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 ملخص الخطبة

 أهمية كسب الرزق الحلل وطلب العيش الطيب وفضله , والمر به – ارتباط نزاهة اليد واللسان
 والقلب باليمان – التحذير من الكسب الخبيث وأثره على الفرد والمجتمع - أهمية الورع وترك

 المشتبه وحال السلف في ذلك

 الخطبة الولى

  

:أما بعد

 فاتقوا ا أيها الناس، اتقوه في أنفسكم وأهليكHHم، اتقHHوه فHHي أعمHHالكم وأمHHوالكم،
 يWأSيZهSا ٱلنRاسP كPلPواO مQمRا فHHQى ٱلرOضQ حSلHHWHSلU طSيVبHHاU وSلS تSتRبQعHHPواO: اتقوه فيما تأكلون وما تدخرون

].168:البقرة[ خPطPوWتQ ٱلشRيOطWHSنQ إQنRهP لSكPمO عSدPو\ مZبQين]

 عباد ا، كسب الرزق وطلب العيش شيء مأمور به شرعاU، مندفعHHة إليHHه النفHHوس
Uطويل Uوجعل للناس فيه سبحا ،Uفال قد جعل النهار معاشا ،Uي. طبعاHHأمرهم بالمشي ف  

وقHHSرSنS فHHي كتHHابه بيHHن المجاهHHدين فHHي سHHبيله والHHذين. مناكب الرض ليأكلوا من رزقHHه  
يSضHHOرQبPونS فHHQى ٱلرOضQ يSبOتSغHHPونS مHHQن فSضHHOلQ ٱللHHRهQيضHHربون فHHي الرض يبتغHHون مHHن فضHHله،   

PهOنQم SرRسSيSا تSم OءواSرOٱقSف QهRٱلل QيلQبSى سQف SونPلQتWHSقPي SونPرSءاخSوأخبر عليه الصلة]. 20:المزمل[ و  
ما أكل أحد طعاماU خيراU من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي ا داود عليه((والسلم أنه   

إن مHHن: ، ولقHHد قHHال بعHHض السHHلف  ]  1  [رواه البخHHاري ))السلم كان يأكHHل مHHن عمHHل يHHده  
وفHHي أخبHHار عيسHHى عليHHه السHHلم. الذنوب ذنوباU ل يكفرها إل الهمZ في طلب المعيشة  

وأيHHن أخHHوك؟: قال. أخي: ومن يعولك؟ قال: قال. أتعبد: ما تصنع؟ قال: أنه رأى رجلU فقال  
أخوك أعبد ل منك: قال. في مزرعة: قال .

ليست العبادة أن تSصPفR قدميك، وغيرك يسعى فHHي قوتHHك؛-: أهلS السلم – وعندنا   
.ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد

 حHتى. والستغناء عن الناس H أيها الخوة H بالكسب الحلل شHHرف] عHHال� وعHHز\ منيHف]
 ما من موضHHع يHHأتيني المHHوت فيHHه: قال الخليفة المحدRث عمر بن الخطاب رضي ا عنه

 يا بنHHيR،: ومن مأثور حكم لقمان. أحب إلي من موطن أتسوق فيه لهلي؛ أبيع وأشتري
 رقة] فHHي: استغن بالكسب الحلل عن الفقر، فإنه ما افتقر أحد] قط إل أصابه ثلث خصال

.دينه، وضعف] في عقله، وذهاب مروءته

 إن في طيب المكاسب وصلح الموال سلمة الدين، وصون العرض، وجمHHال الHHوجه،
.ومقام العز

 ومن المعلوم H أيها الحبة H أن المقصود من كل ذلك الكسب الطيHHب، فHHال طيHHب] ل
 يWأSيZهHHSا: يقبل إل طيباU، وقد أمر ا به المؤمنين كما أمر به المرسلين؛ فقال عزR من قائل

UحاQلWHSص OواPلSمOٱعSو QتWHSبVيRٱلط SنQم OواPلPك PلPسZأنه] 51:المؤمنون[ ٱلرHHش RزHHوقال ع :SينQذHHRا ٱلHHSهZيSأWي 
SونPدPبOعSت PاهRيQإ OمPنتPن كQإ QهRلل OواPرPكOٱشSو OمPكWHSنOقSزSا رSم QاتSبVيSن طQم OواPلPك OواPنS172:البقرة[ ءام.[

 والطيبHHون. ومHHن أعظHHم ثمHHار اليمHHان طيHHب القلHHب، ونزاهHHة اليHHد، وسHHلمة اللسHHان
  أنHHه يPحHHلZ الطيبHHات،ومHHن أسHHمى غايHHات رسHHالة محمHHد . للطيبات، والطيبات للطيبين

.ويحرم الخبائث

 ٱلRذQينS تSتSوSفWHRهPمP ٱلOمSلHHWHSئQكSةP طSيVبQيHHنS يSقPولHHPونSوفي القيامة يكون حسن العاقبة للطيبين 
SونPلSمOعSت OمPنتPا كSمQب SةRنSجOٱل OواPلPخOٱد PمPكOيSلSع [مWHSلSس ]32:النحل.[
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مHHن أكHHل طيبHHاU وعمHHل فHHي((: عن أبي سعيد الخدري رضي ا عنHHه عHHن النHHبي   
وأخرج أحمد وغيره بأسانيد حسنة عن عبHHد.   ]  2  [))سنRة، وأمن الناس بوائقه دخل الجنة  

أربع] إذا كن فيك فل عليك ما فاتك((:  أنه قالا بن عمرو رضي ا عنهما عن النبي   
.  [  3  [))حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة] في طعمة: من الدنيا

 إن طلب الحلل وتحريه أمر] واجب] وحتم] لزم]، فلن تزول قدما عبد يوم القيامة حHHتى
إن حقHHاU علHHى كHHل مسHHلم ومسHHلمة أن. يسأل عن ماله من أيHHن اكتسHHبه وفيHHم أنفقHHه  

انظHHروا H. يتحرى الطيب من الكسب، والنزيه من العمHل؛ ليأكHHل حللU وينفHHق فHHي حلل  
أبHي بكHHر الصHHديق رضHي ا عنHه يجيئه غلمHHه بشHيء فيHHأكله     رحمكHم ا H إلHى   

ولكنHHي: أتدري ما هو؟ تكهنت في الجاهلية لنسان ومHHا أPحسHHن الكهانHHة: فيقول الغلم  
فأدخل أبو بكر يده في فمه فقاء كHHل. خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت  

اللهHHم. لو لم تخHHرج إل مHHع نفسHHي لخرجتهHHا((: ، وفي رواية أنه قال  ]  4  [شيء في بطنه  
وشHHرب عمHHر لبنHHاU فHHأعجبه، فقHHال. ))إني أعتذر إليك مما حملت العروق وخالطه المعHHاء  

مHHررت بإبHHل الصHHدقة وهHم علHى مHاء، فأخHHذت مHHن: من أين لك هHHذا؟ قHHال: للذي سقاه  
يHHا هHHذا اتHHق ا: وتوصي بعض الصالحات زوجها وتقول. ألبانها، فأدخل عمر يده فاستقاء  

.في رزقنا فإننا نصبر على الجوع، ول نصبر على النار

 أولئك هم الصالحون يPخرجون الحرام والمشتبه من أجوافهم، وقHHد دخHHل عليهHHم مHHن
 وخSلSفSت من بعدهم خلوف يعمدون إلHى الحHHرام ليملوا بHHه بطHHونهم وبطHون. غير علمهم

.أهليهم

يطيل السفر أشHHعث أغHHبر يمHHد((: أيها المسلمون، أرأيتم الرجل الذي ذكره النبي   
 يديه إلى السماء؛ يا رب يا رب، ومطعمه حرام]، وملبسHHه حHHرام]، وغHHPذي بHHالحرام، فHHأنى

لقHHد اسHHتجمع هHHذا الرجHHل مHHن صHHفات الHHذل والمسHHكنة والحاجHHة.   ]  5  [))يستجاب لذلك  
 والفاقة ما يدعو إلى رثاء حاله، ويؤكHHد شHHدة افتقHHاره، تقطعHHت بHHه السHHبل، وطHHال عليHHه
 المسير، وتغربت به الديار، وتربت يداه، واشOعSثR رأسه، واغHHبرRت قHHدماه، ولكنHHه قHHد قطHHع

أكHHل مHHن حHHرام،. صلته بربه، وحرم نفسHHه مHHن مHHدد مHHوله، فحيHHل بيHHن دعHHائه والقبHHول  
.واكتسى من حرام، ونبت لحمه من حرام، فردRت يداه خائبتين

 بربكم ماذا يبقى للعبHHد إذا انقطعHHت صHHلته بربHHه، وحPجHHب دعHHاؤه، وحيHHل بينHHه وبيHHن
 لو قPمت في العبادة قيام السارية ما نفعك حHHتى: لمثل هذا قال بعض السلف! الرحمة؟

.تنظر ما يدخل بطنك

 وإن العجب كل العجب H أيها الخHHوة H ممHHن يحتمHHي مHHن الحلل مخافHHة المHHرض ول
.يحتمي من الحرام مخافة النار

 عباد ا، إن أكHHل الحHHرام يPعمHHي البصHHيرة، ويHHوهن الHHدين، ويقسHHي القلHHب، ويPظلHHم
 الفكر، ويPقعد الجوارح عن الطاعات، ويوقع في حبائل الدنيا وغوائلها، ويحجب الدعاء، ول

.يتقبل ا إل من المتقين

 إن للمكاسب المحرمHHة آثHHاراU سHHيئة علHHى الفHHرد والجماعHHة؛ تPنHHزع البركHHات، وتفشHHو
.أزمات مالية مستحكمة، وبطالة متفشية، وتظالم وشحناء. العاهات، وتحل الكوارث

 أيها المسلمون، ويل للذين يتغذون بالحرام، ويPربون أولدهم وأهليهHHم علHHى الحHHرام،
 إنهHHم كشHHارب مHHاء البحHHر كلRمHHا ازدادوا شHHرباU ازدادوا عطشHHاU، شHHاربون شHHرب الهيHHم، ل

يسHHتمرئون الحHHرام، ويسHHلكون المسHHالك المعوجHHة؛ ربHHاU. يقنعون بقليل، ول يغنيهم كثير  
 وقمار]، وغصب] وسرقة]، تطفيف] في الكيل والHHوزن والHHذرع، كتHHم] للعيHHوب، سHHحر] وتنجيHHم]
 وشعوذة، أكل] لموال اليتHHامى والقاصHHرين، أيمHان فHHاجرة، لهHHو ومله، مكHر] وخديعHHة، زور
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:وخيانة، مسالك معوجة، وطرق مظلمة، في الحديث الصحيح عند البخHHاري والنسHHائي  
زاد.   ]  6  [))يأتي على الناس زمان ل يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلل أم من الحHHرام((  

.  [  7  [))فإن ذلك ل تجاب لهم دعوة((: رزين

 أيهHHا العمHHال والموظفHHون، أيهHHا التجHHار والصHHناع، أيهHHا السماسHHرة والمقHHاولون أيهHHا
 المسلمون والمسلمات، حق] عليكم تحري الحلل والبعد عن المشتبه، احفظوا حقHHوق
 الناس، أنجزوا أعمHHالهم، أوفHHوا بHHالعقود والعهHHود، اجتنبHHوا الغHHش والتHHدليس، والمماطلHHة
 والتHHأخير، اتقHHوا ا جميعHHاU، فHHالحلل هنيء مريء، ينيHHر القلHHوب، وتنشHHط بHHه الجHHوارح،

.وتصلح به الحوال، وتصحZ به الجسام، ويستجاب معه الدعاء

 اللهم اغننا بحللك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، اللهم
 ول تجعل الدنيا أكبر همنا، ول مبلغ علمنا، ول إلى النار مصيرنا، ونسألك اللهHHم الغنيمHHة
 من كل بر، والسلمة من كل إثم، وبارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار، استجب اللهHHم

.يا ربنا دعاءنا

]

 الخطبة الثانية

  

 الحمد ل حمداU كثيراU طيباU مباركاU فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن ل إلHHه إل ا
 وحده ل شريك له، له الحمد في الخرة والولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمHHداU عبHHده
 ورسوله، أحلR لنا الطيبات، وحرRم علينا الخبائث، وجعلنHHا علHHى المحجHHة البيضHHاء، صHHلى
 ا وسلم وبارك عليه وعلHHى آلHHه الصHHفياء، وأصHHحابه الوفيHHاء، والتHHابعين، ومHHن تبعهHHم

.بإحسان إلى يوم الدين

:أما بعد

 أيها الخوة المسلمون، خير سبيل للبعد عن المحرم ترك المشتبه، وسلوك مسالك
ل يبلغ العبHHد أن يكHHون مHHن المتقيHHن حHHتى يHHدع مHHا ل((: الورع عند التردد، وفي الحديث  

رواه ابن ماجه والترمذي وقHHال حHHديث حسHHن غريHHب،.   ]  1  [))بأس به حذراU مما به البأس  
))فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقHHع فHHي الحHHرام((  

ولقHHد.   ]  2  [جزء من حديث رواه البخاري، ومسلم واللفظ له من حديث النعمان بن بشHHير  
مازالت التقوى بHHالمتقين حHHتى تركHHوا كHHثيراU مHHن الحلل: قال الحسن البصري رحمه ا  

تمHHام التقHوى أن يتقHي العبHHد ربHHه؛ حHتى: وقال أبو الدرداء رضي ا عنه. مخافة الحرام  
UاHH؛ حجابUاHHيتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلل خشية أن يكون حرام 

ولتعلمHHوا رحمكHHم ا أن المشHHتبهات يحصHHل للقلHHوب عنHHدها القلHHق. بينه وبيHHن الحHHرام  
 والضطراب الموجب للشك، والورQع هو الوقRاف عند المشتبهات يدع مHHا يريبHHه إلHى مHHا ل
.يريبه

 فHHاتقوا ا H رحمكHHم ا H وأطيبHHوا مطHHاعمكم ومشHHاربكم، واتقHHوا ا فHHي أنفسHHكم
 وأهليكم، اتقوا ناراU وقودها الناس والحجارة، عليها ملئكة غلظ شداد، ل يعصون ا مHHا

.أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون
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