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 خطبة بعنوان: خماطر استباحة املال العام واحلق العام 
 م2021يوليو  30 –هـ 1442 ذو احلجة  20بتاريخ: 

 عناصر الخطبة:
 دعوة اإلسالم إلى الحفاظ على المال العامأوًلا: 
 المال العام  في الحفاظ على مشرقة ومواقف صور:  اثانًي
  واجبنا نحو المال العام: اثالًث

 ـــوعالمـــوضـــــــ
ــب ويتو ــ  رويــب وينــوذ بــب لــي  ــوور  ي نــوا و ــي ا   احلمــهلل حن دمــهللس وينــتنيوب ويتــون تليــب وينــته وس ويــعلي ب

 أما بعد: رمالوا؛ ويشههلل  ن ال تلب تال هللا وحهللس ال  ويك لب و ن حممهلًلا ربهللس ور ولب؛ صوى هللا رويب و وم.
 دعوة اإلسالم إلى الحفاظ على المال العامأوًلا: 
ملال هو قوام احلياة؛ وهو لي الضوورا  اليت  وجب الشارع ح ظها؛ وألمهية املال يف حياة اإلينــان  ــور  ا  تن

 هــو يمــر   ــواعس لــي ربــ   ؛لــي يورــب يظــام   ويــهللوظــام املــال يف اإل ــ م املوكيــة بووريهــا: ا اصــة والنالــة؛  
ال جيــوأل ألا لــار   ن  امحايــة وحولــة وحــهللوعً موكيــة ا اصــة النابثني، وهنب الطالنني، وتنــهللا الظــاملني،  شــوع لو

 ني  يب هويــوة،  نر ر ــول هللا صــورى هللا رويــب و ــورم  يتنهللاها  و يوم حوهلا وتال ا تحق الزجو والوعع روى ذلك.
ب، ولالــب، ور و أــبل نلنــوم ، ورــي  يــ :  نر الوــ   صــورى هللا رويــب  -قــال: ل ــ س املنــو م روــى املنــوم حــوامل: علــر

  .والبيهقر بنوهلل جيهللقطين  نالهللار .قال: لال يح  س لال الوئ لنو م تالر بط يب ي نبل -م و ور 
ا تن لــا  ، وارتــ س  ــهيهللً وحلولة املال  وع لإلينان الــهلل اع رــي لالــب لــي االرتــهللا  رويــب ايــة صــورة لــي ال ــور 

: لــا   قــال: ري لالب،  ني  يب هويوة قــال: جــا  رجــ ل  قــال: ، ر ــول هللا،  ر   اع ارً  يــ ح تن جــا  رجــ ل يويــهلل   ــ 
بل، قــال:  ر يــ ح تن قتوــين  قــال: ل  يــ   ــهيهللل، قــال:  ب لالــكل، قــال:  ر يــ ح تن قــاتوين  قــال: لقات وــ  ل ــ  ترنطــ 

صــورى  -:  نر الوــ  -رأــر هللا روهمــا  - ر ي  تن قتوترب  قال: لهو يف الورارل. نلنوم ، وري ربهللهللا بي رمــوو 
 قال: للحي  قرت  ح عرونح لحال ب   ـحهروح  حه يهلللل نلت ق رويب .  -و ورم هللا رويب 

وتذا  ان اإل ــ م جنــ  ملــال اإلينــان ا ــاا حولــة وقهللا ــة،  حيــب مل يه ــ  رــي حولــة املــال النــام، بــ   روــى لــي 
وح ابحملا ظــة روــى  لــوال ا   ن ه:س احلولة  جنوها   هلل حولة لي املــال ا ــاا، ورــين روايــًة رظيمــةً  ملنــومني، و لــح

ب ــيايتها، وحــورم التنــهللا رويهــا، وقويــ  األلــوال ابألي ـــ  يف لواأــ ح  ثــ ة لــي القــو ن الكــو ،  ــ لحو اب  هـــاع 
ابأللوال واألي ر  يف  بي  هللا، ويظرم األلوال توظيًما  ويًما،  جن  يف املال أل اًة حقًّا لنووًلا لو قــوا  واملنــا ني 

، وحورم التنهللا روــى لنوولةً  لو وا القو يية واألحاعي  الوبوية، وجن   يها حقوقًا لرنيروةً وغ هم ممري ذ ووا يف ا
 . اا ين ً ، ولو  ان  ي ً ة به  حق    لوال األل
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و كرم    و وحاسر لــ  تـحن مح ي  ا ــ   ني رهللى بي رم ة رأى هللا روــب قــال: رنــ  ر ــول هللا صــوى هللا رويــب و ــوم يقــول: ل لــح
مح ال ق يحالحة ل.نلنوم .رحوحى رحمح    قحبر  حانح غرورواًل ن ياية و وقة  َيح ِت  ب ب  يـحو    حكحتحمحوحا ِم  يحطًا نتبوة   حمحا  ـحو 

لي املال ا اا ال:ا ميتوكب   واع  و هي ــا  حمــهللعة، ذلــك ألن املــال النــام لوــك األلــة   ا املال النام  رظم  طوً 
هللولة ل ، ويهلل    يب: األرض الــيت ال ميتوكهــا األ ــااا، واملوا ــق، وهو لا اصطوح الواس روى تنميتب ل لال ال

واملناههلل واملهللارس، واملنتش يا ، وا النا  غ  ا اصة، .. ، و   ه:ا لال رام جيب احملا ظة رويب، ولــي هوــا 
يــهللس تن  ــان  تقط  اب،  حذا  ان  ار   وع حمهللع جمولً أتِت  طورة ه:ا املال،  النار  لب  ار  لأللة ال ل وع بنيو

،  كيــمب  ــي ينــو  األلــة ويبــهللع يوواهــا  و يوهبهــا     يــمب تكــون او  لــي حــوأل وبوــد ربــ  عيوــار   ــارهللً املنــو 
 صورتب يف الهللييا ورقوبتب يف اآل وة   

تن تشــوي  اإل ــ م حلمايــة املوكيتــني ا اصــة والنالــة لــب ر قــة وييقــة الــي الــب ع والنبــاع،  ــحذا  لــي ال ــوع ان 
 وية وحمرتلة، و ن مجي  طو  النهللوان حمولة يف الشوينة اإل  لية،  حن ال وع َيلي روــى لالــب وروأــب، لوكيتب ل

 .  و ههلليهلل    و ررب   ا تقوار و  لة اجملتم  لي     وف  و  ؛ويععا ذلك تىل ر قة وع وحمبة 
لومنتــهلليي،  ــ   ــك  اوهنبًــ  والنالــة  وينــًة لوطــالنني،  و صبح  األلــوال ا اصــة  ؛ لا تذا توك احلب  روى الهارن

،    هو متت   الب، وال ل زع   ، وقوق  عائم   ، وي بح ال وع يف ررب  تم  بت كك  وصالب، وههللم بويايب ن ي ان اجمل
 اطم ن يف لقالب،  يمب ال وهو خيشى االرتهللا  روى لالب  ما ختشى األ هلل لي  ن توتهم  وينتها  

 المال العام  ىفي الحفاظ عل مشرقة ومواقف صور:  اثانًي
 . روى املال النام ولواق هم املشو   ة يف احل اظ ؛لشوقًة لنو وا ال احل تنالوا بوا لونوض لكم صورًا

 ه:ا  بوبكو ال هلليق ملا بوي  لوا  ة حهللع لب ال حابة راتبب لي بي  املال، مث  ورموس لقحة :لانقة ذا  لنبل ، 
،  ومــا حضــوتب الو ــاة  لــو بوعهــا،  نــي  توب  ويومب  يها لي الــ عل   ة: لوج وة: لورا  يوأ   يب الطنامل، وقطي

ةر  : ا،ح رحائ شــح رح هللار رحو بر، قــحالح و  رحأ  وح  حبرو بحك  ترض  : لحمرا اح  هرما، قحالح رح هللار رحوـ  ةح الــريت   احل حنحي  ب ي  رحو ر   رحأ  اي ظــرو ا الو  ق حــح
نيح   رورا يحش وحنر ل ي  لحبحو هحا، وحا       تح   ر بــ :حل كح حــ   روــرا يف  وحةح الريت   رورا يح  طحب حر   يهحا، وحال قحط ي حةح الريت   رورا يـحو بحنرهحا،  حح انر  رورا يـحوـ 

و   بر   حر  ــح رح هللار رحوــ  و  رحأــ  ا ح  حبــرو بحكــ  ا لــح ،  ـحوحمــر وح و م نيح،  ــحح ذحا لــ  س  حار عرع يــب  ت ىلح ررمــح و  ال مرنــ  رح هللار  حلــ  وح رحأــ   ر بــ ب  ت ىلح ررمــح
ل ن الطــ  هللحكح ا ح بـحنــ  ي  جــح و  لحقحهلل   حتـ نحبــ  ح لــح رح هللار رحو كح ،ح  حابح بحك  رح هللار رحو بر: رحأ   اين؛ وقــال اهليثمــر رحو بر،  ـحقحالح ررمحور رحأ 

 يف اجملم : رجالب يقا   .
 ــايطوق غ لــب روــى رمــو ،  كايــ  لــب انقــة يوبهــا،  ولي ه:س ال ور لا رواس ربهلل الومحي بي جنيح قــال: يزلــ -

 يكوس،  قــال: ويــك لــي  يــي هــ:ا الوــنب لــك  قــال: ،  لــ  املــعلوني تن الواقــة اي وــ  رويهــا  اذا  يوم  نقاس لبوً 
ولهللها  شوهبا،  اوي  لك انقة لي لال هللا،  قــال: ويــك تنــقي، انرًا، وا ــتح  ذلــك الوــنب لــي بنــ  الوــاس، 

 ك ح ل ،  ل  املعلوني وحلمها. قي : هو ل
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 هــ:ا لثــ  لــي ورع  لــ  املــعلوني رمــو ، حيــ   شــر لــي رــ:ان هللا جــ  ورــ  ملــا  ــون ذلــك الوــنب لــ   يــب مل  
يتنمهلل ذلك، ومل تطم ي ي نب تال بنهلل  ن ا تح  ذلك لي بنــ   بــار ال ــحابة الــ:يي ميثوــون املنــومني يف ذلــك 

  لا  يب  بهة.بني طنم احل ل وبني -حب وة تميايب ول:اقب -األلو، ب  ايظو  يمب  ور  
 ــهللوا ، و ــان بيــ  لوض يوًلا،  وص وا لب النن    - هللا روبرأر  - ن رمو بي ا طان  ولي ه:س ال ور:   -

،  وم يتهللاو رمو ابلنن   مــا ي ــحب األطبــا ، حــا مجــ  الوــاس وصــنهلل املوــ  وا ــت ذن الوــاس: تن املال بب رنً  
ا رويب، و ذيوا لب مجيًنا، ولضى بنضــهم يقــول لــبن : حن عرك  ذيتم  ، وتال  هو رورر حوام.  بكى الواس ت  اقً 

 ، رمو، لقهلل  تنب  ا و ا  بنهللك  ن الط ا يف اترخيب؛ وابي رنا و يف اتريخ علشق .
:  قــهلل قــهللم روــى رمــو لنــك وروــ  لــي البحــويي  قــال رمــو: ق ة راتكة ألوجــة رمــو واملنــك ه:س ال ور:ي  ول

الــوألن تــزن   هــ:ا الطيــب حــا  قنــمب بــني املنــومني،  قالــ  لــب الو تــب  وهللا لــوعع   ين وجــهلل  الــو ة حنــوة
راتكــة بوــ  أليــهلل بــي رمــوو بــي ي يــ :  ان جيــهللة الــوألن  هوــم  ألن لــك. قــال: ال. قالــ : مل  قــال: تين   شــى  ن 

 روى املنومني   ومتنحر بب روقك   صيب  ضً   -هللغيبو ع    صابنب يف ص-أت :يب  تجنويب هك:ا 
ي ورع  لــ  املــعلوني رمــو  واحتياطــب البــالد أللــو عيوــب،  قــهلل  ت روــى الو تــب  ن تتــوىل قنــمة ذلــك  هــ:ا لثــ  لــ  

      صان  يً ا لي لال املنومنيالطيب حا ال متنح روقها لوب  يكون قهلل 
ا  –لــي هــ:س ال ــور و  و ــان  ؛و  ــ: يهلليــب رــي  لــور املنــومني ؛رمــو بــي ربــهلل النزيــز جــا س  حــهلل الــوالة ن  – يضــً
، و ايوا ينتضي ون بشمنة بيوهما،  وما ايتهى الوا  لي احلهللي  ري  لور املنومني وبهلل  ينــ ل رمــو يً  ق  لالو 

ري  حوالب قال لب رمــو: ايتظــو،   ط ــ  الشــمنة وقــال لــب: اآلن ا ــ ل لــا بــهللا لــك،  تنجــب الــوا  وقــال: ،  لــ  
ملنــومني و وــ    تضــر  بوــورهم، و لــا اآلن املعلوني مل  ط    الشمنة    قــال رمــو:  وــ  تنــ لين رــي  حــوال ا
   تن لين ري حا   كيمب    ك روب روى أو  لي لال املنومني  

 قــالوا ،  –ري املال النام  اوررً  – ي ب حا ال يشتم رائحتب  بز اة املنك  وأ  يهللس روى -  ايولً   -وجا وا لب   
 وائحتب   ل  املعلوني تمنا هر رائحة؛  قال: وه  ينت اع لوب تال ب

 رعة    : يوهب لوها به  حنان  هللا          يي هعال   و يي لي يظو لومال النام ايب غويمة اب 
رح اَّللرر رحو بر رحي  الور     صحورى اَّللرر رحوحي ب  صوى هللا رويب و وم ىل ذلك وتىل حالوا  ما وص بايظو ت ،  نحي   حيب  هروحيـ وحةح رحأ 

ل   حم  وح حورمح قحالح  و بر،  حل يح احل ح ح ل نالباارا: لَيح ِت  رحوحى الوراس  ألحلحانل الح يـربحا   ال محو  ر لحا  ح ح:ح ل    . ل ي  احل حوحام 
  واجبنا نحو المال العام: اثالًث

األلو جهلل  ط ، ت، م ت، م لي التنهللا روــى املــال النــام وميــ  صــور  اروموا  ن : أيها اإلخوة المؤمنون
ي   يقول تنــاىل: ب حالوب روى رقبتب يوم القيالة ؛املال النام وا تحوب ؛  يب َيِت بلتنهللا، قولوا لك  لي   :  ا }وحلــح

مح ال ق يحالحة  مثرر تـروحَّفر  ر س يـح     لحا  حنحبح   وحهرم  الح يرظ وحمرونح{. ن ل رموان:    .161يـحه ور   َيح      حا غح ر يـحو 
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 : حوح الهروول،  -صورى هللا رويب و ورم  -قال: ل قام  يوا الو     -رأر هللا روب   -يب هويوة روى الشياان ري  و 
ر  حــهللح م يــومح القيالــة روــى رحقبتــب  ــاة هلــا يرهــا ، روــى رحقبتــب  ــوس لــب محح ححمــة،  نيح  نظرمب ورظــرمح  لــوحس، قــال: ل ال  ل ــ 

 يً ا؛ قهلل  بـ وحه تــرك، وروــى رحقحبتــب بنــ ل لــب ررغــا ، يقــول: ، ر ــول يقول: ، ر ول هللا،  غ ث ين،   قول: ال  لو ك لك  
،  يقول: ، ر ول هللا،  غ ث ين،   قول: ال  هللا،  غ ث ين،   قول: ال  لو ك لك  يً ا؛ قهلل  بوهترك، وروى رحقحبتب صال ل

،  غ ث ين،   قول: ال  لوــ ك لــك  ــيً ا؛  لو ك لك  يً ا؛ قهلل  بوهترك،  و روى رحقحبتب ر قحاعل ختح   ق،  يقول: ، ر ول هللا
 قهلل  بوهتركل.

جــا  يموــب يــوم القيالــة ولــب ررغــا  ينــمنب  اتينو وهر روى  ت ب، ولي غ  بنــ ً  مي غ   اة جر  هبا يوم القيالة  
جرن  تال  ا  و  ث ً ا قويً  القيالة ولب مححمة ؛ ولي غ   ي ً جا  يموب يوم  اه  املوقمب روى  ت ب، ولي غ   و ً  

 جا  بب يوم القيالة يموب    و  ضةً  اا،  ا: ذهبً ، حا ال:هب وال ضة، لي غ  صالتً  لالب اانطقً 
 : يف ه:ا الزلان ا رظيمً تناهً   يف  لو املال النامتن الكث  لوا قهلل تناه  

رة النمــ  ينــتاهللم  ــيا   ــوو  مث يــتكوم لــي هــاتمب النمــ  يف  لــورس الشا ــية   ا حهللهم يض  هات ب ا وال جايبً 
لـــي النمـــ  حبجـــة  يـــب ال يوجـــهلل تقـــهلليو  اال َيبـــب لـــي ا ـــوو  لبكـــوً  واثلـــ ل  ..  وحاجـــة  والعس يف قضـــا  حاجياتـــب

ينــتاهللم حا ــون النمــ  يف طبارــة  ورابــ ل  لوموظمب لي حي  الواتب  و الن وا   هو يوتقم بطويقتب ا اصة   
يمــ   و ــاعسل   تر ــال  ــ تب ال:اتيــة هوــا وهوــاك  ينتاهللم  ا   الهللائوة احلكولية يف  و ال ل    وراقب ا اصة   

  يي وغ  ذلك لي صور التنهللا روى املال النام           تىل البي  ليوألرها روى  ط البلنب  ق م و عوا  النم
 لوهج  و وا ال احل يف  رماهلم ووررهم وتقواهم    لي ا دي مجينً 
ا الهللولة ولال املنــومني  لي لال   يب  و لال - احقً     :وينوم    لي   ال   يرت ــب حــا يــععا  ي ن هللا لــ  –ظومــً

ورمح: ل ب  وح ــح : قحالح رح رولر هللا  صحورى هللا رحوحيــ  مر يح يــحةل، لا رويب يف اآل وة،  نحي   حيح   ب ي  لحال ك  رحأ رح هللا رحو بر، قحالح الظسوــ 
ورسر، وحظروــ   مل يـحه  ــ  و كح  حظرو مل ال يـحه   ورسر هللا، وحظروــ  ، قــحالح هللا: }تنر الشــ   و كر ورسر هللا  حالشــ   مر الــر: ا ال يـحه  ــ  بر،  ح حلــا الظسوــ  مل ال يحرت ر ــر

ح رحهبــ   م ، وـحهرم  وحبــحني  ا بـحيـــ  مر الــر: ا لحظرو مل رحظ يمل{ وح حلرا الظسو مر الر: ا يـحه   ورسر  حظرو مر الن باحع   حيـ  رنحهرم    يمــح ا الظسوــ  بر هللا  وح حلــر ال يحرت ر ــر
ب  ور ل بـحن   ه م  بـحن ًضا ححار يرهللح ل.نربهللالوألا  والبزار حظرو مر ال ن بحاع  بـحن ض  ه م  ل ي  بـحن     بنوهلل حني . ض 

 ن يوع لــا   ــ: لــي  لي الهللولة، اا لي   يب،  و رالً   اصً ان التوبة ل توح لك  لي   : لااًل  ال  باعر ابلتوبة،  ب
 وير ضح هبا روى رؤوس ا  ئق يوم القيالة.  ؛ ن يم  لظومتب روى رقبتب يف اآل وة، قب  لظامل ألهوها

يرزقنا وإياكم الرزق الحالل ويبارك لنا فيه، وأن يباعد  ي العظيم أنلسأل الله العن
 بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب؛ إنه سميع قريب مجيب. 
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