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  :لقراضتعريف ا

  :القراض لغة
يعطيــه مــن مالــه  جــزءاً ألن المالــك يقطــع  ؛وهــو القطــع مــن القــرضمشــتق  أهــل الحجــازهــو بكســر القــاف لغــة 

  .من الربح يقطع له جزءاً و  ،يتصرف فيهللعامل 
  .لتساويهما في الربح أو ألن المال من المالك والعمل من العامل ؛وهي المساواة أو من المقارضة

ألن كــال منهمــا يضــرب بســهم فــي الــربح ولمــا فيــه غالبــا مــن الســفر والســفر  ؛ونه المضــاربةيســم وأهــل العــراق
  .يسمى ضربا

  :مشروعيته دليل
  :دّل على مشروععية القراض

  .اإلجماع .١
ألنها إنمـا جـوزت للحاجـة مـن حيـث أن مالـك النخيـل قـد ال يحسـن تعهـدها  ؛)١(على المساقاة القياسو .٢

  .ال يملك ما يعمل فيه وال يتفرغ له ومن يحسن العمل قد
  .وهذا المعنى موجود في القراض        
 .،ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم: بقوله  الماورديواحتج له  .٣
 .لى الشام وأنفذت معه عبدها ميسرةلخديجة بمالها إ ضارب وبأنه  .٤
ــه قــال  ومــا ُروي عنــه .٥ ضــة، وخلــط البــر بالشــعير البيــع إلــى أجــل، والمقار : ثــالث فــيهّن البركــة: "أّن

  ".للبيت ال للبيع
  :القراض اصطالحا

  :شرعا فهو والمقارضة وأما القراض والمضاربة
  .بينهمالعامل فيه والربح مشترك ليتجر  ماالً  العامل ىإل  أن يدفع المالك
 كسكنى الدار وعـدم صـحته علـى ديـن سـواء أكـان علـى العامـل عدم صحة القراض على منفعة :فخرج بـ يدفع

  .الوكيل والعبد المأذون والربح مشترك :وخرج بقولهأم غيره 
  ):المضاربة(أركان القراض 

  .غة وعاقدانيمال وعمل وربح وص :، هيخمسة القراض أركان
  

                                                 

  با ال سيما في الحجاز فإنهمإليه فيها غال مأخوذة من السقي بفتح السين وسكون القاف المحتاج :المساقاة هي)(١
  .يسقون من اآلبار ألنه أنفع أعمالها وأكثرها مؤنة     

  .أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسقي والتربية على أن الثمرة لهما :وحقيقتها
  



 
 

 

  :رأس المال: الركن األول
  :ويشترط لصحته

  .)أي أن يكون من الّنقود( كون المال فيه دراهم أو دنانير خالصة باإلجماع .١
  .وهو الذهب والفضة قبل ضربهما وقال الجوهري ال يقال تبر إال للذهب :تبر فال يجوز على

  .من الدراهم والدنانير وال على حلي مغشوش
إذ العمل فيه غيـر مضـبوط والـربح  ألن القراض عقد غرر ؛ولو فلوسا مثلية كانت أو متقومةوال على عروض 

، فـال ُيضـاف إليـه لتجـارة بـه وهـو األثمـانيسـهل از للحاجـة فـاختص بمـا يـروج غالبـا و غير موثوق به وٕانمـا جـوّ 
  .، وغيرها من النقود التي تسهل بها التجارةً كون دراهم ودنانيري يجوز أنغرر آخر؛ لذا 

 :اً وممعل أن يكون المال .٢
  .ومثلها الجنس على مجهول الصفة وال، لجهالة الربح دفعاً   يجوز على مجهول القدرفال

 :ناً أن يكون معيَّ  .٣
  ـ أي على َدْين له في ذّمة العامل إال إذا نقده في مجلس العقد ـ أو ذمة غيره في ذمته للى مافال يجوز ع

  :وهل يصح على إحدى الصّرتين؟ قوالن
  .لعدم التعيين على إحدى الصرتين الأّنه  :الّراجح
  .ا شاءالمتساويتين في القدر والجنس والصفة فيتصرف العامل في أيتهميجوز على إحدى الصرتين  :وقيل

 
فإنــه يجــوز مــع عــدم  ؛قارضــتك علــى أحــدهما وشــاركتك فــي اآلخــر :ثــم قــال ،مــا لــو خلــط ألفــين بــألف لغيــره* 

  .تعيين ألف القراض وينفرد العامل بالتصرف في ألف القراض ويشتركان في التصرف في باقي المال
  .قارضتك على نصيبي منها صح :لآلخر ولو كان بين اثنين دراهم مشتركة فقال أحدهما* 
ولـــو قـــارض المـــودع أو غيـــره علـــى الوديعـــة أو الغاصـــب علـــى المغصـــوب صـــح وبـــرىء الغاصـــب بتســـليم * 

  .ه وزالت عنه يده ال بمجرد القراضألنه سلمه بإذن مالك ؛المغصوب لمن يعامل
 :)يتصّرف فيهأي أن يكون في يد العامل، وهو وحده الذي ( إلى العامل ماً أن يكون مسلَّ  .٤

 مــا المــراد أن يســتقل العامــل باليــدوٕانّ  ،اشــتراط تســليم المــال إليــه حــال العقــد أو فــي مجلســهمــن ذلــك لــيس المــراد 
  .عليه والتصرف فيه

أو غيــره ليــوفي منــه ثمــن مــا لــك شــرط كــون المــال فــي يــد المايصــح اإلتيــان بمــا ينــافي ذلــك وهــو وال  فــال يجــوز
  .في كل صفقة اشتراه العامل

  .؛ إذ فيه تضييق وٕاضرار بالعاملألنه قد ال يجده عند الحاجة ؛في التصرف ته لهشرط مراجع يصح  وال
  .ألن انقسام التصرف يفضي إلى انقسام اليد ؛العامل مع المالك شرط عملوال 

ولـو شـرط كـون المـال تحـت يـد وكيلـه وأن يكـون معـه مشـرف مطلـع علـى عملـه مـن غيـر توقـف فـي التصـرف 
  .لم يصحعلى مراجعته 



 
 

 

  :العمل: الركن الثاني
  .وهي االسترباح بالبيع والشراء ووظيفة العامل التجارة

  .ما يقدر عليه اإلنسان في كل يوم ونحوه :هي الوظيفةو 
  .وزرعها هاكنشر الثياب وطيّ  ؛ا جرت العادة أن يتواله بنفسهممّ  وكذا توابعها

ومــا ال يلزمــه إذا اســتأجر عليــه  ،جر عليــه مــن مالــهومنــه أن مــا يلــزم العامــل فعلــه إذا اســتأجر عليــه يســتأ** 
  .يستأجر عليه من مال القراض

  .جاز ذلكولو شرط أن يستأجر العامل من يفعل ذلك من مال القراض وحظ العامل التصرف فقط ** 
  :ُيشترط في عقد المقارضة اإلطالق وعدم التقييد

  :ق المالك على العامل في التصرفويشترط أن ال يضي** 
؛ ينــدر وجــوده نــوعأو شــراء  ،كهــذه الحنطــة أو هــذا الثــوب ؛متــاع معــين نئــذ ال يجــوز أن يشــرط عليــه شــراءحيو 
كــــال تبــــع إال لزيــــد أو ال تشــــتر إال منــــه إلخاللــــه  معاملــــة شــــخص بعينــــهشــــرط عليــــه يأو ، اليــــاقوت األحمــــرك

ال يعاملـه وقـد ال يجـد عنـده  ألن المتاع المعين قد ال يربح والنادر قد ال يجده والشخص المعـين قـد ؛بالمقصود
  .ما يظن أن فيه ربحا

  .ألنه يمكنه شراء هذه السلعة والشراء والبيع من غير زيد ؛القراض ولو نهاه عن هذه األمور صحّ ** 
علـى  وألنهمـا قـادرانالقـراض وهـو الـربح لـيس لـه وقـت معلـوم   ألن مقصود ؛وال يشترط بيان مدة القراض** 

  .ألن ذلك شأن العقود الجائزة ؛جاز أو ما شئتُ  ئتَ ضتك ما شقار  :ولو قال فسخ القراض
وٕان ، لعقـد؛ إلخـالل التأقيـت بمقصـود القـراض وهـو الـربحفيهـا الغـرض، فسـدت افإن عّين لـه مـّدة ال يتحقّـق * 

؛ لحصـول في األصـح صّح ذلك فيها من الشراء، ومنعه من الشراء بعدها ولم يمنعه من البيع عّين مّدة يتمّكن
  .بالبيع المأذون له به بعد تلك المّدة رباحستاال

ق قـه فـي شـرط كـأن قـال إذا جـاء رأس الشـهر فقـد قارضـتك أو علّـفـإن علّ  وال يصح إال أن يعقد في الحال** 
  .لم يصح حتى ينقضي الشهرتصرفه كأن قال قارضتك اآلن وال تتصرف 

فكمـا لـو قـال بعتـك هـذا وال تملكـه إال  بشـرط هتعليق تصـّرفوأما في  ،فكما في البيع ونحوه بشرط تعليقهأما في 
  .بعد شهر

وقال إذا مت فتصرف فيه بالبيع والشراء قراضا على أن لك نصف الربح لم يصـح ولـيس  ولو دفع إليه ماالً * 
  .الموت لو صحبله التصرف بعد موته ألنه تعليق وألن القراض يبطل 

  :الربح: الركن الثالث
  :واشتراكهما فيه، ويشترط اختصاصهما بالربح** 
  .إال عبد المالك أو عبد العامل فإن ما شرط له يضم إلى ما شرط لسيدهلثالث فال يجوز شرط شيء منه * 
والعامــل  ،بملكــه نمــاء مالــه والعامــل ثمــرة جهــده، فيملــك صــاحب المــال الــربح ليأخــذ المالــك واشــتراكهما فيــه* 

  .بعمله فال يختص به أحدهما



 
 

 

  .لفظـ النظرا ل في األصح اض فاسدكل الربح لك فقر  ولو قال قارضتك على أن* 
  .لمعنىـ ال نظراً  قراض صحيح وقيل

، واســتحّق العامــل أجــرة مثلــه؛ ألّنــه عمــل يكــون الــربح كّلــه لصــاحب المــالينفــذ تصــّرفه،  :وعلــى األول األصــحّ 
    .في المنفعة والربح طامعاً 

شـيء؛ ألّنـه  العامـل ال يسـتحقّ هنا أيضًا؛ و ذ تصرفه ينف، و في األصح الربح لي فقراض فاسد لمالكاوٕان قال * 
  .يعتبر متبّرعًا بالعمل

   .علأي توكيل بال جُ  كله )١(هو إبضاع :وقيل
  :حــشرط الرب

  .كالنصف أو الثلث بالجزئيةالقدر  ويشترط كون اإلشراك في الربح معلوم** 
لــك أو أقــل؛ فــال يصــّح العقــد إذا لــم يكــن ، أو أكثــر مــن ذ%٢٠، أو أي أن يكــون نصــيبًا معلومــًا؛ كــالربع مــثالً 

  .من الربح معلومًا؛ ألّن الربح هو المقصود من العقدنصيب كّل منهما 
مــن الــربح أو علــى أن تخصــني بدابــة  أو جــزءا أو شــيئاً نصــيبا  هفيــ قارضــتك علــى أن لــك أو لــي :فلــو قــال* 

ولــو كانــا مخلــوطين أو علــى أنــك إن  تشــتريها مــن رأس المــال أو تخصــني بركوبهــا أو بــربح أحــد األلفــين مــثال
  .، وبعينهللجهل بقدر الربحفي جميع ذلك  القراضد فس ألفا لك نصفه أو ألفين فلك ربعهربحت 

كمــا لــو قــال هــذه الــدار بينــي وبــين فــالن فإنهــا تجعــل  الصــحة ويكــون نصــفين :فاألصــحبيننــا  أو أن الــربح* 
يــر المناصــفة فــال يكــون الجــزء معلومــا كمــا لــو قــال بعتــك ال يصــح الحتمــال اللفــظ لغ :والثــاني، بينهمــا نصــفين

  .بألف دراهم ودنانير
  .جهل بمن له الثلث ومن له الثلثانلل؛ لم يصحقارضتك على أن الربح بيننا أثالثا  :ولو قال* 
  .صح وٕاال فالقارضتك كقراض فالن وهما يعلمان القدر المشروط  :ولو قال* 
وٕان لـم يعلمـا قـدره عنـد العقـد لسـهولة معرفتـه كمـا لـو باعـه  صـحلعشـر قارضـتك ولـك ربـع سـدس ا :ولو قال* 

  .مرابحة وجهال حال العقد حسابه
ألن الربح فائدة المـال فيكـون للمالـك  ؛في األصح فسدب العامل نلي النصف مثال وسكت عن جا :ولو قال* 

  .إال أن ينسب منه شيء إلى العامل ولم ينسب إليه شيء
  .لنصف اآلخر للعامليصح ويكون ا :والثاني

ألن الذي سكت عنه يكون للمالك بحكـم ؛ على الصحيحصح  وسكت عن جانبه مثالً لك النصف  :وٕان قال* 
  .لك النصف ولي النصف بخالف الصورة السابقة :األصل فكان كقوله

  .ال يصح كالتي قبلها :والثاني

                                                 

  .البضاعة المال المبعوثو  ،جر فيه متبرعاً بعث المال مع من يتّ  :هو اإلبضاع)(١
  
   



 
 

 

 أو شـــرط، و بينهمـــالبـــاقي لآلخـــر أمـــن الـــربح واعشـــرة ألحـــدهما  لـــو شـــرطمـــا يخـــرج بـــه  قولـــه بالجزئيـــةو ** 
النتفــاء  القــراضفســد  مــثال أو إال دينــاراً  ف ودينــاراً نصــأو شــرط لــه ال ،مــن مــال القــراضربــح صــنف  ألحــدهما

وألن الــربح قــد ينحصــر فيمــا قــدره أو فــي ذلــك النصــف فيــؤدي إلــى اختصــاص أحــدهما بــالربح  ؛العلــم بالجزئيــة
  .وهو خالف وضع القراض

  .ألنه خالف وضعه ؛ولم يتعرض للربح فسد القراضولو قال قارضتك * 
  :الصيغة: الركن الرابع
قارضـتك أو ضـاربتك أو عاملتـك أو بـع واشـتر علـى أن الـربح بيننـا نصـفين فلـو قـال اشـتر ولـم ك ؛وهي إيجاب

  .في األصحيذكر البيع لم يصح 
ــ وقبــول ألنــه عقــد  ؛ه أو اعمــل فيــهمتصــل باإليجــاب بــالطريق المعتبــر فــي البيــع ولــو فــي قولــه خــذه واتجــر في

  .معاوضة يختص بمعين كالبيع
  .؛ كإذا جاء فالن فقد قارضتكفال يصّح تعلقها على شرطوُيشترط فيها أن تكون ناجزة؛ 

  هل ُيشترط التلّفظ بالقبول؟
خـذ فيكفـي أخـذ الـدراهم مـثال : ـإن كانـت صـيغة اإليجـاب لفـظ أمـر كـيكفي القبول بالفعل كما فـي الوكالـة  :قيل
  . فال بد في القبول من اللفظو كانت لفظ عقد كقارضتك فل

  .ه الوكالة ألنها مجرد إذنفال يشب نه عقد معاوضةأل ؛)فُيشترط التلفظ بالقبول( المنع مطلقا :واألصح
  :العاقدان: الركن الخامس

  :ألن القراض توكيل وتوكل بعوض ؛موكلالوكيل و شرط والك وشرطهما المالك والعامل وهما** 
أهليــة التوكيــل فــي المالــك وأهليــة التوكــل فــي العامــل فــال يكــون واحــد منهمــا ســفيها وال صــبيا وال رط فيشــت

  .مجنونا
ولولي المحجور عليه من صبي ومجنون وسفيه أن يقارض من يجوز إيداعه المال المدفوع إليه سواء أكـان * 

  .م جدا أم وصيا أم حاكما أم أمينهالولي أبا أ
  .بالفلس فال يصح أن يقارض ويصح أن يكون عامالً وأما المحجور عليه * 

  :مقارضة المضارب
ألن ؛ في األصحالعمل والربح لم يجـز  في ك اآلخرذل ليشاركهبإذن المالك  ولو قارض العامل شخصا آخر* 

وموضوعه أن يكون أحد العاقدين مالكـا ال عمـل لـه واآلخـر عـامال ولـو  )األصل( القراض على خالف القياس
  .فال يصح ال ملك لهما وهذا يدور بين عاملين ،ال ملك لهدا متعدّ 

  .يجوز كما يجوز للمالك أن يقارض شخصين في اإلبتداء :والثاني
في العمل عن إذنه له في ذلك لينسلخ هو من القراض ويكون فيه وكيال عـن  احترز بقوله ليشاركه :حــظةمال

  .ضه المالك بنفسهالمالك والعامل هو الثاني فإنه يصح جزما كما لو قار 
  .عدم التعيين أن يقارض إال أميناً  وال يجوز عند** 



 
 

 

مطلقا سواء أقصد المشاركة فـي عمـل وربـح أم ربـح فقـط أم قصـد  فاسد المالك؛ فالقراض بغير إذنولو قارض 
فـي ألن المالك لم يأذن فيه ولم يأتمن علـى المـال غيـره كمـا لـو أراد الوصـي أن ينـزل وصـيا منزلتـه  ؛اإلنسالخ

  .حياته يقيمه في كل ما هو منوط به فإنه ال يجوز
ألن اإلذن  ؛فيضــمن مــا تصــرف فيــه ؛غاصــب ه تصــّرففتصــرف بغيــر إذن المالــك لثــانيافــإن تصــرف العامــل 

  .صدر ممن ليس بمالك وال وكيل
ح كلـه وهـو أن الـرب من مال القراض فيما اشـتراه وربـح وقلنـا بالجديـدوسلم ما أخذه  فإن اشترى في الذمة ***

ألن الشـراء صـحيح والتسـليم فاسـد فيضـمن الـثمن الـذي  ؛فـي األصـحللغاصب فالربح هنا جميعه للعامل األول 
  .له الربح سواء أعلم بالحال أم السلمه ويسلم 

  .من زيادته من غير تمييز ألنه لم يعمل مجاناللثاني أجرته وعليه وقوله ** 
عليـه  فاألصـحو جعلناه للغاصب التخـذه النـاس ذريعـة إلـى الغصـب وهو أن الربح للمالك إذ ل فإن قلنا بالقديم

  .من خالف منتشر أن الربح نصفه للمالك ونصفه بين العاملين سواء
  .ألنه لم يتصرف بإذن المالك فأشبه الغاصب ؛من العاملين للثاني الربح في المسألة المذكورة :وقيل

شراؤه علـى الجديـد القائـل بـبطالن شـراء الفضـولي وأمـا  فباطل وٕان اشترى هذا الثاني بعين مال القراض ***
  .القديم المقابل له فقائل بالوقف

هــذا كلــه إن بقــي المــال فــإن تلــف فــي يــد العامــل الثــاني وعلــم بالحــال فغاصــب فقــرار الضــمان عليــه وٕان جهــل 
  .فعلى العامل األول

  هل يجوز للمالك أن يقارض أكثر من عامل؟
فيمـا شــرط لهمـا مــن  تـداء المالــك الواحـد اثنــين كزيـد وعمــرو متفاضـال ومتســاوياويجـوز أن يقـارض فــي اإلب **

الربح فيشترط لزيد ثلث الربح ولعمرو سدسه أو يشـرط لهمـا بالسـوية بينهمـا ألن عقـد الواحـد مـع اثنـين كعقـدين 
  .وعند التفاضل ال بد أن يعين مستحق األكثر كما مثلنا

  دًا؟هل يجوز الثنين أن ُيضاربا عامًال واح
ألن ذلــك كعقــد واحــد ثــم إن تســاويا فيمــا شــرط فــذاك وٕان  ؛يجــوز أيضــا أن يقــارض اإلثنــان عــامال واحــداو  **

  .تفاوتا كأن شرط أحدهما النصف واآلخر الربع فإن أيهما لم يجز أو عينا جاز إن علم بقدر ما لكل منهما
مـال أحـدهما ألفـين واآلخـر ألفـا وشـرط فإن كـان  المالكين بحسب المال الربح بعد نصيب العامل بين ونيكو * 

للعامل نصف الربح اقتسـما نصـفه اآلخـر بينهمـا أثالثـا علـى نسـبة ماليهمـا فـإن شـرطا غيـر مـا تقتضـيه النسـبة 
  .فسد العقد لما فيه من شرط الربح لمن ليس بمالك وال عامل

كمــا لــو فســد البيــع ال ينفــذ  لــإلذن فيــه كمــا فــي الوكالــة الفاســدة ولــيس ٕاذا فســد القــراض نفــذ تصــرف العامــلو * 
  .ألنه إنما يتصرف بالملك وال ملك في البيع الفاسد ؛تصرف المشتري

  .ينفذ تصّرفه هذا إذا قارضه المالك بماله أما إذا قارضه بمال غيره بوكالة أو والية فال
  .ألنه نماء ملكه وعليه الخسران أيضا ؛والربح كله حين الفساد للمالك



 
 

 

ألنــه عمــل طامعــا فــي المســمى فــإذا فــات وجــب رد عملــه  ؛وٕان لــم يكــن ربــح مثــل عملــه أجــرة وعليــه للعامــل* 
  .عليه وهو متعذر فتجب قيمته وهي األجرة

ألن القـراض الصـحيح ال يسـتحق فيـه شـيئا عنـد  ؛)األصـل( ال يستحق أجرة عند عدم الربح وهو القيـاس :وقيل
  .عدم الربح

ســـببه أنـــه أذن أن يعمـــل  ولعـــلّ ، ســـواء أعلـــم بالفســـاد أم ال األجـــرة ظـــاهر كالمهـــم أنـــه يســـتحق :مالحـــــظة** 
  .بعوض فال يحبط عمله

ألنــه عمــل مجانــا غيــر ؛ فــي األصــحإال إذا قــال المالــك قارضــتك وجميــع الــربح لــي وقبــل العامــل فــال شــيء لــه 
  .طامع في شيء

  .له أجرة المثل كسائر أسباب الفساد :والثاني
  :تصّرف العامل بمال القراض

  .في تصرفه كالوكيل العامل محتاطاً  ويتصرف* 
  .وحينئذ يجب عليه أن يحبس المبيع حتى يقبض الثمن الحال

  :ما ليس للمضارب فعله
مـن المالـك فــي  فـي ذلـك بـال إذن وال نســيئةفـي بيـع أو شـراء  فـاحش بغــبن فيتصـر  لـيس للعامـل أن .١

ربمـا هلـك رأس المـال فتبقـى العهـدة متعلقـة  وفـي النسـيئةيضـر بالمالـك  ألنه في الغبن ؛الغبن والنسيئة
ــثمن الحــال ال يلزمــه ، فــي البيــع نســيئة ويجــب اإلشــهادبالمالــك فيتضــرر أيضــا فــإن أذن جــاز  وفــي ال

م المبيـع قبـل فـإن سـلّ ، لحال ويحبس المبيـع إلـى قـبض الـثمنلعدم جريان العادة به في البيع ا ؛اإلشهاد
  .ي ذلك فال يضمن لإلذنلك فاقبض الثمن ضمن إال أن يأذن له الم

وال ، ألن اإلذن ال يقتضــيه ؛وهــو ال يرجــو حصــول ربــح فيــه شــيئا بــثمن مثلــه يشــتري أنلــيس لــه  .٢
  .بغير جنس رأس المال يشتري

  .ألن الغرض الربح وقد يكون فيه بخالف الوكيل ؛وله البيع بعرض* 
  .وأما البيع بغير نقد البلد فال يجوز* 
  .ه معيبا عند المصلحة وليس له وال للمالك رده بالعيبوله شراء المعيب ولو بقيمت* 
في المال فال يمنع منـه  اً ألن للعامل حقّ  ؛المالكبه وٕان رضي  مصلحة لعامل عند الجهل الرد بعيب تقتضيهول

  .له في المال ألنه ال حقّ  ؛رضا المالك بخالف الوكيل
  ّإلخالله بمقصود العقد :صحفي األه العامل فإن اقتضت المصلحة اإلمساك للمعيب فال يرد.  

  .كالوكيل ؛له الرد :والثاني
مـا فيـه مصـلحة  فـال يـردّ  الوكيـل لـيس لـه شـراء المعيـب بخـالف العامـل إذا رأى فيـه ربحـاً  بـأنّ  :وُيعترض عليـه
  .بخالف الوكيل

  ساكواإلم ى العامل مراعاة المصلحة في الردويجب عل قطعاً  الردّ  لعاملكان لفإن استوى الرد واإلمساك.  



 
 

 

  .ألنه مالك األصل ؛حيث جاز للعامل الرد وأولى امل معيباً لما اشتراه العوللمالك الرد       
 منهما له حق في ذلك ألن كالًّ لرد واإلمساك عمل بالمصلحة المالك والعامل في ا فإن اختلف 

  ).ويتوّلى الحاكم ذلك(  
 مصلحة إن رأى فيهوهو األصح  ب بقيمتهن جوزنا له شراء المعيإن استوى األمران يرجع إلى العامل إ.  
وال فرق في ذلـك بـين أن يظهـر فـي  ألنه يؤدي إلى بيع ماله بماله ؛بمال القراض وال يعامل العامل المالكَ * *

  .حّ صالمال ربح أو ال فإن عامله بغيره 
  ؟فهل ألحدهما الشراء من اآلخرولو كان له عامالن كل واحد منهما منفرد بمال  **

  .يس ألحد العاملين أن يشتري من اآلخرل :أصحهماان فيه وجه
بــأن يشــغل العامــل ذمتــه إال  المالــك لــم يــرض ألنّ  ؛وربحــه شــتري للقــراض بــأكثر مــن رأس المــالال ي .٣

  .بذلك فإن فعل لم يقع الزائد لجهة القراض
 ألنّ  ؛لــكمــن الماوالطريــق آمنــا وال مؤنــة فــي الســفر بــال إذن ولــو كــان الســفر قريبــا  ال يســافر بالمــال .٤

ه يجوز له السفر به إلـى مقصـده أنّ  فالظاهرلإلقامة   يصلحلو قارضه بمحل الو ، السفر مظنة الخطر
  .المعلوم لهما

فــإن أذن لــه جــاز بحســب اإلذن وٕان أطلــق اإلذن ســافر لمــا جــرت بــه العــادة مــن الــبالد المأمونــة فــإن ســافر * 
  .سفربغير إذن أو خالف فيما أذن له فيه ضمن ولو عاد من ال

ن لـه بلـدا وال طريـق إن عيّ ؛ ف يكفي فيه اإلذن في السفر لخطرهله عليه فال ن نّص إوال يسافر في البحر إال * 
  .له عليه واإلذن محمول عليه ينّص له إال البحر كساكن الجزائر كان له أن يسافر فيه وٕان لم 

  .ألن العقد لم يتناوله ؛القراض ولو بكسرة ال يتصدق من مال .٥
كمـا فـي  في األظهروكذا سـفرا  ؛جزماً  )أي حال اإلقامة( حضرا من مال القراض على نفسهال ينفق  .٦

قـد تكـون قـدر الـربح فيـؤدي إلـى  وألن النفقـة ،من الربح فال يسـتحق شـيئا آخـرألن له نصيبا  ؛الحضر
ه مـن رأس المـال وهـو ينـافي مقتضـاه فلـو شـرط لـ انفراده به وقد تكون أكثـر فيـؤدي إلـى أن يأخـذ جـزءاً 

ينفــق منــه بــالمعروف مــا يزيــد بســبب الســفر كــاإلداوة والخــف والســفرة  :لثــانيوا، النفقــة فــي العقــد فســد
ألنه حبسه عن الكسب والسـفر ألجـل القـراض فأشـبه حـبس الزوجـة بخـالف الحضـر ويحسـب  ؛والكراء

  .هذا من الربح فإن لم يكن فهو خسران لحق المال
  :ما على المضاِرب فعله

، حتـى لـو ونشـرهال القراض بحسب العرف كطي الثوب من عمّ  همن أمثال فعلهعل ما يعتاد العامل فى عل **
  .لم يعتد هو القيام به بنفسه

ألنـه مـن تتمـة  ؛مـن مـال القـراض ئجار عليـهلـه االسـتكأجرة كيـل وحفـظ  القيام به من العملوما ال يلزمه  **
مثلـه؛ ألّنـه يكـون يكـون قـد اسـتأجر نفسـه،  حق أجـرةلـم يسـتو  كـان متبّرعـًا، ولو فعلـه بنفسـه ،التجارة ومصالحها

  .وهذا ال يصحّ 



 
 

 

فــاألجرة فــي مالــه ال فــي مــال القــراض فلــو شــرط علــى المالــك  ومــا يلزمــه فعلــه لــو اكتــرى عليــه مــن فعلــه **
  .عدم الصحة والظاهر منهمان افيه وجهفاالستئجار عليه من مال القراض 

  ؟متى يستحّق العامل حصته من الربح
لـربح إذ لـو اال بظهـور  لمـالا قسـمةالحاصـل بعملـه ب أن العامـل يملـك حصـته مـن الـربح عنـد األكثـرين راألظه
لكان شـريكا فـي المـال حتـى لـو هلـك منـه شـيء هلـك مـن المـالين ولـيس كـذلك بـل  ـ أي بظهور الربح ـ ملك به

  .الربح وقاية لرأس المال
  .قياسا على المساقاةالربح ظهور يملك ب :والثاني
  .من الثمار ال يجبر به نقص النخل بأن الربح وقاية لرأس المال بخالف نصيب العامل :رض عليهويعت

قــه بــالعين ويصــح د يــورث عنــه ويقــدم بــه علــى الغرمــاء لتعلّ مؤّكــ لــه فيــه قبــل القســمة حــقّ  :األظهــر وعلــى األول
  .مه له المالك بإتالفه المال أو استردادهإعراضه عنه ويغرّ 

رأس المال وفسخ العقد لبقاء العقـد  )١(بتنضيض :ستقر ملك العامل بالقسمة بل إنما يستقرال ي: مالحــظة** 
  .قبل الفسخ مع عدم تنضيض المال حتى لو حصل بعد القسمة نقص جبر بالربح المقسوم

  .ع العقد والوثوق بحصول رأس المالأو تنضيض المال والفسخ بال قسمة المال الرتفا
  .واقتسام الباقي مع أخذ المالك رأس المالأو تنضيض رأس المال فقط 

  :ما يطرأ على رأس المال من الّنقص
  إذا حدث نقص على رأس المال فَمْن الذي يتحّمل ذلك؟

 .عدٍّ أو تقصير منه، ودون تإذا حدث النقص قبل ّتصرف العامل به .١
 .، وال عمل هنا فلم يتأّكد، أّنه يكون من رأس المال، ويتحّمله المالك؛ ألّن العقد يتأّكد بالعملفاألصحّ 
 .العامل صار مال قراض ألنه بقبض ؛من الربحيكون  :والثاني

   :ُيفّرق بين أمرين بعد الّتصّرفالنقص وٕاذا حدث  .٢
  أو الفســـاد أو العيـــب أو المـــرض لألســـعار الـــرخصســـبب الـــنقص الحاصـــل فـــي مـــال القـــراض بإذا كـــان 

ألن الـربح ؛ قـوًال واحـداً  ح القتضـاء العـرف ذلـكالرببـومجبـور محسوب من الربح ما أمكـن الحسـاب منـه 
    .وقاية للمال

  كحــرق وغــرق أو غصــب أو ســرقة  ؛بآفــة ســماوية حصــلـ  تلــف بعــض مــال القــراض ـــ الــنقص ٕاذا كــانو
 قياسـاً  فـي األصـحلبيع أو الشـراء محسـوب مـن الـربح فيه بار أخذه أو أخذ بدله بعد تصرف العامل وتعذّ 

ــ حســب مــن الــربح؛يُ  ال :والثــاني، علــى مــا مــر لــه بتصــرف العامــل وتجارتــه بخــالف  قألنــه نقــص ال تعّل
  .من نفس المال بخالف المرض والعيب الحاصل بالرخص وليس ناشئاً 

  

                                                 

 .جعل المال نقوداً : التنضيض (١)



 
 

 

  :القراض من العقود الجائزة ال الالزمة
ألن  ؛متى شاء مـن غيـر حضـور اآلخـر ورضـاه منهما فسخه لكلّ أي أّنه من الطرفين عقد القراض عقد جائز 

  .ها عقود جائزةفي ابتدائه وكالة وفي انتهائه إما شركة وٕاما جعالة وكلّ  ضالقرا
  :راضــانتهاء عقد القِ 

  :ينتهي عقد القراض بأحد األمور التالية
  :الفسخ: أوالً 

صـرف بعـد هـذا أو نحـو ذلـك وباسـترجاع تأو رفعته أو أبطلتـه أو ال ت ضيحصل الفسخ بقوله فسخت عقد القرا
  .ضه انفسخ فيه وبقي في الباقي كالوكالةالمال فإن استرجع بع

  .ولو حبس العامل ومنعه التصرف أو باع ما اشتراه العامل للقراض عزل
كـأن ظفـر بسـوق أو براغـب فـال يشـتري الرتفـاع العقـد  وللعامل بعد الفسخ بيـع مـال القـراض إذا توقـع فيـه ربحـاً 

  .مع كونه الحظ له فيه
  :الموت أو الجنون أو اإلغماء: ثانياً 
 نّ وللعامــل إذا مــات المالــك أو ُجــكالوكالــة  ضعقــد القــرا تهــىعليــه ان حــدهما أو جــن أو أغمــيولــو مــات أ* 

الــولي فــي الثانيــة اكتفــاء بــإذن العاقــد كمــا فــي بغيــر إذن و  ،االســتيفاء والتنضــيض بغيــر إذن الورثــة فــي األولــى
  .حال الحياة وكالجنون اإلغماء المفهوم باألولى

فـإن امتنـع  ألنـه لـم يـرض بتصـرفهم ؛تملك المبيع بـدون إذن المالـك العامل فإن ورثته البخالف ما لو مات * 
  .ه أمين من جهة الحاكممن اإلذن في البيع توالّ  كالمال
إقـراض  ألن ذلـك ابتـداء ؛ر المالـك ورثـة العامـل عليـهعلى القراض كمـا ال يقـرّ  ر ورثة المالك العاملوال يقرّ * 

ولو من غير جنس المال جاز تقرير الجميع فيكفـي أن تقـول ورثـة  المال ّض ن فإن وهو ال يصح على العرض
المالك للعامل قررناك على ما كنت عليه مع قبوله أو يقول المالـك لورثـة العامـل قـررتكم علـى مـا كـان مـورثكم 

  .عليه مع قبولهم لفهم المعنى
  .قة منها وولي المجنون مثله قبل اإلفاقةوكالورثة وليهم وكالموت الجنون واإلغماء فيقرر المالك بعد اإلفا

ــديْ *  ــزم العامــل االســتيفاء ل أو همــا أن انفســخ كــأن بــاع بنقــد ثــم انفســخ  مــال القــراض إذا فســخ أحــدهما نويل
كما أخـذ سـواء كـان فـي المـال ربـح أم  ردّ وقد أخذ منه ملكا تاما فليُ  الدين ناقص ألنّ  ؛القراض قبل توفير الثمن

  .ال
وطلب المالك تنضيضه سـواء أكـان فـي إن كان عند الفسخ عرضا  تنضيض رأس المال أيضايلزم العامل و * 

  .المال ربح أم ال
ــ اً ولــو كــان المــال عنــد الفســخ ناّضــ*  ه مــن غيــر جــنس رأس المــال أو مــن جنســه ولكــن مــن غيــر صــفته لكّن

  .كالصحاح والمكسرة فكالعروض



 
 

 

ا أجيــب أعطيــك نصــيبك مــن الــربح ناّضــ :أو قــال ،نال تبــع ونقســم العــروض بتقــويم عــدلي :ولــو قــال المالــك* 
  .وكذا لو رضي بأخذ العروض من العامل بالقيمة ولم يزد فلو حدث بعد ذلك غالء لم يؤثر

  .ك فيه اثنان ال يكلف أحدهما بيعهفال يلزمه تنضيضه بل هو عرض اشتر  وخرج بقدر رأس المال الزائد عليه
  .إذ ال فائدة له فيه ن ربحاليلزم العامل التنضيض إذا لم يك :وقيل

  .لما أخذ بأن في عهده أن يردّ  :فعودُ 
بعـد وخسـران فيـه رجـع رأس المـال إلـى ذلـك البـاقي  المالك بعـض مـال القـراض قبـل ظهـور ربـح دّ رَ ولو استَ * 
  .في يده غيره فصار كما لو اقتصر في اإلبتداء على إعطائه له ألنه لم يترك ؛ستردالمُ 
علــى النســبة  بعــد ظهــور الــربح فالمســترد منــه شــائع ربحــا ورأس مــال غيــر رضــا العامــلوٕان اســترد المالــك ب* 

الحاصـلة مــن جملــة الــربح ورأس المـال ال يلحقــه حكــم البــاقي السـتقرار ملــك العامــل علــى مـا يخصــه مــن الــربح 
  .فال يسقط بما يحصل من النقص بعد

خذ من األصل اختص به أو من الربح فكـذلك فإن قصد هو والمالك األ أما إذا كان االسترداد برضا العامل* 
أن تكـون  األشـبهلكن يملك العامل ممـا بيـده مقـدار ذلـك علـى اإلشـاعة وٕان أطلقـا حمـل علـى اإلشـاعة وحينئـذ 

  .حصة العامل قرضا
  .ال ينفذ تصرفه في نصيبه وٕان لم يملكه بالظهور وٕاذا كان االسترداد بغير رضاه

واسترد المالك من ذلك عشـرين فـالربح فـي هـذا المثـال  والربح عشرونلدراهم رأس المال مائة من ا :الهــمث** 
سدســه وهــو ثالثــة دراهــم وثلــث يحســب مــن الــربح  وهــو العشــرون فيكــون المســتردســدس جميــع المــال وحينئــذ 

  .فيستقر للعامل المشروط منه وهو درهم وثلثان إن شرط له نصف الربح
فيعـود رأس المـال إلـى ثالثـة وثمـانين وثلـث فلـو عـاد مـا  مـن رأس المـالوهـو سـتة عشـر وثلثـان  دّ رَ ستَ المُ  وباقي

في يده إلـى ثمـانين لـم يسـقط مـا اسـتقر لـه بـل يأخـذ منهـا درهمـا وثلثـي درهـم ويـرد البـاقي وهـو ثمانيـة وسـبعون 
  .درهما وثلث درهم

فـال يلـزم  ه وحينئـذسـران مـوزع علـى المسـترد والبـاقي بعـدفالخ الخسـران وٕان استرد المالك بعضه بعـد ظهـور *
  .بعد ذلكسترد وهو عشرون لو ربح المال جبر حصة الم

رأس المال مائة والخسران الحاصل فيه عشرون ثم استرد المالك عشرين فربع العشرين التـي هـي  :الهــمث** 
  .منها خمسة فكأنه استرد خمسة وعشرين جميع الخسران حصة المسترد

ألن الخسران إذا  ؛المسترد وبعد حصته من الخسران إلى خمسة وسبعين دالباقي بع ويعود بعد ذلك رأس المال
وزعناه على الثمانين خص كل عشرين خمسة والعشرون المستردة حصتها خمسة فيبقى مـا ذكـره فلـو ربـح بعـد 

  .ذلك شيئا قسم بينهما ربحا على حسب ما شرطاه



 
 

 

  :اختالف المالك والعامل
  .عمال باألصل فيهماح شيئا أو لم أربح إال كذا في قوله لم أرب العامل بيمينهويصدق  .١

مــن انتــزاع  ولــو أقــر بــربح ثــم ادعــى غلطــا أو كــذبا ثــم قــال غلطــت فــي الحســاب أو كــذبت فيمــا قلــت خوفــاً 
  .فلم يقبل رجوعه عنه لغيره بحقّ  ه أقرّ ألنّ  ؛المال من يدي لم يقبل قوله

لـك مثـل أن يعـرض فـي ق بيمينـه إن احتمـل ذعى بعد ذكر الكذب أو بعد إخباره بـالربح خسـارة صـدفإن ادّ 
  .فإن لم يحتمل لم يقبل األسواق كساده

ألنـه  ؛وٕان كـان رابحـاً  أولـى هذا الشيء للقراض وٕان كـان خاسـراً اشتريت  :قوله نهويصدق أيضا فيما تضمّ  .٢
  .وألنه في الثانية في يده ؛بقصده مأمون وهو أعرف

ة أمـا إذا ألن التعويـل فيـه علـى النّيـ ؛ه إذا وقع العقد علـى الذمـةمحل قبول قوله أنه اشتراه لنفس :مالحظــة** 
فيبطـل  ؟فهـل يحكـم بـه للقـراض أو النـة أنـه اشـتراه بعـين مـال القـراض عى أنه اشـتراه لنفسـه وأقـام المالـك بيّ ادّ 

  .ألنه قد يشتري لنفسه بمال القراض عدواناً ؛ الثاني أوجههمافيه وجهان  :العقد
  .ألن األصل عدم النهي ؛كالعبد هني عن شراء كذاأو قال العامل لم تن

فهـل وهـذا حيـث ال ربـح فـإن كـان  ألن األصل عدم دفع الزيادة؛ في قدر رأس المال يصدق العامل أيضاو  .٣
 .يصّدق العاملصحها أ  أوجه ؟ يصدق العامل أو المالك أو يتحالفان

واء فربحـا وأحضـرا ثالثـة آالف فقـال أن نصف الربح له والباقي بينهمـا سـ وعلى هذا لو قارض اثنين على
هــا نصــيبه بزعمــه ألنّ  ؛رأس المــال ألفــان وصــدقه أحــدهما وأنكــر اآلخــر وحلــف أنــه ألــف فلــه خمســمائة :المالــك

وللمالـــك ألفـــان مـــن رأس المـــال التفاقـــه مـــع المعتـــرف عليـــه ولـــه ثلثـــا خمســـمائة مـــن الـــربح والبـــاقي منهـــا للمقـــر 
  .ن الربح مثال ما يأخذه كل من العاملين وما أخذه المنكر كالتالفالتفاقهم على أن ما يأخذه المالك م

ألنه مـأمون فهـو  ؛أو صفته وفي دعوى التلف تلفا في جنس رأس المالويصدق العامل أيضا فيما إذا اخ .٤
  .كالمودع

  .ألنه ائتمنه كالوكيل ؛في األصح لمال القراض على المال الردّ  وكذا يصدق في دعوى .٥
  العين لمنفعة المالك وانتفاعه هوالعامل إنما أخذ  بأنّ  :ُيعترض عليه، ووالمستأجركالمرتهن  :والثاني

  .بالعمل فيها ال بها بخالف المرتهن والمستأجر
  .كل أمين ادعى الرد على من ائمتنه يصدق بيمينه إال المرتهن والمستأجر :ائدةــف
أو فـي القـدر ق المالـك وال أجـرة للعامـل دِّ ُصـ العامـل وكيـل أو مقـارض في أنّ المالك والعامل  ولو اختلف .٦

كــاختالف المتبــايعين فــي قــدر ؛ طت النصــف فقــال المالــك بــل الثلــث تحالفــاكــأن قــال شــر  المشــروط للعامــل
لعملـه بالغـة مـا  لعامـل حينئـذ أجـرة المثـلول، بل يفسخانه أو أحـدهما أو الحـاكم الثمن فال ينفسخ بالتحالف

  .قيمته وهو األجرة بلغت لتعذر رجوع عمله إليه فوجب له
 

 
 


