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 في الفقو اإلسالمي ُة في القروضِ الشُّروُط الجعميّ 
 )دراسة فقيّية مقارنة( 

           

 الدكتور تيسير أبو خشريف

 قسم الفقو اإلسالمي وأصولو

 كمية الشريعة

 جامعة دمشق

 ممّخصال
يشتمل ىذا البحث عمى مسائل جزئية فقيية ميمة ترد في موضوع تنظيم العالقة بين المقرض 

يشترط أحد المتعاقدين أو كالىما عند التعاقد بعض الشروط، وىي تندرج تحت ما  ِإذْ والمستقرض 
 أسماه الفقياء بـ"الشروط الجعمية". 

ومنطمق ىذا البحث ما قرره الفقياء من أن القرض عقد إرفاق وقربة، واألصل فيو منفعة المقترض، 
؛ وعميو فقد ذىبوا إلى عدم صحة أي شرط يخرج العقد وأساس مشروعيتو التعاون عمى البر والتقوى

  عن مضمونو ىذا، بل إن بعض الشروط من شأنيا أن تفسد العقد.
)وخصوصًا المقرض( من إتمام العقد إال باشتراط بعض الشروط التي قد  وقد يمتنع أحد المتعاقدين

يفسد العقد بسببيا، وقد تمغو ويصح العقد. فتكون صحيحة فيصح العقد معيا، وقد تكون فاسدة 
  ومن أىم ىذه الشروط:

ألجل أجل لسداد القرض، فا ُيحدَّدْ فقد يمتنع المقرض عن اإلقراض إذا لم  اشتراط أجل لمسداد: ــــ
يشكل عامل اطمئنان لممقرض، فربما رتََّب التزامات مالية أو عقدية معينة خاصة بو عمى مواعيد 

، ويمتد عامل االطمئنان كذلك إلى المقترض فيأمن من مطالبة المقرض برد القرض ُتحدَّدُ السداد التي 
 في أي وقت.
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اشتراط  فمنع جميور الفقياءوقد اختمف الفقياء في اشتراط األجل لسداد القرض وفق اتجاىين؛ 
ن اشُتِرَط في العقد أو متأخرًا عنو ال يمزم )بخالف سائر الديون(.  وأجاز األجل في القرض، وا 

اًل أو غير مؤجل،  المالكية فإن كان اشتراط األجل في القرض، فال مانع عندىم أن يكون القرض مؤجَّ
مؤجاًل لم يكن لممقرض أن يطمبو قبل األجل، ولكن لممستقرض أن يدفعو متى شاء قبل األجل )وىو 

 ما رجحناه في البحث(.  
ما قد يشترطو المقرض عمى المقترض من أن يسدد في غير بمد القرض. وىنا ميََّز  ــــ ومنيا:

 الفقياُء بين حالتين: 
إذا كان لممقرض نفع في ىذا الشرط، ولمسداد في غير بمد القرض مؤنة، ففي ىذه الحالة ال  :األولى

إن أصل العقد مبني عمى  ِإذْ لمقتضى العقد، فيحرم،  يصح ىذا الشرط، ويفسد القرض بو؛ ألنو منافٍ 
اإلرفاق ومصمحة المقترض، فشرط النفع فيو يخرجو عن موضوعو، فال يصح؛ ومثمو شرط أن 

 )أي المقترض( داره، أو يقضيو خيرًا مما أقرضو.  يسكنو
إذا لم يترتب عمى سداد القرض في غير بمده مؤنة، فينا أجاز الفقياء ىذا الشرط،  والحالة الثانية:

فمو أراد إرسال نفقة إلى أىمو فأقرضيا ليوفييا المقترض ليم، جاز؛ ألن ذلك يحقق مصمحة لطرفي 
 المقترض.العقد من غير ضرر أو مشقة عمى 

عمى أن  اتفق الفقياءما قد يشترطو المقرض من رد زيادة عمى القرض، ففي ىذه الحالة  ــــ ومنيا:
ىذه الزيادة غير جائزة، وأنيا مفسدة لمعقد؛ سواء كانت منفعة أو مااًل، وال فرق بين الزيادة في 

 قابمو عوض.القدر أو في الصفة؛ ألن الزيادة المشروطة تشبو الربا؛ ألنيا فضل ال ي
كما وجدنا اتفاق الفقياء عمى أن الزيادة إذا لم تكن مشروطة فبادر المقترض فردَّ أجود مما اقترض 
فال بأس. ولكن وجود عرٍف بردّْ زيادة عمى القرض أو تقديم المنفعة يجعل من تقديميا وقبوليا 

يرد القرض مع زيادة؛  مكروىًا؛ سواء كان العرف عامًا أو كان عادة معروفة لممقترض خاصة، بأن
 ألن المتعارف كالمشروط.

ولظروف استثنائية قد يرغب المقرض بالزيادة في االستيثاق لسداد دينو فيمتنع عن اإلقراض إال  ــــ
ما مع احتمال سفر أو مغادرة لمبالد من المقترض بسبب السيَّ و بشرط تقديم رىن أو ضمين بالقرض، 

عمى صحة القرض بيذا الشرط؛ سواء  اتفق الفقياءما تمر بو البالد أيام األزمات! ففي ىذه الحالة 
كان ذلك الشخص حاضرًا أو غائبًا. وقد عدَّ المالكية ىذا االشتراط مما ال يفسد بو القرض، ويمزم 

 مين يرادان لالستيثاق بالحق، وليس ذلك بزيادة، فجاز. الوفاء بو؛ ألن الرىن والض
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كما أن المقرض قد يشترط عمى المقترض أن يتعاقد معو بعقد معين )كأن يبيعو، أو يؤجره، أو ــــ 
فقد ذىب جميور  ىنا الحظنا اختالف الفقياء وفق اتجاىين؛يشاركو في تجارة، أو غير ذلك(. 

الفقياء إلى أن اشتراط المقرض عقدًا آخر في القرض مما فيو منفعة لو محرم، وىو مفسد لمعقد؛ 
وذىب الحنفية إلى ألنو شرط عقدًا في عقد، فمم يجز، كما لو باعو داره بشرط أن يبيعو اآلخر داره. 

في المسألة )حسب ما إذا تقدم وقد أوردوا تفصياًل  أن االشتراط وفق الصورة المشار إلييا مكروه،
 القرض عمى البيع، أو تأخر(. 

وقد يضطر اإلنسان أو يحتاج إلى االستقراض، ولكن ال يجد من يقرضو كونو غير معروف لدى  ــــ
من يمكن أن يقرضوه، فيمجأ إلى االستعانة بشخص أو صديق ذي جاه ليقترض لو، أو يضمنو عند 

 . المقرض مقابل مبمغ معين من المال

ببحث ىذه الجزئية وجدنا اتجاىين لمفقياء؛ فذىب الشافعية والحنابمة إلى جواز االقتراض بالجاه 
موا في المسألة فقالوا:. مقابل مبمغ معين إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة  وأما المالكية فقد فصَّ

ال حرم )وىو الراجح عندىم(،  من قال  ومن المالكيةوتعب وسفر فأخذ مثل أجر نفقة أمثالو فجائز، وا 
فمم يصرحوا بحكم المسألة في  أما فقياء الحنفيةقائل بالكراىة مطمقًا.  ومنيم بالتحريم مطمقًا،

إذا قال لو: اقترض لي من فالن  ومن ثمَّ ولكنيم ذىبوا إلى جواز أخذ األجرة عمى الوكالة،  مدوناتيم،
 مبمغ كذا ولك كذا، جاز. 

ذا لم يكن المقرض معمومًا ل ممقترض، وقال المقترض لصاحب الجاه: اقترض لي مبمغ كذا ممن وا 
 شئت، ولك مبمغ كذا، فال يصح، ويكون مقترضًا لنفسو.

لجعل عمى الضمان فال يصح؛ ألن الضمين بضمانو القرض وسداده حال عدم التزام إلى اوبالنسبة 
 المقترض صار كأنو اقترض وحصل من ذلك منفعة، فال يصح )وىو ما اتفق عميو الفقياء(. 

 وسنجد تفصيل ما سبق في ثنايا ىذا البحث. 
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 المقدمة: 
؛ سواء في اإلسالميةالشريعة  يا فيعن حكميكثر السؤال ومسائل  قضاياالظروف التي نمر بيا  أفرزت
العبادات أو أحكام األسرة أو القضاء والدعاوى والبينات أو المعامالت المالية أو غير ذلك من  أحكام

 مجاالت الحياة.
إال مما تعرضوا لو وبعضيا  ،القدامى الفقياءوبعض ىذه المسائل من المستجدات التي لم يتعرض ليا 

بالبحث والبيان  إفرادىاالظروف والتفريعات التي تنتج عن ىذا النوع من المسائل تستدعي  بيعةط أن
   ، ومنيا موضوع ىذا البحث.المجتمع أفرادأسئمة كثير من عن جانب من إجابة كافية  لموصول إلى

 : تيوخطتو، وذلك عمى النحو اآل ،و، ومنيجالبحث منطمقبيان لىذه المقدمة وفي 

   البحث:  منطمق –أواًل 
فيو أي شرط  ال يصحواألصل فيو منفعة المقترض؛ وعميو فأن القرض عقد إرفاق وقربة،  نظرًا إلى 

المتعاقدين أو  أحدَ  يجعلُ الظروف مما  بعُض  القرضِ  عقدَ قد يعتري يخرجو عن مضمونو ىذا. ولكن 
 عن األسئمة اآلتية:  اإلجابةَ  البحثُ  حاولُ . لذا الشروط بعَض  شترطُ يَ  ييماكم
 ؟ لمسداد محدد ما حكم اشتمال القرض عمى أجلـ 1
  ه؟غير بمدفي  تسميم القرض ُمقرضالط اما حكم اشتر و ـ 2
 ؟ (سواء كانت منفعة أو ماالً ) وما الحكم فيما لو اشترط المقرض الزيادةـ 3
 لضمان السداد؟ ضمينوىل يجوز لممقرض أخذ رىن أو ـ 4
ك بشرط أن تبيعني أو ضُ أقرِ  المقرض لممقترض:كأن قال ) آخر في القرض عقدط اوما حكم اشتر ـ 5

  صحة القرض؟  فيوما أثره  (،تؤجرني أو تشاركني... أو غير ذلك من العقود
  ؟ل عمى االقتراض بالجاهعْ أو ما يسمى باشتراط الجُ ، أخذ المقابل عمى االقتراض لمغيروما حكم ـ 6

 والنقاش في صفحات ىذا البحث.  درسمحل ال وأجوبتيا، وغيرىاسئمة ىذه األ

 منيج البحث:  –ثانيًا 
د من المعموم أن مناىج البحوث تختمف باختالف طبيعة البحث المراد دراستو، كما أن المناىج قد تتعدَّ 

عرض االتجاىات  من خالل المنيج المقارناتباع  مزموطبيعة ىذا الموضوع تست .في البحث الواحد
 األقرب إلى الصوابوصواًل إلى الرأي االتجاىات ىذه  وجو االستدالل بيا، ثم ُنوِقشتالفقيية وأدلتيا وأ

  .في المسألة
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 ضمن، والموازنة بينيا ل مقابمة اآلراء واألقوال بعضيا ببعضفِ غْ المنيج العام في البحث ال يُ وىكذا فإن 
لمدونات األصولية الضوابط المقررة في ىذا المجال، ولن يتأتى ىذا إال بالرجوع إلى المصادر األساسية وا

وقمت ببيان درجة الحديث إن لم يكن في أحد الصحيحين  .شروح تمك المدوناتو ، والفقيية القديمة
 متعارف عميو في المجمة.الالبحث وفق )البخاري ومسمم(، ولم أترجم لألعالم لمحاولة التقيد بحجم 

  خطة البحث: –ثالثًا 
 مباحث، وخاتمة. وذلك عمى النحو اآلتي: تةس، و يتمييدمبحث و مقدمة، : ىذا البحث من خالل ُدِرَس 

  ، وخطتو.و، ومنيجالبحث منطمقوفييا:  :المقدمة

 : أربعة مطالب وفيو: يالتمييدالمبحث 

 .ـ الشروط الجعمية القرضمن: لٍّ كالمطمب األول: تعريف 

 المطمب الثاني: مشروعية القرض وحكمو. 

 المطمب الثالث: أركان القرض وشروطو العامة.

  المطمب الرابع: الفرق بين القرض والدَّين. 

  .في القرض جلراط األاشت المبحث األول:

 ه.غير بمدفي  قرضط الُمقِرض تسميم الااشتر : المبحث الثاني

 . عمى القرضالزيادة : المبحث الثالث

 في القرض.  ضمينالمقرض أخذ رىن أو اشتراط  :رابعالمبحث ال

 آخر في القرض.  اشتراط عقد: خامسالمبحث ال

أو ما يسمى باشتراط الُجْعل عمى االقتراض )خذ المقابل عمى االقتراض لمغير اشتراط أ: دسالمبحث السا
 . (بالجاه

     ىم النَّتائج.وفييا أ: خاتمةـ ال

 ـ مصادر البحث ومراجعو. 
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 لمبحث التمييديا
 :وفيو أربعة مطالب 

 :الشروط الجعمية – القرضمن :  كلٍّ المطمب األول: تعريف 

  ًتعريف القرض:  -أوال 

اض، والقرض: اسم ومنو المقر  ،قطعو (بكسر الراء)القطع، مصدر قرض الشيء يقرضو  القرض لغة:
وسمي بذلك ألن المقرض يقطع لممقترض قطعة من ضاه، قوىو ما تعطيو لتُ . راضمصدر بمعنى اإلق

 .(2)، ويسميو أىل الحجاز سمفاً (1)مالو

 .فالن يدين دينًا، أي استقرض. ودنت الرجل: أقرضتو ض أحيانًا عمى الدين، فيقال: دانويطمق القر 

  منيا:القرض نوع من السمف، وعرفو العمماء بعبارات متعددة متقاربة المعاني،  واصطالحًا:

  .(3)عقد مخصوص يرد عمى دفع مال مثمي آلخر ليرد مثمو"" :بأنوتعريف الحنفية 

 . (4)اًل"تفضُّ  "دفع متمول في عوض غير مخالف لو ال عاجاًل؛ بأنو: تعريف المالكيةو 

 . (5)"تمميك الشيء عمى أن يرد بدلو" :الشافعية تعريفو 

، أي (7)إرفاقًا"" :في اإلقناعوزاد . (6)ويرد بدلو" ،دفع مال إلى الغير لينتفع بو" :أنوب الحنابمةوتعريف 
 ومؤدى ىذه التعريفات واحد.  المحاويج.رفقًا ب

                                                 
  11/17وتاج العروس مف جواىر القاموس، الزبيدي:  7/613( انظر: لساف العرب، ابف منظور: 1)

 3/61( مغني المحتاج، الشربيني: 2)

قولو )عقد مخصوص( أي بمفظ القرض ونحوه، وقولو )يرد  3/131( الدر المختار، الحصكفي )مع حاشية ابف عابديف عميو(: 3)
عمى دفع ماؿ( بمنزلة الجنس، وقولو )مثمي( خرج القيمي، وقولو )آلخر ليرد مثمو( خرج نحو وديعة وىبة. وانظر: درر الحكاـ شرح 

  3/36مجمة األحكاـ، عمي حيدر: 

فال يصح قرض ما ليس لو قيمة مالية يعتد بيا شرعًا، وقولو و)دفع متموؿ(   3/363( التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ،العبدري: 4)
)في عوض( أخرج دفع اليبة، وقولو )غير مخالؼ لو( أخرج السمـ والصرؼ والبيع واإلجارة والشركة، وقولو )ال عاجاًل( أي حالة كوف 

: حاشية الصاوي عمى الشرح الصغير: ذلؾ العوض مؤجاًل ال معجاًل، وقولو )تفضاًل( أي حالة كوف ذلؾ الدفع ألجؿ التفضؿ. انظر
3/611  

والػديباج شػرح المنيػاج،  3/611وانظر: نياية المحتػاج، الرممػي:  6/131( أسنى المطالب شرح روض الطالب، زكريا األنصاري: 5)
 6/361وحاشيتا قميوبي وعميرة:  6/133ابف مطير: 



                     تيسير أبو خشريف                    2012-العدد األول -32 المجمد– جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية  مجمة

 

371 

 

 .ويقابمو )دين التجارة( ما يكون أصمو نقدًا، يسمى )دين النقد(و 

  ًتعريف الشروط الجعمية:  -ثانيا 

َجَعَل الشيَء َيْجَعمو  ل لغة:عْ والجَ  .(8)الشَّْرُط لغة: ِإلزاُم الشيء والِتزاُمو في البيِع ونحوه، والجمع ُشروط
 .(9)َوَضعو ؛واجتعمو ،َجْعاًل وَمْجَعالً 

، الطالق)كالقرض، و ىي الشروط التي يشترطيا المكمف في العقود وغيرىا  :الشروط الجعميةو 
 .(10)(والوصية

 :مشروعية القرض وحكموالمطمب الثاني: 
 مشروعيتو: -أوالً 

 .(11)اإلجماعو  ،والسنة النبوية ،الكريم ثبتت مشروعية القرض بالقرآن

 :َمْن َذا الَِّذي ُيْقِرُض المََّو َقْرًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُو َلُو َأْضَعاًفا َكِثيَرًة{ } :تعالىاهلل  قول من القرآن الكريم
و األعمال الصالحة واإلنفاق في [، ووجو الداللة في اآلية أن اهلل سبحانو وتعالى شبّ 245]البقرة 

قرضًا؛  رّْ ى أعمال البِ و الجزاء المضاعف عمى ذلك ببدل القرض، وسمّ ، وشبّ ضِ قرَ بالمال المُ مو سبي
 .(12)ليأخذ عوضو ألن المحسن بذليا ليأخذ عوضيا، فأشبو من أقرض شيئاً 

 :وردت أحاديث كثيرة تدل عمى مشروعية القرض؛ منيا:  من السنة النبوية 

                                                                                                              
 3/113ابف مفمح: وانظر: المبدع شرح المقنع،  3/316( كشاؼ القناع، البيوتي: 6)

  3/316( كشاؼ القناع، البيوتي: 7)

  7/361( انظر: لساف العرب، ابف منظور: 8)

  11/111( انظر: المرجع السابؽ: 9)

  63/3( الموسوعة الفقيية الكويتية: 10)

لمختصػػػر خميػػػؿ:  والتػػػاج واإلكميػػػؿ 3/373والػػػذخيرة، القرافػػػي:  3/131( انظػػػر: رد المحتػػػار عمػػػى الػػػدر المختػػػار، ابػػػف عابػػػديف: 11)
 6/133والػديباج شػرح المنيػاج، ابػف مطيػػر:  3/61ومغنػي المحتػاج، الشػربيني:  16/633والمجمػوع شػرح الميػذب، النػووي:  3/363

واإلنصػػاؼ فػػي معرفػػة الػػراجح مػػف  3/633والمغنػػي، ابػػف قدامػػة:  6/131وأسػػنى المطالػػب شػػرح روض الطالػػب، زكريػػا األنصػػاري: 
 3/113لمبدع شرح المقنع، ابف مفمح: وا 3/163الخالؼ، المرداوي: 

  33/116( انظر: الموسوعة الفقيية الكويتية: 12)
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كرًا، فقدمت عميو إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن استسمف من رجل بَ   أن النبي  ما رواه أبو رافع أ ـ 
 فقال رباعيًا، يقضي الرجل بكره. فرجع إليو أبو رافع، فقال يا رسول اهلل، لم أجد فييا إال خياراً 

   . (13)«الناس أحسنيم قضاء ار، إن خيإياه أعطو:»ملسو هيلع هللا ىلص

أربعين ألفًا، فجاءه   عبد اهلل بن أبي ربيعة عن أبيو عن جده قال: استقرض منّْي النبي ب ـ ما رواه 
 .(14)«، إنما جزاء السمف الحمد واألداءبارك اهلل لك في أىمك ومالك» وقال: ،مال فدفعو إليَّ 

 من عيد رسول اهلل  يتعاممون بو، فيم (15)عمى جواز القرض وأجمع المسممون  .إلى يومنا ىذا 

 وتمتين، والتراحم بين أبناء المجتمع، (16)وىالتعاون عمى البر والتق :القرض مشروعيةمن  كمةُ حِ الو 
وألن فيو تفريجًا عن أخيو المسمم، وقضاء لحاجتو، وعونًا " . قال ابن قدامة:أواصر المحبة بينيم

  .(19)وىو قربة؛ ألن فيو إعانة عمى كشف كربة، (18)وىو فعل من أفعال الخير .(17)لو"

         حكم القرض )وصفو الشرعي(:   -ثانياً 
وعميو فال إثم عمى . (21)"ألنو من التعاون عمى البر والمعروف"؛(20)القرض مندوب إليو في حق الُمقِرض

  .من ُسِئل القرض فمم يقرض؛ وذلك ألنو من المعروف، فأشبو صدقة التطوع

  من و  ؛اهلل تعالى يتقرب بو اإلنسان إلىفيو مما ، (22)لمقترض)في األصل( في حق امباح وىو
 حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنيما أن رسول اهلل عمى الحدث عميو وفضمو وثوابو: دلة األ

                                                 
والَبْكػر: الثننػي   (.1311( أخرجو مسمـ في كتاب البيوع، باب مف استسمؼ شػياًا فقضػى خيػرًا منػو، وخيػركـ أحسػنكـ قضػا)، رقػـ )13)

باعي: ما أكمؿ ست   سنيف )أي طمعت رباعيتو(.  مف اإلبؿ. والَخيار: المختار الجيد. والرن

(: 1131(.  وقػػاؿ الحػػافظ العراقػػي فػػي تخػػريق اإلحيػػا) رقػػـ )3333( أخرجػػو النسػػااي فػػي كتػػاب البيػػوع، بػػاب االسػػتقراض، رقػػـ )14)
سناده حسف.   وا 

 3/316وكشاؼ القناع، البيوتي:  3/633( انظر: المغني، ابف قدامة: 15)

  3/616عميو(: ( انظر: الشرح الصغير )مع حاشية الصاوي 16)

   3/633( انظر: المغني، ابف قدامة: 17)

   3/337( انظر: المحمى، ابف حـز الظاىري: 18)

  6/131( أسنى المطالب شرح روض الطالب، زكريا األنصاري: 19)

المحتػػػاج، ومغنػػػي  3/661ونيايػػػة المحتػػػاج، الرممػػػي:  3/333والمدونػػػة، اإلمػػػاـ مالػػػؾ:  13/33( انظػػػر: المبسػػػوط، السرخسػػػي: 20)
 633والعدة شرح العمدة، المقدسي: ص 16/633والمجموع شرح الميذب، النووي:  3/61الشربيني: 

 3/616( الشرح الصغير )مع حاشية الصاوي عميو(: 21)

   3/633( انظر: المغني، ابف قدامة: 22)
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المسمم أخو المسمم ال يظممو وال يسممو، ومن كان في حاجة أخيو كان اهلل في حاجتو، ومن »قال: 
ستره اهلل يوم  يوم القيامة، ومن ستر مسمماً فرج عن مسمم كربة فرج اهلل عنو كربة من كربات 

 .(23) «القيامة

االقتراض ف. تخرجو عن حكمو األصمي )الندب( إلى أحد األحكام الشرعية األخرى وقد يعتري القرض أمور
من  وحكموقال العبدري المالكي:"، (24)أو مكروىًا أو مباحاً أو مندوبًا قد يكون محرمًا أو واجبًا واإلقراض 

باحتو ربيني عمى ونص الش. (25)"تعسر حيث ذاتو الندب، وقد يعرض ما يوجبو أو كراىتو أو حرمتو وا 
قد يجب لعارض كالمضطر ، وقد يحرم كما إذا غمب عمى ظنو أنو يصرفو في حكم االقتراض بقولو: "

الشيادات أنو أنو يصرفو في مكروه، وفي الروضة في باب  معصية، وقد يكره كما إذا غمب عمى ظنو
إنما يجوز االقتراض لمن عمم من نفسو القدرة عمى الوفاء إال أن يعمم المقرض أنو عاجز عن الوفاء، 
ظيار الفاقة عند  وال يحل لو أن يظير الغنى، ويخفي الفاقة عند القرض، كما ال يجوز إخفاء الغنى وا 

 اآلتية: ومن ذلك يتضح أن حكم القرض يحتمل الحاالت . (26)أخذ الصدقة"

 : (27)، منياحاالتفي  حرم طمب القرضي .1

و إليلمقرض أن يجيبو إذا طمب يحرم عمى اوىنا  .المال في المعاصيعمم أو ظن أنو سينفق إذا  .أ
ن عمم أو إويحرم عمييما : "شرح المنياجالديباج . جاء في سينفقو فيو المقترض وكان عالمًا بما

 . (28)"معصية ظن أنو إن أخذه ينفقو في

م المقرض بحالو، فمو ، ما لم يعممن جية ظاىرة الوفاءَ  جُ رْ لم يَ طرًا ضلم يكن المقترض مإن  .ب
 ئٍذ.اإلقراض عند

  .إن أظير المقترض فاقتو عند القرض وأخفى غناه .ج

 بخالف ذلك. إذا عمم أن المقرض إنما أقرضو لظن صالحو؛ وىو باطناً  .د

                                                 
 (.   6336( أخرجو البخاري في كتاب المقطة، باب ال يظمـ المسمـ المسمـ وال يسممو، رقـ )23)

 137-6/133( انظر: الديباج شرح المنياج، ابف مطير: 24)

  3/363( التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ: 25)

 3/661وانظر: نياية المحتاج، الرممي:  31-3/61( مغني المحتاج، الشربيني: 26)

 3/661( انظر: نياية المحتاج، الرممي: 27)

 6/133( الديباج شرح المنياج، ابف مطير الحكمي: 28)
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ومن تمزمو  أىمو وعيالو وأإليو لنفقة عمى نفسو  مضطراً المقترض إذا كان  يجب طمب القرض .2
وىنا سواء عمم من نفسو القدرة عمى السداد أو لم يعمم، غير ذلك،  ، بشرط أال يكون لو سبيلٌ نفقتو
يجد المقترض غيره فيجب عميو اإلقراض ، إال إذا تعين عميو األمر بأن لم لممقرض أن يجيبو يندب

  في ىذه الحالة.

 الحاجة إلى اإلنفاق أو االقتراض(.)وقد يتحول الواجب في حق المقترض إلى مندوب بحسب مقدار 

، وتزول الكراىة إذا لم يجد سبياًل من نفسو العجز عن الوفاءالمقترض إذا عمم  ضقر يكره طمب ال .3
 والمقترض(المقرض ا )أو ظن اأيضًا إن عمماالقتراض واإلقراض ويكره لقضاء حاجتو إال بالقرض. 

 . أو في مكروهفي غير مصمحة،  نفقُ سيُ  أن المال

من نفسو القدرة عمى الوفاء، وكان يريد صرف المال المقترض مباحًا إذا عمم  طمب القرض يكون .4
إنما يجوز " قال الشيخ  زكريا األنصاري: .في مباح؛ وىنا تبقى إجابتو في حق المقِرض مندوبة

ال لم يجز إال أن يعمم المقرض أنو عاجز عن الوفاء"االقتراض لمن عمم من نفسو    .(29)الوفاء، وا 

فيكون مباحًا ال  ،إذا دفع إلى غني بسؤال من الدافع مع عدم احتياج الغني إليوومن صور اإلباحة: 
مستحبًا؛ ألنو لم يشتمل عمى تنفيس كربة، وقد يكون في ذلك غرض لمدافع كحفظ مالو بإحرازه في ذمة 

 .(30)المقترض

 الوجوب والكراىة السابقة. الحرمة و ويباح كذلك فيما عدا حاالت 

 :مةالعا وشروطأركان القرض و المطمب الثالث: 
واشترط العمماء شروطًا لكل ض. والمال المقرَ ، العاقدان، والصيغة :لمقرض أركان كسائر العقود، وىي

 فر في كل ركن. ابيان موجز لمشروط التي يجب أن تتو وفي ىذا المطمب ركن منيا، 

ال يصح القرض إال من جائز التصرف؛ ألنو عقد  :(31) ض(ض والمقترِ اقدان )المقرِ الع -الركن األول
  عمى المال، فمم يصح إال من جائز التصرف كالبيع.

                                                 
  6/131( أسنى المطالب شرح روض الطالب: 29)

 3/661( انظر: نياية المحتاج، الرممي: 30)

 3/373والػػذخيرة، القرافػػي:  7/313وبػػدااع الصػػنااع، الكاسػػاني:  3/33( انظػػر: درر الحكػػاـ شػػرح مجمػػة األحكػػاـ، عمػػي حيػػدر: 31)
والمغنػػي،  16/633والمجمػوع شػرح الميػذب، النػووي:  6/131وأسػنى المطالػب، زكريػػا األنصػاري:  3/661ونيايػة المحتػاج، الرممػي: 

   3/633ابف قدامة: 
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، ويصح بمفظ السمف والقرض؛ لورود كالبيع في اإليجاب والقبولالقرض  :(32)الصيغة -الركن الثاني
و. أو توجد لَ بدَ  يقول: مّمكتك ىذا، عمى أن تردَّ عميَّ  لفظ يؤدي معناىما، مثل أنالشرع بيما، وبكل 

ما يدل عميو، فيو ىبة. فإن  دَ جِ قرينة دالة عمى إرادة القرض. فإن قال: ممكتك، ولم يذكر البدل، وال وُ 
 اختمفا، فالقول قول الموىوب لو؛ ألن الظاىر معو، ألن التمميك من غير عوض ىبة. 

 . أو السمم فييا يصح القرض في كل عين يجوز بيعيا :(33)المال المقَرض -الركن الثالث

 :ينِ والدَّ  ضِ رْ بين القَ  رقُ المطمب الرابع: الفَ 
تعريف الدَّين لبيان الفرق بين من  وىنا البدّ  ،ا حكمو ومشروعيتونّ قرض وبيَّ لاذكرنا تعريف سبق أن 

 .القرض والدَّين

، أو اشتغال الذمة الوصف الثابت في الذمة" أو ،(34)"ومطالب بأدائو في الذمةىو ثابت ما كل " ين:الدَّ 
سواء أكان من الحقوق المالية كثمن مبيع وأجرة دار وبدل قرض  ؛(35)"بمال وجب بسبب من األسباب

ونصت المادة وعوض إتالف وأرش جناية، أم من الحقوق غير المالية، كصالة فائتة وزكاة وصيام. 
 .(36)"الدين ما يثبت في الذمة" ( من مجمة األحكام العدلية عمى أن:158)

القرض ىو أن يقرض الدراىم والدنانير أو شيئًا مثميًا يأخذ مثمو في ثاني الحال، والدين ىو أن يبيع لو و 
 . (37)إلى أجل معموم مدة معمومة شيئاً 

  َّفي األموال يراد بو المعامالت المؤجمة ين في القرآن الكريمولفظ الد.  

 ي لقول النب ؛فيراد بو أحيانًا العموم والشمول لجميع حقوق اهلل وحقوق العباد ويةنبوأما في السنة ال
  فدين اهلل أحق أن نعم، »قضاء صوم شير عن أمو التي توفيت: لمرجل الذي سألو عن

 .(38)«يقضى

                                                 
 3/377والػػذخيرة، القرافػػي:  7/313وبػػدااع الصػػنااع، الكاسػػاني:  3/33( انظػػر: درر الحكػػاـ شػػرح مجمػػة األحكػػاـ، عمػػي حيػػدر: 32)

 3/316وكشاؼ القناع:  3/31ومغني المحتاج، الشربيني: 3/661ونياية المحتاج، الرممي: 

 3/163واإلنصاؼ، المرداوي:  6/361وحاشيتا قميوبي وعميرة:  3/363( انظر: التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ: 33)

    111وانظر: المعامالت المالية المعاصرة، د. وىبة الزحيمي: ص 3/313( المنثور في القواعد، الزركشي: 34)

    6/331( الموسوعة الفقيية الكويتية: 35)

     1/163( درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ، عمي حيدر: 36)

 3/333( الفتاوى اليندية: 37)
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عند  ا جموساً كنَّ » :عنو قال اهلل ة بن األكوع رضيسممفقد روى  د يراد بو المال الثابت في الذمة،وق
فيل ترك » :قال ،ال :قالوا «؟ىل عميو دين» :ملسو هيلع هللا ىلص فقال ،عمييا صلّْ  :إذ أتي بجنازة فقالوا النبي 
ىل عميو » :قال .عمييا يا رسول اهلل صلّْ  :فقالوا ،ثم أتي بجنازة أخرى ،فصمى عميو ،ال :قالوا «؟شيئاً 
 صلّْ  :ثم أتي بالثالثة فقالوا ،فصمى عمييا،قالوا ثالثة دنانير  «؟فيل ترك شيئاً » :قال ،نعم :قيل «؟دين

صموا عمى » :قال ،ثالثة دنانير :قالوا «؟فيل عميو دين» :قال ،ال :قالوا «؟ىل ترك شيئاً » :قال ،عمييا
 . (39)«فصمى عميو ،دينو عميو يا رسول اهلل وعميَّ  صلّْ  :قال أبو قتادة .«صاحبكم

وأطمق الفقياء الدين بحسب الوارد في السنة النبوية؛ إما بصفة العموم: وىو كل ما يثبت في الذمة، 
  من حقوق اهلل تعالى، أو من حقوق العباد. 

ما بصفة الخصوص ام؛ أي إن : وىو ما يثبت في الذمة بسبب عقد أو قرض أو استيالك أو تحمل التز وا 
  . (40)حقوق العباد الدين ىنا: ما يثبت في ذمة المدين من

 دين،المؤجل بيع مالثمن و فالمير المؤجل دين،  أن كل ما ثبت في الذمة لمغير يسمى دينًا؛ :والخالصة
    .(41)"اً والدية دين، والقرض دين أيضًا، "فكل قرض دين، وليس كل دين قرض

وذلك قبل التفصيل في حكم اشتراط األجل في  ،وقبل أن أغادر مصطمح الدين سأذكر حكم تأجيل الديون
   .القرض

 مشروعية تأجيل الديون: 

 أجاز الفقياء تأجيل الديون، واستدلوا عمى ذلك بالقرآن الكريم والسنة النبوية واإلجماع. 

  :َأَجٍل ُمَسمِّى َفاْكتُُبوُه{}َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَداَينُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى فمن القرآن الكريم: قولو تعالى 
ن كانت ال تدل عمى جواز تأجيل سائر الديون، إال أنيا تدل عمى أن من [ فيذه اآلية، 282البقرة] وا 

 . (42)، وىو ما نقصده ىنا من االستدالل بيا عمى مشروعية األجلالديون ما يكون مؤجالً 

                                                                                                              
، رقـ )38) ، باب مف مات وعميو صـو  (. 1133( أخرجو البخاري في كتاب الصـو

 (.  6631( أخرجو البخاري في كتاب الحواالت، باب إذا أحاؿ ديف الميت عمى رجؿ جاز، رقـ )39)

   113-111( انظر: المعامالت المالية المعاصرة، د. وىبة الزحيمي: ص40)

 363( الفروؽ المغوية، العسكري: ص41)

 6/61( انظر: الموسوعة الفقيية الكويتية:42)
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  أن رسول اهلل : »عن السيدة عائشة رضي اهلل عنياما روي  النبوية: السنةمن و  اشترى من
يدل عمى مشروعية تأجيل  . فالحديث (43)« لو من حديد إلى أجل ، ورىنو درعاً  ييودي طعاماً 

 .األثمان

  أجمعت األمة عمى جواز تأجيل الديونو.  

 :اشتراط األجل في القرضالمبحث األول: 
فيو قد يكون ن لمسداد معيَّ األصل في القرض حاجة المستقرض، وىو من عقود التبرعات، وتحديد أجل 

ألجل التجارة مثاًل وىو يغمب عمى ظنو إمكانية السداد في وقت  اإلنسان قد يستقرض. ولكن مشقة
  .لمسداد جلأ ُيحدَّدُ عن اإلقراض إذا لم المقرض ، ومن جية أخرى قد يمتنع معين

فالتحديد يشكل عامل اطمئنان لو عمى السداد، وربما يرتب التزامات مالية معينة خاصة بو عمى مواعيد 
يأمن من مطالبة المقرض قبل حمول  ِإذْ إلى المقترض  أيضاً  ، ويمتد عامل االطمئنانُتحدَّدُ السداد التي 

 .المحدد األجل

 ؟ العقد فيحكم اشتراط أجل لسداد القرض، وما أثر ذلك فما 

 : اتجاىيناختمف الفقياء في ىذه المسألة عمى 

جواز عدم  ذىبوا إلى فقد (:(46)والحنابمة (45)والشافعية (44)جميور الفقياء )الحنفية اتجاه –األول 
ن اشتُ  ، وال فرق بخالف سائر الديونفي العقد أو متأخرًا عنو ال يمزم،  ِرطَ اشتراط األجل في القرض، وا 

 "يجوز تأجيل كل دين غير دين القرض قال الزيمعي:. (47)القرض أو قبمو بين أن يؤجل بعد استيالك
تأجيل القرض باطل؛ " وفي درر الحكام شرح مجمة األحكام:. (48)". وفي دين القرض ال يجوز التأجيل..

                                                 
 (.  1313( أخرجو مسمـ في كتاب البيوع، باب الرىف وجوازه في الحظر والسفر، رقـ )43)

والفتػاوى الينديػة:  3/136والبحر الرااؽ، ابف نجػيـ:  3/33وتبييف الحقااؽ، الزيمعي:  7/313( انظر: بدااع الصنااع، الكاساني: 44)
 6/663والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابف عابديف:  3/13ودرر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ، عمي حيدر:  3/616

والػػنجـ  3/631ونيايػػة المحتػػاج، الرممػػي:  3/37يتمػػي: وتحفػػة المحتػػاج، الي 16/633( انظػػر: المجمػػوع شػػرح الميػػذب، النػػووي: 45)
 3/333والبياف في مذىب اإلماـ الشافعي، العمراني:  3/337والحاوي الكبير:  3/633الوىاج، الدميري: 

ومطالػػػػب أولػػػػي النيػػػػى،  6/116ودقػػػػااؽ أولػػػػي النيػػػػى لشػػػػرح غايػػػػة المنتيػػػػى، البيػػػػوتي:  3/637( انظػػػػر: المغنػػػػي، ابػػػػف قدامػػػػة: 46)
 633والعدة شرح العمدة، البيا) المقدسي: ص 3/633: الرحيباني

 3/616( انظر: الفتاوى اليندية: 47)

 3/33( تبييف الحقااؽ، الزيمعي: 48)
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سواء عقد القرض مؤجاًل أو أجل بعد القرض، وسواء كان التأجيل قبل استيالك القرض أو بعد 
 .  (49)القرض عمى ىذه الصورة معجاًل"استيالكو، ويكون 

ن أجل  جاء في المغني:و  لم يصر مؤجاًل  ، وكل دين حل أجموالقرض لم يتأجل وكان حاالًّ "وا 
، ولممقرض المطالبة ببدلو في الحال؛ ألنو سبب يوجب رد المثل في المثميات، فأوجبو حااًل (50)بتأجيمو"

 .(51)وال يفسد القرض بفساد الشرط كاإلتالف.

 أما الشرط األول: فيو إطالق القرض حاالً " القرض فقال: ةضمن شروط صح ذلكوقد ذكر الماوردي 
  .(52)"وقال: قد أقرضتك مائة درىم إلى شير لم يجز من غير أجل مشروط فيو، فإن شرط فيو أجالً 

 :(53)اشتراط األجل بين حالتينالشافعية في ميز وقد 

 : ( والمقترض مميءبٍ يْ نَ  نِ مَ في اإلقراض )كزَ صحيح إن كان لممقرض غرض  األولى:الحالة 

أن يقرضو شيئًا ليعطيو إلى وكيمو في غير تمك البمد؛ ليأمن خطر الطريق، وتتوفر عميو تيا: وصور 
 مؤنة الحمل، فذلك منفعة.  

 قال الييتمي؛ ألن في ذلك جر منفعة لممقرض. ؛ ىمعندالوجيين يفسد العقد في أصح  ي ىذه الحالةف
ن كان ( لممقرض غرض )"في تحفة المحتاج: كزمن نيب( والمقترض مميء )فكشرط( رد )صحيح ) وا 

 .(54) "عن مكسر( فيفسد العقد )في األصح(

  كالتأجيل بغير عوض، فيمغو الشرط ويصح العقد. نووالوجو الثاني: أ

يمغو ينا ف، والمقترض غير مميء: في اإلقراضصحيح لممقرض غرض  لم يكنإن وأما الحالة الثانية: 
أجاًل، فيو كشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن لممقرض ولو شرط " قال النووي: ، ويصح العقد؛الشرط
 . (56)في اإلرفاق بجر المنفعة لممقترضألنو زاد  ؛ألن في ذلك رفق بالمقترض، فيصح العقد؛ (55)غرض"

                                                 
 3/13( درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ، عمي حيدر: 49)

 3/637( المغني، ابف قدامة: 50)

  6/116( انظر: دقااؽ أولي النيى لشرح غاية المنتيى، البيوتي: 51)

 3/337الحاوي الكبير ، الماوردي:  (52)

  3/633والنجـ الوىاج، الدميري:  6/171( انظر: الديباج شرح المنياج: 53)

    3/33( تحفة المحتاج: 54)

    631( منياج الطالبيف: ص55)

 3/631ونياية المحتاج، الرممي:  3/33( انظر: تحفة المحتاج، الييتمي: 56)
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. "ويسن الوفاء بالتأجيل ونحوه؛ ألنو وعد (57)بحالالعقد( ال يمزم األجل وفي ىذه الحالة )حالة صحة 
 . (59)ويسن الوفاء باشتراط األجل، كما في تأجيل الدين الحال"" وفي نياية المحتاج: .(58)بخير"

 : بما يأتي جميور الفقياء استدلو 

ن اشترط مائة شرط»:حديث النبي  .1 . (60)«من اشترط شرطًا ليس في كتاب اهلل فيو باطل، وا 
 ليس في كتاب اهلل تعالى، فكان باطاًل. الحالّْ وتأجيل 

   :(61)وجيينمن بين القروض وسائر الديون ىناك فرق  .2

ال يممكو من ال يممك التبرع؛ فمو لزم فيو األجل لم يبق ، و ، يقابمو عوضعأن القرض تبرّّ  -أحدىما
"ألن المطالبة )بغير دين القرض(حقو فمو أن  قال الزيمعي: .؛ فيتغير المشروط، بخالف الديونتبرعاً 

  .  (62)فأولى أن يممك إسقاطيا مؤقتًا بالتأجيل ،يؤخره، فيممك إسقاطيا باإلبراء

سمك بو بو مسمك العارية، واألجل ال يمزم في العواري، والدليل عمى أنو ي كُ سمَ أن القرض يُ  -والثاني
 مسمك

أو يسمك بو مسمك  (وىي تمميك الشيء بمثمو) بو مسمك المبادلة كَ سمَ إما أن يُ  العارية أنو ال يخمو؛
 .العارية

؛ ألنو تمميك العين بمثمو نسيئة، وىذا ال يجوز؛ فتعين أن يكون عارية؛ )المبادلة( ال سبيل إلى األولو 
ن كان يرد بدلو في الحقيقة،  فجعل التقدير كأن المستقرض انتفع بالعين مدة، ثم رد عين ما قبض، وا 

 .رد، العين بخالف سائر الديون عل رد بدل العين بمنزلةوج

ً، والتأجيل تبرع منو ووعد، فال يمزم الوفاء بو، كما لو أعاره أن الحنابمة: ومن أدلة  .3 الحق يثبت حاالَّ
 .(64)، كما أن اإللزام بشرط تأجيل القرض يتنافى مع مقتضى العقد(63) شيئاً 

                                                 
  3/633( انظر: النجـ الوىاج، الدميري: 57)

  6/171( الديباج شرح المنياج ابف ُمطير: 58)

 3/631( نياية المحتاج، الرممي: 59)

 (.6133( أخرجو البخاري في كتاب البيوع، باب البيع والشرا) مع النسا)، رقـ )60)

 6/663والعقود الدرية، ابف عابديف:  7/313( انظر: بدااع الصنااع، الكاساني: 61)

ف كانت يسػيرة  كالتججيػؿ إلػى الحصػاد، ( ولو أجمو إلى أجؿ مجي62) وؿ ينظر: فإف كانت الجيالة فاحشة كيبوب الريح، ال يصح. وا 
 3/33جاز . انظر: تبييف الحقااؽ، الزيمعي: 

 3/637( انظر: المغني، ابف قدامة: 63)
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 .(65)يحتمل الزيادة والنقصان في عوضو األجل يقتضي جزءًا من العوض، والقرض ال .4

يجوز أن  ذىبوا إلى جواز اشتراط األجل في القرض، فقالوا: فقد ؛(66)المالكية : ويمثموالثاني االتجاه
 .يكون القرض مؤجاًل، وغير مؤجل، فإن كان مؤجاًل لم يكن لممقرض أن يطمبو قبل األجل

كان عينًا؛ ألنو إنما أقرضو لمجرد منفعة مستقرض أن يدفعو متى شاء قبل األجل إذا ولكن لم
المستقرض، وال يكون ذلك منفعة لممقرض، ولو كان لو أن يبقيو في ذمة المستقرض إلى األجل لكان 

  في ذلك وجو منفعة يمنع صحة القرض. فإن أطمق ولم يؤجل ضرب لو أجل مثمو.

فالمستقرض )ومثمو المستعير ( آمن من وعمى ىذا القول " وقد عقَّب ابن القيم عمى رأي المالكية بقولو:
 . (67)غدر المقرض غني عن الحيمة؛ لمزوم األجل"

 .  (68)«المسممون عند شروطيم: » بحديث النبي واستدل أصحاب ىذا االتجاه

 : فييا اجحُ الرّ و  المسألةِ  مناقشةُ 
  رض. كما تمن عقود التبرعات، فيقوم عمى اإلرفاق وجمب المنفعة لممقاألصل في القرض أنو

ْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة  }قال تعالى:  ،والنظرة إلى الميسرة حال اإلعسار ،أنو قائم عمى نفي الحرج والمشقة َواِ 
   [.282َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة { ]البقرة

 مناقشة اتجاه الجميور: 

 قولمو لزم فيو األجل لم يبق تبرعًا...". ىذا ال يتعارض مع ف" :حنفية ضمن ما استدلوا بوقول ال .1
عند حمول األجل وجب عمى  المالكية القائل بجواز تحديد األجل؛ ألن المقترض إن عجز عن السداد

إال  ممزمًا لممقترضالشرط . وبالنتيجة فال يكون ؛ لقولو تعالى: } َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة {المقرض إنظاره
  إذا كان موسرًا عند األجل.

ازل عن حقو في نمعناه أن الشرع ال يمزم المعير بالت، واألجل ال يمزم في العواري"" قول الحنفية: .2
 يمنعو أن يتنازل عن ىذا الحق إن شاء. المطالبة برد العارية لزمن محدد، ولكن ال 

                                                                                                              
  3/633: ومطالب أولي النيى، الرحيباني 6/116( انظر: دقااؽ أولي النيى لشرح غاية المنتيى، البيوتي: 64)

   16/633( انظر: المجموع شرح الميذب، النووي: 65)

   3/13( انظر: المنتقى شرح الموطج، الباجي: 66)

 3/631إعالـ الموقعيف، ابف قيـ الجوزية:  (67)

 (.6676( أخرجو البخاري في كتاب اإلجارة، باب أجر السمسرة، رقـ )68)
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في المطالبة برد القرض ألجل محدد، وكذلك في القرض، فالشرع ال يمزم المقرض أن يتنازل عن حقو 
يندبو إلى ذلك؛ ألنو زيادة إرفاق بالمقترض.  نازل عن ىذا الحق إن شاء، بل قديمنعو من الت  ولكن ال

 عدم إلزام الشرع بالتأجيل ال يعني المنع من ذلك.   وعميو: فإن

ً..".قول  .3 ن أجل القرض لم يتأجل وكان حاالَّ يناقش بأن ىذا الحمول لمقرض  الحنابمة في المغني:" وا 
رض المطالبة لممقمبني عمى يسر المقترض؛ فإن كان معسرًا )وىو الغالب( وجب إنظاره. وقوليم:" و 

 ببدلو في الحال" يجاب عميو بأن لو كذلك االشتراط بعدم المطالبة ألجل محدد. 

، أو لو غرض )إن لم يكن لممقرض غرض صحيح في اإلقراض قول الشافعية في الحالة الثانية .4
لماذا نمغي تنازل المقرض عن حقو نقول فيو:  ".يمغو الشرط، ويصح العقد:"والمقترض غير مميء(

. وقد عمل الشيخ الحكمي في ما مع وجود منفعة لممقترض بالتأجيلسيَّ والفي المطالبة ألجل محدد؟ 
بقولو:" ألنو زاد في الديباج شرح المنياج" تصحيح اإلمام النووي لمعقد في ىذه الحالة " كتابو

صحيح الشرط أسيل من ". فمماذا ال نصحح الشرط ليذا السبب، وتجر المنفعة لممقترضاإلرفاق ب
ويسن الوفاء " في شرحو لمنياج اإلمام النووي: ميريّ تصحيح العقد؟ يضاف إلى ىذا ما قالو الدَّ 

 جوب الوفاء بالوعد. ؛ ألنو وعد بخير"، يؤيد ىذا أن نصوص الشريعة جاءت بو بالتأجيل ونحوه

ً، والتأجيل تبرع منو ووعد، فال يمزم الوفاء بو"، " الحنابمة: قول .5 الحقيقة أن الحنابمة الحق يثبت حاالَّ
، إال أنيم قالوا ال يمزم الوفاء بو. ويمكن التوفيق هتحديد اشتراط األجل و بقوليم ىذا لم يمنعوا من

المالكية في المسألة بأن الوفاء بالوعد يصبح ممزمًا إذا ترتب عميو ضرر  قوليم وقولبين 
 بالوفاء قبل األجل.  بالمقترض من خالل مطالبتو

، القرض سداداشتراط تحديد أجل لاتفاق أطراف العقد عمى صحة  إلى ترجيحىذه المناقشة  ونخمص من
 ؛ لما يأتي:يكون األجل ممِزمًا قضاًء وديانةو 

يمتزم برد المثل، ويجب عميو الرد فورًا عند الميسرة،  شقة لوجب تحديد األجل؛ ألن المقترضلوال الم .أ
   الميسرة عند أجل محدد، فال مانع من تحديده.  وفالميسرة ىي األجل، فإن غمب عمى ظن

قد يمتنع عن اإلقراض إن لم المقرض ؛ ألن مشروعية القرض لمحكمة من تحديد األجل فيو مصمحة .ب
 األجل. ُيحدَّدِ 

، وىذا ال يتناقض مع مبدأ ، كما في سائر الديونفيجوز تأخير المطالبة بو ،التأجيل حق المقرض .ج
  .التعاقد، وعميو فمممقرض أن يمزم نفسو بالتبرع، كما أن الناذر يمزم نفسو بالنذر
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ن  (عند المالكية)الفائدة األساس  .د من تحديد األجل ىي عدم مطالبة المقرض بالدين قبل األجل، وا 
العقد  فيقرض، وىي زيادة في اإلرفاق، فال تؤثر ستكان المقترض موسرًا؛ وىذا فيو منفعة لمم

 المبني أصاًل عمى اإلرفاق. 

اشتراط تحديد أجل لسداد  يؤيد ما ذىبنا إليو وجود فروع فقيية كثيرة ذكرىا الفقياء يصح فيياـ أخيرًا 
 لقرض ويمزم؛ منيا:ا

، فإنو تنفذ وصيتو من -مثالً –إذا أوصى بأن يقرض من مالو بعد موتو فالنًا مبمغ كذا إلى سنة  .1
"التأجيل  ؛ جاء في درر الحكام:(69)الثمث، ويقرض من مالو، وليس لورثتو أن يطالبوا قبل السنة

حد بأن يؤدي إلى فالن كذا مبمغًا قرضًا مؤجاًل مدة لمقرض بطريق الوصية الزم، وذلك لو أوصى أ
؛ ألنو وصية بالتبرع، والوصية يتسامح فييا ما ال يتسامح في (70)كذا، كان ىذا التأجيل الزمًا"

 .(71)لموصي، فيي تجوز بالخدمة والسكنى وتمزمإلى اغيرىا نظرًا 

 أحد من آخر مبمغًا فأحال ذا استقرضلممحال عميو، وذلك إ )الُمقرُض( يمزم تأجيل المحال لو .2
الحوالة، فإذا أجل المحال لو  قرُض المُ  لَ بِ بالمبمغ المقروض عمى آخر وقَ  َض قرِ المُ  ُض ستقرِ المُ 
/ من 54ولزم األجل )وىو ما جاءت بو المادة / ،ممحال عميو صحبعد ذلك ل القرَض  (ُض قرِ المُ )

 . (72) مجمة األحكام العدلية

القرض مؤجاًل يثبت األجل في حق الكفيل، ولكن ال يثبت األجل  لو كفل أحد دين آخر الناشئ عن .3
 .(73)في حق األصيل

 .(74)فأوصى أن يؤجل سنة، صح ولزم آخرقرض عمى  شخصإذا كان ل .4

ر التي يمزم فييا األجل في بعض الصو من  ابن قيم الجوزية في كتابو إعالم الموقعين هذكر ما  .5
 : (75)منياو  القرض،

                                                 
والفتػاوى الينديػة:  3/33وتبييف الحقااؽ، الزيمعي:  7/313وبدااع الصنااع، الكاساني:  3/136( انظر: البحر الرااؽ، ابف نجيـ: 69)
3/616 

 3/13( درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ، عمي حيدر: 70)

 3/33( انظر: تبييف الحقااؽ، الزيمعي: 71)

 3/136( انظر: البحر الرااؽ، ابف نجيـ: 72)

  3/13نظر: درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ، عمي حيدر: ( ا73)

  3/136( انظر: البحر الرااؽ، ابف نجيـ: 74)
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عمى المقرض أنو ال َيْسَتِحقُّ ما عميو من الدين إلى مدة كذا وكذا، وال أن ُيْشِيَد المستقرض  .أ
 يستحق المطالبة بتسميم العين إلى مدة كذا وكذا.

 أن يستأجر منو العين إلى مدة معينة ثم يبرئو من األجرة.  .ب

 أن يشتري من المقرض شيئًا ما بمبمغ القرض ثم يكتبو مؤجاًل من ثمن مبيع قبضو المشتري؛ فإنو .ج
 ال يتمكن من المطالبة بو قبل األجل، وىذه حيمة عمى أمر جائز ال يبطل بيا حق فال تكره. 

وزيادة إذا كان فيو منفعة لممقترض  لسداد القرض تحديد األجل اشتراط وبناء عمى ىذه الفروع نجد أن
 فال مانع من اشتراطو.  ، وليس فيو غرض لممقرض،إرفاق

  :هغير بمدفي  لقرضالُمقِرض تسميم االمبحث الثاني: اشتراط 
في ذلك، فما حكم ىذا  غير بمد القرض، لمنفعة لوأن يسدد في  المقرض عمى المقترضقد يشترط 

 الشرط، وما األثر المترتب عمى اشتراطو؟

 : لتينفي ىذه المسألة نميز بين حا

مسداد في في ىذا الشرط، ول مصمحةلممقرض أن يكون األولى: الحالة 
 :بمد القرض مؤنةغير 
مزمو رد مثمو في المثمي، وي، سد القرض بوفعدم جواز ىذا الشرط، وي إلىفقياء في ىذه الحالة الذىب 
ل شرط فك" األقسام الثالثة لمشروط المتعمقة بالقرض:ىذا من  وقد عد المالكية. (76)في القيمي وقيمتو

كشرط أن يعطيو سالمًا بدل عفن، أو مسوس، أو  ؛فإنو يفسد بو القرض أدى إلى منفعة غير المتسمف
 .(77)أو غيره، فيفسد القرض بذلك..." آخر إذا كان فيو نفع لممقرض بحملشرط أن يقضيو في بمد 

                                                                                                              
  3/631( انظر: إعالـ الموقعيف، ابف قيـ الجوزية: 75)

والػػذخيرة،  3/131والمدونػػة، اإلمػػاـ مالػػؾ:  3/17والمنتقػػى شػػرح الموطػػج، البػػاجي:   1/333( انظػر: فػػتح العمػػي المالػػؾ، عمػػيش: 76)
ودقااؽ أولي النيػى،  3/337والبياف، العمراني:  3/133ورد المحتار، ابف عابديف: 137 -3/133والفتاوى اليندية:  3/331لقرافي: ا

 6/116البيوتي: 

  1/333( فتح العمي المالؾ، عميش: 77)
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ن شرط أجاًل، بخالف البيع؛ ألن البيع مكايسة يقبل شرط  عُ منَ و"يُ  اشتراط القضاء ببمد آخر، وا 
  .(78)التنمية"

 فمو استقرض الدراىم المكسورة عمى أن يؤدي صحيحاً " عمى ذلك فجاء في الدر المختار: ونص الحنفية
 . (79)"بشرط رده في مكان آخر وكذا لو أقرضو طعاماً  ،باطالً  )العقد(كان 

لو استقرض من آخر ألف درىم ببخارى عمى أن يوفيو مثميا بسمرقند أو  جاء في الفتاوى اليندية:"
 .(80)ألف درىم إلى شير عمى أن يوفيو بسمرقند، ال يجوز" استقرض ببخارى

ولو ظفر بو )أي بالمقترض( في غير محل اإلقراض بيذا الشرط ولكن قالوا: " الشافعيةمعظم ولم يصرح 
صريحًا في  ولكن جاء .(81)لما في التكميف بالمثل من الكمفة" ؛ولمنقل مؤنة، طالبو بقيمة بمد اإلقراض

وال يجوز أن يقرضو دراىم عمى أن يعطيو بدليا في بمد آخر، ويكتب لو المجموع شرح الميذب: "
 .(82)صحيفة فيأمن خطر الطريق ومؤنة الحمل"

وال يجوز اإللزام بشرط تأجيل قرض أو شرط نقص فقال البيوتي: " حكم ىذه الحالةعمى  ونص الحنابمة
أن يقضيو ببمد آخر ولحممو  كشرطو ،فيحرم ،أو شرط جر نفعاً  ،دفي وفاء؛ ألنو ينافي مقتضى العق

ن شرط أن يعطيو إياه في بمد آخر، وكان لحممو مؤنة، لم يجز": "وقال ابن قدامة .(83)"مؤنة  . (84)وا 

  :حرمة ىذا االشتراط وفساد العقدوتعميل 

فشرط النفع د مبني عمى اإلرفاق ومصمحة المقترض، عقأصل ال ألن ؛ىذا الشرط ينافي مقتضى العقد
شرط أن يسكنو )أي المقترض( داره، أو يقضيو ومثمو  لمُمقِرِض يخرجو عن موضوعو، فال يصح، فيو

 .(85)دليمنا أن أمن الطريق منفعة، وكل قرض جر نفعًا فيو ربا"جاء في المجموع: ". خيرًا مما أقرضو

                                                 
 3/331( الذخيرة، القرافي: 78)

 3/133( الدر المختار لمحصكفي )مع حاشية ابف عابديف عميو(: 79)

 137-3/133( الفتاوى اليندية: 80)

 3/633( النجـ الوىاج، الدميري: 81)

  16/633( المجموع شرح الميذب، النووي: 82)

 )بتصرؼ يسير(. 6/116( دقااؽ أولي النيى، البيوتي: 83)

 3/631( المغني: 84)

  16/633( المجموع شرح الميذب، النووي: 85)
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بن مسعود تمرًا أو عبد اهلل أعطى زينب امرأة  كان النبي  »ابن عباس رضي اهلل عنيما قال: وقد روى
فقالت  ؟شعيرًا بخيبر. فقال ليا عاصم بن عدي: ىل لك أن أعطيك مكانو بالمدينة وآخذه لرقيقي ىنالك

 في مكان، وكأن عاصم يقرضيا تمرًا (86)«؟ فيما بين ذلك كيف بالضمان :فسألتو فقال ،حتى أسأل عمر
 قال السرخسي:. (87)إلى خيبر ذلك المكانليقبض مثمو بخيبر فيسقط عن نفسو ضمان حمل التمر من 
في مكان آخر مبطل لمبيع  ومؤنةٌ  لو حملٌ  "وبو نأخذ؛ فإن ىذا إن كان بطريق البيع فاشتراط إيفاء بدلٍ 

ن كان بطريق االستقراض فيذا قرض جر منفعة،  ،)وىو مبادلة التمر بالتمر نسيئة وذلك ال يجوز(، وا 
 . (88)وىو إسقاط خطر الطريق عن نفسو ومؤنة الحمل"

، قال الحصكفي في الدر (89)إلى الكراىةفي ذلك ذىب الحنفية قد ف وىذا االشتراط من قبيل السفتجة،
نما يدفعو  قرضاً  . وصورتيا أن يدفع إلى تاجر ماالً (90)وكرىت السفتجة"المختار: " ليدفعو إلى صديقو، وا 

ليقضيو المستقرض في بمد  وقيل ىي أن يقرض إنساناً  ،ال أمانة ليستفيد بو سقوط خطر الطريق قرضاً 
  . (91)يريده المقرض ليستفيد بو سقوط خطر الطريق

مكة عمى أن ب قَ رِ ومن اآلثار الواردة في ذلك ما روي عن ابن عباس رضي اهلل عنيما أنو كان يأخذ الوَ 
عمى و فذلك مكروه،  فأما إذا كان مشروطاً  ،شرطأنو كان عن غير  وتأويل ىذا .يكتب ليم إلى الكوفة بيا

ن شرط في القرض ذلك فيو مكروه؛ ف ىذا إن أقرضو بغير شرط وكتب لو سفتجة بذلك فال بأس بو، وا 
)الحنفية والشافعية وبعض وىو رأي ، (92)ألنو يسقط بذلك خطر الطريق عن نفسو فيو قرض جر منفعة

كره العمل بالسفاتج بالدنانير  وذكر ابن عبد البر أن مالكاً  ،(93)فقياء المالكية ورواية عن أحمد(

                                                 
( مػف طريػؽ أبػي عمػيس عػف ابػف عبػاس بػالمفظ المػذكور، وقػاؿ 13333رقػـ )( أخرجو عبد الرزاؽ في المصنؼ، باب السػفتجة، 86)

 محققو العالمة حبيب الرحمف األعظمي: أبو عميس ال يروي عف ابف عباس. 

  1/113( طمبة الطمبة، النسفي: 87)

     13/33( المبسوط: 88)

  7/313( انظر: بدااع الصنااع: 89)

   3/331( رد المحتار عمى الدر المختار: 90)

( السفاتق، واحدىا سفتجة )بفتح السيف وسكوف الفا) وفتح التا) بعدىا جيـ( وعرفيا القرافي بجنيا: "البطاقة تكتب فييا آجاؿ 91)
أف يعطيو ىناؾ، خوؼ غرر  -ببمد آخر لؾ فيو ماؿ  -الديوف"، كالرجؿ تجتمع لو أمواؿ ببمد فيسمفيا لؾ وتكتب لو إلى وكيمؾ 

 3/331ورد المحتار عمى الدر المختار، ابف عابديف:  3/331الحكـ لمضرورة. انظر: الذخيرة، القرافي:  الطريؽ، وقد أجازه ابف عبد

  13/37( انظر: المبسوط: 92)

والمجموع شرح الميذب، النووي:  3/331والذخيرة، القرافي:  3/331ورد المحتار عمى الدر المختار:  13/37( انظر: المبسوط: 93)
  3/631دامة: والمغني، ابف ق 16/633
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 والدراىم ولم يحرميا، وأجاز ذلك طائفة من أصحابو وجماعة من أىل العمم، وقد روي عن مالك أيضاً 
  ال بأس بذلك، واألشير عنو كراىيتو لما استعممو الناس من أمر السفاتج.  أنْ 

عمى أن من شرط أن يكتب لو بيا سفتجة لم يجز، وروي عنو جوازىا؛ لكونيا  وقد نص اإلمام أحمد
 .(94)"والصحيح جوازه" مصمحة ليما جميعًا. قال ابن قدامة:

كان ابن الزبير  يأخذ من قوم بمكة دراىم، ثم يكتب ليم بيا إلى مصعب بن الزبير بالعراق،  وقال عطاء:
، فمم ير بو بأسًا، وروي عن عمي رضي اهلل رضي اهلل عنيما فيأخذونيا منو. فسئل عن ذلك ابن عباس
 . (95)عنو أنو سئل عن مثل ىذا، فمم ير بو بأساً 

استثنوا ما إذا عم الخوف جميع طرق المحل التي يذىب المقرض منيا إليو، فإذا كان  غير أن المالكية
 بل يندب ذلك تقديماً  ،لخطر الطريق فال حرمة في العمل بالسفتجة الخوف عمى النفس أو المال غالباً 

، كما أنو يجوز ذلك عندىم إذا كان فيو نفع لمصمحة حفظ النفس والمال عمى مضرة سمف جر نفعاً 
 أو كان المتسمف ىو الذي طمب ذلك.  ،ممقترضل

ن كان المقترض ىو الذي كتب السفتجة من غير شرط من المقرض بذلك  ؛الفقياء جاز ذلك باتفاق ،وا 
ورخص في ذلك ابن عمر  وسعيد بن  ((96)لحديث أبي رافع )السابق ذكرهألنو من حسن القضاء، 

سحاقالمسيب والحسن والنخعي والشعبي والزىري ومكحول   .(97)وقتادة وا 

بتحريم  دُ رِ الجواز بأنو مصمحة لمطرفين من غير ضرر بواحد منيما، والشرع ال يَ  وعمل الجميور
بمشروعيتيا، وألن ىذا ليس بمنصوص عمى تحريمو، وال في  َيِردُ  المصالح التي ال مضرة فييا، بل

 معنى المنصوص، فوجب إبقاؤه عمى اإلباحة. 

يس لمسداد في ىذا الشرط، ول مصمحةلممقرض أن يكون لثانية: االحالة 
 في غير بمد القرض مؤنة

 (100)والشافعية (99)والمالكية (98)الحنفيةإن لم يترتب عمى سداد القرض في غير بمده نفقة، فقد أجاز ف
جاز، وال يفسد  م، فمو أراد إرسال نفقة إلى أىمو فأقرضيا ليوفييا المقترض ليىذا الشرط (101)والحنابمة

                                                 
 3/631( انظر: المغني، ابف قدامة: 94)

 3/631( المصدر السابؽ: 95)

 7( ص96)

 63-63/63والموسوعة الفقيية الكويتية:  3/631( انظر: المغني، ابف قدامة: 97)
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ن لم يكن لحممو مؤنة، القرض بفساد الشرط. قال . و (102)جاز" نص ابن قدامة عمى ذلك بقولو:"... وا 
ال ففي مكان العقدالقرض في المكان المتفق عميو ويرد" يمي:الزح   .(103)"، وا 

نو  جاز أن يتفقا عمى القضاء حيث التقيا، وذلك أن  ،لم يكن بينيما شرط فمقيو ببمد غير بمد القرض ا 
  ىذه زيادة المقترض من غير شرط.

ن أقرضو غيرىا لم تمزمو، فإن " ونص الحنابمة عمى أنو: إذا أقرضو أثمانًا فطالبو بيا ببمد آخر لزمتو، وا 
 . (104)طالبو بالقيمة لزمو أداؤىا"

بدمشق، ثم لقيو بمكة، فطالبو بيا لزمو دفعيا إليو، ىم امثميًا، كما لو أقرضو در  لكان الماوعميو فإذا 
ن طالبو المستقرض أن يأخذىا وجب عميو أخذىا؛ ألنو ال ضرر في أخذىا. لكن إن أقرضو ط امًا عوا 

؛ ألن الطعام بمكة أغمى، فإن طالبو المستقرض لم يجبر عمى دفعو إليو بدمشق، فمقيو بمكة فطالبو بو،
، وقد رضيا ماألن المنع لحقي ؛ن عميو مؤنة في حممو، فإن تراضيا جازباألخذ لم يجبر عمى أخذه؛ أل 

 . (106)ما نص عميو الشيرازي في الميذبذاتو ، وىو (105)جميعاً 

أو مشقة  من غير ضرر مصمحة لطرفي العقدوعمل الفقياء جواز الشرط في ىذه الحالة بأنو يحقق 
 .لبناء العقد عمى الميسرة واإلرفاق ؛عمى المقترض

  :دة عمى القرضالزيا: المبحث الثالث
وقد  ،، وىذه الزيادة قد تكون مشروطة في العقدالمقترض زيادة عمى ما اقترض ردُّ قد يَ : ورة المسألةص

ردُّ زيادة  طَ رِ وما األثر المترتب عمى العقد إذا اشتُ  ؟تكون غير مشروطة. فما حكم ذلك في الشريعة
ابتداء؛ سواء كانت ىذه الزيادة منفعة )كسكنى دار، أو ركوب سيارة( أو مااًل زائدًا عمى ما اقترض، أو 

  ؟ كانت منفعة معنوية )كمنفعة بجاىو أو سمطانو مثاًل(
                                                                                                              

   3/331( انظر: رد المحتار عمى الدر المختار: 98)

  3/331( انظر: الذخيرة، القرافي: 99)

  3/633والنجـ الوىاج، الدميري:  3/337والبياف، العمراني:  6/171المنياج، ابف مطير:  ( انظر: الديباج بشرح100)

 3/611والمبدع في شرح المقنع، ابف مفمح:  3/631والمغني، ابف قدامة:  6/116( انظر: دقااؽ أولي النيى، البيوتي: 101)

 3/631( المغني: 102)

 3/171( المعتمد في الفقو الشافعي، د. محمد الزحيمي: 103)

 3/611( المبدع في شرح المقنع، ابف مفمح: 104)

 3/171( د. محمد الزحيمي: 105)

 16/633( انظر: الميذب لمشيرازي، مع شرحو المجموع: 106)
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أو لم تكن  ،كانت الزيادة عمى القرض مشروطةىل أنو يمكن التمييز  من صورة المسألة يتضح لنا
  معنا حالتان:  تميزك يوبذل كذلك.

 :ا كانت الزيادة مشروطة في القرضالحالة األولى: إذ
عمى أن الزيادة المشروطة في  (110)والحنابمة (109)والشافعية (108)والمالكية (107)الحنفية اتفق فقياء

ونقل ابن المنذر اإلجماع  ؟ماالً  مالعقد غير جائزة، وأنيا مفسدة لمعقد، سواء كانت ىذه الزيادة منفعة أ
عمى ذلك. وال فرق بين الزيادة في القدر أو في الصفة، مثل أن يقرضو مكسرة، ليعطيو صحاحًا، أو 

  . (111)نقدًا، ليعطيو خيرًا منو

إذا أقرضو دراىم غمة، عمى أن يرد عميو صحاحًا، أو الكاساني: "وقد نص الفقياء عمى ذلك فقال 
وكل قرض شرط فيو أن يزيده، فيو وقال ابن قدامة: ". (112)منفعة، لم يجز"أقرضو وشرط شرطًا لو فيو 

أتى عبد اهلل بن عمر رضي اهلل أن رجاًل »وفي الموطأ أن اإلمام مالكًا بمغو . (113)حرام، بغير خالف"
فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أسمفت رجاًل سمفًا، واشترطت عميو فضاًل مما أسمفتو. فقال عبد اهلل  عنيما

السمف عمى ثالثة  :فقال عبد اهلل بن عمر ؟قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن .فذلك الربا :بن عمرا
فمك وجو  ،و صاحبكفمك وجو اهلل، وسمف تسمفو تريد بو وج ،سمف تسمفو تريد بو وجو اهلل :أوجو

قال أرى  ؟قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن .فذلك الربا ،بطيب صاحبك، وسمف تسمفو لتأخذ خبيثاً 

                                                 
ودرر الحكػاـ  3/133ورد المحتػار، ابػف عابػديف:  13/33والمبسػوط، السرخسػي:   7/313: ( انظر: بدااع الصنااع، الكاساني107)

  3/13شرح مجمة األحكاـ، عمي حيدر: 

والفواكػو الػدواني، النفػراوي:  3/613وبمغػة السػالؾ ألقػرب المسػالؾ، الصػاوي:  331-3/361( انظر: التاج واإلكميؿ، العبدري: 108)
  3/13جي: والمنتقى شرح الموطج، البا 6/33

والمجمػػوع شػػرح الميػػذب،  3/333والبيػػاف فػػي مػػذىب اإلمػػاـ الشػػافعي، العمرانػػي:  3/337( انظػػر: الحػػاوي الكبيػػر، المػػاوردي: 109)
وأسػػػػنى المطالػػػػب شػػػػرح روض الطالػػػػب،  3/33ومغنػػػػي المحتػػػػاج، الشػػػػربيني:  3/33وتحفػػػػة المحتػػػػاج، الييتمػػػػي:  16/633النػػػػووي: 
  3/633دميري: والنجـ الوىاج، ال 6/136اإلسنوي: 

والفتػاوى الكبػرى، ابػف  3/631والمغنػي، ابػف قدامػة:  3/317وكشػاؼ القنػاع، البيػوتي:  3/131( انظر: اإلنصػاؼ، المػرداوي: 110)
 3/111والمبدع في شرح المقنع، ابف مفمح:  3/613والفروع، ابف مفمح:  131-3/131تيمية: 

 3/631( انظر: المغني، ابف قدامة: 111)

وقولػػو "غمػػة": قػػاؿ النسػػفي فػػي طمبػػة الطمبػػة:" دراىػػـ غمػػة: ىػػي التػػي تػػروج فػػي السػػوؽ فػػي الحػػوااق   7/313اع: ( بػػدااع الصػػنا112)
     1/131الغالبة": 

 3/631( المغني: 113)
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ن أعطاك دون الذي أسمفتو فأخذتو أجرت،  ،أن تشق الصحيفة فإن أعطاك مثل الذي أسمفتو قبمتو، وا 
ن أعطاك أفضل مما أسمفتو طيبة بو نفسو  .(114)«لك أجر ما أنظرتوفذلك شكر شكره لك، و  ،وا 

وال يجوز )القرض( بشرط رد صحيح عن مكسر أو : "وأوضح النووي حكم ىذه الزيادة بقولو
أما  تي يجب تحققيا لصحة القرض فقال:"ىذا ضمن الشروط الذكر الماوردي قد و  .(115)زيادة..."

ن لشرط ضربي وذكر .(116)يشترط المقرض عمى المقترض نفعًا زائدًا عمى ما اقترض" فأالَّ الشرط الثاني: 
 :(117)الزيادة عمى القرض

الربا ) كالذىب والفضة والبر والشعير(، فمتى شرط فيو زيادة  أن يكون القرض مما يجري فيو أحدىما:
ئة وعشرة، قد أقرضتك ىذه المئة بم لم يجز، وكان القرض باطاًل، سواء كانت الزيادة في القدر، كقولو:

ئة صحاح، أو كانت الزيادة في كقولو: قد أقرضتك ىذه المئة الغمة بمالصفة، أو كانت الزيادة في 
ئة عمى أن تخدمني شيرًا أو عمى أن تكتب لي بيا سفتجة إلى بمد منفعة، كقولو: قد أقرضتك ىذه المال
 ألن ىذا نفع يعود عميو لما سقط عنو من خطر الطريق. ا؛كذ

 ولثبوت الربا في ىذه الحالة.   ،عنو نيى النبي وقد  ألنو قرض جر منفعة، ؛والقرض في ىذا كمو باطل

فإن كان ما شرط من  ، كالثياب والحيوان،أن يكون القرض مما ال يجري فييا الربا والضرب الثاني:
ذا ىكقولو: عمى أن تخدمني شيرًا لم يجز، وكان قرضًا باطاًل؛ ألن ، ونفسبالقرض الزيادة ال يتعمق 

 إلى عقود المعاوضة. ةوالقرب الشرط ينقمو من اإلرفاق

ن كان إما في قدره، كقولو: قد أقرضتك ىذا الثوب بثوبين،  ؛ونفسبالقرض تعمق ما شرط من الزيادة ي وا 
   ففي صحة القرض وجيان:، كقولو: قد أقرضتك ىذا الثوب الدمشقي بثوب يمني؛ أو في صفةٍ 

عنو.  وىو قول جميور الشافعية: إنو قرض باطل؛ ألنو قرض جر منفعة، وقد نيى النبي  أحدىما:
أنو جائز؛ ألنو لما جاز مثل ىذا  :)وىو قول أبي عمي بن أبي ىريرة وأبي حامد المروذي( والوجو الثاني

ن لم يجز مثمو في القرض انصرف عن حكم القرض إلى ا  قرض. ، فصار بيعًا بمفظ اللبيعفي البيع وا 

                                                 
 وعبارتػػو: "فػػإف أعطػػاؾ أفضػػؿ ممػػا أعطيتػػو طيبػػة بػػو نفسػػو ..."، يريػػد ىنػػا أالن   3/13( الموطػػج )مػػع شػػرحو المنتقػػى لمبػػاجي: 114)

ف زاده بعد ذلؾ فإنو يزيده شػكرًا لػو،  يعطيؾ مف أجؿ شرطؾ، وذلؾ يقتضي أنو يمزمو أالن  نو قد أبطمو وتركو، وا  يطالبو بذلؾ الشرط، وا 
 3/11وال يبطؿ بذلؾ أجر ما أنظره. المنتقى شرح الموطج، الباجي: 

   631( منياج الطالبيف: ص115)

  3/337( الحاوي الكبير، الماوردي: 116)

 16/633)بتصرؼ يسير(، وانظر: تكممة المطيعي لممجموع شرح الميذب: 333-3/337اوي الكبير، الماوردي: ( الح117)
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ألنو يقتضي نقل القرض المقصود إلى بيع ليس بمقصود،  واضح الفساد؛ وىذا القول لبعض الشافعية
 ولكن لو أن المقترض رد زيادة عمى المقرض من غير شرط جاز، وكان محسنًا. 

 بما يأتي:  استدل الفقياء عمى عدم جواز ىذا الشرطو 

، (118) «رباوجو من وجوه الفيو منفعة كل قرض جر »، فقال: عن قرض جر منفعة   نيي النبي .1
ن كان خبرًا فيو ضعف إال أنو  ضعفو يجبر بمجيء معناه عن جمع من الصحابة رضي اهلل  ىو وا 

  .(119)عنيم

من أسمف سمفًا فال »ما رواه مالك عن نافع أنو سمع عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنيما يقول:  .2
من »كان يقول: رضي اهلل عنو . وبمغ اإلمام مالك أن عبد اهلل بن مسعود «يشترط إال قضاءه

ن كانت قبضة من عمف فيو ربا  .(120)«أسمف سمفًا فال يشترط أفضل منو، وا 

أتيت المدينة فمقيت عبد اهلل بن سالم رضي اهلل عنو »ما رواه سعيد بن أبي بردة عن أبيو قال:  .3
الربا بيا فاٍش، إذا كان  إنك بأرضٍ  :أال تجيء فأطعمك سويقًا وتمرًا وتدخل في بيت، ثم قال :فقال

. (121) «فإنو ربا ،فال تأخذه ،تٍّ أو حمل قَ ،أو حمل شعير  ،لك عمى رجل حق فأىدى إليك حمل تبن
والقاعدة " يدل عمى أن ىذا اإلىداء بحكم المشروط، ألنو متعارف عميو. فاشفييا  الرباوقولو: "

 أن:" المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا".

ال يقابمو عوض، والتحرز عن حقيقة  من حيث كونيا فضلألن الزيادة المشروطة تشبو الربا؛  .4
 الربا، وعن شبية الربا واجب.

 . (122)عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيو الزيادة أخرجو عن موضوعو ألن القرض .5

                                                 
( وىذا الحديث روي مرفوعػًا 11636( أخرجو البييقي في السنف الكبرى: كتاب البيوع، باب كؿ قرض جر منفعة فيو ربا، رقـ )118)

سػػناده سػاقط(، وقػػاؿ فػػي وموقوفػًا. أمػػا المرفػوع فقػػد قػػاؿ الحػافظ ابػػف حجػػر العسػق الني فػػي بمػػوغ المػراـ:" رواه الحػػارث بػػف أبػي أسػػامة وا 
"رواه الحارث بف أبي أسامة في مسنده مف حديث عمي رضي اهلل عنو، وفي إسناده سونار بف مصػعب، وىػو  3/11التمخيص الحبير: 

   بف مسعود وابف عباس.متروؾ". وأما الموقوؼ فقد روي عف عدد مف الصحابة رضي اهلل عنيـ، منيـ عبد اهلل

  6/171( انظر: الديباج شرح المنياج، ابف مطير: 119)

    3/13( المنتقى شرح الموطج، الباجي: 120)

 (.  3313( أخرجو البخاري في كتاب فضااؿ الصحابة، باب مناقب عبد اهلل بف سالـ، رقـ )121)

 3/631( انظر: المغني، ابف قدامة: 122)
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ألن المنفعة تنقمو من القربة إلى فيو حرام، لممقرض فيو منفعة  طُ شترَ كل قرض يُ والخالصة أن 
 المعاوضة، كالعبادة هلل تعالى ال يجوز أن يطمب بيا منفعة.  

 :(123)لم تكن الزيادة مشروطة في القرضالحالة الثانية: إذا 
أنو إذا عمى  (127)والحنابمة (126)والشافعية (125)والمالكية (124)الحنفية تفق فقياءافي ىذه الحالة أيضًا 

نما بادر المقترض فزاده ، أو الحصول عمى منفعة رد زيادة عمى القرض عند العقد الُمقِرُض  لم يشترط وا 
أو أزيد، أو قدم لو ىدية قبل أداء القرض أو بعده، فذلك جائز وال شيء  وأجود منعميو ما ىو رد أو 

 . فيو، بل قد يكون مستحباً 

فإن عمم أنو يعطيو ال ألجل  ،أنو إنما يعطيو ألجل القرض، أو أشكلواألفضل أن يتورع المقرض إذا عمم 
القرض، بل لقرابة أو صداقة بينيما ال يتورع، وكذا لو كان المستقرض معروفًا بالجود والسخاء 

 .(128)جاز

 .(129)"فإن قضاه أجود بال شرط جاز، ويجبر الدائن عمى قبول األجود، وقيل ال" الدر المختار:جاء في 
فال بأس  ، ولكن المستقرض أعطاه أجودىما،فأما إذا كانت غير مشروطة فيو الكاساني:"..وقال 
  .(130)"بذلك

وقال المطيعي في  .(131)... فمو رد ىكذا بال شرط، فحسن"" النووي عمى حكم ىذه الزيادة بقولو:ونص 
فرد عميو درىمين، أو درىمًا أجود منو، كأن  ا اقترض من غيره درىماً ذإ"مجموع شرح الميذب:تكممتو لم

                                                 
كماؿ حاالت المسجلة.  123)  ( ىذه الحالة ال تدخؿ ضمف الشروط الجعمية لمقرض، وذكرت ىنا لممقارنة وا 

  3/133والبحر الرااؽ، ابف نجيـ:  7/313( انظر: بدااع الصنااع، الكاساني: 124)

اإلكميػػؿ، العبػػدري: والتػػاج و  3/13والمنتقػػى شػػرح الموطػػج، البػػاجي:  3/613( انظػػر: بمغػػة السػػالؾ ألقػػرب المسػػالؾ، الصػػاوي: 125)
  6/33والفواكو الدواني، النفراوي:   3/361-331

والبيػػاف فػػي مػػذىب اإلمػػاـ الشػػافعي،  16/633والمجمػػوع شػػرح الميػػذب، النػػووي:  3/337( انظػػر: الحػػاوي الكبيػػر، المػػاوردي: 126)
 3/33ي المحتػػػاج، الشػػػربيني: ومغنػػػ 3/37وتحفػػػة المحتػػػاج، الييتمػػػي:  3/633والػػػنجـ الوىػػػاج، الػػػدميري:  333 -3/333العمرانػػػي: 

والمعتمػد فػي الفقػو الشػافعي، د. 6/171والػديباج شػرح المنيػاج، ابػف مطيػر:  6/136وأسنى المطالب شرح روض الطالػب، اإلسػنوي: 
 3/176محمد الزحيمي: 

 1/633سػػي: والعػػدة شػػرح العمػػدة، المقد 3/111والمبػػدع فػػي شػػرح المقنػػع، ابػػف مفمػػح:  3/131( انظػػر: اإلنصػػاؼ، المػػرداوي: 127)
  3/613والفروع، ابف مفمح: 

  3/133( انظر: البحر الرااؽ، ابف نجيـ: 128)

   3/133( الدر المختار، الحصكفي )مع حاشية رد المحتار عميو(: 129)

   7/313( بدااع الصنااع: 130)
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استرلينيًا، أو باع منو داره أو كتب لو بدراىمو صحيفة )كمبيالة(  مصريًا فرد عميو جنيياً  أخذ منو جنيياً 
 . (132)إلى بمد آخر من غير شرط، وال جرت لممقرض عادة بذلك، جاز"

  .(133)أخذ""ويجوز أن يرد خيرًا مما  عمى ذلك بقوليم:ونص الحنابمة 

كانت الزيادة في الصفة )كالصحاح مكان المكسرة، أو الطعام الحديث مكان العتيق( إذا  وعند الشافعية
ن كانت الزيادة في القدر )كالصاعين مكان الصاع والدرىمين مكان الدرىم( فيي  لزم المقرض قبوليا، وا 

 . (134)ىبة ال يمزم المقرض قبوليا إال باختياره

 وآثار الصحابة بأدلة من السنة النبويةالمشروطة  غيرأخذ الزيادة جواز الفقياء عمى واستدل 
 : (135)والمعقول

 فمن السنة النبوية: 

من  رسول اهلل مف تالسابق ذكره في مشروعية القرض. فقد اسحديث أبي رافع رضي اهلل عنو  .1
 :بكره. فرجع إليو أبو رافع، فقالرجل بكرًا، فقدمت عميو إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل 

أعطو إياه، إن خيار الناس أحسنيم » :ملسو هيلع هللا ىلص فقال لم أجد فييا إال خيارًا رباعيًا، يا رسول اهلل،
  .   (136) «قضاء

 . (137) «زن، وأرجح»لموازن:  -عند قضاء دين لزمو  قولو  .2

وفي رواية  .(138) «، فقضاني وزادنيفي المسجد أتيت النبي »ما رواه جابر رضي اهلل عنو قال:  .3
 .(139) «كان لي عمى النبي دين فقضاني وزادني» مسمم:

                                                                                                              
       631( منياج الطالبيف: ص131)

 16/633( المجموع شرح الميذب، النووي )بتكممة المطيعي(: 132)

   1/633العدة شرح العمدة، المقدسي:  (133)

 3/333( انظر: الحاوي الكبير، الماوردي: 134)

والحػػػاوي  6/133والػػػديباج شػػػرح المنيػػػاج، ابػػػف مطيػػػر:  3/133والبحػػػر الرااػػػؽ، ابػػػف نجػػػيـ:  7/313( انظػػػر: بػػػدااع الصػػػنااع: 135)
 1/633والعدة شرح العمدة، المقدسي:  3/333الكبير، الماوردي: 

    7و ص( سبؽ تخريج136)

 «. حديث حسف صحيح»( وقاؿ: 1313( أخرجو الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جا) في الرجحاف في الوزف، رقـ )137)

 (.    6313( أخرجو البخاري في كتاب اليبة وفضميا، باب اليبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة، رقـ )138)

 (.    713( أخرجو مسمـ، كتاب الصالة، باب استحباب تحية المسجد بركعتيف وكراىة الجموس قبؿ صالتيما، رقـ )139)
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 «إنا كذلك نزن» : فقال ،فقالوا: أرجحت ،من رجل دراىم فقضاه وأرجح لو استقرض رسول اهلل  .4
 .من باب أولى ، فإذا جاز الرجحان لو من غير شرط فكذلك صفة الجودة(140)

 حسن القضاء.    إلىالسابقة ندبو  ملسو هيلع هللا ىلصحاديث النبي من أ تفاديس

 ومن آثار الصحابة رضي اهلل عنيم:  

أن ابن الزبير  رضي اهلل عنو كان يأخذ بمكة الورق من التجار  (رحمو اهلل)عطاء ما روي عن  .1
لى الكوفة فيأخذون أجود من ورقيم. قال عطاء: فسألت ابن عباس   فيكتب ليم إلى البصرة وا 

 عن أخذىم أجود من ورقيم فقال: ال بأس بذلك ما لم يكن شرطًا.  مارضي اهلل عني

وعميو فإن المنيي عنو ىي المنفعة المشروطة، أما إذا لم تكن السرخسي بعد أن ذكر ىذا األثر: " قال
نما جزاء اإلحسان اإلحسان. وكذلك قبول  مشروطة فذلك جائز؛ ألنو مقابمة اإلحسان باإلحسان، وا 

جابة دعوت  .(141)"و ال بأس بو إذا لم يكن مشروطاً ىديتو وا 

أقرض عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو أُبي بن كعب رضي اهلل عنو عشرة آالف درىم وكانت ألُبي  .2
نخل بعجل فأىدى أُبي بن كعب رطبًا لعمر فرده عميو، فمقيو أُبي فقال: أظننت أني أىديت إليك 

 ألجل مالك؟ ابعث إلى مالك فخذه، فقال عمر ألُبي رد عمينا ىديتنا. 

أنو كان يقبل اليدايا؛ ألنو ظن أنو أىدى إليو ألجل مالو، فكان ذلك منفعة فقد رد عمر اليدية مع 
  .نو، وىذا ىو األصلالقرض، فمما أعممو أُبي أنو ما أىدى إليو ألجل مالو قبل اليدية م

ن لم قال السرخسي: " وليذا قمنا: إن المنفعة إذا كانت مشروطة في اإلقراض فيو قرض جر منفعة، وا 
بأس بو حتى لو رد المستقرض أجود مما قبضو، فإن كان ذلك عن شرط لم يحل؛ تكن مشروطة فال 

ن لم يكن ذلك عن شرط فال بأس بو؛ ألنو أحسن في قضاء الدين وىو مندوب  ،ألنو منفعة القرض وا 
 .(142)إليو"

                                                 
 (. ولـ أجد نصًا في حكمو.13333(  أخرجو عبد الرزاؽ في المصنؼ، كتاب البيوع، باب المكياؿ والميزاف، رقـ )140)

  13/37( المبسوط: 141)

الرسالة القشيرية )باب التقوى( عف أبي حنيفة رضي اهلل عنو: أنو كاف ال يجمس في ظؿ وما جا) في  13/33( المبسوط: 142)
شجرة غريمو )مدينو( ويقوؿ: كؿ قرض جر منفعة فيو ربا. فقد رده السرخسي بقولو:" والذي يحكى أنو كاف ألبي حنيفة عمى رجؿ 

ف أبا حنيفة كاف أفقو مف ذلؾ، فإف الوقوؼ في ظؿ جدار ماؿ فجتاه ليطالبو فمـ يقؼ في ظؿ جداره ووقؼ في الشمس ال أصؿ لو  أل
 13/33الغير ال يكوف انتفاعًا بممكو". المبسوط: 
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 :ومن المعقول 

  .الربا اسم لزيادة مشروطة في العقد، ولم توجدأن  .1

عبر فقياء الشافعية عن ذلك بقوليم:" ألن خير قد و  .(143)فجازت الزيادة ىنا إرفاق وزيادة إحسان، .2
  .(144)الناس أحسنيم قضاء، بل يستحب ذلك لممقترض، وال يكره لممقرض أخذه"

ولكن إذا جرى العرف برد الزيادة أو تقديم المنفعة فيكره تقديميا، ويكره قبوليا؛ سواء كان العرف عامًا 
قال  كالمشروط.أو كان عادة معروفة لممقترض خاصة، بأن يرد القرض مع زيادة؛ ألن المتعارف 

نما يحل ذلك عند عدم الشرط إذا لم يكن فيو عرف ظاىر، أما إذا كانالسرخسي: " يعرف أنو فعل ذلك  وا 
  .(145)ألجل القرض فالتحرز عنو أولى؛ ألن المعروف كالمشروط"

ن اقترض رجل من غيره درىمًا، فرد عميو درىمين أو درىمًا أجود من درىمو، أو باع قال العمراني:"و  وا 
منو داره، أو كتب لو بدرىمو سفتجة إلى بمد آخر من غير شرط، وال جرت لممقرض عادة بذلك، جاز، 

 . (146)من أصحابنا من قال: ال يجوز ذلك في أموال الربا، ويجوز في غيرىا، وىذا ليس بصحيح"و 

ذا كان بين المقرض والمقترض عادة في تبادل اليدايا قبل القرض ثم حصل القرض، فال مان من  عوا 
إال من تعودت ذلك منو قبل  ال ينبغي ىدية مديانكقال مالك: " ،(147)قبول اليدية من المقترض لممقرض

  . (148)"فال بأس بذلك ،أن تداينو وتعمم أن ىديتو إليك ليست ألجل دينك

ودليل الجواز ىنا ما رواه أنس رضي اهلل عنو، وقد سئل: الرجل منا يقرض أخاه المال فييدي إليو؟ 
إذا أقرض أحدكم قرضًا فأىدي إليو، أو حممو عمى الدابة، فال يركبيا وال » :فقال: قال رسول اهلل 

                                                 
 6/133( انظر: الديباج شرح المنياج، ابف مطير: 143)

 3/633( النجـ الوىاج، الدميري: 144)

    13/33( المبسوط: 145)

 16/633: تكممة المطيعي لممجموع شرح الميذب: وانظر 3/333( البياف في مذىب اإلماـ الشافعي، العمراني: 146)

 3/663وحاشػية الدسػوقي عمػى الشػرح الكبيػر، الدسػوقي:  3/616والفتاوى اليندية:  3/133( انظر: رد المحتار، ابف عابديف: 147)
عتمػد فػي الفقػو والم3/111والمبػدع فػي شػرح المقنػع، ابػف مفمػح:  3/313وكشاؼ القنػاع، البيػوتي:  3/33ومغني المحتاج، الشربيني: 
    3/176الشافعي، د. محمد الزحيمي: 

   3/361( التاج واإلكميؿ: 148)
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وىذا كمو في مدة القرض، فأما قال ابن قدامة: ". (149) «بينو وبينو قبل ذلكجرى يقبمو، إال أن يكون 
 . (150)بعد الوفاء، فيو كالزيادة من غير شرط"

ما لمتحريم، ويحمل عمى التحريم إذا اشترط ذلك. ونص الشافعية عمى أنو  والنيي ىنا إما لمكراىة، وا 
يجوز لممقرض قبول اليدية من المقترض من غير كراىة، وىو مذىب ابن عباس رضي اهلل عنيما، 
لكن األولى أن يتنزه عنيا، وكرىيا ابن مسعود رضي اهلل عنو. وقيل: يمتنع إقراض المشيور برد 

 .  (151)الزيادة

: )العادة المطردة ، وذلك تطبيقًا لقاعدةلو جرت عادة المقترض برد أزيد مما اقترضوال يحرم اإلقراض 
ن كان الرجل معروفاً  .(152) في ناحية، ىل تنزل منزلة الشرط( أنو إذا أقرض رد أكثر  قال العمراني:" وا 

مما اقترض، أو أجود منو .. فيل يجوز إقراضو مطمقًا؟ فيو وجيان: أحدىما: ال يصح إقراضو إال بشرط 
بالعرف، كالمعروف بالشرط. والثاني )وىو الصحيح(: أنو يجوز  مَ مِ أن يرد عميو مثل ما أخذه؛ ألن ما عُ 

 لقضاء، فال يمنع من جواز القرض.إقراضو من غير شرط؛ ألن الزيادة مندوب إلييا في ا

وأما ما كان معروفًا من جية العرف: فال يمنع جواز اإلقراض، أال ترى أنو لو جرت عادة رجل أنو إذا 
اشترى من إنسان تمرًا أطعمو منو، أو أطعم البائع من غيره، لم يصر ذلك بمنزلة المشروط في بطالن 

 . (153)"البيع منو

ن فعمو قبل الوفاء، لم يجز إال أن تكون العادة جارية  ونص ابن مفمح من الحنابمة عمى ذلك بقولو:"وا 
 .(154)بينيما بو قبل القرض"

                                                 
( مػػف طريػػؽ عتبػػة بػػف حميػػد الضػػبي عػػف يحيػػى بػػف أبػػي 6336( أخرجػػو ابػػف ماجػػة فػػي كتػػاب الصػػدقات، بػػاب القػػرض، رقػػـ )149)

فقاؿ:" ىذا  3/71في زوااد ابف ماجة:  إسحاؽ الينااي قاؿ: سجلت أنس بف مالؾ .... فذكره. وضعفو البوصيري في مصباح الزجاجة
إسناد فيو مقاؿ  عتبة بف حميد ضعفو أحمد، وقاؿ أبو حاتـ: صالح، وذكره ابف حبػاف فػي الثقػات. ويحيػى بػف أبػي إسػحاؽ الينػااي ال 

 يعرؼ حالو".   

 3/631( المغني، ابف قدامة: 150)

 3/633( انظر: النجـ الوىاج بشرح المنياج، الدميري: 151)

ومف تطبيقات ىذه القاعدة أيضًا: لو عـ في الناس اعتياد إباحة منافع الرىف لممرتيف،  13شباه والنظاار، السيوطي: ص( األ152)
 فيؿ ينزؿ منزلة شرطو حتى يفسد الرىف؟ ال يفسد. 

  3/333( البياف في مذىب اإلماـ الشافعي: 153)

 3/611( المبدع في شرح المقنع، ابف مفمح: 154)
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خيار الناس إن :» ملسو هيلع هللا ىلصما كان معروفًا من جية العرف ال يمنع جواز اإلقراض؛ ألن وصية النبي  قمت:
 ىذا العرف. تىي التي صنع (155)«أحسنيم قضاء

:" المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا" فال ينطبق عمى القرض؛ ألن العادة محكمة إذا لم تخالف وأما قوليم
 نصًا شرعيًا. 

 :في القرض ضمين: اشتراط المقرض أخذ رىن أو رابعالمبحث ال
 أحدُ  طُ شترِ قد يَ  في أماكن إقامتيم وسكنيم األشخاصقد تؤدي إلى عدم استقرار في ظل ظروف 

جارة ووكالة وكفالة وشركات  - المتعاقدين في سائر أنواع عقود المعامالت والمعاوضات من بيع وا 
زيادة في االستيثاق، ومن ىذه العقود عقد القرض، فقد يريد المقرض الجعمية  الشروطِ  بعَض  - وغيرىا

أو المقترض ما مع احتمال سفر السيَّ و ، ضمينتقديم رىن أو فيشترط الزيادة في االستيثاق لسداد دينو 
 لمبالد. فما حكم ذلك في الشريعة اإلسالمية؟  تومغادر 

 ًا بالقرض. ضمينأقِرُضَك بشرط أن تقدم لي رىنًا أو  صورة المسألة ىنا:و 

 (158)والشافعية (157)والمالكية (156)في أبواب القرض حيث اتفق الحنفية ىذه المسألةَ  الفقياءُ  ثَ حَ بَ 
 م؛ سواء كان ذلك الشخص حاضرًا أضمينبشرط تقديم رىن أو  المقيَّدعمى صحة القرض  (159)والحنابمة
  ؟كان غائباً 

د ، وحق االسترداضمينبفسخ القرض واسترداد المقروض حااًل إذا لم يقدم ال ويكون لممقرض الحق
الرىن ) يمان القرض عقد غير الزم. فمو عين؛ أل ضميناً  لممقرض موجود وثابت حتى لو أعطي

                                                 
    3( سبؽ تخريجو ص155)

والعقػػود الدريػػػة فػػي تنقػػيح الفتػػػاوى  3/617والفتػػاوى الينديػػة:   3/36( انظػػر: درر الحكػػاـ شػػرح مجمػػػة األحكػػاـ، عمػػي حيػػػدر: 156)
 1/677الحامدية، ابف عابديف: 

 7/33والتاج واإلكميؿ، العبدري:  1/333( انظر: فتح العمي المالؾ، عميش: 157)

وأسػػػػنى  16/633والمجمػػػػوع شػػػرح الميػػػػذب، النػػػووي:  3/333والحػػػاوي الكبيػػػػر، المػػػاوردي:  3/131( انظػػػر: األـ، الشػػػػافعي: 158)
والبيػػػاف فػػي مػػػذىب اإلمػػاـ الشػػػافعي،  3/33ومغنػػي المحتػػػاج، الشػػربيني:  6/133المطالػػب شػػرح روض الطالػػػب، زكريػػا األنصػػػاري: 

 3/333العمراني: 

 3/313وكشػاؼ القنػاع، البيػوتي:  3/113رح المقنػع، ابػف مفمػح: والمبػدع شػ 6/116( انظر: شرح منتيػى اإلرادات، البيػوتي: 159)
 633والعدة شرح العمدة، المقدسي: ص 3/633ومطالب أولي النيى، الرحيباني: 
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ن كان ما أتى بو خيرًا من المشروط يخير بين فسخ و  (والضمين جاء بغيرىما لم يمزم المقرض قبولو، وا 
 .(160)ضمين )كفيل(العقد وبين إمضائو بال رىن وال 

ذا أقرض الرجل الرجل عمى جواز ىذا االشتراط بقوليم:" ونص الحنفية قرضًا عمى أن يكفل بو فالن؛  وا 
 . (161)"كان جائزًا حاضرًا كان فالن أو غائبًا ضمن أو لم يضمن

ىذا االشتراط من أمثمة القسم الثاني من أقسام الشروط في القرض وىو مما ال يفسد بو  وعدَّ المالكية
)من أقسام الشروط  والقسم الثاني" القرض، ويمزم الوفاء بو، فقال القاضي عميش في فتح العمي المالك:

. وقال ابن (162)في القرض(: ما ال يفسد بو القرض ويمزم الوفاء بو، كشرط المقرض الرىن أو الحميل"
 . (163)ويجوز شرط الرىن والضمين في القرض"" مفمح:

 :(164)وقد ميز الشافعية في ىذه المسألة بين حالتين

 في القرض المثل، فينا يجوز شرط الرىن والضمين.  قُّ ستحَ أن يكون المُ  األولى:

 فيو القيمة، ففي صحة شرط الرىن والضمين ىنا وجيان:  قُّ ستحَ أن يكون المُ  والثانية:

ال يصح شرط الرىن والضمين فيو، وىذا قول من زعم أن قيمة القرض معتبرة بأكثر أحوالو من  أحدىما:
 حين القبض إلى حين التصرف، فال يصح أخذ الرىن والضمين فيو؛ لمجيالة بقيمتو. 

تبرة وقت أنو يصح أخذ الرىن والضمين فيو، وىذا عمى قول من زعم أن قيمتو مع والوجو الثاني:
عند شرطو ووقت قبضو جاز أخذ  ىذا إن عمم المقرُض والمستقرُض قدر قيمة القرضالقبض. فعمى 

ن جيال أو أحدىما لم يجز.  الرىن فيو والضمين، وا 

 واستدل الفقياء عمى جواز اشتراط أخذ الرىن والضمين بما يأتي:  

 بثالثين صاعاً ودرعو مرىونة عند ييودي  توفي رسول اهلل » عائشة رضي اهلل عنيا قالت:ديث ح .1
 وفي النبي تُ »قال:  مارضي اهلل عنيابن عباس في رواية الترمذي من حديث و . (165) «شعير من 

                                                 
 3/113( انظر: المبدع شرح المقنع، ابف مفمح: 160)

 61/163( المبسوط، السرخسي: 161)

 1/333( فتح العمي المالؾ، عميش: 162)

 3/113ابف مفمح: ( المبدع شرح المقنع، 163)

   3/333( انظر: الحاوي الكبير، الماوردي: 164)

 .(6113( أخرجو البخاري في كتاب الجياد، باب ما قيؿ في درع النبي صمى اهلل عميو وسمـ، رقـ )165)
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، فدل درعوفقد أخذ النبي طعامًا ورىن  .(166) «ودرعو مرىونة بعشرين صاعًا من طعام أخذه ألىمو
  .ألجل ذلك عمى الجواز، واختمفت الرواية، ىل أخذه قرضًا أم بيعاً 

ألن ذلك . قال الشربيني: "(167)الرىن والضمين يرادان لالستيثاق بالحق، وليس ذلك بزيادة، فجاز .2
 . (168)توثقة لمعقد ال زيادة فيو"

 .  (169)قياسًا عمى البيع ،يجوز أخذ الرىن والضمين ىنا .3

 .(170)ألن ما جاز فعمو جاز شرطو .4

من الحق لصاحب الحق، سواء كان  مما سبق يتضح أن الفقياء أجازوا أخذ الرىن والضمين لالستيثاق
 من بيع أو سمف أو غيرىما من وجوه الحقوق، وسواء ُشِرَط عند العقد، أو بعد ثبوت الحقوق. الدين 

بفسخ القرض واسترداد المقروض حااًل، ومن نصوص الفقياء في  ضمينال مَ قدَّ ولممقرض الحق إذا لم يُ 
ذا لم يوف المقترض بيا فمو الفسخ، عمى قياس ما ذكر في  ذلك قول الشيخ زكريا األنصاري:" وا 

 .(171)اشتراطيا في البيع"

 ولو عينيما )الرىن والضمين( وجاء بغيرىما لم يمزم المقرض قبولو. 

ذا جاز اشتراط أخذ الرىن ـ  القرض بعممة أخرى المقترض ، فال يجوز اشتراط أن يرد لمقرض والضمينوا 
، عمى أن ترد ما يعادل كأن يقول لو أقرضك كذا بالعممة السورية بيا؛ ترضمختمفة عن العممة التي أق

 الذىب وأذىبًا )ويكون التقدير بالدوالر ىذا المبمغ  ما يعادلىذا المبمغ بعممة أخرى )كالدوالر مثاًل(، أو 
 . ، فيذا ربا، ويتنافى مع مبدأ القرض القائم عمى اإلرفاقوقت القرض(

أن يسمّْم المقترض القرض بما يريد من العمالت أو  إذا كان يخشى انخفاض قيمة العممةولممقرض 
وزن ، واللما اقترض المقترض بالرد بعممة مماثمة الذىب أو الفضة أو غير ذلك، وفي ىذه الحالة ُيمَزم

 . ، وىكذاذىب إذا كان القرض ذىباً لذاتو من ا
                                                 

ىػذا حػديث حسػػف »(. وقػاؿ: 1613( أخرجػو الترمػذي فػي كتػاب البيػػوع، بػاب مػا جػا) فػي الرخصػػة فػي الشػرا) إلػى أجػؿ، رقػػـ )166)
 «.  صحيح

 6/171( انظر: الديباج شرح المنياج، ابف مطير: 167)

  3/33( مغني المحتاج: 168)

  6/133( انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب، زكريا األنصاري: 169)

 ( انظر: المصدر السابؽ، الموضع ذاتو. 170)

 3/313( انظر: كشاؼ القناع، البيوتي: 171)
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 :آخر في القرض عقد: اشتراط خامسالمبحث ال
إذا اشترط المقرض فينظر فيو إلى منفعة المقترض،  عقد إرفاقاألصل في عقد القرض )كما أسمفنا( أنو 

بعقد معين )كأن يبيعو، أو يؤجره، أو  مقابل إقراضو يتعاقد معوما فيو منفعة لو، كأن عمى المقترض 
  ؟وما حكم عقد القرض ؟حكم ىذا الشرط. فما (غير ذلك من العقوديشاركو في تجارة، أو 

  :اتجاىينعمى اختمف الفقياء في حكم ىذه الصورة 

يقرضو عمى أن يبيعو بيعًا معينًا، كأن عقدًا آخر في القرض )أن اشتراط المقرض  مفاده :األول االتجاه
جميور الفقياء رأي  ذاوى ،دمعقل، وىو مفسد حراممما فيو منفعة لو  (...أو يشاركو،  ،أو يؤجره
 . ((174)والحنابمة (173)والشافعية (172))المالكية

ن شرط المقرض أن يؤجره داره بأقل من أجرتيا، أو عمى أن يستأجر  دار المقرض بأكثر من المقترُض وا 
 أجرتيا، أو عمى أن ييدي لو ىدية، أو يعمل لو عماًل، كان أبمغ في التحريم. 

ن فعل يكافئو، أو يحسبو قبولو، إال أن  لممقرض ، ولم يجزمن غير شرط قبل الوفاء ذلك المقترُض  وا 
جاًل كان لو عمى سماك يكون شيئًا جرت العادة بو بينيما قبل القرض؛ لما روى األثرم أن ر  من دينو، أو

رضي اهلل  مو حتى بمغ ثالثة عشر درىمًا، فسأل ابن عباسعشرون درىمًا فجعل ييدي إليو السمك ويقوّ 
 .  (175)فقال: أعطو سبعة دراىم عنيما،

ع ألجل القرض، يحاباه في البف"إذا أقرضو وباعو  مجموع شرح الميذب:في تكممة المطيعي لموجاء 
عميو قبل  أاوكذلك إذا أجره وباعو... وىو باطل باتفاق األئمة، سواء شرطو في العقد أو تواط

  . والواجب في مثل ىذا أن يعاد كل من العقار والمال إلى صاحبو. (176)العقد"

ن شرط في القرض أن يؤجره داره، أو يبيعو  :فقالعمى ىذه المسألة  قدامةوقد نص ابن  شيئًا، أو أن "وا 
"وال يجوز شرط ما يجر نفعًا نحو أن يسكنو  وقال ابن مفمح: .(177)يقرضو المقترض مرة أخرى، لم يجز"

 .(178) داره، أو يقضيو خيرًا منو..."

                                                 
 3/663وحاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير:  6/31( انظر: الفواكو الدواني، النفراوي: 172)

 16/631( انظر: المجموع شرح الميذب، النووي: 173)

 3/111والمبدع في شرح المقنع، ابف مفمح:  3/317ي: وكشاؼ القناع، البيوت 3/631( انظر: المغني، ابف قدامة: 174)

 3/631( المغني، ابف قدامة: 175)

 16/631( المجموع شرح الميذب، النووي: 176)
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 :(179)بـ  ىذا االشتراطحرمة عمى يور واستدل الجم

وال شرطان  ،يحل سمف وبيع ال» قال: حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنيما أن رسول اهلل  .1
ئة أن يقول: بعتك ىذه الدار بمو وى.(180) «وال بيع ما ليس عندك ،وال ربح ما لم تضمن ،بيع يف

  .عمى أن تقرضني خمسين

قال . (181)شرط عقدًا في عقد، فمم يجز، كما لو باعو داره بشرط أن يبيعو اآلخر داره ألن المقرض .2
 .(182)ألنو كبيعتين في بيعة، وىو منيي عنو"" البيوتي:

وفي ومفاده أن اشتراط عقد آخر في عقد القرض وفق الصورة المشار إلييا مكروه، االتجاه الثاني: 
، فصل يتقدم القرض عمى البيع، أو أن يتأخر. فينا حالتان، فإما أن (183)المسألة تفصيل عند الحنفية

دراىم أو دنانير  ليشتري المستقرض من  إذا أقرض رجالً  ":الفتاوى اليندية جاء في. الحنفية فييما
ن لم يكن شراء المتاع مشروطاً  فيو مكروه. غالٍ بثمن  المقرض متاعاً  في القرض ولكن المستقرض  وا 

ما أحب لو  :الخصاف قالو  ،ال بأس بو :فعمى قول الكرخي اشترى من المقرض بعد القرض بثمن غالٍ 
وذكر محمد  رحمو اهلل تعالى في كتاب الصرف أن السمف  ،وذكر شمس األئمة الحمواني أنو حرامذلك. 

فيو قريب من الكراىة  ،ال أحب لو ذلك :إنما قال ،كانوا يكرىون ذلك إال أن الخصاف لم يذكر الكراىة
المستقرض إذا  :قال في كتاب الصرف قدف ،ومحمد  رحمو اهلل تعالى لم ير بذلك بأساً  ،لكنو دون الكراىة

قال شيخ اإلسالم خواىر  .فيذا دليل عمى أنو رفض قول السمف... ال بأس بو أىدى لممقرض شيئاً 
مشروطة في  عن السمف محمول عمى ما إذا كانت المنفعة وىي شراء المتاع بثمن غالٍ  لَ قِ ما نُ  :زاده

محمول عمى إذا لم تكن المنفعة وىي اليدية محمد  هر كَ وما ذَ  ،وذلك مكروه بال خالف ،االستقراض
 . ىذا إذا تقدم القرض عمى البيع ،بال خالف غير مكروهوذلك  ،في القرضمشروطة 

                                                                                                              
 3/631( المغني، ابف قدامة: 177)

 3/111( المبدع في شرح المقنع، ابف مفمح: 178)

 3/631( انظر: المغني، ابف قدامة: 179)

(،  وأبػو داوود فػي كتػاب البيػوع، 1633بػاب مػا جػا) فػي كراىيػة بيػع مػا لػيس عنػدؾ، رقػـ )( أخرجو الترمذي في كتػاب البيػوع، 180)
(. وقػػاؿ 3311(، والنسػػااي فػػي كتػػاب البيػػوع،  بػػاب بيػػع مػػا لػػيس عنػػد البػػااع، رقػػـ )3313بػػاب فػػي الرجػػؿ يبيػػع مػػا لػػيس عنػػده، رقػػـ )

 والسمؼ ىو القرض في لغة الحجاز.  «. حديث حسف صحيح»الترمذي: 

 3/631ظر: المغني، ابف قدامة: ( ان181)

 3/317( كشاؼ القناع، البيوتي: 182)

 613-3/616والفتاوى اليندية:  3/137( انظر: رد المحتار عمى الدر المختار، ابف عابديف: 183)
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ئة دينار فباع المطموب بم )وصورة ذلك( رجل طمب من رجل أن يعاممو فأما إذا تقدم البيع عمى القرض
حتى صار  ثم أقرض ستين ديناراً  بأربعين ديناراً  قيمتو عشرون ديناراً  منو المعاممة من الطالب ثوباً 

 ،فذكر الخصاف أن ىذا جائز ،لممقرض عمى المستقرض مئة دينار وحصل لممستقرض ثمانون ديناراً 
 منو شيئاً  إنسانٌ فإنو روى أنو كان لو سمع وكان إذا استقرض  (إمام بمخ)وىذا مذىب محمد بن سممة 

وكثير من المشايخ كانوا  ،ثم يقرضو بعض الدنانير إلى تمام حاجتو سمعة بثمن غالٍ  الً ن يبيعو أوَّ كا
إن كانا في مجمس واحد يكره،  :ومن المشايخ من قال ،وكانوا يقولون ىذا قرض جر نفعاً  ،يكرىون ذلك

ن كانا في مجمسين مختمفين ال بأس بو وكان الشيخ شمس األئمة الحمواني يفتي بقول الخصاف  ،وا 
  . (184)"وبقول محمد بن سممة

كان يكره أن يقول الرجل لمرجل: أقرضني فيقول: ال حتى  الشعبي أنوعن من الحنفية ونقل السرخسي 
نما أراد بيذا إثبات كراىة العينة ،أبيعك وىو أن يبيعو ما يساوي عشرة بخمسة عشر ليبيعو  ،وا 

 .(185)زيادة وىذا في معنى قرض جر منفعة المستقرض بعشرة فيحصل لممقرض

أو يتعاقد  لمقرض أن يبيعو المقترض أو يؤجره شيئاً ارأي الجميور في بطالن وحرمة اشتراط والراجح 
 يأتي: لما  وذلك ؛لممقرض فيو منفعةمعو بعقد 

 .ذكرنا من أدلة ليم في المسألةأ ـ ما 

اشتراط المقرض عمى المقترض عقد بيع أو إجارة لقاء القرض يتنافى مع ماىية القرض في الرفق  ب ـ
والقربة ، فإن كان ىذا الشرط مفسدًا عقود المعاوضة )كبعتك عمى أن تبيعني( فيو  من باب أولى 

 لمقرض الذي ال يقبل المعاوضة. مفسد 

أن يتقدم القرض عمى البيع أو أن يتأخر( فيي  التي ذكرىا الحنفية )فإمالصورة إلى ابالنسبة ج ـ 
 ؛تختمف عن الصورة التي أوردىا الجميور )أقرضتك عمى أن تبيعني أو تؤجرني( فيذا حرام قطعاً 

 واحد، وعند الحنفية األمر فيو تواطؤ قبل العقد. ألن العقدين جريا في مجمس 

 د ـ خروجًا من شبية الربا في ىذا االشتراط. 

 فروع ىذه الصورة:  ومن

                                                 
 )بتصرؼ يسير(. 3/613( الفتاوى اليندية: 184)

  13/33( المبسوط، السرخسي: 185)
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 ال أطالبك  مبمغكفإن لم أرد عميك  ،ىذا بيتيوقال اسكن ، من آخر مبمغًا معيناً و استقرض رجل ل
في  .مدة بيتوسكن ال مبمغ لممقترضفدفع المقرض ال ،واألجرة التي تجب عميك ىبة لكالبيت، بأجرة 

يريد بو )األجرة مع استقراضو منو المال فاألجرة واجبة عمى المقرض  إسقاطر كَ إن كان ذَ ىذه الحالة 
ن كان ذكر ترك األجرة قبل االستقراض أو بعده فال أجر عمى المقرض(أجر المثل  ، والبيت عنده، وا 

  .(186)الصحيح أنو يجب أجر المثل في الوجيين :وقيل .عارية

  اآلخر مدة مقام المبمغ في ذمتو، فإذا أعاد المبمغأن يعطي مبمغًا قرضًا آلخر وينتفع المقرض بعقار 
ممجموع:" وىذا دراىم بدراىم مثميا ومنفعة تكممة المطيعي لأعاد إليو العقار، فيذا حرام، جاء في 

 .(187)الدار، وىو الربا البين"

 ما يعرف بين الناس بـ"الجمعية التعاونية":  : مسألة
 الجمعية التعاونية". "عمى مسألة أقرضتك عمى أن تقرضني مسألة ما يعرف اليوم بين الناس بـ  دُ رِ ال يَ 

عمى دفع مبمغ معين شيريًا، عمى أن يأخذ المبمغ  -مثالً –و وبسام وأحمد مرٌ يتفق زيد وعَ  نأ وصورتيا:
، وفي الرابع "بسام"، وفي الشير الثالث "عمرو"منيم، وفي الشير الثاني  "زيد"كاماًل في الشير األول 

 . "أحمد"

 التكييف الفقيي لممسألة: 

إلى أصحابو ىذا األخير  المبمغ المتفق عميو لزيد عمى أن يسدده راضقبإيقوم الثالثة  في الشير األول
 خالل ثالثة أشير. 

 ًا، عمى أن يسدد خالل شيرين. َعْمر  ، ويقرض بسام وأحمدومرٍ عَ ـ يسدد زيد ل وفي الشير الثاني

 سدد خالل شير. ، ويقرض أحمد بسامًا عمى أن يعمرو لبسامو وفي الشير الثالث: يسدد زيد 

 يسدد زيد وعمرو وبسام ألحمد.وفي الشير الرابع: 

 تكون محرمة وفق قواعد المعامالت.  ومن ثمَّ أقرضتك عمى أن تقرضني، فالشرط ىنا ليس 

                                                 
 3/361( انظر: الفتاوى اليندية: 186)

  16/631( تكممة المطيعي لممجموع شرح الميذب:187)
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تكييفيا بقول كل واحد من أفراد الجمعية لفرد معين منيا: أقرضناك بشرط أن تسدد في الشير األول بل 
 لفالن، وفي الشير الثاني لفالن، وفي الثالث لفالن ... وىكذا. 

 وأما تحديد أجل السداد في القرض فقد رجحنا جوازه في المبحث األول. 

سيأخذ الجمعية في الشير الختيار الشخص الذي عة عدم جواز إجراء القر  :ومما يجب مالحظتو ىنا
إنو ال يجوز االقتراع بين شخصين بصيغة: إما أن أقرضك أو تقرضني، ففي ىذا صورة  ِإذْ  ؛األول

 الميسر؛ ألن المقرض متبرع، والمقترض منتفع. 

وىكذا عمى أساس الرفق والحاجة، فال مانع، بل ىذا ... الثالث ثم الثاني ثم الشخص األول  اختيرفإن 
  من باب التعاون عمى البر والتقوى. 

   :: اشتراط أخذ المقابل عمى االقتراض لمغيردسالمبحث السا

 :)أو ما يسمى باشتراط الُجْعل عمى االقتراض بالجاه( 
وظروف معاشية صعبة قد يضطر اإلنسان أو يحتاج إلى االستقراض، ولكن ال يجد من في حاالت كثيرة 

جاه  ذيأو صديق يمكن أن يقرضوه، فيمجأ إلى االستعانة بشخص يقرضو كونو غير معروف لدى من 
 ؟ حكم الشريعة في ىذا. فما مقابل مبمغ معين من المال أو يضمنو عند المقرض، لو، ليقترض

عند فالن بكذا، ولك عميَّ  اقترض لي مبمغ كذا أو اضمنيأن يقول شخص آلخر  صورة المسألة:
 .-مثالً  –عشرة

 لمعمماء اتجاىان في المسألة: 

جواز االقتراض بالجاه مقابل مبمغ معين قالوا ب ِإذْ (189)والحنابمة (188)الشافعية إليو ذىبما  ىو  األول:
أقرض زيدًا مئة درىم وأنا ليا ضامن،  :أما إذا قال لو وعدم جواز الضمان مقابل مبمغ معين. من المال،

ذا أقرضو من المئة خمسين درىمًا، )وال أجر لو عمى ذلك( فيذا جائز، فإذا أقرض زيدًا لزمو الضمان ، وا 
ئة درىم عشرة دنانير عوضًا عنيا، لم يمزم الضامن ضمانيا؛ مانيا ال غير، ولو أقرضو بدل الملزمو ض

 . ألنو لم يأمره بيا

                                                 
  3/331( انظر: الحاوي الكبير، الماوردي: 188)

ومطالػب أولػػي النيػػى،  3/311وكشػاؼ القنػػاع، البيػػوتي:  3/133واإلنصػػاؼ، المػػرداوي:  3/617( انظػر: الفػػروع، ابػػف مفمػح: 189)
  3/611والمبدع في شرح المقنع، ابف مفمح:  3/633الرحيباني: 
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ذا قال الرجل لغيره:  عمى حكم ىذه المسألة بقولو: نص الماورديقد و  لي مئة درىم ولك عمي  اقترض"وا 
ئة درىم من فمو أن المأمور أقرضو م. (190)وال بأس بو" ،عشرة دراىم، فيو عندنا يجري مجرى الجعالة

 مالو لم يستحق العشرة األجرة؛ ألنيا بذلت لو عمى قرض من غيره. 

ذا قال: اقترض لي مئة ولك عشرة صحَّ  :البيوتيقال و  ألنيا في مقابمة ما بذلو من جاىو، ولو قال:  ؛"وا 
إذا اقترض لغيره ولم " ونقل ابن قدامة عن اإلمام أحمد قولو: .(191)اضمني فييا ولك ذلك، لم يجز"

وىذا محمول عمى ما إذا كان . (192)ُيْعِممو بحالو، لم يعجبني. وقال: ما أحب أن يقترض بجاىو إلخوانو"
ضرارًا بو، أما إذا كان معروفًا  من يقترض لو غير معروف بالوفاء؛ لكونو تغريرًا بمال المقِرض، وا 

 .(193)مم يكرهفبالوفاء، 
، ممقترضاالقتراض بالجاه إعانة لجواز أخذ الجعل عمى االقتراض بالجاه بأن  تجاهىذا اال  وعمل أصحاب
ة الرسول، نزلوصاحب الجاه ىنا بم .(195)ألنو في مقابمة ما بذلو من جاىو فقطو  ؛(194)وتفريجًا لكربتو
 احمل لي ىذه الرسالة إلى فالن بكذا. كما لو قال لو: 

ن أداه وجب لو عمى ، فيمزمو الدين ،ضامنبأن الضمين ىنا  الجعل عمى الضمان عدم جواز واعممو  وا 
  . (196)فمم يجز ،لممنفعة اً صار القرض جارَّ  فإذا أخذ عوضاً  ،فصار كالقرض ،المضمون عنو

إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب  :(197)في المسألة فقالواموا فص ِإذْ الثاني: لممالكية، واالتجاه 
ال حرم ،وسفر فأخذ مثل أجر نفقة مثمو فجائز ومن المالكية من قال بالتحريم مطمقًا، ومنيم قائل ، وا 

  .(198)قال في منح الجميل:"وىذا التفصيل ىو الحق". مطمقاً بالكراىة 
وعمل المالكية عدم جواز أخذ األجر عمى الضمان المجرد بأن ذلك من باب أخذ األجرة عمى 

 ىذا بأن الضمان من أعمال التبرعات وليس من الواجبات. نويجاب ع ،(199)الواجب

                                                 
  3/331ظر: الحاوي الكبير، الماوردي: ( ان190)

   633( الروض المربع، البيوتي: ص191)

   3/633( المغني، ابف قدامة: 192)

   3/633( وىو ما ذىب إليو القاضي مف الحنابمة. انظر: المغني، ابف قدامة: 193)

   3/633( انظر: المغني، ابف قدامة: 194)

 3/633ومطالب أولي النيى، الرحيباني:  3/311: ( انظر: كشاؼ القناع، البيوتي195)

 3/133( انظر: اإلنصاؼ، المرداوي: 196)

وحاشػية الدسػوقي عمػػى  3/613وبمغػة السػالؾ ألقػرب المسػالؾ، الصػاوي:  1/613( انظػر: البيجػة فػي شػرح التحفػة، التسػولي: 197)
  3/663الشرح الكبير، الدسوقي: 

 3/313( منح الجميؿ، عميش: 198)

  3/663اشية الدسوقي عمى الشرح الكبير، الدسوقي: ( انظر: ح199)
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االمتناع، ويرجع الضامن عمى  والصحيح أن الضامن مقرض؛ ألنو مكمف بالسداد في حالة العجز أو
   المقترض.

  : ا فقياء الحنفيةأمَّ ـ 
إذا قال  ومن ثمَّ ، الوكالةفمم يصرحوا بحكم المسألة في مدوناتيم، ولكن ذىبوا إلى جواز أخذ األجرة عمى 

 ولك كذا، جاز.  ،اقترض لي من فالن مبمغ كذا :لو
ذا لم ي  ،لصاحب الجاه: اقترض لي مبمغ كذا ممن شئت وقال المقترض ،كن المقرض معمومًا لممقترضوا 

 ولك مبمغ كذا، فال يصح، ويكون مقترضًا لنفسو. 
؛ ألن الضامن مقرض لممضمون، فإذا شرط ذلكتأبى  فقواعدىمأخذ األجر عمى الضمان إلى وبالنسبة 

 الجعل مع ضمان المثل فقد شرط لو زيادة عمى ما أقرضو، وىو ربا. 
رفاق بالمكفول)الكفالة( إنيا  ِإذْ  ،ال يصحأخذ األجرة عمى الضمان أن  فضاًل عن  .(200)عقد تبرع وا 
 :ىوفي المسألة والراجح 

من مالو صح العقد وبطل الشرط، وال يستحق  فإن أقرض :من مالو، أو ال الجاه إما أن يقرض اأن ذ 
ن استقرض ل ، فيو قرض وكان المقرض معمومًا لممقترض من غيره طالب القرضشيئًا غير القرض. وا 

 في المعامالت. الشافعية والحنابمة، وفق قواعد وجعالة صحيحان
 وىذا ال يتعارض مع قواعد المالكية والحنفية في المعامالت، خاصة باب الوكالة بأجر. 

فإن لم يكن المقرض معمومًا لممقترض فال يجوز أخذ األجرة عمى االقتراض لمغير؛ ويكون في ىذه الحالة 
 قد اقترض لنفسو وأقرض غيره. 

فيذا ال يتنافى مع رأي أصحاب  ؟كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وسفر أو ال ىلا تفصيل المالكية أمَّ 
إعطاءه مقابل ما أنفق فقط، لئال يمتنع الناس عن مساعدة إن قواعدىم ال تمنع  ِإذْ االتجاه األول، 

ا ال مقابل لو، واألصل فيو ا التعب الجسدي أو إنفاق الوقت فيذأمَّ  بعضيم إن كان ىناك نفقة لذلك،
 إلى اهلل عز وجل.  تقربال
بضمانو القرض وسداده حال عدم التزام ألن الضمين  ؛لجعل عمى الضمان فال يصحإلى اوبالنسبة ـ 

  .(وىو ما اتفق عميو الفقياء) كأنو اقترض وحصل من ذلك منفعة، فال يصحالمقترض صار 

 
 

                                                 
 13( انظر: المعامالت المالية المعاصرة، د. وىبة الزحيمي: ص200)



 )دراسة فقيّية مقارنة( الشُّروُط الجعمّيُة في القروِض في الفقو اإلسالمي

 

313 

 

 :الخاتمة
 :نتائج البحث، وفييا

 يمكن إجمال أىم نتائج البحث في النقاط اآلتية: 
  تفريجاألصل في القرض منفعة المقترض، وىو قربة وفعل من أفعال الخير؛ ألن فيو إعانة عمى 

 وعميو فال يصح فيو أي شرط يخرجو عن مضمونو ىذا.   ،كربة
  القرض مندوب إليو في حق الُمقِرض، وىو مباح )في األصل( في حق المقترض. واالقتراض قد

غمب عمى ظنو أنو يصرفو في معصية، وقد يكره كما إذا يجب لعارض كالمضطر، وقد يحرم كما إذا 
 غمب عمى ظنو أنو يصرفو في مكروه...

  إذا كان المقترض مضطرًا إليو لنفقة عمى نفسو أو أىمو وعيالو ومن تمزمو نفقتو،  االقتراضيجب
يتحول بشرط أال يكون لو سبياًل غير ذلك؛ سواء عمم من نفسو القدرة عمى السداد أو لم يعمم، )وقد 

الواجب في حق المقترض إلى مندوب بحسب مقدار الحاجة إلى اإلنفاق أو االقتراض(، ويندب ىنا 
لممقرض أن يجيبو، إال إذا تعين عميو األمر بأن لم يجد المقترض غيره فيجب عميو اإلقراض في 

 ىذه الحالة.
  مًا قضاًء وديانة؛ ألن تحديد أجل السداد، ويكون األجل ممزِ  اشتراط تفاق أطراف العقد عمىاصحة

 ُيحدَّدُ مصمحة لمشروعية القرض؛ ألن المقرض قد يمتنع عن اإلقراض إن لم  تحديد األجل فيو
األجل. كما أن التأجيل حق المقرض، فيجوز تأخير المطالبة فيو )كما في سائر الديون(، وىذا ال 

، كما أن الناذر بتأجيل المطالبة يتناقض مع مبدأ التعاقد، وعميو فمممقرض أن يمزم نفسو بالتبرع
 يمزم نفسو بالنذر.

ن كان المقترضوالفائدة األساس من تحديد األجل   ىي عدم مطالبة المقرض بالدين قبل األجل، وا 
 أصل العقد.  في، وىي زيادة في اإلرفاق، فال تؤثر لممقترضموسرًا؛ وىذا فيو منفعة 

  كان لمسداد مؤنة، ويفسد القرض بذلك؛ ألنو عدم صحة اشتراط سداد القرض في غير بمده إذا
إن أصل العقد مبني عمى اإلرفاق ومصمحة المقترض، فشرط النفع  ِإذْ لمقتضى العقد، فيحرم،  منافٍ 

؛ ألنو يحقق مؤنةفيو يخرجو عن موضوعو، فال يصح. ويصح ىذا الشرط إذا لم يترتب عمى ذلك 
 .المقترضمصمحة لطرفي العقد من غير ضرر أو مشقة عمى 

  ،فِسد لمعقد؛ سواء كانت الزيادة منفعة )كسكنى دار، أو ماشتراط المقرض رد زيادة عمى القرض
ركوب سيارة( أو مااًل زائدًا عمى ما اقترض، أو كانت منفعة معنوية )كمنفعة بجاىو أو سمطانو 

يو صحاحًا، أو مثاًل(، وال فرق بين الزيادة في القدر أو في الصفة، مثل أن يقرضو مكسرة، ليعط
 نقدًا، ليعطيو خيرًا منو.

  إن لم تكن الزيادة عمى القرض أو الحصول عمى منفعة مشروطًا فبادر المقترض فزاده أو رد عميو
؛ ألن الربا اسم ل أداء القرض أو بعده، فذلك جائزما ىو أجود منو أو أزيد، أو قدم لو ىدية قب
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لزيادة ىنا إرفاق وزيادة إحسان، فجازت )وقد اتفق لزيادة مشروطة في العقد، ولم توجد، كما أن ا
 الفقياء عمى ذلك(. 

  إذا جرى العرف برد زيادة عمى القرض أو تقديم المنفعة فيكره تقديميا، ويكره قبوليا؛ سواء كان
العرف عامًا أو كان عادة معروفة لممقترض خاصة، بأن يرد القرض مع زيادة؛ ألن المتعارف 

ذا كان  بين المقرض والمقترض عادة في تبادل اليدايا قبل القرض ثم حصل القرض، كالمشروط. وا 
 فال مانع من قبول اليدية من المقترض لممقرض.

 مًا؛ سواء كان ذلك الشخص حاضرًا أضمينالذي يعطى بشرط تقديم رىن، أو أن يكون فالن  القرض 
بفسخ القرض واسترداد المقروض حااًل، وحق  ضمينغائبًا، صحيح. ولممقرض الحق إذا لم يقدم ال

؛ ألن القرض عقد غير الزم. فمو في حال تقديم الضميناالسترداد لممقرض موجود وثابت حتى 
ن كان ما أتى بو خيرًا من  عينيما )الرىن والضمين( وجاء بغيرىما لم يمزم المقرض قبولو، وا 

  كفيل.د وبين إمضائو بال رىن والالمشروط يخير بين فسخ العق

  القرض بعممةالمقترض إذا جاز اشتراط أخذ الرىن والضمين لمقرض، فال يجوز اشتراط أن يرد 
بيا. ولممقرض إذا كان يخشى انخفاض قيمة العممة أن  أخرى مختمفة عن العممة التي اقترض

يسمّْم المقترض القرض بما يريد من العمالت أو الذىب أو الفضة أو غير ذلك، وفي ىذه الحالة 
 ُيمَزم المقترض بالرد بعممة مماثمة لما اقترض، والوزن ذاتو من الذىب إذا كان القرض ذىبًا، وىكذا. 

 ا اشترط المقرض أن يبيعو المقترض أو يؤجره شيئًا أو يتعاقد معو يبطل القرض، ويحرم الشرط إذ
 بعقد معين لممقرض فيو منفعة.

  ال يرد عمى مسألة أقرضتك عمى أن تقرضني مسألة ما يعرف اليوم بين الناس بـ "الجمعية
تكون محرمة وفق قواعد  ومن ثمَّ ليس أقرضتك عمى أن تقرضني،  فييافالشرط ، التعاونية"
ت. بل تكييفيا بقول كل واحد من أفراد الجمعية لفرد معين منيا: أقرضناك بشرط أن تسدد المعامال

 في الشير األول لفالن، وفي الشير الثاني لفالن، وفي الثالث لفالن ... وىكذا. 
  االقتراض بالجاه مقابل مبمغ معين من المال جائز؛ ألن االقتراض بالجاه إعانة لممقترض، وتفريجًا

والمسألة ىنا قرض وجعالة صحيحان وفق قواعد الشافعية والحنابمة في المعامالت. وىذا ال  لكربتو،
. فإن لم يكن المقرض معمومًا (باب الوكالة بأجر في وخاصة)يتعارض مع قواعد المالكية والحنفية 

لممقترض فال يجوز أخذ األجرة عمى االقتراض لمغير؛ ويكون في ىذه الحالة قد اقترض لنفسو 
 أقرض غيره.و 

  ٌفال يجوز أخذ مقابل وقربةٌ  وتعاونٌ  ضمان القرض مقابل مبمغ معين ال يجوز؛ ألن الضمان رفق ،
الضمين بضمانو القرض وسداده حال عدم التزام المقترض صار كأنو اقترض وحصل  ، وألنعميو

 من ذلك منفعة، فال يصح )وىو ما اتفق عميو الفقياء(. 
 والحمد هلل رب العالمين
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