عنوان الخطبة :تبادل المنافع

لفضيلة الشيخ د  :صالح بن حميد

في المسجد الحرامٕٖٓٔٗٔ/ٚ/ىـ

الخطبة األولى :
الحمد هلل  ..الحمد هلل عنده خزائن السموات واألرض وبيده مفاتيح الفرج  ،أحمده حمداً كثيراً طيباً مباركا فيو

عدد ما ذرأ وبرأ وعدد ما على ىذا الكون درج ..

وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو  ..قامت على وحدانيتو البراىين والحجج  ،وأشهد أن سيدنا ونبينا
محمداً عبد اهلل ورسولو  ..جاء بالحنيفية السمحة فليس في ىذا الدين حرج  ،صلى اهلل وسلم وبارك عليو وعلى
آلو الطيبين الطاىرين وأصحابو الغر الميامين  ..نشروا أعالم الملة وفدوا ىذا الدين بالمهج  ،والتابعين ومن
تبعهم بإحسان ممن صلى وصام وأدى زكاة مالو وحج  ،وسلم تسليماً كثيراً .
َواتَّـ ُقواْ يَـ ْوماً

أما بعد  :فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى اهلل – عز وجل – فاتقوا اهلل – رحمكم اهلل – :
تُـ ْر َجعُو َن فِ ِيو إِلَى الل ِّو  ( ...سورة البقرةٔ. ) ٕٛ
لم يتعظ من أحسن الظن باأليام  ،والحر يكفيو المالم  ،واأللم محمود إذا كان طريقاً إلى لعافية  ..والصحة
مذمومة إذا كانت سبيال إلى العلة  ،كم من لذة ساعة أورثت غماً طويال  ،ال ينفع االعتبار إذا أدارت المنون

رحاىا  ،ومن اطمأن إلى السالمة فليتذكر العطب  ..ومن طاب لو األمن فليتذكر في المخاوف  :أ ََّم ْن ُى َو
ِ
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ين َال يَـ ْعلَ ُمو َن
قَانِ ٌ
ين يَـ ْعلَ ُمو َن َوالذ َ
ت آنَاء الل ْي ِل َساجداً َوقَائماً يَ ْح َذ ُر ْاْلخ َرَة َويَـ ْر ُجو َر ْح َم َة َربِّو قُ ْل َى ْل يَ ْستَ ِوي الذ َ
إِنَّ َما يَـتَ َذ َّكر أ ُْولُوا ْاألَلْبَ ِ
اب ( سورة الزمر . ) ٜ
ُ

أيها المسلمون  :قضت سنة اهلل – عز شأنو – أن اإلنسان ال يستقل في تدبير معاشو وتحصيل حاجاتو  ،بل ىو
محتاج إلى إخوانو وإخوانو محتاجون إليو في عمرانهم ومعاشهم وسائر شئونهم  ،وحاجاتهم جميعا تتوفر بتعاونهم
وبذل جهودىم وإتقانهم أعمالهم وإجادتهم صنائعهم وتدبير تجارتهم وحسن تصرفاتهم ..
وحياة الناس ال تقوم إال بالعدل والرحمة واإلحسان ؛ فالعدل واجب في جميع األحوال والظلم ال يباح بحال ،
والعدل أصل الصالح والظلم جرثومة الفساد  ..تقوم بذلك مصالح العباد في المعاش والمعاد  ،ومن أجل ىذا
فقد نظم الشرع المطهر للناس ما يكفل الحياة الطيبة والعيش الكريم .

-1 -

عنوان الخطبة :تبادل المنافع

لفضيلة الشيخ د  :صالح بن حميد

في المسجد الحرامٕٖٓٔٗٔ/ٚ/ىـ

معاشر ا لمسلمين  :ومن أىم الميادين التي يتجلي فيها ذلك كلو ميادين تبادل المنافع والمعاوضات والعقود
والمعامالت مما ال يستغني بو الناس في مهنهم وحرفهم ومكاسبهم وتدبير معاشهم  ،والتجارات والمعامالت
والمبايعات والمنتجات والمصنوعات فيها أبواب عظيمة من أبواب الظلم والتظالم وأكل أموال الناس بالباطل ،
ومن أجل ىذا كان منع الظلم فيها وتحريمو من أعظم مقاصد الشريعة فالتجار فجار إال من بر وصدق ..
وقد قال أىل العلم  " :ترك الناس يجرون في بيعاتهم ومعامالتهم على ما يريدون يؤدي إلى اإلضرار بمصالح
العامة وحقوق اْلخرين " ..
فترى ىذ ا يزيد في السعر بغير ضابط وذاك يحتكر من غير رادع واْلخر يعبث بالصفات والشروط من غير وازع،
ويقع الناس في الشطط والتظالم فيفشو الغش والغبن الفاحش والتدليس والميسر والقمار والربا والغرر والمغاالة
في األسعار مما يوقع في العداوة والبغضاء ؛ وينشر التزوير والفحشاء ويثير النزاع والخصومات ويغرس الحقد
والضغينة ويوقع في الحرج والمشقة .
عباد اهلل :
إذا كان األمر كذلك فإن حماية الناس من التظالم وفساد البضائع ونقصها وضبط أسعارىا وتنظيم العقود
وشروطها مسئولية الجميع  ..من التاجر والصانع والمشتري والمستهلك والوسيط والسمسار والدولة وأجهزتها .
إن من أعظم أسباب الصالح واإلصالح معرفة الحقوق والمحافظة عليها والمسئوليات والقيام بها  ..من صالح
المجتمع وصالح المال وصالح االقتصاد وصالح النفوس وتحقيق الرضا والطمأنينة واألمن النفسي واالجتماعي
والعيش الكريم ..
الجميع يساعد الجميع  ..والجميع يراقب الجميع  ..والكل يحفظ الكل في حضوره وفي غيبتو .
معاشر األحبة  :أما المشتري والمستفيد والمستهلك فمن مسئوليتو ترشيد تصرفاتو في اإلنفاق وفي شراء ما
يحتاجو  ،فمن اشترى ما ال يحتاج فقد تعدى على حقوق نفسو  ،ومن مسئوليتو أن يحسن جمع المال ويرتب
سط َْها
صرفو ويحسن تدبير معاشو مسترشداً بقول اهلل – عز شأنو َ : -والَ تَ ْج َع ْل يَ َد َك َم ْغلُولَةً إِلَى عُنُ ِق َ
ك َوالَ تَـ ْب ُ
ِ
َّ ِ
ين إِ َذا أَن َف ُقوا لَ ْم
سوراً ( سورة اإلسراء ، ) ٕٜوقولو  -عز شأنو َ : -والذ َ
ُك َّل الْبَ ْسط فَـتَـ ْقعُ َد َملُوماً َّم ْح ُ
ك قَـ َواماً ( سورة الفرقان  ، ) ٙٚوقولو  -سبحانو  : -ليُ ِنف ْق ذُو َس َع ٍة ِّمن
يُ ْس ِرفُوا َولَ ْم يَـ ْقتُـ ُروا َوَكا َن بَـ ْي َن َذلِ َ
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اىا َسيَ ْج َع ُل اللَّوُ بَـ ْع َد عُ ْس ٍر يُ ْسراً
َس َعتِ ِو َوَمن قُ ِد َر َعلَْي ِو ِرْزقُوُ فَـلْيُ ِنف ْق ِم َّما آتَاهُ اللَّوُ َال يُ َكلِّ ُ
ف اللَّوُ نَـ ْفساً إَِّال َما آتَ َ
سورة الطالق. ) ٚ

(

ومن الترشيد أن تدرك األسرة أن التسوق حاجة تقدر بقدرىا وليس متعة أو نزىة  ..وإن وجد فيو شيء من متعة
أو نزىة ..
وفي ىذا يجب أن يحفظ المسلم وقتو ومالو فال يضيعو في التسكع في األسواق ويصرفو فيما نفعو قليل أو ما ال
نفع فيو وال حاجة إليو  ،ومن مسئوليتو أن ينظر في السلع وأسعارىا وأوصافها وسالمتها وصالحيتها ومصدرىا
وكل ما يعود عليو بالنفع والطمأنينة وحسن التصرف وحسن االختيار  ،وليكن صاحب الحاجة على درجة من
اليقظة والتنبو واإلدراك ليعرف ما ينبغي معرفتو  ..فال ينساق وراء اإلغراءات اإلعالنية والتزويقات التسويقية .
إن من حق المستهلك الحصول على احتياجاتو ومطالبو العادلة غير المسرفة وال المنقوصة وحق فرص االختيار
وسالمة السلع والمنتجات  ،ومما يلحظ أن بعضهم مقصر في معرفة حقوقو وطرق تحقيقها وحمايتها والمطالبة
بها  ،ومن ىنا فإن من مسئوليتو أن يتعاون مع الجهات المسئولة عامة أو خاصة لمعرفة حقوقو ومنع ما ينقصها أو
يمنعها أو يضرىا .
معاشر األحبة  :أما التاجر الصدوق والصانع األمين فال يقدمان على غمط حقوق إخوانهم من المشترين
والمستفيدين ..
على التاجر وإخوانو من الباعة والصناع والمنتجين أن يعلموا أن حفظ حقوق الناس في معاشهم ىو رفق للجميع
في كسب حالل وربح حالل وعالقات بين الجميع طيبة شعارىا الحب والمودة ودثارىا الصدق واإلخالص ..
على التاجر والمعلن والسمسار والمسوق وأرباب الصنائع مراقبة اهلل وخشيتو والتزام الصدق والبر فيما يقدمونو
والص ِّد ِيقين والش ِ
والصالِ ِحين " رواه ابن ماجة بسند حسن ،
للناس ؛ فـ "
هداء َّ
التاجر َّ
مع النَّبِين ِّ
الص ُدو ُق يُ ْح َ
ش ُر َ
ُ
ِ
ت بـركةُ ِ
و" البيِّـع ِ
ِِ
ِ
بيع ِه َما "
ان بالخيَا ِر َما لم َّ
يتفرقا  ..فإ ْن َ
َ
ص َدقَا وبَـيَّـنَا بُور َك لهما في بيعه َما  ،وإ ْن َك َذبَا َوَكتَ َما ُمح َق ْ َ َ
متفق عليو .
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يجب إعطاء المعلومات الصحيحة المفصلة عن البضائع والمنتجات  ،وكل ما يضمن السالمة والصحة والمنفعة
ويجنب الضرر والظلم والمغاالة في األسعار ..
يجب اجتناب كل ما فيو تضييق على الناس في معاشهم  ،ويجب اجتناب االنتهاز الظالم للفرص واالبتزاز في
األموال والحقوق ..
إن نهج شرعنا في ذلك ظاىر في حفظ حقوق الناس وضبط األسعار وترك الحرية للناس في االختيار والنظر
والفحص ؛ فقد " نهى نبينا محمد  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -عن ِّ
السلَع
تلقي البيُوع وتلَ ِّقي الركبَان وتَـلَقي ِّ
فم ْن َّ
تلقاهُ فا ْش َترى منو فإذا أتى
حتى يُهبَ َ
ط بها في ْ
األس َواق " متفق عليو  ،ولفظ مسلم  " :ال تلَ َّق ْوا الجالب ؛ َ
الس ِ
وق فهو بالخيَار "  ،والمراد بالركبان كل سلعة قادمة بأي وسيلة من البر أو البحر أو الجو  ..كل
سي َدهُ في َّ
ذلك مراعاة لمصلحة الجالب وأىل البلد ..
ِ
بالجذام واإلفْالس " أخرجو ابن ماجة  ،قال المنذري  " :وإسناده
ضربَو اهلل
طعام ُهم َ
وم ْن ْ
احت َك َر على المسلمين َ
" َ
جيد متصل  ،ورواتو ثقات " .
فالجالب مرزوق والمحتكر ملعون  ،ولو تبصر ىذا المحتكر وىو يتربص السوء بالناس ينتظر شدة حاجتهم
ليسوق بضاعتو  ..لو تبصر في نفسو كم فيو من الغلظة والقسوة والظلم لنفسو وإلخوانو  ..يختزن ما عنده
ويحبسو ليتربص الغالء في أقوات إخوانو وحاجاتهم ؛ فكسبو حرام وعملو حرام .
ناىيكم بأنواع الغبن والتدليس والغش والعيب في السلع  ،وفي الحديث  " :من َّ
س منَّا "  ،وفي رواية :
غشنا ْ
فلي َ

غش فليس منا " ..
"م ْن َّ
َ

مال ِ
أخيو بغي ِر
والغش يكون في النوع وفي العدد وفي الوزن وفي الصفات وفي المصدر  " ..بِ َم يأخ ُذ أح ُد ُك ْم َ
لم حرام  :دمو ومالُو ِ
ِ
ضو" ..
حق؟!" أخرجو مسلم  " ،كل
وع ْر ُ
ُُ ُ
المسلم على ْ
المس ِ َ َ
الغش بأنواعو وألوانو سواد في القلوب وعبوس في الوجوه وحرمة في المكاسب .

أيها اإلخوة المسلمون  :أما الدولة المسلمة فمن مسئولياتها أن تسعى في إيجاد القواعد والتنظيمات واألحكام
التي ينال فيها الجميع حقوقهم والقيام بمسئولياتهم  ،وتحفظ التماسك االجتماعي والترابط المجتمعي وانتشار
العدل والبر والمرحمة  ،وتمنع أسباب الغش واالحتكار والتالعب في األسعار  ،وتحفظ على الناس سالمتهم
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وصحتهم ومنافعهم والعناية بمرافق األسواق وطرق المعاش في المآكل والمشارب والمالبس واألدوية والمراكب
؛ فتكون البضائع والمنتجات والمصنوعات سليمة آمنة غير ضارة مضبوطة في أسعارىا وصناعاتها وإنتاجها .
على الدولة أن تبصر المحتاج بطرق التصرف والتدبير السليم وتهيئة الظروف واألسباب ليحصل صاحب الحاجة
على حاجتو ؛ وال سيما الضروري منها من القوت والكساء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم ..
كما عليها حماية الناس واألسواق من الغش والتضليل وحفظ حقوقهم في رد السلعة الرديئة وإصالح ما يمكن
إصالحو حسب ما تقتضيو قواعد الشرع والسياسات العادلة في الدولة المسلمة ..
كما ينبغي إرشاد الناس وتوعيتهم بحقوقهم وإمدادىم بالمعلومات وتثقيفهم  ،ومساعدتهم في حسن االختيار
وطرق االنتفاع ووسائل الحفظ والصيانة  ،وإبعادىم عن المخاطر والمضار  ،وحمايتهم من االستغالل ومكافحة
الغش وفساد السلع ..
وكف كل من يريد أن يتجاوز األنظمة أو االحتيال عليها أو االلتفاف على ما تتخذ الدولة من إجراءات تحفظ بها
حقوق الناس  ،مع ما يجب من وضع الجزاءات الرادعة والعقوبات الزاجرة ..
فقوة السلطان تعدل زيغ المنحرف وترد سلوك المتجاوز ليُح َفظ الناس من أن تنالهم أيدي ذوي الطمع والشجع

؛ فيؤدب الحاكم من سلك غير سبيل المؤمنين وحارب الناس في أرزاقهم وضارىم في معاشهم  ،ويتخذ الحاكم
من الوسائل المشروعة ما يحمي الفرد والمجتمع ويرفع ضرر االحتكار والمغاالة ووسائل الغش والتدليس .
وبعد  ،فإن من تنكب الحق ومال إلى البغي وغلبو الطمع وصار الغش تعاملو وقصد أكل اموال الناس والتضييق
عليهم فباب اهلل أوسع وحكمو أردع  ،وإمام المسلمين لو بالمرصاد  ،وإن ربك لشديد العقاب ..
َّ ِ
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم  ،بسم اهلل الرحمن الرحيم  :ويل لِّل ِ
ين إِذَا ا ْكتَالُواْ َعلَى الن ِ
َّاس
َْ ٌ ُ
ين* الذ َ
ْمطَِّفف َ
ٍ
ِ
ِ
ب
َّاس لَِر ِّ
وى ْم يُ ْخ ِس ُرو َن* أ ََال يَظُن أُولَئِ َ
وى ْم أَو َّوَزنُ ُ
يَ ْستَـ ْوفُو َن* َوإِذَا َكالُ ُ
ك أَنـَّ ُهم َّم ْبـعُوثُو َن* ليَـ ْوم َعظ ٍيم* يَـ ْو َم يَـ ُق ُ
وم الن ُ
ِ
ين* ( سورة المطففين ٔ– . ) ٙ
ال َْعالَم َ
نفعني اهلل وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد  -صلى اهلل عليو وسلم – .
وأقول قولي ىذا  ،وأستغفر اهلل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة ؛ فاستغفروه إنو ىو الغفور
الرحيم.
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الخطبة الثانية :
الحمد هلل  ..الحمد هلل ذي العزة والجالل والجبروت واالقتدار  ،أحمده  -سبحانو  -وىو الواحد القهار ،
وأشكره على جزيل إنعامو وفضلو المدرار ..
وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ال إلو إال ىو العزيز الغفار  ،وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد اهلل
ورسولو الرسول المجتبى والرسول المختار  ،صلى اهلل وسلم وبارك عليو وعلى آلو األبرار وأصحابو األخيار ،
والتابعين ومن تبعهم بإحسان وعلى نهج الهدى اقتفى وسار  ،وسلم تسليما كثيرا .
أما بعد ..
فإن لنظام الحسبة الشامل ومنهج االحتساب في ديننا دورا ال ينكر  :مساعدة مراقبة ومحاسبة  ،وديوان الحسبة
أحد دواوين اإلسالمية  ،وىو في العصر الحاضر قد يكون من خالل جمعيات تنشئها الدولة وتأذن بها  ..تراقب
الجميع التاجر والمستهلك والمسئول ؛ فهي مؤتمنة على حقوق الجميع في أسلوب متوازن وسبي آمن يحقق
العدل وحسن األداء وإجادة العمل وجودة المصنوع وحفظ النفوس واألوقات في عيش كريم وحاجات متوفرة .
وبعد  -حفظكم اهلل  -فليست الحياة صراعا بين أصحاب الحاجات وأرباب األعمال والصنائع والمسئوليات ،
وليست نهبا للحقوق وال غمضا لالستحقاقات  ..فما ذلكم إال حياة السباع في أدغال الغاب وسبيل الشيطان
الش ْيطَا ُن أَن ي ِ
َّ
وأىل األىواء َ ... :ويُ ِري ُد َّ
الش ْيطَا ُن يَِع ُد ُك ُم الْ َف ْق َر
ضالَالً بَِعيداً ( سورة النساءٓ، ) ٙ
ضلَّ ُه ْم َ
ُ
ِ ِ
يم ( سورة البقرة. ) ٕٙٛ
شاء َواللّوُ يَ ِع ُد ُكم َّمغْ ِف َرًة ِّم ْنوُ َوفَ ْ
َويَأ ُْم ُرُكم بِالْ َف ْح َ
ضالً َواللّوُ َواس ٌع َعل ٌ
ومن أجل ىذا فإن حماية الناس من اضطراب األسعار وفساد البضائع واالطمئنان على صالحها ونفعها ىي
مسئولية الجميع  :البائع والمشتري والصانع والسمسار والدولة وأجهزتها  ،تعاون كريم وسعي حميد يحفظ توازن
السوق ويحفظ للجميع الحقوق ؛ فال يبيع بعضهم على بيع بعض وال يسوم المسلم على سوم أخيو وال يخطب
على خطبتو .
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المسلم  ..ال يظِْلمو وال يَ ْخ ُذلو وال
أال فاتقوا اهلل  -رحمكم اهلل  -وكونوا عباد اهلل إخوانا  ،فـ "
المسلم ُ
أخو ْ
ُ
الش ِري َكين ما لم ي ُخن أح ُدىما ص ِ
ي ِ
ث َّ
احبَو " .
حقره "  ،وربكم يقول في الحديث القدسي  " :أنَا ثالِ ُ
َ َ ْ َ َُ َ
َ
ىذا  ،وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول اهلل ؛ فقد أمركم بذلك ربكم في
ِ
صلو َن َعلَى النَّبِ ِّي يَا أَيـ َها
محكم تنزيلو  ..فقال  -وىو الصادق في قيلو  -قوال كريما  :إِ َّن اللَّوَ َوَم َالئ َكتَوُ يُ َ
َّ ِ
صلوا َعلَْي ِو َو َسلِّ ُموا تَ ْسلِيماً ( سورة األحزاب. ) ٘ٙ
آمنُوا َ
ين َ
الذ َ
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى  ،وعلى آلو الطيبين
الطاىرين  ،وعلى أزواجو أمهات المؤمنين  ،وارض اللهم عن الخلفاء األربعة الراشدين  -أبي بك ٍر وعمر وعثمان
وعلي  -وعن الصحابة أجمعين  ،والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين  ،وعنا معهم بعفوك وجودك
وإحسانك يا أكرم األكرمين .
اللهم أعز اإلسالم والمسلمين  ..اللهم أعز اإلسالم والمسلمين  ..اللهم أعز اإلسالم والمسلمين  ،وأذل الشرك
والمشركين  ،واخذل الطغاة والمالحدة وسائر أعداء الملة والدين .
اللهم آمنا في أوطاننا  ..اللهم آمنا في أوطاننا  ،وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا  ،واجعل اللهم واليتنا فيمن خافك
واتقاك واتبع رضاك يارب العالمين .
اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك  ،وأعزه بطاعتك ِ ،
وأعل بو كلمتك  ،واجعلو نصرة لإلسالم والمسلمين ،
واجمع بو كلمة المسلمين على الحق والهدى يارب العالمين .
اللهم وفقو ونائبيو وإخوانو وأعوانو لما تحب وترضى  ،وخذ بنواصيهم للبر والتقوى .
اللهم وفق والة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد  -صلى اهلل عليو وسلم  -واجعلهم رحمة
لعبادك المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق والهدى يارب العالمين .
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اهلل وأبرم ألمة اإلسالم أمر رشد  ..يعز في أىل الطاعة ويهدى فيو أىل المعصية  ،ويؤمر فيو بالمعروف وينهى فيو
عن المنكر إنك على كل شيء قدير .
اللهم أصلح لنا ديننا الذي ىو عصمة أمرنا  ،وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا  ،وأصلح لنا آخرتنا التي إليها
معادنا  ،واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر  ،وأصلح لنا عاقبتنا في األمور كلها ،
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب اْلخرة .
اللهم من أرادنا وأراد ديننا وديارنا وأمننا وأمتنا ووالة أمورنا وعلماءنا واجتماع كلمتنا بسوء  ..اللهم فأشغلو بنفسو
واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليو يارب العالمين .
اللهم عليك باليهود الغاصبين  ،اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين فإنهم ال يعجزونك  ،اللهم أنزل بهم
بأسك الذي ال يرد عن القوم المجرمين  ،اللهم إنا ندرأ بك في نحورىم ونعوذ بك من شرورىم .
اللهم وفقنا للتوبة واإلنابة وافتح لنا أبواب القبول واإلجابة .
اللهم تقبل طاعاتنا ودعاءنا  ،ووسع أعمالنا  ،وكفر عنا سيئاتنا  ،وتب علينا  ،واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين
.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اْلخرة حسنة وقنا عذب النار .
سبحان ربك رب العزة عما يصفون  ،وسالم على المرسلين  ،والحمد هلل رب العالمين .

-8 -

