
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المحاضرة التاسعة : القرض وأحكامه

 رابعاً : القرض وأحكامه.

 :أقسام ثالثة إلى تنقسم المعامالت عقود

 .ونحوهما واإلجارة كالبيع، معاوضات عقود: األول

 والصدقة والقرض، والوقف، والوصية، كالهبة، تبرعات عقود: الثاني

 .والتبرع واإلحسان اإلرفاق عقود من ونحوها

 من ونحوها والشهادة والكفالة، والضمان، كالرهن، توثيقات عقود: الثالث

 .والتوثيق اإلثبات عقود

 دون به ينتفع أو بدله، ويرد به ينتفع لمن مال دفع هو :القرض - (1

 .الحالين كال في تعالى هللا من للثواب طلبا   قضاء؛

 :القرض مشروعية حكمة. (2

 وقضاء المحتاجين، إلى اإلحسان من فيه لما إليه؛ مندوب قربة القرض

 الثواب كان تعالى، لله  أخلص والعمل أشد، الحاجة كانت وكلما حاجتهم،

 .أعظم

 .القرض فضل.  (3

ي ذَا َمن  : }تعالى هللا قال -1 ضُ  الَّذه َ  يُق ره ا ّللاَّ ض  فَهُ  َحَسن ا قَر  عَاف ا لَهُ  فَيَُضاعه  أَض 

ُ  َكثهيَرة   َجعُونَ  َوإهلَي هه  َوَيب ُسطُ  يَق بهضُ  َوّللاَّ  [.245/البقرة({ ]245) تُر 

ن   َعن   نَفَّسَ  َمن  »: -وسلم عليه هللا صلى -هللا رسول قال  -2 مه بَة   ُمؤ  ن   ُكر   مه

بَة   َعن هُ  هللا نَفَّسَ  الدُّن يَا ُكَربه  ن   ُكر  ، يَومه  ُكَربه  مه ر   َعلَى يَسَّرَ  َوَمن   القهيَاَمةه  ُمع سه

َرةه، الدُّن يَا فهي َعلَي هه  هللا يَسَّرَ  لهما   َستَرَ  َوَمن   َواآلخه  الدُّن يَا فهي هللا َستََرهُ  ُمس 

َرةه، نه  فهي َوهللا َواآلخه نه  فهي العَب دُ  َكانَ  َما العَب ده  َعو  هه  َعو  ي   .مسلم أخرجه. «أَخه

 :القرض حكم (. 4



ض، مستحب القرض -1 ض، ومباح للُمقره  صح بيعه صح ما وكل للمقتَره

 أن المقترض وعلى تبرعه، يصح ممن والمقرض معلوما ، كان إذا قرضه

ث ل اقترضه، ما بدل يرد  .غيرها في والقيمة المثليات، في المه

 أن ويشترط شيئا   يقرضه كأن المحرم الربا من فهو نفعا   جر قرض كل -2

 .سنة بعد ومائتين بألف ألفا   يقرضه كأن بفائدة مال   يقرضه أو داره، يسكن

 :القرض في اإلحسان حكم.(5

 بكرا   اإلبل من يقرضه كأن شرطا   يكن لم إن مستحب القرض في اإلحسان

 َوَمن   األخالق، ومكارم القضاء حسن من هذا ألن رباعيا ؛ بدله فيعطيه

 .مرة عليه تصدق فكأنما مرتين مسلما   أقرض

 استسلف -وسلم عليه هللا صلى -هللا رسول أن عنه هللا رضي رافع أبي عن

 يقضي أن رافع أبا فأمر الصدقة، إبل من إبل عليه فقدمت بَك را ، رجل من

: فقال رباعيا ، خيارا   إل فيها أجد لم: فقال رافع أبو إليه فرجع بكره، الرجل

ه» طه يَارَ  إنَّ  إيَّاهُ، أَع  َسنُُهم   النَّاسه  خه  .مسلم أخرجه. «قََضاء   أَح 

  :عنه والتجاوز المعسر إنظار فضل(. 6

 .عنه التجاوز منه وأفضل األخالق، مكارم من المعسر إنظار

َرة   ذُو َكانَ  َوإهن  : }تعالى هللا قال -1 َرة   ُعس   َخي ر   تََصدَّقُوا َوأَن   َمي َسَرة   إهلَى فَنَظه

لَُمونَ  ُكن تُم   إهن   لَُكم    [.280/البقرة({ ]280) تَع 

 عليه هللا صلى -هللا رسول سمعت: قال عنه هللا رضي اليسر أبي وعن -2

را   أَن َظرَ  َمن  »: يقول -وسلم ل ههه  فهي هللا أََظلَّهُ  َعن هُ، َوَضعَ  أَو   ُمع سه  . «ظه

 


