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 طلباا   ؛: هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، أو ينتفع به دون قضاا القرض

 للثواب من هللا تعالى في كال الحالين.

  :حكمة مشروعية القرض 

وقضااا   ،لمااا فيااه ماان اإلىااان  لااى المحتااا ين ؛القارض قرباان مناادوب  ليااه

كااان الثااواب  ،تعااالى ٬لااا ت، ، وكلمااا كالااج الحا اان أمااد، والعماا  أ لاا  

 . أعظ 

  :فضل القرض 

 . [245]البقرة/ (ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)  قال هللا تعالى:  -1

ََ َعاانن : »×عاان أبااي هرياارة عنااي هللا عنااه قااال: قااال ع ااول هللا و -2 َماانن لَفَاا

بَن  ِمنن ُكَربِ  ََ هللا َعننـهُ ُكرن يَا لَفَ بَن  ِمنن ُكَرِب الدُّلن ِمٍن ُكرن يَوِم الِقيَاَماِن، َوَمانن  ُمؤن

ِلاـما  َ اتََر ُ  يَا َواآلِ اَرةِ، َوَمانن َ اتََر ُمىن يََىَر َعلَى ُمعنِىٍر يََىَر هللا َعلَينـِه فِي الدُّلن

اـهِ  ِن أَِ ين ادُ فِاي َعاون اِد َماا َكااَن العَبن ِن العَبن يَا َواآلِ َرةِ، َوهللا فِي َعون «. هللا فِي الدُّلن

 .(1)أ ر ه مىل 

 القرض: حكم 

القرض مىتحب للُمقِرض، ومباح للمقتَِرض، وك  ما صح بيعه صح قرنه  -1

 ذا كان معلوما  والمقرض ممن يصح تبرعه، وعلى المقتارض أن يارد بادل 

 ما اقترنه، المث  في المثليات، والقيمن في غيرها. 

كاا  قاارض  اار لفعااا  ف،ااو ماان الربااا المحاارم كااتن يقرنااه مااي ا  وي ااترط أن  -2

 اع ، أو يقرنه ماال  بفائدة كتن يقرنه ألفا  بتلف ومائتين بعد  نن. يىكن د
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 :حكم اإلحسان في القرض 

اإلىان في القرض مىتحب  ن ل  يكن مرطا  كتن يقرنه مان اإبا  بكارا  

فيعطيااه بدلااه عباعيااا ؛  ن هاانا ماان لىاان القضااا  ومكاااعم ا  ااال ، َوَماانن 

 . أقرض مىلما  مرتين فكتلما تصد  عليه مرة

اارا ،  ×عاان أبااي عافااع عنااي هللا عنااه أن ع ااول هللا  ا تىاالف ماان ع اا  بَكن

فقدمج علياه  با  مان  با  الصادقن، فاتمر أباا عافاع أن يقضاي الر ا  بكار ، 

ِطاه  يَاا ُ، »فر ع  ليه أبو عافع فقال: ل  أ د في،ا  ال  ياعا  عباعياا ، فقاال:  أَعن

َىنُـُ،ـ ن قََضا     .(1)أ ر ه مىل «.  َن ِ يَاَع النَاِس أَلن

  تعجيله:حكم الحط من الدين من أجل 

 وا  كان بطلب من الادائن  ،جوز الحط من الدين المؤ       تعجيلهي

ع اع علياه  ،أو لفقن ،أو المدين، ومن أدى عن غير  وا با  عليه من دين

 به  ن ما .

 :فضل إنظار المعسر والتجاوز عنه 

  لظاع المعىر من مكاعم ا  ال ، وأفض  منه التجاوز عنه. 

 .[280]البقرة/ (ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئې )  قال هللا تعالى: -1

َمانن أَلنَظاَر »يقاول:  ×عن أبي اليىر عني هللا عنه قال:  معج ع اول هللا و -2

 .(2)أ ر ه مىل «. ُمعنِىرا  أَون َوَنَع َعننـهُ، أََظلَـهُ هللا فِي ِظل ِـهِ 
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 :حاالت المدين 

 المدين له أربع حاالت:

 مطلقا ، ف،نا يجب  لظاع  وترك مالزمته. يكون عند  مي  أال   -1

 أن يكون ماله أكثر من دينه ف،نا يجوز طلبه، ويُلزم بالقضا . -2

 أن يكون ماله بقدع دينه فَيُلزم بالوفا . -3

أن يكااون مالااه أقاا  ماان دينااه ف،اانا مفلااَ يُااـحجر عليااه بطلااب ال رمااا  أو  -4

 ب.ىَ بعض، ، ويُـقى  ماله بين ال رما  لىب الن ِ 

 وبة من اقترض المال وهو ال يريد رده:عق 

و ال أتلفه هللا عز و   كما  ،يجب على َمن اقترض ماال  أن يَـعزم على أدائه

اـهُ، َوَمانن أََ انَ : »×قال النبي  اَواَل النَااِس يُِريادُ أَدَاَ َهاا أَدَى هللا َعنن َمانن أََ انَ أَمن

 .(1)يأ ر ه البخاع«. يُِريدُ  تنالفََ،ا أَتنلَفَهُ هللا
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