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 بعنوان: خطبة الجمعة  :الموضوع 

 افذة لعصره ولكل عصرنبصیرة النبى ال

مة أخرجت للناس، أخير و فضل كتاب بمّنه وجوده أإختار لنا خير دين وأكمل رسول و .. الحمد ہلل رب العالمین 
 .ذى الجالل واإلكرام تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن باهللا 

وإتبع ُهداه بالحياة الطيبة فى دنياه، وبالسعادة التامة يوم أن يلقى ه ال شريك له يُعّز من أطاعه وأشهد أن ال إله إال اهللا وحد
 :ألنه قال عن ذلك جّل فى ُعاله فى كتاب اهللا اهللا 

 ﴾ ُهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـَلَُنْحِييَـنَُّه َحَياًة طَيَِّبًة َولََنْجزِيـَنـَّ  ﴿
 .) 97:النحل(

عزوجّل بصيرة نافذة ثاقبة فكان ينظر بنور اهللا  وأشهد ان سيدنا محمداً عبد اهللا ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أعطاه اهللا
ألنها دار جّل فى ُعاله وال يغفل فى ذلك الحياة اآلخرة  ، فُيوجههم إليه طلباً لمرضاة اهللاإلى ما ُيصلح شأن المؤمنين فى هذه الحياة

 .الكرامة ونُزل السعادة للمؤمنين 

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد شفيعنا يوم .. عمل بهديه فى الدنيا وُحشر تحت لوائه يوم الدين فطوبى لمن 
الذى يرفع عنا ببركته كل غُبٍن ويغفر لنا باستغفاره كل ذنٍب عظيم  والسرّ  الدين والباب األعظم الذى يفتح اهللا لنا به كل فتٍح ُمبين،

صلى اهللا عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وكل من إهتدى بهديه إلى يوم الدين وعلينا معهم أجمعين آمين آمين يا رب .. 
 :أما بعد فيا أيها األخوة جماعة المؤمنين  ..العالمين 

، صّلى اهللا عليه وسّلمعت األذن وال ُكتب فى ُصحٍف أنبه وال أذكى وال أفطن من محمد بن عبد اهللا ما رأت العين وال سم
 .صلوات ربى وسالمه عليه 

المنورة فوجد عصب الحياة وهو التجارة الذى علّمه مواله مالم يكن يعلم، ذهب إلى المدينة  مىّ إلى هذا الرجل األأنظر 
أن ال يستطيع إنسان ف ، فالسوق عندهم والتجارة فى أيديهم ويتحكمون فى رقاب العباد والبالدقاتلهم اهللاوالمال فى يد اليهود 

وجعلوا  ،مل بالرباعاالناس على الت وامحالتهم وال تستطيع إمراة أن تتحلى بذهب إال من حوانيتهم فأجبر يشترى سالحًا إال من 
، وقد وكيف يشاءون ألن المال عصب الحياةالصولجان كما يشاءون، والسيطرة و  على الغش والخداع ولهم الهيمنة مبنياً السوق 

 ة،دين يدعو إلى الزهد فى ُمتع الدنيا وإلى العمل فى العباد صّلى اهللا عليه وسّلمن الدين الذى جاء به محمد أرّوجوا لمن حولهم 
لوا به رجال الدعوة ضذٌب وإفتراء نشروه ليلم يعمل اإلنسان، ك ولالرزق مضمون ضمنه الحى القيوم و  الدنيا ألن فىوترك السعى 

  :أن بينهم الذى يقول فيه ربه جّل شأنه ونسوا 

فأول ماهاجر النبى التى نورها اهللا عزوجّل بنور ) النجم (  ﴾ )4(ِإْن ُهَو ِإال َوْحٌي يُوَحى ) 3(َوَما يـَْنِطُق َعِن اْلَهَوى  ﴿
يجتمعون فيه ويتشاورون فيه ويتعبدون هللا عزوجّل ويقضون ن جعل لهم مسجداً أ، كمل نورها بأخالقه وأحواله هو وصحابتهأو شريعته 

 .مصالحهم وحاجاتهم فيه 

 لينال رضا ثم آخى بين األنصار والمهاجرين ليطمئن كل مؤمن على مكانه ويعلم طريقه ويؤيد هذا بالسعى على شرع اهللا
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 . سّلمصّلى اهللا عليه و اهللا، ويكون معينا لحبيب اهللا ومصطفاه 

مرًا غريبًا وعجيباً ال يزال العالم كله يحتار فى هذا األمر إلى اآلن وهو أنه وجد األنصار ليس لهم سوقاً يبيعون فيه أثم فعل 
النضير وهى قبيلة ثانية بنى قينقاع حكم اليهود أو فى سوق نى فى سوٍق ب: وال يشترون فسألهم من أين تشترون وأين تبيعون ؟ قالوا 

ق حتى ال ن يكون للمسلمين سو أالبد و : قال .. ال : س لكم سوق ؟ قالوا ألي: د أو فى سوق بنى قُريظة، فقال لهم من اليهو 
مر أصحابه أفى الحياة اإلقتصادية فى المدينة المنورة أن جّهز مكاناً وخططه وبينه و ، فكان أول ما فعله يتحّكم في مصائرهم غيرهم

ين مشتر  وعلى شرع اهللا وعلى منهج كتاب اهللا جّل فى ُعاله، وجعل عنوان داخليه والبائعين والالكرام أن يتاجروا فيه مع خلق اهللا
 :والمتواجدين فيه 

نسان إذا أراد أن يكون مع حبيب اهللا يوم إلكأن ا .) التاجر الصدوق األمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ( 
 :ى ُعاله ن يدخل فى قول اهللا جّل فألقاء اهللا و 

من ) 69:النساء( ﴾َن أُولَِئَك رَِفيًقا فَأُولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اهللا َعلَْيِهْم ِمَن النَّبِيِّيَن َوالصِّدِّيِقيَن َوالشَُّهَداِء َوالصَّاِلِحيَن َوَحسُ  ﴿
ال فيها غٌش وال فيها خداع ، فيجعل تجارته وصدق مع اهللا مع خلق اهللاماذا يفعل ؟ قال يتاجر بأمانة فن يكون مع هؤالء القوم أيريد 

 :وال فيها كذب وال يروّج سلعة بيمين لقول النبى األمين 

الذى يروّج بضاعته باليمين فيمحق بركته بهذا اليمين فخاب وخسر وليس له فى ) الحلف منسقة للسلعة وممحقة للبركة ( 
وحّرم بينهم التعامل بالربا وأعلن على ، صّلى اهللا عليه وسّلمب اهللا ومصطفاه اهللا ووصايا حبيرزقه بركة وال به ثمرة ألنه خالف نهج 

 :المأل قول رب العّزة جّل شأنه 

، قته الشريفة يتفقد أحوال أهل السو ذابفجعلها سوقاً إسالمية وكان يمر )  275: البقرة(  ﴾َوَأَحلَّ اهللا الْبَـْيَع َوَحرََّم الرِّبَا  ﴿
 .ئة الخبيثة بالبضاعة الطيبة، ينصحه ثم يزجره ثم يحاكمه إن لم يرجع عن ذلك يط البضاعة السفإذا وجد اإلنسان يخل

مملوءة بالماء، على طيبة فوضع يده فى أسفل البضاعة فوجد بضاعة سيئة أفوجد رجالً يضع بضاعته من السوق يوماً دخل 
وصى التاجر أ) هّال جعلته أمام الناس حتى يرونه ؟ : ر، قال ه السماء فنزل عليه المطتصابأ: ماهذا يا صحب التمر ؟ قال : فقال 
 :  صّلى اهللا عليه وسّلموالغاش ليس من أمته، فقد قال ن يبين بضاعته وإال كان غاّشاً أعلى 

 يوم القيامة وال يُرزق شفاعة النبى يوم القيامة وال يأمن فىالجنة يعنى ال يدخل معهم مداخل ) من غّش امتى فليس منا ( 
 .دار الكرامة ألنه غاش هذه األمة وخالف نبى األمة صلوات ربى وسالمه عليه 

الرشيدة فتنافس األصحاب فى هذه التجارة فكان أبو بكر ات العظيمة القرآنية دسّن لهم هذه السنن الطيبة وعّودهم العا
لرحمن بن عوف يتاجر فى كل شيٍء حتى قال وكان عبد ا ،وكان عثمان يتاجر فى المواشى ويتاجر فى األقوات ،يتاجر فى المالبس

 : 

الذى  وبدأوا بالذهب ت بن عوف أرادوا أن يقسموا تركتهوعندما ما ]لو تاجرت فى التراب ألربحنى اهللا عزوجّل فيه ذهباً [ 
ولكنه كان تاجراً صدوقاً  تهيوزعوه إال بواسطة الفأس لكثر  نأفوجدوه ثمانين قُفة، وهو الثُمن فما إستطاعوا  فيه الثُمن لزوجاته األربعة

 :بإختصاٍر شديد حتى ال أطيل عليكم .. فما هى مواصفات التاجر الصدوق ؟  .

فلو وصل ماله بعد  ،وأن يُخرج حق اهللا من هذا المالذى الجالل واإلكرام  ئعلى مبادن يتاجر أأن يكون ماله من حالل و 
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، فهذا يقول فيه كرام ويُخرج حق اهللا وهو الزكاةلى نهج ذى الجالل واإل ويتاجر فيه على مليارات الجنيهات لكنه من حالل إذلك 
 :حبيب اهللا ومصطفاه 

ويغش فى الكيل ويغش فى الميزان ويغش ال يتاجر إال فى جنهين أما إذا كان ) نعم المال المال الصالح للرجل الصالح ( 
يقول اهللا فيه من شكلها فهذا  تليس اً وصافأ اة ويُعطيهالبضاع جفى ترويفى الصنف ويغش فى السعر ويخدع فى المقال ويكذب 

 :وفى أمثاله 

َأال يَظُنُّ أُولَِئَك ) 3(َوِإَذا َكالُوُهْم َأْو َوزَنُوُهْم يُْخِسُروَن ) 2(الَِّذيَن ِإَذا اْكتَالُوا َعَلى النَّاِس َيْستَـْوفُوَن ) 1(َوْيٌل لِْلُمطَفِِّفيَن  ﴿
ُعوثُوَن   .) المطففين (  ﴾) 5(لِيَـْوٍم َعِظيٍم ) 4(أَنـَُّهْم َمبـْ

رضاه وكان تاجراً أفقال رضى اهللا عنه و ؟ الذى ذكره اهللا فى هذه اآلية من المطفف : هللا عنه سألوا اإلمام إبى حنيفة رضى ا
 :لطالب العلم إبتغاء وجه اهللا فقال رضى اهللا عنه  فى السوق عامة نهاره وبعد صالة الظهر يتفرغ لتدريس العلم

و الذى بيّنه العلماء األجالء من المنهج السليم هذا ه] المطفف هو الذى ال يمسح كفة الميزان من التراب بعد كل وزنة [ 
ن يكون المال فى أيدينا وليس فى أن يسعوا دائمًا بأ، فعلى جماعة المؤمنين صّلى اهللا عليه وسّلمالذى رسمه سيد الرسل واألنبياء 

المعونات وهى تحت إسم  حتى يتحكموا فى مصائر المسلمين كما نرى فى ُكل وقٍت وحين يتحكمون فيناأيدى اليهود والكافرين 
صّلى اهللا عليه سيد السادات اهللا و خالفات، وهذا يخالف شرع ممة إلى الوتوجه األات ألنها تتدخل فى األحكام والسياسات غامّ 

 . وسّلم

إلى  ننا اهللا عما سواه، وإسمعوااألغووجهنا األسواق إلى التجارة الحالل فى أيدينا ــ وهو عصب الحياة ــ المال أن لكن لو 
 :وهو يقول  صّلى اهللا عليه وسّلمالحبيب األعظم 

هذا الحديث ماذا يعنى وهل نعمل به اآلن أم ال ؟ هذا الحديث معناه ) من أقال نادماً صفقته أقال اهللا عسرته يوم القيامة ( 
ضاعته ويرّد له الثمن ألن اهللا بذلك أن يسارع فى أخذ ب ثم ندم على شرائه ويريد أن يُعود فى بيعه، على التاجرأن الذى إشترى شيئاً 

 .يوم الندامة يُغيله من الندامة 

برجٍل  امر غالمه ان يفتح الدكان وإذأيوم فى السوق و  فىذهب إلى الحانوت  رضى اهللا عنهوقد ورد أن اإلمام أبى حنيفة 
ت من عماذا دف: ن أرُّده إليك، فقال له مس ولم يعجب أمى وطلبت منى أيأتى إليه ويقول يا إمام قد إشتريت هذا الثوب منك باأل

ولم : إلى فتح الحانوت، فقال الغالم ال حاجة لنا اليوم : للغالم قال أعطه يا غالم ثم أغلق الحانوت وقال كذا وكذا : الثمن ؟ قال 
: التجارة بقية هذا اليوم، قال  قرأت حديثاً شريفاً هذا اليوم فأردت أن أعمل به فمادام اهللا وفقنى للعمل به فال حاجة لى فى: ؟ قال 

 : صّلى اهللا عليه وسّلموماهو هذا الحديث يا إمام ؟ قال قوله 

من  ]البضاعة ال تُرد وال ُتستبدل : [ تنا الأما نحن فنكتب على مح) من أقال نادماً صفقته أقال اهللا عسرته يوم القيامة ( 
ى أمن ف ،منا يندم ويريد أن يُرد بضاعتهكل واحد .. ا قانون إرتضيناه ؟ أبداً هل هذى شرع جئتنا بهذه العبارة ؟ هل من شرع اهللا ؟ أ

نه يُخّيب أمع هل البوار وجعلونا نطبقه فى حياتنا ظنًا منا أن هذا يزيد فى أرزاقنا أو شيء جئنا بهذا الشعار ؟ جئنا به من أهل النار 
التى وّصانا وصايا الالدين التى أنزلها اهللا فى كتابه المبين وال من ادئ مبهذا ليس شعار المؤمنين وال من مسعانا عند ربنا عزوجّل ألن 

 .صّلى اهللا عليه وسّلم به سيد األولين واآلخرين 
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 : صّلى اهللا عليه وسّلم قال 

 ..إلجابة أدعوا اهللا وأنتم موقنون با: و كما قال أ) ويٌل للتاجر من ال واهللا وبلى واهللا وويٌل من الصانع من غٍد وبعد غد ( 

 :طبة الثانية الخ

يُثبتنا على هذا ونسأله عّزشأنه أن  ،يمان وجعلنا من عباده المسلمينإلختار لنا الهدى واإالحمد هللا رب العالمين الذى 
 .اليقين حتى يتوفانا مسلمين ويُلحقنا بالصالحين 

وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده .. ره الجرمون واشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له يُحق الحق ويُبطل الباطل ولو ك
، اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإهدنا بُهداه وأرزقنا العمل بشرعه فى هذه الحياة ورسوله الصادق الوعد األمين

 .وأحشرنا جميعاً تحت لوائه يوم الحشر يا أهللا 

 :عة المؤمنين افيا إخوانى ويا أحبابى جمأما بعد 

ا يحرص عليه المؤمن أن يخرج من الدنيا مسلماً وأن يوفقه اهللا بالنطق بالشهادتين، وإن الذى يجعل اإلنسان إن من أهم م
الموت فالذى يشهد شهادة زور ويظّل عليها حتى أن يرتكب كبيرة ال يتوب منها إلى اهللا حتى يأتيه ملك ال يختم له بغير اإليمان 

 و كيله وبيعه وشرائه ويظّل على ذلكأو يغش فى وزنه أالمة ب فى كبا أو يعاقر الزنا أو يكذيلقى اهللا أو يشرب الخمر أو يتعامل بالر 
 .حتى يلقى اهللا فيختم له بسوء الخاتمة والعياذ باهللا عزوجّل 

يعانى سكرات الموت فإذا تكلم معه من حوله تكلم معهم، فإذا  رضى اهللا عنهن رجًال كان فى زمن اإلمام أبى حنيفة أورد 
اإلمام عندما لقّنه لماذا ال تنحل عقدة لسانك كان ال ينطق بهما فذهبوا إلى اإلمام أبى حنيفة فحضره وسأله الشهادتين   لقنوهلوا قا

كيل كبير كان : فوجد فيها كيلين ن ينزلوها فأنزلوها أ، وإذا بُقّفة بسقف الحجرة فأمر اإلمام أشار إلى شيٍء ُمعلق بسقف الحجرة
 :هذا الذى منعه من النطق بالشهادتين : كان يبيع به، قال   صغير يشترى بهن وكيلٌ 

يه وجعل القليل وإذا رزقه اهللا ولو بالقليل بارك ف) التاجر الصدوق األمين مع النبيين والشهداء والصالحين يبوم القيامة ( 
 :يُغنى عن الكثير، ألن اإلنسان مهما أوتى من مال 

هب أنك ملكت الدنيا بأجمعها، ماذا ) فنيت أولبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت ليس لك من مالك إال ما أكلت فأ( 
عندما يناديه المنادى نظر إلى من ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن ؟ أسيكون فى يديك منها عند الموت ؟ 

 :يقول الرسول المنادى عن اهللا سبحانه وتعالى 

الدنيا ليس له  يخرج من)  94:األنعام(  ﴾اَدى َكَما َخَلْقَناُكْم َأوََّل َمرٍَّة َوتـَرَْكُتْم َما َخوَّلْنَاُكْم َورَاَء ظُُهورُِكْم َولََقْد ِجْئُتُمونَا فـُرَ  ﴿
 و عمل شيٍء يندم عليه ويرزق به الخزى والفضيحة يوم لقاء اهللاأكبيراً وعظيماً عند اهللا إال ما قدمت يداه من عمٍل صالح يجده خيراً  

 .عزوجّل 

بدًا يسعى بالطيبات لنيل الطيبات ويخرج منها حق اهللا فى الميقات حتى من الذين قال اهللا فيهم أدائمًا و ولذلك المؤمن 
 :باعظم اآليات 

 ﴾ ْوًما تـَتَـَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواالْبَصارُ رَِجاٌل ال تـُْلِهيِهْم ِتَجارٌَة َوال بـَْيٌع َعْن ِذْكِر اهللا َوِإقَاِم الصَّالِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة َيَخافُوَن يَـ  ﴿
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ال اهللا وحده ال إال إله : من دخل السوق فقال ( إذا دخلنا السوق وقال  ن نذكر اهللا أوقد وّصانا الحبيب األعظم ب) 37:األحزاب(
ف حسنة وُمحيى عنه مائة ألف شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت بيده الخير وهو على كل شيٍء قدير، ُكتب له مائة أل

 .) سيئة ورُفع له مائة ألف درجة 

كان غيره  و حتى الذين ال يتاجرون وليس لهم وال لهم حاجة إلى السوق كسيدنا عبد اهللا بن عمر فكان الصحابة الكرام 
أين كنت يا : فيقولون له  يرجع وراً وينطق بهذه الكلمات ثمأسرج البغلة ثم يركبها ويذهب إلى السوق ثم يمر فيه مر : يقول لخادمه 

 .صّلى اهللا عليه وسّلم حبيب اهللا مصطفاه وصايا ال حاجة لنا بالسوق إال ما قلناه تنفيذاً ل: عبد اهللا ؟ فيقول 

    .العظيمة وهى كلمة يسيرة وبها أجٌر عظيم وكرم عميم من المولى الكريم سبحانه وتعالى أن ال ننسى هذه الوصية نا يفعل
  على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمّ وصلى هللا

 بنھـــا ــ بتمدة ــ كفر الشیخ إبراھیم: المــــــكان 
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