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إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه, وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 
رشيك له, وأشهد أن حممداً عبده ورسوله, اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد, كام صليت 

 : , أما بعديف العاملني, إنك محيد جميد,وسلم تسليام كثرياعىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم 
 

فإن الناس يف هذه األيام يشكون من قلة الرزق وعدم الربكة وكثرة أعباء احلياة 
ومستلزماهتا, وأصبح طلب الرزق وتدبري املعاش مما يشغل بال الكثري منهم بل ويقلقه, 

, فهذا يغش حتى سلكوا يف سبيل احلصول عليه كل مسلك, وسعوا إليه بكل سبيل
ويرسق, وذاك يرايب ويرتيش, وثالث ينافق وخيادع, ورابع يسفك الدماء ويقطع األرحام 

  .ويرتك طاعة اهللا
لرزق وبيَّنها هلم, ووعد من متسك اجلالبة لونيس هؤالء أن اهللا تعاىل رشع لعباده األسباب 

حيذر, والرزق من حيث هبا وأحسن استخدامها بسعة الرزق, وتكفَّل ملن أخذ هبا بالنجاة مما 
 : هذه األسبابومن . .ال حيتسب

 .تقو اهللا تعاىل: السبب األول
هُ ﴿:جعل اهللا تعاىل التقو من األسباب التي جتلب الرزق وتزيده, فقال لْ لَ ْعَ تَّقِ اهللاََّ جيَ نْ يَ مَ وَ

جاً  ْرَ بُ  *خمَ تَسِ ْ يْثُ ال حيَ نْ حَ هُ مِ قْ زُ رْ يَ  , ]3,2:الطالق[ ﴾وَ
أي ومن يتق اهللا فيام أمره به, وترك ما هناه عنه جيعل له من أمره  (( :ثري رمحه اهللايقول ابن ك

, ويرزقه من حيث ال حيتسب, أي من جهة ال ختطر بباله وْ  ﴿:ويقول اهللا تعاىل )) خمرجاً لَ وَ
ءِ  امَ نَ السَّ اتٍ مِ كَ رَ مْ بَ يْهِ لَ نَا عَ تَحْ فَ ا لَ وْ قَ اتَّ نُوا وَ  آمَ رَ قُ لَ الْ ضِ  أَنَّ أَهْ َرْ األْ   ].96:األعراف[ ﴾وَ

لو أن أهل القر آمنوا بقلوهبم إيامناً صادقاً صدقته .. (( : يقول العالمة السعدي رمحه اهللا
م اهللا; لفتح عليهم  األعامل, واستعملوا تقو اهللا تعاىل ظاهراً وباطناً برتك مجيع ما حرَّ

, واألرضبركات من السامء  وأنبت هلم من األرض ما به , فأرسل السامء عليهم مدراراً
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يعيشون وتعيش هبائمهم يف أخصب عيش وأغزر رزق, من غري عناء وال تعب, وال كدٍّ وال 
   )) ..نصب

 ولكن ما هي التقو.. ?أن يُطاع فال يُعىص, ويذكر فال  (( :يقول ابن مسعود  عن التقو
 . )) يُنسى, وأن يُشكر فال يكفر

وأن . أن تعمل بطاعة اهللا عىل نور من اهللا, ترجو ثواب اهللالتقو  (( :ويقول طلق بن حبيب
  )) .اهللا ختاف عقاب اهللا من عىل نور هللاترتك معصية ا
 .االستغفار والتوبة: السبب الثاين

 ﴿:يقول تعاىل عن هود أنه قال لقومه ومن األسباب التي جتلب الرزق االستغفار والتوبة,
كُ  بَّ وا رَ رُ فِ تَغْ مِ اسْ وْ ا قَ يَ ال وَ مْ وَ تِكُ وَّ ةً إِىلَ قُ وَّ مْ قُ كُ دْ زِ يَ اراً وَ رَ دْ مْ مِ يْكُ لَ ءَ عَ امَ لِ السَّ سِ رْ يْهِ يُ مَّ تُوبُوا إِلَ مْ ثُ

نيَ  مِ ْرِ ا جمُ وْ لَّ تَوَ   ].52:هود[  ﴾تَ
انَ  ﴿:يقول تعاىل إخباراً عن نوح عليه السالم أنه قال لقومهو  هُ كَ مْ إِنَّ بَّكُ وا رَ رُ فِ تَغْ لْتُ اسْ قُ فَ

اراً غَ  اراً   * فَّ رَ دْ مْ مِ يْكُ لَ ءَ عَ امَ لِ السَّ سِ رْ لْ  *يُ ْعَ جيَ نَّاتٍ وَ مْ جَ كُ لْ لَ ْعَ جيَ نِنيَ وَ بَ الٍ وَ وَ مْ بِأَمْ كُ دْ دِ مْ يُ وَ
َاراً  مْ أَهنْ كُ   ].12− 10:نوح[ ﴾لَ

يف هذه اآلية والتي يف هود دليلٌ عىل أن االستغفار يستنزل به (( :يقول القرطبي رمحه اهللا
  )) .األمطارالرزق و

 .التوكل عىل اهللا تعاىل: السبب الثالث
لو  (( :صىل اهللا عليه وآله وسلم يقول النبي  التوكل عىل اهللا تعاىل,: ومما يستجلب به الرزق

, وتروح بطاناً   )) أنكم توكلون عىل اهللا حق توكله لرزقكم كام يرزق الطري, تغدو مخاصاً
  .]رواه أمحد والرتمذي وصححه األلباين[

هذا احلديث أصل يف التوكل, وأنه من أعظم األسباب التي  (( :يقول ابن رجب رمحه اهللا
  )) ..يُستجلب هبا الرزق
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والتوكل عىل اهللا تعاىل ال يقتيض ترك األخذ باألسباب, فإن اهللا تعاىل أمر بتعاطي األسباب 
  .قلب عليه إيامنٌ بهمع أمره بالتوكل, فالسعي يف األسباب باجلوارح طاعة له, والتوكل بال

 .شكر اهللا تعاىل: الرابعالسبب 
يدٌ ﴿:فقد قال تعاىل دِ ايبِ لَشَ ذَ مْ إِنَّ عَ تُ رْ فَ ئِنْ كَ لَ مْ وَ نَّكُ يدَ َزِ مْ ألَ تُ رْ كَ ئِنْ شَ مْ لَ بُّكُ نَ رَ أَذَّ إِذْ تَ  ﴾وَ

 : العزيز قال عمر بن عبد. , فعلَّق سبحانه املزيد بالشكر,واملزيد منه ال هناية له]7:إبراهيم[
 )) .قيَّدوا نعم اهللا بشكر اهللا, فالشكر قيد النعم وسبب املزيد((

 اللجوء إىل اهللا عند الفاقة: اخلامسالسبب 
من نزلت به فاقةٌ فأنزهلا بالناس مل تسد فاقته, ومن  (( :صىل اهللا عليه وآله وسلم فقد قال 

رواه الرتمذي وصححه [  )) لنزلت به فاقة فأنزهلا باهللا فيوشك اهللا له برزق عاجل أو آج
 ]. األلباين
 .صلة الرحم: السادسالسببُ 

 − : ومن األسباب اجلالبة للرزق أيضاً صلة الرحم, وقد دلَّت عىل ذلك أحاديث كثرية منها
ه أن يبسط له يف رزقه, وأن ينسأ له  (( :سمعت رسول اهللا  يقول: عن أيب هريرة  قال َّ نْ رسَ مَ

  ].رواه البخاري[ )) .يف أثره; فليصل رمحه
باب من بُسط له يف الرزق بصلة : ( بقوله ا احلديث وغريهذهلالبخاري رمحه اهللا  بوبوقد 

 ).الرحم 
تعلّموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم, فإن صلة  (( :وعن أيب هريرة  أن النبي  قال − 

 ]. اه أمحد وصححه األلباينرو[ )) الرحم حمبةٌ يف األهل, مثراةٌ يف املال, منساةٌ يف العمر 
 .اإلنفاق يف سبيل اهللا تعاىل: السابعالسبب 

قد وردت نصوص كثرية يف الكتاب والسنة تدل عىل أن اإلنفاق يف سبيل اهللا من األسباب 
ُ  .. ﴿:التي يُستجلب هبا الرزق ومنها قوله تعاىل ريْ وَ خَ هُ هُ وَ لِفُ ْ وَ خيُ هُ ءٍ فَ ْ نْ يشَ تُمْ مِ قْ فَ نْ ا أَ مَ وَ
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قِنيَ ا ازِ أي مهام أنفقتم من يشء فيام أمركم به (( : يقول ابن كثري رمحه اهللا ,]39:سبأ[ ﴾لرَّ
  )) .وأباحه لكم فهو خيلفه عليكم يف الدنيا بالبدل, ويف اآلخرة باجلزاء والثواب

يا ابن آدم, أنفق أنفق عليك : قال اهللا تبارك وتعاىل (( : صىل اهللا عليه وآله وسلم  ومنها قوله
  ].رواه مسلم[ )) .

ما من يوم يصبح العباد فيه إال ملكان ينزالن فيقول  (( :صىل اهللا عليه وآله وسلم وقوله 
, ويقول اآلخر: أحدمها   ].رواه البخاري[ )) اللهم أعط ممسكاً تلفا : اللهم أعط منفقاً خلفاً
بيهقي وصححه رواه ال[ )) أنفق يا بالل, وال ختش من ذي العرش إقالالً  (( :وقوله 
 ]. األلباين
 .اإلحسان إىل الضعفاء: الثامنالسبب 

أن اهللا يرزق العباد وينرصهم بسبب إحساهنم إىل  صىل اهللا عليه وآله وسلم بنيَّ النبي 
رأ سعد  أن له فضالً عىل من دونه, فقال رسول : ضعفائهم, فعن مصعب بن سعد  قال

  ].رواه البخاري[ }ون وترزقون إال بضعفائكم هل تنرص (( :صىل اهللا عليه وآله وسلم اهللا 
 .الزواج: التاسعالسبب 

اءَ  ﴿:فقد قال تعاىل رَ قَ ونُوا فُ كُ مْ إِنْ يَ ائِكُ إِمَ مْ وَ بَادِكُ نْ عِ نيَ مِ احلِِ الصَّ مْ وَ نْكُ امَى مِ َيَ وا األْ أَنْكِحُ وَ
لِيمٌ  عٌ عَ اسِ اهللاَُّ وَ لِهِ وَ نْ فَضْ مُ اهللاَُّ مِ نِهِ غْ  ]32:النور[ ﴾يُ

إِنْ : عجباً ملن مل يلتمس الغنى يف النكاح, واهللا يقول (( :وكان عمر بن اخلطاب  يقول
لِهِ  نْ فَضْ مُ اهللاَُّ مِ نِهِ غْ اءَ يُ رَ قَ ونُوا فُ كُ   )) .يَ

 .ومما يوضحه أن حتمل أعباء األرسة حافزٌ قوي عىل الكسب والعمل 
ودمر أعداء الدين, اللهم فرج هم اللهم أعز اإلسالم واملسلمني, وأذل الرشك واملرشكني, 

املهمومني من املسلمني, ونفس كرب املكروبني, واقض الدين عن املدينني, واشف مرضانا 
 .ومرىض املسلمني
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اللهم ال جتعل الدنيا أكرب مهنا, وال مبلغ علمنا, وال إىل النار مصرينا, واجعل اجلنة هي 
س وحشتنا, واحفظنا من بني أيدينا ومن اللهم اسرت عوراتنا, وآمن روعاتنا, وآن,, دارنا

 .خلفنا وعن أيامننا وعن شامئلنا ومن فوقنا ومن حتتنا
و عىل آله و  وصل اللهم عىل عبدك ورسولك حممد...اللهم اغفر جلميع موتى املسلمني

 ...صحبه و سلم
 )م4/7/2008= هـ 30/6/1429اجلمعة (


