
34 

الباب الرابع 

 .عالقة الرزق بإمتثال أوامر اهلل . أ

كاف اهلل تعاىل ىو الرزاؽ ذك القوة اؼبتٌن، فعلى اؼبسلم أف يطلب الرزؽ منو ال من غًنه، 

 كعلى ىذا فينبغي للمسلم أف يطلب. (17: سورة العنكبوت)فابتغوا عند اهلل الرزؽ : قاؿ تعاىل

الرزؽ على ربو عز كجل بإمتثاؿ أكامر اهلل يف يف طلبو، ألف اهلل تعاىل قد جعل قانوف ليتبع ؼبصلحة 

عباده، فمن يعتمد إىل دين اهلل باإلمتثاؿ أكامره يف صبيع أمور ال سيما يف مسألة الرزؽ كعد اهلل لو 

  :كالبحث كما  يلى . ألف بينهما عالقة. حياة طيبة يف الدنيا كاآلخرة

 .عالقة الرزق بالهجرة في سبيل اهلل -1

ًبيًل اللًَّو ُثيَّ قيًتليوا أىٍك مىاتيوا لىيػىٍرزيقػىنػَّهيمي اللَّوي رًٍزقنا حىسىننا كىًإفَّ : قاؿ اهلل تعاىل كىالًَّذينى ىىاجىريكا يف سى

يػٍري الرَّازًًقٌنى  ( 58: 103/22: اغبج)اللَّوى ؽبىيوى خى

كالذين فارقوا أكطاهنم كعشائرىم فرتكوا ذلك يف رضا اهلل كطاعتو كجهاد : قاؿ الطربم

: يعين باغبسن. أعدائو ُث قتلوا أك ماتوا كىم كذلك، لًنزقنهم اهلل يـو القيامة يف جناتو رزقا حسنا

الثواب اعبزيل كإف اهلل ؽبو خًن من بسط فضلو على أىل طاعتو : الكرمي كإمنا يعين بالرزؽ اغبسن

فإنو يرزؽ بغًن حساب مع أف ما يرزقو ال يقدر عليو أحد غًنه سبحانو كأف غًنه تعاىل .كأكرمهم

.  إمنا يرزؽ فبارزقو ىو جل  أنو ن 

                                                 

بًنكت، دار  )، جامع البياف يف تأكيل القرآفؿبمد بن جرير بن يزيد بن كثًن بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربم،  
 255 ص 17آّلد العا ر ج  ( ـ 1995- ىػ 1415الفكر، 

 1414دار الفكر، : بًنكت ) ، ركح اؼبعاين ىف تفسًن القرآف العظيمأبو الفضل  هاب الدين السيد ؿبمود األلوسي،   
 279 ص 17آّلد العا ر ج    ( مػ1994/ ىػ
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ًثًنان كىسىعىةن : كيف آية األخرل  ٍد يف اأٍلىٍرًض ميرىاغىمان كى ًبيًل اللًَّو  ًى النساء ) كىمىٍن يػيهىاًجٍر يف سى

يف ىذه األية  ترغيب يف اؼبهاجرة كتأنيس ؽبا، كاؼبراد من اؼبراغم : قاؿ األلوسي (100 :4/92

اؼبتحوؿ كاؼبهاجر كما ركم ذلك عن ابن عباس كالضحاؾ كقتادة كغًنىم فهو اسم مكاف، كعرب 

عنو بذلك تأكيدان للرتغيب ؼبا فيو من األ عار بكوف ذلك اؼبتحوؿ الذم  ده يصل فيو اؼبهاجر إىل 

إف اؼبعىن  د فيها متزحزحان عما يكره، : ما يكوف سببان لرغم أنف قومو الذين ىاجرىم، كعن ؾباىد

طريقان يراغم بسلوكو قومو أم يفارقهم على رغم : متسعان فبا كاف فيو من ضيق اؼبشركٌن، كقيل: كقيل

أنوفهم كالرغم الذؿ كاؽبواف، كأصلو لصوؽ األنف بالرغاـ كىو الرتاب، كقرلء مرغمان  كاسعة  أم 

الرزؽ من القلة اىل  (كسعة  )قاؿ ابن كثًن . من الرزؽ كعليو اعبمهور، كعن مالك سعة من البالد

.  الغىن

ا نصرة  كمىن خيرج من أرض الشرؾ إىل أرض اإلسالـ فرارنا بدينو، راجينا فضل ربو، قاصدن

دينو،  د يف األرض مكاننا كمتحوال ينعم فيو دبا يكوف سببنا يف قوتو كذلة أعدائو، مع السعة يف رزقو 

ا نصرة دين اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم، كإعالء كلمة اهلل، ُث  كعيشو، كمن خيرج من بيتو قاصدن

ككاف اهلل . يدركو اؼبوت قبل بلوغو مقصده، فقد ثبت لو جزاء عملو على اهلل، فضال منو كإحساننا

. غفورنا رحيمنا بعباده

                                                 

   101 ص 1 ج مرجع السابق،األلوسي،  

 ىػ 1416بًنكت، مكتبة النور العلمية،  )، تفسًن القرآف العظيمأبو الفداء إظباعيل بن عمر بن كثًن القر ي الدمشقي ،  
 514 ص 1 ج  ( ـ 1995/ 

 ، 94 ص 1  ج (بًنكت، دار الفكر  ) التفسًن اؼبيسر، عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، 
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إذا نظرنا إىل سًنة رسوؿ اهلل، قد ىجر مع أصحابو من اؼبكة إىل اؼبدينة، قد تركوا  

أكطاهنم، أمواؽبم كأىلهم كاصحأّم الذين ال حيبوف رسوؿ اهلل كدين اإلسالـ، يذىبوف اىل اؼبدينة  

لطلب رضا اهلل تعاىل كإحياء اإلسالـ، كىم ال يعلموف ما حيدث ىناؾ بدكف ما ملكهم، كلكن اهلل 

حيب كرضاء دبا فعلوا، يف اؼبدينة اؼبنورة  دكا إخواف اؼبسلم الذين حيبوهنم دبا حضركا، قد ىدكا دبا 

.  عندىم من األمواؿ كغًنه، كىم يعيشوف حبياة طيبة

كنظرنا يف ؾبتمعنا أندكنسيا، كثًن من اؼبهاجرين الذين ىاجركف من انواع اؼبدينة ليطلب 

اؼبعيشة، مثال من اعبول اىل الكليمننت اعبنوبية، فلهم معيشة طيبة من قبلو، ىذا اؼبثاؿ من أمور 

إذا ىنا كجد عالقة بٌن الرزؽ .  الدنيا، كالسواؿ ىنا، كيف دبن ىاجر بأمورالدين؟ فاهلل حسبو

.  كاؽبجرة، كؼبن ىجر يف سبيل اهلل فلو الرزؽ من حيث ال حيتسب من اهلل، ألف اهلل حيبهم

. عالقة الرزق باالستقامة على دين اهلل- 2

قان  :قاؿ اهلل تعاىل نىاىيٍم مىاءن غىدى ىٍسقىيػٍ ( 16: 72/40اعبن )كىأىلًَّو اٍستػىقىاميوا عىلىى الطَّرًيقىًة ألى

كأف لو استقاـ : أحدمها: اختلف اؼبفسركف يف معىن ىذا على قولٌن: قاؿ ابن كثًن

قنا  أم نىاىيٍم مىاءن غىدى . كثًننا: القاسطوف على طريقة اإلسالـ كعدلوا إليها كاستمركا عليها،  ألٍسقىيػٍ

ٍم : كقولو تعاىل.كاؼبراد بذلك سىعىة الرزؽ يلى كىمىا أينزؿى إًلىٍيًهٍم ًمٍن رىًّّْٔ كىلىٍو أىنػَّهيٍم أىقىاميوا التػٍَّورىاةى كىاإلقبًٍ

كىلىٍو أىفَّ أىٍىلى اٍلقيرىل آمىنيوا : ككقولو (66 : 5/112اؼبائدة )ألكىليوا ًمٍن فػىٍوًقًهٍم كىًمٍن ربىًٍت أىٍرجيًلًهٍم 

كىأىٍف لىًو : كقاؿ قتادة (96 : 7/39األعراؼ )كىاتػَّقىٍوا لىفىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم بػىرىكىاتو ًمنى السَّمىاًء كىاألٍرًض 

كىأىٍف لىًو : كالقوؿ الثاين. لو آمنوا كلهم ألكسعنا عليهم من الدنيا: اٍستػىقىاميوا عىلىى الطَّرًيقىًة يقوؿ

                                                 

 431 ص 4، ج مرجع السابقابن كثًن،  
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قنا أم نىاىيٍم مىاءن غىدى ألكسعنا عليهم الرزؽ استدراجا، كما : اٍستػىقىاميوا عىلىى الطَّرًيقىًة  الضاللة ألٍسقىيػٍ

فػىلىمَّا نىسيوا مىا ذيكّْريكا بًًو فػىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم أىبٍػوىابى كيلّْ  ىٍيءو حىَّتَّ ًإذىا فىرًحيوا دبىا أيكتيوا أىخىٍذنىاىيٍم بػىٍغتىةن : قاؿ

دُّىيٍم بًًو ًمٍن مىاؿو كىبىًنٌنى نيسىارًعي ؽبىيٍم : ككقولو (44 : 6/55األنعاـ )فىًإذىا ىيٍم ميٍبًلسيوفى  أىحيىٍسىبيوفى أىمنَّىا منًي

كىذا قوؿ أيب ؾًبلز الحق بن ضبيىيد؛ فإنو يف  (56 : 23/74اؼبؤمنوف )يف اػبٍىيػٍرىاًت بىل ال يىٍشعيريكفى 

ركاه ابن جرير، كابن أيب حامت، كحكاه . طريقة الضاللة: كىأىٍف لىًو اٍستػىقىاميوا عىلىى الطَّرًيقىًة أم: قولو

لًنػىٍفًتنػىهيٍم : كلو اذباه، كتيأيد بقولو. البغوم عن الربيع بن أنس، كزيد بن أسلم، كالكليب، كابن كيساف

. ًفيوً 

قاؿ البيضاكم كألو استقاموا أم أف الشأف لو استقاـ اعبن أك اإلنس أك كالمها على 

الطريقة أم على الطريقة اؼبثلى ألسقيناىم ماء غدقا لوسعنا عليهم الرزؽ كزبصيص اؼباء الغدؽ كىو 

كأف لو استقاـ ىؤالء القاسطوف . الكثًن بالذكر ألنو أصل اؼبعاش كالسعة كلعزة كجوده بٌن العرب

.  على طريقة اغبٌق كاالستقامة لوسعنا عليهم يف الرزؽ، كبسطناىم يف الدنيا

إذا كجد عالقة بن اإلستقامة كالرزؽ، فمن استقاـ يف سبيل اهلل فلو كرامة لعلى درجاتو،  

. إستقامة خًن من ألف كرمة: قاؿ العلمآء 

 

 عالقة الرزق بالصالة   -3

                                                 

 431 ص 4، ج  مرجع السابق ابن كثًن، 

بًنكت، دار الفكر بدكف  )،  تفسًن البيضاكم  ناصر الدين أيب سعيد عبد اهلل بن عمر بن ؿبمد الشًنارم البيضاكم، 
 155 ص 4ج  (السنة 

 141 ص 28، آّلد رابع عشرة ج  مرجع السابق الطربم ، 
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طو  )أقم الصالة كاصطرب عليها ال نسألك رزقا كبن نرزقك كالعاقبة للتقول : قاؿ اهلل تعاىل 

11/52 :132 )

: إذا أقمت الصالة أتاؾ اهلل الرزؽ من حيث ال ربتسب، كما قاؿ تعاىل: قاؿ ابن كثًن 

: ، كقاؿ تعاىل(3، 2 : 65/99الطالؽ )كىمىٍن يػىتًَّق اللَّوى  ىٍعىٍل لىوي ـبىٍرىجنا كىيػىٍرزيٍقوي ًمٍن حىٍيثي ال حيىٍتىًسب 

كىمىا خىلىٍقتي اعبًٍنَّ كىاإلٍنسى ًإال لًيػىٍعبيديكًف، مىا أيرًيدي ًمنػٍهيٍم ًمٍن رًٍزؽو كىمىا أيرًيدي أىٍف ييٍطًعميوًف، ًإفَّ اللَّوى ىيوى 

ال نىٍسأىليكى رًٍزقنا كبىٍني نػىٍرزيقيكى : كؽبذا قاؿ (58-56 : 51/67الذاريات )الرَّزَّاؽي ذيك اٍلقيوًَّة اٍلمىًتٌني 

. ال نكلفك الطلب: ال نىٍسأىليكى رًٍزقنا أم: كقاؿ الثورم

كىٍأميٍر أىٍىلىكى بًالصَّالًة كىاٍصطىربٍ عىلىٍيها، ال نىٍسئػىليكى رًٍزقان، كبىٍني نػىٍرزيقيكى كىاٍلعاًقبىةي : قولو تعاىل 

أم كأمر أيها الرسوؿ أىل بيتك كاستنقذىم من عذاب الٌلو بإقاـ  (132 : 20/45طو )لًلتػٍَّقول 

الصالة، كاصرب أنت على فعلها كحافظ عليها، ال نطلب منك رزقا ترزؽ نفسك كأىلك كال 

ًإفَّ اللَّوى ىيوى الرَّزَّاؽي ذيك اٍلقيوًَّة اٍلمىًتٌني : نكلفك الطلب، بل تفرغ للعبادة كالتقول، فنحن نرزقك كنرزقهم

فإذا أقمت الصالة . ، كالعاقبة احملمودة، كىي اعبنة ألىل التقول كالطاعة(58: 51/67الذاريات )

كىمىٍن يػىتًَّق اللَّوى  ىٍعىٍل لىوي ـبىٍرىجان، كىيػىٍرزيٍقوي : مع أىلك، أتاؾ الرزؽ من حيث ال ربتسب، كما قاؿ تعاىل

كأمر النيب صٌلى الٌلو عليو كآلو كسٌلم كأىلو  . (3- 2: 65/99الطالؽ )ًمٍن حىٍيثي ال حيىٍتىًسبي 

. بالصالة أمر لألمة قاطبة

                                                 

 166  ص 3 ج  مرجع السابق،  إبن كثًن، 

  ج  ( ىػ 1418 الثانية ، :الطبعة - دمشق،  دار الفكر اؼبعاصر  )التفسًن اؼبنًن يف العقيدة كالشريعة كاؼبنهج  كىبة بن مصطفى الزحيلي، 
        307  ص  16
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 تلك اآلية دؿ على أف بٌن الصالة كالرزؽ مها عالقتاف، فإذا أقمت الصالة أتاؾ اهلل الرزؽ 

: من حيث ال ربتسب، ىذا كعد اهلل تعاىل ؼبن أقامو، كسؤاؿ ىنا كؼباذا كعد اهلل بذالك ؟ كاعبواب

 كىمىا خىلىٍقتي 56: ألف العباد علم قصد خلقو ليعبد اهلل كحده كما بٌن اهلل يف سورة الذاريات: منها 

إذف كيف ال يعطى اهلل الرزؽ ؼبن حيبو الذل يؤدل أكامره  كعرؼ قصد .  اعبًٍنَّ كىاإلٍنسى ًإال لًيػىٍعبيديكفً 

أف الصالة أمر مهم بٌن كاجبة أخرل، ؼباذا ؟ ألف الصالة دؿ على الذين يؤمنوف :  خلقو ؟ كمنها 

ةى كىفبَّا رىزىقٍػنىاىيٍم يػيٍنًفقيوفى : بالغيب، قاؿ تعاىل   : 2/87البقرة ) الًَّذينى يػيٍؤًمنيوفى بًاٍلغىٍيًب كىييًقيميوفى الصَّالى

: ككذلك الصالة من أركاف اإلسالـ  كما يف حديث جربيل  (3

نىمىا كبىٍني ًعٍندى رىسيوًؿ اللًَّو  ثىىًن أىًِب عيمىري ٍبني اػبٍىطَّاًب قىاؿى بػىيػٍ ذىاتى - صلى اهلل عليو كسلم-حىدَّ

نىا رىجيله  ىًديدي بػىيىاًض الثػّْيىاًب  ىًديدي سىوىاًد الشَّعىًر الى يػيرىل عىلىٍيًو أىثػىري السَّفىًر كىالى يػىٍعرًفيوي  يػىٍوـو ًإٍذ طىلىعى عىلىيػٍ

فىأىٍسنىدى ريٍكبىتػىٍيًو ًإىلى ريٍكبىتػىٍيًو كىكىضىعى كىفٍَّيًو عىلىى - صلى اهلل عليو كسلم-ًمنَّا أىحىده حىَّتَّ جىلىسى ًإىلى النَِّبّْ 

ٍيًو كىقىاؿى يىا ؿبيىمَّدي أىٍخربًٍ  عىًن اإًلٍسالىـً  اإًلٍسالىـي أىٍف » - صلى اهلل عليو كسلم-فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو . فىً ذى

ا رىسيوؿي اللًَّو كىتيًقيمى الصَّالىةى كىتػيٍؤًتىى الزَّكىاةى كىتىصيوـى رىمىضىافى كىربىيجَّ  تىٍشهىدى أىٍف الى إًلىوى ًإالَّ اللَّوي كىأىفَّ ؿبيىمَّدن

قيوي . قىاؿى صىدىٍقتى . اٍلبػىٍيتى ًإًف اٍستىطىٍعتى إًلىٍيًو سىًبيالن  نىا لىوي يىٍسأىليوي كىييصىدّْ ركاه مسلم  )اغبديث . قىاؿى فػىعىًجبػٍ

: كمنها. ككذالك الصالة عماد الدين فمن أقامها فقد أقاـ الدين كمن ىدمها فقد ىدـ الدين. (

أصلها : قد أخذ النيب صلى اهلل عليو كسلم الصالة عند اهلل بنفسو يف معراجو كما يف اغبديث

                                                 

 1ج  (بًنكت دار اعبيل بدكف السنة  ) صحيح مسلم أبو اغبسٌن مسلم بن اغبجاج بن مسلم القشًنم النيسابورم، 
 28ص 
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  ككذالك يف الصالة يشتمل الدعآء، كالدعآء يف طبسوف أكقات ُث نقص حَّت طبسة أكقات

 .  الصالة مستجابة

     إذا، صدؽ اهلل بوعده يعىن بوعد لعباده الذين يقيموف الصالة بالرزؽ، يعىن بالتسهيل يف 

طلب الرزؽ ال تكلف يف الطلب، ألف بيهنما كجد عالقة، فمن أقامها فلو الرزؽ الواسع، ألنو من 

ثػىنىا : الذم لو يف تضمٌن اهلل لو كما يف اغبديث ثػىنىا أىبيو ميٍسًهرو حىدَّ ثػىنىا عىٍبدي السَّالىـً ٍبني عىًتيقو حىدَّ حىدَّ

ًبيبو عىٍن أىًِب أيمىامىةى - يػىٍعىًن اٍبنى ظبىىاعىةى - ًإظٍبىاًعيلي ٍبني عىٍبًد اللًَّو  ثىىًن سيلىٍيمىافي ٍبني حى ثػىنىا األىٍكزىاًعىُّ حىدَّ حىدَّ

ثىالىثىةه كيلُّهيٍم ضىاًمنه عىلىى اللًَّو عىزَّ كىجىلَّ رىجيله » قىاؿى - صلى اهلل عليو كسلم-اٍلبىاًىًلىّْ عىٍن رىسيوًؿ اللًَّو 

ًبيًل اللًَّو فػىهيوى ضىاًمنه عىلىى اللًَّو حىَّتَّ يػىتػىوىفَّاهي فػىييٍدًخلىوي اعبٍىنَّةى أىٍك يػىريدَّهي دبىا نىاؿى ًمٍن أىٍجرو  خىرىجى غىازًينا ىًف سى

كىغىًنيمىةو كىرىجيله رىاحى ًإىلى اٍلمىٍسًجًد فػىهيوى ضىاًمنه عىلىى اللًَّو حىَّتَّ يػىتػىوىفَّاهي فػىييٍدًخلىوي اعبٍىنَّةى أىٍك يػىريدَّهي دبىا نىاؿى ًمٍن 

. ركاه أبو داكد.«أىٍجرو كىغىًنيمىةو كىرىجيله دىخىلى بػىٍيتىوي ًبسىالىـو فػىهيوى ضىاًمنه عىلىى اللًَّو عىزَّ كىجىلَّ 
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قيٍل ًإفَّ رىيبّْ يػىٍبسيطي الرٍّْزؽى ًلمىٍن يىشىاءي ًمٍن ًعبىاًدًه كىيػىٍقًدري لىوي كىمىا أىنٍػفىٍقتيٍم ًمٍن  : قاؿ اهلل تعايل

يػٍري الرَّازًًقٌنى    (39: 34/57سبأ  )   ىٍيءو فػىهيوى خييًٍلفيوي كىىيوى خى

مهما أنفقتم من  يء فيما : قاؿ إبن كثًن لقولو تعاىل كىمىا أىنٍػفىٍقتيٍم ًمٍن  ىٍيءو فػىهيوى خييًٍلفيوي أم

أمركم بو كأباحو لكم، فهو خيلفو عليكم يف الدنيا بالبدؿ، كيف اآلخرة باعبزاء كالثواب، كما ثبت يف 

أف ملكٌن يىصيحاف كل : كيف اغبديث. (ركاه الب ارم)" أٍنفق أٍنفق عليك: يقوؿ اهلل تعاىل: اغبديث

                                                 

  102 ص 1ج  نفس اؼبرجع ،  مسلم،

 ،345..  ص 3ج    (بًنكت ، دار الكتاب العريب)،  سنن أيب داكدأبو داكد سليماف بن األ عث السجستاين،  
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، يقوؿ أحدمها ركاه )" اللهم أعط منفقا خىلىفنا: "، كيقوؿ اآلخر"اللهم أعط فبيًٍسكا تػىلىفنا: "يـو

ركاه " )أنفق بالال كال زبش من ذم العرش إقالال"كقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  (الب ارم

 . (البيهقي

 كىمىآ أىنفىٍقتيٍم أيها اؼبؤمنوف مّْن  ىٍيءو ىف سبيل اهلل تعاىل كىف أكجو طاعتو فػىهيوى سبحانو خييًٍلفيوي 

فالف أخلق لفالف كأخلف عليو ، إذا أعطاه العوض : يقاؿ. يعوضو لكم دبا ىو خًن منو: أل

يػٍري الرازقٌن  أل. كالبدؿ كىوسبحانو خًن رازؽ لعباده ألف كل رزؽ يصل إىل الناس إمنا ىو : كىىيوى خى

كما : قاؿ الصابو  . بتقديره كإرادتو، كقد جرت سنتو سبحانو أف يزيد األس ياء من فضلو ككرمو

أنفقتم يف سبيل اهلل قليال أك كثًنا فإف اهلل تعاىل يعٌوضو عليكم إما عاجال أك آجال، كاهلل تعاىل خًن 

. اؼبعطٌن، فإف عطاء غًنه حبساب، كعطاؤه تعاىل بغًن حساب

 إذا، قبد ىنا أف بٌن اإلنفاؽ يف سبيل اهلل كالرزؽ مها عالقاف الذم البد أف نتبعو، ألف مها 

ثىًل : سنة اهلل تعاىل، كقد كجد اآليات يؤكد بذالك منها ًبيًل اللًَّو كىمى مىثىلي الًَّذينى يػيٍنًفقيوفى أىٍموىاؽبىيٍم يف سى

بَّةو كىاللَّوي ييضىاًعفي ًلمىٍن يىشىاءي كىاللَّوي كىاًسعه عىًليم  بَّةو أىنٍػبىتىٍت سىٍبعى سىنىاًبلى يف كيلّْ سيٍنبػيلىةو ًمئىةي حى البقرة  )حى

2/87 : 261 )

: إذا، فال زباؼ بااإلنفاؽ يف سبيل اهلل، كلو كاف الشيطاف يعدكم الفقر بو كما قاؿ تعاىل 

البقرة )الشٍَّيطىافي يىًعديكيمي اٍلفىٍقرى كىيىٍأميريكيٍم بًاٍلفىٍحشىاًء كىاللَّوي يىًعديكيٍم مىٍغًفرىةن ًمٍنوي كىفىٍضالن كىاللَّوي كىاًسعه عىًليمه 

خيوفكم الفقر، لتمسكوا ما بأيديكم فال تنفقوه يف مرضاة اهلل : قاؿ ابن كثًن . (268: 2/87

                                                 

 519 ص 3 ج مرجع السابق، ابن كثًن،  

 ،121 ص 4ج   (بًنكت، دار الفكر )، تفسًن الوسيط ؿبمد سيد طنطاكم ،  

  558  ص 2ج   ( مػ 1999/  ىػ1420. الطبعة األكىل. دار الكتب اإلسالمية: بًنكت ) .صفوة التفاسًن. ؿبمد علي الصابو             
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مع هنيو إياكم عن اإلنفاؽ خشية اإلمالؽ، يأمركم باؼبعاصي كاؼبآُث كاحملاـر : كىيىٍأميريكيٍم بًاٍلفىٍحشىاًء أم

يف مقابلة ما أمركم الشيطاف بالفحشاء : كىاللَّوي يىًعديكيٍم مىٍغًفرىةن ًمٍنوي أم: كـبالفة اػبىالؽ، قاؿ اهلل تعاىل

: كمعىن اآلية: قاؿ البغوم. يف مقابلة ما خوفكم الشيطاف من الفقركىاللَّوي كىاًسعه عىًليمه : كىفىٍضال أم

أف الشيطاف خيوفكم بالفقر كيقوؿ للرجل أمسك عليك مالك فإنك إذا تصدقت بو افتقرت 

كل الفحشاء يف القرآف فهو الزنا إال ىذا : كىيىٍأميريكيٍم بًاٍلفىٍحشىاًء أم بالب ل كمنع الزكاة، كقاؿ الكليب

:  قاؿ القرطويبكىاللَّوي يىًعديكيٍم مىٍغًفرىةن ًمٍنوي أم لذنوبكم فىٍضال أم رزقا خلفاكىاللَّوي كىاًسعه  غين عىًليم 

.  ىوالرزؽ ا لواسع: معىن فضل

كمن األىم أيضا أف تنفق اؼباؿ ؼبن جهد يف سبيل اهلل كطالب العلم الشرعي ألنو من أحد 

كل أسف غفل عنو الكثًنكف، فرتاه ينفق على فقًن ؿبتاج، لكن  أسباب زيادة الرزؽ، كىذا األمر مع

دعوم من أجل طلب علم  رعي، أك حلقات ربفيظ القرآف الذم ىو أعظم العلم  إذا دعي ؼبشركع

  .حيجم كال يشارؾ كيقوؿ بأف سد حاجة الفقًن أكىل، كىذا خطأ أحيانان  تراه

أعظم من   اإلنفاؽ على اعبهاد يف سبيل اهلل يكوف يف كثًن من األحياف: ىذا اؼبثاؿ خذ

األمة كما ىو اآلف فإف األمة كلها  إطعاـ فقًن، ألف الفقًن ال ديوت جوعان، أما اعبهاد إذا عٌطل يف

العلم الشرعي بأقل من باب اعبهاد ألف ذاؾ جهاد  قد تنكب كيصيبها الذؿ كاؽبواف، كليس باب

بالقلم كالبياف، كاألمة ؿبتاجة لألمرين معان، كاإلنفاؽ لطالب العلم من  بالسيف كالسناف، كىذا جهاد

                                                 

 204 ص 1،  ج مرجع السابق إبن كثًن،  

ج  ( ـ 1985-  ىػ 1405دار الفكر، بًنكت،  ) معامل التنزيل، أبو ؿبمد اغبسٌن بن مسعود البغوم،  
 388 ص 1

 ،120 ص 2،  ج مرجع السابقالقرطيب،  
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حدثنا ؿبمد بن بشار حدثنا ابو داكد الطيالسي حدثنا : أحد أسباب الرزؽ، كقد جاء اغبديث 

كاف أخواف على عهد النيب صلى اهلل عليو ك : ضباد بن سلمة عن ثابت عن انس بن مالك قاؿ 

سلم فكاف أحدمها يأيت النيب صلى اهلل عليو ك سلم كاآلخر حيرتؼ فشكى احملرتؼ أخاه إىل النيب 

قاؿ ابو عيسى ىذا حديث حسن   (ركل الرتمذم)صلى اهلل عليو ك سلم فقاؿ لعلك ترزؽ بو 

.  صحيح: صحيح، قاؿ الشيخ األلباين 

يرفع اهلل  ): كعرفنا أيضا يف القرآف أف اهلل تعاىل سًنفع اهلل درجات طالب العلم لكرمو

يرفع اهلل الذين آمنوا : قاؿ بيضاكل (11: 58/105آّادلة )الذم منكم كالذين اتوا العلم درجات 

منكم بالنصر كحسن الذكر يف الدنيا كإيوائهم غرؼ اعبناف يف اآلخرة ك الذين أكتوا العلم درجات 

كيرفع العلماء منهم خاصة درجات دبا صبعوا من العلم كالعمل فإف العلم مع علو درجتو يقتضي 

من :   كيف اغبديثالعمل اؼبقركف بو مزيد رفعة كلذلك يقتدم بالعامل يف أفعالو كال يقتدم بغًنه

سلك طريقنا يطلب فيو علمنا سلك اهلل بو طريقنا من طرؽ اعبنة كإف اؼبالئكة لتضع أجنحتها لطالب 

العلم رضا دبا يصنع كإف العامل ليستغفر لو من ىف السموات كمن ىف األرض كاغبيتاف ىف جوؼ اؼباء 

كإف فضل العامل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب كإف العلماء كرثة األنبياء 

أضبد ، كأبو داكد ، )كإف األنبياء مل يورثوا دينارنا كال درمهنا إمنا كرثوا العلم فمن أخذه أخذ حبظ كافر 

إذا، ؼبن أنفق . (كالرتمذل ، كابن ماجو ، كابن حباف ، كالبيهقى ىف  عب اإلدياف عن أِب الدرداء

                                                 

 ص 4ج ، ( ـ 1994-  ىػ 1414بًنكت، دار الفكر، )، سنن ترمذمؿبمد بن عيسى أبو عيسى الرتمذم السلمي،  
574  

 123 ص  4، ج  مرجع السابقالبيضاكل،  

 (اؼبكتبة الشاملة)، 403 ص 20ج  (بًنكت، دار الفكر  )، جامع األحاديثجالؿ الدين السيوطي،  
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لطالب العلم ىؤالء من الذين ينصركف كجاىدكف يف دين اهلل بأمواؽبم لطالب العلم كإنتشاره كإحياء 

دين اهلل كإبقاء اإلسالـ إزالة اعبهاؿ ألمة الرسوؿ، كعد اهلل ؽبم السعادة كاػبًن يف الدنيا كاآلخرة لو  

مىا أىنٍػفىٍقتيٍم ًمٍن  ىٍيءو فػىهيوى خييًٍلفيوي  .  كاهلل ال زبلف اؼبيعاد ( 39: 34/58سباء )لكرمتو،  ى

اإلدياف الصحيح ال بد من أف يقرتف بالعمل : ككذالك اإلنفاؽ على الضعفآء، قاؿ الزحيلى 

الصاحل الذم يهذب النفس، كيصحح العالقات االجتماعية، ك علها قائمة على أساس متٌن من 

احملبة، كاأللفة، كاؼبودة، كالوحدة، كالتعاكف أك التضامن كالتكافل االجتماعي، كيتمثل ذلك فيما 

إعطاء اؼباؿ مع حبو لألصناؼ اآلتية أصحاب اغباجات، رضبة ّٔم، ك فقة عليهم، كعونا : يأيت

لألخذ بأيديهم كبو حياة عزيزة كردية تعتمد على الثقة بالنفس، كالعمل عند القدرة، كاإلنقاذ كقت 

كيف كالسائلوفكابن السبيل    كاؼبساكٌنكاليتامى كىم ذكك القرِب احملتاجوف. الشدة كاحملنة

يػٍره لًلًَّذينى ييرًيديكفى كىٍجوى : قاؿ تعاىل . الرقاب فىآىًت ذىا اٍلقيٍرِبى حىقَّوي كىاٍلًمٍسًكٌنى كىاٍبنى السًَّبيًل ذىًلكى خى

                                                 

 فهم أحق الناس بالرب، بسبب رابطة الدـ، كاإلحساس بأحواؽبم، كالتأثر بأكضاعهم عن قرب، كألف سعادة اإلنساف  
 صلة الرحم كثواب الصدقة: اغبقة ال تتم إال بإ اعة السعادة ؼبن حولو، كتكوف صلتهم ؿبققة ؽبدفٌن

كىم الذين فقدكا آباءىم كال عائل ؽبم، ىم يف حاجة  ديدة للعوف اؼبادم للتغلب على قسوة اغبياة اؼبعيشية،  
كؼبساعدهتم يف  ق طريق حياة اؼبستقبل أمامهم، إما بالتعلم، كإما باغبرفة أك اؼبهنة الصناعية، كإما بغًن ذلك، حَّت ال تفسد تربيتهم، 

 .فيصبحوا ضررا على أنفسهم كعلى آّتمع

كىم الذين ال دخل ؽبم أصال، بسبب الفقر، أك ؽبم دخل ال يكفيهم بسبب اؼبسكنة فيحتاجوف : كالفقراء من باب أكىل 
كما أف القضاء على ظاىرة الفقر من ركائز النهضة كالتقدـ، ألف اغباجة قد تدفع بصاحبها إىل االكبراؼ كاالجراـ، . إىل اؼبساعدة

 .فيكوف من مصلحة اعبميع مؤازرهتم كمعاكنتهم، حَّت يتقوكا، إذ أف قوة األمة بقوة أفرادىا، كضعف األمة بضعف أبنائها

الذم انقطع يف أثناء سفره أك طريقو عن الوصوؿ إىل بلده، تكوف مساعدتو كمواساتو ضركرية حَّت يستقر بو اؼبقاـ يف  
 .كظبي بذلك، ألنو غريب، حَّت لكأنو ال أب لو كال أـ إال الطريق. كطنو

كأدب السؤاؿ أف يكوف من غًن إغباؼ، كأف يكوف بتعفف، كما . الذين يسألوف الناس إمدادىم باؼباؿ، لشدة اغباجة 
كال ربل الصدقة لغين كال لذم مٌرة سوم، أم قادر على العمل  (273/ 2البقرة )حيىٍسىبػيهيمي اعٍباًىلي أىٍغًنياءى ًمنى التػَّعىفًُّف : قاؿ الٌلو تعاىل

 .كعليو أف يبحث عن العمل الشريف، كعلى الدكلة أف توفر لو عمال، سواء أكاف ذكرا أـ أنثى. كما جاء يف اغبديث الثابت

 أم مساعدة األرقاء على اغبرية، كمعاكنة األسرل على الفداء باؼباؿ، ألف الرؽ كاألسر عبودية كذؿ كمصادرة للحرية،  
كالدين يتشوؼ إىل إعتاؽ األنفس، كإىل ربرير الناس، كإىل الت لص من قيد الرؽ دب تلف الوسائل اؼبادية ببذؿ اؼباؿ، كاؼبعنوية باعباه 
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ذكر اهلل دبن فعل ذلك اإلحساف باؼبفلحٌن، . (38 : 30/84الرـك )اللًَّو كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى 

:  كجزاء للمتقٌن حياة طيبة باؼبعيشة كالرزؽ الواسعة بسببهم، كما قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم

ابغوين يف  :ظبعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ: كعن أيب الدرداء رضي اهلل عنو قاؿ

 .(ركاه الرتمذم)ضعفائكم، فإمنا ترزقوف كتنصركف بضعفائكم 

فمَّت ما أنفقت من مالك يف سبيل اهلل  . كاغباصل، يوجد عالقة الرزؽ باإلنفاؽ يف سبيل اهلل

يف باب الرزؽ، كلما أخرجت زاد اؼباؿ ال كما يظن  كاف ذلك سببان لكثرتو، كىذه قاعدة صحيحة

كما أنفقتم من  يء فهو خيلفو كىو : أخرج زكاتو أك تصدؽ قاؿ اهلل تعاىل اؼباديوف أهنم ينقص إذا

. الرازقٌن خًن

 

 عالقة الرزق باإلستغفار والتوبة  -5

ًٍددٍكيٍم :قاؿ اهلل تعاىل  فػىقيٍلتي اٍستػىٍغًفريكا رىبَّكيٍم ًإنَّوي كىافى غىفَّاران، يػيٍرًسًل السَّمىاءى عىلىٍيكيٍم ًمٍدرىاران، كىديي

(.  12-10: 71/71نوح  )بًأىٍموىاؿو كىبىًنٌنى كى ىٍعىٍل لىكيٍم جىنَّاتو كى ىٍعىٍل لىكيٍم أىنٍػهىاران 

ارجعوا إليو كارجعوا عما أنتم فيو كتوبوا إليو من : قاؿ ابن كثًن رضبو اهلل تعاىل يف تفسًنه 

كؽبذا . قريب، فإنو من تاب إليو تاب عليو، كلو كانت ذنوبو مهما كانت يف الكفر كالشرؾ 

كإذا . متواصلة األمطار: فػىقيٍلتي اٍستػىٍغًفريكا رىبَّكيٍم ًإنَّوي كىافى غىفَّارنا يػيٍرًسًل السَّمىاءى عىلىٍيكيٍم ًمٍدرىارن أم:قاؿ

                                                                                                                                      

 ص 2 ، ج تفسًن اؼبنًنكالوساطة كالشفاعة اغبسنة، كإطالؽ سراح األسرل نتيجة اغبرب بالتبادؿ أك بالفداء اؼبايل  انظر للزحيلى، 
151 

 56 ص 2، جمرجع السابق الرتمذم، 

 425  ص 4 ج ،مرجع السابق إبن كثًن  
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لكم  كاستغفرسبوه كأطعتموه كثر الرزؽ عليكم، كسقاكم ربكم من بركات السماء، كأنبت تبتم إىل اهلل

أم أعطاكم األمواؿ  من بركات األرض كأنبت لكم الزرع كأدٌر لكم الضرع كأمدكم بأمواؿ كبنٌن

  باألهنار اعبارية بينها كاألكالد، كجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار كخللها

كركم عن الربيع بن صبيح أف رجالن أتى اغبسن ك كا إليو اعبدب فقاؿ لو : قاؿ األلوسي 

استغفر اهلل تعاىل كأتاه آخر فقاؿ ادع اهلل : استغفر اهلل تعاىل كأتاه آخر فشكا إليو الفقر فقاؿ لو: 

: استغفر اهلل تعاىل كأتاه آخر فشكا إليو جفاؼ بساتينو فقاؿ لو: سبحانو أف يرزقين ابنان فقاؿ لو

استغفر اهلل تعاىل فقلنا أتاؾ رجاؿ يشكوف ألوانان كيسألوف أنواعان فأمرهتم كلهم باالستغفار فقاؿ ما 

قلت من نفسي  يئان إمنا اعتربت قوؿ اهلل عز كجل حكاية عن نبيو نوح عليو الصالة كالسالـ أنو 

.  قاؿ لقومو  استغفركا ربكم 

كأطمعهم يف الرزؽ الوفًن اؼبيسور . فقلت استغفركا ربكم إنو كاف غفاران : قاؿ سٌيد قطب

من أسبابو اليت يعرفوهنا كيرجوهنا كىي اؼبطر الغزير، الذم تنبت بو الزركع، كتسيل بو األهنار، كما 

يرسل : كعدىم برزقهم اآلخر من الذرية اليت حيبوهنا كىي البنٌن كاألمواؿ اليت يطلبوهنا كيعزكهنا

السماء عليكم مدراران كديددكم بأمواؿ كبنٌن، ك عل لكم جنات ك عل لكم أهناران كقد ربط بٌن 

                                                 

 436  ص 4ج  ،مرجع السابق إبن كثًن 

 125، ص 19 ج 16،  آّلد مرجع السابقاأللوسي، ا 
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دليل على أف االستغفار "  ىود"يف ىذه اآلية كاليت يف : قاؿ قرطويب . االستغفار كىذه األرزاؽ

 .يستنزؿ بو الرزؽ كاألمطار

كىأىًف اٍستػىٍغًفريكا رىبَّكيٍم ُثيَّ تيوبيوا إًلىٍيًو دييىتػٍّْعكيم مَّتىاعان حىسىنان ًإىلى أىجىلو مُّسىمِّى : كيف آية أخرل 

( 3 : 11/52سورة ىود )كىيػيٍؤًت كيلَّ ًذم فىٍضلو فىٍضلىوي 

كآمركم باالستغفار من الذنوب السالفة، أم أف تطلبوا اؼبغفرة من الشرؾ : قاؿ الزحيلى

كالكفر كاؼبعاصي، كأف تتوبوا منها إىل الٌلو عز كجل بالندـ على ما مضى، كالعـز على عدـ العودة 

إىل الذنوب يف اؼبستقبل، كاالستمرار على ذلك، فإف استغفرمت كتبتم من الذنوب، ديتعكم متاعا 

حسنا يف الدنيا، أم يطٌوؿ نفعكم يف الدنيا دبنافع حسنة مرضية، من عيشة طيبة كرزؽ كاسع كنعمة 

ياةن طىيّْبىةن : متتابعة ًإىل أىجىلو ميسىمِّى أم إىل أف يتوفاكم، كقولو تعاىل  : 16/70النحل )فػىلىنيٍحًييػىنَّوي حى

كاعبمع بٌن االستغفار كالتوبة للداللة على أنو ال سبيل إىل طلب اؼبغفرة من عند الٌلو إال . (97

بإظهار التوبة، كاالستغفار مطلوب بالذات، كالتوبة مطلوبة لكوهنا من متممات االستغفار، ىذا 

االنسالخ من : على أساس أهنما معنياف متبايناف ألف االستغفار طلب اؼبغفرة كىي السرت، كالتوبة

استغفركا من الشرؾ، ُث : اؼبعاصي، كالندـ على ما سلف منها، كالعـز على عدـ العود إليها، كاؼبعىن

دبعىن أخلصوا التوبة كاستقيموا  (ُث توبوا )اإلستغفار توبة جعل قولو : كمن قاؿ. ارجعوا إليو بالطاعة

                                                 

 ص 6آّلد السادس ج  ( ـ 1992- ىػ 1412دار الشركؼ، : بًنكت، القاىرة  )، يف ظالؿ القرآفسيد قطب،  
3713 

 )،  اعبامع ألحكاـ القرآفأبو عبد اهلل ؿبمد بن أضبد بن أيب بكر بن فرح األنصارم اػبزرجي مشس الدين القرطيب،  
   277 ص 9آّلد  ( ـ 1995-  ىػ 1415بًنكت، دار الفكر، 
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أم كيعط يف اآلخرة كل من كاف لو فضل يف  (كىيػيٍؤًت كيلَّ ًذم فىٍضلو فىٍضلىوي  )عليها بالطاعة كالعبادة 

. العمل جزاء فضلو ال يب س منو

كإف شبرة االستغفار كالتوبة كىو الفضل اإلؽبي على اإلنساف اؼبؤمن الطائع أمر عظيم كاسع 

 امل الدنيا كاآلخرة، ففي الدنيا سبتيع إىل هناية العمر اؼبقدر باؼبنافع من سعة الرزؽ كرغد العيش، 

كقاية من كل : كعدـ االستئصاؿ بالعذاب كما فعل دبن أىلك من األمم السابقة، فاؼبتاع اغبسن

كيف اآلخرة إيتاء كل ذم عمل من األعماؿ الصاغبة . مكركه كأمر ـبوؼ، كاستمتاع بطيبات اغبياة

. جزاء عملو

قد أصاب اهلل يف ىذا األرض آفات كثًنة، منع اؼبطر كال  يب الدعآء، ككثًن من األمراض 

كغًنه، ألف قد إنتشار اؼبعاصى يف ؾبتمعتنا ، كاؼبعاصى كقع اىل الذنوب، كالذنوب كقع اىل غضب 

طػو  ) كىمىٍن أىٍعرىضى عىٍن ذًٍكرًم فىًإفَّ لىوي مىًعيشىةن ضىٍنكان : اهلل تعاىل يف الدنيا كاألخرة، قد كعد اهلل تعاىل 

20 /45: 124 )

خالف أمرم، كما أنزلتو على رسويل، أعرض : كىمىٍن أىٍعرىضى عىٍن ذًٍكرًم أم: قاؿ ابن كثًن

يف الدنيا، فال طمأنينة لو، كال انشراح : عنو كتناساه كأخذ من غًنه ىداه فىًإفَّ لىوي مىًعيشىةن ضىٍنكنا أم

لصدره، بل صدره ضيق حىرىج لضاللو، كإف تػىنػىعَّم ظاىره، كلبس ما  اء كأكل ما  اء، كسكن 

حيث  اء، فإف قلبو ما مل خيلص إىل اليقٌن كاؽبدل، فهو يف قلق كحًنة ك ك، فال يزاؿ يف ريبة 

: فىًإفَّ لىوي مىًعيشىةن ضىٍنكنا قاؿ: قاؿ علي بن أيب طلحة، عن ابن عباس.فهذا من ضنك اؼبعيشة. يرتدد

                                                 

 14  ص  12 ، ج مرجع السابقالزحيلى،  

  16  ص  12 ، ج مرجع السابقالزحيلى،  
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ا من عبادم، : فىًإفَّ لىوي مىًعيشىةن ضىٍنكنا قاؿ: كقاؿ العويف، عن ابن عباس.الشقاء كل ماؿ  أعطيتو عبدن

إف قومنا ضيالال أعرضوا عن : كيقاؿ. قل أك كثر، ال يتقيين فيو، فال خًن فيو، كىو الضنك يف اؼبعيشة

اغبق، ككانوا يف سعة من الدنيا متكربين، فكانت معيشتهم ضنكا؛ ذلك أهنم كانوا يركف أف اهلل 

ليس ـبلفنا ؽبم معايشهم، من سوء ظٌنهم باهلل كالتكذيب، فإذا كاف العبد يكذب باهلل، كيسيء 

ىو العمل السيئ، كالرزؽ : كقاؿ الضحاؾ. الظن بو كالثقة بو ا تدت عليو معيشتو، فذلك الضنك

، عن أيب سلمة، .اػببيث، ككذا قاؿ عكرمة، كمالك بن دينار كقاؿ سفياف بن عيينة، عن أيب حاـز

كاعرض . يضيق عليو قربه، حَّت زبتلف أضالعو فيو: مىًعيشىةن ضىٍنكنا قاؿ: عن أيب سعيد يف قولو

عن ذكر اهلل أك من إمثاؿ أمر اهلل،  جعل اهلل ضيق يف معيشتو، دبنع الرزؽ،  كقد جاء ىف 

ركاه أضبد ، كالنسائى ، كابن ماجو ، )". إف العبد ليحـر الرزؽ بالذنب يصيبو : "اغبديث الشريف

 .  (كأبو يعلى ، كابن منيع ، كالركيا  ، كابن حباف ، كالطربا  ، كاغباكم ، كالضياء عن ثوباف 

فمن فعل اؼبعاصى فلو ذنب  فلذالك .كاعرتفنا أف يف كل يـو صنعنا اػبطرات كالذنوب

اإلنساف اؼبسمى دبحل اػبطاء كالنسياف، فينبغى لكل مسلم أف يستغفر اهلل كأتوب اليو  صباحا 

حدثنا أبو اليماف أخربنا : كما يف اغبديث: كمساء كما فعل النيب صلى اهلل عليو كسلم أسوة حسنة

ظبعت رسوؿ اهلل صلى :  عيب عن الزىرم قاؿ أخربين أبو سلمة بن عبد الرضبن قاؿ قاؿ أبو ىريرة

كاهلل إين ألستغفر اهلل كأتوب إليو يف اليـو أكثر من سبعٌن مرة  ركاه  )اهلل عليو ك سلم يقوؿ 

                                                 

  ،78  ص  2، ج  مرجع السابق ابن كثًن،  

 (اؼبكبتة الشاملة)، 288 ص 7ج   (دار الفكر: بًنكت ) ، جامع األحاديثجالؿ الدين السيوطي
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ثػىنىا يىزًيدي قىاؿى أىٍخبػىرىنىا ؿبيىمَّدي ٍبني عىٍمروك عىٍن أىيب سىلىمىةى عىٍن أىيب : كيف اغبديث األخرل . الب ارم  كحىدَّ

ىٍستػىٍغًفري اللَّوى عىزَّ كىجىلَّ كىأىتيوبي إًلىٍيًو كيلَّ يػىٍوـو ًمائىةى  ىيرىيٍػرىةى قىاؿى قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًإينّْ ألى

من لـز اإلستغفار جعل اهلل من كل ضيق ـبرجا، كمن كل ىم فرجا، : كقاؿ.  (ركاه أضبد)مىرَّةو  

إذا، أف اإلستغفار كالتوبة  من أسباب ربصيل الرزؽ . (ركاه ابو دا د)كرزقو من حيث ال حيتسب 

. اإلنساين، ألف بينهما مع الرزؽ عالقتاف قويتاف

ألف بٌن . اذف، إذا نريد أف نعيش حياة طيبة فاترؾ اؼبعاصى هلل تعاىل، كاستفركا كأتوبوا اليو

اإلستغفار كالتوبة مها عالقتاف بالرزؽ عند اهلل تعاىل، فمن فعلهما رزؽ اهلل تعاىل لو برزؽ حسن، 

بُّ اٍلميتىطىهّْرًين بُّ التػَّوَّاًبٌنى كىحيًي (.   222 : 2/87البقرة  ) ألف اهلل حيب من تاب كاستغفر ًإفَّ اللَّوى حيًي

 .عالقة الرزق بالشكر اهلل تعالى -6

ايب ى ىًديده : قاؿ اهلل تعاىل نَّكيٍم كىلىًئٍن كىفىٍرمتيٍ ًإفَّ عىذى ىزًيدى  كىًإٍذ تىأىذَّفى رىبُّكيٍم لىًئٍن  ىكىٍرمتيٍ ألى

( 7: 41/72إبراىيم)

نَّكيمٍ  أعلم ككعد،: كىًإٍذ تىأىذَّفى رىبُّكيٍم أم:قولو تعاىل من نعمي كىلىًئٍن كىفىٍرمتيٍ ًإفَّ  لىًئٍن  ىكىٍرمتيٍ ألزًيدى

ايب لىشىًديده  ىو اعرتاؼ القلب بنعم :كالشكر.كمن ذلك أف يزيل عنهم النعمة اليت أنعم ّٔا عليهم عىذى

. ككفر النعمة ضد ذلك.اهلل كالثناء على اهلل ّٔا كصرفها يف مرضاة اهلل تعاىل

                                                 

بًنكت، دار الفكر، الطبعة األكىل ، ) فتح البارم بشرح صحيح الب ارم، حافظ أضبد بن على بن حجر العسقال ، 
 . 379 ص 12،ج  (ـ 2000– ىػ 1420

  344  ص 1آّلد  (بًنكت، دار الفكر، بدكف السنة )، مسند اإلماـ أضبد بن حنبلأضبد بن حنبل،  

  463ص   ( ـ  1992-  ىػ 1412بًنكت، دار الفكر،  )  رياض الصاغبٌنأيب زكريا حيٍن بن  رؼ بن مٌرم النوكم، 
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كاعلم أف اؼبقصود من اآلية بياف أف من ا تغل بشكر نعم اهلل زاده اهلل من نعمو ، كال بد 

ىهنا من معرفة حقيقة الشكر كمن البحث عن تلك النعم الزائدة اغباصلة عن اال تغاؿ بالشكر ، 

أما الشكر فهو عبارة عن االعرتاؼ بنعمة اؼبنعم مع تعظيمو كتوطٌن النفس على ىذه الطريقة ، كأما 

منها النعم الركحانية، كمنها النعم اعبسمانية، أما النعم الركحانية فهي : الزيادة يف النعم فهي أقساـ

أف الشاكر يكوف أبدان يف مطالعة أقساـ نعم اهلل تعاىل كأنواع فضلو ككرمو، كمن كثر إحسانو إىل 

الرجل أحبو الرجل ال ؿبالة، فشغل النفس دبطالعة أنواع فضل اهلل كإحسانو يوجب تأكد ؿببة العبد 

هلل تعاىل، كمقاـ احملبة أعلى مقامات الصديقٌن، ُث قد يرتقى العبد من تلك اغبالة إىل أف يصًن حبو 

للمنعم  اغالن لو عن االلتفات إىل النعمة، كال  ك أف منبع السعادات كعنواف كل اػبًنات ؿببة اهلل 

تعاىل كمعرفتو، فثبت أف اال تغاؿ بالشكر يوجب مزيد النعم الركحانية، كأما مزيد النعم اعبسمانية، 

فألف االستقراء دؿ على أف من كاف ا تغالو بشكر نعم اهلل أكثر، كاف كصوؿ نعم اهلل إليو أكثر، 

كباعبملة فالشكر إمنا حسن موقعو، ألنو ا تغاؿ دبعرفة اؼبعبود ككل مقاـ حرؾ العبد من عامل الغركر 

. إىل عامل القدس، فهو اؼبقاـ الشريف العايل الذم يوجب السعادة يف الدين كالدنيا

أحدىا، لئن  كرمت إنعامي ألزيدنكم : كذىب اؼباكردم يف ذلك األية على ثالثة تأكيالت

. لئن  كرمت نعميت ألزيدنكم من طاعيت ، قالو اغبسن كأبو صاحل: الثاين . من فضلي ، قالو الربيع

لئن آمنتم ألزيدنكم : كحيتمل تأكيالن رابعان . لئن كٌحدمت كأطعتم ألزيدنكم ، قالو ابن عباس: الثالث 

أف ال تتقول : كسيًئل بعض الصلحاء على  كر اهلل تعاىل، فقاؿ. من نعيم اآلخرة إىل نعيم الدنيا

                                                 

بًنكت، دار الفكر، ) تفسًن ف رالرازم،  ؿبمد الرازم ف ر الدين ابن العالمة ضياء الدين عمر اؼبشتهر خبطيب الرٌم ،  
  92 ص 10ج  (ـ 1995-  ىػ 1415
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أم ربّْ كيف أ كرؾ ك كرم لك نعمة : كحكي أفَّ داكد عليو السالـ قاؿ. بًنعىًمًو على معاصيو

كلئن كفرمت إف عذايب لشديده كعد اهلل تعاىل  (يا داكد اآلف  كرتين ): ؾبددة منك علٌي ؟ قاؿ

. بالزيادة على الشكر ، كبالعذاب على الكفر

 الشكر أمر عظيم الذم ال بد أف يفعلو العباد غبصوؿ نعم الدنيا كاآلخرة، ألف اهلل قد كعد 

كىقىًليله : ؼبن  كر دبزيد النعم ألعلى درجات الشكر، كلكن قليل من العباد  الشاكرين، قاؿ تعاىل 

ألف الشيطاف منع عن طريق اهلل اؼبستقيم منها الشكر،  (13: 34/58سباء )ًمٍن ًعبىاًدمى الشَّكيور 

ىقٍػعيدىفَّ ؽبىيٍم ًصرىاطىكى اٍلميٍستىًقيم : كما كعد الشيطاف إذا، درجات الشكر  (16: 8/88األعراؼ )ألى

اًبكيٍم ًإٍف  ىكىٍرمتيٍ : عطيمة حَّت كعد اهلل ؼبن  كر بال يعذب اهلل عباده الشاكرين مىا يػىٍفعىلي اللَّوي بًعىذى

ككعد ايضا باؼبزيد على النعم لىًئٍن  ىكىٍرمتيٍ . (147 : 4/92النسآء )كىآىمىٍنتيٍم كىكىافى اللَّوي  ىاًكرنا عىًليمنا 

نَّكيٍم  ىزًيدى اؿ )  كىسىيىٍجزًم اللَّوي الشَّاًكرًين إف اهلل  ال يعذب اؼبؤمن الشاكر (7: 14/72ابراىيم)ألى

.  إذا، أف الشكر كالرزؽ عالقاف، فمن  كر سًنزؽ اهلل (144 : 3/89عمراف 

الجهاد في سبيل اهلل تعالى  ب عالقة الرزق -7

  : قاؿ اهلل تعاىل

    

    ( 

( 69: 29/85العنكبوت 

                                                 

ج  (بًنكت، دار الكتب العلمية، بدكف السنة) تفسًن اؼباكردل،  أبو اغبسن علي بن ؿبمد بن حبيب اؼباكردم البصرم، 
 122  ص 3

  ،303  ص 2،  ج مرجع السابقالبغوم،             
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كىالًَّذينى جىاىىديكا ًفينىا لىنػىٍهًديػىنػَّهيٍم سيبػيلىنىا أم من جاىد بالطاعة ىداه سبل اعبنة كىًإفَّ اللَّوى لىمىعى 

لىنػىٍهًديػىنػَّهيٍم إ ارة إىل اغبسىن : لّْلًَّذينى أىٍحسىنيوا اغبٍيٍسىنى كىزًيىادىةه  فقولو: اٍلميٍحًسًنٌنى إ ارة إىل ما قاؿ

إ ارة إىل اؼبعية كالقربة اليت تكوف للمحسن زيادة على حسناتو،  كىًإفَّ اللَّوى لىمىعى اٍلميٍحًسًنٌنى : كقولو

كفيو كجو آخر حكمي كىو أف يكوف اؼبعىن كىالًَّذينى جىاىىديكا ًفينىا أم الذين نظركا يف دالئلنا 

. لىنػىٍهًديػىنػَّهيٍم سيبػيلىنىا  أم لنحصل فيهم العلم بنا

إف آّاىدين جهادا عاما يف دين الٌلو كطلب مرضاتو يوفقهم رّٔم إىل : يفهم من اآليات ما يأيت

إمنا قٌصر بنا عن علم ما : قاؿ عمر بن عبد العزيز رضبو الٌلو. سبل اػبًن كالسعادة يف الدنيا كاآلخرة

قاؿ . جهلنا تقصًننا يف العمل دبا علمنا، كلو عملنا ببعض ما علمنا، ألكرثنا علما ال تقـو بو أبداننا

كىالًَّذينى جاىىديكا : قاؿ ابن عطية يف آية. (282 :2/87البقرة )كىاتػَّقيوا اللَّوى كىيػيعىلّْميكيمي اللَّوي : الٌلو تعاىل

كقاؿ أبو سليماف . ىي قبل اعبهاد العريف، كإمنا ىو جهاد عاـ يف دين الٌلو كطلب مرضاتو: ًفينا

ليس اعبهاد يف اآلية قتاؿ الكفار فقط، بل ىو نصر الدين، كالرد على اؼببطلٌن، كقمع : الداراين

األمر باؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر، كمنو ؾباىدة النفوس يف طاعة الٌلو، كىو : الظاؼبٌن، كعظمو

  .ك من جهاد أيضا طلب العلم ألنو حيرب بالفكر كالعقل إلعالء كابقاء دين اهلل.اعبهاد األكرب
كاآلف، ليس عندنا قتاؿ كمثل زماف النِب صلى اهلل عليو كسلم، كلكن كيف قبتهد ككبٌرب 

كادا الفقر أف يكوف كفرا : اؼبسكٌن كالفقرا كاعبهاؿ، ألف  اعبهاؿ سبيل اىل الكفار كما قاؿ النيب 

؟ ىل  كيف إدياننا. ؟ ألف اغبياة  حيتاج اىل اؼبأكالت كاؼبشركبات كاؼبالبسات كغًن ذالك كؼباذا" 

                                                 

 ......   ص ......   مرجع السابق، ج  ف ر الراجى،  

  ، 67   ص  3    ج السابق، مرجع الزحيلي،  
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كبن نثبت يف .  يستطيع أف يثبت إذا كاف قبوع؟  كاؼبشركوف جاؤكا بأنواع اغبوائج اغبياة ؟ نعم، اآلف

إماننا، ال يتغًن بالنقود أك اإلقتصاد، نستعيد أف ديوت اذا كاف نفرؽ باإلدياف كباإلسالـ، كلكن 

إذا فال بد أف نستعدىم بالعلم، علم .. كيف بإدياف أكالدنا كذريتنا يف زماف اؼبستقبل؟ كاهلل أعلم

الدنيا كاآلخرة ألف طلب العلم، إذا طلب العلم جهاد كبًن، ألف عدكنا يريدكف أف اإلسالـ 

كىلىٍن تػىٍرضىى : ىذا األمر قد بٌن اهلل تعاىل . كاؼبسلمٌن ضعيف يبعدكف كيتبعوف دينهم بانواع طرؽ

كطركقهم غبرب اؼبسلمٌن  (120: 2/87البقرة )عىٍنكى اٍليػىهيودي كىالى النَّصىارىل حىَّتَّ تػىتًَّبعى ًملَّتػىهيٍم 

كاهلل كاهلل، سينصر اهلل فمن جاىد يف سبيلو، قاتل يف سبيل اهلل أك . منهابالسالح كالفكر كالعقل

خذا ىذا .جاىد يف طلب ا لعلم كيعلمو بوسعة اؼبعيشة يف الدنيا بالرزؽ كاسعة كاآلخرة بثواب اعبنة

اؼبثاؿ، ىل ال يباؿ أبو اذا كاف ابنو يساعده يف اؼبزرعة كىو اعبوع كالعطش؟ ال، بل حيبو كيكاىف 

حاجتو، ككذالك أف العبد  تهدكا يف سبيل اهلل، ىل ىو اغبزف يف سبيلو؟ ، كاهلل،  ال،  سينصر اهلل 

.  عز كجل بعونو

كطالب العلم ىؤالء الذين ينصركف كجاىدكف يف دين اهلل بطلب علمو لينشره كإحياء دين 

اهلل كإبقاء اإلسالـ إزالة اعبهاؿ ألمة الررسوؿ، كعد اهلل ؽبم السعادة كاػبًن يف الدنيا كاآلخرة لو  

كمن جهاد يف سبيل اهلل طلب . قد حبثت يف عالقة الرزؽ بإنفاؽ يف سبيل اهلل. لكرمو ما يطلب

. ماؿ اغبالؿ كما يلي يف عالقة الرزؽ بالكسب
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إذا، بٌن اعبهاد كالرزؽ عالقاف بينهما، فمن جهد يف سبيل اهلل إما بالقتل أك بدفعة 

 أك بطلب العلم بطلب اؼباؿ، فلو جزآء حسنا يف الدنيا دبعيشة طيبة كالرزؽ الواسع كيف الشهوات

. ىذا األمر الذل ال بد أف يعتقد اؼبسلمٌن يف أمر الدين. اآلخرة بالثوب كاعبنة

عالقة الرزق بالدعآء   -8

اًع ًإذىا دىعىاًف فػىٍليىٍستىًجيبيوا يل كىٍليػيٍؤًمنيوا يب  كىًإذىا سىأىلىكى ًعبىاًدم عىينّْ فىًإينّْ قىرًيبه أيًجيبي دىٍعوىةى الدَّ

(  186: 2/87: البقرة)لىعىلَّهيٍم يػىٍر يديكفى 

حدثنا أيب، حدثنا حيٍن بن اؼبغًنة، أخربنا جرير، عن : قاؿ ابن أيب حامت:   قاؿ ابن كثًن 

عبدة بن أيب برزة السّْجستاين عن الصٍُّلب بن حىكًيم بن معاكية بن حيدة القشًنم، عن أبيو، عن 

يا رسوؿ اهلل، أقريب ربنا فنناجيو أـ بعيد فنناديو؟ فسكت النيب صلى اهلل : جده، أف أعرابينا قاؿ

اًع ًإذىا دىعىاًف  :  عليو كسلم، فأنزؿ اهلل كركاه ابن .كىًإذىا سىأىلىكى ًعبىاًدم عىينّْ فىًإينّْ قىرًيبه أيًجيبي دىٍعوىةى الدَّ

: كقاؿ عبد الرزاؽ. مىٍرديكيو، كأبو الشيخ األصبهاين، من حديث ؿبمد بن أيب ضبيد، عن جرير، بو

سأؿ أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو : أخربنا جعفر بن سليماف، عن عوؼ، عن اغبسن، قاؿ

كىًإذىا سىأىلىكى ًعبىاًدم عىينّْ فىًإينّْ قىرًيبه : أين ربنا؟ فأنزؿ اهلل عز كجل: كسلم النيب صلى اهلل عليو كسلم

اًع ًإذىا دىعىاًف اآلية كىقىاؿى رىبُّكيمي اٍدعيوين : أنو بلغو ؼبا نزلت: كقاؿ ابن جيرىيج عن عطاء. أيًجيبي دىٍعوىةى الدَّ

كىًإذىا سىأىلىكى :  لو نعلم أم ساعة ندعو؟ فنزلت: قاؿ الناس (60 : 40/80غافر )أىٍستىًجٍب لىكيٍم 

اًع ًإذىا دىعىاًف  . ًعبىاًدم عىينّْ فىًإينّْ قىرًيبه أيًجيبي دىٍعوىةى الدَّ

                                                 

 .  دفعة الشهوات من جهاد األكرب كما بٌن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بعد غزكة االبدر

  207  ص 1، ج  مرجع السابق إبن كثًن ،  
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كىًإذا سىأىلىكى ًعباًدم عىينّْ أم عن  أف من  ؤكف ذايت، كىي جهة القرب أك : كمعىن اآلية

البعد، فإين قريب منهم، أم أعلم أحواؽبم، كأظبع أقواؽبم، كأرل أعماؽبم، كىو اؼبراد بالقرب يف آية 

ٍبًل اٍلوىرًيًد : أخرل فباثلة فليس بيين كبٌن أحد حجاب،  (16: 50/34ؽ )كىكبىٍني أىقٍػرىبي إًلىٍيًو ًمٍن حى

كأجيب دعوة من يدعوين ـبلصا يل، دكف كسيط، كقرف دعاءه بالعمل اػبالص لوجو الٌلو 

كإجابة الدعاء تشمل اؽبداية لألسباب كتيسًن سبل الرزؽ كالشفاء كالنجاح، كربقيق النتائج .تعاىل

. اؼبرتتبة على األسباب بالتوفيق كالرعاية

 كإذا علمنا أف اهلل تعاىل ؾبيب الدعوات فال بد أف ندعو اهلل تعاىل غبياتنا يف الدنيا كتسًن 

اللهم إ  أعوذ بك من : قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى :  كعن أىيب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى .طلب الرزؽ

الفقر كالقلة كالذلة كأعوذ بك من أف أىظلم أك أيظلم ركاه أبو داكد ، كالنسائى ، كابن ماجو ، اغباكم 

. ، كالبيهقى

ككذا يف اآلخرة كطلب الثواب كاعبنة كسلمة من عذاب القرب كالنار ليحصل سالمة ىف 

نٍػيىا حىسىنىةن كىيف : الدنيا كاآلخرة كما أمر اهلل تعاىل  يف القرآف بالدعآء كىًمنػٍهيٍم مىٍن يػىقيوؿي رىبػَّنىا آىتًنىا يف الدُّ

(. 201: 87/ 2البقرة )اآٍلىًخرىًة حىسىنىةن كىًقنىا عىذىابى النَّاًر 

عالقة الرزق  بتقوى اهلل تعالى   -9

كىمىٍن يػىتًَّق اللَّوى  ىٍعىٍل لىوي ـبىٍرىجان كىيػىٍرزيٍقوي ًمٍن حىٍيثي ال حيىٍتىًسبي : قاؿ اهلل تعاىل 

( 2: 65/99الطالؽ)

                                                 

 151 ص 2،  ج  مرجع السابق الزحيلى ،           

 200 ص 6 ج مرجع السابق، جالؿ الدين السيوطي،  
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أخربنا عبد العزيز بن عبد اف، أخربنا ؿبمد بن عبد اهلل بن نعيم :  اآلية أسباب النزول

أخربنا أبو القاسم اغبسن بن ؿبمد بن اغبسٌن السكوين، أخربنا عبيد بن كثًن العامرم، أخربنا : قاؿ

عباد بن يعقوب، أخربنا حيٍن بن آدـ أخربنا إسرائيل، أخربنا عمار بن معاكية عن سامل ابن أيب 

كمن يتق اهلل  عل لو ـبرجا كيرزقو من حيث - نزلت ىذه اآلية : اعبعد، عن جابر بن عبد اهلل قاؿ

يف رجل من أ جع كاف فقًنا خفيف ذات اليد كثًن العياؿ، فأتى رسوؿ اهلل صلى اهلل - ال حيتسب 

ما أعطاؾ رسوؿ اهلل صلى اهلل : اتق اهلل كاصرب، فرجع إىل أصحابو فقالوا: عليو كسلم فسألو فقاؿ

اتق اهلل كاصرب، فلم يلبث إال يسًنا حَّت جاء ابن لو : ما أعطاين  يئا، قاؿ: عليو كسلم ؟ فقاؿ

بغنم ككاف العدك أصابوه، فأتى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فسألو عنها كأخربه برىا، فقاؿ رسوؿ 

. إياكها: اهلل صلى اهلل عليو كسلم

من : كأخرج عبد بن ضبيد كأبو نعيم يف اغبلية عن قتادة كمن يتق اهلل  عل لو ـبرجا قاؿ

 بهات الدنيا كالكرب عند اؼبوت كإفزاع يـو القيامة فالزموا تقول اهلل فإف منها الرزؽ من اهلل يف 

كإذا تأذف ربكم لئن  كرمت ألزيدنكم كلئن كفرمت إف عذايب : الدنيا كالثواب يف اآلخرة قاؿ اهلل

من حيث ال يؤمل كال :ىهنا كيرزقو من حيث ال حيتسب قاؿ:كقاؿ (14/72:7إبراىيم)لشديد

كمن يتق اهلل  عل : يرجو، كأخرج ابن اؼبنذر كابن أيب حامت عن ابن عباس رضي اهلل عنهما يف قولو

 ينجيو من كل كرب يف الدنيا كاآلخرة :لو ـبرجا كيرزقو من حيث ال حيتسب قاؿ

                                                 

 ص 1ج  ( ـ 1991-  ىػ1411دار الفكر: بًنكت ) أسباب نزكؿأيب اغبسن على بن أضبد الواحدم النيسابورل،  
290 

 ص 8ج  (ـ 1993- ىػ 1414بًنكت ، دار الفكر، )  الدر اؼبنثور،  عبد الرضبن بن الكماؿ جالؿ الدين السيوطي، 
195 
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كلو أف أىل القرل  اليت أرسلنا إليهم رسلنا  آمنوا  بالرسل اؼبرسلٌن إليهم كاتقوا ما صمموا 

عليو من الكفر كمل يصركا على ما فعلوا من القبائح  لفتحنا عليهم بركات من السماء كاألرض  أم 

يسرنا ؽبم خًن السماء كاألرض كما حيصل التيسًن لألبواب اؼبغلقة بفتح أبوأّا قيل اؼبراد خبًن 

اؼبطر كخًن األرض النبات كاألكىل ضبل ما يف اآلية على ما ىو أعم من ذلك ك وز أف : السماء

لو أف أىل القرل أين كانوا كيف أم بالد سكنوا آمنوا كاتقوا إىل : تكوف الالـ يف القرل للجنس كاؼبراد

آخر اآلية  كلكن كذبوا  باآليات كاألنبياء كمل يؤمنوا كال اتقوا فأخذناىم  بالعذاب بػسبب  ما كانوا 

. يكسبومنن الذنوب اؼبوجبة لعذأّم

لرزقنا ، قالو السدم : أحدمها: فيو كجهاف )لىفىتىٍحنىا عىلىٍيًهم  . . . (: قولو عز كجلَّ  ) 

كبركات األرض النبات . القطر: بركات السماء: (بػىرىكىاتو مّْنى السَّمىآًء كىاألىٍرًض  )لوسعنا : كالثاين.

 . تسهيل اغباجات: كبركات األرض. كالثمار كحيتمل أف تكوف بركات السماء قبوؿ الدعاء

كجد يف ىذه اآلية عالقة بٌن التقول كالرزؽ، قد كعد اهلل تعاىل ؼبن يتقى إليو بالرزؽ من 

حيث ال حيتسب يف الدنيا باؼبعيشة الطيبة كالرزؽ الواسع، كالثواب يف اآلخرة بالثواب كاعبنة، كيف 

كىلىٍو أىفَّ أىٍىلى القيرىل آمىنيوا كىاتػَّقىٍوا لىفىتىٍحنىا عىلىٍيًهم بػىرىكىاتو مّْنى السَّمىاًء كىاألىٍرًض ) :آية أخرل قاؿ اهلل تعاىل

بيوا فىأىخىٍذنىاىيم دبىا كىانيوا يىٍكًسبيوفى  (.  96: 7/39سورة األعراؼ )كىلىًكن كىذَّ

.  عالقة الرزق بالتوكل على اهلل تعالى -10

                                                 

-ىػ1417بًنكت، دار اؼبعرفة، )،  فتح القدير اعبامع بٌن فين الركاية كالدراية من علم التفسًن ؿبمد بن علي الشوكاين ، 
 285 ص 2ج   (ـ 1997

    ص    2،  ج  مرجع السابقاؼباكردل،  
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كىيػىٍرزيٍقوي ًمٍن حىٍيثي ال حيىٍتىًسبي كىمىٍن يػىتػىوىكٍَّل عىلىى اللًَّو فػىهيوى حىٍسبيوي ًإفَّ اللَّوى بىاًلغي : قاؿ اهلل تعاىل

 (.3: 65/99الطالؽ )  أىٍمرًًه قىٍد جىعىلى اللَّوي ًلكيلّْ  ىٍيءو قىٍدرا 

كل من يتوكل على الٌلو كفوض األمر إليو، كفاه ما أمهو يف الدنيا كاآلخرة، : قاؿ الوىيلى

ألف الٌلو بالغ أمره فيما أراد، كقاض أمره يف كل الناس، سواء من توكل عليو كمن مل يتوكل عليو، 

كال يعين التوكل إمهاؿ ازباذ األسباب أك . كجعل لكل  يء من الشدة كالرخاء أجال ينتهي إليو

فىًإذا قيًضيىًت الصَّالةي، فىانٍػتىًشريكا يف اأٍلىٍرًض كىابٍػتػىغيوا ًمٍن فىٍضًل اللًَّو : كقاؿ تعاىل .اغبفظ كالصوف

 : 67/77اؼبلك )فىاٍمشيوا يف مىناًكًبها كىكيليوا ًمٍن رًٍزًقًو : كقاؿ سبحانو . (10: 62/110اعبمعة)

إف الٌلو تعاىل قضى على نفسو أف من توكل عليو كفاه، كمن آمن بو : قاؿ الربيع بن خيثم. (15

: كتصديق ذلك يف كتاب الٌلو. ىداه، كمن أقرضو جازاه، كمن كثق بو قٌباه، كمن دعاه أجاب لو

الطالؽ )كىمىٍن يػىتػىوىكٍَّل عىلىى اللًَّو فػىهيوى حىٍسبيوي . (11 : 64/108التغابن )كىمىٍن يػيٍؤًمٍن بًاللًَّو يػىٍهًد قػىٍلبىوي 

كىمىٍن  . (17 :64/11108التغابن )ًإٍف تػيٍقرًضيوا اللَّوى قػىٍرضان حىسىنان ييضاًعٍفوي لىكيٍم . (3 : 65/99

، . (101 :3/89آؿ عمراف )يػىٍعتىًصٍم بًاللًَّو فػىقىٍد ىيًدمى ًإىل ًصراطو ميٍستىًقيمو  كىًإذا سىأىلىكى ًعباًدم عىينّْ

اًع ًإذا دىعاًف  ، أيًجيبي دىٍعوىةى الدَّ . (186 : 2/87البقرة )فىًإينّْ قىرًيبه

ككم من دابة ال تطيق ضبل رزقها لضعفها أك ال تدخره، كإمنا تصبح كال  يء عندىا، فاهلل 

ككأم من دابة ال ربمل رزقها ، اهلل يرزقها كإياكم : تعاىل يرزقها كإياكم كما بٌن اهلل تعاىل 

. ؼبسة توقظ قلؤّم إىل الواقع اؼبشهود يف حياهتم: قاؿ سٌيد قطب  .(60 : 26/85العنكبوت )
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فكم من دابة ال ربصل رزقها كال ذبمعو كال ربملو كال هتتم بو، كال تعرؼ كيف توفره لنفسها، كال 

كلو . ككذلك يرزؽ الناس. كمع ىذا فإف اهلل يرزقها كال يدعها سبوت جوعان . كيف ربتفظ بو معها

كىذه اؽببة يف ذاهتا . إمنا يهبهم اهلل كسيلة الرزؽ كأسبابو. خيل إليهم أهنم خيلقوف رزقهم كينشئونو

فهم عباد اهلل . فال ؾباؿ للقلق على الرزؽ عند اؽبجرة. رزؽ من اهلل، ال سبيل ؽبم إليو إال بتوفيق اهلل

كما يرزؽ الدابة ال ربمل رزقها، كلكن اهلل يرزقها . يهاجركف إىل أرض اهلل يرزقهم اهلل حيث كانوا

. كال يدعها 

حدثنا علي بن سعيد الكندم حدثنا ابن اؼببارؾ : كىف اغبديث دؿ على أف التوكل كالطًن 

عن حيوة بن  ريح عن بكر بن عمرك ف عن عبد اهلل بن ىبًنة عن أيب سبيم اعبيشاين عن عمر بن 

قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم لو أنكم كنتم توكلوف على اهلل حق توكلو لرزقتم : اػبطاب قاؿ

كما يرزؽ الطًن تغدك طباصا كتركح بطانا،  قاؿ أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح ال نعرفو إال 

ركاه ). صحيح: من ىذا الوجو ك أبو سبيم اعبيشاين اظبو عبد اهلل بن مالك، قاؿ الشيخ األلباين

.  (اإلماـ أضبد كالرتمذل كالنسائى كابن ماجو كابن حباف كاغباكم كقاؿ الرتمذم حسن صحيح

 كىذا اغبديث أصل يف التوكل كأنو من أعظم األسباب اليت يستجلب ّٔا الرزؽ قاؿ اهلل 

عز ك جل كمن يتق اهلل  عل لو ـبرجا كيرزقو من حيث ال حيتسب كمن يتوكل على اهلل فهو حسبو 

كقد قرأ النيب صلى اهلل عليو ك سلم ىذه اآلية على أيب ذر كقاؿ لو لو أف  (3 : 65/99الطالؽ )

الناس كلهم أخذكا ّٔا لكفتهم يعين لو حققوا التقول كالتوكل الكتفوا بذلك يف مصاحل دينهم 
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كقد سبق الكالـ على ىذا اؼبعىن يف  رح حديث ابن عباس احفظ اهلل حيفظك قاؿ بعض . كديناىم

السلف فحسبك من التوسل إليو أف يعلم من قلبك حسن توكلك عليو فكم من عبد من عباده قد 

فوض إليو أمره ككفاه منو ما أمهو ُث قرأ كمن يتق اهلل  عل لو ـبرجا كيرزقو من حيث ال حيتسب 

الطالؽ كحقيقة التوكل ىو صدؽ اعتماد القلب على اهلل عز ك جل يف استجالب اؼبنافع كدفع 

اؼبضار من أمور الدينا كاآلخرة كلها كككلت األمور كلها إليو كربقيق اإلدياف بأنو ال يعطي كال دينع 

كال يضر كال ينفع سواه قاؿ سعيد بن جبًن التوكل صباع اإلدياف كقاؿ كىب بن منبو الغاية القصول 

التوكل قاؿ اغبسن إف توكل العبد على ربو أف يعلم أف اهلل ىو ثقتو كيف حديث ابن عباس عن النيب 

صلى اهلل عليو ك سلم قاؿ من سره أف يكوف أقوم الناس فليتوكل على اهلل كركل عنو صلى اهلل عليو 

ك سلم أنو كاف يقوؿ يف دعائو إين أسألك صدؽ التوكل عليك أنو كاف يقوؿ اللهم اجعلين فبن 

..  توكل عليك فكفيتو

كاعلم أف ربقيق التوكل ال ينايف السعي يف األسباب اليت قدر اهلل سبحانو كتعاىل اؼبقدكرات 

ّٔا كجرت سنتو يف خلقو بذلك فإف اهلل تعاىل أمر بتعاطي األسباب مع أمره بالتوكل فالسعي يف 

األسباب باعبوارح طاعة لو كالتوكل بالقلب عليو إدياف بو قاؿ اهلل تعاىل يا أيها الذين آمنوا خذكا 

حذركم النساء كقاؿ تعاىل كأعدكا ؽبم ما استطعتم من قوة كمن رباط اػبيل األنفاؿ كقاؿ فإذا 

قضيت الصالة فانتشركا يف األرض كابتغوا من فضل اهلل اعبمعة كقاؿ سهل التسرتم من طعن يف 

اغبركة يعين يف السعي كالكسب فقد طعن يف السنة كمن طعن يف التوكل فقد طعن يف اإلدياف 
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فالتوكل حاؿ النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم كالكسب سنتو فمن عمل على حالو فال يرتكن سنتو 

 .

أحدىا الطاعات اليت أمر اهلل عباده ّٔا . ُث إف األعماؿ اليت يعملها العبد ثالثة أقساـ

كجعلها سببا للنجاة من النار كدخوؿ اعبنة فهذا البد من فعلو مع التوكل على اهلل فيو كاالستعانة بو 

عليو فإنو ال حوؿ كال قوة إال بو كما  اء كاف كما مل يشأ مل يكن فمن قصر يف  يء فبا كجب 

عليو من ذلك استحق العقوبة يف الدنيا كاآلخرة  رعا كقدرا قاؿ يوسف بن أسباط يقاؿ اعمل 

.  عمل رجل ال ينجيو إال عملو كتوكل توكل رجل ال يصيبو إال ما كتب لو

كالثاين ما أجرم اهلل العادة بو يف الدنيا كأمر عباده بتعاطيو كاألكل عند اعبوع كالشرب 

عند العطش كاالستظالؿ من اغبر كالتدفؤ من الربد ككبو ذلك فهذا أيضا كاجب على اؼبرء تعاطي 

أسبابو كمن قصر فيو حَّت تضرر برتكو مع القدرة على استعمالو فهو مفرط يستحق العقوبة لكن اهلل 

سبحانو كتعاىل قد يقوم بعض عباده من ذلك ماال يقوم عليو غًنه فإذا عمل دبقتضى قوتو اليت 

اختص ّٔا عن غًنه فال حرج عليو كؽبذا كاف النيب صلى اهلل عليو كسلم يواصل يف صيامو كينهي 

عن ذلك أصحابو كيقوؿ ؽبم إين لست كهيئتكم إين أطعم كأسقيويف ركاية إين أظل عند ريب 

يطعمين كيسقيين كيف ركاية إف يل مطعما يطعمين كساقيا يسقيين كاألظهر أنو أراد بذلك أف اهلل 

يقوتو كيغذيو دبا يورده على قلبو من الفتوح القدسية كاؼبنح اإلؽبية كاؼبعارؼ الربانية اليت تغنيو عن 

الطعاـ كالشراب برىة من الدىر كما قاؿ القائل ؽبا أحاديث من ذكراؾ تشغلها عن الشراب كتلهيها 

عن الزاد ؽبا بوجهك نور تستضئ بو كقت اؼبسًن كيف أعقأّا حادم، إذا ا تكت من كالؿ السًن 
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أك عدىا ركح القدـك فتحيا عند ميعاد كقد كاف كثًن من السلف ؽبم من القوة على ترؾ الطعاـ 

كالشراب ما ليس لغًنىم كال يتضرركف بذلك ككاف ابن الزبًن يواصل شبانية أياـ ككاف أبو اعبوزاء 

يواصل يف صومو بٌن سبعة أياـ ُث يقبض على ذراع الشاة فيكاد حيطمها ككاف إبراىيم التيمي ديكث 

 هرين ال يأكل  يئا غًن أنو يشرب  ربة حلوم ككاف حجاج بن فرافصة يبقي أكثر من عشرة أياـ 

ال يأكل كال يشرب كال يناـ ككاف بعضهم ال يبايل باغبر كال بالربد كما كاف على رضي اهلل عنو 

يلبس لباس الصيف يف الشتاء كلباس الشتاء يف الصيف ككاف النيب صلى اهلل عليو ك سلم دعا لو أف 

يذىب اهلل عنو اغبر كالربد فمن كاف لو قوة على مثل ىذه األمور فعمل دبقتضى قوتو كمل يضعفو عن 

طاعة اهلل فال حرج عليو كمن كلف نفسو ذلك حَّت أضعفها عن بعض الواجبات فإنو ينكر عليو 

ذلك ككاف السلف ينكركف على عبد الرضبن بن غنم حيث كاف يرتؾ األكل مدة حَّت يعاد من 

.  ضعفو

القسم الثالث ما جرل اهلل العادة بو يف الدينا يف األعم األغلب كقد خيرؽ العادة يف ذلك 

ؼبن  اء من عباده كىو أنواع منها ما خيرقو كثًنا كيغين كثًنا من خلقو كاألدكية بالنسبة إىل كثًن من 

البلداف كسكاف البوادم ككبوىا كقد اختلف العلماء ىل األفضل ؼبن أصابو اؼبرض التداكم أـ تركو 

ؼبن حقق التوكل على اهلل فيو قوالف مشهوراف كظاىر كالـ أضبد أف التوكل ؼبن قوم عليو أفضل ؼبا 

صح عن النيب صلى اهلل عليو ك سلم أنو قاؿ يدخل من أميت اعبنة سبعوف ألفا بغًن حساب ُث قاؿ 

ىم الذين ال يتطًنكف كال يسرتقوف كال يكتوكف كعلي رّٔم يتوكلوف كمن رجح التداكم قاؿ إنو حاؿ 

كضبل اغبديث على الرقي - النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم كاف يداـك عليو كىو ال يفعل إال األفضل
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اؼبكركىة اليت خيشى منها الشرؾ بدليل أنو قرهنا بالكي كالطًنة ككالمها مكركه كمنها ما خيرقو لقليل 

من العامة كحصوؿ الرزؽ ؼبن ترؾ السعي يف طلبو فمن رزقو اهلل صدؽ يقٌن كتوكل كعلم من اهلل أف 

خيرؽ لو العوائد كال حيوجو إىل األسباب اؼبعتادة يف طلب الرزؽ ككبوه جاز لو ترؾ األسباب كمل ينكر 

عليو ذلك كحديث عمر ىذا الذم نتكلم عليو يدؿ على ذلك كيدؿ على أف الناس إمنا يؤتوف من 

قلة ربقيق التوكل ككقوفهم مع األسباب الظاىرة بقلؤّم كمساكنتهم ؽبا فلذلك يتعبوف أنفسهم يف 

األسباب ك تهدكف فيها غاية االجتهاد كال يأتيهم إال ما قدر ؽبم فلو حققوا التوكل على اهلل 

بقلؤّم لساؽ إليهم أرزاقهم مع أدين سبب كما يسوؽ الطًن إىل أرزاقها دبجرد الغدك كالركاح كىو 

نوع من الطلب كالسعي لكنو سعي يسًن كردبا حـر اإلنساف رزقو أك بعضو بذنب يصيبو كما يف 

. حديث ثوباف عن النيب صلى اهلل عليو ك سلم قاؿ إف العبد ليحـر الرزؽ بالذنب يصيبو

: كقد رأل الفاركؽ رضي اهلل عنو قومنا قابعٌن يف ركن اؼبسجد بعد صالة اعبمعة، فسأؽبم

يتوكّْلوف على اهلل، فعالىم عمر رضي اهلل عنو بًدرَّتو، كنػىهىرىىم، كقاؿ: من أنتم؟ قالوا
ال : كبن اؼب

ًطري ذىبنا كال فضة، : يقعدفَّ أحدكم عن طلب الرزؽ، كيقوؿ اللهم ارزقين، كقد عًلمى أف السماء ال سبي

 62/110اعبمعة )فىًإذىا قيًضيىًت الصَّالىةي فىانتىًشريكا يف األىٍرًض كىابٍػتػىغيوا ًمن فىٍضًل اللًَّو : كإف اهلل يقوؿ

ما : ككاف سفياف الثورم رضبو اهلل  دييرُّ ببعض الناس كىم جلوسه باؼبسجد اغبراـ، فيقوؿ. (10:

ًلسيكم؟ قالوا . اطلبوا من فضل اهلل، كال تكونوا عياالن على اؼبسلمٌن: فما نصنع؟ قاؿ:  ي

كىمىا ًمٍن دىابَّةو يف األٍرًض ًإال عىلىى اللًَّو ): نعم، أف اهلل قد كفى رزؽ عباده ، كما قاؿ تعاىل 

كلكن أصح التوكل ال  ( 6 : 11/52ىود )رًٍزقػيهىا كىيػىٍعلىمي ميٍستػىقىرَّىىا كىميٍستػىٍودىعىهىا كيلّّ يف ًكتىابو ميًبٌنو 
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يناىف الكسب، ألف أحد عالمة التوكل الكسب، كمكاف التوكل ىف القلب أما اعبوارح يتحٌرؾ ىف 

.  طلب  يئ

كيف ىذه اآلية دليل على أف تعلق القلب بأسباب الرزؽ جائز، كال ينايف : قاؿ الزىيلى 

ذلك التوكل، كإف كاف الرزؽ مقدرا، كأمر اهلل كقسمو مفعوال، كلكنو علقو باألسباب، غبمل الناس 

: ما أخرج الب ارم من قولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: على العمل، كالسبب ال ينايف التوكل، بدليل

 (ركاه الرتمذل)لو توكلتم على اهلل حق توكلو لرزقكم كما يرزؽ الطًن، تغدك طباصا، كتركح بطانا 

ًإٍف  اءى يدؿ على : كقولو تعاىل. فأخرب أف التوكل اغبقيقي ال يعارضو الغدك كالركاح يف طلب الرزؽ

كبىٍني قىسىٍمنا : أف الرزؽ ليس باالجتهاد، كإمنا ىو فضل من اهلل تعاىل توىل قسمتو، كذلك يف قولو

نٍيا  تػىهيٍم يف اغبٍىياًة الدُّ نػىهيٍم مىًعيشى . ( 32: 63/ 43الزخرؼ )...بػىيػٍ

إذف، أف التوكل الصحيح ال ينايف الكسب، فاهلل تعاىل سًنزؽ اؼبتوكلٌن، ألف التوكل كالرزؽ 

عالقاف قوياف الذاف ال يفرقا بينهما، علينا أف نكسب يف األرض ألف األرض لنا كما أمر اهلل تعاىل 

.   بقنونو يف الطلب ُث نفوض عمورنا إىل اهلل تعاىل

  .عالقة الرزق بالزواج -11

كىأىٍنًكحيوا اأٍلىيىامىى ًمٍنكيٍم كىالصَّاغبًًٌنى ًمٍن ًعبىادًكيٍم كىًإمىاًئكيٍم ًإٍف يىكيونيوا فػيقىرىاءى  : قاؿ اهلل تعاىل

( 32 :24/102النور  ( يػيٍغًنًهمي اللَّوي ًمٍن فىٍضًلًو كىاللَّوي كىاًسعه عىًليمه 
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كأنكحوا األيامى منكم  الذين ال أزكاج ؽبم من الرجاؿ كالنساء كالصاغبٌن :  كقولو تعاىل

من عبادكم  عبيدكم  كإمائكم  جورابكم  إف يكونوا فقراء يغنهم اهلل من فضلو  ىذا كعد من اهلل 

.  تعاىل بالغىن على النكاح كإعالـ أنو سبب لنفي الفقر

ا تملت ىذه اآليات الكرديات اؼببينة على صبل من األحكاـ احملكمة، كاألكامر اؼبربمة، 

كقد . ىذا أمر بالتزكيج: كىأىٍنًكحيوا األيىامىى ًمٍنكيٍم كىالصَّاغبًًٌنى ًمٍن ًعبىادًكيٍم كىًإمىاًئكيٍم  :  فقولو تعاىل

كاحتجوا بظاىر قولو صلى اهلل عليو . ذىب طائفة من العلماء إىل كجوبو، على كل من قىدىر عليو

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزكج، فإنو أغض للبصر، كأحصن للفرج، : "كسلم

أخرجو الب ارم كمسلم يف الصحيحٌن من حديث ابن ". كمن مل يستطع فعليو بالصـو فإنو لو كجاء

ًإٍف يىكيونيوا فػيقىرىاءى يػيٍغًنًهمي اللَّوي ًمٍن فىٍضًلًو كىاللَّوي كىاًسعه عىًليمه ، قاؿ علي بن أيب :  كقولو تعاىل. مسعود

:  رغبهم اهلل يف التزكيج، كأمر بو األحرار كالعبيد، ككعدىم عليو الغىن، فقاؿ: طلحة، عن ابن عباس

: التمسوا الغىن يف النكاح، يقوؿ اهلل تعاىل: كعن ابن مسعود. ًإٍف يىكيونيوا فػيقىرىاءى يػيٍغًنًهمي اللَّوي ًمٍن فىٍضًلوً 

كعن الليث، . ًإٍف يىكيونيوا فػيقىرىاءى يػيٍغًنًهمي اللَّوي ًمٍن فىٍضًلًو ركاه ابن جرير، كذكر البغوم عن عمر بنحوه

قاؿ رسوؿ اهلل صلى : عن ؿبمد بن عىٍجالف، عن سعيد اؼبٍقربيًم، عن أيب ىريرة، رضي اهلل عنو، قاؿ

الناكح يريد العفاؼ، كاؼبكاتىب يريد األداء، كالغازم يف : ثالثة حىقّّ على اهلل عىٍوهنم: "اهلل عليو كسلم

. ركاه اإلماـ أضبد، كالرتمذم، كالنسائي، كابن ماجو ". سبيل اهلل

                                                 

  35 ص 1ج  (بًنكت، دار الفكر  ) الوجيز يف تفسًن الكتاب العزيز،  علي بن أضبد الواحدم أبو اغبسن الواحدم،   

 277  ص 3، ج مرجع لسابقإبن كثًن ،  
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قاؿ : حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن عجالف عن سعيد اؼبقربم عن أيب ىريرة قاؿ 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم ثالثة حق على اهلل عوهنم آّاىد يف سبيل اهلل كاؼبكاتب الذم يريد 

: قاؿ ابو عيسى ىذا حديث حسن قاؿ الشيخ األلباين .  األداء كالناكح الذم يريد العفاؼ

.  حسن

 قد كعد اهلل تعاىل يف ذالك اآلية بالغىن ؼبن يريد أف يتزكج، ألف إمتثاؿ ما أمر اهلل تعاىل، 

ككذالك لتزكيج حياباف يف قلب بينهما، فعليو إجتهاد يف طلب الرزؽ كاؼبعيشة غبياة من حيبو، ىذا 

ننظر يف أرضنا ىذا كثًن من الشباب الكاسلٌن الذين يقعدكف يف الطريق بدكف العمل، . اغبق

كفى لبطىن ليس عندل من يكسب، فحالو كذالك دائما، ُث تزكج الشباب بينهم : كذىبوف 

. إذا، يف البحث القصًن ىذا، نأخذ النتائج أف بٌن التزكيج كالرزؽ عالقاف. فمعيشتو أحسن منهم

.           ىذا أمر اهلل كسنة نيب صلى اهلل عليو كسلم. إذا تريد معشيتو حياة طيبة فتزكج
 

 عالقة الرزق بالكسب   -12

فإذ قضيت الصالة فانتشركا يف األرض كابتغوا من فضل اهلل كاذكرك اهلل كثًن،  :قاؿ  تعاىل 

 ( 10 : 110/ 62اعبمعة )لعلكم تفلحوف  
قولو عز كجل فىًإذىا قيًضيىًت الصَّالةي فىانٍػتىًشريكا يف األٍرًض أم إذا فرغ من الصالة فانتشركا يف 

: األرض للتجارة كالتصرؼ يف حوائجكم كىابٍػتػىغيوا ًمٍن فىٍضًل اللًَّو يعين الرزؽ كىذا أمر إباحة، كقولو

                                                 

 247 ص 3  ج مرجع السابق،الرتمذم،  
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إف اهلل تعاىل أمر على العباد اإلكتساب بعد عبادة  (2: 5/112اؼبائدة )" كإذا حللتم فاصطادكا"

.  فجعل اإلكتساب سببا للعبادة. الصالة لطلب اؼبعيشة ليستعينوا بو على طاعة اهلل 

 إف اإلكتساب طريق اؼبرسلٌن، قد بعثوا لدعوة الناس إىل دين اغبق كإظهار ذالك، فكانوا 

مشغولٌن دبا بعثوا ألجلو كمل يشتغلوا عامة أكقاهتم باكسب فهذا كقد اكتسبوا يف بعض األكقات 

. ليبينوا للناس أف ينبغي أف يستغل بو اؼبرء كأنو ال ينفى التوكل على اهلل تعاىل كما ظنو ىؤالء اعبهاؿ

كقد بٌن عمر رضى اهلل عنو يف حديثو حيث مر بقـو من القرا فرآىم جلوسا قد نكسوا رؤسهم 

أال أنبئكم . فقاؿ كال كلكنهم اؼبتوكلوف يأكلوف أمواؿ الناس.من ىؤالء ؟ فقيل ىم اؼبتوكلوف: فقاؿ 

كيف . ىو الذم يلقى اغبب يف األرض، ُث يتوكل عل ربو عز كجل: من اؼبتوكل ؟فقيل نعم، قاؿ 

كدعواىم أف الكبار من الصحابة . يا معشرالقراء أرفعوا رؤسكم كاكسبوا ألنفسكم: ركاية أخرل قاؿ

رضواف اهلل عليهم كانوا ال يكسبوف دعول باطل، فقد ركل أف أبا بكر الصديق رضى اهلل عنو كاف 

بزازا، كعمر رضى اهلل عنو كاف يعمل يف األدـ، كعثماف رضى اهلل عنو كاف تاجرا  لب إليو الطعاـ 

فيبيعو، كعلى رضى اهلل عنو كاف يكسب على ما  ركل أجرل نفسو غًن مرة حَّت أجر نفسو من 

 . يهودل

 78/80النبأ  ) معا ا النهار كجعلنا: كثًن من الكالـ اهلل تعاىل دؿ على الكسب،  قاؿ  

 فيها لكم كجعلنا األرض يف مكناكم كلقد: ذكره يف معرض اإلمتناف على اػبلق، كقاؿ تعاىل (11: 

 من فضال تبتغوا أف جناح عليكم ليس:  كقاؿ (10 :7/39األعراؼ  ) تشكركف ما قليال معايش

                                                 

 554 ص 7، ج  مرجع السابقالبغوم، 

 ـ  986- ىػ1406دار العلمية طبعة األكىل  : بًنكت  )،  اإلكتساب يف الرزؽ اؼبستطاب  ؿبمد بن اغبسن الشيبا  ،
 24ص  (
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اؼبزمل )ٍكاخركف يضربوف يف ألرض يبتغوف من فضل اهلل : كقاؿ (198 : 2/87البقرة  ) ربكم

83/3 : 20  )

حدثنا أبو بكر بن أيب  يبة كعلي بن ؿبمد كإسحاؽ بن ابراىيم بن حبيب : كيف اغبديث 

قاؿ رسوؿ :  : - قالوا حدثنا أبو معاكية حدثنا األعمش عن إبراىيم عن األسود عن عائشة قالت 

أيب   (كإف كلده من كسبو . إف أطيب ؿبمد أكل الرجل من كسبو  )اهلل صلى اهلل عليو ك سلم 

كاؼبراد اؼبكسوب اغباصل بالطلب كاعبد . ىو السعي يف ربصيل الرزؽ كغًنه  (الكسب  )-  يبة 

أم من اؼبكسوب اغباصل باعبد كالطلب  (ككلد اإلنساف من كسبو  ). يف ربصيلو بالوجو اؼبشركع 

فجاز لو . فصار من كسب اإلنساف بواسطة . كماؿ الولد من كسب الولد . كمبا رة األسباب 

.  صحيح: قاؿ الشيخ األلباين   (ركاه ابن ماجة).أكلو

يا بين استغن بالكسب اغبالؿ عن الفقر فإنو ما افتقر أحد : فقد قاؿ لقماف اغبكيم البنو

قط إال أصابو ثالث خصاؿ رقة يف دينو كضعف يف عقلو كذىاب مركءتو كأعظم من ىذه الثالث 

است فاؼ الناس بو كقاؿ عمر رضي اهلل عنو ال يقعد أحدكم عن طلب الرزؽ يقوؿ اللهم ارزقين 

ككاف زيد بن مسلمة يغرس يف أرضو فقاؿ لو عمر . فقد علمتم أف السماء ال سبطر ذىبا كال فضة

رضي اهلل عنو أصبت استغن عن الناس يكن أصوف لدينك كأكـر لك عليهم كما قاؿ صاحبكم 

أحيحة فلن أزاؿ على الزكراء أغمرىا إف الكرمي على اإلخواف ذك اؼباؿ كقاؿ ابن مسعود رضي اهلل 

كسئل إبراىيم عن التاجر  . عنو إين ألكره أف أرل الرجل فارغا ال يف أمر دنياه كال يف أمر آخرتو

                                                 

 723 ص 2،  جمرجع السابقابن ماجة،  

 79 ص 2ج   (دار الفكر : بًنكت ) إحياء علـو الدينب ؿبمد بن ؿبمد الغزىل،   
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الصدكؽ أىو أحب إليك أـ اؼبتفرغ للعبادة قاؿ التاجر الصدكؽ أحب إيل ألنو يف جهاد يأتيو 

الشيطاف من طريق اؼبكياؿ كاؼبيزاف كمن قبل األخذ كالعطاء فيجاىده كخالفو اغبسن البصرم يف ىذا 

كقاؿ عمر رضي اهلل عنو ما من موضع يأتيين اؼبوت فيو أحب إيل من موطن أتسوؽ فيو ألىلي أبيع 

. كأ رتم

ًإفَّ رىبَّكى يػىٍعلىمي أىنَّكى تػىقيوـي أىٍد ى ًمن ): كمن جهاد يف سبيل اهلل طلب ماؿ اغبالؿ قاؿ تعاىل

ثػيليثىًي اللٍَّيًل كىًنٍصفىوي كىثػيليثىوي كىطىائًفىةه مّْنى الًَّذينى مىعىكى كىاللَّوي يػيقىدّْري اللٍَّيلى كىالنػَّهىارى عىًلمى أىف لَّن ربيٍصيوهي فػىتىابى 

عىلىٍيكيٍم فىاقٍػرىؤيكا مىا تػىيىسَّرى ًمنى اٍلقيٍرآًف عىًلمى أىف سىيىكيوفي ًمنكيم مٍَّرضىى كىآخىريكفى يىٍضرًبيوفى يف اأٍلىٍرًض يػىٍبتػىغيوفى 

ةى كىآتيوا الزَّكىاةى كىأىٍقرًضيوا  ًبيًل اللًَّو فىاقٍػرىؤيكا مىا تػىيىسَّرى ًمٍنوي كىأىًقيميوا الصَّالى ًمن فىٍضًل اللًَّو كىآخىريكفى يػيقىاتًليوفى يف سى

ديكهي ًعندى اللًَّو ىيوى خىًٍنان كىأىٍعظىمى أىٍجران كىاٍستػىٍغًفريكا اللَّوى  اللَّوى قػىٍرضان حىسىنان كىمىا تػيقىدّْميوا أًلىنفيًسكيم مٍّْن خىًٍنو ذبًى

كاف قياـ الليل كاجبان ُث نسخ يف حق األمة كبٌن  (20 : 73/3سورة اؼبزمل ( (ًإفَّ اللَّوى غىفيوره رًَّحيمه 

عىًلمى أىف سىيىكيوفي ًمنكيم ): تعاىل علة زبفيف قياـ الليل بنسخ كجوبو كإف بقي مستحبان فقاؿ تعاىل

بٌٌن سبحانو عٌلة زبفيف قياـ الليل، فإف اػبلق منهم ): ، قاؿ اإلماـ القرطيباآلية (..مٍَّرضىى

اؼبريض ك ق عليهم قياـ الليل كيشق عليهم أف نفوهتم الصالة، كاؼبسافر يف التجارات قد ال يطيق 

كقد سٌول اهلل تعاىل يف ىذه اآلية . قياـ الليل، كآّاىد كذلك ، ف فف اهلل عن الكل ألجل ىؤالء

بٌن درجة آّاىدين كاؼبكتسبٌن اؼباؿ اغبالؿ للنفقة على نفسو كعيالو كاإلحساف كاألفضاؿ، فكاف 

                                                 

بعة األكىل ط ( ىػ 749دار الفكر: بًنكت  )  تصفية القلوب من ادراف األكزار كالذنوب حيٍن بن خنزة اليما  الذٌمار، 
 369 ص  ـ 1991– ىػ 1412

 55 ، ص 19القرطيب ، مرجع السابق،  ج 
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كقاؿ . ىذا دليالن على أف كسب اؼباؿ اغبالؿ دبنزلة اعبهاد ألنو صبعو مع اعبهاد يف سبيل اهلل

. (كمن لطائف ىذه اآلية أنو تعاىل سٌول بٌن آّاىدين كاؼبسافرين للكسب اغبالؿ): الرازم 

كقد بٌٌن اغبكمة يف النسخ ػ نسخ قياـ الليل ػ كىي تعذر القياـ على اؼبرضى : كقاؿ الزـبشرم

كقيل سٌول اهلل بٌن آّاىدين كاؼبسافرين . كالضاربٌن يف األرض للتجارة كآّاىدين يف سبيل اهلل 

. (لكسب اغبالؿ

إذا نظرنا يف ذالك الدليل، أف الكسب كالرزؽ عالقاف، كيفهم أف اإلنساف يأمر بالكسب 

ىف ىذا األرض،  كقد جعل اهلل لكل  يء سبب، كسبب الرزؽ بالكسب، نعم أف اهلل قد كعد 

كمثاؿ على ذالك، : كقسم عن الرزؽ، كلكن كسب الناس ليجده، ألنو من قانوف اهلل تعاىل، مثاال

قد أمر اهلل تعاىل باإلنفاؽ على العياؿ من الزكحات كاألكالد كاؼبعتدات، كال يتمكن من اإلنفاؽ 

عليهم إال بتحصيل اؼباؿ بالكسب كما يو ل بو إىل أداء الواجب يكوف كاجبا ، كاؼبعقوؿ يشهد لو، 

كقد جعل اهلل لربز لنأكل، . فإف الكسب نظاـ العامل، كاهلل تعاىل حكم ببقاء العامل إىل حٌن فنائها

كالسؤاؿ ىنا ىل نستطيع أف نصل اىل فمنا كنأكل إذا مل نصنع ذلك الرز؟؟، قد جعل اهلل لكل 

 يء سبب،  ككبن الذين نعتقد بأىل السنة كاعبماعة، كنسلك الطركؽ الذم قد جعل اهلل تعاىل، 

. كاغباصل نتوكل على اهلل 
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