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  عبدهللا بن محمد العمرا�ي

  أستاذ الفقھ ب�لية الشر�عة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 ئ,س مجلس إدارة ا)'معية العلمية القضائية السعودير و  

  وقافوأستاذ كر345 الشيخ راشد بن دايل لدراسات األ  

  <ـ١٤٣٩

اقشة حكم املنتجات القائمة ع�� �ذه املسألة، كت�ت �ذه الورق ��دف من :املستخلص

و1مكن 2سمية  و��ذه ال8ي7لة 56 مثل منظومة 2عاقدات لتمو1ل خدمات التعليم ونحو�ا.

وKعبارة أخرى: حكم القرض مع دفع املنفعة أو  ولك كذا)، ا: (أقرض فالنً  ـ�ذه املسألة ب

إ�T ثالثة مباحث: املبحث وقد قسمتھ  الفائدة للمقرض من قبل طرف ثالث غLN املقLMض.

املبحث  األول: عرض خالف املعاصر1ن 56 مسألة (املنفعة ع�� القرض من طرف ثالث).

الثا_ي: مسألة خصم البنك عمولة من التاجر 56 بطاقة االئتمان املبحث الثالث: عرض 

ولم أقف ع��  مسألة (املنفعة ع�� القرض من طرف ثالث) ع�� ضوابط املنفعة 56 القرض.

وتم  صر1ح للفق8اء بحكم �ذه املسألة، وإن gان يمكن تخر1ج8ا ع�� النصوص العامة، نص

نقاش املسألة لدى املعاصر1ن، 56 عدة مواضع، م�lا: الفائدة الjk يأخذ�ا البنك 56 معاملة 

القرض املuvل t 56عض املمارسات، وعند اpqديث عن معاملة املصرفية اإليجابية، ومنتج 

يم عندما يقوم البنك بتمو1ل أقساط الرسوم الدراسية للطالب دون تمو1ل خدمات التعل

مقتضبا  اأخذ فوائد م�lم، وتقوم اuqامعة بدفع مبلغ اq}صم للبنك. كما تم نقاش8ا نقاًش 

 عاما، عند مناقشة العمولة (املبالغ) الjk يأخذ�ا البنك من التاجر 56 بطاقة االئتمان.

لث (غLN املقLMض) للمنفعة أو الفائدة ع�� القرض، واملراد ��ذه املسألة: تحمل طرف ثا

بحيث ال يتحمل املقLMض أي ز1ادة ع�� القرض، وإنما يرد املقLMض للمقرض مثل القرض 

واختلف املعاصرون 56 �ذه املسألة ع�� قولNن: اuqواز والتحر1م، ول7ل فر1ق أدلتھ  فقط.

  وهللا املوفق.
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  Bسم هللا الرحمن الرحيم

 C مدD(عد:اB ن، أماHبھ أجمعDKآلھ و MNنب,نا محمد وع MNن، والصالة والسالم عHرب العامل  

)، كتب \]دف مناقشة حكم املنفعة ع�� القرض من طرف ثالثفXذا بحث Bعنوان: (

ل خدمات التعليم  املنتجات القائمة عMN <ذه املسألة، و\]ذه الXي�لة de مثل منظومة aعاقدات لتم̀و

  ونحو<ا.

مكن aسمية وnعبارة أخرى: حكم القرض مع دفع  ،ولك كذا) ا<ذه املسألة بـ: (أقرض فالنً  ̀و

  املنفعة أو الفائدة للمقرض من قبل طرف ثالث غoH املقopض.

  وقد قسمتھ إMt ثالثة مباحث:

  املبحث األول: عرض خالف املعاصر'ن &% مسألة ( املنفعة ع�� القرض من طرف ثالث).

  بنك عمولة من التاجر &% بطاقة االئتمان.مسألة خصم ال املبحث الثا�ي:

املبحث الثالث: عرض مسألة ( املنفعة ع�� القرض من طرف ثالث) ع�� ضوابط املنفعة 

  &% القرض.

وفقنا الجتنابھ، وأن  رزقنا اتباعھ، والباطل باطال ̀و نا ا)Dق حقا ̀و أسأل هللا aعاMt أن ي̀ر

ب ج|oيل ومي�ائيل وإسرافيل، فاطر السماوات يجعلنا مفاتيح ل�ل خoH، مغاليق ل�ل شر. اللXم ر 

واألرض، عالم الغيب والشXادة، أنت تحكم بHن عبادك فيما �انوا فيھ يختلفون، ا<دنا ملا اختلف 

  فيھ من ا)Dق بإذنك، إنك �]دي من aشاء إMt صراط مستقيم.

Kآلھ و MNنب,نا محمد وع MNهللا ع MNن، وصHرب العامل C مدD(ن.وآخر دعوانا أن اHبھ أجمعD  

   



 ٣                                                                             املنفعة ع�� القرض من طرف ثالث

  املنفعة ع�� القرض من طرف ثالث) املبحث األول: عرض خالف املعاصر'ن &% مسألة (

ح للفقXاء بحكم <ذه املسألة، وسيأaي  Bعد البحث de الكتب الفقXية لم أقف عMN نص ص̀ر

 oHقول كث MNا عXج جXا من عمومات األدلة، ونصوص الفقXاء؛ وذلك أنھ يمكن تخ̀ر الكالم عMN تخ̀ر

  ن الفقXاء الذين يأخذون Bعموم منع �ل قر جر منفعة..م

ن، de عدة مواضع، م�]ا: الفائدة ال�3 يأخذ<ا البنك de معاملة  وتم نقاش املسألة لدى املعاص̀ر

القرض امل�'ل B deعض املمارسات (B deعض الدول) ، وعند ا)Dديث عن معاملة املصرفية 

ل خدمات التعليم عنداإليجابية ل أقساط الرسوم الدراسية ، ومنتج تم̀و ما يقوم البنك بتم̀و

 اكما تم نقاشXا نقاًش  للطالب دون أخذ فوائد م�]م، وتقوم ا)'امعة بدفع مبلغ ا)�صم للبنك.

  . de بطاقة االئتمان مقتضبا عاما، عند مناقشة العمولة ( املبالغ ) ال�3 يأخذ<ا البنك من التاجر

(غoH املقopض) للمنفعة أو الفائدة عMN القرض، بحيث واملراد \]ذه املسألة: تحمل طرف ثالث 

ادة عMN القرض، وإنما يرد املقopض للمقرض مثل القرض فقط   :  ال يتحمل املقopض أي ̀ز

 )١(تحر'ر محل ا<=الف:

( فوائد)، بحيث ال�عود الطرف الثالث عMN املقopض بقدر ما  مبالغال يتحمل املقopض أي   - أ

 أدى للمقرض من مبالغ.

ل، بحيث ت�ون ال يقو   -  ب ل للراغب de التم̀و م الطرف الثالث برفع قيمة السلعة محل التم̀و

أخذ الفائدة ضمنا، إذا إن املعاملة de <ذه ا)Dالة محرمة؛ أل�]ا  الفائدة مستopة de قيمة السلعة، ̀و

  de حكم املنفعة املشروطة للمقرض عMN املقopض.

لفعلية للقرض؛ وذلك ألن ت�لفة القرض يتجاوز ما يتحملھ الطرف الثالث مقدار الت�لفة ا  -  ت

 )٢((نفقات ال�سليم والوفاء) عMN املقopض،
ً
، وفاعل املعروف ال �غرم؛ كما ا؛ ألن املقرض فعل معروف

ادة de القرض، وإذا �انت ت�لفة القرض عMN املقopض: فيجوز أن يتحملXا  أن ذلك ل,س من قبيل ال̀ز

 عنھ. اغoHه ت|oعً 

لث مرتبا de املنظومة العقدية، بخالف ما لو ت|oع الطرف أن ي�ون تحمل الطرف الثا  -  ث

 حي�ئذ. ا، أو ترت,ب، في�ون جائزً دون شرط أو مواطأة الثالث للمقرض باملنفعة ( الفائدة)

                                                 

سامي السو1لم 56 ملتقى االقتصاد  استفدت 56 تحر1ر �ذه املسألة وعرض اq}الف ف��ا من مداخالت د. )١(
عبدالباري مشعل 56 ملتقى  ومن 2عليقات د. و2عليقة 56 ندوة ال�Lكة ع�� ورقة املصرفية اإليجابية، ،اإلسالمي

ر طالل الدوسري م�شور 56 توLM1، ومن كالم محرر للدكتو  االقتصاد اإلسالمي، ومنتدى االقتصاد اإلسالمي،
الدوسري، ومما كت�تھ 56 بح�j املنفعة 56  كتبھ د.ع�� ما ومن مناقشة غLN م�شورة للشيخ فيصل الشمري 

  .ولذا 2عد �ذه الدراسة �5 أول دراسة مخصصة لبحث �ذا املوضوع حسب ماوقفت عليھ القرض.

  .٣/١٤٥ينظر الشرح الكبLN مع حاشية الدسو�5،  )٢(
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ق، وإنما مقابل    - ج ل,ست الفائدة املدفوعة من قبيل األجرة أو ا)'عل عMN السمسرة، وال�س̀و

ل أصالة القرض. و<ذا حال البنوك ف 3 ل,ست متخصصة ق وإنما متخصصة de التم̀و ، de ال�س̀و

 ضمنً 
ً
ق B deعض ا)Dاالت تبعا، أو مشموال  .اوقد يأaي ال�س̀و

ي�بHن مما تقدم أن محل ا)�الف <و de االلp¡ام أو الوعد املقدم من طرف ثالث ضمن 

 .)٣(املنظومة العقدية

ن عMN قولHن: مكن عرض ا)�الف de املسألة عند املعاص̀ر  ̀و

م االتفاق عMN تحمل طرف ثالث ملبلغ زائد عMN القرض يدفع للمقرض، و<و ألول القول ا : تح̀ر

سامي  وممن قال بھ د. داخل de الر¤ا ا£Dرم من جXة اشopاط املقرض نفعا متمحًضا لھ de القرض.

لم   طالل الدوسري. ، ود.الس̀و

  )٤(األدلة:

  الدليل األول:

ر نفعا، وذلك ألن ال̀زادة املبذولة للمقرض من طرف دخول <ذه املسألة de القرض ا£Dرم الذي يج

  ".)٥(ثالث دخلت عليھ Bس¦ب القرض، فالقرض <و الذي جر<ا إليھ، و"القرض ال �ستحق بھ إال مثلھ

  يناقش:

بأنھ ال �سلم أن �ل منفعة سب§]ا القرض، ممنوعة، كما ال �سلم أن �ل قرض جر منفعة فXو 

  .-بإذن هللا aعاMt–بحث الثالث ر¤ا، وسيأaي التفصيل de ذلك de امل

 الدليل الثا�ي: 

  أن حقيقة الر¤ا وا)Dكمة من منعھ متحققة de <ذه املسألة.

إMt سنة: ر¤ا ال يجوز، فإن <ذه املبادلة متحققة <ا<نا غoH أن ما  ١١٠٠ب  ١٠٠٠وإذا �انت مبادلة 

  .لذلك أثر de ا)Dكم يقابل ألف املقرض مبذول من طرفHن ال من طرف واحد، وال ي�بdª أن ي�ون 

  يناقش:

ادة فيھ مقابل القرض أو  بأن الر¤ا الوارد de النصوص <و ما �ان بHن طرفHن، والذي ت�ون ال̀ز

  مقابل تأجيلھ من املقopض للمقرض.

                                                 

  �ناك قيود أخرى تحتاج إ�T تحر1ر. )٣(

أن �ذه املعاملة تدخل 56 عموم الن�j عن ر�ح ما لم  –وتحتاج إ�T تحر1ر  –من األدلة الjk ذكر�ا د. سامي السو1لم  )٤(
  .، والذي يظ8ر أنھ من قبيل االل�Mام بالت�Lع مقابل إقراض الغLN ال من قبيل ر�ح مالم يضمنيضمن

  .٣٠/١٠٧) مجموع الفتاوى، ٥(



 ٥                                                                             املنفعة ع�� القرض من طرف ثالث

  الدليل الثالث: 

أن االعتياض عن اإلقراض Bعوض مشروط من طرف ثالث يخرج بالقرض من حقيقة اإلرفاق 

  لك de املعاوضة ال يجوز؛ ألنھ يجمع بHن الفضل وال�س,ئة.إMt املعاوضة، ومثل ذ

قال القراde de الفرق ا)Dادي واملئتHن بHن قاعدة القرض وقاعدة البيع: " اعلم: أن قاعدة 

ات، �النقدين والطعام،...  القرض خولفت ف»]ا ثالث قواعد شرعية: قاعدة الر¤ا إن �ان de الر¤̀و

 املعروف: املعروف للعباد، فلذلك م� خرج عن باب وس¦ب مخالفة <ذه القواعد: مص¬Dة

إما لتحصيل منفعة املقرض، أو لopدده بHن الثمن والسلف؛ لعدم aعHن املعروف مع aعHن  ،امتنع

  ".)٦(ا£Dذور، و<و مخالفة القواعد

  بما يأaي: يناقش:

علق ال �سلم بأن <ذه املعاملة تخرج القرض من حقيقتھ و®d اإلرفاق؛ ألن اإلرفاق مت -

  باملقopض، و<و متحقق de <ذه املعاملة.

ال �سلم بأن خروج القرض عن اإلرفاق ممنوع de �ل الصور، فقد نص الفقXاء عMN جواز  -

قرض مال الي�يم ملص¬Dتھ، وجواز السفتجة B deعض الصور، وكذلك نص املعاصرون عMN جواز 

 ا)Dساب ا)'اري ا)¯.

  الدليل الراFع: 

 MNاء أنھ قد ح�ي اإلجماع عXمن نصوص الفق oHكث de الحظ منع األجر عMN الضمان، ̀و

تطلق القول de منع العوض عMN الضمان دون تفصيل de باذلھ، أ<و املضمون عنھ أم املضمون   أ�]ا

: " -رحمھ هللا- لھ، بل �انت ح�اية ابن املنذر لإلجماع de املسألة مطلقة غoH مقيدة، ففي <ذا يقول 

"، )٨(بجعل يأخذه ا)Dميل: ال تحل وال تجوز  )٧(أ<ل العلم: أن ا)Dمالةأجمع �ل من نحفظ عنھ من 

  فopى أنھ لم يفّصل de باذل ا)ُ'عل.

فإذا �ان ال يجوز أخذ الضامن أجرا عMN ضمانھ Bغض النظر عن باذل األجر _و<و إنما منع 

.Mtالقرض ولو من طرف ثالث من باب أو MNالقرض_: فال يجوز األجر ع Mtل�ونھ يؤول إ  

  :بما يأaييناقش: 

أن أخذ األجر عMN الضمان املمنوع <و الذي يرجع فيھ الضامن للمضمون عنھ، بحيث  -

ادة، ب,نما de <ذه املعاملة ال يرجع البنك عMN العميل.   يؤول الضمان إMt قرض ب̀ز

                                                 

 .٩٥-٩٤. و1نظر: بيان الدليل ع�� بطالن التأو1ل، البن تيمية، ص ٤/٢ ) الفروق،٦(

 ) 56 املطبوع اpqوالة.٧(

 .٢/١٧٣. وانظر: اإلقناع 56 مسائل اإلجماع، ألKي اpqسن ابن القطان، ٦/٢٣٠) اإلشراف، البن املنذر، ٨(
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أن <ذه املعاملة أقرب إMt أخذ األجر عMN االلp¡ام، وقد أجاز Bعض الفقXاء ذلك B deعض  - 

، وأشار BعضXم أن ذلك من قبيل كما أجازوا الر¤ح de مقابل الضمان de مثل شركة الوجوهالصور، 

 أخذ األجر عMN ا)'عالة و<و جائز.

ج عMN الضمان، جاءت عامة de خصوص منع  اأن <ناك نصوصً   -  لإلجماع أو·¶ من التخ̀ر

  القرض الذي جر نفعا، و®d مناقشة كما سيأaي.

M تحمل طرف ثالث ملبلغ زائد عMN القرض يدفع للمقرض، وال : جواز االتفاق عNالقول األول 

  يدخل ذلك de الر¤ا ا£Dرم. وممن قال بھ د.عبدالباري مشعل.

  أدلة القول الثا�ي:

  الدليل األول: 

م املنفعة عMN القرض من طرف الثالث.   أن األصل de العقود اإلباحة، ولم يرد دليل عMN تح̀ر

  يناقش: 

  ملنع �ل منفعة سب§]ا القرض، و�ل منفعة يجر<ا القرض.بأنھ وردت أدلة عامة 

  وا<Iواب:

م خاص باملنفعة املشروطة للمقرض عMN املقopض بالضوابط املتقررة. أن    التح̀ر

  الدليل الثا�ي: 

ادة  ادة من املقopض، قال ابن عبد ال|o: "و�ل ̀ز أن الفقXاء نصوا de ح�اية اإلجماع عMN منع ال̀ز

pن أو منفعة �شHاملس�سلف ف 3 ر¤ً من ع MNا املسلف عXطoذلك ا de ذلك  )٩(ال خالف de فال يدخل ،"

ادة من طرف ثالث.   ال̀ز

م عMN ذلك، وجواز نوقش:  ادة من املقopض لم يرد قصر التح̀ر بأن من نص عMN �ون ال̀ز

ا ادة املشروطة للمقرض من غoH املقopض، وإنما نصوا عل»]ا ل�و�]ا ا)Dالة الغالبة de ال̀ز دة، ولذا ال̀ز

  .ح�ى BعضXم اإلجماع دون تقييد

ادة من املقopض. أجيب:   بأن عموم املنع من �ل قرض جر نفعا فXو ر¤ا مخصص بال̀ز

أن <ذا ل,س من ج�س العام وا)�اص، بل <و من ج�س ذكر Bعض أفراد العام املوافق ب  :ورد

  .)١٠(لھ de ا)Dكم، و<و ال يقت34¹ التخصيص عند ا)'مXور 

  .ال �سلم بدليل ذكر الفقXاء )'واز عدد من املسائل ال�3 ف»]ا منفعة de القرضأن ذلك  وا<Iواب:

                                                 

 .١٧/٣٤١ ) االستذgار،٩(

)١٠ ،jيط، للزرك��p٤/٣٠٠) ينظر: البحر ا�. 



 ٧                                                                             املنفعة ع�� القرض من طرف ثالث

  الدليل الثالث: 

 de يئات الشرعية أجازوا ضمان طرف ثالثXمن ال oHوكث dtأن مجمع الفقھ اإلسالمي الدو

  ولك كذا) من ج�سXا. ااملضار¤ة، وصيغة (أقرض فالنً 

اشopطوا )'واز ضمان طرف  -de ا)'ملة  - يoHاملعا أن مجمع الفقھ اإلسالمي وكذاب :نوقش

:d® ،ثالث، ثالثة شروط  

١(  
ً
  مستقال عن املضارب. اثالثً  اأن ي�ون الضامن طرف

  بحيث ال يرجع عMN املضارب بما أدى. اأن ي�ون مت|oعً  )٢

  عدم الر¤ط بHن ضمانھ وعقد املضار¤ة بحيث ال يؤثر عل»]ا تخلفھ. )٣

B dtشأن سندات املقارضة وسندات االس�ثمار: "ل,س جاء de قرار مجمع الفقھ اإلسالمي الدو 

من النص de «شرة اإلصدار أو ص�وك املقارضة عMN وعد طرف ثالث منفصل  ا<ناك ما يمنع شرعً 

 de ا)�سران o|'( ع بدون مقابل بمبلغ مخصصo|العقد بالت deص,تھ وذمتھ املالية عن طر�¼ de

 عن اعMN أن ي�ون الp¡اًم  مشروع معHن،
ً
عقد املضار¤ة، بمع½ أن قيامھ بالوفاء بالp¡امھ  مستقال

 
ً
de نفاذ العقد وترتب أح�امھ عليھ بHن أطرافھ، ومن ثم فل,س )Dملة الص�وك أو عامل  ال,س شرط

املضار¤ة الدفع ببطالن املضار¤ة أو االمتناع عن الوفاء بالp¡اما�]م \]ا Bس¦ب عدم قيام املت|oع 

 ".)١١(<ذا االلp¡ام �ان محل اعتبار de العقدبالوفاء بما ت|oع بھ، ب¿'ة أنَّ 

يجوز aعXد طرف ثالث غoH املضارب أو وكيل وجاء de املعايoH الشرعية de معيار الضمانات: "

ض عن ا)�سارة دون ر¤ط بHن <ذا التعXد و¤Hن عقد  االس�ثمار وغoH أحد الشر�اء بالت|oع للتع̀و

ل باملضار¤ة، أو عقد الو�الة باالس�ثمار   ".)١٢(التم̀و

ن من ضمان طرف ثالث deوعليھ: فبHن ما أجازه كثoH م "أقرض  و¤Hن )١٣(ملضار¤ة،ا ن املعاص̀ر

  ولك كذا" فروق تمنع من اال)Dاق، وأبرز<ا: افالنً 

                                                 

) tشأن سندات املقارضة وسندات االس�ثمار. و�و بنصھ من البيان اq}تامي لندوة ٥/٤( ٣٠) القرار رقم: ١١(
 سندات املقارضة.

)، ١معيار املتاجرة 56 العمالت ( )، و1نظر:٧/٦، البند (٦٢)، ص٥) ينظر: املعايLN الشرعية، معيار الضمانات (١٢(

)، ٣/١/٤/٣، البند (١٩١)، ص١٢املشاركة) والشرgات اpqديثة (/ج)، معيار الشركة (٢/٩، البند (٦ص

 ).٥/١/٨/٧، البند (٢٥٩)، ص ١٧معيار ص7وك االس�ثمار (

 للتوسع 56 �ذه املسألة، ينظر: الضمانات 56 الص7وك للباحث، ومما جاء فيھ: )١٣(

  و1ت�� من القرار أنھ أجاز ضمان الطرف الثالث بضوابط و�5:

 56 ذمتھ و�}ص�تھ املالية عن طر56 العقد. أن ي7ون الطرف الثالث
ً
 مستقال

  أن ي7ون وعد الطرف الثالث ع�� أساس الت�Lع بج�L اq}سارة.

 عن عقد املضار�ة.
ً
 أن ي7ون ال�Mام الطرف الثالث مستقال

 وع�� ذلك فال ي¢� ضمان الطرف الثالث g 56ّلٍ من الصور اآلتية:
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  ااشopطوا لضمان طرف ثالث أن ي�ون الp¡اًم  - de ا)'ملة -أن ا£'مع وكذا املعايoH  - أ
ً
مستقال

الثالث بفوائد القرض مشروط de عقد القرض، بل الصيغة ب,نما الp¡ام الطرف  عن عقد املضار¤ة،
  قائمة عليھ ال يتأaى غرضXا دونھ.

ض عن   -  ب أن ضمان الطرف الثالث املشار إليھ قاصر عMN رأس مال املضار¤ة فقط (aع̀و
لرب املال 34Áء زائد عMN رأس املال ال من طرف ثالث، وال من  اا)�سارة) وعليھ فال ي�ون مضمونً 

عليھ "قدر زائد وقدر ولك كذا" ضمان رأس املال امحّصل "أقرض فالنً   ب,نما ب أوMt،املضارب من با
ة".   الفائدة الر¤̀و

                                                                                                                                               

 ل8ا، أو العكس. ضمان الشركة القابضة إحدى الشرgات التاtعة

ضمان شركة ذات غرض خاص ي�شؤ�ا املصدر لغرض ضمان اإلصدار، tغض النظر عن ال�¤uيل 
  القانو_ي السم مالك �ذه الشركة ذات الغرض اq}اص.

أصدرتھ إحدى الوزارات أو املؤسسات ا7pqومية 56 ذلك البلد، أو  اضمان دولة أو بنك8ا املركزي إصدارً 
صدر وزارة ما والضامن وزارة أخرى أو البنك املركزي؛ فالن�يجة أ§�ا gل8ا العكس؛ ألنھ وإن gان امل

  ج8ات ممثلة للدولة. 

لكن املتأمل للتطبيقات العملية لضمان الطرف الثالث t 56عض املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية 
وانفصال ي©pظ عدم إعمال �ذه القيود والضوابط بدقة بحيث يت�� عدم استقالل الطرف الثالث 

  �}ص�تھ وذمتھ املالية عن ذمة ج8ة اإلصدار، ومن ذلك:

جاء 56 توصيات الندوة الفق8ية االقتصادية املنعقدة بNن مجمع الفقھ اإلسالمي والبنك اإلسالمي للتنمية 56 
�ـ: جواز ضمان البنك ملا ي�يعھ لصندوق االس�ثمار التاtع لھ، والذي يتو�T إدارتھ ع�� ١٦/٠٥/١٤١١

 ضار�ة.أساس امل

  مع أن البنك قد ي7ون من أك�L املسا�مNن 56 الصندوق.

جاء 56 توصيات ندوة ال�Lكة السادسة لالقتصاد واإلسالمي: جواز ضمان فرع بنك ال�Lكة 56 جدة ألموال 
املس�ثمر1ن 56 بنك ال�Lكة، بلندن، إذا اقتضت قوانNن بلد البنك املضمون (فرع لندن) ضمان أموال 

 املس�ثمر1ن.

ت ال8يئة الشرعية للبنك األرد_ي اإلسالمي ضمان الدولة ألموال األوقاف املس�ثمرة الjk تدير�ا وزارة جوز 
  .األوقاف

جاء 56 املعايLN الشرعية ل8يئة ا�pاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية بتحديد املقصود باستقالل 
ملوكة بما ال يز1د عن النصف ل©8uة املتع8د الطرف الثالث، املتع8د بالضمان g 56ونھ ج8ة مالكة أو م

 ل8ا.

وp©1ظ ع�� �ذه التطبيقات عدم تحقق استقالل الطرف الثالث بما ال يحقق الضوابط الjk ذكر�ا قرار 
.5Tالدو jمع الفق�uا� 

ومن خالل ما تقدم من عرض األقوال واألدلة واملناقشات وKعض اpqاالت التطبيقية يمكن التوصل للنتائج 
 ية:اآلت

باعتبار  ا�ناك تطبيقات ال تحقق الضوابط الjk ذكر�ا قرار ا�uمع الفق�j مما يجعل القول باملنع متج8ً 
عدم استقالل الذمة املالية بNن املتع8د بالضمان واملضمون عنھ، مما يLMتب عليھ ضمان العامل لرأس 

  املال.

رغبت ا7pqومة دعم أ_شطة معينة،  ضمان الطرف الثالث مقصور الوقوع من الناحية النظر1ة، مثل لو
وتحف�N املس�ثمر1ن للدخول ف��ا من خالل الت�Lع بالضمان عند حصول اq}سارة، و�ذلك ت7ون 
الضوابط الjk ذكر�ا قرار ا�uمع الفق�j الدو5T متوافرة 56 مثل �ذه الصور في7ون القول باuqواز 

 pً¬الة وأمثال8ا. اراpqحي�ئٍذ 56 �ذه ا  
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وMt إt  -  ت
ُ
ألن  M الغرر من جXة ا)Dصول واملقدار؛أن ضمان رأس مال املضار¤ة يؤول بدرجة أ

 ب,نما  م،العل  أ<ل  من  كثoH  عند  بالت|oعمجرد ضمان رأس املال ال ي�ون ر¤ا، ومثل <ذا الغرر �غتفر 

ة"، فالعلة de  اصيغة "أقرض فالنً  ولك كذا" ف»]ا ضمان رأس املال وقدر زائد عليھ "قدر الفائدة الر¤̀و
  .املنع ®d الر¤ا، ول,س <و �الغرر الذي �غتفر de مواضع

إMt أن مآخذ املنع من ضمان رأس مال املضار¤ة �عود عامÂ]ا إMt   وقد أشار ابن رشد ا)Dفيد
ا: إذا شرط رب املال الضمان عMN العامل، فقال مالك: ال يجوز القراض و<و الغرر، قال: "وم�]

فاسد، و¤ھ قال الشافdÄ. وقال أبو حنيفة، وأDKابھ: القراض جائز، والشرط باطل. وعمدة مالك: 
ادة غرر de القراض نفسھ   ".)١٤(أن اشopاط الضمان ̀ز

والر¤ح، و<ذا التصور خالف الواقع بأن <ذا مب½3 عMN أن الطرف الثالث يضمن رأس املال  نوقش:
  . de <ذه املعاملة، ذلك أن الطرف الثالث يضمن الر¤ح فقط، وأما رأس املال ف,سدده العميل (املقopض)

  الدليل الثالث:

  قياس مسألة (أقرض فالنا ولك كذا) عMN مسألة ( اقopض dt من فالن ولك كذا).
عMN االقopاض با)'اه "اقopض dt ولك وذلك أن Bعض الفقXاء �ا)Dنابلة أجازوا ا)ُ'عل 

ادة امللp¡م \]ا من طرف ثالث. ،)١٥(كذا"   فكذلك ال̀ز

عMN القرض،  اأن ا)ُ'عل فيما أجازه ا)Dنابلة ال يذ<ب إMt املقرض فال ي�ون أجرً ب :نوقش
<ذه الصورة، ولذا ينص ا)Dنابلة de موضع املسألة السابقة عMN منع بذل ا)'عل ملن  بخالف

  ألن الضمان قد يؤول إMt القرض في�ون ا)'عل عMN اإلقراض.يضمن عنھ؛ 

: بأن الذي يدفع ا)'عل de مسألة (اقopض dt ولك كذا) <و املقopض، في�ون و'مكن أن يجاب
 متضررا، ومع ذلك قيل بجوازه، فيدل عMN جوازه de حال لم يكن متضررا، وإنما يدفعھ طرف ثالث

Mtمن باب أو.  

  الPQجيح:

مناقشة أدلة القول األول، وسالمة  ف de املسألة واألدلة واملناقشات ي¬DظBعد عرض ا)�ال 
د بحث و  ملسألةا de ا)'ملة، لكن -و<و ا)'واز - أدلة القول الثا«ي تأمل، والذي ما زال تحتاج إMt م̀ز

]ا أن املنفعة عMN القرض من طرف ثالث يحتمل دخولXا de املنفعة ا£Dرمة بناء عMN �و� مشكال
مالم يخرجXا من سيلة إليھ، ف de 3 مع½ الفضل ا)�اdt عن العوض، و ن القرض، أو ع اعوضً 

ل خدمات وسلع بخالف القرض املباشر الذي محصلتھ نقد بنقد م �ون املعاملة de تم̀و ، التح̀ر
إضافة إMt أن العمولة  يضاف لذلك سالمة املقopض من الضرر والظلم املتحقق de الر¤ا ا£Dرم،

  وهللا أعلم. وا)'عالة مما يضعف �و�]ا عوضا عن القرض فقط يقابلXا القرض
                                                 

)١٤u�٤/١٣٧٠د و§�اية املقتصد، ) بداية ا�.  

 .٣/٣١٩، كشاف القناع عن مMن اإلقناع، لل®�و2ي، ٦/٣٥٧) ينظر: الفروع، البن مف©�، ١٥(



 عبدهللا بن محمد العمرا�ي                                                                                           ١٠

  ولة من التاجر &% بطاقة االئتماناملبحث الثا�ي: مسألة خصم البنك عم

من املسائل املعاصرة املشXورة، مسألة خصم البنك عمولة من التاجر de بطاقة االئتمان، 

tمجمع الفقھ اإلسالمي الدو de ا عدد وال�3 نوقشت مناقشة مستفيضة[Âعدة دورات، كما تناول de d

  من الدراسات العلمية.

وتناول الباحثون التكييف الفق 3 للعالقات املتعددة de بطاقة االئتمان، والذي Å]منا de <ذا 

البحث <و التكييف الفق 3 للعالقة بHن البنك والتاجر، ملشا\]ة خصم البنك عمولھ من التاجر، 

حصل بمسألة: ( املنفعة عMN القرض م ن طرف ثالث)، ذلك أن البنك يقرض العميل بدون فوائد ̀و

  عMN عمولة من التاجر.

د عMN عشرة أقوال، م�]ا  وقد اختلف املعاصرون de تكييف <ذه العالقة عMN أقوال كثoHة ت̀ز

ة، أو الو�الة، أو السمسرة، أو الضمان. ج عMN ا)Dوالة، أو خصم األوراق التجا̀ر   التخ̀ر

ج <و قرض من مصدر البطاقة  –مناقشات ا£'مع كما de  –وnعضXم  نص عMN أن التخ̀ر

  للعميل لقاء عمولة من التاجر.

جات السابقة وغoH<ا.   كما اختلفوا de حكم أخذ البنك لXذه العمولة من التاجر، بناء عMN التخ̀ر

  مجمع الفقھ اِإلسالمي الدوdt بجواز أخذ العمولة من التاجر. وقد صدر قرار -

): "جواز أخذ البنك املصدر من التاجر عمولة عMN ١٢/ ٢( ١٠٨'مع رقم ففي قرار ا£

طة أن ي�ون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي ي¦يع بھ بالنقد".  مشopيات العميل منھ ش̀ر

وتقييد ا£'مع أن ي�ون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي ي¦يع بھ بالنقد، ال يكفي، 

  الف.خاصة وأنھ خارج محل ا)�

عMN أنھ: ((يجوز للمؤسسات  ٤/٢) البند ٢وقد نصت املعايoH الشرعية de املعيار رقم ( -

املصدرة للبطاقة أن تتقا4É عمولة من قابل البطاقة (و<و التاجر) ب�سبة من ثمن السلع 

وا)�دمات)، وعللت ذلك عند بيا�]ا ملس�ند األح�ام الشرعية بأ�]ا من قبيل أجرة السمسرة 

ق و    أجر خدمة تحصيل الدين، و<ذا aعليل لم �غط مشمول <ذه العمولة.وال�س̀و

وأخذت ندوة ال|oكة الثانية عشرة لالقتصاد اِإلسالمي بجواز أخذ العمولة من التاجر،  -

ونصXا: "يجوز للبنك املصدر لبطاقة االئتمان و¤نك التاجر تقا34É عمولة من التاجر القابل 

ة, وذلك مقابل ا)�دمات املقدمة للتاجر de منح البطاقة، للبطاقة de بيع السلع أو تقديم ا)�دم

وقبول الدفع \]ا، وتوفoH العمالء، وتحصيل املستحقات بالو�الة عن التاجر، وال ما«ع من اق�سام 

  <ذه العمولة بHن البنك املصدر و¤نك التاجر الشopاكXما de تقديم ا)�دمات املشار إل»]ا".
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 oHعبa العمالء oHم بتوف>oHعبaدقيق؛ ذلك أنھ ل,س من تخصص البنك السمسرة، وإنما <و و

ق Bش�ل غoH مباشر، ذلك أن ا£Dالت  ل، ولكن لھ دور de السمسرة وال�س̀و متخصص de التم̀و

ة ال�3 لدÅ]ا نقاط بيع وتتعامل بالبطاقات ت�ون غالبا أكoË مبيعات من ا£Dالت ال�3 ال  التجا̀ر

  م يو·Dوا ما يقابل الضمان، والقرض.تتعامل بالبطاقات االئتمانية، لك�]م ل

) "حيث ال ٤٧وأجازت أخذ <ذه العمولة الXيئة الشرعية de مصرف الراجde dÌ القرار رقم ( -

ترى ما«ًعا من ا)Dصول عMN «سبة من قيمة ما �شopيھ حامل البطاقة ما دامت <ذه ال�سبة 

باÎع لصا)¶ البنك الذي aستقطع من ثمن خدمة أو سلع، وقد تم التعارف عMN استقطاعXا من ال

  أصدر البطاقة وشركة الفH¡ا العاملية".

الحظ نقص التعليل ل¬Dكم الوارد de القرار.  ̀و

): ( يجوز de ٣٣٤وأجازت ذلك أيضا الXيئة الشرعية de بنك البالد، كما de الضابط رقم ( -

م بمبلغ مقطوع، البطاقات االئتمانية (اإلقراضية) ا)Dسم عMN التجار، سواء أ�ان ا)Dسم ب�سبة أ

) : ( تكيف العالقة بHن ٣٢٧و�عد ذلك من قبيل األجرة عMN السمسرة)، مع أنھ ذكر de الضابط رقم (

البنك املصدر وقابل البطاقة (التاجر) عMN أ�]ا ضمان وسمسرة)، واملالحظة أنھ لم �علل ملا يقابل 

   الضمان.

ور، م�]ا: الضمان، والت�اليف، والذي يظXر أن <ذا ا)Dسم أو <ذه العمولة تقابل عدة أم

  وا)�دمات املباشرة، والسمسرة غoH املباشرة.

لكن قد ي�ون <ذا الضمان غoH مالحظ، ولو فرض فاألجر من طرف ثالث، ول,س من املضمون 

و<ذه القرارات، وكذلك الدراسات ال�3 أجازت <ذه العمولة لم تجب بوضوح عن أخذ األجر عنھ، 

tالضمان الذي يؤول إ MNمن ع dÐالقرض من طرف ثالث، مما �ستد MNقرض، وال عن املنفعة ع M

ة.يتلك ا)'Xات، واملراكز البحث   ة، بحث <ذه املسألة من <ذه الزا̀و
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  القرض) ع�� ضوابط املنفعة &% املنفعة ع�� القرض من طرف ثالثاملبحث الثالث: عرض مسألة ( 

  ألول: (Vل قرض جر منفعة فTو رSا)الضابط ا

حيلون إليھ فروعً ابط يذكره الفقXاء كثoHً <ذا الضا من باب القرض ومن  ا، و�ستدلون بھ، ̀و

  غoHه، \]ذا اللفظ أو بألفاظ مقار¤ة.

فإ�]ا ر¤ا محرم،  و¤التأمل de <ذا الضابط نجد أنھ يدل Bعمومھ عMN أن �ل منفعة يجر<ا قرض

بHن أنھ ل,س عMN عمومھ، )، وعند التحقيق ي�املنفعة عMN القرض من طرف ثالثوم�]ا: مسألة ( 

  وإنما يخرج منھ Bعض املنافع ا)'ائزة، وذلك عMN النحو اآلaي:

يخرج من عموم <ذا الضابط: املنفعة غoH املشروطة للمقرض عند الوفاء، حيث أ�]ا جائزة  -١

-¶Óالرا MNالصفة، من ج�س -ع de القدر أو de ادة القرض  ومن باب حسن القضاء، سواء �انت ال̀ز

  غoH ج�سھ.أو من 

كما يخرج من عمومھ: املنفعة املشروطة للمقopض، �اشopاط الوفاء باألقل، واشopاط  -٢

  �]ا جائزة عMN الراÓ¶، كما أنھ يخرج مثل <ذه املنافع من غoH اشopاط من باب أوMt.إاألجل، حيث 

خرج من عمومھ  -٣ من غoH : املنفعة املشروطة للطرفHن إذا �ان de ذلك مص¬Dة لXما اأيضً -̀و

ضرر بواحد م�]ما، �اشopاط الوفاء de غoH بلد القرض إذا لم يكن )Dمل مال الوفاء مؤنة، أو �ان 

  ا�]ا جائزة عMN الراÓ¶ مع أن ف»]ا نفعً إولكن ال يتحملXا ال املقرض وال املقopض، حيث 
ً
 امشروط

. كما أنھ يخرج اوتبعً  اللمقرض لكنھ غoH متمحض لھ، وجاء ضمنً 
ً
منھ الوفاء de غoH بلد  ال استقالال

.Mt34 من باب أوÉاopاط مع الopاش oHالقرض من غ  

 oHا، مثل املنفعة غXإخراج Mtذا الضابط فال نحتاج إ> de داخلة oHثم إن <ناك منافع جائزة غ

املشروطة للمقرض قبل الوفاء إذا علم أن سب§]ا ل,س القرض، ففي <ذه ا)Dالة ال ي�ون القرض 

مXا أل�]ا منفعة يوج§]ا القرض لXا فال ت�ون  اجارً  محرمة، وكذلك منفعة ضمان املال ال يقال بتح̀ر

تضم�]ا، حيث إ�]ا منفعة أصلية de القرض، وال اختيار ألحد ف»]ا. وال يقال بأن القرض يجر<ا  ̀و

  .افت�ون ر¤ً 

 قيود،وعMN <ــــذا ي�بHن أن <ــــذا الضابط ل,س عMN إطالقھ، ول,س عMN عمومھ، بل <ـــو مقيد ب

 زائـدة
ً
عMN  )١٩(للمقرض )١٨(مشروطة )١٧(متمحضة )١٦(فيمكن أن يقـال بأن: (�ل قرض جر منفعة

                                                 

حيث قال:  ٥/٢٥٦) أي املنفعة اإلضافية ال املنفعة األصلية 56 القرض، وقد أشار إ�T �ذا املاوردي 56 اpqاوي ١٦(
 ».ع�� ما اقLMض ازائًد  ا� املقLMض نفعً وأما الشرط الثا_ي: ف8و أن ال ¯شLMط املقرض ع�«

و1نظر: ». اوإن تمحضت للمقرض منع؛ ألنھ سلف جر نفعً : «٢/٥٦٦) جاء 56 عقد اuqوا�ر البن شاس ١٧(
 . ٢٤٨القوانNن الفق8ية البن جزي ص
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  ).افإن <ذه املنفعة ر¤ً  )٢١(أو de حكم املشروطة )٢٠(املقopض

ادة للمقرض، de القدر أو الصفة من ج�س القرض أو من  ف,شمل <ذا الضابط اشopاط ال̀ز

 أو غoH ج�سھ، كما �شمل اشopاط املنفعة ا
ً
ملتمحضة الزائدة للمقرض �أن �شopط أن �عمل لھ عمال

أن يقرضھ املقopض بدل <ذا القرض، ونحو ذلك من املنافع املتمحضة للمقرض، وال يقابلXا منفعة 

للمقopض سوى القرض، كما �شمل الضابط املنافع ال�3 ت�ون de حكم املشروطة للمقرض، مثل 

  عMN س¦يل املعاوضة ال اإلحسان. املنافع ال�3 ت�ون عن تواطؤ، أو عادة

  وتبقى مسألة: ( أقرض فالنا ولك كذا) محل تأمل de دخولXا من عدمھ.

  الضابط الثا�ي: (م\] تمحضت املنفعة فـي القرض للمقPQض جاز):

فXم منھ أن املنفعة de القرض ال تجوز إال إذا �انت متمحضة )٢٢(<ذا الضابط جاء de عقد ا)'وا<ر ، ̀و

م ل,س للمقرض أي منفعة. ف�شمل للمقopض، أي    .)مسألة: ( أقرض فالنا ولك كذابالتح̀ر

�شopط تمحض : «)٢٤(، وde موضع آخر»شرطھ أن ال يجر منفعة للمقرض: «)٢٣(جاء de الذخoHة

                                                                                                                                               

م حرا اقولھ gل قرض جر نفعً : «٥/١٦٦) وقد أشار tعض الفق8اء إ�T �ذا القيد. جاء 56 حاشية ابن عابدين ١٨(
 
ً
وgل ز1ادة 56 : «٢/٧٢٨، وجاء 56 ال7ا56 البن عبدال�L »كما علم مما نقلھ عن البحر اأي إذا gان مشروط

 
ً
، وجاء 56 »اسلف أو منفعة ي�تفع ��ا املسلف ف�j ر�ا ولو gانت قبضة من علف وذلك حرام إن gان شرط

وgل قرض : «٦/٤٣٥البن قدامة وجاء 56 املغ°j ». منفعة وال يجوز... شرط جر: «٩٩ص ،التن�يھ للشLNازي 
، و�دا²ع الصنا²ع لل7اسا_ي ١٤/٣٥و1نظر: امل�سوط للسرخ±�j ». شرط فيھ أن يز1ده ف8و حرام tغLN خالف

، واpqاوي ٢/٩٩٩، واملعونة للقاj�³ عبدالو�اب ١٢٠ص ،البن أKي ز1د القLNوا_ي ، ومMن الرسالة٧/٣٩٥
، وال7ا56 البن قدامة ٤٧-٥/٤٦عليھ  لشروا_يوتحفة ا�pتاج البن ´uر وحاشية ا ٥/٣٥٦للماوردي 

 .٢٠٢ص ،، و�لغة الساغب للفخر ابن تيمية٢/١٢٤

 : «٢٤٨) جاء 56 القوانNن الفق8ية البن جزي ص١٩(
ً
، وجاء 56 حاشية »افإن gانت املنفعة للدافع منع اتفاق

، وجاء 56 تحفة »للمقرض ولو gانت تلك املنفعة قليلة ر منفعة أيوحرم 56 القرض ج: «٣/٢٢٥ الدسو�5
أو غLNه إن اقLMن tشرط رد ¶pيح عن مكسر... أو غLN ذلك  اوال يجوز قرض نقًد : «٥/٤٦ا�pتاج البن ´uر 

وقد اتفق العلماء ع�� أن : «٢٩/٣٣٤وجاء 56 الفتاوى البن تيمية » من gل شرط جر منفعة للمقرض...
 ·kان ذلك حراًم املقرض مg ط ز1ادة ع�� قرضھLMااش .« j�±وال7ا56 البن ١٤/٣٥و1نظر: امل�سوط للسرخ ،

 Lة للقرا56 ٢/٧٢٨عبدال�LNاوي للماوردي ٥/٢٨٩، والذخpqي٥/٣٥٦، واKوال7ا56 ٢/٢٦٠ ، وحاشية القليو ،
 .٢/١٢٤البن قدامة 

أجمعوا ع�� أن املسلف إذا شرط ع�� املس�سلف �دية أو : «١٢١-١٢٠) جاء 56 اإلجماع البن املنذر ص ٢٠(
وgل ز1ادة من عNن : «٢١/٥٤، وجاء 56 االستذgار البن عبد ال�L »ز1ادة، فأسلف ع�� ذلك أن أخذ الز1ادة ر�ا

  ».أو منفعة ¯شLMط8ا املسلف ع�� املس�سلف ف�j ر�ا، ال خالف 56 ذلك

 . ٢٤٥) ينظر: املنفعة 56 القرض ص٢١(

 ». مk· تمحضت املنفعة للمقLMض جاز«ونصھ:  ٢/٥٦٦بن شاس ) ال ٢٢(

 .٥/٢٨٩) للقرا56 ٢٣(

)٥/٢٩٠) ٢٤. 
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  ».امتنع إال أن ت�ون املنفعة لآلخذ: «)٢٥(، وde موضع آخر»املنفعة لآلخذ

 - أي املنفعة اإلضافية-  مع انتفاع املقopض، و<ذا الضابط يفيد عدم جواز املنفعة للمقرض ح�

d×حاشية الدسو de ما معً : «)٢٦(جاءXافقط أي ال نفع املقرض، أو نفع.«  

Bعد أن ذكر أنھ ال - )٢٧(بذلك، حيث جاء de حاشية القليوnي - اأيضً -وقد صرح Bعض الشافعية 

ادة  يجوز اإلقراض Bشرط رد ، إال أن Bعض »للمقرض ولو مع املقopض اومثلھ �ل ما جر نفعً « :-̀ز

قولھ: �ل : «)٢٨(إذا �ان نفع املقopض أقوى، جاء de حاشية الشروا«ي االشافعية أجاز انتفاعXما معً 

 
ً
ض ينفع املقر  اقرض جر منفعة، أي شرط فيھ ما يجر إMt املقرض منفعة، وشمل ذلك شرط

فيبطل بھ العقد فيما يظXر ... أي بخالف ما ينفع املقopض وحده ... أو ينفعXما ولكن  اواملقopض معً 

  ».نفع املقopض أقوى 

ومحل البحث de <ذه املسألة عند االشopاط، و<ذا ا)Dكم الذي ذكره املالكية de <ذا الضابط 

فقد تبHن  الوفاء de غoH بلد القرض،، ولكن إذا نظرنا إMt مسألة اشopاط -de ا)'ملة  -مطرد عند<م 

أنھ يجوز ذلك إذا �انت املنفعة اإلضافية مص¬Dة للطرفHن من غoH ضرر، و\]ذا ي�بHن أن <ذا 

�ل الصور، حيث إن  de االضابط و<و (م� تمحضت املنفعة de القرض للمقopض جاز) ل,س مسلًم 

قرض ف»]ا منفعة ومع ذلك فإ�]ا ال تتمحض املنفعة ف»]ا للمقopض وإنما ي�ون للم ا<ناك صوًر 

جائزة، كما سبق بيانھ. وعMN <ذا فإن املنفعة إذا �انت مشopكة للطرفHن من غoH ضرر ف 3 جائزة، 

حيث تتقابل املنفعتان، وكذا إذا �انت للطرفHن ومنفعة املقopض أقوى، بخالف ما إذا �انت 

القدر الزائد عن املنفعتHن املتقابلتHن ؛ ألن -واØّ أعلم-للطرفHن ومنفعة املقرض أقوى فال يجوز 

  متمحض للمقرض، وال يقابلھ عوض سوى القرض فيحرم.

، فإنھ يفXم منھ أن »م� تمحضت املنفعة للمقopض جاز«و<و  -اأيضً –و¤التأمل de الضابط 

املنفعة إذا �انت لطرف ثالث فإ�]ا ال تجوز، وقد صرح بذلك Bعض املالكية، فجاء de حاشية 

d×ما معً : «)٢٩(الدسوX3 من ناحية املقرض بحيث ي�ون  اأي ال نفع املقرض أو نفعÙأو نفع أجن ...

، فإذا �ان -كما سبق-ومحل البحث de <ذه املسألة عند االشopاط ». نفعھ كنفعھ فيمنع de الثالثة

ي�ون من ناحية  فإما أن ،)٣٠(اشopاط املنفعة لطرف ثالث لھ عالقة بأحد طرde عقد القرض

كما نص  –املقرض، أو من ناحية املقopض، فإن �ان من ناحية املقرض، بحيث ي�ون نفعھ كنفعھ 

                                                 

، »إال أن يقوم دليل ع�� أن القصد نفع املقLMض فقط 56 اuqميع: «١٩٦. وجاء 56 مختصر خليل ص٥/٢٩٢) ٢٥(

j� صادق بما إذا حصل للمقرض منفعة  وحرم جر منفعة، أي 56 القرض و�و: «٥/٢٣١ وجاء 56 شرح اq}̧ر
و1نظر: التاج واإلgليل للمواق ». ما فإنھ ال يجوز والبد من تمحض gون املنفعة للمقLMض ع�� املش8ور 

. ٥/٤٠٥، ومنح اuqليل لعل�ش ٢/٢١١، وحاشية العدوي ع�� كفاية الطالب الر�ا_ي ألKي اpqسن ٦/٥٣٣

j� قولھ ع�� املش8ور، ومقابلھ ما 56 شرح الشامل مما : «٥/٢٣١ وجاء 56 حاشية العدوي ع�� شرح اq}̧ر
 ».يو�م أنھ إذا قل ما حصل للمقرض من املنفعة أنھ ال يحرم، ول�س كذلك
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بھ داره، أو أن Å]ب  –عMN ذلك Bعض املالكية  مثل أن �شopط املقرض عMN املقopض أن �سكن ق̀ر

ب املقرض ش,ئً  ، أو أن �شفع لھ، ونحو ذلك ااملقopض ق̀ر
ً
من املنافع، فإن <ذه ، أو أن �عمل لھ عمال

املنافع محرمة؛ أل�]ا منافع مشروطة يؤول نفعXا إMt املقرض، وقد تقرر أن املنفعة املشروطة 

  املتمحضة للمقرض عMN املقopض محرمة. 

ب املقopض  ب,نما لو �انت املنفعة لطرف ثالث من ناحية املقopض، �أن �عطي املقرض ق̀ر

  ت|oع آخر منھ وإرفاق إضافة إMt اإلرفاق األول فال يمنع منھ.آخر أو صدقة، فإن <ذا  ا<دية أو قرضً 

  وإذا اتفقا عMN ذلك جاز وال يلزم املقرض ذلك إال إذا الp¡مھ عMN التفصيل de مسألة الوعد.

 اوde املقابل قد ي�ون اشopاط املنفعة عMN طرف ثالث، فينظر: فإن �ان اشopاط املقرض نفعً 

رر عMN املقopض من أي وجھ، ففي <ذه ا)Dالة ي�ون <ذا االشopاط عMN غoH املقopض يopتب عليھ ض

، وأما إذا �ان االشـتـراط عMN غـoH املقopض ال يؤثر عMN املقــopض ا�أنھ عMN املقopض في�ون محرًم 

فإنھ يحتمل أال يـؤدي إMt النفع ا£Dرم de القرض من <ذا الوجھ؛ Bس¦ب أن املقopض غoH  بحال

حتمل دخو    لھ من جXة أن منفعة املقرض أقوى، أو متمحضة.متضرر، ̀و

  الضابط الثالث: (القرض عقد إرفاق وقرSة فم\] خرج عن باب املعروف امتنع):

ذكره »م� خرج عن باب املعروف امتنع«، و<و )٣١(جاء جزء من <ذا الضابط de الفروق ، ̀و

ما جاء de القوانHن ذلك  Bعض الفقXاء de مقام االستدالل عMN املنع من Bعض املسائل، ومن

 : «)٣٢(الفقXية
ً
، وجاء de »وخروجھ عن باب املعروف للن 3 عنھ، افإن �انت املنفعة للدافع منع اتفاق

وألنھ : «)٣٤(، وجاء de املغ½3»وألنھ عقد إرفاق فإذا شرط فيھ منفعة خرج عن موضوعھ: «)٣٣(املXذب

ادة أخرجھ عن موضوعھ   ».عقد إرفاق وقر¤ة فإذا شرط فيھ ال̀ز

                                                                                                                                               

». ما لم تكن ضرورة افإن دارت املنفعة من الطرفNن منع أيضً : «٢/٥٦٦. وجاء 56 عقد اuqوا�ر ٣/٢٢٦) ٢٦(

  .٢٤٨بن جزي صالقوانNن الفق8ية ال و1نظر: 

  .٤/٢٣١، وحاشية املغرKي ع�� §�اية ا�pتاج ٥/٤٦، و1نظر: حاشية ابن قاسم ع�� تحفة ا�pتاج ٢/٢٦٠) ٢٧(

)٥/٤٧) ٢٨ . 

قولھ يجر منفعة، أي : «٢/٢١١، وجاء 56 حاشية العدوي ع�� كفاية الطالب الر�ا_ي ألKي اpqسن ٣/٢٢٦) ٢٩(
و1نظر: ». إال إذا تمحض النفع للمقLMض ااحيتھ فال يقع جائزً لغLN املقLMض بأن جر للمقرض أو ألجنjº من ن

، والفواكھ الدوا_ي للنفراوي ٦/٥٣٢، وموا�ب اuqليل لھ ٣٨٦تحر1ر الكالم 56 مسائل االل�Mام ل©pطاب ص
٢/١٣  5Tة لل�سوu»٢/٢٨٧والب. 

ل ع�� االقLMاض باuqاه. ) وقد ي7ون اشLMاط املنفعة لطرف ثالث ال عالقة لھ tعقد القرض، مثل اشLMاط اuqع٣٠(
  . 56٢٣١ املنفعة 56 القرض ص  تنظر �ذه املسألة

 .٤/٤، و¼�ذيب الفروق البن حسNن ٥/٢٩٠. و1نظر: الذخLNة لھ ٤/٢) للقرا56 ٣١(

 .٢٤٨) البن جزي ص٣٢(

 .١/٣٠٤) للشLNازي ٣٣(

، و§�اية ٢/١١٩ر�ي°j ، ومغ°j ا�pتاج للش٢/١٣١. و1نظر: الفواكھ الدوا_ي للنفراوي ٦/٤٣٦) البن قدامة ٣٤(
 .٢/١٠١، وشرح منت�· اإلرادات لل®�و2ي ١٢٥-٢/١٢٤، وال7ا56 البن قدامة ٤/٢٣٠ا�pتاج للرم�5 
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ظا<ر <ذه النصوص BعمومXا يدخل مسألة: ( املنفعة عMN القرض من طرف ثالث) de املنفعة و 

  .ا£Dرمة

و¤التأمل de <ذا الضابط يظXر منھ أن القرض إذا خرج عن باب املعروف امتنع de �ل الصور، 

  و<ذا يحتاج إMt تحقيق وتفصيل، وذلك عMN النحو اآلaي:

: القرض عقد إرفاق وقر¤ة، و<و
ً
من باب املعروف، وسواء قلنا إنھ عقد مشروع عMN خالف  أوال

ِنھ، ول,س فيھ مخالفة ل34Ûء من )٣٥(القياس
َ
ق القياس، وجار عMN َس�

ْ
، أو إنھ مشروع عMN َوف

، و<و من باب )٣٧(، فاألصل فيھ أنھ من باب الت|oعات ال من باب املعاوضات)٣٦(القواعد الشرعية

  ، ومن ذلك ما يأaي:)٣٨(املعروف ال من باب املماكسة والتغابن

: )٣٩(، وإنما �شرع التأخoH. جاء de بداÎع الصناÎعاال يجب التقابض de القرض وإن �ان ر¤وً̀  -أ

�ان مبادلة لبطل؛ ألنھ صرف  إقراض الدرا<م والدنانoH ال يبطل باالفopاق قبل قبض البدلHن، ولو«

ل,س س¦يلھ س¦يل : «)٤٠(oHة، وجاء de حاشية عم»والصرف يبطل باالفopاق قبل قبض البدلHن

  ».املعاوضات بدليل DKة الرجوع فيھ عند بقائھ وعدم اشopاط قبض الر¤وي de ا£'لس

ادة للمقرض إذا �ان ذلك عMN وجھ املعروف، جاء de الق¦س - ب : )٤١(يجوز الوفاء de القرض ب̀ز

م الر¤ا وقررنا de قاعدة املعر « ادة de قد ب,نا حل البيع وتح̀ر وف أنھ يجوز ف»]ا املسامحة de ال̀ز

املقدار والصفة ما ال يجوز de البيع؛ ل�و�]ا خارجة عن امل�ا�سة داخلة de باب املعروف، وقد 

فصلت الشر�عة بHن الغرضHن وجعلÂ]ما قاعدتHن، وقد أعطى الن3Ù صMN هللا عليھ وسلم de القرض 

، و<ذا كما قال مالك إذا لم يكن de ذلك  )أفضل من السن وقال: (خياركم أحسنكم قضاء اسنً 

                                                 

اعلم أن قاعدة القرض خولفت ف��ا ثالث قواعد شرعية قاعدة الر�ا إن gان 56 : «٤/٢) جاء 56 الفروق للقرا56 ٣٥(
بيع املعلوم با�8uول من ج�سھ إن gان 56 اpqيوان ونحوه الر�و1ات gالنقدين والطعام، وقاعدة املزابنة و�5 

من غLN املثليات وقاعدة بيع ما ل�س عندك 56 املثليات وس�ب مخالفة �ذه القواعد مص©pة املعروف 
ز ع�� خالف القياس لإلرفاق: «٢/١٤١، وجاء 56 أس°· املطالب لألنصاري »للعباد ، وجاء 56 »اإلقراض ُجّوِ

و�و نوع من املعامالت مس�ث°· عن قياس املعاوضات ملص©pة الحظ8ا الشارع : «٤/٢٠٤املبدع البن مف©� 
 ».با�pاو1ج ارفًق 

ومن قال: القرض خالف القياس قال: ألنھ بيع ر�وي بج�سھ من : «٢٠/٥١٤) جاء 56 مجموع فتاوى ابن تيمية ٣٦(
ر: إعالم املوقعNن البن قيم و1نظ». غLN قبض. و�ذا غلط، فإن القرض من ج�س الت�Lع باملنافع gالعار1ة

 .١/٤٨١اuqوز1ة 

 . ٤٧) ينظر: املنفعة 56 القرض ص٣٧(

ألن القرض عقد إرفاق وتوسعة ال يرا�Â فيھ ما يرا�Â 56 عقود : «٥/٣٥٨) جاء 56 اpqاوي للماوردي ٣٨(
 ».املعاوضة

 .٧/٣٩٦) لل7اسا_ي ٣٩(

، و§�اية ا�pتاج ٥/٤١تحفة ا�pتاج البن ´uر ، و ٥/٢٩٠، والذخLNة لھ ٤/٢. و1نظر: الفروق للقرا56 ٢/٢٥٨) ٤٠(
  .٤/٢٢٤للرم�5 

 .٨٤٣، ٨٢٩، ٢/٧٩٨. و1نظر: تقر1ره ل8ذا املع°· 56 ٢/٨٥٠) البن العرKي ٤١(
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، »شرط وال وأي وال عادة، فإنھ حي�ئذ يخرج من باب املعروف إMt باب املعاوضة الذي �عت|o ف»]ا الر¤ا

، أال ألن القرض عقد إرفاق وتوسعة ال يراMÐ فيھ ما يراde MÐ عقود املعاوضة: «)٤٢(وجاء de ا)Dاوي 

ادة عMN ما اقopض من غoH شرط جاز، وإن لم يكن ر¤ا محرًم    ».اترى لو رد ̀ز

 األن القرض جعل رفًق : «)٤٣(يجوز الوفاء de القرض باألقل لإلرفاق باملقopض، جاء de املXذب -ج

ادة يخرج بھ عن موضوعھ فلم يجز، وشرط النقصان ال يخرج بھ عن  باملستقرض وشرط ال̀ز

ألن القرض جعل للرفق باملستقرض وشرط النقصان ال : «)٤٤(اء de املغ½3، وج»موضوعھ فجاز

ادة   ».يخرجھ عن موضوعھ بخالف ال̀ز

: )٤٥(امتناع تأجيل القرض عند جمXور العلماء؛ ل�ونھ من باب الت|oعات. جاء de فتح القدير -د

�الكف عن املطالبة فيما نحن فيھ و<و يناde موضوع  اعMN املت|oع ش,ئً  األنھ لو لزم �ان الت|oع ملزًم «

  ».الت|oعات

والراÓ¶ جواز التأجيل، وأن تأجيل القرض ال يناde موضوع الت|oعات، إذ القرض إحسان، 

  وتأجيلھ إحسان آخر.

B 3غالمك يوًم : «)٤٦(يجوز قرض املنافع؛ ألنھ من باب اإلرفاق. جاء de الذخoHة -<ـ  اوأباح: أِعّ½ِ

B ؛ ألنھ رفقاغالمي يوًم وأعينك.«  

يجوز اشopاط الوفاء de غoH بلد القرض، إذا �ان عMN وجھ املعروف، جاء de مسائل اإلمام  -و

: )٤٩(وجاء de الفروع». السفتجة ؟ قال: البأس \]ا إذا �ان عMN وجھ املعروف )٤٨(قلت« )٤٧(أحمد

  ».وعنھ: ال بأس بھ عMN وجھ املعروف«

غoHه بالعدد، وإن �ان يتفاوت بالوزن؛ ألنھ من باب اإلرفاق  ا|¡ً يجوز قرض ا)�|¡ وقضاؤه خ -ز

إذا أقرضھ ا)�|¡ وشرط أن يرد عليھ ا)�|¡ ففيھ وجXان: أحد<ما: : «)٥٠(واملعروف، جاء de املXذب

يجوز قرض : «)٥١(، وجاء de املغ½3»يجوز؛ ألن مبناه عMN الرفق فلو منعناه من رد ا)�|¡ شق وضاق
                                                 

 .٥/٣٥٨) للماوردي ٤٢(

 .١/٣٠٤) للشLNازي ٤٣(

 .٦/٤٣٩) البن قدامة ٤٤(

، و§�اية p�٥/٤١تاج البن ´uر ، وتحفة ا٧/٣٩٦. و1نظر: بدا²ع الصنا²ع لل7اسا_ي ٦/٤٨٤) البن ال8مام ٤٥(
 .٤/٢٠٨، واملبدع البن مف©� ٦/٤٣٢، واملغ°j لھ ٢/١٢٢، وال7ا56 البن قدامة ٤/٢٢٤ا�pتاج للرم�5 

 . ٥/٢٩٢) للقرا56 ٤٦(

 .١٤٦-١٤٥) ص٤٧(

 ) القائل �و إpÃاق بن منصور.٤٨(

 .٥/١٣١، واإلنصاف للمرداوي ٤/٢٠٩و1نظر: املبدع البن مف©�  ٤/٢٠٦) البن مف©� ٤٩(

 .١/٣٠٤) للشLNازي ٥٠(

، وكشاف ١٢٤-٢/١٢٣، وال7ا56 البن قدامة ٣/٢٧٦. و1نظر: روضة الطالبNن للنووي ٦/٤٣٥) البن قدامة ٥١(
 .٢/١٠١، وشرح منت�· اإلرادات لھ ٣/٣١٦القناع لل®�و2ي 



 عبدهللا بن محمد العمرا�ي                                                                                           ١٨

مرافق الناس ال يراد بھ الفضل ... إنما <ذا من م�ارم األخالق ... وألن <ذا مما  ا)�|¡ ... إن ذلك من

  ».تدعو ا)Dاجة إليھ و�شق اعتبار الوزن فيھ، وتدخلھ املسامحة فجاز

: إذا تقرر أن مب½ وموضوع عقد القرض <و اإلرفاق والت|oع واملعروف واإلحسان، فما اثانيً 

يث ال ي�ون القصد من اإلقراض <و مجرد اإلحسان ا)Dكم إذا خرج عن <ذا املوضوع، بح

  واإلرفاق، وإنما ي�ون لغرض دنيوي، إما منفعة أصلية de القرض أو إضافية.

  مثال املنفعة األصلية: اإلقراض بقصد حفظ املال وتضمينھ.

ادة عMN القرض   .ومثال املنفعة اإلضافية: اإلقراض مع اشopاط منفعة زائدة، �اشopاط الوفاء ب̀ز

ر <ذا الضابط، فالضابط األول: و  �ل «الرجوع إMt الضابطHن األول والثا«ي �ساعد de تق̀ر

قرض جر منفعة زائدة متمحضة مشروطة للمقرض عMN املقopض أو de حكم املشروطة فإن <ذه 

  ». املنفعة ر¤ا

فإن <ذه  -كما سيأaي-وكذلك املنافع غoH املشروطة للمقرض قبل الوفاء وسب§]ا القرض، 

  نافع محرمة وتخرج بالقرض عن موضوعھ فت�ون ممنوعة.امل

�ل منفعة de القرض متمحضة للمقopض، و �ل منفعة مشopكة بHن «والضابط الثا«ي: 

ة فإ�]ا جائزة   ».املقopض واملقرض ومنفعة املقopض أقوى أو مسا̀و

 فXذا اإلقراض جائز مع وجود <ذه املنافع، لكن إن �ان بقصد املعروف واإلحسان فإن

القرض أو إضافية  ، إما منفعة أصلية deادنيوً̀  ااملقرض يثاب، وأما إن �ان املقرض يقصد غرضً 

  فإنھ ال يثاب عMN <ذا اإلقراض، وال يخرجھ <ذا الغرض عن ا)'واز حسب ما يفيده <ذا الضابط.

القرض عقد إرفاق وقر¤ة فم� خرج عن «وأما الضابط الثالث الذي نحن بصدد دراستھ و<و: 

املعروف. وفيما يأaي أذكر Bعض  ، فإنھ يقت34¹ املنع إذا خرج القرض عن باب»املعروف امتنع باب

  الفروع ال�3 ذكر<ا الفقXاء:

  ».إذا أقرضتھ لتنفع نفسك بضمانھ de ذمتھ وكرا<ة بقائھ عندك امتنع: «)٥٢(جاء de الذخoHة -أ

و<و الصواب؛ لعدم وقد ذكر Bعض الشافعية أن اإلقراض بقصد ضمان املال وحفظھ جائز 

ولم : «)٥٣(، و®d منفعة أصلية de القرض ال تنفك عنھ. جاء de حاشية الش|oامل34àاما يمنع منھ شرعً 

ره بما إذا دفع إMt غ½B 3سؤال من الدافع مع عدم احتياج الغ½3 إليھ،  مكن تص̀و يذكر املباح ̀و

ل عMN تنف,س كر¤ة، وقد ي�ون de ذلك غرض للدافع كحفظ ؛ ألنھ لم �شتماال مستحبً  افي�ون مباًح 

  ».مالھ بإحرازه de ذمة املقopض

                                                 

 .٥/٢٩٠) للقرا56 ٥٢(

 .٥/٣٦ وكذا 56 حاشية الشروا_ي ٤/٢٢١) ٥٣(
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oH¤دل لذلك حديث ابن الز ليودعوا أموالXم عنده، وال  ، حيث �ان الناس يأتون إMt الز¤oH)٥٤(̀و

oH¤م، ولكن الزXوإنما �انوا يقصدون حفظ أموال ، oH¤لم يرض بقبول  يقصدون بذلك مساعدة الز

يحق لھ التصرف ف»]ا، عMN أن ت�ون مضمونة عنده، فصارت  االوداÎع إال أن ت�ون قروضً <ذه 

بالرغم من أن أDKاب األموال لم يقصدوا إقراضھ ملساعدتھ، وإنما قصدوا حفظ أموالXم  اقروضً 

.oHالغ  

و أن ي�ون ال�áص ممنوع و< اوكعHن كر<ت إقامÂ]ا، <ذا أيضً : «)٥٥(وجاء de شرح ا)�ر34Á - ب

عنده ذات من قمح أو نقد أو غoH<ما كره إقامÂ]ا عنده )�وف تلفXا Bسوس أو غoH ذلك، فال يجوز 

لھ أن �سلفXا ليأخذ غoH<ا؛ ألنھ سلف جر منفعة؛ ألنھ إنما قصد نفع نفسھ حي�ئٍذ. ومحل املنع مع 

يل ما أشار إليھ بقولھ: إال الشرط أو العرف، ال إن فقدا، و<ذا ما لم يتمحض النفع للمقopض، بدل

  ».أن يقوم دليل عMN أن القصد نفع املقopض فقط

فXم من قولھ    »: ومحل املنع مع الشرط أو العرف ال إن فقدا«̀و
ً
و ال  اأنھ إذا لم يكن مشروط

 
ً
قصده نفع نفسھ أن ذلك جائز، واملنع مع الشرط أو العرف ل,س )�روجھ عن باب  ، و�انامعروف

  .اجر نفعً  ال�ونھ سلًف املعروف، وإنما 

، أقرضك <ذه ا)Dنطة عMN أن aعطي½3 ابن القاسم : منع»قال سند: «)٥٦(وجاء de الذخoHة -ج

يفã¯، قال: فإن  مثلXا، وإن �ان القرض يقت34¹ إعطاء املثل؛ إلظXار صورة امل�ا�سة. قال أشXب:

ادة  ، فإن قصد امل�ا�سة فXذا مكروه، افغoH مكروه، وكذلك إذا لم يقصد ش,ئً قصد باملثل عدم ال̀ز

  ».وال يفسد العقد؛ لعدم النفع للمقرض

de باب القرض ف»]ا نفع للمقرض، ول,س املقصود من  اوقد ذكر Bعض ا)Dنابلة فروعً 

ائزة، منفعة نفسھ، ومع ذلك ذكروا أ�]ا ج - اأيضً -اإلقراض مجرد املعروف، وإنما يقصد املقرض 

deال�ا de ر ش,ئً : «)٥٧(ومن ذلك ما جاءXمھ فأقرضھ ليوفيھ �ل ش منھ جاز؛ ألنھ إنما  افإن أفلس غ̀ر

وفيھ جاز؛  انتفع باس�يفاء ما ُ�ستحق اس�يفاؤه. ولو �ان لھ طعام عليھ، فأقرضھ ما �شopيھ بھ ̀و

 ليوف»]ا لXم فال بأس؛
ً
ألنھ مص¬Dة لXما ال ضرر  لذلك. ولو أراد تنفيذ نفقة إMt عيالھ فأقرضXا رجال

جوز قرض مال الي�يم للمص¬Dة، م ذلك. قال القا34É: ̀و مثل أن يقرضھ  فيھ، وال يرد الشرع بتح̀ر

                                                 

إنما gان دينھ الذي عليھ أن الرجل gان يأتيھ باملال ف�ستودعھ إياه، فيقول الز�LN: ال، ولكنھ سلف، «يھ: وف )٥٤(
 ». فإ_ي أخ��· عليھ الضيعة

 .٥/٤٠٦، ومنح اuqليل لعل�ش ٣/٢٢٦. و1نظر: الشرح الكبLN للدردير ٥/٢٣٢) ٥٥(

، والتاج ٢/٥٦٧عقد اuqوا�ر البن شاس ، و ٥/٩٧. و1نظر فروع أخرى 56: املنتقى للبا5Ä ٥/٢٩١) للقرا56 ٥٦(
 .٥٣١-٦/٥٣٠واإلgليل للمواق 

، واملبدع البن مف©� ٢٠٧-٤/٢٠٦، والفروع البن مف©� ٦/٤٤٠، و1نظر: املغ°j لھ ١٢٧-٢/١٢٦) البن قدامة ٥٧(
 .٥/١٣٤، واإلنصاف للمرداوي ٢١١، ٤/٢٠٩
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ق. وde مع½ <ذا: قرض الرجل يزرعھ de أرضھ  افالحھ حبً  de بلد ليوفيھ de بلد آخر لoHبح خطر الط̀ر

  ».وغoH<ا؛ ألنھ مص¬Dة لXما ا�شopي بھ بقرً  اأو ثمنً 

 مما 
ً
 اسبق ي�بHن أن موضوع القرض <و اإلرفاق واملعروف، و<ذا األصل فيھ، ولكنھ ل,س شرط

 
ً
للمنع، فإذا خرج عن املعروف فال يلزم  ا)'واز القرض، ول,س خروجھ عن املعروف واإلرفاق مناط

ا ؛ إذ ال دليل عMN املنع حي�ئذ، بل قد جاء ما يدل عMN ا)'واز. و¤ذلك ي�بHن أن <ذاأن ي�ون ممنوعً 

ال �سلم de جميع » القرض عقد إرفاق وقر¤ة فم� خرج عن باب املعروف امتنع«الضابط و<و 

م املنفعة de القرض.   الصور، وإنما �سلم إذا �انت املنفعة محرمة، وال يكفي للتعليل بھ de تح̀ر

رض املتمحضة املشروطة للمق الضابط الراFع: (املنفعة اIcمع ع�� تحر'مTا b% املنفعة الزائدة

  ع�� املقPQض):

ومفاد <ذا الضابط بيان محل اإلجماع de موضوع املنفعة ا£Dرمة de القرض؛ حيث إّن 

م �ل منفعة de القرض، و<ذا  م منفعة معينة ال أ�]م أجمعوا عMN تح̀ر العلماء أجمعوا عMN تح̀ر

مXا مقيدة بقيود، و®d أن ت�ون املنفعة ز  أي إضافية -ائدة الضابط يفيد أن املنفعة ا£'مع عMN تح̀ر

  للمقرض عMN املقopض. ، ومتمحضة، ومشروطة-ال أصليھ

مXا.   و\]ذه القيود فإن املنفعة عMN القرض من طرف ثالث ل,ست من املنفعة ا£'مع عMN تح̀ر

دل عMN التقييد \]ذه القيود ما يأaي:    ̀و

مXا بالزائدة فيدل عليھ ما يأaي: -١   أما تقييد املنفعة ا£'مع عMN تح̀ر

ادة. -أ   أّن العلماء الذين نقلوا اإلجماع de <ذه املسألة نصوا عMN ال̀ز

ادة فأسلف : «)٥٨(جاء de اإلجماع أجمعوا عMN أّن املسلف إذا شرط عMN املس�سلف <دية أو ̀ز

ادة ر¤ا ادة من عHن أو منفعة �شopطXا املسلف : «)٥٩(، وجاء de االستذ�ار»عMN ذلك أّن أخذ ال̀ز و�ل ̀ز

 : «)٦٠(وجاء de ا)'امع ألح�ام القرآن». ف 3 ر¤ا ال خالف de ذلكعMN املس�سلف 
ً
أجمع املسلمون نقال

ادة de السلف ر¤ا ولو �ان قبضة من علف   .»عن نب»]م صMN هللا عليھ وسلم أّن اشopاط ال̀ز

ادة  - ب أن العلماء الذين نقلوا اإلجماع de <ذه املسالة ذكروا أّن العلماء أجمعوا عMN أّن ال̀ز

  �شopطXا املقرض عMN املقopض ر¤ا، كما de النقول السابقة وغoH<ا.ال�3 

ادة ومع½ الر¤ا   .)٦١(de اللغة: الفضل وال̀ز

                                                 

 .١٢١-١٢٠) البن املنذر ص٥٨(

)٥٩ L٢١/٤٥) البن عبدال�. 

)٦٠ºللقرط ( j٢٥٨-٣/١٥٧. 

 .٨٣،واملصباح املنLN للفيومي ص٦/٢٣٤٩ال¢pاح ل©uو�ري  ) ينظر:٦١(



 ٢١                                                                             املنفعة ع�� القرض من طرف ثالث

فات م�]ا: ما جاء de امل¦سوط الفضل ا)�اdt عن العوض de : «)٦٢(وde االصطالح عرف بتع̀ر

وجاء ». M األخر من مال بال عوض<و فضل أحد املتجا«سHن عN: «)٦٣(،وجاء de أن,س الفقXاء»البيع

ادة 34Á deء مخصوص: «)٦٤(de املبدع ادة خاصة ». ̀ز ادة ر¤ا، وإنما الر¤ا <و ̀ز ومعلوم أنھ ل,س �ل ̀ز

3Ùفات السابقة وقد أشار الشاط م الر¤ا �و�]ا  ال يقابلXا عوض كما ورد de التع̀ر إMt أّن العلة de تح̀ر

ادة عMN غoH عوض هللا عز وجل حرم : «)٦٥(حيث قال امحرًم  ا، ومن ذلك القرض الذي يجر نفعً ̀ز

<و فã¯ الدين de الدين، يقول  )٦٦(الر¤ا، ور¤ا ا)'ا<لية الذي قالوا فيھ: ﴿ إنما البيع مثل الر¤ا﴾

الطالب: إما أن تقت34¹ وإما أن ترnي، و<و الذي دل عليھ أيضا قولھ aعاMt: ﴿ وإن ت¦تم فلكم رؤوس 

؛ فقال عليھ الصالة والسالم: (ور¤ا ا)'ا<لية موضوع، وأول ر¤ا )٦٧(ال تظلمون وال تظلمون﴾ أموالكم

يھ إنما <و من . وإذا �ان كذلك، و�ان املنع ف)٦٨(أضعھ ر¤ا العباس بن عبد املطلب فإنھ موضوع �لھ)

دخل فيھ بحكم  ادة بذلك املع½ ... ̀و ادة عMN غoH عوض، أ)Dقت السنة بھ �ل ما فيھ ̀ز أجل �ونھ ̀ز

ادة عMN ذلك من باب إعطاء عوض عMN غ34Á oHء، و<و ممنوع ااملع½: السلف يجر نفعً    ».... فال̀ز

م اشopاط املنفعة de القرض حيث قالإMt ذلك عند استداللھ عMN تح وأشار ال�اسا«ي : )٦٩(̀ر

ادة املشروطة aشبھ الر¤ا؛ أل�]ا فضل ال يقابلھ عوض والتحرز عن حقيقة الر¤ا وعن ش§]ة « وألّن ال̀ز

ادة مشروطة de القرض فأما إذا �انت غoH مشروطة فيھ ولكن  الر¤ا واجب. <ذا إذا �انت ال̀ز

ادة مشروطة de العقد ولم توجد املستقرض أعطاه أجود<ما فال بأس بذلك؛ ألّن    ».الر¤ا اسم ل̀ز

ادة عند الوفاء من غoH شرط فقال وأشار ابن قدامة : )٧٠(إMt ذلك عند استداللھ عMN جواز ال̀ز

ادة عوضً « de القرض وال وسيلة إليھ، وال إMt اس�يفاء دينھ فحلت كما لو لم  اوألنھ لم يجعل تلك ال̀ز

  ».يكن قرض 

مXا باملتمحضة للمقرض، فيدل عليھ ما يأaي: -٢   وأما تقييد املنفعة ا£'مع عMN تح̀ر

أن العلماء اختلفوا de املنفعة املشروطة للمقرض غoH املتمحضة مثل ما إذا �انت املنفعة  -أ

املشروطة مشopكة للطرفHن، �اشopاط الوفاء de غoH بلد القرض. حيث اختلف العلماء de <ذه 

ة مما يدل عMN أ�]ا ل,ست من محل اإلجماع، وقد تبHن أ�]ا جائزة إذا �ان de ذلك مص¬Dة لXما املسأل

  من غoH ضرر مع أّن ف»]ا منفعة مشروطة للمقرض لك�]ا غoH متمحضة لھ.
                                                 

)٦٢ j�±١٢/١٠٩) للسرخ. 

 . ٢١٤ص ،) للقونوي ٦٣(

 . ٤/١٢٧ ) البن مف©�٦٤(

 .٣٠-٤/٢٩) املوافقات ٦٥(

  ].٢٧٥) سورة البقرة من اآلية [٦٦(

 ]. ٢٧٩) سورة البقرة من اآلية [٦٧(

 .٢/٨٨٦) أخرجھ مسلم p¶ 56يحھ ٦٨(

 .٧/٣٩٥) بدا²ع الصنا²ع ٦٩(

)٧٠ j°٦/٤٣٩) املغ. 



 عبدهللا بن محمد العمرا�ي                                                                                           ٢٢

أن Bعض العلماء أجاز القرض الذي فيھ منفعة مشروطة للمقرض إذا �انت  اومن ذلك أيضً 

  ة.منفعة املقopض أقوى، أو مسا̀و

أّن Bعض العلماء أجاز Bعض القروض ال�3 ف»]ا منفعة للمقرض وعلل ا)'واز  اومن ذلك أيضً 

deال�ا de ما. جاءXة لD¬م فال : «)٧١(بأ�]ا مصXليوف»]ا ل 
ً
ولو أراد تنفيذ نفقة إMt عيالھ فأقرضXا رجال

جو  م ذلك. قال القا34É: ̀و ز قرض مال بأس؛ ألنھ مص¬Dة لXما ال ضرر فيھ، وال يرد الشرع بتح̀ر

ق. وde مع½ <ذا: قرض  الي�يم للمص¬Dة مثل أن يقرضھ de بلد ليوفيھ de بلد آخر لoHبح خطر الط̀ر

  ».وغoH<ا؛ ألنھ مص¬Dة لXما ا�شopي بھ بقرً  ايزرعھ de أرضھ أو ثمنً  االرجل فالحھ حبً 

ما يدل فXذه األمثلة وغoH<ا ف»]ا منفعة للمقرض ولك�]ا غoH متمحضة، ووقع ف»]ا ا)�الف، م

  عMN أ�]ا ل,ست من محل اإلجماع.

أن املنفعة إذا �انت متمحضة للمقopض فإ�]ا جائزة سواء �انت أصلية أو إضافية. أما  - ب

ف 3 املقصود من  -و®d انتفاع املقopض باسÂ]الك القرض- املنفعة األصلية املتمحضة للمقopض

ًج    اوسًد لكر¤ة املقopض  امشروعية القرض، حيث إن القرض شرع تف̀ر
ً
بھ، وأما  ا)Dاجتھ وإرفاق

املنفعة اإلضافية املتمحضة للمقopض مثل اشopاط الوفاء باألقل، واشopاط األجل، و®d محل 

  خالف بHن العلماء والراÓ¶ جواز<ا.

م املنفعة املتمحضة للمقرض ال للمقopض، وال يقابلXا  مما يدل عMN أّن محل اإلجماع <و تح̀ر

  رض.أي منفعة للمقopض سوى الق

مXا باملنفعة املشروطة فيدل عليھ ما يأaي: -٣   وأما تقييد املنفعة ا£'مع عMN تح̀ر

م املنفعة  -أ أن العلماء الذين نقلوا اإلجماع de <ذه املسألة ذكروا أن العلماء أجمعوا عMN تح̀ر

  إذا �انت مشروطة.

القضاء؛  أن املنفعة غoH املشروطة للمقرض عند الوفاء جائزة، و®d من باب حسن - ب

  ل¬Dديث الوارد de ذلك.

واملنفعة غoH املشروطة للمقرض قبل الوفاء محل خالف بHن العلماء، مما يدل عMN أّنھ ال 

م املنفعة غoH املشروطة، وإنما محل اإلجماع de املنفعة املشروطة.   إجماع عMN تح̀ر

مXا بال�3 ت�ون للمقرض عMN امل -٤   قopض:وأما تقييد املنفعة ا£'مع عMN تح̀ر

  MNذه املسألة ذكروا أن العلماء أجمعوا ع> de فيدل عليھ: أن العلماء الذين نقلوا اإلجماع

م املنفعة إذا �انت للمقرض عMN املقopض.   تح̀ر

                                                 

 .٦/٤٤٠. و1نظر: املغ°j لھ ١٢٧-٢/١٢٦) البن قدامة ٧١(



 ٢٣                                                                             املنفعة ع�� القرض من طرف ثالث

ادة فأسلف : «)٧٢(جاء de اإلجماع أجمعوا عMN أّن املسلف إذا شرط عMN املس�سلف <دية أو ̀ز

ادة ر¤ا ادة من عHن أو منفعة �شopطXا : «)٧٣(االستذ�ار، وجاء de »عMN ذلك أّن أخذ ال̀ز و�ل ̀ز

  ».املسلف عMN املس�سلف ف 3 ر¤ا ال خالف de ذلك

م  املنفعة الزائدة املتمحضة املشروطة «ومما سبق ي�بHّن أّن العلماء أجمعوا عMN تح̀ر

م �ل ال أ�]م أجمعوا عMN تح̀ر» للمقرض عMN املقopض وال يقابلXا أي منفعة للمقopض سوى القرض

  منفعة تحصل للمقرض Bس¦ب القرض.

:(%b رمة &% القرضecاملنفعة ا) :الضابط ا<=امس  

  املتمحضة املشروطة للمقرض عMN املقopض، أو ما �ان de حكم املشروطة. املنفعة الزائدة -١

  ).( Bس¦ب القرض املنفعة غoH املشروطة ال�3 يبذلXا املقopض للمقرض من أجل القرض -٢

ادة عند الوفاء من غoH  قدامة وقد أشار ابن إMt <ذا ا)Dصر عند استداللھ عMN جواز ال̀ز

ادة عوضً  ألنھ لم: «)٧٤(شرط،حيث قال de القرض، وال وسيلة إليھ، وال إMt اس�يفاء  ايجعل تلك ال̀ز

ادة ل,ست عوضا عن القرض وال و ». دينھ فحلت، كما لو لم يكن قرض سيلة إMt ذلك أي أن تلك ال̀ز

قبل الوفاء من غoH شرط de  �املشروطة،وال وسيلة إMt التأخde oH اس�يفاء القرض �املنفعة الواقعة

  Bعض ا)Dاالت.فل,ست عوضا عن القرض، ول,ست عوضا عن األجل. 

يفXم منھ أن املنفعة عMN القرض من طرف ثالث  –رحمھ هللا  –و¤التأمل فيما ذكره ابن قدامة 

  عن القرض، أو سيلة إليھ. اde املنفعة ا£Dرمة بناء عMN �و�]ا عوضً  يحتمل دخولXا

 æن، فإن �ان من طرف ثالث فال �سHن طرفHمعاملة ب de وقد يقال إن العوض إنما ي�ون

  ، وde مثل <ذه املسألة <و الp¡ام بالت|oع أو ا)'عالة.اعوضً 

ل خدمات وسلع ب وقد يخرجXا م �ون املعاملة de تم̀و خالف القرض املباشر الذي من التح̀ر

  محصلتھ نقد بنقد وهللا أعلم.

   

                                                 

 .١٢١-١٢٠) البن املنذر ص٧٢(

)٧٣ L٢١/٤٥) البن عبدال�. 

)٧٤ j°٦/٤٣٩) املغ. 
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BENEFITS OVER A 3
rd

 PARTY LOAN 

 

 

Abstract. This paper attempts in analyzing the Shari'ah contractual 

principles governing benefits over a 3
rd

 party loan, its structure and also 

practical mechanisms of the education loan. For example; I lend to X who 

will be awarded with the benefit by Y in one's capacity as the 3
rd

 party by 

undertaking a vicarious liability in the deal. The discussion focuses on two 

core issues namely; the commission is deductible from the merchant through 

the credit card; secondly; the interest chargeable against the 3
rd

 party over a 

loan traction. I did not find explicit views of scholars addressing the above 

issues, though in practice it is deductible from common texts, and thus, it has 

been discussed among the Fuqaha in recent years in several occasions. Such 

views of the Fuqaha have been used by the banks as presidential references 

in treating such loan transactions. In having a positive notion in the banking 

practices, the issue of education loan facilitated by banks where the bank 

awards interest-free financial facility to students in settling their tuition fees 

and other required education expenses. But on settlement of such loan with 

discount, the university undertakes a 3
rd

 party vicarious liability. It was also 

discussed over the issue of the commission that, the bank takes it from the 

merchant through credit card. In this situation, a third party (other than the 

borrower) shall undertake in settling the interest over the loan while the 

principal debtor does not pay anything other than only the amount of 

principal loan. Some contemporary scholars differ the above view on two 

grounds namely; the permissibility and the prohibition, and each group have 

one's own justification. 
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