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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مقدمة

لصددح  ،ل ددب،ا  دد ،الحمددهلل، و،لالةددال،لالعددار،ولدد ،آلدد  ، ،ل لدد ،

،...،ههللاه،لبعهلل

فددداه،اهممدددال ت،بال امةدددالج،ا لدددا ت،مدددال، دددب،اهممدددال ت،بالل ددد  ع ،

ا لدددا   و،لالدددهللو ل،كلددد ، حج معدددال،فدددت،مم ددد ،  دددال  ،الح ددداللو،لك دددا ،

، ،المعم آجل.أ جال عال، حل،الق ان ب،ال ضع  ،لاألنظم

«،الاكدالل»امةالج،ا لا ت، نذ،ش وت،أبحث،ودب،لاهلل،زاج،اهممال ت،بال 

لو   ب،لن و،ل   ب،لت،أه،فد  ،الاكدالل،ل حد  ل،ال بدال، مد اه،، ب،بض 

 ددب،«،الاكددالل»العمدد ج،الرقدد ق،لاامةددالج،ا لددا ت.،للعددذا،كالنددت،األللدد ،

،  . ب،الم بقال ،الع«،ال بال»أآكاله،ا لار،الخمع و،لكاله،ال النت،

ل ،غ ل،أه،كالنت،الدهللو ل،كلد ، يع د ،ا امةدالج، دب،ال بدال،لالمعدال ا ،

كلا   ، حدل، حدل،ال ند ك،ال ب  د و،«،بن ك»المحظ آلو،لكاال  ، ةالآف،

أ ً ا،ض لآ اًل، اال  ،الح الل،ا لا   ،المن  جلو،له ،ف ع، ب،جو  نال،كلد ،

،ا لار،كل .

لقدالن هو، قرد ه،فدت،لاهلل،كاله،الج   له، دب،آمدال ،ا امةدالج،لالع اللد ،لا

 عم  لنعدال،ضد باًل، دب،األ دالنت،الحاللمد و،،-ول ،األادل،،-لم ،هذه،الهللو ل،أل،

لهدذا،لالخ ال  ،ال اهم !،كذ، ،اامةالج،بغ د ،بند كو،ل ،بند ك،بغ د ،فال دهللل!،

 ثددالآ،لضدد ،ودداللمت، ، عددعنال،ك ،أه،نعددال  هو،لنخضدد ،لدد !،لكدداله،هددذا، ددب،
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بعضددعل،بددبه،لدد  ل،،ىت،نددالجالعا مدد ،النرعدد  ،أ ددالر،الحضددالآل،الغ ب دد و،المدد

نعضمنال، مم ل،فت،لم ب،أخذهال،كلعدالو،كمدال،هدتو،بخ  هدال،لشد هالو،ل ل هدال،

،!ل  هالو،ل ال، حمهلل، نعال،ل ال، عالب

لأو ب، ب،ذلك،أه،بعض،المنمع  ب،كل ،الرجد ،ا لدا تو،انعا د ا،هدل،

أ ًضال،فحالل ، ب، الل ، نعل،     ،ال اا و،ل ن ،ال بدالو،بدهللو ى،أه،المحد ر،

 ضالور !،أل،بدبه،آبدال،العةد ،غ د ،آبدال،ال الهل د ،الدذق،عالفاًل، ن ، ال،كاله،أض

،    ،الق  ه!،أل،بغ  ،ذلك، ب،الهللواللق!

   دد ،ال بددال،كلدد و،،ه ددب،ل دد  عم ،آمددالً ،نددالفح ا،ونعددالو،لأكددهلللا،للجددب، 

لب ن ا، راللهلله،لأض اآهو،كمال،ب ن ا،ك جاله،ا الر،اامةالج،بدا،آبدالو،لبند ك،بدا،

 ددنعل، ددب،اضدد ،نح دد ،ل ددنعل، ددب،،فال ددهلللو،لكمددب،فددت،ذلددك،آلاج،صددالجا هو

، نمظ .

لشالل، ،أه، ع ئ،بعهلل،آمال ،الرج ،آمال ،العملو،الذ ب،نقل ا،الرجد ل،كلد ،

«،جبدت»ال اا و،لالنظ  د ،كلد ، ي  دوو،لادالر،أل ،بندك،كلدا ت،خدالل ،فدت،

بهلللل ،ا  الآا ،الع ب  ،الممحهلللو،ثدل، د ال ،كن دالل،ال ند ك،ا لدا   و،لهدت،

،ال،لك راًل.لالحمهلل، ، نم ،اآله،كمً،

ناًل، ب،الع الجل،لال عدالج،لال امدب،فدت،لاهلل،كنت،أآى، عالنهللل،هذه،ال ن ك،ل 

للعددذا،وضددهلل ،فجدد ل،ا  حددالج،الددهللللت،لل ندد ك،ا لددا   و،،...،هددذا،العةدد 

لأ هلل دد ،بجددل، ددال،ألددمي  ، نددذ،كن ددال  ،لكلدد ،ال دد ر،لالددذق،شدد فنت،بددبه،أكدد ه،

آكت،فدت،ال االبد ،م ،العل ال،للرمد ى،لال االبد ،ال د و  ،كمدال،شدالئ فت،ه،وضً ا

،ألك  ، ب، ة ف،ل ب، ؤلع ،كلا   .،ال  و  
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ل  ،هذا،لل،أشمغل،باللجمالبد ،فدت،فقد ،المعدال ا ،المدت،    عدال،المةدالآف،

الذ ب،ل ق نت،ل خةة ا،فدت،هدذا،ال الندبو،لهدل،،لا لا   ،اكمرالل،بالألخ 

،أاهللآ،ول  ، نت.

 ددت،الددذق،وقددهلل،باللج ، ف،ا لددا تللمددال،كنددال،فددت،المددؤ م ،ال ددالنت،للمةدد

ر،ثالآ،بعض،ال هلل ،لالنقدال ،1983 الآس،،-هـ،1403ممالجى،اآلخ ل،أخ ً ا،

«،ب د ،الم ابحدد ،ل  دد ،بالل دد ال» د  ، عال لدد ، ع ندد ،لهدت، ددال،أ لددو،ول دد ،

المت، معال ل،بعال،المةالآف،ا لا   ،بالوم الآهال،ألل باًل، ب،األلالل ب،ال هلل ل ،

،ومال، ق ر،ب ،ال ن ك،ال ب   .

شنعال،، مل ،ول ،المةالآف،ا لا   ،لاهلل،ب نت،ك هللى،الةحف،الج  م  

ا لددا تو،ل ،أجآق،ك ددف،آضددت،أه،،لعمددلأ ددهلل،األخدد ل،الددذ ب،ندد    عل،ل

  عل، ب،الم ، ع ً ،للعهللر،لللم   ش،ولد ،المةدالآف،ا لدا   و،أله،لد ،

،آأ اًل، خاللراًل،فت،  ض ع،ب  ،الم ابح ،المذك آ؟!

  ،اضد  ،هلل، لدب،كلدت،بعدض،األخد ل،األوداال،أه،أشدالآك،باللجمالبد ، دقلل

لذلك،لمال،أث  ،  لعال، ب،غ دالآ،ادهلل،  عدل،بعدض،الندالس، م دجك،«،الم ابح »

هددذا،الندد ع، ددب،المعال ددلو،بددل،   ددالب،فددت، عدد  ل،المةددالآف،فددت،  دد لو  ،

ا لددا   ،كلعددال.،لبخالصدد ،أه،بعددض،ال ددال   ب،المعن دد ب،باللرقدد ، ددب،جاآلددت،

،ا امةالج،أل،القالن ه،نقهلللا،هذه،المعال ل ،كذلك.

ل،فدت، دؤ م ،الج  دت،كداله،لعدل، حردج،ولد ،مدال،كمال،أه،بعض،األوضدال

، نعالو،له ، ال، معلو،بال لاار،بالل وهلل.

،:،لالحق ق ،أنت،كنت،والزفاًل،وب،الخ  ،فت،هذا،الم ض ع،ل مل ،أل الب
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و، نعددال،فمدد ى،لددمال  ،(1)أه،المعددبل ،اددهلل،صددهللآ ،ف عددال،وددهللل،فمدداللى،:أولهاا 

ل اللدد .،لفضدد ل ،ال دد ع،بددهللآ،و ددهلل،ا،وآ مدد ، ،،ال دد ع،و ددهلل،العا ددا،بددب،بددالز

،ب. مج، ،ببس،ب ، ب،ك الآ،ولمالل،المعلل نعال،فم  اله،ممالو ماله، ب،وهلل

ودددب،المدددؤ م ،المةددد فت،ا لدددا ت،األل ،المنعقدددهلل،فدددت،جبدددت،:،أ دددهللهمال

،«.ر1979 ال  ،،-هـ،1399الجى،اآلخ ل،مم

ممددالجى،اآلخدد ل،وددب،المددؤ م ،ال ددالنت،المنعقددهلل،فددت،الج  ددت،فددت،:،لال الن دد 

،ر.1983 الآس،،-هـ،1403

ببغل   ،ل ند ،العلمدالل،م ى،األخ  ل،فت،بعض،فق ا عال،كالنت،صح ح،أه،الر

عالج د و،المدت،المدال، مد اف ،لعدال،للجدب،هدذا،كدالف،فدت،المعدال ل،ا مم،المحّجم بو

،ا ممالع.

المةدالآف،لالمؤلعدال ،ا امةدالج  ،ا لدا   ،بخ د و،لهدت،أه،،:ث نيه 

هلل  ، ع مال،شاله،- اجاج،كل،  ر،نمالًل،ل مهللج،  ً ،لو ًضال،لومقاًلو،للل،أآهال،

 مبث ،بداللحما ،المدت،  دب،ول عدالو، دب،خةد ر،   دهللله،الم دع  ،،-للمعم ،

أل، ب،،...،لالم   شو،بالصي الج،ال  عال و،فاه،أو ز عل،ف الخماق،األكالذ ب

 خلة ب، م هللج ب، معةد  ب،ل معد ،نظد ،لا دهلللو، دهللف و ب،بدهللاف ،الغ د ل،

،لالمحالفظدد ،ول عددال،أه، مدد آ ،فددت، دد ار،أل،شدد ع ، دد ار.،أل،هجددذا، ددهللو هو

،ل عالبعل،ول ، .

عذا،ثدالآ،  لد ،ال دهلل و، قمضدت، مدال، جمدب،ف د ،أه،أه،  ض ًوال،ك،:ث لثه 

ول د و،ل عي د ، قد ، دب،ال حدث،لالم امعد ،لالمدهللا و.،للعدذا، ميلدب،، م ف 
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 هلل  .انظ ،بعض،هذه،الرماللى،بعهلل،هذه،المق،(1)
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لامًددال،اددهلل، ، م عدد ،لددت.،فددا،جاوددت،للددهللخ  ،فددت،  ضدد ع،اددهلل، ،أ مجددب، ددب،

،ك مال  .،لهذا، ال، حهللث، عت،ك  ً ا،لأللف.

ت،أكدد ه،المدد ال،لال ددهلل و،ل ،أآاه، ددب ت،بخ دد و،لكنمددال، دد غ ،أندد،:رابعهاا 

الةهلللآو،ل  الوهلل،ب ب،القل بو،لاهلل،م بت،ذلكو،فلل،أمهلل،أ هللًا، هللع، ال،اومنقد ،

، ب،فج و،ل ال،  ناله، ب،آأق،كل ،غ  هو،ك ، ب،آ ل،آبكو،لال ل، ال،هل.

أه،ننرقعددال،فددت،،-لال اددت،هدد ،الح ددالل،،-للعددذا،لمددهلل ،أه، ددب،  هلل ددهلل،الح ددالل،

لال ددذب،لال ددهللو،لا ومدد ا ،لال دد ابو،جله،الحةدد  ،فددت،،لالدد جخددذ،األ

النعال  ،ول ، ال لو،هذا، د ،اةد ،األومدالآو،لال دع آ،الدهللا ل،بدبه،ال ام دال ،

،أك  ، ب،األلاال .

هذه،كالنت،أل الب،والفت،ودب،الخد  ،فدت، عدبل ،الم ابحد ،ل دال،افمعدل،

،  لعال، ب،ا ل،لاال .

كبددد ال،للذ ددد و،لأجال،للجددب،األخددد ل،األفالضدددل،أبددد ا،ك ،أه،أكمددب،آأ دددتو،

لأل النددد .،لكذا،كددداله، عظدددل،أصدددحالب،اآلآال، ، مندددالزل ه،ودددب،آأ عدددلو،فددداه،

 حال ددهللله،لهددل،لآال، ددب، قمنعدد ه،بعددهللاج،آأ دد و،للددا  ،ممعدد آ،النددالس،

ا  اله و،لا ل،  م ،ثل،كه،خهلل  ،الحق ق ، يل بد ،لدذا عالو،بغدض،النظد ،ودب،

،ظ ف، ع بو،ل ابعال ،والآض .

نال، عدلم ب،ل لا د ه،بد ،بالوم الآندال،ولمداللو،لنحب، يالل  ه،بذلك،بالوم الآ

ف مددال،بدد ب، حاللددب،شدد  ع ، و،،أخددذ، ،ولدد عل،الم  ددالق،بالل  دداله.،لخة ًصددال

،ل ض ،وب،النالس،اآلصالآ،لاألغا ،المت،كالنت،ول ،األ ل، ب،ا لنال.
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لهذا، ال، رانت،أخ ً ا،ألكمب،هذا،ال حث، ع ً ا،وب،آأ دت،ال خةدتو، ،

نةدد و،لالق اوددهلل،ال دد و  .،بع ددهللًا،وددب،بددبق،صددر ،أخدد ىو، عممددهللًا،ولدد ،ال

،المعةب،لالمقل هلل.

لأكدددهلل،هدددذا،اومقدددالجق،أه،المةدددالآف،ا لدددا   ،ك دددهللى،ثمددد ا ،العمدددل،

الي  ددلو،لهددت،  عدد هلل،للةددح ل،ا لددا   ،فددت،  ددهللاه،ا امةددالج،،ا لددا ت

الددذق،هددار،المعددلم ب،ف دد ،فمدد ل، ددب،الددا ب،ها مدد ،كددالج ، جدد ه،كال لدد ،أ ددالر،

     ،لمععال،لالم   ش،ول عال، ، عمر هلل، ن ،ك ،األنظم ،الغ ب  .،للذا،كاله،

،خة ر،ا لار.

أكمدب،هدذه،الةدحال فو،،-المت،أجو ا، ،أه، خلةدعال،ل معد ،،-بعذه،الن  ،

ددَٰح  ۡحۡإِّلَۡۡأُِريد ُۡۡإِنۡ }،:لعدد  ممد ًا،بقدد  ،شدع ب، ص  ِ د ۡۡٱۡل  مح
 ۡ ُ ددطحعحت  د ۡٱس  مح يِِِي ۡ ۡوح ۡإِّلَۡۡتحددف 

هِۡۡبِٱلَلِۡ   ِ كََٰ  ُۡۡعحَٰح هِۡوۡحۡتحفح  ِ ،.(2)[88:،]ه ج،{أُنِِبُۡۡإِلح

،هـ.1403الهللل  ،فت،شع اله،لن ،

،الرق  ،كل ،آب 

 يوسف القرضاوي
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كم ت،هذه،المقهلل  ،بعهلل،ف اغت، ب،هذه،الهللآال ،فت،شع اله، دب،العدالر،المالضدتو،للدل،أن د ،،(2)

:، قاللمعددال،أل،اددل«،للدد ال د ق،األ»لن د هالو،اشددمغالً ،بددب  آ،أخد ىو، مدد ،ن دد  ،م  ددهللل،

 ملمعددال،ولدد ،ال ندد ك،ا لددا   .،لكدداله،ب دد ،الم ابحدد ،كددذلك،أ ددهلل،ألددلح ،الع دد ر،ولدد ،

آأ ت،ض لآل،الم الجآل،بن د ،هدذه،الهللآالد و،لأه،المد انت،فدت،،المةالآف،ا لا   .،لعذا

ن دد هال، ردد   ،فددت، ددو،ا امةددالج،ا لددا ت،ل عدد    ،ال هلل ددهلللو،لخ الندد ،للحق قدد ،كمددال،

ممدالجى،أ ة آهال.،للجل،ا  ئ، ال،ن ى.،ل ، ب،لآال،القةهللو،له ، ع نال،لنعل،ال ك دل.،

 .1404، األلل
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 :فتاوى صادرة في الموضوع

 يت التمويل الكويتيفتوى مستشار ب -1

 الشيخ بدر المتولي عبد الباسط

،:، از،ش ال،ال نك،للعل ،نقهللًا،لحعالب،وما  ،لب ععال،لعل،بعع ،أول م

 مدددهلل،با ددد ،ال اللددد ب،آ ددد  ،  لددد ،كجاآل،ب دددت،المم  دددل، قدددهللر،األلدددمالذ،أ

ن مد ،:،الج  مت،بعؤا ،كل ،فض ل ،ال  ع،بهللآ،المم لت،و دهلل،ال اللد ،ادال ،ف د 

فددت، ددهللى،مدد از،ا ال نددال،ب دد ال،العددل ،لال ضددال  ،نقددهللًا،بمجل ددف، ددب،كفماللنددال،

و،ل  دال ،األخ  بو،لب ععال،لعل،بالآلملو،لببلدعالآ،أولد ، دب،ألدعالآهال،النقهلل د 

 ددهلل،األشددخالو،فددت،شد ال،لددلع ،أل،بضددالو ، ع ندد ،لجندد ، ،ذلدك،أه،  غددب،أ

 عمي  ،جف ،ثمنعدال،نقدهللًا،ف يلدب، ندال،شد الهال،لد و،لجفد ،ثمنعدال،نقدهللًا،ثدل،ب ععدال،

،ول  ،بالآلمل، قالبل،آبح، ع ب، مرو،ول  ، ع قاًل.

،:،فبمالب،فض ل ،ال  ع،بهللآ،المم لت،و هلل،ال الل ،بق ل 

ا،أله،األ م ،اخملرد ا،لنظ ً،،...،كه، ال،صهللآ، ب، اللب،ال  ال، عم  ،لوهللًا

آضت، ،أ  ل،األخذ،ب أق،ابب،ش    ،فت،هذا،ال وهلل،أه ، لار،أر، و،فانت،

كه،كل،لوهلل،باللماار، ، حل،  اً ال،ل ، حد ر، داً و، جد ه،:،الذق، ق  ،ون 

،لوهللًا، لاً ال،اضالل،لج الن .

،لهذا، ال،  عهلل،ل ،ظ اه ،النة و،الق  ن  ،لاأل الج ث،الن    .

لمذهب،أ عد ،ولد ،الندالسو،لالعمدل،بد ، ضد  ،المعدال ا و،لاألخذ،بعذا،ا

،:،للعذا،ل  ،هنالك، الن ، ب، نر ذ،  ل،هذا،ال   ،ل ،للت،الم ف و
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،هـ.،1399صهللآ ،هذه،الرم ى،فت،ال اب ، ب،ممالجى،اآلخ ل،والر،

* * * 

 فتوى مؤتمر المصرف اإلسالمي األول في دبي   -2

 م(1979مايو  -هـ 1399)في جمادى اآلخرة 

هلل،اممم ،ف  ، عع ،لخمع ه،واللًمدال، دب،شدم ،أنحدالل،العداللل،ا لدا تو،لا

،:،لو  ،ول ،المؤ م ،الة آل،المالل  

 يلب،الممعال ل، ب،المة ف،ش ال،للع ، حهللج،مم  ،ألصدالفعالو،ل حدهللج،

  عال،بد ،ل  دم  عال،بد و،لكدذلك،الد مب،الدذق،ل  دم  ،المة ف،ال مب،الدذق،

، مرو،ول  ،ب نعمال.ضالف ،ال بح،الذق،الممعال ل، ب،ال نك،بعهلل،ك

،:،ف الل ،  ص  ،المؤ م ،بمال، لت

كه،  ل،هدذا،المعال دل، مضدمب،لودهللًا، دب،وم دل،المةد ف،بالل د ال،فدت،»

 هلللج،ال  ل ،المن ه،ونعالو،للوهللًا، خ ، ب،المة ف،با مالر،هذا،ال  د ،بعدهلل،

،ال  ال،  قاًل،لل  ل .

،.كه،  ل،هذا،ال وهلل، لار،للي ف ب،اضالل،  قاًل،أل جالر،المذهب،الماللجت

،له ، لار،للي ف ب،ج الن ،  قاًل،أل جالر،المذاهب،األخ ى.

ل ددال، لددار،ج الندد ، مجددب،ا لدداار،بدد ،اضدداللو،كذا،اامضدد ت،المةددلح ،ذلددكو،

،«.لأ جب،للقضالل،المهللخل،ف  

* * * 
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 المنعقد بالكويت فتوى مؤتمر المصرف اإلسالمي الثاني -3

 م1983مارس  -هـ 1403دى اآلخرة جما

ممددالجى،اآلخدد ل،،8،-،6 ندد ،الج  ددت،بمددالآ ع،امممدد ،هددذا،المددؤ م ،فددت، هلل

رو،لشددالآكت،ف دد ،اثنمددال،و دد ل،1983 ددالآس،،23،-،21هددـ،الم افددو،1403

ل ضددد ه،ودددهللج، ددب،ك دددالآ،العلمدداللو،لادددهلل ت،ف ددد ،،و ؤلعدد ، الل ددد ،كلددا   

  م ود ، دب،األبحددالثو،لبعدهلل، نالا دمعال،لامممددالع،ل ند ،العلمدالل،المحجمدد بو،

:،نال، نعدال،الم صد مالهصهللآ ،وب،المدؤ م ،ودهللل،  صد ال و، معلدو،بم ضد و

،:،ال ال ن ،لالماللع ،لنةعمال

 قد آ،المدؤ م ،أه،الم اوددهللل،ولد ،ب دد ،الم ابحد ،ل  د ،بالل دد الو،بعدهلل، ملددك،،-8

العلع ،الم م اهو،ل  الز عالو،ثل،ب ععال،لمب،أ  ،ب  ا عال،بالل بح،المدذك آ،فدت،

الم وددهلل،العددالبوو،هدد ،أ دد ،مددال ا،شدد ًوالو، اللمددال،كالنددت، قدد ،ولدد ،المةدد ف،

 ل  ،العدداك،ا ددل،المعددل لو،ل  عدد ،الدد ج،ف مددال، عددم مب،الدد ج،ا لددا ت، عددئ

،.بع ب،خرت

لأ ددال،باللنعدد  ،لل وددهلل،لك ندد ، لاً ددال،ل  دد ،أل،المةدد ف،أل،كل عمددالو،فدداه،

األخددذ،بددال لاار،هدد ،األ رددج،لمةددلح ،المعال ددل،لالددمق اآ،المعددال ا و،لف دد ،

،  اوالل،لمةلح ،المة ف،لالعم ل.،لأه،األخذ،بال لاار،أ  ، ق   ،شد ًوال.

بمال،  اه،فت، عدبل ،القد  ،بدال لاار، عدب، دال،لكل، ة ف، خ  ،فت،األخذ،

،  اه،ه ئ ،ال االب ،ال   ع ،لهلل  .
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  ى،المؤ م ،أه،أخذ،الع ب ه،فت،ومل ال ،الم ابحد ،لغ  هدال،مدال ا،ب د  ،،-9

أه، ، حدو،للمةد ف،أه، عدمقي ، دب،الع بد ه،المقدهللر،ك ،بمقدهللاآ،الضدد آ،

،  .الرعلت،الممحقو،ول  ، ب،م ال،النج

* * * 

 فتوى سماحة الشيخ ابن باز -4

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام إلدارات صدرت فتوى 

البحوث العلمية واإلفتاء والدعوى واإلرشاد بالمملكة العربية 

جمادى اآلخرة  16السعودية حيث وجه إليه السؤال التالي بتاريخ 

 م1982إبريل سنة  10هـ الموافق 1402

 :السؤال

كذا،آغددب،وم ددل،ال نددك،ا لددا ت،شدد ال،بضددالو ، ددال، جلرمعددال،ألددف، ،

لع جق،لأآاهال،ال نك،ا لا ت،أل،لصرعال،ل ،للوهلله،ب د ا عال، ند ،  ابحد ،

بالألمددل،لمددهللل،لددن ،بدد بح،اددهللآه، ال دد ، ،لددع جق،لمجدد ه،الق مدد ،الجل دد ،ألددف،

ل ال دد ، ،لددع جق،لذلددك،بعددهلل،أه،  ددم  عال،ال نددك، ددب، اللجعددال،بددهللله،كلدداار،

فمال،آأ جدل،فدت،هدذه،المعال لد .،،...،العم ل،بمنر ذهال،لوهلله،المذك آ،أل،المجم ب

،...،لمااكل، ،خ ً ا

،:،لأمالب،ال  ع،و هلل،العا ا،بب،بالز،بمال، لت
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 : الجواب

كذا،كاله،ال اا ، ال،ذكد ،فدت،العدؤا ،فدا، د ا،فدت،المعال لد ،المدذك آل،كذا،

 لدك،بال عد و،لعمد ر،المق ،الم   ،فدت، لدك،ال ندك،ا لدا ت،ل دالزه،كل د ، دب،

،لمال،  ض  .،األجل ،ال  و  .،لفو، ،ال م  

،.لعار،ول جل،لآ م ، ،لب كال  لا

* * * 
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 قواعد حاكمة للمعامالت

ب  ،الم ابح ،ل   ،»بعهلل،هذه،الرماللى،الر ج  ،لال مالو  ،الةالجآل،ب به،

،كمال،لمت.«،بالل  ال

لمجدد ه، الكمدد ،ألج،أه،أن دد ،هنددال،ولدد ،وددهللل،ا اوددهلل، عمدد ،ا آهددال،ولمال نددال،

لمعال ا ،النالس.،ل ن غت،للذ ب، مع ض ه،للرمد ى،فدت، عدال ا ،المعدلم ب،

،المعالص ل،أه، ضع هال،نةب،أو نعل.

 :األصل في المعامالت اإلباحية: األولى

كه،األصددل،فددت،المعددال ا ،لالعقدد ج،ا ذه،لا بال دد .،ك ، ددال،مددالل،ندد ،

أاد  ،هندال، دال،،صح ح،ال    ،ص  ح،الهلل ل ، منع ، ح   ،ف  اف،ونهلله.،ل 

االل ،ال عض، ب،ض لآل،ن ،ايعدت،ال  د  ،ايعدت،الهلل لد و،فردت،األ جدالر،

،الر و  ،العمل  ، جر نال،الن ،الةح ح،الة  ح.

أه،األصددل،ف عددال،المندد ، مدد ،  ددتل،:،لهددذا،بخدداف،الع ددالجا ،المددت، قدد آ

.،فداذا،كداله،(3)ن ، ب،ال الآعو،لئا،   ع،النالس،فت،الهلل ب، ال،لل، بذه،ب ، 

ألل ،للهلل ب،أ ، ع هلل،ك ، و،فاه،األلالس،ال النت،أ ، ع دهلل، ،ك ،بمدال،األلالس،ا

،ش ع.

أ دب،الدهللل ل،ولد ،:،لهذه،المر ا ،ألالل  ،ل عمد ،فدا،  د ز،أه، قدال ،لعداللل

كبال  ،هذا،العقهلل،أل،هذه،المعال ل ؟،كذ،الهللل ل،ل  ،ول ،الم  حو،ألن ،مدالل،ولد ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحددا ،»للددننقل ،ف مددال،بعددهلل.،لكمالبنددال،،(.1/385 بددب،القدد ل،)،«كوددار،المدد اع ب»:،انظدد ،(3)

 «.ا بال  ،ش الل،لالمة فال األصل،فت،األ»،:االوهللل«،لالح ار
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ر.،لالهللل ل،ال محد ر،  دب،أه، جد ه،نًةدال، ،األصلو،لكنمال،الهللل ل،ول ،المح َّ

ش ع ،ف  ،كمال،ه ،ا  اله،العلف،الذ ب،نقل،ونعل،ش ع،ا لار،ابدب،  م د ،أنعدل،

، ال،كالن ا، يلق ه،الح ار،ك ،ول ، ال،ولل، ح  م ،ماً ال.

ال،  عهلل،لعذاو،أه،بعض،الةدحالب ،ظلد ا،ولد ،شد ب،الخمد و، د ،مللعل، 

دد  ۡۡقُدد ۡ }،:نددال ،ا لدد ، عددالل ،وددب،الخمدد ،لالم عدد  دد ۡ إِۡۡيِِِهمح ِفدد ُۡۡكحبِِدد ۡ ۡث  نح  مح ِۡلَٰنَدد ِ ۡۡوح

ُمُهمح  ۡ إِث  بح ُۡۡوح لظل،بعضعل، عدبل ه، ،أه،  د ب،لعدل،،[219:،]ال قد ل،{ِتِهمح ِمنۡنَفۡ ۡأحك 

،«.ب الناًل،شالف اًل»فت،الخم ،

الذق، ،  دال ،ف د ،  ممدال ،هد ،الدذق، ر دهلل،«،ال  اله،ال الفت»فهلللنال،هذا،أه،

،المح  لو،ل قي ،المعالذ  .

أكد ه،هدذا،األ د و،أل، ،أآاهو،:،لف، ق لد ه   ، ب،أ م ،العل ب،ثل،كاله،ك

،أل، ، ع  نتو،لنح هو،ل ، ة   ه،باللمح  ل،ك ،ف مال، ،ا ممال ،ف  .

ددطُ ۡقُدد ۡ }:،لك ددف، ،لهددل، قدد لله،ادد  ، ، عددالل  ي  ءح ددنۡلحُكدد ۡٱلَلُۡۡأحنددلح ۡحَۡمدد  ۡۡأحرح ۡم ِ

قۡ 
ز  تحَٰۡ ۡر ِ هُۡۡطُ يحجح ن  اٗم ۡم ِ ٗلۡۡحح ح َٰح  حح ا ۡۡقُ ۡ ۡوح ۡ ءح ۡلحكُ   طحُ ونۡحۡٱلَلِۡۡعحَٰحىۡأحمۡ ۡلَلُۡأحِذنح ،.[59:،]  ن ،{تحف 

دد ۡتحِ ددُ ۡأحلۡ }:،لا لدد ،لدد حالن  ِلمح ۡتحيُفلُددفاۡل ّلح ددِب ۡحِۡسددنحطُكُ ُۡوح كح دد ۡ ۡٱل  َٰح  ددبحاۡحح ددبحاۡهح  هح  امۡ ۡوح دد ح ۡحح

طحددُ والۡ ددِب ح ۡلَلِۡٱۡعحَٰحددىۡل ِطحف  كح طحددُ ونۡحۡٱلَددِبينۡحۡإِنَۡۡٱل  ددِب ۡحۡٱلَلِۡۡعحَٰحددىۡيحف  كح َُِٰحددفنۡحّۡلۡحۡٱل  :،]النحددل،{يُف 

116].،

كلمدد ،ك  دد ل،خي دد لو،أله، عنالهددال،أه، ، عالاددب،ولدد ،«، دد ار»كه،كلمدد ،

هذا،الرعل،باللنالآو،لهذا، ،    ،ول د ، عدلل، خ د ، ، عدالل و،ك ،أه، جد ه،

،ولل.، ك ،كاله،ا ً ،ول ، ،بغ ل ع ، عمنهلل، ، ق ل،ال ك.،
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فدت،ا ثدل،ودب،ك دا ، دال، د ر،،ل، ، ، قدلل ب،المق آ،أه، ح  ل، ال،أ 

. ،

أه،ا   اله،الم   عت،فت،الق  ه،لالعن ،ه ،الم ل،:،ل مال، ن غت، بك هلله،هنال

للعذا،ك هدت،كل ، قل ل،المح  ال ،ل ض  و،جا   عالو، خر راًل،ول ،المجلر بو،

لهد ، دال،ك  ل،األلئل ،فت،ز ب،ال  ت،لمال،اهلل، ؤجق،كل  ، ب،ك  ل،المجل رال و،

حيُّهح ۡ}:،كل  ،ا ل ، عالل     ، نُفالۡۡٱلَِبينۡحيح  أ امح كُ ۡ ۡلحكُ ۡ ۡتُب  حۡۡإِنِۡح  ءۡحأحشۡ ۡعحنۡ َُٰۡفالۡۡ تحسۡ ّۡلۡحۡءح  ۡ ۡتحُسد

إِن ددۡوح دد َُٰۡفالۡۡ تحس  هح ءحانُۡۡيُنحددَل ُِۡۡحددِنۡحۡعحن  يُدد   دد حۡۡٱل  دد ۡ ۡعحنۡ ٱلَلُۡۡعحفحدد ۡلحُكدد ۡ ۡتُب  ٱلَلُۡۡهح َِٰددِ ۡ ۡغحفُددفرۡ ۡوح ،{حح

ذرونا  اا  كاكم فإ مانها    ا  »ول  ،الةدال،لالعدار،و،لا ل ،[101:،]المال هللل

إ  »:،لا لد ،و(4)«ان ما   باك فإ بفثاكس أتام  هإ واها عمهإ ن اا أنكيا  هإ

جكًاا   اان تاعل نان لا ي لاإ لىاك  ن اا م  الهس هين أنظإ الهس هين 

،.(5)«الهس هين  مىك  ن يهإ ان أجل اسعل ه

لن ددد قو،بمج  ددد ،فدددا، ن غدددت،أه،نخددداللف،ودددب،هدددذا،ا   ددداله،الق  ندددت،لا

،المح  ال و،ل  ل  ،جا  ل،الممن وال .

 : وأحل هللا البيع: الثانية

مالل،فت، ل ،ن ،ص  ح، ب،كمالب، ، عالل ،  ج،ب ،،-خالص ،،-كه،ال   ،

ولد ،ال عدد ج،الدذ ب،زومدد ا،أه،ال بدال،كددالل   و،أل،ال  د ،كالل بددال، ،فد ق،ب نعمددال،

حنَُه ۡ } ۡبِأ ِلكح ِ  ُۡذح  بح إِنَمح ۡٱل  اۡل أححح َۡۡقح لُف  ۡوح
ال  بحف  ُ ۡٱل  ِ

الِۡۡۡمث  بحدف  دَ محۡٱل  ِ حح ۡوح ِ  ح بح ،[275:،]ال قد ل،{ٱلَلُۡٱل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال ددال  ،» ددب، ددهلل ث،أبددت،ه  دد لو،كمددال،فددت،، ابددب، المددل،النعددال تل،ال دد خالهل،أ مددهللاه،لآ،(4)

 «.ف ض،القهلل  »ل«،الةغ  

فدد ض،»ل«،ةددغ  ال ددال  ،ال» ددب، ددهلل ث،لددعهلل،كمددال،فددت،،أبدد ،جالجل،ال دد خالهل،أ مددهللآلاه،،(5)

،«.القهلل  
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د ۡح}،الق  ن د ،فعذه،ال مل   ِ بح دَ ۡٱلَلُۡٱل  أححح  ر دهلل، دل،كدل،أند اع،ال  د ،لد ال،كداله،،{وح

و،«العدلل»أل،ثمنًدال،بعد ب،و،«الةد ف»و،أر،ثمناًل،ب مب،«المقال ض »و ناًل،بع ب،

للدد ال،كدداله، ددالً ،أر، ددؤمًاو،نالفددذًا،أل،«.،ال  دد ،الميلددو،هدد »أل،و نًددال،بدد مب،

:،  ا فاًل.،لل ال،كاله،ب عاًل،بي  ق ،المعالل  و،أر،بي  و،األ الن و،له ،  مل

له ،ال   ،بالل مب،»لالم ل  ،«،األل ،له ،ال   ،با الجل،ول ،ال مب»الم ابح ،

و،أل،بي  دددو،«نق ، دددب،الددد مب،األل بلهددد ،ال  ددد ،بددد»لال ضددد ع ،«،األل 

،اا هللل.الم

فعذه،كلعال،لغ  هال، ا و،ألنعال، ب،ال   ،الذق،أ ل ، ، عالل .،ل ، حد ر،

،ع،ك ، ال،    ، ،لآل ل ،بن ، حجل، ،ش ع ،ف  .  ب،ال  

العقد ج،»فدت،،ضد  ق  ب غل،«،ّاهُ ح» بب، ار،فت،،لأنقل،هنال،كلم ،ا   

هب،أل،لالم اوهلل،فت،ب  ،الذهب،باللدذ»:،(1501)اال ،فت،المعبل ،«،لال  ل 

لفددت،ب دد ،الرضدد ،باللرضدد ،لفددت،لددال  ،األصددنالف،األآبعدد ،بعضددعال،:،باللرضدد 

ذلدك،أل،لدل، م ال عدالو،أله،الم اودهلل،لد  ،ب عًدالو،لكدذلك،ب عض،مال او،  ال عاًل،بعهلل،

المعالل  ،أ ًضال،مال الو،  ال عال،أل،لل، م ال عالو،ألن ،لل، ب ،نعت،ودب،شدتل، دب،

قح ۡ }:،باللم و،اال ، عالل ذلكو،لكل، ال،  ر،ول نال،فقهلل،فةل، دَ محۡۡيحَ  حۡلحكُۡوح  َۡمد ۡحح

 ِۡ فجل، ال،لل، رةل،لنال، ح  م ،فعد ، دا ،بدن ،القد  هو،،[119:،]األنعالر،{كُ ۡ عحَٰح

،بدد ،فددت، كذ،لدد  ،فددت،الددهلل ب،ك ،فدد  ،أل، دد ار،أل، ددا و،فدداللر  ، ددب  آ 

الق  ه،لالعن و،لالح ار، رةدل،باللدم ،فدت،القد  ه،لالعدن .،ل دال،ودهللا،هدذ ب،

،.لد  ،هندالك،اعدل،آابد ،فعد ،باللضد لآل، دا و،كذ،فل  ،ف ًضال،ل ،  اً دالو

،هـ.ا
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،-فت، ل، ال،لل، رّةل،لنال، ح  مد ، دب،ال  د ع،،-لهذا،الذق،االل ،ابب، ار،

، ق آ،فت،مم  ،المذاهب.

:، قد  «،المقدهلل ال »فعنهلل،الماللج  ،ن هلل،العا د ،ابدب،آشدهلل،ال دهلل،فدت،كمالبد ،

تو،أله، ،لآج،ف عدال،نعدال   ع،ال ال ال،هت،المت،لدل، حظ هدال،ال د عو،ل ،»

 عالل ،أبالح،ال   ،لع الجهو،لأذه،لعل،ف  و،فت،غ د ، دال،  د ، دب،كمالبد .، دب،ذلدك،

ددَ ۡ}:،ا لدد ، عددالل  أححح الۡوح بحددف  ددَ محۡٱل  ِ حح ۡوح دد ح  ِ بح للرددج،ال  دد ،وددالرو،أله،ا لددل،،...ۡ{ٱلَلُۡٱل 

لاللردج،العدالر،،...،المر ج،كذا،جخل،ول  ،األلف،لالار،صدالآ، دب،ألردالظ،العمد ر

مل،ول ،وم   ،ك ،أه، ب ت، ال، خة و،فاه،خ ، ن ،شتل،بقت،كذا،لآج، ح

دَ ۡ} ال،بعهلل،المخة و،ول ،وم   ،أ ًضال.،ف نهللآا، حت،ا ل ، عالل ، أححح ٱلَلُۡوح

دد ۡحل ۡٱ  ِ ف قددت، ددال،وددهللاهال،ولدد ،أصددل،،...،كددل،ب دد ،ك ، ددال،خدد ، ندد ،باللددهللل ل،{بح

،.(6)«ا بال  

:،بح ،لالم ل د  ق  ،فت،بالب،الم ا،«العهللا  »ن هلل،صال ب،،-لونهلل،الحنر  ،

لال  عداله،:،نقدل، لجد ،باللعقدهلل،األل ،بدالل مب،األل و، دب،غ د ،ز دالجل،آبدح.،ادال 

ال دد ازو،لالحالمدد ، اللدد ،كلدد ،هددذا،الندد ع، ددب،مددال ااهو، لددم مالع،شدد ا  ،

الدذكت،،فعلال   و،أله،الغ ت،الذق، ، عمهللق،فت،الم الآل، حمالا،كل ،أه، عممهلل،

آبددحو،ف مددب،القدد  ،،المعمددهللقو،ل ي ددب،نرعدد ،بم ددل، ددال،اشددم ىو،لبا ددالجل

،لع.ك،...،ب  ازهمالو،للعذا،كاله،  نالهمال،ول ،األ الن 

لهندددال، علدددو، حقدددو،الحنر ددد ،الجمدددال ،بدددب،همدددالر،ولددد ،الدددمهلل  ،صدددال ب،

ل ، خرد ،أند ، ، حمدالا،كلد ،جل دل،خدالو،ل  ازهدالو،بعدهلل،:،ف قد  «،العهللا  »

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةد   ،،والععالجل،بمةد ،.(، 540و،539:،ال هلل،)و، بب،آشهلل،«لالممعهللا ،المقهلل ال »،(6)

 جاآ،صالجآ،ب  ل .
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ل،  اض ال،ول  و،بعدهلل،أه، ، خدل،بمدال،ولد،الهللل ل،الم  ت،ل  از،ال   ، يلقاًل،بمال

ش ً ال،للةح و،بدل،جل دل،شد و  ،ال  د ، يلقًدال،ب د ل  ،المعل  د ،هد ،جل دل،

،.(7)«...،م ازهال

دَ ۡ}،: ر  عًدال،ولد ،اد  ، «،األر»لاال ،ا  الر،ال دالفعت،فدت،كمالبد ، أححح ٱلَلُۡوح

ِ  ۡحل ۡٱ األ د ،،فبصل،ال   ع،كلعال،  دالح،كذا،كالندت،ب ضدال،المم دال ع ب،ال دال اق،{بح

صددل ، ،ول دد ،ك ، ددال،نعدد ،وندد ،آلدد  ، ،ف مددال،  ال عددالو،«،أق،المةدد ف»

،صدل ، ،ول د ،للدلل نعال.،ل ال،كاله،فت، عن ، ال،نع ،ون ،آل  ، ،،لللل

 حدد ر،باذندد و، ددهللاخل،فددت،المعندد ،المنعددت،وندد .،ل ددال،فددالآق،ذلددك،أبحندداله،بمددال،

،.(8)«لصرنال، ب،كبال  ،ال   ،فت،كمالب، ، عالل 

مدال،ذكد ،الند لق.،فلردج،لهذا،أظعد ،األاد ا ،لأصدحعال،فدت، عند ،اآل د .،ك

ال   ،فدت،اآل د ،لردج،ومد ر، مندالل ،كدل،ب د و،ل قمضدت،كبال د ،مم ععدال،ك ، دال،

صدل ،الماللآجق،بدبه،الن دت،«،الحاللق»خة ،الهللل ل.،لالمهلل ،لذلك،صال ب،

ال او،فدهلل ،ولد ،نع ،وب،ب  ع،كالن ا، عمالجلنعدالو،للدل،  د ب،ال د، ،ول  ،لللل

صدل ،ع،ك ، ال،خ ، نعدالو،لبد ب،أه،اآل  ،الج  م ، نالللت،كبال  ،مم  ،ال   

،(9)المخة و.، ،ول  ،لللل

أه،وال  ، دال،نعد ،وند ،»:،لونهلل،الحنالبل ،ن هلل،ش ع،ا لار،ابب،  م  ، ؤكهلل

العدهلل و،لالنعدت،ودب،الظلدلو،،الجمالب،لالعن ، ب،المعال ا ، ع ج،كلد ، حق دو

،المال ،بالل ال لو،لمنع ، ب،ال بال،لالم ع .،جا ،لمل و،  ل،أكل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ب  ق.،.(، 254،-،252و،5 بب،العمالر.،)مـ،«،فمح،القهلل  »للم غ نالنت،  ،«،العهللا  »،(7)

 جاآ،ال عب،باللقاله ل..،(، 2و،3)مـ،«،األر»،(8)

 (.146و،و9للن لق،)مـ،«،عالم م »:،انظ ،(9)
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صل،فت،هذا،أن ، ، ح ر،ولد ،الندالس، دب،المعدال ا ،المدت،لاأل:،ثل، ق  

 ب، حمالم ه،كل عال،ك ، ال،ج ،الجمالب،لالعن ،ول ، ح  م و،كمال، ،   ع،لعل،

الع الجا ،المت، مق ب ه،بعال،كل ، ،ك ، ال،ج ،الجمالب،لالعن ،ول ،ش و .،كذا،

و،  دث،بخاف،الذ ب،ذ عل، ،...،الهلل ب، ال،ش و ، و،لالح ار، ال،    ، 

    ا، ب،ج ب، ، ال،لل، ح  د ، و،لأشد ك ا،بد ، دال،لدل، ندا ،بد ،لدليالناًلو،

،.(10)« بذه،ب ، لش و ا،لعل، ب،الهلل ب، ال،لل،

 : المعامالت مبنية على مراعاة العلل والمصالح: الثالثة

كه،ال  ع،لل، من ، ب،ال   ع،لالمعال ا ،ك ، ال،اشممل،ولد ،ظلدلو،لهد ،

لا  مجالآ،لالغش،لنح هالو،أل،خ ت، ند ،أه، دؤجق،كلد ،ألالس، ح  ل،ال بال،

،نااع،لوهللالل،ب ب،النالس.،له ،ألالس، ح  ل،الم ع ،لالغ آ.

فاللمن ،فدت،هدذا،المحد  ،لد  ، ع دهلل اًلو،بدل،هد ، علدل،ل رعد ر.،لكذا،فعمدت،

،العل ،فاه،الحجل، هلللآ، ععال،لم جًا،لوهللً ال.

 ،لهددددذا، ددددال،ادددد آه،ال ددددال  ت،فددددت،المر  ددددو،بدددد ب،الع ددددالجا ،لالعددددالجا

أه،األصددل،فددت،األللدد ،المع ددهلل،لا م ددال ،المجلددف،جله،:،فددذك «،المعددال ا »

ال الن  ،فالألصل،ه ،ا لمرال ،كلد ،العلدل،فت،بحث،وب،العل ،أل،المةلح و،أ ال،

ل دب،ثدل،آأ ندال، دب،،(11)لأفال ،فت،ا لمهلل  ،لدذلك،...،لالمةاللح،لالمقالصهلل

 ددب،، ددب،   ددا،المعددع  ، دد ، ددال،لآج،ف دد ،- ددب،وةدد ،المددالبع ب،،-الرقعددالل،

،الحهلل ثو،المرال اًل،كل ،العل ،لالمقةهلل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.386،-،385و،28)مـ،«،  م ع،الرماللى»:،انظ «،الع الل ،ال  و  » ب،آلالل ،،(10)

 (،بمعل و،ال  ع،و هلل، ،جآاز.207،-،200،:2)مـ،«،الم افقال »:،انظ ،(11)
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لآأ نالهل،   اله، ب،ال   ع،لالمعال ا ، دال،ف د ،غد آ، عد  ، ، رضدت،

ودالجل،كلد ،نددااعو،  اودالل،لعلد ،الددن ،الندالهت،ودب،ب دد ،الغد آو،لالمرال ًدال،كلدد ،

، جمم ،لاةهلله.

لحالمد ،الندالس،«، د ،أند ،ب د ، عدهلللر»ل  ل،ذلك،كمالز عل،وقهلل،ا لمينالع،

،العمل،ب و،لال ،النااع،ف  .كل  و،لم  اله،

ل ب،أمل،ذلك، ،  هلل،الرق  ،المعلل،المعالص ،  ًمال،ج ن اًل، ب،ال حدث،فدت،

 ،»:،العل ،أل،الحجم ،أل،العهللف، ب،لآال،النعت،فت،الحهلل ث،الن  ق،ال   ف

فقهلل، ظع ،ل و،ل ،أولدلو،أه،المقةد ج، ند ،لدهلل،الدذآا  ،،«   ، ال،ل  ،ونهللك

ثدل، ، آ  ال ،لا  رالق،ول ،ب  ، ال،ل  ،ونهللهو،كل ،المنالزع.،فقهلل، م آ ،فت،ا

  هلله،فت،الع قو،ل ع ا،ودب، عدل م ،لمدب،بالود .،لهندال، حدهللث،الندااع،الدذق،

 ح و،ا لار،ول ، نع .،ل ،ل مال،أه،ل ق،المهلل ن ،فت،ذلك،ال ات،كالنت،

،مهلل، حهلللجل.

فاذا، ة آنال،اآله،أه،ال ض ، خملفو،لأه،المالم ،اآله، عمي  ،ب الي ،

الددملج و،ا  ةددال ،ببلدد اق،العدداللل،فددت،ب هدد ، عدد  لو،لشدد ال، ددال،العددال ف،أل،

ش اله،أل،  ا، ال،   دهلل،  داه، دب،لدل ،فدت،ال ادت،الدذق، حدهللجهو،فقدهلل،   هلل،

لهد ،،-ن هلل،أه، قة ج،النعدت،هندال،غ د ، محقدوو،لأه،ال دتل،المحدذلآ،هندال،

، ب  ه.،-الع ا،وب،المعل ل،أل،النااع،

باللق  ه،كل ،أآ ،الجردالآ،،وب،العر ،صل ، ،ول  ،لللللاهلل،نع ،الن ت،

لهددال،نحددب،مم عًددال،نعددالف ،ال دد ر،بدداللق  ه،كلدد ،كددل،أآ و،ل ،ندد ى،فددت،ذلددك،

أه، قة ج،النعت،خ   ،الميالل ،ول ،كمالب، ،لالعهلللاه،ول د ،ببًلالو،لعلمنال،
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 ب،كالف ، ، ؤ ب،ب .،فاذا،أ ب،ذلك،لدل،  مدهلل، دال، مند ، دب،العدر ،بد .،للد  ،

،بمقة جه.،فت،ذلك، خاللر ،للحهلل ثو،كنمال،ه ،ومل

لالم اج،ب و،لكدار،،«ككع ا  ليس نندكال »،:لل ب ت، ا هلل،بحث،لحهلل ث

،األ م ،ف  .

 حق علماء العصر في االجتهاد:: الرابعة

كه، ددب، ددو،ولمددالل،العةدد ،أه،  معددهلللا،ف مددال،مددهلل، ددب،أ دد آ،ل   ندد ا،ف عددال،

ل   ن ا، جل، ، عالل ،ف عدالو،:،  اف،ا ممعالج،ا لا ت،المعالص و،ل ،أا  

هذا،ال أق،أل،أه، ق  ،بعض،كخ اننال،العلماللو،ألننال، ،ن   ،ول ،اجوالل،،كمال

، عالل و،ك ،ف مال،لآج،ب ،ن ،ثالبت، ، ق ل،المبل ل.ذلك، جل، ،

اال لد .، دب،لالق  ،باغاق،بالب،ا ممعدالج،اد  ، ،جل دل،ول د و،ل ، عد ف،

هد ،ل عمال، جب،األ  ،فقال ل ،ل  ، دب،أهدل،ا ممعدالج، مد ، عم د ،ا لد و،كنمدال،

،لَّهلل! قلهللو،لالمقلِّّهلل، ، ق

!،؟صدل ، ،ول د ،للدللبدالب،فمحد ،آلد  ، ،كاردال ،ل ب،ذا،الدذق، ملدك،

للقهلل،ذهب، ب،ذهب، ب،ولمالل،األ  ،كل ،أه،ا ممعالج،فت،كل،وة ،ف  و،

لأه،كل،وة ، ، خل ، ب،  معهللو،لألف،فت،ذلك،الحالفج،الع   ت،آلداللم ،

،«.ال ج،ول ، ب،أخلهلل،كل ،األآ »

هلل،لدذلك،الحدهلل ث،الدذق،آلاه،أبد ،جالج،لغ د ه،لصدحح ،ممالود ،ل مال،  ع

إ  هللا لكعا  لها ا اةاال ن اا رأ  مال ا  ال تانل اان لجاد  » ب،العلمالل،
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ل ، عندد ،للم هلل ددهلل،كذا،ظددل،لدد ف،المقل ددهلل، ةددلماًلو،لبددالب،،و(12)«لهاا   لنهاا 

،ا ممعالج، غلقاًل!

، د ا،ولد ،فضدل،  ،أل هلل،كنجالآ،ا ممعدالج،الميلدوو، د ،أند ،لل ،مالز،

 عددالل و،لددل،  ددا،ادد ،كنجددالآ،ا ممعددالج،ال ا ددتو،لهدد ،ا ممعددالج،فددت،بعددض،

 مد ،ل ظالنعدال،المعال ل،المت، م ف ،العاللل،المممجب،ول ،بح عال،فت، ةالجآهال،

،ول ،ولل،لجآال .  ن اًل، جّ ه،ف عال،آأ اًل،

جل ندال،ولد ، دب،:،لل  ، ب، و،أ هلل،أه، ق  ،لعلمالل،العةد ،كذا،اممعدهلللا

ل، ب،العلماللو،فل  ، ب،الازر،أه، ج ه،لجل،اد  ،اال ،بق لجل،هذا،ف مب،ل قج

،للف، ب،العلمالل.

كمددال،أه، ددب، ددو،ولمددالل،العةدد ،أه، بخددذلا،أل، ددهللو ا، ددب،أادد ا ،ولمددالل،

 ددد ،كمالندددال،لعدددل،مم عًدددالو،ألنعدددل،غ ددد ،،تآضدددت، ،ونعددداأل مددد ،العدددالبق ب،

، عة   ب.

العدالبق ب،فدت،بعدض،القضدال ال،القهلل مد ،،قل ب، قعل،كذلك،أه، خاللر ا،فمدالل

لذلددك،ألنعددال،كالنددت،فددت،ز دنعل،بب  ددالر،غ دد ،  معددال،ال دد رو،لأبعددالج،ل هلل دهللل.،ا

غ دد ،بعددهللهال،ال دد رو،لفددت،ظدد لف،غ دد ،ظ لفنددال،ال دد رو،ل ددب، ددهللآق،لدد ،أه،

هؤ ل،الرقعالل،كالن ا،أ  اللو،لآألا، ال،آأ ندالو،لغ د لا، دب،اممعدالجهلو،لودهللل ا،

األ  ا ،أه،الرم ى، مغ  ،بمغ  ،األز ن ،لاأل جن ،ل:، ب،فمالل علو،فقهلل،ا آلا

،لاألو اف.
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 بالنالج،صح ح.«،المع ف »فت،،ال  عقتل،الحالكلل،أب ،جالجآلاه،،(12)
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اهلل ل،فت،الع اقو،لمهلل هلل،فدت،:،ل الفعت،فت،ز ب، حهلللج، ذه الهلللقهلل،كاله،

، ة و،ألن ،لم ، ال،لل، جب،اهلل،لم و،لآأى، ال،لل، جب،اهلل،آأى.

أبال،  لف،ل حمهلل، خاللراله،ش خعمال،أبال، ن ر ،فدت،نحد ،:،لآأ نال،الةال   ب

لمغ دد ،،ثلددث،المددذهب،كمددال،ا ددل.،لظعدد آ،أجلدد ،لعمددال،لددل، ظعدد ،لةددال  عمالو،أل

كن ،اخدماف،:،الظ لف،لاأل  ا و،له ، ال، علو،ول  ،ولمالل،المذهب،بق لعل

،وة ،لز الهو،لل  ،اخماف،   ،لب هاله.

لآأ نال، اللًجال،لأ مهلل، ُ لى،ونعمال،فت،المعبل ،ال ا هللل،ودهللل،آلا دال و،كمدال،

،آأ نال،ألصحالبعمال،أ ًضال،وهللل،أا ا و،للمب،بعهللهل،وهللل،اخم الآا .

م ددهللج،لالمند ع،لا خددماف،فدت،اآلآال،لاألادد ا ،آأ ندال،كدل،هددذا،المعدهللج،لال

لإل الر،ال ا هلل،فت،فم   ب،أل، د اع بو،لبد ب،أ مد ،المدذهب،ال ا دهلل،فدت،ز دب،

لم ددداو،لفدددت،وةددد ،لدددالكب،ال دددل،المغ ددد ا و،ل ، معدددل،بعددد و ،الح كددد ،

،لا عالوعال،كح ك ،وة نال،الذق، لهلل،كل،  ر،مهلل هللًا.

ندال،فدت،المعدال ل، ج ه،آأ ،م  ،فت،أنرعنال،بعهلل، ضت،الق له،أهفج ف،نر

؟،ل ج  رنددال،لعددال،نردد ،آأ عددلو،ل  ارنددال،فددت،المعددال ا ،المم ددهللجل،نردد ، دد ارعل

،نر ، ج رعلو،لهل،أنرععل،لل، لا  نال،بذلكو،ل ،ألا نال،ب ، ،لآل ل .

لكذا، قدد آ، ددو،ولمددالل،العةدد ،فددت،ا ممعددالج،ا ن ددال ت،أل،الم م حددتو،

فددت،بعددض،المعددال ل،،ف ن غددت،أ ،نقلددو،ك  ددً ا،كذا،لمددهللنال،أهددل،العلددل، خملردد ه

أه، معدهللج،:،ال ا   ، ب،المعال ا ،لنح هال.،فعذه،   ع ،المعدال ل،ا ممعالج د 

ف عددال،لمعددال ،النظدد و،لجددل،لمعدد و،لكددل، عددذلآ،بددل، ددبم آو،لاددهلل،اخملددف،

،الةحالب ،فت،الر لعو،فمال،ض هل،ذلك،ش ئاًل.
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ه،اددهلل ًمال،ل ددهلل  اًل.،لألدد الب،اخددماف،العلمددالل،ك  دد لو،ألددف،ف عددال،المؤلردد 

ث ددد  ،الدددن ،أل،وهلل ددد و،لبعضدددعال،  مددد ،كلددد ،فعمددد ،،كلددد بعضدددعال،  مددد ،

لا لمن ال ، ن .،لاخماف،المهللاآس،فت،ذلكو، ب، هللآل ،أهدل،الظداله ،كلد ،

 هللآلددد ،أهدددل،الددد أق،ل دددال،ب نعمدددال.،لبعضدددعال،  مددد ،كلددد ، غ ددد ،الظددد لف،

الم معدددهلل ب،لاخدددماف،زلا دددال،ال   ددد و،لبعضدددعال،  مددد ،كلددد ،شخةددد ال ،

و،للعدذا،ود ف، دالآ ع،الرقد ،وندهللنال،لا  الهال عل،النرع  ، ال،ب ب، م هللج،ل  عد 

،شهللا هلل،ابب،وم و،لآخ ،ابب،و الس.

،-خة ًصال،فت،المعال ا ،،-فت، عال ل،الر لع،،ول ،أه،اخماف،الرقعالل

:، عم دد ،  لددع ،للنددالس،لآ مدد ،بعددلو، ددب،نال  دد و،لهددذا، عندد ،ادد  ،النددالس

،هذا.،اخمافعل،آ م و،لآلق،وب،وم ،بب،و هلل،العا ا، ال، ؤ هلل

هددذا،المعددهللج،لالمندد ع،فددت،اآلآال،لا ممعددالجا ،،ل ددب،نال  دد ،أخدد ى، عم دد 

كثدد ال،لرقدد ،ال دد  ع و،لجلدد ًا،ولدد ،خةدد بمعال،للددعمعال،ل  لنمعددالو،لاددهللآ عال،

،لصا  معال،للمي  و،فت،كل،ز اله،ل جاله،ل ال .ول ،  امع ،المي آو،

فقددهلل، ةددلح،آأق،لددا ب،ل ، ةددلح،ل خدد و،لاددهلل، ةددلح،ل  ئدد ،ل ، ةددلح،

، ، ع ن ،ل ، ةلح،فت،أ  ا ،أخ ى.لغ  هالو،لاهلل، ةلح،فت،ألضالع،لأ  ا

،-فت، الل ،الرم ى،أل،القضالل،أل،المقند ب،،-لهذا، ال،  عل،للرق  ،المعالص ،

لع ،ل    ،فت،اخم الآ،ال أق،الذق، د اه،أاد ب،كلد ، حق دو، قالصدهلل،ال د ع،

،ل ةاللح،الخلوو،جله،خ لا،ول ، حجمال ،النة و،لا ا  ،األص  .
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 :سيرحاجة الناس في عصرنا إلى التي: الخامسة

كه،ممع آ،النالس،فدت،وةد نال،أ د ا، دال، ج ند ه،كلد ،الم عد  ،لال فدوو،

آوال  ،لظ لفعلو،ل ال،غلب،ولد ،أك د هل، دب،آاد ،الدهلل بو،لضدعف،ال قد بو،

للعدذا،،...،ل ال،ابمل ا،بد ، دب،ك د ل،المغ  دال ،بدال ثلو،لالمع ادال ،ودب،الخ د 

لالدهللو ى،أه،  عد لا،ولد عل،فدت، عدال ل،الرد لعو،ولد ،،كاله،ول ،أهل،الرقد 

فعددذا،لاألصدد  .،ل ددب،كدداله، عمددل،بددالأل   ،، دد ب، ، معددالهل ه،فددت،اضددال ال،

 عب،كذا،كداله،ذلدك،لنرعد ،لألللدت،العدار، دب،المدؤ ن ب.،أ دال، دب،كداله، رمدت،

النالس،وال  و،أل، جمب،لل مداله  ،كالفد و،ف ن غدت،أه، جد ه،شدعالآه،الم عد  ، ،

،للددللصددل ، ،ول دد ،المععدد  و،لالم  دد  ، ،المنر دد و،ا  الًوددال،ل صدد  ،الن ددت،

لساكا وال كعساكا وبااكا »:،لمعالذ،لأبت،  ل ،  ب،بع عمال،كلد ،الد مب،فقدال 

،.(14)«إنه  بعث إ اكاكلن ولإ ككعثوا اعسكلن»:،لاال ،و(13)«وال كنفكا

لهذا،  عل،الرق  ، عمحض ،الد خ و،فداه، ، حدب،أه، دؤ  ،آخةد و،

ل قهللآ،األوذاآ،لالض لآا و،ل  حث،وب،الم ع  ،لآف ،الح او،لالمخر ف،

ۡعحنكُ  ۡ يُِ ي ُۡٱ}العال  ،،وب ف ِ ح ِتِٗف لَلُۡأحنۡيُخح ُنۡضح نسح  ِ ۡٱۡل  ُخَِٰقح ،.[28:،]النعالل،{ۡوح

للعددذا،آأ نددال،ولماللنددال،العددالبق ب،كذا،نظدد لا،فددت، عال لدد ،ومددت،بعددال،ال لدد ى،

ا بال د ،لاآلخد ،كلد ،معد ،معد ،أ دهللهمال، م دل،كلد ،:، ج  رعدال،لمعد ب حممل،

خر ددف،لالمدد خ  ، عللدد ب،بعددذه،هللهل،  محدد ه،ا   دداله،كلدد ،الم ددالحظدد و،ن

،«.ا  جاله،آ ةح ًحال،لمعال ا ،المعلم ب،بقهلل»الع الآل،
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 . مرو،ول  ، ب، هلل ث،أبت،  ل ،(13)

هددذا، ددهلل ث، عددب،:،وددب،أبددت،ه  دد ل.،لذكدد ،أه،أنًعددال،آلى،نحدد هو،لاددال ،الم  ددذقاه،لآ،(14)

 (.148و،147:،)صح ح.، هلل ث
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لهددذا، ددال،اخم  دد ،لنرعددت،فددت،كفمددالل،ال معدد آو،فدداذا،كدداله،هنددالك،آأ دداله،

الندالس،بالأل عد .،ل  مدت،فدت،،تأ هللهمال،أ ع و،لاآلخ ،أ   و،أفمد:، مجالفئاله

خمدالآ،أ عد همال، ال،خ  ،بد ب،أ د  بو،ك ،ا،صل ، ،ول  ،للللأه،الن ت،:،هذا

،.(15) ال،لل، جب،كثًمال

لل  ، عن ،هذا،أه،نلد ق،أوندالق،النةد و،المحجمد و،أل،ن مد ئ،ولد ،

الق اوهلل،ال البم و،بهللو ى،الم ع  ،ول ،النالسو،فمعدالذ، ،أه،نقةدهلل،كلد ،ذلدكو،

أه،ش  عمنال، ح منال،  ً دال،كل د و،للجدب،الدذق،أون د ،أه،نضد ،فدت،ل ال،أ عب،

 ةدداللح،النددالس،ل المددال علو،،- دد ّمح ب، ن ددئ ب،أل،،-اوم الآنددال، دد ب،ن معددهلل،

،المت،لل، نا ، ،ش و ،ك ،لمحق قعال،ول ،أكمل،لم .

ت،كمب،المدذاهب،المعم د ل،هدذه،ال ملد ،ل ،غ ل،أه،ن هلل،فت،فق ،أ ممنال،لف

،هذا،أآفو،باللنالس.:،المع  ل،فت،  م ح،بعض،األا ا ،ول ،بعض

،:،ث ،  ال  ل ع نت،أه،أذك ،هنال،  الر،ك   ،انعقهلل ،ل ،ا  ال  ،فت،ثا

،...،فت،الرق و،  ث،كاله،ل ، ذهب،لأ  الع،لمهللل، ب،الا ب،ثل،انق ض ا

،«.أ   ،المؤ ن ب،فت،الحهلل ث»لفت،الحهلل ث،لال لا  و،  ث،كاله، عم ،

لفت،ال آع،لالاههلل،  ث،وهلل، ب،أ م ،المقد ىو،لأوندت،بد ،ا  دالر،لدر اله،

«،عالم مد »بب،لع هلل،ال د آقو،فقدهلل،آلى،وند ،ا  دالر،الند لق،فدت، قدهلل ال ،

كنمال،الرق ،ال خة ، ب،ثق و،أ ال،الم دهلل هلل،ف حعدن ،كدل،:،هذه،الجلمال ،المض ئ 

،!!(16)أ هلل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ب، هلل ث،أن .،ال خالآقآلاه،،(15)

،(.41و،1مـ)«،الم م ع»،(16)
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 تصور المسألة واالعتراضات عليها

 دال، ق قد ،هدذا،الند ع، دب،ال  د ،أل،:،لالعؤا ،الذق، ي ح،نرع ،ا ل،غ  ه

المعال ل؟،لهنال،أآ دهلل،أه،أصد آ،المعدبل ، ةد  ً ا،  عدًيال،فدت،صد آل،لااعد ،

،جب،كصهللاآ،الحجل،ف عال،بعهلل، ة آهال.ومل  و،ل م

أنددال،صددال ب،:،ذهددب،ز ددهلل، ددب،النددالس،كلدد ،المةدد ف،ا لددا ت،لاددال ،لدد 

 عم ر ،لعاا،أ  ا ،القلبو،لأآ هلل،ش ال،أمعال، هلل   ، مي آل، مد ال،

،و، ب،ال  ك ،الران  ،ببلمالن ال،أل،ال   ال ،الممحهللل.العمل ال ،ال  ا   ،القل   

ل، ند ،ل ،أآ دهلل،أه،أل دب،كلد ،ال ند ك،لل  ، عت،اآله،ثمنعالو،أل، عت،ما

المقد آل،المح  د .،فعدل،،ال ب   ،أللملف،وب،   قعال، ال،أآ هلل،لأجفد ،الرال دهللل

أه، عالوهللنت،فت،هذا،األ  ،جله،أه،أ  آ ،فت،، عمي  ،المة ف،ا لا ت

ال بال؟،هل، عمي  ،المة ف،أه،  م ق،لت، ال،أآ دهلل،بد بح، عقد  ،ولد ،أه،

فبلدمر هلل،بم دغ ل، عم درالقو،ل عدمر هلل،بم دغ ل،أجف ،ل ،ال مب،بعهلل، هللل، حهللجلو،

، الل و،ل عمر هلل،الم مم ، ب،لآال،ذلك،المعالله؟

نعددل، عددمي  ،المةدد ف،أه،  ددم ق،لددك،هددذه،:،اددال ، عددئ  ،المةدد ف

ولدد ،أه،،واألمعددال،باللم اصددرال ،المددت، حددهللجهالو،ل ددب،ال عدد ،المددت، ع ّنعددال

حدهللجو،للجدب،  بح ،ف عال، قدهللاًآا، ع نًدال،أل،نعد  ، ع ند و،ل دهللف ،فدت،األمدل،الم

ال  دد ، ، نعقددهلل،ك ،بعددهلل،أه،  ددم ق،المةدد ف،األمعددال،المددذك آل،ل ح زهددال،

باللرعل،بنرع ،أل،وب،   و،لك ل و، م ، جد ه،ال  د ،لمدال، لجد ،باللرعدل.،فجدل،

، ال،ب ب،المة ف،لب نك،اآله،  اوهلل،ول ،ال   ،بعهلل، ملك،العلع ،ل  الز عال.



،28 بيع المرابحة لآلمر بالشراء كما تجريه المصارف اإلسالمية 

ل،الميل بد ،المةد ف،كذه،هد ،المعدئ  ،ودب،شد ال،األمعدا:،اال ،العم دل

لجفدد ،ثمنعددال،لنقلعددال،لشددحنعالو،ل حمددل، خال  هددالو،فدداذا،هلجددت،هلجددت،ولدد ،

ضمالن ،ل حت، عئ ل م و،لكذا،ظع ،ف عال،و ب،بعهلل، علمعال، محمل،  عد ،الد ج،

،باللع بو،كمال،ه ، ق آ،ش ًوال.

أه، حقددو،نعددل،بجددل، بك ددهلل.،للجددب،الددذق، خ دداله،المةدد ف،:،اددال ،المعددئ  

عددال،الميل بدد و،فدداذا، ددل،شدد ا هال،آغ مددكو،ل    ددك،كلدد ، ل ددك،ب دد ال،األم

لك ضالآهالو،أخلرت،لوهللك، ع .،لهنال،اهلل، ،  هلل،المة ف، ب،  دم ق،هدذه،

،العلع ، ن ،لنهللآل، ب، حمالا،كل عالو،أل،اهلل، ،   ععال،ك ،بعدهلل، دهللل،   لد و،لفدت

هذا، عي ل،للمدال و،لكضد اآ،باللمعدالهم ب،لالمعدم م  ب،الدذ ب،ا ممند ا،كجاآل،

،العل.المة ف،ول ، عب،  م  هال،أل  

كه،المعلل،كذا،لوهلل،لل، خلفو،لأنال، عدمعهلل،:،اال ،العم ل،صال ب،المعم ر 

أه،أكمدب،ولدد ،نرعدت، ععددهللًا،ب دد ال،األمعدال،بعددهلل، ضد آهال،بددالل مب،الممرددو،

الددذق،هدد ،ثمددب،ال دد ال، دد ،المةددالآ ف،لالدد بح،المعددم ، قددهللاًآا،أل،،-ول دد ،

ب،لت،نت، عمعهلل،لمحمل،نم   ،النج  ،وب،لوهللق.،للجب، ال، ضمأكمال،،-نع  ،

أ ،  مدد ،المةدد ف،وددب،لوددهلله،كذا،ظعدد ،لدد ،وم ددل، عي دد ،أك دد و،أل،غلددت،

،العلع ،الميل ب ،فت،الع ق،غاًل،ب ناًل؟

المة ف،أ ًضال، لمار،ب وهللهو،ل عمعهلل،لجمالبد ، ععدهلل،بعدذاو،:،اال ،المعئ  

، ن .، ل حمل،نم   ،أق،نج 

،ا رقنال.:،اال ،العم ل
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و،فددت،صدد آل، لددب،كذه،نعددمي  ،أه،ن ادد ،ب ننددال،ولدد ،هددذا:،اددال ،المعددئ  

آغ  ،للوهلل، نك،ب  ال،الميل بو،للوهلل، دب،المةد ف،بدالل   .،فداذا، ملدك،

المةدد ف،العددلع ،ل الزهددال،لاعنددال،وقددهللًا، خدد ،بددالل   ،ولدد ،ألددالس،ا  رددالق،

،العالبو.

 دد ،ب دد ،الم ابحدد ،ل »لهددذه،هددت،الةدد آل،المددت،اشددمع ، عددم معال،باللددل،

،.ثالآ،  لعال،ال هلل و،لك  ،الق ل،لالقال ،لهت،المت«،بالل  ال

لهددذه،الةدد آل،كذا، للنالهددال،كلدد ،ونالصدد هال،األلل دد و،ن ددهللهال،  ك دد ، ددب،

اآل د ،بالل د ال.،للودهلل،:،لوهلل،بالل  ال، ب،العم ل،الذق، يلدو،ول د :،لوهلل ب

با ددالجل،آبد ، عدد ب،المقددهللاآ،أل،أق،» دب،المةدد ف،بددالل   ،بي  قد ،الم ابحدد ،

جلمدد ،هدد ،المقةدد ج،بلهددذا،،«النعدد  ،ولدد ،الدد مب،األل و،أل،الدد مب،لالجلردد 

،لم ابح ،هنال.ا

لاددهلل،اخمددالآ،المةدد ف،لالعم ددل،كاهمددال،ا لمدداار،بالل وددهللو،ل حمددل،نمددال  ،

،أه،ال مب،الذق،ا رو،ول  ،ب ب،المةد ف:،النج  ،ون .،كمال، مضمب،الة آل

و،لالغاللب،أه،  اوت،فدت، قدهلل  ،الد مب، دهللل،األمدلو،كمدال،لالعم ل،ثمب، ؤمل

، رعل،ذلك،كل، ب،    ،بالألمل.

لأنددال، ،«،ب دد ،الم ابحدد »ت،اشددمع  ،باللددل،هددذه،هددت،ونالصدد ،العمل دد ،المدد

أاف،وندهلل،المعدم  ،ك  دً او،ألند ، ،و د ل،بالأللدماللو،كذا،لضدحت،المعدم ال .،

بم مدد ع،،-فمددب، قنددال،أه،نيلددو،ول عددال،كه،شددئنال،الددًمال،مهلل ددهللًاو،لأه،نعم  هددال،

ص آل،مهلل هللل، ب، عال ا ،هذا،العة .،فعدت،ل عدت،أك د ، دب،،-ونالص هال،

و،بد مب، حدهللجو،هد ،ثمدب،ال د ال، ضدالفاًل،كل د ،  اوهللل،ول ،ال   ،ألمل، عل ر
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كلمال، ال ،األمل.،للجن ،ثمب، علد ر،آبح، عل رو، ا هلل،نع م ،أل، قهللاآه،والجل،

، ب،أل ،األ  .

فمالذا، نج ، ب،هذه،العمل  ،المت،أا  عال،ه ئال ،ال االب ،ال  و  ،ألك  ، ب،

بنددك،كلددا تو،لأا هددال،كددذلك، ددؤ م اه،للمةددالآف،ا لددا   ؟،لصددهللآ،بعددال،

، ب،فم ى، جم ب ؟أك  ،

لقددهلل،ذكدد ،بعددض، ددب،كم دد ا، دد  ،المعددبل ،شدد ًعال،هددت،أشدد  ،باللم ددن عال ،

،الةحر  ، ،بال وم اضال ،العلم  .

لأثدالآ، خدد له،ألدئل ،لاوم اضددال ،  ن دد ،ولد ،ألددالس،ولمدتو، ددب،نظدد ،

،فقعتو،أل،نقل،أث قو،أل، عل ل، ذه ت.

 : وجه ل ا  ذمك  ؤالي وأولم 

، ،ش اًلو،لكنمال،هت،  ل ،ألخذ،ال بال.أه،هذه،المعال ل ،ل عت،ب عاًل،ل،-1

،أه،أ هللًا، ب،فقعالل،األ  ،لل، قل،بحلعال.،-2

،لهت، ح   .«،الع ن »أنعال، ب،ب  ع،،-3

،أنعال،ب عماله،فت،ب ع و،لذلك، نعت،ون .،-4

،له ، من ع.«،ب  ، ال، ، ملك»أنعال، هللخل،فت،،-5

،ق  هلل،لمال،أ لق .أه،ف عال،كلااً ال،بالل وهللو،له ،ك  الب،لل،  م  ، ، عالل و،ل ،-6

للدددنحالل ،بم ف دددو، ، عدددالل ،فدددت،الةدددحال ف،المالل ددد و،الددد ج،ولددد ،هدددذه،

،ال  عال ،لا وم اضال .
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(1) 

 الربا ألخذما قيل من أنها حيلة 

كنعال،ل عت،أك  ، ب،  ل ،ألكل،ال بالو،لالمحا ،الح ارو،لاهلل،:،أ ال، ال،ا ل

،ل ب، ذا، ذلهل.،مالل،ال  ع،بابيال ،الح لو،لالمنهلل هلل،ببصحالبعال، ب،ال ع ج

نحددب،أشددهلل، ددنجل،  بًددال،ولدد ،ال بددال،لأهلدد .،ل ددال،اال ددت،المةددالآف،:،فنقدد  

لالمؤلعال ،ا امةالج  ،ا لا   ،ك ،لميع  ،  ممعال ندال، دب،آمعد ،لآفد ،

بل اه،وب،األ  .،كمال،أننال، ،ن  ح،بحال ، ب،األ  ا ،المحال ل،ول ،الم ال  ، دال،

  دل،هدذه،الح دل،لنقالل عدال،  ر، و،ل ،كلقال ، ال،ف  ، و،فنحب،ند فض،

ل ،نعمدد ف،بعددالو،ألنعددال، ضددالج،شدد ع، ، عددالل و،ل ددال،اةددهلل،كل دد ، ددب،كاال دد ،

،المةاللحو،لجآل،المراللهلل.

للجددب،أ ددب،ال بددال،لأ ددب،الحدد ار،هنددال؟،لأ ددب،المحال ددل،فددت،الةدد آل،المددت،

ذك نالهال؟،لهل،  د ز،لندال،أه،ندمعل،المعدلم ب،بالل ال دلو، د ،أه،األصدل، مدل،

أل،نرعدد ،أومدداللعل،بعدد ل،الظددبو،لالظددب،أكددذب،، ددال ،المعددلل،ولدد ،الةدداح؟

،؟،لبعض،الظب،كثل؟الحهلل ث

كه،القةهلل، ب،العمل  ،كلعال،ه ،ال بال،لالحةد  ،ولد ،النقد جو،المدت،:،االل ا

كاله، حةل،ول عال،العم دل، دب،ال ندك،ال بد قو،فاللنم  د ،لا دهللل،لكه، غ د  ،

،الة آل،لالعن اه.،فانعال،ل عت، ب،ال   ،لال  ال،فدت،شدتل.،فداه،الم دم ق

الحق قت، ال،ل ب،كل ،المة ف،ك ، ب،أمل،المال و،لالمةد ف،لدل،  دم ،هدذه،

،العلع ،ك ،بقةهلل،أه،   ععال،ببمل،كل ،الم م قو،لل  ،ل ،اةهلل،فت،ش ا عال.
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كه،هددذا،الجددار،لدد  ،صددح ًحال،فددت، ةدد   ،ال اادد .،فاللمةدد ف،:،لنقدد  

  م ق، ق قد ،للجند ،  دم ق،ل   د ،لغ د هو،كمدال، رعدل،أق، دالم .،للد  ، دب،

الحا ،أه،  دم ق،المد ل،لانمردالع،أل،القُن  د ،أل،ا لدمعاك،،ل،ال  الض لآ

ال خةددت.،لالعم ددل،الددذق، لددب، ددب،المةدد ف،ا لددا ت،أه،  ددم ق،لدد ،

العلع ،   هلل،ش الهال، ق قد ، ،صد آل،ل ،  لد و،كاللي  دب،الدذق،ذك ندال،أند ،

ا لا ت،ل  م ق،ل ،العلع ،   هلل،ش ال،أمعالو،لل  ل،  ل ،كل ،المة ف،

ة جل،ل ،أ  ، نيقتو،أله، عم ،المة ف،أه، قدهللر،الخهلل د ،لالمعدالوهللل،المق

 ب، ع .،ل ب،ذلك،أه،  م ق،لعل،العلع ،بمال، ملك، ب، ال و،ل   ععال،ل الللممع

لعل،ب بح، ق   و،نقهللًا،أل،ألملو،لأخذ،ال بح،المعمالج،ولد ،العدلع ، ،  علعدال،

،  اً الو،لب ععال،كل ،الم م ق،ببمل، ،  علعال،أ ًضال،  اً ال.

المعددل،أه،هندددال،اةدددهللًا،كلددد ،ب دد ،لشددد ال، ق ق ددد بو، ،صددد آ  بو،للددد  ،

المقة ج،ا  م ال ،ألخذ،النق ج،بالل بال.،لالذ ب،المهللل ا،بمال،نقل ،ابب،  م  ،وب،

لددل،«،بعدت،بنعدد ئ و،فملددك،جآاهددل،بددهللآاهلهللو،ثددل،قددكذا،الددمقمت،بن»:،ابدب،و ددالس

ف د ب،:،ادال  رعم ا،  اج،ابب،و الس،ل ،ابب،  م د .،فقدهلل،نقدل،ذلدك،ابدب،  م د ،ل

جآاهددل،،هأندد ،كذا،ادد ر،العددلع ،بددهللآاهل،ثددل،بالوعددال،كلدد ،أمددلو،ف جدد ه، قةدد ج

،«. ّآقمال»بهللآاهلو،لاألومال ،باللن ال و،لهذه، عم ،

كاللي  ددب،الددذق،»فدداه،الم ددم ق، ددالآل،  ددم ق،العددلع ،ل نمقدد ،بعددال،:،اددال 

كاللمةدددد ف،»ل ددددالآل،  ددددم  عال،ل م دددد ،لعددددال،«،  ددددم ق،األمعددددال،الي  دددد 

بال رالق،المعلم ب.،ل الآل، ، جد ه، قةد جه،ك ،أخدذ،،فعذا،مال ااه«،ا لا ت

نقهللًاو،ف  دم ق،بعدال،كلد ،أمدل،ثدل،   ععدال،«،العلع »كل، عاللق،:،جآاهل.،ف نظ 

فعذا، جد له،فدت،أظعد ،اد لت،العلمدالل.،«،ال آق»فت،الع ق،بنقهللو،فمقة جه،
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،.(17)كمال،نقل،ذلك،وب،وم ،بب،و هلل،العا او،له ،ك هللى،ال لا م ب،وب،أ مهلل

،«.ا بال  ،با،ك اه :،خ ىلال لا  ،األ»

ا د ئ، دال،ند ىو،فداه،،نمال،لجدلكأه،األومال ،باللن ال ،ل:،ل،هذا،ال البصلأ»

كدداله،اددهلل،ندد ى، ددال،أ ددل، ،فددا،بددبسو،لكه،ندد ى، ددال، دد ر، و،ل  صددل،كل دد ،

كمدال،أه،ال  د ،:،بح ل و،فاه،ل ، ال،ن ى.،لال د  ،بد ب،الندالس، دال،ودهللله،شد ً ال

لهد ،كدار،بد ّب،،.هدـا.،(18)ال،وهللله،كمدالآلب نعل، ال،وهللله،ب عاًل،لا مالآل،ب نعل، 

، غنت،وب،المعل و.

لالق  ،بدبه،هدذه،العمل د ،هدت،نرد ، دال،  د ق،فدت،ال ند ك،ال ب  د ،لكنمدال،

 غ دد  ،الةدد آل،فقدد و،ادد  ،غ دد ،صددح ح.،فددالل اا ،أه،الةدد آل،لالحق قدد ،

 غ   ال،كلمالهمالو،فقهلل، ح لت، ال،المق ا ،بالل بدال،كلد ،ب د ،لشد ال.،ل دال،أبعدهلل،

لاهلل، الل ،ال عد ج،ادهلل ًمال،أه، عدمغل ا،الم دالبع ،بد ب،ال  د ،،ن ب!الر ق،ب ب،ا ث

:،لال بال،ل ةل ا، نعال،كل ،كبال  ،ال بال.،ف ج، ، عالل ،ول عل،آجًا، اللًمال،بق لد 

حنَُه ۡ } ۡبِأ ِلكح حح َۡذح  ۡوح ِ  ح بح َ ۡٱلَلُۡٱل  أححح ۡوح
ال  بحف  ُ ۡٱل  ِ

ُ ِۡمث   ِ بح إِنَمح ۡٱل  اۡل الۡمحۡۡقح لُف  بحف  ،.[275:،ال ق ل]،{ٱل  ِ

ولددد ،أه، غ  ددد ،الةددد آل،أ  النًدددال، جددد ه، عًمدددال،مدددهللًاو،لكه،كالندددت،نم  ددد ،

خذ،هذا،:،فل ،اال ،آمل،آلخ ،أ الر، أل، ب،النالساأل   ب،لا هللل،فت،الظاله .،

الم لغ،لالمح،لدت،أه، خدذ،ابنمدك،ألزندت،بعدالو،فق دلو،لا لدت،ال ندت،لجداله،كدل،

زلمن عدال،لخدذ،هدذا،:، ،لد  نعل،   ج اًل، نجً ا، ب،أشن ،المنج ا .،لل ،أن ،اال
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 ،أمالز  ،ه ئ ،ك الآ،العلمالل،فت،المملج ،العع ج  و،بندالل، آق،الذق،ذك ه،ابب،  م مهذا،ال»،(17)

 دد ،أه،ه ئدد ،ال االبدد ،ال دد و  ،فددت، ةدد ف،ايدد ،]،بدد ،فددت، ددذهب،أ مددهللولدد ،الُمر م دد ،

 .«ا  ،كخ اننال،المم هللج ب؟؟،الفم،[ا لا ت،لل،  اه

 (.448،-،446:،29ـ،م)«،  م ع،الرماللى»،(18)
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فق دل،لا لدت،لجداله،كدل، دب،ال اثد ، حعدناًل.،لالنم  د ،فدت،،...،الم لغ، عً ا،لعال

 دددب،الحقددد ق،«،زلاا»الظددداله ،لا دددهلللو،للجدددب، م  دددب،ولددد ،  ددد ج،كلمددد ،

،لالمعئ ل ال ،شتل،ك   .

كذا،جخلدت،بد ب،الممعدال ل بو،فاند ، م  دب،ول عدال،بدبه،«،ال   »لكذلك،كلم ،

هلك،ول ،ضماله،ال دال  و، مد ، ق ضد ،الم دم قو،لأه، ج ه،هاك،ال   ،كذا،

 محمل،  ع ،ال ج،باللع ب،كذا،ظع ،ف  ،و دب.،لكدذلك،كذا،كداله،غال  ًدال،لاشدم اه،

،ول ،الةر و،ف الل،ول ،غ  ،الم اصرال ،الميل ب .

كمددال،أندد ،كذا، ددبخ ،فددت،  ف دد ،الدد مب،فددت،األمددل،المحددهللج،لعددذآ، ق دد  و،لددل،

ل ب قو،بدل، معدل، مد ،  لد و،كمدال، ر  ،ول  ،أ  ،ز الجل،كمال، رعل،ال نك،ا

ۡذُوۡعُسۡ }:،اال ، عالل  إِنۡكح نح سۡحوح  ِ ۡمح إِلحى  ةۡ  ۡيحنحِظ ح ة  ةۡ  ح ،.[280:،]ال ق ل،{ ح

،:لكه، بخ ،لغ  ،وذآو،فعد ،  نئدذ،ظداللل، عدمحو،العق بد ،كمدال،فدت، دهلل ث

و،(20)«لّ  الواجد لىل نكضه ونقوب اه»،:ل هلل ث،و(19)«اطل الغن  ظ إ»

أه، يالل  ،باللمع  ض،وب،الضد آ،الرعلدت،ادل،فمب، و،المة ف،ا لا ت،

ال ضااكر وال »،:باللقالوددهللل،ال دد و  ،المددت،و دد ،ونعددال، ددهلل ثأل،ك دد و،ومددًا،

،أه،الض آ، اا .:،لأخذ، نعال،الرقعالل،(21)«ضكار
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آلاه،أصحالب،الجمب،العم ،وب،أبت،ه  د لو،كمدال،آلاه،أ مدهلل،لالم  دذق،ودب،ابدب،ومد و،،(19)

 (.523و،و5)مـ،«،ف ض،القهلل  »كمال،فت،

،ابددب،  ددالهل،ابددب، المدد ل،النعددال تل،أبدد ،جالجل،أ مددهللآلاه،:،«الملخدد  »ادال ،الحددالفج،فددت،،(20)

،.ال خالآقلولق ،،و ب، هلل ث،وم ل،بب،ال   هلل،وب،أب  ،ال  عقتل،الحالكلل

بدب،الةدال ت.،لكلدنالجه،،لودب،و دالج،ابدب، المد وب،ابدب،و دالسو،ل،ابب، الم ل«،أ مهللآلاه،،(21)

  عبو،بل،صح ح،بم م ع،  ا .
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لهددذا، خدداللف، ددال، رعلدد ،ال ندد ك،ال ب  دد و،ألنعددال، بخددذ،الم لددغ،المقمدد  ،

م ل و،لد ال، دهللث، ب،المعع ،لال:،لالرال هللل،ال ب   ،المق آل،ول ،كل، ال 

ل،ض آ،أر،لل، حهللث.،ل ال،كاله،الض آ،ال ًا،أر،ك  ً ا.،بدل، بخدذه،لد ال، عدل

 معلمعالو،للمت،أل،هلجدتو،فالل ندك،ال بد ق،،العلع ،المقم  ،لعال،المال ،أر،لل

،.(22) ،واا ،ل ،باللعلع ،بحال 

كه، ال،   ق،فت،المةدالآف،ا لدا   ،هد ،ود ب، دال،  د ق،:،فج ف، قال 

،فت،ال ن ك،ال ب   ؟

الحو،أه، غ   ،ص آل،المعال ل ،غ د ، دب،   عمعدالو،لكه، د هل، دب، د هل،

،أه،النم   ،فت،كلمال،الحالل ب،لا هللل.
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ااع ،فعل  ، هللثت،فت،اي و،   ب،لنال،ب ض ح،الر ق،ب ب،المةد ف،ا لدا ت،هنال،نذك ،ل،(22)

،:لال ن ك،ال ب   و،لهت

أه،بدددالخ ل، م ددد ،شددد ك ،ك  ددد ل،كالندددت، حمدددل،بضدددالو ،لعدددهللج، دددب،ال ددد كال ،لالم دددالآ،

القي   بو،ل ةالجف،أه،ال  ك ،المت، م ععال،ال الخ ل،أولنت،كفالعالو،ل  ا،ول ،ال دالخ ل،

اله،لمةدد ف،ايدد ،ا لددا ت،بضددالو ،ولدد ،ال ددالخ لو،لهددت،فددت،  نددالل،بدد آ،لددع هللو،لكدد

فمدال،كداله،.،«اللهللل د ب،لشدال ،الخلد    ر»اشم اهالو،ل  ععال،بي  و،الم ابح و،أل هلل،وما د ،

 ب،المة ف،ك ،أه، حمل،المعئ ل  ،كال ل و،لادالر،بمخال  د ،ال عدال ،ذا ،العااد و،للعمدل،

ال،كلد ،بدالخ ل،أخد ى،ول ، رج،ال ضالو ،بعهلل، ر  غعال، دب،ال دالخ ل،المح د ز،ول عدالو،لنقلعد

لم ص لعال،كل ،الهللل د و،لالعم دل، ،وااد ،لد ،بعدذه،ا مد الا ،لالمجدالل فو،أله،ال ضدالو ،

 لددك،المةدد ف،لفددت،ضددمالن و، مدد ، عددلمعال،للعم ددل،فددت،  نددالل،ال صدد  ،الممرددو،ول دد .،

لكداله،لدنر ،«،(،فت، خ ،الجمالب.،لف  ،ال ثال و،الممعلق ،بعذه،العمل د 5) لحو،آال،،:انظ »

بضدالو ،ولد ،نرد ،ال دالخ لو،اشدم اهال،بضدماله،أ دهلل،ال ند ك،،-الخلد  ،ر لشدال ، ،-العم ل،

فمددال،كدداله، ندد ،ك ،أه، الل دد ،باللعددهللاج.،ل حم لدد ،أ دد ،ف ا ددهلل،نم  دد ،أق،«،  دداللا،بنددك»ال ب  دد ،

  بخ  .
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أه،أذكد ،فدت، غ  د ،ال دجل،لالةد آل، دهلل ث،أبدت،لدع هلل،هندال،ل ب،المر دهلل،

،لأبت،ه   ل،الم ع آ،فت،ب  ،المم ،بم ل و،له ، ، خر ،ول ،المعم ض ب.

الدمعمل،،صدل ، ،ول د ،للدلل،أه،آلد  ، ،وب،أبت،لع هلل،لأبت،ه   ل

،و«أمال كهاك هيكاك  فا ا »:،فقدال ،(23)آمًا،ول ،خ  د و،ف دالله،بممد ،من دب

 ،ل ، ال،آل  ، .،كنال،لنبخدذ،الةدالع، دب،هدذا،بةدالو بو،لالةدالو ب،:،اال 

هااع  »:،صددل ، ،ول دد ،للددللبدد اث.،فقددال ،آلدد  ، ، مااع كفعاال  بااع الج 
(24)،

،.(25)«كً ب لدرا إ  ثإ اب ع ب لدرا إ جني

أه، دددب،كدداله،وندددهلله، مددد ،آجقل،لأآاج،،صدددل ، ،ول دد ،للدددللف دد ب،لعدددل،

،المم و،فعل  ،أه،    ،آج ئ ،بنقهللو،ثل،  م ق،ب ،ال  هلل. حة ل،ال  هلل، ب،

لالنم  دد ، ددب،ال  دد ،األل ،لال ددالنت،لا ددهلللو،لهددت،الحةدد  ،ولدد ،الممدد ،

،األللدد ،بددالع،ال ددتلال  ددهلل،بددهلل ،الدد جقل.،للجددب،الةدد آ  ب، خملرمدداله.،فرددت،

ب نع ، مرضًاو،لهذا، نعت،وند ،لمدال،ادهلل، حدهللث، دب،ُغد  ب.،لفدت،ال الن د ،ب د ،

لل تل،بق مم ،نقهللًاو،ثل،  م ق،ب و،لهذا،أا ب،كل ،العهلل ،فت، قدهلل  ،العدلع ،»

أه، غ  د ،:،للعذا،أم ا ،الةد آل،ال الن د ،ل نعدت،األللد .،لال دالههلللثمنعال.،

، .الة آل،اهلل، ؤجق،كل ، غ   ،الحجلو،لكه،لل، مغ  ،النم  

* * * 
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 ن ع،  ب، ب،المم .،(23)

  بًال،ف  و،ل ، ج ه،غالل ًال،ك ،آج ئاًل.غ م ، خملف، ب،أن اع، مر ا ،لل  ،  :،م  ال،(24)

 لغ  هل.،النعال تل، عللل،ال خالآقآلاه،،(25)
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(2) 

 ما قيل من أنها معاملة لم يقل بحلها أحد

كه،هذه،المعال ل ،لل، قل،بابال معال،أ هلل، ب،فقعالل،األ د .،:،ل مال،االل ، ب،االل 

،بل،لمهلل، ب،اال ،بح  معال.

،:لال ج،ول ،هذا،ا وم ا ، ب،لمع ب

أن ،ل  ، ب،الض لآق،فت،المعال ا ،الحهلل   ،أه،ن هلل، ب،أ ممندال،،:اةول

وة نال، ب،،ولماللبعض،،ال ،بحلعال.،لل  ، ب،الازر، ال، رعل العالبق ب، ب،ا

 حالللدد ،آج،كددل، عال لدد ،مهلل ددهللل،كلدد ،صدد آل، ددب،صدد آ،المعددال ا ،القهلل مدد و،

،لمخّ ا،ول عالو،ل بخذ، جمعال.

أه،األصل،فت،المعدال ا ،وال د و،لفدت،ال  د ،:،ل ع نال، ال،ا آناله، ب،ا ل

،خالص و،ه ،الحلو،ل ال،مالل،ول ،األصل، ، عب ،ون .

خيددب،الظاله  دد ،ل ددب،لافقعددلو، دد ب،«،كوا دد » ،ابددب،القدد ل،فددت،لاددهلل،ذكدد

أه،وق ج،المعلم ب،لشد ل عل،ل عدال ا عل،كلعدال،ولد ،الد ياهو،«،اومقهلللا»

 م ، ق ر،جل ل،ول ،الةح .،فاذا،لل، قدل،وندهللهل،جل دل،ولد ،صدح ،شد  ،أل،

بياندد و،فبفعددهلللا،بددذلك،ك  ددً ا، ددب، عددال ا ،،المةددح  ا،وقددهلل،أل، عال لدد 

لشدد ل عل،بددا،ب هدداله، ددب، و،بنددالل،ولدد ،هددذا،األصددل.،،النددالسو،لوقدد جهل

و،ك ،لممع آ،الرقعالل،ول ،خاف و،لأه،األصل،فت،العق ج،لال  ل ،الةح 

 ددال،أبيلدد ،ال ددالآع،أل،نعدد ،وندد و،لهددذا،القدد  ،هدد ،الةددح حو،فدداه،الحجددل،

ب يانعددال، جددل،بدداللمح  ل،لالمددبث لو،ل علدد ر،أندد ، ، دد ار،ك ، ددال،   دد ، ،
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 ل،ك ، ال،أثّل، ،لآل ل ،ب ،فالول و،كمال،أن ، ،لامدب،ك ، دال،لآل ل و،ل ، بث

،ألم  ، و،ل ،  ار،ك ، ال،    ، و،ل ،ج ب،ك ، ال،ش و .

فالألفضل،فت،الع الجا ،ال ياهو، م ، ق ر،جل ل،ولد ،األ د و،لاألصدل،»

،فت،العق ج،لالمعال ا ،الةح ، م ، ق ر،جل ل،ول ،ال ياه،لالمح  ل.

عمال،أه، ،ل حالن ، ، ع دهلل،ك ،بمدال،شد و ،ولد ،ألعدن ،آلدل ،لالر ق،ب ن»

،لش و .ب ،،تل ،و الجهو،ل ق ،الذق،أ ق ،ه ،لآضفاه،الع الجل، ق ،و

لأ ال،العق ج،لال  ل ،لالمعال ا و،فعت،ور ، م ، ح  عالو،للعدذا،نعد ،

لدد حالن ،ولدد ،الم دد ك ب، خاللردد ،هددذ ب،األصددل بو،لهدد ، حدد  ل، ددال،لددل،، 

وب،كبال د ،ذلدك،،  ،بمال،لل،   و و،له ،ل حالن ،ل ،لجت ح   و،لالمق ب،كل

بمح  م ،لكبياللد و،فداه،الحدا ، دال،ل ح  م ،لجاله،ذلك،ورً ا، ،   ز،الحجل،

أ لدد ، ،لالحدد ار، ددال،   دد و،ل ددال،لددجت،وندد ،فعدد ،وردد و،فجددل،شدد  ،لوقددهلل،

هنعال،آ مد ،،ل عال ل ،لجت،ونعالو،فان ، ،   ز،الق  ،بمح  معالو،فان ،لجت

 اله،لكهمددال و،فج ددف،لاددهلل،صدد  ت،النةدد و،ببنعددال،ولدد ، ندد ، ددب،غ دد ،نعدد

،.(26)«ا بال  ،ف مال،وهللا، ال،    

أننال،لمهللنال، ب،أ ممنال، ب،ادال ،بحدل،هدذه،المعال لد ،فدت،ال ملد ،لكه،،:الث ن 

،خاللف،فت،بعض،النمال  ،أل،المرالص ل.

لذلك،هد ،ا  دالر، حمدهلل،بدب،كجآ د ،ال دالفعتو،فقدهلل،ادال ،فدت،كمالبد ،ال ل دل،

،: ال، لت«،األر»
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 (.385و،و1)مـ،«،كوار،الم اع ب»،(26)
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اشددم ،هدذه،لأآبحدك،ف عدال،كددذاو،:،أآى،ال مدل،ال مدل،العدلع و،فقدال لكذا،»

فالشم اهال،ال ملو،فالل  ال،مال او،لالذق،ادال ،أآبحدك،ف عدال،باللخ دالآو،كه،شدالل،

،أ هللث،ف عال،ب عاًلو،لكه،شالل،  ك .

اشم ،لت، مالًوال،لصر ،لتو،أل، مالًوال،أق، مالع،شدئتو،لأندال،:،لهجذا،كه،اال 

األل و،ل جدد ه،ف مددال،أويدد ، ددب،أآبحددك،ف دد و،فجددل،هددذا،لدد الو،  دد ز،ال  دد ،

لاشدم   ،(27)ابمعد :،نرع ،باللخ الآو،لل ال،فت،هذا، ب،لصرتو،كه،كداله،ادال 

 نك،بنقهلل،أل،ج ب،   ز،ال   ،األل و،ل ج ناله،باللخ الآ،فدت،ال  د ،اآلخد و،فداه،

،.(28)«مهللجاه،مالز

لهذا، ال،   ق،ول  ،بعدض،المةدالآف،ا لدا   ،باللرعدلو،  دث،   مد ه،

أه،المعدال ا ،فدت،وةد نال، ،ل ودهللو،لآأى، خد له،الخ الآو،ل ، ُلا د ه،بال

 عمق و،ك ،بال لاار،بالل وهللو،نظً ا،لمغ  ،أ  ا ،النالسو،لضخال  ،الةدرقال و،

،فا، ةلح،النالس،ك ،ا لاار.

ل ددب، ددهللآق،لعددل،ا  ددالر،الج  دد ،لدد ،آأى، ددال، م  ددب،ال دد ر،ولدد ،كويددالل،

و،لغ د ،الخ الآ،لياللب،ال  ال،فت،الةرقال ،الج   ل، دب،األضد اآ،لالخعدال  

،اممعالجهو،جفعاًل،للض آو،ل  ن اًل،ألل الب،النااع،ب ب،النالس.

اممعالجه،فت،ك   ، دب،المعدال لو،المدت،أصد ح،لد ،،آضت، ،ون ،للقهلل،غ  

اهلل ل،لمهلل هللو،  ،اة ،المهلللو،لب ل،المغ د ،فدت،أنمدال ،:،ف عال،ا  ه، ع لفاله

،الح الل.
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 ابمالو !،له ،خيب،ناللع،أل، الب .:،فت،األصل،(27)

 (.33و،و3)مـ،«،األر»،(28)
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قيد ،للجب،بعض،األخ ل،ا خدذلا، دب،ال دال،األخ د ، دب،كدار،ال دالفعت،ن

،اآ جالز،للع  ر،ول ،الق  ،بال لاار،بالل فالل،بالل وهلل.

فعذا،اد  ،ال دالفعت، ، لدار،بالل ودهللو،لكنمدال،  عدل،الخ دالآ،لليد ف ب،:،االل ا

،اله.خبعهلل،ال  الو،كه،شالل،أ ض ال،العقهللو،لكه،شالل،أفع

ك ددف،نبخددذ،ب ددال، ددب،ادد  ،ال ددالفعتو،ل ،نبخددذ،بددالل ال،:،لاددال ،بعضددعل

،؟اآلخ ؟،لهل،   ز،لنال،هذه،الم ا  

لهددذه،الرجددد ل،بددا،آ دددب، دددب،بقال ددال،وةددد آ،المقل ددهلل،لا لمددداار،المدددذه ت،

ودب، ذه د و، مد ،ادال ،صدال ب،،الةالآرو،فا،   ز،لمقلهلل، ذهب،أه،   حدل

 دب،اآ حدل،كلد ، دذهب،ال دالفعت، عداآ!،للدل،:، دب،الحنر د «،الهللآ،المخمالآ»

   الا،المخ  ، ب،المذاهبو،بح ث، بخذ، دب،هدذا، جًمدالو،ل دب،غ د ه، جًمدال،

لخة ًصدال،كذا،كداله،ذلدك،فدت، عال لد ،لا دهلللو،أل،فدت،و دالجل،لا دهلللو،،...، خ 

،بح ث، نم ، نعال، ق ق ، ، ق  ،بعال،لا هلل، ب،األ م .

لالحجدددل،الملردددو،ولددد ،هدددذه،الةددد آل،بال دددل،«، دددوالمرل»لهدددذا، عدددم ن ،

،باممالوعل.

لذلدددك،كدددبه، م ضدددب،ل ، ممضدددمض،ل ، عمن دددوو،ل ، دددهلللك،أوضدددالل،

 ،ل لمد ،ا د ألو،ثدل، قد ر،للةدالو،ال ض لو،ل معح،شع ا ، ب،آألد ،فقد

وندهلل،أ مدهللو،ألند ،لدل،:،ل،هذا،غ  ،صح ح،فت،نظ ،كدل،األ مد ،األآبعد ف ض 

ألند ،لدل، دهلللك،األوضداللو،للدل، معدح، ممضمضو،للل، عمن وو،لونهلل، اللكو،

كل،آأل و،لونهلل،أبت، ن ر و،ألن ،لل، معح،آبد ،آألد و،لوندهلل،ال دالفعت،ألند ،

،انمقض،بالللم .
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 قالآند ،المدذاهب،»ه،شلم  ،لالعال  ،فدت،كمالبعمدال،ال  خال،لالحو، ال،االل 

كه،هدذا،:،الذق،كاله، هللآس،لعن ب،وهلل هللل،فت،كل  ،ال   ع ،بالألزه «،فت،الرق 

 حجمت،فد عل،آلح،الخدافو،  نت،ول ، قال  ،لضععال،الممبخ لهو،  نمال،

الندالس، دب،ل لجمعل،العة   ،المذه   ،ف ا  ا، ضع ه، ب،الق ان ب، ال، من ،

عل.،لانمقلت،المذاهب،بعذا،ال ضد ،ودب،أه، جد ه،كفعالً دال،الخ لا،ول ، ذاه 

كل ،الماا ال ،ج ن  ، ،   ز،لمب،ن ب،ف عال،أه،، ةح،أه، نالاش،فم ج،أل، ق لو

 خاللرعدددال،أل، عمندددو،غ  هدددالو،ل   ددد ا،بدددذلك،النظددد ،فدددت،كمدددالب، ،للدددن ،

،.(29)آل ل 

لالحددو،الددذق، ،آ ددب،ف دد ،أه،أق،آأق،فقعددت،فددت، عددبل ، ددالو،  نددت،ولدد ،

 ،لالم م ح، ، هللخل،جا  ل،المقل هللو،ل ، عم  ، ب،الملر و،الذق،ذك ه،ا لمهلل 

 ب،ذك هو،لكه،خ ا،ال أق،فت،النعال  ،بة آل،مهلل هللل،لل، قدل،بعدال،لا دهلل، دب،

أله،هذا،كنمال، قال ،ف مب، بخذ، ب،المذاهب،بي  و،المقل هلل،المذاهب،المم  و .،

،ول ،األجل ،ل  ازن ،بعضعال،ب عض.،المحضو،جله،اوممالج

ه،القضد  ،المدت، عندال،لد ،أخدذنالهال، دب،لمعد ،نظد ،المقل دهلل، ، عم د ،ول ،أ

أ ًضال، دب،بدالب،الملر دوو،أله،  ضد ع،ال ودهلل،لا لداار،بد ،  ضد ع، عدمقل،

،وب،ب  ،الم ابح و،كمال،ه ، عل ر.

* * * 
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بحدث،«،الملر دو»فت،  ض ع،:،ص  ح.،لانظ ،.(، 3:،)و«، قالآن ،المذاهب،فت،الرق »،(29)

 آق،لال د ع،و دهلل،الد  مب،القلعد ج،فدت،الجمدالب،الم   ر،العا  ،ال  ع، حمهلل،فد ا،العدنع

 األل ،لمؤ م ،  م ،ال ح ث،ا لا   ،بالألزه .
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(3) 

 ما قيل من أنها من بيع العينة

الم اودددهللل،ولددد ،ب ددد ،»بعدددض،المعم ضددد ب،ولددد ،هدددذه،المعال لددد ،ذهدددب،

،ن ، ب،ب  ع،الع ن و،لب  ع،الع ن ، ح   .بب«،الم ابح 

أ ال،أنعال، ب،ب  ع،الع ن .،فقهلل،ذك ،الماللج  ،فت،كم عل،هدذه،الةد آل،ضدمب،

اشدم ،لدت،لدلع ،:،ب  ع،الع ن ،لوهللّلهال، ب،الة آ،الممن و و،لهت،أه، ق  

و دد ،كلدد ،أمددل.،اددال ،ابددب،آشددهلل،، ل،نقددهللًاو،لأنددال،أبمالوعددال، نددك،بددالثن كددذا،بع دد

فدذلك، د ار، ، حدل،ل ،  د زو،ألند ،آمدل،ازجاج،،:«المقهلل ال »فت،«،ال هلل»

،.(30)فت،للر 

ك ،أه، قددد  ،،...،الع نددد ،مدددال ال«،ال ددد ح،الةدددغ  »لادددال ،الدددهللآج  ،فدددت،

و  ،كل ،أمدلو،فممند و،،ع  ل،نقهللًاو،لأنال، خذهال، نك،بالثن اشم هال،ب:،الياللب

 بخدذ،،-ثمب،العلع ،،-لمال،ف  ، ب، عم ،للف،م ،نرعاًلو،ألن ،كبن ،للر ،و  ل،

،.(31)و  ،عال،بعهلل،األمل،اثن ون

كه،ب دد ع،الع ندد ، ح  دد و،فقددهلل،الددمهلل ،:،لأ ددال،المقهلل دد ،ال الن دد ،المددت، قدد  

،ول عال،بعهللل،أجل :،-ل ب،لافقعل،،-الماللج  ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.538:، بب،آشهلل،)و«،المقهلل ال »،(30)

 جاآ،المعالآف..،(، 129و،و3)مـ،«،ال  ح،الةغ  »،(31)
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 : بناؤها على أصل سد الذرائع: أواًل 

 دب،«،اآلمدال كمدالب،ب د ع،»فت، قهلل د ،،آضت، ،ون اال ،ابب،آشهلل،ال هلل،

،:«المقهلل ال »

الحجل،باللدذآا  و،ل دذهب، اللدك،القضدالل،:،هذا،الجمالبأصل، ال،بنت،ول  ،»

لهت،األش الل،المت،ظاله هال،ا بال د ،ل  صدل،بعدال،كلد ،فعدل،بعال،لالمن ، نعال.،

،المحظ آ.

ال،كلدد ،الددم ال  ،ال  دد ع،المددت،ظاله هددال،الةددح ،ل م صددل،بعدد:،ل ددب،ذلددك»

بمال  ،كلد ،أمدل،«،أق،ل مل»للع ، ب،آمل،    ،ال مل،،هال بال،لذلك،  ل،أ

اهلل،  صا،بمال،أظع اه، ب،ال  د ،الةدح ح،،-بخمع ب،نقهللًاو،ف ج نال،ثل،  مالوعال،

كل ،للف،خمع ب،ج نالًآا،فت، ال  ،كل ،أمدل.،لذلدك، د ار،«،أق،فت،ص آ  »

، ،   ز.

لالةدح ح، دال،ذهددب،لأبدالح،الدذآا  ،ال دالفعت،لأبد ، ن رد ،لأصدحالبعمال.،»

و،ل ددب،اددال ،بق لدد و،أله، ددال،مددّ ،كلدد ،الحدد ار، عددالل ،آ مدد ، ،كل دد ، اللددك،

،هـ..،ا(32)ل ي ق،ب ،كل  ،  ار،  ل .

لذك ،ابب،آشهلل،هنال،ممل ، ب،أجل ،الق  ه،لالعن ،المت، ذك ،ودالجل،للمدهللل ل،

ۡول ،لم ب،لهلل،الذآا  و،  ل،  د :،  ُعفنح ۡيحد   ٱلَدِبينح ۡتحُسدبُّفاۡل ّلح {،ِمدنُُۡوِنۡٱلَلِۡوح

ِعنحددد و،ل  ددد :، [108]األنعدددالر:، رح  ۡتحيُفلُدددفاۡل  مدددال،هددد ،،لغ  هدددال،[104]ال قددد ل:،{،ّلح

، ع لف،لهللاآلت،األص  .
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 (.524:، بب،آشهلل،)و«،المقهلل ال »،(32)
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 : ما جاء عن عائشة: ثانيًا

لغ  همدالو، دب،«،المعدنهلل»ل،«الم  دب»كذلك،بمال،مدالل،فدت،،(33)ل عمهللل ه

أنعال،لمعمعالو،لاهلل،االلت،لعال،ا د أل،:،الآضت، ،ونعالعالل  ،وب،وال   ،، هلل ث

أق،» ب،ز دهلل،بدب،أآادل،،ت ال،أر،المؤ ن بو،كنت،بع:،كالنت،أر،للهلل،لا هلل،بب،أآال

ثمند .،فالشدم  م ، ند ،ا دل،و هللًا،كل ،العيالل،ب مالنمال  ،جآهلو،فال مالا،كلد ،«،ل 

أق،»بئعددمال،شدد  ت،:،الآضددت، ،ونعددفقاللددت،وال  دد ، حددل،األمددل،بعددممال  .،

أن ،اهلل،أبيل،معدالجه، د ،آلد  ،:،لبئعمال،اشم  ت!،أبلغت،ز هلل،بب،أآال«،بعت

أآأ ددت،كه،  كددت،لأخددذ ،:،لددل، مددب!،االلددت،هك،وصددل ، ،ول دد ،للددلل ،

أآأ مندت،كه،أخذ د ،بد أس، داللت؟،االلدت،:،االلدت:،لعممال  ،ج ندالآ؟،لفدت،آلا د ا

دد  ءح ُ...ۡ}:،وال  دد  ددنۡاح دديحمح ۡم ِ دد   ِعظح ف  ددُ  ُۥ ۡإِلحددىۡٱلَلِۡنَۡرب ِددهِۡۥۡمح أحم  ۡوح ددَٰح ح دد ۡسح ۡيحَٰحددهُۥۡمح ،{ۦۡيحددٱنطحهحى 

،.[275:،]ال ق ل

ك ، ددب،  ا ددف.،،الآضددت، ،ونعددلهددذا،المغلدد ج،العظدد ل، ، ق لدد ،:،اددالل ا

،فمج ه،هذه،الذآا  ،لام  ،العهلل.

 :من بيع العينةالتحذير أحاديث : ثالثًا

ككا لع إ إذا »:،له ، ال،آلاه،أب ،جالج،لغ  ه، ب، هلل ث،ابب،وم ،  ف ًوال

ب لعينل  وأه كإ أذن ب الكقك  ورضاي إ با لعر   وكاكم إ الجها    تا   هللا 

،.«ن يفإ ذاًل ال لنعنه ح ا ككجعوا إلا  لنفإ

 ب،   و،األومش،وب،ابب،وم ،«، عنهلله»ا  الر،أ مهلل،فت،لآلاه،أ ًضال،

إذا ضان النا   ب لادلن ر والادر إ وككا لعوا ب لعينال  »،:بلردج،بب،أبت،آبدالح
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 (.107و،و2)مـ،«،بهللا  ،الم معهلل»:،انظ ،(33)
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واككعوا أذن ب الكقاك  وككماوا الجها   ما  تاكيل هللا  أناعل هللا بهاإ الاكعي  

،.«مع لكمعه ننهإ ح ا لكاجعوا  لنهإ

لكنمدال،آ اللد ،أ مد ،  داله  و،:،«لج عذ ب،لدنب،أبدت،جا»اال ،ابب،الق ل،فت،

 خالف،أ ، ج ه،األومش،لمع ، ب،وياللو،لأه، ج ه،ويالل،لدل، عدمع ، دب،

 .(34)ابب،وم 

صدحح ،ابدب،القيداله،بعدهلل،أه،أخ مد ، دب،:،«الملخد  »لاال ،الحالفج،فت،

،.(35)أل مهللو،كبن ،لل، قف،ول ،المعنهلل«،هللالاه»

 .،فدا،نعدلل،لأ ال،الة آ،الممن ود ،المدت،ذك هدال،الماللج د ،فدت،ب د ع،الع ند

ند ع، دب،ا ممعدالج،،-كمدال،ذك ندال،،-أنعال، مال، هللخل،فت، رعد ر،الحدهلل ث.،لهدت،

فت،لهلل،الذآا  و، ؤم له،ول د و،للجند ، ، عدلل،لعدل،ك ،ف مدال،ادالر،ول د ،جل دل،

،.ثالبت، حجل

أص  ،»، لاهلل،اال ،الم   ر،العا  ،ال  ع، حمهلل،أب ،زه ل،بحو،فت،كمالب

م اللغ ،ف  و،فاه،المغ ق،ف  ،ادهلل، ممند ،كه،األخذ،باللذآا  ، ، ةح،ال»:،«الرق 

،.(36)«وب،أ  ،  الح،أل، نهلللب،أل،لامبو،لخ   ،ال ا ع،فت،ظلل

لدد ،لاددف،األ دد ،ونددهلل،ا  منددالع،كدداله،أهدد هو،ألندد ، ظددل،فددت،جا دد ل،:،أادد  

شخة  و،للجب،الخي ، جمب،فت، ن ،اآلخ  ب، مال،هد ،  دالح،أل، ندهلللب،أل،

،.(37)لامبو،كمال،ه ،شبه،أهل،الرم ى
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 عداللل،»ل«، خمةد ،المندذآق» بب،الق ل،لالمي  ع، د ،«،لنب،أبت،جالج، عذ ب»:،انظ ،(34)

 (.104و،و5)مـ،،بمحق و،أ مهلل،شالك ،ل حمهلل، ال هلل،الرقت«،الخيالبت

 (،بمعل و، حمهلل،هالشل،ال مالنت.19و،و2 بب،   ،)مـ،،« لخ  ،الح   »:،انظ ،(35)

 جاآ،الرج ،الع بت،باللقاله ل.،.(، 233:،)و«،أص  ،الرق »،(36)
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 هلل ،ولد ،أه،للع ند ،أنالًلدال،«،المقهلل ال »ا  الر،ابب،آشهلل،فت،،ول ،أه،كار

«،  ابددد ه»بنعل،جدددف«،أهدددل،الع نددد »و فددد ا،بعدددالو،لأ قنددد ا،فن نعدددالو،لدددمالهل،

لل عد ا،بدال ع ب، ق قد ،ل ،«،ب د » محال ل ه،ول ،ال بال،باخ ام ،فدت،صد آل،

،  م  ب.

كه،كدداله،المم ال عدداله، ددب،أهددل،الع ندد ،أل،:،للددذلك، قدد  ،فددت،بعددض،الةدد آ

لكه،لل، ج ندال، دب،أهدل،الع ند ،مدالز،فدت،بعدض،،...،لل،  ا،ذلك،بحال ،أ هللهمال

 معمدد ه،ف مددال، ، ددمعل،ف دد ،أهددل،«،أهددل،الع ندد »األ دد ا .،ل علددل،ذلددك،بددبه،

،...،(38)عل،ل ال ملمج لهو،لالم الةح ،لعلمعل،بال

 : مناقشة األدلة

فددداه،العا ددد ،الق افدددت،المددداللجتو،ادددهلل،اومددد  ،ولددد ،:،أ دددال،الدددهللل ل،األل 

فددت،ا لددمهلل  ،بالألجلدد ،،-  ددل،ابددب،آشددهلل،ل ددب،  عدد ،،-اللج دد ،أصددحالب ، ددب،الم

الممندالزع،ف عدالو،،العال  ،ول ،لم ب،لدهلل،الدذآا  و،فدت،هدذه،القضد  ،الخالصد 

لهت،ب  ع،اآلمال و،ل ال، معلو،بعال، ب،ب  ع،الع ن و،ف عدهلل،أه،ذكد ،مملد ، دب،

فعدذه،لمد ه،ك  د ل، عدمهللل ه،بعدالو،لهدت، ، ر دهللو،:،هذه،األجلد ،لال مد هو،ادال 

 هلل ،ول ،اوم دالآ،ال د ع،لدهلل،الدذآا  ،فدت،ال ملد و،لهدذا،  مد ،ول د و،فانعال،

لكنمددال،النددااع،فددت،ذآا دد ،خالصدد و،لهددت،ب دد ع،اآلمددال ،لنح هددالو،ف ن غددت،أه،

، ، ر هلل.،فعذه، ذك ،أجل ،خالص ،لمحل،النااعو،لك 

 ـــــــــــــــــــــ
=، لك،فت،  اف،الم ممعال ،ا لا   ،فدت،العةد آ،المالضد  ، دب، ند ،المد أل، دب،لض ،ذ،(37)

 ا،لذآ ع ،الرمن !لهللً،،...،الذهالب،كل ،المعالمهلل،لالم الآك ،فت،المعل لو،لنح هال

 (.537(،لأ ًضال،)526:، بب،آشهلل،)و«،المقهلل ال »،(38)
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لكه،اةهلللا،الق الس،ول ،هذه،الذآا  ،الم مد ،ول عدالو،ف ن غدت،أه، جد ه،»

ولد عل،  نئدذ،كبدهللال،ال دال  و، مد ، معد  ،،ل معد ب  معل،الق الس،خالصد و،

الخةددل،لهللفعدد ،باللرددالآقو،ل جدد ه،جلدد لعل،شدد ئاًل،لا ددهللًا،لهدد ،الق ددالسو،لهددل، ،

،.(39)« عمقهللله،أه،جل لعل،الق الس

كذا،«،لدهلل،الدذآا  »كه،:،ول ،أننال،لل،نعلل،بجل، دال،االلد ،الق افدت،هندالو،لالندال

ر،ا لدمهلل  ،ولد ،و،فل  ، دب،الدازكاله،أصًا،ثالبماًل،ل  معاًل،ول  ،فت،ال مل 

كل،ما   ، ب،ال ا  ال ،بدهللل ل،خدالوو،ل جردت،أه، دهللخل،الةد آل،ال ا  د ،

أق،الددذآا  ،هددت،المددت،:،فدداه،ال حددث،المعددل،هنددالو،هدد ،...، حددت،األصددل،الجلددت

  ب،لدهللهال،ل نععدال؟،فمدب،الدذآا  ، دال، جد ه،ا   ًدالو،ل نعدال، دال، جد ه،بع دهللًاو،

  ،كدذلك.،للجدل،ل نعال، ال،  صدل،كلد ،الحد ار،ب قد ب،أل،ظدب،آامدحو،ل دال،لد

، نعال، جم ،المناللب،ل .

،:،لهنال، نقل،ال  كالنت،وب،ابب،ال فع ، ب،ال الفع  ،ا ل 

،:،الذآ ع ،ثاث ،أاعالر

 عندت،»فع ، د ار،وندهللنال،لوندهللهل، ال، قي ،بم ص ل ،كل ،الح ارو،:،أ هللهال

،«.ونهلل،ال الفع  ،لالماللج  

ب، ددال، قيدد ،ببندد ، ،  صددلو،للجددب،اخددمل ،بمددال،  صددلو،فجدداله، دد:،لال ددالنت

كلد ،،ا  م ال ،لهلل،ال البو،لالحالق،الة آل،النالجآل،المت،اي ،ببنعدال، ،  صدل

،لهذا،غل ،فت،الق  ،بعهلل،الذآا  .:،الح ار،باللغاللب، نعال،الم صل،كل  و،اال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه، دب،ل  دهلللا،أه،فدت، خد ،الجمدالب،لدقًيال،الدمهللآكنال،و(267،-،266و،و3)مـ،«،الر لق»،(39)

 (.247:،لل  كالنت،)و«،كآشالج،الرح  »
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 ددال، حممددل،ل حممددلو،لف دد ،  ا ددبو،ل خملددف،المدد م ح،بعدد ب،:،لال اللددث

، رالل عال.«،بحعب»

القعدل،األل و، نضد ال  و،،ف عدال.،ك «، عنت،الماللج  »لنحب،نخاللرعل،:،اال 

،هـ.ا.،(40)لا الر،الهللل ل،ول  

لال اا ،أه،الماللج  ،  لع ا،ك  ً ا،فت،كجخال ،ص آ، ب،ال   ع،فدت،جا د ل،

الحظدد و،بح دد ،لددهلل،الددذآا  و،لشددقق ا،فددت،هددذه،الةدد آ،  ددق قال ،بلغددت،فددت،

،...،و، ال،بد ب،مدال ا،ل جد له،ل مند ع،لفاللدهلل(41)بعض،األ  اله،أوهللاجًا،ك   ل

 ددب،،-فددت،نظدد ق،،-ن ددب عال،وقدد  ،آ الضدد  ، معمقدد .،ل  عددهلل،لهدت،  ددق قال ،أ

ال   ع ،المت،مالل ،  عد ل،لجدل،الندالس،أه،  دئ،بعدالو، مدال،معدل،ابدب، دار،

،.(42)لمخهلل عالاالمت، ،أ ب،أه،  ج،هذه،المقالل ل،كلعالو،بع الآ  ،الخ ن ،

أه،كجخدددال ،هدددذه،الةددد آ،فدددت،ال  ددد ع،:،لالدددذق،أاةدددهلل،كلددد ، عددد  ل ،هندددال

ل ،لددن و،بددل،هدد ،ومددل،اممعددالجق، حددض، ددب،الممن ودد ،لددل،  ددئ،بدد ،كمددالب،

 رالصد ل،،هؤ ل،العالجل،الج الآ.،للعذا،اخملر ا،ف  و،لخ لرد ا،ف د و،اخملرد ا،فدت

،األ جالرو،لفت،لم ،المن .

اخملف،فدت،لمد ،المند ،فدت،ب د ع،اآلمدال .،فقدال ،:،اال ،ال لخت، ب،الماللج  

لدذآا  ،،بدل،لدهللًا:،ألنعال،أك  ، عال ا ،أهل،ال بالو،لاال ،ابب،للم :،أب ،الر ا

،ال بال.
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 (.247:،)و«،كآشالج،الرح  »،(40)

أنعال،بلغت،ألف، عدبل ،اخدم ،بعدال، اللدك،لخداللف،ف عدال،ال دالفعت،ذكد ،ذلدك،الق افدت.،:،ا ل،(41)

 (.232:،ألبت،زه ل،)و«،أص  ،الرق »انظ ،

،(.9)مـ،«،المحل »:،انظ ،(42)
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ول د و،لك ،، مل،وقدهلله، ب،ولل، ن ، عمهلل،الرعالج:،فعل،األل :،اال ،الق افت

،.(43)أ ض .،فاه،اخملرت،العالجل، ن ،ال م  

لأ ال،المخاللر ه،فت،هذاو،فمنعل، ب،لافو،ول ،أصل،المن ،فدت،هدذا،ال دالب،

للجند ،خدداللف،فدت،المرالصدد ل،  دل،أبددت، ن رد ،لأ مددهلل.،ل دنعل، ددب،خداللف،فددت،

 ب،أصل .،له ،ال دالفعت،لأبد ،ثد آ،لالظاله  د .،لآلق،ودب،ابدب،ال الب،كل ،

،.(44)وم 

،:لأ ال،الهللل ل،ال النتو،له ، هلل ث،وال   و،فنظ ،ف  ، ب،وهللل،ألم 

 ب،نال   ،لنهللهو،فقهلل،ضعر ،ال دالفعت،لابدب، دار،لغ  همدالو،بدبه،ا د أل،أبدت،،-1

ال ال  ،ودب،وال  د ،  ع لد و،لادال ،الدهللاآاينت،«،العالل  ،بنت،أنر »كلحالق،

،.(45)هت،  ع ل ، ، حم ،بعال،:ونعال

لضعف،كذلك، ب،  ث،الممبو،كذ،ك ف، حجل،وال   ،ب ياه،معالج،ز دهلل، د ،،-2

ً ؟،لادهلل،ادال ،فت،أ  ،اممعهلل،ف  ،لاومقهلله، ا،صل ، ،ول  ،للللآل  ، ،
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 (.268و،و3)مـ،«،الر لق»،(43)

و،كمدال،فدت،أ ًضال(.،لاهلل،آلق،وب،ابب،وم ،خاف،ذلك،107و،و2)مـ،«،هللبهللا  ،الم مع»،(44)

ابمد ،لدت،هدذا،ال ع د ،بنقدهللو،:،أن ،بلغ ،أه،آمًا،ادال ،ل مدل:،(،وب، اللك663،/2«،)الم  ب»

اهددـ.،،. مد ،ابمالودد ، نددك،كلدد ،أمددلو،فعدئل،فددت،ذلددك،و ددهلل، ،بددب،ومد و،فج هدد ،لنعدد ،وندد 

أ دهلل،جله،كمدال،أند ، ،  د ،فدت،اد  ،ل ا ج،أه،هذا، دب،باغدال ، اللدك،للد  ،  صد ً و،

ابددب،ومدد ،أه، جدد ه،فددت،األ دد ،  ا ددؤ،أل،،.لآبمددال،خ ددت،صددل ، ،ول دد ،للددللآلدد  ، ،

   ل .،لخة ًصال،كذا،لل، جب،الميل ب، ن ،ال  ال، ب،أهل،الم الآل.

لدددددنب،»ل،و(9مدددددـ،)«،المحلددددد »ل،والقددددداله ل،-ال دددددعب،،.(، 33و،و3)مدددددـ،«،األر»،(45)

 جاآ،المحاللب،باللقاله ل،بمعل و،هالشل، مالنت.،.(، 52و،و3)مـ«،الهللاآاينت
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لد ،أه،آمددًا،بددالع،شدد ئاًل،أل،ابمالود ،ندد اه،نحددب، ح ً ددال،:،ا  دالر،ال ددالفعت،بحددو

،.(46) ، ح  ، ب،ومل ،ش ئاًل،له ،  اه، اً و،لل،ناول،أه

لذك ،ابدب، دار،أه،ز دهللًا،شدعهلل،بعدهلل،بدهللآ،لأ دهلل،لدال  ،الغدالا ، د ،الن دت،

لأنردو،ا دل،الردمح،لاال دلو،لشدعهلل،ب عد ،ال ضد اه، حدت،،صل ، ،ول  ،لللل

ال   ل،باللحهلل    و،لنا ،ف  ،الق  هو،لشدعهلل، ، عدالل ،لد ،باللةدهللق،لبالل ند ،

لنالآ،أ هلل،بال  ، حت،ال   لو،لند ،أن ، ، هللخل،ا:،لع ول ،لعاله،آل ل ،

الل ،اددهلل،آضددت،وندد ،لوددب،أصددحالب ،الددذ ب،بددال ع ا، حددت،القدد  ه،بددبه، ، عدد

ف ، ، دال،  يدل،هدذا،كلد ،ذندب، دب،الدذن ب،غ د ،الد جل،ودب،:،ال   ل.،لاال 

ا لار،فق و،لاهلل،أوالذه، ، عالل ، نعال،ب ضاله،ون و،لأوالذ،أر،المدؤ ن ب، دب،

،.(47)أه، ق  ،هذا،ال ال ل

كه،ز هللًا،ل ،أ  ،أوظل،الذن ب، ب،ال بال،المة ح،له ، ،:،بب، ارلاال ،ا

 هللآق،أن ،  ارو،لجاله، بم ًآا،فت،ذلك،أمً ا،لا هللًا،غ د ، ثدل.،للجداله،لد ، دب،

فت،كبال د ،الدهللآهل،باللدهللآهم ب،معدالًآا، دهللًا،،آضت، ،ون ذلك، ال، بب،و الس،

وملد ،فج ف، ظب،ببر،المؤ ن ب،كبيدال ،معدالج،ز دهلل،بدب،أآادل،فدت،شدتل،،...،ب هلل

ب،   دددو،العددداللل،  مدددهلل،خافددد و، ،صدددح ح،ل ، ددد  معدددهللًاو، ،نددد ،فدددت،

،.(48)«؟! لاه 

ثل،ول ،المعل ل،بةح ،الحهلل ثو،فع ، ب،ا  ،أر،المؤ ن بو،للد  ،ثمد ،جل دل،،-3

ول ،أنعال،االلدت،ذلدك،بم ا دفو،لالدم عالج،أه، قدال ،  لد ،بدالل أق، ، جردت.،بدل،
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 (.69و،68و،و3)مـ،«،األر»،(46)

 (.60و،و9)مـ،«،المحل »،(47)

 العالبو،«المحل »،(48)
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،الآضدت، ،ونعدهللهال،أه،وند،كه، ب،الضدا ،العظد ل،أه، ظدب:،اال ،ابب، ار

أثدً ا،ثدل، جممد ،فدا،  ل د ،أل دهلل،،صدل ، ،ول د ،للدللفت،هذا،وب،ال ل  ،

،.(49) ب،خلو، ، عالل 

والبدت،،-ل ،كداله،هدذا،ثالبمًدال،ونعدال،،-اهلل، ج ه،وال   ،:،لاال ،ا  الر،ال الفعت

ول عال،ب عاًل،كل ،ويداللو،ألند ،أمدل،غ د ، علد رو،لهدذا، مدال، ،   داهو، ،أنعدال،

،.(50)اشم   ،بنقهللو،لاهلل،بالوم ،كل ،أملوالبت،ول عال، ال،

لكذه، ج ه،هدذا،آأ ًدال،لعال  د ،ف مدال، عمقدهلله،  اً دال،بالممعالجهدال.،لادهلل،خاللرعدال،

لدد  ،  دد ،ولدد ،صددحالبت،،ز ددهلل،ابددب،أآاددل.،ل ددب،المقدد آ،أه،ادد  ،الةددحالبت

، خ و،آغل،فضل،وال   ،ب ق ب.

،صدل ، ،ول د ،للدللل ،اخملف،بعدض،أصدحالب،الن دت،:،بل،اال ،ال الفعت

قال ،بعضعل،ف  ،ش ئاًل.،لاال ،بعضعل،بخاف .،كاله،أصل، دال،ذهدب،فت،شتلو،ف

،...،أنال،نبخذ،بق  ،الذق، ع ،الق دالسو،لالدذق، عد ،الق دالس،ز دهلل،بدب،أآادل:،كل  

،.(51)فت،كث ال ،ذلك،آضت، ،ون لأ ال ،

ف د ،  ا دؤو،ل ،،بلآأ ت،أه، ال،فعل ،ز هلل،لأر،للهلله، ،  ا،ف  ،كذا،لدل، جد

الحدا ،كذا، دل،باللم اضدت،بدهللله،غد ب،فدال ش،اةهلل،كل ،ال بال.،له ، ب،ال   ،

،ل ،المغا ، الم ، حمالا.

فقدهلل،ادال ،:،لدعك،«    إذا ككا لع إ ب لعينال»،:لهد ، دهلل ث،لأ ال،الهللل ل،ال اللدث

ألدحالق،بدب،ألد هلل،أبد ،:،فدت،كلدنالجه:،« خمةد ،العدنب»آق،فدت،الحالفج،المندذ
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 العالبو.«،المحل »،(49)

 (.68و،و3)مـ،«،األر»،(50)

 (.69و،68:،المةهللآ،نرع ،)و،(51)
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ويدالل،:،و هلل،ال  مب،الخ الالنتو،نا ل، ة و، ، حم ،بحهلل   و،لف  ،أ ًضدال

،.(52)الخ الالنتو،لف  ، قال 

لآغددل، ق  دد ،ابددب،القدد ل،لحددهلل ث،ا  ددالر،أ مددهلل،لآماللدد و،فاندد ،لددل، نجدد ، ددال،

 حممل ،لنهلل،الحهلل ث، ب،ا ممال ،المهللل  ،  ،لم ج،العنعن .،بح ث، خ  ،أ ،

ل ،،...، جدد ه،األومددش،لددمع ، ددب،ويدداللو،ل ،ويددالل،لددمع ، ددب،ابددب،ومدد 

،.(53)آ ب،أه،ا الر،  ل،هذا،ا  ممال ، ضعف،الحهلل ث

لوندهللق،أه،كلدنالج،:،لاهلل،وقب،ابب،   ،ول ، ةح ح،ابب،القياله،ل ،فقال 

الحددهلل ث،الددذق،صددحح ،ابددب،القيدداله، علدد  و،ألندد ، ، لددار، ددب،كدد ه،آماللدد ،

ثقال ،أه، ج ه،صح ًحالو،أله،األومش، هللل و،للل، ذك ،لمالو ، دب،ويداللو،

لويالل، حممل،أه، ج ه،ه ،ويالل،الخ الدالنت،ف جد ه،ف د ، دهللل  ،المعد   و،

لابب،وم و،ف م ،الحهلل ث،كل ،ا لدنالج،األل و،لهد ،نالف ،ب ب،ويالل،،بالقال 

،.هـا،.(54)الم ع آ

غ ل،أه،صحح،ا  الر،ال دالفعت،ب د ،الع ند و،لمدال،لدل، ةدح،وندهلله،ف عدال،،ل 

 هلل ث، لارو،أخذًا،باللظاله و،ل مًا،لحال ،النالس،ول ،الةداحو،لبندالًل،ولد ،

،أه، مل،النالس،ول ،المعل، ،   ز.

لأ دال،ال دالفعت،فدا،:،«بهللا د ،الم معدهلل»آشهلل،الحر هلل،فدت،ت،هذا، ق  ،ابب،لف

 عم  ،المعل،كمال،النالو،لكنمال،  اوت،ف مال، حل،ل ح ر، ب،ال   ع، دال،اشدم  اله،
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 (.3317(،) هلل ث،آال،99و،و5)مـ،«،  ،المعاللل،لالمعذ ب، خمة ،المنذآق»:،انظ ،(52)

 (.104و،و5المةهللآ،العالبو،)مـ،«، عذ ب،العنب»،(53)

جاآ،،.(، 318و،و5)مدـ،«،ن دل،األل دالآ»:،(.،لانظ 19و،و2)مـ،«، لخ  ،الح   »،(54)

 ب  ل .،-ال  ل،
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:،لذكدد اه،ببلعددنمعمالو،لظعدد ، ددب،فعلعمددالو، ممددالع،العلمددالل،ولدد ،أندد ،كذا،اددال 

أب عك،هذه،الهللاهل،بدهللآاهل،  لعدال،لأنظد ك،بعدال، د ً ،أل،شدعً ا،أند ، ،  د زو،

لأ علندت،بعدال، د ً ،أل،شدعً ا،مدالزو،فلد  ،ب نعمدال،،أللرنت،جآاهل:،اال ،ل ، لل

،.هـا.،(55)لرج،ال   ،لاةهللهو،للرج،الق  ،لاةهللهك ،اخماف،

و،لأه،هذا،لكنت،أ  ل،كل ، ال،ذك ه،ابب،الق ل، دب، ق  د ، دال،لآج،فدت،الع ند 

كددا،العددنهلل ب،  ددهلل،أ ددهللهمال،اآلخدد و،لاددهلل،صددحح،العا دد ،ال دد ع،أ مددهلل،شددالك ،

و،كمدال،صدحح ،أ ًضدال،بعدنهلل،(4825)عدنهلل،بد ال،ممهللو،فدت، خ مد ،لل هلل ث،أ 

و،  ،أه،ف  ،شدع ،بدب،  شدبو،لف د ، قدال ،(5007) خ ،للرج، مقالآب،آال،

،.(56) ع لفو،للجب،ال  ع،ا مالآ،  ث ق 

 معدالهل،فدت،المةدح حو،،-كمال،هد ، عد لف، دب، نع د ،،-لال  ع،شالك ،

 الج ددددث،للعددددل ،األ»األل ددددالنت،فةددددحح ،أ ًضددددال،فددددت،ال دددد ع،للجدددب،لافقدددد ،

،.(57)«الةح ح 

المدت، دذآ، نعدال،الحدهلل ثو،ولد ، قدهلل  ،«،الع ند »ل ال،:،للجب،  ق ،العؤا 

،المعل ل،بةحم ؟

أ  ، علو،لك ،  ك،األ  ،آم اًمال، رعد ه،كدل،،«الع ن » رع ر،كه، حهلل هلل،

أآبعًددال،لو دد  ب،«،الع ندد » الى،لدد .،لاددهلل،آأ نددال،الماللج دد ،معلدد ا،لددـ،مددبمددال، 
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 (.107و،و2)مـ،«،بهللا  ،الم معهلل»،(55)

 المعالآف.،.ال ام ب،المذك آ ب.، ،-«،المعنهلل»(، ب،7)مـ،:،انظ ،(56)

(و،للددل، ميدد ق، وددا ،ابددب،  دد ،11:،الحددهلل ث،)آاددل:، .،انظدد صددحح ،لم مدد ع،  ادد،(57)

 أّ ل ،ول  ،أر، ؟:،للحهلل ث.،ل ،أجآق
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 ، ندد ،ف عددال.،،-لهدد ،ثمالن دد ،و دد ،،-ات،صدد آلو، نعددال،لددت، من ودد و،لال ددال

 !(58)لكلعال،و ن 

،له ،النقهلل.«،الع ب»فعل ، ب،:،لالع ن 

أندال،أظدب،أه،الع ند ،كنمدال،اشدمقت، دب، المد ،ال مدل،كلد ،:،اال ،ال  زمالنت

الع ب، ب،الذهب،لال آقو،ف  م ق،العلع ،ل   ععال،باللع ب،المت،ا مالا،كل عالو،

،.(59)لل عت،ب ،كل ،العلع ، الم 

 ال دد ،لو دد  ب،ج نددالًآا،»أه،   دد ،شدد ئاًل،كلدد ،غ دد ه،بدد مب، عدد ب،:،لالع ندد 

ل عدلم ،كلد ،الم دم قو،ثدل،  دم   ،ا دل،اد ض،«،لن ، د ًا،»كل ،أمل،«،  ًا،

.،فاللنم  دد ،أندد ،(60) هللفعدد ،نقددهللًا«، ال دد ، دد ًا،»الدد مب،بدد مب،أاددل، ددب،ذلددك،القددهللآ،

،للم ، ال  و،ل علمعال،ونهلل،األمل، ال  ،لو   ب.

ل،هدذا،اللد ه، دب،ال  د ،الةد آق،ذآ عد ،كلد ،لك  ً او، ال، مخدذ،أهدل،الح د

ل ،اةدهلل،فدت،ب د ،ل ،شد ال!،فعدل، عدمحل ه،ال بدال،باللدل،أكل،ال بال،المح رو،

ال   و،كمال،آلق،بعض،األ الج ث،الم لل .،لالمقةد ج،هد ، عدلف،  لدغ، دب،

الددهللآاهل،أل،الددهللنالن  ،كلدد ،أمددلو،ثددل،آجه،ونددهلل،األمددل،بددبك  ، ندد و،لالعددلع ،

ظعالآ،الح ار،فت،ص آل،الحا .،فعذا،الن ع، دب،ال ل ي ، ال،هت،كّ ،  ل ، 

،المعال ل،  ب،أه، ح رو،ألن ،ب  ،ص آل،لرًظالو،آباًل،ن  ،لاةهللًا.
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،.(، 129و،و3)مدـ،«، الشد  ،الةداللق»ل«،ال  ح،الةغ  »:،انظ ،ول ،ل  ل،الم ال ،(58)

 المعالآف.

 (.108و،و5)مـ،«، عذ ب،العنب»نقل ،ابب،الق ل،فت،،(59)

 .(319و،و5)مـ،«،ن ل،األل الآ»:،انظ ،(60)
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 دال،شدعهلل،بد ،النقدل،ودب،الةدحالب و،كمدال،  دعهلل،،-كمال،ذك ،ابب،القد ل،،-لهذا،

آضدت،ج  ل،الع ف،لالن  ،ل ال ،الممعالاهلل ب،بذلك.،أ ال،النقل،ودب،الةدحالب ،

أق،»الس،ودب،آمدل،بدالع، دب،آمدل،   د ل،بمال د ،فقهلل،لئل،ابب،و ،ت ،ونع

جآاهددل،بددهللآاهل، مرالضددل و،جخلددت،:،و،ثددل،اشددم اهال،بخمعدد ب،فقددال «كلدد ،أمددل

،ب نعمال،    ل!

، ،   ع ا،جآاهل،بهللآاهل،ب نعمال،    ل!:،ا ق ا،هذا،الع ن :،لمالل،ون ،ا ل 

كه، ، ،:،للددئل،هدد ،لأندد ،وددب،الع ندد ،أل،ب دد ،الح  دد ل.،فقددال ،كاهمددال

،مال،  ر، ،لآل ل . خهللع.،هذا، 

فب ال،شعالجل،الع ف،بذلك،فبظع ، ب،أه، حمالا،كلد ، ق  د و،:،اال ،ابب،الق ل

اةددهللهمال،أنعمددال،لددل، عقددهللا،ولدد ،:،بددل،اددهلل،ولددل، ،لو ددالجه، ددب،الممددالبع ب،ذلددك

لكنمدال،الغد  ،العلع ،وقهللًا، قةهللاه،ب ، ملجعالو،ل ،غ  ،لعمال،ف عال،بحال و،

  ب!،لكجخددال ، لددك،العددلع ،فددت، ال دد ،بمال دد ،لو دد:،لالمقةدد ج،باللقةددهلل،األل 

و،أل،ال ل ، ل   ،لو ثو، م ،ل ،كالنت،العلع ، عاللق،أضعالف،ذلك،الد مب

 عاللق،أال،مال، ب،أماا  و،لل،  الل ا،ب علعال،  آجًا،للعقهللو،ألنعل، ،غ  ،

لاألمن دت،الم دالههلل،،...،العد ف، ، جدالب له،أنرعدعل،فدت،هدذا،لعل،ف عالو،لأهدل

و،لكنمدال،القةدهلل،األل ، ال د ،بمال د ،العدلع ال، قي ،ببنعمال، ،غ  ،لعال،فدت،ملع

لو   بو،فضًا،وب،ولل،الممعالاهلل ب،لن معمالو،للعذا، م ا ب،ك   ، نعل،ول ،

،.(61)ذلك،ا ل،العقهللو،ثدل، حضد اه، لدك،العدلع ، حلدًا،لمدال، د ر، ،لآلد ل 

،.هـا
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،و5)مدـ،«، خمةد ،المندذآق،ل عداللل،الخيدالبت» بب،الق ل.، د ،«، عذ ب،لنب،أبت،جالج»،(61)

 (.319و،و5)مـ،«،ن ل،األل الآ»:،لانظ ،و(102و،101و
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عال،الحهلل ثو،لالمت، هلل ،ول ، حلدل،الم ممد ، فعذه،هت،الع ن ،المت،    ،كل

لماار،ببلا  ، ،لن اه  و،  ،ا شمغال ،بالأل  آ،الخالصد ،ودب،المعلل، ب،ا 

ل دد ك،ال عدالج،فددت،«،ال ضدال،بدداللاآع،لا  دالع،أذنددالب،ال قد !»القضدال ال،العال دد ،

،ل  ل، .،لهذا، مال، ع  ،األ  ،لنال ،ال الو،ل علك،األوهللال.

لالمددت،«،ب دد ،الم ابحدد »المددت،لددم ت،،ل ددب،المؤكددهلل،أه،صدد آل،المعال لدد 

ا لددا   و،لالمددت،أفمددت،ف عددال،ه ئددال ،ال االبدد ،ال دد  ع ،    عددال،المةددالآف،

ل عت، ب،هذه،الةد آل،الممن ود ،فدت،شدتل.،كذ، دب،ال اضدح،أه،،-بالل  از،

   دهلل،هدذه،العدلع ،العم ل،الذق،  ئ،كل ،المة ف، الل اًل،ش ال،لدلع ، ع ند ،

باللرعددلو،كاللي  ددب،الددذق،   ددهلل،أمعددال،لمعم ددرالهو،أل،صددال ب،المةددن ،الددذق،

ةنع و،لغ  ،هذا،لذاك، م ،كنعدل،ل حدهللجله،  اصدرال ،لم«، الك نال »   هلل،

فاللعددددلع ،،...،ل حدددهللجله، ةددددالجآ،صدددنععال،أل،ب ععدددال«،اللجمدددالل اب»العدددلع ،

الميل ب،ش ا هال،لعل،ب قد ب.،لالمةد ف،  دم  عال،باللرعدلو،ل عداللر،ول عدالو،

ب مب،أال، مال، ل  ،العم ل،لآضت،ب و،كمال، دهللث،هدذا،باللرعدلو،لاهلل،  م  عال،

ال دد ال،للوددهلل،بدد .،كمددال، رعددل،أق، ددالم و،فدداه،ب،لدد ،ثددل،   ععددال،للعم ددل،الددذق

المالم ،  م ق،ل    ،لغ  هو،لاهلل،  م ق،للعاًل، ع ن ،بندالًل،ولد ، لدب،بعدض،

،وما  .

لكذه، ج ه،اجوالل،أه،هذا،الن ع، ب،ال   ،ه ، ب،الع ن ،المت،ش  عال،ابدب،

و،لالمت، ، قةهلل،ف عدال،ب د ،ل ،شد الو،اجودالل،  ف ًضدالو،ل ،آ م ، ،الق ل،

،ل،ول  ، ب،ال اا .جل 

ل ع نت،أه،أنقل،هنال،ل  ع،ا لار،ابب،  م  ،كلمال ،ب ن ،   ا ،  ضدح،

المقة ج،باللح ل،الممن و و،لب   ،الع ن و،الذق،مالل،فدت،الحدهلل ثو،ل  د ب،أه،
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ب،صد آل،ال  دد ،الددذق،    دد ،المةددالآف،ا لددا   و،لدد  ، ددب،الع ندد ،ل ، دد

،آل،أل،ا نمرالع.جار،  م ق،العلع ،بغ  ،الم ال الح ل،فت،شتلو، ال

بعددهلل،كددار،وددب،ب دد ،الغدد آو،ل  عدد  ،ا  ددالر، اللددك،ف دد و،،آ مدد ، ،اددال ،

،:،ل    اه، ن ، ال، حمالا،النالس،كل  

كذا،   ب،ذلك،فبص  ، اللك،فت،ال   ،أم ج، دب،أصد  ،غ د هو،فاند ،أخدذ،»

،ع. ه ،أفق ،النالس،فت،ال  :،ع هلل،بب،المع بو،الذق،كاله،بقال ذلك،وب،ل

لماللك،فت،ذلك،فدت،األغلدبو،فانعمدال، ح  داله،ال بدال،،لا  الر،أ مهلل،  افو»

ل  ددهللجاه،ف دد ، ددو،الم ددهلل هللو،لمددال، قددهللر، ددب،شددهللل، ح  مدد ،لوظددل، رعددهلل  و،

و،لكه، و، م ، منعال،الذآ ع ،المرضد  ،كل دل منعاله،ا  م ال ،ول  ،بجل،   و

لل، جب،  ل و،لكه،كاله، اللك،  اللغ،فدت،لدهلل،الدذآا  ، دال، ، خملدف،اد  ،أ مدهلل،

،و،لجن ،  افق ،با،خاف،ون ،ول ، ن ،الح ل،كلعال.ف  و،أل، ، ق ل 

ك دددال،أه، ضدددم ا،كلددد ،أ دددهلل،الع ضددد ب، دددال،لددد  ،:،لممدددالع،الح دددل،ن وددداله

،بمقة جو،أل، ضم ا،العقهلل،وقهللًا،ل  ،بمقة ج.

أه،    ،آب  اًل،ب نع و،ل ععمدال،أل،:،لضالبيعال«،ُ هللّ،و  ل»فالألل ، عبل ،

،...،  ،أ هللهمال، ال،ل  ، ب،منع 

عقهلل،المح ر،وقهللًا،غ  ، قة جو،أه، ضمال،كل ،ال:،لح للالن ع،ال النت، ب،ا

أه، م ا ب،ول ،أه،   ع ،الذهب،بخ زلو،ثل،  مالع،الخ ز، ن ،ببك  ، دب،  ل،

ذلددك،الددذهبو،أل،  ا ئددال،ثالل ًددال،أه،   دد ،أ ددهللهمال،و ًضددالو،ثددل،   عدد ،الم مددالع،

لمعال ل ،الم ابت،ثل،   عد ،الم ابدت،لةدال   .،لهدت،الح لد ،الم ل د و،أل، قد ه،

فت،ب  و،أل،كمالآلو،أل، عالااللو،لنح ،ذلكو،  ل،أه، ق ض ،:،اللب حال،  باللق
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ألرًددال،ل   عدد ،لددلع ، عدداللق،و دد ل،بمددال م بو،أل، ج  دد ،جاًآا، عدداللق،ثاثدد ب،

،بخمع و،لنح ،ذلك.

فعذا،لنح ه، ب،الح ل، ، ال ،ب ،المرعهللل،المت،  ر، ، ب،أملعال،ال بدال.،

 ث،و دهلل، ،بدب،ومد ل،أند ، دب، دهلل،صل ، ،ول  ،للدلل،لاهلل،ث ت،وب،الن ت

،.«ال لىل ت ف وبيع»:،اال 

لهدد ،أه،   عدد ،لددلع ،كلدد ،أمددلو،ثددل،،«الع ندد » عددبل ،:،ل ددب،ذآا دد ،ذلددك

  مالوعال، ن ،ببال، ب،ذلك.،فعذا،  ،الم ا ؤ،  يل،ال  عد بو،ألنعدال،  لد .،لادهلل،

ادال ،آلد  ، ،:،آلى،أ مهلل،لأب ،جالج،بالدنالج ب،م دهلل ب،ودب،ابدب،ومد ،ادال 

الكقاك  وكاكم إ ينال  واككعا إ أذنا ب علإذا ككا لع إ ب »:،للدلل،صل ، ،ول د 

لكمعااه ناانفإ ح ااا ككاجعااوا ال يفإ ذاّل  ااالجهاا   ماا  تااكيل هللا  أرتاال هللا ن

لكه،لل، م ا آ،فانعمال،  ياه،ال   ،ال النت،لدهللًا،للذآ عد .،للد ،كالندت،.،« لنفإ

   عد ،،فر  ،آلا ماله،وب،أ مهللو،له ،أه:،وج ، عبل ،الع ن ، ب،غ  ،  ا ؤ

،ال، حمال ،ول  .ك  ، ؤمًا.،لأ ال،  ،الم ا ؤ،ف ب الً و،ثل،  مالع، ن ،بب

للدد ،كدداله، قةدد ج،الم ددم ق،الددهللآاهلو،لابمددالع،العددلع ،كلدد ،أمددل،ل   ععددال،

آلا مدداله.،،فرددت،ك اهمدد ،وددب،أ مددهلل«،المدد آق»:،ل بخددذ،ثمنعددال.،فعددذا، عددم 

ق،لالج اه ،ا  ،وم ،بدب،و دهلل،العا دا،ل اللدكو،ف مدال،أظدبو،بخداف،الم دم 

الذق،غ ض ،الم الآلو،أل،غ ض ،ا نمرالع،أل،القُن   و،فعذا،   ز،شد ا ه،كلد ،

،.هـا.،(62)أمل،بال  رالق
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 (.30،-،26،و29)مـ،،«ش ع،ا لار،ابب،  م  ،  م ع،فماللى»،(62)
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:،لفددت،  ضدد ، خدد ، قدد  ،بعددهلل،أه،ذكدد ،بعددض،صدد آ،المحال ددل،لالع ندد 

،:،أه،ال  ال،ول ،ثاث ،أن اع:،لاألصل،فت،هذا،ال الب»

أه،  ددم ق،العددلع ، ددب، قةددهلل،ا نمرددالع،بعددال،كالألكددل،لال دد ب،:،أ ددهللهال

،الذق،أ ل ، .،الل الس،لال ك ب،لالعجن و،لنح ،ذلك.،فعذا،ه ،ال   ل

أه،  م  عال، ب، قةهلل،أه، م  ،ف عال.،ك ال،فت،ذلك،ال لهللو،لك ال،فدت،:،لال النت

،غ  ه.،فعذه،هت،الم الآل،المت،أبال عال، .

أه، ، جددد ه، قةددد جه، ،هدددذا،ل ،هدددذاو،بدددل، قةددد جه،جآاهدددل،:،لال اللددث

 د ،أه، عدملف،ا ًضدالو،أل،لدلًمالو،ف  دم ق،لددلع ،لحالممد ،كل عدال.،لادهلل، عدذآ،ول

و،لهد ، جدد له،فدت،أظعدد ،ادد لت،« آقمددال»ل   ععدالو،ل بخددذ،ثمنعدالو،فعددذا،هد ،

:،العلماللو،لهذا،ك هللى،الد لا م ب،ودب،أ مدهللو،كمدال،ادال ،ومد ،بدب،و دهلل،العا دا

،هـ.ا،.(63)الم آق، خ  ،ال بال

* * * 
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،(.242و،241)،المةهللآ،العالبو،(63)
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)4) 

 ما قيل من أنها بيعتان في بيعة

أنعددال، ددهللخل،:،المعم ضدد ب،ولدد ،هددذه،المعال لدد ،ل مددال،ذكدد ه،بعددض،األخدد ل

، حت،النعت،وب،ب عم ب،فت،ب ع و،أل،صرقم ب،فت،صرق .

ودب،أبدت،ه  د ل،،«لدنن »الذق،آلاه،أب ،جالج،فدت،،الحهلل ث،لفت،هذا،لآج

،.(64)«ان ب   بيع ين م  بيعل م ه أومسهه  أو الكب »:،  ف ًوال

آلاه،«،ت،ب عد ودب،ب عمد ب،فد،صل ، ،ول  ،للللنع ،الن ت،»:،لفت،لرج

،.(65)أ مهلل،لالنعال ت،لالم  ذق،لصحح 

،صدل ، ،ول د ،للدللنعد ،الن دت،»:،أ مهلل، ب، هلل ث،ابدب، عدع ج،ىلآل

أ دال، دهلل ث،أبدت،ه  د ل،بدالللرج،األل و،فقدهلل،ادال ،،(66)«وب،صرقم ب،فت،صرق 

فت،كلنالجه، حمهلل،بدب،ومد ل،بدب،:،« خمة ،العنب»ف  ،الحالفج،المنذآق،فت،

.،لالم دع آ،ودب، حمدهلل،بدب،ومد ل، دب،(67)ا دهللولقم و،لاهلل، جلدل،ف د ،غ د ،ل

صددل ، ،ول دد ،أندد ،»:،آلا مدد ،الددهللآالآجق،ل حمددهلل،بددب،و ددهلل، ،األنةددالآق
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 (.3316:،)ب ال«، خمة ،العنب»ه ،فت،،(64)

لأخ مدد ،،و عددب،صددح ح،:لاددال ،ف دد «،لددنب،الم  ددذق»(،فددت،1231:،)هدد ،الحددهلل ث،آاددل،(65)

 فت،ال   ع.،النعال ت

  مد ،»كلدنالجه،صدح حو،لفدت،:،لادال ،شدالك «،المعدنهلل»(، دب،3783:،)ه ،الحدهلل ث،بد ال،(66)

آمال ،أ مهلل،ثقدال .،لنعد  ،لل دااآ،لالي  اندت،أ ًضدال.،لفدت،بعدض،،(85و،84:،4)،«الالا هلل

 (.3725:،)ب الله ،كذلك،ونهلل،أ مهلل،آلق،  ا فًال.،ال لا ال ،

 .« هلل،وهللجًا، ب،األ  ، جلم ا،ف   »«،لمعذ ب عذ ب،ا»آام ،  ممم ،فت،،(67)
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ف م ،كلد ،لردج،الحدهلل ث،ال دالنتو،لهد ، دب،.،«نع ،وب،ب عم ب،فت،ب ع ،لللل

،آلا  ، حمهلل،بب،وم ل،أ ًضال.

ل هلل ث،أ مهلل، ب،آلا  ،و هلل،الد  مب،بدب،و دهلل، ،بدب، عدع ج،ودب،أب د و،

كار،ك   .،لالةح ح،أن ،لل، عم ، ن ،ك ،ال ًاو،فقهلل،ذك لا،، مالو ، نللفت،

أه،أباله، ال ،له ،ابب،لت،لن ب.،فعذه، نال ،الحهلل ث،النالهت،وب،ب عم ب،فت،

،.«الةح ح ب»ث    و،للعذا،لل، خ م ،أ هلل،ب ع ، ب،نال   ،

ول ،أننال،ل ،للمنال،بةح ،الحهلل ثو،لأخذنال،بمةح ح،ا  دالر،الم  دذق،لد و،

لن حدث،بعدهلل،ذلدك،«،ب عمد ب،فدت،ب عد »نال،أه،ن  ب،المعند ،المد اج، دب،بقت،ول 

 ق،فدت،المةدالآف، دكمدال،صد آنالهالو،لكمدال، «،ب د ،الم ابحد »وب،ص آل،

،أهت،جاخل ،فت،المعن ،المقة ج،أر، ؟:،ا لا   

لنظددً ا،لإلممددال ،فددت،و ددالآل،الحددهلل ثو،آأ نددال،ال دد اح، خملردد ه،ك  ددً ا،فددت،

، حهلل هلل،المعن ،ل    ب،الم اج، ن .

هد ،ال مدل،   د ،:،فقهلل،نقل،أ مهلل،وب،لمالك،آالق،الحهلل ث،أن ،فع ه،بق ل 

،ه ،بنعالل،بجذاو،لبنقهلل،بجذا،لكذا.:،ال   ،ف ق  

كمدال،«.،لدمالًكال»لنقل ،الم  ذق،وب،بعض،أهدل،العلدل،أ ًضدالو،للعلد ، عندت،

لاددهلل،لافقدد ،ولدد ،  ددل،ذلددك،:،«ن ددل،األل ددالآ»نقلدد ،وندد .،اددال ،ال دد كالنت،فددت،

بعمدك،بدبلف،نقدهللًاو،أل،ألرد ب،كلد ،لدن و،فخدذ،أ عمدال،:، بدبه، قد :،ال الفعت،فقدال 

،شئت،أنت،لشئت،أنال.

أه،المعبل ، ر لضد ،ولد ،أند ،ا دل،ولد ،:،ال فع ،وب،القالضتابب،لنقل،

،ا لت،ببلف،نقهللًا،أل،ببلر ب،باللنع ئ ،صح،ذلك.:،ا بعالر.،أ ال،ل ،اال 
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هدد ،أه، قدد  ،بعمددك،ذا،الع ددهلل،:،لاددهلل،فعدد ،ذلددك،ال ددالفعت،بمرعدد  ، خدد ،فقددال 

،ف،ول ،أه،   عنت،جاآك،بجذاو،أق،كذا،لمب،لك،ونهللق،لمب،لت،ونهللك.ببل

ألللد و،للهذا، ةلح، رع ً ا،لل لا  ،األخد ى، دب، دهلل ث،أبدت،ه  د ل، ،

ب عدد ،:، ددهلل ،ولدد ،أندد ،بددالع،ال ددتل،ال ا ددهلل،ب عمدد ب«،فلدد ،ألكعددعمال»فدداه،ا لدد ،

،ببالو،لب ع ،ببك  .

كل ،شدع و،فلمدال،،ه ،أه، علر ،ج نالًآا،فت،ار ا، ني :،لا ل،فت، رع  ،ذلك

بعنت،القر دا،الدذق،لدك،ولدّت،كلد ،شدع  ب،:، ل،األملو،ل الل  ،باللحني و،اال 

فةددالآ،ذلددك،ب عمدد ب،فددت،ب عدد و،أله،ال  دد ،ال ددالنت،اددهلل،جخددل،ولدد ،،...،قر ددا بب

 بددب،«،شدد ح،العددنب»األل و،ف دد ج،كل دد ،ألكعددعمالو،لهدد ،األل و،كددذا،فددت،

،.(68)آلاه

اان » عل قًدال،ولد ، دهلل ث،،(69)« عذ ب،لنب،أبت،جالج»لاال ،ابب،الق ل،فت،

،:لللعلمالل،فت، رع  ه،ا  ه:،«ب   بيع ين م  بيعل م ه أومسهه  أو الكب 

بعمك،بع  ل،نقهللًاو،أل،و   ب،نعد ئ و،لهدذا،هد ،الدذق،:،أه، ق  ،:أحد ه 

نعد ،آلد  ، ،»،:آلاه،أ مهلل،وب،لمالكو،فرع ه،فت، هلل ث،ابب، عع ج،ادال 

ال مددل،   دد ،:،اددال ،لددمالك.،«وددب،صددرقم ب،فددت،صددرق ،صددل ، ،ول دد ،للددلل

،.ه ،ولّت،نعالل،بجذاو،لبنقهلل،كذا:،ال   و،ف ق  

فت،هذه،الة آلو،ل ،صرقم ب،ال بال،المرع  ،ضع فو،فان ، ، هللخل،لهذا،

،هنالو،لكنمال،هت،صرق ،لا هللل،بب هلل،ال من ب.
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(و،338و،و9للندد لق،)مددـ،«،الم مدد ع»:،(.،لانظدد 249و،و5)مددـ،«،ن ددل،األل ددالآ»،(68)

 (.210و،و4 بب،اهللا  ،)مـ،«،المغنت»ل

 (.5)مـ،«، عذ ب،العنب،  ، خمة ،المنذآق»،(69)
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أب عجعال،بمال  ،كل ،لن ،ول ،أه،اشم  عال، ندك،:،أه، ق  ،:وال فسيك الث ن 

 عند ،الحدهلل ثو،الدذق، ، عند ،لد ،غ د هو،لهد ، يدالبو،لهدذا،ب مالن ب، الل .،

و،أل، بخدذ،الد مب،الاا دهلل،ف  بد أه،فاند ،ك دال،،«م ه أومساهه  أو الكبا »،:لق ل 

ال مب،األل ،ف ج ه،ه ،ألكععمالو،له ، يالبو،لةرقم ب،فت،صدرق .،فاند ،ادهلل،

مم ،صرقمت،النقهلل،لالنع ئ ،فت،صرق ،لا هللل،ل    ،لا هللو،له ،اهلل،اةهلل،ب  ،

 ،بدهللآاهل، ؤملد ،أك د ، نعدالو،ل ، عدمحو،ك ،آأس، اللد و،لهد ،جآاهل،والملد

،ألك ،الةرقم بو،فاه،أب ،ك ،األك  ،كاله،اهلل،أخذ،ال بال.

،لاني الا ،ول عال.،صل ، ،ول  ،للللفمهللب ، يالبق ،هذا،المرع  ،أللرالظ ،

 ال،آلاه،ا  دالر،أ مدهلل،ودب،ابدب،ومد ،ودب،الن دت،:،ل مال،  عهلل،لعذا،المرع  

«،ودب،لدلف،لب د »ل«،أن ،نع ،وب،ب عم ب،فدت،ب عد »:،صل ، ،ول  ،لللل

ف مع ،ب ب،هذ ب،العقهلل ب،فت،النعت؛،أله،كًا، نعمال، ؤل ،كل ،ال بدالو،ألنعمدال،

،.اهـ.،«فت،الظاله ،ب  و،لفت،الحق ق ،آبال

ال النت،هنال،ه ،الذق،نيمئب،كل د و،لنخمدالآه،هندال،للمرع  ،ل  م ح،ابب،الق ل،

عدد ، عددهللف،كلدد ، ددال،هددهللف،كل دد ، ددهلل ث،ف«،ال  عمدد ب،فددت،ب عدد » رعدد ً ا،لمعندد ،

،له ، ن ،ا  م ال ،ول ،أكل،ال بال،باللل،ال   .«،ب  ،الع ن »المحذ  ، ب،

الدذق،    د ،المةدالآف،ا لدا   ،«،ب  ،الم ابح »لبعذا، ج ه،ص آل،

ب  ، ق قتو، ،،-كمال،ذك نال، ب،ا ل،،-بع هللل،كل،ال عهلل،وب،هذا،المرع رو،ألنعال،

كنعددال،  اوددهللل،ولدد ،ب دد ، ق قددت،:، و،النددالصدد آق،ل ،الددمتو،لكه،شددئنال،الهللادد

فت،ب ع .،فانمال،هت،ب ع ،،لعلع ، يل ب ،باللرعلو،فا،لم ، جخاللعال،فت،ب عم ب

،لا هللل.
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ولدد ،أننددال،لدد ،أخددذنال،بددبّق، رعدد  ، ددب،المرعدد  ا ،األخدد ى،المددت، ج نالهددال.،

،لمهللنالهال، ، ني و،ول ،المعال ل ،المت،نحب،بةهللج،الحهلل ث،ونعال.

نقددهللًا،بجددذاو،لنعدد ئ ،بجددذاو،كمددال،هدد ، رعدد  ،،:فلدد  ،هنددال،ثمندداله، ع لضدداله

لمالك،ل دب،لافقد و،كنمدال،هد ،ثمدب،لا دهلل، حدهللج، علد ر.،كمدال، مضدح،ذلدك، دب،

ا لددممالآل،المددت، ملؤهددال، اللددب،شدد ال،العددلع ،فعدد ، حددهللج،األلصددالف،لالدد مب،

لذلددك،بعددهلل،المرددالل ،ال ددرعت،بي  عدد ،،...،لددعك،...،لاألمددل،ل   قدد ،ال فددالل

،الحال .

علع ،ببلف،لم  عنت، لدك،العدلع ،بدبلر ب،أل،أادل،أل،أب عك،هذه،ال:،لل  ،هنال

،أك  و،فاللعلع ،الميل ب،ش ا هال،غ  ،  ب   ،ل ،   ل  ،بعلع ،أخ ى.

،لكذلك،ول ،المرع  ،ال اللث.

ثدل،،...،أنعال،  اودهللل،ولد ،ب عد ، ق ق د ،لا دهللل:،فالل ضح،الذق، ،خرالل،ف  

،لعلع .لوقهلل،ب  ،لا هلل،بعهلل،ا ماك،المة ف،

* * * 
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(5) 

 من أنها من بيع ما ال يملك ما قيل

ل مال،ذكد ه،بعدض،المعم ضد ب،ولد ،المعال لد ،المدذك آل،أنعدال، دهللخل،فدت،

ب دد ،»أل،ب دد ، ددال،لدد  ،ونددهلل،ال ددال  ،لهدد ، ددال، عددم ،أ ًضددال،،« ددال، ، ملددك،ب دد »

له ،ب  ، نعت،ون و،لالمة ف،ا لا ت،هنال،    ،للعم دل، دال، ،«،المعهلللر

الددهللاخلو،أل،الددم  اجهال، ددب، ددب،العددل ،الددذق، يلددب، ندد ،شدد الهال، ددب،، ملجدد 

،الخالآا.

أق،ب  ،العلع ،ا ل،شد ا عال،«،ال   ،ا ل،ال  ال»لبعضعل،و  ،ون ،بق ل ،

لزول،أه،هذا،ال   ،أل أ،أن اع،ال بدال!،لال امدب،ول ندال،هندال،أه،نلقدت،الضد ل،

،:ول ،نقال ،ثاث

ول ،النة و،ال اآجل،فت،النعدت،ودب،ب د ، دال، ، ملدك،ا نعداله،،:اةولا

،.أل، ال،ل  ،ونهلله

الم اج، ب،هذه،النة وو،ل حهلل هلل، عن ،ب  ، ال،ل  ،وندهلل،ال دال  ،،:الث نيل

،أل، ال، ، ملج و،أل،ب  ،المعهلللر.

،ول ، هللى،اني الق،هذا،المعن ،ول ،ص آل،ال   ،الممحهللث،ونعال.،:الث لثل
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 :«ال تبع ما ليس عندك»حديث 

،:الدت:،ادال ،(70)أ ال،النقي ،األلل و،فقهلل،المهللل ا،لعال،بحهلل ث، ج ل،بب، اار

لد  ،وندهللق، دال،«،  د الأق،»آل  ، .، ب  نت،ال ملو،ف عبلنت،وب،ال   ،  ال

أبمدالع،لد ، دب،العد قو،ثدل،أب عد ،:،أب ع ، ن و،ثل،أبمالو ، ب،الع ق!،لفدت،لردج

،.(71)آلاه،الخمع ،«ال ككع ا  ليس نندك»:، ن ؟،فقال 

ال لىاال تاا ف »:،لآلى،ومدد ل،بددب،شددع ب،وددب،أب دد ،وددب،مددهلله،  ف ًوددال

،«  بيع  وال ربح ا  لإ لضهن وال بيع ا  لايس ننادكوبيع  وال لكط   م

،.الم  ذقآلاه،أصحالب،العنب،لصحح ،

ل هلل ث، ج ل،بب، اار،ه ،العمهللل،هنال.،فاذا،نظ نال،فت،لنهلله،لمهللنال،أن ،ادهلل،

 دب، دهلل ث،  لدف،«،صدح ح »آلاه،أ مهلل،لأصحالب،العنب،لابب،  اله،فت،

ال،ال قدال ،بب، الهك،وب، ج ل،بب، اار، ي ً ،ل خمةً ا.،للجب،بعض،الد ل

،و هلل، ،بب،وةم .:،آلله،فبجخل ا،ب ب،  لف،ل ج ل

، ، ع ف.:،«الم ااه»لاهلل،اال ،ون ،الذه ت،فت،

و،«ال قدال »ذكد ه،ابدب،  داله،فدت،:،« عذ ب،المعدذ ب»ت،فب،   ،لاال ،اب

«،المحلد »ال  د ع، دب،،لآلى،ل ،النعال ت، هلل  اًل،لا دهللًا.،لادال ،ابدب، دار،فدت

بل،هد ،:،.،لاال ،ابب،القيالهمهللًاضع ف،،: م لكو،ل لق ،ذلك،و هلل،الحو،فقال 
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،و9للنددد لق،)مدددـ،«،الم مددد ع»ل،و(185و،و4 بدددب،اهللا ددد ،)مدددـ،«،المغندددت»:،انظددد ،(70)

 .ش ل عالل«،العهللا  »ل،و(247و

أ مهلل،لأب ،جالج،لالم  ذق،لالنعال ت،لابب، الم و،له ،اصياح،صدال ب،:،  اج،باللخمع ،(71)

 «. نمق ،األخ الآ»
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 ،أولل،أ هللًا، ب،أ م ،ال  ح،لالمعهلل ل، جلل،ف د ،:،لاال ،ش خنال  ع  ،الحال .،

،.هـا.،«ال قال »بل،ذك ه،ابب،  اله،فت،

،.(72)«الملخ  »لجاف ،ون ،الحالفج،فت،

أق،  دث، مدالب و،لك ،فلد ب،الحدهلل ث،«، ق د  »أند ،«،المق  دب»لذك ،فدت،

،كمال،ذك ،فت،المقهلل  .

للعدددل، دددب،أمدددل،هدددذا،لدددل، خددد ا،أ دددهلل، دددب،ال ددد خ ب، دددهلل ث، جددد ل،فدددت،

بددالب،ب دد ،» ،  صدد ً ،ل ، علقًددال.،لذكدد ،ال خددالآق،فددت،ال  دد ع،،«صددح ح »

ب د ، دال،لد  ،»للدل، دذك ،فدت،«،اليعالر،ا ل،أه، قد ضو،لب د ، دال،لد  ،وندهللك

لكبن ،لل،   ت،ول ،ش   و،فاللمن ي ، ب،النعت،:، هلل  اًل.،اال ،الحالفج«،ونهللك

،.(73)ل،الق ضو،للم ،ا لمهلل  ،بي  و،األلل وب،ال   ،ا 

للجب،ال   ،ا دل،القد ض،خدالو،بالليعدالرو،كمدال،صدحت،بد ،األ الج دثو،فدا،

،  مل،كل، ال،  الع.

لأ ددال، ددهلل ث،ومدد ل،بددب،شددع ب،وددب،أب دد ،وددب،مددهللهو،فدداللخاف،فددت،لددنهلله،

  مممد ،ا  د ،:،ودب،ومد ل«،الردمح»و،لاال ،الحالفج،فت،(74) ع لف، ب،اهلل ل

،.(75)آ ول ،المخمالآو، ال،لل، عال
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  د ، بدب،«، عذ ب،المعذ ب»(و،ل4449)،للذه ت،  مم ،آال«،ااه،ا ومهللا   »آام ،،(72)

 (.5و،و2ل ،)مـ،«، لخ  ،الح   »ل،(و322و،و5)مـ

 الحل ت.،.(، 252و،5)مـ،«،فمح،ال الآق»،(73)

 «. عذ ب،المعذ ب»ل«،الم ااه»  ممم ،فت،:،انظ ،(74)

 «.فمح،ال الآق»،(75)
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ذكدد  ،هددذا،لنم دد ب، نالدد ،النةدد و،المددت، عددمهلل ،بعددال،هنددال.،فدد عض، ددب،

  آجهدددال، ددد هل،كبنعدددال،نةددد و،ايع ددد ،ال  ددد  .،لكه،كندددت،أ  دددل،كلددد ،أه،

الحهلل   ب،  هلل،أ هللهمال،أزآ،اآلخ .،فاذا،لل،  لغال،جآم ،الةح ،كمال،ذهدب،كلد ،

،ذلك،الم  ذق،لابب،  اله.،فلب، نا ،وب،جآم ،الحعب،كه،شالل، .

 :«ما ليس عندك»نى بيان مع

،.«ال ككع ا  ليس نندك»،:بقت،ول نال،ب اله،المعن ،الم اج، ب،الحهلل ث

«، ،  د ، دال،لد  ،وندهللك»ا لد ،،:« عداللل،العدنب»فت،اال ،ا  الر،الخيالبت،

   ددهلل،بدد ،ب دد ،العدد ب،جله،ب دد ،الةددر .،أ ، دد ى،أندد ،أمددالز،ب دد ،العددلع ،كلدد ،

ودب،ب د ، دال،لد  ،،ال،نعد  ،ونهلل،ال ال  ،فت،الحال .،لكنماآلمال .،له ،ب  ، ال،ل 

،اآلبو،أل،ممل ،ال الآج.و هلله،ونهلل،ال ال  ، ب،ا ل،الغ لآ.،لذلك،  ل،أه،    ،

ل هللخل،فت،ذلدك،كدل،شدتل،لد  ،بمضدم ه،ول د و،  دل،أه،  دم ق،لدلع ،

،ف   ععال،ا ل،أه، ق ضعال.

ل هللخل،فت،ذلك،ب  ،ال مل، ال ،غ  ه،  ا فاًل،ول ،كمالزل،الماللك،ألن ،ب  ،

،ألن ، ، هللآق،هت،   ا،صدال   ،أر:،ج و،له ،غ آل  ،ونهللهو،ل ،فت، ل ال،

،هـ.ا؟،(76) 

لاأل  اه،األخ  اه،اللذاه،ذك همال،الخيالبت، خملف،ف عمدال.،فمدب،الرقعدالل،

،.(77) ب،أمالز،ب  ،كل، ال،وهللا،اليعالر،ا ل،ا ض 
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 (.143و،و5)مـ،«، عاللل،العنب»،(76)

،و(272،-،270و،و9)مدـ،«،الم مد ع»ل،ول ال،بعهللهال(،97و،و4)مـ،،«المغنت»:،انظ ،(77)

 .(ل ال،بعهللهال،108و،و2)مـ،،«بهللا  ،الم معهلل»ل
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كمدددال،أه، دددنعل، دددب،أمدددالز،ب ددد ،الرضددد لت،ل ةددد فال  ،كذا،لافدددو،ول عدددال،

،.(78)الماللك

النعدت،فدت،هدذا،الحدهلل ث،ودب،ب د ع،:، ،هناللنقل،ال  كالنت،وب،ال غ ق،ا ل

األو اله،المت، ، ملجعال.،أ ال،ب  ،شتل،  ص ف،فدت،ذ مد ،ف  د ز،ف د ،العدلل،

بالع،ش ئاًل،  ص فاًل،فت،لات،والر،ال م ج،ونهلل،المحدل،الم د ل ،،ب  ل .،فل 

،فت،ال   ،مالز.،لكه،لل، جب،الم   ،  م جًا،فت، لج ، الل ،العقهلل،كاللعلل.

 ال،لل، جدب،فدت، لدك،ا نعداله،«،ب  »عت، ح  ل،لظاله ،الن:،اال ،ال  كالنت

ل ،جاخددًا، حددت، قهللآ دد .،لاددهلل،الددم ن ، ددب،ذلددك،العددللو،فمجدد ه،أجلدد ،مدد ازه،

كذا،كدداله،الم  دد ،فددت،ذ دد ،الم ددم ق،كذ،هدد ،، خةةدد ،لعددذا،العمدد ر.،لكددذلك

،.(79)كاللحالض ،المق   

ودب،ا  دالر،ابدب،«،ومدهللل،القدالآئ»لالع ندت،فدت،«،الردمح»لنقل،الحالفج،فت،

،:أن ، حممل، عن  ب،«بيع ا  ليس نندك»ت، رع  ،المنذآ،ف
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،و(130و،129و،و2)مددـ،«،بهللا دد ،الم معددهلل»:،لهدد ، ددذهب، اللددك،لأبددت، ن ردد .،انظدد ،(78)

اولددل،أه، ةدد فال ،الرضدد لت، نعقددهللل،  ا فدد ،:،(،لف دد ، قدد  87و،و2)مددـ،«،ا خم ددالآ»ل

كلد ،المحدلو، ضدالفًال،،-له ،الح ،العالال،ال داللغ،،-ول ،كمالزل،الماللكو،لةهلللآهال، ب،األهل،

أله،الجار،ف  و،ل ،ض آ،ف  ،ول ،الماللكو،ألند ،غ د ، لدار،لد و،ل حممدل،المنرعد ،ف نعقدهللو،

 ةح ًحال،لمة ف،العالاهلل،العالالو،ل حة ًا،للمنرع ،المحممل و،لالمهلل ،بحهلل ث،ش ال، ج ل،

لددعو،كمددال،الددمهلل ،ابددب،آشددهلل،بحددهلل ث،ودد لل،ك،...،بددب، دداار،األضددح  ،لب ععددالو،لآبحدد ،ف عددال

بدالب،»كلد ،كمدالزل،ب د ،الرضد لتو،لوقدهلل،لدذلك،«،صح ح » ال ،ال خالآق،فت،،ال الآاتو،لاهلل

لالددمهلل ،بحددهلل ث،أصددحالب،الغددالآ،الم ددع آ.،«،تاشددم ى،شدد ئاًل،لغ دد ه،بغ دد ،كذندد ،ف ضددكذا،

 (.313و،و4)مـ،«،فمح،ال الآق»:،انظ 

 (.253و،5)مـ،«،ن ل،األل الآ»،(79)
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أب عدك،و دهللًا،أل،جاًآا، ع ند و،لهدت،غال  د ،لادت،ال  د و،:،أه، ق  ،:أحد ه 

،ف    ،ب  ،الغ آو،  ممال ،أه، ملف،أل، ،  ضالهال،صال  عال.

أب عددك،هددذه،الددهللاآ،بجددذاو،ولدد ،أه،أشددم  عال،لددك، ددب،:،أه، قدد  ،:ث نيههاا 

لهددذا، رعدد ى،ولدد ،كددل،:، عال.،اددال صددال  عالو،أل،ولدد ،أه، عددلمعال،لددك،صددال 

 قددهللآ،ولدد ،شدد ا عال،أل، ، عددلمعال،كل دد ،،اددهلل،  دد ز،أ ، ددال و،ألندد ،غدد آو،كذ

،لهذا،أصح،الق ل ب،ونهللق.:، اللجعال.،اال 

،.(80)لاة ، ج ل،  افق ،لا ممال ،ال النت:،اال ،الحالفج

،:،لاال ،ابب،الق ل

  ،فميالبو،لنع،«ال ككع ا  ليس نندك»:،صل ، ،ول  ،لللللأ ال،ا ل ،»

وب،ب  ،الغ آ.،ألن ،كذا،بالع، ال،ل  ،ونهللهو،فل  ،ه ،ول ،ثق ، دب، ةد ل و،

لال الآج،لالي د ،،بل،اهلل، حةل،ل ،لاهلل، ، حةلو،ف ج ه،غ ًآاو،ك   ،اآلبو

،فت،الع الو،ل ال، حمل،نالام ،لنح ه.

لاهلل،ظب، ال رد ،أه،العدلل، خةد و، دب،ومد ر،هدذا،الحدهلل ث.،فاند ،:،اال 

الحدهلل ث،كنمدال، ندالل ،ب د ،األو داله.،و،فداه،ب  ، ال،ل  ،ونهلله.،لل  ،كمدال،ظند ه

ل دال،فدت،الذ د ، ضدم ه، عدمق ،ف عدال.،،...،لأ ال،العلل،فعقهلل،ول ، ال،فدت،الذ د 

لب  ، ال،ل  ،ونهلله،كنمال،نع ،ون ؛،لج ن ،غ  ، ضدم ه،ول د و،ل ،ثالبدت،فدت،

بهلل،أه، ج ه،ثالبماًل،فت،ذ  ،الم م ق،أل،فدت، دهلله.، ذ م و،ل ،فت، هللهو،فاللم   ، 

،.(81)هلله،ل  ،ب ا هلل، نعمال.،فاللحهلل ث،بالق،ول ،وم   لب  ، ال،ل  ،ون
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 (.254و،11)مـ،«،ومهللل،القالآئ»ل،و(252و،و5)مـ،«،فمح،ال الآق»:،انظ ،(80)

 (.158و،157و،5)مـ،«، عذ ب،لنب،أبت،جالج»،(81)
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كار،،لل  خ ،ش ع،ا لار،ابب،  م  ،فت،هذا،المقالر،...،هذا،كار،ابب،الق ل

نر  ،فت،ب اله، عن ،ب  ،المعهلللرو،أل،ب د ، دال،لد  ،وندهلل،ال دال  ،الدذق،اوم د ه،

لمعل ا،الم خ  ،ف د ،«،ب  ،العلل»بعض،الرقعالل،أصًا،ثالبماًلو،لالم ن ا، ن ،

ل ،خاف،الق السو،لح  ،النالس.،لكا  ،هنال، هلل ،ولد ،ومدو،فعمد ،لد لح،و

ال دد  ع ،لفقعدد ،لمقالصددهللهالو،اامددهللال،باللةددحالب ،الددذ ب،كددالن ا،أفقدد ،النددالس،لعددذا،

،الهلل ب،لأو فعل،بعمال م .

كه،العدلل،مدالل،:،آجًا،ولد ،الدذ ب، ق لد ه«،الق دالس» ق  ،فت،آلاللم ،ودب،

ال،ل  ،ونهلل،ال ال  و،لآللا،وب،و،ألن ،ب  ، عهلللرو،أل،ب  ، ول ،خاف،الق الس

وأرهص ما       ال ككع ا  ليس نندك»:،أن ،اال ،صل ، ،ول  ،للللالن ت،

،لهذا،لل،  ل،فت،الحهلل ثو،لكنمال،ه ، ب،كار،بعض،الرقعالل.:،اال ،«الس إ

:، ج ل،بب، اار،وب،ب د ، دال،لد  ،وندهلله،صل ، ،ول  ،لللللنع ،الن ت،

ف جد ه،ادهلل،بدالع،«،فداه،أل،لد الآ  ، د ًا،ب ت،»ك ال،أه،  اج،ب ،ب  ،و ب، ع ن ،

،.،لف  ،نظ .ه،  م   أ ال ،الغ  ،ا ل،

لك ال،أه،  اج،ب ،ب  ، دال، ، قدهللآ،ولد ، عدل م ،لكه،كداله،فدت،الذ د و،لهدذا،

،.(82)هل، حةل،أل، ، حةل:،أش  ،ف ج ه،اهلل،ضمب،ل ،ش ئاًل، ، هللآق

:،  ق ،ال حث،فدت،ج لمد ،-له ، ال،أآمح ،،-لبعهلل،المعل ل،بةح ،الحهلل ث،

لم د ج،ا آشدالج؟،لهد ، دال،اخملدف،هد ،هل،النعت،ف  ،للمح  ل،أل،للج اه ،أل،

،ف  ،األص ل  ب،فت،كل،نعت،لل، قم ه،ب و هلل.
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 (.529و،و20)مـ،،«  م ع،فماللى،ش ع،ا لار»،(82)
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لالنعت،كذا،ا ه،بالل و هلل،ولل،أه،:،«المقهلل ال » ق  ،العا  ،ابب،آشهلل،فت،

د ُُواۡل}:،الم اج،ب ،المح  ل.،لا ل ، عالل  ۡهح ۡٱلَدِبينح دنح ۡم ِ َ مۡ يحدبِظَُٰ    ۡنحد ۡعۡححح د   َحِ ِبح  ۡ ِه    ِ َٰحد

ددبِِِ ۡٱلَلِۡكحثِِددٗ اۡ ۡعحددنۡسح ِه   دد  ِ بِ ح ۡوح ۡلحُهدد   دده160ُۡۡأُِحََٰدد   عحن  ۡنُُهددفاۡل قحدد   وح اۡل بحددف  ددِبِهُ ۡٱل  ِ أحخ  ،{وح

،.[161و،160:،]النعالل

لادهلل،آأ ندال،،(83)نعت، ح  ل،ألن ،ويف،ول ، ال،ن ،ول ، ح  م :،ل   هلل

لادهلل،صدح،الحدهلل ث،،-أخ د ،ممع آ،الرقعالل، ق ل ه،فت،ب  ،ا نعاله،ول ،ب د ،

كه،هذا،ال   ، ج هو،لكذا،لا ، ض و،ألن ،ل ر،ولد ،ب د ،لدل،،-فت،النعت،ون ،

، ملو،لخاللف،فت،ذلك،الظاله   .

هدل، حمدل،:،للد ب،الخداف،ب دنعل»:،« د ،الم معدهللبهللا»اال ،ابب،آشهلل،فت،

ثددل،كذا، مددل،ولدد ،الحظدد و،فعددل،،حظد ؟هدذا،النعددت،ولدد ،الج اهدد ،أل،ولدد ،ال

لكنمددال،ذكدد  ،هددذا،،؟(84) دد ا ،أل،فددت، اللدد ،جله، اللدد األ حمددل،ولدد ،مم دد ،

كه،ب د ،المد ل، دال،لد  ،وندهللهو،:،الم الزف ،فت،ا  ، ب، قد  كل و،ألب ب، هللى،

فمددب،أخيدد ،ألدد أ،أندد اع،ال بددال!!،:،ال  دد ،ا ددل،ال دد ال:،أل،ولدد ، ددهلل، ع  دد ه

 ج  د ، جدل،األشد الل،:،المعلم ه،فت،فعل،ا لار،ال  راألش الل،المت،ابمل ،بعال،

ك  ، دب،ا ممعدال،ال د و  و،لمعدل،المخملدف،ف د ،كداللممرو،ول د و،أ،هال كويالل

لالمم ددالبعال ،كاللمح  ددال و،لالةددغال  ،كاللج ددال  و،لمعددل،الظنددت،كدداللقيعتو،

،  ،أه،لجل، نالم ،ل جم .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.501:،)و،«المقهلل ال ،لالممعهللا »،(83)

 (،جاآ،الرج ،ب  ل .1(،)مـ124و،و2)مـ،«،بهللا  ،الم معهلل»،(84)
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ول ،أننال، ، الم ،بنال،كل ،هذا،كل و،كذا،انمع ،بنال،ال حث،كل ،النقي ،ال الل  ،

ب دد ،الم ابحدد ،»باللددل،،المعال لدد ،المددت،    عددال،المةددالآف،ا لددا   :،لهددت

،ونهللهو،أر، ؟، ، ملك،المة فو،أل،لمال،ل  أهت،ب  ،لمال،:،«ل   ،بالل  ال

أه،العلمددالل،الددذ ب،شددالآك ا،فددت، ددؤ م ،المةدد ف،:،لهنددال،نقدد آ، يمئندد ب

ا لا ت،األل ،فت،جبتو،ل ؤ م ،المة ف،ا لا ت،ال النت،فت،الج  دتو،

 ملددك،العددلع ،،ال،كذاكنمددال،أمددالزلا،للمةدد ف،ا لددا ت،ال  دد ،ل  دد ،بالل دد 

باللرعل.،ل ال،   ق،ب ب،المة ف،ل اللب،ال  ال،ا ل،ذلك،كنمدال،هد ،  اودهللل،

،ب نعمالو،لل  ،ب عاًل،لش ال.

لاهلل،ذك نال،الرم ى،المت،أصهللآهال،المدؤ م ،األخ د ،باللج  دتو،ل ،بدبس،أه،

،:نع هلل،نةعال،للمذك ل

 قدد آ،المددؤ م ،أه،الم اوددهللل،ولدد ،ب دد ،الم ابحدد ،ل  دد ،بالل دد الو،بعددهلل،»

ثل،ب ععال،لمب،أ  ،ب د ا عال،بدالل بح،المدذك آ،،لك،العلع ،الم م ال،ل  الز عال م

فت،الم وهلل،العالبوو،ه ،أ  ،مال ا،ش ًوالو، اللمدال،كالندت، قد ،ولد ،المةد ف،

ف مددال، عددم مب،الدد ج،ا لددا ت، عددئ ل  ،العدداك،ا ددل،المعددل لو،ل  عدد ،الدد ج،

،«.بع ب،خرت

ك، ةددالآف،فعددذا،هدد ،ندد ،الرمدد ىو،بق  جهددال،ل ددهلللجهال.،لكذا،كالنددت،هنددال

كلا   ، ، لمار،كجاآ عال،بعذه،الق  ج،لالحهلللجو،فعت، عدئ ل ،ودب،  اللزهدالو،

لولدد ،ه ئددال ،ال االبدد ،ال دد و  ،أه،  امدد ،ذلددك،ل ددهللاو،ف دد ، ددال،الددميالوت.،

لل ظل،ا  ماله،الةالجق،هد ،أوظدل،ال ا دالل،ولد ،صدال   و،ألند ،آا دب، دب،

،الهللاخل، ، ععل، خالجوم ،ل ،الع ب، ن .
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ا لا   ،المت، دهلل  هال،أندالس، مقد ه، ،ل خدالف ه،للعذا،ن ى،المةالآف،

ه ئد ،ل ل،الحعالبو،   ة ،كل،الح و،ول ،أه، عمرمت،فت،كدل،أ  آهدال،

لأه، عدد  ،ول عددال، عال ا عددال،بب الندد و، ددب،أمددل، ع فدد ،،آاالبمعددال،ال دد و  

الحجل، اً ،كاله،أل،  اً ال،فملما  و، ، ب،أمل،انمااع،فمد ى،باللحدلو،لهدت،

،أفمت،ب ،ه ئمعال،ال  و  ،بجل،جا .،بمنر ذ، ال،فت،كل،األ  ا ، يالل  

للعدددذا،ن دددهلل،لدددهللى،ب دددت،المم  دددل،الجددد  مت،ل ةددد ف،ايددد ،ا لدددا ت،

:،ك دهللاهمال:،ل ة ف،ف ةل،ا لا ت،بالل ح  ب،  ًا،لآام ب،أل،الممالآ  ب

وقدهلل،ب د ،:،آغ  ،أل،لوهلل،بالل  ال، ب،العم ل،لبالل   ، ب،المة ف.،لال الن د 

،بعهلل،ش ال،العلع ،ل ملجعال.

مقهلل،أه،المةالآف،ا لا   ،األخ ى،  ل،بنك،ف ةل،ا لا ت،بجدل،لأو

، ب،القاله ل،لالخ   ر،لهلل عال،  ل،ذلك.

* * * 
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)6) 

 حول اإللزام بالوعد

 دددب،ا خددد ل،الدددذ ب،شدددالآك ا،فدددت، دددؤ م ،المةددد ف،ا لدددا ت،ال دددالنت،

باللج  دت، ددب،لافقدد ا،ولد ،الم اوددهللل،ولدد ،ب د ،الم ابحدد ،المددذك آلو،للجددنعل،

،اض  ،ا لاار،بالل وهلل.،خاللر ا،ب هللل،فت

الددهللكم آ، عددب،و ددهلل، ،األ دد ب،األلددمالذ،ال ال ددث،:،ل ددب،هددؤ ل،ا خدد ل

،...،باللم كا،العاللمت،ألبحالث،ا امةالج،ا لا ت،ب ال ع ،الملك،و دهلل،العا دا

لل ماله،األشدق ،األلدمالذ،ال ال دث،بم لد و ،الرقد ،ا لدا ت، حمهلل،لالهللكم آ،

الددهللكم آ،:،م ابحدد .،لالا  ددلباللج  ددت،لكاهمددال،اددهللر،بح ًددال، دد  ،  ضدد ع،ال

ولد ،العددالل س،األلدمالذ،المعددالوهلل،بجل دد ،ال د  ع ،ب ال عدد ،ايد و،لاددهلل،شددالآك،

،باللمنالا  ،فت،المؤ م .

ل  معل،أه،فم ى،المة ف،ا لا ت،األل ،اوممهلل ،ول ، ذهب، اللدك،

 .،  ،أه، ذهب، اللك،فت،هدذه،القضد  ،باللدذا ،بفت،ا لاار،بالل وهلل،لالقضالل،

عم  هال، ب،ب  ع،الع ن ،الممن و .،فج ف،نبخذ،بمذهب، من ،ل ،   او،ألن ، 

 اللك،فت،ا لاار،بالل وهللو،فدت،ال ادت،الدذق،نم كد ،فدت،القضد  ،الخالصد ،ننردذ،

،ف عال،ا لاار،بالل وهلل؟

كه، عدبل ،لدالر،ال فدالل،بالل ودهلل،:،ل ب،مع ،أخد ى، قد  ،الدهللكم آ،األ د ب

 لف،كنمددال، معلددو،فقددهلل،بمعددال ل،المعدد«،الماللج دد ،ونددهلل»اضددالل،أل،وددهللر،لال دد ،

ل نقدل،ودب،فمداللق،ال د ع،لا  عاله،جله،وق ج،المعاللضدال و،ل نعدال،ال  د .،
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ال دال،«،الماللدك،فدت،الرمد ى،ولد ، دذهب، اللدك،فدمح،العلدت»ول ش،المعدمالل،

للعا د ،الحيدالب،«، ح   ،الجار،فت، عال ل،ا لداار»نقًا،وب،كمالب،األل .،

نرع ،،فل  ،ف عال،كلاار،ال خ «،أق،ال وهلل»،-لأ ال،العهللل،«،فةل»:، ال،نة 

ش ئاًل،اآله.،لكنمال،هت،كمال،اال ،ابب،و فد .،كخ دالآ،ودب،كن دالل،المخ د ، ع لفًدال،

ل  ل ا،ل ،بالل وهلل،بق  و،أل،وموو،أل،ه  و،أل،صدهللا و،أل،،.(85)فت،المعمق ل

والآ  و،أق،األ  آ،المت، هللخل،فدت،بدالب،المعد لف،لا  عداله،كمدال،ادال ،ابدب،

،.و ف و،جله،األ  آ،المت، معلو،باللمعالآضال و،كالل   ،  ًا،

 يلدد ب، ،خددافو،لاخملددف،فددت،لمدد ب،«،بدداللمخر ف»لال فددالل،باللعددهللل،»

و،«مدال  ،ال  د ع»:،القضالل،بعال،ول ،أآبع ،أا ا ، جالهال،ابب،آشهلل،فدت،كمدالب

،لنقلعال،ون ،غ  ،لا هلل.«،العهللل»و،لفت،كمالب،«العالآ  »لفت،كمالب،

، قضت،بعال، يلقاًل.:،فق ل،-1

، ، قضت،بعال، يلقاًل.:،لا ل،-2

كه،كالنت،ول ،ل ب،لكه،لل، هللخل،الم وهلل،بع ب،العدهللل،فدت، قضت،بعال،:،لا ل،-3

شتلو،كق لدك،أآ دهلل،أه،أ دالاو،أل،أه،اشدم ق،كدذاو،أل،أه،أاضدت،غ  دال ت،

:،فقدال ،...،وغهللًا،كل ، جاله،كذا،فبو نت،جابمكفبللرنت،كذاو،أل،أآ هلل،أه،أآكب،

نعلو،ثل،بهللا،لد ،ا دل،أه، مدالا،أل،أه،  دم ق،أل،أه، عدالف و،فداه،ذلدك، لا د ،

،  ،ب .ل قضت،ول
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 (،  ع ،المي ع ،الم الآ  ،الج  ى.212و،و1)مـ،«،فمح،العلت،الماللك»،(85)
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 قضددت،بعددال،كه،كالنددت،ولدد ،لدد ب،لجخددل،الم ودد ج،بعدد ب،العددهللل،فددت،:،لا ددل،-4

لد ،»:،له ، ذهب،ابب،القالللو،اال ،فدت،المهلللند ،(86)ه ،الم ع آ،ذاشتل،له

ول ،أه، ع ند ،فداه،بدبلف،جآهدلو،فقدال ،لد ،أه،آمًا،الم ى،و هللًا، ب،آمل،

.،لهدذا،(87)«أنال،أو نك،بدبلف،جآهدل،فالشدم ،الع دهللو،أه،ذلدك، زر،لرداه:،فاه

،لوهلل،بمع لف.

ل دب،األ  لد ،ول د و،أه،،-ال ودهلل،،-للاضح، ب، ع  دف،ابدب،و فد ،للعدهللل،

الق  ،بلالر،ال فالل،بعال،اضداللو،كنمدال، معلدو،بدب  آ،المعد لف،لا  عداله،أق،

كار،،.هـاذا ،صل ،بعق ج،المعاللضال ،كالل   .،، معلو،بب  آالم  وال و،ل ،

،ج.،األ  ب.

ذ،األ  ب،فدت،أه،ال ودهلل،الدذق،االلد ،بعدض،ل مرو،األلمالذ،األشق ،  ،األلمال

الماللج  ،بلالر،ال فالل،ب ،ج الن ،لاضالل،أنمال،ه ،ال وهلل،بان دالل،المعد لف.،أ دال،

،ال وهلل،الم الآقو،فع ،شتل، خ ،لل، هللآ،بخلهللهل.

األشددق ،فمدد ى،فضدد ل ،ال دد ع،بددهللآ، مدد لت،و ددهلل،ال اللدد ،:،ل نددالاش،ال دد ع

ذ،ب أق،شد    و،الدذق، عم الآ،ب ت،المم  ل،الج  مت،المت، ال ،ف عال،كل ،األخ

كه،كددل،لوددهلل،بدداللماار، ، حددل،  اً ددال.،ل ، حدد ر، دداً و، جدد ه،لوددهللًا،:، قدد  

لكه،هددذا، ددال،  ددعهلل،لدد ،ظدد اه ،النةدد و،الق  ن دد ،،...، لاً ددال،اضددالل،لج الندد 

،لكه،األخذ،بعذا،أ ع ،ول ،النالس،ل ض  ،المعال ا .،...،لاأل الج ث،الن    
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(،  عد ،جاآ،25و،24و،و4للق افدت،)مدـ،«،الرد لق»نرد ،الةدرح و،ل:،الم م ،العدالبو،(86)

 ك  الل،الجمب،الع ب  .

،«ال ددد ح،الج  ددد »(،جاآ،الرجددد ،ب دد ل و،لانظددد ،264و،و3)مدددـ،«،المهلللندد ،الج ددد ى»،(87)

 (.335و،و3للهللآج  ،)مـ
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 ةدددهللآهو،للعلدد ، نقددد  ،،اددد  ،ابددب،شددد    ، ،أجآق، ددال:،لاددال ،األشددق 

باللمعن ، ،باللن .،له ،غ  ، ح آ،ل ،   بو،كذ،لل، جب،ل ،أ  الع، ح آله،

، ذه  .

كمال،نالاش،الق  ،ببه،ظ اه ،اآل ال ،لاأل الج ث، هلل ،ولد ،لمد ب،ال فدالل،

ال فدالل،بالل ودهلل،لد  ،ب امدب،اضداللو،ل ،ج الند .،لكنمدال،،كل ،أه، بالل وهللو،ل ال

خمالآه،الق افدت.،لأه،النةد و،فدت،ه ، عمحب،ل ب، جالآر،األخاق.،كمال،ا

،كمب،المذاهب،ول ،وهللر،لالر،ال فالل،بالل وهلل،ج الن .

لأآى، ددب،المعددل،هنددال، نالا دد ،اضدد  ،ال وددهللو،للمدد ب،ال فددالل،بدد ،ج الندد و،

لا لاار،ب ،اضاللو،ل ال،فت،ذلك، ب،خاف.،لمال، م  ب،ول ،الم ضد ع، دب،

،نمال  ، معلو،بمعال ا ،المعلم ب،ل ال، حل،ل ال، ح ر، نعال.

 : ى بعض الجزئياترد عل

لا ددل،أه،أفّةددل،القدد  ،فددت،ال فددالل،بالل وددهللو،أ ددب،أه،أآج،ولدد ،بعددض،

ال ا  ددال ، ددب،كددار،األى،األشددق ،فقددهلل،لددب ،وددب، ةددهللآ،ادد  ،ابددب،شدد    و،

،:،لأا  ،ل 

،:، بب، ارو،فقهلل،اال «،المحل »أا ب، ةهللآ،ل ،نع ف ،ه ،

،.،(88)ال وهلل،كل ، زرو،ل قض ،ب ،ول ،ال اوهلل،ل    :،لاال ،ابب،ش    

لأ ددال،ا جوددالل،بددبه،ا لدد ،غ دد ، حدد آ،ل ،  دد بو،ألندد ،لددل، جددب،لدد ،أ  ددالع،

 ح آله، ذه  .،فعد ،اجودالل،  فد  و،ل م  دب،ول د ،آفدض،أاد ا ،مم د ،

فقعالل،الةحالب ،لالمدالبع ب،ل دب،بعدهللهل، مدب، ،أ  دالع،لعدل، قلدهلللنعل.،ل عند ،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1125:،المعبل ،آال،8)مـ،«،المحل »،(88)
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أصدحالب،،لهذا،آفض، آال،مم د ،ولمدالل،األ د ،ك ،أآبعد ،أشدخالو،فقد و،هد

ثمالن دد !،فعددل، لمددار،:،ب،المم  ودد ،وددب،أهددل،العددن !،لكذا،  لددعنال،النددالالمددذاه

،ال  ع،األشق ،هذه،النم   ،ل ق لعال؟، ،أ عب،ذلك.

لاار،بالل ودهلل،أ عد ،ولد ،ولد ،اد  ،ال د ع،بدهللآ،بدبه،األخدذ،بدال لأ ال،الد ج،

ببه،اخماف،العلمالل، ،   ا،لندال،األخدذ،بمدال،هد ،،-النالس،ل ض  ،المعال ا ،

فرددت،هددذا،الدد ج،نظدد و،أله،،...،بددل،بمددال،هدد ،أآمددح،جلدد ًا،أ عدد ، ددب،أادد العلو،

 قالآبعدال، جد ه،األخدذ،بالأل عد ، دب،ج  دل،المقة ج،أن ،وندهلل، جدالفؤ،األجلد ،أل،

المدد م ح،أله،ال دد  ع ،  نالهددال،ولدد ،ال عدد ،لآفدد ،الحدد او،لخة ًصددال،فددت،

أ  آ،المعال ا .،لاهلل، بخذ،ا نعاله،بالأل   ،فت،خالص ،نرعد .،أ دال،أذا،أفمد ،

هددذه،ع،الم عدد  .،للعدذا،أثد ،وددب،ولمال ندال،فدت،  ددل،هدذه،القضدال ال،للعمد ر،فل د ا

ا ندت،باللم عد  ،،ظظدجهذا،أآفو،باللنالس.،ول ،أه،فم ى،ال  ع،بهللآ،:،الع الآل

هددذا،أ عدد ،ولدد ،النددالس،ل ضدد  ،:، عندد ، خدد ،لددل، ددذك ه،المعقددبو،فقددهلل،االلددت

،المعال ا ،فا، ن غت،أه، رةل،المعن ،األخ  ،وب،األل .

 : أدلة اإللزام بالوعد

لأك  ، ال،أث  ، ب،كار،كاله،   ،ونةد ،ال ودهلل،لا لداار،بد و،لعدذا،كداله،

،:فت، الم ،كل ، ا هلل، ب،الم ل  ،لا  ضالح،لحق قم و،فبا  

كه،الددذق،أآمحدد ،أه،ال فددالل،بالل وددهلل،لامددب،ج الندد و،فعددذا،هدد ،الظدداله ، ددب،

،نة و،الق  ه،لالعن ،لكه،خاللف،فت،ذلك،المخاللر ه.

د ۡيح  ۡ}:،فرت،الق  ه، ق  ، ، عدالل ،-1 حيُّهح ۡأ تحَُٰدفنح ۡتحف  د ّۡلح ۡمح ِلد حۡتحيُفلُدفنح نُدفاۡل امح ۡءح 2ۡٱلَدِبينح

يۡ  ۡمح تحَُٰددفنۡحكحبُدد ح ۡتحف  دد ّۡلح مح ٱلَلِۡأحنۡتحيُفلُددفاۡل .،لال وددهلل،كذا،كدداله،[3و،2:،]الةددف،{طًدد ِۡعندد ۡح
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أخلف،ا  ،لل، رعل،ف لار،أه، ج ه،كدذباًل، ح ً دال.،لأه، حد ر،كخداف،ال ودهلل،

،.(89) يلقاًل

يۡ }  ،الج  م ،كه،و الآل،اآل،بل ۡمح ٱلَلِۡكحبُ ح  هلل ،ول ،أن ،ك   لو،لل  ،،{طً ِۡعن ۡح

،   ج،  ار.

نحدهُۥۡيحأحعۡ }:،لاهلل،ذر، ،بعض،المنالفق ب،بق ل ،-2 يحف  ِمۡيحَٰ  ۡيحدف  ۡإِلحدى  ۡنِفح ٗق ۡيِد ۡقَُُٰدفبِِه   يحبحُه  

أحخۡ  ِببُفنۡحبِمح ۡ  يحك  بِمح ۡكح نُفاۡل عح ُو ُۡوح مح ۡوح ٱلَلۡح ،.[77:،لم ب ]ا،{َٰحفُفاۡل

لاآل  ، ر هلل،أه،نرالاعل،بع ب،كخافعل،لودهللهل، د ، .،ل  دل،ذلدك،كخداف،

ال وهلل،  ،النالسو،كذ، ،فد ق،فدت،أصدل،الح  د ،بد ب،األ د  ب.،كمدال،أه،نجدث،

،الععهلل، ح ر،ل ال،كاله،  ، ،أر،  ،النالس.

لاهلل،أنج ،الق  ه،شهللل،المغرالآ،المؤ ن ب،للم  ك ب، عمدال، جدب،اد ابمعل.،فقدال ،،-3

ِۡوۡح}:،الل  ع ِۡلَٰنَبِ   ِلد ۡمح ۡكح نح أُول اۡل د نُف  ۡكح لحدف  ۡوح دِ ِكِنح ُمش  ِلَٰ  ِفُ واۡل طحغ  أحنۡيحس  اۡل نُف  امح ۡءح ٱلَِبينح

ِ ۡمح ۡتحبحۡ ِۡمۢنۡبحت  بحى  ۡلحُه ۡ قُ   ِحِ َِِۡنح جح ُبۡٱل  حح  ۡأحص  ،.[113:،]الم ب ،{ۡأحنَُه  

ِفدوۡح}:،لهنال، ل ح،للمؤ ن ب،اةد ،الدمغرالآ،كبد اه ل،ألب د  ۡٱغ  ۡإِنَدهُۥۡكحد نح ِِۡلحبِد     

ۡٱلَض  ل ِِنۡح ك ف، مرو،هذا،  ،هذا،ا نجالآ،ال دهلل هلل؟،هندال، قد  ،،[86:،]ال دع ال،{ِمنح

ۡ}:، ، عالل  مح ۡكح نح عح حهح ۡ وح ۡوح ِع حة  ِهِ حِِۡلحبِِِهۡإَِّلۡعحنَۡمف  فح ُرۡإِب  ح  طِغ  ۡلحدهُۡٱس  َنح ۡۥ إِيَ  ُۡيحَٰحَم ۡتحبِح

ۡ ِۡأحنَهُۥۡعح ُو   َ ِمنۡ لل ِ ،.[114:،]الم ب ،{هُۡۡتحبحَ أۡح

فِۡسحأحسۡ }فجاله،وذآ،كب اه ل،لوهلله،العالبو،ألب  ، ب ِ  ۡ طحغ  ۡرح د ُ ۡلحكح ِفِ ٗ ۡبِ ۡحح ،{ۡإِنَهُۥۡكح نح

،.[47:،]   ل
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 (.20و،و4)مـ«،الر لق»،(89)
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فل ،كاله،ال فالل،بالل وهلل،   ج،أ  ، عمحب، ال،أآ جب، ب،أمل ،ا لدمغرالآ،

،لم  ك،ضال ، ب،أصحالب،ال ح ل.

بالل ودهلل،كداله،لام ًدال،فدت،شد ع،كبد اه ل.،لشد ع، دب،،لعل،ال فالل:،ل ، قال 

الةددح ح،أه،شدد ع، ددب،ا لنددال،شدد ع،لنددال، ددال،لددل،:،ا لنددال،لدد  ،شدد ع،لنددال.،لنقدد  

ۡثُدَ ۡأحو ۡ}:، نعخ ،ش ونال،لبخالص ،أه، ، عدالل ،ادال ،ل لد ل  ۡأحِنۡٱتَبِد   دكح  ِ إِلح نحد ۡ   ِ حح

هِۡ إِب  ح  نِِٗف ِمََٰ ۡح ،.[123:،]النحل،{ِ حۡحح

 ه، ،وب،ال  ياله،  ب،  مع ،بمب،ا  عد ، دب،الغدالل ب،فدت، ؤكهلل،هذا، ال،ذك،-4

طُكُ ۡ إَِنۡ}:،النددالآ،  ددث، قدد   َٰحف  حخ  ۡيحددأ دد تُّكُ   عح وح ِۡوح ددق  حح
ٱل  دد ۡح ع  ۡوح دد حكُ   عح وح :،]كبدد اه ل،{ٱلَلۡح

22].،

لهنال،ذك ،فت، ع  ،الذر،لل د ياله،ل ابد .،فلد ،كداله،كخداف،ال ودهلل، ،

،لل، جب،لذر،ال  ياله،ب ، عن . عهللل،أه، ج ه، ج لًهال،أل،خاف،األلل و،

آلال الهنا م  »:،لفت،الحهلل ث،الةح ح،الممرو،ول د ، دب،آلا د ،أبدت،ه  د ل،-5

،.(90)«إذا حدث م ب  وإذا وند أه ف  وإذا ا  هن ه  : ثعث

وإ  صاا   وصاا ا      آلاال الهناا م  ثااعث»:،لفددت،بعددض،آلا ددال ، عددلل

،.«وزنإ أنه اس إ

أرباع اان مان »:، هلل، ،بب،وم للفت،الحهلل ث،الةح ح،آلخ ، ب،آلا  ،و،-6

ميه م   ان مقً  ه لًص  وان م نا  مياه هصا ل اانهن م نا  مياه هصا ل 
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فدت،كمدالب،ا  مداله.،بدالب،، عدلله،ال خالآق،فت،كمالب،ا  مداله.،بدالب،وا د ،المندالفوو،لآلا،(90)

 .خةال ،المنالفو
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إذا حدث م ب  وإذا وناد أه اف  وإذا ن  اد      ان النف ق ح ا لدنه 

،.(91)«  وإذا ه صإ مجكغدر

صدل ، ،أه،الن ت،،: هلل ث،وال   «،ا لمق ا »لذك ،ال خالآق،فت،كمالب،،-7

لالمغد ر،«،أق،ا ثدل»عدمع ذ،فدت،صدا  ،ك  دً ا، دب،المدبثل،كاله، ،ول  ،لللل

:،فقدال ،آل  ، و، ال،أك  ، ال، عدمع ذ، دب،المغد ر؟!  ال:،فق ل،ل «،أق،الهلل ب»

.،(92)«حاادث مفاا ب  وونااد مااعه ف«،أق،الددمهللاه»،إ  الكجاال إذا غااك »

ا لدددمهللان ،  ددد ه،كلددد ،المعةددد  ،باللجدددذب،فدددت،الحدددهلل ثو،،-ل عنددد ،هدددذا،أه،

،لالخلف،فت،ال وهلل.

،لهنالك،أجل ،أخ ى،لنذك هال،ف مال،ننقل ،وب،الغاالت،لال خالآق،لابب،الق ل.،-8

،-لالظاله ، ب،هذه،األجل ،أه،ال وهلل،ل ال،كاله،بةل ،لبد و،أر،بغ د ،ذلدك،

لامب،ال فالل،ب .،كذ،لل، ر ق،النة و،ب ب،لوهلل،للوهلل.،لهذا، دال،آلق،ودب،

ت،بد ،ال ودهلل،كلد ، زرو،ل قضد:،ابب،ش    ،ف مال،نقل ،ون ،ابب، ار،  ث،اال 

،.(93)ال وهللو،ل    ول ،

لكذا،كدداله،كددل،هددذا،المحددذ  ، ددب،كخدداف،ال وددهلل، مدد ،وددهلل، ددب،وا ددال ،

النرالقو،لك هللى،خةالل ،األلالل  و،فعذا، ب،أظع ،األجل ،ول ،   م .،للعدذا،

 دددب، فدددال ،اللعدددالهو،لهدددت،ك دددهللى،«،ك  ال ددد »ا  دددالر،الغاالدددت،فدددت،معلددد ،

،«.المعلجال »
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وإذا ونااد »أ ًضددال،للجددب،لضدد ، جدداله،،ال خددالآقفددت،ال ددالب،المددذك آو،لآلاه،، عددللآلاه،،(91)

،.«وإذا ا  هن ه  »،:ممل ،«أه ف

 «. ب،المعالذ، ب،الهلل ب»،بالب،«ا لمق ا »كمالب،«،ال خالآقصح ح،»،(92)

 (.1125و، عبل ،8)مـ،«،المحل »،(93)
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 «:إحيائه»رأي اإلمام الغزالي في 

فدداه،»ال وددهلل،الجددالذب،:،اآلفدد ،ال الل دد ،و دد :، ، عددهللج، فددال ،اللعددالهاددال ،لهدد

اللعدداله،لدد الق،كلدد ،ال وددهللو،ثددل،الددنر ،آبمددال، ، عددمح،بالل فددالل،ف ةدد  ،ال وددهلل،

د ۡ}:،ادال ، ، عدالل ،...،خلراًلو،لذلك، ب،ك الآا ،النردالق حيُّهح يُدفاۡليح  أ أحو  اۡل نُدف  امح ۡءح ٱلَدِبينح

ُِۡ تُيُف ،.[1:،]المال هللل،{بِٱل 

:،، عدالل ،ولد ،ن  د ،ألدمالو ل،لعد ،فدت،كمالبد ،العا دا،فقدال لاهلل،أثند ، 

ع  ِۡإِنَهُۡ} فح ۡٱل  قح ُِ ۡصح  ،.[54:،]   ل،{ۥۡكح نح

كند ،كدداله،خيدب،كلدّ ،ابنمددت،:،للمدال، ضد  ،و ددهلل، ،بدب،ومد ،ال فددالل،ادال 

آمل، ب،ا  ش،لكاله،كل  ، نت،ش  ،ال ودهللو،فد  ، ،ألقد ، ،ب لدث،النردالق.،

،أشعهللكل،أنت،اهلل،زلمم ،ابنمت.

،.كه،شالل، و،له ،األلل :،لكاله،ابب، عع ج، ، عهلل،لوهللًا،ك ،ل ق  

ثل،كذا،فعل،  ،ذلك،ال ار،فت،ال وهللو،فا،بهلل، ب،ال فاللو،ك ،أه، معذآو،فاه،

:،كاله،ونهلل،ال وهلل،والزً ال،ول ،أه، ، ردتو،فعدذا،هد ،النردالق.،لادال ،أبد ،ه  د ل

م   وإ  صا   ثعث ان من مياه مهاو انا »:،صل ، ،ول  ،للللاال ،الن ت،

آضدت، ،الحدهلل ث.،لادال ،و دهلل، ،بدب،ومد ل،،«    وص ا وزنإ أنه اسا إ

 ما   ان مقًا أربع ان من ميه »،:صل ، ،ول  ،لللل،اال ،آل  ، :،بونع

،...،(94)الحهلل ث «   
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  دل،«،أق،ال ودهلل»الد اق،»«،العدهللل،وي د »:،ذك ،ا  الر،الغاالت،هنال،بعض،أ الج دث،  دل،(94)

  كنالهددال،لضدددعف،ألدددالن هللهالو،لاكمرددالل،بةددد  ح،القددد  هو،،...،لغ  همدددال«،الددهلل ب،أل،أفضدددل

 لصح ح،العن .
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ا، نددا ،ولد ،وددار،الخلدف،أل، دد ك،ال فددالل، دب،غ دد ،ودذآو،فب ددال، ددب،ذلهد

ل فدالل،لدل، جدب، نالفقًدالو،لكه،مد ى،ول ،ال فالل،فعدّب،لد ،ودذآ، نعد ، دب،ا،روا

ول  ، ال،ه ،ص آل،النرالقو،للجب، ن غت،أه، حم ز، ب،ص آل،النرالق،أ ًضدالو،

كمال، حم ز، ب، ق قم و،ل ، ن غت،أه،  عل،نرع ، عذلًآا، ب،غ  ،ض لآل،

،..،اهـ(95) المال

 :رأي جماعة من السلف في وجوب الوفاء بالوعد

آأق،ممل ، دب،العدلف، مدب، د ى،«،صح ح »لذك ،ا  الر،ال خالآق،فت،

،«الةددح ح» ددب،«،ال ددعالجا »لمدد ب،كن ددالز،ال وددهللو،فقددهلل، دد مل،فددت،كمددالب،

أق،أ دد ،بدد .،،ال ةدد قلفعلدد ،الحعددب،:،اددال «،بددالب، ددب،أ دد ،بان ددالز،ال وددهلل»

د ِۡ}لذك ،اآل  ،الج  مد ، ع  فح ۡٱل  قح ُِ د  ۡصح ۡإِنَدهُۥۡكحد نح ِتِ ح  دمح  دِبۡإِس  ِكطح  ۡيِد ۡٱل  ُكد   ٱذ  :،] د  ل،{وح

54].،

لهد ،لدع هلل،بدب،ومد ل،بدب،األشد عو،االضدت،»لاضد ،ابدب،األشد ع،،:اال 

،«الج فدد ،فددت،ز دداله،ك ددالآل،خاللددهلل،القعدد ق،ولدد ،العدد اق،لذلددك،بعددهلل،المال دد 

آأ دت،:،.،ادال ،أبد ،و دهلل، ،ال خدالآقبب،منهللبذلك،وب،لم ل،بالل وهللو،لذك ،

أق،الذق،ذك ه،» حم ،بحهلل ث،ابب،أش ع،،  ،ابب،آاه  هكلحالق،بب،كب اه ل،

،«.وب،لم ل

ال خالآق،فت،ال دالب،أآبعد ،أ الج دث،للهلل لد ،ولد ،لمد ب،ا ن دالزو،،لذك 

لمددال، ددال ،الن ددت،»:،ل ددهلل ث،مددالب ،و«    آلاال الهناا م  ثااعث»،: ددهلل ث:، نعددال

فقدال ،،ومالل،أبال،بج ، ال ، ب،ا دل،العدال،بدب،الحضد  ت،صل ، ،ول  ،لللل
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 .ب  ل ،-(، .،جاآ،المع ف ،13و،132:،3)مـ،«،ك  الل،ول ر،الهلل ب»،(95)
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ج دبو،أل،كالندت،لد ،ا لد ،،صل ، ،ول  ،لللل ب،كاله،ل ،ول ،الن ت،:،أب ،بج 

،«.هللل،فل ب نالو

كن دالز،ال ودهلل، دب  آ،بد ، ندهلللب،:،ا  ،المعلّدب«،الرمح»لنقل،الحالفج،فت،

كل  ،ونهلل،ال م  و،لل  ،بر  و،  رالاعل،ول ،أه،الم ود ج، ، ضدالآب،بمدال،

،لوهلل،ب ،  ،الغ  الل.،اهـ.

لنقل،ا ممالع،فت،ذلك، د جلجو،فداه،الخداف،  دع آو،لجدب،:،اال ،الحالفج

،القال ل،ب ،ال ل.

،أمل، ب،اال ،ب ،وم ،بب،و هلل،العا ا.:،ل  ،لابب،الع بتلاال ،ابب،و هلل،ا

كه،اآ   ،ال وهلل،بع ب،لمدب،ال فدالل،بد و،لك ،فداو،:،لوب،بعض،الماللج  

، الاو،للك،كذاو،فمالا،بذلكو،لمب،ال فالل،ب .:،ل ب،اال ،آلخ 

،هل، ملك،باللق ض،أل،ا ل ؟:،لخ ا،بعضعل،الخاف،ول ،أه،الع  

،«األذكدالآ»فدت،كشدجال  ،ولد ،، ،آ مد ،لا أ ،بخ ،أبت،:،اال ،الحالفج

يۡ }:، عنت،ا ل ، عالل :،للت، ذك ،م اباًل،وب،اآل  :،للن لق ۡمح ٱلَلِۡأحنۡكحبُد ح طًد ِۡعند ۡح

ۡتحفۡ  دد ّۡلح مح لالهلل لدد ،:،اددال ،«آلاال الهناا م »ل ددهلل ث،،.[3:،الةددف]،{تحَُٰددفنۡحتحيُفلُددفاۡل

لل مددد ب، نعدددال،ا  ددد و،فج دددف، ملددد ه،ولددد ،ك اهددد ،المنا ددد ، ددد ،ال و دددهلل،

،اهـ.،!؟(96)ال هلل هلل
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فدمح،»ل،و« دب،أ د ،بان دالز،ال ودهلل»بدالب،«،ال دعالجا »كمدالب،«،صح ح،ال خالآق»:،انظ ،(96)

  ةير ،الحل ت.،.(، 219،-،217:،6)مـ،«،ال الآق



 87 بيع المرابحة لآلمر بالشراء كما تجريه المصارف اإلسالمية

 دهلل ،ولد ،أند ،،(97)«كوار،المد اع ب»لصن  ،المحقو،ابب،الق ل،فت،كمالب ،

لمدد ب،ال فددالل،بالل وددهلل.،فقددهلل،نظددل،العقدد ج،لالععدد ج،لال دد ل ،، مددب، دد ى

لال و ج،ال امب،ال فالل،بعدال،كلعدال،فدت،لدلك،لا دهللو،للد ج،النةد و،الهللالد ،

لعقدهلل،ول ،لالر،ال فالل،بالل ودهللو، د ،النةد و،الهللالد ،ولد ،لمد ب،ال فدالل،بال

،لباللععهلل،لبالل   و،كلعال،ل ال.

حيُّهح ۡ}:،فذك ،ا  ، ، عالل  تحَُٰدفنۡحيح  أ ۡتحف  د ّۡلح ۡمح ِلد حۡتحيُفلُدفنح نُفاۡل امح ۡءح :،]الةدف،{ٱلَِبينح

لأ الج ددث،،...،لذكدد ،صددحالح،األ الج ددث،فددت،وا ددال ،المنددالفو،لخةددالل ،.[2

،أخ ى.

،لزاج،ول ،ذلك،أ الج ث،أخ ى، معلو،بالل وهلل،خالص .

جومندت،أ دت،:،ودب،و دهلل، ،بدب،ودال  ،ادال ،«ب،أبدت،جالجلدن»  ل، دال،فدت،

 عدال ،أويدكو،:،االوهلل،فت،ب معالو،فقاللدت،صل ، ،ول  ،لللل  ً ال،لآل  ، ،

:،فقاللدت،و« ر ت أ  كعطياهأاا  »:،صل ، ،ول د ،للدللفقال ،لعال،آل  ، ،

أااا  أناا  لااو لااإ »:،صددل ، ،ول دد ،للددللأوي دد ، مددً او،فقددال ،لعددال،آلدد  ، ،

،.«ليمً  م ك  ن ي  م بلكعطيه 

أه،آلدد  ، ،:،ثنددال،ه ددالر،بددب،لددعهلل،وددب،ز ددهلل،ابددب،ألددلل:،لاددال ،ابددب،لهددب

:،اددال ،ابددب،لهددب،(98)«وأي الهااؤان واجاا »:،اددال ،صددل ، ،ول دد ،للددلل

صل ، ،ول د ،لأخ  نت،كلمالو ل،بب،و ال ،وب،أبت،كلحالق،أه،آل  ، ،
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 (.388،-،386و،و1)مـ،،(97)

العدهللل،المضدم ن .،لالحدهلل ث،:،ال وهللو،أل،المع  ض،باللعهللل، ب،غ  ، ة  حو،لا ل:،ال اق،(98)

،  لل.
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رث بينا  وبيناه ندس وكخ فه  ما  ذلا  لاوه ك وال كعد أ»:،كاله، ق  ،لللل

،.«نداوس

لأخ  ندت،الل دث،بدب،لدعهلل،ودب،وق دل،بدب،خاللدهللو،ودب،ابدب،:،اال ،ابب،لهدب

: ان ب ل لصك »:،اال ،صل ، ،ول  ،للللشعالب،وب،أبت،ه   ل،أه،الن ت،

،.«كع ل    ا ل   ثإ لإ لعطه ليمً   مه  م بل

 ب، هلل ث،ك   ،بب،و هلل، ،بب،ز دهلل،بدب،ومد ل،بدب،ود ف،،«العنب»لفت،

لل ،شالههلل، دب، دهلل ث،،«الهؤانو  نند لكوطهإ»:،ب،مهلله،  فع وب،أب  ،و

النا   »:، حمهلل،بدب،و دهلل،الد  مب،ال  لمدالنت،ودب،أب د ،ودب،ابدب،ومد ،  فعد 

لل عت،العمهللل،ول ،هذ ب،الحهلل   ب،بل،ول ،،«ن ا لكوطهإ ا  وام  الى 

، ال، قهللر.

أ دال،:،لأمالب،ابب،الق ل،ومال،فت،بعض،هذه،األ الج ث، ب،مع ،العنهللو،فقدال 

ضدددعال، دددب،معددد ،العدددنهللو،فددا، قدددهللح،فدددت،لدددال  هالو،ل ، منددد ، دددب،ضددعف،بع

،.(99)ا لم عالج،باللضع ف،كه،لل، جب،ومهللل

 : نقل العالمة الزبيدي

اخملدف،»:،«لودهلل»فت، دالجل،،«ش ح،القال  س»فت،لاال ،العا  ،الاب هللق،

،هل،ه ،لامب،أل،لن ؟،أا ا .:،فت، جل،ال فالل،بالل وهلل

ل،بالل ودهللو،ل حد  ل،الخلدف،لأك  ،العلمالل،ولد ،لمد ب،ال فدال:،اال ،ش خنال

كخداف،ال ودهلل، دب،أخداق،:،ف  .،لكالنت،العد ب، عدمع   ،ل عدمق ح و،لادالل ا

،.ال فالل،لن و،لا خاف، ج لهو،لالم جل ،بعض،العلمالل:،ال غهلل.،لا ل
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 (.388،-،386و،و1)مـ،«،كوار،الم اع ب»،(99)
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لخلدف،ال ودهلل،كدذب،:،لاال ،القالضت،أب ،بجد ،بدب،الع بدت،بعدهلل،لد ج،كدار

،لنرالق،لكه،ال،فع ، عة  .

الممدالس،العدعهلل،فدت،»فدت،ذلدك،آلدالل ،لدمالهال،،لاهلل،ألف،الحالفج،العخاللق»

،هـ،كار،الاب هللق.ا،.(100)«مم ،ف عال،فبلو «،ال فالل،بالل وهلل

الدذق،»لكذا،كاله،ال ودهلل،لاأل د ،بان دالزهو،ادال ،بد ،  دل،و دهلل، ،بدب،ومد ،

ل  دل،«،زلا،ابنم ،لل،صهللآ، ن ،ش  ،لوهلل،ل و، م ، ،لق ، ،ب لدث،النردالق!

بدب،و دهلل،العا دا، دب،المدالبع بو،لم ل،بب،مندهللب، دب،الةدحالب و،ل  دل،ومد ،

لهدد ، عدددهلللج، ددب،الخلردددالل،ال اشدددهلل ب،المعددهلل  ب،الدددذ ب، عددض،ولددد ،لدددنمعل،

ابددب،األشدد ع،:،لالحعددب،ال ةدد ق،ا  ددالر،الم ددع آ.،ل ددب،بعددهللهلباللن امددذو،

.،«ال قدال »و،لذك ه،ابب،  اله،فت،«صح ح »الذق،اومهلل،ال خالآق،بذك ه،فت،

،...،(101)«ل،القدالآئومدهلل»  دع آ، عد ف،الندالسو،كمدال،فدت،:،لاال ،ابب، عد ب

لابب،ش    ،الرق  ،ال ق ،العالبهللو،لكلحالق،بب،آاه   و،شد ع،ال خدالآقو،لأ دهلل،

 حمددهلل،بددب،كلددمالو ل،:،لأ  دد ،المددؤ ن ب،فددت،الحددهلل ث،...،أ مدد ،الحددهلل ث،لالرقدد 

،...،و،كمدددال،  دددهللل، دددب،  مممددد ،لل دددالب،لودددهللر،ذكددد ه،الددد أق،اآلخددد ال خدددالآق

 دال،هد ، عد لف، دب، دذهب،بال ضالف ،كل ، ال،نقلناله،وب،العا  ،ابب،القد لو،ل

ا  الر، اللك،لبعض،أصحالب و،لخة ًصال،ف مال،كاله،ل ،ل ب،لجخل،الم و ج،

آ مد ،فل  ،القال ل،ب ،كذه،ال ًاو،كمال،اال ،الحالفج،،...، ب،أمل ،فت،نرق ،لكلر 

أه،أك د ،العلمدالل،ولدد ،:،.،بدل،لعدل،الةدح ح، دال،نقلد ،الاب ددهللق،ودب،شد خ  ،

، .لم ب،ال فالل،بالل وهللو،ل ح  ل،الخلف،ف 
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 «.لوهلل» الجل،،«ش ح،القال  س، الا،الع لس»،(100)

 (.258و،و13للع نت،)مـ،«،ومهللل،القالآئ»،(101)
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لبعذا،ن ى،أه،نع  ،الق  ،بال لاار،بالل وهلل،كل ،بعض،الماللج  ،أل،كل ،ابب،

،ش    ،فق ،ف  ، قة  ،ك   ،فت،ا لمقةالل.

 : وقفات ثالث

،:،بعهلل،ال  اله،العالبوو، ن غت،لنال،أه،نقف،لارال ،ثاثاًل

فددت،شدد عال ،النددالف ب،لإللدداار،بالل وددهللو،ل ددال،اوممددهلللا،ول دد ، ددب،،:اةولااا

،المة   ،بالل م ب،لا لاار.نة وو،  ،لض ح،األجل ،

ف مال،ا ل، ب،المر ا ،ب ب،العدهللل،بداللمع لف،لالةدل و،لال ودهلل،فدت،،:الث نيل

أ ددد آ،المعدددال ا ،لالمعاللضدددال و،لأه،ال ودددهلل،فدددت،األللددد ،هددد ،الدددذق،ا دددل،

،ب م ب و،أ ال،فت،ال الن  ،فا.

فت،المر ا ،ب ب، ال،هد ،لامدب،ج الند و،أق،بد ب،المد ل،لآبد و،ل دال،،:الث لثل

و،بمعن ،أه، ب، و،للت،األ د ،أل،القالضدت،أه، مدهللخل،ف د ،ه ،لامب،اضالل

،ل لار،ب .

 لمدداار،بدد ،لامددب، ددب،كنمددال،نعددلل،أه،ال فددالل،بالل وددهلل،لا:،فقددهلل،اددال ، ددب،اددال 

النال  دد ،الهلل ن دد ،لاألخاا دد و،للجددب، ، ددو،للعددلي ،القضددال   ،أل،المقن ن دد ،أل،

كه،ن دب،ودب،المنر ذ  ،فت،المهللخل،لإللاار،ب و،أل،المعالا  ،ولد ،ا خدا ،بد .،ل

،ذلك، ب،األض اآ،لالخعال  ، ال، ،  ضاله، ،ل ،آل ل ،ل ،المؤ ن ه.

،للننالاش،هذه،النقال ،ال اث،بغ  ، ي  ل.



 91 بيع المرابحة لآلمر بالشراء كما تجريه المصارف اإلسالمية

 : شبهات النافين لوجوب الوفاء بالوعد

لددل،أمددهلل،جلدد ًا، قنعًددال، قدداللر،األجلدد ،الج  دد ل،المؤ ددهللل،للقدد  ،ب مدد ب،ال فددالل،

الرقعداللو،أكمردت، نعدال،بمدال،بالل وهلل.،للجب،هندالك،بعدض،شد عال ،ذك هدال،بعدض،

 ب،أ الج ث،والآ ،بعال،النة و،الهللال ،ول ، حد  ل،،الق افتذك ه،العا  ،

خلف،ال وهللو،لهت،أ الج ث، ، ق ى،ول ، عالآضد ،هدذه،النةد وو، ، دب،

،نال   ،ث   عالو،ل ، ب،نال   ،ج لمعال.

،:،فقهلل،ذك ،هنال

:،لصدل ، ،ول د ،للدلاال ،آمدل،ل لد  ، ،:،«الم  ب» هلل ث،،:أولهه 

فقدال ، دال،.،«ال هياك ما  الفا ب»:،صل ، ،ول د ،للدللأكذب،   أ ت؟،فقال ،

،.«ال جن ح ن ي »:،لع آل  ، و،أفبوهللهال،لأا  ،لعال؟،فقال ،

فمنع ، ب،الجذب،الممعلو،باللمعمق لو،فاه،آضال،النعدالل،كنمدال، حةدل،:،اال 

أه،كخداف،:،أ دهللهمال:،ب ،لنردت،ال ندالح،ولد ،ال ودهللو،لهد ، دهلل ،ولد ،أ د  ب

أه،كخاف،ال وهلل، ، د ا،:، ، عم ،كذباًل،ل عل ،اع ل،الجذب،لثالن عمال،ال وهلل

،هـ.ا،.(102)ف  

 خد   ،»لالحهلل ث، ب،نال   ،لنهلله،غ  ،ثالبدتو،ادال ،الحدالفج،الع اادت،فدت،

،:،،«ا   الل

 ددب،آلا دد ،صددر اه،بددب،لددل ل،وددب،«،الممع ددهلل»أخ مدد ،ابددب،و ددهلل،ال دد ،فددت،

،ويالل،بب، عالآ،  لًا.،
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 (.21و،و4)مـ،«،الر لق»،(102)
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لدددل ل، عضدددًا، دددب،غ ددد ،ذكددد ،،ودددب،صدددر اه،بدددب«،الم  دددب»لهددد ،فدددت،

،هـ.ا،.(103)ويالل

فددت،لأ ددال، ددب،نال  دد ،الهلل لدد و،فقددهلل،نددالاش،العا دد ،ابددب،ال ددال ،الق افددت،

 حعدب،ال مد ع،«،األ د ،األل » نالا  ،م دهللل،فدت،،.«لق رالول ،،م  الش »

،.(104)كل عال.،للل،أذك هال،خ   ،ا  الل 

غ د ،أ ال،األ  ،ال النتو،له ،أه،كخداف،ال ودهلل، ، د ا،ف د ، يلقًدالو،فعد ،

 علّلو،أله،الحدهلل ث،مدالل،فدت،وااد ،ال مدل،بال  أ د و،ل دب، د و،ال دالآع،

ولدد ،جلار،المدد جل،بدد ب،الددالم ب،أه،آخدد ،لعمددال، ددال،لددل، دد خ ،لغ  همددالو،

 دب،الجدذب،كمدال،أمدالز،فدت،الحد ب،لا صداح،بد ب،الندالسو،لادهلل،،فبمالز،شد ئاًل

أنعددال،لددل،:،وددب،أر،كل دد ر،بنددت،وق دد «،صددح ح »آلى،ذلددك،ا  ددالر، عددلل،فددت،

:، د خ ،فدت،شدتل، مدال، قد  ،الندالس،صل ، ،ول  ،لللل  ، ، عم ،آل

الح بو،لا صاح،ب ب،النالسو،ل هلل ث،ال مل،ا  أ د ،:،كذبو،ك ،فت،ثاث

،.(105)ل هلل ث،الم أل،زلمعال

،:،اال ،الن لق،فت،ش ح،الحهلل ث

، ،خاف،فت،م از،الجذب،فت،هذه،الة آل.:،اال ،القالضت

، ال،ه ؟،:لاخملر ا،فت،الم اج،باللجذب،الم الح،ف عال
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جاآ،المع فدد و،،.(، 137و،و3)مددـ،«،ا   ددالل» خدد   ،الع ااددت،فددت، الشدد  ،:،انظدد ،(103)

 ب  ل .

 (.22و،21و،و4)مـ،«،  اش  ل،الر لق»انظ ،،(104)

بدالب، حد  ل،الجدذب،لب داله، دال،  دالح، ند .،:،كمدالب،ال د ،لالةدل «، ح، عدللصدح»:،انظ ،(105)

 (.2605)، هلل ث
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هدد ،ولدد ،ك اادد و،لأمددالزلا،ادد  ، ددال،لددل، جددب،فددت،هددذه،:،فقاللددت، ال ردد 

،.للمةلح ،الم اض 

الم آ  ،لالدمعمال ،:، ال،مالل، ب،ا بال  ،فت،هذاو،الم اج،ب :،لاال ، خ له

المعالآ ضو، ،ص  ح،الجذبو،  ل،أه، عهلل،زلمم ،أه، حعب،كل عال،ل جع هال،

بجلمددال ، حمملدد ، رعددل،كه،اددهللآ، ،ذلددكو،ل الصددل ،أه، ددب ت،:،كددذاو،ل ندد ق

،هـ..،ا(106)المخال ب، نعال، ال، ي ب،ال  

لبعذا،نم  ب،أه،العاا ،ب ب،الالم ب،هنال،  لد ،ف عدالو،ل ، قد  ،الق افدت،

ل ،غ  ه،هنال،ببه،الم خ  ،فت،بعض،الجذب،هنال، عندت،أه،الجدذب، ، د ا،

،ف  ،با اق.

مإ إذا وناد أحاد»:،لثالنت، ال،المهلل ،ب ،الق افدت،هندال،هد ، دهلل ث،أبدت،جالج

،.(107)«أه ا  وان ني ه أ  لف  م إ لف  مع ل ي ن يه

 إذا وناد الكجال أها ا واان ني اه»:،بلردج«،لنب،أبت،جالج»لالحهلل ث،فت،

،.(108)«لجئ ل هيع   مع إثإ ن يه ولإ لف  أ 

وب،«، خمة ه»لالحهلل ث،لجت،ول  ،أب ،جالجو،للجب،ذك ،المنذآق،فت،

«،ب ،النعماله،لأب ،لاالوأ»أبت، ال ل،ال ازق،أه،فت،لنهلله،آال  ب،  ع ل ب،

ل ،:، ددهلل ث،غ  ددب،للدد  ،كلددنالجه،بدداللق ق.،اددال :،لكددذا،آلاه،الم  ددذق،لاددال 

،.(109) ع ف،أب ،النعماله،لأب ،لاالو،لهمال،  ع  ه
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 (، .،ال عب.465و،464و،و5)مـ،«،ش ح،الن لق،ول ، علل»،(106)

،(.22و،و4)مـ،،«الر لق»،(107)

 (.4995)،ب ال«،العنب»الحهلل ث،فت،(،108)

 .الم  ذق(، ب،2635:،)الحهلل ث،آال:،انظ (،109)



،94 بيع المرابحة لآلمر بالشراء كما تجريه المصارف اإلسالمية 

فاللحددهلل ث،«،ا   ددالل»لكددذا،ضددعر ،الحددالفج،الع ااددت،فددت، خدد   ،أ الج ددث،

، مرو،ول ،ضعر .

 ، حدد  ل،الهللالدد ،ولدد،ل  ددل،هددذا، ، حددم ،بدد ،فددت، قالبلدد ،األجلدد ،األخدد ى

،الخلف.

ولد ،،-كمدال،ادال ،ابدب،ال دال ،المداللجت،،-ل  ،هذا، مجب، مل،هدذا،الحدهلل ث،

ب، أندد ،لددل، ددف، ضدديً او،ممعًددال،بدد ب،األجلدد و، دد ،بعددهلل، بل ددل، لددك،األجلدد ،لادد

،.(110) بل ل،هذا

فت،هدذا،الم ضد ،لدل، جدب،ولد ،الععدهلل،بد ، دب،لالحو،أه،العا  ،الق افت،

ب،ال دددال ،فدددت، الشددد م ،ولددد ،المحق دددو،لالمدددهللا وو،للعدددذا،ن دددهلل،العا ددد ،ابددد

 عقددب،ولدد ، ددال،ذكدد ه،الق افددت، ددب،،«أجآاآ،ال دد لق»،المعددمالل«،الردد لق»

:،لدع،بق لد ك،...،هل،  دب،ال فدالل،بد ،شد ًوال،أه، :،اخماف،الرقعالل،فت،ال وهلل

ر،ال فالل،بالل وهلل، يلقاًلو،ف مع ب، بل دل، دال، ندالاض،الةح ح،ونهللق،الق  ،بلال

الددذق،اخمددالآه،المؤلددفو،ل ،،ذلددكو،ل  مدد ،بدد ب،األجلدد .،ولدد ،خدداف،ال مدد 

،هـ.ا.،(111)أولل

 : وضاتالوعد بالمعروف والوعد في المعا

لأ دددال،النقيددد ،ال الن ددد و،لهدددت، دددال،ا دددل، دددب،المر اددد ،بددد ب،ال ودددهلل،باللةدددل ،

لالمع لف،لأن ،ه ،الذق،ا ل،ب م بد و،لبد ب،ال ودهلل،فدت،شدئ ه،المعدال ا ،

،لالم الج  ،المالل  و،لأه،هذا،لل، ق ل ا،ب م ب .
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 (.22و،و4)مـ،«، ،ول ،الر لق الش  ،ابب،ال ال»:،انظ ،(110)

 (.25و،24و،و4)مـ،،« الش  ،الر لق»،(111)
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،:،أ كهلل،فت،هذا،أ   ب،ف عمنت،أه

و،مددالل ،فأه،النةدد و،المددت،ألم ددت،ال فددالل،ل   ددت،ا خددا،:اةول

وال  ، يلق ،للل، ر ق،ب ب،لودهلل،للودهللو،كمدال،أشد نال،كلد ،ذلدك، دب،ا دلو،ل ،

جل ددل،ونددهلل،المعددالآ ، خةدد ،وم  عددالو،أل، ق ددهلل،ك ااعددال.،للعددذا،اددال ،ابددب،

،ال وهلل،كل ، زر.:،ش    ،بة  ح،الع الآل

فأل د ،  دهللل،لدت،ولد ،،- ،بهلل، ب، ر ا ،بد ب،الند و ب،،أن ،كه،كاله،:الث ن 

،خاف، ال،ا ل، مالً ال.

لالددذق،أآاه،الخدداف،المنقدد  ،فددت،ال وددهلل،للددالر،ال فددالل،بدد ،ونددهلل،الماللج دد ،

لغ  هل،اهلل، ق ل،ف مال،كاله، ب،بالب،ال د ،لالمعد لف،لا آفدالقو،ولد ، عند ،

عدالبوو،أه، ب،لوهلل،كنعاله،بةل ،أل،خهلل  ، قهلل عال،ل ،اهلل،   ق،ف  ،الخداف،ال

أله،أصددل ،  دد ع، حددضو،ل عددمق ح، ندد ،ولدد ،كددل، ددال ،كخافدد و،لهددذا، ددال،

لودهلل،الحد ،ج دب،:،لو د لا،وند ،فدت،ن د هل،بم دل،اد لعل، عالآف،الندالس،ول د 

،:،ول  و،لفت،شع هل،بم ل،ا  ، ب،اال 

 معكهااه« نعااإ»إذا ب اا  ماا  لاا ي 

 

 لاااان ن ااااا الىااااك « نعااااإ»مااااا  

 واجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

 
 كس كح وككح بها « ال»وإال مقل: 

 

 قاااول النااا  : إنااا  مااا ذب لااامع ل

 

لهددذا، ددال،لددل، ددهللخل،بعدد ب،ال وددهلل،فددت،اآ  ددال ، دداللتو،فاندد ،  دد  ،أه، جدد ه،

،...، عالاهللًا،ضمن اًل

ل ب،هذا، ال، عهلل،ب ،الحج  ال ،  ظر عال، ب،ودالا ،ل  ا دال ،لكوالندال ،

،امممالو  ،فت، الل ،الالاا،لا ن الب،لغ  هال.
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آ ،ل د افا،لدل،ل ال، عهلل،ب ،ال زاآا ،لالمؤلعال ،العال ل ب،ف عال، ب، جالف

 ق ر،ب عهلل، ع ب،كعمل،كضالفت،أل،خهلل  ، ع ن و،أل، حع ب،لمعدم ى،العمدلو،

،أل،نح ،ذلك،ف  ب،أه،  فت،ب .

 دب،:،كدبه، قد  «،ال الودل»فانمال،ه ،لودهلل، دب،«،ال عالل »ل ب،ذلك،وقهلل،

،.(112)المرق جو،فل ،كذا، اللتآج،ولّت،

عدم فت، منحعدال،لمدب، ل ب،ذلك، ال، عهلل،ب ،المؤلعال ،ال قالف  ، دب،مد ا ا،

ل  لعدددال،المعدددالبقال ،،...،شددد ل ،العددد و،فدددت، عدددالبقال ،ولم ددد ، علدددب،ونعدددال

،ال  الض  ،لنح هال.

ال وهلل،فت،شئ ه،المعالآضال ،:،ال،الذق، ن غت،أ ، ق ل،الخاف،ف  و،فع  أ

لالمعال ا و،المت، م  ب،ول عال،الماا ال ،ل ة فال ، الل د ،لاامةدالج  و،ادهلل،

كضد اآ،بمةداللح،الندالس،،  لغ،الما  بو،ل م  ب،ولد ،مد از،ا خداف،ف عدال

لعدذا،لضدعت،بعدض،،...،ل غ   ،بعل.،فالل فدالل،بالل ودهلل،هندالك،كالل فدالل،باللععدهلل

فاللمعن داله، ماز داله،،«ا وناد أه افإذ» جداله،،«إذا ن  د غدر»:،األ الج ث

لادهلل،ذكد ،الغاالدت،فدت،ا لدمهلل  ،ولد ،لمد ب،ال فدالل،بالل ودهلل،أل، مقالآباله.،

دد ۡ}:،ا لدد ، عددالل  حيُّهح نُدديح  أ امح ۡءح ُِۡٱلَددِبينح تُيُف بِددٱل  يُددفاۡل أحو  اۡل .،ج لدد ،ولدد ،أه،[1:،]المال ددهللل،{ف 

،.«العق ج»ال وهلل،جاخل،فت، عم ،

مم عاًل،فت،بدالب،،كمال،أجخل،ابب،الق ل،ال و ج،  ،العق ج،لالعع ج،لال  ل 

لا هللو،فجمال،أه،المعلم ب،ونهلل،ش ل علو،فعدل،كدذلك،وندهلل،لود جهلو،ألنعدل، ،

، ق ل ه، ال، ، رعل ه.
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 ف جه،ول  و،ف لا  ،كويال  ، ال،لوهلل،ب .،(112)
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اله،ج.،األ د بو،لج.،األشدق ،كلد ،وجد ،ذلدك، مالً دالو،ل ب،هنال،الدمغ ب،ا  د

محدد ه،ا لدداار،بالل وددهلل،ولدد ، دد ب،آأ نددال،الماللج دد ،الددذ ب،اوممددهللا، ددذه علو،  

ج الن ،لاضالل،كذا،   ب،ول  ،شتل، ب،ا لمداار،المداللتو،فج دف، ،نم د ،كلد ،

الق  ،بلالر،ال فالل،كذا،كالندت،المعال لد ،كلعدال،اال مد ، دب،األلدالس،ولد ،المداار،

،ج ؟ اللت، م ال

 ق ل ه،بال لاار،بالل وهلل،فت،هدذه،الةد آل،باللدذا و،فلمدال، ، ، جالماللأ ال،أه،

، ب،أجل ،أخ ى،ألم ت، ن ،هذه،الة آل.،-نظ هل،،فت،-والآض ،

لاهلل،ب نال،ضعف،هذه،األجل ،فت،  ض ، خ و،للعذا، ، لا نال، قل دهللهل،هندال.،

 عل،فدت،ل ، الن ،أبهللًا، ب،األخذ،بد أ عل،فدت،ا لداار،بالل ودهللو،لودهلل،األخدذ،بد أ

،.مال و،أل،ب  ع،الع ن ب  ع،اآل

 دب،فقعدالل،األ د ، دب،ادال ،،ول ،أننال،اهلل،لمهللنال،بحمدهلل، ، دب،غ د ،الماللج د 

بال لاارو،فمب،كاله،  ى،أه،آأق،الماللج د ،ك دال،أه، ؤخدذ،كلد و،لك دال،أه، مد ك،

كلدد و،  كنددال،لدد ،آأ عددل،كلدد و،لللددعنال،أه،نبخددذ،بدد أق،اآلخدد  ب، ددب،القددال ل ب،

،ال ل.،ال لاارو،لهل،وهللج،غ  ب

 : التفريق بين ما يلزم ديانة وما يلزم قضاء

لأ دال،النقيدد ،ال الل دد ،لهددت،المر  ددو،بدد ب، ددال، لددار،ج الندد ،ل ددال، لددار،اضدداللو،

  خددالذ،ذلددك،ذآ عدد ،كلدد ،أه،لمدد ب،ال فددالل،بالل وددهلل، ددب،النال  دد ،الهلل ن دد و، ،

،...، م  ددب،ول دد ، ددهللخل،العددليال ،ال دد و  ،للقضددالل،بدد و،لا لدداار،بمنر ددذه

ألصددل،هدد ،ا لدداار،بجددل، ددال،ألم دد ، ،لآلدد ل .،ل ددال، عمدد ،فددالل اا ،أه،ا
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العليال ،ك ، نر ذ، ال،أ  ، ،ب و،ل عالا  ، دب،خد ا،ول د ،بحجدل، عدئ ل معل،

،ال ال ل .

لالذق، مضح،لت،أه،األوار،الذ ب،نقلنال،آأ عل،فت،لم ب،ال فالل،بالل ودهللو،

ب،ل  هل،لل، ج ن ا، ر ا ه،ب ب، ال، لار،ج الن ،ل ال، لار،اضالل.،بل،الظاله ، 

لأ  العل،ل   ق ، رج  هل،أه،كل، ال، لدار،المعدلل،ج نًدال،لشد ًوالو، قضدت،بد ،

ول  ،ل   د ،ولد ،فعلد ،فدت، اللد ،األ د ،لال مد بو،لولد ،  كد ،فدت، اللد ،

،النعت،لالمح  ل.

 ؤكهلل،هذا،أه،بعضعل،كاله،ب هلله،للي ،ا لداار،لالقضدالل،باللرعدل،  دل،ومد ،

مدال،فد ق،الرقعدالل،بد ب،الهلل الند ،بب،و هلل،العا ا،لابب،األش ع،لابب،شد    و،لكن

ف مددال،لدد ،ظدداله ،لبددال بو،فدد حجل،القضددالل،باللظدداله و،ل جددل،كلدد ، ،،لالقضددالل

الع ا  .،كمال،فت، جل،القالضت،لمب،ه ،ألحب،بح م و،ل ب،شدعهلل ،لد ،ال  ند ،

لل ،كالذب و،أل،شعهلل،ل ،ظاله ،الحال و،لكه،كداله،ال ااد ،غ د ،ذلدكو،ف  د ز،لد ،

،.أه، بخذ، ال، جل،ل ،ب ،اضالل، ،ج الن 

لكذلك،فت،بعض،أ  ا ،الياق،لنح هو،اهلل، خملف،القضالل،ودب،الهلل الند و،

،لهلل،م ا.،...، خماف،الن  ،المجن ن ،وب،الظاله ،الم ع ج

 ددب،«،جبددت»فددت،المنعقددهلل،ل ددال،ادد آه، ددؤ م ،المةدد ف،ا لددا ت،األل ،

أه، ددال، لددار،ج الندد ، مجددب،ا لدداار،بدد ،اضددالل،كذا،اامضددت،المةددلح ،ذلددكو،»

 مرو،  ،ا  اله،ال د  ع ،ا لدا   ،فدت،ا لداار،«.،ف  ،لأ جب،للقضالل،المهللخل

بالل ام ال ،الهلل ن  ،المحض ،لكش اك،للدت،األ د ،فدت،آوال معدالو،  دل،الةدال،

لالة الر،لنح هال، مدال،شدهللج،ال د ع،فدت،فعلد و،لألمدب،العق بد ،ولد ،  كد .،
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لعال،صرمعال،الهلل ن د ،ال دالآزلو،فدبلل ، دب،ذلدك،،لكذا،كاله،هذا،فت،الع الجا ،المت

،باللعااال ،لالمعال ا . ال، معلو،

للدّت،»المر ضد ،كلد ،آأق،ا  دالر،«،المعا د »ل ب،المعد لف،أه،وق بد ،

أل،القالضت،كنمال، حلعال،كل، عةد  ، ، دهلل،ف عدال،ل ،كردالآل.،«،األ  ،ال  وت

لهذا،بالب،لال ، عمي  ،القالن ه،أل،القضالل،أه، هللخل، ند ،ل حدالكل،أل، عالادب،

ك، دب، معد  ،للعداك،ل دب،ذلدك، د ول ،كل،كهمال ، معمدهلل،ل امدب،ج ندت.،

بالل  ع،أل،العيش،أل،الغ ق،أل،الح  دو،أل،غ د ،ذلدك،جله،أه، عدعر و،فداه،

،ل ام  ،الهلل نت.،المذهب،الماللجت،لغ  ه، حمل ، عئ ل  ،منال   ،بم ك 

ل  ددل،ذلددك،النرقدد ،ولدد ،ال ع مدد ،لال فددو،بعددالو، مددال،هدد ،لامددب،ج نددت،فددت،

 دهللخل،فدت،لدلي ،األصل.،للجب،ونهلل،كهمالل ، مجب،أه، لدار،بد ،القضداللو،كمدال،

،:،المحمعب

الذق،أخذ ،بد ،بعدض،الد اج،ا لدا   ،كنمدال،،«ال ص  ،ال ام  »لاالن ه،

الندد و،نحدد ،و،بمددال،كدداله،  ددب،أه،  اودد ه،ج أآاج ،بدد ،كلدداار،األمددهللاج،االن نًددال

الذ ب،ل  ،لعدل،نةد ب، دب،الم د اث،فدت، د كمعل،لمد  ، بدال عل،فدت،،أ رالجهل

لعددل،لفقًددال،ل  دد ،،بالل صدد  ،  ددال علو،ف معدد ا،بدد ب،ال ددمل،لالح  ددالهو،فددبلا  ا

ِۡ }:،الج  م ،فدت،لد آل،ال قد ل ۡعحَٰحد دً اُۡكطِدبح  ِ ۡخح َح ُإۡإِنۡتحد ح دف  مح د حكُُ ۡٱل  ۡأححح د ح ضح ۡإِذحاۡحح كُ  

ِنۡوۡح ِل حي  فح  ِصَِ ُِۡلَٰ  فح ُ وفِۡٱل  ت  مح ۡبِٱل  بِِنح  ح
حق  ،.[180:،]ال ق ل،{ٱِل 

 : عقد االستصناع عند الحنفية

اا  و،    ،الخاف،الذق،مالل،فت،لالخاف،فت،  ض ع،ال وهلل،ل هللى،كل

الددذق،ا رددو،أ مدد ،المددذهب،ولدد ،مدد ازهو،«،ا لمةددنالع»الرقدد ،الحنرددت، دد  ،
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لاوم الآه،ب عاًل،صح ًحالو،ب غل،أند ،ب د ،لمعدهلللر،لادت،العقدهللو،للجدنعل،أمدالزله،

النالس،ب و،ال امد ،كلد ،ا ممدالع،العملدت،المممدهلل، دب،وعدهلل،،لالمحعالناًلو،لمعال 

،-كمددال،اددال ،ابددب،العمددالر،،-المعال ددل،بعددذه،الةددر ،الن دد ل،كلدد ،ال دد ر،بددا،نج دد و،ل

ال كج هاااع أا ااا  ن اااا »:،صدددل ، ،ول ددد ،للدددللأصدددل، ندددهللآا،فدددت،ا لددد ،

،.اهـ،.(113)«ضعلل

،أه ،  اوهللل،أر، عالاهللل؟:،ثل،اخملف،  ال ع،المذهب،فت، ج  ر 

فاللحالكل،ال ع هلل،لالةرالآ،ل حمدهلل،بدب،لدلم و،لصدال ب،المن د آ،اوم د له،

و،للعذا،كاله،للةالن ،أ ، عمل،ر اغ،ب عاًل،باللمعال ت  اوهلللو،لكنمال، نعقهلل،ونهلل،ال

،ل ،    ،ول  و،بخاف،العللو،لللمعمةن ،أ ، ق ل، ال، ب ت،ب ،ل  م ،ون 

...،

،...،لعك،...،لالةح ح، ب،المذهب،م ازه،ب عاًل:،اال ،ابب،العمالر

باللخ دالآ،كذا،«،بجعد ،الند ه»لكذا،أ ل،صن ،ال تل،الميلد ب،فاللمعمةدن ،

لكه،شددالل،  كدد و،ألندد ،اشددم ى، ددال،لددل، دد هو،ل ،خ ددالآ،كه،شددالل،أخددذه،:،آ ه

للةالن و،ألن ،بال  ،بالع، ال،لل،  هو،ل ب،ه ،كذلك،فا،خ الآ،ل و،لهد ،األصدح،

أه،ل ،الخ دالآ،أ ًضدال،:،ول ،معل ،ب عاًل، ،وهللل.،لفت،آلا  ،وب،أبت، ن ر ،بنالل

،جفعاًل،للض آ،ون و،ألن ، ، مجن ، عل ل،المعق ج،ول  ،ك ،بض آ.

  ،بدالع،أن ،بال»ذك نال،أن ، ،خ الآ،لعمالو،أ ال،الةالن ،فا،:،لوب،أبت،  لف

أق،بمح  ل ، دب، دالجل،»،ل  ال،المعمةن ،فأله،الةالن ،أ لف، الو،لأ« ال،لل،  ه

ل ةل،كل ،بهللل و،فل ،ث ت،ل ،الخ دالآ، ضد آ،الةدالن و،«،خالر،كل ، ةن وال 
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،(.355و،و5 بب،العمالر،)مـ،«،ش ح،فمح،القهلل  ،ول ،العهللا  »،(113)
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أله،غ  ه، ،  م   ،بم ل .،أ ،  ى،أه،ال اوج،كذا،المةدن ، ن دً ا،فاللعدال ت،

،.(114) ،  م   ،أصًا،

لهددذا،المعل ددل،لالمم  ددل،   نددال،ب ضدد ح،ك ددف،كدداله،فقعنددال، عدد ش،فددت،الددب،

،الح الل،العمل  .

«،ا لمةدنالع»ال دع  ل،فدت، عدبل ،«،  لد ،األ جدالر،العهللل د »لاهلل،وهلللت،

بد ،فدت،المدذهبو،لالدذق،  عدل،الخ دالآ،،وب،اد  ،أبدت، ن رد ،ل حمدهلل،المرمد 

عم ف اًل،كدل،الم اصدرال ،الممردو،للمعمةن ،بعهلل،كن الز،المةن عو،لكه،مالل، 

ول عالو،ل  ّنت،ا  ،أبدت،  لدف،فدت،ودهللر،الخ دالآ،لكلاا د ،ببخدذ،المعمةدن .،

، ب،الم ل .،(392)لهذا، ال،نةت،ول  ،المالجل،

،:لاهلل،مالل،فت،المق   ،الذق،اهلل ت،ب ، ال، ب ت

أه،المعمةدن ،لد ،ال مد ع،بعدهلل،وقدهلل،«،أبت، ن ر »لونهلل،ا  الر،األوظل،»

أندد ،كذا،لمددهلل،المةددن ع،،آ مدد ، ،الر،أبددت،  لددف،ا لمةددنالعو،لونددهلل،ا  دد

  افقاًل،للةرال ،المت،ب نت،لات،العقهلل،فل  ،ل ،ال م عو،لالحال ،أن ،فدت،هدذا،

اددهلل،ا خددذ ، عال ددل،ك  دد ل، ةددن ،ف عددال،المددهللاف ،لال دد اخ ،لنح هددال،،الا دداله

باللمقاللل و،لبذلك،صدالآ،ا لمةدنالع، دب،األ د آ،ال الآ د ،العظ مد و،فمخ  د ،

،العقهلل،أل،فعخ ، م  ب،ول  ،ا خا ،بمةاللح،معد م ،المعمةن ،فت،ك ضالل

فددت،هددذاو،  اوددالل،لمةددلح ،،عآ مدد ، ،لددالر،اخم دد ،ادد  ،أبددت،  لددف،،...

ثمال دد ، ددب،هددذه،ال اددتو،كمددال، دد آ،فددت،المددالجل،ال الن دد ،لالمعددع ب،بعددهلل،ال ا

،«.الم ل 
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 (.356و،و5لل الب  ت،)مـ،«،ش ح،العنال  ،ول ،العهللا  »،(114)
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 خاتمة

أ ب،فت،هذه،الخال م ،أه،ألقت،شعالًوال، ب،الض ل،ول ،مملد ،أ د آ، د  ،

،:لمةالآف،ا لا   ا

الخداللو،فدت،صدح ر ،الد  ب،،اهلل،كمب،أخ نال،ال  ع،و هلل،ال  مب،و هلل،:أوالً 

ملد ،كندت،ألج،مالج  م  ،أك  ، ب، قال و،شب،ف  ،ول ،المةالآف،ا لدا   ،

أه،  مععال،كل ،ال ن ك،ال ب   !،بل،أومقهلل،أه،ال ن ك،ال ب   ،لل، خهللر،بب عب،

، نعال!

الغضددب،لا نرعددال و،لفددت،، عددال غلددب،وللاددهلل،  ظددت،أه،هددذه،المقددال  ،

 ،:،لا الًلددال،ول دد ،«ال لقضاا  الق ضاا  و ااو غضااك  »:،الحددهلل ث،الةددح ح

، جمب،الجال ب،له ،غض اله!

أن ، ، قف،وب، هلل،النقهلل،العلمدت،:،ل مال،  ظم ،له ، ب،ثم ا ،الغضب

ال، ةددل،ف دد ،كلدد ، ددهلل،ا  عددالر،للن ددال ،الم ضدد وت،العددالجئو،بددل،  ددب،ه  ً دد

للآالهدل،،-ودب،المةدالآف،ا لدا   ،، ه للالهللخ  ،فت،العد ا  و،فاللمعدئ

 قةددهللله،كلدد ،ال بددالو،ل محددال ل ه،ولدد ،أكلددد و،،-ه ئددال ،ال االبدد ،ال دد و  ،

ل حلد ا، دال،،-  ،بقدالل،المعدم ال ،لالمضدال  ب،،-ل غ  له،األلمالل،لالعنالل ب،

،  ر، !

ل مال،  ظم ،كذلك،أن ،هالمل،ا اآا ،المؤ م ،ال النت،ل  ص ال  ،لفمالل  ،

ب الندد ،الخمددال تو، ددهللو اًل،أه،المددؤ م ،خدداللف،كممددالع،،المددت،صددهللآ ،وندد ،فددت

المعلم بو،ل ب،المع لف،لدهللى،أهدل،العلدل،أه،كث دال ،ا ممدالع،فدت،  دل،هدذه،
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القضدد  ، ددب،أصددعب،األ دد آو،للعددذا، ، مدد آ ،المحققدد ه، ددب،العلمددالل،فددت،

،ال الزف ،بالجوالل،ا ممالع.

 د ، ب،اجو ،ا ممدالع،فقدهلل،كدذب.، دال، هللآ:،لاهلل،نقل ا،وب،ا  الر،أ مهلل،ا ل 

،لعل،النالس،اخملر ا،له ، ، هللآق!

كه،األخدذ،:،ل مال،آأ م ،أنج ه،ب هللل، ب،ا اآا ،المؤ م ،الرق ل،المت، قد  

أ  ، ق   ،ش ًوالو،لكل، ة ف، خ  ،فت،األخدذ،بمدال،«،فت،ال وهلل»بال لاار،

،  اه،فت، عبل ،الق  ،بال لاار، ع مال،  اه،ه ئ ،ال االب ،ال  و  ،ف  .

ا ممدالع،ادهلل ًمال،ولد ، دب،لجدل،ذلدكو،لادهلل،انعقدهلل، ب،أ:،اال ، خال  اًل،المؤ م 

، ح  ل،ذلكو،ل ، ع ف، خاللف،لم ل،هذا،ا ممالع؟

لل ت،الجال ب، دهلللنال،ولد ،وداللل،لا دهللو،أل،كمدالب،لا دهللو،نقدل،هدذا،ا ممدالع،

،الماو ر!

لالحمهلل، و،لقهلل،أث منال،بمال، ، دهللع،  دالً ،لل دك،أه،هندالك، دب،ادال ،بدال لاار،

صدح ح،»ع ب،ل دب،بعدهللهلو،كمدال،نقلنداله،ودب،بالل وهلل، نذ،وعهلل،الةحالب ،لالمدالب

للمددهللنال، ددب،ألددار،بدد ،ج الندد و،ل ددب،ألددار،بدد ،ج الندد ،لاضدداللو،لكه،.،«ال خددالآق

،صحت،هذه،المر ا ،فت،ذلك،الا ب.

للل،نعهلل،فت، الم ،كل ، حم ل،الماللج  ،أل،بعضعل،ل هللهل، عدئ ل  ،القد  ،

،ت،ال وهللو،ل ،نع  ،القضالل،ب ،كل ،ابب،ش    ،ل هلله.بال لاار،ف

اوم ددالآ،األى،الرالضددل، ددؤ م ،:،لارددت،ونددهلله، مع  ًددال،غال دد ،الع ددبل مددال،

،    عت،لل ن ك،ا لا   ،ثل«،ب لماله»العلمالل،للمة ف،ا لا ت،بم الب ،

،كوان ،ا نمقال ،ول ، ق آا ،هذا،ال  لماله!!،...
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 مة آ،ال  ع،و هلل،الد  مب،لظ رد ،ال  لمداله،أق،ب لمداله؟،ف ال،  ى،ك ف،

المت، ع  ،ول ،ال  لمداله، دب،ال ضد ح،هل، مة آ،أه، ج ه،كل،األ  آ،

لالعع ل ،بح ث، نعقهلل،ول عال،ا ممالع،باللمم اآو،فدا، خملدف،ف عدال،اثنداله؟،أر،

 ؟،فدا،بدهلل،ف عدال،كذه، مة آ،أه، ج ه،هنالك،أ  آ،االبل ،ألك  ، دب،لمعد ،نظد

بددهلل،ف عددال، ددب، دد م ح.،لالمدد م ح،فددت،األ دد آ،ا ممعالج دد ،  ددب،خددافو،ل 

،آأق،ال مع آو،أق،األك    .الممجالفئ ،كنمال، ج ه،بالوممالج،

فعب،أن ،كاله،وضً ا،فت،هذا،ال  لمالهو،لكداله،لد ،آأق،فدت، ج  دف،بعدض،

لخاللر ،أغلب،األوضالل،فت،و،أل،نح ،ذلكو،القضال الو،أل،فعل،بعض،النة و

ولد ،فعم و،فعل، ملك،أه، ر  ،آأ  ،ول ،األك    ؟،لببق، و، قدهللر،آأ د ،

كا د ،ل د ج،ول د ؟،،آأق،اآلخ  ب،له ،  لعل،ف ج،غ د ، عةد ر، ؤخدذ، دب

أفضدل، دب،وقد لجل؟،لجآا مدت،باللرقد ،ل عدال ل ،وقلدت،:،هل، عمي  ،أه، قد  

أومو، ب،جآا مجل؟،لخ   ت،باللرم ى،أل و، ب،خ   جل؟،فاذا،اخملردت، عجدل،

،لالخيددبو،لآأ جددل،خيددب، ، حممددل،الةدد اب!!،هددف أ ددت،صدد اب، ، حممددل،

 د ج،ول د ؟،للد ،،فدت،ا لدار، ؤخدذ، ند ،ل «،بالبدال» ق ل،أه،  عل، ب،نرع ،

،فمب،نّة  ،لأ ب،ل م ؟«،بالبال»كاله،ه ،

ه ئال ،آاالب ،ش و  ، دب،ا دلو،،لهل،   ز،فت،األ  آ،المت،لافقت،ول عال

بعددهلل،أه،اددهلل ت،كل دد ،ف عددال،،-لأا هددال، ددؤ م ،المةدد ف،ا لددا ت، ددب،بعددهلل،

ال بدال،الةد  حو،،أه، ةدرعال،ببنعدال،-أبحالثو،لن ا ت، نالا  ،وال  ،لخالصد ،

أندد ، ددمعل،وقدد  ،المددؤ م  ب،مم عًددالو،أل، ددمعل،:،هددذالالحدد ار،ال دد ب؟،ل عندد ،

ج نعل،مم عاًلو،ل عم  ،نرع ،ه ،المق السو،بل،ه ،ا لارو،فمب،لدت، قدل،بم دل،

،ا ل ،فقهلل،خ ا،وب،ا لار!!
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أه،المةالآف،ا لا   ، ،زالت،فت،بهللا د ،الي  دو.،صدح ح،أنعدال،،:ث نيً 

 مدداله  ،شددقت،   قعددال،بقدد لو،لأث مددت،لم جهددال،بعدد و و،لاكمعدد ت،ثقدد ،ال

المعددلم ،ب ددهللاآل.،للجنعددال،لددل، ددا ،ايدد ل،فددت،بحدد ،باللنعدد  ،لل ندد ك،ال ب  دد و،

ظداله ل،لخر د ، دب،أك د ، دب،معد و،كمدال،أنعدال،كلد ،ال د ر،لدل،،لهت، لق ،  باًل

 عدددمجمل، دددال،   دددهلل،لنرعدددعالو،لخة ًصدددال، دددب،العنالصددد ،ال  ددد   ،المؤ نددد ،

هال.،ب لاللمعالو،ل حقو،أههللافعالو،المهللآب ،ولد ،الدمخهللار،أ دهللث،ألدالل ب،وةد 

،...،بالنمقالل،أ  ل،العنالصد ،المدت، مقدهللر،كل عدال:،لهذا، ال،  معهلل،فت،المعالله،ول  

ثل، به لعال،ب عض،المدهللآ ب،لالم ق دف.،ثدل،الدمم اآ،ذلدك،بدبك  ، دب،ألدل بو،

لفددت،أك دد ، ددب،صدد آلو،للعددذا،أن ددئ، ععددهلل،فددت،ا دد و،ا لددا   ،لعددذا،

،الغ  .

ب،وال ،ك   ، دنعل،للذلك، ،ألم عهلل،أه، ق ،الم ظر ب،لا جاآ  ب، ب،الذ 

فددت،ال ندد ك،ال ب  دد و،فددت،بعددض،األخيدداللو،نم  دد ،لدد ل،المةدد آو،أل،لدد ل،

المي  و،أل،ضعف،الم ب  ،للقل،الضدم  .،بدل،هدذا، دال، قد ،باللرعدلو،للد ظل،

العلد ل.،، ق ،  ل و، م ،  مهلل،ال عالز،ال   ق،المعدلل،القد ق،األ د بو،الحرد ج

اددهلل ًمال، ددب،ضددعف،،لهددذا،لدد  ،بدداللع ب،ل ،ال عدد  .،ل اللمددال،شددجال،المعددلم ه

األ دد بو،لخ الندد ،القدد ق.،أل، ددب،ملددهلل،الرددالم و،لو ددا،ال قدد و،كمددال،اددال ،ومدد ،

ل د ،صدع ب ،المعمد ،  دب،أه،نعمدل،لنعدمم .،لكذا،صدهللق،،.آضت، ،ون 

،العار،لصح،الع  ل.

أه،المةددالآف،ا لددا   ،مددال، ددب،الم ممدد ،الددذق، عدد ش،ف دد و،،:ث لثًاا 

لًةالو،بدل،هد ،  ممد ، ةدي ع،لنمعال ل، ع و،له ،ل  ،  ممعاًل،كلا  اًل،خال

لالددذ ب، معددال ل ه، دد ،المةدد ف،،ف دد ،الحددو،بالل ال ددلو،لا لددار،بالل الهل دد 
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ا لدا ت،ل عد ا،كلعدل، دب،ألل دالل، ،الةداللح بو،الدذ ب،كذا، دهللث ا،صددهللا او،

لكذا،لوددددهلللا،أن ددددالاو،لكذا،ا ممندددد ا،أجلا.،لالمعددددالهم ه،لالم جودددد ه،فددددت،

لألدعمعلو،،علو،ل  بح،لجا ععلالمة ف،أ ًضال،أنالس،   هللله،أه، نم ا،أ  ال

،ل عل،وال هلل، نمرع ه، ن .كل ع ج،

للعذا، ، ن غت،لمعلل، نةف،والالو، عد ف،الم ممد ،ل دال، مد آ،بد ، دب،

  الآا و،ل ال، ح ك،أهل ، ب،جلاف و،أه، يلب،المة ف،ا لا ت،أ ، عدمل،

لمعددالهم  ،ل  جو دد و،لأه، ةددن ،لدد ،  ممعًددال،  الل ًددال، عددمقًا، دداآع،،بددالل بح

،عهلله،ل  و ،لكه،لل،  بح،ش ئاًل!!ل ةن ،ل 

أ ال،النالس،الدذ ب،   دهللله،اضدالل، ةداللحعلو،ل  دغ ل، ةدالنععلو،لك دهللاج،

ر ال علو،ل  جن ، ااآوعل،لغ  ،ذلكو،ل   هللله، ب،المةد ف،أه، مدهلل، عم 

لعدددل، دددهلل،العددد ه،باللمم  دددلو،فلددد  ،لعدددل،وندددهلله،نةددد ب.،لكدددذلك،المعدددالهم ه،

فدددت،اآلخددد لو،ل ،لالم جوددد ه،لالمعدددم م له، ن غدددت،أه، لممعددد ا،آبحعدددل،

، نمظ له،فت،هذه،الهللاآ،الرالن  !!

كه، عم ،المةالآف،ا لا   ،أه،  مغل،باللاآاود ،:،أه، ب، ق  ،:رابعً 

لالةنالو ،لال وت،لالة هلل،لالمعهلل ب،فق و، م الهل،أه،المعمد ،األللد ،لعدذه،

فعددت، مدد  ،الدداآاع،لالةددالن ،لال اوددت،«،ب دد  ، م  ددل»المةددالآف،أنعددال،

لمم  ددل،اددهلل، جدد ه،بي  ددو،الم ددالآك و،أل،بي  ددو،لهددذا،ا،لالةدد الج،لنحدد هل.

،المضالآب ،أل،بي  و،الم ابح .

زآاو دد ،، لهددذا، ، مندد ،أه، قدد ر،المةددالآف،ا لددا   ،بان ددالل،شدد كال

،المغاً ،أل،اشم اًكال.،لهذا، ال،اال ت،ل ق ر،ب ،باللرعل.لصنالو  ،لنح هالو،
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،للجب، ن غت،أ ،ننع ،أه، ب، عمد ،المةدالآف،ا لدا   ، قدهلل ل،خدهلل ال 

،ل عالوهللا ،لعما عال، غن عل،وب،ال ن ك،ال ب   ،ل عال ا عال،المحظ آل.

لهذا، ال،معلعال، مخدذ،ألدل ب،الم اودهللل،ولد ،ال  د ،باللم ابحد و، ندذ،أشدالآ،

بذلك،العا  ،الم  د ر،ال د ع،فد ا،العدنع آق،ولد ،الدهللكم آ،لدال ت، مد ج،

، يد   »ب م و،له ،فت،ل  ل،كوهللاج،بح د ،للدهللكم آاه،ودب،فت، قالبل ، ع ،فت،

لنقلدددت،ذلدددك،ونددد ،«،األومدددال ،المةددد ف  ،بمدددال، مردددو،لال ددد  ع ،ا لدددا   

الم لدد و ،العلم دد ،لالعمل دد ،لل ندد ك،ا لددا تو،لأا  عددال،ه ئددال ،ال االبدد ،

،ال  و  ،بالل ن ك،ا لا   .

أخمل،الق  ،بجلمال ،ثاث،أآم ،أه، جد ه،خاللةد ،ل مد ،،:ه اًس  وأهيًكا

،: ، عالل 

للمةدالآف،لالمؤلعدال ،المالل د ،ا لدا   ،كلم ،ألمععال،للنالادهلل ب،،:أوله 

أ اًل،كالنت،جلافععلو،لأومقهلل،أه،بعضعل، خل ،فت،نقهلله.،لكلممت،كلد عل، مم دل،

،:،فت،أ  آ،ثاث 

و،فدت،أه، ج ن ا،لااع د بو،ل ، ن دهلللا،الجمدال ،فدت،ال ند ك،ا لدا   ،ل دهللهال،-1

لأه، ةد  لا،ولد ،الم  بد و،فعدت،،  مم ، عد ،بداللن اا ،فدت،كدل،  دهللاهو

ت،فت،بهللا معالو،لأه، قهلل  ا،لعال،الع ه،بهلل ،أه،  مع ا،كل عال،اليعدب، دب،زال  

كه، ددب،العددعل،أه،نقدد  ،:،أ ددالر،ل ددب،خلددف.،لأه، ددذك لا،هددذه،الحجمدد ،م ددهللًا

،لنح ،الق  و،للجب، ب،الةعب،كل،الةعب،أه، مح  ،الق  ،كل ،ومل.

للد ل،الظدب،أه، قهلل  ا، عب،الظب،باللنالسو،بهلل ،المعدالآو ،بال  عدالر،للغ د و،،-2

الآلخ  ب،لأه، مخلدد ا،وددب،ا و ددالب،بددالل أق،فعدد ،أ ددهلل،المعلجددال و،لوددب،بدد
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د ۡ}:،الم بقدال .،لأه، دذك لا،اد  ، ، عدالل الغ لآ،بداللنر ،فعد ،ك دهللى، حيُّهح يح  أ

ۡإِۡ ۡٱلَظددن ِ دد ح ۡإَِنۡبحت  ۡٱلَظددن ِ ددنح كحثِِددٗ اۡم ِ طحنِبُددفاۡل ٱا  نُددفاۡل امح ۡءح ددٱلَددِبينح .،[12:،]الح دد ا ،{ ۡ ث 

،.«الظان أما ب الىادل بعادق إل مإ والظان  ماا  »:،لا  ،آل ل ،الج  ل

، مرو،ول  .

لكه،كاله،لعال،بعدض،العدل  ال ،لول عدال،،-أه، ذك لا،أه،المةالآف،ا لا   ،،-3

،:لعال،ك  الب ال ، ذك آلو،لكن الزا ،  ج آلو،نذك ، نعال،-بعض،المآخذ،

أنعددال، ّعدد  ،للردد ج،المعددلل،لدد  ل،المعال ددل،الحددا و،لأآا ددت،ضددمال  ،،-1

،لمعال ل،  ،ال ن ك،ال ب   .المعلم ب، ب،ا

بغ د ،، جاله،ا دالر،بند ك بو،بامال ق ،لاأل ل،فت،أنر ،المعلزآوت،،-2

 ي  ددو،ال دد  ع ،ونددهلل ال، م دد ،ا آاجل،ال مالو دد ،كل دد ،الو،لأه،بددآ

،  ع آ،غ  ، عع آ.

ك   ل، ب،مماله  ،ال ع ب،المعلم ،ول ،ا جخدالآو،ش عت،االوهللل،،-3

،ال ب   ،ك ،  ،األغن الللا لم مالآ،ول ،  ب،المال، معال ل،ال ن ك،

ه دددب ،ف صددد ، عدددالوهللل،الرقددد ال،ل عدددالوهللل،المؤلعدددال ،الخ   ددد ،،-4

لال مع ددددال ،ا لددددا   ،وددددب،   ددددو،صددددنالج و،الاكددددالل،لال دددد ،

،لالق  ،الحعب.

لالهمت،فت، نم  ،ال النب،الم ب ق،لال قالفتو،كمال،فعل،بندك،ف ةدل،،-5

،المة قو،كذا،أن ب،ه ئ ،للم ب  ،لال قالف ،ا لا   .
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ت،شدد كال ،للمجالفددل،لالمددب  ب،ا لددا تو،بددهلل ًا،وددب،شدد كال ،أاال دد،-6

المدب  ب،الغ بدتو،كمدال،فدت،العد جاهو،لجبدت،لشد كال ،جاآ،المددال و،

،لغ  هال.

أن ب ،  م و ، ب،ال  كال ،المت، مجب،أه، ؤجق، عمال ،ك  د ل،،-7

،ا امةالج،الق  ت،لا لا ت.،فت،خهلل  

فدت،بيد ه،،«  مدهللًا»أ  ت،فق ،المعال ا ،الذق،كداله، ع د ًآا،أل،،-8

:،الجمدددب،الرقع ددد ،لعدددهللر، ي  قددد ،فدددت،الح ددداللو،فغدددهلللنال،اآله،ندددهللآس

المضالآب ،لالم الآك ،لالق  ،لب  ،الم ابح ،لالعلل،لالة ف،

،...،لالضماله،لغ  هال

كلم ،ألمععال،لجل، ب،ل ،واا ،باللمةالآف،لالمؤلعال ،المالل د ،،:ث ني ه 

ل ب، ددب،ا لددا   ، ددب،المؤلعدد ب،لالمعددالهم ب،ل  ددالل ،ا جاآا ،لالعددال 

أه، مقد ا، ،فدت،،-المحالفظ ب،لالمهلل   ب،لآ لدالل،األاعدالر،للدال  ،العدال ل ب،

كذا،صدحت،ف د ،الن د ،للفدت، قد ،،-هذه،المؤلعال و،ل علم ا،أه،العمدل،ف عدال،

ولددد ،،-لأه،األصدددهللاالل،لاألودددهللال،مم عًدددال،،...،و دددالجل،لمعدددالج،- دددب،ا  قددداله،

فا  عددال، نظدد له،كلدد ،هددذه،المةددالآف،نظدد ل،خالصدد و،،-اخددماف،جلافععددل،

،وظال لو،لصغال  هال،ك ال  .

للعددذا،ولدد عل،أه، مق لدد ا،كددل،نةدد ح ، خلةدد و،لكددل،نقددهلل،بندداللو، عددهللج،

 ددد  قعل،ل  ةددد هل،بع ددد ب،أنرعدددعلو،فاللدددهلل ب،النةددد ح و،لالمدددؤ ب، ددد  ل،

المددؤ بو،لالمؤ ندد ه،لالمؤ نددال ،بعضددعل،ألل ددالل،بعددض.،لاددهلل،كدداله،ومدد ،

،!تكلّت،و  ب،نرعآ ل، ،ا  ئ،أههللى،:، ق  ،آضت، ،ون 
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لأك  ، ب،ذلك،أه، عمر هلللا، ب،نقهلل،النالادهلل بو،للد ،كدالن ا،غ د ، خلةد بو،

أله،و نعل،العالخي ، م  ،كل ،المعداللئ،لمج درعال،ل   زهدال،  در اًل.،لالمدؤ ب،

 عددمر هلل، ددب،نقددهلل،وددهللله،ف مرددالجى، قةدد  هو،ل عددمجمل،نقةدد ،ل ةددحح،خيددبه.،

،:للجل،ا  ئ، ال،ن ى.،لآ ل، ،ا  الر،ال الفعت،  ب،اال 

 وانااال  ّ مضااال ن اااناااداك  لهاااإ 

 

 مااع ب نااد الااكحهن نناا  اةن  لاا 

 
 مهااإ بىثااوا ناان زل اا  م ج نك هاا 

 

 و ااإ ن مسااون  م ركقياا  الهع لياا 

 

كلد ،ممعد آ،المعدلم ب،أه، يمئند ا،أ  م ،بعال،،:والف هل الث لثل واةهيكس

 نعدال،لجدل،كل ،أه،المةالآف،ا لا   ،  مدب،أنظممعدال،األلاللد  ،أه، جد ه،

 دب،العلمدالل،ال قدال و،،-ل،ول ،األال، عم دالآ،شد وت،أ،-ه ئ ،آاالب ،ش و  ،

 عدد  ،ولدد عل،أوماللعددال،ل رمدد ا،بامالز عددال،أل،بمنععددالو،لآأ عددل،فددت،هددذا، لددار.،

ل ددب، قعددل،أه، يلعدد ا،ولدد ، ددال،   ددهللله، ددب،ألآاق،لالددم  الق، ددب،لدد  ،

،المة ف،لفو،  م عال ،ال االب ،ال  و  .

  ،أومدال ،هدذه،لهؤ ل،العلمدالل،هدل،المعدئ ل ه،أ دالر، ، عدالل ،ودب،شد و

المةددالآفو،فدداذا،اةدد لا،فددا،  عدد ،ولدد ،ال معدد آو،ألندد ،لضدد ،ثقمدد ،بعددلو،

لحدف ۡ}:،للكل،األ  ،كل علو،لاهلل،ادال ، عدالل  دِ ۡوح حم  ِلد ۡٱِل  ۡأُول إِلحدى   ُُّو ُۡإِلحدىۡٱلَ ُسدفِ ۡوح ۡرح

ُه ۡ  طحۢنبُِعفنحهُۥِۡمن  ۡيحس  هُۡٱلَِبينح ۡلحتحَِٰمح ُه   ،.[83:،]النعالل،{ِمن 

أحهۡ ۡ يحسۡ }:،لاال  اۡل َٰحُمفنۡحَُٰف  ۡتحت  ّۡلح ِ ۡإِنُۡكنطُ   ك  ،.[7:،]األن  الل،{ حۡٱلب ِ

ل،هل،أهل،الذك ،لألل ،األ  و،أق،أصحالب،ال به،فت،هدذه،القضد  .،فعؤ 

ل ،أ عددب،هددؤ ل،العلمددالل،  ددم له،النددالآ،بعددع ل و،ل   عدد ه،ج ددنعل،بددهللن ال،

،غ  هل.
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 ندد ك،لاددهلل، دد ا،ذلددك،أخ ددً ا،بمددال،لددع ،كل دد ،  لدد ،ا  حددالج،الددهللللت،لل

ا لددا   ، ددب،كن ددالل،ه ئدد ،ول ددال،للرمدد ى،لال االبدد ،ال دد و  ، ضددل،آ لددالل،

 ددب،اآلخدد ،ه ئددال ،ال االبدد ،بددالل ن ك،ا لددا   ،القال مدد و،بال ضددالف ،كلدد ،وددهللج،

،ك الآ،العلمالل،فت،العاللل،الع بت،لا لا ت.

لهذا،كل ، ا هلل،المعدلم ب،ا مئنالنًدال،كلد ،أه،المةدالآف،ا لدا   ، مضدت،

، عدالل ،بخيد ا ، عدهللجلو،كلد ،غال د ،لاضدح و،ولد ،فت، ع   عال،برضدل، 

،ص ا ، عمق ل.

،ل خ ،جو انال،أه،الحمهلل، ،آب،العاللم ب.

* * * 
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 (115)للهللكم آ،آف و،المة ق

الق ضاللق،ف مدال،  دهللل،لدت.،لا دهلل، دب،الدهللوالل،ا لدا   ب،،الهللكم آ،  لف

عمددل،ا لددا ت،بددهللله،كلددل،ل ، لددلو،للا ددهلل، ددب،الجمددالب،المنددهللفع ب،فددت،ال

بعدهللج، دب،الجمدب،الق مد و،اد أ ،لد ،،ا لدا   المعلم ب،الذ ب،أث لا،المجم د ،

  ددجل ،»،و«فقدد ،الاكددالل»و،«الحددا ،لالحدد ار»،و«ا  مدداله،لالح ددالل»،: نعددال

له ،أ ًضال، دب،المعالصد  ب،الدذ ب،انمرعدُت،«،ب  ،الم ابح »لأخ ً ا،،و«الرق 

لكالن ا، ب،األلال ذل،الذ ب،ألعم ا،فدت، جد  نت،ودب،بُعدهللو،أوندت،ودب،بجم علو،

   و،الجمب،المت،صالآ ،فت،وة نال،لل ل ،أل ع،لأنر ،للمدمعيش،الدذق،

ا لَّمددال، ةدد  ،ولدد ،ادد الل، ددمب،لا ددهلل،ولدد ،شدد عو، ُرنددت،ف دد ،ومدد ه؛،ولدد ،أه،

،الق الل،لا مممالع،كل، نعمال، ، غنت،وب،اآلخ .

لهللآالدد ،ال   ددهللل،المعم دد ل،لرئدد ،الرقعددالل، م ددل،ا«،ب دد ،الم ابحدد »لكمالبدد ،

مددالل،ال.،لاددهلل،ملدداار،الممددالبع ب،بم اوددهلل عكالددذ ب،أمددالزلا،ب دد ،الم ابحدد ، دد ،

 دب،صدنالوعالو،لآجًا،ولدد ،بعدض،ال د عال ،المددت،كداله،لا ددهللًا،، رةد ًا،لرمد ى

ح،ببلددمالل،بعضددعل، أثالآهددال،بعددض،المعن دد ب، ددب،فقعددالل،أل،اامةددالج  بو،صدد َّ

 ،بعندد اه،كمالبدد ،كم ددب،الددهللكم آ،ل دد ى،بعددض،األلددمالل،األخدد ىو،لوددالآ

ن د ،«،ب د ،الم ابحد ،كمدال،    د ،ال ند ك،ا لدا   » حمهلل،لل ماله،األشدق ،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«،لد مم  »أ لد  ،،-،(هدـ1406)لمحد ر،لدن ،(،فدت،ا61)،العدهللج،والقي   «،األ  »  ل ،،(115)

 .(ر1985)لن ،
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ر(،لكدل،الجمدالب ب،ا مداله، د ،أنعمدال،1984هدـو،1404 جم  ،الراح.،الج  ت،)

، معالآضاله.

صددرح ، ددب،القيدد ،المم لدد .،،(128) قدد ،فددت،«،ب دد ،الم ابحدد »لكمددالب،

(،اعددم ،ألددمالذنال،ر1984،-هددـ،1404)جاآ،القلددل،فددت،الج  ددتو،وددالر،،ن دد   

المقهلل  و،لالرماللىو،لبعدض،الق اودهلل،فدت،المعدال ا و،:،القهلل  ،كل ،لم ،أاعالر

ل حالللددد ، رن دددهلل،ا وم اضدددال و،لالخال مددد و،لالما دددو،،ل ةددد   ،المعدددبل 

،(116)«ص آ،بعض،العق ج،لال ثال و»

ل ،أآ ددهلل،هنددال،ودد  ،الجمددالب،بجال لدد و،ل ،بعدد ، عددبل ،الم ابحدد ،فددت،

لا   ،بعًيال،شالف اًل،لاف اًل؛،لجب، ،بهلل، ب،كويدالل،القدالآئ،فجد ل،المةالآف،ا 

 ددد مال،ونعدددالو،ا دددل،ال دددهللل،بمنالا ددد ،الرجددد ل،ال   عددد ،فدددت،كمدددالب،الدددهللكم آ،

،الق ضاللق.

 : التعريق بالمرابحة المصرفية

 عددالل  ،لأ الندد .،فددت،المعددالل  ، مرددو،:،ال  دد ،فددت،الرقدد ،ا لددا ت،ن ودداله

ودب،الد مب،األل ،الدذق، جلرد ،ال دال  ،،المم ال عاله،ول ،ثمب،ال   ،بغض،النظد 

  ل  ،لهت،ال   ،بم ل،ال مب،:،لاأل الن ،ثاث ،أن اعل  ال،العلع ،أل،كنمالمعال.،

لهددت،ال  دد ،بم ددل،الدد مب،«، حال دد »األل ،بددا،آبددح،ل ،خعددالآلو،للضدد ع ،

  لغ، عل رو،ل  ابح ،لهت،ال   ،بم ل،ال مب،األل ،«،  »األل ،  ،لض ،

كل ، ،خاف،ول ،مد ازه،كذا،كالندت،العمل د ،بد ب،ا،  ،آبح،  لغ، عل ر.،لهذ

 م ال ع بو،لالعلع ،فت، لك،ال ال  و،ل ة ح،ال ال  و، ة  ًحال،اهلل، ج ه، ؤ هللًا،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعدهلل،كضدالف ،هدذا،،-القداله ل،،-«، جم د ،له د »ن    ،«،الي ع ،ال الن  »أو هلل،   ،الجمالب،،(116)

  ب،الهللكم آ،  لف،الق ضاللق.،-  ،للال ج،و«،النقهلل»
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بدداللر ا   ،لال ثددال وو،بمقددهللاآ،الدد مب،األل ،ولدد ،لمدد ،األ الندد .،لالا ددالجل،اددهلل،

 ددب،الدد مب،األل .،فاللم ددم ق، ددب مب،، جدد ه،  لغًددال، قي ًوددالو،أل،نعدد  ، ئ  دد 

ول ،كلر ،للعم و،ل قهللاآ،آبح و،ألن ،ادهلل، خ د ،الغد ب،فدت،المعدالل  ،ال ال  ،

حيُّهح ۡ}:،ل عل ،باللعل ،لأثمالنعال.،اال ، عالل  ٱلَ ُسدف حۡيح  أ وح ٱلَلۡح ۡتحُخفنُدفاۡل ّلح نُفاۡل امح ۡءح ٱلَِبينح

ۡتحتۡ  أحنددطُ   ۡوح ددطِكُ  
نح  أحمح  اۡل تحُخفنُددف  .، مدد ،كه،بعددض،الرقعددالل،نةدد ا،[27:،]األنرددال ،{َٰحُمددفنۡحوح

أآخد ،لمدب،ولد ،ال دال  ،كخ دالآ،،ول ،أه،العلع ،كذا،كاله،ثمنعال،فت،العد ق

الم م ق،ب و، نعاًل،للمغ   ،لكخرالل،المعل  ال ،ودب،الم دم قو،لبداللنظ ،لمدال،

 عمدد ق،الم ابحدد ، ددب،اممعددالج،ال ددال  ،فددت،ب دداله،ونالصدد ،الدد مب،لالجلردد ،ولدد ،

و،لمععالو، مال، ، خل ، دب،هد ى،أل، بل دل،أل،غلد و،فقدهلل،آأى،بعدض،الرقعدالل

،أ ب،كل عل، ب،ب  ،الم ابح .،المعالل  كاللماللج  ،لا  الر،أ مهللو،أه،ب  ،

أ ددال،الم ابحدد ،المةدد ف  ،فعددت،أه، مقددهللر،ال اغددب،فددت،شدد ال،لددلع ،كلدد ،

المةدد فو،ألندد ، ، ملددك،المددال ،الجددالفت،لعددهللاج،ثمنعددال،نقددهللًاو،لأله،ال ددال  ، ،

ل ،بد مب،ف  م  عال،المة ف،ب مب،نقهللق،ل   ععال،كل ،وم    ععال،ل ،كل ،أملو،

، ؤمل،أول .

فاذا،اشم ى،المة ف،العدلع ،للدل، لمدار،باودالجل،ب ععدال،كلد ،العم دلو،للدل،

، لمار،العم ل،ب  ا عالو،أق،كاله،كل،لا هلل، نعمال،باللخ الآو،فاللعمل  ،مال ال.

لآأى،بعض،الم معهلل ب،المعالص  ب، خ   ،العم ل،جله،المةد فو،فداذا،

، لو،لالعم ل،باللخ الآ.اشم ى،المة ف،العلع ،كاله، لاً ال،ب  ععال،كل ،العم
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لذهب، خ له،كل ،م از،كلداار،اليد ف ب، عًدالو، د ،ك جداله،أخدذ،الع بد ه،

الضددمالنال ،الاز ددد ، ددب،العم ددلو، مددد ،كذا،نجددل،العم ددل،بدددالع،كددل،ل لددب،

،باللر ق.«،أل،ل »المة ف،العلع ،ول  ،لآم ،ول  ،

ل ،أآ هلل،هنال،أه،أنالاش، ب،آأى،الخ الآ،للعم ل،لا لاار،للمةد فو،فعدذا،

هلل  نال،الج  دد ،لةددال ب،الدد أق.، حجددل،بددا،جل ددل،ولدد ،صددحم .،لاددهلل، دد ، قدد

ص َّ ُت،بعذا، نذ،ز بو،للل،ألم ،ل ،م اباًل، م ،اآله.،ذلك،أه،الحجدل،  دب،

أه، هلللآ،ب ب، خ   ،اليد ف ب،أل،كلاا عمدالو، مد ، ج ندال،ولد ،ادهللر،المعداللالو،

،أق، عم   ب،فت،الغنل،لالغ ر.

،الي ف ب.،ف نحة ،نقالشت،هنال،كذه،ل أق، ب،أمالز،كلاار

 : المناقشة

،-كننددت،بالخمةددالآ، خددذ،ولدد ،كمددالب،الددهللكم آ،الق ضدداللق،المآخددذ،المالل دد ،

لونهلل ال،أش  ،كل ،أآاالر،الةرحال ،بهللله،ذك ،كمدالب،أ ال عدال،فانمدال،أوندت،هدذا،

،الجمالب.

ألآج،ندد ،فمدد ى،لددمال  ،ال دد ع،ابددب،بددالزو،للجددب،،(12،-،11)فددت،الةددرح ،،-1

 افقًدال،لد أق،ال د ع،ابدب،بدالزو،الع  ب،أه،آأق،الهللكم آ،الق ضاللق،ل ،كاله، 

لمال،ا مالا،الهللكم آ،لمبل ف،كمالب ،أصًاو،ذلك،أه،الرم ى،ص  ح ،بعهللر،مد از،

ا لاارو،للل، علدو،الدهللكم آ،الق ضداللق،أق، عل دو،ولد ،الرمد ىو،بدل،  كعدال،

هجذا،كبنعال، خدهللر،فج  د ،فدت،الجمدالبو، د ،أنعدال، قدف،فدت،صدف،المعالآضد و،

فدت،المعدبل ،بدبه،ال د ع،ابدب،بدالز، د ،لهذا، ال،اهلل،  هل،القالآئ،غ  ،الممعمو،

،الهللكم آ،الق ضاللق،فت،آأ  .
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(،32:،)والق  ،ببه،الم ابح ،فدت،المةدالآف،ا لدا   ،ومل د ، عدمحهللث ،،-2

غ ددد ،صدددح حو،فقدددهلل،نددد ،ول عدددال،فقعدددالل، دددب، دددذاهب، خملرددد و،كاللماللج ددد ،

لال ددالفع  ،لالحنر دد ،لالحنالبلدد و،للددمب  ك،أ  لدد ، ددب،نة صددعلو،لكددل، ددب،

 عددالو،لجلآ،الرقعددالل،المعالصدد  ب،جلآ، لر قددت،فحعددبو،ندد ،ول عددال،فقددهلل،  َّ،

،صالآ ، اً ،ونهللهل،باللملر و،ب ب، ذاهب،ل عت، اً ،فت،لا هلل، نعال.

النعددت،وددب،ب عمدد ب،فددت،»(،بددالب،663،/2)،«الم  ددب» ددالر، اللددك،فددت،آلى،ا ،-أ

ابم ،لدت،هدذا،ال ع د ،بنقدهللو، مد ،أبمالود ،:،أن ،بلغ ،أه،آمًا،اال ،ل مل«،ب ع 

 فعئل،وب،ذلك،و هلل، ،بب،وم و،فج ه ،لنع ،ون .، نك،كل ،أملو

لفت،ك   ، ب،األ  اله،   ب،العم ل،للمة ف،العلع ،الميل ب و،لبال ععالو،

،و،لب ععال،كل ،أمل.بح ث، ، حمالا،المة ف،ك ، بم الوعال،بنقهلل

ّق،فدت، كه،الع ند ،ثاثد ،»:،(284:،)و«،القد ان ب،الرقع د »لاال ،ابب،ُمدا 

اشم ،لت،للع ،بع  لو،لأوي ك،خمعد ،:،مل،آلخ أه، ق  ،آ:،األل :،أاعالر

،  ار.«،آباًل»و  ،كل ،أملو،فعذا،

اشم ،لت،للع و،لأنال،أآبحك،ف عدال.،للدل، عدل،الد مبو،:،أه، ق  ،ل :،لال النت

،فعذا، ج له.

أه، يلب،العلع ،ونهلله،فا،  دهللهالو،ثدل،  دم  عال،اآلخد ، دب،غ د ،:،لال اللث

نتو،فالشم هال، ندت،كه،شدئتو،اهلل،اشم  ت،العلع ،المت، ل ت، :،أ  هو،ل ق  

،.«فعذا،مال ا
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«،المنمقد »لال المت،فدت،،و(538:،)و«،المقهلل ال »لانظ ،ابب،آشهلل،فت،

 بب،و دهلل،ال د ،«،الجالفت»ل،و(89،/3للهللآج  ،)«،ال  ح،الج   »ل،و(39،/5)

(2/،572.)،

عو،بددددالب،فددددت،ب دددد ، ال  دددد»:،(،كمددددالب39،/3«،)األر»اددددال ،ال ددددالفعت،فددددت،،-ب

،:«الع ل 

،العددلع و،فقددال كذا،أآى،ال مددُل،ال اشددم ،هددذه،لأآبحددك،ف عددال،كددذاو،:، مددل 

كه،شالل،:،أآبحك،ف عالو،باللخ الآ:،فالشم اهال،ال ملو،فالل  ال،مال او،لالذق،اال 

أ هللث،ف عال،ب عاًلو،لكه،شدالل،  كد و،لهجدذا،كه،ادال ،اشدم ،لدت، مالًودالو،للصدر ،

ل و،أل، مالًوال،أق، مالع،شئتو،لأنال،أآبحك،ف  و،فجدل،هدذا،لد الو،  د ز،ال  د ،

أوي ، ب،نرع ،باللخ الآو،لل ال،فت،هذا، ال،لصرت، ج ه،هذا،ف مال،األل و،ل

لأشددم   ، نددك،بنقددهلل،أل،ج ددبو،  دد ز،«،كددذا،أق،ابمعدد »ابمالودد ،:،كه،كدداله،اددال 

األل و،ل ج ناله،باللخ الآ،فت،ال   ،اآلخ و،فاه،مهللَّجاه،مالز،لكه،  ال عال،ب ،ول ،

 ،أ ددهللهمال،أندد:،أل دد ،األل ،فعدد ، رعدد ى، ددب،ا ددل،شدد ئ باأه،ألا ددال،أنرعددعمال،

ال ال  و،لال النت،أن ،ول ،«،ا ل،أه، ملج :،  ل،كذا،صح ح» ملج ،،  ال عاله،ا ل

، خال  ل،أنك،كه،اشم  م ،ول ،كذا،أآبحك،ف  .

،هدـ1402(و،ودالر،)32)العهللج،«،المعلل،المعالص »لانظ ، قاللت،فت،  ل ،

،(.189،-،179:،ر(،)و1982،-

ا دد ،(،آل127ل،79:،ا  ددالر، حمددهلل،بددب،الحعددب،)و«،الح ددل»لفددت،كمددالب،،-ا

أآأ ددت،آمددًا،أ دد ،آمددًا،أه،  ددم ق،جاًآا،بددبلف،جآهددلو،:،الددت:،الع خعددت

لأخ  ه،أن ،كه،فعل،اشم اهال،اآل  ،ببلف،جآهل،ل ال  ،جآهدلو،فدبآاج،المدب  آ،
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 د ،فدا، بخدذهالو،فم قد ،فدت، دهلل،آو،ثل،خالف،كه،اشم اهال،أه،  هللل،اآلش ال،الهللا

لدد ،أندد ،  ددم ق،المددب  آ،الددهللاآ،و:،المددب  آو،ك ددف،الح لدد ،فددت،ذلددك؟،اددال 

لكه،لددل،  غددب،اآل دد ،فددت،شدد ا عال، مجددب،«،،...،»باللخ ددالآ،ف عددال،ثاثدد ،أ ددالر،

ب د ،»بدذلك.،لانظد ،،المب  آ، ب،آجهدال،ب د  ،الخ دالآو،ف دهللف ،وند ،الضد آ

،(،لاهلل، قهللر،ذك ه.46:،للهللكم آ،األشق ،)و«،الم ابح 

فل ،كالنت،الم ابحد ،الملا د ،مدال ال،وندهلل،الحنر د و،لمدال،ا مدالم ا،كلد ،  دل،

،«.الم  لو » ،هذه،الح ل

فلد ،،و(،ولد ،  دل،هدذا29،/4«،)كودار،المد اع ب»لن ،ا  الر،ابب،الق ل،فت،،-ج

كالنت،الم ابح ،الملا  ،مال ال،ونهلل،الحنر  ،لابب،القد ل،لمدال،اضدي ،أ دهلل،كلد ،

،هذه،الح ل .

هذا،  ،ا نم اله،كل ،أه،ن ،ا  الر، حمهللو،لكذلك،ند ،ا  دالر،ابدب،القد لو،

 ،ف  ،اآل  ،ل  دم ق،العدلع ،كلد ،أمدلو،لجدب،اهلل،خا، ب،ذك ،األملو،فلل، ب

المعددل،فددت،الددن ،أه،ا لدداار،غ دد ،مددال ا،فددت،الم ابحدد .،لدد ال،أآاج،اآل دد ،

،ال  ال،نقهللًا،أل،األمل.

فعذه،أآبع ،أ  ل و، ب،كمب،الماللج  ،لال دالفع  ،لالحنر د ،لالحنالبلد و،كلعدال،

عدل، ،   ا،ا لاار،فدت،الم ابحد ،كذا،لدك، جدب،العدلع ، مل كد ،للمةد ف،لل

هددذا، ددال،جوددال،بعددض،الجمددالب،كلدد ،القدد  ،بددبه،هددذه،العمل دد ، خاللردد ، ممددالع،

،ه،الهللكم آ،الق ضاللق، ؤاخذل،ون ر .(،فآخذ82:،المعلم ب،)و

لاهلل،لمعت،هذا،العنف،ونهلل،أخت،الج   ،ال  ع،الق ضاللق،بحو،ابب، ار.،

لهد ،غ دد ، عالصدد ،لد ،بدداللي  و،فاندد ،لمددال،أآاج،ا نمةدالآ،للم لدد ،فددت،أ دد ا ،
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عالآ،لعاله،ابب،الع بت،المعالص ، بب، ار،لالحالاهلل،ول  ،ألل الب،الاكاللو،الم

 ددب،لصددف،،اددهلل، ُعدد ف،بعضددعال،ل ، ُعدد ف،بعُضددعال،اآلخدد و،للددل، دد ،  ًمددال

فقد ،»انظد ،«،الذ ب، يل  ه،الدن ،فدت،كدل،صدغ  ،لك  د »،...،ـالظاله   ،ب

(،كل،أآم ،أه، حذف،هذا،ال صف، ب،كمالبد ،القد لو،أل،أه،463،/1«،)الاكالل

،مال، هللآأ،ونال،شنالو ،ال صفو،فاه،ابب، ار،ك الر،ك   ، ب،أ مد  علو،ول  ،آب

«،ا  جددالر»الرقدد ،لاألصدد  ،لاألجبو، دد ك،لنددال، ثددالًآا،ا مدد .،لاددهلل،و فمُدد ،فددت،

اآل ددهللق،،«ك جددالر»لك جال دد ،أ عددب، ددب،«،المحلدد »أك دد ، مددال،و فمدد ،فددت،

و،لكه،كنددت،لعددت،ظاله  ًددالو،لكدداله،لمذه دد ،فضددل،ك  دد ،فددت،المةددهللق،بج  دد 

وندهلل، دب،، ،ونهلل،الظاله  د ،فعًمدال،للنةد و،لدل،أمدهلل،  لد لاهلل،لمهلللل ال ن  و،

 ع و ا،كل ،ك   ، ب،الق اللال ،الراللدهللل.،لاومدذآ،ابدب، دار،ودب، دهللل،لعدالن ،

كداله، ةدالباًل،بدالل ب ،فدت،(،ببن ،71:،)و«، هللالال،النر س»فت،كمالب ،النر  ،

«، عمةدر »أه،فق ًعال،ك  ً ا،كاللغاالت،  ك،لندال،،كنت،أآم ،ل ،لاليحال .،لك

قدد  ه، ،ولدد ، نيددو،ال  نددالهو،لولدد ،   قدد ،ال ددالفعت،فددت،ولدد ، ددنع ،ال

فعددذه،«،الم افقددال »لال ددال  ت،فددت،«،ا  جددالر»لابددب، ددار،فددت،«،ال لددالل »

الي  ق ،ألصل،لأفعل،لأبق ،لأش ق.،فانت،لمال،و فُت،هدذه،لذامعدال،ه د ُ ،

لكننال،لن هلل،«،فت،لامعل» لك،لأو ضُت،ونعالو،للجب،كالنت،لعل، عالذ  ،لام  ،

،؟!«،ن هلله،ونهلل،اآلخ و،لك ،فج ف، ج ه،ك الً ال ال، ر،ونهلل،كل،ك ال

كه،  الهل،كل،نالاهلل،لح  ،خةدم ،أل،المعد  ب، دب،شدبنعال،هد ،الدذق،  د  ،

هللآك،أه،الدددذ ب،ندددالعندددف،فدددت،الحددد اآ.،لبعدددذا،الدددذق، قدددهللر، دددب،النةددد و،

و،لاهلل،آأى،الهللكم آ، عمع ل ه،فت،المحل ل،هل،كاللذ ب، عمع ل ه،فت،المح  ل

(،لأنال،أآى،أه، حل ل،الحد ار،14:،)و،الق ضاللق،أه، ح  ل،الحا ،خي  
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أ ًضال،خي  و،للعل ،أخي و،أ ،  ى،ك دف،أه،العدلف،كدالن ا، م كد ه،بعدض،

الحا ، م ، ، قع ا،فت،الح ار؟،كه، لب،الحا ،ل  ك،ال د عال ، يلد ب،

، ب،كل، علل.

الع د ل،باللمقالصدهلل،لالمعدالنتو،ل دالآل، ق لد ه،:،بعض،العلمالل، الآل، ق لد ه،لندال،-3

لاا،(،لضددد ب، ددد ًا،بددداللا29ل،26:،الأللردددالظ،لالم دددالنت،)والع ددد ل،ب:،لندددال

الةد آل،فقدد .،لولد ،هدذا،فمددب،أآاج،،الرد ق،ب نعمدال،ف اًددال،فدت،لالاندالو،لآأى

الانال،آبمال،أظع ،ص آل،الالااو،ل ب،أآاج،ال بال،آبمال،أظع ،ص آل،ال  د و،

نيكًا »:،لالم عهلل،بحهلل ث  مردو،،«بع الجهع ب لدرا إ  ثإ اب اع ب لادرا إ ج 

ب،  له،م از،الح ل و،ولد ،لهذا،،.ول   الحهلل ث،الذق، ج  ،أه، عم عهلل،ب ،  

أه،الح ل ،اهلل، جد ه،  د لو و،لادهلل، جد ه،غ د ،  د لو و،لادهلل،أفدال ،ابدب،

الممد ،»ل ،نعدلِّّل،أه،الرد ق،بد ب،«.،كودار،المد اع ب»ذلك،فت،،الق ل،فت،ب اله

هدد ،  دد ج،فدد ق،فددت،«،النقددهلل،بدداللمم »ثددل،«،الممدد ،باللنقددهلل»لبدد ب،«،بدداللمم 

،باللهللآاهل،ه ،ألالة آلو،  دب،بعهلل،ذلك،اهلل،  م ق،ال ن ب،ه،الذق،بالع،ال م  

نرعد و،أل جدب،أل، دب،غ د هو،للد ،كداله، ق دهللًا،بالل د ال، دب،ال دال  ،ال دال  ،هذا،

،الق  ،كن ،   ج،ف ق،فت،الة آل!

(.،36:،ظب،بعضعل،أه،العمل  ،  ار،فق ،بنظ ، ب، قد  ،بعدهلل،الدذآا  ،)و،-4

ح،بح    ،ا لاار،ف عالو، د ،أند ، ، قد  ،بعدهلل،لالحو،أه،ا  الر،ال الفعت،ص َّ

:،(39،/3«،)األر»للعددذا،اددال ،فددت،الددذآا  ،كمددال، قدد  ،الماللج دد ،فددت،الع ندد و،

فعد ، رعد ى، دب،ا دل،:،ال،ب ،ولد ،أه،ألا دال،أنرعدعمال،األ د ،األل لكه،  ال ع»

أندك،،أن ،ول ، خدال  ل:،ش ئ بو،أ هللهمال،أن ،  ال عاله،ا ل، ملُج ،ال ال ُ و،لال النت

له ،ال ال،الذق، ذف ،ك  د ، دب،أنةدالآ،«،كذا،أآبحك،ف  ،كه،اشم   م ،ول 
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بعضدعل،ودب،ا، دب،أل ،كال دب،نةد  و،بدهلللً،،(33:،ا لاار،فت،الم ابحد ،)و

اةدددهلل،لبعضدددعل،ودددب،غ ددد ،اةدددهلل،كه،شدددالل، و،ل قةدددهلل،ا  دددالر،ال دددالفعت،

آو،ألند ،اددهلل، ددممجب، دب،شدد ا  ،بدالل مب،المحددهللج،أل، ، ددممجب، باللمخدال  ل،الغ دد  

،.(252،/5)،«فمح،ال الآق»االآه،

ب د ،الم ابحدد ، د ،الملددار، رضدت،كلدد ،ب دد ، ؤمدل،ال ددهللل بو،لهدذه،ال دد ع ،لددل،،-5

جهددال،األلددمالذ،الق ضدداللق،فددت،كمالبدد و،فددا،المةدد ف، عددلل،العددلع ،فددت،  ُ آِّ

اللجداللئو،بالهللَّ ب،باللهللَّ بو،أل،الجاللئ،الحال و،ل ،العم ل، علل،ال مبو،لهذا،ابمهللاًل،

،الحهلل ث،ال اآج،ف  .الذق،أمم ،الرقعالل،ول ،النعت،ون ،  ،ضعف،

و،لال ددال  و،أل، م ددل،المةدد فو،لالم ددم ق»اللعددل،ك ،أه،  ممدد ،ال اثدد ،

فت،  ل ،لا هللو،ف هللف ،المة ف،الد مب،النقدهللق،كلد ،ال دال  و،«،وب،كل، نعل

،ل ع ل،ال مب،المؤمل،بذ  ،الم م قو،فعذا،آباًل،لاضح،بم ا ؤ،ال اث .

جهدال،الدهللكم آ،الق ضداللق،ل ب،ال  عال ،ول ،الم ابح ،الملا  ،المدت،لدل، ُ،،-6  آِّ

و،فقددهلل،نعد ،آلدد  ، ،«ب عمد ب،فددت،ب عد »فدت،كمالبد ،شدد ع ،وقدهلل ب،فددت،وقدهلل،

و،آلاه،الخمعدد ،ك ،ابددب، المدد »وددب،ب عمدد ب،فددت،ب عدد ،،صددل ، ،ول دد ،للددلل

«،(171،/5«،)ن دددل،األل دددالآ»لصدددحح ،الحدددالكل،لابدددب،خا مددد و،انظددد ،

ه،فدت،ب عد و،لجنعدال،كذا،فاللم اوهللل،كذا،لل، جب، لا  ،للي ف ب،لل، جب،ثم ،ب عمال

لودهللًاو،لكداله،هندالك،ب عمداله،فدت،كالنت،صالآ ، لا  ،صالآ ،وقهللًاو،بعهلل،أه،

،ب ع .

فالل  ع ،األلل ،ب ب،المة ف،لوم ل ،الم م قو،لال الن د ،بد ب،المةد ف،

،.(1،-،2)فت،الرق ل،«،الم  ب»لال ال  و،لانظ ، ال،نقلناله،وب،
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 لدار،لب د و،فمدال،جار،ال ودهلل،لودهلل،:،فلل،   ب،لنال،لمالذا،اعل،العمل د ،كلد ،اعدم ب،-7

، لاً ال،فلمالذا،لل، نعقهلل، نذ،ال هللا  ،ب عاًل؟!

الماللج دد ،هددل، مددب،اددالل ا،بالل وددهلل،الملددار،اضدداللو،للجددنعل،ذكدد لا،صدد ًآا،فددت،،-8

كم عل، مالثل ،ل   ،الم ابح ،المة ف  و،لص   ا،ف عدال،بعدهللر،ا لداارو،لهدذا،

(،انظد ،36:، مال، لرت،النظد و،لجند ،لدل، عدم اف،الدهللكم آ،الق ضداللق،)و

،.(1،-،2)ول ،ل  ل،الم ال ،النة و،المت،ألآجنالهال،فت،الرق ل،

للدد ب، ددال،ذهددب،كل دد ،الماللج دد و،ل ،أولددلو،ل ععددل،ال ددالفع  ،لغ دد هلو،أه،،-9

ا لاار،بالل وهلل،فت،هذه،العمل  ، ؤجق،كل ،الغ آو،ذلك،أه،الممدالبع ب، لما داله،

 منعدال،  عد  و،باللم ابح ،ول ،للع ،لدل، قدل،ال دال  ،باللحةد  ،ول عدال،بعدهللو،ف

،ل ةالآ ف،ش ا عال،كذلك.

لمعالل ،ال مب،فت،ب  ،الم ابحد ، ،  د زو،بدل، ،بدهلل، دب،أه، جد ه،الد مب،

للم ددم ق،فددت،  لدد ،الم اوددهللل،ألنعددال، لا دد ،فةددالآ ،كاللمعالاددهلللو،، عل ً ددال

، آ  لآبمال،لل، جب،للعلع ،ثمب،لا هلل، عد لف،فدت،العد قو،لكذا،ولمندال،أه،الغ د  

،انظد ،الغد آ،لأثد ه»،وضال ل ُغمر ،فت،المعال، ُغمر ، ن ،فت،الم  وال ، ال، 

دددُ ر ،،(521:،و)،للدددهللكم آ،الةدددهلل و،الضددد   ،«فدددت،العقددد ج ولمندددال،لمدددالذا،  

ا لداار،بالل ودهلل،فددت،ال  د و،لمدالز،فددت،الم د ع،فدت،بعددض،الحدال  و،لهدذا، ددال،

ك ف،وج ،(،78ل،77:،انظ ،)و،...،ا ع  ،خر ،ول ،األلمالذ،الق ضاللق

ضدال ،أللد ، ند ،فدت،لاار،بالل وهلل،فت،المعالاأل  ، محمًعال،للهللفالع،وب،أه،ا ل

،الم  وال !
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(،81ل،62:،أ ال ،الهللكم آ،الق ضاللق،فت،الهللفالع،وب،أه،ال وهلل، لدار،)و،-10

لنحب، ،نخاللر ،فت،ال مل ،فت،هذاو،ل ، حمالا،األ  ،ف  ،كل ،ك اللد ،الدنر و،

كنمال،نحب، حمدالم ه،للم ادف، د  ًا،وندهلل،  ا د ،العمل د ،كلد ،مداأ ب.،لودهلل،

آ،أل،ال عالل ،فت،ال  د ،لب  و،ثل،ا  لمعالن ،بالاا   ،ال وهلل،بمال، ؤجق،كل ،الغ   

و،فاللحو،أه،األلمالذ،الق ضداللق،كذا،كداله، مدب،«العالبق ،9انظ ،فق  نال،آال،»

  ى،أه،ال وهلل، لارو،ف  افو،بعض،العلمالل،فدت،هدذا،ل خداللف، خد  بو،فمدب،

ار،ف عدال،أه، ، هلُلخل،هدذا،ال ودهلل،ولد ،العمل د ،أبدهللًاو،أله،ا لدا، قمض ، ذه  

  علعدددال،  اً دددالو،للددد ،كددداله، دددذه نال،ا لددداار،وم ً دددال،ل مدددب،هندددال،وهللُ ددد ،

،خة ًصالو،أله،ال وهلل،كذا،أجى،كل ،  ار،فع ،  ار،  ل .

،للعددلع و،ال اللًجدد،المةدد ف،كدداله،ذاكهددذه،الم ابحدد ، ،  دد ز،فددت،نظدد ق،ك ،،-11

مدد ،لل وددهللو،للجددب،هددذا، ، ددهللخل،فددت،األومددال ، ال،ل ،ال  دد ، ددمل،ذلددك،لونددهلل

باللمعن ،الممعالآف،ول  و،له ، ال،و َّ ،ون ،الهللكم آ،ممدال ،الدهلل ب،،المة ف  

ر،ال  دد و،لا لددار، ُحددل،ال  دد ، وي دد ،بددبه،ال ندد ك، ُحددل،ال بددال،لنرعددعال،ل ُحددّ ِّ

ر،ال بددال، :،(،ور1985،-هددـ،1405)،56انظدد ،  لدد ،األ دد و،العددهللج،»ل ُحددّ ِّ

و،ل  هللل،أه،الم ابحد ،كذا،كالندت،غ د ، لا د ،فعدت،غ د ،ومل د ،باللنعد  ،«46

،للمة فو،لكذا،كالنت، لا  ،فعت،غ  ،مال ال.

لاهلل، علل،بعضعل،ببه،الع ل ل،مال او،لالعلع ، ، ملجعال،ال دال  ،وندهلل،المعالادهللو،

ددل ل،وقددهلل،بدد ب، دد ف بب،وندد ،بددبه،الل ُ دد بددال  و،ل  ددم و،أ ددال،الم ابحدد ،:،الع 

بددال  و،ل  ددم و،ل ةدد ف،للدد  و،:،المةدد ف  ،هددذه،فر عددال،ثاثدد ،أ دد اف

لك  ً ا، ال، جد ه،ال لدال  ،  لد ،لم د  ا،ال بدال.،لالم جل ،فت،هذه،ال لال  و،

قو،لكمدال،فدت،المحلِّّدلو،لالمعدبل ،ال اث د ،كمال،فت،بعض،ص آ،الع ن ،لالمد آ ،
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ل ددال،  لعددال(،،439:،و،و29)مددـ،«،الرمدداللى»المددت،ذك هددال،ابددب،  م دد ،فددت،

أه، هللف ،ثمب،العدلع ،كلد ،ه ،للاضح،أه،للال  ،المة ف،القةهلل، نعال،هنال،

ب،الم دم ق،ثمنًدال،لعدال، دؤمًا،أولد و،لك  دً ا، دال، جد ه،ال ال  ،نقهللًاو،ل ق ض، 

األومال ،الممع هلل  ،لعقهلل،ال  د ،ادهلل، مدت،بد ب،ال دال  ،لالم دم قو،للدل،  دو،كلد ،

   ل ،المم  لو،ف مهللخل،ف عال،المة ف،  ،ال ال  ،أال، ال، مجب، دب،المدهللخلو،

ل  قدد ،جا نًددال،للم ددم ق،بدداللم لغ،المددهللف عو،زا ددهللًا،الردد ق،بدد ب،الدد مب،المؤمددل،

لالا الجل،فت،ال مب،لقالل،المبم دل،مدال ال،وندهلل،ممعد آ،الرقعدالل.،ل ،مع لو،لال

انظد ،»بل،أآاهال،مال ال،ببآمح  ، قالآب،ال قد ب،كه،شدالل، ،،ونخاللف،فت،هذا

 قاللت،وب،الحعدل،الا ندت،فدت،ا لدارو،  لد ،المدال ،لا امةدالج،العد جان  و،

 ددال،،للجنعددال،مددال ال(«،23،-،21:،(،)ور1985،-هددـ،1405)العددهللج،ال ددالنت،

جا ت،العاا ،ثنال   ،ب ب،بال  ،ل  م .،لكذلك،  د ز،باللمقالبدل،الحي يد ،لقدالل،

«،الدهللف ، عدل، ع  دل» ًضالو،له ، ال، عم ،بـ،المع  لو،لجب،ب ب،المم ال ع ب،أ

لدل،  داو،فداه،الرد ق،بد ب،الد مب،اآلمدل،«،  ف،ثاللدث»فاذا،  ل ، ة ف،

ممددل،جخدد  ،العالمددل،أمددالزه،كمددال،النددال،ممعدد آ،الرقعدداللو،للجندد ، ، ح،لالدد مب

لل  ، اللتو،فعذا، ة  ،الرالآق، ال،ب ب،ال بال،لال   و،ألن ،  عدل،هدذا،الرد ق،

  دالآل،لدد و،ف جدد ه،كاللحعددل،المةدد فتو،  دث، قدد  ،المةدد ف،نقدد جًا،كلدد ،

ل عددم ج،ونددهلل،ا لددمحقالق،الدد مب،كددال ًاو،فاللم ابحدد ،«،أاددل، ددب،الدد مب»ال ددال  ،

ث دد و،ك ،أه،المةدد ف  ،  دد  ،الحعددل،المةدد فت، ددب،  ددث،هددذه،العاادد ،ال ا

الحعل،كلد ،ال دال  و،لهدت، دب،  دث،كه،المم  ل،ف عال، ُمنح،كل ،ال الآقو،لفت،

المم  ل، ُمنح،ف عال،كل ،ال دالآقو،  د  ،ومل د ، ع لفد ،فدت،المةدالآف،غ د ،
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ا لا   .،لهت،المم  ل،ا لمعاكت،ثاثت،األ  اف.،لهذا،المم  ل، حمالا،

،كل ،بحث، عمقل،لعنال،ل ،هعنال.

لق  ،ببه،كل،لوهلل، جد ه، لاً دال،ولد ،ا  داقو،لندذك ، دب، ، مجب،كذه،ا،-12

بال ضددالف ،كلدد ، ددال،لدد وو،أه،المم ددال ع ب،فددت،  لدد ،العقددهلل،اددهلل، عقددهللاه،ذلددكو،

ال   و،فعذا،وقهللو،أق،أك  ، ب،لوهللو،أق،ه ،لوهلل، لدار، دب،  دث،الم دهللأو،ك ،

،:صدددل ، ،ول ددد ،للدددللأه،ال دددالآع،أويددد ،لعمدددال،خ دددالآ،الم لددد ،بق لددد ،

لاددهلل،بدد ب،هددذا،  ددج ًآا،«، مرددو،ول دد »،«ااا  لاا  ل فكباا الكيعاا   ب لخياا ر »

هدـ،1405نالآ،ا لدار.،العدهللج،العدالجس،)الهللكم آ،و هلل، ،الع الجق،فت،  ل ، 

،(.59:،ر(،)و1985،-

كذه،هنالك، ال  ، ، ج ه،ال وهلل،ف عال، لاً الو،بل،هندالك، دال  ،  دب،ف عدال،،-13

 ددً او،لجددب،كخافد و،أ ، دد ى،لد ،لوددهلل،أ ددهللهل،أل،ندذآ،أل، لددف،أه، ، رعدل،خ

،ول  ،أه، ُخلف،لوهللهو،ل رعل،الخ  و،ل جر ،وب، م ن ،كذا، لف.

آ،ل دهلللجو،لك ،أ جدب،ب الديم و، ،ادهلل ج ه،للملر دو،ضد اب ،بهلل، ب،أه،، ،-14

ل دد از،ب،  ددال  ب، ، ر ددهلل،ا  و،الددم ال  ،الج  دد ، ددب،المح  ددال .،لال مدد ،بدد

ا،مدال او،للجدب،مال او،لكدذلك،ال  د ، نرد جً،، نر جًا«،الق  »فاللعلف،،جا ًمالو

ودب،ذلدكو،لالدالاا،،صل ، ،ول  ،للدللل،   ،ال م ،ب نعمالو،لنعت،الن ت،ل

 ب،ك هللى،األخم ب،مال او،لالالاا، ب،ال الن  ،غ  ،مال ا،كذا،امممعمدالو،لنعدت،

، ، عالل ،ون ،فت،الق  ه.

الق ضاللق، مح ى،الحدو،ف مدال، د ى،بمدال، ظعد ،لد ،،ل  ، ق نت،ببه،ألمالذنال،-15

  م ،كل ،الحو،كذا،  د ب،لد ،الخيدبو،فقدهلل، قد ،الخيدب، ندت،أل، ب،جل لو،لأن ،
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نم اصد ،ولد ،،  دب،أه، ب،غ  ق، ب،غ د ،اةدهلل،كه،شدالل، و،ل حدو،بدل

الا الر،كل،ا نردا و،،الا ل،أه، نرلت، نل ةح ح،المعالآو،،الاهللنمالمنالصح،لال

ل مخذ،بعض،المحم ف ب،باللرم ى،ذلدك،ذآ عد ،للخد  ،فدت،األ جدالر،الرقع د ،

،با،آل  .

صح ح و،لأه، ج ه،األجل ،ولد ،، ضنال، ب،هذا،كل ،أه، ج ه،أ جال ناللغ

،اهللآهالو،  دهللو،لكدذلك،الم دهلل هلل،أبا،ز الجل،ل ،نقةالهو،أله،الم ع  ، ُحعن ،كل 

(،فددا،غدد  ،لل ال ددث،األ دد ب،فددت،لا ددهلل، نعمددالو،23:، ُحعددن ،كددل،أ ددهلل،)و

هلل، من ،لالم هلل «،ك ،ال ا  ،أل،ال عالآ،فا،  ق ، نعال»فاللم ع  ، ُلغت،ال   ع ،

لفت،كصهللاآ،الحجدل،بدالل ق بو،الرق ،ال ص ب،فت،الض  ،لالهللا و، ي  قعالو،كنمال،

أل،بدداللم م حو،أل،بالل ددكو، حلدد ًا،أل، ح  ًمددالو، عددب،ادد ل،األجلدد ،لضددعرعالو،

ل عب،نع   ،الرق  ،أل،أغضال  و،لال ال ث،الهللا و،ل عدت،وندهلله،ُودهللَّل،مدالهال،

 ع د ،، ،  ضد ،بدبق،آأق،كمدال،أند للم ع  ،كذا،أآاجو،لُوهللَّل،أخ ى،للمعع  و،

لقالآ د .،نعدل، ،بدبس،ول  ،لرق  و،اهلل، ج ه، عنداله، د اجًا،لةدال   .،أل، م هًمدال،

لجب، ،لم  ج،  ، ال.،لل ،كاله،آأ  ، خاللراًل،ل أق،ال مع آو،قأه، خمالآ،آأق،ف

ال غ  ،المع ق ،فت،الم ع  ،أل،المعع  و،ل ،بهلل، ب،  امعد ،أجلد ،ال معد آو،

فعدذا،  الودهللنال،لدهللفالع،ودب،الد أق،الدذق،اخمد  و،ل ب،أه، ُظع ،اهللآ ك،ولد ،ا

بعض،الرقعاللو،«،شيالآل»وب، خال  ،الملر و،الميلو،با،ا  جو،ل ب،   ج،

 ، حددو،العلددلو،لبدد ، ددلهددذا،هدد ،ألددالس،المنددالف ،المحمدد ج،فددت،العلددل،لالعمددل،ف

ل ل.،لب ، عمق ل،النظد ،ال ع دهلل.،ل دب،  فدت،الرقد ،اللرمد ،ند ى،خ ةح،العمل،ل  ع 

لع دددب،الع دددالب.،فمددد ى،بعضدددعل،كذا،ألرددد ا،فدددت،العدددن ،لالرمددد ى،لالمدددبل ف،ا

 ددهلل  هال،ل  افعدد ا،ونعددال،خ دد ، ددال، جدد ه،الم افعدد و،للجددنعل،كذا،اممعددهلللا،فددت،
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ضدد ق ا،ول عدالو،لآبمددال،  دالهل ا،بعضددعالو،ف م كد ه،اني الًوددال،، عدبل ،أل،نالزلد 

 ةدعب،المي  دوو،ل ،بدهلل،،ومل اًل، حاناًلو،غ  ،ا ني الع،النظ ق،األل و،ببند 

 ،ل،أل، بل ل.،لأآى،أه،هذا،نال  ، ب،ضدعف،األصدالل ،لالدباومعل، ب،  اله

فم دجالل،ا بمجالآو،له ،نرع ،ل ب،كل ، ا دهلل، دب،هدذه،القلد ،لذلدك،الضدعفو،

لللد لمعال،العن ،غ  ،  جالل،ا بمجالآا ،ال افدهلللو،ل قةدهللهال،غ د ، قةدهللهالو،

غ  ،للد لمعالو،كمدال،أآى،أند ،ندال  ، دب،أه،وندهللنال،ند و ب، دب،الرقعداللو،فقعدالل،

أصددحالب،  ااددف،لنظدد ، ضددالآق،بع ددهلل،لجادد ،لصددهللق،،ل  معددهلل ب،أصددا

أشدد  ، ددال، ج ندد ه،باللمحددال  ب،الددذ ب،،«Techniciens»،لأ الندد .،لفقعددال،فن دد ب

 قددهللآله،ولدد ،الددهللفالع،وددب،ال مددل،لخةددم و،لوددب،ال ددتل،لضددهلله.،فددت، ه،

،لا هلل، عاًل.

ك   ، ب،أآبالب،،لهنالك،نغم ،أخ ى،صالآ ، بل ف ،كل ، هلل،ا بمذا ،لهللى

 ددا ،لاألصددل،فددت،:،لددك،لمعل،وددب،لااعدد و،اددالل ابمددال،لددلجصددنالو ،الرمدد ىو،ف

 ا ،ض لآلو،لول ندال،أه،نعدع ،للحدل،:،ل ال،ل معل، ق ل هاألش الل،ا بال  و،

األ  لو،لالعال ل،ل  ،أن ،شع ،بحع ،الري ق،أه،فت،ال ااعد ،شد ئاًل،لمدال،لدب ،

ونعددالو،كه،ولدد ،المعددئ  ،أه، م دد ب، ددال، ح ددك،فددت،صددهللآ،العددال لو،ل  دد ب،لدد و،

 ،أه، خمة ،الي  و،ل ح ل،الجدار،كلد ،غ د ،أآبدالب،،ل  ج،ول ،ال  عال .

،الجار.

كه، ضالآ نال،لأللف،ال  ر، غل ب و،لأك د ، دال، ب  ندال، دب،المعدال ا ،كنمدال،

هلل،كل ندال،رد ب  نال، ب، ضالآا ،أل،ا ان ب،أل،أو اف،أل،أنظمد ،غ   د ،ول ندالو، 

عقدهلل،فجداله،ال،-هلل،كل نال،العل ،لاألمعال،لالخهلل ال .،فاذا،كاله،الحال ،كذلك،ركمال، 

:،هل،نعمم ،اال ل ب،-ل  ، ب،صنعنالو،لآبمال،أظع ه،ال عض،أ  الناًل،أن ،كذلك،
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كه،األصل،فت،األش الل،ا بال  و، م ،لل ،كالنت،العمل  ، ة ف  و، م ،للد ،

للدددهلل ،بددد ،لآضدددعت، نددد ،لن دددب ،:،كالندددت،المةدددالآف،اال مددد ،ولددد ،ال بدددال

،ل ي آ ،ول  ؟

ال،كه، حددد ق،الحدددا ، يلددد ب،ليل ددد و،ل حددد ق،الحددد ار، يلددد ب،أ ًضددد

 ممنالب و،ل ب،فضل،ا لار،ول نال،أن ،ولمنال،أه،نرج ،فت،كل،شتل.،هل،ه ،

 مدد ،نمدد قبو،،هدد ، ددا ، مدد ،نمبكددهلل.،ل ، دد ار:، ددا ،أر، دد ار؟،فددا،نقدد  

فجاله،هذا،ل  اًل،فت،ز الجل،ا  ماله،لالعللو،كذ، ،نحجل،ول ،ال تل،ا ل،الدممجب،

، ب، ع فم .

ه،كددل، رددت، رمددت،ولدد ،اال دت،ولدد ،أ دال،ألددعل،صددنالو ،الرمدد ى،ال دد ر،كذا،

أصدددل،ال ددد اللو،فيلدددب،الدددهللل ل، يلددد ب،جا ًمدددال،ليددد ج،ال عدددال ،لالقالودددهلل ب،

لالمنالفق ب، دب،لدال  ،العلدل،لالرمد ى،لا ممعدالج.،لبعدذا،الي  دو،ندمعلل،العلدل،

ا ممعددالج، عددمم لو،لالعمددل، عًددالو،ل م الذبدداله،ل ، منددالف اهو،ل جدد ه،ومل دد ،

،لالغل ، حممًاو،لالمق  ل،اال ًمال.

صدل ، ،  زانال،بدالل آع،أ دالر،ا  ند ،للدن ،ن  د ،وع ،،ببه، كنت،ل اثو،

ددنۡيحطَددِقۡ}:، ددال، ،  زانددال،بددالل  أل،ول عددال،ول دد ،للددلل مح ٗادد ۡوح خ  ح تحدد ۡلَددهُۥۡمح يحج  2ۡٱلَلۡح

يح ۡ  طحِسبُۡوح ۡيحح  ُثّۡلح  ِ ۡحح هُِۡمن  ،.[3و،2:،]الياق،{ُزق 

د ،كلد ،أآم ،أه، مع ،صهللآ،ألمالذ،مل ل،لعذا،النقهللو،لكندت،كه،شدالل،  ،آمَّ

الحوو،كذا،ث ت،لت،أه، ال،الم ،كلد ،أل،بعضد ،بال دلو،فدا، ةدلح ،لدت،ك ،فدت،

،يبو،فان ، ا هللنت،و  اًل،ول ،و  ت.المعللو،ل ،خ  ،فت،الم  ث،باللخ
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لالحمهلل، ، عالل ،كه،أصد ت.،لأآمد ا، ند ،لد حالن ،كه،أخيدب ،المغرد لو،

،ب.ل ب،النالس،المعذآلو،لالحمهلل، ،الم فو،لجل، و،لخ  ،لص ا

،رفيق المصريج.،

* * * 
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 (117)رد الدكتور يوسف القرضاوي

 قددالً ،للددهللكم آ،«،األ دد » اللعددت،فددت،العددهللج،الحددالجق،لالعددم ب، ددب،  لدد ،

ب د ،الم ابحد ،ل  د ،»آف و،المة قو، مضمب،وهللل، ا ظال ،ول ،كمالبت،

«،جاآ،القلددل»الددذق،ن دد   ،،...،«بالل دد الو،كمددال،    دد ،المةددالآف،ا لددا   

ت،لدنم بو،لاألى،الدهللكم آ،آف دو،المةد ق، دب،ال دال   ب،باللج  تو، نذ،  ال

ا الل،فت،الرق ،ا لا ت،لاهممالر،بد و،لغ د ل،ول د و،ا امةالج  ب،الذ ب،لعل،

لهذا، مال، حمهلل،ل ،ل ع ل،فت،صحال ف، حاللن و،ل ،أآ هلل،أه،أاالآض ،ثندالل،

للجدب، ، عدعنت،،-ال!،مقالآض ،هنال، ، هللخل،فت،بالب،ال  دلكه،كالنت،ال،-ب نالل،

أشج ،ل ، ال،أضراله،ولّت،فدت، قهلل د ،نقدهلله،لجمدالبت،المدذك آو،لادهلل،ولَّمندال،ك ،أه،

و،«ال لااافك هللا ااان ال لااافك الناا  »أندد ،،صددل ، ،ول دد ،للددللآلدد  ، ،

،...،لألب ، ، عالل ،أه،  علنت،ونهلل، عب،ظن و،ل غر ،لت، ال، ، علل

عتل، رعد  هال،بعدض،الندالسو،ذلدك،أنندت، لألج،أه،أش  ،هنال،كل ،نقي ،اهلل،

نتو،لل  ،ذلك، ب،كو الب،بنرعتو،ن ب،أبيبه،النالس،فت،ال ج،ول ، ب، نمقهلل

المت،ألدب ،«،المعلجال »ل ،المعالن ،بمب، نقهللنتو،فال و الب،لا لمعالن ، ب،

، ، عالل ،أه، ع ذنت، نعال.

،:،لكنمال،   ينت،وب،ال ج،أ  اه

اشمغاللت،بدب  آ،أآاهدال،أهدل،لألمدبو،لأك د ،كلحالً دال، دب،الد جلج،،:أولهه 

ا نمقالجا .،لهت،أ  آ، مجالث ل، ، جالج، م ح،لت،لاماًل،لعذا،األ د و،لهدت،ول ،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كدالن ه،األل ،،-هدـ،1406(.،فدت،)آب د ،اآلخد ،لدن ،64:،القي   ،)العهللج«،األ  »  ل ،،(117)

 «.ر1985لن ،«،ج عم  »
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المت،  ع ، ععال،الم ل،ببه،لام ال  ،أك  ، ب،ألاال د و،لوندهلل، داا ل،األومدال ،

،الميل ب ،  ب،أه، قهللر،األهل،ول ،المعل.،لالمعل،ول ،غ  ،المعل.

ول د ،،ل خ ل،كلّت،أه،ا نعاله،ل ،المعلل،لل ج،ول ،كل، ال،  دالآ.،لالمعق دب

ومد ه،المحدهلللجو،،لالدمغ ق،ذلدك،لغ ق،فت،جلا د ، ، عدمي  ،الرجدالك، نعدالو

لااد ،الحدال .،ل قدهلل عال،للل، قل،بمال، ن غدت، دب،أومدال ،ك  الب د ،بنداللل، ر ضدعال،

،ول ،غ  هال، نيو،األلل  ال .

أنددت،لمددهلل ،أك دد ،النددالس، ظلدد ه، ةدد  ب،ولدد ، آا عددل،لكه،،:وث نيههاا 

ا لدا تو،لللقضدال ال،الم دالآل،ف د و،آجج ،لب نت، ال،ب نت.،لكل، مم  ،للرج ،

لالمت، خملدف،ف عدال،الندالسو،ل مردالل ، د اارعلو،لالمدت،اال دت،  لعدال، عدالآك،

  هلل،أه،كل،ف  و،،-  ا ،الق ه،ال اب ،و  ،الع  ق،،-مهللل  ،ب ب،الر  ق ب،

،.ال  ،ول ،آأ  ،لل، حهلل،ون ،ا هلل،شع لظل،فت،النع،-فت،األول،األغلب،،-

ألو،لظعدد آ،ال مدد ،لالجردد ب، نعددالو،أل،خددذ، دد ًا،اضددال ال،  ددل،اضددال ال،المدد 

خ لمعددال،للةددال،فددت،المعدد هللو،أل،اضدد  ،الغنددالل،بآلدد ،لبغ دد ، لدد و،لاضدد  ،

لع.،لاهلل،كمدب،ف عدال، دال،كمدب.،ك،...،ال لل،لالمة   و،لاض  ،الذبح،لش ل  

،للل، ما اح،أ هلل،الي ف ب،وب،  ضع .

لأذك ،أنت، نذ،وهللل،لن ب،كنت،كم ت،آجًا،ول ،بعدض، دب،انمقدهلللا،كمدالبت،

للددلمم ،لددألى،الحددالا،له دد ، عددب،له دد .،«،لالحدد ار،فددت،ا لددارالحددا ،»

أانعندت،أه،،ظظدجل لحق ،بدآخ ،الجمدالبو،للجند ،النالش ،المع لف،فت، ة و،

لباللماللت،ز الجل،ثمن و،لفت،هذا،كثقال ،ول ،ذلك،لب، ر هلل،ك ،ز الجل،  ل،الجمالب،
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عددت،لاددهلل،اامن،...،المعددللو،ل دد ،هددذا،لددب،  مدد ،اآلخدد له،وددب، آا عددل،القدالآئ

،ب أ  ،فعًاو،للل، ن  ،ال ج،كل ،ال  ر.

ل ب،هنال،ك هدت،الد جلجو،ألنعدال، غد ق،المد ل،فدت،بحد ، دب،ال دهلل ،الدذق،

 عددهللر،ل ،  نددتو،ل عددمعلك،ل ، نددم و،ل ردد ق،ل ،  مدد و،لأنددال،بي عددت،أكدد ه،

لأآاه، فدد ،وال قدد ،وددب،الخ دد ،لا نمددالاو،لكذا،أآاج، ،بقدد ر،ال ددهلل ،لالمدد ال.،

:،  عل،العمدل.،لفدت،الحدهلل ث،الدذق،آلاه،الم  دذقل ًلا،آزاعدل،ال دهلل و،ل د

،.«ا  ضل بو  بعد  دى م نوا ن يه إال أوكوا الجدل»

و،فدالل اا ،أندد ،آج،ولد ،شد عال ، ثالآهددال،«ب دد ،الم ابحد »لباللنعد  ،لجمدالبت،

 ب، ،   اله،هذا،الن ع، ب،المعال ل.،ل عق ب،األى،المة ق،هد ،آج،ولد ،

جو،لهجددذا، معلعددل،األ دد ،أل،الدد ولدد ،آج،آجقو،فدداذا،آجج ،ول دد و،فعدد ،آج،

، هلللآ،فت، لق ، ر غ .

 عالفددت،»لاددهلل،ألددف،ا  ددالر،الغاالددت،آجًا،ولدد ،الرالددر ،بجمالبدد ،المعدد لف،

لكدداله،لدد عض،«.، عالفددت،المعالفددت»لآج،ول دد ،ابددب،آشددهلل،بجمددالب،«،الرالددر 

العلمالل، ا ظال ،ول ،آج،ابب،آشهللو،فعدبل ،بعدض،أصدحالب ،لمدالذا، ، جمدب،

،أآ هلل،أه،أض ف، عالفماًل،ثالل اًل.  :،فت،ذلك، ةن راًل؟،فقال 

لآغل،هدذا،كلد و،لدل،أمدهلل،بدهللًا، دب،المعق دب،ولد ، دال،كم د ،األى،المةد قو،

،:،لع   ب، عم ب

كه،  ضددد ع،الجمدددالب، مةدددل،بمؤلعدددال ،كلدددا   ،وا دددال،ول ندددال.،لهدددت،،-1

المةالآف،لال  كال ،لب   ،المم  ل،ا لا   ،المت،هت،ال دهلل ل،ال د وت،

،لنظالر،ا لمعمالآق،ال ألماللت،الغ بت.للمؤلعال ،ال ب   ،الم آلث ،وب،ا
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ل ب، و،هدذه،المؤلعدال ،أه،ن دهلل،أزآهدالو،لنعدهللج،خيالهدال.، ،أه، حمدل،

المعالل ،لعهلل عالو،لنع ب،لهللن ،ال بال،ولد ،أغ اضدعل، دب،  دث، ،ن دع ،ل ،

،ن  هللو،ل ال،ألعل،أه،نعهللرو،للجب، ال،أصعب،أه،ن نت،لن  هلل!

مدال،معدل،ك  د  ب، دب، كه،الهللكم آ،المة ق،ن  ،آجه،فت،أك د ، دب، جدالهو،،-2

لدك،ك ،ا لدم الب ،لعدلو،المعمم ب، مةل ه،بت،ل ضغي ه،ولّت،لل جو،فلدل،أ 

،لأنال،ا   ،أضعف،ك  ً ا،أ ال،ضغ ،ا لحالح.

كه،و ب،األى،آف و،فت،نقهلله،أن ،لل،  كا،انم اله ،ول ،األل ،المت،أامدت،

ول عال،بح دت.،كند ،ندالاش،الرد لعو،لأندال، عدمل،بمنالا د ،األصد  و،هد ، م د ث،

،آاق،لأنال،أآج،األ  آ،كل ،ال ذلآ.بالألل

،كننت، ،أللل،ببا ا ،المذاهبو،بل،أنالا عال،لأنالاش،أجلمعال.

و،لأندالاش، دهلل ث،«الع ند »كننت،أنالاش،الماللج  ،فدت،كجخدال ،هدذا،ال  د ،فدت،

 دهللخل،المعال لد ،،الع ن ،نرع ،ل هللى،ث    و،لكذا،ث ت،فمال، رعد  ،الع ند ؟،لهدل

،المت، عنال،فت، ضم ه،هذا،المرع  .،كلع.

،لغ  هددال، ددب،األشدد الل،المددت،أخددذهال«،ال  عمدد ب،فددت،ب عدد »لأنددالاش، عندد ،

لولد ،كدل، دال و،لدبنالاش،بعض،النالس، علمال و،لهت،االبلد ،لألخدذ،لالد ج.،

،أهل، ال،لآج،فت، قاللم ، ب،النقال ،ال ا   .

 : فتوى سماحة الشيخ ابن باز

ذكددد  ،فدددت،كمدددالبت،ودددهللل،فمددداللى،ف ج ددد ،لممالو ددد ،ب ددد از، عال لددد ،ب ددد ،

و، نعدددال،فمددد ى، دددؤ م ،مدددت،  ددد ق،فدددت،المةدددالآف،ا لدددا   الم ابحددد و،ال

المةدد ف،ا لددا ت،ال ددالنت،بددهللبتو،ل ددؤ م ،المةدد ف،ا لددا ت،ال ددالنت،
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باللج  تو،لفم ى،لعمال  ،ال  ع،و هلل،العا ا،ابب،بالز،لأخ ى،لرض ل ،ال د ع،

،بهللآ،المم لت،و هلل،ال الل .

عدال،أنت،ألآج ،فم ى،لمال  ،ال  ع،ابدب،بدالزو،لكبن:،لاهلل،أخذ،ولّت،الجال ب

هللر،مد از،ا لداارو،خافًدال،لمدال،  ن مد ،فدت، خهللر،فج  ت،  ،أنعال،ص  ح ،فت،ود

،كمالبت.

لأ عدددب،أه،األى،الجال دددب، ، خرددد ،ول ددد ،أه،هندددالك، مدددب، ملددد ا،ولددد ،

الم ابحدد ،فددت،ال ندد ك،ا لددا   ، ددب، ،   اهددال،بحددال و، ، دد ،ا لدداارو،ل ،

 دب،،- د و  ،  قًدال،لرمد ى،آاالبمعدال،ال،-،ا لدا   ،ال ند ك،بغ  ه.،فرت،بعض

 دد ى،الم بحدد ،جله،ا لدداار،بالل وددهللو،ل دد ،هددذا،لددل، عددلم ا، ددب،اومدد ا ،

،المعم ض ب.

ولد ،كدل،صد آ،الم ابحد ،ذك ندال،فمد ى،ال د ع،ابدب،فلعؤ ل،المعم ض ب،

،.آ م ، ،بالز،

لأنال،أذك ،هذه،الرماللى،المئنالًلال،بعال، ،ا م الًمال،لالدمهلل ً ،فداه،فمد ى،أق،

،له عال .،...،و، ال،لل، محقو،ا ممالعف ج،أل،فئ ،ل عت،   ،فت،ش ع، 

ل ،كاله،آأق،الهللكم آ،الق ضداللق،»،:لذك ،الجال ب،هنال،ممل ،غ    و،فقال 

،«!  افقاًل،ل أق،ال  ع،ابب،بالزو، ال،ا مالا،كل ، بل ف،كمالب ،أصًا،

،بة ا  و،لل،أفعل،المقة ج، ب،هذا،الجار.

مالعو،أل،أه،و، م ل،ا مآ م ، ،هل، عنت،الجال ب،أه،ال  ع،و هلل،العا ا،

آأ  ، ، حممل،الخيبو، ،أومقهلل،أن ، اول،ذلك،ل ، اوم ،ال  ع،لنرعد و،ل ،

،أ هلل، ب، ح   و،ول ، ال،ل ، ب، نال ،ونهلل،ولمالل،المعلم بو،لونهللق،خالص .



،136 بيع المرابحة لآلمر بالشراء كما تجريه المصارف اإلسالمية 

كمال، ق ل ه،،«المحالفظ »أر،   هلل،أه،ال  ع،ال ل ل، بخذ،مالنب،الم هلل هلل،أل،

القني لو،للدل، عدهلل،هندالك،  دال ،،فاذا،أبالح، عال ل ،أل، ة فاًلو،فقهلل،مالز،-ال  ر،

،أله، رمت، رت،بمال، هللخل،فت،بالب،ا  م ال ،أل،الم هلل هلل؟

لهددذا،أ ًضددال،غ دد ، عددلّلو،لهدد ،  نددت،ولدد ،فجدد ل،اهلل مدد ،مهلل ددهلللو،لهددت،أه،

،الحنالبل ،ا ر، م هللجلهو،لأه،المذهب،الحن لت، البع ،الم هللج.

ح،لال اا ،أه،المذهب،الحن لت، ب،أك  ،المذاهب،  ع ً او،لآوال  ،لمةدالل

أه،األصددل،فددت،العقدد ج،:،الخلددوو،ل عدد نال،أندد ،المددذهب،الددذق، قدد آ،ب ضدد ح

هدذا،  عد  ،،لال  ل ،ه ،ا بال  و،لأه،األصدل،فدت،المعدال ا ،ا ذه.،لفدت

ك  دد و،ل ةددح ح،لجددل، ددال، عددمحهللث، ددب، عددال ا ، ،  ددممل،ولدد ، حظدد آ،

ول ،كبال معال،جل ل،خالوو،فال عالر،الحنالبل ،ببنعل،فت،خد ،ش وتو،لكه،لل، هلل ،

، هلل،جا ًمال،غ  ،صح ح.الم هلل

«،الةددرال »آبمددال،كدداله،هددذا،صددح ًحال،فددت،مالنددب،العق ددهللل،ل ددال، معلددو،بددـ،

و،أ دال،عآ مد ، ،لنح هالو،فعذا،ه ،الذق،  هللجلا،ف  ، نذ،وعدهلل،ا  دالر،أ مدهلل،

لادهلل، عد ، ،  ععدال،،-الر لع،لاأل جالر،العمل  ،فاللميل ،ول ،كم عل،الرقع د ،

  ددهلل،أنعددل،أ  ددل،كلدد ،،-  ،لن دد هال،فددت،هددذا،العةدد ،ولدد ، ددهلل،ايدد ،لالعددع ج

المعع ل،لالم ع  و،لخة ًصال،  ، عهللج،ال لا دال ،فدت،المدذهب،المدت، عيدت،

،ل  لن ،لمب،   هلل،أه،  مح،ل خمالآ.لع ،

لكدددل، دددب، عدددبل ،شدددهللج ،ف عدددال،المدددذاهب،األخددد ىو،ل عددد ،ف عدددال، دددذهب،

،الحنالبل و،كمعبل ،ال   ،باللع ب ه.
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أمدالز،شد ئاًل،فدت،  دال ،ل ب،هنال،كاله،ك عالر،الجال ب،ببه،ال د ع،ابدب،بدالز،كذا،

،لمن ، الن ،ك عالً ال،  جلجًا.

ع،آ مد ، ،لاهلل،أبالح،ال  عو،ل ب،ا ل ،المرمت،األك  ، حمهلل،بدب،كبد اه ل،

لنحددب،فددت،ه ئدد ،ال االبدد ،ال دد و  ،فددت،«،المدد آق»المعال لدد ،المع لفدد ،باللددل،

 ة ف،اي ،ا لا ت.،لفدت، ةد ف،ف ةدل،ا لدا ت،بدالل ح  بو،لفدت،

،ىو، عب،ولمتو، ،ن  اهال.المةالآف،ا لا   ،األخ 

فاذا،أ  ،وم ل،للمة ف،   هلل،أه،  م ق،ل الآل،بمال  ،ألف،  ًا،ول ،أه،

   ععال،ل ،  ابح ،بمال  ،لو  لو،ل عهللج،العم ل،الم لغ،بعهلل،لن و،فا، الن ، دب،

 ،الم ابحددد ،المع لفددد و،لهدددت،أه،  دددم ق،المةددد ف،العددد الآل،لهدددذا،ب ددد 

أندال،فدت،ال ااد ، ،أآ دهلل،:،ذا،ادال  زهالو،ثل،   ععدال،ل  د ،بالل د الو،للجدب،كحل 

 عنددت،النقدد جو،لأنددال،«،الدد آق»العدد الآل،ل ،غدد  ،لددت،ف عددالو،كنمددال،غ ضددت،

اآلمددل،الددذق،لددآخذ،العدد الآلو،ألب ععددال،آلخدد ،بدد مب،والمددل،أاددل، ددب،الدد مب،

اشم  معال،ب ، ب،المة فو،فالل اضدح، دب،هدذه،المعال لد ،أه،العم دل، ،   دهلل،

ي و،ل معلل، ب،لآا عال،النق جو، ب،المة ف،ك ،النق جو،لالع الآل،   ج،لال

،ل  جهال،ببك  ، نعال.

اددد  ،بدددالل  ازو،لاددد  ،لهدددذه،المعال لددد ،ف عدددال،اددد  ه،فدددت، دددذهب،أ مدددهللو،

،باللج اه .

لمدال،مدالل،ودب،لابب،  م  ، ال ،كل ،الج اهد و،لآبمدال،كلد ،المحد  لو،  افقًدال،

،ال بال.،العلفو،أه،الم آق،أخ  
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بل ،المعالص  ب، الل ا،لال  خاله،ابب،كب اه ل،لابب،بالز،لغ  همال، ب،الحنال

،كل ،الق  ،بالل  ازو،  ع ً ا،ول ،النالس.

فا، عن ،كذه،للق  ،ببه،فم ى،ال  ع،ابب،بالز،ل ،كالندت،  افقد ،ل أ دت، دال،

،ا م ت،كل ، بل ف،الجمالب،المذك آ.

 : اتهام عجيب

زول،الجال ب،أننت،كنت،ون رًدال،فدت،الد ج،ولد ،بعدض،الجمدالب،الدذ ب، ملد ا،

أه، دؤ م ،المةد ف،ا لدا ت،ال دالنت،خداللف،ول ،ب د ،الم ابحد و،لاجود ا،

،ا ممالع.

لادهلل،لمعدت،هدذا،العندف،:،-وردال، ،وند ،،-فقدال ،،-بغ  ،جاع،،-ثل،المي ج،

ونهلل،أخت،الج   ،ال  ع،الق ضاللقو،بحو،ابب، دارو،فاند ،الدمعالآ،لعداله،ابدب،

 ف،بعضدعالو،ل ،عدالع بت،المعالص ، بب، ارو،الحالاهلل،ول د و،أللد الب،ادهلل، ُ،

،لع.ك،...،خ  ُع ف،بعضعال،اآل

،:،لالحق ق ،أه،األى،الهللكم آ،المة ق، خيئ،فت،األ   ب، عاًل

،فت،جو اه،أنت،ونرت،ول ،الجال ب،الذق،لل، ة ح،باللم .،-1

،لفت،جو اه،أنت،ونرت،ول ،ابب، ار، ب،ا ل.،-2

ف نر عددال،ادد الل،كا ددت،نرعدد و،ل ،ألددمي  ،أه،أنقلدد ،:،أ ددال،الددهللو ى،األللدد 

رتهنالو،للجب، ظع ،لت،أه،الجال ب،خل ل الل ،، ،ب ب،الق ل،لالعنفو،لاهلل،ُلصِّ

ادد ل،فددت،غ دد ،ونددفو،للدد ب،فددت،غ دد ،ضددعفو،:،ببنعددال،آضددت، ،وندد ومدد ،

لالعنددف،كنمددال، مم ددل،فددت،،...،فجا ددت،اددهلل، جدد ه،ا  ًددالو،للجندد ،لددل، جددب،ون رًددال
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الم دد  ح،أل،ا  عددالرو،لهددذا،لددل، ةددهللآ، نددت،لالحمددهلل، و،هددذا، دد ،األى،الددذق،

 ك،ا لددا   ،للع ئددال ،ال االبدد ،ال دد و  ،آجج ،ول دد ،ا  عال ددال ،كلعددال،لل ندد

ف عالو،لكل، ب،ل ،صل ،بعالو،للل، قمة ،ول ،ا عالر،العقد  و،بدل،ا عدل،الن دال ،

،أ ًضال!!

فعت،غ  ،صح ح ،أ ًضالو،فمال،كنت،  ً ال،ون راًل،ول ،:،لأ ال،الهللو ى،ال الن  

لكنجددالآه،الجلددت،للق ددالسو،ابددب، ددارو،لكه،أنجدد  ،ول دد ،ممدد جه،لظاله  مدد و،

أل جددالرو،لزومدد ،أه،ال دد  ع ،فددت،أ جال عددال،اددهلل، ردد ق،بدد ب،لآفضدد ،لمعل ددل،ا

ل  م ،ب ب،المخملر بو،للعت،بهللًوال، مب،أنج ،ول  ،فت،العدالبق ب،المممالثل بو،

،لالا ق ب.

ّل،ا  الر،ابب، ارو،لألمر هلل، ب،اممعالجا د ،ال ا عد ،فدت، للجنت،  ،هذاو،أمِّ

،- ،بدددل،العن رددد،-لفدددت، نالا دددال  ،الق  ددد ،،فعدددل،النةددد و،لا لدددمن ال ، نعدددالو

ك  ً ا، ب، آا  ،فت،كم تو، مد ،ا عمندت،بعدض،الندالس،للمذاهب.،لاهلل،ذك  ،

بدبننت،أوممدهلل،آأق،ابدب، دارو،لالظاله  د و،لهد ،  فد  ،وندهلل،ممعد ل، ددب،

،كمب،هذا،أك  ، ب،لا هلل، مب، خاللرنت،فت،بعض،المعال ل.المعلم ب!!،

لالحدو،لد  ،،- ب، آال،ابب، ار، ال،  هلل،وضدهلله،األجلد ،،لال اا ،أنت، خذ

 ددب، آا دد ، ددال، مم ددل،ف دد ،أجع،،-ولدد ، ددذهب، عدد ب،ل ،ك ددالر، عدد ب، جددً ا،

،ال م ج،أل،ال ذلذ.

،له ، ال، ،أولل،أ دهللًا،لصدرنت،-لالع  ب،أه،الجال ب، ملنت، عم ،العنف،

لمعل،جل ل ،ول ،هذا،ونرت،ول ،ابب، ارو،لمعل،جل دل،ذلدك،اد  ،ابدب،،-،ب 

،الع بت،فت،الظاله   !
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ت،فددت، ناللدد  ، ع ندد و،ج غنددت،كندد ،لم دد ج،نقلددت،لجلمدد ،ابددب،الع بدد:،أق

لهد ،ولد ،كدل،،-ل عمال، جب، ب،ونف،ابب،الع بت،ول ،الظاله  د ،،باللعنف!

فع ،اي ل، ب،بح ،ونف،ابب، دار،ولد ،المدذاهب،،-لمعل،ال ال ،لل، ة ح،ب

صدال ب،أبدت،،-ا  دالر، حمدهلل،بدب،الحعدب،ال د  النت،فدت، مد ،ادال ،لولمال عالو،

ل،فدت، عدلل.،فضدًا، دال، ،  د ز،أه، ةدهللآ، دب، عدل،- ن ر و،ل هللله، ذه  ،

،وب،ك الر،مل ل.

ع بدت، عالصد ، بدب، دارو،فدالبب،اللاهلل،أخيالل،الجال ب،  ب،زول،أه،ابدب،

ل د فت،لدن ،،(هدـ468)و،لابدب،الع بدت،للدهلل،لدن ،(هدـ456) ار، د فت،لدن ،

،.(هـ543)

ل مددال،أخدداللف،ف دد ،الجال ددب،هنددال،  ددج ج ،فددت،جلافدد ،ابددب،الع بددت،لنقددهلل،ابددب،

اهلل، ع ف،بعضعالو،ل ، ع ف،بعضدعال،كن ، الاهلل،ول  ؛،ألل الب،:، ارو،لا ل 

،ف،ب نعمال،فت،المنع ،ا ل،أق،شتلاآلخ و،فاللخا

،بدذك ،-جله،ضد لآل،،-،ل ،أآ هلل،أه،أو  ،هنال،لمال، ي ق،كل د ،الجال دب

اآل دهللقو،فددت، عد  ، هلل دد ، بدب، ددارو،«،أ جددالر»ل،الغاالدت،« عمةدر »

للجنت، خذ،ول  ،المع ع،فت،كصهللاآ،األ جالر،جله،جآال ،كالف  و،ل ،أآض ،

كمددال، مدد آ ،ك  دد ، مددب، ددهللخل،فددت،غ دد ،اخمةالصدد ،األصددلت،لدد ،أه، مدد آ ،

،بغ  ،   ت.

ولد ، دنع ،«، عمةدر »ل م ،  ك،لنال،:، ب،ذلك،ا ل ،وب،ا  الر،الغاالت

ال  نداله!،فعدذا،ظلدل،للمعمةدر ،الدذق، عدهلل، دب،أ عدال ،الق  ه، ،ول ، نيو،

ولدد ، نيددو،»كمددب،األصدد  ،المعم دد ل،ونددهلل،المعددلم ب،مم عًددالو،للدد  ،هدد ،
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المددت،«، قهلل مدد »كمددال، عدد هل،الجال ددب،كنمددال،الددذق،  صددف،بدد ،ذلددك،«،  نددالهال

أنج هال،ول  ، ب،أنج ، دب،العلمدالل.،لالمدت،زودل،الغاالدت،أنعدال، قهلل د ،للعلد ر،

،.كلعال.،ل ب،لل، ح ،بعال،فا،ثق ،بعل   ،أصًا،

 : العبرة بالمقاصد والمعاني

لمعدالنتو،الع د ل،للمقالصدهلل،لا:،بعض،العلمالل، الآل، ق لد ه،لندال:،اال ،الجال ب

(، دب،29و،26:،تو،لأشالآ،كل ،)ونالالع  ل،لأللرالظ،لالم :،ل الآل، ق ل ه،لنال

الرد ق،ب نعمدال،ف اًدال،فدت،،ىلض ب، د ًا،بداللالاا،لالاندالو،لآأ:،الجمالبو،اال 

،الة آل،فق .

لكبندد ،  دد  ،كلدد ،أنددت،نالاضددت،نرعددت،فددت،الجمددالبو،فمددالآل،أمعددل،الع دد ل،

،م النت.للمقالصهلل،لالمعالنتو،ل الآل،أمعلعال،لأللرالظ،لال

أه،نقددل،الجددار،المرةددل،  مددًا،  مدد ًآاو،بغ دد ،لرددج،صددال   و،:،لال اادد 

للضع ،فت،غ  ،ل الا ،ل  ضدع و، ، عيدت،صد آل،أ  ند ،للقدالآئو،بدل،ادهلل،

، عيت،ص آل، ضلل .

لأنددال،أو ددذ،أخالنددال،أه، جدد ه،اةددهلله، ضددل ل،القددالآئ.،أل،  دد ج،كعدد  ،كلدد ،

،مالن  ،لل ،بغ  ،الحو.

لكه،ذهدددب،بعدددض،،-مقالصدددهلل،لالمعددالنت،أه،الع ددد ل،لل:،لالددذق،أ كدددهلله،هنددال

،:للجدب،األل ،هد ،الد امح،لحدهلل ث،-لالم دالنت،،الرقعالل،كل ،أه،الع  ل،لأللردالظ

للعذا،كاله، ب،الق اودهلل،الرقع د ،المقد آل،أه،،ولغ  ه،«إنه  اةنه ل ب لني ت»

كه،الع د ل،:،للل،أال،ا ،فدت،كمدالبت،هدذاو،ل ،فدت،غ د ه«،األ  آ،بمقالصهللهال»

، ،و  ل،بالأللمالل، م ،لضحت،المعم ال .:، ا  لأللرالظو،بل،الت،ف  ،بة
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«،فال دهللل» ، قال و،األش اللو،فاذا،لم ا،ال بال،بغ أونت،أه، غ   ،األلمالل، ،

،فا، غ  ،هذا، جل،ال بالو،ل ، جل،الخم .«،   لبال ،آل   »لالخم ،

،فدت،جخدًا،،-فت،بعض،األ  داله،،-ك ،أه،هذا، ، نرت،أه،للة آل،لالة غ،

 ب،األ جالر،ول عالو،لاهلل،ب نت،ذلك،فت،الجمدالبو،لأذكد ، ج  ف،األومال و،ل   

،:،هنال،  الً ، خ ،للم ض ح

ل ،أه،كنعالناًل،أآاج،أه،  م ق،ل الآل، ب، الم ،ل الآا و،بد مب، مدلو،فقدال ،

(،ولد ،الد مب،2000)با دالجل،ألرد ب،،(22000)ثمنعال،باللمؤمل،أل،القعد ،:،ل 

،لدذق،ول د ،الرمد ى.،لجاله،هذا،ال   ،مال ًاا،ونهلل،ممعد آ،الرقعداللو،لهد ،االحال 

اآله،فددت،كمددالزل،ال  دد ،بالألمددل،أل،باللمقعدد  و، دد ،ز ددالجل،لددع ،العددلع ،بنعدد  ،

 ع ندد ،وددب،ثمنعددال،الحدداللتو،لاألى،آف ددو،ف مددال،ذكدد ،  محدد ،  م ًحددال، قددالآب،

،ال ق ب.

الع الآل،ثمنعال،و  له،ألراًلو،لكذا،أملت،ال مبو،فعل ك،:،للجب،ل ،اال ،ال ال  

ر،باممالع،فقعالل،المعلم ب.،ل دال،ذاك،ك ،%،فت،العن و،فعذا،آباًل، ح 10فال هللل،

الة غ ، غ   و،فمغ  ،الحجلو،ل غ   ،الةد غ ،أل،الةد آل،،أله،الة آل،أل

، ل  ،لالنم   .ئ م  ب،ول  ، غ   ،فت،المع

الر ق،ب نعمال،فت،الة آل،،لالانالو،لآأىض ب،  ًا،باللالاا،:،ا ل لأ ال،

 د ج،المعمد ،فدت،فق و،فر  ،اخمةالآ، خل،بمقة ج،الجارو،ل ذف،ل عض،الق

الع الآلو،لك عالر،باللمع   ،ب ب،الالاا،لالانالو،ك ،فت،الةد آلو،لهدذا،لدل،أالد ،

،ا و،ل ،أا ل .
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كنمال،ذك  ،ص آل، ع ن ،  هللل،ف عال،الانال،  البًعال،للدالاا،ك ،فدت،الةد غ ،

،لالة آل.

لأآانت، ضيً ا،هنال،كل ،ذك ، ال،الم ،هنالك، م ، مضدح،للقدالآئ،ال ال دث،

لالقدد  ،بددبه،هددذه،العمل دد ،هددت، ددال،»:،و،الددت،بدداللح فوددب،الحددو،مل دد ،األ دد 

لكنمددال، غ دد  ،الةدد آل،فقدد و،ادد  ،غ دد ،،نرعدد ،  دد ق،فددت،ال ندد ك،ال ب  دد 

فددالل اا ،أه،الةدد آل،لالحق قدد ، غ   ددال،كلمالهمددالو،فقددهلل، ح لددت، ددال،،وصددح ح

ل ال،أبعدهلل،الرد ق،بد ب،ا ثند ب!،لادهلل، دالل ،،والمق ا ،بالل بال،كل ،ب  ،لش ال

ا،الم البع ،ب ب،ال  د ،لال بدال،ل ةدل ا، نعدال،كلد ،كبال د ،ال ع ج،اهلل ًمال،أه، عمغل 

حنَُه ۡ }:،ال بال.،ف ج، ، عالل ،ول عل،آجًا، اللًمال،بق ل  ۡبِدأ ِلكح
دُ ۡذح  دُ ِۡمث   ِ بح د ۡٱل  إِنَمح اۡل ۡقحد لُف 

الۡ بحف  َ محۡٱل  ِ حح ۡوح ِ  ح بح َ ۡٱلَلُۡٱل  أححح ۡوح
ال  بحف  ،.[275:،]ال ق ل،{ٱل  ِ

النًدددال، جددد ه، عًمدددال،مدددهللًاو،لكه،كالندددت،نم  ددد ،ولددد ،أه، غ  ددد ،الةددد آل،أ  

خذ،هذا،:،األ   ب،لا هللل،فت،الظاله .،فل ،اال ،آمل،آلخ ،أ الر، أل، ب،النالس

لجداله،كدل،،ولالمح،لت،أه، خذ،ابنمك،ألزنت،بعالو،فق دلو،لا لدت،ال ندت،والم لغ

زلمن عدال،لخدذ،هدذا،:،لل ،أن ،اال ،ل ،و نعل،   ج اًل، نجً ا، ب،أشن ،المنج ا 

فق ددل،لا لددت،لجدداله،كددل، ددب،ال اثدد ، حعددناًل.،لالنم  دد ،فددت،،...،الم لددغ، عددً ا

 دددب،الحقددد ق،«،زلاا»الظددداله ،لا دددهلللو،للجدددب، م  دددب،ولددد ،  ددد ج،كلمددد ،

،لالمعئ ل ال ،شتل،ك   .

كذا،جخلدت،بد ب،الممعدال ل بو،فاند ، م  دب،ول عدال،بدبه،«،ال   »لكذلك،كلم ،

و،لأه،   ،كذا،هلك،ول ،ضماله،ال ال  و، م ، ق ض ،الم دم قم ج ه،هاك،ال

 محمل،  ع ،ال ج،باللع ب،كذا،ظع ،ف  ،و دب.،لكدذلك،كذا،كداله،غال  ًدال،لاشدم اه،

،ول ،الةر و،ف الل،ول ،غ  ،الم اصرال ،الميل ب .
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كمددال،أندد ،كذا، ددبخ ،فددت،  ف دد ،الدد مب،فددت،األمددل،المحددهللج،لعددذآ، ق دد  و،لددل،

 ر  ،ول  ،أ  ،ز الجل،كمال، رعل،ال نك،ال ب قو،بدل، معدل، مد ،  لد و،كمدال،

ۡذُوۡعُسۡ }:،اال ، عالل  إِنۡكح نح سۡحوح  ِ ۡمح إِلحى  ةۡ  ۡيحنحِظ ح ة  ةۡ  ح ،.[280:،]ال ق ل،{ ح

 : بيع المرابحة مع الوعد الملزم

 قضدت،كلد ،ب د ، ؤمدل،،- د ،ال ودهلل،الملدار،،-ب  ،الم ابحد ،:،اال ،الجال ب

فدا،المةد ف، عدلل،العدلع ،فدت،الحدال و،ل ،العم دل، عدلل،الد مبو،،...،ال هللل ب

أممد ،الرقعددالل،ولد ،النعدت،وند ، د ،ضدعف،الحددهلل ث،لهدذا،ب د ،الجداللئ،الدذق،

،ال اآج،ف  .

كه،ال   ،لد  ، ؤمدل،ال دهللل بو،فداه،الدذق، حدهللث،ألً ،بد ب،:،لأا  ،للجال ب

، ،ب دد و،كنمددال، حةددل،ال  دد ،ونددهلل، ملددك،المةدد ف،العم ددل،لالمةدد ف،لوددهلل ،

  د ،ل بم دل،الد مب،مالعلع ،المب  آ،ب  ا عال،ل  الز عالو،لونهلل ذ، دمل، عدل ل،ال

،عض .كل ،أل،ب

 : بيعتان في بيعة

المددت،لددل،  آجهددال،،- ددب،ال دد عال ،ولدد ،الم ابحدد ،الملا دد ،:،اددال ،الجال ددب

فقهلل،«،ب عماله،فت،ب ع »ش ع ،وقهلل ب،فت،وقهلل،،-الهللكم آ،الق ضاللق،فت،كمالب ،

،كلع.،...،وب،ب عم ب،فت،ب ع ،صل ، ،ول  ،للللآل  ، ،نع ،

ال دد ع ،،لاددهلل،و  ددت،الع ددب،كلدد ، ددب،هددذا،القدد  و،فقددهلل،و ضددت،لعددذا

لأف ج عددال،بعندد اه،خددالوو،لذكدد  ،األ الج ددث،الدد اآجلو،ل جلمددت،ول عددال، ددب،

  ث،لنهللهال،لث   عالو،ل ب،  ث، عنالهال،لج لمعالو،لاخم  ،فت، رعد  هال، دال،
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،-،50:،)اآمد ،كلد ،و«، عذ   ،لعنب،أبت،جالج»ذك ه،العا  ،ابب،الق ل،فت،

،(، ب،الجمالب.53

 آ،الجمالب،بع و ،ثل،بهللأ،  ى،هل، ةرح،الهللكم:،لهنال، حو،لت،أه،أ عالل 

، هللله، ا ظال  و،جله،أه، عم ثو، ب، حم اه؟!!

،لودهلل، لدار،لب د :،لمالذا،اعل،العمل د ،كلد ،اعدم ب:،لل،   ب،لنال:،اال ،الجال ب

،فلمالذا،لل، نعقهلل، نذ،ال هللا  ،ب عاًل؟فمال،جار،ال وهلل، لاً الو،،...

أه،ال  د ،كنمدال، محقدو،كذا، لدك،المةد ف،:، دال،ذك نداله، دب،ا دل:،لال  اب

لكه،كدداله،،-العددلع ،لا ضددعال،باللرعددلو، مدد ، ،   دد ، ددال، ، ملددكو،أ ددال،ال وددهلل،

،فل  ،ب عاًل،لهذا،  ضح،فت،كمالبنال.،- لاً ال،

،الماللج  ،هل، مب،االل ا،بالل وهلل،الملار،اضداللو،للجدنعل،ذكد لا:،اال ،الجال ب

صدد ًآا،فددت،كمدد عل، مالثلدد ،ل  دد ،الم ابحدد ،المةدد ف  و،لصدد   ا،ف عددال،بعددهللر،

،لع.ك،...،رت،النظ و،لجن ،لل، عم اف،الهللكم آ،الق ضاللقا لاار،لهذا، مال، ل

ألنت،و فت،األلدالس،الدذق،أادالر،ول د ،الماللج د ،:،لل، عم ارنت،هذا:،لأا  

المنعددت،«،الع ندد »آأ عددل،فددت،المندد و،لهدد ،  نددت،ولدد ،أه،هددذه،الةدد آل، ددب،

،ونعالو،لكذلك،آأ عل،فت،لهلل،الذآا  ،كل ،ب  ع،اآلمال .

،ب،فل  م ،كل  .لاهلل،نالا ت،ذلك، رةًا،فت،الجمال

 : الغرر واإللزام بالوعد

أه،ل ب، ال،ذهب،كل  ،الماللج  و،ل ععدل،ال دالفع  ،:،ذك ،الهللكم آ،المة ق

أه،ا لدداار،بالل وددهلل،فددت،هددذه،العمل دد ، ددؤجق،كلدد ،الغدد آو،ذلددك،أه،:،لغ دد هل
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باللم ابح ،ول ،للع ،لل، قل،ال ال  ،باللحة  ،ول عدال،بعدهلل.،،ع ب، لما اله ال المم

، ف،ش ا عالو،لنقلعال،كذلك.،ف منعال،  ع  ،ل ةالآ

،أه،ال مب،فت،  ل،هذه،العل ،غالل اًل، ال، ج ه، ع لفاًل،ل مرقًدال،ول د و:،لأا  

لك  ددً ا، ددال،  شددهلل،العم ددل،المةدد ف،كلدد ،ال عدد ،المددت،  ددم ق، نعددالو،ألنعددال،

أآخ ،لعً او،أل،أم ج،بضالو و،ل ةدالآ ف،ال دحب،لالنقدل،لغ  هدال،شد  ،

 عدد  و، معددال ح،فددت،  لدد و،فمددب،غدد آ،الو،لالغدد آ،هنددال، عل  دد ، حل ًددال،لواللم ًدد

المعلدد ر،أه،الغدد آ،الممندد ع،هدد ،الغدد آ،الرددال شو،لالماللج دد ،أنرعددعل، مددب،

، معالهل ه،فت،ال ع  ، ب،الغ آ.

ذك ،الجال ب،هنال،أن ،لل، جب،هنالك،ض لآل،  الل ،الدنر ،فدت،الدهللفالع،ودب،

ا لاار،بالل ودهللو،ل ،أجآق،ك دف، قد  ،هدذا، د ،أه،هدذه،المعدبل ،هدت،مد ه ،

فو،لاهلل،اممعهلل ،أه،أآج،األ  آ،ف عدال،كلد ،أصد لعالو،لأندالاش،الخا،  ض ع

القض  ، ب،ألاللعالو،لش عال ،القال ل ب،بعدهللر،ا لداارو،لأجلد ،القدال ل ب،بدال لاار،

،لهل،ك   و،ل ع ا،ابب،ش    ،فق و،ل ،الماللج  ،أل،بعضعل.

ولدد ،،-ولدد ،المعددل ل،بدد ،،-كه،كجخددال ،ا لدداار،بالل وددهلل،:،ثددل، قدد  ،الجال ددب

،  اً الو،أله،ال وهلل،كذا،أجى،كل ،  ار،كاله،  اً ال.العمل  ،  علعال،

لهنددال،معددل،الددهللو ى،جلدد ًاو،لهددت، ةددالجآل،  ف ضدد و،فلدد  ،هنددالك،أق،

كل د ،ال ودهللو،لكذا،كداله، عندت،أند ، دؤجق،كلد ،الغد آ،أل،ال عاللد و،،  ار، ؤجق

،كمال،اال و،فقهلل،آججنال،ول  ،فت،الرق ل،العالبق .
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كه،:،لاددال ،«ل فكباا  الكيعاا   ب لخياا ر ااا  لااإ»ذكدد ،الددهللكم آ،هنددال، ددهلل ث،

ال الآع،أوي ،للمم ال ع ب،خ الآ،الم ل و،لال وهلل،جله،وقدهلل،ال  د و،فج دف، ،

، ج ه،للمم اوهلل ب،خ الآ؟

كه،الحددهلل ث،صددح ح، مرددو،ول دد و،للجددب،األ مدد ،لددل، مرقدد ا،ولدد ،:،لنقدد  

 عنالهو،لالحنر  ،لالماللج  ، ، ق له،خ الآ،الم ل و،ل رعد له،المرد ق،ولد ،

،بهللاهو،فت،كار،   ل،الذ   .أن ، ر ق،بالألا ا ، ،بالأل

:،لقلندال،-له ،ال امح،ف مدال،ند ى،،-لل ،أخذنال،بق  ،ال الفع  ،لالحنالبل ،هنال،

كه،للمم اوهلل ب، و،الخ الآ،فت،الم ل و،ا الًلال،ول ،ال   و،فاذا،آم ،أ دهللهمال،

،فت،الم ل ،لل، مل،العمل  .

 ،بدددهلل،أه، جددد ه،للملر دددو،ضددد اب ،ل دددهلللجو،لك ،الدددم  ح،:،ادددال ،الجال دددب

،م ،الج   ، ب،المح  ال .ب الي

ومددال،ذك  دد ،فددت،الجمددالب،وددب،الملر ددوو،لأندد ،،لالددهللكم آ، غرددل،أل، مغالفددل

،     ،باللمقل هلل.

لأ ددال، ددال،انمع ددت،كل دد ، ددب،آأقو،فعدد ،نم  دد ،جآالدد ،ل  ازندد ،ل دد م حو،

لل  ، دب،المقل دهلل،فدت،شدتلو،لكه،لافقدت، دذه اًل،فدت،مدال، ند و،لغ د ه،فدت،

،مال، خ .،

،:،لاهلل،الت،فت،الجمالب

فقعدت،فدت، عدبل ، دالو،  ندت،ولد ،،حو،الذق، ،آ ب،ف د ،أه،أق،آأقلال»

ا لمهلل  ،لالم م ح، ، هللخل،جا  ل،المقل هلل.،ل ، عم  ، ب،الملر و،الذق،ذك ه،

 دب،،قدل،بعدال،لا دهللبة آل،مهلل دهللل،لدل، ، ب،ذك ه،لكه،خ ا،ال أق،فت،النعال  
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المقل هلل،المذاهب،المم  و .،أله،هذا،كنمال، قال ،ف مب، بخذ، ب،المذاهب،بي  و،

،المحض.،جله،اوممالج،ول ،األجل ،ل  ازن ،بعضعال،ب عض.

ول ،أه،القضد  ،المدت، عندال،لد ،أخدذنالهال، دب،لمعد ،نظد ،المقل دهلل، ، عم د ،

أ ًضال، ب،بالب،الملر وو،أله،  ض ،ال وهلل،لا لاار،ب ،  ضد ع، عدمقل،ودب،

،«.ب  ،الم ابح و،كمال،ه ، عل ر

 : التيسير يحسنه كل أحد

لجلم ،المت،نقلمعال،وب،ا  الر،لر اله،ال د آقو،الدذق،ولو،األى،آف و،ول ،ا

أ  د ،المدؤ ن ب،فدت،»اوم  ه،الغاالت،خال  ،أ م ،الرق و،لاوم د ه،المحدهللث ه،

كنمدال،الرقد ،»:،لاوم  ه،الاهالج،أ هلل،أ م ،الاههلل،لال آعو،لهدت،ا لد «،الحهلل ث

لهدت،الجلمد ،المدت،ذك هدال،«،ال خة ، دب،ثقد و،أ دال،الم دهللج،ف حعدن ،كدل،أ دهلل

،المقد آ،لعدالو،ولد ،الد غل، دب،«،الم مد ع»لق،فت، قدهلل ال ،ا  الر،الن  د   ك  ذِّ

  لدد ،غالل ًددال،كلدد ،ا  م ددال ،لالم ددهلل هللو،ولّددو،ولدد ،هددذه،الجلمدد ، عل قًددال، حمددل،

،«.لكذلك،الم ع  ، حعن ،كل،أ هلل»:،اوم اًضال،  يناًل،  نمال،اال 

 : ور ي ن ا   ا ان ندس أوجه

اللد ،نم  د ،  دالههللل،ل   بد و،كه،ا  الر،ال  آق،لل، قل، ال،االل ،اوم الً دالو،بدل،ا،-1

هدذا،غ د ،:،لال اا ،  عهلل،ل و،فنحب،ن ى،أه،ألعل،شتل،ول ،الرق  ،أه، ق  

مددال او،للجددب،ال حددث،وددب، خدد ا، ضدد ،وددب،النددالس،ا صدد و،ل  فدد ،وددنعل،

،الح ا،لالعع و، حمالا،كل ، ا هلل، عالنالل،فت،المرج  ،لا ممعالج.

ال خةدد ، ددب،»اددال ، ددب،أهددل،الرقدد .،للعددذا،«،ال قددال »كه،الجددار،فددت،  عدد  ،،-2

أل،«،    د ،ال ااد ».، مب،   هللله،فا،اوم الآ،بم خ ةال ،غ  ،ال قال «،ثق 



 149 بيع المرابحة لآلمر بالشراء كما تجريه المصارف اإلسالمية

   ددهللله،نقددل،األفجددالآ،الغ ب دد ،لالقدد ل،األمن  دد ،كلدد ،  ممعنددال، مددب، حددهللثت،

ودددب،ا ممعددالج،المعالصددد ،ل االقددد ،«،الهللل دد »وددنعل،فدددت، قددال  ت،بم لددد ،

نعن دد ،فددت،،لا  الهال دد و،لاممعددالج،هددؤ ل،  فدد  ،للدد  ، ددب،الم عدد  ،الددذق

،شتل.

،كه،الم ع  ، لغت،ال   ع !:،فا،  ال ،هنال،لق  ،الجال ب

ل دنعل، دب، م دل،كلد ،الم عد  ،كه، ب،النالس، ب، م دل،كلد ،الم دهللج،بي  عمد و،،-3

بي  عمدد و،لألضددح،  ددل،ولدد ،ذلددك،فددت،الةددحالب ،ابددب،ومدد ،لابددب،و ددالس،

للعدذا،ودد ف، دالآ ع،الرقدد ،لالرمد ى،ونددهللنال،شدهللا هلل،ابددب،،...،تآضدت، ،ونعدد

،م ،لآخ ،ابب،و الس.و

المار،الح  ،األل ج،فت،الح و،فقهلل،كداله،ابدب،ومد ،:،لأض ب،  ًا،لذلك

لبدذلك،كداله، رمدت، دب، عدبل ،«،أق، عد ل، ند ،الدهللر» اا ل،ول  ، مد ، دهلل  ،

 مدت؟،فقدال ،لكه،ز،تت،كه،ُغل ت؟،أآأ أآأ :،وب،ا لمارو،للمال،لبل ،آمل

، ، ،ول د ،للدللصدلبدالل مب!،آأ دت،آلد  ، ،«،أآأ ت»امعل،:،بجل، ار

، عملم !،فلل،  عل،لل مل،وذًآا،فت،  ك،ا لمارو،لكه،غلب،الا الر.

، ، ؤذق،ل ، ُؤذ ى.:،و،ل ق    ماامول ،  ب،كاله،ابب،و الس، ج ه،ال

ى،النالاهلل،ب ب،الم دهلل هلل،لالم عد  و،لادال ،-4 كه،ال ال دث،األ د ب، ،غد  ،لد ،:،ل َّ

،فت،لا هلل، نعمالو،لأنال،أخاللر ،فت،هذا.

ع  ،  افو،   اله،ال   ع و،لخة ًصال،فت،المعال ا ،المت،ا آ،فاه،الم 

المحققدد ه،أه،األصددل،ف عددال،ا ذهو،ك ، ددال،مددالل،ندد ،صدد  ح،بمنعدد و،ف  اددف،
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ونهللهو،فمب، ع ،فع ،فت،خد ،ال د  ع ،لا  داله،لد  هالو،لهد ، م دل،للم م د ،

،.،«لسكوا وال كعسكوا»الن  ق،الج  ل،

اد  ،،-مدال،هد ،ا  دالع،للهلل لد ،فاللق  ،ببه،ل  ،هنالك،  ع  ،ل ، ععد  و،لكن

صددل ، ،ول دد ، خدداللف،لي ددال  ،النددالسو،للاددال  ،الح دداللو،للصددال ال،ال لدد  ،

بعض،النالس،كل ،الم هللج،لالمعع  و، ال،ألصد ،أه، م ل،، لل  ،ا ممال،.لللل

لساكا »:،أصحالب و،  ل، عالذ،لأبت،  ل و،بق لد ،صل ، ،ول  ،للللالن ت،

، مرو،ول  .،«وال كخ  ف وال كعسكا  وباكا وال كنفكا  وكطون  

فمددداللى،»كمدددال،ألضدددحم ،فدددت،الجمدددالبو،لفدددت، قهلل ددد ،كمدددالبت،،-لآأ دددت،

الم عد  ،أه،النالس،فت،وة نال،خالص و،أ د ا، دال، ج ند ه،كلد ،،-«، عالص ل

لمال،آلع،فت،أذهاله،الج    ب، نعل،أه،ا لدار،نظدالر،  داللت، ، مجدب، ي  قد ،

و،ف ن غت،أه،ن ع ،فت،هذا،العة و،لل خاللل،المهلل ب،لهللى،الج    ب، نعل،كذلك

،ول علو،بمال، ، نقض، حجمال ،ال  ع.

الم دهلل هلل،فدت،األصد  ،لالم عد  ،فدت،الرد لعو،لكذا،مدهلل،:،لهذا،ه ، نع دت

آأ ددداله،أ دددهللهمال،أ ددد  و،لاآلخددد ،أ عددد و،فدددبلث ،أه،أفمدددت،الندددالس،بالأل عددد و،

 ددال،ُخ ّدد ،بدد ب،أ دد  ب،ك ،،صددل ، ،ول دد ،للددللالن ددت،:،ل  مددت،فددت،ذلددك،أه

،ل، جب،كثًمال.اخمالآ،أ ع همال.، ال،ل

لكه،أ ددهلل ،مدد از،ب دد ،الم ابحدد ،،-ل ددب،المعددل،أه،أشدد  ،هنددال،كلدد ،أنددت،

ألج،للمةدالآف،ا لدا   ،أ ، ظدل،   عد ،فدت،،-المذك آ،ب  ل  ،لا د جه،

 خ ا،كل ،  دال  ،المنم د ،ال   د ،لا لدم مالآ،الممند ع،جاخدل،امقم و،لأه،
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منم دد ،فددت، ع كدد ،ال،الم ممعددال ،ا لددا   و، مدد ،  ددالآك،  ددالآك ،فعاللدد 

،.رلال نالل،لالمقهلل

كمددال،أ كددهلل،المن  دد ،ولدد ،أه،بعددض،المدد ظر ب،فددت،ال ندد ك،ا لددا   ، ،

 ي قددد ه،ب ددد ،الم ابحددد ،ب ددد ل  و،كمدددال،ا آ عدددال،فمددداللى،ه ئدددال ،ال االبددد ،

لهدؤ ل، محملد ه،المعدئ ل  ،ال د و  و،ل دؤ م ا ،المةدالآف،ا لدا   و،

 ،لالمرم ش،لالمبج دب،فدت،أ الر، ، عالل ،ألً و،ثل،أ الر،كل، ب،ل ،ل   ،ال االب

،ال ن ك،ا لا   .

لأخ ددً ا،أشددج ،لددألى،الددهللكم آ،آف ددو،أه،أ ددالح،لددت،هددذه،الر صدد ،  ضددالح،

،ول ،أجب ،فت،نقهلله.،و،كمال،أشج ه ق  هالبعض،النقال ،المت،اهلل، عمر هلل، ن ، ب،

لألب ، ،أه،   ح،صهللآق،لصهللآه،لمدال،هد ،الحدوو،لأه،  عدل،لندال، دب،

لمددال و،لأه، ع نددال،ف االنًددال،نردد ق،بدد ،بدد ب، عم ،ندد ًآا،نم ددت،بدد ،فددت،الظشدد 

المم ددالبعال و،لأه،   نددال،الحددو، قًددال،ل  زانددال،ا  الودد و،ل   نددال،ال ال ددل،بددال ًا،

،ل  زانال،اممنالب .،لأه،  عل،ا لنال،لوملنال،خاللًةال،ل مع ،ل حالن .

* * * 
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 مالحق

 مضمب،هذه،الما و،العق ج،الخالص ،ب   ،الم ابح ،كمال،     ، ةد ف،

،ال،لمال،أا   ،ه ئ ،ال االب ،ال  و  ،للمة ف.اي ،ا لا تو،لفقً،

لكددذلك،بعددض،ال ثددال و،الخالصدد ،بالل ددالخ ل،المددت، حمددل،بضددالو ،اشددم اهال،

المة ف،أل هلل،وما  ،وب،   و،الم ابح و،ثل،أولب،كفاس،ال د ك ،المدت،

،. ملك،ال الخ لو،ل الذا،صنع ،المة ف،ا لا ت،كزال،ذلك

* * * 


