
 القرضالمحاضرة الرابعة : 

من مال لتقضاه. وعلى هذاا مذ ي ال ذال  القرض في اللغة: القطع . والقرض ماتعطيه
 ال دفوع لل قترض قرض ألنه قطعة من ال ال ال قرض .

أما تعريف القرض في األصطالح الشرعي: هو مذا تعطيذه مذن مذال مللذي لتتقا ذاه . 
 وقيل هو: اعطاء مال ليسترد ملله متى شاء .

اه أبذو  افذع : مشروعية القرض: القرض مشروع بالسذةة  واجم ذاع : ف ذن السذةة مذا  و 
  أن الةبي  امتلف من  مل بكرًا فقدمت على الةبي  إبل الصدقة فذممر أبذا  افذع

أن يقضذذي الرمذذل بكذذر  فرمذذع اليذذه أبذذو  افذذع فقال:يذذا  مذذول ي لذذ  أمذذد في ذذا إج  يذذا ًا 
أن   باعيذذًا فقذذال: ط اعطذذهخ فذذلن  يذذر الةذذاء أ سذذة   قضذذاء . وعذذن ابذذن مسذذعود 

 مسل  يقرض مسل ًا قر ًا مرتين إج كان كصدقة مر  .  قال: طما من الةبي 
وأم ذذذع ال سذذذل ون علذذذى مذذذواح القذذذرض .  و ك ذذذة الةذذذدا بالةسذذذبة لل قذذذرض واجبا ذذذة 

طمذذذن  خ قولذذذه  وافعلذذذوا ال يذذذر  بالةسذذذبة لل قتذذذرض خ والذذذدليل عليذذذه قولذذذه تعذذذالى : 
لقيامذة هللاي فذي نفس عن أ يه كربة من كرا الدنيا نفس ي عةه كربة من كرا يذو  ا

عذذذون العبذذذد مذذذا دا  العبذذذد فذذذي عذذذون أ يذذذه . وقذذذد يكذذذون القذذذرض وامبذذذًا علذذذى ال قذذذرض 
لعا ض كحالة ال ضطرخ وقد يحر  إذا غلب على ظن ال قرض أن ال قترض يصذرفه 

 في معصية وقد يكره إذا غلب على ظةه أنه يصرفه في مكروه.
القرض عقد فال يصح إج بليجذاا وقبذول ألن فيذه ت ليكذًا فذال يصذح بذدون  ا كذالبيع  -

وال بذذة. وهذذو عقذذود التبرعذذا  ابتذذداء ومعاو ذذة انت ذذاء . ويةعقذذد بلفذذ  القذذرض والسذذلف 
ألن الشذذرع و د ب  ذذا وكذذالد يةعقذذد بكذذل لفذذ  يذذ دع معةاه ذذا أو اعتذذاد الةذذاء وتعذذا فوا 

ض إج مذذن مذذالت التصذذرع ألنذذه عقذذد علذذى ال ذذال علذذى امذذت دامه. ك ذذا ج يصذذح القذذر 
 كالبيع فال يصح  من ال جةون والصبي الاع ج ي يت.

وج  يذا  الشذرأل ألن ال قصذود مذن ال يذا   –وج يلبت  يا  ال جلذس عةذد القذاللين بذه 
هو فسخ العقد وعقد القرض غير جح  للطرفين يجوح لكل مة  ا فسذ ه متذى شذاء فذال 

 معةى لل يا . 



مل القرض إلى أمل مسذ ى معلذو  لذ  يتممذل وكذان  ذاًج ألن القذرض فذي معةذى وإن أ
وألن القذرض تبذرع  –بيع الد ه  بالد ه  فال يجوح التمميل  ا  الوقوع في  با الةسذيةة 

 فيحق لل قرض ال طالبة ببدله في الحال وهاا  أع الج  و .
ال سذذل ون عةذذد    :وقذذال اجمذذا  مالذذد : أن القذذرض يتممذذل بالتمميذذل ع ذذاًل بقولذذه 

 .   شروط   
 ما يصح في القرض:

 أ تلف الفق اء في األشياء التي يصح  في ا القرض:
فيرى الحةفية أن القرض يصح في ال لليا  التي ج تتفذاو  ا ادهذا تفاوتذًا ت تلذف فيذه 

وال وحونا  والعدديا  ال تقا بة كالجوح والبيض وماح قرض ال بذت  القي ة كال كيال 
 وحنًا وعددًا عةد دمحم.

وج يجذذوح قذذذرض غيذذذر ال لليذذا  مذذذن القي يذذذا  كالحيوانذذا  والحطذذذب والعقذذذا  والعذذذددع 
 ال تفاو  لتعا   د ال لل.

وذهذذب ال الكيذذة والشذذافعية والحةابلذذة إلذذى مذذواح قذذرض األمذذوال التذذي يصذذح في ذذا السذذل  
مواء كان من ال لليا  ال كيال  وال وحونذا  كالحةطذة والذاهب والفضذة واألطع ذة أو 

امذتلف بكذرًا   من القي يا  كعروض التجا   والحيوانا  ونحوها كال عدود.ألن الةبذي 
 وهو ليس مكياًل وج موحونًا.–وهو اللةي من اإلبل  -

 لل قترض بالقبض. ك  القرض:  يث يت  القرض صحيحًا فلن ملكية القرض تلبت 
بية ذذذا ذهذذذب أبذذذا يومذذذف إلذذذى أن ال سذذذتقرض ج ي لذذذد القذذذرض مذذذا دا  قال ذذذًا أع ي لكذذذه 

 بامت الكه.
ويقول ال الكية: أن القرض وغيره من ال عروع كال بذة والصذدقة واإلعذا   يلبذت ال لذد 

 في ا بالعقد وان ل  يقبض ال ال.
 رض لل ستقرض تلبت بالقبض  وذهب الشافعية في األصح والحةابلة إلى أن ملكية الق

ويكون الوفاء في بلد القرض أع ال كذان الذاع تذ  فيذه اإلقتذراض. ويصذح إيفذا ه فذي  -
أع مكذذان ر ذذر إذا لذذ  يحذذتل نقلذذه إلذذى   ذذل وم نذذة أو ومذذد  ذذوع طريذذقخ فذذلن ا تذذا  

 ذلد ل  يلت  ال قرض امتالمه.
 :  القرض الذي جر منفعة



ًا يكذون  رامذًا إذا كذان مشذروطًا فذلن ذهب الحةفية : إلى أن كل قرض مر نفعذ 
ل  يكن الةفع مشروطًا أو متعا فًا عليذه فذي القذرض فذال بذمء بذه . وكذالد  كذ  ال ديذة 
لل قذذذرض إذا كانذذذت بشذذذرأل تكذذذره تحري ذذذًا وإج فذذذال . كذذذالد يذذذرى ال الكيذذذة أنذذذه ج يجذذذوح 

ج إذا اشتراأل مةفعة ال قرض وإج فسدخ وج يجوح لل سذتقرض اعطذاء ال ديذة لل قذرض إ
 كان الت ادع متقد  بية  ا قبل الدين.

وعةد وفاء الدين إن قضى ال دين أكلر الذدينخ فذلن كذان الذدين بسذبب بيذع مذاح مطلقذًا 
فذلن كانذت التيذاد  بسذبب شذرأل أو وعذد  –أع قذرض  –. وإن كان الذدين بسذبب مذلف 

 أو عاد  مةعت وإن كانت بغير شرأل وج وعد وج عاد  ماح  اتفاقًا.
وألنذذه خ  ال الشذذافعية والحةابلذذة أنذذه ج يجذذوح قذذرض يجذذر مةفعذذة لة ذذي الةبذذي كذذالد قذذ

 عقد إ فاق وقربة فاشتراأل التياد  ي رمه عن مو عه.
ويال   أن إيداع ال ال في صةاديق التوفير يسرع عليه  ك  القرض فذال تحذل الفالذد  

 التي يدفع ا الصةدوق لوا عي أموال   في ا إذ هي ليست مجرد ودالع.
إذ الذاع ي لكذه الوديذع مذن الوديعذة  فق ذا فقذص وج يتصذرع في ذا لكذن ال ذذودع إذا أذن 

 بالتصرع في الوديعة كانت قر ًا ألن العبر  في العقود لل عاني.
السذذذذفتجة : هذذذذي معاملذذذذة ماليذذذذة يقذذذذرض في ذذذذا إنسذذذذان قر ذذذذًا   ذذذذر فذذذذي بلذذذذد ليوفيذذذذه  -

 أو دالةه في بلد معين ر ر.ال قترض أو نالبه أو مديةه إلى ال قرض نفسه أو نالبه 
و كذذ  هذذاا التصذذرع أنذذه مكذذروه تحريً ذذا عةذذد الحةفيذذة إذا كذذان ذلذذد مشذذروطًا فذذي عقذذد 
القرض أو مشروطًا عرفًاخ إذا ل  يكن ذلذد مشذروطًا و صذلت السذفتجة فذال بذمء بذه . 
وتحر  الفستجة عةد ال الكيذة ألن ذا تجذر نفذع  طذر الطريذق لل قذرض إج لضذرو   كذان 

 ع في م يع طرق ال حل الاع ياهب إليه ال قرض مة ا.يغلب ال و 

ومةع الشافعية مواح السفتجة ألن ا من قبيل قرض الاع يجر نفعًا بسقوأل  طر 
 الطريق. أما عةد الحةابلة فقد نص اإلما  ا  د على عد  مواحها .


