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 عناصر الخطبة:
 العنصر األول: الحث على طلب الحالل

 تحرى أكل الحالل صور ونماذج من السلف الصالح في العنصر الثاني:
 في حياتنا المعاصرة وجوب تحري الحالل:  العنصر الثالث

 وضــــــــــوعـــالم
  . ( 168البقرة:  ).    {} َيا أايُـّهاا النَّاُس ُكُلوا ِممَّا يفم األاْرضم حاالال طاي مًبا    :الكرمي  احلمد هلل رب العاملني القائل يف كتابه

 :أما بعد  .ا عبده ورسولهوأشهد أن حممدً  وحده ال شريك له إال للا  وأشهد أن ال إله
 لحاللالعنصر األول: الحث على طلب ا

قــال ؛ اليت حتث علــى أكــل احلــالل نصوصالتضافرت يم على حتري احلالل ؛ وقد لقد حثنا الشرع احلك  عباد الله:
ُه تـاْعبـُـُدونا }  :تعاىل ُتْم إمَيَّ ُكُروا  مَّم إمْن ُكنـــْ وقــال: . (172البقــرة: ){. َيا أايُـّهاا الَّذمينا آماُنوا ُكُلوا ممْن طاي مبااتم ماا رازاقْـنــااُكْم وااشــْ

ُ حاالاًل }فاُكُلوْا  ُه تـاْعُبُدونا{طاي مًبا وااْشُكُروْا نمْعماتا ا  م إم  ِممَّا رازاقاُكُم ا     (.114حل: الن). ن ُكنُتْم إمَيَّ
: "إن للا تعاىل طيب ال يقبل إال طيبـًـا  -صلى للا عليه وسلم-قال: قال رسول للا  -رضي للا عنه-  عن أيب هريرةو 

ًا{  وقــال تعــ وإن للا أ احلم ُلوا صــا اىل: مر املؤمنني مبا أمر به املرسلني  فقال تعاىل: }َيا أايُـّهاا الرُُّسُل ُكُلوا ممنا الطَّي مبااتم وااْعما
اء: َي م}َيا أايُـّهاا الَّذمينا آماُنوا ُكُلوا ممْن طاي مبااتم ماا رازاقْـنااُكْم{. مث ذكــر الر ــل يطيــل العــأر أشــعث أ ــ  لــد يديــه إىل العــ 

 )معلم(."  و ذي ابحلرام  فأىن يعتجاب له؟رب َي رب  ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبعه حرام
انم بــْنم باشــم   قــاالا كلنا نعرف احلــالل واحلــرام؛ ألن الشــرع احلكــيم قــد بينهمــا؛ ف  أيها المسلمون: ْن النـُّْعمــا ُت  :عــا عــْ َسام

ُ عالاْيهم واسالَّ  ْن النــَّاسم " :ما يـاُقولُ راُسولا ا َّم صالَّى ا َّ نـاُهماا ُمْشتابمهااٌت الا يـاْعلاُمُهنَّ كاثمٌ  مــم ٌ وابـايـْ ٌ واإمنَّ احلْارااما باني م لا باني م  ؛إمنَّ احلْاالا
هم  الرَّ   ؛واماْن واقاعا يفم الشُّبـُهااتم واقاعا يفم احلْــاراامم  ؛فاماْن اتَـّقاى الشُّبـُهااتم اْستاْ اأا لمدمينمهم واعمْرضم ُك كــا ى يُوشــم ْولا احلْممــا اعمي يـاْرعــاى حــا

ًى  ؛أاْن يـاْرتاعا فميهم  هُ   ؛أاالا واإمنَّ لمُكل م مالــمك  ًــم اى ا َّم حمااارممــُ ُد  ؛أاالا واإمنَّ ًــم َا اْلْاعــا لا لاحاْت صــا ًِ إمذاا صــا دم ُمضــْ ا أاالا واإمنَّ يفم اْلْاعــا
ُد ُكلــُُّه أا  دا اْلْاعــا داْت فاعــا يا اْلقالــْبُ ُكلــُُّه واإمذاا فاعــا فينب ــي علــى اننعــان أن يتقــي الشــبهات بــراءة  .)متأــع عليــه( ".الا واهــم

 ا ابألحوط؛ حىت يععد ابحلالل يف دنياه؛ وينجو من الن ان يف أخراه.لدينه وعرضه؛ وأخذً 
يِ وهلذا كان الصحابِ والصاحلون من سلأنا الصاحل يتورعون عــن هــذه الشــبهات؛ بــل يتورعــون عــن بعــ  احلــالل خشــ 

وقــال أبــو  .كنا ندع تععِ أعشــار احلــالل  افــِ أن نقــع يف احلــرام.  يقول: عمر رضي للا عنه  ا!! " فهذاأن يكون حرامً 
 اخشــيِ أن يكــون حرامًــ بعــ  مــا يــرأ أنــه حــالل  رتكيتقــي العبــد يف مثقــال ذرة حــىت يــ الدرداء: إن من متام التقــوأ أن 
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لبعضــهم مائــِ درهــم علــى إنعــان  فحملهــا إليــه  فأخــذ تعــعِ وتعــعني بينــه وبــني النــار  وهلــذا كــان  حــىت يكــون حجــاابً 
فيه بزَيدة حبِ  ليكون ذلك وما يعطيه يو  ِوتورع عن استيأاء الكل خيأِ الزَيدة. وكان ما يعتوفيه أيخذه بنقصان حب

 .")إحياء علوم الدين(.من النار احا زً 
 الحاللتحرى أكل  من السلف الصالح فيصور ونماذج  العنصر الثاني:

لــتكن لكــم القــدوة يف ســلأنا جيب عليكم حتــري احلــالل يف مــأكلكم ومشــربكم و يــع شــوون حيــاتكم؛ و   عباد الله: 
من كعب عبده مث ســأل عبــده فقــال: تكهنــت  اأن الصديع رضي للا عنه شرب لبنً الصاحل يف حتري احلالل  فقد ورد  

أن نأعــه ســت ر   مث قــال: اللهــم إأ أعتــذر إليــك ِمــا  لقــوم فــأعطوأ  فأدخــل أصــابعه يف فيــه و عــل يقــيء حــىت  ــنَّ 
 ًلت العروق وخالط األمعاء.

ن بن جنيَ قال: نزلت على عمر   فكانت له انقِ حيلبها   أنكره   افانطلع  المه ذات يوم فعقاه لبنً وروأ عبد الًر
ا ولدها فشرهبا  ف ليت لك انقِ من فقال: وحيك من أين هذا اللنب لك؟ قال: َي أم  املؤمنني إن الناقِ انألت عليه

مــال للا  فقــال: وحيــك تعــقيو انرًا  واســتحل ذلــك اللــنب مــن بعــ  النــاس  فقيــل: هــو لــك حــالل َي أمــ  املــؤمنني 
وحلمها. فهذا مثل من ورع أم  املؤمنني عمر   حيث خشي من عذاب للا  ل وعــال ملــا شــرب ذلــك اللــنب مــع أنــه   

أعه إال بعد أن استحل ذلك من بع  كبار الصحابِ الذين لثلون املعلمني يف ذلك األمر  يتعمد ذلك  و  تطمون ن
 بني طعم احلالل وبني ما فيه شبهِ. -حبالوة إلانه ومذاقه -بل انظر كيف فرَّق 

 وأردت أن آخــذ مــن تــراب احلــائط ألتربــه يف بيــت بكــراء  فكتبــت كتــاابً  ااكنً وروي عن على بن معبد أنه قال: كنت س
وأ أأه  مث قلت: احلائط ليس يل  فقالــت يل نأعــي: ومــا قــدر تــراب مــن احلــائط؛ فأخــذت مــن الــرتاب حــا يت  فلمــا 

. )إحيــاء !!الــذي يقــول: ومــا قــدر تــراب مــن حــائط ايقول: َي علــي بــن معبــد  ســيعلم  ــدً منت فإذا أان بش ص واقف  
جبمــع املــال دون النظــر إىل مصــدره أمــن حــالل أم كثــ  مــن النــاس يهــتم ؛ فانظــر إىل ذلــك وإىل حالنــا  .علــوم الــدين(

: "أيْا م عالــاى النــَّاسم   !حرام؟! لَّما قــاالا هم واســا ُ عالايــْ لَّى ا َّ ُ عاْنُه عاْن النَّبم م صــا يا ا َّ ا  فعاْن أايبم ُهرايـْراةا راضم ْرُء مــا اٌن الا يـُبــاايلم اْلمــا زامــا
لم أاْم ممْن ا ْنُه  أاممنا احلْاالا " ) الب اري (أاخاذا مم  .حلْاراامم

لهه: ال و يف أنأعــكم ويف أوالدكــم    اواتقــوا للا  يعًــ م   احــع علــيكم حتــري احلــالل والبعــد عــن املتشــابه واحلــر   عباد ال
؛ ل  عــد نبــت مــن ســحت فالنــار أوىل بــهفإهنم يص ون على اْلوع وال يص ون على حر النــار  فكــ   ؛تطعموهم احلرام

أمــر وا ــب  فلــن تــزوال قــدما عبــد يــوم القيامــِ حــىت يعــأل عــن مالــه مــن أيــن اكتعــبه   ن طلب احلالل وحتريــهواعلموا أ
لَّما:فوفيم أنأقه؟!   هم واســا ُ عالايــْ لَّى ا َّ وُل ا َّم صــا : قــاالا راســُ بــال   قــاالا ىتَّ  عاْن ُمعااذم بــن  ا ِم حــا ْوما اْلقمياامــا د  يـــا ُزوُل قــادمماا عابــْ "ال تـــا

صا  ا أانـْأا ُيْعأالا عاْن أاْرباعم خم باُه وافميمــا ْن أايــْنا اْكتاعــا ْن ماالــمهم مــم ا أابــْالُه؟ واعــا باابمهم فميمــا ْن شــا : عاْن ُعُمُرهم فميماا أافْـنااُه؟ واعــا ْن ال  ُه؟ واعــا قــا
 . [ الط اأ والبيهقي والرتمذي وصححه]  .عالممهم مااذاا عامملا فميهم؟"
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 اء ر ل إىل انمام الشافعي يشكو له ضيع    : فقد-احلالل    يف حترأ أكل  -هبذه القصِ اْلميلِ    هذا العنصر  أختم
الشافعي إال أن أمره أن يذهب  انمام  ا خبمعِ دراهم؛ وأن أ ره ال يكأيه؛ فما كان من  حاله وأخ ه أنه يعمل أ  ً 

 من مخعِ؛ وامتثل الر ل ألمر الشافعي ر م أنه   يأهم  إىل صاحب العمل ويطالبه إبنقاص أ ره إىل أربعِ دراهم بداًل 
  يتحعن وضعي إمنا مازالت املشكلِ قائمِ؛ فأمره الشافعي ابلعودة    : فرتة عاد الر ل إىل الشافعي وقالسببه!! وبعد  

انمام     من أربعِ دراهم.؛ ذهب الر ل ونأذ ما طلب منهإىل صاحب العمل وطلب إنقاص أ ره إىل ثالثِ دراهم بداًل 
أصبحت   دراهم  الثالثِ  أن  وأخ ه  نصيحته؛  على  الشافعي وشكره  إىل  الر ل  عاد  فرته  وبعد  مندهشاً!!!  الشافعي 
ت طي كل حوائجه وتأي ؛ بعدها سأله عن تأع  هذا الذي حدث معه؛ فأخ ه انمام الشافعي: أنه كان من البدايِ  

يل الدرمهان الباقيان   يكوان من حقه؛ وقد نزعا ال كِ عن بقيِ ماله   ال يعتحع عليه إال ثالثِ دراهم وابلتايعمل عماًل 
 ه انمام الشافعي قائاًل وأنشد عندما اختلط به. 

 جمع الحرام على الحالل ليكثره ....... دخل الحرام على الحالل فبعثره
النظر إىل مصدرها!! وَي من فيا من مهك التوقيع يف سجل احلضور واالنصراف!! وَي من مهك الدراهم والدانن  دون 

!! وَي من تراشي وحتايب رئيعك ومــديرك مــن أ ــل هروبــك مــن العمــل وتقصــ ك فيــه؛ أو مــن أ ــل اتطعم أوالدك حرامً 
 ا.الوصول إىل و يأِ أو منصب أو  اه!! اتقوا للا وال تطعموا أوالدكم وأهليكم حرامً 

ا علــيهم مــن عــذاب ا هلم وإشــأاقً ايب؛ وكل أفراد اجملتمع؛ حبً فهذه رسالِ أو هها إىل  يع آابئي وإخواأ وأحب  وبعد:
 للا؛ اللهم إأ قد بل ت اللهم فاشهد َي رب العاملني.  

 في حياتنا المعاصرة وجوب تحري الحالل:  العنصر الثالث
 تطلبوهى أن استبطاء الرزق عل عليكم أن تتحروا أكل احلالل يف حياتكم العمليِ واليوميِ؛ وال حيملنكم عباد الله:
ابــن معــعود رضــي للا عنــه أن رســول للا صــلى للا  عــنف ؛قد حذر النب صلى للا عليه وسلم مــن ذلــكف  ؛مبعصيِ للا  

عليــه وســلم قــال: " إن الــروف األمــني نأــث يف روعــي أنــه لــن متــوت نأــس حــىت تعــتويف رزقهــا   فــاتقوا للا وأ لــوا يف 
تطلبـــوه مبعاصـــي للا   فإنـــه ال يـــدرك مـــا عنـــد للا إال بطاعتـــه" . )الطـــ اأ الطلـــب   وال حيملـــنكم اســـتبطاء الـــرزق أن 

 والبيهقي واحلاكم وصححه(. 
يف منــع احلــالل مــن الوصــول إليــك  فمــن اســتعجل  اع املال عن طريع احلرام كــان ســببً إن تعجلك جبم  أخي المسلم:

م: ُرومي عــن علــي رضــي للا عنــه أنــه دخــل معــجد الرزقا ابحلرام ُمنمع احلالل  وأسوق لكم قصِ رائعــِ تؤيــد هــذا الكــال 
الكوفِ فأعطى  الًما دابته حىت يصلي  فلما فرغ من صالته أخر  دينارًا ليعطيه ال الم  فو ده قد أخذ خطام الدابِ 

ــه  قــال وانصــرف  فأرســل ر ــاًل  ــه افطــام  مث أتــى فلمــا رآه علــي رضــي للا عن ــدينار  فاشــرتأ ل ا ب ــه خطامــً  ليشــرتي ل
للا! إنه خطام دابيت  فقال الر ل: اشرتيته من  الم بدينار  فقال علي رضي للا عنه: ســبحان للا! أردت أن   سبحان

 ا!!   فأىب إال أن أيخذه حرامً أعطه إَيه حالاًل 
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فالعارق رزقه كان سيأتيه عن طريع احلالل ولكنه تعجله بطريع احلرام!! واملرتشي رزقه كان ســيأتيه عــن طريــع احلــالل 
رزقه كان ســيأتيه عــن طريــع احلــالل ولكنــه والذي حصل على و يأِ ابلوساطِ واحملعوبيِ كنه تعجله بطريع احلرام!!  ول

 وقس على ذلك كل طرق الكعب احملرمِ واملنتشرة يف اجملتمع!! !!تعجله بطريع احلرام
عــن النــب صــلى للا  ؛ عنــهعن أيب بكر الصــديع رضــي للا؛ فاعلموا أن أكل احلرام سبيل إىل النار :أيها المسلمون

العــحت : )الطــ اأ والبيهقــي واحلــاكم وصــححه(. و  : » من نبت حلمه من العــحت فالنــار أوىل بــه  قالعليه وسلم  
وأخــر  الب ــاري  احلرام الذي ال حيل كعبه؛ ألنه يعحت ال كِ : أي يــذهبها   والعــحت مــن انهــالك واالستوصــال.

ِا اأْلاْنصاارميَّ  ْولا َّ صالَّى ا َّ عالاْيهم واسالَّما يـاُقوُل : " إمنَّ رم اااًل يـاتا اوَّضُــ من حديث خا ْعُت النَّبم هاا قاالاْت : َسام ي ا َّ عانـْ ونا ـ ِم راضم
ِم  رسول للا صــلى  عن أيب أمامِ احلارثي رضي للا عنه أن؛ و " .يتصرفون ـ يفم ماالم ا َّم بم اْ م حاع     فـالاُهُم النَّاُر يـاْوما اْلقميااما

من اقتطع حع امرئ معلم  بيمينه فقد أو ب للا له النار وحر م عليه اْلنِ  فقال له ر ــل: وإن  ":  قال  للا عليه وسلم
 (. معلم  ).  "كان شيًوا يع ًا َي رسول للا؟ قال: وإن كان قضيًبا من أراك

ْن أايبم ســا ويف مقابل ذلك أن من أكــل حــالال و بــت لــه اْلنــِ؛ ف ْن عــا لَّما: " مــا هم واســا ُ عالايــْ لَّى ا َّ : قــاالا صــا عميد  افــُْْدرمي م قــاالا
ِا   واحلاكم وصححه ووافقه الذهب( . الرتمذي". )الط اأ و أاكالا طاي مًبا واعامملا يفم ُسنَِّ  واأاممنا النَّاُس بـاواائمقاُه داخالا اْلْانَّ

ًِ ا توصــي زو هــا حــني خرو ــه لذلك كانــت املــرأة قــدلً    فــإان اوال تطعمنــا حرامًــ  : َي هــذا  اتــع للا يف رزقنــامــن بيتــه قائلــ
 !!نص  على اْلوع وال نص  على النار

م واال تهــاد يف هــذا ال يأوتين قبل أن أ ــادر هــذا املقــام أن أذكــر نأعــي أواًل قــبلكم بكثــرة الصــيا  ي في الله:أحبت
ْن فعن ؛ شهر رفع األعمال إىل للا تعاىل؛ الشهر الأضيل ْ أاراكا تاُصوُم شاْهًرا مــم : قـُْلُت َيا راُسولا ا َّم؟  ا ُِ ْبُن زاْيد  قاالا ُأسااما

هْ  وا شــا انا   واهــُ : ” ذالمكا شاْهٌر يـاْ ُأُل النَّاُس عاْنُه بانْيا را اب  واراماضــا اُل الشُُّهورم ماا تاُصوُم ممْن شاْعباانا! قاالا ٌر تـُْرفــاُع فميــهم اأْلاْعمــا
بُّ أاْن يـُْرفاعا عامالمي واأاانا صاائمٌم “إمىلا راب م   )النعائي بعند حعن(..   اْلعاالاممنيا  فاُأحم

  إذ أت  املالئكــِ فتجــده حيرص وقت رفع العمل أن يكــون يف أحعــن حــال  مــع للا  –صلى للا عليه وسلم    –  فالنب 
ئيعــه أو مــديره وهــو علــى معصــيِ أو يف وضــع   ــ    فإذا كان الواحــد منــا يعــتحى أن يــراه وىل أمــره أو ر   اا قائمً صائمً 

العــري العــنوي إليــه الئع  فمن ابب أوىل أن يكون يف أتقى وأنقى وأصأى حــال مــع للا  وال ســيما حــني رفــع التقريــر 
كلتنــا وحنــن أ –وإذا كان النب حيرص على ذلك وقد  أر له ما تقدم من ذنبــه ومــا أتخــر   فحــري بنــا ؛  سبحانه وتعاىل

 .ابملعارعِ إىل ذلك   عليه وسلمصلى للاأن نتأسى بنبينا  – الذنوب
 زق الحالل وأن يبارك لنا فيه؛؛أن يرزقنا الرو نسأل الله العلي أن يتقبل منا صالح أعمالنا؛

                                   وأقم الصالة،،،،                                  الدعاء........                 
 كتبه : خادم الدعوة اإلسالمية 
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