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س َ
سنُ تَأ إ ٖويلً﴾ُ6ُ.فَلُ
اس ا إل ُم إ
ِبا إل ِق إ
يمؕ ٰذ ِلكَ َخي ٌإر َواَحإ َ
ط ِ
ستَ ٖق ِ
اْل إخ َوةُ ا إلك َِرام،
أَيُّهَا إ ِ

نُ
قُ العِّبادِّ ُ،والحذ ُِّرُُمِّ ُ
بدَُّ فِّيُ التِّجارةُِّ مِّ نُ ِّرعايةُِّ حقو ِّ

تُ،
نُالمجتمعُا ُِّ
تُالبش ِّريَّةُُالتِّجارةُُمنذُ ِّبدايةُِّتكُوُ ُِّ
لقدُعرفُ ُِّ

نُ
ي ٍُمتوقَّعُ.وُلُنعُلُمُُأُ َُّ
حُدني ِّو ُ
التَّضحِّ ي ُِّةُبُِّعُاقُِّبُتُِّناُمُِّنُُأُجلُِّ ِّرب ٍُ

ت ُالتِّجارةُُ
ت ُالما ِّليَّ ُِّة ُبينُأفرادِّهاُ.وأصبح ُِّ
وُنشُأُُِّة ُالُعَُلُقُا ُِّ

نُُالمالُُ
ِّشُُوالحِّ يلةُُُفِّيُ البي ِّعُ والشِّراءِّ ُُحُرُامُ ُ،وُأُ َُّ
الغ َُّ

مع َّ
صدُ
ُالزم ِّنُجز ًءاُأسُا ِّسيًّا ُفُِّيُحياةُِّ ُك ِّل ُواحِّ ٍد ُمِّ نَّاُ.ونق ِّ

َّللا َر ُجلً
المكتسبُُُمِّ نهماُ كذلِّكُ حرامُُ.قُالَُُؐ «ُُ:رحِ َم ُ
س إم ًحا إِذَا
س إم ًحا إِذَا ا إ
شتَ َرىَ ،و َ
س إم ًحا إِذَا بَاعََ ،
َ

بِّالتِّجارةُُِّ:عم ِّليَّةُ ُبي ُِّع ُوشِّراءُِّ ُالسِّل ُِّع ُالمختلِّفةُ .وقد ُر ِّوي ُ
ش يَ إو َم
أ َُّ
اج َر الص ُدو َ
ق تَحإ تَ ظِ ِل ا إلعَ إر ِ
نُ ُ«الت ِ
ق إال َمِ ينَ  ،م َع الن ِب ِيينَ
ا إل ِق َيا َمة»ُ1.وُأُ َُّ
اج َر الص ُدو َ
ن ُ«الت ِ
ار يُ إبعَث ُونَ يَ إو َم
ش َه َداء»ُ 2 .وُأُ َُّ
الصدِي ِقينَ َوال ُّ
نُُ«الت ُّج َ
َو ِ

ِّْلسَل ُِّم ُُِّبأُفُعُاُِّل ُِّه ُوط ِّريق ِّةُُ
يعتبرُ فِّيهاُكلُواحِّ دٍُمِّ نَّاُممُِّث ًَلُ ل ِّ

ص َدق»ُ 3.
َّللا َوبَر َو َ
ا إل ِقيَا َم ِة فُج ً
ارا ،إَِّل َم ِن اتقَى َ

َلُننُسُى ُ
حياتِّهُ.في ِّجبُأنُنكونُ فِّيُالتِّجارةُِّصا ِّدقِّينُ ُوُأُ َُّ

سمُاحُ ُِّةُ
سمُُبُِّال َُّ
اج ِّرُالمسل ِِّّمُأنُيُت َّ ُِّ
ا إقتَضَى»ُ7.فينبغِّيُعلىُالت َّ ِّ
صُفِّيُه ِّذهُِّال ِّبَلدُِّالَّتِّيُ
معُك ِّلُمنُيتعاملُُمعهمُ.وُُِّبالُخُ ِّ ُ

بُِّأُنَُّناُنمثِّلُُدِّينناُ ُ.
ي إالَعِزاء،
إِ إخ َوتِ َ

ُ

قُ
قُ ُِّل ُِّ
نُُإُِّبرازُُُالنَّبِّ ُ
إُِّ َُّ
صفُتُيُُُاُ ِّ
لصد ِّ
ي ُُِّؐ فِّيُ الحدِّيثُِّ السَّابِّ ِّ

ي إالَعِزاء،
ِإ إخ َو ِت َ

ُاْلنسانُ
اج ِّرُُأُمرُُفِّيُغايةُِّالُه ِّمي ِّ ُ
والُمانةُِّلدىُالُت َّ ُِّ
َّةُ.ل َّن ِّ

قُ السب ِّلُُ
نُُلِّلحَل ُِّ
َلُ شكَّ ُ أ َّنُ طلبُ المؤمِّ ُِّ
لُُعنُ ط ِّري ِّ

ِّبحك ُِّمُُكونِّهُِّ مخلوقًاُ ضعِّيفًاُُ،مُعُ َُّرضُُُل ِِّّرعاي ُِّةُُمصلحةُِّ

اجبُُعليناُأُ ََّلُننُجُ َُّرُ
المشروع ُِّةُلِّذلِّكُُأمرُُجُائُِّزُ.ولك َُّ
ِّنُالو ِّ

ص ُالَّذِّيُ
شخُ ِّ ُ
بُال َُّ
نف ِّسهُِّخا َّ
صةًُ،ولوُكانُذلِّكُعلىُحِّ سا ِّ

وراءُ ُالدنياُُِّإلىُدرجةُِّأنُ ُنُهُمُِّلُ ُمِّ نُ ُجُ َُّراءُِّ ُذلِّكُ ُآخِّ رتُناُ .

الرئِّيسِّيُُُلِّهذاُ الُم ِّرُ هو ُ
يتعاملُُُوُيُتُ ُِّ
اجرُُُمعه ُ.والسَّببُُُ َّ

ُّللاُتعالىُفِّي ِّهمِ ﴿ِ ُ:رجَا ٌل
فُلُنحُ ُِّرصُُعلىُأنُُنكونُكمنُقال َّ

ُّللاُؐ«ُ:لَ إو َكانَ َِّل إب ِن آ َد َم
الُحُِّرُصُُعلىُالدنياُ.قالُرسول َُِّّ
ان إ
ف اب ِإن
مِن َما ٍل ََّل إبتَغَى َوا ِد ًيا ثَا ِلثًاَ .و ََّل ي إَم َل ُ ج إَو َ
َوا ِديَ ِ

َّللا َوإِقَ ِام الص َل ِة
َارةٌ َو ََّل بَ إي ٌع عَن ِذك ِإر ِ
َّل ت ُ إل ِهي ِه إم تِج َ

4
اْلنسانُ
ُوب َّللاُ َ
آ َد َم إَِّل الت َُّراب .ويَت ُ
علَى َم إن تَاب»ُ .ف ِّ
ص ُِّه ُعلىُالدنياَُ،لُيسلمُمِّ نُُ
الَّذِّيُيقعُأسِّيرُ ُنف ِّس ِّهُ ُوحِّ ر ُِّ

الحِّ يلةُِّوُالُنانُِّيَّ ُِّةُفِّيُالتَّعاملُ.قالُُتُعُالُىَ ﴿ِ ُ:و إي ٌل ِل إل ُم َ
ط ِففِين
ستَ إوفُون
( )1اَل ِذينَ ِإذَا ا إكتَالُوا َ
اس يَ إ
علَى الن ِ
كَالُوهُ إم أَو و َزنُوهُ إم يُ إخس ُِرون﴾ُ 5ُ.

()2

َو ِإذَا

ُ
اْل إخ َوةُ ا إلك َِرام،
أَيُّهَا إ ِ
اْلسَل ِّمُ فِّيُ
ّللاُ تعالىُ ِّبأنُ نتُخُلَُّقُُُ ِّبأخَل ُِّ
لقدُُُأمرناُ َّ
قُُ ِّ

وب
ب فِي ِه ا إلقُ ُل ُ
َو ِإيتَاءِ الزكَا ِة ؕ يَ َخافُونَ ي إَو ًما تَتَقَل ُ
َار﴾ُ 8.
َو إال َ إبص ُ
ُ
أُسألُُالمولىُع َّزُوجلَُّأنُيوفِّقناُلِّطاعتِّ ُِّهُ،وأنُيرزقناُ
ِّرزقًاُحَل ًَلُطيِّبًاُمُبُارُ ًُكاُفِّيهُ.إُِّنَّهُولِّيُذلِّكُوالقادِّر ُ
عليهُ.آمِّ ين!ُ
ُ
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