذي بعثت يف اخلشبة،
ْ
وجه االستدالل باحلديث:
دل احلديث على صحة ومرشوعية أخذ الكفيل لضامن الدّ ين ،واسترجاع

احلق ،وهذا ما يظهر جلي ًا بمنطوق احلديث.

((( رواه البخ�اري يف صحيح�ه ع�ن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  -برق�م  ،2196كتاب الكفالة،

ب�اب الكفال�ة يف القرض والديون باألب�دان وغريها ،اجلامع الصحي�ح املخترص ،حممد بن
إسماعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ،حتقيق د .مصطفى ديب البغا ،النارش دار ابن كثري،
الياممة ،بريوت 1407 ،هـ1987 -م.801/2 ،
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وق�د ذكر اإلمام العين�ي يف رشحه للحديث مجلة من األمور املس�تفادة منه،
وذكر منها( :وفيه :طلب الشهود يف الدَّ ين وطلب الكفيل به)(((.
ثاني� ًا :وردت ع�دة أحاديث بألف�اظ متقاربة فيها بيان بش�اعة أمر الدَّ ين من
غري وفاء أو وصية بسداده ،لدرجة أن النبي ﷺ كان يسأل عن هذا األمر حتديد ًا،
وإذا كان األم�ر بالنفي ،فإن�ه يقوم برتك الصالة عىل املتوىف ،ويقول « :صلوا عىل
صاحبكم » ،وإذا تكفل أحد احلارضين قضاء َدين املتوىف ،فإنه ﷺ يتابع موضوع
السداد فيام بعد ،حتى يتم اإلبراء ،ومن ذلك:
م�ا رواه البخ�اري بس�نده يف صحيح�ه عن َس� ّلمة بن األك�وع  -ريض اهلل

عنه  ،-قال « :كنّا جلوس� ًا عند النبي ﷺ إذ ُأيت بجنازة فقالواّ :
صل عليها ،فقال
هل عليه َدين؟ قالوا :ال ،قال :فهل ترك شيئ ًا؟ قالوا :ال ،فصىل عليه.
ثم ُأيت بجنازة أخرى ،فقالوا :يا رسول اهللّ ،
صل عليها ،قال :هل عليه َدين؟
قيل :نعم ،قال :فهل ترك شيئ ًا؟ قالوا :ثالثة دنانري ،فصىل عليها.
ثم ُأيت بالثالثة ،فقالواّ :
صل عليها ،قال :هل ترك شيئ ًا؟ قالوا :ال ،قال :فهل
عليه َدين؟ قالوا :ثالثة دنانري ،قال :صلوا عىل صاحبكم.
((( عم�دة القاري رشح صحي�ح البخاري ،بدر الدين حممود بن أمحد العيني ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت.116/12 ،
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وعيل َد ْينُه ،فصىل عليه »(((.
قال أبو قتادةَ :ص ِل عليه يا رسول اهلل،
َّ
وروى البيهقي وغريه بسنده يف سننه عن جابر بن عبد اهلل  -ريض اهلل عنه ،-
قال « :تويف رجل فغس�لناه وحنطناه ،ثم أتينا رس�ول اهلل ﷺ ليصيل عليهَ ،ف َخطا
طى ،ثم قال « :هل عليه َدين؟ » قلنا :نعم ديناران ،قال « :صلوا عىل صاحبكم »،
ُخ ً
عيل ،فقال رسول اهلل ﷺ « :مها عليك حق
فقال أبو قتادة :يا رسول اهلل :ديناران َّ

الغري�م وبرىء املي�ت » ،قال :نعم ،فصلىَّ عليه ،ثم لقيه من الغد ،فقال ﷺ « :ما
فع�ل الدين�اران؟ » قال :فقال :يا رس�ول اهلل :إنام مات أمس .ث�م لقيه من الغد،
فقال « :ما فعل الديناران؟ » فقال :يا رسول اهلل :قد قضيتهام ،فقال « :اآلن بردت
عليه جلده »(((.
ووجه االس�تدالل باحلديث :أن�ه ّ
دل بمفهومه عىل مرشوعي�ة ضامن الدّ ين
عن املت�وىف ،وبيان صعوبة موضوع الدَّ ين ،والتبع�ات التي ترتتب عليه ،لدرجة
أن�ه عليه الصالة والسلام ترك الصلاة عليه ،وفيه أيض ًا كراه�ة حتمل الدَّ ين إال
م�ن رضورة ،ق�ال ابن حجر « :ويف هذا احلديث إش�عار بصعوبة أمر الدَّ ين وأنه
((( رواه البخ�اري يف صحيح�ه عن س�لمة بن األك�وع  -ريض اهلل عنه  -برق�م  ،2168كتاب
الضامن ،باب الضامن عن امليت.799/2 ،

((( رواه البيهق�ي يف الس�نن الصغرى عن جابر بن عب�د اهلل  -ريض اهلل عنه  -برقم ،2077املنة
الكبرى رشح وختري�ج الس�نن الصغرى،حمم�د ضي�اء الرمح�ن األعظمي ،مكتبة الرش�د،

الرياض ،السعودية1422 ،هـ 2001 -م.334/5 ،
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ال ينبغ�ي حتمله اال من رضورة »((( .ق�ال الصنعاين « :ويف احلديث دليل عىل أنه
َ
ب عليه ،وأنه ينفعه ذلك ،ويدل عىل ش�دة
حيتمل
يصح أن
غري من َو َج َ
َ
الواجب ُ
أم�ر الدَّ ي�ن ،فإنه ﷺ ترك الصالة عليه؛ ألهنا ش�فاعة ،وش�فاعته مقبولة ال ت َُر ّد،
والدَّ ين ال يسقط إال بالتأدية.
ويف احلديث دليل عىل أنه ال ُيكتفى بالظاهر من اللفظ ،بل ال بد للحاكم يف
اإللزام باحلق ،من حتقق ألفاظ العقود واإلقرارات)(((.
ثالثا :ما رواه ابن ماجه يف سننه بسنده عن أيب أمامة  -ريض اهلل عنه  ،-قال
سمعت رسول اهلل ﷺ يقول « :الزعيم غارم والدَّ ين مقيض »(((.
ووجه االس�تدالل :أن احلديث ي�دل عىل أن الكفيل ضام�ن ،والدَّ ين جيب
قض�اؤه ،فالعزم أداء يشء يلزمه ،فالكفيل ضام�ن ،ومن ضمن َدين ًا فعليه أداؤه،
فاحلدي�ث يدل بمنطوقه أن الكفيل غارم بتحمله ضامن رجوع احلق إىل صاحبه.
((( فت�ح الب�اري رشح صحيح البخ�اري ،أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العس�قالين ،حتقيق
حمب الدين اخلطيب ،دار املعرفة ،بريوت.468/4 ،

((( س�بل السلام رشح بلوغ املرام من أدلة األحكام ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،حتقيق حممد
عبد العزيز اخلويل ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1379 ،هـ.62/3 ،

((( رواه ابن ماجة يف سننه عن أيب أمامة  -ريض اهلل عنه  -برقم ،2405كتاب الصدقات ،باب
الضامن ،سنن ابن ماجه ،حممد بن يزيد أبو عبداهلل القزويني ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي،

دار الفكر ،بريوت804/2 ،
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واألدلة التي وردت من السنة يف مرشوعية الكفالة كثرية ،لكننا نكتفي هبذا القدر
خشية اإلطالة.
كذل�ك ّ
إمج�اع العلامء عليها ،وقد
ف�إن من األدلة ا ُملعتبرَ ِة على جواز الكفالة
َ

والناس يكفل بعضهم بعض ًا ،فأقرهم ومل ينكر عليهم ذلك(((.
ُب ِعث النبي ﷺ
ُ
•

•

•

((( املبسوط ،شمس الدين الرسخيس ،دار املعرفة ،بريوت.161/19 ،
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املطلب الثالث
حكمة مشروعية الكفالة املالية
حاجة اإلنس�ان إىل املال تكاد ال تنقطع ،باعتباره عصب احلياة الذي يتمكن
الن�اس من خالله م�ن بيع ورشاء رضوريات وحاجات وكامليات احلياة بش�كل
ع�ام ،وق�د يتيسر احلصول عىل امل�ال يف وقت ما ،وق�د ال يتيسر يف وقت آخر،
لذلك رشع اهلل عز وجل الدَّ ين والقرض(((؛ حتى َيتَمكَّن من مسايرة أمور حياته
اليومي�ة ،كأن يكون الدَّ ين مؤقت ًا إىل موعد نزول الراتب الش�هري للموظف ،أو
س�وق بضاعته التي اشرتاها بثمن آجل،
موس�م رواج جتارة معينة للتاجر الذي ُي ّ
ص�ف بع�د ،وم�ا زال يف املحكم�ة ،وغريها من الص�ور التي يكون
أو مرياث� ًا مل ُي
َّ
ُ
عت الكفالة باملال لضامن استرداد ما ُيقدَّ م عىل
ضامن املال ش�ب َه مضم�ون ،وشرُ ِ ْ

س�بيل الدَّ ي�ن و الق�رض ،وملا كانت النف�وس جمبولة عىل حب املال ّ
�ح ،مما
والش ّ
جيعله�ا بعيدة عن املبادرة إىل بذل املال عىل س�بيل القرض والدّ ين ،وما قد يؤديه
((( والف�رق بين الدَّ ين والق�رض يكمن بأن القرض أخ�ص من الدَّ ين ،فالق�رض يتمثل بأخذ
مائ�ة دره�م مقابل رد مائ�ة مثلها بعد أجل ،بينما يتمثل الدَّ ين يف بيع مؤجل ،كأن تشتري
س�لعة فتأخ�ذ ما اشتريت على أن تدفع ثمنه�ا دفعة واح�دة يف أجل حمدد أو عىل أقس�اط

معلوم�ة اآلجال ،وال حيس�ن االقتراض إال حلاج�ة ،ألن القرض فيه منة ،بخلاف الدَّ ين
املؤج�ل يف البي�ع ،ليس فيه من�ة ،ألن للزمن فيه حصة من الثمن ،أي جي�وز يف البيع أن يزاد

ألجل التأجيل ،وال جيوز هذا يف القرض .ينظر :املجموع يف االقتصاد اإلسلامي،د .رفيق
املرصي ،دار املكتبي ،دمشق1426 ،هـ2006 -م ،ص .204
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ذلك من تعطل مصالح الناس ،كانت الكفالة باملال؛ لتيسرّ عىل الناس تعاملهم،
وتقضي أمور حياهتم ،وحتفظ حقوقه�م؛ ألن حاجة الناس إليها تكاد ال تنقطع،
ُ
فتتعطل مصالح الطرفني.
وبدوهنا فإنه قد ال يطمئن البائع إىل املشرتي،
فض ً
لا عن ص�ور أخرى يكون فيها املال من غري ضمان ،وما يقدّ مه الكفيل

يأخذ ش�كل عقد التبرع البحت ،ال�ذي ال يرجو منه صاحبه عوض� ًا ممن ك َِفله،
وإنما يبتغ�ي بذلك األجر والثواب من البارئ عز وج�ل ،كام تبني لنا ذلك بتربع
أيب قتادة  -ريض اهلل عنه  -للرجل الذي مل ِّ
يصل عليه النبي ﷺّ ،ملا علم ّ
أن عليه
دين ومل ُي ْق َض بعد ،وقال عليه الصالة والسالم « :صلوا عىل صاحبكم » ،فكفله
أبو قتادة ريض اهلل عنه.
•

•

•
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املبحث الثالث
أهمية التثقيف اجملتمعي بأحكام الكفالة املالية
ويتضمن ثالثة مطالب:
املطلب األول :الكفالة املالية صورة ناصعة من صور التكافل االجتامعي

		

يف اإلسالم.

املطلب الثاين :مكانة الكفيل ومنزلته يف اإلسالم.
املطل�ب الثالث :أمهية معرفة الكفيل للمكفول ،والتعرف عىل طبيعة

		

		

التزامات�ه املالي�ة الس�ابقة قبل إبرام عق�د الكفالة ،ورأي

الفقهاء يف املسألة.
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املطلب األول
الكفالة املالية صورة ناصعة من صور التكافل االجتماعي يف اإلسالم
تنوع�ت ص�ور التكاف�ل االجتامع�ي يف عصر النب�ي ﷺ ،وعصر اخللفاء
الراشدين  -ريض اهلل عنهم  -من بعده ،يف أغلب جماالت احلياة ،و َجت ّلت صورها
يف اجلان�ب املايل بش�كل ع�ام ،والكفالة املالية بش�كل خاص ،إذ ي�رى املتأ ِّمل يف
روح
حقيق�ة معن�ى التكاف�ل االجتامع�ي ،أنه ثم�رة طبيعي�ة ملجتمع
ْ
س�ادت فيه ُ
التعاون والتآزر بني أفراده إىل الدرجة التي يتك َّفل النبي ﷺ فيها ،قضاء َد ْين من
ُيت ىَّ
َوف -كونه ولي ًا لألمر  ،-ويقول يف هذا « :أنا أوىل باملؤمنني من أنفس�هم ،فمن
مات وعليه َدين ،ومل يرتك وفاء ،فعلينا قضاؤه ،ومن ترك ماالً فلورثته »((( ،بعد
أن كان يمتنع من الصالة عىل املدين يف بداية األمر.
ِ
بي�ان َّ
املهم ُ
أن النبي ﷺ حتى بامتناعه عن الصالة عىل املدين ،إنّام أراد
وم�ن ِّ
أن حي�رك مش�اعر التعاطف والرمح�ة ،ولفت النظر إىل أمهي�ة التكافل االجتامعي
بين أبناء املجتمع الواحد ،بتعزيز قي�م التكافل بني أصحابه  -ريض اهلل عنهم -
مر يف حديث
بص�ورة غير مبارشة ،وذلك بِ َح ِّثهم عىل كفالة م�ن مات منهم ،كام َّ
س�لمة بن األك�وع ريض اهلل عنه :أن النب�ي ﷺ ُأيت بجنازة ليصلي عليها ،فقال:

((( رواه البخاري يف صحيحه برقم  ،6350عن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه .-
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« ه�ل عليه من َدين؟ » قالوا :ال ،فصلىَّ عليه ث�م ُأيت بجنازة أخرى ،فقال « :هل
عيل
علي�ه م�ن َدين؟ » قالوا :نعم ،قال « :صلوا عىل صاحبك�م » ،قال أبو قتادةّ :

موقف النب�ي ﷺ النظر إىل أمر مهم
فت
ُ
َدين�ه يا رس�ول اهلل فصىل علي�ه((( ،كام َي ْل ُ
ماس�ة،
آخر ،يتمثل يف تربية النفوس عىل اجتناب مس�لك القروض إال لرضورة ّ
أو حاجة ملحة تؤ ّثر يف توجيه د ّفة احلياة نحو بر األمان ،واهلل تعاىل أعلم.
ُ
الكثير م�ن األح�كام الرشعية الت�ي قامت
التكاف�ل امل�ايل
وق�د اس�توعب
َ
يف األس�اس علي�ه ،ويمك�ن أن نلتمس آث�ار ذلك يف ترشيعات كثيرة ،منها عىل
س�بيل املث�ال :ف�رض ال�زكاة ،وكفال�ة األيت�ام ،ونفقة املطلق�ة ،وإنظ�ار املعرس،
وغريها ،فض ً
جمتمع املدينة النبوية بعد
ال عن الترشيعات املرحلية التي ُبني عليها
ُ
اهلج�رة ،كام يف املؤاخاة بني املهاجري�ن واألنصار ،وما ترتب عىل ذلك من صور
التكافل الالزمة.
ُ
التكافل على عهد النبي ﷺ ،وإنام امتدّ إىل العصور التي تلته فيام
ومل يقتصر

ْ
واملستأ َمنِني
بعد ،كام مل ينحرص بني املس�لمني فقط ،وإنام تعداهم ليشمل الذميني
م�ن غري املس�لمني ،الذين كانوا يعيش�ون يف ديار اإلسلام ،ويذكر أب�و عبيد يف
(كت�اب األموال)ّ « :
أن عمر ب�ن عبد العزيز كتب إىل عدي بن أرطاة  -عامله يف
(((رواه البخاري يف صحيحه برقم  2173عن سلمة بن األكوع  -ريض اهلل عنه .-

49

اآلثــار املرتتبة على عـقــد الكفـالة املـالية

قوته،
وض ُع ْ
البرصة  -يقول :وانظر من ِق َب َل َك من أهل الذمة قد كربت ِس�نَّهَ ،
فت ّ

وو ّل ْت عنه املكاسبِ ،
فأج ِر عليه من بيت مال املسلمني ما يصلحه ،فلو َّ
أن رج ً
ال
فت قوته ،وو َّل ْت عنه املكاس�ب،
من املس�لمني كان ل�ه مملوك
وض ُع ْ
ْ
كربت ِس�نّه َ
موت أو عتق ،وذلك أنه بلغني:
يف�رق بينهام ٌ
كان م�ن احلق عليه أن يقوته ،حتى ّ
مر بش�يخ من أهل الذمة يس�أل أبواب الناس ،فقال :ما
أن أمري املؤمنني عمر ،قد ّ
أنصفناك ْ
إن كنّا أخذنا منك اجلزية يف ش�بيبتك ،ثم ضيعناك يف كربك ،ثم أجرى
عليه من بيت املال ما يصلحه »(((.
•

•

•

(((كتاب األموال أليب عبيد اهلل القاسم بن سالم ،حتقيق خليل حممد هراس ،دار الفكر ،بريوت،
1408هـ 1988 -م ،ص .57
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املطلب الثاني
مكانة الكفيل ومنزلته يف اإلسالم
ِ
َ
شك ّ
ال ّ
جليل القدر ،يستند إىل املروءة
الكفيل يقوم بعمل عظي ِم الفائدة،
أن

والنخوة التي يتمثل هبا شخصي ًا ،إذ يرتجم ما ّ
حث عليه ديننا احلنيف ور ّغب فيه
أش�د الرتغيب ،والكفيل ه�و يف احلقيقة املحرك الرئيس لعق�د الكفالة ،هو بيت

الرحى ،الذي بدونه لن يكون هناك عقد كفالة أصالً ،سوا ٌء كانت كفال ًة بالنفس

أو كفال ًة باملال.

وس�وا ٌء ق�ام الكفي�ل بذلك م�ن تلقاء نفس�ه متربع� ًا ،راجي ًا بذل�ك الثواب

األخ�روي ال�ذي يرتتَّ�ب عىل من يق�دم اخلري للغير ،ويقدم النج�دة لآلخرين،

ويفرج كربات الدنياَ ،و ْفق الصيغ الكثرية يف بذل اخلري ،ومنها الكفالة ،أ ْم ُط ِلب
ّ

منه ذلك من قبل املكفول.

والنص�وص الرشعي�ة يف كثرة طرق اخلير أكثر من أن حتىص ،نقتبس ش�يئ ًا

يسري ًا منها.

م�ن ذل�ك ما ج�اء يف فض�ل التع�اون والرتاح�م والتعاطف بني املس�لمني،
وتفريج الكرب عن بعضهم البعض؛ إذ يقول النبي ﷺ « :املس�لم أخو املس�لم:
ال يظلم�ه ،وال يس�لمه ،وم�ن كان يف حاجة أخي�ه كان اهلل يف حاجته ،ومن فرج

ع�ن مس�لم كربة ،ف�رج اهلل عنه كربة م�ن كربات يوم القيامة ،ومن ستر مس�ل ًام
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ستره اهلل ي�وم القيام�ة »((( .ويف رواية أخ�رى لإلمام مس�لم :أن النبي ﷺ قال:
« م�ن َن َّف�س ع�ن مؤمن كربة من ك�رب الدنيا نف�س اهلل عنه كربة م�ن كرب يوم
القيام�ة ،وم�ن يسرَّ عن معرس يسرَّ اهلل عليه يف الدنيا واآلخرة ،ومن ستر مس�ل ًام
ستره اهلل يف الدنيا واآلخرة ،واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه ،ومن

سهل اهلل له به طريق ًا إىل اجلنة »((( .و ُيبني النبي ﷺ
سلك طريق ًا يلتمس فيه عل ًامّ ،
أمهي�ة التعاون بني املؤمنني ،ويصفه بالبنيان إذ يق�ول « :املؤمن للمؤمن كالبنيان
يشد بعضه بعضا »(((.
وهذا كله ملن يقدم اخلري بش�كل عام للناس ،والكفيل داخل يف عموم ذلك
كل�ه ،ملا يبذله من ماله ،وإن مل يكن عىل س�بيل اهلبة ،لكن�ه بكفالته هذه يكون قد
الت�زم أم�ام الدائن بضامن املكف�ول ،وتقديم احلق الذي ترتب بذم�ة املدين ،فإذا
ٍ
ّ
فحينئذ يكون الكفيل قد ّفرج كربة الدَّ ين
حل األجل وتعذر السداد عن املدين،

وتبعات�ه ولو مؤقت ًا ع�ن املدين ،فيكون بذلك حائز ًا لوع�د اهلل عز وجل ملن ّفرج
كربات املؤمنني ،ويسرّ عىل معرسهم؛ ليحوز مع ّي َة اهلل عز وجل يف اآلخرة.
•

•

•

((( رواه البخ�اري يف صحيح�ه عن عب�داهلل بن عمر  -ريض اهلل عنهما  -برقم ،2310يف باب
ال يظلم املسلم املسلم.862/2 ،

((( رواه مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  ،-برقم  ،2699كتاب الذكر والدعاء
والتوبة واالستغفار ،باب فضل االجتامع عىل تالوة القرآن وعىل الذكر.2074/4 ،

((( رواه مس�لم يف صحيحه عن أيب موس�ى  -ريض اهلل عنه  -برقم  ،2585كتاب الرب والصلة
واآلداب ،باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم.1999/4 ،
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املطلب الثالث
أهمية معرفة الكفيل للمكفول ،والتعرف على طبيعة التزاماته املالية
السابقة قبل إبرام عقد الكفالة ،ورأي الفقهاء يف املسألة
ُت َعدّ الكفال ُة بشكل عام  -كام أسلفنا  -باب ًا مه ًام من أبواب التكافل االجتامعي
يف اإلسلام ،وتتأك�د الكفال�ة املالي�ة منها بش�كل خ�اص ،ملا ذكرناه م�ن تفريج
الك�روب وإغاث�ة امللهوف؛ ملا يرتتب على ذلك من خروج املكف�ول من ضائقة
ـت به قد يكون التأخري أو التباطؤ يف سدادها السج ُن عقوب ًة له.
ألـم ْ
مادية َّ
ومل�ا كان ب�اب التكاف�ل يف اإلسلام باب� ًا واس�ع ًا ،ف�إن الكفال�ة ،وكذل�ك
القرض احلس�ن ،هلام بعض األحكام اخلاصة التي ختتلف عن بقية صور التكافل
االجتامعي األخرى ،التي ال ينتظر منها أي مردود دنيوي ،مقابل بذهلا وتقديمها
لآلخري�ن ،مث�ل الزكاة واهلبة والوق�ف ،وغريها من عقود التربع�ات التي تُقدَّ م
عىل س�بيل التبرع ،عىل عكس القرض والدّ ين والكفال�ة ،باعتبار أن من يقرض

ش�خص ًا قرض ًا حس�ن ًا أو يكفله بكفالة مالية ،فإنه مل ي ِ
س�قط حقه كلي ًا ،وإنام قدمه
ُ
إىل الدائن مؤقت ًا منتظر ًا عودته إليه يف أجل ما من قبل املدين.
ومن أجل ضامن هذه احلقوق ،فقد اشرتط اإلمام أبو حنيفة أن يكون املدين
قادر ًا عىل تس�ليم الكفيل ما أدى عنه من حقوق :إما بنفسه أو بنائبه ،معل ً
ال ذلك
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ب�أن الكفال�ة ال تص�ح بالدَّ ين ع�ن م ّيت مفلس م�ات ومل يرتك وف�اء لدينه؛ ألنه
َّ
وألن ذمة امليت قد زالت
َد ْين س�اقط ،فلم يصح بضامنه ،كام لو س�قط باإلب�راء،
باملوت ،فلم يبق فيها َدين ،والضامن هو ضم ذمة إىل ذمة يف املطالبة به.
وق�د خالفه يف ذلك صاحب�اه((( ،زيادة إىل مجهور الفقهاء((( الذين اس�تدلوا
بحدي�ث أيب قت�ادة املتق�دم ،ال�ذي ق�ال في�ه النب�ي ﷺ  -يف غير الرواي�ة الت�ي

فصح ضامنه،
ذكرناها  « :-أال قام أحدكم َف َض ِمنه » ،وألن َدين امليت َدين ثابت،
َّ
ف وفاء لدينه ،وهو الراجح.
كام لو َخ َل َ
ويمك�ن قب�ول م�ا ذهب إلي�ه أبو حنيف�ة  -رمحه اهلل  -بش�طر قول�ه األول:
(أن يك�ون املدي�ن قادر ًا عىل تس�ليم الكفيل م�ا أدى عنه من حقوق ،إما بنفس�ه
َّ
اس�تدل به يف ش�طر كالمه الثاين الذي خالف فيه اجلمهور
أو بنائبه) من دون ما
(م�ن عدم صح�ة الكفالة ع�ن م َّيت ُم ْف ِل ٍ
مات ومل يترك وفا ًء لدَ ْين�ه) لورود
�س َ

النص يف ذلك.
َّ
((( البحر الرائق ،البن نجيم ،دار املعرفة ،بريوت.253/6 ،

((( الرشح الكبري ،أمحد الدردير أبو الربكات ،حتقيق حممد عليش ،دار الفكر ،بريوت.331/3 ،
احل�اوي الكبير يف فقه مذهب اإلمام الش�افعي وهو رشح خمترص املزين ،علي بن حممد بن
حبيب املاوردي البرصي الش�افعي ،الش�يخ عيل حممد معوض  -عادل أمحد عبد املوجود،

دار الكتب العلمية ،بريوت 1419 ،هـ  1999-م .455/6 ،اإلنصاف يف معرفة الراجح
من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،عيل بن س�ليامن املرداوي أبو احلس�ن ،حتقيق
حممد حامد الفقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.197/5 ،
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كذلك فقد اشترط بعض الفقهاء أن يكون املدي ُن معروف ًا عند الكفيل ،فال
ب�دَّ من التعيني ،وهذا بطبيعة احلال يقتيض املعرفة املناس�بة به من عدة اعتبارات:
م�ن ضمنه�ا معرفة حالة املكفول املادية ،هل هو م�ورس أو معرس؟ هل يامطل يف
الدَّ ي�ن أو ال يامطل؟ وهل ُعرف عنه كثرة الديون وااللتزامات املالية األخرى أو
ال؟ والغرض من هذه األس�ئلة ،هي املعرفة املسبقة التي ت ِ
ُوحي بمدى استحقاق

املكفول اصطناع املعروف معه من عدمه.
وال يشترط حض�ور املدين (املكف�ول) أم�ام الكفيل ،وإنما يكتفي بمجرد
ُ
املكف�ول غائب ًا أو حمبوس� ًا أو خمطوف ًا ،وال يس�تطيع احلضور
املعرف�ة ،فلربما كان
إال بع�د أن ي�ؤدى عنه ما ترتب بذمته ،س�واء بوجه مرشوع أو غري مرشوع ،مثل
ح�االت اخلط�ف واالبتزاز ،وغريه�ا من الصور غير املرشوع�ة األخرى ،ألن
احلاجة إىل الكفالة يف الغالب تظهر يف مثل هذه الظروف(((.
وق�د ذه�ب بع�ض الفقه�اء إىل ع�دم اشتراط معرف�ة الكفي�ل للمكف�ول
عن�ه ،قياس� ًا عىل رض�اه ،فإنه لي�س برشط ،بينما تقدي�م املعروف وبذل�ه ألهله
أو لغري أهله ،معروف (((.
((( بدائ�ع الصنائ�ع يف ترتي�ب الرشائع ،عالء الدين الكاس�اين ،دار الكت�اب العريب1982 ،م،
بريوت.6/6 ،

((( مغن�ي املحت�اج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،حممد اخلطيب الرشبيني ،دار الفكر ،بريوت،
200/2
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وبناء عىل ما تقدم فإن من أراد أن ُي ْق ِد َم عىل هذا اخللق الكريم ،أو ُدعي إليه،
وكانت كفالته عىل س�بيل تقديم العون املؤقت ،وتفريج كُربة من كُربات الدنيا،
على أح�د األقرب�اء أو األصدق�اء أو من يف حكمه�م ،من دون نية التبرع ،لزمه
االطالع عىل حالة املكفول ،والتعرف عىل التزاماته السابقة ،وما ترتب عليها من
تبعات ،ضامن ًا إلعادة حقه إليه ،فقد يكون الش�خص املكفول أمين ًا موثوق ًا ،لكنه
قد يكون مثق ً
ال بديون مالية والتزامات سابقة تعيقه عن الوفاء بام يرتتب عليه من
التزام�ات جديدة ،أو قد يكون غري مبال أص ً
ال بااللتزامات اجلديدة أو القديمة،
وال شك أن مثل هذه الترصفات قد قطعت الطريق يف بعض األحيان عىل بعض
الن�اس تقديم الكفالة أو القرض احلس�ن؛ ملوقف حصل معه ،نتيجة ترصف من

كثرت يف اآلون�ة األخرية ،بحيث َز ِهد كثري
ه�ذه الترصف�ات ،والواقع ُيثبت أهنا
ْ
من الناس يف أجر الكفالة األخروي ،خشية ضياع احلقوق املادية الدنيوية ،حتى
انتشرت عب�ارة تصف حال الكفال�ة يف مراحلها املختلفة ،مفاده�ا( :أن الكفالة
أوهلا ش�هامة ،وأوس�طها ندامة ،وآخرها غرامة) ،بسبب ما َي ْصدُ ر من الكفيل يف
بداية األمر عندما ُيدعى من إنس�ان ما ،ليكفله أمام إنس�ان آخر أو مؤسس�ة ما،
وي�رق حلال�ه ،ويطمع يف ثواب اهلل  -ع�ز وجل  ،-فتأخذه ش�هامته ومروءته يف
نج�دة م�ن قصده ،من غري أن يفكِّ�ر يف العواقب التي قد ترتت�ب عليه جراء هذا
العق�د الذي أبرمه ،وبمرور الوقت يتحول هذا العقد إىل ندامة من قبل الكفيل،
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مل�ا يرى م�ن مماطلة املكف�ول ،أو ع�دم اكرتاثه حي�ال مطالبة الدائن ال�ذي التزم
الكفي�ل أمام�ه ،وارتبط معه بعقد عىل كفالة املكفول ،وبع�د انتهاء أجل االلتزام
يكون الكفيل ملزم ًا رشع ًا وقانون ًا ،بالوفاء للدائن عن كفالته للمدين الذي ألزم
نفس�ه بالوفاء عنه ،وبذل�ك يكون آخر الكفالة غرامة مالي�ة ترتتب عىل الكفيل،
ال�ذي أق�دم يف بداية األمر من تلقاء نفس�ه أو مقابل طلب منه ،من أجل أن يدفع
رضر ًا مؤقت ًا قد ينزل باملدين.
فلذل�ك ينبغي عىل الكفيل أن يكون على دراية تامة بحال املكفول ،وقدرته
على الوف�اء ،إذا كان يريد ضامن كفالته ل�ه ،أما إذا كانت كفالت�ه تربع ًا منه وهبة
للمكفول ،وقدمها له عىل سبيل التربع ،فال ضري يف ذلك ،كام سيتبني لنا يف اآلثار
الرشعية والقانونية التي ترتتب عىل الكفيل.
•

•

•
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الفصل الثاني
اآلثار الشرعية والقانونية املرتتبة على الكفيل
ويتضمن متهيد ًا ومبحثني:
متهيد :يف بيان معنى اآلثار وما يرتتب عليها.
املبحث األول :اآلثار الرشعية املرتتبة عىل الكفيل.
املبحث الثاين :اآلثار القانونية املرتتبة عىل الكفيل.
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 :يف بيان معنى اآلثار وما يرتتب عليها
اآلثار لغة :مجع ،مفرده أثر ،ويراد به :بقية اليشء ،واألَ َث َر بالتحريك :ما بقي

من رسم اليشء ،والتأثري :إبقاء األثر يف اليشء(((.

ٍ
معان لألثر هي:
وقد ذكر اجلرجاين يف التعريفات ،ثالثة
األث�ر له ثالثة معان :األول بمعنى النتيجة ،وهو احلاصل من يشء .والثاين

بمعنى العالمة .والثالث بمعنى اجلزء(((.

والواق�ع أن الفقه�اء قد ذكروا كلمة األثر واآلث�ار يف كتبهم ،ووردت كثري ًا

احلكم أو
يف استعامالهتم ،وعادة ما يريدون به النتيجة ،و ُيطلقه بعضهم و ُيريد به
َ

األحكامَ ،م َث ُل ذلك أحكام النكاح ،يريدون آثاره املرتتبة عليه(((.

وهذا هو املراد هبذا الفصل يف دراس�تنا هذه يف بيان معرفة اآلثار (النتائج)،

التي ترتتب عىل الكفيل -حتديد ًا – من دون غريه ،ومها كل من (الدائن واملدين)،
حتى يؤدي البحث مؤداه وال خيرج يف حمتواه عن غري الفئة املستهدفة.

والكفالة  -كام قدمنا  -تصدر بتعبري بالضامن من الكفيل ،موجه ًا إىل الدائن،

بضامن حقه الذي عىل املدين ،فتنشأ بنا ًء عىل ذلك التزامات عىل الكفيل للدائن،
وبموجب هذه االلتزامات فإن الكفيل ملزم بالوفاء بام كفل به الدائن.
((( لسان العرب ،البن منظور.5/4 ،

((( التعريف�ات ،عيل ب�ن حممد بن عيل اجلرجاين ،حتقيق إبراهيم األبي�اري ،دار الكتاب العريب،
بريوت.23/1 ،

((( معج�م لغ�ة الفقهاء ،د .حمم�د رواس قلعجي ،ود .حامد قنيب�ي ،دار النفائس1416 ،هـ-
1996م.20/1 ،
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وه�ذه االلتزام�ات فيه�ا ما ه�و رشعي ،ذك�ره الفقهاء يف كتبه�م من خالل

م�ا اس�تدلوا به من نصوص وما اس�تقر عندهم من قواعد ،ومنه�ا ما هو قانوين،

ذكرت�ه القوانين املدنية لبعض الدول العربية والتي اخرتنا يف دراس�تنا هذه دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،من خالل قانون املعامالت املدنية االحتادي ( )5لسنة

(1985م) املع�دل بالقان�ون ( )1لس�نة (1987م) ،كام نصت على ذلك فقراته
ومواده العامة ،والتي أفردت ملوضوع آثار الكفالة قس ً
ما خاص ًا ،ش�مل املواد من
امل�ادة ( )1077إىل امل�ادة ( ،)1098وقد اخرتنا منها م�ا يتعلق بالكفيل حرص ًا،
وت�م التعلي�ق يف بع�ض الفقرات على أمور خاص�ة بالدائن واملدي�ن يف حاالت
ضيقة ،واستبعدنا منها الفقرات التي ال تفرد الكفيل بأثر واضح.

مع اإلش�ارة إىل أن أصل قانون املعامالت املدنية االحتادي لدولة اإلمارات

العربي�ة املتحدة املش�ار إلي�ه ،قد اس�تمد نصوصه بم�واده وفقراته م�ن الرشيعة
اإلسلامية بش�كل كبير جد ًا ،م�ن خالل اعتماده عىل أق�وال املذاه�ب الفقهية

املعتمدة بحروفها ونصوصها يف أغلب حمتوياته.

وقد ذك�رت املذكرة اإليضاحي�ة لقانون املعامالت املدني�ة لدولة اإلمارات

العربي�ة ذل�ك بالتفصي�ل ،إذ أس�ندت ه�ذه املذك�رة م�واد القان�ون وفقراته إىل
مصادرها املس�تمدة منها والتي تظهر بش�كل واض�ح ،يف كل من جملة (األحكام
العدلية) و(مرش�د احلريان) وغريمها ،باعتبارمها قد احتويا عىل مواد فقهية مرتبة
عىل شكل مواد مقننة ،وقد استمدت هي بدورها عرض نصوصها بطريقة املواد
املتسلسلة من مراجعها الفقهية املعتمدة.
•

•

•
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املبحث األول
اآلثار الشرعية املرتتبة على الكفيل
ويتضمن ستة مطالب:
املطلب األول :التزام الكفيل بسداد الدَّ ين املرتتب عىل املكفول املتوىف

		

فور وفاته أو بعدها بمدة يسرية.

املطلب الثاين :احلقوق املرتتبة للدائن عىل كل من املدين والكفيل.
املطلب الثالث :احلقوق املرتتبة لصالح الكفيل عىل املدين.
املطلب الرابع :ماهية احلق الذي يطالب الكفيل املدين.
املطلب اخلامس :حلول الدين املؤجل بموت الكفيل.
املطلب السادس :انتهاء عقد الكفالة عند الفقهاء.
املطل�ب الس�ابع :احلك�م الرشعي ألخ�ذ الكفي�ل الع�وض (األجر)

		

عن الكفالة.
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املطلب األول
التزام الكفيل بسداد َّ
الدين املرتتب على املكفول املتوفى فور وفاته
أو بعدها مبدة يسرية
املوت هناية أجل كل إنسان ،وهذا األجل جمهول ،فقد يعيش ٌّ
كل من الكفيل
ب
والدائ�ن واملكفول ،عرشات الس�نني بعد إبرام عق�د الكفالة املالي�ة ،وقد ُيغ ِّي ُ
املوت أحدهم ،أو مجيعهم ،بعد العقد بوقت قريب ،ويؤول األمر إىل ورثتهم.
وق�د ُيبرْ م عق�دُ الكفالة بعد موت املدي�ن أصالً ،باعتب�اره ُي ْعقد بني كل من

الدائ�ن و الكفي�ل ،وال دخ�ل للمكف�ول بعق�د الكفالة الذي أجري بين الدائن
والكفي�ل ،وق�د ذهب مجهور الفقهاء إىل عدم اشتراط رضا املكفول؛ ألن قضاء
دين�ه بغري إذن�ه جائز ،فكفالت�ه أوىل ،قال ابن قدام�ة املق�ديس « :وال ُي ْعتَرب رضا
فصح ْت من غري رضاه فيها ،كالشهادة،
املكفول له؛ ألهنا وثيقة له ال ق ْب َض فيها،
ّ
وألهنا التزام حق له من غري عوض ،فلم ُي ْعترب رضاه فيها كالنذر »(((.
وبن�ا ًء على ما تق�دّ َمَّ ،
مطالب بس�داد م�ا التزم ب�ه يف كفالته عن
فإن الكفيل
ٌ

املكف�ول ،بق�ول وفِ ْع�ل النب�ي ﷺ بامتناع�ه عن الصلاة  -مؤقت� ًا  -يف أكثر من
موط�ن ،عم�ن تويف وعليه دين يف ذمته غري مقيض بع�د ،ثم يصيل -عليه الصالة
((( املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ،عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس أبو حممد
دار الفكر1405 ،هـ ،بريوت.361/4 ،
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والسلام  -على املتوىف إذا م�ا تكفل أحد بالدَّ ين الذي عىل املت�وىف ،كام َم َّـر معنا
ِ
وجاب�ر ِ
م�ن قب�ل حديثا َس� َلم َة ِ
بن عب�د اهلل  -ريض اهلل عنهام  -الذي
بن األكوع

ج�اء فيهما :تويف رجل فغس�لناه وحنطناه ،ث�م أتينا رس�ول اهلل ﷺ ليصيل عليه،
َف َخط�ا ُخطى ،ثم قال « :هل عليه َدين؟ » قلنا :نع�م ،ديناران ،قال « :صلوا عىل
عيل ،فقال رس�ول اهلل ﷺ:
صاحبك�م » ،فق�ال أبو قتادة :يا رس�ول اهلل :ديناران َّ

« مها عليك حق الغريم وبرىء امليت » ،قال :نعم ،فصىل عليه ،ثم لقيه من الغد،
فق�ال ﷺ « :ما فعل الديناران؟ » ،فقال :يا رس�ول اهلل :إنما مات أمس ،ثم لقيه
من الغد ،فقال « :ما فعل الديناران؟ » ،فقال :يا رس�ول اهلل :قد قضيتهام ،فقال:
« اآلن بردت عليه جلده »(((.
فاألحادي�ث الواردة  -برواياهتا املتعددة  -د َّل ْت بوضوح عىل أن ذ َّمة املدين

وبقيت مش�غولة بالدَّ ين حتى قيض عنه ،وعليه فإن ب�راءة ذمته مل تتحقق
مل تبرأ،
ْ
بمجرد التَّحمل بالدَّ ين ،أو التلفظ بلفظ من ألفاظ الكفالة أو الضامن ،إذ لو كان
األمر كذلك لبرَ َ َد ْت عليه جلده من أول الضامن.
وهذا ما مل يكن ،إذ أرص النبي ﷺ عىل الكفيل أن يفي حقيقة بالتزامه وحثه
على اإلرساع يف ذلك م�ن دون تأخري؛ لريفع عنه العذاب ،قال الش�وكاين معلق ًا
عىل احلديث « :فيه ٌ
دليل عىل ّ
خلوص امليت من ورطة الدين ،وبراءة ذمته عىل
أن
َ
((( سبق خترجيه
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احلقيق�ة ،ورفع العذاب عنه ،إنام يكون بالقضاء عنه ،ال بمجرد التَّحمل بالدَّ ين،
بلفظ الضامن »(((.
ويؤك�د ذلك قوله عليه الصالة والسلامَ « :ن ْفس املؤم�ن مع َّلقة بدَ ينه حتى
ُيقىض عنه »((( ،ويف رواية أخرى « :نفس املؤمن ُمع َّلقة ،ما كان عليه َدين »(((.
قال رشاح احلديث « :قال الس�يوطي :أي حمبوسة عن مقامها الكريم ،وقال
العراق�ي :أي أمرها موقوف ،ال حكم هلا بنجاة وال هالك ،حتى ُينظر هل ُيقىض
ما عليها من الدَّ ين أم ال »(((.
وفصلوا فيه كثري ًا،
وأمر التغليظ من الدَّ ين والرتهيب منه قد تكلم فيه العلامء َّ
و َف ّـرقـوا يف النصوص الواردة بشأنه قبل فتح مكة وبعده ،السيام عن النصوص
((( ني�ل األوط�ار م�ن أحادي�ث س�يد األخي�ار رشح منتق�ى األخبار ،حمم�د بن علي بن حممد
الشوكاين ،دار اجليل1973 ،م ،بريوت.359/5 ،

((( رواه احلاك�م يف املس�تدرك ع�ن أيب هري�رة  -ريض اهلل عن�ه  -برقم  ،2219املس�تدرك عىل
الصحيحين ،حمم�د بن عبداهلل أبو عبداهلل احلاكم النيس�ابوري ،حتقيق مصطفى عبد القادر
عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت1411 ،هـ 1990 -م.

((( رواه اب�ن حب�ان يف صحيح�ه عن أيب هري�رة  -ريض اهلل عنه  ،-برق�م  ،3061صحيح ابن
حبان برتتيب ابن بلبان

حممد بن حبان بن أمحد أبو حاتم التميمي البس�تي ،حتقيق ش�عيب األرنؤوط ،مؤسس�ة الرسالة،
بريوت 1414 ،هـ 1993 -م.331 /7 ،

((( حتف�ة األح�وذي برشح جامع الرتم�ذي ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحي�م املباركفوري أبو
العال ،دار الكتب العلمية ،بريوت.164/4 ،
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وردت يف ُغ ْف�ران مجي�ع الذنوب للش�هيد إال الدَّ ين ،ومنه ق�ول النبي ﷺ:
الت�ي
ْ
« ُي ْغفر للشهيد ُّ
كل ذنب إال الدَّ ين »((( ،وما شابه ذلك من حتذيرات ملن هم دون
منزل�ة الش�هيد من ب�اب أوىل ،مع م�ا ورد من ختفيف وضامن م�ن قبل النبي ﷺ

نفس�ه للمدي�ن ،إذ قال عليه الصالة والسلام « :ما ِم ْن ُم ٍ
ؤم�ن إال وأنا أوىل به يف
الدني�ا واآلخ�رة ،اق�رؤوا إن ش�ئتم ﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ فأ ّيام
ٍ
مات وترك ماالً فلريثه عصبته من كانوا ،ومن ترك دين ًا أو ضياعا فليأتني،
مؤمن َ

فأنا مواله »(((.
واملسألة حتتاج إىل بيان أوسع ،وليس هذا مكانه.
•

•

•

((( رواه مسلم يف صحيحه عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اله عنهام برقم  ،1886باب
ما أعده اهلل تعاىل للمجاهدين يف اجلنة من درجات.1502/3 ،

((( رواه البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  ،-برقم  2269باب من ترك دين ًا،
.845/2
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املطلب الثاني
احلقوق املرتتبة للدائن على كل من املدين والكفيل
اتف�ق الفقه�اء عىل ثبوت ح�ق مطالبة الدائ�ن ملاله الذي ّ
حل أجل س�داده،
ولكنه�م اختلف�وا يف حتدي�د اجلهة التي تق�ع عليها املطالبة ،هل ه�ي جه ُة املدين
ب بأداء
(املكف�ول) باعتب�اره املدين األصلي ،والذي يكون يف األصل ه�و ا ُملطا َل َ
ب
ما اس�تدان؟ أو جه� ُة الكفيل باعتباره ضامن ًا ملا يف ذم�ة املكفول؟ بحيث يطا َل ُ
أحدمها أوالً ،ويف حالة عجزه عن السداد يطالب اآلخر.
أو هل تضم ذمة الكفيل إىل ذمة املدين مع ًا ويشتركان أمام الدائن يف التزام
اختلفت أقوال الفقهاء
احلق؟ بحيث يكون للدائن احلق يف مطالبة أيهّ ام شاء ،وقد
ْ
يف ذلك إىل ثالثة أقوال رئيسة:
الق�ول األول :ج�واز مطالب�ة الدائ�ن لكل م�ن املدين والكفي�ل ،وهو قول
مجه�ور العلامء م�ن احلنفية واملالكي�ة يف إح�دى الروايتني ،والش�افعية واحلنابلة
وسفيان الثوري واألوزاعي وغريهم(((.
((( املبس�وط .161/19 ،الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الش�افعي ،الدكتور مصطفى ِ
اخلن،
الدكتور مصطفى ال ُبغا ،عيل الشرّ بجي ،دار القلم للطباعة والنرش والتوزيع ،دمشق ،الطبعة
الرابع�ة 1413 ،ه�ـ 1992 -م .157/7 ،املب�دع يف رشح املقن�ع ،إبراهي�م ب�ن حممد ب�ن
عبد اهلل بن مفلح احلنبيل أبو إسحاق ،املكتب اإلسالمي ،بريوت1400 ،هـ.249/4 ،
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وقد اس�تدل اجلمه�ور بام ذهبوا إليه بمجموعة من األدل�ة ،منها :قول النبي
َ
ﷺ « :الزعي�م غارم »((( ،فقد َّ
دل عىل ّ
ب
أن
الكفيل غارم ملا تك َّفل به ،وهو مطا َل ٌ
بالوفاء إلبراء ذمته من الدائن.
كذل�ك فقد اس�تدل اجلمه�ور أيض ًا بحدي�ث جابر بن عب�د اهلل  -ريض اهلل
عن�ه  -املتق�دم ،الذي ج�اء فيه أنه ق�ال :تويف رجل فغس�لناه وحنطن�اه ،ثم أتينا
رسول اهلل ﷺ ليصيل عليه ،فخطا خطى ،ثم قال « :هل عليه َدين؟ » ،قلنا :نعم،
دين�اران ،ق�ال « :صلوا عىل صاحبك�م » ،فقال أبو قتادة :يا رس�ول اهلل :ديناران
علي ،فقال رس�ول اهلل ﷺ « :مها عليك حق الغريم وب�ريء امليت » ،قال :نعم،
َّ
فصلىّ عليه.

ث�م لقي�ه م�ن الغ�د ،فق�ال ﷺ « :م�ا فع�ل الدين�اران؟ » ،ق�ال :فق�ال:
ي�ا رس�ول اهلل :إنام مات أمس ،ثم لقي�ه من الغد ،فقال « :ما فع�ل الديناران؟ »،
فقال :يا رسول اهلل :قد قضيتهام ،فقال « :اآلن بردت عليه جلده »(((.
بمجرد
ووج�ه الدَّ الل�ة عندهم :يفي�د برباءة ذ ّم�ة املدين على احلقيقي�ة ،ال
ّ

َّحمل بالدّ ين؛ ّ
ألن رفع العذاب مل يكن إال بعد أن حتقق قضاء الدَّ ين(((.
الت ّ
((( سبق خترجيه.
((( سبق خترجيه.

((( نيل الوطار للشوكاين.359/5 ،
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القول الثاين :ال حيق للدائن مطالب ُة الكفيل إال إذا تعذر عىل املدين الس�داد،
أو كان غائب ًا غري حارض ،أو كان حارض ًا ولكنه ال يستطيع أداء ما عليه من ديون،
فيج�وز للمدين أن يأخذ َدينه من الكفي�ل ،وهو قول املالكية الذي قال به اإلمام
مالك بعد أن كان موافقا لقول اجلمهور(((.
وقد استدل املالكية عىل ما ذهبوا إليه باملعقول ،باعتبار أن عقد الكفالة يشبه
الره�ن ،ومعل�وم أنه ال وصول إىل الشيء املرهون إال يف حالة تع�ذر الدَّ ين عىل
الراه�ن ،فاألمر كذلك أيض ًا مع الكفيل الذي قدَّ م كفالته عن املدين للدائن ،إنام
تك�ون يف ح�ال تعذر املدين ع�ن الوفاء ،ج�اء يف (التاج واإلكلي�ل) تعليل ذلك
بقول�ه « :قال بعض أصحابنا :ألن احلميل إنام أخذ توثقه فأش�به الرهن فلام كان
ال س�بيل إىل الرهن إال عند عدم املطلوب ،فكذلك ال سبيل عىل الكفيل إال عند
عدم املطلوب »(((.
القول الثالث :ليس للدائن أن يطالب املدين وتس�قط الكفالة عنه (املدين)،
ويحُ�ال (ينتقل) الدَّ ين من املدين إىل الكفيل ،والكفالة واحلوالة((( بمعنى واحد،
((( املدونة الكربى ،مالك بن أنس ،دار صادر ،بريوت.255/13 ،

((( الت�اج واإلكلي�ل ملختصر خلي�ل ،حممد بن يوس�ف ب�ن أيب القاس�م العب�دري ،دار الفكر،
بريوت 1398 ،هـ.104/5 ،

((( احلوال�ة :ه�ي نقل الدين من ذمة إىل أخرى ،البح�ر الرائق رشح كنز الدقائق ،زين الدين بن
نجيم احلنفي ،دار املعرفة ،بريوت.266/6 ،
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وق�د اش�تهر هذا القول عن الظاهرية ((( وبعض الفقه�اء ،مثل أيب ثور((( وغريه.
وق�د خالف أصح�اب هذا القول مجهور الفقهاء ،قال اب�ن حزم « :وقال ابن أيب
احلق قد
ليىل وابن شربمة وأبو ثور وأبو سليامن ،ومجيع أصحابنا كام قلنا ،من أن َّ
س�قط مجلة عن املضمون عنه ،وال س�بيل للمضمون له إليه أبد ًا ،وإنّام حقه عند
الضامن ،أنصفه أو مل ينصفه.
وروين�ا م�ن طري�ق اب�ن أيب ش�يبة حدثنا حفص ب�ن غياث عن أش�عث هو
اب�ن عب�د امللك احلم�راين عن احلس�ن وحممد بن سيرين ،ق�اال مجيع� ًا :الكفالة
واحلوالة سواء »(((.
والشك أن الكفالة تفرتق عن احلوالة وبينهام فارق كبري عند مجهور الفقهاء،
قال ابن نجيم « :احلوالة تتضمن براءة األصيل براءة مقيدة ،بخالف الكفالة »(((،
وم�ن هنا نالحظ الفرق بينها وبني الكفالة ،التي تعني ضم ذمة إىل أخرى ،ونقل
الدَّ ين من الذمة األوىل إىل الذمة الثانية ،يقتيض براءة األوىل منه.
((( املحىل ،عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو حممد ،حتقيق جلنة إحياء الرتاث العريب،
دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت.112/8 ،

((( املغني ،البن قدامة.351/4 ،
((( املحىل ،البن حزم.110/8،

((( البحر الرائق ،ابن نجيم احلنفي.266/6 ،
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واس�تدل ابن حزم ومن وافقه ،عىل أن الكفال�ة توجب براءة املدين وانتقال
احل�ق إىل ذم�ة الكفيل بأدلة مجيعها مرجوحة ،كام يظهر ذلك جلي ًا من خالل تتبع
ما ذكره يف موضوع الكفالة (((.
ال�رأي الراج�ح :ذهب الدكتور ماج�د أبو رخية((( إىل ترجي�ح قول املالكية
لوس�طيته بني كل م�ن مصلحة املدي�ن والدائن ،ملا فيه من تيسير عىل املدين من
جه�ة ،وعدم تضييع حق الدائن من جهة أخرى ،ألنه يمنحه حق مطالبة الكفيل
بالدَّ ين إذا أفلس املدين ،أو أعرس ،أو ماطل يف السداد .وهو ما يبدو أكثر واقعية
من بقية األقوال األخرى ،واهلل أعلم.
•

•

•

((( املحىل.114-112/8 ،

((( يف بحث�ه :اآلثار املرتتبة على الكفالة املالية ،د.ماجد أبو رخية ،بحث يف كتاب بحوث فقهية

يف قضاي�ا اقتصادي�ة معارصة ،تأليف جمموع�ة باحثني ،دار النفائ�س ،األردن1418 ،هـ-

1998م ،ص .430
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املطلب الثالث
احلقوق املرتتبة لصاحل الكفيل على املدين
تتعل�ق اآلثار الرشعية املرتتبة للكفيل على املدين بعد الكفالة بأصل العقد،

والتحق�ق م�ن حالة العقد هل كان بطلب من املدين وإذنه ،أو كان تربع ًا من قبل
الكفي�ل ،ف�إذا كان َع ْقدُ الكفال�ة تربع ًا من الكفيل من غري طل�ب املدين أو إذنه،
فلي�س ل�ه مطالب�ة املدين بالس�داد ،وليس له ح�ق مالزمة املدي�ن إذا تعرض إىل

مس�اءلة ،وال ح�ق احلبس إذا ُحبِ�س ،يف حال عدم وفائه  -الكفي�ل  -بام َأ ْلز َم به
عت عليه التبعات ،باعتباره قام بفعله متربعا من تلقاء نفسه.
وو َق ْ
نفسهَ ،

أم�ا إذا أدى الكفي�ل الدَّ ين عن املدين إىل الدائ�ن ،بطلب من املدين أو إذنه،
فإن له – للكفيل -أن يرجع إىل املدين ،ويطالب املدين السداد ،وحتمل ما يرتتب
على الكفيل ،فله أن يطالبه باخلالص إذا طول�ب ،و باحلبس إن ُحبس ،باعتباره
ختليصه منها(((.
السبب الرئيس الذي أوقعه يف هذه املسؤولية ،فكان عليه
ُ

وه�ذا هو مذهب الفقهاء((( من احلنفية واملالكية والش�افعية واملش�هور عند
((( الفقه اإلسلامي وأدلته ،د .وهبة الزحييل ،دار الفكر ،الطبعة الثالثة1409 ،هـ1989 -م،
.151/5

((( تبيين احلقائ�ق رشح كن�ز الدقائق ،فخ�ر الدين عثامن بن علي الزيلعي احلنف�ي ،دار الكتب
اإلسلامي ،القاهرة1313 ،هـ .156/4 ،مواهب اجللي�ل لرشح خمترص خليل ،حممد بن
عب�د الرمح�ن املغ�ريب ،دار الفكر ،بيروت 1398 ،ه�ـ .106/5 ،حاش�ية البجريمي عىل
رشح منهج الطالب (التجريد لنفع العبيد) س�ليامن بن عمر بن حممد البجريمي ،املكتبة=  
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احلنابلة وغريهم ،الذين ال يرون جواز مطالبة الكفيل للمدين بأداء الدين ،طاملا
أن الكفي�ل قد أقدم عىل الكفالة متربع ًا من تلقاء نفس�ه ،وخالف بعض احلنابلة
مجهور الفقهاء فذهبوا إىل القول بجواز مطالبة الكفيل للمدين بالدَّ ين(((.
وأدلة اجلمهور يف ذلك واضحة وقوية تتلخص بتربع الكفيل من دون طلب
من�ه ،وإقدامه متربع ًا يس�لبه حق املطالبة ،ألنه هو من أدخ�ل الرضر املتو َّقع عىل
نفسه ،من دون أن يطلب أحدٌ منه يشء ،بام يف ذلك املدين نفسه.
أم�ا بالنس�بة ملوضوع ح�ق الكفي�ل يف مطالبة املدين ب�أداء دين�ه إىل الدائن؛
طلب� ًا لرباءة ذمته (الكفيل) ،فإن كثري ًا من الفقهاء((( ،ذهبوا إىل عدم جواز ذلك،
واستدلوا بعدة أدلة عقلية ،منها:
أن الكفيل شأنه يف هذه احلالة شأن املقرض ،ومن طلب قرض ًا من شخص،
ومل ُي ْقرضه فليس من املعقول أن يرجع عليه بشئ ،لعدم حتقق القرض أصالً ،إذ
ليس للكفيل الرجوع عىل املدين طاملا أنه مل يغرم ش�يئ ًا ،ومل يطالب بشئ ،وبام أنه

ال حيق له الرجوع بالدَّ ين قبل غرامته ،فكذلك ال جيوز له مطالبة املدين(((.
=  اإلسلامية ،دي�ار بك�ر – تركيا .36/3 ،اإلنص�اف يف معرفة الراج�ح من اخلالف عىل
مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،عيل بن سليامن املرداوي ،حتقيق حممد حامد الفقي ،دار إحياء

الرتاث العريب ،بريوت.217/5،

((( املغني354/4 ،

((( تبيني احلقائق ،156/4 ،املغني .354/4
((( املغني ،البن قدامة.354/4 ،
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وقد خالف يف ذلك بعض احلنابلة؛ إذ ذهبوا إىل جواز مطالبة الكفيل للمدين
وإن مل يطالب الدائن الكفيل ،باعتبار أن املدين قد تس�بب يف ش�غل ذمة الكفيل،
ّ
وأن الكفي�ل مل يب�ادر بذلك لوال طل�ب املدين ،لذلك فمن ح�ق الكفيل مطالبة
املدي�ن من أج�ل براءة ذمته ،وقد قاس�وا ذلك عىل موضوع الرهن ،فلو اس�تعار
ش�خص كتاب� ًا من آخ�ر ،ورهنه ،فإنه حي�ق لصاحب الكت�اب أن يطالب الراهن
بسداد دين الرهن حتى يأخذ كتابه(((.
•

((( املغني ،البن قدامة.354/4 ،

•

•
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املطلب الرابع
ُ
الكفيل َ
املدين
ماهية احلق الذي يطالب
تبني لنا مما سبق أن الدائن جيوز له أن يرجع عىل املدين ،كام جيوز له الرجوع

على الكفي�ل َو ْف َق احل�االت الت�ي بيناها ،ويف ه�ذا املطلب س�نبحث ماهية حق
الكفيل الذي س�يطالب به املدين ،بعد أن يؤدي عنه دينه ،فبامذا سيرجع الكفيل

عىل املدين ،هل سريجع بام تكفل به وفق االتفاق املربم بينهام يف عقد الكفالة ،من
حيث القيمة والوزن والنوعية وغريها من املواصفات؟ أو سيرجع الكفيل عىل
املدين بام أدى عنه عىل وجه احلقيقة؟
ٌ
إنس�ان بدين يبلغ (مائة ألف دره�م) ،ثم أ َّدى عنه إىل
مث�ال ذلك :لو تك َّف َل

الدائن س�يارة تبلغ قيمتها يف السوق (مخسين ألف درهم) ،ففي مثل هذه احلالة
بماذا يطالب الكفي�ل املدين ،هل يطالبه (باملائة ألف دره�م) التي التزم يف أدائها
عنه ومل يؤدها ،إذ أدى س�يارة بقيمة نصف املبلغ املتفق عليه ،أو يطالبه بالس�يارة
التي أداها حقيقة أو قيمتها؟
وقد اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل قولني:
الق�ول األول :ذهب إىل أن الكفيل يطالب املدين بام أدى عىل وجه احلقيقة،
رب ٌع بالزيادة ،وإن كان ما
أكثر م�ن الدَّ ين ،فإنه مت ِّ
ال بما تكفل به ،فإذا كان ما أداه َ

أداه عنه َّ
أقل من الدَّ ين ،فإنه ال يستحق إال ما غرمه.
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وإذا كان م�ا أداه للدَّ ائ�ن م�ن جنس الدَّ ين ال�ذي تكفل به ،فل�و كان الدَّ ين
مخس�ة أثواب مثلاً ،فأداها للكفيل أثواب� ًا ،رجع بمثلها ال بقيمته�ا ،وإن كان ما
أداه الضامن من غري جنس الد َّين رجع بأقل األمرين ،مما قىض أو قدر الد ّين(((.
وهذا هو مذهب مجهور الفقهاء(((خالف ًا للحنفية (((.
وق�د اس�تدل مجهور الفقه�اء بأن الكفيل يش�به املقرض ،ومعل�وم( :أن كل
ٍ
قرض جر نفع ًا فهو وجه من وجوه الربا)((( ،فال حيق للمقرض أن يأخذ أكثر مما
أقرضه فعالً ،وإال وقع يف هتمة الربا.
القول الثاين :أما بالنس�بة ألصحاب القول الثاين َّ
فإن املس�ألة تتعلق عندهم
أص ِل َتصرَ ُّ ف الكفيل يف كفالته ،هل صدرت منه بناء عىل طلب املدين
بموضوع ْ
((( حاش�ية الدس�وقي على الشرح الكبري،حمم�د عرف�ه الدس�وقي ،حتقي�ق حممد علي�ش ،دار

الفك�ر ،بيروت .335/3 ،رشح اخلريش عىل خمترص س�يدي خلي�ل ،دار الفكر للطباعة،
بريوت.26/6 ،

((( حاش�ية الدس�وقي ،335/3 ،اإلقن�اع يف حل ألفاظ أيب ش�جاع ،حمم�د الرشبيني اخلطيب،
حتقي�ق مكتب البح�وث والدراس�ات  -دار الفكر ،بريوت1415 ،ه�ـ .314/2،املغني،

البن قدامة.354/4 ،

((( كام سيأيت قوهلم.

((( حدي�ث رواه البيهق�ي يف الس�نن الكبرى برق�م  ،10715عن فضالة بن عبي�د  -ريض اهلل
عنه  -يف كتاب البيوع ،باب :كل قرض جر منفعة فهو ربا ،سنن البيهقي الكربى ،أمحد بن
احلسين بن عيل بن موس�ى أبو بكر البيهقي ،حتقيق حممد عبد القادر عطا ،مكتبة دار الباز،

 1414هـ1994 -م .350/5 ،مكان النرش مكة املكرمة.

اآلثــار املرتتبة على عـقــد الكفـالة املـالية

77

م�ن الكفيل بتكفله ل�ه؟ أو كانت تربع ًا منه ،إذ خال�ف احلنفية مجهور الفقهاء يف
هذه املسألة وذهبوا إىل التفريق بني ما إذا كان أداء الكفيل بإذن املدين أم ال ،فإن
كان األداء ب�دون أمره رج�ع الكفيل بام تكفل به ال بام أدى ،ألنه باألداء مل يملك
الدَّ ين ،بل أقرض املدين ،فريجع عليه بام أقرضه(((.
وق�د رضب علامء احلنفية أمثلة عىل ذلك من واقعهم آنذاك ،واس�تدلوا بأن
الكفيل قد مت َّلك الد َّين كله باألداء ،فريجع بام كفل ال بام أدى((( ،قال الكاساين يف
البدائ�ع « :وأما ُ
يرجع به الكفيل ،فنقول وباهلل التوفيق :إن الكفيل يرجع
بيان ما
ُ

بام ك َِفل ال بام أداه ،حتى لو ك َِفل عن رجل بدراهم صحاح جياد ،فأعطاه مكرسة
أو زيوف� ًا ،وجتوز ب�ه املطالبة ،ويرجع علي�ه بالصحاح اجلياد ،ألن�ه باألداء ملك
م�ا يف ذم�ة األصيل ،فريجع بامل�ؤدى وهو الصحاح اجلي�اد »((( ،وبتملكه للدَّ ين
يصبح هو املسؤول عن الوفاء.
أم�ا إذا أدى الكفي�ل الد َّي�ن من دون موافق�ة الكفيل فإنه يرج�ع عىل املدين
بما أداه فق�ط ،ش�أنه ش�أن املق�رض ،يق�ول الكاس�اين « :ولي�س ه�ذا كاملأمور
((( حتفة الفقهاء ،عالء الدين السمرقندي ،دار الكتب العلمية ،بريوت 1405 ،هـ1984 -م،
239/3

((( جمم�ع الضامن�ات يف مذه�ب االمام األعظم أيب حنيف�ة النعامن ،أيب حممد ب�ن غانم بن حممد
البغدادي ،حتقيق أ.د حممد أمحد رساح ،أ.د عيل مجعة حممد ،من دون ذكر جهة وسنة الطبع،

.595/2

((( بدائع الصنائع ،للكاساين.15/6 ،
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ب�أداء الدي�ن ،ل�ه أن يرج�ع بامل�ؤدى ال بالدَّ ي�ن؛ ألن�ه باألداء م�ا مل�ك الدَّ ين،
ب�ل أق�رض امل�ؤدى م�ن اآلم�ر ،فريج�ع علي�ه بما أقرض�ه .وكذلك ل�و أعطى
بالدراه�م دنانير أو ش�يئ ًا م�ن املكي�ل أو امل�وزون ،فإن�ه يرج�ع علي�ه بما كفل
ال بام أدى »(((.
•

((( بدائع الصنائع ،للكاساين.15/6 ،

•

•
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املطلب اخلامس
حلول َّ
الدين املؤجل مبوت الكفيل
ذه�ب كثري من الفقهاء((( إىل القول :بأنه يف حالة موت الكفيل ،فإن الدائن
يأخ�ذ حق�ه من تركة الكفي�ل ،و ال حيق لورثة الكفيل الرج�وع عىل املكفول عنه
الذي أذن له يف الكفالة قبل حلول أجل الدَّ ين ،ألن األجل مستمر يف حقه.
ج�اء يف املدون�ة :قلت :أرأي�ت إن تكفلت لرجل بامله على رجل إىل أجل،
فمات الكفي�ل ،أو مات املكف�ول به؟ قال :ق�ال يل مالك :إذا م�ات الكفيل قبل

ِ
لرب احل�ق أن يأخذ حقه من مال الكفي�ل ،وال يكون لورثة
َمـح ِّ�ل األج�ل كان ِّ
الكفيل أن يأخذوا من الذي عليه احلق شيئ ًا حتى حيل أجل املال ،قال مالك :وإن
مات الذي عليه احلق قبل األجل كان للطالب أن يأخذ حقه من ماله ،فإن مل يكن
له مال ،مل يكن له أن يأخذ الكفيل باحلق حتى حيل األجل »(((.
�ب بأداء ما
وج�اء يف رشح فت�ح القدي�ر « :الكفيل بامل�ال إذا مات فإنه ُيطا َل ُ

ك َِفل به؛ ّ
ب به الويص ،فإن مل يكن فالوارث؛
ألن ما َل ُه يصلح للوفاء بذلك ،ف ُيطا َل ُ
لقيامه مقام امليت ،وترجع ورثة الكفيل عىل األصيل أعني املكفول عنه إن كانت
((( تبيني احلقائق للزيلعي ،149/4،املدونة الكربى ،مالك بن أنس.257/13،
((( املدونة الكربى ،مالك بن أنس ،دار صادر ،بريوت.257/13 ،
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الكفال�ة بأم�ره كام يف احلياة ،ول�و كان الدَّ ين مؤج ً
ال وم�ات الكفيل قبل األجل،
يؤخ�ذ من تركته حاالً وال ترجع ورثته على املكفول عنه إال بعد حلول األجل؛
ألن األج�ل ب�اق يف حق املكفول عنه لبقاء حاجته إلي�ه ،وعن ُز َفر ال حيل بموت
الكفيل؛ ألنه مؤجل عىل الكفيل أيض ًا »(((.
أمان صاحب امل�ال وطمأنته عىل حقوقهَّ ،
ومل�ا كانت الغاي�ة من الكفالة َ
فإن
هذا املعنى يقود كام يقول الدكتور ماجد أبو رخية « :بأن الكفالة ال تسقط بموت
الكفي�ل ،ب�ل ينتقل ح�ق املطالب�ة إىل تركته ،ولوال ه�ذا لفقدت الكفال�ة معناها
ومغزاها ،إذ أن الكفيل إنسان يتعرض للموت بني حلظة وأخرى ،فكيف يطمئن
الدائن عىل حقه إذا مل يتعلق هذا احلق بالرتكة؟ »(((.
وعلي�ه فإذا م�ات الكفيل أو املدين حل الدَّ ين املؤجل يف حقه ،وبقي األجل
يف ح�ق الطرف الث�اين ،ألن املوت مبطل لألجل ،وقد وجد يف أحدمها ومل يوجد
يف حق اآلخر ،واألجل منفعة فال يبطل يف حقه(((.
م�ع التفريق بين حالتي الكفال�ة إن كانت مطلقة أو مقي�دة بوقت معني ،إذ
يقول الدكتور أبو رخية « :فإذا كانت ُم ْط َلق ًة فإن الكفيل يضمن يف احلال إذا كان
((( رشح فتح القدير ،كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس ،دار الفكر ،بريوت.170/7 ،
((( اآلث�ار الرشعي�ة املرتتب�ة عىل الكفالة املالي�ة ،ماجد أبو رخية ،بحوث فقهي�ة يف قضايا فقهية
معارصة ،جمموعة باحثني.434/1 ،

((( الكفالة باملال وأثرها يف الفقه اإلسالمي ،أمحد حممد برج ،ص.129
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الدَّ ي�ن ح�الاّ ً ،وبحلول األج�ل إذا كان الدَّ ين مؤجالً ،ألن الكفال�ة تتقيد بصفة
الدَّ ين ،وأما إذا كانت الكفالة ابتداء مقيدة بأجل ،فإن الذي عليه جهمور الفقهاء
ب بسداد الدَّ ين قبل
من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة :أن الكفيل ال ُيطا َل ُ
ه�م الكفالة ،وقام بس�داد الدَّ ين قبل
حل�ول األج�ل ،فإذا م�ا أراد التّخ ّل َ
ص من ّ
حل�ول األجل ،وكانت الكفالة بأمر املكفول عنه ،فإنه ال يس�تطيع الرجوع عليه
قبل انقضاء األجل ،و ُيعدُّ متربع ًا يف اإلرساع بعملية السداد »(((.
•

•

•

((( اآلثار الرشعية املرتتبة عىل الكفالة ،د.ماجد أبو رخية.434/4 ،
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املطلب السادس
انتهاء عقد الكفالة عند الفقهاء
ٍ
يتم بموجبها انتهاء عقد الكفالة هي :األداء واإلبراء(((،
َـر الفقهاء حاالت ّ
َذك َ

فس َخ الدَّ ين((( ،وحوالته(((.
وزاد بعضهم ْ

أوال :األداء ،أو ما يقوم مقامه ،مثل :اهلبة والصدقة وغريمها:

العني أو قيمتَها عند هالكها،
فعند ما يؤدي املدي ُن الدَّ ين إىل الدائن ،أو ُي ْس ِل ُم ُه َ
تبر ُأ ِذ ّم�ة املدين ،ويتح ّل ُل منها ،وتبع� ًا لذلك تربأ ذمة الكفي�ل ،وإذا قام الكفيل
برئت ذم ُة املدين أم مل تربأ(((.
باألداء برئت ذمته ،وانقضت الكفالة ،سواء َأ ْ
ثانيا :اإلبراء:
وختتل�ف حقيقته ومفهوم�ه عند العلامء تبع ًا العتباره ترصف ًا يفيد اإلس�قاط

أو التمليك ،فمنهم من عدَّ ه موجب ًا لإلس�قاط ال للتمليك((( ،ومنهم من عدَّ ه أنه
للتمليك((( ،ومنهم من يرى أن اإلبراء حيمل معنى اإلسقاط والتمليك مع ًا(((.

((( بدائع الصنائع ،للكاساين.11/6،

((( الكفالة يف ضوء الرشيعة ،د.عيل السالوس.122 ،

((( املهذب يف فقه اإلمام الش�افعي ،إبراهيم بن عيل بن يوس�ف الشريازي ،دار الفكر ،بريوت،
.342/1

((( الكفالة يف ضوء الرشيعة اإلسالمية ،د .عيل السالوس ،ص.121

((( املادة  1570من جملة األحكام العدليةن ،درر احلكام رشح جملة األحكام ،عيل حيدر ،حتقيق
تعريب :املحامي فهمي احلسيني ،دار الكتب العلمية ،بريوت.67-65/4 ،

((( الفتاوى الكربى الفقهية ،ابن حجر اهليتمي ،دار الفكر.78/3 ،
((( األشباه والنظائر ،البن نجيم ،ص.264
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واإلب�راء تصرف تضبط�ه أمور كثرية ،وختتل�ف آثاره من حال�ة إىل أخرى،
ل�ذا ّ
ضع تعريف ش�امل لإلبراء ،فإذا ن�وى الدائن هب َة الدَّ ين
فإن من الصعوبة َو ُ
للمدي�ن كان ه�ذا اإلب�را ُء متلي�ك ًا ،وإذا أب�رأه بعد اس�تيفاء َد ْينه فه�و متليك ألنه

َ
الكفيل م�ن املطالبة ،كان
احل�ق
احلق ،أم�ا إذا أب�رأ
صاحب ِّ
ج�اء إق�رار ًا بقب�ض ّ
ُ
اإلب�راء إس�قاط ًا حمض ًا ،ثم إن اإلبراء من الدَّ ين إس�قاط يف ح�ق الدائن ،ومتليك

حق املدين(((.
يف ِّ
�ض النَّظ�ر عن مضم�ون اإلب�راء الفقهي الدقيقَّ ،
ف�إن الدائ� َن إذا أبر َأ
وبِ َغ ِّ

َ
انقضت الكفال�ة وإن مل يربأ األصيل ،ألن اإلب�راء هنا إبرا ٌء
الكفي�ل م�ن كفالته،
ْ

حق املطالب�ة عن الكفيل
ع�ن املطالبة ال ع�ن الدَّ ين ،وليس من رضورة إس�قاط ّ
ُ
حق املطالبة عن
س�قوط أصل الدَّ ين عن املدين ،يف حني إذا أبرأ األصيل س�قط ُّ
الكفيل((( ،باعتبار أن إبراء الكفيل هو إبراء عن املطالبة ال عن الدَّ ين.
الثالث :فسخ عقد الدَّ ين:
ُ
كذل�ك َّ
ُ
انفس�اخ عقدها
يس�قط هبا عق�د الكفالة املالية
ف�إن من الصور التي

ا ُملبرْ َ م بني أطرافها ،والتي نش�أت أص ً
ال عىل أساس�ه ،فتربأ ذم ُة ا َمل ِدين من الدّ ين،
َّ
وإن التزام الكفيل ينقيض تبع ًا لذلك.

((( الكفالة ،أنواعها وطرق اإلبراء منها ،حممد أمحد مروح مصطفى ،ص .68-67
((( بدائع الصنائع ،للكاساين.11/6 ،
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يقول الدكتور عيل الس�الوس « :فإذا كان الكفيل ضامن ًا ملا يف ذمة املشتري
من ثمن الرشاء ،أو للبائع يف تس�ليم املبيع ،ثم فس�خ عقد البيع ،مل َي ُعد املشتري

البائ�ع ملتزم ًا بتس�ليم املبيع ،ومن هن�ا تنقيض الكفالة
ملتزم� ًا بدف�ع الثمن ،وال
ُ

حيث ال يوجد َد ْي ٌن مكفول »(((.
الرابع :حوالة الدَّ ين:

واحلوالة تعترب من طرق اس�تيفاء احلق كالتس�ليم ،كام أن حمل الكفالة يفوت

ُ
أح�ال أو ُأ َ
َ
الكفي�ل فق�د زال املحل،
حي�ل
باحلوال�ة؛ ألهن�ا وثيق�ة للدائ�ن ،فإذا
فيربأ الكفيل(((.
ق�ال الشيرازي يف امله�ذبْ « :
وإن أحال�ه الضام ُن عىل رجل ل�ه عليه َد ْين،

برئ�ت ذمة املضمون عنه؛ ألن احلوال�ة بيع فصار كام لو أعطاه عن الدَّ ين عوض ًا،
ْ
ْ
وإن أحاله عىل من ال َد ْي َن له عليه و َقبِل ا ُمل َح ُال عليه ،وقلنا يصح براءة الضامن؛

ألن باحلوالة تحَ َّول ما ضمن ،وال يرجع عىل املضمون عنه؛ ألنه مل يغرم »(((.
•

•

•

((( الكفالة يف ضوء الرشيعة اإلسالمية،د .عيل السالوس ،ص .122
((( الكفالة باملال ،د.أمحد برج ،ص.139

((( املهذب يف فقه اإلمام الش�افعي ،إبراهيم بن عيل بن يوس�ف الشريازي ،دار الفكر ،بريوت،
.342/1
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املطلب السابع
احلكم الشرعي ألخذ الكفيل العوض ( األجر) عن الكفالة
تُـعـدُّ هـذه املسأل ُة من املسائل املهمة التي تشغل بال الكثريين من الكفالء،
حي�ث يتق�اىض بعضهم مبلغ ًا مقطوع� ًا من الكفيل ،وهو غير مبلغ املرصوفات
والرس�وم التي رصفه�ا كإجراءات إدارية ،متمثلة برس�وم مالية مقطوعة ،موثقة
بإيصاالت رسمية صادرة من املؤسسة التي أجرت املعاملة.
وللعلامء يف مسألة أخذ العوض ( األجر) من املكفول َ
مقابل كفالته قوالن:
الق�ول األول :ع�دم ج�واز أخذ األج�ر عىل الكفال�ة ،وهو مذه�ب مجهور
الفقهاء من احلنفية((( ،واملالكية((( ،والشافعية((( ،واحلنابلة((( ،وغريهم.
الق�ول الثاين :جواز أخذ األجر عىل الكفالة ،وهو مذهب بعض املتأخرين
من أهل العلم ،أمثال الش�يخ عيل اخلفيف والش�يخ عبد احلليم حممود والدكتور
نزيه محاد وغريهم.
((( البحر الرائق رشح كنز الدقائق ،زين الدين بن نُجيم احلنفي ،دار املعرفة ،بريوت.442/6 ،
((( حاش�ية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،حممد عرفه الدسوقي ،حتقيق حممد عليش ،دار الفكر،
بريوت.431/3 ،

((( روضة الطالبني وعمدة املفتني ،النووي ،املكتب اإلسالمي 1405 ،هـ ،بريوت.236/4 ،
((( املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الش�يباين ،عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس ،دار الفكر،
1405هـ ،بريوت.214/4 ،

86

اآلثــار املرتتبة على عـقــد الكفـالة املـالية

مناقشة املسألة مع ذكر األدلة باختصار:

جلمهور الفقهاء يف املس�ألة أدلتهم املعتربة ،حتى ن ِ
ُـقـل اإلمجاع عنهم ،قال

بج ْع ٍل
اب�ن املن�ذر « :أمجع كل م�ن نحفظ عنه من أه�ل العلم ،عىل أن احلامل�ة((( ُ
يأخ�ذه احلمي�ل ال حتل وال جتوز ،واختلف�وا يف ثبوت الضامن على هذا الرشط،
ف�كان الثوري يق�ول :إذا قال الرجل للرجل :اكفل عني ول�ك ألف درهمّ ،
فإن
الكفالة جائزة وت َُر ُّد عليه األلف درهم.
وإذا قال :اس�تقرض يل من فالن ألف درهم ،ولك عرشة دراهم .قال :هذا
ال خري فيه؛ ألنه قرض جر منفعة.
وقال أمحد يف مسألة الكفالة :ما أرى هذا يأخذ شيئ ًا بحق.
وقال إسحاق :ما أعطاه من يشء ،فهو حسن.
وقال أمحد يف املسألة الثانية يف القرض :ال بأس به.
وقال إسحاق :أكرهه »(((.
واعترض عىل دعوى اإلمجاع هذه بوجود من قال (بجواز الضامن بجعل)،
((( أي الكفالة ويف نسخة خمطوطة ( احلوالة).

((( اإلرشاف عىل مذاهب العلامء ،أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري ،حتقيق صغري
أمح�د األنص�اري أبو محاد ،مكتبة مك�ة الثقافية ،رأس اخليمة  -اإلم�ارات العربية املتحدة،
الطبعة :األوىل1425 ،هـ  2004 -م.230/6 ،
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كام ن ُِسب إىل إسحاق بن راهويه ،حيث جاء يف احلاوي الكبري « :والضامن إن كان
برشط اجلعل فاسد بخالف ما قاله إسحاق بن راهويه »(((.
ـحـتَـمـل َّ
أن مراده فسا ُد
وما نقل عن إس�حاق ليس بظاهر الداللة ،حيث ُي ْ

الرشط وصح ُة العقد ،خالف ًا للجمهور الذين مل يفرقوا بني فسادمها مع ًا ،مع احتامل
أن مراده بجواز اجلعل إن مل يكن مرشوط ًا ،كام ذكر ابن املنذر خالف العلامء عىل
جلعل عىل
ثبوت الضامن بوجود الرشط ،بعد أن ذكر اإلمجاع عىل عدم جواز أخذ ا ُ

احلاملة ( الكفالة).

كما اس�تدل بع�ض الفقهاء على عدم ج�واز أخذ األج�ر على الكفالة بأن
الكفالة عقد من عقود التربعات ،فإذا رشط الكفيل لنفس�ه حق ًا خرج العقد عن
موضوعه وجوهره ،وأجيب عليه بعدم التسليم بأن الكفالة تَـ َب ُّـر ٌع حمض ،حيث
ال يمكن الرجوع عن التربع بينام جيوز الرجوع عنها ،كام ال يمتنع رشع ًا ،عىل أن
يتم الرتايض بني الطرفني عىل أن تنقلب الكفالة بالرتايض إىل معاوضة كام يف هبة
الثواب ،والعارية التي جيوز فيها اشرتاط العوض فتنقلب إجارة ،مع أن األصل
فيها أهنا تربع.
((( احل�اوي الكبير يف فقه مذهب اإلمام الش�افعي ،عيل بن حممد بن حبي�ب املاوردي البرصي
الش�افعي ،حتقيق الش�يخ عيل حممد معوض  -الش�يخ عادل أمحد عبد املوجود ،دار الكتب

العلمية 1419 ،هـ 1999-م.443/6 ،

مكان النرش بريوت – لبنان.443/6 ،
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كام استدل بعض املانعني َّ
ثم َة أشياء تعد من أبواب املعروف التي ال ينبغي
أن َّ

ِ
الطاعات
أن تك�ون إال لوج�ه اهلل تعاىل ،وأخذ الع�وض عنها يكون س�حت ًا مثل
والقربات والقرض ،وعدوا منها الكفالة أيض ًا.
وقد ذكر بعضهم ثالثة أشياء ال جيوز أخذ العوض ( األجر) عنها وال تصح
إال أن تك�ون لوج�ه اهلل تع�اىل ،ونصوا عىل أن :فائدة ثالثة أش�ياء ال تفعل إال هلل
سبحانه وال جيوز أخذ األجرة عليها ،أحدها الضامن ،والثاين رفق اجلاه ،والثالث
القرض ،وقد مجعها الشيخ أبو حممد عبد الواحد بن عارش يف بيت فقال:
والض ُ
امن ِر ْفـق اجلـاه
القـرض َّ
ُ

ِ
ـع أن تُــرى لـغــيـر اهلل
ُمـن َ

(((

وقد أجيب عن هذا االستدالل من وجهني:
األول بج�واز أخ�ذ الع�وض ع�ن بع�ض الق�رب والطاعات ،مث�ل اآلذان
واإلمامة وتعليم القرآن وتغسيل املوتى ودفنهم وما إىل ذلك.
الث�اين الق�رض خيتل�ف ع�ن الكفالة ،وقي�اس الث�اين على األول قياس مع
الف�ارق؛ ألن القرض قد ثبت بالدليل عىل عدم جواز أخذ العوض عنه ،فامتناع
العوض فيه لذاته ،وأما الكفالة فال يمتنع أخذ العوض عليها لذاهتا ،وإنام يمتنع
إذا كان يؤول إىل القرض.
((( رشح مي�ارة الف�ايس ،أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد املالكي ،حتقيق عبد اللطيف حس�ن
عبد الرمحن ،دار الكتب العلمية1420 ،هـ 2000 -م ،بريوت.191/1 ،
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وللمس�ألة تفصيل دقيق بش�كل عام ذكره العلامء املعارصون ،حيث اختذت

الكفالة اليوم صور ًا وأشكاالً متعددة وارتبطت بالكثري من املعامالت واملصالح
األخرى ،وقد أصدرت إدارة اإلفتاء بدائرة الش�ؤون اإلسالمية والعمل اخلريي

بديب فتوى بش�أن حك�م أخذ األجرة على الكفالة ،جواب ًا لس�ؤال ورد إليها من

سائل ،نوردها نص ًا ألمهيتها وإن كان الشطر الثاين منها يتعلق بموضوع آخر هو

(التأمني التجاري) ،ونص السؤال:

ٍ
ِ
رشكة ُ
َ
« هل جيوز ُ
تعمل يف التأمني التجاري؟
كفالة
مقابل
أخذ مبل ٍغ
مصالح
نرج�و البيان يف هذه املس�ألة الكثيرة الوقوع ،والتي يتوق�ف عليها
ُ

كثري ٌة للكفيل واملكفول ،ولكم من اهلل عظيم الثواب.
اجلواب وباهلل التوفيق :

األصل يف الكفالة والضامن أن ال يبتغى أجرها إال من اهلل تعاىل؛ ألهنا عمل

بر يقصد هبا نفع املسلم ابتغاء وجه اهلل تعاىل؛ لكونه ال يعمل جهد ًا وال يغرم ماالً

ِ
الناس َ
ّ
فمنع ُ
وألن
فعل اخلري،
أخذ
األجر املادي عليها حتى ال يرتك ُ
يف الغال�بُ ،
املكف�ول غالب ًا م�ا يكون عاجز ًا عن س�داد احلق الذي علي�ه ،فتحميله بعد ذلك
أجر ًا عىل احلق الذي عليه إرضار به ،وهو اليليق باملسلم مع املسلم.

ولكن نظر ًا إىل أن الكفالة  -أو الضامن  -يف هذا العرص قد أخذت أش�كاالً

وأبعاد ًا مل تكن عليها يف الس�ابق ،حيث غدت حتكمها قوانني من ِّظمة ،ويلحق هبا
ُ
املعمول هبا يف البلد
القوانني املن ِّظم� ُة
أذى كبير للضام�ن أو الكفيل ،ولوال هذه
ُ
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لتعطلت مصلح�ة ،كبرية للفرد واجلامعة ،ولكثرة حاجة الناس إىل هذه الكفالة،
ْ

وقل�ة م�ن يفعل ذلك حس�بة؛ فإن الذي ن�راه أنه ال حرج أن يأخ�ذ الكفيل أجر ًا
عىل مايقدمه من خدمة للمكفول برشط أن اليس�تغ َّله اس�تغالالً م ِ
رهق ًا ،وبرشط
ُ
أن يك�ون قد ب�ذل جهد ًا يقاب�ل األجر ،وذل�ك للمصلحة العامة الت�ي اقتضتها
احلياة اليو َم ،وعد ِم وجود نص قاطع يف املنع ،فكانت املسألة اجتهادية ،والفتوى

تبن�ى عىل م�ا يقتضي�ه االجتهاد املبن�ي عىل جل�ب املصالح ودرء املفاس�د وعىل
االستحس�ان ،وذل�ك عن�د عدم الن�ص ،وإن أدى ذلك إىل تغريه�ا من زمان إىل

زمان  ،هذا من حيث الكفالة أي ًا كانت.

أم�ا الكفال�ة يف هذه الرشكة التي ال يكون كس�بها حلاالً يف الغالب ،وعىل
رأى مجه�ور العلامء املعارصين ،فإن الذي نراه أن ال ُيدْ ِخل يف هذه الرشكة كفي ً
ال

وال معين ًا ،ملا يف ذلك من الدخول يف الشبهات أو التعاون عىل اإلثم.

فاملس�لم العاق�ل يربأ بنفس�ه عن الدخ�ول يف هذه األب�واب احلرجة ،حيث

يذه�ب أكث�ر العلامء إىل منع مثل هذا التأمني ملا فيه من الغرر والقامر وأكل أموال
الن�اس بالباط�ل  « ،ومن اتقى الش�بهات فقد اس�تربأ لدينه وعرض�ه » ،كام أخرب
النب�ي ﷺ فيما أخرج�ه الش�يخان من حديث النعمان بن بشير ريض اهلل عنهام.

واهلل تعاىل أعلم (((.

•

•

•

((( فتاوى رشعية ،)250-249/7( :الصادرة إدارة اإلفتاء بدائرة الشئون اإلسالمية والعمل
اخلريي بديب  ،الطبعة الثالثة ،سنة 1428هـ 2007 -م( ،ص .)250-249
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املبحث الثاني
اآلثار القانونية املرتتبة على الكفيل
ويتضمن ستة عرش مطلب ًا:
حق الدائن يف مطالبة الكفيل بحقوقه عند حلول
املطلب األولُ :
ثبوت ِّ
أجل العقد.

املطل�ب الثاين :جواز مطالب�ة الدائن لكل من املدين والكفيل ،وختيريه
الرجوع إىل من تيرس إليه منهام ،سواء كان الدائن أم الكفيل.

املطلب الثالث :وفاء الكفيل بالدَّ ين عىل َو ْفق كفالته للمدين (الكفالة
املقيدة والكفالة املطلقة).

ّ
مؤجلة.
املعجل
(احلال) كفالة ّ
املطلب الرابع :كفالة الدَّ ين ّ
املطلب اخلامس :جواز اشرتاط الكفيل رجوع الدائن عىل املدين ،قبل
أن يرجع عليه باملطالبة بالدَّ ين (اشرتاط الكفيل عىل الدائن الرجوع

إىل املدين أوالً).

املطلب السادس :جواز اشرتاط كفيل الكفيل عىل الدائن الرجوع إىل
الكفيل قبل الرجوع إليه.
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املطلب الس�ابع :موت الكفيل أو املدين قبل حلول أجل الدَّ ين ُي ْسقط
أجل التزام الكفيل.

املطلب الثامن :مسؤولية الكفالء عند تعددهم.
تضامن الكفالء ومسؤوليتهم يف ضامن حق الدائن.
املطلب التاسع:
ُ
املطل�ب العارش :وج�وب النص رصاح�ة يف عقد الكفال�ة املالية حتى
يتحقق التضامن بني الكفالء.

املطلب احلادي عرش :وفاء الكفيل للدائن بمقابل.
املطلب الثاين عرش :رشوط رجوع الكفيل عىل املدين ،املادة (.)1090
املطلب الثالث عرش :وج�وب إخبار املدين للكفيل قبل وفائه للدَّ ين،
املادة ( )1094أوالً.

املطل�ب الراب�ع عرش :وج�وب ضم املدي�ن يف الدع�وى املرفوعة ضد
الكفيل ،املادة ( )1094ثاني ًا.

املطل�ب اخلامس عرش :منع س�فر املكفول خارج الدول�ة بناء عىل أمر
الكفيل ،املادة (.)1095

املطلب السادس عرش :عدم جواز أخذ الكفيل عوض ًا من املكفول عن
كفالته ،املادة (.)1098
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وردت جمموع�ة م�واد نص�وص قانوني�ة خاص�ة بآث�ار الكفال�ة يف قان�ون
املعاملات املدني�ة  -رق�م ( )5لس�نة ،1985م املع�دل بالقانون االحت�ادي رقم
( )1لس�نة1987م  -لدول�ة اإلم�ارات العربي�ة املتح�دة ،يف الكت�اب الثاين ،يف
موض�وع العق�ود ،الب�اب اخلام�س ،عق�ود التأمين�ات الش�خصية ،يف الفص�ل
األول اخل�اص بالكفال�ة ،وحتدي�د ًا الف�رع الثال�ث :ال�ذي أورد نص�وص مواد
آث�ار الكفال�ة ،ال�ذي س�نحاول يف ه�ذا املبح�ث الوق�وف على نص�وص ه�ذه
ِ
يرتت�ب
وبي�ان بع�ض م�ا
امل�واد ،الت�ي تتعل�ق بموض�و ِع آث�ار الكفال�ة املالي�ة،
ُ

عليها من ٍ
آثار قانونية.

•

•

•
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املطلب األول
ُ
ثبوت ِّ
حق الدائن يف مطالبة الكفيل حبقوقه عند حلول أجل العقد
نص�ت امل�ادة ( )1077م�ن قان�ون املعاملات املدني�ة االحت�ادي((( رق�م
 ،1985/5بام نصه:
 -1عىل الكفيل أن يفي بالتزامه عند حلول األجل.
 -2فإذا كان التزامه معلق ًا عىل رشط وجب الوفاء به.
وه�ذه املادة تبين متى جيوز للدائ�ن أن يطالب الكفيل بالوف�اء بالتزامه عن

َ
املدي�ن ال�ذي ك َِفل�ه ،إذ تبني الفق�رة األوىل منه�اَّ :
حل�ول وقت أج�ل الوفاء
أن
بااللت�زام ،هو املوع�دُ الذي متى حتقق ،وجب إجبار الكفيل عىل الوفاء بالتزامه،

مما يعني عدم وجود قيمة قانونية قبل بلوغ موعد هذا األجل.

َ
الكفيل ،ال جتوز إال عند حلول أجل االلتزام
ف�أي مطالبة يطالِب الدائن هبا
َّ

أجل الت�زام ٍّ
ج�رت العادة أن يك�ون ُ
كل من الكفي�ل وا َمل ِدين يف
بالضمان .وق�د
ْ
موع�د ٍ
ٍ
ُّ
احلق يف
ثابت،
فيح�ل االلتزامان يف وق�ت واحد ،وبذلك يك�ون للدائن ُّ
مطالبة الكفيل أو املدين عىل حد سواء.
((( قانون املعامالت املدنية رقم ( )5لس�نة 1985م ،املعدل بالقانون االحتادي رقم ( )1لس�نة
1987م ،الكت�اب الث�اين ،العقود ،الب�اب اخلامس ،عق�ود التأمينات الش�خصية ،الفصل
األول ،الفرع الثالث :آثار الكفالة .قانون املعامالت املدنية ،دولة اإلمارات العربية املتحدة

 -معهد التدريب والدراسات العقابية ،ص .244
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َ
الكفي�ل
يق�ول األس�تاذ عب�د ال�رزاق الس�نهوري( :يطال�ب الدائ�ن
عن�د حل�ول الدَّ ي�ن ،والدي�ن املكف�ول يك�ون ع�ادة دين� ًا مؤجلا ،ويك�ون
الت�زام الكفي�ل مؤج ً
لا مثل�ه ،وحي�ل اإللتزام�ان يف وق�ت واح�د ،فف�ي ه�ذا
الوق�ت يس�تطيع الدائ�ن أن يرج�ع على الكفي�ل كما يس�تطيع أن يرج�ع
عىل املدين)(((.
أج ً
ال جديد ًا اشترطه الكفيل لنفسه عند تعهده بالكفالة،
وقد يكون األجل َ

غري أجل املدين األول ،فيكون األجل اجلديد متأخر ًا عن أجل االلتزام األصيل،
باعتبار أن عدم جواز الكفالة برشوط أشد من رشوط التزام الكفيل املكفول به،
ال يس�مح بأن يك�ون ُ
أجل التزام الكفي�ل أقرص من أجل الت�زام املدين األصيل،
فالت�زام الكفي�ل بوفاء الدين قبل اس�تحقاقه على املدين األصلي كفالة برشوط
أشد ،تنتفي عنه صفة الكفالة(((.
وعلى العك�س م�ن ذلك فيج�وز للكفي�ل أن َيشترط أج ً
ال أبع�د من أجل

كأن ي ِ
ـح َّل الدَّ ي ُن يف ش�هر رمضان عام (1434هـ) ،ف َي ْش ُ
ترط
االلت�زام األصيلَ ْ ،

ُ
الكفيل ْ
أن يحَ َّل أجل التزامه بالوفاء يف شهر ذي احلجة من العام نفسه بعده مثال.
((( الوسيط ،عبد الرزاق أمحد السنهوري.90/10 ،

((( الكفالة كتأمني شخيص للحقوق يف قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة،
مجيل رشقاوي ،بحث منشور يف جملة األمن والقانون ،الصادرة عن كلية رشطة ديب ،السنة

الثالثة ،العدد الثاين ،صفر1416هـ1995 -م ،ص.37
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أما الفقرة الثانية من املادة نفسها من القانون والتي نصها( :فإذا كان التزامه

معلق� ًا عىل رشط وجب الوفاء به) ،فتقيض بأن�ه إذا كان التزام الكفيل مع َّلق ًا عىل
رشط وج�ب الوفاء عند حتقق الرشط ،فال ي ِ
ٍ
ـق للدائن مطالب ُة الكفيل باألداء
ـح ُّ
َ
َ
الشرط عليها ،ومثال ذلكّ :
َ
أن زيد ًا قد أقرض
إال إذا حتقق�ت الواقعة التي ع ّلق

وخترجت
نجحت
عمر ًا عرشة آالف درهم ،وقال راشد أنا كفيل هبذا الدَّ ين ،إذا
َ
َ
ال عن ٍ
من الكلية ،فال حيق لزيد أن يطالب راشد ًا باعتباره كفي ً
عمرو ،ألن راشد ًا

ع ّل�ق كفالت�ه ٍ
لعمرو على واقعة معينة ،ه�ي نجاحه وخترجه من كليت�ه ،فمتى ما
حتقق هذا الرشط املع ّلق ،وجب الوفا ُء به.

وامل�ادة ( )1077بفقرتيها عامة ،إذ يرسي حكم مطالبة الدائن للكفيل عىل

البائع بر ِّد ال َّثمن؛
الكفالة باملال ،والكفالة بالنَّفس ،والكفالة بالدرك((( ،متى ُألز َم
ُ
ألن هذا احلكم مطر ٌد يف سائر أنواع الكفالة(((.
•

•

•

((( الكفال�ة بال�درك عند الفقهاء :هي الرجوع بالثمن إن ظهر املبيع مس�تحق ًا أو معيب ًا أو ناقص ًا
وم�ا ش�ابه ذل�ك من نقص يف ال�وزن أو اختلاف يف اجلودة ،ق�ال الكاس�اين ( :هي ضامنة
الثمن عند اس�تحقاق املبيع) بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،عالء الدين الكاس�اين ،دار

الكت�اب العريب1982 ،م ،بيروت ..9/6 ،أما الكفالة يف ال�درك يف القانون ،فقد عرفتها

امل�ادة  1075من قان�ون املعامالت املدنية لدول�ة اإلمارات العربية املتح�دة بام نصه (:هي

كفال�ة ب�أداء ثمن املبيع إذا اس�تحق) ،وبينت املادة 1071من القانون نفس�ه ( أن ال يطالب
البائ�ع بالدرك إال إذا قىض باس�تحقاق املبيع ثم بإلزام البائع ب�رد الثمن) ،قانون املعامالت

املدنية ،ص .243

((( الوجي�ز يف رشح قان�ون املعاملات املدنية لدول�ة اإلمارات العربية املتح�دة ،د .عبد اخلالق
حسن أمحد ،كلية رشطة ديب1411 ،هـ1991 -م.47/7 ،
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املطلب الثاني
جواز مطالبة الدائن لكل من املدين والكفيل ،وختيريه الرجوع إىل من
تيسر إليه منهما ،سواء كان الدائن أم الكفيل
نص�ت املادة ( )1078من قانون املعاملات املدنية لدولة اإلمارات العربية
املتحدة ،بام ييل:
 -1للدائن مطالبة األصيل أو الكفيل ،أو مطالبتهام مع ًا.
 -2وإن كان للكفيل كفيل ،فللدائن مطالبة من شاء منهام.
 -3عىل أن مطالبته ألحدهم ال تسقط حقه يف مطالبة الباقني.
س�بق وأن بينا أن الكفيل يضمن التزام ًا ليس عىل عاتقه يف األصل ،بام يعني
ِّب التزام ًا ش�خصي ًا يف ذمة
أن التزامه التزام تبعي ،قال الس�نهوري( :فالكفالة تُرت ُ
الكفيل ،والتزام الكفيل هذا تابع لاللتزام األصيل)(((.

وق�د جع�ل قان�ون املعاملات املدني�ة يف دول�ة اإلم�ارات العربي�ة املتحدة
مس�ؤولية كل من املدين والكفيل متس�اوية يف املطالب�ة ،إذ مل جيعل التزام الكفيل
بحك�م القانون احتياطي ًا ،بمعنى يكون واج�ب التنفيذ يف حالة عدم وفاء املدين
بالتزام�ه جت�اه الدائن ،بام ينط�وي عليه ذلك من إلزام تقدي�م املدين قبل الكفيل،
((( الوسيط يف رشح القانون املدين ،عبد الرزاق السنهوري.20/10 ،1970 ،
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وهذا ما يتوافق مع قول مجهور الفقهاء الذي بيناه يف الفصل األول ،الذي ذهب
َ
إىل القول َّ
الكفيل يكون عىل قدم املساواة مع املدين يف املطالبة.
بأن
وفق�رات امل�ادة املذكورة الثلاث ،تبني أن األص�ل عدم إجب�ار الدائن عىل

ٍ
ترتي�ب ُم َعينَّ ٍ يف املطالبة بحقوقه ،فله أن يرج�ع باملطالبة بحقه من املدين
مراع�اة
أو الكفي�ل عىل حد س�واء ،من دون ترتي�ب أو إلزام بالبداية بط�رف املدين قبل

الكفي�ل ،بخلاف القوانني األخرى التي تبت�دئ املطالبة فيها باملدي�ن أوالً ،فإن
تعث�ر علي�ه الوفاء توجه إىل الكفي�ل ،كام يف بعض القوانني املدني�ة لبعض الدول
العربية األخرى ،كالقانون املدين املرصي مثالً ،الذي أوجب عىل الدائن أن يبدأ
بمطالب�ة املدين أوالً قبل مطالبة الكفيل ،كام وردت بذلك إحدى مواده رصاحة
بذكر الرتتيب ،بداية باملدين ثم الكفيل(((.
بينام يتسم قانون املعامالت املدنية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة باملرونة
الواضح�ة يف مس�ألة ختيري الدائن يف مطالب�ة املدين أو الكفي�ل أو مطالبتهام مع ًا،
إذ حي�ق للدائ�ن مطالبة املدي�ن وحده ،كام حي�ق للدائن مطالب�ة الكفيل ،وال حيق
للدائ�ن يف هذه احلالة دفع دعوى الدائن بمطالبته بالرجوع عىل املدين أوالً؛ ألن
الفقرة األوىل من املادة ( ،)1078قد أجازت للدائن مطالبة املدين أو الكفيل أو
((( جاء يف القانون املدين املرصي يف الفقرة  (:788ال جيوز للدائن أن يرجع عىل الكفيل وحده
إال بعد رجوعه عىل املدين) ،الوسيط يف رشح القانون املدين ،السنهوري.98/10 ،
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مطالبتهام مع ًا ،من دون ترتيب بينهام((( ،فأباحت التخيري للدائن من غري أن ت ِ
ُلزمه
باالبتداء بطرف من دون طرف آخر.
موض�وع ختيري الدائن ،بالرج�وع إىل الكفيل
َّدت املاد ُة املش�ار إليها
وق�د أك ْ
َ

أو املدي�ن أوالً ،حت�ى يف وجود أكثر من كفيل ،كام جاء يف الفقرة الثانية من املادة
نفس�ها التي نصت عىل( :إن كان للكفيل كفيل ،فللدائن مطالبة من ش�اء منهام)،
والت�ي ُت َط َّبق يف حال وجود كفيل للكفيل ،م�ع مراعاة أن هذا التخيري يف املطالبة

َ
س�قوط احلق يف مطالبة األطراف الباقي�ة بالكفالة أي ًا كان املطالب أوالً،
ال يعني
سوا ٌء أكان املدين أم الكفيل أم كفيل الكفيل؟ ،كام ورد ذلك يف الفقرة الثالثة من
امل�ادة نفس�ها ،والتي نصت( :عىل أن مطالبته ال تس�قط حق�ه يف مطالبة الباقني)

فمطالبة كفيل الكفيل ال تسقط مطالبة الكفيل(((.
وقد أفاض رشاح القانون يف رشح ومتثيل الفقرة األخرية الثالثة ،ومن ذلك
ق�ول الدكتور عبد اخلالق حس�ن( :ف�إذا كان للكفيل كفيل فإنه جي�وز للدائن أن

يطال�ب كفيل الكفيل وحده قبل مطالبة الكفي�ل و املدين ،أو َأ ْن يطالب الكفيل
وح�ده ،أو َأ ْن يطال�ب املدين وحده ،كام جيوز له أن يطالبهم مجيع ًا ،مع التأكيد أن

((( الوجي�ز يف رشح قان�ون املعاملات املدنية لدول�ة اإلمارات العربية املتح�دة ،د .عبد اخلالق
حسن أمحد ،ص.50

((( الكفالة كتأمني شخيص للحقوق يف قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة،
مجيل رشقاوي ،ص.37
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مطالبة الدائن للكفيل وحده ال تس�قط حقه يف مطالبة املدين بعد ذلك ،وكذلك
مطالبة الدائن للمدين وحده ال تس�قط حق�ه يف مطالبة الكفيل بعد ذلك ،أي َّ
أن
الدائ�ن لو أق�ام دعوى قضائي�ة ضد الكفيل ،فإن�ه جيوز له بعد ذل�ك إما إدخال
املدين مع الكفيل يف الدعوى ،فيطالبهام مع ًا ،كام جيوز ترك الدعوى ضد الكفيل،
ورفعه�ا على املدين وحده ،وكذلك احلال لو أقام دع�وة عىل كفيل الكفيل ،فإنه
جي�وز له بعد ذل�ك أن ُيدْ خل الكفي�ل واملدين يف الدع�وى ،أو َأ ْن يرتك الدعوى
ويقترص عىل مطالبة املدين وحده ،أو مطالبة الكفيل وحده،
ض�د كفيل الكفيل،
َ
فمطالبة الدائن ألحدهم ال ُي ْسقط حقه يف مطالبة اآلخرين)(((.

ويورد الدكتور حممد إبراهيم بنداري انتقادات بعض القانونيني التي وجهت
(ضم ذمة الكفيل إىل
إىل امل�ادة ( )1078من القانون املذكور ،باعتبار أن الكفالة
ُّ

ِ
ذم�ة املدي�ن يف حدود حق املطالب�ة بالدي�ن)َ ،أ ْي َّ
الكفيل مش�غولة أص ً
ال
إن ذم َة
باملطالبة ،وليست مشغولة بالدَّ ين ذاته ،والدَّ ي ُن ثبت ابتدا ًء يف ذمة املدين ،فيجب
االبت�داء يف مطالبته بس�داده وإرجاعه قبل غريه ،باعتب�اره هو األصل ،والكفيل

تب�ع له ،ومن املنطقي ْ
أن ال جي�وز للدائن مطالبة الكفيل قبل مطالبة املدين وعدم
وف�اء األخير بدينه ،وير ّد على ذلك بقوله( :إن ه�ذا النقد قد جانب�ه الصواب،
باعتب�ار أن القانون مس�تمد م�ن الفقه اإلسلامي ،ومعلوم أن الفقه اإلسلامي
((( الوجيز يف رشح القانون ،د .عبد اخلالق حسن.51/7 ،
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يعامل الكفيل عىل قدم املس�اواة مع املدين ،ويك�ون الكفيل متضامنا مع املدين،
وليس كفي ً
ال بسيط ًا.
ومن املقرر أن التضامن جيعل للدائن احلق يف مطالبة من شاء من املتضامنني،
بدون مراعاة ترتيب معينّ .
فم�ن الواض�ح أن ه�ذا النقد يقوم على خلط بني مفه�وم الكفال�ة يف الفقه
اإلسالمي وهو ما أخذ به القانون اإلمارايت واألردين ،وبني مفهومها يف القوانني
الغربية وهو ما أخذت به مرص ومعظم القوانني العربية)(((.
والواقع أن مجهور الفقهاء  -كام أس�لفنا  -قد ذهبوا إىل جواز مطالبة الدائن
لكل من املدين والكفيل ،وهو قول مجهور العلامء من احلنفية واملالكية يف إحدى
الروايتين ،والش�افعية واحلنابلة وس�فيان الثوري واألوزاع�ي وغريهم((( .وقد
ذه�ب بعض العلامء إىل القول بأنه ال حيق للدائن مطالبة الكفيل إال إذا َّ
تعذر عىل
املدين الس�داد ،أو كان غائب ًا غري حارض ،أو كان حارض ًا ولكنه ال يس�تطيع أداء
م�ا عليه من دي�ون ،فيجوز للمدين أن يأخذ دينه من الكفي�ل ،وهو قول املالكية
((( الكفال�ة يف ضوء قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة،أ.د .حممد إبراهيم
بنداري ،مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،ص.193-192

((( املبس�وط .161/19 ،الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الش�افعي ،الدكتور مصطفى ِ
اخلن،
الدكت�ور مصطف�ى ال ُبغا ،عيل الشرّ بجي ،دار .157/7 ،املب�دع يف رشح املقنع ،إبراهيم بن
حمم�د ب�ن عبد اهلل بن مفلح احلنبيل أبو إس�حاق ،املكتب اإلسلامي ،بيروت1400 ،هـ،
.249/4
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ال�ذي قال به اإلم�ام مالك ،بع�د أن كان موافق ًا لقول اجلمه�ور((( .ومن العلامء
م�ن ق�الَّ :
إن الكفالة تعن�ي حوالة الدي�ن أي نقله من ذمة إىل ذم�ة أخرى .وهو
ق�ول بعي�د كام ذكر ذل�ك العلامء .وقد رجح َ
بع�ض من املعارصين
ق�ول املالكية ُ
م�ن أه�ل العل�م ،منهم األس�تاذ الدكت�ور ماجد أب�و رخي�ة((( وغريه ،مل�ا يمثله
ه�ذا ال�رأي من وس�طية يف مراعاة كل م�ن مصلح�ة الدائن واملدي�ن ،كام أرشنا
إىل ذلك من قبل.
•

•

((( املدونة الكربى ،مالك بن أنس.255/13 ،

•

((( اآلثار املرتتبة عىل الكفالة املالية ،أ.د ماجد أبو رخية ،ص .431
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املطلب الثالث
بالدين على و ْ
وفاء الكفيل َّ
َفق كفالته للمدين
(الكفالة املقيدة والكفالة املطلقة)
إذ جيب عىل الكفيل إيفاء َدين املدين املطالب به حسب نوع الكفالة:
أ) ف�إن وقعت الكفالة مقيدة بالدَّ ي�ن من مال املدين املودع حتت يد الكفيل،
فإن الكفيل يؤدهيا منه برشط موافقة املدين((( ،إذ نصت املادة ( )1079من قانون
املعامالت املدنية ،لدولة اإلمارات العربية املتحدة بام ييل :جيوز أن تكون الكفالة
مقيدة من مال املدين املودع حتت يد الكفيل ،وذلك برشط موافقة املدين.
ب ) أم�ا إذا وقعت الكفالة مطلقة ،فإن الت�زام الكفيل يتبع التزام األصيل،
لا كان الدي�ن أو مؤج ً
معج ً
ال((( ،وتشير املادة ( )1080إىل ذل�ك بام نصه( :إذا
وقع�ت الكفال�ة مطلقة ف�إن الت�زام الكفيل يتبع الت�زام األصيل معج ً
لا كان أو

طلقت من دون حتديد أجل اللت�زام الكفيل ،فإن التزام
مؤجلاً) ،فالكفال�ة إذا ُأ
ْ
الكفيل يتبع التزام املدين يف التعجيل والتأجيل(((.
((( العق�ود املسماة يف قان�ون املعاملات املدنية اإلم�ارايت والقان�ون امل�دين األردين ،أ.د .وهبة
الزحييل ،دار الفكر ،ص.323

((( العقود املسامة يف قانون املعامالت املدنية ،د .وهبة الزحييل ،ص.323

((( الكفال�ة يف ضوء قانون املعامالت املدنية لدولة اإلم�ارات العربية املتحدة ،د .حممد إبراهيم
بنداري ،ص .180
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وتفصيالً :فقد َذكَر شرُ اح قانون املعامالت املدنية ،لدولة اإلمارات العربية
املتحدة ،أنه إذا اشترط الكفيل عند إنش�اء الكفالة ،أن يوفيِّ بالتزامه الناشئ عن
الكفالة للدائن عند حلول األجل ،إذا كان التزام الكفيل مضاف ًا إىل أجل ،أو عند
حتقي�ق الواقعة التي ع ّل�ق الكفيل عليه�ا التزامه ،متى كان�ت الكفالة معلقة عىل
رشط واقف من املال الذي أودعه عنده املدين.
فه�ذا جيوز برشط موافق�ة املدين عىل ذلك ،وإذا كانت الوديعة املودعة لدى
الكفيل ،والتي التزم بأن يؤدي منها للدائن ووافق املدين عىل ذلك ،وكانت هذه
الوديعة من جنس الدَّ ين الذي عىل املدين ،فال إش�كال يف األمر((( ،أما إذا كانت
الوديع�ة التي للمدين لدى الكفيل ،كانت من غري جنس الدَّ ين الذي عىل املدين
للدائ�ن ،ويوض�ح الدكت�ور عبد اخلالق حس�ن ذل�ك باملث�ال اآليت( :كأن يكون
الدائ�ن دائن ًا للمدين األصيل بعرشة آالف درهم ،وكان املال املودع لدى الكفيل
وال�ذي التزم الكفيل بأن يؤدي منه إىل الدائن ،ووافق املدين عىل ذلك ،كان هذا
املال سيارة مثالً ،فكيف يؤدي الكفيل من هذا املال إىل الدائن؟
يف نظرن�ا أن�ه إذا امتن�ع املدين األصيل عن الوف�اء كان من ح�ق الكفيل بيع
هذه السيارة يف املزاد العلني ،ومن ثمنها يؤدي إىل الدائن ما عىل املدين من دين،
بيعت بثامنية آالف درهم مثالً ،وكان الدَّ ين يف ذ ّمة املدين
فإذا كانت الس�يارة قد ْ
((( الوجيز ،عبد اخلالق حسن ،ص .53
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عشرة آالف دره�م ،ما يعني أن ثمن العني التي الت�زم الكفيل أن يؤدي منها إىل
الدائن بموافقة املدين أقل من مقدار الدين األصيل ،فال حيق للدائن الرجوع عىل
الكفي�ل بالفرق ،ألن كفالة املدين هنا ليس�ت مطلق�ة ،وإنام مقيدة يف حدود قيمة
العني املودعة لديه من قبل املدين.
أم�ا يف حال�ة بيعها بثمن أكرب مما للدائن عىل املدي�ن األصيل ،فالكفيل يعطي
للدائ�ن بمق�دار ماله عىل املدين ،ويق�وم الكفيل بدفع الباق�ي للمدين ،فإذا كان
الدين مقداره عرشة آالف درهم ،وبيعت السيارة بخمسة عرش ألف درهم ،فإن
الكفي�ل يعطي للدائن يف هذا املثال مبلغ عشرة آالف درهم ،ويقوم الكفيل برد
الباقي ،ومقداره مخسة آالف درهم.
أم�ا إذا الت�زم الكفي�ل بالكفالة ،وقي�د الكفالة ب�أداء الدين من م�ال املدين
امل�ودع لدي�ه ،ومل يواف�ق املدين عىل ذلك ،فال حي�ق للكفيل أن ي�ؤدي الدَّ ين من
الوديعة،وإنام إذا قام الكفيل بالوفاء للدائن ،فإنه حيق له الرجوع عىل املدين وفق ًا
للقواعد العامة يف هذا الشأن)(((.
•

((( الوجيز ،د.عبد اخلالق حسن.54-53 ،

•

•
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املطلب الرابع
ّ
كفالة َّ
الدين ّ
(احلال) كفالة ّ
مؤجلة
املعجل
نص�ت امل�ادة ( )1081من القانون أن�ه( :إذا ك َِفل أحده�م بالدَّ ين املعجل،

كفال�ة مؤجلة ،تأج�ل الدَّ ين عىل الكفي�ل واألصيل مع� ًا ،إال إذا أضاف الكفيل
األج�ل إىل نفس�ه أو اشترط الدائ�ن األج�ل للكفي�ل ،ف�إن الدَّ ي�ن ال يتأج�ل
عىل األصيل).
ووفق ًا هلذا النص فإن القانون جييز أن تكون كفالة الكفيل مؤجلة عىل الرغم
معجالً ،مما يعني أنه ّ
حل موعد اس�تحقاقه ،وبناء عىل ذلك
م�ن أن االلت�زام كان ّ
فإن الدَّ ين املكفول إذا كان حالاّ ً وقت الكفالة ،لك ّن الكفيل قد أضاف كفالته إىل

أج�ل ما ،فإن األصل أن األجل ينس�حب إىل املدي�ن ،فيتأجل الدَّ ين عىل كل من
الكفيل واملدين سوية.
ويعق�ب الدكت�ور بنداري عىل ذل�ك بقوله( :ويعد هذا خروج� ًا عىل قاعدة
أن الفرع أو التابع ال يؤثر يف األصل )((( ،ويذكر عن األستاذ سليم رستم باز يف
وقت الكفالة
رشحه ملجلة (األحكام العدلية) ( :إن الطالب وهو الدائن ليس له َ

َ
حـ�ق ُ
التأجيل إال الدَّ ين ،فيتأج�ل بالرضورة عن األصيل بتأجيله للكفيل.
يقبل
ٌ
أم�ا ل�و َّ
حل أجل التزام الكفي�ل .ثم منحه الدائن أجالً ،فلا يتأجل االلتزام عىل
((( الكفالة يف ضوء قانون املعامالت املدنية ،د .حممد إبراهيم بنداري.182 ،
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األصي�ل؛ ألن األج�ل طرأ بعد الكفالة فال يس�تفيد منه إال الكفي�ل فقط )((( .إذ
األصل كام هو ثابت ومتعارف عليه ،أن أجل التزام الكفيل هو أجل التزام املدين،
أما إذا اشرتط الكفيل لدَ ٍ
ال أج ً
ين معج ً
ال خاص ًا به ،فإن هذا األجل ينسحب عىل
يكون ُ
َ
ظهرت رغبة الكفيل يف ْ
أجل التزامه هو مؤجالً،
أن
الدَّ ين األصيل ،إال إذا
ْ
م�ع بق�اء تعجيل التزام املدين األصلي ،أو َقبِ َل الدائن الكفالة مع اشتراط َقصرْ
األجل عىل التزام الكفيل من دون التزام املدين به(((.
•

•

•

((( رشح جملة األحكام العدلية ،سليم رستم باز ،ص.259

((( الكفالة كتأمني شخيص للحقوق ،مجيل الرشقاوي ،ص . 195
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املطلب اخلامس
جواز اشرتاط الكفيل رجوع الدائن على املدين ،قبل أن يرجع عليه
باملطالبة َّ
بالدين (اشرتاط الكفيل على الدائن الرجوع إىل املدين أو ًال)
وق�د نصت امل�ادة ( )1082من القانون على أن�ه( :إذا كان الدَّ ين مضمون ًا
بتأمين عيني قبل الكفالة ،وكان الكفيل قد اشترط الرج�وع عىل األصيل أوالً،
فال جيوز التنفيذ عىل أموال الكفيل قبل التنفيذ عىل األموال الضامنة للدين).
ويف ه�ذه احلالة ّ
فإن وج�ود رشط الكفيل يف أصل الرج�وع عىل املدين قبل
الرجوع إليه يف مطالبة الدائن يف هذه احلالة ،هو الفارق بني هذه املادة (،)1082
وامل�ادة ( )1078م�ن القانون نفس�ه ،والتي أجازت للدائ�ن الرجوع إىل كل من
املدين والكفيل يف املطالبة ،كام ذكرنا ذلك يف الصفحات الس�ابقة ،بينام جتيز هذه
امل�ادة ( )1082اشتراط الكفي�ل عىل الدائ�ن يف الرجوع عىل املدي�ن أوالًّ ،
وأن
مقتىض هذا االشتراط ي�ؤدي إىل عدم تنفيذ احلكم الصادر على أموال الكفيل،
قبل التنفيذ عىل التأمني العيني الضامن للدَّ ين(((.
ضم ذ ّم�ة الكفيل إىل ذمة
ويعل�ل الدكت�ور الزحييل( :ذلك ب�أن الكفالة هي ُّ
األصي�ل ،وال يصح الرجوع عىل أمواله األخرى قبل التنفيذ يف الرهن ،واملرهتن
((( الكفالة كتأمني شخيص للحقوق ،مجيل الرشقاوي ،جملة األمن والقانون ،ص . 197
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أحق من غريه باس�تيفاء الدَّ ين من الرهن ،والكفيل يلتزم باملطالبة التي لزمت يف
حق األصيل)(((.
وجتدر اإلشارة إىل أنه بالرغم من أن قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات
العربي�ة املتح�دة ،قد جعل مطالب�ة الدائن والكفيل عىل قدم املس�اواة ،من حيث
ع�دم رضورة الب�دء بمطالب�ة املدين ،قب�ل مطالبة الكفي�ل ،إال أن�ه مل يمنع إبرام
الكفالة باتفاق بني الكفيل والدائن يلتزم فيه الدائن بموجبه بمطالبة املدين ،قبل
مطالبة الكفيل ،كام بينت املادة ( )1082ذلك(((.
•

•

((( العقود املسامة،د .وهبة الزحييل ،ص.323

•

((( الكفالة كتأمني شخيص للحقوق ،مجيل رشقاوي ،ص .205
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املطلب السادس
جواز اشرتاط كفيل الكفيل على الدائن الرجوع إىل الكفيل
قبل الرجوع إليه
وق�د نص�ت امل�ادة ( )1083من القانون املش�ار إليه ،عىل أن�ه (جيوز لكفيل

الكفيل أن يشرتط عىل الدائن الرجوع عىل الكفيل األول).

وتوض�ح هذه الفقرة جواز اشتراط كفي�ل الكفيل عند إنش�اء عقد الكفالة

الرج�وع عىل الكفيل األول قبل الرجوع إليه ،ويف حالة عدم اس�تطاعته الس�داد
أو ع�دم متكن�ه من ذل�ك فإن للدائن احل�ق يف الرجوع إىل الكفيل الث�اين ،فإذا تم

تثبي�ت هذا الشرط يف العقد ،وقام الدائ�ن بالرجوع إىل كفي�ل الكفيل متجاوز ًا

ف�إن من حق الكفي�ل الثاين دفع مطالبة الدائ�ن له بالرجوع أوالً
الكفي�ل األولَّ ،

إىل الكفي�ل األول ،وعدم إلزام الكفي�ل الثاين بيشء؛ لعدم التزام الدائن بالرشط
املحرر يف العقد (((.

وبالرغ�م من َّ
أن ه�ذا النص يتعلق بكفيل الكفي�ل ،إال أنه جيوز – بداهة -

للكفيل أن يستفيد منه فيشرتط عىل الدائن الرجوع عىل املدين أوالً قبل الرجوع

علي�ه ،وإال َ
كان م�ن حقه أن يدفع مطالبة الدائن ل�ه برضورة الرجوع عىل املدين
األصيل أوالً(((.

•

((( الوجيز ،مجيل رشقاوي ،ص52

•

•

((( الكفالة كتأمني شخيص للحقوق ،مجيل الرشقاوي ،جملة األمن والقانون ،ص.194
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املطلب السابع
موت الكفيل أو املدين قبل حلول أجل َّ
الدين ُي ْسقط أجل التزام الكفيل
نص�ت املادة ( )1084من القانون ،عىل أنه( :إذا مات الكفيل أو املدين قبل
حلول الدَّ ين املؤجل ،استحق الدَّ ين يف تركة من مات).
حيث تفيد هذه املادة بأن موت الكفيل يس�قط أجل التزامه بموته ،فيستحق
احلق يف اس�تحصال دينه م�ن ورثة الكفيل املتوىف ،ويف
الدَّ ي�ن يف تركته ،وللدائن ّ
احل�ق يف إجبارهم عىل الوف�اء بالدَّ ين
حال�ة امتناعه�م عن الوف�اء بذلك ،فإن له ّ
ىَّ
املتوف ،عىل أن ال يتجاوز مقدار الرتكة.
الذي تكفل به الكفيل
ويف ه�ذه احلالة يبق�ى أجل التزام املدين األصيل قائ ًام وال يس�قط ،وال يعني
موت الكفيل انتها َء دوره يف الدَّ ين باعتبار أن املوضوع يتعلق بالرتكة التي ستؤول
ُ
ٍ
مطالب بيشء؛ لعدم حلول األجل املتفق عليه.
غري
إىل الورثة ،ويبقى املدي ُن َ

وإذا تَم استيفاء ٍ
توف احلق املطلوب
جزء من الرتكة من قبل الورثة ولكنها مل ِّ
َّ
كامالًَّ ،
االنتظار إىل حلول األجل املربم بينهام.
فإن عىل الدائن
َ
تم الوفا ُء به من تركة
كما ال جيوز لورث�ة الكفيل أيض ًا الرجوع عىل املدين بام َّ
مورثه�م ،إال بع�د حلول أجل االلتزام األصيل املتف�ق عليه يف عقد الكفالة؛ ألنه
ِّ
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َ
سقوط
لو أجيز هلم الرجوع عىل املدين قبل حلول أجل التزامه ،لكان معنى ذلك
أجل التزامه بطريقة غري مبارشة(((.
َ
حلول األجل هو احل�د الفاصل يف اس�تيفاء احلق كام ً
ال
نفه�م أن
وم�ن هن�ا
ُ
م�ن الرتكة ،وكذلك احلال يكون إذا مات املدين األصيل قبل الكفيلَّ ،
فإن الدَّ ين
يستحق يف تركة املدين الذي مات أوالً ،قبل الكفيل.
•

•

•

((( الكفالة يف ضوء قانون املعامالت املدنية ،د .حممد إبراهيم بنداري ،ص .188
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املطلب الثامن
مسؤولية الكفالء عند تعددهم
نص�ت امل�ادة ( )1085من القانون عىل أنه(:إذا تَع�دّ د الكفالء لدَ ين واحد
ومل ُي ْشَت�رَ َ ط فيه تضامنه�م ،فال ُيطا َلب أحد منهم إال بق�در حصته) ،فللدائن إذا

كل منهم ِّ
تع�دد الكفلاء لدَ ين واحد بعقود منفصلة ،مطالب�ة ٍّ
بكل الدَّ ين ،أما إذا

ك َِفل�وا مجيع� ًا بعقد واحد ،ومل ُيشَت�رَ َ ط في�ه تضامنهم ،فال ُيطا َلب أح�دٌ منهم إال
بقدر حصته(((.

واألص�ل أن ال تضام�ن بين الكفالء وإن تع�ددوا يف ضامن َدي�ن واحد ،ما
ين�ص االتف�اق املبرم بينهما أو القانون على ذلك ،إال أنَّ�ه قد يتع�دَّ د الكفالء
مل َّ
نص املادة
فرق ُّ
الضامن�ون لدَ ين واحد ،وقد يتعدد الكفالء يف عقود متوالية؛ إذ ُي ِّ

( )1085بني حالتني عند تعدد الكفالء لدَ ين واحد(((.

احلال�ة األوىل :إذا تع�دد الكفالء عىل الت�وايل ،وكان ك ُُّل واحد منهم قد أتم
ُ
احلق يف
كفالته بترصف مس�تقل عن ترصفات الكفلاء اآلخرين،
فيكون للدائن ُّ

ٍ
أي منهم ِّ
ألحد منهم عىل اآلخر بام أداه(((.
رجوع
بكل حقه ،وال
َ
الرجوع عىل ٍّ
((( العقود املسامة ،د .وهبة الزحييل ،ص .324
((( الوجيز ،عبد اخلالق حسن ،ص.54

((( الكفالة كتأمني شخيص للحقوق ،مجيل رشقاوي ،ص. 198
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ٍ
لـ(عم�رو) بعشرة آالف دره�م ،وك َِفل ه�ذا الدَّ ين
فل�و كان (زي�د) دائن�ا
(خال�دٌ ) ،ث�م كفل هذا الدي�ن أيضا بعد (خالد) (محد) ،بمعن�ى أن هذا الدين له
أكث�ر م�ن كفيل ،وكل كفيل منهم قد كف�ل هذا الدين عىل الت�وايلَ ،ف ُي َعدُّ ٌّ
كل من

(خال�د) و(مح�د) ملتزمني بس�داد ِّ
كل الدَّ ين ،وال�ذي تبلغ قيمت�ه (عرشة آالف
درهم) ،وال حيق ألي كفيل منهم أن يدفع مطالبة الدائن له بالتقسيم.
ف�إذا رج�ع الدائ ُن (زيدٌ ) على الكفيل (خالد) ،فال حيق ل�ـ (خالد) أن يدفع

مطالبة (زيد) له بالتقسيم بينه وبني الكفيل اآلخر ،بحجة أن مقدار الدَّ ين(عرشة
آالف درهم) ومها اثنان ،فيقس�م بينهام ،فيطلب أن يطالب بـ(مخس�ة آالف) ،فال
جي�وز ه�ذا األمر م�ن الكفيل (خال�د) ،ويطالب باملبل�غ الذي كفل�ه كامالً؛ َّ
ألن
الكفالء عىل التوايل كل كفيل منهم يكون مسؤوالً عن سداد الدَّ ين كله ،وال حيق
له أن يدفع بالتقس�يم ما مل يشترط الكفيل ذلك وقت إنش�ائه عقد الكفالة ،فإذا
ُ
ُ
فيكون من حقه
التقس�يم بني الكفالء وقت إنش�اء عقد الكفالة،
الكفيل
اشترط
َ

الدفع بالتقسيم بنا ًء عىل رشطه.
ُ

احلالة الثانية :هي تعدد الكفالء يف ترصف مشرتك بينهم ،بكفالة َد ْي ٍن واحد

عىل َم ِدين واحد.

والتي تتمثل يف اشرتاك جمموعة من الكفالء يف ضامن َدين واحد عىل مدين،

فإن للدائن الرجوع عليهم ٌّ
كل بنصيبه يف الدَّ ين ،إذا مل يشرتطوا تضامنهم يف كفالة
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ح�ق الدائن ،وإذا مل يكن بينه�م اتفاق عىل تعيني حصة كل منهمّ ،
فإن حصصهم

ٍ
تك�ون متس�اوية((( .ومث�ال ذل�ك إذا كف�ل ٌّ
و(عم�رو) و(خالد)
كل من (زي�د)
جمتمعني مدين ًا واحد ًا بتعهد واحد ،فإن الدَّ ين ُي َق ّسم بينهم ،وال ُيطا َلب كل واحد

منهم إال بحصته.

وقد أورد بعض الباحثني عد َة رشوط لصحة تقسيم الدَّ ين بني الكفالء(((:
 -1تعدُّ ُد الكفالء :فال بد من وجود أكثر من كفيل ضامن للدَّ ين ،وهو رشط

ُثار مسأل ُة تقسيم الدّ ين عليهم.
أكثر من كفيل حتى ت َ
بدهي ،فال بد من وجود َ

وح�دة الدَّ ين ِ
وو ْحدة األصيل :فال ينقس�م الضامن بين الكفيل وكفيل
ْ -2

الكفي�ل؛ إذ إن الكفيل يضمن االلتزام األصيل (التزام املدين) ،أما كفيل الكفيل
فهو يضمن التزام الكفيل ،فالتزام ِّ
كل كفيل خيتلف عن َ
اآلخر.
ِ -3وحد ُة التَّعهد املنش�ئ للكفالة :إذ جيب أن يتعهد الكفالء بمقتىض َت َع ُّه ٍد

واح�د ،فيكون يف ه�ذه احلالة فقط ُّ
كل كفيل من الكفالء قد علم باشتراك غريه
مع�ه يف الكفال�ة واعتمد عليه ،أي :إنّ�ه يكون قد وضع يف اعتب�اره ّ
أن الدائ َن َل ْن
يرج�ع علي�ه إال بقدر نصيبه ،وذلك عىل عكس حالة تع�دد الكفالء عىل التوايل،
فينتفي اعتامد ِّ
كل كفيل عىل اآلخر ،فال جيوز له املطالبة بالتقسيم.
((( الكفالة كتأمني شخيص ،مجيل رشقاوي ،جملة األمن والقانون ،ص .199

((( الكفالة يف ضوء قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات ،د.حممد بنداري ،ص205-201
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 -4و ُي ْش ُ
ترط كذل�ك أال يك�ون الكفال ُء املتع�دِّ دون متضامنني فيما بينهم،
ألن التضام َن يمنع الكفيل من التمس�ك بالتقس�يم ،إذ يفرتض أنه قد تنازل عن
التمسك بتقسيم الدَّ ين.
•

•

•
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املطلب التاسع
ُ
تضامن الكفالء ومسؤوليتهم يف ضمان حق الدائن
نص�ت املادة ( )1086م�ن القانون عىل أنه( :إذا كان الكفالء متضامنني فيام
بينهم ىَّ
ووف أحدهم بالدَّ ين عند حلوله ،كان له أن يرجع عىل كل الباقني بحصته

يف الدَّ ين ،ونصيبه يف حصة ا ُمل ْف ِل ِ
س منهم).

أم�ا إذا تعدد الكفلاء يف وقت واحد وكانوا متضامنين ،ورجع الدائن عىل

ٍ
كفي�ل منه�م ب�كل الدَّ ين ،فلا حيق هلذا الكفي�ل أن يدف�ع يف مواجهة الدائن
َأ ّي

بالتقس�يم ،لوج�ود التضامن بينه وبني الكفالء اآلخري�ن يف مواجهة الدائن ،مع
مالحظ�ة أن تضام�ن الكفالء – يف هذه احلالة -ال يفترض وإنام ال بد من اتفاق
الكفلاء يف تعددهم على ذلك ،فإذا اشترط التضامن ،وقام أح�د الكفالء عند
حلول األجل بالوفاء إىل الدائن ،فيحق هلذا الكفيل ا ُملويف ،أن يرجع عىل الكفالء
اآلخري�ن ٌّ
كل بمق�دار حصته يف ضمان هذا الدَّ ين عند حل�ول األجل ،وإذا كان
عت حصته عىل الكفالء اآلخرين كل بمقدار
أحد الكفالء مفلس� ًا (معرس ًا)ُ ،و ِّز ْ
حصته يف الدَّ ين ،واألصل أن حصص الكفالء متساوية ،ما مل ُيتَّفق عىل غري ذلك

وقت إنشاء عقد الكفالة(((.

•

•

•

((( الوجيز يف رشح قانون املعامالت املدنية ،د .عبد اخلالق حسن ،ص .56
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املطلب العاشر
وجوب النص صراحة يف عقد الكفالة املالية حتى يتحقق التضامن
بني الكفالء
فق�د نص�ت امل�ادة ( )1087من القان�ون على أنه(:تس�تلزم الكفالة بنص
القانون أو بحكم القضاء عند إطالقها تضامن الكفالء).
وهذه املادة تشري إىل أن التضامن ال يفرتض بني الكفالء عادة ،وإنام جيب أن
ي�رد النص بذكره رصاحة يف عقد الكفال�ة ،أو أن ينص عليه يف القانون ،ولذلك
ف�إن الكفالة القانوني�ة أو القضائية تكون دائ ًام عىل س�بيل التضامن بني الكفالء،
ـت عىل
تـم ْ
فلا ُيطا َل ُ
ب الكفيل بالتقس�يم ،وكذل�ك تكون الكفالة التجاري�ة قد ّ

سبيل التضامن بني الكفالء ،ما مل َي ْشرتط الكفالء غري ذلك(((.

ُ
األصل َّ
أن حصص مجيع الكفالء تكون متس�اوية إذا مل يشترط غري
و ّملا كان
مر من قب�ل يف احلالة الثانية من املادة ( )1085فيكون من حق من قام
ذل�ك ،كام َّ

من الكفالء املتضامنني بالوفاء بالدَّ ِ
ين كله الرجوع عىل الكفالء اآلخرين حسب
املقدار املخصص من حصته يف الدَّ ين.
•

•

•

((( الكفالة يف ضوء قانون املعامالت املدنية ،د .حممد بنداري ،ص .204
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املطلب احلادي عشر
وفاء الكفيل للدائن مبقابل
فقد نصت املادة ( )1088من القانون عىل أنه(:إذا اس�توىف الدائن يف مقابل
دينه شيئ ًا آخر برئت ذمة األصيل والكفيل ،إال إذا استحق ذلك اليشء).
ت�م الوفا ُء من ِق َب ِل الكفي�ل بمقابل ما إىل الدائ�ن ،و َقبِ َله الدائن وريض
ف�إذا َّ
ب�ه ،برئت ذمتهما مع ًا ،برشط أن ال تتعلق هبذا املقاب�ل التزامات أخرى .ومثاله:
ٍ
(عمرو) بمبلغ مخسني ألف درهم ،وكان (خالدٌ ) كفي ً
ال
كأن يكون (زيد) دائن ًا لـ
ٍ
(عم�رو) لـ (زيد) ،فإذا تقدم (خالد) (الكفي�ل) إىل (زيد) (الدائن)
لس�داد دين
بس�يارة مثالً ،مقاب�ل هذا الدَّ ين ،وواف�ق (زيد) (الدائن) عىل ذل�ك هبذا الوفاء،
(الس�يارة) مقاب�ل ب�راءة ذم�ة كل م�ن املدي�ن والكفيل ع�ن املبلغ امل�ايل وقيمته
( )50000مخسين ألف درهم ،فإن موافقة (زي�د) (الدائن) ُت َعدّ مقبولة ،إال إذا
ٍ
يرجع إىل الكفيلّ ،
فإن الدَّ ين يعود
بس�بب
اس�تحقت السيارة من حتت يد الدائن
ْ
ُ

يف مثل هذه احلالة مر ًة أخرى يف ذ َّمة املدين والكفيل ،لصالح الدائن(((.
•

•

•

((( الوجيز يف رشح قانون املعامالت املدنية ،د .عبد اخلالق حسن ،ص.57
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املطلب الثاني عشر
شروط رجوع الكفيل على املدين ،املادة ()1090
م�ن ح�ق الكفي�ل الرج�وع على املدي�ن بما أداه إىل الدائن ،بموج�ب عقد
الكفال�ة املربم بينهام ،ولكن بعد حتقق الرشوط اآلتية ،وفق ًا لنص املادة ()1090
من القانون:
 -1ليس للكفيل أن يرجع عىل األصيل -املدين -بيشء مما يؤديه عنه إال إذا
كانت الكفالة بطلبه أو موافقته ،وقام الكفيل بأدائها.
عج َ�ل أداءه م�ن الدَّ ي�ن املؤج�ل ،إال بع�د
 -2ولي�س ل�ه أن يرج�ع بما َّ
حلول األجل.
وقد اس ُتنْبِط ُ
نصت
أصل هذه املادة من أقوال الفقهاء وقواعدهم العامة ،كام
ْ
ذكرت( :وحكم
على ذلك املذكرة اإليضاحي�ة التي جاء فيها ما يؤكد ذل�ك ،إذ
ْ
ه�ذه امل�ادة يعرف من الرج�وع إىل امل�واد ( )641و ( )657م�ن املجلة – (جملة
األح�كام العدلي�ة ) -ورشحه�ا لعيل حيدر واألت�ايس يف امل�ادة ( ،)862واملادة
( )863م�ن مرش�د احليران ،ورد املحت�ار ،272/4وبدائ�ع الصنائ�ع ،13/6
وهناية املحتاج  ،459/4واملغني.((()89/5
((( املذكرة اإليضاحية لقانون املعامالت املدنية ،ص .796
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َ
ومقتضى ه�ذا الن�صَّ :
تعهدَ بالضمان م�ن دون أن َي ْطلب
(أن
الكفي�ل إذا ّ
املدي�ن من�ه ذلك ،وم�ن دون موافقة عىل ذل�ك رصاحة أو ضمن ًا ،ف�إن املدين ال
حق الدائ�ن ،وفق ًا لقواعد
حتمل ب�ه يف أداء ّ
يك�ون ملتزم� ًا بأن ي�ر ّد إىل الكفيل ما ّ
الكفالة)(((.
وقد اشرتط القانون أربع َة رشوط عامة ،يكون من حق الكفيل الرجوع فيها
عىل املدين ،وهذه الرشوط هي(((:
 -1أن تكون الكفال ُة بأمر املدين أو بموافقته.
 -2وفا ُء الدَّ ين من قبل الكفيل للدائن.
ِ
الكفيل للمدين معه يف الدعوى املرفوعة ضده.
َ -3ض ُّم
ُ
-4حلول أجل الدَّ ين.
•

•

•

((( الكفالة كتأمني شخيص ،مجيل الرشقاوي ،ص.45

((( الوجيز يف رشح القانون ،د .عبد اخلالق حس�ن ،ص  ،71 -67والكفالة كتأمني ش�خيص،
مجيل رشقاوي ،جملة األمن والقانون ص .206
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املطلب الثالث عشر
وجوب إخبار املدين للكفيل قبل وفائه َّ
للدين ،املادة ( )1094أو ًال
ب
يف حال�ة قيام املدين بس�داد الدَّ ين ال�ذي بذمته مع وجود كفي�ل له ،ت ََو َّج َ
نص ْت الفق�رة األوىل من املادة
على املدين إخب�ار الكفيل بذلك قبل الوف�اء ،كام َّ
نص ْت عىل ما ييل:
( )1994والتي ّ
(إذا أدى األصيل –املدين -الدَّ ين قبل أداء الكفيل ،أو علم بأي سبب يمنع
ُ
الكفيل الدَّ ي َن،
الدائ�ن م�ن املطالبة وجب عليه إخبار الكفيل ،فإن مل يفعل وأ ّدى
اخليار يف الرجوع عىل األصيل أو املدين)(((.
كان له
ُ
نص هذه الفقرة من املادة يتبني لنا أنه جيب عىل املدين قبل الوفاء
ومن خالل ِّ
بالدَّ ين ،أو حصول سبب للمدين يمكنه من قضاء ما بذمته من َدين إبالغ الكفيل
بذل�ك ،ويضرب صاح�ب (الوجيز) مث�االً لذل�ك ،ويوضح الكيفي�ة والصور
الت�ي جي�وز فيها اإلبالغ ،بقول�ه(:كأن يكون الدائ ُن قد أبرأ املدي� َن من الدَّ ين ،أو
تواف�رت رشوط املقاص�ة القانوني�ة بني دين الدائن ،ودين نش�أ على الدائن بعد
ذلك للمدين ،فيجب عىل املدين إخطار الكفيل بذلك ،فإذا أخطر املدين الكفيل
الرجوع عىل املدين ،وإنام
بذل�ك ثم قام الكفيل بالوفاء للدائ�ن ،فال حيق للكفيل
ُ
((( املادة 1094الفقرة.1/
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حيق للكفيل أن يرجع عىل الدائن َو ْفق ًا لقواعد اإلثراء بال سبب ،وإخطار املدين
ُّ
للكفي�ل بذل�ك يمكن ْ
يت�م يف أي صورة ،فقد يتم يف صورة إنذار رس�مي ،أو
أن َّ
ورقة عرفية مشافهة.
فقان�ون املعاملات املدنية مل حيدد ش�كل ه�ذا اإلخطار ،لكن ع�بء إثبات
حدوث اإلخطار يقع عىل عاتق الطرفني)(((.
ووفق� ًا لن�ص الفق�رة أعاله يتب�ن َّ
واج�ب اإلخطار يف قان�ون املعامالت
أن
َ
واجب متب�ادل بني الكفيل واملدين،
املدني�ة لدولة اإلم�ارات العربية املتحدة هو
ٌ
ُ
فالكفي�ل ال جيوز ل�ه الوفاء قبل إخطار املدين ،واملدي ُن جي�ب عليه إبالغ الكفيل
بقيام�ه بالوفاء بالدَّ ين ،أو إبالغه بأي س�بب آخر ،بحيث جيعل الدائن يمتنع من
املطالب�ة كإبرائ�ه من الدَّ ين مثال ،كما تبني ذلك من خالل (املذك�رة اإليضاحية)
لقانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة(((.
بنص
ويذك�ر الدكت�ور حممد إبراهيم بن�داري(((( :إنفراد القان�ون اإلمارايت ٍّ
ال مثي�ل ل�ه يف القانو َنْي�نْ املصري والفرنسي ،وه�و ن�ص امل�ادة ()1/1094
((( الوجيز ،د .عبد اخلالق حسن ،ص.76

((( املذكرة اإليضاحية لقانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،ص.798

((( الكفالة يف ضوء قانون املعامالت املدنية،د .حممد إبراهيم بنداري ،ص .265
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ُ
األصيل الدَّ ي َن قبل أداء الكفيل ،أو
معاملات مدنية ،الذي يقيض بأنه( :إ َّذا أدى
فإن مل ْ
إخبار الكفيلْ .
يفعل
َع ِل َم بأي س�بب يمنع الدائن من املطالبة ،وجب عليه
ُ

اخليار يف الرجوع عىل األصيل أو املدين) (((.
وأ َّدى الكفيل الدَّ ين ،كان له
ُ
•

((( املادة  1094الفقرة .1/

•

•
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املطلب الرابع عشر
وجوب ضم املدين يف الدعوى املرفوعة ضد الكفيل ،املادة ( )1094ثانيًا
ُ
وإدخال املدين خص ًام يف الدعوى املقامة عليه من
ض�م
إذ ُ
جي�ب عىل الكفيل ُّ

قب�ل الدائ�ن ،كام ذكرت (الفق�رة  /2من املادة  )1094ذل�ك رصاحة من قانون
املعامالت املدنية( :وإذا أقميت الدعوى عىل الكفيل وجب عليه إدخال األصيل
فيه�ا ،ف�إن مل يفعل ج�از لألصيل أن يتمس�ك قبله ب�كل ما يس�تطيع أن يدفع به
دعوى الدائن)(((.
ُ
إدخال املدين معه،
وم�ن خالل هذه الفقرة يتبن( :أنه يتوجب على الكفيل
يف حال�ة قي�ام الدائن برفع دعوى على الكفيل يطالبه فيها بالوف�اء بام التزم به يف

حق الكفيل ذلك ليتم َّك َن ِم ْن إبراز الدُّ فوع التي
كفالت�ه لدَ ين املدين ،ويكون من ِّ
يكون من ش�أهنا احليلول ُة َ
ُ
دون وفاء الكفيل ،ولذل�ك فللمدين أن يتدخل يف
ق�د

ِ
تلقاء نفس�ه إلبداء مثل ه�ذه الدفوع باعتباره
الدع�وى املرفوعة عىل الكفيل من
ٍ
مصلحة يف ذلك)(((.
صاحب
َ

ِ
ِ
ِ
ِ
إدخال املدين يف الدعوى املقامة
وتقصريه يف عد ِم
الكفيل
إمهال
أما يف حالة
علي�ه ،فإن األمر خيتلف متام ًا ،كام يرشح ذلك الدكتور عبد اخلالق حس�ن بقوله:
((( الفقرة /2املادة  1094من قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
((( الكفالة يف ضوء قانون املعامالت املدنية ،د.حممد بنداري ،ص.262
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ِ
ُ
إدخال
يتم بطلب الكفيل
(وإذا أقيمت الدعوى من ق َبل الدائن عىل الكفيل ،ومل َّ
املدي�ن يف هذه الدعوى ،ومل يتدخل املدين فيها من تلقاء نفس�ه ،فإذا ىّ
وف الكفيل
حيق للمدين أن يدفع يف مواجهة الكفيل بام
للدائن ح َّقه ،فعند رجوعه عىل املدين ُّ
كان يس�تطيع أن يدفع به حق الدائن ،بس�بب إمهال الكفيل يف عدم إدخال املدين
يف الدعوى املرفوعة ضده من ِق َبل الدائن)(((.
•

((( الوجيز،د .عبد اخلالق حسن ،ص.78

•

•
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املطلب اخلامس عشر
منع سفر املكفول خارج الدولة بناء على أمر الكفيل ،املادة ()1095
ضامن� ًا حلق�وق الدائن فق�د راعى ا ُملَش�رَ ِّ ع يف قانون املعاملات املدنية لدولة

اإلمارات العربية املتحدة ،منع املدين املكفول ،من السفر خارج الدولة يف بعض
احلاالت ،نصت املادة ( )1095من القانون عىل أنه( :للكفيل باملال أو النفس أن
ب من القضاء َمن َْع املكفول من الس�فر خارج البالد إذا كانت الكفالة بأمره،
َي ْط ُل َ
وقامت دالئل خيشى معها إحلاق الرضر بالكفيل)(((.
وه�ذه امل�ادة حق من حقوق الكفيل على املدين ،إذ جيوز ل�ه بعد إبرام عقد
الكفال�ة بش�كل ع�ا ٍّم  -س�واء كانت كفال�ة بامل�ال أو بالنف�س  ،-أن يطلب من
الق�ايض من�ع املكفول من الس�فر خارج دول�ة اإلم�ارات العربي�ة املتحدة ،عن
طريق مجيع املنافذ :اجلوية والبحرية والربية عىل حد س�واء ،السيام إذا ما ظهرت

ٍ
ُ
َ
رضر بالكفي�لْ ،
ُ
وأم�ارات ُي ْ
يكون الش�خص
كأن
إحل�اق
ـخـش�ى منه�ا
دالئ�ل
ٌ
َ
داخ�ل الدولة من املصالح واألعمال املتعلقة به ما
املكف�ول أجنبي� ًا وال توجد له
َ
يكون منتس�ب ًا إىل مؤسس�ة من املؤسس�ات العاملة يف
يضمن رجوعه إليها ،أو ال
الدول�ة  -س�واء كانت ضم�ن القطاع الع�ام أو اخلاص  ،-أو َب�دَ َر منه ما يوحي
((( املادة  1095من قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
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هبروب�ه إىل خ�ارج الدول�ة ،كقيام�ه بتصفي�ة أموال�ه داخ�ل الدول�ة ،وغري ذلك
صور كثرية.
ُ
الكفيل طلب ًا
على أن ي�ؤول إصدار هذا املنع من جهة قضائية ،بع�د َأ ْن ُيقدِّ م

هل�ا ،يرغ�ب فيه باس�تصدار أمر يقيض بمن�ع مكفوله من الس�فر ،إىل حني الوفاء
بالتزاماته جتاهه.
ج�اء يف الوجي�ز( :وال جيوز للكفيل أن يمنع املكفول من الس�فر إىل اخلارج

ِ
َ
بنفس�ه ،أو أن يس�تصدر أمر ًا بذلك من جهة إدارية؛ َّ
املعامالت املدنية
قانون
ألن
صدور حكم قضائي بذلك،
اشترط ملنع س�فر الش�خص املكفول خارج البالد
َ
بناء عىل طلب الكفيل(((.

مع مراعاة الرشوط اآلتية(((:
َ
ْ -1
تـمـت بناء عىل طلب املكفول.
أن
تكون الكفال ُة قد ّ
 -2أن َي ْص�دُ َر األم�ر بمنع املدين (املكفول) من الس�فر بحكم قضائي ،بناء

عىل طلب الكفيل.

 -3أن تقوم دالئل ُي ْ
ـخـشـى معها إحلاق الرضر بالكفيل.
•

((( الوجيز ،عبد اخلالق حسن ،ص.78

•

•

((( الكفالة يف ضوء قانون املعامالت املدنية ،د .حممد بنداري ،ص .267-266
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املطلب السادس عشر
عدم جواز أخذ الكفيل عوضًا من املكفول عن كفالته ،املادة ()1098
عق�د الكفال�ة عق�د م�ن عق�ود التربع�ات ،وعلي�ه فلا جي�وز للكفي�ل

ٍ
ع�وض ع�ن كفالت�ه للكفي�ل ،وإذا أخ�ذ ش�يئ ًا فعلي�ه إرجاعه إلي�ه .يقول
أخ�ذ
الدكت�ور وهب�ة الزحيلي( :والكفال�ة عقد تبرع ،وعم�ل الكفيل متبرع به ،فال
جي�وز للكفي�ل أن يأخ�ذ عوض� ًا ع�ن كفالت�ه ،ف�إن أخ�ذ عوض� ًا عنه�ا ،وجب

�قطت عن�ه الكفال�ة إن أخ�ذه م�ن الدائ�ن أو املدي�ن
علي�ه َر ُّده لصاحب�ه ،و ُأ ْس
ْ
أو م�ن أجنب�ي بعل�م الدائ�ن ،ف�إن أخ�ذه ب�دون عل�م من�ه لزمت�ه الكفال�ة م�ع

رد العوض)(((.
وهذا ما تضمنه قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،إذ
نصت املادة ( )1098عىل أنه( :ال جيوز للكفيل أن يأخذ عوض ًا عن كفالته ،فإن
أخذ عوض ًا عنها وجب عليه رده لصاحبه ،وتسقط عنه الكفالة إن أخذه من الدائن
أو من املدين أو من أجنبي بعلم من الدائن ،فإن أخذه بدون علم منه لزمته الكفالة
مع رد العوض)((( .وقد متت اإلش�ارة إىل هذه املس�ألة املهمة يف املبحث الس�ابق
من الناحية الرشعية.
((( العقود املسامة ،د.وهبة الزحييل ،ص .326

((( املادة  1098من قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
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وأص�ل ه�ذه املادة هو الفق�ه املالكي كام تشير إىل ذلك املذك�رة اإليضاحية
لقان�ون املعامالت املدنية التي جاء فيها( :هذه املادة مس�تمدة من املادة (،)338
من مرشوع التقنني املالكي –والرشح الصغري ،176/2،ورشح املواق،11/5،
هبامش احلطاب)(((.
•

•

•

((( املذكرة اإليضاحية لقانون املعامالت املدنية ،ص.800
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بع�د مح�د اهلل  -تع�اىل  -على إمت�ام ه�ذه الدراس�ة املختصرة ،املوس�ومة:
بـ (الكفيل :اآلثار املرتتبة عىل عقد الكفالة املالية ،يف الرشيعة اإلسالمية والقانون
اإلمارايت) ،التي َس َع ْت إىل تبصري الكفيل بأهم اآلثار التي ترتتب عليه عند إبرام

�اهم يف ك َْش ِ
عق�د الكفالة املالية ،ملا يس ِ
�ف ال ّلبس الذي قد يحَ ْ ُص ُ�ل للكفيل نتيج َة
َُ
ع�د ِم إملامه الكامل بمفهوم الكفالة بش�كل عام ،والكفالة املالية بش�كل خاص،
َ
قان�ون املعامالت املدني�ة لدولة اإلمارات العربية املتح�دة ،من القوانني
َتبّي�نّ َ أن
الف�ذة الت�ي اس�تمدت مرجعيته�ا م�ن الرشيع�ة اإلسلامية الغراء ،م�ن خالل
االعتماد عىل نص�وص ورشوح الفقهاء يف الكثري من م�واد القانون وفقراته ،كام
أرشت إىل ذلك يف ثنايا هذه الدراس�ة بعض األحيان ،ومل أرش إىل ذلك يف أحيان
ُ
كثيرة أخ�رى ،باعتباره ق�د ُف ّصل أص ً
ال باملذك�رة اإليضاحية لقان�ون املعامالت
املدنية لدول�ة اإلم�ارات العربي�ة املتح�دة ،ون ُِس�ب كذل�ك إىل كت�ب املذاه�ب

الفقهية بالتفصيل.
وق�د حاولت ه�ذه الدراس�ة الوقوف على بعض اآلث�ار الرشعي�ة واآلثار
القانوني�ة املرتتب�ة على الكفي�ل يف ح�ق الكفال�ة املالية ،م�ن خلال الرجوع إىل
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َتبت يف املوضوع ،وإن كانت هذه الدراس� ُة مل
املص�ادر الرشعية والقانونية التي ك ْ
ـفـت فيها دراس�ات وبحوث مش�اهبة ،لكنَّها
تكن األوىل يف موضوعها حيث ُأ ّل ْ
 هذه الدراس�ة  -امتازت بإفراد املوضوع بكتاب مس�تقل ،مجع ش�تات ما تناثرهنا وهناك من بحوث ودراسات معارصة.
أما عن أهم نتائج هذه الدراسة ،فيمكن تلخيصها يف اآليت:
 -1تعد الكفالة املالية بش�كل خاص من املواضيع احليوية املهمة التي حيتاج
إليها الناس بش�كل مس�تمر؛ الرتباطها الوثيق بعص�ب احلياة(املال) ،والذي قد
ال يتوف�ر بالضرورة ل�كل من حيت�اج إليه يف مجي�ع األحيان ،ومن هن�ا تأيت أمهية
الكفالة املالية باعتبارها العقد املنظم الضامن للحقوق املالية.
ِ
ور ْف ٍع لضيق ،وتيسري
 -2والكفالة املالية أمر حممود؛ ملا فيه من تفريج لك ُْربةَ ،
للمحتاج ،وأدلة مرشوعيتها كثرية.
 -3وختتل�ف الكفالة ع�ن احلوالة ،إذ تفيد األوىل ضم ٍ
ذم�ة إىل أخرى ،بينام
َّ

تفيد األخرى َ
نقل ذ َّم ٍة إىل أخرى ،وثم َة فرق كبري بني الضم والنقل.

( -4الكفال�ة) باب مهم من أبواب التكافل االجتامعي يف اإلسلام ،ومتتاز
بخصوصيته�ا ع�ن بقية أب�واب التكافل االجتامع�ي األخرى ،الت�ي تُـمنح عىل
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س�بيل اهلب�ة والتمليك ،مثل ال�زكاة والصدقة والوقف ،وس�ائر عقود التربعات
األخرى؛ ألهنا ُتبرْ َ م عىل سبيل مؤقت يقتيض إرجا َع َها.
ٍ
مهمة للكفال�ة املالية ،قد
 -5وم�ن خالل الدراس�ة تبينّ وجو ُد ثم� َة أحكا ٍم

ِ
ب
َي ْغ ُفل عنها كثري من املتعاملني هبا ،منها عىل سبيل املثال :ماهية ّ
احلق الذي ُيطال ُ
ُ
ُ
والوزن ،والنوعي ُة املت َّف ُق عليها يف العقد أو ما
الكفيل به املدين ،من حيث القيم ُة
ِ
حلول الدَّ ين املؤجل بموت الكفيل،
تم أداؤه عىل وجه احلقيقة ،وكذلك مس�أل ُة
وانتهاء عقد الكفالة وغريها من املسائل املهمة األخرى.
 -6ويمك�ن اعتبار مس�ألة أخذ األجرة عن الكفالة من املس�ائل املهمة التي
احتوهت�ا هذه الدراس�ة ،حي�ث تم إيراد أق�وال الفقه�اء فيها ،وت�م إدراج فتوى
معارصة بش�أن بعض التطبيقات املعارصة يف حكم أخذ املال عن الكفالة املالية،

ٍ
مت إىل املجامع الفقهية واملراكز
ومن اجلدير بالذكر أن ثمة
دراس�ات وبحوث ًا قدّ ْ
البحثي�ة املعتربة حول بعض املس�تجدات األخ�رى املتفرعة ع�ن الكفالة املالية،
والس�يام ما يتعل�ق منها بالتطبيق�ات املرصفية املعارصة مث�ل :خطابات الضامن،
واالعتامدات املس�تندية وغريها ،والتي آثرن�ا أن ال نخوض فيها ،كام بينا ذلك يف
منهج هذه الدراسة يف املقدمة.
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وختام� ًا فنتيج� ًة لع�دم إدراك بع�ض الكفلاء للعواق�ب الت�ي ترتتب عىل
الكفي�ل ج�راء كفالته�م ،ترتب�ت يف ذمته�م التزام�ات مل تك�ن يف حس�اباهتم،

ِ
وفق�رات القانون اخلاص�ة بالكفالة ،م�ن ِق َبل
مم�ا يس�تدعي االطلاع عىل م�وا ِّد
مجي�ع أط�راف عق�د الكفال�ة( :الكفي�ل واملكف�ول والدائ�ن)؛ جتنب� ًا حل�دوث
ما ال حيمد عقباه.
واهلل املوفق واهلادي إىل س�واء الس�بيل ،وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله
وصحبه وسلم.
•

•

•
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 -1اآلثار املرتتبة عىل الكفالة املالية ،د.ماجد أبو رخية ،بحث يف كتاب بحوث

فقهي�ة يف قضايا اقتصادية معارصة ،تأليف جمموع�ة باحثني ،دار النفائس ،األردن،

1418هـ19998-م.

 -2إرش�اد الفح�ول إىل حتقيق احلق من علم األص�ول ،حممد بن عيل بن حممد

الشوكاين ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

 -3اإلقن�اع يف ح�ل ألفاظ أيب ش�جاع ،حمم�د الرشبيني اخلطي�ب ،دار الفكر،

بريوت1415 ،هـ.

 -4اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،

علي بن س�ليامن املرداوي أبو احلس�ن ،حتقيق حممد حامد الفق�ي ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت.

 -5البحر الرائق رشح كنز الدقائق ،زين الدين ابن نجيم احلنفي ،دار املعرفة،

بريوت.

 -6التاج واإلكليل ملخترص خليل ،حممد بن يوس�ف بن أيب القاسم العبدري،

دار الفكر ،بريوت 1398 ،هـ.

 -7تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ،فخر الدين عثامن بن عيل الزيلعي احلنفي،

دار الكتب اإلسالمي ،القاهرة1313 ،هـ.

 -8حتف�ة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،حممد عب�د الرمحن بن عبد الرحيم

املباركفوري أبو العال ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

 -9حتف�ة الفقه�اء ،علاء الدي�ن الس�مرقندي ،دار الكتب العلمي�ة ،بريوت،

 1405هـ1984 -م.
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 -10التعريفات ،عيل بن حممد بن عيل اجلرجاين ،حتقيق إبراهيم األبياري ،دار

الكتاب العريب ،بريوت.

 -11التميهد يف ختريج الفروع عىل الصول ،مجال الدين بن احلسن األسنوي،

مؤسسة الرسالة.

 -12اجلام�ع الصحي�ح املختصر ،حمم�د بن إسماعيل أب�و عب�داهلل البخاري

اجلعف�ي ،حتقي�ق د .مصطف�ى دي�ب البغا ،الن�ارش دار اب�ن كثري ،اليامم�ة ،بريوت،

 1407هـ1987 -م.

 -13حاش�ية البجريم�ي على رشح منه�ج الطلاب (التجريد لنف�ع العبيد)،

سليامن بن عمر بن حممد البجريمي ،املكتبة اإلسالمية ،ديار بكر – تركيا.

 -14حاش�ية رد املخت�ار عىل الدر املختار رشح تنوي�ر األبصار فقه أيب حنيفة،

ابن عابدين ،دار الفكر للطباعة والنرش ،بريوت1421 ،هـ 2000 -م.

 -15حاش�ية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،حممد عرفه الدسوقي ،حتقيق حممد

عليش ،دار الفكر ،بريوت.

 -16حدود ابن عرفه ،أبو عبد اهلل حممد بن عرفه املالكي ،املكتبة العلمية.
 -17درر احل�كام رشح جمل�ة األحكام ،عيل حيدر ،حتقي�ق وتعريب :املحامي

فهمي احلسيني ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

 -18س�بل السلام رشح بل�وغ املرام م�ن أدلة األح�كام ،حممد بن إسماعيل

الصنع�اين ،حتقي�ق حمم�د عب�د العزيز اخل�ويل ،دار إحي�اء الرتاث الع�ريب ،بريوت،

1379هـ.

 -19السراج الوهاج عىل متن املنهاج ،حممد الزه�ري الغمراوي ،دار املعرفة

للطباعة والنرش ،بريوت.
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 -20س�نن اب�ن ماجه ،حممد بن يزي�د أبو عبداهلل القزوين�ي ،حتقيق حممد فؤاد

عبد الباقي ،دار الفكر ،بريوت.

 -21س�نن البيهق�ي الكبرى ،أمح�د بن احلسين بن عيل ب�ن موس�ى أبو بكر

البيهقي ،حتقيق حممد عبد القادر عطا ،مكتبة دار الباز 1414 ،هـ1994 -م.

 -22رشح فت�ح القدي�ر ،كمال الدي�ن حممد بن عب�د الواحد الس�يوايس ،دار

الفكر ،بريوت.

 -23رشح اخلريش عىل خمترص سيدي خليل ،دار الفكر للطباعة ،بريوت.
 -24صحي�ح اب�ن حب�ان برتتيب اب�ن بلبان ،حمم�د بن حبان ،حتقيق ش�عيب

األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت 1414 ،هـ 1993 -م.

 -25صحيح مس�لم ،مس�لم بن احلجاج أبو احلسين القشيري النيسابوري،

حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

 -26العق�ود املسماة يف قان�ون املعاملات املدني�ة اإلم�ارايت والقان�ون املدين

األردين ،أ.د .وهبة الزحييل ،دار الفكر.

 -27عمدة القاري رشح صحيح البخاري ،بدر الدين حممود بن أمحد العيني،

دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

 -28فتاوى رشعية ،دائرة الش�ؤون اإلسلامية والعمل اخلريي بديب ،الطبعة

الثالثة 1428هـ 2007 -م.

 -29الفتاوى الكربى الفقهية ،ابن حجر اهليتمي ،دار الفكر .املدونة الكربى،

مالك بن أنس ،دار صادر ،بريوت.

 -30فت�ح الب�اري رشح صحيح البخاري ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل

العسقالين ،حتقيق حمب الدين اخلطيب ،دار املعرفة ،بريوت.
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 -31الفق�ه اإلسلامي وأدلته ،د .وهبة الزحيلي ،دار الفكر ،الطبع�ة الثالثة،

1409هـ1989 -م.

 -32الفق�ه املنهج�ي على مذهب اإلمام الش�افعي ،الدكت�ور مصطفى ِ
اخلن،

الدكت�ور مصطف�ى ال ُبغ�ا ،علي الشرّ بج�ي ،دار القلم للطباع�ة والنشر والتوزيع،
دمشق ،الطبعة الرابعة 1413 ،هـ 1992 -م.

 -33القانون امل�دين األردين ،الترشيعات األردنية -نظ�ام املعلومات الوطني

 www.lob.gov.joالوس�يط يف رشح القان�ون امل�دين ،تالي�ف عب�د ال�رزاق
السنهوري ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1970 ،م.

 -34القانون املدين السوري. www.4shared.com ،
 -35القان�ون امل�دين العراقي ،القانون امل�دين العراقي -قاع�دة الترشيعات-

تفاصيل الترشيع . www.Irq- ild.org/load low book

 -36القان�ون امل�دين الليب�ي ،دار العدال�ة والقان�ون العربي�ةjustice-.

. lawhome.com

 -37القانون املدين املرصي.
 -38قان�ون املعاملات املدني�ة رق�م ( 1985)5لس�نة ،املع�دل بالقان�ون

االحتادي رقم ( )1لس�نة 1987م ،دولة اإلمارات العربية املتحدة -معهد التدريب

والدراسات العقابية.

 -39الكفال�ة باملال وأثرها يف الفقه اإلسلامي ،د .أمحد حممد إسماعيل برج،

دار اجلامعة اجلديدة للنرش ،االسكندرية2004 ،م.

 -40الكفال�ة يف ض�وء قان�ون املعاملات املدني�ة لدول�ة اإلم�ارات العربي�ة

املتحدة.،د .حممد إبراهيم بنداري ،مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحدة.
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 -41الكفال�ة كتأمين ش�خيص للحق�وق يف قان�ون املعاملات املدني�ة

لدول�ة اإلم�ارات العربي�ة املتح�دة ،مجي�ل رشق�اوي ،بح�ث منش�ور يف جمل�ة

األم�ن والقان�ون ،الص�ادرة ع�ن كلي�ة رشط�ة ديب ،الس�نة الثالث�ة ،الع�دد الث�اين،
صفر1416هـ1995 -م.

 -42لسان العرب البن منظور ،دار صادر ،بريوت.

 -43املب�دع يف رشح املقن�ع ،إبراهي�م ب�ن حممد ب�ن عبد اهلل ب�ن مفلح احلنبيل

أب�و إس�حاق ،املكت�ب اإلسلامي ،بيروت1400 ،هـ .املبس�وط ،ش�مس الدين
الرسخيس ،دار املعرفة ،بريوت.

 -44املبسوط ،شمس الدين الرسخيس ،دار املعرفة ،بريوت.

 -45جملة األحكام العدلية ،عيل حيدر ،مجعية املجلة ،حتقيق نجيب هواويني،

نرش كارخانه جتارت كتب.

 -46جممع الضامنات يف مذهب االمام األعظم أيب حنيفة النعامن ،أيب حممد بن

غانم بن حممد البغدادي ،حتقيق أ.د حممد أمحد رساح ،أ.د عيل مجعة حممد ،من دون
ذكر جهة وسنة الطبع.

 -47املحلى ،عيل بن أمحد بن س�عيد بن حزم الظاه�ري أبو حممد ،حتقيق جلنة

إحياء الرتاث العريب ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت.

 -48خمتصر خلي�ل يف فق�ه إم�ام دار اهلج�رة ،خليل بن إس�حاق بن موس�ى

املالكي ،حتقيق أمحد عيل حركات

 -49املدونة الكربى ،مالك بن أنس ،دار صادر ،بريوت.

 -50املس�تدرك على الصحيحين ،أب�و عب�داهلل احلاك�م النيس�ابوري ،حتقيق

مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت1411 ،هـ 1990 -م.
 -51املعجم الوسيط ،جمموعة مؤلفني ،القاهرة.
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 -52معج�م لغ�ة الفقه�اء ،د .حمم�د رواس قلعج�ي ،ود .حام�د قنيبي ،دار

النفائس1416 ،هـ1996-م.

 -53مغن�ي املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنه�اج ،حممد اخلطيب الرشبيني،

دار الفكر ،بريوت.

 -54املغن�ي يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الش�يباين ،عب�د اهلل بن أمحد بن قدامة

املقديس أبو حممد.

 -55املف�ردات يف غريب القرآن ،أبو القاس�م احلسين بن حمم�د ،حتقيق حممد

سيد كيالين ،دار املعرفة ،لبنان.

 -56املن�ة الكبرى رشح وختري�ج الس�نن الصغ�رى ،حمم�د ضي�اء الرمح�ن

األعظمي ،مكتبة الرشد ،الرياض ،السعودية1422 ،هـ 2001 -م.

 -57املهذب يف فقه اإلمام الش�افعي ،إبراهيم بن عيل بن يوس�ف الشيرازي،

دار الفكر ،بريوت.

 -58مواه�ب اجللي�ل لرشح خمترص خليل ،حممد بن عب�د الرمحن املغريب ،دار

الفكر ،بريوت1398 ،هـ.

 -59ني�ل األوطار من أحاديث س�يد األخيار رشح منتق�ى األخبار ،حممد بن

عيل بن حممد الشوكاين ،دار اجليل1973 ،م ،بريوت.

 -60الوجيز يف رشح قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة،

د .عبد اخلالق حسن أمحد ،كلية رشطة ديب1411 ،هـ1991 -م.

 -61الوس�يط يف رشح القانون املدين ،عبد الرزاق أمحد السنهوري ،دار إحياء

الرتاث العريب ،بريوت.

•

•

•
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