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  :للغةالعارّية في ا

  .العارّية، والعارَية، والعارة
  .للغالم الخفيف عيار لكثرة ذهابه ومجيئه :قيل وهي اسم لما يعار ولعقدها من عار إذا ذهب وجاء ومنه

  .أنها منسوبة إلى العار ألن طلبها عار وعيبو  ؛من التعاور وهو التناوب :وقيل
ن ألف العارية منقلبة عن واو فإن أصلها عورية وأمـا ولو كانت عيبا ما فعلها وبأ ،فعلها بأنه  :عليه واعترض

  .ألف العار فمنقلبة عن ياء بدليل عيرته بكذا
  :العارّية في االصطالح
  .االنتفاع به مع بقاء عينه إباحة االنتفاع بما يحلّ 

  :دليل مشروعّيتها
  .تقوىوتعاو�وا على الرب وال:  قوله .١

ــراؤون   :  قولــه .٢ ــم ي ــذين ه ــاع ال ــون امل يــران بمــا يســتعيره الج المــاعون جمهــور المفســرين، فقــد فّســر ونومينع
  .واإلبرة بعضهم من بعض كالدلو والفأس

  .الزكاة والطاعة :، بـالماعون علي و ابن عمر  فّسرو 
  .وقال البخاري هو المعروف كله

  .استعار فرسا من أبي طلحة فركبهأّنه   ما ُروي في الصحيحين عن النبيّ  .٣
 ،يـا محمـد أغصـبٌ  :صـفوان استعار درعا من صـفوان بـن أميـة يـوم حنـين فقـال أنه  ودوما رواه أبو دا .٤

  ."بل عارية مضمونة" :فقال
  ".من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها: " يقول سمعُت النبّي : قال وما رواه جابر بن عبد اهللا  .٥
  :حكمهــا

واجبــة أول اإلســالم لآليــة الســابقة ثــم نســخ وجوبهــا  ، وقــد كانــت؛ لألدّلــة الّســابقةمنــدوب إليهــامســتحّبة و  رّيــةاالع
 ،وٕاعـارة الحبـل إلنقـاذ غريـق ،كإعـارة الثـوب لـدفع حـر أو بـرد ؛تجبوقـد  ،أصالةوصارت مستحبة أي باإلجماع، 

  .والسكين لذبح حيوان محترم يخشى موته
  .يقتل بها، وٕاعارة آلة القتل لمن غلب على ظّنه أّنه سمحرِ كإعارة الصيد من المُ  ؛تحرموقد 
  .كإعارة العبد المسلم من كافر ؛تكرهوقد 

  :ارّيةــأركان الع
  .معير ومستعير ومعار وصيغة :هي أربعة العارّية أركان

  :الُمعير: الركن األّول
  :وطهر ـشو 



 
 

  

 .ة تبرع بإباحة المنفعة فال تصح ممن ال يصح تبرعه كصبي وسفيه ومفلسالعاريّ  أنّ ذلك  ؛صحة تبرعه .١
 .فال تصّح العارّية من المكَره؛ أن يكون مختاراً  .٢
ألن  ؛ولـــو بوصـــية أو وقـــف وٕان لـــم يملـــك العـــينلهـــا  شـــترط أن يكـــون مالكـــاً يُ أن يكـــون مالكـــًا للمنفعـــة؛ ف .٣

 .عارة ترد على المنفعة دون العيناإل
  :وعليـه
  .ألنه مالك للمنفعة؛ عير مستأجريُ له أن ** 
فــاع ولهــذا ال يــؤجر نتر مالــك للمنفعــة وٕانمــا أبــيح لــه االألنــه غيــ ؛ال تصــح إعارتــه: الصــحيحفمســتعير أّمــا ال** 

  .م لهدِّ أن الضيف ال يبيح لغيره ما قُ  والمستبيح ال يملك نقل ما أبيح له بدليل
  .فإن أذن له المالك صحت اإلعارةيؤّجر يعير كما أن للمستأجر أن أن المستعير  :والثاني

كأن يركب الدابة المستعارة وكيله الذي هو مثله أو دونه  ؛هأن يستنيب من يستوفي المنفعة ل ولكن للمستعير** 
  .ألن االنتفاع راجع إليه بواسطة المباشرة ؛في حاجته أو زوجته أو خادمه

  :الُمستعير: الركن الثاني
فال تصـح لمـن ال عبـارة لـه كصـبي ومجنـون وبهيمـة كمـا ال تصـح  ؛يكون أهال للتبرع عليه بعقد أن :فيه رطتشيُ و 

  .مالهبة منه
  ):العين الُمستعارة(المستعار : الركن الثالث

  :هشرط 
  .، والسّيارة التي ال محّرك لهاةالزمن دابةكال ؛فال يعار ما ال ينفع ؛كونه منتفعا به .١
 العارّيـة إن كانت ظاهرالي ف يصح إعارة المهر الصغير للركوب: ال يشترط حصول النفع عند العقد؛ وعليهو ** 

  .تصح اإلعارة ن اإلنتفاع به فيه وٕاال فالكمطلقة أو مؤقتة بزمن يم
  .أن تكون منفعتها ملكا للمعير؛ فال تصح إعارة المستعير .٢
، وال إنــاء ليصــنع فيــه الخمــر، وال ســكين آالت المالهــيإعــارة   ؛ فــال تصــحّ شــرعا انتفاعــا مباحــا كــونأن ي .٣

  .لقتل معصوم الدم؛ فإّن هذا االنتفاع ممنوع شرعا
فــال يعــار المطعــوم ونحــوه فــإن اإلنتفــاع بــه إنمــا هــو  ؛والثــوب داركالــ ؛قص العــينأن يكــون االنتفــاع ال يــن .٤

  .فانتفى المقصود من اإلعارة ، وتلفها شيئا فشيئاباالستهالك
  .تحرم وقيل .ألن فيها امتهانا؛ وٕاجارة عبد مسلم لكافر رةإعاكراهة تنزيه ه ويكر ** 
إن قصــد باســتعارته ؛ فــلخدمــة صــيانة لهمــا عــن اإلذاللال لويكــره أن يســتعير أو يســتأجر أحــد أبويــه وٕان عــ** 

  .واستئجاره لذلك توقيره فال كراهة فيهما بل هما مستحبان
فإنــه ال يشــترط تعيــين المســتعار عنــد  ؛صــحت اإلعــارةفقــال أدخــل الــدار فخــذ مــا أردت  لــو قــال أعرنــي دابــة** 

  .نها معاوضة والغرر ال يحتمل فيهااإلعارة وخالفت اإلجارة بأ
  



 
 

  

  :الصيغة: لركن الرابعا
 هـذا أو أعرتـك  كأعرتك؛ االنتفاع بمال الغير يعتمد إذنهألن  من القادر على النطق؛اشتراط لفظ  األصح

ألن ذلـك يـدل  ؛أو خـذه لتنتفـع بـهأو أعرنـي ، ى العـين كمـا فـي نظيـره مـن اإلجـارةمنفعته وٕان لم يضفه إل
  .على الرضا القلبي فأنيط الحكم به

  .كما في إباحة الطعام دهما مع فعل اآلخرويكفي لفظ أح** 
وال يشــترط اللفــظ مــن جانــب المعيــر بخالفــه فــي الوديعــة فإنهــا مقبوضــة لغــرض المالــك وغرضــه ال يعلــم إال ** 

  .بلفظ من جانبه والعارية بالعكس فاكتفي فيها بلفظ المستعير
بسه قميصا أو فرش لـه مصـلى أو وسـادة أو ال يشترط اللفظ حتى لو رآه حافيا فأعطاه نعال أو عاريا فأل :والثاني

ألنـه  ؛على أنه ال يشترط فيها اللفظ بخالف ما لو دخل فجلس على فراش مبسـوط بناءً نحو ذلك كان ذلك عارية 
  .ال بد فيها من تعيين المستعيرلم يقصد به انتفاع شخص بعينه والعارية 

  .الطرفينوال يكفي الفعل من ** 
ألن اإلعـــارة ليســـت بعقـــد تمليـــك، وٕانمـــا هـــي إباحـــة ؛ تـــأخير القبـــولفيجـــوز : ق؛ وعليـــهال ُيشـــترط عـــدم التعليـــو ** 

 :وعليهمنافع؛ 
فهـو  ولو قال أعرتكه أي فرسي مثال لتعلفه أو على أن تعلفـه بعلفـك أو لتعيرنـي فرسـك أو بخمسـة دراهـم مـثال* 

  .ثةلجهالة العلف في األولى والعوض في الثانية والمدة في الثال ؛فاسدةإجارة 
  .إذا مضى بعد قبضه زمن لمثله أجرة أجرة المثلوبفساد العقد، تجب 

  .فال تجب األجرة ة فاسدةعاريّ إنه  :وقيل
أنـه إجـارة  :هماصـحّ ففيـه وجهـان أأما لو قال أعرتكها شـهرا مـن اآلن بعشـرة أو لتعيرنـي فرسـك سـنة مـن اآلن * 

  .عارية صحيحة نظرا للفظ :والثانيصحيحة نظرا للمعنى 
  :نفقة العين المستعارة إن كان يلزمها ذلك** 

تبـّرع بالمنفعـة مـن  وتبٌع لـه، واإلعـارة ألنها من حقوق الملك ؛نفقة المستعار ليست على المستعير بل على المالك
  .نها على المستعيرإ: وقيل، مالكها لينتفع بها المستعير؛ فال يجب عليه في مقابلها شيء

  :مؤنة رد العارّية** 
لقولـه  ؛مـن المالـك أو المسـتأجر على المسـتعيركان ذلك مؤنة عليه هت اإلعارة أو فسخت، وكان لرّدها إذا انت* 
: "ــه ــد مــا أخــذت حتــى تؤدي ــى الي ا ال يــتم ، وألن الــرد واجــب عليــه؛ إذ إنــه قــبض الحــق لمنفعــة نفســه، ومــ"عل

  .وأنه أخذها لنفسه بخالف الوديعةالواجب إال به فهو واجب، 
 ى المالـكعلى من استعار منه فلو استعار من المستأجر ورد علـى المالـك فمؤنـة الـرد علـمستعار الهذا إن رد * 

المستعير  قام مقام المستأجر، ومؤونة الرد في اإلجارة إنما هـي علـى المـؤّجر ال  ؛ ألنّ كما لو رد عليه المستأجر
  .على المستأجر

  .ال يجوز الرد إليه بل إلى وليه ؛ إذلى المالك المعيريجب على المستعير الرد عند طلب المالك إال إذا حجر ع* 



 
 

  

  :العارّيـة ـامأحكـ
  :الضمان :األولالحكم 

  :لما يلي ؛رقصضمنها وٕان لم ي العين المستعارة عند المستعير ال باستعمال لها مأذون فيهإن تلفت ** 
  ."بل عارية مضمونة: " قوله  .١
 .المستاملمالكه فيضمن عند تلفه ك هوألنه مال يجب ردّ  .٢
  .، وصحت العارّيةفلو أعارها بشرط أن تكون أمانة لغا الشرط** 
  .بشرط ضمانها عند تلفها بقدر معين فسد الشرط دون العاريةأعاره عينا  لو** 

  هل يضمن المستعير المنمحق والمنسحق؟
سـبب مـأذون فيـه مـأذون فيـه لحدوثـه عـن  يـنقص باسـتعماليتلـف بالكليـة أو  المستعير ال يضمن مـا أن :واألصح

  .فأشبه قوله اقتل عبدي أو اقطع يده
  .يضمن لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه فإذا تعذر الرد ضمنه :والثاني
  .قصفيضمنه بخالف المن متلفولم يوجد في ال ألن مقتضى اإلعارة الردّ  نقص؛دون ال تلفيضمن ال :والثالث

  .الثوبيضمنه كانسحاق  ولو أعار سيفا يقاتل به فانكسر في القتال لم** 
  :حكم االستعارة من مستأجر** 

  .ألنه نائبه وهو ال يضمن ؛المستعير من مستأجر إجارة صحيحة ال يضمن التالفأّن  :األصح
  .المستعير من المالكقياسًا على يضمن  :والثاني

  .والقرار على المستعير فإن كانت اإلجارة فاسدة ضمنا معاً 
  .حيحه فكان ينبغي هنا عدم الضمانعقد كص فاسد كلّ  :فإن قيل
ناولــه اإلذن ال بمــا بــأن الفاســدة ليســت حكــم الصــحيحة فــي كــل مــا يقتضــيه بــل فــي ســقوط الضــمان بمــا يت :أجيــب

  .اقتضاه حكمها
  .والمستعير من الموصى له بالمنفعة الموقوفة عليه حيث يجوز له اإلعارة كالمستعير من المستأجر** 

   :)حدود االنتفاع بالعين المستعارة( عير على اإلنتفاع المأذون فيهتسلط المست :الحكم الثاني
  :للزراعةارة األرض ــإع ***

، لرضـاه بـذلك، ولـيس لـه أن ينتفـع بغيـر للمستعير اإلنتفاع بالعين المسـتعارة ضـمن الحـدود التـي أذن فيهـا المالـك
  :إّال إذا نهاه عن ذلك ن من الذي أذن بهما أذن به؛ ألّنه لم يرَض بذلك، إال إذا كان أقل تأثيرًا على العي

  :وعليه
  .ي الضررأو دونها فذنه فيها ومثلها إل ؛مثال زرعهاإن أعاره أرضا لزراعة حنطة ** 

  .اشتر بمائة وال تشتر بخمسين له زرعه تبعا لنهيه كما لو قال عن غيرها فإن نهاه عنه لم يكن هذا إن لم ينههو 
ألن ضـررها أعظـم مـن ضـرره فـإن خالفـه وزرع مـا  ؛فيها لم يـزرع فوقـه كحنطـةأو أعاره أرضا لشعير يزرعه ** 

  .ليس له زرعه كأن أذن في البر فزرع الذرة جاز للمعير قلعه مجانا



 
 

  

  فما الحكم؟، أعرتك للزراعة أو لتزرعها :كقوله ؛أي اإلذن فيها ولو أطلق المعير الزراعة** 
أن يـزرع مـا شـاء ممـا اعتيـد زرعـه هنـاك ولـو  فلـه؛ إلطـالق اللفـظ ويـزرع مـا شـاء :يصحّ  اإلعارة عقدأّن  :األصح

  .نادرا حمال لإلطالق على الرضا بذلك
  .ال يصح لتفاوت ضرر المزروع :والثاني
  :إعارة األرض للبنـاء أو الغراس*** 

  .ألنه أخف ؛إن لم ينهه وٕاذا استعار لبناء أو لغرس غراس فله الزرع .١
  .رضألنه يرخي األيس له ذلك؛ ل :وقيل

  .لم يفعلهعن الزرع فإن نهاه 
  .ألن ضررهما أكثر ويقصد بهما الدوام ؛يغرس أن يبني وال ليس له أنوال عكس أي إذا استعار للزرع ف .٢
الخــتالف  ؛أي ال يبنــي مســتعير لغــراس س مســتعير لبنــاء وكــذا العكــسأنــه ال يغــر  :األصــح: يــلقو  والصــحيح .٣

  .ن باطنها والغراس بالعكس النتشار عروقهالضرر فإن ضرر البناء في ظاهر األرض أكثر م
  .ألن كال من الغراس والبناء للتأييد ؛يجوز ما ذكر :والثاني

مـــن زرع أو غيــره قياســـا علـــى  لقـــا بـــل يشــترط تعيـــين نــوع المنفعـــةأنـــه ال تصـــح إعــارة األرض مط :الصــحيح .٤
  .اإلجارة

  .ألنه يحتمل فيها ما ال يحتمل في اإلجارة ؛وال يضر الجهل ،تصح :والثاني
 :قيـلو  ،لو قال أعرتكها لتنتفع بها كيف شئت أو بما بدا لك ففـي الصـحة وجهـان أصـحهما الصـحة :وعلى األول

  .الصّحةالقطع ب
  :الرجوع بالعارّية أو رّدها :الثالث حكمال

  .رة من المعيرألنها مبّ  ؛ة باقيةوٕان كانت مؤقتة والمد رد العارية متى شاء لمعير والمستعيرن ام لكل
المعيــر فــي موضــعه  عيــت محتــرم وفعــل المســتعير فــال يرجــلــدفن م أرضــا إال إذا كانــت العاريــة الزمــة كمــن أعــار

  .ستعير ردها فهي الزمة من جهتهماالذي دفن فيه وامتنع على الم
  بعد وضعه وٕان لم يوار بالتراب وٕانما امتنع الرجوع محافظة على حرمة الميت ولهما الرجوع قبل وضعه فيه ال 

  .يصح الرجوع: فالراجح أنه ليس له الرجوع، وقال النتولي: أما إذا وضع في الحفرة ولم يوارى بالتراب
ومنها ما لو أعار سفينه فوضع المستعير فيها متاعا ثم طلبهـا المعيـر فـي اللجـة لـم يجـب لـذلك ألجـل الضـرر * 

  .حين الرجوع كما لو أعاره أرضا لزرع فرجع قبل انتهائهويظهر أن له األجرة من  ،ال للزومها
ومنها ما لو أعاره دابة أو سـالحا أو نحـو ذلـك للغـزو فـالتقى الصـفان فلـيس لـه الرجـوع فـي ذلـك حتـى ينكشـف * 

  .القتال
  :الرجوع باألرض المستعارة واستردادها

  :، ننطرن بنى المستعير أو غرسولم يذكر مدة بأن أطلق ثم رجع بعد أ الغراس أو للبناء أعار إذا* *



 
 

  

قلعــه عمــال بالشــرط فــإن أو شــرطه مجانــا أي بــال أرش لنقصــه لزمــه  فقــط القلــع عليــه شــرط المعيــر كــان إنفــ* 
  .امتنع فللمعير القلع

  .ويلزم المستعير تسوية الحفر إن شرطت وٕاال فال
  :مالحظــــة
  .يلزمهط القلع وغرامة األرش فإنه احترز به عما لو شر  :قوله مجانا

  ؟ولو اختلف المعير والمستعير هل شرط القلع بأرش أو ال* 
ألن من كان القول قولـه فـي شـيء كـان القـول قولـه فـي  ؛تصديق المعير كما لو اختلفا في أصل العارية الظاهرف

  .صفته
  :، ُخيِّر المستعير بين القلع وعدمهالقلع وٕان لم يشرط عليه *

فـــي ألنـــه ملكـــه وقـــد رضـــي بنقصـــانه وال يلزمـــه تســـوية األرض  ؛بـــال أرش قلـــع اختـــار المســـتعير القلـــع فـــإن** 
  .ألن اإلعارة مع العلم بأن للمستعير أن يقلع رضا بما يحدث من القلع ؛األصح

  .ألنه قلع باختياره ؛تلزمه التسوية :عند النووي األصحو 
  .روهذا هو األظه د كما أخذفيلزمه إذا قلع رد األرض إلى ما كانت عليه لير  ولو امتنع منه لم يجبر عليه

إذا كانت الحفر الحاصلة في األرض على قدر الحاجة فإن كانت زائدة على حاجـة القلـع لزمـه طـم  محل الخالف
  .الزائد قطعا

  .ألنه وضع بحق فهو محترم ؛لم يقلع المعير مجانا؛ القلع المستعير يختر لم وٕان **
  :ثالثة أمور عير الخيار بينبل للم
 .جرة مثلهأن يبقيه بأ .١
 .اتفاوت ما بين قيمته قائما ومقلوعوهو قدر ال أو يقلع ويضمن أرش النقص .٢
 .،فإن قيمته تنقص على هذا التقديربقيمته أي مستحق القلع حين التملك بعقد  تملكهأو ي .٣

  .بيع فال بد فيه من التراضيأّنه ذلك  ال يتمّلكه؛: وقيل
  .تخصيص التخيير باألول والثالث إلى وٕان ذهب البعض وتخييره بين الثالث هو المعتمد

  :مالحظـة
محل التخيير بين الثالث إذا كان في األرض نقص وكان المعير غير شـريك ولـم يكـن علـى الغـراس ثمـر لـم ** 

يبــد صــالحه وٕاال فيتعــين القلــع فــي األول والتبقيــة بــأجرة المثــل فــي الثــاني وتــأخير التخييــر إلــى بعــد الجــداد كمــال 
  .ألن له أمدا ينتظر وٕاذا لم يرض الشريك في الثاني باألجرة أعرض الحاكم عنهما الزرع في الثالث

وٕانما كان التخيير للمعير ألّنه هو المحسن وألّنه مالك األرض التي هي األصل؛ فإن اختار واحـدة منهـا ُأجبـر * 
  .عليها المستعير

األجـرة النتفـاء الضـرر وكـذا إن لـم يبـذلها  أعطـى المسـتعيرإن  حـدة منهـا لـم يقلـع مجانـإان لم يختر المعير واو * 
  .ألن المعير مقصر بترك االختيار راض بإتالف منافعه؛ في األصح



 
 

  

  .ألنه بعد الرجوع ال يجوز االنتفاع بماله مجانا ؛يقلع :والثاني
   :األصح األّول علىو 

وافقــه المســـتعير عليـــه لــه اختيـــاره وي أي يختـــار المعيــر مـــاالحـــاكم يعــرض عنهمـــا حتــى يختـــارا شــيئا  أن :األصــح
  .لينقطع النزاع بينهما

  .فصال للخصومةبنسبة ما لكل منها؛  بينهماالثمن يبيع الحاكم األرض وما فيها من بناء وغراس ويقسم : قيل
  له حق االنتفاع في مّدة المنازعة؟َمن : فرع
  .لبناء والغراستظالل باألنها ملكه وله االس ؛في مدة المنازعةللمعير دخولها واإلنتفاع بها * 

  .ألن الخبرة في ذلك إليه ؛أوجه وهوال أجرة له  :قيلو ، لزوم األجرة مدة التوقف :والظاهر
  .ألنه ال ضرورة به إليه فكان كاألجنبيبال حاجة؛  روال يدخلها المستعير بغير إذن من المعي *

ثمـر ألخـذ  الدخول ويجوز أيضا صيانة لملكه عن الضياع ؛لبناءلو له  هٕاصالحلغراس و االدخول لسقي له ويجوز 
  .، إن لم يلحق ضررا بالمعير؛ وٕاال فليس له الدخول إال بإذن المالكأو جريد أو نحو ذلك من غراسه

  هل يجوز ألّي منهما بيع ملكه من اآلخر؟
  :فينظر؛ من صاحبه ومن غيره كسائر األمالكولكل من المعير والمستعير بيع ملكه 

 ير البائعختر المشتري كما كان ير لثالث يتخيفإن باع المعي.  
 رته وللمشتري الفسخ إن جهل الحالوٕان باع المستعير كان المعير على خي.  
  ًالثمن عليهما بثمن واحد جاز للضرورة ويوزع ولو باعا معا. 

يــوزع الــثمن علـــى قيمــة األرض مشــغولة بـــالغراس أو البنــاء وعلــى حصــة مـــا فيهــا وحــده فحصـــة : وقيــل
  .رعيما فيها للمست األرض للمعير وحصة

  .ألن ملكه غير مستقر فإن للمعير تملكه بالقيمة ث؛ليس للمستعير بيعه لثال :وقيل
  .البيع وأجاب األول بأن هذا ال يمنع

  :العارّية المؤّقتة
فيمـا مـر مـن األحكـام إذا انتهـت المـدة أو رجـع فيهـا لكـن فـي  أو غيره كالمطلقـة غراس أو لبناء المؤقتة والعارية
تــة يجــوز لــه أن يغــرس ويبنــي المــرة بعــد األخــرى مــا لــم تــنقص المــدة أو يرجــع المعيــر وفــي المطلقــة ال يفعــل المؤق

  .ذلك إال مرة واحدة
  .ح له بالتجديد مرة بعد أخرىفإن قلع ما بناه أو غرسه لم يكن له إعادته إال بإذن جديد إال إن صر * 

قلــع مجانــا وكلــف تســوية األرض كالغاصــب فــي حالــة  فــإن فعــل عالمــا أو جــاهال برجوعــه أو بعــد انقضــاء المــدة
  .العلم وكذلك ما نبت بحمل السيل إلى أرض غيره في حالة الجهل

بعــد المــدة ويكــون هــذا فائــدة التأقيــت ومقابلــه يقــول فائدتــه طلــب المؤقتــة مجانــا إذا رجــع  القلــع فــي وفــي قــول لــه
  .األجرة

  



 
 

  

  :الرجوع في األرض المزروعة
  .قبل إدراك الزرع اعة مطلقا ورجع المعيروٕاذا أعاره أرضا لزر 

  .ألنه محترم وله أمد ينتظر بخالف البناء والغراس ؛أن عليه اإلبقاء إلى الحصاد :فالصحيح
  :وجهان األصحومقابل 
  .له قلعه ويغرم أرش النقص :أحدهما
  .له التملك بالقيمة في الحال :والثاني
  .وٕان لم يعتد قلعه إن لم ينقص بالقلع يال كلف القلع وكذاا يعتاد قلعه فصإن كان الزرع ممّ  :األول وعلى

ألن اإلباحة انقطعت بالرجوع فأشبه ما إذا  ؛من وقت الرجوع إلى الحصادأن له األجرة  :األصح: قيلو  والصحيح
  .أعار دابة ثم رجع في الطريق فإن عليه نقل متاعه إلى مأمن بأجرة المثل

  .رض إلى الحصاد كالمستوفاة بالزرعال أجرة له ألن منفعة األ :والثاني
  ):اإلعارة المؤقتة( :ما ُيستثنى ممما سبق

  : ننظر إن كان سبب عدم االدراك فيها الزرع ولم يدركن المعير مدة للزراعة و عيّ ل** 
 ويلزمه أيضا تسوية األرض ؛ لتقصيره،نااالمعير الزرع مجع تقصير المستعير بتأخير الزراعة قل. 
  كــأن كــان علــى األرض ســيل أو ثلــج أو نحــو ذلــك ال يمكــن معــه  ؛ولــم يقصــر بالتــأخيروٕان قصــر بــالزرع

  .الزرع ثم زرع بعد تمكنه وهو ال يدرك في المدة فالحكم كذلك
  أما إذا لم يحصل منه تقصير فإنه ال يقلع مجانا بـل يكـون كمـا لـو أعـار مطلقـا سـواء أكـان عـدم اإلدراك

  لحر أم 
  :تعيراالختالف بين الُمعير والُمس

  .كذا بكذا مدةله مالكها بل أجرتكها  وقال لمالكها أعرتنيها فقالولو ركب شخص دابة لغيره **  
إذا اختلفا بعد مضـي مـدة لمثلهـا أجـرة  المذهب علىق المالك صدَّ أو اختلف مالك األرض وزارعها كذلك فالمُ ** 

  .ألن المنافع تصح المعاوضة عليها كاألعيان ؛والدابة باقية
و اختلفا في العـين بعـد تلفهـا كـأن أكـل طعـام غيـره وقـال كنـت أبحتـه لـي وأنكـر المالـك فإنـه يصـدق بيمينـه ول** 

  .األقل منها وقيلالمسمى  وقيلالمنصوص  األصح فيفكذا هنا فيحلف على النفي واإلثبات وله أجرة المثل 
وقــد بــل غصــبت منــي  :المالــك الراكــب أو الــزارع أعرتنــي فقــال :لــو قــال المــذهب علــىيصــدق المالــك وكــذا ** 

  .ألن األصل عدم اإلذن فيحلف ويستحق أجرة المثل ؛مضت مدة لمثلها أجرة والعين باقية
  .ألن الظاهر أن تصرفه بحق ؛أن القول قول المستعير :والثاني

ال مـــن المغصـــوب ألن كـــ ؛فقـــد اتفقـــا علـــى الضـــمان بمـــا يوجـــب ضـــمان العاريـــة قبـــل ردهـــافـــإن تلفـــت العـــين * 
وهمـا مقابـل ال بأقصـى القـيم وال بيـوم القـبض أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف  األصحلكن عار مضمون والمست
  .األصح



 
 

  

ألن غريمــه ينكرهــا وأمــا المتفــق  ؛مــن قيمــة يــوم التلــف حلــف للزيــادةكثــر أبالغصــب عيــه المالــك فــإن كــان مــا يد* 
  .قوله حلف للزيادة وال يضر اختالف الجهةعليه فيأخذه بال يمين لموافقة غريمه على استحقاقه وٕاليه يشير 

مـــع أن ألن األصـــل عـــدم الـــرد  ؛لـــو اختلـــف المعيـــر والمســـتعير فـــي رد العاريـــة فـــالقول قـــول المعيـــر بيمينـــه*** 
  .المستعير قبض العين لمحض حق نفسه

  .ولو استعمل المستعير العارية جاهال برجوع المعير لم يلزمه أجرة** 
  .فإن قيل الضمان ال فرق فيه بين الجهل وعدمه

  .أجيب بأن ذلك عند عدم تسليط المالك وهنا بخالفه واألصل بقاء السلطة وبأنه المقصر بترك اإلعالم
  
  

  بحمد اهللا وبعونهتم 
 ركةبإيمان محمد .أ


