
الحمد هلل ربِّ العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشـــهد أن ال إلـٰـــه إالَّ اهلل وحده ال 
ًدا عبده ورســـوله؛ صلى اهلل وســـلَّم عليه وعلى  شـــريك له، وأشـــهد أنَّ محمَّ

بعد: أما  آله وأصحابه أجمعيـــن. 
روى اإلمـــام أحمد يف »مســـنده«)1( من حديث عبد اهلل بن عمرو، أن رســـول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�أربع �إذ� كّن في���ك فال عليك ما فاتك من �لّدنيا: حفظ �أمانة، 
و�سدق حديث، وح�س���ن خليقة، وعّفة يف ُطعم���ة«؛ هذا حديث عظيم  جدير 
بكلِّ تاجر مســـلم أن يتأملـــه وأن يكون نصـــب عينه، بل ينبغي أن ُيشـــاع بين 
َح لمن اشـــتغل  التجـــار ويف المحـــات التجارية وبين الشـــركات حتى ُيَصحِّ
بالتجـــارة مســـاره وطريقتـــه يف البيـــع والشـــراء والتعامل، وذلك بـــأن تكون 
هـــذه األمـــور األربعة أسًســـا ثابتـــًة عنده ال يســـاوم فيهـــا مهمـــا كان الربح، 
ففـــي الحديث  معالجـــة حكيمة وعظيمة جدًا للفســـاد الكبيـــر الذي يحصل 
ألخـــاق الناس عنـــد اإلقبـــال على الدنيـــا وحطامهـــا والتجارة واكتســـاب 
المـــال وطلب األرباح؛ وأنَّه ال ســـامة مـــن ذلك إال بأن يحافـــظ التاجر على 
هـــذه األســـس األربعة المذكـــورة يف الحديـــث، ويحرص علـــى أن ال يخرم 
منها شـــيئا، ويجعلهـــا بمثابة الركائز التـــي ال يقبل أن تضيع، ثـــم هو ال يبالي 
إن فاتـــه شـــيء من الدنيـــا يف ســـبيل محافظته على هـــذه الركائـــز، حتى وإن 
كان بيـــن يديه مكاســـب كبيـــرة وأرباح كثيـــرة، فإنها ال تحّطم شـــيئا من هذه 
األســـس؛ مســـتحضًرا  دوًما قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »فال عليك ما فات���ك من �لّدنيا«، 
فهو غير مبـــال بما يفوته من الدنيا يف ســـبيل محافظته وتمســـكه بهذه الخال 

الجليلة والخصـــال العظيمة المذكـــورة يف الحديث. 
واإلنسـان ُيمَتحـن امتحانـا شـديدا يف هـذه األمـور األربعـة عندمـا يدخل مجال 
التجـارة؛  فأحياًنـا تعـرض لـه أربـاح كثيـرة مغريـة جدًا لكنهـا تحتاج منـه إلى أن 

)1(: برقم )6652( وصححه األلباين يف »صحيح الجامع« )873(

ـل  يكـذب أو أن يغـش ونحـو ذلـك، فيدخـل يف مسـاومة مـع نفسـه، هـل ُيحصِّ
هـذا الربـح بمثـل هـذه المسـالك ؟ أم يقـول كمـا دلَّ الحديث: ال علـيَّ ما فاتني 
مـن الدنيـا، وْلتبـَق لـي هذه األسـس؟  حتـى لـو كان يف ظاهر األمر أنـه لن يربح، 
وأنـه يخسـر  الصفقـة أو التجـارة أو يفوتـه شـيء مـن األربـاح والمكاسـب، فإنَّ 

ضـه خيـرًا؛ ألن الـرزق والفضـل بيده سـبحانه وتعالى. اهلل سـبحانه تعالـى يعوِّ
فقول النبـــي عليه الصاة والســـام »ف���ال عليك ما فات���ك من �لّدني���ا« يعدُّ 
ضماًنـــا للتاجر؛ أي فا تـــأَس على ما فات مـــن الربح وإن كبر وال تأســـف، 
فإنـــك يف خيـــر  وغنيمة حتـــى وإن فاتك هـــذا المال. ولك العـــوض المبارك 
مـــن اهلل، ولهذا ينبغي علـــى كل َمْن ُيقـــِدم على تجارة أن يتنبه لهذه األســـس 

األربعـــة العظيمة، وأن تكـــون ثابتة عنده:
�لأول: »ِحف�ُظ �أَمان�ٍة«؛ أي هـو أميـن يف تعاماتـه؛ ال يغـش، وال يخـدع، وال 
يمكـر، أميـٌن يف حفـظ حقـوق النـاس، ويف إعـادة أموالهـم، فـا يضيـع حقـوق 
النـاس بـل يرعـى لألمانـة حّقهـا. وقد يبتلى اإلنسـان عندمـا يدخل بـاب التجارة 
ويمتحـن؛ هـل يحافـظ علـى األمانـة؟ أو يضيِّعهـا يف سـبيل أن ُيحّصـل مـاالً أو 
ُيحّصـل شـيًئا مـن حطـام الدنيـا؟ فكثيـر مـن النـاس يسـقط يف هـذا االمتحـان 
ويضيِّـع األمانـة يف سـبيل أن يكسـب مـااًل أو عرضـا مـن عـرض الدنيـا ومتاعهـا 
الزائـل. ومـن النـاس من يتعامـل باألمانة يف حـدوٍد ضيقٍة ويف مصالـَح محدودٍة، 
فهـو يتعامـل باألمانـة يف حـدود مـن يعامُلـه بهـا جـزاًء لـه مـن جنـِس عملـِه، فـإذا 
وجـد أمينـا عاَمَلـه باألمانـة، وإذا وجـد خائِنـا عامَلـه بالخياَنـة، وليـس هـذا شـأُن 
المؤمـن، ففـي »المسـند« وغيـره بإسـناد صحيـح مـن حديـث أنـس بـن مالـك 
ڤ أن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص قـال: »�أّد �لأمان�ة �إىل م�ن �ئتمن�ك ول تُخ�ن م�ن خانك«)2(، 
فاألمانـة مطلوبـة يف كل وقـٍت وحيـن ويف جميـع األحـوال وهـي ممدوحـة يف 
جميـع أحوالهـا، والخيانـُة مذمومـة وقبيحـٌة يف جميـع أحوالهـا، ولهذا قـال عليه 
الصـاة والسـام: »ول تُخ�ن م�ن خان�ك«؛ نعـم طالِْبـُه بحقِّـك لكـن ال تعاِمْلـه 

)2(: برقم )15462( والطبراين يف »المعجم الصغير« )475( وصححه األلباين يف صحيح الجامع )240(

بالخيانـة فـإن الخيانـة مذمومـٌة يف كل وقـت وحيـن.
���ْدُق َحدي���ث«؛ أي أنـــه ال يكـــذب بـــل يحافظ علـــى الصدق،  �لث���اين: »�سِ
ث النـــاس يف بيعـــه وشـــرائه دائمـــا يكـــون صادقـــا، إذا قال  وعندمـــا ُيحـــدِّ
لهـــم: "هـــذه البضاعـــة جديدة" فهو صـــادق يف كامـــه، إذا قال: "هـــذا النوع 
أصيل"يكـــون صادقـــا يف كامـــه، إذا قال: "هـــذا من اليوم ليـــس من األمس" 
يكـــون صادقا يف كامه، وهو يف نفســـه يقول: "ماذا يغنيني إذا كســـبت من هذا 
ريــــاال ومـــن ذاك ريالين أو عشـــرة أو ألفـــا أو أكثر وضاع منـــي ُخلق الصدق 
وأصبحـــُت كّذابا؟!"، وقد قال عليه الصاة والســـام: »�إّياك���م و�لكذب فاإّن 
�لك���ذب يهدي �إىل �لفجور، و�إّن �لفجور يهدي �إىل �لّنار«)3(؛ مؤمنًا بأن الرزق 
بيـــد اهلل ســـبحانه وتعالى، وليســـت الريـــاالت أو الدراهم بالتـــي تضيِّع ُخلق 
الصـــدق عنده، ألن الصدق أصل ثابت وأســـاس ال يســـاوم فيـــه وال يضيِّعه.
بينما بعض الناس أخاقياته َتفُســـد مع ممارســـة البيـــع والحرص على الدنيا 
والمكاســـب فُيبَتلـــى بصفقات معّينة يجد نفســـه منســـاقا إلى الكـــذب فيها، 
بل ربمـــا يحلف أيمانـــا مغّلظة، وقد قـــال عليه الصاة والســـام: »ثالثة ل 
يكّلمهم �لّل يوم �لقيامة ول ينظ���ر �إليهم ول يزّكيهم ولهم عذ�ب �أليم«)4( 
ُق �ِس���ْلَعَته ِباحلِلِف �لَكاِذِب«. فيبيـــع الصدَق ويصبح كذاًبا  وذكـــر منهم: »�ملَُنفِّ

من أجل اكتســـاب شـــيء من الدنيـــا ومتاعها الزائـــل - والعياذ باهلل-.
�لثال���ث: »ُح�ْس���ُن َخِليَق���ٍة« أي يعامل النـــاس باألخاق الحســـنة وباآلداب 
الكريمـــة، والمشـــتغل بالتجـــارة والبيـــع والشـــراء يشـــاهد مـــن أصنـــاف 
أخاقيات النـــاس واختاف طبائعهم بل ســـيئي المعاملة منهم شـــيئا كثيرًا، 
ودوام االحتـــكاك بالناس يف البيع والشـــراء والمعامـــات تؤثر على األخاق 
تأثيـــرًا ســـلبيا إن لـــم ُيحافظ علـــى هـــذه الركيـــزة المبيَّنة يف هـــذا الحديث 
»ُح�ْس���ُن َخِليَق���ٍة«؛ فيصبح التاجـــر حينئذ يف صراع مع نفســـه للمحافظة على 

)3(: رواه البخاري )6094( ومسلم )2607( عن ابن مسعود ڤ.
)4(: رواه مسلم )106( عن أبي ذر الغفاري ڤ.
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ُحســـن خلقـــه، ال أن يبيـــع أخاقه يف الســـوق باحتكاكه بســـيئي األخاق من 
النـــاس، إذ إّن بعض الناس بســـبب معايشـــته ألصنـــاٍف من النـــاس وحاجته 
للبيـــع والتجـــارة أصبـــح لّعانا طّعانـــا بذيئا ســـيء الخلق، اكتســـب هذا يف 
تجارتـــه ويف معاملتـــه للنـــاس، فضّيع هذه الخصلة بســـبب اقتحامـــه التجارة 

ودخولـــه فيهـــا دون محافظٍة علـــى هذه الركيـــزة العظيمة.
والتاجر المســـلم الناصح لنفســـه ال يجعـــل التجارة واحتكاكه بالناس ســـبًبا 
ل ماالً وفســـدت أخاقه؟!  لضياع األخـــاق، وماذا يربـــح اإلنســـان إذا حصَّ

وماذا تغنـــي عنه أمواله ومـــاذا تنفعه إذا فســـدت األخاق؟! 
�ٌة يِف ُطْعَم�ة«؛ أي أن يتعفـف يف طعامـه وذلـك بالحـرص  �لر�ب�ع: قـال: »ِعفَّ
علـى اكتسـاب الحـال والُبعـد عـن الحـرام والمتشـابه، وقـد قـال عليـه الصـاة 
ٌ وبينهم�ا م�س�تِبهات ل َيعلمه�نَّ  ��ٌن و�إنَّ �حل�ر�َم َب�نِّ والسـام: »�إّن �حل�الل َبيِّ
�ُبَهات ��س�َترَب�أ لدين�ه وعر�سه، وم�ن وقع يف  ق�ى �ل�سُّ ا��ِس، فم�ن �تَّ كث�ٌر م�ن �لنَّ
�عي يرعى حول �حِلَمى ُيو�ِس�ُك �أن يرتَع فيه،  �ُبهات وقع يف �حلر�م كالرَّ �ل�سُّ
�أل و�إنَّ لُكلِّ ملك ِحًمى �أل و�إنَّ حَمى �لل حَماِرمُه« )5(. فهو حريص على عّفة 
مطعمـه؛ أي الطعـام العفيـف الـذي ليـس فيه حـرام وليس فيه شـائبة حـرام، فإذا 
كان البيـع فيـه ربـا، أو غـش، أو تدليـس، أو صـورة من صور البيـوع المحرمة يف 
الشـريعة ابتعـد عنـه تماًمـا، ألن مـن األصول الثابتة عنـده عّفة المطعـم، ال يفرط 

فيـه، ويبحـث عـن الربـح بحًثـا ال ينخـرم فيه هـذا األمر.
بينمـــا بعـــض الناس يدخـــل التجـــارة وميدان اكتســـاب الربـــح وال يبالي يف 
قضيـــة عفة المطعم، وال يبالي بالمال الذي اكتســـبه هل هـــو من حال أو من 
حرام، بـــل بعضهم قاعدتـــه يف هذا الباب: "الحـــال ما حلَّ بيـــدك، والحرام 
مـــا ُحرِمَت منه" )6(، فالذي حـــّل بيده وصار يف حيازته مـــن أي طريق كان هو 
الحـــال، والحـــرام ما لم َتَطلـــه يده ولـــم ينله، فـــا يبالي بحـــال أو حرام، 

)5(: البخاري )52، 2051(، ومسلم )1599(
)6(: أنظر مجموع الفتاوى لشيخ االسام بن تيمية $ )312/29(

���ار �أَْوىَل به«  وقـــد قال عليه الصاة والســـام: »كلُّ حَلم َنَبت من �ُس���ْحت فالنَّ
دُّ  جل ُيطيل �ل�ّس���فر �أ�ْس���َعث �أَغرَب َيُ )7(، وذكر عليه الصاة والســـام: » �لرَّ

يدي���ه �إىل �ل�ّس���ماء يا رب يا رّب، ومطَعمه حر�م وم�س���ربه حر�م وملب�س���ه 
ح���ر�م وُغ���ِذَي باحل���ر�م؛ فاأّنى ُي�س���تجاب لذلك« )8(، أي: كيف يســـتجاب 
ه �أْن ي�س���تجيب  لمـــن كانت هذه حاله؟! ولهذا قال بعض الســـلف: »من �س���رَّ
�لل دعوته، فلُيِط���ب ُطعمته« )9(.فهذا باب حري بالتاجر المســـلم أن ُيعنَى 
بـــه تفقًها وفهًما فـــا ُيدخل على نفســـه من الطعام والشـــراب شـــيًئا إال بعد 
تفقـــه فـــإذا كان طيِّبا َطِعَمُه وَشـــرَِبه، وإذا كان حراما أو مشـــتبًها تركه وابتعد 
عنـــه، ألن من األصـــول الثابتة عنده: طيـــب المطعم، ال ُيســـاَوم يف هذا األمر 

بـــل هو من األمـــور الثابتة الراســـخة عنده.
فلتحافظ أخـــي التاجر المســـلم على هـــذه الركائز األربعـــة وال ُتضيِّع منها 
شـــيئا ولتحذر مـــن الشـــيطان و النفس األّمارة بالســـوء كأن يقـــال: "دخلت 
الســـوق بالصـــدق وبضاعتـــي كســـدت، وال تنفـــق إال بضاعـــُة الكّذابين أو 
الغشاشـــين مـــن حولي، الذيـــن يكذبـــون على النـــاس ويقولـــون: واهلل هذا 
ك ما فاتك من  جديد ويحلفـــون"، فهو ميدان تمحيـــص لألخاق، وال يضـــرُّ
الدنيـــا، نصيحـــًة لك مـــن نبيك عليـــه الصاة والســـام، وســـترى ذلك عند 
ـــنة ومحافظتك علـــى وصايا النبـــي الكريم عليـــه الصاة  صبـــرك علـــى السُّ

والســـام. والعاقبة الحميـــدة لك يف الدنيـــا واآلخرة.
أعـــاذك اهلل ـ أخـــي الكريم ـ مـــن منكرات األخـــاق واألعمـــال واألهواء، 
ورزقـــك المـــال الحـــال والعيش الهنـــيء إنه ســـميع مجيـــب، واهلل أعلم، 
وصلى اهلل وســـلَّم على عبد اهلل ورســـوله نبينا محمد وآلـــه وصحبه أجمعين.

)7(: رواه الترمذي )614( عن كعب بن عجرة ڤ وصححه األلباين يف صحيح الترمذي، وانظر السلسلة 
الصحيحة )2609(

)8(: رواه مسلم عن أبي هريرة ڤ )1015(.
)9(: جامع العلوم والحكم )258/1( عن وهب بن منبه $
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