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ضناى يالك الزيو
 دراسة مقارنة يف الفقٌ والقانوى-دة .سامزة حمند العنزي*
تاريخ قبول البحث9212/9/6 :م

تاريخ وصول البحث9217/11/92 :م

ممخص

سمّطت ىذه الدراسة الضكء عمى حكـ ضماف الرىف في يد المرتيف ،كبينت أقكاؿ الفقياء ،كأدلتيـ

فييا؛ لمكصكؿ إلى الراجح منيا ،كبياف ما عميو العمؿ في القانكف المدني األردني ،كقد خمصت الدراسة إلى

ترجيح الرأم القائؿ بأف يد المرتيف عمى الرىف يد أمانة ال ضماف عمييا إال في حاؿ التعدم كالتقصير،

كأما إف كاف التمؼ بغير ذلؾ فال ضماف عمى المرتيف ،كما ال ينقص ذلؾ مف حقو شيئا.
الكممات المفتاحية :ضماف الرىف ،ىالؾ الرىف ،يد المرتيف.

Abstract
This study highlighted the provision of mortgage guarantee in the hands of mortgagee,
and the opinions have shown to reach the most likely.
The study has concluded that the hand of mortgage on mortgage is the hand of
secrteriate that cannot be guaranteed expect in case of infringement or default.
If the damage is unintentional, there is guarantee for the mortgages and also does not
diminish the right of anything.

املقدمة.

إف الحمد هلل رب العالميف ،كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف ،أما بعد،

فقد شرع اهلل –سبحانو -لعباده ما ييسر ليـ أمكر حياتيـ كمعامالتيـ كينظميا ليـ عمى نسؽ يسد حاجاتيـ كيحفظ
حقكقيـ؛ لذا أقر ما كانكا عميو مف تعامؿ بالديف كفؽ ضكابط تمنع كقكع الظمـ عمى أحدىـ كلك كاف فيو مصمحة الطرؼ

اآلخر ،فحرـ الربا كأمر بتنظيـ أمر التدايف بينيـ مف خالؿ األحكاـ الفقيية التي نظمت المعامالت بيف البشر ،كيكفينا لمعرفة
ذلؾ النظر في آية الديف التي اشتممت عمى كثير مف األحكاـ المنظمة لمعاممة التدايف ،كالتي ركزت عمى تكثيؽ الديف بشتى
س ِّمى فَا ْكتُُبوهُ[البقرة ،]ٕٕٛ :كقاؿ أيضان:
ُّيا الَِّذ َ
آم ُنوا إِ َذا تَ َد َاي ْنتُ ْم ِب َد ْي ٍن إِلَ ٰى أ َ
الكسائؿ ،حيث قاؿ –سبحانوَ  :-يا أَي َ
َج ٍل ُم َ
ين َ
وض ٌة[البقرة ،]ٕٖٛ :كىذا إف دؿ فإنما يدؿ عمى حرص الشارع الكريـ عمى نفع كؿ مف الدائف كالمديف ،فالدائف
فَ ِرَى ٌ
ان َم ْق ُب َ
يحفظ حقو بتكثيقو ،كالمديف يقضي حاجتو بالحصكؿ عمى الماؿ مطمئنا لصبر الدائف عميو حتى يتمكف مف السداد.

كلما كاف الشارع حريصا أيضا عمى حفظ األمكاؿ ،فقد شرع تكميال لذلؾ الضماف عمى متمفيا؛ حماية ليا ،كجب ار

لمضرر الذم يمحؽ بصاحبيا ،فالمرىكف كاف كاف في يد المرتيف فما ىك إال تكثيؽ لحقو عند المديف كليس ممكا لو ،كحتى
ال يضيع حؽ أم منيما كاف الضماف عمى المعتدم أك المقصر اتفاقا ،كأما في حاؿ عدـ التقصير كاالعتداء فمحؿ خالؼ
* أستاذ مساعد ،قسـ الفقو كأصكلو ،كمية الشريعة كالدراسات اإلسالمية ،جامعة اليرمكؾ.
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ضناى يالك الزيو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عند الفقياء أقصد إلى بياف حكمو في ىذا البحث.
أينية املوضوع.

كتكمف أىمية ىذا البحث في إظيار حكـ الشارع الكريـ فيما يتعمؽ بضماف ىالؾ الرىف عند المرتيف؛ كذلؾ بسبب ما

آلت إليو أحكاؿ الناس في ىذا الزماف مف ضيؽ كعسر مما دعاىـ إلى اإلكثار مف التدايف األمر الذم أصبح ال غنى عنو،
كمف جانب آخر ما ابتمينا بو مف سكء األخالؽ كجحكد الحقكؽ ،مما أدل إلى انعداـ الثقة بيف الناس ،فعمدكا إلى المطالبة
بتكثيؽ حقكقيـ بالرىف بجميع أنكاعو ،كبإظيار حكـ الشارع في ىذه المسألة تندفع النزاعات كتحفظ الحقكؽ ألصحابيا
كتستقر المعامالت.
مشكمة الدراسة.

كتكمف مشكمة الدراسة في محاكلة اإلجابة عف التساؤالت اآلتية:



ما صفة يد المرتيف عمى الرىف؟



ما الحكـ الشرعي لضماف ىالؾ الرىف عند المرتيف؟



ما كيفية ضماف الرىف عند الفقياء كفي القانكف؟

حمددات الدراسة.

تتناكؿ الدراسة المسألة بالبحث في المذاىب الفقيية السنية األربعة ،ككذلؾ بياف رأم القانكف المدني األردني فقط.

الدراسات السابقة.

المسألة محؿ البحث مف المسائؿ الفقيية المبثكثة في كتب الفقياء القدامى ،كىي أيضا مف المسائؿ التي تناكليا

المعاصركف الذيف ألفكا في باب المعامالت في الفقو اإلسالمي ،غير أنيـ بحثكىا بشكؿ مقتضب كليس عمى التفصيؿ الذم
تناكلو ىذا البحث لممسألة ،أما ما يتعمؽ بالبحكث المعاصرة فمـ أحظ بالعثكر عمى بحث يتناكؿ المسألة عمى النحك المبحكث
ىنا ،إال أني اطمعت عمى بعض البحكث التي تناكلت طرفا منو أك كانت عمى صمة بمكضكعو ،كمف ىذه البحكث أذكر:


بحث (التزاـ المرتيف بحفظ المرىكف حيا از كصيانتو دراسة مقارنة) لمدكتكر عبد العزيز سمماف المصاصمة ،ككجدتو عمى

الشبكة العنكبكتية المكقع (.)www.osamabahar.com

كىك بحث قانكني تناكؿ المسألة مف الجانب القانكني ،حيث تحدث فيو عف :األساس القانكني اللتزاـ الدائف المرتيف
أك العدؿ بحفظ كصيانة المرىكف ،كطبيعة التزاـ الدائف المرتيف بحفظ كصيانة المرىكف ،كما تناكؿ الحديث عف اآلثار
المترتبة عمى اإلخالؿ بكاجب الحفظ كالصيانة في القانكف الكضعي بتكسع ،كاآلثار المترتبة عميو في الفقو اإلسالمي كلكف
في اختصار شديد ال يتعدل الصفحة مف البحث ذكر فييا آراء الفقياء في المسألة مع اإلشارة لبعض أدلتيـ دكف شرح

كتكضيح أك مناقشة كتفصيؿ عمى النحك المبيف في ىذا البحث.


بحث (الرىػ ػ ػف الحيازم بيف قكاعد التككيف كقكاعد التضميف لممرتيف) لمباحث معتز محمكد المعمكرم عمى مكقػ ػ ػع

( ،)mouhakig.comالمنشكر في مجمة المحقؽ الحمي لمعمكـ القانكنية كالسياسية ،جامعة بابؿ ،عدد (ٗ) ،سنة سبعػ ػ ػة،
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(ٕ٘ٔٓـ).
تحدث فيو عف أحكاـ الرىف بشكؿ عاـ ،كرىف الديف كرىف المشاع ،كركز بحثو عمي بياف العالقة بيف عقد الرىف
الحيازم كضماف المرتيف لمماؿ المرىكف ،كىؿ يعد العقد أساسا لضماف المرتيف لمرىف ،كلـ يتناكؿ في بحثو أم مف المسائؿ
كالمطالب التي تناكليا ىذا البحث ،كانما كاف جؿ اىتمامو أف يبيف أف عقد الرىف كحده ال يكفي أف نع ّده كحده أساسا لضماف
المرتيف لمماؿ المرىكف إف لـ يقترف بالقبض.


رسالة (الرىف الحيازم كأحكامو في الفقو اإلسالمي :دراسة فقيية مقارنة) لمباحث إبراىيـ محمد زريقات ،الجامعة

األردنية – عمافٜٜٔٙ ،ـ ،تضمنت أربعة فصكؿ :تناكؿ في الفصؿ األكؿ :منيا مفيكـ الرىف كمشركعيتو ،كما تحدث
عف الرىف الحيازم كمفيكمو كأركانو ،كفي الفصؿ الثاني :تحدث عف آثار عقد الرىف الحيازم بالنسبة لمعاقديف كفي أحد
مطالبو تحدث في صفحتيف منو عف أحكاـ ىالؾ المرىكف ،كما تناكؿ الحديث عف طرؽ انقضاء الرىف الحيازم كصكره في
الفصميف الثالث كالرابع منو .ككما أشرت سابقا لـ يفصؿ الحديث في مكضكع البحث ،كانما عرض لو باقتضاب.


رسالة (أحكاـ الرىف في الشريعة اإلسالمية بيف النظرية كالتطبيؽ) لمباحث تكفيؽ إبراىيـ أبك عقيؿ ،جامعة الخميؿ-

فمسطيفٕٓٓٛ ،ـ ،تضمنت أربعة فصكؿ تحدث في الفصؿ األكؿ :منيا عف حقيقة الرىف كمشركعيتو ،أما الفصؿ الثاني:
فقد تحدث فيو عف شركط عقد الرىف ،أما أحكاـ الرىف كتطبيقاتو فقد تحدث عنيا في الفصميف الثالث كالرابع مف بحثو ،كىك
كسابقو لـ يفصؿ في مكضكع ضماف المرىكف عند اليالؾ ،كانما عرض لو باقتضاب أيضا.
مهًجية البحث.

كقد اتبعت في البحث المنيج التحميمي المقارف مف خالؿ تتبع آراء الفقياء ،كأدلتيـ ،كمناقشتيا ،كبياف الراجح منيا،

كمقارنة ذلؾ كمو بما يجرم عميو العمؿ في القانكف المدني األردني في المسألة محؿ البحث ،كالذم احتكت خطتو عمى اآلتي:
المقدمة.
التمييد :في بيان مفردات البحث ،ويتضمن:
المطمب األول :تعريؼ الرىف في المغة كاالصطالح الشرعي.
المطمب الثاني :تعريؼ الضماف في المغة كاالصطالح الشرعي.
المبحث األول :صفة يد المرتين عمى الرىن .ويتضمن:
المطمب األول :صفة يد المرتيف عمى الرىف عند الفقياء.
المطمب الثاني :أدلة المذاىب مع المناقشة كالترجيح.
المطمب الثالث :رأم القانكف المدني األردني في صفة يد المرتيف عمى الرىف.
المبحث الثاني :كيفية الضمان وشروطو .ويتضمن:
المطمب األول :كيفية الضماف كشركطو في المذىب الحنفي.
المطمب الثاني :كيفية الضماف كشركطو عند الجميكر كالمالكية.
المطمب الثالث :رأم القانكف األردني في كيفية الضماف.
الخاتمة.
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ضناى يالك الزيو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التنًيد:

يف بياى مفزدات العهواى.
إف مف القكاعد األصكلية المتفؽ عمييا أف (الحكـ عمى الشيء فرع عف تصكره) كىذا جار في جميع األحكاـ الشرعية

كغيرىا مف العمكـ ،فإذا أردنا معرفة حكـ ضماف الرىف كعمى مف يككف فالبد أكال مف التعريؼ بمتعمقات ىذا الحكـ ،كىي:
الرىف كالضماف ،كذلؾ في المطالب اآلتية:

املطمب األول :تعزيف الزيو يف المغة واالصطالح الشزعي.
الرْى ُن في المغة :مف رىف ،كيطمؽ عمى الشيء الممزـ ،ككذا يطمؽ عمى الدكاـ كالثبكت ،ككؿ شيء يحبس بو شيء فيك
أولًَّ :
(ٔ)
رىينة كم ْرتينو .

ثانياً :الرىن في الصطالح الشرعي :اختمفت تعريفات الفقياء لمرىف اصطالحا ،كىي ال تخرج عف معانيو المكضكعة في
المغة ،كأعرض فيما يأتي لبعض منيا:


تعريف الحنفية :ىك جعؿ الشيء محبكسا بحؽ يمكف استيفاؤه مف الرىف كالديكف(ٕ) .كمف ىذا التعريؼ يتضح أف الحنفية



تعريف المالكية :ىك بذؿ مف لو البيع ما يباع أك غر ار كلك اشترط في العقد كثيقة بحؽ(ٖ) .كىك يعني :إعطاء كثيقة

يشترطكف استمرار الحبس الذم كضع لالستيفاء.

لمحؽ ليا قيمة في نظر الشارع ،كقكلو (أك غررا) تدارؾ فيو ما شرطو أكال مف قكلو (ما يباع) حيث يخرج بو ما فيو

غرر مع أنو يجكز رىنو لذا عطفو عميو ،كقكلو (لك اشترطو في العقد) إشارة منو إلى جكاز ترؾ الرىف مف أصمو(ٗ).


تعريف الشافعية(٘) ،والحنابمة( :)ٙىك جعؿ عيف ماؿ متمكلة كثيقة بديف؛ ليستكفى منيا عند تعذر كفائو.

كم ف المالحظ عمى التعريفيف األخيريف أنيما عرفا الرىف بأنو كثيقة ،فيك مشركع لالستيثاؽ عندىـ خالفا لمحنفي ػ ػة،
()ٚ

فالشافعية كمف معيـ

يقكلكف بتعمؽ الديف بعيف المرىكف؛ مف أجؿ االستيفاء مف ىذه العيف بالبيع عند تعذر االستيفاء ،أما
()ٛ

الحنفية فبناء عمى تعريفيـ يركف أف الرىف محتبس بالديف كأف يد االستيفاء عميو ثابتة .

املطمب الثاني :تعزيف الضناى يف المغة واالصطالح الشزعي.

ضمينا فتضمنو مثؿ غرمتو(.)ٜ
الض َمان في المغة :مف ضمف الشيء أم :كفؿ بو ،كيقاؿ :ض ّمنو الشيء ت ْ
أولًَ :
ثانياً :الضمان في الصطالح الشرعي :يطمؽ الضماف عند الفقياء عمى معنييف كما ىك في المغة ،األكؿ :بمعنى الكفالة(ٓٔ).
كالثاني :بمعنى الغرامة(ٔٔ).

(ٕٔ)

كالمعنى الثاني ىك المراد ىنا ،فقد استعممو الفقياء بمعنى تحمؿ تبعة اليالؾ ،كمنو قكلو ( :الخراج بالضماف)

الذم يقضي بأف الغمة كالكراء لمالؾ الرقبة الذم ىك ضامف ليا ،أم عميو تبعة ىالكيا حيف اليالؾ.
املبحث األول:

متًيد.

صفة يد املزتًو عمى الزيو.

قسـ الفقياء العقكد مف حيث الضماف إلى أربعة أقساـ ،ىي:

ٔ -عقد شرع لمضماف مثؿ الكفالة(ٖٔ).
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ٕ -عقد لـ يشرع لمضماف ،بؿ لمممؾ كالربح ،لكف الضماف يترتب عميو بكصفو أث ار الزما ألحكامو ،كيسمى عقد ضماف
(ٗٔ)

كيككف الماؿ المقبكض فيو مضمكنا عمى القابض سكاء بالتمؼ أك اإلتالؼ

كعقد البيع(٘ٔ).

ٖ -عقكد يبرز فييا طابع الحفظ كاألمانة ،كىي عقكد األمانة حيث يككف الماؿ المقبكض فييا أمانة في يد القابض ال
يضمنو إال بالتعدم كالتفريط في حفظو كعقد الكديعة(.)ٔٙ

ٗ -عقكد مزدكجة األثر ،تنشئ الضماف مف كجو ،كاألمانة مف كجو كعقد الرىف.
()ٔٚ

كلما كاف عقد الرىف مف العقكد المزدكجة األثر

أمانة أـ ضماف؟

()ٔٛ

فقد اختمؼ الفقياء في اليد عمى الرىف بعد القبض

ىؿ ىي يد

كقب ػ ػؿ الشركع في بياف صفة يد المرتيف عمى الرىف البد أكال مف تعريؼ كؿ مف يد األمانة ،كيد الضماف ،كأثرىم ػا

في العقكد.

أولً :يد األمانة.
كىي ما كانت عمى كالية شرعية ،كلـ يدؿ دليؿ عمى ضماف صاحبيا كيد الكديع بالقبض( ،)ٜٔفكاضع اليد ىنا أميف

يصدؽ فيما يدعيو مف تمؼ األمانة التي تحت يده ،كال يترتب عميو الضماف بالتمؼ بمجرد قبض المعقكد عميو ،كانما بالتعدم
أك التقصير في الحفظ ،فتنتقؿ اليد مف األمانة إلى الضماف(ٕٓ).

ثانياً :يد الضمان.
كىي ما كانت اعتداء ،أك عف كالية شرعية كدؿ دليؿ عمى ضمانيا ،أك كانت لمصمحة صاحبيا خاصة

(ٕٔ)

 ،أما

يد االعتداء فيمثؿ ليا بيد الغاصب(ٕٕ) ،كأما ما دؿ دليؿ عمى ضمانيا فيمثؿ ليا بالمبيع المحبكس عند البائع بالثمف إذا
ىمؾ قبؿ تسميمو لممشترم فعمى البائع ضمانو(ٖٕ) ،كما كانت لمصمحة صاحبيا خاصة يعني أف مصمحة كاضع اليد

عمييا راجحة(ٕٗ).

ففي ىذه الحاالت تككف اليد يد ضماف ،كىذه اليد تضمف صاحبيا تمؼ الماؿ كاتالفو سكاء كاف التمؼ بفعميا أك فعؿ غيرىا

كلك كاف بآفة سماكية ،إال أنو إذا كاف التمؼ بفعؿ غيرىا كاألجنبي فإنو يجب الضماف عمى المتمؼ كخصمو في ذلؾ كاضع اليد

أم المرتيف في عقد الرىف ،أما إف كقع التمؼ مف صاحب الماؿ أم الراىف كاف ضمانو عميو ،كال شيء عمى كاضع اليد.

ككؿ ما سبؽ ذكره ىك مف القكاعد المقررة في الفقو اإلسالمي ،يقكؿ ابف رجب في القكاعد( :العيف المتعمؽ بيا حؽ

اهلل تعالى أك اآلدمي إما أف تككف مضمكنة أك غير مضمكنة ،فإف كانت مضمكنة كجب ضمانيا بالتمؼ أك اإلتالؼ بكؿ

حاؿ ،كاف لـ تكف مضمكنة لـ يجب ضمانيا بالتمؼ ككجب باإلتالؼ)(ٕ٘) ،كقد مثؿ ابف رجب لمنكع الثاني بالرىف ،كىذا
ينبني عمى قكليـ بأف اليد عمى الرىف يد أمانة ،كسيأتي بيانو إف شاء اهلل.

كخالصة ما سبؽ ،أف عد اليد عمى الرىف يد أمانة يعني عدـ ضماف المرتيف لمرىف بالقبض إال بالتعدم أك التفريط في

عدىا يد ضماف فيعني أف المرتيف ضامف لمرىف تعدل أك لـ يتعد ،قصر أـ لـ يقصر ،ككذا لك كاف التمؼ بآفة
الحفظ ،كأما ّ
سماكية ال يد لو فييا.

املطمب األول :صفة يد املزتًو عمى الزيو عهد الفقًاء ،ويتضنو:
أولً :تحرير محل النزاع.


اتفؽ الفقياء عمى أف المرىكف يككف مضمكنا عمى الراىف قبؿ أف يقبضو المرتيف؛ ألنو ممكو كتحت يده(.)26
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ضناى يالك الزيو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


كما اتفقكا عمى أف اليد عمى المرىكف بعد لزكـ العقد لممرتيف؛ ألنو كضع لتكثيؽ دينو ،كليس لمراىف استرداده إال برضا



كال خالؼ بينيـ أيضا أف كؿ مقبكض في يد قابضو مضمكف عميو بالتعدم كالتقصير سكاء كانت اليد أمانة أك ضماف؛



اختمفكا في ضماف ىالؾ الرىف إذا لـ يكف بتعد مف الراىف أك تقصير في حفظو ،ككذا لك كاف اليالؾ بآفة سماكية.

()27

المرتيف أك بأداء الديف

.

لذا فإف المرىكف مضمكف عمى المرتيف بالتعدم أك التقصير في حفظو باالتفاؽ(.)28

ثانياً :منشأ الخالف.

منشأ الخالؼ في ىذه المسألة كما سبقت اإلشارة إليو ىك :أف عقد الرىف مف العقكد المترددة بيف األمانة كالضماف(.)ٕٜ

ثالثاً :آراء الفقياء في صفة يد المرتين عمى الرىن.

اختمؼ الفقياء في صفة يد المرتيف عمى الرىف ،كليـ في ذلؾ مذاىب ،ىي:

المذىب األول :لمحنفية( :)30يرل الحنفية أف يد المرتيف عمى الرىف يد أمانة بالنظر لعيف المرىكف ،كأنيا يد ضماف بالنسبة
لمالية المرىكف فيما يقابؿ الديف مف مالية الرىف ،فتككف مصيبتو عمى المرتيف عند اليالؾ ،كعمى ىذا إذا ىمؾ الرىف عند

المرتيف بالتمؼ أك اإلتالؼ كاف المرتيف مستكفيا مف دينو مقدار ما يساكيو الرىف ،كما زاد مف قيمة الرىف عمى الديف فيك

أمانة ،ييمؾ ىالؾ األمانة أم أنو ال يضمف إال بالتعدم كالتقصير ،كرأييـ ىذا ينبني عمى قكليـ :بأف الرىف كثيقة كأنو محتبس
بالديف كأف يد االستيفاء عميو ثابتة.
المذىب الثاني :لممالكية( :)31كيرل المالكية أف يد المرتيف عمى الرىف يد أمانة كىك مكافؽ لرأم الجميكر الذم سيأتي بيانو،
إال أنيـ فصمكا في المسألة حيث قالكا :إنيا يد أمانة فيما يغاب عمى الراىف أك ال يغاب(ٕٖ) ،كذلؾ إذا قامت البينة عمى أف

اليالؾ لـ يكف بتعد منو أك تقصير ،أما إذا قامت البينة عمى التعدم كالتفريط ككاف مما يغاب عميو فإنيا يد ضماف.
()33

المذىب الثالث :لمشافعية

والحنابمة( :)34كيرل ىؤالء أف يد المرتيف عمى الرىف يد أمانة كليست يد ضماف ،فيك كثيقة

محضة فال يضمف المرتيف الرىف إال بالتعدم أك التقصير في حفظو ،أما الديف فيك متعمؽ بعيف المرىكف مف أجؿ االستيفاء

منيا بالبيع عند تعذر الكفاء ،كبناء عمى ىذا ال يسقط شيء مف الديف عندىـ بيالؾ العيف المرىكنة إذا كاف ىذا اليالؾ ال يد
لممرتيف فيو؛ ألف يده عميو يد أمانة فال ضماف.

املطمب الثاني :أدلة املذايب مع املهاقشة والرتجيح.

كقد استدؿ كؿ مذىب بعدد مف األدلة ،أكردىا فيما يأتي:

أولً :أدلة المذىب األول.

 -1من السنة الشريفة:


(ٖ٘)

قكلو ( :الرىف بما فيو ،ذىبت الرىاف بما فييا)

()ٖٙ

 ،كفي ركاية (إذا عمي الرىف فيك بما فيو)

.

وجو الدللة :أما الركاية األكلى لمحديث فإف معنى ذىاب الرىف أم ىالكو ،كعمى ىذا يككف ىالؾ الرىف بما رىف بو مف

الديكف( ،)ٖٚكعمى الركاية الثانية يككف المعنى :أم إذا اشتبيت قيمة الرىف بأف قاؿ كؿ مف الراىف كالمرتيف ال أدرم كـ

كانت قيمتو ،فإف ىالكو يككف بما رىنت فيو مف الديف ،أم أف مصيبتو تككف عمى المرتيف(.)ٖٛ
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المناقشة :نكقش ىذا الدليؿ بأف الحديث لـ يسمـ مف النقد فقد ركم مسندا كمرسال كما ذكر في نصب الراية( ،)ٖٜأما المسند

فقد ركاه الدارقطني عف أنس  قاؿ ( :الرىف بما فيو) ،كذكر فيو ركاة ضعفاء ،قاؿ :أخرجو إسماعيؿ بف أمية عف أنس

مرفكعا .قاؿ :كىذا باطؿ ،كاسماعيؿ ىذا يضع الحديث(ٓٗ) .أما المرسؿ فقد ركاه أبك داكد في مراسيمو عف عطاء(ٔٗ) .كقاؿ

ابف القطاف :مرسؿ صحيح(ٕٗ) .قاؿ ابف قدامة( :كحديث أنس إف صح فيحتمؿ أنو محبكس بما فيو)(ٖٗ) ،فتبيف مما سبؽ
أف الحديث في ركايتو المسندة تكجو إليو الطعف في ركاتو بالضعؼ كالكذب كالكضع ،كفي ركايتو المرسمة كاف قالكا بصحتيا

إال أنيا ليست في قكة حديث (ال يغمؽ الرىف  )ٗٗ()...اآلتي في أدلة الجميكر إف شاء اهلل ،فيحمؿ الحديث عمى ما ذكره

ابف قدامة مف ككنو محبكسان بما فيو عند التعدم كالتقصير جمعا بيف األدلة(٘ٗ).


ما كرد عف عطاء بف أبي رباح أنو حدث أف رجال رىف فرسا فنفؽ( )ٗٙفي يده فقاؿ الرسكؿ  لممرتيف( :ذىػ ػ ػب

حقؾ)(.)ٗٚ

وجو الدللة :أف المراد مف قكلو ( ذىب حقؾ) أم مف الديف ،كينتفي أم تفسير آخر لو ،قاؿ في العناية( :كال يقاؿ :المراد

بو ذىب حقؾ مف اإلمساؾ ،أك مف المطالبة برىف آخر؛ ألف األكؿ مشاىد بال فائدة في اإلخبار عنو ،كالثاني ليس بحؽ لو؛
ألنو ذكر الحؽ في أكؿ الحديث منك ار (أف رجال رىف فرسا عند رجؿ بحؽ لو عميو فنفؽ الفرس عند المرتيف فاختصما إلى

النبي  فقاؿ لممرتيف :ذىب حقؾ) فذكر الحؽ منكرا ،ثـ أعاده معرفا ،كفي ذلؾ يككف الثاني عيف األكؿ)( ،)ٗٛكىذا الذم
ذكره استنادا إلى القاعدة التي تقكؿ( :النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير األكلى ،أما إذا أعيدت معرفة كانت عيف األكلى)(.)ٜٗ

المناقشة :نكقش ىذا الدليؿ بأنو مطعكف في سنده ،فمف ناحية السند ،فقد ضعفو عمماء الحديث ،فقد قاؿ عنو عبد الحؽ:

أنو مرسؿ كضعيؼ(ٓ٘) .كقاؿ في المغني :حديث عطاء مرسؿ ،كقكؿ عطاء يخالفو(ٔ٘) .كما جاء في األـ (كمما يدؿ عمى
كىف ىذا عف عطاء إف كاف ركاه أف عطاء يفتي بخالفو ،كيقكؿ فيو بخالؼ ىذا كمو ،كيقكؿ :فيما ظير ىالكو أمانة ،كفيما

خفي ىالكو يتراداف الفضؿ كىذا أثبت الركاية عنو)(ٕ٘) ثـ لك سممنا صحة الحديث لكاف المفيكـ ذىاب حقو مف التكثؽ ،أم ال

يجب اإلتياف برىف آخر بدليؿ أنو لـ يسأؿ الرسكؿ  عف قدر الديف كقيمة الفرس(ٖ٘) .كبيذا يسقط ترجيحيـ لما اختاركه مف
أف معناه سقكط الديف.
 -2من اإلجماع.

(ٗ٘)

كما استدلكا بدعكل اإلجماع ،كذلؾ لما يأتي



:

()٘ٙ

ما ركم عف سيدنا عمي  )٘٘( كىك قكؿ البف عمر

()٘ٚ

أيضا أنيما (يتراداف الفضؿ في الرىف)

 ،كتفسير ىذا أف

المرىكف إذا كانت قيمتو أكثر فممراىف أف يرجع عمى المرتيف بفضؿ القيمة ،كاف كانت قيمتو أقؿ فمممرتيف أف يرجع عمى
الراىف بفضؿ الديف(.)٘ٛ



ما ركم عف عمر بف الخطاب كابف مسعكد –رضي اهلل عنيما– أنيما قاال :إنو مضمكف باألقؿ مف قيمتو كمف الديف،
()ٜ٘

فإذا كانت القيمة أكثر فالمرتيف في الفضؿ أميف ،كىي الركاية الثانية عف عمي  قاؿ( :إف المرتيف في الفضؿ أميف)


.

كما ركم عف الحسف البصرم كشريح كالنخعي مف أنو مضمكف بما فيو قمت القيمة أك كثرت حتى ال يرجع كاحد

منيما عمى اآلخر بعد ىالكو بشيء مطمقا(ٓ.)ٙ

فاألقكاؿ السابقة متفقة جميعيا عمى أصؿ الضماف إال أنيا اختمفت في الكيفية(ٔ ،)ٙيقكؿ الكاساني (اختالفيـ عمى ىذا

الكجػو حجة عمى الشافعي في قكلو :إف المرىكف أمانة؛ ألف اختالفيـ في كيفية الضماف كقدره اتفاؽ منيـ عمى ككنو مضمكن ػ ػان،
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ضناى يالك الزيو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإنكار الضماف أصال يرجع إلى مخالفة اإلجماع فكاف باطال)(ٕ.)ٙ
المناقشة :كيرد عمى ىذا الدليؿ :بأف قكليـ معارض بقكؿ غيرىـ فقد (صح عف عطاء أنو قاؿ :الرىف كثيقة إف ىمؾ فميس

عميو غرـ يأخذ الديف الذم لو كمو)(ٖ ،)ٙكعف الزىرم (في الرىف ييمؾ أنو لـ يذىب حؽ ىذا ،إنما ىمؾ مف رب الرىف لو غنمو
كعميو غرمو)(ٗ.)ٙ



ما ركم عف عمي  معارض بقكؿ آخر لو ،فقد صح عنو أنو قاؿ( :يتراداف الفضؿ فإف أصابتو جائحة برمء)(٘،)ٙ

فصح أنو لـ يتراد الفضؿ إال فيما تمؼ بجناية المرتيف ،ال فيما أصابتو جائحة ،بؿ أنو يرل البراءة فيما أصابتو جائحة.


كأما ركاية عمر فمـ تصح عنو؛ ألنو مف ركاية عبيد بف عمير ،كعبيد لـ يكلد إال بعد مكت عمر ،أك أدركو صغي ار



كأما ابف عمر فمـ يصح عنو؛ ألنو مف ركاية إبراىيـ بف عمير عنو ،كىك مجيكؿ(.)ٙٛ

لـ يسمع منو شيئا ( ،)ٙٙقاؿ البييقي :ليس بمشيكر عف عمر(.)ٙٚ
فسقط بذلؾ ما استندكا إليو مف دعكل اإلجماع.

ٖ -كاستدلكا أيضا بأف الرىف محبكس بالديف فكاف مضمكنا كالمبيع إذا حبس الستيفاء ثمنو(.)ٜٙ

ونوقش :بأف المبيع مضمكف مف قبؿ القبض ،كىك ينتقض أيضا بالعيف المؤجرة فإنيا محبكسة بحؽ مالكيا كال ضماف(ٓ.)ٚ
ٗ -كاستدلكا كذلؾ بأف المرتيف جعؿ مستكفيا لمديف عند اليالؾ ،فال يممؾ االستيفاء ثانيا؛ ألنو لك استكفاه ثانيا ألدل
إلى الربا(ٔ ،)ٚثـ إف مكجب العقد ثبكت يد االستيفاء ،كىذا يحقؽ الصيانة(ٕ.)ٚ

ونوقش :بأف ثبكت يد االستيفاء ليس بمكجب عقد الرىف ،كأف المستكفى يصير ممكا لممستكفي لو نماؤه كغنمو فكاف عميو

ضمانو كغرمو بخالؼ الرىف ،ثـ لك سمـ بذلؾ لمزـ محظكر آخر غير الربا كىك أنو إذا لـ يستكفو ثانيا ألدل إلى ضياع

بعض حقو كىك استيفاء الرقبة كىذا محظكر شرعا(ٖ.)ٚ

٘ -قالكا إف الرىف مقبكض لضماف الديف؛ كلذا يقع التقاص بيف الدائف كالمديف ،كلما كاف قبض الديف مضمكنا فالرىف
المقبكض أيضا ألجؿ الديف يككف ممحقا بالديف ،كالمبيع إذا حبس الستيفاء ثمنو (ٗ.)ٚ

نوقش :بأنو ال يسقط شيء بيالكو؛ ألنو في ذمة الراىف قبؿ التمؼ كلـ يكجد ما يسقطو فبقي بحالو ،ككما لك دفع إليو عبدا

يبيعو كيأخذ حقو مف ثمنو ،ككحبس عيف مؤجرة بعد الفسخ عمى األجرة بخالؼ حبس البائع المشترل عمى ثمنو فإنو يسقط

في ركاية بتمفو؛ ألنو عكضو كالرىف ليس بعكض الديف؛ ألف الديف ال يسقط بتفاسخيما(٘ .)ٚكاف المرتيف أميف لذا لـ يسقط

الحؽ عف ذمة الراىف كلك شرط المرىكف ككنو مضمكنا لـ يصح الرىف(.)ٚٙ
ثانياً :أدلة المذىب الثاني.
 -1استدلوا من السنة:


()ٚٚ

بحديث (عمى اليد ما أخذت حتى ترده)

.

وجو الدللة :قاؿ القرافي( :عمى ظاىره في المزكـ خص بما أجمعنا عمى عدـ الضماف فيو (أم ما ال يغاب) ،فيبقى حجة
()ٚٛ

في صكرة النزاع (أم ما يغاب) ،كقكلو (حتى ترده) أم إف كجد كاال فالقيمة تقكـ مقامو)

كمعنى (ال يغمؽ) أم ال ضماف

عمى المرتيف فيما ال يمكف إخفاؤه ،كبذلؾ يحمؿ الحديث األكؿ عمى ضماف المرتيف فيما يغاب كالحمي كغيره ،كالثاني :عمى
عدـ ضمانو فيما ال يغاب كالعقار كغيره.
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كجميع ىذا عند المالكية يعني أف خالفو خالؼ اإلجماع فيتعيف( ،)ٜٚيؤيد ىذا أف ىناؾ شبيا بيف الرىف كالضماف
(ٓ)ٛ

مف جية كاألمانة مف جية أخرل ،كلكف شبيو بالضماف أقكل لكجكه عدة

(ٔ)ٛ

فإف عد ككنو مغيبا مرجحا لمضماف؛ لككنو مظنة التيمة كىك مناسب لمحكـ

(ٕ)ٛ

ونوقش :بأنو معارض بقكلو ( :الرىف مف راىنو لو غنمو كعميو غرمو)
راىنو) أم :مف ضمانو(ٖ.)ٛ



كىك مما يؤكد عمى صحة رأييـ فإذا تقرر ىذا
.

فقد دؿ عمى عدـ ضماف المرتيف بقكلو( :مف

قكلو ( :الرىف مف راىنو ،لو غنمو كعميو غرمو)(ٗ.)ٛ٘()ٛ

()ٛٚ

وجو الدللة :يقكؿ اإلماـ مالؾ( :عميو غرمو) أم :نفقتو( ،)ٛٙكيؤكد ىذا قكلو (الرىف مرككب كمحمكب)

ظيره لربو ،كنفقتو عميو(.)ٛٛ

أم :أجرة

نوقش :بأف المراد مف (غرمو) أم :ىالكو كنقصانو(.)ٜٛ
(ٓ)ٜ

ٕ -األخذ باالستحساف

كالثانية عمى ما ال يخفى.

كذلؾ بالجمع بيف األدلة المثبتة لمضماف ،كاألدلة المثبتة لألمانة بحمؿ األكلى عمى ما يخفى

نوقش :بأف أدلة الضماف لـ تصح ،كاف صحت فالجمع يككف بحمميا عمى التعدم كالتفريط ،كاف ىذا التقسيـ ال دليؿ عميو
أصال(ٔ.)ٜ

ٖ -حفظ حؽ الراىف؛ كذلؾ ألف ما يغاب عميو يكثر فيو ادعاء الضياع كال يعمـ صدؽ المرتيف لسيكلة إخفائو ،بعكس
ماال يغاب فإنو ظاىر كتمفو مشاىد؛ لذا كجدت التيمة فيما يغاب عميو دكف ماال يغاب فكجب الضماف في الصكرة األكلى

دكف الثانية حفظا لمحقكؽ (ٕ.)ٜ

نوقش :بأنو مبني عم ى التيمة كالتيمة ظف كاذب يأثـ صاحبو كال يحؿ القكؿ بو ،ثـ إف التيمة مكجية إلى كؿ أحد كفي
(ٖ)ٜ

كؿ شيء

كما ال يصح أف يككف مف الرىف ما ىك مضمكف كغير مضمكف؛ ألف النبي  لـ يخص رىنا دكف رىف ،كما

أف األشياء ال تعدكا أف تككف أمانة فما ظير ىالكو كخفي مف األمانة سكاء ،أك مضمكنة كما ظير ىالكو أك خفي مف
المضمكف سكاء(ٗ.)ٜ

ثالثاً :أدلة المذىب الثالث.

(٘)ٜ

ٔ -حديث أبي ىريرة عف الرسكؿ  قاؿ( :ال يغمؽ الرىف مف صاحبو الذم رىنو لو غنمو كعميو غرمو)
()ٜٙ

وجو الدللة :قكلو (ال يغمؽ) أم :ال يسقط الحؽ بتمفو

كيؤيد ىذا ركاية (الرىف مف راىنو) أم :مف ضمانو ،كقكلو (مف
()ٜٚ

صاحبو) أم :مالكو ،يقكؿ الشافعي (كىذا أفصح ما قالو العرب ،الشيء مف فالف ،أم :مف ضمانو)
غرمو) أم :زيادتو كىالكو كنقصانو(.)ٜٛ

.

( ،لو غنمو كعميو

كبذلؾ ،دؿ الحديث عمى أف الضماف مف مالكو ال مف المرتيف ،كانما يككف ضمانو مف الراىف إذا ىمؾ أمانة؛ ألنو

عميو قضاء ديف المرتيف بعكس لك ىمؾ مضمكنا فإف ىالكو يككف عمى المرتيف كليس ىذا المعنى مف الحديث(.)99
نوقش :مف كجكه عدة أكردىا الحنفية ،كىي:

 إ ّف الحديث مختمؼ في كصمو كارسالو ،ككقفو كرفعو(ٓٓٔ)؛ لذا ال يصمح لالحتجاج بو.ورد عميو :بأف الحديث صححو كثير مف العمماء ،فقد أخرجو ابف حباف في صحيحو(ٔٓٔ) ،كالحاكـ في المستدرؾ ،كقاؿ :ىذا

حديث صحيح أعمى اإلسناد عمى شرط الشيخيف كلـ يخرجاه(ٕٓٔ) ،كما ركاه الدارقطني في سننو كقاؿ :إسناد حسف متصؿ(ٖٓٔ)،
اجملمة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1440 ،)1ي2019/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 321

9

Published by Arab Journals Platform, 2019

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 15 [2019], Iss. 1, Art. 13

ضناى يالك الزيو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كصححو عبد الحؽ في أحكامو(ٗٓٔ) ،كما كصححو عبد البر(٘ٓٔ) ،كذكر أف ابف المسيب كصمو عف أبي ىريرة عف النبي
 مثمو أك مثؿ معناه مف حديث أبي أنيسة(.)ٔٓٙ
-

قالكا :إف قكلو (لو غنمو كعميو غرمو) ليست مف كالـ الرسكؿ  كانما مف كالـ سعيد بف المسيب ،نقمو عنو الزىرم(،)ٔٓٚ

كقاؿ :ىذا ىك الصحيح ( ،)ٔٓٛكاالحتجاج إنما يككف بقكؿ الرسكؿ  ال بقكؿ غيره.

نوقش :بأنو عمى فرض التسميـ أنو ليس مف قكؿ الرسكؿ  ،كأنو مف قكؿ سعيد فإف ذلؾ ال يضرنا حيث يكفينا في
االستدالؿ صدر الحديث كىك قكلو (الرىف مف صاحبو) كصاحبو ىك مالكو ،يؤيد ىذا تفسير ابف المسيب فيما ركاه عبد الرزاؽ
في مصنفو (اخبرنا معمر عف الزىرم عف ابف المسيب أف الرسكؿ  قاؿ( :ال يغمؽ الرىف ممف رىنو) قمت لمزىرم :أرأيت
قكؿ الرجؿ :ال يغمؽ الرىف ،أىك الرجؿ يقكؿ :إف لـ آتؾ بمالؾ فالرىف لؾ .قاؿ :نعـ .قاؿ معمر :ثـ بمغني عنو أنو قاؿ :إف
ىمؾ لـ يذىب حؽ ىذا ،إنما ىمؾ مف رب الرىف ،لو غنمو كعميو غرمو)
-

()ٜٔٓ

قاؿ الحنفية :ال نسمـ لكـ بأف معنى الصاحب في الحديث المالؾ بؿ يحتمؿ أف يككف ىك المرتيف مجا از كما يقاؿ
(ٓٔٔ)

لممضارب :صاحب الماؿ

 ،ثـ لك سممنا أنو المالؾ لكاف المعنى أف المرىكف مف مالو ال مف ضمانو؛ ألف الحديث يبطؿ

العادة الجاىمية التي كانت سائدة ،كىي أف المرتيف كاف إذا عجز الراىف عف الكفاء بالديف في األجؿ المضركب يتممؾ العيف

المرىكنة ،فبيف الرسكؿ  أف المرتيف ال يممؾ المرىكف حتى لك عجز الراىف عف الكفاء بؿ ىك باؽ عمى ممؾ صاحبو(ٔٔٔ).

نوقش  :بأف األخذ بالحقيقة أكلى مف المجاز ،كالحقيقة ىنا أظير فال يحمؿ الصاحب عمى المرتيف إال بدليؿ ،كال دليؿ
فينصرؼ إلى الراىف(ٕٔٔ)  .كأما الثاني :فإف حممو عمى المعنى الذم ذىبتـ إليو تكرار لمكالـ ال فائدة فيو ،كالرسكؿ 

منزه عف ذلؾ؛ لبالغتو كفصاحتو -عميو الصالة كالسالـ ،-حيث أفاد الجزء األكؿ مف الحديث (ال يغمؽ) المعنى الذم
ذىبتـ إليو فال حاجة إلى التكرار.
-

كمم ا أكرده الحنفية أيضا :أف أحدا مف أىؿ المغة لـ يفيـ مف الحديث نفي الضماف عف المرتيف ،فقد ذكر الكرخي

أف أىؿ العمـ مف السمؼ اتفقكا عمى أف المراد ال يحبس حبسا كمسا ال يمكف فكاكو بأف يصير مممككا لممرتيف(ٖٔٔ) ،كدليمو أف
الحديث جاء؛ إلبطاؿ عادة الجاىمية السابقة الذكر.
نوقش :أف عمي كعطاء كالزىرم كاألكزاعي فيمكا ما فيمو الشافعي كأحمد حيث قالكا بقكليـ

(ٗٔٔ)

فمـ تصح دعكاكـ بأف

أحدا مف أىؿ المغة لـ يفيمو.
ٕ -أف المرىكف كثيقة بالديف فال يضمف ،كالزيادة عمى الديف إال بالتعدم أك التفريط فمك أسقطنا الديف بو فإف ىذا يتنافى

مع ككنو كثيقة ،ثـ إنو كثيقة بديف كليس بعكض منو ،فمـ يسقط الديف بيالكو كالضامف(٘ٔٔ).

نوقش :بأف الرىف كثيقة لجانب االستيفاء كىك أف يككف مكصال لو كيثبت ذلؾ بممؾ اليد كالحبس؛ ليقع األمف مف الجحكد؛
مخافة جحكد المرتيف الرىف ،كليككف عاج از عف االنتفاع بو فيتسارع إلى قضاء الديف أك لضجره فإذا ثبت ىذا المعنى ثبت
()ٔٔٙ

االستيفاء مف كجو كقد تقرر باليالؾ ،كلك استكفى الديف بعده ألدل إلى الربا

ٖ -القياس عمى ىالؾ الصؾ كمكت الشاىد ،كىذا الدليؿ يذكره الحنفية لمجميكر في كتبيـ كيناقشكنو( )ٔٔٚبقكليـ :إنو
قياس مع الفارؽ فيسقط االستدالؿ بو؛ كذلؾ أنو إذا ىمؾ المرىكف تحقؽ نكع مف استيفاء ،بخالؼ ىالؾ الصؾ أك
الشاىد فإنو لـ يتحقؽ بو أم نكع مف أنكاع االستيفاء؛ ألف االستيفاء مختص بالماؿ.
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كعمى فرض استدالؿ الجميكر بيذا الدليؿ :فإنو ال يقبؿ اعتراض الحنفية الكارد عميو؛ ألنو مبني عمى كجية نظرىـ القائمة:
إف مكجب الرىف ىك ثبكت يد االستيفاء ،كالجميكر ال يقكلكف بذلؾ ،بؿ مكجب عقد الرىف عندىـ ىك يد االستيثاؽ كىك طريؽ
إلى االستيفاء عندما يعجز الراىف عف الكفاء.
ٗ -استدؿ الجميكر بالمصمحة؛ ألننا لك ضمناه (أم المرتيف) المتنع الناس عف فعمو خكفا مف الضماف ،كلتعطمت المداينات

كىذا فيو ضرر عظيـ ،ثـ إف الراىف قد رضي أمانة المرتيف فسممو المرىكف فأشبو المكدع عنده كاذا كاف ىذا ال يضمف
ىالؾ الكديعة بغير تعد منو أك تقصير فإف المرتيف كذلؾ ال يضمنيا(.)ٔٔٛ

الترجيح:

بعد استعراض رأم المذاىب الفقيية في المسألة يتبيف لمناظر فييا رجحاف رأم الجميكر القائؿ بعدـ ضماف المرتيف

لما تحت يده مف المرىكف إال في حاؿ التعدم كالتقصير؛ كذلؾ لما استندكا إليو مف أدلة قكت مذىبيـ ،كلثبكت صحة ما نقمكه
عف الرسكؿ  مف أف الرىف مف ضماف صاحبو كلـ يرد في تضميف المرتيف دليؿ ثابت ،كما لـ تصح دعكل اإلجماع عمى
ذلؾ ،كأما القكؿ بالتفريؽ بيف ما يغاب كما ال يغاب عميو ،فميس عميو مف دليؿ ،باإلضافة إلى عدـ جدكل التفريؽ بيف ما
يغاب كما ال يغاب عميو خاصة في عصرنا ىذا.
املطمب الثالث :رأي القانوى املدني األردني يف صفة يد املزتًو عمى الزيو.
()ٜٔٔ

تناكؿ القانكف األردني الحديث عف الرىف التأميني

(ٕٓٔ)

كالرىف الحيازم

كنكعيف مف أنكاع الحقكؽ العينية التبعية

(التأمينات العينية) (ٕٔٔ) ،كقد سبقت اإلشارة إلى أف الرىف التأميني ليس محال لمبحث ىنا(ٕٕٔ) ،كانما مجاؿ البحث ىك الرىف
الحيازم؛ كذلؾ لككنو داخؿ في حيازة المرتيف ،كاال فالرىف التأميني في حيازة مالكو ،كمصيبتو عميو باالتفاؽ ،كفيما يأتي
أعرض لمنصكص القانكنية التي تناكلت الرىف التأميني؛ لككنيا ىي المطبقة عمى الرىف الحيازم في حاؿ ىالكو ،كذلؾ في

المادتيف ( )ٖٖٔٛك( ،)ٖٖٜٔكقد نصت المادة ( )ٖٖٔٛعمى أنو(ٖٕٔ) .ٔ( :إذا ىمؾ العقار المرىكف رىنا تأمينيا أك تعيب
بخطأ مف الراىف كاف لممرتيف أف يطمب كفاء دينو فك ار أك تقديـ ضماف كاؼ لدينو .ٕ .فإذا كاف اليالؾ أك التعيب بسبب ال
يد لمراىف فيو كاف لو الخيار بيف أف يقدـ ضمانا كافيا لمديف ،أك كفائو قبؿ حمكؿ األجؿ).
كبيذا ،تقضي المادة السابقة بأف ضماف ىالؾ الرىف التأميني عمى الراىف؛ لككنو في ممكو كحيازتو ،كسكاء كاف اليالؾ
بفعمو أك بفعؿ غيره كاآلفة السماكية ،كما كينتقؿ الرىف إلى الماؿ الذم يحؿ محؿ الرىف اليالؾ كىك مقتضى المادة ()ٖٖٜٔ

حيث نصت عمى أنو (ينتقؿ الرىف عند ىالؾ المرىكف رىنا تأمينيا أك تعيبو إلى الماؿ الذم يحؿ محمو كلممرتيف أف يستكفي
حقو منو كفقا لمرتبتو) (ٕٗٔ).

أما ضماف ىالؾ الرىف الحيازم فقد نصت المادة ( )ٖٜٔٛعمى أنو (تسرم عمى الرىف الحيازم أحكاـ تمؼ المرىكف

أك تعيبو بسبب خطأ الراىف أك قضاء كقد ار المنصكص عمييا في المادة ( )ٖٖٔٛمف ىذا القانكف)(ٕ٘ٔ) ،كقد كضح ذلؾ

في المادة (ٔ )ٖٜٔالتي نص فييا أف (عمى المرتيف أف يحفظ المرىكف حيازيا بنفسو ،أك بأمينو كأف يعتني بو عناية الرجؿ
المعتاد ،كىك مسؤكؿ عف ىالكو أك تعيبو ما لـ يثبت أف ذلؾ يرجع إلى سبب ال يد لو فيو) ( ،)ٕٔٙكالمكاد السابقة تدؿ عمى

أف القانكف المدني األردني قد تبنى رأم الحنفية في أف الرىف كثيقة مكضكعة لالستيفاء كأف يد المرتيف عميو يد ضماف في
حدكد الديف كما زاد عف الديف فيده عميو يد أمانة ال يضمف فييا إال عند تعديو أك تقصيره ،كما يؤكد ذلؾ ما نصت عميو
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ضناى يالك الزيو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة ( )ٖٜٔٙمف تفصيؿ لكيفية الضماف عند الحنفية ،كىك ما سيأتي الحديث عنو في مطمب كيفية ضماف الرىف في
المبحث الثاني مف ىذا البحث إف شاء اهلل.
املبحث الثاني:

كيفية الضناى وشزوطٌ.
املطمب األول :كيفية الضناى وشزوطٌ يف املذيب احلهفي.
أولً :كيفية الضمان(.)ٕٔٚ

()ٕٜٔ

لما كانت يد المرتيف عمى الرىف يد ضماف عند الحنفية( )ٕٔٛفإنيـ قالكا :إف المرىكف مضمكف بأقؿ القيمة

فإما أف تككف قيمة الرىف أقؿ أك مساكية أك أكثر مف الديف ككؿ حالة ليا حكميا.

كالديف،

-

فإف كانت قيمة الرىف أقؿ مف الديف فيك مضمكف بالقيمة كيسقط مف الديف بقدرىا كيرجع المرتيف بالزائد عمى الراىف.

-

كاف كانت قيمة الرىف مساكية لقيمة الديف فقد صار المرتيف باليالؾ مستكفيا دينو حكما؛ ألف قيمة الرىف معمقة بذمتو.

-

أما إذا كانت قيمة الرىف أكثر مف قيمة الديف فإف الزائد أمانة في يد المرتيف ال يضمنو إال بالتعدم أك التفريط في حفظو.
ككجو قكليـ بيذه الكيفية يكضحو الكاساني قائالن( :ألف المرىكف مضمكف عندنا بطريؽ االستيفاء؛ ألف قبض الرىف

قبػ ػ ض استيفاء كيتقرر االستيفاء عند اليالؾ فيقرر الضماف بقدر االستيفاء فإف كانت قيمة الرىف مثؿ الديف أمكف تحقيؽ

االستيفاء؛ ألف استيفاء الديف مثمو صكرة كمعنى ،أك معنى ال صكرة كاذا كانت قيمتو أكثر ال يتحقؽ االستيفاء إال في قدر

الديف كال يتحقؽ في الزيادة؛ ألف استيفاء األقؿ مف األكثر يككف ربا ،كاف كانت قيمتو أقؿ ال يمكنو تحقيؽ االستيفػ ػ ػاء إال

بقدر الديف؛ ألف االستيفاء األكثر مف األقؿ ال يتصكر إذا كاف المرىكف شيئا كاحدا)(ٖٓٔ).

كمف الجدير ىنا ،أف نشير إلى أف الحنفية يركف في حاؿ تعدد الرىف كىالؾ بعضو أك تعيبو عند المرتيف أنو يسقط مف

الديف بمقدار ما نقص مف قيمة الرىف؛ بسبب ىالؾ بعضو أك تعبيو كيككف الباقي رىنا بالباقي مف الديف(ٖٔٔ).
ثانياً :شروط الضمان.

اشترط الحنفية لمضماف عمى المرتيف شركطان عدة ،فإذا تخمؼ أحدىا انتفى الضماف عف المرتيف كىي:

ٔ.

بقاء الديف :كىذا يعني بقاء الديف في ذمة الراىف عند ىالؾ الرىف ،فإذا سقط الديف باإلبراء أك الكفاء ثـ ىمؾ المرىكف

ٕ.

أف يككف ىالؾ المرىكف في حالة قبض الرىف ،فإذا خرج عف قبض الرىف لـ يبؽ مضمكنا ،كأف يغصبو غاصب

فإنو ييمؾ بال شيء كال ضماف عمى المرتيف(ٕٖٔ).

كييمؾ بيده فإنو ال يسقط شيء مف الديف؛ ألف قبض الغصب أبطؿ قبض الرىف ،ككذا إذا أذف الراىف لممرتيف باالنتفاع
منو فإنو إذا ىمؾ قبؿ أف يأخذ في االنتفاع أك بعدما فرغ منو ييمؾ بالديف ،كاف ىمؾ في حاؿ االنتفاع ييمؾ أمانة ،ككجو
األكؿ :أف المرىكف قبؿ أف يأخذ في االنتفاع عمى حكـ قبض الرىف ككذا بعد االنتياء منو ،كأما الثاني :فإف قبض
الرىف قد انتقض بقبض االنتفاع ،أم قبض اإلعارة كذلؾ أف قبض اإلعارة ينافي قبض الرىف مف حيث ىك أمانة

كقبض الرىف قبض ضماف عندىـ ،كما أنو إذا استعاده الراىف مف المرتيف لينتفع بو فقبضو فإنو يخرج بذلؾ عف قبض
الرىف فإذا ىمؾ ييمؾ أمانة كالديف عمى حالو(ٖٖٔ).
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ٖ.

أف يككف المرىكف مقصكدا بالرىف ،فال تككف الزيادة المتكلدة أك ما ىك في حكـ المتكلد كالكلد كالثمر مضمكنا؛ كذلؾ
ألنيا ليست مرىكنة قصدا بؿ تبعا لألصؿ كالمرىكف تبعا ال حصة لو في الضماف ،كىذا بخالؼ الزيادة عمى الرىف فإنيا
مضمكنة؛ ألنيا مرىكنة قصدا ال تبعا؛ كذلؾ أنيا إذا صحت تمحؽ بأصؿ العقد فيككف العقد قد كرد عمى الزيادة كالمزيد
عميو ،إال أف المعتبر في قيمة الزيادة ىك يكـ الفكاؾ؛ كذلؾ ألنو إنما يصير ليا حصة مف الضماف بالفكاؾ(ٖٗٔ).

املطمب الثاني :كيفية الضناى وشزوطٌ عهد اجلنًور واملالكية.
مف خالؿ المطالب السابقة ،تبيف لنا أف الجميكر يقكلكف بأف يد المرتيف عمى الرىف يد أمانة كىي اليد التي ال تضمف

إال في حاؿ التقصير كالتعدم كبذلؾ ىـ ال يسقطكف شيئا مف الديف بيالؾ الرىف ،كانما عميو الضماف في حاؿ التعدم

بالقيمة يكـ التعدم ،كتككف القيمة رىنا مكاف اليالؾ حتى يظؿ المرتيف صاحب امتياز عمى سائر الغرماء ،غير أف بعض
الشافعية قاؿ ببطالف الرىف إذا تمؼ بآفة سماكية ،كذلؾ لفكاتو بال بدؿ فال يكمؼ الراىف عكضا مكاف الرىف اليالؾ كال
(ٖ٘ٔ)

يسقط شيئا مف ديف المرتيف

أما المالكية القائميف بالتفريؽ بيف ما يغاب عميو كماال يغاب ،فإنيـ يركف الضماف فيما

يغاب عميو ،فيضمف القيمة بالغة ما بمغت ،كعمى ىذا لك كانت قيمة الرىف مساكية لقيمة الديف فإنو يسقط دينو باليالؾ،
كالعتبار القيمة عند المالكية ثالثة أقكاؿ(:)ٖٔٙ

ٔ.

اعتبار القيمة يكـ التمؼ كىك قكؿ ابف القاسـ(.)ٖٔٚ

ٕ.

اعتبار القيمة يكـ القبض.

ٖ.

اعتبار القيمة يكـ عقد الرىف.

أما شركط الضماف عندىـ فيي(:)ٖٔٛ
ٔ.

أف يككف الرىف بيد المرتيف.

ٖ.

أف ال تشيد البينة أف اليالؾ أك التمؼ بغير سببو؛ كذلؾ ألف الضماف عندىـ لمتيمة.

ٕ.

أف يككف الرىف مما يغاب عميو أم يمكف إخفاؤه كالحمي.

املطمب الثالث :رأي القانوى األردني يف كيفية الضناى.

نص القانكف األردني عمى كيفية ضماف الرىف في المادة ( ،)ٖٜٔٙحيث جاء فييا(:)ٖٜٔ

ٔ.

إذا ىمؾ المرىكف في يد المرتيف ضمف قيمتو يكـ القبض.

ٕ.

فإذا كانت قيمتو مساكية لقيمة ضمانو سقط الديف سكاء كاف اليالؾ بتعدم المرتيف أـ ال.

ٖ.

كاذا كانت قيمتو أكثر مف الديف يسقط الديف عف الراىف كضمف المرتيف الباقي ،إف كاف اليالؾ بتعديو أك تقصيره

ٗ.

في حفظو.

كاذا كانت قيمتو أقؿ مف الديف سقط مف الديف بقدره كيرجع الدائف بما بقي لو عمى الراىف.
كمقتضى المادة السابقة يدؿ عمى أف القانكف أخذ برأم الحنفية في تضميف المرتيف ىالؾ الرىف ككيفية ذلؾ ،حيث

صرح بضمانو لميالؾ سكاء كاف بتعديو أـ ال (فقره ٕ) كىك مقتضى يد الضماف ،ثـ نص في الفقرة (ٕ) (ٖ) (ٗ) عمى

سقكط الديف حاؿ اليالؾ باألقؿ مف قيمتو كقيمة الديف ،كما زاد عنو فإف يده عميو يد أمانة ال يضمنو إال بتعديو أك تقصيره،
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ضناى يالك الزيو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كأرل أف ما أخذ بو القانكف األردني مف تضميف لممرتيف قد يؤدم إلى عزكؼ الناس عف التعامؿ بالرىف الحيازم؛ لما لو
مف أثر عمى الدائف ،كىك ما يؤدم إلى إيقاع الضرر بالمعكزيف.

اخلامتة.

مف خالؿ البحث في حكـ ضماف الرىف خمص البحث إلى النتائج اآلتية:

ٔ -يرل جميكر الفقياء أف الرىف مكضكع لالستيثاؽ ،كأف الديف معمؽ بعيف الرىف لالستيفاء منيا عند تعذر االستيفاء،
أما الحنفية فإنيـ يركف أف الرىف محتبس بالديف كأف يد االستيفاء عميو ثابتة.
ٕ -صفة يد المرتيف عمى الرىف :عند الجميكر يد أمانة ال تضمف إال بالتعدم أك التفريط في الحفظ ،كعند الحنفية يد
ضماف تعدل أـ لـ يتعد ،قصر أـ لـ يقصر ،كعند المالكية أصؿ اليد يد أمانة ،كلكنيـ فرقكا بيف ما يغاب عميو ،كما

ال يغاب ،فيي يد أمانة فيما ال يغاب عميو ،كيد ضماف فيما يغاب عميو ،كالراجح مف ىذه اآلراء ىك رأم الجميكر؛
لقكة أدلتيـ كسالمتيا مف االعتراض.
ٖ -كذا يترجح الرأم القائؿ بعدـ سقكط شيء مف الديف باليالؾ ،كأف عمى المتمؼ ضماف ما أتمؼ يكـ اإلتالؼ.
ٗ -تبيف لنا مف خالؿ البحث أف القانكف المدني األردني قد تبنى رأم المذىب الحنفي في تضميف المرتيف ككيفية الضماف،
كيرل الباحث أف في تبني ذلؾ الرأم إيقاع الضرر بالدائف كالمديف ،مف جية الدائف ،ما قد يسببو مف عزكؼ الناس
عف التعامؿ بالرىف الحيازم ،كمف جية المديف ما سيؤدم إليو مف إيقاع الضرر بالمعكزيف.

اهلوامش.
(ٔ( محمد بف مكرـ بف منظكر ،لسان العرب ،بيركت ،دار صادر( ،د.ت)( ،د.ط) ،جٖٔ ،ص.ٔٛٛ
(ٕ) عمي بف أبي بكر المرغيناني ،اليداية ،بيركت ،دار إحياء التراثٜٜٔ٘ ،ـ( ،طٔ) ،جٗ ،صٕٔٗ .كمحمد أميف بف عمر
ابف عابديف ،رد المحتار ،بيركت ،دار الفكرٜٜٕٔ ،ـ( ،طٕ) ،ج ،ٙص.ٗٚٚ
(ٖ) محمد بف محمد الحطاب ،مواىب الجميل ،د.ـ ،دار الفكرٜٜٕٔ ،ـ( ،د.ط) ،ج ،ٙص.ٖ٘ٛ
(ٗ) محمد الدسكقي ،حاشية الدسوقي ،د.ـ ،دار الفكر( ،د.ت)( ،د.ط) ،جٖ ،صٖٕٔ.
(٘) محمد بف أحمد الرممي ،نياية المحتاج ،بيركت ،دار إحياء التراث العربي( ،د.ت)( ،د.ط) ،جٗ ،ص .ٕٕٜكمحمد بف أحمد
الشربيني ،مغني المحتاج ،تحقيؽ :عمي معكض ،كعادؿ عبد المكجكد ،دار الكتب العممية ،بيركتٜٜٔٗ ،ـ ،طٔ ،جٖ ،ص.ٖٛ
( )ٙعبد اهلل بف أحمد بف قدامة ،الكافي ،تحقيؽ :محمد فارس ،كمسعد عبد الحميد ،بيركت ،دار الكتب العمميةٜٜٔٗ ،ـ( ،طٔ)،
جٕ ،صٗ .ٚكمنصكر البيكتي ،كشاف القناع ،د.ـ ،دار الكتب العممية( ،د.ت)( ،د.ط) ،جٖ ،صٕٖٓ.
( )ٚإال أف المالكية ككما سيتضح الحقا يفرقكف بيف ما يغاب عميو كما ال يغاب عميو ،سيبحث في مكضعو إف شاء اهلل.
( )ٛكقد أدل ىذا إلى اختالفيـ في مسائؿ عدة ،منيا مسألة االنتفاع بالرىف فعند الحنفية الراىف ممنكع مف االسترداد لالنتفاع؛ ألنو

يفكت مكجبو كىك االحتباس عمى الدكاـ ،كعند الشافعية ال يمنع منو؛ ألنو ال ينافي مكجبو كىك تعينو لمبيع .المرغيناني ،اليداية،

جٗ ،صٖٔٗ .كعثماف بف عمي الزيمعي ،تبيين الحقائق ،القاىرة ،دار الكتاب اإلسالمي( ،د.ت)(،طٕ) ،ج ،ٙص٘.ٙ
( )ٜابف منظكر ،لسان العرب ،جٖٔ ،ص.ٕ٘ٚ

(ٓٔ) الرممي ،نياية المحتاج ،جٗ ،ص .ٗٔٛكأبك بكػ ػر الكاساني ،بدائع الصنائع ،بيركت ،دار الكتب العمميػ ػةٜٔٛٙ ،ـ( ،طٕ)،
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سامزة العنزي
ج ،ٙصٕ .كالحطاب ،مواىب الجميل ،ج ،ٚصٖ.

(ٔٔ) محمد ركاس قمعجي ،معجم لغة الفقياء ،تحقيؽ :حامد قنيبي ،د.ـ ،دار النفائسٜٔٛٛ ،ـ( ،طٕ) ،جٔ ،ص٘.ٕٛ
(ٕٔ) محمد بف عيسى الترمذم ،السنن ،حمص ،مطابع الفجر الحديثةٜٔٙٚ ،ـ( ،طٔ) ،كتاب :البيكع ،باب :ما جاء فيمف يشترم

العبد كيستغمو ثـ يجد بو عيبا ،جٗ ،صٗ ،ٕٛكقاؿ عنو :ىذا حديث حسف صحيح .أحمد بف شعيب النسائي :السنن الكبرى،

تحقيؽ :عبد الغفار بندارم ،سيد حسف ،بيركت ،دار الكتب العمميةٜٜٔٔ ،ـ( ،طٔ) ،كتاب :البيكع ،باب ،ٔٗ :جٗ ،صٔٔ.
(ٖٔ) ابف قدامة ،المغني ،ج٘ ،صٖ.ٚ

(ٗٔ) التمؼ ىك اليالؾ كالعطب في كؿ شيء ،أما اإلتالؼ فيك بمعنى التمؼ ،إال أنو يككف بفعؿ اليد ،بينما التمؼ يحدث بنفسو
أك بفعؿ سماكم .ابف منظكر ،لسان العرب ،ج ،ٜص.ٔٛ

(٘ٔ) ينظر :الكاساني ،البدائع ،ج٘ ،ص .ٕٖٛكالنككم ،روضة الطالبين ،جٖ ،ص.ٜٜٗ
( )ٔٙالحسيف شكاط ،عبد الحؽ عميش ،فقو العقود المالية ،إربد ،دار الكتاب الثقافيٕٓٔٙ ،ـ( ،د.ط) ،ص.ٕٙ

( )ٔٚيعد مناط التمييز بيف عقكد الضماف كعقكد األمانة الذم دؿ عميو استقراء األحكاـ كعمميا الفقيية ىك المعاكضة ،حيث إف
فكرة الضماف تدكر مع معنى المعاكضة فيو ،فيككف العقد عقد ضماف مف الناحية التي تتعمؽ بيا المعاكضة كمف الناحية

األخرل ىك عقد أمانة كعقد الرىف مف العقكد التي كجد فييا منفعة المالؾ كالقابض ،أم نفع المديف في الصبر عميو ألجمو،

كنفع الدائف بالتكثؽ لحقو .أيمف أبك العياؿ ،فكرة ضمان العقد في الفقو اإلسالمي ،مجمة جامعة دمشؽ ،مجمد(،)ٜٔ

عدد(ٕ)ٕٖٓٓ ،ـ ،ص.ٛٙ

( )ٔٛال قبض لغة :مف قبض الشيء بمعنى أخذه ،كشرعا :ىك حيازة الشيء كالتمكف منو سكاء أكاف مما يمكف تناكلو باليد أـ ال
يمكف .كمف ىذا يظير أف القبض يككف بالحيازة لممنقكؿ عمى اختالؼ بيف الفقياء في كيفية قبضو ،كليس ىنا محؿ بسطو،

أما قبض العقار المرىكف فإنو يككف بالتخمية ب ينو كبيف المرتيف مع تمكينو مف كضع اليد عميو؛ ألف القبض فيو ال يتصكر

إال بذلؾ كىك ما يطمؽ عميو الرىف الحيازم سكاء في المنقكؿ أك العقار ،أما الرىف التأميني (المجرد) المتعارؼ عميو في

أيامنا ىذه فيك يرد عمى العقار كما نص عمى ذلؾ القانكف ،بالرغـ مف أنو يشمؿ المنقكؿ كالمنقكالت المعنكية كالعالمة

التجارية كفقا ألحكاـ القكانيف الخاصة التي تنظـ ىذه المنقكالت حيث جاء في المادة (ٖٖٗٔ) سرياف أحكاـ الرىف التأميني

عمى المنقكؿ الذم تقتضي قكانينو الخاصة تسجيمو كالسيارة كالعالمة التجارية ،كىذا النكع مف الرىف ال حيازة فيو كاف كاف

يشترط تسجيمو ،كيعد ىذا التسجيؿ بمثابة القبض إال أنو ال يعطى أحكامو مف حيث اليالؾ فال خالؼ إذا في أف ضماف
ىالكو عمى الراىف كانما كقع الخالؼ في ضماف الرىف بعد القبض .عامر أبك رماف ،مدى خصوصية التزامات الراىن في

عقد رىن العالمة التجارية دراسة مقارنة ،مجمة دراسات الشريعة كالقانكفٕٓٔٙ ،ـ ،الجامعة األردنية ،المجمد(ٖٗ)،
الممحؽ (ٖ) ،الجامعة األردنية .نزيو حماد ،الحيازة في العقودِ ،دمشؽ ،مكتبة دار البيافٜٔٚٛ ،ـ( ،طٔ).

( )ٜٔعمي الخفيؼ ،الضمان في الفقو اإلسالمي ،د.ـ ،معيد البحكث كالدراسات اإلسالميةٜٔٚٔ ،ـ( ،د.ط) ،صٕٓٔ .كحارث
القيسي ،أحمد الخطيب ،يد الضمان ويد األمانة بين النظرية والتطبيق في الفقو اإلسالمي ،مجمة الجامعة اإلسالمية،

ٕٓٔٓـ ،المجمد ( ،)ٔٛالعدد (ٕ) ،غزة.
(ٕٓ) البيكتي ،كشاف القناع ،جٗ ،ص.ٔٙٚ

(ٕٔ) عمي الخفيؼ ،الضمان ،صٖٓٔ .كحارث القيسي ،أحمد الخطيب ،يد الضمان ويد األمانة بين النظرية والتطبيق في الفقو
اإلسالمي ،مجمة الجامعة اإلسالمية ،غزة ،مجمد( ،)ٔٛعدد(ٕ).

(ٕٕ) عبد اهلل بف محمكد المكصمي ،الختيار ،بيركت ،دار المعرفةٜٔٚ٘ ،ـ( ،طٖ) ،جٖ ،ص.ٜ٘

(ٖٕ) أحمد بف إدريس القرافي ،الذخيرة ،تحقيؽ :محمد حجي ،بيركت ،دار الغرب اإلسالمئٜٜٗ ،ـ( ،طٔ) ،جٕ ،ص.ٕٓٚ
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ضناى يالك الزيو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٕٗ) عبد اهلل بف قدامة ،المغني ،الرياض ،مكتبة الرياضٜٔٛٔ ،ـ( ،د.ط) ،ج٘ ،صٖٗ٘.

(ٕ٘) عبد الرحمف بف أحمد بف رجب ،القواعد في الفقو اإلسالمي ،بيركت ،دار الجيؿٜٔٛٛ ،ـ( ،طٖ) ،صٖٖٖ.
( )ٕٙمحمد بف عمي الحصكفي ،الدر المختار مع رد المحتار ،بيركت ،دار الفكرٜٔٙٙ ،ـ( ،طٕ) ،ج ،ٙص .ٜٗٔكالصاكم،
بمغة السالك ،جٕ ،صٔ٘ٔ .كالشربيني ،مغني المحتاج ،جٖ ،ص .ٙٚكابف قدامة ،المغني ،جٗ ،ص .ٕٗٚكينظر :نزيو
حماد ،الحيازة في العقود ،صٕٕٔ.

( )ٕٚالحصكفي ،الدر المختار مع رد المحتار ،ج ،ٙص .ٜٗٔكالصاكم ،بمغة السالك ،جٕ ،صٔ٘ٔ .كالشربيني ،مغني المحتاج،
جٖ ،ص .ٙٚكالبيكتي ،كشاف القناع ،جٖ ،صٕٖٔ.

( (ٕٛمحمد بف أحمد السرخسي ،المبسوط ،بيركت ،دار المعرفةٜٜٖٔ ،ـ( ،د.ط) ،جٕٔ ،صٗ .ٙٚ ،ٙكمحمد الخرشي ،حاشية
الخرشي ،مصر ،المطبعة الكبرل األميريةٖٔٔٚ ،ـ( ،طٕ) ،ج٘ ،ص .ٕ٘ٚكابراىيـ الشيرازم ،الميذب ،تحقيؽ :محمد

الزحيمي ،دمشؽ ،دار القمـٜٜٔٙ ،ـ( ،طٔ) ،جٕ ،ص٘ٓٔ .كمنصكر البيكتي ،الروض المربع ،الرياض ،مكتبة الرياض

الحديثةٜٔٚٓ ،ـ( ،د.ط) ،جٔ ،ص.ٖٙٚ
( )ٕٜالقرافي ،الذخيرة ،ج ،ٛصٔٔٔ.

(ٖٓ) المرغيناني ،اليداية ،جٗ ،صٗٔٗ .كالكاساني ،بدائع الصنائع ،ج ،ٙص٘ٔ .كالزيمعي ،تبيين الحقائق ،ج ،ٙصٖ.ٙ
كمحمد بف محمد البابرتي ،العناية شرح اليداية ،د.ـ ،دار الفكر( ،د.ت)( ،د.ط) ،جٓٔ ،ص .ٖٔٙكعمي حيدر ،درر الحكام
شرح مجمة األحكام ،بيركت ،دار العمـ لممالييف( ،د.ت)(،د.ط) ،جٕ ،ص.ٖٔٚ

(ٖٔ) الخرشي ،حاشية الخرشي ،ج ،ٙصٗ .ٔٙكالقرافي ،الذخيرة ،ج ،ٛصٔٔٔ .كعبيد اهلل الجالب ،التفريع ،تحقيؽ :سيد
كسركم حسف ،بيركت ،دار الكتب العمميةٕٓٓٚ ،ـ( ،طٔ) ،جٕ ،صٗ .ٕٚكمحمد بف أحمد بف جزم ،القوانين الفقيية،

بيركت ،دار القمـٜٔٚٚ ،ـ( ،طٔ) ،جٔ ،صٖٕٔ.

(ٕٖ) معنى (ما يغاب عميو) :أم ما يمكف إخفاؤه مثؿ الحمي كالثياب .كمعنى (ما ال يغاب عميو) :ما ال يمكف إخفاؤه كالعقار.
عمي بف أحمد العدكم ،حاشية العدوي ،بيركت ،دار الفكرٜٜٔٗ ،ـ( ،د.ط) ،جٕ ،صٕ.ٕٚ
(ٖٖ) الرممي ،نياية المحتاج ،جٗ ،صٖ .ٕٚكمحمد نجيب المطيعي ،تكممة المجموع ،بيركت ،دار إحياء التراثٜٜٔ٘ ،ـ،
(د.ط) ،جٕٔ ،صٕ.ٖٛ

(ٖٗ) محمد بف أحمد بف النجار ،منتيى اإلرادات ،تحقيؽ :عبد اهلل التركي ،د.ـ ،مؤسسة الرسالةٜٜٜٔ ،ـ( ،طٔ) ،جٕ ،صٕٔٗ.

كابف قدامة ،المغني ،جٗ ،صٕٗٗ .كعمي بف سميماف المرداكم ،اإلنصاف ،تحقيؽ :محمد حامد الفقي ،بيركت ،دار إحياء

التراث العربئٜ٘ٙ ،ـ( ،د.ط) ،ج٘ ،صٓ.ٔٙ

(ٖ٘( أحمد بف الحسيف البييقي ،السنن الكبرى ،تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا ،بيركت ،دار الكتب العمميةٜٜٔٗ ،ـ( ،طٔ)،
كتاب :الرىف ،باب :الرىف مضمكف ،ج ،ٙص .ٙٚكعمي بف عمر الدارقطني ،السنن ،كتاب :البيكع ،بيركت ،دار الكتب

العمميةٜٜٔٙ ،ـ( ،طٔ) ،جٖ ،ص .ٕٜكما أكرده عبد اهلل بف يكسؼ الزيمعي ،نصب الراية ،بيركت ،مؤسسة الريافٜٜٔٚ ،ـ،
(طٔ) ،ج ،ٙصٔ.ٕٚ

( (ٖٙالزيمعي ،نصب الراية ،ج ،ٙصٓ.ٕٚ
( (ٖٚالسرخسي ،المبسوط ،جٕٔ ،ص.ٙٙ

( (ٖٛالزيمعي ،تبيين الحقائق ،ج ،ٙصٗ .ٙكالمرغيناني ،اليداية ،جٗ ،صٖٔٗ.
( )ٖٜالزيمعي ،نصب الراية ،ج ،ٙصٔ.ٕٚ

(ٓٗ) الدارقطني ،السنن الكبرى ،جٖ ،ص.ٕٛ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سامزة العنزي
(ٔٗ) سميماف أبك داكد ،المراسيل ،تحقيؽ :شعيب األرنؤكط ،بيركت ،مؤسسة الرسالةٜٔٛٛ ،ـ( ،طٔ) ،صٖ.ٔٚ
(ٕٗ) الزيمعي ،نصب الراية ،ج ،ٙصٔ.ٕٚ
(ٖٗ) ابف قدامة ،المغني ،جٗ ،ص.ٖٗٛ
(ٗٗ( سيأتي تخريجو الحقا.

(٘ٗ( عبد الرحمف بف قدامة المقدسي ،الشرح الكبير مع المغني ،تحقيؽ :محمد رشيد رضا ،د.ـ ،مطبعة المنارٖٔٗٚ ،ـ( ،طٕ)،
جٗ ،صٔٔٗ.

( (ٗٙنفؽ ينفؽ نفكقا :مات ،كفي حديث ابف عباس :كالجزكر نافقة أم ميتو .ابف منظكر ،لسان العرب ،جٓٔ ،ص.ٖ٘ٚ
( )ٗٚالبييقي ،السنن ،كتاب :الرىف ،باب :الرىف مضمكف ،ج ،ٙص .ٙٛكالزيمعي ،نصب الراية ،ج ،ٙصٓ.ٕٚ
( )ٗٛالبابرتي ،شرح العناية ،جٓٔ ،صٔٗٔ.

( )ٜٗأحمد بف عمر الحازمي ،فتح رب البرية شرح نظم الجرومية ،مكة المكرمة ،مكتبة األسدمٕٓٔٓ ،ـ( ،طٔ) ،جٔ ،ص٘ٗ.
(ٓ٘) الزيمعي ،نصب الراية ،ج ،ٙصٓ.ٕٚ
(ٔ٘( ابف قدامة ،المغني ،جٗ ،ص.ٖٗٛ

(ٕ٘( محمد بف إدريس الشافعي ،األم ،بيركت ،دار الفكرٜٔٛٓ ،ـ( ،طٔ) ،جٖ ،صٕ.ٜٔ
(ٖ٘) ابف قدامة ،المغني ،جٗ ،صٖٗٗ .كالمقدسي ،الشرح الكبير ،جٗ ،صٔٔٗ.

(ٗ٘) الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج ،ٙصٓ .ٔٙكالزيمعي ،تبيين الحقائق ،ج ،ٙصٗ .ٙكعمي بف أحمد بف حزـ ،المحمى ،تحقيؽ:
عبد الغفار سميماف ،بيركت ،دار الكتب العمميةٜٔٛٛ ،ـ( ،د.ط) ،ج ،ٛص.ٜٙ

(٘٘) الزيمعي ،تبيين الحقائق ،ج ،ٙصٗ.ٙ

( )٘ٙعبد اهلل بف محمد بف أبي شيبو ،المصنف ،دار الفكر ،د.ـٜٜٔٗ ،ـ( ،د.ط) ،كتاب :البيكع ،باب :الرجؿ يرىف الرجؿ فييمؾ،
ج٘ ،صٖٖٗ.

( (٘ٚالبييقي ،السنن ،ج ،ٙصٔ.ٚ

( )٘ٛالزيمعي ،تبيين الحقائق ،ج ،ٙصٗ.ٙ

( )ٜ٘ابف أبي شيبو ،المصنف ،كتاب :البيكع ،باب :الرجؿ يرىف الرجؿ فييمؾ ،ج٘ ،صٖٖٗ.
(ٓ )ٙالبييقي ،السنن ،كتاب :الرىف ،باب :الرىف مضمكف ،ج ،ٙصٖ .ٚكينظر :الزيمعي ،تبيين الحقائق ،ج ،ٙصٗ .ٙكالسرخسي،
المبسوط ،جٕٔ ،ص٘.ٙ

(ٔ )ٙالزيمعي ،تبيين الحقائق ،ج ،ٙصٗ.ٙ

(ٕ )ٙالكاساني ،بدائع الصنائع ،ج ،ٙصٗ٘ٔ.
(ٖ )ٙابف حزـ ،المحمى ،ج ،ٙص.ٖٚٙ
(ٗ )ٙالمرجع السابق ،ج ،ٙص.ٖٚٙ

(٘ )ٙالبييقي ،السنن ،ج ،ٙصٔ .ٚكابف حزـ ،المحمى ،ج ،ٙص.ٖٚٛ
( )ٙٙابف حزـ ،المحمى ،ج ،ٙص.ٖٚٚ
( )ٙٚالبييقي ،السنن ،ج ،ٙصٔ.ٚ

( (ٙٛابف حزـ ،المحمى ،ج  ،ٙصٖٚٛ

( )ٜٙالزيمعي ،تبيين الحقائق ،ج ،ٙصٗ.ٙ
(ٓ (ٚالقرافي ،الذخيرة ،ج ،ٛصٖٔٔ.

اجملمة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1440 ،)1ي2019/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 329

17

Published by Arab Journals Platform, 2019

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 15 [2019], Iss. 1, Art. 13

ضناى يالك الزيو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ (ٚالكاساني ،بدائع الصنائع ،ج ،ٙصٗ٘ٔ .كالزيمعي ،تبيين الحقائق ،ج ،ٙصٗ.ٙ
(ٕ )ٚأحمد قاضي زاده ،تكممة فتح القدير ،جٓٔ ،صٔٗٔ.
(ٖ )ٚابف قدامة ،المغنئٜٙٛ ،ـ ،جٗ ،ص.ٕٜٛ
(ٗ )ٚالكاساني ،بدائع الصنائع ،ج ،ٙص٘٘ٔ.

(٘ )ٚابف مفمح ،إبراىيـ بف محمد ،المبدع شرح المقنع ،بيركت ،دار الكتب العمميةٜٜٔٚ ،ـ( ،طٔ) ،جٗ ،صٕ٘ٔ .كابف قدامة،
المغنئٜٙٛ ،ـ ،جٗ ،ص.ٕٜٛ

( )ٚٙالشربيني ،مغني المحتاج ،جٗ ،ص.ٕٗٙ
( )ٚٚسميماف أبك داكد ،السنن ،بيركت ،دار الجنافٜٔٛٛ ،ـ( ،طٔ) ،كتاب :أبكاب اإلجارة ،باب :في تضميف العكر ،جٕ،
ص .ٖٔٛكالحديث ضعفو :محمد ناصر األلباني ،صحيح وضعيف سنن أبي داود ،برنامج منظكمة التحقيقات الحديثة،
اإلسكندرية ،مركز نكر اإلسالـ( ،د.ت)(،د.ط).

( (ٚٛالقرافي ،الذخيرة ،ج ،ٛصٔٔٔ.
( (ٜٚالمصدر السابؽ نفسو.

(ٓ )ٛذكر ىذه الكجكه القرافي قائال( :شبو الضماف أقكل بكجكه منيا :أف المرتيف أحؽ بو ،كليس لمراىف التصرؼ فيو ،كمنيا أف

تعمؽ الحؽ برقبتو كالجاني ،كمنيا حبسو لالستيفاء كالبيع كالمبيع في يد البائع ،كمنيا انو ال يقبؿ قكلو في رده كالغاصب

بخالؼ المكدع ،كمنيا ال يثبت إال عف ماؿ في الذمة كالمعاكضات ،كمنيا أنو شرط في أصؿ البيع كالثمف فيذه ستة أكجو)
القرافي ،الذخيرة ،ج ،ٛصٕٔٔ.

(ٔ )ٛالقرافي ،الذخيرة ،ج ،ٛصٕٔٔ.

(ٕ (ٛركم بمفظ (الرىف ممف رىنو لو غنمو كعميو غرمو) .البييقي ،السنن ،كتاب :الرىف ،باب :الرىف غير مضمكف ،ج ،ٙص،ٙٙ
كقاؿ :ىذا حديث قد أسنده زياد بف سعد مكصكال بذكر أبي ىريرة فيو ،كزياد بف سعد مف الثقات (السنن الصغير ،حٓٗ.)ٜ

الدارقطني ،السنن ،كتاب :البيكع ،جٖ ،صٕٖ.

(ٖ (ٛسيأتي في أدلة الجميكر إف شاء اهلل.
(ٗ (ٛسبؽ تخريجو.

(٘ )ٛىذا الحديث ذكره القرافي بيذا المفظ في الذخيرة ،ج ،ٛصٕٔٔ .كعبد الكىاب بف عمي البغدادم ،المعونة عمى مذىب عالم
المدينة ،تحقيؽ :حميش عبد الحؽ ،مكة ،المكتبة التجارية( ،د.ت)( ،د.ط) ،جٔ ،صٔ٘ٔٔ.

( (ٛٙمحمد بف رشد محمد بف أحمد بف رشد ،بداية المجتيد ،تحقيؽ :عبد المجيد طعمة ،القاىرة ،دار الحديثٕٓٓٗ ،ـ( ،د.ط)،
جٗ ،صٓ.ٙ

( )ٛٚالدارقطني ،السنن ،كتاب :البيكع ،جٖ ،صٖٓ .كالحاكـ محمد النيسابكرم ،المستدرك عمى الصحيحين ،حمب ،مكتب
المطبكعات اإلسالمية( ،د.ت)(،د.ط) ،كتاب :البيكع ،جٕ ،ص ،٘ٛكقاؿ :ىذا إسناد صحيح عمى شرط الشيخيف.

( (ٛٛابف رشد ،بداية المجتيدٕٓٓٗ ،ـ ،جٗ ،صٓٙ

( (ٜٛمحمد بف رشد ،بداية المجتيد ،بيركت ،دار المعرفةٜٜٔٚ ،ـ( ،طٔ) ،جٗ ،صٓ.ٚ
(ٓ )ٜاختمفكا في معنى االستحساف عند اإلماـ مالؾ كقيؿ ىك جمع بيف األدلة المتعارضة .ابف رشد ،بداية المجتيد ،جٗ ،صٕ.ٚ
(ٔ (ٜالحسيف بف أحمد الصنعاني ،الروض النضير ،بيركت ،دار الجيؿ( ،د.ت)( ،د.ط) ،جٖ ،ص٘.ٖٚ
(ٕ )ٜالقرافي ،الذخيرة ،ج ،ٛصٕٔٔ.

(ٖ )ٜابف حزـ ،المحمى ،ج ،ٙص.ٖٚٙ
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(ٗ )ٜالشافعي ،األم ،جٖ ،صٓ.ٔٚ

(٘ )ٜمحمد بف ماجو محمد بف يزيد بف ماجو ،السنن ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،بيركت ،دار إحياء التراث العربئٜٚ٘ ،ـ،
(د.ط) ،كتاب :الرىكف ،باب ،ال يغمؽ الرىف ،جٕ ،ص .ٛٔٙكالبييقي ،السنن ،كتاب :الرىف ،باب :الرىف غير مضمكف،

ج ،ٙص .ٙٙكالدارقطني ،السنن ،كتاب :البيكع ،جٖ ،ص.ٖٗٚ

( (ٜٙالمطيعي ،تكممة المجموع ،جٕٔ ،صٖ.ٖٛ

( (ٜٚالشافعي ،األم ،جٖ ،صٓ .ٔٚكالشربيني ،مغني المحتاج ،جٖ ،صٖ.ٚ
( (ٜٛالزيمعي ،نصب الراية ،ج ،ٙص.ٕٙٛ

( )ٜٜالرممي ،نياية المحتاج ،جٗ ،صٖ .ٕٚكيحيى بف شرؼ النككم ،روضة الطالبين ،د.ـ ،المكتب اإلسالمي( ،د.ت)(،د.ط)،
جٗ ،ص .ٜٙكالمطيعي ،تكممة المجموع ،جٕٔ ،صٕ.ٖٛ

(ٓٓٔ) محمد بف عمي الشككاني ،نيل األوطار ،دمشؽ ،دار الخيرٜٜٔٙ ،ـ( ،طٔ) ،ج٘ ،صٗ.ٕٙ
(ٔٓٔ( أبك حاتـ بف حباف ،صحيح ابن حبان ،د.ـ ،مؤسسة الرسالةٜٜٖٔ ،ـ( ،طٕ) ،كتاب :الرىف ،باب :ذكر ما يحكـ لمراىف كالمرتيف
في الرىف إذا كاف حيكانا ،جٖٔ ،ص.ٕ٘ٚ

(ٕٓٔ) الحاكـ النيسابكرم ،المستدرك ،جٕ ،صٔ٘.
(ٖٓٔ) الدارقطني ،السنن ،جٖ ،ص.ٕٜ

(ٗٓٔ( عبد الحؽ بف الخراط ،األحكام الوسطى من حديث النبي  ،كتاب :البيكع ،باب :الرىف ،السعكدية ،مكتبة الرشدٜٜٔ٘ ،ـ،
(د.ط) ،جٖ ،ص.ٕٜٚ

(٘ٓٔ) الزيمعي ،نصب الراية ،ج ،ٙص.ٕٙٛ
( (ٔٓٙابف قدامة ،المغني ،جٗ ،ص.ٖٗٛ

( )ٔٓٚالشككاني ،نيل األوطار ،ج٘ ،صٓ.ٕٛ
( )ٔٓٛالزيمعي ،نصب الراية ،جٖ ،صٕٖٓ.

( (ٜٔٓعبد الرزاؽ بف اليماـ ،المصنف ،كتاب :البيكع ،باب :الرىف ال يغمؽ ،تحقيؽ :حبيب الرحمف األعظمي ،اليند ،المجمس
العممئٖٗٓ ،ق( ،طٕ) ،ج ،ٛص .ٕٖٚكالزيمعي ،نصب الراية ،ج ،ٙص .ٕٙٛكالكاساني ،بدائع الصنائع ،ج ،ٙص٘٘ٔ.

(ٓٔٔ) الزيمعي ،تبيين الحقائق ،ج ،ٙص٘.ٙ

(ٔٔٔ( محمد بف إسماعيؿ الصنعاني ،سبل السالم ،بيركت ،دار الكتاب العربئٜٛٚ ،ـ( ،طٗ) ،جٖ ،ص .ٜٚكالسرخسي ،المبسوط،
جٕٔ ،ص.ٙٙ

(ٕٔٔ( ابف حزـ ،المحمى ،ج ،ٙص.ٖٚٛ

(ٖٔٔ) السرخسي ،المبسوط ،جٕٔ ،ص.ٙٙ
(ٗٔٔ( سبؽ ذكر أقكاليـ.

(٘ٔٔ) المطيعي ،تكممة المجموع ،جٕٔ ،صٕ .ٖٛكابف قدامة ،المغني ،جٗ ،صٖٗٗ.
( (ٔٔٙالزيمعي ،تبيين الحقائق ،ج ،ٙصٗ.ٙ

( )ٔٔٚالمرغيناني ،اليداية ،جٗ ،صٖٔٗ .كالزيمعي ،تبيين الحقائق ،ج ،ٙص٘.ٙ
( (ٔٔٛابف رشد ،بداية المجتيد ،جٗ ،صٓ.ٙ

( (ٜٔٔأك الرىف المجرد كما يسميو بعضيـ؛ نظ ار لخمكه مف القبض اك الحيازة كيعرؼ في القانكف بأنو :عقد يكسب بو الدائف عمى
عقار مخصص لكفاء دينو حقا عينيا يككف لو بمقتضاه أف يتقدـ عمى الدائنيف العادييف كالدائنيف التالييف لو في المرتبة في
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ضناى يالك الزيو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استيفاء حقو مف ثمف ذلؾ العقار في أم يد يككف (ـ ٕٕٖٔ) .كيمحؽ بالعقار أيضا العالمة التجارية كبعض المنقكالت كما

أشرت لذلؾ في بداية البحث.

(ٕٓٔ( يعرؼ القانكف الرىف الحيازم بأنو :احتباس ماؿ في يد الدائف أك يد عدؿ ضمانان لحؽ يمكف استيفاؤه منو كمو أك بعضو بالتقدـ
عمى سائر الدائنيف( ،ـٕ.)ٖٔٚ

(ٕٔٔ( المراد بيا في القانكف :الرىف التأميني ،كالرىف الحيازم ،كحقكؽ االمتياز.
(ٕٕٔ( ينظر ىامش  ٔٛمف ىذا البحث.

(ٖٕٔ) القانكف المدني األردني رقـ (ٖٗ) لعاـ ٜٔٚٙـ .جماؿ مدغمش ،محمد مناجرة ،موسوعة التشريع األردني ،عماف ،دار
البشيرٜٜٔٛ ،ـ( ،طٔ) ،ج ٕٓ ،ص٘.ٕٙ

(ٕٗٔ( القانكف المدني األردني رقـ (ٖٗ) لعاـ ٜٔٚٙـ .جماؿ مدغمش ،محمد مناجرة ،موسوعة التشريع األردني ،جٕٓ ،صٗ.ٕٚ
(ٕ٘ٔ( المرجع السابؽ نفسو.
( (ٕٔٙالمرجع السابؽ نفسو.
( (ٕٔٚعمي بف زكريا المنبجي ،المباب في الجمع بين السنة والكتاب ،تحقيؽ :محمد فضؿ ،السعكدية ،دار الشركؽٜٖٔٛ ،ـ،
(طٔ) ،جٕ ،صٖٗ٘ .كالكاساني ،بدائع الصنائع ،ج ،ٙص٘٘ٔ .كالزيمعي ،تبيين الحقائق ،ج ،ٙص.ٙٙ

( (ٕٔٛخالؼ في كيفية الضماف عند الحنفية زفر ،حيث يرل أنو مضمكف بكؿ قيمتو .أحمد قاضي زاده ،تكممة فتح القدير ،بيركت،
دار الفكرٜٔٚٚ ،ـ( ،طٕ) ،جٓٔ ،ص.ٔٗٙ

( (ٕٜٔيضمف المرتيف عند الحنفية قيمة الرىف يكـ القبض؛ ألنو يكمئذ دخؿ في ضمانو ،كفيو يثبت االستيفاء يدا ،ثـ يتقرر
باليالؾ ،كيككف المضمكف رىنا مكاف أصمو؛ ألنو بدلو ،أما إذا كاف اليالؾ مف أجنبي أك آفة سماكية فإف اعتبار القيمة

يككف يكـ اليالؾ .كابف عابديف ،رد المحتار ،ج ،ٙصٓٔ٘ .كالمكصمي ،الختيار ،جٕ ،ص٘ .ٙكالزيمعي ،تبيين الحقائق،
ج ،ٙص.ٛٚ

(ٖٓٔ( الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج ،ٙصٓ .ٔٙكابف عابديف ،رد المحتار ،ج ،ٙصٓ.ٗٛ
(ٖٔٔ( الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج ،ٙصٔ.ٔٙ
(ٕٖٔ( المرجع السابق ،ج ،ٙص٘٘ٔ.
(ٖٖٔ( المرجع السابق ،ج ،ٙص٘٘ٔ.

(ٖٗٔ( الفرؽ بيف المضمكف بالقبض كالمضمكف بالفكاؾ :أف المضمكف بالفكاؾ تتغير القيمة حسب تغير قيمة الزيادة عمى الرىف

إلى الزيادة أك النقصاف في السعر كالبدف ،أما المضمكف بالقبض فال تتغير فيو القيمة؛ ألف القبض ال يتغير كبذلؾ ال يتغير

الضماف .الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج ،ٙص.ٔ٘ٚ
(ٖ٘ٔ( الرممي ،نياية المحتاج ،جٗ ،ص .ٕٛٙكأحمد القميكبي ،أحمد عميرة ،حاشيتا قميوبي وعميره ،بيركت ،دار الفكرٜٜٔ٘ ،ـ،
د.ط ،جٕ ،صٖٖٔ.

( (ٖٔٙصالح عبد السميع األزىرم ،جواىر اإلكميل ،بيركت ،دار الفكر( ،د.ت)( ،د.ط) ،جٕ ،ص .ٛٚكالدسكقي ،حاشية الدسوقي،
جٖ ،صٓ .ٕٙكالقرافي ،الذخيرة ،ج ،ٛصٗٔٔ .كالعدكم ،حاشية العدوي ،جٕ ،صٕ.ٕٚ

( (ٖٔٚعمي العدكم ،حاشية العدوي ،جٕ ،صٕ.ٕٚ

( (ٖٔٛاألزىرم ،جواىر اإلكميل ،جٕ ،ص .ٛٚكالدسكقي ،حاشية الدسوقي ،جٖ ،صٓ .ٕٙكالقرافي ،الذخيرة ،ج ،ٛصٗٔٔ.
كالعدكم ،حاشية العدوي ،جٕ ،صٕ.ٕٚ

( (ٖٜٔالقانكف المدني األردني رقـ (ٖٗ) لعاـ ٜٔٚٙـ .جماؿ مدغمش ،محمد مناجرة ،موسوعة التشريع األردني ،جٕٓ ،صٗ.ٕٚ
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