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 علخص باللغ  الةربي  
 صبحي فندي خضر الكبيسيأ.د. 

 والطالب عاهر ارعيض شيحان 

 
هو : القرض الحسن .سالميإلالقرض في الفقه ايهدف البحث إلى بيان مفهوم 

عطاء إهو قتصاديين عند االو  .من غير زيادة أو نقصان همثل عطاء مال على أن يرد  إ
بيان أنواع القروض في العراق بعد عام  .مع زيادة متفق عليها هبدل يرد  مال على أن 

 سالمية.إلوفق أحكام الشريعة ا على والحكم عليها ،فها فقهيايوتكي، 1002
 إسالمي قروض ، فقه ، اقتصاد الكلمات المفتاحية:

 
THE PROVISIONS OF CONTEMPORARY LOANS IN IRAQ 

BETWEEN ISLAMIC JURISPRUDENCE  

AND MODERN ECONOMICS 

 

Prof. Dr. Subhi F. Khudher Al-Kubaisi 

Mr. Maher E. Shehan  

 

Summary 

The research aims to explain the concept of the loan in 

Islamic jurisprudence. The best loan: is to give money to be 

returned without increasing or decreasing. While economists 

define it as: to give money to be replayed with an agreed increase. 

The research explains the types of loans in Iraq after 2003, and 

the adaptation of the jurisprudence, and judging them in 

accordance with the provisions of Islamic law. 
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 املقدع 

، وعلى ضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد فوأ، الحمد هلل رب العالمين
 : وبعد ...لى يوم الدينساَر على نهجهم ودعا بدعواتِهم إ من

، على وجه األرض الذي هَو وسيلة عيشه، لمالمن نعم اهلل على اإلنسان ا ن  فإ
الصناعة والزراعة والتجارة وغيُرها...   وذلَك بمزاولة، األرض به ماديا   وذلَك لتتم عمارة

 العمارة المادية والروحيةوأَن ، وعمارتها روحيا بتطبيق منهج اهلل على األرض
ُهَو يقول تعالى ، الروحية ط العمارةشتراالمادية عن ا ةفال تنفك العمار ، متالزمتان

َأْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيها
ألن اهلل تعالى هَو  العمارتان متالزمتان ؛ونقول ، (2)

َأاَل َيْعَلُم َمْن َخَلَق ، نسان هذا المنهجلإلختار افهَو من ، عموم ا العمارةأعلم بما يحقق 
َوُهَو الل ِطيُف اْلَخِبيرُ 

 ومنهومن سنن اهلل في خلقه انُه جعلهم متفاوتوَن في الملك ، (1)
َوَرَفْعَنا َبْعَضُهْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت ِلَيت ِخَذ َبْعُضُهْم قول تعالى كما دل على ذلك  المال

ا  ُسْخِريًّاَبْعض 
َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلة  َبْيَن اأْلَْغِنَياِء ِمْنُكمْ : ويقول ،(2)

معنى ذلك أَن  ،(4)
، أصحاب األموال الفائضة خر منهم، تعبير آ(5)األغنياء ومنهم الفقراءالناس منهم 

بمعنى أَن المجتمع وحدات فائض ، أو ال يملك ما يكفيه ممن ال يملك المالِ ومنهم 
 . ووحدات عجز

لدى  صحاب وحدات العجز لألموال الفائضةأومن هنا فال بَد أنُه يحتاج 
قتراض كوسيلة من وسائل لال فتظهر بذلَك الحاجة الماسة، حدات الفائضأصحاب و 

                                                           

 .12اآلية  ،( سورة هود2)
 .24اآلية  ،( سورة الملك1)
 .21اآلية  ،( سورة الزخرف2)
 .7اآلية  ،( سورة الحشر4)
 .8/77:  2ط، بيروت، ابن كثير: دار الكتب العلمية ،( ينظر: تفسير القرآن العظيم5)
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، وتحقيق مصلحه المجتمع ككل، حاجات وحدات العجزوقضاء ، تثمير األموال الفائضة
، ومنها هذِه المسألة موضوع الدراسة الشريعة اإلسالمية نظمت كل شؤون الحياة نَ وأل

والبديل ، قتصاديينهوم القرض عنَد الفقهاء وعنَد االن مفبي  فأردت بدراستي هذِه أن أُ 
فكاَن موضوع ، سالمياإلمن خالل استقراء معطيات الفقه ، لشرعي للقروض الربويةا

 قتصاد المعاصر.بحثي القروض المعاصرة في العراق بيَن الفقه اإلسالمي واال
  : ختيار الموضوعاأسباب 

 وتسليطفيتمثل بأنُه لم يكتب في الموضوع سابقا  ،، ختياري للموضوعإن  سبب ا
 الضوء على القروض التي تتعامل بها مصارفنا اليوم في العراق .

  : الدراسة أهمية
، قتصاديمن الجانب الشرعي واال، ي العراققروض المعاصرة فال دراسة ن  إ
أنتشار القروض في القطاع المصرفي  ألنَ ، إلى وجود دراسات علمية متعمقة يحتاج

فقد ، لدعم شخصي أمريع معينة أكانت لدعم مشاسواء ، العراقي في الوقت الحاضر
حتى أصبَح الناس ، القروض بيَن مؤيدا  لها ومعارضأثار الجدل والخالفات حوَل هذِه 

، هذا البحث برز أهميةوهنا ت، يمتنعوا عنها أولون بها هل يتعام، في حيرة من أمرهم
اء راء الفقهوبيان آ، اع هذِه القروض وشروطهافكاَن البَد من وجود بحث يبين فيه أنو 

 ومذاهبهم حوَل هذِه القروض.  
 : الدراسة فرضية
الفقه اإلسالمي فيه مجموعة من العقود  مفادها أن   الدراسة من فرضية تنطلق

ية عبر عملية تمويل قتصادمة أهدافها االتحقق لأل، لى جانب عقد القرض الحسنإ
 عن الظلم والطغيان. إسالمي بعيدة
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 : مشكلة الدراسة
تتناغم تكمن في أَن عقود القروض الموجودة في العراق والتي أَن مشكلة الدراسة 

وتتقاطع مع الشريعة ، العراقيقتصاد مع محيط العراق الدولي ال تلبي حاجة اال
 ومن هذا البَد من الوقوف على حيثيات هذِه القروض.  ، سالميةاإل

 : منهجية الدراسة
واقفا  ، سالميبمنهج استقرائي ألدبيات الفقه اإل منهجي في الدراسة يتمثل إن  

ن المخرج من عقود فقه المعامالت في محاولة مني لبيا وكذلك عقود، على عقد القرض
فيها من  وبيان ما، وكذلك منهج تحليلي لواقع القروض في العراق، قراض الربويةاإل
 الب. طم

كثير من قبلي عن بل كتَب ال، وال أدعي أنا أول من سبَق في هذا الميدان
 البنوك الربوية. 

تسليط وبيان القروض في العراق هداف دراستي هَو أ إن  : أهداف الدراسة
من الجانب ، ليه أكثرمن أجل التعرف ع هحاطة بكل جوانبواإل، لى القرضالضوء ع
 بعمل هذِه القروض. يةعلى درا حتى يصبح الجميع، قتصاديالفقهي واال

من الصعوبات  وقد واجهتني في الدراسة جملة :الصعوبات التي واجهت الباحث
 : أهمها

ر العمليات أث، الوضع األمني المتردي لمحافظتي وصعوبة التنقل -2
 .   العسكرية

 المصادر المتوفرة عن الموضوع وال سيما التطبيقي.  قلة -1
التي تمكن الباحث من مفصلة لدى المصارف  بيانات عدم وجود قاعدة -2

وكاَن هذا بحد ، بسب الوضع الراهن الذي يمر به البلد، ستنتاجالتحليل واال
 ذاته من الصعوبات التي واجهتني أثناء الكتابة. 
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 : املطلب األول 
 عفهوم القرض

  :تعريف القرض في اللغة: أوال
لذا ، إن كلمة القرض في المعاجم والقواميس اللغوية معاني عديدة وكثيرة

 راها أكثر صلة بالموضوع .أسأقتصر على المعاني التي 
 : فالقرض في اللغة

وكأنُه شيء قد قطعتُه من  .(2)قرضَت الشيء بالمقراض: يقالُ ، على القطعيدل 
  .(2)قتطاع صاحبه لُه من ماله لآلخر والقرض الفعل الحسنوسمي قرضا ال، (1)مالك

والجمع قروٌض مثُل فلس  ،(4)تعطيه غيرك من المال لتقضاهُ  والقرُض ما
، طلَب منُه القرض: أي ،واستقرض منهُ ، (5)وهو اسٌم من أقرضتُه المال إقراضا  ، وفلوس

سلفت من إحسان ومن  أخذ منُه القرَض. والقرُض أيضا  ما: أي ،فأقرضُه. وأقترض منهُ 
جئ    حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  : ، ومنُه قولُه تعالى(1)إساءٍه وهو على التشبيهِ 

مب
(7)  . 

 قال أمية ابن أبي الصلِت:
 (8)أو مدينا  ِمثَل مادانا أو سيئا  ** سوَف يجزى قرضه َحَسنا   ئٍ مر اكُل 

                                                           

 .5/72م: 2781-ه2401 ،1ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،بن فارسا( مجمل اللغة البن فارس: 2)
 .5/71ط: .ب ،المكتبة العتيقة ودار التراث ،( مشارق األنوار على صحاح اآلثار: أبو الفضل1)
 .1/280( نفس المصدر: 2)
 .2/748( مجمل اللغة البن فارس: بن فارس: 4)
 .1/477ط: .ب، بيروت ،لعلميةالمكتبة ا ،( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: الفيومي5)
م: 2777-ه2410، 5ط ،صيدا ،الدار النموذجية، بيروت ،المكتبة العصرية ،( مختار الصحاح: الرازي1)

2/152. 
 .28( سوره الحديد، آية 7)
 .7/121هـ: 2424 ،2ط ،بيروت ،دار صادر ،( لسان العرب: أبو الفضل8)
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 : صطالحا  اتعريف القرض : ثانيا  
 : عرَف القرض عند الفقهاء بعدة تعاريف وهي كما يأتي

 .(2))ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه(: عند الحنفية -2
عطاء المال المثلي آلخر ا  )عقد مخصوص َيِرُد على دفع و : حكاموفي درر األ

 . (1)على أن يرد مثلِه(
)دفع متمول في عوٍض غير مخالف  بقوله: عرفه الدسوقي: وعند المالكية -1

 .(2)له ال عاجال  تفضال  فقط ال يوجب إمكان عارية ال تحل متعلقا  بذمه(
 .(4)على أن يرد بدله( ء)تمليك الشي: عرفه الشربيني: وعند الشافعية -2
 .(5)بِه ويرد بدله(رفاقا  لمن ينتفع إ)دفع مال : عر فه المقدسي: وعند الحنابلة -4
عرفه محمد بن مكي )معروف أثبته الشارع إمتاعا  : وعند اإلمامية -5

 .(1)للمحتاجين مع رد عوضه في غير المجلس غالبا (
وهو أن تعطي إنسانا  شيئا  بعينِه من ، )القرض فعل خير: وعر فه الظاهرية -1

 ما إلى أجلا  مالك تدفعه إليه ليرد عليك مثله أما حاال  في ذمته و 
 .(7)مسمى(

                                                           

 .5/212م: 2771-ه2421، 1ط ،بيروت، دار الفكر ،( رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين2)
 .2/81م: 2772-ه2422، 2، طدار الجيل ،( درر الحكام في شرح مجلة األحكام: أمين أفندي1)
 .2/111: ، ب.ط، ب.تدار الفكر ،بن عرفة الدسوقيا( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 2)
م: 2774-ه2425، 2ط ،دار الكتب العلمية ،الشربيني( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: 4)

2/17. 
 .1/241: ، د.تلبنان ،بيروت ،دار المعرفة ،( اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل: المقدسي5)
 .2/228( الدروس الشرعية في فقه اإلمامية: محمد بن مكي: 1)
 .1/247: ، ب.ط، ب.ت،بيروت ،دار الفكر ،بن حزما( المحلى باآلثار: 7)
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عطاء مال ليرد مثلة من غير إلتبين أنُه ، تتمحور تعاريف الفقهاء حول القرض
  .زيادة وال نقصان )القرض الحسن(

فقد ، ختلفت هذه التعاريف فيما يتعلق بنوع المال الذي يصح به القرضاوقد 
بينما أطلق اآلخرون ، تماثل أحاده تماثال  تاما   والمال المثلي هو ما، قيده الحنفية بالمثلي

 و قيميا . أالقرض على المال مثليا  كان 
 : قتصاديين فقد ّعرَف بعدت تعاريف وهَي كاآلتيأما مفهوم القرض عنَد اال: ثالثا  
، )هَو عقد بين المصرف وأحد عمالئهِ : فقد ع رفه الدكتور إلياس ناصيف -

العميل بردها في الوقت على أن يلتزم ، بمقتضاه ُيسلم األول إلى الثاني نقودا  
 .(2)المحدد مع الفائدة المتفق عليها(

)وهَي الثقة التي يوليها البنك للتعامل معه إلتاحه : وع رفه الدكتور جميل سالم -
مبلغ معين من المال الستخدامه في غرض محدد خالل فترة معينة ويتم 

 .(1)السداد بشروط معينة مقابل عائد متفق عليِه(
والتي يتم ، بأنُه )تلَك الخدمات المقدمة للعمالء: حسين شحاتةوع رفه الدكتور  -

بمقتضاها تزويد األفراد والمؤسسات في المجتمع باألموال الالزمة على أن 
والعموالت المستحقة عليها ، يتعهد المدين بسداد تلَك األموال وفوائُدها

لعملية والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة وترع تلَك ا
موالِه في حالة توقف أسترداد ابتقديم مجموعة من الضمانات التي تكفل للبنك 

 . (2)العميل عن السداد بدون أي ة خسارة(
  

                                                           

 .2/415: م2782 ،2ط ،بيروت ،منشورات عويدات ،( الكامل في قانون التجارة: إلياس ناصيف2)
 .42: صم2777 ،عمان ،2ط ،دار وائل للطباعة والنشر  ،المالي: جميل سالم زها( أساسيات في الج1)
، مصر ،القاهرة ،مكتبة االنجلو المصرية ،( مخاطر االئتمان في المصارف التجارية: حسين شحاتة2)

 .204: صم2777
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 : املطلب الثاني
 عشروعي  القرض

 واألثار، واإلجماع،، والسنة، واألصل في مشروعيته الكتاب، القرض مشروع
واألحاديث النبوية التي تحث على ، القرآنيةفقد وردت اآليات ، والقياس، والمعقول

 وبينت ما أجزله اهلل ، وتفريج كربهم، ورفع العوز عنهم، إقراض الفقراء والمحتاجين
وسنقوم ، مبتغيا  بذلك وجه اهلل عز وجل من ثواٍب عظيم لمن يقرض المسلم قرضا  حسنا  

 : ذلكبإيراد بعٍض من تلك النصوص القرآنية والنبوية الدالة على 
وردت آيات في أكثر من : األدلة على مشروعية القرض من القرآن الكريم: أوال  

 : مواطن تدل على مشروعية القرض منها
وئ    وئۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ: قال تعالى .2

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ
(2). 

ې  ې      ۉۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ: قال تعالى .1

 . (1)ې
جئ    حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   ی  ی  ی : قال تعالى .2

خب  مب
(2)  . 

  

                                                           

 .145ية اآلسورة البقرة، ( 2)
 .27ية اآلسورة التغابن، ( 1)
 .28ية اآلسورة الحديد، ( 2)
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ڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڱ    ڳک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ: قال تعالى .4

ہ  ہ  ہ  ھ  ہۀ  ۀ  ڻڱ   ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻ
(2)  . 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ڌڇ  ڇ   ڍ  ڍ: قال تعالى .5

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  

ڱ  ڱ  ڱ   ں    ڱگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ
(1) . 

 : وجه الداللة من اآليات
يات جميعا  وقد نسَب اهلُل تعالى القرَض إلى في هذِه اآل، «القرض»لفظ ُذكَر 

ولعله في هذِه ، واهلل غني عن العالمين، إذ سماه قرضا هلل، نفسِة في جميع هذِه اآليات
يقرض الناس طمعا  في الثواب كأنه أقرَض ألن الذي ، اآليات عل ق اللفظ باسم الجاللة

 .(2)ألن القرض من اإلحسان الذي أمر اهلل بهِ ، اهلل تعالى
والمتأمل في هذِه اآليات يجد أنها جميعا  استعملت هذا اللفظ وما أشتق منه في 

مع ابتغاء ، وخاصة اإلرفاق بالمحتاج منهم، حسان بهموالبر واإل، معاني نفع األخرين
وكنى عن الفقير ، وأن اهلل عز وجل قد نسب القرض إلى نفسه، الثواب من عند اهلل 

فأراد اهلل عز وجل أن ، وتفريج الكرب عن الفقراء، وذلك ترغيبا  في الصدقة، بذاته العليا
ا هلل  .(4)يحث النفوس بهذا التشبيه فسماه قرض 

  

                                                           

 .10ية اآلسورة المزمل، ( 2)
 .21ية اآلسورة المائدة،  (1)
 .1/481الدار التونسية للنشر:  ،ابن عاشور، نظر: تحرير التنويري (2)
 .1/122شركة مكتبة ومطبعة مصطفى:  ،المراغي نظر : تفسير المراغي:ي (4)
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وردت في السنة عدة أحاديث عن : السنةاألدلة على مشروعية القرض من : ثانيا  
     : تدل على مشروعيه القرض والحث عليِه والترغيب فيه وهَي كاآلتي، رسول اهلل 
)من نفس عن مؤمن كربة من : قال رسول اهلل : ، قالعن أبي هريرة  .2

ومن يسر على معسر ، كرب الدنيا نفس اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة
ومن ستر مسلما  ستره اهلل في الدنيا ، في الدنيا واألخرةيسر اهلل عليه 

 .(2)كان العبد في عون أخيه( واهلل في عون العبد ما، واألخرة
فقدمت عليِه إبل ، )أستلف من رُجل بكرا   عن أبي رافع، أن رسول اهلل  .1

لم : فقال، فرجع إليه أبو رافع، فأمر أبا رافع أن يقضي الرُجل بكرهُ ، الصدقة
إن خيار الناِس أحسنهم ، أعطه إياهُ : فقال، رباعيا  أجد فيها إال خيارا  

 .(1)قضاٍء(
)من أخَذ أموال الناس ُيريُد أداءها  :قال عن النبي ، عن أبي هريرة  .2

 .(2)ومن أخَذ ُيريُد إتالفها أتلفُه اهلُل(، عنهُ أدى اهلل 
، حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة  .4

: فقال ، فجاءُه يتقاضاهُ ، سٌن من اإلبل، قال كان لرُجل على النبي 
أعطوُه . فقال أوفيتني : فقال، فطلبوا سنه فلم يجدوا لُه إال سنا  فوقها، أعطوهُ 

 .   (4)(إن خياركُم أحسنكم قضاء   وفى اهلُل بَك . قال النبي 
                                                           

 .4/47( شرح صحيح مسلم: حسن أبو األشبال: 2)
 (.2100)رقم ب 2/2114ب.ت:  ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،( صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج1)
الجمهورية العربية السورية، مكتبة  ،مكتبة دار البيان، دمشق ،منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (2)

كتاب المساقاة: باب من أخَذ أموال  م:2770-ه 2420، المملكة العربية السعودية ،المؤيد، الطائف
 (.778)رقم ب 2/244، الناس ُيريُد أداءها أو أتالفها

ذا قضى إباب  هـ:2212، 7، طإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: المطبعة الكبرى األميرية، مصر (4)
رقم ب 4/127 ،ستقراض وأداء الديون الحجر والتفليساكتاب في  ،دون حقه أو حلله فهو جائز

(1272.) 
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كان ، تدل هذِه األحاديث أن رسول اهلل : وجه الداللة من هذِه األحاديث
وتدل هذِه األحاديث جميعا  على ، قتراض أو اإلقراضولم يجد أي حرج في اال، يقترض

، ورغب فيه، وحث عليه لما فعلُه رسول اهلل  فلو لم يكن مشروعا ،، مشروعية القرض
، يعطيه اهلل عز وجل لمن يقوم بذلك مبتغيا  تنفيس كربه المسلموبين عظيم الثواب الذي 

 رغبة منُه بما عند اهلل عز وجل من أجٍر وثواب.
 : مشروعية القرض من األثر: ثالثا  

، ، أنهم استقرضوا وأقرضوا ولم ينكر منهم أحدا  ذلكوقد روَي عن الصحابة 
  :واألدلة على ذلك هيَ 

 .(2)ك(و قارضَت الناس قارض)إن : الدرداء  وقاَل أب -2
 .(1))إذا اقترضَت قرضا  فال تأخَذ إال قرضك( :قال  وعن ابن عمر -1
كاَن سليماُن بن ُأذنان يقرُض علقمة ألف درهم : قال، وعن قيس بن رومي -2
، فكان علقمة غضب، فقضاه، فلما خرج عطاؤه تقاضاها منُه واشتد عليه، إلى عطائهِ 

يا أم ، وكرامة  ، نعم: قال، أقرضني ألف درهم إلى عطائي: فقال، فمكث أشهرا  ثم أتاهُ 
أما واهلِل إنها : فقال، فجاءت بها، عتبة هلمي تلك الخريطة المختومة التي عندك

 حملك على ما فلله أبوَك ما: قال، حركت منها درهما  واحدا   ما، لدراهمك التي قضيتني
، سمعتك تذكر عن ابن مسعودٍ ، قال، سمعت مني ما: قال، قال سمعت منكَ ، فعلت بي
 .(2))ما من مسلم يقرض مسلما  قرضا  مرتين إال كان كصدقة مرة(: قال أن النبي 

  

                                                           

 .4/42م: 2777-ه2277بيروت،  ،المكتبة العلمية ،النهاية في غريب الحديث واألثر: الشيباني (2)
مخطوط ُنشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة  ،حديث ابن مالعب: الَبْغَداِدي   (1)

 .27: صم1004، 2، طاإلسالمية
 .سبق تخريجه( 2)
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قترض افقد ، ، تدل على مشروعية القرضقوال إصحاب رسول اهلل أوهذِه 
وكان معنى اإلقراض لديهم دليال  على المروءة والتقوى وقياسا  ، وأقرضوا الصحابة 

ألفعال الخير وأبواب البر بالناس والتخفيف عن كاهل المسلم بشتى الطرق واألساليب 
وهي أيضا  قربة يتقربون بها إلى اهلل سبحانه لما فيه ، التي اكتسبوها من هدي النبي 

  من أبواب الرفق والرحمة واإلحسان بالغير.
 : مشروعيه القرض من اإلجماع: رابعا  

 .(2)وال خالف بينهم على مشروعيته، جمعت األمة على جواز القرضأ
 : مشروعية القرض من القياس: خامسا  

وفق على ن القرض عقد جائز إ ،(2)وابن القيم ،(1)قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
أنُه بيع ربوي بجنسِه مَع فقد شبهُه ، ومن قاَل أَن القرض على خالف القياس، القياس

ولهذا سماه ، فإَن القرض من جنس التبرع بالمنافع كالعارية، وهذا غلط، تأخر القبض
ال ، وهذا من باب اإلرفاق ،، منيحة في قوله )أو منيحة ذهب أو منيحة ورق(النبي 

ألَن باب المعاوضات هَو أن يعطي كٌل منهما أصل المال على ، من باب المعاوضات
فقار الظهر مما يعطي فيه ،  يعود إليهوجه ال أما القرض من جنس العارية والمنيحة وا 

ال فنظيرُه ومثلُه.      أصل المال لينتفع بما يستخلف منُه ثَم يعيدُه إليه بعينه إن أمكن وا 
  

                                                           

، واإلقناع في مسائل 74: صب.ط، ب.ت ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،مراتب اإلجماع: القرطبي( 2)
 .1/271م:  1004 ،2ط ،اإلجماع: القطان

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية  ،مجموع الفتاوى: بن تيمية( 1)
 .10/524م: 2775-هـ2421 ،السعودية

م: 2772-هـ2422، 2، طيروتب ،دار الكتب العلمية ،إعالم الموقعين عن رب العالمين: ابن قيم (2)
2/175. 
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 : المعقول: سادسا  
وتحقيقها خاصة في ، من المعروف أن اإلسالم قائم على مراعاة مصالح العباد

ومن هذِه العقود عقد ، وذلك إذا لم ُتحل حراما  أو تحرم حالال  ، المعامالت والعقودمجال 
فكيف يستطيع ، والذي كثيرا  ما يلجأ إليه الفقراء والمحتاجين واألغنياء أحيانا  ، القرض

فالحياة ال تسير وال تستقيم إال .الفقير والمحتاج أن يسد عوزه وحاجته إذا لم يقترض
بطبعه اجتماعي يميل إلى األخرين ويحتاج إليهم ومن صور هذا واإلنسان ، بذلك

 .(2)االحتياج االقتراض منهم
  

                                                           

م: 2777-هـ2428، 2طلبنان:  ،ة، بيروتدار الكتب العلمي ،( ينظر: المبدع في شرح المقنع: ابن مفلح2)
4/275. 
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 اخلامت 
 : أَن الخاتمة تتضمن أبرز النتائج والتوصيات وهيَ 

 : النتائج: وال  أ
عطاء مال إوهَو : هَو القرض الحسن، سالميأَن مفهوم القرض في الفقه اإل

هَو ، قتصاديينأما مفهوم القرض عنَد اال، أو نقصانعلى أن يرد مثلِة من غير زيادة 
لى إسالمي وينظر الفقه اإل، عطاء مال على أن يرَد بدلة مع زيادة متفق عليها )فائدة(إ

ألَنُه يحث على التكافل ، ويسعى أال زوالها عن طريق القرض الحسن، حاجه المضطر
 ةلى حاجإفال ينظرون قتصاديين جتماعي والتعاون الناس فيما بينهم وأما االاال

لى المكاسب المادية التي تجنى لهم عن طريق القرض وبعَد بيان أنواع إبل ، المضطر
وجدنا فيها عدة محاذير تمنع التعامل بها وفق ، (1002القروض في العراق بعَد عام )

 سالمية.أحكام الشريعة اإل
   : التوصيات: ثانيا  

، المصرفي بدل هذِه القروض المحرمةسالمي في التعامل حالل البديل اإلإ
سالمية ذات قدرة عالية في التعامل المصرفي في حل الكثير من األزمات إفهناَك بدائل 
لى هذِه إدون الحاجة ، قتصادية في العراققتصادية وتنشيط الحركة االوالمشاكل اال

جارة اع واإلستصنوهذِه البدائل هَي المرابحة والمضاربة والسلم واال، القروض الربوية
وغيرها من البدائل التي تبتت مرونتها في التعامل المصرفي فهَي البديل المناسب لما 

 يمر بهي بلدنا الجريح اليوم.  
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