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ق احلق ويحبطل الباطل ولو كره اجملرمون ،احلمد هلل رب العاملني  .ُيح
سيدان دمحمًا عبد هللا ورسوله، ال إله إال هللا، امللك احلق املبني، وأشهد أن ن أشهد أو 

 .الصادق الوعد األمني
وآله وصحبه أمجعني، وأجزه عنا خري اجلزاء، وبلغه اللهم صل وسلم وابرك على سيدان دمحم 

 .علنا معه من رفقائه أمجعني، آمني اي رب العاملنيواجنة، درجة الوسيلة يف اجل
 :أيها األحبة

واحدة متكررة بني أغلب الناس يف زماننا هذا، إذا كان دخله من املال كثري، نرى شكوى 
ينتقل بني هذا  يف، وإذا كان له بدل العمل عملنيال يكفي، وإذا كان دخله من املال قليل ال يحو 

  وويف، ملاذا ذلك  ومالذي أوقعنا يف ذلك ن األجور ال، جيد كذلك أوذاك
 .أسباب كثرية نكتفي منها بثالثة اليوم، حنكيها ابقتضاب حىت ال نطيل عليكم

 :السبب األول
كة، والبكة هي الزايدة والنمو والدعم نه الب أن املال هذا هلذه األسباب الثالثة أحنتزعت م

نزع هللا منه البكة، فال مل يكن املال من حالل  الذي جيعله هللا عز وجل يف املال احلالل، فإذا
يكفي وال يحويف مهما عال شأنه، ومهما إروفع قدره، ومهما ضخحم رصيده، فإنه البد يومًا ينتهي 

 .وينكشف صاحبه
 :صلى هللا عليه وسلَّمإقتطاع حقوق املسلمني بغري حق، قال  ول يف ذلك هواألالسبب 

 (.وأدخله النار ،حرم هللا عليه اجلنة ، حقٍ سلٍم بغريمال إمرٍؤ ممن إقتطع )
 [.رواه مسلم عن أيب أمامة هنع هللا يضر]

  :عليك أن وحؤدي إليه حقوقهألن لكل مسلٍم عندك حقوق، وينبغي 
يف املرياث، واملرياث أحل ، ُيرم الورثة بعضهم من نصيبه ُيدث ذلك يف املرياثو  - 2

  .احلالل
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أبنين ال أحويف من يشرتي مين حقه يف الكيل أو يف ُيدث ذلك يف البيع والشراء، و  - 0
ال امليزان أو يف السعر الذي يحرضي الرمحن، أستغل جهله ابلسعر، فأضع له سعراً مروفعًا 

 .يوازي السعر احلقيقي
  :الذي زاد عن احلد يف هذا الزمانويدخل يف ذلك أيضاً ابب الرشوة  - 0

ذي يحؤديه يف وظيفته، لكن أحبتلينا يف هذا عملة المن خذ أجره وظٍف يف أي مكان أيكل م
الزمان أن من بيده خدماٌت للناس، ال يحؤدي اخلدمة إال أخذ من صاحب اخلدمة مااًل زائداً عن 

 قد يكون فيه ظحلم فاحش، ألن صاحب اخلدمة مضطرٌ  يفته، قدراً أجره الذي أيخذه من وظ
 اعفة،اخلدمة، ويزيد له يف الرشوة أضعافاً مضذلك، فيستغل حاجته إىل  إليها، وال جيد سبياًل إالَّ 

 .صلى هللا عليه وسلَّم، ورسوله سبحانه ووعاىلوهذا مال حرام حرمه هللا 
ساابوه لحة حلويدخل يف ذلك كل مسئول يف أي مصلحة حكومية، يستغل املص - 1

ظماء اإلسالم الذين  ، وأنظر معي إىل عح اويهالشخصية، وينتفع هبا وأسروه إنتفاعات ذ
 .ووائم سالٌم وأمنٌ كان يف عهدهم 

أريد : فقالمسكًا من البحرين إىل بيت مال املسلمني،  هنع هللا يضرجاء اإلمام عمر بن اخلطاب 
رضي إمرأًة جتيد امليزان، وزن هذا املسك حىت أحوزعه على مجوع املسلمني، فقالت إمرأوه عاوكة 

أو على جزٍء بيديك وضعيت يديك على رقبتك لكنك إذا وزنيت : أان أحجيد الوزن، قال: اهللا عنه
نعم وهل يحنتفع : القوهل هذا إنتفاع  : قالت ،ي به دون سائر املسلمنينتفعجسمك، فتمن 

 ابملسك إال برُيه  
وهو خليفة ـ ليس معي : وجاءت مرًة أحخرى وقالت أريد أن آكل حلوى نوعها كذا، قال

كم هو  : رتي به احللوى من نفقات البيت، قاللقد إدخرت املبلغ الذي وش: قالت ـ املسلمني
فأخبوه، فأمر وزير ماليته أن يقتطع من راوبه مثل هذا األجر، حىت ال أيكل حلوى ال أيكل 

 .منها مجوع املسلمني
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ع ، جيلس مهنع هللا يضرهذا يف زمن اخللفاء الراشدين، هذا عمر بن عبد العزيز : ولعلك وقول
وعندما إنتهى ن يف مسائل الرعية، وأوقدوا مشعة وضيئ هلم، ناقشو بعض املسئولني يف دولته يت

حديثهم عن الرعية وأخذوا يتحدثون يف أموٍر شخصية، قام عمر فأطفأ الشمعة، فقال له 
 .هذا مال املسلمني، وال ُيق لنا أن نستخدمه إال ملنفعة املسلمني: مل أطفاهتا  قال: الرجل

كل مشكالت املسلمني يف عصره، من زواج للشباب، ت  ولذلك يف عهده مجع الزكاة فحلَّ 
متداد الطرق، من وعليم الناس مجيعًا القراءة جمانية على ادور ضيافة من متهيٍد للطرق، من عمٍل 

ما زال عندان مال، : وملا إنتهى من ذلك، جاءه خازن بيت املال، وقال لهوالكتابة بدون أجر، 
جلبال، لتأكل منه الطيور، لتعلم أن عدل اإلسالم يشمل إشرتي به حبًا وانثره على ظهور ا: قال

 .حىت الطيور يف أكناهنا
حكومي جتد األنوار واملراوح طوال كانوا هكذا يف أمواهلم، ماابلك اآلن متر على أي موقٍع 

  ح رو   الليل عاملة، ملن وضيئ  وملن وح 
أحب اخلوض فيها،  ال أحٌد يبحث وال أحٌد يسأل، انهيك عن املسائل الشخصية اليت ال

 :وينسي قول النيب أنه رجٌل زكي أملعي، ويظن من يفعل ذلك ،وأنتم وعلموهنا مجيعاً 
إن الرجل لريفع اللقمة احلرام يف فمه، وونزل إىل جوفه، ال يقبل هللا منه عماًل أربعني )

 (.يوماً 
  [.رواه الديلمي عن ابن مسعود هنع هللا يضر]

 :صلى هللا عليه وسلَّموقال 
ي ابحلرام، وقد غحذاي رب ومطعمه حرام، وملبسه حرام، : يرفع الرجل يديه ابلدعاء ويقول)

 (.فأَّنَّ يحستجاب له
 :ويف رواية

 : قَاَل َرُسوُل اَّللهي ملسو هيلع هللا ىلص: قَالَ  -هنع هللا يضر  -َعْن َأيبي ُهَريْ َرَة 
َا َأَمَر بيهي اْلُمْرَسلينَي فَ َقاَل تَ َعاَل إنه اَّللهَ طَي يٌب ََل يَ ْقَبُل إَله طَي يًبا، َوإي ) ََي َأي َُّها الرُُّسُل ُكُلوا ميْن : "نه اَّللهَ َأَمَر اْلُمْؤمينينَي ِبي
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ًا ذََكَر الرهُجَل يُطييُل السهَفَر َأْشَعَث  ثُه " ََي َأي َُّها الهذييَن آَمُنوا ُكُلوا ميْن طَي يَباتي َما َرَزقْ َناُكمْ : "، َوَقاَل تَ َعاَل "الطهي يَباتي َواْعَمُلوا َصاحلي
، فََأَّنه ُيْسَتَجاُب َلُه؟! ََي َرب ي ! ََي َرب ي : َأْغبَ َر ََيُدُّ يََدْيهي إَل السهَماءي  حْلََرامي  .(َوَمْطَعُمُه َحَراٌم، َوَمْشَربُُه َحَراٌم، َوَمْلَبُسُه َحَراٌم، َوُغذ يَي ِبي

  

 .[0101: رقم]َرَواُه ُمْسليٌم 
 :صلى هللا عليه وسلَّممصري هذا  قال أين 

 (.وىل بهفالنار أ نبت من سححٍت ـ أي من حراٍم ــ أو كل جسٍم ـ كل حلٍم )
 [. عن كعب بن عجرة رضي هللا ورواه الرتمذي]

 :أو كما قال
 .نتم موقنون ابإلجابةأدعوا هللا وأ

               

 :يةاخلطبة الثان
شهادة ونفع قائلها يف ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،احلمد هلل رب العاملني

 .الدنيا، وورفع قدره يوم الدين
، أول من محل لواء العدالة بني اخللق أمجعني، وجعل عبد هللا ورسولهأن سيدان دمحماً  وأشهد

 .الناس متساوين كأسنان املشط
يبني، وصحابته املباركني، وكل من مشى ، وآله الطعلى سيدان دمحماللهم صل   وسل  م وابرك 

  . على هديه إىل يوم الدين
 :اي مجاعة املؤمنني السبب الثاين

أن يكون يف عمل ويحقصر يف هذا العمل، وهو سبٌب يقع فيه مجٌع كثرٌي من املسلمني،  -2
كه فاور  العقدوإذا مل يحعجبك هذا  ،فلوسهم ابشتغل ـ أنت متعاقد على قد   : وإذا سحئل يقول
 .وحتول إىل غريه

، ويكون العطل وكذلك فئة الصناع، يذهب إليه اإلنسان إلصالح عحطٍل يف سياروه - 0
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العطل يكلف مائتني جنيه أو ثالمثائة جنيهاً، : يساوي عشر جنيهات مثاًل، يقول له
 ملاذا اي أخي هذا الظلم 

اٍب حرام، يحنفقه على ولذلك أنظر يف اجملتمع أيخذ هذا املال الذي إستحله فيحنفقه يف أبو 
 :، ألنه قيل يف سلفنا الصاحلينفقه على األعمال السيئات خدرات،املسكرات، ينفقه على امل

ع من حرام، سلَّ كل ]  [.نفاقه يف الذنوب واآلاثمه على إبط هللا صاحماٍل مجح
كاً سبا كان أو يستأجره اإلنسان ليحؤدي عماًل يف منزله، إن   ن،نراها اآل وهذه حقيقة عينية

 األجر، فيدفع مضطراً  يكون قد والرجل ،أو كان صانع سراميك أو غريه، فيبالغ يف األجر

 :صلى هللا عليه وسلَّم قال وقد راٍض، غري ولكنه
 (.إال بطيب نفسإن هذا املال ال ُيل )
 [.البيهقي والدارقطين عن أيب محيد الساعدي هنع هللا يضر]

 .يدفعه هلذا اإلنسان البد أن يكون الدافع نفسه راضيٌة مبا
ى الفجر وكان ذا بصرية انفذة، ألنه صلَّ  هنع هللا يضر النعمان حنيفة أيب اإلمام إىل رجلٌ  ذهب

 ا،عمل عند فالٍن ويعطيين من األجر كذ أاي إمام إين: فقال لهبوضوء العشاء أربعني سنة، 
  .ضروراييتكنها ال وكفي يعطيعين يف األجر أربعمائة درهم ول: ولكنها ال وكفي ضروراييت، قال

ائة درهم، ويعطيك ثالمثائة درهم، له يحنقصها مقل : وامسع إىل اإلجابة العجب، قال له
: قل له: فعاد إليه، فقال له جد أن الثالمثائة درهم ال وكفي ضرورايوه،و ولكنه  ،فنفذ الرجل

ما : فقال له، ادفذهب الرجل بعد ذلك وأبطأ مث ع درهم، يحنقصك مائة درهم ويحعطيك مائيت
 : احلمد هلل كفَّت مجيع ضروراييت وحاجيايت وأصبح عندي زايدة، قال له: فعل هللا بك  قال

ك جعل يف مالك ولذل الذي زاد ليس من حقك،، و األجر الذي وستحقههو إن هذا 
 .راهوال يرفع يف أحخ اإلنسان يف دنياه، واحلرام ال ينفع حرام،

ننا ن يباعد بيوأن يبارك لنا فيها، وأ ،طيبا أرزاقنا حالالً  علأن جي وبارك ووعاىلنسأل هللا 
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وأن يوفقنا لذكره وشكره وأن ُيفظنا حبفظه من مجيع الذنوب واآلاثم،  وبني األرزاق احلرام،
 .وححسن عبادوه على الدوام

األحياء منهم  ؤمنات،واملؤمنني وامل ، وللمسلمني، واملسلمات،اللهم اغفر لنا ولوالدينا
 .يب الدعوات اي رب العاملنيموات، إنك مسيٌع قريٌب جمواأل

اللهم عاملنا إبحسانك، وال وعاملنا بعدلك، اللهم ال وحؤاخذان بذنوبنا فتقطع املياه واخلريات 
عنا، وأعف عنا وأرمحنا، واجعل املاء جاراًي يف بالدان من كل فجٍ  إىل يوم الدين، وانصران على 

 .نت خري الناصرينأعدائك وأعدائنا أمجعني وأ
             : عباد هللا إوقوا هللا

َهى َعني اْلَفْحَشاءي َواْلُمْنَكري  إينه هللاَ ﴿ ْلَعْدلي َواَلْحَساني َوإييَتاءي ذيي اْلُقْرََب َويَ ن ْ َيَُْمُر ِبي
 (.النحل03) ﴾َواْلبَ ْغيي يَعيُظُكْم َلَعلهُكْم َتذَكهُرونَ 

 .يغفر لكم، وأقم الصالةأذكروا هللا يذكركم واستغفروه 
 


