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ك�� ال�زق.   

 : ��� ال�زق. ٠٥٨١ال���ة  -خ��ة ال��عة 

  ٢٣-٠٨-١٩٩٦لف��لة ال����ر م��� رات� ال�ابل�ي ب�ار�خ: 

  ��� هللا ال�ح�� ال�ح�� 

  ال���ة األولى :

ال��� � رب العال��� ، �ا م��� دعاء ال������ ، �ا ولي ع�ادك ال��م��� ، �ا غا�ة آمال العارف�� ، �ا  

م��هى أمل ال�اج�� ، �ا ح��� قل�ب ال�ادق�� ، �ا خ�� م� س�ل ، و�ا أرح� م� اس��ح� ، �ا م� ال ��فى 

ن���ل عل�� ، ون�� في وج�دنا  عل�ه إغ�اض ال�ف�ن وال ل�� الع��ن ، وال ما اس�ق� في ال����ن ��ف

  مف�ق�ون إل�� . 

  ال�ق�مة : 

  ق�ل لإلمام علي ��م هللا وجهه ، ح�ث�ا ع� ر�� ، قال :  

س��ان ر�ي ، ال ی�رك �ال��اس ، وال �قاس �ال�اس ، ف�ق �ل شيء ، ول�� ت��ه شيء ، وه� في �ل  

  شيء ، ال ��يء في شيء ، ل�� ���له شيء ، وه� ال���ع ال���� .

  ل�� ���� ، وال ص�رة ، وال م��ود ، وال م��عّ�ٍ ، وال م���� ، وال م��اٍه ، وال م�لّ�ن . 

  وال ُ��أل ع�ه ���ى �ان ، ألنه خال� ال�مان . 

  وال ُ��أل ع�ه �أی� ه� ، ألنه خال� ال��ان . 

�ان ��ف �ان  ف�ل ما خ�� ب�ال� فا� ��الف ذل� ، عل� ما �ان وعل� ما ���ن ، وعل� ما ل� ��� ل� 

  ���ن . 

وأشه� أن ال إله إال هللا وح�ه ال ش��� له ، خلق� ف���� ، وق�رت وق��� ، وأم� وأح��� ، وأم�ض�  

  وشف�� ، وعاف�� واب�ل�� ، وأغ��� وأق��� ، وأض��� وأ���� ، وال��جع وال�آل إل�� ، ن�� �� و�ل�� .

  ی�اد� ال�� جل وعال على ع�اده ال��م��� : 

  �اد� إن�� ال ت�ل��ن ض�� ف��ض�ني ، وال ت�ل��ن نفعي ف��فع�ني .أن �ا ع 

�ا ع�اد� إن�� ت����ن �الل�ل وال�هار ، وأنا أغف� ال�ن�ب ج��عًا ، فاس�غف�وني أغف� ل�� ، ل� أن أول��  

وآخ��� ، و�ن��� وج�َّ�� ، وقف�ا على صع�� رجل واح� ، وسأل�ي �ل واح� م��� م�أل�ه ، وأع��� �ل سائل 

م�أل�ه ، ما نق� ذل� في مل�ي ش��ًا ، إن هي إال أع�ال�� أح��ها عل��� ، ف�� وج� خ��ًا فل���� هللا ، 

  وم� وج� غ�� ذل� ، فال یل�م�َّ إال نف�ه .

وأشه� أن س��نا م��� ع��ه ورس�له ، س��� �ا رس�ل هللا ، أشه� أن ال�ی� به�ته� ع���� ل�ع�ورون ، وأن  

له� ال�ا���ن ، أ� إ��ان ، وأ� ع�م ، وأ� م�اء ، أ� ص�ق ، وأ� �ه� ، وأ�  ال�ی� اف��وك �أرواحه�

  نقاء ، أ� ت�اضع ، وأ� ح� ، وأ� وفاء .
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ف��م ��� �فًال ، �ا س��� �ا رس�ل هللا ، ع�ف� 

، �فال وع� مالع�ه� ، وع� أس�اره�ع� له� األ

و��� تق�ل ألت�ا��� ، إذا دع�ك إلى الله� أنا ل� 

  . أخل� له�ا

الة اله�� ، وح�ل� أمانة و��م جاءت� رس 

، قل� ل�وج�� وق� دع�� إلى أخ� ق�� ال��ل�غ

  م� ال�احة ، أنق�ى عه� ال��م �ا خ���ة .

  

  

و��م ف��� م�ة ، ال�ي آذت� وآخ�ج�� ، و�ادت ل� ، وأت��ت على ق�ل� ، وق� مألت را�ات� األف� �اف�ًة  

  � ال�لقاء .ع���ة ، قل� ل���م� �األم� : اذه��ا فأن�

و��م دان� ل� ال����ة الع���ة ، وجاء ن�� هللا والف�ح ، ودخل ال�اس في دی� هللا أف�اجًا ، صع�ت ال���� ،  

واس�ق�ل� ال�اس �اك�ًا وقل� له� ، م� ��� جل� له �ه�ًا ، فه�ا �ه�� فل�ق�� م�ه ، وم� ��� أخ�ت له ماًال 

  فه�ا مالي فل�أخ� م�ه .

ل ، �ا س��نا �ا رس�ل هللا ، ما أعقل� ، وما أرح�� ، وما أوصل� ، وما أح��� ، ون�� نق�ل مع م� قا 

  ج�اك هللا خ�� ما ج�� ن��ًا ع� أم�ه ، لق� ��� رح�ًة مه�اة ، ونع�ة م��اة .

الله� صل وسل� و�ارك على س��نا م��� وعلى آله وأص�ا�ه ال����� ال�اه��� ، اله�اة ال�ه�ی�� ال�ی�  

  ه ت����ًا وتأی��ًا .اخ�اره� هللا ل

  ع�اد هللا أوص��� ونف�ي ب�ق�� هللا وأح��� على �اع�ه وأس�ف�ح �ال�� ه� خ�� . 

  أص�اف ال�اس م� خالل ���ه� لل�ال 

  أیها اإلخ�ة ال��م��ن ؛ في �ل م�ان ال�اس في ��� ال�ال ثالثة أ��اق : 

  رجل شغله معاشه ع� معاده فه� م� الهال��� . -١ 

  ورجل شغله معاده ع� معاشه فه� م� الفائ��� . -٢ 

  ورجل شغله معاشه ل�عاده فه� م� ال�ق���ی� . -٣ 

  فق� ورد ع� رس�ل هللا صلى هللا عل�ه وسل� ق�له : ت��ن أم�ي في ال�ن�ا على ثالثة أ��اق : 

اح��اره ، إن�ا رضاه� أما ال��� األول : فال ی�غ��ن في ج�ع ال�ال وال ادخاره ، وال ��ع�ن في اق��ائه و  -١ 

م� ال�ن�ا ما س� ج�عًة وس�� ع�رة ، وغ�اه� ف�ها ، ما بلغ به� اآلخ�ة ، فأول�� ال�ی� ال خ�ف عل�ه� وال ه� 

  ���ن�ن .
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أما ال��� ال�اني : ف����ن ج�ع ال�ال م� أ��� ُس�له ، وص�فه في أح�� وج�هه ، ��ل�ن ق�اب�ه�  -٢ 

��اس�ن ف�ه فق�اءه� ، وألن �ع�َّ أح�ه� على ال��ارة أسهل عل�ه م� أن وأرحامه� ، و��ث�ون �ه إخ�انه� ، و 

����� دره�ًا م� غ�� حله ، وأن ��عه في غ�� وجهه ، وأن ���عه م� ����قه ، وأن ���ن له خازنًا إلى 

  ح�� م�ته ، فأول�� إن ن�ق��ا ع�ب�ا ، و�ن ُعفي ع�ه� سل��ا .

، له ، و�ن أنفق�ه أنفق�ه إس�افاً  ال م�ا حلَّ وح�م ، وم�عه َم� ُف�ضوأما ال��� ال�ال� : ف����ن ج�ع ال� -٣ 

  و�ن أم���ه أم���ه ��ًال واح��ارًا ، أول�� مل�� ال�ن�ا قل��ه� ، ح�ى أوردته� ال�ار ب�ن��ه� .

  وق� رو� ع� اإلمام علي �ّ�م هللا وجهه أنه قال : 

  .ال�ن�ا حاللها ح�اب ، وح�امها ع�اب ، وش�ه�ها عقاب  

  �ل� ال�زق :

  لق� ح��ا هللا على �ل� ال�زق ، و��� ل�ا ُس�له فقال تعال :  

  ﴿َوَجَعْلَ�ا ال�ََّهاَر َمَعاشًا﴾

  ]١١[س�رة ال��أ اآل�ة:

  وقال :  

  ﴿َوَلَقْ� َم�َّ�َّاُكْ� ِفي اْألَْرِض َوَجَعْلَ�ا َلُ�ْ� ِف�َها َمَعاِ�َ� َقِل�ًال َما َتْ�ُ�ُ�وَن﴾

  ]١٠ة:[س�رة األع�اف اآل�

  وقال :  

َالُة َفاْنَ�ِ�ُ�وا ِفي اْألَْرِض َواْبَ�ُغ�ا ِمْ� َفْ�ِل �َِّ َواْذُكُ�وا �ََّ َ�ِ���ًا َلَعلَُّ�ْ� ُتفْ    ِلُ��َن﴾﴿ُقِ�َ�ِ� ال�َّ

  ]١٠[س�رة ال��عة اآل�ة:

عل�ه وسل� وفي ال��ی� ال���� ع� ع�� هللا ب� ع�اس رضي هللا ع�ه�ا قال : س�ل رس�ل هللا صلى هللا  

  فقال : 

  (( إن هللا ��� عل��� ال�عي فاسع�ا ))

  [أخ�جه ال���اني]

   

  وقال س��نا ع�� ب� ال��اب رضي هللا ع�ه :

ال �قع� أح��� ع� �ل� ال�زق و�ق�ل : الله�  

ارزق�ي ، فق� عل��� أن ال��اء ال ت��� ذه�ًا وال 

  ف�ة .

  وقال أ��ًا : 

اس�غ� ع� ال�اس ��� أص�ن ل�ی�� ، وأك�م ل�  

  عل�ه� .
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ول�� دفعًا للقل� م� أجل ال�زق ، وم�عًا م� ارت�اب ال�عاصي م� أجل ال�زق ، واح��از م� أن �قف  

اإلن�ان م�قف م�لة م� أجل ال�زق ، ��أن ال��ي ال���� صلى هللا عل�ه وسل� ال��م� �أن رزقه مق��م ، 

رزق هللا تعالى ال ���ه ح�ص ح��� ، وال ت�ده ��اهة �اره ، وأن هللا تعالى وم���ن ، وم�زون ، وأن 

  جعل ال�وح والف�ح في ال�ضا وال�ق�� ، وجعل اله� وال��ن في ال�� وال��� .

  وقال صلى هللا عل�ه وسل� :  

تعالى ،  (( إن روح الق�س نف�� في روع�� أن نف�ًا ل� ت��ت ح�ى ت���في رزقها ، فاتق�ا هللا ع�اد هللا

وأج�ل�ا في ال�� ، واس���ل�ا مه��� ، وال ���ل��� اس���اء شيء م� ال�زق على أن ت�ل��ه ��ع��ة 

  فإن هللا تعالى ال ی�ال ما ع��ه ��ع���ه ))

  / وأب� نع�� في ال�ل�ة وال�اك� واب� ح�ان..] ٢/٢١٤٤[ح�ی� ص��ح ���اه�ه ، اب� ماجه 

  وق� ورد في �ع� اآلثار الق�س�ة : 

 ��لقه� ، أف�ع���ي رغ�ف أس�قه ل� �ل ح�� ؟ لي عل�� ع 
َ
��� خلق� ال��اوات واألرض ، ول� أعي

ف���ة ول� علي رزق ، فإن خالف��ي في ف����ي ، ل� أخالف� في رزق� ، وع�تي وجاللي إن ل� ت�ض ��ا 

ا إال ما ق���ه ق���ه ل� ، فألسل�� عل�� ال�ن�ا ، ت��� ف�ها ر�� ال�ح� في ال���ة ، ث� ال ی�ال� م�ه

  ل� ، وال أ�الي و��� ع��� م�م�مَا .

   

ل�ل� نهانا ر��ا جل وعال ، أن ن��اغل ��ا ض��ه 

ل�ا ع�ا اف��ضه عل��ا ، ول�� ل�� �ل رزق 

حالًال ، وال �ل ��� م��وعًا ، فال��م� ی���� 

ال�الل في ���ه ، ألنه �عل� أن ال�ال ال��ام 

، � أتى ، وأنه َی�لف وُ��لف صاح�هی�ه� م� ح�

 وه� �عل� عل� ال�ق�� أنه م� �ان ���ه ح�اماً 

سق� م� ع�� هللا ، وألن ��ق� اإلن�ان م� 

ال��اء إلى األرض أه�ن م� أن ��ق� م� ع�� 

هللا ، ل�ل� أم�نا هللا ع� وجل ����ح اآل�ة 

  ال����ة أن نأكل ال�الل ال��� ، فقال : 

�ًا َوَال َت�َِّ�ُع�ا ُخُ�َ�ا ْ�َ�اِن ِإنَُّه َلُ�ْ� َعُ�وٌّ ُمِ��ٌ�﴾﴿َ�ا َأیَُّها ال�َّاُس ُ�ُل�ا ِم�َّا ِفي اْألَْرِض َحَالًال َ��ِّ   ِت ال�َّ

  ]١٦٨[س�رة ال�ق�ة اآل�ة:

وال�الل ما �ان حالًال في ذاته وفي ���� ���ه ، فه� ��ل ل�� وُ��قي على ال�لة ب���� و��� ر��� ،  

  وال��� ما �اب� �ه أج�ام�� ونف�س�� وح�ات�� .

م� ح�� ال�� ، وفي ه�ا اب�الء م� هللا لع�اده ال��م��� ، وق� ���ن ال�الل ال��� أقل م� ال��ام ال���� ،  

ف�� ن�ح في ه�ا االم��ان وآث� القل�ل م� ال�الل ال��� على ال���� م� ال��ام ال���� ، �ارك هللا له في 
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ماله ، فان�فع م�ه وفي أهله وأوالده ف�ع� به� ، وحف� هللا له ص��ه وم�ان�ه وض�� له سعادته في ال�ن�ا 

  ة قال هللا تعالى : واآلخ� 

  ﴿ ِإنَّا َجَعْلَ�ا َما َعَلى اْألَْرِض ِز�َ�ًة َلَها ِلَ�ْ�ُلَ�ُهْ� َأیُُّهْ� َأْحَ�ُ� َعَ�ًال﴾

  ]٧[س�رة ال�هف اآل�ة:

ول���ة �الغة جعل ��� ال�الل ال��� أصع� وأش� م� ��� ال��ام ال���� ، ل���لى ال��م� ثان�ة في  

  قال ال��ي صلى هللا عل�ه وسل� :  بل في م�� ح�صه على رض�ان هللام�� ح�صه على ال�الل ال��� ، 

  (( م� �ات �اًال ( م�ع�ا ) في �ل� ال�الل ، �ات مغف�رًا له .. ))

  [رواه اب� ع�اك� ع� أن� ، وال���� ع� اب� ع�اس ]

  م�هج ال��ع ال���ف في ��� ال�ال

��ه ، ی�هاه أش� ال�هي ع� أن ی���� ال�الل وال��ع ال���ف ، ح���ا �أم� ال��م� ی���� ال�الل في � 

وال��ام في ��� اآلخ��� ، ف�� ح�� إسالم ال��ء ت��ه ما ال �ع��ه ، و���ى ل�� شغله ع��ه ع� ع��ب 

ال�اس ، وق� ب�� ال��ي صلى هللا عل�ه وسل� أنه م� �ل� ال�زق م� ��قه ال���وعة ، وتق�ى ال�الل م� 

  ألة ، و�غ�اء أب��ه وأهله وأوالده ، لقي هللا تعالى وه� ع�ه راض .ال��� ، واب�غى �� نف�ه ع� ال��

  فقال صلى هللا عل�ه وسل� :  

(( م� �ل� ال�ن�ا حالًال وتعففًا ع� ال��ألة ، وسع�ًا على ع�اله وتع�فًا على جاره لقي هللا ووجهه �الق�� 

  ل�لة ال��ر ))

  [رواه ال��هقي ]

مع أص�ا�ه ذات ی�م ف���وا إلى شاب ، ذ� جل� وق�ة ، وق� ���  وق� �ان صلى هللا عل�ه وسل� جال�اً  

  ��عى فقال�ا : و�ح ه�ا ل� �ان ش�ا�ه وجل�ه في س��ل هللا ، فقال صلى هللا عل�ه وسل� : 

(( ال تق�ل�ا ه�ا فإنه إن �ان ��عى على نف�ه ل��فها ع� ال��ألة و�غ��ها ع� ال�اس ، فه� في س��ل هللا 

  اخ�ًا وت�اث�ًا فه� في س��ل ال���ان ))، و�ن �ان ��عى تف

  لق� أك� ال��ي صلى هللا عل�ه وسل� م� خالل ه�ی� ال��ی��� ال���ف�� :  

   

ع� ع�� ب� ال��اب رضي هللا ع�ه قال : 

  س�عُ� رس�َل هللا صلى هللا عل�ه وسل� �ق�ل : 

ل �ال��ات و�ن�ا ل�ل ام�ئ ما (( إن�ا األع�ا

  ))ن�� 

  ل�][أخ�جه ال��ار� وم�

أن ال��ة وح�ها ت��د ق��ة الع�ل ، فق� یل�ق�  

ال�جل لق�ة فإن ن�� أخ�ها فه� مع�� ، و�ن ن�� 
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  ال��� ع� صاح�ها فه� م��� ، وش�ان ب�� الع�وان واإلح�ان .

فالع�ل على إ�القه أساس ال�قي ع�� هللا ، ف�� الع�ل ال�الح الع�ل ال�� ت��� �ه رزق� أیها ال��م� ،  

الع�ل على اإلتقان وال��ح وع�م الغ� ، واه�� صاح�ه في ت����ه وت����ه ، ت�صًال ل��مة إذا ب�ي ه�ا 

ال�ل� ، ال�ی� ه� ع�ال هللا ، وت�ف� �ال�اس �األج� أو ال�ع� وعامله� �الل�� وال���ة ، �ان ه�ا الع�ل نف�ه 

  وس�لة ل��� رض�ان هللا والف�ز ب�ع�� ال��ة األب�� . 

  ك�� ال�زق ال�الل �ال�ه� وال�ع�

  ع� ع�� هللا ب� ع�� رضي هللا ع�ه�ا ، ع� ال��ي صلى هللا عل�ه وسل� قال :  

  (( إن هللا تعالى ��� ال��م� ال����ف ))

  [أخ�جه ال���اني]

بل ر��ا �ان ال�� ���� رزقه حالًال �اذًال م� أجله جه�ًا ووق�ًا وع�قًا ، أف�ل ع�� هللا تعالى م�� انق�ع  

للع�ادة وه� عالة على غ��ه ، ی�و� أن رجًال �ان �ع�� هللا فق�ل له : ما ت��ع ؟ قال : أتع�� هللا ، ف��ل : 

  ف�� ��ع�� ؟ فقال : أخي ، فق�ل له : أخ�ك أع�� م�� .

  ال��ي صلى هللا عل�ه وسل� ی�هى ع� ال��ألة م���ًا أنها تف�ح على الع�� أب�اب الفق� فقال : و  

  (( ألن �أخ� أح��� ح�له ، ف����� على �ه�ه ، خ�� له م� أن �أتي رجًال ف��أله ، أع�اه أو م�عه ))

  ]١٤٠١[رواه ال��ار� ع� أبي ه���ة /

  وقال :  

  ال ف�ح هللا عل�ه س�ع�� �ا�ًا م� الفق� ))(( م� ف�ح على نف�ه �ا�ًا م� ال�� 

  [رواه اب� ج��� ]

فال ی��غي لل��م� أن ی�لَّ نف�ه ، بل ی��غي أن ��ل� ال��ائج �ع�ة األنف� ؛ فإن األم�ر ت��� �ال�قادی� ،  

  فال�� ال�ع�اءة العل�ا خ�� م� ال�� ال���ودة ال�فلى .

  أكل أم�ال ال�اس �ال�ا�ل

  ��ف ، ع� أكل أم�ال ال�اس �ال�ا�ل ، وجعله م� ��ائ� ال���مات ، ح�� قال : ولق� نهانا ال��ع ال� 

اٍض ِمْ�ُ�ْ� َوَال َتْقُ�ُل�ا َأْنُفَ�ُ�ْ� ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّ�یَ� َآَمُ��ا َال َتْأُكُل�ا َأْمَ�اَلُ�ْ� َبْ�َ�ُ�ْ� ِ�اْلَ�اِ�ِل ِإالَّ َأْن َتُ��َن ِتَ�اَرًة َعْ� َت�َ 

  اَن ِ�ُ�ْ� َرِح��ًا﴾ِإنَّ �ََّ �َ 

  ]٢٩[س�رة ال��اء اآل�ة:

لق� أشارت �ل�ة ال تأكل�ا أم�ال�� ، إلى ما ه� عل�ه ال��م��ن ، أو إلى ما ی��غي أن ���ن عل�ه م� أخ�ة  

صادقة ، وم�ار�ة وج�ان�ة حان�ة ����ها ال�ع�ر ، �أن مال أخ�� ه� مال� ، م� زاو�ة أنه ��� عل�� أن 

�نه م� ال�لف وال��اع ، فألن ت���ع ع� أكله �ال�ا�ل م� �اب أولى ، فإذا أكل� مال ت�اف� عل�ه ، وأن ت�

أخ�� أضعف�ه ، وفي ضعفه ضعف ل� ، فأن� به�ا ق� أكل� مال� وأشارت �ل�ة (ب���� ) إلى أن ال�ال 
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، وفي ه�ا  ��� أن ���ن م��اوًال ب�� ج��ع أف�اد األمة ، وأكله �ال�ا�ل ��عله م��اوًال ب�� األغ��اء فق�

  ت���� على الفق�اء ، بل س�� له� .

وال�ال ق�ام ال��اة ، وأكل أم�ال ال�اس �ال�ا�ل ع�وان على ق�ام ح�اته� ، وه�ا ����ج� غ�� هللا ،  

وعقا�ه األل�� ، فاإلض�ار �ال�اس �ق��ب م� ال��ك �ا� ، أما أكل ال�ال �ال�� : فه� أن ���ن ن��� ع�ض 

ة ، وأن ���ن ال�أك�ل ماله راض�ًا أش� ال�ضا ح�ى ل� ��ف الغ�اء ، وه�ا حق�قي ، أو خ�مة ص���

  م����� م� ق�له تعالى : 

ْ� اٍض ِمْ�ُ�ْ� َوَال َتْقُ�ُل�ا َأْنُفَ��ُ ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّ�یَ� َآَمُ��ا َال َتْأُكُل�ا َأْمَ�اَلُ�ْ� َبْ�َ�ُ�ْ� ِ�اْلَ�اِ�ِل ِإالَّ َأْن َتُ��َن ِتَ�اَرًة َعْ� َت�َ 

  ِإنَّ �ََّ َ�اَن ِ�ُ�ْ� َرِح��ًا﴾

  ]٢٩[س�رة ال��اء اآل�ة:

  ح�مة ال�ال ال��ام

  وق� ش�د ال��ي صلى هللا عل�ه وسل� على ح�مة ال�ال ال��ام وجعلها ���مة ال�م والع�ض فقال :  

  (( �ل ال��ل� على ال��ل� ح�ام ؛ دمه وماله وع�ضه ))

  ضي هللا ع�ه ][أخ�جه ال��ار� وم�ل� ع� أب� ه���ة ر 

  وف��ا رواه ال��هقي ع� رس�ل هللا صلى هللا عل�ه وسل� أنه قال :  

  (( أال ال ت�ل��ا ، أال ال ��ل مال ام�ٍئ م�ل� إال ���� نف� م�ه وقال : " م� ان�ه� نه�ة فل�� م�ا ))

وم� أكل أم�ال ال�اس �ال�ا�ل ، الغ�� وال�ه� وال�ل� وال�ش�ة والغل�ل وال��قة وال���� وال��ا ، وه�ه  

األن�اع م� أكل أم�ال ال�اس �ال�ا�ل ، ب��ٌة ح�م�ها ، واض�ٌة ح�ودها ، و�اه�ة ن�ائ�ها ، ل�ل� ت�� ال���ة 

   ، وم� ��لل عل�ه غ�� هللا فق� ه�� . ال�اث�ة م� ال��ل��� ی��ع�ون ع�ها خ��ة أن ��لَّ عل�ه� غ�� هللا

ول�� ه�اك أن�اعًا م� أكل أم�ال ال�اس �ال�ا�ل ، ��فى على ���� م� ال��ل��� ، ���� ت�ان�ه� ع�  

ح��ر م�ال� العل� ، أو ع�وفه� ع� س�ال أهل ال��� وق� رو� ع� س��نا ع�� رضي هللا ع�ه أنه �ان 

  : ال ی�ع في س�ق�ا إال م� تفقه ، و�ال أكل ال��ا شاء أم أبى . ���ف �ال��ق ، و�ع�ف �ع� ال��ار و�ق�ل

  االح��ار

وم� أكل أم�ال ال�اس �ال�ا�ل " االح��ار " وه� �ال�ع��� ال�ق�� ؛ ح�� ماٍل أو م�فعة أو ع�ل واالم��اع  

�اّنِه ، مع ع� ب�عه و��له ح�ى ی�تفع سع�ه ارتفاعًا فاح�ًا غ�� مع�اد ، ���� قل�ه أو انع�ام وج�ده في م

ش�ة ال�اجة إل�ه ، وال����� خالل أحادی� س��نا رس�ل هللا صلى هللا عل�ه وسل� ملع�ن وخا�ئ ، وق� ب�ئ� 

  م�ه ذمة هللا ، وق� ت�ع�ه هللا �ال�ار . 

  فق� قال صلى هللا عل�ه وسل� :  

  ((م� اْح�َ�َ� َ�عامًا َفُهَ� خا�ئ))

  [أخ�جه م�ل� وال��م�� وأب� داود]
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  وقال : 

  ع� ع�� هللا ب� ع�� رضي هللا ع�ه�ا ، أنَّ ع�� رضي هللا ع�ه قال :  

  (( ال�ال� م�زوق وال����� ملع�ن ))

  [أخ�جه ز�ادات رز��]

  وق�ل :  

  م� اح��� ال�عام أر�ع�� ل�لة ی��� �ه الغالء ، ق� ب�� م� هللا و��� هللا م�ه . 

��ار خ�فًا م� هللا ، و�شفاقًا على ال��ل��� ، وت����ًا وق� أث�ى ال��ي صلى هللا عل�ه وسل� على م� ت�ك االح 

  عل�ه� فقال : 

  (( م� جل� �عامًا ف�اعه ��ع� ی�مه ف�أن�ا ت��ق �ه ))

  [أخ�جه اب� م�دو�ه م� ح�ی� اب� م�ع�د]

 فاالح��ار : أكل األم�ال �ال�ا�ل ، واب��ازها �اف�عال قلة الع�ض مع ���ة ال��ل ، ول�� ه�ا ال��ح ال�ائ� 

ال�� ����ه ال����� حالًال ؛ ألنه ل�� ن��� خ�مات حق�ق�ة �ق�مها ال�اج� ، ول� ُی�خ� �ال�ضى ال�ق�قي 

لل����� ، إن�ا ه� إل�اء أص�اب ال�اجات إلى ش�اء حاجاته� ، �أك�� م� أث�انها ال�ق�ق�ة ، وق� قال صلى 

  هللا عل�ه وسل� : 

  ح�ن و�ن أغالها ف�ح ))(( ب�� الع�� ال����� ، إن أرخ� هللا األسعار 

  [ذ��ه ال���اني في ال���� وال��هقي ع� معاذ ]

بل إن عل�اء األص�ل ب��ا ح�� االح��ار ال على ال���ص ال��ئ�ة ال�ف��ل�ة ال�اصة �ه ف��� بل على  

  أص�ل عامة ، ت��� �االس�ق�اء ق�ع��ها . 

  قال اإلمام أب� ی�سف رح�ه هللا : �ل ما أض� �ال�اس ح��ه فه� اح��ار .  

وقال �ع� الفقهاء ال���ث�� : �ل إیهام أو ت�ل�ل ، م� شأنه أن ی��� في ال�ل� على ال�لعة ، مع قلة  

  الع�ض ، ت�ه��ًا ل�فع ال�ع� فه� اح��ار . 

  الغ�

ع ����ة وص�ر ش�ى ، ی�جع مع��ها إلى ال��ادعة ، وم� أكل أم�ال ال�اس �ال�ا�ل : الغ� ، والغ� أن�ا  

�إ�هار شيء و�خفاء خالفه ، في �ا��ه ، وم� ذل� ال��ب في ال�ع��� ف�ع�ف ال�د�ء �أنه ج�� ، وذو 

  ال�ع� ال�خ�� �أنه ذو ال�ع� الغالي .

   

وم� الغ� دس ال�د�ء في ث�ا�ا ال��� ، و��عه 

ق�قة ، ج��عًا �ق��ة ال��� دون ب�ان ال�اقع وال�

وم� الغ� أن �ق�ل ال�ائع اش����ه ���ا ���ًا 

ل���ع ال����� في هام� ر��ه ، وم� الغ� 
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إخفاء الع�� وال�الع� �ال�زن ، وال��ل والع�د ، وال��ل وال��� وال��احة ، وم� الغ� ع�ضها ����قة ت��� 

�اس�ة اس�غالًال ل�هله ، م� م�ا�اها ، وت�في م� ع���ها ، وم� الغ� ت�ج�ه ال����� إلى ��اعة ردی�ة 

وم� الغ� اس�غالل جهل ال����� ، ورفع ال�ع� أضعافًا م�اعفة ، وه�ا ال����� ال�ه�ل ب��ع�ة ال��اعة 

  وق���ها س�اه ال�ي صلى هللا عل�ه وسل� " ال����سل " فقال : 

  (( َغ�ُ� ال����سل ر�ا ، وقال : غ�� ال����سل ح�ام ))

  اني ع� أبي أمامة ][رواه ال��هقي ع� ان� و ال��� 

وه��ا ف�ل ماٍل ����ه اإلن�ان ع� ���� الغ� فه� ح�ام ، وه� س�� و�ل� وه� م� أكل أم�ال ال�اس  

  �ال�ا�ل . 

والغ� ��ا ���ن �ال��ع ���ن في ال��اء ، فق� نهى ال��ي صلى هللا عل�ه وسل� ع� تلقي ال���ان ل��اء  

نهى ع� �ل جهالة ت��� ال�ائع أو ال�ار� م� الغ� وتف�ي إلى ��اع�ه� ق�ل أن �ع�ف�ا ق���ها ال�ق�ق�ة ، و 

  م�ازعة .

وس�اء في اإلث� أن تغ� ال��ل��� ، أو غ��ه� ؛ ألن ال�� ال �ف�ق وال ���أ ، فال�ل� �له� ع�ال هللا وأح�ه�  

  إلى هللا أنفعه� لع�اله ، قال صلى هللا عل�ه وسل� : 

  (( م� غ� فل�� م�ا ))

  أبي ه���ة ][رواه ال��م�� ع� 

  و�ل�ة غ� جاءت م�لقة .  

بل إن غ� غ�� ال��ل��� أش� إث�ًا ألنه ی�د� إلى ج�ح م�انة ال�ی� فأن� أیها ال��ل� على ثغ�ة م� ثغ�  

  اإلسالم فال ُی�َتَ��َّ م� ق�ل� .

  رو� م�ل� ع� أبي ه���ة رضي هللا ع�ه : أن رس�ل هللا صلى هللا عل�ه وسل� :  

(( م�َّ على ُص��ة �عام ، فأدخل ی�ه ف�ها ف�ال� أصا�عه بلًال فقال : " ما ه�ا �ا صاح� ال�عام ؟ .. " فقال 

  أصاب�ه ال��اء �ا رس�ل هللا ، قال : أفال جعل�ه ف�ق ال�عام ح�ى ی�اه ال�اس م� غ� فل�� م�ا ))

  أخالق ال��م��� في تعامله� مع ال�اس

وسل� على ال��ار ال�ی� إذا ح�ث�ا ل� ���ب�ا و�ذا وع�وا ل� ��لف�ا ، و�ذا ائ����ا  وق� أث�ى ال��ي صلى هللا عل�ه 

  ل� ���ن�ا ، و�ذا �اع�ا ل� ���وا ، و�ذا اش��وا ل� ی�م�ا ، و�ذا �ان عل�ه� ل� ���ل�ا ، و�ذا �ان له� ل� �ع��وا .

  وقال صلى هللا عل�ه وسل� :  

���به� ، ووع�ه� فل� ��لفه� ، فه� م�� ��ل� م�وءته ،  (( م� عامل ال�اس فل� ��ل�ه� ، وح�ثه� فل�

  و�ه�ت ع�ال�ه ووج�� أخ�ته وح�م� غ���ه ))

��دًا ����ة ت��ح الع�الة ، فإذا �ل�ه� ، أو ��به� ، أو أخلفه� ، فق� سق�� ع�ال�ه ، ل�� الفقهاء ع�وا ب 

  : أكل لق�ة م� ح�ام ، م�ها ت�ف�ف ب���ة ..م�ها
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ل��ل ال تع�� إال في ال��ل ال�ي ، وال��ل ال�ي ���� ال��اد� ، و��ق� الق�� ، و��عل ال��اد� والق�� وا 

ال��ال�ة واقعًا ، وال��ل ال�ي حق�قة مع ال��هان عل�ها ، وال��ل ال�ي ن��ذج إن�اني خال� ، ون��اس لألج�ال 

�أكل م� ��� ����ه ، وأن م� �ع�ه ، فأب� ح��فة ال�ع�ان رح�ه هللا ، أك�م عل�ه ونف�ه وح�م أم�ه على أن 

ت��ن ی�ه هي العل�ا دائ�ًا ، وق� أ�ق� أنه ما أكل أم�ؤ لق�ة أز�ى وال أع� م� لق�ة ی�الها م� ��� ی�ه ، 

  ل�ل� خ�� ش��ًا م� وق�ه ل��� رزقه ، فات�� �ال�� (الق�اش) وأث�ا�ه .

ألمانة في األخ� والع�اء ، ف�ان له م��� مع�وف �ق��ه ال�اس ، ف���ون ف�ه ال��ق في ال�عاملة ، وا 

و�ان�ا ���ون ف�ه أ��ًا ال�وق ال�ف�ع ، و�ان �أخ� ال�ال م� حله و��عه في م�له ، و�ان �ل�ا حال عل�ه 

ال��ل أح�ى أر�احه م� ت�ارته ، واس��قى م�ها ما ��ف�ه ل�فق�ه ث� ����� �ال�اقي ح�ائج الق�اء وال���ث�� 

  ه� .والفقهاء و�الب العل� وأق�اته� و���ت

وم�ل حي آخ� ، ال�ل�فة ال�اش� ع�� ب� ال��اب رضي هللا ع�ه ال�� �ان م�ًال أعلى في الع�الة وال�ح�ة  

وال�ه� ، وق� أتع� ال�ی� أت�ا م� �ع�ه ، ففي عه�ه وف� إلى ال��ی�ة ال���رة رس�ل م� أذر���ان ، وق� وصلها 

�� في ه�ا ال�ق� ، ف��جه إلى م��� رس�ل هللا في ساعة م�أخ�ة م� الل�ل ، و��ه أن ���ق �اب أم�� ال��م�

صلى هللا عل�ه وسل� ، ف��ع ص�تًا ف�ه األن�� وال���� إلى هللا ، س�ع صاح� ه�ا ال��ت �ق�ل : �ا رب أنا 

واقف ب�ا�� ، م����� ���ال� ، هل ق�ل� ت���ي فأه�ئ نف�ي ، أو رددتها فأع��ها ، فقال ال�س�ل م� أن� 

نا ع�� ب� ال��اب ، فقال �ا أم�� ال��م��� أال ت�ام الل�ل ، قال ع�� : إن�ي إن ن�� ی�ح�� هللا ، قال : أ

����ان في ال���� ح�ى صالة الل�ل �له أضع� نف�ي أمام ر�ي ، و�ن ن�� ال�هار أضع� رع��ي ، و 

اذا ، و�ع� ال�الة ی�ع� ع�� رس�ل عال�ه على أذر���ان إلى ب��ه ، و��أل ع�� أم �ل��م زوج�ه مالف��

ع��ك م� �عام �ا ب�� رس�ل هللا صلى هللا عل�ه وسل� ؟ فقال� : ل�� ع��نا �هللا إال ال��� و�ع� ح�اة 

ال�لح ، و���اوالن ه�ا ال�عام ال��� ، و��أل ع�� ض�فه ف�� ج���ا ، ف�ق�ل : إن عامل� ه�اك أرسل�ي به�ه 

�� : أو �أكل عامة ال��ل��� ه�اك ه�ا اله��ة إل�� عل�ة ف�ها �ع� ال�ل�� ، ال ت��ع إال ه�اك ، قال ع

ال�عام ، قال : ال ه�ا �عام ال�اصة ، قال : أو أع��� �ل فق�اء ال��ی�ة م�ل�ا أع����ي ، قال : ال ه�ا ل� 

وح�ك ، قال ع�� : بلغ األم�� ه�اك أن �أكل م�ا �أكل م�ه عامة ال��ل��� ، وأن ال �ع�د إلى م�لها ، وأم� 

: ف��ا ب��ه� ، وقال ق�ل�ه ال�ه��ةل�ل�� إلى فق�اء ال��ل��� في ال���� ، وأن �ق��ها ال�س�ل أن ی�ه� به�ه ا

  ح�ام على ��� ع�� أن ی�وق حل�� ال ��ع�ها فق�اء ال��ل��� .

ك�ف ال وه� ال�� خا�� ���ه م� ق�ل �ع� أن ح�مه الل�� أشه�ًا ع�ة في عام ال��اعة ، خا��ه فقال :  

  تق�ق� ، ف� هللا ل� ت�وق الل�� ح�ى ���ع م�ه ص��ة ال��ل��� .ق�ق� أیها ال��� ، أو ال 

� در ص�ا�ة رس�ل هللا ، ماذا نق�ل ��قه� ؟ أنق�ل إنه� ��� ، نع� ول�� ل���ا ��ل ال��� ، أنق�ل إنه�  

  مالئ�ة ؟ نع� ، ول�� م� في ال�ه� وال�فاء وال�قاء . 

* * *  

ا ، و�ادروا �األع�ال ال�ال�ة ق�ل أن ت�غل�ا ، وصل�ا ال�� ب���� أیها ال�اس ؛ ت���ا إلى ر��� ق�ل أن ت��ت�  

و��� ر��� ت�ع�وا وأك��وا ال��قة ت�زق�ا ، وأم�وا �ال�ع�وف وانه�ا ع� ال���� ت���وا ، إن أك���� أك���� 
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نا�ة إلى لل��ت ذ��ًا ، وأح�م�� أك���� اس�ع�ادًا لها ، أال و�ن م� عالمات العقل ال��افي ع� دار الغ�ور واإل

  دار ال�ل�د وال��ود ل���ى الق��ر وال�أه� ل��م ال���ر . 

  وال��� � رب العال��� .

   ال���ة ال�ان�ة :

  مع��ة ال�ال� في ال��ار

  أیها اإلخ�ة ال��ام ؛ ان�القًا م� ق�له تعالى :  

ٍء ﴿َسُ�ِ��ِهْ� َآَ�اِتَ�ا ِفي اْآلََفاِق َوِفي َأْنُفِ�ِهْ� َح�َّى َیَ�َ��ََّ� َلُهْ� َأنَُّه اْلَ��ُّ َأَوَلْ� َ�ْ�ِف ِبَ��ِّ�َ 
ْ
 َأنَُّه َعَلى ُ�ّلِ َشي

  َشِه�ٌ�﴾

  ]٥٣[س�رة ف�ل� آل�ة:

   

ان�القًا م� ه�ه اآل�ة ، لق� اك��ف العل�اء 

��� مال��� الغ����ن م�خ�ًا أن ب�� �ل ��

، ت� ت����ه م� سف� الف�اء ، ه�ا حاج�اً 

ال�اج� ���ع م�اه �ل ��� م� أن ت��ل� ���اه 

ال��� اآلخ� ، فال ی�غي ��� على ��� ، بل 

��اف� �ل ��� على ��افة م�اهه ، ودرجة 

، ��ناته ، وه�ا ال�اج� ل�� ثاب�اً مل�ح�ه ، ون�ع م

��ر ، بل ه� م���ك �غفل ال��اح وح��ة ال�� وال

وح���ا ا�لع العال� ال����ف وه� في ن��ة 

  اك��افه ه�ا أن في الق�آن ال���� إشارة إلى ه�ا ال��ف العل�ي وه� ق�له تعالى : 

َ�اِن﴾   ﴿َمَ�َج اْلَ�ْ�َ�ْ�ِ� َیْلَ�ِقَ�اِن * َبْ�َ�ُهَ�ا َبْ�َزٌخ َال َیْ�ِغَ�اِن * َفِ�َأ�ِّ َآَالِء َر�ُِّ�َ�ا ُتَ��ِّ

  ]٢١- ١٨آل�ات:[س�رة ال�ح�� ا

  أخ�ته ال�ه�ة وأعل� إ��انه �الق�آن . 

وق� اك��ف�ا أ��ًا أن ب�� ال����� ، ال�لح األجاج ، والع�ب الف�ات ش���� : حاج�ًا ���ع م�اه �ل ��� م�  

أن ت�غى على اآلخ� ، ��ا ه� ب�� ال����� ال�ال��� ، وحاج�ًا ���ع أس�اك ال��اه ال�ال�ة م� أن ت��قل إلى 

الع��ة ، وق� أشار الق�آن ال���� إلى ه�ا ال��ف أ��ًا ، وس�ى ال�اج� األول ب�زخًا وال�اني ح��ًا ،  ال��اه

  فقال تعالى : 

  ﴿َوَجَعَل َبْ�َ�ُهَ�ا َبْ�َزخًا َوِحْ��ًا َمْ�ُ��رًا﴾

  ]٥٣[س�رة الف�قان اآل�ة:

  أما ���عة ه�ی� ال�اج��� ف�ا زال� م�ضع ال�راسة .  
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  ال�عاء :

الله� أغ��ا �العل� ، وز��ا �ال�ل� ، وأك�م�ا �ال�ق�� ، وج�ل�ا �العاف�ة و�ه� قل���ا م� ال�فاق ، وأع�ال�ا م�  

ال��اء ، وأل����ا م� ال��ب وأع���ا م� ال��انة ، وأصلح ل�ا دی��ا ال�� ه� ع��ة أم�نا ، وأصلح ل�ا دن�انا 

�دنا ، واجعل ال��اة زادًا ل�ا م� �ل خ�� ، وجعل ال��ت ال�ي ف�ها معاش�ا ، وأصلح ل�ا آخ�ت�ا ال�ي إل�ها م

  راحًة ل�ا م� �ل ش� .

إال م�� ، نع�ذ �� م� ع�ال الله� إنا نع�ذ �� م� الفق� إال إل�� ، وم� ال�ل إال ل� ، وم� ال��ف  

  ، وم� ش�اتة األع�اء وم� ال�ل� �ع� الع�اء .ال�اء

�ا في أو�ان�ا ، واجعل ه�ا ال�ل� آم�ًا س��ًا رخ�ًا ، وسائ� �الد اس�� ع�رات�ا ، وآم� روعات�ا ، وآم الله� 

  ال��ل��� .

  وال��� � رب العال��� 


