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HELAL KAZANÇ HELAL LOKMA
Aziz Müminler!
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Unutmayalım ki neslin, aklın, canın, malın ve
dinin korunmasında, hayatın sağlıklı olarak devam
ettirilmesinde helal kazancın çok büyük önemi
vardır. Kişinin helal kazançla rızkını temin etmesi ve
aile bireylerini helal kazançla geçindirmesi iyi ve
hayırlı bir insan olmasına vesiledir. Dolayısıyla
çocuklarımıza verebileceğimiz en güzel hediye,
helal kazançtan elde edilen helal lokmadır.

Muhterem Müslümanlar!

Aziz Müslümanlar!
İslam dini, dünya hayatında bize çalışmayı

Yüce Rabbimiz hutbemin başında okuduğum

emreder. Bizlere her konuda örnek olan Peygamber

ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: “Ey insanlar!

Efendimiz “En iyi ve temiz kazanç hangisidir?

şeylerin

temiz

şeklindeki bir soruya, “Kişinin el emeği ile

olanlarından yiyin; şeytanın peşinden gitmeyin,

kazandığı ve aldatma bulunmayan meşru ticaret

çünkü o apaçık düşmanınızdır.”1 Evet, Allah’a

ile elde edilen kazançtır”3 diye cevap vermiştir.

Yeryüzündeki

helâl

ve

kul olabilmek, ibadetleri hakkıyla yerine getirmek
ve mutlu bir hayat yaşayabilmek için, kazancın
O halde, nerede yaşarsak yaşayalım, işimizi

mutlaka helal olması gerekir.

sağlam yapalım. Rızkımızı helal yoldan arayalım.
Hz. Peygamber (s.a.s.) ise başta okuduğum
hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır:

“Öyle bir

Hile

ve

aldatmaya

kapılıp

harama

tevessül

etmeyelim. Helal ve temiz kazanç gayreti içinde

zaman gelecek ki kişi malını helâlden mi yoksa

olalım. Boğazımızdan geçecek haram lokmanın bize

haramdan mı elde ettiğine bakmayacak!”2

maddi

ve

manevi

huzurumuzun

zarar

kaçmasına

verebileceğini,
sebep

aklımızdan bir an olsun çıkarmayalım.
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