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 ضنان العارية

 يف الفقى اإلسالمي والقاىون املدىي األردىي

 *رأفت حمنود محبوظد. 
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 ملخص

شروعّية جاء ىذا البحث؛ ليتناوؿ موضع ضماف العارية في الفقو اإلسالمّي الحنيؼ، مف حيث الم      
لكؿ مف الضماف والعارية وأركانيما وشروطيما، ومف ثـّ بياف حكـ ضماف العارية في الفقو اإلسالمّي، 

 وفي القانوف المدنّي األردنّي، مع الّترجيح بيف األقواؿ والّتعميؿ ليذا الّترجيح.
 ضماف، العارية، القانوف المدنّي األردنّي.الكممات المفتاحية: 

Abstract 
      This research comes to deal with the issue of guaranteeing the Area in the Islamic 

jurisprudence in terms of the legal document of both the guarantee and the area and 

their terms and conditions, and then the statement of the guarantee of bare in Islamic 

jurisprudence, and its ruling also in the Jordanian civil law, with weighting between the 

words and explanation of this weighting. 

key words: Guarantee, Area , Jordanian civil law. 
 

 
 .قدمةامل

 الّسالـ عمى اليادي األميف، أّما بعد: و  الحمد هلل رب العالميف رافع منازؿ العالميف، والّصالة       
أنزؿ شريعتو؛ إلخراج الّناس مف غياىب الّظمـ إلى نور العدؿ والّطريؽ القويـ الذي يتضمف كؿ مصالحيـ،  فاهلل        

المقاصد ال تتحقؽ ىذه و  اإلنسانّي، فمقصد الّشارع ىو تحقيؽ مصالح العباد،وينيض بحياتيـ إلى أرقى مستويات الكماؿ 
لما ليا مف نفع بيف الّناس، وسّد لحاجاتيـ، ولكنو بالمقابؿ  ؛إاّل بأسباب تفضي إلييا، فنجد أف الّشارع الحكيـ أباح العارية

 تشجيعًا لو عمى االستمرار في اإلعارة. ؛حفظ حؽ مف يعير
 

 .مشكلة البحث
تتمحور مشكمة البحث في بياف معنى المصطمح المركب "ضماف العارية"، باإلضافة إلى بياف الحكـ الفقيّي والقضائّي        

  لضماف العارية عمى الّنحو اآلتي: 
 ما المقصود بالمصطمح المركب "ضماف العارية"؟ -
 ما الحكـ الفقيّي لضماف العارية؟ -
 لقانوف المدنّي األردنّي؟ما الحكـ القضائّي لضماف العارية في ا -
 

 .باحث، وزارة التربية والتعميـ *
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 .أهداف البحث
 بياف مفيـو المصطمح المركب "ضماف العارية". -
 توضيح الحكـ الفقيي لضماف العارية لدى الفقياء األربعة، مع الّترجيح بيف ىذه األقواؿ. -
 أصيؿ الفقيّي لو.بياف الحكـ القضائّي في القانوف المدنّي األردنّي، وبياف التّ  -

 

 .أهنية الّدراسة
 توضيح الحكـ القضائّي في القانوف المدنّي األردنّي " لضماف العارية"، وأي المذاىب الفقيية اتبع في ىذا الرأي. -
 خدمة لمباحثيف والدارسيف في مجاؿ الفقو اإلسالمي، والقانوف المدنّي األردنّي. -

 

 .الّدراسات الّسابقة

 ، محمد حسيف قنديؿ، حولية كمية الّشريعة والّدراسات اإلسالمّية،ته المعاصرة في الفقه اإلسالميضمان العارية وتطبيقا -ٔ
ر ىؿ ىي يد ػػػػـ، حيث تحدث الباحث عف مفيـو الضماف والعارية، ثـّ عف يد المستعئٕٜٜجامعة قطر، العدد العاشر، 

الّضماف ـّ عف حكـ العارية في حاؿ تمؼ جزء منيا وتقدير ضماف أو يد أمانة؟ ثـّ عف اشتراط الّضماف في العارية وعدمو، ث
القضائّي لضماف فييا، وأخيًرا تحّدث عف الّتطبيقات المعاصرة لضماف العارية، واإلضافة عمى ىذه الدراسة ىي بياف الحكـ 

 العارية في القانوف األردنّي.
 احث عف نظرية الّضماف واألسس التي تقـوـ، وتحدث البٜٜٛٔوىبة الزحيمي، دار الفكر، دمشؽ، نظرية الّضمان،  -ٕ

عمييا نظرية الّضماف، ثـّ عف الّضماف في نطاؽ المسؤولّية المدنّية والعقدّية وعوارض المسؤولّية، ثـ عف ضماف الّنفس اإلنسانّية، 
القانونّي لّضماف  وتحّدث عف ضماف العارية عند الحديث عف ضماف عقد اإلعارة، واإلضافة عمى ىذه الّدراسة ىي بياف الجانب

 اإلسالمّي.العارية في القانوف المدنّي األردنّي، باإلضافة إلى التّفصيؿ فيما يتعمؽ بحكـ ضماف العارية في الفقو 
ـ، تحّدث فيو عف الّضماف مف حيث ٕٓٓٓعمي الخفيؼ، دار الفكر العربي، القاىرة، الّضمان في الفقه اإلسالمّي،  -ٖ

التي تتعمؽ بو، ثـ تحّدث عف الكفالة والّديات، وتناوؿ جانب ضماف العارية في الحديث عف يد المفيـو والمشروعية واألسباب 
األمانة ويد الّضماف، واإلضافة عمى ىذه الّدراسة ىي بياف الجانب القانونّي لضماف العارية في القانوف المدنّي األردني، وكذلؾ 

 سالمّي.التّفصيؿ فيما يتعمؽ بحكـ ضماف العارية في الفقو اإل
 

 .ميوجّية البحث
؛ فيما يتعمؽ بالّرجوع إلى الكتب التي تناولت موضوع البحث، والمنيج االستقرائياعتمدُت في بحثي ىذا عمى المنيج        

معاٍف، التحميمّي االستنتاجّي؛ في تحميؿ اآليات واألحاديث واألقواؿ الفقيية والمواد القانونّية لموقوؼ عمى ما تحممو مف 
د في بناء البحث بالطريقة العممّية الصحيحة، وكذلؾ بالّرجوع إلى المراجع األصيمة ناسًبا كّؿ قوٍؿ إلى صاحبو مع مراعاة تساع

 أصوؿ الّتوثيؽ والّنقؿ الّصحيح.
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 .خطة البحث
 جاء ىذا البحث في ثالثة مباحث وخاتمة، وكانت عمى الّنحو اآلتي:        

 روعيته وأركانه وشروطه.المبحث األول: مفهوم الّضمان ومش
 مفيـو الّضماف لغًة واصطالًحا. المطمب األول:       
 مشروعّية الّضماف. المطمب الثّاني:       
 موجبات الّضماف. المطمب الثّالث:       
 شروط الّضماف.المطمب الّرابع:        

 مشروعيتها وأركانها وأشكالها. :المبحث الثّاني: مفهوم العارية
 مشروعيتيا.و مفيـو العارية  المطمب األول:       
 أركاف العارية. المطمب الثّاني:       
 أشكاؿ العارية. المطمب الثّالث:       

 المبحث الثّالث: حكم ضمان العارية في الفقه اإلسالمّي والقانون المدنّي األردنّي.
 حكـ ضماف العارية في الفقو اإلسالمّي. المطمب األول:        
 حكـ ضماف العارية في القانوف المدنّي األردنّي، وتأصيميا.المطمب الثّاني:        

 الخاتمة.
 

 :املبحث األول

 .وشروطى ،وأركاىى ،ومشروعّيتى ،الّضنان مفوومى

 

 الضماف، ال بّد في البداية مف ذكر ما يتعمؽ بالّضماف، مف حيث المفيـو في الّمغة واالصطالح؛ ليتضح في الذىف مفيـو       
الّضماف، ومف ثـّ ثـّ بياف المشروعّية القائـ عميو، وبعد ذلؾ بياف األركاف التي يقـو عمييا الّضماف بحيث لو ُفقدت بُطؿ 

 بياف الّشروط التي تحقؽ وقوع الّضماف وترتب عميو اآلثار، وبياف ذلؾ في المطالب اآلتية: 
 

 .مفووو الّضنان: املطلب األول
 

 .مان في الّمغةالفرع األول: الضّ 
 جاءت معاني الّضماف في الّمغة عمى الّنحو اآلتي:        

 .(ٔ)تحمؿ المسؤولّية -ٔ
 . (ٕ)ألتزمتو، وضمنتو الشيء: ألزمتو أّياه" :ضمنت الشيء فأنا ضامف: أي :االلتزاـ: "فيقاؿ -ٕ
"الكفالة -ٖ  . (ٖ): "الّضامف: الكفيؿ والممتـز أو الغاـر

 ؛لتزاـ ىو بيف طرفيف وبمعنى الكفالة ىو بيف ثالثة أطراؼ، والمعنى األقرب إلى الّدراسة ىو االلتزاـإّف الّضماف بمعنى اال       
 لما فيو مف تحقيؽ المقصود مف ضماف العارية وىو االلتزاـ بردِّ العارية إلى المعير في حاؿ انتياء عقد العارية.
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 .الفرع الثاني: الضمان اصطالًحا
مف حؽ ثابت في ذمة الغير، أو إحضار  :في االصطالح الفقيي عند الخطيب الشربيني: "يقاؿ وجاء مفيـو الضماف       

 .(ٗ)ىو عميو، أو عيف مضمونة"
مفيـو االصطالحي قربو إلى المعنى المغوي وىو االلتزاـ إما في الذمة، أو في إحضار الشخص، أو إحضار الويظير مف        

 العيف الممتـز بيا.
 معاصروف بمجموعة مف التعاريؼ ىي عمى النحو اآلتي: وعرفو ال       

 .(٘)"ىو إعطاء مثؿ الشيء إف كاف مف المثميات، وقيمتو إف كاف مف القيمياتجاء في مجمة األحكاـ العدلية: " -
 ة أفيالحظ عمى ىذا المفيـو تقييد الضماف باألمر المادي فقط، دوف النظر إلى االلتزامات األخرى التي يمكف لمذم       

 تشغؿ بيا.
 قاؿ وىبة الزحيمي بأف الضماف: "التزاـ بتعويض الغير عما لحقو مف تمؼ الماؿ أو ضياع المنافع أو الضرر الجزئي، -

 .(ٙ)والكمي الحادث بالنفس اإلنسانية"
 يالحظ عمى ىذا المفيـو أيًضا صرؼ الضماف إلى الجانب المادي فقط.       

 ،-أي: الذمة-ؿ الذمة بما يجب الوفاء بو مف حاؿ أو عمؿ والمراد ثبوتو فييا بأف الضماف: "شغ عمي الخفيؼ قاؿ -
 .(ٚ)مطموًبا أداؤه شرًعا عند تحقؽ شرط أدائو"

 يالحظ عمى مفيـو الخفيؼ التوسع في مفيـو الضماف فجعؿ االلتزاـ في الذمة ال يشمؿ األمور المادية فقط، بؿ يمكف       
 و إلى مفيـو التعويض فقط، بؿ أطمؽ العبارة بجعمو شغاًل لمذمة.أف يكوف عماًل، وكذلؾ لـ يصرف

 

 المفهوم المختار: 
لما فيو مف توسعة في انشغاؿ الذمة، باإلضافة إلى التوسعة في بياف كيفية ىذا االلتزاـ وىو  ؛ىو مفيـو الخفيؼ       

 المعنى المغوي بأنو التزاـ مف قبؿ الشخص إلى آخر.انشغاؿ الذمة دوف التقييد بأف يكوف تعويض أو غيره، وأخيًرا ُقربو إلى 
 

 :مشروعية الضنان: املطلب الثاىي
ة لألمواؿ، فإذا بمغ ييالحظ اىتماـ اإلسالـ بالماؿ والحفاظ عميو، فمنع دفعو إلى الصغير الذي ال يدرؾ القيمة الحقيق       

ر عميو، حماية لحؽ غيره في الماؿ مع بقاء حريتو في وكبر أمكف دفع الماؿ إليو، وكذلؾ البالغ إذا صدر منو السفو حج
لما ليا مف دور في عمارة األرض، ومف طرؽ حفظ  ؛التصرفات األخرى، وعميو فإّف األمواؿ محط اىتماـ الشارع الحكيـ

 ، واألدلةالماؿ بيف اآلخريف منع التعدي واالستخفاؼ بو فكاف الضماف بيف الناس مف الوسائؿ التي تساعد عمى حفظ األمواؿ
 عمى جوازىا متعددة مف القرآف الكريـ، والسنة الشريفة، واإلجماع عمى النحو اآلتي:

 

 .الفرع األول: من القرآن الكريم
َذا َحَكْمُتْم َبْيَن النَّاِس َأْن َتْحُكُمواقولو تعالى:  - ِإنَّ المََّه  ۚ  ِباْلَعْدِل  ِإنَّ المََّه َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا اأْلََماَناِت ِإَلٰى َأْهِمَها َواِ 

 .: النساء[ٛ٘]ِإنَّ المََّه َكاَن َسِميًعا َبِصيًرا ۚ  ِنِعمَّا َيِعُظُكْم ِبِه 
اَل كاف توجو الخطابوجه االستدالل         : إف اهلل تعالى أوجب أداء األمانة بصريح األمر، وىذا يستمـز شغؿ الذمة بو، وا 

 ر، وشغؿ الذمة مما يتحقؽ بو الضماف الذي يستوجب األداء، وعمى ىذا فالضمافبالطمب في غير مطموب، وىذا ال يتصو 
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 .(ٛ)يشممو عمـو اآلية السابقة"
 .: يوسؼ[ٕٚ]َقاُلوا َنْفِقُد ُصَواَع اْلَمِمِك َوِلَمْن َجاَء ِبِه ِحْمُل َبِعيٍر َوَأَنا ِبِه َزِعيمٌ قولو تعالى:  -

وىو إناؤه -لمف جاء بصواع الممؾ  يـ" بالكفالة والضماف، فقد ضمف يوسؼ : جاء معنى كممة "زعوجه االستدالل       
 .(ٜ)قدر ما يحممو البعير مف الطعاـ -الذي كاف يشرب بو

 

 .الفرع الثاني: السنة النبوية الشريفة
 .(ٓٔ)مضمونة"استعار منو أدرعًا يـو حنيف فقاؿ أغصبًا يا محمد؟ قاؿ: "بؿ عارية   النبي أفَ  بف أمية  روى صفواف ما -

 .(ٔٔ)ذلؾ: نّص الحديث عمى ضماف أمواؿ الناس، لمحفاظ عمييا سواًء تعدى في تمفيا أـ لـ يتعَد في وجه االستدالل       
 .(ٕٔ)، قاؿ: "عمى اليد ما أخذت حتى تؤدي"، عف النبي ما روى َسُمرة  -

يبقى قائًما عمى مف أخذىا حتى يعيدىا إلى ُممؾ : إفَّ الحديث الشريؼ وضح أفَّ حفظ الماؿ وضمانو وجه االستدالل       
اّل كانت مضمونًة بحقو، ولقد قاؿ المباركفوري: "أي ما أخذتو اليد ضماًنا عمى  صاحبيا، ويتكفميا بالرعاية واالىتماـ وا 

ف لـ يطمبو.صاحبيا.  .(ٖٔ)..." . حتى تؤديو إلى مالكو فيجب رده في الغصب وا 
طعاًما في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدىا فألقت  إلى النبي  النبي قاؿ: أىدت بعض أزواج   عف أنس -

ناء بإناء"ما فييا، فقاؿ النبي   .(ٗٔ): "طعاـ بطعاـ، وا 
 و ػػػػػمف القصعة ورّد بمثمو إلى زوجت -رضي اهلل عنيا-تمفتو السيدة عائشة أضمف ما  ّف النبي أ: وجه االستدالل       

 (٘ٔ)يما يتصؿ بإتالؼ الماؿ ونحوهوىو وف -اهلل عنيا رضي-
: "أّف فدخمت حائًطا فأفسدت فيو، فقضى رسوؿ اهلل  (ٙٔ)أنو كانت لو ناقًة ضاريةً  ما روى البراء بف عازب  -

 .(ٚٔ)حفظ الحوائط بالنيار عمى أىميا، وأف حفظ الماشية بالميؿ عمى أىميا، وأف ما أصابت الماشية بالميؿ فيو عمى أىميا"
 ّف فعؿ البيائـ مضموف عمى صاحبيا فعميو تعويض مف لحؽ بو تمًفا وضرًرا مف البيائـ التي قصرأ: ستداللوجه اال       

 .(ٛٔ)صاحبيا باالىتماـ بيا وعدـ الحرص عمى مراعاة مصالح اآلخريف واحتياجاتيـ
 

 .الفرع الثالث: اإلجماع
 لشرع، وأّف األصؿ فييا الحظر، وأنو ال يحؿ دـ المسمـعمى أّف الدماء واألمواؿ مصونٌة في ا (ٜٔ)وقد أجمع الفقياء       

 وال يحؿ مالو إال بحؽ.
 

 .موجبات الضنان: املطلب الثالث
 ومف مقتضيات اإللزاـ بالتعويض وتحمؿ المسؤولية، البياف واإليضاح لمموجبات واألسباب التي إذا توافرت باألفعاؿ       

ت في ػػػػػضماف، فكاف مف الضرورة بمكاف ذكر موجبات الضماف التي رتبملاقتضت الضماف، ورتبت األحكاـ المستدعية 
 النقاط اآلتية: 

 

 .الفرع األول: الموجب األول )الضرر(
 ، وجاء بالموسوعة(ٕٓ)جاء في البياف والتحصيؿ أّف الضرر ىو: "وىو أف يضر الرجؿ بأخيو عمى وجو مف الوجوه"       

 .(ٕٔ)الكويتية: "إلحاؽ مفسدة بالغير"
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فيكوف الضرر ىو إلحاؽ النقص باآلخر وتفويت مصمحة عميو عمى اختالؼ الطرؽ واإلمكانيات التي ُتمحؽ الضرر        
لحؽ مف باآلخريف، فإذا لحؽ الضرر العارية سواء كاف الضرر لجميع العارية أو لجزٍء منيا لحؽ المستعير الضماف لمف 

 النقص عمى ىذه العارية.
 

 .ب الثاني )االعتداء أو التعدي(الفرع الثاني: الموج
 .(ٕٕ)قاؿ ابف عرفة: التعدي ىو التصرؼ في شيء بغير إذف ربو دوف قصد تممكو       
 فيتضح أف التعدي ىو تصرؼ بما ال يممؾ، بقصد إلحاؽ الضرر إلى اآلخريف، والذي يحدد الضرر ىو الشارع الحكيـ       

 أو العرؼ المستقيـ أو العادة المحكمة.
ويكوف التعدي مف المستعير عمى العارية بتجاوز الحد في اإلذف في استخداميا أو بترؾ حفظيا، ولقد قاؿ الزحيمي: "        

ضرورة تعويض المتضرر، كمما حدثت بقطع  :أي ،ينظر إلى االعتداء عمى أنو واقعة مادية محضة يترتب عمييا المسؤولية
، فال يختمؼ حكـ الضماف بالتعدي، سواء أكاف أمًرا إيجابًيا كاإلحراؽ النظر عف نوع األىمية في شخص المعتدي وقصده

. والمقصود باألمر اإليجابي ىو المباشر بالفعؿ، وأما األمر السمبي فيو (ٖٕ)واإلغراؽ، أـ أمًرا سمبًيا كترؾ حفظ الوديعة"
 عدـ التدخؿ في منع الشيء مع المقدرة عمى منعو.

 

 .شروط الضنان: املطلب الرابع
ولترتب الضماف ال بد مف بياف شروطو، وقد تتعمؽ ىذه الشروط بالمضموف نفسو، أو بالضامف، أو بالمضموف لو،        

 وسيكوف التقسيـ عمى النحو اآلتي: 
 

 .الفرع األول: شروط تتعمق بالمضمون
 عمى النحو اآلتي:  وسيقـو الباحث ببياف شروط المضموف لمعرفة الشيء المستعار، ىؿ يجب فيو الضماف أـ ال؟ وىي

، أف تكوف العيف المتمفة مااًل متقومًا، فال ضماف عمى الماؿ غير المتقـو كإتالؼ الميتة وجمدىا والدـ والتراب العادي -
 .(ٕٗ)والكمب، ونحو ذلؾ مما ليس بماؿ عرًفا وشرًعا"

 .(ٕ٘)أف يكوف الماؿ ممموكًا فال ضماف في المباحات -
 شكؿ دائـ، فإذا أعيد الشيء إلى الحالة التي كاف عمييا وجعؿ الضرر كأف لـ يكف،أف يكوف التمؼ أو الضرر محقًقا ب -

 .(ٕٙ)فال ضماف، كأف عولج المرض
 

 .الفرع الثاني: شرط يتعمق بالمضمون له
أف يكوف لمالو عصمة: لذا ال يجب الضماف عمى المسمـ بإتالؼ ماؿ الحربي وال عمى الحربي بإتالؼ ماؿ المسمـ،        
، وينطبؽ ىذا (ٕٚ)النعداـ الوالية ؛ى السمطاف العادؿ بإتالؼ ماؿ الباغي، وال عمى الباغي بإتالؼ أمواؿ الجماعةوال عم

الوصؼ أيًضا عمى األشخاص الذيف تمت اإلعارة منيـ، فمف استعار ممف ال يجب لو الضماف في مالو لعمة ما، سقط 
 ه. ؤ الضماف عف ىذا الماؿ إذا ىمؾ كمو أو جز 

 

 .ثالث: شرط يتعمق بالضامنالفرع ال
 :أي ُجبار ألف فعؿ العجماء ؛الضماف، فال يضمف المالؾ ما تتمفو بييمتو مف األمواؿلتحمؿ أف يكوف الُمتِمؼ أىاًل        
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 ، وكذلؾ في اإلعارة إذا لـ يكف المستعير أىاًل لمضماف لـ يجب الضماف بحقو.(ٕٛ)ىدر
 

 :املبحث الثاىي

 .وا وأركاىوا وأشكاهلاالعارية مفووموا مشروعيت

 

تعد العارية مف العقود المشروعة في اإلسالـ، لما ليا مف أىمية في حياة األفراد، وىي دليؿ عمى التعاوف واالنسجاـ في        
وفي ىذا المبحث المجتمع المسمـ، ولذلؾ نجد أف الشارع الحكيـ فّصؿ ليا مف األحكاـ ما ينسجـ مع حاجة المجتمع المسمـ، 

 ليذا التفصيؿ عمى النحو اآلتي:  بياف
 

 .مفووو العارية ومشروعيتوا: املطلب األول
 

 .الفرع األول: العارية في الّمغة
 .(ٜٕ)قد ذكر ابف منظور معنى العارية فقاؿ: "إّف العارية مأخوذٌة مف التعاور وىو التناوب والتداوؿ مع المرء"       
صاحبيا، ؿ مع المعنى االصطالحي لما فيو مف بياف أف العيف باقية عمى ممؾ ويتناسب المعنى الّمغوي وىو التداو        

 وأف التداوؿ لمنفعتيا.
 

 .الفرع الثاني: العارية في االصطالح الفقهي
 عمى وجو التبرع دوف مقابؿ ال عمى وجو اإلجارة، االنتفاععمى أف العارية ىي لممنفعة دوف عينيا، وىذا  (ٖٓ)اتفؽ الفقياء       
 ؟ عمى النحو اآلتي: ةفي نوع االنتفاع ىؿ ىو عمى وجو التممؾ أـ عمى وجو اإلباح (ٖٔ)تمؼ الفقياءواخ

 

 أقوال الفقهاء وأدلتهم:  :أوالً 
 : (ٖٗ)، أف العارية عمى وجو التمميؾ، وذلؾ لما يأتي(ٖٖ)والمالكية (ٕٖ): ذىب الحنفيةالقول األول وأدلتهم -
نما انعقدت بمفظ اإلباحةالعارية تنبئ عف التمميؾ لكونيا مف الع .ٔ ؛ رية ىي العطية مف الثمار؛ ولذا تنعقد بمفظ التمميؾ، وا 

 ألنيا استعيرت لمتمميؾ بال عوض كانعقاد اإلجارة بمفظة اإلباحة.
التممؾ لممنفعة عمى وجو االنفراد باالنتفاع فقط، فال يممؾ المستعير اإلجارة لما فييا مف الضرر بالمعير؛ ألنو مّمؾ  .ٕ

 ذلؾ.المنافع عمى وجو يتمكف مف االسترداد متى شاء، فمو مّمؾ المستعير اإلجارة لـ يتمكف المعير مف  المستعير
إلى أف العارية عمى وجو اإلباحة وليس عمى التمميؾ، وذلؾ  (ٖٙ)والحنابمة (ٖ٘): ذىب الشافعيةالقول الثاني وأدلتهم -

 : (ٖٚ)لما يأتي
 كا لو، وىذا المقصد مف اإلعارة. إف اإلباحة: رفع الحرج عف تناوؿ ما ليس مممو  .ٔ
 في اإلعارة. وىذا منتؼٍ  ،إف التمميؾ يفيد القدرة عمى اإلجارة .ٕ
 التمميؾ يفيد التصرؼ بالشيء دوف الرجوع إلى أحد، وىذا ممتنع باإلعارة. .ٖ

 

 والترجيح:  المناقشة :ثانياً 
 المناقشة:  -

، ييا بأف التمميؾ يمـز منو حرية التصرؼ في الشيء الممموؾلـ تسمـ لمفريؽ األوؿ أدلتيـ مف االعتراض، فاعترض عم       
 .(ٖٛ)باإلعارة، وأف التمميؾ ال يبطؿ بالنيي، بخالؼ اإلعارة فإف النيي يبطؿ اإلعارة وىذا منتؼٍ 
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 تممؾألف العارية تدؿ عمى  ؛ولـ تسمـ لمفريؽ الثاني أدلتيـ مف االعتراض، أف العارية ىي عمى وجو التممؾ ال اإلباحة       
 .(ٜٖ)المنفعة والتصرؼ بيا وفؽ الشرط والعادة

 الترجيح:  -
 يترجح لدى الباحث أنو ال مشاحة في االصطالح، وذلؾ لمنقاط اآلتية:        

، إف مف عرفيا بالتممؾ؛ لـ يطمؽ ىذا التممؾ ليكوف تممًكا مف جميع الوجوه مف حيث التصرؼ، واأللفاظ التي تبطمو .ٔ
 بؿ قيده بما يستقيـ مع عقد اإلعارة. وغير ذلؾ مما يمـز الممؾ،

إف مف عرفيا باإلباحة، قّيد ىذه اإلباحة باالنتفاع بالعيف دوف الرقبة، وعّمؿ ذلؾ أّف كؿ ما يحتاج منو لالنتفاع بمنفعة  .ٕ
 العيف ىو اإلذف، ويحصؿ ىذا اإلذف ورفع الحرج باإلباحة، فيكوف بيا. 

 

 اء، وىي عمى النحو اآلتي: استعراض لتعريفات الفقي يأتيوفيما        
 .(ٓٗ): "تمميؾ المنافع بال عوض"مفهوم العارية عند الزيمعي من الحنفية -ٔ
 .(ٔٗ): "تمميؾ المنفعة بال عوض"مفهوم العارية عند الصاوي من المالكية -ٕ
 .(ٕٗ): "ىبة المنافع مع استيفاء ممؾ الرقبة"مفهوم العارية عند الماوردي من الشافعية -ٖ
 .(ٖٗ): "إباحة االنتفاع بعيف مف أعياف الماؿ"ابن قدامة من الحنابمةمفهوم العارية عند  -ٗ
 

 .الفرع الثالث: العارية في االصطالح القانوني األردني
 "اإلعارة عقد غير الـز ولكؿ مف الطرفيف إنياؤه متى شاء ولو ضرب :(ٖٙٚعّرؼ القانوف األردني العارية في المادة )       

 .(ٗٗ)لو أجؿ"
: "والعارية عقد مف العقود الرضائية تنعقد بتطابؽ يأتيء في المذكرة اإليضاحية عف ىذه المادة القانونية ما فقد جا       

عقد العارية مف عقود اليبة؛ ألنيا  دأثًرا مف آثار انعقاده، وال يع دركًنا مف أركانو بؿ يع داإليجاب مع القبوؿ والتسميـ فيو ال يع
ىوب دوف عوض، أما العارية فيي مف عقود التفضيؿ، حيث يولي المتبرع في ىذه العقود تؤدي إلى نقؿ ممكية الشيء المو 

دوف أف يخرج عف المتبرع لو فائدة دوف أف يخرج عف ممكية مالو، بعبارة أخرى أف المعير المتبرع يتبرع بمنفعة العيف المعارة 
 .(٘ٗ)ممكيتيا"
 التبرع في عدكرة اإليضاحية ليا انسجاميا مع الفقو اإلسالمي، في ويالحظ عمى المادة القانونية كما جاء في المذ       

 تمميؾ المنفعة إلى المنتفع دوف عوض ماٍؿ، إبقاء العيف في ممؾ المتبرع بالمنفعة.
 

 .الفرع الرابع: المشروعية
 

 :أواًل: القرآن الكريم
 . الماعوف[ :ٚ-ٗ]اْلَماُعونَ  َوَيْمَنُعونَ  * الَِّذيَن ُهْم ُيرَاُءونَ  * ْم َساُهونَ الَِّذيَن ُهْم َعْن َصاَلِتهِ  * َفَوْيٌل ِلْمُمَصمِّينَ قولو تعالى:  -

عف مف الصفات المذمومة  ، وىي: إف اهلل تعالى ذكر منع الماعوف وىو منع الناس منافع ما عندىـوجه االستدالل       
ممدوحة، ع ما عندىـ، فدلت عمى أف العارية صفة لمسمميف، وأف الصفة الممدوحة لممسمميف ىي تمكيف المسمميف مف منافا

 . (ٙٗ) والمنع منيا صفة مذمومة
 اْلَحرَاَم َواَل اْلَهْدَي َواَل اْلَقاَلِئَد َواَل آمِّيَن اْلَبْيَت اْلَحرَامَ  آَمُنوا اَل ُتِحمُّوا َشَعاِئَر المَِّه َواَل الشَّْهرَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن قولو تعالى:  -
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َذا ۚ  َفْضاًل ِمْن َربِِّهْم َوِرْضَواًنا  َيْبَتُغونَ  وُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحرَاِم َأْن َتْعَتُدوا َصدُّ  َأنْ  َقْومٍ  َشَنآنُ  َيْجِرَمنَُّكمْ  َواَل  ۚ   َفاْصَطاُدوا َحَمْمُتمْ  َواِ 
ْثمِ  َعَمى َتَعاَوُنوا َواَل  ۚ   َوالتَّْقَوىٰ  اْلِبرِّ  َعَمى َوَتَعاَوُنوا ۚ    .المائدة[: ٕ]اْلِعَقاِب  َشِديدُ  المَّهَ  ِإنَّ  ۚ   المَّهَ  َواتَُّقوا ۚ   ُعْدَوانِ َوالْ  اإلِْ

التعاوف : حّثت اآلية الكريمة عمى ضرورة تعاوف المسمميف فيما بينيـ في أوجو الخير واِلبر، ومف أوجو وجه االستدالل       
 .(ٚٗ)العارية داخمة في عمـو اآلية الكريمة السابقة تمكيف المسمميف مف منافع أعيانيـ في وجوه الِبر والخير، فتكوف

 

 :ثانيًا: السنة الشريفة
 .(ٛٗ)استعار منو أدرعًا يـو حنيف فقاؿ أغصبًا يا محمد؟ قاؿ: بؿ عارية مضمونة" ما روى صفواف بف أمية أف النبي  -

 .(ٜٗ)عف فعميا عًة لنيى النبي دّؿ عمى مشروعية العارية، فمو لـ تكف مشرو  : إف فعؿ النبي وجه االستدالل       
"قولو  -  . (ٓ٘): " العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والديف مقٍض، والزعيـ غاـر

ويجب أف العارية مؤداة إلى أصحابيا، فدّؿ مضموف الحديث عمى أف العارية مشروعية،  : أشار النبيوجه االستدالل       
 .(ٔ٘)العارية عمى مف استعارىا وانتفع بيا عمى مف انتفع منيا ردىا إلى صاحبيا، فيذا حؽ

 

 ثالثًا: اإلجماع.
عمى مشروعية العارية، ونقؿ ىذا اإلجماع ابف قدامة المقدسي "أجمع المسمموف عمى جواز العارية  (ٕ٘)أجمع الفقياء       

 . (ٖ٘)إلييا" واستحبابيا؛ ألنو لما جازت ىبة األعياف جازت ىبة المنافع، ولذلؾ فإف العارية مشروعة ومندوب
 

 .أركان العارية: املطلب الثاىي
 عرض ليذه يأتيالعارية غير صحيحة، وفيما  ُعدتكتماؿ أركانيا، فإذا نقص ركف احتى تصح العارية فال بد مف        

 األركاف عمى النحو اآلتي: 
 

 .الفرع األول: الصيغة؛ )اإليجاب والقبول(
 (٘٘)ف المعير ركف في العارية، واختمفوا في القبوؿ مف المستعير فذىب الحنفيةعمى أف اإليجاب م (ٗ٘)اتفؽ الفقياء       

ويتحقؽ القبوؿ إلى أنو ركٌف في العارية، وتنعقد العارية باإليجاب والقبوؿ  (ٙ٘)إلى أنو ليس ركًنا في العارية، وذىب الجميور
لفعؿ القبض؛ أي قبض المستعير لمعارية، ولو بالفعؿ ويصدر اإليجاب مف المعير، والقبوؿ مف المستعير والمقصود با

ما بالفعؿ. دوعمى ذلؾ فالقبوؿ يع  إما بالمفظ وا 
 

 المعير والمستعير. :الفرع الثاني: العاقدان
وىما المباشراف لمعقد، فالمعير ىو صاحب العيف، والمستعير ىو طالب منفعة العيف، ويشترط فييما العقؿ والرشد        

 . (ٚ٘)واالختيار
 

 الثالث: العارية )المحل(.الفرع 
 وىو الشيء المراد استعارتو واالستفادة منو، وذىب الفقياء إلى مجموعة مف الضوابط، وىي عمى النحو اآلتي:        

 .(ٛ٘)أف يكوف االنتفاع بيا مباًحا شرًعا فال يجوز استعارة أواني الذىب والفضة -
 .(ٜ٘)دة منياأف تكوف العيف المعارة معينًة؛ حتى يتمكف مف االستفا -
 .(ٓٙ)بقاء العيف المستعارة، فال تكوف مف األعياف المستيمكة؛ لعدـ إمكانية ردىا إلى صاحبيا -
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 .أشكال العارية: املطلب الثالث
عمى تتعدد أشكاؿ العارية تبًعا إلى النظر لسمطة المستعير عمى العارية مف حيث الزماف، والمكاف،  (ٔٙ)اتفؽ الفقياء       

وقد تكوف دة مف العارية، فقد تكوف العارية مطمقة عف الزماف والمكاف والكيفية في االستفادة مف العارية، وكيفية االستفا
 مقيدة بقيود متعددة قد تجتمع مًعا أو تفترؽ. 

 

 تقّسم أشكال سمطة المستعير عمى العارية إلى قسمين رئيسيين هما:  :الفرع األول
 

 العارية المطمقة:  :أوالً 
 ، كمف يعير شخصًا وسيمة(ٕٙ)عقد العارية مف قيود تقيد زماف االستعماؿ أو مكاف االستعماؿ أو كيفية االستعماؿخمو        

 نقؿ دوف أف يحدد لو زماًنا ينتيي فيو العقد وال يحدد لو مكاًنا كنطاؽ لالنتفاع ولـ يحدد لو كذلؾ أوجو االنتفاع. 
 

 العارية المقيدة:  :ثانياً 
 المحددة مف حيث زماف االستعماؿ أو مكاف االستعماؿ أو الكيفية التي يراد بيا المعير أف يستعمميا المستعير، وىي العارية       

 .(ٖٙ)المصمحة مًعاوقد تجتمع ىذه القيود معا وقد تفترؽ أو يجتمع أغمبيا، وىو حسب االتفاؽ بيف الطرفيف بما يحقؽ ليما 
 وف زمنيًا أو مكانيًا أو موضوعيًا وعمى المستعير أف يتقيد في استعماؿ العاريةوعمى ذلؾ يمكف القوؿ بأف القيد قد يك       

 .(ٗٙ)بالقيد المتفؽ عميو
 

 القيود التي تمحق بالعارية عمى النحو اآلتي:  :الفرع الثاني
 

 القيد الزماني:  :أوالً 
 المستعار، مثالو: ىو اتفاؽ الطرفيف عمى أف تكوفيتعمؽ ىذا القيد ببياف المدة الزمانية التي يتاح لممستعير االنتفاع مف        

  .(٘ٙ)العارية لشير أو أكثر فيجب عمى المستعير ردىا عند حموؿ األجؿ
 

 القيد المكاني:  :ثانياً 
يتعمؽ بتحديد المكاف الذي تستعمؿ بو العارية مف قبؿ المستعير، فإذا خالؼ ىذا القيد المكاني لزمو ضمانيا عند        
 .(ٙٙ)لـ يكف مقصًرا لمخالفتو القيد الذي الذي اشترطو المعير ولو ىالكيا
مثالو: قد يتقيد المستعير في استعمالو لمعارية بمكاف معيف كأف يعيره وسيمة نقؿ ويشترط عميو أف يستعمميا في        

ف كاف لو أف يستعمميا في أي وقت يشاء، وفي أي وجو لال ستعماؿ طالما لـ حدود نطاؽ مدينة معينة، وال يتجاوزىا وا 
 .(ٚٙ)يقيد في ذلؾ

 

 القيد الموضوعي )كيفية االستعمال(:  :ثالثاً 
 . (ٛٙ)وىو القيد الخاص بموضوع االستعماؿ فقد يتقيد المستعير بوجو مف وجوه االستعماؿ فال يجوز لو تجاوزه       
أو الغراس فمو أف يأتي وجيًا واحدًا مف  مثالو: كما ذكر النووي: "فقد يعير الشخص أرضًا ويشترط أف تكوف لمبناء       

االنتفاع، فإما البناء أو الغراس وال يجمع بينيما؛ ألف ضررىما مختمؼ، ولكف لو أف يزرع األرض؛ ألف ضرر الزرع 
 .(ٜٙ)أىوف مف ضرر البناء أو الغرس"
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 املبحث الثالث

 املدىي األردىي والقاىونحكه ضنان العارية يف الفقى اإلسالمي 

 

 .حكه ضنان العارية يف الفقى اإلسالمي: األول املطلب
شرع اهلل تعالى العارية؛ لما ليا مف األثر الظاىر في حياة الناس، وحفظ اهلل تعالى ليذا العقد ديمومتو واستمراره بيف        

 اآلتي: ى النحو الناس، بأف جعؿ وجوب أداء العارية إلى صاحبيا، واختمؼ الفقياء في السبب الذي تضمف بيا العارية عم
 

 .الفرع األول: تحرير محل النزاع
 عمى أف العارية التي يتعدى في استخداميا، ويخالؼ المستعير اإلذف في استعماليا يضمف ىذه العارية (ٓٚ)اتفؽ الفقياء -

 كاممًة لصاحبيا، أو يضمف الخمؿ الذي حدث عمييا.
 أو تقصير مف المستعير عمى العارية إلى مجموعة مففي الضرر الذي يصيب العارية بغير تعٍد  (ٔٚ)اختمؼ الفقياء -

 األقواؿ.
 

 .الفرع الثاني: سبب الخالف
 االختالؼ في فيـ النصوص الواردة في مسألة ضماف العارية. -
 عدـ وجود دليؿ صريح صحيح في مسألة ضماف العارية. -
 عدـ سالمة أدلة المذاىب مف النقد، فمكؿ دليؿ رّد ونقاش. -
 

 الفرع الثالث: أقوال الفقهاء.
 .(ٖٚ)وبعض الحنابمة (ٕٚ): ال يضمف العارية، فإذا قصر أو تعدى ضمف، وقاؿ بو الحنفيةالقول األول .ٔ
 .(٘ٚ)، الحنابمة(ٗٚ)أو يقصر، قاؿ بو الشافعية يتعدَ : يضمف في كؿ حاؿ سواء تعدى أو قصر، أو لـ القول الثاني .ٕ
 .(ٙٚ)ال يغاب عنو، وما ليس ظاىًرا خفًيا يضمنو: ال يضمف في كؿ شيء ظاىر القول الثالث .ٖ
 .(ٚٚ): يضمف إال إذا اشترط نفي الضماف عنو، وىو قوؿ اإلماـ أحمد في إحدى روايتيوالقول الرابع .ٗ
 

 .مذاهب ومناقشتهاالالفرع الرابع: أدلة أقوال 
 

 أدلة القول األول، ومناقشته:  :أوالً 
 لمطيرة، عمى النحو اآلتي: واستدؿ أصحاب ىذا القوؿ، بالقرآف، والسنة ا

َذا َحَكْمتُْم َبْيَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا بِ : قولو تعالى: الدليل األول -  ۚ   اْلَعْدلِ ِإنَّ المََّه َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا اأْلََماَناِت ِإَلٰى َأْهِمَها َواِ 
 .: النساء[ٛ٘]اَبِصيرً  يًعاَسمِ  َكانَ  المَّهَ  ِإنَّ  ۚ   ِبهِ  َيِعُظُكمْ  ِنِعمَّا المَّهَ  ِإنَّ 

 إف العارية يقصد منيا االنتفاع بيا ال إتالفيا وتفويت عينيا، فإذا تعدى صاحبيا أو قصر في حفظيا،وجه االستدالل:        
 (ٛٚ)وجب عميو ضمانيا

 مغؿليس عمى المستعير غير ال»، قاؿ: : ما روى عمرو بف شعيب، عف أبيو، عف جده، عف النبي الدليل الثاني -
 .(ٜٚ)«ضماف ، وال عمى المستودع غير المغؿ ضماف

 .(ٓٛ)غؿ وىي "الخيانة"، ىي التي توجب الضماف عمى صاحبيامإف الوجه االستدالل:        
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فاآلية الكريمة تدّؿ عمى وجوب رّد األمانة إلى أصحابيا،  ىذا القوؿ لـ تسمـ ىذه االدلة ألصحابمناقشة األدلة:        
 . (ٔٛ)في الضماف، والحديث الشريؼ ىو ضعيؼ فقد ضعفو عدد مف العمماءولـ تفصؿ القوؿ 

 

 أدلة القول الثاني، ومناقشته:  :ثانياً 
 واستدؿ أصحاب ىذا القوؿ، بالسنة المطيرة، والقياس، عمى النحو اآلتي:        

 .(ٕٛ)«عمى اليد ما أخذت حتى تؤديو»، قاؿ: ، أف رسوؿ اهلل : ما روى سمرة الدليل األول -
 إف الحديث شمؿ جميع ما أخذت اليد، سواء أكانت باألمانة أو بالضماف، فوجب التأدية والرّد، ولـوجه االستدالل:        

 .(ٖٛ)يفرؽ بيف يد األمانة ويد الضماف
ًبا ستعار منو يـو حنيف أدراًعا، فقاؿ: أغص : ما روى أمية بف صفواف بف أمية، عف أبيو، إف رسوؿ اهلل الدليل الثاني -

أنا »أف يضمنيا، فقاؿ:  قاؿ: فضاع بعضيا فعرض عميو رسوؿ اهلل «، بؿ عارية مضمونة؟»يا محمد؟ قاؿ: 
 .(ٗٛ)«اإلسالـ أرغباليـو في 

 .(٘ٛ)ف الضماف يكوف مطمًقا وال يقيد بالتعدي فمـ يقيد الحديث بالتعدي أو بغيرهأوجه االستدالل:        
ليس عمى المستعير غير المغؿ »، قاؿ: ب، عف أبيو، عف جده، عف النبي ما روى عمرو بف شعيالدليل الثالث:  -

 .(ٙٛ)«، وال عمى المستودع غير المغؿ ضمافضماف
، إف معنى المغؿ في الحديث الشريؼ ىو استغالؿ الغمة، وعميو يكوف في الحديث عموًما لمضمافوجه االستدالل:        

 .(ٚٛ)التقصير أو بغيرىماو  التعمدعمى كّؿ مستعير دوف النظر إلى سبب اليالؾ ب
 .(ٛٛ): بأف عقد اإلعارة قائـ عمى االنتفاع ال عمى اإلتالؼ، فوجب عميو الضماف، كالمغصوبالدليل الرابع. القياس -

عترض ابف حـز عمى الدليميف؛ بأف ىذا ا؛ فقد -في أغمبيـ– لـ تسمـ ىذه األدلة ألصحابيامناقشة األدلة:        
 . (ٜٛ)وف والودائع؛ ألنيا ما أخذت اليدالتضميف يشمؿ المرى

 

 أدلة القول الثالث، ومناقشته:  :ثالثاً 
 استدؿ المالكية بأدلة األقواؿ األخرى، ولكنيـ أعادوا توجيو داللة األحاديث عمى النحو اآلتي:        

 .(ٜٔ)، جعموه في ضماف الشيء الخفي(ٜٓ)«بؿ عارية مضمونة؟: »: ما روى النبي الدليل األول -
يغاب ، عمى الشيء الظاىر الذي ال (ٕٜ)«ليس عمى المستعير غير المغؿ ضماف: »: ما روى النبي الدليل الثاني -

 .(ٖٜ)عنو
لـ تسمـ ىذه التوجييات لألدلة، فقد اعترض عمييا، بأنو ال دليؿ عمى التوجيو والتخصيص، وأف األدلة مناقشة األدلة:        

 .(ٜٗ)لتعديدالة عمى التضميف في حاؿ التقصير وا
 

 أدلة القول الرابع، ومناقشته:  :رابعاً 
 واستدؿ أصحاب ىذا القوؿ، بالسنة المطيرة، عمى النحو اآلتي:        

 .(ٜ٘)«المسمموف عند شروطيـ: »: ما روى النبي الدليل األول -
 ـ االلتزاـ بضماف العارية،: إف شرط عدـ الضماف شرط صحيح ويجب االلتزاـ بو، أما إذا لـ يشترط عدوجه االستدالل       

 .(ٜٙ)فيكوف الضماف ممزًما
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 فيولـ يسمـ ليـ ىذا االستدالؿ عمى اعتبار أف عدـ اشتراط ضماف العارية ىو مخالؼ ألصؿ العقد مناقشة األدلة:        
 .(ٜٚ)شرط باطؿ

 

 الرأي المختار:  :خامساً 
 يأتي: لما  ؛ويظير لمباحث أف القوؿ المختار ىو القوؿ الثاني       

 أقميا انتقادًا. -
 ، فكما أف الغنـ لممستعير في االنتفاع بغير أجر لممعير، فكذلؾ الغـر عمى(ٜٛ)إعماؿ لمقاعدة الشرعية: "الغـر بالغنـ" -

 المستعير في حاؿ ىالؾ العارية وىي تحت يده.
، كاف حفظ العارية عمى المصمحة العامة القائمة بوجود عقد اإلعارة، معتبرة لدى الشارع الحكيـ، ولمحفاظ عمييا -

 لعممو بحفظ ما أعار بكؿ حاؿ. ؛كؿ حاؿ يدفع المعير إلى اإلعارة
 

 .حكه ضنان العارية يف القاىون األردىي وتأصيلوا الشرعي: املطلب الثاىي
، والشروط، واألحكاـ العامة التي تتعمؽ با        لعقد، تحدث القانوف المدني األردني عف عقد العارية، مف حيث المفيـو

 مف حيث محؿ العقد، صفة المستعير، والمعير، ثـ ذكر االلتزامات التي تتعمؽ بالمستعير مف حيث حفظ العارية، وصالحية
 .(ٜٜ)عقد اإلعارة انتياءاالستخداـ، ثـ انتيى بالكالـ عف 

ىذا المطمب عمى النحو حصر الباحث المواد القانونية التي تتعمؽ بضماف العارية، والتي ستكوف مدار الحديث في        
 اآلتي: 
 "العارية أمانة في يد المستعير فإذا ىمكت أو ضاعت أو نقصت قيمتيا بال تعد وال تقصير فال ضماف عميو :ٗٙٚالمادة 

 .(ٓٓٔ)ما لـ يتفؽ عمى غير ذلؾ"
 .(ٔٓٔ)"فإذا قصر في دفع ضرر عف العارية وكاف يستطيع دفعو كاف ممزما بالضماف" :ٕ -ٓٚٚالمادة 
 "إذا تجاوز المستعير المألوؼ في استعماؿ العارية أو استعمميا عمى خالفو فيمكت أو تعيبت ضمف لممعير :ٕ -ٖٚٚة الماد
 .(ٕٓٔ)صابيا"أما 

ف يودع العارية لدى شخص أميف قادر عمى حفظيا وال يضمنيا إذا ىمكت عنده دوف أ"يجوز لممستعير  :٘ٚٚالمادة 
 .(ٖٓٔ)تعد أو تقصير"

 

 .ب ضمان العارية في القانون المدني األردنيالفرع األول: أسبا
 األسباب التي تمحؽ الضماف بالمستعير، ىي عمى النحو اآلتي:  فّ أويفيـ مف النصوص سابقة الذكر،        

 التقصير والتعدي مف المستعير بالضياع أو اليالؾ لمعارية. .ٔ
 عندىا ىمكت العارية.و  التقصير في دفع الضرر الذي يدفع مف قبمو، .ٕ
 لتعدي في االستخداـ مما يمحؽ بيا اليالؾ أو الضرر.ا .ٖ
 إيداع العارية لدى شخص أميف قادر عمى حفظيا، ولكنو قصر أو تعدى في حفظيا فيمكت. .ٗ
 إيداع العارية لدى الشخص غير األميف والعاجز عف حفظيا. .٘

 تعير في المطالبة بالعارية.مف موجبات ضماف العارية، ورجوع المعير عمى المس دفيذه األسباب الخمسة، تع       
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 .الفرع الثاني: االستثناءات من ضمان العارية عمى المستعير في القانون المدني األردني
 وفي حاؿ لـ تتحقؽ األسباب السابقة ال يمـز المستعير ضماف العارية لممعير، ويمكف ذكر االستثناءات عمى ضماف       

 العارية عمى النحو اآلتي: 
 المعتاد لحفظ العارية، يمنع المطالبة بضماف العارية. واالىتماـبذؿ العناية  .ٔ
 اشتراط نفي الضماف عمى المستعير، يمنع تضمينو لمعارية. .ٕ
 بذؿ العناية في دفع الضرر الذي لحؽ بالعارية. .ٖ
 االستخداـ المتعارؼ عميو لمعارية، أو االستخداـ المتفؽ عميو بيف طرفي العقد لمعارية.  .ٗ
 دى شخص أميف قادر عمى حفظيا وغير متعٍد أو مقصر في حفظيا.إيداع العارية ل .٘
 

 الضمان في الفقه اإلسالمي. ألسبابالفرع الثالث: التأصيل الشرعي 
 تنحصر أسباب ضماف العارية في القانوف المدني األردني في أمريف:        
 االستخداـ.مف المستعير عمى العارية سواء كانت بالحفظ، أو ب تعد  تقصير أو  األول:

 االتفاؽ بيف طرفي عقد اإلعارة عمى نفي تضميف العارية.الثاني: 
 (٘ٓٔ)، وبعض الحنابمة(ٗٓٔ)وبيذا يكوف القانوف المدني األردني قد أخذ بمذىبيف مف مذاىب الفقياء وىما: مذىب الحنفية       

 ، في السبب الثاني.(ٙٓٔ)لمسبب األوؿ، ومذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ في إحدى الروايتيف المنسوبتيف إليو
ويتميز التشريع الفقيي عمى التشريع القانوني، بأف الفقياء جعموا التعدي والتقصير مطمقيف، بحيث يتـ استيعاب أي تعٍد        

لإلحاطة أو تقصير ممكف أف ينشأ الختالؼ العادات واألعراؼ وطبيعة العارية، وفي ىذا دقة ومرونة مف التشريع الفقيي 
 ر ممكف مف حاالت التعدي أو التقصير.بأكبر قد

 

 .اخلامتة
 اآلتية:  النتائجتوصمت الدراسة إلى        

 العارية عمى نوعيف إما أف تكوف مطمقة عف أي قيد، أو مقيدة بقيد مف حيث الزماف أو المكاف، أو الموضوع. -ٔ
 الرأي المختار في ضماف العارية: ضمانيا مطمًقا في كؿ حاؿ مف األحواؿ. -ٕ
 كاـ الموجودة في القانوف المدني األردني مستمدة مف الفقو اإلسالمي.األح -ٖ
، تميز التشريع الفقيي عمى التشريع القانوني، بالدقة والمرونة في اإلحاطة بالتقصير والتعدي الصادر مف المستعير -ٗ

 ومراعاة اختالؼ العادات واألعراؼ وطبيعة العارية في تحديد التقصير والتعدي عميو.
 

 اآلتية:  التوصياتتوصمت الدراسة إلى        
 دراسة القانوف المدني األردني دراسة مقارنة بالفقو اإلسالمي؛ لبياف مدى استمداد القانوف المدني األردني مف الشريعة -ٔ

ضافات لمقانوف المدني األردني.  اإلسالمية، باإلضافة إلى تقديـ اقتراحات وا 
سقاطيا عمى مستجدات العصر، ومنيا بياف التطبيقات المعاصر بياف التطبيقات المعاصرة لمعقود الفقيي -ٕ  ةة المختمفة، وا 

 لمعارية، وكيفية ضمانيا.
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 :اهلوامش
                                                 

 .  ٖٛٔ، صٔـ، جٜٚٛٔ، بيروت، مكتبة لبناف، المصباح المنيرأحمد بف محمد الفيومي،  (ٔ)
 . ٖٚٔ، صٔ، جالمصباح المنيرالفيومي،  (ٕ)
 .ٔٙٔ، صٔ، جٜٙٛٔ، بيروت، مكتبة لبناف، مختار الصحاحمحمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازي،  (ٖ)
دار الكتب مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، بيروت، ىػ(، ٜٚٚ)ت محمد بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي  (ٗ)

 .ٜٛٔ، صٖج(، ٔطـ، )ٜٜٗٔية، العمم
: نجيػب ىػواويني، الناشػر: نػور محمػد، تحقيػؽ، مجمة األحكام العدليةفي الخالفة العثمانية، عدة لجنة مكونة مف عمماء وفقياء  (٘)

 .ٓٛ، صٔكارخانو تجارِت كتب، آراـ باغ، كراتشي، ج
 . ٘ٗدار الفكر، ص، دمشؽنظرية الضمان، وىبة الزحيمي،  (ٙ)
 . ٘ـ، ص ٜٜٚٔالقاىرة، دار الفكر العربي، الضمان في الفقه اإلسالمي، لخفيؼ، عمي ا (ٚ)
 . ٜٚٔ(، صٕـ، )طٖٜٜٔدمشؽ، منشورات جامعة النظريات الفقهية، فتحي الدريني،  (ٛ)
اهلل : عبػػد تحقيػػؽ، التسهههيل لعمههوم التنزيههلىػػػ(، ٔٗٚ)ت محمػػد بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد اهلل، ابػػف جػػزي الكمبػػي الغرنػػاطي  (ٜ)

  .ٕٜٖ، صٔج(، ٔطىػ، )ٙٔٗٔالخالدي، بيروت، دار األرقـ بف أبي األرقـ، 
)ت  األلبػانيمحمػد ناصػر الػديف  :ينظػر، األلبػانيضػعفو  .ٕ٘ٗ، صٖ، جٜٕ٘٘، رقػـ الحػديث سنن الهدارقطنيالدارقطني،  (ٓٔ)

ـ، ٜ٘ٛٔالمكتػب اإلسػالمي،  ، إشػراؼ: زىيػر الشػاويش، بيػروت،إرواء الغميل في تخهريج أحاديهث منهار السهبيلىػػ(، ٕٓٗٔ
 .ٖٗٗ، ص٘(، جٕط)

تمػيـ ياسػر بػف إبػراىيـ،  ي، تحقيػؽ: أبػالبن بطال يشرح صحيح البخار ىػ(، ٜٗٗ)ت عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ ابف بطاؿ  (ٔٔ)
 .ٚٗٔ، صٚ(، جٕطـ، )ٖٕٓٓالسعودية، مكتبة الرشد، 

وقاؿ ابف حجر مختمػؼ فػي  .ٕٓٛ، صٕ، جٕٓٓٗلحديث ، كتاب الصدقات، باب العارية، رقـ اسنن ابن ماجهابف ماجو،  (ٕٔ)
التمخهي  الحبيهر فهي تخهريج أحاديهث ىػػ(، ٕ٘ٛ)ت أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجػر العسػقالني  :ينظر .سماعو

 .ٕٛٔ، صٖ(، جٔطـ، )ٜٜٛٔ، بيروت، دار الكتب العممية، الرافعي الكبير
 . ٕٓٗ، صٗتحقيؽ: عبد الوىاب عبد المطيؼ، بيروت، دار الفكر، ج، ياألحوذتحفة محمد بف عبد الرحمف المباركفوري،  (ٖٔ)
: بشار عواد معػروؼ، بيػروت، دار الغػرب تحقيؽسنن الترمذي، محمد بف عيسى بف َسْورة بف موسى بف الضحاؾ الترمذي،  (ٗٔ)

، وقػػاؿ عنػػو ٖٖ، صٖ، جٜٖ٘ٔـ، أبػػواب األحكػػاـ، بػػاب: مػػا جػػاء فػػيمف يكسػػر لػػو شػػيء، رقػػـ الحػػديث ٜٜٛٔاإلسػػالمي، 
 الترمذي حديث حسف صحيح.

، تحقيػؽ: عصػاـ الػديف الصػبابطي، مصػر، األوطهارنيهل ىػػ(، ٕٓ٘ٔ)ت محمد بف عمي بف محمػد بػف عبػد اهلل الشػوكاني اليمنػي  (٘ٔ)
 .ٖٙٛ، ص٘(، جٔطـ، )ٖٜٜٔدار الحديث، 

 المصهباحىػػ(، ٓٚٚنحػو )ت ي، أبػو العبػاس أحمد بف محمد بف عمي الفيومي ثـ الحمػو  :ينظرمعممة ومعتادة،  :ناقة ضارية: أي (ٙٔ)
 .ٖٔٙ، صٕ، بيروت، المكتبة العممية، جالمنير في غريب الشرح الكبير

مَحمَّد كاِمؿ قػره بممػي، بيػروت، دار و  -: شَعيب األرنؤوط تحقيؽ، داوودسنن أبي ، داوودسميماف بف األشعث بف إسحاؽ أبو  (ٚٔ)
، جوؿ أ(، كتاب ٔطـ، )ٜٕٓٓالرسالة العالمية،   .ٖٕٗ، ص٘كتاب البيوع، باب المواشي تفسد زرع قـو

 .ٜٖٛ، ص٘، جاألوطارنيل الشوكاني،  (ٛٔ)
 ، بيروت، دار الكتببدائع الصنائع في ترتيب الشرائعىػ(، ٚٛ٘)ت عالء الديف، أبو بكر بف مسعود بف أحمد الكاساني الحنفي  (ٜٔ)
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، الهذخيرةىػػ(، ٗٛٙ)ت الػرحمف المػالكي الشػيير بػالقرافي أحمد بف إدريس بف عبػد و  .ٛٗ، صٔج(، ٕطـ، )ٜٙٛٔالعممية، 
: محمػد بػو خبػزة، بيػروت، دار ٕٔ - ٜ، ٚ، ٘ - ٖجػزء  ،: سعيد أعرابٙ، ٕ: محمد حجي جزء ٖٔ، ٛ، ٔ: جزء تحقيؽ

، بيػروت، المجمهوع شهرح المههذبىػػ(، ٙٚٙ)ت يحيى بف شرؼ النووي و  .ٜٛ، صٜ(، جٔطـ، )ٜٜٗٔالغرب اإلسالمي، 
بػػراىيـ بػػف محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف محمػػد ابػػف مفمػػح، أبػػو إسػػحاؽ، برىػػاف الػػديف و  .ٖٚٔ، صٗٔج دار الفكػػر، ىػػػ(، ٗٛٛ)ت ا 

 .ٕٕٔ، ص٘(، جٔطـ، )ٜٜٚٔ، بيروت، دار الكتب العممية، المبدع في شرح المقنع
 ـ،ٜٛٛٔب اإلسػالمي، ، بيػروت، دار الغػر رفاقػوو  ،: د محمػد حجػيتحقيػؽ، البيهان والتحصهيلمحمد بف أحمد بف رشد القرطبي،  (ٕٓ)

 .ٕٕٙ، صٓٔ(، جٕط)
 .ٔٗٔ، صٖمطابع دار الصفوة، جمصر، ، ٔ، طالموسوعة الفقهية الكويتيةالكويت،  –اإلسالمية  والشؤوفوزارة األوقاؼ  (ٕٔ)
 .ٚٓٙ، صٖ، بيروت، دار المعارؼ، جبمغة السالك ألقرب المسالكأبو العباس أحمد بف محمد الخموتي الصاوي،  (ٕٕ)
 . ٛٔصنظرية الضمان، مي، الزحي (ٖٕ)
رقاني عمى مختصر خميلىػ(، ٜٜٓٔ)ت عبد الباقي بف يوسؼ بف أحمد الزرقاني المصري  (ٕٗ) معهه: الفهتح الربهاني فيمها و  شرح الزُّ

، ٛ(، جٔط)ـ، ٖٕٓٓضبطو وصححو وخرج آياتو: عبد السالـ محمد أميف، بيػروت، دار الكتػب العمميػة، ذهل عنه الزرقاني، 
 .ٕ٘ٓص

معيػد البحػوث والدراسػات العربيػة، الضهمان فهي الفقهه اإلسهالمي، عمي الخفيػؼ،  :ينظرو  .ٛ٘صنظرية الضمان، زحيمي، ال (ٕ٘)
 .ٓٙـ، صٜٔٚٔ

 . ٓٙالزحيمي، صنظرية الضمان،  (ٕٙ)
 . ٚٙصالضمان في الفقه اإلسالمي، الخفيؼ،  (ٕٚ)
 . ٔٙصنظرية الضمان، الزحيمي،  (ٕٛ)
 . ٛٔٙ، صٗبيروت، دار صادر، جالعرب،  لسانمحمد بف مكـر ابف منظور،  (ٜٕ)
مجمهع األنههر فهي شهرح ممتقهى ىػػ(، ٛٚٓٔ)ت عبد الرحمف بف محمد بف سميماف المدعو بشيخي زاده، يعػرؼ بػداماد أفنػدي  (ٖٓ)

خميػػؿ بػػػف إسػػحاؽ بػػػف موسػػى، ضػػػياء الػػديف الجنػػػدي  :ينظػػػرو  .ٖٙٗ، صٕ، بيػػػروت، دار إحيػػاء التػػػراث العربػػي، جاألبحههر
: أحمػد بػف عبػد الكػريـ نجيػب، مركػز تحقيػؽ، التوضيح فهي شهرح المختصهر الفرعهي البهن الحاجهبىػ(، ٙٚٚ)ت المصري المالكي 

الػديف محمد بف أبي العبػاس أحمػد بػف حمػزة شػياب  :ينظرو  .٘ٛٗ، صٙ(، جٔطـ، )ٕٛٓٓنجيبويو لممخطوطات وخدمة التراث، 
 :ينظػرو  .٘ٓٗ، ص٘ط األخيػرة(، جـ، )ٜٗٛٔالفكػر،  ، بيػروت، دارنهاية المحتاج إلى شرح المنهاجىػ(، ٗٓٓٔ)ت الرممي 

الهراجح مهن اإلنصهاف فهي معرفهة ىػػ(، ٘ٛٛ)ت عالء الديف أبو الحسف عمي بػف سػميماف المػرداوي الدمشػقي الصػالحي الحنبمػي 
 .ٔٓٔ، صٙ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، جالخالف

التوضهههيح فهههي شهههرح  ،خميػػػؿ بػػػف إسػػػحاؽ :ينظػػػرو  .ٖٙٗ، صٕ، جمجمهههع األنههههر فهههي شهههرح ممتقهههى األبحهههربشػػػيخي زاده،  (ٖٔ)
 .٘ٓٗ، ص٘، جنهايههة المحتههاج إلههى شههرح المنهههاج ،الرممػػي :ينظػػرو  .٘ٛٗ، صٙ، جالمختصههر الفرعههي البههن الحاجههب

 .ٔٓٔ، صٙ، جاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،المرداوي :ينظرو 
 .ٖٙٗ، صٕ، جمجمع األنهر في شرح ممتقى األبحربشيخي زاده،  (ٕٖ)
 .٘ٛٗ، صٙ، جالتوضيح في شرح المختصر الفرعي البن الحاجبخميؿ بف إسحاؽ،  (ٖٖ)
 .ٖٙٗ، صٕ، جمجمع األنهر في شرح ممتقى األبحربشيخي زاده،  (ٖٗ)
 .٘ٓٗ، ص٘، جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرممي،  (ٖ٘)
 .ٔٓٔ، صٙ، جاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفالمرداوي،  (ٖٙ)
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 .ٔٓٔ، صٙ، جاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفالمرداوي، و . ٘ٓٗ، ص٘، جهاية المحتاج إلى شرح المنهاجنالرممي،  (ٖٚ)
 .ٔٓٔ، صٙ، جاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفالمرداوي،  (ٖٛ)
 .ٖٙٗ، صٕ، جمجمع األنهر في شرح ممتقى األبحربشيخي زاده،  (ٜٖ)
 .ٖٛ، ص٘جتبيين الحقائق، الزيمعي،  (ٓٗ)
 .ٔٚ٘-ٓٚ٘، صٖجبمغة السالك ألقرب المسالك، لصاوي، ا (ٔٗ)
الكتػػػب  عػػادؿ أحمػػػد عبػػػد الموجػػود، بيػػػروت، دارو  -: عمػػي محمػػػد معػػػوض تحقيػػػؽالحهههاوي الكبيهههر، عمػػي بػػػف محمػػد المػػػاوردي،  (ٕٗ)

 .ٙٔٔ، صٚ(، جٔطـ، )ٜٜٜٔالعممية، 
 .ٖٙٔ، ص٘صر، مكتبة القاىرة، جمالمغني البن قدامة، موفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد ابف قدامة المقدسي،  (ٖٗ)
، ٜٚٚٔآب  ٔـ، الصػادرة فػي ٜٙٚٔ(، لسػنة ٖٗـ، )الجريدة الرسمية لممممكة األردنية الياشمية، القػانوف المػدني األردنػي رقػ (ٗٗ)

 .  (ٕ٘ٗٙـ، )رق
 . ٖٙٚ، صٕ، جالمذكرة اإليضاحية لمقانون المدني األردني (٘ٗ)
 .ٖٗٙ، صٕٗ: أحمد محمد شاكر، بيروت، مؤسسة الرسالة، جتحقيؽأويل القرآن، جامع البيان في تمحمد بف جرير الطبري،  (ٙٗ)
 .ٜٓٗ/ٜ، السابق المرجع (ٚٗ)
)ت  األلبػانيمحمػد ناصػر الػديف  :ينظػرو  .األلبانيضعفو ، ٕ٘ٗ، صٖ، جٜٕ٘٘، رقـ الحديث سنن الدارقطنيالدارقطني،  (ٛٗ)

ـ، ٜ٘ٛٔاؼ: زىيػر الشػاويش، بيػروت، المكتػب اإلسػالمي، ، إشػر إرواء الغميل في تخهريج أحاديهث منهار السهبيلىػػ(، ٕٓٗٔ
 .ٖٗٗ، ص٘(، جٕط)

، حمػػب، المطبعػػة العمميػػة، معههالم السههننىػػػ(، ٖٛٛ)ت حمػػد بػػف محمػػد بػػف إبػػراىيـ بػػف الخطػػاب البسػػتي المعػػروؼ بالخطػػابي  (ٜٗ)
 .ٙٚٔ، صٖ(، جٔطـ، )ٕٖٜٔ

تقػي الػديف  :ينظػرو ابػف دقيػؽ العيػد حسػف صػحيح، ، قاؿ عنٚٔٗ، ص٘، جٖ٘ٙ٘حديث رقـ ، داوودسنن أبي ، داوودأبي  (ٓ٘)
، اإللمهام بأحاديهث األحكهامىػػ(، ٕٓٚ)ت أبو الفتح محمد بػف عمػي بػف وىػب بػف مطيػع القشػيري، المعػروؼ بػابف دقيػؽ العيػد 

، تحقيؽ  .ٜٓ٘، صٕـ، جٕٕٓٓ: حقؽ نصوصو وخرح أحاديثو حسيف إسماعيؿ الجمؿ، بيروت، دار ابف حـز
، التيسههير بشههرح الجههامع الصههغيرىػػػ(، ٖٔٓٔ)ت الػػرؤوؼ بػػف تػػاج العػػارفيف بػػف عمػػي بػػف زيػػف العابػػديف  محمػػد المػػدعو بعبػػد (ٔ٘)

  .ٔ٘ٔ، صٕ(، جٖطـ، )ٜٛٛٔالرياض، مكتبة اإلماـ الشافعي، 
 :ينظػػرو  .ٔٚ٘-ٓٚ٘، صٖجبمغههة السههالك ألقههرب المسههالك، الصػػاوي،  :ينظػػرو  .ٖٛ، ص٘جتبيههين الحقههائق، الزيمعػػي،  (ٕ٘)

 .ٖٙٔ، ص٘جالمغني البن قدامة، ابف قدامة المقدسي،  :ينظرو  .ٙٔٔ، صٚجي الكبير، الحاو الماوردي، 
 .ٖٙٔ، ص٘جالمغني البن قدامة، ،  ،ابف قدامة المقدسي (ٖ٘)
 .ٕٗٔ، صٙ(، جٕبيػػروت، دار الكتػػب العمميػػػة، )طبههدائع الصهههنائع فههي ترتيههب الشهههرائع، عػػالء الػػديف بػػف مسػػػعود الكاسػػاني،  (ٗ٘)

التهاج واإلكميهل ىػ(، ٜٚٛ)ت بف أبي القاسـ بف يوسؼ العبدري الغرناطي، أبو عبد اهلل المواؽ المالكي  محمد بف يوسؼ :ينظرو 
زكريػػا بػػف محمػػد بػػف زكريػػا األنصػػاري،  :ينظػػرو  .ٜٕٙ، صٚج(، ٔطـ، )ٜٜٗٔ، بيػػروت، دار الكتػػب العمميػػة، لمختصههر خميههل

، ٕ، بيػػروت، دار الكتػػاب اإلسػػالمي، جوض الطالههبأسههنى المطالههب فههي شههرح ر ىػػػ(، ٕٜٙ)ت زيػػف الػػديف أبػػو يحيػػى السػػنيكي 
الههروض المربههع ىػػ(، ٔ٘ٓٔ)ت منصػور بػػف يػونس بػف صػػالح الػديف بػف حسػػف بػف إدريػس البيػػوتى الحنبمػى  :ينظػرو  .ٕٖٗص

القػدوس محمػد نػذير، بيػروت، ، ومعو: حاشية الشيخ العثيمػيف وتعميقػات الشػيخ السػعدي، خػرج أحاديثػو: عبػد شرح زاد المستقنع
 .ٜٔٗالرسالة، ص مؤسسة

 .ٕٗٔ، صٙجبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني،  (٘٘)
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، ٕ، جأسهنى المطالهب فهي شهرح روض الطالهباألنصػاري،  :ينظػر .ٜٕٙ، صٚج، التاج واإلكميهل لمختصهر خميهلالمواؽ،  (ٙ٘)
 .ٜٔٗ، صالروض المربع شرح زاد المستقنعالبيوتي،  :ينظرو  .ٕٖٗص

رقهاني عمهى مختصهر خميهلىػػ(، ٜٜٓٔ)ت بف أحمػد الزرقػاني المصػري عبد الباقي بف يوسؼ  (ٚ٘) ومعػو: الفػتح الربػاني  شهرح الزُّ
ـ، ٕٕٓٓفيمػػا ذىػػؿ عنػػو الزرقػػاني، ضػػبطو وصػػححو وخػػرج آياتػػو: عبػػد السػػالـ محمػػد أمػػيف، بيػػروت، دار الكتػػب العمميػػة، 

 .ٕٖٕ، صٙ(، جٔط)
 .ٖٖٔ، صٔٔـ، جٖٜٜٔ، بيروت، دار المعرفة، المبسوطىػ(، ٖٛٗ)ت محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي  (ٛ٘)
 .ٙٛ، ص٘، جتبيين الحقائقالزيمعي،  (ٜ٘)
 .ٖٖٔ، صٔٔـ، جٖٜٜٔ، بيروت، دار المعرفة، المبسوطىػ(، ٖٛٗ)ت محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي  (ٓٙ)
مطبعػة البػابي الحمبػي، بدايهة المجتههد، بػف رشػد، محمد بف أحمد بف محمد ا :ينظرو  .ٖٖٕ، صٗٔ، جالمبسوطالسرخسي،  (ٔٙ)

روضههة الطههالبين ىػػػ(، ٙٚٙ)ت محيػػي الػػديف يحيػػى بػػف شػػرؼ النػػووي  :ينظػػرو  .ٖٖٔ، صٕـ، جٜ٘ٚٔ، ص ٗمصػػر، ط
بػف اموسػى  :ينظػرو  .ٖٚٗ، صٗ(، جٖط، )ـٜٜٔٔ، تحقيؽ: زىير الشػاويش، بيػروت، المكتػب اإلسػالمي، وعمدة المفتين

اإلقنهاع ىػػ(، ٜٛٙ)ت عيسى بف سالـ الحجاوي المقدسي، ثـ الصالحي، شرؼ الديف، أبو النجػا  أحمد بف موسى بف سالـ بف
 . ٕٖٖ، صٕ: عبد المطيؼ محمد موسى السبكي، بيروت، دار المعرفة، جتحقيؽ، في فقه اإلمام أحمد بن حنبل

 .ٖٖٔ، صٕجبداية المجتهد، ابف رشد، و  .ٖٖٕ، صٗٔ، ج، المبسوطالسرخسي (ٕٙ)
 .ٖٖٕ، صٗٔ، جالمبسوط ،يالسرخس (ٖٙ)
 . ٖٕٓ، صٗٔجمجموع شرح المهذب، النووي،  (ٗٙ)
 . ٙٛ، ص٘، جتبيين الحقائقالزيمعي،  (٘ٙ)
 . ٕٙٔ، صٙ، جبدائع الصنائعالكاساني،  (ٙٙ)
 . ٕٙٔ، صٙ، جبدائع الصنائعالكاساني،  (ٚٙ)
 .ٕٛٓ، صٗٔجالمجموع، النووي،  (ٛٙ)
 .ٕٛٓ، صٗٔجالمجموع، النووي،  (ٜٙ)
الصػػاوي،  :ينظػػرو  .ٛٚٔ، صٖـ، جٜٗٛٔ، بيػػروت، دار الكتػػب العمميػػة، تحفههة الفقهههاءالػػديف السػػمرقندي السػػمرقندي، عػػالء  (ٓٚ)

بػف اإبراىيـ بف محمػد  :ينظرو  .ٜٕٛ، صٚجالحاوي الكبير، الماوردي،  :ينظرو  .ٖٚٙ، صٖجبمغة السالك ألقرب المسالك، 
 . ٔٛ، ص٘ـ، جٖٕٓٓالـ الكتب، الرياض، دار عالمبدع شرح المقنع، عبد اهلل ابف مفمح، 

المػاوردي،  :ينظػرو  .ٖٚٙ، صٖج ،الصاوي، بمغة السالك ألقرب المسالك :ينظػرو  .ٛٚٔ، صٖ، جتحفة الفقهاءالسمرقندي،  (ٔٚ)
 . ٔٛ، ص٘جالمبدع شرح المقنع، ابف مفمح،  :ينظرو  .ٜٕٛ، صٚجالحاوي الكبير، 

 . ٛٚٔ، صٖجتحفة الفقهاء، السمرقندي،  (ٕٚ)
 . ٔٛ، ص٘جالمبدع شرح المقنع، فمح، ابف م (ٖٚ)
  .ٜٕٛ، صٚجالحاوي الكبير، الماوردي،  (ٗٚ)
 . ٔٛ، ص٘جالمبدع شرح المقنع، ابف مفمح،  (٘ٚ)
 : محمػػدتحقيػؽ، الكهافي فهي فقهه أههل المدينهةىػػ(، ٖٙٗ)ت يوسػؼ بػف عبػد اهلل بػف محمػد بػف عبػد البػر بػف عاصـػ النمػري القرطبػي  (ٙٚ)

 .ٛٓٛ، صٕ(، جٕطـ، )ٜٓٛٔيتاني، السعودية، مكتبة الرياض الحديثة، محمد أحيد ولد ماديؾ المور 
 .ٔٛ، ص٘جالمبدع شرح المقنع، ابف مفمح،  (ٚٚ)
 ، وعميد: عادؿ أحمد عبد الموجوتحقيؽ، الكتاب المباب في عمومىػ(، ٘ٚٚ)ت الحنبمي الدمشقي النعماني عمر بف عمي بف عادؿ  (ٛٚ)
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ٜٗ 

 

 . ٖٙٗ، صٙ(، جٔطـ، )ٜٜٛٔممية، عمي محمد معوض، بيروت، دار الكتب الع
عمي بف محمد بف عبد الممػؾ الكتػامي و  .، ضعفو ابف قطافٙ٘ٗ، صٖ، جٜٕٔٙ، رقـ الحديث سنن الدارقطنيالدارقطني،  (ٜٚ)

: الحسػيف آيػت سػعيد، تحقيػؽ، بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكهامىػ(، ٕٛٙ)ت الحميري الفاسي، أبو الحسف ابف القطاف 
 .ٖٚٗ، ص٘(، جٔطـ، )ٜٜٚٔطيبة،  الرياض، دار

 . ٙٗٔ، صٚ، جبن بطالشرح صحيح البخاري الابف بطاؿ،  (ٓٛ)
 .ٚٚٔ، صٗٔ، جالمجموعالنووي،  (ٔٛ)
، وقاؿ ابف حجر مختمػؼ فػي ٕٓٛ، صٕ، جٕٓٓٗ، كتاب الصدقات، باب العارية، رقـ الحديث سنن ابن ماجهابف ماجو،  (ٕٛ)

التمخي  الحبير فهي تخهريج أحاديهث ىػػ(، ٕ٘ٛ)ت أحمد بف حجر العسقالني أحمد بف عمي بف محمد بف  :ينظرو  .سماعو
 .ٕٛٔ، صٖ(، جٔطـ، )ٜٜٛٔ، بيروت، دار الكتب العممية، الرافعي الكبير

، بيػػروت، دار الكتػػب بشههرح جههامع الترمهذي األحههوذيتحفههة ىػػ(، ٖٖ٘ٔ)ت محمػد عبػػد الػرحمف بػػف عبػد الػػرحيـ المبػػاركفورى  (ٖٛ)
 .ٕٓٗ، صٗالعممية، ج

)ت  األلبػانيمحمػد ناصػر الػديف  :ينظػرو  .األلبانيضعفو ، ٕ٘ٗ، صٖ، جٜٕ٘٘، رقـ الحديث سنن الدارقطنيالدارقطني،  (ٗٛ)
ـ، ٜ٘ٛٔ، إشػراؼ: زىيػر الشػاويش، بيػروت، المكتػب اإلسػالمي، إرواء الغميل في تخهريج أحاديهث منهار السهبيلىػػ(، ٕٓٗٔ

 .ٖٗٗ، ص٘(، جٕط)
عمهدة القهاري شهرح صهحيح ىػػ(، ٘٘ٛ)ت مد بف حسيف الغيتابى الحنفى بػدر الػديف العينػى محمود بف أحمد بف موسى بف أح (٘ٛ)

 .ٖٛٔ، صٖٔ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، جالبخاري
، ضػػعفو ابػػف قطػػاف، عمػػي بػػف محمػػد بػػف عبػػد الممػػؾ الكتػػامي ٙ٘ٗ، صٖ، جٜٕٔٙ، رقػـػ الحػػديث سههنن الههدارقطنيالػػدارقطني،  (ٙٛ)

: الحسػيف آيػػت سػػعيد، تحقيػػؽ، بيههان الههوهم واإليهههام فههي كتههاب األحكههامىػػػ(، ٕٛٙ)ت سػػف ابػػف القطػاف الحميػري الفاسػػي، أبػو الح
 .ٖٚٗ، ص٘(، جٔطـ، )ٜٜٚٔالرياض، دار طيبة، 

 .ٕٓٔ، صٚ، جالحاوي الكبيرالماوردي،  (ٚٛ)
 .ٕٓٔ، صٚ، جالحاوي الكبيرالماوردي،  (ٛٛ)
 .ٗٗٔ، صٛ، بيروت، دار الفكر، جالمحمى باآلثارىػ(، ٙ٘ٗ)ت اىري عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظ (ٜٛ)
تخهريج إرواء الغميهل فهي ، األلبػاني :ينظػرو  .األلبػانيضػعفو ، ٕ٘ٗ، صٖ، جٜٕ٘٘، رقـػ الحػديث سنن الهدارقطنيالػدارقطني،  (ٜٓ)

 .ٖٗٗ، ص٘، جأحاديث منار السبيل
، بداية المجتهد ونهايهة المقتصهدىػ(، ٜ٘٘)ت بابف رشد الحفيد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد القرطبي الشيير  (ٜٔ)

 .ٜٚ، صٗـ، جٕٗٓٓالقاىرة، دار الحديث، 
بيهان الهوهم واإليههام فهي ابف القطػاف، و  .، ضعفو ابف قطافٙ٘ٗ، صٖ، جٜٕٔٙ، رقـ الحديث سنن الدارقطنيالدارقطني،  (ٕٜ)

 .ٖٚٗ، ص٘، جكتاب األحكام
، ٕ، جالكافي فهي فقهه أههل المدينهةابف عبد البر،  :ينظرو  .ٜٚ، صٗ، ججتهد ونهاية المقتصدبداية المبابف رشد الحفيد،  (ٖٜ)

 .ٛٓٛص
 .ٚٚٔ، صٗٔ، جالمجموعالنووي،  (ٜٗ)
 : محمػد زىيػر بػف ناصػر الناصػر، بيػروت، دار طػوؽتحقيػؽ، صهحيح البخهاريإسماعيؿ أبو عبػداهلل البخػاري الجعفػي، محمد بف  (ٜ٘)

 .ٕٜ، صٖجارة، باب السمسرة، جاإل (، كتابٔطىػ، )ٕٕٗٔالنجاة، 
 . ٔٛ، ص٘جالمبدع شرح المقنع، ابف مفمح،  (ٜٙ)
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٘ٓ 

 

 . ٕٔٔ، صٗٔ، جالمجموعالنووي،  (ٜٚ)
 ، بيػروت، دارالتقريهر والتحبيهرىػػ(، ٜٚٛ)ت محمد بف محمد بف محمد المعروؼ بابف أمير حػاج ويقػاؿ لػو ابػف الموقػت الحنفػي  (ٜٛ)

 .ٕٕٓ، صٕ(، جٕطـ، )ٖٜٛٔالكتب العممية، 
 . ٜٛٔ(، صٔطـ، )ٕٓٔٓ، عماف، دار الثقافة، ٜٙٚٔ( لسنة ٖٗم، )القانون المدني األردني، رقمصطفى محمود فراج،  (ٜٜ)
، ٜٚٚٔآب  ٔـ، الصادرة في ٜٙٚٔ(، لسنة ٖٗـ، )الجريدة الرسمية لممممكة األردنية الياشمية، القانوف المدني األردني رق (ٓٓٔ)

 .  (ٕ٘ٗٙـ، )رق
، ٜٚٚٔآب  ٔـ، الصادرة في ٜٙٚٔ(، لسنة ٖٗـ، )ية لممممكة األردنية الياشمية، القانوف المدني األردني رقالجريدة الرسم (ٔٓٔ)

 .  (ٕ٘ٗٙـ، )رق
، ٜٚٚٔآب  ٔـ، الصادرة في ٜٙٚٔ(، لسنة ٖٗـ، )الجريدة الرسمية لممممكة األردنية الياشمية، القانوف المدني األردني رق (ٕٓٔ)

 .  (ٕ٘ٗٙـ، )رق
، ٜٚٚٔآب  ٔـ، الصادرة في ٜٙٚٔ(، لسنة ٖٗـ، )سمية لممممكة األردنية الياشمية، القانوف المدني األردني رقالجريدة الر  (ٖٓٔ)

 .  (ٕ٘ٗٙـ، )رق
 . ٛٚٔ، صٖ، جتحفة الفقهاءالسمرقندي،  (ٗٓٔ)
 . ٔٛ، ص٘جالمبدع شرح المقنع، ابف مفمح،  (٘ٓٔ)
 . ٔٛ، ص٘جالمبدع شرح المقنع، ابف مفمح،  (ٙٓٔ)


