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الشيخ

عبدهللا الطريف

عدد الصفحات 10
ُول:
اخلُطْبَةُ األ َ
كسب ِ
ِ
الرزق واالستغناءُ عن الناس حث عليه
السعي يف
أيها اإلخوة:
ُ
الشارع الكرمي ,فقد قال هللا -تعال -يف حمكم التنزيلُ ( :ه َو الَّ ِذي َج َع َل
شوا ِِف َمنَاكِبِ َها َوُكلُوا ِم أن ِر أزقِ ِه َوإِل أَي ِه
ض َذل ا
ُوًل فَ أام ُ
لَ ُك ُم أاْل أَر َ
ور)[امللك]15:؛ أي :لطلب الرزق واملكاسب ,وقال -تعال( :-فَِإذَا
النُّ ُ
شُ
ض ِل َِّ
ِ
ضي ِ
الص ََلةُ فَانأ تَ ِش ُروا ِِف أاْل أَر ِ
اَّلل َواذأ ُك ُروا َّ
ت َّ
ض َوابأ تَ غُوا ِم أن فَ أ
اَّللَ
قُ َ
ِ
ِ
َّ
غ ِم َن
َي :إِ َذا فُِر َ
ريا ل ََعل ُك أم تُ أفل ُحو َن)[اجلمعة]10:؛ قال البغوي" :أ ْ
َكث ا
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ض لِلتِجارةِ والتَّصُّر ِ
َّ ِ ِ
ف ِيف َح َوائِ ِج ُك ْمَ ،وابْتَ غُوا ِم ْن
الص ََلة فَانْتَشُروا ِيف ْاأل َْر ِ َ َ َ َ
اَّللِ ،يَ ْع ِنِ :
الرْز َق َوَه َذا أ َْم ُر إِ ََب َحة".
ض ِل َّ
فَ ْ
وقرن هللا -تعال -يف كتابه العزيز الضاربني يف األرض للتجارة َبجملاهدين
ض ِربُو َن ِِف أاْل أَر ِ
ض يَ أب تَ غُو َن ِم أن
يف سبيله ,فقال هللا -تعالَ ( :-وآ َخ ُرو َن يَ أ
يل َِّ
ض ِل َِّ
اَّلل َوآ َخ ُرو َن يُ َقاتِلُو َن ِِف َسبِ ِ
اَّلل)[املزمل]20:؛ قال البغوي:
فَ أ
"ي ع ِن الْمسافِ ِرين لِلتِجارةِ يطْلُبو َن ِمن ِرْزِق َِّ
آخ ُرو َن يُقاتِلُو َن ِيف َسبِ ِيل
اَّللَ ،و َ
َْ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ
ِ
َِّ
ِ
ب َشيئاً َما
وع ِن ابْ ِن َم ْسعُود قَ َ
اَّللَ ،ال يُطي ُقو َن قيَ َام اللَّْي ِلَ ،
ال :أَُُّّيَا َر ُجل َجلَ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
اعهُ بِ ِس ْع ِر يَ ْوِم ِه؛ َكا َن ِعْن َد
صابًِرا ُْحمتَسبًا فَبَ َ
إِ َل َمدينَة م ْن َم َدائ ِن الْ ُم ْسلم َ
نيَ ,
َِّ ِ ِ
ُّه َد ِاء".
اَّلل ِبَْن ِزلَة الش َ
ِ
اجلِ َه ِاد ِيف
بعد ْ
بن ْ
وقَ َ
ت َ
"ما من َحال أيتين َعلَْيه الْ َم ْو ُ
اخلطابَ :
عمر ُ
ال ُ
ألتمس من فضل
إيل من أَ ْن أيتين َوأَان بَني ُشعبيت رحلي؛
َسبِ ِيل هللاَِّ ,
أحب َّ
ُ
ض ِربُو َن ِِف أاْل أَر ِ
ض ِل
ض يَ أب تَ غُو َن ِم أن فَ أ
هللا ,مثَّ تََل َه ِذه ْاْليَة ( َوآ َخ ُرو َن يَ أ
َِّ
صور َوعبد بن محيد َوابْن الْ ُمْنذر),
اَّلل)"(ذكره السيوطي وعزاه لسعيد بن َمْن ُ
يقصد أنه ذاهب للتجارة ,وقال السيوطي" :هذه اْلية أصل يف التجارة".
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ِ
احلَلل وأطيبِها وأبركِها،
والتجارة -أيها اإلخوة -من أفضل طرق الكسب
ولقد حث عليها دينُنا احلنيف ،وحث على االحتساب فيها ،وورد احلث
رسول هللاِ -صلى هللا عليه وسلم-
عليها يف كتاب هللا -تعال ،-وجعلها ُ
الكسب وأفْ َ ِ ِ
ِ
ِ
من ِ
ب؟َ ,وِيف ِرَوايَة:
أطيب
ئل :أ ُّ
َي الْ َك ْسب أَطْيَ ُ
ضله ,فقد ُس َ
ي الْ َكس ِ
الر ُج ِل بِيَ ِدهِ َوُك ُّل بَ أي ٍع َم أْبُوٍر"(رواه أمحد
ض ُل؟ ,قَ َ
الَ " :ع َم ُل َّ
ب أَفْ َ
أَ ُّ ْ
اَّللُ َعْنهُ ,-والطرباين
يف مسنده من حديث َع ْن َرافِ ِع بْ ِن َخ ِديج َ -ر ِض َي َّ
اَّللُ َعْن ُه َما ,-وصححه األلباين،
اَّللِ بْ ِن عُ َمَر َ -ر ِض َي َّ
كذلك َع ْن َعْب ِد َّ
اَّللُ َعْنهُ)-؛ َوَم ْع َن قَولُهُ:
صا ِر ِي َ -ر ِض َي َّ
واحلاكم َو َع ْن أَِِب بُْردةَ ْاألَنْ َ
ث ِاالنْتِ َف ِاع الْ َع ِام.
ث ْ
احل ِلَ ،و"أَفأ َ
ض ُل"؛ أَيِ :م ْن َحْي ُ
ب"؛ أَيِ :م ْن َحْي ُ
"أَطأيَ ُ
َوالْ ُمَر ُاد َِبلْبَ ْي ِع الْ َم ْربُوِر :أَ ْن يَ ُكو َن َسالِ ًما ِم ْن ِغش َو ِخيَانَة ،أ َْو َم ْقبُ ًوال ِيف
ِ
اَّللِ ِِبَ ْن
َيَ :رِد اًّي ،أ َْو َم ْقبُ ًوال ِعْن َد َّ
الشَّْرِع ِِبَ ْن َال يَ ُكو َن فَاس ًدا َوَال َخبِيثًا؛ أ ْ
ول َِّ
ب َما
ال َر ُس ُ
يَ ُكو َن ُمثَ ًاَب بِِهَ ,وقَ َ
اَّلل -صلى هللا عليه وسلم" :-إِ َّن أَطأيَ َ
أَ َكلأتُ أم ِم أن َك أسبِ ُك أم"(رواه الرتمذي وصححه األلباين َع ْن َعائِ َشةَ َ -ر ِض َي َّ
اَّللُ
ِ
َِّب -صلى هللا عليه وسلم" :-الت ِ
ني َم َع
َّاج ُر َّ
َعْن َهاَ ,)-وقَ َ
الص ُدو ُق اْلَم ُ
ال النِ ُّ

 4من10

النَّبِيِني ،و ِ ِ ِ
نيَ ،و ُّ
الش َه َدا ِء"(رواه الرتمذي وحسنه واحلاكم َع ْن أَِِب
الصديق َ
َ َ
َسعِيد ,وقال األلباين :صحيح لغريه).
وقد سئل بعض الصاحلني عن التاجر الصدوق :أهو أحب إليه أو املتفرغ
للعبادة؟ ,قال "التاجر الصدوق أحب إيل؛ ألنه يف جهاد أيتيه الشيطا ُن
وي َع ْن
من طريق املكيال وامليزان ,ومن قبل األخذ والعطاء؛ فيجاهده"َ ,وُر َ
الر ُج َل فَا ِر ًغاَ ,ال ِيف َع ِم ِل ُدنْيَاَ ,وَال ِيف َع ِم ِل
ابْ ِن َم ْسعُود" :إِِين أَ ْكَرهُ أَ ْن أ ََرى َّ
ِ
آخَرة"(رواه الطرباين يف الكبري).
ِ
الكذب و ِ
الغش
التجار من
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
وحذر
ُ
َ
واالحتكا ِر ،وكل عمل حمرم ,وجعل ذلك سبباً حملق الربكة واإلمث العظيم،
َِّب -صلى هللا عليه
َّ
وحث فيها على تقوى هللا والرب والصدق ,فَ َق َ
ال النِ ُّ
ِ ِ
ص َدقَا َوبَيَّ نَا؛ بُوِر َك ََلَُما ِِف
وسلم" :-البَ يِ َعان ِِبخليَا ِر َما ََلأ يَتَ َف َّرقَا ،فَِإ أن َ
بَ أي ِع ِه َماَ ،وإِ أن َك َذ َِب َوَكتَ َما؛ فَ َع َسى أَ أن يَ أرََبَا ِرأَبااَ ،وُيُأ َح َقا بَ َرَكةَ
اَّللُ َعْنهُ.)-
بَ أي ِع ِه َما"(رواه البخاري ومسلم َع ْن َح ِكي ِم بْ ِن ِحَزام َ -ر ِض َي َّ
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َو َع ْن أَنَ ِ
ول هللاِ -صلى هللا عليه
الَ :مَّر َر ُس ُ
س بْ ِن َمالِك -رضي هللا عنه -قَ َ
ف تَبِيع؟" ,فَأَخربه ،فَأ ِ
ِ
ُوح َي إِلَْي ِه أَ ْن
يع طَ َع ًاما ،فَ َسأَلَهَُ " :ك أي َ ُ
ْ ََُ
وسلم -بَر ُجل يَبِ ُ
ال" :ما ه َذا َي ِ
ب
أ َْد ِخ ْل يَ َد َك فِ ِيه ،فَأ َْد َخ َل يَ َدهُ ،فَِإ َذا ُه َو َمْب لُ ٌ
ول ،فَ َق َ َ َ َ َ
صاح َ
ال" :أَفَ ََل َج َعلأتَهُ فَ أو َق
ول هللاِ! ،قَ َ
الس َماءُ ًَّي َر ُس َ
الطَّ َع ِام؟" ,قَ َ
َصابَْتهُ َّ
ال :أ َ
َّ
أب َعلَى ِح َدةٍ،
أت َّ
َّاس؟" ,ويف رواية" :أَفَ ََل َع َزل َ
الرط َ
الط َع ِام؛ َح ََّّت يَ َراهُ الن ُ
ِ
س َعلَى ِح َدةٍ ،فَ يَ أب تَاعُو َن َما يَ أع ِرفُو َن؟َ ,م أن غَ َّ
س ِمنَّا" ,ويف
شنَا فَ لَأي َ
َوالأيَاب َ
س ِمنَّا"(رواه أمحد والرتمذي وصححه األلباين).
روايةَ " :م أن غَ َّ
ش فَلَأي َ
وعن ِرفَاعةَ ب ِن رافِع ُّ ِ
ال :خرجنَا مع رس ِ
ول هللاِ -
الزَرق ِي -رضي هللا عنه -قَ َ َ َ ْ َ َ َ ُ
ََْ َ ْ َ
صلى هللا عليه وسلم -إِ َل الْ ُم َ َّ
الََ " :ي
َّاس يَتَ بَايَعُو َن فَ َق َ
صلى ،فَ َرأَى الن َ
ُّجا ِر!" ,فَاستَجابوا لِرس ِ
ول هللاِ -صلى هللا عليه وسلمَ -وَرفَعُوا
َم أع َش َر الت َّ
ْ َ ُ َُ
ِ ِ
ارا ،إًَِّل
ال" :إِ َّن الت َّ
ص َارُه ْم إِلَْي ِه ،فَ َق َ
ار يُ أب َعثُو َن يَ أو َم الأقيَ َامة فُ َّج ا
ُّج َ
أ َْعنَاقَ ُه ْم َوأَبْ َ
ار",
ال" :إِ َّن الت َّ
ص َد َق" ,ويف رواية قَ َ
َم أن اتَّ َقى للاَ َوبَ َّر َو َ
ار ُه أم الأ ُف َّج ُ
ُّج َ
ول هللاِ
ِ
َّه أم
ي
ل
َو
أ
!
َح َّل هللاُ الْبَ ْي َع؟! ،قَ َ
فَ َقالُواًَّ :ي َر ُس َ
َ
ال" :بَلَى؛ َولَكن ُ
ْ
س قَ ْد أ َ
َ
َ
ُُيَ ِدثُو َن فَ يَ أك ِذبُو َنَ ،وَأُيلِ ُفو َن فَ يَأ ََثُو َن"(رواه احلاكم يف املستدرك وقالَ :ه َذا
ِ
يث ِ
يح ِْ
اإل ْسنَ ِاد َوََلْ ُُيَ ِر َجاهُ ،ورواه ابن حبان ,وصححه األلباين).
َحد ٌ َ
صح ُ
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أيها اإلخوة :وكفارة ذلك ما ُروي َع ْن قَ ْي ِ
س بْ ِن أَِِب َغَرَزةَ -رضي هللا عنه-
السم ِ
ِ ِ
ِ
قَ َ
اسَرةَ
يع ْاأل َْو َس َ
الُ :كنَّا َِبلْ َمدينَة نَبِ ُ
اق َونَْب تَاعُ َهاَ ،وُكنَّا نُ َسمي أَنْ ُف َسنَا َّ َ
ويس ِمينَا النَّاس ،فَخرج إِلَي نَا رس ُ ِ
ات يَ ْوم
ول هللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ذ َ
ُ ََ َ ْ َ ُ
َُ َ
وََْنن نَبِيع ِيف ُّ ِ
َح َس ُن ِِمَّا ُكنَّا نُ َس ِمي أَنْ ُف َسنَا بِِه،
السوق ,فَ َس َّماان َِب ْسم ُه َو أ ْ
َ ُ ُ
ضر ِ
الش أيطَا َن َو أِ
ُّجا ِر! إِ َّن َّ
ان الأبَ أي َع" ،ويف رواية:
الََ " :ي َم أع َش َر الت َّ
فَ َق َ
اْل أْثَ َأُي ُ َ
ِ
السو َق
ب" ،ويف رواية" :إِ َّن َه ِذهِ ُّ
ض ُرهُ ا أْلَلِ ُ
"إِ َّن َه َذا الأبَ أي َع َأُي ُ
ف َوالأ َكذ ُ
ِ
شوبوا ب ي ع ُكم ِِب َّ ِ
ِ
َي :اِ ْخلِطُوا( .رواه
ُُيَالطُ َها اللَّغأ ُو َوالأ َكذ ُ
ب ,فَ ُ ُ َ أ َ أ
لص َدقَة"؛ أ ْ
أمحد والرتمذي والنسائي وصححه األلباين).
َبرك هللا يل ولكم َبلقرآن والسنة ,وجعلنا من املهتدين ,وصلى هللا على
نبينا حممد.
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اخلطبة الثانية:
أيها اإلخوة :وِما ُّيحق بركةَ البي ِع ،ويوقع املسلم َبحلرام ،التسرت التجاري,
وقد عرفه النظام :بتمكني غري السعودي من العمل حلسابه اخلاص بواسطة
السعودي ،أو املستثمر األجنِب يف نشاط حمظور عليه ،س واءً ك ان ذلك عن
ط ريق استعمال امسه ،أو ترخيصه ،أو سجله التج اري ،أو ِبي طريق ة
أخرى.
وال جيوز للسعودي متكني غري السعودي من العمل حلسابه اخلاص يف أي
نشاط ،وِبية طريقة كانت ,وكذلك ال جيوز للمستثمر األجنِب متكني غري
السعودي من العمل حلسابه اخلاص ,وقد وضع املنظم لذلك عقوَبت
تعزيرية شديدة.
أيها اإلخوة :يعترب التسرت التجاري من املشكَلت اليت يواجهها اجملتمع؛
نظراً لآلاثر السيئة املرتتبة عليه ،وهلذه املشكلة أسباهبا ,منها :ضعف الوازع
الدين عند املتسرت ،والذي جيعل اإلنسان ال يبايل ِباله من أين اكتسبه؟,
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ووجود عائد مغر للمواطن املتسرت ،مع عدم مطالبته بعمل يقابل ذلك
العائد املادي؛ ِما حيفز املوظفني والطَلب والعاطلني الكسال يف اجملتمع
على هذا النوع من العقود اخلفية ,ومنها :أاننية املتسرت ،وتقدميه ملصلحته
اخلاصة على املصاحل العامة ,والسعي للثراء الفاحش من قبل بعض املوسرين
من خَلل إبرام العقود اخلفية.
وعلى أفراد اجملتمع الوعي خبطورة التسرت التجاري ،وآاثره الكبرية ،وأضراره
الشاملة على أمنهم االقتصادي ،واالجتماعي ،واألخَلقي ،والصحي،
وغريه ,وتربية اجليل على عدم احتقار بعض األعمال والتجارات املباحة،
وتقوية الوازع الدين يف نفوس الناشئة؛ ليكون رادعاً عن احلرام ,واإلبَلغ
عن حاالت التسرت التجاري بعد اكتشافها.
أيها اإلخوة :وقد صدرت فتوى هيئة كبار العلماء يف اململكة بتحرمي التسرت
التجاري؛ ملا فيه من غرر وخداع ,وخمالفة لتعليمات ويل األمر ،وكسب غري
مشروع للمال ،وكذلك خمالفتها لنظامي التسرت التجاري وغسل األموال؛
لذا وجب التحذير من اإلقدام عليها ,وإبَلغ اجلهات املختصة حال
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اكتشافها؛ امتثاالً ل َق ِ
َِّب -صلى هللا عليه وسلمَ " :-م أن غَ َّ
س
ول النِ ُّ
شنَا فَ لَأي َ
ِمنَّا"(رواه مسلم).
وكذلك أفتت اللجنة الدائمة لإلفتاء حبكم التسرت التجاري ,برائسة مساحة
الشيخ عبدالعزيز بن عبدهللا بن َبز -رمحه هللا -يف الفتوى رقم:
(َ )16316بلتحرمي.
السؤال :خياط مسلم طلب من أحد اإلخوة أن يقوم بكفالته ،على أن
يعطيه مبلغا كل شهر دون عناء من الكفيل ،سوى أخذ املبلغ املقطوع
مقابل الكفالة ،وإن اخلياط يتحمل كل مسؤولية حمل اخلياط والعمل ،فهل
جيوز أخذ األجر على ذلك؟.
اجلواب :ال جيوز ألحد أن يكفل شخصا أجنبيا يف مقابل أن يدفع له مبلغا
من املال؛ ألن هذا ُيالف نظام ويل األمر؛ وألنه أكل للمال َبلباطل ،وقد
قال هللا -تعال( :-وًَل ََتأ ُكلُوا أَموالَ ُكم ب ي نَ ُكم ِِبلأب ِ
اط ِل)[البقرة.]188:
أ َ أ َأ أ َ
َ
وَبهلل التوفيق ،وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم .توقيع اللجنة
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الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء .الرئيس :عبد العزيز بن عبد هللا بن َبز،
انئب الرئيس :عبد الرزاق عفيفي ،عضو :عبد هللا بن غدًّين ،عضو :صاحل
الفوزان ،عضو :عبد العزيز آل الشيخ ،عضو :بكر أبو زيد.
وقد سئل شيخنا حممد بن صاحل العثيمني -رمحه هللا -عن حكم استقدام
عامل وجتهيز حمل جتاري له ،وإعطائه احلرية يف ِمارسة النشاط ,مقابل مبلغ
مايل معني مثل ألف رًّيل يتم دفعه شهرًّيً ,سواء ربح احملل أو َل يربح.
يستقدم
قال الشيخ :احلكم يف هذا التحرمي ,يعن ال جيوز لإلنسان أن
َ
يتفق مع واحد من ِ
أهل هذا البلد على أن يتجر يف
عُماالً أو جتاراً ,أو أن َ
هذا الدكان ,ويعطيه كل شهر كذا وكذا ويكون بقية الربح له ،فإن هذا من
امليسر؛ ألنه قد يربح الدكان رحباً كثرياً وتكون النسبة اليت اتفقوا عليها قليلة
َبلنسبة إل الربح ،وقد ال يربح إال قليَلً فتكون النسبة كثرية ,وقد ال يربح
متضمن للقاعدة امليسرية ,وهي إما غامن
شيئاً أبداً وقد ُيسر ،فهذا العقد
ٌ
وإما غارم ,فَل حيل وال جيوز.

