أﺧذ أﻣوال اﻟﻧﺎس ﻟﻠﺗﻛﺛر
اﻟﺷﯾﺦ :ﻋﺑد اﻟﻛرم اﻟﺧﺿﯾر
وﺟﺎء اﻟﺗرﻫﯾب ﻣن أﺧذ أﻣوال اﻟﻧﺎس ﻟﻠﺗﻛﺛر واﻟدﯾون ،واﻟﺷﻬﯾد ﻐﻔر ﻟﻪ ﻞ ذﻧب إﻻ اﻟدﯾن ،ورﻓض اﻟﻧﺑﻲ –ﻋﻠ ﻪ

اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم -أن ﺻﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾن ،ﺣﺗﻰ ﺗﺣﻣﻞ ﻋﻧﻪ دﯾﻧﻪ ،ﻓﺎﻟدﯾن أﻣرﻩ ﻋظ م ﻓﻲ اﻟﺷرع ،ﻓﺈذا ﺎﻧت اﻟﺷﻬﺎدة
ﺗﻛﻔر اﻟذﻧوب و ﻐﻔر ﻟﻠﺷﻬﯾد ﻞ ﺷﻲء إﻻ اﻟدﯾن ،واﻟﻧﺎس ﯾﺗﺗﺎ ﻌون و ﺗﺗﺎ ﻌون ﻋﻠﻰ اﻟدﯾن ،ﻌد أن ﺳﻬﻠت أﺳ ﺎ ﻪ
و ﺳرت ﺛم ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎ ﺔ ﻌﺟز ﻋن اﻟﺳداد ،اﻟﻣوظﻒ راﺗ ﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﻻف ﺄﺧذ أﻗﺳﺎ

ﺄﻟﻒ وﻓواﺗﯾر أﻟﻒ ،واﻷﻟﻒ

اﻟﺛﺎﻟث ﻣﺎ ﻔﻲ ﻧﻔﻘﺔ ،ﺛم ﺗﺗراﻛم ﻋﻠ ﻪ اﻟدﯾون ،و ﻌد ذﻟك ﻻ ﺳﺗط ﻊ أن ﺳددٕ ،وان ﺎن ﻋﻧدﻩ إﯾﺟﺎر ﻌد أﻟﻒ
ﺗﻛﻔﻒ اﻟﻧﺎس ،ﻟﻣﺎذا؟ ﯾرد أن ﺷﺗر ﺳ ﺎرة ،ﺳ ﺎرة ﺟدﯾدة ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ ،ﺄﺧذﻫﺎ أﻗﺳﺎ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺷرن ،ﻣﺎﺋﺔ
وﺛﻼﺛﯾن ،ﻣن أﺟﻞ إ ش؟ ﻣن أﺟﻞ اﻟﻣ ﺎﻫﺎةٕ ،واﻻ ﻣﺛﻞ ﻫذا ﻔ ﻪ ﺳ ﺎرة ﻌﺷرة آﻻف ،و دل ﻣﺎ ﻫو ﺎﻟﻘﺳط ذا ون
ﻋﺷر اﻟﻘﺳط ،ﻓﻲ أﻣر ط ﻘﻪ ،اﻟﻣﻘﺻود أن اﻟﻧﺎس ﺗﺳﺎﻫﻠوا ﻓﻲ أﻣر اﻟدﯾن وﺷﺄﻧﻪ ﻣﺛﻞ ﻣﺎ ذ رﻧﺎ ﻋظ م ،إذا ﺎن

اﻹﻣﺎم ﻻ ﺻﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾن ،وﻻ ﺗﻛﻔر ذﻧو ﻪ ،اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔر اﻟذﻧوب ﻻ ﺗﻛﻔر اﻟدﯾن ،ﻓﻌﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن أن ﺣﺗﺎ
ﻟﻧﻔﺳﻪ ،و ﻌض اﻟﺻﺣﺎ ﺔ أﺧذاً ﻣن ﻫذا اﻟﺣدﯾث ))ﻣن أﺧذ أﻣوال اﻟﻧﺎس ﯾرد أداءﻫﺎ أد

ﷲ ﻋﻧﻪ(( وﺟﺎء ﻋﻧﻪ -

ﻋﻠ ﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم)) :-إن ﷲ ﻣﻊ اﻟداﺋن ﺣﺗﻰ ﻘﺿﻰ دﯾﻧﻪ(( وﺟﺎء أ ﺿﺎً ﻣن ﺣدﯾث ﻋﺎﺋﺷﺔ)) :ﻣﺎ ﻣن ﻋﺑد
ﺎﻧت ﻟﻪ ﻧ ﺔ ﻓﻲ وﻓﺎء دﯾﻧﻪ إﻻ ﺎن ﻟﻪ ﻣن ﷲ ﻋون(( ﻓ ﻌﺿﻬم ﺳﺗدﯾن طﻠب ﻣن ﷲ اﻟﻌون ،و طﻠب ﻣن ﷲ

اﻟوﻓﺎء ،ﻟﻛن ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﻣرﻓوﻋﺔ ،وﻓﻲ اﻟﺣدﯾث ﻣﺎ ُذ ر ﯾرد أداءﻩ أد

ﷲ ﻋﻧﻪ ،ﻟﻛن ﻟﻣﺎذا

ﺗﻌرض ﻧﻔﺳك ﻟﻣﺛﻞ ﻫذا؟ أﻧت ﻓﻲ ﺳﻌﺔ ﻓﻠﻣﺎذا ﺗﺿﯾ ﻧﻔﺳك؟ ﷲ -ﺟﻞ وﻋﻼ -ﻻ ﯾﺧﻠﻒ اﻟﻣ ﻌﺎد ،ﻫو ﯾؤد ﻋﻧك،
ﻟﻛن ﻟﻣﺎذا ﺗﻌرض ﻧﻔﺳك ﻟﻣﺛﻞ ﻫذا؟ وﻣﺛﻞ ﻫذا وﻋد ﺎﻟوﻋد ﺑﺈﺟﺎ ﺔ اﻟدﻋﺎء ،ﻗد ﺣﺻﻞ ﻫﻧﺎك ﻣﺎﻧﻊ ﻣن اﻷداء؛ ﻷﻧك
أﺧذﺗﻪ ﻣن ﻏﯾر ﺣﺎﺟﺔ ﺗﻛﺛر ﻣﺛﻼً ،ﻓﻼ ﯾؤد ﻋﻧك ،ﻗد أﺧذﺗﻪ ﻟﺗﺷﺗر ﻪ ﻣﺣرﻣﺎً أو ﻣ روﻫﺎً أو ﻣﺎ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟك ﻪ،
ﻣﻣﺎ ﯾدﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﯾز اﻹﺳراف ،ﻓﻣﺛﻞ ﻫذا ﻣﻧﻊ ﻣن ﻫذا اﻟوﻋدٕ ،وان ﺎن ﷲ -ﺟﻞ وﻋﻼ -ﻻ ﯾﺧﻠﻒ اﻟﻣ ﻌﺎد ،ﻟﻛن
ﯾ ﻘﻰ أن ﻣﺛﻞ ﻫذا ﺣ ﻣﻪ أد ﷲ ﻋﻧﻪ ﺣ ﻣﻪ ﺣ م اﻟدﻋﺎء ﻗد ﺣﺻﻞ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻣﻧﻊ ﻣن اﻷداء ،وﻻ ﺷك أن اﻟدﯾن ﻣﺎ
ﻘول أﻫﻞ اﻟﻌﻠم :ذل ﺎﻟﻧﻬﺎر ،وﻫم ﺎﻟﻠﯾﻞ ،ﺣﺗﻰ ﻗﺎل ﻌﺿﻬم :أﻧﻪ ﻣﺎ دﺧﻞ اﻟدﯾن ﻓﻲ ﻗﻠب رﺟﻞ إﻻ ﺧرج ﻣن ﻋﻘﻠﻪ
ﻘدرﻩ ﻣﺎ ﻻ ﻌود إﻟ ﻪ ،اﻟدﯾن ذل ﻼ ﺷك ،واﻟداﺋن ﺻﺎﺣب ﻣﻌروف ﻋﻠ ك ،وﻟو رﻓﻊ ﺻوﺗﻪ ﻋﻠ ك ،ﻟو آذاك ﻣﺎ أﺣد
ﯾﻠوﻣﻪ ،ﺗﻌرض ﻧﻔﺳك ﻟﻺﻫﺎﻧﺔ ،ﺗﻌرض ﻧﻔﺳك أﺣ ﺎﻧﺎً ﻟﻠﺣﺟر ،أﺣ ﺎﻧﺎً ﺗﻌرض ﻧﻔﺳك ﻟﻠﺳﺟن واﻟﺗﺄدﯾب ،ﻓﻣﺛﻞ ﻫذا

اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻏﻧ ﺔ ﻋﻧﻪ ،وﷲ اﻟﻣﺳﺗﻌﺎن.

