
فال ُمِضلَّ له،  ه هللاُ نا، من يهدِ أعمالِ  نا ومن سيئاتِ أنفسِ  رورِ من شُ  ��ِ  ه، ونعوذُ ه ونستغفرُ ه ونستعينُ ، حنمدُ �ِ  احلمدُ 

.هه ورسـولُ أن حممًدا عبدُ  له، وأشهدُ  ريكَ ه ال شَ وحدَ  إال هللاُ  أن ال إلهَ  فال هاِدَي له، وأشهدُ  ومن ُيْضِللْ   

)الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا َهللا َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ َ� أَيـَُّها (  

ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع هللاَ * َ� أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا هللاَ َوُقوُلوا قـَْوالً َسِديًدا (

:أما بعد) .. َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما  

إذا رأيَت بالداً �ملوارِد الطَّبيعيِة غنيًَّة، ورأيَت يف ربوِعها الفقَر واجلوَع، ويرتُع يف أرِضها الِغشُّ والفساُد، 

.فاعلم أنَّ هناَك خلٌل يف التَّصرِف �ملاِل العامِ   

سلمَني يف آيٍة واحدٍة فقط، فعندما ذكَر هللاُ تعاىل الُغلوَل امسعوا إىل القرآِن وهو يضُع َحالًَّ 
ُ
 لضبِط ماِل امل

، قاَل ُسبحانَه َوَما َكاَن لَِنِيبٍّ : (وهو األخُذ من املاِل العاِم كاألخِذ من الغنائِم ومن بيِت املاِل بغِري وجِه حقٍّ

).اَمِة ُمثَّ تـَُوىفَّٰ ُكلُّ نـَْفٍس مَّا َكَسَبْت َوُهْم َال يُْظَلُمونَ َأن يـَُغلَّ َوَمن يـَْغُلْل َ�ِْت ِمبَا َغلَّ يـَْوَم اْلِقيَ   

:فجعَل احللَّ يف أمرينِ   

فكما أنَّ األنبياَء وهم املسؤلوَن عن بيِت ماِل املسلمَني ال ، )َما َكاَن لَِنِيبٍّ َأن يـَُغلَّ وَ (، هو القدوةُ : األول

 نبيََّه، هللاُ تعاىل فلنا فيهم قدوٌة حسنٌة كما أمرَ ، اختاَرهم هللاُ تعاىل لنبوتِه يَغلُّوَن وال تكوُن اخليانُة أبداً فيمن

ُ فَِبُهَداُهُم اقْـَتِدهْ : (فقالَ  ، فاحلفاُظ على املاِل العاِم يبدأُ من املسئولَني، فإذا حفظوا )أُولَِٰئَك الَِّذيَن َهَدى ا�َّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َرُسولُ لمَني، كما قاَل أنفَسهم من اخلوِض فيه، وعلموا أنَّه ماُل املس َما (: ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

َا َأَ� قَاِسٌم َأَضُع َحْيُث أُِمْرتُ  .، فإنَّك ستجُد األمانَة تسوُد الِبالدَ )أُْعِطيُكْم َوَال أَْمنَـُعُكْم، ِإمنَّ  

 
َّ
ُ َعْنهُ  طابَ اخلَ  بنِ  مرَ إىل عُ أرسلوها و  نائمَ خذوا الغَ أَ  ادسيةَ القَ  املسلمونَ  ا فتحَ مل  سرىكِ   جُ �َ  وفيها َرِضَي ا�َّ

رصَّعةُ 
ُ
 ه ساطُ وبِ  ،جلواهرِ � ومالبُسه امل

َ
ُ َعْنهُ  مرُ أى عُ ا رَ لمَّ فوالآللئ،  هبِ �لذَّ  نسوجُ امل ما  قدارَ مِ  َرِضَي ا�َّ

  موالٍ من أَ  إليهِ  صلَ وَ 
َ
ُ َعْنهُ  ه عليٌّ جابَ ، فأَ )مناءِ هذا ألُ وا وًما أدُّ قَ  إنَّ : (الَ وقَ  هللاَ  دَ ، محَِ دينةِ إىل امل  :َرِضَي ا�َّ

.)َتعواتْعَت لرَ ، ولو رَ رعيُتكَ  َففَت فعفَّتْ قد عَ  كَ إنَّ (  



َوَمن يـَْغُلْل َ�ِْت (، يوَم القيامةِ هو ختويُف النَّاِس بعذاِب اآلخرِة والَفضيحِة : األمُر الثَّاين يف معاجلِة الُغلولِ 

).اْلِقَياَمِة ُمثَّ تـَُوىفَّٰ ُكلُّ نـَْفٍس مَّا َكَسَبْت َوُهْم َال يُْظَلُمونَ ِمبَا َغلَّ يـَْوَم   

 ،عاىلتَ  ه هللاُ رمحَ  العزيزِ  عبدِ  بنِ  مرِ عُ  ديِّ يَ  بنيَ  وزنُ يُ  سكُ املِ  انَ لقد كَ امسعوا إىل هذا املوقِف العجيِب، 

 قالَ ؟، فَ إمنا هي رائحةٌ ، املؤمننيَ  � أمريَ : هصحابِ من أَ  له رجلٌ  فقالَ  ،ائحةُ ه الرَّ ىت ال ُتصيبُ ه حَ �نفِ  أخذُ فيَ 

َر َمنِ : (؟، وصدقْت املرأةُ همنه إال برائحتِ  ستفادُ وهل يُ : ه هللاُ رمحَ  ).اْلَقِويُّ اْألَِمنيُ  اْسَتْأَجْرتَ  ِإنَّ َخيـْ  

سلمَني من العبِث، وليعلموا أنَّ ف
ُ
من املاِل العاِم  األخذَ ينبغي للمسئولَني واملوظفَني أن ُحيافظوا على ماِل امل

يف حقيقِته سرقٌة ولكنَّها ليسْت كسائِر السَّرقاِت، ألنَّه مل يسرْق من شخٍص واحٍد بل سرَق من ماَل 

املسلمَني مجيعاً، ولذلَك �ِت مبا غلَّ يوَم القيامِة فضيحًة له أماَم املِأل ولريى اجلميُع أن هللاَ تعاىل يقتصُّ 

ُ َعْنهُ َعْن أيب ُهَريـَْرَة ائِن، السَّارِق اخلهذا هلم من   وسلَّمَ  ليهِ َصلَّى هللاُ عَ قاَم فينا َرُسوُل هللا  :قَالَ  َرِضَي ا�َّ

يُء يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى َرقـََبِتِه بَِعٌري َلُه :(ذاَت يـَْوٍم، َفذََكَر اْلُغُلوَل فـََعظََّمُه َوَعظََّم أَْمَرُه، ُمثَّ قَالَ 
ال أُْلِفَنيَّ َأَحدَُكْم جيَِ

ًئا: فَأَُقولُ  ،َ� َرُسوَل هللا َأِغْثِين : ُرَغاٌء يـَُقولُ  يُء يـَْوَم  ،ْغُتكَ َقْد أَبـْلَ  ،َال أَْمِلُك َلَك َشيـْ
َال أُْلِفَنيَّ َأَحدَُكْم جيَِ

ًئا: فَأَُقولُ  ،َ� َرُسوَل هللا َأِغْثِين : اْلِقَياَمِة َعَلى َرقـََبِتِه فـََرٌس لَُه َمحَْحَمٌة فـَيَـُقولُ  َال  ،َقْد أَبـَْلْغُتكَ  ،الَ أَْمِلُك َلَك َشيـْ

يُء يـَْوَم اْلِقَياَمِة عَ 
َال أَْمِلُك َلَك : فَأَُقولُ  ،َ� َرُسوَل هللا أَِغْثِين : َلى َرقـََبِتِه َشاٌة َهلَا ثـَُغاٌء يـَُقولُ أُْلِفَنيَّ َأَحدَُكْم جيَِ

ًئا يُء يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى َرقـََبِتِه نـَْفٌس َهلَا ِصَياٌح، فـَيَـُقولُ  ،َقْد أَبـَْلْغُتكَ  ،َشيـْ
َ� َرُسوَل هللا : الَ أُْلِفَنيَّ َأَحدَُكْم جيَِ

ًئا:فَأَُقولُ  ،ْثِين َأغِ  يُء يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى َرقـََبِتِه َصاِمتٌ  ،َقْد أَبـَْلْغُتكَ  ،َال أَْمِلُك َلَك َشيـْ
- َال أُْلِفَنيَّ َأَحدَُكْم جيَِ

ًئا َقْد أَبْـ : فَأَُقولُ ، َ� َرُسوَل هللا أَِغْثِين : ، فـَيَـُقولُ -ذهٌب وفضٌة وما ال صوَت له ).َلْغُتكَ َال أَْمِلُك َلَك َشيـْ  

حتاجَني، حما�ُة البعِض يف العطاِء ومنعُ  ،ومن مظاهِر العبِث �ملاِل العامِ 
ُ
 إىل عمرَ  سعيدٍ  بنُ  عنبسةُ  كتبَ   امل

 ندكَ ك الذي عِ الُ مَ  كنْ إن يَ  ،نبسةَ  عَ �: ه هللاُ رمحَ  مرُ إليه عُ  كتبَ ه، فَ لنفسِ  اجةً ه حَ سألُ يَ  العزيزِ  عبدِ  بنِ 

 عمدَ يف أن أَ  طمعُ تَ  يفَ كَ : ، � عنبسةَ ديداً راماً جَ إليه حَ  ضيفنَّ راماً فال تُ حَ  كنْ وإن يَ ، افيكَ الًال فهو كَ حَ 

من  وانظرْ  ،، واتق هللاَ ك غناءٌ يف مالِ  لكَ  ، فليكنْ املسلمنيَ  فقراءَ  عَ دَ وأَ  ،اجةٍ حَ  فأعطيه يف غريِ  هللاِ  الِ إىل مَ 

.اسبنيَ احلَ  سرعُ أَ  كَ اسبَ أن حيُ  بلَ قَ  كَ نفسَ  اسبْ ه، وحَ مجعتَ  أينَ   



 العزيزِ  عبدِ  بنُ  عمرُ  الشَّخصيِة، املصاحلِ يف  ومن مظاهِر العبِث �ملاِل العاِم، هو استغالُل األمالِك العامةِ 

، فلما انتهى يف اللَّيلِ  همابينَ  بشمعةٍ  وكانوا يستضيئونَ  ،املسلمنيَ  مورِ ه عن أُ دثُ حيُ  خذَ وأَ  الوالةِ  ه أحدُ جاءَ 

 ،الشمعةَ  فأطفأَ  ،انتظر: له عمرُ  قالَ  ،هعن أحوالِ  عمرَ  سألُ يَ  بدأَ  ،املسلمنيَ  عن أمورِ  الوايل من احلديثِ 

: مرُ عُ  فقالَ  ،؟معةَ الشَّ  طفأتْ ما أَ لِ  املؤمننيَ  � أمريَ : الَ الوايل وقَ  ، فتعجبَ دا لكَ ما بَ  اآلن اسألْ : له وقالَ 

 خربكَ أُ  فكيفَ  ،ايلسألين عن حَ فتَ  هم، وأما اآلنَ بنورِ  ستضيءَ أَ  نتَ وكُ  املسلمنيَ  حوالِ سألين عن أَ تَ  نتَ كُ 

).اْجَعْلِين َعَلى َخَزاِئِن اْألَْرِض ِإّينِ َحِفيٌظ َعِليمٌ : (، ورحَم هللاُ يوسَف حَني قالَ املسلمنيَ  الِ من مَ  وءٍ على ضَ   

االقتصاُد يف ، بل ينبغي هو اإلسراُف يف املاِل العاِم وصرِفه يف غِري حملِّهومن مظاهِر العبِث �ملاِل العاِم، 

من  املزيدَ  طلبُ يَ  العزيزِ  عبدِ  بنِ  لعمرَ  الوالةِ  حدُ أَ  تبَ كَ اإلنفاِق، مع احلفاِظ على اجلودِة يف املشاريِع،  

ه أن كرَ  أَ ك، فإّينِ سطرِ أَ  بنيَ  اربْ ، وقَ كَ تايب هذا فأدقَّ قلمَ ك كِ إذا جاءَ : ه عمرُ ، فأجابَ الكتابةِ  وورقِ  األقالمِ 

.ماهلِ مَ  ببيتِ  ضرَّ أَ  ولٍ قَ  ضلِ يف فَ  للمسلمنيَ  اجةَ به، وال حَ  نتفعونَ ما ال يَ  املسلمنيَ  من أموالِ  خرجَ أُ   

وكذلَك ينبغي لنا احملافظَة على املرافِق العامِة، من حدائَق وأنواٍر ومستشفياٍت ومدارَس ومساجَد وغريِها، 

سلمَني اليت ُحياسُب عليها العبُد يف 
ُ
.الدُّنيا واآلخرةِ فهي من أمواِل امل  

، قاَل عليه الصَّالُة والسَّالمُ قد ولذلَك ف سلمَني بغِري حقٍّ
ُ
إنَّ : (جاَء الوعيُد الشَّديُد فيمن خيوُض يف ماِل امل

 فيما شاَءْت نفُسه ِمن ماِل هللاِ  ُمتَخوضٍ  ُحلوٌة، َفمن أصابَه حبقِِّه بُورَِك لُه فيِه، وُربَّ  خِضرةٌ  هذا املالَ 

).ارُ لَيَس لُه يوَم القيامِة إالَّ النَّ ورسولِه،   

َ .. حىت ولو كاَن شيئاً يسرياً حقرياً 
ُ عليِه وسلََّم يوَم خيربَ  رجلٌ تُوّيفِ فذَكروا  ،من أصحاِب النَّيبِّ صلَّى ا�َّ

ُ عليِه وسلَّمَ  ْت وجوُه النَّاسِ  ،)صلُّوا على صاحِبكم: (فقالَ  ،لرسوِل ا�َِّ صلَّى ا�َّ إنَّ ( :فقالَ  ،لذِلك فتغريَّ

.ساِوي ِدرمهنيِ يُ  ال َيهودَ  رزِ خَ  فوجد� خرزًا من ،ففتَّشنا متاَعه ،)صاحَبكم غلَّ يف سبيِل ا�َِّ   

ويل هذا قَ  أقولُ  ،احلكيمِ  والذكرِ  ، ونفعين وإ�كم مبا فيه من اآل�تِ العظيمِ  يل ولكم يف القرآنِ  هللاُ  �ركَ 

.حيمُ الرَّ  فورُ ه هو الغَ فاستغفروه إنَّ  نبٍ ذَ  من كلِّ  املسلمنيَ  ، يل ولكم ولسائرِ ليلَ اجلَ  العظيمَ  هللاَ  ستغفرُ أو   



ما  كمُ ، حيَ احلميدُ  الغينُ  إال هللاُ  أن ال إلهَ  شهدُ ه، وأَ كلُّ   ك اخلريُ ه، وبيدِ كلُّ   ه، ولك امللكُ كلُّ   احلمدُ  لكَ  اللهمَّ 

:، أما بعدابعنيَ ه والتَّ ه وصحبِ وعلى آلِ  عليهِ  لمَ وسَ  صلى هللاُ ه، ورسولُ  هللاِ  عبدُ  نا دمحماً أن نبيَّ  ، وأشهدُ ريدُ يُ   

فإنَّ من أعظِم الوسائِل يف احلفاِظ على املاِل العاِم، هو توليُة الناَّصِح الصَّادِق، األمِني الشَّريِف، كما قاَل 

َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اْألَِمنيُ : (تعاىل .ختصُّصِه وإدارتِه، أمٌني يف ديِنه وأخالِقه، قويٌّ يف )ِإنَّ َخيـْ  

ُهَما ا�َِّ ْبِن َعْمرٍو َعْبدُ يَقوُل  ُ َعنـْ َراءُ : (مسَِْعُت َرُسوَل ا�َِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ : َرِضَي ا�َّ  َما أَقـَلَِّت اْلَغبـْ

ا ، )ِمْن َرُجٍل َأْصَدَق َهلَْجًة ِمْن َأِيب َذرٍّ  ،-أي السَّماءُ - ، َوَال َأظَلَِّت اخلَْْضَراءُ -أي األرضُ -
َّ
ومع ذلَك مل

، أال َتْستَـْعِمُلِين : إىل النَّيبِّ صلى هللاُ عليه وسلَم وقاَل له أتى ، -أي جتعلين عامالً على وِاليةٍ - � َرُسوَل ا�َِّ

ِإنـََّها  َوِإّينِ ُأِحبُّ لك ما ُأِحبُّ لِنَـْفِسي، َضِعيٌف،� َأَ� َذرٍّ ِإنََّك (: ه على َمْنِكِيب، ُمثَّ قالَفَضَرَب بيدِ : قال

).ايهَ فِ  ليهِ إال من َأَخَذَها ِحبَقَِّها َوأَدَّى الذي عَ  ،اْلِقَياَمِة ِخْزٌي َوَنَداَمةٌ  َوِإنـََّها يومَ  أََمانَةٌ   

 حدَ أَ  أنَّ  َرِضَي هللاُ َعنهُ  اروقَ الفَ  مرُ عُ بلَغ  ..ينبغي لوالِة األمِر استعماَل من َظهَر منه ِفسٌق وُجموٌن وال 

:وهي ،دالةِ يف العَ  قدحُ فيها ما يَ  عرِ بياً� من الشِّ أَ  الَ ي قَ دِّ عَ  بنُ  عمانُ وهو النُّ ، همالِ عُ   

نتمِ وحَ  جاجٍ ُيسَقى يف زُ  مبِيسانَ *** ها ليلَ حَ  أنَّ  سناءِ احلَ  َمن ُمْبِلغِ   

  �ألصغرِ سقين وال تُ *** اسقين  دماين فباألكربِ نَ  نتَ إذا كُ 
ُ
مِ تثلِّ امل  

املتهدمِ  وسقِ نادُمنا يف اجلَ تَ *** سوؤه يَ  املؤمننيَ  أمريَ  لعلَّ   

حىت  ،يايفالفَ  قطعُ يَ  الرجلُ  فجاءَ  ،هعزلَ و  ،ين ذلكاءَ سَ  ك، وقد وهللاِ ه قد بلغين ِشعرُ إنَّ : مرُ إليه عُ  فكتبَ 

 عرٍ شِ  ضلُ ين فَ مِ  ذلكَ  ا كانَ إمنَّ  ،اخلمرَ  ربتُ ما فعلُتها، وما شَ  ، وهللاِ املؤمننيَ  � أمريَ : الَ وقَ  مرَ اء إىل عُ جَ 

* أَملَْ تـََر أَنـَُّهْم ِيف ُكلِّ َواٍد َيِهيُموَن * َوالشَُّعَراُء يـَتَِّبُعُهُم اْلَغاُووَن : (قولُ عاىل يَ تَ  ، وهللاُ حاديثَ أَ  ردُ عين جمُ قط، يَ فَ 

).أبًدا مارةً ال تَِلَنيَّ يل إِ  وهللاِ  ادقًا، ولكنْ صَ  كَ ظنُّ  ألَ إّينِ : (عمرُ  لهُ  قالَ ف ،)َوأَنـَُّهْم يـَُقوُلوَن َما َال يـَْفَعُلونَ   

 رَّ هم شَ واكفِ  ،هميارَ خِ  ولِّ على املسلمنيَ  قاك، اللهمَّ ك واتَّ افَ ك فيمن خَ �، واجعل واليتَ أمورِ  � وأصلح والةَ آمنا يف دورِ  اللهمَّ 

، املسلمنيَ  أصِلح أوضاَعنا وأوضاعَ  اللهمَّ ، واإلكرامِ  الية، � ذا اجلاللِ عليهم وِ  سادِ والفَ  رِ الشَّ  ال جتعل ألهلِ  للهمَّ ، اهمأشرارِ 

سلمنيَ  �اللهم اجعل بالدَ ، واإلكرامِ  اللهم � ذا اجلاللِ ، املسلمنيَ  بالدِ  يف رُبوعِ  واالستقرارَ  حقِّق األمنَ 
ُ
حمفوظًة  وبالَد امل

.العاملنيَ  ربِّ  �ِ  دعوا� أن احلمدُ  وآخرُ ، اذكروا هللا ذكرًا كثريًا، وسبُِّحوه ُبكرًة وأصيالً عباَد ِهللا ، إنَّك حفيٌظ عليمٌ ك، حبفظِ   




