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لؾ الحمد بما خمقتنا ورزقتنا ، وىديتنا ، الحمد هلل .. المَُّيـ ربنا      
وعممتنا وأنقذتنا ، وفرجت عنا .. لؾ الحمد باإليماف ، ولؾ الحمد 
باإلسالـ ، ولؾ الحمد بالقرآف .. ولؾ الحمد باآلىؿ والماؿ والمعافاة 
كبت عدونا .. وبسطت رزقنا ..وأظيرت أمننا .. وجمعت فرقتنا .. 

سألناؾ ربنا أعطيتنا .. فمؾ الحمد وأحسنت معافاتنا .. ومف كؿ ما 
عمي ذلؾ حمدا كثيرا ، لؾ الحمد بكؿ نعمو أنعمت بيا عمينا في قديـ 
أو حديث ، أو سر أو عالنية ، أو خاصة أو عامة ، أو حي أو ميت 

.. لؾ الحمد حتى ترضي .. ولؾ الحمد إذا (1) ، أو شاىد أو غائب 
 رضيت.

 . وحبيب الحؽ محمد والصالة والسالـ عمي سيد الخمؽ      
                                                 

 . كاف الحسف البصري يبتدأ خطبة بيذا الثناء عمي اهلل سبحانو وتعالي( ٔ)
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 وبعد :

لما كاف الرزؽ ىو مف أىـ األسباب  !إخواني وأحبابي في اهلل      
في حياة اإلنساف ، وقد تشغمو ىذه القضية عف مقصده الذي ُخمؽ 
مف أجمو ، وتشوش قمبو وفكره ، فوجدناىا مف أىـ القضايا التي 

اهلل تعالي ، تحتاج إلي قمة اليقيف والتوكؿ الذي ىو ثمرة اإليماف ب
فأفردُت لو ىذا الكتيب البسيط وافتتحتو بآيات وأحاديث تحث عمي 
اليقيف والتوكؿ ، وبينت معني الرزؽ ، وبينت أف الرزؽ ال يسوقو 
حرص حريص وال كراىية كاره، وبينت أف الرزؽ مف اهلل وحده 
وبمشيئتو ، وبينت أف العطاءات الربانية عمي اإليماف ، وبينت أبواب 

، وبينت البركة وأسبابيا .. وأسأؿ اهلل سبحانو وتعالي أف  الرزؽ
ألنبياء والصديقيف .. ينفعني بو وجميع المسمميف وأف يرزقنا يقيف ا

 الميـ آميف.

 أخوكـ                                                          

 محمد عمي محمد إماـ                           

      21201146010جوال :                                                                                                                                                             
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 الـرزق 
 

 (1) َوِف السََّماِء رِْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدونَ   قاؿ تعالى          
 . 

َُا َُِننُ  َوَمننا زُنََنُِّلُننُ    وقػػاؿ تعػػالى      َِ َّ ِعَننَدزَا  َوِإن مِّننش َيننْ ٍء ِإ
َّ ِبَقَدٍر مَّْعُلوٍم    (2 )ِإ

ِء ِمننْش َعكَنناِء َربِّننَ  َوَمننا  وقػػاؿ تعػػالى      ِء َواَلننوُِ ِنندد اَلننوُِ ُكنن ُّن ِد
ننُ ْم َعلَنن   َْ َّْننْلََا بَنْع ََ َكنناَن َعكَنناُء َربِّننَ  َرْ ُننوراً   از ُننْف َكْْننَ  

 ً ْ ِْ َفُة َأْكبَنُف َدَرَجاٍت َوَأْكبَنُف تَنْف ِِ   .  (3) بَنْعٍض َوَلآل

لػػػو أنكػػػـ   "   : يقػػػوؿ  سػػػمعت رسػػػوؿ اهلل   : قػػػاؿ عػػػف عمػػػر و      
خماصػًا  تتوكموف عمى اهلل حؽ توكمو لػرزقكـ كمػا يػرزؽ الطيػر ، تغػدو

                                                 

 . ٕٕاآلية  –( سورة الذاريات ٔ)

 . ٕٔاآلية  –( سورة الحجر ٕ)

 . ٕٔ،  ٕٓ( سورة اإلسراء اآليتاف ٖ)
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  .(ٔ)     رواه الترمذي ، وقاؿ حديث حسف   " ًً  وتروح بطانا

أحدىما  ، وكافكاف أخواف عمى عيد النبي   : قاؿ  وعف أنس     
 "   : فقاؿ  ، واآلخر يحترؼ، فشكا المحترؼ آخاه لمنبي النبي  يأتي

   .(ٕ)    عمى شرط مسمـ رواه الترمذي بإسناد صحيح  "  لعمؾ ترزؽ بو 

مف طمب الدنيا : "   قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل وعف أبي ىريرة      
حالال استعفافا عف المسألة ، وسعيا عمي أىمو ، وتعطفا عمي جاره ، 
 لقي اهلل تعالي يوـ القيامة ووجيو مثؿ القمر ليمة البدر ، وف طمب
"  الدنيا حالال مكاثرا مفاخرا مرائيا ، لقي اهلل تعالي وىو عميو غضباف

 .(ٖ)رواه البييقي في شعب اإليماف وأبو نعيـ في الحمية
إف روح ))  قاؿ: عف النبي   عبد اهلل بف مسعودعف و         

أف نفسًا لف تموت حتى تستكمؿ  (ٔ)في روعي  (٘)نفث  (ٗ)القدس 
هلل وأجمموا في الطمب ، وال يحممنكـ استبطاء الرزؽ رزقيا، أال فاتقوا ا

                                                 

 .حيف _ باب اليقيف والتوكؿكتاب رياض الصال (ٔ)

. وقاؿ: رجالو ثقات لكنو مرسؿ، ولو  ٖٗٓ/  ٗٔأخرجو البغوى في شرح السنة  (ٕ)
عمى شرط مسمـ ،  ٗ/  ٕشواىد كثيرة يتقوى بيا الحديث ويصح روى بنحوه الحاكـ 

 <<. ٗٛٓٔحو ابف حباف >> وصح

 .ٖٚٗٔ/ٖمشكاة المصابيح _ كتاب الرقاؽ  (ٖ)
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رواه  .أف تطمبوه بمعاصي اهلل ، فإنو ال يدرؾ ما عند اهلل إال بطاعتو
   .(1) في شرح السنة والبييقي في شعب اإليماف

إف مف : "  قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل   عف أبي سعيد الخدري و      
تحمدىـ عمي رزؽ اهلل ضعؼ اليقيف أف ترضي الناس بسخط اهلل وأف 

وأف تذميـ عمى ما لـ يؤتؾ اهلل إف رزؽ اهلل ال يجره حرص حريص 
وال يرده كره كاره إف اهلل بحكمو وجاللو جعؿ الروح والفرح في الرضا 

 رواه البييقي في شعبواليقيف وجعؿ الغـ والحزف في الشؾ والسخط 
 (2) اإليماف 

 
 
 
 
 
 

 ِعٕي اٌسشق :
                                                 

 .ٛ٘ٗٔ/ٖكتاب الرقاؽ _ باب التوكؿ والصبر  ابيح _مشكاة المص( ٔ)

 .، ورواه مرفوعا وموقوفا عف ابف مسعود ٕٚٓبرقـ ( ٕ)
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 دنيويِّا كاف أو أخرويِّا.: العطاء الرزؽ لغةً  

مػػػا يصػػػؿ إلػػػى الجػػػوؼ ويتغػػػذى بػػػو، يقػػػاؿ: أعطػػػى :  والػػػرزؽ أيًضػػػا
السػػمطاف رزؽ الجنػػد، ورزقػػت عمًما.قػػاؿ الجرجػػاني: الػػرزؽ اسػػـ لمػػا 

 يسوقو اهلل إلى الحيواف فيأكمو، فيكوف متناوال لمحالؿ والحراـ.
إلييػا  :اسـ جامع لكؿ ما ينتفػع بػو العبػاد ، مػف أرزاؽ تحتػاجوالرزؽ 

 األبداف في ) إيجادىا .. ونموىا .. وحفظيا .. وبقائيا ( .  
نابة .. وتقوي       وكذلؾ كؿ ما يصمح القموب مف معرفة وىداية .. وا 

.. وخشػػية .. وذؿ وانكسػػار هلل تعػػالي .. ومحبػػًة .. وخوفػػًا .. ورجػػاًء 
 ... الخ .

يػػاءه ورسػػمو ، الشػػرائع والكتػػب ، وأرسػػؿ بيػػا أنب لػػذا أنػػزؿ اهلل      
رشػػادىـ إلػػي مػػا فيػػو صػػالحيـ . الػػرزؽ منػػو وحػػده  ليدايػػة ، الخمػػؽ وا 

وال لغيػره رزقػًا وال نفعػًا والموتػًا وال  وال أحد يممؾ لنفسوسبحانو وتعالي 
 : نشوراً 
 (1) ِإّن الّلَ  اُلَو الّفزّاُق ُذو اْلُقّوِة اْلَمِتيُ  قاؿ اهلل تعالي :      

 . 

ُف الفَّازِِقيَ  َواْرزُقْنََا َوأَزتَ  }:وقاؿ تعالي            ْنْ َِ }(2)
 

                                                 

 .ٛ٘االية  –سورة الذاريات  (ٔ)

 .ٗٔٔاالية  – سورة المائدة (ٕ)
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فُ } وقاؿ تعالي :      ْنْ َِ (1){ الفَّازِِقيَ  َوِإنَّ اللََّ  ََلَُو 
 

ُف الفَّازِِقيَ  } وقاؿ تعالي :      ْنْ َِ  (2){ َواللَُّ  

ُُ النفِّْزَق ِلَمنش َيَءناء ِمنْش ِعبَناِد ِ  قُن ْ } وقاؿ تعالي :       ِإنَّ َرِّبِّ يَنْبُسن
ُف الفَّازِِقيَ   َويَنْقِدُر َلُ  َوَما ْنْ َِ (3){ أَزَفْقُتم مِّش َيْ ٍء ََنُ َو ُُيِْلُفُ  َواُلَو 

 

َِ ِإِّ َعلَننن  اللّنننِ  رِْزقُنَ نننا   وقػػػاؿ تعػػػالي :      ٍْ ِف اّْر َوَمنننا ِمنننش َدِفبّننن
(4) َويَنْعَلُم ُمْستَنَقّفاَلا َوُمْس تَنْوَدَعَ ا ُكّ  ِف ِكَتاٍب ّمِبيٍ 

 . 

َِِْمنننُ  رِْزقَنَ نننا اللّنننُ  يَنْفزُقُنَ نننا   وقػػػاؿ تعػػػالي :        ِّ ٍْ وََكنننَّّيش ّمنننش َدِفبّننن
  َوِإيّاُكْم َواُلَو الّسِمُْع اْلَعِلْمُ 

(5). 
: ال تطيؽ جمعو وال تحصيمو، وال تدخر  يقوؿ ابف كثير رحمو اهلل     

ييسػػره (، أي يقػػيض ليػػا رزقيػػا عمػػى ضػػعفيا و اللّنُ  يَنْفزُقُنَ نناشػػيئا لغػػد، )
عمييا، فيبعػث إلػى كػؿ مخمػوؽ مػف الػرزؽ مػا يصػمحو حتػى الػذر فػي 

                                                 

 .ٛ٘االية  – حجسورة ال (ٔ)

 .ٔٔاالية  – جمعةسورة ال (ٕ)

 .ٜٗاالية  – سبأسورة  (ٖ)

 .  ٙ اآلية –سورة ىود  (ٗ)

 .   ٓٙاآلية  –سورة العنكبوت  (٘)
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 (1) قػػػػػػرار األرض، والطيػػػػػػر فػػػػػػي اليػػػػػػػواء، والحيتػػػػػػاف فػػػػػػي المػػػػػػػاء.
      
يقوؿ الجصاص: فيػو إخبػار بػأف رزؽ الجميػع عمػى اهلل تعػالى، و      

واهلل سيسبب ليـ ما ينفقوف عمى األوالد وعمى أنفسيـ، وفيو بيػاف أف 
سػػيرزؽ كػؿ حيػػواف خمقػو مػػا دامػت حياتػػو باقيػة، وأنػػو إنمػػا اهلل تعػالى 

يقطػػع رزقػػو بػػالموت، وبػػيف اهلل تعػػالى ذلػػؾ لػػئال يتعػػدى بعضػػيـ عمػػى 
بعض، وال يتنػاوؿ مػاؿ غيػرهذ إذا كػاف اهلل قػد سػبب لػو مػف الػرزؽ مػا 

    (2)يغنيو عف ماؿ غيره
تييػا الػذي خمػؽ الرحػى يأ  :  فقاؿ  ؟  مف أيف تأكؿ :  قيؿ لبعضيـو     

 . األشداؽ ىو خالؽ األرزاؽ بالطحيف، والذي شدؽ
  ! واهلل أكبػر سػبحاف اهلل  : فقػاؿ  ؟ مػف أيػف تأكػؿ  : وقيؿ ألبػي أسػيد     

  .  ! إف اهلل يرزؽ الكمب أفال يرزؽ أبا أسيد
  : مف عند اهللذ فقيؿ لو  : فقاؿ  ؟ أيف تأكؿ مف  : وقيؿ لحاتـ األصـ     

يا   ! كأف مالو إال السماء  : فقاؿ  ؟ السماء ودراىـ مف اهلل ينزؿ لؾ دنانير
يؤتني رزقي مػف السػماء سػاقو لػي  ىذا األرض لو والسماء لوذ فإف لـ

  : مف األرضذ وأنشد
                                                 

 .   مف سورة العنكبوت ٓٙتفسير ابف كثير _ تفسير اآلية  (ٔ)

 .592/ 3أحكام القرآن للجصاص (ٕ)
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 ازؽ ىذا الخمؽ في العسر واليسرر و  واهلل رازقي وكيؼ أخاؼ الفقر    

  البحر يولمضب في البيداء والحوت ف تكفؿ باألرزاؽ لمخمؽ كميـ     
 

مػػا ُقػػِدَر لفكيػػؾ أف يمضػػغاه ، فالبػػد أف يمضػػغاه ، فكمػػو : وقيلل       

 .(1) ويحؾ بعز وال تأكؿ بذؿ
ومػػػف أبغػػػض األقػػػواؿ التػػػي تحمػػػؿ فػػػي طياتيػػػا الشػػػرؾ والكفػػػر ،      

 رزؽ اليبؿ عمى المجانيف!! وطارت عمي ألسنة العواـ :

  ؟ دلبذا اذلَُّ ٚاٌسشق يف اٌعّبء
َِ } قاؿ تعالى:      َّْر َوِف السَّنَماِء رِْزُقُكنْم َوَمنا تُوَعنُدوَن َ ََننَوَربِّ السَّنَماِء َوا

 . (2) {ِإزَُّ  َلََقٌّ مِّْثَ  َما أَزَُّكْم تََِكُقونَ 
،  ممموكػًا يمعػب ويمػرح فػي زمػف قحػطرأي شػقيؽ البمخػي  ويحكػي أف     

 فقػاؿ أتمعػب والنػاس مجيػدوف ؟؟ : فقػاؿ لػو ، وكاف الناس في ىػـ وكػرب

ولموالي قرية خالصة ويدخؿ لو منيػا كػؿ مػا  الممموؾ : وما عمي مف ذلؾ

                                                 

َّ  } انظر تفسير الجامع ألحكاـ القرآف  تفسير قولو تعالي : (ٔ) َِ ِإ َّْر َوَما ِمش َدِفبٍَّْ ِف ا
مف سورة  ٙاآلية  { َوُمْستَنْوَدَعَ ا ُك ٌّ ِف ِكَتاٍب مدِبيٍ  ُم ُمْستَنَقفَّاَلاَعَل  الّلِ  رِْزقُنَ ا َويَنْعلَ 

 ىود.

 ..   ٖٕ،  ٕٕاآليتاف  –سورة الذاريات  (ٕ)
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لمػواله قريػة فػاطمئف ليػا ومػواله  فقاؿ شقيؽ فػي نفسػو : إف كػاف،  يحتاج
   .ومواله رب العالميف، ييتـ برزقو  أففكيؼ لممؤمف ، مخموؽ فقير

 ِٚٓ األمسبء ادلزعٍمخ ثبٌسشق  ) اٌسشاق ، اٌٛ٘بة ، ادلميذ  (:
مػػا يحفػػظ بػػو حياتػػو سػػواء  حػػي: الػػذى يعطػػى كػػؿ كػػائف  اٌررسشاق  (ٔ

َوَمنا   ، قػاؿ تعػالي: أو بػدوف األسػباب أو ضػد األسػبابباألسباب 
َِ ِإِ َعلَنننننن  اللَّننننننِ  رِْزقُنَ ننننننا َويَنْعلَننننننُم ُمْسننننننتَنَقفَّاَلا  َْر ٍْ ِف اّْ ِمننننننْش َدابَّنننننن

 .(1) َوُمْستَنْوَدَعَ ا ُك ٌّ ِف ِكَتاٍب ُمِبيٍ 

يعطى مف يشاء ، متى شاء ، فى أى وقت شاء ،  الذي:  اٌٛ٘بة  (ٕ

 عمى الوجو الذى يشاء .. بغير حساب .

الػػذى ييػػب العطػػاء دوف عػػوض ويعطػػى النعمػػة بغيػػر  : والوىػػاب    
يَنَ ُب   :سؤاؿ وييب ما شاء لمف شاء مف المواىب بدوف أسباب

 .  (2) ِلَمْش َيَءاُء ِإزَاثاً َويَنَ ُب ِلَمْش َيَءاُء الذدُكورَ 

 .يعطى القوت لكؿ مخموؽ حيث كاف الذي: ادلميذ   (ٖ

                                                 

 .  ٙاآلية  –سورة ىود  (ٔ)

 . ٜٗمف اآلية  -سورة الشورى  (ٕ)
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ونحُف في رحاب ىذه األسػماء الثالثػة نحكػي قصػة واقعيػة : فرغنػا      
بعض الوقت وخرجنا في سبيؿ اهلل عز وجؿ ، في قرية عمػي بعػد عشػر 
كيمػػو متػػر مػػف قريتنػػا تسػػمي الولجػػا التابعػػة لمركػػز كفػػر شػػكر بمحافظػػة 

بيػػاف العصػػر والػػذي لعصػػر بالمسػػجد ، سػػمعنا القميوبيػػة ، وبعػػد صػػالة ا
فػػي القريػػة ،  ركػػز فيػػو المبػػيف عمػػي زيػػارة المسػػمميف ، قمنػػا باالنتشػػار 

، فأخػذني الػدليؿ وذىػب بػي إلػي  لزيارة المسمميف ودعوتيـ إلي اهلل 
ذا بػػي أري رجػػؿ كبيػػر السػػف قػػد تجػػاوز الثمػػانيف مػػف  حديقػػة برتقػػاؿ ، وا 

ة الحشػػائش مػػف األرض ، وقػػاؿ لػػي عمػػره ، يمسػػؾ بفأسػػو ويقػػـو بتنقيػػ
الدليؿ : ىذا أبي ، قمػت : مػا شػاء اهلل ، ثػـ سػممنا عميػو فػرد السػالـ ، 
وتػػرؾ فأسػػو ، ورحػػب بنػػا ثػػـ جمػػس معنػػا ، ثػػـ عرفتػػو بنفسػػي ، وأخػػذُت 
أتكمـ معو كالـ اإليماف في قدرة اهلل وعظمتػو وجزيػؿ نعمػو عمينػا ، فػإذا 

تعممنا لكالـ وأصغيُت لو ) ألننا بو يقوؿ : اسمع يا بني! فأمسكُت عف ا
فػي ىػػذه الػػدعوة المباركػػة: حتػػى يػػزداد اإليمػػاف واليقػػيف، إمػػا نػػتكمـ كػػالـ 

 اإليماف واليقيف، أو نستمع كالـ اإليماف واليقيف( .
 (1) فقاؿ : كاف عندنا فػي ىػذه القريػة رجػؿ صػالح ، قػد بنػي تنػورا     

، فػأخبره النسػاء أف  الحي ، يخبزوف فيو الخبػزوجعمو سبيال لكؿ نساء 

                                                 

 .وىو فرف يخبز فيو الخبز (ٔ)
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فػػي عرصػػة الفػػرف مكػػاف بقػػدر الػػدرىـ إذا وضػػع عميػػو رغيػػؼ العػػيش ال 
، فكانت النساء تبعد الرغيػؼ عػف ذلػؾ  ينضج ذلؾ الموضع مف الرغيؼ

الموضع ، وبعد مرور وقت مف الزمف كسرت تمؾ العرصة ، فقاؿ الرجؿ 
الموضػع  عندما ُأخبػر بكسػرىا : ائتػوني بيػا ، فممػا أتػوه بيػا ، قػاؿ أيػف

الذي إذا وضع عميو الرغيؼ ال ينضج ، فػأروه الموضػع فكسػر مكانػو ، 
 فإذا بو يجد فيو دودة .. فقمت : اهلل أكبر ، اهلل أكبر !

النػار  حفظيػا اهلل عػز وجػؿ فػيانظر إلي قدرة اهلل عز وجػؿ ، كيػؼ     
يمػدىا بالطعػاـ مع أف التنور يمتيُب نارا مف أعمػي ومػف أسػفؿ ، وكيػؼ 

 ب في ذلؾ الموضع ، إنو اهلل ! إنو اهلل . والشرا
َِ ِإِ َعلَن    حيُث قاؿ :اهلل قمت : صدؽ ف     َْر ٍْ ِف اّْ َوَمنا ِمنْش َدابَّن

   (1) اللَِّ  رِْزقُنَ ا َويَنْعَلُم ُمْستَنَقفَّاَلا َوُمْستَنْوَدَعَ ا ُك ٌّ ِف ِكَتاٍب ُمِبيٍ 

 
 ثغٍت اٌسشق ِٕٗ ٚحدٖ : أِس اهلل  

نناِلٍق  اذُْكننُفوا زِْعَمنتَ يَنا أَيندَ نا الَّناُس   :ؿ تعػالىوقػا     َِ اللَّنِ  َعلَنُْْكْم اَلنْ  ِمنْش 
َّ اُلَو ََََّّنَّ تُنْوََُكونَ  َِ إَِلَ  ِإ  َِ َّْر ُف اللَِّ  يَنْفزُُقُكم مَِّش السََّماِء َوا  .  (1)َغْنْ

                                                 

 .  ٙ اآلية –سورة ىود  (ٔ)
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ننَمَواِت َوا  :وقػػاؿ تعػػالى     َِ قُننِ  اللَّننُ  َوِإزَّننا أَْو قُننْ  َمننش يَنننْفزُُقُكم مِّننَش السَّ َّْر
 (ٕ)  ِإيَّاُكْم َلَعَل  اُلًدى أَْو ِف َض ٍل مدِبيٍ 

ننْمَع : وقػػاؿ تعػػالى        َِ أَمَّننش َمْلِننُ  السَّ َّْر ننَماِء َوا قُننْ  َمننش يَنننْفزُُقُكم مِّننَش السَّ
َّْمننَف َواَّْبَصنناَر َوَمننش ُُيْننفُِي اَلَنن َّ ِمننَش اخَِّْننِت َوُُيْننفُِي اخَِّْنن َت ِمننَش اَلَنن ِّ َوَمننش يُننَدبنُِّف ا

َََ  تَنتنَُّقونَ   (ٖ)  َََسَْنُقوُلوَن اللَُّ  ََنُقْ  َأ

َلَقُكنْم ُمَّ َرَزَقُكنْم ُمَّ ُمِْنُتُكْم ُمَّ ُيِْْنُْكْم اَلنْ    : قاؿ تعالىو       َِ اللُّنُ  الَِّذي 
ُسْبَحازَُ  َوتَنَعاََل َعمَّا ُيءفُِكونَ ِمش ُيفََكاِ ُكم مَّش يَنْفَعُ  ِمش َذِلُكم مِّش َيْ ٍء 

 (ٗ) 
َِِْمننُ  رِْزقَنَ ننا اللَّننُ  يَنْفزُقُنَ ننا َوِإيَّنناُكْم و : وقػػاؿ تعػػالى       َّ  ٍْ َكننَّيِّش مِّننش َدابَّنن ََ

َواُلَو السَِّمُْع الَعِلْمُ 
 (٘) 

أنػو ال يممكػػو سػػواه بػػيف بقضػية الػػرزؽ و الخمػػؽ وتحػدى اهلل تعػػالى       
أَمَّنْش اَلنَذا الَّنِذي يَننْفزُُقُكْم ِإْن أَْمَسنَ  رِْزقَنُ  بَن  يَّدنوا ِف ُعتُننو   : فقاؿ جػؿ ذكػره

َوزُنُفورٍ 
 (ٙ)  
َْكننناً ِإّن  :  قػػػاؿ تعػػػاليو       َنننا تَنْعبُنننُدوَن ِمنننش ُدوِن اللّنننِ  أَْوثَازننناً َوَكُْلُقنننوَن ِإ ِإِّ

َِ َمِْلُكننننوَن َلُكنننن ْم رِْزقنننناً ََننننابْنتَنُنواْ ِعَننننَد اللّننننِ  الننننّفْزَق الّننننِذيَش تَنْعبُننننُدوَن ِمننننش ُدوِن اللّننننِ  
 . (7) َواْعُبُدوُ  َواْيُكُفوْا َلُ  إَِلِْْ  تُنْفَجُعونَ 

                                                                                                                                                    

 . ٖآلية سورة فاطر _ ا (ٔ)

 . ٕٓسورة سبأ _ اآلية ( ٕ)
 . ٖٔ –سورة يونس اآلية ( ٖ)
 . ٓٗسورة الرـو _ اآلية ( ٗ)
 .  ٓٙسورة العنكبوت _ اآلية ( ٘)
 . ٕٔسورة الممؾ اآلية ( ٙ)
 . ٚٔاآلية  –سورة العنكبوت  (ٚ)
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 ؼفابتغوا الرزؽ عند اهلل ، ألف تقديـ الظر  ولـ يقؿقاؿ العمماء :           
والحصر ، : كأنو قاؿ : ال تبتغوا الرزؽ إال عند اهلل ُيشعر االختصاص 

. 
د ال بد لو مف رزؽ ، محتاج إلي ذلؾ ، فإذا طمب رزقو مف فالعب     

ف طمب مف مخموؽ ، صار عبدا  اهلل ، صار عبدا هلل فقيرا إليو ، وا 
  لذلؾ المخموؽ فقيرا إليو.

أكػػد اهلل سػػبحانو ىػػذا المبػػدأ، وأقػػر ىػػذه القاعػػدة فػػي كتابػػو، فػػال و      
وال كمفػػة رازؽ سػػواه، كمػػا أنػػو ال خػػالؽ غيػػره، خمػػؽ ورزؽ دوف عنػػاء 

وال مشقة، فمو سألو الخمؽ جمعيػا فأعطػاىـ لػـ يػنقص ذلػؾ مػف ممكػو 
شيًئا، كما قاؿ فػي الحػديث القدسػي الجميػؿ الػذي رواه مسػمـ عػف أبػي 

" فيما يروي عف اهلل تبارؾ وتعػالى أنػو قػاؿ:  عف رسوؿ اهلل  ذر 
يػػا عبػػادي إنػػي حرمػػت الظمػػـ عمػػى نفسػػي، وجعمتػػو بيػػنكـ محرمػػا، فػػال 

، يػػا عبػػادي كمكػػـ ضػػاؿ إال مػػف ىديتػػو فاسػػتيدوني أىػػدكـ، يػػا تظػػالموا
عبػػادي كمكػػـ جػػائع إال مػػف أطعمتػػو فاسػػتطعموني أطعمكػػـ، يػػا عبػػادي 
كمكـ عار إال مف كسوتو فاستكسوني أكسكـ، يا عبػادي إنكػـ تخطئػوف 
بالميػػؿ والنيػػار وأنػػا أغفػػر الػػذنوب جميعػػا فاسػػتغفروني أغفػػر لكػػـ، يػػا 

ي فتضروني ولػف تبمغػوا نفعػي فتنفعػوني، يػا عبادي إنكـ لف تبمغوا ضر 
نسكـ وجػنكـ كػانوا عمػى أتقػى قمػب رجػؿ  عبادي لو أف أولكـ وآخركـ وا 
واحد منكـ ما زاد ذلؾ في ممكي شيئا، يػا عبػادي لػو أف أولكػـ وآخػركـ 
نسكـ وجنكـ كانوا عمى أفجر قمب رجؿ واحد منكـ ما نقػص ذلػؾ مػف  وا 
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نسػكـ وجػنكـ ، آخػركـ ممكي شػيئا، يػا عبػادي لػو أف أولكػـ و  قػاموا ، وا 
مػا ، فأعطيػت كػؿ إنسػاف مػنيـ مسػألتو ، فسػألوني ، في صػعيد واحػد 

نقػػص ذلػػؾ ممػػا عنػػدي إال كمػػا يػػنقص المخػػيط إذا أدخػػؿ البحػػر، يػػا 
: أحصػػييا لكػػـ ثػػـ أوفػػيكـ إياىػػا، فمػػف وجػػد  عبػػادي إنمػػا ىػػي أعمػػالكـ

 "  نفسػوخيرا فميحمد اهلل عز وجؿ، ومػف وجػد غيػر ذلػؾ فػال يمػومف إال
(1). 

لػػو أف أولكػػـ "  وابػػف ماجػػة : والترمػػذيوفػػى روايػػة اإلمػػاـ أحمػػد      
وأخركـ وحيكـ وميتكـ ورطبكـ ويابسكـ اجتمعوا فػى صػعيد واحػد فسػأؿ 
كؿ إنساف منكـ ما بمغت أمنيتو فأعطيت كؿ سائؿ منكـ ما نقػص ذلػؾ 

ا إال كمػا لػو أف أحػدكـ مػر بػالبحر فغمػس فيػو إبػرة ثػـ رفعيػ ممكػيمف 
 أمريكالـ إنما  وعذابيكالـ  عطائيأريد  جواد ماجد أفعؿ ما بأنيذلؾ 
 إذا أردت أف أقوؿ لو كف فيكوف  " لشيء

(2) . 
فبػػيف أف جميػػع الخالئػػؽ إذا سػػألوا وىػػـ فػػي مكػػاف واحػػد، وزمػػاف      

واحد، فػأعطى كػؿ إنسػاف مػنيـ مسػألتو لػـ ينقصػو ذلػؾ ممػا عنػده إال 
 ة، إذا غمس في البحر.، وىي اإلبر  كما ينقص المخيط

جمػػس رجػػالف أعميػػاف عمػػى طريػػؽ أـ جعفػػر زبيػػدة  وويحكػػي أنػػ     
أحػػدىما يقػػوؿ: الميػػـ ارزقنػػي مػػف  فكػػاف..العباسػػية لمعرفتيمػػا بكرميػػا

 ..جعفػػر وكػػاف اآلخػػر يقػػوؿ: الميػػـ ارزقنػػي مػػف فضػػؿ أـ..  فضػػمؾ

                                                 

 ٜالصالحيف _ باب المجاىدة ص  رياض (ٔ)
 . ٕٚٚ/  ٕ –بة ب االستغفار والتو با –مشكاة المصابيح  (ٕ)
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فكانػػت ترسػػؿ لمػػف طمػػب  ، وكانػػت أـ جعفػػر تعمػػـ ذلػػؾ منيمػػا وتسػػمع
ولمف طمب فضميا دجاجة مشوية فػي جوفيػا عشػرة  درىميف، فضؿ اهلل

الدجاجة يبيع دجاجتو لصاحب الدرىميف، بدرىميف  وكاف صاحب.دنانير
، وىو ال يعمػـ مػا فػي جوفيػا مػف وأقػاـ عمػى ذلػؾ عشػرة .دنػانير كؿ يـو

 عمييمػػػػػػػػػا، ثػػػػػػػػػـ أقبمػػػػػػػػػت أـ جعفػػػػػػػػػر أيػػػػػػػػػاـ متواليػػػػػػػػػة،

 قالػت مائػة ىػو؟ ومػا قػاؿ: أمػا أغنػاؾ فضػمنا ؟ :وقالت لطالب فضػميا

، بػػؿ دجاجػػة كنػػت أبيعيػػا لصػػاحبي  ال : قػػاؿ دينػػار فػػي عشػػرة أيػػاـ،
طمػػب مػػف فضػػمنا فحرمػػو اهلل، وذاؾ طمػػب مػػف  فقالػػت: ىػػذا .بػػدرىميف

 .فضؿ اهلل فأعطاه اهلل وأغناه
 

 ٚحدٖ : ثعجبدرٗ ٌٚرا أِس اهلل 

 . (1) ْيُكُفوْا َلُ  إَِلِْْ  تُنْفَجُعونَ ََابْنتَنُنواْ ِعََد الّلِ  الّفْزَق َواْعُبُدوُ  َوا  فقاؿ :     
َِ يُْكَعمُ  ألنو ىو المطعـ  : قاؿ تعالي :   .   (2) َواُلَو يُْكِعُم َو

ََِمَش الّلِ    وىو المنعـ : قاؿ تعالي :  ٍْ َوَما ِبُكم ّمش زّنْعَم
(3) . 

 .  (4) ُكّ  ّمْش ِعَِد الّل ِ   وىو الموجد : قاؿ تعالي :

ؽ لمعبػػػادة ألنػػػو تعػػػالي المػػػنعـ بكػػػؿ الػػػنعـ أصػػػوليا فيػػػو المسػػػتح
                                                 

 . ٚٔاآلية  –سورة العنكبوت  (ٔ)
 . ٗٔاآلية  –سورة األنعاـ  (ٕ)

 . ٖ٘اآلية  –سورة النحؿ  (ٖ)

 .ٛٚاآلية  –سورة النساء  (ٗ)
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وفروعيا ، فغاية اإلنعاـ صادرة منػو تعػالي ، والعبػادة غايػة التعظػيـ ، 
 وغاية التعظيـ ال تميؽ إال لمف صدرت منو غاية اإلنعاـ .

 ازرجبط اٌسشق مبؽيئزٗ ٚحىّزٗ : 
ُُ الّلُ  َلِكٌْ  بِِعَباِدِ  يَنْفُزُق   قاؿ اهلل تعالي :      ُِي  َمش َيَءآُء َواُلَو اْلَقِوّي اْلَع


(1)   
ُُ الّفْزَق ِلَمْش َيَءآُء َويَنَقِدُر َوََفُِحوْا بِاَْلََْاِة  : قاؿ اهلل تعاليو       الّلُ  يَنْبُس

فَِة ِإِّ َمَتاعٌ  ِِ َِ    (2) الّدزْنَْا َوَما اَْلََْاُة الّدزْنَْا ِف ا
َََما َوالّلُ  ََ   قاؿ اهلل تعالي :و       َُْكْم َعَلَ  بَنْعٍض ِف اْلّفْزِق  َّْ  بَنْع

ِْ الّلِ   ُّْلوْا ِبَفِفّدي رِْزِقِ ْم َعَلَ  َما َمَلَكْت أَْمَازُنُ ْم ََنُ ْم َِِْ  َسَوِفٌء أَََِبَِْعَم َُ اّلِذيَش 
َ   ََيَْحُدون

(3) .    

                                                 

 . ٜٔاآلية  –سورة الشوري  (ٔ)
 .  ٕٙاآلية  –سورة الرعد  (ٕ)
 .ٔٚاآلية  –سورة النحؿ  (ٖ)
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ِِ َولَ  َِك  َوَلْو َبَسَط الّلُو الّرْزَق ِلِعَباِدِه لَبَ َغوْ  وقاؿ تعالي :      ْا ِف   ارْر
يُ نَ ّزُل ِبَقَدٍر ّما َيَشآُء ِإنُّو ِبِعَباِدِه َخِبيُر َبِصير  

 (1). 
: أي لطمبػػوا المنزلػػة فػػوؽ المنزلػػة ، المركػػب  فعػػف ابػػف مسػػعود     

 فوؽ المركب ، والمسكف فوؽ المسكف ..  . 
يقػوؿ اهلل  وفي الحديث القدسي عػف أنػس بػف مالػؾ عػف النبػي     
  : ف بسػػػطت لػػػو ) إف مػػػف عبػػػادي ال ُيصػػػمح إيمانػػػو إال الفقػػػر ، وا 

ف مف عبادي ال ُيصمح إيمانو ، إال الغنػي ، ولػو  أفسد عميو ذلؾ . . وا 
ف مف عبادي ال ُيصمح إيمانو ، إال الصػحة ،  أفقرتو ألفسده ذلؾ . . وا 
ف مف عبادي مف يطمب بابػا مػف العبػادة  ولو أسقمتو ألفسده ذلؾ .. وا 

نو لكػي ال يدخمػو العجػب .. إنػي ُأدبػر أمػر عبػادي بعممػي بمػا فأكفو ع
 .  (2)" رواه الطبراني في قموبيـ إني عميـ خبير

: يا أميػر  قاؿ قتادة : ُذكر لنا أف رجال ، قاؿ لعمر بف الخطاب     
ـْ ، ثـ قػرأ  المؤمنيف قحط الناس ، وقنط الناس ، فقاؿ عمر  : ُمِطْرُت

 :  َ ُو َوُى َو اْل َوِلّ  َوُىَو اّلِذي يُ ن َُ ََ ّزُل اْلَغْيَث ِم  بَ ْعِد َم ا  َ َنُُ وْا َويَنُش ُر رَْح
يدُ  َِ أي ىو المتصرؼ لخمقو بمػا يػنفعيـ فػي دنيػاىـ وأخػراىـ   (3) اْلَخ

                                                 

 . ٕٚاآلية  –سورة الشوري  (ٔ)
 ة .االتحافات السنية في األحاديث القدسيكتاب  (ٕ)
 .  ٕٛاآلية  –سورة الشوري  (ٖ)
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   (1) ، وىو المحمود العاقبة في جميع ما يقدره ويفعمو .
 

 :ال رمزضٝ وثسح اٌسشق  اٌععيثسح و
دنياىـ ليال ونيارا وما ازدادوا إال  فييجتيدوف ما نرى أناس  فكثيراً     

 حاجة وفاقة .
 ٛز اٌعمً ٚؼدح اٌروبء ال رمزضٝ وثسح اٌسشق :فٚ

 .(ٕ): مف زيد في عقمو ، نقص في رزقوقاؿ سفياف بف عيينو     

 ولذا قيؿ :     
 مف جيميف البيائـ ليمكف إذاً         لو أف األرزاؽ تأتى عمى الحجى 

 بخيػويس ويحـر كي رغداً       والناس يأتى رزقكـ عاجز فى  
 

 لٛح اٌجدْ ٌيعذ ظججب ٌىثسح اٌسشق :
 ::ٌرا ليً ٌرا ليً 

                                                 

  ٕٛٚ/ٖتفسير سورة الشورى  –مختصر تفسير ابف كثير  (ٔ)
 
 

  ٖٛٗٓ/٘تاريخ اإلسالـ لمذىبي  (ٕ)
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 ىييات أنت بباطؿ مشغػػػوؿ يا طالب الرزؽ الينى بقػوة  

 لفالا يؼجرعت األسود بقوة 
 

 ورعى الذباب الشيد وىو ضعيؼ
 

 وقيؿ :

 

 

 ال حيٍخ يف اٌسشق :
قيؿ : مكتوب عمي ساؽ العرش ال حيمة في الرزؽ وال شفاعة      

 في الموت .
 . وجاء في أثر : ألرزقف مف ال حيمة لو حتى يتحير أىؿ الحيؿ     

  ٚليً :ٚليً :          

 ويصرؼ الرزؽ عف ذي الحيمة الداىي حيمتوقد يرزؽ المرء ال مف حسف 
 

 

 

 ت في البحرفقد رزؽ الطير والحو  فكيؼ تخاؼ الفقر واهلل رازؽ

 ما أكؿ العصفور شيئًا مع النسر ومف ظف أف الرزؽ يأتي بقوة

        

 و ال اإلمام الشافع  :
ًَ   بنجوـ        لوجدَتني  الغنى  بالحيؿ  أف  لو  تعمُّقي   السماء   أفالِؾ

 تفرؽِ     أي   مفترقاف   ضداف        لكفَّ مف ُرزؽ الحجا ُحـر الغنى
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 : ي اٌمعُ اٌرٔٛة رصيً إٌعُ ٚرجد
َِ  يٍ   ؿ تعػػالى : قػػا      َْ آيَ     َنَنَُ  اِن َ     َي َلَق  ْد َا  اَن ِلَس  َبٍ  ِف    َمْس  َكِنِ 

َْ َواْش    ُكُروا لَ    ُو بَ ْل    َد    َيمبَ       َوَر   َ ُ     ور   اٍل ُالُ    وا ِم      رمْزِق رَبمُك     ََ  *َوِش    
َْ َسْيَل الَعرِِم َوَبَدْلَناُىَ ِبَجَنَُ ْي ِ  َْ َنَنَُ ْيِ  َذَواَتْ  ُأُا ٍل فََ ْ َرُضوا فََ ْرَسْلَنا َ َلْيِ 

َْ   ٍط َوأٍَْ   ٍل َوَش   ْ ٍء مم     ِس   ْدٍر َ ِلي   لٍ  ََ   ا َاَ    ُروا َوَى   ْل *  َخ َذلِ   َج َنَزيْ نَ   اُىَ ِب
َْ َوبَ   ْيَ  اْلُق  َر  الَُِ    بَارَْانَ  ا ِفيَ   ا  ُ   ر    *ُنَج  اِزي ِإَ  اْلَكُ   وَر  َوَنَعْلنَ  ا بَ ي ْ  نَ ُ 

َر ِس  يُروا ِفيَ   ا لَيَ  اِلَ  َوأَيَام   ا آِمنِ  يَ  َو َ  َدْرنَا ِفيَ   ا الَس   ظَ  اِىَر    فَ َق  اُلوا رَبَ نَ  ا  *ي ْ
 َْ َْ َفَجَعْلنَ   اُى َُ   وا أَنُ َس   ُ  َْ ُا   َل  بَاِ    ْد بَ    ْيَ  َأْس   َ ارِنَا َوظََل نَ   اُى َأَحاِدي   َث َوَمَز  ْ

َزٍق ِإَن ِف  َذِلَج ََليَاٍت لمُكلم َصَبارٍ  ََ  (ٔ) {َشُكوٍر  ُم

 مموؾ اليمف وأىميا، وكانوا في نعمة وغبطة في بالدىـ كانت سبأ     

وعيشيـ، واتساع أرزاقيـ وزروعيـ وثمارىـ، وبعث الّمو تبارؾ وتعالى 
تأمرىـ أف يأكموا مف رزقو ويشكروه بتوحيده وعبادتو،  إلييـ الرسؿ

تعالى، ثـ أعرضوا عما أمروا بو، فعوقبوا  فكانوا كذلؾ ما شاء الّمو
 .لتفرؽ في البالد بإرساؿ السيؿ وا

                                                 

 . ٜٔ : ٘ٔ ات مفاآلي –( سورة سبأ ٔ)
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وتجتمع  وكاف مف أمر السد أنو كاف الماء يأتييـ مف بيف جبميف،     
إليو أيضًا سيوؿ أمطارىـ وأوديتيـ، فعمد مموكيـ األقادـ، فبنوا بينيما 

عظيمًا محكمًا، حتى ارتفع الماء، وحكـ عمى حافات ذينؾ  سداً 
ما يكوف مف واستغموا الثمار في غاية  الجبميف، فغرسوا األشجار،

المرأة كانت تمشي  الكثرة والحسف، كما ذكر غير واحد مف السمؼ، أف
 وىو الذي تخترؼ فيو -تحت األشجار وعمى رأسيا مكتؿ أو زنبيؿ 

فيتساقط مف األشجار في ذلؾ ما يممؤه، مف غير أف يحتاج  -الثمار 
لكثرتو ونضجو واستوائو، وكاف ىذا السد بمأرب  إلى كمفة وال قطاؼ،

ويعرؼ ىذا السد بسد مأرب  رب بمدة بينيا وبيف اليمف ثالث مراحؿمأ
البراغيث  ويذكر أنو لـ يكف ببمدىـ شيء مف الذباب وال البعوض وال  . 

وال شيء مف اليواـ، وذلؾ العتداؿ اليواء وصحة المزاج، وعناية الّمو 
َبٍّ ِف َلَقْد َكاَن ِلسَ   }   : ليوحدوه ويعبدوه، كما قاؿ تبارؾ وتعالى بيـ

 ٌْ أي   { َجََّتاِن َعش مٍَِي َوِِشَاٍل   } فسرىا بقولو عزَّ وجؿَّ  ثـ  { َمْسَكَِِ ْم ِفَي
ُكُلوا ِمش رِّْزِق رَبُِّكْم َواْيُكُفوا َلُ    } بيف ذلؾ،  مف ناحيتي الجبميف والبمدة

ٌْ َوَربٌّ َغُفوٌر  لتوحيد، وقولو ررتـ عمى اماست أي غفور لكـ إف  { بَنْلَدٌة طَِّب
وشكره عمى ما أنعـ بو  أي عف توحيد الّمو وعبادتو  { َََّْعَفُضوا  }   : تعالى

 عمييـ، وعدلوا إلى عبادة الشمس مف دوف الّمو كما قاؿ اليدىد
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ُِِ  ََنَقالَ  }   : لسميماف عميو الصالة والسالـ ُْ بِِ  َوِجْتُتَ  َأَحكُت ِبَا َلَْ 
 ِإِّنِّ َوَجدتد اْمفَأًَة ََتِْلُكُ ْم َوأُوتَِْْت ِمش ُك ِّ َيْ ٍء َوََلَا َِمش َسَبٍإ بَََِبٍإ يَِقٍي 

ُدوِن اللَِّ  َوَزيََّش ََلُُم  َوَجدتندَ ا َوقَنْوَمَ ا َيْسُجُدوَن لِلءَّْمِس ِمش ََعْفٌش َعِ ٌْم 
ْْكَاُن أَْعَماََلُْم ََ  اُلْم َعِش السَِّبْ ِ الءَّ أََِّ َيْسُجُدوا لِلَِّ   َََنُ ْم َِ يَنْ َتُدوَن  َصدَّ
َِ َويَنْعَلُم َما ُكُْفوَن َوَما تُنْعِلَُوَن  الَِّذي ُُيْفُِي اْلَْْبءَ  َْر  اللَّ ُ  َِف السََّماَواِت َواّْ

  (ٔ){َِ إَِلَ  ِإَِّ اُلَو َربد اْلَعْفِش اْلَعِ ِْم 

عزَّ وجؿَّ إلييـ اثني عشر ألؼ نبي والّمو  أرسؿ الّمو  : سديقاؿ ال      
   . أعمـ

المياه،  المراد بالعـر  { َََّْرَسْلََا َعَلِْْ ْم َسَْْ  الَعفِِم   }   : وقولو تعالى    
الماء الغزير، وذكر غير واحد منيـ ابف عباس   : الوادي، وقيؿ  : وقيؿ

وجؿَّ لما أراد عقوبتيـ بإرساؿ العـر أف الّمو عزَّ   : والضحاؾ وقتادة
دابة مف األرض، يقاؿ ليا الجرذ، نقبتو،  عمييـ بعث عمى السد

يديو مف األبنية  وانساب الماء في أسفؿ الوادي، وخرب ما بيف
واألشجار وغير ذلؾ، ونضب الماء عف األشجار التي في الجبميف عف 

المثمرة األنيقة  فيبست وتحطمت، وتبدلت تمؾ األشجار  . وشماؿ يميف

                                                 

 . ٕٙ:  ٖٕسورة النمؿ _ اآليات مف  ( ٔ
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ْلََااُلم ِِبََّتَنِْْ ْم َجَّتَنْيِ َذَواََتْ ُأُكٍ    }   : وتعالى النضرة، كما قاؿ تبارؾ َوبَدَّ
ٍُ َوأَْثٍ   األراؾ وأكمة البربر وأثؿ ىو  ىو  : قاؿ ابف عباس ومجاىد  {ََخْ

ىو الثمر والّمو   : ىو شجر يشبو الطرفاء، وقيؿ  : الطرفاء، وقاؿ غيره
 لما كاف أجود ىذه األشجار  {  َوَيْ ٍء مِّش ِسْدٍر قَِلْ ٍ   }   : مـ، وقولوأع

فيذا الذي صار   { َوَيْ ٍء مِّش ِسْدٍر قَِلْ ٍ   } المبدؿ بيا ىو السدر، قاؿ 
إليو، بعد الثمار النضيجة والمناظر الحسنة والظالؿ  أمر تينؾ الجنتيف

ألراؾ والطرفاء والسدر ذي إلى شجر ا العميقة واألنيار الجارية تبدلت
وشركيـ بالّمو  الشوؾ الكثير والثمر القميؿ، وذلؾ بسبب كفرىـ

َذِلَ   }   : وتكذيبيـ الحؽ وعدوليـ عنو إلى الباطؿ، وليذا قاؿ تعالى
أي عاقبناىـ بكفرىـ، قاؿ   { َجَُيْنََااُلم ِبَا َكَفُفوا َواَلْ  ُِمَازِي ِإَِّ اْلَكُفور

صدؽ الّمو   : وقاؿ الحسف البصري  . إال الكفور يعاقب وال  : مجاىد
 الكفور، وقاؿ ابف أبي حاتـ عف ابف العظيـ ال يعاقب بمثؿ فعمو إال

جزاء المعصية   : خيرة وكاف مف أصحاب عمي رضي الّمو عنو قاؿ
 وما  : الوىف في العبادة، والضيؽ في المعيشة، والتعسر في المذة، قيؿ

ال يصادؼ لذة حالؿ إال جاءه مف ينغصو   : قاؿ  ؟  التعسر في المذة
  .  " أبي حاتـ ذكره ابف  " إياىا 
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ََنُ ْم َوبَنْيَ اْلُقَفى الَِِّت بَارَْكََا ََِْ ا قُنًفى :  قاؿ تعالي      َوَجَعْلََا بَنْنْ
َف ِسريُوا ََِْ ا لََْاِلَ َوأَيَّاًما ِفِمََِي  ظَااِلَفةً  ْرزَا ََِْ ا السَّْنْ اُلوا َربنَََّا ََنقَ  *َوَقدَّ

َأَحاِديَث َوَمَُّقْنََااُلْم ُك َّ  بَاِعْد بَنْيَ َأْسَفارِزَا َوظََلُموا أَزُفَسُ ْم َََجَعْلََااُلمْ 
   (1) { َيُكوٍر  ُُمٍََُّق ِإنَّ ِف َذِلَ  ََليَاٍت لُِّك ِّ َصبَّارٍ 

يذكر تعالى ما كانوا فيو مف النعمة والغبطة والعيش اليني      
البالد الرخية، واألماكف اآلمنة والقرى المتواصمة المتقاربة و  الرغيد،

أشجارىا وزروعيا وثمارىا، بحيث أف  بعضيا مف بعض، مع كثرة
نزؿ وجد ماء وثمرًا،  مسافرىـ ال يحتاج إلى حمؿ زاد وال ماء، بؿ حيث

 ويقبؿ في قرية ويبيت في أخرى بمقدار ما يحتاجوف إليو في سيرىـ،

ََنُ ْم َوبَنْيَ اْلُقَفى الَِِّت بَارَْكََا ََِْ ا  }   : وليذا قاؿ تعالى قاؿ وىب   { َوَجَعْلََا بَنْنْ
ىي قرى الشاـ،   : ىي قرى بصنعاء، وقاؿ مجاىد والحسف  : منبو بف

يسيروف مف اليمف إلى الشاـ في قرى ظاىرة  يعنوف أنيـ كانوا
مقدس، باركنا فييا بيت ال القرى التي  : متواصمة، وقاؿ ابف عباس

أي بينة   {  قُنًفى ظَااِلفَةً   } ىي قرى عربية بيف المدينة والشاـ   : وعنو
واضحة يعرفيا المسافروف، يقيموف في واحدة ويبيتوف في أخرى، 

                                                 

 . ٜٔ ، ٛٔتاف اآلي –( سورة سبأ ٔ)
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َف   }   : تعالى وليذا قاؿ ْرزَا ََِْ ا السَّْنْ أي جعمنا بحسب ما يحتاج   { َوَقدَّ
أي األمف الحاصؿ   {  َوأَيَّاًما ِفِمََِي ِسريُوا ََِْ ا لََْاِلَ   } المسافروف إليو، 

ََنَقاُلوا َربنَََّا بَاِعْد بَنْيَ َأْسَفارِزَا َوظََلُموا أَزُفَسُ ْم   }  ليـ في سيرىـ لياًل ونيارًا،
وأحبوا مفاوز وميامو، يحتاجوف في  وذلؾ أنيـ بطروا ىذه النعمة،  { 

طمب بنو إسرائيؿ  ماقطعيا إلى الزاد والرواحؿ والسير في المخاوؼ، ك
َوِإْذ قُنْلُتْم يَا ُموَس    مف موسى أف يخرج الّمو ليـ مما تنبت األرض

َُ ِمش  َلش زَّْصِبَ َعَلَ  َطَعاٍم َواِحٍد ََادُْع لَََا َربَّ َ  َّْر ُُيْفِْي لَََا ُمَّا تَُِبُت ا
 أََتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي اُلَو أَْدَّنَ َوَعَدِسَ ا َوَبَصِلَ ا َقاَل  بَنْقِلَ ا َوِقثَّآِ َ ا َوَُوِمَ ا

ٌف ااْلِبكُوْا ِمْصفًا ََِإنَّ َلُكم مَّا َسَّْلُتمْ  ْنْ َِ ُْ  بِالَِّذي اُلَو  لَّ َوُضفَِبْت َعَلِْْ ُم الذِّ
ٍَْب مِّشَ  ُْ َوبَآُؤْوْا ِبَن اللَِّ  َذِلَ  بَِّزنَُّ ْم َكازُوْا َيْكُفُفوَن ِبآيَاِت اللَِّ   َواْلَمْسَكََ

مع أنيـ    ، (1){ الََِّبَِّْي ِبَنرْيِ اَلَْقِّ َذِلَ  ِبَا َعَصوْا وََّكازُوْا يَنْعَتُدونَ  تُنُلونَ َويَنقْ 
يشتيوف مف مآكؿ ومشارب  كانوا في عيش رغيد، في َمفَّ وسموى وما

ًْ  َوَضَفَب الّلُ  َمَث ً  }   : ومالبس مرتفعة، قاؿ تعالى ًْ َكاَزْت ِفِمََ قَنْفَي
ّْتَِْ ا رِْزقُنَ ا َرَغًدا مدْكَمِتًََّْ  مِّش ُك ِّ َمَكاٍن َََكَفَفْت بَِّزْنُعِم الّلِ  ََََّذاقَنَ ا الّلُ   َي
 ، وقاؿ تعالى في حؽ ىؤالء (2){ ايُْوِع َواْْلَْوِف ِبَا َكازُواْ َيْصََنُعوَن  لَِباسَ 

                                                 

 .  ٔٙمف  سورة البقرة _ اآلية ( ٔ)
 .  ٕٔٔمف  حؿ _ اآليةسورة الن ( ٕ)
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  } أي بكفرىـ،   { ْم ََنَقاُلوا َربنَََّا بَاِعْد بَنْيَ َأْسَفارِزَا َوظََلُموا أَزُفَس ُ   } 
أي جعمناىـ حديثًا لمناس،   {  َأَحاِديَث َوَمَُّقْنََااُلْم ُك َّ ُُمََُّقٍ  َََجَعْلََااُلمْ 

مكر الّمو بيـ وفرؽ شمميـ بعد  وسمرًا يتحدثوف بو مف خبرىـ، وكيؼ
ىينا وىينا، وليذا  االجتماع واأللفة والعيش الينيء تفرقوا في البالد

 تفرقوا أيدي سبأ، وأيادي سبأ،  : قـو إذا تفرقواتقوؿ العرب في ال

أما غساف فمحقوا بعماف فمزقيـ الّمو   : وتفرقوا شذر مذر، قاؿ الشعبي
بالشاـ، وأما األنصار فمحقوا بيثرب، وأما خزاعة فمحقوا  كؿ ممزؽ

رواه ابف أبي  " بعماف فمزقيـ الّمو كؿ ممزؽ  بتيامة، وأما األزد فمحقوا
   .  " ر عف الشعبيحاتـ وابف جري

أي إف في   {  َيُكور ِإنَّ ِف َذِلَ  ََليَاٍت لُِّك ِّ َصبَّارٍ   }   : وقولو تعالى     
الذي حؿ بيؤالء مف النقمة والعذاب، وتبديؿ النعمة وتحويؿ  ىذا

ارتكبوه مف الكفر واآلثاـ، لعبرة لكؿ صبار عمى  العافية عقوبة عمى ما
  . (ٔ)المصائب، شكور عمى النعـ

 ِٚٓ األحبديث :

                                                 

 .البداية والنياية البف كثير ( ٔ)
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" وال يرد القدر إال   قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل  عف ثوباف      
ف الرجؿ  ليحـر الرزؽ بالذنب الدعاء ، وال يزيد فى العمر إال البر ، وا 

 (.ٔ)رواه ابف ماجة واإلماـ أحمد فى المسند( ) " يصيبو

ذنب " إن العبد لي:  قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل  وعف ابف مسعود     
 (.2) أخرجو ابف أبى حاتـ له "ئ ه الذنب فيحرم به رزقا قد

                                                 

 .  ٖٛٚٔ/  ٖ –باب البر والصمة  –( مشكاة المصابيح ٔ)
 . ٖٙ٘/ٖ –( مختصر تفسير ابف كثير ٕ)
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إف لمحسػنة ضػياءًا فػى وعف ابف عبػاس رضػى اهلل عنيمػا قػاؿ :      
الوجو ، ونورًا فى القمب ، وسعة فى الرزؽ ، وقوة فى البدف ، ومحبػة 
ف لمسيئة سػوادًا فػى الوجػو ، وظممػة فػى القمػب ،  فى قموب الخمؽ ، وا 

 بدف ، ونقصًا فى الرزؽ ، وبغضًا فى قموب الخمؽ . ووىنًا فى ال

 وثسح اٌسشق ٌيط دٌيال عٍٝ حمجخ اهلل  : 
ََ   َيْكُ  ُر  َولَ ْو  َأن َيُك وَن النَ اسُ  قاؿ تعػالي :      ُأَم    َواِح َد   َلَجَعْلنَ ا ِل

َ  ا َي ْ  َْ ُس ُق ا  مم   ِفَة ٍ  َوَمَع ارَِج َ َلي ْ ِ  لِبُ ُيوتِِ  ََ َْ أَبْ َواب ا  بِالَرْح َ ُروَن*َولِبُ يُ وتِِ 
نْ َيا  ََ   ا َمَُ   اُ  الَخيَ   اِ  ال   دم َ    ا يَ َُِك*ُ   وَن * َوزُْخُرف   ا  َوِإن ُا   لم َذلِ   َج َل َوُس   ُررا  َ َلي ْ

َُِقي َ  َُ  . (ٔ) {َواَلِخَرُ  ِ نَد رَبمَج ِلْل
َِ دمُىَ بِ  ِو ِم    َم  اٍل وَ وقػػد قػػاؿ ربنػػا: }      ََ  ا ُن بَنِ  يَ  * ُنَس  ارُِ  أََيْخَس  ُبوَن أََن

َراِت َبل  َ َيْشُعُرونَ  َْ ِف  الَخي ْ  . (ٕ){ َلُ 
ُو فَ يَ ُق وُل  قاؿ تعالى : و       ََ فََ َما اإلنسان إذا َما ابْ َُالُه رَبمُو فََ ْاَرَمُوَ نَ َع

 رَبم          َأْا        َرَمِ  ا َوَأَم        ا إذا َم        ا ابْ         َُالُه فَ َق        َدَر َ َلْي        ِو ِرْز َ        ُو فَ يَ ُق        وُل 
 . (ٖ){ بم  َأَىاَنِ  رَ 

                                                 

 .  ٖ٘ سورة الزخرؼ _ اآلية ( ٔ)
 .  ٙ٘ ، ٘٘سورة المؤمنوف _ اآليتاف  ( ٕ)
 .ٙٔ،  ٘ٔاآليتاف  –سورة الفجر  ( ٖ)
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ليس كؿ مف أعطيتو فقد أكرمتو وليس كػؿ مػف منعتػو فقػد أىنتػو      
سيد ولد آدـ عميو السالـ يناـ عمى الحصير  فيذا سيدنا رسوؿ اهلل 

فقمنػا : يػا رسػوؿ اهلل  فيقػوؿ ابػف مسػعود فقاـ وقد أثر فػى جنبػو ، 
ا فػػى الػػدنيا إال لى ولمػػدنيا ؟ ومػػا أنػػامػػلػػو اتخػػذنا لػػؾ وطػػاء فقػػاؿ : " 

 . (ٔ)رواه الترمذى  كراكب استظؿ تحت شجرة ثـ راح وتركيا "
قػػاؿ :  قػػاؿ : حػػدثنى عمػػر ابػػف الخطػػاب  وعػػف ابػػف عبػػاس      

وىػػو عمػػى حصػػير ، قػػاؿ : فجمسػػنا فػػإذا   دخمػػت عمػػى رسػػوؿ اهلل 
ذا أنػا  ذا الحصػير قػد أثػر فػى جنبػو ، وا  عميو إزاره ولػيس عميػو غيػره وا 

ذا ٕعير نحػػو الصػػاع ، وقػػرظ)بقبضػػة مػػف شػػ ( فػػى ناحيػػة الغرفػػة ، وا 
" !  مػا يبكيػؾ ؟ يػا ابػف الخطػاب: " معمؽ فابتدرت عيناى فقػاؿ  بإرىا

ال أبكى وىذا الحصير قػد أثػر فػى جنبػؾ ،  ليفقاؿ : يا نبى اهلل : وما 
وىذه خزانتؾ ال أرى فييا إال ما أرى ، وذلػؾ كسػرى وقيصػر فػى الثمػار 

يا ابف الخطػاب  " ى اهلل وصفوتو وىذه خزانتؾ قاؿ :واألنيار ، وأنت نب
 رواه أحمد  أما ترضى أف تكوف لنا اآلخرة وليـ الدنيا "

فقمت أنت نبػى اهلل وصػفوتو وكسػرى وقيصػر  وفى رواية الحاكـ :     

                                                 

( رياض الصالحيف باب فضػؿ الزىػد فػى الػدنيا والحػث عمػى التقمػؿ فييػا وفضػؿ ٔ)
 . ٖٕٓصػ  –الفقر 

 ( ورؽ المسمـ يدبغ بو .ٕ)
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أولئػؾ عجمػت ليػـ " : الديباج والحريػر! فقػاؿ  شعمى سرر الذىب وفر 
نػػػػػا قػػػػػو اوشػػػػػيكة  طيبػػػػػاتيـ وىػػػػػى  ـ أخػػػػػرت لنػػػػػا طيباتنػػػػػاالنقطػػػػػاع وا 

 . (ٔ) " فى آخرتنا
، ادع   فػى روايػة البخػػارى ومسػمـ : .. قمػػت : يػا رسػػوؿ اهلل و      

اهلل فميوسػػع عمػػى أمتػػؾ ، فػػإف فػػارس والػػرـو قػػد وسػػع عمػػييـ وىػػـ ال 
" أو فػػى ىػػذا أنػػت يػػا ابػػف الخطػػاب : أولئػػؾ قػػـو يعبػػدوف اهلل ، فقػػاؿ : 

أمػا ترضػى أف  ": . وفػى روايػة. عجمت ليـ طيبػاتيـ فػى الحيػاة الػدنيا
 . (ٕ)متفؽ عميو تكوف ليـ الدنيا ولنا اآلخرة " 

يػػربط عمػػى بطنػػو الحجػػر والحجػػريف مػػف شػػدة الجػػوع ،   وكػػاف     
 "  الميـ اجعؿ رزؽ آؿ محمد قوتايقوؿ فى دعائو : "  وكاف 
 . (ٖ)) متفؽ عميو (  كفافاً  : وفى رواية     
فقمػػت : ال يجعػؿ لػى بطحػاء مكػة ذىبػًا عػرض عمػىَّ ربػى لوقػاؿ "      

يػػارب : اشػػبع يومػػا ، وأجػػوع يومػػا فػػإذا جعػػت تضػػرعت إليػػو وذكرتػػؾ ، 
ذا شبعت حمدتؾ وشكرتؾ  . (ٗ)" رواه أحمد والترمذى "  وا 

                                                 

 . ٕٗ٘/ٕ - ( حياة الصحابة باب زىد النبى ٔ)
 -  ( مشػػػكاة المصػػػابيح بػػػاب فضػػػؿ الفقػػػراء ومػػػا كػػػاف مػػػف لػػػبس النبػػػى ٕ)
ٖ/ٖٔٗٗ  
 .  ٜٕٗٔ/  ٖ –باب الرقاؽ  –( المرجع السابؽ ٖ)
 . ٖٖٗٔ/ٖ -( مشكاة المصابيح باب الرقاؽ ٗ)
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ارض بكسػػرة خبػػز : يػػا موسػػى :  إلػػى موسػػى  وأوحػػى اهلل      
مػف شػعير تسػد بيػػا جوعتػؾ ، وخرقػة تػوارى بيػػا عورتػؾ واصػبر عمػػى 
نا إليو راجعػوف عقوبػة  ذا رأيت الدنيا مقبمة فقؿ إنا هلل وا  المصيبات ، وا 
ذا رأيػػت الػػدنيا مػػدبرة والفقػػر مقػػبال فقػػؿ مرحبػػا  عجمػػت فػػى الػػدنيا ، وا 

 .(  ٔ) . رواه الديممي عف ابي الدرداءبشعار الصالحيف 
عمػػى  لوسػػعيا اهلل  فمػػو كانػػت الػػدنيا دلػػياًل عمػػى محبػػة اهلل      

 سمو . أنبيائو ور 

 اٌعغبءاد
 عغبء اٌسثٛثيخ : 

وفػتح ليػـ بػاب ، فكػذلؾ ىػو رازقيػـ  ، لجميع الخمؽ ألنػو خػالقيـ     
فَاْمُش  وا ِف    َمَناِاِبَ   ا وَُالُ  وا ِم    رمْزِ   ِو  فقػػاؿ تعػػالى : ،  يالعمػػؿ والسػػع
  (2. )َوِإلَْيِو النمُشوُر 

 عغبء األٌٛ٘يخ :
                                                 

 ناوى .م( االتحافات السنية فى األحاديث القدسية لمٔ)
 . ٘ٔاآلية  –( سورة الممؾ ٕ)
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   .وأىؿ طاعتو، وأحبابو ، ولياءه وأه ، ألنبياء ، ىذا العطاء فقط     

 ( :  رسيد اٌغعبَ ) ِسيُ عٍيٙب اٌعالَ 
ْخ   َرا َ  قػػػاؿ تعػػػالى :       َِ َ    ا زََارِيَ   ا ال ََ   ا َدَخ   َل َ َلي ْ   َوَن   َد ِ ن   َدَىا ُاَل
 . (ٔ) ًً ِرْز ا

 َنِنياَوُىزمي ِإلَْيِج ِبِجْذِ  الَنْخَلِ  ُتَساِ ْط َ َلْيِج ُر َبا   وقاؿ تعالى :      
* َفُكِل  َواْشَرِب  َو َ رمي َ ْينا  فَِإَما تَ َرِيَ  ِمَ  اْلَبَشِر َأَحدا  فَ ُق وِل  ِإنم   نَ َذْرُت 

ََ اْليَ ْوَم ِإْنِسّيا   ِ  َصْوما  فَ َلْ  ُأَالم ََ  . (ٕ)  ِللَرْح

 ( : يسيد اٌٌٛد  )شوسيب عٍيٗ اٌعالَ 
ن   َخي ْ ُر أَ و ََ    رَبَُو َر م َ  َتَذْرِن  فَ  ْردا  َوزََارِيَا ِإْذ نَادَ  قاؿ تعالى :      

نَ  ا لَ  ُو َيْخيَ  ح َوَأْص  َلْخَنا لَ  ُو َزْوَن  ُو ِإن َ  *ال  َوارٍِِيَ   َنا لَ  ُو َوَوَىب ْ َْ َا  انُوا ُ   فَاْس  ََُجب ْ
َراِت َوَيْدُ ونَ َنا رََ با  َورََىبا  وََاانُوا لََنا َخاِشِعيَ    (ٖ)ُيَسارُِ وُن ِف  الَخي ْ

ِإْذ نَ اَد   *ِذْاُر رَْحَِ  رَبمَج َ ْب َدُه زََارِيَ ا  *ا  يعص  وقاؿ تعالى :      
َْ  *رَبَُو ِنَداء  خ يا  َُ ِمنم   َواْش َُ َعَل ال َرْأُس َش ْيبا  َولَ   َاَل َر م ِإنم   َوَى َ  الَع ْ 

                                                 

 . ٖٚاآلية  –( سورة آؿ عمراف ٔ)
 . ٕٙ،  ٕ٘ تافاآلي –( سورة مريـ ٕ)
 .  ٜٓ،  ٜٛاآليتاف  – ( سورة األنبياءٖ)
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ََ َواِلَ  ِم   َورَ  *َأُاْ  بِ ُدَ اَِِج َر م َش ِقيا   اِِ   وَاان   اْمَرأَتِ   َوِإنم   ِخْ  ُ  ال
يَرٍُِِن  َويَِرُث ِمْ  آِل يَ ْعُقوَ  َواْنَعْلُو َر م  *َ اِ را  فَ َ ْب ِل  ِم  َلُدنَج َولِيا  

يا   *َرِضيا   َِ َْ َنْجَع ل لَ ُو ِم    َ ْب ُل َس  ُو َيْخَيح َل َُ  يَا زََارِيَا ِإنَا نُ َبشمُرَك ِبُغالٍم اْس
 (ٔ.) 

 ( :يسيد إٌصسح عٍٝ لِٛٗ  )ٔٛذ عٍيٗ اٌعالَ 
فَ   َدَ ا رَبَ   ُو أَنم     َمْغلُ   و   فإنَُِص   ْر * فَ َ َُْخنَ   ا أب   واَ   قػػػاؿ تعػػػالى :      

اُءَ َلح َأْمٍر َ ْد ُ ِدَر  ََ ٍر * َوَفَجْرنَا ارِر ُ ُيونا  فَاْلَُ َقح ال َِ  َ اٍء ممن ْ ََ اِء ِب ََ الَس
ْلَناُه َ َلح َذاِت أَْلَواٍح َودُ  ََ  .( ٕ)  ُسرٍ * َوَح

 :  (يسيد إٌدبح ِٓ إٌبز  عٍيٗ اٌعالَ ) إثسا٘يُ
حينمػػا حممػػوه فػػي المنجنيػػؽ ، ليمقػػوه فػػي النػػار ، فمػػا توجػػو إلػػي      

 اهلل ونعـ الوكيؿ ، فجػاء األمػر إلػى النػار  حسبيقاؿ :  غير اهلل ، و 
 . (ٖ)  ُ ْلَنا يَا نَاُر ُاوِن  بَ ْردا  َوَسالما  َ َلح إبراىيَ 

 :  (يسيد إٌدبح ِٓ ثغٓ احلٛد  ) عٍيٗ اٌعالَ ٔطيٛ
                                                 

 . ٚ:  ٔاآليات  –( سورة مريـ ٔ)
 . ٖٔ:  ٓٔاآليات  –( سورة القمر ٕ)
 . ٜٙاآلية  –( سورة األنبياء ٖ)
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ََ اِت َأن َ  ِإلَ َو ِإَ  أن   ُس ْبَخاَنَج ِإنم    قاؿ تعالى       فَ َناَد  ِف  ال مُل
َم وََا   َذِلَج نُنِج      نَ   اُه ِم   َ  الغَ    َنا لَ   ُو َوَنَجي ْ يَ  * فَاْس   ََُجب ْ َِ       ُان   ُ  ِم   َ  ال َ   اِل

ْؤِمِنيَ   َُ  . (ٔ) ال
لَ    ْوَ  أَنَ    ُو َا    اَن ِم    َ   ، قػػػػاؿ تعػػػػالي : وفػػػػى سػػػػورة الصػػػػافات       ََ

َعُثوَن ا فَ َنَبْذنَاُه بِاْلَعَراء ُِْنِو إلح يَ ْوِم يُ ب ْ َسبمِخيَ  ا َلَلِبَث ِف  َب َُ َ   ال َوُى َو َس ِقي
ُِي ٍ  َنا َ َلْيِو َشَجَر   مم  يَ ْق  .( ٕ)  * َوأَنْ َبُ ْ

 :  (فبء يسيد اٌؽ )أيٛة عٍيٗ اٌعالَ 
َُ  َوأَيم  وَ  ِإْذ نَ  اَد  رَبَ  ُو أَنم    َمَس  ِنَ  الةم  رّ  قػػاؿ تعػػالى       َوأن    َأْرَح  

نَ  اُه َأْىلَ  ُو َوِم  ثْ َلُ َ  َنا لَ  ُو َفَكَش  ْ َنا َم  ا بِ  ِو ِم    ُض  ر  َوآتَ ي ْ يَ  * فَاْس  ََُجب ْ َِ ال  َراِح
ََ   ممْ  ِ نِدنَا َوِذْاَر  ِلْلَعاِبِدي  َْ رَْح  . ( ٖ) ًَ َمَعُ 

َواذُْاْر َ ْبَدنَا أَيموَ  ِإْذ نَاَد  رَبَ ُو أَنم   َمَس ِنَ  الَش ْيَُاُن  وقاؿ تعالى      
 ( .ٗ)  َوَ َذاٍ  * ارُْاْض ِبرِْنِلَج َىَذا ُمْغََُسل  بَاِرد  َوَشَرا    بُِنْصبٍ 

 ( : ريعري األِٛز  )داٚد عٍيٗ اٌعالَ 
                                                 

 . ٛٛ،  ٚٛاآليتاف  –( سورة األنبياء ٔ)
 . ٙٗٔ:  ٖٗٔاآليات  –( سورة الصافات ٕ)
 . ٗٛ:   ٖٛ فاتاآلي –( سورة األنبياء ٖ)
 . ٕٗ،  ٔٗاآليتاف  –( سورة ص ٗ)
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َنا َداُوَد ِمنَ ا َفْة ال  يَ ا ِنبَ اُل َأومبِ   َمَع ُو َوالَُْي  َر َوَلَقد آتَ ي ْ  قاؿ تعالى      
 . (ٔ)  َوأَلََنا َلُو الَخِديدَ 

 :  (يسيد ادلٍه) عٍيٗ اٌعالَ ظٍيّبْ
لِ   َوَى ْب لِ   ُمْلك  ا َ  يَنَبِغ   ِرََح ٍد مم ْ    َاَل َر م اْ ِ  رْ  قاؿ تعالى      

َفَس  َخْرنَا لَ ُو ال  رميَج َتْج ِري بِ  َ ْمرِِه رَُخ اء َحْي  ُث *  اُ  بَ ْع ِدي ِإنَ َج أَن  َ  اْلَوَى 
 َوآَخرِيَ  ُمَقَرنِيَ  ِف  اْرَْصَ اِد  *  ُاَل بَ َناء َوَ َواٍص  َوالَشَياِ ي َ   *  َأَصا َ 

ْلَ   ح َوِإَن لَ  ُو ِ ن  َدنَا َلزُ  *  َ َُاُؤنَ  ا فَ  اْمُنْ  َأْو َأْمِس  ْج ِبَغْي  ِر ِحَس  اٍ   َى  َذا * 
 . (ٕ) َمآ ٍ  َوُحْس َ 

 ٚيسيد ) عسغ ثٍميط ( : 
َْ يَ ْ تِيِن  ِبَعْرِش َ ا  َ ْب َل َأن يَ ْ ُتوِن   قاؿ تعػالى      ََ َُ أَيمُك   َ اَل يَ ا أَي مَ  ا ال

يَ  *  َاَل ِ ْ رِي   ممَ  الِج  م أَنَ ا آتِي َج بِ ِو  َ ْب َل َأن تَ ُق وَم ِم   َمَقاِم َج  َِ ُمْسِل
َ  مم َ  الِكَُ اِ  أَنَ ا آتِي َج بِ ِو َوِإنم   َ  َلْي ِو َلَق ِوي  َأِم ي   *  َ اَل الَ ِذي ِ ن َدُه ِ ْل 

ا رَآُه ُمْسَُِقرا  ِ نَدُه  َاَل َىَذا ِم  َفْةِل رَبم    ََ  َ ْبَل َأن يَ ْرَتَد ِإلَْيَج َ ْرُفَج فَ َل

                                                 

 . ٓٔاآلية  –( سورة  سبأ ٔ)
 . ٓٗ:  ٖ٘ات مفاآلي – ص( سورة  ٕ)
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ُلَوِن  أََأْشُكُر َأْم َأْاُ رُ   . (ٔ)  لَِيب ْ

 ( : يسيد اٌغعبَ  )الَ ِٛظٝ عٍيٗ اٌع
ََ ا  قاؿ تعالى :       ََ تَ  َوَلح إل ح ال م لم فَ َق اَل َر م ِإنم   ِل ََ ا ٍُ  َفَس َقح َلُ 

ِش   َ لَ ح اْس ُِْخَياٍء  َالَ ْ   َْ ا َت ََ أَنَزْلَ  ِإَلَ  ِمْ  َخْيٍر َفِقير  * َفَجاَءْتُو ِإْح َداُى
 .( ٕ)  ا َسَقْيَ  لََناِإَن أَِب  َيْدُ وَك لَِيْجزَِيَج َأْنَر مَ 

 : ( إٌدبح ِٓ فسعْٛ  )ٚيسيد
ََ  قاؿ تعالى :       َنا إلح ُموَسح َأِن اْضِر  ب مَعَصاَك الَبْخَر ف إنَ َل فََ ْوَحي ْ

 َِ َُْوِد الَعِ ي  . (ٖ)  َفَكاَن ُالم ِفْرٍق َاال

 ( : رسيد إٌدبح دلٛظٝ عٍيٗ اٌعالَ ) أَ ِٛظٝ عٍيٗ اٌعالَ 
نَ  ا إل  ح ُأمم ُموَس  ح َأْن َأْرِض  ِعيِو فَ  إذا ِخْ   ِ  َ َلْي  ِو  تعػػالي : قػػاؿ      َوَأْوَحي ْ

َم َوَ  َتَخاِف  َوَ  َتْخَزِن   ( .ٗ)  فَ َْلِقيِو ِف  الَي

 ( : يسيدا إٌدبح ِٓ لسيػ  )إٌىب ٚاٌصديك فٝ اٌغبز 
                                                 

 . ٓٗ:  ٖٛاآليات   –( سورة النمؿ ٔ)
 .  ٕ٘،  ٕٗاآليتاف   –( سورة القصص ٕ)
 . ٖٙاآلية  –( سورة الشعراء ٖ)
 . ٚاآلية  –( سورة القصص ٗ)
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 (.ٔ)  َ  َتْخَزْن ِإَن الَلَو َمَعَنا فالحظتيما عناية      

 : اٌعيدح عبئؽخ زضٝ اهلل عٕٙب 
يفػتح  يأتييا رزقيا سػبعيف ألػؼ درىػـ وىػى فػى خػدرىا ، فػاهلل      

بػػاب العمػػؿ لجميػػع الخمػػؽ مػػؤمنيـ وكػػافرىـ ، ولكػػف فػػتح أبػػواب كثيػػرة 
 ألىؿ محبتو وأىؿ طاعتو .

 عض أبواب الرزؽ في الباب التاليوسنذكر ب

 ثعرض
 اٌغيجيخ أثرٛاة اٌرسشق

 ح :ثبة اٌصال( 1
َ   ا َ  َنْس   َُلَج ِرْز   ا   قػػاؿ تعػػالى       َوْأُم  ْر َأْىلَ  َج بِالَص  الِ  َواْص  َُِبْر َ َلي ْ

 ( . ٕ)  َنْخُ  نَ ْرزُُ َج َواْلَعاِ َبُ  ِللَُ ْقَو 
رزؽ أىػػػػؿ  يقػػػػوؿ ابػػػػف عطػػػػاء اهلل السػػػػكندرى : إذا كػػػػاف اهلل      

                                                 

 . ٓٗاآلية  –( سورة التوبة ٔ)
 . ٕٖٔاآلية  –( سورة طو ٕ)
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ذا كػاف أجػرى  رزقػو عمػى أىػؿ الجحود فكيؼ ال يرزؽ أىؿ الشيود ، وا 
الكفر ، كيؼ ال يجرى رزقو عمى أىؿ اإليماف ، نَّْحُف َنْرُزُقَؾ : أى عمى 
الدواـ ، أى رزقا بعد رزؽ ، ال نقطع عنؾ نعمتنا ، فكمػا تفضػمنا عمػى 

 . (ٔ) العباد باإليجاد فكذلؾ قمنا ليـ بدواـ اإلمداد
حيػث ويقوؿ ابف كثير : يعني إذا قمت إلي الصػالة ، أتػاؾ الػرزؽ مػف 

َِ اللَ َو َيْجَع ْل لَ ُو َمْخَرن ا  * َويَ ْرزُْ  ُو التحتسب كما قاؿ اهلل تعالي ) َوَم ْ  يَ َُ 
 (ِمْ  َحْيُث   َيْخَُِسبُ 

 وقاؿ الثوري : ) النسألؾ رزقا ( أي النكمفؾ الطمب .      
! إذا أصػابتو  وقاؿ ابف أبي حاتـ ، عف ثابت قاؿ : كاف النبي      

و: " يػػا أىػػاله: صػػموا، صػػموا " قػػاؿ ثابػػت: وكانػػت خصاصػػة، نػػادي أىمػػ
 ( ٕاألنبياء إذا نزؿ بيـ أمر فزعوا إلي الصالة . )

! إذا حزبػػو أمػػر صػػمي .  ، قػػاؿ : كػػاف النبػػي  وعػػف حذيفػػة      
 (ٖ) رواه أبو داود .

وانظر إلى صالة أنػس بػف مالػؾ رضػى اهلل عنػو ونػزوؿ الممػؾ ..      
 ( .ٗزوؿ الممؾ وقتؿ المص )وصالة أبى معمؽ الصحابى ون

                                                 

 البف عطاء اهلل السكندرى .  –كتاب إسقاط التدبير ( ٔ)
 ٜٜٗٓ/ٕ-( مختصر تفسير ابف كثير ٕ)
 ٜٖٔٔٓفي باب وقت قياـ الميؿ رقـ  (ٖ)
 ( انظر باب حقيقة اإليماف .ٗ)
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 ثبة اٌصيبَ : ( 2
. وشير يػزاد فيػو ."  فى آخر يـو مف شعباف  ورد فى خطبة النبى 
. ويالحػػظ ذلػػؾ مػػف عنػػده أدنػػى . (ٔرواه البييقػػى) رزؽ المػػؤمف .. "

 بصيرة  

 : (.. اٌصدلخ اٌصوبح. اإلٔفبق: )ثبة ( 3
 . (ٕ)  َشْ ٍء فَ ُ َو ُيْخِلُ وُ َوَما َأنَ ْقَُُ مم   قاؿ تعالى :      
َْ ّم  رّبا  لّيَ ْربُ َو ِف  َأْمَواِل الّناِس َفاَل يَ ْربُ و ِ ن َد  وقاؿ تعالي :       َوَمآ آتَ ْيُُ

َُْةِعُ ونَ  َُ اْل َْ ّم  زََااٍ  تُرِيُدوَن َوْنَو الّلِو فَُ ْولَ َِ*َج ُى  (ٖ)  الّلِو َوَمآ آتَ ْيُُ
َواتَ َق  ح ا َوَص  َدَق بِاْلُخْس  َنح ا َفَسنُ َيسم  ُرُه  ا َم  ْ  َأْ َُ  حفََ َم   وقػػاؿ تعػػالى      

  . (ٗ)  ِلْلُيْسَر 
   متفػػؽ  " أنفػػؽ يػػا ابػػف آدـ ينفػػؽ عميػػؾ: "  وفػػى الحػػديث القدسػػى      
 (.٘) عميو

                                                 

 . ٖٔٙ/ٔ –( مشكاة المصابيح كتاب الصـو ٔ)
 . ٜٖاآلية  -( سورة سبأ ٕ)
 . ٜٖة اآلي –الرـو ( سورة ٖ)
 . ٚ:  ٘آليات ا –( سورة الميؿ ٗ)
 ( رياض الصالحيف باب الكـر والجود .٘)



 

42 

 الله  على اليقين والتوكل

ما مف يـو يصبح "   قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل  وعف أبى ىريرة      
أعػط منفقػا خمفػا ،  ـالميػ: يقوؿ أحدىما العباد فيو إال وممكاف ينزالف ف
 .( ٔ)متفؽ عميو "  ًا تمفاً مسكويقوؿ اآلخر : الميـ أعط م

أييػا النػاس فقػاؿ : "   قاؿ : خطبنػا رسػوؿ اهلل  وعف جابر      
توبػػػوا إلػػػى اهلل قبػػػؿ أف تموتػػػوا ، وبػػػادروا باألعمػػػاؿ الصػػػالحة قبػػػؿ أف 

ة ذكركـ لو ، وكثػرة الصػدقة غموا ، وصموا الذى بينكـ وبيف ربكـ بكثر شت
 رواه  " فػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػر والعالنيػػػػػػػػػػة ترزقػػػػػػػػػػوا وتنصػػػػػػػػػػروا وتجبػػػػػػػػػػروا

 (.ٕابف ماجة )
فقمػػت : يػػا  بى قػػاؿ : أتيػػت النبػػىضػػوعػػف سػػمماف بػػف عػػامر ال     

ويفى بالذمة ، ويقرى الضيؼ ، إف أبى كاف يصؿ الرحـ  رسوؿ اهلل 
، فمما وليػت  ال فيؿ لو فى ذلؾ مف أجر ، قاؿ :، ولـ يدرؾ اإلسالـ ، 

عمى بالشيخ فقاؿ لى : يكوف ذلؾ فى عقبؾ فمف يػذلوا أبػدا ولػف قاؿ : 
 ( .ٖ) " تخزوا أبدا ولف تفتقروا أبدا

حصػنوا : "  قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل  وعف عبد اهلل بف مسعود      

                                                 

 المرجع السابؽ . (  ٔ)
       -( المتجػػػر الػػػرابح فػػػى ثػػػواب العمػػػؿ الصػػػالح ، بػػػاب ثػػػواب الصػػػدقة وفضػػػميا ٕ)

 . ٖ٘ٔصػ 
بػػاب ذكػػر سػػمماف بػػف عػػامر  -كتػػاب معرفػػة الصػػحابة   -( مسػػتدرؾ الحػػاكـ ٖ)
 . ٓٔٙ/ٖ - ضبىال
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 (ٔ) " . رواه الطبراني .أموالكـ بالزكاة ، وداووا مرضاكـ بالصدقة 
  أبػػى داود مػف كتػػاب الزكػاة : بػػاب الصػدقة ، قػػاؿ  وجػاء فػػى سػنف     

بمصر ثالثػة عشػر شػبرا ، ورأيػت أترجػة عمػى  ةأبو داود : شبرت قثاء
بعيػػر بقطعتػػيف ، قطعػػت وصػػيرت عػػدليف " وىػػذا دليػػؿ عمػػى أف الزكػػاة 

 لمزيادة والنماء والخير والبركة . سبباً 

 ثبة احلح ٚاٌعّسح :( 4
تػابعوا بػيف الحػج : " سػوؿ اهلل قاؿ : قاؿ ر  عف ابف مسعود      

ى الكيػػر خبػػث الحديػػد فػػوالعمػػرة ، فإنيمػػا ينفيػػاف الفقػػر والػػذنوب كمػػا ين
" رواه  والػػػػذىب والفضػػػػة ، ولػػػػيس لمحجػػػػة المبػػػػرورة ثػػػػواب إال الجنػػػػة
 إلػػػػػى  رالترمػػػػػذى والنسػػػػػائى ، وروى أحمػػػػػد وابػػػػػف ماجػػػػػة عػػػػػف عمػػػػػ

 ( .ٕ) قولو : " خبث الحديد "

 ثبة اٌيمني ٚاٌزٛوً :( 5
             .( ، أى كافيو ٖ)  َوَم  يَ َُ وََاْل َ َلح الَلِو فَ ُ َو َحْسُبوُ  قاؿ تعالى     

لو أنكـ تتوكموف عمى اهلل حػؽ توكمػو لػرزقكـ كمػا وفى الحديث : "     

                                                 

 ٖٕٖٓ/ٕفي األوسط  (ٔ)
 .  ٘ٚٚ/  ٕ –كتاب المناسؾ  –مشكاة المصابيح ( ٕ)
 . ٖاآلية   –( سورة الطالؽ ٖ)
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 " رواه الترمػػػػػػػذى  يػػػػػػػرزؽ الطيػػػػػػػر تغػػػػػػػدوا خماصػػػػػػػًا وتػػػػػػػروح بطانػػػػػػػاً 
 . (ٔوابف ماجة )

ف لمػا ىػاجروا وقػدموا عمػى رسػوؿ اهلل وذكر الترمذى أف األشعريي     
   أرسموا رجال مػنيـ  (فد ما عندىـ مف طعاـ ن )وقد أرمموا مف الزاد

سػمعو  يسػألو فممػا انتيػى إلػى بػاب رسػوؿ اهلل   إلػى رسػوؿ اهلل 
 َوَم          ا ِم          ْ  َدابَ          ٍ  ِف            ارِر ِإ  َ لَ          ح  يقػػػػػػػػػػرأ ىػػػػػػػػػػذه اآليػػػػػػػػػػة 

ا األشعريوف بأىوف الدواب عمى اهلل ( ، قاؿ الرجؿ : مٕ)  الَلِو ِرْز ُ َ ا
، وقاؿ ألصحابو : أبشػروا أتػاكـ  ، فرجع ولـ يدخؿ عمى رسوؿ اهلل 

فوعده ، فبينما ىـ كػذلؾ  الغوث ، وال يظنوف إال أنو كمـ رسوؿ اهلل 
أتاىـ رجالف يحمالف قصعة بينيما ممموءة خبزا ولحما فػأكموا منيػا مػا 

أننا رددنػا ىػذا الطعػاـ إلػى رسػوؿ شاءوا ، ثـ قاؿ بعضيـ لبعض : لو 
ليقضػػى بػػو حاجتػػو ، فقػػالوا : لمػػرجميف اذىبػػا بيػػذا الطعػػاـ إلػػى  اهلل 

،  فإنا قد قضينا منو حاجتنا ثـ إنيـ أتوا رسػوؿ اهلل   رسوؿ اهلل 
فقالوا يا رسوؿ اهلل ما رأينا طعاما أكثر وال أطيب مػف طعػاـ أرسػمت بػو 

خبروه أنيػـ أرسػموا صػاحبيـ فسػألو فػأ مػا أرسػمت إلػيكـ طعامػا، قاؿ : 
:  فػػأخبره مػػا صػػنع ومػػا قػػاؿ ليػػـ ، فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل  رسػػوؿ اهلل 

                                                 

 . ٛ٘ٗٔ/  ٖ –( مشكاة المصابيح باب التوكؿ والصبر ٔ)
 . ٙاآلية  –( سورة ىود ٕ)
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 . ذلؾ شىء رزقكموه اهلل
قاؿ : دخؿ رجؿ عمى أىمو ، فمما رأى ما بيػـ  وعف أبى ىريرة      

مػػف الحاجػػة خػػرج إلػػى البريػػة ، فممػػا رأت امرأتػػو ، قامػػت إلػػى الرحػػى ، 
لػػى التنػػ ور فسػػجرتو ، ثػػـ قالػػت : الميػػـ ارزقنػػا ، فنظػػرت فوضػػعنيا ، وا 

تو ممتمئا ، قاؿ دفإذا الجفنة قد امتؤلت ، قاؿ : وذىبت إلى التنور فوج
: فرجػػع الػػزوج ، وقػػاؿ : أصػػبتـ بعػػدى شػػيئا ؟ قالػػت : امرأتػػو : نعػػـ ، 

أمػا " ، فقػاؿ :  مف ربنا ، وقػاـ إلػى الرحػى ، فػذكر ذلػؾ إلػى النبػى 
 .( ٔ)" رواه أحمد  زؿ تدور إلى يـو القيامةإنو لو لـ يرفعيا لـ ت

 

 :يقوؿ الشافعيو 
  شػؾ رازقػي وأيقنت أف اهلل ال    توكمت في رزقي عمى اهلل خالقي

  ولو كاف في قاع البحار العوامؽ    وما يؾ مف رزٍؽ فميس يفوتنػي
  ولو لـ يكف مني المساف بناطػؽ    سيأتي بػو اهلل العظيػـ بفضمػو

  وقد قسـ الرحمف رزؽ الخالئػؽ    ػيٍء تذىػب حسػرةً ففي أي ش
 
 

 : ثبة اإلميبْ ٚاٌزمٜٛ( 6
َولَ   ْو َأَن َأْى   َل الُق   َر  آَمنُ   وا َواتَ َق   ْوا َلَ َُْخنَ   ا َ لَ   ْيِ َ  قػػػاؿ تعػػػالى :      

                                                 

 . ٔٙٗٔ/  ٖ –باب التوكؿ والصبر  –كتاب الرقاؽ  –( مشكاة المصابيح ٔ)
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 ِِ اِء َواَرْر ََ  ( .ٔ)  بَ رََااٍت ممَ  الَس
إنػػى ألعمػػـ قػػاؿ :   وفػى الحػػديث عػػف أبػػى ذر : أف رسػوؿ اهلل      

َِ اللَ  َو َيْجَع  ْل لَ  ُو َمْخَرن  ا  *  ،  آيػػة لػػو أخػػذ النػػاس بيػػا لكفػػتيـ َوَم  ْ  يَ َُ  
َويَ ْرزُْ ُو ِم ْ  َحْي ُث   َيْخَُِس ُب َوَم ْ  يَ َُ وََا ْل َ لَ ح اللَ ِو فَ ُ  َو َحْس ُبُو ِإَن اللَ َو 

" رواه أحمػد وابػف ماجػة  ٕ ًً رابَاِلُغ َأْم رِِه  َ ْد َنَع َل اللَ ُو ِلُك لم َش ْ ٍء  َ دْ 
 ( ٖوالدارمى " )

 ثبة االظزغفبز : ( 7
اَء  قاؿ تعالى :      ََ َْ ِإنَُو َااَن َ َ ارا  ا يُ ْرِسِل الَس  فَ ُقْلُ  اْسَُ ْغِ ُروا رََبُك

َْ َننَ اٍت َوَيْجَع  ِددُْاَ بَِ ْمَواٍل َوبَِنيَ  َوَيْجَعل َلُك  َْ َْ َ َلْيُكَ ممْدرَارا  ا َوُي ل َلُك 
 ( .ٗ) ًً أَنْ َ ارا
مػػف لػػـز قػػاؿ :   عػػف النبػػى  وفػػى الحػػديث عػػف ابػػف عبػػاس      

االستغفار جعؿ اهلل لو مف كؿ ضيؽ مخرجػا ومػف كػؿ ىػـ فرجػا ورزقػو 
 . (٘رواه أبو داود ) " مف حيث ال يحتسب

                                                 

 . ٜٙاآلية  –( سورة األعراؼ ٔ)
 .  ٖ،  ٕاآليتاف  –الطالؽ  ( سورةٕ)
 . ٛٙٗٔ/ٖ -باب التوكؿ والصبر  -( مشكاة المصابيح كتاب الرقاؽ ٖ)
 . ٕٔ:  ٓٔاآليات  –( سورة نوح ٗ)
 االستغفار.( رياض الصالحيف باب ٘)
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وروى أف عمر بف الخطاب خرج يستسقى فما زاد عمى االستغفار      
 أينػػػػػػاؾ استسػػػػػػقيت ، فقػػػػػػاؿ : لقػػػػػػد استسػػػػػػقيت فقيػػػػػػؿ لػػػػػػو : مػػػػػػا ر 

 .( ٔ) " السماء ديحبمجا
أف رجػػال شػػكا إليػػو الجػػدب ، فقػػاؿ : اسػػتغفر اهلل : وعػػف الحسػػف      

وشكا إليػو آخػر الفقػر ، فقػاؿ : اسػتغفر اهلل ، وآخػر قمػة النسػؿ وآخػر 
ريػػع أرضػػو ، فػػأمرىـ كميػػـ باالسػػتغفار ، فقػػاؿ لػػو بعػػض القػػـو : أتػػاؾ 

، فػػأمرتيـ كميػػـ باالسػػتغفار ، ليػػؾ أنواعػػا مػػف الحاجػػة رجػػاؿ يشػػكوف إ
اَء  فتمى ىذه اآلية  ََ َْ ِإنَُو َا اَن َ َ  ارا  ا يُ ْرِس ِل الَس  فَ ُقْلُ  اْسَُ ْغِ ُروا رََبُك

 َْ َْ َننَ اٍت َوَيْجَع ل َلُك  ِددُْاَ بَِ ْمَواٍل َوبَِنيَ  َوَيْجَعل َلُك  َْ َ َلْيُكَ ممْدرَارا  ا َوُي
 ( .ٕ)  ارا  أَنْ  َ 
وسفياف دخمت أنا  : نصر بف كثيروفي كتاب حمية األولياء : قاؿ     

، فقمت : إني أريد البيت ) الصادؽ ( عمى جعفر بف محمد الثوري 
بيت الحراـ فضع يدؾ إذا بمغت ال : الحراـ فعممني شيئا أدعو بو ، فقاؿ

عمى الحائط ثـ قؿ : يا سابؽ الفوت ، يا سامع الصوت ، ويا كاسي 
العظاـ لحما بعد الموت ، ثـ ادع بما شئت ، فقاؿ لو سفياف شيئا لـ 

يا سفياف إذا جاءؾ ما تحب فأكثر مف : الحمد هلل  : أفيمو ، فقاؿ لو
                                                 

يكػوف غزيػػرا ، وشػػبو عمػػر االسػػتغفار  ونػػوءه( الجػدح ثالثػػة كواكػػب مخصوصػػة ٔ)
 تفسيره ( . في ازيالر ال تخطئ )  التيباألنواء الصادقة 

 . ٕٔ:  ٓٔاآليات  –( سورة نوح ٕ)

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004
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ذا جاءؾ ما تكره فأكثر مف : ال حوؿ وال قوة إال  ذا ، وا  باهلل ، وا 
 .استبطأت الرزؽ فأكثر مف االستغفار
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 ( ثبة اٌزٛثخ : 8
آَء  :  قاؿ تعػالى      ََ َّ ُتوبُ  َوْا ِإلَْي ِو يُ ْرِس ِل الّس   ٍُ َْ َويَ َق ْوِم اْس َُ ْغِ ُروْا رَّبُك 

َْ َوَ  تَ َُ َوّلْوْا ُمْجرِِمي َ  َْ  ُ ّو   ِإَلَح  ُ ّوِتُك َْ ّمْدرَارا  َويَِزدُْا  (ٔ) .  َ َلْيُك

 ثبة اٌعٍُ : ( 9
، فكػػػاف  قػػػاؿ : كػػػاف أخػػػواف عمػػػى عيػػػد النبػػػى  عػػػف أنػػػس      

  واآلخر يحترؼ ، فشكا المحترؼ أخاه لمنبػى  أحدىما يأتى النبى 
 ( .ٕرواه الترمذى ) " لعمؾ ترزؽ بو : "  فقاؿ

 بة اٌزيعري عٍٝ إٌبض : ( ث11
سػػر اهلل ومػػف يسػػر عمػػى معسػػر ي"   ففػػى الحػػديث عػػف النبػػى      

 فالجزاء مف جنس العمؿ ." ،  عميو فى الدنيا واآلخرة

 : ٚاخلسٚج فٝ ظجيً اهلل ٚاٌدعٛح ثبة اذلدسح ٚاجلٙبد ( 11
َوَم  يُ َ اِنْر ِف   َس ِبيِل اللَ ِو َيِج ْد ِف   ارِر ُمَراَ َ ا    قاؿ تعالى :      

 ( .ٖ) َاِثيرا  َوَسَع   
                                                 

 .  ٕ٘ة اآلي –ىود ( سورة ٔ)
 . ٓٙٗٔ/ٖ –( مشكاة المصابيح باب التوكؿ والصبر ٕ)
 . ٓٓٔاآلية  –( سورة النساء ٖ)
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مػف خيػر معػاش : "  وؿ اهلل قاؿ : قاؿ رسػ وعف أبي ىريرة      
الناس ليـ ، رجؿ ممسؾ عناف فرسو في سبيؿ اهلل ، يطير عمػي متنػو 
، كمما سمع ىيعة أو فزعة ، طار عميو يبتغي القتؿ والمػوت ،مظاّنػُو ، 
أو رجؿ في غنيمة في رأس شعفة مف ىػذه الشػعؼ ، أو بطػف واٍد مػف 

ربو حتػي يأتيػو اليقػيف  ىذه األ ودية ، ُيقيـ الصالة ويؤتي الزكاة وبعْبد
 (ٔ)" رواه مسمـ ، ليس مف الناس إال في خير 

بعثػػت بالسػػيؼ " قػػاؿ :  عػػف النبػػى  وعػػف عبػػد اهلل بػػف عمػػر     
بيف يدى الساعة حتى يعبد اهلل وحده ال شريؾ لو ، وجعؿ رزقػى تحػت 
ظؿ رمحى ، وجعؿ الذلة والصغار عمى مػف خػالؼ أمػرى ، ومػف تشػبو 

 .واه اإلماـ أحمد " ر  بقـو فيو منيـ
ثالثػة كميػـ ضػامف قػاؿ :   أف رسػوؿ اهلل  وعف أبى أمامػة      

ف مػات أدخمػو اهلل الجنػة ، مػف دخػؿ  عمى اهلل إف عػاش رزؽ وكفػى وا 
بيتو فسمـ فيو ضامف عمى اهلل ، ومف خرج إلػى المسػجد فيػو ضػامف 

رواه أبػػو  " عمػى اهلل ، ومػػف خػرج فػػى سػبيؿ اهلل فيػػو ضػامف عمػػى اهلل
 (.ٕ) اود وابف حبافد

                                                 

 ٛٔٔٔٓ/ٕكتاب الجياد  –مشكاة المصابيح  (ٔ)
واب المشػى إلػى ( كتاب المتجر الرابح فى ثواب العمؿ الصالح لمدمياطى باب الثػٕ)

 .ٓٛصػ –المساجد لمصالة 
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لما قاـ  ، تجد أنو وصحابتو الكراـ  وفي ضوء سيرة النبي      
، فاهلل تبارؾ   بعمؿ الدعوة إلي اهلل واجتيدوا لديف اهلل الصحابة 

 وتعالي قضي حوائجيـ ، وحؿ مسائميـ الدنيوية واألخروية ،.
شرح فأوؿ مسائميـ ىي مسألة اليداية ، فيدي اهلل قموبيـ و      

صدورىـ ، ونشر الديف عمي أيدييـ ، ألف اليداية أكبر حاجة وأعظـ 
مقصد .. واهلل تبارؾ وتعالي أكرميـ وفتح عمييـ األرزاؽ ، ورزقيـ 

 مف حيُث لـ يحتسبوا ، وبارؾ ليـ في أرزاقيـ .
أمره ، فإذا امتثؿ  خالؽ األشياء واألسباب ، وجعؿ فييا فاهلل      

ذه األسباب ، فاهلل يبارؾ في ىذه األسباب سواء اإلنساف األوامر في ى
كانت تجارة أو زراعة أو صناعة ، ويجعميا عونا لؾ عمي ديف اهلل عز 

 وجؿ وعمي جيد الديف .
الداعي أف يطمئف أف اهلل يرزقو مف األسباب الغيبية ، التي فعمي      

 الحد ليا وال نياية ، ويقضي لو حوائجو ويحؿ لو مشاكمو .

يرزؽ الكافر باألسباب المادية ، وأنو  ف المعمـو أف اهلل وم     
أخرج ابف تعالي يقضي حوائج المسمـ باألسباب اإليمانية والمادية ، 

قاؿ: أتت عميَّ ثالثة أياـ لـ  ِحَباف في صحيحو عف أبي ىريرة 
فَّة فجعمت سقط. فجعؿ الصبياف يقولوف: ُجّف  أطَعـ، فجئت أريد الصُّ

ؿ: فجعمت أنادييـ وأقوؿ: بؿ أنتـ المجانيف، حتى انتيينا أبو ىريرة. قا
فَّة. فوافقت رسوؿ اهلل  أُتَي بقصعتيف مف ثريد. فدعا عمييا  إلى الصُّ
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أىؿ الصفة وىـ يأكموف منيا، فجعمت أتطاوؿ كي يدعوني، حتى قاـ 
القـو وليس في القصعة ِإال شيء في نواحي القصعة. فجمعو رسوؿ 

، «ُكْؿ، بسـ اهلل»، فوضعو عمى أصابعو فقاؿ لي: فصارت لقمة اهلل 
 . كذا في الترغيب فوالذي نفسي بيده، ما زلت آكؿ منيا حتى شبعت. 

وأخرج البخاري، والترمذي عف ابف ِسيريف قاؿ: كنا عند أبي      
وعميو ثوباف ُمَمشَّقاف مف كتَّاف. فمخط في  رسوؿ اهلل  ىريرة 

ني أحدىما ثـ قاؿ: َبٍخ، َبٍخ  بمتخط أبو ىريرة في الَكتاف، لقد رأيُتني وا 
، فيجيء  ألخّر فيما بيف منبر رسوؿ اهلل  وحجرة عائشة مغشيًا عميَّ

الجائي فيضع رجمو عمى عنقي يرى أف بي الجنوف وما ىو إال الجوع. 
كذا في الترغيب . وأخرجو أيضًا أبو ُنعيـ في الحمية ، وعبد الرزاؽ 

ني ألجيٌر البف عفاف بنحوهذ وابف سعد نحوه،  وزاد: ولقد رأيتُني وا 
وابنة غزواف بطعاـ بطني وُعقبة ِرجمي، أسوؽ بيـ ِإذا ركبوا وأخدميـ 
جنييا  إذا نزلوا. فقالت لي يومًا: َلتِرَدّنو حافيًا ولتركبّنو قائمًا. قاؿ: فزوَّ

بف اهلل بعد ذلؾ. فقمت ليا: لتِردَّنو حافية ولتركِبنَّو قائمة. وفي رواية ال
سعد قبميا: عف سميـ بف َحيَّاف قاؿ: سمعت أبي يقوؿ: سمعت أبا 

يقوؿ: نشأت يتيمًا، وىاجرت مسكينًا، وكنت أجيرًا لُبْسرة بنت  ىريرة 
غزواف بطعاـ بطني وُعْقبة رجمي، فكنت أخدـ إذا نزلوا وأحُدوا إذا 

ا ىريرة ركبوا، فزّوجنييا اهللذ فالحمد هلل الذي جعؿ الديف ِقوامًا وجعؿ أب
 إمامًا.
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  ىث فيٙب :ثبة ادلؽٝ إىل ادلعبخد ٚادل( 12
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ُو  قػػػاؿ تعػػػالي :        َُ ََ َويُ   ْذَاَر ِفيَ    ا اْس    ِف     بُ يُ   وٍت َأِذَن اللّ   ُو َأن تُ ْرفَ   
َ  َ   ِذْاِر *  ُيَسّبُج َلُو ِفيَ ا بِاْلُغُدّو َواَ َصالِ  َْ ِتَجارَ   َوَ  بَ ْي رَِنال   ّ تُ ْلِ يِ 

ِإ َ    اِم الّص    اَلِ  َوِإيَُ    آِء الزَّا     اِ  َيَخ    اُفوَن يَ ْوم    ا  تَ َُ َقلّ    ُب ِفي    ِو اْلُقلُ    وُ  اللّ    ِو وَ 
َْ ّم  َفْة ِلِو َواللّ ُو يَ  ْرُزُق * َوارْبَصارُ  ُلوْا َويَزِيَدُى َِ َُ الّلُو َأْحَسَ  َما َ  لَِيْجزِيَ ُ 

 (ٔ. )  َم  َيَشآُء ِبَغْيِر ِحَسا ٍ 
ذى رواه أبػو داود وابػف حبػاف فػى بػاب الػ ةانظر حديث أبى أمامو      

الناس فى مسػاجدىـ واهلل فػى اليجرة والجياد والخروج فى سبيؿ اهلل " 
 قضاء حوائجيـ " .

 ثبة لساءح اٌمسآْ :( 14
يقػوؿ الػرب تبػارؾ : " قػاؿ : قػاؿ رسػوؿ اهلل  عف أبى سعيد      

أعطيتػػو أفضػػؿ مػػا  يمسػػألتو وتعػػالى : مػػف شػػغمو القػػرآف عػػف ذكػػرى 
ى السػػائميف وفضػػؿ كػػالـ اهلل عمػػى سػػائر الكػػالـ كفضػػؿ اهلل عمػػى أعطػػ
 . ( ٕ)"رواه الترمذى والدارمى والبييقى فى شعب اإليماف خمقو
وأخػػرج ابػػف عسػػاكر عػػف أبػػى ظبيػػة قػػاؿ : مػػرض عبػػد اهلل بػػف      

مسعود رضى اهلل عنو مرضو الذى تػوفى فيػو فعػاده عثمػاف بػف عفػإف 
                                                 

 .  ٖٛ:  ٖٙاآليات مف  –( سورة النور ٔ)
 . ٛ٘ٙ/ٔ –( مشكاة المصابيح كتاب فضائؿ القرآف ٕ)
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  بى ، قػػاؿ : فمػػا تشػػتيى ؟ قػػاؿ : فقػػاؿ : مػػا تشػػتكى ؟ قػػاؿ : ذنػػو
رحمة ربى ، قاؿ : أال آمر لؾ بطبيب ؟ قػاؿ : الطبيػب أمرضػنى ، قػاؿ 

طاء ؟ قاؿ : ال حاجة لى فيو ، قاؿ : يكوف لبناتؾ مػف ع: أال آمر لؾ ب
؟ إنػى أمػرت بنػاتى يقػرأف كػؿ  بعدؾ ، قاؿ : أتخشػى عمػى بنػاتى الفقػر

صمى اهلل عميو وسمـ يقػوؿ ليمة سورة الواقعة ، إنى سمعت رسوؿ اهلل 
 ( .ٔ) " مف قرأ سورة الواقعة كؿ ليمة لـ تصبو فاقة أبدا: 

 ثبة اٌدعبء ٚاٌروس :( 15
َِ َ      ِذْا   ِري فَ   ِإّن لَ   ُو َمِعيَش      َض   نكا   قػػػاؿ تعػػػالي :       َوَم   ْ  َأْ    َر

حَ  ََ  (ٕ)  َوَنْخُشُرُه يَ ْوَم اْلِقياَمِ  َأْ 
الميػـ إنػي كػاف يقػوؿ : "  ؿ اهلل ، أف رسػو وعف أبي ىريرة      

أعوذ بؾ مف الفقر والقمة ، والذلة ، وأعوذ بػؾ مػف أف أظمػـ أو ُأْظَمػـ " 
 (ٖ). رواه أبو داود والنسائي . 

اهلل عنيػا قالػت :  رضػيالصغير عف أـ سػممة  في الطبرانيأخرج      
أسػػألؾ رزقػػا طيبػػا  إنػػيالميػػـ يقػػوؿ بعػػد صػػالة الفجػػر "  كػػاف النبػػى 

                                                 

 . ٙٓٙ/ٕ –( حياة الصحابة باب توكؿ أصحاب النبى صمى اهلل عميو وسمـ ٔ)
 .  ٕٗٔاالية  –سورة طو ( ٕ)
 ٔٙٚٓ/ٕاإلستعاذة باب  –كتاب الدعوات  –مشكاة المصابيح  (ٖ)
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 ( .ٔ) " ا نافعا وعمال متقبالوعمم
خصاصػػػة فقػػػاؿ  بػػػف غفمػػػة قػػػاؿ : أصػػػابت عميػػػا  دوعػػػف سػػػوي     

فسػػألتو : فأتتػػو وكػػاف   النبػػياهلل عنيػػا : لػػو أتيػػت  رضػػيلفاطمػػة 
 : " ألـ أيمػف  النبياهلل عنيا فدقت الباب فقاؿ  رضيعنده أـ أيمف 

ينا فػى مثميػا عودتنا أف تأتما إف ىذا لدؽ فاطمة ولقد أتتنا فى ساعة 
، فقالػػت : يػػا رسػػوؿ اهلل : ىػػذه المالئكػػة طعاميػػا التيميػػؿ والتسػػبيح 

بػالحؽ مػا اقتػبس فػى بيػت  بعثنػي والػذيوالتحميد ، ما طعامنا ؟ قاؿ: 
ولقػػد أتتنػػا أعنػػز فػػإف شػػئت أمرنػػا لػػؾ  ! آؿ محمػػد منػػذ ثالثػػيف يومػػا 

ف شئت عممتؾ خمس كممات عممنييف جبريؿ ، فقالػت  بخمسة أعنز وا 
يػا "بؿ عممنى الخمس كممات التى عممكيف جبريؿ ! ، قاؿ : قولى : : 

ويػػػا أرحػػػـ  !ويػػػإذا القػػػوة المتػػػيف  !ويػػػا آخػػػر اآلخػػػريف  !أوؿ األولػػػيف 
فقػاؿ :  فػدخمت عمػى عمػىَّ  فانصػرفت !ويا أرحػـ الػراحميف  !المساكيف 

ما وراءؾ ؟ فقالػت : ذىبػت مػف عنػدؾ لمػدنيا وآتيتػؾ بػاآلخرة ، فقػاؿ : 
 ( .ٕ، كذا فى الكنز ( ) خير أيامؾ

وعف ابف عمر رضى اهلل عنيما : أف رجال قػاؿ : يػا رسػوؿ اهلل :      

                                                 

 . ٖ٘/ٖ –بعد الصموات   ( حياة الصحابة باب دعواتو ٔ)
اإليمػػاف  - بػػاب إيمػػاف الصػػحابة بالغيػػب بإخبػػار النبػػى  –( حيػػاة الصػػحابة ٕ)

 . ٜٖ /ٖ -باآلخرة 
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" وأيف أنت مػف صػالة المالئكػة ، : ، قاؿ إف الدنيا أدبرت عنى وتولت 
وتسبيح الخالئؽ ، وبو يرزقوف ؟ قؿ عند طموع الفجػر : " سػبحاف اهلل 

ائػػة مػػرة ، تأتيػػؾ الػػدنيا وبحمػػده ، سػػبحاف اهلل العظػػيـ ، أسػػتغفر اهلل م
صاغرة " فولى الرجؿ فمكث ثػـ عػاد فقػاؿ : يػا رسػوؿ اهلل " لقػد أقبمػت 

 رواة مالػػؾ فػػي" رواه الخطيػػب  عمػػى الػػدنيا ، فمػػا أدرى أيػػف أضػػعيا ؟
(ٔ. ) 

اهلل عنيػا أف أباىػا دخػؿ عمييػا  رضػيعف عائشة  البييقيوروى      
حػدكـ جبػؿ ديػف دعػاء لػو كػاف عمػى أ  فقاؿ سمعت مػف رسػوؿ اهلل 

" الميػـ فػارج اليػـ ، كاشػؼ الغػـ ، ذىبا ، قضاه اهلل عنو إذا قرأه وىو 
مجيػػػب دعػػػوة المضػػػطريف ، رحمػػػف الػػػدنيا واآلخػػػرة ورحيميػػػا ، أنػػػت 

، ( ٕبيػػا عػػف رحمػػة مػػف سػػواؾ ") تغنينػػيبرحمػػة  فػػارحمني،  ترحمنػػي
قالت عائشة رضى اهلل عنيػا وكانػت ألسػماء عمػى ديػف فكنػت أسػتحى 

مما نظرت إلييا ، فكنت أدعو بذلؾ الدعاء فما لبثػت إال يسػيرا منيا ، ك
، حتى جػاءنى اهلل بفائػدة رزؽ مػف غيػر صػدقة ، وال ميػراث فقضػيتيا 

 (.ٖكذا فى دالئؿ النبوة لمبييقى ) ذنابة "

                                                 

 . ٙٚٚ/ٓٔ -( سبؿ اليدى والرشاد فى سيرة خير العباد ٔ)
 . ٘ٔ٘/ٔ –( الحاكـ فى المستدرؾ ٕ)
 . ٘ٙٚ/ٓٔ –الرشاد فى سيرة خير العباد ( سبؿ اليدى و ٖ)
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: أف مكاتبػػا جػػاء ،  عػػف أبػػى وائػػؿ عػػف عمػػى  الترمػػذيوأخػػرج      
أال أعممػػؾ كممػػات ؿ : فػػأعنى : قػػا كتػػابتيعػػف قػػد عجػػزت  إنػػيفقػػاؿ : 

دينػا أداه اهلل صػبير ؟ لو كػاف عميػؾ مثػؿ جبػؿ  عممنيف رسوؿ اهلل 
بحاللؾ عف حرامؾ ، واغننػى بفضػمؾ  كفنياعنؾ ، قاؿ : قؿ : " الميـ 

 . (ٔ) واؾ "ػعمف س
دخػؿ رسػوؿ اهلل قػاؿ :  وأخرج أبو داود عف أبى سعيد الخدرى      
  لو أبػو أمامػة  نصار يقاؿذات يـو لمسجد فإذا ىو برجؿ مف األ 

مػػا لػػى أراؾ جالسػػا فػػى المسػػجد فػػى غيػػر وقػػت  !فقػػاؿ : يػػا أبػػا أمامػػة 
أفػػال " الصػػالة ؟ ، قػػاؿ : ىمػػـو لزمتنػػى وديػػوف يػػا رسػػوؿ اهلل : قػػاؿ : 

، قػاؿ : " أعممؾ كالمػا إذا قمتػو أذىػب اهلل ىمػؾ وقضػى عنػؾ دينػؾ ؟ 
ذا أمسيت : الميػـ قؿ : إذا أصبحت " قاؿ :  !قمت بمى يا رسوؿ اهلل  وا 

إنى أعوذ بؾ مف اليـ والحزف وأعوذ بؾ مف العجز والكسؿ وأعػوذ بػؾ 
مف الجبف والبخػؿ ، وأعػوذ بػؾ مػف غمبػة الػديف وقيػر الرجػاؿ ، قػاؿ : 

 ( ٕ) ففعمت ذلؾ فاذىب اهلل ىمى وقضى عنى دينى "
،   أف النبػػى  وأخػػرج ابػػف النجػػار عػػف عمػػى بػػف أبػػى طالػػب      

يػػؾ خمسػػة آالؼ شػػاة أو أعممػػؾ خمػػس كممػػات فػػييف أعطقػػاؿ لػػى : 
                                                 

 . ٜٖٚ/ٖ –( حياة الصحابة باب دعوات قضاء الديف ٔ)
 ( المرجع السابؽ .ٕ)
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صالح دينؾ ودنياؾ ؟ " فقمت : يا رسوؿ اهلل : خمسة آالؼ شاة كثيػر 
 خمقػػي لػػيووسػػع  ذنبػػي لػػيولكػػف عممنػػى : فقػػاؿ : " قػػؿ الميػػـ اغفػػر 

صػرفتو  شػيءإلى  قمبيوال تذىب  رزقتنيوقنعنى بما  كسبيوطيب لى 
 (.ٔكذا فى الكنز ) " عنى
، فقػاؿ : إف بنػي  بيدة ، قاؿ : جاء رجؿ إلػى النبػي عف أبي ع     

إف آؿ » فالف أغاروا عمي ، فػذىبوا بػإبمي وابنػي ، فقػاؿ رسػوؿ اهلل 
( 2) مػف طعػاـ ، أو صػاع( 1) محمد كػذا وكػذا أىػؿ بيػت مػا فػييـ مػد

فرجػػع إلػػى امرأتػػو ، فقالػػت : مػػاذا قػػاؿ لػػؾ « . مػػف طعػػاـ ، فسػػؿ اهلل 
قالػت : نعػـ مػا رد عميػؾ ، فمػا لبػث أف رد ؟ فأخبرىا ، ف رسوؿ اهلل 

فػأخبره ، فصػعد  وابنو أوفر ما كانت ، فأتى النبي ( 3) اهلل إليو إبمو
عميو ، وأمػر النػاس بمسػألة اهلل ( ٗ)المنبر ، فحمد اهلل وأثنى  النبي 

َِ الَلَو َيْجَع ْل لَ ُو َمْخَرن ا   :  عز وجؿ والرغبة إليو ، وقرأ عمييـ َوَمْ  يَ َُ
 .( ٖ)(ٕ) ًً * َويَ ْرزُْ ُو ِمْ  َحْيُث   َيْخَُِسُب 

 ( ثبة اٌؽىس :16) 
َْ ِإّن  :  قاؿ تعالى      َْ َولَِ*  َاَ ْرُت َْ رزِيَدّنُك َْ لَِ*  َشَكْرُت َوِإْذ تََ ّذَن رَّبُك

                                                 

 . ٖٗٛٔ –باب تعميـ األذكار واألدعية  –( المرجع السابؽ ٔ)
 .  ٖ،  ٕاآليتاف  –( سورة الطالؽ ٕ)
 .رواه ابف أبي الدنيا في كتاب الفرج بعد الشدة (ٖ)
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 ( ٔ)  َ َذاِب  َلَشِديد  
َْ آ :  قػاؿ تعػالىو       َِ  يٍ  َلَق ْد َا اَن ِلَس َبٍإ ِف   َمْس َكِنِ  يَ    َنّنَُ اِن َ    َي

َْ َواْش           ُكُروْا لَ           ُو بَ ْل           َد    َّيبَ               اٍل ُالُ           وْا ِم             ّرْزِق رَّبُك            ََ  َوِش           
َْ *   َوَرّ  َ ُ    ور   َْ ِبَجنّ   اتِِ  َْ َس   ْيَل اْلَع   رِِم َوبَ   ّدْلَناُى فََ ْ َرُض   وْا فََ ْرَس   ْلَنا َ لَ   ْيِ 

ٍٍْل َوَش ْ  ٍط َوَأ َْ ا  *  ٍء ّم  ِسْدٍر َ ِليلٍ َنّنَُ ْيِ  َذَواَتْ  ُأُاٍل َخ ََ َْ ِب َذِلَج َنَزيْ َناُى
 (ٕ)  َاَ ُروْا َوَىْل ُنْجِزَي ِإ ّ اْلَكُ ورَ 

 :  ( ثبة اٌصالح عٍي إٌجي 17) 
إذا ذىػػب ثمػػث  قػػاؿ : كػػاف رسػػوؿ اهلل  عػػف أبػػي بػػف كعػػب      

و يا أييا الناس أذكروا اهلل جاءت الراجفة تتبعيا رادفالميؿ قاـ فقاؿ : " 
قمت يا رسوؿ اهلل : أنػي أكثػر الصػالة عميػؾ " ،  ، جاء الموت بما فيو

، فكـ أجعؿ لؾ مف صالتي ؟ فقاؿ : " ما شئت " ، قمت : الربع ؟ قػاؿ 
: " ما شئت فإف زدت فيو خيػر لػؾ " ، قمػت : فالنصػؼ ؟ قػاؿ : " مػا 
شئت ، فإف زدت فيو خير لؾ " قمت : فالثمثيف ؟ قػاؿ  : " مػا شػئت ، 

دت فيػو خيػر لػػؾ " قمػت : أجعػؿ لػػؾ صػالتي كميػا ، قػػاؿ : " إذا فػإف ز 

                                                 

 .  ٚاالية  –راىيـ سورة إب( ٔ)
 .  ٚٔ:  ٘ٔاآليات مف  –سورة سبأ ( ٕ)
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 ( .ٔرواه الترمذي وقاؿ حديث حسف )  تكفي ىمؾ ويغفر لؾ ذنبؾ "

 ثبة االظزمبِخ عٍٝ اٌغبعخ : ( 18)
ََااُلم مَّنناًء َغننَدقاً  قللا  اعللال  :       َّْسننَقْنْ  ِْ  َوَأن لَّننِو اْسننتَنَقاُموا َعلَنن  الكَّفِيَقنن

(2 ) 

                                                 

 ( رياض الصالحيف ػ باب ذكر الموت وقصر األمؿ .ٖ)
 . ٙٔاآلية  –سورة الجف ( ٗ)
. 



 

62 

 الله  على اليقين والتوكل

َْ َأ َاُموا الَُ ْورَاَ  َواإِلنِجيَل َوَما أُنِزَل ِإلَْيِ َ مم   تعالى : وقاؿ      َوَلْو أَنَ ُ 
َْ َوِم  َتْخِ  َأْرُنِلِ َ َْ َرَاُلوا ِم  فَ ْوِ ِ   ( .ٔ)  رَبمِ 

 قاؿ : قاؿ ربكػـ   أف النبى  وفى الحديث عف أبى ىريرة      
ر بالميػػؿ ، وأطمعػػت عمػػييـ " لػػو أف عبػػادى أطػػاعونى ألسػػقيتيـ المطػػ

 ( .ٕرواه أحمد ) الشمس بالنيار ، ولـ أسمعيـ صوت الرعد "

 ( ثبة اإلحعبْ إيل اٌضعفبء : 19)
فعف مصعب بف سعد بف أبي وقاص رضي اهلل عنيمػا قػاؿ : رأي      

: " ىػػؿ تنصػػروف  سػػعد أف لػػو فضػػال عمػػي مػػف دونػػو ، فقػػاؿ النبػػي 
 . (ٖ)أبو داود  وترزقوف إال بضعفائكـ ؟ " . رواه

 ( ثبة اٌزجىري يف عٍت اٌسشق : 21) 
 قػػػػػاؿ : قػػػػػاؿ رسػػػػػوؿ  فعػػػػػف صػػػػػخر بػػػػػف وداعػػػػػة الغامػػػػػدي       
" قاؿ : وكاف إذا بعػث سػرية أو  بارؾ اهلل ألمتي في بكورىا: "  اهلل 

تػػاجرا فكػػاف إذا بعػػث  جيشػػا بعػػثيـ مػػف أوؿ النيػػار .. وكػػاف صػػخر 
 رواه الترمػػػػػػػػػذي  ٓ تجارتػػػػػػػػػو أوؿ النيػػػػػػػػػار فػػػػػػػػػأثري وكثػػػػػػػػػر مالػػػػػػػػػو

                                                 

 . ٙٙاآلية  –( سورة المائدة ٔ)
 . ٔٙٗٔ/ٖ –باب التوكؿ والصبر  –مشكاة المصابيح كتاب الرقاؽ  (ٕ)
يتػػيـ والبنػػات وسػػائر الضػػعفة والمسػػاكيف بػػاب مالطفػػة ال –ريػػاض الصػػالحيف ( ٖ)

 ٙ٘ٔٓوالمنكسريف ص 
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 (ٔ)وأبو داود والدارمي 

 ( ثبة اٌمٕبعخ: 21)
لػػػيس الغنػػػى عػػػف كثػػػرة " قػػػاؿ:  عػػػف النبػػػي  عػػػف أبػػػي ىريػػػرة      

      .(ٖ)متفؽ َعَميوِ "   ، ولكف الغنى غنى النفس (ٕ)العرض

 : يقوؿ اإلماـ عمي و 
 

 واهلل لػػػػػو قنعػػػػػت نفػػػػػس بمػػػػػا رزقػػػػػت
 

 مػػػػػػػػػػف المعيشػػػػػػػػػػة إال كػػػػػػػػػػاف يكفييػػػػػػػػػػا 
 

 واهلل أيمانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررةً واهلل 
 

 ثالثػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف يمػػػػػػػػػيف بعػػػػػػػػػد ثانييػػػػػػػػػا 
 

 لػػػػػو أف فػػػػػي صػػػػػخرة صػػػػػما ُمَمْمَمَمػػػػػةٍ 
 

 فػػػػػػػي البحػػػػػػػر راسػػػػػػػية ممػػػػػػػس نواحييػػػػػػػا 
 

 ترزقػػػػػػػػا لعبػػػػػػػػد يػػػػػػػػراه اهلل النفمقػػػػػػػػ
 

 حتػػػػػػػى يػػػػػػػؤدي إليػػػػػػػو كػػػػػػػؿ مػػػػػػػا فييػػػػػػػا 
 

 أو كػػاف تحػػت طبػػاؽ السػػبع مسػػمكيا
 

 لسػػػػػػػػػيؿ اهلل فػػػػػػػػػي المرقػػػػػػػػػي مراقييػػػػػػػػػا 
 

 لػػوحتػػى ينػػاؿ الػػذي فػػي المػػوح ُخػػط 
 
 
 

ال سػػػػػػػػػػػػوؼ يأتييػػػػػػػػػػػػا   فػػػػػػػػػػػػإف أتتػػػػػػػػػػػػو وا 
 

                                                 

 ٗٗٔٔٓ/ٕباب آداب السفر  –كتاب الجياد  –مشكاة المصابيح  (ٔ)

 العرض بفتح العيف والراء ىو: الماؿ. (ٕ)

القناعة والعفاؼ واالقتصاد في المعيشة واإلنفاؽ وذـ  رياض الصالحيف _ باب (ٖ)
 .السؤاؿ مف غير ضرورة
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وبعد أف ذكرنا بعض األبواب الغيبية لمرزؽ ، ُنوصػي كػؿ داعػي إلػي      
 اهلل ، بؿ كؿ مسمـ بالمحافظة عمي :  

 تكبيرة اإلحراـ . -ٔ
حتػي شػروؽ  الجموس في المسجد بعد صػالة الفجػر لػذكر اهلل  -ٕ

 الشمس .. ثـ صالة ركعتيف أو أربع .
حي مػػف ركعتػػاف إلػػي ثمػػاف ركعػػات .. وأفضػػميا حػػيف صػػالة الضػػ -ٖ

 ترمض الفصاؿ .
 أذكار المساء . -ٗ
 قراءة سورة الكيؼ كؿ جمعة . -٘
 قراءة سورة يسيف عند الحوائج . -ٙ
 قراءة سورة الواقعة كؿ ليمة . -ٚ
اجتنػػاب الكبػػائر ، وكبػػائر الػػدعاة والمبمغػػيف ) الغيبػػة والنميمػػة ..  -ٛ

     ٓالحسد .. الكبر ( 
 وبالمحافظػػػػػػة عمػػػػػػي ذلػػػػػػؾ ، يتحصػػػػػػؿ المسػػػػػػمـ عمػػػػػػي أقػػػػػػوي      

 ومف ىنا يعمػـ أف العطػاءات الماديػة عطاؤىػا محػدود . أسباب الرزؽ .
 َن َى  َذا َلِرْز ُ نَ  ا إِ  أمػػا العطػػاءات اإليمانيػػة عطاؤىػػا ممػػدود .. ومقطػػوع 

  دَما َلُو ِم  نَ َ ا
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 اٌرسشق يف اجلٕخ 
 

الجنة ، وسماه بأسماء عديػدة منيػا  وعد المؤمنيف بالرزؽ في اهلل 
 : 

 ( اٌسشق اٌىسيُ : 1
َْ َدرََن  ات  ِ ن  َد  قػػاؿ اهلل تعػػالي :   ْؤِمنُ  وَن َحّق  ا  ّلُ    َُ َُ اْل ُأْولَ   َِ*َج ُى  

  َ َْ َوَمْغِ َر   َوِرْزق  َارِي   (ٔ)  رَبِّ 
ََ ْل َص اِلخ وقاؿ تعالي   ا  نُ ْؤتَِ   آ َوَم  يَ ْقُنْ  ِم نُكّ  للّ ِو َوَرُس وِلِو َوتَ ْع

 (ٕ)  َأْنَرَىا َمّرتَ ْيِ  َوَأْ َُْدنَا َلَ ا ِرْز ا  َارِيَا  

 ( اٌسشق ادلعٍَٛ : 2
ْخَلِص   ي َ  قػػػاؿ اهلل تعػػػالي :  َُ َْ ِرْزق  *  ِإ ّ ِ بَ   اَد اللّ   ِو اْل ُأْولَ*ِ   َج َلُ    

 (ٖ)  ّمْعُلوم  

                                                 

 .  ٗاآلية  –النفاؿ سورة ا (ٔ)
 .  ٖٔاآلية  –سورة األحزاب  (ٕ)
 .   ٔٗ،  ٓٗاآليات  –سورة الصافات  (ٖ)
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 ( اٌسشق احلعٓ : 3
َّ ُ ُِلُ َوْا َأْو َم اُتوْا َواّلِذيَ  َىاَنُروْا   قاؿ اهلل تعالي :  ِف  َسِبيِل الّلِو ٍُ 

ُر الّرازِِ ي َ  َُ الّلُو ِرْز ا  َحَسنا  َوِإّن الّلَو َلُ َو َخي ْ  (ٔ)  لَيَ ْرزُ َ نّ ُ 

 ً٘ ٕ٘بن رؽبثٗ ثني زشق اٌدٔيب ، ٚاٌسشق يف اجلٕخ ؟ 
ج : نعـ ، ىناؾ تشابو في االسـ فقط .. أما الطعـ والرائحػة والحجػـ ، 

لُ    وْا    :ختمػػػػؼ كمػػػػا ، قػػػػاؿ اهلل فيػػػػو م َِ َوَبّش    ِر الّ    ِذي  آَمنُ    وْا َوَ 
َ  ا ِم    ََ ا ُرزِ ُ وْا ِمن ْ َْ َنّناٍت َتْجِري ِم  َتْخَُِ  ا ارنْ َ  اُر ُاّل الّصاِلَخاِت َأّن َلُ 

نَ  ا ِم     َ ْب  ُل َوأُتُ  وْا بِ  ِو ُمََُش  اِب ا  َوَلُ    ََ  َرٍ  ّرْز   ا   َ  اُلوْا َى   ََذا الّ  ِذي ُرزِ  ْ َْ ِفيَ   آ ٍَ
َْ ِفيَ ا َخاِلُدونَ  َُّ َر   َوُى  (ٕ)  َأْزَواج  ّم

ورزؽ الدنيا ينتيي بموت اإلنساف ، أما رزؽ الجنػة فػال ينتيػي ، كمػا 
َْ ِفيَ  ا ُبْك َر      :قاؿ اهلل  َْ ِرْز ُ ُ   ُعوَن ِفيَ ا َلْغوا  ِإ ّ َس اَلما  َوَلُ   ََ ّ  َيْس
 (ٖ)  َوَ ِشّيا  

ر  َوأَبْ َقحَ وَ  وقاؿ تعالي :   (ٗ)  ِرْزُق رَّبَج َخي ْ

                                                 

 .   ٛ٘اآلية  –سورة الحج  (ٔ)
 .  ٕ٘اآلية  –سورة البقرة  (ٕ)
 .  ٕٙاآلية  –سورة مريـ  (ٖ)
 .  ٖٔٔاآلية  –سورة طو  (ٗ)
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 (ٔ)  ِإّن َى ََذا َلِرْز ُ َنا َما َلُو ِم  نّ َ ادٍ  وقاؿ تعالي : 

َِسََ عٍي ٔفعٗ زشق اهلل   ؟  ً٘ جيٛش ألحد أْ ُيح
 ُ ْل َم ْ  َح ّرَم  لقولو تعػالي :  ج: ال يجوز ألحد أف ُيَحِرـَ رزؽ اهلل 

 ِلِعبَ    اِدِه َواْلُّّيبَ    اِت ِم    َ  ال    ّرْزِق  ُ    ْل ِى      ِللّ    ِذيَ   زِينَ    َ  اللّ    ِو الُِّ    َ  َأْخ    َرجَ 
 آَمنُ    وْا ِف      اْلَخيَ    اِ  ال    ّدنْ َيا َخاِلَص       يَ     ْوَم اْلِقَياَم    ِ  َا    َذِلَج نُ َ ّص    ُل ا َيَ    اِت 

َُون  (ٕ) ًَ  ِلَقْوٍم يَ ْعَل
َْ َس َ  ا  ِبَغْي  وقاؿ تعالي :  ٍَ َوَحّرُم وْا َ ْد َخِسَر الّ ِذيَ   َ َُ لُ َوْا َأْوَ َدُى  ِر ِ ْل 

َُ اللّ            ُو اْفُِ            َرآء  َ لَ            ح اللّ            ِو  َ            ْد َض            ّلوْا َوَم            ا   َم            ا َرزَ َ ُ             
 (ٖ)  َاانُوْا ُمْ َُِدي َ 
َْ ّمْن ُو َحَرام ا   وقاؿ تعالي :  َْ ّم   ّرْزٍق َفَجَعْل ُُ َْ ّمآ أَنَزَل الّلُو َلُك ُُ ُ ْل َأرَأَيْ 

َْ أَ   (ٗ)  ْم َ َلح الّلِو تَ ْ َُ ُرونَ َوَحاَل   ُ ْل َءآلّلُو َأِذَن َلُك
 

 

                                                 

 .  ٗ٘اآلية  –سورة ص  (ٔ)
 .  ٕٖاآلية  –سورة االعراؼ  (ٕ)
 .  ٓٗٔاآلية  –سورة األنعاـ  (ٖ)
 .  ٜ٘اآلية  –سورة يونس   (ٗ)



 

68 

 الله  على اليقين والتوكل

 ؟  ِٓ زشق اهلل  األوًِب حىُ ِٓ رسن 
ألف اهلل  فيو آثػـ ، عػاص هلل  ج : مف ترؾ األكؿ مف رزؽ اهلل 

 : أمرنا أف نأكؿ مف رزؽ اهلل الحالؿ الطيب 
َُ اللّ ُو َح اَل    َّيب ا  َواتّ ُق واْ  قاؿ تعالي :       ا َرزََ ُك َّ اللّ َو الّ ِذَي  وَُاُلوْا ِم

  (ٔ)  أَنَُُ ِبِو ُمْؤِمُنونَ 
َْ  وقاؿ تعالي :       َناُا   (ٕ)  ُاُلوْا ِم   َّيَباِت َما َرزَ  ْ
 فَاْمُش     وْا ِف       َمَناِاِبَ      ا وَُالُ     وْا ِم       ّرْزِ      ِو َوِإلَْي     ِو  وقػػػػػاؿ تعػػػػػالي :      
     (ٖ) ًُ  الّنُشور

 

  يف اٌدٔيب ٌٍّؤِٕني فمظ ؟ ً٘ زشق اهلل 
ُيعطييػػا لكػػؿ النػػاس ، مػػؤمنيـ وكػػافرىـ ،  ج : الػػدنيا حقيػػرة ، فػػاهلل 

" لػػو كانػػت الػػدنيا تعػػدؿ عنػػد اهلل  فقػػد جػػاء فػػي الحػػديث عػػف النبػػي 
جناح بعوضة ، ما سقي كػافرا منيػا شػربة مػاء " رواه أحمػد والترمػذي 

  (ٗ) وابف ماجو .
                                                 

 .  ٛٛاآلية  –سورة المائدة   (ٔ)
 .  ٕٚٔػ اآلية  ٚ٘اآلية  –سورة البقرة   (ٕ)
 .  ٘ٔاآلية  –سورة الممؾ   (ٖ)
   ٖٔٗٔ/ٖكتاب الرقاؽ –مشكاة المصابيح  (ٗ)
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طػي اإليمػاف يعطي الدنيا لمف يحب ومف ال يحب ، وال يع فاهلل      
إال لمػػف أحػػب وىػػذا خميػػؿ اهلل إبػػراىيـ )عميػػو السػػالـ( عنػػدما أخبػػره اهلل 

  "  اَل ِإنّ    َناِ لُ  َج ِللنّ  اِس  َ   ّ ُ َّ ََ  اٍت فَ   ََت ََ رَبّ  ُو ِبَكِل َوِإِذ ابْ َُ لَ  َح ِإبْ   َراِىي
ي َ  َِ  (ٔ)  ِإَماما   َاَل َوِم  ُذرّيُِّ   َاَل َ  يَ َناُل َ ْ ِدي ال ّاِل

خػػاص بػػالمؤمنيف  فظػػف إبػػراىيـ )عميػػو السػػالـ( أف رزؽ اهلل      
لػػو أف الػػرزؽ رحمػػو دنيويػػة ، شػػاممة  فقػػط مثػػؿ اإلمامػػة فبػػيف اهلل 

لمبر والفاجر ، بخالؼ اإلمامة ، فإنيا خاصػة بػالخواص مػف المػؤمنيف 
َُ َرّ  اْنَعْل َى  ََذا بَ لَ دا  آِمن ا  وَ  ، قاؿ تعالي :  اْرُزْق َأْىلَ ُو َوِإْذ  َاَل ِإبْ َراِىي

َْ بِالّلِو َواْليَ ْوِم اَ ِخِر  َاَل َوَم  َاَ َر فَ َُمُّ ُعُو َ ِليال    ُ َراِت َمْ  آَمَ  ِمن ْ ََ ِمَ  الّث
ِصيرُ  ََ َُّرُه ِإَلَح َ َذاِ  الّناِر َوبِْ*َس اْل َّ َأْض ٍُ  (ٕ) 

 عمػػػػػي ىػػػػػذه الحقيقػػػػػة فػػػػػي سػػػػػورة اإلسػػػػػراء  وقػػػػػد نبػػػػػو اهلل      
َِ  ّد َى   َُؤَلِء َوَى   َُؤَلِء ِم  ْ  َ َُ  آِء رَبّ  َج َوَم  ا َا  اَن َ َُ  آُء رَبّ  َج  ُا  الّ  فقػػاؿ : ّن
 (ٖ)  َمْخُ ورا  

 
 

                                                 

 .    ٕٗٔاآلية  –سورة البقرة  (ٔ)
 .    ٕٙٔاآلية  –رة سورة البق (ٕ)
 .    ٕٓاآلية  –سورة اإلسراء  (ٖ)
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 ةػالبرك
 معن  البرا  :

ىي كثرة الخير وثبوتو .. وىي الزيادة والنماء .. وىي الكثرة في      
،  كؿ خير .. وىي لفظ جامع ألنواع الخير .. ومصدرىا مف اهلل 

 .  (ٔ)يبارؾ وحده فيو الذي 
ي َ  قاؿ تعالي :       َِ َُ َوارْمُر تَ َباَرَك الّلُو َرّ  اْلَعاَل  (ٕ)  َأَ  َلُو اْلَخْل
ِِ  وقاؿ تعالي :       اَواِت َوارْر ََ  (ٖ)  َوتَ َباَرَك اّلِذي َلُو ُمْلُج الّس
ْل   ُج َوُى   َو َ لَ    وقػػػاؿ تعػػػالي :       َُ  َح ُا   ّل َش   ْ ٍء تَ بَ   اَرَك الّ   ِذي بِيَ   ِدِه اْل
 (ٗ) ًٌ  َ ِدير
َُ رَّبَج ِذي اْلَجاَلِل َواإِلْاَرامِ  وقاؿ تعالي :        (٘)  تَ َباَرَك اْس

                                                 

قاؿ ابف األثير في حديث : " وبارؾ عمي محمد وعمي آؿ محمد " أي  : أثبػت  (ٔ)
 لو وأدـ ما أعطيتو مف التشريؼ والكرامة . أ.ىػ 

وفي حديث أـ سميـ رضي اهلل عنيا ، عندما وضعت وأعطت مولودىػا ألخيػو أنػس 
 ليػػػػػػػدعو لػػػػػػػو ، فحنكػػػػػػػو وبػػػػػػػرؾ عميػػػػػػػو ، أي   ي ليػػػػػػػذىب بػػػػػػػو إلػػػػػػػي النبػػػػػػػ

 دعا لو بالبركة  .
 .  ٗ٘اآلية  –سورة األعراؼ  (ٕ)
 . ٘ٛاآلية  –سورة الزخرؼ  (ٖ)
 .  ٔاآلية  –سورة الممؾ  (ٗ)
 .  ٛٚاآلية  –سورة الرحمف  (٘)
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ذاتػػو مبػػارؾ ، واسػػمو مبػػارؾ تنػػاؿ معػػو البركػػة ، ويبػػارؾ  فػػاهلل      
  ٓفي مف يشاء مف خمقو 

 ، قػػػػػاؿ  : أف نػػػػػزؿ القػػػػػرآف عمػػػػػي حبيبػػػػػو محمػػػػػد  ومػػػػػف بركتػػػػػو
 َبػػػػػػػاَرَؾ اّلػػػػػػػِذي َنػػػػػػػّزَؿ اْلُفْرَقػػػػػػػاَف َعَمػػػػػػػَى َعْبػػػػػػػِدِه ِلَيُكػػػػػػػوَف تَ  تعػػػػػػػالي : 

 (ٔ) ًً  ِلْمَعاَلِميَف َنِذيرا
 وجعؿ فيو البركة :

َوَى   ََذا ِاَُ  ا   أَنَزْلنَ  اُه ُمبَ  اَرك  ّمَص  ّدُق الّ  ِذي بَ   ْيَ  َيَديْ  ِو  قػػاؿ تعػػالي :      
َْ َ لَ َح  َوِلُُنِذَر ُأّم اْلُقَرَ  َوَمْ  َحْوَلَ ا َواّلِذي َ  يُ ْؤِمُنوَن بِاَ ِخَرِ  يُ ْؤِمُنوَن ِبِو َوُى 

َْ ُيَخاِفُ ونَ   (ٕ)  َصالَتِِ 
َْ  وقػػاؿ تعػػالي :      َوَى   ََذا ِاَُ  ا   أَنَزْلنَ  اُه ُمبَ  اَرك  فَ  اتِّبُعوُه َواتّ ُق  وْا َلَعّلُك  

َُونَ    (ٖ)  تُ ْرَح
َْ َلُو ُمنِكُرونَ َوَى ََذا ِذْار  ّمَباَرك  أَنَزْلنَ وقاؿ تعالي :       ُُ  (ٗ)اُه َأفَ َنْ 

أف الحػػرؼ الواحػػد بعشػػر حسػػنات ، وفػػي الحػػديث الػػذي ومػػف بركتػػو : 
أقػػػرءوا القػػػرآف  قػػػاؿ : "  رواه  أبػػػو أمامػػػة البػػػاىمي ، أف رسػػػوؿ اهلل 

                                                 

 .  ٔاآلية  –سورة تبارؾ  (ٔ)
 .  ٕٜاآلية  –سورة األنعاـ  (ٕ)
 .  ٘٘ٔة اآلي –سورة األنعاـ  (ٖ)
 .  ٓ٘اآلية  –سورة األنبياء  (ٗ)
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فإنػػػو يػػػأتي يػػػـو القيامػػػة شػػػفيعا ألصػػػحابو ، أقػػػرءوا الزىػػػراويف البقػػػرة  
القيامػػة كأنيمػػا غمامتػػاف ، أو  وسػػورة آؿ عمػػراف ، فإنيمػػا تأتيػػاف يػػـو

كأنيمػػػا غيابتػػػاف ، أو كأنيمػػػا فرقػػػاف مػػػف طيػػػر صػػػواؼ تحاجػػػاف عػػػف 
صػػاحبيا ، أقػػرءوا سػػورة البقػػرة فػػإف أخػػذىا بركػػة ، وتركيػػا حسػػرة ، وال 

 أخرجو مسمـ . يستطيعيا البطمة  " 
 وم  براات القرآن :  

 ََذا اْلُق ْرآَن ِإّن َى  أنو كتاب ىدايػة وشػفاء ورحمػو ، قػاؿ تعػالي :      
 َْ لُ وَن الّص اِلَخاِت َأّن َلُ   ََ ْؤِمِنيَ  اّلِذيَ  يَ ْع َُ َوُم َويُ َبّشُر اْل ِيْ ِدي ِلّلُِ  ِىَ  َأ  ْ

 (ٔ)  َأْنرا  َاِبيرا  
َُ  ْؤِمِنيَ   وقػػاؿ تعػػالي :       ََ     لّْل َونُ نَ   ّزُل ِم  َ  اْلُق  ْرآِن َم  ا ُى  َو ِش  َ آء  َورَْح

 َِ   (ٕ)  يَ  َإ ّ َخَسارا  َوَ  يَزِيُد ال ّاِل

 ٚاٌربورخ : 
مػػا كانػػت فػػي قميػػؿ إال كثرتػػو ، وال فػػي كثيػػر إال نفعتػػو .. وال غنػػي     

، حتػػى الرسػػؿ واألنبيػػاء يطمبونيػػا مػػف خػػالقيـ  ألحػػد عػػف بركػػة اهلل 
بينمػػا : "  قػػاؿ : قػػاؿ رسػػوؿ اهلل  ففػػي الحػػديث عػػف أبػػي ىريػػرة 

                                                 

 .  ٜاآلية  –سورة اإلسراء  (ٔ)
 .  ٕٛاآلية  –سورة اإلسراء  (ٕ)
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مػف ذىػب ، فجعػؿ أيػوب يحثػي أيوب يغتسؿ عريانا ، فخػر عميػو جػراد 
في ثوبو ، فناداه ربو : يػا أيػوب ، ألػـ أكػف أغنيتػؾ عمػا تػري ، قػاؿ : 

  (ٔ) " رواه البخاري . بمي وعزتؾ ، ولكف ال غني لي عف بركتؾ
كػاف فػي دعػاء القنػوت يػدعو بالبركػة ، فعػف الحسػف  والنبي محمػد 

أقوليػا كممػات  بف عمي رضػي اهلل عنيمػا قػاؿ : عممنػي رسػوؿ اهلل 
الميـ اىدني فيمف ىديت ، وعافني فػيمف عافيػت ، في قنوت الوتر : " 

 وتػػػػػػػولني فيمػػػػػػػا توليػػػػػػػت ، وبػػػػػػػارؾ لػػػػػػػي فيمػػػػػػػا أعطيػػػػػػػت ، وقنػػػػػػػي 
شر ما قضيت ، إنؾ تقضػي وال يقضػي عميػؾ إنػو ال يػذؿ مػف واليػت ، 

 رواه الترمػػػػػػػذي وأبػػػػػػػو داود والنسػػػػػػػائي  تباركػػػػػػػت ربنػػػػػػػا وتعاليػػػػػػػت "
  (ٕ)وابف ماجة والدارمي 

 . ويطمؽ اسـ البركة عمي " الرجؿ ، والولد ، والزوجػة " :..
 : ىػػػػػػو الػػػػػػذي ينتفػػػػػػع بػػػػػػو حيثمػػػػػػا حػػػػػػؿ بسػػػػػػبب  فالرجػػػػػػؿ المبػػػػػػارؾ

 الدعوة كما سيأتي . 
 

 : ىو الذي نشأ في طاعة اهلل ، البار بوالديو   والولد المبارؾ
 

                                                 

   ٜٔ٘ٔ/ٖكتاب أحواؿ القيامة وبدء الخمؽ وذكر األنبياء  –( مشكاة المصابيح ٔ)
 ٜٖٛ/ٔباب الوتر  –كتاب الصالة  –( مشكاة المصابيح ٕ)
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ىػػي الزوجػػة المطيعػػة لزوجيػػا ، القائمػػة بحقػػوؽ  والزوجػػة المباركػػة :
، ومػف أسػباب بركتيػا : التيسػير فػي  يػر معصػية اهلل زوجيا فػي غ

صداقيا ، كما في الحػديث عػف عائشػة رضػي اهلل عنيػا ، قالػت : قػاؿ 
" . رواه البييقػي فػي شػعب  أعظـ النكاح بركة أيسػره ُمْؤَنػةً "  النبي 

 (ٔ)اإليماف . 
 

والبركػػػة تحػػػؿ فػػػي األسػػػرة مػػػف أوؿ يػػػـو مػػػف نشػػػأتيا ، بالػػػدعاء      
كػػػاف إذا رفػػػأ  ، أف النبػػػي  لبركػػػة ، فعػػػف أبػػػي ىريػػػرة لمػػػزوجيف با

بػارؾ اهلل لػؾ وبػارؾ عميػؾ ، وجمػع بينكمػا اإلنساف ، إذا تزوج قاؿ : " 
 . (ٕ)" رواه الترمذي وأبو داود وابف ماجة في خير 

 األِبوٓ ادلجبزوخ : 
 ( مكة المكرمة شرفيا اهلل : ٔ
فمػػيس فػػي بيػػوت  مكػػة بمػػد اهلل الحػػراـ ، فييػػا بيػػت اهلل الحػػراـ ، 

العالـ أبرؾ منػو ، وال أكثػر خيػرًا منػو ، وال أدـو وال أنفػع لمخالئػؽ منػو 
ََ ِللنّ   اِس َللّ   ِذي بَِبّك   َ  ُمَبارَا   ا  َوُى   د    قػػػاؿ تعػػػالي :  ِإّن َأّوَل بَ ْي   ٍ  ُوِض   

                                                 

 .  ٖٜٓ/ٕ –كاح كتاب الن –( مشكاة المصابيح ٕ)
  ٜ٘ٓٔ_ وابف ماجة  ٖٕٓٔػ وأبو داود  ٜٔٓٔ( رواه الترمذي برقـ ٖ)
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ي َ  َِ  (ٔ)  لّْلَعاَل
 ومف بركتو : 

فسػؽ أف الصالة فيػو بمائػة ألػؼ صػالة .. ومػف حجػو فمػـ يرفػث ولػـ ي
 خرج مف ذنوبو كيـو ولدتو أمو  " 

 مف بركتيا : و 
لـ ُيِحَؿ اهلل القتاؿ فييا إلي يـو القيامة .. وال يعضد شوكيا ، وال ينفر 
صػػيدىا ، وال يمػػتقط لقطتيػػا إال مػػف عرفيػػا ، وال يختمػػي خالىػػا .. وال 
ُيعضد شجرىا .. وىي أحػب أرض إلػي اهلل .. وأحػب الػبالد إلػي رسػوؿ 

 .  اهلل 
 مف بركتيا : و 

 ال يدخميا المسيح الدجاؿ .     
 ومف بركتيا : 

 شفيعو يـو القيامة .  أف مف مات فييا كاف النبي 
 

 ومف بركتيا : 
رّبّ َنآ ِإّنَ  َأْسَكنُ  ِم  ُذرّيُِّ   أف دعا ليا الخميؿ )عميو السالـ( فقاؿ : 

                                                 

 . ٜٙاآلية  –سورة آؿ عمراف  (ٔ)
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َخ        ّرِم رَ  َُ َُ        وْا الّص        اَلَ  بِ        َواٍد َ ْي        ِر ِذي َزرٍْ  ِ ن        َد بَ ْيُِ        َج اْل  بّ نَ        ا لُِيِقي
ََ       َراِت  َْ ّم       َ  الّث         ُ َْ َواْرزُ  ْ  فَاْنَع       ْل َأْف*ِ       َد   ّم       َ  النّ       اِس تَ ْ        ِوَي ِإلَ       ْيِ 

َْ َيْشُكُرون   (ٔ) ًَ  َلَعّلُ 
َُ َرّ  اْنَع ْل َى  ََذا بَ لَ دا  آِمن ا  َواْرُزْق َأْىلَ ُو  :  قاؿ تعالىو  َوِإْذ  َ اَل ِإبْ  َراِىي

َرا ََ َْ بِالّلِو َواْليَ ْوِم اَ ِخِر  َاَل َوَم  َاَ َر فَ َُمُّ ُعُو َ ِليال  ِمَ  الّث  ُ ِت َمْ  آَمَ  ِمن ْ
ِصيرُ  ََ َُّرُه ِإَلَح َ َذاِ  الّناِر َوبِْ*َس اْل َّ َأْض ٍُ  (ٕ)  

 وعنػػػػػػدما سػػػػػػأؿ زوجػػػػػػة إسػػػػػػماعيؿ عػػػػػػف طعػػػػػػاميـ وشػػػػػػرابيـ ؟      
 ميػػػػـ بػػػػارؾ ليػػػػـ القالػػػػت : طعامنػػػػا المحػػػػـ ، وشػػػػرابنا المػػػػاء قػػػػاؿ : " 

 ".  في طعاميـ وشرابيـ
أنيػا مباركة ، عف ماؤىا ) ماء زمـز ( : "   وأخبر النبي محمد     

نيا طعاـ ُطعـ   " رواه مسمـ وا 
وأنيا خير ماء عمي وجو األرض ، ففي الحػديث عػف ابػف عبػاس      

خيػػر مػػاء عمػػي وجػػو : "  رضػػي اهلل عنيمػػا قػػاؿ : قػػاؿ رسػػوؿ اهلل 
  (ٖ)" رواه ابف حباف  مـز فيو طعاـ الطعـ وشفاء السقـاألرض ماء ز 

 مػػػػػاء زمػػػػػـز لمػػػػػا قػػػػػاؿ: "  أف رسػػػػػوؿ اهلل  وعػػػػػف جػػػػػابر      
                                                 

 .  ٖٚاآلية  –سورة إبراىيـ  (ٔ)
 . ٕٙٔاآلية  –سورة البقرة   (ٕ)
 . ٕٓٗفي ثواب العمؿ الصالح ص -( المتجر الرابح ٖ)
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 (ٔ)" رواه أحمد وابف ماجة بإسناد حسف .  شرب لو
 ( المدينة المنورة : ٕ

.. مدينة مباركة ... فمف بركتيا أف الصالة فػي  مدينة الرسوؿ     
فيمػا سػػواه كمػا جػػاء فػي الحػػديث عػف أبػػي مسػجدىا تعػػدؿ ألػؼ صػػالة 

صػػالة فػػي مسػػجدي ىػػذا خيػػر مػػف قػػاؿ: "  أف رسػػوؿ اهلل  ىريػػرة 
   (ٕ)" رواه مسمـ .  ألؼ صالة فيما سواه إال المسجد الحراـ

 ومف بركتيا : 
 أف صػػػالة فػػػي مسػػػجد قبػػػاء كعمػػػرة " رواه ابػػػف ماجػػػة والترمػػػذي     

  (ٖ) وقاؿ حديث حسف صحيح .
  ومف بركتيا :

أف : " عمي أنقاب المدينة مالئكة ، ال يدخميا  الطػاعوف ، وال الػدجاؿ 
 (ٗ)" متفؽ عميو 
 ومف بركتيا : 

أنيػػا : " ال تقػػـو السػػاعة حتػػى تنفػػي المدينػػة شػػرارىا . كمػػا ينفػػي     

                                                 

 ( المرجع السابؽ .ٗ)
 ٛٙفي ثواب العمؿ الصالح ص  -( المتجر الرابح ٔ)
 . ٓٚ( المرجع السابؽ صٕ)
 . ٖٚٛ/ٕباب حـر المدينة حرسيا اهلل  –كتاب المناسؾ  –( مشكاة المصابيح ٖ)
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  (ٔ) الكير خبث الحديد " رواه مسمـ .
 ومف بركتيا : 

بػارؾ لنػا فػي ثمرنػا ، دعا ليػا ، فقػاؿ : " الميػـ  أف رسوؿ اهلل      
وبارؾ لنا فػي مػدينتنا ، وبػارؾ لنػا فػي صػاعنا ، وبػارؾ لنػا فػي ُمػْدَنا ، 
نػو دعػاؾ  نػي عبػدؾ ونبيػؾ وا  الميـ إف إبراىيـ عبدؾ وخميمؾ ونبيؾ ، وا 

 (ٕ)وأنا أدعوؾ لممدينة بمثؿ ما دعاؾ لمكة ومثمو معو " رواه مسمـ 
 " وفي لفظ لو : " واجعؿ مع البركة بركتيف      

 ومف بركتيا : 
أف تمر عاليتيا شفاء مف السـ والسػحر كمػا جػاء الحػديث ، عػف      

قاؿ : " إف في عجػوة العاليػة  عائشة رضي اهلل عنيا أف رسوؿ اهلل 
نيا ترياؽ أوؿ البكرة " رواه مسمـ .    (ٖ)شفاء ، وا 

 ( األرض المقدسة : ٖ
وبيػػا حركػػة وىػػي أرض فمسػػطيف .. حيػػث أنيػػا ميػػد الرسػػاالت ..      

.. وىػي مسػري رسػوؿ  األنبياء )عمييـ السالـ( في الدعوة إلي اهلل 
 .. ومنيػػػػػا ُنصػػػػػب معراجػػػػػو الػػػػػذي عػػػػػرج بػػػػػو إلػػػػػي السػػػػػماء  اهلل 

                                                 

 ( المرجع السابؽ .ٗ)
  ٖ٘ٛ/ٕ( المرجع السابؽ ٔ)
 . ٕٗٔٔ/ٕكتاب األطعمة  -( مشكاة المصابيح ٕ)
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ْس ِجِد اْلَخ َراِم ِإلَ َح  قاؿ تعالي :  ََ ُسْبَخاَن اّلِذي َأْسَرَ  ِبَعْبِدِه لَ ْيال  ّم َ  اْل
ْس      ِجِد ارْ َص      ح الّ      ِذي بَارَْانَ      ا ََ  َحْولَ      ُو لُِنرِيَ      ُو ِم      ْ  آيَاتِنَ      آ ِإنّ      ُو ُى      َو  اْل

َُ الَبِصير ي َِ  (ٔ) ًُ  الّس
 

وىذا المسجد العظيـ مف المساجد التي ُيشرع شد الرحاؿ إلييػا لمصػالة 
فييػػا .. والصػػالة فيػػو أفضػػؿ مػػف خمسػػمائة صػػالة ..الميػػـ ارزقنػػا فيػػو 

 ميف.الصالة قبؿ الممات ، وطيره وانقذه مف أيدي األعداء الميـ آ

 أشِٕخ ِجبزوخ : 
 األيػاـ :( ٔ 

 يـو الجمعة :  أ _ 
  (ٕ): " خير يـو طمعت فيو الشمس "   مف بركتو أنو     
  (ٖ): " إف مف أفضؿ أيامكـ يـو الجمعة "  ومف بركتو أنو     
 (ٗ)"  : " سيد األياـ وأعظميا عند اهلل   ومف بركتو أنو     
 (ٔ)شيده المالئكة " : " مشيود ت ومف بركتو أنو     

                                                 

 .  ٔاآلية  –( سورة اإلسراء ٖ)
 . ٕٚٗ/ٔكتاب الجمعة  –رواه مسمـ  مشكاة المصابيح  ( جزء مف حديثٔ)
 ( رواه أبػػو داود والنسػػائي وابػػف ماجػػة والػػدرامي والبييقػػي فػػي الػػدعوات الكبيػػر ٔ)

 ) المرجع السابؽ ( .
 ( مف حديث رواه ابف ماجة ) المرجع السابؽ ( .ٕ)
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:" إف في الجمعة لساعة ال يوفقيػا عبػد مسػمـ يسػأؿ ومف بركتو       
 (ٕ)اهلل فييا خيرًا إال أعطاه إياه " متفؽ عميو 

:" ما مف مسػمـ يمػوت يػـو الجمعػة أو ليمػة الجمعػة ،  ومف بركتو     
 (ٖ)إال وقاه اهلل فتنة القبر " رواه أحمد والترمذي 

 والخميس :  يـو االثنيف ب _
 (ٗ) : أف األعماؿ ترفع فييا إلي اهلل  ومف بركتييما     
، وقد ُسِئَؿ عػف صػـو  : قاؿ رسوؿ اهلل  ومف بركة يـو االثنيف     

يـو االثنػيف فقػاؿ : " ذلػؾ يػـو ولػدت فيػو ، ويػـو بعثػت أو أنػزؿ عمػي 
 . (٘)فيو " رواه مسمـ 

 
 أياـ العشر مف ذي الحجة :  ج _ 
مػػا مػػف أيػػاـ : "  قػػاؿ : قػػاؿ رسػػوؿ اهلل  ابػػف عبػػاس  فعػػف     

العمؿ الصالح فييا أحب إلي اهلل مػف ىػذه األيػاـ " يعنػي أيػاـ العشػر . 
 قػػػػػػػػػػػالوا : يػػػػػػػػػػػا رسػػػػػػػػػػػوؿ اهلل وال الجيػػػػػػػػػػػاد فػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػبيؿ اهلل ؟ 

                                                                                                                                                    

 ( مف حديث رواه ابف ماجة ) المرجع السابؽ ( .ٖ)
 ( المرجع السابؽ .ٗ)
 ( المرجع السابؽ  .٘)
 . ٚٗٗ( انظر الحديث ، في كتاب رياض الصالحيف ص ٙ)
 . ٚٗٗ( المرجع السابؽ صٚ)
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قاؿ : " وال الجياد في سبيؿ اهلل  ، إال رجؿ خرج بنفسو ، ومالو ، فمػـ 
 خاري .رواه الب يرجع مف ذلؾ بشيء "

  (ٔ) وىذا دليؿ عمي بركة ىذه األياـ .     
 يـو عرفة :  د _ 
إف اهلل ينػػػزؿ إلػػػي السػػػماء الػػػدنيا فيبػػػاىي بيػػػـ : "  مػػػف بركتػػػو     

 (ٕ)مف حديث رواه اإلماـ البغوي في شرح السنة .  المالئكة "
نو ليدنو ثـ يباىي بيـ المالئكة "        وفي رواية مسمـ : " وا 
 ؿ الرحمة .. وفيو العتؽ مف النار .. ومغفرة الذنوب . وفيو تنز     
:" صػياـ يػـو عرفػة ، إنػي   : قػاؿ رسػوؿ اهلل  ومف بركتو أيضػا    

أحتسػػب عمػػي اهلل أف ُيكفػػر السػػنة التػػي بعػػده والسػػنة التػػي قبمػػو "رواه 
الترمػػذي وابػػف ماجػػة وأبػػو داود والنسػػائي ورواه مسػػمـ بمفػػظ : " ُيكفػػر 

 (ٖ)باقية " السنة الماضية وال
 يـو عاشوراء :  ىػ  _ 
 (ٗ): " ُيكفر السنة الماضية  " رواه مسمـ  مف بركتو     

                                                 

باب فضؿ الصـو وغيره فػي العشػر األوؿ مػف ذي الحجػة  –( رياض الصالحيف ٔ)
 . ٙٗٗص 

 .  ٜٛٚ/ٕباب الوقوؼ بعرفة  –كتاب المناسؾ  -( مشكاة المصابيح ٕ)
 . ٚٗٗؿ صـو عرفة صباب فض -( رياض الصالحيف ٔ)
 . ٚٗٗ( المرجع السابؽ صٕ)
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 الميالػي  :( ٕ
 ليمة القدر :  أ _ 
ِإنّ ا أَنَزْلنَ اُه ِف   نزوؿ القرآف الكريـ فييا قاؿ تعالي : مف بركتيا :      

َلِ  اْلَقْدرِ   (ٔ)  لَي ْ
َلٍ  ّمَبارََاٍ  ِإنّا ُاّنا ُمنِذرِي َ  وقاؿ تعالي :       ( ٕ)  ِإنّآ أَنَزْلَناُه ِف  لَي ْ
 الثمث األخير مف كؿ ليمة :  ب _
أنػػو وقػػت القػػرب مػػف اهلل .. وفيػػو ُيسػػمع الػػدعاء .. مػػف بركػػػتو :      

قػاؿ :  ووقت النزوؿ اإلليي كما جاء في الحديث ، عف أبػي ىريػرة 
ا تبػػارؾ وتعػػالي كػػؿ ليمػػة إلػػي السػػماء ينػػزؿ ربنػػ: "  قػػاؿ رسػػوؿ اهلل 

الدنيا حتى يبقي ثمث الميؿ األخير ، يقوؿ : مف يػدعوني فأسػتجيب لػو 
 ؟ " متفؽ عميو .  ؟ مف يسألني فأعطيو ؟ مف يستغفرني فأغفر لو

مػػف ُيقػػرض غيػػر وفػػي روايػػة المسػػمـ : " ثػػـ يبسػػط يػػده ويقػػوؿ :      
 (ٖ) عدـو وال ظمـو ؟ حتى ينفجر الفجر "

 ومف الشيور المباركة :( ٖ
 شػػػػير رمضػػػػاف : ومػػػػف بركتػػػػو أنػػػػو : شػػػػير الرحمػػػػة .. شػػػػير       

                                                 

 .  ٔاآلية  –( سورة القدر ٖ)
 .  ٖاآلية  –( سورة الدخاف ٗ)
  ٖٙٛ/ٔباب التحريض عمي قياـ الميؿ  –كتاب الصالة  –( مشكاة المصابيح ٔ)
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 المواسػػاة .. شػػير مغفػػرة  الػػذنوب .. شػػير العتػػؽ مػػف النػػار .. فيػػو 
 يزاد في رزؽ المؤمف . 

 أععّخ ِجبزوخ : 
 شيذ اٌصيزْٛ :  -1
 ففػػػػي الحػػػػديث عػػػػف أبػػػػي أسػػػػيد األنصػػػػاري قػػػػاؿ : قػػػػاؿ رسػػػػوؿ  

رواه  الزيػػػت وادىنػػػوا بػػػو ، فإنػػػو مػػػف شػػػجرة مباركػػػة "" كمػػػوا :  اهلل 
 (ٔ)الترمذي وابف ماجة والدارمي وصححو األلباني . 

 اٌزّرس :  -2
  مػػػػف بركتػػػػو : أنػػػػو شػػػػفاء مػػػػف السػػػػـ والسػػػػحر فعػػػػف سػػػػعد  

" مف تصبح بسبع تمرات عجوة لـ يقوؿ :  قاؿ : سمعت رسوؿ اهلل 
 (ٕ) متفؽ عميو . يضره ذلؾ اليـو سـ وال سحر "

" إف فػػػي عجػػػوة قػػػاؿ :  وعػػػف عائشػػػة رضػػػي اهلل عنيػػػا أف النبػػػي 
نيا ترياؽ أوؿ البكرة "   (ٖ)رواه مسمـ . العالية شفاء ، وا 

                                                 

 . ٜٕٔٔ/ٕكتاب األطعمة  –( مشكاة المصابيح ٕ)
 . ٕٗٔٔ/ٕكتاب األطعمة  –( مشكاة المصابيح ٔ)
 ( المرجع السابؽ . ٕ)
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 ععبَ اٌعحٛز :  -3
إلػػػي  فعػػػف العربػػػاض بػػػف سػػػارية ، قػػػاؿ : دعػػػاني رسػػػوؿ اهلل  

َـّ إلػػػػي الغػػػػذاء المبػػػػارؾالسػػػػحور فػػػػي رمضػػػػاف فقػػػػاؿ : "   " رواه  َىُمػػػػ
 (ٔ)ئي . أبو داود والنسا

 أؼسثخ ِجبزوخ : 
 ِبء شِصَ :  -1
 "  رواة مسمـ .  أنيا مباركة ، إنيا طعاـ طعـ" 

 اٌٍجرٓ :  -2
بمػبف إذا أُتي :  فعف عائشة رضي اهلل عنيا : كاف رسوؿ اهلل  

 أخرجو أحمد وأبف ماجة .  قاؿ : كـ في البيت بركة أو بركتيف "

 اٌععرً :  -3
َ  أَْلَوانُ  ُو ِفي  ِو َيْخ  رُ  قػػاؿ اهلل تعػػالي :   ُُونَِ   ا َش  َرا   ّمْخَُِل   ُج ِم    ُب

 (ٕ)  ِشَ آء  ِللّناِس ِإّن ِف  َذِلَج  َيَ   ّلَقْوٍم يَ َُ َ ّكُرونَ 
                                                 

 . ٕٕٙ/ٔكتاب الصـو  –( مشكاة المصابيح ٖ)
 .  ٜٙاآلية  –( سورة النحؿ ٔ)
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" الشػفاء فػي ثػالث : شػربة عسػؿ ، وشػرطة محجػـ ، :  وقاؿ      
رواه البخاري .. وىذا دليػؿ عمػي  وكية بنار وأنا أنيي أمتي عف الكي "

 بركتو . 
 
 

         
 
 

 
 

 أسبػاب البركػة
   اإلميبْ ثبهلل : 

َولَ  ْو َأَن َأْى  َل الُق  َر  آَمنُ  وا َواتَ َق  ْوا َلَ َُْخنَ  ا َ لَ  ْيِ َ  قػػاؿ اهلل تعػػالى       
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 ِِ اِء َواَرْر ََ  (ٔ) بَ رََااٍت ممَ  الَس

  إلبِخ ؼسع اهلل  : 
َْ َأ َ اُموا ال قاؿ تعالى       َُ  ْورَاَ  َواإِلنِجي َل َوَم ا أُن ِزَل ِإلَ ْيِ َ مم   َوَلْو أَنَ ُ 

َْ َوِم  َتْخِ  َأْرُنِلِ َ َْ َرَاُلوا ِم  فَ ْوِ ِ    ٓ( ٕ)  رَبمِ 

 : ًِاالظزمبِخ عٍي اٌديٓ اٌىب 
َناُىَ  قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى       َُرِيَق       ِ  َرْس       َقي ْ  َوَأن لَ       ِو اْس       َُ َقاُموا َ لَ       ح ال

 (.ٖ) ًً  َماء  َ َد ا

  بع ظٕخ احلجيت حمّد إرج  : 
 ذوس اظُ اهلل : -1

َفقُػرََّب طعػاـ ، فمػـ َأر طعامػا  عف أبي أيوب قػاؿ : كنػا عنػد النبػي      
أعظـ بركػة منػو أوؿ مػا أكمنػا ، وال أقػؿ بركػة فػي آخػره ، قمنػا : يػا رسػوؿ 

إنا ذكرنا اسـ اهلل عميو حػيف أكمنػا ، ثػـ قعػد مػف اهلل ! كيؼ ىذا ؟ قاؿ : " 

                                                 

 . ٜٙاآلية  –( سورة األعراؼ ٔ)
 . ٙٙاآلية  –( سورة المائدة ٕ)
 . ٙٔاآلية  –( سورة الجف ٖ)
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 (ٔ)رواه في شرح السنة .  ـ يسـ اهلل فأكؿ الشيطاف "أكؿ ول
 "  واذكروا اسـ اهلل يبارؾ لكـ فيووكما مر في حديث وحشي : "      

 إفؽبء اٌعالَ :  -2
: " يا ُبنػي إذا دخمػت عمػي  قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل  عف أنس      

أىمػػؾ ، فسػػمـ تكػػف بركػػًة عميػػؾ وعمػػي أىػػؿ بيتػػؾ " رواه الترمػػذي وقػػاؿ 
 (ٕ)ديث حسف صحيح . ح

 اجلّبعررخ :  -3
" كمػػوا :  قػػاؿ :  قػػاؿ رسػػوؿ اهلل  فعػػف عمػػر بػػف الخطػػاب      

 (ٖ)رواه ابف ماجة  جميعا وال تفرقوا ، فإف البركة مع الجماعة "
قػالوا : يػا  ، أف أصػحاب رسػوؿ اهلل  وعف وحشي بف حرب      

قػالوا  :  تفترقػوف ؟ " " فمعمكػـرسوؿ اهلل ! إنا نأكػؿ وال نشػبع ، قػاؿ : 
"  فاجتمعوا عمي طعامكـ ، واذكروا اسـ اهلل يبارؾ لكـ فيو" نعـ ، قاؿ :

 (ٗ)رواه أبو داود والترمذي . 

                                                 

 . ٕٙٔٔ/ٕكتاب األطعمة  –مشكاة المصابيح  (ٔ)
 استحباب السالـ إذا دخؿ بيتو .  باب –كتاب السالـ  –رياض الصالحيف  (ٕ)
 . ٕٕٛٔ/ٕباب الضيافة  –كتاب األطعمة  –مشكاة المصابيح   (ٖ)
 بػػػػاب مػػػػا يقولػػػػو ويفعمػػػػو مػػػػف   –كتػػػػاب آداب الطعػػػػاـ  –ريػػػػاض الصػػػػالحيف  (ٗ)

 .  ٖٛٔص  -يأكؿ وال يشبع 
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 اٌربوخ رٕصي ٚظظ اٌمصعخ :  -4
" البركػة قػاؿ :  فعف ابف عبػاس رضػي اهلل عنيمػا عػف النبػي  

رواه أبػو  "تنزؿ وسط الطعاـ ، فكموا مف حافتيو ، وال تأكؿ مف وسػطو 
 (ٔ)داود والترمذي وقاؿ حديث حسف صحيح . 

 اٌربوخ يف ٌعك األصبثع ٚاٌصحفخ :  -5
أمػػر  فعػػف جػػابر بػػف عبػػد اهلل رضػػي اهلل عنيمػػا أف رسػػوؿ اهلل  

 إنكػػػـ ال تػػػدروف فػػػي أي طعػػػامكـ بمعػػػؽ األصػػػابع والصػػػحفة ، وقػػػاؿ " 
  (ٕ)" رواه مسمـ . البركة 
إذا وقعت لقمة أحػدكـ ، فميأخػذىا "  قاؿ : وعنو أف رسوؿ اهلل      

فمُيمط ما كاف بيا مف أذي ، وليأكميا وال يدعيا لمشػيطاف ، وال يمسػح 
 يده بالمنديؿ حتى يمعؽ أصابعو ، فإنو ال يدري في أي طعامو البركة "

 (ٖ)رواه مسمـ . 
أنو أُتي بقصعة مف ثريػد فقػاؿ : "  وعف ابف عباس عف النبي      

                                                 

باب األمر باألكؿ مػف جانػب القصػعة والنيػي عػف األكػؿ  –رياض الصالحيف   (ٔ)
  ٖٛٔص مف وسطيا

بػػػاب اسػػػتحباب لعػػػؽ األصػػػابع  -كتػػػاب آداب الطعػػػاـ  -ريػػػاض الصػػػالحيف  (ٕ)
  ٕٖٓص
 المرجع السابؽ  .  (ٖ)
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وال تأكموا مف وسطيا ، فػإف البركػة تنػزؿ فػي وسػطيا   كموا مف جوانبيا
رواه الترمػػذي وابػػف ماجػػة والػػدارمي وقػػاؿ الترمػػذي ىػػذا حػػديث حسػػف  "

 صحيح . 
إذا أكػؿ أحػدكـ طعامػا فػال يأكػؿ مػف وفي روايػة أبػي داود قػاؿ : "      

 أعمي الصحفة ولكف يأكػؿ مػف أسػفميا ، فػإف البركػة تنػزؿ مػف أعالىػا
"(ٔ) 

 عبَ :ويً اٌغ -6
قػاؿ : " كيمػوا طعػامكـ  عف المقداـ بف معدي يكرب عف النبي  

 (ٕ)يبارؾ لكـ فيو " رواه البخاري . 

 رغغيخ اٌثسيد حىت ير٘ت دخبٔٗ :  -7
ففػػي الحػػديث عػػف أسػػماء بنػػت أبػػي بكػػر : أنيػػا كانػػت إذا أُتيػػت  

بثريد أمرت بو َفُغطي ، حتى تذىب فورة دخانو ، وتقوؿ : إنػي سػمعت 
  (ٖ)يقوؿ : ىو أعظـ لمبركة  " رواه الدارمي   رسوؿ اهلل

 إععبَ اٌغعبَ :  -8
                                                 

 . ٕٚٔٔ/ٕ –كتاب األطعمة  –مشكاة المصابيح  (ٔ)
 . ٕٔٔٔ/ٕ –كتاب األطعمة  –مشكاة المصابيح  (ٕ)
 . ٖٕٕٔ/ٕكتاب األطعمة  –مشكاة المصابيح  (ٖ)
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: "  وعف ابػف عبػاس رضػي اهلل عنيمػا قػاؿ : قػاؿ رسػوؿ اهلل  
الخيػػر أسػػرع إلػػي البيػػت الػػذي يؤكػػؿ فيػػو مػػف الشػػفرة إلػػي سػػناـ البعيػػر 

 (ٔ) "رواه ابف ماجة .

  : اٌربوخ يف األثٕبء ، ثصالذ اآلثبء 
ََ    ا  بػػػػف كثيػػػػر : فػػػػى قولػػػػو تعػػػػالى : قػػػػاؿ اإلمػػػػاـ ا     وََا    اَن أبوُى

وتشمؿ بركة ، أف الرجؿ يحفظ فى ذريتو : ( فيو دليؿ عمى ٕ)َص اِلخا  
ورفػػع درجػػاتيـ ، وفػػى اآلخػػرة بشػػفاعتو فػػييـ ، عبادتػػو ليػػـ فػػى الػػدنيا 

َوالَ ِذيَ  آَمنُ وا  إلى درجتو فى الجنة لتقر عينو بيـ كما قػاؿ اهلل تعػالى
َْ َواتَ بَ َعُ ْ  َْ ُذرميَ َُ ُ  اٍن أَْلَخْقَنا ِبِ  ََ َْ ُذرميَ ُُ ُ َ بِِإي  ُ  (ٖ. ) 
وقػػاؿ سػػعيد بػػف جبيػػر قػػاؿ ابػػف عبػػاس رضػػى اهلل عنيمػػا : حفظػػا      

 ( .ٗبصالح أبييما ولـ يذكر ليما صالحا " )
ََ ا َص اِلخا   وقاؿ الرازى : فى قولو تعػالى       يػدؿ عمػى   وََا اَن أبوُى

يفيػػد العنايػػة بػػأحواؿ األبنػػاء ، فعػػف جعفػػر بػػف محمػػد  أف صػػالح اآلبػػاء

                                                 

 . ٕٕٛٔ/ٕباب الضيافة  –األطعمة  كتاب –مشكاة المصابيح  (ٔ)
 . ٕٛاآلية  –( سورة الكيؼ ٕ)
 . ٕٔاآلية  –( سورة الطور ٖ)
 . ٕٖٗ/ٕ -( مختصر تفسير ابف كثير ٗ)
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 .( ٔقاؿ : كاف بيف الغالميف وبيف األب الصالح سبعة آباء )
قػاؿ   بكؿ ما عنػده إلػى رسػوؿ اهلل  وليذا لما جاء أبو بكر      

ليػػػـ اهلل : أبقيػػػت : " مػػػا أبقيػػػت ألىمػػػؾ ؟ " فقػػػاؿ  لػػػو رسػػػوؿ اهلل 
 ( .ٕد عف عمر بف الخطاب )ورسولو . رواه الترمذى وأبو داو 

 : فقيػػػػؿ لػػػػو ، مػػػػاال ، ولمػػػػا أصػػػػاب محمػػػػد بػػػػف كعػػػػب القرظػػػػى      
 وأدخػػػر ، ولكػػػف أدخػػػره لنفسػػػى عنػػػد ربػػػى ، ادخػػػره لولػػػدؾ ، قػػػاؿ : ال 

 ( .ٖربى لولدى )
وكاف سػعيد بػف المسػيب ، يقػوؿ لولػده : إنػي ألطيػؿ الصػالة مػف      

 أجمؾ . 
ذا إنػػى إذا أطعػػت رضػػيت مػػد " وفػػى األثػػر الػػذى رواه اإلمػػاـ أح      وا 

نػػى إذا رضػػيت  ذا عصػػيت باركػػت ولػػيس لبركتػػى نيايػػة ، وا  غضػػبت وا 
 . غضبت لعنت ولعنتى تصيب السابع مف الولد "

 قمت لعبد العزيز بف عمر بف عبد العزيز، وقاؿ سفياف بف عيينة      
فقػاؿ : كػاف لػو مػف الولػد أنػا ، ما آخر ما تكمـ بو أبوؾ عنػد موتػو  : 

بػػػػراىيـ وكنػػػػا أغيممػػػػة فجئنػػػػا كالمسػػػػمميف عميػػػػو وعبػػػػ د اهلل وعاصػػػػـ وا 

                                                 

 . ٜٖٙ/ٓٔ -( التفسير الكبير لمرازى ٔ)
 . ٜٜٙٔ/ٖ –( مشكاة المصابيح باب مناقب أبى بكر ٕ)
 . ٖٕٖ/ٖ  –( تاريخ اإلسالـ لمذىبى ٖ)
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ؿ لو : تركت ولدؾ وليس ليـ مػاؿ ولػـ تػؤوىـ إلػى يفق ، لو والمودعيف
أحد ، فقػاؿ : مػا كنػت ألعطػييـ مػا لػيس ليػـ ، ومػا كنػت آلخػذ مػنيـ 

ف ولػى فػػييـ اهلل  نمػػا ىػػـ  الػػذيحقػا ىػػو ليػػـ ، وا  يتػولى الصػػالحيف ، وا 
لح فاهلل كافيو ، أو فاسؽ فال أبإلى عمى ما وقػع أحد رجميف ، رجؿ صا

(ٔ ) 
فاهلل السميع البصير ، الحكـ العدؿ ، ما ضيعيـ بػؿ وسػع عمػييـ      
عمػػى الخميفػػة المنصػػور يػػـو بيعتػػو ، فقػػد دخػػؿ مقاتػػؿ بػػف سػػميماف .. 

بالخالفة ، فقاؿ المنصور : عظنػى يػا مقاتػؿ ، قػاؿ : أعظػؾ بمػا رأيػت 
مػات أميػر ! ما رأيت : قاؿ : يا أمير المؤمنيف أـ بما سمعت ؟ قاؿ : ب

وتػػرؾ ،  وقػػد خمػػؼ أحػػد عشػػر ولػػداً ، المػػؤمنيف عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز 
واشػػترى لػػو قبػػر بػػأربع ، ، كفػػف منيػػا بخمسػػة  ،  ينػػاراً دثمانيػػة عشػػر 

ووزع الباقى عمػى ولػده ، ومػات ىشػاـ بػف عبػد الممػؾ ، فكػاف نصػيب 
 . ثمانيف ألفاً  ، ياع والقصوروف الضدإحدى زوجاتو األربع مف النقد 

مػػف ولػػد  ولػػداً ، لقػػد رأيػػت فػػى يػػـو واحػػد ! واهلل يػػا أميػػر المػػؤمنيف     
مػف  عمر بف عبد العزيز يحمؿ مائة فرس فى سػبيؿ اهلل ، ورأيػت ولػداً 

 أوالد ىشاـ بف عبد الممؾ يتكفؼ الناس عند المسجد .

                                                 

 . ٕٖٓ/ٖ  –سالـ لمذىبى ( تاريخ اإلٔ)
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 ي :  اٌعررد 
ميد بف عبػد الػرحمف وىػو وكتب عمر بف عبد العزيز إلى عبد الح     

بالعراؽ أف أخرج لمناس أعطياتيـ وقػد بقػى فػى بيػت المسػمميف مػاؿ ، 
بيػػت المسػػمميف مػػاؿ فػػي فكتػػب إليػػو إنػػى قػػد قضػػيت عػػنيـ ، وقػػد بقػػى 

فكتب إليو أف أنظر مػف كانػت عميػو جزيػو فضػعؼ عػف أرضػو فأسػمفو 
 ما يقوى عمى عمؿ أرضو فإنا ال نريدىـ لعاـ أو لعاميف .

مقػى فػى الجبػاؿ والطػرؽ وى أنو كاف يأمر بالحبوب الفائضػة فتُ وير     
لمبركػػة والنمػػاء فػػى عيػػده ، حتػػى  لمطيػػور فعػػـ العػػدؿ الػػذى كػػاف سػػبباً 

 اعػػدفاصػػطمح الػػذئب عمػػى الغػػنـ يرعػػى معيػػا ولػػـ يؤذىػػا فيػػـو أف مػػات 
الػػذئب عمػػى الغػػنـ ، فقالػػت الرعػػاة : أف عمػػر قػػد مػػات قبػػؿ أف يصػػميـ 

 يـ البريد بموتو عمموا صدؽ الرعاة .البريد ، فمما أف وصم
وقد ذكر اإلماـ أحمد فى مسنده فى ضمف حديث قاؿ : " وجد فى      

خزائف بنى أمية حبة حنطػة بقػدر نػواة التمػرة ، وىػى فػى صػرة مكتػوب 
 .  (ٔ) عمييا " ىذا كاف ينبت فى زمف العدؿ

  : اٌصدق يف اٌجيع ٚاٌؽساء 
                                                 

 مف كتاب الجواب الكافى لمف سأؿ عف الدواء الشافى البف القيـ .( ٔ)
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" البيعػاف بالخيػار :  وؿ اهلل عف حكيـ بػف حػزاـ قػاؿ : قػاؿ رسػ     
ف كتما وكذبا  ما لـ يتفرقا ، فإف صدقا وبينا بورؾ ليما في بيعميا ، وا 

 (ٔ)متفؽ عميو  محقت بركة بيعيما "

  اٌدعٛح إيل اهلل  : 
فػػاهلل سػػبحانو وتعػػالي بػػارؾ فػػي أنبيائػػو ورسػػمو وأتبػػاعيـ بالػػدعوة      

َوَنَعَلنِ    ُمَبارَا  ا   ـ( " ، قػػاؿ اهلل عػػف عيسػػي )عميػػو السػػال إلػػي اهلل 
 (ٕ) ًً أَْيَ  َما ُانُ  َوَأْوَصاِن  بِالّصاَلِ  َوالزَّااِ  َما ُدْمُ  َحّيا

ِ ي  َل يَ نُ  وُح اْى  ِبْط ِبَس  اَلٍم ّمنّ  ا َوبَرَا  اٍت  وقػػاؿ لنػػوح )عميػػو السػػالـ(      
َّ يَ        ٍُ َْ ُّ ُعُ  ََ َ  َس      ُن َّ        ّمَع      َج َوُأَم       ٍَ ّم َْ ّمنّ      ا َ َلْي      َج َوَ لَ      َح ُأَم       ّس      ُ  ََ 

  (ٖ) ًٌ  َ َذا   أَلِيَ
 ودعػػػػػػا نػػػػػػوح عميػػػػػػو السػػػػػػالـ ربػػػػػػو أف ينزلػػػػػػو منػػػػػػزال مباركػػػػػػا فقػػػػػػاؿ 

نزِلِي َ  تعالي :  َُ ُر اْل    (ٗ)  َوُ ل ّرّ  أَنزِْلِن  ُمنَز   ّمَبارَاا  َوأَنَ  َخي ْ
 َوَبّش    ْرنَاُه بِِإْس    َخاَق نَِبيّ    ا  ّم     َ  وألقػػػػي اهلل البركػػػػة عمػػػػي إبػػػػراىيـ      

َ  *  الّص   اِلِخي َ  ََ   ا ُمْخِس      َوظَ   اِل َوبَارَْانَ   ا َ َلْي   ِو َوَ لَ   َح ِإْس   َخاَق َوِم     ُذرّيُِِّ 
                                                 

 .  ٖ٘ٛ/ٕباب الخيار  –كتاب البيوع  –مشكاة المصابيح   (ٔ)
 .  ٖٔاآلية  –سورة مريـ   (ٕ)
 .  ٛٗاآلية  –سورة ىود   (ٖ)
 .  ٜٕاآلية  –سورة المؤمنوف   (ٗ)
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  (ٔ)  لّنَ ْ ِسِو ُمِبي   
وشػػمؿ البركػػة أىػػؿ بيتػػو فقػػاؿ : " رحمػػت اهلل وبركاتػػو عمػػيكـ أىػػؿ      

ََ  البيت إنو حميد مجيػد  ُ  اللّ ِو َوبَ رََااتُ ُو  َ اُلَوْا أَتَ ْعَجبِ يَ  ِم ْ  َأْم ِر اللّ ِو رَْح
يد  ّمِجيد   َِ َْ َأْىَل اْلبَ ْيِ  ِإنُّو َح   (ٕ)  َ َلْيُك

 يقوؿ ابف القيـ )رحمو اهلل( : 
ىذا البيت المبارؾ الُمطير ، أشرؼ بيػوت العػالـ عمػي اإلطػالؽ ،      

فمـ يأت بعد إبراىيـ نبي إال مػف أىػؿ بيتػو ، وكػؿ مػف دخػؿ الجنػة مػف 
 فإنما دخؿ مف طريقيـ وبدعوتيـ . أ.ىػ  أولياء اهلل بعدىـ

  : أٚلربد ٔصٚي اٌربوخ ِٓٚ 
البركػػة تنػػزؿ بعػػد صػػالة الفجػػر .. ألنػػو وقػػت الغنيمػػة ، ونػػزوؿ  

الميػػـ دعػػا ألمتػػو فقػػاؿ : "  األرزاؽ ، وحمػػوؿ البركػػات ، ألف النبػػي 
 " رواه الترمذي .  بارؾ ألمتي في بكورىا

 
 

                                                 

 .   ٖٔٔ،  ٕٔٔيتاف اآل –سورة الصافات  (ٔ)
 .  ٖٚاآلية  –سورة ىود  (ٕ)
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 وم  أسبا  مخ َ البرا  
 أٔٛاعٙب : ادلعبصي ث

 . الشرؾ والكفر  (ٔ

َُ الّلُو اْلّربَا َويُ ْرِب  الّصَد َاِت َوالّلُو  قاؿ اهلل تعالي :  الربا :  (ٕ َخ َْ َي
 ٍَ  . (ٔ)  َ  ُيِخّب ُاّل َاّ اٍر أٍَِي

َْ ّم    رّب  ا  لّيَ ْربُ   َو ِف    َأْم  َواِل النّ  اِس فَ  اَل يَ ْربُ  و ِ ن  َد   تعػػالي: وقػػاؿ ُُ َوَم  آ آتَ ْي  
َُْةِعُ ونَ  الّلِو َوَمآ َُ اْل َْ ّم  زََااٍ  ُترِيُدوَن َوْنَو الّلِو فَُ ْولَ َِ*َج ُى   (ٕ)  آتَ ْيُُ

ََ  ا َاَس  َبْ  أَيْ  ِدي النَ  اِس : تعػػاليقػػاؿ و  َظَ   َر الَ َس  اُد ِف    البَ   رم َواْلَبْخ  ِر ِب
َْ يَ ْرِنُعونَ  ُلوا َلَعَلُ  َِ  . (ٖ)  لُِيِذيَقُ َ بَ ْعَض اَلِذي َ 

     " .إف الرجؿ ليحـر الرزؽ بالذنب يصيبو" : وفي المسند 
وكمػػا أف تقػػوى اهلل مجمبػػة لمػػرزؽ، فتػػرؾ التقػػوى مجمبػػة لمفقػػر،  

فما استجمب رزؽ بمثؿ ترؾ المعاصي، وفػي ىػذا يقػوؿ ربنػا جػؿ 
َولَ ْو َأَن َأْى َل الُق َر  آَمنُ وا َواتَ َق ْوا َلَ َُْخنَ ا َ لَ ْيِ َ بَ رََا اٍت مم َ  ذكره: 

                                                 

 .  ٕٙٚاآلية  -سورة البقرة  (ٔ)
 .  ٜٖاآلية  -سورة الرـو  (ٕ)
 .  ٔٗاآلية  -سورة الرـو  (ٖ)
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 ََ ََ  ا َا  انُوا َيْكِس  ُبونَ الَس   ِِ َوَلِك    َا  َذبُوا فََ َخ  ْذنَاُىَ ِب  (ٔ) اِء َواَرْر
َوَض  َرَ   وقػػد ضػػرب اهلل األمثػػاؿ لػػذلؾ فػػي القػػرآفذ قػػاؿ تعػػالى: 

ِ*َن   يَْ تِيَ  ا ِرْز ُ َ  ا رَ َ دا  مم   ُا لم َمَك اٍن  ََ ُْ الَلُو َمَثال   َ ْريَ   َااَنْ  آِمَن   مم
ََ  ا َا  انُوا َفَكَ   َرْت بِ   َ  َِ اللَ  ِو فََ َذا َ َ   ا اللَ  ُو لِبَ  اَس الُج  وِ  َواْلَخ  ْوِن ِب نْ ُع
ََ   ا بَ َلْونَ   ا َأْص   َخاَ  .وقػػػاؿ سػػػبحانو: (ٕ)َيْص   نَ ُعونَ  َْ َا ِإنَ   ا بَ َلْونَ   اُى

َ    اَن  َُوا لََيْص    رُِمنَ َ ا ُمْص    ِبِخيَ  * َوَ  َيْس    َُثْ ُنوَن * فَُ الَجنَ    ِ  ِإْذ َأْ َس    
َ ا  َا َِ َ َلي ْ َُوَن * فََ ْصَبَخْ  َاالَصرِي ِِ َْ نَا َ  مم  رَبمَج َوُى ِِ(ٖ). 

 انظر باب شـؤ المعصية مف ىذا الكتاب . الظػػمـ :  (ٖ

 قاؿ : سمعت رسوؿ اهلل  فعف أبي ىريرة  الحمؼ الكاذب :  (ٗ
يقػػوؿ : " الحمػػؼ منفقػػة لمسػػمعة ، ممحقػػة لمكسػػب " متفػػؽ عميػػو 

يقوؿ : " إيػاكـ وكثػرة  اهلل أنو سمع رسوؿ  وعف أبي قتادة 
 (ٗ)الحمؼ في البيع ، فإنو ينفؽ ثـ يمحؽ " رواه مسمـ 

: "  قػاؿ : قػاؿ رسػوؿ اهلل  عف أبي ىريرة  البخؿ والشح :  (٘
ما مف يـو يصبح العباد فيو إال وممكػاف ينػزالف ، فيقػوؿ أحػدىما 

                                                 

 .  ٜٙاآلية  - عراؼسورة األ (ٔ)
 .  ٕٔٔاآلية  - نحؿسورة ال (ٕ)
 .  ٕٓ:  ٚٔ آليات مفا – قمـسورة ال (ٖ)
 .  ٙٛ٘ب كراىة الحمؼ في البيع وأف كاف صادقا صبا –رياض الصالحيف  (ٗ)
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الميـ أعط منفقا خمفا ، ويقوؿ األخر : الميـ أعػط ممسػكا تمفػا " 
 (ٔ)فؽ عميو . مت

 . قمة حياء النساء  (ٙ

 عقوؽ الوالديف وقطيعة الرحـ .   (ٚ

 قوامة النساء .  (ٛ

نػػـو  : أربعػػة تمنػػع الػػرزؽ: يقػػوؿ ابػػف القػػيـ ) رحمػػو اهلل (  (ٜ
 .والخيانة * الصبحة * وقمة الصالة * والكسؿ

 
 
 
 

 البرا  
 فح حي ا  السابقي    

 البرا  فح الُعام والشرا  :
قاؿ : بينمػا نحػف عنػد  د عف سمرة بف جندب أخرج اإلماـ أحم     
إذ أتى بقصعة فييا ثريد ، قاؿ : فأكؿ وأكؿ القػـو فمػـ يزالػوا   النبى 

                                                 

  ٖٛ٘/ٔباب اإلنفاؽ وكراىية اإلمساؾ  –كتاب الزكاة  –مشكاة المصابيح  (ٔ)
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يتػػداولونيا إلػػى قريػػب مػػف الظيػػر يأكػػؿ قػػـو ثػػـ يقومػػوف ويجػػئ قػػـو 
فيتعاقبونو ، قاؿ : فقاؿ لو رجؿ : ىػؿ كانػت تمػد بالطعػاـ ؟ قػاؿ : أمػا 

 د مف السماء .مف األرض فال إال أف تكوف تم
 : قاؿ لو رجؿ : ىؿ كانت تمد ؟ لووفى رواية أخرى      
نت تمد إال مػف ىاىنػا وأشػار إلػى افقاؿ لو : فمف أيف تعجب ما ك     

السماء ، وقػد رواه الترمػذى والنسػائى )كػذا فػى البدايػة ( وأخرجػو أبػو 
 ( .ٔنعيـ فى دالئؿ النبوة )

ة بف األسقع رضى اهلل عنو قػاؿ وأخرج اإلماـ أحمد أيضًا عف واثم     
( ، ٕيومػػا بقػػرص )  : كنػػت فػػى أىػػؿ الصػػفة فػػدعانى رسػػوؿ اهلل 
( ثػـ صػنع فييػا ودكػا ثػـ ٖفكسرة فػى الصػفة وضػع فييػا مػاء سػخنًا )

( ثػػـ صػػعنبيا ثػػـ قػػاؿ : اذىػػب فػػائتنى بعشػػرة ٘يػػا )بقثػػـ ل ٗ يافسػػفس
أكموا مػف أنت عاشرىـ ، فجئت بيـ فقاؿ : كموا وكموا مػف أسػفميا وال تػ
 ( .ٙأعالىا فإف البركة تنزؿ فى أعالىا ، فأكموا منيا حتى شبعوا )

                                                 

 ( حيػػػػاة الصػػػػحابة بػػػػاب كيفيػػػػة التأييػػػػدات الغيبيػػػػة بػػػػاب البركػػػػة فػػػػى طعػػػػاميـ ٔ)
 . ٖٙٙ/ٖ  –فى الحضر 

 ( قطعة مف الخبز .ٕ)
 ( أى حارا .ٖ)
 شديدًا . ( أى خمطيا خمطًا ٗ)
 ( خمطيا ومزجيا .٘)
 ( المرجع السابؽ .ٙ)
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وعند الطبرانػى عنػو أيضػًا قػاؿ : كنػت مػف أصػحاب الصػفة فشػكا      
  أصػػػػحأبى الجػػػػوع ، فقػػػػالوا : يػػػػا وثمػػػػة : اذىػػػػب إلػػػػى رسػػػػوؿ اهلل 

فقمػت يارسػوؿ اهلل : إنػى أصػحابى  فاستطعـ لنا ، فأتيت رسوؿ اهلل 
: " ىؿ عندؾ مف شىء  لعائشة   جوع ، فقاؿ رسوؿ اهلل شكوا ال

ما عندى إال فتات خبز ، قاؿ : فائتنى بػو ،  ! ؟ ، قالت : يا سوؿ اهلل 
بصػػحفة فػػأفرغ الخبػػز ثػػـ جعػػؿ   فجػػاءت بجػػراب ، فػػدعا رسػػوؿ اهلل 

( حتػػى امػػتؤلت الصػػحفة ، فقػػاؿ : يػػا ٔيصػػمح الثريػػد بيػػده وىػػو يربػػو)
فجئػت  تمف أصحأبى وأنػت عاشػرىـ ، فػذىب وثمة : اذىب فجئ بعشرة

ا باسػـ اهلل ، و بعشرة مف أصحأبى وأنا عاشرىـ ، فقاؿ : اجمسوا ، وخػذ
خذوا مف حوالييا وال تأخذوا مف أعالىا ، فإف البركة تنػزؿ مػف أعالىػا 
، فأكموا حتى شبعوا ثـ قاموا وفى الصحفة مثػؿ مػا كػاف فييػا ثػـ جعػؿ 

ت قػػاؿ : يػػا واثمػػة : اذىػػب فجػػئ يصػػمحيا بيػػده وىػػى تربػػو حتػػى امػػتؤل
بعشرة مف أصحابؾ فجئت بعشرة فقاؿ : اجمسوا ، فجمسػوا فػأكموا حتػى 
شبعوا ، ثـ قاموا ، فقاؿ : اذىػب فجئػى بعشػرة مػف أصػحابؾ ، فػذىبت 
فجئت بعشرة ففعموا مثػؿ ذلػؾ ، قػاؿ : ىػؿ بقػى مػف أحػد ؟ قمػت : نعػـ 

اؿ : اجمسػوا ، فجئت بيـ ، فقػ تعشر ، قاؿ : اذىب فجئ بيـ ، فذىب

                                                 

 ( أى يزيد .ٔ)
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فجمسوا فأكموا حتى شبعوا ثـ قاموا ، وبقى فى الصحفة مثؿ مػا كػاف ، 
 ( . ٔثـ قاؿ : يا واثمة اذىب بيذا إلى عائشة رضى اهلل عنيا " )

أقاـ أياما  أف رسوؿ اهلل  وأخرج الحافظ أبو يعمى عف جابر      
ـ لـ يطعػـ طعامػا حتػى شػؽ ذلػؾ عميػو ، فطػاؼ فػى منػازؿ أزواجػو فمػ

فػأتى فاطمػة رضػى اهلل عنيػا ، فقػاؿ : يػا  شػيئاً مػنيف يجد عند واحدة 
بنية : ىؿ عندؾ شىء آكمو فػإنى جػائع ؟ قالػت : ال واهلل يػا أبػى أنػت 
وأمى : فمما خرج مف عندىا بعثت إلييا جارة ليا برغيفيف وقطعػة لحػـ 

بيػػذا  ففنػػة ليػػا ، وقالػػت : واهلل : ألوثػػرجفأخذتػػو منيػػا فوضػػعتو فػػى 
عمػػى نفسػػى ومػػف عنػػدى وكػػانوا جميعػػا محتػػاجيف إلػػى   اهلل رسػػوؿ 

شػػبعة طعػػاـ ، فبعثػػت حسػػنا أو حسػػينا رضػػى اهلل عنػػو إلػػى رسػػوؿ اهلل 
  فرجع إلييا فقالت : بأبى أنت وأمى : قػد أتػى اهلل بشػىء فخبأتػو ،

فنػة فكشػفت عنيػا فػإذا جلؾ ، قاؿ : ىممى يا بنية : قالػت : فأتيتػو بال
ظرت إلييا بيت وعرفت أنيػا بركػة مػف نمًا ، فمما ىى ممموءة خبزًا ولح

، فممػا رآه  اهلل فحمدت اهلل وصميت عمى نبيو وقدمتو إلى سوؿ اهلل 
حمد اهلل وقاؿ : مػف أيػف لػؾ ىػذا يػا بنيػة ، قالػت : يػا أبػت ، ىػو مػف 
عنػػػد اهلل إف اهلل يػػػرزؽ مػػػف يشػػػاء بغيػػػر حسػػػاب ، فحمػػػد اهلل وقػػػاؿ : 

                                                 

 . ٖٚٙ/  ٖ –( المرجع السابؽ ٔ)
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ة شػبيية بسػيدة نسػاء بنػى إسػرائيؿ فإنيػا الحمد هلل الذى جعمؾ يػا بنيػ
كانت إذا رزقيا اهلل شيئا وسئمت عنو قالػت : ىػو مػف عنػد اهلل إف اهلل 

ى إلػى عمػى رضػ يرزؽ مػف يشػاء بغيػر حسػاب ، فبعػث رسػوؿ اهلل 
وأكػؿ عمػى وفاطمػة وحسػف وحسػيف  ، ثـ أكػؿ رسػوؿ اهلل  اهلل عنو 

جميعػػػا ، قالػػػت : ، وأىػػػؿ بيتػػػو حتػػػى شػػػبعوا  وجميػػػع أزواج النبػػػى 
وبقيت الجفنة كما ىى ، قالت : فأوسعت ببقيتيا عمى جميع الجيراف ، 

 ( .ٔوجعؿ اهلل فييا بركة وخيرا كثيرا )كذا فى التفسير البف كثير( )
وكاف عند أبى طمحة مد مف شعير فأمر زوجتو أـ سػميـ فعجنتػو فكػاف 

شػىء فػى اإلنػاء ثػـ صػب عميػو   قرصا واحدا ، فوضعو رسوؿ اهلل 
ومف معو ، وكانوا بضعا وثمانوف   مف السمف فأكؿ منو رسوؿ اهلل 

 ( .ٕرجال وأىدى الباقى لمجيراف )
عػاـ فعمميػف جػابر نبف زيد بثالث بيضػات مػف بػيض ال بةوجاء عم    

بػػف عبػػد اهلل رضػػى اهلل عنيمػػا فػػى قصػػعة ثػػـ ذىػػب ليػػأتى بػػالخبز فمػػـ 
بغيػػر خبػػز حتػػى  وأصػػحابو يػػأكموف منػػو  يجػػده فجعػػؿ رسػػوؿ اهلل 

 ( .ٖشبعوا ، وكانوا أربعمائة وقيؿ : سبعمائة )

                                                 

 . ٖٚٙ/  ٖ –( المرجع السابؽ ٔ)
 . ٛٚ/  ٓٔ –سبؿ اليدى والرشاد فى سيرة خير العباد ( ٕ)
 . ٗٚ/  ٓٔ –المرجع السابؽ ( ٖ)
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وأبى بكػر بقػدر   لرسوؿ اهلل  ع أبو أيوب األنصارى طعاماً صنو      
ادع لػػػى بثالثػػػيف مػػػف أشػػػراؼ  مػػػا يكفييمػػػا ، وقػػػاؿ لػػػو رسػػػوؿ اهلل 

األنصار ، ثـ سبعيف ، ثػـ تسػعيف حتػى أكػؿ منػو مائػة وثمػانوف رجػال 
 .( ٔكميـ مف األنصار)

طعامػػا فػػى الخنػػدؽ أكػػؿ منػػو   وأعػػد جػػابر بػػف عبػػد اهلل لمنبػػى      
 . (ٕ) ألفا مف الصحابة رضى اهلل عنيـ

حيف تزوج زينػب فػى  الذى صنعتو أـ سميـ لرسوؿ اهلل  (ٖ) يثوالح
 . (٘)أكؿ منو اثنيف وسبعيف( ٗ)تور

قػػاؿ : كنػػا مػػع  وأخػػرج اإلمػػاـ أحمػػد عػػف أبػػى عمػػرة األنصػػارى      
فاسػػتأذف النػػاس  (ٙ)فػػى غػػزاة فأصػػاب النػػاس مخمصػػة  اهلل  رسػػوؿ

     فػػى نحػػر بعػػض ظيػػورىـ وقػػالوا : يبمغنػػا اهلل بػػو فممػػا  رسػػوؿ اهلل 
قػد ىػـ أف يػأذف ليػـ فػى   أف رسػوؿ اهلل  رأى عمر بف الخطػاب 

كيػػؼ بنػػا إذا نحػػف لقينػػا  !نحػػر بعػػض ظيػػورىـ ، قػػاؿ : يػػا رسػػوؿ اهلل 

                                                 

 ٓ ٙٛ/ ٓٔ –المرجع السابؽ ( ٔ)
 .  ٔٛ/  ٓٔ( المرجع السابؽ ٕ)
 ( طعاـ مف دقيؽ وسمف . ٖ)
 إناء .( ٗ)
 . ٗٛ/  ٓٔ –المرجع السابؽ ( ٘)
 ( شدة الجوع .ٙ)
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ولكػف إف رأيػت يػا رسػوؿ اهلل أف تػدعو لنػا  (ٔ)العدو غدا جياعا رجػااًل 
ببقايػػا أزوأدىػػـ وتجمعيػػا ثػػـ تػػدعو اهلل فييػػا بالبركػػة فػػإف اهلل سػػيبمغنا 

ببقايػػا أزوأدىػػـ  بػػدعوتؾ أو سػػيبارؾ لنػػا فػػى دعوتػػؾ ، فػػدعا النبػػى 
فجعؿ الناس يجيئوف بالحبة مف الطعاـ وفوؽ ذلؾ ، فكاف أعالىـ مػف 

عا ما شاء اهلل دثـ قاـ ف  وؿ اهلل جاء بصاع مف تمر ، فجمعيا رس
أف يدعو ، ثـ دعا الجيش بػأوعيتيـ وأمػرىـ أف يحتثػوا ، فمػا بقػى فػى 

حتػى بػدت   الجيش وعاء إال مؤلوه وبقى مثمو ، فضحؾ رسوؿ اهلل 
نواجذه ، وقاؿ : أشيد أف ال إلو إال اهلل وأشيد أنى رسػوؿ اهلل ال يمقػى 

النار يـو القيامػة " ورواه النسػائى اهلل عبد مؤمف بيما إال حجبت عنو 
 . (ٕ)نحوه كذا فى البداية

وروى اإلماـ أحمد والبخارى واإلسماعيمى والبييقى عػف جػابر بػف      
  عبػػد اهلل رضػػى اهلل عنيمػػا قػػاؿ : كنػػا يػػـو الخنػػدؽ مػػع رسػػوؿ اهلل 

فقالوا : ىذه كدية مف الجبؿ  ( شديدة فجاءوا النبىٖ) فعرضت كدية
: أنا نػازؿ ثػـ قػاـ وبطنػو معصػوب بحجػر ولبثنػا ثالثػة  عرضت ، فقاؿ

                                                 

 ( أى عمى أرجمنا )مشاة( .ٔ)
، ومسمـ عنيما ومسػمـ  ( وأخرجو أبو نعيـ فى الدالئؿ عف أبى ىريرة وجابر ٕ)

 لمغػازى والنسائى عف أبى ىريرة بنحوه )انظر حياة الصحابة باب بركة الطعػاـ فػى ا
ٖ/ٖٕٙ . ) 
 ( أى القطعة الصمبة الصماء .ٖ)
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المعػػوؿ ، فضػػرب فعػػادت  أيػػاـ   ال نػػذوؽ ذواقػػا ، فأخػػذ رسػػوؿ اهلل 
ى إلى البيت فأذف لػى ، ل( ، فقمت : يا رسوؿ اهلل ائذف ٔكثيبا مييال )

( ، ما فػى ٕخمصًا شديدًا ) فقمت المرأتى : إنى رأيت مف رسوؿ اهلل
، فأخرجت لى جرابا فيو صاع مف شعير وليا  ذلؾ صبر ، عندؾ شىء

عتيا فػػى صػػبييمػػة داجػػف فػػذبحيا ، وطحنػػت ، ففرغػػت إلػػى فراغػػى ، وق
( قد كادت ٘( بيف األثافى)ٗ( ، والبرمة)ٖبرمتيا ، والعجيف قد انكسر)

، فقالت : ال تفضحنى برسػوؿ  أف تنضج ، ثـ وليت إلى رسوؿ اهلل 
قمػػت : طعػػيـ لػػى فقػػـ أنػػت يػػا اررتو ، فسػػف ئتػػووبمػػف معػػو فج  اهلل 

رسػػوؿ اهلل ورجػػؿ أو رجػػالف ، قػػاؿ : كػػـ ىػػو ؟ " فػػذكرت لػػو ، قػػاؿ : " 
ر عتنزع البرمة والخبز مف التنور حتى آتيكـ واسػتال كثير طيب قؿ ليا 

يػػا أىػػؿ الخنػػدؽ إف جػػابرا " فقػػاؿ :  ، ثػػـ صػػاح رسػػوؿ اهلل  حافاً صػػ
ء مف ال يعممو إال اهلل ، فقمت : مف الحيا" بكـ  حييالف صنع لكـ سواراً 

  فجئت وجاء رسوؿ اهلل   فقدـ الناس حتى جئػت امرأتػى ، فقمػت
بالميػاجريف واألنصػار ومػف معيػـ ، فقالػػت :   : ويحػؾ جػاء النبػى 

                                                 

 ( أى رمال سائال .ٔ)
 ( أى جوعا شديدا .ٕ)
 ( أى الف ورطب .ٖ)
 ( البرمة : إناء مف حجر أو قدر يطبخ فيو الطعاـ .ٗ)
 ( األحجار التى يوضع عمييا القدر .٘)
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يػؾ وبػػؾ ىػؿ سػػألؾ ؟ قمػت : نعػػـ ، قالػت : اهلل ورسػػولو أعمػـ ، قػػاؿ : 
وال ، فقػػاؿ : ادخمػػوا  فكشػػفت عنػػى غمػػا شػػديدا ، ففعػػؿ رسػػوؿ اهلل 

تضاعظوا ، فأخرجت لػو عجينػا فبصػؽ فييػا وبػارؾ ثػـ عمػد إلػى عمػد 
ة لتخبػز معػؾ واقػدح ز ابخػنا فبصؽ وبارؾ ، ثـ قاؿ : يػا جػابر ادع متبر 

يتػػردد ويغػػرؼ مػػف  ( وال تنزلوىػػا ، وجعػػؿ رسػػوؿ اهلل ٔمػػف بػػرمتكـ)
نحى البرمة والتنور إذا أخذ منو ، ويقرب إلى أصحابو ، كمما فرغ قػـو 

( حتػى تركػوه وانحرفػوا ٕحتى صدر أىؿ الخندؽ ، وىـ ألؼ )جاء قـو 
ف برمتنا لت ف عجيننػا لغوا  خبػز كمػا ىػو ثػـ قػاؿ رسػوؿ يط كمػا ىػى ، وا 

: كمػػى واىػػدى ، فػػإف النػػاس أصػػابتيـ مجاعػػة فمػػـ نػػزؿ نأكػػؿ  اهلل 
 ( .ٖ) ونيدى يومنا

وفى رواية أخرى : عف كعب بف مالػؾ : وذكػر الحػديث وزاد فقػاؿ      
 ةعندؾ مف شىء ؟ قالت : واهلل ما لنػا إال ىػذا الػداجف ، وفضػم: فيؿ 

مف زاد ، فذبحت الداجف وطحنت ما كػاف عنػدىا ، وخبػزت وطبخػت ثػـ 
ثردنا فى جفنة لنا ، ثـ حممناىا إلى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ، 

                                                 

 ( أى أغرؼ منيا .ٔ)
نمائػػة أو ثالثمائػػة ، قػػاؿ ( وىػػـ ألػػؼ فػػى الصػػحيح وفػػى غيػػره تسػػعمائة أو ثمإ)

 الحافظ فى الفتح : والحكـ لمزائد لمزيد عممو ألف القصة متحدة .
، وابف أبى شػيبة  ٖٔ/ٖ -( وأخرجو أبو نعيـ فى الدالئؿ والحكـ فى المستدرؾ ٖ)

 -فػػى كتػػاب الفضػػائؿ )انظػػر كتػػاب سػػبؿ اليػػدى والرشػػاد فػػى سػػيرة خيػػر العبػػاد 
ٔٓ/ٛٔ ) 
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فقاؿ : " يا جابر اجمع فى قومػؾ " فأتيتػو بيػـ ، فقػاؿ : أدخميػـ عمػى 
ا يػأكموف ، فػإذا شػبع قػـو خرجػوا ، ودخػؿ آخػروف ، حتػى أرساال فكانو 

أكموا جميعا ، وفضؿ فى الجفنػة شػبو مػا كػاف فييػا ، فكػاف رسػوؿ اهلل 
   يقوؿ : كموا وال تكسروا عظما ، ثـ جمع العظػاـ فػى وسػط الجفنػة

فوضػػع يػػده عمييػػا ثػػـ تمكػػـ بكػػالـ لػػـ أسػػمعو ، فػػإذا الشػػاة قػػد قامػػت 
، بػػارؾ اهلل لػػؾ ، قمػػت :  راتؾ يػػا جػػابتػػنفض أذنييػػا ، فقػػاؿ : خػػذ شػػ

نيػػا لتنػػازعنى أذنيػػا حتػػى أتيػػت بيػػا المنػػزؿ ،  فأخػػذتيا ومضػػيت ، وا 
فقالت المرأة : ما ىذا يا جابر ، قاؿ : واهلل ىذه شاتنا ، التػى ذبحناىػا 

دعػػا اهلل فأحياىػػا ، فقالػػت : أنػػا أشػػيد أنػػو رسػػوؿ اهلل   لرسػػوؿ اهلل 
  فظ أبػػػػو عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف المنػػػػذر " رواه أبػػػػو نعػػػػيـ ورواه الحػػػػا

 ( .ٔالمعروؼ بشكر فى كتاب العجائب والغرائب)
  أف رجػال أتػػى النبػػى  وروى اإلمػاـ أحمػػد ومسػمـ عػػف جػػابر      

( شػػعير ، فمػػازاؿ يأكػػؿ منػػو ، ىػػو ٕيسػػتطعمو ، فأطعمػػو شػػطر وسػػؽ)
: فقاؿ رسوؿ اهلل   يؼ ليـ حتى كالوه ، فأخبر النبى ضوامرأتو و 
 ( .ٖ) تكمو ألكمتـ منو ولقاـ لكـ" لو لـ 

                                                 

 . ٕٕٓ/ٓٔ -سيرة خير العباد  ( سبؿ اليدى والرشاد فىٔ)
 ( الوسؽ ستوف صاعا أو حمؿ بعير ) سبؿ اليدى والرشاد ( .ٕ)
 بػػػػاب البركػػػػة فػػػػى الحبػػػػوب  –كيفيػػػػة التأييػػػػدات الغيبيػػػػة  –حيػػػػاة الصػػػػحابة ( ٖ)

 .  ٓٗٙ/ٖ    –والثمار 
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وروى الحاكـ والبييقى عف نوفؿ بف الحارث بف عبد المطمػب أنػو      
فػى التػزويج فإنكحػو امػرأة ، فػالتمس شػيئا فمػػـ  اسػتعاف رسػوؿ اهلل 

أبػػػا رافػػػع وأبػػػا أيػػػوب بدرعػػػو فرىنػػػاه عنػػػد  يجػػػده ، فبعػػػث رسػػػوؿ اهلل
إليػػو قػػاؿ :    ييػػودى بثالثػػيف صػػاعا مػػف شػػعير ، فدفعػػو رسػػوؿ اهلل

فطعمنا منػو نصػؼ سػنة ثػـ كمنػاه فوجػدناه كمػا أدخمنػاه ، قػاؿ نوفػؿ : 
فقػاؿ " لػو لػـ تكمػو ألكمػت منػو مػا عشػت "  فذكرت ذلؾ لرسوؿ اهلل 

(ٔ.) 
ى الشػػػيخاف عػػػف عائشػػػة رضػػػى اهلل عنيػػػا قالػػػت : لقػػػد تػػػوفى رو      

وما فػى بيتػى شػىء يأكمػو ذو كبػد إال شػطر وسػؽ مػف   رسوؿ اهلل 
 ( .ٕشعير فى رؼ لى فأكمت منو حتى طاؿ عمى فكمتو ففنى)

وأخرج اإلماـ أحمد والترمذى وابف حبػاف والبييقػى مػف طػرؽ عػف      
أبى ىريرة رضى اهلل عنو أنو قاؿ : أصبت بثالث مصيبات فى اإلسػالـ 

وكنػػت صػػويحبو ، وقتػػؿ   ، لػػـ أصػػب بمػػثميف : مػػوت رسػػوؿ اهلل 
ف أبػػى منصػػور عػػف أبيػػو فقمػػت : ومػػا عثمػػاف ، والمػػزود وقػػاؿ يزيػػد بػػ

فػػى غػػزاة فأصػػابيـ   المػػزود يػػا أبػػا ىريػػرة ؟ قػػاؿ : كػػاف رسػػوؿ اهلل 

                                                 

 . ٕٙٗ/ٖ( مستدرؾ الحاكـ كتاب معرفة الصحابة ٔ)
 ضػػػػػػؿ الفقػػػػػػراء ، وصػػػػػػحيح ( أخرجػػػػػػو البخػػػػػػارى فػػػػػػى كتػػػػػػاب الرقػػػػػػاؽ بػػػػػػاب فٕ)

 مسمـ بكتاب الزىد .
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عوز مف الطعاـ فقاؿ : يا أبا ىريرة عندؾ شىء ؟ قمت : نعػـ ، شػىء 
( ، قػاؿ ٔ)دمف تمر فى مزودى ، قاؿ : جئ بو ، قػاؿ : فجئػت بػالمزو 

ده فقػػبض عمػػى ، فجئػػت بػػالنطع فبسػػطتو فأدخػػؿ يػػ( ٕ): ىػػات نطعػػا 
التمر ، فإذا ىو إحدى وعشروف ، فجعؿ يضع كػؿ تمػرة ، ويسػمى اهلل 

  حتى أتى عمى التمر ، فقاؿ بو ىكذا فجمعو ، فقاؿ : ادع عشػرة ،
، فدعوت عشرة ، فأكموا حتى شبعوا ، وكذلؾ حتػى أكػؿ الجػيش كمػو ، 
 وفضؿ تمرات فقمت : يا رسوؿ اهلل : ادع لى فييف بالبركػة ، ثػـ قػاؿ :
ذا أردت أف تأخػذ مػنيف شػيئا ، فأدخػؿ  خذىف فاجعميف فى المزود ، وا 

 وال تنثره " . يدؾ فيو ، وال تكبو 
وفى رواية : " وال تكفأ فيكفأ عميؾ " ، قػاؿ : فمػا أكفيػت إذا كنػت أريػد 
تمرا إال أدخمت يدى ، فأخذت منو ، ولقد حممت منو خمسيف وسقا فى 

وأبػػى بكػػر ،   ة رسػػوؿ اهلل سػػبيؿ اهلل ونأكػػؿ ونطعػػـ منػػو مػػف حيػػا
وعمػػر ، وحيػػاة عثمػػاف ، وكػػاف معمقػػا خمػػؼ رجمػػى ، فممػػا قتػػؿ عثمػػاف 

 انتيب ما فى يدى ، وانتيب .
 وفػػػػػى روايػػػػػة : فمػػػػػـ نػػػػػزؿ نأكػػػػػؿ منػػػػػو حتػػػػػى كػػػػػاف آخػػػػػر إصػػػػػابة 
 أىػػػػػؿ الشػػػػػاـ حػػػػػيف غػػػػػاروا بالمدينػػػػػة ، أال أخبػػػػػركـ كػػػػػـ أكمػػػػػت منػػػػػو 

                                                 

 : ىو الوعاء مف جمد وغيره يجعؿ فيو الزاد . د( المزو ٔ)
 (  بساط مف جمد .ٕ)



 

111 

 الله  على اليقين والتوكل

 (.ٔ) أكثر مف مئتى وسؽ
( مػف ٕ) قاؿ : بينما رجؿ بفالة ، عف النبى وعف أبى ىريرة     

األرض فسػػمع صػػوتا فػػى سػػحابة اسػػقى حديقػػة فػػالف ، فتنحػػى ذلػػؾ 
( مػػف تمػػؾ الشػػراج قػػد ٖالسػػحاب فػػأفرغ مػػاءه فػػى حػػرة فػػإذا شػػرجو)

استوعب ذلؾ الماء كمو ، فتتبع الماء فإذا رجؿ قائـ فى حديقتو يحػوؿ 
مؾ ؟ ، قػػاؿ : فػػالف ، اهلل مػػا اسػػ دالمػػاء بمسػػحاتو ، فقػػاؿ لػػو : يػػا عبػػ

االسػـ الػذى سػػمع فػى السػػحابة ، فقػاؿ لػػو : يػا عبػػد اهلل : لػـ تسػػألنى 
ه ؤ عف اسمى ؟ ، فقاؿ : إنى سػمعت صػوتا فػى السػحاب الػذى ىػذا مػا

ويقػػوؿ اسػػقى حديقػػة فػػالف السػػمؾ فمػػا تصػػنع فييػػا ؟ ، قػػاؿ : أمػػا إذا 
أنػػا قمػت ىػػذا : فػإنى أنظػػر إلػى مػػا يخػػرج منيػا فأتصػػدؽ بثمثػو ، وآكػػؿ 

 ( رواه مسمـ .ٗوعيإلى ثمثا وأرد فييا ثمثو " )
فنزوؿ المطر مػف السػماء ليػذا العبػد الصػالح مػف أعظػـ البركػات      
اءِ  َلَ َُْخنَ   ا َ لَ   ْيِ َ بَ رََا   اٍت مم    َ  ليػػػؿ عمػػػى قولػػػو تعػػػالى : دوىػػػى  ََ  الَس   
 ِِ    ، وانظػػر فػػى شػػاة أـ معبػػد الخزاعيػػة التػػى لػػيس فييػػا لػػبف   َواَرْر

ودعػا ليػا بيػده الشػريفة ضػرعيا   ىػى إال أف مسػح رسػوؿ اهلل  وما
                                                 

 . ٗٙ/ٓٔ –الرشاد فى سيرة خير العباد  ؿ( سبٔ)
 ( األرض الصحراء .ٕ)
 ( السيؿ مف األرض فينحدر إليو الماء .ٖ)
 . ٚٛ٘/ٔ  –مساؾ ( مشكاة المصابيح باب اإلنفاؽ وكراىية اإلٗ)
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حمػب ثجػا يػربض الػرىط فودعػا بإنػاء وجتػرت تفاجت ودرت فى شاتيا ف
وشرب وشرب أصحابو وشػربت أـ معبػد ثػـ مػؤله ثانيػا وتركػو عنػدىا ، 

( ، وكػوب المػبف ٔ) " وذلؾ يػـو مػر عمييػا وىػو فػى طريػؽ ىجرتػو 
ىريػرة أف يسػقى بػو أصػحاب الصػفة فمػر أبا   الذى أمر رسوؿ اهلل 

 ( .ٕعمييـ واحدًا واحدًا حتى شربوا جميعا )
 قػػاؿ : قػػدـ رسػػوؿ اهلل  وعػػف سػػعيد بػػف المسػػيب عػػف أنػػس      

 المدينة وأنا ابف ثماف ، فأخذتنى أمى فإنطمقػت بػى إلػى رسػوؿ اهلل 
وقػد ، فقالت : يا رسوؿ اهلل إنو لـ يبؽ رجؿ وال امرأة مػف األنصػار إال 

نػػػى ال أقػػػدر عمػػػى مػػػا أتحفػػػؾ بػػػو إال ابنػػػى فخػػػذه  أتحفػػػؾ بتحفػػػة ، وا 
عشر سػنيف فمػا ضػربنى وال  فميخدمؾ ما بدا لؾ ، فخدمت رسؿ اهلل
وقاؿ : " الميػـ  لو رسوؿ اهلل  سبنى سبة وال عبس فى وجيى ودعا

( لػى ٖأكثر مالو وولػده وأطػؿ حياتػو " فػاهلل أكثػر مػإلى حتػى إف كرمػا)
مرتيف ، وولد لصػمبى مائػة وسػتة . وفػى روايػة فػإنى  يحمؿ فى السنة

لمف أكثر األنصار ماال وحدثتنى ابنتى أمينػة أنػو دفػف مػف صػمبى إلػى 
 ( .ٗ) مقدـ الحجاج البصرة تسعة وعشروف ومائة

                                                 

 .  ٜٛٔ/ٔ –( انظر كتاب تاريخ اإلسالـ لمذىبى ٔ)
 ( انظر الحديث فى صحيح البخارى فى كتاب الرقاؽ .ٕ)
 ( بستاف العنب .ٖ)
 . ٛٓٔ/ٖ –( تاريخ اإلسالـ لمذىبى ٗ)



 

112 

 الله  على اليقين والتوكل

ونكتفػػى بيػػذا القػػدر الػػذى ذكرنػػاه مػػف البركػػات فػػى حيػػاة األولػػيف      
بكتػب الحػديث والسػيرة وىى أكثر مف أف تحصى ومف أراد المزيد فعميو 

 النبوية ففييا الكثير والكثير .
 :وم  أمثل  البرا  الُح نلَس ا فح حياتنا 

لػػو فييػػا ويجعميػػا  أنػػؾ تجػػد الرجػػؿ عنػػده مائػػة جنيػػو واهلل يبػػارؾ     
تكفػػػى حاجاتػػػو ، ورجػػػؿ آخػػػر عنػػػده خمسػػػمائة جنيػػػو ولكػػػف ال تكفػػػى 

 حاجاتو ، لماذا ؟ ألنيا نزع منيا البركة .
جػػػؿ يكسػػػب فػػػى اليػػػـو مائػػػة جنيػػػو ولكػػػف آخػػػر النيػػػار يقػػػـو ور      

بتوزيعيا جزء لمطبيػب ، وجػزء لمػدواء ، وجػزء لممحػامى ، وجػزء يأخػذه 
ابنػػو الفاشػػؿ فػػى دراسػػتو .. الػػخ ، لمػػاذا ؟ ، نػػزع منيػػا البركػػة فأصػػبح 
كما قيؿ فى المثؿ : " كالذى يجمع ويضع فى قربػة مخرومػة . وأحيانػا 

تػػب ( العػػإلى يقتػػرض مػػف صػػاحب الػػدخؿ نجػػد صػػاحب الػػدخؿ ) المر 
 البسيط .

كما أسمفنا وتػارة  ونماء الماؿ وزيادتو تارة تكوف بركة مف اهلل      
كمػػػا فػػػى قصػػػة األقػػػرع واألبػػػرص  تكػػػوف اختبػػػار وابػػػتالء مػػػف اهلل 

  .واألعمى
نمػػا ضػػمف       أمػػا زيػػادة المػػاؿ لمكػػافر ليسػػت ضػػمف مفيػػـو البركػػة وا 
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قػاؿ : " إذا  : عػف النبػى  بة بف عػامر مفيـو االستدراج فعف عق
يعطى العبد مف الدنيا عمى معاصيو ما يحػب ، فإنمػا ىػو  رأيت اهلل 

َْ    استدراج ثـ تال رسوؿ اهلل  ََ ا َنُس وا َم ا ذُام ُروا بِ ِو فَ َُْخنَ ا َ لَ ْيِ  فَ َل
 ( .ٕ( رواه اإلماـ أحمد ")ٔ) ًٍ أبواَ  ُالم َشْ ء

َْ أبواَ  ُالم َشْ ءٍ  : وقاؿ مالؾ عف الزىرى  قػاؿ رخػاء    فَ َُْخَنا َ َلْيِ 
 الدنيا ويسرىا .

كاف يقوؿ : " إذا  : أف رسوؿ اهلل  وعف عبادة بف الصامت      
ذا أراد اهلل بقػـو ، أراد اهلل بقـو بقاء أو نماء رزقيػـ القصػد والعفػاؼ  وا 

رحػوا بمػا بػاب خيانػة حتػى إذا ف -أو فػتح عمػييـ  -اقتطاعا فتح ليػـ 
 .( ٖأوتوا أخذناىـ بغتة " )

وقاؿ الحسف البصرى : مػف وسػع اهلل عميػو فمػـ يػر أنػو يمكػر بػو      
 فال رأى لو ، ومف قتر عميو فمـ ير أنػو ينظػر لػو فػال رأى لػو ثػـ قػرأ 

َْ أَبْ َواَ  ُالم َشْ ٍء َحَُح ِإَذا فَ  ا َنُسوا َما ذُامُروا ِبِو فَ َُْخَنا َ َلْيِ  ََ ََ ا فَ َل رُِحوا ِب
َْ ُمْبِلُس  ونَ  َْ بَ ْغَُ     فَ  ِإَذا ُى   قػػاؿ مكػػر بػػالقـو ورب ، ( ٗ) ُأوتُ  وا َأَخ  ْذنَاُى

 .الكعبة أعطوا حاجتيـ ثـ أخذوا 
                                                 

 . ٗٗاآلية  –( سورة األنعاـ ٔ)
 . ٖٙٗٔ/ٖ  –( مشكاة المصابيح كتاب الرقاؽ ٕ)
 . ٛٚ٘/ٔ –كثير  ( مختصر تفسير ابفٖ)
 . ٗٗاآلية  -األنعاـ ( سورة ٗ)
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: بغت القـو أمر اهلل ، ومػا أخػذ اهلل قومػا قػط إال عنػد  وقاؿ قتادة     
القػـو تيـ فػال تغتػروا بػاهلل فإنػو ال يغتػر بػاهلل إال مػسكرتيـ وغػرتيـ ونع

 الفاسقيف .
وكما أف البركة كانت فى حياة األوليف بسبب الديف الذى كاف فػى      

حياتيـ ، كذلؾ تكوف البركة فى آخر الزماف عندما يخػرج الميػدى مػف 
فيمؤل األرض قسػطا وعػدال كمػا ممئػت جػورا ، وينػزؿ  أىؿ بيت النبى

 مػػف السػػماء كمػػا فػػى الحػػديث الػػذى رواه اإلمػػاـ عيسػػى بػػف مػػريـ
:  أنػػو قػػاؿ : قػػاؿ رسػػوؿ اهلل  البخػػارى ومسػػمـ عػػف أبػػى ىريػػرة 

ليوشكف أف ينزؿ ابف مريـ حكما عدال فيكسػر الصػميب ويقتػؿ الخنزيػر 
 ويضع الجزية " .

  ويمقى اإلسالـ بجرائو فال يقبػؿ إال اإلسػالـ ويتحػد الػديف فػال يعبػد      
ر الكنػػوز فػػى إال اهلل ويتػػرؾ الصػػدقة أى الزكػػاة لعػػدـ مػػف يقبميػػا وتظيػػ

زمنو ، وال يرغب فى اقتناء المػاؿ لمعمػـ بقػرب السػاعة ويرفػع الشػحناء 
والتبػػػػاغض ، وينػػػػزع سػػػػـ كػػػػؿ ذى سػػػػـ حتػػػػى تمعػػػػب األوالد بالحيػػػػات 
والعقػػارب ، فػػال تضػػرىـ ويرعػػى الػػذئب مػػع الشػػاة فػػال يضػػرىا ، ويمػػؤل 
األرض سمما وينعدـ القتاؿ وتنبت األرض نبتيا كعيد آدـ حتػى يجتمػع 

بعير ، وكذا  قرو ر عمى القطؼ مف العنب فيشبعيـ ويكوف العنقود النف
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ف المق ة لتكفػػػى حػػػالرمانػػة وتسػػػتظؿ العصػػابة تحػػػت قحػػػؼ الرمانػػة ، وا 
وترخص الخيػؿ لعػدـ القتػاؿ ويغمػوا الثػور ألف األرض مف الناس اـ فئال

 تحرث كميا .
طوبى لعيش بعد المسيح يؤذف لمسػماء فػى القطػر " وفى الحديث      
رض فى النبات فمو بذرت حبة عمى الصفا لنبتت ، وال تباغض وال ولؤل 

تحاسد ، حتى يمر الرجؿ عمػى األسػد فػال يضػره ويطػأ عمػى الحيػة فػال 
 (.ٔ) تضره " رواه أبو نعيـ عف أبى ىريرة 

وأخػػرج ابػػف أبػػى شػػيبة والحػػاكـ فػػى المسػػتدرؾ عػػف ابػػف مسػػعود      
( فيتمتعوف أربعػيف سػنة ال وينزؿ عيسى قيقتمو ) أى الدجاؿ لعنو اهلل 

يموت أحد ويقوؿ الرجؿ لغنمو ودوابو اذىبوا فارعوا وتمر الماشية بػيف 
الزرع ال تأكؿ منو سنبمة ، والحيػات والعقػارب ال تػؤذى أحػدا ، والسػبع 
عمى أبواب الدور ال يؤذى أحدا ، ويأخذ الرجػؿ المػد مػف القمػح فيبػذره 

فػى ذلػؾ حتػى يكسػر سػد  بال حرث فيجئ منو سبعمائة مػد ، فيمكثػوف
 يأجوج ومأجوج " .

وأخرج اإلماـ أحمد فػى الزىػد عػف أبػى ىريػرة قػاؿ : يمبػث عيسػى      
سػػيمى عسػػال : ابػػف مػػريـ فػػى األرض أربعػػيف سػػنة لػػو يقػػوؿ لمبطحػػاء 

                                                 

 .ٜٕٗ٘ٔى تحت رقـ جمع الجوامع لمسيوط (ٔ)



 

116 

 الله  على اليقين والتوكل

 . " لسالت
 

 

 أسُلٌ وردود

 
  ؟ لفرق بين اليقين والتوكلما ا( 1

 :ٌفسق ثني اٌيمني ٚاٌزٛوًا   

فإنو يكفي  ، وثقوا بو، توكموا عمى اهلل  يا أييا الناس قاؿ عمي:     
 . مما سواه

طالب نجد أنو يربط التوكؿ بالثقة  فعندما نتأمؿ مقالة عمي بف أبي     
ال فال توكؿ ما لـ يكف معو واليقيف باهلل  . اليقيف ، وا 

واليقيف ىو أف العبد يعمؿ هلل خالصًا وال يطمب بو عرض الدنيا و     
المخموقيف وأف يكوف في نفس الوقت آمنًا بوعد اهلل وىو  ال رضا

 الرزؽ . 
 ما الفرؽ بيف اليقيف والتوكؿ؟  : وقيؿ لبعض الحكماء
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أف  ، والتوكؿ قاؿ: أما اليقيف فيو أف تصدؽ اهلل بجميع أسباب اآلخرة
 ( مدارج السالكيف ابف القيـ)  .تصدؽ اهلل بجميع أسباب الدنيا

 
 

هل يزيد أو   عن الرزق ابن تيميٌ رحمى هللا ( شيخ اإلسّم سُل( 2

 ؟  وهل هو ما أكل أو ما ملكى العبد  ينقص
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   : ) رحمو اهلل ( فأجاب

   : الرزؽ نوعاف

  . هلل أنو يرزقو، فيذا ال يتغيرعممو ا ما  : أحدىما

ما كتبو وأعمـ بو المالئكة، فيذا يزيد وينقص بحسب   : والثاني
ف وصؿ األسباب، فإف العبد ي أمر اهلل المالئكة أف تكتب لو رزًقا، وا 

  : أنو قاؿ رحمو زاده اهلل عمى ذلؾ، كما ثبت في الصحيح عف النبي 
   "  مف سره أف يبسط لو في رزقو ، وينسأ لو في أثره، فميصؿ رحمو "  

 .(ٔمتفؽ عميو )

زاد ستيف سنة فجعمو اهلل مائة بعد أف كاف   وكذلؾ عمر داود     
   . فأربعي

الميـ إف كنت كتبتني شقًيا فامحني   : ومف ىذا الباب قوؿ عمر    
  . ًدا، فإنؾ تمحو ما تشاء وتثبتواكتبني سعي

َأْن اْ ُبُدوا الَلَو َواتَ ُقوُه      : قولو تعالى عف نوح  : ومف ىذا الباب    
َْ  *َوَأِ يُعوِن  َْ َويُ َؤخمرُْا َْ ِمْ  ُذنُوِبُك َ حيَ ْغِ ْر َلُك    (ٕ)    ِإَلح َأَنٍل ُمَس

  . وشواىده كثيرة

                                                 

 . ٖٚٚٔ/ٖ –( مشكاة المصابيح باب البر والصمة ٔ)
 . ٗ،  ٖسورة نوح _ اآليتاف  (ٕ)
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واألسباب التي يحصؿ بيا الرزؽ ىي مف جممة ما قدره اهلل      
وكتبو، فإف كاف قد تقدـ بأنو يرزؽ العبد بسعيو، واكتسابو، أليمو 
السعي، واالكتساب، وذلؾ الذي قدره لو باالكتساب، ال يحصؿ بدوف 

اكتساب كموت موروثو، يأتيو بو بغير االكتساب، وما قدره لو بغير 
   . اكتساب 

  :والسعي سعيان

   . سعى فيما نصب لمرزؽذ كالصناعة والزراعة والتجارة 

وسعى بالدعاء والتوكؿ واإلحساف إلى الخمؽ، ونحو ذلؾ، فإف اهلل في 
  . عوف العبد ما كاف العبد في عوف أخيو

   : والرزؽ يراد بو شيئاف

  . ع بو العبد ما ينتف  : أحدهما

ا    : ا الثاني ىو المذكور في قولوما يممكو العبد، فيذ  : والثاني ََ َوِم
َْ يُنِ ُقونَ  َناُى َْ      : ، وقولو    (ٔ)    َرزَ  ْ َناُا  ،   (ٕ)    َوأَْنِ ُقوا ِمْ  َما َرزَ  ْ

 . و الحالؿ الذي ممكو اهلل إياهوىذا ى

ِِ ِإَ  َ َلح      : فيو المذكور في قولو  : وأما األوؿ َوَما ِمْ  َدابٍَ  ِف  اْرَْر
                                                 

 .ٖسورة البقرة _ اآلية  (ٔ)
 . ٓٔسورة المنافقوف _ اآلية  (ٕ)
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إف روح القدس نفث في روعي  " :النبي وقوؿ ،     (ٔ)     الَلِو ِرْز ُ َ ا
أف نفسًا لف تموت حتى تستكمؿ رزقيا، أال فاتقوا اهلل وأجمموا في 
الطمب ، وال يحممنكـ استبطاء الرزؽ أف تطمبوه بمعاصي اهلل ، فإنو ال 

رواه في شرح السنة والبييقي في شعب  ."يدرؾ ما عند اهلل إال بطاعتو
  . ونحو ذلؾ   .  (ٕ)اإليماف

، فيو رزؽ بيذا االعتبار، ال  ، والحراـ والعبد قد يأكؿ الحالؿ     
باالعتبار الثاني، وما اكتسبو، ولـ ينتفع بو ىو رزؽ باالعتبار الثاني 

  . ثو ال مالو، واهلل أعمـؿ وار دوف األوؿ، فإف ىذا في الحقيقة ما
 
سُل شيخ اإلسّم مفتً األنامَ أوحد عصرهَ فريد دهرهَ تقً ( و3

الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّم بن تيميٌ رحمى 

إذا قطع الطريق وسرقَ أو أكل الحرام   : هللا ورضٍ عنى عن الرجل

أفتونا   ؟ ٍ لى أم ِونحو ذلكَ هل هو رزقى الذي ضمنى هللا تعال

  . مأجورين

الحمد هلل، ليس ىذا ىو الرزؽ الذي أباحو   : ) رحمو اهلل ( فأجاب     

                                                 

 .ٙسورة ىود _ اآلية  (ٔ)
 .ٙد _ اآلية سورة ىو  (ٕ)
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كقولو   ، وال أمره أف ينفؽ منو ،   وال يحب ذلؾ وال يرضاه،   اهلل لو
َْ يُنِ ُقونَ    : تعالى َناُى ا َرزَ  ْ ََ وا ِمْ  َوأَْنِ قُ       : ، وكقولو تعالى     (ٔ)    َوِم

 َْ َناُا ونحو ذلؾ لـ يدخؿ فيو الحراـ، بؿ مف أنفؽ مف  ،     (ٕ)    َما َرزَ  ْ
الحراـ، فإف اهلل تعالى يذمو، ويستحؽ بذلؾ العقاب في الدنيا واآلخرة، 

َْ بِاْلَباِ لِ    : ، وقد قاؿ اهلل بحسب دينو َنُك َْ بَ ي ْ    (ٖ)    َوَ  تَْ ُاُلوا َأْمَواَلُك
  . الماؿ بالباطؿوىذا أكؿ  ،

، كما في الحديث  ولكف ىذا الرزؽ الذي سبؽ بو عمـ اهلل وقدره     
"    : الصحيح عف ابف مسعود عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ أنو قاؿ

في بطف أمو أربعيف يوًما نطفة، ثـ يكوف عمقة يجمع خمؽ أحدكـ   إف
ا بأربع ممكمثؿ ذلؾ، ثـ يكوف مضغة مثؿ ذلؾ، ثـ يبعث اهلل إليو 

، ثـ ينفخ  وشقي أو سعيد ورزقو ، ، ، وأجمو عمموفيكتب ، كممات 
فكما أف اهلل كتب ما يعممو مف خير     (ٗ)متفؽ عميو "فيو الروح 

فكذلؾ كتب ما   . وشر، وىو يثيبو عمى الخير، ويعاقبو عمى الشر
  . يرزقو مف حالؿ وحراـ، مع أنو يعاقبو عمى الرزؽ الحراـ

ي الوجود واقع بمشيئة اهلل وقدره، كما تقع سائر ف وليذا كؿ ما
األعماؿ، لكف ال عذر ألحد بالقدر، بؿ القدر يؤمف بو، وليس ألحد أف 
يحتج عمى اهلل بالقدر، بؿ هلل الحجة البالغة، ومف احتج بالقدر عمى 

                                                 

 .ٖسورة البقرة _ اآلية  (ٔ)
 .ٓٔسورة المنافقوف _ اآلية  (ٕ)
 .ٛٛٔسورة البقرة _ اآلية  (ٖ)
 .ٖٔ/ٔمشكاة المصابيح _ كتاب اإليماف _ باب اإليماف بالقدر  (ٗ)
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ركوب المعاصي، فحجتو داحضة، ومف اعتذر بو فعذره غير مقبوؿ، 
    : ، والذيف قالوا     (ٔ)     اَء الَلُو َما َأْشرَْاَنا َوَ  آبَاُؤنَاَلْو شَ     : كالذيف قالوا

 َْ ُ  َما َ َبْدنَاُى ََ ْن تَ ُقوَل أ    : ، كما قاؿ تعالى     (ٕ)     َلْو َشاَء الَرْح ََ
ْ  الَساخِ  َِ   . رِيَ  نَ ْ س  يَاَحْسَرَتح َ َلح َما فَ َرْ ُ  ِف  َنْنِب الَلِو َوِإْن ُاْنُ  َل

َُِقي َ  َُ وأما الرزؽ الذي    (ٖ)     َأْو تَ ُقوَل َلْو َأَن الَلَو َىَداِن  َلُكْنُ  ِمْ  اْل
ضمنو اهلل لعباده، فيو قد ضمف لمف يتقيو أف يجعؿ لو مخرًجا، 
ويرزقو مف حيث ال يحتسب، وأما مف ليس مف المتقيف، فضمف لو ما 

لدنيا، ثـ يعاقبو في األخرة، كما يناسبو، بأف يمنحو ما يعيش بو في ا
َْ بِالَلِو َواْليَ ْوِم      : قاؿ عف الخميؿ  ُ َراِت َمْ  آَمَ  ِمن ْ ََ َواْرُزْق َأْىَلُو ِمْ  الَث

َُرمُه ِإَلح َ َذاِ      : قاؿ اهلل    (ٗ)     ًِ اَْلِخر ََ َأْض ُعُو َ ِليال  ٍُ َوَمْ  َاَ َر فَ َُمُ م
ِصيرا الَناِر َوبِْ*سَ  ََ   .   (٘)     ًُ ْل

، لـ يبحو  واهلل إنما أباح الرزؽ لمف يستعيف بو عمى طاعتو     
ف أكموا ما ضمنو ليـ مف ف لم يستعيف بو عمى معصيتو، بؿ ىؤالء وا 

َُرمُه ِإَلح   : ، كما قاؿ الرزؽ فإنو يعاقبيـ ََ َأْض َوَمْ  َاَ َر فَ َُمُ مُعُو َ ِليال  ٍُ
ِصيرُ َ َذاِ  الَناِر  ََ ُ       : وقاؿ تعالى،   (ٙ)     َوبِْ*َس اْل ََ َْ بَِ ي ُأِحَلْ  َلُك

                                                 

 .ٛٗٔسورة األنعاـ _ اآلية  (ٔ)
 . ٕٓسورة الزخرؼ _ اآلية (ٕ)
 .ٚ٘،  ٙ٘سورة الزمر _ اآليتاف  (ٖ)
 .ٕ٘ٔسورة البقرة _ اآلية  (ٗ)
 .ٕٙٔسورة البقرة _ اآلية  (٘)
 ..  ٕٙٔسورة البقرة _ اآلية  (ٙ)
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َْ ُحُرم ُُ َر ُمِخلم  الَصْيِد َوأَنْ  َْ َ ي ْ َلح َ َلْيُك ، فإنما    (ٔ)    اْرَنْ َعاِم ِإَ  َما يُ ُ ْ
   . ف يحـر عميو الصيد في اإلحراـأباح األنعاـ لم

ُلوا الَصاِلَخاِت ُنَناح  لَيْ      : وقاؿ تعالى      َِ َس َ َلح اَلِذيَ  آَمُنوا َوَ 
 ََ ََ اتَ َقْوا َوآَمُنوا ٍُ ُلوا الَصاِلَخاِت ٍُ َِ َُوا ِإَذا َما اتَ َقْوا َوآَمُنوا َوَ  ا َ ِع ََ ِفي

َُْخِسِني َ  ، فكما أف كؿ حيواف يأكؿ      (ٕ)     اتَ َقْوا َوَأْحَسُنوا َوالَلُو ُيِخبم اْل
لـ يبح لو، سواء كاف  ما قدر لو مف الرزؽ، فإنو يعاقب عمى أخذ ما

محـر الجنس، أو كاف مستعينا بو عمى معصية اهلل، وليذا كانت 
أمواؿ الكفار غير مغصوبة، بؿ مباحة لممؤمنيف، وتسمى فيًئا إذا 
عادت إلى المؤمنيفذ ألف األمواؿ إنما يستحقيا مف يطيع اهلل ال مف 

مؤمنوف يأخذونيا بحكـ االستحقاؽ، والكفار يعتدوف يعصيو بيا، فال
، فإذا عادت إلى المؤمنيف  في إنفاقيا، كما أنيـ يعتدوف في أعماليـ

 . لماؿ إلى مستحقوفقد فاءت إلييـ كما يفىء ا
أم يأكلون   ؟ هل هو رزق هللا للجوال  : وسُل عن الخمرَ والحرام (4

  ؟ ما قدر لوم

إف لفظ الرزؽ يراد بو ما أباحو اهلل تعالى   :() رحمو اهلل   فأجاب     
  . لمعبد، وممكو إياه، ويراد بو ما يتغذى بو العبد

َْ   : فاألوؿ كقولو َناُا َْ     (ٖ)     ،   َوأَْنِ ُقوا ِمْ  َما َرزَ  ْ َناُى ا َرزَ  ْ ََ َوِم
                                                 

 . ٔسورة المائدة _ اآلية  (ٔ)
 .ٖٜٔسورة المائدة _ اآلية  (ٕ)
 . ٓٔسورة المنافقوف _ اآلية  (ٖ)
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خمر ، فيذا الرزؽ ىو الحالؿ، والممموؾ ال يدخؿ فيو ال   (ٔ)     يُنِ ُقونَ 
  . والحراـ

ِِ ِإَ  َ َلح الَلِو ِرْز ُ َ ا   : والثاني كقولو ،    (ٕ)     َوَما ِمْ  َدابٍَ  ِف  اْرَْر
واهلل تعالى يرزؽ البيائـ، وال توصؼ بأنيا تممؾ، وال بأنو أباح اهلل 
ذلؾ ليا إباحة شرعية، فإنو ال تكميؼ عمى البيائـ وكذلؾ األطفاؿ 

نما المحـر  والمجانيف لكف ليس بممموؾ ليا وليس بمحـر عمييا، وا 
بعض الذي يتغذى بو العبد، وىو مف الرزؽ الذي عمـ اهلل أنو يغتذى 

وقدر ذلؾ بخالؼ ما أباحو وممكو، كما في الصحيحيف عف ابف   . بو
خمؽ أحدكـ   إف "   : مسعود عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ أنو قاؿ

نطفة، ثـ يكوف عمقة مثؿ ذلؾ، ثـ يجمع في بطف أمو أربعيف يوًما 
، فيكتب ممكا بأربع كممات يكوف مضغة مثؿ ذلؾ، ثـ يبعث اهلل إليو 

  : قاؿ،  ، ثـ ينفخ فيو الروح وشقي أو سعيد ورزقو ، ، ، وأجمو عممو
ما يكوف  حتىالذي نفسي بيده إف أحدكـ ليعمؿ بعمؿ أىؿ الجنة  فو

فيعمؿ بعمؿ أىؿ النار  بينو وبينيا إال ذراع فيسبؽ عميو الكتاب
ف أحدكـ ليعمؿ بعمؿ أىؿ النار حتى ما يكوف بينو وبينيا  فيدخميا، وا 

متفؽ   . مؿ بعمؿ أىؿ الجنة فيدخمياإال ذراع فيسبؽ عميو الكتاب فيع
  .   (ٖ)عميو

                                                 

 . ٖسورة البقرة _ اآلية (ٔ)
 .ٙسورة ىود _ اآلية  (ٕ)
 .ٖٔ/ٔإليماف _ باب اإليماف بالقدر مشكاة المصابيح _ كتاب ا (ٖ)
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، مما قدره اهلل، وكتبتو المالئكة، وىو مما دخؿ  والرزؽ الحراـ     
ع ذلؾ قد حرمو، ونيى عنو، فمفاعمو تحت مشيئة اهلل، وخمقو، وىو م

  . مف غضبو وذمو وعقوبتو ما ىو أىمو، واهلل أعمـ
وسُل شيخ اإلسّم أحمد ابن تيميٌ قدس هللا روحى . عما قالى (5

فً كتابى المعروف " بمنواج العابدين " فً زاد  -أبو حامد الغزالً 

ً اآلخرة من العقبٌ الرابعٌ : وهً العوارض بعد كّم تقدم ف

قال : فإن قيل هل يلزم العبد طلب  -التوكل بأن الرزق مضمون 

الرزق بحال فاعلم أن الرزق المضمون هو الغذاء والقوام فّ يمكن 

طلبى إذ هو شًء من فعل هللا بالعبد كالحياة والموت ِ يقدر العبد 

  . علٍ تحصيلى وِ دفعى

لمعبد  ال حاجة فال يمـز العبد طمبو إذ وأما المقسـو مف األسباب    
 .إلى ذلؾ إنما حاجتو إلى المضموف وىو مف اهلل وفي ضماف اهلل 

بو العمـ والثواب لمراد ا (وابتغوا مف فضؿ اهلل: )   وأما قولو تعالى
وقيؿ : بؿ ىو رخصة إذ ىو أمر وارد بعد الحظر فيكوف بمعنى 
اإلباحة ذ ال بمعنى اإليجاب واإللزاـ . فإف قيؿ : لكف ىذا الرزؽ 
المضموف لو أسباب ىؿ يمـز منا طمب األسباب قيؿ : ال يمـز منؾ 

ر بالسبب وبغي :طمب ذلؾ إذ ال حاجة بالعبد إليو إذ اهلل سبحانو يفعؿ
السبب فمف أيف يمزمنا طمب السبب ثـ إف اهلل ضمف ضمانا مطمقا مف 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=529&start=0&idfrom=890&idto=892&bookid=22&Hashiya=4#docu
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ٍْ   وقاؿ تعالي : : غير شرط الطمب والكسب قاؿ تعالى َوَما ِمش َدِفّب
ِّ َعَل  الّلِ  رِْزقُنَ ا  َِ ِإ تَنْوَدَعَ ا ُكّ  ِف  َويَنْعَلُم ُمْستَنَقّفاَلا َوُمسْ ِف اّْر

(1) ِكَتاٍب ّمِبيٍ 
 

صح أف يأمر العبد بطمب ما ال يعرؼ مكانو فيطمبو : إذ ثـ كيؼ ي     
و ال عرؼ الذي صير سبب  ،ال يعرؼ أي سبب منيا رزقو يتناولو 

غذائو وتربيتو ال غير فالواحد منا ال يعرؼ ذلؾ السبب بعينو مف أيف 
فإنو بيف ثـ حسبؾ أف  -راشدا  -حصؿ لو ؟ فال يصح تكميفو فتأمؿ 

واألولياء المتوكميف لـ يطمبوا  -المو عمييـ صموات اهلل وس -األنبياء 
الرزؽ في األكثر واألعـ وتجردوا لمعبادة وبإجماع أنيـ لـ يكونوا 
تاركيف ألمر اهلل تعالى وال عاصيف لو في ذلؾ فميس لؾ أف تطمب 

  . الرزؽ وأسبابو بأمر الـز لمعبد

فما الفرؽ بيف ىذا الكالـ مف ىذا اإلماـ والمنصوص عميو في   
تب األئمة : كالفقو وغيره ؟ وىو أف العبد يجب عميو طمب الرزؽ ك

وطمب سببو وأبمغ مف ذلؾ أف العبد لو احتاج إلى الرزؽ ووجده عند 
ف قتمو . فيؿ  غيره فاضال عنو وجب عميو طمبو منو فإف منعو قيره وا 

                                                 

 .  ٙاآلية  –سورة ىود  (ٔ)
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ىذا الذي نص عميو في المنياج يختص بأحد دوف أحد ؟ فأوضحوا 
مثابيف ذ مأجوريف ذ  ; مف تناقض الكالميفلنا ما أشكؿ عمينا 

 ولكف أئمة المسمميف وجميورىـ عمى خالؼ ىذا،  وابسطوا لنا القوؿ

وأف الكسب يكوف واجبا تارة ذ ومستحبا تارة ذ ومكروىا تارة  ;
ومباحا تارة ومحرما تارة . فال يجوز إطالؽ القوؿ بأنو لـ يكف منو 

قوؿ بأنو ليس منو شيء شيء واجب ذ كما أنو ال يجوز إطالؽ ال
محـر . والسبب الذي أمر العبد بو أمر إيجاب أو أمر استحباب ىو 
عبادة اهلل وطاعتو لو ولرسولو . واهلل فرض عمى العباد أف يعبدوه 

ََاْعُبْدُ  َوتَنوَكَّْ  َعَلِْْ  َوَما رَبدَ  ِبَناٍَِ  }  : ويتوكموا عميو . كما قاؿ تعالى
 (ٔ) {َعمَّا تَنْعَمُلونَ 

َربد اْلَمْءفِِق َواْلَمْنِفِب َِ إَِلَ  ِإَِّ َ َواذُْكِف اْسَم رَبَِّ  َوتَنَبتَّْ  إَِلِْْ  تَنْبِتًْ  }  : وقاؿ،  

ْذُ  وَِكًْ   ِمْش َحُْْث  َويَنْفزُْق ُ  ََوَمش يَنتَِّق اللََّ  ََيَْع  لَُّ  ََمَْفًجا  } :وقاؿ  (ٕ) {اُلَو ََاكَِّ

والتقوى تجمع فعؿ ما أمر  (ٖ){يَنتَنوَكَّْ  َعَل  اللَِّ  ََنُ َو َحْسُبُ   َِ َيَْتِسُب َوَمش
  . اهلل بو وترؾ ما نيى اهلل عنو

لو عمؿ أبا ذر يا  : أنو قاؿ عف النبي أبي ذر ويروى عف      
  .الناس كميـ بيذه اآلية لوسعتيـ

                                                 

 .ٖٕٔسورة ىود _ اآلية  (ٔ)
 .ٜ،  ٛسورة المزمؿ _ اآليتاف  (ٕ)
 .ٖ،  ٕسورةالطالؽ _ اآليتاف  (ٖ)

http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=1584
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=1584
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ما احتاج تقي قط . يقوؿ : إف اهلل  :وليذا قاؿ بعض السمؼ       
ضمف لممتقيف أف يجعؿ ليـ مخرجا مما يضيؽ عمى الناس وأف 
يرزقيـ مف حيث ال يحتسبوف فيدفع عنيـ ما يضرىـ ويجمب ليـ ما 

إليو . فإذا لـ يحصؿ ذلؾ دؿ عمى أف في التقوى خمال  يحتاجوف
   فميستغفر اهلل وليتب إليو وليذا جاء في الحديث المرفوع إلى النبي 

أكثر االستغفار جعؿ اهلل لو مف  مف"  : الذي رواه الترمذي أنو قاؿ
 . " كؿ ىـ فرجا ، ومف كؿ ضيؽ مخرجا ورزقو مف حيث ال يحتسب

 لـ يأمر بالتوكؿ فقط بؿ أمر مع التوكؿ والمقصود : أف اهلل    
بعبادتو وتقواه التي تتضمف فعؿ ما أمر وترؾ ما حذر فمف ظف أنو 
يرضي ربو بالتوكؿ بدوف فعؿ ما أمر بو كاف ضاال كما أف مف ظف 
أنو يقـو بما يرضى اهلل عميو دوف التوكؿ كاف ضاال بؿ فعؿ العبادة 

ذا أطمؽ ل فظ العبادة دخؿ فييا التوكؿ . التي أمر اهلل بيا فرض . وا 
ذا قرف أحدىما باآلخر كاف لمتوكؿ اسـ يخصو . كما في نظائر ذلؾ  وا 
مثؿ التقوى وطاعة الرسوؿ فإف " التقوى " إذا أطمقت دخؿ فييا طاعة 

  . الرسوؿ

اعبدوا  } وقد يعطؼ أحدىما عمى اآلخر كقوؿ نوح عميو السالـ     
وأمثاؿ ذلؾ . وقد اهلل وقولوا قوال سديدا اتقوا  } : وكذلؾ قولو {اهلل 

قؿ ىو  : جمع اهلل بيف عبادتو والتوكؿ عميو في مواضع كقولو تعالى

http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=22&ID=525&idfrom=885&idto=889&bookid=22&startno=1#docu
http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=22&ID=525&idfrom=885&idto=889&bookid=22&startno=1#docu
http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=22&ID=525&idfrom=885&idto=889&bookid=22&startno=1#docu
http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=22&ID=525&idfrom=885&idto=889&bookid=22&startno=1#docu
http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=22&ID=525&idfrom=885&idto=889&bookid=22&startno=1#docu
http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=22&ID=525&idfrom=885&idto=889&bookid=22&startno=1#docu
http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=22&ID=525&idfrom=885&idto=889&bookid=22&startno=1#docu
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ليو متاب ربي ال إلو إال ىو عميو ت عميو  } :وقوؿ شعيب  {وكمت وا 
ليو أنيب  فإف اإلنابة إلى اهلل والمتاب ىو الرجوع إليو  توكمت وا 

 -والعبد ال يكوف مطيعا هلل ورسولو  بعبادتو وطاعتو وطاعة رسولو
إال بفعؿ ما أمر بو  -فضال أف يكوف مف خواص أوليائو المتقيف 

 ] . وترؾ ما نيى عنو ويدخؿ في ذلؾ التوكؿ

وأما مف ظف أف التوكؿ يغني عف األسباب المأمور بيا فيو ضاؿ      
وىذا كمف ظف أنو يتوكؿ عمى ما قدر عميو مف السعادة والشقاوة 

ف أف يفعؿ ما أمره اهلل . وىذه " المسألة " مما سئؿ عنيا رسوؿ بدو
ما منكـ  : كما في الصحيحيف عنو صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ اهلل 

مف أحد إال وقد كتب مقعده مف الجنة والنار فقيؿ يا رسوؿ اهلل أفال 
ندع العمؿ ونتكؿ عمى الكتاب ؟ فقاؿ : ال اعمموا فكؿ ميسر لما خمؽ 

  "  لو

أرأيت ما يعمؿ الناس أنو قيؿ لو :  ، وكذلؾ في الصحيحيف عنو     
ولما قيؿ لو :  فيو ويكدحوف أفيما جفت األقالـ وطويت الصحؼ ؟ 

 "أفال نتكؿ عمى الكتاب ؟ قاؿ : ال اعمموا فكؿ ميسر لما خمؽ لو 
فقيؿ لو :   أف األسباب المخموقة والمشروعة ىي مف القدر وبيف 

بيا ؟ وتقى نتقي بيا ؟ وأدوية نتداوى بيا ىؿ ترد  أرأيت رقى نسترقي
  .مف قدر اهلل شيئا ؟ فقاؿ : ىي مف قدر اهلل 

فااللتفات إلى األسباب شرؾ في التوحيد ومحو األسباب أف تكوف      

http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=22&ID=525&idfrom=885&idto=889&bookid=22&startno=1#docu
http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=22&ID=525&idfrom=885&idto=889&bookid=22&startno=1#docu
http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=22&ID=525&idfrom=885&idto=889&bookid=22&startno=1#docu
http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=22&ID=525&idfrom=885&idto=889&bookid=22&startno=1#docu
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أسبابا نقص في العقؿ واإلعراض عف األسباب المأمور بيا قدح في 
اهلل ال عمى سبب مف  الشرع ذ فعمى العبد أف يكوف قمبو معتمدا عمى

األسباب واهلل ييسر لو مف األسباب ما يصمحو في الدنيا واآلخرة فإف 
مقدورة لو وىو مأمور بيا فعميا مع التوكؿ عمى اهلل  كانت األسباب

كما يؤدي الفرائض وكما يجاىد العدو ويحمؿ السالح ويمبس جنة 
فعؿ ما الحرب وال يكتفي في دفع العدو عمى مجرد توكمو بدوف أف ي

أمر بو مف الجياد ومف ترؾ األسباب المأمور بيا فيو عاجز مفرط 
  . مذموـ

"  : قاؿ عف النبي  أبي ىريرة وفي صحيح مسمـ عف      
المؤمف القوي خير وأحب إلى اهلل مف المؤمف الضعيؼ وفي كؿ خير 

ف أصابؾ شيء فال احر  ص عمى ما ينفعؾ واستعف باهلل وال تعجز ذ وا 
تقؿ لو أني فعمت لكاف كذا وكذا ولكف قؿ قدر اهلل وما شاء فعؿ ذ فإف 

 ". لو تفتح عمؿ الشيطاف

فقضى عمى   أف رجميف تحاكما إلى النبي  :وفي سنف أبي داود    
إف : "   أحدىما فقاؿ المقضي عميو حسبنا اهلل ونعـ الوكيؿ فقاؿ

اهلل يمـو عمى العجز ولكف عميؾ بالكيس فإف غمبؾ أمر فقؿ حسبنا 
 ."اهلل ونعـ الوكيؿ

وقد تكمـ الناس في حمؿ الزاد في الحج وغيره مف األسفار فالذي      
وسنة خمفائو الراشديف وأصحابو  مضت عميو سنة رسوؿ اهلل 

http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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لما في ذلؾ مف والتابعيف ليـ بإحساف وأكابر المشايخ ىو حمؿ الزاد 
وزعمت " طائفة "  . طاعة اهلل ورسولو وانتفاع الحامؿ ونفعو لمناس

األكابر ىذا القوؿ كما رده  أف مف تماـ التوكؿ أال يحمؿ الزاد وقد رد
وبالغ البمخي  شقيؽالحارث المحاسبي في  كتاب التوكؿ وحكاه عف 

في الرد عمى مف قاؿ بذلؾ وذكر مف الحجج عمييـ ما يبيف بو غمطيـ 
وأنيـ غالطوف في معرفة حقيقة التوكؿ وأنيـ عاصوف هلل بما يتركوف 

ياؿ بحقيقة أف بعض الغالة الجألحمد بف حنبؿ مف طاعتو وقد حكي 
ذا  التوكؿ كاف إذا وضع لو الطعاـ لـ يمد يده حتى يوضع في فمو وا 
وضع يطبؽ فمو حتى يفتحوه ويدخموا فيو الطعاـ فأنكر ذلؾ أشد 

 . اإلنكار ومف ىؤالء مف حـر المكاسب

وىذا وأمثالو مف قمة العمـ بسنة اهلل في خمقو وأمره ذ فإف اهلل       
لمعباد أسبابا ينالوف بيا مغفرتو  خمؽ المخموقات بأسباب وشرع

ورحمتو وثوابو في الدنيا واآلخرة فمف ظف أنو بمجرد توكمو مع تركو 
ما أمره اهلل بو مف األسباب يحصؿ مطموبو وأف المطالب ال تتوقؼ 
عمى األسباب التي جعميا اهلل أسبابا ليا . فيو غالط فاهلل سبحانو 

ف كاف قد ضمف لمعبد رزقو وىو ال بد أ ف يرزقو ما عمر فيذا ال وا 
يمنع أف يكوف ذلؾ الرزؽ المضموف لو أسباب تحصؿ مف فعؿ العبد 

  . وغير فعمو

فقد يرزقو حالال وحراما فإذا فعؿ ما أمره بو رزقو حالال  :وأيضا     

http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16113
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
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ذا ترؾ ما أمره بو فقد يرزقو مف حراـ . ومف ىذا الباب الدعاء  وا 
لو في حصوؿ مطموب   تأثيروالتوكؿ ذ فقد ظف بعض الناس أف ذلؾ ال

وال دفع مرىوب ولكنو عبادة محضة ولكف ما حصؿ بو حصؿ بدونو 
وظف آخروف أف ذلؾ مجرد عالمة والصواب الذي عميو السمؼ 
واألئمة والجميور أف ذلؾ مف أعظـ األسباب التي تناؿ بيا سعادة 

 . الدنيا واآلخرة

ذلؾ مف األسباب إذا وما قدره اهلل بالدعاء والتوكؿ والكسب وغير     
قاؿ القائؿ فمو لـ يكف السبب ماذا يكوف بمنزلة مف يقوؿ ىذا المقتوؿ 
لو لـ يقتؿ ىؿ كاف يعيش وقد ظف بعض القدرية أنو كاف يعيش وظف 
بعض المنتسبيف إلى السنة أنو كاف يموت والصواب أف ىذا تقدير 

وت إال بو ألمر عمـ اهلل أنو يكوف فاهلل قدر موتو بيذا السبب فال يم
كما قدر اهلل سعادة ىذا في الدنيا واآلخرة بعبادتو ودعائو وتوكمو 
ذا قدر عدـ ىذا السبب لـ  وعممو الصالح وكسبو فال يحصؿ إال بو وا 
يعمـ ما يكوف المقدر وبتقدير عدمو فقد يكوف المقدر حينئذ أنو يموت 

 وقد يكوف المقدر أنو يحيى والجـز بأحدىما خطأ . 

ؿ القائؿ : أنا ال آكؿ وال أشرب فإف كاف اهلل قدر حياتي ولو قا     
فيو يحييني بدوف األكؿ والشرب كاف أحمؽ كمف قاؿ : أنا ال أطأ 

 امرأتي فإف كاف اهلل قدر لي ولدا تحمؿ مف غير ذكر

فميس ، وأما قوؿ القائؿ : إف األنبياء واألولياء لـ يطمبوا رزقا      
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 ;كانوا يفعموف أسبابا يحصؿ بيا الرزؽ األمر كذلؾ بؿ عامة األنبياء 

في الحديث الذي رواه أحمد في المسند عف ابف عمر  كما قاؿ نبينا 
بعثت بالسيؼ بيف يدي "  : عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ أنو قاؿ

الساعة حتى يعبد اهلل وحده ال شريؾ لو وجعؿ رزقي تحت ظؿ رمحي 
مف تشبو بقـو فيو ذ وجعؿ الذؿ والصغار عمى مف خالؼ أمري و 

   .منيـ

إف أفضؿ ما أكؿ الرجؿ مف  : " وقد ثبت في الصحيح قولو      
وكاف داود يأكؿ مف كسبو وكاف يصنع الدروع وكاف زكريا    "كسبو 

نجارا وكاف الخميؿ لو ماشية كثيرة حتى إنو كاف يقدـ لمضيؼ الذيف ال 
خيار األولياء و  . يعرفيـ عجال سمينا ذ وىذا إنما يكوف مع اليسار

أفضؿ األولياء  المياجروف واألنصار وأبو بكر الصديؽ  : المتوكميف
  .المتوكميف بعد األنبياء 

وكاف عامتيـ يرزقيـ اهلل بأسباب يفعمونيا كاف الصديؽ تاجرا ذ      
وكاف يأخذ ما يحصؿ لو مف المغنـ ذ ولما ولي الخالفة جعؿ لو مف 

ما تركت  رج مالو كمو وقاؿ لو بيت الماؿ كؿ يوـ درىماف وقد أخ
ومع ىذا فما كاف يأخذ مف أحد  مؾ ؟ قاؿ : تركت ليـ اهلل ورسولوألى

شيئا ال صدقة وال فتوحا وال نذرا بؿ إنما كاف يعيش مف كسبو . 
بخالؼ مف يدعي التوكؿ ويخرج مالو كمو ظانا أنو يقتدي بالصديؽ ذ 

ما بغير مسأل ة فإف ىذه ليست حاؿ وىو يأخذ مف الناس إما بمسألة وا 



 

134 

 الله  على اليقين والتوكل

أبي بكر الصديؽ بؿ في المسند : " أف الصديؽ كاف إذا وقع مف يده 
سوط ينزؿ فيأخذه ، وال يقوؿ ألحد ناولني إياه ويقوؿ إف خميمي 

 . " أمرني أال أسأؿ الناس شيئا

فأيف ىذا ممف جعؿ الكدية وسؤاؿ الناس طريقا إلى اهلل حتى      
لمخمؽ . وقد تواترت األحاديث عف النبي  إنيـ يأمروف المريد بالمسألة

 ال تحؿ المسألة  : بتحريـ مسألة الناس إال عند الضرورة وقاؿ
ََِإَذا } وقاؿ تعالى إال لذي غـر مفظع أو دـ موجع أو فقر مدقع 

 (ٔ){ َوِإََل رَبَِّ  ََاْرَغبْ  َََنَفْغَت ََازَصْب 

  . فأمره أف تكوف رغبتو إلى اهلل وحده : 

ف ىؤالء مف يجعؿ دعاء اهلل ومسألتو نقصا وىو مع ذلؾ يسأؿ وم     
وىو  ; الناس ويكدييـ وسؤاؿ العبد لربو حاجتو مف أفضؿ العبادات

ََّْ  الّلُ  } : طريؽ أنبياء اهلل وقد أمر العباد بسؤالو فقاؿ ََ َِ تَنَتَمَنَّْوْا َما  َو
َُْكْم َعَل  بَنْعٍض لِّلفَِّجالِ   ا اْكَتَسُبوْا َولِلََِّساء َزِصٌْب ُمَِّّا اْكَتَسْبَ َزِصٌْب ُمَِّّ  ِبِ  بَنْع

ِلِ  ِإنَّ الّلَ  َكاَن ِبُك ِّ َيْ ءٍ  ْْ ََ الذيف يدعوف  ومدح    (ٕ){ َعِلًْما َواْسَُّلوْا الّلَ  ِمش 
ربيـ رغبة ورىبة . ومف الدعاء ما ىو فرض عمى كؿ مسمـ كالدعاء 

  . المذكور في فاتحة الكتاب

 

أنو لما ألقي في النار   ف يحتج بما يروى عف الخميؿومف ىؤالء م
                                                 

 .ٕٖسورة النساء _ اآلية  (ٔ)
 .ٛ،  ٚسورة الشرح  _ اآليتاف (ٕ)
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ىؿ لؾ مف حاجة ؟ فقاؿ : أما إليؾ فال قاؿ : سؿ  :قاؿ لو جبرائيؿ 
  . قاؿ : حسبي مف سؤالي عممو بحالي

وأوؿ ىذا الحديث معروؼ وىو قولو : أما إليؾ فال ذ وقد ثبت في      
و : حسبنا ابف عباس رضي اهلل عنيما في قول صحيح البخاري عف

حيف ألقي في النار . وقاليا   إبراىيـ : اهلل ونعـ الوكيؿ أنو قاليا
                          .  حيف قاؿ لو الناس : إف الناس قد جمعوا لكـ فاخشوىـ  محمد 

وأما قولو : حسبي مف سؤالي عممو بحالي فكالـ باطؿ خالؼ ما     
ف األنبياء مف دعائيـ هلل ذكره اهلل عف إبراىيـ الخميؿ وغيره م

ومسألتيـ إياه وىو خالؼ ما أمر اهلل بو عباده مف سؤاليـ لو صالح 
  . الدنيا واآلخرة

آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب ربنا  : كقوليـ     
ودعاء اهلل وسؤالو والتوكؿ عميو عبادة هلل مشروعة بأسباب  ،النار 

كما يقدره بيا فكيؼ يكوف مجرد العمـ مسقطا لما خمقو وأمر بو واهلل 
 . أعمـ . وصمى اهلل عمى محمد وسمـ

 ٚخزبِب
ْلََا َلُ  ََِْ ا َما َزَءاء ِلَمش زدفِيُد ُمَّ مَّش َكاَن يُفِيُد اْلَعا }قاؿ تعالي :     َْ َعجَّ  ِجَل

َفَة َوَسَع  ََلَا َسنْعَْنَ ا  َوَمْش أَرَادَ  ََجَعْلََا َلُ  َجَ ََّم َيْص اَلا َمْذُموًما مَّْدُحورًا  ِِ اَل

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=529&start=0&idfrom=890&idto=892&bookid=22&Hashiya=4#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=529&start=0&idfrom=890&idto=892&bookid=22&Hashiya=4#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=529&start=0&idfrom=890&idto=892&bookid=22&Hashiya=4#docu
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ََُّولَِتَ  َكنانَ  ء وَ  َ َسنْعُْنُ م مَّْءنُكورًا  َواُلَو ُمْوِمٌش  ِندد اَلننوُِ ء ِمنْش َعكَناءُكن ُّن ِد  اَلننوُِ
ننْلََا ََربِّننَ  َوَمننا َكنناَن َعكَنناء َربِّننَ  َرْ ُننورًا  َّْ ََ ننُ ْم َعلَنن  بَنْعننٍض  از ُننْف َكْْننَ   َْ بَنْع

 ً ْ ِْ َفُة َأْكبَنُف َدَرَجاٍت َوَأْكبَنُف تَنْف ِِ  (1){ َوَلآل

اجتيادؾ فيما ضمف لؾ ويقوؿ ابف عطاء اهلل السكندري:      
 .ؿ عمى انطماس بصيرتؾوتقصيرؾ فيما طمب منؾ دلي

لممسػمميف  أبػاح اهلل ( :   رحمػو اهللويقوؿ أبو الحسف النػدوي )     
الطيبػػات وفسػػح ليػػـ فػػى طػػرؽ الكسػػب ووجػػوه المعػػاش ولػػـ يضػػيؽ 

ننفََي لِِعبَنناِدِ  َوالكَِّّْبَنناِت  :عمػػييـ فػػى ذلػػؾ فقػػاؿ ِْ َْ اللَّننِ  الَّنِِت َأ قُننْ  َمنْش َحننفََّم زِيََنن
ِْ  ِمنننَش النننفِّْزِق قُننن ْ  ًْ يَننننْوَم  اْلِقَْاَمننن اِلَصننن َِ زْنَْا     (2)اِلنننَ  لِلَّنننِذيَش ِفَمَُنننوا ِف اَْلََْننناِة الننندد

نِ  اللَّن ِ    وقػاؿ  ْْ ََ َِ َوابْنتَننُنوا ِمنْش  َْر نَِْت الصَّن ُة ََازْنَتِءنُفوا ِف اّْ ِْ  ََنِإَذا ُق
 (3)  ولكف اهلل  لـ يبعثيـ لذلؾ أمة ، ولـ يرضو ليـ غايػة وميمػة

  لمسعي لآلخرة وخمؽ أسباب الحياة ليـ قاؿ النبى الكػريـ  بؿ خمقيـ
نكػػـ خمقػػتـ لآلخػػرة"  " وجعػػؿ الحيػػاة وأسػػبابيا  إف الػػدنيا خمقػػت لكػػـ وا 

خاضعة لميمتيـ التي بعثوا ألجميا فإذا زاحمتيـ فى سبيؿ ميمػتيـ أو 
ذا تمكػػأ المسػػمموف فػػى ذلػػؾ عػػاتبيـ اهلل   غمبػػتيـ عمييػػا رفضػػوىا وا 

                                                 

 . ٕٔ،  ٛٔاآليات مف   –سورة اإلسراء  (ٔ)

 .ٕٖاآلية  -ورة األعراؼ س (ٕ)

 . ٓٔاآلية  -سورة الجمعة  (3)
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نَواُزُكْم َوأَْزَواُجُكنْم  وقاؿ عتابًا شديدًا  ِْ قُنْ  ِإْن َكناَن ِفبَناؤُُكْم َوأَبْنََناؤُُكْم َوِإ
َوَعِءنننننننريَُتُكْم َوأَْمنننننننَواٌل اقْنتَنَفَْنُتُمواَلنننننننا َوِسَننننننناَرٌة َكَْءنننننننْوَن َكَسننننننناَداَلا َوَمَسننننننناِكُش 

ََنتَنَفبَُّصننوا َحنن َّ تَنْفَضننْوزَنَ ا َأَحننبَّ ِإلَننُْْكْم ِمننَش اللَّننِ  َوَرُسننولِِ  َوِجَ نناٍد ِف َسننِبِْلِ  
َّْمفِِ  َواللَُّ  ِ يَنْ ِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَ  َّْتَ اللَُّ  ِب  . (1) َي

أف يفرغوا إلصػالح أمػواليـ أليػاـ اكتفػاء بأنصػار  أراد األنصار      
َوِ تُنْلُقنننوا بَِّيْنننِديُكْم ِإََل  عمػػػى ذلػػػؾ وأنػػػزؿ   اإلسػػػالـ فعػػػاتبيـ اهلل 

 .    ( 0)التنَّْ ُلَكِْ 

.. إنمػػػا نزلػػػت فينػػػا معشػػػر  قػػػاؿ سػػػيدنا أبػػػو أيػػػوب األنصػػػارى      
األنصار ، إنا لما أعز اهلل دينو وكثر ناصروه قمنا فيمػا بيننػا لػو أقبمنػا 

   .(0)عمى أموالنا فأصمحناىا فأنزؿ اهلل ىذه اآلية 
ولكف مع األسؼ الشديد قد تشاغؿ المسمموف اليـو بالدنيا كاألمـ 

سعوا ورائيا وعقدوا حياتيـ بيا ، فإذا أشرفتـ عمى مدنيـ الجاىمية و 
وبالدىـ مف مرقب عاٍؿ لـ تميزوا بينيـ وبيف أفراد أمة جاىمية ، سعى 
وراء المادة فى غير اقتصاد ، واكتساب مف غير احتساب ، سير فى 
غير طاعة ، وعمؿ فى غير نية ، تجارة فى ليو عف ذكر اهلل وحرفة 

                                                 

 .  24اآليت  -( سورة التوبت 1)

 .  195اآليت  -( سورة البقرة 2)

 .  454/  1 -( واه أبو داود ، انظر حياة الصحابت 3)
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، ووظيفة في اإلخالص لغير اهلل وحكومة   فى جيؿ عف ديف اهلل
 .(ٔ) فى مشاقة حكـ اهلل ، شغؿ فى ضاللة ، وقعود فى بطالة ..!!

َمنْش َعِمنَ  َصناَِلاً ِمنْش ذََكنٍف أَْو أُزْنثَن  َواُلنَو  وأخيرا نختـ بقػوؿ اهلل تعػالي : 
ُِيَنَنَُّ ْم َأْجفَ  ًْ َولَََْج َّْحَسِش َما َكازُوا يَنْعَمُلونُمْوِمٌش ََنَلَُْحَِْْنَُّ  َحَْاًة طََِّْب  .(ٔ)  ًَ  اُلْم ِب

 

 
 

 
 

 

 

  الفهـــــرسالفهـــــرس
 

 الصفحة     الموضػػوع ـ

                                                 

 ( كتاب مف روائع أبي الحسف الندوي في الدعوة إلي اهلل إعداد المؤلؼ.ٔ)
 . ٜٚاآلية  –سورة النحؿ  ( ٕ)
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 ٕ مقدمػػػػػػػة ٔ

 ٗ الرزؽ ٕ

 ٚ معني الرزؽ ٖ

 ٓٔ لماذا اليَـّ والرزؽ في السماء؟ ٗ

 ٔٔ ومف األسماء المتعمقة بالرزؽ ) الرزاؽ ،الوىاب ، المقيت ( ٘

 ٗٔ الرزؽ منو وحده  بطمب أمر اهلل  ٙ

                  ٛٔ ولذا أمر اهلل بعبادتو وحده ٚ

 ٛٔ ارتباط الرزؽ بمشيئتو وحكمتو  ٛ

 ٕٓ ال تقتضى كثرة الرزؽ  السعيكثرة  ٜ

 ٕٔ ؽور العقؿ الذكاء ال تقتضى كثرة الرزفوشدة و  ٓٔ

 ٕٔ قوة البدف ليست سببا لكثرة الرزؽ  ٔٔ

 ٕٕ ال حيمة في الرزؽ ٕٔ

 ٕٕ ؿ القسـ  الذنوب تزيؿ النعـ وتبد ٖٔ

 ٖٓ كثرة الرزؽ ليس دليال عمى محبة اهلل   ٗٔ

 ٖٗ اءات ػػػػػالعط ٘ٔ

 ٖٗ ةػػعطاء الربوبي ٙٔ

 ٖٗ ةػػعطاء اإللوىي ٚٔ

 ٓٗ بعض أبواب الرزؽ الغيبية ٛٔ

 ٗٙ ةػػػالرزؽ في الجن ٜٔ

 ٗٙ ـػػالرزؽ الكري ٕٓ

 ٗٙ موـػػالرزؽ المع ٕٔ

 ٘ٙ فػػػػالرزؽ الحس ٕٕ

 ٘ٙ ىؿ ىناؾ تشابو بيف رزؽ الدنيا ، والرزؽ في الجنة ؟ ٖٕ

 ٙٙ ؟  ىؿ يجوز ألحد أف ُيَحِرـَ عمي نفسو رزؽ اهلل  ٕٗ

 ٚٙ ؟  مف رزؽ اهلل  األكؿما حكـ مف ترؾ  ٕ٘
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 ٚٙ في الدنيا لممؤمنيف فقط ؟  ىؿ رزؽ اهلل  ٕٙ

 ٜٙ ةػػػالبرك ٕٚ

 ٜٙ ةػكر معني الب ٕٛ

 ٖٚ األماكف المباركة :  ٜٕ

 ٖٚ مكة المكرمة شرفيا اهلل ٖٓ

 ٙٚ المدينة المنورة ٖٔ

 ٚٚ األرض المقدسة ٕٖ

 ٛٚ أزمنة مباركة ٖٖ

 ٕٛ أطعمة مباركة ٖٗ

 ٖٛ أشربة مباركة ٖ٘

 ٘ٛ أسباب البركػػػػة ٖٙ

 ٜ٘ ومف أسباب محؽ البركة ٖٚ

 ٜٛ البركة في حياة السابقيف ٖٛ

 ٙٔٔ وردود أسئمة ٜٖ

 ٙٔٔ لفرؽ بيف اليقيف والتوكؿ ؟ما ا ٓٗ

 ٚٔٔ ىؿ الرزؽ يزيد وينقص ؟ ٔٗ

 ٕٓٔ ؟إذا قطع الرجؿ الطريؽ أو سرؽ أو أكؿ حراـ ىؿ ىو رزقو  ٕٗ

 ٕٕٔ  ؟ أـ يأكموف ما قدر ليـ  ؟ ىؿ ىو رزؽ اهلل لمجياؿ  : الخمر، والحراـ ٖٗ

 ٕٗٔ ما داـ الرزؽ مضموف ىؿ يجوز طمبو ؟ ٗٗ

 ٖ٘ٔ اماػػػػػوخت ٘ٗ

 ٖٛٔ رسػػالفي ٙٗ

 

 

 

 احرص على قراءة املوسوعت الشاملت 
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 الله  على اليقين والتوكل

 فى عمل الدعوة والتبليغ
 اليقين في معرفة رب العالمين . (1

 اليقين والتوكل علي هللا . (0

 روائع أبي الحسن الندوي في الدعوة إلي هللا . (3

 كلمات مضيئة في الدعوة إلي هللا .  (1

 ليغ والدعوة .المنتقي من كالم أهل التب (4

 . صالح البيوت في جهد الرسول  (0

 الحق المبين في معرفة المالئكة المقربين .  (7

 أحلي الكالم في مناجاة ذي الجالل واإلكرام .  (6

 األنوار النعمانية في الدعوة الربانية ) جزءان (. (9

 حقوق الطبع والنشر حمفوظت للمؤلف

.@gmail.com0232Emam 
     21201146010جوال  :    

 2420601430ث منزل  :      

.  
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