
 أمانة الصانع والتاجر""
الحمد هلل الغني الحميد ، الواسع الكرم ذي الخير المديد ، يسأله من في السماوات واألرض وقدد 

تكفل بشؤون العبيد ، فسبحانه من إله كريم ، وسع كل شدي  رممدة ومامدا ، وتبدار  مدن أولد  

ك لدده ، فددي جميددع النعددوت شدد د أن إ إلدده إإ د ومدددع إ شددريأومبددا ع مفددواغ ومغفددرا ومامدداغ  غ

إن التجدار ":القائدل ش د أن محمدا مبدع ورسوله أفضل الرسل وخير المخاوقدات ،أو  والصفات

بادد  ولكددن م يحددد ون :"قدداي "ولمددا يددا رسددوي د ألددي  قددد أمددل د البيددع  :"هددم الفجددار قيددل

وويل لاصدانع  ويل لاتاجر من باي ود وور  :"( الجامع )صحيح "فيكذبون ويحافون فيأ مون

الا م صددل وسددام ، وبددار  مادد  محمددد ومادد  ألدده وأصددحابه أولددي الفضددائل مددن  ددد وبعددد  ددد"

 والكرامات  

وا اأْلََمانَاِت إِلَ  أَْهاَِ ا َوإَِذا َمَكْمتُْم بَدْيَن ا َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤ ُّ ِِ أَْن أما بعد:فيقوي د تعالي:"إِنَّ دَّ لنَّدا

ا")النسا / تَْحُكُموا بِاْلعَ  َ َكاَن َسِميعغا بَِصيرغ ا يَِعظُُكْم بِِه إِنَّ دَّ َ نِِعمَّ  ( 58ْدِي إِنَّ دَّ

" يُخبُر تعال  أنَّه يأمر بأ ا  األمانات إل  أها ا، في مديث الحسن مدن سدمرا أنَّ   أخوا اإليمان

إ تَُخن َمن خاندك" ) أممدد قاي: "أ ِّ األمانة إل  َمن ائتمنك، و صاي د مايه وسام رسوي د *

 وأهل السنن ( 

ف دي تشدمل كدل مدا أوجبده د ماد  مبدا ع، فالصد ا ،  األمانة مشمول ا واسع ومددلول ا مظديمف

أمانة مند  أي ا المسام، مطاوب أن تؤ ي ا في وقت ا إن لم يكن لك مدذر وبشدروا ا وأركان دا، 

 يددر منقوصددة إذا تددوفرت شددروا ا،  والزكدداا أمانددة مطاددوب منددك أن تؤ ي ددا فددي وقت ددا كاماددة

والصدديام أمانددة بينددك وبددين د إذا كنددا قددا را، والحددت أمانددة إذا كنددا مسددتطيعا لدده، والط ددارا 

لاص ا و يرهدا أماندة، والو ائدع والعدواري التدي مندد  لانداِ أماندة، والسدر الدذي بيندك وبدين 

فالسدداطان يتحمددل أمانددة، أخيددك أمانددة، واألممدداي التددي تتوإهددا مددن شددؤون المسددامين أمانددة، 

والقاضي ومن في مكمه يتحمل أمانة، والمدرِ مؤتمن ما  مقوي الت ميذ، مدؤتمن ماد  أ ا  

يتحمدل أماندة الصددي فدي ع متجدرالرسالة الشريفة التي تعاقدا بده وشدرفه هلل ب دا، والتداجر فدي 

ماندة فددي البيدع والشدرا  ومدددم الغدخ والخدداب وتجنددب المكاسدب المحرمدة، والمو دد  يتحمدل أ

صرف وقته فيمدا ينفدع النداِ وإ يؤجدل ممدل اليدوم إلد   دد وأن يعامدل النداِ معامادة مسدنة، 

  .والرجل في بيته يتحمل أمانة، وكل سيسدأي مدن أمانتده، في داب إن مفظ دا، ويعدذب إن ضديع ا

والسر أماندة والوضدو  أماندة والصد ا أماندة والدونن أماندة  ف ي تشمل كل شي  فالكامة أمانة

رجل من أهل العالية فقداي: يدا  جا كيل أمانة والصنعة أمانة وكل شي  في هذا الوجو  أمانة وال

رسددوي د أخبرنددي بأشددد شددي  فددي هددذا الدددين وأليندده، فقدداي أليندده شدد ا ا أن إ إلدده إإ د وأن 

لده وإ  محمداغ مبدع ورسوله، وأشدع يا أخا العالية األمانة إنه إ  ين لمن إ أمانة لده، وإ صد ا

نكاا له  يا أخا العالية إنه من أصاب ماإغ من مرام فاب  منه جاباباغ يعني قميصاغ لم تقبل ص ته 

مت  ينحي ذلك الجاباب منه، إن د مز وجل أكرم وأجل يا أخدا العاليدة مدن أن يقبدل ممدل رجدل 

 .)البزار(أو ص ته ومايه جاباب من مرام

ما  اإلنسدان مدن مقدوي د مدزَّ وجدلَّ ماد  مبدا ع مدن الصد ا   و يَعمُّ جميع األمانات الواجبةف

ا هو مؤتََمن مايه إ يطَّادع مايده العبدا ، ومدن  والزكاا والصيام والكفارات والنذور و ير ذلك ِممَّ

ا يأتَمنون به من  يدر ااد ب بيندة ماد   مقوي العبا  بعض م ما  بعض، كالو ائع و ير ذلك ِممَّ

 وجلَّ بأ ائ ا، فَمن لَم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة " ذلك، فأمر د مزَّ 

دَماَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجبَداِي فَدأَبَْيَن أَْن يَْحِمْانََ دا َوأَْشدفَْقَن تعال :" ايوق إِنَّدا َمَرْضدنَا اأْلََمانَدةَ َماَد  السَّ

ددا  ْنَسدداُن إِنَّددهُ َكدداَن  َاُومغ ُ اْلُمنَددافِقِيَن َواْلُمنَافِقَدداِت َواْلُمْشددِرِكيَن ِمْنَ ددا َوَمَماََ ددا اإْلِ َب دَّ َجُ ددوإغ   لِيَُعددذِّ

ُ َماَ  اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َوكَ  اَواْلُمْشِرَكاِت َويَتُوَب دَّ ا َرِميمغ ُ َ فُورغ  ( 72،73)األمزاب/ "اَن دَّ

 [8َمْ ِدِهْم َراُموَن "]المؤمنون : ي تعال : "َوالَِّذيَن ُهْم أِلََمانَاتِِ ْم وَ اوق

ي مددا تفقدددون مددن  يددنكم األمانددة،  ومددن أندد  قدداي: قدداي رسددوي د صدداي د مايدده وسددام : " أوَّ

 (  صحيحوأخرع الص ا ") 



من أبي هريرا من النَّبيِّ صاي د مايه وسام قداي:" أيدة المندافال  د ذ: إذا مددَّذ كدذب، وإذا و

 خان ")البخاري ومسام( ومد أخا ، وإذا ائتُمن 

و من أبي هريرا قاي: قاي رسوي د صاي د مايه وسدام : " أ ِّ األماندة إلد  َمدن ائتمندك، وإ  

 تَُخن من خانك ") أبو  او  والترمذي( 

 إن من األمدور الم مدة التدي شدرم ا د بدين الخادال وجعا دا مدن الصدفات المحمدو ا :مبا  د

األمددة أ اَ  األمانددة  إذ إن األمانددة هددي الرابطددة بددين الندداِ فددي أ ا   بيددن م وماي ددا ترتكددز ميدداا

الحقوي والواجبات، وإ فدري بدين مداكم ومو د  وصدانع وتداجر ونارب، وإ بدين  ندي وفقيدر 

وكبيددر وصددغير، ف ددي شددرف الغنددي وفخددر الفقيددر وواجددب المو دد  ورأِ مدداي التدداجر وسددبب 

اح كل تقدم بدذذن د ومصددر كدل سدعا ا ونجداح ش را الصانع وسر نجاح العامل والزارب ومفت

بفضل د، وإن مجتمعغا يفقد هذع الصفة الشريفة ل و من أفسد المجتمعات، ويكون ذلك في أخر 

الزمان  إذ إن األمانة موجدو ا فدي النداِ مدن اريدال الفطدرا والدومي،  دم تقدبض مدن م لسدو  

َ إ يَُغيِّدد "أفعددال م، قدداي د تعددال : ُ بِقَددْومت إِنَّ دَّ ُر َمددا بِقَددْومت َمتَّدد  يَُغيِّددُروا َمددا بِأَنفُِسددِ ْم َوإَِذا أََراَ  دَّ

ا فَ  َمَر َّ لَهُ َوَما لَُ ْم ِمْن ُ ونِِه ِمْن َوايت   (  11الرمد: ")ُسو غ

 فتزوي األمانة من القاوب شديًغا فشديًغا، فدذذا ناي أوي جدز  من دا ناي ندورع وخافده  امدة،  دم إذا

الجز  ال اني خافده  امدة أشدد مدن الظامدة التدي قبا دا، ويصدبح األمدين بعدد ذلدك  ريبدا فدي ناي 

وكاَّمدا انتُقصدا األماندة نقصدا شدعُب اإليمدان لمدا  الناِ، مت  يمدح مدن إ خيدر فيده وإ إيمدان

أن  صداي د مايده وسدام قاي: مد نا رسوي د  -رضي د منه  -روى مسام من مديث مذيفة 

 نزلا في جذر قاوِب الرجاي أي: في وسط ا،  م نزَي القرأن، فعاموا من القرأن، وماموا األمانةَ 

ينام الرجل النومةَ، فتُقبَض األماندة مدن قابده، فيظدل  "فقاي: من السنَّة،  م مد نا من رفع األمانة

كجمدر  أ رها م ل الَوكا،  م ينام الرجل، فتقبض األمانة من قابده، فيظدل أ رهدا م دل أ در المجدل،

ا ولي  فيه شي  ،  م أخَذ مصااغ فدمرج ا ماد  رجاده، " مرجته ما  رجاك، فنفط فتراع منتبرغ

فيصبح الناِ يتبايَعون، إ يكا  أمٌد يؤ ِّي األماندة، متد  يقداي: إنَّ فدي بندي فد ن رجد  أميندا، "

جل: ما أ رفَه ما أمقاه، وما في قابه م قاُي مبة من خر ي من إي  "مانومت  يقاي لارَّ

 أي ا الناِ: 

واألمدة  ألمانة من األمور الم مة لامجتمع، وبدون ا يعيخ المجتمع في ب   مظيم،ااماموا إن  

التي إ أمانة ل ا هي التي تنتشر في ا الرشوا، وينتشر في ا الغخ والخداب والتحايل ما  الحدال 

أمانددة هلل فددي منقدده،  وتضددييع الواجبددات التددي أنيطددا بأفرا هددا، فمددا مددن إنسددان منددا إإ وممادده

فالشعب أمانة في يد وإا األمور، والدين أمانة في يد العاما  واابة العام، والعددي أماندة فدي يدد 

القضاا، والحال أمانة في يد القائمين مايه، والصدي أمانة في يد الش و ، والمرضد  أماندة فدي 

في يد األستاذ، والولد أماندة فدي يد األابا ، والمصالح أمانة في يد المستخدمين، والتاميذ أمانة 

الوان أمانة في يد الجميع، وأمضا  اإلنسان أمانة لديده، فالاسدان أماندة فامفظده مدن ويد أبيه، 

الكددذب والغيبددة والنميمددة والسددخرية بعبددا  د، والعددين أمانددة فاصددرف ا مددن النظددر إلدد  الحددرام 

المحرمدات واصدرف ا إلد   جنب ا استمابوتوجه ب ا إل  النظر إل  المباح الح ي، واألذن أمانة ف

استماب ما يعو  مايك بالنفع والفائدا في الدنيا واآلخرا، والرجل أمانة واليد أمانة ف  تبطخ إإ 

المبامات وإ تمخ إإ إل  الخيدرات، وأمدوالكم أماندة لدديكم فد  تصدرفوها إإ فيمدا يرضدي ربكدم 

ذع األمانددة: مدداذا مماددا ب دداط فدد  تسددتطيع سددبحانه وتعددال ، مددن قبددل أن يددأتي يددوم تسددأي مددن هدد

لن تزوي قدما مبد يوم القيام مت  يسأي من أربدع: "اإلجابة، فقد  با في الحديث أن النبي قاي: 

من ممرع فيما أفناع، ومن شبابه فيما أب ع، ومن ماله من أين أت  به وفيم أنفقده، ومدن مامده 

 ")البي قي( ماذا ممل به

 ومن األمانة :م أخوا اإليمان واإلس *

 األمانة في الصنامة :

 



، وجعاده أخدر األ يدان ، وبدالقرأن صاي د مايده وسدام اإلس م  ين أنزله د ما  النبي محمد  

الكددريم و موتدده لاحيدداا الفاضدداة وتبياندده لسددبل المعيشددة الراشدددا، م نددا مادد  القيددام بالعبددا ا 

ي المختافددة التددي ماي ددا قددوام اإلنسددان بمف وم ددا الواسددع الشددامل لام ددن والو ددائ  واألممددا

 صداي د مايده وسدام ونظرا ما  أيات القرأن الكريم وما  سنة النبي العظيم محمدد .ومعيشته

القولية والفعاية وما  تاريخ المسامين ناحظ العناية بالصنامة والصنامات المختافة وبدد اغ مدن 

جارا و صانع سفن }َواْصنَْع اْلفُْاَك بِأَْميُنِنَدا أمظم مراتب البشر األنبيا  ناحظ أن سيدنا نوح كان ن

وسديدنا  اوو  كدان مددا ا يصدنع الددروب  {َوَوْميِنَا َوإ تَُخاِاْبنِي فِي الَّدِذيَن  َاَُمدوا إِنَُّ دْم ُمْغَرقُدونَ 

دْرِ  َواْمَماُدوا َصدالِ  ْر فِدي السَّ  {حاغ إِنِّدي بَِمدا تَْعَماُدوَن بَِصديرٌ }َوأَلَنَّا لَهُ اْلَحِديَد * أَْن اْمَمْل َسابَِغاتت َوقَدِّ

وممل سديدنا نكريدا مايده السد م فدي النجدارا والخشدب ،أخدرن مسدام مدن رسدوي د صدا  د 

وفي المسدتدر  مدن ابدن مبداِ رضدي د من مدا:  (مايه وسام : كان نكريا مايه الس م نجاراغ 

صداي د مايده مدن النبدي محمدد وتحدد نا السديدا مائشدة رضدي د من دا   وكان إ ري  خيااداغ 

يخصُ  نعاه، ويخيط  وبه، ويعمل في بيته كما يعمدل أمددكم فدي بيتده"  : "كان رسوي دوسام

أخرجه الترمذي وأممد ومث اإلس م ما  اإمتراف والعمل ور دب فيده، وصدغر مدن شدأن مدن 

ِهُد فيه، فعن الزبير بن العوام رضي د  قداي :))ألن  منده مدن النبدييت اون به، أو يحتقرع أو يزَّ

يأخذ أمدكم مباه فيأتي بحزمة الحطب ما    رع فيبيع ا، فيك  د ب ا وج ه، خير لده مدن أن 

وقدد قداي ممدر بدن الخطداب:"إني ألرى الرجدل  .(متفدال مايده ")يسأي النداِ، أمطدوع أو منعدوع

أن  مب الم ندةيتعدين مادي صداف .."فيعجبني، فأقوي :له مرفدةط فدذن قدالوا: إ، سدقط مدن ميندي

يفدر   وبدك بعدد    دة أيدام أو أقدل أو   :"  ال دوبم دل أن يقدوي لصدامب  يحذر من خا  الومد 

 "ويل لاصانع من  د وبعد  د وويل لاتاجر من تاهلل وباهلل  :"وقد ور  . أك ر  م إ يفي له بذلك

مدن مدا ت م ،   م ليحذر أيضا من األيمان فذن دا ، وإن كاندا صدا قة فايسدا مدن شديم النداِ وإ

أن السددا  رضددي د مددن م كددانوا يحترمددون اسددم د تعددال  أن يددذكروع إإ مادد  سددبيل ور  وقددد

 وتعالي   العبا ا والتقرب إل  د سبحانه 

 التجارافي  األمانة
ولكدن العمدل فدي التجدارا " تسعة أمشار الرني في التجارا :"قد  ما اإلس م إل  التجارا وقاي 

التدداجر الصدددوي مددع النبيددين  "الغددخ والطمددع واألنانيددة فنجددد الرسددوي يقددوي :مدد  غ بالكددذب و

) الترمددذي والحدداكم(  بددأن إ يكددذب فددي إخبددارع مددن نددوب البضددامة "والصددديقين والشدد دا  

     ونفاست ا ونحوع

إن أايب الكسب كسب التجار الذين إذا مد وا لدم يكدذبوا وإذا ائتمندوا لدم يخوندوا وإذا  "ويقوي :

لم يخافوا وإذا اشتروا لم يذموا وإذا باموا لم يمدموا وإذا كان ماي م لم يمطاوا وإذا كان  ومدوا

   ) الترمذي("ل م لم يعسروا

إن التجدار هدم الفجدار قيدل "يقدوي :ف نجد أن الرسوي يقد  لده بالمرصدا   التاجر فجرأما مين ي  

حدددد ون فيكدددذبون ويحافدددون ولمدددا يدددا رسدددوي د ألدددي  قدددد أمدددل د البيدددع قددداي باددد  ولكدددن م ي

 ( الجامع )صحيح "فيأ مون

 والصنامة :** أخوا اإليمان ومن أ اب البيع والشرا  

  :مدم الحا  ولو كان صا قغاغ 
فمن أ اب البيع والشرا  و إئل الصدي فيه مدم اإلك ار من الحا   بل مددم الحاد  مطاقغدا  ألن 

َ ُمْرَضددةغ أِلَْيَمددانُِكْم ":-، قدداي تعددال -تعددال -فددي ذلددك امت انغددا إسددم د  ]البقددرا: "َوَإ تَْجَعاُددوا دَّ

خداب وخسدر المنفدال سداعته بدالحا  الكداذب :"ويحذر الرسوي التجار من ك را الحا     [224

  " )الطبراني(ويل لاتاجر من باي ود وإ ود:"ويقوي "

ن لاساعة بالكذب وبما لي  في ا وبالقسدم بداهلل بداا    وبالتضدايل والغدخ والغددر كدأن أن إ يرو 

 ·أنه اشتراها ب من معين أو  فع له  من معين يدمي كذباغ 

أن رج  أقام ساعة في السوي فحا  باهلل لقد أمط   -رضي د منه -من مبد د بن أبي أوف  

ِ في ا ما لم يعطَ ليوقع في ا رج  من المسامين، فنزي قوله تعدال : "إِنَّ الَّدِذيَن يَْشدتَرُ  وَن بَِعْ دِد دَّ



ُ َوإَ يَنظُُر إِلَْيِ ْم يَدْوَم اْلقِيَاَمدِة َوإَ  َوأَْيَمانِِ ْم  ََمنغا قَاِي غ أُْولًََِك إَ َخ َي لَُ ْم فِي اآلِخَرِا َوإَ يَُكاُِّمُ ُم دَّ

يِ ْم َولَُ ْم َمَذاٌب أَلِيمٌ   (  77أي ممران/ ) "يَُزكِّ

: ''من ما  ما  يمين وهو في ا فداجر ليقطدع ب دا مداي امدرم مسدام صاي د مايه وسام وقاي 

 ·(البخاري)لقي د وهو مايه  ضبان'' 

ن د    (متفدال مايده" )والحاد  منفقدة لاسداعة ممحقدة لابركدة": -صداي د مايده وسدام  -وقاي 

ن أن نعدم سدتنفال السداعة، لكدن إ بدد أن تعادم مادَم يقدي، النبي مايده الصد ا والسد م مدن الحاد 

الماي الذي أخذته ب دذا الحاد  صدا قاغ يددي ماد  قادة تعظديم د مدز وجدل وأسدمائه وصدفاته فدي 

قابك، واست انة منك بأن جعاا يمين د تعال  مرضدة لده فدي البيدع والشدرا ، وإن كندا مافدا 

كاذباغ فقد اقتطعا به مال امرم مسام بغير مال، وهذا هو اليمين الغموِ، وسدمي  موسداغ  ألن 

  تعال  يغم  صامبه في نار ج نم!د

يخرن اإلنسان من هذا الموقد  بغضدب  -لعل د تعال  إ يقدر ل ا البيع قط-ألجل أن تباب ساعة 

 د وسخطه، األمر إ يستحال كل هذا، ف  بد لكل مشتر وبائع من وقفة في البيع والشرا  

   دة إ ينظدر " يده الصد ا والسد م : ماقب د تعال  الحال  بعقوبة مظيمة كما قداي النبدي ما

د تبار  وتعال  إلي م يوم القيامة، وإ يزكي م، ول دم مدذاب ألديم: المسدبل، والمندان، والمنفدال 

 ساعته بالحا  الكاذب" )مسام وأبو  او  والترمذي( 

امدِة، وإ قداي:"    دةٌ إ يُكام دم د يدوَم القي صاي د مايده وسدام ومن أبي هريرا، من النبي 

ينظُر إلي م، وإ يُزكي م، ول م مذاٌب أليم: رجٌل ما  فضِل ما  بدالف ِا  يمنعده مدن ابدن السدبيل، 

ورجٌل بايَع رج غ بساعةت بعد العْصِر، فحا  له بداهلل: ألخدَذها بكدذا وكدذا فصددَّقَه، وهدو ماد   يدر 

[ " 9ا وفَ ، وإن لم يُعِطه من ا لدم يَدِ ]ذلك، ورجٌل بايع إماماغ إ يُبايعه إإ لُِدنيا  فذن أمطاعُ من 

 متفال مايه  

 الن ي من  الخداب والتدلي :  
م في البيع أن يُخفِي البائع شيًغا في الساعة لدو أاادع مايده المشدتري لدم يشدترها  خداب وال المحرَّ

مينما يسع  لكسب الماي يحرص ما  جمع الماي، لكنَّ الطمع أمماع من مقيقدة   وبذلك ال من، 

 طمداب الجشدع وهي: أنَّ المسألة ليسا مسألة َك را ربح، بل المسدألة مسدألة بركدة، فقدد يَدربَح ال

الماي الك ير لكن يتعرَّض آلفةت تَجتاح هذا الماي، وقد يَربَح التاجر الصدا ي المداي القايدل، فيُبداِر  

اَّ َّ د ماْيده وسداَّم ص -قاي: قاي رسوي د  -رِضي د منه  -د في كسبه  فعن مكيم بن مزام 

قدا، فدذن صدَدقَا وبيَّندا، بُدوِر  ل مدا فدي بيع مدا، وإن كتََمدا وكدَذبَا، ": - البيِّعان بالِخيار مدا لدم يتفرَّ

  ( سام البخاري وم ")ُمِحقا بركة بيع ما

الناِ ينظرون إل  األمواي بك رت ا، والشرب ينظر إل  األمواي ببركت دا، فكدم مدن إنسدان لدي  ف

ي، لكن د تبار  وتعال  يبار  في القايل بين يديه لتقواع، وصدقه، ومرصه ماد  مرضداا له ما

ربه، وكم من الناِ مع دم األمدواي الطائادة أنفقوهدا فدي المادذات والشد وات والخمدور والنسدا  

ن ددا  ولددذلك روى مسددام والبخدداري مددن    و يددر ذلددك  ألن د تعددال  نددزب البركددة موالمخدددرات

أن رج غ كان يخدب في البيع والشرا ، فأت  إلد  النبدي مايده "مديث ابن ممر رضي د من ما:

إذا  "الص ا والس م وقاي: يا رسوي د إني أخدب إذا بايعا، فقاي النبي مايه الص ا والسد م:

   الخداب أو التدلي  والتمويه والخ بة بمعن )مسام(  "بايعا أمداغ فقل: إ خ بة

  التجارا  في الصنامة و **  أخوا اإليمان ومن أ اب 

 الن ي من الغخ  
دده تحصدديل المدداي مادد  ِمسدداب  يددرع،  دداح شددخل همُّ الغددخُّ أفددةٌ يَطُددوي ضددرُرها الجميددع، فالغشَّ

اي دا، وإ فالطمع َمَجَب مقاه، ف  ينظر إإ لاَمكاِسب التي مَصل ماي دا والتدي يسدع  لاحصدوي م

ده إ ياتَفِدا إلد  جنايتده ماد  المجتمدع، وكيد  أصدبح أ ااَ  يَاتَفِا إلد  ضدحاياع الدذين أر اهدم  شُّ

إفسا ت فيه، الغشَّاشون ُك ُر ومجاإت الغدخِّ مختافدة، كدلُّ  شَّداح ماد  َمْسدِب اهتِماماتده، وماد  

 البيع والشرا  مسب موقعه وقدرته ما  الغخ، والك م في هذع الدقائال موي الغخِّ في 



قددداي ابدددن مجدددر ال يتمدددي: )    فدددذلك أمندددي مدددا مكدددي مدددن صدددور ذلدددك الغدددخ التدددي يفعا دددا 

يارفة، والحيَّاكون، وسائر أربداب البضدائع،  ا ون، والصَّ انون، والصوَّ التجار،والعطَّارون، والبزَّ

 والمتاجر، والحرف، والصنائع، كاه مدرام شدديد التحدريم، موجدب لصدامبه أنده فاسدال  شداح،

خائن يأكل أمواي الناِ بالباال، ويخا ب د ورسوله وما يخا ب إإ نفسه، ألن مقاب ذلك لي  

 "إإ مايه

والغخ مرام في البيوب والصنائع جميعغا، وإ ينبغدي أن يت داون الصدانع بعماده "وقاي الغزالي: 

م ا  دم يبديِّن ما  وجه لو ماماه به  يرع لما ارتضاع لنفسه، بل ينبغي أن يحسن الصنعة، ويحك

 ")إميا  ماوم الدين(  ميب ا إن كان في ا ميب، فبذلك يتخال

ويشتدُّ اإل م مينما يُنَفِّال الغشَّاح ساعته بالحا  الكاذب، بأنه اشتَراها بكذا، أو بدأنَّ ف نغدا سداَم ا 

قدداي: سددمعا  -رِضددي د مندده  -بكددذا    أو  يددر ذلددك مددن أسدداليب الغشاشددين  فعددن أبددي هريددرا 

  البخدداري  ")الحادد  َمْنفَقَدةٌ لاسداعة َمْمَحقَددة لابركدة"يقدوي:  -صداَّ َّ د ماْيدده وسداَّم  -ي د رسدو

 (  ومسام 

ددا ُمتعدددِّ ا مددن الحبددوب وال ِّمددار و يرهددا، في ددا الطيِّددب والددر ي   أن يعددزَي  -مادد  َمددن بدداب أنوامغ

ِ ي ، فيكون المشتَِري ما  بيِّنة من أمر السد دا إن جَعدل الطيِّدَب فدي األماد  الطيِّب من الرَّ اعة، أمَّ

ا آلفةت فيه أو لِصدَغرع أو  يدر ذلدك مدن األشديا  التدي تُزهدد النداِ فيده،  ِ ي  أخفاع تحتَه، إمَّ والرَّ

م  فعن أبي هريدرا: أن رسدوي د  ِ ي  في األسفل من الغخِّ المحرَّ  -وتقاِّل من قيمته، فجعل الرَّ

ما هدذا " ما  صبرا اعام، فأ َخل يدع في ا، فنالا أصابعه با غ، فقاي: مرَّ  -صاَّ َّ د ماْيه وساَّم 

أفد  جعاتده فدوي الطعدام  كدي "، قداي: أصدابته السدما  يدا رسدوي د، قداي: " يا صامب الطعامط

أ مندده  ")يدراع النداِ، َمدن  ددخَّ فادي  ِمنِّدي مسدام (، فخدداَب وخسدر فدي الددنيا واآلخددرا َمدن تبدرَّ

، وإ يُع اي قداموا ب دذا، فالواجدب مايده الُمتابَعدة، فادو فَعاُدوا فعد غ النبيُّ ة أنَّ العمَّ َذر الشخل بُِحجَّ

يضرُّ بساعته، ويُنقِل من قيمت ا، لم يدرَض بدذلك وممدل ماد  مددم تَكدرار ذلدك، فكدذلك الواجدب 

وا بذخوانه المسامين   مايه إذا أضرُّ

العيدب لامشدتري وإ يكتمده  فعدن ُمقبدة بدن  الواجب ما  َمن باب ساعةغ في دا ميدٌب أن يُبديِّن هدذا

المسددام أخددو المسددام  إ يحددلُّ "يقددوي:  -صدداَّ  د ماْيدده وسدداَّم  -مددامر قدداي: سددمعا رسددوي د 

ابن ماجه (،فذذا بيَّن العيب بدرأ البدائع فدي الددنيا  ")لمسامت باَب من أخيه بيعغا فيه ميٌب إإ بيَّنه له

ا إذا لدم يُبديِّن واآلخرا، ولي  لامشتري الحالُّ  في ر ِّ الساعة إإ إذا رضي البائع، فأقالَه بيعته، أمَّ

   البائع ميَب الساعة، فاامشتري الر ُّ 

م مينمددا يددأتِي شددخٌل بسدداعةت مددن مقددار أو  يددرع إ يعددرف قيمت ددا، فيقددوي *  ومدن الغددخِّ المحددرَّ

ا بدالبيع، لاسِّمسار: بع ا بكذا، والسِّمسار يَعِرف أنَّ قيمتَ ا أك ر من ذلد ك، فيُحدابِي السِّمسدار أمددغ

فيبيع ا مايه برخلت أو يشتَِري ا لنفسه، أو يبيع ا بأك ر من ال من الذي مددَّ ع صدامب ا، ويأُخدذ 

م  فالسِّمسددار وكيددل  ددة أن صددامب السدداعة مدددَّ  الدد من، وهددذا كاُّدده مددن الغددخ المحددرَّ مددا نا  بُحجَّ

 ا، وأن يبيع ا بقيمت ا الحقيقيدة، ولدي  بمدا مددََّ ع لصامب الساعة، فيجب مايه أن يبيَّن له قيمت

-صداَّ  د ماْيده وسداَّم  -صامب ا، وهذا من النصح المفترض مايه  فعن تميم الداري أنَّ النبي 

ت م"قداي:"لَِمن "قانا:"الدين النصديحة"قاي:  دة المسدامين ومدامَّ  ")هلل ولكتابده ولرسدوله وألئمَّ

 -صدداَّ  د مايدده وسدداَّم  -سدداعة  فعددن مددروا البددارقي أنَّ النبددي ومددا نا  يعطدد  مالددك ال   (ممسددا

ا يشدتري لده بده شداا، فاشدترى لده بده شداتين، فبداب إمدداهما بددينار وجداَ ع بددينار  أمطاع  يندارغ

البخداري(، فد  يحدلُّ شديٌ  )وشاا، فدما له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه  

 لو قاي له صامب الساعة: بع ا بكذا، ومدا نا ، ف دو لدك فجدائز، ف دذا مدن من الزائد لاسِّمسار إإ

 باب الجعالة المبامة 

م لدو وكَّاده بالشدرا  فشدرى مدن نفسده أو قريبده أو صدديقه ومدابَ  ولدم  وكذلك مدن الغدخ المحدرَّ

اه   ينصح لموكِّ

تبددو لامشدتري يجعا دا أو يصدنع صدنعة ومن الغخ ما يفعاه البعض مينما يريدد أن يبيدَع سداعةغ 

أفضل من الواقع، فينخدب المشتري، فيشتري ا بأك ر من قيمت ا،  م بعد أن يحونهدا يكتشد  أنَّ 



إ :"صداَّ  د ماْيده وسداَّم  -البائع  لَّ  مايه، ففي هذع الحاي لامشتري ِخيار الر ِّ  لقوي النبدي 

وا اإلبَل والغنم، فَمن ابتَاَم ا بعدُد فذنَّده بخيدر النَّ  ظَدِرين بعدد أن يْحتَاِبَ دا إن شدا  أمَسدك، وإن تَُصرُّ

فحَكم النبي لَِمن اشتََرى ب يمة، وقد أوهمه البائع أنَّ  ومسام(  البخاري ")شا  ر َّها وصاَب تمرت 

، وأنَّ هذا البيع إ يازمه إإ برضاع   مايب ا ك يٌر مكم له بخيار الر ِّ

 من بيع العينة وقفاغ صريحاغ فن ي من الغخ م النبي مايه الص ا والس م  و ووق   

هو أن تذهب إل  رجل وتقدوي لده: أقرضدني مائدة جنيده، فيقدوي لدك: لدي  منددي  بيع العينة:و

ماإغ ألقرضك، ولكن خذ هذا الحب بمائدة جنيده بالتقسديط فدي كدل شد ر تددفع مشدرا، فتأخدذ هدذع 

ها ب مانين مداإغط فتقدوي: نعدم، الساعة،  م يقوي لك البائع نفسه: ا فع لي هذع الساعة أو بعني إيا

خذ الساعة وأمطني  مانين جني اغ، فتكون قد اشتريا بال من العالي مؤج غ و فعدا مدين السداعة 

لعين البائع ب من أقل ماضراغ، هذا البيع مرام وهو مياة لاربدا، ود تعدال  إ يخفد  مايده شدي  

 الصدور، وقد مرم هذا البيع في األرض وإ في السما ، يعام خائنة األمين وما تخفي 

وسددميا مينددة  ألن مددين السدداعة يشددتري ا مددين البددائع، بدد من أقددل ماضددراغ، وقددد بام ددا لددنف  

 المشتري ب من أك ر مؤج غ، يعني بالتقسيط 

إذا ضدن النداِ بالددينار والددرهم :" * من ابن ممر"أن النبي صدا  د  مايده وألده وسدام قداي 

أذناب البقر وتركوا الج دا  فدي سدبيل د  أندزي د  ب دم بد   فد  يرفعده وتبايعوا بالعينة واتبعوا 

  ولفظدده "إذا تبددايعتم بالعينددة وأخددذتم أذندداب البقددر ( أممددد وأبددو  او  )متدد  يراجعددوا  يددن م" 

 (  صحيحورضيتم بالزرب وتركتم الج ا  ساط د  مايكم ذإ إ ينزمه مت  ترجعوا إل   ينكم" )

: وبيدع العيندة هدو أن يبيدع شديًا مدن  يدرع بد من مؤجدل ويسدامه إلد  المشدتري  دم قاي الرافعدي

 يشتريه قبل قبض ال من ب من نقد أقل من ذلك القدر انت   

لددك فددوري الاددي أنددا  ** وقددد انتشددرت صددورا ربويددة تعددرف بالرجددل المحفظددة   يعن  يشددتري

     تريدع   ويحصل منك قسط   وهذا ربا صريح والعياذ باهلل

من ابن إسحاي السبيعي من امرأتده "أن دا  خادا ماد  مائشدة فددخاا مع دا أم ولدد نيدد بدن  *

أرقم فقالا يا أم المؤمنين أني بعا   ما من نيد بن أرقدم ب مانمائدة  رهدم نسديًة وأندي ابتعتده 

منه بستمائة نقدا فقالا ل ا مائشة بً  ما اشتريا وبً  مدا شدريا إن ج دا ع مدع رسدوي د  

  (ي)الدار قطن مايه وأله وسام قد بطل إإ أن يتوب"صا  د  

أن إ يبيع ما  بيع أخيه، كأن يعدرض ماد  المشدتري فدي فتدرا اإختيدار فسدخ البيدع مقابدل ** 

قاي صا  د مايه وسام: ''إ يبع بعضدكم ماد   ·بيعه ما هو أجو  أو أرخل ليتم اإختيار الحر

  اعة فيقوي أخر أنا أبيعك م ا ا بأنقل من هذا ال منيتراضيا ما   من س ·( مسام)بيع بعض'' 

بيَّن ميوب الساعة و من دا وإ يحداوي إخفا هدا متد  تنتفدي كدل ج الدة أو  مدوض أو يوأن **  

صداي قداي  · خ في الساع وفي النقو ، ويقدم المشتري ما  الشرا  من  قة ويتجنب التخاصدم

رقدا، فدذن صددي البيعدان بدور  ل مدا فدي بيع مدا،وإن :''البي عان بالخيار ما لم يتفد مايه وسام 

 ·(مسام)كتما وكذبا فعس  أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيع ما''

: ''مددن بدداب ميبددا لددم يبي ندده، لددم يددزي فددي مقددا د ولددم تددزي الم ئكددة صدداي د مايدده وسدداموقدداي 

 ·(ابن ماجة )تاعنه''

 ** أخوا اإليمان 

 والغخ جناية محرمة: 
ر ب دا من جناية ا ة أفرا  مجتمع م مينمدا يقومدون ببيدع األاعمدة التدي يتضدرَّ لغشَّاشين ما  صحَّ

د ا بالمبيددات  الناِ، فيقوم الُمزاِرب ببيع بعض محصدوإته الزراميدة بعدد فتدرا قصديرا مدن رشِّ

الزراميدة، التددي هددي سددموم تَفتِددك بالحشددرات و يرهددا، فدد  يَنتظددر الوقددا المحدددَّ  َمْسددَب مددا هددو 

  مابددة المبيددد، فيبيع ددا قبددل ذلددك ر بددةغ فددي تحصدديل المدداي، فيجنددي مادد  إخواندده مكتددوب مادد

المسامين، فيجعل هذا المبيد يَفتك بصحت م ويعرض م لألمراض، كما فتَك باآلفدات التدي أصدابَا 

 محصوله الزراميَّ 

ة أفرا  مجتمع م بيع م موا   ذائية انت ا مدَّا ص ميَّ   ت ا من َجناية الغشَّاشين ما  صحَّ



ت ماي ا ُمددَّا اويادة،  ة أفرا  مجتمع م بيع م أاعمة ُمسمَّمة مرَّ ومن جناية الغشَّاشين ما  صحَّ

 أو لم تُراَب الطري الصحيَّة في إمدا ها ومفظ ا 

خاط الابن بالما  وإ يخفي ماي أمد قصة بندا بائعدة الادبن فدي م دد ممدر  من َجناية الغشَّاشين

 بن الخطاب رضي د منه   

دداح لاتدداجر امجبغددا **  فددي جمددع المدداي مددن الُوُجددوع الُمباَمددة  كددل  يسددع ولاصددانع المحتدداي لغشَّ

مة، فيَشق  في جمعه ويكسب َمداَوا اآلَخدرين وفقددان ال قدة بده، فيَِعديخ منقدوَص القددر  والمحرَّ

،  م يموت ويتر  هذا المداي الدذي شدقي بده مي غدا  ليَشدقَ  بده ميِّتغدا يُ  حاِسدب مايده َمحلَّ ريبةت وشكٍّ

 نعوذ باهلل من مم  البصيرا  -و يرع يتنَّعم به ويترف، فغنمه لغيرع وُ ْرُمه مايه 

يقدوي محمددد بددن كعددب القر دي :"إذا مددات ابددن أ م يصدداب بمصديبتين إ يصدداب ب مددا أمددد سددواع 

 المصيبة األولي أنه يتر  ماله كاه والمصيبة ال انية أنه يحاسب ماي ماله  كاه " 

إنده يوم القيامة هو مذاب الماي فقد بين القرأن الكريم جدز غ مدن هدذا العقداب وبدين  وأشد مذاب 

مذاٌب يتناسب مع مما م األليم،:"يَْوَم يُْحَم  َماَْيَ ا فِي نَاِر َجَ نََّم فَتُْكدَوى بَِ دا ِجبَداُهُ ْم َوُجنُدوبُُ ْم 

   [35ُكنتُْم تَْكنُِزوَن"]التوبة: َو ُُ وُرُهْم َهَذا َما َكنَْزتُْم ألَنفُِسُكْم فَُذوقُوا َما

 الخطبة ال انية :
 الحمد هلل رب العالمين   والص ا والس م ماي أشرف المرساين:

 أما بعد فيا جمامة اإلس م  

من اآلفات والمحرمدات متدي إ يتحدوي والصنامة ومن شدا مرص اإلس م ماي س مة التجارا 

ماد  التجدار ومرتدا ي األسدواي تعادم أمكدام البيدع  وجدب البيع والرني  الح ي إلي ربا محرم   أ

والشددرا ، فك يددر مددن المخالفددات إنمددا تقددع مددن الج ددل بأمكددام الشددرب في ددا، وقددد كددان الخافددا  

كما قاي ممر بن  يازمون الناِ بتعام األمكام المتعاقة بالبيع والشرا  كشرا لدخول م األسواي،

 في  ينه وإإ أكل الربا شا  أم أبي "  الخطاب :" إ يبع في سوقنا إإ من تفقه 

وقد جا  اإلس م بجماة من اآل اب والمن يات ، والتدي تحفدظ المصداحة العامدة، وتبعدد اإلنسدان  

لو تحدد نا من دا مدا كفاندا وقدا وقدد من الوقوب فدي الغدرر أو الغدبن أو الربدا مدن ميدث إ يشدعر 

 من ا : ذكرنا يبعض ا ونذكر هنا بعض المن يات ماي الجماة و

بيع الدين، رجل معه شيك بعشرا أإف يبيعه آلخر بسبعة أإف ما  أن يتصرف المشدتري فدي  

 هذا الشيك كي  شا ، وإ يحال له الرجوب ما  البائع األوي، مت  وإن كان هذا الشيك مزوراغ 

الادبن بيع الابن في الضرب، إ يعام اإلنسان كمية الادبن، فكيد  يبيدع ن ي من بيع الغرر كوكذلك 

في الضربط أو يبيدع الطيدر فدي ال دوا ط أو السدمك فدي المدا ط أو الحمدل فدي الدبطنط كيد  يبيدع 

 شيًاغ مج وإغ أو معدوماغ، كل هذع من البيوب المحرمة 

 :بيعه  إ يجون بيع ماأخوا اإلس م  وقد ن ي  اإلس م  من 

را وكل بيع أمدان ماد  العصير ممن يتخذع خموصنامة * وقد جا ت النصوص تبين تحريم بيع 

 معصية 

* فف  الحديث من أن  "لعن رسوي د  صا  د  مايه وأله وسام فدي الخمدر مشدرا ماصدرها 

ومعتصددرها وشددارب ا ومامادده والمحمددوي إلي ددا وسدداقي ا وبائع ددا وأكددل  من ددا والمشددتري ل ددا 

  (الترمذي وابن ماجة )والمشتراا له"

 نبيع ماإ نماك:ون ي أن  
 النصوص بالن ي من بيع ما إ يماكه ليمض فيشتريه ويسامه  فقد جا ت

الرجدل فيسدألني  يدأتيني* فعن مكيم بن مزام قاي "قاا يا رسوي د  صا  د  مايه وأله وسدام 

صدحيح )  من البيع لي  مندي ما أبيعه منه  م أبتامه من السوي فقداي إ تبدع مدا لدي  مندد "

  (الجامع

مند  وإ  ائبا في ماكك وتحا مونتك     و اهر  لي  ماضراغ  أي ما  قوله: "ما لي  مند "

وإ  اخد  تحدا مقدرتده     قداي البغدوي الن دي فدي هدذا  اإلنسدانالن ي تحريم مالم يكن في مادك 

   الحديث من بيوب األميان التي إ يماك ا أما بيع شي  موصوف في ذمته فيجون فيه السام 



رى لسعر السوي:فعن ابن ممر قاي "ن   النبي صا  د  مايده نستغل ج ل المشت * ون ي أن  

النبدي صدا  د  مايدده  أنومدن جدابر "  (البخداري والنسدائي )وألده وسدام أن يبيدع ماضدر لبا "

الجمامدة إإ )إ يبيع ماضدر لبدا   مدوا النداِ يدرني د  بعضد م مدن بعض":" وأله وسام قاي 

فعدن ابدن مسدعو  قداي "ن د   :  خدل فد  التجدارا مددي ا يالدذنغرر بالتداجر ون ي أن   (البخاري

فيدده  ليددل مادد  أن التاقددي (  متفددال مايدده )النبددي صددا  د  مايدده وألدده وسددام مددن تاقددي البيددوب"

 محرم 

 ر البضامة:امتكون ي من  ا

فعن سعيد بن المسيب من معمر بن مبد د  العدوي "أن النبدي صدا  د  مايده وألده وسدام قداي 

  (أممد ومسام وأبو  او )"   خاائ  إإتكر إ يح:" 

 أخوا اإليمان واإلس م :

ف ذا  يض من فيض وليكن معاوم أن هذع الصور واألسباب التد  ذكرت دا هد  نسدبة قايادة مدن  

وقدد تخيدرت من دا مدا هدو منتشدر وك يدر والصدناب  يقدع في دا التجدار التيصور ك يرا لامخالفات 

وسددوي  أم ادةإ بدل هدذع ، أن هدذا هدو بيدا القصديد ومسدب وإ يظدن  دانفدي أسدواقنا الحددوذ 

التجددددددارا فيدددددده الددددددوي ت والوي ت فالربويددددددات ومري البضددددددامة والغخ التجاري وضددددددرب 

 األسعار والكذب والتدلي      و ير ذلك الك ير  

ولن تقوم لامسامين قائمة ولن يباغوا المجد متد  يرجعدوا لددين م ويُْقبِاُدوا ماد  شدريعة اإلسد م 

يُقيموا الدين في مرافال الحياا وينشروا العدي واإلخا ، وستعترض م مصامب وموائال ومتد  و

 .يتغابوا ماي ا إ بد ل م من الصبر والتعاون والوفا  واألمانة والصدي

كددن مددن األبدرار وإتكددن مددن الفجار   وأ خدل الجنددة مددن بدداب  والصدانع  المسددام التدداجر أخدي** 

لتددداجر األمدددين الصددددوي المسدددام مدددن الشددد دا  يدددوم اممدددر: "تجدددارا   وكن كمدددا قددداي ابدددن ال

 القيامة" وكما قاي ابن مبداِ بافدظ: "التداجر الصددوي إ يحجدب مدن أبدواب الجندة"    الا م إ

  أمين تحجبنا من الجنة 

إ يباد  العبدد أن :" بمدا جدا  مدن النبدي صدا  د  مايده وألده وسدام قداي  م وإياك نفسي* وأذكر 

 (  الترمذي)ين مت  يدب ما إ بأِ به مذرا لما به البأِ" يكون من المتق

 وف  ولفظ "تمام التقوى أن يتقي د  مت  يتر  ما يرى أنه م ي خشية أن يكون مراما" 

اإ بدداهلل العادد  الكبيددر    سددبحانك الا ددم وبحمددد  إ إلدده إإ أنددا أسددتغفر   تددوفيقي** هددذا ومددا 

 محمد وما  أله وصحبه أجمعين * وأتوب إليك  * *  وصا  الا م ما  
 


