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 القرضكتاب 
 .هذا هو القسم السادس من أقسام املعامالت "القرض: السادس" :قوله رمحه هللا

هم أنه متليك مال ملن ينتفع به، مث ُ فف.والقرض هو بذل مال ملن ينتفع به ويرد بدله، هذا تعريف القرض
<إذا طلب به لزمه أن يرد بدله، والبدل إما أن يكون مثليا، وإما أن يكون قيمي >  .فاألبدال نوعان، اُ

 وذلك أنه من اإلحسان، وقد ؛ندبت إليه الشريعة: أي" مندوب": يقول املؤلف رمحه هللا يف حكمه
 . أحاديث عديدة يف احلث عليه وبيان فضلهتجاء
القرض مبا يصح  -رمحه هللا  -د املؤلف َّ، قي"شرطها وال زWدة بغري فيه السلم صح ما كل يف: "قال

يده صحة القرض يف كل عني يصح السلم فيها هو أحد القولني يف املذهب؛ وذلك أن السلم فيه، فتقي
 : قوالنفيما يقرضهلم العلماء 

 هو قصر القرض على ما يصح السلم فيه، وهو الكيل، وهو ما ميكن ضبط صفاته بكيل : األولقولال
 مبا تنضبط صفاته بكيل أو أو وزن أو ذرع وحنو ذلك؛ ألنه يطلب أن يرد مثله، واملثلية ال تتحقق إال

 .وزن، هذا ما مشى عليه املؤلف وهو أحد الوجهني يف املذهب
 أن القرض يصح يف كل عني يصح بيعها، فال يقتصر فقط على ما يصح السلم فيه، بل : الثاينقولال

ًكل ما صح بيعه يصح إقراضه، سواء كان مكيال  .ً أو موزوo أو غري مكيل وال موزونَ
إذا رد فالواجب أن يرد املثل يف املثليات، والقيمة يف القيميات، هذا الفرق بني : قولونفهذا القول ي

 .القولني
الواجب يف الرد هنا املثلي فقط؛ ف ؛ يف كل ما صح السلم فيه من أنه- رمحه هللا -ما مشى عليه املؤلف 

 .ألنه قيده مبا صح السلم فيه
رض يكون يف كل ما يصح بيعه، فإن احلكم هنا ال خيتص وأما على القول الثاين، وهو الصحيح، أن الق

 .ما صح السلم فيه، بل هو أعم من ذلك، فيشمل كل ما يصح بيعه من مثلي ومتقوم
 حكم الز6دة يف رد القرض بغري شرط

ُيندب شريطة أال تشرتط فيه الزWدة، فإن اشرتطت فيه :  أي"شرطها وال زWدة، بغري: "قوله رمحه هللا
ًكان ذلك حمرما، وهو من كبائر اإلمث وعظائم الذنوب، فهو الرx الذي حرمه هللا ورسوله يف الزWدة 

ُميحق﴿َّالكتاب والسنة، وهو رx اجلاهلية الذي قال فيه هللا جل وعال  َ َْ Bَُّا Dِْويـريب َِّالر ُ ِالصدقات َ َ َ َّ ﴾
َأيـها 6َ﴿: ، وقوله]٢٧٦: البقرة[ َالذين َُّ ِ Uُكلوا ال َُآمنوا َّ ُ َْ Dًأضعافا َِّالر َ ْ ًمضاعفة َ ََ َ  ]. ١٣٠: آل عمران[﴾ ُ

 :يفهم من كالمه أن الزWدة ال ختلو من حالنيو . الزWدةوال جيوز شرط:  أي"شرطها وال": فقوله
 .أن تكون مشروطة يف العقد أو عند الوفاء للتأجيل: احلال األوىل
 .أن تكون ممنوحة بال شرط :احلال الثانية
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ًد يف القرض شيئا، يكل الصور، فال حيل للمقرتض أن يز يشمل "شرطها وال زWدة بغري":  رمحه هللاقولهف
 .ًسواء كان مشروطا أو غري مشروط، وهذا ما ذهب إليه مجهور العلماء

أن الزWدة إن كانت مشروطة يف العقد أو مطلوبة للتأجيل عند حلول األجل فإ�ا ال : والقول الثاين
ن الرx احملرم، أما إذا كانت الزWدة ممنوحة من غري شرط، فهذا ال �س به، وإليه ذهب جتوز، وهي م

ودليله ما يف حديث أيب رافع أن النيب صلى هللا . اإلمام الشافعي رمحه هللا، وعد ذلك من حسن القضاء
<يارا رxعيا، مل أجد إال خ: ًعليه وسلم استسلف بكرا، فلما قضاه أمر أx رافع أن يقضي الرجل، فقال ً

ًأعطه إ6ه؛ فإن خياركم أحسنكم قضاء«: فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص َ َ ْ ُْ ُ َُ ْ َ ََُ َ ِ َّ ِ َِ َّ ِ ِ  ]) ١٦٠٠(مسلم [ »ْ
 أقرها النيب ملسو هيلع هللا ىلص ومل تكن مشروطة؛ فدل ذلك على أن الزWدة يف القرض ؛فكانت الزWدة هنا يف الصفة

هناك ا، أما إذا كانت مشروطة يف أصل العقد أو مشروطة عند الوفاء إذا كان من غري شرط ال �س �
 .�جيل فإن ذلك حمرم

 .يلزمه أن يرد مثله؛ ألن الواجب يف القرض رد املثل يف املثليات: ، أي"ويرد مثله": قوله رمحه هللا
 العبارة السابقة يف قوله وضحأاملؤلف هنا ؛ "ًوإن زاد من غري شرط قدرا أو جودة جاز": قوله رمحه هللا

ً كما ذكرت قبل قليل أن املؤلف يرى حترمي الزWدة مطلقا، سواء ا فهمنا منهحيث "زWدة بغري": رمحه هللا
 :ـكانت مشروطة أو غري مشروطة، لكن زال هذا الفهم ب

 على أن ، فدل هذا"جاز"صفة : أي "جودة أو"كمية :  أي"ًقدرا شرط غري من زاد وإن": قوله رمحه هللا
 يف هذه املسألة على ما ذهب إليه اإلمام الشافعي رمحه هللا؛ وهو رواية يف مذهب أمحد؛ أنه ٍاملؤلف جار

 .ال حرج يف الزWدة يف القدر واجلودة إذا مل تكن مشروطة
 


