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 القروض االستهالكًة وىظرة شرعًة متعنقة

F 

تٓطًل إداز٠ اإلفتا٤ ايتابع١ يكطاع اإلفتا٤ ٚايبشٛخ ايػسع١ٝ يف ٚشاز٠ 

َٔ ٖدف إزغادٟ ايسابع١ األٚقاف ٚايػؤٕٚ اإلضال١َٝ يف َطٜٛتٗا 

تٛعٟٛ ٜكضٞ بتطًٝط ايض٤ٛ ع٢ً َػه١ً ادتُاع١ٝ بدأت بايتفاقِ 

 إْٗا َػه١ً ; اشبًٝذٞ عا١َٚايربٚش يف اجملتُع ايهٜٛيت خاص١ ٚ

 .(ايدٜٕٛ االضتٗالن١ٝ)

ًَٝاز دٚالز، سٝح / 12/ٜٚهفٞ إٔ ْعًِ إٔ صبٌُ سذِ املػه١ً بًؼ 

( ضاٟ ْت)ديت األزقاّ اييت أندتٗا غسن١ غبه١ املعًَٛات اال٥تُا١ْٝ 

ع٢ً إٔ سذِ ايكسٚض االضتٗالن١ٝ ايكا١ُ٥ ٚاملكطط١ يف ايطٛم احملًٞ 

ًَٝاز دٜٓاز نٜٛيت  3996ذبدٜدا )دٜٓاز نٜٛيت  ًَٝازات/ 4/بًؼ سٛايٞ 

ايكسٚض املكطط١ ايكا١ُ٥  ٚأضافت ايػسن١ إٔ أعداد(. 2003يف عاّ 

آالف دٜٓاز نٜٛيت  698ٚإٔ َتٛضط ايكسٚض بًؼ . قسضّا 34870بًؼ 

َع أْ٘ ال ٜٓبػٞ إٔ ْٓط٢ إٔ ٖرٙ األزقاّ املدٝف١ آخر٠ . ايكسض ايٛاسد

ف ٚايتأٌَ َٚسادع١ ايرات ٚاالعتصاّ يف ايتصاعد مما ٜطتدعٞ ايتٛق

 .يف ٖرٙ ايكض١ٝ امل١ُٗ بايػسع ٚآداب٘ ٚتٛدٝٗات٘

أند أسد َطؤٚيٞ غسن١ يًتٌُٜٛ إٔ  ٚيف ذبكٝل زبسٜد٠ نٜٛت١ٝ

اعترب نبري املدزا٤ ٚ ،ٖٓاى َٔ ٜكرتض زغِ عدّ سادت٘ إىل االقرتاض

تٗالنٞ االض ايطًٛىايتٓفٝرٜني يف أسد ايبٓٛى إٔ ٖٓاى طفس٠ خٝاي١ٝ يف 

 .إمنا ايعا١ً٥ ٚاجملتُع... ٗا ايبٓوهُال ميهٔ إٔ حي

فُٝا أند َدٜس غسن١ أخس٣ يالضتجُاز إٔ املٓافط١ ايػدٜد٠ دفعت 

َٔ غسنات ٚبٓٛى إىل االبتهاز ( اإلقساض)ايعدٜد َٔ َكدَٞ ايتٌُٜٛ 

بُٝٓا ذنس َدٜس ايكسٚض يف أسد ايبٓٛى إٔ  ،يف ايعًُٝات ايت١ًُٜٝٛ

 .ط١ًٗ تصٜد عدد املكرتضني ٚتؤثس ضًبّا ع٢ً األضس٠غسٚط االقرتاض اي

ٖرا االْدفاع حنٛ االقرتاض ٚايتشسٜض عًٝ٘ ايتكٝا يف ذبرٜسات 

فٗرا . ٚاضش١ ٜطًكٗا نجري َٔ املساقبني ملػه١ً ايكسٚض االضتٗالن١ٝ

ع٢ً : ْا٥ب ز٥ٝظ صبًظ إداز٠ إسد٣ ايػسنات املُٛي١ املعسٚف١ ٜكٍٛ

. بٌ ايتٛد٘ إىل طًب ايتٌُٜٛ االضتٗالنٞايعُال٤ دزاض١ استٝاداتِٗ ق

فُٝا ٜطايب َطؤٍٚ آخس يف غسن١ أخس٣ مماث١ً مبُازض١ زقاب١ إضاف١ٝ 

ْب٘ بٌ  ،ال ٜطتطٝع ضدادٙ ست٢ ال ٜتٛزط يف قسض( املكرتض)ع٢ً ايعٌُٝ 
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إٔ املطتًٗو ٜعاْٞ يفرت٠ ط١ًٜٛ َٔ  إىلَدٜس إلسد٣ ايػسنات املدتص١ 

 .ناًٖ٘ضداد األقطاط املرتان١ُ ع٢ً 

ٚقد سرز خبري اقتصادٟ َٔ ايتعاٌَ َع ايػسنات غري املسخص١ يف 

فُٝا دعت ٚزق١  ،تطبب يف َػانٌ قا١ْْٝٛ ٚادتُاع١ٝتايتٌُٜٛ ألْٗا 

اضتجُاز١ٜ ْػستٗا َؤضط١ ْكد ايبشسٜٔ سٍٛ صبُٛع١ َٔ ايكٛاعد املكرتس١ 

ال يتٓعِٝ ايتٌُٜٛ االضتٗالنٞ إىل ٚضع ضكف أع٢ً ملد١ْٜٝٛ ايفسد حبٝح 

( صبُٛع ايكسٚض)ٜتعد٣ إمجايٞ َبًؼ ايتطٗٝالت اال٥تُا١ْٝ املتاس١ يًفسد 

نُا تػرتط ٖرٙ ايكٛاعد أال  ،غٗسّا 20َبًؼ ايساتب اإلمجايٞ يًػدص يف 

َٔ % 50ٜتذاٚش صبُٛع دفعات ضداد تطٗٝالت ايتٌُٜٛ االضتٗالنٞ يًفسد 

 .اتٚإٔ ال تصٜد فرت٠ ايطداد عٔ مخظ ضٓٛ ،إمجايٞ زاتب٘ ايػٗسٟ

ٚيف ٖرا املضُاز اإلزغادٟ ٜأتٞ ايتشرٜس َٔ إعالْات نجري٠ يف 

ٌٖ يدٜو َػانٌ : تتبان٢ ع٢ً املكرتضني مبجٌ قٛهلا ٚضا٥ٌ اإلعالّ

فإذا اْدفع حنِٖٛ . حنٔ ميهٓٓا َطاعدتو. يف ضداد أقطاط ضٝازتو

ي٘ عكدّا متت صٝاغت٘ عٔ طسٜل ضباّ ضبرتف ٜعطِٝٗ قدَٛا  ّاَضطس

َكد١َ يع١ًُٝ ْصب ٚاستٝاٍ تؤدٟ ات ٚتعٗدات تهٕٛ اَتٝاشات ٚإقساز

 .ُد عكباٙذبال  إىل َا

ٖرٙ األزقاّ املٗٛي١ ٚاملػه١ً املؤزق١ ٚاملطتكبٌ املدٝف دفعٓا إىل 

ٚايتٛدٝٗات ايػسع١ٝ اسبه١ُٝ  طسح ايتصٛز ايػسعٞ ملٛضٛع ايكسض

 .يف ٖرا املٛضٛع اشبطري

  

  :تعسٜف ايكسض

: ُضِسٚايَك. إذا قطع٘: ُ٘ضِسِكَٜ ايػ٤َٞ َضَسَقيف ايًػ١ َصدز : ُضِسايَك

 :ُضِسٚايَك، اِضَسِكايػ٤ٞ باِيُ ُتِضَسَق :ٜكاٍ .اضِ َصدز مبع٢ٓ اإلقساض

ٜٚط٢ُ ْفظ املاٍ املدفٛع  :قايٛا... .،اَٙضِكَا تعطٝ٘ اإلْطإ َٔ َايو يُت

َُ، ع٢ً ايٛد٘ املرنٛز قسضّا ، ّاَضِسَتِكَُ :ٚاآلخر، ّاَضِسِكٚايدافع يًُاٍ 

َُ عٔ  ٛضّاٙ املكرتض إىل املكسض ِعٜٚط٢ُ املاٍ ايرٟ ٜسٌد ،ّاَضَسِكَتِطٚ

 ...اقرتاضّا :ٚأخر املاٍ ع٢ً د١ٗ ايكسض، بدٍ ايكسض: ايكسض

َِ)ٚايكسض يف ايفك٘ اإلضالَٞ ٖٛ  ِٞدفع َاٍ  إزفاقّا ملٔ ٜٓتفع ب٘  جً

 (.َ٘يَدٜٚسد َب

 .ٔ َعاْٝ٘ ايكسضَٚ ;(ايطًف)األيفاظ ذات ايص١ً بايكسض يفغ  َٚٔ  

أٟ  :أضًفت٘ ٚقد، َجً٘ عًٝ٘ َدأٟ اضتكسض يرُي :تطًف ٚاضتطًف :ٜكاٍ

 
 :ما هى القرض والديً والشلف
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ف مبع٢ٓ ًَِضَٚأ فًََض :ٜكاٍ .ًِمبع٢ٓ ايَط ًف أٜضّاٜٚأتٞ ايَط، أقسضت٘

ٌِٚايَط .ًَِِضَٚأ ًَََِض   .َٔ ايكسض ًف أع

 

 

  :اتفل ايفكٗا٤ ع٢ً إٔ أحهاّ ايكسض نُا ًٜٞ
  ب ُٜٓدب املطًِ َسب١ َٔ ايُكِسُق عٓد اسباد١ املكسض سليف اإلقساض

إيٝٗا، ملا فٝ٘ َٔ املطاعد٠ يًُشتادني، ٚتٓفٝظ نسبتِٗ، ٚذيو 

ب َسسب١ َٔ نَُٔ ْفّظ عٔ َؤَٔ نُ) :ملسو هيلع هللا ىلصسبدٜح زضٍٛ اهلل 
س ع٢ً َٚٔ ٜطَ ،ب ّٜٛ ايكٝا١ََسسب١ َٔ نُايدْٝا ْفظ اهلل عٓ٘ نُ

ََُٜ َٚٔ ضرت َطًُاّ ضرتٙ اهلل  ،آلخس٠س اهلل عًٝ٘ يف ايدْٝا ٚاطَعطس 
ٚاهلل يف عٕٛ ايعبد َا نإ ايعبد يف عٕٛ  ،يف ايدْٝا ٚاآلخس٠

 . زٚاٙ َطًِ ٚغريٙ( أخٝ٘

ٚادبّا ع٢ً املكسض أٚ َهسّٖٚا أٚ ( ايدٜٔ)ٚقد ٜهٕٛ ايكسض 

  :سساَّا أٚ َباسّا، ٚذيو حبطب َا ٜسافك٘ َٔ ايكسا٥ٔ ٚاألسٛاٍ

 سض ٦ًَّٝا ٚاملكرتض َضطسّا إىل فٝهٕٛ ٚادبّا إذا نإ املك

 . ايكسض يضسٚزٜات٘ نايطعاّ ٚايػساب ٚاملطهٔ ايضسٚزٟ

  ٕٜٚهٕٛ َهسّٖٚا أٚ سساَّا ع٢ً املكسض إذا عًِ املكسض أ

املكرتض ٜصسف٘ يف سساّ أٚ َهسٚٙ، َٚٓ٘ اإلقساض يػسا٤ 

 . َع ايعذص عٔ ايطداد ايهُايٝات

 ٜاألغٝا٤  ١، ألٕ األصٌ يفٜٚهٕٛ َباسّا يًُكسض يف األسٛاٍ ايعاد

 . اإلباس١

فإذا عًِ املكرتض َٔ ْفط٘ ايكدز٠ ع٢ً  ،سل املكرتضأَا يف 

ٚفا٤ ايكسض يف َٛعدٙ، نإٔ ٜهٕٛ ي٘ َاٍ ٜسدٛ إٔ ٜأتٝ٘ َجاّل، 

أٚ زاتب ٜصٜد عٔ سادات٘، ٚنإ ٜٟٓٛ ايٛفا٤ يف ْفط٘، فٗٛ َباح 

  .ٚال سساَّا ّاي٘، يٝظ ٚادب

 سّا إىل ايكسض يضسٚزٜات٘ اييت ًٜٗو ٚإذا نإ املكرتض َضط

 . بدْٚٗا، ففٞ ٖرٙ اسباٍ ٜهٕٛ االقرتاض ٚادبّا عًٝ٘ دفعّا يًٗالى

ٚإذا نإ ايسدٌ ٜكرتض يػري ضسٚزٜات٘ أٚ ٜٟٓٛ عدّ ايٛفا٤، أٚ 

ٜعٔ عدّ ايكدز٠ ع٢ً ايٛفا٤ يف َٛعدٙ يك١ً َاي٘، فاقرتاض٘ 

 . ٜهٕٛ ممٓٛعّا يػري ضسٚز٠

 ملكرتض اَتٓاع٘ عٔ ٚفا٤ ايكسض يف َٛعدٙ َٚٔ احملسَات ع٢ً ا

َع ايكدز٠ ع٢ً ذيو، ٚذيو َٔ احملسَات اييت ٜعاقب ايػازع 

 
 :أحكاو القرض واالستداىة
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ٌُ ) :عًٝٗا أغد ايعكاب، سبدٜح ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ََط

ِِ  :زٚاٙ ايبدازٟ، ٚقٍٛ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ( ايػين ظًُ

ُٜ ٌَٞي)  . ٙزٚاٙ ايٓطا٥ٞ ٚغري( ٌ عسض٘ ٚعكٛبتِ٘شايٛادد 

ٜٔ، ضٛا٤ بايهتاب١ ٚقد دا٤ األَس َٔ اهلل تعاىل بتٛثٝل ايكسض ٚنٌ َد

  :قاٍ تعاىل أٚ ايػٗٛد أٚ ايهفاي١ ٚغري ذيو َٔ طسم ايتٛثٝل املتاس١،

 ڀ ڀ ڀڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 ڤ   ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ

 چ چ چ چ ڃ       ڃ ڃ  ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ژ  ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ   ڇ  ڇ ڇ

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ  گ گ ک ک ک ک ڑڑ

 ہ  ہ  ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ  ڱ ڱ

 ۇ ۇ ڭ ﮴ ﮳ ﮲     ۓ ۓ ےے  ھ ھ  ھ ھ ہ

   ې  ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ٴۇ ۈ     ۈ ۆۆ

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ        وئ ەئ   ەئ ائائ ى ى ېې

 ژ حئ جئ ی ی یی ىئ ىئىئ  ېئ ېئېئ ۈئ

 (. 282:ايبكس٠)

م دٜٓ٘ َاي٘، ملٓع٘ َٔ س ع٢ً املدٜٔ إذا اضتػسِذٚأداش ايفكٗا٤ اسَب

 . ايتصسف يف أَٛاي٘ ست٢ ٜٛيف دٜٓ٘

عٔ ايصال٠ ع٢ً املٝت إذا نإ َدّٜٓا، فكد  ملسو هيلع هللا ىلصٚقد اَتٓع ايٓيب 

نٓا جًٛضاّ ) :ز٣ٚ ايبدازٟ عٔ ض١ًُ بٔ األنٛع زضٞ اهلل عٓ٘ قاٍ
؟ ٌٖ عًٝ٘ دٜٔ :فكاٍ ،صٌ عًٝٗا :إذ أُتٞ ظٓاش٠ فكايٛا ملسو هيلع هللا ىلصعٓد ايٓيب 

فص٢ً عًٝ٘، ثِ أُتٞ ظٓاش٠  ،ال :؟ قايٛاتسى غ٦ٝاّ فٌٗ :قاٍ ،ال :قايٛا
 ،ْعِ :؟ قٌٌٖٝ عًٝ٘ دٜٔ :قاٍ ،ٜا زضٍٛ اهلل صٌِ عًٝٗا :أخس٣ فكايٛا

 ،فص٢ً عًٝٗا، ثِ أُتٞ بايجايج١ ،ثالث١ دْاْري :؟ قايٛافٌٗ تسى غ٦ٝاّ :قاٍ
؟ فٌٗ عًٝ٘ دٜٔ :قاٍ ،ال :؟ قايٛاٌٖ تسى غ٦ٝاّ :قاٍ ،صٌِّ عًٝٗا :فكايٛا
صٌ عًٝ٘ ٜا  :قاٍ أبٛ قتاد٠ ،صًٛا ع٢ً صاحبهِ :قاٍ ،ثالث١ دْاْري :قايٛا

 . زٚاٙ ايبدازٟ (فص٢ً عًٝ٘ ،زضٍٛ اهلل ٚعًٞ دٜٓ٘

ٚٙ َٔ ايسبا َدٚقد اتفل املطًُٕٛ ع٢ً ذبسِٜ ايكسض بفا٥د٠، َٚع

احملسّ، بٌ ٖٛ أغد أْٛاع ايسبا ذبسميّا، ٖٚٛ زبا ازبا١ًٖٝ، ٜٚط٢ُ زبا 
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ِٓ   ے ے ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ہ ۀ ژ :ي٘ تعاىلطا٤، يكٛاي

  ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮺﮻ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶  ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ            ۓ

 (. 279- 278: ايبكس٠)  ژ     ﯀﯁ 

 

  

تهاااد تتفاال نًُاا١ فكٗااا٤ املطااًُني َٓاار ايكاادِٜ عًاا٢ إٔ االضااتدا١ْ  

أَاااا االضاااتدا١ْ يف إزٚا٤ . أبٝشااات يًشادااا١ املاضااا١ أٚ يًضاااسٚز٠ ايكااااٖس٠ 

ٍ إىل املًرات فٗٛ يف ذات٘ َهسٚٙ ألْ٘ َأ اإلضاساف،   ايػٗٛات ٚيًٛصٛ

فإذا أضٝف إىل ذيو نإٛ املطاتدٜٔ عاادصّا عأ ايطاداد أٚ صاا٥سّا إىل       

ايعذص عٔ ايطداد ناْت االضتدا١ْ أغد نسا١ٖ، باٌ زمباا ٚصاًت إىل    

 . دزد١ اسبس١َ ٚاملٓع

ٔ    )قاٍ ابٔ َفًا  اسبٓبًاٞ يف ايفاسٚع     ( بااب ايطاًِ ٚايتصاسف يف ايادٜ

٘   قاٍ أ َٖا    :محد بٔ سٓباٌ زضاٞ اهلل عٓا ٚآخاسٙ ساصٕ، قااٍ     ُِايادٜٔ أٚيا٘ 

ٌٍ بايٓٗااز  :نإ ٜكاٍ :بعضِٗ ٌِ بايًٌٝ ٚذ ٚإذا أزاد اهلل إٔ ٜارٍ  . ايدٜٔ ٖ

ٍ  . يف عٓك٘ دٜٓااّ  دعٌعبدّا  ايُٓااّ ٚايهاراب    :األذال٤ أزبعا١  :ٚناإ ٜكاا

 (. املطًٛب بدٜٔ)ٚايفكري ٚامِلدٜإ 

 . ٚفا٤ عٓدٙ إال ايػ٤ٞ ايٝطري ال ٜٔٚنسٙ ايػسا٤ بد :ٚقاٍ أٜضّا

 :ابفا٥دتإ عٓد اإلَاّ احلطّ
  :فا٥دتإ :اب املايهٞ يف نتاب٘ َٛاٖب ازبًٌٝٚقاٍ اإلَاّ اسبّط

ٕ  :ايفا٥اااد٠ األٚىل   :قااااٍ تعااااىل. قااااٍ يف املكااادَات يف نتااااب املااادٜا

 ڀ ڀ ڀڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 ڤ   ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ

، دٍ ذياو عًا٢   (282:ايبكس٠)   ژ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

ٖٚااٛ ٜااس٣ إٔ اااا دااٛاش ايتاادأٜ ٚذيااو إذا تاادأٜ يف غااري ضااسف ٚال فطاااد  

 :َٔ ايدٜٔ فكاٍ ملسو هيلع هللا ىلصٚقد اضتعاذ زضٍٛ اهلل  :ثِ قاٍ. ذَت٘ تفٞ مبا ٜدإ

ٍ  (َٔ املأثِ ٚاملػسّ بوايًِٗ إْٞ أعٛذ ) َٔ غًب١ ايدٜٔ  بوٛذ أع) :ٚقاا
 (ٚقٗس ايسجاٍ

آثااازّا يف  ملسو هيلع هللا ىلصذنااس يف املكاادَات أٜضااّا عاأ اياآيب     :ٝاا١ايفا٥ااد٠ ايجاْ

 ٍ فٝشتُااٌ إٔ تهاإٛ ٖاارٙ اآلثاااز إمنااا ٚزدت   :ايتػاادٜد يف اياادٜٔ ثااِ قااا

فُٝٔ تدأٜ يف ضسف أٚ فطاد غري َباح، أٚ تدأٜ ٖٚٛ ٜعًاِ إٔ ذَتا٘ ال   

 
 :كراهة االستداىة لغري حاجة أو ضرورة
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تفااٞ مبااا تاادأٜ باا٘، ألْاا٘ َتاا٢ فعااٌ ذيااو فكااد قصااد اضااتٗالى أَااٛاٍ      

 . ايٓاع

ٚحياسّ االقارتاض    :ُٞ ايػافعٞ يف ْٗا١ٜ احملتااز ٚقاٍ ابٔ سذس اهلٝت

ع٢ً غري َضطس يالقرتاض إٕ مل َِٜسز ٚفا٤ٙ َٔ ضبب ظاٖس َاا مل ٜعًاِ   

 . املكسض حباي٘، ٚحيسّ االقرتاض ع٢ً َٔ أخف٢ غٓاٙ ٚأظٗس فاقت٘

ٚ ٖهااارا اتفكااات نًُااا    تٓااااش١ٍ ايفكٗاااا٤ يف نساٖااا١ االضاااتكساض 

 .ّا إيٝٗاَكابٌ غ٠ٛٗ ٚيٝظ َضطس ت٘عٔ نساَ اإلْطإ

 

  

ايصٚاداااس عااأ )اإلَااااّ ايهااابري ابااأ سذاااس اهلٝتُاااٞ يف نتااااب  عاااَد

االضتدا١ْ َاع ْٝا١ عادّ ايٛفاا٤ أٚ عادّ زدا٥ا٘ باإٔ مل        ( اقرتاف ايهبا٥س

ٜضااطس، ٚال نااإ ياا٘ دٗاا١ ظاااٖس٠ ٜفااٞ َٓٗااا، ٚاياادا٥ٔ داٖااٌ حباياا٘      

  :نبري٠ َٔ ايهبا٥س، ٚأٚزد مج١ً َٔ األدي١ ع٢ً ذيو فكاٍ

 (اهلل َٔ أخر أَٛاٍ ايٓاع ٜسٜد إتالفٗا أتًفه٘ ) :ٟ ٚغاريٙ أخسز ايبداز
  ٞ َٔ أدإ دٜٓاّ ٖٚٛ إٔ ٜٟٓٛ إٔ ٜؤدٜ٘ أداٙ اهلل عٓه٘  ) :ٚأخاسز ايطرباْا

ّٜٛ ايكٝا١َ، َٚٔ اضتدإ دٜٓاّ ٖٚٛ ٜٟٓٛ إٔ ال ٜؤدٜ٘ فُات قاٍ اهلل عص 
ظٓٓت أْٞ ال آخر يعبدٍ عك٘ فٝؤخر َٔ حطهٓات٘   :ٚجٌ ي٘ ّٜٛ ايكٝا١َ

ت أخر َٔ ض٦ٝات اآلخهس  فإٕ مل تهٔ ي٘ حطٓا. يف حطٓات اآلخس فٝجعٌ
أميها  ): ٚأخسز ابٔ َاد٘ ٚايبٝٗكٞ بإضٓاد َتصٌ ال بأع ب٘، (فٝجعٌ عًٝ٘

 . (زجٌ ٜدٜٔ دٜٓاّ ٖٚٛ دلُع إٔ ال ٜٛفٝ٘ يكٞ اهلل ضازقاّ
 ٔ َٔ َات ٚعًٝ٘ دزِٖ أٚ دٜٓاز قضٞ ) :ٚأخسز ابٔ َاد٘ بإضٓاد سطا

ِ  ََِٔ حطٓات٘ يٝظ َث ٞ   ،(دٜٓاز ٚال دزٖه يف ايصاػري   :ٚأخاسز ايطرباْا

َٔ املٗس  أميا زجٌ تصٚج اَسأ٠ ع٢ً َا قٌَ) :ٚاألٚضط بطٓد زٚات٘ ثكاات 
أٚ نجس، يٝظ يف ْفط٘ إٔ ٜؤدٟ إيٝٗا حكٗا خدعٗا فُهات ٚمل ٜهؤد   
إيٝٗا حكٗا يكٞ اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ ٖٚٛ شإٍ، ٚأميا زجٌ اضتدإ دٜٓهاّ ال  

سٜد إٔ ٜؤدٜ٘ إىل صاحب٘، خدع٘ حت٢ أخر َاي٘، فُات ٚمل ٜؤد إيٝ٘ ٜ
عهٔ  ) :ٚأخسز ايٓطا٥ٞ ٚاسبانِ ٚصاشش٘  ،(دٜٓ٘ يكٞ اهلل ٖٚٛ ضازم

ٍ  ملسو هيلع هللا ىلصمسعت زضٍٛ اهلل  :أبٞ ضعٝد اخلدزٟ زضٞ اهلل عٓ٘ قاٍ  :ٜكهٛ
ٜا زضٍٛ اهلل أتعدٍ ايهفهس   :فكاٍ زجٌ. ٜٔأعٛذ باهلل َٔ ايهفس ٚايدَ

ٞ   (ِْع :بايدٜٔ؟ قاٍ ٜٔ َأضهٛز بدٜٓه٘   صاحب ايدَ) :ٚأخاسز ايطرباْا
إٕ أعظِ ايهرْٛب  ) :، ٚأخسز أبٛ داٚد ٚايبٝٗكٞ(ٜػهٛ إىل اهلل ايٛحد٠

داىة مع ىًة عدو الىفاء أو تىقع االست 

 :العجز سلفًا كبرية مً الكبائر
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ميهٛت   إٔ ه  بعد ايهبا٥س اييت ٢ْٗ اهلل عٓٗا ه  عٓد اهلل إٔ ًٜكاٙ بٗا عبد
ٚأخاسز ابأ أباٞ ايادْٝا ٚايطرباْاٞ       ،(زجٌ ٚعًٝ٘ دٜٔ ال ٜدع ي٘ قضا٤

ِٝ أزبع١ ٜؤذٕٚ أٌٖ ايٓاز ع٢ً َا بِٗ َٔ األذ٣ ٜطهعٕٛ  )ح ٔ سدٜبإضٓاد ي
َا بني احلُِٝ ٚاجلخِٝ ٜدعٕٛ بايٌٜٛ ٚايجبٛز، ٜكٍٛ بعض أٖهٌ ايٓهاز   

فسجٌ َعًهل   :قاٍ. َا باٍ ٖؤال٤ قد آذْٚا ع٢ً َا بٓا َٔ األذ٣ :يبعض
عًٝ٘ تابٛت َٔ مجس، ٚزجٌ جيص أَعا٤ٙ، ٚزجٌ ٜطٌٝ فٛٙ قٝخهاّ ٚدَهاّ،   

َا باٍ األبعد قد آذاْا ع٢ً  :فٝكاٍ يصخاب ايتابٛت .ٚزجٌ ٜأنٌ حلُ٘
إٕ األبعد قد َات ٚيف عٓك٘ أَهٛاٍ ايٓهاع ال    :َا بٓا َٔ األذ٣؟ فٝكٍٛ

ٚأخاسز أمحاد بإضآاد سطأ ٚاسباانِ       ،(جيد هلها قضها٤ أٚ ٚفها٤   

ٚنفٓاٙ ٚحٓطٓاٙ، ثِ أتٝٓها   ٙتٛيف زجٌ فػطًٓا) :ٚصشش٘ عٔ دابس قاٍ
ٍ  :كًٓاٜصًٞ عًٝ٘، ف ملسو هيلع هللا ىلصب٘ زضٍٛ اهلل   :تصًٞ عًٝ٘، فخطا خط٠ٛ ثِ قها

دٜٓازإ فاْصسف فتخًُُٗا أبٛ قتاد٠ فأتٝٓاٙ فكاٍ أبهٛ   :أعًٝ٘ دٜٔ؟ قًٓا
قد أٚف٢ اهلل حل ايػسِٜ ٚبسئ  :ملسو هيلع هللا ىلصفكاٍ زضٍٛ اهلل . ايدٜٓازإ عًٞ :قتاد٠

َها فعهٌ    :ثِ قاٍ بعد ذيو بّٝٛ. فص٢ً عًٝ٘. ْعِ :قاٍ! َُٓٗا املٝت؟
ٍ   . ت أَظايدٜٓازإ؟ قًت إمنا َا قهد   :قاٍ فعاد إيٝ٘ َهٔ ايػهد فكها

 . (ت جًدت٘داآلٕ بس :ملسو هيلع هللا ىلصفكاٍ زضٍٛ اهلل . قضٝتُٗا
ٍ ض٦ٌ  ملسو هيلع هللا ىلصأْ٘ ) :ٞٚز٣ٚ ايطرباْا  َها   :إٔ ٜصًٞ ع٢ً َدٜٔ؟ فكها

ٜٓفعهِ إٔ أصًٞ ع٢ً زجٌ زٚح٘ َستٗٔ يف قربٙ، ال تصعد زٚح٘ إىل 
 ،(فًٛ ضُٔ زجٌ دٜٓ٘ قُت فصًٝت عًٝ٘ فإٕ صالتٞ تٓفع٘. ايطُا٤

أٟ ذلبٛض١ عٔ َكاَٗا  ه  ْفظ املؤَٔ َعًك١ بدٜٓ٘) ملسو هيلع هللا ىلصصا  عٓا٘   ٚ
ٚص  عٓد اسبانِ عأ زضاٍٛ اهلل    ،(حت٢ ٜكض٢ عٓ٘ دٜٓ٘ ه  ايهسِٜ

إٕ صاحبهِ حبظ ع٢ً باب اجل١ٓ بدٜٔ نإ عًٝ٘، فإٕ غ٦تِ ) :ملسو هيلع هللا ىلص
ال ختٝفٛا ) :ملسو هيلع هللا ىلصٚص  عٓا٘   ،(ٚٙ ٚإٕ غ٦تِ فأضًُٛٙ إىل عراب اهللدُفافِ

ٚز٣ٚ  ،(َٜٔٚا ذاى ٜا زضٍٛ اهلل؟ قاٍ ايهدَ  :قايٛا. أْفطهِ بعد أَٓٗا

أَقٌَِ َٔ ايرْٛب ِٜٗٔ عًٝو املٛت، ٚأَقٌَِ َهٔ  ) :ملسو هيلع هللا ىلصايبٝٗكٞ عأ ايآيب   
 .(ايدَٜٔ تعؼِ حساّ

مجٝع ايتػًٝعات يف ايدٜٔ املرنٛز٠ يف ٖرٙ األسادٜح ٚغريٖا  :تيبًه

تٛقع  أٚ ،ٚفا٤ ايدٜٔ عدّ إَا ١ْٝ :ٜٓبػٞ محًٗا ع٢ً إسد٣ ٖاتني ايصٛزتني

 . أٚ ع٢ً َا يٛ اضتدإ يٝصسف٘ يف َعص١ٝ. ايعذص عٓ٘
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تٛداا٘ صااادم حنااٛ ٖاادف َعااني ضااٛا٤ نااإ   ااااأٟ إْطااإ  اااايإلْطااإ 

سّا أّ غاسٜسّا، إٕ اإلْطاإ   ٚضاٛا٤ ناإ ٖادفّا خِٝا    . ٖدفّا َادّٜا أّ َعّٜٓٛا

حيب إٔ ٜهٕٛ يا٘ طُاٛح ٚغاٜا١ ٜضاعٗا ْصاب عٝٓٝا٘ ٜٚاس٣ ضاعادت٘ يف         

 . ٗاايٛصٍٛ إيٝ

فُاأ ايٓاااع َاأ ٜطُاا  إىل غااٗاد٠ عًٝااا، أٚ َٓصااب زفٝااع، أٚ يكااب    

َعااني، أٚ شٜاااز٠ بًااد غااٗري، أٚ ضااهٔ قصااس َٓٝااف، أٚ يكااا٤ غدصاا١ٝ   

 . ٖهرا ٜعٝؼ اإلْطإ ٚحيٝا ...َعسٚف١، أٚ مجع ثس٠ٚ نبري٠

ٜٚتُٝص املطاًِ ايصاادم عأ    . ٜٚتفاٚت ايٓاع يف أٖدافِٗ ٚطُٛساتِٗ

 . ايتطًعات يف اسبٝا٠غريٙ مبذُٛع١ َٔ ايػاٜات ٚ

ٜتطًع املطًِ إىل بٓا٤ َطاذد ٚاضاع، أٚ إغاثا١ قسٜا١ فكاري٠، أٚ تعًاِٝ       

أَاا١ داًٖاا١، أٚ طباعاا١ نتاااب اهلل، أٚ نتااب ساادٜح زضااٍٛ اهلل، أٚ     

 . َعازب١ ٚبا٤ قاتٌ، أٚ سفس ب٦س دا١ُ٥

ٜتطًاااع املطاااًِ إىل ايسسًااا١ إىل باااالد إضاااال١َٝ بعٝاااد٠، ٚايتعاااسف إىل  

بػاغاا١ قًٛبٗااا، ٚيكااا٤ زداااٍ َاأ ايسعٝااٌ األٍٚ  غااعٛب خااايط اإلضااالّ 

 . ممٔ ْرزٚا أْفطِٗ هلل تعًُّٝا ٚعباد٠ ٚدع٠ٛ

ال ميااد ٜاادٙ فٝٗااا إال  ،ٜتطًااع املطااًِ إىل إٔ ٜعااٝؼ سٝااا٠ّ ٖاد٥اا١ ٖا٦ْاا١

ٚال ٜٗادد َطاتكبً٘ َٚطاتكبٌ     ،ٚال ٜٓهظ زأض٘ أَااّ أساد إال اهلل   ،هلل

.. .ٛم َادٜاا١ قاتًاا١ أضااست٘ ٚأبٓا٥اا٘ َٚطااتكبٌ شعتاا٘ ٚغااسف٘ ازتٗااإ حبكاا   

  .ٜعذص عٔ محًٗا أٚ تكٝد سسٜت٘ يف ذبكٝل أَاْٝ٘

١ حيٍٛ دٕٚ ايٛصاٍٛ إيٝٗاا   ٖٝٚرٙ ايطُٛسات ايع١ًُٝ ٚاألَٓٝات ايدٜٓ

ٚذبكٝكٗااا ٚقااٛع املطااًِ يف َطااتٓكع اياادٜٕٛ، ٚتهبٝااٌ ٜدٜاا٘ بأصاافاد        

 . ايكسٚض، ٚغٌ سسنت٘ مبضاعفات ايعذص املايٞ

 –أثاااخ  –ضااٝاس١  –ضااٝاز٠ )إٕ ايكااسٚض االضااتٗالن١ٝ ايػدصاا١ٝ  

ٝ ( ...أدٗااص٠ يف صااسف املطااًِ عاأ أٖدافاا٘ ايععُاا٢    ٧تعُااٌ عًُااٗا ايطاا

 . ٚغاٜات٘ ايهرب٣ اييت ٜطدس فٝٗا ايدْٝا َٚا فٝٗا يآلخس٠ ْٚعُٝٗا

املطاًُني اربار يٓفطا٘     األتاساى  إٕ زدااّل َأ عاَا١    :ٚقد قٝاٌ قادمياّ  

   ٘ نااأْٞ  :صاآدٚقّا ٜضااع فٝاا٘ شاأ نااٌ غاا٠ٛٗ ٜػااتٗٝٗا، ٜٚكااٍٛ يٓفطاا

أنًاات ناارا، نااأْٞ اغاارتٜت ناارا، نااأْٞ نااأْٞ، ٚاضااتُس عًاا٢  

ذيو شَاّْا جيُع ق١ُٝ غاٗٛات ْفطا٘، فاادتُع يا٘ بعاد َاد٠ َااٍ ععاِٝ         

 
تأثري القروض على الطنىحات العلنًة 
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 (. أنًت نأْٞ)أْفك٘ يف بٓا٤ َطذد شاٙ َطذد 

يٓفطاا٘  –زداااّل نااإ أٚ اَااسأ٠  –ٚنااِ ٖااٛ مجٝااٌ إٔ جيعااٌ املطااًِ 

ٓاد اهلل ٚقسبا١ يف اآلخاس٠    ٖدفّا ضاَّٝا ٚطُٛسّا عايّٝا ٜهإٛ ذخاسّا يا٘ ع   

ٚياااٝهٔ ذيااو اهلااادف ٖاااٛ اياادٜٔ اياااالشّ يف عٓكااا٘    ...ٚصباادّا يف ايااادْٝا 

 . ٜتػسف حبًُ٘ ٜٚتهفٌ بأدا٥٘

ٚيٓاارنس نًُاا١ ايفااازٚم ايععااِٝ عُااس باأ اشبطاااب زضااٞ اهلل عٓاا٘  

 (. أنًُا اغتٗٝتِ اغرتٜتِ، ٖال ط٣ٛ أسدنِ بطٓ٘ ألخٝ٘ ٚدازٙ)

 

 

ُني إٔ تتطًاع      يٝظ َٔ خًل املطًِ ٚال مماا   ٘ ايادٜٔ يعاَا١ املطًا ٜطتشطٓا

ال ٜكَٛإٛ باٛادبِٗ دبااٙ     أعِٝٓٗ ٚتتعًل أبصازِٖ باملٓعُني املسفٗني، ايرٜٔ

َِ هلِ إال  اهلل ٚايٓاع بٌ فٗاؤال٤ املٓعُإٛ املرتفإٛ    . ايادْٝا ْٚعُٝٗاا   يرا٥رال ٖ

ٌُ ايػ١ٝٗ، ٚتهطٛا أدطادِٖ املالباظ، ايٓاعُا١    ايرٟ تتدِ بطِْٛٗ املآن

ٌَ َاااا ٜبتػااإٛ، ٜٚعٝػااإٛ يف ايكصاااٛز ايفدُااا١، ٜٚسنبااإٛ       ٜٚٓاااا يٕٛ نااا

قٌّٛ عجًت  أٚي٦او )املسانب ايفاخس٠، قد بًػٛا سعِٗ َٔ ايٓعِٝ يف ايادْٝا  
ِٖٚ ايرٜٔ ٢ْٗ اهلل ضابشاْ٘ املاؤَٓني إٔ    (هلِ طٝباتِٗ يف حٝاتِٗ ايدْٝا

 ڻ ڻ ڻ    ں ں ڱ  ڱ ژ :ٜععُِٖٛ بايٓعس ٚاإلعذاب ٚقاٍ ضبشاْ٘

 (. 131:طا٘) ژ ے ھ ھ ھ ہھ  ہ     ہ  ہ ۀ ۀ ڻ

ٜٚدخٌ يف ٖرا ايتٛدٝ٘ ايسباْٞ قٍٛ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ألشٚاز ايٓيب 

           ۓ  ے ے ھ ھ ھ ژ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚزضٞ اهلل عٓٗٔ

 ﮻ ﮺ ﮹ ﮸  ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲  ۓ

  ژ               ﯁  ﯀ ﮿ ﮾ ﮽                ﮼

 (. 29- 28 :األسصاب)

جيعاااٌ ٔ أنااارب األخطااااز االدتُاعٝااا١ ٚاألخالقٝااا١ ٚاملعٝػااا١ٝ إٔ َٚااا

ٚاألثسٜااا٤َ ٚأصااشاب األَااٛاٍ ٚايجااسٚات     اإلْطااإ ْصااب عٝٓٝاا٘ األغٓٝااا٤َ  

ٙ ايتطًااُع إيااِٝٗ ايضااد١ُ َاأ ايسداااٍ ٚايٓطااا٤، فااال ٜهاااد ٜفااازم بصااسَ 

  ِ ممااا ٜاادفع  ...ٚاإلعذاااُب بٗااِ، ٚايسغباا١ُ يف ضباناااتِٗ ٚتكًٝااد أسااٛاهل

اسب ايااادخٌ احملااادٚد ايبطاااٝط إىل تهًاااف َاااا ال     ايفاااسد ايعاااادٟ صااا  

أٚ  غااسناتا ال ٜطٝاال، ٜٚطااٌٗ ٚقٛعاا٘ يف غااباى  ٜطااتطٝع، ٚذبُااٌ َاا

 . املطتجُسٜٔ هلرٙ ايٓصع١ اشبطري٠ ٚاشبص١ً اير١َُٝ بٓٛى أٚ أفساد

َٚا أمجٌ إٔ ٜٓعس املطًِ إىل َا باني ٜدٜا٘ َأ َتااع ايادْٝا اسباصاٌ       

 
 :التطلع إىل حال املرتفني مكروه
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ا ٜٓاضب سايا٘ دٕٚ إزٖاام ٚال   يف ٜدٙ مما ْاي٘ دٕٚ تهًف أٚ عٓا٤، ٚمم

َااس٠ ألْاا٘ أْعااِ عًٝاا٘ مبااا ال    :يٝػااهس اهلل ضاابشاْ٘ َااستني  ...اضااطساب

َعاْا٠ فٝ٘، َٚس٠ ألْ٘ نفاٙ َؤ١ْ ايكًل ٚاملساز٠ اييت حيظ بٗا َٔ ٜدِٜ 

 . ايتطًع إىل ساٍ املطسفني ٖٚٛ ال ٜطتطٝع ايٛصٍٛ إيِٝٗ

 

  ٕ ُّاّا َااين صاشبت األغٓٝااا٤ فًاِ أز أسادّا أنجااس     :قااٍ ابأ عااٛ أز٣  :ٖ

 .ٚصاشبت ايفكاسا٤ فاضارتست   . داب١ خريّا َٔ دابيت، ٚثٛبّا خريّا َٔ ثٛبٞ

ايارٟ ٜسٜٚا٘ عٓا٘ أباٛ ٖسٜاس٠ زضاٞ اهلل        ملسو هيلع هللا ىلصٖٚرا َأخٛذ َٔ قاٍٛ ايآيب   

 ٘ اْظسٚا إىل َٔ أضفٌ َٓهِ، ٚال تٓظسٚا إىل َٔ فهٛقهِ، فإْه٘   ) :عٓا
 . َتفل عًٝ٘ (أجدز إٔ ال تصدزٚا ْع١ُ اهلل عًٝهِ

غااو فٝاا٘ إٔ أٖااِ عاَااٌ ٜاادفع ايٓاااع إىل االقاارتاض يػااسا٤     ٚممااا ال

ايهُايٝااات ايصا٥ااد٠ اياايت تسٖاال إَهاْاااتِٗ تطًعٗااِ ٚتعًكٗااِ بأخباااز     

 . ٚصٛز ٚقصص األثسٜا٤ املتدُني

 

 

 ،ٕٚ اإلضال١َٝؤإٕ إداز٠ اإلفتا٤ ١٦ٖٝٚ ايفت٣ٛ يف ٚشاز٠ األٚقاف ٚايػ

طًُني ع٢ً دبٓٝب اْطالقّا َٔ سسصٗا ايػدٜد ايرٟ ٜعسف٘ مجٝع امل

ٚقٝاَّا َٓٗا بايٛادب ايػسعٞ يف  ، َا ٜضسِٖ ٜٚؤذِٜٗنيُٝاملٛاطٓني ٚاملك

ٚمبا زضذ يف ٚدداْٗا ٚثبت يدٜٗا بايٛقا٥ع ٚاألدي١  ،ْصٝش١ عا١َ ايٓاع

 :َٔ األَٛز ايتاي١ٝ ٚايػٛاٖد تهسٙ ٚت٢ٗٓ عُا ًٜذأ إيٝ٘ ايهجريٕٚ

 ١ عٓدَا ال االقرتاض يهُايٝات ال حيتادٕٛ إيٝٗا، ٚخباص

  .ٜتأندٕٚ َٔ قدزتِٗ ع٢ً ايٛفا٤ يف املٛعد

 ٚٚايعٝاذ باهلل ٜٕٓٛٚ عدّ ايٛفا٤ أصاّل، عٓدَا أ.  

  أٚ ًٜذإٔٚ إىل االقرتاض طُعّا يف ايتدًص َٔ قسٚضِٗ املتعجس٠

ٖٚؤال٤ ناملطتذري  ألٖٚاّ ٜكعٕٛ فٝٗا، ٚدعاٜات َػسض١ ٜتعسضٕٛ هلا

  .ايسَضا٤ بايٓازَٔ 

إٔ دخٌ ايطذٕٛ بعض املدٜٓني  ايتصسف اشباط٧ ْٚتر عٔ ذيو

ٔ عٔ ٚفا٥ٗا يضٝل ذات ايٝد، ٜاملُاطًني يف ٚفا٤ دِْٜٛٗ، أٚ ايعادص

 . ٚأبًؼ ايضسز مما أسبل بعٛا٥ًِٗ ٚأٚالدِٖ أغد األذ٣

 :إىل غسعٝاّ ْدباّ ٚإْٓا يٓٓدب املطًُني عَُٛاّ
 غدص١ٝ إال عٓد اسباد١ عدّ اإلقداّ ع٢ً االقرتاض قسٚضّا *

 
 :ىصًحة وتىجًه.. وأخريًا
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  .عٔ املداطس اييت ذبف بايكسٚض ايهجري٠ اسرتاشّا ،املاض١

ْٚٛصٞ ايتذاز نريو بعدّ االقرتاض َٔ أدٌ تٛضٝع دبازاتِٗ  *

ٚنجس٠ أزباسِٗ، فال ٜكرتضٕٛ إال عٓد اسباد١ املاض١ يدفع ايضس 

 . عِٓٗ أٚ دبٓب إفالضِٗ

ٙ نُا ْٓدب ايعًُا٤ ٚاشبطبا٤ ٚاملدزضني ٚايهتاب إىل إٔ ٜتبٓٛا ٖر *

املعاْٞ ايػسع١ٝ االدتُاع١ٝ املفٝد٠ يعا١َ ايٓاع ٜٚعًٖٓٛا ع٢ً َٓابسِٖ، 

ٚيف ازباَعات ٚاملدازع ٚايصشف  ،ٚيف دزٚضِٗ يف اإلذاع١ ٚايتًفصٜٕٛ

ٚذيو ملهافش١ ظاٖس٠ نجس٠ االقرتاض  ،ٗاٛا بػسسُٚاجملالت، ٚإٔ ٜٗت

از ض١٦ٝ أٚ يػري َع٢ٓ يف بعض األسٝإ، ملا هلرا األَس َٔ آث ،يػري ساد١

 . ٚعٛاقب ٚخ١ُٝ ع٢ً األضس ٚايٓؼ٤ ٚاالقتصاد ايكَٛٞ

ْٚٛصٞ املؤضطات املاي١ٝ عَُّٛا ٚاإلضال١َٝ خصٛصّا إٔ متتٓع  *

 .عٔ اإلقساض أٚ ايبٝع بأدٌ يػري َصًش١ ٖا١َ أٚ ضسٚز١ٜ

نُا ْٓدبٗا إىل إٔ تعصف عٔ إغسا٤ املػرتٜٔ ٚدفعِٗ إىل ايتٗافت  *

 ٔ طسٜل تكدِٜ اهلداٜا ٚايطشٛباتع٢ً غسا٤ املٛاد ايهُاي١ٝ ع

س ايهجري َٔ املطتًٗهني إىل غسا٤ ٖرٙ املٛاد جي مماٚغريٖا  ٚازبٛا٥ص

ٚإمنا ٜٓدفعٕٛ إيٝٗا  يًشصٍٛ  ،َٔ غري أٟ زغب١ أٚ ساد١ يف اقتٓا٥ٗا

مما ٜؤدٟ باملطتًٗهني إىل ايتبرٜس  ،ع٢ً اهلداٜا املسغٛب فٝٗا فكط

 جئ ی یی   ی ىئ   ىئ ىئ ژ :املرَّٛ يف قٛي٘ تعاىل

 (. 27 :اإلضسا٤)  ژمئ حئ

نُا ْؤند ع٢ً ٖرٙ املؤضطات املاي١ٝ إٔ تعصف عٔ تطٌٗٝ  *

االقرتاض ٚايػسا٤ َٓٗا بأدٌ يًهُايٝات ببطاقات اال٥تُإ اييت 

تعددت أْٛاعٗا ٚاذبدت غاٜتٗا يف ايدع٠ٛ إىل ايتبرٜس ٚاقتٓا٤ َا حيتاز 

رٙ ايبطاقات عٓد سدٚد إيٝ٘ َٚا ال حيتاز إيٝ٘، ٚايٛقٛف يف اضتعُاٍ ٖ

غسا٤ اسبادات اهلا١َ اييت حيتاز إيٝٗا املطتًٗو، بكٝٛد ٚضٛابط ال 

ربسدٗا عٔ غاٜتٗا يف تٝطري ايتعاٌَ بني ايٓاع، ٚذيو محا١ٜ يألخالم 

 . ايعا١َ ٚاألَٛاٍ ايعا١َ

ْٚٓدب أٚيٝا٤ األَٛز ٚاملطؤٚيني يف ايدٍٚ اإلضال١َٝ، إىل إٔ ٜصدزٚا  *

ٓع االقرتاض ٚايػسا٤ متُٞ ٖرٙ املعاْٞ ايطا١َٝ، ٚذب اييتايتػسٜعات 

 . أٚ ساد١ ًَش١ ،بأدٌ يػري َصًش١ ٖا١َ

 

 ٚآخس دعٛاْا إٔ احلُد هلل زب ايعاملني


