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الكسب احلالل

احلؿد هلل رب العادلني ،الؼائؾ يف كًابف الؽروؿ{ :وَا َأوٗفَا الَّذِوـَ آ َمـُقا ُكؾُقا مِـِ
ر َِّقيَاتِ مَا رَزَ ْقـَاكُؿِ} ،وأَذفدُ أنِ ال إلفَ إٔالَّ اهللُ وحدَهُ ال ذَروؽَ لَفُ ،وأََذفدُ أنٖ دقدَنا مََُؿٖدّا
سَيدُه وردقلف ،الؾَّفُؿٖ صَؾِّ ودؾِّؿِ وبارٔكْ سؾَقفِ ،وسؾَك آلِ ِف وصَيِفِ ،ومَـِ َتيِعَفُؿِ بنحسانٕ إلَك
وقمٔ الدِّوـٔ.
وبعد:
فنن دوــا احلـقػ وـظر إىل العؿؾ نظرة إكيار وتققري ،باسًياره ديقؾًا لؾرقل والًؼدم،
وادلًلمؾ يف الؼرآن الؽروؿ جيد الدسقة إىل السعل واجلد واالجًفاد يف رؾب الرزق
بقـة واضَة ،حقث وؼقل احلؼ ديَانف{ :هُقَ الَّذِي جَعَؾَ َلؽُؿُ الْلَرِضَ ذَلُقلًا فَامِشُقا فِل
صؾَاةُ فَا ِنًَشِرُوا فِل
ضقَتِ ال ٖ
َمـَا ِكيِفَا وَ ُكؾُقا مِـِ رٔزِقِفِ َوإَٔلقِفِ الـٗشُقرُ} ،ووؼقل ديَانف{ :فَنٔذَا قُ ِ
َؾؽُؿِ تُػْؾَُِقنَ} ،وكان دقدنا سِرَاكُ بِـُ
الْلَرِضٔ وَا ِبًَغُقا مِـِ فَضِؾٔ الؾَّفِ وَاذِكُرُوا الؾَّفَ َكٌِرياً لَع َّ
صؾَٓك الٍُْؿُعَةَ انِصَرَفَ فَقَقَػَ َسؾَك بَابِ الْؿَسٍِِدِ فَؼَالَ :الؾَٓفُؿَٓ
مَالِؽٍ (رضل اهلل سـف) إٔذَا َ
ضؾِؽَ وَأَنتَ
ضًَؽَ ،وَا ِنًَشَرِتُ كَؿَا َأمَ ِرتَـِل ،فَارِزُ ْقـِل مِـِ فَ ِ
ص ٓؾَقِتُ فَرٔو َ
جيِتُ دَسِ َقتَؽَ وَ َ
ٔإنِٓل أَ َ
خقِرُ الرَٓازٔقِنيَ.
َ
سؾك أن رؾب الرزق يف اإلدالم قائؿ سؾك أداس الؽسب احلالل يف إرار مـ
الصدق ،واإلجياب والؼيقل ،والرتاضل ،وسدم الغرر ،أو ادًغالل حاجات الـاس ،حقث
وؼقل نيقـا (صَؾَّك الؾَّفُ َس َؾقِفِ وَدَؾَّؿَ)( :كُؾٗ الْؿُ ِسؾِؿٔ َسؾَك الْؿُ ِسؾِؿٔ حَرَامْ ،دَمُفُ ،وَمَالُفُ ،وَسِرِضُفُ)،
طكَ أَحَدّا مِـِ مَالٔ
ووؼقل (صؾك اهلل سؾقف ودؾؿ)َِّ( :لْ ِؼقَـٖ الؾَّفَ سَزٖ وَجَؾٖ مِـِ َقيِؾٔ أَنِ أُسِ ِ
ذ ِقىّا بِ َغقِرٔ رِقبِ نَػْسِفِ ،إٔنٖؿَا اْلَيقِعُ سَـِ تَرَاضٕ).
أَحَدٍ َ
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والؽسب احلالل ديب حلؾقل الربكة واخلري والـؿاء ،حقث وؼقل نيقـا (صؾك اهلل
ذهُ بِطِقبِ نَػْسٕ بُقرٔكَ لَفُ فِقفَِ ،ومَـِ
حؾْقَةٌ؛ فَؿَـِ أَخَ َ
سؾقف ودؾؿ) ( :إٔنٖ هَذَا الْؿَالَ خَضِرَةٌ ُ
خقِرْ مِـَ
أَخَذَهُ بِنٔذِرَافِ نَػْسٕ لَؿِ ُويَارَكْ لَفُ فِقفِ ،وَكَانَ كَالَّذِي وَلْكُؾُ وَلَا وَ ِشيَعُ ،وَاْلقَدُ الْ ُع ْؾقَا َ
خلقَارٔ مَا لَؿِ َوًَػَرٖقَا ،فَنٔنِ صَدَقَا َوبَ ٖقـَا
اْلقَدِ السٗ ْػؾَك) ،ووؼقل (صؾك اهلل سؾقف ودؾؿ)( :اليَقِّعَانٔ بِا ِ
ذبَا مَُِؼَتِ بَرَكَ ُة َبقِعِفٔؿَا) ،ووؼقل (صؾك اهلل سؾقف
بُقرٔكَ لَفُؿَا فِل َبقِعِفٔؿَا ،وَإٔنِ َكًَؿَا وَكَ َ
ودؾؿ)( :أفضؾُ الؽسِبِ بقعْ مربورْ ،وسؿؾُ الرجؾٔ بقدِه)؛ ومَـ سرف بركة الؽسب احلالل
مل متًد سقـف إىل احلرام أبدّا مفؿا كان كٌريّا؛ ِّن احلالل فقف بركة يف الـػس وادلال
والقلد ،وراحة لؾضؿري ،وهدوء لؾيال ،وباسث سؾك السؽقـة والطؿلنقـة.
ولشرف الؽسب احلالل وؼقل نيقـا (صؾك اهلل سؾقف ودؾؿ)( :الًٖاجِرُ الصٖدُوقُ الْلَمِنيُ مَعَ
ال ٖـيِقِّنيَ وَالصِّدِّوؼِنيَ وَالشٗفَدَاءِ) ،وقد بؾغ الًاجر الصدوق تؾؽ الدرجة ِّن الـػقس جُ ِيؾت
سؾك حبِّ ادلال وهق مـ زوـة احلقاة الدنقا ،حقث وؼقل احلؼ ديَانف{ :الْؿَالُ وَالْ َيـُقنَ
د ِنقَا} ،فؿـ وؼاوم حب ادلال ووًغؾب سؾك نػسف وذفقتف وزوـة احلقاة
َقَاةِ ال ٗ
زٔوـَةُ الْ َ
الدنقا ،وَ ُو ِم ِثر الؽسب احلالل سؾك احلرام ،والياققة سؾك الػانقة ،واآلخرة سؾك الدنقا
ادًَؼ أن وؽقن مع الـيقني والصدوؼني والشفداء والصاحلني وحسـ أولىؽ رفقؼًا؛ ففق
دعَك
أوثؼ فقؿا سـد اهلل سؾك ما هق يف وده ،حقث وؼقل ديَانف{ :وَمَـِ أَرَادَ الْكخِرَةَ وَ َ
لَفَا دَ ِعقَفَا وَهُقَ مُمِمِـْ فَلُوَلىِؽَ كَانَ دَ ِعقُفُؿ مٖ ِشؽُقرّا}.
كؿا أن الؽسب احلالل ديب لؼيقل الدساء ،حقث قال نيقـا (صؾك اهلل سؾقف ودؾؿ)
لسعد بـ أبل وقاص" :وا دعدُ ،أَرِبِ مَطْعَؿَؽَ َتؽُـِ مُسًٍَابَ الدٖسقةِ ،والَّذي نػْسُ مَُؿٖدٍ
بقدِهِ ،إنٖ العيدَ َلقَؼذِفُ الؾُّؼؿةَ احلرامَ يف جَقفِفِ ما وًُؼيٖؾُ مـف سؿؾْ أربعنيَ وقمّا ،وأوٗؿا سيدٍ
َنيَتَ حلؿُفُ مِـ دَُِتٍ ،فالـٖارُ أَوِىل بف".
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****

احلؿد هلل رب العادلني ،والصالة والسالم سؾك خامت اِّنيقاء وادلردؾني ،دقدنا
حمؿد (صَؾَّك الؾَّفُ سَؾَقِفِ وَدَؾَّؿَ) ،وسؾك آلف وصَيف أمجعني.
ال ذؽ أن الؽسب احلرام سقاقيف وخقؿة ،وآثاره خطرية ،ففق ويدد الطاقات،
ووفدر الؽػاءات ،ووعطؾ مصاحل اليالد والعياد ،حقث وؼقل احلؼ ديَانف{ :وَا أَوٗفَا
الَّذِوـَ آمَـُقا لَا تَلْكُؾُقا أَمِقَالَؽُؿِ بَقَِـؽُؿِ بِالْيَارِؾٔ إٔلَّا أَنِ تَؽُقنَ تٍَِارَةً سَـِ تَرَاضٕ مِ ِـؽُؿِ وَلَا
تَؼًُْؾُقا أَنِػُ َسؽُؿِ إٔنٖ الؾَّفَ كَانَ ِبؽُؿِ رَحِقؿّا وَمَـِ وَػْعَؾِ ذَلِؽَ سُدِوَانّا وَزُؾْؿّا فَسَقِفَ نُصِؾِقفِ
َؿْ
نَارّا وَكَانَ ذَلِؽَ سَؾَك الؾَّفِ وَسِريّا} ،ووؼقل نيقـا (صؾك اهلل سؾقف ودؾؿ)ٔ " :إنٖفُ ال وَ ِربُق لَ ِ
َتٍ ٔإَّلا كَانَتِ الـٖارُ َأ ِوَلك بِفِ".
ـ دُ ِ
نَيَتَ مِ ِ
فؿا أحقجـا إىل رؾب الؽسب احلالل راسةً لرب العادلني ،وصقانةً لؾعرض
والدوـ ،وحػازًا سؾك نعؿة القرـ.
الؾفؿ وفؼـا إىل فعؾ اخلريات ،واحػظ مصرنا مـ كؾ دقء ،ودائر بالد العادلني

