بسم هللا الرحمن الرحيم
آيات هللا عز وجل في اآلفاق
آيات هللا عز وجل في اآلفاق:
أيها األخوة الكرام ،الشك أنكم تستمعون في نشرات األخبار إلى أخباار االتتاااا العاالمي ،إفاس
إفس

البناوك،

كبار الشركات ،انهيار أسعار البوراة.
ماان ااالا ال بيااط اااط خلاار فااي بااالكم أن ااال األ اااا  ،وأن ااال األةمااة التااي سااميت بار اااار ،أن ااالا

ار اار المالي اللي أااب العالم كله له ستة بايننا؟
هللا ة وجط مالا ي وط:
اق َوفِي أَ ْنفُسِ ِه ْم ()35
َ
س ُن ِري ِه ْم آ َياتِ َنا فِي ْاآل َف ِ
( سورة فصلت )

والسين كما تعلمون سين االست باط ،يعني هللا ة وجط من ين إلى آخر يظهر آياته ،مثسا:
انعت باخرة في ال رن الماضي ،ال الباخرة كتاب فاي نشارتها أن ال اار ال يساتليا إاراتهاا ،لاى أنهاا
انعت لى جاارين ،وباين الجااارين اواجة ،فايي مكاان أااابه لاب أال ات اال ال اواجة ،فبناوا لاى اال
اللري ة بناء السفينة ،ال الم ولة الشركية أن ال اار ال يساتليا إااراذ اال السافينة ،فغرتات فاي أوط ر لاة لهاا،
و لى متنها نخبة من كبار أانياء أوروبا ،وال اي
تاط بعض ال ساوسة :إن ارذ ال السفينة ار

نها لويط،
من السماء إلى األرض.

انعوا مركبة فضاايية سامواا المت ااي ،يت ااون مان؟ وبعاا سابعين ثانياة مان إلستهاا أااب ت كتلاة مان
اللهب.
أيها األخوة ،وآخر ال اآليات انهيار النظاام العاالمي الغرباي ،انهياار النظاام الماالي العاالمي الغرباي ،اال
كلمة تالها ماير البنك الاولي ،واو أكبر مؤسسة ن اية في العالم،
تاط :ل ا انهار النظام المالي الغربي،
واألخبار تترا كط يوم يوجا إفس

شركات مستة ،شركة السيارات في أمريكاا (ااي األولاى فاي أمريكاا)

بط إن النظام االتتاااي تايم لى ال الشركة لى وشك ارفاس  ،شاركات أخارأ أفلسات ،بناوك مرااا ي اار
بمية وخم

وخمسين سنة أفلست ،ما اللي اط؟
اق َوفِي أَ ْنفُسِ ِه ْم ()35
َ
س ُن ِري ِه ْم آ َياتِ َنا فِي ْاآل َف ِ
( سورة فصلت )

آيات هللا عز وجل ثالث :كونية تكوينية و قرآنية:
بالمناسبة أيها األخوة ،اآليات أنواع ثسثة:
 .1آيات كونية اي خلذ هللا،
 .2وآيات تكوينية اي أفعاله ،ا تراذ المت اي من آياتاه التكوينياة ،انهياار النظاام الماالي الغرباي مان
آياتااه التكوينيااة ،آياتااه الكونيااة الشاام

وال ماار ،والليااط والنهااار ،والمجاارات ،والسااماء واألرض،

واألليار واألسماك والجباط والب ار والب يرات ،ال آياته الكونية ،أما آياته التكوينية أفعاله،
 .3أما آياته ال رآنية كسمه،
فينت تعرف هللا من آياته الكونية:
ض َو ْ
ت ِْلُولِي ْاْلَ ْل َبا ِ
ار َآلَ َيا ٍ
اخت َِال ِ
س َم َاوا ِ
هللا
ت َو ْاْلَ ْر ِ
إِنَّ فِي َخ ْل ِق ال َّ
ب ( )091الَّذِينَ َي ْذ ُك ُرونَ َّ َ
ف اللَّ ْي ِل َوال َّن َه ِ
س َم َاوا ِ
اب
ت َو ْاْلَ ْر ِ
س ْب َحا َن َك َفقِ َنا َع َذ َ
ض َر َّب َنا َما َخلَ ْق َت َه َذا َباطِ ًال ُ
وب ِه ْم َو َي َت َف َّك ُرونَ فِي َخ ْل ِق ال َّ
قِ َيا ًما َوقُ ُعودًا َو َعلَى ُج ُن ِ
ار
ال َّن ِ
( سورة آل عمران )

أما آياته التكوينية اتذ:
ف َكانَ َعاقِ َب ُة ا ْل ُم َك ِّذ ِبينَ
َفسِ ي ُروا فِي ْاْلَ ْر ِ
ض َفا ْن ُظ ُروا َك ْي َ
( سورة النحل )

النظر في أفعال هللا عز وجل:
ة ماء تريش األانياء األتوياء ولهم كم كبير من النا  ،أمرام نافل ،ارضوا النبي ليه الاسة
والسسم واو ضعيف في مكة ،ارضوا أا ابهم ،تفننوا بإلاللهم ،ب تلهم ،بالتنكيط بهم ،ملوام لى الهجرة،
مالا كانت النتيجة؟ أن النبي ليه الاسة والسسم وأا ابه في أ لى م ام في لو ة الشرف ،وأن اللين ناابو
العااء في مةبلة التاريخ:
ف َكانَ َعاقِ َب ُة ا ْل ُم َك ِّذ ِبينَ ()53
َفسِ ي ُروا فِي ْاْلَ ْر ِ
ض َفا ْن ُظ ُروا َك ْي َ
( سورة النحل )

ف َكانَ َعاقِ َب ُة ا ْل ُم َك ِّذبِينَ
قُلْ سِ ي ُرو ْا فِي اْلَ ْر ِ
ض ُث َّم ان ُظ ُرو ْا َك ْي َ
( سورة اْلنعام )

فرذ كبير بينَ ﴿ :فا ْن ُظ ُروا ﴾ ،واناك آية ثانيةُ ﴿ :ث َّم ان ُظ ُرو ْا ﴾ .

تا ي لف ارنسان يمينا ا كالبة ،أتسم لي أ ا األخوة الم امين ،تاط لي أماامي منشاية يةياا ثمنهاا ان سابعين
مليون ،اناك ا وأ تنت ط ملكية ال المنشية من اا بها ال ي ي إلى إنساان مفتار لكناه ي تااإ إلاى شاهااة ةور،
فاللي شها ال الشهااة ال اسمة وضا يا
يا

لى كتاب هللا وتاط الشاهااة الكالباة ،ي سام لاي االا الم اامي أناه رفاا

ن كتاب هللا وأب ااا مرفو اة فاانة م مناه ال اضاي ،تااط :أناةط يااك ،كاان ميتاا ا ينماا وتفات ياا أ لاى مان

الما ف توفا هللا لكن إمساكه للمنضاة ثبته ،بعا تليط وتا لى األرض ،تاط أمامي رأيتها ،ال َ ﴿ :فسِ ي ُروا فِيي
ض َفا ْن ُظ ُروا ﴾ .الفاء تعني الترتيب لى التع يب،
ْاْلَ ْر ِ
أما ثام تعناي الترتياب لاى التراخاي ،أ ياناا ا يعايش بعاا االا المااط ال ارام شارين اماا ا ثام ي اامه ،واالا
النظام المالي مر ي ار بخمسين اما ا ،يتنامى ،يتناامى ،يتناامى ،ااو النظاام الالي جااء باه الغارب ،لكان هللا اة
وجط في آية تلعية الااللة تاط:
َي ْم َح ُق َّ
ص َد َقا ِ
ت
الر َبا َو ُي ْر ِبي ال َّ
هللا ُ ِّ
( سورة البقرة اآلية.) 683 :

آيات هللا الدالة على عظمته تتوالى كل فترة على اإلنسان:
أيها األخوة ،اآليات التكوينية كما في توله تعالى:
اق َوفِي أَ ْنفُسِ ِه ْم ()35
َ
س ُن ِري ِه ْم آ َياتِ َنا فِي ْاآل َف ِ
( سورة فصلت )

تتوالى لينا ،كط فترة اناك آية من آيات هللا الاالة لاى ظمتاه ،ساوا ط جناوب شارذ آسايا تجتالب نخباة
أانياء العالم ،الفجور ،الشلول ،الةنا ،اللين ييتون ام أ لى مستوأ باالغنى فاي العاالم الغرباي ،كاانوا ينةلاون فاي
منتجعات من فية العشر نجوم ،فيراام هللا النجوم ظهراا في ال األمكنة ،تااة لويلاة تيكااوا أناه مان اين آلخار
يظهر هللا آياته:
اق َوفِي أَ ْنفُسِ ِه ْم َح َّتى َي َت َب َّينَ لَ ُه ْم أَ َّن ُه ا ْل َح ُّق ()35
َ
س ُن ِري ِه ْم آَ َياتِ َنا فِي ْاآلَ َف ِ
( سورة فصلت )

ش ْي ٍء َ
ف بِ َر ِّب َك أَ َّن ُه َعلَى ُكل ِّ َ
أَ َولَ ْم َي ْك ِ
ش ِهي ٌد ()35
( سورة فصلت )

اْلزمة الطاحنة المزلزلة في هذه اْليام ليست أزمة ولكنها سكرة الموت للنظام الغربي:
أيها األخوة ،ي ولون :اي أةمة تن ضي وال ي ة اي سكرة الموت ،اناك مرض تشفى منه الا مرض
ااي ،واناك مرض الموت الا المرض ال شفاء منه ،برأي بعض العلماء االتتااايين أن ال األةمة العالمية
المالية ليست أةمة تن ضي ولكنها سكرة الموت لهلا النظام ،واآلن تتعالى األاوات للب

ن النظام ارسسمي

االتتاااي.
أيها األخوة ،ال ي ة األولى :إن ال األةمة اللا نة المةلةلة التي اي كار اار أو بعضهم سمااا
تسونامي الماط ،ال األةمة ليست أةمة ولكنها سكرة الموت،
لو تسرب إلى الا النظام بعض األخلاء اجتمعوا تبط يومين رةالة ال األخلاء ،خلي ،لي

الخلي تسرب

إلى الا النظام ،بط الا النظام مبني لى خلي ،الخلي في ايكله ،في بنيانه ،فلللك انلب ت ليه اآلية الكريمة:
َي ْم َح ُق َّ
الر َبا
هللا ُ ِّ
( سورة البقرة اآلية.) 683 :

من سنن هللا عز وجل أنه يكافئ بعد حين ويعاقب بعد حين لحكمة منه:
أيها األخوة ،من سنن هللا ة وجط أن هللا يكافئ بعا ين ويعاتب بعا ين ،ولو جاءت المكافية فور العماط
الاالح ألتبط أاط األرض لى العمط الاالح من اون إيمان باهلل وال إيمان بالجنة ،مثسا لو أن شخاا ا افاا ألاف
ليرة جاء مية ألف بعا ثانية ،لرأيت المل اين ينف ون آالف الليرات ،لكن ل كماة أرااااا هللا تفعاط أ مااالا ااال ة
كثيرة وال ترأ شييا ا ،ينما يعلم هللا ااتك ،وثباتك ،وإخساك ،بعا ين يكافيك ،والا أتوله لكط وا ا منكم إلا
اتخل تراراا خليراا يعمط بعمط فيه شبهة ،الاخط كبير ،أماا العماط ال يرضاي هللا اة وجاط ،فاإلا تارك االا العماط
ورضي باخط يسير تا يب ى سنوات وسنوات باخط يسير ،والمسافة كبيارة جاااا باين الااخط الالي تركاه خوفاا ا مان
هللا وبين الاخط اللي ب ي له بعا التوباة إلاى هللا ،بعاا أن يعلام هللا اااتك ،بعاا أن تاافا ثمان االا ال ارار البلاولي
يكافيك هللا ،ال تنتظر شييا ا بعا اتي ة:
ف ُي ْغنِي ُك ُم َّ
ضلِ ِه ()68
هللا ُ مِنْ َف ْ
س ْو َ
َوإِنْ ِخ ْف ُت ْم َع ْيلَ ًة َف َ
( سورة التوبة)

بطولة المؤمن أن يعتمد التفسير اإللهي في تحليل اْلحداث:
أيها األخوة،

نانا خلآن كبيران ،خلي فاي السالوك وخلاي فاي الفهام ،وأناا أرأ أن الخلاي فاي الفهام أكبار

وأخلر من الفهم في السلوك ،يعني الا االنهياار للنظاام الماالي إلا فهمناا شاييا ا ارضاا ا ياايب كاط األنظماة ،إلا

فهمنا أن اناك أخلاء تسربت إلى الا النظاام و ليناا أن نةي هاا ناه االا خلاي فاي الفهام ،االا الخلاي فاي الفهام
يافعنا أن نتابا الخلي ،أخلر شايء أن تخلائ الفهام ،يعناي اآلن األ ااا التاي ترونهاا فاي األخباار يراااا جمياا
أاط األرض بمالا ن ن نتفاوت كمؤمنين؟ بتفسيراا،
مثط تريب من ياتنا بلا مجاور انى من رب أالياة شار سانوات ،ولااب ضا ية اال ال ارب ثسثمياة
ألف إنسان ،ال ال رب األالية لها تفسير اولي أن مركة الا البلا المالي نما نمواا كبيراا ،فنااف

المراكاة المالياة

في الغرب ،فالغرب أراا ت ليم الا البلا ،الا تفسير اولي ،اناك تفسير ربي ،أن كط جهاة ربياة لهاا فاي االا
البلا مراكة توأ فكان بينها اراع ،اناك تفسير لايفي بين لايفتين كبيرتين في االا البلاا اروب سااب ة لويلاة
األما ،لكن البلولة أن تعتما التفسير ارلهي:
هللا َفأ َ َذا َق َها َّ
ض َر َب َّ
ان َف َك َف َر ْت ِبأ َ ْن ُع ِم َّ ِ
َو َ
هللا ُ
هللا ُ َم َثالً َق ْر َي ًة َكا َن ْت آَ ِم َن ًة ُم ْط َمئِ َّن ًة َيأْتِي َها ِر ْزقُ َها َر َغداً مِنْ ُكل ِّ َم َك ٍ
وع َوا ْل َخ ْو ِ
ص َن ُعونَ
ف ِب َما َكا ُنوا َي ْ
لِ َب َ
اس ا ْل ُج ِ
( سورة النحل ).

أنت كمؤمن بلولتك أن تعتما التفسير ارلهي ،اآلن األ اا التي أمامنا والتي ولنا لها مياات التفسايرات،
مااثسا أي اا يفة فيهااا ميااات الت لاايست ،ت لاايست تساامعها فااي األخبااار ،ترااااا فااي بعااض الم لااات ،ت رأاااا فااي
الا ف ،بلولتك كمؤمن أن تعتما الت ليط ال رآني.
أكبر مصيبة أال يفهم اإلنسان على هللا حكمته من تأديب الناس:
لللك أيها األخوة ،ا فظوا الا النص
من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر
ييتيه تيايب من هللا لى كسب رام ،أو لى سلوك رام ،ي وط لك :الاار يومان يوم لك ويوم ليك،
ي وط :ال ار سخر مني ،جاءت األمور لى خسف ما أريا:
ما كل ما يتمنى المرء يدركه***تجري الرياح بما ال تشتهي السفن
اناك تفسيرات لمعالجات إلهية واض ة جااا ،أكبر مايبة أال تفهم لى هللا كمته من تيايب النا ،
لللك أخلر من المايبة أال تفهم معنى المايبة،
من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر
الا النظام المالي اللي انهار ما سبب انهيار ؟

التصميم اإللهي للكتلة النقدية أن تكون متداولة بين كل الناس:
أيهااا األخااوة ،اناااك ساالعة واناااك ثماان ،ااال ثمنهااا خم ا

لياارات ،اااي ساالعة نسااتخامها أ يان اا ا فااي ن ااط

األوراذ ،يمكن أن تتاجر بهال السالعة والتجاارة اسط والاربح اسط ،أماا أن تتااجر بثمنهاا ،الاثمن ال يتااجر باه،
يعني ال يمكن لألمواط أن تلا الماط ،ما او الربا؟ الماط يلا المااط أماا األ مااط تلاا المااط ،إنساان معاه مياة ملياون
أتام مشروع بناء سكني ،اط تااتون اناك ميتا رفة متعل ة ببناء البيوت ،اللي أنفاذ مياة ملياون لمشاروع بنااء
ضخم ليبيعه وانتفا لكن كم رفة ملات معاه؟ كام إنساان ماط معاه؟ رب اه الكبيار وةع شااء أم أباى لاى أكبار
شري ة من النا  ،ف ينما تلا األ ماط الماط تاوةع األماواط لاى أكبار شاري ة باالمجتما ،لاللك التااميم ارلهاي
للكتلة الن اية أن تكون متااولة بين كط النا  ،اآلية الكريمة:
َك ْي َال َي ُكونَ دُولَ ًة َب ْينَ ْاْلَ ْغ ِن َياء مِن ُك ْم
( سورة الحشر اآلية.) 7 :

يعني أخلر شيء بالماط كما او ال اط في األرض شرة بالمية مان ساكان األرض يملكاون تساعين بالمياة
من ثروات األرض ،تجا ارنفاذ في العاالم الغرباي يفاوذ اا الخيااط ،يعناي إنساان يشاتري لاايرة ثمنهاا ثسثمياة
مليون اوالر ،تتسا أللف راكب ،اي ماينة تلير في الهواء ،لمتعته او و ا ؟! ارنفاذ يفوذ ا الخياط،
فلااللك :شاارة بالميااة ماان ثااروات األرض بيااا تسااعين بالميااة ماان اوط الجنااوب الف ااراء ،يعنااي ااانعوا ماان
اللرة ،من فوط الاويا وتوااا للايراتهم ،ارتفعت أسعار الغلاء اللي ااو ملاك الف اراء شارة أمثااط ،االا التياياب
ارلهي األانياء يةاااون انىا والف راء لى وشك الماوت مان الجاوع ،االا الظلام العاالمي كماا تااط لياه الااسة
والسسم:
تمتلئ اْلرض ظلما ً وعدوانا ً حتى يأتي أخي عيسى فيملؤها قسطا ً وعدالً
[ ابن ماجه عن عبد هللا بلفظ قريب منه ]

تحريم المتاجرة بالثمن و السماح للمتاجرة بالسلعة:
أيها األخوة ،ما سمح الشارع بالمتااجرة باالثمن باط سامح بالمتااجرة بالسالعة ،ماا سامح الشارع للمااط أن يلاا
الماط سمح لأل ماط أن تلا الماط ،اآلن إلا ولات األ ماط الماط توةع الماط بين أكبر شري ة بالمجتما،
أنا سمعت ن معمط سيارات بفرنسا يتعامط ما ميتي معمط ،ينما تسمح لأل ماط أن تلا الماط،
إنسان أتام في م افظة باالجنوب مةر اة تفااب كبيارة جاااا فهاو مضالر أن يناةط االا ارنتااإ إلاى الساوذ،
ناما أنةط ميات األلنان إلى السوذ السعر انخفض انتفا به النا

جميعاا ا ،أماا لاو وضاا مالاه فاي البورااة ماا

انتفا أ ا في بلا انتفا و ا  ،يعني اط تااتون أن ثمانية وثسثين ألف إنسان اخلوا المستشفيات فاي بلاا رباي
إسسمي بيةمات تلبية بثمن خساير ت ار بثمانين مليار اوالر بالبوراة.
أيها األخوة الكرام ،أوضح مثط تجارة البناء ،ميتا رفة متعل ة بهل التجارة ،فينت إلا أتمت مشرو ا ا لبعا ا
اناك متا ب ،اناك مخالر لكنك وفذ منهم هللا ،لكنك وة ت رب ك لى أكبر شري ة فاي المجتماا ،أنات بهال
اللري ة

ت أاط التاميم ارلهي للكتلة الن اية:
َك ْي َال َي ُكونَ دُولَ ًة َب ْينَ ْاْلَ ْغ ِن َياء مِن ُك ْم
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تحريم بيع الدَّين في اإلسالم:
أيها األخوة ،يعني ببسالة ما بعااا بسالة أوط بنك أ لن إفسسه مر ي ار بمياة وخما

وخمساين سانة،

الا يعلاي أ لاى فايااة فاي العاالم مخاتص بشايء وا اا ،مخاتص بشاراء الاايون ون ان ببساالة ماا بعاااا بساالة
ممنااوع فااي ارسااسم أن تبيااا الاااين ،الاااين ال يباااع أا اسا ،فهاالا البنااك يشااتري الاااين لااى أنااه ساالعة ،ااالا ماااط،
اساات اذ ،اااار ساالعة ،با ااه لبنااك آخاار ،أ ياناا ا يباااع الاااين لخمسااين بنااك آخاار ،تتشااكط ثااروات واميااة لااي

لهااا

وجااوا ،ألوضااح لكاام ال ي ااة ،شااركة رأساامالها ميااة مليااون اوالر ،اناااك أساااليب تعاارض أسااهمها بشااكط مفاااجئ
أسعاراا تهبل ،ييتي ال يتان العمال ة يشترون كاط اال األساهم بعاا انخفااض تيمتهاا ،ثام يرفضاون البياا األساعار
تاعا ،كان السهم بخمسة اوالرات اار بمية اوالر ،فكط وا ا معه مية سهم شعر أن أربا ه تضاا فت شارة
أضااعاف ،فهاال الشااركة ماان خااسط التااااوط والع ااوا وبيااا األسااهم وشااراء األسااهم أااابح رأساامالها شاارة آالف
مليااون ،كااان رأساامالها ميااة مليااون اااار شاارة آالف مليااون ،اآلن أي اااةة ماليااة ،أي تلااذ ماان أا ا اب ااال
السااناات إلا أرااوا أن يبيعااوا ااال السااناات الشااركة معهااا ف اال شاارة مسيااين ،أمااا بالتااااوط والبيااا والشااراء
واريهامات واال تياالت اار رأسمالها مية ألف مليون انا األةمة ،ماط وامي ،العالم كلاه يتعاماط بمااط واماي،
كلها أرتام لى الافاتر لكن ال يوجا شيء

ي ي ،ال ي ي المبلغ الن اي اللي افا.

تطبيق منهج هللا عز وجل ينجي المسلم من الوقوع في هذه اْلزمة:
أيها األخوة ،أريا أن أوضح تضية ،نانا سعران ،سعر العرض والللاب وااو ال ي اي ،وساعر التاااوط،
البتروط تفة من خمسين إلى مية وخمسين ،الا ارتفااع

اوا ال ارتفااع ارض وللاب ،فلماا توتفات اال الع اوا

اااا السااعر إلااى خمسااين ،الخمس اون سااعر البتااروط الم ااروذ المسااتخام اآلن ،ن اان نااانا سااعر اارض وللااب
ي يااين و نااانا سااعر تااااوط وا تياااط ،الاالي اااط أن العااالم جمااا ثااروات لايلااة اان لريااذ اريهااام ،وإ لاااء

ميةانيات كالبة ن لريذ الع وا المتراكمة المتتابعة ،ااار انااك تضاخم ن ااي كبيار ،نااما ااار انااك أةماة
بالسكن ،البيوت التي شريت ان لرياذ البناوك وانكشاف األمار ضاعفت الث اة ،أتباط الناا
أموالهم البنك لي

لاى البناوك لييخالوا

معه ،ال األةمة كلها.

يعني أيها األخاوة ،اال األةماة المسالمون فاي منجااة منهاا لاو لب اوا مانهم ربهام ،أماا المسالمون الالين لام
يلب وا منهم ربهم أاابتهم كما أاابت ايرام.
أيهااا األخااوة ،بشااكط منل ااي لااو فرضاانا سااعر ال مااح فرضاا ا شاار لياارات ،أاااط األرض سااتة آالف مليااون
وارنتاااإ الساانوي معااروف ،متااى يرتفااا السااعر إلااى شاارة أضااعاف؟ ب ااانون العاارض والللااب ب ااالتين إمااا أن
يتضا ف سكان األرض شرة أمثاط أو أن ي ط ارنتاإ للعشر ،إلا ارنتاإ تط للعشر أو الساكان تضاا فوا شارة
أضعاف يرتفاا الساعر شارة أضاعاف ،أماا ساكان األرض اام اام وارنتااإ ااو ااو ،واالرتفااع شارة أضاعاف
لمالا؟ با تياط ،بمؤامرة ،بيساليب ال ترضي هللا ة وجط فكان الع اب أليما ا.
أيها األخوة الكرام ،الاوط التي رفعت ساب ا ا شعار ال إله ،وآمنت بالمجموع ولم تؤمن بالفرا ،أفلا
االتتاااي كما تعلمون ،اوط الشرذ نظامها االتتاااي أفل

نظامهاا

ولم ي ذ أي ااية من ااياات النظاام ،ب اي النظاام

اآلخر الغربي مستا ا ،اآلن كشف هللا ةيف الا النظام والاوط التي آمنت بالفرا أفل

نظامها االتتاااي الرباوي

أيضا ا.

النظام االقتصادي اإلسالمي أساسه العمل الصالح وتحكمه القيم اْلخالقية:
أيها األخوة الكرام ،تاط بعض لماء الغرب لم يبذ للعالم كله إال النظاام االتتااااي ارساسمي الالي ي ارم
المتاجرة بالن ا.
ارسسم ي رم المتاجرة بالن ا ،إنه الربا ،وي رم شراء الاين وبيعه ،وي رم الربح الثابت ألن فيه ظلما ا أل ا
اللرفين ،الا الت ريم يجب أن تعلموا لم الي ين لي

من نا النبي ليه الاسة والساسم ،وال مان اجتهااا  ،وال

من بييته ،وال من معليات العار:
وحى
إِنْ ه َُو إِال َو ْح ٌي ُي َ
( سورة النجم )

اناااك شاايء آخاار والنظااام االتتاااااي ارسااسمي ي اارم المتاااجرة بالم رمااات ،أي مشااروع متعلااذ بالةنااا
م رم ،أي مشروع متعلذ بالخمر م رم ،من لواةم الا النظام ي رم الربح الثابت ،ي ارم المتااجرة بالن اا ،يار م
بيا الاين وشراء  ،ي رم المتاجرة بيية تضية متعل ة بالم رمات كالةنا والخمر،

لللك اآلن اناك أاوات تعلو في الغرب رتامة نظام اتتاااي لى المنهم ارساسمي ،الساؤاط الااتيذ ااط
ياانجح الغاارب لااو أتااام منهج اا ا إسااسميا ا؟ الجااواب ال ،لمااالا؟ ألن النظااام االتتاااااي ارسااسمي جااةء ماان النظااام
ارسسمي العام ،والنظام االتتاااي ارسسمي أساسه العمط الااالح ،وت كماه ال ايم األخستياة ،كاط االا ينباا مان
ياة إسسمية ،ومن تاور إسسمي ا يح ،في

يااة اا ي ة ماا تااور إساسمي اا يح يناتم ناه اتتاااا

أساسه العمط الاالح.
مااثسا لااو أن أي موظااف ي بااط العمااط باايي معمااط بسااتة آالف لياارة فااي الشااهر اآلن ،واناااك معمااط أربا ااه
بالمسيين ف رر أن يتخلى ن ثسثين مليونا ا من أربا اه ،ويعماط شارين ألفاا ا راتاب الموظاف ناا  ،االا المسالم،
اتتااا

مط االح يتخلى ن ثسثاين مليوناا ا رباح ويعلاي العمااط شارين ألفاا ا بالشاهر ك اا أاناى ،أماا إلا تباط

شخص أن يشتغط معك بستة آالف ،مضلر ،وي بط بخمسة ،لكن أنت تستليا أن تعلياه شارين ألفاا ا ،أن تعلياه
خمسة و شرين ألفا ا ،لبعا ا يخف رب ك كثيراا ،يجب أن تؤمن معي أن االتتااا ارسسمي أساسه العمط الااالح،
أنت تعيش في الاانيا وانااك آخارة ،انااك جناة ،لاللك أروع ماا فاي االا النظاام أن العماط الااالح جاةء مناه ،فاي
رض ولاب ،اناك رواتب ي بلها النا

ت ار بساتة أو سابعة آالف اآلن وانااك راتاب يكفاي ارنساان أتاط شايء

شرين ألفا ا ،فاللي يؤمن باهلل واليوم اآلخر يتخلى ن أربا ه العالية ويعلي من وله ما يست ون.
أيها األخوة ،يجب أن يكون لك

ياة ساليمة ،تااور إساسمي اا يح ،يناتم ناه تايم أخستياة ،يناتم ناه

نظام إسسمي أساسه العمط الاالح ،نايل ينجح النظام ارسسمي االتتاااي في إسباغ الرخاء والكفاية لاى كاط
النا .
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