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قضايا التجديد

المال هو عصب الحياة وزينتها، فبدونه ال تستقيم الحياة، وال يشعر اإلنسان معها 
بمتعة وال لذة، وقد بين ذلك ربنا في كتابه الكريم، فقال تعالى:

) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ(
)الكهف: 46(

 ولمنزل�ة المال من النفس قدمه الله في اآلية 
على البنين وهم فلذات األكباد وحبات القلوب.
ويقول سبحانه وتعالى –أيًضا- معظًما 

من شأن المال واألوالد ومحذًرا من إغراءاتهما: 

)ڱ ں ں ڻڻ (
)التغابن: 15(

 أي: أنهم�ا من ابتالءات الل�ه بالخير فليحذر 
اإلنس�ان من اس�تدراج الله له حينم�ا ينعم عليه 

بهاتين النعمتين.
وألن المال هو عصب الحياة، وعمادها المتين 
الذي تنهض عليه وتقوم؛ فإنه إن كان طيبًا، بأن 
تم اكتسابه من حالل وإنفاقه في حالل صلحت 
معه الحياة واس�تقامت، وع�اش الناس في رغد 
�ت عبادتهم لخالقهم  من العي�ش موفور، وصحَّ
وتقبلها منهم، وإن فس�د المال بالكسب الحرام 

بكل أش�كاله وألوانه فس�دت الحي�اة واكفهرت، 
وع�اش المجتمع في ضنك م�ن العيش، وضيق 
م�ن الرزق، وحبط كل عمل صالح؛ ألن الله طيب 
ال يقب�ل إال ما كان حالاًل طيبًا، قال رس�ول ملسو هيلع هللا ىلص: 
».... إِنَّ الل�َه َطيٌِّب اَل يَْقبَُل إاِلَّ َطيِّبًا، َوإِنَّ اللَه أََمَر 

الُْمْؤِمِنيَن ِبَما أََمَر ِبِه الُْمْرَسِليَن، َفَقاَل:

ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   (
ہ ھ ھ ھ(

)المؤمنون: 51()1(.
وخطاب الله للرس�ل في هذه اآلية هو خطاب 
تش�ريف وتكريم لهم ألنهم ال يأكل�ون إال طيبًا، 
وف�ي ح�ق أتباعهم أم�ر وتكليف، وم�ن البالغة 

)*( عميد كلية اإلعالم – بنين - جامعة األزهر.
))) اأخرجه م�ض���لم من حديث اأبي هريرة –ر�ض���ي اهلل عنه- برقم: 

.((0(5(

 أ.د.  غانم السعيد)*(

الكسب الحرام وخطره
على الفرد والمجتمع
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القرآني�ة في ه�ذه اآلية أن الل�ه حينما قدم األمر 
ب�أكل الحالل على العمل الصالح، أراد أن ينبهنا 
إلى أن ش�رط قبول أي عمل صالح، أن يس�بقه 

األكل من الحالل الطيب.
وفي آية أخرى يأمرنا الله -سبحانه وتعالى- 
بأن نحرص أش�د الحرص عل�ى تحري الحالل 
فيما نأكل، وأن ال ننس�اق وراء الشيطان، ونتبع 
خطواته التي س�توصل في النهاي�ة إلى الغواية 

والضالل، ثم الهالك والضياع، قال تعالى:

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې   (
وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ(  

)البقرة : 168(.
وفي ه�ذا المعنى يقول يوس�ف بن أس�باط 
-رحم�ه الل�ه-: »إذا تعبد الش�اب يق�ول إبليس 
ألعوان�ه: انظ�روا م�ن أي�ن مطعمه؟ ف�إن كان 
مطعمه مطعم س�وء قال : دعوه ال تش�تغلوا به، 

دعوه يجتهد وينصب فقد كفاكم نفسه«))(.
وق�د حذر رس�ول الل�ه ملسو هيلع هللا ىلص األمة م�ن زمان 
ستتغير فيه أحوالها، وتتبدل أخالقها، ويضعف 
دينها، وتفس�د في�ه ضمائ�ر الن�اس وذممهم، 
ويتكالبون فيه على جمع المال، وحينئذ ال يبالي 
المرء م�ن أين أصاب المال، أم�ن الحالل أم من 
الح�رام؟ فلم يع�د العبد يهت�م بالوس�يلة التي 
يكتسب بها المال، وال المصدر الذي يأخذه منه، 
فيقولملسو هيلع هللا ىلص : »يَأِْت�ي َعلَى النَّاِس َزَم�اٌن، الَ يُبَاِلي 
الَمْرءُ َما أََخَذ ِمنُْه، -أي المال- أَِمَن الَحالَِل أَْم ِمَن 

الَحَراِم«))(. 
ولخط�ورة الم�ال ودوره المه�م ف�ي إعمار 

))) �ض���عب الإميان للبيهقي، حتقيق اأبي هاجر حممد ال�ض���عيد بن 

ب�ضيوين زغلول، ج�5 �ض� 70.

))) اأخرجه البخاري من حديث اأبي هريرة –ر�ضي اهلل عنه- برقم: 

.((059(

األرض، وتحقيق س�نة الدفع في الحياة، أخبرنا 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أن العبد سيسأل عنه يوم القيامة 
-وه�و واقف بين يدي رب�ه- مرتين، وذلك دون 
غي�ره من األش�ياء التي سيس�أل عنه�ا في هذا 
الموق�ف، فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل تَ�ُزوُل َقدَما َعبٍْد يَْوَم 
الِْقيَاَمِة َحتَّى يُْس�أََل َعْن أَْربَِع ِخَصاٍل: َعْن ُعُمرِه 
ِفيَما أَْفنَاُه؟ َوَعْن َشبَاِبِه ِفيَما أَباَْلُه؟ َوَعْن َماِلِه ِمْن 
أَيَْن اكْتََس�بَُه َوِفيَما أَنَْفَقُه؟ َوَع�ْن َعِلمِه َماَذا َعِمَل 

ِفيِه؟«))(. 
وليتخي�ل العبد نفس�ه وهو واق�ف بين يدي 
ربه يوم القيامة في أرض المحشر والمعاد، وقد 
تبدل�ت األرض غير األرض والس�ماوات، والناس 
ف�ي هول وك�رب، وظم�أ وحر، أقص�ى أمانيهم 
ش�ربة تبل الظمأ، ومظلة تقي من ش�دة الوهج، 
حيث ال ظل في هذا اليوم إال ظل الله -س�بحانه 
وتعالى-، وبينما العبد يعيش مش�اهد هذا اليوم 
التي تجعل الولدان شيبًا، وتذهل فيه كل مرضعة 
عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، ويُرى 
الناس سكارى وماهم بسكارى، بينما هو يعيش 
هذه المش�اهد يسأله ربه هذه األسئلة األربع، وال 
يمكن�ه أن ينصرف من الموقف إال بعد أن يجيب 

عليها.
ويك�ون أخطر ما في هذه األس�ئلة وأش�دها 
صعوبة على العبد عندما يُسأل عن ماله، مرتين، 
األول�ى: من أي�ن اكتس�بته؟ هل م�ن الحالل أم 
من الح�رام؟، فإن كانت اإلجابة ب�� )نعم( فقد 
ف�از ورب الكعبة، وإن كانت األخرى فقد خس�ر 
الخس�ران المبي�ن، وكانت جهنم م�أواه وبئس 

المصير.

))) اأخرج���ه الطرباين يف معجمه عن معاذ بن جبل –ر�ض���ي اهلل 

عنه- برق���م: )))))، واأخرجه الدارمي من حديث معاذ بن جبل –

ر�ضي اهلل عنه- برقم: )556) بنحوه.
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وفي الم�رة األخرى يس�أله: وفيم�ا أنفقته؟ 
وال ب�د أن يجي�ب العبد ع�ن الثانية كم�ا أجاب 
ع�ن األول�ى، وأنه عليه ف�ي اإلجابتي�ن أن يعدد 
كل كس�ب كس�بته يداه من الفتي�ل والنقير إلى 
الماليين والباليين، ولن يس�تطيع العبد وهو في 
هذا الع�رض العصيب أن يخفي عن ربه ش�يئا، 

ألنه هو الذي يقول عن هذا الموقف: 

) ک گ گ گ گ ڳ(
)الحاقة: 18(.

ولي�س معنى ذلك أن اإلس�الم -وه�و يحذر 
أتباعه من الحس�اب الشديد على ما اكتسبوه من 
م�ال- يقف عائًقا أم�ام فطرتهم في حب المال، 
ورغبته�م ف�ي جمعه واالس�تمتاع ب�ه؛ بل على 
العكس فإن الله يأمرنا في كتابه الكريم بالعمل 
والسعي في طلب الرزق، والحصول على المال، 

فقال عن صالة الجمعة: 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   (
ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڄ ڄ ڄ ڃ (
)الجمعة: 9، 10(

فاآلي�ة األول�ى تبين لن�ا: أن�ه إذا أُذِّن لصالة 
الجمعة توقف البيع والش�راء ووجب السعي إلى 
الصالة، ثم تق�ول اآلية التي بعدها: فإذا قضيتم 
الص�الة وأديتم الفريضة فانتش�روا في األرض، 
أي: ليذه�ب كل منك�م إل�ى عمل�ه ليبتغي رزقه 
ويطلب كسبه، فليس في اإلسالم إجازة عن العمل 
طالما كان اإلنس�ان في حاجة إلى أن يوسع من 
رزقه ويزيد ماله، ولكن شرط اإلسالم الوحيد في 

الس�عي للكسب وجمع المال أن يكون كسبه من 
حالل وإنفاقه في حالل.

وم�ن البالغ�ة القرآنية في هاتي�ن اآليتين أن 

فعل�ي األم�ر: ) ڀ، ڤ( يش�تركان 
في معنى )الس�ير(، ولكن األول يدل على السير 
في اطمئنان وس�كينة، وإلى جهة محددة، وهو 
ما يتطلبه السير إلى المسجد للصالة، أما الفعل 
اآلخ�ر )انتش�روا( فإنه ي�دل على الس�ير بهمة 
ونش�اط وفي كل االتجاهات، وهو بهذه الدالالت 
يؤكد على أهمية السعي إلى طلب الكسب والرزق 
الحالل، ويش�ير -أيًضا- إلى تعدد جهات الرزق 
ووس�ائله أمام المس�لم، كما ينبه إلى أن السعي 
إلى الكس�ب وطلب الرزق يحتاج إلى همة وقوة، 
وعزيمة ونش�اط، أي: عليكم بعد قضاء صالتكم 
أن ينطلق كل واحد منكم بكل همة وقوة وعزيمة 

إلى الجهة التي يحصل منها على رزقه.
 وم�ن الحقائق التي تؤكدها الس�نن الكونية، 
أم�ة  أي  أن  التاري�خ  وتكش�ف عنه�ا حقائ�ق 
يستش�ري فيها الفس�اد ويس�تباح فيها الكسب 
الح�رام، وإنف�اق المال في المحرم�ات هي أمة 
تسرع إلى انهيارها، وتدميرها لنفسها، والقضاء 
على مس�تقبلها بيدها، فما ش�اع الرش�ا والغش 
والتدلي�س والربا وغي�ر ذلك من أوجه الكس�ب 
الحرام في أمة من األمم إال كان ذلك إيذانًا بمحق 
البركة منها، وتحول حياتها من رغد في العيش، 

وسعة في الرزق، إلى فقر مدقع، وضنك مهلك.
وم�ن أهم البواع�ث والمحفزات إلى الكس�ب 
الحرام هو اس�تعجال العبد لرزقه، وعدم تمهله 
عليه حتى يأتيه من الحالل، وهذا مرده إلى عدم 
يقين�ه في أن رزق�ه بيد ربه، وأن نفس�ه األمارة 
بالس�وء تدفعه إلى اإلس�راع في طلبه ليستوفيه 
قب�ل أن يدرك�ه أجله، ولو علم العب�د أن تعجيل 
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الرزق إلنس�ان وتأخيره عن آخر إنما هو لحكمة 
إلهية خفيت علينا وعلمها الله لهدأ واستراح، فقد 
ل له يعول أيتاًم�ا، ويصل أرحاًما،  يك�ون المعجَّ
ويطع�م فق�راء ومس�اكين فعجل الله ل�ه رزقه 
وبارك له فيه حتى يداوم على عطائه، وقد يكون 
المؤخ�ر عنه قد كُتب له في عل�م الغيب: أنه في 
آخ�ر عمره س�يتفرق عنه أبناؤه، ويم�وت أهله، 
وتتداف�ع عليه األمراض واألوج�اع فادخر الله له 
من رزقه ما يجد به من يعوله ويقوم على رعايته 

في أيام ضعفه وشيبته.
 كما أن المس�تعِجل لو علم أن رزقه هو الذي 
يبحث عنه ويس�رع للوص�ول إليه أكثر من أجله 
لسكن قلبه واطمأنت نفسه، ورضي بقسمة ربه، 
وتجنب الكس�ب الح�رام، فقد روى أب�و الدرداء 
-رضي الله عنه- عن رس�ول الل�ه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: 

»إنَّ اِلّرْزَق ليْطلُُب الَعبَْد كََماَ يَْطلُبُُه أََجلُُه«)5(. 
 ولخط�ورة هذا االس�تعجال في طلب الرزق، 
ال�ذي يؤدي ب�دوره إلى الكس�ب الح�رام، فإن 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص كما يروي حذيفة بن اليمان »قام 
فدعا الناس -ن�ادى عليهم وهذا ال يكون إال ألمر 
« ، َفأَْقبَلُوا إِلَيِْه  وا إِلَ�يَّ مهم وعاج�ل- َفَقاَل: »َهلُمُّ
َفَجلَُس�وا، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل 
نفث في روع�ي -أي: ألهمني وأوح�ى إلي- أنه 
ال تم�وت نفس حتى تس�تكمل رزقه�ا وإن أبطأ 
عليها -أي: تأخر عليها-، فاتقوا الله وأجملوا في 
الطلب -أي اعتدلوا وتمهلوا في طلب الرزق- وال 
يحملنكم اس�تبطاء ال�رزق أن تأخذوه بمعصية 
الله -أي: بالكس�ب الحرام- ف�إن الله ال يُنال ما 

عنده إال بطاعته«)6( .

)5) رواه ابن حبان يف �ض���حيحه، برقم: 8))). والبزار يف م�ضنده 

برقم: 099). 

)6) اأخرج���ه البزار يف م�ض���نده عن حذيفة ر�ض���ي اهلل عنه، برقم: 

ففي هذا الحديث نرى رس�ول الله ملسو هيلع هللا ىلص يبادر 
إل�ى دعوة الناس إل�ى أمر مهم وعاج�ل أتاه به 
جبريل عن ربه، فال يحتاج إلى تأخير في التبليغ؛ 
ألن�ه ملسو هيلع هللا ىلص رأى فيه خيًرا لهم ق�د أتاهم من ربهم، 
وأنهم إذا أخبروا به ستس�كن نفوسهم، وتطمئن 
قلوبهم، وهو »أنه ال تموت نفس حتى تس�تكمل 

رزقها وإن أبطأ عليها«.
ومن خطورة الكس�ب الحرام على صاحبه أن 
أب�واب الس�ماء موصدة دون دعائه، فال يس�مع 
منه نداء، وال يس�تجاب له دع�اء ألن الله يبغض 
صوته، كما تَُرد عليه سائر عباداته مهما جد فيها 
واجتهد، وأصاب�ه التعب والنصب، فقد روى أبو 
هريرة -رضي الله عنه- أن رس�ول الله ملسو هيلع هللا ىلصذكر 
الرج�ل يطي�ل الس�فر-أي: يطيل زمن الس�فر 
في العب�ادات، كالحج والعم�رة والجهاد وطلب 
العلم وس�ائر وجوه الخير- أشعث أغبر -أي: قد 
تغير لونه من أث�ر التراب والغبار وال وقت عنده 
ليمشطه ويهذبه لكثرة السفر وشدة العناء- يمد 
يديه إلى الس�ماء، يقول: يارب، يارب، ومطعمه 
ح�رام، ومش�ربه حرام، وملبس�ه ح�رام، وغذي 

بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟«))(.
وقد جاء س�يدنا سعد بن أبي وقاص � رضي 
الل�ه عنه � إلى رس�ول الل�ه ملسو هيلع هللا ىلص ليقول له بدالل 
الخال � وكان س�عد من أخواله ملسو هيلع هللا ىلص: »يا رس�ول 
الله! ادع الله أن يجعلني مس�تجاب الدعوة« ولم 
يكن أسهل على رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص من أن يرفع يده 
إلى السماء ليدعو لسعد بما طلبه منه وتمناه، وال 
شك أن الله كان سيستجيب له، ولكن رسول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص لم يعط لس�عد ما طلب، ب�ل أعطاه المنهج 

)))9))، واأخرجه الطرباين من حديث اأبي اأمامة –ر�ض���ي اهلل عنه 

– برقم: ))769) بنحوه.
)7) اأخرجه م�ض���لم من حديث اأبي هريرة –ر�ضي اهلل عنه - برقم: 

.((0(5(
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الذي به يس�تجيب الله له ولكل مسلم يلتزم بهذا 
المنه�ج، فقال له ملسو هيلع هللا ىلص: »يا س�عد! أطب مطعمك 

تكن مستجاب الدعوة«.
 ثم يؤكد رس�ول الله لسعد بأقوى المؤكدات 
أن أكل الح�رام مانع من قب�ول أي عمل صالح، 
وأن من اس�تمرأ الكس�ب الحرام، وع�اش يرتع 
في�ه حتى ص�ار منبتً�ا للحمه فلي�س له مصير 
ف�ي اآلخرة إال النار، فيقول ملسو هيلع هللا ىلص: »والذي نفس�ي 
بي�ده إن العبد ليقذف اللقمة الح�رام في جوفه 
ما يُتقبل منه عمٌل أربعي�ن يوًما، وأيُّما عبد نبت 
لحم�ه من س�حت فالنار أولى به«)8(، والس�حت 
هو الحرام في كل صوره وأش�كاله من أكل مال 
اليتيم، والرشوة، والربا، والسرقة، والغلول، وكل 

ما أخذ من مال أو متاع بدون وجه حق.
ومن العقوبات التي تقع على األمم واألفراد إن 
اس�تمرأوا المال الحرام ما توع�د الله به المرابي 

من محق ماله إن ل�م يتب، قال تعالى: )ڌ 

ڌ ڎ(، وما حذر منه المرابين من أنهم إذا لم 
يتركوا ما بقي لهم من أموال الربا فإن عليهم أن 

ينتظروا حربًا من الله ورسوله، قال تعالى:

) ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ ۉ ې ې (
 )البقرة: 8))،9))( 
وم�ا الرب�ا إال أح�د وج�وه الكس�ب الح�رام 

المغموس في دماء المحتاجين والفقراء.
وإنها لبداي�ة محزنة ومؤلمة آلكل الحرام في 

)8) اأخرجه الطرباين من حديث �ض���عد بن اأبي وقا�ص –ر�ض���ي اهلل 

عنه - برقم: )95)6).

قبره، أن يكون أول ما يُنِْتُن من جسده هو بطنه 
َل َما  الذي أش�بعه بالحرام، فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ أَوَّ
يُنِْتُن ِمَن اإِلنَْساِن بَْطنُُه، َفَمِن اْستََطاَع أَْن الَ يَأْكَُل 
إاِلَّ َطيِّبً�ا َفلْيَْفَع�ْل«)9(. وقد س�ئل التابعي الزاهد 
وه�ب بن الورد ع�ن خطر الكس�ب الحرام على 
مجمل العبادة، فقال: »لو ُقمَت في العبادة مقام 
هذه الس�ارية -عم�ود في المس�جد- لن ينفعك 
ش�يء حتى تنظر ما يدخل في بطنك، حالل هو 

أم حرام؟«)10(.
وق�د استش�عر الصحاب�ة والس�لف الصالح 
خطورة الكس�ب الحرام وما يؤدي إليه من فساد 
للدي�ن والحي�اة، فتجنب�وه، وحرص�وا على أن 
يوص�دوا كل مداخله ومخارجه، فه�ا هو ذا أبو 
بك�ر � رض�ي الله عنه � تدخل إل�ى جوفه لقمة 
م�ن حرام ل�م يتحرَّ ع�ن مصدرها فأخ�ذ يتقيأ 
حت�ى أخ�رج كل ما في جوفه، فق�د ُروي عن أم 
المؤمنين عائش�ة -رضي الله عنها- أنها قالت : 
»كان ألبي بكر الصدي�ق -رضي الله عنه- غالم 
يخرج له الخراج، -يراد بالخراج: ش�يء يفرضه 
المالك على عبده يؤديه إليه كل يوم، وباقي كسبه 
يأخذه لنفس�ه- وكان أبو بكر يأكل من خراجه، 
فجاءه يوًما بش�يء فأكل منه أب�و بكر، فقال له 
الغ�الم: أتدري ما هذا؟ فق�ال أبو بكر: وما هو؟ 
ق�ال: كن�ت تكهنت إلنس�ان في الجاهلي�ة، وما 
أُحسن الكهانة، إال أني خدعته، فلقيني فأعطاني 
هذا الذي أكلَت منه، فأدخل أبو بكر يده، فقاء كل 

شيء في بطنه«)11(.
وقد أوصلهم خوفهم من الكس�ب الحرام إلى 
درجة عظيمة من الورع، وق�د أورد عنهم اإلمام 

)9) اأخرجه البخاري عن طريف اأبي متيمة، برقم: ))5)7).

)0)) جامع العلوم واحلكم لبن رجب �ض� 87.

)))) اأخرجه البخاري يف �ضحيحه، برقم: )))8)). 
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الكسب الحرام وخطره على الفرد والمجتمع

الغزالي -رحمه الله- أقوااًل ومواقف متعددة في 
هذا الشأن، منها: أن عمر -رضي الله عنه- قال: 
»كنا ندع تسعة أعشار الحالل مخافة أن نقع في 

الحرام«.
كما أن عمر ابن عبد العزيز -رضي الله عنه- 
وهو خليفة للمسلمين كان يُوَزن بين يديه مسك 
للمس�لمين، فأخذ بأنفه -أغلقه- حتى ال تصيبه 

الرائحة، وقال: وهل ينتفع منه إال بريحه؟
وروي: أن أح�د الصالحي�ن كان عن�د رج�ل 
يحتضر، فمات لي�اًل، فقال للحاضرين: »أطفئوا 

السراج فقد أصبح للورثة حق في الدهن«.))1(
واآلكل�ون للح�رام دائًم�ا م�ا يفك�رون فيما 
يمكن أن يبرر لهم كس�بهم من الح�رام، فمنهم 
من ي�رى � إذا كان موظًفا � أن ما يتقاضاه من 
راتب ال يتناسب مع جهده، كما يرى أنه أقل مما 
يتقاض�اه زميله في جهات أخ�رى، أو في عمل 
خ�اص؛ لذلك فه�و ال يعطي للعم�ل حقه ال في 
الوقت، وال في حسن األداء بحجة أنه يعمل بقدر 
م�ا يأخذ، وهو بهذا قد اس�تحل الكس�ب الحرام 
لنفس�ه وأدخله على أبنائه وأه�ل بيته ألن العقد 
شريعة المتعاقدين، ومن يخالف العقد فقد وقع 

في الحرام.
وبعضهم يتساءل: هل الحرام كله على درجة 
واحدة في اإلث�م والعقوبة؟ وبمعنى أوضح، هل 
يتس�اوى س�ارق المالليم مع س�ارق الماليين، 
وس�ارق البيضة مع س�ارق البقرة؟! وقد أجاب 
الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلصع�ن هذا الس�ؤال فق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: »من 
اقتط�ع ح�ق ام�رئ مس�لم بيمين�ه -كناية عن 
الغصب بالقوة، أو بيمين كاذبة-، حرم الله عليه 
الجن�ة، وأوجب ل�ه النار، فقال رج�ل: وإن كان 

)))) ينظ���ر: اإحي���اء علوم الدين، املجلد الأول �ض���� ))5، طبع دار 

ال�ضالم للطباعة والن�رش.

ش�يئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من 

أراك -أي: عود سواك-«))1(. 
وبتدبر معنى هذا الحديث، نجد أن الصحابة 
حينما س�معوا من رس�ول الله ملسو هيلع هللا ىلصشدة العقوبة 
على الكسب الحرام اقشعرت أبدانهم، وارتجفت 
قلوبه�م، وبلغ به�م الخوف مبلغ�ه، إنها نار قد 
وجبت، وجن�ة ق�د ُحرَِّمْت، فنه�ض رجل منهم 
يسأله: يا رسول الله! وإن كان الحرام المغتصب 
ش�يئًا قلياًل؟ فجاءت إجابة الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص حازمة 
قاطعة ال تقبل جدااًل وال نقاًشا: »وإن كان قضيبًا 
من أراك« ولكن لماذا اختار الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلصقضيبًا 
من ش�جرة األراك م�ع أن هناك ما ه�و أقل منه 
وأيسر؟! وأظن أن ذلك راجع إلى أن شجرة األراك 
التي يقتطع منها عود الس�واك ليست ملكًا ألحد 
من الناس، فهي ش�جرة تنبت فوق قمم الجبال، 
أرضها هي أرض الله، وزارعها هو الله، ومنبتها 
ه�و الله، وس�اقيها هو الله، ومغ�ذي تربتها هو 
الل�ه، ولذلك فإنها تبقى حالاًل ل�كل من يريد أن 
يأخذ منها، فمن أخذ واستحوذ واستشعر ملكيته 
لم�ا أخذ، فمن نازعه فيه واغتصبه منه وجبت له 
النار وحرمت عليه الجنة، وهذا معناه أنه ال فرق 

في الحرام بين يسير وكثير، وعظيم وحقير.
ومما س�بق يتضح أن خطر الكس�ب الحرام 
على الفرد والمجتمع شديد، وإثمه عظيم، وعلى 
المس�لم أن يتجنبه بكل ص�وره وأنواعه حتى ال 
يحبط عمل�ه، وتمحق البركة م�ن رزقه، وتُحرَّم 
عليه الجن�ة، وتجب له النار، ونس�أل الله العفو 

والغفران. 

)))) اأخرجه م�ضلم يف �ضحيحه، برقم: )7))).




