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 ممخص البحث 
الحمد هلل ككفى، كالصبلة كالسبلـ عمى المصطفى، كعمى آلو كصحبو كمف اتبع أثره  
 كاقتفى.

 أما بعد،،،

فقد جاءت الشريعة كفي جعبتيا مف المصالح ما فييا، كجعمت عنكانيا كمقصدىا جمب  
كمنيا العقكبات التي ليا مكانة عظيمة كاىتماـ بالغ كذلؾ المصالح كدرء المفاسد في كؿ جكانبيا 

ألنيا الحارس الزاجر المانع مف التعدم، كعمى رأس تمؾ العقكبات الحدكد كالقصاص نظران إلى 
عظـ خطر جرائميا التي تمس الكميات الخمس حيث سعت الشريعة كؿ السعي مف أجؿ حفظيا، 

لنبي مرسؿ كال لممؾ مقرب، كفي ىذا البحث تـ التطرؽ  لذلؾ فإف المشٌرع جعميا مقدرة كلـ يتركيا
إلى مكضكع ييعالج قضية تتعمؽ بعقكبات الحدكد كالقصاص أال كىك الكفالة في الحدكد كالقصاص، 

 كقد قٌسمت ىذا البحث إلى ثبلثة فصكؿ.

تحٌدثت في الفصؿ األكؿ منو عف حقيقة الكفالة كأنكاعيا كأركانيا كمدل لزكميا، كمف ثـ  
 فت الكفالة في الحدكد كالقصاص كذكرت أنكاعيا كعرضت مقاصدىا كمدل الحاجة إلييا.عرٌ 

كتبل الفصؿ األكؿ الفصؿ الثاني كالذم كاف الحديث فيو عف حكـ الكفالة في الحدكد  
 كالقصاص كما يترتب عمييا مف آثار.

فيو إلى أكثر  كأخيران تـ التحٌدث في الفصؿ الثالث عف طرؽ انتياء الكفالة، فتـ التطرؽ 
الطرؽ اشتياران كتداكالن كانتشاران كىي ثبلثة: األكلى منيا: األداء كالتسميـ، كالثانية اإلبراء، كالثالثة: 

 المكت، كجعمت في ىذا الفصؿ لكؿ طريقة مبحث خاص بيا كبما يتعمؽ بيا مف أحكاـ.

 صيات.كأعقبت ىذا البحث بخاتمة ذكرت فييا أىـ ما تكصمت إليو مف نتائج كتك  

 كىذا كاهلل كلي التكفيؽ كالقادر عميو
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Abstract  

All praise be to Allah and peace be upon his messenger, the prophet Mohammed and his 

family and companions.  

The Islamic Sharia has brought all good deeds and benefits to humanity. One of its main 

objectives is bringing benefits and warding off evils. This includes all aspect of Islamic 

Sharia including penalties in Islam which have a great position and special interest in 

Islam because they guard, prevent, and inhibit people from committing crimes or 

breaking the laws. On the top of these penalties are (Hudud ) ("restriction" or 

punishments which under Islamic law) and (Qisas ) ("retaliation in kind" or retributive 

justice) for the great danger of the crimes it punishes which violates the five essential 

elements of human life which are (religion, life, mind, family, and money). The Islamic 

Sharia has sought to protect these five elements. This study illustrates one important 

topic relevant to Hudud and Qisas which is the bail of Hudud and Qisas. This study 

consists of three chapters: 

The first chapter discusses the meaning of bail, its pillars, and necessity then it defines 

the bail of Hudud and Qisas, shows its types, objectives and necessity.   

The second chapter explains the legality and rules of the bail of Hudud and Qisas as 

well as the impacts following it.  

The third chapter explains the termination methods of Hudud and Qisas bail, including 

the most famous three methods which are: performance of the penalty, acquittal , and 

death. This chapter includes a separate section for the details of each method. 

The study concludes with the findings and recommendations of the study.  
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 اإِلْىػػَداءُ 
 

 نبع العطاءمصدر الضياء ك مإلى 
  المصطفى

 إلى أغمى ما أممؾ في ىذه الدنيا صاحب اليد البيضاء
 أبي الحبيب

 اءعقرة عيني التي سيرت الميالي كلـ تبخؿ عمٌي بالد إلى
 أمي الحنكنة

 إلى شريؾ حياتي كميجة قمبي رمز الكفاء كالنقاء
 ي محمد "أبك صيييب"زكجي الغال

 إلى مف حبيـ يجرم في عركقي كالدماء
 إخكتي كأخكاتي

 إلى مف أسعدني كجكدىـ في حياتي أحبابي األعزاء
 كالد ككالدة زكجي

 يئف كسيطمئف قريبان عمى تحريره مف دنس األعداءإلى الذم 
 المسرل

 اف فيـ رمز لمتضحية كالكفاءبضإلى مف شقكا كعانكا كراء الق
 األسرل

 إلى مف ىـ أكـر منا جميعان الشيداء كؿ الشيداء
 كأخص منيـ مف أحزننا فراقو بعد ما لبى نداء الفداء

 جناتو" "رحمو اهلل كأدخمو فسيح نائؿ :أخي الشييد المجاىد
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 ُشْكره َكَتْقِديره 
]َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر ىِْعَمتََك الَّتِي َأْىَعْمَت َعََلَّ َوَعَذ َوالَِديَّ َوَأْن  انطبلقان مف قكلو تعالى:

نَي[ اِِلِ ا َتْرَضاُه َوَأْدِخْلنِي بَِرْْحَتَِك ِِف ِعَبادَِك الصَّ َأْعَمَل َصاِِلً
(1)

أقكؿ: الشكر هلل في البداية كالنياية،  ،
 كالصبلة كالسبلـ عمى المبعكث لميداية، كعمى آلو كصحبو الذيف اعتنى بيـ خير عناية.

 أما بعد،،،

الى يىٍشكيري اهللى مىٍف الى يىٍشكيًر »: قكؿ مف ال ينطؽ عف اليكل المصطفى امتثاالن ل
كالتي تكٌرمت  الدكتكرة: مناؿ محمد رمضاف العشي، أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف إلى (2)«النَّاسى 

حتى خرج ىذا البحث  ،كما آلت جيدان في تقديـ اإلرشاد النافع ،عمٌي بإشرافيا عمى بحثي المتكاضع
 عمى أرض الكاقع فجزاىا اهلل عني خير الجزاء.

 كما كأتقدـ بكافر الشكر كاالمتناف إلى عضكٌم لجنة المناقشة:
 _حفظو اهلل كرعاه_.        مازف إسماعيؿ ىنية الدكتكر: األستاذ فضيمة

 _حفظو اهلل كرعاه_.                   خميؿ محمد قنفكفضيمة الدكتكر: 

الذىيف أسعدني تفضميما عمٌي بقبكؿ مناقشة ىذا البحث ليتأٌلؽ بما ييممياه عمٌي مف 
 مبلحظاتيما القيمة الثرية فجعؿ اهلل ذلؾ في ميزاف حسناتيـ.

ممثمة  ،صرح العمـ كالعمماء ،رمز العطاء ،كالشكر مكصكؿ إلى الجامعة اإلسبلمية الغراء
 أداميا اهلل شامخة بعمميا كعممائيا صامدة في كجو أعدائيا. الدكتكر: عادؿ عكض اهللبرئيسيا 

في  _عز كجؿ_كما ال يفكتني أف أتقدـ بالشكر كؿ الشكر لمف كاف ليـ الفضؿ بعد اهلل 
الدكتكر: ماىر العممية، الييئة التدريسية في كمية الشريعة كالقانكف ممثمة بعميدىا  صقؿ شخصيتي

 نفع اهلل بيـ اإلسبلـ كالمسمميف. السكسي

 كالشكر ختامان لكؿ مف ساندني كساعدني، كشجعني كنصحني، كآزرني كدعا لي.

عبلء  كممة التكحيد، سائمة المكلى عز كجؿ أف يستعممنا جميعان في طاعتو، كنصرة دينو، كا 
 إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو.

                                                           

 .]19النمؿ: (1) [
: عنو أبك داكد كقاؿ، ]4811: رقـ الحديث 7/188المعركؼ، في شكر /األدب ،سنف أبي داكدأبك داكد: [ (2)

 إسناده صحيح.
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  الفصؿ األكؿ
 اإلطار العاـ لمدراسة
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 الُمَقػّدَمػػة
الحمد هلل الذم ىدانا لئلسبلـ، كعممنػا مػا لػـ نكػف نعمػـ، كالصػبلة كالسػبلـ عمػى خيػر األنػاـ، 

 كعمى آلو كصحبو أشرؼ مف نيؿ مف نبعو كتعمـ.

 أما بعد،،،

عمينا، كيؼ ال كقد قاؿ أصدؽ الناس حديثان المصػطفى  فإف األمف مف أكبر نعـ المكلى 
ـْ ُمَعػػافنى ِفػػي َجَسػػِدِه، آِمننػػا ِفػػي ِسػػْرِبِو، ِعْنػػَدُه قُػػكُت » عميػػو:صػػمكات ربػػي كسػػبلمو  َِ ِمػػْنُك َمػػْف َأْصػػَب

 .(1)«َيْكِمِو، َفَكَأن َما ِحيَزْت َلُو الدُّْنَيا

كمف أجؿ ذلؾ فإف اإلسبلـ قد ىػدد كشػدد كتكعػد كػؿ مػف سػكلت لػو نفسػو اإلخػبلؿ بػاألمف، 
الجػػرائـ عمػػى مختمػػؼ أنكاعيػػا كعمػػى رأسػػيا جػػرائـ الحػػدكد كصػػكر اإلخػػبلؿ بػػاألمف كثيػػرة تتمثػػؿ فػػي 

كالقصاص كالتػي تعتبػر مػف أخطػر الجػرائـ عمػى اإلطػبلؽ كذلػؾ لتعمقيػا بأسػاس المجتمػع كلمساسػيا 
 بمقاصد الشريعة التي تعتبر مف الضركريات التي ال تستقيـ الحياة بؿ ال تصمح إال بيا.

اء القصػػاص أحػػد كسػػائؿ تحقيػػؽ األمػػف فػػي كبنػػاءن عمػػى مػػا سػػبؽ فػػإف إقامػػة الحػػدكد كاسػػتيف
 المجتمع اإلسبلمي كبالتالي البد منيما تطبيقان لشرع اهلل في أرضو.

 كلكػػف الػػذم يحصػػؿ فػػي بعػػض األكقػػات قيبيػػؿ تنفيػػذ عقكبػػة الحػػد أك القصػػاص أف يطمػػب
مبػي بينػو كبػيف الحقػكؽ كااللتزامػات التػي فػي ذمتػو، فييطمػب فػي ىػذه  الجاني ميمة مػف الػزمف حتػى ييخى

الحالة كفيؿ لضماف رجكعػو حتػى يأخػذ عقكبتػو التػي يسػتحقيا مػف حػدب أك قصػاص، كىػذا مػا ييسػٌمى 
 بالكفالة في الحدكد كالقصاص فما رأم الشرع فييا كما اآلثار المترتبة عمييا؟

ك فػػي ىػػذا البحػػث ػػػػػػػ بإذنػػو تعػػالى ػػػػػػػػ سػػأعرض حكػػـ ىػػذه المسػػألة ككػػؿ مػػا يتعمػػؽ بيػػا مػػف 
 أحكاـ.

 

 

 

 
                                                           

ابف ماجو: الحديث حسف ، كقاؿ عنو ]4141رقـ الحديث  :5/253 القناعة،/، الزىدابف ماجو سنف: ابف ماجو[ (1)
 بمجمكع شكاىده.
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 أىمية البحث: 
 أىمية ىذا المكضكع تكمف في:

كػكف ىػذا المكضػكع يتعمػؽ بجػرائـ الحػدكد كالقصػػاص كالتػي تعتبػر مػف أخطػر الجػرائـ كذلػػؾ  .1
إلػى مزيػد عنايػة كاىتمػاـ فػي مجػاؿ البحػث  ألنيا تمس كيػاف المجتمػع كبالتػالي فإنيػا تحتػاج

 في دقائؽ المسائؿ.

عقػػػد مػػػف عقػػػكد التكثيػػػؽ التػػػي تتػػػكلى حفػػػظ مكضػػػكع الكفالػػػة فػػػي الحػػػدكد كالقصػػػاص يعتبػػػر  .2
 الحقكؽ مف الضياع.

فػػػي التطػػػرؽ ليػػػذا المكضػػػكع بيػػػاف لصػػػكرة اإلسػػػبلـ المشػػػرقة كالتػػػي تتجٌسػػػد فػػػي مظيػػػر مػػػف  .3
 مظاىر التعاكف كالتكافؿ كالتضامف بيف المسمميف رفعان لمحرج عنيـ.

شػػأف بػػاقي  المكضػكع عبػػارة عػػف تسػػاؤؿ يحتػاج إلػػى دارسػػة كاىتمػػاـ كتكسػع كاستفاضػػة شػػأنو .4
 المسائؿ الفقيية.

 مشكمة البحث:
ييعػد مكضػكع الكفالػة مػف المكاضػيع التػي تحػٌدث عنيػا الفقيػاء قػديمان كحػديثان بػؿ كاتفقػكا عمػى 
مشػػركعيتيا كذلػػؾ لمػػا فييػػا مػػف تأصػػيؿ لمعنػػى التعػػاكف كالتكافػػؿ بػػيف النػػاس إضػػافة إلػػى أنيػػا ترعػػى 

 الشريعة منذ بزكغ فجرىا.كتحفظ حقكؽ الناس مف الضياع كىذا ما تسعى إليو 

كلكف ىنػاؾ نػكع مػف أنػكاع الكفالػة أال كىػك الكفالػة فػي الحػدكد كالقصػاص فإنػو كعمػى الػرغـ 
مػػف تػػكفر معنػػى الكفالػػة السػػابؽ ذكػػره مػػف حفػػظ الحقػػكؽ كتحقيػػؽ التعػػاكف بػػيف النػػاس كالػػذم يتجمػػى 

حقكؽ كييكفي بما عميو مػف كاضحان عند كفالة المجـر لفترة معينة بإطبلؽ سراحو لييؤدم ما عميو مف 
التزامػػػات إال أف ىػػػذا النػػػكع مػػػف الكفالػػػة يتعمػػػؽ بالعقكبػػػة كلػػػيس أم عقكبػػػة بػػػؿ عقكبػػػة جػػػرائـ الحػػػدكد 
كالقصػػاص كالتػػي ال بػػد مػػف تطبيقيػػا، كبالتػػالي كجػػب أف نقػػؼ مميػػان عمػػى حكػػـ ىػػذا النػػكع مػػف الكفالػػة 

 كىنا تكمف مشكمة البحث.
 أسئمة البحث:

 في الحدكد كالقصاص كما ىي أنكاعيا؟ ما المقصكد مف الكفالة .1
 ما ىي مقاصد الكفالة في الحدكد كالقصاص؟ .2
 ما حكـ الكفالة في الحدكد كالقصاص كما اآلثار المترتبة عمييا؟ .3
 متى تنتيي الكفالة في الحدكد كالقصاص؟ .4
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 ىدؼ البحث:
بيػذا ىدفي: ىك تعميؽ المعرفة بمكضكع البحث كبيػاف حكػـ كػؿ مػا دؽَّ مػف مفػردات تتعمػؽ 

 البحث.

 نطاؽ كحدكد البحث:
قػدـ ىػذا البحػث اسػتكماالن لمتطمبػات الحصػكؿ عمػى درجػة الماجسػتير فػي الفقػو المقػارف مػػف 

 ـ.2016ىػ ػػػػ 1437كمية الشريعة كالقانكف في الجامعة اإلسبلمية بغزة 

 منيج البحث:
بمكضػكع البحػث البحػث المػنيج االسػتقرائي المقػارف )تجميػع المعمكمػات المتعمقػة  اتبعت فػي

 كالمقارنة بيف المذاىب( عمى النحك التالي:

 عزكت اآليات القرآنية إلى سكرىا كأرقاميا. .1

خٌرجػػػػػت األحاديػػػػػث مػػػػػف مصػػػػػادرىا األصػػػػػمية، كنقمػػػػػت الحكػػػػػـ عمييػػػػػا إف كانػػػػػت مػػػػػف غيػػػػػر  .2
 الصحيحيف.

 رجعت إلى الكتب األصكلية كالفقيية المعتمدة في كؿ مذىب مف المذاىب. .3

ية المجمع عمييا بعرض الحكـ المجمع عميو كمف ثـ ذكر األدلػة، أمػا عرضت المسألة الفقي .4
المسػػألة الفقييػػة المختمػػؼ فييػػا بػػذكر أقػػكاؿ الفقيػػاء فػػي المسػػألة مػػع التركيػػز عمػػى المػػذاىب 
األربعة كترتيبيا في القكؿ الكاحد حسب التسمسؿ الزمني كمف ثـ األدلة كاالعتراضات كذكر 

 لؾ الترجيح حسب ما رجحو الدليؿ األقكل.سبب الخبلؼ بيف الفقياء كبعد ذ

كثٌقػػت الكتػػب فػػي اليػػامش بػػذكر اسػػـ المؤلػػؼ المشػػيكر بػػو كاسػػـ الكتػػاب كالجػػزء إف كػػاف ذك  .5
 جزء كرقـ الصفحة.

 عرضت خاتمة ذكرت فييا أىـ النتائج كالتكصيات. .6

 فيرست اآليات كاألحاديث كالمصادر كالمراجع كالمكضكعات.  .7
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 ىيكمية البحث:
 فصكؿ كخاتمة، كقد قٌسمتو عمى النحك التالي: أربعةيتككف ىذا البحث مف 

 األكؿالفصؿ 
 اإلطار العاـ لمدراسة

 كالجيػكد البحػث، كأىػداؼ ،كمشػكمة أسػئمة البحػث المكضػكع، كأىمية المقدمة، عمى كيشتمؿ
 كىيكميتو. البحث كمنيجية السابقة

 الثانيالفصؿ 
 كأنكاعيا، كمقاصدىاحقيقة الكفالة في الحدكد كالقصاص، 

 حقيقة الكفالة، كأركانيا، كأنكاعيا، كمدل لزكميا.المبحث األكؿ : 
 :حقيقة الكفالة في الحدكد كالقصاص. المبحث الثاني 
 أنكاع الكفالة في الحدكد كالقصاص.المبحث الثالث : 
 الحاجة لمكفالة في الحدكد كالقصاص كمقاصدىا.المبحث الرابع : 

 الثالثالفصؿ 
 الة في الحدكد كالقصاص كآثارىاحكـ الكف

 حكـ الكفالة في الحدكد كالقصاص.المبحث األكؿ : 
 آثار الكفالة في الحدكد كالقصاص.المبحث الثاني : 

 الرابعالفصؿ 
 انتياء الكفالة في الحدكد كالقصاص، كما يتعمؽ بيا مف أحكاـ

 االنتياء بالتسميـ، كما يتعمؽ بو مف أحكاـ.المبحث األكؿ : 
  االنتياء باإلبراء، كما يتعمؽ بو مف أحكاـ.الثانيالمبحث : 
 االنتياء بالمكت، كما يتعمؽ بو مف أحكاـ.المبحث الثالث : 
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 الدراسات السابقة:
 لـ يسبؽ ألحد مف الباحثيف ػػػػ عمى حد عممي ػػػػ أف قاـ بدراسة ىػذا المكضػكع دراسػة مسػتقمة

أحاطت بكؿ ما يتعمؽ بيػذا المكضػكع مػف جزئيػات كبالطريقة التي جاء بيا ىذا البحث كالتي بدكرىا 
ف كػاف ىػذا المكضػكع كمتفرقاتػػو كجزئياتػو ال يكػاد كتػاب فقيػي قػديـ أك حػػديث إال  كجٌمعػت شػتاتو، كا 
كطيػػرح فيػػو كلكػػف بشػػكؿ متنػػاثر كلػػيس بيػػذه الطريقػػة، كمػػف ضػػمف الجيػػكد التػػي تيسَّػػر لػػي االطػػبلع 

 يمي: عمييا مما تناكلت بعض جزئيات ىذا المكضكع ما

الكفالػػة فػػي الشػػػريعة اإلسػػبلمية محمػػػد العػػكاكدة، كىػػي رسػػػالة ماجسػػتير مػػػف جامعػػة الخميػػػؿ 
 تحٌدث فييا المؤلؼ عف الكفالة بشكؿ عاـ، كذكر حكـ الكفالة في الحدكد كالقصاص كمسألة.

الكفالة بالنفس في الفقو اإلسبلمي كتطبيقاتيا فػي العػرؼ الفمسػطيني فػي قطػاع غػزة ألسػامة 
كتحٌدث فييا عػف الكفالػة بشػكؿ عػاـ، كذكػر حكػـ الكفالػة فػي الحػدكد كالقصػاص باختصػار  األيكبي،

 عند حديثو عف شركط الكفالة بالنفس.
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  ثانيالفصؿ ال
حقيقة الكفالة في الحدكد كالقصاص، 

اكمقاصدىكأنكاعيا، 



8 
 

 المبحث األكؿ
 كأركانيا، كأنكاعيا، كمدل لزكمياحقيقة الكفالة، 

  األكؿ المطمب
 حقيقة الكفالة

 أكالن: الكفالة في المغة:
ؿ فَّػػػفيػػػك كافػػػؿ ككفيػػػؿ كىػػػـ كي  (1)ؿ كفالػػػةيكفيػػػ ؿى : كفىػػػفييقػػػاؿ ،ؿالفعػػػؿ الثبلثػػػي كفىػػػ فالكفالػػػة مػػػ 
 عدة معاني منيا:كتأتي الكفالة في المغة كييراد بيا  ،(2)ككفبلء
بالمػػاؿ إذا التزمػػت بػػو كألزمتػػو  تكتكٌفمػػ ،(3)تػػو نفسػػيبالشػػإ إذا ألزم تفييقػػاؿ: تكٌفمػػ لتػػزاـ:اال  .1

 .(4)نفسي
كىاًفػؿي اليىتًػيـً ًفػي »أنػو قػاؿ:   عػف الرسػكؿ  كمنػو مػا ركاه سػيؿ بػف سػعد اإلعالػة: .2 أىنىػا كى

نَّةً   .(6)أم العائؿ (5)«...الجى
 .(8)دالمعاىً ك د المعاقً  :ؿكافً كالمي  ،(7)فييقاؿ: كافؿ فبلنان أم عاقده كعاىده العقد كالعيد: .3
  .(9)فييقاؿ: كفؿ فبلف فبلنان إذا ضٌمو إلى نفسو الضـ: .4
ااا] كمنػػو قكلػػو تعػػالى: الضػػماف: .5 َلَهااا َزَكِراَّ [َوَكفَّ

أم ضػػٌمنيا إيػػاه فتصػػبح اآليػػة بمعنػػى  (10)
 .(11)ضمف القياـ بأمرىا
 .فإنو يتبيف أف الكفالة في المغة تتحقؽ بأم معنى مف المعاني السابقةمف خبلؿ ما سبؽ 

                                                           

مجمػؿ المغػة  ،(؛ ابػف فػارس10/142تيذيب المغة ) ،(؛ اليركم11/590لعرب، مادة كفؿ )لساف ا ،ابف منظكر (1)
(1/787.) 
مجمػع المغػة  (؛15/658تاج العػركس، مػادة كفػؿ ) ،م(؛ الزبيد11/590لساف العرب، مادة كفؿ ) ،ابف منظكر (2)

 (.2/792المعجـ الكسيط ) ،العربية
 .(10/140تيذيب المغة ) ،(؛ اليركم11/588لعرب، مادة كفؿ )لساف ا ،ابف منظكر (3)
 (.2/536المصباح المنير ) ،الفيكمي (4)
 .]6005: رقـ الحديث 8/9فضؿ مف يعكؿ يتيمان،  /األدب، البخارم: صحيح البخارم[ (5)
 (.15/658تاج العركس، مادة كفؿ ) ،(؛ الزبيدم11/589عرب، مادة كفؿ )لساف ال ،ابف منظكر (6)
 (.2/793المعجـ الكسيط ) ،مجمع المغة العربية (7)
 (.15/658تاج العركس، مادة كفؿ ) ،(؛ الزبيدم11/590عرب، مادة كفؿ )لساف ال ،ابف منظكر (8)
 (.286طمبة الطمبة )ص ،النسفي (9)
 . ]37عمراف:  آؿ[ (10)
 (.15/658تاج العركس، مادة كفؿ ) ،(؛ الزبيدم11/590عرب، مادة كفؿ )لساف ال ،ابف منظكر (11)
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 ثانيان: الكفالة في االصطالح:
تفاكتػػػت عبػػػارة الفقيػػػاء فػػػي تعريػػػؼ الكفالػػػة اصػػػطبلحان، لػػػذلؾ فػػػإنني سػػػأقكـ بػػػذكر تعريفػػػات 

 :عمى النحك التالي ، كذلؾليا الفقياء
 تعريؼ الحنفية: .1

 .(1)ضـ ذمة إلى ذمة في الديفىي  . أ

 مف كجييف:بعض فقياء الحنفية  عمى ىذا التعريؼ مف رضكاعتي 
 الكجو األكؿ:

 .(2)إنما أيريد بو تعريؼ نكع مف أنكاع الكفالة كىك الكفالة بالماؿ أم كفالة الديف

 الكجو الثاني:

الػػػديف ال يثبػػػت فػػػي ذمػػػة ضػػػـ الذمػػػة إلػػػى الذمػػػة يكػػػكف فػػػي مجػػػرد المطالبػػػة ال فػػػي الػػػديف، ف
ييقػاؿ ضػـ ذمػة الكفيػؿ إلػى ذمػة األصػيؿ فػي الػديف، فذمػة الكفيػؿ مضػمكمة إلػى ذمػة  حتػى (3)الكفيؿ

  فقط.األصيؿ في المطالبة 

 .(4)ذمة في المطالبةىي ضـ ذمة إلى  . ب

، (5)ألف المطالبػة تعػـ الكفالػة بالػديف كالعػيف كالػنفس، كىذا التعريؼ ىك األصح عنػد الحنفيػة  
  ىك التعريؼ المعتمد عند الحنفية.كلذلؾ فإنني سأقكـ بشرح ىذا التعريؼ باعتباره 

 شرح التعريؼ:

 ، أم جمع ذمة إلى أخرل.(6)الجمعالضـ  :(ضـ)

 

 

                                                           

 (.7/153شرح فتح القدير ) ،(؛ ابف اليماـ3/87اليداية ) ،المرغيناني (؛4/146ييف الحقائؽ )تب ،الزيمعي (1)
 (.3/542النير الفائؽ ) ،(؛ ابف نجيـ5/282ية ابف عابديف )حاش ،ابف عابديف (2)
 (.4/146تبييف الحقائؽ ) ،(؛ الزيمعي7/154شرح فتح القدير ) ،ابف اليماـ (3)
 (.7/153شرح فتح القدير ) ،(؛ ابف اليماـ3/87اليداية ) ،المرغيناني(؛ 4/146ييف الحقائؽ )تب ،الزيمعي (4)
 (.7/163العناية ) ،(؛ البابرتي5/282ية ابف عابديف )حاش ،ابف عابديف (5)
 (.6/340البحر الرائؽ ) ،ابف نجيـ (6)
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 . (2)ذمة الكفيؿ إلى ذمة األصيؿضـ أم  :(ذمةالإلى  (1)ذمةال)

 .(3)بالديف أك العيف أك النفس الكفالة المطالبة شاممة لكؿ أنكاع الكفالة سكاء :(في المطالبة)

 تعريؼ المالكية: .2

 .(4)شغؿ ذمة أخرل بالحؽ . أ

 مف كجييف: ىذا التعريؼ تـ االعتراض عميوك 
 الكجو األكؿ:

غيػػر مػػانع ألنػػو شػػامؿ لمكفالػػة كالحكالػػة كالبيػػع، فالحكالػػة شػػغؿ لذمػػة الميحػػاؿ عميػػو  التعريػػؼ
بحؽ الميحاؿ، كالبيع شغؿ ذمة المشترم بالحؽ
(5). 

 الثاني: الكجو

 .(6)التعبير بااللتزاـ أكضح كأدؽ مف التعبير بالشغؿ فالكفالة إلزاـ الذمة بالحؽ

 .(7)ىك لو فٍ ىك عميو لمى  فٍ ديف ال يسقطو أك طمب مى لتزاـ ا . ب

 كىذا ىك التعريؼ المعتمد لمكفالة عند المالكية لذلؾ فإنني سأقكـ بشرحو.
 شرح التعريؼ:

 ، كالتزاـ الديف ىك ضماف الماؿ.(8)ألزميا إياهف ديفأم شغؿ ذمتو بال )التزاـ ديف(:

سػػقاط عػػف الحكالػػة ألنيػػا طػػرح  بػػو احتػػرز )ال يسػػقطو(: الػػديف عػػف ذمػػة المحيػػؿ إلػػى ذمػػة المحػػاؿ كا 
 .(9)عميو

                                                           

التػػي ليػػا عيػػد، الذمػػة: كصػػؼ شػػرعي بػػو األىميػػة لكجػػكب مػػا لػػو كعميػػو، كفسػػرىا فخػػر اإلسػػبلـ بػػالنفس كالرقبػػة  (1)
رادة المحػػؿ،  ،ابػػف نجػػيـ كالمػػراد بيػػا العيػػد، فقػػكليـ فػػي ذمتػػو أم فػػي نفسػػو باعتبػػار عيػػدىا مػػف بػػاب إطػػبلؽ الحػػاؿ كا 

 (.5/281حاشية ابف عابديف ) ،(؛ ابف عابديف342-6/341الرائؽ ) البحر
 (.5/281حاشية ابف عابديف ) ،(؛ ابف عابديف2/178)االختيار  ،(؛ المكصمي19/289المبسكط ) ،السرخسي (2)
 (.7/163العناية ) ،(؛ البابرتي5/282ية ابف عابديف )حاش ،ابف عابديف (3)
 (.5/96مكاىب الجميؿ ) الرُّعيني، (؛ الحٌطاب2/814عقد الجكاىر الثمينة ) ،ابف شاس (4)
 (.3/330حاشية الدسكقي ) ،الدسكقي (5)
 (.3/431حاشية الصاكم ) ،الصاكم (6)
 (.6/198منح الجميؿ ) ،عميش (؛6/22شرح مختصر خميؿ ) ،الخرشي (7)
 (.6/199منح الجميؿ ) ،عميش (8)
 (.6/199منح الجميؿ ) ،عميش (9)
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يشػػمؿ كالطمػػب ، (1)فيكػػكف التػػزاـ ديػػف كالتػػزاـ طمػػب عمػػى الػػديف كعمػػى الطمػػب االلتػػزاـ مسػػمط )طمػػب(:
 .(2)الطمب كفالةالكجو ك  كفالة

 المكفكؿ لتسميمو لممكفكؿ لو. طمب أم)مف ىك عميو لمف ىك لو(: 

 تعريؼ الشافعية: .3

ثابػت فػي  حػؽالتػزاـ كعرفػكا الضػماف بأنػو:  اعتبر الشافعية الكفالػة نػكع مػف أنػكاع الضػماف،
 .(3)يستحؽ حضكره فٍ ذمة الغير أك إحضار عيف مضمكنة أك بدف مى 

 شرح التعريؼ:

ؿ لبللتزاـ(4)كثمرتو االلتزاـ أثر العقد التزاـ(:(  .(5)، فالعقد محصب
، كىنػا (6)، كالتزاـ الديف ىك أحد شػقي العقػد أم اإليجػابما قابؿ العيف أم ديف كالمقصكد بو (:حؽ)

 .(7)إشارة لمنكع األكؿ مف أنكاع الضماف كىك ضماف الماؿ
الذمػة األخػرل كيسػقط ىذه العبارة لئبل يحصػؿ التػكىـ بػأف الػديف يتحػكؿ إلػى  )ثابت في ذمة الغير(:

 .(8)عف األكلى، كلكف الضماف فيو شغؿ ذمة أخرل مع بقاء شغؿ األكلى
 .(9)، كااللتزاـ مسمط عميوحؽ معطكؼ عمى إحضار(:أك )

كالمقصػكد بإحضػار أف تكػكف مضػمكنة عمػى األصػيؿ،  أممضػمكنة نعػت عػيف،  )عيف مضمكنة(:
 .(10)كىك النكع الثاني مف أنكاع الضماف ضماف رد العيف العيف المضمكنة

كالمقصػكد ىنػا  ،كاإلحضػار مسػمط عميػو ،بػدف معطػكؼ عمػى عػيف )أك بدف مف يسػتحؽ حضػكره(:
 الكفالة عند الشافعية مختصة باألبداف.إف ف كبالتالي، (11)ضماف إحضار البدف كىنا أشار لمكفالة

                                                           

 (.6/198منح الجميؿ ) ،عميش (1)
 (.6/22شرح مختصر خميؿ ) ،الخرشي (2)
 (.3/114حاشية البجيرمي ) ،(؛ البجيرمي2/312اإلقناع ) ،الخطيب الشربيني (3)
 (.3/114حاشية البجيرمي ) ،البجيرمي (4)
 (.3/149الغرر البيية ) ،زكريا األنصارم (5)
 (.3/377حاشية الجمؿ ) ،الجمؿ (6)
 (.3/114حاشية البجيرمي ) ،البجيرمي (7)
 (.3/149الغرر البيية ) ،زكريا األنصارم (8)
 (.3/114حاشية البجيرمي ) ،البجيرمي (9)
 (.3/118،114حاشية البجيرمي ) ،البجيرمي (10)
 (.3/114حاشية البجيرمي ) ،البجيرمي (11)
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 تعريؼ الحنابمة: .4

 .(1)التزاـ إحضار المكفكؿ بو 

ػػػكالمكفػػػكؿ بػػػو عنػػػدىـ   الكفالػػػة  ، كبالتػػػالي فػػػإف(2)عميػػػو ديػػػف كاألعيػػػاف المضػػػمكنة فٍ ىػػػك بػػػدف مى
 .كاألعياف المضمكنة ديفعميو  فٍ عندىـ ىي: التزاـ إحضار بدف مى 

 شرح التعريؼ:

، كبالتػػػالي فػػػإف ثمػػػرة العقػػػد التػػػزاـ (3)الممتػػػـز إحضػػػاره العقػػػد فػػػي الكفالػػػة كاقػػػع عمػػػى :(التػػػزاـ إحضػػػار)
 اإلحضار.
كىػػذا النػػكع األكؿ مػػف أنػػكاع  ،(4)العقػػد ىنػػا كاقػػع عمػػى البػػدف فكػػاف إحضػػاره ىػػك الممتػػـز بػػو)بػػدف(: 

 الكفالة عند الحنابمة.
 .(6)ألف الحقكؽ إما مالية أك بدنية يخرج بو الحؽ البدني،ف ،(5)أم حؽ مالي :(ديف)

قيػػػد فػػػػي  )المضػػػػمكنة(كممػػػة ك  ،كالغصػػػػكب كالعػػػكارم ألنػػػػو يصػػػح ضػػػػمانيا :(األعيػػػاف المضػػػػمكنة)
 .(7)ال تصح ياالكفالة ب كىي األمانات فإفاألعياف غير المضمكنة  التعريؼ خرج بيا

كبعد النظر فييػا فإنػو يمكػف تقريػر كتػدكيف  لتعريؼ الكفالة عند الفقياء، بعد العرض السابؽ  
 المبلحظات التالية:

 ليػػا ، فاسػػتيمكا تعػػريفيـفقػػط االلتػػزاـالمالكيػػة كالشػػافعية كالحنابمػػة نظػػركا لمكفالػػة أنيػػا بمعنػػى  .1
بقكليـ التزاـ، كال شؾ أف االلتزاـ يكىـ أف الكفالة تكػكف بتحػكؿ الحػؽ مػف ذمػة األصػيؿ إلػى 

 حقيقػػػة ىػػػك حقيقػػػة الحكالػػػة ال إلػػػى الػػػذىف المتبػػػادرك  المكىػػػكـ ، كىػػػذا المعنػػػى(8)ذمػػػة الكفيػػػؿ
 .الكفالة

                                                           

 (.5/209اإلنصاؼ ) ،(؛ المرداكم4/245المبدع ) ،ابف مفمح (؛5/98الشرح الكبير ) ،ابف قدامة المقدسي (1)
 (.5/209اإلنصاؼ ) ،(؛ المرداكم4/245المبدع ) ،ابف مفمح (؛5/98الشرح الكبير ) ،ابف قدامة المقدسي (2)
 (.3/260الممتع ) ى،ابف المنج (3)
 (.8/248كشاؼ القناع ) ،(؛ البيكتي4/245المبدع ) ،ابف مفمح (4)
 (.4/245المبدع ) ،ابف مفمح (5)
 (.35المحاضرة )رح أخصر المختصرات الجبريف، ش (6)
 (.2/133،131الكافي ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي8/251قناع )كشاؼ ال ،البيكتي (7)
 (.143-1/142نظرية الضماف الشخصي ) ،المكسى (8)
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ػػػ ،الفقيػػاء تفػػاكتكا أثنػػػاء تعػػريفيـ لمكفالػػػة .2 اعتبػػر أنيػػػا شػػاممة لمػػػديف كالػػنفس كالعػػػيف  فٍ فمػػنيـ مى
ػ قصػػرىا عمػػى  فٍ كالحنفيػة بقػػكليـ: )فػػي المطالبػة( فالمطالبػػة شػػاممة لؤلنػكاع الثبلثػػة، كمػػنيـ مى

الػنفس كالعػيف كالحنابمػة عنػدما قػػالكا فػي تعػريفيـ: )المكفػكؿ بػػو( كالمكفػكؿ بػو عنػدىـ يشػػمؿ 
األبداف فقط كالشافعية بقكليـ: )أك بدف اعتبر أف الكفالة تختص ب فٍ النفس كالعيف، كمنيـ مى 
، كال شػػؾ أف األصػػؿ ىػػك شػػمكؿ الكفالػػة لؤلنػػكاع الثبلثػػة كالتخصػػيص مػػف يسػػتحؽ حضػػكره(

 اقتضاه عرؼ الشافعية كالحنابمة.

ضػػـ ذمػػة إلػػى ذمػػة فػػي المطالبػػة، كال شػػؾ أف ضػػـ  :الحنفيػػة المعتمػػد لمكفالػػة عنػػد تعريػػؼال .3
 ط دكف أصػؿ الػديف أك العػيف أك البػدف ييخػالؼ مقصػدالذمة إلى الذمة في مجرد المطالبة فق

الحؽ فػي بػ المطالبػة كؽ؛ إذ إف تعميػؽتسييؿ الكصكؿ إلى الحقػ أال كىكالكفالة  الشريعة مف
أكثر مف ذمة يعسبػر عمػى صػاحب الحػؽ الكصػكؿ إلػى حقػو؛ ألف المطالبػة بػالحؽ بػدالن مػف 

ال يممػؾ إجبػار  كالكفيػؿ، كالكفيػؿأف تككف مف األصيؿ الذم عميو الحؽ تككف مػف األصػيؿ 
مػف  كما أف الكفيػؿ غيػر ممتػـز بػأداء مػا عمػى األصػيؿ ،الذم عميو األصيؿ عمى أداء الحؽ

 ال التزاـ. في المطالبة ضـ عند الحنفية ألف الكفالة حؽ

عٌرؼ الحنفية الكفالة بأنيا ضـ ذمػة إلػى ذمػة فػي المطالبػة، كالمطالبػة عنػدىـ شػممت الػديف  .4
فس، كىذا غير مسٌمـ بو ألف ضـ الذمة إلى الذمة يككف في الديكف ألنو ال شيء كالعيف كالن

ككفالتيػػا تكػػكف بضػػـ الػػذمـ إلػػى بعضػػيا، أمػػا كفالػػة األعيػػاف كاألبػػداف  ،فػػي الػػذمـ إال الػػديكف
 تككف بإحضارىا.

و، ديػػػف ال يسػػػقطو أك طمػػػب مػػػف ىػػػك عميػػػو لمػػػف ىػػػك لػػػالتػػػزاـ  المالكيػػػة عٌرفػػػكا الكفالػػػة بأنيػػػا: .5
مػف  طمػبكالناظر لتعريفيـ لمكىمة األكلى يتكىـ بأف الكفالة عندىـ نكعاف كفالة ديف ككفالػة 

عميو ديف لقكليـ التزاـ ديف أك طمب مف ىك عميو أم الديف، كىػذا ييخػالؼ مػا يقصػدكنو مػف 
تعريػػؼ الكفالػػة، كمػػا أنيػػـ عٌبػػركا بالطمػػب عػػف كفالػػو الكجػػو كال شػػؾ أف كفالػػة الكجػػو ليسػػت 

حضار.مجرد طم  ب كتفتيش بؿ كا 

 التعريؼ المختار:

ضع لي أف أ التي تمتيا فإنو يمكف كاالعتراضات التعريفات السابقة كالمبلحظاتعرض بعد  
 لمكفالة كىك كالتالي: ان تعريف

 عميو حؽ. مف التزاـ ضـ ذمة إلى ذمة في الديف أك إحضار عيف مضمكنة أك بدف
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 شرح التعريؼ:

فيا، فيكػكف الكفيػؿ المحقػؽ لمقصػد الكفالػة كىػد ىػك االلتػزاـ كذلػؾ الكفالػة التػزاـ،حقيقة عقػد  )التزاـ(:
 بمكجب عقد الكفالة. كألـز بو نفسو ممزمان بما التـز بو

 .الضـااللتزاـ مسمط عمى (: ضـ)

 ذمة الكفيؿ إلى ذمة األصيؿ. )ذمة إلى ذمة(

 إشارة إلى كفالة الديكف.سكاء كاف بأصؿ الديف أـ بالمطالبة بو، كىنا  )في الديف(

 معطكفة عمى ضـ، كااللتزاـ مسمط عمييا. )أك إحضار(

، كىنػا ال تصػح لبلحتػراز عػف العػيف غيػر المضػمكنة كاألمانػات فإنيػا الكفالػة بيػا )عيف مضػمكنة(:
كفالة الديكف ككفالة األعياف نكعاف لكفالة الماؿ، إلى أف التنكيو ال بد مف إشارة إلى كفالة األعياف، ك 

 كالكفالة بالماؿ أحد نكعي الكفالة.

 اإلحضار مسمط عميو.فيككف البدف معطكؼ عمى عيف،  )بدف(:

كغيرىػا أـ بدنيػة كالحػدكد كالقصػاص، ليشػمؿ جميػع الحقػكؽ سػكاءن ماليػة كالػديكف  )مف عميػو حػؽ(:
 كىنا إشارة إلى النكع الثاني مف أنكاع الكفالة كىي الكفالة بالنفس.

 إلى أسباب منيا: التعريؼ ليذا ماختيار  يرجعك  

ىػػػذا التعريػػػؼ تػػػػـ فيػػػو تجػػػاكز االعتراضػػػػات كاسػػػتدراؾ الثغػػػرات التػػػػي كردت فػػػي التعريفػػػػات  .1
 السابقة.

أف ىػػذا التعريػػؼ جعػػؿ الكفالػػة شػػاممة ألنكاعيػػا الثبلثػػة مطمقػػة عػػف التقييػػد بػػأم عػػرؼ، كمػػا  .2
.  كىذا ما يتناسب مع عرفنا اليـك

 :كألفاظيا لكفالةا أسماءثالثان: 
 اف:مَ الضَ  . أ

ًمف    ، كييطمؽ الضماف(1)ضامف كضميف ضمانان فيك الشيء فييقاؿ ضمف ،الضماف مف ضى

                                                           

(؛ 18/347مػػػػادة ضػػػػمف )تػػػػاج العػػػػركس،  ،(؛ الزبيػػػػدم13/257عػػػػرب، مػػػػادة ضػػػػمف )لسػػػػاف ال ،ابػػػػف منظػػػػكر (1)
 (.1212القامكس المحيط )ص ،الفيركزآبادم
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فيمػت مػا : فييقػاؿكاالشػتماؿ:  ،(1)فييقاؿ ضٌمنتو المػاؿ إذا ألزمتػو إيػاهااللتزاـ: كييراد بو معاني منيا:  
 .(3)ضمانان إذا كفمو الرجؿضًمف  :فييقاؿكالكفالة: ، (2)تضٌمنو كتابؾ أم ما اشتمؿ عميو

 الة:مَ الحَ  . ب

مىؿ، فييقاؿ حمؿ يحمؿ حمالةن   الحمالة مف حى
كالحمالة: ىي مػا يتحممػو اإلنسػاف عػف غيػره  ،(4)

مثؿ أف يقع حرب بيف فريقيف تسفؾ فييا الدماء، فيدخؿ بيػنيـ رجػؿ يتحمػؿ ديػات مف دية أك غرامة 
كسػمي الكفيػؿ حمػيبلن ألنػو ، (6)كحمػبلء (5)كىػـ حمائػؿ أم كفيػؿ فيػك حميػؿ القتمى ليصمح ذات البػيف
 .(7)يحمؿ الحؽ مع مف عميو

 امة:عَ الزَ  . ت

، فييقػاؿ زعػـ يػزعـ زعامػة  ـى الزعامة مف زىعى
، كييطمػؽ الػزعيـ كييػراد بػو فيػك زعػيـ كىػـ زعمػاء (8)

كمنػػو قكلػػو : (9)كالكفيػػؿ، فييقػػاؿ زعػػيـ القػػكـ أم رئيسػػيـ كسػػيدىـ السػػيد كالػػرئيس:عػػدة معػػاني منيػػا: 
َن َجاَء بِِه ِْحُْل َبِعٍر َوَأَىا بِِه َزِعومٌ ] تعالى:

[َودِ
 عػف الرسػكؿ   أبػك أمامػة ، كمنػو أيضػان مػا ركاه(10)

اًرـه » أنو قاؿ: ـي غى  .(12)أم كفيؿ (11)«الزًَّعي
                                                           

 (.2/364المصباح المنير ) ،الفيكمي (1)
 (.18/349تاج العركس، مادة ضمف ) ،(؛ الزبيدم13/261دة ضمف )عرب، مالساف ال ،ابف منظكر (2)
 (.1/544المعجـ الكسيط ) ،غة العربيةمجمع الم (3)
 (.988القامكس المحيط )ص ،(؛ الفيركزآبادم14/172مادة حمؿ )تاج العركس،  ،الزبيدم (4)
النيايػػػة فػػػي غريػػػب الحػػػديث كاألثػػػر  ،(؛ ابػػػف األثيػػػر11/178،180دة حمػػػؿ )لسػػػاف العػػػرب، مػػػا ،ابػػػف منظػػػكر (5)
(1/442.) 
 (.1/214أساس الببلغة ) ،الزمخشرم (6)
 (.14/170تاج العركس، مادة حمؿ ) ،الزبيدم (7)
المعجـ  ،(؛ مجمع المغة العربية2/94لمغة )تيذيب ا ،(؛ اليركم12/266لعرب، مادة زعـ )لساف ا ،ابف منظكر (8)

 (.1/394الكسيط )
 ،الفيركزآبادم(؛ 16/317تاج العركس، مادة زعـ ) ،(؛ الزبيدم12/266عرب، مادة زعـ )لساف ال ،ابف منظكر (9)

 (.1117القامكس المحيط )ص
 .]72يكسؼ: [ (10)
أللبػػاني عنػػو: ، كقػػاؿ ا]3565رقػػـ الحػػديث  :5/417 فػػي تضػػميف العاريػػة،/البيػػكع، أبػػك داكد: سػػنف أبػػي داكد[ (11)

رقػػـ الحػػديث  :2/804 الكفالػػة،/الصػػدقات، ابػػف ماجػػو: سػػنف ابػػف ماجػػو[(؛ 5/245األلبػػاني ) ،صػػحيح، إركاء الغميػػؿ
 ، كقاؿ األلباني: صحيح، المرجع نفسو.]2405

 ،(؛ اليػػركم16/317عػػركس، مػػادة زعػػـ )تػػاج ال ،(؛ الزبيػػدم12/266عػػرب، مػػادة زعػػـ )لسػػاف ال ،ابػػف منظػػكر (12)
 (.2/94،93تيذيب المغة )
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 الة:بَ القَ  . ث

بػو ، كييطمؽ القبيؿ كييراد (2)فيك قبيؿ كىـ قبيؿ كقببلء (1)قبالةن  ؿكيقبى  ؿؿ، فييقاؿ قبؿ يقبي بى مف قى  
بِوُلاُه ِ اْن َحْواُث َ  ] كمنو قكلو تعالى: (3)كؿ جمع مف شيء كاحد عدة معاني منيا: َِ اُه َااَراُكْم ُواَو َو إِىَّ

[َتَرْوََنُمْ 
َأْو َتاْيِيَ ] : كمنػو قكلػو تعػالى:(6)كالكفيػؿ ،(5)فييقاؿ ىك قبيؿ القكـ أم عػريفيـ :العريؼك  ،(4)

بِوًَل  َِ [بِاَّللَِّ َواْدَََلئَِكِة 
 .(8)أم كفيبلن كضامنان  (7)

 انة:ذَ األَ  . ج

 إذا تٍنػػػكأذَّ  ، كآذنػػػو األمػػػر أم أعممػػػو،مػػػف أذف، فييقػػػاؿ أذف بالشػػػيء إذنػػػان كأذانػػػان كأذانػػػةاألذانػػػة  
 .(9)كييطمؽ األذيف كييراد بو عدة معاني مف بينيا الزعيـ كالكفيؿ ،بالشيءأكثرت اإلعبلـ 

 ارة:بَ الصَ  . ح
بىر  الصػبير لػو عػدة معػاني ييطمػؽ ك ، صػبارة فيػك صػبير، فييقػاؿ صػبر يصػبر الصبارة مف صى
"كػػػػاف   كمنػػػػو قػػػػكؿ الحسػػػػف البصػػػػرم (10)السػػػػحابة البيضػػػػاء كالجبػػػػؿ كزعػػػػيـ القػػػػـك كالكفيػػػػؿمنيػػػػا: 

(11)"كال صبيران  فبل يأخذ رىنان  المسممكف يقكلكف مف سمؼ سمفان 
كسمبي الكفيؿ صبيران ألنو يصبر عمػى  

 .(12)الغـر

                                                           

 (.15/599تاج العركس، مادة قبؿ ) ،(؛ الزبيدم11/544عرب، مادة قبؿ )لساف ال ،ابف منظكر (1)
أسػػػػاس  ،(؛ الزمخشػػػػرم2/488لمصػػػػباح المنيػػػػر )ا ،(؛ الفيػػػػكمي15/599ركس، مػػػػادة قبػػػػؿ )تػػػػاج العػػػػ ،الزبيػػػػدم (2)

 (.2/49الببلغة )
 (.15/601)تاج العركس، مادة قبؿ  ،(؛ الزبيدم11/541عرب، مادة قبؿ )لساف ال ،ابف منظكر (3)
 .]27األعراؼ: [ (4)
أسػػػػػاس الببلغػػػػػة  ،(؛ الزمخشػػػػػرم1/742)مجمػػػػػؿ المغػػػػػة  ،(؛ ابػػػػػف فػػػػػارس2/488لمصػػػػػباح المنيػػػػػر )ا ،الفيػػػػػكمي (5)
(2/49.) 
(؛ مجمػع المغػة 15/599تػاج العػركس، مػادة قبػؿ ) ،(؛ الزبيػدم11/537عرب، مػادة قبػؿ )لساف ال ،ابف منظكر (6)

 (.2/713المعجـ الكسيط ) ،العربية
 .]92 :اإلسراء[ (7)
 (.739الكميات )ص ،(؛ الكفكم2/713المعجـ الكسيط ) ،مجمع المغة العربية (8)
(؛ 18/15،12،11أذف )تػػػاج العػػػركس، مػػػادة  ،(؛ الزبيػػػدم10-13/9رب، مػػػادة أذف )لسػػػاف العػػػ ،ابػػػف منظػػػكر (9)

 (.1175القامكس المحيط )ص ،الفيركزآبادم
 (.7/71تاج العركس، مادة صبر ) ،الزبيدم (؛442-4/439لساف العرب، مادة صبر ) ،ابف منظكر (10)
(؛ 6/257، )15578رقػػػػػـ  كنػػػػػز العمػػػػػاؿ، ،(؛ المتقػػػػػي الينػػػػػدم8/9، )14084رقػػػػػـ  المصػػػػػنؼ، ،الصػػػػػنعاني (11)

 (. 8/193شرح السنة ) ،البغكم
 (. 3/329مقاييس المغة ) ،ابف فارس (12)



  

17 
 

 ال بد مف تسجيؿ بعض المبلحظات اليامة، كىي كالتالي: بعد العرض السابؽ فإنو

 .فجميعيا ذات معنى كاحدالكفالة،  جميع األلفاظ السابقة في المغة تأتي بمعنى .1

 .(1)يعتبر الحنفية الضماف كالحمالة كالزعامة كالقبالة مف معاني الكفالة لغة كعرفان  .2
إال أننػي  ،(2)يعٌبر المالكية عف الكفالة بالحمالة كالزعامة كالضماف كالقبالة كاألذانػة كالصػبارة .3

بعػػد أف تتبعػػت كتػػبيـ كمؤلفػػاتيـ كجػػدت أف اسػػتعماليـ لمفظتػػي الحمالػػة كالضػػماف أكثػػر مػػف 
 استعماليـ لباقي األلفاظ كمنيا الكفالة.

بالديػة، كالزعامػة بالمػاؿ العظػيـ، كالكفالػة الضماف باألمكاؿ، كالحمالة  كافقياء الشافعية خصٌ  .4
، كاعتبػركا أف الضػماف يصػح (3)كىذا ما تعارفكا عميو بالنفس، كالصبارة كالقبالة تعـ كؿ ذلؾ

 .(4)بكؿ كاحد منيا كيمـز

الضماف لؤلمكاؿ كالكفالة لؤلبداف كاألعياف، كىذا  المبلحظ مف تعريؼ الحنابمة أنيـ يجعمكف .5
عرفيـ، كاقتضى عرفيـ أيضان أف تككف الحمالة لمػديات كالصػبارة كالقبالػة لجميػع  ما يقتضيو
 .(5)ما سبؽ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.5/287،286حاشية ابف عابديف ) ،(؛ ابف عابديف4/147)ييف الحقائؽ تب ،الزيمعي (1)
 (.9/189الذخيرة ) ،(؛ القرافي6/246،245منح الجميؿ ) ،عميش (2)
 (.4/432نياية المحتاج ) ،(؛ الرممي3/114حاشية البجيرمي ) ،البجيرمي (3)
 (.6/431الحاكم الكبير ) ،الماكردم (4)
 (.الضمافباب )شرح زاد المستقنع  الشنقيطي، (5)



  

18 
 

  الثانيالمطمب 
 أنكاع الكفالة

بالماؿ نظران إلى بالحديث عف الكفالة  كسأبدأ، (1)لمكفالة نكعاف: كفالة بالنفس، ككفالة بالماؿ
 .بيف الناس األظير كاألشير كاألكثر تدكالن أنيا 

 :ماؿأكالن: الكفالة بال
 :حكمياك  كأنكاعيا بالماؿ سيتـ الحديث عف تعريؼ الكفالة

 تعريؼ الكفالة بالماؿ: .1

كبعد عػرض تعريفػات الفقيػاء األربعػة  ،قمت بتعريؼ الكفالةأف قد سبؽ في المطمب األكؿ ك 
أك إحضػػار التػزاـ ضػػـ ذمػػة إلػػى ذمػػة فػػي الػػديف خميصػت إلػػى التعريػػؼ المختػػار ليػػا كىػػك أف الكفالػػة: 

 .(2)عيف مضمكنة أك بدف مف عميو حؽ

، فإنػػو ييمكػػف تعريػػؼ الكفالػػة عمػػى نػػكعي الكفالػػةكبنػػاءن عمػػى التعريػػؼ السػػابؽ كالػػذم اشػػتمؿ 
 التزاـ ضـ ذمة إلى ذمة في الديف أك إحضار عيف مضمكنة.بالماؿ بأنيا: 

 أنكاع الكفالة بالماؿ: .2

ديػػػكف  :مػػػكاؿ ضػػػربافكذلػػػؾ ألف األ ،(3)باألعيػػػافلمكفالػػػة بالمػػػاؿ نكعػػػاف: كفالػػػة بالػػػديكف ككفالػػػة 
 .(4)كأعياف

 حكـ الكفالة بالماؿ: .3

بيػاف حكػـ يث عف حكـ الكفالة بالماؿ سيككف عف طريؽ نكعاف، فإف الحد بما أف الكفالة بالماؿ
الناس فيمػا  تاألغمب في تعامبلاألكثر شيرة ك بياف حكـ كفالة الديكف ألنيا سأبدأ بك  كؿ نكع منيما،

 بينيـ. 

 
                                                           

الحػػػاكم الكبيػػػر  ،(؛ المػػػاكردم4/79بدايػػػة المجتيػػػد ) ،(؛ ابػػػف رشػػػد القرطبػػػي6/345الرائػػػؽ )البحػػػر  ،ابػػػف نجػػػيـ (1)
 (.249-4/245المبدع ) ،(؛ ابف مفمح6/462)
 (.13تعريؼ الكفالة )ص (2)
(؛ 4/432نيايػة المحتػاج ) ،(؛ الرممػي208-6/198مػنح الجميػؿ ) ،(؛ عمػيش4/147تبيػيف الحقػائؽ ) ،الزيمعي (3)

 (.375-372الركض المربع )ص ،البيكتي
 (.15/449الحاكم الكبير ) ،الماكردم (4)
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 :  الديكفحكـ كفالة   . أ

  ، كاستندكا إلى األدلة التالية:(1)ف جائزةك اتفؽ الفقياء عمى أف كفالة الدي
 مف القرآف:

َْن َجاَء بِِه ِْحُْل َبِعٍر َوَأَىا بِِه َزِعومٌ ]قكلو تعالى: 
[َودِ

(2). 

 كجو الداللة: 

، (3)عمػػى جػػكاز الكفالػػة بنكعييػػا: الكفالػػة بالمػػاؿ كالكفالػػة بػػالنفس )كأنػػا بػػو زعػػيـ(دؿ قكلػػو: يػػ
الػػزًَّعيـي »: قػػكؿ النبػػي كقػػد كرد فيػػو ذلػػؾ ك ،مػػف قبمنػػا شػػرع لنػػا إذا كرد فػػي شػػرعنا مػػا يقػػررهكشػػرع 
اًرـه    .(5()4)«غى

 مف السنة:

اًرـه » أنو قاؿ: عف الرسكؿ   ما ركاه أبك أمامة .1 ـي غى  .(6)«الزًَّعي

 الداللة:كجو 

الحػػديث يػػدؿ داللػػة كاضػػحة عمػػى مشػػركعية الكفالػػة بنكعييػػا كىمػػا: الكفالػػة بالمػػاؿ كالكفالػػة 
، كبالتػػالي عمػػى مشػػركعية كفالػػة الػػديف؛ ألنيػػا نػػكع مػػف أنػػكاع كفالػػة (8)نظػػران لعمػػكـ المفػػظ (7)بػػالنفس
 الماؿ.

الىةن، فىأىتىٍيتي رىسيكؿى حيث قاؿ:   ما ركاه قبيصة .2 مى مٍَّمتي حى :   اهللً تىحى ـٍ »أىٍسػأىليوي ًفييىػا، فىقىػاؿى أىًقػ
دىقىةي، فىنىٍأميرى لىؾى ًبيىا تَّى تىٍأًتيىنىا الصَّ : «حى : ثيَـّ قىاؿى ػًد »، قىاؿى ٍسأىلىةى الى تىًحػؿُّ ًإالَّ أًلىحى ةي ًإفَّ اٍلمى يىا قىًبيصى

تَّى ٍسأىلىةي حى مٍَّت لىوي اٍلمى الىةن، فىحى مى مَّؿى حى ؿو تىحى ثىةو رىجي  .(9)« ...ييًصيبىيىا، ثيَـّ ييٍمًسؾي  ثىبلى
                                                           

(؛ 14/16المجمػػػػػكع ) ،(؛ النػػػػػككم6/24خميػػػػػؿ )شػػػػػرح مختصػػػػػر  ،(؛ الخرشػػػػػي2/181االختيػػػػػار ) ،المكصػػػػػمي (1)
 (.8/225كشاؼ القناع ) ،البيكتي

 .]72يكسؼ: [ (2)
 (.13/35التفسير المنير ) ،الزحيمي (3)
 (.15ص( سبؽ تخريجو (4)
 (.3/150الغرر البيية ) ،(؛ زكريا األنصارم19/290المبسكط ) ،السرخسي (5)
 (.15صسبؽ تخريجو ) (6)
 (.6/345البحر الرائؽ ) ،(؛ ابف نجيـ7/165العناية ) ،(؛ البابرتي4/147تبييف الحقائؽ ) ،الزيمعي (7)
 (.4/79بداية المجتيد ) ،(؛ ابف رشد القرطبي7/156شرح فتح القدير ) ،ابف اليماـ (8)
 .]2451رقـ الحديث  :3/97 مف تحؿ لو المسألة،/الزكاة، مسمـ: صحيح مسمـ[ (9)
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 كجو الداللة:

المسػػػألة لمػػػف تحمػػػؿ بحمالػػػة دليػػػؿ عمػػػى جػػػكاز  فػػػي إحبللػػػوالصػػػدقة ك  ف فػػػي إباحػػػة النبػػػي إ
 .(1)الحمالة

:  أىفَّ رىسيػػكؿى المَّػػًو   مػػا ركاه أبػػك ىريػػرة .3 ، فىيىٍسػػأىؿي مىٍيػػًو الػػدٍَّيفي فَّى عى تىػػكى ػػًؿ المي كىػػافى ييػػٍؤتىى ًبالرَّجي
؟» ٍيًنًو فىٍضبلن : « ىىٍؿ تىرىؾى ًلدى الَّ قىػاؿى ًلٍمميٍسػًمًميفى ػمَّى، كىاً  فىػاءن صى دبثى أىنَّوي تىػرىؾى كى مىػى »فىًإٍف حي ػمُّكا عى صى

اًحًبكيـٍ  : « صى ، قىاؿى مىٍيًو الفيتيكحى فب »فىمىمَّا فىتىحى المَّوي عى ػٍف تيػكي ، فىمى ـٍ ٍؤًمًنيفى ًمٍف أىٍنفيًسًي يى ًمػفى أىنىا أىٍكلىى ًباٍلمي
ثىًتوً  ٍف تىرىؾى مىاالن فىًمكىرى مى اؤيهي، كى ٍؤًمًنيفى فىتىرىؾى دىٍيننا فىعىمىيَّ قىضى  .(2)«المي

 كجو الداللة:

، كىػػذا الحػػديث (3)متكفػػؿ بػػديف مػػف مػػات مػػف أمتػػو ككػػاف معػػدمان  يػػدؿ الحػػديث عمػػى أف النبػػي 
 صريح في داللتو عمى جكاز كفالة الديكف.

ميكسنػا ًعٍنػدى النَّبًػيب  حيػث قػاؿ: مػا ركاه سػممة بػف األكػكع  .4 نىػازىةو، فىقىػاليكا:  ،كينَّػا جي ًإٍذ أيتًػيى ًبجى
 : مىٍييىا، فىقىاؿى ؿب عى ؟»صى مىٍيًو دىٍيفه : «ىىٍؿ عى ػمَّى «فىيىٍؿ تىرىؾى شىػٍيئنا؟»، قىاليكا: الى، قىاؿى ، قىػاليكا: الى، فىصى

نىازىةو أيٍخرىل، فىقىاليك  مىٍيًو، ثيَـّ أيًتيى ًبجى : عى مىٍييىا، قىاؿى ؿب عى ؟»ا: يىا رىسيكؿى المًَّو، صى مىٍيًو دىٍيفه : « ىىٍؿ عى ًقيؿى
 : ، قىػػاؿى ـٍ ػػٍيئنا؟»نىعىػػ َـّ أيتًػػيى ًبالثَّاًلثىػػًة، فىقىػػاليكا: «فىيىػػٍؿ تىػػرىؾى شى مىٍييىػػا، ثيػػ ػػمَّى عى ، فىصى ، قىػػاليكا: ثىبلىثىػػةى دىنىػػاًنيرى

 : مىٍييىػػػا، قىػػػاؿى ػػػؿب عى ػػػٍيئنا؟»صى : «ىىػػػٍؿ تىػػػرىؾى شى ؟»، قىػػػاليكا: الى، قىػػػاؿى ٍيػػػفه مىٍيػػػًو دى ، قىػػػاليكا: ثىبلىثىػػػةي «فىيىػػػٍؿ عى
 : ، قىاؿى ـٍ »دىنىاًنيرى ػاًحًبكي مىػى صى مُّكا عى مىػيَّ دىٍينيػوي، «صى مىٍيػًو يىػا رىسيػكؿى المَّػًو كىعى ػؿب عى ، قىػاؿى أىبيػك قىتىػادىةى صى
مىٍيوً  مَّى عى  .(4)فىصى

َـّ أىتىٍينىػػا بًػػًو رىسيػػكؿى اهلًل   مػػا ركاه جػػابر .5 كىفَّنَّػػاهي، ثيػػ نٍَّطنىػػاهي، كى ػػٍمنىاهي، كىحى ػػؿه فىغىسَّ فبيى رىجي : تيػػكي  قىػػاؿى
؟ " قيٍمنىػػػا: ًدينىػػػارىاًف،  ٍيػػػفه مىٍيػػػًو دى : " أىعى َـّ قىػػػاؿى طنػػػى، ثيػػػ طىػػػا خي مىٍيػػػًو؟ فىخى ػػػمبي عى مىٍيػػػًو، فىقيٍمنىػػػا: تيصى ػػػمبي عى ييصى

مَّمىيي  ، فىتىحى رىؼى ، فىقىػاؿى رىسيػكؿي اهلًل فىاٍنصى مىػيَّ ا أىبيك قىتىادىةى، فىأىتىٍينىاهي، فىقىاؿى أىبيػك قىتىػادىةى: الػدبينىارىاًف عى : مى
مىٍيًو، ثيَـّ " مَّى عى ، فىصى ـٍ : نىعى ؟ " قىاؿى ا اٍلمىيبتي بىًرئى ًمٍنييمى ـي، كى ؽُّ اٍلغىًري : "حى ػا فىعىػؿى قىاؿى بىٍعػدى ذىًلػؾى ًبيىػٍكـو مى

ا، فىقىػاؿى رىسيػكؿي الدبينىارىا ػٍيتيييمى : لىقىػٍد قىضى : فىعىادى ًإلىٍيًو ًمفى اٍلغىًد، فىقىاؿى : ًإنَّمىا مىاتى أىٍمًس، قىاؿى ًف؟ "فىقىاؿى

                                                           

 (.6/304البياف ) ،(؛ العمراني14/6المجمكع ) ،(؛ النككم2/376المقدمات المميدات ) ،ابف رشد القرطبي (1)
رقػػػـ الحػػػديث  :7/67 ،«مػػػف تػػػرؾ كػػػبل أك ضػػػياعان فػػػإلي: »قػػػكؿ النبػػػي /النفقػػػات، البخػػػارمالبخػػػارم: صػػػحيح [ (2)

5371[. 
 (.12/126عمدة القارم ) ،العيني (3)
 .]2289رقـ الحديث  ،3/94 إف أحاؿ ديف الميت عمى رجؿ جاز،/الحكاالت، البخارم: صحيح البخارم[ (4)
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ػػػٍمنىاهي، اهلًل  ػػػًديًث: فىغىسَّ ك ًفػػػي ىىػػػذىا اٍلحى ٍمػػػرو قىػػػاؿى ميعىاًكيىػػػةي ٍبػػػفي عى مىٍيػػػًو ًجٍمػػػديهي "، كى : " اآٍلفى بىػػػرىدىٍت عى
: فىقيمٍ  قىاؿى مىٍيوً كى مبي عى  .(1)نىا: تيصى

مىٍييىػػا،  أيتًػػيى رىسيػػكؿي اهلًل حيػػث قػػاؿ:   مػػا ركاه أبػػك سػػعيد الخػػدرم .6 ػػمبيى عى ػػمَّـى ًبًجنىػػازىةو ًلييصى سى كى
: ، فىاٍلتىفىتى ًإلىٍينىا فىقىاؿى مبيى ـى ًلييصى : " ىىػٍؿ " فىتىقىدَّ ، قىػاؿى ـٍ ؟ " قىاليكا: نىعى ـٍ دىٍيفه اًحًبكي مىى صى تىػرىؾى لىػوي ىىٍؿ عى

، قىا ؟ " قىاليكا: الى فىاءو ـٍ ًمٍف كى اًحًبكي مىى صى مُّكا عى : "صى ًميُّ ٍبفي أىًبي طىاًلػبو ؿى مىػيَّ دىٍينيػوي ". قىاؿى عى : عى
ٍيرنا ًميُّ خى زىاؾى اهللي يىا عى : " جى قىاؿى مىٍيًو كى مَّى عى ـى فىصى ا فىكىٍكتى ًرىىػافى أىًخيػؾى  يىا رىسيكؿى اهلًل، فىتىقىدَّ ػا  ،كىمى مى

 .(2)"ًرىىانىوي يىٍكـى اٍلًقيىامىةً  ًمٍف ميٍسًمـو فىؾَّ ًرىىافى أىًخيًو ًإالَّ فىؾَّ اهللي 

ٍيػػًد رىسيػػكًؿ المَّػػًو   مػػا ركاه ابػػف عبػػاس .7 مىػػى عى ، عى ػػا لىػػوي ًبعىشىػػرىًة دىنىػػاًنيرى ػػبلن لىػػًزـى غىًريمن ، أىفَّ رىجي
ًميػؿو  تَّػى تىٍقًضػيىًني أىٍك تىػٍأًتيىًني ًبحى : الى كىالمَّػًو الى أيفىاًرقيػؾى حى ػا ًعٍنػًدم شىػٍيءه أيٍعًطيكىػوي، فىقىػاؿى : مى ، فىقىاؿى

رَّهي ًإلىى النَّبًػيب  ـٍ تىٍسػتىٍنًظريهي؟: »، فىقىػاؿى لىػوي النَّبًػيُّ فىجى ػ : شىػٍيرنا، فىقىػاؿى رىسيػكؿي المَّػًو « كى : فىقىػاؿى
ٍقًت الًَّذم قىاؿى النًَّبيُّ «أىنىا أىٍحًمؿي لىوي فى » اءىهي ًفي اٍلكى ٍبتى : »، فىقىاؿى لىوي النًَّبيُّ ، فىجى ًمٍف أىٍيفى أىصى

: « ىىذىا؟ ، قىاؿى ٍعًدفو : ًمٍف مى ٍيرى ًفييىا»قىاؿى ٍنوي «الى خى اىىا عى قىضى  ، كى
(3). 

 كجو الداللة:

 جكاز كفالة الديكف.مشركعية ك صريحة ككاضحة في داللتيا عمى  األحاديث السابقة 
 مف القياس:

 . (4)منيما تكثؽ بالحؽ كبلن  تجكز قياسان عمى الرىف بجامع أفكفالة الديكف 

 

                                                           

إسػناده كقػاؿ عنػو أحمػد: ، ]14536رقػـ الحػديث  :، 22/406مسػند جػابر بػف عبػد اهلل  ،أحمد: مسند أحمػد[ (1)
، كقػاؿ عنػو: حػديث صػحيح ]2346رقـ الحديث  :2/66 كتاب البيكع،، الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف[حسف؛ 
 اإلسناد.

، كبػػػػػرلسػػػػػنف الالالبييقػػػػػي: [، ]2984رقػػػػػـ الحػػػػػديث  :3/466 كتػػػػػاب البيػػػػػكع،، الػػػػػدارقطني: سػػػػػنف الػػػػػدارقطني[ (2)
: الحػديث يػدكر عمػى عبيػد اهلل البييقػي ، كقاؿ عنػو]11398رقـ الحديث  :6/121 كجكب الحؽ بالضماف،/الضماف

 الكصافي كىك ضعيؼ جدان.
األلبػػاني: صػػحيح؛  عنػػو ، كقػػاؿ]2406رقػػـ الحػػديث  :2/804 الكفالػػة،/الصػػدقات، ابػػف ماجػػو: سػػنف ابػػف ماجػػو[ (3)
: إسػناده أبػك داكد ، كقػاؿ عنػو]3328رقػـ الحػديث  :5/216 المعادف،في استخراج /البيكع، أبك داكد: سنف أبك داكد[

  جيد.
 (.14/16المجمكع ) ،(؛ النككم9/191الذخيرة ) ،القرافي (4)
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 حكـ كفالة األعياف: . ب

ليتسػنى لنػا بيػاف حكػـ كػؿ نػكع عيػاف ال بػد مػف ذكػر أنكاعيػا قبؿ الحديث عف حكـ كفالة األ
 كالحديث عمى النحك التالي:، مف أنكاعيا

 أنكاع كفالة األعياف: .1
 كالكديعة كماؿ الشركة كالعيف المؤجرة :اف ىي أماناتعيأ . أ

 .(1)كالمغصكب كالمقبكض عمى كجو السكـمضمكنة: اف عيأ  . ب

 :(2)حكـ كفالة األعياف .2

 سيككف ببياف حكـ كؿ نكع مف أنكاعيا عمى النحك التالي: كفالة األعياف حكـكالحديث عف 

 حكـ كفالة األعياف التي ىي أمانات:  . أ

 ، كاستدلكا باألدلة التالية:(3)جكاز كفالة أعياف األمانات عدـ اتفؽ الفقياء عمى

عمػى مػف  مضػمكنةغيػر  أعيػاف األمانػاتك  ،(4)الكفالػة إلػى عينيػا ةضػافإ إف في كفالة العيف .1
األصػػيؿ فػػؤلف ال فػػإذا كػػاف ضػػمانيا غيػػر كاجػػب عمػػى مػػف ىػػي فػػي يػػده أم ، (5)ىػػي فػػي يػػده

  .(7)؛ ألف الكفيؿ فرع األصيؿ(6)يجب ضمانيا عمى الكفيؿ مف باب أكلى

عنػد بعػض – ديػفكداللػة ذلػؾ أف الكفالػة التػزاـ  ،الكفالة أضيفت إلػى غيػر محميػا فػبل تصػح .2
 .(8)، كالتصرؼ المضاؼ إلى غير محمو باطؿفكاف محميا الديف -فقياء الحنفية

                                                           

(؛ 3/157الغػػػرر البييػػػة ) ،(؛ زكريػػػا األنصػػػارم9/217الػػػذخيرة ) ،(؛ القرافػػػي6/7بػػػدائع الصػػػنائع ) ،الكاسػػػاني (1)
 (.4/240المبدع ) ،(؛ ابف مفمح3/205مغني المحتاج ) ،الخطيب الشربيني

ال بد مف اإلشارة إلى أف أنكاع األعياف التي تـ ذكرىا اتفؽ الفقيػاء عمييػا، كمػا أف األمثمػة التػي تػـ ذكرىػا متفػؽ  (2)
انػة أـ يػد عمييا عند الفقياء، إال أف ىناؾ بعض األعياف اختمؼ الفقياء في تكييفيا كتكصيفيا مف ناحية ككنيػا يػد أم

 ضماف مثؿ العكارم، كبناءن عمى ذلؾ تفاكتت آرائيـ في جكاز كفالتيا.
(؛ 3/157الغػػػرر البييػػػة ) ،(؛ زكريػػػا األنصػػػارم9/217الػػػذخيرة ) ،(؛ القرافػػػي6/7بػػػدائع الصػػػنائع ) ،الكاسػػػاني (3)

 (.4/240المبدع ) ،(؛ ابف مفمح3/205مغني المحتاج ) ،الخطيب الشربيني
 (.6/7بدائع الصنائع ) ،الكاساني (4)
 (.8/239كشاؼ القناع ) ،(؛ البيكتي4/403المغني ) ،ابف قدامة المقدسي (5)
 (.14/54المجمكع ) ،النككم (6)
 (.9/217الذخيرة ) ،القرافي (7)
 (.6/8بدائع الصنائع ) ،الكاساني (8)
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، _لككنيػا (1)غيػر متحققػة ىنػاجػكاز الكفالػة، كالقػدرة  فػي شػرط القدرة عمى تسميـ المكفكؿ بػو .3
 .(2)ى مف ىي في يده_غير مضمكنة عم

 حكـ كفالة األعياف المضمكنة: . ب

  اختمؼ الفقياء في حكـ كفالة األعياف المضمكنة عمى قكليف:
الكفالػػة باألعيػػاف المضػػمكنة صػػحيحة، كقػػاؿ بػػو الحنفيػػة كالمالكيػػة كالحنابمػػة كىػػك أحػػد  القػػكؿ األكؿ:
 .(3)قكلي الشافعي
كىػك القػكؿ اآلخػر لمشػافعي كىػذا القػكؿ ىػك مػا الكفالػة باألعيػاف المضػمكنة ال تصػح،  القكؿ الثاني:

 .(4)المذىب الشافعي عميو

 أدلة األقكاؿ:

 أدلة القكؿ األكؿ:

الػػة األعيػػاف المضػػمكنة، بأدلػػة مػػف القػػرآف كف صػػحةالقػػكؿ األكؿ كالقػػائمكف باسػػتدؿ أصػػحاب 
 :كالمعقكؿ

 مف القرآف:

َْن َجاَء بِِه ِْحُْل َبِعٍر َوَأَىا بِِه َزِعومٌ ]قكلو تعالى: 
[َودِ

(5). 

 كجو الداللة:

كالحكيـ إذا حكى عف منكر  ،يركلـ يغ بقةاألمـ السا دأخبر عف الكفالة بالعيف عناهلل تعالى 
جػػكاز كفالػة العػيف، كال شػػؾ أف ىػذا فػي كفالػة األعيػػاف المضػمكنة بسػبب إجمػػاع ، فػدؿ عمػى (6)غيػره

 األعياف التي ىي أمانات.كفالة جكاز عدـ الفقياء عمى 
 

                                                           

 (.6/8بدائع الصنائع ) ،الكاساني (1)
 (.8/239كشاؼ القناع ) ،(؛ البيكتي4/403المغني ) ،ابف قدامة المقدسي (2)
 ،(؛ المػاكردم14/54المجمػكع ) ،(؛ النػككم9/217الػذخيرة ) ،(؛ القرافػي7/154شػرح فػتح القػدير ) ،ابف اليمػاـ (3)

 (.4/240المبدع ) ،(؛ ابف مفمح6/434الحاكم الكبير )
 (.10/164كفاية النبيو ) ،(؛ ابف الرفعة6/434الحاكم الكبير ) ،(؛ الماكردم14/54المجمكع ) ،النككم (4)
 .]72يكسؼ: [ (5)
 (.6/8بدائع الصنائع ) ،الكاساني (6)
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 مف القياس:

بجػامع  -الػديكف– الحقكؽ الثابتة في الذمةكفالة عمى قياسان األعياف المضمكنة  تجكز كفالة
 .(2)، كما أف كبلن منيما مقدكر التسميـ(1)مضمكنة عمى مف ىي في يده أف كبلن منيما

 مف المعقكؿ:

 .(3)الكفيؿعمى نيا اضمصح األصيؿ ف مف ىي في يده كىك مضمكنة عمى عيافىذه األ .1

ألف الكفالػػػة بالبػػػدف ذريعػػػة إلػػػى حصػػػكؿ كذلػػػؾ الكفالػػػة باألعيػػػاف أكلػػػى مػػػف الكفالػػػة بالبػػػدف؛  .2
، كالكفالة باألعيػاف متعمقػة بالمقصػكد، فػإذا صػحت فيمػا ىػك ذريعػة بإحضار البدف المقصكد

ىػػذا مػػف ناحيػػة كمػػف ناحيػػة  (4)إلػػى المقصػػكد فػػؤلف تصػػح بمػػا ىػػك المقصػػكد بطريػػؽ األكلػػى
 .(5)لذلؾ كانت أكلى مف البدف المقصكد مف كفالة العيف ىك الماؿأخرل فإف 

؛ فاسػػتحؽ تسػػميميا بعقػػد مػػف العقػػكد البيػػع كغيػػرهبعقػػد سػػتحؽ تسػػميميا يالمضػػمكنة األعيػػاف  .3
 .(6)كفالةال

 أدلة القكؿ الثاني:

الػػة األعيػػاف المضػػمكنة، بأدلػػة مػػف كف صػػحةاسػػتدؿ أصػػحاب القػػكؿ الثػػاني كالقػػائمكف بعػػدـ 
 :المعقكؿ

، فػػإف تمفػت لػػـز غػػـر كفيػؿالعػيف إذا كانػػت باقيػة فالكاجػػب ردىػا، كذلػػؾ ممػا قػػد يعجػز عنػػو ال .1
 .(7)مع ما فييا مف الجيالة يكفمو الكفيؿقيمتيا كذلؾ مما لـ 

: ضػػـ ذمػػة إلػػى ذمػػة، كالػػذم تكػػكف العػػيف مضػػمكنة عميػػو ال شػػيء فػػي ذمتػػو كفالػػةحقيقػػة ال .2
 .لما في الذمة كالعيف المضمكنة ليست في الذمة كفالةال أف أم ،(8)بعد

                                                           

 (.5/87الشرح الكبير ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي8/240كشاؼ القناع ) ،البيكتي (1)
 (.6/8بدائع الصنائع ) ،الكاساني (2)
(؛ ابػف قدامػة 5/252تحفة المحتػاج ) ،(؛ الييتمي9/217الذخيرة ) ،(؛ القرافي6/385البحر الرائؽ ) ،ابف نجيـ (3)

 (.4/403المغني ) ،المقدسي
 (.2/592الممتع ) ى،ابف المنج (4)
الغػرر  ،(؛ زكريا االنصارم3/118حاشية البجيرمي ) ،(؛ البجيرمي3/205مغني المحتاج ) ،الخطيب الشربيني (5)

 (.3/157البيية )
 (.10/164كفاية النبيو ) ،ابف الرفعة (6)
 (.6/434الحاكم الكبير ) ،الماكردم (7)
 (.10/164كفاية النبيو ) ،ابف الرفعة (8)
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 ُيعترض عميو:
فػػػي الحقيقػػػة إنمػػػا ىػػػك ضػػػماف اسػػػتنقاذىا كردىػػػا، كالتػػػزاـ تحصػػػيميا أك قيمتيػػػا عنػػػد  كفالػػػةال

  .(1)تمفيا
 سبب الخالؼ:

 إلى األسباب التالية:يرجع اختبلؼ الفقياء في حكـ كفالة األعياف المضمكنة 
كىػػك الخػػبلؼ الػػذم سػػيأتي الحقػػان عنػػد الحػػديث عػػف حكػػـ – :(2)اخػػتالفيـ فػػي كفالػػة البػػدف .1

ػ، -عميو ماؿ فٍ كفالة نفس مى  أجػاز كفالػة الػنفس أجػاز كفالػة  فٍ فكؿ منيمػا كفالػة إحضػار، فمى
 منع كفالة النفس منع كفالة األعياف المضمكنة. فٍ كمى  ،المضمكنة األعياف

بػأف ىػذه فمىٍف أجاز كفالػة األعيػاف المضػمكنة اسػتدؿ  المعقكؿ:اختالفيـ في االستدالؿ في  .2
كمػف منػع اسػتدؿ األعياف مضمكنة عمى مف ىي في يده فتككف مضمكنة عمػى مػف يكفميػا، 

بأف الكاجب في الكفالة رد العيف كىذا مما يعجز عنو الكفيؿ، أك غـر قيمتيا كذلؾ ال يصح 
 مع الجيالة.

قاؿ بػالجكاز اسػتدؿ بككنيػا  فٍ فمى  ف المضمكنة مقدكرة التسميـ أـ ال:اختالفيـ في ككف العي .3
منػع اسػتدؿ بػأف رد العػيف ممػا يعجػز عنػو الضػامف بسػبب ككنيػا غيػر  فٍ كمى  ،مقدكرة التسميـ
 مقدكرة التسميـ.

أف ب ستدؿمنع كفالة العيف ا فٍ فمى  كتكصيؼ كبياف حقيقة كفالة العيف: اختالفيـ في تكييؼ .4
ػػػالكفالػػة ضػػػـ ذمػػػة إلػػى ذمػػػة  أجػػػاز كفالػػة العػػػيف اسػػػتدؿ بػػػأف  فٍ كالعػػػيف ليسػػػت فػػي الذمػػػة، كمى

 المقصكد بكفالة العيف التزاـ تحصيميا كردىا كاستنقاذىا.
 الراجِ:

ألسػباب كذلؾ يرجع إلػى افإنني أرل أف كفالة األعياف المضمكنة جائزة،  ما سبؽمف خبلؿ 
 التالية:
غيػر مسػٌمـ لقكة أدلتيـ بالمقارنػة مػع األدلػة التػي اسػتدؿ بيػا مػف قػاؿ بػالمنع، فأدلػة المػانعيف  .1

 بيا.

المشػػرع الحكػػيـ حػػث عمػػى تكثيػػؽ المعػػامبلت بػػيف النػػاس، كالكفالػػة باألعيػػاف المضػػمكنة أحػػد  .2
 تكثيؽ.الطرؽ 

                                                           

 (.8/240كشاؼ القناع ) ،(؛ البيكتي4/240المبدع ) ،(؛ ابف مفمح4/403المغني ) ،ابف قدامة المقدسي (1)
 (.5/161العزيز شرح الكجيز ) ،(؛ الرافعي10/164كفاية النبيو ) ،(؛ ابف الرفعة14/54المجمكع ) ،النككم (2)
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جػػػكاز كفالػػػة األعيػػػاف مػػػف بػػػاب التكسػػػعة كالرفػػػؽ كتسػػػييؿ الكصػػػكؿ إلػػػى الحقػػػكؽ، كىػػػذا مػػػا  .3
غػػبلؽ  بػػكاب أليتناسػػب مػػع ركح كمقاصػػد الشػػريعة، فػػي حػػيف أف المنػػع فيػػو مشػػقة كحػػرج كا 

 الخير كالتعاكف كالتكافؿ بيف الناس.

 :نفسثانيان: الكفالة بال
 :الشرعي كحكمياسيتـ الحديث عف تعريؼ الكفالة بالنفس كأنكاعيا كاأللفاظ التي تنعقد بيا 

  تعريؼ الكفالة بالنفس: .1

 ،كالذم اشتمؿ عمى نكعييا كىمػا الكفالػة بالمػاؿ كالكفالػة بػالنفس (1)مف خبلؿ تعريؼ الكفالة
  عميو حؽ. فٍ التزاـ إحضار بدف مى ىي القكؿ بأف الكفالة بالنفس:  يمكففإنو 
 أنكاع الكفالة بالنفس: .2

 لمكفالة بالنفس نكعاف:

 كفالة نفس مف عميو ماالن سكاء دينان أـ عينان. . أ

 .(2)كفالة نفس مف عميو عقكبة سكاء حدان أـ قصاصان  . ب
 األلفاظ التي تنعقد بيا الكفالة بالنفس: .3

كمنيػػا مػػا يعبػػر بيػػا عػػف بعػػض  ألفػػاظ، منيػػا مػػا ييعٌبػػر بيػػا عػػف جممػػة البػػدف، لمكفالػػة بػػالنفس
 التالي:ـ ذكر حكـ كؿ نكع مع التمثيؿ عميو عمي النحك ، كسيتالبدف

 األلفاظ التي ُيعّبر بيا عف جممة البدف: . أ

كقكلػو: تكفمػت بػنفس فػبلف أك كتنعقد باأللفاظ التي يعٌبػر بيػا عػف جممػة البػدف  الكفالة تصح
 .(6)حقيقة بدفىذه األلفاظ ييعٌبر بيا عف ال ، كذلؾ ألف(5)أك جسمو (4)أك جسده (3)بدنو

                                                           

 (.13تعريؼ الكفالة )ص (1)
-5/257تحفػػة المحتػػاج ) ،(؛ الييتمػػي58-7/57التػػاج كاإلكميػػؿ ) ،(؛ المػػكاؽ19/300السرخسػػي ) ،المبسػػكط (2)

 (.375-374الركض المربع )ص ،(؛ البيكتي259
(؛ 7/58التػػػاج كاإلكميػػػؿ ) ،(؛ المػػػكاؽ2/815عقػػػد الجػػػكاىر الثمينػػػة ) ،(؛ ابػػػف شػػػاس7/166العنايػػػة ) ،البػػػابرتي (3)

 (.4/415المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي6/464الحاكم الكبير ) ،الماكردم
 (.7/166العناية ) ،البابرتي (4)
 (.6/464الحاكم الكبير ) ،الماكردم (5)
 (.7/157شرح فتح القدير ) ،ف اليماـ(؛ اب7/166العناية ) ،البابرتي (6)
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 األلفاظ التي ُيعّبر بيا عف بعض البدف: . ب

كبيانػػو  ،عضػػك منػػومػػف البػػدف أك  جػػزء شػػائعكف بػػالتعبير عػػف يكػػأف كىػػذا النػػكع مػػف األلفػػاظ إمػػا 
 كالتالي:

فإف الكفالػة تصػح  كالربع كالنصؼ كالثمث مف البدف إذا كاف المفظ عبارة عف جزء شائع .1
ألف الػنفس الكاحػدة فػي حػؽ الكفالػة ال ك  ،(2)نػوألف الجزء الشائع ال ينفصػؿ ع ،(1)كتنعقد
حضار ألنو ال يمكف تسميـك  ،(3)تتجزأ حضػار إال بتسػميـ الجػزء ذلؾ كا  كػؿ البػدف فكػاف  كا 
 .(4)البدفب كفالةكال

ذا كػػاف المفػػظ عبػػارة عػػف عضػػك .2 كػػاف ذلػػؾ العضػػك ممػػا يعٌبػػر بػػو عػػف  ذافػػإ مػػف البػػدف كا 
ذا (5)كقكلػػو: تكفمػت بكجيػػو أك برأسػو أك برقبتػػو فػإف الكفالػػة تصػح كتنعقػػد البػدف عرفػان  ، كا 

كػػاف العضػػك ممػػا ال بقػػاء  فػػإذافإنػػو يينظػػر فػػي األمػػر: كػػاف ممػػا ال ييعٌبػػر بػػو عػػف البػػدف 
 نو ال يمكف تسميـ ذلؾأل ،(6)بو قمبو أك كبده صحت الكفالةكقكلو: تكفمت ب لمجسد بدكنو

حضار ال بتسميـ إ العضك أمػا  ،(8)بػدكف ىػذه األعضػاء لمبدف بل حياةف ،(7)جميع البدفكا 
 كقكلو: تكفمت برجؿ أك بيد فبلف ففييا قكالف: مما يبقى الجسد بدكنو العضك إذا كاف

، كاسػتدلكا بػأف (9)الكفالة غير صحيحة، كقاؿ بو الحنفية كالشافعية كأحد قػكلي الحنابمػة القكؿ األكؿ:
أنػو كمػا  ،(11)كيبقػى البػدف يبػرأتقطع اليػد أك الرجػؿ ك نو قد فإ ،(10)اليد كالرجؿ ال يعبر بيما عف البدف

                                                           

المغنػػي  ،(؛ ابػػف قدامػػة المقدسػػي6/465الحػػاكم الكبيػػر ) ،(؛ المػػاكردم7/157شػػرح فػػتح القػػدير ) ،ابػػف اليمػػاـ (1)
(4/415.) 
 (.6/465الحاكم الكبير ) ،الماكردم (2)
 (.7/157شرح فتح القدير ) ،(؛ ابف اليماـ7/166العناية ) ،البابرتي (3)
الشػرح  ،(؛ ابف قدامة المقدسػي4/415المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي3/157الغرر البيية ) ،األنصارمزكريا  (4)

 (.5/100الكبير )
(؛ 6/464الحػاكم الكبيػر ) ،(؛ الماكردم10/169كفاية النبيو ) ،(؛ ابف الرفعة4/147تبييف الحقائؽ ) ،الزيمعي (5)

 (.4/246المبدع ) ،ابف مفمح
 (.5/212اإلنصاؼ ) ،(؛ المرداكم14/50المجمكع ) ،النككم (6)
 (.4/415المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي14/50المجمكع ) ،(؛ النككم6/350البياف ) ،العمراني (7)
 (.5/100الشرح الكبير ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي4/415المغني ) ،ابف قدامة المقدسي (8)
 (.4/416المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي14/50المجمكع ) ،(؛ النككم7/157شرح فتح القدير ) ،ابف اليماـ (9)
 (.7/166العناية ) ،(؛ البابرتي1/311الجكىرة النيرة ) ،الزبيدم (10)
 (.14/50المجمكع ) ،النككم (11)
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 .(1)مع بقائوبدف بدكف ال اليد أك الرجؿ إحضار يمكف
 لمكفيؿ ألنو ال يمكفكاستدلكا بأنو  ،(2)الكفالة صحيحة، كىك القكؿ اآلخر عند الحنابمة القكؿ الثاني:

كألنػػو حكػػـ يتعمػػؽ بالجممػػة فيثبػػت حكمػػو إذا أضػػيؼ إلػػى  ،(3)عمػػى صػػفتو إال بإحضػػار الكػػؿه إحضػػار 
 .(4)البعض، كالطبلؽ كالعتاؽ

 الكفالة بالنفس: حكـ .4

 كفالة نفس مف عميو ماؿ:  . أ

 اختمؼ الفقياء في حكـ كفالة نفس مف عميو ماؿ عمى قكليف:
كىػػذا مػػا عميػػو  كالحنابمػػة كالمالكيػػةتجػػكز كفالػػة نفػػس مػػف عميػػو مػػاؿ، كقػػاؿ بػػو الحنفيػػة  القػػكؿ األكؿ:

  .(7)كىذا قكؿ شريح كالثكرم كالميث (6)كىك األظير عند الشافعية (5)المذىب الشافعي
عدـ جكاز كفالة نفس مف عميو ماؿ، كقاؿ بو الظاىرية كىذا القكؿ منقكؿ عػف اإلمػاـ  القكؿ الثاني:

 .(8)الشافعي
  أدلة األقكاؿ:

 أدلة القكؿ األكؿ:

اسػػتدؿ أصػػحاب القػػكؿ األكؿ كالقػػائمكف بجػػكاز كفالػػة نفػػس مػػف عميػػو مػػاؿ، بأدلػػة مػػف القػػرآف 
 كالسنة كالقياس كالمعقكؿ:

 

 

                                                           

 (.4/416المغني ) ،ابف قدامة المقدسي (1)
 (.4/246المبدع ) ،(؛ ابف مفمح4/415المغني ) ،ابف قدامة المقدسي (2)
 (.2/593الممتع ) ى،(؛ ابف المنج4/246المبدع ) ،مفمحابف  (3)
 (.4/416المغني ) ،ابف قدامة المقدسي (4)
(؛ 5/257تحفػػػػػة المحتػػػػػاج ) ،الييتمػػػػػي (؛7/57التػػػػػاج كاإلكميػػػػػؿ ) ،(؛ المػػػػػكاؽ19/300المبسػػػػػكط ) ،السرخسػػػػػي (5)

 (.8/248كشاؼ القناع ) ،البيكتي
 (.14/41المجمكع ) ،النككم (6)
الشػػػرح الكبيػػػر  ،(؛ ابػػػف قدامػػػة المقدسػػػي4/415المغنػػػي ) ،(؛ ابػػػف قدامػػػة المقدسػػػي14/45المجمػػػكع ) ،النػػػككم (7)
(5/98.) 
 (.4/445نياية المحتاج ) ،(؛ الرممي5/257تحفة المحتاج ) ،(؛ الييتمي6/407المحمى ) ،ابف حـز (8)
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 مف القرآف:

ُتوِن َ ْوثِقًا ِ َن اَّللَِّ َلَتْيُتنَّنِي بِهِ ]قكلو تعالى:  .1 ًْ [...ِاَل َلْن ُأْرِسَلُه َ َعُكْم َحتَّى ُت
(1). 

 كجو الداللة:

، ممػا يػدؿ عمػى جػكاز كفالػة نفػس مػف عميػو (2)أصػؿ فػي جػكاز كفالػة الػنفسك  دليػؿ بػؿ اآلية
 ماؿ.

َْن َجاَء بِِه ِْحُْل َبِعٍر َوَأَىا بِِه َزِعومٌ ] تعالى:قكلو  .2
[َودِ

(3). 

 كجو الداللة:

مػف ، كشػرع (4)عمى جكاز الكفالة بنكعييػا: الكفالػة بالمػاؿ كبػالنفس )كأنا بو زعيـ(دؿ قكلو: ي
اًرـه »:  قكلوكذلؾ كقد كرد فيو  ،قبمنا شرع لنا إذا كرد في شرعنا ما يقرره ـي غى   .(6()5)«الزًَّعي

 مف السنة:

اًرـه » أنو قاؿ: عف الرسكؿ   ما ركاه أبك أمامة ـي غى  .(7)«الزًَّعي
 كجو الداللة:

الكفالػػة بالمػػاؿ كالكفالػػة  :كىمػػا داللػػة كاضػػحة عمػػى مشػػركعية الكفالػػة بنكعييػػا الحػػديث يػػدؿ
، كبالتالي عمى جكاز كفالة نفس مف عميو ماؿ ألنيػا أحػد نػكعي كفالػة (9)نظران لعمكـ المفظ (8)بالنفس
 النفس.

 

                                                           

 .]66 يكسؼ:[ (1)
المقػػػػدمات  ،(؛ ابػػػػف رشػػػػد القرطبػػػػي13/23التفسػػػػير المنيػػػػر ) ،(؛ الزحيمػػػػي9/225) تفسػػػػير القرطبػػػػي ،القرطبػػػػي (2)

 (.2/400المميدات )
 .]72يكسؼ: [ (3)
 (.13/35التفسير المنير ) ،الزحيمي (4)
 (.15سبؽ تخريجو )ص (5)
 (.3/150الغرر البيية ) ،(؛ زكريا األنصارم19/290المبسكط ) ،السرخسي (6)
 (.15صسبؽ تخريجو ) (7)
 (.6/345البحر الرائؽ ) ،(؛ ابف نجيـ7/165العناية ) ،(؛ البابرتي4/147تبييف الحقائؽ ) ،الزيمعي (8)
 (.4/79بداية المجتيد ) ،(؛ ابف رشد القرطبي7/156شرح فتح القدير ) ،ابف اليماـ (9)
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 ُيعترض عميو:

أف كمػػػػػا  ،(1)محمػػػػػكؿ عمػػػػػى الكفالػػػػػة بالمػػػػػاؿ، ألنػػػػػو المتبػػػػػادر عنػػػػػد سػػػػػماع الحػػػػػديث الحػػػػػديث
، كالكفيػػؿ بػػالنفس ال غػػـر  مسػػتفاد و بػػالزعيـ فػػي المػػاؿصػػيخصت مػػف نفػػس الحػػديث، حيػػث قػػاؿ غػػاـر

 .(2)عميو لمماؿ
 ُيجاب عميو:

 ، كىذا في الكفالة بنكعييا.(4)، ألف الغـر لزـك ضرر عميو كمنو(3)الغـر ال يختص بالماؿ
 مف القياس:

قياسػػػان عمػػػى كفالػػػة المػػػاؿ بجػػػامع الحاجػػػة إلييمػػػا إحيػػػاءن  كفالػػػة نفػػػس مػػػف عميػػػو مػػػاؿ تجػػػكز .1
 .(5)لمحقكؽ

 .(6)بالحؽ كثيقةمنيما  كبلن  بجامع أف قياسان عمى الرىف أيضان  تجكزك  .2

 .(7)منيا عقد عمى عيف الستيفاء الحؽ تجكز قياسان عمى اإلجارة بجامع أف كبلن منيماك  .3

 مف المعقكؿ:

لمػػػػا فييػػػػا مػػػػف  (9)لكفالػػػػة المػػػػاؿ كحػػػػاجتيـ (8)إلييػػػػا إلطبػػػػاؽ النػػػػاس عمييػػػػا كمسػػػػيس حػػػػاجتيـ .1
مػػف الرفػػؽ كالتكسػػعة فكػػذا كفالػػة النفػػكس لمػػا  المػػا فييػػ شيػػرعتاألمػػكاؿ ، فكفالػػة (10)المصػػمحة

ليتسػػنى لممكفػػكؿ لػػو أف يطمػػب منػػو كتسػػييؿ الكصػػكؿ لممكفػػكؿ بػػو  فييػػا مػػف الرفػػؽ كالتكسػػعة
 .(11)حؽ الذم لوال

                                                           

 (.1/295البيجة ) ،التسكلي (1)
 (.7/156شرح فتح القدير ) ،ابف اليماـ (2)
 (.7/156شرح فتح القدير ) ،(؛ ابف اليماـ4/147تبييف الحقائؽ ) ،الزيمعي (3)
 (.6/345البحر الرائؽ ) ،ابف نجيـ (4)
 (.4/147تبييف الحقائؽ ) ،(؛ الزيمعي7/156شرح فتح القدير ) ،ابف اليماـ (5)
 (.14/46المجمكع ) ،(؛ النككم9/191الذخيرة ) ،القرافي (6)
 (.6/462الحاكم الكبير ) ،الماكردم (7)
 (.5/257تحفة المحتاج ) ،(؛ الييتمي446-4/445نياية المحتاج ) ،الرممي (8)
 (.4/496النجـ الكىاج ) ،(؛ الدميرم10/166كفاية النبيو ) ،ابف الرفعة (9)
 (.4/79بداية المجتيد ) ،ابف رشد القرطبي (10)
 (.463-6/462الحاكم الكبير ) ،الماكردم (11)
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 .(1)حؽ الـز آلدمي فصحت الكفالة بو كالديف إحضار النفس .2

لمػػا جػػاز ضػػماف مػػا فػػي الذمػػة جػػاز ضػػماف ذم الذمػػة، إذ ال فػػرؽ بػػيف ضػػماف الحػػؽ كبػػيف  .3
 .(2)ضماف مف عميو الحؽ

 .(3)فاستحؽ تسميمو بعقد الكفالة كعقد النكاح كاإلجارة، البدف يستحؽ تسميمو بالعقد .4
 أدلة القكؿ الثاني:

مػػاؿ، بأدلػػة مػػف اسػػتدؿ أصػػحاب القػػكؿ الثػػاني كالقػػائمكف بعػػدـ جػػكاز كفالػػة نفػػس مػػف عميػػو 
 كالمعقكؿ:القياس 

 مف القياس:

قياسػػان عمػػى كفالػػة بػػدف الشػػاىد كبػػدف الزكجػػة بجػػامع أف  كفالػػة نفػػس مػػف عميػػو مػػاؿ ال تجػػكز .1
 .(4)ببدفكبلن منيما كفالة 

نخمػة بعينيػا بجػامع أف كػبلن منيمػا عػيف فػي ال تجكز قياسان عمى عدـ جكاز السػمـ فػي ثمػرة ك  .2
 .(5)الذمة

ػٍف عميػو ال تجكز قياسان عمى عدـ جػكاز  .3 بجػامع  -عنػد مػف ال يجيػزه–قصػاص كفالػة نفػس مى
 .(6)المطالبة بمقتضاه فكجب أف يككف باطبلن  كفيؿأف كبلن منيما ال يستحؽ عمى ال

 مف المعقكؿ:

 .(7)شرط ليس في كتاب اهلل تعالى فيك باطؿ .1

 .(9)ما ال يضمف باليد ال يضمف بالعقد، ك (8)الحر ال يدخؿ تحت اليد .2

                                                           

 (.14/41المجمكع ) ،النككم (1)
 (.6/462الحاكم الكبير ) ،الماكردم (2)
 (.14/41المجمكع ) ،(؛ النككم10/166كفاية النبيو ) ،ابف الرفعة (3)
 (.4/415المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي6/343البياف ) ،(؛ العمراني10/166كفاية النبيو ) ،ابف الرفعة (4)
 (.6/463الحاكم الكبير ) ،(؛ الماكردم6/343البياف ) ،(؛ العمراني14/41المجمكع ) ،النككم (5)
 (.6/463الحاكم الكبير ) ،الماكردم (6)
 (.6/407المحمى ) ،ابف حـز (7)
 (.4/445نياية المحتاج ) ،(؛ الرممي5/257تحفة المحتاج ) ،الييتمي (8)
 (.6/463الحاكم الكبير ) ،الماكردم (9)
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، كالبػدف غيػر كاجػب (1)كجب تسميمو بعقد الكفالػة كالمػاؿ -بأم عقد– ما كجب تسميمو بعقد .3
 التسميـ.

نمػػا يجػػب عميػػو الخػػركج مػػف الحػػؽ فػػؤلف ال يجػػب  .4 المكفػػكؿ بػػو ال يجػػب عميػػو تسػػميـ نفسػػو كا 
 . (3)الكفيؿأكلى أال يمـز  المكفكؿ بوألف ما ال يمـز ، (2)أكلىعمى الكفيؿ تسميـ المكفكؿ بو 

الحاجة داعية إلى االستيثاؽ بضماف المػاؿ، أك البػدف، كضػماف المػاؿ يمتنػع منػو كثيػر مػف  .5
 . (4)ارج كعدـ المعامبلت المحتاج إلييالناس، فمك لـ تجز الكفالة بالنفس ألدل إلى الح

عجػز عنػو ، فػإف -فػي إحضػاره– عمى الحاكـ أكجػبإف استحؽ إحضاره مجمس الحكـ فيك  .6
 . (5)الحاكـ فالكفيؿ عنو أعجز

المكفكؿ بنفسو ال ينقاد ، فيمتـز ما ال يقدر عمى تسميمو فيككف كبيع الطير في اليكاء الكفيؿ .7
 .(6)لو كال كالية لو عميو حتى يسٌممو

عنػد بعػض – كداللة ذلػؾ أف الكفالػة التػزاـ الػديف ،الكفالة أضيفت إلى غير محميا فبل تصح .8
 .(7)، كالتصرؼ المضاؼ إلى غير محمو باطؿفكاف محميا الديف -الحنفية

إذا غػػاب المكفػػكؿ، فػػإف أيلػػـز بمػػا سػػتدؿ عمػػى المنػػع بػػالنظر فػػي مصػػير مػػف تكفػػؿ بالكجػػو يي ك  .9
ف تيػػرؾ فيػػذا إبطػػاؿ لكفالػػة  ف تػػـ عمػػى المكفػػكؿ فيػػذا جػػكر كأكػػؿ مػػاؿ بالباطػػؿ، كا  الكجػػو، كا 

تكميفػػو باإلحضػػار فيػػذا التكميػػؼ فيػػو مػػف الحػػرج مػػا فيػػو كتحميمػػو مػػا ال طاقػػة لػػو بػػو كمػػا لػػـ 
 .(8)يكمفو اهلل بو

 .(9)ىنا غير متحققة جكاز الكفالة، كالقدرة في و شرطالقدرة عمى تسميـ المكفكؿ ب .10

 

                                                           

 (.5/98الشرح الكبير ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي4/415المغني ) ،ابف قدامة المقدسي (1)
 (.10/166كفاية النبيو ) ،(؛ ابف الرفعة6/463الحاكم الكبير ) ،الماكردم (2)
 (.6/463الحاكم الكبير ) ،الماكردم (3)
 (.8/248كشاؼ القناع ) ،(؛ البيكتي4/245المبدع ) ،ابف مفمح (4)
 (.6/463الحاكم الكبير ) ،الماكردم (5)
 (.7/156شرح فتح القدير ) ،(؛ ابف اليماـ19/292المبسكط ) ،السرخسي (6)
 (.6/8بدائع الصنائع ) ،الكاساني (7)
 (.408-6/407المحمى ) ،ابف حـز (8)
 (.6/8بدائع الصنائع ) ،الكاساني (9)
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 سبب الخالؼ:

 العديد مف األسباب منيا: اختبلؼ الفقياء في حكـ كفالة نفس مف عميو ماؿ إلىيرجع  
فمف أجاز كفالة بدف مىٍف عميو ماؿ استدؿ بأنو لما جػاز  اختالفيـ في االستدالؿ بالمعقكؿ: .1

ػػٍف منػػع اسػػتدؿ بػػأف الحػػر ال يػػدخؿ تحػػت اليػػد،  كفػػاؿ مػػا فػػي الذمػػة جػػاز كفالػػة ذم الذمػػة، كمى
 كما ال ييضمف باليد ال ييضمف بالعقد.

ػػغػػا )الػػزعيـ تأكيػػؿ حػػديث: فػػي اخػػتالفيـ .2 (، فمى بػػاقي عمػػى أجازىػػا اعتبػػر أف المفػػظ عػػاـ  فٍ ـر
الغـر يمـز كفيؿ الماؿ ككفيؿ النفس،  كبالتالي فإف فيشمؿ كفالة النفس ككفالة الماؿ، عمكمو

ػػ منػػع خصػػص المفػػظ بكفالػػة المػػاؿ ألف كفيػػؿ الػػنفس ال غػػـر عميػػو لممػػاؿ كمػػا أف كفالػػة  فٍ كمى
 الماؿ ىي المتبادرة إلى الذىف عند اإلطبلؽ.

ػ اختالفيـ في تكييؼ كفالة النفس: .3 أجازىػا اعتبرىػا كفالػة عػيف يسػتحؽ تسػميميا بعقػد،  فٍ فمى
 منعيا اعتبرىا كفالة عيف في الذمة غير كاجبة التسميـ. فٍ كمى 

ػ تػؤكؿ إليػو كفالػة نفػس مػف عميػو مػاؿ:الذم  ؿمآالاختالفيـ في تصّكر  .4 أجازىػا رأل  فٍ فمى
ػ منػع عمػؿ ذلػؾ بمػا تػؤكؿ إليػو مػف مشػقة  فٍ أنيا تؤدم إلى إرجاع الحقكؽ إلى أصػحابيا، كمى

  كحرج بسبب التكميؼ الذم ال طاقة لمكفيؿ بو باإلضافة إلى أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ.
 الراجِ:

عميػو  بجػكاز كفالػة نفػس مػف العرض السابؽ فإنو يتبيف لي أف القكؿ الراجح ىك القػكؿبعد  
 كالترجيح يرجع إلى األسباب التالية:، ماؿ

ف نصكص القرآف كاألحاديث التي استدؿ بيا القائمكف بالجكاز كانت صريحة ككاضحة فػي إ .1
 داللتيا عمى جكاز كفالة النفس.

مقاصػػد الشػػريعة اإلسػػبلمية كالتػػي تسػػعى لمتكسػػعة كالتيسػػير عمػػى ركح ك قػػكليـ يتناسػػب مػػع  .2
 تسييؿ الكصكؿ إلى الحقكؽ.كالتكافؿ كالتعاكف فيما بينيـ باإلضافة إلى  الناس

 حاجة الناس إلييا كحاجتيـ لكفالة الماؿ. .3

المػػػػاؿ يعتبػػػػر أحػػػػد الكميػػػػات الخمػػػػس التػػػػي ال بػػػػد مػػػػف حفظيػػػػا، كالكفالػػػػة أحػػػػد طػػػػرؽ تكثيػػػػؽ  .4
يا المعػػامبلت بػػيف النػػاس كأحػػد السػػبؿ التػػي تػػؤدم إلػػى حفػػظ األمػػكاؿ بإرجاعيػػا إلػػى أصػػحاب

عطػػػاء كػػػؿ ذم حػػػؽ حقػػػو، فػػػي حػػػيف أف القػػػكؿ بعػػػدـ الجػػػكاز يػػػؤدم إلػػػى ضػػػياع الحقػػػكؽ  كا 
ىدارىا.  كا 
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انتشػػار الفسػػاد كانعػػداـ األمػػف كسػػيادة الفكضػػى ألنػػو  قػػد يكػػكف سػػببان فػػيالقػػكؿ بعػػدـ الجػػكاز  .5
يػػؤدم إلػػى  أنػػو مػػف ًقبػػؿ أصػػحاب النفػػكذ كالسػػمطاف، فػػي حػػيفيػػؤدم إلػػى أخػػذ الحقػػكؽ بػػالقكة 

 ستضعفيف كالفقراء.ضياع حقكؽ الم

كما أف قكؿ الظاىرية بػأف كفالػة نفػس مػف عميػو مػاؿ تكميػؼ فيػو حػرج غيػر مسػٌمـ بػو إذ إف  .6
الكفيػؿ ال يمتػـز كال ييمػػـز نفسػو إال بإحضػار مػػا يقػدر عميػو كمػػا يسػتطيعو، كقػكليـ أف الكفالػػة 

يػػو بالباطػػؿ فيػػو نظػػر كذلػػؾ ألف الكفيػػؿ ممػػـز بإحضػػار مػػف عم النػػاس فييػػا جػػكر كأكػػؿ مػػاؿ
 الماؿ كغير ممـز بدفع ماؿ مف تكٌفؿ بإحضاره.

 مالحظة:

مسكغات التػرجيح اقتضػت أف يكػكف القػكؿ الػراجح ىػك القػكؿ بجػكاز كفالػة أسباب ك مع أف  
ال  نفس مف عميو ماؿ، إال أف ىذا القكؿ ليس عمى إطبلقػو لكػؿ مػف أراد أف ييمػـز نفسػو باإلحضػار كا 

عمػى المكفػكؿ  ال بد أف يكػكف لمكفيػؿ كبالتالي فإنو في العقكد كالحقكؽ، لنتج عنو التبلعب كالتساىؿ
إحضار  معو يستطيع مع تمؾ العبلقة عبلقةيككف عمى ك سمطة كسمطة الحاكـ كرؤساء القبائؿ أ بو

 أخكة أك صداقة حميمة مثبلن...إلخ.أبكة أك عبلقة المكفكؿ بو ك

 كفالة نفس مف عميو حد أك قصاص: . ب

 ىذا النكع في الفصؿ الثاني إف شاء اهلل.سيتـ بياف حكـ 
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  المطمب الثالث
  أركاف الكفالة

 اختمفػػكا فػػيإلػػى أف الفقيػػاء  كفالػػة، ال بػػد مػػف اإلشػػارةالحػػديث عػػف أركػػاف ال الشػػركع فػػي قبػػؿ
، كمنيـ مف (1)تحديد تمؾ األركاف فمنيـ مف اعتبر أف لمكفالة ركف كاحد ال ثاني لو أال كىك الصيغة

، (2)بػػو أف لمكفالػػة خمسػػة أركػػاف كىػػي: الصػػيغة كالكفيػػؿ كالمكفػػكؿ لػػو كالمكفػػكؿ عنػػو كالمكفػػكؿ اعتبػػر
نو ال معنى لمكفالة بدكف أم ركف مػف األركػاف كالذم أراه أف ىذا القكؿ ىك األقرب لمصكاب كذلؾ أل

سأسػػمؾ  نيفػػإن ، فغيػػاب أحػػد تمػػؾ األركػػاف يعنػػي انيػػداـ كانعػػداـ الكفالػػة، كبنػػاء عمػػى مػػا سػػبؽالخمسػػة
في ىذا المطمب عػف كػؿ ركػف مػف تمػؾ األركػاف كسأتحدث  ،لمكفالة خمسة أركافمسمؾ القائميف بأف 

 بذكر حقيقتو كشركطو كما يتعمؽ بو مف مسائؿ عمى النحك التالي:
 ة:غأكالن: الصي

  حقيقة الصيغة في عقد الكفالة: . أ
في أم عقػد تتكػكف مػف الصيغة ال بد في عقد الكفالة مف صيغة شأنيا شأف سائر العقكد، ك 

إيجػػاب كقبػػكؿ، إال أف الفقيػػاء اختمفػػكا فػػي المعتبػػر مػػف الصػػيغة ركنػػان فػػي عقػػد الكفالػػة أىػػك اإليجػػاب 
 كالقبكؿ أـ اإليجاب كحده عمى قكليف:

، (3)ال بد في صيغة عقد الكفالػة أف تكػكف مككنػة مػف إيجػاب كقبػكؿ، كقػاؿ بػو الحنفيػة القكؿ األكؿ:
 (5)كقكؿ عند الشافعية (4)ف الحنفيةم كىك أحد قكلي أبي يكسؼ

المالكيػة  كقػاؿ بػوأف تكػكف مككنػة مػف اإليجػاب كحػده،  في صػيغة عقػد الكفالػة تفىكيي  القكؿ الثاني:
  .(7)ألبي يكسؼ مف الحنفية كاألخير ، كالقكؿ اآلخر(6)القكؿ األصح عند الشافعية كىككالحنابمة 

                                                           

 (.2/178االختيار ) ،(؛ المكصمي6/343البحر الرائؽ ) ،(؛ ابف نجيـ5-6/2بدائع الصنائع ) ،الكاساني (1)
(؛ ابػػػف قدامػػػة 260-4/240ركضػػػة الطػػػالبيف ) ،(؛ النػػػككم817-2/814عقػػػد الجػػػكاىر الثمينػػػة ) ،ابػػػف شػػػاس (2)

 (.3/295مطالب أكلي النيى ) ،(؛ الرحيباني4/400المغني ) ،المقدسي
 (.2/178االختيار ) ،(؛ المكصمي5/283حاشية ابف عابديف ) ،(؛ ابف عابديف6/2الصنائع )بدائع  ،الكاساني (3)
تبيػػيف الحقػػائؽ  ،(؛ الزيمعػػي6/343البحػػر الرائػػؽ ) ،(؛ ابػػف نجػػيـ155-7/154شػػرح فػػتح القػػدير ) ،ابػػف اليمػػاـ (4)
(4/146.) 
 (.2/405قميكبي كعميرة )حاشيتا  ،(؛ قميكبي كعميرة3/202مغني المحتاج ) ،الخطيب الشربيني (5)
(؛ الخطيػب 2/232البيػاف كالتحصػيؿ ) ،(؛ ابػف رشػد القرطبػي2/378المقػدمات المميػدات ) ،( ابف رشد القرطبػي6)

الشػرح  ،(؛ ابػف قدامػة المقدسػي2/405حاشيتا قميكبي كعميرة ) ،(؛ قميكبي كعميرة3/201مغني المحتاج ) ،الشربيني
 (.4/400المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي5/78الكبير )

تبيػػيف الحقػػائؽ  ،(؛ الزيمعػػي6/343البحػػر الرائػػؽ ) ،(؛ ابػػف نجػػيـ155-7/154شػػرح فػػتح القػػدير ) ،ابػػف اليمػػاـ (7)
(4/146.) 
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  أدلة القكؿ األكؿ:

كالقائمكف بأنو ال بد في صيغة عقد الكفالة أف تككف مككنة مف استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ 
 المعقكؿ:ك  القياس إيجاب كقبكؿ بأدلة مف

 مف القياس:

قياسػػان عمػػى اليبػػة كالصػػدقة بجػػامع أف كػػبلن  قبػػكؿ المكفػػكؿ لػػو إلػػى الكفالػػة مفتقػػرة عقػػد صػيغة .1
 .(1)منيا تبرع

الػػػرىف بجػػػامع أف كػػػبلن منيمػػػا عقػػػد الكفالػػػة تفتقػػػر إلػػػى لفػػػظ المكفػػػكؿ لػػػو بػػػالقبكؿ قياسػػػان عمػػػى  .2
 .(2)كثيقة

 :عميو ضعتر يُ 

 كالقبكؿ القبض كالقبض بغير الرضامفتقر إلى  الرىف إفمع الفارؽ حيث  قياس قياسالىذا 
 ، بخبلؼ الكفالة فإنيا غير مفتقرة إلى قبض كبالتالي غير مفتقرة إلى قبكؿ.(3)محاؿ

 عميو: ُيجاب

سػممنا بمػا قمػتـ مػػف أف الػرىف مفتقػر إلػػى القػبض كبالتػالي مفتقػر إلػػى القبػكؿ، كالكفالػة أيضػػان 
الكفيػؿ فػي عقػد الكفالػة  مػف سػييطالبو كىػك بمثابة مكافقػة عمػى قبكلو مفتقرة إلى قبكؿ المكفكؿ لو ألف

كخصكصػػان نحػػف اليػػكـ فػػي عصػػر خربػػت فيػػو الػػذمـ كأصػػبح النػػاس ييقػػدمكف عمػػى فعػػؿ مػػا ىػػك فػػكؽ 
 طاقتيـ ككسعيـ.
 مف المعقكؿ:

حقػػو كبالتػػالي فيػػي تصػػرؼ لػػو ألف  (4)_كىػػك المكفػػكؿ لػػو_الكفالػػة إثبػػات مػػاؿ آلدمػػي  عقػػد .1
 .(5)كأف تتكقؼ عمى رضاه كقبكلو كالبيعمتعمؽ بيا فبل بد 

 

                                                           

 (.4/159تبييف الحقائؽ ) ،الزيمعي(؛ 19/306المبسكط ) ،السرخسي (1)
 (.435-6/434الحاكم الكبير ) ،(؛ الماكردم10/132كفاية النبيو ) ،ابف الرفعة (2)
 (.9/200الذخيرة ) ،القرافي (3)
 (.4/400المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي14/7المجمكع ) ،(؛ النككم9/201الذخيرة ) ،القرافي (4)
 (.9/200الذخيرة ) ،(؛ القرافي4/159تبييف الحقائؽ ) ،(؛ الزيمعي1/315الجكىرة النيرة ) ،الزبيدم (5)



  

37 
 

 :عميو ضعتر يُ 

 كقبكلػو بػيف البيػع كالكفالػة حيػث إف المنتفػع فػي البيػع بػذؿ عكضػان فاشػترط رضػاه ىناؾ فرؽ
 .(1)ألجؿ ما بذلو مف عكض بخبلؼ الكفالة

 عميو: ُيجاب

مػػا قمػػتـ بػػو مػػف أف قبػػكؿ المكفػػكؿ لػػو ال ييقابمػػو شػػيء غيػػر مسػػمـ بػػو ألف قبػػكؿ المكفػػكؿ لػػو 
 بمثابة مكافقة عمى الكفيؿ الذم سيممؾ المطالبة منو.

نشػػاء سػػبب التبػػرع ال يػػتـ بػػال ،بػػااللتزاـ لػػو المكفػػكؿ لػػوتبػػرع عمػػى الكفالػػة  .2 ع مػػا لػػـ يقبمػػو تبرب مكا 
 . (2)وع عميالمتبرَّ 

 .(3)القبكؿ كالعقد ال يتـ باإليجاب بدكف ،عقدالتزاـ الحؽ بإنشاء ال الكفالة عقد  .3

ى عمػ مكفيؿألنو ال كالية ل ؛لمكفكؿ لومقاـ قبكؿ ا قائمان  الكفيؿ ال يمكف جعؿ إيجابأنو كما  .4
 .(4)المكفكؿ لو

ال  الكفالػةعقد فإف االلتزاـ ب ،_المكفكؿ لو_إلى الطالب  قد يتعدل ضرر ىذا االلتزاـ بما أف .5
 .(5)إال بقبكلو يصح

ميػؾ ال كالتم ،(7)كىػك تمميػؾ المطالبػة ،بؿ فييا معنى التمميؾ ،(6)الكفالة ليست بالتزاـ محض .6
 .(8)يتـ إال باإليجاب كالقبكؿ

يعتبػػر إنػػو ف الكفالػػةمػػا يممكػػو الكفيػػؿ فػػي عقػػد فػػي مقابمػػة  المطالبػػة يممػػؾ المكفػػكؿ لػػو أفبمػػا  .7
 .(9)القبكؿ كسائر التمميكات كالتممكات افيي

 

                                                           

 (.9/200الذخيرة ) ،القرافي (1)
 (.4/159تبييف الحقائؽ ) ،الزيمعي(؛ 19/306المبسكط ) ،السرخسي (2)
 (.19/306المبسكط ) ،السرخسي (3)
 (.4/159تبييف الحقائؽ ) ،(؛ الزيمعي19/306المبسكط ) ،السرخسي (4)
 (.4/159تبييف الحقائؽ ) ،(؛ الزيمعي19/306المبسكط ) ،السرخسي (5)
 (.6/2بدائع الصنائع ) ،الكاساني (6)
 (.8/452البناية ) ،تمميؾ المطالبة: أم تمميؾ المكفكؿ لو المطالبة مف الكفيؿ، العيني (7)
 (.315-1/314الجكىرة النيرة ) ،(؛ الزبيدم6/387البحر الرائؽ ) ،(؛ ابف نجيـ7/202العناية ) ،البابرتي (8)
 (.5/145العزيز شرح الكجيز ) ،الرافعي (9)
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 :عميو ضعتر يُ 

نمػا يتكثػؽ  ثبت ممؾتال  كفالةكبيف سائر التممكات بأف ال الكفالة بيف ىناؾ فرؽ شإ جديد كا 
 ، كبالتالي فإنو ال ييشترط فييا القبكؿ.(1)كان ك مالديف الذم كاف مم ابي

 عميو: ُيجاب

 .(2)ال التكثيؽ كيعتبر فيو القبكؿإنو ال يفيد إؿ بالرىف فكي شٍ يى  اعتراضكـف ما قمتـ بو في إ

  أدلة القكؿ الثاني:

استدؿ أصحاب القػكؿ الثػاني كالقػائمكف بأنػو يكتفػى فػي صػيغة عقػد الكفالػة أف تكػكف مككنػة 
 كالمعقكؿ: كالقياس مف اإليجاب فقط، بأدلة مف السنة

 مف السنة:

ميكسنػا ًعٍنػدى النَّبًػيب  حيػث قػاؿ: مػا ركاه سػممة بػف األكػكع  نىػازىةو، فىقىػاليكا:  ،كينَّػا جي ًإٍذ أيتًػيى ًبجى
 : مىٍييىا، فىقىاؿى ؿب عى ؟»صى مىٍيػًو دىٍيػفه : «ىىػٍؿ عى مىٍيػًو، «فىيىػٍؿ تىػرىؾى شىػٍيئنا؟»، قىػاليكا: الى، قىػاؿى ػمَّى عى ، قىػاليكا: الى، فىصى

نىػػازىةو أيٍخػػرىل، فىقىػػاليكا َـّ أيتًػػيى ًبجى : ثيػػ مىٍييىػػا، قىػػاؿى ػػؿب عى ؟»: يىػػا رىسيػػكؿى المَّػػًو، صى ٍيػػفه مىٍيػػًو دى : « ىىػػٍؿ عى ، قىػػاؿى ـٍ : نىعىػػ ًقيػػؿى
ػػٍيئنا؟» : «فىيىػػٍؿ تىػػرىؾى شى مىٍييىػػا، قىػػاؿى ػػؿب عى َـّ أيتًػػيى ًبالثَّاًلثىػػًة، فىقىػػاليكا: صى مىٍييىػػا، ثيػػ ػػمَّى عى ، فىصى ، قىػػاليكا: ثىبلىثىػػةى دىنىػػاًنيرى
ػػػٍيئنا؟» : «ىىػػػٍؿ تىػػػرىؾى شى ؟»، قىػػػاليكا: الى، قىػػػاؿى ٍيػػػفه مىٍيػػػًو دى : «فىيىػػػٍؿ عى ، قىػػػاؿى مىػػػى »، قىػػػاليكا: ثىبلىثىػػػةي دىنىػػػاًنيرى ػػػمُّكا عى صى

اًحًبكيـٍ  مىٍيوً «صى مَّى عى مىيَّ دىٍينيوي، فىصى مىٍيًو يىا رىسيكؿى المًَّو كىعى ؿب عى  .(3)، قىاؿى أىبيك قىتىادىةى صى
 كجو الداللة:
مػػف غيػػر قبػػكؿ المكفػػكؿ لػػو فأجػػازه النبػػي  عػػف الميػػت قتػػادة كفػػؿ أبػػك

، ممػػا يػػدؿ عمػػى (4)
 جكاز الكفالة بدكف قبكؿ المكفكؿ لو.

 عترض عميو:يُ 
ء عنػو بعػد مكتػو ال بطريػؽ بطريػؽ اإليصػاء بالقضػا جػاءتبعض الحنفية قالكا: إنيا مسػألة 

 . (5)الكفالة

                                                           

 (.5/145العزيز شرح الكجيز ) ،الرافعي (1)
 (.5/145العزيز شرح الكجيز ) ،الرافعي (2)
 (.20صسبؽ تخريجو ) (3)
مغنػػػي  ،(؛ الخطيػػػب الشػػػربيني6/2) الكاسػػػاني ،(؛ بػػػدائع الصػػػنائع6/419شػػػرح صػػػحيح البخػػػارم ) ،ابػػػف بطػػػاؿ (4)

 (.5/78الشرح الكبير ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي202-3/201المحتاج )
 (.6/389البحر الرائؽ ) ،(؛ ابف نجيـ6/7بدائع الصنائع ) ،الكاساني (5)
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 مف القياس:

بجػػامع أف كػػبلن منيمػػا التػػزاـ مطالبػػة مػػف الكفالػػة غيػػر مفتقػػرة إلػػى القبػػكؿ قياسػػان عمػػى اإلقػػرار  .1
كمػػػا أف كػػػبلن منيمػػػا إيجػػػاب مػػػاؿ فػػػي الذمػػػة ، (1)غيػػػر أف يجػػػب بمقابمتػػػو شػػػيء عمػػػى غيػػػره

 . (2)بالقكؿ
 :عميو ضعتر يُ 

(3)ؿلعقد ال يتـ باإليجاب بدكف القبك التزاـ الحؽ بإنشاء العقد كا الكفالة
لػيس  بخبلؼ اإلقرار فإنػو 

 .(5)كحده رإخبار عف كاجب سابؽ كاإلخبار يتـ بالمخبً  بؿ ىك (4)بعقد

عمػى النػذر بجػامع  في صيغة عقد الكفالػة أف تكػكف مككنػة مػف اإليجػاب كحػده قياسػان ييكتفى  .2
  .(6)أف كبلن منيما التزاـ في الذمة

 :عميو ضعتر يُ 

 .(7)النذر مف العبادات، كمف لو العبادات ال يشترط قبكلو لعدـ العمـ بو

فػػػي انعقادىػػػا قياسػػػان عمػػػى الشػػػيادة  _المكفػػػكؿ لػػػو_ المنتفػػػع بالكفالػػػة كقبػػػكؿ رضػػػا ال ييشػػػترط .3
، كمػا ال يعتبػر فيػو القػبض ال (9)كالكثيقػة ال يعتبػر فييػا قػبض (8)بجامع أف كبلن منيمػا كثيقػة

 ييشترط فيو القبكؿ.
 عميو: ُيجاب

لغيػػػر اىػػػذا القيػػػاس قيػػػاس مػػػع الفػػػارؽ إذ إف الكفالػػػة الػػػزاـ لمػػػنفس كالشػػػيادة إخبػػػار عػػػف حػػػؽ 
 فافترقا.

 
                                                           

 (.4/159تبييف الحقائؽ ) ،الزيمعي(؛ 19/306المبسكط ) ،السرخسي (1)
 (.1/315الجكىرة النيرة ) ،الزبيدم (2)
 (.19/306المبسكط ) ،السرخسي (3)
 (.4/159تبييف الحقائؽ ) ،الزيمعي (4)
 (.4/159تبييف الحقائؽ ) ،(؛ الزيمعي7/201العناية ) ،البابرتي(؛ 19/306المبسكط ) ،السرخسي (5)
 (.4/159تبييف الحقائؽ ) ،الزيمعي (6)
 (.7/201العناية ) ،البابرتي (7)
 (.4/237المبدع ) ،(؛ ابف مفمح9/200الذخيرة ) ،القرافي (8)
 (.4/400المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي4/237المبدع ) ،ابف مفمح (9)
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 مف المعقكؿ:

إذ  _فييػا  ال تمميػؾكبالتػالي فإنػو  الكفالة ضـ لغػة كالتػزاـ المطالبػة بمػا عمػى األصػيؿ شػرعان  .1
كمعنى الضـ كااللتزاـ  ،_حتمؿ الجيالة كالتعميؽ بالشرط كالتمميؾ ال يحتمؿ ذلؾت إف الكفالة

كالػدليؿ عميػو أف المػريض إذا  كحػده دكف الحاجػة إلػى قبػكؿ المكفػكؿ لػو،يتـ بإيجػاب الكفيػؿ 
اضمنكا عني ما عمي مف الديف لغرمائي كىـ غيب فضمنكا ذلؾ فيك  :قاؿ عند مكتو لكرثتو

  .(1)كأم فرؽ بيف المريض كالصحيح، جائز كيمزميـ

 عترض عميو:يُ 

المكفػكؿ _سممنا بجكاز قكؿ المريض مرض المكت لكرثتو: اضػمنكا عنػي مػع غيبػة الغرمػاء 
بنػػاء عمػػى أف األصػػؿ عػػدـ جػػكاز الكفالػػة إال بقبػػكؿ المكفػػكؿ _، إال أف ىػػذه المسػػألة اسػػتثنائية _ليػػـ
نظػران لحاجػة كػؿ  (2)، كالقػكؿ بجػكاز الكفالػة فػي مسػألة المػريض إنمػا جػاء عمػى كجػو االستحسػاف_لو

 .(3)لذمتو، كأما الغرماء إلعطائيـ حقكقيـ براءةن مف المريض كالغرماء إلييا، أما المريض 
 عميو: ُيجاب

 _كىػػك عػػدـ جػػكاز الكفالػػة إال بقبػػكؿ المكفػػكؿ لػػو_ف اسػػتثناء المػػريض مػػف الحكػػـ األصػػمي إ
، (4)بقبكلو كما في البيع كالشػراء، ألف الكفالة إثبات ماؿ آلدمي فمـ يثبت إال غير مسمـ بواستحسانان 

بطريؽ اإليصػاء بالقضػاء عنػو بعػد مكتػو ال  ف مسألة المريض جاءتلذلؾ فإف بعض الحنفية قالكا إ
 .(5)بطريؽ الكفالة كيككف قكلو اضمنكا عني إيصاء منو إلييـ بالقضاء عنو

 .(6)ليس بشرط فييا القبكؿ، كبالتالي فإف بة ال غيرالتزاـ مطال الكفالة .2

 .(7)ستبد بيا الممتـزيتصرؼ التزاـ كتصرفات االلتزاـ الكفالة  .3

                                                           

 (.6/2الكاساني ) ،الصنائع بدائع (1)
االستحساف: ىك أف يعدؿ اإلنساف عف أف يحكـ في المسألة بمثؿ ما حكـ بو في نظائرىا إلى خبلفو لكجو أقكل  (2)

 (.4/4كشؼ األسرار ) ،(؛ البخارم6/125المحصكؿ ) ،يقتضي العدكؿ عف األكؿ، الرازم
ابػػف ؛ (4/159تبيػػيف الحقػػائؽ ) ،الزيمعػػي(؛ 7/202،203العنايػػة ) ،(؛ البػػابرتي19/307السرخسػػي ) ،المبسػػكط (3)

 (.6/388البحر الرائؽ ) ،نجيـ
 (.5/466بحر المذىب ) ،الركياني (4)
 (.6/389البحر الرائؽ ) ،(؛ ابف نجيـ6/7بدائع الصنائع ) ،الكاساني (5)
 (.2/178االختيار ) ،المكصمي (6)
 (.6/387البحر الرائؽ ) ،(؛ ابف نجيـ3/93اليداية ) ،المرغيناني (7)
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  .(1)ال يؤثر وكبالتالي فإف قبكؿ المكفكؿ لمحض التزاـ ال معاكضة فيو  كفالةال .4

ضػػرر عمػػى الطالػػب فيػػو كاليػػة كال  ى ذمتػػوكلػو عمػػ ة الكفيػػؿذمػػ الكفالػػة يكػػكف فػػي لتػزاـ فػػياال .5
 . (2)كحده الكفيؿفيتـ ب

 السابقة:ُيعترض عمى األدلة 

، (3)تػزاـ يجػب فػي مقابمتػو تمميػؾ المكفػكؿ لػو المطالبػةلسممنا أف الكفالة التػزاـ إال أف ىػذا اال
 كبالتالي ال بد كأف تتكقؼ عمى قبكلو كرضاه.

ت كانػػالمكاجيػة ك  اعتبػػرت فييػبػالقبكؿ، ال ةمشػركط االعقػكد فػي أنيػػكسػػائر  تلػك كانػ كفالػةال .6
لػو مػع غيبتػو، دؿ عمػى أف لفػظ  يكفػؿ، فممػا جػاز أف افي صػحتي لو شرطان  كفكؿمكاجية الم

  .(4)ديف الميت مع غيبة صاحبوم عمي كأبك قتادة  كفؿالقبكؿ ليس بشرط، كقد 
 سبب الخالؼ:

 يرجع اختبلؼ الفقياء في المعتبر مف الصيغة ركنان في عقد الكفالة إلى األسباب التالية:
ػ االختالؼ في أدلة القياس: .1 إيجػاب كقبػكؿ  قػاؿ أف الصػيغة ال بػد أف تكػكف مككنػة مػف فٍ فمى

كاف مرجع قكلو قياس الكفالة عمى الرىف في افتقارىا إلى القبػكؿ بجػامع أف كػبلن منيمػا عقػد 
ػػأمػػا لمتكثيػػؽ، ك  لػػـ يػػر ذلػػؾ ألف الػػرىف مفتقػػر إلػػى القػػبض كالكفالػػة ليسػػت كػػذلؾ قػػاؿ بأنػػو  فٍ مى

 .دكف الحاجة إلى قبكؿ المكفكؿ لو هكحد ييكتفى في عقد الكفالة بإيجاب الكفيؿ
ػػ االخػػتالؼ فػػي االسػػتدالؿ بػػالمعقكؿ: .2 اعتبػػر أف الكفالػػة عبػػارة عػػف تمميػػؾ المكفػػكؿ لػػو  فٍ فمى

المطالبة مف الكفيؿ قاؿ بأنو ال بػد فػي صػيغة عقػد الكفالػة مػف أف تكػكف مككنػة مػف إيجػاب 
ػ اعتبػر أف الكفالػة التػزاـ مػف جيػة الكفيػؿ ال تمميػؾ فيػو  فٍ كقبكؿ ألنو قد يمحؽ بو ضرر، كمى

 قاؿ بأنو ييكتفى في صيغة عقد الكفالة أف تككف مككنة مف إيجاب الكفيؿ.
رأل أنو عقد تبرع فيو معنى التمميػؾ قػاؿ  فٍ فمى  :في تكييؼ كتكصيؼ عقد الكفالة االختالؼ .3

ػػ رأل أف الكفالػػة مجػػرد التػػزاـ مػػف الممتػػـز ال معاكضػػة فيػػو قػػاؿ  فٍ بأنػػو مفتقػػر إلػػى القبػػكؿ، كمى
 بأف اإليجاب يكفي كال حاجة لمقبكؿ.

                                                           

 (.4/438نياية المحتاج ) ،(؛ الرممي5/245تحفة المحتاج ) ،الييتمي (1)
 (.4/159تبييف الحقائؽ ) ،الزيمعي(؛ 19/306المبسكط ) ،السرخسي (2)
 (.8/452البناية ) ،العيني (3)
 (.6/435الحاكم الكبير ) ،(؛ الماكردم10/133كفاية النبيو ) ،ابف الرفعة (4)
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اشػترط قػد يمحقػو ضػرر  مكفكؿ لػوأف ال قاؿ فٍ فمى  االختالؼ في لحكؽ الضرر بالمكفكؿ لو: .4
يؿ دكف باإليجاب مف الكفاكتفى  مكفكؿ لوأنو ال يمكف أف يحصؿ ضرر لم قاؿ فٍ ، كمى وقبكل

 الحاجة لقبكؿ المكفكؿ لو.

إذا قػػاؿ لكرثتػػو: اضػػػمنكا عنػػي مػػع غيبػػػة  :فػػي مسػػػألة المػػريض مػػػرض المػػكت االخػػتالؼ .5
ػ ال بػد فػي صػيغة رأل أف المسػألة اسػتثنائية جػاءت عمػى كجػو االستحسػاف قػاؿ  فٍ الغرماء فمى
مف الكفيؿ  رأل أنو ييكتفى باإليجاب فٍ يجاب كالقبكؿ، كمى أف تككف مككنة مف اإلعقد الكفالة 

الكفالػة بػػدكف قبػكؿ المكفػػكؿ لػو ال تقتصػػر  و اعتبػػر أفنػاسػػتثنائية أل ليسػت أف المسػػألةبػ قػاؿ
 عمى المريض فقط بؿ كتجكز كفالة الصحيح بدكف قبكؿ المكفكؿ لو.

 الراجِ:

صػػيغة عقػػد الكفالػػة ال بػػد أف تكػػكف  نني أرل رجحػػاف القػػكؿ القائػػؿ أفمػػف خػػبلؿ مػػا سػػبؽ فػػإ
 مككنة مف إيجاب كقبكؿ، كذلؾ يرجع إلى األسباب التالية:

عقد الكفالة متعمؽ بحؽ المكفكؿ لػو، كعػدـ اشػتراط قبكلػو قػد يترتػب عميػو لحػكؽ الضػرر بػو  .1
 كبالتالي فإنو ال بد مف قبكلو.

كالعقػػػكد ال بػػػد فػػػي صػػػيغتيا أف تكػػػكف مككنػػػة مػػػف  ،الكفالػػػة عقػػػد كسػػػائر العقػػػكد كالتصػػػرفات .2
إيجػػػاب كقبػػػكؿ، كبالتػػػالي فإنػػػو ال بػػػد فػػػي صػػػيغة عقػػػد الكفالػػػة أف تكػػػكف مككنػػػة مػػػف إيجػػػاب 

 كقبكؿ.

المكفػكؿ لػو يممػؾ بعقػد الكفالػة مطالبػة الكفيػؿ، كبنػػاءن عمػى ذلػؾ فإنػو ال بػد مػف رضػا كقبػػكؿ  .3
 المكفكؿ لو.

كنػو مػف التحقػؽ مػف إمكانيػة تحٌمػؿ الكفيػؿ لمكفالػة، تكقيؼ الكفالة عمػى قبػكؿ المكفػكؿ لػو يم .4
كبالتالي تسييؿ الكصكؿ إلى حقو، في مقابؿ ذلػؾ فػإف عػدـ اشػتراط قبػكؿ المكفػكؿ لػو يفػتح 

ران أك غيػر أىػؿ لتحمػؿ الكفالػة، باب التبلعب كالفكضى كخصكصان عندما يككف الكفيؿ ميٍعسً 
يف كىما األصيؿ كالكفيؿ بدالن مف مطالبة المكفكؿ لو تككف مف شخصكيترتب عمى ذلؾ أف 

أف تكػػكف مػػف شػػخص كاحػػد كىػػك األصػػيؿ كال شػػؾ أف ذلػػؾ يتعػػارض مػػع مقصػػد الكفالػػة أال 
 كىك تسييؿ الكصكؿ إلى الحقكؽ.
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 :في عقد الكفالة شركط الصيغة  . ب

 بػالمفظ أك مػا يقػـك مقامػو مػف األخػرس سػكاء دالة عمى االلتػزاـ، أف تككف الصيغةالشرط األكؿ: 
 .كالكتابة كاإلشارة الُمفيمة

 ألفاظ صيغة عقد الكفالة: .1

أنػػػا بيػػػذا المػػػاؿ أك بإحضػػػار الشػػػخص  باأللفػػػاظ التاليػػػة: فػػػي عقػػػد الكفالػػػة كيحصػػػؿ االلتػػػزاـ
أك يقػكؿ ىػك عمػٌي أك إلػٌي  أك صػبير أك أذيػف ضامف أك ضميف أك كفيػؿ أك زعػيـ أك قبيػؿ أك حميػؿ

 .(1)أك عندم
 التالية:كال يحصؿ االلتزاـ باأللفاظ 

 .(2)ألنو التزاـ المعرفة دكف المطالبة لك قاؿ أنا ضامف لمعرفة األصيؿ . أ
ألف  ؛أؤدم المػػػاؿ أك أحضػػػر الشػػػخص فيػػػك كعػػػد بػػػااللتزاـ ال يمػػػـز الكفػػػاء بػػػو أنػػػا كلػػػك قػػػاؿ . ب

  .(3)الصيغة غير مشعرة بااللتزاـ
 فػػي عقػػد مػػا يقػػـك مقػػاـ المفػػظ فػػي صػػيغة عقػػد الكفالػػة _كىػػك مػػا يصػػدر مػػف األخػػرس .2

 :_الكفالة
الفقيػػاء اختمفػػكا فػػي حكػػـ كفالػػة ك اإلشػػارة المفيمػػة أك بالكتابػػة، إمػػا أف تكػػكف بكفالػػة األخػػرس 

  :عمى النحك التالي األخرس بكؿ منيما
 حكـ كفالة األخرس باإلشارة الُمفيمة: . أ

 عمى قكليف: المنفردة عف الكتابة اختمؼ الفقياء في حكـ كفالة األخرس باإلشارة الميفيمة
الػراجح قػكؿ ال ىػكتصػح كفالػة األخػرس بإشػارتو الميفيمػة، كقػاؿ بػو المالكيػة كالحنابمػة ك  األكؿ:القكؿ 

 .(4)عند الشافعية

                                                           

مػػػػنح الجميػػػػؿ  ،(؛ عمػػػػيش148-4/147تبيػػػػيف الحقػػػػائؽ ) ،(؛ الزيمعػػػػي7/157شػػػػرح فػػػػتح القػػػػدير ) ،ف اليمػػػػاـابػػػػ (1)
تحفػة المحتػاج  ،(؛ الييتمػي14/7المجمػكع ) ،(؛ النػككم2/817عقد الجكاىر الثمينػة ) ،(؛ ابف شاس6/245-246)
حاشػػػية  ،(؛ النجػػػدم8/227كشػػػاؼ القنػػػاع ) ،(؛ البيػػػكتي455-4/454نيايػػػة المحتػػػاج ) ،(؛ الرممػػػي5/267،268)

 (.5/98الركض المربع )
تبيػػػػػيف الحقػػػػػائؽ  ،(؛ الزيمعػػػػػي7/159شػػػػػرح فػػػػػتح القػػػػػدير ) ،(؛ ابػػػػػف اليمػػػػػاـ6/348البحػػػػػر الرائػػػػػؽ ) ،ابػػػػػف نجػػػػػيـ (2)
(4/148.) 
كشػػػاؼ القنػػػاع  ،(؛ البيػػػكتي3/213مغنػػػي المحتػػػاج ) ،(؛ الخطيػػػب الشػػػربيني4/455نيايػػػة المحتػػػاج ) ،الرممػػػي (3)
 (.5/98حاشية الركض المربع ) ،(؛ النجدم8/227)
المغنػػػػػي  ،(؛ ابػػػػػف قدامػػػػػة المقدسػػػػػي4/241ركضػػػػػة الطػػػػػالبيف ) ،(؛ النػػػػػككم7/174التػػػػػاج كاإلكميػػػػػؿ ) ،المػػػػػكاؽ (4)
(4/406.) 
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  .(1)الميفيمة، كىذا قكؿ عند الشافعية ال تصح كفالة األخرس باإلشارة القكؿ الثاني:

 أدلة القكؿ األكؿ:

باإلشارة الميفيمة بأدلة المعقكؿ استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ كالقائمكف بصحة كفالة األخرس 
 التالية:

قراره كتبرعو كسائر تصرفاتو فكذلؾ كفالتو .1  .(2)يصح بيعو كا 

 .(4)كالمفظ في الداللة عمى المراد، فيي (3)مقاـ نطقو عقد الكفالة اإلشارة أقيمت فيكما أف  .2
 أدلة القكؿ الثاني:

رس باإلشػػارة الميفيمػػة بػػدليؿ اسػػتدؿ أصػػحاب القػػكؿ الثػػاني كالقػػائمكف بعػػدـ صػػحة كفالػػة األخػػ
 مف المعقكؿ كىك كالتالي:

 .(5)بخبلؼ سائر التصرفات كفالة بالنسبة لؤلخرسال ضركرة إلى ال
 سبب الخالؼ:

 يرجع اختبلؼ الفقياء في حكـ كفالة األخرس باإلشارة الميفيمة إلى األسباب التالية:

ػ فظ:في مدل قكة اإلشارة الُمفيمة بالمقارنة مع الم االختالؼ .1 رأل أف اإلشػارة الميفيمػة  فٍ فمى
 رأل أف اإلشارة الميفيمة ال ترقى إلى درجة المفظ منع. فٍ قد تككف بمنزلة المفظ أجاز، كمى 

اعتبر أف األخرس ليس بحاجة إلى الكفالة  فٍ فمى  :في مدل حاجة األخرس لمكفالة االختالؼ .2
رأل أنو بحاجة إلييا باعتبارىا تصرؼ  فٍ كأنو ال ضركرة ليا بالنسبة إليو لـ ييجيز كفالتو، كمى 

 كباقي التصرفات أجاز كفالتو.
 

 

                                                           

 (.5/146العزيز شرح الكجيز ) ،(؛ الرافعي4/241ركضة الطالبيف ) ،النككم (1)
المغنػػػي  ،(؛ ابػػف قدامػػػة المقدسػػي5/146العزيػػز شػػػرح الػػكجيز ) ،(؛ الرافعػػي4/241ركضػػة الطػػػالبيف ) ،النػػككم (2)
 (.5/77الشرح الكبير ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي4/406)
 (.6/461الحاكم الكبير ) ،الماكردم (3)
 (.5/99حاشية الركض المربع ) ،(؛ النجدم8/228كشاؼ القناع ) ،البيكتي (4)
 (.5/146العزيز شرح الكجيز ) ،(؛ الرافعي4/241ركضة الطالبيف ) ،النككم (5)
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 الراجِ:

بعد العرض السابؽ فالذم أراه ىػك صػحة كفالػة األخػرس باإلشػارة الميفيمػة، كيرجػع التػرجيح 
 إلى األسباب كالمسكغات التالية:

لمتعبيػػر إال باإلشػػارة ذ ال طريقػػة لديػػو اإلشػػارة الميفيمػػة تقػػكـ مقػػاـ المفػػظ بالنسػػبة لؤلخػػرس _إ .1
 ._الميفيمة أك الكتابة

 كما أف سائر تصرفات األخرس جائزة كمنيا الكفالة. .2

 حكـ كفالة األخرس بالكتابة: . ب

 عمى قكليف: الميفيمة المنفردة عف اإلشارة اختمؼ الفقياء في حكـ كفالة األخرس بالكتابة
 .(1)كىذا القكؿ الراجح عند الشافعية الحنفية تصح كفالة األخرس بالكتابة، كقاؿ بو القكؿ األكؿ:

  .(2)كىذا قكؿ عند الشافعيةالحنابمة  كقاؿ بو ال تصح كفالة األخرس بالكتابة، القكؿ الثاني:

 أدلة القكؿ األكؿ:

اسػػتدؿ أصػػحاب القػػكؿ األكؿ كالقػػائمكف بصػػحة كفالػػة األخػػرس بالكتابػػة بػػدليؿ مػػف المعقػػكؿ 
 كىك كالتالي:

 ، فصحت الكفالة بيا.(3)ةاإلشار  كتابتو أقكل في البياف مف
 أدلة القكؿ الثاني:

اسػػػتدؿ أصػػػحاب القػػػكؿ الثػػػاني كالقػػػائمكف بعػػػػدـ صػػػحة كفالػػػة األخػػػرس بالكتابػػػة بػػػدليؿ مػػػػف 
 المعقكؿ كىك كالتالي:

الكتابػة  كالسبب يرجػع إلػى أف (4)الحتماليا مقاـ النطؽال تقكـ  في عقد الكفالة مجرد الكتابة
  .(5)كبالتالي فإنو ال تصح الكفالة بمجرد الكتابة لمقمـ أك حكاية لمخط ، أك تجربةقد تككف عبثان 

                                                           

 (. 4/241ركضة الطالبيف ) ،(؛ النككم10/396األصؿ ) ،الشيباني (1)
 (.4/406المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي4/241ركضة الطالبيف ) ،النككم (2)
 (.5/493بحر المذىب ) ،الركياني (3)
 (.5/493بحر المذىب ) ،(؛ الركياني6/461الحاكم الكبير ) ،الماكردم (4)
(؛ ابػف قدامػػة 4/406المغنػي ) ،(؛ ابػف قدامػة المقدسػػي6/308البيػػاف ) ،(؛ العمرانػي14/11المجمػكع ) ،النػككم (5)

 (.5/78الشرح الكبير ) ،المقدسي
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 سبب الخالؼ:

اخػػتبلفيـ فػي مػػدل قػكة الكتابػػة إلػى يرجػع اخػتبلؼ الفقيػػاء فػي حكػػـ كفالػة األخػػرس بالكتابػة 
ػبالمقارنة مع الم ػالكتابػة قػد تكػكف بمنزلػة المفػظ أك أقػكل فػي البيػاف أجػارأل أف  فٍ فظ، فمى رأل  فٍ ز، كمى

 إلى درجة المفظ منع. أف الكتابة ال ترقى
 الراجِ:

، كيرجػػػع التػػػرجيح إلػػػى صػػػحة كفالػػػة األخػػػرس بالكتابػػػةبعػػػد العػػػرض السػػػابؽ فالػػػذم أراه ىػػػك 
 األسباب كالمسكغات التالية:

ذ ال طريقػػة لديػػو لمتعبيػػر إال باإلشػػارة الميفيمػػة إ–الكتابػػة تقػػـك مقػػاـ المفػػظ بالنسػػبة لؤلخػػرس  .1
 إف الكتابة قد تككف أكثؽ كأقكل في البياف مف المفظ.، بؿ -كالكتابة

 كما أف سائر تصرفات األخرس جائزة كمنيا الكفالة. .2

:مؤقتة إلى أجؿ  عقد الكفالة صيغةالشرط الثاني: أف تككف   معمـك

تكقيت الكفالة إمػا أف يكػكف إلػى أجػؿ معمػـك أك إلػى أجػؿ مجيػكؿ، كالحػديث عنيمػا سػيككف 
 عمى النحك التالي:

، . أ  أنا كفيؿ بو إلى شير أك إلى ثبلثة أياـ. كأف يقكؿ تكقيت الكفالة إلى أجؿ معمـك

 اختمؼ الفقياء في حكـ تكقيت الكفالة إلى أجؿ معمـك عمى ثبلثة أقكاؿ:
كىػػػذا قػػػكؿ عنػػػد  كالمالكيػػػة كقػػػاؿ بػػػو الحنفيػػػة ،تكقيػػػت الكفالػػػة إلػػػى أجػػػؿ معمػػػكـ يجػػػكز :القػػػكؿ األكؿ

 .(1)الحنابمة
راجح كالػػ األصػػح عنػػد الشػػافعية القػػكؿ اكىػػذ ،تكقيػػت الكفالػػة إلػػى أجػػؿ معمػػكـ ال يجػػكز القػػكؿ الثػػاني:
 .(2)عند الحنابمة

 ،كفالػة المػاؿ تكقيػتال يجػكز كقيت كفالة البدف إلػى أجػؿ معمػـك فػي حػيف أنػو ت يجكز القكؿ الثالث:
  .(3)الصحيح عند الشافعية القكؿ كىذا

 
                                                           

 (.5/101الشرح الكبير ) ،لمقدسي(؛ ابف قدامة ا9/215الذخيرة ) ،(؛ القرافي6/3بدائع الصنائع ) ،الكاساني (1)
 .(5/101الشرح الكبير ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي3/213مغني المحتاج ) ،الخطيب الشربيني (2)
 (.3/213مغني المحتاج ) ،(؛ الخطيب الشربيني4/456نياية المحتاج ) ،الرممي (3)
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 أدلة القكؿ األكؿ:

األكؿ كالقػػػائمكف بجػػػكاز تكقيػػػت الكفالػػػة إلػػػى أجػػػؿ معمػػػكـ بػػػدليؿ مػػػف اسػػػتدؿ أصػػػحاب القػػػكؿ 
 :كىك كالتالي المعقكؿ

ب أف جػػفي يػػاكجكب كقػػتلػػى إ كفالػػةمل كتأجيػػؿ ةضػػافإ فػػي تكقيػػت الكفالػػة إلػػى أجػػؿ معمػػكـإف 
  .(1)يصح

 أدلة القكؿ الثاني:

معمػـك بأدلػة مػف استدؿ أصحاب القكؿ الثاني كالقائمكف بعػدـ جػكاز تكقيػت الكفالػة إلػى أجػؿ 
 القياس كالمعقكؿ:

 مف القياس:

ا إثبػات بجػامع أف كػبلن منيػ كالبيػع ال يجكز تكقيت الكفالة إلػى أجػؿ معمػكـ قياسػان عمػى اليبػة
  .(2)حؽ آلدمي

 عُترض عميو:يُ 

كعقػػد البيػػع مػػف عقػػكد  التكثيقػػاتىػػذا القيػػاس قيػػاس مػػع الفػػارؽ إذ إف عقػػد الكفالػػة مػػف عقػػكد 
كعقد اليبة مف التبرعات كبالتالي فإف مكضكع كؿ عقد يختمؼ عف اآلخر فافترقت تمؾ  المعاكضات

 .العقكد
 مف المعقكؿ:

 .(3)فمـ يجز كضرر تكقيت الكفالة إلى أجؿ معمكـ خطرفي  .1

 كبالتالي فإنو ال يجكز. ،(4)بمثابة الكعد يعتبر تكقيت الكفالة إلى أجؿ معمكـ .2

 عترض عميو:يُ 

نمػا إضػافة لمكفالػة بػو، إذ إف تأجيػؿ الكفالػةمػا ذكػرتـ غيػر مسػمـ  إلػى  كتكقيتيػا لػيس كعػدان كا 
 كقت كجكبيا. 

                                                           

 (.5/101الشرح الكبير ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي4/419المغني ) ،ابف قدامة المقدسي (1)
 (.2/134الكافي ) ،ابف قدامة المقدسي(؛ 5/101الشرح الكبير ) ،ابف قدامة المقدسي (2)
 (.5/101الشرح الكبير ) ،ابف قدامة المقدسي(؛ 4/419المغني ) ،ابف قدامة المقدسي (3)
 (.4/188الفركع ) ،(؛ ابف مفمح5/213اإلنصاؼ ) ،المرداكم (4)
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 أدلة القكؿ الثالث:

اسػػتدؿ أصػػحاب القػػكؿ الثالػػث كالقػػائمكف بجػػكاز تكقيػػت الكفالػػة إلػػى أجػػؿ معمػػـك دكف كفالػػة 
 الماؿ بأدلةو مف المعقكؿ:

المػاؿ فػإف المقصػكد منػو كفالػة فػي ىػذه المػدة، بخػبلؼ  البػدف قد يككف لو غرض فػي تسػميـ .1
 .(1)الماؿ كفالةتكقيت األداء فميذا امتنع 

.(2)تبرع بعمؿ البدف كفالة .2  ، بخبلؼ كفالة الماؿ فاحتاجت إلى تكقيت بأجؿ معمـك

 عترض عمييما:يُ 

ال فػػرؽ بػػيف كفالػػة البػػدف ككفالػػة المػػاؿ فالمقصػػد منيمػػا كاحػػد أال كىػػك تسػػييؿ الكصػػكؿ إلػػى 
 الحؽ.

 سبب الخالؼ:

 يرجع اختبلؼ الفقياء في حكـ تكقيت الكفالة إلى أجؿ معمـك لؤلسباب التالية:

ػبالمعقكؿ: في االستدالؿ  االختالؼ .1 إلػى كقػت  إضػافة ليػا اعتبػر أف فػي تكقيػت الكفالػة فٍ فمى
إلػى أجػؿ معمػـك اعتبر أف تكقيػت الكفالػة  فٍ كجكبيا أجاز تكقيت الكفالة إلى أجؿ معمكـ، كمى 

 أف في تسميـ غرض بخبلؼ الماؿ فٌرؽ بينيما.اعتبر  فٍ منع، كمى بمثابة كعد كخطر 
:اختالفيـ في تك .2 اعتبر أف تكقيت الكفالة إلى أجؿ  فٍ فمى  ييؼ تكقيت الكفالة إلى أجؿ معمـك

ػػػ عمعمػػػـك بمثابػػػة كعػػػد منػػػ إلػػػى أجػػػؿ معمػػػـك إضػػػافة اعتبػػػر أف تكقيػػػت الكفالػػػة  فٍ التكقيػػػت، كمى
ػػ لمكفالػػة لكقػػت بػػيف كفالػػة البػػدف ككفالػػة المػػاؿ باعتبػػار أف فػػرَّؽ  فٍ كجكبيػػا أجػػاز التكقيػػت، كمى

فػي مػدة معينػة فػي  البػدف تسػميـافة إلى أنػو قػد يكػكف لػو غػرض فػي باإلض كفالة البدف تبرع
أجػػاز التكقيػػت فػػي كفالػػة البػػدف كمنعػػو فػػي كفالػػة  حػػيف أف كفالػػة المػػاؿ األصػػؿ فييػػا الحمػػكؿ

  الماؿ.

 الراجِ:

سػػكاء أكػػاف فػػي  العػػرض السػػابؽ فإنػػو يتبػػيف لػػي صػػحة تكقيػػت الكفالػػة إلػػى أجػػؿ معمػػكـبعػػد 
 لؤلسباب التالية: ؿ الراجح، كذلؾىك القك  البدف أك الماؿ

                                                           

 (.3/213مغني المحتاج ) ،(؛ الخطيب الشربيني4/456لمحتاج )نياية ا ،الرممي (1)
 (.2/412قميكبي كعميرة ) تاحاشي ،قميكبي كعميرة (2)
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قػػد يكػػكف ىنػػاؾ غػػرض مػػف التكقيػػت إلػػى ذلػػؾ األجػػؿ، باإلضػػافة إلػػى أف سػػبب الكجػػكب قػػد  .1
 يككف في ذلؾ الكقت.

تيسير كرفع الحرج عف الكفيؿ عند انتياء األجؿ، ىذا القكؿ المناسب لمقاصد التشريع مف ال .2
بكاب الخير عف طريػؽ الكفالػة المؤقتػة إلػى أجػؿ معمػـك فػالنفس ألفتح  أف فيو باإلضافة إلى

ميػػػؿ إلػػػى التقييػػػد بمػػػدة ، بػػػؿ ت-قيتيػػػالكفالػػػة كعػػػدـ تك إطػػػبلؽ ا–عػػػادة ال تميػػػؿ إلػػػى اإلطػػػبلؽ 
 تتخمص مف عبء االلتزاـ بعد ميضي ىذه المدة.

 لكفالة إلى أجؿ معمكـ حفظ لمحقكؽ، بخبلؼ الميطمقة كالتي تؤدم إلى المماطمة.تكقيت ا .3

 الكفالة إلى أجؿ مجيكؿ. تكقيت . ب

كػأف يقػكؿ: أنػا كفيػؿ بػؾ إلػى ىبػكب الػريح فاحشة، ت الكفالة إلى أجؿ مجيكؿ جيالة تكقي .1
الكفالػة أك إلى نزكؿ المطر أك غير ذلؾ، كىذا النكع مف اآلجػاؿ اختمػؼ الفقيػاء فػي تكقيػت 

 إليو عمى قكليف:
فاحشػػػة، كقػػػاؿ بػػػو الشػػػافعية المؤقتػػػة إلػػػى أجػػػؿ مجيػػػكؿ جيالػػػة  عػػػدـ صػػػحة الكفالػػػة القػػػكؿ األكؿ:

 .(1)كالحنابمة
فاحشػػػة كبطػػػبلف األجػػؿ، كقػػػاؿ بػػػو المؤقتػػػة إلػػى أجػػػؿ مجيػػػكؿ جيالػػة  صػػحة الكفالػػػةالقػػػكؿ الثػػػاني: 

 .(2)الحنفية
 أدلة القكؿ األكؿ:

ة المؤقتػػػة إلػػػى أجػػػؿ مجيػػػكؿ جيالػػػة القػػػائمكف بعػػػدـ صػػػحة الكفالػػػاسػػػتدؿ أصػػػحاب القػػػكؿ األكؿ ك 
 فاحشة، بأدلة مف المعقكؿ منيا:

 _غير متعارؼ عميو بيف الناس_. (3)عرؼ أصبلن ال يي  ذلؾ األجؿ ألف .1

 .(4)فيو بما كفمو ة الكفيؿليس لو كقت يستحؽ مطالب المكفكؿ لو .2

                                                           

 (.8/251كشاؼ القناع ) ،(؛ البيكتي5/489بحر المذىب ) ،الركياني (1)
المبسػػػػػػكط  ،(؛ السرخسػػػػػػي6/3بػػػػػػدائع الصػػػػػػنائع ) ،(؛ الكاسػػػػػػاني5/306ابػػػػػػف عابػػػػػػديف ) ، حاشػػػػػػيةابػػػػػػف عابػػػػػػديف (2)
(19/312.) 
 (.5/489بحر المذىب ) ،الركياني (3)
حاشػية الػركض المربػع  ،(؛ النجػدم2/131منتيػى اإلرادات ) شرح ،البيكتي(؛ 8/251كشاؼ القناع ) ،البيكتي (4)
(5/111.) 
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 .(1)تكقيت الكفالة إلى أجؿ مجيكؿ ييشٌكؿ خطران فمـ يجيز .3
 أدلة القكؿ الثاني:

فاحشة إلى أجؿ مجيكؿ جيالة  استدؿ أصحاب القكؿ الثاني كالقائمكف بصحة تكقيت الكفالة
 كبطبلف األجؿ، بأدلةو مف المعقكؿ منيا:

ىػػػػػذه جيالػػػػػة فاحشػػػػػة فػػػػػبل تتحمميػػػػػا الكفالػػػػػة فمػػػػػـ يصػػػػػح التأجيػػػػػؿ فبطػػػػػؿ كبقيػػػػػت الكفالػػػػػة  إف .1
  .(2)صحيحة

ال ك  فاسػػدان  فيبقػػى شػػرطان ، كال يحصػػؿ ذلػػؾ بيػػذا المفػػظ لمسػػتقبؿاألجػػؿ بػػذكر الزمػػاف فػػي ا فإ .2
 . (3)تبطؿ بو الكفالة

  .(4)ىذه اآلجاؿ ليس ليا سبب في إمكاف األداء .3

، كبالتػػػػالي فإنػػػػو ال ييشػػػػبو آجػػػػاؿ (5)مػػػػف اآلجػػػػاؿ المعركفػػػػة بػػػػيف التجػػػػار تليسػػػػ ىػػػػذه اآلجػػػػاؿ .4
  .(7)كال يتعارفيا الناس آجاالن ، (6)الناس

  .(8)تأجيميا بأجؿ متعارؼ لـ تبطؿ باآلجاؿ الفاسدة كالطبلؽ كالعتاؽصح يالكفالة  بما أف .5
 سبب الخالؼ:

فاحشػة إلػى األسػباب ت الكفالة إلى أجؿ مجيكؿ جيالػة يرجع اختبلؼ الفقياء في حكـ تكقي
 التالية:

ؿ الكفالػة إلػى أجػؿ مجيػكؿ جيالػة اعتبر أنو بتأجيػ فٍ فمى االختالؼ في االستدالؿ بالمعقكؿ:  .1
فاحشة خطران ألنو ليس لممكفكؿ لو كقت يستحؽ مطالبة الكفيؿ فيػو منػع تكقيػت الكفالػة إلػى 

                                                           

 (.5/101الشرح الكبير ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي4/419مغني )ال ،ابف قدامة المقدسي (1)
 (.6/3بدائع الصنائع ) ،الكاساني (2)
 (.19/312المبسكط ) ،السرخسي (3)
 (.3/241شرح مختصر الطحاكم ) ،الجصاص (4)
 (.2/299درر الحكاـ ) ،(؛ مبل خسرك19/312المبسكط ) ،السرخسي (5)
 (.3/241تحفة الفقياء ) ،(؛ السمرقندم6/3بدائع الصنائع ) ،الكاساني (6)
 (.3/241شرح مختصر الطحاكم ) ،الجصاص (7)
 (.8/440البناية ) ،(؛ العيني7/186العناية ) ،البابرتي (8)
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ػػ فاحشػػة،غيػػر أجػػؿ مجيػػكؿ جيالػػة  بػػيف النػػاس أجػػاز اعتبػػر أف ىػػذه اآلجػػاؿ متعارفػػة  فٍ كمى
 تكقيت الكفالة إلى أجؿ مجيكؿ جيالة فاحشة.

ػ الكفالػة:فاحشػة عمػى عقػد ؿ جيالػة في مدل تأثير األجؿ المجيػك االختالؼ .2 رأل أف  فٍ فمى
ذلؾ األجؿ ييشٌكؿ خطران بحيػث ال يكجػد لممكفػكؿ لػو كقػت يسػتحؽ فيػو مطالبػة الكفيػؿ أبطػؿ 

فاحشػة كلػيس فػي الكفالػة إلشكاؿ في األجؿ المجيػكؿ جيالػة رأل أف ا فٍ الكفالة كالشرط، كمى 
 إذ إف تكقيت الكفالة بأجؿ معمكـ جائز اعتبر الكفالة صحيحة كاألجؿ باطؿ.

 الراجِ:

ة المؤقتة إلػى أجػؿ مجيػكؿ مف خبلؿ ما سبؽ فالذم أراه راجحان ىك القكؿ بعدـ صحة الكفال
 فاحشة، لؤلسباب كالمسكغات التالية:جيالة 

فاحشة قد ييفضػي إلػى المنازعػة، كالشػريعة أغمقػت جيالة  تأجيؿ الكفالة إلى أجؿ مجيكؿإف  .1
التكافػؿ كالتعػاكف بػيف النػاس، كال شػؾ كؿ األبكاب التي قػد تيػؤدم إلػى ذلػؾ مػف بػاب تحقيػؽ 

تػـ بأف ىناؾ تناقض بيف أصػؿ الكفالػة الػذم ييعتبػر عقػدان مػف عقػكد االرتفػاؽ كبػيف م لػو إذا 
 فاحشة كالذم يؤدم إلى المنازعات كالخصكمات.تأجيمو إلى أجؿ مجيكؿ جيالة 

بعػد إنشػاء  مقصد الكفالػة تسػييؿ كصػكؿ المكفػكؿ لػو إلػى حقػو بتمميكػو المطالبػة مػف الكفيػؿ .2
فاحشػة ال يكػكف لممكفػكؿ لػو كقتػان ت الكفالة إلػى أجػؿ مجيػكؿ جيالػة عقد الكفالة، كعند تكقي

 يمكنو مف المطالبة بحقو كىذا ييخالؼ مقصد الكفالة.
كػأف يقػكؿ: أنػا كفيػؿ بػؾ إلػى كقػت  ،فاحشػةكفالػة إلػى أجػؿ مجيػكؿ جيالػة  يػر تكقيت ال .2

كع مػف اآلجػػاؿ المعركفػػة عنػد النػاس، كىػػذا النػالحصػاد أك العطػاء أك غيػر ذلػػؾ مػف اآلجػاؿ 
 إليو عمى قكليف: الكفالة تكقيتاختمؼ الفقياء في 

األصػح عنػد القػكؿ كىػك  فاحشػة،لكفالة إلى أجؿ مجيكؿ جيالة غير تكقيت ا يصح ال القكؿ األكؿ:
  .(1)كقكؿ عند الحنابمة الشافعية

 كالمالكيػة كقػاؿ بػو الحنفيػة فاحشػة،كفالة إلى أجؿ مجيكؿ جيالة غيػر تكقيت ال يصح القكؿ الثاني:
 .(2)كىك األصح عند الحنابمة كقكؿ عند الشافعية

                                                           

 (.4/418المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي498-5/489) بحر المذىب ،الركياني (1)
(؛ ابػف 498-5/489) بحػر المػذىب ،(؛ الركيػاني9/215الػذخيرة ) ،(؛ القرافػي6/3بػدائع الصػنائع ) ،الكاساني (2)

 (.4/418المغني ) ،قدامة المقدسي
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 أدلة القكؿ األكؿ:

كفالػػة إلػػى أجػػؿ مجيػػكؿ جيالػػة تكقيػػت ال صػػحةاسػتدؿ أصػػحاب القػػكؿ األكؿ كالقػػائمكف بعػػدـ 
 :كىك كالتالي قياسفاحشة بدليؿ مف الغير 

فاحشة قياسان عمى البيع بجامع أف كبلن كفالة إلى أجؿ مجيكؿ جيالة غير الال يصح تكقيت 
 .(1)منيما إثبات حؽ آلدمي

 أدلة القكؿ الثاني:

كفالػة إلػى أجػؿ مجيػكؿ جيالػة غيػر تكقيػت ال حاب القكؿ الثاني كالقائمكف بصػحةاستدؿ أص
 فاحشة بأدلة مف القياس كالمعقكؿ:

 مف القياس:

 .(2)العارية كاإلباحة بجامع أف كبلن منيا حؽ ال يقابمو عكضقياسان عمى يجكز 
 ترض عميو:ُيع

 ييعترض عمى ىذا الدليؿ مف كجييف:

 الكجو األكؿ:

 الكفالة تفارؽ العارية كاإلباحة:ف إ

، . أ كليػػذا لػػك أعػػاره إلػػى مػػدة كػػاف لػػو  أمػػا كجػػو مفارقتيػػا لمعاريػػة مػػف حيػػث أف العاريػػة ال تمػػـز
الرجكع فييا قبؿ انقضائيا، كلك تكفؿ لػو ببدنػو إلػى أجػؿ معمػـك لػـ تكػف لػو المطالبػة بػو قبػؿ 

أعرتؾ أحػد ىػذيف ، باإلضافة إلى أف العارية تجكز مف غير تعييف فمك قاؿ: (3)حمكؿ األجؿ
 .(4)ىذيف الرجميف لـ يجز ، كلك قاؿ تكفمت لؾ ببدف أحدكلو االنتفاع بأحدىما الكتابيف جاز

 .(5)خالؼ اإلباحة فإنو لك أباحو أحد الطعاميف جاز كلك تكفؿ ببدف أحد الرجميف لـ يجزكتي  . ب
 

                                                           

 (.2/134الكافي ) ،ابف قدامة المقدسي(؛ 14/47المجمكع ) ،النككم (1)
 (.5/498بحر المذىب ) ،يانيالرك  (2)
 (.6/347البياف ) ،(؛ العمراني14/48المجمكع ) ،النككم (3)
 (.5/498بحر المذىب ) ،(؛ الركياني6/347البياف ) ،(؛ العمراني14/48المجمكع ) ،( النككم4)
 (.14/47المجمكع ) ،النككم (5)
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 الكجو الثاني:

 يػر صػحيحغ ؛حؽ ال يقابمػو عػكض بجامع أف كبلن منيا العارية كاإلباحةقياس الكفالة عمى 
  .(1)مف في البيعبعقد فبل يجكز إلى أجؿ مجيكؿ كالث ألنو ضمف في ذمتو ماالن 

 مف المعقكؿ:

، فيصػػح تكقيتػػو إلػػى أجػػؿ مجيػػكؿ (3)بنػػي عمػػى المصػػمحةكم ،(2)مكضػػكع لمرفػػؽ عقػػد الكفالػػة .1
 جيالة غير فاحشة.

  .(4)ال يمنع مف حصكؿ المقصكد منو فصح تبرع مف غير عكض جعؿ لو أجبلن  الكفالة .2

كىذا ألف الجيالة ال تمنػع  ؛ليس بجيالة فاحشة فتحمميا الكفالة األجؿ إلى الحصاد كالعطاء .3
ال  في عقد الكفالة غير الفاحشة جيالةالك  ،لعينيا بؿ إلفضائيا إلى المنازعةمف جكاز العقد 

العقد ما ال يسامح في غيره إلمكاف استيفاء الحؽ  ىذاسامح في ألنو يي ؛ فضي إلى المنازعةتي 
  .(5)مف جية األصيؿ بخبلؼ البيع

  .(6)الكفالة إلى ىذه اآلجاؿ متعارفةبالتالي فإف بالعرؼ ك  الكفالةجكاز  إف .4

كبالتػالي فػإف تكقيػت الكفالػة  -كاألجػؿ كػذلؾ– ذكر زمػاف فػي المسػتقبؿما ذكر مف الحصاد  .5
 .(7)عمى كجو التأجيؿ إلى ذلؾ الزمف يصح

  .(8)أسباب قد يتعمؽ بيا إمكاف األداء ىذه اآلجاؿ .6

، فػػإذا جػػاز السػػمـ إلػػى الحصػػاد فػػؤلف أكلػػى مػػف السػػمـ إلػػى الحصػػاد الحصػػاد إلػػى ف الكفالػػةإ .7
  .(9)تجكز الكفالة مف باب أكلى

                                                           

 (.5/498بحر المذىب ) ،الركياني (1)
 (.5/489بحر المذىب ) ،الركياني (2)
 (.5/167العزيز شرح الكجيز ) ،الرافعي (3)
كشػاؼ القنػاع  ،(؛ البيػكتي5/106الشػرح الكبيػر ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي4/418مغني )ال ،ابف قدامة المقدسي (4)
(8/251.) 
 (.6/3بدائع الصنائع ) ،الكاساني (5)
 (.6/3بدائع الصنائع ) ،الكاساني (6)
 (.19/312المبسكط ) ،السرخسي (7)
 (.3/241شرح مختصر الطحاكم ) ،الجصاص (8)
 (.5/111حاشية الركض المربع ) ،النجدم (9)
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 :ُاعترض عميو

 كفالػػػةال األصػػػؿ فػػػيالسػػػمـ التأجيػػػؿ، ك  األصػػػؿ فػػػيبػػػيف السػػػمـ كالكفالػػػة حيػػػث إف  ىنػػػاؾ فػػػرؽ
  .(1)غرامة فافترقا كالكفالة، كالسمـ معاكضةالحمكؿ، 

 سبب الخالؼ:

اختبلؼ الفقياء في حكـ تكقيت الكفالة إلى أجؿ مجيكؿ جيالة غير فاحشة إلى األسباب  يرجع
 التالية:
ػػ :فػػي مبػػدأ الجيالػػة فػػي أجػػؿ الكفالػػة االخػػتالؼ .1 باطمػػة لعينيػػا رأل أف الجيالػػة  فٍ فمػػنيـ مى

فاحشػة؛ ألف الكفالػة مطمقػان حتػى لػك كانػت جيالػة غيػر  ال تجػكزكبالتالي فإف جيالػة األجػؿ 
ػإثبات  نمػا إلفضػائيا رأل أف الجيالػة الباطمػة فٍ مػاؿ آلدمػي، كمػنيـ مى  ليسػت باطمػة لعينيػا كا 

لككنيػػا  فاحشػػة ال تفضػػي إلػػى منازعػػةإلػػى أجػػؿ مجيػػكؿ جيالػػة غيػػر إلػػى المنازعػػة كالكفالػػة 
 متعارؼ عمييا.

لتأجيػؿ إلػى أجػؿ مجيػكؿ قاس الكفالة عمى البيع في منػع ا فٍ فمنيـ مى  تعارض أدلة القياس: .2
قاسػيا عمػى العاريػة  فٍ فاحشة بجامع أف كبلن منيما إثبػات مػاؿ آلدمػي، كمػنيـ مىػجيالة غير 

ا حػؽ ال فاحشة بجامع أف كبلن منيػة غير كاإلباحة في جكاز التأجيؿ إلى أجؿ مجيكؿ جيال
 ييقابمو عكض.

 الراجِ:

فاحشػة، كأسػباب كفالة إلػى أجػؿ مجيػكؿ جيالػة غيػر مف خبلؿ ما سبؽ فإنني أرل صحة ال
 الترجيح كالتالي:

ف ىذه اآلجػاؿ متعػارؼ عمييػا بػيف النػاس، كالمعػركؼ عرفػان كالمشػركط شػرطان، فتكػكف تمػؾ إ .1
 اآلجاؿ بمثابة اآلجاؿ المعمكمة.

كمػػا أف تمػػؾ اآلجػػاؿ قػػد يتعمػػؽ بيػػا إمكػػاف أداء الحػػؽ، كبالتػػالي فإنيػػا ال تمنػػع مػػف حصػػكؿ  .2
 د بؿ تيسيؿ الكصكؿ لمحقكؽ.المقصك 

                                                           

 (. 4/499النجـ الكىاج ) ،(؛ الدميرم2/242أسنى المطالب ) ،زكريا األنصارم (1)
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حشػػػة ىػػػك المناسػػػب لمقاصػػػد فاكفالػػػة إلػػػى أجػػػؿ مجيػػػكؿ جيالػػػة غيػػػر ف مكضػػػكع تكقيػػػت الإ .3
قيتيػا إلػى أجػؿ مجيػكؿ جيالػة تك يكػكف عقد الكفالة مكضػكع لمرفػؽ ف كأف خصكصان الشريعة، 

 فاحشة فيو زيادة ارتفاؽ كىذا ما ترنك الشريعة إلى تحقيقو.غير 
 ف صيغة عقد الكفالة معمقة عمى شرط:الشرط الثالث: أال تكك

  اختمؼ الفقياء في حكـ تعميؽ الكفالة عمى شرط عمى أربعة أقكاؿ:
كالػػػػراجح عنػػػػػد  األصػػػػح عنػػػػد الشػػػػافعيةتعميػػػػؽ الكفالػػػػة عمػػػػى شػػػػرط، كىػػػػذا  يصػػػػحال  :ألكؿالقػػػػكؿ ا
 .(1)الحنابمة

 .(2)كقكؿ عند الحنابمة تعميؽ الكفالة عمى شرط، كىذا قكؿ عند الشافعية صحي :نيالقكؿ الثا

ال فػبل (3)تصح الكفالة إذا عمقت عمػى شػرط مبلئػـ القكؿ الثالث: ، كقػاؿ (4)كمكافػؽ لمقتضػى العقػد كا 
 .(5)بو الحنفية كالمالكية

 .(6)، كىذا قكؿ عند الشافعيةالماؿ كفالةصح تعميؽ كفالة البدف دكف يالقكؿ الرابع: 

 

 
                                                           

المغنػي  ،(؛ ابف قدامة المقدسي3/213حتاج )مغني الم ،(؛ الخطيب الشربيني5/269لمحتاج )تحفة ا ،الييتمي (1)
 (.5/213اإلنصاؼ ) ،(؛ المرداكم4/419)
المغنػي  ،(؛ ابػف قدامػة المقدسػي3/213حتػاج )مغني الم ،(؛ الخطيب الشربيني4/456لمحتاج )نياية ا ،الرممي (2)
 (.5/213اإلنصاؼ ) ،(؛ المرداكم4/419)
، كمثالػػو: إذا اسػػتحؽ شػػرطان لكجػػكب الحػػؽكالشػػرط المبلئػػـ فػػي الكفالػػة ال يخمػػك مػػف أف يكػػكف أحػػد ثبلثػػة أنػػكاع:  (3)

شػػرطان لتعػػذر فأنػػا كفيػػؿ، أك  -المكفػػكؿ عنػػو–، كمثالػػو: إذا قػػدـ زيػػد شػػرطان إلمكػػاف االسػػتيفاءالمبيػػع فأنػػا كفيػػؿ، أك 
ك جػاء ، كمثالو: إذا غاب عف البمدة أك إذا مات فأنا كفيؿ، أما الشرط غير المبلئـ كقكلو: إف ىبت الػريح أيفاءاالست

تبيػػػيف  ،(؛ الزيمعػػػي7/174شػػػرح فػػػتح القػػػدير ) ،(؛ ابػػػف اليمػػػاـ185-7/183العنايػػػة ) ،المطػػػر فأنػػػا كفيػػػؿ، البػػػابرتي
 (.154-4/153الحقائؽ )

ال فبل أم أف الكفالػة غيػر صػحيحة إذا كػاف الشػرط غيػر مبلئػـ لمقتضػى العقػد، إال أف بعػض الفقيػاء اعتبػركا  (4) كا 
سػػدة أف الكفالػػة صػػحيحة كالشػػرط باطػػؿ كذلػػؾ ألف الكفالػػة لٌمػػا صػػح تعميقيػػا بالشػػرط المبلئػػـ لػػـ تبطػػؿ بالشػػركط الفا

 (. 7/175شرح فتح القدير ) ،بف اليماـ(؛ ا5/307ابف عابديف ) حاشية ،كالطبلؽ كالعتاؽ، ابف عابديف
(؛ ابػػػػف رشػػػػد 560-3/559ئؽ )النيػػػػر الفػػػػا ،(؛ ابػػػػف نجػػػػيـ306-5/305بػػػػف عابػػػػديف )حاشػػػػية ا ،ابػػػػف عابػػػػديف (5)

 (.9/219الذخيرة ) ،(؛ القرافي3/338حاشية الدسكقي ) ،(؛ الدسكقي2/380المقدمات المميدات ) ،القرطبي
 (.3/213مغني المحتاج ) ،الخطيب الشربيني (6)
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 :كؿأدلة القكؿ األ 

كالقػػػائمكف بعػػػدـ صػػػحة تعميػػػؽ الكفالػػػة عمػػػى شػػػرط، بأدلػػػةو مػػػف  كؿاأل اسػػػتدؿ أصػػػحاب القػػػكؿ  
 القياس كالمعقكؿ:

 مف القياس: 

الكفالة ال يجكز تعميقيا عمى الشرط قياسان عمى البيع بجػامع أف كػبلن منيمػا عقػد، كالعقػكد ال  .1
 .(1)تقبؿ التعميؽ

أف كػبلن منيمػػا إثبػػات كمػا أف الكفالػػة ال يجػكز تعميقيػػا عمػى الشػػرط قياسػان عمػػى اليبػة بجػػامع  .2
  .(2)حؽ آلدمي

 مف المعقكؿ:

  .(3)فمـ يجزؽ الكفالة عمى الشركط يشكؿ خطران تعمي 
 :نيأدلة القكؿ الثا

 كالقائمكف بصحة تعميؽ الكفالة عمى شرط، بأدلةو مف المعقكؿ: لثانياستدؿ أصحاب القكؿ ا 

  .(4)كالطبلؽ عمى شرط اتعميقي إنو يجكز، فالكفالة القبكؿ ال يشترط في بما أف .1

  .(5)إلى سبب الكجكد، فيجب أف يصح كفالةمل ةضافإ تعميؽ الكفالة .2

  .(6)مكجب الكفالة كمقتضاىا، فصح اشتراطو بمثابة يعتبر الشرط ىذا إف .3

 ، فصح تعميقيا عمى الشرط.(7)بيني عمى المصمحة تعميؽ الكفالة عمى الشرط .4
 

                                                           

 (.4/504النجـ الكىاج ) ،(؛ الدميرم3/213مغني المحتاج ) ،الخطيب الشربيني (1)
 (.5/101الشرح الكبير ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي4/419مغني )ال ،ابف قدامة المقدسي (2)
 (.5/101الشرح الكبير ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي4/419مغني )ال ،ابف قدامة المقدسي (3)
الػػػنجـ الكىػػػاج  ،(؛ الػػػدميرم4/456نيايػػػة المحتػػػاج ) ،(؛ الرممػػػي3/213مغنػػػي المحتػػػاج ) ،الشػػػربينيالخطيػػػب  (4)
(4/504.) 
 (.5/101الشرح الكبير ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي4/419مغني )ال ،ابف قدامة المقدسي (5)
 (.5/106الشرح الكبير ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي4/419مغني )ال ،ابف قدامة المقدسي (6)
 (.5/167العزيز شرح الكجيز ) ،الرافعي (7)
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 أدلة القكؿ الثالث:

الثالث كالقػائمكف بجػكاز تعميػؽ الكفالػة عمػى شػرط مبلئػـ لمقتضػى العقػد استدؿ أصحاب القكؿ  
 دكف غيره مف الشركط، بأدلةو مف القرآف كالمعقكؿ:

 مف القرآف:

َْن َجاَء بِِه ِْحُْل َبِعٍر َوَأَىا بِِه َزِعومٌ ] قكلو تعالى: 
[َودِ

(1).  

 كجو الداللة:

عمػى المجػيء فكػاف معمقػان  ،كذلؾ الشرط سبب لكجػكب الحمػؿ ،الشرطعمى نو عمؽ الكفالة إ  
  .(2)بالصاع كشريعة مف قبمنا شريعة لنا ما لـ تنسخ

 عترض عميو:يُ 

 ييعترض عمى كجو الداللة مف اآلية بكجييف:  

 الكجو األكؿ:

نما مف باب   فػي _كىنا  ،ألف الكفالة التزاـ عف الغير الجعالة؛اآلية ليست مف باب الكفالة كا 
 .(3)التـز عف نفسو _اآلية

 الكجو الثاني:

  .(4)؛ ألنيا تشتمؿ عمى جيالة المكفكؿ لواآلية متركؾ ظاىرب العمؿ 
 عميو: ُيجاب

 عمى الكجو األكؿ: لجكابا

الكفيؿ، كبالتػالي فػإف اآليػة محمكلػة عمػى الكفالػة بػأف يكػكف لمممػؾ رسػكؿ  أحد معانيالزعيـ 
َْن َجاَء بِِه ِْحُْل َبِعٍر َوَأَىا بِِه َزِعومٌ ] :الممؾ يقػكؿ إففينادم ىذا الرسكؿ بالناس كيقكؿ: 

[َودِ
 بػذلؾأم  (5)

                                                           

 .]72يكسؼ: [ (1)
(؛ 4/153تبيػػػػيف الحقػػػػائؽ ) ،(؛ الزيمعػػػػي6/368البحػػػر الرائػػػػؽ ) ،(؛ ابػػػػف نجػػػػيـ7/25ركح المعػػػػاني ) ،األلكسػػػي (2)

 (.20/3المبسكط ) ،السرخسي
 (.14/3المجمكع ) ،(؛ النككم7/184العناية ) ،(؛ البابرتي20/3المبسكط ) ،السرخسي (3)
 (.7/184العناية ) ،البابرتي (4)
 .]72يكسؼ: [ (5)
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  .(1)عف الممؾ ال عف نفسو فتتحقؽ حقيقة الكفالة فيككف ضامنان  الحمؿ الذم عمى الممؾ كفيؿ
 عمى الكجو الثاني:  الجكاب

ضافتيا إلى سبب الكجكب، كعدـ  إف في اآلية أمريف: ذكر الكفالة مع جيالة المكفكؿ لو، كا 
، فإنػػو يجػػكز أف تينسػػخ مػػف جيػػة الجيالػػة كتبقػػى (2)جػػكاز أحػػدىما بػػدليؿ ال يسػػتمـز عػػدـ جػػكاز اآلخػػر

 .(3)معمكالن بيا مف جية التعميؽ
 مف المعقكؿ:

، كبالتػػػػالي فيػػػػي مكافقػػػػة (4)الحػػػػؽالشػػػػركط المبلئمػػػػة لمقتضػػػػى العقػػػػد أسػػػػباب لمكصػػػػكؿ إلػػػػى  .1
لػو كىػك الكصػكؿ إلػى الحػؽ مػف جيػة الكفيػؿ عنػد تعػذر  تلمػا شػرع ةمحققػلمقصكد الكفالة 

 .(5)الكصكؿ إليو مف قبؿ األصيؿ

كبالتػالي فإنػو  -كاألصؿ أف التمميؾ ال يجكز تعميقو عمى شرط- ،الكفالة فييا معنى التمميؾ .2
 فيكػػكف مبلئمػػان  كػػاف سػػببان فػػي الكصػػكؿ إلػػى الحػػؽ بالشػػرط إال شػػرطان  الكفالػػة ال يجػػكز تعميػػؽ
 .(6)لمعقد فيجكز

، فػػي حػػيف أف (7)لػػو بػػو ىكفييػػفػػبل بػػد أف دمػػي اآلحػػؽ  المبلئػػـ إنمػػا ايشػػترط مػػف أجػػؿ الشػػرط .3
 .(9)، ألنيا جيالة فاحشة(8)التعميؽ بالشركط غير المبلئمة تعميؽ بالخطر

  .(10)ف غيرهالكفالة جكازىا بالعرؼ كالعرؼ في مثؿ ىذا الشرط دك  .4

 

                                                           

 (.7/185العناية ) ،(؛ البابرتي4/153تبييف الحقائؽ ) ،(؛ الزيمعي7/173شرح فتح القدير ) ،ابف اليماـ (1)
 (.7/185العناية ) ،البابرتي (2)
 (.4/153تبييف الحقائؽ ) ،(؛ الزيمعي7/173شرح فتح القدير ) ،ابف اليماـ (3)
تبيػػػػػػيف الحقػػػػػػائؽ  ،(؛ الزيمعػػػػػػي7/174شػػػػػػرح فػػػػػتح القػػػػػػدير ) ،(؛ ابػػػػػػف اليمػػػػػػاـ185-7/183العنايػػػػػػة ) ،البػػػػػابرتي (4)
(4/153،154.) 
 (.6/4بدائع الصنائع ) ،الكاساني (5)
 (.6/4بدائع الصنائع ) ،الكاساني (6)
 (.6/220منح الجميؿ ) ،عميش (7)
 (.2/155المباب ) ،(؛ الميداني5/306ية ابف عابديف )حاش ،ابف عابديف (8)
 (.2/183االختيار ) ،المكصمي (9)
 (.6/4بدائع الصنائع ) ،الكاساني (10)
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 أدلة القكؿ الرابع:

استدؿ أصحاب القكؿ الرابع كالقػائمكف بصػحة تعميػؽ كفالػة البػدف عمػى الشػرط كبعػدـ صػحة 
 تعميؽ كفالة الماؿ، بدليؿ مف المعقكؿ:

كفالػة بخػبلؼ ، (1)لممسػاعدة فػي إحضػار مػف عميػو الحػؽ مبنية عمى الحاجة البدف كفالة إف
  .(2)لتعمقيا باألمكاؿ كجكبيا بالشركطفإنو ال يجكز أف يتعمؽ  الماؿ

 عترض عميو:يُ 

 ال فرؽ بيف كفالة البدف ككفالة الماؿ فالمقصد منيما كاحد.

 :سبب الخالؼ

 يرجع اختبلؼ الفقياء في حكـ تعميؽ الكفالة عمى شرط، لؤلسباب التالية:

اُل ] قكلػو تعػالى:ك النصػكص: في تأكيػؿ االختالؼ .1 َاْن َجااَء بِاِه ِْحْ
[َبِعاٍر َوَأَىاا بِاِه َزِعاومٌ َودِ

(3) ،
ػػ رأل أف الكفالػػة كردت فييػػا الكفالػػة معمقػػة عمػػى شػػرط كىػػذا الشػػرط سػػبب لكجػػكب  فٍ فمػػنيـ مى

الحمػػؿ، كبالتػػالي فإنػػو يجػػكز تعميػػؽ الكفالػػة عمػػى الشػػرط المبلئػػـ المناسػػب لمقتضػػى العقػػد، 
نما مف باب العمالة كبالتالي فإنو ال  فٍ كمنيـ مى  رأل أف اآلية ليست أصبلن كبابان في الكفالة كا 

 يصح تعميؽ الكفالة عمى الشرط مطمقان.

ػ االختالؼ في استدالليـ بالمعقكؿ: .2 اعتبػر أف تعميػؽ الكفالػة عمػى الشػرط يشػكؿ خطػران  فٍ فمى
اعتبػر أف الشػرط إنمػا ايشػترط مػف  فٍ اعتبر أف الشرط مكجب لمكفالػة أجازىػا كمىػكمف  ،منعيا

ػ ،أجؿ حؽ اآلدمػي أجػاز التعميػؽ عمػى الشػرط المبلئػـ دكف غيػره فػٌرؽ بػيف كفالػة البػدف  فٍ كمى
كالمػػاؿ مػػف حيػػث أف كفالػػة البػػدف مبنيػػة عمػػى الحاجػػة أجػػاز تعميػػؽ كفالػػة البػػدف كمنػػع تعميػػؽ 

 كفالة الماؿ.
ػػ :طثػػر المترتػػب عمػػى تعميػػؽ الكفالػػة عمػػى شػػر األ فػػي  االخػػتالؼ .3 رأل أف تعميػػؽ  فٍ فمػػنيـ مى

ػػ  فٍ الكفالػػة عمػػى الشػػرط تعميػػؽ عمػػى الخطػػر كبالتػػالي فإنػػو ال يجػػكز التعميػػؽ مطمقػػان، كمػػنيـ مى
رأل أف ىناؾ مف الشركط ما تكػكف أسػباب لمكصػكؿ إلػى الحػؽ فأجػاز التعميػؽ عمػى الشػرط 

ػػمبلئػػـال فأجػػاز  الشػػركط مبنيػػة عمػػى المصػػمحة، كالقبػػكؿ غيػػر مشػػترط اعتبػػر أف فٍ ، كمػػنيـ مى
                                                           

 (.3/213مغني المحتاج ) ،الخطيب الشربيني (1)
 (.3/241تحفة الفقياء ) ،السمرقندم (2)
 .]72يكسؼ: [ (3)
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ػػ اعتبػػر أف كفالػػة البػػدف مبنيػػة عمػػى الحاجػػة بخػػبلؼ كفالػػة المػػاؿ  فٍ التعميػػؽ مطمقػػان، كمػػنيـ مى
 فأجاز التعميؽ في كفالة البدف دكف كفالة الماؿ.

 الراجِ:

مبلئمػػػان ذا كػػػاف مػػػف خػػػبلؿ العػػػرض السػػػابؽ فػػػإنني أرل جػػػكاز تعميػػػؽ الكفالػػػة عمػػػى الشػػػرط ا
 ، لؤلسباب كالمسكغات التالية:لمقتضى العقد

ط المبلئـ سبب لمكصكؿ إلى الحقكؽ، كبالتالي فإنو ال يتعارض مع أصؿ التعميؽ عمى الشر  .1
 الكفالة.

ضػياف جػكاز الشػركط المبلئمػة لمعقػد، محاجػة، كالعػرؼ كالحاجػة يقتالكفالة جكازىا بػالعرؼ كل .2
 فالمعركؼ عرفان كالمشركط شرطان.

الكفالػػة فييػػا معنػػى التمميػػؾ، كالتمميػػؾ ال يقبػػؿ التعميػػؽ إال مػػا كػػاف مبلئمػػان كمناسػػبان لمقتضػػى  .3
 العقد.
  ثانيان: الكفيؿ:

 ، كييشترط في الكفيؿ شرطاف كىما كالتالي:(2)، الذم يضمف الماؿ أك النفس(1)كىك الممتـز
 :(3)أىالن لمتبرع الكفيؿ أف يككفالشرط األكؿ: 

 فػػي عقػػد الكفالػػة كأىميػػة التبػػرع ،(4)أف عقػػد الكفالػػة عقػػد تبػػرعكيرجػػع اشػػتراط ىػػذا الشػػرط إلػػى 
 فإنػو ذلػؾكبنػاءن عمػى  ،(5)كالرشػد كالحريػة( كالعقػؿ البمػكغكىي كالتالي: )بكجكد عدة أمكر تتحقؽ 

باإلضػػافة إلػػى  ،(6)كالعبػػد كالسػػفيو كفالػػة الصػػبي كالمجنػػكف ال بػػد مػػف بيػػاف آراء الفقيػػاء فػػي حكػػـ

                                                           

 (.6/345البحر الرائؽ ) ،ابف نجيـ (1)
 (.2/757النتؼ في الفتاكل ) ،السٍُّغدم (2)
مغنػػػػي المحتػػػػاج  ،(؛ الخطيػػػػب الشػػػػربيني7/31اإلكميػػػػؿ )التػػػػاج ك  ،(؛ المػػػػكاؽ4/146يػػػػيف الحقػػػػائؽ )تب ،الزيمعػػػػي (3)
 (.4/117شرح الزركشي ) ،(؛ الزركشي3/199)
(؛ 3/214حتػػاج )مغنػػي الم ،(؛ الخطيػػب الشػربيني9/192لػذخيرة )ا ،(؛ القرافػػي6/5)بػػدائع الصػنائع  ،الكاسػاني (4)

 (.2/130الكافي ) ،ابف قدامة المقدسي
(؛ 3/330حاشػػية الدسػػكقي ) ،(؛ الدسػػكقي29مرشػػد الحيػػراف )ص ،(؛ قػػدرم2/296درر الحكػػاـ ) ،مػػبل خسػػرك (5)

 (.130-2/129الكافي ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي3/199مغني المحتاج ) ،الخطيب الشربيني
ف –صحة كفالة العبػد مطمقػان  األكؿ:القكؿ  اختمؼ الفقياء في حكـ كفالة العبد عمى قكليف: كفالة العبد: (6) حتػى كا 

حػػدل الػػركايتيف عنػػد الحنابمػػ، كقػػاؿ بػػو الظاىريػػة كىػػك أحػػد قػػكلي الشػػاف-لػػـ يػػأذف لػػو سػػيده الحػػاكم  ،المػػاكردم ة،عية كا 
عػدـ صػحة  القكؿ الثػاني: ،(6/404المحمػى ) ،ابف حـز، (194-5/193اإلنصاؼ ) ،(؛ المرداكم6/457الكبير )

 =ف سيده، كقاؿ بو الحنفية كالمالكية كالحنابمة كىك القكؿ األصػح عنػد الشػافعية كالركايػة الصػحيحةكفالة العبد إال بإذ
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العزيػػز شػػرح الػػكجيز  ،(؛ الرافعػػي7/31التػػاج كاإلكميػػؿ ) ،(؛ المػػكاؽ6/6بػػدائع الصػػنائع ) ،الكاسػػاني ،عنػػد الحنابمػػة=
كالقائمكف بصحة  دؿ أصحاب القكؿ األكؿاستأدلة القكؿ األكؿ:  (،194-5/193اإلنصاؼ ) ،(؛ المرداكم5/147)

تجػكز كفالػة العبػػد قياسػان عمػى إقػػراره مػػف القيػاس:  كفالػة العبػد ميطمقػان بأدلػػة مػف القيػاس كالمعقػكؿ عمػػى النحػك التػالي:
المبػدع  ،(؛ ابف مفمػح5/147العزيز شرح الكجيز ) ،الرافعي ،باإلتبلؼ بجامع أف كبلن منيما ال ضرر فيو عمى السيد

إف ىذا القياس قياس مع الفارؽ حيث إف الكفالة إيجػاب مػاؿ عمػى نفسػو، كاإلقػرار إخبػار ُيعترض عميو: ، (4/236)
البيػػاف  ،(؛ العمرانػػي14/11المجمػػكع ) ،النػػككم ،إف العبػػد مكمػػؼ كلػػو قػػكؿ صػػحيحمػػف المعقػػكؿ: بحػػؽ عمػػى نفسػػو، 

ابػف  ،(، كبالتالي فيك مف أىؿ التصرؼ كبناءن عمى ذلػؾ فػإف تصػرفو صػحيح بمػا ال ضػرر فيػو عمػى السػيد6/308)
(، كالكفالػػة ال يترتػػب عمييػػا إلحػػاؽ 5/76الشػػرح الكبيػػر ) ،(؛ ابػػف قدامػػة المقدسػػي4/405المغنػػي ) ،قدامػػة المقدسػػي

إف ُيعترض عميػو:  (،10/125كفاية النبيو ) ،بف الرفعة(؛ ا6/457الحاكم الكبير ) ،الماكردم ،ضرر بالسيد فتصح
كفايػة  ،ابػف الرفعػة ،في الضماف إضراران بالسيد؛ ألنو مستحؽ إرث مالو بالكالء، إذا أعتقو، كثبػكت الػديف يمنػع اإلرث

ا أذف لػو استدؿ أصحاب القكؿ الثاني كالقائمكف بعدـ صحة كفالػة العبػد إال إذأدلة القكؿ الثاني: (، 10/126النبيو )
.ال تجػكز كفالػة العبػد إال بػإذف سػيده قياسػان عمػى 1مػف القيػاس: سيده بأدلة مف القيػاس كالمعقػكؿ عمػى النحػك التػالي:

البيػاف  ،(؛ العمرانػي14/11المجمػكع ) ،النػككم ،المير في عقد النكػاح بجػامع أف كػبلن منيمػا إثبػات مػاؿ آلدمػي بعقػد
الحػػاكم  ،المػػاكردم ،ف سػػيده قياسػػان عمػػى البيػػع بجػػامع أف كػػبلن منيمػػا عقػػد.ال تجػػكز كفالػػة العبػػد إال بػػإذ2(، 6/308)

.ال تجكز كفالة العبد إال بػإذف سػيده قياسػان عمػى نػذر الصػدقة بجػامع أف كػبلن منيمػا تبػرع بػالتزاـ 3(، 6/457الكبير )
فالػة عقػد تضػػمف .الك1مػػف المعقػكؿ: (، 4/236المبػدع ) ،(؛ ابػف مفمػح4/406المغنػػي ) ،ابػف قدامػة المقدسػي ،مػاؿ

يجػػاب مػػاؿ فمػػـ يصػػح إال بػػإذف السػػيد ألف المنػػع كالحجػػر لحقػػو فػػزاؿ بإذنػػو (؛ ابػػف 14/9المجمػػكع ) ،النػػككم ،التػػزاـ كا 
الػذخيرة  ،(؛ القرافػي6/6بػدائع الصػنائع ) ،الكاساني ،.إف عقد الكفالة عقد تبرع2(، 2/130الكافي ) ،قدامة المقدسي

(، كال يصػير العبػد 2/130الكػافي ) ،(؛ ابػف قدامػة المقدسػي3/214محتاج )مغني ال ،(؛ الخطيب الشربيني9/192)
حاشػػية الدسػػكقي  ،الدسػػكقي ،مػػف أىػػؿ التبػػرع إال بػػإذف سػػيده، كبالتػػالي إذف السػػيد شػػرط فػػي االتصػػاؼ بأىميػػة التبػػرع

 ،ف يمنػع اإلرث.إف في الضماف إضراران بالسيد؛ ألنو مستحؽ إرث مالو بػالكالء، إذا أعتقػو، كثبػكت الػدي3(، 3/330)
إف حكػـ اإلرث ال يمنػع الكفالػة، بخػبلؼ حكػـ الممػؾ؛ كليػذا ال ُيعترض عميػو: (، 10/126كفاية النبيو ) ،ابف الرفعة

ف تضػػرر ُيجػػاب عميػػو: (، 10/126كفايػػة النبيػػو ) ،ابػػف الرفعػػة ،يمنػػع اإلقػػرار، كالممػػؾ يمنػػع اإلقػػرار فيػػو إف السػػيد كا 
انجبػػر بػػدخكؿ المبيػػع فػػي ممكػػو عػػاجبلن، بخػػبلؼ ديػػف الكفالػػة؛ فإنػػو ال جػػابر لػػو بتعمػػؽ الػػثمف بتركتػػو بعػػد عتقػػو، فقػػد 

(، كذلػؾ ألنػو 10/126كفاية النبيو ) ،ابف الرفعة ،_خصكصان إذا كاف بغير إذف المضمكف عنو_ ال عاجبلن كال آجبلن 
.االخػتالؼ 1 سباب التاليػة:يرجع اختبلؼ الفقياء في حكـ كفالة العبد إلى األسبب الخالؼ: ال يمتمؾ شيئان بالكفالة، 

فمف رأل أف كفالة العبد صحيحة ميطمقان قاسيا عمى اإلقرار، كمف رأل أف كفالة العبػد ال تصػح إال  في أدلة القياس:
فمػف  اختالفيـ في االستدالؿ بػالمعقكؿ:.2إف أذف لو سيده قاسيا عمى كؿ مف المير في عقد النكاح كالبيع كالنػذر، 

ميطمقػػان اسػػتدؿ بػػػأف العبػػد مكمػػؼ صػػحيح التصػػرؼ بمػػػا ال ضػػرر فيػػو عمػػى السػػيد كالسػػػيد ال رأل صػػحة كفالػػة العبػػد 
يجػاب مػاؿ كىػذا ال يجػكز إال بػإذف السػيد لمػا فيػو مػف إضػرار  يتضرر بالكفالة، كمف منػع اسػتدؿ بػأف الكفالػة التػزاـ كا 

أرل عػدـ صػحة كفالػة العبػد ميطمقػان  مف خبلؿ السابؽ فػإننيالراجِ: بالسيد باإلضافة إلى أف العبد ليس أىبلن لمتبرع، 
.إف تصػرؼ العبػد بغيػر إذف سػػيده 2إف العبػد ال يممػؾ مػف أمػره شػيء، فػأمره مككػكؿ إلػى سػيده، .1 لؤلسػباب التاليػة:

فيػػو إضػػرار بالسػػيد، فكفالػػة المػػاؿ فييػػا تضػػييع لممػػاؿ الػػذم يسػػتحقو السػػيد بعػػد عتػػؽ العبػػد، ككفالػػة البػػدف فييػػا تفكيػػت 
 ا أف العبد ليس أىبلن لمتبرع كي يتبرع، كال جائز التصرؼ كي يتصرؼ كتصح تصرفاتو..كم3لخدمة السيد، 
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عمػى النحػك  تفصيؿ في حكـ كفالة كؿ كاحػد مػنيـ، كالكفالة المريض مرض المكت ككفالة المرأة
 :التالي

  كفالة الصبي: .1

 اختمؼ الفقياء في حكـ كفالة الصبي عمى قكليف:
: كفالػػػة الصػػػبي ال تصػػػح مطمقػػػان، كقػػػاؿ بػػػو الحنفيػػػة كالمالكيػػػة كالشػػػافعية كىػػػذه الركايػػػة القػػػكؿ األكؿ

 .(1)الصحيحة عند الحنابمة
إحػػدل ، كىػػذه صػػحة كفالػػة الصػػبي المميػػز، ك عػػدـ صػػحة كفالػػة الصػػبي غيػػر المميػػزالقػػكؿ الثػػاني: 

 .(2)عند الحنابمة الركايتيف

 األدلة:

 أدلة القكؿ األكؿ:

 القيػػاس اسػػتدؿ أصػػحاب القػػكؿ األكؿ كالقػػائمكف بعػػدـ صػػحة كفالػػة الصػػبي مطمقػػان، بأدلػػة مػػف
 :عمى النحك التالي المعقكؿك 

 مف القياس:

 .(3)بجامع أف كبلن منيما إيجاب ماؿ بعقد بيعوال تصح كفالة الصبي قياسان عمى 

 مف المعقكؿ:

  .(4)كالصبي تبرعلم عقد تبرع فبل تنعقد ممف ليس أىبلن  الكفالة . أ

  .(5)لعدـ ذمة الصبي . ب

  .(6)هصبي لعدـ رشدال صح مفتتصرؼ مالي، فبل  بما أف كفالة الماؿ . ت

                                                           

العزيػػػػػز شػػػػػرح الػػػػػكجيز  ،(؛ الرافعػػػػػي3/330حاشػػػػػية الدسػػػػػكقي ) ،(؛ الدسػػػػػكقي6/5بػػػػػدائع الصػػػػػنائع ) ،الكاسػػػػػاني (1)
 (.5/192اإلنصاؼ ) ،(؛ المرداكم5/146)
 (.5/192اإلنصاؼ ) ،(؛ المرداكم4/235المبدع ) ،ابف مفمح (2)
كشػاؼ القنػاع  ،(؛ البيػكتي4/235المبػدع ) ،(؛ ابػف مفمػح6/307البياف ) ،(؛ العمراني14/9المجمكع ) ،النككم (3)
(8/231.) 
 (.6/5بدائع الصنائع ) ،الكاساني (4)
 (.9/192الذخيرة ) ،القرافي (5)
 (.4/482النجـ الكىاج ) ،(؛ الدميرم3/199مغني المحتاج ) ،الخطيب الشربيني (6)
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  .(1)الرتفاع القمـ عنو . ث

حتػػػى كلػػػك كػػػاف  لعػػػدـ صػػػحة تصػػػرفوكذلػػػؾ  (2)الكفالػػػة ال تصػػػح كسػػػائر تصػػػرفات الصػػػبي . ج
  .(3)مميزان 

 أدلة القكؿ الثاني:

استدؿ أصحاب القكؿ الثاني كالقائمكف بعدـ صحة كفالة الصبي غير المميز كبصحة كفالػة 
 :بأدلة عمى النحك التاليالصبي المميز، 

 كفالة الصبي  ير المميز:دليؿ عدـ صحة  . أ

قػػرا ره بجػػامع أف كػػبلن مػػنيـ ال تجػػكز كفالػػة الصػػبي غيػػر المميػػز قياسػػان عمػػى عػػدـ صػػحة نػػذره كا 
  .(4)إيجاب كالتزاـ ماؿ

 دليؿ صحة كفالة الصبي المميز: . ب

  .(5)و بإذف كليواتصحة إقراره كتصرفل

 رض عميو:ُيعت

 التػػزاـ مػػاؿ ال فائػػدة لػػو فيػػو فمػػـ يصػػح منػػو كػػالتبرع كالنػػذر الكفالػػة ؛ ألفال يصػػح ىػػذا الجمػػع
  .(6)بخبلؼ البيع

 سبب الخالؼ:

 يرجع اختبلؼ الفقياء في حكـ كفالة الصبي إلى األسباب التالية:
رأل عدـ صحة كفالة الصبي ميطمقان نظر إلى عدـ  فٍ فمى  االختالؼ في االستدالؿ بالمعقكؿ: - أ

ػػػ فػػػٌرؽ رأل أف الصػػػبي المميػػػز أىػػػؿ لمتبػػػرع جػػػائز التصػػػرؼ  فٍ رشػػػده كارتفػػػاع القمػػػـ عنػػػو، كمى
 بخبلؼ غير المميز.

                                                           

 (.6/461الحاكم الكبير ) ،الماكردم (1)
 (.5/146العزيز شرح الكجيز ) ،الرافعي (2)
 (.4/235المبدع ) ،(؛ ابف مفمح8/231كشاؼ القناع ) ،البيكتي (3)
 (.5/75الشرح الكبير ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي4/405المغني ) ،ابف قدامة المقدسي (4)
 (.4/235المبدع ) ،(؛ ابف مفمح5/75الشرح الكبير ) ،ابف قدامة المقدسي (5)
 (.5/75الشرح الكبير ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي4/405المغني ) ،ابف قدامة المقدسي (6)
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ػ االخػتالؼ فػػي أدلػة القيػػاس: - ب رأل عػػدـ صػحة كفالػػة الصػبي ميطمقػان قاسػػيا عمػى البيػػع،  فٍ فمى
ػػ فػػٌرؽ بػػيف الصػػبي المميػػز كغيػػر المميػػز قاسػػيا عمػػى النػػذر كاإلقػػرار إذ إف إقػػرار كنػػذر  فٍ كمى

 المميز. الصبي المميز صحيح بخبلؼ غير
 الراجِ:

بعد العرض السابؽ فػإنني أرل أف القػكؿ الػراجح ىػك القػكؿ األكؿ كالقائػؿ بعػدـ صػحة كفالػة 
 الصبي ميطمقان، كذلؾ يرجع إلى األسباب التالية:

 إف الصبي غير جائز التصرؼ الرتفاع القمـ عنو كلعدـ رشده. . أ
 الكفالة التزاـ، كالصبي ليس أىبلن لتحمؿ االلتزامات. . ب
 ليس لو كالية كال سمطة عمى غيره حتى يكفمو.الصبي  . ت
 كفالة المجنكف: .2

عمػػػى ذلػػػؾ بأدلػػػةو مػػػف القيػػػاس ، كاسػػػتدلكا (1)اتفػػػؽ الفقيػػػاء عمػػػى عػػػدـ صػػػحة كفالػػػة المجنػػػكف
 :كالمعقكؿ

 مف القياس:
بجػامع أف كػبلن مػنيـ إيجػاب  (3)هنذر ك  (2)وبيعقياسان عمى عدـ صحة  مجنكفال تصح كفالة ال

 .(4)ماؿ
 مف المعقكؿ:

  .(5)كالمجنكف تبرعلم عقد تبرع فبل تنعقد ممف ليس أىبلن  الكفالة - أ
  .(6)لعدـ رشدهمجنكف الصح مف تتصرؼ مالي، فبل  كفالة الماؿ إف - ب
 .(7)المجنكف الرتفاع القمـ عف - ت
 .(9)، كبالتالي عدـ صحة الكفالة كسائر تصرفاتو(8)صحة تصرفوعدـ ل - ث

                                                           

مغنػػي المحتػػاج  ،(؛ الخطيػػب الشػػربيني3/330حاشػػية الدسػػكقي ) ،(؛ الدسػػكقي6/5بػػدائع الصػػنائع ) ،الكاسػػاني (1)
 (.4/405المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي3/199)
 (.4/235المبدع ) ،(؛ ابف مفمح14/9المجمكع ) ،النككم (2)
 (.2/130الكافي ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي4/405المغني ) ،ابف قدامة المقدسي (3)
(؛ 2/130الكػػافي ) ،(؛ ابػػف قدامػػة المقدسػػي4/405المغنػػي ) ،(؛ ابػػف قدامػػة المقدسػػي14/9المجمػػكع ) ،النػػككم (4)

 (.4/235بدع )الم ،ابف مفمح
 (.6/5بدائع الصنائع ) ،الكاساني (5)
 (.4/482النجـ الكىاج ) ،(؛ الدميرم3/199مغني المحتاج ) ،الخطيب الشربيني (6)
 (.6/461الحاكم الكبير ) ،الماكردم (7)
 (.4/235المبدع ) ،(؛ ابف مفمح8/231كشاؼ القناع ) ،البيكتي (8)
 (.5/146العزيز شرح الكجيز ) ،الرافعي (9)
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 و:كفالة المحجكر عميو لسف .3

 و عمى قكليف:الة المحجكر عميو لسفحكـ كفاختمؼ الفقياء في 
كالمالكيػػة كالشػػافعية  و مطمقػػان، كقػػاؿ بػػو الحنفيػػةالمحجػػكر عميػػو لسػػف عػػدـ صػػحة كفالػػةالقػػكؿ األكؿ: 

 .(1)كىك الصحيح مف المذىب الحنبمي
القاضػػػي مػػف الحنابمػػػة كىػػػك كجػػػو فػػػي  و، كقػػػاؿ بػػػولسػػػفالمحجػػػكر عميػػو  صػػػحة كفالػػػةالقػػػكؿ الثػػػاني: 
  .(2)المذىب الحنبمي

 :األدلة

 أدلة القكؿ األكؿ:

استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ كالقائمكف بعدـ صػحة كفالػة المحجػكر عميػو لسػفو مطمقػان، بأدلػة 
 مف القياس كالمعقكؿ:

 مف القياس:

ال تصػػح كفالػػة المحجػػكر عميػػو لسػػفو قياسػػان عمػػى البيػػع بجػػامع أف كػػبلن منيمػػا إيجػػاب مػػاؿ 
 . (3)بعقد

 مف المعقكؿ:

لعػػدـ  تصػػح مػػف المحجػػكر عميػػو لسػػفوكبالتػػالي فإنيػا ال ، ةماليػػال اتتصػػرفال مػػف كفالػة المػػاؿ . أ
   .(4)رشده

 . (5)سائر عقكد المحجكر عميو لسفو باطمة كمنيا الكفالة . ب

 .(6)لعدـ ذمة المحجكر عميو لسفو . ت

                                                           

(؛ 5/146العزيػػػػػز شػػػػػرح الػػػػػكجيز ) ،(؛ الرافعػػػػػي9/192الػػػػػذخيرة ) ،(؛ القرافػػػػػي29مرشػػػػػد الحيػػػػػراف )ص ،قػػػػػدرم (1)
 (.5/193اإلنصاؼ ) ،المرداكم

 (.2/130الكافي ) ،(، ابف قدامة المقدسي5/193اإلنصاؼ ) ،المرداكم (2)
 (.4/235المبدع ) ،(؛ ابف مفمح14/9المجمكع ) ،النككم (3)
 (.4/482النجـ الكىاج ) ،(؛ الدميرم3/199مغني المحتاج ) ،الخطيب الشربيني (4)
 (.6/461الحاكم الكبير ) ،الماكردم (5)
 (.9/192الذخيرة ) ،القرافي (6)



  

66 
 

، كبالتػػػػػالي فإنػػػػػو ال تصػػػػػح كفالتػػػػػو كسػػػػػائر (1)غيػػػػػر جػػػػػائز التصػػػػػرؼ المحجػػػػػكر عميػػػػػو لسػػػػػفو . ث
 .(2)تصرفاتو

مػػػكلي اإلذف كبالتػػػالي فإنػػػو ال يصػػػح لالمبػػػذر مػػػردكدة،  السػػػفيو تبػػػرع كتبرعػػػات عقػػػد الكفالػػػة . ج
  .(3)فييا

ال كبالتػػالي فإنيػػا ، (4)ضػػرر كتضػػييع مػػاؿك  غػػرر مجػػرد فييػػا إذ ىػػي لػػو كفالػػة ال مصػػمحةال . ح
 تصح مف المحجكر عميو لسفو.

 أدلة القكؿ الثاني:
محجػكر عميػو لسػفو بػدليؿ مػف القيػاس استدؿ أصحاب القكؿ الثاني كالقائمكف بصحة كفالة ال

 :كىك كالتالي
 ، بجامع أف كبلن منيما التزاـ.(5)قياسان عمى صحة إقراره صحيحة كفالة المحجكر عميو لسفو

 رض عميو:ُيعت
مػػع الفػػارؽ إذ إف الكفالػػة إيجػػاب مػػاؿ بعقػػد كاإلقػػرار إخبػػار بحػػؽ سػػابؽ  قيػػاس قيػػاسالىػػذا 

 .(6)فافترقا
 سبب الخالؼ:

 اختبلؼ الفقياء في حكـ كفالة المحجكر عميو لسفو:يرجع سبب 
ػػػ االخػػػتالؼ فػػػي أدلػػػة القيػػػاس: رأل أف كفالػػػة المحجػػػكر عميػػػو لسػػػفو صػػػحيحة اسػػػتدؿ  فٍ فمى
رأل عدـ صحة كفالتو رأل أف ىناؾ فرقان بيف الكفالة  فٍ كمى  ،بقياسيا عمى اإلقرار إذ إف إقراره صحيح

 لة إيجاب ماؿ فقاسكىا عمى البيع.كاإلقرار إذ إف اإلقرار إخبار بحؽ سابؽ كالكفا
 الراجِ:

مػػػف خػػػبلؿ مػػػا سػػػبؽ فػػػإنني أرل عػػػدـ صػػػحة كفالػػػة المحجػػػكر عميػػػو لسػػػفو فػػػي كفالػػػة المػػػاؿ 
 بخبلؼ كفالة البدف كذلؾ يرجع إلى ما يمي:

                                                           

 (.5/192اإلنصاؼ ) ،(؛ المرداكم2/129الكافي ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي4/235المبدع ) ،ابف مفمح (1)
 (.4/242ركضة الطالبيف )النككم،  (2)
ركضػة الطػالبيف  ،(؛ النػككم10/124كفاية النبيو ) ،(؛ ابف الرفعة147-5/146العزيز شرح الكجيز ) ،الرافعي (3)
(4/241.) 
 (.2/130الكافي ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي4/242ركضة الطالبيف )النككم،  (4)
 (.4/235المبدع ) ،بف مفمح(؛ ا5/75الشرح الكبير ) ،ابف قدامة المقدسي (5)
 (.5/75الشرح الكبير ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي4/405المغني ) ،ابف قدامة المقدسي (6)
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 غير جائز التصرؼ المالي.كبالتالي فإنو قر إلى الرشد السفيو مفت . أ

 .مف المبذرمالي الكفالة تبرع، كال تبرع  . ب

الحجػر عمػى السػفيو كػاف ألجػؿ سػفيو كعػدـ رشػده فػي التصػرفات الماليػة فػبل ييحجػر بما أف  . ت
 البدف.ب رفات التي ال عبلقة ليا بالماؿ كالكفالةعميو بباقي التص

  :مرض المكت المريض .4

، كاسػتدلكا (1)الفقياء عمى أف الكفالة ال تصح مف المريض مرض المكت إال مػف الثمػثاتفؽ 
 مف القياس كالمعقكؿ عمى النحك التالي: بأدلةو  عمى ذلؾ

 مف القياس:

فػػي حػػدكد الثمػػث قياسػػان عمػػى الكصػػية بجػػامع أف كػػبلن  مػػرض المػػكت تجػػكز كفالػػة المػػريض
 .(2)منيما تبرع

 مف المعقكؿ:

 .(4)كالمريض مرض المكت ال يممؾ التبرع بأكثر مف الثمث (3)تبرععقد الكفالة عقد 
   كفالة المرأة: .5

 اختمؼ الفقياء في حكـ كفالة المرأة عمى قكليف:
 .(5)، كقاؿ بو الحنفية كالشافعية كالحنابمةمطمقان كفالة المرأة  صحةالقكؿ األكؿ: 
فأمػا ، كالمرأة التي ال زكج ليا ذات الزكجكقاؿ بو المالكية حيث فٌرقكا بيف كفالة المرأة القكؿ الثاني: 

ذات الػػزكج فػػإف كفالتيػػا ال تصػػح دكف إذف الػػزكج إال فػػي الثمػػث أك مػػا دكنػػو، كأمػػا التػػي ال زكج ليػػا 
 .(6)فكفالتيا صحيحة إذا كانت راشدة

                                                           

(؛ 5/147العزيػز شػرح الػكجيز )الرافعػي، (؛ 9/192الػذخيرة ) ،(؛ القرافي7/154شرح فتح القدير ) ،ابف اليماـ (1)
 (.8/228كشاؼ القناع ) ،البيكتي

 (.3/293مطالب أكلي النيى ) ،(؛ الرحيباني8/228كشاؼ القناع ) ،البيكتي (2)
(؛ 5/147العزيػػػػز شػػػػرح الػػػػكجيز )الرافعػػػػي، (؛ 9/192الػػػػذخيرة ) ،(؛ القرافػػػػي6/6بػػػػدائع الصػػػػنائع ) ،الكاسػػػػاني (3)

 (.8/228كشاؼ القناع ) ،البيكتي
 (.4/147تبييف الحقائؽ ) ،الزيمعي (4)
المغنػػػػػي  ،(؛ ابػػػػػف قدامػػػػػة المقدسػػػػػي5/147العزيػػػػػز شػػػػػرح الػػػػػكجيز ) ،(؛ الرافعػػػػػي10/373األصػػػػػؿ ) ،الشػػػػػيباني (5)
(4/405.) 
حاشػػية الدسػػكقي  ،(؛ الدسػػكقي2/815عقػػد الجػػكاىر الثمينػػة ) ،(؛ ابػػف شػػاس4/125المدكنػػة ) ،مالػػؾ بػػف أنػػس (6)
 (.131-18/129الجامع لمسائؿ المدكنة ) ،(؛ الصقمي197-9/196الذخيرة ) ،(؛ القرافي3/330)
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 األدلة:

 أدلة القكؿ األكؿ:

األكؿ كالقائمكف بصحة كفالة المرأة ميطمقان بأدلةو مػف القيػاس كالمعقػكؿ استدؿ أصحاب القكؿ 
  عمى النحك التالي:

 مف القياس:

 .(1)صحة كفالة المرأة قياسان عمى الرىف بجامع أف كبلن منيما عقد كثيقة - أ

ألنو يكجب  عقد يقصد بو الماؿ كفالة المرأة صحيحة قياسان عمى البيع بجامع أف كبلن منيما - ب
 . (2)ثبكت ماؿ في الذمة

 مف المعقكؿ:

  .(3)كالرجؿت كفالتو ف في البيع كاألجرة في اإلجارة صحكؿ مف لزمو الثم - أ

، كال حاجػػػػة إلػػػػػى إذف الػػػػػزكج كمػػػػػا فػػػػػي سػػػػػائر الكانػػػػػت أـ  متزكجػػػػػة ةالمػػػػػرأة صػػػػػحيح كفالػػػػة - ب
  .(4)تصرفاتيا

 أدلة القكؿ الثاني:

كالمػػرأة التػػي ال زكج  ذات الػػزكجاسػػتدؿ أصػػحاب القػػكؿ الثػػاني كالقػػائمكف بػػالتفريؽ بػػيف كفالػػة 
 عمى النحك التالي: مف السنة كالمعقكؿ ليا بأدلةو 

 مف السنة:
الى »قاؿ في خطبة خطبيػا:  أف رسكؿ اهلل   ما ركاه عمرك بف شعيب عف أبيو عف جد . أ

اًليىا ًإالَّ يى  كزي اًلٍمرىأىةو ًفي مى ٍكًجيىا جي تىيىا ًبًإٍذًف زى .(5)«ًإذىا ىيكى مىمىؾى ًعٍصمى
 

                                                           

 (.6/460الحاكم الكبير ) ،الماكردم (1)
الشػػػرح  ،(؛ ابػػػف قدامػػػة المقدسػػػي4/405المغنػػػي ) ،(؛ ابػػػف قدامػػػة المقدسػػػي6/460الحػػػاكم الكبيػػػر ) ،المػػػاكردم (2)

 (.5/74الكبير )
 (.6/307البياف ) ،(؛ العمراني14/10المجمكع ) ،النككم (3)
 (.4/242ركضة الطالبيف ) ،(؛ النككم5/147العزيز شرح الكجيز ) ،الرافعي (4)
 عنػو ، كقػاؿ]2388رقػـ الحػديث  :2/798 عطيػة المػرأة بغيػر إذف زكجيػا،/اليبات، ابف ماجو: سنف ابف ماجو[ (5)

 األلباني: صحيح، المرجع نفسو.
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  كجو الداللة:

ألف الثمث ، كذلؾ فيما جاكز الثمث (1)ماليا بغير إذف زكجياال يجكز لممرأة أف تتصرؼ في 
 .(2)ىا ىنا ىا فاعتبرالكصية كغير  منو فيالتحذير كما جاكزه كرد  معتبر

 عترض عميو:يُ 

 مف كجييف:ييعترض عمى كجو الداللة 

 الكجو األكؿ:

 .(3)بيف الكصية كالكفالة إذ تجكز كصية مف لـ يبمغ الحمـ كال تجكز كفالتوىناؾ فرؽ 
 الكجو الثاني:

قد ييراد أف المرأة ال تتصرؼ في ماليا إذا كانت متزكجة كغير رشيدة، فالزكج في ىذه الحالة لػو 
 أف يحجر عمى تصرفاتيا كيمنعيا أف تتصرؼ إال بإذنو.

ػػػػًبيىا »أنػػػػو قػػػػاؿ:  عػػػػف الرسػػػػكؿ  مػػػػا ركاه أبػػػػك ىريػػػػرة  . ب سى ًلحى اًليىػػػػا كى : ًلمى ػػػػٍرأىةي أًلىٍربىػػػػعو تيػػػػٍنكىحي المى
ًلًديًنيىا، فىاٍظفىٍر ًبذىاًت الدبيًف، تىًربىٍت يىدىاؾى لكى  اًليىا كى مى   .(4)«جى

 كجو الداللة:

، كبالتػػػالي فإنػػػو ال يجػػػكز (5)فتعمػػػؽ بػػػو حػػػؽ الػػػزكج كرغػػػب ألجمػػػو نكػػػاح الزكجػػػة ذكػػػر المػػػاؿ
كؿ معركؼ تصػنعو ذات الػزكج فيػك مػف ثمثيػا كفالتيا معركؼ ك ألف لمزكجة أف تتكفؿ إال في الثمث 

عيػا مػف التصػرؼ فيمػا زاد عػف نٍ ، كعمػى ذلػؾ فػإف مى (6)ال ضرر عمى الزكج إال أف يزيد عف الثمثإذ 
 (7)زكجيا فأشبيت المريض ؿً أجٍ  إنما جيعؿ مف الثمث مف

 عميو:رض ُيعت
                                                           

 (.5/218فتح البارم ) ،ابف حجر العسقبلني (1)
 (.18/139الجامع لمسائؿ المدكنة ) ،(؛ الصقمي9/197الذخيرة ) ،القرافي (2)
 (.140-18/139الجامع لمسائؿ المدكنة ) ،الصقمي (3)
، مسػػػمـ: صػػػحيح مسػػػمـ[ ،]5090رقػػػـ الحػػػديث  :7/7 األكفػػػاء فػػػي الػػػديف،/النكػػػاح، البخػػػارم: صػػػحيح البخػػػارم[ (4)

 .]3708رقـ الحديث  :4/175 استحباب نكاح ذات الديف،/الرضاع
الجػػػامع لمسػػػائؿ المدكنػػػة  ،(؛ الصػػػقمي9/197الػػػذخيرة ) ،(؛ القرافػػػي4/673إكمػػػاؿ المعمػػػـ ) ،القاضػػػي عيػػػاض (5)
(18/134-135.) 
 (.18/132الجامع لمسائؿ المدكنة ) ،الصقمي (6)
 (.18/135الجامع لمسائؿ المدكنة ) ،الصقمي (7)



  

71 
 

، باإلضافة إلى أف استفادة الزكج مف ماؿ زكجتو يككف (1)حكـ الصحة ييخالؼحكـ المرض 
 بإنفاقيا عمى أكالده كليس لمنعيا مف التصرؼ في ماليا.

 مف المعقكؿ: 
 ، كبالتالي فإف كفالتيا صحيحة.(2)معركفيا جائز المرأة إذا كانت راشدة فإف . أ
، كبالتػػالي فػػإف المػػرأة إذا كانػػت (3)كصػػؼ الرشػػدصػػحة العبػػارة كنفػػكذ التصػػرؼ ينشػػ ف عػػف  . ب

 راشدة صحت كفالتيا.
 سبب الخالؼ:

 يرجع اختبلؼ الفقياء في حكـ كفالة المرأة إلى األسباب التالية:
ػ االختالؼ فػي أدلػة القيػاس: .1 رأل صػحة كفالػة المػرأة ميطمقػان قاسػيا عمػى البيػع كالػرىف،  فٍ فمى

عمػى  ذات الػزكجقػاس كفالػة المػرأة  بيف المػرأة ذات الػزكج كالمػرأة التػي ال زكج ليػا فٌرؽ فٍ كمى 
 الكصية كبالتالي فبل تجكز بأكثر مف الثمث.

ػػ االخػػتالؼ فػػي االسػػتدالؿ بػػالمعقكؿ: .2 رأل صػػحة كفالػػة المػػرأة ميطمقػػان نظػػر إلػػى جػػكاز  فٍ فمى
المػرأة اعتبػر أف  بػيف المػرأة ذات الػزكج كالمػرأة التػي ال زكج ليػا فػٌرؽ فٍ جميع تصػرفاتيا، كمىػ

النكػاح  فػي ذات الزكج لزكجيا حؽ متعمؽ في ماليا كذلؾ ألف الماؿ مف األمػكر التػي رٌغػب
مػػػف أجميػػػا كبالتػػػالي فإنػػػو ال بػػػد مػػػف إذنػػػو فيمػػػا زاد عػػػف الثمػػػث، أمػػػا التػػػي ال زكج ليػػػا فػػػإف 

  لي فإف كفالتيا جائزة.إذا كانت راشدة كبالتا معركفيا جائز
 الراجِ:

بعد العػرض السػابؽ فالػذم أراه راجحػان ىػك القػكؿ بصػحة كفالػة المػرأة ميطمقػان إذا كانػت بالغػة 
حسػف طاعػة ك  األدب ييسػتحب لػذات الػزكج أف تسػتأذف مػف زكجيػا مػف بػاب إال أنػوعاقمة راشػدة حػرة 

تػػرجيح القػػكؿ بصػػحة ، كيرجػػع كمحبتػػوكطمبػػان لمرضػػاتو ككسػػبان لمكدتػػو كعشػػرة كتبعػػؿ المػػرأة لزكجيػػا 
 إلى األسباب التالية:كفالة المرأة 

مف غير تكقؼ عمى إذف زكجيا أك عمى مقدار معيف المرأة يجكز ليا أف تتصدؽ مف ماليا  .1
ركاه جػابر بػف فػي الحػديث الػذم  (4)تػرؾ االستفصػاؿ عػف ذلػؾ كمػوبسػبب  مف ماليا كالثمػث

طىػػبي »أنػػو قػػاؿ فػػي خطبػػة يػػـك العيػػد:  عػػف الرسػػكؿ  عبػػد اهلل  ، فىػػًإفَّ أىٍكثىػػرىكيفَّ حى ػػدٍَّقفى تىصى
ـى  يىنَّ : «جى ؟ يىا رىسيكؿى اهلًل قىاؿى ـى دٍَّيًف، فىقىالىٍت: ًل أًلىنَّكيفَّ »، فىقىامىًت اٍمرىأىةه ًمٍف ًسطىًة النبسىاًء سىٍفعىاءي اٍلخى

                                                           

 (.18/140الجامع لمسائؿ المدكنة ) ،الصقمي (1)
 (.4/125المدكنة ) ،مالؾ بف أنس (2)
 (.9/197الذخيرة ) ،القرافي (3)
 (.6/24نيؿ األكطار ) ،الشككاني (4)
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تىٍكفيٍرفى اٍلعىًشيرى  ؿو ًمٍف ، قى «تيٍكًثٍرفى الشَّكىاةى، كى ، ييٍمًقيفى ًفي ثىٍكًب ًببلى ًميبًيفَّ دٍَّقفى ًمٍف حي عىٍمفى يىتىصى : فىجى اؿى
كىاًتًمًيفَّ  أىٍقًرطىًتًيفَّ كىخى
(1). 

 إعماؿ األدلة أكلى مف إىماؿ أحدىا. .2
كبيػػع ككفالػة كغيػػر ذلػػؾ  مػػف رىػف كعقكدىػا المػرأة كالرجػػؿ مػف حيػػث صػحة سػػائر تصػػرفاتيا .3

 صاحبة ذمة مالية.ألنيا كذلؾ مف العقكد؛ 
 نص صريح صحيح يدؿ عمى عدـ جكاز كفالة المرأة. عدـ كجكد .4

 مختاران:الكفيؿ أف يككف الشرط الثاني: 
، (3)عمػى عقػد الكفالػة (2)اتفؽ الفقياء عمى أنو ييشترط في الكفيؿ أف يككف مختػاران غيػر مكػره

 كاستدلكا عمى ذلؾ بأدلة مف القرآف كالمعقكؿ:
 مف القرآف:

اَرةً  َتُكونَ  َأن ]إِ َّ قكلو تعالى:  نُكْم[ َتَراضٍ  َعن ِِتَ ِّ 
(4). 

 كجو الداللة:

، كمنيػا عقػد الكفالػة، كبالتػالي فإنػو ال يجػػكز أف (5)ال بػد مػف تحقػؽ الرضػا فػي جميػع العقػكد
 يككف الكفيؿ ميكرىان عمى الكفالة.

                                                           

 (.3/19، 2085أخرجو مسمـ: صحيح مسمـ )كتاب صبلة العيديف، باب )...(، ح (1)
حمؿ الغير عمػى أمػر يمتنػع عنػو بتخكيػؼ يقػدر الحامػؿ عمػى إيقاعػو كيصػير الغيػر خائفػان فائػت الرضػا  اإلكراه: (2)

كػػراه غيػػر ممجػػإ، أمػػا  الحنفيػػة(، كقػػد قٌسػػـ 4/538كشػػؼ األسػػرار ) ،بالمباشػػرة، البخػػارم اإلكػػراه إلػػى إكػػراه ممجػػإ كا 
تخكيفػو بػإتبلؼ الػنفس أك العضػك، كبالتػالي اإلكراه الممجإ: فيػك حمػؿ الغيػر عمػى مػا ال يرضػاه كال يختػار مباشػرتو ب

فإف الميكرىه يككف في اإلكراه الممجإ معدـك الرضا كاالختيار، كأما اإلكراه غيػر الممجػإ: فيػك حمػؿ الغيػر عمػى مػا ال 
يرضاه بتخكيفو بضرب ال ييفضي إلى تمؼ عضك أك حبس أك غيػر ذلػؾ ممػا يػتمكف معػو مػف الصػبر، كبالتػالي فػإف 

في اإلكراه غير الممجإ معػدـك الرضػا كلكنػو مختػار لتمكنػو مػف الصػبر فػبل يفسػد االختيػار، كىنػاؾ نػكع الميكرىه يككف 
ثالث اختمفكا في ككنو إكراىان أـ ال كىك إذا تـ تيديد الميكره بما ييحزنو كتيديده بحػبس أمػو أك أبيػو أك ابنػو أك زكجتػو، 

كػراه بغيػر  ةالشافعي(، أما 2/206التقرير كالتحبير ) ،ابف أمير حاج فإنيـ قد قٌسمكا اإلكراه إلى قسميف: إكراه بحؽ كا 
حػػؽ، فأمػػا اإلكػػراه بحػػؽ: كىػػك مػػا يحػػؿ اإلقػػداـ عميػػو كػػإكراه المػػديكف عمػػى بيػػع مالػػو لقضػػاء الػػديكف التػػي عميػػو، كأمػػا 

عمػػى التكضػػيح  شػػرح التمػػكيح ،اإلكػراه بغيػػر حػػؽ: كىػػك مػػا يحػـر اإلقػػداـ عميػػو كػػاإلكراه عمػػى القتػػؿ أك الزنػا، التفتػػازاني
(2/415-416.) 
(؛ 2/313اإلقنػاع ) ،(؛ الخطيػب الشػربيني3/432حاشػية الصػاكم ) ،(؛ الصاكم20/57المبسكط ) ،السرخسي (3)

 (.4/400المغني ) ،ابف قدامة المقدسي
 .]29النساء: [ (4)
 (.9/191الشرح الممتع ) ،(؛ العثيميف175تيسير الكريـ الرحمف )ص ،السعدم (5)
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 مف المعقكؿ:
الكفيػؿ  ، فمػك كػاف(1)الممتػـز أال كىػك الكفيػؿالكفالة التزاـ، كبالتالي فإنيا ال تصح إال برضى 

 .(2)عمى الكفالة لـ يمزمو شيء مكرىان 
 ثالثان: المكفكؿ لو:

عػدة شػركط  لػو كييشػترط فػي المكفػكؿ ،(3)كىك الطالب أم صاحب الحؽ كمف لػو ذلػؾ الحػؽ
 كىي كالتالي:

 الشرط األكؿ: أف يككف المكفكؿ لو معمكمان لمكفيؿ:
 :قكليف الشرط عمىاختمؼ الفقياء في ىذا 

األصػح عنػد الشػافعية  كىك ال بد أف يككف المكفكؿ لو معمكمان لمكفيؿ، كقاؿ بو الحنفيةالقكؿ األكؿ: 
  .(4)كقاؿ بو القاضي مف الحنابمة

ال ييشػترط أف يكػكف المكفػكؿ لػو معمكمػان لمكفيػؿ كأف الكفالػة تصػح مػع جيالػة المكفػكؿ القكؿ الثاني: 
 .(5)كىك قكؿ عند الشافعية كالحنابمة المالكيةلو، كقاؿ بو 

 األدلة:
 أدلة القكؿ األكؿ:

استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ كالقائمكف بأنػو ال بػد أف يكػكف المكفػكؿ لػو معمكمػان لمكفيػؿ بأدلػةو 
 مف المعقكؿ:

  .(6)ال يحصؿ ما شرع لو الكفالة كىك التكثؽ المكفكؿ لو إذا كاف مجيكالن  .1
 بػدكف كفالػةكػكف التف ،كاألغػراض تختمػؼ بػذلؾ كتشديدان  تسييبلن  الناس يتفاكتكف في المطالبة .2

  .(7)غرران ك  معرفة المكفكؿ لو ضرران 

 
                                                           

 (.5/78الشرح الكبير ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي20/57المبسكط ) ،السرخسي (1)
 (.20/57المبسكط ) ،السرخسي (2)
 (.3/334حاشية الدسكقي ) ،(؛ الدسكقي5/285حاشية ابف عابديف ) ،ابف عابديف (3)
 (؛ 5/145العزيز شرح الكجيز )الرافعي، (؛ 6/6بدائع الصنائع ) ،الكاساني (4)
 ،(؛ ابػػف قدامػػة المقدسػػي5/145العزيػػز شػػرح الػػكجيز )الرافعػػي، (؛ 2/814عقػػد الجػػكاىر الثمينػػة ) ،ابػػف شػػاس (5)

 (.4/400المغني )
 (.6/6بدائع الصنائع ) ،الكاساني (6)
كفايػػػػة النبيػػػػو  ،(؛ ابػػػػف الرفعػػػػة5/145العزيػػػػز شػػػػرح الػػػػكجيز )الرافعػػػػي، (؛ 266كفايػػػػة االخيػػػػار )ص ،الحصػػػػني (7)
(10/131.) 
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 . (1)إليو الكفيؿ يؤدمل لو كفكؿالمال بد مف معرفة  .3

  .(2)ذلؾ الحؽ لما لـز معرفة الحؽ، لـز معرفة مف لو .4

حتػى يعػرؼ ىػؿ يصػمح  (3)فبل بد مف معرفتو لو كفكؿمع المتككف ة الكفيؿ في الكفالة معامم .5
 .(4)لممعاممة أـ ال

ألنو تممؾ ما في ذمة المكفكؿ الكفالة في حؽ المكفكؿ لو بمنزلة البيع، كالمكفكؿ لو كالبائع  .6
 مػػف مانعػػة مكفػػكؿ لػػوفكانػػت جيالػػة ال مػػف أف يكػػكف معمكمػػان لمكفيػػؿعنػػو مػػف الكفيػػؿ فػػبل بػػد 

 .(5)الكفالة جكاز

 :قكؿ الثانيأدلة ال

الثػػاني كالقػػائمكف بعػػدـ اشػػتراط معرفػػة الكفيػػؿ لممكفػػكؿ لػػو بأدلػػة مػػف اسػػتدؿ أصػػحاب القػػكؿ 
 القرآف كالسنة كالمعقكؿ:

 مف القرآف:

َْن َجاَء بِِه ِْحُْل َبِعٍر َوَأَىا بِِه َزِعومٌ ] قكلو تعالى:
[َودِ

(6). 

 كجو الداللة:

جػكاز  اآليػة كاضػحة فػي داللتيػا عمػىكبالتالي فإف  (7)مف يجيء بحمؿ البعير غير معركؼ
  .(8)ؿ لوالكفالة مع جيالة المكفك 

 

 

                                                           

المبػػػدع  ،(؛ ابػػػف مفمػػػح5/79الشػػػرح الكبيػػػر ) ،(؛ ابػػػف قدامػػػة المقدسػػػي4/400المغنػػػي ) ،لمقدسػػػيابػػػف قدامػػػة ا (1)
(4/237.) 
 (.6/433الحاكم الكبير ) ،الماكردم (2)
 (.6/433الحاكم الكبير ) ،(؛ الماكردم6/311البياف ) ،العمراني (3)
 (.6/433الحاكم الكبير ) ،(؛ الماكردم14/5المجمكع ) ،النككم (4)
 (.7/185العناية ) ،(؛ البابرتي7/173شرح فتح القدير ) ،ابف اليماـ (5)
 .]72يكسؼ: [ (6)
 (.10/132كفاية النبيو ) ،(؛ ابف الرفعة6/433الحاكم الكبير ) ،الماكردم (7)
 (.14/5المجمكع ) ،(؛ النككم7/25ركح المعاني ) ،األلكسي (8)
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 ُيعترض عميو:
ضػػافتيا إلػػى سػػبب الكجػػكبذكػػر الكفالػػة مػػع جيالػػة المكفػػ فػػي اآليػػة أمػػريف: أمػػا ، كؿ لػػو، كا 

الكفالػػة مػػع جيالػػة المكفػػكؿ لػػو باطمػػة متػػركؾ العمػػؿ باآليػػة مػػف ىػػذه الناحيػػة فيبقػػى العمػػؿ باآليػػة مػػف 
، (1)جػكاز أحػدىما بػدليؿ ال يسػتمـز عػدـ جػكاز اآلخػرناحية إضػافة الكفالػة إلػى سػبب الكجػكب كعػدـ 

 .(2)فإنو يجكز أف تينسخ مف جية الجيالة كتبقى معمكالن بيا مف جية التعميؽ
 السنة:مف 

ميكسنػا ًعٍنػدى النَّبًػيب  حيػث قػاؿ: مػا ركاه سػممة بػف األكػكع  .1 نىػازىةو، فىقىػاليكا:  ،كينَّػا جي ًإٍذ أيتًػيى ًبجى
 : مىٍييىا، فىقىاؿى ؿب عى ؟»صى مىٍيًو دىٍيفه : «ىىٍؿ عى ػمَّى «فىيىٍؿ تىرىؾى شىػٍيئنا؟»، قىاليكا: الى، قىاؿى ، قىػاليكا: الى، فىصى

مىٍيًو، ثيَـّ  : عى مىٍييىا، قىاؿى ؿب عى نىازىةو أيٍخرىل، فىقىاليكا: يىا رىسيكؿى المًَّو، صى ؟»أيًتيى ًبجى مىٍيًو دىٍيفه : « ىىٍؿ عى ًقيؿى
 : ، قىػػاؿى ـٍ ػػٍيئنا؟»نىعىػػ َـّ أيتًػػيى ًبالثَّاًلثىػػًة، فىقىػػاليكا: «فىيىػػٍؿ تىػػرىؾى شى مىٍييىػػا، ثيػػ ػػمَّى عى ، فىصى ، قىػػاليكا: ثىبلىثىػػةى دىنىػػاًنيرى
مى  ػػػؿب عى : صى ػػػٍيئنا؟»ٍييىػػػا، قىػػػاؿى : «ىىػػػٍؿ تىػػػرىؾى شى ؟»، قىػػػاليكا: الى، قىػػػاؿى ٍيػػػفه مىٍيػػػًو دى ، قىػػػاليكا: ثىبلىثىػػػةي «فىيىػػػٍؿ عى

 : ، قىاؿى ـٍ »دىنىاًنيرى ػاًحًبكي مىػى صى مُّكا عى مىػيَّ دىٍينيػوي، «صى مىٍيػًو يىػا رىسيػكؿى المَّػًو كىعى ػؿب عى ، قىػاؿى أىبيػك قىتىػادىةى صى
مىٍيوً  مَّى عى  .(3)فىصى

مىٍييىػػا،  أيتًػػيى رىسيػػكؿي اهلًل حيػػث قػػاؿ:  ركاه أبػػك سػػعيد الخػػدرم مػػا  .2 ػػمبيى عى ػػمَّـى ًبًجنىػػازىةو ًلييصى سى كى
ٍيػ ـٍ دى ػاًحًبكي مىػى صى : "ىىٍؿ عى ، فىاٍلتىفىتى ًإلىٍينىا فىقىاؿى مبيى ـى ًلييصى : "فىتىقىدَّ ، قىػاؿى ـٍ ؟ " قىػاليكا: نىعىػ ىىػٍؿ تىػرىؾى لىػوي فه

ًميُّ ٍبفي أىًبي طىاًلػبو  ". قىاؿى عى ـٍ اًحًبكي مىى صى مُّكا عى : "صى ، قىاؿى ؟ " قىاليكا: الى فىاءو مىػيَّ دىٍينيػوي ًمٍف كى : عى
ا فىكىٍكتى ًرىىػافى أىخً  ٍيرنا كىمى ًميُّ خى زىاؾى اهللي يىا عى : " جى قىاؿى مىٍيًو كى مَّى عى ـى فىصى ػا يىا رىسيكؿى اهلًل، فىتىقىدَّ ، مى يػؾى

ًة" ًمٍف ميٍسًمـو فىؾَّ ًرىىافى أىًخيًو ًإالَّ فىؾَّ اهللي ًرىىانىوي يىٍكـى اٍلًقيىامى
(4). 

  كجو الداللة:
، إذ إف أبػا قتػادة (5)عمػى جػكاز الكفالػة بػدكف معرفػة المكفػكؿ لػو لة كاضػحةداليدؿ الحديثاف 

، فلأ  فأان لهمفأم يف لأي هيينأ  (6)عأن لهمفوأ ل هأ  قد ضمنا من غير أن يسألهمم لهنيأ   كعمػي 

لهني  
(7). 

                                                           

 (.7/185العناية ) ،البابرتي(؛ 7/25ركح المعاني ) ،األلكسي (1)
 (.4/153تبييف الحقائؽ ) ،(؛ الزيمعي7/173شرح فتح القدير ) ،ابف اليماـ (2)
 (.20صسبؽ تخريجو ) (3)
 (.21صسبؽ تخريجو ) (4)
 (.269-2/267تحفة األبرار ) ،البيضاكم (5)
 (.5/145العزيز شرح الكجيز ) ،(؛ الرافعي14/5المجمكع ) ،النككم (6)
 (.6/311البياف ) ،(؛ العمراني14/14المجمكع ) ،النككم (7)
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 ُيعترض عميو:

مػػا إذا كػػاف المكفػػكؿ لػػو مجيػػكالن أك  بعػػد البحػػث _عمػػى حػػد عممػػي_ فػػإنني لػػـ أجػػد مػػا يبػػيف
مػـ مقػدار الػديف كالػديف فػي الغالػب ييعػرؼ  معمكمان، فمربما كاف معمكمان كلكنو لـ يينقؿ خصكصان كقػد عي

 مف صاحب الحؽ.
 مف المعقكؿ:

  .(1)تبرع بالتزاـ ماؿ فمـ تعتبر معرفة مف يتبرع لو بو كالنذر الكفالة .1
، كبناءن عمى ذلؾ فإنو (2)عركؼ، كطمب الخير لمميت كالكرثةعمى كجو الم الكفالة مف الكفيؿ .2

 ال ييشترط معرفة صاحب الحؽ.

  .(3)الكاجب أداء الحؽ فبل حاجة إلى معرفة ما سكل ذلؾ .3

، كبالتػػالي فإنػػو ال ييشػػترط معرفػػة (4)كضػػع عمػػى قكاعػػد المعاقػػداتتزاـ لػػـ محػػض التػػ الكفالػػة .4
 المكفكؿ لو.

 .(5)فكذا معرفتو المكفكؿ لو ال يعتبر رضا .5

 .(6)التزاـ حؽ، فمـ تشترط معرفة المؤدل لو الكفالة .6
 :ُيعترض عميو

 مكفيػؿ أف ييػؤدمال بد مف معرفة المكفكؿ لو ليتسنى لمكفيؿ أداء الحؽ إليػو، إذ كيػؼ ييمكػف ل
 حؽ ال يعرؼ صاحبو خصكصان في الكاقع المعاصر الذم نعيش فيو اليكـ.

 سبب الخالؼ:

 إلى األسباب التالية:في ىذه المسألة يرجع اختبلؼ الفقياء 

                                                           

 (.4/400المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي5/79لكبير )الشرح ا ،ابف قدامة المقدسي (1)
 (.7/37التاج كاإلكميؿ ) ،( المكاؽ2/814الجكاىر الثمينة ) عقد ،ابف شاس (2)
 (.6/311البياف ) ،(؛ العمراني14/14المجمكع ) ،النككم (3)
 (.3/120حاشية البجيرمي ) ،(؛ البجيرمي2/314اإلقناع ) ،الخطيب الشربيني (4)
 (.5/102حاشية الركض المربع ) ،(؛ النجدم8/233كشاؼ القناع ) ،البيكتي (5)
 (.5/102حاشية الركض المربع ) ،النجدم (6)
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َْن َجاَء بِِه ِْحُْل َبِعٍر َوَأَىا بِِه َزِعاومٌ ]كقكلو تعالى:  اختالفيـ في تأكيؿ النصكص: .1
[َودِ

ػ، (1)  فٍ فمى
اشترط ككف المكفكؿ معمكمان رأل أف اآلية صريحة في داللتيا عمى جكاز الكفالة مػع جيالػة 

ػػ لػػـ يشػػترط أف  فٍ المكفػػكؿ لػػو إذ إف المكفػػكؿ لػػو فييػػا كىػػك مػػف يجػػيء بالصػػاع مجيػػكالن، كمى
يككف المكفكؿ لو رأل أف اآلية منسكخة مف جية جيالػة المكفػكؿ لػو كمعمػكؿ بيػا مػف جيػة 

 التعميؽ.

اشترط ككف المكفػكؿ لػو معمكمػان اسػتدؿ بػأف الكفالػة  فٍ فمى  ـ في االستدالؿ بالمعقكؿ:اختالفي .2
كػالبيع كالمكفػكؿ لػػو كالبػائع فػػبل بػد مػػف معرفتػو ألف جيالتػػو تيبطػؿ الكفالػػة باإلضػافة إلػػى أف 

ػمعرفتو  لػـ يشػترط أف يكػكف المكفػكؿ لػو معمكمػان  فٍ تمكف الكفيؿ مف أف ييؤدم الحؽ إليو، كمى
 الكفالة التزاـ فبل حاجة لمعرفة المؤدل إليو. استدؿ بأف

 الراجِ:

مف خبلؿ الطرح السابؽ فالذم أراه راجحان ىك اشتراط أف يكػكف المكفػكؿ لػو معمكمػان لمكفيػؿ، 
 كذلؾ يرجع إلى األسباب التالية:

 ،قػػػد يترتػػػب عميػػػو لحػػػكؽ الضػػػرر بػػػو معرفتػػػوعقػػػد الكفالػػػة متعمػػػؽ بحػػػؽ المكفػػػكؿ لػػػو، كعػػػدـ  .1
 أف يككف معمكمان لمكفيؿ.كبالتالي فإنو ال بد مف 

الكفالػػػة عقػػػد كسػػػائر العقػػػكد كالتصػػػرفات، كالعقػػػكد ال بػػػد فػػػي صػػػيغتيا أف تكػػػكف مككنػػػة مػػػف  .2
ف مككنػػػة مػػػف إيجػػػاب إيجػػػاب كقبػػػكؿ، كبالتػػػالي فإنػػػو ال بػػػد فػػػي صػػػيغة عقػػػد الكفالػػػة أف تكػػػك 

ذا كاف األمر كذلؾ فمف البدييي أف يككف المكفكؿ   لو معمكمان لمكفيؿ.كقبكؿ، كا 
أف يكػكف ذلػؾ المكفكؿ لو يممؾ بعقد الكفالة مطالبة الكفيؿ، كبناءن عمى ذلػؾ فإنػو ال بػد مػف  .3

 الطالب معمكمان لمكفيؿ.
ال بد مف معرفة المكفكؿ لو ليتسػنى لمكفيػؿ أف يعمػـ ىػؿ تصػمح المعاممػة مػع المكفػكؿ لػو أـ  .4

 ال.
 ء الحؽ إليو.ال بد مف معرفة المكفكؿ لو ليتسنى لمكفيؿ أدا .5

 أف يككف بالغان عاقالن:الشرط الثاني: 
كبناءن عمى ذلؾ فإف  عاقبلن اشترط الحنفية دكف غيرىـ مف الفقياء أف يككف المكفكؿ لو بالغان 

ال بد في عقػد الكفالػة مػف قبػكؿ المكفػكؿ  ألنو ؛مجنكنان أك صبيان  الكفالة ال تصح إذا كاف المكفكؿ لو

                                                           

 .]72يكسؼ: [ (1)
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ألف القبػكؿ يعتبػر ممػف  ؛قبػكؿ كلييمػا عنيمػا كال يجػكز ،ليسػا مػف أىػؿ القبػكؿ لو كالمجنػكف كالصػبي
  .(1)كقع لو اإليجاب كمف كقع لو اإليجاب ليس مف أىؿ القبكؿ فبل يعتبر قبكلو

 الشرط الثالث: قبكؿ المكفكؿ لو:
، عمػػى مػػا سػػبؽ ترجيحػػو فػػي ىػػذا البحػػث أف تكػػكف الصػػيغة مككنػػة مػػف إيجػػاب كقبػػكؿال بػػد 

 .(2)عمى ذلؾ فإف قبكؿ المكفكؿ لو ييعتبر شرطان ال بد منو في عقد الكفالةكبناءن 
 الشرط الرابع: أف يككف قبكؿ المكفكؿ لو في مجمس العقد:

عقػد  أف كىػذا الشػرط اشػترطو فقيػاء الحنفيػة دكف غيػرىـ، كيرجػع اشػتراطيـ ىػذا الشػرط إلػى
 ،فكاف اإليجػاب كحػده شػطر العقػد ،باإليجاب كالقبكؿكالتمميؾ ال يقـك إال  ،الكفالة فيو معنى التمميؾ

  .(3)عف المجمس كالبيع فبل يقؼ عمى غائب
 رابعان: المكفكؿ عنو:

 .(4)كىك األصيؿ الذم عميو الحؽ
 المكفكؿ عنو معمكمان لمكفيؿ: يككفأف  الشرط األكؿ:

 :لشرط اختمؼ فيو الفقياء عمى ثبلثة أقكاؿكىذا ا

أف  يجػػكزيكػػكف المكفػػكؿ عنػػو معمكمػػان إذا كانػػت الكفالػػة معمقػػة أك مضػػافة ك ال بػػد أف القػػكؿ األكؿ: 
 .(6)، كقاؿ بو الحنفية(5)إذا كانت الكفالة منجزة يككف مجيكالن 
ىػك الحنابمػة ك ك ال ييشترط في المكفكؿ عنو أف يكػكف معمكمػان لمكفيػؿ، كقػاؿ بػو المالكيػة  القكؿ الثاني:

 .(7)األصح عند الشافعية
                                                           

 (.6/7بدائع الصنائع ) ،الكاساني (1)
  البحث.( مف ىذا 42صانظر ) (2)
 (.315-1/314الجكىرة النيرة ) ،(؛ الزبيدم7-6/6بدائع الصنائع ) ،الكاساني (3)
العزيػػػز شػػػرح  ،(؛ الرافعػػػي3/334حاشػػػية الدسػػػكقي ) ،(؛ الدسػػػكقي5/285حاشػػػية ابػػػف عابػػػديف ) ،ابػػػف عابػػػديف (4)

 (.5/144الكجيز )
مثاؿ لمكفالة المعمقة عمى شرط: كأف يقكؿ أنا كفيؿ إذا جاء فبلف أك إذا استحؽ المبيع، كالكفالة المضافة: كػأف  (5)

يقكؿ أنا كفيؿ بداية األسبكع أك الشير أك العاـ القادـ أك يقكؿ أنا كفيؿ لػؾ الخمػيس القػادـ، أمػا الكفالػة المنجػزة التػي 
 فيياإعادة النظر  تككف غير معمقة كال مضافة.

شػرح فػتح القػدير  ،(؛ ابػف اليمػاـ3/558النيػر الفػائؽ ) ،(؛ ابػف نجػيـ5/307حاشية ابػف عابػديف ) ،ابف عابديف (6)
(7/173.) 
مغنػػػي المحتػػػاج  ،(؛ الخطيػػػب الشػػػربيني6/209مػػػنح الجميػػػؿ ) ،(؛ عمػػػيش3/334حاشػػػية الدسػػػكقي ) ،الدسػػػكقي (7)
كشػػاؼ القنػػاع  ،البيػػكتي (؛4/400المغنػػي ) ،(؛ ابػػف قدامػػة المقدسػػي4/438نيايػػة المحتػػاج ) ،(؛ الرممػػي3/202)
(8/233.) 
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كقاؿ بو القاضي مف الحنابمػة كقػكؿ عنػد  معمكمان لمكفيؿ، المكفكؿ عنو أف يككفال بد  القكؿ الثالث:
 .(1)الشافعية
 األدلة:

 أدلة القكؿ األكؿ:

اسػػتدؿ أصػػحاب القػػكؿ األكؿ كالقػػائمكف بجػػكاز أف يكػػكف المكفػػكؿ عنػػو مجيػػكالن إذا كانػػت الكفالػػة 
 منجزة كبعدـ جكاز جيالتو إذا كانت الكفالة معمقة أك مضافة بأدلة مف المعقكؿ: 

غيػػػػػر  مػػػػػع جيالػػػػػة المكفػػػػػكؿ عنػػػػػو المعمقػػػػػة أك المضػػػػػافة كالكفالػػػػػة ،الكفالػػػػػة جكازىػػػػػا بػػػػػالعرؼ .1
  .(2)معركفة

نمػػػا جػػػكزت استحسػػػانان مطالبػػػة لكفالػػػة؛ ألنيػػػا تمميػػػؾا كتعميػػػؽ يػػػأبى جػػػكاز إضػػػافةالقيػػػاس  .2  ، كا 
ذا مػػا تعاممنػػا بالكفالػػة المعمقػػة أك المضػػافة فػػبل بػػد حينيػػا أف يكػػكف المكفػػكؿ عنػػو لمتعامػػؿ، ك  ا 
  .(3)مجيكالن تبقى الكفالة عمى القياس المكفكؿ عنو فإذا كافمعمكمان، 

 أدلة القكؿ الثاني:

رفػػة الكفيػػؿ لممكفػػكؿ عنػػو بأدلػػة مػػف القػػكؿ الثػػاني كالقػػائمكف بعػػدـ اشػػتراط مع اسػػتدؿ أصػػحاب
 السنة كالمعقكؿ عمى النحك التالي:

 مف السنة:

ػػا ًعٍنػػدى النَّبًػػيب  حيػػث قػػاؿ: مػػا ركاه سػػممة بػػف األكػػكع  .1 ميكسن نىػػازىةو  ،كينَّػػا جي َـّ .....ًإٍذ أيتًػػيى ًبجى ثيػػ
: أيتًػػػيى ًبالثَّاًلثىػػػًة، فىقىػػػاليكا:  مىٍييىػػػا، قىػػػاؿى ػػػؿب عى ػػػٍيئنا؟»صى : «ىىػػػٍؿ تىػػػرىؾى شى مىٍيػػػًو »، قىػػػاليكا: الى، قىػػػاؿى فىيىػػػٍؿ عى

؟ ٍيػػفه : «دى ، قىػػاؿى ػػاًحًبكيـٍ »، قىػػاليكا: ثىبلىثىػػةي دىنىػػاًنيرى مىػػى صى ػػمُّكا عى مىٍيػػًو يىػػا «صى ػػؿب عى ، قىػػاؿى أىبيػػك قىتىػػادىةى صى
مىٍيوً  مَّى عى مىيَّ دىٍينيوي، فىصى رىسيكؿى المًَّو كىعى
(4). 

                                                           

المغنػػػػػي  ،(؛ ابػػػػػف قدامػػػػػة المقدسػػػػػي4/438نيايػػػػػة المحتػػػػػاج ) ،(؛ الرممػػػػػي6/433الحػػػػػاكم الكبيػػػػػر ) ،المػػػػػاكردم (1)
 (. 4/237المبدع ) ،(؛ ابف مفمح4/400)
 (.6/6بدائع الصنائع ) ،الكاساني (2)
شػرح فػتح القػدير  ،(؛ ابػف اليمػاـ308-5/307حاشػية ابػف عابػديف ) ،(؛ ابػف عابػديف7/185العناية ) ،البابرتي (3)
(7/173.) 
 (.20صسبؽ تخريجو ) (4)
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مىٍييىػػا،  أيتًػػيى رىسيػػكؿي اهلًل حيػػث قػػاؿ:  مػػا ركاه أبػػك سػػعيد الخػػدرم  .2 ػػمبيى عى ػػمَّـى ًبًجنىػػازىةو ًلييصى سى كى
: " ىىػٍؿ تىػرى  ، قىػاؿى ـٍ ؟ " قىاليكا: نىعى ـٍ دىٍيفه اًحًبكي مىى صى : "ىىٍؿ عى ، فىاٍلتىفىتى ًإلىٍينىا فىقىاؿى مبيى ـى ًلييصى ؾى لىػوي فىتىقىدَّ

ًميُّ  ". قىاؿى عى ـٍ اًحًبكي مىى صى مُّكا عى : "صى ، قىاؿى ؟ " قىاليكا: الى فىاءو مىػيَّ دىٍينيػوي ٍبفي أىًبي طىاًلػبو  ًمٍف كى : عى
، ا فىكىٍكتى ًرىىػافى أىًخيػؾى ٍيرنا كىمى ًميُّ خى زىاؾى اهللي يىا عى : " جى قىاؿى مىٍيًو كى مَّى عى ـى فىصى ػا  يىا رىسيكؿى اهلًل، فىتىقىدَّ مى

ًة" ًمٍف ميٍسًمـو فىؾَّ ًرىىافى أىًخيًو ًإالَّ فىؾَّ اهللي ًرىىانىوي يىٍكـى اٍلًقيىامى
(1). 

 كجو الداللة:

ىػػػؿ يعرفػػػاف عػػػيف  النبػػػي  يماكلػػػـ يسػػػأل، (2)عمػػػف لػػػـ يعرفػػػاه كفػػػبل  قتػػػادة اكأبػػػ عمػػػيف إ
عنو أـ ال، كلك كاف الحكـ يختمؼ بذلؾ لبينو النبي  كفكؿالم

(3).  

 ُيعترض عمييا:

بػأم كجػو مػف المكفكؿ عنو في األحاديػث السػابقة ميػت، كال شػؾ أف النػاس عنػدما يتبرعػكف 
ف لػػػـ يككنػػػكا يعرفػػػكا ذلػػػؾ الميػػػت ابتغػػػاء األجػػػر  كجػػكه التبػػػرع عػػػف الميػػػت يتسػػػابقكف فػػػي ذلػػػؾ حتػػػى كا 

 كتخفيفان عنو بسداد دينو. 

 مف المعقكؿ:

 ، فبل حاجة إلى معرفة الكفيؿ لممكفكؿ عنو.(4)عنو كالمكفكؿ يكجد معاممة بيف الكفيؿال  .1

 .(5)عنو كييؤدل تبرعمعرفة مف يي  شترط، فمـ يحؽتبرع بالتزاـ  الكفالة .2

 .(6)معرفتو لؾ، فكذالمكفكؿ عنو ال يعتبر رضا .3
  .(7)الكاجب أداء الحؽ فبل حاجة إلى معرفة ما سكل ذلؾ .4

                                                           

 (.21صسبؽ تخريجو ) (1)
الشػػػرح  ،(؛ ابػػػف قدامػػػة المقدسػػػي4/400المغنػػػي ) ،(؛ ابػػػف قدامػػػة المقدسػػػي6/433الحػػػاكم الكبيػػػر ) ،( المػػػاكردم2)

 (.2/584الممتع ) ى،(؛ ابف المنج5/79الكبير )
 (.6/311البياف ) ،(؛ العمراني14/14المجمكع ) ،النككم (3)
المغنػػػػي  ،(؛ ابػػػػف قدامػػػة المقدسػػػي3/202مغنػػػي المحتػػػاج ) ،(؛ الخطيػػػب الشػػػػربيني14/13المجمػػػكع ) ،النػػػككم (4)
 (.2/584لممتع )ا ى،(؛ ابف المنج2/130الكافي ) ،قدسي(؛ ابف قدامة الم4/400)
حاشػية الػركض  ،(؛ النجػدم5/79الشػرح الكبيػر ) ،(؛ ابف قدامة المقدسػي4/400المغني ) ،ابف قدامة المقدسي (5)

 (.5/102المربع )
 (.5/102حاشية الركض المربع ) ،النجدم ؛(8/233كشاؼ القناع ) ،البيكتي ؛(4/237المبدع ) ،ابف مفمح (6)
 (.6/311البياف ) ،(؛ العمراني14/14المجمكع ) ،النككم (7)
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 .(1)فعؿ مع أىمو كغير أىمويي  المعركؼ، ك المكفكؿ عنو مع يفعمو الكفيؿ معركؼ الكفالة .5
 :ُيعترض عميو

ال لضاعت الحقكؽ.ال بد مف معرفة الكفيؿ لممكفكؿ عنو    ليرجع عميو بما كفؿ عنو كا 
 أدلة القكؿ الثالث:

اسػػػتدؿ أصػػػحاب القػػػكؿ الثالػػػث كالقػػػائمكف باشػػػتراط معرفػػػة الكفيػػػؿ لممكفػػػكؿ عنػػػو بأدلػػػة مػػػف 
 :عمى النحك التالي المعقكؿ
إليػو أـ  الجميؿك  المعكنة إسداء ، كىؿ يستحؽحساف أـ الكاإل لممعركؼ ىؿ ىك أىؿ لييعرؼ .1

 . (2)ال
 ُيعترض عميو:

  .(3)يككف مع أىمو كغير أىمواصطناع المعركؼ 
 . (4)لييعرؼ ىؿ ىك مكسر كممف يبادر إلى كفاء الديف أـ ال؟ كذلؾ مما يختمؼ الغرض بو .2

  .(5)بما غـر عنو المكفكؿ عنويرجع عمى ل .3

  .(6)برع عنوتبرع، فبل بد مف معرفة مف يتالكفالة  .4

  .(7)عميوـ معرفة الحؽ، لـز معرفة مف لما لز  .5
 سبب الخالؼ:

 السبب التالي:إلى  في ىذه المسألة يرجع اختبلؼ الفقياء
ػاختالفيـ في االسػتدالؿ بػالمعقكؿ:  فػٌرؽ بػيف جيالػة المكفػكؿ عنػو فػي الكفالػة المنجػزة  فٍ فمى

كػػاف معركفػػان كمعمػػكالن بػػو باإلضػػافة إلػػى أف جيالػػة المكفػػكؿ  مػػا كالكفالػػة المعمقػػة كالمضػػافة نظػػر إلػػى
                                                           

 (.5/246تحفة المحتاج ) ،(؛ الييتمي4/438نياية المحتاج ) ،الرممي (1)
(؛ 10/131،132كفايػػػػة النبيػػػػو ) ،(؛ ابػػػػف الرفعػػػػة6/312البيػػػػاف ) ،العمرانػػػػي ؛(14/13،5المجمػػػػكع ) ،النػػػػككم (2)

(؛ ابػف 4/237المبدع ) ،مفمح(؛ ابف 4/400المغني ) ،دسي(؛ ابف قدامة المق5/144العزيز شرح الكجيز ) ،الرافعي
 (.2/584الممتع ) ى،المنج

 (.3/202مغني المحتاج ) ،الخطيب الشربيني (3)
نيايػػة المحتػػاج  ،(؛ الرممػػي3/202مغنػػي المحتػػاج ) ،(؛ الخطيػػب الشػػربيني10/132كفايػػة النبيػػو ) ،ابػػف الرفعػػة (4)
(4/438.) 
 (.2/130الكافي ) ،ابف قدامة المقدسي (5)
 (.2/584الممتع ) ى،(؛ ابف المنج4/237المبدع ) ،مفمحابف  (6)
 (.6/433الحاكم الكبير ) ،الماكردم (7)
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لـ يشػترط عمػـ الكفيػؿ بػالمكفكؿ عنػو رأل أف  فٍ لمقياس، كمى  خبلؼعنو في الكفالة المضافة كالمعمقة 
كأف رضاه غير معتبر فكذلؾ معرفتو باإلضافة إلػى الكفالة تبرع كليس بالضركرة معرفة الميتبرع عنو 

مكفيػؿ ليتسػنى كأمػا مػف اشػترط كػكف المكفػكؿ عنػو معمكمػان ل ،أف المعركؼ يككف مع أىمو كغير أىمػو
 لو معرفة استحقاؽ المكفكؿ عنو لصنع المعركؼ معو باإلضافة إلى الرجكع عميو بما أدل عنو.

 الراجِ:

مػػػف خػػػبلؿ مػػػا سػػػبؽ فالػػػذم أراه راجحػػػان ىػػػك القػػػكؿ باشػػػتراط أف يكػػػكف المكفػػػكؿ عنػػػو معمكمػػػان 
 لمكفيؿ، كذلؾ يرجع إلى األسباب التالية:

ذا مػػا تأممنػا فػػي جيالػػة المكفػػكؿ عنػػو األصػؿ فػػي الكفالػػة أنيػػا بمثابػة عقػػد  .1 تكثيػػؽ لمحقػػكؽ، كا 
فػػي عقػػد الكفالػػة نػػرل أف ذلػػؾ مخالفػػان لمقصػػكد الكفالػػة؛ ألف جيالتػػو تػػؤدم لضػػياع الحقػػكؽ 

بل بد مف معرفة شخصو مف جية كمعرفة ىؿ ىػك ممػف ييبػادر إلػى كفػاء دينػو مػف كبالتالي ف
 جية أخرل.

 ع عمى المكفكؿ عنو بما كفؿ عنو.معرفة الكفيؿ لممكفكؿ عنو تمكنو مف الرجك  .2
 أف يككف المكفكؿ عنو قادران عمى تسميـ المكفكؿ بو إما بنفسو أك نائبو:الشرط الثاني: 

، كبناء عمى ىذا الشػرط فػإف الفقيػاء (1)كىذا الشرط اشترطو أبك حنيفة دكف غيره مف الفقياء
 اختمفكا في حكـ كفالة الميت المفمس عمى قكليف:

 .(2)ال تصح الكفالة عف الميت المفمس، كقاؿ بو أبك حنيفة كالثكرم القكؿ األكؿ:

تصػح الكفالػة عػف الميػت المفمػس، كقػاؿ بػو أبػك يكسػؼ كمحمػد مػف الحنفيػة كالمالكيػة  القكؿ الثاني:
 .(3)كالشافعية كالحنابمة

 

 

 
                                                           

 (.6/344البحر الرائؽ ) ،(؛ ابف نجيـ6/6بدائع الصنائع ) ،الكاساني (1)
(؛ 6/6بػػػدائع الصػػػنائع ) ،(؛ الكاسػػػاني4/159تبيػػػيف الحقػػػائؽ ) ،(؛ الزيمعػػػي6/344البحػػػر الرائػػػؽ ) ،ابػػػف نجػػػيـ (2)

 (.6/202منح الجميؿ ) ،عميش
(؛ ابػػػف 6/454الحػػػاكم الكبيػػػر ) ،(؛ المػػػاكردم9/204الػػػذخيرة )القرافػػػي، (؛ 4/159تبيػػػيف الحقػػػائؽ ) ،الزيمعػػػي (3)

 (.4/401المغني ) ،قدامة المقدسي
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 األدلة:

 أدلة القكؿ األكؿ:

 الميػػت المفمػػػس بأدلػػة مػػػفاسػػتدؿ أصػػحاب القػػػكؿ األكؿ كالقػػائمكف بعػػػدـ صػػحة الكفالػػة عػػػف 
 عمى النحك التالي: المعقكؿ

الػػديف سػػاقط عػػف الميػػت كذلػػؾ ألف الػػديف ىػػك الفعػػؿ حقيقػػة أم المقصػػكد منػػو إنمػػا ىػػك فعػػؿ  .1
كالػػػدليؿ عمػػػػى ذلػػػػؾ كصػػػفو بػػػػالكجكب، يقػػػػاؿ ديػػػف كاجػػػػب كمػػػػا يقػػػاؿ الصػػػػبلة كاجبػػػػة،  األداء

ة كالميػػت عػػاجز عػػف كذلػػؾ يقتضػػي القػػدر  ،كالكصػػؼ بػػالكجكب حقيقػػة إنمػػا ىػػك فػػي األفعػػاؿ
 .(1)الفعؿ
 ُيعترض عميو:

 ييعترض عمى ىذا الدليؿ مف كجييف:
 كؿ:األ الكجو 

 . (2)مك سقط بالمكت لما حؿ لصاحبو األخذفلك تبرع بو إنساف صح، 

 
 ُيجاب عميو:

 .(3)في حقو حتى لو أف يأخذه باقيان  فإنوالسقكط إنما ىك بالنسبة إلى الميت ال المستحؽ 

 ُيرد عميو:

يستقيـ القكؿ الديف ساقط عف الميت ثابت لصاحبو ألف ذلػؾ يعنػي أف المسػتحؽ أخػذ مػا ال 
 ال يستحقو.

 الثاني:الكجو 

العجز يدؿ عمى تعذر المطالبة منو كذلؾ ال يسػتمـز بطػبلف الػديف فػي نفسػو كمػف كفػؿ عػف 
ف تعذر المطالبة في حالة الرؽ  .(4)عبد محجكر أقر بديف فإنيا تصح، كا 

                                                           

 .(205-7/204العناية ) ،(؛ البابرتي3/571النير الفائؽ ) ،(؛ ابف نجيـ6/6بدائع الصنائع ) ،( الكاساني1)
 (.7/205العناية ) ،البابرتي ؛(4/160تبييف الحقائؽ ) ،(؛ الزيمعي3/571النير الفائؽ ) ،( ابف نجيـ2)
 (.7/205العناية ) ،(؛ البابرتي4/160تبييف الحقائؽ ) ،(؛ الزيمعي3/571النير الفائؽ ) ،( ابف نجيـ3)
 (.8/455البناية ) ،(؛ العيني7/205العناية ) ،( البابرتي4)
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 ُيجاب عميو:

المكت بػػيف ذمػػة صػػالحة لكجػػكب الحػػؽ عمييػػا ضػػعفت بػػالرؽ كبػػيف ذمػػة خربػػت بػػ ىنػػاؾ فػػرؽ  
 .(1)لمكجكب عمييا كلـ تبؽ أىبلن 

 ُيرد عميو:

خراب ذمة الميت كعدـ بقائيا أىبلن لمكجكب ال يينافي بقاء الديف فمػك كػاف الػديف غيػر بػاقي لعػدـ 
عمػػى ذلػػؾ فػػإف الػػديف بػػاقي كال يسػػقط إال مػػف الصػػبلة عميػػو، كبنػػاء   بقػػاء ذمتػػو لمػػا امتنػػع النبػػي

 باألداء أك اإلبراء، كبالتالي فإف الكفالة عف الميت المفمس صحيحة.
ت ذمػة كف محمػو كمحػؿ الػديف الذمػة كقػد خربػكال ييتصكر قياـ الحؽ بدالكفالة تصح بالقائـ،  .2

  .(2)الميت بمكتو مف أف يككف محبلن صالحان لكجكب الحؽ فييا
 ُيعترض عميو:

، فمك كاف األمػر متعمػؽ بالذمػة لمػا (3)الميت لك كاف مميان كترؾ كفاء جاز االستيفاء مف مالو
بقي في ذمة الميت غير المفمس أم حػؽ، ممػا يػدؿ عمػى أف الحػؽ ال يسػقط عػف الميػت ألف سػقكط 

 الحؽ إما أف يككف باألداء أك اإلبراء.
(4)يوالمفمس لعدـ ما يضـ إلة عف الميت الكفالة ضـ ذمة إلى ذمة كبطبلف الكفال .3

ف ذمتػو أل 
  .(5)ال تعمر بعده خربت خرابان 

 ُيعترض عميو:
نما حؿ الديف ألف األجؿ ، باقية ذمة الميت   .(6)مرفؽ كالميت ال يرتفؽلكا 

الحقػػكؽ تثبػػت فػػي أحػػد محمػػيف إمػػا فػػي ذمػػة أك عػػيف كالميػػت ال ذمػػة لػػو فيثبػػت الػػديف فييػػا  .4
سػاقط لعػدـ  ان فمسػا فثبت أف ديػف الميػت إذا كػاف مليس لو عيف ماؿ يتعمؽ الحؽ بي فمسكالم

  .(7)محؿ يتعمؽ بو

                                                           

 (.8/455البناية ) ،(؛ العيني7/205العناية ) ،( البابرتي1)
 (.20/198المبسكط ) ،( السرخسي2)
 (.6/6بدائع الصنائع ) ،الكاساني ؛(196-20/195المبسكط ) ،( السرخسي3)
الشػرح  ،المقدسػي(؛ ابػف قدامػة 4/401المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي572-3/571النير الفائؽ ) ،( ابف نجيـ4)

 (.5/83الكبير )
 (.5/83الشرح الكبير ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي4/401المغني ) ،( ابف قدامة المقدسي5)
 (.9/205الذخيرة ) ،( القرافي6)
 (.6/454الحاكم الكبير ) ،( الماكردم7)
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 :ُيعترض عميو

ألنيػػـ أجمعػػكا أف  ان يػػدفع إجماعػػ اسػػتدالالن  محػػؿ فمػػسبأنػػو لػػـ يبػػؽ لػػديف الميػػت الم االسػػتدالؿ
بػو،  الميت يمقى اهلل تعالى يكـ يمقاه بكجكب الديف عميػو كيسػتحؽ صػاحب الػديف يػكـ القيامػة عكضػان 

ذا كػػاف اإلجمػػاع عمػػى ىػػذا حاصػػبلن  كػػاف مػػا اسػػتدؿ بػػو  كلػػك كػػاف قػػد سػػقط لمػػا اسػػتحؽ ذلػػؾ عميػػو، كا 
   .(1)فاسدان 
 :ثانيلقكؿ الأدلة ا

السػػنة  بصػػحة الكفالػػة عػػف الميػػت المفمػػس بأدلػػة مػػفاسػػتدؿ أصػػحاب القػػكؿ الثػػاني كالقػػائمكف 
 عمى النحك التالي: كالقياس كالمعقكؿ

 مف السنة:

اًرـه » أنو قاؿ: عف الرسكؿ  ما ركاه أبك أمامة  .1 ـي غى  .(2)«الزًَّعي
 كجو الداللة:

 (3)الحديث عاـ في داللتو عمى جكاز الكفالة فمـ يفٌرؽ بػيف الكفالػة عػف الميػت أك عػف الحػي
 مما يدؿ عمى جكاز الكفالة عف الميت المفمس.

 ُيعترض عميو:

الحديث يدؿ عمى أف الكفيؿ يغـر ما كفؿ بو، كالكبلـ في كفيؿ الميػت المفمػس ىػؿ ىػك زعػيـ أك 
 ، كبالتالي فإف االستدالؿ بالحديث ليس في محمو.(4)ال

ػػا ًعٍنػػدى النَّبًػػيب  حيػػث قػػاؿ: مػػا ركاه سػػممة بػػف األكػػكع  .3 ميكسن نىػػازىةو  ،كينَّػػا جي َـّ  ....ًإٍذ أيتًػػيى ًبجى ثيػػ
 : مىٍييىػػػا، قىػػػاؿى ػػػؿب عى ػػػٍيئنا؟»أيتًػػػيى ًبالثَّاًلثىػػػًة، فىقىػػػاليكا: صى : «ىىػػػٍؿ تىػػػرىؾى شى مىٍيػػػًو »، قىػػػاليكا: الى، قىػػػاؿى فىيىػػػٍؿ عى

؟ ٍيػػفه : «دى ، قىػػاؿى ػػاًحًبكيـٍ »، قىػػاليكا: ثىبلىثىػػةي دىنىػػاًنيرى مىػػى صى ػػمُّكا عى مىٍيػػًو يىػػا «صى ػػؿب عى ، قىػػاؿى أىبيػػك قىتىػػادىةى صى
مىٍيوً رىسيكؿى المَّ  مَّى عى مىيَّ دىٍينيوي، فىصى ًو كىعى

(5). 

                                                           

 (.6/455الحاكم الكبير ) ،( الماكردم1)
 (.15سبؽ تخريجو )ص (2)
لًَّكم3)  (.4/401المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي7/206العناية ) ،(؛ البابرتي35/304ذخيرة العقبى ) ،( الكى
 (.7/207العناية ) ،( البابرتي4)
 (.20صسبؽ تخريجو ) (5)
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مىٍييىػػا،  أيتًػػيى رىسيػػكؿي اهلًل حيػػث قػػاؿ:  مػػا ركاه أبػػك سػػعيد الخػػدرم  .4 ػػمبيى عى ػػمَّـى ًبًجنىػػازىةو ًلييصى سى كى
: " ىىػٍؿ تىػرى  ، قىػاؿى ـٍ ؟ " قىاليكا: نىعى ـٍ دىٍيفه اًحًبكي مىى صى : "ىىٍؿ عى ، فىاٍلتىفىتى ًإلىٍينىا فىقىاؿى مبيى ـى ًلييصى ؾى لىػوي فىتىقىدَّ

ًميُّ  ". قىاؿى عى ـٍ اًحًبكي مىى صى مُّكا عى : "صى ، قىاؿى ؟ " قىاليكا: الى فىاءو مىػيَّ دىٍينيػوي ٍبفي أىًبي طىاًلػبو  ًمٍف كى : عى
، ا فىكىٍكتى ًرىىػافى أىًخيػؾى ٍيرنا كىمى ًميُّ خى زىاؾى اهللي يىا عى : " جى قىاؿى مىٍيًو كى مَّى عى ـى فىصى ػا  يىا رىسيكؿى اهلًل، فىتىقىدَّ مى

ًة" ًمٍف ميٍسًمـو فىؾَّ ًرىىافى أىًخيًو ًإالَّ فىؾَّ اهللي ًرىىانىوي يىٍكـى اٍلًقيىامى
(1). 

 :كجو الداللة

لػػك لػػـ تصػػح ، ك (2)عمػػى صػػحة الكفالػػة عػػف الميػػت المفمػػس مػػافػػي داللتي افصػػريح افالحػػديث
 .(3)عميو بعدىا كما امتنع قبميا النبي  الكفالة عف الميت المفمس لما صمى

 ُيعترض عميو:

كاإلنشػاء فػإف لفػظ اإلقػرار بكفالػة سػابقة  ييحتمؿ أف يككف ذلؾ إقراران مػف عمػي كأبػي قتػادة 
 .(4)منيما ال كفالة بالتبرع ، كييحتمؿ أف يككف كعدان في الكفالة سكاء
 مف القياس:

تجػكز كفالػة الميػت المفمػس قياسػان عمػى جػكاز الكفالػة عػف الحػي المفمػس المػديكف بجػػامع أف   
 .(5)عف مفمس كبلن منيما كفالة بديف كاجب

 مف المعقكؿ:
حتػػى  كليػػذا بقػػي إذا مػػات مميػػان  ،يفتقػػر إلػػى القػػدرة الألف بقائػػو  ؛المػػكت ال ينػػافي بقػػاء الػػديف .1

 . (6)مفمسان  بقيت الكفالة بعد مكتو لؾتصح الكفالة بو ككذ

 .(7)يحةكفؿ بديف صحيح ثابت في ذمة األصيؿ ككؿ كفالة ىذا شأنيا فيي صح الكفيؿ .2

                                                           

 (.21صسبؽ تخريجو ) (1)
عمػػػدة  ،(؛ العينػػػي4/467فػػػتح البػػػارم ) ،(؛ ابػػػف حجػػػر العسػػػقبلني6/419شػػػرح صػػػحيح البخػػػارم ) ،( ابػػػف بطػػػاؿ2)

المغنػػػي  ،(؛ ابػػػف قدامػػػة المقدسػػػي14/8المجمػػػكع ) ،(؛ النػػػككم9/204الػػػذخيرة ) ،(؛ القرافػػػي12/113،112القػػػارم )
(4/401.) 
 (.20/196المبسكط ) ،(؛ السرخسي7/207،206العناية ) ،البابرتي (3)
 (.4/160تبييف الحقائؽ ) ،(؛ الزيمعي7/207العناية ) ،(؛ البابرتي200-20/199المبسكط ) ،السرخسي (4)
 (.9/204الذخيرة ) ،(؛ القرافي20/196المبسكط ) ،السرخسي (5)
 (.6/6بدائع الصنائع ) ،الكاساني (6)
(؛ ابػف قدامػة 6/389البحر الرائػؽ ) ،(؛ ابف نجيـ7/204العناية ) ،(؛ البابرتي3/571النير الفائؽ ) ،ابف نجيـ (7)

 (.4/401المغني ) ،دامة المقدسي(؛ ابف ق5/83الشرح الكبير ) ،المقدسي



  

86 
 

أك اإلبػػراء أك انفسػػاخ سػػبب الكجػػكب  كاألداء ، كىػػك ال يسػػقط إال باإليفػػاءالػػديف كاجػػب عميػػو .3
كلػك تبػرع بػو إنسػاف صػح  عميػو، يبقػىك  الػديف فمػـ يسػقطفػي حياتػو كلـ يكجد شيء مف ذلؾ 
 .(1)لما جاز لمطالب أخذه مف المتبرعكلك لـ يكف عميو ديف 

  .(2)تبرع بالديف عف الغير فيصح عف الميت الكفالة .4

إعسػػاره كػػالحي، كألف كػػؿ مػػف  كػػؿ مػػف صػػح ضػػماف دينػػو مػػع يسػػاره صػػح ضػػماف دينػػو مػػع .5
، كالمكسػر، كألف كػػؿ مػا لػػـ صػػح ضػماف دينػو إذا كػػاف ميتػان  صػح ضػماف دينػػو إذا كػاف حيػان 

  .(3)في ضماف الديف عف الميت في ضماف الديف عف الحي لـ يكف شرطان  يكف شرطان 

 سبب الخالؼ:
 التالية:يرجع اختبلؼ الفقياء في حكـ الكفالة عف الميت المفمس إلى األسباب 

رأل أنو ساقط لـ ييجيز الكفالػة عػف الميػت  فٍ فمى  اختالفيـ في تكييؼ كتكصيؼ ديف الميت: .1
 .(4)رأل أنو باؽ لـ يسقط أجاز الكفالة عف الميت المفمس فٍ المفمس، كمى 

قاؿ أف كفالة الميت المفمس  فٍ فمى  كحديثي عمي أبي قتادة  اختالفيـ في تأكيؿ األحاديث: .2
: "عمػي دينػو" تبػرع بػأداء  غير صػحيحة رأل أنػو ييحتمػؿ أف يكػكف قػكؿ عمػي كأبػي قتػادة 

ػػك الػػديف أك إقػػرار بكفالػػة سػػابقة،  بظػػػاىر  قػػػاؿ أف كفالػػة الميػػت المفمػػس صػػحيحة اسػػتدؿ فٍ مى
 جكاز الكفالة عف الميت المفمس.  عمى األحاديث الدالة صراحة

قاؿ بعدـ صحة الكفالة عف الميػت المفمػس رأل أف  فٍ فمى  االستدالؿ بالمعقكؿ:اختالفيـ في  .3
قاؿ بصحة الكفالػة عػف  فٍ ذلؾ يرجع إلى خراب ذمة الميت كالذم ينتج عنو سقكط الديف كمى 

الميػت المفمػس رأل أف المػػكت ال يينػافي بقػاء الػػديف كأف الػديف بػاقي مػػا لػـ يسػقط بػػاإلبراء أك 
 األداء.

 الراجِ:
القائػؿ بصػحة الكفالػة عػف  الثػاني أرل رجحػاف القػكؿ المسألة عمى النحك السابؽرض عبعد 

 الميت المفمس لؤلسباب التالية:
 بقاء الديف ال يفتقر إلى القدرة كليذا تصح الكفالة بو عف الميت المفمس. .1
 ال يسقط إال باألداء أك اإلبراء، كليذا تصح كفالة الميت ألف دينو لـ يسقط عنو. الديف .2

                                                           

 (.20/196المبسكط ) ،(؛ السرخسي7/204العناية ) ،(؛ البابرتي4/160تبييف الحقائؽ ) ،الزيمعي (1)
 (.9/204الذخيرة ) ،القرافي (2)
 (.6/455الحاكم الكبير ) ،الماكردم (3)
 (.9/204الذخيرة ) ،القرافي (4)
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الكفالػػػة عػػػف الميػػػت الممػػػيء صػػػحيحة فمػػػف بػػػاب أكلػػػى صػػػحتيا عػػػف الميػػػت المفمػػػس إذ إف  .3
 المميء يمكف سداد دينو بخبلؼ المفمس.

 التزاـ تبرع كأداء الحؽ كىذا االلتزاـ يصح عف الحي كالميت سكاء أكاف مفمسان أـ ال.الكفالة  .4
 الشرط الثالث: إذف المكفكؿ عنو كرضاه:

 ىػػػذا ، كعمػػػى الػػػرغـ مػػػف(2)(1)عنػػػو كرضػػػاه كفػػػكؿييشػػػترط إذف الماتفػػػؽ الفقيػػػاء عمػػػى أنػػػو ال 
 و كرجكعو عميو عمى النحك التالي:تفاؽ إال أنيـ اختمفكا في مطالبة الكفيؿ لممكفكؿ عناال

 و:مطالبة الكفيؿ لممكفكؿ عنأكالن: 
فػػرؽ الفقيػػاء بػػيف الكفالػػة التػػي تكػػكف بإذنػػو كالكفالػػة التػػي ال تكػػكف بإذنػػو مػػف حيػػث مطالبػػة 

 الكفيؿ لممكفكؿ عنو بما كفؿ عنو كالتفصيؿ عمى النحك التالي: 
 كانت الكفالة بإذف المكفكؿ عنو: إذا . أ

 مى قكليف:اختمؼ الفقياء في حكـ مطالبة الكفيؿ لممكفكؿ عنو إذا كانت الكفالة بإذنو ع
 .(3)عنو، كقاؿ بو الحنفية كالمالكية لمكفيؿ مطالبة المكفكؿ عنو بما كفؿ القكؿ األكؿ:

                                                           

(؛ ابػف قدامػة 4/438نيايػة المحتػاج ) ،(؛ الرممػي9/201الػذخيرة ) ،(؛ القرافػي1/313الجػكىرة النيػرة ) ،الزبيدم (1)
 (.4/400المغني ) ،المقدسي

مػا ركاه سػممة  مف السػنة:استدؿ الفقياء عمى عدـ اشتراط إذف المضمكف عنو كرضاه بأدلةو عمى النحك التالي:  (2)
ػػا ًعٍنػدى النَّبًػػيب  حيػث قػػاؿ: بػف األكػػكع  ميكسن :  ،كينَّػا جي مىٍييىػا، فىقىػػاؿى ػػؿب عى نىػػازىةو، فىقىػاليكا: صى ؟»ًإٍذ أيتًػيى ًبجى مىٍيػػًو دىٍيػػفه ، «ىىػٍؿ عى

 : نىازىةو أيٍخػرىل، فىقىػاليكا: يىػا رىسيػ«فىيىٍؿ تىرىؾى شىٍيئنا؟»قىاليكا: الى، قىاؿى مىٍيًو، ثيَـّ أيًتيى ًبجى مَّى عى مىٍييىػا، ، قىاليكا: الى، فىصى ػؿب عى كؿى المَّػًو، صى
 : ؟»قىػػاؿى مىٍيػػًو دىٍيػػفه : « ىىػػٍؿ عى ، قىػػاؿى ـٍ : نىعىػػ ػػٍيئنا؟»ًقيػػؿى َـّ أيتًػػيى ًبالثَّاًلثىػػًة، «فىيىػػٍؿ تىػػرىؾى شى مىٍييىػػا، ثيػػ ػػمَّى عى ، فىصى ، قىػػاليكا: ثىبلىثىػػةى دىنىػػاًنيرى

 : مىٍييىػا، قىػاؿى ػؿب عى : ، قىػاليكا«ىىػٍؿ تىػػرىؾى شىػٍيئنا؟»فىقىػاليكا: صى ؟»: الى، قىػاؿى مىٍيػًو دىٍيػػفه : «فىيىػٍؿ عى ، قىػاؿى ػػمُّكا »، قىػاليكا: ثىبلىثىػةي دىنىػاًنيرى صى
ػػاًحًبكيـٍ  مىػػى صى مىٍيػػًو يىػػا «عى ػػؿب عى مىٍيػػو، ، قىػػاؿى أىبيػػك قىتىػػادىةى صى ػػمَّى عى مىػػيَّ دىٍينيػػوي، فىصى  ،البخػػارم: صػػحيح البخػػارم[رىسيػػكؿى المَّػػًو كىعى

مػف غيػر رضػى  إف أبػا قتػادة كفػؿ كجػو الداللػة: ،]2289ح :3/94 عمى رجؿ جاز،إف أحاؿ ديف الميت /الحكاالت
لَّػػػًكم المكفػػػكؿ عنػػػو ألف الميػػػت ال يمكػػػف رضػػػاه فأجػػػازه النبػػػي المجمػػػكع  ،(؛ النػػػككم35/302ذخيػػػرة العقبػػػى ) ،الكى

الشػرح الكبيػر  ،(؛ ابف قدامة المقدسي4/400المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي6/311البياف ) ،(؛ العمراني14/13)
.لك قضي الديف عنو بغير إذنو كرضاه صح، 1 :مف المعقكؿ(، 5/102حاشية الركض المربع ) ،(؛ النجدم5/78)

 ،(؛ ابػف قدامػة المقدسػي14/7المجمػكع ) ،(؛ النػككم2/814عقػد الجػكاىر الثمينػة ) ،ابػف شػاس ،فكذلؾ إذا كفؿ عنػو
.الكفالػة كثيقػة ال يعتبػر فييػا 2(، 8/233كشاؼ القنػاع ) ،تي(؛ البيك 4/237المبدع ) ،(؛ ابف مفمح4/400المغني )

 فبل تفتقر إلى الرضا. (5/102حاشية الركض المربع ) ،(؛ النجدم4/400المغني ) ،ابف قدامة المقدسي ،قبض
المجمػػػػكع  ،(؛ النػػػػككم2/378المقػػػػدمات المميػػػػدات ) ،(؛ ابػػػػف رشػػػػد القرطبػػػػي1/313الجػػػػكىرة النيػػػػرة ) ،الزبيػػػػدم (3)
(14/25.) 
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ف لػػـ يطالػػب ففيػػو كجيػػاف، كقػػاؿ بػػو القػػكؿ الثػػاني:  إذا طكلػػب الكفيػػؿ فإنػػو ييطالػػب المكفػػكؿ عنػػو، كا 
 .(1)كالحنابمة الشافعية

 أدلة األقكاؿ:

 أدلة القكؿ األكؿ:

كالقػػائمكف بأنػػو لمكفيػػؿ مطالبػػة المكفػػكؿ عنػػو بمػػا كفػػؿ عنػػو إذا اسػػتدؿ أصػػحاب القػػكؿ األكؿ 
 لكفالة بإذنو بأدلة مف المعقكؿ: كانت ا

 ، فممكفيؿ مطالبة المكفكؿ عنو بما كفؿ.(2)الكفالة بإذنو تبرع ابتداء كمعاكضة انتياء .1

 .(3)شغؿ ذمتو بالديف بإذنو فجاز لو المطالبة بتفريغ ذمتوالكفيؿ  .2

 القكؿ الثاني: أدلة

عنػػو إذا  اسػػتدؿ أصػػحاب القػػكؿ الثػػاني كالقػػائمكف بأنػػو لمكفيػػؿ مطالبػػة المكفػػكؿ عنػػو بمػػا كفػػؿ
 طكلب بدليؿ مف المعقكؿ:

ف لػػـ ييطالػػب إذا غػػـر جػػاز أف يطالبػػو إذا طكلػػب المكفػػكؿ عنػػو أف يغػػـر لمكفيػػؿ إذا جػػاز ، كا 
، كلػيس لػو بتفريػغ ذمتػو بإذنػو فجػاز لػو المطالبػة ألنػو شػغؿ ذمتػو بالػديف ؛ففييػا كجيػاف: لػو المطالبػة

 .(4)ألنو لـ ييغـر بعد ؛المطالبة

 ت الكفالة بغير إذف المكفكؿ عنو:إذا كان  . ب

اختمػػػؼ الفقيػػػاء فػػػي حكػػػـ مطالبػػػة الكفيػػػؿ لممكفػػػكؿ عنػػػو إذا كانػػػت الكفالػػػة بغيػػػر إذنػػػو عمػػػى 
 قكليف: 

 . (5)الكفيؿ ال يممؾ مطالبة المكفكؿ بما كفؿ عنو، كقاؿ بو الحنفية كالشافعية كالحنابمة القكؿ األكؿ:

ف لـ تكف الكفالة بإذنو، كقاؿ بو المالكية القكؿ الثاني:  .(6)الكفيؿ يممؾ مطالبة المكفكؿ عنو حتى كا 
                                                           

(؛ ابػػف قدامػػة 2/132الكػػافي ) ،(؛ ابػػف قدامػػة المقدسػػي6/322البيػػاف ) ،(؛ العمرانػػي14/25المجمػػكع ) ،النػػككم (1)
 (.4/412المغني ) ،المقدسي

 (.7/215العناية ) ،(؛ البابرتي4/164تبييف الحقائؽ ) ،الزيمعي (2)
 (.14/25المجمكع ) ،النككم (3)
 (.6/322البياف ) ،العمراني ؛(14/25المجمكع ) ،النككم (4)
 (.2/132الكافي ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي14/25المجمكع ) ،(؛ النككم1/313الجكىرة النيرة ) ،الزبيدم (5)
 (.98-5/97مكاىب الجميؿ ) ،(؛ الحطاب الرعيني2/378المقدمات المميدات ) ،ابف رشد القرطبي (6)
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 أدلة األقكاؿ:

 أدلة القكؿ األكؿ: 

الكفيؿ ال يممػؾ مطالبػة المكفػكؿ عنػو إذا لػـ تكػف استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ كالقائمكف بأف 
 لكفالة بإذنو بأدلة مف المعقكؿ:ا

 .(1)الكفالة بغير أمره تبرع ابتداء كانتياء .1

 . (2)الكفيؿ تخميص المكفكؿ عنو فمـ يمـز المكفكؿ عنو بإذف عقد الكفالة لـ يدخؿ فيالكفيؿ  .2
 ثانيان: رجكع الكفيؿ عمى المكفكؿ عنو:

الػػديف عػػف المكفػػكؿ عنػػو غيػػر نػػاكم الرجػػكع فػػبل يرجػػع بشػػيء؛ ألنػػو متبػػرع  إذا أدل الكفيػػؿ
 الرجكع فبل يخمك مف أربع حاالت: أما إذا أداه بنية ،(3)كاليبة فأشبو الصدقة

  الحالة األكلى: أف يكفؿ بإذف المكفكؿ عنو كيؤدم الديف بإذنو:
 بما يمي:كاستدلكا  ،(4)اتفؽ الفقياء عمى أنو يرجع عميو في ىذه الحالة

 .(5)إذف ال يتحقؽ بدكفكىذا المعنى  ،االستقراضالسمؼ ك معنى  الكفالة فييا .1
 ، فبل بد لو مف الرجكع عميو.(6)لو إلى منفعة الغير بإذنو كبأمرهصرؼ ماالكفيؿ  .2

 ما يرجع بو الكفيؿ عمى المكفكؿ عنو في ىذه الحالة:
 ، كاستدلكا عمى ذلؾ بما يمي:(7)أدلاتفؽ الفقياء عمى أف الكفيؿ يرجع عمى المكفكؿ عنو بما 

 .(8)فيرجع عميو بما أقرضو المكفكؿ عنوممؾ الديف بؿ أقرض ي لـباألداء  الكفيؿ .1
                                                           

 (.7/215العناية ) ،(؛ البابرتي4/164تبييف الحقائؽ ) ،الزيمعي (1)
 (.6/322البياف ) ،(؛ العمراني14/25المجمكع ) ،النككم (2)
 (.5/204اإلنصاؼ ) ،(؛ المرداكم4/410المغني ) ،ابف قدامة المقدسي (3)
(؛ ابػف 5/468بحػر المػذىب ) ،(؛ الركيػاني7/41التاج كاإلكميػؿ ) ،(؛ المكاؽ2/302درر الحكاـ ) ،مبل خسرك (4)

 (.6/396المحمى ) ،(؛ ابف حـز4/410المغني ) ،قدامة المقدسي
 (.6/396المحمى ) ،(؛ ابف حـز7/41التاج كاإلكميؿ ) ،(؛ المكاؽ6/13بدائع الصنائع ) ،الكاساني (5)
 (.2/314اإلقناع ) ،(؛ الخطيب الشربيني175-5/174العزيز شرح الكجيز ) ،الرافعي (6)
(؛ 2/314اإلقنػػاع ) ،(؛ الخطيػػب الشػػربيني7/41التػػاج كاإلكميػػؿ ) ،(؛ المػػكاؽ6/15بػػدائع الصػػنائع ) ،الكاسػػاني (7)

 (.2/130الكافي ) ،ابف قدامة المقدسي
الجػػػػػامع لمسػػػػػائؿ المدكنػػػػػة  ،(؛ الصػػػػػقمي7/41التػػػػػاج كاإلكميػػػػؿ ) ،(؛ المػػػػػكاؽ6/15بػػػػػدائع الصػػػػػنائع ) ،الكاسػػػػاني (8)
(18/82.) 
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 ، فيرجع عميو بما صرفو.(1)صرؼ مالو إلى منفعة الغير بإذنو الكفيؿ .2
 كفكؿ عنو كيؤدم الديف بغير إذنو:الحالة الثانية: أف يكفؿ بإذف الم
 الحالة عمى قكليف:اختمؼ الفقياء في ىذه 

  .(2)كقاؿ بو الحنفية كالمالكية كالحنابمة كاألظير عند الشافعية ،يرجع القكؿ األكؿ:
 .(3)كىذا القكؿ اآلخر عند الشافعية ،ال يرجع القكؿ الثاني:

 أدلة األقكاؿ:

 القكؿ األكؿ: أدلة
يكفػؿ بإذنػػو  اسػتدؿ أصػحاب القػكؿ األكؿ كالقػائمكف برجػكع الكفيػؿ عمػى المكفػكؿ عنػو عنػدما

 كالتالي: يمف المعقكؿ كى بأدلةو و كيؤدم بدكف إذن
كمػػا  يرجػػع بمػػا يػػدخؿ تحػػت الكفالػػة كبالتػػالي فإنػػوألنيػػا األصػػؿ بحكػػـ الكفالػػة  يرجػػع الكفيػػؿ .1

 .(5)ألنو أذف في سبب األداء ،(4)فاإلذف بالكفالة يقتضي األداءيترتب عمييا 

 ، فكجب الرجكع.(6)كفالة االلتزاـ كقد صادفو اإلذفاألصؿ في ال .2

 القكؿ الثاني: أدلة

اسػػتدؿ أصػػحاب القػػكؿ الثػػاني كالقػػائمكف بعػػدـ رجػػكع الكفيػػؿ عمػػى المكفػػكؿ عنػػو عنػػدما يكفػػؿ 
 كالتالي: يمف المعقكؿ كى أدلةو و ببإذنو كيؤدم بدكف إذن

 .(7)فصار كما لك كفؿ بغير إذنو ككما لك تبرع بو الكفيؿ دفع بغير إذف .1

                                                           

 (.3/120جيرمي )حاشية الب ،(؛ البجيرمي2/314اإلقناع ) ،الخطيب الشربيني (1)
(؛ ابػف 5/469بحػر المػذىب ) ،(؛ الركيػاني7/41التاج كاإلكميػؿ ) ،(؛ المكاؽ2/302درر الحكاـ ) ،مبل خسرك (2)

 (.4/410المغني ) ،قدامة المقدسي
 (.5/175العزيز شرح الكجيز ) ،(؛ الرافعي5/469بحر المذىب ) ،الركياني (3)
(؛ 5/469بحػػر المػػذىب ) ،(؛ الركيػػاني4/462نيايػػة المحتػػاج ) ،(؛ الرممػػي2/302درر الحكػػاـ ) ،مػػبل خسػػرك (4)

 (.4/410المغني ) ،ابف قدامة المقدسي
حاشػػػػية  ،(؛ البجيرمػػػػي3/218مغنػػػػي المحتػػػػاج ) ،(؛ الخطيػػػػب الشػػػػربيني2/314اإلقنػػػػاع ) ،الخطيػػػػب الشػػػػربيني (5)

 (.3/120البجيرمي )
 (.5/175العزيز شرح الكجيز ) ،الرافعي (6)
 (.4/410المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي5/469ر المذىب )بح ،الركياني (7)
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نما لـ يقصد إال التكثيؽ بالالغـر حصؿ بغير األداء ك  .2  .(1)كفالةإذف األصيؿ كا 
 ما يرجع بو الكفيؿ عمى المكفكؿ عنو في ىذه الحالة:

في ىذه الحالة إذا أدل الكفيؿ مثؿ مػا كفػؿ رجػع بػو عمػى المكفػكؿ عنػو _كمػا إذا كفػؿ عنػو 
كفػػؿ عنػػو ، كاختمػػؼ الفقيػػاء إذا أدل خػػبلؼ مػػا كفػػؿ _كػػأف يكػػكف (2)دراىػػـ صػػحاحان كأدل صػػحاحان_

 دراىـ صحاحان فأدل مكسرة أك زيكفان_ ىؿ يرجع بما كفمو أـ بما أداه عمى قكليف:
بػأف ، كاسػتدلكا عمػى ذلػؾ (3)يرجع الكفيؿ عمى المكفػكؿ عنػو بمػا كفػؿ كقػاؿ بػو الحنفيػة القكؿ األكؿ:

  .(4)كىك الصحاح الجيادبما كفؿ فيرجع  المكفكؿ عنوباألداء ممؾ ما في ذمة  الكفيؿ

، (5)كقػػاؿ بػػو المالكيػػة كالشػػافعية كالحنابمػػة ،يرجػػع الكفيػػؿ عمػػى المكفػػكؿ عنػػو بمػػا أدل الثػػاني: القػػكؿ
 ، فيرجع الكفيؿ عمى المكفكؿ عنو بما أقرضو.(6)كقرض بأنو سمؼ كاستدلكا عمى ذلؾ

 المكفكؿ عنو كُيؤدم الديف بإذنو:الحالة الثالثة: أف يكفؿ بدكف إذف 

 عمى قكليف:اختمؼ الفقياء في ىذه الحالة 
 .(7)كقاؿ بو الحنفية كالمالكية كالحنابمة كىك قكؿ عند الشافعية ،يرجع القكؿ األكؿ:

 .(8)كىذا القكؿ األصح الذم عميو المذىب الشافعي ،ال يرجع القكؿ الثاني:

 أدلة األقكاؿ:

 القكؿ األكؿ: أدلة
                                                           

نيايػة المحتػاج  ،(؛ الرممػي3/218مغني المحتاج ) ،(؛ الخطيب الشربيني5/175العزيز شرح الكجيز ) ،الرافعي (1)
(4/462.) 
(؛ ابػػف 5/469بحػػر المػػذىب ) ،(؛ الركيػػاني7/41التػػاج كاإلكميػػؿ ) ،(؛ المػػكاؽ190-7/189العنايػػة ) ،البػػابرتي (2)

 (.2/130الكافي ) ،قدامة المقدسي
 (.7/189العناية ) ،(؛ البابرتي7/178شرح فتح القدير ) ،ابف اليماـ (3)
 (؛4/155تبيػػيف الحقػػائؽ ) ،(؛ الزيمعػػي3/240تحفػػة الفقيػػاء ) ،(؛ السػػمرقندم6/15بػػدائع الصػػنائع ) ،الكاسػػاني (4)

 (.7/190العناية ) ،البابرتي
 (.2/130الكافي ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي5/469بحر المذىب ) ،(؛ الركياني7/41التاج كاإلكميؿ ) ،المكاؽ (5)
 (.18/82الجامع لمسائؿ المدكنة ) ،(؛ الصقمي7/41التاج كاإلكميؿ ) ،المكاؽ (6)
ر المػػػذىب بحػػػ ،(؛ الركيػػػاني4/82بدايػػػة المجتيػػػد ) ،(؛ ابػػػف رشػػػد القرطبػػػي2/302درر الحكػػػاـ ) ،مػػػبل خسػػػرك (7)
 (.4/410المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي5/469)
 (.5/175العزيز شرح الكجيز ) ،(؛ الرافعي5/469بحر المذىب ) ،الركياني (8)
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ما يكفػؿ بػدكف عنػداستدؿ أصػحاب القػكؿ األكؿ كالقػائمكف برجػكع الكفيػؿ عمػى المكفػكؿ عنػو 
 و بدليؿ مف المعقكؿ كىك كالتالي:إذنو كيؤدم بإذن

فيرجػػع  داء ألنػػو ميقرضػػان أدل دينػػو بػػإذف المكفػػكؿ عنػػوال يجػػب عميػػو شػػيء حتػػى يممكػػو بػػاأل
  .(1)عميو كما لك لـ يكف كفيبلن أك كما لك كفؿ بإذنو

 الثاني: القكؿ أدلة

الكفيػػؿ عمػػى المكفػػكؿ عنػػو عنػػدما يكفػػؿ  اسػػتدؿ أصػػحاب القػػكؿ الثػػاني كالقػػائمكف بعػػدـ رجػػكع
 مف المعقكؿ كىك كالتالي: أدلةو و ببدكف إذنو كيؤدم بإذن

 .(2)في ىذه الحالة متطكع بالكفالة فبل يرجع الكفيؿ ييعتبر .1

 .(3)كلـ يأذف فيو كفالةبالككجكب األداء المزـك  .2
 ما يرجع بو الكفيؿ عمى المكفكؿ عنو في ىذه الحالة:

ممػػؾ ي ، كاسػػتدلكا عمػػى ذلػػؾ بػػأف الكفيػػؿ بػػاألداء لػػـ(4)يرجػػع الكفيػػؿ بمػػا أدلفػػي ىػػذه الحالػػة 
 .(5)فيرجع عميو بما أقرضو المكفكؿ عنوالديف بؿ أقرض 

 مالحظة:
الكفالػػة إلػػى نفسػػو بػػأف يقػػكؿ  المكفػػكؿ عنػػو فػػي الحػػاالت السػػابقة يشػػترط الحنفيػػة أف ييضػػيؼ

ال فبل يرجع إال إف كاف ميخالطان لو معتادان عمى مداينتو اكفؿ عني أك عمي كا 
(6). 

 
 

                                                           

المغنػػػي  ،(؛ ابػػػف قدامػػة المقدسػػي5/175العزيػػز شػػرح الػػكجيز ) ،(؛ الرافعػػػي2/302درر الحكػػاـ ) ،مػػبل خسػػرك (1)
(4/410.) 
 (.5/469بحر المذىب ) ،الركياني (2)
حاشػػية البجيرمػػي  ،(؛ البجيرمػػي2/314اإلقنػػاع ) ،(؛ الخطيػػب الشػػربيني5/175العزيػػز شػػرح الػػكجيز ) ،الرافعػػي (3)
(3/120.) 
(؛ ابػػف 5/469بحػر المػذىب ) ،(؛ الركيػاني7/41التػػاج كاإلكميػؿ ) ،(؛ المػكاؽ6/15بػدائع الصػنائع ) ،الكاسػاني (4)

 (.2/130الكافي ) ،قدامة المقدسي
الجػػػػػامع لمسػػػػػائؿ المدكنػػػػػة  ،(؛ الصػػػػػقمي7/41التػػػػػاج كاإلكميػػػػؿ ) ،(؛ المػػػػػكاؽ6/15بػػػػػدائع الصػػػػػنائع ) ،الكاسػػػػاني (5)
(18/82.) 
شػػػػػرح فػػػػتح القػػػػػدير  ،(؛ ابػػػػػف اليمػػػػاـ2/302درر الحكػػػػاـ ) ،(؛ مػػػػبل خسػػػػػرك6/13بػػػػدائع الصػػػػػنائع ) ،الكاسػػػػاني (6)
(7/177.) 
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 و:الحالة الرابعة: أف يكفؿ كُيؤدم الديف بدكف إذف المكفكؿ عن

 اختمؼ الفقياء في ىذه الحالة عمى قكليف:
حدل الركايتيف عند الحنابمةكقاؿ بو الحنفية كالشافعية ، ال يرجع القكؿ األكؿ:  .(1)كا 

حدل الركايتيف عند الحنابمة ،يرجع القكؿ الثاني:  .(2)كقاؿ بو المالكية كا 

 أدلة األقكاؿ:

 القكؿ األكؿ: أدلة

اسػػتدؿ أصػػحاب القػػكؿ األكؿ كالقػػائمكف بعػػدـ رجػػكع الكفيػػؿ عمػػى المكفػػكؿ عنػػو عنػػدما يكفػػؿ 
 كالتالي: أدلةو مف المعقكؿ كىيو بكييؤدم بدكف إذن

 .(3)الكفيؿ في ىذه الحالة متبرعان  .1

فكانػت ذمػة الميػت  ،لك كانا يستحقاف الرجكع عمى الميػت لصػار الػديف ليمػا قتادة كأبكعمي  .2
 .(4) مشغكلة كلـ يصؿ عميو النبي

 القكؿ الثاني: أدلة

استدؿ أصحاب القكؿ الثاني كالقائمكف برجكع الكفيؿ عمى المكفكؿ عنو عندما يكفػؿ كييػؤدم 
 ، فكجب الرجكع.(5)سمؼ كاستقراض إف الكفالةبدكف إذنو بدليؿ مف المعقكؿ كىك كالتالي: 

 

 

 

 
                                                           

المغنػػػػػي  ،(؛ ابػػػػػف قدامػػػػػة المقدسػػػػػي5/469بحػػػػػر المػػػػػذىب ) ،(؛ الركيػػػػػاني2/302درر الحكػػػػػاـ ) ،مػػػػػبل خسػػػػػرك (1)
(4/410.) 
المغنػػػي  ،(؛ ابػػػف قدامػػػة المقدسػػػي7/41التػػػاج كاإلكميػػػؿ ) ،(؛ المػػػكاؽ4/82بدايػػػة المجتيػػػد ) ،ابػػػف رشػػػد القرطبػػػي (2)
(4/410.) 
المغنػػػػػي  ،(؛ ابػػػػػف قدامػػػػػة المقدسػػػػػي5/469بحػػػػػر المػػػػػذىب ) ،(؛ الركيػػػػػاني2/302درر الحكػػػػػاـ ) ،مػػػػػبل خسػػػػػرك (3)
(4/410.) 
 (.4/410المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي5/469بحر المذىب ) ،الركياني (4)
 (.7/41التاج كاإلكميؿ ) ،المكاؽ (5)
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 ما يرجع بو الكفيؿ عمى المكفكؿ عنو في ىذه الحالة:
 بأنػػو، كاسػػتدلكا عمػػى ذلػػؾ (1)كغػػـر بمػػا أدل عمػػى المكفػػكؿ عنػػو فػػي ىػػذه الحالػػة يرجػػع الكفيػػؿ

 ، فيرجع الكفيؿ عمى المكفكؿ عنو بما أقرضو.(2)كقرض سمؼ
 :(3)خامسان: المكفكؿ بو

، كالمكفػػكؿ بػػو قػػد (4)بسػػببو كتعيػػد الكفيػػؿ بأدائػػو كتسػػميمو كفالػػةال تكىػػك الشػػيء الػػذم كقعػػ
 عمى النحك التالي: بو منيا شركط خاصة، كلكؿ كاحد يككف دينان أك عينان أك نفسان 

 شركط المكفكؿ بو إذا كاف دينان: . أ
(6)الزمان  (5)أف يككف دينان صحيحان الشرط األكؿ: 

  :(7)أك آيالن إلى المزـك 
كبنػػاء عمػػى ىػػذا الشػػرط فػػإف الفقيػػاء اختمفػػكا فػػي حكػػـ كفالػػة ديػػف الكتابػػة ككفالػػة الجعػػؿ فػػي 

 عمى النحك التالي: قبؿ الفراغ مف العمؿ الجعالة
 :(8)كفالة ديف الكتابة

 اختمؼ الفقياء في حكـ كفالة ديف الكتابة عمى قكليف:
الركايػػػة ىػػػي الحنفيػػػة كالمالكيػػػة كالشػػػافعية ك  ، كقػػػاؿ بػػػوالكتابػػػة ديفال تصػػػح الكفالػػػة بػػػ القػػػكؿ األكؿ:

 .(9)األصح عند الحنابمة

                                                           

 (.2/130الكافي ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي7/41التاج كاإلكميؿ ) ،المكاؽ (1)
 (.18/82)الجامع لمسائؿ المدكنة  ،(؛ الصقمي7/41التاج كاإلكميؿ ) ،المكاؽ (2)
 ،بعػػد البحػػث كاالطػػبلع فػػإنني كجػػدت أف الشػػافعية فػػي بعػػض األحيػػاف يعبػػركف عػػف المكفػػكؿ بػػو بػػالمكفكؿ فيػػو (3)

(، كيعتبػركف أف التعبيػر بػالمكفكؿ أصػح 3/378،379حاشية الجمػؿ ) ،(؛ الجمؿ6/433الحاكم الكبير ) ،الماكردم
 (.3/114حاشية البجيرمي ) ،البجيرمي ،مف التعبير بالمكفكؿ بو إذ إف الماؿ مكفكؿ فاألكلى حذؼ بو

 (.3/114حاشية البجيرمي ) ،(؛ البجيرمي116مجمة األحكاـ العدلية )ص ،لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء (4)
حاشية ابف  ،(؛ ابف عابديف6/361البحر الرائؽ ) ،ابف نجيـ ،يف الصحيح: ما ال يسقط إال باألداء أك اإلبراءالد (5)

 (.3/555ابف نجيـ ) ،(؛ النير الفائؽ5/283عابديف )
: مػػا ال يممػػؾ أحػػد العاقػػديف فسػػخو إال برضػػى العاقػػد اآلخػػر (6) (؛ كزارة 2/400المنثػػكر ) ،الزركشػػي ،العقػػد الػػبلـز

 (.30/228المكسكعة الفقيية الككيتية ) ،ؼ الككيتيةاألكقا
الحػػػػػاكم الكبيػػػػػر  ،(؛ المػػػػػاكردم6/24شػػػػػرح مختصػػػػػر خميػػػػػؿ ) ،(؛ الخرشػػػػػي6/8بػػػػػدائع الصػػػػػنائع ) ،الكاسػػػػػاني (7)
 (.8/239كشاؼ القناع ) ،(؛ البيكتي6/441)
 ،المكاتبة أك الكتابة: ىي أف يكاتب الرجؿ عبده أك أمتو عمى ماؿ يؤديو منجمان عميػو فػإذا أدل النجػـك فيػك حػر (8)

 (.229-7/228اإلعبلـ بفكائد عمدة األحكاـ ) ،(؛ ابف الممقف12/244تفسير القرطبي ) ،القرطبي
عقػػػػد الجػػػػكاىر الثمينػػػػة  ،ابػػػػف شػػػػاس(؛ 4/153تبيػػػػيف الحقػػػػائؽ ) ،(؛ الزيمعػػػػي6/8بػػػػدائع الصػػػػنائع ) ،الكاسػػػػاني (9)
العزيػػػػػز شػػػػػرح الػػػػػكجيز  ،(؛ الرافعػػػػػي6/460الحػػػػػاكم الكبيػػػػػر ) ،(؛ المػػػػػاكردم9/206القرافػػػػػي ) ،(؛ الػػػػػذخيرة2/815)
 (.4/240المبدع ) ،(؛ ابف مفمح5/199اإلنصاؼ ) ،(؛ المرداكم5/155)
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 .(1)الثانية عند الحنابمة ، كىذه ىي الركايةديف الكتابة كفالةصح ت القكؿ الثاني:

 األدلة:

 دليؿ القكؿ األكؿ:

 استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ كالقائمكف بعدـ صحة كفالة ديف الكتابة بدليؿ مف المعقكؿ:

(2)ديػػف الكتابػػة لػػيس بػػديف الـز كال آيػػؿ إلػػى المػػزكـ
ألف العبػػد المكاتػػب لػػك عجػػز صػػار رقػػان  

(4)يممػؾ إسػقاط الػديف عػف نفسػو بػالتعجيز مػف غيػر أداء كبالتػالي فإنػو ،(3)الكتابػة فتنفسخ
كالكفيػؿ ال  
مػا ال ف ،(5)يبرأ إال باألداء كمف شرط الكفالة االتحاد بػيف ثبػكت المػاؿ فػي ذمػة األصػيؿ كذمػة الكفيػؿ

الكفالػة بالكفالػة ألف  ال يمكف تكثيقػو األصيؿ كما ال يمـز (6)يمـز األصيؿ ال يمـز الكفيؿ بطريؽ أكلى
 ، كبناءن عمى ذلؾ فإف كفالة ديف الكتابة ال تصح.(7)لمتكثيؽ

 دليؿ القكؿ الثاني:

كىػػك  كالقػػائمكف بصػػحة كفالػػة ديػػف الكتابػػة بػػدليؿ مػػف المعقػػكؿ ثػػانياسػػتدؿ أصػػحاب القػػكؿ ال
 :كالتالي

 . (8)كسائر الديكف عميو كفالتو تديف عمى المكاتب فصح ديف الكتابة

 

 
                                                           

(؛ ابػػػف 4/402المغنػػػي ) ،سػػػي( ابػػػف قدامػػػة المقد4/240المبػػػدع ) ،( ابػػػف مفمػػػح5/199اإلنصػػػاؼ ) ،( المػػػرداكم1)
 (.5/86الشرح الكبير ) ،قدامة المقدسي

كشػػػػػاؼ القنػػػػػاع  ،(؛ البيػػػػػكتي6/441الحػػػػػاكم الكبيػػػػػر ) ،(؛ المػػػػػاكردم6/24شػػػػػرح مختصػػػػػر خميػػػػػؿ ) ،الخرشػػػػػي (2)
(8/239.) 
شػػرح مختصػػر خميػػؿ  ،(؛ الخرشػػي7/34التػػاج كاإلكميػػؿ ) ،(؛ المػػكاؽ2/815عقػػد الجػػكاىر الثمينػػة ) ،ابػػف شػػاس (3)
(6/24.) 
(؛ 4/153تبيػػػػيف الحقػػػػائؽ ) ،(؛ الزيمعػػػػي6/8بػػػػدائع الصػػػػنائع ) ،(؛ الكاسػػػػاني1/312الجػػػػكىرة النيػػػػرة ) ،الزبيػػػػدم (4)

 (.4/402المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي6/460الحاكم الكبير ) ،الماكردم
 (.1/315الجكىرة النيرة ) ،الزبيدم (5)
 (.4/240المبدع ) ،(؛ ابف مفمح6/460الحاكم الكبير ) ،(؛ الماكردم6/24)شرح مختصر خميؿ  ،الخرشي (6)
 (.14/16المجمكع ) ،النككم (7)
المبػػػػدع  ،(؛ ابػػػػف مفمػػػػح5/86الشػػػػرح الكبيػػػػر ) ،( ابػػػػف قدامػػػػة المقدسػػػػي4/402المغنػػػػي ) ،ابػػػػف قدامػػػػة المقدسػػػػي (8)
(4/240.) 
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 سبب الخالؼ:
شتراط لػزـك الػديف فػي اختالفيـ في ايرجع اختبلؼ الفقياء في حكـ كفالة ديف الكتابة إلى 

ػ عقد الكفالة: اشػترط كػكف الػديف الزمػان أك آيػبلن إلػى المػزكـ قػاؿ بعػدـ صػحة كفالػة ديػف الكتابػة،  فٍ فمى
ػػ ة كفالػػة ديػػف لػػـ يشػػترط كػػكف الػػديف الزمػػان أك آيػػبلن إلػػى المػػزكـ بػػؿ اكتفػػى بككنػػو دينػػان قػػاؿ بصػػح فٍ كمى

 الكتابة. 
 الراجِ:

مف خبلؿ ما سبؽ فالػذم أراه راجحػان ىػك القػكؿ بعػدـ صػحة كفالػة ديػف الكتابػة، كذلػؾ يرجػع 
 إلى األسباب التالية:

 ديف الكفالة ليس ببلـز كال آيؿ إلى المزـك كما ال يمـز األصيؿ ال يمـز الكفيؿ. .1

كاألمػػػكاؿ، كالقػػػكؿ بجػػػكاز  األصػػػؿ أف مقصػػػد عقػػػد الكفالػػػة ىػػػك ضػػػماف عػػػدـ ضػػػياع الحقػػػكؽ .2
كصحة كفالة ديف الكتابة يينافي ذلؾ إذ إف الكتابة قد تنفسخ فييغـر الكفيؿ ما كفمػو كفػي ىػذا 

 ضياع لؤلمكاؿ كليس حفظان ليا.

 :قبؿ الفراغ مف العمؿ (1)كفالة الجعؿ في الجعالة

 عمى قكليف:قبؿ الفراغ مف العمؿ اختمؼ الفقياء في حكـ كفالة جعؿ الجعالة 
 تصػػػح كفالػػة الجعػػػؿ فػػي الجعالػػػة قبػػؿ الفػػػراغ مػػف العمػػػؿ، كقػػاؿ بػػػو الحنفيػػة كالمالكيػػػة القػػكؿ األكؿ:

 .(2)كىك أحد قكلي الشافعية كالحنابمة

ال تصػح كفالػػة الجعػػؿ فػػي الجعالػػة قبػػؿ الفػػراغ مػػف العمػػؿ، كىػػك القػػكؿ الصػػحيح عنػػد  القػػكؿ الثػػاني:
 .(3)الشافعية
 األدلة:

 أدلة القكؿ األكؿ:

                                                           

ال فػػبل شػػيء لػػو، كىػػذا  (1) الجعالػػة: التػػزاـ عػػكض عمػػى عمػػؿ معػػيف، فػػإف أكمػػؿ العامػػؿ العمػػؿ كػػاف لػػو العػػكض كا 
شػػػرح منتيػػػى  ،(؛ البيػػػكتي15/115المجمػػػكع ) ،(؛ النػػػككم2/192حاشػػػية العػػػدكم ) ،العػػػدكم ،العػػػكض ىػػػك الجعػػػؿ

 (.373-2/372االرادات )
(؛ ابػف 14/17المجمػكع ) ،(؛ النػككم6/24صػر خميػؿ )شرح مخت ،(؛ الخرشي6/348البحر الرائؽ ) ،ابف نجيـ (2)

 (.4/402المغني ) ،قدامة المقدسي
 (. 471-5/470بحر المذىب ) ،(؛ الركياني266كفاية األخيار )ص ،(؛ الحصني14/17المجمكع ) ،النككم (3)
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بأدلػة مػف  أصحاب القكؿ األكؿ كالقائمكف بصحة كفالة الجعالة قبؿ الفراغ مػف العمػؿاستدؿ 
 القرآف كالمعقكؿ:

 مف القرآف:

َْن َجاَء بِِه ِْحُْل َبِعٍر َوَأَىا بِِه َزِعومٌ ]قكلو تعالى: 
[َودِ

(1). 

 كجو الداللة:

  .(2)قبؿ تماـ العمؿ في الجعالة الجعؿ كفالةجكاز اآلية دليؿ عمى 
 ُيعترض عميو:

نما أخبر لـ يكفؿ المنادم بعير، كأف الممؾ قاؿ: )كأنا عف الممؾ: أنو بذؿ لمف رده حمؿ ، كا 
  .(3)بو زعيـ(

 مف المعقكؿ:
كمػػػػا يػػػػؤكؿ إلػػػػى المػػػػزـك أيلحػػػػؽ ، (4)جعػػػػؿ الجعالػػػػة قبػػػػؿ الفػػػػراغ مػػػػف العمػػػػؿ آيػػػػؿ إلػػػػى المػػػػزكـ

نمػا بالعمػؿ ألف الجعالػة قبػؿ فإف فرغ مف العمؿ لـز كبالتالي فإف الجعػؿ لػـ ، (5)بالبلـز يمػـز بالعقػد كا 
 .(6)العمؿ ليست بعقد الـز منبـر

 أدلة القكؿ الثاني:
الجعالػة قبػؿ الفػراغ مػف  الجعػؿ فػي استدؿ أصحاب القكؿ الثاني كالقائمكف بعدـ صحة كفالة

 بدليؿ مف المعقكؿ عمى النحك التالي: العمؿ
الجعؿ في الجعالة قبؿ العمؿ ليس ببلـز كال آيؿ إلى المزـك ألنػو لػيس لمجاعػؿ إلػزاـ العامػؿ 

تمامو   .(7)كلمعامؿ الرجكع عف العمؿ فأشبيت الكتابةعمى العمؿ كا 

                                                           

 .]72يكسؼ: [ (1)
 (.6/348البحر الرائؽ ) ،(؛ ابف نجيـ13/34التفسير المنير ) ،(؛ الزحيمي3/171أنكار التنزيؿ ) ،البيضاكم (2)
 (.14/17المجمكع ) ،(؛ النككم6/315البياف ) ،العمراني (3)
 (.2/130الكافي ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي14/16المجمكع ) ،(؛ النككم6/24شرح مختصر خميؿ ) ،الخرشي (4)
 (.10/136كفاية النبيو ) ،ابف الرفعة (5)
بحػر المػذىب الركيػاني  ،(؛ الركياني150/ص2مج/3شرح التمقيف )ج ،(؛ المازرم6/206عميش ) ،منح الجميؿ (6)
(5/471.) 
كفايػػة النبيػػو  ،(؛ ابػػف الرفعػػة266كفايػػة االخيػػار )ص ،(؛ الحصػػني5/471بحػػر المػػذىب الركيػػاني ) ،الركيػػاني (7)
(10/136.) 
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 ُيعترض عميو:

، كالجعػؿ ميمػا غرمػو الزمػان  ثابتػان  ألنيػا ليسػت دينػان  الكتابة تؤدم إلػى الغػـر مجانػان  كفالة ديف
  .(1)الـز رجع بو ألنو بعد تقرره ديف ثابتيؿ كفال

 سبب الخالؼ:

يرجع اختبلؼ الفقياء في حكـ كفالة الجعؿ في الجعالة قبؿ الفراغ مف العمػؿ إلػى األسػباب 
 التالية:

اُل َبِعاٍر َوَأَىاا بِاِه َزِعاومٌ ]اختالفيـ في تأكيؿ قكلو تعالى:  .1 َْن َجااَء بِاِه ِْحْ
[َودِ

ػ ،(2) لػـ ييجيػز  فٍ فمى
نمػا أخبػر عػف لػـ يكفػؿ المنػادمكفالة الجعؿ في الجعالة قبؿ الفراغ مف العمؿ أٌكليا بػأف  ، كا 

ػػالممػػؾ: أنػػو بػػذؿ لمػػف رده حمػػؿ بعيػػر، كأف الممػػؾ قػػاؿ: )كأنػػا بػػو زعػػيـ( أجػػاز كفالػػة  فٍ ، كمى
 الجعؿ في الجعالة قبؿ الفراغ مف العمؿ اعتبر أف اآلية دليؿ صريح عمى جكازىا.

ػػاخػتالفيـ فػػي تكصػػيؼ الجعػؿ فػػي الجعالػػة قبػػؿ الفػراغ مػػف العمػػؿ مػػف حيػث المػػزـك .2  فٍ : فمى
أجػاز كفالػػة الجعػؿ فػػي الجعالػة قبػػؿ العمػؿ رأل أنػػو يػؤكؿ إلػػى المػزـك قبػػؿ الفػراغ مػػف العمػػؿ 

، كمى  لـ ييجيز اعتبػر أف الجعػؿ فػي الجعالػة قبػؿ الفػراغ مػف العمػؿ لػيس بػبلـز  فٍ فإذا فرغ لـز
.كال آيؿ إلى ا  لمزـك

 الراجِ:

بعػػد العػػرض السػػابؽ يتبػػيف لػػي رجحػػاف القػػكؿ القائػػؿ بصػػحة كفالػػة الجعػػؿ فػػي الجعالػػة قبػػؿ 
 الفراغ مف العمؿ كذلؾ يرجع إلى األسباب التالية:

 صراحة اآلية في داللتيا عمى جكاز كفالة الجعؿ في الجعالة قبؿ الفراغ مف العمؿ. .1

 كما كاف كذلؾ تصح كفالتو.الجعؿ قبؿ الفراغ مف العمؿ آيؿ إلى المزـك  .2
 ما أنو لمكفيؿ الرجكع بما كفؿ بو، فبل مانع مف صحتو.ك .3

 :(3)أف يككف ثابتان كاجبان في الذمة الشرط الثاني:
 كبناءن عمى ىذا الشرط فإنيـ اختمفكا في كفالة نفقة الزكجة عف مدة مستقبمة عمى قكليف:

                                                           

 (.6/206منح الجميؿ ) ،عميش (1)
 .]72يكسؼ: [ (2)
اإلقنػػػاع  ،(؛ الخطيػػػب الشػػػربيني6/451الحػػػاكم الكبيػػػر ) ،(؛ المػػػاكردم5/149العزيػػػز شػػػرح الػػػكجيز ) ،الرافعػػػي (3)
 (.4/244ركضة الطالبيف ) ،(؛ النككم2/313)
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 كفالػػػة نفقػػػة الزكجػػػة عػػػف مػػػدة مسػػػتقبمة، كقػػػاؿ بػػػو الحنفيػػػة كالمالكيػػػة كالحنابمػػػة صػػػحتالقػػػكؿ األكؿ: 
 .(1)كالشافعي في القديـ

كفالػة الزكجػة عػف مػدة مسػتقبمة، كقػاؿ بػو الشػافعي فػي الجديػد كىػك األشػير  ال تصػح القكؿ الثاني:
 .(2)صحكاأل

 األدلة:

 أدلة القكؿ األكؿ:

كفالة نفقة الزكجة عف مدة مسػتقبمة بأدلػة مػف  استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ كالقائمكف بصحة
 المعقكؿ عمى النحك التالي:

 .(3)لصحة ضماف ما لـ يجب .1

 . (4)الحاجة قد تدعك إليو .2
 الثاني: القكؿ دلةأ

استدؿ أصحاب القكؿ الثاني كالقائمكف بعدـ صحة كفالة نفقة الزكجة عف مدة مستقبمة بأدلة 
 مف القياس كالمعقكؿ عمى النحك التالي:

 مف القياس:
ال تجكز كفالة نفقة الزكجة عف مدة مستقبمة قياسان عمى الشيادة بجامع أف كبلن منيما كثيقػة 

 .(5)كالكثيقة ال تسبؽ كجكب الحؽ
 مف المعقكؿ:

 .(6)كفالة نفقة الزكجة عف مدة مستقبمة كفالة ما لـ يجب، ككفالة ما لـ يجب باطمة

                                                           

المجمػػػػكع  ،(؛ النػػػككم2/151مػػػج/3شػػػرح التمقػػػيف )ج ،(؛ المػػػازرم5/284حاشػػػية ابػػػف عابػػػديف ) ،ابػػػف عابػػػديف (1)
 (.4/402المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي14/19)
الغػرر البييػة  ،(؛ زكريػا األنصػارم245-4/244ركضة الطػالبيف ) ،(؛ النككم6/22الحاكم الكبير ) ،الماكردم (2)
(3/154.) 
 (.4/402المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي14/19المجمكع ) ،النككم (3)
 (.3/154الغرر البيية ) ،(؛ زكريا األنصارم4/244ركضة الطالبيف ) ،النككم (4)
 (.14/19المجمكع ) ،(؛ النككم4/244ركضة الطالبيف ) ،النككم (5)
(؛ 14/19المجمػػػػكع ) ،(؛ النػػػػككم4/245ركضػػػػة الطػػػػالبيف ) ،(؛ النػػػػككم15/198كفايػػػػة النبيػػػػو ) ،ابػػػػف الرفعػػػػة (6)

 (.6/22الحاكم الكبير ) ،الماكردم
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 سبب الخالؼ:

اختالفيـ في صحة  كفالة نفقة الزكجة عف مدة مستقبمة إلى يرجع اختبلؼ الفقياء في حكـ
ػ فٍ فمى كفالة ما لـ يجب:  لػـ  فٍ أجاز كفالة ما لـ يجب أجػاز كفالػة نفقػة الزكجػة عػف مػدة مسػتقبمة، كمى

 ييجيز كفالة ما لـ يجب قاؿ بعدـ صحة كفالة نفقة الزكجة عف مدة مستقبمة.
 الراجِ:

رجحاف القكؿ الثاني كالقائؿ بعدـ صحة كفالة نفقة الزكجة مف خبلؿ ما سبؽ فإنو يتبيف لي 
 عف مدة مستقبمة، كذلؾ يرجع إلى األسباب التالية:

 كفالػة فػبل يصػح كنفقػة الزكجػة عػف مػدة مسػتقبمة لػـ تجػب بعػد الكفالة تكثيػؽ لػديف قػد كجػب .1
 تكثيؽ ديف سبؽ سبب كجكبو.ك 

 كجكب.الكفيؿ ليس لو الرجكع عمى األصيؿ إذا لـ يكجد سبب ال .2
 أف يككف معمكمان: الشرط الثالث:

 كبناءن عمى ىذا الشرط اختمؼ الفقياء في حكـ كفالة المجيكؿ عمى قكليف:
 .(1)تصح كفالة المجيكؿ، كقاؿ بو الحنفية كالمالكية كالحنابمةالقكؿ األكؿ: 

 .(2)تصح كفالة المجيكؿ، كقاؿ بو الشافعيةال القكؿ الثاني: 

 األدلة:

 األكؿ:أدلة القكؿ 

مػػػف القػػػرآف كالسػػػنة  اسػػػتدؿ أصػػػحاب القػػػكؿ األكؿ كالقػػػائمكف بصػػػحة كفالػػػة المجيػػػكؿ بأدلػػػة
 :كالقياس كالمعقكؿ

 مف القرآف:
َْن َجاَء بِِه ِْحُْل َبِعٍر َوَأَىا بِِه َزِعومٌ ]قكلو تعالى: 

[َودِ
(3). 

                                                           

الشػػػرح  ،(؛ ابػػػف قدامػػػة المقدسػػػي4/82بدايػػػة المجتيػػػد ) ،(؛ ابػػػف رشػػػد القرطبػػػي6/9بػػػدائع الصػػػنائع ) ،الكاسػػػاني (1)
 (.5/80الكبير )

 ،(؛ الحصػػني6/317البيػػاف ) ،(؛ العمرانػػي2/315اإلقنػػاع ) ،(؛ الخطيػػب الشػػربيني14/18المجمػػكع ) ،النػػككم (2)
 (.266كفاية األخيار )ص

 .]72يكسؼ: [ (3)
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 كجو الداللة:
ألنػػو يختمػػػؼ بػػػاختبلؼ  حمػػػؿ البعيػػر مجيػػػكؿ اآليػػة دالػػػة عمػػى جػػػكاز كفالػػة المجيػػػكؿ إذ إف

 .(1)البعير فيك يحتمؿ الزيادة كالنقصاف
 

 ُيعترض عميو:
 :كجييفييعترض عميو مف 

 الكجو األكؿ:
 .(2)ت كفالتوؽ فصحسكالك معينان  حمؿ البعير قد كاف عندىـ معمكمان 

 الكجو الثاني:

مػف  الجعالػة فإنػو يجػكز فػي كبالتػالي لمضػركرة ةلػاالجع تكقد أجيػز  جعالة حمؿ البعير جعؿ
ف منع منو في غيرىاما لـ يمـز كفالةفييا  يز، كما أجاالجيالة ما ال يجكز في غيرى   .(3)، كا 

 مف السنة:

الىةن، فىأىتىٍيتي رىسيكؿى اهللً حيث قاؿ:  ما ركاه قبيصة  مى مٍَّمتي حى :   تىحى ـٍ »أىٍسػأىليوي ًفييىػا، فىقىػاؿى أىًقػ
ػدىقىةي، فىنىػٍأميرى لىػؾى ًبيىػا تَّى تىٍأًتيىنىا الصَّ : «حى َـّ قىػاؿى : ثيػ ثىػةو »، قىػاؿى ػًد ثىبلى ٍسػأىلىةى الى تىًحػؿُّ ًإالَّ أًلىحى ػةي ًإفَّ اٍلمى يىػا قىًبيصى

تَّى ييًصيبى  ٍسأىلىةي حى مٍَّت لىوي اٍلمى الىةن، فىحى مى مَّؿى حى ؿو تىحى  .(4)« ...يىا، ثيَـّ ييٍمًسؾي رىجي

 كجو الداللة:

 بالماؿ المجيكؿ ألف فيو )تحممت حمالة( كلـ يذكر ليا قدران  كفالةدليؿ عمى جكاز الالحديث 
  .(5)كال مبمغان 

 ُيعترض عميو:

 الحديث ليس في محؿ االستدالؿ ألف سؤالو كاف عف جكاز أخذه لمصدقة.

                                                           

 (.7/185العناية ) ،(؛ البابرتي1/313الجكىرة النيرة ) ،(؛ الزبيدم6/9بدائع الصنائع ) ،الكاساني (1)
تفسػػػػير القرطبػػػػػي  ،(؛ القرطبػػػػي63-3/62النكػػػػت كالعيػػػػػكف ) ،(؛ المػػػػاكردم6/431الحػػػػاكم الكبيػػػػػر ) ،المػػػػاكرم (2)
(9/232.) 
 (.9/232تفسير القرطبي ) ،(؛ القرطبي63-3/62النكت كالعيكف ) ،الماكرم (3)
 (.19صسبؽ تخريجو ) (4)
 (.2/376المقدمات المميدات ) ،ابف رشد القرطبي(؛ 7/220االستذكار ) ،القرطبي (5)
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 مف القياس:

عمى اإلقرار كالنذر بالمجيكؿ بجامع أف كبلن منيا التزاـ حؽ في  تجكز كفالة المجيكؿ قياسان  .1
 .(1)الذمة مف غير معاكضة

 .(2)تجكز كفالة المجيكؿ قياسان عمى ىبة المجيكؿ بجامع أف كؿ منيما معركؼ .2
 مف المعقكؿ:

عقػػػد تبػػػرع كلػػػيس عقػػػد معاكضػػػة، كعقػػػد التبػػػرع يسػػػامح فيػػػو مػػػا ال يسػػػامح فػػػي عقػػػد  كفالػػػةال .1
المعاكضة؛ كليذا جازت الجعالة مع أف العمؿ فييا مجيػكؿ؛ ألنيػا تشػبو عقػد التبػرع، كجػاز 

  .(3)ىبة المجيكؿ عمى القكؿ الراجح؛ ألنيا تبرع
 ، فجازت كفالة المجيكؿ.(4)بغرر كخطر ايصح تعميقي الكفالة .2
  .(5)فيحتمؿ الجيالة ألنيا تبرع ابتداء الكفالة عمى التكسعمبنى  .3
 الثاني: القكؿ أدلة

اسػػػػتدؿ أصػػػػحاب القػػػػكؿ الثػػػػاني كالقػػػػائمكف بعػػػػدـ صػػػػحة كفالػػػػة المجيػػػػكؿ بأدلػػػػة مػػػػف القيػػػػاس 
 كالمعقكؿ:

 مف القياس:

 .(6)ال تجكز كفالة المجيكؿ قياسان عمى عدـ جكاز رىف المجيكؿ بجامع أف كبلن منيما كثيقة

 مف المعقكؿ:
 ، فبل تصح.(7)مخاطرة الكفالة بالمجيكؿ .1

                                                           

كشػػاؼ القنػػاع  ،(؛ البيػػكتي4/401المغنػي ) ،(؛ ابػػف قدامػػة المقدسػػي5/80الشػػرح الكبيػر ) ،ابػف قدامػػة المقدسػػي (1)
 (.5/103حاشية الركض المربع ) ،(؛ النجدم8/233،234)
 (.18/126الجامع لمسائؿ المدكنة ) ،(؛ الصقمي7/37التاج كاإلكميؿ ) ،المكاؽ (2)
 (.9/193الشرح الممتع ) ،العثيميف (3)
المغنػػػي  ،قدسػػػي(؛ ابػػػف قدامػػػة الم5/80الشػػػرح الكبيػػػر ) ،(؛ ابػػػف قدامػػػة المقدسػػػي4/237المبػػػدع ) ،ابػػػف مفمػػػح (4)
 (.2/584الممتع ) ى،(؛ ابف المنج4/401)
 (.153-4/152تبييف الحقائؽ ) ،(؛ الزيمعي1/312الجكىرة النيرة ) ،(؛ الزبيدم7/181العناية ) ،البابرتي (5)
 (.6/451الحاكم الكبير ) ،الماكردم (6)
الحػاكم الكبيػر المػاكردم،  (؛7/220االسػتذكار ) ،القرطبػي (؛2/376المقػدمات المميػدات ) ،ابف رشد القرطبػي (7)
(6/451.) 
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كػػؿ جيالػػة تبطػػؿ بيػػا ، ك (1)فػػي البيػػع كػػالثمف فمػػـ يصػػح مجيػػكالن  فػػي الذمػػة التػػزاـ مػػاؿالكفالػػة  .2
 .(2)يبطؿ بيا الضماف األثماف،

 سبب الخالؼ:

 يرجع اختبلؼ الفقياء في حكـ كفالة المجيكؿ إلى األسباب التالية:

َْن َجاَء بِِه ِْحُْل َبِعٍر َوَأَىا بِِه َزِعومٌ ]اختالفيـ في تأكيؿ قكلو تعالى:  .1
[َودِ

رأل أف حمؿ  فٍ فمى : (3)

ػػػ رأل أف حمػػػؿ البعيػػػر كػػػاف  فٍ البعيػػػر كػػػاف معمكمػػػان عنػػػدىـ لػػػـ ييجيػػػز الكفالػػػة بػػػالمجيكؿ، كمى
 مجيكالن أجاز الكفالة بالمجيكؿ.

ػ اختالفيـ في أدلة القيػاس: .2 ػ ،أجػاز كفالػة المجيػكؿ قاسػيا عمػى اليبػة فٍ فمى منػع قاسػيا  فٍ كمى
 عمى الرىف.

ػ اختالفيـ في تكصيؼ كتكييؼ عقػد الكفالػة: .3 رأل أنػو عقػد تبػرع أجػاز كفالػة المجيػكؿ  فٍ فمى
ػػ اعتبػػره أنػػو التػػزاـ لػػـ ييجيػػز  فٍ ألف عقػػكد التبرعػػات ييسػػامح فييػػا مػػا ال ييسػػامح فػػي غيرىػػا، كمى

 تبطؿ العقد كجيالة الثمف.كفالة المجيكؿ ألنيا جيالة 

 الراجِ:

مف خبلؿ السابؽ فالذم أراه راجحان ىك القكؿ بعدـ صػحة كفالػة المجيػكؿ، كذلػؾ يرجػع إلػى 
 األسباب التالية:

 حمؿ البعير كاف معمكمان عندىـ كليس مجيكالن. .1

الكفالػة إحػػدل طػرؽ منػػع المنازعػات كالحػػد منيػا بضػػماف إرجػاع الحقػػكؽ ألصػحابيا، ككفالػػة  .2
 المجيكؿ سببان لمنزاع.

معمكمان حتى ال يػدخؿ الكفيػؿ بخطػر كفالػة مػا ىػك فػكؽ طاقتػو  المكفكؿ بو األصؿ أف يككف .3
 ككسعو.

                                                           

الشػػػػرح الكبيػػػػر  ،(؛ ابػػػػف قدامػػػػة المقدسػػػػي2/315اإلقنػػػػاع ) ،(؛ الخطيػػػػب الشػػػػربيني6/317البيػػػػاف ) ،العمرانػػػػي (1)
 (.4/401المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي5/80)
 (.6/451الحاكم الكبير ) ،الماكردم (2)
 .]72يكسؼ: [ (3)
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 شركط المكفكؿ بو إذا كاف عينان:

كييشترط في المكفكؿ بو إذا كاف عينان أف يككف مضمكنان عمػى األصػيؿ كقػد تػـ الحػديث عػف 
 .(1)ىذا الشرط عند الحديث عف كفالة األعياف

 شركط المكفكؿ بو إذا كاف نفسان:

كييشػػترط فػػي المكفػػكؿ بػػو إذا كػػاف ، (2)كالمكفػػكؿ عنػػو كالمكفػػكؿ بػػو سػػكاء فػػي الكفالػػة بػػالنفس
 نفسان الشركط التالية:

 أف يككف معمكمان: الشرط األكؿ:

  .(3)كقد سبؽ الحديث عف ىذا الشرط عند الحديث عف المكفكؿ عنو

 :(4)االستيفاء مف الكفيؿ الشرط الثاني: أف يككف مقدكر

ال شؾ أف الماؿ ممكف االسػتيفاء، أمػا العقكبػة فػبل ييمكػف اسػتيفاؤىا مػف الكفيػؿ، كبنػاءن عمػى 
عميو عقكبة، كىذا ما سػيتـ الحػديث عنػو فػي  فٍ ىذا الشرط فإف الفقياء اختمفكا في حكـ كفالة نفس مى 

 الفصؿ الثاني _إف شاء اهلل_.

 

 

  

                                                           

 ( مف ىذا البحث.26-23انظر )ص (1)
المكسػػػكعة  ،(؛ كزارة األكقػػػاؼ الككيتيػػػة116مجمػػػة األحكػػػاـ العدليػػػة )ص ،لجنػػػة مككنػػػة مػػػف عػػػدة عممػػػاء كفقيػػػاء (2)

 (.34/305الفقيية الككيتية )
  ( مف ىذا البحث.82-77انظر )ص (3)
حاشػػػية  ،(؛ النجػػػدم14/6المجمػػػكع ) ،(؛ النػػػككم9/206الػػػذخيرة ) ،(؛ القرافػػػي6/8بػػػدائع الصػػػنائع ) ،الكاسػػػاني (4)

 (.5/110الركض المربع )
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  المطمب الرابع
 الكفالة مدل لزكـ

ييعتبػػر عقػػد الكفالػػة مػػف عقػػكد التكثيقػػات التػػي ييقصػػد كييػػراد منيػػا حفػػظ الحقػػكؽ مػػف الضػػياع 
كذلؾ عف طريؽ إرجاعيا ألصحابيا، كال شؾ أف الكفالة فييا مف رفع الحرج كاإلرفاؽ كالتيسير عمى 

اء، أمػا الكفيػؿ الناس ما فييا، كالنفع فييا يعكد عمى الكفيؿ كالمكفكؿ لػو كالمكفػكؿ عنػو عمػى حػد سػك 
الكربات كترييح النفكس سكاء نفػس المكفػكؿ لػو أـ  كتنفيس تفريج بسبب جزاءو ك  فمما يعكد لو مف أجرو 

تػأتي إليػو مػف ناحيػة ضػماف إرجػاع حقػو إليػو كىػذا راحتػو كطمأنينتػو المكفكؿ عنو، أمػا المكفػكؿ لػو ف
أمػػا المكفػػكؿ عنػػو فراحتػػو تكػػكف عنػػدما ك ممػػا ال شػػؾ فيػػو أنػػو يبعػػث فػػي ركحػػو السػػكينة كالطمأنينػػة، 

يجػػد بالكفالػػة مػػف يحمػػؿ عػػبء المطالبػػة فبػػدالن مػػف أف تكػػكف المطالبػػة منػػو كحػػده فػػي يشػػاركو الكفيػػؿ 
 معو ذلؾ العبء.

 تكييؼ عقد الكفالة:
ليتسػػنى لنػػا  قبػػؿ الحػػديث عػػف مػػدل لػػزـك عقػػد الكفالػػة ينبغػػي تكصػػيؼ كتكييػػؼ ىػػذا العقػػد

الكفيػػػؿ يتبػػػرع عمػػػى كذلػػػؾ ألف  الكفالػػػة ابتػػػداء يعتبػػػر مػػػف عقػػػكد التبرعػػػات، فعقػػػد معرفػػة مػػػدل لزكمػػػو
المعاكضات كيرجع السبب إلى أف ك  التمميكات مف عقكد فيك عقدانتياء ، أما المكفكؿ لو بااللتزاـ لو

، كالكفيػػؿ يرجػػع عمػػى المكفػػكؿ عنػػو بمػػا أدل (1)المكفػػكؿ لػػو يممػػؾ بعقػػد الكفالػػة المطالبػػة مػػف الكفيػػؿ
 .(3)(2)كالمعاكضةفصار 

 مدل لزـك عقد الكفالة:
زمػػػة لزكمػػػان ممزمػػػان مػػػف العقػػػكد البل بالنسػػػبة لمػػػدل لػػػزكـ عقػػػد الكفالػػػة فػػػإف عقػػػد الكفالػػػة ييعتبػػػر

 .(4)بالنسبة إليو لطرؼو كاحد أال كىك الكفيؿ، أما المكفكؿ لو فعقد الكفالة جائزه 
تبػرع بػااللتزاـ، فػإذا مػا التػـز الكفيػؿ كبناءن عمى ما سبؽ نستطيع القػكؿ: بمػا أف عقػد الكفالػة 

 .مؾ الخركج منو ألنو ألـز نفسو بوبذلؾ العقد كتمبس بو لـ يم
                                                           

 ،(؛ النػػػككم6/396البحػػػر الرائػػػؽ ) ،(؛ ابػػػف نجػػػيـ8/452البنايػػػة ) ،(؛ العينػػػي19/306المبسػػػكط ) ،السرخسػػػي (1)
كفايػػػػػة النبيػػػػػو  ،(؛ ابػػػػػف الرفعػػػػػة5/147،145العزيػػػػػز شػػػػػرح الػػػػػكجيز ) ،(؛ الرافعػػػػػي242-4/241ركضػػػػػة الطػػػػػالبيف )

(10/124.) 
 (.7/163شرح فتح القدير ) ،ابف اليماـ (2)
ذا لػػػـ تكػػػف بػػػأمره فيػػػي تبػػػرع ابتػػػداء  (3) إذا كانػػػت الكفالػػػة بػػػأمر المكفػػػكؿ عنػػػو فيػػػي تبػػػرع ابتػػػداء معاكضػػػة انتيػػػاء، كا 

 (.7/215العناية ) ،(؛ البابرتي4/164تبييف الحقائؽ ) ،(؛ الزيمعي6/396البحر الرائؽ ) ،كانتياء، ابف نجيـ
األشػباه  ،؛ السػيكطي(2/376) المقػدمات المميػدات ،(؛ ابف رشد القرطبي290األشباه كالنظائر )ص ،ابف نجيـ (4)

 (.401-4/399المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي276كالنظائر )ص
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 الثاني المبحث
 كالقصاص الحدكد في الكفالة حقيقة

 (1)حقيقػة الكفالػة كحقيقػة الحػدكدقبؿ تعريؼ الكفالة في الحػدكد كالقصػاص ال بػد مػف معرفػة 

، كبالتػالي فإنػو سػيتـ فػي ىػذا المطمػب (2)كحقيقة القصاص، أما حقيقة الكفالة فقد سبؽ الحديث عنيا
 تعريػػؼ الحػػدكد كالقصػػاص كمػػف ثػػـ التعػػرؼ عمػػى حقيقػػة الكفالػػة فػػي الحػػدكد كالقصػػاص عمػػى النحػػك

 التالي:

 

                                                           

.الحػػدكد عنػػد الحنفيػػة خمسػػة كىػػي: القػػذؼ 1 الحػػدكد أنػػكاع اختمػػؼ الفقيػػاء فػػي تعػػدادىا عمػػى النحػػك التػػالي: (1)
(؛ 4/3حاشػية ابػف عابػديف ) ،(؛ ابػف عابػديف7/33) بدائع الصنائع ،الكاساني ،كالشرب كالسرقة كالزنا كقطع الطريؽ

كالحػػدكد عنػػد المالكيػػة  .2(، 332-2/331الكميبػػكلي شػيخي زاده ) ،(؛ مجمػػع األبحػػر5/3البحػػر الرائػؽ ) ،ابػف نجػػيـ
 ابػػػػف عسػػػػكر ،(؛ إرشػػػػاد السػػػػالؾ2/178الفكاكػػػػو الػػػػدكاني ) ،النفػػػػراكم ،أربعػػػػة كىػػػػي: الزنػػػػا كالقػػػػذؼ كالشػػػػرب كالسػػػػرقة

كالحػػدكد عنػػد الشػػافعية سػػتة كىػػي: السػػرقة كالزنػػا كالػػردة  .3(، 2/288حاشػػية العػػدكم ) ،العػػدكم(؛ 116_113)ص
كفايػػػػة األخيػػػػار  ،(؛ الحصػػػػني13/3بحػػػػر المػػػػذىب ) ،الركيػػػػاني ،كالسػػػػرقة كقطػػػػع الطريػػػػؽ )حرابػػػػة( كالقػػػػذؼ كالشػػػػرب

: الزنػػػا كالقػػػذؼ .كالحػػػدكد عنػػػد الحنابمػػػة خمسػػػة كىػػػي4(، 221_9/43: الػػػنجـ الكىػػػاج )،(؛ الػػػدميرم493_473)ص
شػػػػػرح منتيػػػػػى االرادات  ،(؛ البيػػػػػكتي7/300حاشػػػػػية الػػػػػركض المربػػػػػع ) ،النجػػػػػدم ،كالشػػػػػرب كقطػػػػػع طريػػػػػؽ كالسػػػػػرقة

 (.6/158مطالب أكلي النيى ) ،(؛ الرحيباني2/743كشؼ المخدرات ) ،(؛ البعمي3/335)
لمعبػػد، كعمػػى ىػػذا الفػػرؽ الحػػدكد حػػؽ اهلل تعػػالى بخػػبلؼ القصػػاص فإنػػو حػػؽ  أكالن: الفػػرؽ بػػيف الحػػدكد كالقصػػاص:

الحدكد ال يجكز لمقاضي أف يقضي فييا بعممػو عنػد جميػكر الفقيػاء، بخػبلؼ القصػاص  ثانيان:ترتبت الفركؽ التالية، 
 رابعػان:الحػدكد ال تػكرث مػا عػدا حػد القػذؼ فإنػو مختمػؼ فيػو، بخػبلؼ القصػاص فيػكرث،  ثالثػان:كالقذؼ في األظير، 

ان، بخػبلؼ القصػاص فإنػو قػد ييعفػى عنػو إلػى بػدؿ كالديػة أك ييعفػى عنػو بػبل مقابػؿ، الحدكد ال يصػح فييػا العفػك ميطمقػ
التقػػادـ ال يمنػػع مػػف الشػػيادة بالقتػػؿ فػػي القصػػاص بخػػبلؼ الحػػدكد عنػػد بعػػض الفقيػػاء، سػػكل حػػد القػػذؼ،  خامسػػان:
في الحدكد، كتجكز ال تجكز الشفاعة  سابعان:يثبت القصاص باإلشارة كالكتابة مف األخرس بخبلؼ الحدكد،  سادسان:

يجػكز الرجػكع  تاسػعان:ال تتكقؼ الحدكد _ما عدا حد القذؼ_ عمى الدعكل بخبلؼ القصاص،  ثامنان:في القصاص، 
جرائـ القصاص الحؽ فييػا ألكليػاء القتيػؿ، أك المجنػي عميػو  عاشران:عف اإلقرار في الحدكد كال تجكز في القصاص، 
ص، كالحػػاكـ منفػػذ لطمػػبيـ، أمػػا الحػػدكد فأمرىػػا إلػػى الحػػاكـ، فػػبل يجػػكز إف كػػاف حيػػان، كذلػػؾ مػػف حيػػث اسػػتيفاء القصػػا

الفقػػو  ،(؛ كىبػػة الزحيمػػي17/132المكسػػكعة الفقييػػة الككيتيػػة ) ،إسػػقاطيا بعػػد أف تصػػؿ إليػػو، كزارة األكقػػاؼ الككيتيػػة
 (.5/98مكسكعة الفقو اإلسبلمي ) ،(؛ التكيجرم8/5949اإلسبلمي كأدلتو )

  البحث.( مف ىذا 14انظر )ص (2)
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 تعريؼ الحدكد:أكالن: 
 الحدكد في المغة: . أ

، كأصػػػؿ الحػػػد المنػػػع كالفصػػػؿ بػػػيف (1)جمػػػع حػػػد، كالحػػػد مػػػف الفعػػػؿ الثبلثػػػي حػػػددحػػػدكد 
 ، كييطمؽ الحد في المغة كييراد منو ما يمي:(2)الشيئيف

لػػئبل يخػػتمط أحػػدىما بػػاآلخر أك لػػئبل يتعػػدل أحػػدىما عمػػى  بػػيف الشػػيئيف: كالفاصػػؿ الحػػاجز .1
 .(3)حد بينيما إذا ما بيف كؿ شيئيف ؿى صى فى ك  ،اآلخر

 .(6)ييقاؿ كضع حدان لؤلمر إذا أنياه ،(5)ألنو يرده كيمنعو عف التمادم: (4)منتيى الشيء .2

 .(7)حد السكيف كحد السيؼ كحد السيـ أم الطرؼ :فييقاؿ طرؼ الشيء: .3

عقكبػات جعمػت  األكؿ:كىػي ضػرباف:  ىي التي تفصؿ بػيف الحػبلؿ كالحػراـ، :كحدكد الشرع
 يػى الشػارعمف الزنا كالسرقة كالقػذؼ كغيرىػا مػف التػي ن كالفكاحش المحرمةعنو  ييكب ما ني ارتلمف 

حػػػدكد حػػػدىا لمنػػػاس فػػػي  الثػػػاني:ك ، (تمػػػؾ حػػػدكد اهلل فػػػبل تقربكىػػػا) كقػػػاؿ تعػػػالى فييػػػا:، عػػػف قربانيػػػا
، ةاألربعػػفػػكؽ ج كالمكاريػػث المعينػػة، كتػػزك كنيػػى عػػف تعػػدييا  مطػػاعميـ كمشػػاربيـ كمنػػاكحيـ كغيرىػػا

 .(8)(فبل تعتدكىاتمؾ حدكد اهلل ) كقاؿ تعالى فييا:

متعدم ل ان منعد في المغة تدكر حكؿ معنى الفصؿ مف خبلؿ ما سبؽ فإنو يتبيف لي أف الحدك 
 كالتمادم.

                                                           

 (.3/140لساف العرب ) ،ابف منظكر(؛ 4/410تاج العركس ) ،الزبيدم (1)
 ،(؛ الفيػػػكمي1/352النيايػػػة فػػػي غريػػػب الحػػػديث كاالثػػػر ) ،(؛ ابػػػف األثيػػػر3/140لسػػػاف العػػػرب ) ،ابػػػف منظػػػكر (2)

 (.1/124المصباح المنير )
 المعجػـ الكسػيط، مجمػع المغػة العربيػة(؛ 3/140رب )لسػاف العػ ،ابػف منظػكر(؛ 4/410تاج العركس ) ،الزبيدم (3)
(1/160.) 
النيايػة فػي غريػب الحػديث  ،ابف األثيػر (؛3/140لساف العرب ) ،ابف منظكر (؛3/269تيذيب المغة ) ،اليركم (4)

 (.1/353كاألثر )
 (.4/410تاج العركس ) ،الزبيدم (؛3/140لساف العرب ) ،ابف منظكر (5)
 (.1/160المعجـ الكسيط ) ،مجمع المغة العربية (6)
 (.411-4/410تاج العركس ) ،الزبيدم (؛3/142لساف العرب ) ،ابف منظكر (7)
 ،اليػركم(؛ 141-3/140لساف العػرب ) ،(؛ ابف منظكر1/352النياية في غريب الحديث كاألثر ) ،ابف األثير (8)

 (.3/270تيذيب المغة )
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 الحدكد في االصطالح: . ب

تفاكتػػػت عبػػػارة الفقيػػػاء فػػػي تعريػػػؼ الحػػػدكد اصػػػطبلحان، لػػػذلؾ فػػػإنني سػػػأقكـ بػػػذكر تعريفػػػات 
 الفقياء ليا، كذلؾ عمى النحك التالي:

 تعريؼ الحنفية: .1

 .(1)عقكبة مقدرة شرعان كاجبة حقان هلل تعالى

 :(2)شرح التعريؼ

 .كتعقبو ؛ ألنيا تتمك الذنبذلؾب تسميك أم جزاء بالضرب أك القطع أك الرجـ أك القتؿ،  )عقكبة(:

، كخػرج بيػذا القيػد أم مبينة بالكتػاب أك السػنة أك اإلجمػاع أك المػراد ليػا قػدر خػاص (:شرعان  )مقدرة
، كمػا أنػو لػػيس د يكػكف بػالحبس كقػد يكػكف بغيرىمػاقػد يكػكف بالضػرب كقػػففإنػو لػيس بمقػدر، التعزيػر 

نما مكككالن إلى اإلماـ.  مبينان مف الشارع كا 

 .أم عمى اإلماـ إقامتيا )كاجبة(:

كبالتػالي فإنيػا  المقصد األصمي مف شرعو االنزجػار عمػا يتضػرر بػو العبػاد أم أف حقان هلل تعالى(:)
ذا القيػد خػرج بيػك  ،مف صيانة األنساب كاألمكاؿ كالعقكؿ كاألعػراضتعكد بالمصمحة إلى كافة الناس 

ف كػػػػاف عقكبػػػػة مقػػػػدرة إال القصػػػػاص يجػػػػرم فيػػػػو العفػػػػك كاإلسػػػػقاط كالصػػػػمح  معبػػػػدلأنػػػػو حػػػػؽ  فإنػػػػو كا 
 كاالعتياض عنو.

 تعريؼ المالكية: .2

 .(3)عقكبة مقدرة ألجؿ حؽ اهلل تعالى . أ

اؿ فيػو مػػا يػو كييقػعػػف تعريػؼ الحنفيػة كبالتػالي فإنػو ييبلحػػظ عمكثيػران ىػذا التعريػؼ ال يختمػؼ 
 ًقيؿ في تعريؼ الحنفية، إال أنيـ لـ يبينكا أف ىذه العقكبة كاجبة التنفيذ.

 

 

                                                           

 (.4/83االختيار ) ،(؛ المكصمي3/163تبييف الحقائؽ ) ،(؛ الزيمعي7/33بدائع الصنائع ) ،الكاساني (1)
تبيػػػػػيف الحقػػػػػائؽ  ،(؛ الزيمعػػػػػي7/33بػػػػػدائع الصػػػػػنائع ) ،(؛ الكاسػػػػػاني4/3حاشػػػػػية ابػػػػػف عابػػػػػديف ) ،ابػػػػػف عابػػػػػديف (2)
 (.2/61درر الحكاـ ) ،مبل خسرك(؛ 2/147الجكىرة النيرة ) ،(؛ الزبيدم3/163)
 (.113ابف عسكر )ص ،إرشاد السالؾ (3)
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 .(1)لمثؿ فعمو كزجر غيره هما كضع لمنع الجاني مف عكد . ب

العقكبػػات بشػػكؿ عػػاـ، كبالتػػالي فػػإف  عػػٌرؼ المالكيػػة الحػػدكد فػػي ىػػذا التعريػػؼ بالمقصػػد مػػف
 التعريؼ جامع شامؿ لجميع أنكاع العقكبات.

  تعريؼ الشافعية: .3

 .(2)أك ليماآلدمي  هلل تعالى، أك حقان  تجب عمى معصية مخصكصةعقكبة مقدرة 
 :شرح التعريؼ

 فإنيا ليست بمقدرة. أم مبينة مف الشارع أك ليا قدر خاص كخرج بيا التعازير )عقكبة مقدرة(:

 أم كاجبة التنفيذ. )تجب(:

 كىي الجرائـ المنصكص عمييا كالتي بٌيف الشارع عقكبتيا. )معصية مخصكصة(:

حقػػان هلل كمػػا فػػي الزنػػا، أك آلدمػػي كمػػا فػػي القصػػاص أك ليمػػا  أك ليمػػا(:آلدمػػي  هلل تعػػالى، أك حقػػان )
 .(3)كما في القذؼ

 ُيعترض عميو:

بمػػػا فييػػػػا لعقكبػػػات المقػػػدرة كبالتػػػالي فإنػػػو يػػػػدخؿ تحتػػػو جميػػػع االتعريػػػؼ جػػػامع غيػػػر مػػػانع 
 القصاص.

 تعريؼ الحنابمة: .4

 .(4)التمنع مف الكقكع في مثمي في معصية شرعان  عقكبة مقدرة

 

                                                           

المعكنػػػػة  ،(؛ القاضػػػػي عبػػػػد الكىػػػػاب2/178الفكاكػػػػو الػػػػدكاني ) ،(؛ النفػػػػراكم2/288حاشػػػػية العػػػػدكم ) ،العػػػػدكم (1)
 (.1373)ص

 ،(؛ الجمػػػؿ4/185حاشػػػيتا قميػػػكبي كعميػػػرة ) ،(؛ قميػػػكبي كعميػػػرة5/460مغنػػػي المحتػػػاج ) ،الخطيػػػب الشػػػربيني (2)
 (.5/136حاشية الجمؿ )

 ،(؛ الجمػػػؿ4/185حاشػػػيتا قميػػػكبي كعميػػػرة ) ،(؛ قميػػػكبي كعميػػػرة5/460مغنػػػي المحتػػػاج ) ،الخطيػػػب الشػػػربيني (3)
 (.5/136حاشية الجمؿ )

المبػػػدع  ،(؛ ابػػػف مفمػػػح6/158مطالػػػب أكلػػػي النيػػػى ) ،(؛ الرحيبػػػاني7/300حاشػػػية الػػػركض المربػػػع ) ،النجػػػدم (4)
 (. 14/7كشاؼ القناع ) ،(؛ البيكتي7/365)
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  :(1)شرح التعريؼ

 ، كليا قدر خاص.مف الشارعمبينة (: )عقكبة مقدرة شرعان 

 .ف زنا كقذؼ كشرب كقطع طريؽ كسرقةم :في معصية(

 ، كىذا ىك المقصد مف تمؾ العقكبة.تمؾ العقكبة )لتمنع(

 .أم: المعصية :)مف الكقكع في مثميا(

 ُيعترض عميو: 

 ييعترض عمى ىذا تعريؼ مف كجييف:

 التعريؼ جامع غير مانع حيث ينطبؽ التعريؼ عمى القصاص كما ينطبؽ عمى الحدكد. .1

 لمجاني أـ لغيره.عٌرؼ الحد بالمقصد منو كىك منع الكقكع في مثميا سكاء  .2

 التعريؼ المختار:

بعد عرض التعريفات السابقة كالمبلحظات كاالعتراضات التي تمتيػا فػإنني أرل أف التعريػؼ 
 ىك تعريؼ الحنفية كىك: عقكبة مقدرة شرعان كاجبة حقان هلل تعالى. المختار

 ىذا التعريؼ إلى ما يمي:كيرجع اختيار 

 التعريفات. بخبلؼ ما سكاه مفجامع مانع التعريؼ  .1

ًمـ .2  مف االعتراضات التي كردت عمى التعريفات األخرل. ىذا التعريؼ سى

تعريفان بالحد كلػيس بالرسػـ كمػا عنػد بػاقي الفقيػاء الػذيف عٌرفػكا الحػدكد عٌرؼ الحنفية الحدكد  .3
 بالمقصد منيا.

 تعريؼ القصاص: ثانيان:
 القصاص في المغة: . أ

 عػػدة معػػاني القصػػاص فػػي المغػػة كييػػراد بػػو، كييطمػػؽ (2)القصػػاص مػػف الفعػػؿ الثبلثػػي قصػػص
 :كىي كالتالي

                                                           

مطالب أكلي النيػى  ،(؛ الرحيباني2/743كشؼ المخدرات ) ،البعمي(؛ 3/335رادات )شرح منتيى اإل ،البيكتي (1)
(6/158.) 
 (.7/73لساف العرب ) ،ابف منظكر (؛2/82أساس الببلغة ) ،الزمخشرم (2)
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 .(1)أم قطعت فييقاؿ: قصصت ما بينيما أم قطعت، كالمقص ما قصصت بو القطع: .1

 قكلػػػو تعػػػالى: فييقػػػاؿ: خػػػرج فػػػبلف قصصػػػان فػػػي أثػػػر فػػػبلف إذا تتبػػػع أثػػػره كمنػػػو اتبػػػاع األثػػػر: .2
اَلْت  َِ وِه[ ِِلُْختِهِ  ]َو صِّ ُِ

 .(3)تبعي أثرهأم ا (2)

 .(4)فييقاؿ: أقص السمطاف فبلنان إذا قتمو قكدان  القكد: .3

لجػاني مف خبلؿ ما سبؽ فإنو ييبلحظ أف القصػاص فػي المغػة يػدكر حػكؿ معنػى اتبػاع أثػر ا
 مف أجؿ اقتياده لييقطع منو كييفعؿ بو كما فعؿ.

 في االصطالح:القصاص  . ب

 تعريفات القدامى: .1

 عمى النحك التالي:القدامى تعريؼ القصاص عند الفقياء 
 الحنفية:  تعريؼ . أ

 .(5)أف يفعؿ بو مثؿ ما فعؿ ىك
 المالكية: تعريؼ . ب

 .(6)أف يحدث عميو مثؿ ما جنى

 الشافعية: تعريؼ . ت

 .(7)تتبع الجاني إلى أف ييستكفى منو
 الحنابمة: تعريؼ . ث

 .(8)أف يفعؿ بو كما فعؿ

                                                           

 (.8/210تيذيب المغة ) ،(؛ اليركم7/73لساف العرب ) ،ابف منظكر (1)
 .]11القصص: [ (2)
 (.7/75لساف العرب ) ،(؛ ابف منظكر8/211تيذيب المغة ) ،اليركم (؛9/334تاج العركس ) ،الزبيدم (3)
 (.2/505المصباح المنير ) ،(؛ الفيكمي5/11مقاييس المغة ) ،ابف فارس (4)
 (.5/382حاشية الشياب ) ،(؛ الخفاجي7/245بدائع الصنائع ) ،الكاساني (5)
 (.2/1219ركضة المستبيف ) ،(؛ ابف بزيزة7/88المنتقى شرح المكطأ ) ،الباجي (6)
 (.8/420تحفة المحتاج ) ،الييتمي (7)
 (.9/399الشرح الكبير ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي8/307المغني ) ،ابف قدامة المقدسي (8)
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 ما يمي:ييبلحظ  مف خبلؿ التعريفات السابقة
كىػػػك أف ييفعػػػؿ بالجػػػاني مثممػػػا فعػػػؿ أم أف  كاحػػػدتعريفػػػات الفقيػػػاء تػػػدكر كميػػػا حػػػكؿ معنػػػى  .1

 القصاص مبني عمى المماثمة.
 لـ تبيف العريفات السابقة أف لمقصاص أنكاع كىما: قصاص في النفس كما دكنيا. .2
 استيفاء القصاص يككف مف الجاني ال مف غيره كما ييفعؿ بما ييسمى اليكـ الثأر. .3
محػدكدة كقميمػة إال أنيػا لػـ تبػيف أف القصػاص  امعة مانعػة بألفػاظج تعريفات الفقياء القدامى .4

 عقكبة مقدرة مف الشارع.
 تعريفات المحدثيف: .2
 .(1)أف يعاقب المجـر بمثؿ فعمو، فيقتؿ كما قتؿ كيجرح كما جرح . أ
أف ييؤخذ الجاني بمثؿ جريمتو أخذان ماديان فييقتؿ إف كانت الجريمة جريمة قتؿ كتفقأ عينػو إف  . ب

 .(2)سنو إف كانت الجريمة خمع سف كتخمعكانت الجريمة فؽء عيف 
معرفة بالرسـ حيث إنيا ذكرت صػكران لمقصػاص كلػيس  كييبلحظ عمى التعريفات السابقة أنيا

 حقيقتو، كما أف الصكر المذككرة فييا ليست ىي صكر القصاص فحسب. 
 التعريؼ المختار: 

يػػػراد المبلحظػػػات عمييػػػا بعػػػد العػػػرض السػػػابؽ لتعريفػػػات الفقيػػػاء لمقصػػػاص فػػػإنني أرل أف  كا 
 القصاص ىك: عقكبة مقدرة شرعان تكجب أف ييفعؿ بالجاني مثمما تعمد فعمو في نفس أك ما دكنيا.

 شرح التعريؼ:
 ليا قدر خاص مبيف مف الشارع. )عقكبة مقدرة شرعان(:

 أم أنو يجب عمى اإلماـ تنفيذ القصاص كعدـ التساىؿ فيو. )تكجب(:
 ي حقيقة القصاص المبني عمى المماثمة.كىذه ى )أف ُيفعؿ بالجاني مثمما(:

 ليخرج ما فعمو خطأ ألنو ال قصاص عمى المخطإ. )تعمد فعمو(:
 لبياف أف القصاص ليس في النفس فحسب بؿ قد يككف في األطراؼ. )في نفس أك ما دكنيا(:

 تعريؼ الكفالة في الحدكد كالقصاص:ثالثان: 

كالقصػػاص فػػإنني أرل أف الكفالػػة فػػي الحػػدكد الحػػدكد ك  الكفالػػة لتعريػػؼ مػػف خػػبلؿ مػػا سػػبؽ
ػػ بػػدف ضػػـ ذمػػة إلػػى ذمػػة فػػي الديػػة أك إحضػػار التػػزاـ :كالقصػػاص ىػػي عميػػو حػػد أك قصػػاص أك  فٍ مى

 دية.

                                                           

 (.1/663التشريع الجنائي اإلسبلمي ) ،عكدة (1)
 (.85الجريمة كالعقكبة في الفقو اإلسبلمي )ص ،أبك زىرة (2)
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 الثالث المبحث
 كالقصاص الحدكد في الكفالة أنكاع

أك  الديػػػةالتػػػزاـ ضػػػـ ذمػػػة إلػػػى ذمػػػة فػػػي بعػػػد تعريػػػؼ الكفالػػػة فػػػي الحػػػدكد كالقصػػػاص بأنيػػػا 
فإنػو يتبػيف أف لمكفالػة فػي الحػدكد كالقصػاص نكعػاف ديػة، إحضار بدف مف عميو حد أك قصػاص أك 

 كىما كالتالي:

 كىي كفالة الدية.  :كفالة مالية .1

 مف عميو حد أك قصاص أك دية. كىي كفالة نفس :كفالة نفس .2

عمػػػػػػى حػػػػػػدة. كفػػػػػػي الفصػػػػػػؿ الثػػػػػػاني سػػػػػػيتـ الحػػػػػػديث عػػػػػػف حكػػػػػػـ كػػػػػػؿ نػػػػػػكع مػػػػػػف األنػػػػػػكاع السػػػػػػابقة 
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 الرابع المبحث
 كمقاصدىا كالقصاص الحدكد في لمكفالة الحاجة

سػػبؽ كأف تػػـ الحػػديث بػػأف عقػػد الكفالػػة ييعتبػػر مػػف عقػػكد التكثيقػػات التػػي ييقصػػد كييػػراد منيػػا 
إرجاعيػا ألصػحابيا، كال شػؾ بػأف الكفالػة فػي تكثيؽ الحقػكؽ لحفظيػا مػف الضػياع كذلػؾ عػف طريػؽ 

الحدكد كالقصاص أشد كأكثؽ لككنيا أعظـ الحقكؽ خطران نظران لتعمقيا بالكميات الخمسة األمػر الػذم 
 جعؿ الحاجة إلييا أشد.

كالحاجة لمكفالة في الحدكد كالقصاص ماسة نظران لما فييػا مػف تبرئػة لمػذمـ كراحػة لمضػمائر 
خصكصػػان عنػػد إطػػبلؽ سػػراح الجػػاني لييػػؤدم كيػػتخمص  كحقنػػان لمػػدماء ة لمنفػػكسكطمأنينػػكتيدئػػة لمبػػاؿ 

مػػف الحقػػكؽ التػػي تشػػغؿ ذمتػػو كىػػذا بػػبل شػػؾ فيػػو إحيػػاء لحقػػكؽ العبػػاد، باإلضػػافة إلػػى مػػا فييػػا مػػف 
 تحقيؽ لمعدالة كاألماف كسيادة النظاـ كاالنضباط عند التكفؿ بإحضار الجاني الذم يستحؽ العقكبة.

سػػبؽ نسػػتطيع القػػكؿ بػػأف الكفالػػة فػػي الحػػدكد كالقصػػاص تحفػػظ عمػػى النػػاس كبنػػاءن عمػػى مػػا 
أمكاليـ كأعراضيـ كأنفسيـ كعقكليـ كدينيـ ، كتشريعيا ببل شؾ يتبلءـ مع ركح الشػريعة كمقاصػدىا 

 كمنع كقكع المنازعات بينيـ. كتحقيؽ مصالحيـ مف رفع الحرج عف العباد كالتيسير عمييـ
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  لثالفصؿ الثا
 حكـ الكفالة في الحدكد كالقصاص كآثارىا
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 األكؿ المبحث
 كالقصاص الحدكد في الكفالة حكـ
الحدكد كالقصاص بذكر حكـ كؿ نكع مف أنكاع  في كفالةالحكـ  في ىذا المبحث سيتـ بياف

فػػي الحػػدكد كالقصػػاص كالتػػػي كنػػت قػػد قسػػمتيا فػػي المبحػػػث الثالػػث مػػف الفصػػؿ األكؿ إلػػػى  كفالػػةال
، (1)الكفالة المالية كىي كفالة الدية، ككفالة النفس كىي كفالة نفس مػف عميػو حػد أك قصػاص أك ديػة

 عمى النحك التالي:كذلؾ 

  أكالن: كفالة الدية:
 تحرير محؿ النزاع:

كا اختمفػ، ك (3)، كاستدلكا عمى ذلؾ بدليؿ مف السػنة(2)لة دية العمداتفؽ الفقياء عمى صحة كفا
 عمى قكليف: الخطأ ديةفي حكـ كفالة 
 .(1)كالحنابمة كالظاىرية (4)خطأ، كقاؿ بو المالكية كالشافعيةالتصح كفالة دية  القكؿ األكؿ:

                                                           

  مف ىذا البحث. (114انظر )ص (1)
مجمػة األحكػاـ العدليػة  ،(؛ لجنة مككنػة مػف عػدة عممػاء كفقيػاء303-5/281حاشية ابف عابديف ) ،ابف عابديف (2)

الحػػػاكم الكبيػػػر  ،(؛ المػػػاكردم14/18المجمػػػكع ) ،(؛ النػػػككم4/81بدايػػػة المجتيػػػد ) ،(؛ ابػػػف رشػػػد القرطبػػػي118)ص
 (.6/397المحمى ) ،(؛ ابف حـز4/240المبدع ) ،(؛ ابف مفمح4/402المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي6/442)
نبػي يقكؿ: قاؿ رسكؿي اهلل  ما ركاه أبا شريحو الكًعبيَّ  (3) ، كا  زاعىةى قتمتـي ىذا القتيػؿى مػف ىيػذىيؿو : "أال إنكـ معشرى خي

، أك يىقتيميػكا"  ػذكا العىٍقػؿى تىيًف: بػيف أف يأخي ، فأىميػوي بػيفى ًخيىػرى أبػك داكد: سػنف أبػي [عاًقميوي، فمف قيًتؿ لوي بعدى مقػالتي ىػذه قتيػؿه
إف  كجػو الداللػة:: إسػناده صػحيح، أبػك داكد عػف ، كقػاؿ]4504ح :6/556 كلي العمد يرضى بالدية،/الديات، داكد

 (.6/397المحمى ) ،ابف حـز، كفؿ عنيـ دية العمد النبي 
 أكالن: إف كانػت الديػة نقػكدان فٌرؽ الشافعية بيف الدية التي تككف نقػكدان كالديػة التػي تكػكف إبػبلن عمػى النحػك التػالي:  (4)

البيػػػاف  ،_بػػأف جنػػػى عمػػى عبػػػد أك كانػػت اإلبػػػؿ معدكمػػة فأكجبنػػػا قيمتيػػا ككانػػػت معمكمػػة_ صػػػحت كفالتيػػا، العمرانػػػي
فحكػػـ  ثانيػػان: إف كانػػت الديػػة إبػػالن (، 6/442الحػػاكم الكبيػػر ) ،(؛ المػػاكردم14/18المجمػػكع ) ،(؛ النػػككم6/315)

تصػح  القكؿ الثػاني:ت إببلن، كىك أحد قكلي الشػافعية، ال تصح كفالة الدية إذا كان القكؿ األكؿ:كفالتيا عمى قكليف: 
المجمػكع  ،(؛ النػككم6/315البيػاف ) ،كفالة الدية إذا كانت إبػبلن، كىػك القػكؿ الثػاني كاألصػح عنػد الشػافعية، العمرانػي

 ،(؛ الخطيػػػػب الشػػػػربيني252-4/251ركضػػػػة الطػػػػالبيف ) ،(؛ النػػػػككم4/444نيايػػػػة المحتػػػػاج ) ،(؛ الرممػػػػي14/18)
استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ كالقػائمكف بعػدـ صػحة كفالػة  أدلة األقكاؿ: أدلة القكؿ األكؿ:(، 3/206لمحتاج )مغني ا

نيايػة  ،(؛ الرممػي6/442الحػاكم الكبيػر ) ،الدية إذا كانت إببلن بدليؿ مف المعقكؿ: لمجيػؿ بصػفتيا كلكنيػا، المػاكردم
 =يصػح مػع ُيعترض عميو مف كجييف: الكجػو األكؿ: (؛5/158العزيز شرح الػكجيز ) ،(؛ الرافعي4/444المحتاج )
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 .(2)ال تصح كفالة دية الخطأ، كقاؿ بو الحنفية القكؿ الثاني:

 
                                                                                                                                                                          

نيايػػػػة المحتػػػػاج  ،الجيػػػػؿ بصػػػػفتيا ألنيػػػػـ اغتفػػػػركا ذلػػػػؾ فػػػػي إثباتيػػػػا فػػػػي ذمػػػػة الجػػػػاني فييغتفػػػػر فػػػػي الكفالػػػػة، الرممػػػػي=
الغػػػرر  ،(؛ زكريػػػا األنصػػػارم2/315اإلقنػػػاع ) ،(؛ الخطيػػػب الشػػػربيني5/256تحفػػػة المحتػػػاج ) ،(؛ الييتمػػػي4/444)

الرجػػكع فػػي لكنيػػا كصػػفتيا كالسػػف كالعػػدد إلػػى  الكجػػو الثػػاني:(، 4/493الػػنجـ الكىػػاج ) ،لػػدميرم(؛ ا3/155البييػػة )
نيايػػة المحتػػاج  ،(؛ الرممػػي5/158العزيػػز شػػرح الػػكجيز ) ،غالػػب إبػػؿ البمػػد كبػػذلؾ تكػػكف الجيالػػة قػػد انتفػػت، الرافعػػي

الغػػػرر  ،(؛ زكريػػػا األنصػػػارم2/315اإلقنػػػاع ) ،(؛ الخطيػػػب الشػػػربيني5/256تحفػػػة المحتػػػاج ) ،(؛ الييتمػػػي4/444)
استدؿ أصحاب القكؿ الثاني كالقائمكف بصػحة كفالػة الديػة إذا كانػت إبػبلن بأدلػة  أدلة القكؿ الثاني:(، 3/155البيية )

الىػةن، فىأىتىٍيػتي رىسيػكؿى اهلًل  .ما ركاه قبيصة 1 مف السنة:مف السنة كالمعقكؿ:  مى ٍمػتي حى مَّ ٍسػأىليوي ًفييىػا، أى  حيث قػاؿ: تىحى
 : دىقىةي، فىنىٍأميرى لىػؾى ًبيىػا»فىقىاؿى تَّى تىٍأًتيىنىا الصَّ ـٍ حى : «أىًق َـّ قىػاؿى : ثيػ ػؿو »، قىػاؿى ثىػةو رىجي ػًد ثىبلى ٍسػأىلىةى الى تىًحػؿُّ ًإالَّ أًلىحى ػةي ًإفَّ اٍلمى يىػا قىًبيصى
مَّؿى  تَّػى ييًصػيبىيى تىحى ٍسػأىلىةي حى مٍَّت لىوي اٍلمى الىةن، فىحى مى ... حى َـّ ييٍمًسػؾي  مػف تحػؿ لػو المسػألة،/الزكػاة، مسػمـ: صػحيح مسػمـ[، «ا، ثيػ

الصػدقة كفػي إحبللػو المسػألة دليػؿ عمػى جػكاز  إف فػي إباحػة النبػي  كجػو الداللػة: ،]2451رقػـ الحػديث  :3/97
البيػػػػػػاف  ،(؛ العمرانػػػػػي14/6المجمػػػػػكع ) ،(؛ النػػػػػككم2/376المقػػػػػػدمات المميػػػػػدات ) ،الحمالػػػػػة، ابػػػػػف رشػػػػػد القرطبػػػػػي

شػػرح مسػػند  ،(، كالمقصػػكد بالحمالػػة: تحمػػؿ الديػػة كاإلصػػبلح بػػيف أقػػكاـ ييخػػاؼ كقػػكع الحػػرب بيػػنيـ، الرافعػػي6/304)
ػةى قتمػتـي ىػذا  .ما ركاه أبػا شػريحو الكًعبػيَّ يقػكؿ: قػاؿ رسػكؿي اهلل 2(، 311-4/310الشافعي ) زاعى "أال إنكػـ معشػرى خي

نبػػي عاًقميػػوي، ف ، كا  ، أك القتيػػؿى مػػف ىيػػذىيؿو ػػذكا العىٍقػػؿى تىيًف: بػػيف أف يأخي ، فأىميػػوي بػػيفى ًخيىػػرى مػػف قيتًػػؿ لػػوي بعػػدى مقػػالتي ىػػذه قتيػػؿه
عنػػو:  ، كقػػاؿ]4504رقػػـ الحػػديث  :6/556 كلػػي العمػػد يرضػػى بالديػػة،/الػػديات، أبػػك داكد: سػػنف أبػػي داكد[يىقتيميػػكا"، 

(، كلـ يػذكر مػا إذا كانػت الديػة 6/397ى )المحم ،ابف حـز ،كفؿ عنيـ الدية النبي  كجو الداللة:إسناده صحيح، 
.الكفالػة كثيقػة ييسػتكفى منيػا الحػؽ كييشػترط فػي ذلػؾ 1 مف المعقكؿ:نقكدان أـ إببلن فدؿ عمى جكاز كفالة الدية ميطمقان، 
 ،(؛ المػػاكردم14/16المجمػػكع ) ،(؛ النػػككم10/135كفايػػة النبيػػو ) ،الحػػؽ أف يكػػكف دينػػان الزمػػان مسػػتقران، ابػػف الرفعػػة

معمكمػػة السػػف كالعػػدد بػػالرجكع فػػي صػػفتيا  الديػػة.2كالديػػة كػػذلؾ فصػػحت كفالتيػػا ميطمقػػان،  ،(6/440حػػاكم الكبيػػر )ال
اإلقنػاع  ،(؛ الخطيػب الشػربيني5/256تحفة المحتػاج ) ،(؛ الييتمي4/444نياية المحتاج ) ،الرممي ،لغالب إبؿ البمد

_عنػػد  (، كعمػػى فػػرض أنيػػا مجيكلػػة فكفالػػة المجيػػكؿ صػػحيحة3/155الغػػرر البييػػة ) ،(؛ زكريػػا األنصػػارم2/315)
(؛ كجيؿ ذلؾ لـ يمنػع 5/87الشرح الكبير ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي4/402المغني ) ،ابف قدامة المقدسي الحنابمة_،

الشػػرح  ،دامػػة المقدسػػي(؛ ابػػف ق4/402المغنػػي ) ،ابػػف قدامػػة المقدسػػي ،كجكبيػػا بػػاإلتبلؼ فمػػـ يمنػػع كجكبيػػا بػػااللتزاـ
، ابف قدامة المقدسيالديات .3(؛ 5/87الكبير )  (.2/130الكافي ) ،حقكؽ مالية الزمة أك م ليا إلى المزـك

(؛ 6/442الحػاكم الكبيػر ) ،(؛ المػاكردم14/18المجمكع ) ،(؛ النككم4/81بداية المجتيد ) ،ابف رشد القرطبي (1)
 (.6/397المحمى ) ،(؛ ابف حـز4/240المبدع ) ،مفمح (؛ ابف4/402المغني ) ،ابف قدامة المقدسي

مجمػة األحكػاـ العدليػة  ،(؛ لجنة مككنػة مػف عػدة عممػاء كفقيػاء303-5/281حاشية ابف عابديف ) ،ابف عابديف (2)
 (.118)ص
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 أدلة األقكاؿ:

 القكؿ األكؿ: دليؿ

بػػػدليؿ مػػف المعقػػػكؿ كىػػػك  الخطػػػأ ديػػةكؿ األكؿ كالقػػائمكف بصػػػحة كفالػػػة اسػػتدؿ أصػػػحاب القػػػ
أك  ان الزمػػ ان ماليػػ ان أف يكػػكف حقػػ، كييشػػترط فػػي ذلػػؾ الحػػؽ (1)كثيقػػة ييسػػتكفى منيػػا الحػػؽالكفالػػة كالتػػالي: 

 الخطأ كذلؾ فصحت كفالتيا. دية، ك (2)المزكـإلى  م لو

 الثاني:أدلة القكؿ 

 :مف المعقكؿ صحة كفالة دية الخطأ بأدلةعدـ كالقائمكف ب ثانياستدؿ أصحاب القكؿ ال

عمػى القاتػؿ ثػـ عمػى العاقمػة  حقيقة عمى العاقمة؛ ألنيػا إنمػا تجػب أكالن  ليست دينان  دية الخطأ .1
 عػػدـ ، فػػدؿ عمػػى(3)لصػػحت كفالتيػػالػػك كجبػػت فػػي مػػاؿ القاتػػؿ ك بطريػػؽ التحمػػؿ كالمعاكنػػة، 

 صحة كفالة دية الخطأ.
 ُيعترض عميو:

ييشػػترط فػػي الػػديف لكػػي تصػػح كفالتػػو أف يكػػكف كاجبػػان فػػي الذمػػة، كالػػديف الػػذم عمػػى العاقمػػة 
 كذلؾ بغض النظر عف سبب كجكب الدية.

، فػػإذان ال تصػػح الكفالػػة فػػي م أصػػبح مجنكنػػان فإنػػو ال شػػيء عميػػولػػك أف بعػػض العاقمػػة جػػف أ .2
ألنيػػا غيػػر مضػػمكنة عمػػى األصػػيؿ فػػبل تكػػكف مضػػمكنة عمػػى  ،(4)ديػػة الخطػػأ ليػػذا الغػػرض
 الكفيؿ مف باب أكلى.

 ُيعترض عميو:

سػػممنا بػػأف المجنػػكف ال يجػػب عميػػو كلػػـ يمزمػػو شػػيء؛ كذلػػؾ ألنػػو لػػـ يعػػد مػػف العاقمػػة ألنيػػا 
مختصة بأىؿ النصرة كالمجنكف ليس مف أىؿ النصرة، كبناءن عمى ذلؾ فػإف المجنػكف ال يتحمػؿ ديػة 
الخطػػأ مػػع العاقمػػة، كبالتػػالي فػػإف الشػػخص إذا أصػػبح مجنكنػػان سػػقطت حصػػتو مػػف الديػػة مػػف ذمتػػو، 

                                                           

 (.14/16المجمكع ) ،(؛ النككم10/135كفاية النبيو ) ،ابف الرفعة (1)
 (.2/130الكافي ) ،ابف قدامة المقدسي (2)
 (.5/303حاشية ابف عابديف ) ،ابف عابديف (3)
 .البيكع )باب الضماف_باب الكفالة(البحرم: دركس عممية: الفقو: مختصر الفقو، كتاب  (4)
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 يعني عدـ إيجابيا كتحمميا، فيتـ صرؼ ما بقي مف الديػة بعػد تحميػؿ العاقمػة مػا كجػب كسقكطيا ال
 .(1)عمييـ مف بيت ماؿ المسمميف

 سبب الخالؼ:

ػػاخػػتالفيـ فػػي المعقػػكؿإلػػى  الخطػػأ ديػػةع اخػػتبلؼ الفقيػػاء فػػي حكػػـ كفالػػة يرجػػ أجػػاز  فٍ : فمى
حػػؽ مػػالي  الخطػػأ ديػػةسػػتيفاء الحقػػكؽ باإلضػػافة إلػػى أف اعتبػػر أف الكفالػػة كثيقػػة ال الخطػػأ ديػػةكفالػػة 

ػػالـز أك آيػػؿ إلػػى المػػزـك كبالتػػالي فػػإف كفالتػػو صػػحيحة شػػأنو شػػأف سػػائر الحقػػكؽ الماليػػة،   منػػع فٍ كمى
 دينان حقيقة عمى العاقمة. تإلى ككنيا ليسنظر كفالة دية الخطأ 

 الراجِ:

لقائػػػؿ بصػػػحة كفالػػػة ديػػػة الخطػػػأ، كا كؿالػػػذم أراه راجحػػػان بعػػػد العػػػرض السػػػابؽ ىػػػك القػػػكؿ األ
 كيرجع ذلؾ الترجيح إلى األسباب التالية:

بتػة فػي ذمػة العاقمػة فصػحت ييشترط في المكفكؿ بو ككنو دينان ثابتان في الذمػة كديػة الخطػأ ثا .1
 كفالتيا، شأنيا شأف سائر األمكاؿ الثابتة في الذمة.

 عف العباد. ىذا القكؿ المناسب لمقاصد الشريعة مف التيسير كرفع الحرج .2

 كما أف ىذا القكؿ يحد مف إىدار دماء المسمميف. .3

شيػػرعت ديػػة الخطػػأ عمػػى العاقمػػة لمتناصػػر كالقػػكؿ بكفالػػة ديػػة الخطػػأ فيػػو مزيػػد مػػف التناصػػر  .4
 كالمكاساة.

 عميو حد أك قصاص: فْ ثانيان: كفالة بدف مَ 
ألف قصػػاص، ال بػػد مػػف ذكػػر صػػكرتو  كأحػػد بػػدف مػػف عميػػو  كفالػػةقبػػؿ الحػػديث عػػف حكػػـ 

 الحكـ عف الشيء فرع عف تصكره، كصكرتو كالتالي:

كبعد كصكؿ أمره  ستحؽ أف ييعاقب عمييا بحد أك قصاص،رجؿ اعتدل عمى آخر بجريمة ي
أك إلحضػار بينػة  إلى القضاء طىمىب ميمة يذىب فييا إلى أىمو لتبرئة ذمتو مما تعمؽ بيػا مػف حقػكؽ

                                                           

(؛ 8/349التػاج كاإلكميػؿ ) ،(؛ المػكاؽ12/389الػذخيرة ) ،(؛ القرافػي6/645حاشية ابػف عابػديف ) ،ابف عابديف (1)
الحاكم الكبيػر  ،(؛ الماكردم161-153-19/143المجمكع ) ،(؛ النككم6/268مكاىب الجميؿ ) ،الحطاب الرعيني

 (.4/185الممتع ) ى،(؛ ابف المنج397-8/396المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي12/346)
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لييستكفى منو ما كجب عميو مف عقكبة سكاء حدان أـ  ، فطيمب منو كفيبلن ليتكفؿ بإحضارهأك غير ذلؾ
  قصاصان، فقاؿ شخص: أنا كفيؿ بأف أحضره.

 قصاص:بدف مف عميو حد أك  كفالةحكـ 
 كفالة بدف مف عميو حد:حكـ   .1
 :(1)كفالة بدف مف عميو حد ىك حؽ هلل تعالى كالزنا كشرب الخمر ك يرىاحكـ  . أ

كاسػتدلكا  ،(2)كفالػة بػدف مػف عميػو حػد ىػك حػؽ هلل تعػالى صػحالفقياء عمى أنػو ال تجميكر اتفؽ 
 :مف السنة كالمعقكؿأدلة بعمى ذلؾ 
 مف السنة:

د  »أنو قاؿ:  ما ركاه عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده عف النبي   .(3)«الى كىفىالىةى ًفي حى
 كجو الداللة:

ميطمقان  عميو حد فٍ الحديث صريح ككاضح في داللتو عمى عدـ جكاز كفالة بدف مى 
(4). 

                                                           

 :النػكع األكؿ: حػؽ اهلل تعػالى الخػالص أك الحػؽ العػاـ تقسـ الحقكؽ مف حيث صاحب الحؽ إلى ثبلثػة أنػكاع: (1)
كىك ما يتعمؽ بو النفع العاـ فبل يخص بأحد، كينسب ىػذا الحػؽ إلػى اهلل تعػالى تعظيمػان، كمثالػو العبػادات مػف صػبلة 

النػكع الثػاني: حػؽ العبػد كزكاة كصـك كغير ذلؾ، كمف العقكبات كؿ مػف حػد الزنػا كالسػرقة كالحرابػة كشػرب الخمػر، 
ة خاصػة، مثػؿ: حقػكؽ األشػخاص الماليػة أك المتعمقػة ما كاف نفعػو مختصػان بشػخص معػيف فتعمػؽ بمصػمح الخالص:

النػػكع الثالػػث: الحػػؽ المشػػترؾ كىػػك مػػا بالمػػاؿ، كحػػؽ الديػػة، كحػػؽ اسػػتيفاء الػػديف كحػػؽ الشػػفعة كغيػػره مػػف الحقػػكؽ، 
.مػػا اجتمػػع فيػػو الحقػػاف كحػػؽ اهلل غالػػب: كالقػػذؼ عنػػد 1، كينبثػػؽ عػػف ىػػذا النػػكع قسػػماف كىمػػا: اجتمػػع فيػػو الحقػػاف

اجتمػع فيػو الحقػػاف كحػؽ العبػد غالػب: كالقصػػاص، فممػو فيػو حػؽ ألنػػو اعتػداء عمػى المجتمػع كاعتػػداء  .مػا2الحنفيػة، 
عمى مخمكؽ اهلل، كلمعبد في القصاص حؽ، ألف القتؿ العمد اعتداء عمى شخصو، ألف لمعبد المقتكؿ فػي نفسػو حػؽ 

لمقتكؿ، ألنو حرميـ مف رعايػة مػكرثيـ، الحياة، كحؽ االستمتاع بيا فحرمو القاتؿ مف حقو، كىك اعتداء عمى أكلياء ا
الػػكجيز فػػي  ،(؛ كىبػػة الزحيمػي19_18/14المكسػػكعة الفقييػة الككيتيػػة ) ،كاسػتمتاعيـ بحياتػػو، كزارة األكقػاؼ الككيتيػػة

 (.1/37،38مصادر الحؽ ) ،(؛ السنيكرم154_151أصكؿ الفقو )
(؛ 9/222الػػذخيرة ) ،القرافػػي(؛ 4/152تبيػػيف الحقػػائؽ ) ،(؛ الزيمعػػي5/308حاشػػية ابػػف عابػػديف ) ،ابػػف عابػػديف (2)

 ،ابػػف قدامػػة المقدسػػي(؛ 6/344البيػػاف ) ،العمرانػػي(؛ 14/41المجمػػكع ) ،(؛ النػػككم7/34التػػاج كاإلكميػػؿ ) ،المػػكاؽ
 (.6/407المحمى ) ،(؛ ابف حـز5/210اإلنصاؼ ) ،المرداكم (؛4/416المغني )

عمػر بػف أبػي عمػر الدمشػقي منكػر  ، في سند الحديث]11417رقـ الحديث  :6/127 الكبرل، سنفال :البييقي[ (3)
الحػػديث عػػف الثقػػات كتفػػرد بػػو بقيػػة عػػف أبػػي محمػػد عمػػر بػػف أبػػي عمػػر الكبلعػػي كىػػك مػػف مشػػايخ بقيػػة المجيػػكليف، 

 (.910، )ص6309رقـ الحديث كركاياتو منكرة، كقاؿ عنو األلباني: ضعيؼ، األلباني: ضعيؼ الجامع الصغير، 
 (.2/90سبؿ السبلـ ) ،(؛ الصنعاني6/437فيض القدير ) ،(؛ المناكم6/288بدر التماـ ) ،المغربي (4)
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 مف المعقكؿ:

  .(1)ةباطم يفي كتاب اهلل تعالى في تليس كفالة بدف مف عميو حد .1

  .(2)ذلؾ الحؽ لما لـ تصح الكفالة بما عميو مف الحؽ، لـ تصح الكفالة ببدف مف عميو .2

، بالشبيات كتيدرأ الكفالة كثيقة تيراد لبلستيثاؽ بالحؽ، كحدكد اهلل ال ييستكثؽ ليا؛ ألنيا تسقط .3
  .(3)بمف عميو فييا االستيثاؽ كال يجكز فبل يدخؿ

كالقػػكؿ بالصػػحة يينػػافي  مػػا أمكػػف كدفعيػػا كالسػػعي فػػي إسػػقاطيا مػػأمكركف بسػػتر الحػػدكد نحػف .4
   .(4)ذلؾ

يمػـز الكفيػؿ مػا عمػى المكفػكؿ بػو عنػد تعػذر إحضػاره،  كيترتب عمى ذلػؾ أف استيثاؽالكفالة  .5
كبالتػػالي فإنػػو ال ، (6)ال تصػػح النيابػػة فيػػو ألنػػو (5)ال يمكػػف اسػػتيفاؤه مػػف غيػػر الجػػاني كالحػػد

 مف الكفيؿ، كبناءن عمى ذلؾ فإف كفالة بدف مف عميو حد ال تصح.ييستكفى 

كالحػػدكد ال تقبميػػا الػػذمـ لتعمقيػػا باألبػػداف ال  ،الحػػؽحقيقػػة الكفالػػة ضػػـ ذمػػة إلػػى أخػػرل فػػي  .6
 .(7)بالذمـ

  .(8)فبل تصح الكفالة ببدف مف عميو حد ييشترط في صحة الكفالة بالنفس أف تككف بالماؿ .7

 

                                                           

 (.6/407المحمى ) ،ابف حـز (1)
 (.14/45المجمكع ) ،(؛ النككم6/344البياف ) ،العمراني (2)
 ،ف قدامػػة المقدسػػي(؛ ابػػ14/41المجمػػكع ) ،(؛ النػػككم6/344البيػػاف ) ،(؛ العمرانػػي7/178العنايػػة ) ،البػػابرتي (3)

 (.4/246المبدع ) ،(؛ ابف مفمح4/416المغني )
(؛ 269كفايػػة األخيػػار )ص ،(؛ الحصػػني5/259تحفػػة المحتػػاج ) ،(؛ الييتمػػي4/447نيايػػة المحتػػاج ) ،الرممػػي (4)

 (.3/208مغني المحتاج ) ،الخطيب الشربيني
التػػػاج كاإلكميػػػؿ  ،(؛ المػػػكاؽ5/298حاشػػػية ابػػػف عابػػػديف ) ،(؛ ابػػػف عابػػػديف6/8،9بػػػدائع الصػػػنائع ) ،الكاسػػػاني (5)
حاشػػػية  ،النجػػػدم(؛ 246-4/245المبػػػدع ) ،(؛ ابػػػف مفمػػػح18/112الجػػػامع لمسػػػائؿ المدكنػػػة ) ،(؛ الصػػػقمي7/34)

 (.5/110الركض المربع )
المقػػػػدمات  ،ابػػػػف رشػػػػد القرطبػػػػي (؛3/19،20أسػػػػيؿ المػػػػدارؾ ) ،الكشػػػػناكم(؛ 19/301السرخسػػػػي ) ،المبسػػػػكط (6)
 (.2/379لمميدات )ا
 (.6/208منح الجميؿ ) ،(؛ عميش6/25شرح مختصر خميؿ ) ،(؛ الخرشي3/334حاشية الدسكقي ) ،الدسكقي (7)
 (.4/122شرح الزركشي ) ،الزركشي (8)
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ذكػػر ابػػف سيػػريج كمتقػػدمي أصػػحاب الشػػافعي قػػكالف فػػي حكػػـ كفالػػة بػػدف مػػف عميػػو حػػد ىػػك ك 
، كاستدلكا عمى صحة كفالة بػدف مػف عميػو حػد ىػك حػؽ هلل تعػالى بأدلػةو عمػى النحػك (1)حؽ هلل تعالى

 التالي:

اًمػدو ًمػفى اأٍلىٍزًد فىقىالىػٍت: يىػا رىسيػكؿى ما ركاه سميماف بف بريدة عف أبيو:.... .1 اءىٍتوي اٍمػرىأىةه ًمػٍف غى ثيَـّ جى
تيكًبي ًإلىٍيًو "، فىقىالىٍت: لىعىمَّؾى تيًريدي أىٍف تى  ًؾ اٍرًجًعي فىاٍستىٍغًفًرم اهللى كى ٍيحى : "كى ريدَّنًػي اهلًل، طىيبٍرًني، فىقىاؿى

: ؟ فىقىػػاؿى اًلػػؾو ػػاًعزى ٍبػػفى مى ػػا رىدىٍدتى مى : " أىثىيبػػبه  كىمى نىػػا، قىػػاؿى ٍبمىػػى ًمػػفى الزب ؟ " قىالىػػٍت: ًإنبػػي حي ػػا ذىاؾى مى " كى
ػػؿه  كىفىمىيىػػا رىجي : كى ػػا ًفػػي بىٍطنًػػًؾ "، قىػػاؿى ػػًعي مى تَّػػى تىضى ػػًؾ حى مي : " ًإذنا الى نىٍرجي ، قىػػاؿى ـٍ أىٍنػػًت؟ " قىالىػػٍت: نىعىػػ

ػػػعىٍت، فىػػػأىتىى النَّبًػػػيَّ  تَّػػػى كىضى ػػػاًر حى : " ًإذنا الى  ًمػػػفى اأٍلىٍنصى ػػػعىًت اٍلغىاًمًديَّػػػةي، قىػػػاؿى : قىػػػٍد كىضى فىقىػػػاؿى
: ًإًلػػػيَّ  ػػػاًر فىقىػػػاؿى ػػػؿه ًمػػػفى اأٍلىٍنصى ـى رىجي ػػػٍف تيٍرًضػػػعيوي "، فىقىػػػا ػػػًغيرنا لىػػػٍيسى لىػػػوي مى لىػػػدىىىا صى نىػػػدىعي كى مييىػػػا كى نىٍرجي

مىيىا اعيوي يىا نىًبيَّ اهلًل، فىرىجى ًإٍرضى
(2) . 

 كجو الداللة:

 . (3)صحة كفالة بدف مف عميو حدالحديث يدؿ عمى 
 ُيعترض عميو:

كما معنى تكفؿ األنصارم بالغامدية بعد ثبكت زناىا إلى أف تمد: أنو قاـ بمؤنيا كمصالحيا 
ا  في قكلو: َلَها َزَكِراَّ [ۖ  ]َوَكفَّ

(4()5) . 

 . (6)«كىفىؿى ًفي تيٍيمىةو  أف النبي »: ما ركاه أبك ىريرة   .2
 ُيعترض عميو:

                                                           

 (.4/253ركضة الطالبيف ) ،(؛ النككم4/447نياية المحتاج ) ،الرممي (1)
، 2587رقػـ الحػديث شرح السنة،  ،ىذا حديث صحيح، البغكم ،]11449ح :6/138 البييقي: السنف الكبرل،[ (2)
(10/295،296.) 
 (.1/1015القبس في شرح مكطأ مالؾ ) ،ابف العربي (3)
 .]37آؿ عمراف: [ (4)
 (.4/447نياية المحتاج ) ،الرممي (5)
عنػو: كىػذا الحػديث ال نعممػو يػركل بيػذا المفػظ إال  ، كقػاؿ]8145رقـ الحػديث  :14/398، البزار: مسند البزار[ (6)

بػػراىيـ بػػف خثػػيـ لػػيس بػػالقكم كقػػد حػػدث عنػػو جماعػػة كاحتممػػكا حديثػػو/ كقػػاؿ عنػػو  عػػف أبػػي ىريػػرة مػػف ىػػذا الكجػػو كا 
رقػـ مجمػع الزكائػد،  ،الييثمي فػي مجمػع الزكائػد ركاه البػزار، كفيػو إبػراىيـ بػف خثػيـ بػف عػراؾ، كىػك متػركؾ، الييثمػي

 (.4/203، )7053الحديث 
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 مف كجييف: ييعترض عميو

ألنو مف ركايػة إبػراىيـ بػف خثػيـ بػف عػراؾ، كىػك كأبػكه فػي  ضعيؼ الخبر عف رسكؿ اهلل  .1
 .(1)غاية الضعؼ، ال تجكز الركاية عنيما

إياكـ كالظف فإف الظف أكذب »بتيمة، كىك القائؿ:  أحدان  معاذ اهلل مف أف يأخذ رسكؿ اهلل  .2
كالمحتجػػػكف بيػػػذا الخبػػػر ال يقكلػػػكف بمػػػا فيػػػو مػػػف أخػػػذ الكفالػػػة فػػػي ، كالتيمػػػة ظػػػف« الحػػػديث

فيمػػا لػػيس فيػػو منػػو شػػيء،  التيمػػة، فمػػف أضػػؿ ممػػف يحػػتج بخبػػر يطمقػػو عمػػى رسػػكؿ اهلل 
 . (2)كظممان  كىك يخالؼ كؿ ما في ذلؾ الخبر، كيرل الحكـ بما فيو جكران 

ػؿه أىفَّ عيمىرى ما ركاه محمد بف حمزة بف عمرك األسممي عف أبيو  .3 قىػعى رىجي دبقنا، فىكى ، بىعىثىوي ميصى
مىػدى  ػري قىػٍد جى كىػافى عيمى ، كى ػرى مىػى عيمى ـى عى تَّػى قىػًد ػًؿ كىًفػيبلن حى ٍمزىةي ًمػفى الرَّجي ذى حى اًريىًة اٍمرىأىًتًو، فىأىخى مىى جى هي عى

يىالىةً  ـٍ كىعىذىرىهي ًباٍلجى دَّقىيي ٍمدىةو، فىصى  .(3)ًمائىةى جى

 كجو الداللة:

 .(4)حة عمى جكاز كفالة بدف مف عميو حديدؿ داللة كاض
 ُيعترض عميو:

 ييعترض عمى كجو الداللة منو مف كجييف:
 الكجو األكؿ:

 . (5)فبل حجة فيو كىك "ال كفالة في حد"مرفكع معارض بفعؿ صحابي 

 

 

 
                                                           

 ،(؛ الييثمػػي3/338فقػػو السػػنة ) ،(؛ سػػيد سػػابؽ2/90سػػبؿ السػػبلـ ) ،(؛ الصػػنعاني6/409المحمػػى ) ،ابػػف حػػـز (1)
 (.4/203، )7053رقـ الحديث مجمع الزكائد، 

 (.6/409المحمى ) ،ابف حـز (2)
 .]2290رقـ الحديث  :3/95 كغيرىا،الكفالة في القرض كالديكف باألبداف /الكفالة ،البخارم: صحيح البخارم[ (3)
فػػػيض البػػػارم  ،(؛ الكشػػػميرم12/114عمػػػدة القػػػارم ) ،(؛ العينػػػي4/470فػػػتح البػػػارم ) ،ابػػػف حجػػػر العسػػػقبلني (4)
 (.6/290البدر التماـ ) ،(؛ المغربي1/1015القبس في شرح مكطأ مالؾ ) ،(؛ ابف العربي3/525)
 (.12/114عمدة القارم ) ،عيني(؛ ال4/470فتح البارم ) ،ابف حجر العسقبلني (5)
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 الكجو الثاني:
أىحػػػػكاؿ الرجػػػػؿ لػػػػئبلَّ  تعاىػػػػدالمػػػػراد: ، ك معنػػػػى التكفيػػػػؿ ىنػػػػا الضػػػػبط كالتعيػػػػد ال أنػػػػو كفالػػػػة الزمػػػػة

يىيريب
(1). 
ـٍ : »قػػاؿ جريػػر كاألشػػعث لعبػػد اهلل بػػف مسػػعكد  .4 كىفىمىييػػ ، فىتىػػابيكا، كى ـٍ كىفبٍمييػػ ـٍ كى ًفػػي الميٍرتىػػدبيفى اٍسػػتىًتٍبيي

 .(2)«عىشىاًئريىيـٍ 
 كجو الداللة:

  .(3)يدؿ عمى صحة كفالة بدف مف عميو حد
 ُيعترض عميو:

كيضبطيكف الناس حتى ال يىرجعكا  ال يرجعكا إلى االرتداد معنى التكفيؿ الضبط كالتعيد حتى
 .(4)لمربدَّة، ال أنو كفالة الزمة

 مالحظة:
ىػػك عػػػدـ صػػػحة  عنػػػدىـ فػػػإنني كجػػدت أف الحػػػؽكالتحػػرم فػػػي كتػػػب الشػػافعية كبعػػد البحػػػث 

كأف القاضػػػي أبػػػا الطيػػػب ادعػػػى  ،(5)الكفالػػػة فػػػي بػػػدف مػػػف عميػػػو حػػػد ىػػػك حػػػؽ هلل تعػػػالى قػػػكالن كاحػػػدان 
  .(6)اإلجماع عمى ذـ صحة كفالة بدف مف عميو حد ىك حؽ هلل تعالى

 عميو حد ىك حؽ آلدمي كالقذؼ: فْ كفالة بدف مَ  . ب
 اختمؼ الفقياء في حكـ كفالة بدف مف عميو حد ىك حؽ ألدمي عمى قكليف:

القكؿ األظير كىك ، (7)الحنفية تصح كفالة بدف مف عميو حد ىك حؽ آلدمي، كقاؿ بوالقكؿ األكؿ: 
                                                           

 (.7/250البلمع الصبيح ) ،(؛ البرماكم12/115عمدة القارم ) ،العيني (1)
 .]2290رقـ الحديث  :3/95 الكفالة في القرض كالديكف باألبداف كغيرىا،/الكفالة ،البخارم: صحيح البخارم[ (2)
البػػدر التمػػػاـ  ،(؛ المغربػػي4/147إرشػػاد السػػارم ) ،(، القسػػػطبلني4/470فػػتح البػػارم ) ،ابػػف حجػػر العسػػقبلني (3)
(6/290.) 
 (.7/250البلمع الصبيح ) ،(؛ البرماكم12/115عمدة القارم ) ،العيني (4)
 (.496-5/495بحر المذىب ) ،الركياني (5)
 (.169-10/168كفاية النبيو ) ،ابف الرفعة (6)
ؽ العبػاد لكػكف الػدعكل فييػا شػرطان بخػبلؼ غيػره لعػدـ كألحؽ التمرتاشي الحنفي السرقة بالقذؼ كجعميػا مػف حقػك  (7)

حاشػػية ابػػف عابػػديف  ،اشػػتراطيا فترتػػب عمػػى ذلػػؾ صػػحة كفالػػة بػػدف مػػف عميػػو حػػد السػػرقة عنػػد الحنفيػػة، ابػػف عابػػديف
( ابػػف 4/152تبيػػيف الحقػػائؽ ) ،(؛ الزيمعػػي7/178العنايػػة ) ،(؛ البػػابرتي6/8بػػدائع الصػػنائع ) ،(؛ الكاسػػاني5/298)

 (.8/431البناية ) ،(؛ العيني6/359البحر الرائؽ ) ،نجيـ
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 .(1)الشافعية عند
كىك أحد  الحنابمةك  المالكية ال تصح كفالة بدف مف عميو حد ىك حؽ آلدمي، كقاؿ بو القكؿ الثاني:
سحاؽ كأبك عبيد كأبك ثكر قكلي الشافعية  .(2)كقاؿ بو شريح كالحسف كا 

 أدلة األقكاؿ:
 أدلة القكؿ األكؿ:

كفالة بدف مف عميو حد ىك حػؽ آلدمػي بأدلػة استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ كالقائمكف بصحة 
 :القياس كالمعقكؿ مف

 مف القياس:

تصح الكفالة ببدف مف عميو حد القذؼ قياسان عمى صحة الكفالة ببدف مف عميو ديف بجػامع  .1
 .(3)أف كبلن منيما حؽ آلدمي

 تصػػح كفالػػة بػػدف مػػف عميػػو حػػد القػػذؼ قياسػػان عمػػى كفالػػة المػػاؿ بجػػامع أف كػػبلن منيمػػا كفالػػة .2
 .(4)لحؽ الـز

 مف المعقكؿ:
  .(5)حؽ آلدمي فصحت الكفالة بو كسائر حقكؽ اآلدمييفحد القذؼ  .1
  .(6)ستقصاء فيجكز االستيثاؽ بالكفالةمبني عمى اال فإنو آلدميبما أف حد القذؼ حؽ  .2
 . (7)الحضكر مستحؽ عميو فجاز التزاـ إحضاره .3

                                                           

(؛ 6/344البيػػاف ) ،(؛ العمرانػػي5/308حاشػػية ابػػف عابػػديف ) ،ابػػف عابػػديف(؛ 6/8بػػدائع الصػػنائع ) ،الكاسػػاني (1)
 (.4/253ركضة الطالبيف ) ،النككم

العزيز شرح  ،الرافعي (؛6/344البياف ) ،العمراني (؛7/34التاج كاإلكميؿ ) ،(؛ المكاؽ9/207الذخيرة ) ،القرافي (2)
المحمػػػػى  ،(؛ ابػػػف حػػػػـز4/246المبػػػػدع ) ،(؛ ابػػػف مفمػػػػح4/416المغنػػػػي ) ،ابػػػػف قدامػػػة المقدسػػػػي(؛ 5/160الػػػكجيز )

(6/407.) 
 (.14/42المجمكع ) ،النككم (؛10/168كفاية النبيو ) ،(؛ ابف الرفعة6/344البياف ) ،العمراني (3)
 (.5/259تحفة المحتاج ) ،(؛ الييتمي268كفاية األخيار )ص ،(؛ الحصني4/447نياية المحتاج ) ،الرممي (4)
حاشػػية الػػركض المربػػع  ،النجػػدم (؛4/416المغنػػي ) ،ابػػف قدامػػة المقدسػػي(؛ 5/495بحػػر المػػذىب ) ،الركيػػاني (5)
(5/110.) 
 (.5/495بحر المذىب ) ،الركياني (6)
 (.2/241أسنى المطالب ) ،(؛ زكريا األنصارم5/160العزيز شرح الكجيز ) ،الرافعي (7)



 

126 
 

 أدلة القكؿ الثاني:

كالقائمكف بعدـ صحة كفالة بدف مػف عميػو حػد ىػك حػؽ آلدمػي استدؿ أصحاب القكؿ الثاني 
 :السنة كالقياس كالمعقكؿ بأدلة مف

 مف السنة:

د  »أنو قاؿ:  ما ركاه عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده عف النبي   .(1)«الى كىفىالىةى ًفي حى

 كجو الداللة:

، مػػف غيػػر (2)الحػػديث صػػريح ككاضػػح فػػي داللتػػو عمػػى عػػدـ جػػكاز كفالػػة بػػدف مػػف عميػػو حػػد
، كبالتالي عمى عدـ جكاز كفالة بدف مف عميو حد ىك (3)بيف ما ىك حؽ هلل أك لآلدمي كتمييز فصؿ

 حؽ آلدمي.
 ُيعترض عميو:

 ييعترض عمى الحديث مف كجييف:
 الكجو األكؿ:

، أم أنو ما ال يصح (4)عميو الحد فٍ الكفالة التي ال تصح ىي الكفالة بنفس الحد ال بنفس مى 
 استيفاء الحد مف الكفيؿ ال كفالة الكفيؿ لبدف مف عميو الحدىك 

 الكجو الثاني:

 .(5)الحديث ضعيؼ
 مف القياس:

تصح كفالة بدف مف عميو حد ىك حؽ آلدمي قياسان عمى عدـ صحة كفالة بدف مف عميو ال 
  .(6)حد ىك حؽ هلل تعالى بجامع أف كبلن منيما حد

                                                           

 (.121صسبؽ تخريجو ) (1)
 (.6/437فيض القدير ) ،(؛ المناكم6/288بدر التماـ ) ،المغربي (2)
 (.8/433البناية ) ،(؛ العيني4/152تبييف الحقائؽ ) ،(؛ الزيمعي7/178العناية ) ،البابرتي (3)
 (.5/495بحر المذىب ) ،(؛ الركياني6/463الحاكم الكبير ) ،الماكردم (4)
لَّػًكم910، )ص6309رقػـ الحػديث ضعيؼ الجػامع الصػغير،  ،(؛ األلباني4/59نصب الراية ) ،الزيمعي (5)  ،(؛ الكى

 (.8/433البناية ) ،(؛ العيني35/308ذخيرة العقبى )
 (.5/100الشرح الكبير ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي4/416المغني ) ،ابف قدامة المقدسي (6)
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 مف المعقكؿ:

 .(1)ةباطم يفي كتاب اهلل تعالى في تليس ىك حؽ آلدميكفالة بدف مف عميو حد  .1
القػذؼ لػيس  كحػدألف يتبػرع بػو اإلنسػاف عمػى غيػره،  قػاببلي ييشترط فػي المكفػكؿ بػو أف يكػكف  .2

   .(2)كذلؾ
تقطػػع عمػػى الػػدرء ف ذلػػؾ الحػػد مبنػػي ألف كفالػػة بػػدف مػػف عميػػو حػػد ىػػك حػػؽ آلدمػػي ال تصػػح .3

  .(3)الذرائع المؤدية إلى تكسيعو
  .(4)ببدف مف عميو الحؽال تصح الكفالة بما عميو مف الحؽ، فمـ تصح الكفالة   .4
 . (5)الكفالة استيثاؽ، كالحدكد مبناىا عمى اإلسقاط كالدرء بالشبيات فبل يدخؿ فييا االستيثاؽ .5
 إذا تعػٌذر إحضػار المكفػكؿ بػو _غيػر الجػاني_ مػف الكفيػؿ حؽ ال يجكز استيفاؤهحد القذؼ  .6

 ىك عميو. فٍ فمـ تصح الكفالة ببدف مى  (7)ألنو ال تصح النيابة فيو، (6)_الجاني_

  .(8)ييشترط في صحة الكفالة بالنفس أف تككف بالماؿ فبل تصح الكفالة ببدف مف عميو حد .7

 .(9)حقيقة الكفالة ضـ ذمة ألخرل في الحؽ، كالحدكد ال تقبميا الذمـ لتعمقيا باألبداف .8
 سبب الخالؼ:

فػػػي حكػػػـ كفالػػػة بػػػدف مػػػف عميػػػو حػػػد ىػػػك حػػػؽ ألدمػػػي إلػػػى األسػػػباب يرجػػػع اخػػػتبلؼ الفقيػػػاء 
 التالية:

                                                           

 (.6/407المحمى ) ،ابف حـز (1)
الغػػرر  ،(؛ زكريػػا األنصػػارم266كفايػػة األخيػػار )ص ،(؛ الحصػػني3/205مغنػػي المحتػػاج ) ،الخطيػػب الشػػربيني (2)

 (.155-3/154البيية )
حاشػػػيتا  ،(؛ قميػػػكبي كعميػػػرة3/208مغنػػػي المحتػػػاج ) ،(؛ الخطيػػػب الشػػػربيني4/447نيايػػػة المحتػػػاج ) ،الرممػػػي (3)

 (.2/409قميكبي كعميرة )
 (.14/41المجمكع ) ،النككم (؛10/168كفاية النبيو ) ،(؛ ابف الرفعة6/344البياف ) ،العمراني (4)
المبػػػػػػػدع  ،(؛ ابػػػػػػػف مفمػػػػػػػح4/416المغنػػػػػػػي ) ،ابػػػػػػػف قدامػػػػػػػة المقدسػػػػػػػي (؛6/463الحػػػػػػػاكم الكبيػػػػػػػر ) ،المػػػػػػػاكردم (5)
 (.2/131شرح منتيى االرادات ) ،البيكتي(؛ 4/246،245)
المغنػػي  ،(؛ ابػػف قدامػػة المقدسػػي18/112الجػػامع لمسػػائؿ المدكنػػة ) ،( الصػػقمي7/34التػػاج كاإلكميػػؿ ) ،المػػكاؽ (6)
حاشػػػية الػػػركض  ،(؛ النجػػػدم2/131رادات )شػػػرح منتيػػػى اإل ،البيػػػكتي(؛ 4/246المبػػػدع ) ،(؛ ابػػػف مفمػػػح4/416)

 (.5/110) المربع
 (.2/379المقدمات المميدات ) ،ابف رشد القرطبي (؛20-3/19أسيؿ المدارؾ ) ،الكشناكم (7)
 (.4/122شرح الزركشي ) ،الزركشي (8)
 (.6/208منح الجميؿ ) ،(؛ عميش6/25شرح مختصر خميؿ ) ،(؛ الخرشي3/334حاشية الدسكقي ) ،الدسكقي (9)
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ػ اختالفيـ في تأكيؿ النصكص: .1 ػ فٍ كحديث: "ال كفالػة فػي حػد" فمى عميػو  فٍ أجػاز كفالػة بػدف مى
ػػ عميػػو  فٍ حػد ىػػك حػؽ آلدمػػي أٌكؿ الحػديث عمػػى أنػو ال كفالػػة بػنفس الحػػد كلػيس كفالػػة بػدف مى

 فٍ يث كالذم يدؿ صراحة عمى عدـ جكاز كفالة بدف مى منع استند إلى ظاىر الحد فٍ الحد، كمى 
 عميو حد.

أجاز كفالة بدف مف عميو حػد ىػك حػؽ آلدمػي قاسػو عمػى كفالػة  فٍ فمى  اختالفيـ في القياس: .2
ػ فٍ عميو ديف، كمى  فٍ بدف مى  نمػا قػاس كفالػة بػدف مى عميػو حػد  فٍ منع لـ ير صحة ذلؾ القيػاس كا 

 حد.ألف كبلن منيما  ىك حؽ هلل تعالى حدعميو  فٍ ىك حؽ آلدمي عمى كفالة بدف مى 

ػػ اخػػتالفيـ فػػي المعقػػكؿ: .3 ػػ فٍ فمى عميػػو حػػد ىػػك حػػؽ آلدمػػي اعتبػػره حػػؽ  فٍ أجػػاز كفالػػة بػػدف مى
 منع استند إلى أف الحدكد مبناىا الدرء كاإلسقاط ال التكثؽ كاالستيثاؽ. فٍ كسائر الحقكؽ، كمى 

 الراجِ:

بصػػحة كفالػػة بػػدف مػػف عميػػو حػػد ىػػك حػػؽ بعػػد العػػرض السػػابؽ فالػػذم أراه راجحػػان ىػػك القػػكؿ 
نما بضكابط كشركط كىي كالتالي:  آلدمي كىذا الجكاز ليس عمى إطبلقو، كا 

 أف يككف الكفيؿ ممف ليـ سمطة عمى المكفكؿ. .1

أف يكػكف ىنػػاؾ قػدرة عمػػى اإلمسػاؾ بػػو حػػاؿ ىركبػو، لػػئبل يترتػب عمػػى الكفالػة تعطيػػؿ إقامػػة  .2
 حدكد اهلل.

ف كالمكػػػاف، فػػػبل يكفػػػؿ الجػػػاني مػػػدة يػػػتمكف مػػػف خبلليػػػا مػػػف أف تكػػػكف الكفالػػػة محػػػددة الزمػػػا .3
 اليرب، كال يكفمو خارج البمد أك داخمو مع إمكانية الخركج منو.

 كيرجع ترجيح ىذا القكؿ إلى األسباب التالية:

 لما فيو مف رفؽ كتكسعة عمى الناس كىذا ما يتناسب كمقاصد الشريعة اإلسبلمية. .1

يا عنػػد تكفػػؿ الجػػاني مػػف أجػػؿ تبرئػػة ذمتػػو أك إحضػػار لمػػا فيػػو مػػف إرجػػاع الحقػػكؽ ألصػػحاب .2
 بينتو.

يكػكف لمحػدكد التػي ىػي حػؽ هلل، أمػا القذؼ مف حقػكؽ اآلدميػيف كاألصػؿ بػأف الػدرء كالسػتر  .3
حقػػكؽ اآلدميػػيف فػػإف مبناىػػا االستقصػػاء ال الػػدرء ألف حقػػكؽ اآلدميػػيف مبنيػػة عمػػى المشػػاحة 

 اسبيا الكفالة.بخبلؼ حقكؽ اهلل المبنية عمى المسامحة فبل تين
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 كفالة بدف مف عميو قصاص:  .2
 اختمؼ الفقياء في حكـ كفالة بدف مف عميو قصاص عمى قكليف:

 القػػػكؿ األظيػػػر عنػػػدكىػػػك الحنفيػػػة  تصػػػح كفالػػػة بػػػدف مػػػف عميػػػو قصػػػاص، كقػػػاؿ بػػػوالقػػػكؿ األكؿ: 
 .(1)الشافعية

كىػػك أحػػد قػػكلي  الحنابمػػةك  المالكيػػة ال تصػػح كفالػػة بػػدف مػػف عميػػو قصػػاص، كقػػاؿ بػػوالقػػكؿ الثػػاني: 
سحاؽ كأبك عبيد كأبك ثكر الشافعية  .(2)كقاؿ بو شريح كالحسف كا 

 أدلة األقكاؿ:

 أدلة القكؿ األكؿ:
مف القياس  استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ كالقائمكف بصحة كفالة بدف مف عميو قصاص بأدلة

 :كالمعقكؿ
 قياس:مف ال
تصح الكفالة ببدف مف عميو قصاص قياسػان عمػى صػحة الكفالػة ببػدف مػف عميػو ديػف بجػامع  .1

 .(3)أف كبلن منيما حؽ آلدمي

تصح كفالة بدف مف عميو قصاص قياسان عمى كفالة الماؿ بجامع أف كبلن منيما كفالػة لحػؽ  .2
 .(4)الـز
 مف المعقكؿ:

  .(5)الحضكر مستحؽ عميو فجاز التزاـ إحضاره .1

                                                           

حاشػػػػية ابػػػػف عابػػػػديف  ،ابػػػػف عابػػػػديف(؛ 6/8بػػػػدائع الصػػػػنائع ) ،الكاسػػػػاني(؛ 4/151تبيػػػػيف الحقػػػػائؽ ) ،الزيمعػػػػي (1)
مغنػػػي المحتػػػاج  ،(؛ الخطيػػػب الشػػػربيني4/253ركضػػػة الطػػػالبيف ) ،( النػػػككم6/344البيػػػاف ) ،(؛ العمرانػػػي5/308)
(3/208.) 
 ،ي(؛ الخطيػػػب الشػػػربين400-2/379المقػػػدمات المميػػػدات ) ،(؛ ابػػػف رشػػػد القرطبػػػي9/207الػػػذخيرة ) ،القرافػػػي (2)

(؛ ابػػػػػف قدامػػػػػة 4/416المغنػػػػػي ) ،(؛ ابػػػػػف قدامػػػػػة المقدسػػػػػي6/344البيػػػػػاف ) ،(؛ العمرانػػػػػي3/208مغنػػػػػي المحتػػػػػاج )
 (.6/407المحمى ) ،(؛ ابف حـز2/133الكافي ) ،المقدسي

 (.14/42المجمكع ) ،النككم (؛10/168كفاية النبيو ) ،(؛ ابف الرفعة6/344البياف ) ،العمراني (3)
(؛ 5/259تحفػػة المحتػػاج ) ،(؛ الييتمػػي268كفايػػة األخيػػار )ص ،(؛ الحصػػني4/447نيايػػة المحتػػاج ) ،الرممػػي (4)

 (.3/208مغني المحتاج ) ،الخطيب الشربيني
 (.2/241أسنى المطالب ) ،(؛ زكريا األنصارم5/160العزيز شرح الكجيز ) ،الرافعي (5)
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 .(1)آلدمي، فصحت الكفالة بو، كسائر حقكؽ اآلدمييفحؽ القصاص  .2

  .(2)حؽ اآلدمي مبني عمى االستقصاء فيجكز االستيثاؽ بالكفالة .3

 أدلة القكؿ الثاني:

مػف  استدؿ أصحاب القكؿ الثػاني كالقػائمكف بعػدـ صػحة كفالػة بػدف مػف عميػو قصػاص بأدلػة
 :كالمعقكؿالسنة 

 مف السنة:

د  »أنو قاؿ:  ما ركاه عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده عف النبي  .1  .(3)«الى كىفىالىةى ًفي حى

، (4)الحػػػديث صػػػريح ككاضػػػح فػػػي داللتػػػو عمػػػى عػػػدـ جػػػكاز كفالػػػة بػػػدف مػػػف عميػػػو حػػػد كجػػػو الداللػػػة:
، (6)، كمػػف عميػػو الحػػد كمػػف عميػػو القصػػاص معنػػىن فمػػيكف كمنزلتػػو حكمػػان (5)كالقصػػاص بمنزلػػة الحػػد

 كبالتالي فإنو ال تجكز كفالة بدف مف عميو قصاص.
 مف المعقكؿ:

 ؿ الجػػانيالمػػكلى عميػػو، فإنػػو ربمػػا خمػػى سػػبي بحػػؽ فيػػو تغريػػران كفالػػة بػػدف مػػف عميػػو قصػػاص  .1
  .(7)فيرب فضاع الحؽ

  .(8)تقطع الذرائع المؤدية إلى تكسيعوعمى الدرء ف مبني القصاص .2
كالقصػػاص لػػيس ألف يتبػػرع اإلنسػػاف بػػو عمػػى غيػػره  قػػاببلن ييشػػترط فػػي المكفػػكؿ بػػو أف يكػػكف  .3

 .(9)كذلؾ
                                                           

حاشػػية الػػركض المربػػع  ،النجػػدم (؛4/416المغنػػي ) ،ابػػف قدامػػة المقدسػػي(؛ 5/495بحػػر المػػذىب ) ،الركيػػاني (1)
(5/110.) 
 (.5/495بحر المذىب ) ،الركياني (2)
 (.121سبؽ تخريجو )ص (3)
 (.2/90سبؿ السبلـ ) ،(؛ الصنعاني6/437فيض القدير ) ،(؛ المناكم6/288بدر التماـ ) ،المغربي (4)
المبػػػدع  ،ابػػػف مفمػػػح (؛5/100الشػػػرح الكبيػػػر ) ،المقدسػػػيابػػػف قدامػػػة (؛ 4/416المغنػػػي ) ،ابػػػف قدامػػػة المقدسػػػي (5)
 (.2/131رادات )شرح منتيى اإل ،البيكتي(؛ 4/246)
 (.2/593الممتع ) ى،ابف المنج (6)
 (.8/351المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي18/444المجمكع ) ،النككم (7)
حاشػػػيتا  ،(؛ قميػػػكبي كعميػػػرة3/208)مغنػػػي المحتػػػاج  ،(؛ الخطيػػػب الشػػػربيني4/447نيايػػػة المحتػػػاج ) ،الرممػػػي (8)

 (.2/409قميكبي كعميرة )
 ،(؛ الخطيػػػب الشػػػربيني155-3/154الغػػػرر البييػػػة ) ،(؛ زكريػػػا األنصػػػارم266كفايػػػة األخيػػػار )ص ،الحصػػني (9)

 (.3/205مغني المحتاج )
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 . (1)مف الحؽ، فمـ تصح الكفالة ببدنوال تصح الكفالة بما عميو  .4

 .(2)ةباطم يفي كتاب اهلل تعالى في تليسكفالة بدف مف عميو قصاص  .5

 .(3)كالقصاص ال تقبمو الذمـ لتعمقو باألبداف ،الحؽالكفالة ضـ ذمة إلى أخرل في  .6

كبالتالي فإنو ال يدخمو  بالشبيات، كيسقط درأمما يي القصاص راد لبلستيثاؽ بالحؽ، ك تي  الكفالة .7
  .(4)االستيثاؽ

 سػتيفاؤه مػف الكفيػؿ إذا تعػذر عميػوال يجكز اكبالتالي فإنو ، (5)القصاص ال تصح النيابة فيو .8
  .(6)و، فمـ تصح الكفالة بمف ىك عميوإحضار المكفكؿ ب

صػػػػحة الكفالػػػػة بػػػػالنفس أف تكػػػػكف بالمػػػػاؿ، فػػػػبل تصػػػػح الكفالػػػػة ببػػػػدف مػػػػف عميػػػػو  فػػػػي رطتشػػػيي  .9
  .(7)قصاص
 سبب الخالؼ:

 يرجع اختبلؼ الفقياء في حكـ كفالة بدف مف عميو قصاص إلى األسباب التالية:

ػداعتبر أف القصاص كال فٍ فمى  اختالفيـ في القياس: .1 عميػو قصػاص  فٍ يف أجاز كفالػة بػدف مى
 فٍ اعتبر القصاص كالحد منع كفالة بدف مى  فٍ عميو ديف، كمى  فٍ قياسان عمى صحة كفالة بدف مى 

 عميو حد. فٍ عميو قصاص قياسان عمى عدـ صحة كفالة بدف مى 
ػ اخػتالفيـ فػي مبنػى القصػاص: .2 جػاز االسػتيثاؽ بالكفالػػة، اعتبػر أف مبنػاه االستقصػاء أ فٍ فمى

 عميو قصاص. فٍ كاإلسقاط منع كفالة بدف مى اعتبر أف مبناه الدرء  فٍ كمى 

                                                           

 (.14/41،42المجمكع ) ،النككم (؛10/168كفاية النبيو ) ،(؛ ابف الرفعة6/344البياف ) ،العمراني (1)
 (.6/407المحمى ) ،ابف حـز (2)
 (.6/208منح الجميؿ ) ،(؛ عميش6/25شرح مختصر خميؿ ) ،(؛ الخرشي3/334حاشية الدسكقي ) ،الدسكقي (3)
 (.3/316مطالب أكلي النيى ) ،الرحيباني (؛2/133الكافي ) ،ابف قدامة المقدسي (4)
 (.2/379المقدمات المميدات ) ،ابف رشد القرطبي(؛ 20-3/19أسيؿ المدارؾ ) ،الكشناكم (5)
(؛ 18/444المجمكع ) ،(؛ النككم18/112الجامع لمسائؿ المدكنة ) ،(؛ الصقمي7/34التاج كاإلكميؿ ) ،المكاؽ (6)

حاشػػػية الػػػركض المربػػػع  ،(؛ النجػػػدم2/183اإلقنػػػاع ) ،الحجػػػاكم(؛ 417-4/416المغنػػػي ) ،ابػػػف قدامػػػة المقدسػػػي
(5/110.) 
 (.4/122شرح الزركشي ) ،الزركشي (7)
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أجاز كفالة بدف مف عميو قصاص اعتبره حؽ كسائر الحقػكؽ،  فٍ فمى  اختالفيـ في المعقكؿ: .3
منع استند إلى أف القصاص مبناه الدرء كاإلسقاط ال التكثؽ كاالسػتيثاؽ، باإلضػافة لمػا  فٍ كمى 

 فيو مف تغرير كضياع حؽ المكلى عند ىركب الجاني.

 الراجِ:

ػػػ عميػػػو قصػػػاص كىػػػذا  فٍ مػػػف خػػػبلؿ مػػػا سػػػبؽ فػػػإنني أرل رجحػػػاف القػػػكؿ بجػػػكاز كفالػػػة بػػػدف مى
 الجكاز بضكابط كشركط:

ػػ .1 كػػاف  فٍ أف يكػػكف الكفيػػؿ ممػػف ليػػـ سػػمطة عمػػى المكفػػكؿ، أم أنػػو ال يتكفػػؿ الجػػاني إال مى
ال ألصبحت الكفالة منافية لممقصد منيا كىك حفظ الحقكؽ.  قادران عمى إحضاره كا 

يكػػكف ىنػػاؾ قػػدرة عمػػى اإلمسػػاؾ بػػو حػػاؿ ىركبػػو، لػػئبل يترتػػب عمػػى الكفالػػة تعطيػػؿ أف  .2
 إقامة حدكد اهلل.

أف تكػكف الكفالػػة محػددة الزمػػاف كالمكػاف، فػػبل يكفػؿ الجػػاني مػدة يػػتمكف مػف خبلليػػا مػػف  .3
 اليرب، كال يكفمو خارج البمد أك داخمو مع إمكانية الخركج منو.

 األسباب التالية:كيرجع ترجيح ىذا القكؿ إلى 

ػذإذا جػازت الكفالػة ببػػدف مػف عميػػو حػد القػ .1 عميػو قصػػاص مػف بػػاب  فٍ ؼ فػػؤلف تجػكز ببػػدف مى
 .(1)أكلى، لكجكد البدؿ عند تعذر إحضار الجاني

عمػػػػى النػػػػاس كىػػػػذا مػػػػا يتناسػػػػب كمقاصػػػػد الشػػػػريعة  -المكفػػػػكؿ-فيػػػػو رفػػػػؽ كرحمػػػػة كتكسػػػػعة  .2
 اإلسبلمية.

تكفػػؿ الجػػاني مػػف أجػػؿ تبرئػػة ذمتػػو أك إحضػػار لمػػا فيػػو مػػف إرجػػاع الحقػػكؽ ألصػػحابيا عنػػد  .3
 بينتو.

القصاص مف حقكؽ اآلدمييف، كحقكؽ اآلدمييف مبنية عمى االستقصاء كالمشاحة، فتناسبيا  .4
 الكفالة بخبلؼ حقكؽ اهلل.

 ُمالحظة:

القكؿ بصحة كفالة بدف مف عميو قصاص ال يعني استيفاء القصاص مف الكفيؿ عند تعػذر 
إحضػار المكفػػكؿ بػػو فيػػذا ممػا ال يقبمػػو الشػػرع كال يستسػػيغو العقػؿ ألف األصػػؿ فػػي العقػػاب أف يكػػكف 
لمجاني ال لغيره، باإلضافة إلى أف القكؿ بالصحة مع القكؿ باستيفاء القصاص مف الكفيؿ معناه أنو 

                                                           

 (.9/206الشرح الممتع ) ،العثيميف (1)
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صػحة لكفالػػة بػػدف مػف عميػػو قصػػاص بشػكؿ ضػػمني فمػػك عمػـ الكفيػػؿ أنػػو سػييقاـ عميػػو الحػػد إف لػػـ  ال
 ييحضر المكفكؿ بو لما أقدـ عمى الكفالة كال تكٌرط بيا.

 عميو دية: فْ ثالثان: كفالة بدف مَ 
 عميو دية عمى قكليف: فٍ اختمؼ الفقياء في حكـ كفالة بدف مى 

ػ :كؿالقكؿ األ  عميػو ديػة كقػاؿ بػو الظاىريػة كىػك القػكؿ الميقابػؿ لؤلظيػر عنػد  فٍ ال تصح كفالة بػدف مى
 .(1)اإلماـ الشافعي، كيرجع ذلؾ إلى عدـ صحة كفالة البدف ميطمقان 

ػػػٍف عميػػػو ديػػػة، كقػػػاؿ بػػػو : ثػػػانيالقػػػكؿ ال ة كالمالكيػػػة جميػػػكر الفقيػػػاء مػػػف الحنفيػػػصػػػحة كفالػػػة بػػػدف مى
يجػكز اسػتيفائو مػف الكفيػؿ كبالتػالي تجػكز كفالػة  ، كاستدلكا بأف الدية حؽ مالي(2)كالشافعية كالحنابمة
، كىذا ما أراه راجحان نظران لككف الدية حؽ مالي يجػكز اسػتيفائو مػف الكفيػؿ عنػد (3)بدف مف ىي عميو

 تعٌذر استيفائو مف المكفكؿ عنو ككفالة سائر الحقكؽ المالية.

                                                           

مغنػػػػي  ،(؛ الخطيػػػب الشػػػػربيني5/159العزيػػػػز شػػػرح الػػػػكجيز ) ،(؛ الرافعػػػػي6/462الحػػػػاكم الكبيػػػر ) ،المػػػاكردم (1)
 (.6/407المحمى ) ،ـ(؛ ابف حز 3/207المحتاج )

بػػػدائع الصػػػنائع  ،(؛ الكاسػػػاني3/554النيػػػر الفػػػائؽ ) ،(؛ ابػػػف نجػػػيـ5/298حاشػػػية ابػػػف عابػػػديف ) ،ابػػف عابػػػديف (2)
(؛ 400-2/399المقػػػدمات المميػػػدات ) ،(؛ ابػػػف رشػػػد القرطبػػػي4/78بدايػػػة المجتيػػػد ) ،(؛ ابػػػف رشػػػد القرطبػػػي6/8)

نيايػػػػػػػة المحتػػػػػػػاج  ،(؛ الرممػػػػػػػي259_5/257تحفػػػػػػػة المحتػػػػػػاج ) ،(؛ الييتمػػػػػػػي222-207-206الػػػػػػػذخيرة ) ،القرافػػػػػػي
حاشػػػية  ،(؛ النجػػػدم8/251كشػػػاؼ القنػػػاع ) ،(؛ البيػػػكتي3/123ية البجيرمػػػي )حاشػػػ ،(؛ البجيرمػػػي447_4/445)

 (.4/246المبدع ) ،(؛ ابف مفمح5/110الركض المربع )
 (.2/183اإلقناع ) ،(؛ الحجاكم8/251كشاؼ القناع ) ،البيكتي (3)
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 الثاني المبحث
 كالقصاص الحدكد في لةالكفا آثار

فػي ىػػذا المبحػػث سػيتـ بيػػاف آثػػار الكفالػػة فػي الحػػدكد كالقصػػاص بػذكر اآلثػػار المترتبػػة عمػػى 
كػػؿ نػػكع مػػف أنػػكاع الكفالػػة فػػي الحػػدكد كالقصػػاص كالتػػي كنػػت قػػد قسػػمتيا فػػي المبحػػث الثالػػث مػػف 

فػس مػف عميػو حػد أك الفصؿ األكؿ إلى الكفالة الماليػة كىػي كفالػة الديػة، ككفالػة الػنفس كىػي كفالػة ن
 ، كذلؾ عمى النحك التالي:(1)قصاص أك دية

  أكالن: اآلثار المترتبة عمى كفالة الدية:
تعتبػػر كفالػػة الديػػة كفالػػة ماليػػة يترتػػب عمييػػا مػػا يترتػػب عمػػى الكفالػػة الماليػػة مػػف آثػػار كىػػي 

 كالتالي:
 مطالبة المكفكؿ لو:األثر األكؿ: 

لبة تككف المكفكؿ لو بما لو مف حقكؽ، كلكف ىؿ ىذه المطايترتب عمى عقد الكفالة مطالبو 
 مف الكفيؿ أـ مف المكفكؿ عنو.

المكفػكؿ عنػو أك  (2)غيبػةاتفؽ الفقياء عمى أف المكفكؿ لو يثبت لو حؽ مطالبة الكفيؿ عنػد 
 عمى ثبلثة أقكاؿ:المكفكؿ عنو مميئان حاضران_  _كأف يككف ، كاختمفكا إذا لـ يكف كذلؾ(3)إفبلسو

ف شػػاء طالػػب المكفػػكؿ عنػػو، كقػػاؿ بػػو القػػكؿ األكؿ:  المكفػػكؿ لػػو بالخيػػار إف شػػاء طالػػب الكفيػػؿ كا 
سحاؽ كأبك عبيدالحنفية كالشافعية كالحنابمة كىك أحد قكلي اإلماـ مالؾ   .(4)كبو قاؿ الثكرم كا 

إذا كػػاف سػػبيؿ لػػو إلػػى الكفيػػؿ كال يطالبػػو إال  فػػبلالمكفػػكؿ لػػو ييطالػػب المكفػػكؿ عنػػو،  القػػكؿ الثػػاني:
 .(5)إلماـ مالؾكىذا القكؿ الثاني كالراجح عند ا ،غائبان أك مفمسان  المكفكؿ عنو

                                                           

  ( مف ىذا البحث.114انظر )ص (1)
حاشػية  ،كالمراد بالغيبة: الغيبة البعيدة التي تدركو المشقة في طمبو، كأما القريبة فيي في حكـ الحاضر، العػدكم (2)

 (.2/365العدكم )
بحػػر المػػذىب  ،(؛ الركيػػاني4/80بدايػػة المجتيػػد ) ،(؛ ابػػف رشػد القرطبػػي7/155شػػرح فػػتح القػػدير ) ،ابػف اليمػػاـ (3)
 (.6/396المحمى ) ،(؛ ابف حـز229-8/228شاؼ القناع )ك ،(؛ البيكتي5/467)
المقػػػدمات  ،(؛ ابػػػف رشػػػد القرطبػػػي6/10بػػػدائع الصػػػنائع ) ،(؛ الكاسػػػاني7/171شػػػرح فػػػتح القػػػدير ) ،ابػػػف اليمػػػاـ (4)

البيػػاف  ،(؛ العمرانػػي14/24المجمػػكع ) ،(؛ النػػككم2/817عقػػد الجػػكاىر الثمينػػة ) ،(؛ ابػػف شػػاس2/379المميػػدات )
 (.5/190اإلنصاؼ ) ،(؛ المرداكم408-4/399المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي6/330)
 ،(؛ الدسػػػكقي2/817عقػػػد الجػػػكاىر الثمينػػػة ) ،(؛ ابػػػف شػػػاس2/379المقػػػدمات المميػػػدات ) ،ابػػػف رشػػػد القرطبػػػي (5)

 (.3/337حاشية الدسكقي )
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ابػػف أبػػي ليمػػى، كابػػف شػػبرمة، ك  المكفػػكؿ لػػو ييطالػػب الكفيػػؿ فقػػط، كقػػاؿ بػػو الظاىريػػة، القػػكؿ الثالػػث:
 .(1)كداكد، كأبك ثكر
 أدلة األقكاؿ:

 األكؿ:أدلة القكؿ 

استدؿ أصػحاب القػكؿ األكؿ كالقػائمكف بػأف المكفػكؿ لػو مخيػر بػيف مطالبػة الكفيػؿ كالمكفػكؿ 
 كالمعقكؿ عمى النحك التالي: عنو بأدلة مف القرآف كالسنة

 مف القرآف:

[َوَأَىا بِِه َزِعومٌ ]قكلو تعالى: 
(2). 

 كجو الداللة:

 كالػزعيـ غػاـرفأمػا الكفيػؿ فؤلنػو زعػيـ  ،المكفكؿ لو مخير بػيف مطالبػة الكفيػؿ كالمكفػكؿ عنػو
 .(3)عميو كأما المكفكؿ عنو ألف الحؽ باؽو 

 مف السنة:

َـّ أىتىٍينىػػا بًػػًو رىسيػػكؿى اهلًل  مػػا ركاه جػػابر  .1 كىفَّنَّػػاهي، ثيػػ نٍَّطنىػػاهي، كى ػػٍمنىاهي، كىحى ػػؿه فىغىسَّ فبيى رىجي : تيػػكي  قىػػاؿى
؟ " قيٍمنىػػػا: ًدينىػػػارىاًف،  ٍيػػػفه مىٍيػػػًو دى : " أىعى َـّ قىػػػاؿى طنػػػى، ثيػػػ طىػػػا خي مىٍيػػػًو؟ فىخى ػػػمبي عى مىٍيػػػًو، فىقيٍمنىػػػا: تيصى ػػػمبي عى ييصى

، فىقىػاؿى رىسيػكؿي  مىػيَّ ا أىبيك قىتىادىةى، فىأىتىٍينىاهي، فىقىاؿى أىبيػك قىتىػادىةى: الػدبينىارىاًف عى مَّمىييمى ، فىتىحى رىؼى :  اهلًل فىاٍنصى
 " : َـّ قىػػاؿى بىٍعػػدى ذىًلػػؾى ًبيىػػٍكـو مىٍيػػًو، ثيػػ ػػمَّى عى ، فىصى ـٍ : نىعىػػ ؟ " قىػػاؿى يبػػتي ػػا اٍلمى بىػػًرئى ًمٍنييمى ـي، كى ػػؽُّ اٍلغىػػًري ػػا " حى مى
ػٍيتيييمىا،  : لىقىػٍد قىضى : فىعىػادى ًإلىٍيػًو ًمػفى اٍلغىػًد، فىقىػاؿى ػاتى أىٍمػًس، قىػاؿى ػا مى : ًإنَّمى فىقىػاؿى فىعىؿى الدبينىارىاًف؟ "فىقىاؿى

ػػػػًديًث: رىسيػػػػكؿي اهلًل  ك ًفػػػػي ىىػػػػذىا اٍلحى ٍمػػػػرو قىػػػػاؿى ميعىاًكيىػػػػةي ٍبػػػػفي عى مىٍيػػػػًو ًجٍمػػػػديهي "، كى : " اآٍلفى بىػػػػرىدىٍت عى
مىٍيوً  مبي عى : فىقيٍمنىا: تيصى قىاؿى ٍمنىاهي، كى فىغىسَّ
(4). 

 
                                                           

 ،؛ ابػف حػـز(14/24المجمػكع ) ،(؛ النػككم6/321البيػاف ) ،(؛ العمرانػي7/155شػرح فػتح القػدير ) ،ابف اليمػاـ (1)
 (.6/396) المحمى

 .]72يكسؼ: [ (2)
حاشػػػػية البجيرمػػػػي  ،(؛ البجيرمػػػي2/314اإلقنػػػػاع ) ،الخطيػػػػب الشػػػربيني(؛ 9/233تفسػػػػير القرطبػػػي ) ،القرطبػػػي (3)
 (.2/246أسنى المطالب ) ،(؛ زكريا األنصارم3/119)
 (.20صسبؽ تخريجو ) (4)
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 كجو الداللة:

، فػدؿ عمػى (1)كفالػةلكػاف قػد بػرد جمػده بال كفالػةعنػو بال كفػكؿلك كاف قد تحكؿ الػديف عػف الم
، كأف لممكفكؿ لو أف يأخػذ بػو بعػد الكفالػة حتى يقع األداء أف المكفكؿ عنو ال يبرأ بكفالة الكفيؿ عنو

 .(2)كفكؿ عنو أداء ما عميوكما يمـز الم كفؿيمزمو إذا  كفيؿالألنو  ؛أييما شاء
 ُيعترض عميو:

بىًرئى المكفكؿ عنو يبرأ بكفالة الكفيؿ بدليؿ: " ا اٍلمىيبتي كى ، كبالتالي فإف المطالبة لمكفيؿ (3)"ًمٍنييمى
 فقط.

 عميو: جابيُ 

 .(4)المراد أنو برمء مف رجكعؾ عميو، ألف كفالتو كانت بغير أمره

الىةن، فىأىتىٍيتي رىسيكؿى اهللً حيث قاؿ:  ما ركاه قبيصة  .2 مى مٍَّمتي حى :   تىحى ـٍ »أىٍسػأىليوي ًفييىػا، فىقىػاؿى أىًقػ
دىقىةي، فىنىٍأميرى لىؾى ًبيىا تَّى تىٍأًتيىنىا الصَّ : «حى : ثيَـّ قىاؿى ػًد »، قىاؿى ٍسأىلىةى الى تىًحػؿُّ ًإالَّ أًلىحى ةي ًإفَّ اٍلمى يىا قىًبيصى

تَّى ييًصيبى  ٍسأىلىةي حى مٍَّت لىوي اٍلمى الىةن، فىحى مى مَّؿى حى ؿو تىحى ثىةو رىجي  .(5)« ...يىا، ثيَـّ ييٍمًسؾي ثىبلى
 كجو الداللة:

أباح  ألف النبي  ؛فمسان أك م مميئان  عنوكاف المكفكؿ  سكاء مطالبة الكفيؿ ممكفكؿ لوجكز لي
 .(6)عنو كفكؿالمسألة المحرمة بنفس الكفالة كلـ يعتبر حاؿ الم

ػػػٍؤًمًف » :حيػػػث قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػكؿ اهلل  مػػػا ركاه أبػػػك ىريػػػرة  .3 تَّػػػى نىٍفػػػسي اٍلمي ٍينًػػػًو حى ميعىمَّقىػػػةه ًبدى
ٍنوي  ى عى  .(7)«ييٍقضى

 

                                                           

 (.6/321البياف ) ،(؛ العمراني14/24المجمكع ) ،النككم (1)
 (7/220االستذكار ) ،(؛ القرطبي421-6/420شرح صحيح البخارم ) ،ابف بطاؿ (2)
 (.6/436الحاكم الكبير ) ،الماكردم (3)
 (.6/436الحاكم الكبير ) ،الماكردم (4)
 (.19صسبؽ تخريجو ) (5)
بدايػػة  ،ابػػف رشػد القرطبػي (؛2/376المقػدمات المميػدات ) ،ابػف رشػػد القرطبػي (؛7/220االسػتذكار ) ،القرطبػي (6)

  (.4/81المجتيد )
 كقاؿ عنو األلباني: صحيح.، ]2413ح :2/806 التشديد في الديف،/الصدقات ،ابف ماجو: سنف ابف ماجو[ (7)
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 كجو الداللة:

كبمػا أف ذمتػو لػـ تبػرأ بالكفالػة فػدؿ عمػى ، (1)عنػو قضػىحتػى يي  كفالػةال يبػرأ بال المكفكؿ عنػو
 .(2)أف المطالبة تككف لمكفيؿ ألنو غاـر كلممكفكؿ عنو ألف الحؽ باؽو عميو

اًرـه » قاؿ:أنو  عف الرسكؿ   ما ركاه أبك أمامة .4 ـي غى  .(3)«الزًَّعي
 كجو الداللة:

كبالتػػالي فػػإف ، (4)عػػف الغيػػر، عميػػو الغػػـر كػػؿ مػػف تكفػػؿ دينػػان كعميػػو فػػإف  فيػػؿالك ىػػك الػػزعيـ
 الحؽ ييصبح متعمقاي بذمة كؿ مف الكفيؿ كالمكفكؿ عنو، كالمطالبة تككف ليما.

 مف المعقكؿ:

 .(5)مطالبة أييما شاءغ مطالبتيما أك الكفالة ضـ ذمة إلى ذمة كذلؾ يسك  .1

سػقاطو لتكثيؽالكفالة كثيقة  .2 ثباتو كليس لنقمػو كا  الكفيػؿ بذمػة تعمػؽ ي بالتػالي فإنػوك  ،(6)الحؽ كا 
لػػػو مطالبػػػة كػػػؿ كاحػػػد  لممكفػػػكؿ ، فكػػػافصػػػبح حػػػؽ ثابػػػت فػػػي ذمػػػة الكفيػػػؿ كالمكفػػػكؿ عنػػػوفي

 . (7)منيما

 أدلة القكؿ الثاني:

إال إذا كػاف  تكػكف لممكفػكؿ عنػومكفػكؿ مطالبة ال أفاستدؿ أصحاب القكؿ الثاني كالقائمكف ب
 القياس كالمعقكؿ عمى النحك التالي:ك  السنة بأدلة مف مفمسان أك غائبان 

                                                           

 (.6/436الحاكم الكبير ) ،الماكردم (1)
أسػػػػنى  ،(؛ زكريػػػػا األنصػػػػارم3/119البجيرمػػػػي )حاشػػػػية  ،(؛ البجيرمػػػػي2/314اإلقنػػػػاع ) ،الخطيػػػػب الشػػػػربيني (2)

 (.2/246المطالب )
 (.15سبؽ تخريجو )ص (3)
 (.8/226شرح السنة ) ،البغكم (4)
(؛ 1/312الجػػػكىرة النيػػػرة ) ،(؛ الزبيػػػدم7/182العنايػػػة ) ،(؛ البػػػابرتي7/171شػػػرح فػػػتح القػػػدير ) ،ابػػػف اليمػػػاـ (5)

 (.4/153تبييف الحقائؽ ) ،الزيمعي
(؛ ابػػػف قدامػػػة 6/321البيػػػاف ) ،(؛ العمرانػػػي14/24المجمػػػكع ) ،(؛ النػػػككم6/436الحػػػاكم الكبيػػػر ) ،المػػػاكردم (6)

 (.4/408المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي2/129الكافي ) ،المقدسي
حاشػػػػػػية الػػػػػػركض المربػػػػػػع  ،(؛ النجػػػػػػدم33-14/25المجمػػػػػػكع ) ،(؛ النػػػػػػككم330-6/321البيػػػػػػاف ) ،العمرانػػػػػػي (7)
كشػػػػػاؼ القنػػػػػاع  ،(؛ البيػػػػػكتي2/176اإلقنػػػػػاع ) ،(؛ الحجػػػػػاكم4/399المغنػػػػػي ) ،قدسػػػػػي(؛ ابػػػػػف قدامػػػػػة الم5/100)
 (.4/409المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي8/228)
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 مف السنة:

اًرـه » أنو قاؿ: عف الرسكؿ   ما ركاه أبك أمامة ـي غى  .(1)«الزًَّعي
 كجو الداللة:

، كىػذا لػيس عمػى (2)عػف الغيػر، عميػو الغػـر كؿ مف تكفؿ دينان ، كعميو فإف فيؿالك ىك الزعيـ
نما مقيد بما إذا كاف المكفكؿ عنو غائبان أك مفمسان.  إطبلقو كا 

 مف القياس:

قياس الكفالة عمى الرىف بجامع أف كبلن منيمػا اسػتيثاؽ، فكمػا أنػو ال ييسػتكفى مػف الػرىف إال 
 .(3)تعذرت مطالبة المكفكؿ عنوعند تعذر االستيفاء مف الراىف فإنو ال ييطالب الكفيؿ إال إذا 

 مف المعقكؿ:

 إال عنػد تعػذر لييسػتكفى منػو الحػؽ فػرع كال ييصػار إليػو ، كالكفيؿالستيفاء الحؽ الكفالة كثيقة .1
 .(4)األصؿ استيفائو مف

نمػػا كيضػػع لػػيحفظ صػػاحب الحػػؽ حقػػو مػػف اليػػبلؾ  ،لػػـ يكضػػع لتعػػدد محػػؿ الحػػؽ كفيػػؿال .2 كا 
 .(5)كييرجع إليو عند تعذر االستيفاء

ممػػا تأبػػاه فطػػر  لككنػػو حاضػػران مميئػػان  مطالبػػة الكفيػػؿ مػػع إمكانيػػة االسػػتيفاء مػػف المكفػػكؿ عنػػو .3
كبالتػالي فإنػو ال  ؛كيعتبركف فاعمػو متعػديان  االستقباحغاية  الناس كمعامبلتيـ كما يستقبحكنو

 .(6)إال إذا تعذر عميو مطالبة األصيؿالكفيؿ مطالبة  ممكفكؿ لويجكز ل

 .(7)فبل يجكزال غرض لو  يككف الغريـ حاضران مكسران  تغريـ الكفيؿ عندما .4

 

 
                                                           

 (.15سبؽ تخريجو )ص (1)
 (.8/226شرح السنة ) ،البغكم (2)
 (.5/100حاشية الركض المربع ) ،(؛ النجدم2/817عقد الجكاىر الثمينة ) ،ابف شاس (3)
 (.5/100حاشية الركض المربع ) ،(؛ النجدم4/409المغني ) ،ابف قدامة المقدسي (4)
 (.5/100حاشية الركض المربع ) ،النجدم (5)
 (.5/100حاشية الركض المربع ) ،النجدم (6)
 (.9/219الذخيرة ) ،القرافي (7)
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   أدلة القكؿ الثالث:

مكفيػؿ فقػط بأدلػة مػف تكػكف لالمكفػكؿ لػو  مطالبػة صحاب القكؿ الثالث كالقائمكف بػأفاستدؿ أ
 السنة كالمعقكؿ عمى النحك التالي:

 مف السنة:

اًرـه » أنو قاؿ: عف الرسكؿ   ما ركاه أبك أمامة .1 ـي غى  .(1)«الزًَّعي

 كجو الداللة:

، كبالتػػالي فػػإف (2)مػػف الغػػـر بػػالغـر اقتضػػى أف يكػػكف المضػػمكف عنػػو بريئػػان  الكفيػػؿ لمػا خػػص
 المطالبة تككف لمكفيؿ فقط.

 ُيعترض عميو:
 ، كيترتب عميو أف تككف المطالبة لممكفكؿ عنو كلمكفيؿ.(3)ان إنو ال يمتنع أف يككف غيره غارم

مىٍييىػػا،  أيتًػػيى رىسيػػكؿي اهلًل حيػػث قػػاؿ:  مػػا ركاه أبػػك سػػعيد الخػػدرم  .2 ػػمبيى عى ػػمَّـى ًبًجنىػػازىةو ًلييصى سى كى
؟ " ـٍ دىٍيػفه ػاًحًبكي مىػى صى : "ىىٍؿ عى ، فىاٍلتىفىتى ًإلىٍينىا فىقىاؿى مبيى ـى ًلييصى : " فىتىقىدَّ ، قىػاؿى ـٍ ىىػٍؿ تىػرىؾى لىػوي قىػاليكا: نىعىػ

ًميُّ ٍبفي أىًبي طىاًلػبو  ". قىاؿى عى ـٍ اًحًبكي مىى صى مُّكا عى : "صى ، قىاؿى ؟ " قىاليكا: الى فىاءو مىػيَّ دىٍينيػوي ًمٍف كى : عى
ا فىكىٍكتى ًرىىػافى أىخً  ٍيرنا كىمى ًميُّ خى زىاؾى اهللي يىا عى : " جى قىاؿى مىٍيًو كى مَّى عى ـى فىصى ػا يىا رىسيكؿى اهلًل، فىتىقىدَّ ، مى يػؾى

ًة" ًمٍف ميٍسًمـو فىؾَّ ًرىىافى أىًخيًو ًإالَّ فىؾَّ اهللي ًرىىانىوي يىٍكـى اٍلًقيىامى
(4). 

 كجو الداللة:
أف النبػي  كفالػةكالدليؿ عمى أنو برئ بال ،(5)كفالةعنو برئ بال كفكؿالحديث دليؿ عمى أف الم

  لكػػاف  ذمتػػو، كلػػك كػػاف الػػديف باقيػػان فػػدؿ عمػػى بػػراءة صػػمى عميػػو بعػػد أف امتنػػع مػػف الصػػبلة عميػػو
كبنػػاءن عمػػى ذلػػؾ فػػإف ، (6)باإلضػػافة إلػػى أنػػو أخبػر بفػػؾ الرىػػاف فػػدؿ عمػػى بػراءة ذمتػػو ،االمتنػاع قائمػػان 

 الميطالبة تككف لمكفيؿ فقط.

                                                           

 (.15صسبؽ تخريجو ) (1)
 (.6/436الحاكم الكبير ) ،الماكردم (2)
 (.6/436الحاكم الكبير ) ،الماكردم (3)
 (.21صسبؽ تخريجو ) (4)
المغنػػػي  ،(؛ ابػػػف قدامػػػة المقدسػػػي7/155شػػػرح فػػػتح القػػػدير ) ،(؛ ابػػػف اليمػػػاـ35/305ذخيػػػرة العقبػػػى ) ،الكلػػػكم (5)
 (.5/72الشرح الكبير ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي4/408)
 (.6/436الحاكم الكبير ) ،الماكردم (6)
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 ُيعترض عميو:

 يعترض عميو مف كجييف:
 الكجو األكؿ:

صػػار كمػػف تػػرؾ كفػػاء،  كفالػة، فؤلنػػو بالعنيػػاصػػبلتو عمػػى الميػت بعػػد امتناعػػو  الجػكاب عػػف
نما كاف يمتنع مف الصبلة عمى مديف لـ يخمؼ كفاء فمذلؾ صمى عميو  .(1)كا 

 الكجو الثاني:

مػػف  فمعنػى فػؾ فيمػػا كػاف مانعػان  ككػت رىػاف أخيػػؾ"فػؾ اهلل رىانػؾ كمػػا فقكلػػو: "الجػكاب عػف 
 . (2)رحمة فمما كفمو فكو مف ذلؾ ألف صبلة النبي  الصبلة عميو

َـّ أىتىٍينىػػا بًػػًو رىسيػػكؿى اهلًل  مػػا ركاه جػػابر  .3 كىفَّنَّػػاهي، ثيػػ نٍَّطنىػػاهي، كى ػػٍمنىاهي، كىحى ػػؿه فىغىسَّ فبيى رىجي : تيػػكي  قىػػاؿى
؟ " قيٍمنىػػػا: ًدينىػػػارىاًف،  ٍيػػػفه مىٍيػػػًو دى : " أىعى َـّ قىػػػاؿى طنػػػى، ثيػػػ طىػػػا خي مىٍيػػػًو؟ فىخى ػػػمبي عى مىٍيػػػًو، فىقيٍمنىػػػا: تيصى ػػػمبي عى ييصى

، فىقىػاؿى رىسيػكؿي  مىػيَّ ا أىبيك قىتىادىةى، فىأىتىٍينىاهي، فىقىاؿى أىبيػك قىتىػادىةى: الػدبينىارىاًف عى مَّمىييمى ، فىتىحى رىؼى :  اهلًل فىاٍنصى
: " مى " مىٍيًو، ثيَـّ قىاؿى بىٍعدى ذىًلؾى ًبيىٍكـو مَّى عى ، فىصى ـٍ : نىعى ؟ " قىاؿى ا اٍلمىيبتي بىًرئى ًمٍنييمى ـي، كى ؽُّ اٍلغىًري ا فىعىؿى حى

ا، فى  ػٍيتيييمى : لىقىػٍد قىضى : فىعىادى ًإلىٍيًو ًمفى اٍلغىًد، فىقىاؿى : ًإنَّمىا مىاتى أىٍمًس، قىاؿى قىػاؿى رىسيػكؿي الدبينىارىاًف؟ "فىقىاؿى
ػػػٍمنىاهي، اهلًل  ػػػًديًث: فىغىسَّ ك ًفػػػي ىىػػػذىا اٍلحى ٍمػػػرو قىػػػاؿى ميعىاًكيىػػػةي ٍبػػػفي عى مىٍيػػػًو ًجٍمػػػديهي "، كى : " اآٍلفى بىػػػرىدىٍت عى

مىٍيوً  مبي عى : فىقيٍمنىا: تيصى قىاؿى كى
(3). 

 كجو الداللة:

المطالبػة تكػكف لمكفيػؿ كبالتػالي فػإف  ،(4)عنػو كفػكؿبػراءة الم داللتػو عمػى فػي صريح الحديث
 فقط.
 

                                                           

الحػػػػاكم الكبيػػػػر  ،(؛ المػػػػاكردم35/306ذخيػػػػرة العقبػػػػى ) ،(؛ الكلػػػػكم7/156شػػػػرح فػػػػتح القػػػػدير ) ،ابػػػػف اليمػػػػاـ (1)
 (.4/408المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي6/436)
 ،(؛ المػاكردم6/321البيػاف ) ،(؛ العمرانػي14/24المجمػكع ) ،(؛ النػككم7/156شػرح فػتح القػدير ) ،ابف اليماـ (2)

(؛ ابػف قدامػة 5/467بحر المذىب ) ،(؛ الركياني35/306ذخيرة العقبى ) ،كم(؛ الكل437-6/436الحاكم الكبير )
 (.4/408المغني ) ،المقدسي

 (.20صسبؽ تخريجو ) (3)
الشػرح الكبيػر  ،(؛ ابف قدامػة المقدسػي4/408المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي35/306ذخيرة العقبى ) ،الكلكم (4)
(5/72.) 
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 ُيعترض عميو:

 ييعترض عميو مف كجييف:
 الكجو األكؿ:

يبػػػتي "إف المػػػراد بقكلػػػو  ػػػا اٍلمى بىػػػًرئى ًمٍنييمى مػػػا أداه عنػػػو يعتبػػػر  كأف مػػػف الرجػػػكع فػػػي تركتػػػوأم ": كى
 .(1)تطكعان كتبرعان منو

 الكجو الثاني:

ا اٍلمىيبتي "قكلو:  بىًرئى ًمٍنييمى مىػى سػبيؿ التأكيػد؛ لثبػكت ": أم كى صرت أنت المطالب بيما، كىذا عى
ػػًديث حػػيف أخبػػره  "اآلف  بالقضػػاء:الحػػؽ ًفػػي ذمتػػو، ككجػػكب األداء عميػػو، بػػدليؿ قكلػػو ًفػػي سػػياؽ اٍلحى

 . (2)بردت عميو جمدتو"
 مف المعقكؿ:

فػػي  لمػػا اسػػتحاؿ أف يكػػكف الجسػػـ الكاحػػد فػػي مجمسػػيف اسػػتحاؿ أف يكػػكف الػػديف الكاحػػد ثابتػػان  .1
 .(3)ذمتيف

 ُيعترض عميو:

ألف معنػى ثبػكت الػديف فػي الذمػة إنمػا  غيػر مسػمـ بػو؛ ادعاؤىـ استحالة ثبػكت الػديف فػي ذمتػيف
كمػا ىك استحقاؽ المطالبة بػو، كلػيس يمتنػع أف يكػكف الحػؽ الكاحػد يسػتحؽ المطالبػة بػو لشخصػيف، 

مطالبػػة كػػؿ كاحػػد ، ثػػـ غصػػبو منػػو غاصػػب آخػػر، كاسػػتيمكو كػػاف لممالػػؾ شػػيئان غاصػػب غصػػب  لػػك
 .(4)كفالة، كذلؾ في المنيما بو، كلـ يكف ذلؾ مستحيبلن 

 كيترتػب، (5)كالحكالة سػكاء، ككبلىمػا ينقػؿ الحػؽ عػف ذمػة المضػمكف عنػو كالمحيػؿ ضمافال .2
 عمى ذلؾ عدـ مطالبة المكفكؿ عنو كبالتالي فإف المطالبة لمكفيؿ كحده.

 

                                                           

 (.5/467بحر المذىب ) ،(؛ الركياني6/321البياف ) ،(؛ العمراني14/24المجمكع ) ،النككم (1)
 (.4/408المغني ) ،ابف قدامة المقدسي (؛35/306ذخيرة العقبى ) ،الكلكم (2)
 (.6/436الحاكم الكبير ) ،الماكردم (3)
 (.6/437الحاكم الكبير ) ،الماكردم (4)
الشػػػرح  ،(؛ ابػػػف قدامػػػة المقدسػػػي4/408المغنػػػي ) ،(؛ ابػػػف قدامػػػة المقدسػػػي6/436الحػػػاكم الكبيػػػر ) ،المػػػاكردم (5)

 (.5/71الكبير )
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 ُيعترض عميو: 

الضػػماف مشػػتؽ مػػٍف الضػػػـ، ف منيمػػا مشػػتؽ مػػف معنػػاه، فاسػػـ كػػؿالحكالػػة،  ييفػػارؽ الضػػماف
ًفي تعمؽ الحؽ بيما، كثبكتو فييما، كالحكالة مٍف التحكؿ، فتقتضي تحػكؿ  ضـ ذمة إلى ذمةفيقضي 

  .(1)فاختبلؼ معانييما مكجبان الختبلؼ أحكاميما حؽ مٍف محمو إلى ذمة المحاؿ عميوال

؛ كفيػؿكتحكؿ الحؽ إلػى ذمػة الديف كاحد، فإذا صار في ذمة ثانية برئت األكلى منو،  الديف .3
 ، فتككف المطالبة لمكفيؿ كحده.(2)كذلؾ ألف الديف الكاحد ال يحؿ في محميف

 ُيعترض عميو:

مىى سبيؿ االستيثاؽ، كتعمؽ ديف الرىف بو، كبذمة الراىف  . (3)يجكز تعمقو بمحميف عى

 .(4)يؤدم إلى أف يصير الديف الكاحد دينيف كىذا ال يجكزبقاء الديف عميو  .4
 ُيعترض عميو:

ف كػػاف ال نسػمـ أف الػػديف الكاحػد  يصػػير دينػيف ألنػػو ال يأخػذ منيمػػا بػؿ يأخػػذ مػف أحػػدىما، كا 
خيار فػي أف يبتػدئ بمطالبػة مو ال، فيتعمؽ بذمة الراىف كعيف المرىكفيتعمؽ بيما حؽ االستيفاء كما 

 .(5)ـ يكف لو مطالبة اآلخر بشيءأحدىما لفإذا طالب ، أحدىما

 سبب الخالؼ:

 يرجع اختبلؼ الفقياء في رجكع المكفكؿ لو إلى األسباب التالية:
" فمف أٌكلو بأف الزعيـ غاـر الحؽ مػع  اختالفيـ في تأكيؿ النصكص: .1 كحديث: "الزعيـ غاـر

بقائػػو ثابتػػان فػػي ذمػػة المكفػػكؿ عنػػو قػػاؿ أف مطالبػػة المكفػػكؿ لػػو تكػػكف لمكفيػػؿ كالمكفػػكؿ عنػػو، 
كمف أٌكلو بأف الزعيـ عميو الغـر إذا تعذر استيفاء الحػؽ مػف المكفػكؿ عنػو قػاؿ أف المطالبػة 

                                                           

المغنػػػػػي  ،(؛ ابػػػػػف قدامػػػػػة المقدسػػػػػي6/436الحػػػػػاكم الكبيػػػػػر ) ،المػػػػػاكردم (؛35/306ذخيػػػػػرة العقبػػػػػى ) ،الكلػػػػػكم (1)
(4/409.) 
(؛ ابػػػػف قدامػػػػة 6/321البيػػػػاف ) ،(؛ العمرانػػػػي14/24المجمػػػػكع ) ،(؛ النػػػػككم35/306ذخيػػػػرة العقبػػػػى ) ،الكلػػػػكم (2)

 (.5/72الشرح الكبير ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي4/408المغني ) ،المقدسي
 (.4/234المبدع ) ،ابف مفمح (؛4/409المغني ) ،ابف قدامة المقدسي (؛35/306ذخيرة العقبى ) ،الكلكم (3)
 (.5/467بحر المذىب ) ،الركياني (4)
 (.5/467بحر المذىب ) ،الركياني (5)
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المكفكؿ عنػو بػرئ مػف الغػـر لثبكتػو فػي ذمػة الكفيػؿ قػاؿ تككف لممكفكؿ عنو، كمف أٌكلو بأف 
 أف المطالبة تككف لمكفيؿ فقط.

فمف رأل أف ذمة المكفػكؿ عنػو لػـ تبػرأ  اختالفيـ في براءة ذمة المكفكؿ عنو بعقد الكفالة: .2
بكفالة الكفيؿ قاؿ بأف المطالبة تككف لمكفيؿ كالمكفكؿ عنو لثبكت الحؽ في ذمة كؿ منيما، 

 ذمة المكفكؿ عنو تبرأ بعقد الكفالة قاؿ بأف المطالبة تككف لمكفيؿ فقط. كمف رأل أف
فمف رأل أف الكفالة ضـ ذمة إلى ذمة جعؿ ىذا مسكغان إلى مطالبة  اختالفيـ في المعقكؿ: .3

نما ىك  المكفكؿ لو الكفيؿ كالمكفكؿ عنو، كمف رأل أف الكفيؿ لـ يكضع لتعدد محؿ الحؽ كا 
اسػتيفاء الحػؽ مػف األصػؿ قػاؿ بػأف المطالبػة تكػكف لممكفػكؿ عنػو فرع ييصار إليو عند تعذر 

عنػػد تعػػػذر اسػػتيفاء الحػػػؽ مػػف المكفػػػكؿ عنػػو، كمػػػف رأل أف الػػػديف ال كال ييطالػػب الكفيػػػؿ إال 
ال صار دينيف قاؿ بأف المطالبة تككف لمكفيؿ فقط.  يمكف أف يككف ثابتان في ذمتيف كا 

 الراجِ:

أف القػكؿ الثػاني كىػك أف مطالبػة المكفػكؿ لػو لمكفيػؿ  بعد العرض السابؽ لممسألة فػإنني أرل
تكػػػكف عنػػػد تعػػػذر اسػػػتيفاء الحػػػؽ مػػػف المكفػػػكؿ عنػػػو ىػػػك الػػػراجح، كيرجػػػع ترجيحػػػي ليػػػذا القػػػكؿ إلػػػى 

 األسباب التالية:

ف ثبػػت الحػػؽ فػػي ذمتػػػو إال أنػػو فػػرع كال ييرجػػع لمفػػػرع إال بعػػد تعػػذر االسػػتيفاء مػػػف  .1 الكفيػػؿ كا 
 األصؿ.

حقكؽ بإرجاعيا إلى أصحابيا، فإذا تمكف المكفكؿ لو مػف أخػذ الحػؽ غرض الكفالة تكثيؽ ال .2
 مف المكفكؿ عنو لككنو حاضران مميئان فبل حاجة لمتكثيؽ بمطالبة الكفيؿ.

، كلػك عمػـ لممكفػكؿ لػويبػادر إلػى إرجػاع الحػؽ الػذم عميػو  مػف عميػو الحػؽىذا القكؿ يجعػؿ  .3
كمطالبػػة الكفيػػؿ لماطػػؿ فػػي أداء الحػػؽ المكفػػكؿ عنػػو بػػأف المكفػػكؿ لػػو مخيػػر بػػيف مطالبتػػو 

 الذم عميو، كبالتالي لحصكؿ المنازعات كالخصكمات بيف الناس.

في زمف خربت كضعفت الذمـ كالضػمائر  أنناخصكصان ك  اليكـ لكاقعيتناسب مع اىذا القكؿ  .4
 مما جعؿ الناس ال تحرص عمى إرجاع الحقكؽ كال تبالي بتكريط غيرىا بأدائو.

مطالبة الكفيؿ الستيفاء الحؽ مع عدـ تعذر استيفائو مف الذم عميو كىك المكفػكؿ عنػو ممػا  .5
 تأباه العقكؿ السميمة.
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 مطالبة الكفيؿ المكفكؿ عنو:األثر الثاني: 

 .(1)كقد تـ التطرؽ ليذا األثر عند الحديث عف شركط المكفكؿ عنو
 رجكع الكفيؿ عمى المكفكؿ عنو:األثر الثالث: 

 .(2)تـ التطرؽ ليذا األثر عند الحديث عف شركط المكفكؿ عنوككذلؾ 

 في الحدكد كالقصاص: النفسعمى كفالة  ةر المترتباثاآلثانيان: 
ػيترتب عمػى كفالػة  ػ فٍ نفػس مى كجبػت عميػو  فٍ عميػو حػد أك قصػاص أك ديػة كجػكب إحضػار مى

التفصػػيؿ فػػي ذلػػػؾ شػػيء، فيػػؿ يجػػب عميػػو لػػـ ييحضػػر الكفيػػؿ المكفػػكؿ بػػػو  كلكػػف إذا، تمػػؾ العقكبػػة
 سيككف عمى النحك التالي:

 :ديةكفالة نفس مف عميو  عدـ إحضار المكفكؿ بو في عمى اآلثر المترتب
إحضػػاره إلػػى سػػببيف، كىمػػا  ـمػػف كجػػب عميػػو ديػػة، قػػد يرجػػع عػػد نفػػس إذا لػػـ ييحضػػر الكفيػػؿ

 كالتالي:
 بسبب  يبتو: وعدـ إحضار المكفكؿ ب . أ

تقصػير الكفيػؿ  يرجػع إلػىإذا غاب المكفكؿ بو كلـ يحضره الكفيؿ قػد يكػكف عػدـ اإلحضػار 
 أك عجزه، كتفصيمو كما يمي:

 إذا  اب المكفكؿ بو كلـ يحضره الكفيؿ تقصيران منو:
اختمؼ الفقياء فيما يجب عمى الكفيؿ إذا لـ يحضػر المكفػكؿ بػو لككنػو مقصػران فػي إحضػاره 

 عمى قكليف:
 .(3)الكفيؿ يغـر ما عمى المكفكؿ بو، كقاؿ بو المالكية كالحنابمة القكؿ األكؿ:
 .(4)إذا لـ ييحضر الكفيؿ المكفكؿ بو فإنو ييحبس، كقاؿ بو الحنفية كالشافعيةالقكؿ الثاني: 

                                                           

  ( مف ىذا البحث.88انظر )ص (1)
  ( مف ىذا البحث.90انظر )ص (2)
 ،ابػػف قدامػػة المقدسػػي(؛ 18/3الجػػامع لمسػػائؿ المدكنػػة ) ،(؛ الصػػقمي4/79بدايػػة المجتيػػد ) ،ابػػف رشػػد القرطبػػي (3)

 (.5/105الشرح الكبير ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي4/415المغني )
(؛ ابػف 4/148تبييف الحقػائؽ ) ،(؛ الزيمعي1/311الجكىرة النيرة ) ،(؛ الزبيدم6/10بدائع الصنائع ) ي،الكاسان (4)

المجمػػكع  ،(؛ النػػككم6/351البيػػاف ) ،(؛ العمرانػػي4/501الػػنجـ الكىػػاج ) ،(؛ الػػدميرم6/350البحػػر الرائػػؽ ) ،نجػػيـ
 (.4/451نياية المحتاج ) ،(؛ الرممي14/52)
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 أدلة األقكاؿ:

 أدلة القكؿ األكؿ:

إذا لـ استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ كالقائمكف بكجكب تغريـ الكفيؿ ما كجب عمى المكفكؿ بو 
 :السنة تقصيران منو، بأدلةو مفييحضره 

اًرـه » أنو قاؿ: عف الرسكؿ   ما ركاه أبك أمامة .1 ـي غى  .(1)«الزًَّعي

 كجو الداللة:

مػػػـز بمػػػا  ، ككفالػػػة الػػػنفس أحػػػد نػػػكعي ألنػػػو غػػػاـر ، كأداء مػػػا يمزمػػػو بعقػػػد الكفالػػػةكفمػػػوإف الكفيػػػؿ مي
 .(2)الكفالة فكجب عميو الغـر لممكفكؿ لو عند غياب المكفكؿ بو

: كىالمَّػػوً  مػػا ركاه ابػػف عبػػاس  .2 ، فىقىػػاؿى ػػا لىػػوي ًبعىشىػػرىًة دىنىػػاًنيرى ػػبلن لىػػًزـى غىًريمن تَّػػى  الى  أىفَّ رىجي أيفىاًرقيػػؾى حى
ػػؿى ًبيىػا النَّبًػػيُّ  مَّ ًميػؿو فىتىحى ػػدىهي، فىقىػاؿى لىػػوي النَّبًػػيُّ تىٍقًضػيىًني، أىٍك تىػػٍأًتيىًني ًبحى ػا كىعى : ، فىأىتىػاهي ًبقىػػٍدًر مى

؟» ٍبتى ىىذىا الذَّىىبى : « ًمٍف أىٍيفى أىصى ، قىاؿى ٍعًدفو : ًمٍف مى لىٍيسى »قىاؿى ةى لىنىا ًفييىا، كى اجى ٍيره  الى حى « ًفييىا خى
ٍنوي رىسيكؿي المًَّو  اىىا عى فىقىضى

(3). 
 كجو الداللة:

، دليػػؿ صػػريح (4)كفػػؿ لػػو حقػػو إذا غػػابمبلزمػػة الرجػػؿ لمغػػريـ مػػف أجػػؿ أف يػػأتي بغػػاـر يإف 
 بو عند غيابو. عمى أف الكفيؿ يغـر ما عمى المكفكؿ

 أدلة القكؿ الثاني:

حػػػبس الكفيػػػؿ إذا لػػػـ ييحضػػػر المكفػػػكؿ بػػػو اسػػػتدؿ أصػػػحاب القػػػكؿ الثػػػاني كالقػػػائمكف بكجػػػكب 
 تقصيران منو، بأدلةو مف األثر كالمعقكؿ:

 

 
                                                           

 (.15صسبؽ تخريجو ) (1)
(؛ 4/80بدايػة المجتيػد ) ،ابف رشد القرطبػي(؛ 35/307ذخيرة العقبى ) ،(؛ الكلكم7/2195الكاشؼ ) ،الطيبي (2)

 (.4/249المبدع ) ،(؛ ابف مفمح4/415المغني ) ،ابف قدامة المقدسي
جيػد إسػناده : أبػك داكد ، كقػاؿ عنػو]3328ح :5/216 فػي اسػتخراج المعػادف،/البيػكع ،أبػك داكد: سػنف أبػك داكد[ (3)

 فيك صدكؽ ال بأس بو. -كىك مكلى المٌطمب-مف أجؿ عمرك بف أبي عمرك 
 (.4/80بداية المجتيد ) ،ابف رشد القرطبي(؛ 7/39التحبير ) ،الصنعاني (4)
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 مف األثر:

ٍيحو  ػػكـى ًإلىػػى شيػػرى ـي اٍلخيصي ًبيبنػػا الَّػػًذل كىػػافى ييقىػػدب ػػًمٍعتي حى ػػمىٍيمىافى الشَّػػٍيبىاًنىب قىػػاؿى سى ػػٍف سي ػػدَّثىنىا شيػػٍعبىةي عى  حى
ٍيحو ًإلى  ؿه اٍبننا ًلشيرى ـى رىجي اصى : خى : قىاؿى ػا كىػافى المٍَّيػؿي قىػاؿى ٍيحه فىمىمَّ بىسىػوي شيػرى مىٍيػًو دىٍيػفه فىحى ػؿو عى ٍيحو كىًفؿى لىوي ًبرىجي ى شيرى

ٍبدى المَّوً  كىافى اٍبنيوي ييسىمَّى عى طىعىاـو كى ٍبًد المًَّو ًبًفرىاشو كى اٍذىىٍب ًإلىى عى
(1). 

 كجو الداللة:

 غياب المكفكؿ بو.األثر كاضح كصريح في داللتو عمى حبس الكفيؿ عند 
 مف المعقكؿ:

فممػػػا قٌصػػػر فػػػي إحضػػػار المكفػػػكؿ بػػػو كجػػػب أف ، (2)الكفيػػػؿ الحضػػػكر تكجػػػو عمػػػيبالكفالػػػة  .1
 .(3)ييحبس

تحؽ الحػبس عمػى تقصػيره فيمػا كجػب ، فاس(4)مف حؽ عف إيفاء ما كجب عميو الكفيؿ امتنع .2
 .(5)عميو

 ، فكجب حبسو مف أجؿ ذلؾ.(6)بمنعو الحؽ صار ظالمان  الكفيؿ .3
 الخالؼ: سبب

يرجع اختبلؼ الفقياء فيما يجب عمى الكفيػؿ عنػد تقصػيره فػي إحضػار المكفػكؿ بػو إلػى مػا 
 يمي:
ػػ تعػػػارض ظػػػكاىر النصػػػكص كاآلثػػػار: .1 أكجػػػب حػػبس الكفيػػػؿ عنػػػد تقصػػيره فػػػي إحضػػػار  فٍ فمى

ػ أكجػب تغػريـ الكفيػؿ اسػتند إلػى  فٍ المكفػكؿ بػو اسػتند إلػى أف شػريحان حػبس ابنػو عبػد اهلل، كمى
 كدفع ما كجب عمى المكفكؿ بو. ظاىر الحديث الذم تكفؿ فيو النبي 

                                                           

ككجدتػو فػي  ،]11418ح :6/128 مػا جػاء فػي الكفالػة ببػدف مػف عميػو حػؽ،/الضػماف ،السػنف الكبػرلالبييقي: [ (1)
ابعثػػكا لػػو »مصػػنؼ الصػػنعاني بمفػػظ عػػف الشػػعبي، أف ابػػف شػػريح كفػػؿ بػػنفس رجػػؿ، فحبسػػو شػػريح فػػي السػػجف كقػػاؿ: 

 .]14766رقـ الحديث  :8/173 الصنعاني: المصنؼ، باب الكفبلء،[« طعامان، كشرابان 
 (.4/80بداية المجتيد ) ،ابف رشد القرطبي(؛ 1/311الجكىرة النيرة ) ،الزبيدم (2)
 (.4/501النجـ الكىاج ) ،الدميرم (؛4/80بداية المجتيد ) ،ابف رشد القرطبي (3)
مػػبل  (؛2/180االختيػػار ) ،المكصػػمي (؛6/350البحػػر الرائػػؽ ) ،( ابػػف نجػػيـ4/148تبيػػيف الحقػػائؽ ) ،الزيمعػػي (4)

 (.2/296درر الحكاـ ) ،خسرك
 (.4/501لكىاج )النجـ ا ،الدميرم (؛4/80بداية المجتيد ) ،ابف رشد القرطبي (5)
 (.2/180االختيار ) ،المكصمي (6)
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أكجب تغريـ الكفيػؿ مػا كجػب عمػى المكفػكؿ بػو رأل أف الكفيػؿ  فٍ فمى  اختالفيـ في المعقكؿ: .2
أكجب الحبس رأل أف الكفيػؿ  فٍ لما كجب عمى المكفكؿ بو إف لـ ييحضره، كمى  كضامف غاـر
 عف إيفاء ما كجب عميو مف الحؽ فصار ظالمان فاستحؽ الحبس. امتنع

 الراجِ:

بكجػكب تغػريـ الكفيػؿ مػا كجػب  األكؿ كالقائػؿبعد العػرض السػابؽ فػإنني أرل رجحػاف القػكؿ 
 ذلؾ لؤلسباب التالية:و عند تقصيره في إحضاره، ك عمى المكفكؿ ب

المكفػكؿ بػو الغرض كالمقصد مف الكفالة الكصكؿ إلى الحؽ فمٌما قٌصػر الكفيػؿ فػي إحضػار  .1
مى المكفكؿ بو كاسػتيفاء الحػؽ الػذم لػك حضػر المكفػكؿ كجب تغريمو ما ع الذم عميو الحؽ

 بو لدفعو.
 الحبس يؤدم إلى تعطيؿ مصالح الكفيؿ. .2
ك عمػػػـ الكفيػػػؿ أنػػػو عنػػػد تعػػػذر كلػػػك نظرنػػػا إلػػػى الحػػػبس اليػػػـك فإنػػػو ال يسػػػتحقو إال المجػػػـر كلػػػ .3

نقطع المعػػركؼ كاإلحسػػاف بػػيف النػػاس، ألف سػػي مػػع المجػػرميف إحضػػار المكفػػكؿ بػػو سػػيحبس
 كفالة النفس ال يقـك بيا إال كجياء العشائر كمف ليـ مكانة كمنزلة بيف الناس.

الغػػػرض مػػػف الكفالػػػة الكصػػػكؿ لمحػػػؽ كعنػػػد حػػػبس الكفيػػػؿ يسػػػتحيؿ الكصػػػكؿ إلػػػى الغػػػرض  .4
 .ألف الحبس ييقيد تصرفات الكفيؿكالمقصد منيا 

نما بسبب تقصيره كلك جعؿ الغـر بسبب الكفالة لتـ تغريمو سكاء  .5 الغـر ليس بسبب الكفالة كا 
 .قصر اـ ال

 ك جيؿ الكفيؿ بمكانو: بويركب المكفكؿ كإذا  اب المكفكؿ بو كلـ يحضره الكفيؿ عجزان منو 

المكفػكؿ بػو لككنػو عػاجز عػف إحضػاره اختمؼ الفقياء فيما يجب عمى الكفيؿ إذا لـ يحضر 
 عمى قكليف:

الكفيػػػػؿ يغػػػػـر مػػػػا عمػػػػى المكفػػػػكؿ بػػػػو، كقػػػػاؿ بػػػػو المالكيػػػػة كالحنابمػػػػة كىػػػػك أحػػػػد قػػػػكلي  القػػػػكؿ األكؿ:
 .(1)الشافعية

 
                                                           

 ،الخطيػػب الشػػربيني (؛18/3الجػػامع لمسػػائؿ المدكنػػة ) ،(؛ الصػػقمي4/79بدايػػة المجتيػػد ) ،ابػػف رشػػد القرطبػػي (1)
(؛ ابػػف 4/415المغنػػي ) ،ابػف قدامػػة المقدسػي (؛452-4/451نيايػػة المحتػػاج ) ،(؛ الرممػي3/211مغنػي المحتػػاج )
 (.5/105الشرح الكبير ) ،قدامة المقدسي
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 .(1)ال شيء عمى الكفيؿ، كقاؿ بو الحنفية كىك القكؿ األصح عند الشافعية القكؿ الثاني:

 أدلة األقكاؿ:

 أدلة القكؿ األكؿ:

استدؿ أصحاب القػكؿ األكؿ كالقػائمكف بػأف الكفيػؿ يغػـر مػا عمػى المكفػكؿ بػو إذا لػـ ييحضػره 
 عجزان منو بأدلة مف السنة كالمعقكؿ:

 مف السنة:

اًرـه » أنو قاؿ: عف الرسكؿ   ما ركاه أبك أمامة .1 ـي غى  .(2)«الزًَّعي

 كجو الداللة:

، ككفالػة الػنفس أحػد نػكعي الكفالػة ألنػو غػاـر ، كأداء مػا يمزمػو بعقػد الكفالػةكفمػوالكفيؿ ميمـز بمػا 
 .(3)فكجب عميو الغـر لممكفكؿ لو عند غياب المكفكؿ بنفسو

تَّػػػى  مػػػا ركاه ابػػػف عبػػػاس  .2 : كىالمَّػػػًو أيفىاًرقيػػػؾى حى ، فىقىػػػاؿى ػػػرىًة دىنىػػػاًنيرى ػػػا لىػػػوي ًبعىشى ػػػبلن لىػػػًزـى غىًريمن أىفَّ رىجي
ػػؿى ًبيىػا النَّبًػػيُّ  مَّ ًميػؿو فىتىحى ػػدىهي، فىقىػاؿى لىػػوي النَّبًػػيُّ تىٍقًضػيىًني، أىٍك تىػػٍأًتيىًني ًبحى ػا كىعى : ، فىأىتىػاهي ًبقىػػٍدًر مى

ٍبتى ىىذىا » ؟ًمٍف أىٍيفى أىصى : « الذَّىىبى ، قىاؿى ٍعًدفو : ًمٍف مى ٍيره »قىاؿى لىٍيسى ًفييىا خى ةى لىنىا ًفييىا، كى اجى « الى حى
ٍنوي رىسيكؿي المًَّو  اىىا عى فىقىضى

(4). 
 كجو الداللة:

، دليػؿ صػريح (5)يػأتي بغػاـر يضػمف لػو حقػو إذا غػاب مبلزمة الرجؿ لمغػريـ مػف أجػؿ أفإف 
 عند غيابو.عمى أف الكفيؿ يغـر ما عمى الكفيؿ 

 مف المعقكؿ:
 ، كبتغريـ الكفيؿ يتحقؽ ذلؾ.(6)الفائدة كالمقصد مف الكفالة الكصكؿ إلى الحؽ

                                                           

(؛ 6/350البحػػر الرائػػؽ ) ،(؛ ابػػف نجػػيـ4/148تبيػػيف الحقػػائؽ ) ،(؛ الزيمعػػي6/10بػػدائع الصػػنائع ) ،الكاسػػاني (1)
 (.452-4/451نياية المحتاج ) ،(؛ الرممي3/211مغني المحتاج ) ،الخطيب الشربيني

 (.15صسبؽ تخريجو ) (2)
(؛ 4/80بدايػة المجتيػد ) ،ابف رشد القرطبػي(؛ 35/307ذخيرة العقبى ) ،(؛ الكلكم7/2195الكاشؼ ) ،الطيبي (3)

 (.4/249المبدع ) ،(؛ ابف مفمح4/415المغني ) ،ابف قدامة المقدسي
 (.21صسبؽ تخريجو ) (4)
 (.4/80بداية المجتيد ) ،ابف رشد القرطبي(؛ 7/39التحبير ) ،الصنعاني (5)
 (.452-4/451نياية المحتاج ) ،(؛ الرممي3/211مغني المحتاج ) ،الخطيب الشربيني (6)
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 أدلة القكؿ الثاني:

استدؿ أصحاب القكؿ الثاني كالقائمكف بأنو ال شيء عمػى الكفيػؿ إذا لػـ ييحضػر المكفػكؿ بػو 
 المعقكؿ:القياس ك  عجزان منو بأدلة مف

 مف القياس:

بإحضػػػار المكفػػػكؿ بػػػو إذا عجػػػز عػػػف إحضػػػاره قياسػػػان عمػػػى عػػػدـ مطالبػػػة  الكفيػػػؿ ال ييطالػػػب .1
 .(1)المديف المعسر بالديف بجامع أف كبلن منيما غير متمكف كعاجز عف األداء

فكػػذلؾ إذا كػػاف غائبػػان غيبػػة يعجػػز معيػػا الكفيػػؿ  ييطالػػب إذا كػػاف المكفػػكؿ بػػو ميتػػان  الكفيػػؿ ال .2
 .(2)كعدـ إمكاف اإلحضار عف إحضاره كالجامع بينيما العجز

 ُيعترض عميو:

الحتمػػػػاؿ القػػػػدرة بػػػػالعمـ  تبطػػػػؿ لمتػػػػيقف بػػػػالعجز، كىنػػػػا ال فػػػػي المػػػػكت تبطػػػػؿ الكفالػػػػة أصػػػػبلن 
  .(3)بمكانو

 مف المعقكؿ:

نما الكفيؿ ال ييطالب  .1  . (4)النفس كلـ يتمكف مف إحضارىا كفؿبالماؿ ألنو لـ يمتزمو كا 

لقكلػو  (5)ألنػو عػاجز، كالعػاجز معػذكر الكفيؿ العاجز عف إحضار المكفكؿ بنفسػو ال ييطالب .2
[َ  ُاَكلُِّف اَّللَُّ َىْفًسا إِ َّ ُوْسَعَها] تعالى:

(6). 

 
 

                                                           

(؛ 2/296درر الحكػػاـ ) ،(؛ مػػبل خسػػرك4/148تبيػػيف الحقػػائؽ ) ،(؛ الزيمعػػي6/10بػػدائع الصػػنائع ) ،الكاسػػاني (1)
 (.3/210مغني المحتاج ) ،(؛ الخطيب الشربيني4/500النجـ الكىاج ) ،(؛ الدميرم6/351البياف ) ،العمراني

 (.2/180االختيار ) ،المكصمي (2)
 (.2/180االختيار ) ،المكصمي (3)
كفايػػػػة  ،(؛ الحصػػػني452-4/451نيايػػػة المحتػػػاج ) ،(؛ الرممػػػػي3/211مغنػػػي المحتػػػاج ) ،الخطيػػػب الشػػػربيني (4)

 (.269األخيار )ص
(؛ 4/450نيايػػػة المحتػػػاج ) ،(؛ الرممػػػي6/351البحػػػر الرائػػػؽ ) ،(؛ ابػػػف نجػػػيـ4/148تبيػػػيف الحقػػػائؽ ) ،الزيمعػػػي (5)

 (.5/264تحفة المحتاج ) ،الييتمي
 .]286البقرة: [ (6)
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 سبب الخالؼ:
يرجػع اخػتبلؼ الفقيػاء فيمػا يجػػب عمػى الكفيػؿ إذا لػـ ييحضػر المكفػػكؿ بػو بسػبب عجػزه إلػػى 

 األسباب التالية:
ػ القياس:اختالفيـ في  .1 عجػز اإلحضػار لػـ ييكجػب عمػى الكفيػؿ شػيء اسػتند إلػى قيػاس  فٍ فمى

ػػ عمػػى المػػكت كىػػك أف المػػكت ال لػػـ يػػر ذلػػؾ القيػػاس بسػػبب الفػػرؽ بػػيف المػػكت الغيػػاب  فٍ كمى
 أكجب عمى الكفيؿ ما عمى المكفكؿ بو. احتماؿ معو إلحضار المكفكؿ بو بخبلؼ الغياب 

ػػ اخػػتالفيـ فػػي المعقػػكؿ: .2 مقصػػد مػػف الكفالػػة الكصػػكؿ إلػػى الحػػؽ قػػاؿ بتغػػريـ رأل أف ال فٍ فمى
ػػ رأل أف الكفيػػؿ التػػـز إحضػػار الػػنفس فقػػط قػػاؿ بأنػػو ال شػػيء عمػػى الكفيػػؿ عنػػد  فٍ الكفيػػؿ، كمى

 تعٌذر إحضار المكفكؿ بو.
 الراجِ:

مف خبلؿ ما سبؽ يتبيف رجحاف القكؿ الثاني كالقائؿ بأنو ال شيء عمى الكفيؿ عنما يعجز عػف 
 بو، كذلؾ يرجع إلى األسباب التالية:إحضار المكفكؿ 

 الكفيؿ التـز إحضار النفس ال الماؿ فبل شيء عميو إذا عجز عف إحضار النفس. .1
 تغريـ الكفيؿ عند عجزه تحميمو كتكميفو بما فكؽ طاقتو كأكؿ مالو بالباطؿ. .2
 عدـ إحضار المكفكؿ بو بسبب مكتو: . ب

المكفػػكؿ بػػو بسػػبب مكتػػو عمػػى ثبلثػػة اختمػػؼ الفقيػػاء فيمػػا يجػػب عمػػى الكفيػػؿ إذا لػػـ يحضػػر 
 أقكاؿ:

كالركايػػػة كقػػػاؿ بػػػو الحنفيػػػة كالمالكيػػػة كاألصػػػح عنػػػد الشػػػافعية  ،ال شػػػيء عمػػػى الكفيػػػؿ القػػػكؿ األكؿ:
 .(1)كقاؿ بو شريح كالشعبي كحماد بف أبي سميمافالراجحة عف الحنابمة 

ركايػة عنػد الحنابمػة كبػو قػاؿ ابػف سػريج  ، كىػيكجب عمى الكفيؿ ما عمى المكفػكؿ بػو القكؿ الثاني:
  .(2)مف الشافعية كابف شريح

                                                           

بدايػػة المجتيػػد  ،(؛ ابػػف رشػػد القرطبػػي7/170العنايػػة ) ،(؛ البػػابرتي5/292حاشػػية ابػػف عابػػديف ) ،ابػػف عابػػديف (1)
(؛ 5/165العزيز شرح الكجيز ) ،(؛ الرافعي7/61التاج كاإلكميؿ ) ،(؛ المكاؽ6/242منح الجميؿ ) ،(؛ عميش4/79)

المغنػػي  ،(؛ ابػػف قدامػػة المقدسػػي3/211مغنػػي المحتػػاج ) ،(؛ الخطيػػب الشػػربيني4/258ركضػػة الطػػالبيف ) ،النػػككم
 (.4/248المبدع ) ،(؛ ابف مفمح5/215اإلنصاؼ ) ،(؛ المرداكم4/420،421)
مغنػػػػي  ،(؛ الخطيػػػػب الشػػػػربيني4/258ركضػػػػة الطػػػػالبيف ) ،(؛ النػػػػككم5/165العزيػػػػز شػػػػرح الػػػػكجيز ) ،الرافعػػػػي (2)

اإلنصػػاؼ  ،(؛ المػػرداكم4/248المبػػدع ) ،(؛ ابػػف مفمػػح4/421المغنػػي ) ،(؛ ابػػف قدامػػة المقدسػػي3/211المحتػػاج )
(5/215.) 
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ف مػات غائبػان ببمػده حاضػران  المكفػكؿ بػو : إف مػاتالقكؿ الثالث يمػـز الكفيػؿ لػـ يمػـز الكفيػؿ شػيء، كا 
 .(1)الغـر إال أف يككف مكتو قبؿ األجؿ، كقاؿ بو ابف القاسـ مف المالكية

 أدلة األقكاؿ:

 أدلة القكؿ األكؿ:

استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ كالقػائمكف بأنػو ال يجػب شػيء عمػى الكفيػؿ إذا مػات المكفػكؿ  
 بو بأدلة مف المعقكؿ عمى النحك التالي:

 ، كبالتالي فإنو لـ يجب شيء عمى الكفيؿ.(2)الكفالة كبطمت بمكت المكفكؿ بو سقطت .1

بػرئ مػف ، كمػا لػك كسقط اإلحضػار عنػو فبرئ كفيمو المكفكؿ بو عفالحضكر بالمكت سقط  .2
كذلػػؾ ألف الكفيػػؿ فػػرع المكفػػكؿ بػػو فػػإذا سػػقط الحضػػكر عػػف المكفػػكؿ بػػو سػػقط عػػف  ؛الػػديف
 .(3)فرعو

 ، فبل يجب عميو شيء.(4)النفس كلـ يتمكف مف إحضارىا كفؿ الكفيؿ بالكفالة .3

إذا غاب المكفكؿ بو كلـ يعمـ الكفيؿ مكانو لـ يجب عميػو شػيء لعجػزه عػف اإلحضػار كىػذا  .4
احتماؿ القدرة بػالعمـ بمكانػو فػإذا كػاف األمػر كػذلؾ فػؤلف ال يجػب عمػى الكفيػؿ شػيء إذا مع 

 . (5)مات المكفكؿ بو أكلى لمتيقف بالعجز

حضاره قد تعٌذر بسبب مكتو، ال بدينو،بإحضار بدنو تكفؿ  الكفيؿ .5 فمـ يمزمو مػا عميػو مػف  كا 
 .(6)الديف

                                                           

 (.7/60التاج كاإلكميؿ ) ،(؛ المكاؽ6/242منح الجميؿ ) ،(؛ عميش4/79بداية المجتيد ) ،ابف رشد القرطبي (1)
 ،(؛ العمرانػي7/175العنايػة ) ،(؛ البػابرتي4/148تبييف الحقػائؽ ) ،(؛ الزيمعي6/407البحر الرائؽ ) ،ابف نجيـ (2)

المبػػدع  ،(؛ ابػػف مفمػػح4/420،421المغنػػي ) ،(؛ ابػػف قدامػػة المقدسػػي14/46المجمػػكع ) ،(؛ النػػككم6/345البيػػاف )
(4/248.) 
المبدع  ،ابف مفمح(؛ 7/170العناية ) ،(؛ البابرتي2/154المباب ) ،(؛ الميداني4/149تبييف الحقائؽ ) ،الزيمعي (3)
شػرح  ،(؛ الزركشػي5/104الشػرح الكبيػر ) ،(؛ ابف قدامة المقدسػي4/421المغني ) ،ابف قدامة المقدسي (؛4/248)

 (.5/112حاشية الركض المربع ) ،(؛ النجدم4/123الزركشي )
 (.4/452نياية المحتاج ) ،لرممي(؛ ا3/211مغني المحتاج ) ،الخطيب الشربيني (4)
 (.2/180االختيار ) ،المكصمي (5)
 (.14/46المجمكع ) ،(؛ النككم6/345البياف ) ،العمراني (6)
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عمى المكفكؿ بو ال  المكفكؿ بو ألف الحؽ ، فمـ يغـر ما عمى(1)بسبب المكت امتناع التسميـ .6
 عميو، كالتسميـ أصبح غير ممكف.

 أدلة القكؿ الثاني:

 استدؿ أصحاب القكؿ الثاني كالقائمكف بأنو يجب عمى الكفيؿ ما عمى المكفكؿ بو بأدلػة مػف
 المعقكؿ عمى النحك التالي:ك  القياس

 مف القياس:

المكفكؿ بو مف الكفيؿ قياسان عمى أخذ الحؽ  عند تعذر استيفاء الحؽ ييؤخذ الحؽ الذم عمى .1
 .(2)الذم عمى الراىف مف الرىف بجامع أف كبلن منيما كثيقة بحؽ

 ُيعترض عميو:

، بخػػبلؼ المكفػػػكؿ (3)تعمػػؽ بػػػو المػػاؿ فاسػػتكفي منػػػوىنػػاؾ فػػرؽ بػػػيف الكفالػػة كالػػرىف فػػػالرىف 
 بنفسو كالذم تعمؽ الحؽ بذمتو ال ببدنو.

كفيمػػو مػػا عميػػو قياسػػان عمػػى إلزامػػو مػػا عمػػى الكفيػػؿ عنػػد غيابػػو عنػػد مػػكت المكفػػكؿ بػػو يمػػـز  .2
 .(4)كالجامع بيف المكت كالغياب تعذر اإلحضار

 عميو:ُيعترض 

 ، بخبلؼ المكت.(5)الحضكر لـ يسقط عنو بالغيابف ىناؾ فرؽ بيف المكت كالغياب
 مف المعقكؿ:

، كبعػػد مكتػػو (7)الحيػػاة إذ جميػػع العقػػكد كالتصػػرفات مقيػػدة بحػػاؿ، (6)بالحيػػاة اإلحضػػار منػػكط .1

                                                           

 (.2/297درر الحكاـ ) ،مبل خسرك (1)
 ،(؛ ابػف مفمػح14/46المجمػكع ) ،(؛ النػككم5/165العزيز شػرح الػكجيز ) ،(؛ الرافعي6/345البياف ) ،العمراني (2)

 (.5/104الشرح الكبير ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي4/421المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي249-4/248المبدع )
(؛ ابػػػف قدامػػػة 249-4/248المبػػػدع ) ،(؛ ابػػػف مفمػػػح14/46المجمػػػكع ) ،(؛ النػػػككم6/345البيػػػاف ) ،العمرانػػػي (3)

 (.5/104الشرح الكبير ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي4/421المغني ) ،المقدسي
 (.5/104الشرح الكبير ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي4/421المغني ) ،ابف قدامة المقدسي (4)
 (.5/104الشرح الكبير ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي4/421المغني ) ،ابف قدامة المقدسي (5)
 (.10/174كفاية النبيو ) ،ابف الرفعة (6)
 (.7/20نياية المطمب ) ،الجكيني (7)
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 ، ككجب عميو ما في ذمة المكفكؿ بو.(1)فسقط اإلحضار عنوعف إحضاره  الكفيؿ عجز
 فمك كاف مكت المكفكؿ بو ال يكجب عمى الكفيؿ غرمان  الماؿالتكثيؽ في  عقد غرضو الكفالة .2

 .(2)كغرضيا كالمقصكد منيا لبطمت فائدة الكفالة
 ُيعترض عميو:

 :(3)ييعترض عميو مف كجييف
 الكجو األكؿ:

كفالتػو كمػا لػك تكفػؿ بمائػةن درىػـ ال يمزمػو أكثػر  فػي لـ يتكفؿ بالماؿ فبل يمزمػو مػا لػـ يتناكلػو
 فالكفيؿ تكفؿ بإحضار بدف المكفكؿ بو كقد مات فعجز عف إحضاره فبل يجب عميو شيء.، منيا

 الكجو الثاني:

فكػؿ لك كفؿ بالماؿ ال يمزمو إحضار النفس فكذلؾ إذا تكفؿ بالنفس ال يمزمو إحضار المػاؿ 
  كاحد منيما يختص بحكمو.

 أدلة القكؿ الثالث:

استدؿ أصحاب القكؿ الثالث كالقائمكف بػأف الكفيػؿ يغػـر مػا عمػى المكفػكؿ بػو إذا كػاف غائبػان 
 _الغػػريـ_ ار المكفػػكؿ بػػوإحضػػ تفريطػػو فػػيإف  كمػػات بعػػد األجػػؿ بػػدليؿ مػػف المعقػػكؿ كىػػك كالتػػالي:

عػػف إحضػػاره حيػا ألنػػو لػػك منعػػو مػف الخػػركج لحػػؿ األجػػؿ كىػػك  تفريطػػوك كمػات حتػى خػػرج عػػف البمػػد
  .(4)بالبمد كتمكف الطالب منو

 سبب الخالؼ:

 يرجع اختبلؼ الفقياء فيما يجب عمى الكفيؿ إذا مات المكفكؿ بو إلى األسباب التالية:

                                                           

(؛ 1/311الجػػكىرة النيػػرة ) ،(؛ الزبيػػدم6/353البحػػر الرائػػؽ ) ،(؛ ابػػف نجػػيـ3/550النيػػر الفػػائؽ ) ،ابػػف نجػػيـ (1)
 (.8/426البناية ) ،(؛ العيني7/170العناية ) ،البابرتي

 (.5/496بحر المذىب ) ،(؛ الركياني6/466الحاكم الكبير ) ،الماكردم (2)
نيايػػػة المحتػػػاج  ،(؛ الرممػػػي3/211مغنػػػي المحتػػػاج ) ،(؛ الخطيػػػب الشػػػربيني5/496بحػػػر المػػػذىب ) ،الركيػػػاني (3)
 (.6/466الحاكم الكبير ) ،(؛ الماكردم4/452)
 (.329-6/328التكضيح في شرح المختصر ) ،(؛ الجندم243-6/242منح الجميؿ ) ،عميش (4)
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رأل أف الكفالة كالرىف عند تعٌذر استيفاء الحؽ قػاؿ بػأف الكفيػؿ  فٍ فمى  القياس:اختالفيـ في  .1
ػػ لػػـ يػػر ذلػػؾ القيػػاس بسػػبب الفػػرؽ بينيمػػا نظػػران لتعمػػؽ  فٍ يغػػـر مػػا كجػػب عمػػى المكفػػكؿ بػػو، كمى

 الماؿ بالرىف قاؿ بأنو ال شيء عمى الكفيؿ.

رأل أف الحضكر سقط عف المكفكؿ بو فيسقط عف الكفيؿ ألنو  فٍ فمى  اختالفيـ في المعقكؿ: .2
رأل أف الكفالػة لمتكثيػؽ كالكصػكؿ لمحقػكؽ  فٍ فرعو قاؿ بأنػو ال يجػب شػيء عمػى الكفيػؿ، كمىػ

فٌرؽ بيف مكت المكفكؿ بو داخؿ البمػد  فٍ قاؿ بأف الكفيؿ يغـر ما كجب عمى المكفكؿ بو، كمى 
ه قػاؿ بػأف الكفيػؿ يغػـر مػا عمػى المكفػكؿ بػو إذا كخارجيا كبيف مكتو قبػؿ حمػكؿ األجػؿ كبعػد

كمػػػات بعػػػد األجػػػؿ ألف تقصػػػير الكفيػػػؿ فػػػي المكفػػػكؿ بػػػو حتػػػى خػػػرج مػػػف البمػػػد  بػػػان كػػػاف غائ
 كتقصيره عف إحضاره كىك حي.

 الراجِ:

بعػػػد عػػػرض المسػػػألة كبيػػػاف آراء الفقيػػػاء كسػػػبب الخػػػبلؼ فييػػػا فالػػػذم أراه راجحػػػان ىػػػك القػػػكؿ 
 عمى الكفيؿ، كذلؾ يرجع إلى األسباب التالية: األكؿ كالقائؿ بأنو ال شيء

ذا سقطت سقط ما تكفؿ بو الكفيؿ. .1  الكفالة تسقط بمكت المكفكؿ بو، كا 

الحضكر سقط عف المكفكؿ بو فينبغي أف يسقط اإلحضار عف الكفيؿ ألف الكفيؿ فرع كتبع  .2
 لممكفكؿ بو.

فػي سػداد ديػكنيـ لعمميػـ القكؿ بتغريـ الكفيؿ عند مكت المكفكؿ بػو يجعػؿ النػاس يتسػاىمكف  .3
 أنو بمكتيـ يقكـ الكفيؿ بسداد ما كجب عمييـ.

 :حد أك قصاصكفالة نفس مف عميو  عدـ إحضار المكفكؿ بو في عمى اآلثر المترتب
يترتب عمى كفالة بدف مف عميو حػد أك قصػاص إحضػار مػف كجبػت عميػو تمػؾ العقكبػة مػف 

 بنفسو فيؿ يجب عميو شيء.أجؿ تطبيقيا كلكف إذا لـ ييحضر الكفيؿ المكفكؿ 

اتفػػؽ الفقيػػاء عمػػى أنػػو ال يجػػكز اسػػتيفاء الحػػد أك القصػػاص مػػف الكفيػػؿ عنػػد عػػدـ إحضػػاره 
، كاختمؼ القائمكف بصحة كفالة بدف مف عميو حػد أك قصػاص فيمػا يجػب عمػى الكفيػؿ (1)المكفكؿ بو

 أقكاؿ: إذا لـ ييحضر المكفكؿ بو الذم كجبت عميو عقكبة الحد أك التعزير عمى ثبلثة
                                                           

(؛ 3/334حاشػػػػػية الدسػػػػػكقي ) ،(؛ الدسػػػػػكقي1/312الجػػػػػكىرة النيػػػػػرة ) ،(؛ الزبيػػػػػدم7/197العنايػػػػػة ) ،البػػػػػابرتي (1)
 ،(؛ الرافعػػػػي3/208مغنػػػػي المحتػػػػاج ) ،(؛ الخطيػػػػب الشػػػػربيني112-18/111الجػػػػامع لمسػػػػائؿ المدكنػػػػة ) ،الصػػػػقمي

 (.8/351المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي246-4/245المبدع ) ،(؛ ابف مفمح5/161العزيز شرح الكجيز )
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كقاؿ بػو  ،ال يجب عمى الكفيؿ شيء إال إذا قٌصر في إحضار المكفكؿ بو فإنو ييحبس القكؿ األكؿ:
إلػػى أف الحضػػكر تكجػػو ككجػػب عميػػو فػػامتنع عػػف إيفػػاء مػػا كجػػب ، كذلػػؾ يرجػػع (1)الحنفيػػة كالشػػافعية

 .(2)عميو بتقصيرو منو فصار ظالمان بمنعو الحؽ فاستحؽ الحبس

عاقػب كقػد يكػكف ىػذا العقػاب حػبس أك ضػر شيء عمى الكفيػؿ إال إذا قٌصػر فإنػو يي ال القكؿ الثاني: 
 .(3)كقاؿ بو المالكية ،أك غير ذلؾ
إذا كانت الكفالة في بدف مف عميػو قصػاص لػـز الكفيػؿ الديػة أك أرش الجراحػة، كقػاؿ  القكؿ الثالث:

 .(4)بو اإلماـ عثماف البتي
 :ميمة مالحظة

نما تجكز كفالة الطمب، كال ال تجكز كفالة بدف مف عميو فػرؽ حد أك قصاص عند المالكية كا 
الكفيؿ محؿ المكفكؿ عند تعٌذر أخذ الحػؽ منػو كىػذا المعنػى  فييا كفالة البدف يحؿبينيما عندىـ أف 

_كىذا متفؽ عميو بيف جميع الفقياء  متعٌذر في الحدكد كالقصاص ألف استيفائيا مف الكفيؿ ال يجكز
إف فػٌرط فػي لػة الطمػب فالمقصػكد بيػا التفتػيش عػف المكفػكؿ بػو كالداللػة عميػو فػ، أمػا كفاكما سػيأتي_

 .(5)ذلؾ فإنو ييعاقب فقط

كبناءن عمى ما قالو المالكية فإنو يتبيف أف مخالفتيـ لمحنفيػة كالشػافعية فػي عػدـ صػحة كفالػة 
الكفيؿ، كال شؾ بدف مف عميو حد أك قصاص يرجع إلى عدـ إمكانية استيفاء الحد أك القصاص مف 

أف ىذه المخالفة شكمية ألف القائمكف بصحة كفالة بدف مف عميو حد أك قصاص ال ييجيزكف استيفائو 
 مف الكفيؿ عندما يتعٌذر إحضاره.
                                                           

(؛ ابػف 4/148تبييف الحقػائؽ ) ،(؛ الزيمعي1/311الجكىرة النيرة ) ،(؛ الزبيدم6/10دائع الصنائع )ب ،الكاساني (1)
المجمػػكع  ،(؛ النػػككم6/351البيػػاف ) ،(؛ العمرانػػي4/501الػػنجـ الكىػػاج ) ،(؛ الػػدميرم6/350البحػػر الرائػػؽ ) ،نجػػيـ

 (.3/211المحتاج ) مغني ،(؛ الخطيب الشربيني452-4/451نياية المحتاج ) ،(؛ الرممي14/52)
(؛ 6/350البحػػػر الرائػػػؽ ) ،(؛ ابػػف نجػػػيـ4/148تبيػػػيف الحقػػػائؽ ) ،(؛ الزيمعػػي1/311الجػػػكىرة النيػػػرة ) ،الزبيػػدم (2)

 (.4/501النجـ الكىاج ) ،(؛ الدميرم2/180االختيار ) ،المكصمي
حاشػػػػية  ،الدسػػػػكقي(؛ 112-18/111الجػػػػامع لمسػػػػائؿ المدكنػػػػة ) ،(؛ الصػػػػقمي7/34التػػػػاج كاإلكميػػػػؿ ) ،المػػػػكاؽ (3)

 (؛3/452حاشػػية الصػػاكم ) ،(؛ الصػػاكم6/36شػػرح مختصػػر خميػػؿ ) ،(؛ الخرشػػي347-346-3/344الدسػػكقي )
 (.6/244منح الجميؿ ) ،عميش

مػنح الجميػؿ  ،(؛ عمػيش3/347حاشػية الدسػكقي ) ،(؛ الدسكقي2/400المقدمات المميدات ) ،ابف رشد القرطبي (4)
 (.3/452حاشية الصاكم ) ،(؛ الصاكم6/245)
حاشػػػػية  ،(؛ الدسػػػػكقي112-18/111الجػػػػامع لمسػػػػائؿ المدكنػػػػة ) ،(؛ الصػػػػقمي7/34التػػػػاج كاإلكميػػػػؿ ) ،المػػػػكاؽ (5)

 (؛3/452حاشػػية الصػػاكم ) ،(؛ الصػػاكم6/36شػػرح مختصػػر خميػػؿ ) ،(؛ الخرشػػي347-346-3/344الدسػػكقي )
 (. 6/244منح الجميؿ ) ،عميش
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  رابعالفصؿ ال
 انتياء الكفالة في الحدكد كالقصاص، 

 كما يتعمؽ بيا مف أحكاـ
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 تمييد:
 (1)تنتيي الكفالة في الحدكد كالقصػاص بنكعييػا بعػدة طػرؽ أكثرىػا شػيرةن كتػداكالن ثبلثػة طػرؽ

كالحػديث عػف تمػؾ  ،، كالثانيػة: اإلبػراء، كالثالثػة: المػكت(2)كىي كالتالي: األكلى منيا: األداء كالتسميـ
 مكضكع ىذا الفصؿ.  كما يتعمؽ بيا مف أحكاـ الطرؽ

 

                                                           

 منيا: كىناؾ طرؽ أخرل تنتيي بيا الكفالة كىي غير مشيكرة (1)
ذا كىب المكفكؿ لو الديف لمكفيؿ ال يبػرأ المكفػكؿ  أكالن: اليبة: إذا كىب المكفكؿ لو الديف لممكفكؿ عنو برئ الكفيؿ، كا 

شػػرح مختصػػر خميػػؿ  ،(؛ الخرشػػي6/13بػػدائع الصػػنائع ) ،عنػػو، كىػػذا عنػػد جميػػكر الفقيػػاء عػػدا الحنابمػػة، الكاسػػاني
نيايػػػػة  ،(؛ الرممػػػػي2/249أسػػػػنى المطالػػػػب ) ،(؛ زكريػػػػا األنصػػػػارم6/216،217مػػػػنح الجميػػػػؿ ) ،(؛ عمػػػػيش6/27)

 (.4/459المحتاج )
 اختمؼ الفقياء في حكـ براءة الكفيؿ بالحكالة عمى ثبلثة أقكاؿ: ثانيان: الحكالة:
ف أحػاؿ الكفيػؿ الػديف لػـ يبػرأ المكفػكؿ عنػوإف أحاؿ المكفكؿ عنو الػديف عمػى شػخص بػرئ الكفيػ القكؿ األكؿ: ، ؿ، كا 

(؛ ابػف 4/459نيايػة المحتػاج ) ،(؛ الرممي217-6/216منح الجميؿ ) ،عميش كقاؿ بو المالكية كالشافعية كالحنابمة،
 (.4/234المبدع ) ،مفمح

فػر مػف الحنفيػة، ال يخرج الكفيؿ عف الكفالة بالحكالة ألف الحكالة عنده ليست بمبرئة أصبلن،  القكؿ الثاني: كقػاؿ بػو زي
 .(6/12بدائع الصنائع ) ،الكاساني

كقػاؿ بػو الحنفيػة، ابػف  ،بالحكالة تنتيي الكفالة كيبرأ الكفيؿ كالمكفكؿ عنو؛ ألف الحكالة فػي حكػـ األداءالقكؿ الثالث: 
 (.12-6/11بدائع الصنائع ) ،(؛ الكاساني5/317حاشية ابف عابديف ) ،عابديف

بر جميكر الفقياء عدا الحنابمة صمح الكفيؿ المكفػكؿ لػو عمػى بعػض الػديف المكفػكؿ بػو أحػد طػرؽ يعتثالثان: الصمِ: 
بػدائع الصػنائع  ،البراءة كاالنتياء مف الكفالة، كلممسألة تفصيؿ عند الفقياء ييراجع فييا كتػب الفقيػاء التاليػة: الكاسػاني

(؛ 6/216مػػنح الجميػػؿ ) ،(؛ عمػػيش7/191نايػػة )الع ،(؛ البػػابرتي7/182شػػرح فػػتح القػػدير ) ،(؛ ابػػف اليمػػاـ6/12)
أسػػنى المطالػػب  ،(؛ زكريػػا األنصػػارم6/27شػػرح مختصػػر خميػػؿ ) ،(؛ الخرشػػي3/436حاشػػية الصػػاكم ) ،الصػػاكم

 (.3/218مغني المحتاج ) ،(؛ الخطيب الشربيني5/177العزيز شرح الكجيز ) ،(؛ الرافعي2/248-249)
 تنتيي الكفالة بفسخ المكفكؿ لو ألف عقد الكفالة جائز بالنسبة إليو. رابعان: الفسخ:

يعتبػػر الشػػافعية فػػي أحػػد قػػكلييـ أف تمػػؼ العػػيف المضػػمكنة مػػف خامسػػان: تمػػؼ العػػيف المضػػمكنة فػػي كفالػػة األعيػػاف: 
 (.6/434الحاكم الكبير ) ،مسقطات الكفالة، الماكردم

ف لي أف الفقياء يعبركف باألداء في كفالة الماؿ، كبالتسػميـ فػي كفالػة بعد البحث كاالطبلع عمى كتب الفقياء تبيٌ  (2)
 النفس.
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 األكؿ المبحث
 أحكاـ مف بو يتعمؽ كما بالتسميـ، االنتياء

فػػي ىػػذا المبحػػث سػػيتـ التحػػدث عػػف أكلػػى طػػرؽ انتيػػاء الكفالػػة أال كىػػي: األداء فػػي كفالػػة 
 الماؿ، كالتسميـ في كفالة النفس عمى النحك التالي: 

 األداء في كفالة الماؿ:أكالن: 
المكفػػكؿ األداء مػػف  ىػػذا كػػافأسػػكاء  ،(1)الفقيػػاء عمػػى أف الكفالػػة بالمػػاؿ تنتيػػي بػػاألداءاتفػػؽ 

بأف الكفالة كثيقة مقصدىا الكصكؿ إلى الحؽ، فإذا تـ أداء كاستدلكا عمى ذلؾ ، (2)أـ مف الكفيؿ عنو
  .(3)الحؽ إلى المكفكؿ لو فقد حصؿ المقصكد كانحمت كانتيت تمؾ الكثيقة

 في كفالة النفس:التسميـ ثانيان: 
إحضػػػار كتسػػػميـ  نفسعمػػػى أف مقتضػػػى عقػػػد كفالػػػة الػػػ نفساتفػػػؽ القػػػائمكف بصػػػحة كفالػػػة الػػػ

المكفكؿ بنفسو، كبالتػالي فػإف الكفيػؿ إذا سػٌمـ المكفػكؿ بنفسػو برئػت ذمتػو كانتيػى عقػد الكفالػة، كلكػف 
نما إذا انتفى المانع كتـ التسميـ حسب ما تـ اشتراطو كا  .(4)التفاؽ عميوليس ىذا عمى إطبلقو كا 

 كبناءن عمى ذلؾ ترتبت العديد مف المسائؿ، منيا:
 فييا مكضعان لمتسميـ:حدد الكفالة كلـ يُ  تطمقالمسألة األكلى: لك أُ 

عنػػد إطػػبلؽ الكفالػػة كعػػدـ  الػػذم يبػػرأ بػػو الكفيػػؿ اختمػػؼ الفقيػػاء فػػي مكػػاف كمكضػػع التسػػميـ
 تقييدىا بمكاف معيف عمى قكليف:

                                                           

 ،األداء فػػي كفالػػة األعيػػاف تكػػكف بتسػػميميا إف كانػػت قائمػػة، كتسػػميـ مثميػػا أك قيمتيػػا إذا كانػػت ىالكػػة، الكاسػػاني (1)
(؛ 6/434الحػػػػػاكم الكبيػػػػػر ) ،(؛ المػػػػػاكردم336_3/334حاشػػػػػية الدسػػػػػكقي ) ،(؛ الدسػػػػػكقي6/13بػػػػػدائع الصػػػػػنائع )

 (.109-5/104حاشية الركض المربع ) ،(؛ النجدم3/121حاشية البجيرمي ) ،البجيرمي
شػػػرح مختصػػػر خميػػػؿ  ،(؛ الخرشػػػي3/337حاشػػػية الدسػػػكقي ) ،(؛ الدسػػػكقي6/11بػػػدائع الصػػػنائع ) ،الكاسػػػاني (2)
حاشػػػػػػية الػػػػػػركض المربػػػػػػع  ،م(؛ النجػػػػػػد14/27المجمػػػػػػكع ) ،(؛ النػػػػػػككم6/324البيػػػػػػاف ) ،(؛ العمرانػػػػػػي27_6/25)
(5/101.) 
 (.14/27المجمكع ) ،(؛ النككم6/324البياف ) ،(؛ العمراني6/11بدائع الصنائع ) ،الكاساني (3)
حاشػػػػػػية الدسػػػػػػكقي  ،(؛ الدسػػػػػػكقي6/351البحػػػػػػر الرائػػػػػػؽ ) ،(؛ ابػػػػػػف نجػػػػػػيـ6/12بػػػػػػدائع الصػػػػػػنائع ) ،الكاسػػػػػػاني (4)
 ،(؛ النػػككم161-5/159العزيػػز شػػرح الػػكجيز ) ،(؛ الرافعػػي243_6/238مػػنح الجميػػؿ ) ،(؛ عمػػيش346_3/344)

المبػػػػػػدع  ،(؛ ابػػػػػػف مفمػػػػػػح115_5/108حاشػػػػػػية الػػػػػػركض المربػػػػػػع ) ،(؛ النجػػػػػػدم254-4/253ركضػػػػػػة الطػػػػػػالبيف )
(4/245_251.) 
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، كاسػتدلكا بقيػاس الكفالػة (1)الشػافعية كالحنابمػة كجػب التسػميـ فػي مكػاف العقػد، كقػاؿ بػو القكؿ األكؿ:
 .(2)بجامع أف كبلن منيما عقد عمى عمؿ في التسميـ في مكاف العقد عمى السمـ

، كاسػتدلكا (3)الحنفيػة كالمالكيػة ، كقػاؿ بػوأم مكػافالكفيػؿ بتسػميـ المكفػكؿ بػو فػي  يبػرأ القكؿ الثػاني:
مكضػػع محصػػؿ لممقصػػكد مػػف العقػػد كىػػك إمكػػاف اسػػتيفاء الحػػؽ بالمرافعػػة إلػػى  أمأف التسػػميـ فػػي بػػ

 .(4)صكد ينتيي حكمو فيخرج عف الكفالةفإذا حصؿ المق القاضي

 الراجِ:

الذم أراه راجحان ىك القكؿ بػأف الكفيػؿ يبػرأ بتسػميـ المكفػكؿ بنفسػو فػي أم مكػاف مػا داـ ذلػؾ 
كالتسػمـ؛ كذلػؾ ألف المقصػد مػف الكفالػة اإلحضػار كيحصػؿ ىػذا المقصػد فػي المكاف صالحان لمتسػميـ 

 المقصد ال بالمكاف.تحقؽ أم مكاف فالعبرة ب
 لك شرط تسميمو في مجمس القاضي فسممو في مكضع آخر:المسألة الثانية: 

حكػػػـ بػػػراءة الكفيػػػؿ إذا تػػػـ االشػػػتراط عمػػػى تسػػػميمو فػػػي مجمػػػس القاضػػػي اختمػػػؼ الفقيػػػاء فػػػي 
 :ثبلثة أقكاؿعمى كضع آخر فسممو في م

المقصػكد مػف شػرط التسػميـ فػي بػأف ، كاسػتدلكا (5)الحنفيػة تقػدمكبرئ الكفيؿ، كقاؿ بو م القكؿ األكؿ:
ثبػػات الحػػؽ، كىػػذا حاصػػؿ متػػى سػػممو فػػي  ، أم مكػػاف مػػف البمػػدمجمػػس القاضػػي إمكػػاف الخصػػكمة كا 

  .(6)التقييدألف الناس يعاكنكنو عمى إحضاره إلى القاضي، فبل فائدة في 

كاسػتدلكا بػأف الشػرط اقتضػى  ،(7)الحنفيػة متػأخركك  المالكيػة كالحنابمػة ال يبرأ، كقػاؿ بػو القكؿ الثاني:
فػػي إقامػػة  النػػاس تيػػاكفإلػػى ، باإلضػػافة (8)تسػػميمو فػػي مجمػػس القاضػػي فػػبل يبػػرأ إال بالكفػػاء بالشػػرط

                                                           

 ،(؛ البيػػكتي4/418المغنػػي ) ،(؛ ابػػف قدامػػة المقدسػػي14/48المجمػػكع ) ،(؛ النػػككم6/348البيػػاف ) ،العمرانػػي (1)
 (.8/254كشاؼ القناع )

(؛ ابػػػػف قدامػػػػة 3/209مغنػػػػي المحتػػػػاج ) ،(؛ الخطيػػػػب الشػػػػربيني2/242أسػػػػنى المطالػػػػب ) زكريػػػػا األنصػػػػارم، (2)
 (.8/254كشاؼ القناع ) ،(؛ البيكتي4/418المغني ) ،المقدسي

 (.6/240منح الجميؿ ) ،(؛ عميش3/344حاشية الدسكقي ) ،الدسكقي(؛ 6/12بدائع الصنائع ) ،الكاساني (3)
 (.6/12بدائع الصنائع ) ،الكاساني (4)
 (.5/293حاشية ابف عابديف ) ،(؛ ابف عابديف7/169العناية ) ،البابرتي (5)
 ،(؛ البػػابرتي1/311الجػكىرة النيػرة ) ،(؛ الزبيػػدم4/149تبيػيف الحقػائؽ ) ،الزيمعػػي(؛ 2/153المبػاب ) ،الميػداني (6)

 (.7/169العناية )
حاشػػػػػية الدسػػػػػكقي  ،(؛ الدسػػػػػكقي5/293حاشػػػػػية ابػػػػػف عابػػػػػديف ) ،(؛ ابػػػػػف عابػػػػػديف7/169العنايػػػػػة ) ،البػػػػػابرتي (7)
 (.4/248المبدع ) ،(؛ ابف مفمح4/417المغني ) ،ابف قدامة المقدسي (؛6/240منح الجميؿ ) ،(؛ عميش3/344)
 .(5/112حاشية الركض المربع ) ،(؛ النجدم254-8/253كشاؼ القناع ) ،البيكتي (8)
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اشتراط التقييد فكاف  كالفساد عمى االمتناع عف الحضكر لغمبة الفسؽ المكفكؿ بويعينكف  ألنيـالحؽ 
، كألف التسػميـ فػػي غيػر مجمػس القاضػي تسػميـ فػػي مكػاف ال قػدرة فيػو عمػػى (1)مفيػدان  بمجمػس القاضػي

أف المكفكؿ بنفسو قػد ييػرب كال ييقػدر عمػى إمسػاكو إذا  كماإثبات الحجة لغيبة شيكده أك غير ذلؾ، 
  .(2)مجمس القاضي تـ تسميمو في غير

ال فػػبل،  إف لػػـ يكػف لػػو غػرض مػػف تعيػيف مجمػػس القاضػي القػكؿ الثالػػث: كجػػب قبكلػو كيبػػرأ الكفيػؿ كا 
 .(3)كقاؿ بو الشافعية

 الراجِ:

الذم أراه راجحان ىك القكؿ الثالث كالقائؿ بأف البراءة تتبع الغرض كالمصمحة كسبب الترجيح 
 ببل ضرر بغض النظر عف المكاف. المقصكد مف الكفالة التسميـأف يرجع إلى 

فػي صػحراء أك بريػة أك مغػارة أك مػا شػابو ذلػؾ مػف  المسألة الثالثة: لك سمـ الكفيػؿ المكفػكؿ بػو
 األماكف التي ال حاكـ فييا:

اتفؽ الفقيػاء عمػى أف الكفيػؿ ال يبػرأ إذا سػمـ المكفػكؿ بػو فػي مكػاف ال حػاكـ فيػو كالصػحراء 
يقػدر المكفػكؿ بػو عمػى االمتنػاع  ، كاسػتدلكا عمػى ذلػؾ بأنيػا أمػاكف(4)كالمغارة كغير ذلؾ مف األماكف

المقصػػكد كىػػك القػػدرة عمػػى ، كبالتػػالي فػػإف (5)لعػػدـ القػػدرة عمػػى الكصػػكؿ إليػػو فػػي تمػػؾ األمػػاكف فييػػا
 فكػاف كجػكده، (6)قػاض يفصػؿ الحكػـكجػكد لعػدـ  كذلػؾ يرجػع ال يتحصؿ في تمؾ األمػاكف المحاكمة

 . (8)لمتكفؿ ةغير صالح ماكفاأل تمؾألف  ،(7)كعدمو بمنزلة كاحدة في تمؾ األماكف

                                                           

(؛ 2/153المبػاب ) ،(؛ الميػداني6/352البحػر الرائػؽ ) ،ابػف نجػيـ (؛5/293حاشية ابػف عابػديف ) ،ابف عابديف (1)
 (.7/169العناية ) ،البابرتي (؛1/311الجكىرة النيرة ) ،(؛ الزبيدم4/149تبييف الحقائؽ ) ،الزيمعي

 (.5/103الشرح الكبير ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي4/418المغني ) ،ابف قدامة المقدسي (2)
ركضػػػة  ،(؛ النػػػككم3/158الغػػػرر البييػػػة ) ،(؛ زكريػػػا األنصػػػارم3/209مغنػػػي المحتػػػاج ) ،الخطيػػػب الشػػػربيني (3)

 (.4/256الطالبيف )
مػنح  ،(؛ عمػيش7/60التػاج كاإلكميػؿ ) ،المكاؽ(؛ 6/12بدائع الصنائع ) ،(؛ الكاساني7/169العناية ) ،البابرتي (4)

(؛ ابػػػف 5/262تحفػػػة المحتػػػاج ) ،(؛ الييتمػػػي2/242،243أسػػػنى المطالػػػب ) كريػػػا األنصػػػارم،ز (؛ 6/239الجميػػػؿ )
 (.4/248المبدع ) ،(؛ ابف مفمح418-4/417المغني ) ،قدامة المقدسي

 (.6/239منح الجميؿ ) ،(؛ عميش7/60التاج كاإلكميؿ ) ،المكاؽ (5)
 (؛352-6/351البحػػر الرائػػؽ ) ،ابػػف نجػػيـ (؛6/12بػػدائع الصػػنائع ) ،(؛ الكاسػػاني7/169العنايػػة ) ،البػػابرتي (6)

 (.1/311الجكىرة النيرة ) ،الزبيدم (؛2/154المباب ) ،الميداني
 (.6/12بدائع الصنائع ) ،الكاساني (7)
 (.3/209مغني المحتاج ) ،الخطيب الشربيني؛ (3/158الغرر البيية ) ،األنصارم (8)
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 :المكفكؿ بو في بمد  ير البمد الذم تكفؿ فيو الكفيؿ سمـالمسألة الرابعة: لك 

اختمؼ الفقياء فػي بػراءة الكفيػؿ إذا سػٌمـ المكفػكؿ بػو فػي بمػد غيػر البمػد الػذم كفػؿ فيػو عمػى 
 قكليف:

حػػػدل الػػػركايتيف عنػػػد القػػػكؿ الػػػراجح عنػػػد المالكيػػػة ىػػػذا ك  يبػػػرأ، كقػػػاؿ بػػػو أبػػػك حنيفػػػة القػػػكؿ األكؿ: كا 
لمقصػكد مػف تسػميـ الػنفس ىػك الكصػكؿ إلػى الحػؽ بالمرافعػة إلػى القاضػي ، كاستدلكا بػأف ا(1)الحنابمة

فػبل يصػح كييمكػف إثبػات الحجػة فػي أم مجمػس قضػاء كىذا الغرض ممكػف االسػتيفاء مػف كػؿ قػاض 
 .(2)التعييف

أحػػد  ىػػذاك  كالشػػافعية (3)مػػف الحنفيػػة أبػػك يكسػػؼ كمحمػػد فكقػػاؿ بػػو الصػػاحبا ،ال يبػػرأ القػػكؿ الثػػاني:
لـ يسممو عمى الكجو الذم التزمو، كىك كاستدلكا بأنو ، (4)الحنابمة دعن كالركاية الراجحةقكلي المالكية 
يعػرؼ قاضػي البمػد الػذم كفػؿ فيػو  مفيد؛ الحتماؿ أف ذا الشرطكفؿ فيو، كى البمد الذمأف يسممو في 

فػػإذا سػػممو فػػي غيػػره لػػـ يػػتمكف مػػف إثبػػات الحػػؽ كمػػا لػػك يكػػكف شػػيكده فيػػو،  الحتمػػاؿ أف حادثتػػو أك
 ،أف المكفػػكؿ بػػو قػػد ييػػرب فػػي ذلػػؾ البمػػد كال يقػػدر عمػػى إمسػػاكو باإلضػػافة إلػػى ،سػػممو فػػي صػػحراء

مشػػقة فػػي تسػػميمو فػػي غيػػر ذلػػؾ عػػف ال، فضػػبلن (5)المقصػػكد كيحقػػؽ كبالتػػالي فػػإف التسػػميـ فيػػو ال يفيػػد

                                                           

 ،عمػػيش (؛1/311الجػػكىرة النيػػرة ) ،(؛ الزبيػػدم6/12بػػدائع الصػػنائع ) ،(؛ الكاسػػاني7/169العنايػػة ) ،البػػابرتي (1)
-4/417المغنػػػػي ) ،(؛ ابػػػف قدامػػػػة المقدسػػػي3/345حاشػػػية الدسػػػػكقي ) ،(؛ الدسػػػػكقي241-6/240مػػػنح الجميػػػؿ )

 (.4/248المبدع ) ،(؛ ابف مفمح418
(؛ ابػف 19/299المبسػكط ) ،(؛ السرخسػي4/149تبيػيف الحقػائؽ ) ،(؛ الزيمعي6/12بدائع الصنائع ) ،الكاساني (2)

 (.4/418المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي6/352البحر الرائؽ ) ،نجيـ
الخبلؼ بيف أبي حنيفة كصاحبيو اختبلؼ عصر كزماف كأكاف ال اختبلؼ حكـ كحجة كبرىاف، فأبك حنيفة حكـ  (3)

بػػة فػػي زمنػػو كانػػت ألىػػؿ الصػػبلح كالنػػاس كػػانكا يتعػػاكنكف عمػػى البػػر كال بػػالبراءة عنػػد التسػػميـ فػػي بمػػد آخػػر ألف الغم
يميمكف إلى الرشكة فبل يختمؼ الحاؿ بيف بمد كبمد، كصاحباه قاال ذلؾ بعدما ظير الفسؽ كالفساد بػيف النػاس كتغيػرت 

يبػرأ إذا سػمـ المكفػكؿ أحكاؿ القضاة كالعماؿ حتى أصبحكا ال يقيمكف الحؽ إال بالرشكة، فاقتضى القكؿ بأف الكفيؿ ال 
(؛ 4/149تبيػػػيف الحقػػػائؽ ) ،(؛ الزيمعػػػي6/353البحػػػر الرائػػػؽ ) ،بػػػو فػػػي بمػػػد غيػػػر البمػػػد الػػػذم كفػػػؿ فيػػػو، ابػػػف نجػػػيـ

 (.170-7/169العناية ) ،(؛ البابرتي19/299المبسكط ) ،السرخسي
(؛ 6/240،241مػػػػػنح الجميػػػػػؿ ) ،عمػػػػػيش(؛ 7/169العنايػػػػػة ) ،البػػػػابرتي(؛ 6/352البحػػػػػر الرائػػػػػؽ ) ،ابػػػػف نجػػػػػيـ (4)

(؛ ابػػػػػف قدامػػػػػة 6/348البيػػػػػاف ) ،(؛ العمرانػػػػػي14/48المجمػػػػػكع ) ،(؛ النػػػػػككم3/345حاشػػػػػية الدسػػػػػكقي ) ،الدسػػػػػكقي
 (.4/248المبدع ) ،(؛ ابف مفمح4/417المغني ) ،المقدسي

ط المبسػػػػػػػك  ،(؛ السرخسػػػػػػي353-6/352البحػػػػػػر الرائػػػػػػػؽ ) ،(؛ ابػػػػػػف نجػػػػػػػيـ4/149تبيػػػػػػيف الحقػػػػػػػائؽ ) ،الزيمعػػػػػػي (5)
؛ (2/154المبػػػػػػاب ) ،الميػػػػػػداني (؛6/12بػػػػػػدائع الصػػػػػػنائع ) ،الكاسػػػػػػاني(؛ 7/169العنايػػػػػػة ) ،(؛ البػػػػػػابرتي19/299)

 (.4/418المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي1/311الجكىرة النيرة ) ،الزبيدم
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 .(1)غرض في تسممو في عيف ذلؾ البمد قد يككف لوكما أنو البمد، 
   الراجِ:

مػػف خػػبلؿ مػػا سػػبؽ فػػإنني أرل تػػرجيح القػػكؿ الثػػاني كالقائػػؿ بػػأف الكفيػػؿ ال يبػػرأ بالتسػػميـ فػػي 
 د الذم كفؿ فيو لؤلسباب التالية:مغير الب

 التسميـ في غير البمد الذم تكفؿ فيو.نظران لممشقة الحاصمة مف كراء  .1

 باإلضافة إلى أنو قد يككف لممكفكؿ لو غرض مف تسميمو في عيف بمد الكفالة. .2

 كقد ال يتكفر شيكد في البمد اآلخر كبالتالي ال يتمكف مف إثبات الحؽ. .3
 المسألة الخامسة: لك سمـ المكفكؿ بو قبؿ األجؿ:

 المكفكؿ بو قبؿ األجؿ عمى قكليف: اختمؼ الفقياء في براءة الكفيؿ إذا سٌمـ
حتى يككف ىنػاؾ كقػت يتسػع  جؿ حؽ الكفيؿاألكاستدلكا بأف ، (2)كقاؿ بو الحنفية ،يبرأ القكؿ األكؿ:
  .(3)فمو إسقاطو كالديف المؤجؿ إذا قضاه المديكف قبؿ الحمكؿ لمطالبتو فيو

المكفكؿ لو لـ يستحؽ التسميـ ألف األجؿ لـ ، كاستدلكا بأف (4)ال يبرأ، كقاؿ بو المالكية القكؿ الثاني:
 .(5)يحؿ، فبل يفيد إحضار المكفكؿ بو كىك ال يستحؽ تسممو

ف لػـ يكػف فػي قبكلػو كال يبرأ الكفيؿ لـ يمزمو قبكلو (6)إف كاف عميو في قبكلو ضرر ثالث:القكؿ ال ، كا 
، كاسػتدلكا بأنػو كمػػف أتػى بالػديف قبػػؿ (7)الشػػافعية كالحنابمػة ، كقػاؿ بػوكيبػػرأ الكفيػؿ ضػرر يمزمػو قبكلػو

                                                           

 (.14/48المجمكع ) ،(؛ النككم6/348البياف ) ،العمراني (1)
 (.2/180االختيار ) ،المكصمي(؛ 6/351البحر الرائؽ ) ،ابف نجيـ (2)
 (.2/180االختيار ) ،المكصمي(؛ 6/351البحر الرائؽ ) ،ابف نجيـ (3)
 (.2/168ج/م3شرح التمقيف )ج ،(؛ المازرم7/59التاج كاإلكميؿ ) ،(؛ المكاؽ6/240منح الجميؿ ) ،عميش (4)
 (.2/168ج/م3شرح التمقيف )ج ،(؛ المازرم7/59التاج كاإلكميؿ ) ،المكاؽ (5)
كالضػػرر أف تكػػكف بينتػػو بػػالحؽ غائبػػةن كحجتػػو متعػػذرةن أك لػػـ يكػػف اليػػـك يػػـك مجمػػس الحكػػـ لمحػػاكـ أك كػػاف الػػديف  (6)

المغنػي  ،(؛ ابػف قدامػة المقدسػي5/499بحر المػذىب ) ،مؤجؿ ال يمكف اقتضاؤه منو أك ىناؾ ظالـ يمنعو، الركياني
 (.4/248المبدع ) ،ح(؛ ابف مفم5/113حاشية الركض المربع ) ،(؛ النجدم4/417)
حاشػية  ،(؛ النجػدم14/52المجمػكع ) ،(؛ النػككم6/350البياف ) ،(؛ العمراني5/499بحر المذىب ) ،الركياني (7)

 (.4/248المبدع ) ،(؛ ابف مفمح4/417المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي5/113الركض المربع )
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، فػبل بػد مػف (2)مػع الضػرر ألنو ال يحصؿ لػو غرضػوك  (1)يمزمو القبكؿ إذا لـ يكف عميو ضرر حمكلو
 انتفاء الضرر حتى تتحقؽ البراءة.

 الراجِ:

مػػف خػػبلؿ السػػابؽ فػػإنني أرل أف القػػكؿ الػػراجح ىػػك القػػكؿ الثالػػث كالقائػػؿ ببػػراءة الكفيػػؿ عنػػد 
الضرر كذلؾ ألف المقصد كالغرض مف الكفالػة اإلحضػار كيحصػؿ كيتحقػؽ ىػذا الغػرض قبػؿ انتفاء 

ال فبل يبرأ الكفيؿ كال يتحقؽ معنى التسميـ.  األجؿ إذا لـ يترتب عميو ضرر كا 

 نفسو لممكفكؿ لو: بوالمسألة السادسة: لك سّمـ المكفكؿ 

 المالكيػػة، إال أف (3)لممكفػػكؿ لػػو اتفػػؽ الفقيػػاء عمػػى أف الكفيػػؿ يبػػرأ إذا سػػمـ المكفػػكؿ بػػو نفسػػو
مطالػػػب عمػػػى بػػػراءة الكفيػػػؿ بػػػأف المكفػػػكؿ بػػػو  ، كاسػػػتدؿ الفقيػػػاء(4)أف تكػػػكف بػػػأمر الكفيػػػؿ اشػػػترطكا

بغػض النظػر أكػػاف  بالحضػكر فعنػدما سػٌمـ نفسػو أتػى بمػا يمػـز الكفيػؿ فبػرأ الكفيػؿ ألف األصػؿ األداء
المكفكؿ عنو الديف فإنو  أدلكما لك  نفسو أصبح المكفكؿ بو كعندما سٌمـمف الكفيؿ أك المكفكؿ بو، 

 .(5)يبرأ الكفيؿ

                                                           

 (.5/499بحر المذىب ) ،الركياني (1)
 (.5/113حاشية الركض المربع ) ،(؛ النجدم4/417المغني ) ،ابف قدامة المقدسي (2)
(؛ 6/465الحػػاكم الكبيػػر ) ،(؛ المػػاكردم7/171العنايػػة ) ،(؛ البػػابرتي7/162شػػرح فػػتح القػػدير ) ،ابػػف اليمػػاـ (3)

 ،(؛ البيػػػػكتي3/345حاشػػػػية الدسػػػػكقي ) ،(؛ الدسػػػػكقي6/240مػػػػنح الجميػػػػؿ ) ،(؛ عمػػػػيش14/51المجمػػػػكع ) ،النػػػػككم
 (.4/249المبدع ) ،( ابف مفمح8/254ع )كشاؼ القنا

 (.7/59التاج كاإلكميؿ ) ،(؛ المكاؽ3/345حاشية الدسكقي ) ،(؛ الدسكقي6/240منح الجميؿ ) ،عميش (4)
(؛ 2/180االختيػػار ) ،(؛ المكصػػمي7/171،172العنايػػة ) ،(؛ البػػابرتي7/162شػػرح فػػتح القػػدير ) ،ابػػف اليمػػاـ (5)

(؛ 5/112حاشػػػية الػػػركض المربػػػع ) ،(؛ النجػػػدم14/51المجمػػػكع ) ،(؛ النػػػككم10/173كفايػػػة النبيػػػو ) ،ابػػػف الرفعػػػة
 (.8/254كشاؼ القناع ) ،(؛ البيكتي2/132شرح منتيى اإلرادات ) ،البيكتي
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 الثاني المبحث
 أحكاـ مف بو يتعمؽ كما ،(1)باإلبراء االنتياء

 ييعتبر اإلبراء أحد الطرؽ الذم تنتيي بيا الكفالة، كالتفصيؿ عمى النحك التالي:

 المكفكؿ عنو:إبراء المكفكؿ لو أكالن: 
اتفػػػػؽ الفقيػػػػاء عمػػػػى أنػػػػو إذا أبػػػػرأ المكفػػػػكؿ لػػػػو المكفػػػػكؿ عنػػػػو بػػػػرئ كػػػػؿ مػػػػف المكفػػػػكؿ عنػػػػو 

 ، كاستدلكا بما لي:(2)كالكفيؿ

ذا برئ األصؿ برئ الفرع كىك الكفيؿ ألنو  ،الحؽ سقط عف األصؿ كىك المكفكؿ عنو .1 كا 
 .(3)تبع لو

إبراء زالت الكثيقة، كػ الذم عميو الحؽ عنومكفكؿ ال برأأي ، فإذا إلثبات الحؽ كثيقةالكفالة  .2
 . (4)الرىفالراىف ييسقط 

صػيؿ ألف بػراءة األاألصػؿ الػذم عميػو الػديف بػرئ مػف كفمػو  أيبرأالديف عمى األصؿ فإذا  .3
 . (5)تكجب براءة الكفيؿ

 

                                                           

لتخميػػة اإلبػػراء مصػػدر أبػػرأ، كييػػراد بػػو معػػاني منيػػا: اإلسػػقاط كالتباعػػد كا تعريػػؼ اإلبػػراء: أكالن: اإلبػػراء فػػي المغػػة: (1)
(؛ 1/46المعجػـ الكسػيط ) ،كالتخميص، فييقاؿ أبرأ فبلف فبلنػان مػف حػؽ لػو عميػو إذا خمصػو منػو، مجمػع المغػة العربيػة

حقيقػػة اإلبػػراء عنػػد الفقيػػاء تػػدكر حػػكؿ معنػػى اإلسػػقاط  ثانيػػان: اإلبػػراء فػػي االصػػطالح:(، 33الكميػػات )ص ،الكفػػكم
حاشػػػػػية الجمػػػػػؿ  ،(؛ الجمػػػػػؿ4/99حاشػػػػػية الدسػػػػػكقي ) ،(؛ الدسػػػػػكقي5/277بػػػػػدائع الصػػػػػنائع ) ،كالتمميػػػػػؾ، الكاسػػػػػاني

 (.3/69الكافي ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي3/382)
مػػػػػػنح الجميػػػػػػؿ  ،(؛ عمػػػػػػيش7/180شػػػػػػرح فػػػػػػتح القػػػػػػدير ) ،(؛ ابػػػػػػف اليمػػػػػػاـ6/13بػػػػػػدائع الصػػػػػػنائع ) ،الكاسػػػػػػاني (2)
كفايػة النبيػو  ،(؛ ابػف الرفعػة6/324البياف ) ،العمراني (؛2/818عقد الجكاىر الثمينة ) ،(؛ ابف شاس6/216،217)
 (.2/134الكافي ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي5/108حاشية الركض المربع ) ،(؛ النجدم15/452)
الغػػػػرر البييػػػػة  ،(؛ زكريػػػػا األنصػػػػارم5/172العزيػػػػز شػػػػرح الػػػػكجيز ) ،(؛ الرافعػػػػي2/181االختيػػػػار ) ،المكصػػػػمي (3)
(؛ ابػف 4/409المغنػي ) ،(؛ ابػف قدامػة المقدسػي14/28المجمكع ) ،(؛ النككم6/324البياف ) ،(؛ العمراني3/161)

 (.2/134الكافي ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي4/234المبدع ) ،مفمح
(؛ 4/234المبػػدع ) ،(؛ ابػػف مفمػػح4/409المغنػػي ) ،(؛ ابػػف قدامػػة المقدسػػي6/445الحػػاكم الكبيػػر ) ،المػػاكردم (4)

 (. 2/124رادات )شرح منتيى اإل ،(؛ البيكتي5/101المربع )حاشية الركض  ،النجدم
 (.7/192العناية ) ،(؛ البابرتي7/180شرح فتح القدير ) ،ابف اليماـ (5)
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لػـ يبػؽ فػػي ممػا فػي ذمتػػو  المكفػكؿ عنػػو بػرأفػإذا أي  مكفػكؿ عنػػومػا فػػي ذمػة ال كفػؿالكفيػؿ  .4
  .(1)شيء تعكد الكفالة إليو وذمت

كقػػػد بطػػػؿ الضػػػماف  _كىػػػذا فػػػي كفالػػػة األمػػػكاؿ_ مكفػػػكؿ عنػػػوالكفالػػػة بمضػػػمكف عمػػػى ال .5
  .(2)كيبرأ الكفيؿ باإلبراء فينتيي حكـ الكفالة

 ثانيان: إبراء المكفكؿ لو الكفيؿ:
المكفػػكؿ  حػػؽ ، كاسػػتدلكا بػػأف الحػػؽ(3)عمػػى أف الكفيػػؿ يبػػرأ إذا أبػػرأه المكفػػكؿ لػػو اتفػػؽ الفقيػػاء . أ

 . (4)كالديف ، فيسقط بإسقاطولو

، كاسػتدلكا بمػا (5)كاتفؽ الفقياء عمى أف المكفكؿ لػو إذا أبػرأ الكفيػؿ فإنػو ال يبػرأ المكفػكؿ عنػو . ب
 يمي:

ذا إذا بػػرئ األصػػؿ بػػرئ الفػػرع، ألف القاعػػدة  ؛(6)المكفػػكؿ عنػػو أصػػؿ، فػػبل يبػػرأ بػػإبراء التبػػع .1 كا 
لعدـ تبعيتػو ؛ (7)عنو إف أبرئ الكفيؿ لـ يبرأ المكفكؿبالتالي فإنو ك برئ الفرع لـ يبرأ األصؿ؛ 

 . (8)لو

، كػػالرىف إذا مكفػػكؿ عنػػوكثيقػػة انحمػػت مػػف غيػػر اسػػتيفاء الػػديف منيػػا، فمػػـ تبػػرأ ذمػػة الالكفالػػة  .2
  .(9)انفسخ مف غير استيفائو

                                                           

 (.7/192العناية ) ،(؛ البابرتي6/11بدائع الصنائع ) ،(؛ الكاساني1/314الجكىرة النيرة ) ،الزبيدم (1)
 (.6/13بدائع الصنائع ) ،الكاساني (2)
(؛ 6/217مػػنح الجميػػؿ ) ،(؛ عمػػيش14_6/11بػػدائع الصػػنائع ) ،(؛ الكاسػػاني1/314الجػػكىرة النيػػرة ) ،الزبيػػدم (3)

 ،(؛ ابػػػف مفمػػػح4/421المغنػػػي ) ،(؛ ابػػػف قدامػػػة المقدسػػػي6/324البيػػػاف ) ،(؛ العمرانػػػي14/51المجمػػػكع ) ،النػػػككم
 (.4/234المبدع )

 (.5/105الشرح الكبير ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي4/421المغني ) ،ابف قدامة المقدسي (4)
عقػػػد الجػػػكاىر الثمينػػػة  ،(؛ ابػػػف شػػػاس6/217مػػػنح الجميػػػؿ ) ،(؛ عمػػػيش13-6/11بػػػدائع الصػػػنائع ) ،الكاسػػػاني (5)
المغنػػػي  ،(؛ ابػػػف قدامػػػة المقدسػػػي10/154كفايػػػة النبيػػػو ) ،(؛ ابػػػف الرفعػػػة6/324البيػػػاف ) ،العمرانػػػي (؛2/818)
 (.2/134الكافي ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي4/409)
حاشػػػػية الػػػػركض المربػػػػع  ،(؛ النجػػػػدم4/409المغنػػػػي ) ،(؛ ابػػػػف قدامػػػػة المقدسػػػػي4/234المبػػػػدع ) ،ابػػػػف مفمػػػػح (6)
(5/101.) 
 (.9/209الشرح الممتع ) ،العثيميف (7)
 (.2/124رادات )ح منتيى اإلشر  ،البيكتي (8)
 (.5/101حاشية الركض المربع ) ،؛ النجدم(4/409غني )الم ،ف قدامة المقدسياب (9)
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نما المطالبة _كىذا عمى رأم الحنفية_ يفالكفيؿ ليس عميو د .3 سػقاط كا  ال يكجػب  المطالبػة، كا 
لكػف يخػرج ك  فكػذا بقػاءن  ابتداءن  الكفيؿ بدكف مكفكؿ عنومكجكد عمى اللديف ألف ا سقكط الديف

 .(1)ييالكفيؿ عف الكفالة ألف حكـ الكفالة حؽ المطالبة عف الكفيؿ فإذا سقط تنت

كسػػػقكط الحػػػؽ ال يسػػػتمـز إبػػػراء ، بسػػػبب سػػػقكط الحػػػؽ بػػػاإلبراء إسػػػقاط لمكثيقػػػة كفيػػػؿال إبػػػراء .4
 .(2)فػػػػػػػػػػإف الػػػػػػػػػػراىف ال يبػػػػػػػػػػرأ كػػػػػػػػػػالمرتيف إذا أسػػػػػػػػػػقط حقػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػرىف المكفػػػػػػػػػػكؿ عنػػػػػػػػػػو

                                                           

االختيػػػػار  ،(؛ المكصػػػػمي157-4/156تبيػػػػيف الحقػػػػائؽ ) ،(؛ الزيمعػػػػي7/180شػػػػرح فػػػػتح القػػػػدير ) ،ابػػػػف اليمػػػػاـ (1)
 (.7/193العناية ) ،(؛ البابرتي14-13-6/11بدائع الصنائع ) ،(؛ الكاساني2/181)
الغػػػػرر البييػػػػة  ،(؛ زكريػػػػا األنصػػػػارم4/459نيايػػػػة المحتػػػػاج ) ،(؛ الرممػػػػي6/445الحػػػػاكم الكبيػػػػر ) ،المػػػػاكردم (2)
البياف  ،العمراني ؛(5/172العزيز شرح الكجيز ) ،(؛ الرافعي3/216مغني المحتاج ) ،(؛ الخطيب الشربيني3/161)
 (.14/28المجمكع ) ،(؛ النككم6/324)
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 الثالث المبحث
 أحكاـ مف بو يتعمؽ كما بالمكت، االنتياء

، كالحديث سػيككف عػف عمى المكت كأحد طرؽ انتياء الكفالةفي ىذا المبحث سيتـ التعرؼ 
 الكفيؿ كالمكفكؿ عنو كالمكفكؿ لو عمى النحك التالي:مكت 

 أكالن: مكت الكفيؿ:
مالػػو يصػػمح  بػػأفكاسػػتدلكا ، (1)ال تبطػػؿ بمػػكت الكفيػػؿ بالمػػاؿ اتفػػؽ الفقيػػاء عمػػى أف الكفالػػة

كمػاؿ الكفيػؿ صػالح لػذلؾ فيؤخػذ مػف تركتػو ثػـ  ،، إذ المقصكد إيفاء حؽ المكفكؿ لو بالمػاؿعنو نائبان 
فػػي حكػػـ انتيػػاء ، فػػي حػػيف اختمفػػكا (2)ترجػػع كرثتػػو بػػذلؾ عمػػى المكفػػكؿ عنػػو إذا كانػػت الكفالػػة بػػأمره

 بمكت الكفيؿ عمى قكليف: النفس كفالة
 .(3)كالشافعية كتنتيي، كقاؿ بو الحنفية بالنفس ت الكفيؿ تبطؿ الكفالةإذا ما القكؿ األكؿ:

 .(4)ابف سريج مف الشافعيةك  المالكية كالحنابمة كقاؿ بو ،ال تبطؿتبقى الكفالة ك  الثاني:القكؿ 

 أدلة األقكاؿ:

 القكؿ األكؿ: دليؿ

اسػػػتدؿ أصػػػحاب القػػػكؿ األكؿ كالقػػػائمكف بػػػبطبلف كفالػػػة الػػػنفس إذا مػػػات الكفيػػػؿ بػػػدليؿ مػػػف  
 المعقكؿ:

                                                           

(؛ 6/28شػرح مختصػر خميػؿ ) ،(؛ الخرشػي7/161شرح فتح القػدير ) ،(؛ ابف اليماـ7/171العناية ) ،البابرتي (1)
(؛ زكريػا 3/161الغػرر البييػة ) ،(؛ زكريػا األنصػارم6/217مػنح الجميػؿ ) ،(؛ عمػيش7/43التػاج كاإلكميػؿ ) ،المكاؽ

شػػػػػػرح منتيػػػػػػى اإلرادات  ،(؛ البيػػػػػػكتي8/256كشػػػػػػاؼ القنػػػػػػاع ) ،(؛ البيػػػػػػكتي2/247أسػػػػػػنى المطالػػػػػػب ) ،األنصػػػػػػارم
(2/132.) 
(؛ ابػػػػف 6/353البحػػػػر الرائػػػؽ ) ،(؛ ابػػػػف نجػػػيـ4/149تبيػػػػيف الحقػػػائؽ ) ،(؛ الزيمعػػػي7/171العنايػػػػة ) ،البػػػابرتي (2)

 (.7/161شرح فتح القدير ) ،(؛ ابف اليماـ5/292حاشية ابف عابديف ) ،عابديف
(؛ 2/297درر الحكػػػػاـ ) ،(؛ مػػػػبل خسػػػػرك4/149تبيػػػػيف الحقػػػػائؽ ) ،(؛ الزيمعػػػػي2/180االختيػػػػار ) ،المكصػػػػمي (3)

 (.5/503بحر المذىب ) ،(؛ الركياني6/466الحاكم الكبير ) ،(؛ الماكردم4/258ركضة الطالبيف ) ،النككم
(؛ 6/217مػػػنح الجميػػػؿ ) ،(؛ عمػػػيش7/43التػػػاج كاإلكميػػػؿ ) ،(؛ المػػػكاؽ6/28شػػػرح مختصػػػر خميػػػؿ ) ،الخرشػػػي (4)

(؛ ابػف 5/503بحػر المػذىب ) ،(؛ الركيػاني6/466الحػاكم الكبيػر ) ،(؛ المػاكردم4/258البيف )ركضة الط ،النككم
 (.2/185اإلقناع ) ،(؛ الحجاكم8/256كشاؼ القناع ) ،(؛ البيكتي4/249المبدع ) ،مفمح
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نما يخمفكنو فيما لو  كالكرثة ،لحصكؿ العجز كعدـ القدرة عمى تسميـ المكفكؿ بو لـ يتكفمكه كا 
 .(1) ال فيما عميو

 ُيعترض عميو:

سػػممنا بػػذلؾ إذا كانػػت الكفالػػة بػػالنفس كلػػـ يكػػف سػػببيا مػػاالن، فػػإذا كانػػت الكفالػػة بسػػبب المػػاؿ 
  .(2) فميؤد الديف مف مالو

 عميو: ُيجاب

ال  المكفػػكؿ لػػومالػػو ال يصػػمح إليفػػاء ىػػذا الكاجػػب كىػػك إحضػػار المكفػػكؿ بػػو كتسػػميمو إلػػى 
  .(3) ؛ ألنو لـ يمتـز الماؿ، كال نيابة؛ ألنو ال ينكب عف النفسلةأصا

 أدلة القكؿ الثاني:

استدؿ أصحاب القكؿ الثػاني كالقػائمكف بعػدـ بطػبلف كفالػة الػنفس إذا مػات الكفيػؿ بأدلػة مػف 
 السنة كالقياس كالمعقكؿ عمى النحك التالي:

 مف السنة:

اًرـه » أنو قاؿ: عف الرسكؿ   ما ركاه أبك أمامة ـي غى  .(4)«الزًَّعي
 كجو الداللة:

بػالنفس أحػد نػكعي الكفالػة  كالكفالػة ألف الزعيـ غػاـر بالكفالػة، ال تبطؿ بمكت الكفيؿ الكفالة
  .(5)فبل تبطؿ بمكت الكفيؿ

 

                                                           

(؛ 2/297درر الحكػػػاـ ) ،(؛ مػػػبل خسػػػرك1/311الجػػػكىرة النيػػػرة ) ،الزبيػػػدم (؛2/180االختيػػػار ) ،المكصػػػمي (1)
 ،(؛ ابػػف اليمػػاـ6/353البحػػر الرائػػؽ ) ،(؛ ابػػف نجػػيـ4/149تبيػػيف الحقػػائؽ ) ،(؛ الزيمعػػي2/154المبػػاب ) ،الميػػداني

 (.7/161شرح فتح القدير )
 (.7/170العناية ) ،البابرتي (2)
(؛ 2/154المبػػػاب ) ،ني(؛ الميػػػدا312-1/311الجػػػكىرة النيػػػرة ) ،(؛ الزبيػػػدم171-7/170العنايػػػة ) ،البػػػابرتي (3)

(؛ مبل 7/161شرح فتح القدير ) ،(؛ ابف اليماـ6/353البحر الرائؽ ) ،(؛ ابف نجيـ4/149تبييف الحقائؽ ) ،الزيمعي
 (.2/297درر الحكاـ ) ،خسرك

 (.15صسبؽ تخريجو ) (4)
 (.2/132رادات )شرح منتيى اإل ،(؛ البيكتي5/112حاشية الركض المربع ) ،النجدم (5)
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 مف القياس:
الكفيػػؿ  الكفالػػة بػػالنفس ال تبطػػؿ بمػػكت الكفيػػؿ قياسػػان عمػػى عػػدـ بطػػبلف كفالػػة المػػاؿ بمػػكت

  .(1)بجامع أف كبلن منيما كفالة
 مف المعقكؿ:

فبل  (2)_إذا كانت كفالة النفس بسبب ماؿ_ تعمؽ بالتركةيقد تفضي إلى ماؿ  الكفالة بالنفس
 تبطؿ.
 الراجِ:

بعد العرض السابؽ فالذم أراه راجحان ىك القكؿ بانتياء كفالة النفس بمكت الكفيؿ كذلؾ ألف 
المكفكؿ بو فإذا مات الكفيؿ حصػؿ العجػز عػف تحقيػؽ مقصػد الكفالػة فبطمػت المقصد منيا إحضار 

 كانتيت.
  ثانيان: مكت المكفكؿ عنو:

 .(4)(3)اتفؽ الفقياء عمى أف كفالة الماؿ ال تبطؿ بمكت المكفكؿ عنو
 ثالثان: مكت المكفكؿ لو:

مػػكت  كاختمفػػكا فػػي ،(5)فػػي كفالػػة المػػاؿ ال ييبطميػػا اتفػػؽ الفقيػػاء عمػػى أف مػػكت المكفػػكؿ لػػو
 عمى قكليف: ىؿ ييبطميا أـ ال كفالة النفس المكفكؿ لو في
القػػػكؿ ىػػػذا ك  كالشػػػافعية كالحنابمػػػة كال يبػػػرأ الكفيػػػؿ، كقػػػاؿ بػػػو الحنفيػػػة الكفالػػػة ال تبطػػػؿ القػػػكؿ األكؿ:

 .(6)األظير البف سريج الشافعي

                                                           

 (.2/132رادات )شرح منتيى اإل ،البيكتي (1)
 (.5/503بحر المذىب ) ،(؛ الركياني6/466الحاكم الكبير ) ،(؛ الماكردم4/258ركضة الطالبيف ) ،النككم (2)
بحػر المػذىب  ،(؛ الركيػاني18/41،42الجػامع لمسػائؿ المدكنػة ) ،(؛ الصػقمي6/11بدائع الصػنائع ) ،الكاساني (3)
 (.9/186الشرح الممتع ) ،(؛ العثيميف5/468)
 (.151صفي كفالة النفس سبؽ الحديث عنو ) مكفكؿ عنومكت ال (4)
أسػػػػنى  ،(؛ زكريػػػػا األنصػػػػارم3/334حاشػػػػية الدسػػػػكقي ) ،(؛ الدسػػػػكقي7/161شػػػػرح فػػػػتح القػػػػدير ) ،ابػػػػف اليمػػػػاـ (5)

 (.8/256كشاؼ القناع ) ،(؛ البيكتي2/244المطالب )
 ،(؛ النككم4/149تبييف الحقائؽ ) ،(؛ الزيمعي1/311الجكىرة النيرة ) ،(؛ الزبيدم2/180االختيار ) ،المكصمي (6)

 ،(؛ ابػف الرفعػة5/503بحػر المػذىب ) ،(؛ الركيػاني6/466الحػاكم الكبيػر ) ،(؛ المػاكردم4/258ركضة الطػالبيف )
شػػرح منتيػػى  ،(؛ البيػػكتي2/185اإلقنػػاع ) ،(؛ الحجػػاكم8/256كشػػاؼ القنػػاع ) ،(؛ البيػػكتي10/175كفايػػة النبيػػو )

 (.2/132اإلرادات )
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 .(1)تبطؿ الكفالة كقاؿ بو ابف سريج مف الشافعية القكؿ الثاني:

ال فػبل إف كاف لممكفكؿ لوالقكؿ الثالث:  قػكؿ آخػر البػف كىػذا  ،كصي أك عميو ديف بقيت الكفالػة، كا 
 .(2)سريج الشافعي
 أدلة األقكاؿ:

 أدلة القكؿ األكؿ:

اسػػػتدؿ أصػػػحاب القػػػكؿ األكؿ كالقػػػائمكف بعػػػدـ بطػػػبلف الكفالػػػة بمػػػكت المكفػػػكؿ لػػػو بأدلػػػة مػػػف 
 القياس كالمعقكؿ عمى النحك التالي:

 القياس:مف 

  .(3)كفالة الماؿ في عدـ بطبلنيا بمكت المكفكؿ لو بجامع أف كبلن منيما كفالةقياسان عمى 
 مف المعقكؿ:

كالكرثػػة يخمفػػكف المكفػػكؿ لػػو فػػي المطالبػػة  ،(4)عػػف إحضػػار المكفػػكؿ بػػو الكفيػػؿ غيػػر عػػاجز
الكفالػػػة بمػػػكت  ، فػػػبل تبطػػػؿ(5)كىػػػك قػػػائمكف مقامػػػو فػػػي اسػػػتيفائو ألنػػػو أصػػػبح ميراثػػػان ليػػػـ ألنػػػو حقػػػو،
 المكفكؿ لو.

 أدلة القكؿ الثاني:

المعقػكؿ مػف استدؿ أصحاب القكؿ الثاني كالقائمكف ببطبلف الكفالة بمكت المكفكؿ لو بػدليؿ 
  .(6)ضعيفة فبل نحكـ بثبكتياتيصبح  الكفالة بمكت صاحب الحؽكىك أف 

                                                           

 (.10/176كفاية النبيو ) ،(؛ ابف الرفعة5/166العزيز شرح الكجيز ) ،الرافعي (1)
 (.10/176كفاية النبيو ) ،(؛ ابف الرفعة5/166العزيز شرح الكجيز ) ،الرافعي (2)
العزيػػز شػػرح  ،(؛ الرافعػػي2/244أسػػنى المطالػػب ) ،(؛ زكريػػا األنصػػارم7/161شػػرح فػػتح القػػدير ) ،ابػػف اليمػػاـ (3)

شػػرح منتيػػى  ،(؛ البيػػكتي8/256كشػػاؼ القنػاع ) ،(؛ البيػػكتي10/175كفايػة النبيػػو ) ،( ابػػف الرفعػػة5/166الػكجيز )
 (.5/112حاشية الركض المربع ) ،(؛ النجدم2/132االرادات )

 (.7/161شرح فتح القدير ) ،(؛ ابف اليماـ2/180ر )االختيا ،المكصمي (4)
(؛ 379-6/353البحػر الرائػؽ ) ،(؛ ابف نجيـ4/150تبييف الحقائؽ ) ،(؛ الزيمعي2/180االختيار ) ،المكصمي (5)

العزيػز شػرح الػكجيز  ،(؛ الرافعػي2/244أسػنى المطالػب ) ،(؛ زكريا األنصارم7/161شرح فتح القدير ) ،ابف اليماـ
 (.10/175كفاية النبيو ) ،بف الرفعة( ا5/166)
 (.10/176كفاية النبيو ) ،(؛ ابف الرفعة5/166العزيز شرح الكجيز ) ،الرافعي (6)
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 أدلة القكؿ الثالث:

الكفالػػة بمػػكت المكفػػكؿ لػػو إذا لػػـ يكػػف لػػو اسػػتدؿ أصػػحاب القػػكؿ الثالػػث كالقػػائمكف بػػبطبلف 
إف كػاف لػو كصػي أك عميػو ديػف بقيػت الكفالػة؛  كصي أك لـ يكػف عميػو ديػف بػدليؿ المعقػكؿ كىػك أنػو

ف لػػـ يكػػف كصػػي كال ديػػف انقطعػػت كبطمػػت  ألف الكصػػي نائبػػو، كتمػػس حاجتػػو إلػػى قضػػاء الػػديف، كا 
  .(1)الكفالة
 الراجِ:

مػػػف خػػػبلؿ مػػػا سػػػبؽ فػػػإنني أرل رجحػػػاف القػػػكؿ األكؿ كالقائػػػؿ بعػػػدـ بيطػػػبلف الكفالػػػة بمػػػكت 
نمػا ينتقػؿ لكرثتػو فػبل تبطػؿ الكفالػة ألف محػؿ المكفكؿ لو، كذلؾ يرجع إلى أف  حقو ال يسقط بمكتو كا 

 الكفالة انتقؿ كلـ يبرأ.
  :مسألة

إذا مػات المكفػكؿ لػو بأنػو يجػب عمػى الكفيػؿ أف  عمػى أنػو طبلف الكفالةبي  ـاتفؽ القائمكف بعد
الكرثػػة ك ، كاسػػتدلكا بػػأف الكفيػػؿ غيػػر عػػاجز عػػف التسػػميـ (2)المكفػػكؿ عنػػو إلػػى كرثػػة المكفػػكؿ لػػو يسػػمـ

  .(3)كسائر حقكقوالنتقاؿ الحؽ إلييـ  فيقيمكف مقامو كالمكفكؿ لو في المطالبة

                                                           

 (.10/176كفاية النبيو ) ،(؛ ابف الرفعة5/166العزيز شرح الكجيز ) ،الرافعي (1)
(؛ 8/256كشػػػاؼ القنػػػاع ) ،البيػػػكتي(؛ 6/354البحػػػر الرائػػػؽ ) ،(؛ ابػػػف نجػػػيـ1/312الجػػػكىرة النيػػػرة ) ،الزبيػػػدم (2)

 (.2/185اإلقناع ) ،الحجاكم
 ،(؛ ابػػف نجػػيـ4/150تبيػػيف الحقػػائؽ ) ،(؛ الزيمعػػي2/154المبػػاب ) ،(؛ الميػػداني2/180االختيػػار ) ،المكصػػمي (3)

(؛ زكريػػا 5/166العزيػػز شػػرح الػػكجيز ) ،(؛ الرافعػػي7/161شػػرح فػػتح القػػدير ) ،(؛ ابػػف اليمػػاـ6/356البحػػر الرائػػؽ )
 (.2/185اإلقناع ) ،(؛ الحجاكم8/256كشاؼ القناع ) ،(؛ البيكتي2/244أسنى المطالب ) ،األنصارم
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 الخاتمة

إلييا مف خبلؿ ىذا البحث،  كخميصت تشتمؿ عمى أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصمت
 كبيانيا عمى النحك التالي:

 أكالن: النتائج:
 كىك مف العقكد البلزمة لطرؼ كاحد أال كىك الكفيؿ. عقد الكفالة تبرع ابتداءن معاكضة انتياءن، .1

دالة عمى االلتزاـ كأال تككف  مككنة مف إيجاب كقبكؿ،ييشترط في صيغة عقد الكفالة أف تككف  .2
 مؤقتة إلى أجؿ مجيكؿ جيالة فاحشة كأال تككف معمقة عمى شرط غير مبلئـ لمقتضى العقد.

 تجكز كفالة األخرس باإلشارة الميفيمة كالكتابة بناءن عمى الراجح.  .3

كال إذا كانت مالية بناءن عمى الراجح مف أقكاؿ الفقياء،  لسفوالمحجكر عميو ال تجكز كفالة  .4
تجكز كفالة المريض مرض المكت بما زاد عف الثمث باتفاؽ الفقياء، كتجكز كفالة المرأة بدكف 

 إذف زكجيا إال أنو ييستحب إذنو مف باب األدب كحسف العشرة عمى الراجح.

بناءن عمى الراجح، كاشترط الحنفية أف يككف ييشترط في المكفكؿ لو أف يككف معمكمان لمكفيؿ  .5
أف يككف معمكمان  في المكفكؿ عنو ييشترط كأف يككف قبكلو في مجمس العقد، ك بالغان عاقبلن 

 لمكفيؿ كىك الراجح مف أقكاؿ الفقياء.

 تصح كفالة الميت المفمس عمى الراجح مف أقكاؿ الفقياء بسبب بقاء الديف عميو بعد مكتو. .6

دكد كالقصاص: ىي التزاـ ضـ ذمة إلى ذمة في الدية أك إحضار بدف مف عميو الكفالة في الح .7
 حد أك قصاص أك دية.

لمكفالة في الحدكد كالقصاص نكعاف: كفالة ماؿ الدية، ككفالة نفس مف عميو حد أك قصاص  .8
 أك دية.

الكفالة في الحدكد كالقصاص تتبلءـ مع ركح الشريعة كمقاصدىا مف رفع الحرج عف العباد  .9
 التيسير عمييـ كتحقيؽ مصالحيـ كحقف دمائيـ كطمأنينة نفكسيـ كمنع كقكع المنازعات بينيـ.ك 

تصح كفالة دية الخطأ عمى الراجح مف أقكاؿ كما تصح كفالة دية العمد باتفاؽ الفقياء،  .10
 الفقياء.
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 اتفؽ الفقياء عمى عدـ صحة كفالة بدف مف عميو حد ىك حؽ هلل تعالى كالزنا. .11

مف عميو حد ىك حؽ آلدمي كالقذؼ ككفالة بدف مف عميو قصاص ككفالة  تصح كفالة بدف .12
 بدف مف عميو دية بناءن عمى الراجح مف أقكاؿ الفقياء.

يجب تغريـ كفيؿ نفس مف عميو دية عند تقصيره في إحضار المكفكؿ بو، كال شيء عميو إذا  .13
 لـ ييحضره عجزان منو عمى الراجح مف أقكاؿ الفقياء.

 ؿ بو سقطت الكفالة كال شيء عمى الكفيؿ، بناءن عمى القكؿ الراجح.إذا مات المكفك  .14

اتفؽ الفقياء عمى أنو ال يجكز استيفاء الحد أك القصاص مف الكفيؿ عند عدـ إحضاره  .15
 المكفكؿ بو.

ذا قٌصر في إحضار مف عميو  .16 إذا قٌصر الكفيؿ في إحضار مف عميو حد فإنو ييعاقب، كا 
 قصاص غيٌرـ الدية.

الفقياء عمى أف الكفالة بالماؿ تنتيي باألداء سكاء أكاف األداء مف المكفكؿ عنو أـ اتفؽ  .17
 الكفيؿ، كأف الكفالة بالنفس تنتيي بالتسميـ سكاء مف الكفيؿ أـ مف المكفكؿ بنفسو.

الكفيؿ يبرأ بتسميـ المكفكؿ بو في أم مكاف في نفس البمد الذم كفؿ فيو ما داـ كاف ىذا  .18
 سميـ ببل ضرر حتى لك كاف التسميـ قبؿ األجؿ عمى الراجح مف أقكاؿ الفقياءالمكاف صالحان لمت

اتفؽ الفقياء عمى أف المكفكؿ لو إذا أبرأ المكفكؿ عنو برئ المكفكؿ عنو كالكفيؿ، كأنو إذا أبرأ  .19
 الكفيؿ برئ الكفيؿ دكف المكفكؿ عنو.

لة بالنفس فإنيا تبطؿ بمكت الكفالة بالماؿ ال تبطؿ بمكت الكفيؿ باتفاؽ الفقياء، أما الكفا .20
 الكفيؿ عمى الراجح مف أقكاؿ الفقياء.

 اتفؽ الفقياء عمى أف كفالة الماؿ ال تبطؿ بمكت المكفكؿ عنو. .21

مكت المكفكؿ لو في كفالة الماؿ ال ييبطميا باتفاؽ الفقياء، كمكت المكفكؿ لو في كفالة النفس  .22
 ال ييبطميا بناءن عمى القكؿ الراجح.
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 يات:ثانيان: التكص
أكصي الباحثيف بضركرة إظيار سماحة الشريعة كييسرىا كرفعيا لمحرج خصكصان في جانب  .1

 العقكبات.

أكصي بإقرار كتطبيؽ ما جاء في ىذا البحث بعد أف يكفقنا اهلل إلقامة عقكبات الحدكد  .2
 كالقصاص.

بتتميـ الحديث عف الكفالة في العقكبات بالتحٌدث عف الكفالة في  طبٌلب العمـأكصي  .3
 العقكبات التعزيرية كالغرامة المالية كالحبس كالضرب كغيرىا.

كختامان أسأؿ اهلل _عز كجؿ_ أف يتقبؿ مني ىذا الجيد المتكاضع الذم بذلت فيو ما في 
 فمني كمف الشيطاف. كسعي، فما كاف فيو مف صكاب فمنو _جؿ في عبله_ كما كاف مف خطأ

 كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف.
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 فيرس اآليات
 

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية #
 سكرة البقرة

 149 286 [َ  ُاَكلُِّف اَّللَُّ َىْفًسا إِ َّ ُوْسَعَها]  .1
 سكرة آؿ عمراف

ا  .2 َلَها َزَكِراَّ  8 37 []َوَكفَّ
 سكرة النساء

اَرةً  َتُكونَ  َأن ]إِ َّ   .3 نُكْم[ َتَراضٍ  َعن ِِتَ ِّ  29 71 
 سكرة األعراؼ

بِوُلُه ِ ْن َحوُْث َ  َتَرْوََنُمْ ]  .4 َِ ُه َاَراُكْم ُوَو َو  16 27 [إِىَّ
 سكرة يكسؼ

ُتااوِن َ ْوثِقااًا ِ ااَن اَّللَِّ َلَتااْيُتنَّنِي ]  .5 ًْ ِاااَل َلااْن ُأْرِسااَلُه َ َعُكااْم َحتَّااى ُت

 ...[بِهِ 
66 29 

َن َجاَء بِِه ِْحُْل َبِعٍر َوَأَىا بِِه َزِعومٌ   .6
 []َودِ

72 

15، 19، 23، 
29، 57، 59، 
73، 76، 97، 
98، 100، 103 

 اإلسراء سكرة
بِوًَل َأْو َتْيِيَ بِاَّللَِّ ]  .7 َِ  16 92 [َواْدَََلئَِكِة 

 سكرة النمؿ
8.   

 َوالَِديَّ  َوَعَذى  َعََلَّ  َأْىَعْمَت  الَّتِي ىِْعَمَتَك  َأْشُكرَ  َأنْ  َأْوِزْعنِي ]َربِّ 

ا َأْعَمااااَل  َوَأنْ  تِااااَك  َوَأْدِخْلنِااااي َتْرَضاااااهُ  َصاااااِِلً  ِعَباااااِدكَ  ِِف  بَِرْْحَ

نَي[ اِِلِ  الصَّ

 ث 19

 سكرة القصص
اَلْت   .9 َِ وِه[ ِِلُْختِهِ  ]َو  111 11 ُِصِّ
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 فيرس األحاديث الشريفة

 رقـ الصفحة الحديث #
سىًدًه، آًمننػا ًفػي ًسػٍرًبًو، ًعٍنػدىهي قيػكتي يىٍكًمػًو،   .1 ـٍ ميعىافنى ًفي جى ٍف أىٍصبىحى ًمٍنكي مى

ا ًحيزىٍت لىوي الدٍُّنيىا  فىكىأىنَّمى
2 

كىاًفؿي اليىًتيـً ًفي   .2 نَّةً أىنىا كى  8 ...الجى
اًرـه   .3 ـي غى  ،29 ،19 ،15 الزًَّعي

84، 137، 138، 
139، 145، 
148، 168 

دىقىةي، فىنىٍأميرى لىؾى ًبيىا  .4 تَّى تىٍأًتيىنىا الصَّ ـٍ حى  ،117 ،101 ،19 أىًق
136 

ػػٍؤًمًنيفى   .5 فبيى ًمػػفى المي ػػٍف تيػػكي ، فىمى ـٍ ٍؤًمًنيفى ًمػػٍف أىٍنفيًسػػًي ٍيننػػا أىنىػػا أىٍكلىػػى بًػػاٍلمي فىتىػػرىؾى دى
ثىًتوً  ٍف تىرىؾى مىاالن فىًمكىرى مى اؤيهي، كى  فىعىمىيَّ قىضى

20 

؟  .6 ا اٍلمىيبتي بىًرئى ًمٍنييمى ـي، كى ؽُّ اٍلغىًري  140، 135، 20 حى
ػػمَّى   .7 ػػٍيئنا؟، قىػػاليكا: الى، فىصى : فىيىػػٍؿ تىػػرىؾى شى ؟، قىػػاليكا: الى، قىػػاؿى ٍيػػفه مىٍيػػًو دى ىىػػٍؿ عى

مىٍيوً   عى
20، 38، 74، 
78، 84، 87 

ٍسػػػًمـو فىػػػؾَّ   .8 ػػا ًمػػػٍف مي ، مى ػػا فىكىٍكػػػتى ًرىىػػػافى أىًخيػػػؾى ٍيػػػرنا كىمى ًمػػػيُّ خى ػػزىاؾى اهللي يىػػػا عى جى
 ًرىىافى أىًخيًو ًإالَّ فىؾَّ اهللي ًرىىانىوي يىٍكـى اٍلًقيىامىةً 

21 ،74 ،79 ،
85 ،139 

: الى   .9 ، قىػػاؿى ٍعػػًدفو : ًمػػٍف مى ػػٍبتى ىىػػذىا؟ قىػػاؿى ػػاىىا ًمػػٍف أىٍيػػفى أىصى قىضى ٍيػػرى ًفييىػػا، كى خى
ٍنوي   عى

21 

تىيىا  .10 ٍكًجيىا ًإذىا ىيكى مىمىؾى ًعٍصمى اًليىا ًإالَّ ًبًإٍذًف زى كزي اًلٍمرىأىةو ًفي مى  68 الى يىجي
ػػًبيىا كى   .11 سى ًلحى اًليىػػا كى : ًلمى ػػٍرأىةي أًلىٍربىػػعو ًلػػًديًنيىا، فىػػاٍظفىٍر بًػػذىاًت لتيػػٍنكىحي المى اًليىػػا كى مى جى

 تىًربىٍت يىدىاؾى الدبيًف، 
69 

ـى   .12 يىنَّ طىبي جى ، فىًإفَّ أىٍكثىرىكيفَّ حى دٍَّقفى  70 تىصى
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 رقـ الصفحة الحديث #
نبػي عاًقميػوي، فمػف قيتًػؿ لػوي بعػدى   .13 ، كا  زاعىةى قتمتـي ىذا القتيؿى مػف ىيػذىيؿو أال إنكـ معشرى خي

، أك يىقتيميكا ذكا العىٍقؿى تىيًف: بيف أف يأخي ، فأىميوي بيفى ًخيىرى  117 مقالتي ىذه قتيؿه

د    .14  130، 126، 120 الى كىفىالىةى ًفي حى
تيكًبي ًإلىٍيوً   .15 ًؾ اٍرًجًعي فىاٍستىٍغًفًرم اهللى كى ٍيحى  122 كى
 122 كىفىؿى ًفي تيٍيمىةو  أف النبي   .16
ـى   .17 تَّػى قىػًد ػًؿ كىًفػيبلن حى ٍمػزىةي ًمػفى الرَّجي ػذى حى اًريىػًة اٍمرىأىتًػًو، فىأىخى مىػى جى ػؿه عى قىعى رىجي كى

 ، مىى عيمىرى يىالىةً عى ـٍ كىعىذىرىهي ًباٍلجى دَّقىيي ٍمدىةو، فىصى مىدىهي ًمائىةى جى كىافى عيمىري قىٍد جى  كى
123 

ـٍ عىشىاًئريىيـٍ   .18 كىفىمىيي ، فىتىابيكا، كى ـٍ كىفبٍميي ـٍ كى  124 ًفي الميٍرتىدبيفى اٍستىًتٍبيي
ٍنوي   .19 ى عى تَّى ييٍقضى ٍيًنًو حى  136 نىٍفسي اٍلميٍؤًمًف ميعىمَّقىةه ًبدى
؟  .20 ػػٍبتى ىىػػذىا الػػذَّىىبى : « ًمػػٍف أىٍيػػفى أىصى ، قىػػاؿى ٍعػػًدفو : ًمػػٍف مى ػػةى لىنىػػا »قىػػاؿى اجى الى حى

ٍيره  لىٍيسى ًفييىا خى ٍنوي رىسيكؿي المًَّو « ًفييىا، كى اىىا عى  فىقىضى
145 ،148 
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 المراجعك  قائمة المصادر
مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد بف عبد الكريـ الشيباني  ،ابف األثير

 تحقيؽ: طاىر .النياية في غريب الحديث كاألثر ـ(.1979-ق1399. )الجزرم ابف األثير
 بيركت: المكتبة العممية. محمكد محمد الطناحي.-أحمد الزاكم

ـ(. 2001-ىػ1421) .بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيبانيأبك عبد اهلل أحمد أحمد، 
إشراؼ: د. عبد  عادؿ مرشد كآخركف.-شعيب األرنؤكط تحقيؽ: .مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ

 مؤسسة الرسالة.. 1ط كي.اهلل بف عبد المحسف التر 

حاديث منار ميؿ في تخريج أإركاء الغ ـ(.1985-ق1405) .محمد ناصر الديف األلباني ،األلباني
  . بيركت:المكتب اإلسبلمي.2ط . إشراؼ: زىير الشاكيش.السبيؿ

ركح المعاني في تفسير  ق(.1415) كد ابف عبد اهلل الحسيني األلكسي.شياب الديف محم، لأله س 
 بيركت: دار الكتب العممية. مي عبد البارم عطية.تحقيؽ: ع .القرآف العظيـ كالسبع الثماني

عبد اهلل شمس الديف محمد بف محمد بف محمد المعركؼ بابف أمير حاج كيقاؿ أبك ، ابف أمير حاج
 الكتب العممية.. دار 2ط .يرالتقرير كالتحبـ(. 1983-ق1403) .لو ابف المكقت الحنفي

محمد بف محمد بف محمكد أكمؿ الديف أبك عبد اهلل ابف الشيخ شمس الديف ابف الشيخ ، البابرتي
 دار الفكر. .العناية .البابرتيجماؿ الديف الركمي 

 .أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث التجيبي القرطبي الباجي األندلسي ،الباجي
مطبعة السعادة بجكار محافظة مصر، ثـ صكرتيا  .1ط .رح المكطأالمنتقى ش ق(.1332)

 .2ط-القاىرة-دار الكتاب اإلسبلمي

تحفة ـ(. 1995-ق1415) .سميماف بف محمد بف عمر البجيرمي المصرم الشافعي، البجيرمي
 دار الفكر.طبعة  .ي عمى الخطيبالحبيب عمى شرح الخطيب=حاشية البجيرم

 البحرم: دركس عممية: الفقو: مختصر الفقو، كتاب البيكع )باب الضماف_باب الكفالة(،البحرم  
http://www.albahre.com/publish/article_5159.shtml  

الجامع المسند الصحيح  ق(.1422) .محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل البخارم الجعفيالبخارم، 
تحقيؽ: محمد زىير بف  .كسننو كأيامو=صحيح البخارم المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل 

 دار طكؽ النجاة. .1ط صر الناصر.نا

http://www.albahre.com/publish/article_5159.shtml
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كشؼ ـ(. 1997-ىػ1418) .عبد العزيز بف أحمد بف محمد، عبلء الديف البخارمالبخارم، 
. بيركت: 1ط مر.تحقيؽ: عبد اهلل محمكد محمد ع .األسرار عف أصكؿ فخر اإلسبلـ البزدكم

 .دار الكتب العممية

شمس الديف البرماكم، أبك عبد اهلل محمد بف عبد الدائـ بف مكسى النعيمي العسقبلني  ،البرماكم
تحقيؽ:  .البلمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح ـ(.2012–ق1433) .المصرم الشافعي
 .دار النكادر . سكريا:1ط المحققيف بإشراؼ نكر الديف طالب. لجنة مختصة مف

 .أبك بكر أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ بف خبلد بف عبيد اهلل العتكي المعركؼ بالبزار ،البزار
تحقيؽ: محفكظ الرحمف زيف  .مسند البزار المنشكر باسـ البحر الزخار ـ(.2009–ـ1988)
 .مكتبة العمكـ كالحكـ. المدينة المنكرة: 1ط صبرم عبد الخالؽ الشافعي.-بف سعد عادؿ-اهلل

ك محمد كأبك فارس عبد العزيز بف إبراىيـ بف أحمد القرشي التميمي التكنسي المعركؼ أبابف بزيزة، 
. تحقيؽ: عبد ركضة المستبيف في شرح كتاب التمقيف ـ(.2010–ق1431) .بابف بزيزة

. .1ط المطيؼ زكاغ.  دار ابف حـز

 .البخارمشرح صحيح  ـ(.2003-ىػ1423) .أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ ،ابف بطاؿ
 .مكتبة الرشدالرياض: -السعكدية .2ط ـ.تحقيؽ: أبك تميـ ياسر بف إبراىي

كشؼ  ـ(.2002-ق1423) .عبد الرحمف بف عبد اهلل بف أحمد البعمي الخمكتي الحنبمي، البعمي
 جمي.تحقيؽ: محمد بف ناصر الع .المخدرات كالرياض المزىرات لشرح أخصر المختصرات

 .البشائر اإلسبلميةدار  بيركت:-. لبناف1ط

 .محيي السنة أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي ،البغكم
. 2ط يش.محمد زىير الشاك -تحقيؽ: شعيب األرنؤكط .شرح السنة ـ(.1983-ق1403)

 .المكتب اإلسبلمي دمشؽ:-بيركت

-ىػ1414) .البيكتي الحنبميمنصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس ، البيكتي
عالـ  .1ط .اتدقائؽ أكلي النيى لشرح المنتيي المعركؼ بشرح منتيى اإلراد ـ(.1993
 الكتب.

الركض المربع  .منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتي الحنبمي، البيكتي
 مؤسسة الرسالة.-دار المؤيد .شرح زاد المستنقع
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كشاؼ القناع عف متف  ـ(.2000-ق1421) ، منصكر بف يكنس البيكتي الحنبمي.البيكتي
المممكة العربية السعكدية: كزارة  .1ط عدؿ.تحقيؽ: لجنة متخصصة في كزارة ال .اإلقناع
 العدؿ.

 ق(.1418) .ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمرك بف محمد الشيرازم البيضاكم، لهييضا ي
حياء دار إ . بيركت:1ط المرعشمي. تحقيؽ: محمد عبد الرحمف .كأسرار التأكيؿأنكار التنزيؿ 
 .التراث العربي

تحفة األبرار  ـ(.2012-ق1433) .القاضي ناصر الديف عبد اهلل بف عمر البيضاكم، البيضاكم
الككيت: كزارة األكقاؼ  جنة مختصة بإشراؼ نكر الديف طالب.تحقيؽ: ل .شرح مصابيح السنة

 اإلسبلمية.كالشؤكف 

. أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخيٍسركجردم الخراساني، أبك بكر البييقي ،البييقي
دار  بيركت:-. لبناف3ط ا.تحقيؽ: محمد عبد القادر عط .السنف الكبرلـ(. 2003-ىػ1424)

 .الكتب العممية

 .شرح التحفةالبيجة في  ـ(.1998-ق1418) الحسف عمي بف عبد السبلـ التسكلي.أبك  ،التسكلي
 .دار الكتب العممية بيركت:-. لبناف1ط .ىيفتحقيؽ: محمد عبد القادر شا

شرح التمكيح عمى  ـ(.1996–ق1416) .سعد الديف مسعكد بف عمر التفتازاني الشافعي ،له و ازلن 
دار  بيركت:-. لبناف1ط . تحقيؽ: زكريا عميرات.التكضيح لمتف التنقيح في أصكؿ الفقو

 .الكتب العممية

مكسكعة الفقو  ـ(.2009–ق1430) بف إبراىيـ بف عبد اهلل التكيجرم.محمد ، له  يجري
 بيت األفكار الدكلية.. 1ط .اإلسبلمي

شرح مختصر  ـ(.2010-ىػ1431) .أحمد بف عمي أبك بكر الرازم المصاحب الحنفي ،الجصاص
زينب –خاف محمد عبيد اهلل-سائد بكداش-تحقيؽ: عصمت اهلل عنايت اهلل محمد .الطحاكم

 دار السراج.-دار البشائر اإلسبلمية .1ط تة.محمد حسف فبل

فتكحات الكىاب بتكضيح  .سميماف بف عمر بف منصكر العجيمي األزىرم المعركؼ بالجمؿ، الجمؿ
 ، دار الفكر.شرح منيج الطبلب المعركؼ بحاشية الجمؿ
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ـ(. 2008–ق1429) .المصرمخميؿ بف إسحاؽ بف مكسى ضياء الديف الجندم المالكي ، الجندم
 .1ط . تحقيؽ: أحمد بف عبد الكريـ نجيب.التكضيح في شرح المختصر الفرعي البف الحاجب

 مركز نجيبكيو لممخطكطات كخدمة التراث.

عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الجكيني أبك المعالي ركف الديف الممقب بإماـ  ،الجكيني
. تحقيؽ: عبد العظيـ محمكد نياية المطمب في دراية المذىبـ(. 2007–ق1428) .الحرميف
 دار المنياج. .1ط الديب.

مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـ بف عيسى بف سالـ الحجاكم المقدسي ثـ الصالحي  ،الحجاكم
د تحقيؽ: عبد المطيؼ محم .اإلقناع في فقو االماـ أحمد بف حنبؿ .شرؼ الديف أبك النجا

 .دار المعرفةبيركت: -لبناف مكسى السبكي.

فتح  ق(.1379) الشافعي.أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني  ،ابف حجر العسقبلني
رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي، قاـ بإخراجو . م شرح صحيح البخارمالبار 

عبد العزيز بف ة كصححو كأشرؼ عمى طباعتو: محب الديف الخطيب، عميو تعميقات العبلم
 عبد اهلل بف باز. بيركت: دار المعرفة.

  .المحمى باآلثار .أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم، ابف حـز
 .دار الفكربيركت: 

شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي المغربي  ،الحطاب الرُّعيني
مكاىب الجميؿ في شرح مختصر  ـ(.1992-ق1412) .اب الرُّعيني المالكيالمعركؼ بالحط

 .دار الفكر. 3ط .خميؿ
أبك بكر بف محمد بف عبد المؤمف بف حريز بف معمي الحسيني الحصني، تقي الديف ، الحصني

تحقيؽ: عمى عبد الحميد  .كفاية األخيار في حؿ غاية االختصار ق(.1994) .الشافعي
 .دار الخيردمشؽ:  .1ط سميماف.بي محمد كى-بمطجي

دار الفكر بيركت:  .شرح مختصر خميؿ .محمد بف عبد اهلل الخرشي المالكي أبك عبد اهلل ،الخرشي
 .لمطباعة

اإلقناع في حؿ ألفاظ  .شمس الديف، محمد بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، الخطيب الشربيني
 .دار الفكر بيركت: الفكر. ب البحكث كالدراسات في دارتحقيؽ: مكت .أبي شجاع

مغني ـ(. 1994-ىػ1415) .شمس الديف محمد بف أحمد الخطيب الشربيني ،الخطيب الشربيني
 دار الكتب العممية. .1ط .اجالمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المني
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حاشية الشياب عمى  .شياب الديف أحمد بف محمد بف عمر الخفاجي المصرم الحنفي، الخفاجي
دار بيركت:  .ضاكم المسماة: عناية القاضي ككفاية الراضي عمى تفسير البيضاكمتفسير البي

 .صادر

أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم ، الدارقطني
حسف عبد -تحقيؽ: شعيب األرنؤكط .سنف الدارقطنيـ(. 2004 -ىػ1424) .الدارقطني

.-المطيؼ حرز اهللعبد -المنعـ شمبي  .مؤسسة الرسالة بيركت:-. لبناف1ط أحمد برىـك

 .سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم السجستاني، أبك داكد
دار  .1ط ممي.محمد كامؿ ب-تحقيؽ: شعيب األرنؤكط .سنف أبك داكد ـ(.2009-ق1430)

 الرسالة العالمية.

دار  .حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير .عرفة الدسكقي المالكيمحمد بف أحمد بف ، الدسكقي
 الفكر.

–ق1425) عمي الدميرم أبك البقاء الشافعي. كماؿ الديف محمد بف مكسى بف عيسى بف، الدميرم
 .دار المنياج . جدة:1ط .النجـ الكىاج في شرح المنياج ـ(.2004

 .الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازمأبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف ، الرازم
 مؤسسة الرسالة. .3ط ي.تحقيؽ: طو جابر فياض العمكان  .المحصكؿ ـ(.1997-ىػ1418)

البياف  ـ(.1988-ىػ1408) .أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي، ابف رشد القرطبي
. 2ط .تحقيؽ: محمد حجي كآخركف .كالتحصيؿ كالشرح كالتكجيو كالتعميؿ لمسائؿ المستخرجة

 .دار الغرب اإلسبلمي بيركت:-لبناف

المقدمات  ـ(.1988-ىػ1408) .أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي، ابف رشد القرطبي
 .دار الغرب اإلسبلمي بيركت:-. لبناف1ط جي.تحقيؽ: محمد ح .المميدات

أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد القرطبي الشيير  ،ابف رشد القرطبي )الحفيد(
 .دار الحديثالقاىرة:  .ياية المقتصدبداية المجتيد كنـ(. 2004-ق1425) .بابف رشد الحفيد

ة الجكىر  ىػ(.1322) .أبك بكر بف عمي بف محمد الحدادم العبادم الزبيدم اليمني الحنفي، الزبيدم
 الخيرية.المطبعة  .1ط .النيرة
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 ـ(.2007–ق1428) .عبد الكريـ بف محمد بف عبد الكريـ أبك القاسـ الرافعي القزكيني، الرافعي
كزارة األكقاؼ  . مصر:1ط يؽ: أبك بكر كائؿ محمد بكر زىراف.تحق .شرح مسند الشافعي

  .إدارة الشؤكف اإلسبلمية-كالشؤكف الدينية

 ـ(.1997-ىػ1417) .أبك القاسـ الرافعي القزكينيعبد الكريـ بف محمد بف عبد الكريـ ، الرافعي
عادؿ أحمد عبد -تحقيؽ: عمي محمد عكض .العزيز شرح الكجيز المعركؼ بالشرح الكبير

 .دار الكتب العممية بيركت:-. لبناف1ط كد.المكج

 .مصطفى بف سعد بف عبده السيكطي شيرة الرحيباني مكلدان ثـ الدمشقي الحنبمي، الرحيباني
 المكتب اإلسبلمي. .2ط .ىمطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتي ـ(.1994-ىػ1415)

 .أحمد بف محمد بف عمي األنصارم أبك العباس نجـ الديف المعركؼ بابف الرفعة، ابف الرفعة
دار الكتب  .1طر باسمكـ. تحقيؽ: مجدم محمد سرك  .كفاية النبيو في شرح التنبيوـ(. 2009)

 العممية.
-ق1404) .الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب الديف الرمميشمس ، الرممي

 .دار الفكر . بيركت:األخيرة ط .اجنياية المحتاج إلى شرح المنيـ(. 1984

بحر المذىب)في فركع المذىب ـ(. 2009) .أبك المحاسف عبد الكاحد بف إسماعيؿالركياني، 
 الكتب العممية.دار  .1ط حي السعيد.تحقيؽ: طارؽ فت .الشافعي(

تاج ق(. 1414) .محمد بف محمد بف عبد الرازؽ الحسيني الممقب بمرتضى الزبيدم، الزبيدم
 .دار الفكر . بيركت:1ط .ر القامكسالعركس مف جكاى

 .كالمنيج التفسير المنير في العقيدة كالشريعةق(. 1418) ، كىبة بف مصطفى الزحيمي.الزحيمي
 .دار الفكر المناصر . دمشؽ:2ط

 ـ(،1994)1ط .1طإعادة  .الكجيز في أصكؿ الفقو ـ(.1999–ق1419) ، كىبة الزحيمي.الزحيمي
 .دار الفكردمشؽ: -، سكريةدار الفكر المعاصربيركت: -لبناف

 .دار الفكر دمشؽ:-. سكرية4ط .الفقو اإلسبلمي كأدلتو ، كىبة بف مصطفى الزحيمي.الزحيمي

شرح  ـ(. 1993–ق1413) .الزركشي المصرم الحنبميشمس الديف محمد بف عبد اهلل ، الزركشي
 دار العبيكاف. .1ط .الزركشي

 ـ(.1985–ق1405) .أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر الزركشي، الزركشي
 كزارة األكقاؼ الككيتية. .2ط .المنثكر في القكاعد الفقيية
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أسنى  .زكريا بف محمد بف زكريا األنصارم، زيف الديف أبك يحيى السنيكي، زكريا األنصارم
 دار الكتاب اإلسبلمي. .المطالب  في شرح ركض الطالب

 .زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا األنصارم، زيف الديف أبك يحيى السنيكي، زكريا األنصارم
 المطبعة الميمنية.  .الغرر البيية في شرح البيجة الكردية

ـ(. 1998-ق1419) .أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم جار اهلل، الزمخشرم
    .دار الكتب العممية بيركت:-. لبناف1ط . تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد.أساس الببلغة

دار الفكر  القاىرة: .في الفقو اإلسبلمي الجريمة كالعقكبة ـ(.1998) ،  محمد أبك زىرة.أبك زىرة
 .العربي

كالحاشية:  ق(.1313) .عثماف بف عمي بف محجف البارعي، فخر الديف الزيمعي الحنفي، الزيمعي
تبييف الحقائؽ  .شياب الديف أحمد بف محمد بف أحمد بف يكنس بف إسماعيؿ بف يكنس الشمبي

 .المطبعة الكبرل األميريةبكالؽ: -. القاىرة1ط .ية الشمبيشرح كنز الدقائؽ كحاش

نصب  ـ(.1997–ق1418) .جماؿ الديف أبك محمد عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الزيمعي، الزيمعي
 . تحقيؽ: محمد عكامة.الراية ألحاديث اليداية عمى حاشية بغية األلمعي في تخريج الزيمعي

دار القبمة لمثقافة جدة: -السعكديةمؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر،  بيركت-. لبناف1ط
 .اإلسبلمية

 كط.المبس ـ(.2000-ق1421) .شمس الديف أبك بكر محمد بف أبي سيؿ السرخسي، السرخسي
 .دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع بيركت:-. لبناف1ط تحقيؽ: خميؿ محي الديف الميس.

تيسير الكريـ الرحمف ـ(. 2000-ىػ1420) .عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل السعدم، السعدم
 مؤسسة الرسالة. .1ط حؽ.تحقيؽ: عبد الرحمف بف معبل المكي .في تفسير كبلـ المناف

النتؼ في  ـ(.1984–ق1404) .أبك الحسف عمي بف الحسيف بف محمد السُّغدم، حنفي، السُّغدم
 .دار الفرقاف، مؤسسة الرسالةعماف: -. األردف2ط . تحقيؽ: صبلح الديف الناىي.الفتاكل

 ـ(.1994-ق1414) .أبك بكر عبلء الديف السمرقندممحمد بف أحمد بف أبي أحمد، ، السمرقندم
 .دار الكتب العممية بيركت:-. لبناف2ط .تحفة الفقياء

 .دار الكتاب العربي بيركت:-. لبناف3ط .فقو السنة ـ(.1977–ق1397) .سيد سابؽ، سيد سابؽ

دار بيركت: -. لبناف1ط .مصادر الحؽ في الفقو اإلسبلمي .عبد الرازؽ السنيكرم، السنيكرم
 .إحياء التراث العربي كمؤسسة التاريخ العربي
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األشباه  ـ(.1990–ق1411) .عبد الرحمف بف أبي بكر جبلؿ الديف السيكطي، السيكطي
 دار الكتب العممية. .1ط .كالنظائر

 .أبك محمد جبلؿ الديف عبد اهلل بف نجـ بف شاس بف نزار الجذامي السعدم المالكي، ابف شاس
. تحقيؽ: حميد بف محمد الجكاىر الثمينة في مذىب عالـ المدينة عقدـ(. 2003-ق1423)

 .دار الغرب اإلسبلميبيركت: -. لبناف1ط لحمر.

 .نيؿ األكطار ـ(.1993-ق1413) .محمد بف عمي بف عبد اهلل الشككاني اليمني، الشككاني
 .دار الحديث . مصر:1ط بطي.تحقيؽ: عصاـ الديف الصبا

تحقيؽ:  .األصؿ ـ(.2012-ىػ1433) .محمد بف الحسف بف فرقد الشيبانيأبك عبد اهلل ، الشيباني
 .دار ابف حـز بيركت:-. لبناف1ط ف.محمد بكينككال

بمغة السالؾ ألقرب  .أبك العباس أحمد بف محمد الخمكتي الشيير بالصاكم المالكي، الصاكم
 دار المعارؼ. .المسالؾ المعركؼ بحاشية الصاكم عمى الشرح الصغير

ـ(. الطبعة 2013-ىػ1434) .أبك بكر محمد بف عبد اهلل بف يكنس التميمي الصقمي، الصقمي
تحقيؽ: مجمكعة باحثيف في رسائؿ دكتكراه، معيد البحكث  .الجامع لمسائؿ المدكنةاألكلى 

حياء التراث اإلسبلمي  ى بطبعيا(.جامعة أـ القرل )سمسمة الرسائؿ الجامعية المكص–العممية كا 
 لمطباعة كالنشر كالتكزيع. دار الفكر

محمد بف إسماعيؿ بف صبلح بف محمد الحسني الكحبلني ثـ الصنعاني أبك إبراىيـ ، الصنعاني
 .التحبير إليضاح معاني التيسير ـ(.2012–ق1433) .عز الديف المعركؼ كأسبلفو باألمير

الرياض: -السعكدية. المممكة العربية 1ط محمد صبحي بف حسيف حبلؽ أبك مصعب.تحقيؽ: 
 مكتبة الرشد.

محمد بف إسماعيؿ بف صبلح بف محمد الحسني الكحبلني ثـ الصنعاني أبك إبراىيـ  ،الصنعاني
 ، دار الحديث.سبؿ السبلـ . عز الديف المعركؼ كأسبلفو باألمير

ق(. 1403). أبك بكر عبد الرازؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني الصنعاني، الصنعاني
، ييطمب مف المكتب ،المجمس العممي . اليند:2ط ظمي.تحقيؽ: حبيب الرحمف األع .ؼالمصن

 بيركت.-اإلسبلمي
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شرح الطيبي عمى مشكاة ـ(. 1997–ق1417). شرؼ الديف الحسيف بف عبد اهلل الطيبي  ،الطيبي
-الرياض .1ط يد ىنداكم.تحقيؽ: عبد الحم .المصابيح المسمى بالكاشؼ عف حقائؽ السنف

 .مكتبة نزار مصطفى البازمكة المكرمة: 

ـ(. 1992-ق1412) .محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي، ابف عابديف
 بيركت.-دار الفكر الطبعة الثانية .رد المحتار عمى الدر المختار

عمى زاد  الشرح الممتع ىػ(.1428-ىػ1422) .محمد بف صالح بف محمد العثيميف، العثيميف
 دار ابف الجكزم. .1ط .المستقنع

حاشية  ـ(.1994-ق1414) .أبك الحسف عمي بف أحمد بف مكـر الصعيدم العدكم، العدكم
دار  بيركت: محمد البقاعي.تحقيؽ: يكسؼ الشيخ  .العدكم عمى شرح كفاية الطالب الرباني

 .الفكر

 ـ(.1992) .لمعافرم االشبيمي المالكيالقاضي محمد بف عبد اهلل أبك بكر بف العربي ا، ابف العربي
دار الغرب  .1ط كلد كريـ. تحقيؽ: محمد عبد اهلل .القبس في شرح مكطأ مالؾ بف أنس

 اإلسبلمي.

عبد الرحمف بف محمد بف عسكر البغدادم، أبك زيد أك أبك محمد، شياب الديف ، ابف عسكر
كبيامشو: تقريرات مفيدة  .مالؾإرشاد السالؾ إلى أشرؼ المسالؾ في فقو اإلماـ  .المالكي

 .شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده . مصر:3ط، إلبراىيـ بف حسف

منح الجميؿ ـ(. 1989-ق1409) .محمد بف أحمد بف محمد عميش أبك عبد اهلل المالكي، عميش
 .دار الفكر .شرح مختصر خميؿ

-ىػ1421) .العمراني اليمني الشافعيأبك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ ، العمراني
دار  . جدة:1ط رم.تحقيؽ: قاسـ محمد النك  .البياف في مذىب اإلماـ الشافعيـ(. 2000
 .المنياج

دار الكتاب  بيركت: .التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنان بالقانكف الكضعي .عبد القادر عكدة، عكدة
 .العربي

يف الغيتابي الحنفي بدر الديف بف أحمد بف حس أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى، العيني
        .دار الكتب العممية بيركت:-. لبناف1ط .ايةالبناية شرح اليدـ(. 2000-ق1420) .ينيالع
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أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابي الحنفي بدر الديف ، العيني
 .دار إحياء التراث العربيبيركت:  .عمدة القارم شرح صحيح البخارم .العيني

مجمؿ  ـ(.1986-ق1406) .أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف ،ابف فارس
 .مؤسسة الرسالة . بيركت:2ط اف.تحقيؽ: زىير عبد المحسف سمط .المغة

معجـ  ـ(.1979-ق1399) .أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف، ابف فارس
 دار الفكر. د ىاركف.تحقيؽ: عبد السبلـ محم .مقاييس المغة

القامكس  ـ(.2005ق_1426) .مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادم، الفيركزآبادم
 الة بإشراؼ محمد نعيـ العرقسيكسي.تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرس .المحيط

 .مؤسسة الرسالة بيركت:-. لبناف8ط

المصباح المنير في غريب  .أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم، أبك العباس، يالفيكم
 .المكتبة العمميةبيركت:  .الشرح الكبير

المعكنة  .أبك محمد عبد الكىاب بف عمي بف نصر الثعمبي البغدادم المالكي، القاضي عبد الكٌىاب
مكة المكرمة:  حميش عبد الحؽ.. تحقيؽ: عمى مذىب عالـ المدينة)اإلماـ مالؾ بف أنس(

 .مصطفى أحمد الباز-المكتبة التجارية

 .عٌياض بف مكسى بف عياض بف عمركف اليحصبي السبتي أبك الفضؿ، القاضي عٌياض
 .شرح صحيح مسمـ لمقاضي عياض المسمَّى إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ ـ(.1998-ىػ1419)

 .دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع . مصر:1ط يؿ.تحقيؽ: يحيى إسماع

أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي ، ابف قدامة المقدسي
الكافي في  ـ(.1994-ق1414) .المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي، الشيير بابف قدامة المقدسي

 دار الكتب العممية. .1ط .فقو اإلماـ أحمد

أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي ، يابف قدامة المقدس
 .المغنيـ(. 1968ق_1388) .المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي الشيير بابف قدامة المقدسي

 مكتبة القاىرة.

الحنبمي أبك  عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامة المقدسي الجماعيمي ،ابف قدامة المقدسي
دار الكتاب العربي لمنشر كالتكزيع، أشرؼ  .الشرح الكبير عمى متف المقنع .الفرج شمس الديف

 عمى طباعتو: محمد رشيد رضا صاحب المنار.
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. 2ط .مرشد الحيراف إلى معرفة أحكاؿ اإلنسافـ(. 1891-ىػ1308) .محمد قدرم باشا، قدرم
 .المطبعة الكبرل األميرية بكالؽ:

 .أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي الشيير بالقرافي، القرافي
دار . بيركت: 1ط محمد بك خبزة.-سعيد أعراب-حمد حجيتحقيؽ: م .الذخيرة ـ(.1994)

 .الغرب اإلسبلمي

 .أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي، القرطبي
. 1ط. محمد عمي معكض-تحقيؽ: سالـ محمد عطا .االستذكار ـ(.2000–ق1421)

 .دار الكتب العممية بيركت:

أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف ، القرطبي
تحقيؽ: أحمد  .الجامع ألحكاـ القرآف=تفسير القرطبيـ(. 1964-ىػ1384) .القرطبي
 .دار الكتب المصرية . القاىرة:2ط ش.إبراىيـ أطفي-البردكني

أحمد بف محمد بف أبي بكر بف عبد الممؾ القسطبلني القتيبي المصرم أبك العباس ، القسطبلني
المطبعة الكبرل  . مصر:7ط. إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم ق(.1323) .شياب الديف

 .األميرية

يكبي حاشيتا قم ـ(.1995-ق1415) .حمد سبلمة القميكبي كأحمد البرلسي عميرةأ، قميكبي كعميرة
 .دار الفكر بيركت: .كعميرة

بدائع  ـ(.1986-ق1406. )عبلء الديف، أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني الحنفي، الكاساني
 دار الكتب العممية. .2ط .الصنائع في ترتيب الشرائع

–ق1426) .)أمالي( محمد أنكر شاه بف معظـ شاه الكشميرم اليندم ثـ الديكبندم، الكشميرم
. 1ط . تحقيؽ: محمد بدر عالـ الميرتيي.فيض البارم عمى صحيح البخارمـ(. 2005
 .دار الكتب العممية بيركت:-لبناف

مذىب أسيؿ المدارؾ)شرح إرشاد السالؾ في  .أبك بكر بف حسف بف عبد اهلل الكشناكم، الكشناكم
 .دار الفكربيركت: -لبناف .إماـ األئمة مالؾ(

الكميات معجـ في . أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم، أبك البقاء الحنفي، الكفكم
مؤسسة بيركت: محمد المصرم، -تحقيؽ: عدناف دركيش .المصطمحات كالفركؽ المغكية

 .الرسالة
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 .ماف الكيبكلي المدعك بشيخي زادهشيخي زاده  عبد الرحمف بف محمد بف سمي ، الكيبكلي
 . تحقيؽ: خميؿ عمراف المنصكر.مجمع األنير مع شرح ممتقى األبحر ـ(.1998–ق1419)

 .دار الكتب العمميةبيركت: -لبناف
مجمة  .لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخبلفة العثمانية ،لجنة مككنة مف عدة عمماء فقياء

-آراـ باغ-كارخانو تجارت كتب-الناشر: نكر محمد تحقيؽ: نجيب ىكاكيني. األحكاـ العدلية.
 كراتشي.

، تحقيؽ: وسنف ابف ماج. أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني كماجة اسـ أبيو يزيد، ابف ماجو
 فيصؿ عيسى البابي الحمبي.-دار إحياء الكتب العربية محمد فؤاد عبد الباقي.

 .شرح التمقيف ـ(.2008) .محمد بف عمي بف عمر التميمي المازرم المالكيأبك عبد اهلل ، المازرم
 دار الغرب اإلسبلمي. .1طالٌسبلمي.  تحقيؽ: سماحة الشيخ محمد المختار

 .المدكنة ـ(.1994-ق1415) .مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني، مالؾ بف أنس
 دار الكتب العممية. .1ط

 .عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم الشيير بالماكردمأبك الحسف ، الماكردم
-لبناف .يد بف عبد المقصكد بف عبد الرحيـتحقيؽ: الس .تفسير الماكردم=النكت كالعيكف

 .دار الكتب العممية بيركت:
 .أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الشيير بالماكردم، الماكردم
الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي كىك شرح مختصر  ـ(.1999-ق1419)

دار  بيركت:-. لبناف1ط جكد.عادؿ أحمد عبد المك -تحقيؽ: عمي محمد معكض .المزني
 .الكتب العممية

عبلء الديف عمي بف حساـ الديف ابف قاضي خاف القادرم الشاذلي اليندم ، المتقي اليندم
كنز العماؿ في  ـ(.1981-ق1401) .مدني فالمكي الشيير بالمتقي اليندمالبرىانفكرم ثـ ال

 مؤسسة الرسالة. .5ط ا.صفكة السق-تحقيؽ: بكرم حياني .سنف األقكاؿ كاألفعاؿ
 .حامد عبد القادر(-أحمد الزيات-مجمع المغة العربية بالقاىرة)إبراىيـ مصطفىمجمع المغة العربية، 
 دار الدعكة. .المعجـ الكسيط

اإلنصاؼ  .عبلء الديف أبك الحسف عمى بف سميماف المرداكم الدمشقي الصالحي الحنبمي، المرداكم
 دار إحياء التراث العربي. .2ط .في معرفة الراجح مف الخبلؼ

اليداية  .عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني المرغيناني، أبك الحسف برىاف الديف، المرغيناني
 .دار إحياء التراث العربيبيركت: -لبناف . تحقيؽ: طبلؿ يكسؼ.في شرح بداية المبتدم
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الجامع الصحيح المسمى  .أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيرم النيسابكرم، مسمـ
 .دار الجيؿ، دار اآلفاؽ الجديدةبيركت:  .صحيح مسمـ

البدر  ـ(.2007-ـ1994) .الحسيف بف محمد بف سعيد البلعي المعركؼ بالمغربي، المغربي
ـ(/ 1994-ق1414)2–1ج. 1ط . تحقيؽ: عمي بف عبد اهلل الزيف.التماـ شرح بمكغ المراـ

 ـ(، دار ىجر.2007–ق1428) 10–6ـ(/ج 2003–ق1424) 5–3ج
تحقيؽ: أبك  .الفركع كتصحيح الفركع ق(.1418) .محمد بف مفمح المقدسي أبك عبد اهلل، ابف مفمح
 .دار الكتب العممية بيركت: لزىراء حاـز القاضي.ا

-ق1418) .إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد ابف مفمح، أبك إسحاؽ، برىاف الديف، ابف مفمح
 .دار الكتب العممية بيركت:-. لبناف1ط .قنعالمبدع في شرح الم ـ(.1997
الحكاـ شرح درر  .خسرك–محمد بف فرامرز بف عمي الشييد بمبل أك منبل أك المكلى، مبل خسرك

 دار إحياء الكتب العربية.  .غرر األحكاـ
 .سراج الديف أبك حفص عمرك بف عمي بف أحمد الشافعي المصرم، ابف الممقف ابف الممقف

تحقيؽ: عبد العزيز بف أحمد بف محمد  .اإلعبلـ بفكائد عمدة األحكاـ ـ(.1997-ق1417)
 .لمنشر كالتكزيع دار العاصمة . المممكة العربية السعكدية:1ط يقح.المش
زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادم ، المناكم

المكتبة  . مصر:1ط .فيض القدير شرح الجامع الصغير (.1356) .ثـ المنادم القاىرم
 .التجارية الكبرل

 .الممتع في شرح المقنع ـ(.2002-ق1422) .زيف الديف المنجى التنكخي الحنبمي، ابف المنجى
 مكتبة كمطبعة النيضة الحديثة. .3ط يش.تحقيؽ: عبد الممؾ بف عبد اهلل بف دى

محمد بف مكـر بف عمي، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعي ، ابف منظكر
 .دار صادر . بيركت:3ط .اف العربلس ق(.1414) .اإلفريقي

 .محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف يكسؼ العبدرم الغرناطي أبك عبد اهلل المكاؽ المالكي ،المكاؽ
 دار الكتب العممية. .1ط .خميؿالتاج كاالكميؿ لمختصر  ـ(.1416-1994)
 .نظرية الضماف الشخصي )الكفالة(ـ(. 1991-ىػ1411) .محمد بف إبراىيـ المكسى ،المكسى

المممكة العربية السعكدية، أشرفت عمى طباعتو كنشره المدينة الجامعية  طيبع بمناسبة افتتاح
 إدارة الثقافة كالنشر الجامعة، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية.

االختيار لتعميؿ  ـ(.2005-ق1426) .عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد المكصمي الحنفي، المكصمي
 .دار الكتب العممية بيركت:-. لبناف3ط مف.حتحقيؽ: عبد المطيؼ محمد عبد الر  .المختار
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 ،35المحاضرة  .شرح أخصر المختصرات .مكقع إسبلـ كيب: الجبريف
http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=148168 

 مكقع إسبلـ كيب: الشنقيطي، شرح زاد المستقنع، باب الضماف، 
http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=340533 

المباب في  .الميداني الحنفيعبد الغني بف طالب بف حمادة بف إبراىيـ الغنيمي الدمشقي ، الميداني
 .المكتبة العممية بيركت:-لبناف حقيؽ: محمد محي الديف عبد الحميد.ت .شرح الكتاب

حاشية الركض المربع شرح  ق(.1397) .عبد الرحمف بف قاسـ العاصمي الحنبمي النجدم، النجدم
 .1ط .زاد المستقنع

 ـ(.1999–ق1419) .زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد المعركؼ بابف نجيـ المصرم ،ابف نجيـ
كضع حاشية كخرج أحاديثو الشيخ زكريا  .األشباه كالنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعماف

 .دار الكتب العمميةبيركت: -. لبناف1طالعميرات، 
-ق1418) .لمصرم الحنفيزيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، المعركؼ بابف نجيـ ا ،ابف نجيـ

 .دار الكتب العممية بيركت:-. لبناف1ط .البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽـ(. 1997
النير الفائؽ شرح ـ(. 2002-ىػ1422) .سراج الديف عمر بف إبراىيـ بف نجيـ الحنفي، ابف نجيـ

 دار الكتب العممية. .1ط ية.تحقيؽ: أحمد عزك عنا .كنز الدقائؽ
. 1ط .طمبة الطمبة في االصطبلحات الفقيية ق(.1406) .بف حفص النسفي نجـ الديف، النسفي

 .دار القمـ بيركت:-لبناف
 .أحمد بف غانـ أك غنيـ ابف سالـ ابف مينا، شياب الديف النفراكم األزىرم المالكي، النفراكم
 دار الفكر.طبعة  .يد القيركانيالفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي ز  ـ(.1995-ق1415)
ركضة الطالبيف  ـ(.1991-ىػ1412) .أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم، النككم

 .المكتب اإلسبلمي بيركت:-دمشؽ-. عماف3ط ش.تحقيؽ: زىير الشاكي .كعمدة المفتيف
المجمكع شرح الميذب "مع تكممة السبكي  .أبك زكريا محي الديف يحيى بف شرؼ النككم، النككم

 كر.دار الف  .كالمطيعي"
أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ الضبي . النيسابكرم

 .المستدرؾ عمى الصحيحيف ـ(.1990-ىػ1411) .الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع
 .دار الكتب العممية . بيركت:1ط طا.تحقيؽ: مصطفى عبد القادر ع

 تحقيؽ: محمد .تيذيب المغة ـ(.2001) .األزىرم اليركم أبك منصكر محمد بف أحمد بف، اليركم
 .دار إحياء التراث العربي . بيركت:1ط عكض مرعب.

http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=148168
http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=148168
http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=340533
http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=340533
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 .كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي ثـ السكندرم المعركؼ بابف اليماـ الحنفي، ابف اليماـ
 .العمميةدار الكتب  بيركت:-. لبناف1ط .ديرشرح فتح الق ـ(.2003-ق1424)
شرح  تحفة المحتاج في ـ(.1983-ق1357) .أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي، الييتمي

 بيركت.–مصر، ثـ صكرتيا دار إحياء التراث العربي–المكتبة التجارية الكبرلطبعة  .المنياج
مجمع  ـ(.1994-ق1414) .أبك الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف الييثمي، الييتمي

 .مكتبة القدسي القاىرة: الديف القدسي.تحقيؽ: حساـ  .الزكائد كمنبع الفكائد
 ق(.1427-ق1404) .كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية الككيتية، كزارة األكقاؼ الككيتية

 .مطابع دار الصفكة، مصر: دار السبلسؿطبعة الككيت:  .يية الككيتيةالمكسكعة الفق
–ـ1996ىػ(/)1424–ق1416) .محمد بف عمي بف آدـ بف مكسى اإلثيكبي الكلكم، الكلكم

دار المعراج  .1ط .شرح سنف النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى ـ(.2003
 دار آؿ برـك لمنشر كالتكزيع.-الدكلية لمنشر

 

 
 


