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،  ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لهاحلمد هلل الذي خلق اخللق لعبادته

، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله أحسن خلقه  لوهيته وربوبيته وأمسائه وصفاتهواحد يف أ
 أما بعد...  ، صلى هللا وسلم عليه وعلى آله وأتباعه وصحابته وأكمل صفاته

 
يف السر والعالنية، فما   –سبحانه وتعاىل    –فأوصيكم ونفسي عباد هللا بتقوى هللا  

 خي  حي جي يه}  استجلبت رمحاته وبركاته مبثل تقواه، فاتقوه وأطيعوه وراقبوه

 .[102{ ]سورة آل عمران:َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
 
اإلنسان الذي يتخذ من   :تسولوامل،  طلب العطيَّة واإلحسانهو   :التَّسوُّل باد هللا:  ع

، وقد جاءت نصوص الوحيني متواترة متظافرة يف  التَّسوُّل حرفًة يتكسب هبا ويعيش عليها
الناس بذل األسباب بطلب الرزق ،  ، وامتدحت يف املقابلليهم ، واالعتماد عذم سؤال 

 ناعة وزراعة.صمن جتارة و  مباح احلالل ابلعمل والكسب يف كل طريق
 

ذكره:   جل  هللا   ري ٰى ين ىن نن من زن}يقول 
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
 حج مث هت مت خت حت هبجت مب خب حب جب هئ
 .[273{ ]سورة البقرة:مح جح مج

 



روى الشيخان عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنه، قال: قال النَّيب صلَّى هللا عليه  و 
ما يزال الرجل يسأل الناس، حىت أييت يوم القيامة ليس يف وجهه ُمْزعة )قطعة( وسلَّم: )

 . (1) )حلم
)ألن أيخَذ أحدكم  روى البخاري عن أيب هريرة: أن النَّيب صلَّى هللا عليه وسلَّم قال:  و 

َله، فيأيَت حُبزمة احلطب على ظهره، فيبيَعها، فيُكفَّ هللاُ هبا وجهه: خرٌي له من أن يسأَل  َحب ْ
 .  (2) الناس، أعَطْوه أو منعوه( 

 
هللا عليه وسلَّم    الرتمذي عن أيب كبشة األمناري: أنه مسع رسول هللا صلَّىوصح عند 

، قال: ))ما نقص ماُل عبٍد من حفظوه( ثالثة أُقِسم عليهن، وأحدثكم حديثًا فايقول: )
صدقة، وال ظُِلم عبٌد مظلمًة فصرب عليها إال زاده هللا عزًّا، وال فَتح عبٌد ابَب مسألة إال 

 .(3) ابَب فقر(  فتح هللا عليه

 

سأو  قال:  حزام،  بن  حكيم  عن  الشيخاِن  وسلَّم  روى  عليه  هللا  صلَّى  النَّيب  لت 
)إن هذا املال َخِضرة ُحلوٌة، فمن  فأعطاين، مث سألُته فأعطاين، مث سألته فأعطاين، مث قال: 

أخذه بِطيِب نفٍس بورك له فيه، وَمن أخذه إبشراف نفٍس مل يباَرْك له فيه، وكان كالذي  
 . (4) أيكل وال يشبع، واليُد العليا خرٌي من اليد السفلى(

 
أن الشريعة اإلسالمية جاءت بذم يتبني  ،  من غريهاو : من هذه النصوص  عباد هللا

دح مب  اءت الشريعةا جكذو   ،، سواء كان السائل حمتاجا أو غري حمتاجوالبطالة  سؤال الناس
  ، يقول هللا رفعتها واستغنائها، ملا يف ذلك من عزة النفس و األرضطلب الرزق والسعي يف  

 ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه}  سبحانه وتعاىل:
 .[15{ ]سورة امللك:ّٰ ِّ

 
 . 1040/ مسلم حديث: 1474البخاري حديث:  (1) 
 . 1471البخاري حديث ( 2) 

 9418صحيح الترمذي لأللباني حديث ( 3) 
 1035/ مسلم حديث: 3143البخاري حديث: ( 4) 



 
، حيث أن يف ذلك أكل  والتغليظ أكرب ، فالذم أشد  وإذا كان السائل غري حمتاج 

والسنة، م وهو حمرم بنصوص الكتاب   على أمواهل وتعدٍ ، وخديعة هلم،  ألموال الناس ابلباطل 
وسلم عليه  )قال صلى هللا  وَأْمَواَلُكْم، ..:  ِدَماءَُكْم،  عَلْيُكم    فإنَّ  وأَْبَشارَُكْم،  وَأْعَراَضُكْم، 

 .  (1) ( ..َحَراٌم، َكُحْرَمِة يَوِمُكْم هذا، يف َشْهرُِكْم هذا، يف بَ َلدُِكْم هذا
 
الشيعأ الرجيم:  وذ ابهلل من   ٌّ  ٰى  ٰر ٰذ يي ىي}طان 

 زبمب رب يئ نئىئ  مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ 
 .[29]سورة النساء:  {مت زت  رت  يب ىب  نب 

 
كيم،  ايت والذكر احل، ونفعين وإايكم مبا فيه من اآلابرك هللا يل ولكم يف القرآن العظيم 

م يل ولكم ولسائر املسلمني فاستغفروه إنه هو الغفور  العظيقلت ما مسعتم وأستغفر هللا  
 الرحيم. 
 
 

 اخلطبة الثانية
 

 أما بعد...  أصطفى  اده الذين ، والصالة والسالم على عباحلمد هلل وكفى
 .[2]سورة الطالق:  { ٰى ين ىن نن من زن رن }هللا   فاتقوا هللا عباد

 
دليٌل على ضعف ثقة املتسوِ ل ابهلل    للكسب،وسيلة    واختاذه التَّسوُّل حرفًة،    جعل إن  

فاملتسوِ ل بداًل    ؛بابجلميع عباده، وأمرهم ابألخذ ابألس  وقدرها  األرزاق   كفلتعاىل الذي  
الناس يده إىل  الرزق، فإنه ميد  يتوجه إىل هللا لطلب   ىل مل خل} :  ، وهللا يقولمن أن 

 
 8707لبخاري حديث: ا( 1) 



 ين ىن خنمن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل
 . [6]سورة هود:  { ىه مه جه

 
 عنه: يقول علي بن أيب طالب رضي هللا

 أخف علي من منن الرجال  اجلبال  من قللِ  رِ لنقل الصخ 
 : العار يف ذل السؤالفقلت لكسب عارٌ : يف ايقول الناس يل

 من السؤال  م أمرَّ فما طع   وذقت مرارة األشياء طرا 
 السالم عليه... على من أمرمت ابلصالة و مث صلوا وسلموا 

 
 

 : عمر بن مطلق املالكيإعداد 


