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 القرض
 االقتراض من البنك لبناء منزل

 
ما حكم أخذ فا أنني أر�د أن أستخدم ذلك في بناء منزلي، علمً  ،أخذت قرًضا من البنك :السؤال

 القرض من البنك؟  
وال مانع أن �ستدین  ،ال شك أن المنزل والسكن حاجة أصلیة ال �مكن أن �ستغنى عنها :الجواب

لكن �ستدین �قدر الحاجة و�ال فاألصل أن الدین شأنه عظیم وشدد فیه الشرع  ،اإلنسان من أجلها

و�ذا �انت الشهادة في سبیل هللا تكّفر �ل شيء إال  ،-علیه الصالة والسالم-على لسان محمد 

من الصالة على المدین حتى ُضمن دینه فشأن  -علیه الصالة والسالم-الدین وامتنع النبي 

 ،والحاجات األصلیة ال مانع من االقتراض واالستدانة لها ،تساهلون فیهوالناس ی ،الدین عظیم

ومع األسف أننا نرى الناس یتساهلون في أمر  ،قدر �قدرهافالحاجات تُ  ،لكن �قدر هذه الحاجة

و�وجد هذا في الرجال  ،فتجد اإلنسان �حّمل ذمته دیوًنا �غلب على الظن عدم وفائه بها ،الدین

یه من المال لیشتري أو �عمر بیًتا �كّنه و�سكنه هو وأوالده �خمسمائة ألف فتجده �كف ،والنساء

وحینئٍذ  ،تجده من أجل أن یباهي الناس و�جاري األغنیاء �ستدین ثالثة أضعاف هذا المبلغ ،مثالً 

وال شك أن مثل هذا معّرض نفسه  ،یرهق نفسه و�ذل نفسه للدائنین وهو في عافیة وغنیة من ذلك

فال مانع أن  ،�ما أنه معرضها ألن �موت من غیر سداد وحینئٍذ �كون أمره أعظم للذل والهوان

وجاء أن �ل نفقة مخلوفة إال ما وضع في ل هذه الحاجة األصلیة لكن �قدرها، �ستدین من أج

و�ان الناس إلى وقت  ،�قتصدون في مثل هذا -رحمهم هللا-و�ان السلف  ،التراب الذي هو البناء

و�ان البیت یبنى في مدة �سیرة  ،مثل هذا وال یز�دون عن قدر الحاجة قر�ب �قتصدون في

و�ل هذا  ة،واآلن تضاعفت األمور إلى مئات األضعاف من أجل المباها ،و�تكالیف قلیلة جًدا

، �هللا المستعان. فالقرض �كون على قدر الحاجة �عد أن فتحت الدنیا على الناس وتنافسوا فیها

ودرعه  -علیه الصالة والسالم-ال إشكال في هذا وقد مات النبي في الحاجات األساسیة، ف

 مرهون في شعیر، قوت، وهو أشرف الخلق.

 ال بد أن �عزم على الوفاء و�ال فأخذه ألموال الناس مع نیة عدمو�ذا استدان من الناس ف

 ،لسدادانیة فال بد أن �صاحب ذلك  ،ولن �عان على سداد دینهوهو آثم بذلك  ،هذه خیانة الوفاء

، تجد �عض وحینئٍذ �عان على سداده إذا �ان �الضوا�ط الشرعیة �قدر الحاجة وفي حاجة أصلیة
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فیستدین  ر�ال، �ب سیارة �عشر�ن ألفیر اآلن �ستدینون من أجل سیارة و�إمكانه أن  الناس

 ال شك أن مثل هذا معرض نفسه لما ذ�رنا. ر�ال، ألف و�شتري سیارة �مائتي
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