
ال  وحَده  اهلل  اإال  ال  اأن  واأ�شهد  املتني،  القّوة  ذي  الرزّاق  هلل  احلمُد 
�شّيد  اأنَّ حمّمدًا عبُده ور�شوله  واأ�شهد  االإلُه احلقُّ املبني،  له،  �شريك 
ولد اآدم اأجمعني؛ اللهّم �شلِّ و�شّلم عليه وعلى اآله و�شحبه والتابعني. 

اأّما بعد:
االأرزاق  بيده  الذي  وهو  ڎ(،   ( وعال  جّل  نا  ربِّ اأ�شماء  من  اإّن 
نها يف  واملتكّفل باأرزاق العباد، وقد جعل اهلل �شبحانه لعباده اأ�شبابًا بيَّ
كتابه وبّينها نبيُّه ملسو هيلع هللا ىلص يف �شنته وبها ُتنال االأرزاق وُت�شَتجلب اخلريات 
وقفٌة  وهذه  واالآفات؛  ال�شرور  العباد  عن  وُتدفع  الربكات  ل  وحت�شُ
نافعٌة مع عر�ضٍ  لبع�ض ما جاء يف كتاب اهلل و�شنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص من ذكٍر 
الأ�شباب نيل االأرزاق وا�شتجالب اخلريات والربكات، فلنت�أمل ما جاء 

نا و�شنة نبينا ملسو هيلع هللا ىلص.  يف كتاب ربِّ
وعال  جّل  اهلل  وتقوى  ال�ص�حل�ت  والأعم�ل  ب�هلل  الإمي�ن   *
واأ�شا�ض خرييتها وبركتها،  اأ�شا�شها  بل هو  االأرزاق،  لنيل  باب  اأعظُم 
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ۆ ۆ( ]4[.
اهلل  على  الّتوكل  دُق  �صِ الأرزاق:  ا�صتجالب  اأ�ص��صي�ت  ومن   *
واإميانًا  ثقًة  وعال  جلَّ  اإليه  االأمر  وتفوي�ُض  عليه  العتم�د  وُح�صن 
ه  اأنَّ ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ڤ عن  بن اخلطاب  ويف احلديث عن عمر  وتوّكالً، 

َرَتْغُدو ْي ْرُزُقالطَّ َرَزَقُكْمَكَماَي لِِهَل َتَوكُّ ْلُتْمَعَلىاهَّللَِحقَّ ُكْمَتَوكَّ قال: »َلْوأَنَّ
. ِخَماًصاَوَتُروُحبَِطاًنا«)1(

يقول يف  التي�صري، واهلل جّل وعال  وب�ب  الفرج  رب مفت�ح  وال�صَّ  *
]10:E[)حمكم تنزيله: ) ىث يث حج مج جح مح

ع�ُء مفت�ح كّل خري يف الدني� والآخرة، وَمْن اأُعطي الدُّعاء  * والدُّ
مل ُيحرم االإجابة؛ فاهلل عّز وجل ال يرد عبدًا دعاه وال يخّيب موؤمنًا 

.]114:8[ ) ناجاه، ومن اأدعية القراآن: ) ٿ ٿ ٹ ٹ
اأق�شاط  كاهله  وعلى  للديون  اأموره وحتّمٍل  من  تع�ّشٍر  كان يف  ومن 
فعليه اأن ُيقِبل على اهلل جّل وعال بالّدعاء وال�شوؤال، جاء يف الرتمذي 
وغريه عن علي ڤ اأَنَّ ُمَكاَتًبا َجاَءُه َفَقاَل اإِنِّ َقْد َعَجْزُت َعْن ِكَتاَبِتى 
ِ ملسو هيلع هللا ىلص َلْو َكاَن َعَلْيَك  َمِنيِهنَّ َر�ُشوُل اهللَّ ُمَك َكِلَماٍت َعلَّ ى، َقاَل: اأاََل اأَُعلِّ َفاأَِعنِّ
اْكِفنِىبَِحالَلَِك ُهمَّ ُ َعْنَك ؟ َقال: ُقِل»اللَّ اُه اهللَّ رٍي َدْيًنا اأَدَّ ِمْثُل َجَبِل �شِ

. ْنِسَواَك«)2( َعْنَحَرامَِك،َوأَْغنِنِىبَِفْضلَِكَعمَّ
ويف هذا املقام البد من نية �شادقة عندما ياأخذ االإن�شان من االآخرين 
باالإعادة  �شادقًة  نيًة  ينوي  باأن  اال�شتدانة  اأو  القر�ض  وجه  على  مااًل 
ْين فينال بذلك رزقًا وعوناً. جاء يف �شحيح البخاري عن  و�شداد الدَّ
ِريُد اأبي هريرة ڤ قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْنأََخَذأَْمَواَلالنَّاِسُي
ِريُدإِْتالََفَهاأَْتَلَفُهاهَّللُ«)3( وروى االإمام اأحمد  أََداَءَهاأَدَّىاهَّلُلَعنْهُ،َوَمْنأََخَذُي
ٌة يَّ ٍدَكاَنْتَلُهنِ ْب عن عائ�شة ڤ قالت: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمامِْنَع
عن  الن�شائي  وروى  َعْوٌن«)4(   َوَجلَّ  َعزَّ اهَّللِ مَِن َلُه َكاَن إاِلَّ َدْينِِه أََداِء فِى

حهاأللباينيفالصحيحةرقم)310([. )1(:]أخرجهالرتمذيبرقم)2344(وابنماجهرقم)4164(وصحَّ
حهاأللباينيفالسلسلةالصحيحةرقم)266([. )2(:]أخرجهأحمديفالمسندبرقم)1319(والتِّرمذييفسننهبرقم)3563(وصحَّ

)3(:]صحيحالبخاريرقم)2387([.
)4(:]مسندأحمدرقم)24439(وصححهاأللباينيفالصحيحةرقم)2822([.

ُه َماهَّلُلأَنَّ ميمونة ڤ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »َمامِْنأََحٍديداُنَدْينًاَفَعلِ
 . َيا«)5( ْن ِريُدَقَضاَءُهإاِلَّأَدَّاُهاهَّلُلَعنُْهفِىالدُّ ُي

* و�صكر اهلل جّل وعال زيادٌة يف االأرزاق وفيه حفٌظ للّنعم املوجودة 
نا جّل وعال:  وا�شتجالٌب للّنعم املفقودة، وكفى يف ذلك داللةً  قول ربِّ

)ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

.]Q[ ) ڃ
نيٌل لالأرزاق  اإىل العزيز الغف�ر  ويف مالزمة ال�صتغف�ر والتوبة   *
وحلوٌل للخريات والربكات )ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ( 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مئ حئ  جئ  ی  ی  ی  )ی   .]3:K[

.]G[ ) پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٻ
حيحني من حديث اأبي  * و�صلة الأرح�م ب�شطٌة يف الرزق، ففي ال�شّ
َسَطَلُهيفرِْزقِهِ،َوأَْن ْب ُهأَْنُي هريرة ڤ، عن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َمْنَسرَّ

َيِصْلَرِحَمهُ«)6(  ِرهِ،َفْل َسَأَلُهيفأََث ُينْ
دق�ت والبذل يف �صبيل اهلل تزيد يف املال وجتلب  * والإنف�ق وال�صّ

يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی   ( تعاىل:  اهلل  قال  اخلريات 
َنَقَصْت »َما قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  احلديث  ويف   .]39:4[ جب( 

َصَدَقٌةمِْنَماٍل«)7( 
ففي  للفقر  ونفٌي  للّرزق  جلٌب  والعمرة  احلّج  بني  املت�بعة  ويف   *
َن ْي َب »َتابُِعوا قال:  اأنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيِّ  عن  وغريه  الرتمذي  عند  احلديث 
َخَبَث يُر اْلكِ َينِْفى َكَما ُنوَب َوالذُّ َر اْلَفْق اِن َي ِف َينْ ُهَما َفإِنَّ َواْلُعْمَرِة  اْلَحجِّ

)5(:]أخرجهالنسائيبرقم)4700(وصححهاأللباينيفصحيحالنسائيدونقوله:»يفالدنيا«[.
)6(:]أخرجهالبخاريواللفظلهبرقم)2067(ومسلمبرقم)6688([.

)7(:]أخرجهمسلمبرقم)6757(منحديثأبيهريرةڤ[.
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. حديث �شحيح  اْلَحِديِد«)8(
ٻ  ٱ  ( تعاىل:  اهلل  قال  للّرزق  جملبة  والذرّية  والنك�ح   *
ٺ( ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ( وعال:  جّل  وقال   ،]32:k [

.]31:W[ ) ڍ
تعاىل:  اهلل  يقول  الرزق  اأ�شباب  من  اهلل  �صبيل  يف  والهجرة   *

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  )ٹ 

.]g ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ(]
ني� وعدم جعلها  الدُّ اإىل  الركون  الب�ب من عدم  ولبد يف هذا   *
َكاَنْت »َمْن ملسو هيلع هللا ىلص:  نبيُّنا  قال  فقد  مق�شوده  وغاية  االإن�شان  همِّ  اأكرب 
ا َي ْن ِهَوَلْمَيأْتِِهمِْنالدُّ ْي نَ ْي َنَع ْي َرُهَب َرُهَوَجَعَلَفْق ِهأَْم ْي َقاهَّلُلَعَل ُهَفرَّ اَهمَّ َي ْن الدُّ

َماُكتَِبَلهُ«)9(  إاِلَّ
* ويف الُبكور بركة فقد جاء يف الرتمذي و�شنن اأبي داود وغريهما 
َبارِْك ُهمَّ عن �شخر بن وداعة الغامدي ڤ اأّن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اللَّ
ِلالنََّهارِ. ًشاَبَعَثُهْمفِىأَوَّ ًةأَْوَجْي تِىفِىُبُكورَِها،َوَكاَنإَِذاَبَعَثَسِريَّ ألُمَّ
ِلالنََّهاِرَفأَْثَرى َعُثتَِجاَرَتُهمِْنأَوَّ ْب َي َتاِجًراَوَكاَن َوَكاَنَصْخٌرڤَرُجالً

َرَماُلهُ«)10(  َوَكُث
ال�شبحِة  »ونوم   :]219/4[ املعاد  زاد  كتابه  $ يف  القيم  ابن  قال 
مينع الرزق الأن ذلك وقٌت جتلب فيه اخلليقة اأرزاقها وهو وقُت ق�ْشم 

االأرزاق«.
)8(:]أخرجهالرتمذيبرقم)810(والنسائيبرقم)2630(وصححهاأللباينيفالصحيحةبرقم)1200([.

حهاأللباينيفالصحيحةبرقم)950([.  )9(:]أخرجهابنماجهبرقم)4105(وصحَّ
حهاأللباينيفصحيحالرتمذي[. )10(:]الرتمذيرقم)1212(وأبوداودرقم)2608(وصحَّ

ونقل عن ابن عبا�ض ڤ اأنه راأى ابنًا له نائما ًنومة ال�شبحة فقال 
له: قم؛ اأتنام يف ال�ّشاعة التي ُتق�شم فيها االأرزاق. 

حلوٌل  كرب�تهم  تفريج  يف  وال�صعي  الن��س  حوائج  ق�ص�ء  ويف   *
للخريات وح�شوٌل للربكات واهلل جّل وعال يف عون العبد ما كان العبد 

يف عون اأخيه. 
والجته�د  واجلد  وال�صعي  العمل  من  الب�ب  هذا  يف  ولبد   *

وترك البطالة قال اهلل تعاىل: )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ(
َما َعَلى »اْحرِْص قال:  اأنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  احلديث  ويف   ،]15:8[

َينَْفُعَكَواْسَتِعْنبِاهَّللِ«)11( 
ومن االأمور العظيمة املفيدة يف هذا الباب:

الة وال�ّصالم على ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ففي الرتمذي  * الإكث�ر من ال�صّ
الََة َعَلْيَك  ِ اإن اأُْكِثُ ال�شَّ عن اأبّي بن كعب ڤ قال قلت: َيا َر�ُشوَل اهللَّ
َفَكْم اأَْجَعُل َلَك ِمْن �شالتي ؟ َفَقاَل:»َماِشْئَت« ُقْلُت الرُُّبَع ؟ َقال:»َما
َف؟ َقاَل: »َماِشْئَتَفإِْنزِْدَت �شْ ٌرَلَك« ُقْلُت النِّ ِشْئَتَفإِْنزِْدَتَفُهَوَخْي
ٌر ُلَثنْيِ ؟ َقاَل: »َماِشْئَتَفإِْنزِْدَتَفُهَوَخْي ٌرَلَك«. َقاَل ُقْلُت َفالثُّ َفُهَوَخْي
ُتْكَفى »إًِذا َقاَل:   - دعائي  اأي   - َها  ُكلَّ اَلِتي  �شَ َلَك  اأَْجَعُل  ُقْلُت  َلَك«. 

ُبَك«)12( ُرَلَكَذْن َكَوُيْغَف َهمَّ
ن�شاأل اهلل الكرمي ربَّ العر�ض العظيم اأن يرزقنا اأجمعني وهو خري 

ه ملسو هيلع هللا ىلص.  الرازقني، واأن ينفعنا بهدي كتابه واأن يوفقنا التباع �شنة نبيِّ
www.al-badr.net

)11(:]صحيحمسلمبرقم)6945(منحديثأبيهريرةڤ[. 
)12(:]صحيحسننالرتمذيبرقم:)2457([. 
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