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تعريف القرض الحسن

القرض الحس���ن إجم���االً هو م���ا تعطيه غي���رك من مال 
عل���ى أن يرده إلي���ك دون زيادة، تبتغ���ى بذلك وجه اهلل 

سبحانه وتعالى.

أح���د  يأخ���ذ  مخص���وص  »عق���د  بأن���ه  الفقه���اء  وذك���ر 
المتعاقدي���ن من اآلخر بموجبه ماال على أن يرد مثله، أو 
قيمته إن تعذر ذلك، وهو من الطرف اآلخر قربة إلى اهلل 

وإرفاقا في المحتاجين من باب التبرع والتفضل«.

مشروعية القرض الحسن

• فــي القرآن الكريم :جاء في الكتاب الكريم عدد من 
اآليات التي تدل على مش���روعية القرض الحسن ومدى 
ثواب���ه العمي���م والخي���ر الوفير ال���ذي س���يتحصل عليه 
اإلنس���ان م���ن ذل���ك الفعل القوي���م ونيل الرض���ا من رب 
العباد، وهذه اآليات الكريمة ما هي إال إشارة إلى التجارة 
األهم في حياة اإلنسان أال وهي التجارة مع رب السموات 
ن َذا الَِّذي ُيْقِرض اهلل َقْرًضا َحَسًنا  العلي.  قال تعالى: }مَّ
َفُيَضاِعَفه لَُه أَْضَعاًفا كِثيَرًة ّواهلل َيْقِبض َوَيْبُس���ط َوِإلَْيه 

ُتْرَجُعون{ سورة البقرة: آية 245.

	•في الســنة النبوية: أكدت الس���نة النبوية الشريفة 
عل���ى أهمية التراح���م والتكافل بين المس���لمين فقال 
َس َعْن ُمْؤِمن  الرس���ول صلى اهلل عليه وس���لم:) َمْن نفَّ

ُه َعْنُه كْرَبة ِمْن كرب َيوم  َس اللَّ ْنَيا نفَّ كْرَبة ِمْن كرب الدُّ
ْنَيا  ُه َعلْيِه ِفي الدُّ َر اللَّ َرَعلى ُمْعسر َيسَّ اْلِقَياَمِة َوَمْن َيسَّ
ْنَيا َواْلآِخَرِة  ُه ِفي الدُّ َواْلآِخَرِة َوَمْن َس���تَر ُمْسِلما َستَرُه اللَّ

ُه ِفي َعون اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِفي َعْون أَِخيه(. َواللَّ

• فــي اإلجمــاع: أجم���ع المس���لمون على ج���واز القرض، 
وإن األم���ة ال تزال تتعامل به منذ عهد رس���ول اهلل وإلى 
عصرنا هذا، والعلماء يقرونه من غير إنكار أحد منهم .

أركان القرض الحسن وشروطه

الركن األول: الصيغة )اإليجاب والقبول(

بم���ا أن القرض عقد يتم بين طرفي���ن فيتوقف وجوده 
عل���ى صيغة ُتبي���ن ماهية رغبة العاقدين في إنش���ائه، 
وتعط���ي بوض���وح ص���ورة متكامل���ة ع���ن االتف���اق الذي 
يحص���ل بينهما والخاص بتش���كيل الق���رض. وذلك ألن 
النية من المستبعد كشفها ألنها أمر باطن وال يمكن 
االط���الع عليها، فوضع مكانها ما يدُل عليها ويكش���ف 

عنها وهو اإليجاب والقبول المتصلين المتوافقين. 

وصيغة اإليجاب والقبول هــي: كأقرْضُتَك واقترضت 
وال يشترط  فيها لفظ القرض، بل يصح بكل لفظ يؤدي 
معناه كأس���لفتك وملكتلك ببدله وخذه بمثله، وقول 
الُمقترض: اس���تلفت وتملكت ببدله ونحو ذلك، ويصح 

أيضًا بلفظ الماضي واألمر كقوله: أقرضني وأس���لفني، 
وأقترض مني واستلف ونحوها.

الركــن الثانــي: العاقــدان )الُمقــرض والمقتــرض( 
ويشترط فيهما:

 أهليــة التبــرع فــي الُمقــرض: ال وجود للخ���الف بين 
الفقهاء في أنه ُيشترط في الُمقرض أن يكون من أهل 
التبرع، أي حرا بالغا عاقال رش���يدا، وعلى ذلك فال َيْملكه 
َم���ْن ال يملك التبرع كالصبي والمكاتب والعبد المأذون 

ونحوهم.

الرشــد واالختيار: معنى الرش���د  ه���و االتصاف بالبلوغ 
والص���الح في الدي���ن والمال، ألن الق���رض عقد معاوضة 
مالي���ة، والرش���د ف���ي العاق���د ش���رط ف���ي صح���ة عقود 
المعاوضة، فال يصح اإلقراض وال االس���تقراض من صبي 
وال مجنون وال محجور عليه لس���فه؛ ألنهم غير راش���دين 
في التصرف بأموالهم. أم���ا معنى االختيار فهو تصرف 
الش���خص بالم���ال بإرادت���ه دون إك���راه؛ ألن اإلك���راه يفقد 

الرضا.

الركن الثالث: الَمَحل )الماُل الُمْقَرض(: 

شروط المحل أو المال المقرض: 

1 -  أن يكون من المثليات: هي األموال التي ال تتفاوت 
آحاده���ا تفاوت���ًا تختل���ُف ب���ه قيمته���ا، كالنقود وس���ائر 
المكيالت والموزونات والمذروعات والعدديات المتقاربة.
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2 - أن يكــون عينــا: عينا أي معناه ع���دم صحة إقراض 
المناف���ع. فالمناف���ع غي���ر قابلة لإلح���راز واالدخ���ار، إذ هي 
أعراض تحدث ش���يئا فشيئا، وآنا فآنا، وتنتهي بانتهاء 
وقته���ا، وما يحدث منه���ا غير الذي ينته���ي، ومن أجل 

ذلك لم يصح َجْعل المنافع محال لعقد القرض.

3 - أن يكون معلوما: اش���تراط معلومية أو قدر المال 
الُمق���رض ضرورية ألجل صحة العق���د، فعلى هذا القول 
)يش���ترط في محل القرض أن يكون معلوم القدر عند 
الق���رض، كي���ال أو وزن���ا أو ع���ددا أو ذرعا ليتمك���ن من رد 

بدله(.

القرض الحسن المقدم من المصارف اإلسالمية

مفهوم القرض الحسن في المصارف:

مفهوم القرض الحس���ن في المصارف يقوم على إتاحة 
المص���رف مبلغا محددا لفرد من األف���راد أو ألحد عمالئه 
حيث يضمن س���داد القرض الحس���ن،  دون تحميل هذا 
الفرد أو العميل أية أعباء أو عموالت، أو مطالبته بفوائد 
وعائد استثمار هذا المبلغ، أو مطالبته بأي زيادة من أي 
ن���وع، بل يكفي المصرف فقط أن يس���ترد أصل القرض 

واألموال التي أقرضها لهذا العميل أو لهذا الفرد.

وم���ن ثم فإن الق���رض الحس���ن يكون عادة ف���ي أضيق 
نط���اق، حيث يصعب على المصرف اإلس���المي التوس���ع 

في���ه، ألنه يض���ر بمصلحة المص���رف والمس���اهمين فيه 
وم���ن ثم فإن المصارف اإلس���المية تقوم ع���ادة بتكوين 
رصي���د معي���ن يخص���ص مبلغ���ه كصن���دوق مس���تقل 
لتمويل منح القروض الحسنة وفي الحدود التي ال تضر 

بمصالح المصارف ومصالح المودعين أيضا. 

ومن هنا فإن القرض الحسن الذي يمنحه المصرف يدور 
حول محورين أساسيين هما:

 1 - التنفيس عن المســلمين في كربهم: وبمعنى 
آخر مواجه���ة األزمات التي قد يتعرض لها المس���لمون 
س���واء أكان���ت أزم���ات ذات طابع اقتص���ادي أو ذات طابع 
اجتماع���ي ل���ه أبع���اد اقتصادي���ة وخير مث���ال على هذه 
األزم���ات أعباء ال���زواج والتعليم، وحاالت الوف���اة وغيرها 

من األزمات التي قد تحدث لألفراد.

2 - التيســير على المعســرين: وهو م���ن أهم محاور 
الق���روض الحس���نة، إن ل���م يك���ن أهمها عل���ى اإلطالق، 
جدي���ر بالذك���ر أن المص���ارف اإلس���المية كثيرا م���ا تواجه 
أثناء نش���اطها بح���االت من إعثار وإعس���ار العمالء، ومن 
ثم فإنها قد ترى تمويل بعض أنشطة العمالء بقروض 
حس���نة إلقالته���م م���ن عثرته���م، أو لتيس���ير وتخفيف 
عسرهم وترويج نش���اطهم االقتصادي حتى يتمكنوا 
من ممارس���ة ه���ذا النش���اط واس���تعادة قدرتهم على 

سداد التزاماتهم.

غاية القرض الحسن في المصارف اإلسالمية

 يعتبر اإلقراض من أهم النش���اطات المصرفية للبنوك 
التقليدي���ة فه���و يش���كل مص���درا م���ن أم���وال البن���ك 
التقلي���دي وه���و مجال اس���تخدام تلك األم���وال، ويقوم 
البن���ك التقلي���دي بدف���ع فائ���دة عل���ى مص���ادر األم���وال 
المقترض���ة على ش���كل ودائع مثل توفي���ر ألجل ويأخذ 
عل���ى مص���ادر األم���وال المقرض���ة عل���ى ش���كل قروض 

وسلف وتسهيالت بنكية. 

أما المصارف اإلس���المية  فتتعامل بالقروض المشروعة 
التي أجازتها الش���ريعة اإلس���المية على ش���كل القرض 
الحس���ن، حي���ث يقوم المص���رف اإلس���المي بإتاحة مبلغ 
مح���دد من المال للمحتاجين من عمالءه، بحيث يضمن 

البن���ك س���داد الق���رض الحس���ن دون تحمي���ل العمي���ل 
أي���ة أعب���اء أو عم���والت أو مطالبته بفوائ���د أو عائد أو أي 
شكل من أش���كال المنفعة التي قد تنشأ عن القرض، 
ب���ل يكتفي البنك باس���ترداد أصل الق���رض ولكن يجوز 
للمصرف أن يأخذ مقابال للتكاليف والمصروفات اإلدارية 
الت���ي أنفقها مقابل منح القرض ش���ريطة أن ال تزيد عن 

المصاريف الفعلية وأن ال ترتبط بأجل.

وألن النش���اط األساسي للمصرف اإلسالمي هو التمويل 
واالس���تثمار وفق���ا للعق���ود المج���ازة ش���رعا كالمضاربة 
والمش���اركة والتي يتوقع المصرف أن يجني منها عائدا 
حالال ولعمالئه المودعين؛ فإن النش���اط اإلقراضي الحالل 
ليس من النشاطات الرئيسية للمصرف اإلسالمي، وإنما 
ه���و خدمة اجتماعية لعمالئ���ه المحتاجين والمضطرين 
مم���ن لديهم س���بب موج���ود ومش���روع، ولذلك حددت 

المصارف اإلسالمية بعض الطرق بما يلي:

1 - ق���روض قصيرة األجل لعمالء المصرف: وهذه تكون 
لمواجه���ة الحاج���ة للس���يولة المؤقتة أو الموس���مية أو 

الطارئة.

2 - الق���روض االجتماعي���ة: والت���ي تك���ون القص���د منها 
المس���اعدة في أم���ور وغايات الزواج والتعليم والش���راء 

لبعض الحاجات المنزلية األساسية.
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صندوق القرض الحسن 

ه���دف صن���دوق الق���رض الحس���ن: وه���ذا ه���و الجان���ب 
التطبيق���ي للق���رض الحس���ن، حي���ث يه���دف صن���دوق 
القرض الحس���ن إلى إحياء صور التكافل االجتماعي في 

المجتمع وزيادة أواصر اإلخاء والمساعدة بين األفراد.

مصادر تمويل صندوق القرض الحسن

	•المبال���غ التي يخصصه���ا المصرف من رأس ماله، أو أي 
مصادر أخرى كالحسابات الجارية.

	•المبالغ التي يودعها أهل الخير لالس���تفادة منها في 
صندوق القرض الحسن.

	•التبرعات المقدمة من المحسنين لهذا الصندوق.

	•عوائد استثمار األموال المتراكمة في هذا الصندوق.

	•نس���بة م���ن الغرام���ات المترتبة عل���ى المتعاملين مع 
المصرف نتيجة إخاللهم لشروط العقود التي يبرموها 

معه.

 شروط منح القرض الحسن

	•أن يكون طالب القرض مسلمًا ملتزمًا بأمور دينه.

	•التحقق من مش���روعية األس���باب المطلوب من أجلها 
هذا القرض.

	•التحق���ق م���ن الحاج���ة الفعلي���ة للقرض وذل���ك بإجراء 
دراس���ة اجتماعي���ة، أو بتقري���ر مق���دم من جهة رس���مية 

عاملة في هذا الميدان.

المستفيدون من صندوق القرض الحسن

	•الطلب���ة في مس���تويات التعلي���م المختلفة حتى ولو 
بنسب معينة كمساعدة تعليمية.

	•المرضى الذين ال يجدون العالج حسب إمكانياتهم.

	•مصابوا الكوارث، واألمور المفاجئة غير المتوقعة.

وه���ذه النقاط الث���الث تدخل ضمن الخدم���ة االجتماعية 
المقصودة من وراء القرض الحسن.

	•أصح���اب المش���اريع اإلنتاجي���ة الصغي���رة الت���ي يق���وم 

به���ا األف���راد وخاصة من المعاقين وأصح���اب العاهات أو 
غيرهم من أصحاب العيال والمحتاجين.

وه���ذا الجانب ه���و اس���تثماري من قبل المص���رف لذوي 
المش���اريع الصغيرة، ويمكن إدراجه أيضا ضمن الخدمة 
االجتماعي���ة، وعلي���ه يمك���ن الق���ول أن القرض الحس���ن 
المق���دم م���ن صن���دوق المصرف اإلس���المي ه���و بمثابة 
مشاركة الناس أفراحهم ومصائبهم وشؤون حياتهم 
وهذا الهدف الس���امي يحقق الغاية التي ش���رع اإلسالم 

من خاللها اإلقراض.

القروض الحسنة بين اإلنتاج واالستهالك

يقسم القرض الحسن حسب تصريفه عند االقتصاديين 
إلى قسمين:

القسم األول: القروض اإلنتاجية

وهي القروض الحس���نة التي يطلبها أصحابها لتمويل 
عم���ل يقصد به الربح في تجارة أو صناعة أو زراعة، وهذا 
القسم يس���د المصرف اإلس���المي الحاجة إليه بواسطة 
المبل���غ  ف���ي  المش���اركة  أي  بالرب���ح،  في���ه  المس���اهمة 
المطل���وب مقابل حصة من أرباح المش���روع الذي يطلب 
الم���ال لصالحه كالنص���ف أو الثلث، وللمص���رف في هذا 
القس���م جانب���ان اس���تثماري إنتاجي وف���ي نفس الوقت 
مس���اعدة وخدمة اجتماعية فه���و ال يقتصر على خدمة 

العم���الء والمقترضين بل االس���تفادة من ه���ذه الخدمة 
بالربح وتمويل المصرف من هذه األرباح.

القسم الثاني: القروض االستهالكية

وه���ي الق���روض الت���ي يطلبه���ا أصحابها لس���د حاجات 
العي���ش، مثل الملب���س أو الدواء أو الس���كن أو الزواج، 
وهذا القسم مهم من ناحية المقترضين حيث تتعلق 
به مصلحة قطاع كبير من جمهورالناس وتسد الحاجة 
إلي���ه بوس���ائل منه���ا االقت���راض م���ن المص���رف بالقرض 
الحسن وهذا باب يصعب التوسع به ألنه يضر بمصلحة 
المصرف والمساهمين فيه فيكتفي المصرف باإلقراض 
ف���ي حدود ع���دم اإلض���رار ب���ه، وس���ميت ه���ذه القروض 



مالية ومصرفية

ال  المص���رف  باالس���تهالكية ألن  الحس���نة 
يس���تفيد من تمويالت أو استثمارات كما 
ف���ي الق���روض اإلنتاجية وإنما تس���تهلك 
أموال���ه ف���ي خدم���ة العم���الء ع���ن طريق 
الق���رض الحس���ن عل���ى أن ي���رد أصل هذا 

القرض إلى المصرف.
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