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Muhterem Müslümanlar!
Bizleri yeryüzünün halifesi olarak
yaratan, sayamayacağımız kadar nimetleri
hizmetimize sunan Rabbimize hamdolsun.
Er-Rezzak olan Rabbimiz, bizleri bu nimetlerden istifade ettirirken helal ve temiz
olanlarla yetinmemizi, rızkımızı helal yollardan kazanmamızı istemiştir. Kur’an-ı
Kerim’de: “Allah’ın size verdiği helâl ve
güzel rızıktan yiyip için ve eğer yalnız
Allah’a kulluk ediyorsanız O’nun nimetine de şükredin.”1 buyrulmuştur. Peygamber Efendimiz (sav) de hadisi şeriflerinde: “Hiç kimse el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir. Muhakkak sizden birinizin sırtında
odun toplaması, her hangi bir kimseden
dilenmesinden hayırlıdır.” 2 buyurarak
helal kazancın önemine dikkat çekmiştir.
Değerli Mü’minler!
Helal kazanç o kadar önemli bir haslettir ki fertlerin hem dünyasını mamur etmekte hem de ahiretini kazanmaya vesile
olmaktadır. Kutlu Nebi bu konuda “Kim
helalinden yer, peygamberin sünnetine
uyarak amel eder ve insanlar O’nun
ezasından emin olursa, o kişi Cennete
girer.”3 buyurmaktadır.

Muhterem Müslümanlar!
Helal kazanç için çalışmak dini bir
görev olduğu gibi aynı zamanda bizlere de
ibadet sevabı kazandıran erdemli bir davranıştır. Dinimizin helal kazanca vermiş
olduğu öneme rağmen, maalesef günümüzde bu konuda sergilenen duyarsız davranışlara zaman zaman şahit olmaktayız.
Peygamber Efendimiz (sav) bu hususta
“İnsanlara öyle bir zaman gelir ki, kişi
malı helâlden mi, haramdan mı aldığına
hiç aldırmaz.”4 buyurmaktadır. Mevlana’nın helal kazanç konusundaki şu öğüdüne hep birlikte kulak verelim. “İnsanın
nurunu, olgunluğunu artıran lokma, helal
kazanç ile elde edilen lokmadır. Bilgi de
hikmet de helal lokmadan doğar; aşk da
merhamet de helal lokmadan meydana gelir…”
Hutbemi Allah Rasulü (sav)’in şu
duasıyla bitiriyorum:
“Allah’ım! Bana helâl rızık nasip ederek beni haramlardan koru! Lütfunla
beni Sen’den başkasına muhtaç etme!” 5
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