
 القرض
 المدین صاحب الدین من المال الذي ُو�ِّل �إ�صاله إلى استیفاء

 
 ،ه �ه َ�ِعُدني ثم ال أرى شیًئا منهو�لما طالبتُ  ،لي َدْین على أحد األصدقاء مكتوب ومَوثَّق :السؤال

في إحدى المدن طلب مني أحد األشخاص أن  وعندما �نتُ  ،اوهذا لمدة ثالث سنوات تقر�بً 
فهل �جوز لي  ،�أر�عة آالف إ�اه هتُ عن المبلغ الذي سلف لُّ قِ أوصل لهذا المدین مبلًغا من المال �َ 
 وأن أخصمه منه؟ ،أن آخذه مكان مالي الذي أخذه مني

 :د �أن �سدد وال �في ال �خلوعِ هذا المِدین الذي �َ  أوًال: :الجواب

 :-علیه الصالة والسالم-فهذا یدخل تحت قوله  ،ا على الوفاءا قادرً واجدً  إما أن �كون  -
أبو داود: [ »هه عقو�تَ عرَض  ُ�حلُّ الواجد  ليُّ «وقوله:  ،]٢٤٠٠[البخاري:  »َمْطُل الغني ظلم«

 .فیحرم علیه ذلك ،]٣٦٢٨

َفَنِظَرٌة ِإَلى َوِ�ن َ�اَن ُذو ُعْسَرٍة { :-جل وعال-و�ذا �ان غیر واجد فأنت مخاَطب �قوله  -
وأنت مخاَطب من  ،فهو مخاَطب من جهة ،ره حتى �جدنظِ علیك أن تُ  ،]٢٨٠ [البقرة: }َمْیَسَرةٍ 
 .جهة

مبلًغا من المال لتوصله إلیه، سدد لك فُأعِطْیَت على �ل حال مضت السنوات الثالث ولم �ُ و 
أو إخباره  ،فال بد من إ�صاله إلیه عند هذا الشخص الذي أعطاك إ�اه له اإن �ان هذا المبلغ حق� ف

یرى أنه ال مانع مادام أنه حقٌّ له ومن أهل العلم من  ،ه في مقابل َدْینكوأخذتَ  ،�ذا عطیتَ �أنك أُ 
الذي دفع الشخَص طاِلب لكن ُ�خشى أن �ُ  ،سمى �مسألة الظفرولك َدین في ذمته من �اب ما �ُ 

�ذا  له ا أعطاكفأنت علیك أن تخبره �أن فالنً  ا.فالنً ه أعطیتُ  :فیقول �أن یدفع إلیه حقهالمال لك 
ه المال و�ذا أعطیتَ  ،فإذا سمح لك فال مانع من ذلك ،أنا أستوفیه عن حقي :وتقول له من المال،

 .ه بواسطة الحاكم فإنه ال بد أن ینصفك منهوطالبتَ 

ألن الز�اة  ؛إ�اه إ�اه إل�صاله إلیه من الز�اة فال بد أن تسلمه ال الذي أُعطیتو�ن �ان الم
َدَقاُت ِلْلُفَقَراءِ {تملیك  وال �كفي أن تأخذه من  ،ثم �عد ذلك تستوفیه منه، ]٦٠ [التو�ة: }ِإنََّما الصَّ

 .هذا الرجل وتسدد �ه دینك من غیر أن �عرف ومن غیر أن یتملك هذا المال

 إلیه توصل –على ذلك الشخص  سواء �ان هذا المال ز�اًة، أو �ان حق�ا له– فعلى الحالین
 منه. تستوفیه �عد ذلك ثم ا،فالنً  إ�اه هذا أعطاني :هذا المال وتقول
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