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 القراض

 تعريف القراض

اٌمشاض ٌغخ ِشزك ِٓ اٌمشض ٚ ٘ٛ اٌمطع ٠مبي لشض اٌفأس اٌضٛة إرا لطعٗ ، فىأْ صبؽت 

ٚ ل١ً ِأخٛر ِٓ . اٌّبي الزطع ِٓ ِبٌٗ لطعخ ٚعٍّٙب إٌٝ اٌعبًِ ٚالزطع ٌٗ لطعخ ِٓ اٌشثؼ

اٌمشض ثّعٕٝ ِب ٠غبصٜ ع١ٍٗ اٌشعً ِٓ خ١ش أٚ شش 

اٌمشاض رٛو١ً عٍٝ اٌزغبس فٟ ٔمذ ِضشٚة : " لبي خ١ًٍ فٟ ِخزصشٖ : اٌمشاض اصطالؽب

رّى١ٓ ِبي ٌّٓ ٠زغش ثٗ : " ٚ عشفٗ اثٓ عشفخ ثمٌٛٗ" ِغٍُ ثغضء ِٓ سثؾٗ إْ عٍُ لذسّ٘ب 

فبٌمشاض ششوخ فٟ اٌشثؼ  ال فٟ سأط اٌّبي أؽذّ٘ب ٠مذَ " ثغضء ِٓ سثؾٗ ال ثٍفع رغبسح 

٠غزؾك ؽصزٗ فٟ - اٌّمبسض أٚ اٌّضبسة-ِبال ٚ ا٢خش خجشرٗ ٚ عٍّٗ فٟ اٌزغبسح فبٌعبًِ 

. ٚ ثزٌه ٠شجٗ اٌمشاض اإلعبسح, اٌشثؼ عضاء عٍّٗ فٟ اٌّبي 

. ٚ اٌمشاض ٚاٌّضبسثخ ثّعٕٝ ٚاؽذ إال أْ أً٘ اٌعشاق ٠غّٛٔٗ ِضبسثخ ٚال ٠مٌْٛٛ لشاضبً 

ٚإرا ضشثزُ فٟ : " ث١ّٕب أً٘ اٌؾغبص ٠غّٛٔٗ لشاضبً ِٕٚٗ اٌّضبسثخ فٟ اٌّبي ومٌٛٗ رعبٌٝ 

:   " ٚلٌٛٗ رعبٌٝ . عبفشرُ فٟ اٌجالد  : أٞ ". األسض ف١ٍظ ع١ٍىُ عٕبػ أْ رمصشٚا اٌصالح 

"  . ٚآخشْٚ ٠ضشثْٛ فٟ األسض ٠جزغْٛ ِٓ فضً هللا 

ؽىّٗ ٚ د١ًٌ ؽىّٗ 

. اٌغٛاص ثأدٌخ ظب٘ش اٌىزبة ٚ اٌغٕخ اٌزمش٠ش٠خ ٚ آصبس اٌصؾبثخ ٚ اٌّعمٛي

: ِٓ اٌىزبة 

" ٚآخشْٚ ٠ضشثْٛ فٟ األسض ٠جزغْٛ ِٓ فضً هللا : " لبي هللا رعبٌٝ 

ٚعٗ "  فئرا لض١ذ اٌصالح فبٔزششٚا فٟ األسض ٚاثزغٛا ِٓ فضً هللا : " ٚلبي رعبٌٝ 

٘زا أِش إثبؽخ ِعٕبٖ إرا فشغزُ ِٓ اٌصالح فبٔزششٚا فٟ األسض : لبي اٌمشطجٟ  : االعزذالي 

ٚاٌّضبسثخ ٔٛع . أٞ ِٓ سصلٗ " ٚاثزغٛا ِٓ فضً هللا " ٌٍزغبسح ٚاٌزصشف فٟ ؽٛائغىُ 

رغبسح فذي عٍٝ عٛاص٘ب 

 ِٓ اٌغٕخ اٌزمش٠ش٠خ فمذ ألش سعٛي هللا صٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ إٌبط ثعذ ثعضزٗ رعبٍُِٙ 

ثبٌّضبسثخ فٍُ ٠ٕىش ع١ٍُٙ ، ِّب أٌفٖٛ فٟ عب١ٍ٘زُٙ ِٓ اٌزعبًِ ثبٌّضبسثخ  ٚ لذ ضبسة 

صٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚ عٍُ ثّبي خذ٠ؾخ سضٟ هللا عٕٙب لجً اٌجعضخ 

أْ عضّبْ ثٓ عفبْ سضٟ هللا : أصبس اٌصؾبثخ عٓ اٌعالء ثٓ عجذ اٌشؽّٓ عٓ أث١ٗ عٓ عذٖ 

عٕٗ أعطبٖ ِبالً لشاضبً ٠عًّ ف١ٗ عٍٝ أْ اٌشثؼ ث١ّٕٙب 
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ٌمذ رعبًِ اٌّغٍّْٛ ثبٌّضبسثخ ِٕز اٌجعضخ إٌٝ ٚلزٕب اٌؾبضش ِٓ غ١ش ٔى١ش ِٚضً : اإلعّبع 

٘زا ٠ىْٛ إعّبعبً 

إْ ٘زٖ ا٢صبس :" لبي اٌشٛوبٟٔ  ثعذ أْ ٔمً آصبس اٌصؾبثخ اٌزٟ رذي عٍٝ رعبٍُِٙ ثبٌّضبسثخ 

رذي عٍٝ أْ اٌّضبسثخ وبْ اٌصؾبثخ ٠زعبٍِْٛ ثٙب ِٓ غ١ش ٔى١ش فىزٌه إعّبعبً ُِٕٙ عٍٝ 

. اٌغٛاص  

اٌغب٠خ ِٓ رشش٠عٗ 

اٌمشاض ِٓ اٌعمٛد اٌّغزضٕبح  ِٓ اإلعبسح ثّغٙٛي ٚ ششع ٌؾبعخ إٌبط إ١ٌٗ 

اٌمشاض ِّب وبْ فٟ اٌغب١ٍ٘خ فألش فٟ اإلعالَ ألْ : " لبي فٟ اٌّمذِبد الثٓ سشذ  

اٌضشٚسح دعذ إ١ٌٗ ٌؾبعخ إٌبط إٌٝ اٌزصشف فٟ أِٛاٌُٙ ٚر١ّٕزٙب ثبٌزغبسح ف١ٙب ١ٌٚظ وً 

فبضطش ف١ٗ إٌٝ اعزٕبثخ غ١شٖ ٌٚعٍٗ ال ٠غذ ِٓ ٠عًّ ٌٗ ف١ٗ ٌٙزٖ . أؽذ ٠مذس عٍٝ رٌه ثٕفغٗ 

اٌضشٚسح ٚاعزخشط ثغجت ٘زٖ اٌعٍخ ِٓ اإلعبصح اٌّغٌٙٛخ عٍٝ ٔؾٛ ِب ٚخص فٟ اٌّغبلبح 

"  . ٚث١ع اٌعش٠خ ٚاٌششوخ فٟ اٌطعبَ ٚاٌز١ٌٛخ ف١ٗ 

فمذ ٠ىْٛ ثعضبً ُِٕٙ ِبٌىبً ٌٍّبي ٌٚىٕٗ . لذ ششع اإلعالَ اٌمشاض ٚأثبؽٗ ر١غ١شاً عٍٝ إٌبط 

ٚلذ ٠ىْٛ ٕ٘بن ِٓ ال ٠ٍّه اٌّبي ، ٌىٕٗ ٠ٍّه اٌمذسح عٍٝ اعزضّبسٖ . غ١ش لبدس عٍٝ اعزضّبسٖ 

فشة اٌّبي - اٌّضبسة ، سة اٌّبي - فأعبص اٌششع ٘زٖ اٌّعبٍِخ ١ٌٕزفع وً ٚاؽذ ِّٕٙب . 

. ٠ٕزفع ثخجشح اٌّضبسة ، ٚاٌّضبسة ٠ٕزفع ثبٌّبي  ،٠ٚزؾمك ثٙزا رعبْٚ اٌّبي ٚاٌعًّ 

ٚ لذ ارغع ٔطبق اٌعًّ ثبٌمشاض ا١ٌَٛ ؽزٝ أصجؼ ِٛسدا ٌزؾم١ك االصد٘بس االلزصبدٞ ٚ 

 (اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ )إٌّبء اٌفشدٞ ٚ اٌغّبعٟ

 :شروط القراض

ٚ٘ٛ اٌذساُ٘ ٚاٌذٔب١ٔش اٌّضشٚثخ ، ٚد١ٌٍٗ اإلعّبع ، ٚ ٠فغذ . أْ ٠ىْٛ سأعّبٌٗ  ٔمذاً  .1

إْ وبْ عشٚضب أٚ طعبِب أٚ ؽ١ٛأب 

ٚ ٠فغذ اٌمشاض إْ وبْ د٠ٕب عٛاء وبْ فٟ : أْ ٠ىْٛ سأط ِبٌٗ ؽبضشا أصٕبء اٌزعبلذ .2

رِخ اٌعبًِ أٚ فٟ رِخ غ١شٖ 

أْ ٠ىْٛ ِعٍِٛبً صفخ ٚ لذسا فال ٠صؼ إْ وبْ ِغٙٛال ؽجش ال ٠ز١ّض سأط اٌّبي  .3

اٌزٞ ٠زغش ف١ٗ ِٓ اٌشثؼ اٌزٞ ٠ٛصع ث١ٓ اٌشش٠ى١ٓ ثّب ارفك ع١ٍٗ فٟ اٌعمذ 

ٚ ٠فغخ إْ وبْ ِغٙٛال أٚ ِمذسا : أْ ٠ىْٛ اٌغضء اٌّزفك ع١ٍٗ ث١ّٕٙب ِعٍِٛب ِشبعب .4

. ٚ ٌٍعبًِ ثعذ عٍّٗ لشاض ِضٍٗ, ِع١ٕب ثعذد

فٍٛ ششط . أْ ٠ىْٛ سأط اٌّبي ِغٍّبً إٌٝ اٌعبًِ ، ٠ٚغزمً ثب١ٌذ ع١ٍٗ ٚاٌزصشف ف١ٗ  .5

اٌّبٌه أْ ٠ىْٛ اٌى١ظ فٟ ٠ذٖ ، ٠ٚٛفٟ ِٕٗ اٌضّٓ إرا اشزشٜ اٌعبًِ ش١ئبً ، فغذ 

. اٌمشاض 

 ِٛأع اٌمشاض 
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, اشزشاط أؽذ اٌّزعبلذ٠ٓ اخزصبصٗ ثشٟء دْٚ ا٢خش ص٠بدح عٍٝ األعش اٌّزفك ع١ٍٗ .1

فئْ ؽذس فغخ اٌعمذ ٚ ٌٍعبًِ أعشح ِضٍٗ 

اشزشاط سة اٌّبي ضّبْ اٌعبًِ سأط ِبٌٗ فٟ خغبسح أٚ رٍف ٚ عذَ رصذ٠مٗ إرا  .2

. ادعٝ رٌه

فئْ عًّ اٌعبًِ ثٗ فغخ اٌمشاض ٚ ٌٗ . ضشة سة اٌّبي ٌٍعبًِ أعال ٠ٕزٟٙ ف١ٗ عٍّٗ .3

لشاض ِضٍٗ 

ِب ٠زشرت عٍٝ فغبد عمذ اٌمشاض 

ٚ إرا اطٍع ع١ٍٗ ثعذ ,  ٠فغذ اٌمشاض إرا اخزً ف١ٗ ششط ِٓ ششٚطٗ أٚ ٚعذ ِبٔع ِٓ ِٛأع

: ششٚع اٌعبًِ فٟ اٌعًّ فًٙ ٌٗ أعشح اٌّضً أٚ لشاض اٌّضً عٍٝ صالصخ ألٛاي

  ًّل١ً ٌٗ أعشح ِضٍٗ اٌزٟ رؤخز عٓ ٘زا اٌع

  ًّل١ً ٌٗ أعشح لشاض ِضٍٗ ِٓ ٔغجخ اٌشثؼ اٌزٟ رؤخز عٓ ٘زا اٌع

  ل١ً ثؾغت اٌصٛس ففٟ ثعضٙب ٠عطٝ ٌٗ أعشح اٌّضً ٚ فٟ أخشٜ ٠عطٝ ٌٗ لشاض

. اٌّضً ٚ ٘ٛ ِٕغٛة الثٓ اٌمبعُ ِٓ اٌّبٌى١خ

ِب ٠زشرت عٍٝ اٌمٛي ثأعشح اٌّضً ٚ اٌمٛي ثمشاض اٌّضً 

 ٔزظ عٓ عٍّٗ سثؼ أَ : أعشح اٌّضً رىْٛ د٠ٕب فٟ رِخ سة اٌّبي ٠ؤد٠ٙب ٌٍعبًِ ِطٍمب

. أِب لشاض اٌّضً فئّٔب ٠ىْٛ فٟ اٌشثؼ إْ ٔزظ عٓ اٌعًّ ٚ إال فال شٟء ٌٗ. ال

  أعشح اٌّضً ٠عبًِ اٌعبًِ ثّٛعجٙب ٚاؽذا ِٓ اٌذائ١ٕٓ ٠ؾبصصُٙ ٌٛ أفٍظ سة اٌّبي

أِب فٟ لشاض اٌّضً ٠ىْٛ ِمذِب ع١ٍُٙ ٚ .أٚ ِبد إرا ٌُ رغزٛف أٚاٌٗ ع١ّع اٌذ٠ْٛ 

٘ٛ ثّضبثخ دائٓ رٞ س٘ٓ 

  فٟ أعشح اٌّضً ٠فغخ  اٌمشاض دائّب لجً اٌششٚع فٟ اٌعًّ ٚ ثعذٖ  أِب فٟ لشاض

 اٌّضً فئٔٗ ٠فغخ لجً اٌششٚع فٟ اٌعًّ  ٚ ٠فٛد ثبٌعًّ ٚ ال ٠عًّ ثبٌّبٔع


