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 الكفالة -8

 هي التزام رشيد برضاه إحضار َمْن عليه حق مالي لربه.الكفالة : 

 :حكمة مشروعية الكفالة 

النفوس مجبولة على الشح وحب المال، فإذا لم يكن ترغيب في الدَّين، 

ولم يكن استيثاق في قضائه، لم يكن هناك من يُقرض، وتعطلت مصالح 

 البشر.

س حفظ حقوقهم، وقضاء مصالحهم لهذا شرع هللا ما ييسر على النا

 بالضمان والكفالة ونحوهما.

وهي عقد تبرع وإحسان، وفيها أجر للكفيل، وفرحة للمكفول، وطمأنينة 

 للمكفول له.

 :وسائل التوثيق في الشرع 

 وسائل التوثيق في الشرع كثيرة أهمها:

 الضمان.. والكفالة.. والرهن.. والشهادة.

: وثيقة يطمئن به والرهن: كفالة المدين، لةوالكفا: كفالة الدين، فالضمان

: يثبت بها الحق في الذمة، وتقطع النزاع والشهادة صاحبه على ماله.

 بين الناس.

 :الفرق بين الضمان والكفالة 

 الضمان التزام بالدين.. والكفالة التزام بإحضار المدين. -1

يجوز يجوز في الضمان مطالبة الضامن مع حضور المضمون عنه، وال  -2
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 في الكفالة مطالبة الكفيل مع حضور المكفول.

 :حكم الكفالة 

الكفالة مستحبة؛ لما فيها من اإلحسان إلى المكفول، والتعاون على البر 

 والتقوى.

 والكفالة عقد جائز، فمن ال يستطيع أن يضمن األموال كفل النفوس.

ڳ ڳ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ)قال هللا تعالى:  -1

 .[66]يوسف:   (ڳ ڱ ڱ ڱ

 .[72]يوسف:   (ڄٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ) وقال هللا تعالى: -2

 ْبِن األْكَوعِ َرضَي هللاُ لَـمَ َعْن سَ وَ  -3
 ل ِـيَ صَ ِلـيُ بَِجنَاَزةٍ  تِـيَ أملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ  َعنهُ  ةَ

ىصَ قالوا: ال، فَ «. ؟ِمْن دَْينٍ  لَـْيـهِ عَ  لهَ : »ا، فَقالَ لَـْيـهَ عَ   تِـيَ ، ثُمَّ ألَـْيـهِ عَ  لَـّ

َصلُّوا »قالوا: نَعَْم، قال: «. ؟ِمْن دَْينٍ  لَـْيـهِ عَ  لهَ »بَِجنَاَزةٍ أْخَرى، فَقال: 

ى، فَصَ ٬يَا َرُسوَل ا نُـهُ دَيْ  لَـيَّ قال أبُو قَتَادَةَ: عَ «. َصاِحبُِكمْ  لَـىعَ    .لَـْيـهِ عَ  لَـّ

 .(1)أخرجه البخاري

 :صفة عقد الكفالة 

عقد تبرع، تنعقد برضا الكفيل والتزامه، وال تحتاج إلى قبول  لكفالةا

 المكفول له، أو المكفول عنه، وال يشترط علم الكفيل بالمكفول له.

 :أقسام الكفالة 

 الكفالة تنقسم إلى قسمين:

 : وهي التزام إحضار َمْن عليه حق مالي إلى ربه.كفالة النفس -1

                                                 

 (.2295برقم )أخرجه البخاري ( 1)
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 : وهي التزام الكفيل بأداء ما على المكفول من حق.كفالة المال -2

والكفالة بالنفس األصل فيها هو المال، فهي االلتزام بإحضار شخص 

 ليؤدي ما عليه من حق للمكفول له.

 :أركان الكفالة 

 أركان الكفالة خمسة:

 الصيغة.. الكفيل.. المكفول له.. المكفول عنه.. المكفول به.

بكل لفظ فُهم منه الضمان عرفاً كأن يقول شخص : تصح الكفالة الصيغة -1

لته، أو التزمته.  آلخر: كفلت لك دينك الذي على فالن، أو تحم 

 أو يقول: أنا كفيل، أو زعيم، أو حميل.

 أو يقول علي ما على فالن ونحو ذلك.

: هو الذي يتكفل بإحضار المكفول ليؤدي ما عليه، وال بد أن يكون الكفيل -2

 بأن يكون بالغاً عاقالً مختاراً رشيداً. من أهل التبرع،

 : هو صاحب الدين.المكفول له -3

 : هو المدين الذي قام الكفيل بضمان دينه.المكفول عنه -4

 : هو الدين أو العين.المكفول به -5

ويشترط فيه أن يكون مما يمكن استيفاؤه من الضامن، وأن يكون 

 معلوماً.

 :ما يترتب على الكفالة 

نسان غيره، لزمه تسليمه إلى المكفول له، فإن تعذر عليه إذا كفل اإل

ذلك، أو امتنع من إحضاره، لزمه أن يؤدي لصاحب الحق جميع ما كفله 
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 عنه؛ ألن الزعيم غارم.

 

  :سقوط الكفالة 

 تسقط الكفالة ويبرأ الكفيل بما يلي:

 إذا مات المكفول. -1

 إذا سلم الكفيل المكفول لصاحب الحق. -2

 م المكفول نفسه.إذا سل -3

 إذا أدى المكفول ما عليه من الدين. -4

 إذا أبرأ صاحب الدين المكفول. -5

 إذا أبرأ صاحب الحق الكفيل من الكفالة. -6

 :من يطاِلب المكفول له 

يحق للمكفول له مطالبة الكفيل بدين المكفول عنه إذا تعذر استيفاؤه منه؛ 

ء فالمكفول له مخير في ألن الزعيم غارم، وأما قبل تعذر االستيفا

 المطالبة:

 إن شاء طالب الكفيل؛ ألنه غارم وضامن.

 وإن شاء طالب المكفول عنه؛ ألنه هو األصيل.

وإذا تعدد الكفالء فإن كل كفيل يكون ضامناً بمقدار حصته من الدين إن 

 لم يكن شرط، فيطلب حقه بموجبه منهم.

This file was downloaded from QuranicThought.com


