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طيب الكسب
ممخص الخطبة

أىمية كسب الرزق الحالل وطمب العيش الطيب وفضمو  ,واألمر بو – ارتباط نزاىة اليد والمسان

والقمب باإليمان – التحذير من الكسب الخبيث وأثره عمى الفرد والمجتمع  -أىمية الورع وترك

المشتبو وحال السمف في ذلك

-------------------------

الخطبة األولى
أما بعد:

فاتقوا اهلل أييا الناس ,اتقوه في أنفسكم وأىميكم ,اتقوه في أعمالكم وأموالكم ,اتقوه فيما تأكمون وما
طّيبًا والَ تَتَّبِعوْا ُخطُو ِ
ات َّ
اس ُكمُوْا ِم َّما ِفى ْ ِ
طِ
تدخرون :ياأَيُّيَا َّ
ان ِإَّنوُ لَ ُك ْم َع ُدو
الش ْي َ
ُ
الن ُ
األرض َح َالالً َ َ
ين [البقرة.]ٔٙٛ:
ُّمبِ ٌ

عباد اهلل ,كسب الرزق وطمب العيش شيء مأمور بو شرعاً ,مندفعة إليو النفوس طبعاً ,فاهلل قد جعل

النيار معاشاً ,وجعل لمناس فيو سبحاً طويالً .أمرىم بالمشي في مناكب األرض ليأكموا من رزقو.
ون
وَق َرَن في كتابو بين المجاىدين في سبيمو والذين يضربون في األرض يبتغون من فضموَ ,ي ْ
ض ِربُ َ

ِ
ءاخرون يقَاتِمُون ِفى سبِ ِ َّ ِ
ض ي ْبتَ ُغون ِمن فَ ْ َّ ِ
ِ
يل المو فَا ْق َرءوْا َما تََيس ََّر م ْنوُ
ض ِل المو َو َ ُ َ ُ َ
األر ِ َ َ
َ
فى ْ
[المزمل .]ٕٓ:وأخبر عميو الصالة والسالم أنو ((ما أكل أحد طعامًا خي ًار من أن يأكل من عمل يده,
وان نبي اهلل داود عميو السالم كان يأكل من عمل يده)) رواه البخاري(ٔ)[ٔ] ,ولقد قال بعض

اليم في طمب المعيشة .وفي أخبار عيسى عميو السالم
السمف :إن من الذنوب ذنوباً ال يكفرىا إال ُّ

أنو رأى رجالً فقال :ما تصنع؟ قال :أتعبد .قال :ومن يعولك؟ قال :أخي .قال :وأين أخوك؟ قال :في
مزرعة .قال :أخوك أعبد هلل منك.

ص َّ
ف قدميك ,وغيرك يسعى في قوتك؛ ولكن ابدأ
وعندنا – َ
أىل اإلسالم  :-ليست العبادة أن تَ ُ
برغيفيك فأحرزىما ثم تعبد.
شرف ٍ
منيف .حتى قال الخميفة
عال وعز
واالستغناء عن الناس ـ أييا اإلخوة ـ بالكسب الحالل
ٌ
ٌ

َّ
المحدث عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو :ما من موضع يأتيني الموت فيو أحب إلي من موطن

بني ,استغن بالكسب الحالل عن الفقر,
أتسوق فيو ألىمي؛ أبيع وأشتري .ومن مأثور حكم لقمان :يا َّ

وضعف في عقمو ,وذىاب مروءتو.
أحد قط إال أصابو ثالث خصال :رقةٌ في دينو,
ٌ
فإنو ما افتقر ٌ
إن في طيب المكاسب وصالح األموال سالمة الدين ,وصون العرض ,وجمال الوجو ,ومقام العز.
طيب ال يقبل إال طيبًا,
ومن المعموم ـ أييا األحبة ـ أن المقصود من كل ذلك الكسب الطيب ,فاهلل ٌ
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الرس ُل ُكمُوْا ِمن الطَّّيب ِ
وقد أمر اهلل بو المؤمنين كما أمر بو المرسمين؛ فقال َّ
ات
َ
َ
عز من قائل :ياأَيُّيَا ُّ ُ
عز شأنو :ياأَيُّيا الَِّذين ءامنُوْا ُكمُوْا ِمن طَّيب ِ
ص ِالحاً [المؤمنون ]٘ٔ:وقال َّ
ات َما َرَزْق َنا ُك ْم
َو ْ
َ
اع َممُوْا َ
َ
َ َ
َّ ِ
ون [البقرة.]ٕٔٚ:
َوا ْش ُك ُروْا لمو ِإن ُكنتُ ْم ِإيَّاهُ تَ ْع ُب ُد َ
ومن أعظم ثمار اإليمان طيب القمب ,ونزاىة اليد ,وسالمة المسان .والطيبون لمطيبات ,والطيبات
لمطيبين .ومن أسمى غايات رسالة محمد أنو يُ ُّ
حل الطيبات ,ويحرم الخبائث.
َِّ
ون َس َال ٌم َعمَ ْي ُك ُم ْاد ُخمُوْا
اى ُم اْل َم َالئِ َكةُ َ
ين تَتَ َوفَّ ُ
ين َيقُولُ َ
طّيبِ َ
وفي القيامة يكون حسن العاقبة لمطيبين الذ َ
ون [النحل.]ٖٕ:
اْل َجَّنةَ بِ َما ُكنتُ ْم تَ ْع َممُ َ
عن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنو عن النبي (( :من أكل طيباً وعمل في َّ
سنة ,وأمن الناس
بوائقو دخل الجنة))(ٕ)[ٕ] .وأخرج أحمد وغيره بأسانيد حسنة عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل

عنيما عن النبي أنو قال(( :أربعٌ إذا كن فيك فال عميك ما فاتك من الدنيا :حفظ أمانة ,وصدق
حديث ,وحسن خميقة ,وعفةٌ في طعمة))(ٖ)[ٖ].

الزم ,فمن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن مالو
أمر و ٌ
إن طمب الحالل وتحريو ٌ
وحتم ٌ
اجب ٌ
من أين اكتسبو وفيم أنفقو .إن حقاً عمى كل مسمم ومسممة أن يتحرى الطيب من الكسب ,والنزيو من

العمل؛ ليأكل حالالً وينفق في حالل .انظروا ـ رحمكم اهلل ـ إلى أبي بكر الصديق رضي اهلل عنو
يجيئو غالمو بشيء فيأكمو فيقول الغالم :أتدري ما ىو؟ تكينت في الجاىمية إلنسان وما أُحسن

الكيانة :ولكني خدعتو ,فمقيني فأعطاني بذلك ,فيذا الذي أكمت .فأدخل أبو بكر يده في فمو فقاء
كل شيء في بطنو(ٗ)[ٗ] ,وفي رواية أنو قال(( :لو لم تخرج إال مع نفسي ألخرجتيا .الميم إني

أعتذر إليك مما حممت العروق وخالطو األمعاء)) .وشرب عمر لبناً فأعجبو ,فقال لمذي سقاه :من

أين لك ىذا؟ قال :مررت بإبل الصدقة وىم عمى ماء ,فأخذت من ألبانيا ,فأدخل عمر يده فاستقاء.
وتوصي بعض الصالحات زوجيا وتقول :يا ىذا اتق اهلل في رزقنا فإننا نصبر عمى الجوع ,وال
نصبر عمى النار.

وخَمفَت
أولئك ىم الصالحون ُيخرجون الحرام والمشتبو من أجوافيم ,وقد دخل عمييم من غير عمميمَ .
من بعدىم خموف يعمدون إلى الحرام ليمألوا بو بطونيم وبطون أىمييم.

أييا المسممون ,أرأيتم الرجل الذي ذكره النبي (( :يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديو إلى السماء؛ يا

وغذي بالحرام ,فأنى يستجاب لذلك))(٘)[٘] .لقد استجمع
رب يا رب ,ومطعمو حرٌام ,وممبسو حرٌامُ ,
ىذا الرجل من صفات الذل والمسكنة والحاجة والفاقة ما يدعو إلى رثاء حالو ,ويؤكد شدة افتقاره,
تقطعت بو السبل ,وطال عميو المسير ,وتغربت بو الديار ,وتربت يداه ,وا ْش َع َّ
اغبرت
ث رأسو ,و َّ
قدماه ,ولكنو قد قطع صمتو بربو ,وحرم نفسو من مدد مواله ,فحيل بين دعائو والقبول .أكل من

حرام ,واكتسى من حرام ,ونبت لحمو من حرامَّ ,
فردت يداه خائبتين.
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وحجب دعاؤه ,وحيل بينو وبين الرحمة؟! لمثل ىذا
بربكم ماذا يبقى لمعبد إذا انقطعت صمتو بربوُ ,
قال بعض السمف :لو قُمت في العبادة قيام السارية ما نفعك حتى تنظر ما يدخل بطنك.

وان العجب كل العجب ـ أييا األخوة ـ ممن يحتمي من الحالل مخافة المرض وال يحتمي من الحرام

مخافة النار.

عباد اهلل ,إن أكل الحرام يُعمي البصيرة ,ويوىن الدين ,ويقسي القمب ,ويُظمم الفكر ,ويُقعد الجوارح
عن الطاعات ,ويوقع في حبائل الدنيا وغوائميا ,ويحجب الدعاء ,وال يتقبل اهلل إال من المتقين.
إن لممكاسب المحرمة آثا اًر سيئة عمى الفرد والجماعة؛ تُنزع البركات ,وتفشو العاىات ,وتحل

الكوارث .أزمات مالية مستحكمة ,وبطالة متفشية ,وتظالم وشحناء.

ويربون أوالدىم وأىمييم عمى الحرام ,إنيم كشارب ماء
أييا المسممون ,ويل لمذين يتغذون بالحرامُ ,
البحر كمَّما ازدادوا شرباً ازدادوا عطشًا ,شاربون شرب الييم ,ال يقنعون بقميل ,وال يغنييم كثير.

تطفيف في الكيل والوزن
وغصب وسرقةٌ,
وقمار,
يستمرئون الحرام ,ويسمكون المسالك المعوجة؛ رباً
ٌ
ٌ
ٌ
وتنجيم وشعوذة ,أك ٌل ألموال اليتامى والقاصرين ,أيمان فاجرة ,ليو
سحر
كتم لمعيوبٌ ,
ٌ
والذرعٌ ,

مكر وخديعة ,زور وخيانة ,مسالك معوجة ,وطرق مظممة ,في الحديث الصحيح عند
ومالهٌ ,
البخاري والنسائي(( :يأتي عمى الناس زمان ال يبالي المرء ما أخذ منو ,أمن الحالل أم من

الحرام))( .]ٙ[)ٙزاد رزين(( :فإن ذلك ال تجاب ليم دعوة))(.]ٚ[)ٚ

أييا العمال والموظفون ,أييا التجار والصناع ,أييا السماسرة والمقاولون أييا المسممون والمسممات,

حق عميكم تحري الحالل والبعد عن المشتبو ,احفظوا حقوق الناس ,أنجزوا أعماليم ,أوفوا بالعقود
ٌ
والعيود ,اجتنبوا الغش والتدليس ,والمماطمة والتأخير ,اتقوا اهلل جميعاً ,فالحالل ىنيء مريء ,ينير

ُّ
وتصح بو األجسام ,ويستجاب معو الدعاء.
القموب ,وتنشط بو الجوارح ,وتصمح بو األحوال,

الميم اغننا بحاللك عن حرامك ,وبطاعتك عن معصيتك ,وبفضمك عمن سواك ,الميم وال تجعل

الدنيا أكبر ىمنا ,وال مبمغ عممنا ,وال إلى النار مصيرنا ,ونسألك الميم الغنيمة من كل بر ,والسالمة
من كل إثم ,وبارك لنا فيما رزقتنا ,وقنا عذاب النار ,استجب الميم يا ربنا دعاءنا.
-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل حمداً كثي اًر طيباً مباركاً فيو كما يحب ربنا ويرضى ,وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك
لو ,لو الحمد في اآلخرة واألولى ,وأشيد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسولوَّ ,
أحل لنا الطيبات,
وحرم عمينا الخبائث ,وجعمنا عمى المحجة البيضاء ,صمى اهلل وسمم وبارك عميو وعمى آلو
َّ

األصفياء ,وأصحابو األوفياء ,والتابعين ,ومن تبعيم بإحسان إلى يوم الدين.
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أما بعد:

أييا اإلخوة المسممون ,خير سبيل لمبعد عن المحرم ترك المشتبو ,وسموك مسالك الورع عند التردد,

وفي الحديث(( :ال يبمغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما ال بأس بو حذ ًار مما بو

البأس))( .]ٔ[)ٛرواه ابن ماجو والترمذي وقال حديث حسن غريب(( ,فمن اتقى الشبيات استب أر

لدينو وعرضو ,ومن وقع في الشبيات وقع في الحرام)) جزء من حديث رواه البخاري ,ومسمم والمفظ

لو من حديث النعمان بن بشير( .]ٕ[)ٜولقد قال الحسن البصري رحمو اهلل :مازالت التقوى بالمتقين

حتى تركوا كثي اًر من الحالل مخافة الحرام .وقال أبو الدرداء رضي اهلل عنو :تمام التقوى أن يتقي
العبد ربو؛ حتى يتقيو من مثقال ذرة ,وحتى يترك بعض ما يرى أنو حالل خشية أن يكون حراماً؛

حجاباً بينو وبين الحرام .ولتعمموا رحمكم اهلل أن المشتبيات يحصل لمقموب عندىا القمق واالضطراب
الموجب لمشك ,و ِ
الورع ىو الوقَّاف عند المشتبيات يدع ما يريبو إلى ما ال يريبو.
فاتقوا اهلل ـ رحمكم اهلل ـ وأطيبوا مطاعمكم ومشاربكم ,واتقوا اهلل في أنفسكم وأىميكم ,اتقوا نا اًر وقودىا
الناس والحجارة ,عمييا مالئكة غالظ شداد ,ال يعصون اهلل ما أمرىم ,ويفعمون ما يؤمرون.

__________

(ٔ) صحيح ,صحيح البخاري :كتاب البيوع – باب كسب الرجل وعممو بيده ,حديث (ٕ.)ٕٓٚ

ىناد ...حديث (ٕٕٓ٘) ,وقال:
(ٕ) ضعيف ,أخرجو الترمذي :كتاب صفة القيامة – باب حدثنا ّ
ىذا حديث غريب ,ال نعرفو إال من ىذا الوجو من حديث إسرائيل ...وسألت محمد بن إسماعيل عن
ىذا الحديث فمم يعرفو إال من حديث إسرائيل ,ولم يعرف اسم أبي بشر .اىـ .قمت :أبو بشر ىذا قال

فيو الحافظ في التقريب :مجيول .وأخرجو أيضاً الطبراني في األوسط (ٕٖٓ٘) ,والحاكم (ٗ,)ٔٓٗ/

وضعفو
سمعت بأنكر من ىذا الحديث .فيض القدير (,)ٛٙ/ٙ
قال ابن الجوزي :قال أحمد :ما
ُ
ّ
السيوطي ,الجامع الصغير (ٕٕ٘.)ٛ

(ٖ) صحيح ,أخرجو أحمد (ٕ ,)ٔٚٚ/والحاكم (ٗ )ٖٔٗ/وسكت عنو ,والبييقي في شعب اإليمان
(ٔٓ ,)ٗٛقال المنذري في الترغيب :رواه أحمد والطبراني واسنادىما حسن (ٕ ,)ٖٗ٘/وكذا قال

الييثمي في المجمع (ٓٔ ,)ٕٜ٘/والحديث وان كان في إسناده عبد اهلل بن لييعة وىو ضعيف إال
أن رواية عنو ىو عبد اهلل بن وىب وروايتو عنو صحيحو كما ذكر الحافظ في التقريب .ورمز لو

السيوطي بالحسن في صحيح الجامع (ٕٔ ,)ٜوصححو األلباني ,السمسمة الصحيحة (ٖٖ.)ٚ

(ٗ) صحيح ,أخرجو البخاري :كتاب المناقب – أيام الجاىمية ,حديث (ٕٗ.)ٖٛ

(٘) صحيح ,أخرجو مسمم :كتاب الزكاة – باب قبول الصدقة من الكسب الطيب ...حديث
(٘ٔٓٔ).
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( )ٙصحيح ,أخرجو البخاري :كتاب البيوع – باب من لم يبال من حيث كسب المال ,حديث
(.)ٕٜٓ٘

( )ٚذكر ىذه الزيادة المنذري في الترغيب ()ٕ )ٖٗٚ/وسكت عنيا.

( )ٛضعيف ,سنن الترمذي :كتاب صفة القيامة ...باب ما جاء في صفة أواني الحوض ,حديث

(ٕٔ٘ٗ) ,وقال :حديث حسن غريب ,ال نعرفو إال من ىذا الوجو .وأخرجو أيضًا ابن ماجو :كتاب

الزىد – باب الورع والتقوى ,حديث (ٕ٘ٔٗ) .وفي إسناده عبد اهلل يزيد الدمشقي ,وىو ضعيف كما

في التقريب.

( )ٜصحيح ,صحيح البخاري :كتاب اإليمان – باب فضل من استب أر لدينو ,حديث (ٕ٘) ,صحيح
مسمم :كتاب المساقاة – باب أخذ الحالل وترك الشبيات ,حديث (.)ٜٜٔ٘

