خطبة الجمعة المذاعة والموزعة
بتاريخ  29من ربيع األول 1440هـ  -الموافق2018/12/7:م

الْكْسْبْْالطْيْبْْ
الحمد لله رب العالمين ،الذي شـــرع لنا دينًا قويمًا ،وهدانا صـــراطًا مســـتقيمًا ،وأســـبغ علينا نعمه ظاهرة
وباطنة :ﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡ[ إبراهيم .]34:وأشـــهد أن ّل إله إّل الل وحده ّل
ش ـريك له ،وأش ـهد أن محمدا عبده ورس ـوله ،خير البرية ،وأزكى البش ـرية ،دعا إلى الهدى ،وحذر من الض ـلل
واتباع الهوى بعد الهدى ،صلى الل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا.
أْمْاْبْعْدْْ:
فـاتقوا الل في أنفســـكم وأهليكم ،واتقوا الل في أموالكم وأعمـالكم ،واتقوا الل فيمـا تـأكلون وتشـــربون
وتلبسون؛ قال تعالى :ﮫﮬﮭﮮ ﮯ ﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖ [ الحديد.]28:
عْبْادْْاللْْ:
لقد جبل الل عز وجل الخلق على حب المال ،وركب في الطباع الحرص على طلبه وتح صيله؛ ألن به قوام
حياة الناس ،وانتظام أمر معايشهم ،وتمام مصالحهم .وقد جاء الشرع الحنيف بالحث على السعي في تحصيل
المال واكت سابه على أنه و سيلة لغايات محمودة ومقا صد م شروعة ،وجعـــــل للح صول عليه ضوابط وقواعد
واضحة المعالمّ ،ل يجوز تجاوزها ،وتعدي حدودها؛ كي تتحقق منه المصالح للفرد والجماعة.
لقد أمر الل تعالى عباده بالمشـــي في مناكب األرض ليأكلوا من رزقه ،وقرن في كتابه بين المجاهدين في
سبيله والذين ي ضربون في األرض يبتغون من ف ضله ،ﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆ

ﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌ[ المزمل ،]20:وعن المقدام بن معدي كرب  عن رسـول الل  قال« :ما أكل أحد طعاما ق ُّط
خ ـي ـرا م ـن أن ي ـأك ـل م ـن ع ـم ـل ي ـده ،وإن ن ـب ـي الل داود ع ـل ـي ـه الســـــلم ك ـان ي ـأك ـل م ـن ع ـم ـل ي ـده»
[رواه البخار ُّي] ،وفي رواية أخرى له« :كان ّل يأكل إّل من عمل يده» ،ولقد قال بعض الســـلف :إن من ُّ
الذنوب
ذنوبًا ّل يكفرها إّل اله ُّم في طلب المعيشة.
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واّلستغناء عن الناس ــــ أ ُّيها الخوة ــــ بالكسب الحلل شرف عال وع ٌّز منيف ،بل إن التك ُّسب بالحلل من
الزبير بن العوام  عن النبي  قال« :ألن يأ خذ أ حدكم حب له ف يأتي بحز مة
أعظم األع مال وأشـــرف ها؛ فعن ُّ
الحطب على ظهره فيبيعها ،فيكف الل بها وجهه :خير له من أن يسأل الناس؛ أعطوه أو منعوه» [رواه البخار ُّي].
إخوةْاإلسَلمْواإليمانْ:
يقول الل تع ـالى  :ﯧﯨﯩ ﯪ ﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰ ﯱﯲﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ [ البقرة.]168:
وإن مما يشجع على تحري الحلل في سعيك أمورا ،منها:
ينبغي أن تعلم بأن الل تك فل بأرزاق الع باد؛ قال ت عالى :ﭒ ﭓﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ [ هود ،]6:وأن الل
فاض ـل بين عباده في الرزق لحكم عظيمة؛ قال تعالى :ﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮ[ النحل ،]71:وقال :ﮟ

ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ[ ســبأ ،]36:وأن تعزز في نفســك القناعة بما آتاك الل إياه؛ فعن عبد الل بن عمرو بن
العاص ر ضي الل عنهما أن ر سول الل  قال« :قد أفلح من أ سلم ورزق كفافًا ،وقنعه الل بما آتاه» [رواه م سلم].
والك فاف :هو حدُّ الك فايةّ ،ل ز يادة وّل نقص ،وعن أبي هريرة  مرفوعًا« :ليس الغنى عن كثرة العرض،
ولكن الغنى غنى النفس» [رواه البخار ُّي ومسلم].
فعلى النسان أّل ينظر إلى من هو أفضل منه ؛ لئل يحتقر نعمة الل عليه ،وإلى هذا أرشد رسول الل  بقوله:
«انظروا إلى من هو أســـفل منكم  ،وّل تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فهو أجدر أن ّل تزدروا نعمة الل عليكم» [رواه

م سلم من حديث أبي هريرة  ،]ويقول عبد الل بن عمر ر ضي الل عنهما( :لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا ،و صمتم
حتى تكونوا كاألوتار ،لم يقبل ذلك منكم إّل بورع حاجز).
عْبْادْْاللْْ:
وينبغي أن نعلم بأن أول ما ينتن في القبر :البطن؛ قال « :إن أول ما ينتن من النسان بطنه  ،فمن استطاع أن
ّل يأكل إّل طيبا فليفعل» [رواه البخار ُّي من حديث جندب .]
وم ما ي جب أن يدف عك للكســــب الط يب :أن تعلم بأن المرء مســـؤول عن ماله يوم الق يامة؛ فال مال حل له
حســـاب ،وحرامه عذاب؛ فعن أبي برزة األســـلمي  قال :قال رســـول الل ّ« :ل تزول قدما عبد يوم القيامة
حتى يســـأل عن عمره فيم أفناه؟ ،وعن علمه فيم فعل؟ ،وعن ماله من أين اكتســـبه؟ وفيم أنفقه؟ ،وعن جســـمه
فيم أبله؟» [رواه الترمذ ُّي وقال :هذا حديث حسن صحيح].
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وك ما نرى –ع باد الل -من يت عامل بالغش والتغرير والتدليس والتزوير على ع باد الل ،ونســـمع عمن يأ خذ
الرشـــوة على واجبات نيطت به ،نرى من يربح من وراء ال ُّطرق الملتوية في المســــاهمات العقارية وغيرهاّ ،ل
يتورعون عن الكســـب بهذه ال ُّطرق المحرمة ،ونرى من ّل يعطي األجير أجرته ويبخســـه حقه؛ عن ابن المبارك
ب إلي من أن أت صدق بمائة ألف ومائة ألف) .وقال إبراهيم بن
رحمه الل أنه قال( :ألن أرد درهمًا من شبهة أح ُّ
أدهم رحمه الل( :أطب مطعمك ،وّل عليك أّل تقوم من الليل وتصوم من النهار).
وأخيرا :أن تعلم بأن المال ليس من أســـباب التفاضــــل عند الل تعالى؛ قال تعالى :ﮭ ﮮ ﮯﮰﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ [ سبأ ،]37:وعن أبي هريرة  أنه قال :قال رسول الل « :إن الل ّل ينظر إلى صوركم وأموالكم،
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» [رواه مســـلم] ،فكيف يرضـــى عاقل بعد ذلك أن يخســـر دينه ويبيعه بدراهم
معدودة؟!.
نفعني الل وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي ســـيد المرســـلين ،أقول قولي هذا ،وأســـتغفر الل العظيم لي ولكم
ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه ،إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبةْالثانيةْ
ب ر ُّبنا وير ضى ،أحمده سبحانه وأ شكره ،وأ شهد أن ّل إله إّل
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يح ُّ
الل وحده ّل شريك له ،وأ شهد أن سيدنا محمدا عبده ور سوله وحبيبه وخليله ،صلى الل و سلم عليه وعلى آله
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أْمْاْبْعْدْْ:
فيا عباد الل ،اتقوا الل حق تقاته ،واعلموا أن من دّلئل التوفيق وأمارة الســـعادة والفلح للعبد :أن يكف عما
حرم الل من المكاسب الخبيثة ،وما نهى عنه من األموال المحرمة.
وينبغي أن نعلم :أن الكســب الخبيث شــؤم وبلء على صــاحبه ،بســببه يقســو القلب ،وينطفئ نور اليمان،
ويح ُّل غضــــب الجبار ،وتمنع إجابة الدُّ عاء ،بل جعل الســـلم أكل الحرام من موانع إجابة الدُّ عاء؛ فعن أبي
هريرة  قال :قال رســـول الل « :إن الل طيب ّل يقبل إّل طيبًا ،وإن الل أمر المؤمنين بما أمر به المرســـلين.
فق ـال :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ [ المؤمنون ]51:وق ـال :ﭽﭾﭿﮀ ﮁ

ﮂ ﮃﮄ [ البقرة ]172 :ثم ذكر الرجل يطيل الســـفر أشـــعث أغبر ،يمدُّ يديه إلى الســـماء ،يا رب ،يا رب!
ومطعمه حرام ،ومشربه حرام ،وملبسه حرام ،وغذي بالحرام ،فأنى يستجاب لذلك؟!» [رواه مسلم].
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مْعْاشْرْْالْمْسْلْمْينْْ:
إن للمكاسـب المحرمة آثارا سـيئة على الفرد والمجتمع؛ فإنها تضـعف الديانة ،وتعمي البصـيرة ،ومن أسـباب
محق البركة في األرزاق ،وحلول المص ـائب والرزايا ،وحص ـول األزمات المالية المس ـتحكمة والبطالة المتفش ـية،
وانتشار الحن والشحناء والعداء والبغضاء.
فأين هؤّلء عن قوارع التنز يل التي تتلى ،واأل حاد يث التي تروى في الت حذير من أ كل الحرام ،وب يان عاق بة
صــاحبه وســوء مصــيره ومنقلبه؟! أليس لهم فيها واعظ ومدكر ،ورادع ومزدجر؟! ﮑﮒﮓ ﮔ ﮕﮖ
ﮗ [ محمد .]24:يقول الح ُّق جل وعل في الت حذير من الر با :ﮥ ﮦﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ * ﯔ ﯕﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ [ البقرة ،]279 -278:ويقول عز
شـــــأنـه في بيـان مـا أعـد من العـذاب ألكلـة أموال اليتـامى :ﮄ ﮅﮆ ﮇﮈﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ
ﮐﮑ [ النســــاء ،]10:ويقول جل وعل متو عدا أ هل التطفيف للم كاي يل والموازين :ﯖﯗ * ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜﯝﯞ * ﯠﯡﯢﯣﯤ *ﯦﯧﯨﯩﯪ *ﯬﯭ *ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ [ المطففين.]6-1:
وتوعد الشرع الحكيم من أخذ أموال الناس بأيمان كاذبة؛ فعن أبي أمامة الحارثي  أن رسول الل  قال« :من
اقتطع حق امرئ مســــلم بيمينه فقد أوجب الل له النار ،وحرم عليه الجنة» ،فقال له رجل :وإن كان شــــيئا يســــيرا
يا ر سول الل؟ قال« :وإن ق ضيبا من أراك» [رواه م سلم] ،وعن عدي بن عميرة  قال :سمعت ر سول الل  يقول:

«من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلوّل يأتي به يوم القيامة» [رواه مسلم].
فاتقوا الل -عباد الل -واجتنبوا ما حرم ر ُّبكم عليكم ونهاكم عنه من المكاســــب الخبيثة واألموال المحرمة،
ولتقنعوا بما أحل لكم من الطيبات؛ ففي الحلل الغنية والكفاية والسعادة في الدُّ نيا واآلخرة.
اللهم ص ـل وس ـلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله األطهار وص ـحبه األبرار ،وارض اللهم عن الخلفاء الراش ـدين
واألئمة المهديين :أبي بكر وعمر وعثمان وعل ٍّي ،وعن ســــائر الصـــحابة أجمعين ،اللهم اكفنا بحللك عن حرامك،
وبطاعتك عن معصيتك ،واغننا بفضلك عمن سواك ،اللهم أعز السلم والمسلمين ،وأذل الشرك والمشركين ،اللهم
اغفر للمســلمين والمســلمات؛ األحياء منهم واألموات ،إنك قريب ســميع مجيب الدعوات .اللهم وفق أميرنا وولي
ب وترض ـى ،وخذ بنواص ـيهما للبر والتقوى ،وهيئ لهما بطانة ص ـالحة تد ُّلهما على الخير وتعينهما عليه،
عهده لما تح ُّ
اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنًّا سخاء رخاء ،دار عدل وإيمان ،وأمن وأمان ،وسائر بلد الــمسلمين ،وآخر دعوانا أن

لجنةْإعدادْالخطبةْالنموذجيةْلصَلةْالجمعةْ

الحمد لله رب العالمين.
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