
 من صور المال الحرام والمدمر للمجتمع
 جمعة لفضیلة الشیخ فوزي محمد أبوزید

 

الحمد ہلل رب العالمین ، من سألھ أعطاه ، ومن توكل علیھ كفاه ، ومن تقرب إلیھ حباه بلطفھ 
 .. وكرمھ وأدناه .. سبحانھ

سبحانھ أقرب لكل قلب عبد مؤمن من نفسھ التي بین جنبیھ ، یسمع حنینھ في قلبھ قبل أن یعبر 
عنھ بشفتیھ ألنھ عز وجل یحب عباده المؤمنین ، ویحب أن یلبي نداءھم ودعاءھم في كل وقٍت 

 .. وحین
وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ لطفھ لعباده المؤمنین ظاھر ، ورحمتھ لعباده المسلمین 
غامرة ، وخیراتھ المعنویة والمحسوسة وافرة ، ال عد لخزائن فضلھ ، وال حجر علي نعمھ التي 

 .. أجزاھا لخلقھ ، ألنھ یعطي لھم عطاًء بغیر حساب
وأشھد أن سیدنا محمد عبد هللا ورسولھ التقي النقي الصادق الوفي الذي ینبئ عن هللا عز وجل 
بأقوالھ وأفعالھ وأحوالھ ، فنطقھ إلھام ووحي من هللا ، وعملھ لما فیھ عز وجل رضاه ، وحالھ 
اإلخالص والصدق في كل أحیانھ : مع مواله .. اللھم صلي وسلم وبارك علي سیدنا محمد كنز 
الغیوب ، والحبیب المقرب لحضرة عالم الغیوب / صلي هللا علیھ وعلي آلھ وصحبھ و كل من 
أھتدي بھدیھ إلي یوم الدین .. آمین آمین آمین یارب العالمین .. أما بعد فیا أیھا اإلخوة جماعة 
المؤمنین : اقتضت عنایة هللا عز وجل لعباده المؤمنین ، ووعده الذي ال یتخلف لھم أن یجعل 
حیاتھم في الدنیا طیبة وفي اآلخرة سعادة وحسن جزاء ، وفي ذلك یقول عز شأنھ في القرار 

 : الدستوري القرآني اإللھي
 ﴿ َمْن َعِمَل َصالًِحا ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنثَى َوھَُو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحیِیَنَّھُ َحیَاةً طَیِّبَةً ﴾ ھذا في الدنیا .. وفي اآلخرة

: 
 النحل ) ، نص ھذه المادة القرآنیة یوضح أن 97﴿ َولَنَْجِزیَنَّھُْم أَْجَرھُْم بِأَْحَسِن َما َكانُوا یَْعَملُوَن ﴾ ( 

لكل مؤمن ولكل مؤمنة ، تقي وتقیة حیاة طیبة في دنیاه ، والحیاة الطیبة یعني أنھ علي صلة 
بمواله ، إذا سألھ لباه ، وإذا طلب منھ أعطاه ، وإذا تقرب منھ ناداه ، وإذا طلب من تفریج أي 
كربة فرجھا في الحال ، وإذا طلب منھ دفع أي بالء ، دفعھ عنھ في الوقت والحین ، ونحن 

والحمد ہلل كلنا مؤمنون وعلي كتاب هللا سائرون وبسنة الحبیب صلي هللا علیھ وسلم متمسكون ، 
فما لنا ال ینطبق علینا ھذا الحال .. نشكو من الھم ومن الضیق ومن القلق ومن التوتر ومن 

المتاعب ومن المشاكل التي ال عد لھا والحصر لھا وأطلب من هللا كما طلب هللا حینما قال لنا في 
 البقرة ) ، فلم یقل أنظر في أمركم ، أو أرجئ تلبیة طلبكم ، 60كتاب هللا﴿ اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكْم ﴾ (

ولكنھ قال في الحال أستجب لكم ... فما السبب ؟ وكیف نعالج ھذا األمر لنكون مع هللا كما وصف 
هللا عز وجل أولیاءه وأحبابھ في كتاب هللا ، حیث قال في شأنھم : ﴿ لَھُْم َما یََشاُءوَن ِعْنَد َربِِّھْم ﴾ 

 الزمر ) ، أمر یسیر لم یلتفت إلیھ الكثیر، ظناً أن التقصیر في الطاعات وفي الزیادة من 34(
النوافل والقربات ، ونسینا األصل الذي یتوقف علیھ قبول الطاعات والركن الركین الذي ترفع بھ 
النوافل والقربات ، وھو المطعم الحالل ، فعندما طلب سیدنا سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنھ 

من حبیب هللا ومصطفاة صلوات هللا وسالمھ علیھ أن یكون ولیاً ہلل ، وال یطلب طلباً إال ویلبیھ هللا 
، فقال یارسول هللا أدع هللا أن یجعلني مستجاب الدعوة ، فلم یكلفھ الحبیب صلي هللا علیھ وسلم 

عبادة ٌزائدة من الفرائض المفترضات ، والنوافل التي تتبعھا والتي رآھا في سید السادات ، وإنما 
بین لھ أمراً یسیرا قال فیھ البشیر النذیر صلوات هللا وسالمھ علیھ : ( یاسعد أطب مطعمك تكن 

) فإطابة المطعم ، أن یكون من عمل حالل ، فمن یعمل في شرب الخمر 1مستجاب الدعوة )(
سواٌء في عصرھا ، أو المتاجرة فیھا ، أو عمل إعالنات لترویجھا ، فھذا مطعمھ حرام وال یقبل 
هللا منھ صرفاً وال عدال ، وكذلك من یعمل في أي عمل نھي عنھ كتاب هللا ، أو حظر منھ حبیب 
هللا ومصطفاة صلوات هللا وسالمھ علیھ ، وھذا نحن والحمد ہلل بعیدون عنھ ، لكن الذي یقع فیھ 

 : الكثیر منا وال یدري ، أضرب لھ بعض أمثلة قلیلة علي حسب الوقت



فقد جني حبیبكم صلوات هللا وسالمھ علیھ بعد غزوة حنین غنائم وفیرة وذھب إلیھ زعماء العرب 
یطلبون عطاءه ، وكان یعطیھم عطاء من ال یخشي الفقر ، فأعطي واحداً منھم غنماً بین جبلین 
وھو أمیة بن خلف وذھب إلیھ حكیم بن حزام ، وكان قد شرح هللا صدره لإلسالم ، فأعطاه مائة 
جمل فاستزاده ، فزاده مائة أخري ، فاستزاده ، فقال لھ ھذه الكلمة [ الھدیة التي أرجو أن تعلقوھا 
في أعلي القلب والفؤاد ] قال: ( یاحكیم بن حزام إن الدنیا حلوة خضرة وأن ھذا المال ال یحل إال 

 ( بطیب نفس
ھذا أساس من أسس الین ال یكون المال حالال ً إال إذا أخذه صاحبھ بطیب نفس من معطیھ ، فلو 

أخذه عن طریق الخدعة فھو حرام ، ولو أخذه عن طریق الغش فقد برئ منھ النبي في الدنیا ویوم 
2القیامة ، وقال فیھ : ( من غش فلیس منا ) .( ). 

تطلب منھ عمال في المنزل خاصاً بالنجارة أو بالسباكة أو بالكھرباء أ وغیرھا ، وترید أن تتفق 
علي األجر ، فیقول لك لیس بیننا خالف ، ویرجئ األمر حتى إذا انتھي من العمل طالبك بأجر 
كبیر مما یجعلك في حیرة من أمرك ، وإذا إعطیتھ ماتراه مناسباً [ یقول لك خلي الفلوس وخلي 
الشغل ولیس مھم ] یعني یجبرك علي دفع ما یرید ، وھذا حرام بنص كالم النبي صلي هللا علیھ 

 .. ( وسلم : ( إن ھذا المال ال یحل إال بطیب نفس
ومن یذھب إلي تاجر ویساومھ ویقف التاجر عند سعٍر آخر ، وال یتفقان ، ثم یقول المشتري 

للتاجر اعطني البضاعة ، ویحضر في یده الثمن الذي حدده ھو للبضاعة ، ویعطیھ للتاجر ، فإذا 
رفض التاجر أن یأخذه أخذ البضاعة ومشي ، فإذا قال لھ التاجر أنا غیر مسامحك یا فالن ، قال 

 . لھ : الیھم ؛؛ ھذا حرام الن ھذا لم یأخذھا بطیب نفس
ومن یحضر إخوتھ عند تقسیم التركة ، ویقول ألخواتھ البنات أنتن قد تزوجتن ، وأنجبتن أوالداً ، 

وال حاجة لكن إلي ھذا المال ، فاتركنھ للزمن ، حتى یكون لنا فرصة في زیارتكم وعیادتكم ، 
ویجعلھن تحت ضغط ھذا األمر ، یتنازلن عن نصیبھن غیر راضیات بقلوبھن ، وھذا أیضاً حرام 

 .. ، ألنھ اخذ ھذا المال بغیر رضا نفس
فالمؤمن ال یأخذ ماال بغیر رضاء نفس ... ومن ذلك أیضاً ما یؤخذ بسیف الحیاء ، ولقد قال 

)، كأن یذھب المرء إلي 3رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: ( كل ما أخذ بسیف الحیاء فھو حرام )(
رجل ٍ من األعیان أمام جمع ویقول لھ أعطني مبلغاً كذا من المال ، لنصنع كذا من أعمال البر ، 
وأمام إحراجھ یدفع المبلغ ، ولكنھ غیر راض ٍ عن المبلغ بتمامھ ، ألنھ ربما كان یرید أن یدفع 
بعضھ ،وھذا عرضھ للحرج لدفع ھذا المبلغ ، فھذا حرام بنص حدیث المصطفي علیھ افضل 
الصالة وأتم السالم ، أو من یدخل إلي بیت أخیھ أو نفر من ذویھ ، ویعجبھ شیئاً في المنزل ، 

فیسألھ بكم ھذه ، ومن أین اشتریتھا ، وكیف جئت بھا ، وإنا أرید مثلھا ، فیقول لھ صاحب المنزل 
، حیاًء منھ .. خذھا حرجاً منھ، مع انھ في حاجة ٍ إلیھا.. أیضاً فتكون أیضا ھذه حرام.... 

 ... واألسالیب في ذلك كثیرة
اسمعوا لھذا المثال الفرید لتقریب الحمید المجید ألولیائھ المربین ، فقد نام إبراھیم بن أدھم رضي 
هللا عنھ في لیلة اإلسراء والمعراج تحت صخرة بیت المقدس ، [ ورأى بین النوم والیقظة نفر من 
المالئكة یتحدثون مع بعضھم ، فقال بعضھم ھذا إبراھیم بن أدھم ، فقال األخر من المالئكة : نعم 
ھذا الذي سقط من عین هللا عز وجل .. قالوا : ولم ؟ قال : ألنھ اخذ تمرتین لیستا لھ ] ، فاستیقظ 

من نومھ ففكر فلما تدبر في أمره ، تذكر أنھ اشترى من البصرة تمراً، ووقع من تمر البائع 
تمرتین على تمر إبراھیم بن أدھم بعد تمام المیزان لیستا من حقھ فرجع إلي البصرة ، وذھب إلى 

التاجر واشترى منھ تمرا ً، وبعد أن تم لھ المیزان حمل بیده من تمره الذي دفع ثمنھ جملة من 
التمر ووضعھا على فرش التاجر .. ثم رجع إلى بیت القدس مرة أخرى ماشیاً ، ونام تحت 

الصخرة ، ورأى المالئكة وھم یقولون لبعضھم :[ھذا إبراھیم بن أدھم ، قالوا : نعم .. قالوا ھذا 
 [ الذي رد هللا علیھ حالھ ؟ قالوا نعم ألنھ رد التمرتین

ھذا االمر الذي یقع فیھ كثیر من الناس قد تعجبون إذا علمتم أن هللا ال یؤخر حسابھ كلھ إلى یوم 
الدین ، ولكن یحاسب أھلھ وفاعلوه في الدنیا فقد ولَى ھارون الرشید أخاه بھلول الحسبة ، وعینھ 



محتسبا یعنى یراقب الموازین والمكاییل واألسعار فى األسواق ، وبعد عام استدعاه ، وقال لھ : 
أراك لم ترسل إلینا بقضیة واحدة فما بالك ؟ قال یاأمیر المؤمنین رأیت هللا عز وجل یقتص من 
الظالمین أوال ً بأول ، فقال لھ : كیف ذلك ؟ قال : المال الذي جمعوه من الحرام جعلھم هللا عز 

وجل ینفقونھ في المعاصي والذنوب واآلثام ، فإذا جمع المال من غیر حلھ عن طیب نفس أو عن 
غیر طیب نفس یسلطھ هللا على إنفاقھ ، أو یسلط أوالده على إنفاقھ [ تارة في المخدرات وتارة ًفى 
المنكرات وتارة ًفى كذا وتارة ًفى كذا ] مما نراه من مساخر ھذا الزمان ... أما الذي یحصل المال 
الذي یتحرى فیھ رضا هللا ، فیجعلھ هللا ال ینفق قرشا ً إال فیما یحبھ هللا ویرضاه .. ینفقھ في الحج 
إلى بیت هللا .. ینفقھ في عمارة المساجد .. ینفقھ في تشیید المعاھد الدینیة .. ینفقھ في أعمال البر .. 
ینفقھ في أبواب الخیر، الن عالمة حب هللا لعبده ، أن یوفقھ لینفق وقتھ ومالھ كلھ فى مراضي ربھ 
عز وجل ، فھذا عقاب ..وھناك عقاب آخر قد ال یشعر بھ الكثیر بأن یأخذ هللا حالوة اإلیمان من 

قلبھ ، فال یجد طعما ً لتالوة القرآن ، وال یجد خشوعا ً عند أداء الصالة وإقامتھا للرحمن ، ویشعر 
بعبء ثقیل عند صیام شھر رمضان ، ویكون عمل البر كأنھ جبل ثقیل ، وعمل الشر میسر لھ 

وقریب التناول ویسیر ، وھذا عقاب عاجل ال یحس بھ إال عباد هللا المؤمنین الذین یرجون رحمتھ 
في كل وقت وحین ، فمن أراد أن یكون ولیا ً ہلل ونحن والحمد ہلل جمیعا ً أولیاء ہلل ، فمن أراد 

منكم یا أولیاء هللا أن یكون بینھ وبین هللا صلة ً ، إذا سألھ أعطاه ، وإذا دعاه لباه ، وإذا طلب منھ 
أي أمر یسره لھ فیما یحب هللا ، إذا كان لھ فیھ خیٌر في الدنیا أو یوم لقاء هللا ، ألنھ قد یطلب ما فیھ 
خیره وشره فیرجئھ عنھ هللا ، ألنھ یعلم أن ھذا لیس فیھ خیرا ً لھ ..فمن أراد ذلك فلیتحرى ما قلناه 
، ولیعاھد نفسھ أن ال یأخذ شیئا ً، إذا كان موظفا في قطاع خاص أو عام ، فلیعلم أنھ عقد عقدا ً 
مع العمل ، أن یعمل كذا وكذا من الوقت .. فال یجوز لھ أن یتھرب منھ ولو بحجة أن األجر ال 

یكفى ، لن الحبیب صلي هللا علیھ وسلم قال في أمرنا ھذا : ( المؤمنون عند شروطھم إال شرطا ً 
) ( )، فما دمت قد تعاقدت وأشترط فعلیك أن تسعى إلى قضاء الوقت 4أحل حالال ً أو حرم حراما ً

 . الذي تعاقدت علیھ في عملك فیما یرضى هللا عز وجل
 : فإذا فعلنا ذلك ال نظن وال نشك ن هللا عز وجل سیجعلنا كما قال في قرآنھ

َماِء َواالْرِض ﴾ (  االعراف) ، 96﴿ َولَْو أَنَّ أَْھَل اْلقَُرى آََمنُوا َواتَّقَْوا لَفَتَْحنَا َعلَْیِھْم بََرَكاٍت ِمَن السَّ
فلم یقل هللا خیرات ولكن قال : بركات ، وقال صلى هللا علیھ وسلم : ( إن المرء لیقذف باللقمة 

) ، ... أو قما قال ادعوا هللا5الحرام فى جوفھ ال یقبل منھ عبادة أربعین یوما ً )(  ... 
 : الخطبة الثانیة

الحمد ہلل رب العالمین الذي حبب إلینا اإلیمان وزینھ في قلوبنا ، وكره إلینا الكفر والفسوق 
والعصیان ، وجعلنا من الراشدین ، وأشھد أن ال إلھ إال هللا قریب من كل عبد ٍقریب ، یحب كل 

تواب ٍ إلى حضرتھ ومنیب ، وینادى فى كل لیلة فى الثلث األخیر من اللیل عباده المؤمنین : ( أال 
من مستغفر فأغفر لھ ، أال من مسترزق فأرزقھ ، أال من مبتلى فأعافیھ ، أال من كذا أال من كذا 

 .. (حتى مطلع الفجر
وأشھد أن سیدنا محمد ا ً عبد هللا ورسولھ ، وصفیھ من خلقھ وخلیلھ ، اللھم صلى وسلم وبارك 
على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم واعطنا الخیر وادفع عنا الشر ونجنا واشفنا وانصرنا 

 .. على أعدائنا یارب العالمین .. أما بعد
فیا إخواني جماعة المؤمنین : كذلك من ضمن األمور التي تحرم المال ، ویجعلھ غیر حالل ، أن 
یستغل المؤمن حاجة أخیھ المؤمن ن فإذا كان محتاجا ً إلجراء عملیة جراحیة وال بد أن یجریھا 
فى الحال ، وال یستطیع التأخیر ، وكان ھذا التخصص حكرا ً على رجل ٍ أو نفٌر من األطباء ، 
وغالى في السعر، واضطر المریض الن یقترض من ھنا وھناك لیسدد أجرة العملیة ، فھذا 

 . ابتزاز للمؤمنین وال یرضاه رب العالمین عز وجل
وكذلك مایجعلھ التجار عند ما یخفون سلعة ً من السلع حتى تشح فى السوق ثم یظھرونھا ، وقد 

زادوا ثمنھا أضعافا ً مضاعفة ٌ ، وھذا ما یسمى فى شرع هللا االحتكار ، ویقول فیھ النبى المختار 
صلى هللا علیھ وسلم : ( المحتكر خاطُئ اخطأ طریق الخیر ) ویقول فیھ صلى هللا علیھ 



من إحتكر طعاماً ـ وفى روایة ٍ ـ قوتا ً على أمتى أ ربعین یوما ً فقد برئ من هللا وبرئ   وسلم
) ، الن المؤمن ال یستغل حاجة إخوانھ المؤمنین ، وكذلك الصناع الذین 6هللا عز وجل منھ )(

یستغلون حاجة إخوانھم المؤمنین لھم لقلة عددھم ، فیستشیطون فى األسعار ویبالغون في االجور 
.. كل ھؤالء وغیرھم ال یوفقون في سعیھم ، ولذلك نراھم یحّصلون الكثیر ، وإذا جاءھم الموت 

ال یملكون النقیر وال القطمیر ، وال ینفقونھا في مراضي ذي الجالل واإلكرام عز وجل ، فا 
نتبھوا یاعباد هللا إلى مھمة الدین ، واألساس الذي علیھ قبول العمل عند رب العالمین ن وتحقیق 

 االستجابة للمؤمنین ، واعملوا بقول هللا لنا
 .. (  البقرة173أجمعین﴿ یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آََمنُوا ُكلُوا ِمْن طَیِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم ﴾ ( 

 الدعاء
 .. 

 رواه الطبراني من حديث عبد هللا بن عباس (1)

رواه مسلم عن أبیه عن أبي ھريرة : (أن رسول هللا صلى هللا علیه وسلم مر على صبرة  (2)
طعام فأدخل يده فیھا فنالت أصابعه بلال فقال ما ھذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا 

 رسول هللا قال أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فلیس مني

 أخرجة السیوطي في الجامع الكبیر عن أنس (3)
 رواه الترمذي (4)

 رواه الطبراني عن عبد هللا بن عباس (5)

روى البیھقي والحاكم وأبو نعیم عن ابن عمر رضي هللا عنھما: (من احتكر طعاما أربعین  (6)
ويما فقد برئ من هللا ، وبرئ هللا منه، وأيما أھل عرصة أصبح فیھم امرؤ جائع فقد برئت منھم 

 ذمة هللا تعالى)، والحاكم عن أبي ھريرة رضي هللا

 .عنه
 


