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الكسب على  حرصوال، المال في مسألةفي احتراز اإلنسان  ج�هٍ تو ب التفضل : نرجو منكمالسؤال

 الحالل؟ 
َ  َّ ین�غي أن �كون ه م   عن المحرمات         ِّ                    ً ل والتوق  ي ف�ه من الشبهات فضال  : الكسب الحالالجواب                

 »كل لحم نبت من سحت فالنار أولى �ه«و ،ا على ن�ات البدن   ً أثر  ؛ ألن له هالمسلم وهاجس
ا و  ،]625[المعجم الصغیر للطبراني:  و�ل إنسان یرفع ید�ه  ،له أثر �بیر في قبول الدعاء   ً  أ�ض 

-مفتقر إلى هللا و ال س�ما أنه محتاج  ،إنما یرجو قبول دعائه و�جا�ة مسألته -جل وعال-إلى هللا 
وشرب الحرام، فإنه  ،أكل الحرام، ول�س الحرام� قبول هذا الدعاء منالمانع     َ وجد  أفإذا  ،-جل وعال

أطب �ا سعد «: -رضي هللا عنه– وقد جاء في الحدیث الموجه لسعد ،          �           �كون متسب� ا لرد دعوته
عل�ه -، وقد ذ�ر النبي ]6495[المعجم األوسط للطبراني:  مطعمك تكن مستجاب الدعوة»

الرجل �طیل السفر أشعث أغبر، �مد ید�ه إلى السماء، �ا رب، �ا رب، «: -الصالة والسالم
ُ ِ  َ و غ ذ ي  ومطعمه حرام، ومشر�ه حرام، ومل�سه حرام،  [مسلم:  »ام، فأنى �ستجاب لذلك؟�الحر  َ 

�طیل «بین یدي ر�ه،  ا           ً �عني: منكسر   »أشعث أغبر« :اإلجا�ة موجودةأس�اب القبول و ، ف]1015
�ستحي  -جل وعال– هللا� »�مد ید�ه« ،مستجا�ة ةلمسافر دعو ل          ٌ           والسفر مظنة  لإلجا�ة، و  »السفر

                    َّ َ   وأهل العلم �قررون أن  م ن  »�ا رب، �ا رب« �قول:                                  ً    من عبده الذي �مد ید�ه أن یردهما صفر ا، 
من �ررها خمس إن : هم           ُ                      أنه حري أن � ستجاب له، حتى قال �عض "�ا رب �ا رب"َ  َّ           ك ر ر هذا االسم 

لكن ما الذي منع  ،هذه األس�اب �لها مبذولة، ف�ما في أواخر سورة آل عمران ،له مرات أجیب
من إجا�ة الدعوة؟ وجود المانع، فال �كفي بذل السبب، بل ال بد من إزالة المانع من قبول 

ُ ِ  َ و غ ذ ي  حرام، ومل�سه حرام،  ومطعمه حرام، ومشر�ه«�قول:  ،الدعاء ام، فأنى �ستجاب �الحر  َ 
 ،�كون حالل المأكل فعلى اإلنسان أن �حرص على أن ،ذا           ُ             است�عاد أن � ستجاب لمثل ه »لذلك؟

ُ    وأال یتناول ما ف�ه ش بهة ،والمل�س ،والمشرب  .ما �ان ف�ه شيء من الحرامع    ً فضال   ،                  
 . 22/12/1431الحلقة التاسعة عشرة، المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، 

 


