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، اإلسالمبنعمةعليناأنعمالذيهللالحمد، وآواناوكفانارزقناالذيهللالحمد

علـى والسالموالصالة، نهارليلالحمدولهالشكرفلهوباطنةظاهرةنعما

األمـة ونـصح األمانةوأدىالرسالةفبلغللعالمينرحمةتعالىأرسلهمن

.إليهودعابهعرفناكماعليهاهللافصلىالبيضاءالمحجةعلىوتركنا

 
قضية الرزق من أهم القضايا التي تشغل بال اإلنسان وتقض مـضاجعه            فإن  

علـى  ، فتراه مستغرقاً فيها منشغالً بها قلقاً عليهـا         ، والهم  وتصيبه بالقلق   

وحـدد لهـا المبـادئ      وبين معالمهـا    الرغم أنها قضية قد حسمها اإلسالم       

؛ حتى يفرغ المرء فكره منها فيستريح قلبه وتهدأ نفـسه           واألهداف والسبل   

وأنـه بيـد اهللا تعـالى       ، ويستقر وجدانه ويعلم أن الرزق محسوم ومقسوم        

. وحده

تتحدث عن هذه القضية من خالل      " فابتغوا عند اهللا الرزق     : " وهذه الرسالة   

:هذه الجوانب 


 



 
وأن يجعل عملنا هـذا خالـصاً لوجـه         ، واهللا أسأل أن يرزقنا العلم والفهم       

.الكريم
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الرزق من حيث اإليمان به جزء مهم من االعتقاد في اهللا تعالى، فاهللا              قضية

سبحانه تكفل للخلق بالرزق مهما كانوا وأينما كانوا، مـسلمين أو كـافرين،           

كبارا أو صغارا، رجاال أو نساء، إنسا وجنا، طيرا وحيوانا، قويا وضـعيفًا،             

ن دابة في اَألرضِ ِإالَّ علَى اللَّـه رِزقُهـا   وما م" :عظيما وحقيرا؛ قال تعالى  

".ويعلَم مستَقَرها ومستَودعها كُلٌّ في كتَابٍ مبِينٍ 

فَورب السماء واَألرضِ ِإنَّه لَحقٌّ     * وفي السماء رِزقُكُم وما تُوعدون      " :  وقال

".ما َأنَّكُم تَنطقُونمثَْل 

)٢٤(..اللَّهقُِلوالَْأرضِالسماواتمنيرزقُكُممنقُْل: " وقال  

)٢١(ونُفُورٍعتُوفيلَجوابْلرِزقَهَأمسكِإنيرزقُكُمالَّذيهذَاَأمن: "وقال
 

المؤمن الحق هو الذي يوقن أن خزائن اهللا تعالى ال ينقصها سائل وال يحيط         و

النَّبِـي ذَر؛عـنِ َأبِيعنقال اهللا تعالى في الحديث القدسي الجليل ، بها نائل  

عبادييا: قَاَلَأنَّه،وتَعالَىتَباركاِهللاعنِروىفيما،وسلمعليهاهللاصلى

يـا تَظَـالَموا فَـالَ ،محرمابينَكُموجعلْتُه،نَفْسيعلَىالظُّلْمحرمتُإنني،

كُلُّكُـم ،عبـادي يا،َأهدكُمفَاستَهدوني،هديتُهمنِإالَّضالٌّكُلُّكُم،عبادي

اِئعِإالَّجنمتُهمَأطْع،متَطْعيفَاسونكُمما،ُأطْعييادبع،ارٍكُلُّكُمِإالَّع ـنم

تُهوي،كَسونتَكْسفَاسكُما،َأكْسييادبع،ِإنَّكُمُئونِلتُخْطارِبِاللَّيالنَّهَأنَا،وو

رَأغْفاالذُّنُوبيعمي،جونرتَغْففَاسرَأغْفا،لَكُميادبيع،ِإنَّكُم لُغُـوا لَـنتَب

َأولَكُـم َأنلَـو ،عبادييا،فَتَنْفَعونينَفْعيتَبلُغُواولَن،فَتَضرونيضري

كُمرآخو،كُمِإنْسوجِنَّكُملَىكَانُوا،وٍلقَلْبَِأتْقَىعجرداحو ـنْكُمـا ،ممادز

يذَِلكفلْكًئايما،شَيييادبع،لَوَأنلَكُمَأوكُمرآخو، كُمِإنْـسو جِـنَّكُمو،

،عبادييا،شَيًئاملْكيمنذَِلكنَقَصما،واحدرجٍلقَلْبَِأفْجرِعلَىكَانُوا
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لَوَأنلَكُمَأوكُمرآخو،كُمِإنْسوجِنَّكُموا،ويقَامفيدعص ـداحي وَألُونفَـس،

الْمخْيطُينْقُصكَماِإالَّ،عنْديمماذَِلكنَقَصما،مسَألَتَهِإنْسانٍكُلَّفََأعطَيتُ

ِإياهاوفِّيكُمُأثُم،لَكُمُأحصيهاَأعمالُكُمهيِإنَّما،عبادييا،الْبحرُأدخَلِإذَا

،نفَمدجاورخَي،دمحاَهللافَلْي،نمودجورغَيفَالَ،ذَِلكنلُومِإالَّي هنَفْـس

 

:قال الشاعر 






 

ق قلوبنـا بتحـصيل   من أن تتعل-صلى اهللا عليه وسلم     -ولقد حذَّرنا النبي    

والدار اآلخرة، ونُشْغَل عن العمـل الـصالح         -تعالى   –أرزاقنا؛ فننسى اهللا    

–بالجمع والتحصيل، والعد والتنمية، ولربما شحت نفوسنا عن أداء حق اهللا            

في أموالنا، أو امتدت أيدينا إلى ما ال يحل لنا؛ فنكون كالذي يأكـل               -تعالى  

وذ باهللا من نفوس ال تشبع، ومـن قلـوب ال   نع! وال يشبع، ويجمع وال ينتفع    

.تخشع

عندما :هذه القصة التي رووا أنها قد حدثت في بغداد في زمن هارون الرشيد 

جلس رجالن قد ذهب بصرهما على طريق أم جعفر زبيدة العباسية لمعرفتهما    

: وكان اآلخر يقـول   ، اللهم ارزقني من فضلك     : فكان أحدهما يقول  ، بكرمها  

وبرغم أن كالهما سأل اهللا أن يرزقه إال أن ، قني من فضل أم جعفر     اللهم ارز 

وكانت جارية ألم جعفر تعلم ذلـك منهمـا         ، األمر اختلف مع التعلق بالناس      

وتسمع وتوصل لألميرة ، فكانت ترسل لمن طلب فضل اهللا درهمين، ولمـن             

وكان صاحب الدجاجة   ، طلب فضلها دجاجة مشوية في جوفها عشرة دنانير         

بيع دجاجته لصاحب الدرهمين، بدرهمين كل يوم، وهو ال يعلم ما في جوفها            ي
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، وأقام على ذلك عشرة أيام متوالية، ثم أقبلت أم جعفر عليهما            ، من دنانير   

وما هو؟ قالت مائة دينار فـي      : أما أغناك فضلنا ؟ قال    : وقالت لطالب فضلها  

هـذا  : قالت، رهمين  ال، بل دجاجة كنت أبيعها لصاحبي بد      : عشرة أيام، قال  

.طلب من فضلنا فحرمه اهللا، وذاك طلب من فضل اهللا فأعطاه اهللا وأغناه

:قال الشاعر 
 

 

 

ـ إبراهيماهللاخليلأنيروى، والرزق قد تكفل اهللا تعالى به لجميع خلقه          ـ

إبراهيمفسألهضيافته،فيينزلأنوأرادبلبل،ضيفجاءهـالسالمعليه

. يـذهب وتركـه عنـه فأعرضمجوسي: فقالدينهعنـالسالمعليهـ

: الضيفهذاأمرفيإياهمعاتباًيمإبراهإلىسبحانهالحقأوحىمافََسرعان

وهـو وأكسوهوأسقيهأطعمهعديدة،أعواماًمكيفيوسعتُهلقدإبراهيميا

عنـدك، يبيتهاليلةأجلمندينهتُغيرأنوتريدعنهتُعرضوأنتبي،كافر

. الرجـل فقالحدث،مالهوحكىبه،لحقحتىالضيفخلفالخليلفأسرع

إبراهيموأناهللا،إالإلهالأنوشهدأعدائه،فيأحبابهعاتبيربالربنعم

.اهللارسول 

رَأيتالْعمرِياَلق: قال السفاريني في  

: قَاَل؟هنَاهاَأنْتَقُلْت، بِالتُّرابِيلْعبوهوقَبرٍفيرِجلَهدلَّىوقَدالْبهلُوَل

منَعنْدمٍعيالقَوْؤذُوني ،ِإنتوبيالغونغْتَابقُلْت.يلَهإنرعالسغَـال قَد

.اوعدنَكَماويرزقُنَا، َأمرنَاكَمانَعبده، ُأباِليالبِمثْقَاٍلحبةكُلُّبلَغَتْلَوقَاَل

ثُمقُوُلَأنْشَدتعالىاهللارحمهي:
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فهما صحيحا لن تستشرف نفسه مـا     لمؤمن الحق الذي يفهم قضية الرزق     فا

في أيدي الناس، ولن تتطلع عينه على ما في خزائنهم، ولن تمتد يده إلى ما               

عليه مهما كلف األمر؛ لعلمه أن الذي خلقـه سـيرزقه،   -تعالى –حرم اهللا  

ولن يبث شكايته للناس؛ لعلمه أنهم ال يرزقون أنفسهم فضالً عن أن يرزقوا             

.لك فهو ضعيف اإليمانغيرهم، ومن أخلَّ بذ

ولموإناثذكورأوالدلهوكانالعيالكثيررجالكاناألصمحاتماأنحكي

يتحدثأصحابهمعليلةذاتفجلسالتوكلقدمهوكانواحدةحبةيملكيكن

فجلـس أوالدهعلـى دخلثمقلبهالشوقفداخلالحجلذكرفتعرضوامعهم

العامهذافيربهبيتإلىيذهبأنكمألبيأذنتملولهمقالثميحدثهممعهم

هـذه علـى أنتوأوالدهزوجتهفقالتفعلتملوعليكمماذالكمويدعوحاجا

بهذهونحنذلكتريدفكيفالفاقةمنترىماعلىونحنشيئاتملكالالحالة

ذلـك يهمكـم واللهأذنتملوعليكمماذافقالتصغيرةابنةلهوكانالحالة

فقـالوا ذلكفذكرتهمبرزاقوليسللرزقمناولفإنهشاءحيثيذهبدعوه

وساعتهوقتهمنفقامأحببتحيثانطلقأباناياالصغيرةهذهواهللاصدقت

جيـرانهم علـيهم يـدخل بيتـه أهـل وأصبحمسافراوخرجبالحجوأحرم

فجعـل وجيرانهأصحابهفراقهعلىوتأسفبالحجلهأذنواكيفيوبخونهم

الـصغيرة فرفعـت تكلمناماسكتلوويقولونالصغيرةلكتيلومونأوالده

الوأنكبفضلكالقومعودتومواليوسيديإلهيوقالتالسماءإلىطرفها

خـرج إذالحالـة هذهعلىهمفبينمامعهمتخجلنيوالتخيبهمفالتضيعهم

شـديد عطـش لهفحصلوأصحابهعسكرهعنفانقطعمتصيداالبلدةأمير

البـاب وقـرع ماءمنهمفاستسقىاألصمحاتمالصالحرجلالببيتفاجتاز

إلـى رأسـها حاتمزوجةفرفعتيستسقيكمببابكماألميرقالأنتمنفقالوا

األميـر يقفواليومجياعابتناالبارحةسبحانكوسيديإلهيوقالتالسماء

للمتنـاول وقالـت ماءومألتهجديداكوزاأخذتأنهاثميستسقينابابناعلى
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الماءذلكمنالشربفاستطابمنهوشربالكوزاألميرفأخذاعذروناهامن

يعـرف الـصالحين اهللاعبادمنلعبدبلواهللاالفقالواألميرالدارهذهفقال

أنـه سمعتلقدسيديياالوزيرفقالبهسمعتلقداألميرفقالاألصمبحاتم

باتواالبارحةأنهمرتوأخبشيئالعيالهيخلفولموسافربالحجأحرمالبارحة

أنالمـروءة منوليساليومعليهمثقلناقدأيضاونحناألميرفقالجياعا

ثمالدارفيبهاورمىوسطهمنمنطقتهاألميرحلثممثلهمعلىمثلنايثقل

بهاورموامناطقهمأصحابهجميعفحلمنطقتهفليلقأحبنيمنألصحابهقال

بـثمن الساعةآلتينكمالبيتأهلعليكمالسالمالوزيرفقالانصرفواثمإليهم

المنـاطق ثمـن إليهمودفعالوزيرإليهمرجعاألميرأنزلفلماالمناطقهذه

شـديدا بكاءبكتذلكالصغيرةالصبيةرأتفلمامنهمواستردهاجزيالماال

يافقالتعليناوسعقداهللافإنتفرحيأنيجبإنماالبكاءهذامالهافقالوا

واحـدة نظرةمخلوقإلينافنظرجياعاالبارحةبتناكيفبكائيإنماواهللامأ

.   عـين طرفةأحدإلىيكلناالإلينانظرإذاالخالقفالكريمفقرنابعدفأغنانا
 

جلس إبراهيم بن ادهم رحمه اهللا يوما ووضع بين يديه بعضا من قطع اللحم              

قطة فخطفت قطعة من اللحم وهربت،فقـام وراءهـا واخـذ    ءتالمشوي فجا

اللحم في مكان مهجور أمام جحر فـي  يراقبها فوجد القطة قد وضعت قطعة

باهتمـام وفجـأة   باطن األرض وانصرفت فازداد عجبه وظل يراقب الموقف

خرج ثعبان أعمى فقأت عيناه يخرج من الجحر في باطن األرض ويجر قطعة

لجحر مرة أخرى،فرفع الرجل رأسه إلـى الـسماء وقـال           اللحم إلى داخل ا   

.األعداء يرزق بعضهم بعضاسبحانك يا من سخرت

علمت بأن رزقـي لـن      :ما سر زهدك في الدنيا؟ فقال     : قيل للحسن البصري  

وعلمت بأن عملي ال يقوم به غيري فاشتغلت        . يأخذه غيري فأطمأن قلبي له    
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وعلمت أن . ن أقابله على معصيةوعلمت أن اهللا مطلع علي فاستحييت أ     . به  

. الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء اهللا

قدم مجموعه من الشعراء على هشام بن عبد الملك وكـان بيـنهم الـشاعر      

:دخلوا عليه عرف عروه فقال ألست القائلفلماأذينةعروه بن 


 

قد جئت من الحجاز إلى الشام في طلب الرزق فقال له يا أمير ككوأرا

في العلم والجسم وال رد وافدك خائباً واهللا لقد المؤمنين زادك اهللا بسطة

لى راحلته أنسانيه الدهر وخرج من فوره إبالغتَ في الوعظ وأذكرتني ما

الليل ذكره هشام وهو في الحجاز فلما كان فيإلىفركبها وتوجه راجعاً 

حاجته فراشه فقال رجل من قريش قال حكمه ووفد إلي فجبهته ورددته عن

وهو مع ذلك شاعر ال آمن ما يقول فلما أصبح سأل عنه فُأخبر بانصرافه 

أعطاه ألفي دينار وقال جرم ليعلم أن الرزق سيأتيه ثم دعا مولى له وفقال ال

وأعطه إياها قال الرجل فلم أدركه إال وقد دخل بيته ةأذينبهذه ابنالحق

قولي نأمير المؤمنيفأعطيته المال فقال أبلغ إليفقرعتُ الباب عليه فخرج

. فأتاني رزقيبيتيإلىسعيتُ فأكديتُ ورجعتُ  



ولنا العبرة في الحكاية التي حدثت مع أبي جعفر المنصور حينما بويع 

للخالفة، وذهب الناس يهنئونه بإمارة المؤمنين، ودخل عليه سيدنا مقاتل بن 

.سليمان وكان أحد الواعظين

ه قبل أن يبدأني جاء ليعكر علينا صفو يومنا، سأبدأ: هنا قال أبو جعفر لنفسه

أعظك بما رأيت أم بما سمعت؟ ذلك أن : قال مقاتل. عظنا يا مقاتل: وقال له

السمع أكثر من الرؤية، فالرؤية محدودة ومقصورة على ما تدركه العين، 
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.لكن السمع متعدد؛ ألن اإلنسان قد يسمع أيضاً تجارب غيره من البشر

المؤمنين، مات عمر بن يا أمير : قال. تكلم بما رأيت: قال أبو جعفر

وخلف ثمانية عشر ديناراً كُفن منها . عبدالعزيز وقد ترك أحد عشر ولداً

ومات هشام . بخمسة، واشتروا له قبراً بأربعة، ثم وزع الباقي على ورثته

بن عبدالملك، فكان نصيب إحدى زوجاته األربع ثمانين ألف دينار، غير 

بع هو ثالثمائة وعشرون ألف كان نصيب الزوجات األر. الضياع والقصور

واهللا يا أمير المؤمنين لقد رأيت بعيني . دينار، وهذا هو ثُمن التركة فقط

هاتين في يوم واحد ولداً من أوالد عمر بن عبدالعزيز يحمل على مائة فرس 

. في سبيل اهللا، وولدا من أوالد هشام بن عبدالملك يسأل الناس في الطريق
 

ثالث حبات: فأجابت النملة؟كم تأكلين في السنة: سأل سليمان الحكيم نملة

ومرت السنة ونظر ، ووضع معها ثالث حبات.. في علبة فأخذها ووضعها

: قالـت ،كيف ذلـك : فقال لهاقد أكلت حبة ونصفسيدنا سليمان فوجدها

أمـا بعـد أن   ،انيتعالى لـن ينـس  عندما كنت حرة طليقة كنت أعلم أن اهللا

. للعام القادمفوفرت من أكليوضعتني في العلبة فقد خشيت أن تنساني

:ألبي األسود ينصح ابنه و
 

 

 

 
 

يقع في حتىلركب الرزق البرق همن رزقالريح فراراًركب ابن آدملو :قيل 

وما قدر على فيك أن يمضغاه فلسوف يمضغاه فامضغه بعـزة           ، فم ابن آدم    

.نفس 
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: إبراهيملهم والحزن فقال له     دهم على رجل ينطق وجهه با     أ بن إبراهيممر  

: إبـراهيم فقال له الرجل نعم فقال له : ثالثة فاجبني عنأسالكإنيهذا يا

أينقص مـن أجلـك   : ال قال : يريده اهللا ؟ فقالالأيجري في هذا الكون شي

قال .أينقص رزقك شي قدره اهللا: قال ال قال لحظة كتبها اهللا لك في الحياة ؟

.فعالم الهم إذن ؟؟؟: إبراهيمال ، قال 

تلـبس وماتشرب،وماتأكلماهمكيكنال: غالميا':لغالمهالجيالنيوقال

القلـب، همفأينوالطبعالنفسهمهذاكلتجمع،وماتسكنوماتنكح،وما

.'عندهوماوجلعزربكهمكفليكنأهمك،ماهمك

لنا دقيـق ،  ليس: أن امرأة أبي مسلم الخوالني قالت:عن عطاء الخراساني

ابغينيـه وهـاتي   : قالدرهم بعنا به غزالً: قالت هل عندك شيء ؟: فقال 

الجراب الجراب ، فدخل السوق ، فأتاه سائل ، وألح ، فأعطاه الدرهم ، ومأل

. حواري ففتحته، فإذا به دقيق. نُشارة تُراب وأتى وقلبه مرعوب منها وذهب

الدقيق من: من أين هذا ؟ قالت : وضعته فقال فلما جاء ليالً. فعجنت وخبزت

. ، فأكل وبكى 

قَـسمنَا نَحـن " : تعالىقالوآجالهم،معايشهمالناسبينقسمقد  تعالىاهللاف

." الدنياالحياةفيمعيشَتَهمبينَهم

وكـل واألجل مقسوم   مقسومة،والعافيةوم،مقسوالمرضمقسوم،فالرزق

وال،تكن أغنى النـاس   لكاهللاقسمبمافارض. مقسومالحياةهذهفيشيء

والثـواني الـدقائق فـإن الدهر،تسبوالالقدر،تكرهوالللمرض،تجزع

ويعـافي يشاء،منفيمرِضيشاء،كيفيقلبهاتعالىاهللابيدكلهاواألنفاس

. " واألمرالخَلقُلَهَأالَ" يشاءنمويبتلييشاء،من 

:قال الشاعر 
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لى وحده ؛ فإنها كـذلك مكتوبـة        كما أن األرزاق ال تأتي إال من عند اهللا تعا         

. من قبل أن يولد اإلنسانومحدودة ومعدودة، ومحسوبة 

ومـا الدنْيابِالْحياةوفَرِحواويقْدريشَاءِلمنالرزقَيبسطُاللَّه" : قال تعالى 

)٢٦(متَاعِإلَّاالْآخرةفيالدنْياالْحياةُ 

)٤٠(يحيـيكُم ثُـم يميتُكُمثُمرزقَكُمثُمخَلَقَكُمالَّذياللَّه: " قال تعالى 

 

حدثنا : قال -رضي اهللا عنه     -بن مسعود    روى الشيخان من حديث عبد اهللا     

َأحدكُمإن: وهو الصادق المصدوق، قال-صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 

جيعميخَلْقُهطْنِفبهُأمينعباَأرموي،ثُمكُونييفلَقَةًذَِلكثَْلعمذَِلك،ثُم

كُونييفغَةًذَِلكضثَْلممذَِلك،ُلثُمسريلَكنْفُخُ،الْمفَييهفوحالر،رْؤميو

(.سـعيد َأو،وشَقي،وعمله،وَأجله،زقهرِبِكَتْبِ: كَلماتبَِأربعِ







 

الْملَكيدخُُل:قَاَل،وسلمعليهاهللاصلىالنَّبِيبِهيبلُغُ،َأسيدبنِحذَيفَةَعنو

،لَيلَةً،ربعينوَأخَمسةَأو،بَِأربعينالرحمِفيتَستَقرمابعد،النُّطْفَةعلَى

َأو،َأذَكَـر ،ربَأي: فَيقُوُل،فَيكْتَبانِ؟سعيدَأو،َأشَقي،ربيا: فَيقُوُل

الصحفُتُطْوىثُم،ورِزقُه،وَأجلُه،وَأثَره،عملُهويكْتَب،فَيكْتَبانِ؟ُأنْثَى

.ينْقَصوالَفيهاديزافَالَ، 

كمارزقهمنهربآدمابنأنلو: ( وسلمعليهاهللاصلىاهللارسولالوق

)الموتيدركهكمارزقهألدركهالموتمنيهرب
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قد ذكر اهللا تعالى قضية الرزق مقرونة بالخلق، ومعلوم أن اهللا قد خلق كل              لو

ما هو كائن إلى يوم القيامة من اإلنس قبل خلق آدم، وأخـذ علـيهم عهـد                 

اإليمان، وسبق ذلك في علمه، فقرن الرزق به تطمينا للعباد، حتى ال يهتموا             

.!غد، وليعلموا أن الذي خلق هو الذي رزقبرزق 

على هؤالء الذين يقتلون أوالدهم بغيـر حـق ال لـشيء إال             سبحانه  وعتب  

والَ " : الخوف أن يأكلوا من طعامهم فيقللوا عليهم أرزاقهم، فقـال سـبحانه           

".تْلَهم كَان خطْئاً كَبِيـراً    تَقْتُلُوا َأوالدكُم خَشْيةَ ِإمالق نَّحن نَرزقُهم وِإياكُم ِإن قَ        


كََأين من دابة الَّ تَحمُل رِزقَها اللَّه يرزقُها وِإيـاكُم وهـو            و" : وهو الذي قال  

يملالع يعمالس". 

يله، وال  ال تطيق جمعه وال تحص    ": -كما يقول ابن كثير رحمه اهللا     -والمعنى  

، أي يقيض لها رزقها على ضـعفها وييـسره          )اهللا يرزقها (تدخر شيئا لغد،    

عليها، فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه حتى الـذر فـي قـرار                

."األرض، والطير في الهواء، والحيتان في الماء 

:قال الشاعر 
 

 

:وقال آخر 
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ال يزاد فيها، وال     ومحدودة ومعدودة    محسومة،معلومة و فقضية الرزق   إذن  

.ينقص منها، ولن يموت حي حتى يستكمل ما له من رزق، وما له من عمرٍ

، واطمأن قلبه   دومعدو مقدروإن العبد إذا أيقن بأن األجل محدد، وأن الرزق          

أصابه، أو جائحة أتلفت ماله، ولن يشغل نفسه        بذلك؛ فإنه لن يجزع من فقر       

بالدنيا عن عمل اآلخرة؛ ألنه يعلم أنه مهما سعى واجتهد وأجهد نفسه فلـن              

. يكتسب إال ما كُتب له

قال الشاعر
 

 

فقالت لبث رجل عابد سبعة أيام لم يرزق شيئا،:قال وهب بن منبه

لو خرجت فطلبت لنا شيئا؟فخرج العابد فوقف مع العمال،فاستؤجر-:امرأته

واهللا ألعملن-:الرزق، ولم يستأجره أحد فقالالعمال، وصرف اهللا عن العابد

فجاء إلى ساحل البحر فاغتسل،ولم يزل راكعا وساجدا حتى .يوم مع ربيال

عملت مع-:ما صنعت اليوم ؟قال العابد-:وأتى أهله فقالت امرأته. أمسى

ثم غدا إلى السوق فوقف العمال .أستاذي، وقد وعدني أن يعطيني

ألعملن اليوم مع -عنه الرزق،ولم يستأجره أحد فقالفاستؤجر،وصرف اهللا

فاغتسل،ولم يزل راكعا ساجدا حتى إذا أمسى أقبلفجاء إلى ساحل البحر.ربي

إن أستاذي قد وعدني أن -:صنعت؟قال العابدما-: على أهله فقالت امرأته

وبرزت عليه، ولبث يتقلب ظهر البطن، فخاصمته امرأته.يجمع لي أجرتي

لعمال إلى السوق، فاستؤجر اوبطنا لظهر،وصبيانه يتضاغون جوعا، ثم غدا

واهللا ألعملن اليوم مع : وصرف اهللا عنه الرزق ولم يستأجره أحد فقال

حتى إذا أمسى فجاء إلى ساحل البحر فاغتسل ، ولم يزل راكعا ساجدا:ربي

على جهد ثم تحاملأين أمضي ؟ و أنا قد تركت العيال يتضاغون جوعا-: قال
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ئحة قديد منه، حتى إذا قرب من باب داره سمع ضحكا وسرورا،وشم را

أنا نائم أم يقظان ؟ تركت أقواما يتضاغون - : فأخذ على بصره وقالوشواء،

ثم دنا من باب داره رائحة قديد وشواء،وأسمع ضحكا وسرورا؟جوعا، وأشم

فخرجت امرأة حاسرة ، قد حسرت عن ذراعيها وهي تضحك فطرق الباب ،

-انير وكسوة و ودق جاءنا رسول أستاذك فأتانا بدنقد-: في وجهه، ثم قالت

إن أستاذك :فالن فأقرئه السالم وقولي له إذا جاء: وقالودقيق ،-الدهن 

. فإن زدتني في العمل زدتك في األجرعملك و قد رضيته ،قد رأيت: يقول لك


:قال الشاعر 
 

 

الرضا عن اهللا، والغنى   : شيئان: ما مالك؟ قال  : قيل ألبي حازم رضي اهللا عنه     

. عن الناس

كيف أكون مسكينا وموالي له ما في السماوات        : فقال. إنك لمسكين : قيل له و

. تحت الثرىوما في األرض وما بينهما وما 

بن عتبة بن مسعود باع دارا بثمـانين ألـف     بن عبد اهللا   وحكي أن عبيد اهللا   

أنا أجعل هـذا المـال      : فقال. اتخذ لولدك من هذا المال ذخرا     : درهم فقيل له  

. ذخرا لي عند اهللا عز وجل، وأجعل اهللا ذخرا لولدي، وتصدق بها

: قال الشاعر 




 

يا ابن آدم تؤتى كل يوم برزقك وأنت تحزن، ويـنقص           : وقال مورق العجلي  

.يك وعندك ما يكفيكعمرك وأنت ال تحزن، تطلب ما يطغ
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بعض الناس يعتقد أن الرزق ماال فقط أو أنه ال يرتبط إال بالماديات وينـسى               

فالعينان اللتان يبصر بهما    ، أن كل نعمة وهبه اهللا إياها هي رزق من اهللا له            

بـه  واللسان الذي ينطق    ، اللتان يسمع بهما رزق      واألذنان، رزق   اإلنسان

واليد التي  ، والعقل الذي يفكر به رزق      ، والقلب الذي يحس به رزق      ، رزق  

، والزوجة الصالحة رزق    . والرجل التي يمشي عليها رزق      ، ها رزق   يأكل ب 

، وأصدقاء الـصالح رزق     ، والرحم الواصلون رزق    ، والولد الصالح رزق    

رزق والمركـب الهنـيء     ، والمسكن الواسع رزق    ، وجيران الصالح رزق    

.وهكذا . . ونعمة اإلسالم واإليمان أكبر الرزق ،

: يقول محمود الوراق 
 

 

 

 

ولقد ربط اهللا تعالى في كتابه الكريم بين العبادة واألعمال الصالحة والـرزق             

قـال  ، وكل عمل صالح مـأجور رزق       ، ليشعرنا أن كل عبادة مقبولة رزق       

نَرزقُـك نَحـن رِزقًـا نَسَألُكلَاعلَيهاواصطَبِربِالصلَاةَأهلَكوْأمر" :تعالى  

)١٣٢(ِللتَّقْوىوالْعاقبةُ 

وعملُـوا آمنُـوا الَّذينِليخْرِجمبينَاتاللَّهآياتعلَيكُميتْلُورسولًا" :وقال  

اتاِلحالصنماتورِالنُِّإلَىالظُّلُمنمونْؤميْلبِاللَّهمعياواِلحصلْهخدينَّاتج

)١١(رِزقًالَهاللَّهَأحسنقَدَأبدافيهاخَاِلدينالَْأنْهارتَحتهامنتَجرِي

 

قرارا مكينا في بطـن أمـك ،         لكجعلت  : آدم   ابن يا: جاء في بعض اآلثار     

تتأذي برائحة الطعام ، وحولت وجهـك  الحتىت وجهك بغشاء رقيق وغطي
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،متكأ عن يمينـك ،  متكأينلك، وجعلت التنفسيؤذيك الحتىفي بطن أمك 

فالطحال ومتكأ عن شمالك ، أما الذي عن يمينك فالكبد وأما الذي عن شمالك

؟ ،وعلمتك القيام والقعود وأنت في بطن أمك أفيقدر علي هذا أحـد غيـري               

الملك الموكل باألرحام ليخرجك ،فأخرجك إليأرسلتحان موعد وضعك ولما

يدا تفتح بهـا وال  تقطع بها والسنلقوأنت ليس علي ريشة من جناحه ،

لبنـا  لقفي صدر أمك يخرجان عرقان رقيقانكلرجل تمشي عليها وجعلت 

فـال  أبويـك  في الصيف وجعلت الحنان في قلبسائغا حار في الشتاء بارد

تشرب أفيقدر علي هذا أحد غيري ؟ ولما    ى  تأكل وال يشربان حت    حتىيأكالن

عودك واشتد ظهرك بارزتني بالمعاصي في الخلوة ومع الجماعة ولـم  قوي

سـألتني أعطيتـك وان دعـوتني أجبتـك وان     إنتستحي مني ومع ذالـك  

اد وكرما وأنـا الجـو  من أكثر مني جودا: أبن آدم ياكلغفرت ننيرستغفا

. الكريم 

روى أن ابن السماك دخل على الرشيد يوما فاستسقى فأتى بكوز فلما أخـذه              

قال على رسلك يا أمير المؤمنين لو منعت هذه الشربة بكم كنت تشتريها قال              

بنصف ملكي قال اشرب هنأك اهللا تعالى فلما شربها قال أسألك لـو منعـت               

جميع ملكي قال إن ملكـا      خروجها من بدنك بماذا كنت تشترى خروجها قال ب        

قيمته شربة ماء وبوله لجدير أن ال ينافس فيه فبكى هارون الرشـيد بكـاء               

..شديدا 

ومعاشـه حالهمنضيقاإليهفشكااهللارحمهعبيدبنيونسإلىرجلجاء

ـ ؟ألفمئةببصركأيسرك: فقالبذلكواغتماما فبـسمعك؟ : قـال ال،: الق

ثـم عليهاهللانعموذكرهال،:قالفبعقلك؟: قالال،:قالفبلسانك؟: قالال،:قال

.الحاجةتشكووأنتاأللوفمئاتلكأرى: يونسقال
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تَعـدواْ وِإن؟ قدميكتحتومنفوقكمنتغْمركهيفإذاعليكاِهللانعمتذكر

،وكـساء غـذاء ،وطـن فيأمن،بدنٍفيصحةٌ؟ اتُحصوهالَاللّهنعمةَ

وهواءماوأنتالدنيالديك،وماءتشعر،الوأنـت الحياةًتملك ؟ تعلـم.

مـن سـلمت وقدنظرِكفيوتأمْل،الصمممنعوفيتوقدسمعكفيتفكَّر

عقلك وقد المحو،والجذامِالبرصِمننجوتوقدجِلْدكإلىوانظر،العمى

وحـده بـصرِك فيأتريد. والذهوِلبالجنونِتُفجعولمبحضورهعليكأنعم

قـصور تشتريهل! ؟فضةَّثهالنوزنسمعكبيعأتحب! ؟ذهباًُأحدكجبِل

كالزهراءهْل! أبكم؟فتكونبلسانمقابلبيديكتقايضاللؤلؤعقودوالياقوت

تعيشُ،تدريالولكنك،جسيمةوأفضاٍلعميمةعمٍنفيإنك! أقطع؟لتكون

والنـوم ،الباردوالماء،الدافُئالخبزوعندك،كئيباًحزيناًمغموماًمهموماً

.الوارفةُوالعافيةُ،الهانُئ 

: الشافعياإلمامقـال 




 

: فقـال تأكـل؟ أيـن من: أسيدألبىقيل: قال القرطبي في    

لحاتموقيل!. أسيدأبايرزقأفالالكلبيرزقاهللاإن! أكبرواهللاهللاسبحانه

ودراهمدنانيرلكينزلاهللا: لهفقيلاهللا،عندمن: فقالتأكل؟أينمن: األصم

فـإن له،والسماءلهاألرضهذايا! السماءإالمالهكأن: فقالالسماء؟من

:وأنشداألرض،منليساقهالسماءمنرزقييؤتنيلم
 

 

شاكراًتجدنيفلمنعمتنيإلهي: وقالالركنالتزمعليبنالحسنأنيروى

أدمتأنتوالالشكربتركالنعمةسلبتأنتفالصابراً،تجدنيفلموأبليتني

إالالجـافي مـن والالكرمإالالكريممنيكونماإلهي! الصبربتركالشدة





١٩

العافيـة مـع الـشكر فيهشرالالذيالخير: اهللاعبدبنعونوقال! الجفا

.المصيبةعندوالصبر


 

الرزق يبارك فيه بالطاعة، ويمحق بالمعصية، فتذهب بركته وإن كان كثيـرا            

ظَهر الفَساد  " : ال إال بطاعته؛ قال سبحانه    ظاهرا؛ ألن ما عند اهللا تعالى ال ين       

              ـملَّهلُـوا لَعمي عالَّـذ ضعم بيقَهذي النَّاسِ ِليدتْ َأيبا كَسرِ بِمحالْبرِّ وي البف

ونجِعري" .

نعانبوُلقَاَل،ثَوسرلَّىاللَّهصاللَّههلَيعلَّمسال: ودريرِإالالْقَداءعالد،

.يصيبهبِالذَّنْبِ،الرزقَلَيحرمالرجَلوِإن،الْبِرِإالالْعمرِفييزِيدوال



 

ة للرزق، فترك التقوى مجلبة للفقر، فمـا اسـتجلب       وكما أن تقوى اهللا مجلب    

ولَـو َأن َأهـلَ   " : رزق بمثل ترك المعاصي، وفي هذا يقول ربنا جل ذكـره        

القُرى آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَا علَيهِم بركَات من السماء واَألرضِ ولَكـن كَـذَّبوا             

. "سبونفََأخَذْنَاهم بِما كَانُوا يكْ 

وضرب اللَّه مثَالً قَريـةً    " : وقد ضرب اهللا األمثال لذلك في القرآن؛ قال تعالى        

كَانَتْ آمنَةً مطْمِئنَّةً يْأتيها رِزقُها رغَداً من كُلِّ مكَانٍ فَكَفَرتْ بَِأنْعمِ اللَّه فََأذَاقَها             

". عِ والْخَوف بِما كَانُوا يصنَعوناللَّه ِلباس الجو

الرزق لبعض العباد وضيقه علـى      أنه بسط   العليم الحكيم   فمن حكمة المولى    

بعضهم ليعتبروا بهذا التفاوت في الدنيا تفاوت ما بينهم في درجات اآلخـرة             

المـشيدة  فكما أن الناس في هذه الدنيا متفاوتون فمنهم من يسكن القـصور      

العالية ويركب المراكب الفخمة الغالية ويتقلب في ماله وأهلـه وبنيـه فـي            
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سرور وحبور ومنهم من ال مأوى له وال أهل وال مال وال بنون ومـنهم مـا      

بين ذلك على درجات مختلفة فإن التفاوت في درجات اآلخرة أعظـم وأكبـر          

علَى بعضٍ ولَلْآخرةُ َأكْبـر درجـات      انْظُر كَيفَ فَضلْنَا بعضهم     " : وأجل وأبقى 

فإذا كانت اآلخرة أكبر الدرجات وأكبر تفضيالً فإنـه          : سورة  " وَأكْبر تَفْضيالً 

ينبغي أن نتسابق إلى درجاتها العالية وحياتها الباقية ذلك خير وأحسن تأويالً         

.قسم اهللا الرزق بين عباده

فُـضلُوا الَّـذين فَمـا الرزقفيبعضٍعلَىبعضكُمفَضَلواللَّه" :قال تعالى   

يجحـدون اللَّـه َأفَبِنعمةسواءفيهفَهمَأيمانُهمملَكَتْماعلَىرِزقهِمبِرادي

)٧١( 

بـصيرا خَبِيرابِعبادهكَانِإنَّهقْدروييشَاءِلمنالرزقَيبسطُربكِإن" :وقال  

)٣٠( 

بِقَدرٍينَزُلولَكنالَْأرضِفيلَبغَواِلعبادهالرزقَاللَّهبسطَولَو": قال تعالىو

)٢٧(بصيرخَبِيربِعبادهِإنَّهيشَاءما 

ناس يجعل استبطاء الرزق عليه سبباً ألن يطلبه بمعصية اهللا وينسى وبعض ال

رسوُلقَاَل: قَاَل،اِهللاعبدبنِجابِرِعن، أن ما عند اهللا ال ينال إال بطاعته         

فَـِإن ،الطَّلَبِفيوَأجملُوا،اَهللاتَّقُوا،النَّاسَأيها:وسلمعليهاهللاصلىاِهللا

وَأجملُوا،اَهللافَاتَّقُوا،عنْهاَأبطََأوِإن،رِزقَهاتَستَوفيحتَّىتَموتَلَنسانَفْ

.حرمماودعوا،حلَّماخُذُوا،الطَّلَبِفي

اهللاصـلى اهللارسولأنعنهاهللارضيمسعودابنعن، وعند الحاكم      -

عمـل والبـه أمرتكمقدإالالجنةمنبيقرعملمنليسقالوسلمعليه

جبريـل فإنرزقهمنكمأحديستبطئنفالعنهنهيتكموقدإالالنارمنيقرب

فـاتقوا رزقهيستكملحتىالدنيامنيخرجلنمنكمأحداأنروعيفيألقى

يطلبـه فـال رزقهمنكمأحداستبطأفإنالطلبفيوأجملواالناسأيهااهللا

.بمعـصيته فـضله ينـال الاهللافإناهللابمعصية
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يوماللَّهيكَلِّمهمالَثَالَثَةٌ:قَاَل،وسلمعليهاهللاصلىالنَّبِيعنِ،ذَرَأبِيعنو

ةاميالَ،الْقونْظُريهِمالَ،ِإلَيوكِّيهِمزي،ملَهوذَابعا،َأِليمَأهوُلفَقَرساِهللار

،ِإزارهالْمسبُِل: قَاَل،وخَسرواخَابوا: ذَرَأبوقَاَل،وسلمعليهاهللاصلى

. عطَـاءه والْمنَّـان ،الْكَاذبِلْحلفبِاسلْعتَهوالْمنَفِّقُ

 

نةََأبِيعريركُنَّا:قَاَلهعوِلمسوسلمعليهاهللاصلىاِهللارامعربخَي فَلَـم

ِإالَّنَغْنَمواَلاَألمتَاعالْموابالثِّيىودٌلفََأهجرنىمنبِبيبقَاُلالضيةُلَهرِفَاع

نبديوِلزساوسلمعليهاهللاصلىاِهللاِلرغُالَمدوقَاُلَأسيلَه معـدم ـهجفَو

الْقُـرى بِوادىكُنَّااِإذَحتَّىالْقُرىوادىِإلَىوسلمعليهاهللاصلىاِهللارسوُل

فََأصـابه سـهم فَجاءهوسلمعليهاهللاصلىاِهللارسوِلرحَليحطُّمدعمبينَا

فَقَاَلفَقَتَلَهيًئاالنَّاسنهنَّةُلَكوُلفَقَاَل. الْجسكَالَّوسلمعليهاهللاصلىاِهللار

علَيـه لَتَشْتَعُلالْمغَانمِمنخَيبريومَأخَذَهاالَّتىالشَّملَةَِإنبِيدهنَفْسىوالَّذى

اِهللارسـولِ ِإلَىبِشراكَينَِأوبِشراكرجٌلجاءبِذَِلكالنَّاسسمعفَلَما. نَارا

شراكَانَِأواكشروسلمعليهاهللاصلىاِهللارسوُلفَقَاَلوسلمعليهاهللاصلى

ننَارم.

 
 

:قال الشاعر 
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طُوُلولَا. فيهبالبركَةالرزقسعةُولَكنبِكَثْرته،والعمِلالرزقسعةُولَيست

حياتُهفَهووبِاللّاهِللّاهوقْتهمنكَانماولَكنامِ،واَألعوالشُّهورِبِكَثْرةالعمرِ

،هرمعورغَيوذَِلكسالَيوبسحيمفهاتيومن استعجل الـرزقَ بـالحرام      ،ح

منع الحالَل؛ روِي عن علي رضي اهللا عنه أنه دخل مسجد الكوفـة فـأعطى          

فرغ من صالته أخرج دينارا ليعطيـه الغـالم،          غالما دابته حتى يصلي، فلما    

فوجده قد أخذ خطام الدابة وانصرف، فأرسل رجال ليشتري له خطاما بدينار،            

! فاشترى له الخطام، ثم أتى فلما رآه علي رضي اهللا عنه، قال سـبحان اهللا              

اشتريته من غالم بدينار، فقال علي رضي اهللا        : إنه خطام دابتي، فقال الرجل    

!.أردت أن أعطه إياه حالال، فأبى إال أن يأخذه حراما! حان اهللاسب: عنه

:الدنياأبيابنقال
 

 

 

 



:تَمامٍَأبوقال و
 

 

يا نبي اهللا أربك ظالم أم      : إلى داود عليه السالم قالت      جاءت  امرأة  يروى أن   

ثم قال لها مـا ٠العدل الذي ال يجوروفقال داود ويحك يا امرأة ه؟؟؟عادل

قصتك؟قالت أنا أرملة عندي ثالث بنات أقوم عليهن من غزل يدي فلما كـان             

شددت غزلي في خرقة حمراء وأردت أن أذهب إلـى الـسوق ألبيعـه    أمس
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ن وذهـب بطائر قد انقض علي وأخذ الخرقة والغزل أطفالي فإذا أناوأبلغيه

مع داود عليه أطفالي ، فبينما المرأة تتكلموبقيت حزينة ال أملك شيئاَ أبلغ به

بالدخول وإذا بعشرة من التجار كـل  السالم إذ بالباب يطرق على داود فأذن

لمستحقها ،فقال لهم داود عليه واحد بيده مائة دينار فقالوا يا نبي اهللا أعطها

يا نبي اهللا كنا في مركب فهاجـت  فقالواما سبب حملكم هذا المال ؟:السالم 

علينا خرقة حمراء وفيها فإذا بطائر قد ألقىعلينا الريح وأشرفنا على الغرق

وانـسد العيـب   غزل فسددنا به العيب الذي في المركب فهانت علينا الـريح 

فتـصدق  ونذرنا هللا أن يتصدق كل واحد منا بمائة دينار وهذا المال بين يديك

رب يتاجر: فالتفت داود عليه السالم إلى المرأة وقال لها٠به على من أردت 

أنفقيهـا  : وأعطاها األلف دينار وقال لبر والبحر وتجعلينه ظالماً ،،في الك

٠أطفالكعلى

:قال الشاعر 
 

  

  

 

فبينما أنا فـي  . الجامع بالبصرةأقبلت ذات يوم من المسجد: قال األصمعي

قـوس ،  سيفه وبيدهبعض سككها ،إذ طلع أعرابي جلف على قعود له متقلد

من بني األصمع ، قال األصمعي      : ممن الرجل ؟ قلت     : فدنا وسلم ، وقال لي      

من موضع يتلـى فيـه كـالم    : ومن أين أقبلت ؟ قلت : قال . نعم : ؟ قلت

اتل علي : قال . نعم : يتلوه اآلدميون ، قلت كالم وللرحمن: قال . الرحمن 

، تفنزل ، وابتدأت بسورة الـذاريا . قعودك انزل عن: فقلت له . شيئا منه 

يـا  : قـال  ({وفي السماء رِزقُكُم وما تُوعدون: إلى قوله تعالىفلما انتهيت

كالمـه  أي والذي بعث محمدا بالحق إنه ل: الرحمن ؟ قلت أصمعي هذا كالم

حسبك ، ثم قـام إلـى   : عليه وسلم فقال لي أنزله على نبيه محمد صلى اهللا
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ففرقناها على من . على تفريقها أعني: ناقته فنحرها وقطعها بجلدها ، وقال 

. وجعلهما تحـت الرجـل  أقبل و أدبر ، ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما

) }رِزقُكُم وما تُوعـدون اءوفي السم{: (وولى مدبرا نحو البادية وهو يقول 

له األعرابـي ، فلمـا   لم تنتبه لما انتبه: فأقبلت على نفسي باللوم ، وقلت 

هاتف حججت مع الرشيد دخلت مكة ، فبينما أنا أطوف بالكعبة ، إذ هتف بي

بصوت دقيق ، فالتفت فإذا أنا باألعرابي نحيال مصفارا فسلم علي وأخذ بيدي      

اتل كالم الرحمن ، فأخذت في سورة : اء المقام ، وقال لي وأجلسني من ور،

صـاح  ).{(فلما انتهيت إلى قوله )الذاريات((

نعم ، : وهل غير هذا ؟ قلت: ثم قال . وجدنا ما وعدنا ربنا حقا : األعرابي 

): (_ عز وجل _يقول اهللا 

يا سبحان اهللا من الذي أغضب الجليل حتى حلف ؟: فصاح األعرابي وقال 

.يصدقوه حتى ألجئوه إلى اليمين ؟ قالها ثالثا ، وخرجت فيها روحهألم

:قال الشاعر 
 

 

 

 

القُربوالواليةألهلويقدره،والبعدالغفلةألهلتعالى الرزق   اهللايبسطوقد

: القائلقالكما،
 

 
 

إنما هو استدراج وإمالء لهم      فليعلم العاقل أن بسط اهللا الرزق ألهل المعصية       

 ،نةَعقْبنِعرٍبامنِ،ععـتَ ِإذَا:قَاَل،وسلمعليهاهللاصلىالنَّبِيَأياَهللار

تَـالَ ثُـم ،استدراجهوفَِإنَّما،يحبمامعاصيهعلَىالدنْيامنالْعبديعطي
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علَـيهِم فَتَحنَـا بِـه ذُكِّروامانَسوافَلَما: " وسلمليهعاهللاصلىاِهللارسوُل

ابوكُلَِّأبءتَّىشَيواِإذَاحافَرِحُأوتُوابِممغْتَةًَأخَذْنَاهفَِإذَاب ـمه ونـسلبم.
 

 
إذا أراد اهللا بالعبد خيرا بارك له في رزقه، وكتب له الخير فيما أواله من 

البركة في األموال، والبركة في العيال، والبركة في الشؤون واألحوال، ، النعم

اهللا وحده منه البركة ومنه الخيرات ، نعمة من اهللا الكريم المتفضل المتعال

ها ال يغلقه أحد سواه، وما أغلق ال يستطيع أحد والرحمات، فما فتح من أبواب

.يفتحهأن

فهو ال يدعي أن مفاتيح ، والمؤمن يعرف أن للرزق أسبابه وسبله ووسائله 

ولقد ، فشتان بين التوكل والتواكل ، الرزق بيد اهللا ثم يقعد عن السعي والكد 

فيفَامشُواذَلُولًاالَْأرضلَكُمجعَلالَّذيهو" : نبهنا اهللا تعالى إلى ذلك فقال 

)١٥(النُّشُوروِإلَيهرِزقهمنوكُلُوامنَاكبِها 

:قال الشاعر 
 

 

 

:ومن أسباب الرزق ووسائله 

  
اللَّهيتَّقومن": تعالىقال، تقوى اهللا تعالى ومراقبته من أهم أسباب الرزق         

" تَسبيحالحيثُمنويرزقْه* مخْرجالَهيجعْل 
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لَفَتَحنَـا واتَّقَواآمنُواالْقُرىَأهَلَأنولَو": والتقوىاإليمانثمارإلىوانظر

هِملَيعكَاتربنماءمضِالساَألرو." 

وضعتْبِماَأعلَمواللَّهُأنْثَىوضعتُهاِإنِّيربقَالَتْوضعتْهافَلَما": تعالىقال

سلَيوِإنِّيكَاُألنْثَىالذَّكَراوتُهيمسميرِإنِّيما ويـذُهُأع ـا بِـكتَهيذُرو ـنم

كَرِيازوكَفَّلَهاحسنًانَباتًاوَأنْبتَهاحسنٍبِقَبوٍلربهافَتَقَبلَها* الرجِيمِالشَّيطَانِ

هـذَا لَـك َأنَّىمريمياقَاَلرِزقًاعنْدهاوجدالْمحرابزكَرِياعلَيهادخََلكُلَّما

حـسابٍ بِغَيرِيشَاءمنيرزقُاللَّهِإناللَّهعنْدمنهوقَالَتْ

 

ترجواهللامننورعلىاهللابطاعةتعملأنهيالتقوى: حبيببنطلققال

.اهللاعقابتخشىاهللامننورعلىاهللامعصيةتتركوأناهللا،ثواب

الجليل،منوالخوفبالتنزيل،العملهيالتقوى: عنهاهللارضيعليقالو

.الرحيلليومواالستعدادبالقليل،والرضا

:قال الشاعر 
 

 
 

  
خصلتان متالزمتان ، فاليقين هو قوة اإليمان والثبات ، حتي          اليقين والتوكل 

نه ، فاليقين هو اإلنسان يري بعينه ما أخبر اهللا به ورسوله من شدة يقيكأن

ليس معه شك بوجه من الوجوه ، فيري الغائب الذي أخبـر اهللا  ثبات وإيمان

. يديه ، وهو أعلي درجات اإليمانورسوله عنه كأنه حاضر بين

عز وجـل، والتوكـل   هذا اليقين يثمر ثمرات جليلة ، منها التوكل علي اهللاو

في ظاهره وباطنه في اإلنسان علي ربه عز وجل اعتماد: عز وجلعلي اهللا

بمعني أن يعتمد القلب على اهللا وحـده فيظهِـر          ،جلب المنافع ودفع المضار   

.حق االعتماد ، ويفوض األمر كله هللا هعلى خالقالعبد عجزه ، ويعتمد





٢٧

ـٰلغُ َأمرِه قَد            " : قال اهللا تعالى   ب ٱللَّه ِإن هبسح وفَه لَى ٱللَّهكَّْل عتَون يمَل وعج

".ٱللَّه ِلكُّل شَىء قَدراً 

نيمٍَأبِيعتَميشَانيتُ: قَاَل،الْجعمسرمقُوُلعتُ: يعموَلسسصلىاِهللار

يرزقُاكَملَرزقَكُم،تَوكُّلهحقَّاِهللاعلَىتَوكَّلْتُمَأنَّكُملَو:يقُوُلوسلمعليهاهللا

رو،الطَّياتَغْداصمخ،وحتَربِطَانًاو .

 
 

: قال الشاعر 
 

 
 

  
وفـي  ، القناعة والرضا بما قسم اهللا تعالى من أهم أسباب البركة في الرزق             

هريرةََأبِيعن،الْحسنِعنِ،والبركة الكاملة ، القناعة والرضا الغنى الكامل 

خصاٍلخَمسُأمتيمنيْأخُذُمن:وسلمعليهاهللاصلىاِهللارسوُلقَاَل: قَاَل،

،اِهللارسـولَ ياَأنَا: قُلْتُ: قَاَل؟بِهِنيعمُلمنيعلِّمهنَأو،بِهِنفَيعمُل،

،النَّـاسِ عبـد َأتَكُـن الْمحارِماتَّق: قَاَلثُم،فيهافَعدهنبِيديفََأخَذَ: قَاَل

ضاراوبِمماُهللاقَسلَكالنَّاسَِأغْنَىتَكُن،نسَأحِإلَىوارِكجنًـا تَكُنْؤمم،

بَأحاِللنَّاسِومبتُحكِلنَفْساتَكُنملسالَ،مرِوتُكْث كحالـض، ةَ فَـِإنكَثْـر

كحيتُالضتُمالْقَلْب.

 

عـن الْغنَىلَيس:وسلمعليهاهللاصلىاِهللارسوُلقَاَلقَالهريرةََأبِينوع

ةضِكَثْررالْعنلَكنَىونَىالْغالـنَّفْسِ غ.



َأوذَكَـرٍ منصاِلحاعمَلمن": -تعالى-وقد فسر بعض أهل العلم قول اهللا        

كَـانُوا مـا بَِأحـسنِ َأجرهمولَنَجزِينَّهمطَيبةًحياةًفَلَنُحيينَّهمْؤمنوهوُأنْثَى





٢٨

لُونمع٩٧(ي( عط المرء شـيًئا مثـل        : قالواهي القناعة؛ إذ لم ي

.القناعة

وسـلم عليـه اهللاصلىاِهللارسوَلَأن،الْعاصِبنِعمرِوبنِاِهللاعبدعنو

.آتَـاه بِمـا اللَّـه وقَنَّعـه ،كَفَافًاورزِقَ،َأسلَممنَأفْلَحقَد:قَاَل

 
 

 

















 

يحكى أن رجالً ذهب إلى أحد الصالحين يشكو إليه من قلـة الـرزق وعـدم             

! اذهب لصاحب العمل وقل له أن يقلـل أجـرك         :فقال له   ،كفايته له وألسرته  

وبعـد  ،فوافق صاحب العمل فوراً     فذهب الرجل لصاحب العمل وقال له ذلك      .

لصالح يشكو له مـن عـدم كفايـة    فترة ذهب الرجل مرة أخرى إلى الرجل ا      

اذهب لصاحب العمل وقل له أن يخفض أجرك مرة أخـرى    : فقال له   ...األجر

ووافق طبعا على تخفيض أجـره     ...فذهب الرجل لصاحب العمل وقال له ذلك      

فقال ..فسأله عن حاله    ...وبعد فترة طويلة التقى هذا الرجل بالرجل الصالح       .

: ثم سأل الرجل الـصالح     ...كفيني ويفيض الحمد هللا أجري اآلن ي    ...له الرجل 

فقال له إنه أحس بأنه يأخذ أجراً زائداً عن العمل الذي .لماذا فعلت معي ذلك؟





٢٩

أمـا اآلن فأنـت     ...وهذا األجر الزائد كان ينزع البركة من األجر       ...يقوم به 

!!!. تحصل على أجرك الذي تستحقه وهذا ما أعطاه البركة
 

  
فَقُلْتُ" : ، قال اهللا تعالىمن أعظم أسباب البركة في الرزق  االستغفار والتوبة 

) ١١(مـدرارا علَـيكُم الـسماء يرسِل) ١٠(غَفَّاراكَانِإنَّهربكُماستَغْفروا

كُمددمياٍلووبَِأميننبْلوعجيولَكُمنَّاتْلجعجيلَكُوامار١٢(َأنْه (.

هذه اآلية دليل على أن االستغفار يستنزل به الرزق         : "قال القرطبي رحمه اهللا   

أي إذا تبتم واستغفرتموه وأطعتمـوه      : "، وقال ابن كثير رحمه اهللا     "واألمطار

".كثر الرزق عليكم

رسـولُ قَـالَ قَاَلحدثَهَأنَّهعباسٍابنِعنِعباسٍبنِاللَّهعبدبنِعلىعن

وسلمعليهاهللاصلىاللَّه:نملَزِمغْفَارتسَلاالعجاللَّهلَه ـنكُـلِّ م ـيقض

.يحتَـسب الَحيـثُ مـن ورزقَـه فَرجـا هـم كُلِّومنمخْرجا

 

اسـتغفر  : شكا رجل إلى الحسن البصري الجدوبة فقال له         : قال ابن صبيح    

ادع اهللا : وقال له آخر . استغفر اهللا  : وشكا آخر إليه الفقر ، فقال له        . اهللا  

وشكا إليه آخر جفاف بـستانه ،       . استغفر اهللا   : أن يرزقني ولداً ، فقال له       

ما قلت من عندي شـيئاً ،  : فقلنا له في ذلك ؟ فقال . فر اهللا   استغ: فقال له   

. فَقُلْتُ استَغْفروا ربكُم ِإنَّه كَان غَفَّارا       " : إن اهللا تعالى يقول في سورة نوح        

ت ويمددكُم بَِأمواٍل وبنين ويجعـل لَّكُـم جنَّـا        . يرسِل السماء علَيكُم مدرارا     

".ويجعل لَّكُم َأنْهارا  
 

وها هو الزبير بن العوام قد أوصى ولده عبد اهللا أن يقضي دينه الذي يبلغ                

: وقد قال لولده عبـد اهللا -يعني مليونا ومائتي ألف  -ألفَ ألف ومائتي ألف     

قعت في  يا بني إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه بموالي، فواهللا ما و            "





٣٠

، وكان لم يدع دينارا     "يا مولى الزبير اقضِ عنه دينه     : كربة من دينٍ إال قلت    

وال درهما إال أرضين له، ودارت األيام وبارك اهللا في أرض الزبير وبيعت،             

يعني خمـسين مليونًـا     -فبلغت تركة الزبير خمسين ألف ألف ومائتي ألف         

ل واحدة منهن ألف ألف     وكان له أربع نسوة، فصار نصيب ك       -ومائتي ألف 

هـذه  . كمقدار الدين الذي عليـه     -يعني مليونا ومائتي ألف   -ومائتي ألف   
 

ناِئٍلَأبِيعاَأتَى: قَاَل،ويلٌلعجا: فَقَاَل،رييرَأميننْؤمتُِإنِّي،الْمزجع

نيعتكَاتَبنِّيفََأ،مفَقَاَل،عليَأالَ:عكلِّمُأعاتمكَل،يهِننلَّموُلعسراللَّه

عنْكاللَّهَألداه،دنَانيرصيرٍجبِلمثُْلعلَيككَانلَو،وسلمعليهاهللاصلى

بِفَـضلك وَأغْننـي ،رامكحعنبِحالَِلكاكْفنياللَّهمقُِل: قَاَل. بلَى: قُلْتُ؟

نمعاكوس. 
 

:قال الشاعر 
 

 
 

  
وجعله سبباً من أسـباب     ،أمرنا اإلسالم الكريم بالحرص على الكسب الحالل        

يا َأيها النَّاس كُلُواْ مما في اَألرضِ حالَالً طَيباً والَ تَتَّبِعواْ : " قال تعالى الرزق

 بِينم ودع لَكُم طَانِ ِإنَّهالشَّي ات١٦٨(خُطُو ( 

كما نهانا عن الكسب الحرام ألنه شؤم وبالء على صاحبه، فبـسببه يقـسو         

بله ،القلب، وينطفئ نور اإليمان، ويحل غضب الجبار، ويمنع إجابة الدعاء           

إن وبال الكسب الحرام يكون على األمة كلها فبسببه تفشو مساوئ األخالق            

يـزان  من سرقة وغصب ورشوة وربا وغش واحتكار وتطفيف للكيـل والم          

وشيوع الفواحش ما ظهر منها   ، وأكل مال اليتيم وأكل أموال الناس بالباطل        

.  عائق في سبيل تحصيلها ، وكل ذلك ممحق للبركة ، وما بطن 





٣١

ولقد أخبرنا الصادق المصدوق صلى اهللا عليه وسلم بأنه سوف يأتي علـى             

فـي  الناس زمان يتهاونون فيه في قضية الكسب فال يدققون وال يحققـون             

فعن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه              . مكاسبهم  

َأمالحالِلَأمنمنْهَأخَذَماالمرءيباليالزمانالنَّاسِعلَىيْأتي: "وسلم قال 

نامِمرالح ." 

وال يتفق مع خـوف المـسلم       ، ى  فالكسب الحرام مناف للحياء من اهللا تعال      

اِهللارسـولُ قَاَل: قَاَل،مسعودبنِاِهللاعبدنع، وخشيته من ربه سبحانه     

رسـولَ يا: قُلْنَا: قَاَل،الْحياءحقَّاِهللامناستَحيوا:وسلمعليهاهللاصلى

اِهللامـن االسـتحياء ولكن،ذَاكلَيس: قَاَل،ِهللاِ والْحمدنَستَحييِإنَّا،اِهللا

ولْتَـذْكُرِ ،حـوى ومـا والْبطْن،وعىوماالراْستَحفَظََأن: الْحياءحقَّ

فَقَـد ،ذِلـك فَعَلفَمن،الدنْيازِينَةَتَركاآلخرةََأرادومن،والْبِلَىالْموتَ

ااسيتَحنقَّاِهللامحاءيالْح..

عصت جوارحه شاء أم أبى، ومـن  : الحرامآكلمن: يقول سهل رحمه اهللا

. أطاعت جوارحه ووفقت للخيراتأكل الحالل

فبعض الناس يجعل الدنيا همه فيحرص على جمع المال من حله ومن غيـر   

اهللاصلىاِهللارسوُلقَاَل: قَاَل،َأنَسٍعن، كون ذلك سبباً في فقره      في، حله  

لَـه وجمـع ،قَلْبِهفيغنَاهاُهللاجعَل،همهاآلخرةُكَانَتمن:وسلمعليه

لَهشَم،َأتَتْهاونْيالديهةٌوماغر،نمواكَانَتنْيالدهمَل،هعاُهللاج هفَقْـر

نيبهنَييقَ،عفَروهلَيعلَهشَم،لَموهْأتينامنْياِإالَّالدم رقُـد لَـه.

 
 

:قال الشاعر 
 

 
 





٣٢

  
للـنعم والجالـب الحاليـة، للـنعم الحافظهووالجالب،الحافظهوالشكر

وقد دلت النصوص على أن الشكر سبب لبقاء الـنعم، وكفرهـا    .المستقبلية

كَفَرتُمولَِئنلََأزِيدنَّكُمشَكَرتُملَِئنربكُمتََأذَّنذْوِإ:"سبب في زواله،قال تعالى     

ذَابِيِإنعيد٧(لَشَد( 

اعملُوا{ : تعالىقالواألركان،والجوارحوالجناناللسانعلىيدوروالشكر

بلسانك،اهللاشكرتبأناللسانعلىيدورفالشكر،][}شُكْراداودآَل

اهللاتـشكر بأنواألركانالجوارحوعلىبقلبك،اهللاتشكربأنالجنانوعلى

جـل اهللاحـدود عنـد ووقوفكوالنواهي،لألوامربامتثالك: أيبجوارحك،

.وعال

:قال الشاعر 
 

 

جعل صلى اهللا عليه وسلم من أدب الشكر أن ينظر المرء دائما إلى منم              لقد  و

قَـالَ : قَـالَ هريرةََأبِيعن، حتى ال يزدري نعم اهللا عليه       ، دونه في النعم    

تَنْظُـروا والَمنْكُمَأسفََلهونمِإلَىانْظُروا:وسلمعليهاهللاصلىاِهللارسوُل

.علَـيكُم اِهللانعمـةَ تَـزدروا الََأنَأجـدر فَِإنَّهفَوقَكُمهومنِإلَى

 

:قال الشاعر 
 

 
 

  
وما َأنفَقْتُم من شَىء " : من أسباب الرزق اإلنفاق في سبيل اهللا، قال اهللا تعالى

ينازِقٱلر رخَي وهو فُهخْلي وفَه" 





٣٣

ومـا لَهويقْدرعبادهمنيشَاءِلمنالرزقَيبسطُربينِإقُْل: وقال تعالى   

َأنْفَقْتُمنمءشَيوفَهفُهخْليوهورخَيينازِق٣٩(الر( 

عـن ، الزكاة لمن يستحقها يكون سبباً في محق البركة من الـرزق             وترك

طَاءنِعَأبِىبباحٍرنعدبعنِاللَّهبرمَل:قَاَلعنَاَأقْبلَيوُلعسرصـلى اللَّه

بِاللَّهوَأعوذُبِهِنابتُليتُمِإذَاخَمسالْمهاجِرِينمعشَريافَقَاَلوسلمعليهاهللا

َأننرِكُوهتُدرِلَمشَةُتَظْهىالْفَاحمٍفتَّقَطُّقَونُواىحلعايفَـشَا ِإالَّبِه ـيهِمف

ونالطَّاعاعجاَألوىوالَّتلَمتْتَكُنضىمف هِمـالَفَأس ينا الِّـذوـضم . لَـمو

الـسلْطَانِ وجورِالْمُؤنَةوشدةبِالسنينُأخذُواِإالَّوالْميزانالْمكْياَلينْقُصوا

لَمالْبهاِئمولَوالَالسماءمنالْقَطْرمنعواِإالََّأمواِلهِمزكَاةَيمنَعواولَم. معلَيهِ

مـن عدواعلَيهِماللَّهسلَّطَِإالَّرسوِلهوعهداللَّهعهدينْقُضواولَميمطَروا

مرِهفََأخَذُواغَيضعبىامفيهِمدا. َأيمولَمكُمتَحمتُهتَابَِأِئمبِكوااللَّهرتَخَييو

.بيـنَهم بْأسهماللَّهجعَلِإالَّاللَّهَأنْزَلمما

 

قال: قالوسلمعليهاهللاصلىاهللارسولأنعنهاهللارضيهريرةأبيعن

عليكأنفقآدمابنياأنفقاهللا 

نَأبِيعاءدروُلقَاَل: قَاَل،الدسـا :وسـلم عليهاهللاصلىاِهللارـتْ مطَلَع

سثَِإالَّقَطُّشَمعابهتَينَبلَكَانِبِجـانِ مينَادانِ ،يعمـسـلَ يضَِأهِإالَّ،اَألر

كَثُـر مماخَيروكَفَىقَلَّمافَِإن،ربكُمِإلَىهلُموا،النَّاسَأيهايا: الثَّقَلَينِ

َأهَلعانِيسم،ينَاديانِملَكَانِبِجنَبتَيهابعثَِإالَّ،قَطُّشَمسآبتْوالَ،وَألْهى

أخرجه.تَلَفًاماالًممسكًاوَأعط،خَلَفًامنْفقًاَأعطاللَّهم: الثَّقَلَينِِإالَّ،اَألرضِ
 

:قال الشاعر 
 

 





٣٤

  
. سبب من أسباب السعة والبركة في الرزق والعمر        صلة الرحم بر الوالدين و  

نونِعمينِمباهيتُ: قَاَل،سعمسَأنَسناِلبمـولُ قَـالَ : قَاَل،كساِهللار

رِزقهفيلَهيزادوَأن،عمرِهفيلَهيمدَأنَأحبمن:وسلمعليهاهللاصلى

،ربفَلْيهياِلدْل،وصلْيوهمحر. 

عليهاهللاصلىاِهللارسوَلَأن،ماِلكنبَأنَسَأخْبرني: قَاَل،شهابٍابنِعنِ

فَلْيـصلْ ،َأثَـرِه فـي لَهوينْسَأ،رِزقهفيلَهيبسطََأنَأحبمن:قَاَلوسلم

همحر. 

قـال  ، ع البركة من كل شـيء       وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم سبب في نز      

َأرحـامكُم وتُقَطِّعواالَْأرضِفيتُفْسدواَأنتَولَّيتُمِإنعسيتُمفَهْل" : سبحانه  

)٢٢ (ُأولَِئكينالَّذمنَهلَعاللَّهمهمىفََأصمَأعومهارصَأب)٢٣( 

نعدبانِعمحالرنِبفوع،َأنَّهعموَلسسوسـلم عليـه اهللاصـلى اِهللار

لَهـا واشْتَقَقْتُ،الرحمخَلَقْتُوَأنَا،الرحمانَأنَا: وجلَّعز،اللَّهقَاَل:يقُوُل

.بتَتُّـه قَطَعهـا ومـن ،اللَّـه وصـلَه وصلَهافَمن،اسميمنِ

 
 

:قال الشاعر 
 

 

 
 

  
وبذل العـون   . من أسباب الرزق ومفاتيحه، اإلحسان إلى الضعفاء والفقراء       

ويطْعمـون : " قال تعالى   لهم، فهذا سبب في زيادة الرزق وهو أحد مفاتيحه،        

املَىالطَّععهبينًاحكساميمتياويرَأسا) ٨(وِإنَّمكُممنُطْعهجِلونُرِلَااللَّه يـد

نْكُمماءزلَاجاو٩(شُكُور (نَخَافُِإنَّاننَامبارموايوسبا عطَرِيـرقَم)١٠ (





٣٥

مقَاهفَواللَّهشَرمِذَِلكوالْيملَقَّاهةًورانَضوررس١١(و (ماهزجاووابِمربص

)١٢(وحرِيراجنَّةً 

نبِععصنِمبدعس ،نعَأبِيه ،َأنَّهظَنَأنالًلَهلَىفَصعنم ونَـهد ـنم

بِـضعيفها اُألمـةَ هـذه اُهللاينْصرِإنَّما:وسلمعليهاهللاصلىالنَّبِىَأصحابِ

هِمتوعبِد ،هِمالَتصوهِمِإخْالَصو.

 

فمن رغب في رزق اهللا له، وبسطه عليه، فال ينس الـضعفاء والمـساكين،              

اهللاصلىالنَّبِيسمعتُ: قَاَل،الدرداءَأبِيعنفإنما بهم ترزق ويعطى لك،       

. بِـضعفَاِئكُم وتُنْـصرون تُرزقُونافَِإنَّم،ضعفَاءكُمابغُوني:يقُوُلوسلمعليه


 

:قال الشاعر 
 

 
 

  
) ١٩٦(ِللَّهوالْعمرةَالْحجوَأتموا" : أمرنا اهللا تعالى بالحج والعمرة فقال 

 

سعة الرزق ويسر الحال ، و يقـصد  المتابعة بين الحج والعمرة من أسبابو

كان ذلك الداء الحـج أو  ام كلما أمكن ذلك ، سواءبذلك زيارة بيت اهللا الحر

عليـه اهللاصـلى اِهللارسـولُ قَاَل: قَاَل،مسعودبنِاِهللاعبدعن،للعمرة

ينْفـي كَما،والذُّنُوبالْفَقْرينْفيانِفَِإنَّهما،والْعمرةالْحجبينتَابِعوا:وسلم

يرثَخَالْكبيددبِ،الْحالذَّهوةضالْفو،سلَيو ـةجِللْح ةورـربالْم ابِإالَّثَـو

.الْجنَّةُ 





٣٦

م فحجـوا وإذا حججـت  أي إذا اعتمـرتم تَابِعوا بين الْحج والْعمرةبوالمراد 

ينْفيـانِ ) أي الحج واالعتمـار ( فَِإنَّهمافاعتمروا ، بمعني المداومة عليهما

الذُّنُوبو بحصول غنى اليد أي يزيالن الفقر ، وهو يحتمل الفقر الظاهرالْفَقْر

.فيمحوانها الذُّنُوب، والفقر الباطن بحصول غنى القلب ، أما

أرسل إلى عالمهـا    ، لمدينة وهو يريد مكة   حين قدم سليمان بن عبد الملك ا      

مـا لنـا نكـره    ، يا أبا حـازم : الجليل أبي حازم فلما دخل عليه قال سليمان      

فكرهتم أن تنقلـوا مـن      ، ألنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم    : فقال.الموت؟

يـا أميـر    : قـال .كيف القدوم على اهللا؟   : فقال سليمان .العمران إلى الخراب  

وأما المسيء فكاآلبق يقـدم     ، ن كالغائب يقدم على أهله    أما المحس ، المؤمنين

: قال أبو حـازم   .ما لي عند اهللا؟   ، ليت شعري : فبكى سليمان وقال  .على مواله 

إن األبرار لفي نعيم وان الفجار لفي     { :اعرض نفسك على كتاب اهللا حيث قال      

فقـال لـه   ، قريب من المحـسنين  : قال.فأين رحمة اهللا؟  : قال سليمان .}جحيم

أفي بيت اهللا الواحد : غضباً، وقالسالمألك إلي حاجة؟ فاحمر وجه : ان  سليم

، فلما انتهى تصدى لـه       هشامفتركه  ! أما تستحي؟ ! األحد تقول هذا الكالم؟   

من حوائج الدنيا أم من حـوائج       : ألك حاجة؟ قال  : الخليفة خارج الحرم وقال   

ما سألت حوائج الـدنيا ممـن        واهللا: قال. من حوائج الدنيا  . ال: اآلخرة؟ قال 

يا أبا حازم ارفـع إلـي       : قال.فاختلع يده من يده   !! يملكها فكيف أسألها منك   

فـال  : قال.ليس ذلك الي  :قال.تنجيني من النار وتدخلني الجنة؟    : قال.حوائجك؟

. ثم قام فأرسل إليه بمائة دينار فردها إليه ولم يقبلها   .حاجة لي غيرها  

 
 

:قال الشاعر 
 

 

 

http://audio.islamweb.net/audio/index.cfm?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000558&spid=264
http://audio.islamweb.net/audio/index.cfm?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000188&spid=264




٣٧

 
أن ينسب الفضل فـي الـرزق       فال يصح   بيد اهللا تعالى وحده      أن الرزق  -١

.ألحد سواه 

.ومعه رزقهيأتي إلى الدنيا اإلنسانوأن ،مكتوبة ومحسوبة األرزاقأن -٢

يطْلَقُ على كل ما يحصل به سد الحاجة في الحياة، كما يطلق            أن الرزق    -٣

.على العطاء دنيويا كان أو أخرويا

تعالى فضل بعض الناس على بعض في الرزق وأن هذا التفضيل أن اهللا-٤

لذا ينبغي على العاقل إذا تأخر عليه الرزق ، ال يدل على كرامة أحد أو إهانته

أن ال يجعل ذلك سبباً ألن يطلبه بمعصية اهللا ومن ، لحكمة يعلمها اهللا وحده 

.حرام فإن ما عند اهللا من حالل ال ينال إال بطاعته سبحانه

أن للرزق أسباب ووسائل يجب على المؤمن أن يسلكها حتى يبارك اهللا             -٥

تقوى اهللا تعلى ومراقبته    : الوسائل  تلك  تعالى له في رزقه ومن هذه السبل و       

، والقناعة والرضا بما قسم وقـدر     ، واليقين بما عنه وحسن التوكل عليه       ، 

، ل واألخذ بأسبابه والحرص على الكسب الحال، والتوبة واالستغفار والدعاء    

، وبر الوالدين وصلة الرحم ، والزكاة والصدقة ، وشكر اهللا تعالى على نعمه      

والمتابعة بين الحـج  ، والرحمة بالضعفاء والمساكين وكل أعمال الخير والبر    

.والعمرة 

والغـش  .وكفـران الـنعم     . قطع األرحام، وعقوق الوالدين   وليعلم العاقل أن    

من أسباب موانـع  امة والتعامل بالربا، والبخل والشح  والخداع ،وترك االستق  

.الرزق ونزع البركة منه

نسألك العفو والعافية إنااللهم، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى .. اللهم

ورزقا واسـعا  وقلبا خاشعا، نسألك علما نافعا،  إنا   اللهم، واآلخرةالدنيا   في

.داءوشفاء من كل،وعمالً خالصاً متقبالً 
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