
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

كيف ال يكون خري    ،بل هو سبحانه وتعاىل خري الرازقي   ،إن اهلل تعاىل سمى نفسه الرزاق: أي كثري الرزق  

الرازقي وهو الذى يرسل امللك بعد مىض أربعة أشهر وبضعة أيام إىل رحم املرأة فينفخ يف اجلني الروح 

، كام جاء يف احلديث الصحيح فعن  : يكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقى أم سعيد مورويؤمر بكتابة أربعة أ

َرُسوُل  عبداهلل بن مسعوٍد ريض اهلل عنه قال:   املَْْصُدوُق: ))إِنه  َقاَل  اِدُق  الصه َوْهَو  اهلل عليه وسلم  اهللهِ صىل 

َيْوًما ُثمه َتُكوُن َعَلَقًة ِمْثَل َذلَِك ُثمه َتُكوُن ُمْضغَ  َأْرَبِعَي  ِه  َيْبَعُث َأَحَدُكْم ُُيَْمُع َخْلُقُه ِِف َبْطِن ُأمِّ ًة ِمْثَل َذلَِك ُثمه 

وَح ُثمه ُيْؤَمُر بَِأْرَبِع َكلاَِمٍت َكْتِب ِرْزِقِه َوَعَملِِه َوَأَجلِِه َوَشِقىٌّ ُهَو َأْم َسِعيٌد َفَو الهذِ اهللهُ املََْلَك َفَينُْفُخ فِي ى الَ ِه الرُّ

ُه إِنه َأَحَدُكْم َلَيْعَمُل بَِعَمِل َأْهِل النهاِر َحتهى َما َيُكوُن َبْينَُه َوَبْينََها إِاله ِذَراٌع فَ  َيْسبُِق َعَلْيِه اْلكَِتاُب َفُيْخَتُم َلُه إَِلَه َغرْيُ

َبْينَهُ  َيُكوُن  َما  َحتهى  اجْلَنهِة  َأْهِل  بَِعَمِل  َلَيْعَمُل  َأَحَدُكْم  َوإِنه  َفَيْدُخُلَها  اجْلَنهِة  َأْهِل  َفَيْسبُِق    بَِعَمِل  ِذَراٌع  إِاله  َوَبْينََها 

 ((. ْهِل النهاِر َفَيْدُخُلَهاَعَلْيِه اْلكَِتاُب َفُيْخَتُم َلُه بَِعَمِل أَ 

فالرزق مقدر ومعلوم، واإلنسان يف بطن أمه مل يكتمل بناءا أو تشكيال، فال يزيد رزقه عند خروجه عىل ما  

  كتب وال ينقص

أمامة فعن َقاَل: َأِِب  اهللهِ،  َرُسوَل  َحّتى  )) َأّن  ََتُوَت  لْن  َنْفسًا  أّن  ُروِعي  يف  َنَفَث  الُقُدِس  ُروَح  َتْسَتْكِمَل إّن 

َيطْ  أْن  ْزِق  الرِّ اْستِْبطاُء  أَحَدُكُم  ََيِْملنه  وال  الطهلِب،  يف  وأْْجُِلوا  اهلل  فاّتُقوا  ِرْزَقها،  َوَتْسَتْوِعَب  ُلَبُه  أَجَلها 

 .((بَِمْعِصَيِة اهلل، فإّن اهلل تعاىل ال ُيناُل ما ِعنَْدُه إالّ بِطاَعتِهِ 

ِميُع اْلَعلِيمُ }يقول املوىل الكريم:  اُكْم َوُهَو السه ِمُل ِرْزَقَها اهللُ َيْرُزُقَها َوإِيه ٍة اَل ََتْ ْن ِمْن َدابه  {َوَكَأيِّ

َيْرُزقُ  ِخُر لَِغٍد، َفاهللُ  اهللُ  }َهْت،  َها َأْيناََم َتَوجه َفَكْم ِمَن الطهرْيِ َوالَبَهائِِم َما َيُدبُّ َعىَل األَْرِض َتْأُكُل لَِوْقتَِها، َواَل َتده

اُكمْ  َوإِيه ِعيِف   {َيْرُزُقَها  َوَبْيَ الَقِويِّ َوالضه اِغِب َوالَقانِِع،  َوَبْيَ الره ِرْزِقِه،  ِل يف  َبْيَ احلَِريِص َواملَُتَوكِّ ي  َبل  ُيَسوِّ

تَ  َواَل  لِِرْزِقها  ُُتَطُِط  اَل  تِي  اله الَبَهائِِم  ِمَن  كَِل  املَُتوه ِعيَف  الضه ِدُم  ِخُر َحتى  ُيقه تِِه،  ده بُِقوه َمْرُزوٌق  ُه  َأنه َقِويٌّ  َيْغََته  اَل 

ُه ََمْنُوٌع ِمْن ِرْزِقِه بَِعْجِزِه.  ُر الَعاِجُز َأنه  َواَل َيَتَصوه



 

 

َوُمْستَ }تعاىل:    هوتأمل قول َها  ُمْسَتَقره َوَيْعَلُم  ِرْزُقَها  اهللهِ  َعىَل  إاِله  اأْلَْرِض  يِف  ٍة  َدابه ِمْن  كَِتاٍب  َوَما  يِف  ُكلٌّ  ْوَدَعَها 

 .[6هود: ]{ُمبِيٍ 

أمرمها ألحد غريه  اهلل  مل يكل  الرزق واألجل  أن  تبي  من  ،  آية  بل وأعطانا  وإنام تكفل وحده سبحانه هبام 

املؤكدات ما ُيعل اإلنسان العاقل احلكيم يثق َتام الثقة ويوقن َتام اليقي أن رزقه الذى قدره اهلل تعاىل له 

أكد سبحانه ذلك  .ل وقسمه له حتى قبل أن يوجد عىل األرض لن يستطيع أحد أن ينال منه شيئا منذ األج

 : بعدة مؤكدات 

ةٍ } :نظر إىل قوله سبحانهفا: أوال َدابه ِمْن  إنام أتى بحرف اجلر)من( الذى  ،  يف األرض  مل يقل وما دابةٌ ،{َوَما 

دابة مهام صغر حجمها  ما    نهأ  يفهمنا باملجهِ أو  من  يرى إال  برزقه    الكلر  كرب ولو كان ال  تكفل اهلل تعاىل 

 .وضمن له العمر الذى قدره له

وكأن اهلل تعاىل ،  استعامل حرف اجلر )عىل ( والذى يفيد يف بعض معانيه اإللزام والوجوب واحلتمية: نيا ثا

برزقكم وألزمت   لنا اطمئنوا فإين قد تكفلت  وال ُيب عىل اهلل يشء إال ما    نفسى وكتبت ذلك علّ يقول 

 .أوجبه هو عىل نفسه 

ُمبِيٍ }قوله  : ثالثاً  كَِتاٍب  يِف  يقول: [  6]هود:  {ُكلٌّ  سبحانه  فكأنه  واإللزام  التوثيق  يفيد  مكتوب  عقد    فكأنه 

بيده األمر كله وإليه  اطمئنوا فهذا أمر قد كتب ووثق يف كتاب والذى وثقه رب العاملي مالك امللك الذى  

 .يرجع األمر كله

بي يف نفسه ومبي   وآخر املؤكدات أن هذا الكتاب ليس كتابا عاديا وإنام كتاب مبي فهو مبي أي: :رابعاً 

  .لغريه أي ُيعل القضية يف منتهى الوضوح ومنتهى الظهور

اهلل،   خطاب  وضوح  وومع  يكون،  وكيف  الرزق،  طلب  الناس  من  كثري  بال  إىل ال يلجأ  د  ق يشغل  بعض 

اهلل ورزقه  بركات    هبا  طرق ملتوية وحمرمة للحصول عىل األرزاق، فإليك بعض األمور التي هبا نستجلب

 :   تعاىل

 :أوال: االستغفار والتوبة 

اهلل تعاىل اًرا}:قال  َغفه َكاَن  ُه  إِنه ُكْم  َربه اْسَتْغِفُروا  َعَلْيُكْم   َفُقْلُت  اَمَء  السه َوَبنَِي   ِمْدَراًراُيْرِسِل  بَِأْمَواٍل  َوُيْمِدْدُكْم 

 .[12 -10نوح: ]{َوَُيَْعْل َلُكْم َجنهاٍت َوَُيَْعْل َلُكْم َأْْنَاًرا 



 

 

الرزق واألمطار   به  يستنزل  أن االستغفار  دليل عىل  اآلية  اآلية: هذه  تفسري هذه  القرطبي يف   .قال اإلمام 

 .  طعتم ربكم كثر الرزق عليكمأي إذا تبتم واستغفرتم وأ وقال ابن كثري: 

إليه اجلدب فقال: إليه فشكا  أثرا عن اإلمام احلسن فقد جاء رجل  استغفر اهلل، وجاء آخر   وورد ِف ذلك 

فقال:  يرزقني ولدا،  أن  اهلل  ادع  فقال:  آخر  استغفر اهلل، وجاء  له  فقال  الفقر  إليه  فقال   فشكا  استغفر اهلل، 

تهم بجواب واحد وهو االستغفار، فقال رمحه اهلل: ما قلت من أصحاب احلسن: سألوك مسائل شتى وأجب

يقول تعاىل  اهلل  إن  شيئا،  اًرا}:عندي  َغفه َكاَن  ُه  إِنه ُكْم  َربه اْسَتْغِفُروا  َعَلْيُكْم   َفُقْلُت  اَمَء  السه ُيْرِسِل 

 . {َجنهاٍت َوَُيَْعْل َلُكْم َأْْنَاًرا َوُيْمِدْدُكْم بَِأْمَواٍل َوَبنَِي َوَُيَْعْل َلُكْم  ِمْدَراًرا

ْل َعىَل اهللهِ َفُهَو َحْسُبُه إِنه اهللهَ  }: قال اهلل تعاىل:  التوكل عىل اهلل ثانيا: ومن أسباب الرزق ومفاتيحه،  َوَمْن َيَتَوكه

 َقْدًرا
ٍ
ء  .[3]الطالق: {َبالُِغ َأْمِرِه َقْد َجَعَل اهللهُ لُِكلِّ يَشْ

ُلوَن َعىَل اهللهِ  ))َقاَل:    أن رسول اهللهِ صىل اهلل عليه وسلمُعَمَر ْبِن اْْلَطهاِب، َريِضَ اهللهُ َعنُْه   َعنْ و َلْو َأنهُكْم َتَتَوكه

لِِه َلَرَزَقُكْم َكاَم َيْرُزُق الطهرْيَ َتْغُدو ِِخَاًصا َوَتُروُح بَِطاًنا   (( َحقه َتَوكُّ

عباد الرزق  له، ثالثا: من أسباب  والتفرغ  عنه   ة اهلل  أبى هريرة رىض اهلل  فعن  اهللهِ واالعتناء هبا.  أن رسول 

ْغ لِِعَباَدِِت َأْمََلْ َصْدَرَك ِغنًى َوَأُسده َفْقَرَك َوإاِله  ))َقاَل:  صىل اهلل عليه وسلم   إِنه اهللهَ َتَعاىَل َيُقوُل: َيا اْبَن آَدَم َتَفره

   ((.ْغاًل َومَلْ َأُسده َفْقَركَ َتْفَعْل َمََلُْت َيَدْيَك ُش 

والعمرة احلج  بي  املتابعة  أيضا  الرزق  أسباب  ومن  اهللهِ:  :  رابعا:  َرُسوُل  َواْلُعْمَرَة،  ))َقاَل  احْلَجِّ  َبْيَ  َتابُِعوا 

احْلَِديدِ  َخَبَث  اْلكرُِي  َينِْفي  َكاَم  ُنوَب  َوالذُّ اْلَفْقَر  َينِْفَياِن  اَُم  احلج قال    .(( َفإِْنه بي  املتابعة  إزالة  العلم:  أهل 

 .والعمرة للفقر كزيادة الصدقة للامل

 :وقد دلهت عىل ذلك أحاديث كثرية منها  :خامسا: صلة الرحم

ه أن يبسط له يف  )) : فعن أبى هريرة رىض اهلل عنه قال: سمعت رسول اهللهِ صىل اهلل عليه وسلم يقول  َمْن ََسه

 ((. ليصل رمحه رزقه، وأن ينسأ له يف أثره؛ ف

َمن َأحب أن ُيبسط له يف رزقه، وينسأ له يف : ))  قالرسول اهللهِ صىل اهلل عليه وسلم  وعن أنس بن مالك أن  

وقد عنون البخاري رمحه اهلل عىل هذين احلديثي بقوله: )باب من ُبسط له يف الرزق  ((،   أثره؛ فليصل رمحه 

 .بصلة الرحم(



 

 

قد وردت نصوص كثرية يف الكتاب والسنة تدل عىل أن اإلنفاق يف  و  :اىلسادسا: اإلنفاق يف سبيل اهلل تع 

 :منها   سبيل اهلل من األسباب التي ُيستجلب هبا الرزق

 َفُهَو ُيْ } :قوله تعاىل 
ٍ
ء ْزَق ملَِْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقِدُر َلُه َوَما َأْنَفْقُتْم ِمْن يَشْ ُه َوُهَو َخرْيُ  لِفُ ُقْل إِنه َرِبِّ َيْبُسُط الرِّ

اِزِقيَ   .[39سبأ: ]{الره

الدنيا   يف  عليكم  يلفه  فهو  لكم  وأباحه  به  أمركم  فيام  يشء  من  أنفقتم  مهام  أي  اهلل:  رمحه  كثري  ابن  يقول 

 .بالبدل، ويف اآلخرة باجلزاء والثواب

ِذيَن آَمنُوا َأْنِفُقوا ِمْن  } :ومنها قوله تعاىل  َا اله ُموا  َيا َأُّيُّ َطيَِّباِت َما َكَسْبُتْم َوَِمها َأْخَرْجنَا َلُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواَل َتَيمه

مَحِيدٌ  َغنِيٌّ  اهللهَ  َأنه  َواْعَلُموا  فِيِه  ُتْغِمُضوا  َأْن  إِاله  بِآِخِذيِه  َوَلْسُتْم  ُتنِْفُقوَن  ِمنُْه  اْلَفْقَر  اْْلَبِيَث  َيِعُدُكُم  ْيَطاُن  الشه

 َواهللهُ َيِعُدُكْم َمْغِفَرًة ِمنُْه َوَفْضاًل َواهللهُ َواِسٌع َعلِيمٌ َوَيْأُمُركُ 
ِ
 [. 268، 267البقرة: ]{ْم بِاْلَفْحَشاء

اْلَفْقَر يقول: ال تنفق مالك    ،يقول ابن عباس: اثنان من اهلل، واثنان من الشيطان  َيِعُدُكُم  ْيَطاُن   وأمسكه الشه

إليه   َتتاج  فإنك     َوَيْأُمُرُكمْ }لك 
ِ
ِمنْهُ }  . {بِاْلَفْحَشاء َمْغِفَرًة  َيِعُدُكْم  املعايص    {َواهللهُ  هذه  يف    {َوَفْضالً }عىل 

فيه،  ف  ،الرزق والتوسعة  الدنيا  يف  الرزق  هو  والفضل  واآلخرة،  الدنيا  يف  عباده  عىل  السَت  هي  املغفرة 

 .والتنعيم يف اآلخرة

الضعفاء إىل  اإلحسان  النبيفقد    :سابعا:  اهلل  بيه  وسلم  صىل  بسبب   عليه  وينرصهم  العباد  يرزق  اهلل  أن 

: إحساْنم إىل ضعفائهم، فعن مصعب بن سعد قال: رأى سعد أن له فضاًل عىل من دونه، فقال رسول اهلل 

 ((. هل تنرصون وترزقون إال بضعفائكم ))

نام ترزقون ابغوين يف ضعفائكم، فإ)) يقول:    صىل اهلل عليه وسلم   وعن أِب الدرداء قال: سمعت رسول اهلل

 (( وتنرصون بضعفائكم 

اهلل سبيل  يف  املهاجرة  َكثِرًيا  }:  سبحانه  هلو قيف  كام    ثامنا:  ُمَراَغاًم  اأْلَْرِض  يِف  َُيِْد  اهللهِ  َسبِيِل  يِف  ُُّيَاِجْر  َوَمْن 

من  [  100]النساء:  {َوَسَعةً  سعة  املعنى  قتادة:  وقال  الرزق.  يف  سعة  أي  وغريه:  عباس  ابن  إىل قال  الضاللة 

 ى. اهلدى، ومن العيلة إىل الغن 

ُم َلُه َحِديَث َرُسوِل اهللِ َصىله  نَا ُنَقدِّ وَع َفإِنه اِوُز احلَده املَْْشُ ْزِق اْهتاَِمًما ُُيَ اهللُ َعَلْيِه َوَسلهَم: ))إِنه   َوَمْن َُّيَْتمُّ بِالرِّ

ْزَق َلَيْطُلُب اْلَعْبَد َكاَم َيْطُلُبُه َأَجُلهُ   ((. الرِّ

ِم الُغُيوِب َوَعِن الِقَياِم بَِحقِّ املَْعبُ  ْزِق فِيِه ُشْغٌل للُقُلوِب َعْن َعاله ائُِد بَِشْأِن الرِّ  وِد. َفاالْهتِاَمُم الزه



 

 

    

َكنَْدِريُّ َرمِحَُه اهللُ تعاىل: اْجتَِهاُدَك فِياَم َضِمَن َلَك َوَتْقِصرُيَك فِي  اهللِ السه
ِ
اَم َطَلَب ِمنَْك َدلِيٌل  َوَقْد َقاَل اْبُن َعَطاء

 ِمنَْك.   َعىَل اْنطِاَمِس الَبِصرَيِة ِمنَْك. َوَرمِحَُه اهللُ تعاىل إِْذ َقاَل: َخرْيُ َما َتْطُلُبُه ِمْن َربَِّك َما ُهَو َطالُِبهُ 

بيد   بيد اهلل وحده ال  بأن رزقه وأجله  الثقة  يثق َتام  للمسلم أن يطمئن َتام االطمئنان وأن  ينبغي  أحد  إذا 

   .سواه. فاللهم أعنا عىل إصالح أنفسنا وإصالح بيوتنا واجعلنا صاحلي مصلحي أمي

 

 

 واحلمد هلل رب العاملي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


