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 األول الباب

 القرآن نظر في الرزق

(  اهلل أوامر بإمتثال وعالقتو الرزق معٌت  عن موضوعية دراسة)  

   :البحث بواعث -أ

 فيستفيد والثمار، والعشب الزرع فينبت ادلطر، ينزل الذي فهو الرزق، مصدر تعاىل الّلو

 على دليل واإلنبات واإلنزال. اإلنسان إىل النهاية يف احليوان نفع يعود مث واحليوان اإلنسان منها

. وحكمتو وقدرتو وعلمو الّلو وجود

:  ويف القرآن الكرًن آيات كثَتة تبُت أن اهلل تعاىل ىو الرزاق منها  

َوَما ِمن َدآبٍَّة يف اأَلْرِض ِإالَّ َعَلى الّلِو رِْزقُ َها َويَ ْعَلُم ُمْستَ َقرََّىا َوُمْستَ ْوَدَعَها ُكلٌّ يف : قال تعاىل:  أوال

والدابّة اسم لكل حيوان ، ألن الدابة اسم مأخوذ من . (6 :11/52سورة ىود )ِكَتاٍب مُِّبٍُت 

يف ىذه اآلية  (دابّة)وادلراد هبذا اللفظ . الدبيب، وأطلق على كل حيوان ذي روح ذكراً كان أو أنثى

: ومعٌت اآلية . ادلوضوع األصلي اللغوي فيدخل فيو مجيع احليوانات، وىذا متفق عليو بُت ادلفسرين

ما من حيوان يدب على األرض إال على اهلل تعاىل غذاؤه ومعاشو، وإن ذلك كالواجب عليو تعاىل 

واهلل يعلم مستقرىا، أي . حبسب وعده تعاىل بإيصال الرزق إىل كل ذي روح تفضالً منو وإحسان

                                      
 

 ى  1418 ، الثانية  :الطبعة - ادلعاصر الفكر دار  دمشق،)  وادلنهج والشريعة العقيدة يف ادلنَت التفسَت الزحيلي، مصطفى بن وىبة   
 247 ص 8 ج (
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مكاهنا يف األرض ومسكنها ويعلم مستودعها حيث كانت مودعة قبل االستقرار من صلب أو رحم 

.  أو بيضة

سورة )وََكأَيِّن ِمن َدابٍَّة اَل ََتِْمُل رِْزقَ َها اللَُّو يَ ْرزُقُ َها َوِإيَّاُكْم َوُىَو السَِّميُع اْلَعِليُم : وقال تعاىل :  ثانيا

وكم من دابة ال تطيق محل رزقها لضعفها أو ال تدخره، وإمنا : وادلعٌت . (60 : 29/85 العنكبوت

تصبح وال شيء عندىا، فاهلل تعاىل يرزقها وإياكم، فال يرزق تلك الدواب الضعاف إال اهلل تعاىل وال 

يرزقكم أيضاً أيها الناس إال اهلل تعاىل وإن كنتم مطيقُت حلمل أرزاقكم وكسبها ألنو لو مل يقدركم ومل 

فاهلل تعاىل رزق الكل . يقّدر لكم أسباب الكسب لكنتم أعجز من الدواب اليت ال َتمل رزقها

 .  بأسباب ىو تعاىل ادلسبب ذلا وحده

فاهلل تعاىل ىو . (58: 51/67سورة الذاريات )إن اهلل ىو الرزاق ذو القوة ادلتُت : وقال تعاىل: ثالثا

قال . الذي يرزق كل مفتقر إىل الرزق ال غَته وىو القوي القادر البليغ االقتدار على كل شي

. إن اهلل ىو الرزاق، ادلتكفل بأرزاق العباد وحاجتهم: الصابوين

تكفل اهلل بأرزاق سللوقاتو ولتطمئن قلوهبم يف عبادتو ألن قصد خلق العباد ليعبده، كما  

قال إبن كثَت يف  ( 56: 51/67الذاريات )َوَما َخَلْقُت اْلِْنَّ َواإلْنَس ِإال لِيَ ْعُبُدوِن  : قال تعاىل 

أنو تعاىل خلق العباد ليعبدوه وحده ال شريك لو، فمن أطاعو جازاه أمت اْلزاء، ومن : معٌت اآلية

                                      
 

 204 ص 3 ج (  م 1990 - ى  1411 األوىل الطبعة ادلعاصر، الفكر دار بَتوت، ) الرازي تفسَت الرازي، بكر أيب بن زلمد  

 31 ج ( م 1994/  ى 1414دار الفكر، : بَتوت ) ، روح ادلعاين ىف تفسَت القرآن العظيمأبو الفضل شهاب الدين السيد زلمود األلوسي،  
 17 ص

 36 ص ادلرجع نفس األلوسى، 

 259 ص 3 ج (  م 1999/  ى 1420. الطبعة األوىل. دار الكتب اإلسالمية: بَتوت ) .صفوة التفاسَت. زلمد علي الصابوىن 
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عصاه عذبو أشد العذاب، وأخرب أنو غَت زلتاج إليهم، بل ىم الفقراء إليو يف مجيع أحواذلم، فهو 

  .خالقهم ورازقهم

 : ادلتكاسلُت بعض قال كما الرزق، طلب يف لكسل حجة تكون ال اآليات تلك ولكن

 الناس أن : اْلربية وذىب. الرزق طلب على الكسب إىل حيتاج ال إذا، خلقو، رزق اهلل تكفل قد

 ديلك ال. ادلاء يلعبو الذي البحر يف اخلشب أو الريح يلعبو الذي الدجاج كريش َتركو يف رلبور

 نعم نتبع، أن لنا واجب ال امر ىذا . الناس جيعلها ال الناس، أمور كل اهلل جعل قد القوة، الناس

 النفس بتمسك ال حلصولو قوانُت تعاىل اهلل قرر قد األمر، ىذا يف يف ولكن تعاىل اهلل من الرزق ان

:  تعاىل اهلل قال الرزق، طلب على حثت اليت آيات القرآن وىف. تعاىل اهلل من الرزق ينظر

    
    

 ( 17 :29/85  العنكبوت)  أخرى آية ويف :

   
   
    
   

  ( 10 : 62/110 اْلمعة . )  

 الرزق، عن نعلم ال ألننا ادلتُت، القوة ذو الرزاق ىو تعاىل اهلل كان: قوي باعتقاد ونعتقد

 أن قبل سنة ألف مخسُت من رزقنا وتكفل قسم وقد العليم اهلل إال أحد يعلم ال كاألجل الرزق ألن

                                      
 

 ص ج ( م 1995 - ى  1416 العلمية، النور مكتبة بَتوت، ) ،العظيم القرآن تفسَت ، الدمشقي القرشي كثَت بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو  
145 

  Sirajuddin Abbas, I`tikad Ahlussunnah wal Jamaah Pustaka Tarbiyah, 2002, cet 2 ) h. 245   
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 يف كما الرزق عن العقيدة أمر يف أوال ادلسلمون يفهم أن بد ال ىذا واألرض، الس ماوات خيلق

َثٌِت  : وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول احلديث  َعْمرِو ْبنِ  اللَّوِ  َعْبدِ  ْبنِ  َعْمرِو ْبنُ  َأمْحَدُ  الطَّاِىرِ  أَبُو َحدَّ

ثَ َنا َسرْحٍ  ْبنِ   ْبنِ  اللَّوِ  َعْبدِ  َعنْ  احْلُُبِلىِّ  الرَّمْحَنِ  َعْبدِ  َأِ   َعنْ  اخْلَْواَلىِنُّ  َىاِن ٍ  أَبُو َأْخبَ َرىِن  َوْىبٍ  اْبنُ  َحدَّ

 اخلَْالَِ قِ  َمَقاِديرَ  اللَّوُ  َكَتبَ  » يَ ُقولُ - وسلم عليو اهلل صلى -اللَّوِ  َرُسولَ  مسَِْعتُ  قَالَ  اْلَعاصِ  ْبنِ  َعْمرِو

.  (مسلم رواه «. )اْلَماءِ  َعَلى َوَعْرُشوُ  - قَالَ  - َسَنةٍ  أَْلفَ  ِ َْمِسُتَ  َواأَلْرضَ  السََّمَواتِ  خَيُْلقَ  أَنْ  قَ ْبلَ 

 ولكن الدنيا، زين من وغَته الكبَت والبيت وادلال النقود حويل الرزق أن الناس بعض وظن

 فقد، ذالك عن الَتديد الرزق ألن الدنيا، يف مبشغوذلم بذالك يشعروا أن يستطيعون ال األسف، مع

 ال الناس بعض ولكن أوامره، إمتثال الذي للعباد الرزق عن تعاىل اهلل قرر وقد ذالك، عن أوسع بل

 اهلل حقوق تعاىل يؤدى ال حيت الدنيا متاع طلب يف بالكسب يف مشغولون ىؤالء عنو، يعلمون

 ولكن ( 56: 51/67 الذاريات  )لِيَ ْعُبُدونِ  ِإال َواإلْنسَ  اْلِْنَّ  َخَلْقتُ  َوَما : يقول تعاىل واهلل تعاىل،

. يريد بغَتما فوجدىم الكرًن، كتابو يف اهلل وعد مبا يغفلون الناس بعض

فعلى ادلسلم أن يطلب الرزق من اهلل تعاىل ال من غَته، ألن غَت ه ال يستطيع أن يعطي 

وعلى ىذا فينبغي . (17 : 29/85سورة العنكبوت )فابتغوا عند اهلل الرزق : الرزق، قال تعاىل

الرزق على ربو عز وجل على سبيل قانونو بإمتثال أوامر اهلل يف يف طلبو، ألن اهلل  للمسلم أن يطلب

تعاىل قد جعل قانون ليتبع دلصلحة عباده، فمن يعتمد إىل دين اهلل باإلمتثال أوامره يف مجيع أمور، 

                                      
 

 51 ص 8 ج (  اْليل دار  بَتوت، )مسلم صحيح  النيسابوري، القشَتي مسلم بن احلجاج بن مسلم احلسُت أبو  
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ألهنما وجد عالقة الذان ال يفرقا . ال سيما يف مسألة الرزق وعد اهلل لو حياة طيبة يف الدنيا واآلخرة

.  بينهما

 يف تعاىل اهلل أمر مبا عالقتو وكيف  الرزق معٍت ما أحبث أن أريد ادلسا ل، ذالك يف إذا،

 بادلوضوع الرسالة ىذه يكتب أن الكاتب أحب األساس، ىذا على ؟ الرزق مسألة يف الكرًن الكرآن

 (.   اهلل أوامر بإمتثال وعالقتو الرزق معٌت عن موضوعية حبوث القرآن نظر يف الرزق) 

 المسألة تعبير-  ب

 وادلسا ل النقاط بعض َتظى سوف ادلسا ل من العديد على ومشولو البحث ىذا لسعة نظرا

 سوف كما فرعية مسا ل من عديد يف الكاتب سيبحثها اليت الر يسية ادلسا ل أما. عميق مبعاْلات

: التالية ادلضامُت ىف نرى

  ؟ القرآن يف الرزق معٌت ما .1

  ؟ تعاىل اهلل أوامر بإمتثال الرزق عالقة كانت كيف .2

 وأهميته البحث أهداف-  ج

  : البحث أهداف-  1

: إيل الرسالة ىذه هتدف 

  القرآن يف الرزق معٌت التعريف  ( أ

 .تعاىل اهلل أوامر بإمتثال الرزق عالقة التعريف  ( ب

  :البحث أهمية- 2

: تلي فيما تنحصر وفا دة، أمهية ذلا البحث ىذا نتيجة تكون أن ادلتوقع ومن 
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      الرزق مسا ل عن ادلتخصصُت قبل من والبحث بالكتابة واألسهام الباحث رلاالت فتح  (أ

. وتبّحراً  تعّمقا القرآن نظر على

 القرآن وضحها الذى الرزق حقا ق عن اإلستفادة يريد دلن مقنعاً  مرجعاً  ليكون(  ب

 بإمتثال عالقتو وكيف الرزق  معٌت حقا ق عن يستفهم دلن الفكرية يف وإخباراً  إعالماً   (ج

.   اهلل أوامر

 :  السابقة الدراسات. د

 اإلنساين الكسب مع الرزق عالقة عن موضوعية حبوث )  القرآن نظر يف الرزق : ادلوضوع

 كلية مكتبة يف وكذالك أنتساري، اْلامعية ادلكتبة يف خاصا حبثا أحد مل عرفت ما حسب على( 

 ىناك ولكن( القرآن يف الرزق ) موضوع Ensiklopedi Al-Qur`an   يف وجدت ولكن الدين، أصول

 الرزق أن : مثال الرزق عن ىناك وحبث تصريفو يف الرزق عن تتكلم اليت األيات اْلملة عن يبحث

 السوق اىل فزرت ذلك بعد مث. قصَتا حبثا تعاىل اهلل ليعبد والرزق طلبو يف نقصو ختاف فال اهلل من

 الرزق َتصيل عن تتكلم membuka gerbang rezeki  مبوضوع بلغة الكتاب وجدت ادلكتبات، ألزور

 الرزق معٌت عن تتكلمkiat meraih rezeki barakah 30 ,  الرزق ليوسع والدعآء والكسب بالدعآء

 إال ادلفسرين بغَت ادلصنف بكالم تكتب وبيانو ادلعاصى، بًتك ادلبارك الرزق حصول وكيفية ادليارك

.   ادلفسرين كتب أنواع استعمل حبثى يف ألن. ساحبثو كما البحث أجد مل ىناك إذا، قليال،

 

 البحث منهج. و
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 : البحثة -1

 من البيانات مجع يعٍت ادلكتيب بالبحث الكاتب إستخدمها العلمي البحث ىذا حقيقة

 مهمّ  شي  أهنا على تدل القرآن ىف ومًتادفاهتا الرزق فمآدة. بالبحث العالقة ذات ادلتنوعة الكتب

: التالية  طوات ادلوضوعي التفسَت منهج الكاتب يسرد اجملال ىذا ىف والبيان، التحليل إىل زلتاج

 وتيسَتا تسهيال. ومدين مكي من ومًتادفتها الرزق عن تدور اليت األيات حصر ( أ

 فؤاد زلمد لألستاذ الكرًن القرآن اللفاظ ادلفهرس ادلعجم الكاتب إستخدم ْلمعها

 .الباقي عبد

 مع وسلم عليو اهلل صلي النيب علي نزوذلا حسب وترتيبها اآليات فحصر اْلمع بعد ( ب

 .نزوذلا أسباب علي الوقوف

 قبالً  سورىا ىف ومًتادفتها الرزق عن تتكلم الىت اآليات مناسبة دلعرفة العمل تفتيش ( ت

 .وبعداً 

 .متناسب وىيكل متناسق إطار ىف ادلوضوع تكوين ( ث

 لو يكمل حيت وسلم، عليو اهلل صلي اهلل الرسول حديث من ورد مبا ادلوضوع إمتام ( ج

 .وبيانا وضوحا ويزداد ىيكلو

 .متكملة موضوعية دراسة األيات ىذه دراسة ( ح

 :ومصادرها البيانات -2

                                      
 

 .49-48. ص. 7 ط، ،(ه 1425 الفكر دار: بَتوت ) موضوعية، منهجية دراسة ادلوضوعي؛ التفسَت ىف البداية الفرماوي، احلي عبد أنظر
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  :البيانات(. أ

 ومفهومها الرزق عن تتكلم اليت األيات من تتكون العلمي البحث ىذا يف احملتاجة البيانات

 الكرًن القرآن أللفاظ مفهرس معجم يف ادلذكورة اآليات عن واخلوض الغوص بعد القرآن يف

.   القرآن سور حسب بعد فيما وتفصيلها القرآن اآليات يف بادلشتاق الرزق كلمة من جيد

  :البيانات مصادر(.  ب    

: قسمُت ايل وتنقسم الرزق عن تبحث اليت ادلراجع من البحث ىذا يف البيانات مصادر

 وتفسَت, كثَت إبن كتفسَت التفاسَت، وكتب الكرًن القرآن : والر يسية األساسية ادلصادر(. 1)

, رضآء ورشيد عبده زلمد للشيخ ادلنار تفسَت باسم الشهَت الكرًن القرآن وتفسَت, الطربي

 وتفسَت, ادلراغي مصطفى ألمحد ادلراغي وتفسَت, قطب للسيد القرآن ظالل يف وتفسَت

 الزحيلي وىبة الدكتور ألستاذ الوسيط وتفسَت, وادلنهج والشريعة العقيدة ىف ادلنَت

 تتعلق الىت التفاسَت من وغَتىا الشافعي العجلي عمر بن لسليمان اإلذلية والفتوحات

 .بالبحث

 العلمية والرسا ل الكتب من وغَتىا والقواميس وادلعاجم األحاديث كتبك: الثانوية ادلصادر(. 2)

 اليت العلمية ادلكتبة وادلوسوعة اإللكًتونية وادلواقع واإلجتماعية العلمية واجملالت والثقافية

 .البحث ىذا العالقة ذات

 

 البيانات جمع طريقة-. 3
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 باستعمال بالبحث ادلتعلقة اآليات ختريج ىي البيانات، ْلمع الكاتب سلكها اليت الطريقة

 سور نزول ترتيب جدول حسب ترتيبها مث الكرًن، القرآن أللفاظ ادلفهرس معجم على البحث

 كتب على وتأمل بنظر ادلوضوعي ادلنهجي بالدرس وإفرادىا والبيان، بالشرح تناوذلا مث ، القرآن

. بالبحث عالقة ذات الىت العلمية الكتب من وغَتىا واألحاديث التفاسَت،

 البيانات تحليل طريقة- 4    

 التفاسَت بعض ومطالعة بدراسة البيانات ىذه مجع ىف الكاتب يعرض البيانات ولتحليل

 مجع آي ادلوضوعي التفسَت أسلوب البيانات َتليل ىف الكاتب ويستعمل البحث ذلذا كمراجع

 أسباب على الوقوف مع وترتيبها، ما موضوع ىف إشًتكت الىت الواحد ىدف دات القرآنية، اآليات

 تواحيها مجيع من جيليها الذي ادلوضوعي ادلنهجي بالدرس وإفرادىا والبيان بالشرح تناوذلا مث نزوذلا،

 ىدفو يدرك وجيعلو حقيقتو، على ادلوضوع معو الباحث تبُت الذي الصحيح، مبيزان ووزهنا وجهاهتا،

. ويسر بسهولة

 

 البحث ترتيب. هـ

: التالية ادلضامُت ىف نرى سوف كما أبواب أربعة على اشتمل العلمي البحث ىذا ترتيب

 البحث وأىداف البحث وحدود ادلسألة وتعبَت ادلسألة بواعث من تتكون اليت مقدمة: األول الباب

. البحث وترتيب البحث ومنهج وأمهيتو،

 يف ادلتعلقة األيات عن وكذالك اإلصطالح و اللغة باعتبار الرزق معٌت عن تتكلم: الثاين الباب

. الرزق
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  القرآن ىف الرزق معٌت عن تتكلم: الثالث الباب

 . تعاىل اهلل أوامر بإمتثال الرزق عالقة عن تتكلم: الرابع الباب

. والتوصيات البحث نتا ج على َتتوى اخلامتة: اخلامس الباب

 

 

 

 


