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 اإلهداء
 ..........عرفاناً لهم جميعاً أهدي ثمرة هذا الجهد

إلى ألالبي أطال هللا ف  عم ه، ألرزقن  ألسقققققعب ألسعر ألسققققق      الذي شققققق    ... إلى

 ب ه...

الواحة ال   أعطت أللم سأخذ إلى من غم سن  بعطفها ألبأصققققققبت اعواسها أم  ... إلى

                                                          ألألبسققققققها صوة اللققققققحة ألالعافية ألرزقن  ب ها -الغالية أطال هللا ف  عم هاالحنونة 

شقق   ة حياس  ال   رزرسن  ألحم ت مع  ألشققار  ن  أف اح  ألأح ان  أل انت ... إلى

  ما ال  حم ةأُم  ةل  خي  عون ألسقققققنب ف  مسقققققي س  الحياسية ألالع مية زأل    الغالي

ت ل   ي سققققققبي ال ف ق ألا ن طا  لهذا أألهي ،زالت سضققققققح  بوق ها من أ ي راح  

  ع ى م ابع ها ألسشققعيعها ل ن  عوضققها خي ا  أية ألال   اسققأل هللا سعالى الع م ال سققالة

 من ا ي اسمام هذه ال سالة الع مية

 مهعة، أأل اي ،ال   عط ت حياس  ألرنسقق ن  (حمزة ولجين)أأل اي  ال  احين... إلى

ألشققققار  هم ف  ح هم من ، الفؤاا ألشققققع ة الحياة الذ ن قاسققققم هم هذه ال سققققالة طفول هم

 .أبيهمألقت 

خواس  الذ ن سققققققانبألن  ألسمنوا ل  ال ي  ف  مسققققققي س  حف هم هللا اخوان  ألا... إلى 

 ب  مه  

 أصبقائ  ألرفات ارب  األألفياء                                                                ... إلى

 ة أ ي من شققععن  من خ ل زر  رألا ال حبي م مال اراسقق  ، من خ ل ر... إلى

 .بأنن    أس طيع

من األلف إلى الياء أصقققققحاة الفضقققققي ع  ا بعب هللا سعالى   ي من ع من  ح فا  ... إلى

ساسذس  الذ ن غم ألن  بالنليحة ألال و يه ف  هذه ال سالة الع مية، ف هم من     ي  أ

 .الش   ألال  ب   ألا ح  ام
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 شكر وتقدير

ْْْذكره  ْْْل الحمْْْد مفتاحْْْاً ل ْْْذي جع ْْْي الحمْْْد ل ال ْْْى مْْْن ال نب والصْْْوة والسْْْوم عل

  .بعده

نْْْْا أ تْْْْتم جهْْْْدي العلمْْْْي المتواَْْْْع هْْْْذا أن أتقْْْْدم بْْْْوافر أوبعْْْْد يطيْْْْب لْْْْي و

 ا تيْْْارالْْْذي كْْْان لْْْي الفَْْْل فْْْي  علْْْي الزعبْْْيإلْْْى الْْْدكتور وعظْْْيم التقْْْدير الشْْْكر 

ْْْْي العلميْْْْإموَْْْْوب البحْْْْف وا شْْْْراف عليْْْْي  ْْْْي بتوجيهات ْْْْي ة القيمْْْْ ةذ أكرمن وقراست

التْْْي جنبتنْْْي الك يْْْر مْْْن األ طْْْاس والهفْْْوات  السْْْديدةومقترحاتْْْي وتوصْْْياتي  الدقيقْْْة

ْْْة ْْْة اآل العلمي ْْْاني بتواَْْْع العلمْْْاس ورعاي ْْْان يلق ْْْاس وصْْْحبة األصْْْدقاس فجْْْزاه   فك ب

 .عني وعن العلم الذي حمل أمانتي  ير الجزاس

فْْْْي جامعْْْْة لحقْْْْوق لعمْْْْادة كليْْْْة ا وافْْْْر العرفْْْْانكمْْْْا أتقْْْْدم بجزيْْْْل الشْْْْكر و 

وأتقْْْْدم بشْْْْكري وأمتنْْْْاني ، ولجميْْْْع أسْْْْاتذتي األفاَْْْْل فْْْْي قسْْْْم القْْْْانون ا سْْْْراس

للسْْْادة رئْْْيا وأعَْْْاس لجنْْْة المناقشْْْة لتفَْْْلهم قبْْْول مناقشْْْة هْْْذه االطروحْْْة وأنْْْا 

ْْا علْْ   ْْة هْْذه الرسْْالة مم ْْاتهم القيمْْة فرصْْة لتنقي ْْي موحظ ْْأنني سْْأجد ف ْْين ب ْْى يق عل

ْْْة مْْْا شْْْابها مْْْن نقْْْص، فالكمْْْال ل  نْْْي ليسْْْعدني إو ،وحْْْدهبهْْْا مْْْن شْْْوائب، ولتكمل

ْْْْوي  ْْْْي والل  ْْْْرين العلم ْْْْرف بالفَْْْْل ل سْْْْاتذة األجْْْْوس ال بي ْْْْآلأيَْْْْاً أن أعت  ارائهم

ل سْْْتاذ الْْْدكتور  وكْْْذلا ،هْْْو عليْْْي العلميْْْة والل ويْْْة فْْْي إ ْْْرام البحْْْف علْْْى مْْْا

 الفاَل المشارا ال ارجي 

مم لة برئاستها،  ا سراسوال يفوتني هنا إال أن أسجل ألهل الفَل فَلهم وهم جامعة 

.وكوادرها ا دارية
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 المل ص

القانون المدني األردني دراسة مقارنةالطبيعة القانونية اللتزام الكفيل في   

جاااااذه اااااسه بلدفباااااف علاااادو بلوقااااوو همااااى مو ااااو   اااا   ايااااف ب اميااااف  اااا        

ِو واللتااازبل بل  يااال  سب لااال يااا فبلقا و يااا طعيعااافوبلاااسي يتعمااا  ععقاااد بل  الاااف وبلبلقاااا ون  بلماااد   

ماان  ما  قاادن  و لااا قااد ت ااون اااعي   لمم اا  عااا بلماادين   اااا، حيااه تةلااف أاميااف بلدفباااف ماا

ماااا يااا ع ا هماااى بلمعف اااف بلعممياااف بلمتعمقاااف عالمو اااو  ععااااح ين ملتماااين علاااسب بلمو اااو ، و

، تعزيزااااا وبلتد ياااد هماااى  قااااط بلقاااوة ااا  بلتف ياااز هماااى  قااااط بل اااعو  ن وجاااده ومحاولاااف 

لاااسلع تعاااد ااااسه بلدفبااااف ااااعي    جااافبذ بل  ياااف مااان بلدفباااااه بلقا و ياااف  ااا  بلمااااتقعل،  ماااا 

 ن وبلملتمون علسب بلمجال.ين وبلقا و ييبلدفباف بلعاح اسه ات يد من من بلمؤ د أن ي

و يااااامصاااااادف بلتزبمااااااه بل  يااااال، وبلت يوياااااتممو م ااااامون بلفااااااالف  ااااا  عياااااان 

بل بل  يااال طعقاااا  لعقاااد بلقاااا و   اللتااازبل بل  يااال  ااا  هقاااد بل  الاااف، مااان مااا ل عياااان طعيعاااف بلتاااز

آل ااااف بلمتفتعاااف هماااى ت  ياااس بلتااازبل بل  يااال بلت اااامن  ااا  هقاااد بل  الاااف،   اااا ف   لاااى ببل  الاااف، و

 اا  بلقااا ون بلمااد   ب فد اا ، ماان ماا ل بلفجااو  همااى بل  ياال وحاالتااا، وبلااد و  بلماااتمدة 

ماااان عطاااا ن باللتاااازبل ب صاااام ، وبلااااد و  بلمتعمقااااف عااااا م ل عالتزبماااااه بلاااادب ن، وأمياااافب   

 .د  وسلع و   ما وفد    بلقا ون بلمد   ب ف ب ق اذ بلتزبل بل  يل

 مجموهاااف ماان بل تاااا ي وبلتوصاااياه أاملاااا: لاااى و اا   لاياااف بلدفبااااف توصاال بلعاحاااه 

تقاااول بل  الاااف، وبل  الاااف اااا  أن بل  الاااف هقاااد تااااع  ل لتااازبل ب صااام  ودون ااااسب ب مياااف ال 

و اااعه تو يقاااا  لمااادين، وعااادون وجاااود بلااادين ال يم ااان ب عقادااااا، وعا عقادااااا يصاااع   ااامان 

يجااوز لااا بلفجااو  ه لااا، وأن بلقااا ون بلمااد   ب فد اا  لاال يقاافف  بل  ياال ممزمااا عت  يااساا وال

معااادأ بلتععياااف  ااا  هقاااد بل  الاااف  ماااا ااااو مطعااا   ااا  بلقاااا ون بلماااد   بلمصااافي، وهماااى سلاااع 

يحاااا  لماااادب ن مطالعااااف بل  ياااال أو بلماااادين أو مطالعتلمااااا معااااا و اااا  بلقااااا ون ب فد اااا  وأمااااا 

ين أوال قعااال بلت  ياااس هماااى أماااوبل بلقاااا ون بلمصااافي  ج اااا يوجاااب بلت  ياااس هماااى أماااوبل بلماااد

 بل  يل.

بلعاحاااه  دفبج  صاااوو وب اااحف تااا ةل عااافبذة سماااف بل  يااال عقااادف ماااا أ ااااها وصااا  يو     

 بلدب ن من  ما اه لمدين، لما للسب بل و من أاميف لحمايف بل  يل من بل فف.

: الكفالة، الكفيل، القانون المدني األردنيالكلمات المفتاحية


