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نطاق املعيار
يتناول هذا املعيار ماهية عقد الكفالة الذي تربمه البنوك التشاركية والضوابط الشرعية اليت جيب مراعاهتا
عند إبرامه ابإلضافة إىل املستند الشرعي هلذه األحكام.
وال يتناول هذا املعيار وسائل الضمان احلديثة اليت تعترب أدوات متويلية غري نقدية كخطاب الضمان وعقد
الضمان والضمان االحتياطي واليت سيتم ختصيص معيار مستقل لكل واحد منها.
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 .1تعريف عقد الكفالة:
الكفالة هو عقد يتم بني الدائن والكفيل هبدف ضمان الدين ويؤدي إىل التزام الكفيل ابلدين التزام املدين
األصيل.
 .2إنشاء عقد الكفالة:
 .1.2يتم إنشاء عقد الكفالة ابإلجياب والقبول بني الكفيل والدائن ،وقبول املدين األصيل ليس شرطا
إلنشاء العقد ،كما يتحمل طرفا العقد مسؤولية استيفاء الشروط الفقهية والقانونية الضرورية لصحة
هذا اإلجياب والقبول.
 .2.2عقد كفالة الدين ميكن أن يتم إنشاؤه كعقد مستقل كما ميكن أن يربم على شكل شرط ضمن
العقد الذي سيتولد عنه الدين املكفول به.
 .3شروط عقد الكفالة
إلبرام عقد الكفالة ال بد من توفر الشروط اآلتية يف املكفول به وأطراف الكفالة:
 .1.3الشروط املتعلقة ابملكفول به:
 .1.1.3يشرتط أن يكون الدين املكفول به انشئا عن سبب ليس فيه خمالفة ملبادئ ومعايري
الصريفة التشاركية.
 .2.1.3ال جيوز أن يكون املكفول به شيئا ال حيمل صفة الدين ،كما ال جيوز إبرام عقد الكفالة
هبدف ضمان مال معقود عليه يف معامالت ال تفضي إىل ضمان حائز هذا املال يف غري حاليت
التعدي والتقصري أو خمالفة شروط العقد.
 .3.1.3جيوز ضمان الدين الثابت يف الذمة كما جيوز ضمان الدين احملتمل ثبوته يف املستقبل
أو الدين املعلق بشرط ،وجيوز ضمان هذا الدين على أن يبدأ الضمان عند ثبوت الدين أو عند
حتقق الشرط املعلق عليه الضمان.
 .2.3الشروط املتعلقة أبطراف الكفالة:
 .1.2.3جيوز أن يكون الكفيل شخصية اعتبارية كما جيوز أن يكون شخصية حقيقية متتلك
أهلية أداء كاملة ،وابلتايل جيوز أن تتم كفالة ديون الشركة ذات الشخصية االعتبارية من قبل إدارة
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الشركة أو املسامهني فيها أو من قبل أشخاص آخرين ،كما جيوز أن تتم كفالة ديون إدارة الشركة
أو املسامهني فيها من قبل األشخاص االعتباريني أو من قبل أشخاص آخرين.
 .2.2.3جيوز كفالة أكثر من شخص لنفس الدين معا أو كل واحد على حدة.
 .4صفة عقد الكفالة وآاثره املرتتبة عليه:
 .1.4جيوز وضع حد أعلى للمبلغ املكفول به.
 .2.4من حيث املبدأ عقد الكفالة ملزم للكفيل من حلظة إبرامه ،وال جيوز للكفيل التفرد بفسخه
بدون رضا الدائن (املكفول له) .
 .3.4جيوز توقيت بداية الكفالة بتاريخ معني كما ميكن تقييد بدايتها بتحقق شرط ما ،ويف مثل هذا
النوع من الكفاالت جيوز للكفيل أن ينفرد بفسخ العقد ضمن شروط معينة قبل نشأة الدين املكفول
به.
 .4.4عند حلول أجل الدين جيوز للدائن الرجوع على املدين األصيل (املكفول عنه) أو على الكفيل،
لكن جيوز أن يشرتط يف العقد أن تتم مطالبة املدين األصيل أوال وأال يتم الرجوع على الكفيل إال يف
حالة عجز املدين األصيل عن أداء الدين املكفول به.
 .5.4األصل أن أيخذ الكفيل يف عقد الكفالة حكم املدين األصيل فيما يتعلق ابلدين من اتريخ
سداده وشكله وشروطه ،وذلك ما مل يتم االتفاق على عكس ذلك.
 .6.4يف حال متت كفالة الدين من قبل أكثر من كفيل فإن أطراف عقد الكفالة ميلكون احلرية يف
ترتيب أولوية مسؤوليات الكفالء وحدودها ،أما يف حال عدم حتديد ذلك فإن كل كفيل يصبح ضامنا
جلزء من الدين يتم احتسابه من خالل تقسيم جمموع الدين املكفول به على عدد الكفالء.
 .5أحكام متفرقة حول الكفالة:
 .1.5ال جيوز للكفيل أن أيخذ من املدين أي أجر مقابل جمرد الكفالة وذلك ابستثناء املصاريف
املتعلقة إبجراءات ومعامالت عقد الكفالة.
 .2.5جيوز للدائن فسخ العقد الذي خالف فيه املدين شرط تقدمي الكفيل ،وتكون حقوق الدائن
حمفوظة يف مطالبة املدين ابلتعويض عن األضرار الفعلية اليت حلقته جراء فسخ العقد.
 .3.5يستفيد الكفيل من املهلة اإلضافية اليت منحها الدائن للمدين ،وال يستفيد املدين من املهلة
اإلضافية اليت منحها الدائن للكفيل خاصة.
6

اتريخ النشر17.12.2021 :

 .4.5جيوز إبرام عقد الكفالة على دين معني ،كما جيوز إبرامه بني البنك التشاركي وعميله الذي تربطه
به عالقة متويل دائمة حبيث يكون الكفيل يف هذا العقد ضامنا جلميع الديون خالل فرتة زمنية حمددة
على أن يتم تقييد ذلك حبد أعلى معني للمبلغ املكفول به.
 .5.5جيوز يف عقد الكفالة توقيت ضمان الكفيل مبدة معينة.
 .6األحكام املتعلقة ابلضماانت اإلضافية يف عقد الكفالة:
 .1.6جيوز للدائن أن يطالب املدين مبا يضمن له مستحقاته من كفيل أو رهن أو غري ذلك من
الضماانت.
 .2.6جيوز كفالة دين الكفيل الناشئ عن عقد الكفالة.
 .3.6جيوز للكفيل حال أدائه دين الكفالة ورجوعه على املدين األصيل أن يطالبه مبا يضمن له حقه
من كفيل أو رهن أو غري ذلك من الضماانت الشخصية أو العينية.
 .4.6جيوز االتفاق يف عقد الكفالة على أن ما رهنه املدين األصيل للدائن سيؤول إىل ضمان لصال
الكفيل لذي قام أبداء الدين املكفول به.
 .7األحكام املتعلقة ابلرجوع والتضمي يف الكفالة:
 .1.7لكي يتمكن الكفيل من الرجوع على املدين األصيل حال أدائه الدين املكفول به يشرتط أن
تتم الكفالة بطلب املدين األصيل أو إبذنه أو بعلمه.
 .2.7يف حال كان الدين املضمون بعقد الكفالة معجال فإن الكفيل حيق له الرجوع على املدين
األصيل فور أدائه هذا الدين  ،أما إن كان الدين مؤجال وقام الكفيل أبدائه قبل حلول أجله فال حيق
للكفيل الرجوع على املدين األصيل إال عند حلول أجل هذا الدين.
 .3.7إذا أصبح الدين املؤجل معجال ألي سبب من األسباب فإن هذا الدين ال يصبح معجال ابلنسبة
للكفيل ما مل يتم االتفاق يف العقد على عكس ذلك.
 .4.7ال جيوز للكفيل الرجوع على املدين األصيل إال يف حدود املبلغ الذي دفعه للدائن ،كما جيوز
للكفيل املطالبة ابملصاريف اليت تكبدها جراء هذه الكفالة.
 .8انتهاء عقد الكفالة:
 .1.8يسقط دين الكفالة يف مجيع احلاالت اليت ينتهي فيها الدين األصلي ابألداء أو اإلبراء أو غريمها
من احلاالت.
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 .2.8ذمة الكفيل أو كفيل الكفيل تربأ يف حال قيام الدائن إببراء هذا الكفيل ،فيما ال تربأ يف هذه
احلالة ذمة املدين األصيل أو كفالئه اآلخرين.
 .3.8ينتهي عقد الكفالة يف حال بطالن العقد الذي ترتب عليه الدين املكفول به.
 .4.8تنتهي الكفالة املؤقتة حبلول األجل الذي مت توقيتها به.
 .5.8ال يسقط الدين الناشئ عن الكفالة مبوت أحد أطرافها.
املستند الشرعي ملعيار الكفالة
 .1مستند تعريف عقد الكفالة:
الكفالة هي مصطلح يتم استخدامه يف االصطالح الفقهي التقليدي بشكل واسع ،وأشهر تعاريفها أهنا
عبارة عن عقد يتم إبرامه بني الدائن والكفيل هبدف ضمان الدين حبيث تصبح ذمة الكفيل مسؤولة عن
الدين كمسؤولية ذمة املدين األصيل ،وهذا املعيار يتناول الكفالة يف هذا اإلطار.
والكفالة وردت يف القرآن الكرمي والسنة النبوية وأمجع الفقهاء على مشروعيتها.
وقد وردت الكفالة مبعىن قريب من معناها االصطالحي يف قصة يوسف عليه السالم يف القرآن الكرمي،
ِ
اع امللِ ِ
ك َولِ َم ْن َجاءَ بِِه ِِحْ ُل بَعِ رري َوأَ َان بِِه َزعِيم"( ،سورة يوسف،)72/12 ،
ص َو َ
حيث قال تعاىل" :قَالُوا نَ ْفق ُد ُ
كما يعترب حديث َّ ِ
يم غَا ِرم" أحد أدلة مشروعية الكفالة( ،الرتمذي" ،البيوع"" ،39 ،الوصااي"5 ،؛
"الزع ُ
ابن ماجه" ،الصدقات".)9 ،

تعترب املعامالت اليت يرتتب عليها دين يف الذمة أحد ضرورايت مكوانت احلياة التجارية واالقتصادية ،ويف
هذا النوع من املعامالت جيوز للطرف الدائن مطالبة الطرف املدين مبا يضمن له مستحقاته اليت سترتتب
على هذه املعاملة ،سواء أكانت املطالبة قبل الدخول يف املعاملة أو بعدها .وتنقسم الضماانت إىل نوعني،
ضماانت عينية وضماانت شخصية ،فيشكل الرهن مثاال على الضماانت العينية ،فيما تشكل الكفالة
مثاال على الضماانت الشخصية ،ففي عقد الرهن يضمن الدائن مستحقاته من خالل امتالكه حق حيازة
املال املرهون ،أما يف عقد الكفالة فإن الدائن يضمن مستحقاته من خالل امتالكه حق مطالبة الكفيل أو
الكفالء مبستحقاته ،فمن خالل معاملة الكفالة يتعهد الكفيل للدائن أبداء دين املدين األصيل من خالل
انضمام ذمة الكفيل إىل ذمة املدين األصيل يف املطالة ابلدين ،ومبا أن الكفيل يصبح ضامنا مثل املدين
األصيل فقد مت تكييف عقد الكفالة يف االصطالح الفقهي على أنه عقد يهدف إىل ضمان أداء الدين
من خالل جعل الكفيل ضامنا بدرجة مساوية لضمان املدين األصيل .وهناك ونوع آخر من عقود التوثيق
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يطلق عليه اسم "حتمل الدين الرتاكمي" ،1وقد نظم قانون االلتزامات الرتكي آلية إجرائه حتت املادة رقم
 ،201وبناء على هذا العقد فإن املتكفل ابلدين واملدين األصيل يتحمل كل واحد منهما على حدة
مسؤولية إيفاء الدين للدائن  ،وعلى الرغم من التشابه املوجود بني هذا العقد وعقد الكفالة الذي تناوله
املعيار إال هناك اختالف بينهما من حيث أن مسؤولية الكفيل يف عقد الكفالة اتبعة للدين األصلي أو
بعبارة أخري من حيث أن مسؤولية الكفيل فرعية ال أصلية ،إذ العامل الرئيسي الذي مييز عقد املشاركة يف
الدين عن عقد الكفالة هو كون التعهد أبداء الدين تعهدا أصليا أو فرعيا.
 .2مستند األحكام املتعلقة إبنشاء عقد الكفالة:
على الرغم من تركيز بعض الفقهاء على جانب التربع يف الكفالة وذهاهبم إىل جواز إنشاء عقد الكفالة
بناء على إجياب الكفيل فقط إال أهنم يف هذه احلالة منحوا الدائن احلق يف رد الكفالة (جملة األحكام
العدلية ،املادة ،)621 :فيما ينص القول اآلخر يف املسألة على أن الكفالة ال تنشأ إال إبجياب وقبول كل
من الكفيل والدائن  ،وبناء على هذا القول فإن انتهاء الكفالة ابستعادة املبلغ الذي مت دفعه جيعلها أقرب
إىل عقود املعاوضات أكثر من أن تكون عبارة عن تربع أو شغل للذمة ابلدين من طرف واحد ،وقد مت يف
هذا املعيار اعتماد الرأي الثاين الذي يتماشى مع رأي أيب حنيفة واإلمام حممد.
وابلرغم من أن الكفالة تتضمن عالقة ثالثية بني الكفيل والدائن واملدين إال أن عقد الكفالة يتم بني الكفيل
والدائن بغض النظر عن رضا وقبول املدين ،ومبا أن الكفالة هي يف مصلحة املدين األصيل وال يرتتب عليها
دين جديد يف ذمته أو مسؤولية جديدة فإنه ال حاجة إىل موافقته على هذا العقد ،لكن موافقته ورضاه
ضروراين ليتمكن الكفيل من الرجوع عليه حال أدائه الدين املكفول به ،فإنشاء عقد الكفالة مستقل عن
أحكام الرجوع على املدين.
ال يشرتط يف عقد الكفالة شروط شكلية معينة كما هو احلال يف العديد من العقود يف الفقه اإلسالمي،
وابلتايل جيوز إنشاء عقد الكفالة شفواي بني أطرافه أي بني الكفيل والدائن من خالل اإلجياب والقبول
اللذين يدالن على تراضيهما ،إال أنه من الضرورة مبكان أن ميتثل أطراف الكفالة لشروط صحة عقد
الكفالة اليت يضعها القانون كاشرتاط كتابة عقد الكفالة وحتديد مقدار الضمان فيه من خالل قيام الكفيل
بكتابة هذا املقدار خبط اليد وغري ذلك الشروط ،وذلك ليتمكن أطراف الكفالة من ضمان حقوقهم وعدم
التعرض ألي مظامل قانونية.
”“Borca Katılma Sözleşmesi/Cumulative Assumption of Debt Contract/ Schuldbeitrittsvertrag
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وقد جرت العادة على أن يتم إبرام عقد الكفالة عرب اشرتاط الدائن الكفالة بغرض ضمان مستحقاته اليت
سترتتب على العقد الذي سيتم إبرامه ،فعلى سبيل املثال جيوز للبائع مطالبة املشرتي بتقدمي كفيل إلبرام
عقد البيع الذي سيتم من خالله تسليم املبيع إىل املشرتي مع أتجيل الثمن ،فيقوم البائع إبمتام عقد البيع
عند إمتام عقد الكفالة الذي مت إبرامه عرب قبول البائع بكفالة الشخص الذي وافق على أن يكفل املشرتي،
وتكون الكفالة هنا مبثابة الشرط املسبق إلبرام عقد البيع.
كما ميكن إنشاء عقد الكفالة بعد إبرام العقد الذي سيرتتب عليه مستحقات ،فعلى سبيل املثال فإن
البائع بعد مرور مدة زمنية على قيامه ببيع السلعة بثمن آجل جيوز له أن يطالب املشرتي بتقدمي كفيل ،إال
أن عدم تقدمي املشرتي كفيال ال يفضي إىل فسخ العقد املربم سابقا ما مل يتفق األطراف يف العقد على
عكس ذلك ،أضف إىل أن ذلك ال يعطي البائع احلق يف التفرد بفسخ العقد من طرف واحد.
 .3مستند األحكام املتعلقة بشروط عقد الكفالة
 .1.3مستند الشروط املتعلقة ابملكفول به
ال جيوز إبرام عقد الكفالة على الديون املرتتبة على معامالت فيها خمالفة ملبادئ ومعايري الصريفة التشاركية
كبيع اخلمور والقمار والقروض الربوية وحنو ذلك ،وهذا احلكم يستند إىل عدم جواز القيام بعمل حمرم أو
التكسب من حمرم أو املساعدة على ذلك ،فكفالة دين نشأ بسبب حمرم أيخذ حكم هذا الدين من حيث
املشروعية.
عدم جواز إبرام عقد الكفالة على معامالت ال يكون فيها املدين األصيل ضامنا أو مبعىن آخر عدم جواز
إبرام عقد الكفالة على شيء ال حيمل صفة الدين يستند إىل بطالن مثل هذه املعاملة ابعتبار الكفالة يف
هذه احلالة ليس هلا أي معىن ،فالكفالة من حيث املبدأ يتم إبرامها هبدف ضمان الدين الناشئ أو الذي
سينشأ ،فال جدوى أساسا من عقد الكفالة على شيء ال جيب أداؤه على املدين األصيل ،ألن هذا الشيء
ال حيمل صفة الدين أساسا ،كذا ال معىن من إبرام عقد الكفالة يف عقود ال يضمن فيها حائز املال املعقود
عليه ،ألن هذه العقود ال يرتتب عليها أي دين يف ذمة حائز املال حال حدوث ضرر فيه .لذا ال جيوز
مثال إبرام عقد الكفالة على ضمان املعقود عليه يف الوديعة والعارية وغريها من عقود األماانت ،فبما أن
حائز الوديعة والعارية يف هذه العقود ال يتحمل مسؤولية ضماهنا فإن تعرضها للضرر لن يرتتب عليه أي
دين يف ذمته .ومن انحية أخرى فإن من املمكن إبرام عقد الكفالة على حالة وجود تقصري من قبل حائز
املال وذلك ألن هذه احلالة حيتمل أن تؤدي إىل ثبوت دين يف الذمة.
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كذا ال جيوز ضمان رأس مال أو أرابح كل من املضاربة واملشاركة والوكالة ابالستثمار وغريها من العقود
اليت ال ضمان فيها على حائز املال ،فيما ميكن ضمان دين املضارب يف املضاربة والوكيل يف الوكالة
ابالستثمار الذي سينشأ حال إمهاهلما أو تعمدمها التسبب ابخلسارة أو الضرر أو يف حال خمالفتهما شروط
العقد ،ألن احلاالت املذكورة ستفضي إىل ضمان هؤالء األشخاص بل وسيرتتب عليها دين يف ذممهم.
بعد يف الذمة ،واآلية اليت تشري إىل ضمان
ذهب أكثر الفقهاء إىل صحة كفالة الديون اليت مل تنشأ وتثبت ُ
االلتزام الذي سيثبت يف الذمة (سورة يوسف )72/12 ،هي أحد مستندات هذا احلكم ،ومبا أن كون
الدين املكفول به موجودا ليس شرطا لصحة عقد الكفالة (السرخسي ،املبسوط22،157 ،؛ علي حيدر،
درر احلكام )128/2 ،فإن البنك التشاركي حيق له كفالة الديون الثابتة أو اليت ستثبت يف ذمة األشخاص
احلقيقيني أو االعتباريني ،كما حيق له املطالبة بكفالة ذلك.
 .2.3مستند الشروط املتعلقة أبطراف الكفالة:
متتلك الشركات التجارية شخصية اعتبارية منفردة ومستقلة عن كل من إدارهتا واألشخاص احلقيقيني
املسامهني فيها ،لذا جيوز إبرام الكفالة بني الشركة وإدارهتا أو بني الشركة واملسامهني فيها ،وابإلمكان اعتبار
القيود القانونية املفروضة يف هذا اجملال مبثابة قرارات تنظيمية عمومية مت اختاذها يف جمال املباحات هبدف
حتقيق املصلحة العامة.
ومبا أن غرض الكفالة هو توثيق الدين فإن كفالة املدين من قبل أكثر من كفيل جائز كحال كفالته من
قبل كفيل واحد ،ويف حال كان هناك أكثر من كفيل فباإلمكان استقالل كل كفيل بعقد منفرد أو
اجتماعهم يف عقد كفالة واحد ،وال يوجد يف بنية عقد الكفالة ما مينع ذلك.
 .4مستند األحكام املتعلقة بصفة عقد الكفالة وآاثره املرتتبة عليه:
القاعدة العامة يف نشأة الدين وأدائه أن يكون الدين معلوم الصفة واملقدار ،وقد مت النص يف الفقه
اإلسالمي على أن الكفالة تعترب أحد استثناءات هذه القاعدة حيث يصبح الكفيل فيها ضامنا مبقدار
دين األصيل من غري بيان للحد األعلى للدين املكفول به نظرا ألن الكفالة عقد تربع ابعتبار بدايتها على
األقل .إال أنه جيوز كذلك وضع حد أعلى للمبلغ املكفول به ،ووضع حد أعلى للمبلغ املكفول به جيعل
العقد نوعا من أنواع الكفالة املقيدة ،فالكفالة اليت مت فيها وضع حد أعلى ملقدار املبلغ املكفول به جائزة
حاهلا يف ذلك حال الكفالة املضافة والكفالة املؤقتة ،بل إن وضع حد أعلى للمبلغ املكفول به قد يكون
أقرب إىل الصواب ألن فيه جتنبا لشبهة اجلهالة والغرر يف الدين.
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تنقسم العقود يف الفقه اإلسالمي من حيث لزومها إىل عدة أنواع ،فهناك عقود ملزمة لطرفيها أو لطرف
واحد كما أن هناك عقود غري ملزمة ألي من أطرافها ،ومبا أن عقد الكفالة ملزم للكفيل فقط فإن ذمة
الكفيل تبقى مشغولة ابلدين ما مل تنتهي الكفالة أبداء الدين أو إبرائه أو حنو ذلك ،ومن حيث املبدأ ال
حيق للكفيل التفرد بفسخ العقد ،ألن الكفالة هتدف إىل توثيق الدين وتفرد الكفيل ابلتخلص من الضمان
قد يلحق الضرر ابلدائن ،لكن وكما ذكر يف املادة  .3.4فإن الكفيل ميتلك احلق يف فسخ الكفالة املعلقة
بشرط إذا مت الفسخ قبل نشأة الدين املكفول به.
مسؤولية الكفيل جتاه الدائن تتجلى ابلنسبة للدائن كحق املطالبة ابلدين وكحق شخصي يف الدين نفسه،
لذلك ال ميكن اعتبار عقد الكفالة ملزما للدائن ،فتفرد الدائن إبهناء العقد وإبراء الكفيل بذلك هو يف
مصلحة الكفيل وال يدخله يف ضمان آخر ،لذا فعلى عكس الكفيل حيق للدائن التفرد بفسخ العقد.
الكفيل يف الكفالة املقيدة بشرط (أو ما يسمى ابلكفالة املعلقة) ال يعترب متعهدا أبداء دين املدين األصيل
ما مل يتحقق هذا الشرط ،ألن ضمان الكفيل معلق على شرط والشرط مل يتحقق بعد ،وقيام الكفيل بفسخ
العقد قبل حتقق الشرط ال يلحق الضرر ابلدائن الذي ميثل الطرف الثاين من العقد ،فعلى سبيل املثال إذا
تعهد الكفيل أبداء ما سينشأ من دين حال قيام شخص ببيع سلعة إىل شخص آخر فإن هذا الكفيل
ميتلك احلق يف فسخ العقد قبل حتقق البيع الذي مت تعليق الكفالة عليه .ابإلضافة إىل ذلك إذا مت النص
يف القانون أو العقد على ربط فسخ الكفالة بشروط معينة فإن حق الفسخ ينشأ عند حتقق هذه الشروط
موقوفا على تولد الدين املكفول به .كذا احلال يف عقد الكفالة اليت مت توقيت بدايتها بتاريخ معني (الكفالة
املضافة).
عقد الكفالة هو ضم ذمة شخص إىل ذمة املدين األصيل من جهة مطالبة الدائن بدينه ،وعلى ذلك فإن
طبيعة عقد الكفالة تقتضي منح الدائن حق املطالبة بدينه من املدين األصيل ومن الكفيل كذلك.
ومع إنشاء عقد الكفالة فإن الكفيل الذي يصبح جزءا من عالقة االلتزام يضمن املكفول به بنفس درجة
ضمان املدين األصيل ،وابلتايل فإن ضمان الكفيل هو ضمان أصلي ال اثنوي ابلنسبة لضمان املدين
األصيل .لذا فوفقا للرأي الراجح يف الفقه اإلسالمي فإن الدائن ميتلك حق املطالبة ابلدين املكفول به من
الكفيل واملدين األصيل يف نفس الوقت ،ومع ذلك فبناء على القول املشهور لدى املالكية الذي يوجب
مطالبة صاحب احلق األصيل أوال ومينع الرجوع على الكفيل إال عند عجز الدائن عن حتصيل حقه من
املدين األصيل (انظر :سحنون ،املدونة99،100 ،4 ،؛ ابن شاس ،عقد اجلواهر الثمينة)817 ،2 ،
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فإنه من اجلائز يف عقد الكفالة اشرتاط أن يتم مطالبة املدين األصيل ابألداء أوال وأال يتم الرجوع على
الكفيل إال يف حال عجز املدين األصيل عن األداء ،وقد اعتمد املعيار رأي املالكية هذا وأعطى أطراف
العقد إمكانية االتفاق على وجوب رجوع الدائن على املدين األصيل قبل الرجوع على الكفيل ملا يف ذلك
من حفاظ على حقوق الكفيل وتلبية ملتطلبات العصر.
ومبا أن كال من ضمان املدين األصيل وضمان الكفيل يف عقد الكفالة متعلقان بنفس الدين بدرجة متساوية
فإنه من حيث املبدأ يطبق عليهما نفس األحكام ،ومع ذلك جيوز االتفاق على جعل مسؤولية الكفيل يف
عقد الكفالة خمتلفة عن مسؤولية املدين األصيل فيما يتعلق بوقت أداء الدين املكفول به وشكله وشروطه
وحنو ذلك ،وبناء على ذلك جيوز االتفاق على أن يكون أجل إيفاء الدين ابلنسبة للكفيل خمتلفا عن أجل
إيفائه ابلنسبة للمدين األصيل ،أي جيوز أن يكون أجل أداء دين الكفيل متأخرا عن أجل أداء دين
األصيل ،كذا جيوز االتفاق على تقسيط دين الكفيل مع حلول أجل دين املدين األصيل ،وجيوز كذلك
االتفاق على أن نشأة دين الكفيل معلقة على شرط مع كون دين املدين األصيل مطلقا.
جتوز كفالة الدين ذاته من قبل أكثر من شخص كما لو متت من قبل شخص واحد ،وجيوز أن يضمن كل
واحد من الكفالء جزءا من الدين كما جيوز أن يضمن كل واحد منهم مجيع الدين (جملة األحكام العدلية،
املادة .)647:وقد أجاز هذا املعيار للكفالء حال كان كل واحد منهم ضامنا جلميع الدين أن يقوموا
بتحديد تسلسل أولية الضمان يف املطالبات املوجهة إليهم .ألنه من حيث املبدأ جيوز يف العقود وضع
شروط حتدد التزامات أطرافها ،وبناء على ذلك جيوز االتفاق بني الكفيل والدائن على أن ضمان الكفيل
سينشأ عند عجز املدين األصيل ،كما جيوز االتفاق على أن ضمان أحد الكفالء سيبدأ عند عجز الكفيل
اآلخر أو الكفالء اآلخرين ،وميكن االتفاق كذلك على أن يكون كل كفيل ضامنا جلزء معني من الدين،
ويف حال عدم اتفاق أطراف كفالة الدين الذي كفله أكثر من شخص معا على حدود وتسلسل ضمان
هؤالء الكفالء فإن كل كفيل يصبح ضامنا جلزء من الدين يتم احتسابه من خالل تقسيم جمموع الدين
املكفول به على عدد الكفالء.
 .5مستند األحكام املتفرقة حول الكفالة:
الكفالة وإن كان جانب التربع موجودا فيها إال أنه يف حال رجوع الكفيل على املدين األصيل بعد أدائه
الدين املكفول به تصبح أقرب إىل عقود املعاوضات ،ومستند عدم جواز أخذ الكفيل األجر على جمرد
عقد الكفالة هو كون عقد الكفالة عقد تربع يؤول إىل قرض عند أداء الكفيل الدين املكفول به ،ويف عقد
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القرض يعترب طلب املقرض من املقرتض الزايدة على ما أقرضه يعترب راب حمرما .أما جواز مطالبة الكفيل
املدين األصيل ابملصاريف اليت حتملها جراء الكفالة فهو من ابب استيفاء املصاريف املتكبدة وليس من
ابب أخذ األجر على جمرد الكفالة.
"اي أَي َها
وجوب االلتزام ابلعقود والشروط املنصوص عليها يف العقود يستند على أدلة منها قوله تعاىلَ :
ِ
الذين آَمنُوا أَوفُوا ِابلع ُق ِ
ود" (سورة املائدة ،1/5 ،وقوله صلى هللا عليه وسلم" :املسلِمو َن علَى ُشر ِ
وط ِه ْم"
ُ
َ َ ْ
ْ ُ َ ُ
(البخاري" ،اإلجارة"14 ،؛ أبو داود" ،األقضية" .)21 ،أما حق البنك التشاركي يف فسخ العقد الذي
مل يلتزم فيه العميل بشرط تقدمي الكفيل فيستند على القاعدة الفقهية العامة (جملة األحكام العدلية ،املادة:
ضَرَر َوَال ِضَرار" (ابن ماجه" ،األحكام" .)17 ،واشرتاط البنك التشاركي
 )19املستنبطة من حديث َ
"ال َ
تقدمي كفيل هو من ابب درأ الضرر املتوقع حدوثه ،وعدم مراعاة هذا الشرط قد يؤدي إىل اإلضرار ابلبنك
التشاركي ،أما حق البنك التشاركي يف تضمني العميل األضرار الفعلية اليت سيتكبدها البنك جراء فسخ
"الضَرُر يَُزال" (جملة األحكام العدلية ،املادة )20 :اليت
هذا العقد فهو مبين على القاعدة الفقهية العامة َّ
استنبطت من النصوص الشرعية.

استفادة الكفيل من املهلة اإلضافية اليت منحها الكفيل للمدين األصيل يستند على اعتبار دين الكفالة
متفرعا عن دين املدين األصيل ،لذلك فإن التغريات اليت تطرأ على دين األصيل تكون سارية ابلنسبة
للكفيل ما دامت تصب يف مصلحته ،وذلك خبالف التغريات اليت حتدث على دين األصيل وتكون ضد
الكفيل فإهنا غري ملزمة للكفيل ملا تلحقه به من ضرر .ومن جهة أخرى فإن املدين األصيل من حيث
املبدأ لن يستفيد من التغريات اليت تصب يف مصلحة الكفيل ،ألن التغيري الذي طرأ على األصل ميكن
عكسه على الفرع بينما ال ميكن عكس التغيري الذي طرأ على الفرع على األصل.
عند األخذ ابالعتبار ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من أن عقد الكفالة هو عقد تربع جند أنه ال يشرتط
معرفة الدين املكفول به و معرفة مقداره ،وبناء على ذلك مت السماح إببرام عقد الكفالة على مجيع الديون
اليت ستنشأ يف مدة زمنية معينة ،لكن عند مراعاة حقيقية أن الكفالة ستفقد صفة التربع حال رجوع الكفيل
على املدين األصيل فإنه األقرب إىل الصواب األخذ ابلقول الذي يشرتط معرفة الكفيل مبقدار الدين
املكفول به ،وقد مت ترجيح هذا الرأي ملا يوفره من استقرار يف املعامالت القانونية وتقليل ألسباب النزاع
قدر اإلمكان وِحاية للكفيل ومالءمة إلجراءات املعامالت املعاصرة.
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ابإلمكان يف عقد الكفالة توقيت ضمان الكفيل مبدة معينة كما ميكن تقييد هذا الضمان مببلغ معني،
وجواز اشرتاط مثل هذه الشروط التقييدية يف العقود يستند على أن األصل حرية التعاقد ،وهو أصل
مستنبط من حديث "املسلِمو َن علَى ُشر ِ
وط ِه ْم إَِّال َش ْرطا أَ َح َّل َحَراما َو َحَّرَم َح َالال" (الرتمذي" ،األحكام"،
ُْ َ ُ
.)17
 .6مستند األحكام املتعلقة ابلضماانت يف عقد الكفالة:
مبا أن توثيق الديون حق مشروع فباإلمكان مطالبة املدين بتقدمي الكفيل والرهن كذلك ،وقد خول الفقهاء
الدائن احلق بضمان مستحقاته مبا يشاء من الضماانت بشرط أال يكون هناك خروج عن غرض هذه
الضماانت وأال يشرتط الدائن منفعة زائدة من خالل انتفاعه هبذه الضماانت ،فكما أن الدائن جيوز له
مطالبة املدين بتقدمي أكثر من كفيل (جملة األحكام العدلية ،املادة )627 :جيوز له كذلك املطالبة برهن
قيمته أعلى من قيمة مستحقاته (امليداين ،اللباب.)62 ،2 ،
جواز كفالة دين الكفيل املرتتب على عقد الكفالة مبين على أن الكفيل ضامن أداء الدين املكفول به
كضمان املدين األصيل ،وأدلة مشروعية عقد الكفالة تقتضي كذلك جواز كفالة دين الكفيل الذي يتحمل
نفس مسؤولية ضمان املدين األصيل ،وهذا األمر اتفق عليه الفقهاء (السرخسي ،املبسوط3،203 ،؛
البهويت ،كشاف القناع236 ،8 ،؛ الشريازي ،املهذب403 ،15 ،؛ الدسوقي ،حاشية الدسوقي،3 ،
 )343كما مت النص عليه يف املادة  626من جملة األحكام العدلية ،حيث ورد فيها" :تَ ِ
صح ال َك َفالَةُ َع ْن
ال َك ِف ِيل" ،ومبا أن الكفالة عن الكفيل صحيحة فإنه بناء على ذلك تصح الكفالة عن الكفيل الثاين وابلتايل
ميكن املضي قدما يف زايدة عدد هذه الكفاالت.
الكفيل الذي كفل املدين بناء على طلبه جيوز له الرجوع على املدين األصيل بعد أدائه الدين املكفول به،
ألن طلب املدين كفالة دينه من شخص هو مبثابة طلبه القرض منه طلبا ضمنيا (مال خسرو ،درر احلكام،
 ،)2،302لذلك فإن املدين األصيل يصبح مقرتضا من الكفيل بعد أداء الكفيل الدين املكفول به ،وقد
أخذ الفقهاء هذا األمر ابالعتبار فذهبوا إىل أن عقد الكفالة يف بدايته عقد تربع ويف هنايته أشبه بعقد
القرض .فيجوز للكفيل أن يطالب املدين األصيل مبا يضمن له مستحقاته ضماان عينيا أو شخصيا عند
أدائه الدين املكفول به وذلك ألن عقد الكفالة يؤول يف هنايته إىل قرض ويتحول الكفيل إىل مقرض بعد
أدائه الدين املكفول به .وعلى الرغم من أن الكفيل ال يصبح دائنا مبجرد عقد الكفالة بل بعد أدائه الدين
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املكفول به إال أن ذلك ال مينع الكفيل من املطالبة ابلضماانت ،ألن الضماانت توثق حقا ما ،وكما ورد
يف املادة  3.1.3من هذا املعيار وجود الدين ليس شرطا لصحة ضمانه.
جيوز للكفيل مطالبة املدين األصيل بتقدمي رهن ألن الكفيل التزم أبداء الدين املكفول به مع امتالكه حق
الرجوع على املدين األصيل وذلك حال أدائه الدين املكفول به بناء على طلب املدين األصيل ،وامتالك
الكفيل مثل هذا احلق ميكنه كذلك من املطالبة بتسلم الرهن الذي قدمه املدين األصيل للدائن املكفول
له.
 .7مستند األحكام املتعلقة ابلرجوع والتضمي يف الكفالة:
إن أهم أثر يرتتب على عقد الكفالة من جهة العالقة بني الكفيل واملدين األصيل هو متكن الكفيل من
الرجوع على املدين األصيل بعد أدائه الدين املكفول به ،والشرط الرئيسي لتمكن الكفيل من الرجوع على
املدين األصيل هو أن تتم الكفالة مبوافقة هذا املدين (الكاساين ،بدائع الصنائع13 ،6 ،؛ ابن قدامة،
املغين )86 ،5 ،ومهما اعترب عقد الكفالة يف بدايته عقد تربع إال أنه يصبح أقرب إىل عقود املعاوضة عند
رجوع الكفيل على املدين األصيل ،لذا فإن الكفيل الذي كفل املدين األصيل بناء على طلبه وموافقته
يعترب يف حكم من أقرضه قرضا حسنا وابلتايل له احلق يف الرجوع على املدين األصيل مبا ّأداه عنه.

ووفقا للرأي السائد يف الفقه اإلسالمي فإن الشخص الذي يكفل املدين األصيل من غري طلبه أو إجازته

املتأخرة يعترب متربعا ،أي يعترب يف حكم من أحسن للغري وابلتايل ال ميلك احلق يف الرجوع على املدين
األصيل.
مبا أن دين الكفيل هو فرع عن دين األصيل فإنه يتبعه يف املسائل األساسية من النشأة واالنتهاء واألجل
وحنو ذلك ،والتايل يكون دين الكفيل معجال يف حال كان دين املدين األصيل معجال ،ويكون ابملقابل
مؤجال يف حال كان دين املدين األصيل مؤجال (ابن قدامة ،املغين89 ،5 ،؛ الزيلعي ،تبيني احلقائق،4 ،
،)168
فالكفيل الذي قام أبداء دين املكفول به املعجل ميتلك احلق يف الرجوع فورا على املدين األصيل ما مل يتفق
األصيل والكفيل على عكس ذلك ،ألن الكفيل أبدائه الدين املكفول به خيلف الدائن يف حق تعجيل
الدين.
ال يوجد أي سبب يعطي الكفيل إمكانية الرجوع على املدين األصيل قبل حلول أجل دين األصيل املؤجل،
والكفيل حال أدائه الدين املكفول به قبل حلول أجله يكون متربعا بشيء ال يقتضيه عقد الكفالة.
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اتريخ النشر17.12.2021 :

دين الكفيل فرع واتبع لدين األصيل فيما يتعلق بنشأته وانتهائه وأجله وغري ذلك من مسائل الدين ،لذا
فإن أي تغري يطرأ على دين األصيل ينعكس على الكفيل ما مل يكن ضده ،أما التغريات اليت قد تكون
ضد الكفيل فهي غري ملزمة له ،وهذا احلكم ميكن اعتباره مبثابة االستثناء من املادة  .5.4من هذا املعيار،
وبناء على ذلك يعترب تقدمي أجل الدين أحد التغريات اليت قد تكون ضد الكفيل ،ألن الكفيل عندما قبل
ابلكفالة رمبا يكون قد أخذ ابالعتبار أجل الدين الذي مت حتديده ،ومن جهة أخرى فإن أجل الدين
املكفول به هو مبثابة الشرط من قبل الكفيل ،والقاعدة تنص على وجوب االلتزام بشروط العقد (جملة
األحكام العدلية ،املادة.)654 ،653 ،83 :
الكفيل بعد أدائه الدين املكفول به ال حيق له مطالبة املدين األصيل إال ابملبلغ الذي أداه ،وطلبه الزايدة
على ما أداه تفضي إىل راب الفضل احملرم ،ألن الكفالة اليت حتولت إىل ما يشبه القرض من خالل رجوع
الكفيل على املدين األصيل تقتضي أن يكون املبلغ الذي أداه الكفيل للدائن مساواي للمبلغ الذي سيحصله
من املدين األصيل.
من انحية أخرى جيوز للكفيل مطالبة املدين األصيل ابملصاريف اإلضافية اليت تكبدها جراء تنفيذه
مقتضيات الكفالة وأدائه الدين املكفول به ،وال ميكن اعتبار هذه املصاريف اإلضافية مبثابة الراب ألهنا
ليست من أصل الدين.
 .8مستند األحكام املتعلقة ابنتهاء عقد الكفالة:
مبا أن الديون املتولدة عن عقد الكفالة اتبعة للدين املكفول به فإهنا تعترب بذلك خاضعة لنفس أحكام
الدين املكفول به فيما يتعلق ابلنشأة واالنتهاء واألجل وغري ذلك من مسائل الدين ،لذا فإن كل سبب
إلهناء دين األصيل يعترب إهناء لضمان الكفيل من غري حاجة إىل إجراء إضايف ،ويؤيد ذلك ما ورد يف جملة
ط ال َف ْرعُ" (املادة.)50 :
ص ُل َس َق َ
األحكام العدلية :من أنه "إِذَا َس َق َ
ط األَ ْ

مبا أن التزام الكفيل ابلدين املكفول به هو التزام فرعي فإن إبراء الكفيل من قبل الدائن يربئ ذمته فيما ال

يؤثر ذلك يف الدين املكفول به ،وابلتايل تبقى ذمة األصيل مشغولة ابلدين ،ويف هذا اإلطار نصت جملة
األحكام العدلية على أن "َال تَلَْزُم بََراءَةُ األَ ِص ِيل بََِرباءَةِ ال َك ِف ِيل" (املادة.)661 :
سقوط الدين املكفول به بعد ثبوته مبنيا على سبب صحيح يربئ ذمة الكفيل ،ألن التزام الكفيل فرع عن
التزام األصيل ،فعلى سبيل املثال لو متت كفالة مثن املبيع مث ظهر ما يربئ ذمة املشرتي من هذا الثمن من
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فسخ لعقد البيع أو استحقاق املبيع من قبل الغري أو رد املبيع للعيب فإن ذمة الكفيل وذمة األصيل تربأ
يف هذه احلاالت.
عقد الكفالة املؤقت مبدة زمنية معينة يكون ساري املفعول فقط يف املدة اليت مت االتفاق عليها ،وابلتايل
ينفسخ ابنتهاء هذه املدة.
ال ينتهي عقد الكفالة مبوت الكفيل أو الدائن ،فبموت الدائن ينتقل احلق الشخصي إىل ورثته ،فيما ال
يكون موت الكفيل مربائ لذمته.
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