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 العارية -14

 يها عن العارية : هي إباحة نفع عين بال عوض؛ سميت بذلك لتعر ِّ

 العوض.

 :حكمة مشروعية العارية 

قد يحتاج اإلنسان إلى االنتفاع بعين من األعيان، وهو ال يستطيع أن 

يتملكها، وال يملك ماالً ليدفع أجرتها، وبعض الناس قد ال تقوى نفسه 

 على الهدية أو الصدقة.

شرع هللا العارية قضاًء لحاجة المستعير، مع حصول األجر للمعير لهذا 

 ببذل المنفعة ألخيه مع بقاء العين له.

 :حكم العارية 

العارية عقد جائز، فيجوز لكل واحد من الطرفين فسخها، وهي قربة 

مستحبة؛ لما فيها من اإلحسان، وقضاء الحاجات، وجلب المودة 

 والمحبة.

يدل عليها، وتتأكد مع استغناء المالك عنها،  وتنعقد بكل قول أو لفظ

 وحاجة اإلنسان لها، وهي من التعاون على البر والتقوى.

(   ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي)قال هللا تعالى:  -1

 .[2]المائدة:

ابِّرِّ ْبنِّ و   -2 ا ع ْن ج  ْبدِّ ا ٬ع  ْنـُهـم  ِّ ع نِّ الن   رضي  هللاُ ع  ي  ْعُروٍف  ُكل  »: ال  ق   ملسو هيلع هللا ىلص بِـّ م 
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د ق ة    .(1)أخرجه البخاري .«ص 

الٍِّك و   -3 ْنـهُ ع ْن أن سِّ ْبنِّ م  ي  هللاُ ع  ضِّ ع  بِّ ال  ق  ر  ين ةِّ : ك ان  ف ز  دِّ ف اْست ع ار  ، الم 

ي   س ملسو هيلع هللا ىلص الن بِـّ ً ف ر  ْن  ا يأ  مِّ ة ،لط   بِـّ ع   ح  ج  ا ر  م  ، ف لـ  ب  كِّ ْندُْوُب، ف ر  هُ: الم   يُق اُل لـ 

 : أْين  »ق ال  ا ر  ْدن اهُ ل ب ْحرم  ج  إِّْن و  ْن ش ْيٍء، و   .(2)متفق عليه .«اً ا مِّ

 :أركان العارية 

 أركان العارية أربعة:

: وهو الذي ينتفع بالعين.. المستعير: وهو صاحب العين.. والمعير

: وهي اإليجاب والصيغة: وهي العين المعارة من دابة أو آلة.. والعارية

 والقبول بين الطرفين حسب العرف.

 تجب العارية؟: متى 

إذا كان المستعير مضطراً إلى العارية، ولم يكن في إعارتها ضرر على 

المعير، فيجب بذلها له، كما لو ُوجد عريان في وقت برد شديد، ومالك 

 الثوب غير محتاج إليه، فيجب إعارته للعريان؛ حفظاً له من الهالك.

 .[7-4]الماعون:  ( ڍ ڌ ڌ ڇ ڇ ڇ ڍ ڃ چ چ چ چ ڇ ڃ ڃ ڃ) قال هللا تعالى:

 :شروط العارية 

 يشترط لصحة العارية ما يلي:

 أن تكون العين منتفعاً بها مع بقائها. -1

 أن يكون النفع مباحاً. -2

                                                 

 .(6021برقم )أخرجه البخاري  (1)

 .(2307ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2627أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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 أن يكون المعير أهالً للتبرع. -3

 أن يكون المعير مالكاً لما يعيره، أو مأذوناً له فيه. -4

 أن يكون المستعير أهالً للتصرف. -5

 ته:ما تحرم إعار 

تجوز إعارة كل عين يُنتفع بها مع بقائها كالدور، واآلالت، والدواب 

ونحوها مما منفعته مباحة االستعمال، فال تجوز إعارة األواني لشرب 

الخمر .. وال األجهزة لسماع الغناء .. وال الدور للبغاء .. وال الجواري 

ت؛ لما في لالستمتاع .. وال المصحف للكافر .. وال المحل لبيع المحرما

 ذلك وغيره من التعاون على اإلثم والعدوان.

 :حفظ العارية 

يجب على المستعير حفظ العارية، والعناية بها، واستعمالها استعماالً 

 حسناً، وردها سليمة إلى صاحبها.

 :ضمان العارية 

 يجب على المستعير حفظ العارية، وحسن استعمالها.

مطلقاً، سواء فرط أو لم يفرط؛  وإذا تلفت العارية بيد المستعير ضمنها

ألن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، والمستعير استعارها لمصلحته، 

وألنها مال يجب رده لمالكه، فيضمن عند تلفه بقيمته يوم التلف، وهذا 

فيما لو تلفت بدون االستعمال. أما إذا تلفت باالستعمال المأذون فيه فال 

 .ضمان إال إن تعدى المستعير أو فرط

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ) قال هللا تعالى: -1
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 .[58]النساء:   (ۆئ ۆئ ۈئ

ع نْ  -2 ىي عْ  و  ْنـهُ  لـ  ي  هللاُ ع  ضِّ ُسوُل ا لِّـيق ال   :ق ال  ر   لِّـيإِّذا أ ت تْك  ُرسُ » :ملسو هيلع هللا ىلص ٬ر 

ـمْ ف أ ْعطِّ  يراً  هِّ ثال ثِّين  ب عِّ ً و  ْرعا ُسول  الف قُ  :ق ال   «ثال ثِّين  دِّ ر   ٬ُت ي ا ر  أ ع و 

د اة   ر  ُمؤ  ْضُمون ة  أ ْو ع و  د اة   لب  » :ق ال   ؟م   .(1)أخرجه أبو داود .«ُمؤ 

 :الفرق بين العارية والوديعة 

العارية مضمونة فرط المستعير أو لم يفرط، أما الوديعة فال تضمن إال إن  -1

 تعدى أو فرط.

 الوديعة فال. جاحد العارية كالسارق تقطع يده، أما -2

العارية يأخذها اإلنسان لحاجته فيضمنها، أما الوديعة فيأخذها اإلنسان  -3

 عنده قربة إلى هللا فهو أمين ال ضمان عليه إال إن تعدى أو فرط.

 :حكم إعارة العارية 

يجوز للمستعير االنتفاع بالعارية بنفسه أو بمن يقوم مقامه، وال يجوز له 

بإذن المالك، فإن أعارها بدون إذن المالك  أن يؤجرها أو يعيرها إال

فتلفت عند الثاني ضمنها الثاني؛ ألنه قبضها على أنه ضامن لها، وتلفت 

 في يده، فاستقر الضمان عليه، كالغاصب من الغاصب.

 وللمالك مطالبة من شاء منهما ليعود إليه حقه.

 :حكم الظَّفَر بالمال 

 من له حق على غيره فله حالتان:

ان سبب الحق ظاهراً كالنكاح، والنفقة، وحق الضيف، فهذا يجوز له إن ك -1

                                                 

 (.3566برقم )اود أبو دأخرجه  صحيح/( 1)
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األخذ بالمعروف، وصاحب الحق يأخذ بقدر حقه، ويرد ما زاد عليه 

 لصاحبه.

ي  هللاُ ع   ضِّ ي ة   ،اْنـه  ع ْن ع ائِّش ة  ر  ْند  أم  ُمع اوِّ إِّن  أب ا ملسو هيلع هللا ىلص:  ٬ُسولِّ الِّـر  قالْت هِّ

، ْفـي  سُ  يح  ُجل  ش حِّ ه  ان  ر  ي  ع   لفـ  ا لـ  ْن م  اً؟ قال:  لِّـهِّ ُجن اح  أْن آُخذ  مِّ ر  سِّ

ا ي كْ » ب نُوكِّ م  ي أْنتِّ و  ْعُروفِّ الكِّ بِّ فِّـيُخذِّ  .(1)متفق عليه  .«م 

إن كان سبب الحق خفياً، ويُنسب اآلخذ إلى خيانة أمانته فال يأخذ؛ لئال  -2

ض نفسه للتهمة والخيانة.  يُعر ِّ

 :حكم رد العارية 

ى المستعير، فيجب على المستعير أن يرد العارية التي المعير محسن إل

استعارها إذا قضى حاجته، وأن يردها سليمة كما استلمها، وال يجوز له 

 حبسها أو جحدها، فإن فعل فهو خائن آثم.

وللمعير أن يسترد العارية متى شاء ما لم يسبب ضرراً للمستعير، فإن 

ل قبضها حتى يزول الضرر  كان في استردادها ضرراً بالمستعير أ ج 

ً ثم زرعها المستعير، فليس للمعير استردادها حتى  كمن أعار أرضا

 يحصدها المستعير.

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ) قال هللا تعالى: -1

 .[58]النساء:  ( ۆئ ۆئ ۈئ

 .[27]األنفال: (  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ) وقال هللا تعالى: -2

 كم إذا اختلف المعير والمستعير:الح 

                                                 

 (.1714ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2211أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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إذا اختلفا في أصل العقد كما إذا ادعى أحدهما اإلعارة، وادعى اآلخر  -1

اإلجارة، ولم تكن بينة، فالقول قول المالك مع يمينه، ألن األصل عدم 

 اإلذن باالنتفاع. 

إن اختلفا في التلف، ولم تكن بينة، فيصد ق المستعير مع يمينه؛ ألنه  -2

 .مؤتمن

إن اختلفا في الرد، فادعى المستعير أنه ردها، وأنكر المعير ذلك، ولم  -3

تكن بينة، فيصد ق المعير مع يمينه؛ ألن األصل عدم الرد حتى يثبت، 

 والمستعير مد ع، فعليه البينة، والمعير منكر، واليمين على من أنكر.

 :انتهاء العارية 

 ينتهي عقد العارية بما يلي:

 العارية. طلب المعير -1

 رد المستعير العارية. -2

 موت أحد العاقدين أو جنونه. -3

 الحجر على المعير بسبب اإلفالس. -4

 الحجر على أحد العاقدين بالسفه. -5
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