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 القرض الذي جر منفعة
 

  أحمد حسنالدكتور

 قسم الفقه اإلسالمي ومذاهبه

 كلية الشريعة

 جامعة دمشق

 

 

 الملخص

 .القرض الحسن ما كانت المنفعة فيه للمقترض، وهو مندوب إليه

 .فإذا اشترط المقرض منفعة تحول إلى قرض ربوي

 .ب الفقهاء فيهاوقد قام الباحث بجمع صور القرض الذي جر منفعة وتفصيل مذاه

فبعض صور المنفعة، الحرمة فيها ظاهرة، كاشتراط رد بدل القرض بأزيد من حيث المقدار؛ 

وبعض الصور األخرى هي محّل خالف بين الفقهاء، كالهدية التي يقدمها المقترض للمقرض ال 

 .على جهة الشرط أو العرف

 .لى الرأي الراجحفاقتضى األمر جمع مذاهب الفقهاء، وبيان أدلتهم للوصول إ
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 :المقدمة
الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله 

 .وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 فإن القرض من عقود اإلرفاق، أباحه اهللا تعالى، بل ندب إليه، تيسيراً لذوي الحاجة، وتفريجاً :وبعد

 .تهملكرب

والقرض معدول به عن سنن القياس، ألنه إن كان في األموال الربوية فال بد من التماثل والتقابض 

عند مبادلتها بجنسها، فأباحت الشريعة ربا النسيئة في القرض، بشرط أال يرد المقترض بدل القرض 

 .بأزيد على جهة الشرط أو العرف، وأبقت على حرمة ربا الفضل

 . منفعة مادية حرم القرض وعاد على أصل مشروعيته بالنقضفإذا شرط المقرض 

وفي هذا البحث حاولت جهد استطاعتي أن أجمع صور النفع في القرض الذي جر منفعة لينتبه 

 .المسلمون إليها، كي ال يقعوا في الربا، وهذا هو هدفي من البحث

 .مع ذكر األدلة والمناقشاتوكان منهجي جمع أقوال الفقهاء في المذاهب األربعة، ثم تحليلها 

وتكمن حدود بحثي في القرض الذي جر منفعة، فال أتطرق ألحكام القرض الحسن إال على جهة 

التفريق بينه وبين القرض الذي جر منفعة، أو عندما تكون الصور مختلفاً فيها بين الفقهاء هل هي 

 .من القرض الحسن أو من القرض الذي جر منفعة

 : إلى مقدمة وستة مطالب وخاتمةوقد قسمت البحث

 .حقيقة القرض والمنفعة: المطلب األول -

 .اشتراط رد بدل القرض بأزيد: المطلب الثاني -

 .الزيادة في بدل القرض من غير اشتراط: المطلب الثالث -

 .اشتراط وفاء بدل القرض في بلد آخر: المطلب الرابع -

 .اشتراط عقد آخر مع عقد القرض: المطلب الخامس -

 .اشتراط الجعل على االقتراض بالجاه؛ والكفالة بالمال مقابل أجر: طلب السادسالم -
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 :حقيقة القرض والمنفعة: المطلب األول
 :يتضمن هذا المطلب ثالثة فروع •

 .حقيقة القرض: الفرع األول -

 .حقيقة المنفعة: الفرع الثاني -

 .الفرق بين القرض الحسن والقرض الذي جر منفعة: الفرع الثالث -

 :حقيقة القرض: لفرع األولا
قطعه، هذا هو األصل فيه، ثم استعمل في السلَف : قَرضه يقْرضه قَرضاً:  تعريف القرض لغة-"1

 .)1(والسير والشِّعر والمجازاة

 .)2(وما سلّفت من إحسان وإساءة وهو على التشبيه. ما تعطيه من المال لتتقاضاه: والقَرض

 :حاً تعريف القرض اصطال-"2

وأكثر استعماله في عقد القرض، . )3(المال المقْرض، وعقد القرض: يطلق القرض على أحد معنيين

 :وهو

 .)4(عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي آلخر ليرد مثله: عند الحنفية -1

 نقل الشيخ عليش عن ابن عرفة أن القرض دفع متمول في مثله، غير معجل، لنفع آخذه :المالكية -2

 .)5(فقط

 .)6(تمليك الشيء برد بدله: الشافعية -3

 . )1(القرض عبارة عن دفع مال إلى الغير لينتفع به ويرد بدله: الحنابلة -4

                 
 -القاموس المحيط. 10/136 هـ، مادة قرض، 1414 الزبيدي، تحقيق علي شيري، دار الفكر، بيروت، -تاج العروس) 1(

 .2/522 هـ مادة قرض، 1415، 1الفيروز آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
هـ، 1420، 1يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت ط إميل . و د. محمد نبيل طريفي.  الجوهري، تحقيق د- الصحاح)2(
3/326 – 327. 

 .4/219 حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج للرملي، دار الكتب العلمية، بيروت، د ت، )3(
 1415 ابن عابدين، دار الفكر، بيروت، - تنوير األيصار للشيخ محمد أمين الكردي، بهامش رد المحتار على الدر المحتار)4(
 .5/286ـ، ه
 .5/401 هـ، 1409 عليش، دار الفكر، بيروت، - منح الجليل)5(
 .4/219 الرملي، - نهاية المحتاج)6(
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 :حقيقة المنفعة: الفرع الثاني
وهو ما يستعان به في الوصول : ، واالسم المنفعة)2(ضد الضر: النَّفْع لغة - تعريف المنفعة لغةً-"1

 .)3(إلى الخير

 تحدث الفقهاء عن المنفعة في معرض حديثهم عن شروط صحة -نفعة اصطالحاً تعريف الم-"2

، )4(اإلجارة، فذكروا من شروط صحتها أن تقع اإلجارة على منفعة العين ال على استهالك العين

 .وفرقوا بين المنفعة والعين

ارة؛ وتحصل فالمنفعة عرض ال يبقى زمانين، وال يمكن رؤيتها وقبضها، كسكنى الدار وركوب السي

 .المنافع بقبض العين

 .بخالف العين، فهي أمر مادي، وشيء له جرم، كالنقود وسائر العروض

فالعين جوهر يقوم به العرض، والمنفعة .. ال مماثلة بين المنافع واألعيان« : وفي ذلك يقول السرخسي

 .)5(» يبقى تفاوت بين ماالعرض يقوم بالجوهر، فالمنافع ال تبقى وقتين والعين تبقى، وبين ما يبقى و

الذي جر منفعة  وإذا كانت المنفعة في االصطالح الفقهي هي منافع األعيان، فإن المقصود بالقرض

األعيان التي يحصل عليها المقرض من المقترض بالشرط، ألنها نفع فضالً عن هو ذلك المعنى، 

 .حاصل له بشيء له قيمة

 . ما له قيمة مادية، سواء أكانت أعياناً أم منافع أعيانقرض هي كلفالمنفعة الحاصلة في القرض للمإذاً، 

 المنفعة الحاصلة للمقرض لها صور وأشكال متعددة، فقد تكون المنفعة :صور المنفعة وأشكالها -"3

متمثلة في رد بدل القرض بأزيد من حيث المقدار سواء كانت الزيادة مشروطة، أو كانت بصورة 

 .هدية

                                      
هـ، 1418، 1 المرداوي، تحقيق محمد حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط - اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف)1(
5/109. 

 .3/588 الجوهري، مادة نفع، - الصحاح)2(
 .3/116 الفيروز آبادي، –اموس المحيط  الق)3(
 الكاساني، دار الكتب العلمية، بيروت، د ت، -بدائع الصنائع. 16/31 السرخسي، دار المعرفة، بيروت، د ت، - المبسوط)4(
الشرح الكبير . 5/422، 1978، 2 المواق، بهامش مواهب الجليل للحطاب، دار الفكر، د م، ط -التاج واإلكليل. 4/175

 الماوردي، تحقيق علي معوض وعادل عبد -الحاوي الكبير. 4/19ير وحاشية الدسوقي عليه، دار الفكر، د م، دت، للدرد
، 1982 البهوتي، دار الفكر، بيروت، -كشاف القناع. 7/391 هـ، 1414، 1الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

3/562. 
 .150 – 2/149، 1997 1رفة، بيروتـ ط رفيق العجم، دار المع.  تحقيق د- أصول السرخسي)5(
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منفعة متمثلة في انتفاع المقرض بسكنى داٍر يقدمها المقترض لقاء القرض الذي وقد تكون  ال -

 .قدمه له المقرض

وقد تكون المنفعة متمثلة في عمل أو خدمة يقوم بها المقترض للمقرض لقاء القرض الذي قدمه  -

 .له المقرض

 .ةوقد تكون المنفعة متمثلة في أن يرد المقترض بدل القرض بأجود من حيث الصف -

وقد تكون المنفعة متمثلة في أن يسترد المقرض بدل القرض في بلٍد آخر، فينتفع بضمان خطر  -

 .الطريق من قبل المقترض

وقد تكون المنفعة متمثلة في اشتراط عقد آخر مع عقد القرض، كأن يشترط المقرض على  -

 المثل ألجل المقترض أن يشـتري منه سـلعة، فينتفع المقرض بزيادة ثمن السـلعة على ثمن

 .القرض، أو ينتفع بمجرد حصول البيع ولو بثمن المثل

 .وقد تكون المنفعة في اشتراط الجعل على االقتراض بالجاه، أو الكفالة بالمال مقابل أجر -

 .وسيفصل الباحث حكم هذه الصور في مذاهب الفقهاء حيث وجد لهم نصاً في المسألة

 :لقرض الذي جر منفعةالفرق بين القرض الحسن وا: الفرع الثالث
يظهر الفرق بين القرض الحسن والقرض الذي جر منفعة من خالل ضابط القرض الحسن، فالقرض 

الحسن من عقود اإلرفاق، وهو من باب المعروف، وينبغي أن تكون المنفعة فيه للمقترض، وهو 

 تصح بشرط التماثل -القمحمستثنى من الربا، ألن مبادلة الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والقمح ب

والتقابض، فإذا تمت مبادلة الدينار بدينارين فهو ربا الفضل، وإن تمت مبادلة الدينار بدينار نسيئة 

 .)1(فهو ربا النسيئة باتفاق الفقهاء

الذهب بالذهب، والفضة { : قال رسول اهللا :  قاليدل على ذلك ما رواه عبادة بن الصامت 

ر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثالً بمثل، سواء بسواء، يداً بالفضة، والبر بالب

 .)2(}بيد، فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد 

                 
، 1 سراج الدين بن نجيم، تحقيق أحمد عزو عناية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط - النهر الفائق شرح كنز الدقائق)1(

، 1 النفراوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. 3/471هـ، 1422
 .3/424 الرملي، -نهاية المحتاج. 119 – 2/118هـ، 1418

 .2699 كتاب الذكر والدعاء، باب فضل االجتماع على تالوة القرآن والذكر، رقم - مسلم)2(
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وهذا المعنى ينطبق على القرض الحسن إذا كان المال المقترض ربوياً كالنقد مثالً، ألن القرض دفع 

فال تقابض بين البدلين، فيكون ربا النسيئة، إال أن الشارع رخّص في التعامل به إرفاقاً مال ليرد بدله، 

ض منفعة للمقرض خرج من مشروعيته كعقد إرفاق لحاجة المحتاجين، فإذا تضمن القربالعباد، ودفعاً 

 .وعاد إلى أصله وهو الحرمة

قد جوز في القرض الحسن ربا المعروف يسامح فيه أكثر من غيره، و«: قال القرافي رحمه اهللا

 .)1(»النسيئة

والسلف في أصله ال يجوز في الوضع، ألنه ذهب بذهب، أو قوت «: وقال ابن العربي رحمه اهللا

بقوت، غير يد بيد، وذلك حرام، فإذا أخرجه عن طريقه وأدخله في البيع عاد إلى أصله من 

 .)2(»التحريم

لمقرض إال الثواب من اهللا تعالى،وال يطلب من المقترض إذاً فالقرض الحسن هو الذي ال يبتغي به ا

 .إال رد البدل دون زيادة

 .فإن شرط الزيادة على المقترض فهذا هو القرض الذي جر منفعة

 :اشتراط رد بدل القرض بأزيد: المطلب الثاني
ِرض األصل في القرض الحسن أن يسترد المقِرض بدل ما أقرضه دون شرط زيادة، فإن شرط المق

الزيادة، فإن الزيادة المشروطة إما أن تكون نفعاً مادياً من حيث المقدار، أو تكون منفعة، سواء 

 .، أو تكون نفعاً مادياً من حيث الصفة)عمل ( أكانت منفعة عين، أم منفعة إنسان 

 : المطلب أربعة فروعيتضمنوعليه 

 . اشتراط المقرض زيادة من حيث المقدار-الفرع األول

 . اشتراط المقرض االستفادة من منفعة عين-الفرع الثاني

 . اشتراط المقرض على المقترض بذل عمل أو خدمته له-الفرع الثالث

 .اشتراط المقرض رد بدل القرض بأجود من حيث الصفة: الفرع الرابع

 

                 
 .4/476، ه1422، 1 القرافي، تحقيق أحمد عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط - الذخيرة في فروع المالكية)1(
: وينظر. 243 – 5/242 بيروت، د ت، - ابن العربي، دار الكتب العلمية-يح الترمذي عارضة األحوذي بشرح صح)2(

 .4/3، الفرق الحادي والمائتين، هـ1418، 1 القرافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -الفروق
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 : اشتراط المقرض زيادة من حيث المقدار-الفرع األول
زيادة من حيث المقدار؛ كما لو أقرض فضالً عن  بدل القرض إذا اشترط المقرض على المقترض رد

 ألف وعشرة آالف ليرة مئة ألف ليرة سورية مدة سنة، واشترط عليه أن يرد له مئةأحدهم آخر 

فضالً  ألف ليرة سورية مدة سنة مثالً، واشترط عليه أن يرد له مئةسورية، وكما لو أقرض أحدهم 

 أو مجموعة من الكتب أو جهاز كمبيوتر؛ وكما لو أقرض أحدهم آخر  ألف ليرة سورية ثوباًمئةعن 

ألف كيلو غرام من األرز إلى سنة على أن يرد إليه المقترض ألف كيلو غرام من األرز وعشرة آالف 

 : ، وتحول إلى ربا، يدل على ذلك)1( فسد القرض باتفاق الفقهاء-ليرة سورية

  ].275: البقرة [   الْبيع وحرم الرباوَأحلَّ اللَّه:  قوله تعالى-1

 .)2(والربا هو الفضل الخالي عن العوض

 .)3 ( ))أي حرم أن يزاد في القرض على القدر المدفوع: ((قال ابن نجيم في بيان وجه االستدالل باآلية

آل   [ ضعافًا مضاعفَةً واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُفِْلحونلَا تَْأكُلُوا الربا َأ يا َأيها الَِّذين ءامنُوا: قوله تعالى -2

 ].130: عمران

 .)4 ())أي الزائد في القرض وفي بيع األموال الربوية عند بيع بعضها بجنسه : (( قال ابن نجيم

 .)5(}كل قرض جر منفعة فهو ربا  { قال رسول اهللا :  قال عن علي -3

                 
تصر خليل، دار حاشية الخرشي على مخ. 4/479 القرافي، -الذخيرة. 5/291 ابن عابدين، - رد المحتار على الدر المختار)1(

تحفة . 4/230 الرملي، -نهاية المحتاج، 5/405 عليش، -، منح الجليل6/117هـ، 1417، 1الكتب العلمية، بيروت، ط 
المغني على . 5/117 المرداوي، -اإلنصاف. 6/262هـ، 1416، 1 بيروت، ط - دار الكتب العلمية- ابن حجر-المحتاج

 ،ه  1417 ، 3عبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، ط . كي ودعبد المحسن التر. مختصر  الخرقي، تحقيق د
6/436. 

 .5/295  ابن عابدين، - رد المحتار)2(
 .3/469 ابن نجيم، - النهر الفائق)3(
 .3/469 ابن نجيم، - النهر الفائق)4(
 نور الدين الهيثمي، تحقيق مسعد -ارث أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، ذكره في بغية الباحث عن الزوائد مسند الح)5(

 .142 – 141، ص 436 منفعة، رقم يجر كتاب البيوع، باب في القرض -السعداني، دار الطالئع، القاهرة، د ت
 ابن حجر العسقالني، كتاب القرض، باب في هديةالمديون لصاحب الدين وفي كل -المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية

 .3/413، 3912، رقم قرض جر منفعة
وسنده ضعيف لضعف سوار بن مصعب، وله شاهد موقوف على فضالة     بن عبيد ولفظه : (( وقال عنه في المطالب العالية

 .الموضع نفسه)). كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا 
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 .ديث نص على أن المنفعة في القرض رباالح: وجه االستدالل

 أن اشتراط الزيادة في  السلف ربا، ولو كان أجمع المسلمون نقالً عن نبيهم : ((قال ابن عبد البر

 .)1 ())أو حبة واحدة : قبضة من علف أو حبة كما قال ابن مسعود

زيادة قدراً أو صفة أال يجر منفعة للمقرض، فإن شرط ] أي القرض الحسن[ شرطه : ((وقال القرافي

قاعدة القرض خولفت فيه قاعدة الربا إن كان في الربويات كالنقدين والطعام، وقاعدة :] ثم قال. [فسد

المزابنة وهو بيع المعلوم بالمجهول من جنسه إن كان في الحيوان ونحوه من المثليات، وقاعدة بيع 

ا اشترط منفعة فليس معروفاً، فتكون فإذ.ما ليس عندك في المثليات، ألجل مصلحة المعروف للعباد

                                      
. إنه صح وتبعه الغزالي:  الحرمين فقاللم يصح فيه شيء، وأما إمام) المغني(قال عمر بن بدر في : ((وقال في تلخيص الحبير

كتاب :  ابن حجر العسقالني-تلخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير)). وفي إسناده سوار بن  مصعب وهو متروك
 .90 – 3/89، 1227البيوع، باب القرض، رقم 

ووهم إمام . لم يصح فيه شيء: مغنيقال عمر بن زيد في ال. في إسناده سوار بن مصعب وهو متروك: ((وقال الشوكاني
 الشوكاني، دار الكتب العلمية، بيروت، د ت، -نيل األوطار)). إنه صح، وال خبرة لهما بهذا الفن: الحرمين والغزالي فقاال

5/232. 
اهد ، وبين االعتراضات المذكورة على سوار بن مصعب، ثم ذكر شوأما الصنعاني فبعد أن ذكر الحديث المرفوع عن علي 

 ال بد من التوفيق بينه وبين ما تقدم، وذلك بأن هذا محمول على أن المنفعة مشروطة من بعد صحتهوالحديث : ((الحديث، وقال
 )).المقرض أو في حكم المشروطة، وأما لو كانت تبرعاً من المقترض، فقد تقدم أنه يستحب له أن يعطي خيراً مما أخذه

 .2/53، 1420، 1نعاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  الص-سبل السالم شرح بلوغ المرام
وأما التهانوي فيرى أن الحديث حسن، بل يراه بلغ درجة المشهور، ونظراً ألهمية كالمه، فسأنقله،  وأعتذر من إطالة النقول، 

 .فالمسألة مهمة، وال بد من بيان كالم العلماء فيها
، وقال 14/114إعالء السـنن، )). قه وبشواهده درجة الحسن كما قاله السيوطيذا الحديث قد بلغ بتعدد طر: (( قال التهانوي

إن الحديث قد بلغ الصحة والشهرة لتلقي األئمة لـه بالقبول، ولماله من الشواهد، والحتجاج األئمة المجتهدين، وذكر : (أيضاًً
 .14/614إعالء السنن، )). الفقهاء إياه في معرض االستدالل

بالفن، منشؤه عدم الفهم لوجه قولهما، فإنهما لم ] أي إمام الحرمين والغزالي[ال خبرة لهما )) نيل((ول الشوكاني في وأما ق: ((وقال
يصححاه على طريقة اإلسناد، وإنما صصحاه لتلقي الناس له بالقبول، واتفاق عملهم وفتاواهم عليه، فافهم، وال تكن من الغافلين؛ 

 14/621إعالء السنن، )). حتى يجوز به الزيادة على الكتاببول يصير بذلك مشهوراً فوق اآلحاد، والحديث إذا تلقاه األئمة بالق
 .ه 1418، 1بيروت ط  ) دار الكتب العلمية(للتهانوي تحقيق حازم القاضي 

: ه أنه قال فأخرجه البيهقي عنوأما الحديث الموقوف على فضالة بن عبيد،. هذا فيما يتعلق بسند الحديث المرفوع عن علي 
 )).جر منفعة فهو وجه من وجوه الرباكل قرض ((

. حديث حسن: وقال عنه التهانوي. 10933 البيهقي، كتاب البيوع، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، رقم -السنن الكبرى
 .14/567إعالء السنن، 

 .ه1419، 1 بيروت، ط-لمية، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب الع2/270 ابن عبد البر، - التمهيد)1(
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القواعد خولفت ال لمعارض، وهو ممنوع، أو أوقعوا ما هللا لغير اهللا، وهو ممنوع، فلهذه القاعدة 

 .)1 ())يشترط تمحض المنفعة لآلخذ 

 :اشتراط المقرض االستفادة من منفعة عين: الفرع الثاني
كنى داره، أو منفعة حانوته أو سيارته مدة المقصود بمنفعة عين أن يشترط المقرض على المقترض س

 . السيارةمنفعة الدار أو الحانوت أوفضالً عن معينة، فيسترد المقرض المقدار الذي أقرضه كامالً 

فتكون سكنى الدار أو منفعة الحانوت أو منفعة السيارة للمقرض بال عوض، أو بعوض هو دون أجر 

 ألف ليرة سورية،  واشترط عليه أن يسكن داره مئة قدره ، كما لو أقرض أحدهم آخر مبلغاً)2(المثل

مدة سنة أو مدة بقاء القرض عند المقترض دون عوض أو بعوض هو دون أجر المثل كما لو كان 

أجر مثل الدار عشرة آالف ليرة سورية في الشهر، فأخذ المقترض من المقرض خمسة آالف ليرة 

 .سورية

أو ) الرهنية(افظات السورية بالتعامل على هذا األساس، باسم وقد جرى العرف عندنا في بعض المح

 ).القعيدة(

 .وسأبين معنى كل واحدة منهما، ثم أذكر حكمها، وباهللا التوفيق

 ألف ليرة مئةأن يقرض أحدهم آخر :  مصطلح شائع في مدينة حلب وريفها، وصورتها:الرهنية -1

ٍ للمقرض تكون تقديم دارفضالً عن بلغ المذكور سورية مثالً، على أن يرد المقترض للمقرض الم

دون أجر، أو بأجر أقل من أجر و مدة بقاء القرض عند المقترض، رهناً بالدين، يسكنها مدة معينة، أ

 .المثل

 . إذن، تندرج هذه المسألة تحت مسألة حكم انتفاع المرتهن بالعين المرهونة في حالة القرض

 مئةأن يقرض أحدهم آخر مبلغاً قدره : جزيرة السورية، وصورتها في الشائع مصطلح :القَعيدة -2

د تقديم دار للمقرض يقعفضالً عن ألف ليرة سورية مثالً، على أن يرد المقترض المقدار نفسه، 

 .فيها مدة انتفاع المقترض بالقرض، ومن هنا سميت قعيدة

                 
 .4/479 القرافي، - الذخيرة)1(
 اإلمام مالك، دار - المدونة6/83 الكاساني، -بدائع الصنائع: ينظر. أجر مثل الدار أو الحانوت هو قيمة منفعتها:  أجر المثل)2(

 .3/517، 1994الكتب العلمية، بيروت، ط 
 .8/46، 1996، 1قتيبة، دمشق، ط أحمد حسون، دار .  اإلمام الشافعي، تحقيق  د-األم

 . 5/189 ابن قدامة، -المغني
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 :إذن، نحن أمام صورتين البد من بيان حكمها مع ذكر األدلة

 .االنتفاع بالعين المرهونة) المرتهن ( اشتراط المقرض : صورة األولىال -1

 اشتراط المقرض سكنى دار المقترض دون عوض : الصورة الثانية -2

 :اشتراط المقرض المرتهن  االنتفاع بالعين المرهونة: الصورة األولى

 .هذه الصورة نص عليها الفقهاء وفصلوا القول فيها، وسأعرض آراءهم وأدلتهم

تعددت أقوالهم في انتفاع المرتهن بالعين المرهونة، والمعتمد حرمة ذلك، وهذا تفصيل :  الحنفية-1

 .مذهبهم

فقد نقل ابن عابدين قوالً في جواز االنتفاع بإذن الراهن، ونقل عن عبد اهللا بن محمد بن أسلم 

لراهن، ألنه أذن له في السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه ال يحل له أن ينتفع ولو أذن ا

 .الربا، ألنه يستوفي دينه كامالً فتبقى المنفعة فضالً فيكون ربا، وهذا أمر عظيم

إذا كان االنتفاع مشروطاً صار قرضاً فيه منفعة وهو ربا، وإن لم يكن : ونقل عن جواهر الفتاوى

 .مشروطاً فال بأس به

ن جرى العرف ين المرهونة، وكذلك إثم رجح ابن عابدين حرمة اشتراط انتفاع المرتهن بالع

الغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع االنتفاع، ولواله لما أعطى : ((باالنتفاع، فقال

ن المنع، واهللا تعالى أعلمالدراهم، وهذا بمنزلة الشرط، ألن المعروف كالمشروط، وهو مم1 ())ا يعي(. 

ولو استقرض دراهم وسلم حماره إلى المقرض : ((نصهارخانية ما ونقل ابن عابدين عن التت

ليستعمله إلى شهرين حتى يوفيه دينه، أو داره ليسكنها فهو بمنزلة اإلجارة الفاسدة، إن استعمله 

 .)2 ())فعليه أجر المثل وال يكون رهناً 

رتهن أن وكذا ليس للم: (( وأطلق الكاساني القول بحرمة انتفاع المرتهن بالعين المرهونة، فقال 

ينتفع بالمرهون، حتى لو كان الرهن عبداً ليس له أن يستخدمه، وإن كان دابة ليس له أن يركبها، 

   )3 ())سكنهاوإن كان ثوباً ليس له أن يلبسه، وإن كان داراً ليس له أن ي

يتضح مما سيق أن المعتمد عند الحنفية عدم صحة انتفاع المرتهن بالرهن ولو بإذن الراهن، 

 . أن هذا من الربا، ألن المقرض يسترد قرضه ويستوفي المنفعة بال عوضوحجتهم

                 
 .7/41:  ابن عابدين- رد المحتار)1(
 .7/41:  ابن عابدين- رد المحتار)2(
 .221 /6 الكاساني، – بدائع الصنائع )3(
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 المرهونة وأما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، فيرون حرمة انتفاع المرتهن بالعين

 .دون عوض، أو بعوض دون أجر المثل، وأنه من الربافي حالة القرض إن كان 

 وهذه أقوالهم صريحة في ذلك

 . )1 ())إذا شرط المرتهن منفعة الرهن، والدين قرض امتنع، ألنه قرض للنفع : ((  القرافيقال

إذا اشترط المرتهن منفعة الرهن، فإذا كان الدين من قرض لم يجز ذلك، ألنه سلف : (( وقال المواق

 .)2 ())جر منفعة 

معيناً على أن لـه منافع رجل اقترض من رجل ألفاً على أن يعطيه بها رهناً : (( وقال الماوردي

 . )3 ())فهذا قرض باطل، ألنّه يجر منفعة، ورهن باطل، ألنه مشروط في قرض باطل .. الرهن

فإن أذن الراهن للمرتهن في االنتفاع بغير عوض، وكان دين الرهن من قرض لم : (( وقال ابن قدامة

النتفاع بعوض مثل إن استأجر فأما إن كان ا.. يجز، ألنه يحصل قرضاً يجر منفعة، وذلك حرام

المرتهن الدار من الراهن بأجرة مثلها من غير محاباة جاز في القرض وغيره لكونه ما انتفع 

 .)4 ())بالقرض بل باإلجارة، وإن حاباه في ذلك فحكمه حكم االنتفاع بغير عوض ال يجوز في القرض 

ن بالعين المرهونة في حالة دين يتضح من عرض أقوال الجمهور أن حجتهم في منع انتفاع المرته

 . )5(القرض، أن هذا قرض جر نفعاً، فيكون رباً، للنص على ذلك

 :ض سكنى دار المقترض دون عوض،أو بأقل من أجر المثلاشتراط المقر: الصورة الثانية

 :هذه الصورة محرمة، وهي من الربا الصريح، لما يأتي

 .)6(}ر منفعة فهو ربا كل قرض ج{ : قال رسول اهللا :  قالعن علي  -1

 .)7(وقد مر معنا إجماع الفقهاء على حرمة القرض الذي جر منفعة

 أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم، ثم إن عن ابن سيرين عن عبد اهللا بن مسعود  -2

 .)2(ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا:  المقرض ظهر دابته، فقال عبد اهللا)1(المستقرض أفْقر

                 
 .445 /6 القرافي، – الذخيرة )1(
  .561 /6، ه 1423لم الكتب،  المواق، بهامش مواهب الجليل للحطاب، دار عا– التاج واإلكليل )2(
 .ه  1414تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود دار الكتب العالمية بيروت  ط . 247 /6 الماوردي، – الحاوي الكبير )3(
 .511 - 509 /6 ابن قدامة، – المغني )4(
 .7 ينظر ص )5(

 .7ينظر تخريجه ص (6)
 . 8ينظر ص (7)
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يرى ابن مسعود رضي اهللا عنه أن ركوب دابة المقترض من قبل المقِرض قرض جر : اللوجه االستد

 . ، فيكون ربا، وهو محمول على الشرط أو العرف)3(منفعة

 وألن القرض سبيله المعروف واإلحسان، فإذا اشترط المقِرض منفعة زائدة عن مقدار القرض – 3

 . )4(خرج عن كونه معروفاً وإرفاقا

متقومة، فتؤجر الدار عادة بخمسة آالف ليرة سورية أو أكثر أو ) السكنى( أن منفعة الدار بيان ذلك

دون عوض على جهة الشرط، أو إذا جرى العرف  دار المقتِرض أقل من ذلك، فإذا سكن المقِرض

لقرض بذلك، فمقدار أجرة الدار هو المنفعة الزائدة التي يتقاضاها المقِرض عالوة على أخذه مقدار ا

 .كامالً

وقد . )5 ())ألن المعروف كالمشروط: ((والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً؛ قال السرخسي رحمه اهللا

يتوهم بعضهم أن هذه الصورة هي صورة بيع الوفاء الذي أجازه بعض الحنفية، أو صورة بيع العهدة 

حقيقة بيع الوفاء وبيع العهدة الذي أجازه بعض الشافعية،  فيفتي للناس بصحة ذلك، فال بد من بيان 

 .وحكمهما، ثم بيان حكم مطابقة القعيدة لبيع الوفاء وبيع العهدة

 : بيع الوفاء-أوالً
 .)6(أن يقول البائع بعتك هذا بكذا على أني متى دفعت لك الثمن تدفع العين إلي: صورته -1

 ثمانية أقوال، والمفتى تعددت أقوال الحنفية في حكم بيع الوفاء وتكييفه، حتى وصلت إلى: حكمه -2

 .به في المذهب الحنفي عدم صحة بيع الوفاء

إنه غير صحيح، واختاره صاحب الهداية وأوالده ومشايخ زماننا : القول السابع: (( ن نجيمقال اب

وسبب عدم الصحة كون شرط الوفاء في صلب العقد، وهو شرط يناقض مقتضى )). )1(وعليه الفتوى

 .لبيع انتقال ملكية المبيع إلى المشتريالعقد، ألن مقتضى عقد ا

                                      
 ابن األثير، -النهاية في غريب الحديث. ره إفقاراً إذا أعاره، مأخوذ من ركوب ِفقار الظهرَأفْقَر البعير يفِْق: يقال: أفقر(1)
3/414 . 

 . هذا منقطع:  وقال10932 البيهقي، كتاب البيوع، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، رقم -السنن الكبرى(2)
 .569 / 14انوي،  الته–إعالء السنن . مراسيل ابن سيرين صحاح عند القوم: قال التهانوي

 . البيهقي، الموضوع نفسه–السنن الكبرى (3)
 . 436 /6ابن قدامة، –المغني4/230الرملي،–نهاية المحتاج. 4/480 القرافي، –الذخيرة. 5/291ابن عابدين،–رد المحتار(4)
 . 36 /14 السرخسي، –المبسوط (5)
 .184 – 5/183روت، د ت،  الزيلعي، دار المعرفة، بي-تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق(6)

 .6/8 ابن نجيم، - البحر الرائق



                      أحمد حسن          2007-الثاني العدد -23 المجلد –قانونيةمجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية وال

 

 427 

 .)2(وفي بيع الوفاء ال يملك المشتري المبيع إذ يجب رده للبائع عند رد الثمن، فيفسد البيع

ومن قال بصحته فهو محمول على حالة المواطأة واالتفاق على الرد قبل العقد، ثم يبرمان العقد من 

 .دون ذكر شرط الرد في صلب العقد

القول الثاني ما ذكر الكشي عن عالمة سمرقند موالنا صاحب المنظومة : ((فتاوى البزازيةجاء في ال

اتفق مشايخ الزمان على صحة هذا البيع، ألنهما تلفظا بلفظ البيع، وال عبرة لمجرد النية بال : أنه قال

 .)3 ())لفظ

بيع الصحيح من انتقال ملكية ب على هذا البيع أحكام الترتّ النية بال لفظ، د ال عبرة لمجرولما كان

 .المبيع للمشتري وصحة تصرفه به بيعاً وغيره

 : بيع العهدة-ثانياًً
 أن يتفق المتبايعان على أن البائع متى أراد رجوع المبيع إليه بمثل الثمن المعقود :صورته -1

 .عليه كان له ذلك

 .خوذ من المذهب الحنفي، وإنما هو قول مأ بناء على قواعد مذهبهمولم يقل به فقهاء الشافعية

 :يفرق في حكم بيع العهدة بين حالتين: حكمه -2

 .إذ ذكر شرط رد المبيع إلى البائع عند رد الثمن في صلب العقد فسد البيع: األولى

كراه في صلب العقد، صح البيع وهنا يملك  على شرط الرد قبل العقد، ولم يذإذا اتفقا: الثانية

 .يه تصرف المالك فيبيعه من غيرهالمشتري المبيع، وله التصرف ف

ليس من مذهب ] بيع العهدة : (([ قال صاحب بغية المسترشدين في بيان حقيقة بيع العهدة وحكمه

الشافعي وإنما اختاره ولفّقه من مذاهب للضرورة الماسة إليه، ومع ذلك فاالختالف في صحته من 

 .أصله وفي التفريع عليه ال يخفى على من له إلمام بالفقه

أن يتفق المتبايعان على أن البائع متى أراد رجوع المبيع إليه بمثل الثمن المعقود عليه : وصورته

ثم بعد المواطأة يعقدان عقداً صحيحاً بال وله أن يقيد الرجوع بمدة فليس له الفك إال بعد مضيها، 

أفسده، فلينتبه إلى ذلك إذ لو وقع شرط العهدة المذكور في صلب العقد أو بعده في زمن الخيار شرط، 

                                      
 -وينظر الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية. 6/9 ابن نجيم، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، د ت، - البحر الرائق(1)

 .4/406، 1980، 2جماعة من علماء الهند، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 
 .5/183 الزيلعي، -تبيين الحقائق(2)
 .4/406الفتاوى البزازية، بهامش الفتاوى الهندية، (3)
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متعهد ووارثه التصرف فيه تصرف المالك ببيع للثم إذا انعقد البيع المذكور ف. هفإنه مما يغفل عن

 .)1 ())وغيره

 : حكم مطابقة القعيدة لبيع الوفاء وبيع العهدة-ثالثاً

 :يدةبعد عرض مذهب الحنفية في بيع الوفاء ومذهب الشافعية في بيع العهدة، تبين أن القع

 . إن كانت بلفظ البيع بشرط رد المشتري المبيع للبائع عند رد الثمن فهي بيع فاسد -1

 كانت بلفظ البيع من دون ذكر شرط الرد في صلب العقد، بل كان الشرط قبل العقد على سبيل إن -2

 .المواطأة، فالشرط لغو ال قيمة له، والبيع صحيح، وللمشتري التصرف في المبيع بيعاً وغيره

 ألف ليرة سورية مئة لم يتلفظ الطرفان بلفظ البيع ونحوه من ألفاظ عقد البيع، بل دفع أحدهم إن -3

آخر على أن ينتفع بها مدة سنة، على أن يدفع لـه اآلخر داره ليسكن فيها مدة سنة مثالً، إلى 

 البيع دون أجر، أو بأجر هو أقل من أجر المثل، ثم يسترد صاحب النقد كامل نقده، فهذا ليس من

. )2 ())كل قرض جر منفعة فهو ربا((في شيء، وهو قرض جر منفعة، فيكون ربا بنص الحديث 

 .)3(وإلجماع الفقهاء على بطالن القرض الذي جر منفعة

 .دة ال الصورتين السابقتين بها الناس في الجزيرة باسم القعيوهذه الصورة هي التي يتعامل

وعليه نرى أن ما اعتاده الناس في زماننا من رهن الدور على  ((:ستاذنا الدكتور وهبة الزحيليقال أ

أن يسكنها المرتهن ريثما يرد إليه الراهن دينه وهو قرض، غير جائز باتفاق المذاهب، وليس العقد 

 . )4 ())من قبيل بيع الوفاء لعدم انصراف مقاصد الناس إلى البيع

ارة يأخذ من كاتب إجارة السيارات أن مالك السيويلحق بهذه الصورة ما جرى التعامل به في بعض م

مثالً، ويسلمه سيارة ينتفع بها مدة سنة مثالً، ثم يستردها )  ل س500.000(أحدهم مبلغاً قدره 

 .ويدفع المبلغ الذي أخذه كامالً فهي من القرض الذي جر منفعة، فتكون ربا

 )).عة فهو ربا كل قرض جر منف(( ما ذكر من حديث ىيدل على ذلك عالوة عل

                 
 -بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض األئمة من العلماء المتأخرين مع ضم فوائد جمة من كتب شتى العلماء المجتهدين(1)

 .133، 1952عبد الرحمن باعلوي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 
 .7يجه ص سبق تخر(2)
 . 8ينظر ص (3)
 .257 /5، ه 1409 -3وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط .  د–الفقه اإلسالمي وأدلته (4)
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قال رسول :  رضي اهللا عنه  قال أن أنساً–ومن إجماع الفقهاء على بطالن القرض الذي جر منفعة 

إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى له، أو حمله على الدابة فال يركبها وال يقبله، إال أن يكون  {اهللا 

 .)1(}جرى بينه وبينه قبل ذلك

  :المقترض بذل عمل أو خدمةاشتراط المقِرض على : الفرع الثالث
 ألف ليرة سورية، وشرط عليه أن يعمل في حانوته، أو يحرس مئةإذا أقرض أحدهم آخر مبلغاً قدره 

بستانه، أو يحفظ له وديعة، مدة بقاء القرض عنده، دون عوض، أو بعوض أقل من أجر المثل، حرم 

 . القرض وكان قرضاً جر نفعاً

 .)2( على تحريم القرض الذي جر نفعاً، وأنه رباوقد مر معنا إجماع الفقهاء

 .)3 ())فبيانه أن المنفعة فيه عامة لكل منفعة} كل قرض جر منفعة فهو ربا { وأما حديث : ((قال التهاوني

ومن سألك حمل بضاعة، فقلت حلفت ال أحمل إلّا مالي،فإن شئت أسلفتَها، فامتنع حتى : ((قال القرافي

 . )4 ())الك، لما فيه منفعة السلف منع ذلك م–يسلفها 

 .)5 ())ال يجوز قرض جر منفعة، مثل أن يقرضه ألفاً على أن يبني داره: ((وقال الشيرازي

ولو أقرضه قرضاً، ثم استعمله عمالً، لم يكن ليستعمله          : قال ابن أبي موسى: ((وقال ابن قدامة

 .)6 ())مثل قبل القرض، كان قرضاً جر نفعاً

 :اشتراط المقِرض رد بدل القرض بأجود من حيث الصفة: فرع الرابعال
، ألنه )7( الفقهاءإذا اشترط المقرض رد  بدل القرض بأجود، أو جرى العرف على ذلك، فسد العقد باتفاق

 .قرض جر نفعاً

                 
 .2432 كتاب الصدقات، باب في القرض رقم –ابن ماجه (1)

. في الثقاتوذكره ابن حبان . صالح: عتبة بن حميد الضبي ضعفه أحمد، وقال أبو حاتم. هذا إسناد فيه مقال: قال البوصيري
 .330زوائد ابن ماجة على الكتب الخمسة، : ينظر . ويحيى بن أبي إسحاق ال يعرف حاله

 . 568 /14 التهانوي، –إعالء السنن : ينظر.  وبالجملة فالحديث حسن: وقال التهانوي
 .8ينظر ص (2)
 . 611 / 14 التهانوي، –إعالء السنن (3)
 . 481 /4 القرافي، –الذخيرة (4)
 .  83 /2، ه1416 – 1ط .  الشيرازي، دار الكتب العلمية بيروت–ذب المه(5)
 . 438 / 6 ابن قدامة، –المغني (6)
 .6/263 ابن حجر، -تحفة المحتاج. 6/117حاشية الحزشي، . 291/ 5 ابن عابدين، -رد المحتار(7)
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 .)1(وألن العادة العامة أو الخاصة كالشرط

 .)2( فسد العقدفلو أقرضه دراهم مكسرة وشرط الوفاء بالصحيحة،

؛ ولو أقرضه طعاماً عفناً )3(ولو أقرضه طعاماً قديماً ليأخذ جديداً، امتنع إال أن تكون المنفعة للمقترض فقط

 .)5(، وكذا لو أقرضه طعاماً مسوساً أو مبلوالً ليرد سالماً)4(بشرط أن يأخذ عنه طعاماً سالماً ال يجوز

ألنه منفعة ا قبضه، فإن كان ذلك عن شرط لم يحل، ولو رد المستقرض أجود مم: ((قال السرخسي

وإنما يحل ذلك عند عدم الشرط إذا لم يكن فيه عرف .. ، وإن لم يكن ذلك عن شرط فال بأس بهالقرض

 .)6 ())ظاهر، أما إذا كان يعرف أنه فعل ذلك ألجل القرض، فالتحرز عنه أولى، ألن المعروف كالمشروط 

 :بدل القرض من غير اشتراط الزيادة في -المطلب الثالث
 .الزيادة في بدل القرض من غير اشتراط قد تكون من حيث المقدار، وقد تكون من حيث الصفة

 :فإن كانت الزيادة من حيث المقدار، فإنّها تتجلى في صورتين -1

 . هدية يقدمها المقترض للمقرض وتكون من غير جنس ما اقترض-أوالهما

 .رة سورية، ثم أهداه ثوباً ألف ليمئةكما لو اقترض منه 

 ألف مئة ألف ليرة سورية، فرد عليه مئةالزيادة من جنس ما اقترض، كما لو اقترض منه : وثانيهما

 .وخمسة آالف ليرة سورية

 كيلو غرام من األرز المصري، مئةوإن كانت الزيادة من حيث الصفة، فصورتها كما لو أقرضه  -2

 األرز التايلندي، وكان الكليو غرام من األرز التايلندي  كيلو غرام منمئةفرد عليه المقترض 

 ).س.  ل30(، والكيلو غرام من األرز المصري يساوي )س.  ل35(يساوي 

 .ثم إن الهدية إما أن تكون قبل رد بدل القرض، أو تكون عند رد بدل القرض

جنس، كما لو اقترض والزيادة قد تكون عند رد بدل القرض بأن يرد بدل القرض بأزيد من حيث ال

 ألف وعشرة آالف ليرة سورية، أو تكون الزيادة على مئة ألف ليرة سورية، فرد المقترض مئة

 . ألف ليرة سورية وثوباًمئة ألف ليرة سورية فرد عليه مئةصورة هدية، كما لو اقترض 

                                      
 .6/436:  ابن قدامة-المغني

 .5/405 عليش، -منح الجليل(1)
 .4/230:  الملي-نهاية المحتاج. 4/360الفتاوى البزازية، بهامش الفتاوى الهندية، .  نفسه الموضع-رد المحتار(2)

 .4/480 القرافي، -الذخيرة(3) 
 .118 -6/117حاشية الخرشي، (4)
 .5/405 عليش، - منح الجليل(5)
 .36 – 14/35 السرخسي، - المبسوط(6)
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 :وبذلك نكون أمام ثالث صور، وهي

 . الهدية قبل رد بدل القرض-أوالً

 .هدية أو الزيادة في المقدار عند رد بدل القرض ال-ثانياً

 . رد بدل القرض بأجود من حيث الوصف-ثالثاً

وسأذكر مذاهب الفقهاء في حكم هذه الصور الثالث مع أدلتهم، ثم أناقش األدلة، وأبين الراجح من 

 .األقوال، وباهللا التوفيق

 : الهدية قبل رد بدل القرض-أوالً
 :الهدية التي يقدمها المقترض للمقرض قبل رد بدل القرض على قوليناختلف الفقهاء في حكم 

 :)2( والشافعية)1( الحنفية-"ا 

وإذا أهدى المقترض . تصح الهدية، إذا لم يكن شرط، وال عرف يقضي بأن يهدي المقترض للمقرض

ولها للمقرض هدية بال شرط وال عرف، وظن المقرض أن الهدية من أجل القرض، فالتحرز من قب

 .أولى، وال حرمة في األخذ

 :واستدلوا على ذلك بأدلة عدة

 إبل من الصدقة  استَلَف من رجٍل بكراً، فقدمت على النبي  أن رسول اهللا ما رواه أبو رافع  -1

يا رسول اهللا، لم أجد فيها    إال : فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكْره، فرجع إليه أبو رافع، فقال

 .)3(ياً، فقال َأعطه، فإن خير عباد اهللا أحسنهم قضاءخياراً رباع

 :وهذا الحديث استدل به الشافعية

إذا جازت الزيادة في الصفة جازت الزيادة في المقدار،  وال تحرم الزيادة قبل رد : وجه االستدالل

 .)4(القرض، ألن المنهي عنه ما كان مشروطاً في عقد القرض

بدل القرض  تحرم لمظنة كونها من أجل تأخير رد بدل القرض، والزيادة في  الزيادة قبل رد :المناقشة

 .الصفة المذكورة في الحديث كانت عند رد بدل القرض  ال قبله

 إن ثم -آالف عشرة أحسبه قال -ماالً الخطاب بن عمر من كعب بن أبي تسلّف :قال سيرين ابن عن -2

 عمر، عليه فردها تمرة، المدينة أهل أطيب من وكان ر،تبك وكانت تمرته، من ذلك بعد له أهدى أبياً

                 
رد المحتار . 5/291: صكفي، ورد المحتار على الدر المختار الح-الدر المختار. 36 – 14/35 السرخسي، - المبسوط(1)

 .5/489:  ابن عابدين-على الدر المختار
 .4/231:  الرملي-، نهاية المحتاج6/263 ابن حجر، - تحفة  المحتاج(2)
  ).1600/ ( 119 باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه، - كتاب المساقاة- مسلم(3)
 .11/39، ه1419، 5ي، دار المعرفة، بيروت، ط  النوو- شرح صحيح مسلم(4)
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 من على الربا إنما :وقال .فقبلها تمرتي، طيب منعك شيء في لي حاجة فال بمالك، أبعث :أبي فقال

 .)1( ءينس أو يربي أن أراد

إليه  ألنه ظن أن أبي بن كعب أهدى - مع أنه كان يقبل الهدايا- رد الهدية أن عمر :وجه االستدالل

 .)2(ألجل ماله، فكان ذلك منفعة القرض، فلما أعلمه أبي أن الهدية ليست ألجل المال قبلها منه

 .)3(نوقش هذا الدليل بأنه منقطع، كما قاله البيهقي: المناقشة

رواه البيهقي ولم يعله بشيء غير االنقطاع، وقد عرفت أن مراسيل ابن سيرين : ((قال التهانوي: الرد

 .)4 ())ومصحاح عند الق

الرجل منّا يقرض أخاه المال فيهدى : سألت أنس بن مالك:  يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قالعن -3

إذا أقرض أحدكم قرضاً، فأهدى له، أو حمله على الدابة فال يركبها { : قال رسول اهللا : له؟ قال

 .)5(}وال يقبله، إال أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك 

 :وجه االستدالل

ديث صريح في أن الهدية ال تصح إن كانت من أجل القرض، وأما إذا لم تكن من أجل القرض، الح

 .فتصح

عتبة بن حميد الضبي . هذا إسناد فيه مقال: يمكن أن يناقش الحديث بما قاله البوصيري: المناقشة

 .)6(يعرف حاله بن أبي إسحاق ال ويحيى. صالح وذكره ابن حبان في الثقات: وقال أبو حاتم. ضعفه أحمد

 .)7(الحديث حسن كما قال التهانوي: الرد

 : المالكية والحنابة-"2

، وإن )1(إن أهدى المقترض للمقرض هدية قبل رد بدل القرض، وكانا قد اعتادا ذلك قبل القرض جاز ذلك

 .)2(كان موجب الهدية بعد المداينة من مصاهرة أو سبب ال صلة له بالقرض، فكذلك

                 
 .، واللفظ له14726 عبد الرزاق كتاب البيوع، باب الرجل يهدي لمن أسلف، رقم - المصنف(1)

 )).هذا منقطع : (( وقال. 10929 البيهقي، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، رقم -السنن الكبرى
 -إعالء السنن )). ير االنقطاع، وقد عرفت أن مراسيل ابن سيرين صحاح عند القومرواه البيهقي ولم يعله بشيء غ: (( قال التهانوي

 .571 – 14/570، ه1418، 1التهانوي، تحقيق حازم القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
 .14/35 السرخسي، - المبسوط(2)
 .10929 البيهقي، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، رقم - السنن الكبرى(3)
 .571 – 14/570 التهانوي، -عالء السنن إ(4)
 .2432 كتاب الصدقات، باب في القرض، رقم - ابن ماجه(5)
 .330 هـ، 1414، 1 زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة، البوصيري تعليق محمد مختار حسين دار الكتب العلمية، بيروت، ط (6)
 .14/568 التهانوي، - إعالء السنن(7)
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 ما ذُكر فأهدى المقترض هدية للمقِرض، فإنه يحرم تقديم الهدية من قبل المقترض أما إذا لم يكن

 .ويحرم على المقِرض قبولها

وحيثما قلنا بالحرمة، فإن كانت الهدية قائمة وجب ردها، وإن لم تكن قائمة وجب رد مثلها إن كانت 

 .)3(مثلية وقيمتها إن كانت قيمية،  وتقدر القيمة وقت ضمانه

 .)4(كافأه المقرض على الهدية أو حسبها من الدين حلّت له، وإال فالوإن 

 :األدلة

إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى { : قال رسول اهللا :  قالروى ابن ماجه في سننه عن أنس  -1

 .)5(}له، أو حمله  على الدابة، فال يركبها وال يقبله، إال أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك 

 .)6(هذا نص صريح على حرمة الهدية في مدة القرض: قالوا: وجه االستدالل

ما رواه األوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال في رجل كان له  -2

على رجل عشرون درهماً فجعل يهدي إليه، وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها، حتى بلغ ثمنها 

 .)7(أخذ منه إال سبعة دراهمال ت: ثالثة عشر درهماً، فقال ابن عباس

إن ابن عباس رضي اهللا عنهما أمر بمحاسبة المديان بهديته، فدل ذلك على حرمة : وجه االستدالل

 .)8(الهدية قبل رد بدل القرض

أحسبه عشرة آالف، ثم :  قال-تسلف أبي بن كعب من عمر بن الخطاب ماالً: عن ابن سيرين قال -3

مرته، وكانت تبكر، وكان من أطيب أهل المدينة تمرة، فردها عليه إن أبياً أهدى له بعد ذلك من ت

إنما الربا :وقال. أبعث بمالك، فال حاجة لي في شيء منعك طيب تمرتي، فقبلها: عمر، فقال أبي 

 .)9(على من أراد أن يربي أو ينسىء

                                      
 .6/437 ابن قدامة، -المغني. 4/282،  القرافي- الذخيرة(1)
 .116-6/115 حاشية الخرشي على مختصر خليل، (2)
 .6/115 حاشية الخرشي، (3)
 .6/437 ابن قدامة، - المغني(4)
 .14 سبق تخريجه ص (5)
 .6/438:  ابن قدامة- المغني(6)
 .10930 البيهقي، كتاب البيوع، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، - السنن الكبرى(7)
 .6/437 : قدامة ابنالمغني . 4/282:  القرافي- الذخيرة(8)
 .17 سبق تخريجه ص (9)
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قبل الوفاء حتى األصل حرمة قبول الهدية :  حملوا الرد على حرمة القبول، وقالوا:وجه االستدالل

 .)1(يتبين له اإلباحة وأن الهدية ليست من أجل القرض، فما أشكل عليه من الهدية ترك

أتيت المدينة فلقيت عبد اهللا بن سالم، : (( روى البخاري عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال -4

ا فاش، إذا كان إنك بأرض الربا فيه: أال تجيء فأطعمك سويقاً وتمراً وتدخل في بيت؟ ثم قال: فقال

 .)2(فإنه ربالك على رجل حقٌ فأهدي إليك حمل ِتبٍن أو حمل شعير أو حمل قَتٍّ فال تأخذه، 

إن جريان العرف على إعطاء  المقرض هدية من الربا، ألن المقرض يؤخر الدين : وجه االستدالل

 .لقاء الهدية

مول على جريان العرف بالهدية، وهو ويبدو أن هذا الدليل ال خالف في قبول االستدالل به، ألنه مح

 .متفق عليه

 بمنزلةالهدية قبل رد بدل القرض ذريعة إلى ربا الجاهلية، ألنه يهديه رجاء تأخير الدين، فيكون  -5

 .)3(أنظرني أزدك

يبدو أن الراجح مذهب المالكية والحنابلة، ألن محل الخالف هو إذا لم يكن شرط وال عرف، : الراجح

 . قبل رد بدل القرض مكروه والتنزه عنه أولى، أو هو محرم ؟فهل قبول الهدية

والراجح الحرمة، للنصوص الصريحة بالنهي عن الهدية، والنهي يقتضي التحريم، وال يصرف إلى 

 .الكراهة إال إذا وجدت قرينة تدل على ذلك

 يرد بدل القرض بعد،  لمولما كانثم إذا لم تجر عادة الهدايا بينهما، فالظاهر أنها من أجل القرض، 

 . قصده من الهدية تأخير رد بدل القرض، فيكون القرض جر منفعة فهو ربا، واهللا تعالى أعلمكان

 : الهدية أو الزيادة في المقدار عند رد بدل القرض-ثانياً
إذا رد المقترض بدل القرض، ورد معه هدية، أو زاد في مقدار المال الذي اقترضه، كما لو اقترض 

 ألف وعشرة آالف ليرة سورية، من دون اشتراط المقرض ذلك، ولم مئة ألف ليرة سورية، فرد ئةم

 .يجر العرف بذلك، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

 : جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة في المعتمد وابن عبد البر من المالكية-"1

                 
 . 6/437 : قدامة ابن -المغني. 4/282 القرافي، – الذخيرة (1)
 . 3814باب مناقب عبد اهللا بن سالم، رقم .  كتاب مناقب األنصار- صحيح البخاري(2)
 . 4/282 القرافي، – الذخيرة (3)
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 .لم يكن شرط وال جرى العرف بهاتجوز الهدية والزيادة، إن 

 ما زاد بهجائز لمن له ديٌن على رجل من ديٍن أقرضه أو بيع باعه أن يقبل منه : ((قال ابن عبد البر

. بطيب نفسه، شكراً لها، وأن يأكل طعامه ويقبل هديته، وما كان مثل ذلك كله ومثله فليس بربا

، فكان الوجه األول من الحالل البين، والوجه وقضى اإلجماع أنه من اشترط شيئاً من ذلك فهو ربا

 .)1 ())اآلخر من الحرام البين والحمد هللا

ومذهبنا أنه يستحب الزيادة في األداء عما عليه، ويجوز للمقرض أخذها، سواء زاد : ((وقال النووي

 .)2 ()) عشرةإحدىفي الصفة أو في العدد، بأن أقرضه عشرة فأعطاه 

 :األدلة

 . هْل جزاء الِْإحساِن ِإلَّا الِْإحسان  :قوله تعالى -1

إذا لم تكن الزيادة مشروطة، وال جرى العرف بها، فال تكون مقابل القرض، وإنما : وجه االستدالل

 .)3(هي مقابلة اإلحسان باإلحسان، وإنما جزاء اإلحسان اإلحسان

 على لف له رسول اهللا  يسأله، فاستسأتى رجل رسول اهللا :  ((  قالعن أبي هريرة  -2

نصف لك قضاء، ونصف : فجاء الرجل يتقاضاه فأعطاه وسقاً؛ وقال. شطر وسق، فأعطاه إياه

 .)5 ()) من عندي )4(لك نائل

 .الحديث نص في جواز الزيادة في بدل القرض من غير شرط: وجه االستدالل

 إبل من ت على النبي  استَلَف من رجل بكْراً، فقدم أن رسول اهللا ما رواه أبو رافع  -3

يا رسول اهللا، لم أجد : الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكْره، فرجع إليه أبو رافع، فقال

 .)6(َأعطه، فإن خير عباد اهللا أحسنهم قضاء: فيها إال خياراً رباعياً، فقال

 أن خيركم أحسنكم ي ، وقد أطلق النب)7( بكْراً، فرد خيراً منهاستسلف النبي : وجه االستدالل

 . يقم دليل التقييديجري على إطالقه ما لم، والمطلق )1(قضاء، ولم يقيده بصفة

                 
  .ه 1423، 2، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 6/515 ابن عبد البر، -ذكار االست(1)
 . 11/39 النووي، - شرح مسلم(2)
 . 14/35:  المبسوط السرخسي(3)
 .5/113 ابن األثير، مادى نول، -النهاية في غريب الحديث. العطاء:  النائل(4)
 .10940راً منه بال شرط، رقم  كتاب البيوع، باب الرجل يقضي خي- السنن الكبرى، البيهقي(5)
 .17 سبق تخريجه ص (6)
 .439 – 6/438 :هقدام ابن - المغني(7)
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بأن الحديث ورد في رد الجمل الخيار بدل الرباعي، وهو أجود صفة، فنقف فيه عند : ونوقش

 .)2(المنصوص، وهو زيادة الصفة، والصفة والموصوف كالشيء الواحد بخالف زيادة العدد

 يكن لم لو كما فحلّت تأخيره، إلى وسيلة وال القرض، في عوضاً الزيادة تلك يجعل لم وألنه -5

 .)3(قرض

 :)4(عنه رواية في أحمد واإلمام المشهور في المالكية -"2

 .المقدار في الزيادة وال القرض، بدل رد عند الهدية تصح ال

 .)5 ( ))المشهور على العدد في وتمتنع الصفة، في األجل بعد الزيادة تمتنع وال: (( القرافي قال

 :األدلة

 .)6( }ربا فهو منفعة جر قرض كل{ :  اهللا رسول قال: قال  علي عن -1

 للتهمة فتمنع القرض، مقدار في وزيادة منفعة هي المقدار في الزيادة أو الهدية أن: االستدالل وجه

 . )7(بزيادة السلف في

 فال القرض، بدل رد قبل تكن ولم بها، العرف جرى وال مشروطة، كنت لم الزيادة نظراً ألن: المناقشة

 .بزيادة للسلف تهمة

: قال فأقرض، العراق، فآتي الجهاد، أريد إني المنذر، أبا يا: كعب بن ألبي قلت: قال حبيش، بن زر عن -2

 . )8(هديته واردد قرضك، فخذ هدية، لك فأهدى رجالً، أقرضت فإذا فاش، كثير فيها الربا بأرض إنك

 رد عند الهدية حرمة على فدّل القرض، بدل رد عند الهدية قبول كعب بن أبي منع :االستدالل وجه

 .القرض بدل

 يهدي  المقترض أن على العرف جريان حالة على محمول بأنّه األثر هذا يناقش أن ويمكن: المناقشة

  )).اشف كثير فيها الربا بأرض إنك: (( أبي قال ولذلك للمقرض،

                                      
 .2/269، ه1419، 1 ابن عبد البر، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط - التمهيد(1)
 . 4/484:  القرافي- الذخيرة(2)

 .6/439: قدامة ابن -المغني) 3(
 .5/118 المرداوي، -اإلنصاف. 4/484 القرافي، -الذخيرة ) 4(
 . الموضع نفسه -الذخيرة ) 5(
 .7سبق تخريجه ص  ) 6(
 . الموضع نفسه-الذخيرة ) 7(
 .10928 البيهقي، كتاب البيوع، باب كل قرض جر نفعاً فهو ربا، رقم -السنن الكبرى ) 8(
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 ألن عرف، وال شرط غير من القرض، بدل رد عند والزيادة الهدية جواز الراجح أن يبدو: الراجح

 الجودة زيادة ألن الصفة، في كالزيادة المقدار في والزيادة صفة، بأجود القرض بدل قضى  النبي

 .العدد كزيادة فكانت القيمة، ترفع

 بدل رد تساوي على فدّل ،)1(معنا مر كما الفقهاء، اتفاقب يصح لم بأجود القرض بدل رد شرط لو ثم

 .أعلم تعالى واهللا وبأجود، بأزيد القرض

 :الصفة حيث من بأجود القرض بدل رد -ثالثاً
 .عرف وال شرط يكن لم إذا ،)2(الفقهاء باتفاق الصفة حيث من بأجود القرض بدل رد يصح

 بأرز لكن نفسه المقدار فقضى األرز، من كمية ضاستقر لو وكما مكسرة، بدل صحيحة رد لو كما

 .اقترضه مما أجود

 :األدلة

 من إبل  النبي على فقدمت بكْراَ، رجٍل من استَلَف  اهللا رسول أن  رافع أبو رواه ما -1

 أجد لم اهللا، رسول يا:  فقال رافع، أبو إليه فرجع بكْره، الرجل يقضي أن رافع أبا فأمر الصدقة،

 .)3(قضاء أحسنهم اهللا عباد خير فإن أعطه،: فقال رباعياً، خياراً إال  فيها

 .)4(الصفة حيث من بأجود القرض بدل رد جواز في صريح الحديث: االستدالل وجه

 فقال منها، خيراً دراهم قضاه ثم دراهم، رجل من عمر بن اهللا عبد استسلف: قال أنه مجاهد عن -2

 قد: عمر بن اهللا عبد: فقال أسلفتك، التي دراهمي من خير  هذه الرحمن، عبد أبا يا: الرجل

 .)5(طيبة بذلك نفسي ولكن علمت،

                 
 ص ينظر ) 1(
: عابدين ابن -المحتار رد، 5/291 عليه، المحتار ورد للحصكفي تارالمخ الدر. 36-14/35: السرخسـي -المبسوط ) 2(
5/489. 

 .6/263: حجر ابن -المحتاج تحفة ،6/117: الخرشي حاشية. 4/484: القرافي -الذخيرة
 .439 -6/438: قدامة ابن -المغني. 11/39: للنووي مسلم شرح. 4/231: الرملي -المحتاج نهاية

 .118-5/117: المرداوي -اإلنصاف
 .17ص  تخريجه سبق ) 3(
 .5/232: الشوكاني -األوطار نيل ) 4(
 بيروت النفائس، دار عرموش، راتب أحمد إعداد ،1373 رقم السلف، من يجوز ما باب البيوع، كتاب مالك، اإلمام -الموطأ ) 5(
 .هـ1414 ،2 ط
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 حيث من دبأجو الدين قضى عنهما اهللا رضي عمر بن اهللا عبد أن في صريح هذا :االستدالل وجه

 .)1(الصفة

 :آخر بلد في القرض بدل وفاء اشتراط -الرابع المطلب
 في القرض بدل يرد أن المقترض على ويشترط قرضها، يجوز مما سلعة أو نقوداً أحدهم يقرض قد

 .سفتجة به له يكتب وقد  به، العقد أبرم الذي البلد غير آخر بلد

 أصله معرب، فارسي لفظ. )3(التاء وفتح الفاء وسكون السين وبفتح ،)2(التاء وفتح السين بضم: والسفتجة

 .)4(أمره مإلحكا به القرض هذا وسمي المحكم، الشيء وهو) سفته(

 ما نظير آخر ببلٍد) المقِرض (لحامله ليدفع وكيله إلى المقترض يرسله الذي الكتاب: فالسفتجة

 .)5(الطريق خطر سقوط) المقِرض (به ليستفيد منه اقترضه

 مشروطاً القرض بلد غير في الوفاء لكون تبعاً القرض بلد غير في الوفاء حكم فيالفقهاء اختلف وقد

 .وجودها عدم أو الضرورة لوجود وتبعاً مشروطاً، يكن لم أو العقد في

 .)6(صح ظاهر عرف به جرى وال مشروطاً يكن لم فإن -"1

 بلد غير في الوفاء شرط وكان القرض، في مشروطاً القرض بلد غير في الوفاء كان وإن -"2

 مالال صاحب وخاف الطرق، كل في الخوف عم لو فيما للضرورة فيباح الخوف، بسبب القرض

 نصاً أجد ولم ،)8(والشافعية ،)7(المالكية عليه نص سفتجة، وكتابة المال قرض له جاز ماله على

 المحظورات، تبيح الضرورات ألن ذلك، في يخالفون ال أنهم ويبدو والحنابلة، للحنفية ذلك في

 .منفعةً جر الذي القرض مضرة على مقدمة المال حفظ فمصلحة

                 
 .10944 رقم شرط، بال منه، خيراً يقضي الرجل باب البيوع، كتاب البيهقي، -الكبرى السنن ) 1(
 .7/631 ،1990، 2 ط الفكر، دار العيني، -الهداية  شرح في البناية ) 2(
 .5/406: عليش -الجليل منح ) 3(
 .7/631: العيني -البناية ) 4(
 .6/118: الخرشي حاشية. 4/481: القرافي -الذخيرة. 488 و 5/291: عابدين ابن -المحتار رد ) 5(
:  حجر البن المحتاج تحفة على الشرواني حواشي ،5/406: عليش -الجليل منح ،5/488: ينعابد ابن -المحتار رد ) 6(
 .6/436: قدامة ابن -المغني. 6/263

 .5/406: عليش -الجليل منح ،4/480: القرافي -الذخيرة ) 7(
 .6/263: حجر البن المحتاج تحفة بهامش العبادي قاسم ابن حواشي ) 8(
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 إليه يذهب الذي المحل طرق جميع في الخوف يغلب أن إال أي الخوف، يعم أن إال: (( الخرشي قال

 تقديماً فيجوز وبعبارة األموال، صيانة لضرورة ] سفتجة كتابة [ فيجوز إليه بالنسبة منها المقرض

 .)1 ( ))نفعاً جر سلٍف مضرة على المال حفظ لمصلحة

 للمقرض النفع وكان ظاهر، عرف فيه أو قدالع في مشروطاً القرض بلد غير في الوفاء كان وإن -"3

 :للفقهاء فقوالن أولهما،

: المعتمد في والحنابلة والشافعية المشهور في والمالكية الحنفية من الفقهاء لجمهور :األول القول -أ

 األثر وفي العقد، وصف في عندهم تفصيل على القرض، بلد غير في الوفاء اشتراط يجوز ال

 .عليه المترتب

 العيني ونقل ،)3(،والحصكفي)2(السرخسي ذلك ذكر كما الكراهة، العقد وصف في ذكروا: فيةفالحن -

 .)4 ( ))حرام فهو القرض في مشروطاً كان إن السفتج: الصغرى الفتاوى في قال: (( فقال الحرمة،

 .التحريم كراهة على محمولة الكراهة أن ويبدو

 . )5(عقدال فساد فهو الشرط هذا على المترتب األثر وأما

 مذهبهم ومقتضى فيه لهم كالماً أجد فلم العقد أثر وأما ،)6(ذلك بحرمة قالوا المشهور في والمالكية -

 .العقد بطالن

 لو أما العقد، صلب في الشرط كان إذا الفساد ومحل  ،)7(وبفساده العقد بحرمة الشافعية وقال -

 .مكروه وهو ،)8(فساد فال العقد صلب في الشرط يقع ولم ذلك على توافقا

 نقله عندهم الصحيح على صحيح العقد أن إال الشرط، وفساد العقد، بحرمة قالوا المعتمد في والحنابلة

 .)1(تصحيح دون من قدامة ابن الرواية هذه ونقل ،)9(المرداوي

                 
 .119-6/118: الخرشي حاشية ) 1(
 .14/37: السرخسي -المبسوط ) 2(
 .5/488: عابدين البن المحتار رد بهامش الحصكفي -المختار الدر ) 3(
 .7/631: العيني -الهداية شرح في البناية، ) 4(
 .نفسه الموضع -المحتار رد. نفسه الموضع البناية، ) 5(
 .5/406: عليش -الجليل منح. 6/118: الخرشي حاشية. 481 – 4/480: القرافي -الذخيرة ) 6(
 .6/263: حجر ابن -المحتاج تحفة. 4/230: الرملي -المحتاج نهاية ) 7(
 .6/263: حجر البن المحتاج، تحفة بهامش الشرواني حواشي ) 8(
 .5/117: المرداوي -اإلنصاف ) 9(
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 :األدلة

 .)2( }ربا فهو منفعة جر قرض كل{ : حديث -1

 تتمحض لم المنفعة نظراً ألن منفعة، رج قرض فهو للمقرض كانت إن المنفعة: االستدالل وجه

 ضمان، يد المقترض يد لكون الطريق خطر بسقوط انتفع حيث أيضاً، للمقرض كانت بل للمقترض،

 .)3(المقترض على الحمل مؤنة بجعل المقرض انتفع كما

 ضللمقر النفع كان فإن المحرم، هو للمقرض محضةً منفعة جر الذي القرض بأن الدليل، هذا نوقش

 إبقاؤه فوجب عليه، المنصوص معنى في هو وال تحريمه، على بمنصوص هذا فليس  والمقترض

 .)4(األصلية اإلباحة على

 .)5( }حرام السفتجات{ :   اهللا رسول قال: قال سمرة بن جابر عن روي ما -2

 .)6(الموضوع في نص فهو

 منكر نافع بن إبراهيم: عدي ابن قال. يصح ال هذا: الجوزي ابن قال. موضوع الحديث بأن: ونوقش

 .)7(الحديث يضع من عداد في موسى بن وعمر الحديث،

 بخيبر تمراً وسقاً خمسين  اهللا رسول أعطاني: (( قالت مسعود بن اهللا عبد امرأة زينب عن -3

 ههنا بخيبر مالك أوتيك أن لك هل: لي فقال عدي، بن عاصم فجاءني: قالت شعيراً، نريوعش

 بن لعمر ذلك فذكرت: قالت ذلك، عن أسأل حتى ال: فقالت بخيبر، بكيله كمن فاقبضه بالمدينة

 .)8(ذلك بين فيما بالضمان فكيف تفعلي، ال:   فقال الخطاب،

                                      
 . 6/436: قدامة ابن -المغني ) 1(
 .7 ص تخريجه سيق ) 2(
 .6/119: الخرشي حاشية. 7/631: العيني -البناية.  14/37: السرخسي -المبسوط ) 3(
 .6/437 قدامة، ابن -المغني ) 4(
 .2/249 ،ه 1386، 1ط م، د الفكر، دار عثمان، الرحمن عبد تحقيق الجوزي، ابن -الموضوعات كتاب ) 5(
 .632 – 631 / 7العيني، البناية، ) 6(
 .2/249: الجوزي ابن -الموضوعات كتاب ) 7(
 الرزاق، عبد  -المصنف. له واللفظ. 10945 رقم السـفاتج، في جاء ما باب البيوع، كتاب البيهقي، -الكبرى ننالسـ ) 8(

 .14722 رقم السفتجة، باب البيوع، كتاب
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 ال نسيئة بالتمر التمر مبادلة ألن الربا، من فهي البيع بطريق كانت إن المعاملة هذه: االستدالل وجه

 نفسه عن الطريق خطر إسقاط وهو منفعة جر قرض فهذا االستقراض بطريقة كانت وإن. تصح

 .)1(ربا فهو  منفعة جر قرض وكل الحمل، ومؤنة

 اإلمام عن رواية وهو. بالقرض سفتجة كتابة يصح: )2(المشهور غير في للمالكية -الثاني القول -ب

 ابن   الرواية هذه صحح وقد يجوز، فال مؤنة لحمله كان وإن مؤنة، القرض لحمل يكن لم إن أحمد

 .)4(للمرداوي خالفاً )3(قدامة

 :األدلة

 إلى بها يكتب ثم دراهم بمكة قوم من يأخذ كان الزبير بن اهللا عبد أن رباح، أبي بن عطاء عن -1

 إن: له فقيل. بأساً به ير فلم ذلك عن عباس ابن فسئل منه، فيأخذونها بالعراق، الزبير بن مصعب

 .)5(دراهم بوزن أخذوا إذا بأس ال: فقال م،مهدراه من أفضل أخذوا

 .جالسفات إباحة في صريح عباس ابن كالم: االستدالل وجه

 .)6(يجز لم سفتجة القرض في شرط فإن شرط، بغير كان أنه على محمول هذا: المناقشة

 ابن وعن عنه ذلك صح فإن ، علي عن أيضاً كلذ في وروي: (( الحديث روى أن بعد البيهقي قال

 .)7 ( ))أعلم واهللا. شرط بغير كان إذا-أعلم واهللا -أراد فإنما عنهما، اهللا رضي عباس

 .)8(فال وإال فتحرم زيادة فهي مؤنة لحمله كان إن وألنه -2

 فيها مضرة ال التي والمصالح منهما، بواحد ضرر غير من لهما مصلحة فيها السفتجة وألن -3

 .)9(مشروعة

                 
 .14/35 السرخسي، -المبسوط ) 1(
 .4/480: القرافي -الذخيرة ) 2(
 .437 -6/436: قدامة ابن -المغني ) 3(
 .117 / 5  المرداوي، -اإلنصاف ) 4(
 الرزاق، عبد  -المصنف. هـل واللفظ. 10947 رقم السـفاتج، في جاء ما باب البيوع، كتاب البيهقي، -الكبرى السـنن ) 5(

 .14721 رقم السفتجة، باب البيوع، كتاب
 .14/37 السرخسي، -المبسوط ) 6(
 .577-5/576 ،10947 رقم السفاتج، في جاء ما باب البيوع، كتاب البيهقي، -الكبرى السنن ) 7(
 .6/436: قدامة ابن -المغني ) 8(
 .437 ،6/436: قدامة ابن -المغني ) 9(
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 أو كان له مؤنة وتحملها مؤنة المال للحم يكن لم إذا السفتجة،  كتابة جواز الراجح أن ويبدو

 أصالة، ال تبعاً له حاصلة المنفعة فإن ينتفع المقرض وكون قائمة، المقترض مصلحة ألن ،المقرض

 تعالى واهللا ،)1(صح أقوى المقترض نفع وكان لهما كان إن النفع أن اهللا رحمه الشرواني نص وقد

 .أعلم

 :القرض عقد مع آخر عقد اشتراط: الخامس المطلب
 البيع واجتماع جائز، بانفراده العقود من وغيره والبيع جائز، بانفراده القرض :البحث محل تحرير

 .جائز اشتراط دون من والقرض

 .الشرط جهة على مثالً والقرض البيع اجتماع هو: البحث ومحل

 اشتريت: يقول أو ألف، مئة تقرضني أن على ألف مئةبخمس داري بعتك: يقول أن: المسألة وصورة

 .)2(ألف مئة تقرضني أن على ألف مئةبخمس دارك

 إال    ؛)3(الفقهاء باتفاق العقد فسد الشركة، أو النكاح أو اإلجارة أو البيع وبين القرض بين جمع فإذا

حكاه المالكية عند قول وفي البيع، صح يقبضه ولم القرض ترك إن: قالوا المشهور في المالكية أن 

 .)4(القرض ترك وإن يصح ال البيع أن مالك عن روى أنه المدنيين بعض عن بكر أبو الشيخ

 :األدلة

 انطشر وال وبيع، سلف يحّل ال{ : قال  اهللا رسول أن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن -1

 .)5( }عندك ليس ما بيع وال يضمن، لم ما ربح وال بيع، في

 عليه، يزداد بيعاً عليه يبايعه ثم قرضاً يقرضه أن هو أحمد اإلمام عن قلن كما وسلف بيع وصورة

 .)6(الثمن في يحابيه أن على يقرضه إنما ألنه فاسد، وهو

                 
 .6/263: حجر ابن -المحتاج تحفة بهامش الشرواني، حواشي ) 1(
، هـ1414 ،1 ط بيروت، العلمية، الكتب دار الموجود، عبد وعادل معوض علي تحقيق الماوردي، -الكبير الحاوي ) 2(
5/351. 

 ،296 هـ،1417، 1ط بيروت، العلمية، الكتب دار السغْدي، -الفتاوى في النتف. 14/36: السرخسي  -المبسوط ) 3(
 -الكبير الحاوي. 145 – 2/144: القيرواني زيد أبي ابن -الدواني الفواكه. 272 – 6/271 الحطاب، -الجليل مواهب

 .9/208: التهانوي -السنن إعالء. 5/351 الماوردي،
 عبد ابن -االستذكار. 6/374 ،1999 ،1 ط بيروت، العلمية، الكتب دار عطا، القادر عبد محمد تحقيق الباجي، – منتقىال ) 4(

 .434 – 6/433 البر،
 .حسن صحيح: وقال عنه. 1234 كتاب البيوع، باب كراهية بيع ما ليس عندك، رقم -سنن الترمذي ) 5(
 .3/177، ت د بيروت، العلمية، الكتب دار العيد، قيقد ابن -األحكام عمدة شرح األحكام إحكام ) 6(
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 .)1( }ربا فهو منفعة جر قرض كل{ : حديث -2

 ألجل الثمن في رفع البائع المقرض كان فإن للمقرض، يقع النفع فإن البيع، عليه وشرط أقرضه إذا

 .القرض ألجل الثمن يف رخص البائع المقترض كان وإن القرض،

 بالثمن سلعته بائعاً صار قرضاً لنفسه شرط إذا البائع ألن الثمن، جهالة إلى يؤدي هذا وألن -3

 والمنفعة الثمن، من منفعته سقطت الشرط يلزم لم فلما المشروط، القرض وبمنفعة المذكور

 .)2(العقد تفسد وجهالته مجهوالً، الثمن كان الثمن من سقطت فإذا مجهولة

 فإن عوض، له يكون أن يصح فال المعاوضات، عقود من ال واإلرفاق البر عقود من القرض ألنو -4

 .)3(ويبطل مقتضاه من فيخرج العوض من حصة له وكان معاوضة عقد فرض فقد البيع قارنه

 .مقصود البيع أو اإلجارة؛فال يجتمع عقدان مختلفان في القصد أو الغرضوألن مقصود القرض غير 

 بالمال والكفالة بالجاه، االقتراض على الجعل اشتراط: سادسال المطلب

 :أجر مقابل
 فالن من له يقترض أن منه ويطلب جاه، ذي إلى فيذهب أحد، يقرضه وال ماٍل إلى أحدهم يحتاج قد

 .له يعطيه جعل مقابل معلوماً مبلغاً

 أحدهم فيكفل كفيل، تقديم المقترض المقرض فيطالب المال من مبلغاً شخص من أحدهم يقترض وقد

 .المال من مبلغ مقابل المقترض

 :فرعين في طلبالم هذا بحث ويمكن

 .بالجاه االقتراض ىلع الجعل اشتراط حكم: األول الفرع -

 .أجر مقابل بالمال الكفالة حكم: الثاني الفرع -

 : حكم اشتراط الجعل على االقتراض بالجاه-الفرع األول
 :ى االقتراض بالجاه على قولين في اشتراط الجعل علءاختلف الفقها

                 
 .7 ص تخريجه سبق ) 1(
 .5/351 الماوردي، -الكبير الحاوي. 6/433 البر، عبد ابن -االستذكار ) 2(
 –5/241وت، ابن العربي،دار الكتب العلمية، بير-عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي.6/374الباجي،-المنتقى ) 3(

242. 
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ال يصح أن يأخذ صاحب الجاه الجعل على اقتراضه بجاهه إن لم تكن بينه وبين من :  المالكية-"1

يقترض له عادة الهدايا، أو لم يحدث موجب للهدية، فإن تقدم مثلها أو تقدم بموجب جازت 

 . )1(الهدية

ألنه قرض . )2(ذ مثل أجر نفقته جاز، وإال حرملكن لو كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة في سفره، فأخ

 .جر نفعاً

اقترض لي من فالن : يصح أخذ الجعل على االقتراض بالجاه، كما لو قال:   الشافعية والحنابلة-"2

 .)3( درهم ولك عشرةمئة

 درهم من ماله لم يستحق العشرة، ألن األجرة بذلت له على قرض من مئةولو أن المأمور أقرضه 

 .)4(غيره

، وفعله مباح، فجاز أخذ الجعل مقابله، كما لو )5(ألن الجعل في مقابلة ما بذله من جاهه فقط: حجتهمو

 .)6(ابن لي هذا الحائط ولك عشرة: قال

 صاحب الجاه لم يدفع من مال نفسه ليكون قرضاً جر الراجح قول الشافعية والحنابلة، ألن ويبدو أن

بخالف ما لو اقترض صاحب .  مبلغ القرض، والجعل مقابل الخدمةنفعاً، وإنما قام بخدمة تحصيل

قرضه لغيره مقابل أجر، فهو حرام باتفاق، ألنه قرض جر نفعاً فيكون ربا، أالجاه المال لنفسه، ثم 

 .واهللا تعالى أعلم

 .)7(أما الحنفية فلم يذكروا هذه المسألة، ألن عقد الجعالة ال يصح عندهم من حيث األصل

 :حكم الكفالة بالمال مقابل أجر: الثانيالفرع 
إذا اقترض أحدهم ماالً، وطالبه المقِرض بكفيل، فكفل أحدهم المقترض مقابل أجر على كفالة المال، 

 . األربعة)1(فسد العقد باتفاق المذاهب

                 
 . وحاشية العدوي على الخرشي، الموضع نفسه. 6/116: الخرشي حاشية (1)
 . 5/404:  عليش- منح الجليل(2)
 . 5/120:  المرداوي-اإلنصاف. 6/441 : قدامة ابن -المغني. 5/358:  الماوردي- الحاوي الكبير(3)
 . 5/358:  الماوردي- الحاوي الكبير(4)
 . 5/120:  المرداوي- اإلنصاف(5)
 . 6/441:  ابن قدامة-المغني. 5/120:  المرداوي-كبير الحاوي ال(6)
 . 203 /6 الكاساني، – بدائع الصنائع (7)
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ألن الكفيل يلزمه الدين، فإن أداه وجب له على المكفول عنه، فصار كالقرض، فإذا أخذ : وحجتهم

 . )2(ضاً، كان قرضاً جر نفعاً، فلم يجزعو

 .)3 ())الكفيل باألداء مقرض للمكفول عنه ونائب عنه في األداء إلى المكفول له : (( قال السمرقندي

فلو أمره : (( وأجاز اسحاق بن راهويه، األجر مقابل القرض، كما نقل عنه الماوردي، حيث قال

جعل باطالً والضمان إن كان بشرط الجعل فاسداً، بخالف بالضمان عنه بجعل جعل له لم يجز، وكان ال

 بن راهويه، ألن الجعل إنما يستحق في مقابلة عمل، وليس الضمان عمالً فال يستحق قما قاله إسحا

 .)4())الجعل  به 

 . )5(} كل قرض جر نفعاً فهو ربا { وال يصح قول اسحق بن راهويه، لمعارضته حديث 

 لنتائجوتتضمن أبرز ا: الخاتمة

، وموقوفاً على فضالة بن روي مرفوعاً عن علي  } كل قرض جر منفعة فهو ربا { حديث  -1

 .وانعقد اإلجماع على العمل بمقتضاه. وقد ضعفه كثير من العلماء وحسنه بعضهم. عبيد

 .، وكذلك إن جرى العرف بالزيادة أو الهديةهدية مقابل القرض من الربااشتراط المقرض زيادة أو  -2

 .اط المقرض االستفادة من منفعة عين يقدمها المقترض، ربا باتفاق الفقهاءاشتر -3

 .اشتراط المقرض على المقترض بذل عمل أو خدمة مقابل القرض، ربا باتفاق الفقهاء -4

 عند -تحل الهدية التي يقدمها المقترض للمقرض قبل رد بدل القرض من دون شرط وال عرف -5

 .ى عدم قبولهاالحنفية والشافعية، إال أن األول

وتحرم عند المالكية والحنابلة، إن لم يعتادا الهدايا قبل القرض، ما لم يكن لها موجب طارئ 

 .كالمصاهرة، كي ال تكون ذريعة إلى تأخير رد بدل القرض

 .تجوز الهدية أو الزيادة عند رد بدل القرض  من دون شرط وال عرف عند جمهور الفقهاء -6

 .رض في غير بلد القرض من غير شرط وال عرف جاز ذلكإذا رد المقترض بدل الق -7

                                      
 الماوردي، -الحاوي الكبير.  120 /5 المرداوي، – اإلنصاف 6/441 ابن قدامة، –المغني . 84/ 6 الباجي، – المنتقى (1)
6/443  

 .  الموضع نفسه–اإلنصاف .  الموضع نفسه– المغني (2)
 . 239 / 3، ه1414 – 2 السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط – تحفة الفقهاء (3)
 .440 / 6 الماوردي، - الحاوي الكبير(4)
 . 7 سبق تخريجه ص (5)
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 . بسبب الخوف على المال، أبيح للضرورةغير بلد القرض مشروطاً لجهة نفع المقرضوإذا كان الوفاء في 

 .، فسد باتفاق الفقهاء لورود النص بالنهي عن ذلكالمقرض عقداً آخر كالبيع مع القرضإذا شرط   -8

 .جاه عند المالكية، ويباح عند الشافعية والحنابلةيحرم الجعل على االقتراض بال -9

 .ال تصح الكفالة بالمال مقابل أجر في المذاهب األربعة -10

 المصادر

 : كتب السنة-"1

 .3/177 بيروت، د ت، - ابن دقيق العيد، دار الكتب العلمية-إحكام األحكام شرح عمدة األحكام -1

 .ه 1423، 2وت، ط  ابن عبد البر، دار الكتب العلمية، بير-االستذكار -2

 .ه1418، 2حازم القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط :  التهانوي، تحقيق-إعالء السنن -3

 دار الطالئع، - نور الدين الهيثمي، تحقيق مسعد السعداني-بغية الباحث عن زوائد الحارث -4
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