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احلمد هللا، وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب، والصالة والسالم على من أرسله 

 .صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلماهللا رمحة للعاملني، 

فإنه ال خيفى على من اطلع على قواعد الشريعة وأصوهلا، أمهية جانب املعامالت يف : وبعد
الفقه اإلسالمي، فقد أخذت حيزاً واسعاً من الدراسة والبحث على مر العصور، ومن األبواب 

 من جانب، ومال من جانب آخر، املهمة يف املعامالت القراض، أو املضاربة؛ إذ هو جهد وفكر
حيصل فيه التعاون ومناء األموال على وفق أصول الشريعة وقواعدها الكلية، ومن مسائل القراض 

 مث سؤال غريه سداد الثمن على ،اليت شاع التعامل ا، مسألة شراء السلعة أو العزم على شرائها
ما حتتويه البطاقة من عملة أجنبية،  سداد  ـ غالباقراض، حيث يتعذر على رب األسرة ـوجه ال

فيطلب من غريه سداد الثمن على أن له جزءا من األرباح عند البيع، من النصف أو الثلث أو حنو 
ذلك، ويسميانه قراضا، وكذلك احلال يف استخراج اإلمسنت من مصنعه، أو احلديد من الشركة 

حكم تعيني : (ني أحكامها، بعنوانالليبية للحديد والصلب، فرأيت أن أخصها بدراسة حبثية تب
، متبعاً يف هذه الدراسة املنهج االستقرائي، حيث تتبعت صور هذه )السلعة يف عقد القراض

املسألة، مبيناً منها ما هو من القرض الفاسد، والقراض احلقيقي، ذاكراً أقوال العلماء مع الترجيح 
  :ىل اآليتبينها عند االختالف، وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إ

، ذكرت فيها أمهية عقد القراض عموماً، والدافع إلفراد هذه املسألة بالبحث مقدمة
  .خصوصاً، واملنهج الذي اتبعته يف هذه الدراسة

 .، ذكرت فيه تعريف القراض، وحكمه، وحكمته، ودليله وأركانهمتهيد
لعلماء فيه مع حكم تعيني السلعة املشترط يف عقد القراض وبيان آراء ا: املطلب األول

 .الترجيح
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حكم تعيني السلعة يف عقد القراض اخلايل من االشتراط، وبني الصور اليت : املطلب الثاين
 .هي من القرض الفاسد واليت من القراض

 . ذكرت فيها أهم النتائج اليت توصلت إليها خالل البحثخامتة
  .املصادر واملراجع
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لة من مسائل عقد القراض، ناسب ذكر ما يتعلق به، مبا أن املسألة املطروحة للبحث مسأ

  .من تعريف وحكم، وحكمة، ودليل، وأركان

  :تعريف القراض لغةً وشرعاً

...  ما تعطيه من املال لتقضاه) القرض(قطعه، و: الشيء) قرض: ( يقال:تعريفه لغةً
 .)1(دفع إليه ماالً ليتجر فيه)  قراضقارضه(املضاربة، و: واملقارضة

: ، أيتوكيل على جتر بنقد مضروب مسلم من ربه للعامل جبزء من الربح:  شرعاًتعريفه
 .)2(أن يدفع الرجل ماالً إىل غريه ليتجر فيه، ويكون الربح بينهما على جزء يتفقان عليه

 .)3(القراض بالدنانري والدراهم جائز): التبصرة(اجلواز، ففي كتاب : حكمه
اخلربات، وتبادل املنافع وتنمية األموال، وحتقيق تشغيل الكفاءات وأصحاب  :حكمته

 .)4(التعاون والتكافل بني أفراد اتمع املسلم
 أن عثمان بن عفان ،عن عالء بن عبد الرمحن، عن أبيه عن جده ما جاء يف املوطأ، :دليله

 .))5أعطاه ماالً قراضاً يعمل فيه على أن الربح بينهما
 ).عقود عليه، واملعقود بهالعاقد، وامل: ( ثالثة:أركانه
 .رب املال والعامل: العاقد

أن يكون نقداً، أو ما يقوم مقامه من : العمل يف املال، ويشترط يف املال: املعقود عليه
 .عمالت ورقية، معينا معلوما، مسلما للعامل

 .)6(ويشترط أن يكون معلوما باجلزئية، كالنصف، أو الثلث، وما إىل ذلك: املعقود به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .362خمتار الصحاح، مادة قرض،   )1(
  .2/811، واملعونة على مذهب عامل املدينة 504-3/503كتاب ضوء الشموع   )2(
  .11/5225التبصرة   )3(
  .447ص ،، ولباب اللباب346ص ،مقاصد العقود املالية يف املذهب املالكي: ينظر  )4(
  .1443ص ،املوطأ، كتاب القراض، باب ما جاء يف القراض  )5(
  .448-447ص ،لباب اللباب: ينظر  )6(
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إذا مت عقد القراض بني العامل ورب املال، واستلم العامل رأس املال من مالكه، ليعمل فيه 
 يف أي سلعة من السلع خيتارها العامل دون اشتراط من مالك املال، فالقراض باالجتاروينميه 

ال للعامل صنفاً معيناً فية جائز ال إشكال فيه، فلو عين رب املاملنعقد على هذه الصور وذه الكي
 يتجر فيه، واشترط عليه أال يتعداه إىل غريه فإذا كان هذا الصنف ـكاحلبوب مثالً ـ  من السلع

املشروط مما يتيسر وجوده يف كل وقت وحني غالباً فهو اشتراط جائز وجيب على العامل االلتزام 
ري الذي أمره بشرائه، فاخليار لرب املال بني أن يضمنه وبني أن امل فاشترى غ وإذا تعدى الع،)1(به

 أما إذا كان الصنف املشترط مما يوجد يف وقت .)2(يقره على القراض ويقامسه الربح إن كان ربح
  :وينعدم يف آخر أو يقلّ، ففي جواز اشتراطه خالف بني أهل العلم، يتلخص يف اآليت

أنه ال جيوز لرب املال أن يشترط على العامل االجتار يف نوع من ذهب املالكية إىل / 1
وقال مالك وال ينبغي له أن  :السلع ال يوجد ويتوفر يف كل األوقات، جاء يف املدونة الكربى

، ووافقهم يقارضه على أن ال يشتري إال البز إال أن يكون البز موجوداً يف الشتاء والصيف
وا أن وجود هذا الشرط يتناىف مع مقصد عقد القراض ملا فيه من ، ورأ)3(الشافعية على ذلك

  .)4(التضييق على العامل والتحجري عليه

ذهب احلنابلة إىل جواز اشتراط رب املال على العامل االجتار يف متاع : الرأي الثاين/ 2
اربة والشروط يف املض) املغين(وده أم ينذر، ففي كتاب معني صراحةً، سواء كان مما يعم وج

تنقسم إىل قسمني صحيح وفاسد، فالصحيح مثل أن يشترط على العامل أن ال يسافر باملال، أو 
فهذا كله صحيح سواء كان النوع مما يعم ... أن يسافر به، أو ال يتجر يف بلد بعينه أو نوع بعينه

خص له رب وإن : ، وهو ظاهر قول احلنفية، يقول الشيخ عبد الغين امليداين))5وجوده أوال يعم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .103  ص، وعقد املضاربة دراسة يف االقتصاد اإلسالمي6/116املدونة الكربى : ينظر  )1(
 665عدة الربوق ص: ينظر  )2(
  .15/239، واموع شرح املهذب 6/116املدونة الكربى   )3(
  .15/239املصدر نفسه   )4(
  .7/177املغين   )5(
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 أن يتجاوز ذلك ينه أو يف سلعة بعينها مل جيز له ـ أي املضارِب ـاملال التصرف يف بلد بع
 .))1املعني؛ ألن املضاربة تقبل التقييد، ألا توكيل

وكذلك فإن حرص رب املال على ماله وخوفَه عليه، جيعله يشترط ما يصون به ماله 
 . دليل على خالف ذلكوينميه، واألصلُ هو اإلباحةُ حىت يدل

 :الترجيح

 أن الرأي الراجح هو القائل بعدم جواز  ـواهللا أعلمبعد ذكر الرأيني يف املسألة أرى ـ 
االشتراط على العامل االجتار يف سلعة ينذر وجودها؛ وذلك ملا يف هذا الشرط من شدة التحجري 

قاصده تنمية األموال، وتبادل على العامل، وهو يتناىف مع مقصد مشروعية عقد القراض؛ إذ من م
اخلربات، وإعطاء فرصة للكفاءة، وعليه فإن من املناسب شرعاً منع أي معوق مينع حتقيق هذا 

  .املقصد أو يربكه

مث إن رواج دوران املال بني أيدي أكثر من ميكن من الناس بوجه حق مقصد شرعي 
  .ذا املقصد، واشتراط مثِل هذه الشروط يكون عائقاً عن حتقيق ه)2(عظيم

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1/287اللباب يف شرح الكتاب   )1(
  .464  صمقاصد الشريعة اإلسالمية  )2(
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سبق يف املطلب األول بيان حكم التعيني بشرط، وأن املمنوع منه ما كان فيه حتجري أو 
تضييق على العامل، ويف هذا املطلب سأبني حكم التعيني للسلعة بدون شرط، وقبل البيان حيسن 

 وبني سابقه، فالتعيني املشترط من قبل رب املال يكون مصاحباً لعقد يف هذا املقام بيان الفرق بينه
القراض، يحجر على العامل وال يعطيه حرية التصرف يف اختيار السلع اليت يتجر فيها، بينما 
التعيني اخلايل من االشتراط هو ما يطلب فيه العامل من رب املال مثن سلعة معينة يكون قد 

، فالشراء للسلعة )1(ئها، وما حيصل من ربح يكون بينهما مناصفة مثالًاشتراها أو عزم على شرا
  .املعينة أو العزم على شرائها يسبق دفع املال الذي هو أحد شروط القراض

  :بيان احلكم
  :التعيني للسلعة اخلايل من االشتراط تعتريه ثالثة أحكام

عة ضاً، فإين قد وجدت سلادفع يل ماالً قرا: ، وذلك بأن يقول شخص آلخراجلواز: أوهلا
ل على دفع الثمن  وما إىل ذلك من العبارات احملفزة لرب املارخيصة أو هلا رواج يف األسواق ـ

، فالسلعة يف هذه الصورة معينة، ولكن السائل )2( أشتريها به، ويكون قراضاً بينناللطالب ـ
ال حتجري على العامل وال أخفى عن املسؤول امسها ومالكها، فكانت إىل حكم القراض أقرب؛ إذ 

  ـ رضي اهللا عنها أو يف غريها، فقد روي عن عثمان ـتضييق، فله أن يصرف الثمن املدفوع فيه
ة فأعطين قراضاً أبتاعها، ففعل: أن رجالً قال لهوجدت سلعة مرجو)3( وأيضاً فإن السلعة ،

  .إمنا عزم على شرائهااملعينة مل تدخل بعد يف ضمان الطالب فهي مل تدخل بعد يف ملكه، و

  :مينع تعيني السلعة غري املشروط يف صورتني، مها: املنع: ثانيها

أن يأيت شخص إىل آخر وخيربه بأنه اشترى سلعة كسيارة فالن مثالً، ويطلب منه : األوىل
  .أن يدفع مثنها وما حصل من ربح يكون مناصفةً بينهما مثال

لعة معينة كسيارة فالن، مقابل إشراكه يف الربح طَلَب ماٍل من آخر لغرض شراء س: الثانية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .211، 6/208اخلرشي على خمتصر خليل :  ينظر )1(
  .6/211 املصدر نفسه  )2(
  .7/254النوادر والزيادات   )3(
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  .)1(بعد البيع

فالسلعة معينةٌ يف الصورتني، إال أن طلب املال كان بعد شراء السلعة يف الصورة األوىل 
  .دون الثانية

  :وجه املنع يف مسألة التعيني بدون شرط
لم الدافع بالتعيني جيعل  مع ع ـسواء كان بشراء أم بدونهعلم مما سبق أن تعيني السلعة ـ 

 السائل بالقراض ال يغين شيئاً، ويلزم من ذلك أن يرد املعاملة يف حكم القرض الفاسد، وتلفُّظ
املالَ املدفوع إىل مالكه، فإذا قَِبضه البائع، اختص املشتري بالربح واخلُسر وحده، وال يشاركه 

  .دافع املال يف الربح، بل يرد له رأس ماِله، شأنه يف ذلك شأنُ القرض الفاسد ال القراض

ته جلُّ املصادر اليت تعرضت هلذه املسألة، بدًءا باملدونة، وايةً وحكم هذه املسألة قرر
ادفع إيلّ : ولو أن رجالً ابتاع سلعة فأتى إىل رجل، فقال: قال مالكمبختصر خليل وشراحه، 

ال خري يف هذا، فإن وقع لزم صاحب السلعة رد : قال مالك. ، أدفعه يف مثنها، ويكون قراضاًماالً
ه، ويكون له ما كان فيها من الربح، وعليه ما كان فيها من وضيعة، وأراه مبرتلة املال إىل صاحب

   .))2رجل أسلف رجالً مائة دينار فنقدها يف سلعة اشتراها على أن له نصف ما ربح فيها

أن الشخص إذا اشترى سلعة لنفسه بثمن معلوم نقدا، فلم يقدر على  :ويف الشرح الكبري
شتريت سلعة كذا بكذا فادفع يل الثمن ألنقده لرا على أن رحبها بيننا قد ا: نقده، فقال آلخر

مناصفة مثال، فدفعه له على ذلك، فيمنع وال يكون من القراض، بل هو قرض فاسد؛ ألنه مل يقع 
  .))3على وجه القرض املعروف

تري ، يتبني أن االتفاق املربم بني مشاملدونة والشرح الكبري ملختصر خليل من خالل نص 
السلعة ودافع الثمن بعد العلم بالشراء ال خيرج عن كونه حتايالً للوصول إىل أمر ممنوع، وهو 
السلف مبنفعة أخذاً باملقصد وإعراضاً عن ظاهر اللفظ؛ إذ مما يدل على ذلك أن املشتري لو طلب 

كان ذلك  أسلفين مثن السلعة ولك نصف الربح :من الدافع قرضاً حسناً المتنع، وأيضاً لو قال
حراماً صراحاً؛ ألنه سلف جر نفعا، وهو ممنوع، فتبني أن عدول املشتري عن التلفظ بالقرض إىل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2/249الشرح الصغري : ينظر  )1(
  .6/121املدونة الكربى   )2(
  .3/521 الشرح الكبري  )3(
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  .)1(التلفظ بالقراض صورة ال حقيقة

، فيجب أن يباعد بينه وبني )2(وكذلك فإن عقد القراض رخصة مستثىن من السلف مبنفعة
  .كل ما يؤدي إىل ذلك كتعيني قدر الربح، وكتعيني السلعة

 أن من أصول عقد القراض وشروطه أن يكون الربح معلوما  ـأيضاـ   ومن أوجه املنع
 كالنصف أو الربع أو غري ذلك من األجزاء، وتعيني السلعة جيعل الربح معلوما بالقدر؛ )3(باجلزئية

  . إذ يسهل على دافع املال معرفة ما ينوبه من الربح غالبا، وذكر اجلزء إمنا هو صورة فقط

 يسري على مسألة تعيني السلعة  ـوهو فساد القراضليه، فإن احلكم نفسه ـ وع
 فإنه يكون ،بار للدافع بذلكء، أما لو حصل الشراء وحده دون إخوتسميتها للدافع قبل الشرا
  . )4(قراضاً صحيحاً مع الكراهة

أن من اشترى سلعة ومل يقدر على سداد الثمن، فطلب من آخر مثنها، على : وخالصة ذلك
 ّا قرض جرا أيكون له جزٌء من الربح يتفقان عليه، فإن هذه املسألة ال جتوز؛ ألن حقيقة صور
نفعا، ويلزمه إرجاع الثمن كامال لصاحبه؛ ألنه مل يؤخذ على وجه القراض ابتداء، والربح 

  .للمشتري واخلسارة عليه

ة ألف أشتري ا سلعة على وجه أعطين مائ: أما إذا مل خيربه بشراء السلعة، بأن قال له مثال
  .القراض بيننا، ومل يسم السلعة وال بائعها، فتكون جائزة؛ ألا قراض صحيح

: ولو ضمن العامل طلبه عباراٍت من شأا أن تحفِّز الدافع وتشجعه على دفع الثمن، كقوله
وها ال تخِرج املعاملة وجدت سلعة رخيصة تباع وهلا رواج يف األسواق، فإن هذه العبارات وحن

  .عن اإلباحة

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .12/338البيان والتحصيل : ينظر  )1(
  .3/1586التنبيهات املستنبطة : ينظر  )2(
  .449  صلباب األلباب: ينظر  )3(
  .3/521ينظر الشرح الكبري   )4(



  

 
 

9

    م2020 ـ 6جملة قبس للبحوث والدراسات الشرعية ـ العدد 
 ة يف عقد القراضعحكم تعيني السل

  

 
  :ميكن إجياز أهم النتائج فيما يأيت

عقد القراض املطلق الذي ال يقيد فيه العامل باالجتار يف صنف معني من السلع جائز / 1
  .باتفاق

لرب املال أن يقيد العامل باالجتار يف صنف من السلع ال جياوزه، على أالّ يكون ذلك / 2
 . أو نادر الوجودمعدوماً

تعيني السلعة اخلايل من االشتراط هو ما كان العامل فيه يطلب مثن سلعة من رب املال / 3
 .على وجه القراض، وهذا الطلب قد يكون مسبوقاً بشراء، وقد ال يكون

من اشترى سلعة، وطلب من غريه دفع الثمن، ومل يسم له السلعة وال البائع، فإن فعله / 4
ويكون قراضاً على ما دخال عليه، ويف اإلخبار باسم السلعة يكون قرضاً فاسداً ال هذا جائز، 

 .قراضاً، الربح للطالب واخلسر عليه، وللدافع رأس ماله دون زيادة عليه
 .شراء السلعة مث طلب الثمن من دون تسميتها وال بائعها للدافع قراض جائز/ 5
السلعة، والربح للطالب واخلسر عليه، وليس تقع املعاملة قرضا فاسدا باإلخبار باسم / 6

 .للدافع غري رأس ماله
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  البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل يف مسائل املستخرجة، البن رشد اجلد، دار الغرب

  .م1988الثانية، . اإلسالمي، ط

 قطرية، ط األوىل، أمحد جنيب، وزارة األوقاف ال. د: التبصرة، أليب احلسن اللخمي، ت
 .م2011

 عبد : التنبيهات املستنبطة على الكتب املدونة واملختلطة، للقاضي عياض، دار ابن حزم، ت
 .م2011النعيم محييت، ط األوىل 

 شرح اخلرشي على خمتصر خليل، دار الفكر، بدون ت. 

  ،م1952هـ 1372الشرح الصغري، ألمحد الدردير، مصطفى البايب احلليب، الطبعة األخرية. 

 موع، حملمد األمري، إعدادجلنة حتقيق التراث باملكتبة األزهرية، : ضوء الشموع على شرح ا
 .املكتبة األزهرية للتراث، دار يوسف بن تاشفني، بدون ت: الناشر

 عدة الربوق يف تلخيص ما يف املذهب من اجلموع والفروق، أمحد بن حيىي الونشريسي، ت :
 .م، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان1990 محزة أبو فارس، ط األوىل،

 إبراهيم الدبو، دار عمار، ط األوىل، . عقد املضاربة دراسة يف االقتصاد اإلسالمي، د
 .م1998

 األستاذ حممد املدين وآخرين، دار مكتبة املعارف، : لباب اللباب، البن راشد القفصي، ت
 .م2012بريوت، لبنان، ط األوىل، 

 يد حليب، دار املعرفة، بريوت، : كتاب، للشيخ عبد الغين امليداين، تاللباب يف شرح العبد ا
 .م1998لبنان، ط األوىل، 

 موع شرح املهذب، لإلمام النووي، تم2000حممود الطرحي، دار الفكر، . د: ا. 

  ،م2010خمتار الصحاح، لإلمام فخر الدين الرازي، دار املنهل ناشرون، ط األوىل. 

 ى، رواية اإلمام سحنون، عن اإلمام ابن القاسم، دار النوادر، ط األوىل، املدونة الكرب
 .م2012
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 محيش عبد احلق، مكتبة : املعونة على مذهب عامل املدينة، للقاضي عبد الوهاب البغدادي، ت
 .م2003نزار مصطفى الباز، مكة املكرمة، ط األوىل، 

 بن عبد احملسن وآخرين، دار عامل الكتب، عبد اهللا : املغين على خمتصر اخلرقي، أليب قدامة، ت
 .م2007ط السادسة، 

 املصطفى شقرون، وزارة األوقاف املغربية، ط. مقاصد العقود املالية يف املذهب املالكي، د .
 .م2016األوىل، 

 م2013جالل حسين علي، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط األوىل، : املوطأ، لإلمام مالك، ت. 

 حممد عبد اهللا بن أيب زيد القريواين، دار الغرب اإلسالمي، ط األوىل، النوادر والزيادات، أليب 
 .م1999

 

  
  )ly.edu.misuratau.isl@alkomaity.a ( م 7196مواليد . شعالة  عمران الكمييت أبوأمحد 

  .ليبيا.  مصراتة. معهد القراءات.م1987 سنةإجازة القراءات حاصل على 
  . ليبيا. زلينت.اجلامعة األمسرية .م2002سنة  يف علوم الشريعة ليسانسمتحصل على 
. زلينت. اجلامعة األمسرية. م2007سنة  يف الفقه وأصولهة يعشريف ال ماجستريمتحصل على 

  .ليبيا
  . ليبيا.جامعة طرابلس. م2012متحصل على دكتوراه يف الشريعة يف الفقه وأصوله سنة 

. بكلية الدراسات اإلسالمية جبامعة مصراتة يف الفقه وأصوله بقسم الشريعة مشاركحالياً أستاذ 
  .لليبية ومدير فرعها مبصراتة وعضو دار اإلفتاء ا.ليبيا

   له عدة حبوث منشورة يف جمالت أخرى
  

  

  

  

  


