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 الكسب احلالل 
ـَ }احلؿد هلل رب العادلني، الؼائؾ يف كًابف الؽروؿ:     ـِ َوا َأٗوَفا الَِّذو آَمـُقا ُكُؾقا ِم

ََٖؿّدا ، {َرقَِّياِت َما َرَزْقـَاُكِؿ وَأذفُد أِن ال إلَف ٔإالَّ اهلُل وحَدُه ال َذروَؽ َلُف، وأََذفُد أٖن دقَدنا ُم

ـِ َتِيَعُفِؿ بنحسإن إَلك  َسيُده وردقلف، الؾَُّفٖؿ َصؾِّ ودؾِِّؿ وبأرْك سَؾقِف، وسَؾك آِلِف وصَِيِف، وَم

ـٔ.وقٔم الدِّ  و

 :وبعد

والًؼدم، ا لؾرقل ديقًؾباسًياره ، إكيار وتققريـظر إىل العؿؾ نظرة وفنن دوــا احلـقػ 

 يف رؾب الرزقواجلد واالجًفاد ىل السعل إجيد الدسقة وادلًلمؾ يف الؼرآن الؽروؿ 

َفاِمُشقا ِفل ُهَق الَِّذي َجَعَؾ َلُؽُؿ اْلَلِرَض َذُلقًلا }حقث وؼقل احلؼ ديَانف:  ،بقـة واضَة

ـِ ٔرِزِقِف َؤإَلِقِف الـُٗشقُر َفٔنَذا ُقِضَقِت الٖصَؾاُة َفاِنًَِشُروا ِفل }: ديَانفووؼقل ، {َمـَاِكِيَفا َوُكُؾقا ِم

ـِ َفِضٔؾ الؾَِّف َواِذُكُروا الؾََّف َكٌِريًا َلَعؾَُّؽِؿ ُتْػ َُقَناْلَلِرٔض َواِبًَُغقا ِم ـُ ، {ِؾ وكان دقدنا ِسَراُك ِب

ٍِِد َفَؼاَل: الؾَُٓفؿَٓ  ٍُُؿَعَة اِنَصَرَف َفَقَقَػ َسَؾك َباِب اْلَؿِس َماِلٍؽ )رضل اهلل سـف( ٔإَذا َصؾَٓك اْل

ـِ َفِضِؾَؽ َوَأنَت  ٔإنِٓل َأَجِيُت َدِسَقَتَؽ َوَصؾَِٓقُت َفٔروَضًََؽ، َواِنًََشِرُت َكَؿا َأَمِرَتـِل، َفاِرُزْقـِل ِم

 .َخِقُر الرَٓأزِقنَي

الؽسب احلالل يف إرار مـ س اسؾك أد قائؿيف اإلدالم رؾب الرزق أن  سؾك

حقث ادًغالل حاجات الـاس،  وأ ،الغررسدم و ،والرتاضلوالؼيقل، واإلجياب الصدق، 

، َوِسِرُضُف(ُكٗؾ اْلُؿِسِؾٔؿ َسَؾك اْلُؿِسِؾٔؿ َحَراْم، َدُمُف، َوَماُلُف، ) :)َصؾَّك الؾَُّف َسَؾِقِف َوَدؾََّؿ(وؼقل نيقـا 

ـِ َمأل  ووؼقل )صؾك اهلل سؾقف ودؾؿ(: ـِ َقِئؾ َأِن ُأِسِطَك َأَحّدا ِم ـٖ الؾََّف َسٖز َوَجٖؾ ِم )َِّْلِؼَق

ـِ َتَرإض( ،َأَحٍد َذِقّىا ِبَغِقٔر ِرقِب َنْػِسِف  .ٔإٖنَؿا اْلَيِقُع َس

 هـ1444مجادي األوىل  1                                     العربيت مصر مجهىريت
 م2022نىفمــبـــر    25                                                 األوقاف وزارة 



(2) 

صؾك اهلل نيقـا )حقث وؼقل ديب حلؾقل الربكة واخلري والـؿاء، والؽسب احلالل 

ـِ ): (سؾقف ودؾؿ ـِ َأَخَذُه ِبِطقِب َنْػٕس ُبقٔرَك َلُف ِفقِف، َوَم ٔإٖن َهَذا اْلَؿاَل َخِضَرٌة ُحْؾَقٌة؛ َفَؿ

ـَ َأَخَذُه ِبٔنِذَراِف َنْػٕس َلِؿ ُوَياَرْك َلُف ِفقِف، َوَكاَن َكالَِّذي َوْلُكُؾ َوَلا َوِشَيُع، َواْلَقُد اْلُعْؾَقا َخِقْر  ِم

َفٔنِن َصَدَقا َوَبٖقـَا ، الَيقَِّعأن ِباخِلَقأر َما َلِؿ َوًََػٖرَقا(، ووؼقل )صؾك اهلل سؾقف ودؾؿ(: )اْلَقِد الٗسْػَؾك

ََِؼِت َبَرَكُة َبِقِعٔفَؿا وؼقل )صؾك اهلل سؾقف ، و(ُبقٔرَك َلُفَؿا ِفل َبِقِعٔفَؿا، َؤإِن َكًََؿا َوَكَذَبا ُم

احلالل الؽسب ـ سرف بركة وَم؛ (الؽِسِب بقْع مربوْر، وسؿُؾ الرجٔؾ بقِدهأفضُؾ ) ودؾؿ(:

فقف بركة يف الـػس وادلال ِّن احلالل  ؛مفؿا كان كٌرّيا مل متًد سقـف إىل احلرام أبّدا

 .وباسث سؾك السؽقـة والطؿلنقـة ،الؾيلوهدوء  ،، وراحة لؾضؿريوالقلد

)الًٖاِجُر الٖصُدوُق اْلَلِمنُي َمَع قل نيقـا )صؾك اهلل سؾقف ودؾؿ(: الؽسب احلالل وؼولشرف 

ؾت ِيِّن الـػقس ُجقد بؾغ الًاجر الصدوق تؾؽ الدرجة و، الصِّدِّوِؼنَي َوالٗشَفَداِء(الـِٖيقِّنَي َو

 اْلَؿاُل َواْلَيـُقَن}حقث وؼقل احلؼ ديَانف:  ،ادلال وهق مـ زوـة احلقاة الدنقا سؾك حبِّ

َََقاِة الٗدِنَقا ، فؿـ وؼاوم حب ادلال ووًغؾب سؾك نػسف وذفقتف وزوـة احلقاة {ٔزوـَُة اْل

خرة سؾك الدنقا واآل ،الياققة سؾك الػانقةالؽسب احلالل سؾك احلرام، ور ِثِمُوَو ،الدنقا

أن وؽقن مع الـيقني والصدوؼني والشفداء والصاحلني وحسـ أولىؽ رفقًؼا؛ ففق ادًَؼ 

ـِ َأَراَد اْلكِخَرَة َوَدَعك }أوثؼ فقؿا سـد اهلل سؾك ما هق يف وده، حقث وؼقل ديَانف:  َوَم

ـْ َفُلوَلِىَؽ َكاَن َدِعُقُفؿ ٖمِشُؽقّرا  .{َلَفا َدِعَقَفا َوُهَق ُمِمِم

حقث قال نيقـا )صؾك اهلل سؾقف ودؾؿ( ديب لؼيقل الدساء،  ن الؽسب احلاللكؿا أ

ـِ ُمسًٍَاَب الٖدسقِة، والَّذي نْػُس ُمَٖؿٍد لسعد بـ أبل وقاص: " وا دعُد، َأِرِب َمْطَعَؿَؽ َتُؽ

وأٗوؿا سيٍد  ،إٖن العيَد َلَقؼِذُف الؾُّؼؿَة احلراَم يف َجقِفِف ما ُوًؼٖيُؾ مـف سؿْؾ أربعنَي وقّما ،بقِدِه

ٍَِت  ".فالـٖاُر َأِوىل بف ،َنَيَت حلُؿُف ِمـ ُد
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 دقدنا وادلردؾني، اِّنيقاء خامت سؾك والسالم والصالة العادلني، رب هلل احلؿد   

 .أمجعني وصَيف آلف وسؾك ،(َوَدؾََّؿ َسَؾِقِف الؾَُّف َصؾَّك) حمؿد

يدد الطاقات، ففق و وآثاره خطرية، ،سقاقيف وخقؿةالؽسب احلرام ال ذؽ أن 

َأٗوَفا  َوا}حقث وؼقل احلؼ ديَانف: ، عطؾ مصاحل اليالد والعيادووالؽػاءات،  فدروو

ـُِؽِؿ َو ـِ َتَرإض ِم ٍَاَرًة َس ـَ آَمـُقا َلا َتْلُكُؾقا َأِمَقاَلُؽِؿ َبِقـَُؽِؿ ِباْلَياِرٔؾ ٔإلَّا َأِن َتُؽقَن ِت َلا الَِّذو

ًُُؾقا َأِنُػَسُؽِؿ ٔإٖن الؾََّف َكاَن ِبُؽِؿ َرِحقّؿا  ـَِتْؼ  قِفُنِصِؾ َفَسِقَف َوُزْؾّؿا ُسِدَواّنا َذِلَؽ َوْػَعِؾ َوَم

 ْؿَِق َلُبِرال َو ُفٖنٔإ")صؾك اهلل سؾقف ودؾؿ(: نيقـا ووؼقل ، {َوِسرّيا َكاَن َذِلَؽ َسَؾك الؾَِّف َو َناّرا

 ."ِفك ِبَلِوَأ اُرالـٖ ِتاَنا َكلَّٔإ ٍتَُِد ـِِم َتَيَن

 لؾعرض وصقانًة ،لرب العادلني راسًةالؽسب احلالل رؾب فؿا أحقجـا إىل 

 .سؾك نعؿة القرـوحػاًزا  ،الدوـو

 العادلني بالد مصرنا مـ كؾ دقء، ودائر واحػظ ،اخلريات فعؾوفؼـا إىل  الؾفؿ


