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د .حممود رمضان البوطي

ها قد تبدى الفقر والعوز جليا على الكثريين؛ إذ مل يعد املورد الشهري يكفيهم ملنتصف الشهر
بل رمبا لبضعة أايم منه ،وابلكاد يسد أرابب األسر الفقرية حاجات أسرته ومتطلباهتم الضرورية.
وليس املقام مقام توصيف وإاثرة شجون وأحزان ،إمنا املقام مقام تناصح وتنبيه على ما قد حيصل
من افتتان.
فإن الفقر فتنة ،كيف ال وقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم يستعيذ منه ويقول  -فيما رواه
أمحد" :اللهم إّن أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القب" .كما روى أبو نعيم يف احللية حبديث
ضعيف عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا ﷺ« :كاد الفقر أن يكون كفرا ،وكاد احلسد
أن ي غلب القدر» .ألن الفقري معرض للوقوع يف جريرة التأفف من حكمة الباري عز وجل فيما
قضاه وقدره ،كما أنه معرض للوقوع يف محأة االضطرار للوقوع يف براثن املال احلرام ،حبجة أنه
فقري ومضطر.
ولو وضعنا أفقر الناس اليوم على ميزان الفقر الذي شهده كثري من أصحاب سيدان رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ابألمس لوجدان فقريان اليوم يعيش يف حالة من الغىن ما شهد مثلها كثري
منهم ابألمس ،فقد روى مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :خرج رسول هللا
ﷺ ذات يوم أو ليلة ،فإذا هو أبيب بكر وعمر رضي هللا عنهما فقال :ما أخرجكما من بيوتكما
الساعة؟ قاال :اجلوع اي رسول هللا ،قال :وأان والذي نفسي بيده ،ألخرجين الذي أخرجكما،
قوما فقاما معه ،فأتى رجال من األنصار ،فإذا هو ليس يف بيته ،فلما رأته املرأة ،قالت :مرحبا
وأهال .فقال هلا رسول هللا ﷺ :أين فالن؟ قالت :ذهب يستعذب لنا املاء ،إذ جاء
األنصاري فنظر إىل رسول هللا ﷺ وصاحبيه ،مث قال :احلمد هلل ،ما أحد اليوم أكرم أضيافا مين،
فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر ومتر ورطب  -غصن من النخلة ،فقال :كلوا ،وأخذ املدية -
سكني كبرية  ..فذبح هلم ،فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا  ..إىل آخر احلديث.
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من هنا نعلم أن الفقر ليس نقيصة ،واحلاجة ليست سبة عار كما قد حيسبه البعض ،الفقر
وسام إرث وكأس مر قد جترع مذاقه من قبل أكرم اخللق على هللا؛ وسيد األنبياء وإمام األصفياء
وحبيب رب العاملني ﷺ ،مع أن الدنيا كانت متاحة بني يديه ،إذ لو شاء ألجرى هللا له اجلبال
ذهبا وفضة ،ومع ذلك فقد كان بيته من طني داّن السقف ،فراشة من أدم حشوه ليف ،ينام
على احلصري حىت يؤثر على جنبه ﷺ ،متقلال من متاع الدنيا ،وكم من مرة ربط احلجر على بطنه
من اجلوع ،وقد قالت السيدة عائشة رضي هللا عنها فيما رواه البخاري" :ما شبع آل حممد ﷺ
من خبز الشعري يومني متتابعني حىت قبض رسول هللا" .ومن املخجل أننا نتغىن أبحواله عليه
الصالة والسالم وبيوتنا تفيض ابألمتعة الوثرية ،والنمارق املرحية.
واملطلوب منا اليوم أن نسأل هللا تعاىل العافية ونستعيذ ابهلل من الفقر ،لكن إن شاءه هللا عز
وجل ما ينبغي أن يقابله اإلنسان ابلتشكي والتذمر وكثرة الضجر ،بل يقابله ابلرضا عن هللا،
وابلطمأنينة مبا له عند الرزاق سبحانه وتعاىل من قسمة ونصيب.
وحسبك أن تعلم أنه كلما زاد ما عندك من مال ومتاع من الدنيا كلما طال الوقوف للحساب،
وكلما قل مالك وما لك يف الدنيا من متاع كلما خف عليك عبء املوقف يوم احلساب .كلنا
سيقف بني يدي هللا عز وجل ليسأل عن أربع كما صح عن رسول هللا ﷺ فيما رواه الرتمذي إذ
قال( :ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما
أباله وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه) .وعن ماله من أين اكتسبه
وفيما أنفقه .فحساب الغين  -احلريص على احلالل  -يطول مبقدار ما له من مال ومتاع .ونسأل
هللا تعاىل اللطف والعفو والعافية" .وقفوهم إهنم مسؤولون".
ومن هنا ندرك ملاذا يدخل الفقراء قبل األغنياء إىل اجلنة أبربعني سنة ،كما بني سيدان رسول
هللا ﷺ إذ قال فيما رواه مسلم" :إن فقراء املهاجرين يسبقون األغنياء يوم القيامة إىل اجلنة أبربعني
خريفا" ،ويف رواية الرتمذي وابن حبان" :إن فقراء املهاجرين يدخلون اجلنة قبل أغنيائهم خبمسمائة
سنة" .ألن طول احلساب يؤخر الغين احملسن عن اللحاق بركب الفقراء.
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لكن شروطا ال بد من توافرها هبذا الفقري الذي يسبق األغنياء إىل اجلنة ،هو أن يتوج فقره
ابلصب على البالء ،واحلرص على حالل املال ،والقناعة مبا قد قسمه له الرزاق ،والرضا مبا قدره
له القهار ،وأن ال يتخذ من فقره سلما يقتحم من خالله أبواب احلرام والشبهات.
واليوم كثريا ما أرى أانسا قد أوقعهم العوز والقلة والفقر يف مغبة جريرة ما كان هلم أن يقعوا
هبا ،إذ يدفعهم الفقر ليمدوا أيديهم إىل ما ال حق هلم فيه ،إذ جعلهم الغالء ال يتورعون عن أخذ
مال أو متاع من غري حله ليضعه يف فيه ويف يف أهله وأوالده  ..يبر لنفسه الوقوع يف محأة املال
احلرام أو املشبوه حبجة االضطرار ،يقتحم الغش ورمبا اخلداع والكذب يف بيعه وشراءه حبجة أنه
فقري مضطر ،وكأن هللا عز وجل قد استثناه من أحكامه وشرعته .يتقاضى الرشوة ويبرها لنفسه
مرة حتت اسم هدية ومرة حتت اسم مساعدة ومرة حتت اسم إكرامية ومرة حتت اسم حلوان ..
أيخذ مال غريه ابحملااية  -أو كما قال سيدان رسول هللا :بسيف احلياء من املعطي ،ميد يده إىل
املال الذي يتاح من أي سبيل له الح ،حبجة أن ال عليه من حرج ألنه فقري مضطر.
فإذا ما نصحت أو نبهت ،برر لنفسه أو لغريه الوقع يف معصية أكل املال احلرام بقوله( :راتبه
ضعيف ال يكفيه) .ترى هل هذا جواب ميكن أن يواجه به رب العزة جل شأنه يوم احلساب؟
ومن اعتاد أخذ املال من غري حله سيستمرئ هذا السلوك حىت ولو اغتىن بعد فقر ،فكم من
موظف اليوم يضع امسه يف قوائم الرواتب واحلوافز واملكافآت ليتقاضى أجرا شهراي أو مومسيا أو
حتفيزاي ال يستحقه.
وكم من موظف يقبض راتبه املسمى دون أن يؤدي عمله الذي أؤمتن عليه.
وكم من إنس ان يتناول من شجرة قد تدلت مثارها على قارعة الطريق ،أيكل منها دون أن
استئذان من أصحاهبا.
وكم من إنسان قد وكل بشراء بضاعة أو سلعة ،وابلتواطؤ مع البائع يدون على الفواتري مثنا
ومهيا ،طمعا يف أن يدس يف جيبه فرق احلساب قل هذا املال أو كثر .والوكيل ال حيق له أن
يتقاضى فوق الثمن احلقيقي قرشا واحدا  ..وكم وكم ..
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وللمال احلرام آفات كثرية قد ذهل عنها جل اخللق ،ينبغي أن نكون على ذكر منها .وأول
هذه اآلفات:
عدم استجابة الدعاء؛ لن يرفع ملن أيكل املال احلرام دعاء إىل السماء ،وقد روى الطباّن يف
األوسط عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :تليت هذه اآلية عند رسول هللا ﷺ﴿ :اي أي ها
الناس كلوا ِما يف األرض حالال طيبا﴾ .فقام سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه فقال :اي رسول
هللا ،ادع هللا أن جيعلين مستجاب الدعوة .فقال :اي سعد ،أطب مطعمك ،تكن مستجاب
الدعوة ،والذي نفس حممد بيده إن العبد ليقذف بلقمة احلرام يف جوفه فال يقبل منه عمل أربعني
يوما ،وأميا عبد نبت حلمه من السحت والراب ،فالنار أوىل به" .واحلديث وإن كان ضعيفا هبذا
اللفظ لكن معناه ورد يف الصحيح ،وذلك فيما رواه أبو هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا ﷺ
قال" :مث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغب ميد يديه إىل السماء :اي رب اي رب ،ومطعمه حرام
ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي ابحلرام فأىن يستجاب لذلك".
إذن  ..ال يستجاب ملن أيكل املال احلرام دعاء ،وال يقبل منه عمل أربعني يوما ،وما نبت من
السحت فالنار أوىل به .وهل من آاثر مدمرة أكثر من هذا وهذا وذاك؟
نعم  ..للمال احلرام أثر كبري على نشأة األوالد وتربيتهم وسلوكهم ،على صالحهم وعلى
فطانتهم ،على تقواهم وورعهم  ...وإليكم قصة اإلمام عبد امللك اجلويين إمام احلرمني اليت نقلها
عنه ابن كثري يف البداية والنهاية ،والسبكي يف طبقات الشافعية .يذكر أن أابه كان يتطلع إىل أن
يكون له من صلبه علماء صادقون ،فلما اجتمع له قدر من املال احلالل اخلايل من أي شبهة،
تزوج فتاة مشهورة ابخلري والدين والصالح ،وحرص على أال يطعمها إال احلالل اخلالص ،ومحلت
منه فولدت له ولدا مساه عبد امللك ،وحرص على أال يطعمه هو أيضا إال من احلالل اخلالص،
فأمر زوجته أن حتفظه من النساء حىت ال يرضعنه ،وشدد عليها يف ذلك .خشية أن ترضعه امرأة
ال تتحرى احلالل ،أو أتكل احلالل لكن مل أيذن هلا زوجها فيدخل جوفه احلرام!! فكانت الزوجة
حريصة على وليدها إىل أن حدث ما مل يكن يف احلسبان ،يقول اإلمام اجلويين :ذات يوم اشتغلت
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أمي يف طعام تطبخه أليب وأان رضيع فبكيت ،وكانت عندان مرضعة من جرياننا فأرضعتين مصة
أو مصتني ،ودخل والدي فأنكر ذلك ،ألن املرأة ليس هلا أن تتصرف بلبنها دون إذن زوجها،
وقلبين وفوعين ،حىت مل يدع يف ابطين شيئا إال أخرجه ،وقال األب :يسهل علي أن ميوت ابن
وال يفسد طبعه بشرب لنب غي لنب أمه .ويف رواية ابن كثري :فأخذه الشيخ أبو حممد فنكسه
ووضع يده على بطنه ،ووضع أصبعه يف حلقه ،ومل يزل به حىت قاء ما يف بطنه من لنب تلك املرأة.
مث إن هذا الطفل ذاته غدا بعد حني إمام احلرمني ،وذكر ابن السبكي أن إمام احلرمني ت لجلج
مرة يف جملس مناظرة ،أي :تردد يف كالمه ومل يتمكن من البيان .فقيل له :اي إمام ما هذا الذي
يعهد منك .فقال :ما أراها إال آاثر بقااي املصة.
وقد كانت إحدى نساء السلف الصاحل تقول لزوجها وهي تودعه أثناء ذهابه للعمل" :اتق هللا
فينا ،إايك وكسب احلرام ،فإان نصب على اجلوع والعطش ،وال نصب على حر النار وغضب اجلبار"
وهو نداء يستصرخ كل مسلم يبتغي لنفسه وألهله الرزق ،نداء تردد صداه على أمساعنا ويقول:
اتق هللا فيمن تعول ،وإايك وكسب احلرام ،فإهنم يصبون على اجلوع ولن يصبوا على حر النار
وغضب اجلبار.
فالصب الصب  ..والثبات الثبات  ..فيهما نبتغي الفرج والنجاة ،ال بكثرة أن التشكي والتذمر،
ال بتكرار عبارات تنم عن سخط وتسخط من قضاء هللا .واعلموا أننا يف أايم خنل ومتحيص
ستتمخض عن فرج عظيم قريب إبذن هللا تعاىل ،فاستعينوا ابهلل واصبوا ،وقريبا ستغدو هذه األايم
ذكرى ،وسيسعد كل اثبت قد متسك حببل هللا ،وسيندم كل خائب قد اجنرف مع التيار ،ميد يده
إىل ما يتاح من أي سبيل له الح.
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