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 ضمان العارية
 رأفت حممود محبوظ

 املقدمة: 
احلمد هلل على نعمه اليت ال حتصى، احلمد هلل الذي أسرى بعبده لياًل من املسجد احلرام إىل 
املسجد األقصى، احلمد هلل الذي يسمع ويرى وهو صاحب األمر وإليه املنتهى، وأشهد أن ال إله إال 

 اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبد ورسوله وبعد: 
يف حياته فلذلك  اإلنسانولكل ما حيتاجه  األحكامجاءت شاملة جلميع  اإلسالميةالشريعة  أن

املعامالت اليت حيتاج هلا املسلم يف حياته فالبد من معرفتها ومعرفة حكمها  أحكامفهناك كثري من 
ومن هذه املعامالت اليت حيتاج هلا املسلم يف حياته اليومية  العارية اهلل عز وجل  أرادهالشرعي الذي 

 األحكامالعارية من حيث ضماهنا وعدمه ومجلة أخرى من  أحكامجديرا بنا أن نتعرف على فكان 
 مقارنة مع القانون املدين األردين.اليت ختص العارية فقد جاءت دراسيت هذه عن ضمان العارية 

 .وأركانه وشروطه ومستنده الشرعيالضمان تعريف : املبحث األول
يتعلق بالضمان من حيث التعريف يف اللغة واالصطالح ليتضح يف فال بد يف البداية من ذكر ما 

الذهن مفهوم الضمان، مث بيان املستند الشرعي القائم عليه، وبعد ذلك بيان األركان اليت يقوم عليها 
الضمان حبث لو فقدت بطل الضمان، ومن مث بيان الشروط اليت حتقق وقوع الضمان وترتب عليه 

 اآلثار.
 الضمان تعريف :املطلب األول

 لغة:في الالضمان  .1

الضمان يف اللغة يطلق على عدة معان منها ولقد جاء يف املصباح املنري ألمحد الفيومي بان 
وضمنته الشيء: ألزمته  ألتزمتهالتحمل واملسئولية وااللتزام، فيقال ضمنت الشيء فأنا ضامن: أي 
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الضمان: الكفالة وااللتزام والضامن: وأيضا ما نقل عن األمام الرازي يف كتابه خمتار الصحاح  .1أياه"
  .2الكفيل وامللتزم أو الغارم

ولنا أن الضمان مبعىن االلتزام هو بني طرفني ومبعىن الكفالة هو بني ثالثة أطراف، وعلى اختالف 
ام فأما أن يكون االلتزام املباشر، أو أن يكون وتعدد أطراف العقد يبقى املعىن واحد للضمان بااللتز 

 االلتزام غري املباشر بالكفالة وهي يف حالة عجز األصيل يلتجأ إىل الكفيل.

 الضمان اصطالحاً:  .2

 : هيعدة معان ولقد تنوع الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل يف بيان املراد بالضمان وما يقع عليه إىل 

العدلية: " هو إعطاء مثل الشئ إن كان من املثليات، وقيمته إن  ولقد جاء يف جملة األحكام  .أ
 ".3كان من القيميات

الدكتور وهبة الزحيلي "بأنه التزام بتعويض الغري عما حلقه من تلف املال أو وقال  .ب
 .(4)ضياع املنافع أو الضرر اجلزئي، والكلي احلادث بالنفس اإلنسانية"

 . (5)التزام بتعويض مايل عن ضرر الغري"وقال الشيخ مصطفى الزرقا: "الضمان:  .ت

  ويالحظ على هذه التعريفات بأهنا حصرت الضمان بالتعويض املايل عن الضرر الذي حلق
 باآلخر. 
  التعريفات منبثقة عن تصور العقود املختلفة فمجلة األحكام العدلية عرفته مستنده إىل عقد

تبىن على املنافع واخلدمات أو عقود البيوع على  العارية، والزحيلي عرفة بضوء العقود املختلفة اليت
 اختالف حال الضرر الذي أصاب الطرف اآلخر، والزرقا أطلق الضرر ليشمل مجيع العقود املختلفة. 

                                                 
 . 1،78،1/137، الفيومي، أمحد بن حممد، مكتبة لبنان، بريوت المصباح المنير 1
 ، مادة ضمن. 1/111، 1،71، الرازي،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر، مكتبة لبنان، مختار الصحاح 2
ور حممد، كارخانه جتارِت كتب، آرام باغ،  ، جلنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة العثمانية، احملقق: جنيب هواويين، الناشر: نمجلة األحكام العدلية 3

 .1/78كراتشي، 
 . 54، ص 1،77الزحيلي، وهبة، دار الفكر، دمشق، نظرية الضمان،  4
 .12، ص 1،77، 1الزرقا، مصطفى أمحد، دار القلم، دمشق، طالفعل الضار والضمان فيه،  5
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ولقد بني الشيخ علي اخلفيف بان الضمان هو "بأنه شغل الذمة مبا جيب الوفاء به  .ث
 .(6)مطلوباً أداؤه شرعاً عند حتقق شرط أدائه"، -أي: الذمة- من حال أو عمل واملراد ثبوته فيها

مبا جيب الوفاء به على اختالف ما شغلت به من شغل الذمة  بأنهويالحظ على تعريف اخلفيف 
العمل أو حال، فلم يسميه تعويض بل شغل للذمة وهو اقرب ملفهوم االلتزام وأوسع له من التعويض 
الذي هو جزء من االلتزام، وتوسع مبا تشغل به الذمة بغري املال وهو العمل وهو اقرب ملفهوم 

  النه التزام وااللتزام قد يكون باملال أو بغري املال.الضمان 

وقد يكون متعدي عن صاحبه إىل  ،الضمان قد يكون الزم لصاحبه يؤديه هو فقط كالغاصبو  
  .غريه كالكفيل

 لضماناملستند الشرعي ل: املطلب الثاني

ملحوظ يف اإلسالم االهتمام باملال واحلفاظ عليها فمنع وضعها بيد الصغري الذي ال يدرك 
القيمة احلقيقة إىل األموال فإذا بلغ وكرب أمكن دفع املال إليه، وكذلك البالغ اذا صدر منه السفه 

، وكذلك األخرىتصرفات يف باقي ال تصرفهحجر عليه حفاظ على حق غريه يف املال مع حرية 
 األموالوالتعدي، فكان واضحا أن  اإلهدارمن  األموالالضرورات اخلمس كان منها احلفاظ على 

الذي خلق له اإلنسان وسخر له  األرضهي حمط اهتمام الشارع احلكيم ملا هلا من دور يف عمار 
فكان الضمان ستخفاف به من التعدي واال اآلخريناملختلفة، ومن طرق حفظ املال بني  اإلمكانيات

على جوازها خمتلفة من القران والسنة  واألدلة، األموالبني الناس من الوسائل اليت تساعد على حفظ 
 -:اآليتعلى النحو  واإلمجاع

 .من القران الكرمي 
 .(47النساء، ))إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها(. قوله تعاىل:  .1

                                                 
 . 4، د. ط، ص 8،،1اهرة، اخلفيف، علي، دار الفكر العريب، القالضمان في الفقه اإلسالمي،  6
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تعاىل أوجب أداء االمانة بصريح األمر، وهذا يستلزم شغل الذمة به،  وجه االستدالل: أن اهلل
وإال كان توجه اخلطاب بالطلب يف غري مطلوب، وهذا ال يتصور، وشغل الذمة مما يتحقق به 

 (.7الضمان الذي يستوجب األداء، وعلى هذا فالضمان يشمله عموم اآلية السابقة")

 (82)سورة يوسف به زعيم{  }وملن جاء به محل بعري وأناقوله تعاىل:  .2

وهو  -وجه االستدالل: أي كفيل ضامن، فقد ضمن يوسف عليه السالم ملن جاء بصواع امللك 
 .8قدر ما حيمله البعري من الطعام -إناؤه الذي كان يشرب به 

 (.121)سورة النحل: }وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به{ قوله تعاىل:  .3

ن يضمن الضرر واليت تعدي الذي أصيب به اآلخرين فيتحمل بقدر وجه االستدالل: أن اإلنسا
 ما أصيب.

 :من السنة النبوية املطهرة 
روى عن صفوان بن أمية أن النيب صلى اهلل عليه وسلم استعار منه أدرعًا يوم حنني فقال  .1

 .(9)"بل عارية مضمونةأغصباً يا حممد؟ قال: 

الناس للحفاظ عليها وهي يف العارية ويف غريها نص احلديث على ضمان أموال وجه االستدالل: 
 من العقود املختلفة اليت يتعارف عليها املسلمون ألهنا تقوم على األموال ابتداء أو انتهاء.

ُرة، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، قال:  .2  .(10)"على اليد ما أخذت حىت تؤدي"روي عن َسم

ملال وضمانه يبقى قائما على من أخذها وجه االستدالل: أن احلديث الشريف بني أن حفظ ا
ولقد قال حىت يعيدها إىل ملك صاحبها، ويتكفلها بالرعاية واالهتمام وإال كانت مضمونة حبقه. 

                                                 
 . 1،8، ص3،،1، 2الدريين، فتحي، منشورات جامعة دمشق، طالنظريات الفقهية،  7
  .27/221مصر،  –، مطابع دار الصفوة 1الكويت، ط –، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الموسوعة الفقهية الكويتية 8
 1538حمممَّد كاِمل قره بللي، الناشر: دار الرسالة العاملية، الطبعةة: األوىل،  -أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق، احملقق: شعميب األرنؤوط سنن أبي داود،  9

 ( حديث صحيح. 3412، رقم احلديث )828م، ص  ،288 -هة 
ةةد كاِمةةل قةةره بللةةي، الناشةةر: دار الرسةةالة العامليةةة، الطبعةةة: األوىل،  -نةةؤوط ، أبةةو داود سةةليمان بةةن األشةةعث بةةن إسةةحاق، احملقةةق: شةةعميب األر سنننن أبنني داود 10 حمممَّ

 . 828(، ص 3411م، رقم احلديث ) ،288 -هة  1538



 رأفت حممود محبوظ  العاريةضمان 

 www.naseemalsham.com : ماشلا ميسن عقو م                                                                   4

"أي ما أخذته اليد ضمان على صاحبها.. حىت تؤديه إىل مالكه فيجب رده يف : املباركفوري 
 .(11) الغصب وإن مل يطلبه..."

، حبديث: أنس رضي اهلل تعاىل عنه قال: أهدت بعض 12وحنوه املال باإلتالفوفيما يتصل  .3
أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم طعاما يف قصعة، فضربت عائشة 

 .13القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: طعام بطعام، وإناء بإناء
ضمن ما اتلفته السيدة عائشة رضي اهلل عنها من القصعة ورد مبثله  وجه االستدالل: أن النيب 

 إىل زوجته رضي اهلل عنها.
: حديث الرباء بن عازب أنه كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى  .5

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن حفظ احلوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ املاشية بالليل على 
 .14أهلها، وأن ما أصابت املاشية بالليل فهو على أهلها

وجه االستدالل: أن فعل البهائم مضمون على صاحبها فعليه تعويض من حلق به تلف وضرر 
 من البهائم اليت قصر صاحبها باالهتمام هبا وعدم احلرص على مراعاة مصاحل اآلخرين واحتياجاهتم.

 15من اإلمجاع: 

ن الدماء واألموال مصونة يف الشرع، وأن األصل فيها احلظر، وأنه ال وقد أمجع الفقهاء على أ
 حيل دم املسلم وال حيل ماله إال حبق.

 

 

                                                 
 . 582، ص 5املباركفوري، أيب العال حممد بن عبد الرمحن، حتقيق:عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر، د. ت، جتحفة االحوذي،  11
ةةد كاِمةةل قةةره بللةةي، الناشةةر: دار الرسةةالة العامليةةة، الطبعةةة: األوىل،  -بةةو داود سةةليمان بةةن األشةةعث بةةن إسةةحاق، احملقةةق: شةةعميب األرنةةؤوط أسنننن أبنني داود،  12 حمممَّ

 . 828(، ص 3411م، رقم احلديث ) ،288 -هة  1538
بريوت، سنة النشر:  –عواد معروف، الناشر: دار الغرب اإلسالمي الرتمذي، حممد بن عيسى بن سمْورة بن موسى بن الضحاك، احملقق: بشار سنن الترمذي،  13

 .، حديث حسن صحيح.،134رقم احلديث  3/33م، أبواب األحكام، باب: ما جاء فيمن يكسر له شيء،  7،،1
لي، الناشر: دار الرسالة العاملية، الطبعة: حمممَّد كاِمل قره بل -أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق، احملقق: شعميب األرنؤوط األرنؤوط سنن أبي داود،  14

 ،.4/523م، كتاب اول كتاب البيوع، باب املواشي تفسد زرع قوم،  ،288 -هة  1538األوىل، 
  .27/225مصر،  –، مطابع دار الصفوة 1الكويت، ط –، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الموسوعة الفقهية الكويتية 15
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 الضمانموجبات : املطلب الثالث
وان من مقتضيات اإللزام بالتعويض وحتمل املسؤولية، هو البيان واإليضاح للموجبات اليت إذا 

، فكان من الضرورة مبكان إىل الضمانتوافرت باألفعال اقتضت الضمان، ورتبت األحكام الداعية 
 -الضمان اليت رتبت يف النقاط التالية: موجباتذكر 

 :املوجب األول. الضرر 

 ".17. "ويأيت مبعىن نقيض املنفعة(16)يدخل على الشيء" الضرر لغة: "نقص

الضرر اصطالحاً: جاء يف البيان والتحصيل أن الضرر هو: " وهو أن يضر الرجل بأخيه على 
 .(19)"، وجاء باملوسوعة الكويتية: "إحلاق مفسدة بالغري"18وجه من الوجوه

فيكون الضرر على هذه التعريفات املختلفة املقصود منه هو أحلاق النقص باآلخر وتفويت 
مصلحة عليه على اختالف الطرق واإلمكانيات اليت تلحق الضرر باآلخرين ويقول وهيب الزحيلي 
الضرر قد يكون مادي أو معنوي فاألول هو التخريب واإلتالف والثاين كالشتم واألهانة والتحقري، 

يكون باإلجياب أي املشاركة املباشرة بالضرر كحرق سيارة وقد يكون بالسلب كاالمتناع عن  وقد
إطفاء حريق نشب يف سيارة وخمتلف هذه األضرار إذا حصلت وجب الضمان على الفاعل باإلجياب 

 .20أو السلب

 .املوجب الثالث: اإلفضاء 

 .21اإلفضاء باللغة: الوصول يقال: أفضيت إىل الشيء: وصلت إليه

 
                                                 

 . ،32، ص 4ي، أمحد بن حممد بن علي، دار مصطفى احلليب، دمشق، د.ط.ت، جالفيومالمصباح المنير،  16
 ، مادة ضمن.1/111، 1،71الرازي،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر، مكتبة لبنان، مختار الصحاح،  17
لبنان، الطبعة: الثانية،  –الغرب اإلسالمي، بريوت ، القرطيب، أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد، حققه: د حممد حجي وآخرون، الناشر: دار البيان والتحصيل 18

 .18/212م،  1،77 -هة  1587
 .3/151مصر،  –، مطابع دار الصفوة 1الكويت، ط –، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الموسوعة الفقهية الكويتية 19
 . 25الزحيلي، ص نظرية الضمان،  20
 .1،78،2/581بة لبنان، بريوت ، الفيومي، أمحد بن حممد، مكتالمصباح المنير 21
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 .22ويف االصطالح ال خيرج عن املعىن اللغوي كما جاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية

واملقصود من اإلفضاء هو االتصال بني الفعل واألثر املتحصل عنه وعدم وجود مانع أو عائق 
دون تولد األثر فإذا وجد مانع أو عائق عن تولد األثر فانه ال يوجد ضمان لعدم االتصال بني الفعل 

 واألثر.

 التعدي:  األول: االعتداء أو املوجب 
  :23قال اخلليل: التعدي: جتاوز ما ينبغي أن يقتصر عليهالتعدي يف اللغة. 
  :ًالتعدي اصطالحا 
 .24قال ابن عرفة: التعدي هو التصرف يف شيء بغري إذن ربه دون قصد متلكه .1
 . 25شرعاً أو عرفاً أو عادةو جماوزة ما ينبغي أن يقتصر عليه وجاء يف املوسوعة الشاملة ه .2

الضرر إىل  أحلاقميلك، بقصد  فيتضح من هذين التعريفني أن التعدي هو تصرف مبا ال
 اآلخرين، والذي حيدد الضرر هو الشارع احلكيم أو العرف املستقيم أو العادة احملكمة.

املسؤولية )اي  ينظر إىل االعتداء على أنه واقعة مادية حمضة يرتتب عليها : "ولقد قال الزحيلي
ضرورة تعويض املتضرر، كلما حدثت بقطع النظر عن نوع األهلية يف شخص املعتدي وقصده، فال 
خيتلف حكم الضمان بالتعدي، سواء أكان أمراً إجيابياً كاإلحراق واإلغراق، أم أمراً سلبياً كرتك حفظ 

ألمر السليب فهو عدم التدخل يف واملقصود باالمر االجيايب هو املباشر بالفعل، وأما ا .(26)الوديعة"
 .منع الشيء مع املقدرة على ذلك

                                                 
 .27/223مصر،  –، مطابع دار الصفوة 1الكويت، ط –، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الموسوعة الفقهية الكويتية 22
م، ،1،8 -هة ،،13ر: الرازي، أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين ، احملقق: عبد السالم حممد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشمعجم مقاييس اللغة،  23

 .5/242حتت األصل عدو، 
 .3/188، الصاوي، أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت، الناشر: دار املعارف، بلغة السالك ألقرب المسالك 24
 .27/222مصر،  –، مطابع دار الصفوة 1الكويت، ط –، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الموسوعة الفقهية الكويتية 25
 . 17، د.ط، ص 1،72الزحيلي، وهبة، دار الفكر، دمشق، نظرية الضمان،  26
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وال فرق أيضًا بني أن يكون التعدي حاصاًل مباشرة أو تسببًا مثل قطع وكذلك قال الزحيلي: "
 .(27)"أشجار الغري بدون حق، وحفر بئر يف الطريق العام بدون ترخيص من السلطة اإلدارية املختصة

 مانشروط الض: املطلب الرابع

ولرتتيب الضمان كان البد من شروط توجد وتتحق، وقد تتعلق هذه الشروط باملضمون نفسه، 
 : ، وسيكون التقسيم على ما سبق ذكرهومنها ما يتعلق بالضامن ومنها ما يتعلق باملضون له

 :شروط تتعلق باملضمون- 

مليتة ماال متقوماً، فال ضمان فيما هو ماال غري متقوم كإتالف ا ةاملتلف تكون العنيأن  .1
اً النجس، وحنو ذلك مما ليس مبال عرفوجلدها والدم والرتاب العادي، والكلب والسرجني 

 .(28)وشرعاً"
 أن يكون املال مملوكا فال ضمان يف املباحات. .2
احلالة اليت كان عليها،  أن يكون التلف أو الضرر حمققًا بشكل دائم، فإذا أعيد الشيء إىل .3

فال ضمان، كأن عوجل املرض أو نبتت سن احليوان يف املدة اليت بقي فيها الشيء املغصوب يف يد 
الغاصب ألن النقص احلاصل عندما أزيل أو السن ملا نبتت ثانياً، جعل الضرر كأن مل يكن، ويرد 

ذلك النقصان مل يكن موجباً  على الغاصب أو املعتدي ما أخذ منه بسبب النقصان ألنه تبني أن
 .(29)للضمان لعدم حتقق شرط الوجوب

 :شرط يتعلق باملضمون له 

                                                 
 . ،1مرجع سابق، ص  27
، د. ت.ط، 1،81اخلفيةف، علةي، معهةد البحةوث والدراسةات العربيةة، الضمان فني الفقنه اإلسنالمي، ، ينظةر 47الزحيلي، مرجع سابق، ص نظرية الضمان،  28

 .18ص 
 . 18الزحيلي ، ص نظرية الضمان،  29
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لذا ال جيب الضمان على املسلم بإتالف مال احلريب وال على احلريب أن يكون ملاله عصمة:  .5
بإتالف مال املسلم، وال على السلطان العادل بإتالف مال الباغي، وال على الباغي بإتالف أموال 

 .(30)اجلماعة النعدام الوالية

 :شرط يتعلق بالضامن- 
يمته من األموال، ألن أن يكون املتلف أهاًل لوجوبه الضمان، فال يضمن املالك ما تتلفه هب .1

 .(31)ُجبار أي هدر فعل العجماء 

فنجد أن الشروط جيبان تكون متوفرة على باملضمون والضامن واملضون له، لتحقق الضمان 
 اختل شرط من الشروط ال جيب الضمان. وإذاوترتب االلتزام مبا يصدر عنه، وااللتزام به 

 
  وأشكاهلا.وأركاهنا  ها ومستندها الشرعيمفهومالعارية  :املبحث الثاني

ويف هذا املبحث سيتم التحدث أن شاء اهلل تعاىل عن العارية من حيث األصل اللغوي هلا 
واملعاين اليت حيملها هذا اللفظ، ومث بيان معىن العارية عند الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل، ومث ذكر املستند 

كان اليت الشرعي الذي أوضح حكمها من األدلة املختلفة، وبعد ذلك سيقوم الباحث يف ذكر األر 
 تقوم عليها العارية، مث ذكر األشكال املختلفة للعارية. 

 مفهوم العارية ومستندها الشرعي.: املطلب األول

 جاء يف املصباح املنري: "َسيت عارية ألهنا عار على طالبها وقال اجلوهري : أواًل: العارية لغة
والتداول مع املرء والتعاور: شبه تعاور وهو التناوب مأخوذ من ال"، وجاء يف لسان العرب: "32مثله

 ."33املداولة والتداول يف الشيء
 :ًثانياً: العارية اصطالحا- 
 .(34)وهي متليك املنافع بال عوضتعريف العارية عند احلنفية: " .1

                                                 
 .  18اخلفيف، ص الضمان في الفقه اإلسالمي،  30
 . 11الزحيلي، ص نظرية الضمان،  31
 .2/538، 1،78، الفيومي، أمحد بن حممد، مكتبة لبنان، بريوت المصباح المنير 32
 . 117، ص 5ابن منظور، حممد بن مكرم، دار صادر، بريوت، جلسان العرب،  33
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وتوضيح التعريف يالحظ أن هناك جمموعة من القيود اليت هلا داللتها فكلمة التمليك خترج 
 .اإلجارة، وبال عوض خرج العنياملباحات، وكلمة املنافع خترج رقبة 

 ".35متليك املنفعة بال عوضتعريف املالكية: "  .2

التمليك خترج  وتوضيح التعريف يالحظ أن هناك جمموعة من القيود اليت هلا داللتها فكلمة
 املباحات، وكلمة املنافع خترج رقبة العني، وبال عوض خرج اإلجارة.

 ".36تعريف الشافعية: " هبة املنافع مع استيفاء ملك الرقبة .3

على أن  دلت، استيفاء ، واملنافع خرج هبا رقبة العنياألجرتوضيح التعريف هبة خرج هبا اخذ 
 املالك يتحصل عليها.

 ".37إباحة االنتفاع بعني من أعيان املال تعريف احلنابلة: "  .5

توضيح التعريف لفظ إباحة خرج به اإلجارة والبيع وغريها من العقود، واالنتفاع بالعني خرج به 
 متلك العني، أعيان املال خرج به املستهلكات من األعيان.

 ويالحظ على هذه التعريفات املختلفة االتفاق على:

 بقاء العني على صاحبها. االستفادة من املنفعة فقط، مع .1
 عدم اخذ األجرة نظري هذا االنتفاع منها، فهي من عقود التربعات .2

( "اإلعارة متليك الغري منفعة شيء بغري عوض ملدة 811)وتعريفها يف القانون األردين يف املادة 
نصت على معينة أو لغرض معني على  أن يرده بعد االستعمال، وال تتم اإلعارة إال بعد القبض كما 

                                                                                                                                                        
 . 22اجلرجاين، علي بن حممد، ت: حممد صديق، دار الفضيلة، القاهرة، ص التعريفات، ، ينظر 4/73الزيلعي، عثمان بن علي، تبيين الحقائق،  34
 .481-488، ص 3، د.ط، ج4،،1الصاوي، أمحد، حتقيق: حممد عبد السالم، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، بلغة السالك ألقرب المسالك،  35
لبنان،  –الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت  -احملقق: الشيخ علي حممد معوض املاوردي، علي بن حممد، الحاوي الكبير،  36

 .8/111م،  ،،،1-هة  ،151الطبعة: األوىل، 
 .4/113ابن قدامة املقدسي، موفق الدين عبد اهلل بن أمحد، الناشر: مكتبة القاهرة، المغني البن قدامة،  37
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من القانون املدين األردين "تتم اإلعارة بقبض الشيء املعار وال أثر هلا قبل  812ذلك املادة 
 .(38)القبض"

والعارية عقد ولتوضيح املادة القانونية كان البد من الرجوع إىل املذكرة اإليضاحية فجاء فيها: "
من العقود الرضائية تنعقد بتطابق اإلجياب مع القبول والتسليم فيه ال يعترب ركنًا من أركانه بل يعترب 
أثراً من آثار انعقاده، وال يعترب عقد العارية من عقود اهلبة ألهنا تؤدي إىل نقل ملكية الشيء املوهوب 

ويل املتربع يف هذه العقود املتربع له فائدة بدون عوض، أما العارية فهي من عقود التفضيل، حيث ي
دون أن خيرج عن ملكية ماله، بعبارة أخرى أن املعري املتربع يتربع مبنفعة العني املعارة دون أن خيرج عن 

من املدين  758واملادة  اجلزائريمن القانون املدين  437ملكيتها ويتطابق هذا احلكم مع املادة 
 .(39)العراقي

  :ًتند الشرعياملسثالثا : 
 من القران الكرمي. .1
 هِتِْم سماُهونم )5: ))فةمومْيٌل لِْلُمصملِّنيم )قال تعاىل ( 1( الَِّذينم ُهْم يُةرماُءونم )4( الَِّذينم ُهْم عمْن صمالم

ْنةمُعونم اْلمماُعونم ((  (.8-5)املاعون  ومميم

ْنةمُعونم اْلمماُعونم( يقول: يف تفسري قوله تعاىل قال الطربي: " وقوله: وجه االستدالل يف اآلية:  )ومميم
فدل على مشروعية العارية بل وجوهبا على املستطيع أن يقدمها  ".40ومينعون الناس منافع ما عندهم

 .أخوتهإىل 

  :مثِْ وماْلُعْدوماِن وماتةَُّقوا اللَّهم قال تعاىل ِإنَّ اللَّهم  ))ومتةمعماومنُوا عملمى اْلربِّ ومالتةَّْقومى ومالم تةمعماومنُوا عملمى اإْلِ
 (2)املائدة  شمِديُد اْلِعقماِب ((

وجه االستدالل: يف تفسري هذه اآلية كما قال الطربي: " وليعن بعضكم، أيها املؤمنون، 
 ". والعارية من أنواع التعاون اإلعانة لناس فهي تدخل يف عموم قوله تعاىل.41بعًضا

                                                 
 . ،11، ص 811مع املادة رقم  2818، 1، دار الثقافة، عمان، ط1،81، لسنة 53فراج، مصطفى حممود، رقم األردني،  القانون المدني 38
 . 813، ص 2، جالمذكرة اإليضاحية للقانون المدني األردني 39
  .25/135ة، الطربي، حممد بن جرير، احملقق: أمحد حممد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالجامع البيان في تأويل القرآن،  40
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 السنة النبوية املطهرة: .2
  أمية أن النيب ومن السنة، روى عن صفوان بن  استعار منه أدرعاً يوم حنني فقال أغصباً يا

 .(42)"بل عارية مضمونةحممد؟ قال: 

جلأ إليها  وأن الرسول  ريةايوضح احلديث الشريف جواز العوجه االستدالل من هذا احلديث: 
 عند احلاجة وهي يف غزوة حنني.

  قال : ،43والزعيم غارم" العارية مؤداة، واملنحة مردودة، والدين مقضي ." 

 فدل احلديث على مشروعية العارية ووجوب أدائها إىل صاحبها.

أمجع املسلمون على جواز العارية واستحباهبا ونقل هذا اإلمجاع ابن قدامة املقدسي "اإلمجاع:  .3
 . (44)"ألنه ملا جازت هبة األعيان جازت هبة املنافع، ولذلك فإن العارية مشروعة ومندوب إليها

 أركان العارية :الثانياملطلب 

البد من بيان أركان العارية اليت عند اجتماعها توجد العارية وتتحقق وعند فقدان احد هذه 
إىل أي عقد الصيغة والعاقدين، وحمل العقد الذي  األساسيةاألركان ال توجد العارية، ومن األركان 

  مقصد قيام العقد.

 اإلجياب والقبول:  -1

واختلفوا يف القبول من املستعري فذهب اب من املعري ركن يف العارية، اتفق الفقهاء على أن اإلجي
تنعقد العارية ، و 46إىل انه ليس ركن يف العارية، وذهب اجلمهور إىل انه ركن يف العارية 45احلنفية

                                                                                                                                                        
 .5،8/،املرجع السابق،  41

 .3، هامش 8سبق خترجيه، ص 42
 .4/518(، 3414م، حديث رقم )،،،1، 1أيب داود، سليمان بن األشعث، دار السالم، الرياض، ط سنن أبي داود، 43
 .4/113ابن قدامة املقدسي، موفق الدين عبد اهلل بن أمحد، الناشر: مكتبة القاهرة، المغني البن قدامة،  44
 .1/215الكاساين،  عالء الدين بن مسعود، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  45
  .138العلي، عبد اهلل بن صاحل، ص عقد العرية في الفقه اإلسالمي،  46
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باإلجياب والقبول ويتحقق القبول ولو بالفعل ويصدر اإلجياب من املعري، والقبول من املستعري 
بالفعل القبض أي قبض املستعري للعارية، وعلى ذلك فالقبول يعترب إما باللفظ وإما واملقصود 

 .(47)بالفعل"

 .العاقدان: املعري واملستعري-2

ومها املباشرين للعقد، ومها ركنان يف العقد كما ذهب اجلمهور إليه، فالبد من وجود من معطي 
يهما العقل والبلوغ والرشد واالختيار، العارية، وطالب العارية حىت يصح العقد ويتم، ويشرتط ف

ويشرتط يف املستعري التعيني والقبض، على خالف بني العلماء يف بعض الشروط واالتفاق يف البعض 
  .48اآلخر

 الصيغة: -3

وهي اإلجياب بالقول من املعري وال يشرتط القول يف القبول من املستعري. وصيغة اإلعارة هي كل 
 .(49)عر باإلذن باالنتفاع وذلك مثل أعرتكلفظ يدل على اإلذن أو يش

 احملل: -5

فيه  (50)وهو الشيء املراد استعارته واالستفادة منه، وذهب العلماء إىل جمموعة من الضوابط
 لتمكني املستعري من االستعارة ومتكني املعري من اسرتداد ما أعار إىل غريه من الناس:

 استعارة أواين الذهب والفضة.االنتفاع هبا مباح شرعا فال جيوز أن يكون  .1
أن يكون مقصود االنتفاع به فلو كان عقد العارية مقيد بقوة ال ميكن معه االنتفاع بالعارية   .2

 كان العقد بغري فائدة أو اثر فهو باطل.
 بقاء العني املستعارة فال تكون من األعيان املستهلكة، لعدم إمكانية ردها إىل صاحبها.  .3
 .معينة حىت يتمكن من االستفادة منها، أن تكون العني املعارة .5

                                                 

 . 37هرة، د. ط.ت، ص ، البعلي، عبد احلميد حممود، مطابع االحتاد الدويل، القاعقد العارية 47
 .248العلي، عبد اهلل بن صاحل، ص عقد العرية في الفقه اإلسالمي،  48

 .13/318م، 2888، 1السرخسي، مشس الدين أبو بكر حممد بن أيب سهل، حتقيق: خليل حميي الدين، دار الفكر، بريوت، لبنان، طالمبسوط،  49
 . 51البعلي، مرجع سابق، ص عقد العارية،  50
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 العاريةأشكال : املطلب الثالث
العارية  أشكالفتعددت متعددة للعارية بني الناس يف التعاقد عليها وااللتزام هبا،  أشكالوهناك 

تبعا إىل النظر إىل سلطة املستعري على العارية من حيث الزمان واملكان وكيفية االستفادة من العارية، 
فقد تكون العارية مطلقة عن الزمان واملكان والكيفية يف االستفادة من العارية، وقد تكون مقيدة 

  : اآليتبقيود متعددة قد جتتمع معا أو تفرتق، وهي على النحو 

 تقسم العارية من حيث سلطة املستعري عليها إىل قسمني رئيسيني مها:

 العارية املطلقة: -1

 .(51)خلو عقد العارية من قيود تقيد زمان االستعمال أو مكان االستعمال أو كيفية االستعمال

ينتهي فيه العقد وال حيدد له مكاناً كنطاق  له زماننادون أن حيدد  وسيلة نقلكمن يعري شخصاً 
 لالنتفاع ومل حيدد له كذلك أوجه االنتفاع. 

 العارية املقيدة: -2
وهي العارية احملددة من حيث زمان االستعمال أو مكان االستعمال أو الكيفية اليت يراد هبا املعري 
أن يستعملها املستعري، وقد جتتمع هذه القيود معا وقد تتفرق أو جيتمع اغلبها، وهو حسب االتفاق 

 .(52)مبا حيقق هلما املصلحة معابني الطرفني 

َم وعلى املستعري أن  وعلى ذلك ميكن القول بأن القيد قد يكون زمنيًا أو مكانيًا أو موضوعيًا
 .(53)يتقيد يف استعمال العارية بالقيد املتفق عليه

 

 

                                                 
 .2/313م، 1،84، ص 5ابن رشد، حممد بن أمحد بن حممد، مطبعة البايب احلليب، مصر، طبداية المجتهد،  51
 15/233السرخسي،المبسوط،  52
  .15/283النووي، أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف، د.ط.ت، مجموع شرح المهذب،   53
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 القيود على العارية. أشكال

 : الوقيت أو الزماينالقيد -أ

أقل أو أكثر فيجب على املستعري ردها  لشهرعلى أن تكون العارية  هو اتفاق الطرفني: مثاله
 عند حلول األجل. 

 القيد املكاين: -ب

ويشرتط عليه أن وسيلة نقل قد يتقيد املستعري يف استعماله للعارية مبكان معني كأن يعريه مثاله: 
ا يف اي وقت يشاء، يستعملها يف حدود نطاق مدينة معينة، وال يتجاوزها وإن كان له أن يستعمله

 .(54)ويف أي وجه لالستعمال طاملا مل يقيد يف ذلك

 : ) كيفية االستعمال (القيد املوضوعي-ج

وهو القيد اخلاص مبوضوع االستعمال فقد يتقيد املستعري بوجه من وجوه االستعمال فال جيوز له 
 جتاوزه. 

ن للبناء أو الغراس فله أن يأيت فقد يعري الشخص أرضاً ويشرتط أن تكو مثاله: كما قال النووي: "
وجهًا واحدًا من االنتفاع، فإما البناء أو الغراس وال جيمعه بينهما ألن ضررمها خمتلف، ولكن له أن 

 .(55)"يزرع األرض ألن ضرر الزرع أهون من ضرر البناء أو الغرس

                                                 
 . 37، ص 2888سليم، حممد حميي الدين، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، أحكام ضمان العارية،  54
 .15/287النووي، مرجع سابق، المجموع،  55
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 وسلطة املستعري. يحكم ضمان العارية يف الفقه اإلسالمي والقانوني املدني األردن :املبحث الثالث
ولقد نظر اإلسالم إىل العارية على أهنا تعاون على الرب والتقوى وفيها التخفيف عن احملتاجني من 
املسلمني ورفع احلرج عنهم، وهذا يف جانبهم، ويف جانب املعري أوىل اإلسالم أيضا اهتمام له 

املصاحل  فاإلسالم كعادته دين التوازن والعدل فال يطغى جانب على أخرى بل هو التوازن ومراعاة
املختلفة ألبناء اجملتمع املسلم، فنجد أن اإلسالم رتب األحكام املختلفة ليضمن حق املعري، وسوف 
نتعرف يف املطلبني املقبلني على أحكام ضمان العارية والسلطة اليت ميارسها املستعري على ما أعري إليه 

 لرفع احلرج واملشقة عنه.  
 

 الفقه اإلسالمي والقانون املدني األردني حكم ضمان العارية يف :املطلب األول

والواجب على املستعري القيام بصيانة ما أعري له واحلفاظ عليه وحسن استخدامه، وعدم 
استخدامه إىل وفق ما مت االتفاق عليه من قبل الطرفني، فإذا تلف ما مت إعارته له بالتقصري 

ولكن اخلالف وقع بني الفقهاء يف حال كون  .واالستهتار منه ضمنه دون أدىن اختالف بني الفقهاء
  -على النحو اآليت: املستعري مل يتعدى ومل يقصر فيما مت إعارته له

ذهب كل من احلنفية وبعض احلنابلة إىل أن املستعري مل يفعل ما يوجب : (56)املذهب األول
، ولذلك ال جيب عليه الضمان، فهو مل يتعدى أو يفرط يف االستخدام، بل التزم مبا مت االتفاق عليه

 الضمان لعدم فعل ما يوجب الضمان.

 :األدلة 
ْمُتْم بةمنْيم النَّاِس ))قوله تعاىل:  .أ ِإنَّ اللَّهم يمْأُمرُُكْم أمْن تُةؤمدُّوا اأْلمممانماِت ِإىلم أمْهِلهما ومِإذما حمكم

يًعا بمِصريًاأمْن حتمُْكُموا بِاْلعمْدِل ِإنَّ اللَّهم نِِعمَّا يمِعُظُكْم ِبِه ِإنَّ ال  (.47)النساء ( (لَّهم كمانم َسِم

                                                 
 .3/13. حتقيةق: عبةد اللطيةف حممةد، ،288، ص 3املوصلي، عبد اهلل بن حممود بن مودود، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنةان، طاالختيار لتعليل المختار،  56

املةرداوي، أبةو احلسةن علةي بةن سةليمان، إحيةاء الةرتاث العةريب، بةريوت، لبنةان، نصا  في معرفة الراج  من الخال  على مذبب اإلمام أحمد بن حنبل، اإل ينظةر
 .،1/8هة، ،151، 1ط
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أن اآلية الكرمية أمرت برد األمانة إىل أصحاهبا، ال بضماهنا هلم، بل أن وجه االستدالل: 
 . الضمان يقع يف حال التعدي والتفريط يف تلك األمانة

 ونوقش هذا الدليل: بأن اآلية تدل  على وجوب أدائها على عدم ضماهنا. 

 .(57)"ليس على املستعري غري املغل ضمان": قوله  .ب

وجه االستدالل: أن احلديث الشريف بني مىت جيب الضمان وهو عند املغل وهو املتعدي يف 
 استخدام ما مت إعارته له، الن الغالل يأيت مبعىن اخليانة والغدر.

 قياس العارية على األمان جبامع أن كالً منهما مقبوض بإذن صاحبه فال يضمن.  .ج

االستدالل: األمانة هي بإذن صاحبها وكذلك العارية، فكما أن األمانة ال يضمنها بغري  وجه
 تقصري كذلك العارية ال يضمنها بغري تقصري، للجامع بينهما وهو اإلذن من صاحبها. 

ومتت اإلجابة عن هذا االستدالل بان القياس مع الفرق وهو أن العارية يطلبها املستعري 
 . يطلبها صاحب األمانة ملصلحته، فاألول يضمن والثاين ال يضمن ملصلحته، واألمانة

إىل أن املستعري يضمن ما مت إعارته له على مجيع األحوال (58)ذهب الشافعيةاملذهب الثاين: 
 . سواء قصر ام مل يقصر

 :األدلة 

 .(59)"بل عارية مضمونة"يف حديث صفوان : "أ.قوله 

بني مستعري قصر ومستعري مل يقصر بل أطلق الكالم أن احلديث مل يفرق وجه االستدالل: 
 . وجعل العارية مضمونة، مبجرد االستعارة

                                                 
 .4/237، دار احلديث، 5،،1، 1الزيلعي، مجال الدين بن عبد اهلل، طنصب الراية في تخريج أحاديث الهداية،  57
  .2/541، حتقيق: حممد عبد القادر، 7،،1، 1التسويل، أبو احلسن علي بن عبد السالم، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طجة في شرح التحفة، البه 58
 .3، هامش 8سبق خترجيه، ص 59
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ومت الرد على هذا الدليل أن معىن الضمان هو مبعىن الرد، ال مبعىن االلتزام ونوقش هذا الدليل: 
 . بالتعويض

 .(60)"على اليد ما أخذت حىت تؤديه": قوله  .ت

مطالب باحلفاظ على ما متت استعارته، وصيانته من سوء أن املستعري وجه االستدالل: 
 . االستخدام، وإذا تلفت قام بالتعويض عنها ملالكها

ونوقش: باب ضمان العارية اليت تلفت بغري تعد أو تفريط مستثىن من احلديث ألهنا أمانة 
 قبضت بإذن صاحبها، فال تضمن إال بالتعدي أو التفريط. 

قد  أخذ ملك غريه لنفع نفسه منفرداً بنفعة دون أن يكون من املعقول: إن املستعري  .ث
له حق يف العني املعارة وغري مأذون له يف إتالفها، فكان مضموهنا كالغاصب املأخوذ على وجه 

 .(61)السوم

 يضمن يف كل شيء ظاهر، وما ليس ظاهر فيضمن وإليه.  (62)ذهب املالكيةاملذهب الثالث: 
وقالوا إنه ال يضمن يف كل شيء ظاهر ال يغاب عليه وما ال فيضمن، والشيء اخلفي كدعوى 

: "بل عارية مضمونة". على الشيء اخلفي الذي ال يظهر ومحلوا سرقة اجلواهر، حيث محلوا قوله 
: ليس على املستعري غري املغل ضمان". على الشيء الظاهر، الذي ال يغاب عليه، فيستقيم قوله 

 عىن.امل
ونوقش هذا الرأي: بأن األدلة متفقة يف الداللة على عدم تضمني املستعري إال بالتعدي أو 

 (63) بعيدالتفريط، وليس بينها تعارض يف ذلك حىت نلجأ إىل هذا احلمل ال

 .أنه يضمن إال إذا شرط نفي الضمان (64)إحدى الروايتني عن اإلمام أمحداملذهب الرابع: 

                                                 
 . 412(، ص 3411م، حديث رقم )،،،1، 1أيب داود، سليمان بن األشعث، دار السالم، الرياض، ط، سنن أبي داود 60
 . 44، ص 8،،1، 1الدبو، إبراهيم فاضل، دار البيارق، بريوت، لبنان، طضمان المنافع،  61
، 1،77، 2لبنةةةةان، ط-ابةةةن رشةةةد، حممةةةد بةةةةن أمحةةةد، حتقيةةةق: حممةةةد حجةةةي وآخةةةةرون، دار الغةةةرب اإلسةةةالمي، بةةةريوتالبينننان والتحصنننيل والشنننرح والتوجيننننه،  62

14/328. 
 . 1،8فراج، مرجع سابق، ص القانون المدني األردني،  63
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  ".65اال شرطا حرم حالال أو أحل حراما "املسلمون على شروطهم: واستدلوا: لذلك بقوله 

، فال جيوز أن الشروط ملزمة ما دامت توافق كتاب اهلل تعاىل وسنة نبيه وجه االستدالل: 
 . خمالفتها واالبتعاد عنها والتهرب من أدائها

يكن يف تطبيقه خمالفة ملقتضى العقد، ومت الرد على هذا االستدالل بان الشرط صحيح ما مل 
 وعقد العارية ال يقتضي الضمان على غري املخالف، واإللزام بالتعويض خمالف ملقتضى العقد.

وقد جاء يف القانون املدين األردين على عدم الضمان بالشيء اخلفي والعيوب اخلفية، حني 
ال إذا تعمد إخفاء العني أو ضمن الفقرة ب، "وال يضمن أيضا العيوب اخلفية إ 817نصت املادة 

 سالمة الشيء من العيب".

 وهو قريب إىل قول املالكية، يف ربط الضمان بالظاهر واخلفي.

 ما يرتجح لدى الباحث:

ويرتجح املذهب األول يف عدم الضمان على املستعري غري املتعدي أو املقصر أو املفرط فما متت 
 وذلك لعدة أمور منها:  االعارة عليه،

 . قوة داللة األدلة على املذهب األول -1
أن أذن املعري للمستعري معترب يف منع الضمان عن املستعري، فهو يده يد أمانة فال تنقلب  -2

إىل الضمان إال إذا صدر من املستعري ما يوجب الضمان من التعدي أو التقصري أو اإلساءة يف 
  ارة.االستخدام أو خمالفة القيود اليت مت بناء عليها االستع

أصحاب القول  برأيفقد أخذ  1،81( لسنة 53وأما بالنسبة للقانون املدين األردين رقم )
 ( على ما يلي: 815األول فقد نصت املادة رقم )

                                                                                                                                                        
 .8/285، 2883، 1ابن مفلح، حممد بن مفلح، حتقيق: عبد اهلل عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت، طالفروع وتصحي  الفروع،  64
اللطيف حرز اهلل، أمحد برهوم، الدارقطين، علي بن عمر، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب االرنؤوط، حسن عبد املنعم شليب، عبد سنن الدارقطني،  65

 .3/521لبنان،  –الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت 
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"العارية أمانة يف يد املستعري فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بال تعد وال تقصري فال 
 .66ضمان عليه ما مل يتفق على غري ذلك

جاء يف املذكرة اإليضاحية للقانون املدين األردين ما يوضح ذلك حيث تقول: وملا كانت وقد 
القاعدة ال ضمان على األمني أي املستعري فإنه يرتتب على ذلك نتيجة غاية يف األمهية وهي أنه إذا 

بعد هلك الشيء املعار بقوة قاهرة، زلزال، حرب، عواصف... اخل، سواء أكان ذلك قبل التسليم أو 
التسليم فإن املعري هو من يتحمل تبعة اهلالك. وينصرف هذا احلكم إذا ترتب على القوة القاهرة 

 .(67)نقص قيمة الشيء املعري فإنه يتحملها املعري وحده

 يف الفقه اإلسالمي والقانون األردني. سلطة املستعري على العارية :املطلب الثاني

على أن للمستعري االستفادة من منفعة ما أعري إليه، ألنه غاية  اتفق الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل
عقد العارية هو االستفادة واالنتفاع من املعار إىل املستعري، ولكنهم اختلفوا يف أن يقوم املستعري يف 
تعدية املنفعة إىل غريه من األشخاص، بان يكون مالك للمنفعة وليس فقط مستفيد من املنفعة، إىل 

 قولني:

ر لغريه أنه ليس للمستعري احلق يف أن يع" : ةاألول: يرى احلنابلة ويف أحد أقوال الشافعي ولالق
والسبب يف ذلك أن العارية عندهم تعين إباحة املنفعة وليس متليكها ومن كان شأنه كذلك ال 

قدم  يستطيع أن يبيح لغريه فاملستبيح ال ميلك نقل ما أبيح له بدليل أن الضيف ال يبيح لغريه ما
 .(68)"له

                                                 
 . 1،8فراج، مرجع سابق، ص القانون المدني األردني،  66
 . 811املذكرة مرجع سابق، ص اإليضاحية،  67
ابن مفلح، إبراهيم بن حممةد بةن عبةد لمبدع شرح المقنع، ا ينظر  .،8/27لبنان، د.ت،  -املاوردي، أبو احلسن املاوردي، دار الفكر، بريوتالحاوي الكبير،  68

  .4/71، 2883اهلل، دار عامل الكتب، الرياض، 
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الثاين: يرى احلنفية واملالكية وبعض الشافعية أن املستعري جيوز له اإلعارة لغريه ألن العارية القول 
متليك للمنفعة بغري عوض وهلذا جيوز للمستعري متليك اإلعارة قياساً على ملكية املستأجر منفعة العني 

 . (69)وبالتايل يستطيع متليك اإلجارة لغريه

احلنفية اختالف الناس يف االستخدام فإذا كانت مما خيتلف الناس يف استعماهلا، ال وقد راعى 
تتعدى إىل غري املستعري، بل تنحصر فيه، وإذا كانت مما يتساوى الناس فيها، فإهنا تتعدى إىل غري 

 . املستعري األول

 الرأي الراجح:

 -:ويرى الباحث أن القول األول هو األرجح ملا يأيت

 . لك العني فال ميلك تعدية املنفعة إىل غريهعدم مت -1
أن املعري اختار املستعري األول، ومت االتفاق بينهما ورضي به، أما املستعري الثاين فلم  -2

 .خيتاره ومل يرضى به، ومل يكن به إجياب وقبول
 .(70)"على اليد ما أخذت حىت تؤديه": وقوله  -3

بان يقوم املستعري على إعادهتا حال االنتهاء  ، بني حال العاريةوجه االستدالل: أن النيب 
 منها أو انتهاء القيد احملددة هلا، ال أن يقوم بإعارهتا حال االنتهاء منها.

وأما بالنسبة لرأي القانون املدين األردين فإنه أخذ برأي أصحاب القول األول: وحسم هذا 
( من القانون 885ه حيث نصت املادة )من قبل املستعري لغري  ف بعدم جواز إعارة الشيء املعاراخلال

املدين األردين على أنه "ال جيوز للمستعري بدون إذن املعري أن يتصرف يف العارية تصرفًا يرتب ألحد 
 .(71)حقاً يف منفعتها أو عينها بإعارة أو رهن أو إجارة أو غري ذلك
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فقد جاء يف املذكرة اإليضاحية ما يفصل ذلك حيث بينت املذكرة يف تفسريها للمادة السابقة 
بأن األصل فاقد الشيء ال يعطيه... واملستعري جمرد منتفع بالشيء املعار، ومن مث ال جيوز له يف 

ملعار االصل أن يتصرف يف الشيء املعار سواء أكان ذلك بالبيع، أو بالرتتيب أي حق على الشيء ا
كما ال جيوز له أن يعري الشيء املعار إىل الغري أو يؤجره وال أي   االرتفاقللغري كحق االنتفاع أو حق 

تصرف من هذا القبيل، ومع ذلك فقد أجازت هذه املادة اخلروج عن هذا األصل، وذلك باحلصول 
مأذونا مبثل هذه التصرفات  على إذن من املعري، فإن أذن للمستعري، فإن هذا األخري يعترب مبثابة نائباً 

 .(72)ويف حدودها

 -اخلامتة والنتائج:
 
فيما يتعلق باألضرار فان األضرار املعتربة هي األضرار املادية واملعنوية، اليت تعتربها  -1

 الشريعة واألعراف الصحيحة.
األحكام املوجودة يف القانون املدين هي مستمدة من الفقه اإلسالمي، سواء على  -2

 التعريف للعارية أو سبب ضمان العارية أو السلطة املمنوحة للمستعري.مستوى 
العارية على نوعني أما أن تكون مطلقة عن أي قيد أو مقيدة بقيد من حيث الزمان  -3

 أو املكان أو املوضوع.
 باحملافظة على العارية وعدم التقصري والتفريط يف احلفاظ عليها. مأموراملستعري  -5
 من:الرأي الراجح يف كل  -4
 ب عليه شيء.تلفت العارية بغري تقصر من املستعري فال جي إذا 
  سلطة املستعري على العارية هي سلطة مقيد حمدودة باالنتفاع الشخصي وال جيوز تعديتها إىل
 فعل يعترب تفريط منه يوجب عليه الضمان. وإذاغريه، 
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