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 الرزق في القرآن و السنة
 عناصر الخطبة

 معنى الرزق 

 والسعي عليه، الغاية من الرزق الحالل

 آداب طلب الرزق الحالل

 لتفصيلا

افشاـريـ مـ افعاصغ ؾتـة وابتالًء مـف فعباده فقؿقز افطائعغ ، وباشط افرزق، احلؿد هلل خافؼ اخلؾؼ

 وظذ آفف وأصحابف وأتباظف إػ يقم افديـ.، اجلاحديـ. وافصالة وافسالم ظذ أرشف إكبقاء وادرشؾغ

ر رزق اإلكسان، ؾؼد جعؾ اهلل شبحاكف وتعاػ رزؿف يسع ـؾ حلٍّ مـ خمؾقؿاتف ؾضالً مـف ورمحة وـتبف ، ؾؼدَّ

 واإلكسان ذم بطـ أمف

ام يطؾبف أجؾف. ملسو هيلع هللا ىلص ؾنكف ؿد صح ظـ افـبل  ـ حديث أيب افدرداء أكف ؿال: "إن افرزق فقطؾب افعبدـ   (1)م

 معنى الرزق في الشرع:

ـْ -تعاػ  -ومـفا ؿقفف ، ـام ورد افػعؾ مـف بترصيػاتف، ورد فػظ افرزق ـثرًا ذم ـتاب اهلل ُبقا ِم ُؾقا َوارْشَ ـُ { :

{ ]افبؼرة 
ِ

 َوإَْرِض{ ]ؾاضر ، [66 -ِرْزِق اَّللَّ
ِ
اَمء ـْ افسَّ  َيْرُزُؿُؽْؿ ِم

ِ
ـْ َخافٍِؼ َؽْرُ اَّللَّ  [.3 -وؿقفف: }َهْؾ ِم

 -"ٓ أحد أصز ظذ أذى يسؿعف مـ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ومـ ذفؽ ؿقفف ، وورد افػعؾ مـف، ـام ورد فػظ افرزق ذم افسـة ادطفرة

 (2)زؿفؿ". وير، ثؿ هق يعاؾقفؿ، وجيعؾ فف افقفد، إكف يؼك بف، -ظز وجؾ 

                                            
شتار )1/117". رواه اـب أيب ظاصؿ افسـة ) (1) شػ ٕا وافبقفؼل ذم صعب ، وافطزاين ذم افؽبر، (5/8(واـب حبان)2/82( وافبزار ذمـ 

وؿال اهلقثؿل ذم جمؿع افزوائد ، وابـ حبان، هبذا افؾػظ إٓ أكف ؾقف ظـد افطزاين "أـثر مما يطؾبف أجؾف" صححف افبزار، (2/71اإليامن )

 وؿال ادـذري ظؼبف: رواه افطزاين بنشـاد جقد. ، ( رجافف ثؼات4/72)

 . 6699. وبـحقه افبخاري رؿؿ 2864أخرجف مسؾؿ رؿؿ  (2)



 هـ3416ذوالقعدة   الرزق في القرآن والسنة         األمة لدعاة المهمة الخطب

www.altawhed.net    www.facebook.com/MasjedAltawhed         
 
 
 

ذم بقان ظؼقدة أهؾ افسـة واجلامظة: "وإن اهلل يرزق ـؾ حل  -رمحف اهلل  - احلاؾظ أبق بؽر اإلشامظقعيؼقل 

وهق افذي رزؿف مـ حالل ، وهق ما يضؿـ اهلل دـ أبؼاه مـ خؾؼف، رزق افغذاء افذي بف ؿقام احلقاة، خمؾقق

 (3)أو حرام". 

ًٓ ، وحمسـاً ، ورازؿاً ، : "وـذفؽ ـقكف خافؼاً -رمحف اهلل  - اإلمام ابـ تقؿقةوؿال  ؾنن هذه أؾعال ؾعؾفا ، وظاد

 (4)بؿشقئتف وؿدرتف. 

 ذم افـقكقة: -رمحف اهلل  - ابـ افؼقؿوؿال 

 وـذفؽ افرزاق مـ أشامئف. . . وافرزق مـ أؾعافف كقظان

 رزق ظذ يد ظبده ورشقفف. . . كقظان أيضا ذان معروؾان

 افعؾؿ واإليامن. . . وافرزق ادعد هلذه إبدانرزق افؼؾقب 

 هذا هق افرزق احلالل وربـا. . . رزاؿف وافػضؾ فؾؿـان

 وافثاين شقق افؼقت فألظضاء ؾـ. . . ـل تؾؽ ادجاري شقؿف بقزان

 هذا يؽقن مـ احلالل ـام. . . يؽقن مـ احلرام ـالمها رزؿان

 (5) ق دون بقان.واهلل رازؿف هبذا آظتبار. . . وفقس باإلضال

ـْ -تعاػ  -ؾال يدخؾ احلرام ذم مسؿك هذا افرزق ـام ذم ؿقفف ، ؾؼد يراد بؾػظ افرزق ما أباحف اهلل أو مؾؽف : }َوَم

ًا َوَجْفرًا{ ]افـحؾ  وؿد يراد بافرزق ما يـتػع بف ، [ وأمثال ذفؽ75 -َرَزْؿـَاُه ِمـَّا ِرْزؿًا َحَسـًا َؾُفَق ُيـِػُؼ ِمـُْف ِِسّ

َّٓ -تعاػ  -ـام ذم ؿقفف ، وإن مل يؽـ هـاك إباحة وٓ متؾقؽ ؾقدخؾ ؾقف احلرام، قاناحلق ـْ َدابٍَّة ذِم إَْرِض إِ : }َوَما ِم

 ِرْزُؿَفا{ ]هقد 
ِ

 (6)[. 6 -َظَذ اَّللَّ

                                            
 . 52اظتؼاد أهؾ افسـة ص ـتاب  (3)

 . 6/229جمؿقع افػتاوى  (4)

 . 2/234افؽاؾقة افشاؾقة  (5)

 . 336 - 1/335فقائح إكقار ، 8/541جمؿقع افػتاوى ، 5/326اكظر: جمؿقظة افرشائؾ   (6)
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 مـ أشامء اهلل احلسـك: افرزاق:

ْزُق صػٌة ؾعؾقٌة ثابتٌة هلل َظزَّ وَجؾَّ بافؽتاب وافسـة ازق( مـ أشامئف تعاػ. و ، افرَّ اق( و )افرَّ تعاػ: قال هللا)افرزَّ

ُزَؿـَُّفُؿ اهلُل ِرْزَؿًا َحَسـًَا َوإِنَّ اهلَل هَلَُق َخْرُ 114}َؾُؽُؾقا مِمَّا َرَزَؿُؽُؿ اهلُل َحالًٓ َضقَِّبًا{ ]افـحؾ:  [. وؿال }َفَرْ

اِزِؿَغ{ ]احلج:   [.58افرَّ

 معـك افرزاق:

ْزُق مـ أؾعافِف كقظاِن(())افـقكقة((: ؿال ابـ افؼقؿ ذم  اُق مـ أشامئف. . . وافرَّ  ))وـذفؽ افرزَّ

اُق{ ومل يؼؾ: افرازق، ذم ؿقفف تعاػ: )إن اهلل هق افرزاق ذو افؼقة ادتغ(ؿال ابـ ظثقؿغ:  زَّ فؽثره رزؿف ، }افرَّ

، ؾضالً ظـ آحاده، ظـ أكقاظف ؾضالً، ؾافذي يرزؿف اهلل ظز وجؾ ٓ حيىص باظتبار أجـاشف، وـثرة مـ يرزؿف

َها َوُمْستَْقَدظَ   ِرْزُؿَفا َوَيْعَؾُؿ ُمْسَتَؼرَّ
ِ

ٍة ذِم إَْرِض إِّٓ َظَذ اَّللَّ ـْ َدابَّ ، [6َفا{ ]هقد: ٕن اهلل تعاػ يؼقل: }َوَما ِم

 (7)ويعطل اهلل افرزق بحسب احلال. 

ظباده ؾام مـ دابة ذم إرض إٓ ظذ اهلل رزؿفا. ورزؿف فعباده كقظان: رزق ظام "افرزاق جلؿقع ؿال افسعدي: ـ 

 صؿؾ افز وافػاجر وإوفغ وأخريـ وهق رزق إبدان.

وافرزق احلالل افذي يعغ ظذ صالح افديـ ، ورزق خاص وهق رزق افؼؾقب وتغذيتفا بافعؾؿ واإليامن

 (8)ما تؼتضقف حؽؿتف ورمحتف". وهذا خاص بادممـغ ظذ مراتبفؿ معف بحسب 

 والسعي عليه:، الغاية من الرزق الحالل

 ـ آشتعاكة ظذ ضاظة اهلل:1

ـْ ِرْزٍق َوَما ُأِريُد َأْن ُيطِْعُؿقنِ ؿال تعاػ: ) َّٓ فِقَْعبُُدوِن. َما ُأِريُد ِمـُْفْؿ ِم كَْس إِ َـّ َواإْلِ ( افذاريات َوَما َخَؾْؼُت اجْلِ

(56 ،57) 

 (9)ؿال ابـ تقؿقة: إكام خؾؼ اخلؾؼ فقعبدوه: وإكام خؾؼ افرزق هلؿ فقستعقـقا بف ظذ ظبادتف. 

                                            
 (1/263رشح افعؼقدة افقاشطقة) (7)

 . 45واحلؼ افقاضح ادبغ /، 627، 5/626 6تػسر افسعدي.  (8)
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 ـ تسخر افـاس بعضفؿ فبعض إلظامر إرض:2

كَْقا َوَرَؾْعـَ  ـُ َؿَسْؿـَا َبقْـَُفْؿ َمِعقَشَتُفْؿ ذِم احْلََقاِة افدُّ َبْعَضُفْؿ َؾْقَق َبْعٍض ا ؿال تعاػ: )َأُهْؿ َيْؼِسُؿقَن َرمْحََت َربَِّؽ َكْح

َؿُعقَن( افزخرف) ا َوَرمْحَُت َربَِّؽ َخْرٌ مِمَّا جَيْ  (32َدَرَجاٍت فَِقتَِّخَذ َبْعُضُفْؿ َبْعًضا ُشْخِريًّ

ؾـجعؾ مـ صئـا رشقٓ ، يؼقل تعاػ ذـره: بؾ كحـ كؼسؿ رمحتـا وـرامتـا بغ مـ صئـا مـ خؾؼـاؿال افطزي: 

مـ أردكا خؾقال ـام ؿسؿـا بقـفؿ معقشتفؿ افتل يعقشقن هبا ذم حقاهتؿ افدكقا مـ وكتخذ ، ومـ أردكا صديؼا

وهذا ، وهذا ؾؼرا، بؾ جعؾـا هذا ؽـقا، ؾجعؾـا بعضفؿ ؾقفا أرؾع مـ بعض درجة، إرزاق وإؿقات

ا(. فقستسخر هذا ذم خدمتف إياه، مؾًؽا ا )فَِقتَِّخَذ َبْعُضُفْؿ َبْعًضا ُشْخِريًّ ـً وذم ظقد هذا ظذ هذا بام ذم  ،وهذا ممؾق

 (16)ذم افدكقا. ، ؾجعؾ تعاػ ذـره بعضا فبعض شببا ذم ادعاش، يديف مـ ؾضؾ

 ـ آشتعداد فرزق ادعاد:3

ـْ ِرْزؿِِف َوإَِفقِْف افـُُّشقرُ ؿال تعاػ: ) ُؾقا ِم ـُ ًٓ َؾاْمُشقا ذِم َمـَاـِبَِفا َو َْرَض َذُفق ْٕ  (15(. ادؾؽ )ُهَق افَِّذي َجَعَؾ َفُؽُؿ ا

 ؾافرزق ذم افدكقا هق فؾقصقل فزاد ادعاد ذم أخرة.

ـْ ِرْزِؿِف َوإَِفقِْف افـُُّشقُر{ أي: ؿال افسعدي ُؾقا ِم ـُ : ؿقفف تعاػ}َؾاْمُشقا ذِم َمـَاـِبَِفا{ أي: فطؾب افرزق وادؽاشب. }َو

، تبعثقن بعد مقتؽؿ، هبا إػ افدار أخرة وبؾغة يتبؾغ، بعد أن تـتؼؾقا مـ هذه افدار افتل جعؾفا اهلل امتحاًكا

 (11)فقجازيؽؿ بلظامفؽؿ احلسـة وافسقئة. ، وحتؼون إػ اهلل

  

                                                                                                                                  
 (1/43اإليامن) (9)

 (595/  21تػسر افطزي ) (16)

 (1/877تػسر افسعدي ) (11)
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 خصائص الرزق

 ـ افرزق مؽتقب ؿبؾ خؾؼ افساموات وإرض:1

ِتَاٍب  َّٓ ذِمـ  َٓ ذِم َأكُْػِسُؽْؿ إِ َْرِض َو ْٕ ـْ ُمِصقبٍَة ذِم ا َأَها{ ]احلديد: ؿال َتَعاَػ: }َما َأَصاَب ِم ـْ َؿبِْؾ أَْن كَْزَ اَم ذِم ، [22ِم ـَ و

ـِ َظْؿٍرو   ْب
ِ

ـْ َظبِْد اَّللَّ ُ َظـُْفاَم  -َصِحقِح ُمْسؾٍِؿ َظ ـِ افـَّبِلِّ  -َرِِضَ اَّللَّ َر َمَؼادِيَر اخْلاَلَئِِؼ َؿبَْؾ ملسو هيلع هللا ىلص َظ َ َتَعاَػ َؿدَّ َؿاَل: " ))إِنَّ اَّللَّ

اَمَواِت َوا َْرِض بَِخْؿِسَغ أَفَْػ َشـٍَة(( "أَْن ََيْؾَُؼ افسَّ ْٕ 

ثًِرا، َؾَقْؽُتُب ِرْزَؿفُ ؿال ابـ رجب:  ـَ اَن َأْو  ـَ اَن َأْو َحَراًما َأْو َمْؽُروًها، َؿؾِقالً  ـَ  ًٓ َوَيْؽُتُب َأَجَؾُف ، َوِصَػَتُف َحالَ

 (12)َضِقيالً َأْو َؿِصًرا. 

 ـ ادالئؽة تؽتب افرزق ؿبؾ كػخ افروح:2

ُ َظـْفُ  ـَ َمْسُعقٍد َرِِضَ اَّللَّ  ْب
ِ

 ، ظـ َظبَْد اَّللَّ
ِ

َثـَا َرُشقُل اَّللَّ ْؿ ملسو هيلع هللا ىلصَحدَّ ـُ اِدُق اَدْصُدوُق: " َأنَّ َخؾَْؼ َأَحِد َوُهَق افصَّ

ِف َأْرَبِعَغ َيْقًما َأْو َأْرَبِعَغ َفقَْؾةً  ـِ ُأمِّ َؿُع ذِم َبطْ ُثؿَّ ُيبَْعُث إَِفقِْف اَدَؾُؽ ، ُؽقُن ُمْضَغًة ِمثَْؾفُ ُثؿَّ يَ ، ُثؿَّ َيُؽقُن َظَؾَؼًة ِمثَْؾفُ ، جُيْ

ؾاَِمٍت  ـَ وَح ، َوَصِؼلٌّ َأْم َشِعقدٌ ، َوَظَؿَؾفُ ، َوَأَجَؾفُ ، َؾَقْؽُتُب: ِرْزَؿفُ ، َؾُقْمَذُن بَِلْرَبِع  ْؿ ، ُثؿَّ َيـُْػُخ ِؾقِف افرُّ ـُ َؾِننَّ َأَحَد

َّٓ ِذَراعٌ َفَقْعَؿُؾ بَِعَؿِؾ َأْهِؾ اجلَـَِّة َحتَّك  َؾَقْعَؿُؾ بَِعَؿِؾ َأْهِؾ افـَّاِر ، َؾَقْسبُِؼ َظَؾقِْف افِؽَتاُب ، َٓ َيُؽقُن َبقْـََفا َوَبقْـَُف إِ

ْؿ َفقَْعَؿُؾ بَِعَؿِؾ َأْهِؾ افـَّارِ ، َؾَقْدُخُؾ افـَّارَ  ـُ َّٓ ِذَراعٌ ، َوإِنَّ َأَحَد ، ُؼ َظَؾقِْف افِؽَتاُب َؾَقْسبِ ، َحتَّك َما َيُؽقُن َبقْـََفا َوَبقْـَُف إِ

 (13)َؾَقْعَؿُؾ َظَؿَؾ َأْهِؾ اجلَـَِّة َؾَقْدُخُؾَفا "

ًٓ َأْو َحَراًما ثًِرا َوِصَػُتُف َحالَ ـَ ْزِق َتْؼِديُرُه َؿؾِقالً َأْو   (14)اْدَُراُد بِِؽَتاَبِة افرِّ

 ـ افرزق مؼسقم بال زيادة وٓ كؼصان:3

ـِ َأِشقدٍ  ـْ ُحَذْيَػَة ْب ُحُػ ، ؿال: َوُيْؽَتُب َظَؿُؾُف َوَأَثُرُه َوَأَجُؾُف َوِرْزُؿفُ ملسو هيلع هللا ىلص: بِلَّ ظـ افـَّ ، َظ َؾالَ ُيَزاُد ، ُثؿَّ ُتطَْقى افصُّ

َٓ ُيـَْؼُص.   (15)ِؾقَفا َو

                                            
 جامع افعؾقم واحلؽؿ (12)

 (7454رواه افبخاري) (13)

 (12/316ظقن ادعبقد) (14)
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َٓ ُكْؼَصان َٓ ِزَياَدة ِؾقِف َو َياَدة َأن يؾفؿف اهلل َتَعاَػ إِكْػَ ، ؿال أمحد بـ حـبؾ: إِن افرزق مؼسقم  اؿف ذِم َوإِن َوجف افزِّ

ََجؾ َأن يؾفؿف ، َضاَظة َؾقؽقن َذفِؽ ِزَياَدة وكامء ْٕ َياَدة ذِم ا َٓ يـؼص ِمـُْف َووجف افزِّ َٓ ُيَزاد ِؾقِف َو ََجؾ  ْٕ َذفَِؽ ا ـَ َو

 َٓ ة ِظـْده َؾالَ تزيد َو َٓ افطَّاَظة َؾقؽقن ُمطقًعا ذِم ظؿره ؾبافطاظة يِزيد وبادعايص يـؼص َوأما اْددَّ تـؼص َوَؿَرَأ }

َٓ َيْستَْؼِدُمقَن{  (16)َيْسَتلِْخُروَن َشاَظة َو

 ـ افرزق ؿد يطؾؼ ظذ احلالل أو احلرام:4

ء ؿال أمحد بـ حـبؾ َٓ  َوَهُم
ِ
ء َٓ : َيُؼقل إِن اهلل َتَعاَػ يْرزق احْلاَلَل َواحْلَرام ويستدل بؼقفف ظز َوجؾ }ـال كؿد َهُم

اَن ظَ  ـَ  (17)طاء َربؽ حَمُْظقًرا{ َيْعـِل مَمْـُقًظامـ َظطاء َربؽ َوَما 

ْزُق َما َيـَْػُع(( اْدُْرَتَزُق ؿال افسػاريـل:   ـْ ، ))َوافرِّ اَن َذفَِؽ اْدُـَْتَػُع بِِف ))ِم ـَ َأْي َيـْتَِػُع اْدُْرَتَزُق بُِحُصقفِِف َشَقاٌء 

ًظا، احْلََرامِ  َوُهَق ِضدُّ ، َحالٍَل(( َوُهَق َما اكَْحؾَّْت َظـُْف افتَّبَِعاُت  ا فِِصَػٍة ذِم َذاتِِف ، واحْلََراُم: ُهَق َما ُمـَِع ِمـُْف رَشْ إِمَّ

ؿِّ َواخْلَْؿرِ  افسُّ ـَ َكَُّف ذِم ُحْؽِؿ اْدَقَْتةِ ، َطاِهَرٍة  ِٕ ك اْدَُجقِس َوَكْحِقِه :  َـّ َبا َوُمَذ افرِّ ـَ ا خِلََؾٍؾ ذِم حَتِْصقؾِِف ، َأْو َخِػقٍَّة  َوإِمَّ

افرِّ  ى بِِف. ، َوَكْحِق َذفَِؽ ، َبا َواْفَغْصِب ـَ َ َيُسقُؿُف فإلكساِن َؾَقَتـَاَوُفُف َوَيَتَغذَّ َنَّ اَّللَّ ِٕ  (18)َؾُؽؾُّ َذفَِؽ ِرْزٌق : 

 ـ اهلل حيب فعباده أن يلتقا افرزق احلالل:5

قَِّباِت مِ  تِل َأْخَرَج فِِعَباِدِه َوافطَّ  افَّ
ِ

َم ِزيـََة اَّللَّ ـْ َحرَّ كَْقا َخافَِصًة َيْقَم }ُؿْؾ َم ـَ آَمـُقا ذِم احْلَقَاِة افدُّ ْزِق ُؿْؾ ِهَل فِؾَِّذي ـَ افرِّ

َياِت فَِؼْقٍم َيْعَؾُؿقَن{ ْٔ ُؾ ا َذفَِؽ ُكَػصِّ ـَ  اْفِؼَقاَمِة 

ؾنكف يثاب ، ؿال ابـ تقؿقة: وأما إذا ؾعؾ ادممـ ما أبقح فف ؿاصدًا فؾعدول ظـ احلرام إػ احلالل حلاجتف إفقف

 ذفؽ ـام ؿال افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: " وذم ُبْضع أحدـؿ صدؿة ". . وهذا ـؼقفف ذم حديث ابـ ظؿر ظذ

                                                                                                                                  
 (6818رواه مسؾؿ) (15)

 (1/125افعؼقدة رواية أيب بؽر اخلالل) (16)

 (1/125افعؼقدة رواية أيب بؽر اخلالل) (17)

 (1/344إكقار افبفقة)فقامع  (18)
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وابـ خزيؿة ذم ، ـام يؽره أن تمتك معصقتف ". رواه أمحد، ؿال: " إن اهلل حيب أن يمخذ برخصفملسو هيلع هللا ىلص ظـ افـبل 

 صحقحف وؽرمها.

. . وذفؽ ٕن افرخص إكام أباحفا اهلل حلاجة افعباد ـام يؽره ؾعؾ معصقتف، ؾلخز أن اهلل حيب إتقان رخصف

 (19)ٕن افؽريؿ حيب ؿبقل إحساكف. ، وادممـقن يستعقـقن هبا ظذ ظبادتف: ؾفق حيب إخذ هبا، إفقفا

 آداب طلب الرزق الحالل

وؿـاظة ، بؾ ٓ بد مـ اظتؼاد بافؼؾب بلن اهلل شرزؿؽ، ؾؾقس جمرد افسعل ظذ افرزق ؾؼط هق اهلدف ادـشقد

 ورصف هذا افرزق ذم إمقر ادؼوظة.، بام شسزق بف

 وظدم افتـؼص مـ ؿدره:، ـ تـزيف افرازق وتؼديسف1

ـْ َأيِب ُمقَشك إَْصَعِريِّ   ملسو هيلع هللا ىلص: َؿاَل: َؿاَل افـَّبِلُّ ، َظ
ِ

ـَ اَّللَّ ُظقَن َفُف افَقَفدَ ، ))َما َأَحٌد َأْصَزُ َظَذ َأًذى َشِؿَعُف ِم ُثؿَّ ، َيدَّ

 (26)ِؾقِفْؿ َوَيْرُزُؿُفْؿ((ُيَعا

 ـ افرزاق هق ادستحؼ فؾعبادة:2 

 َما ٓ َيْؿؾُِؽ هَلُْؿ ِرْزؿًا{ شقرة افـحؾ
ِ

ـْ ُدوِن اَّللَّ  [.73أية ]، ؿال تعاػ: }َوَيْعُبُدوَن ِم

ـثر:  ادتػضؾ اخلافؼ افرازق مع أكف هق ادـعؿ ، يؼقل اهلل تعاػ إخبارًا ظـ ادؼـغ افذـي ظبدوا معف ؽرهؿال اـب 

ـام وإكداد وإوثان مآ  يؿؾؽ هلؿ رزؿًا مـ افسؿقات ، وحدهٓ  رشيؽ فف ومع هذا يعبدون مـ دوكف مـ إص

ٓ يؼدر ظذ إكزال مطر رض صقئاً: أي  ٓ يؿؾؽقن ذفؽ ٕكػسفؿ: أي فقس هلؿ ذفؽ، وٕا ٓ صجر. و ٓ إكبات زرع و ، و

 إْمثَاَل{: أيٓ  دمعؾقا فف أكدادًا وأصباهًا وأمثآً وهل، وٓ يؼدرون ظؾقف فق أرادوه
ِ

َّ
ِ

ُبقا َّلل }إِنَّ ، ذا ؿال تعاػ: }َؾال َتْْضِ

ٓ هق ٓ هلإ إ ٓ َتْعؾَُؿقَن{  أي أكف يعؾؿ ويشفد أكف  َ َيْعَؾُؿ َوأَكْتُْؿ   (21)وأكتؿ بجفؾؽؿ تؼـقن بف ؽره". ، اَّللَّ

 

                                            
 (1/43اإليامن) (19)

 (7378رواه افبخاري) (26)

 . 2/578تػسر افؼرآن افعظقؿ  (21)
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 ظذ احلؼقؼة ٓ فغره: ـ اإليامن بلن افرزق ؾعؾ مـ أؾعال اهلل3

ؾؿـ افـاس مـ يظـ أن ؽر اهلل هق ادتحؽؿ ذم أرزاق افـاس ، ؿال تعاػ: }َودَمَْعُؾقَن ِرْزَؿُؽْؿ َأكَُّؽْؿ 

ُبقَن{. ـُ َظبَّاسٍ ُتَؽذِّ َـّاُس َظَذ َظْفِد افـَّبِلِّ ، ظـ اْب ـَ افـَّاِس ملسو هيلع هللا ىلص: َؾَؼاَل: افـَّبِلُّ ، ملسو هيلع هللا ىلصَؿاَل: ُمطَِر اف َصاـٌِر َوِمـُْفْؿ َأْصبََح ِم

اؾِرٌ   ، ـَ
ِ
َذا َؿاَل: َؾـََزَفْت َهِذِه أَيُة: }َؾالَ ُأؿِْسُؿ بَِؿَقاِؿِع ، َؿاُفقا: َهِذِه َرمْحَُة اهلل ـَ َذا َو ـَ َوَؿاَل َبْعُضُفْؿ: َفَؼْد َصَدَق َكْقُء 

ُبقَن{. ، افـُُّجقِم{  (22)َحتَّك َبَؾَغ: }َودَمَْعُؾقَن ِرْزَؿُؽْؿ َأكَُّؽْؿ ُتَؽذِّ

 ـ إـؾ مـ افرزق احلالل افطقب:4

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ   ، َظ
ِ
َا افـَّاُس ملسو هيلع هللا ىلص: َؿاَل: َؿاَل َرُشقُل اهلل َ َضقٌِّب َٓ َيْؼبَُؾ إَِّٓ َضقًِّبا، َأُّيُّ َ َأَمَر اْدُْمِمـَِغ باَِم ، إِنَّ اَّللَّ َوإِنَّ اَّللَّ

قِّبَاِت َواْظَؿُؾقا َصاحِلًاَؾَؼاَل: ، َأَمَر بِِف اْدُْرَشؾِغَ  ـَ افطَّ ُؾقا ِم ـُ ُشُؾ  َا افرُّ َا ، }َيا َأُّيُّ إيِنِّ باَِم َتْعَؿُؾقَن َظؾِقٌؿ{ َوَؿاَل: }َيا َأُّيُّ

ْؿ{ ـُ ـْ َضقِّبَاِت َما َرَزْؿـَا ُؾقا ِم ـُ ـَ آَمـُقا  ِذي َػَر َأْصَعَث َأْؽَزَ ، افَّ ُجَؾ ُيطِقُؾ افسَّ َر افرَّ ـَ   َيُؿدُّ ، ُثؿَّ َذ
ِ
اَمء َيا ، َيَدْيِف إَِػ افسَّ

ُبُف َحَرامٌ ، َوَمطَْعُؿُف َحَرامٌ ، َيا َربِّ ، َربِّ   (23)َؾَلكَّك ُيْسَتَجاُب فَِذفَِؽ؟. ، َوُؽِذَي بِاحْلََرامِ ، َوَمؾْبَُسُف َحَرامٌ ، َوَمْؼَ

 ـ ظدم افـظر إػ ما ذم يد افـاس مما يؿتؾؽقكف مـ أرزاق:5

َؾ َبْعَضُؽْؿ َظَذ َبْعٍض  ُ َؾضَّ ن َظقْـَقْؽ إَِػ َما متعـَا بِِف َأْزَواًجا ِمـُْفؿ{وؿال: }َواَّللَّ َٓ مَتُدَّ ْزِق{ؿال تعاػ: }  ذِم افرِّ

قَػ هنك اهلل َتَعاَػ َكبق، : إِن هلل َتَعاَػ يعتب أكبقاءه وأصػقاءه ويمدهبؿؿال أبق احلسـ افسبتل بـ مخر  ـَ ـَا َأٓ ترى 

َية َوهَنَاُه َأنملسو هيلع هللا ىلص ْٔ ن َظقْـَقْؽ إَِػ َما متعـَا بِِف َأْزَواًجا ِمـُْفؿ{ ا َٓ مَتُدَّ يتبع افـظرة إوػ  َظـ افـّظر فبَعض اْدُبَاَحات َؾَؼاَل }

كْقَا{ َمَع َؿْقفف َتَعاَػ  َٓ تعد َظقْـَاك َظـُْفؿ ُتِريُد ِزيـَة احْلَقَاة افدُّ تِل َثاكِقَة َؾَؼاَل َفُف }َو  ذِم مَؼام آخر }ؿؾ مـ حرم ِزيـَة اهلل افَّ

 أخرج فِِعبَادِِه وافطقبات مـ افرزق{

                                            
 (146رواه مسؾؿ) (22)

 (2369رواه مسؾؿ ) (23)
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اَكت مـ ـسب احْلاَلَل َوافـََّظر ذِم احْلسـ مـ افتََّؿتُّع وافزيـة َؾؽ ـَ قػ َؾِنذا مل حيرم أـؾ افطَّقِّبَات وافتؿتع بافزيـة إِذا 

اَم َؿاَل ادَْ  ـَ َْبَرار شقئات ادؼربغ. حيرم افـّظر إَِفقَْفا َفِؽـ  ْٕ  (24)َشايِخ َحَسـَات ا

 ـ اإلمجال ذم افطؾب:6

 
ِ

ـِ َظبِْد اَّللَّ ُ َظـُْفاَم  -ؾؿـ َحِديِث َجابِِر ْب   -َرِِضَ اَّللَّ
ِ

ْزَق  -ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َرُشقَل اَّللَّ َٓ َتْسَتبْطُِئقا افرِّ ُف مَلْ ، َؿاَل: " )) َؾِنكَّ

ـْ َظبٌْد فَِقُؿقَت َح  َأْخِذ احْلاَلَِل َوَتْرِك احْلََراِم(( " َوَظـُْف َؿاَل: َؿاَل ، َؾَلمْجُِؾقا ذِم افطََّؾِب ، تَّك َيبُْؾَغ آِخَر ِرْزٍق ُهَق َففُ َيُؽ

 
ِ

َ َوَأمْجُِؾقا ذِم افطََّؾِب -ملسو هيلع هللا ىلص -َرُشقُل اَّللَّ ُؼقا اَّللَّ َا افـَّاُس اتَّ ـْ مَتُقَت َحتَّ ، : " ))َيا َأُّيُّ ، ك َتْستَْقذِمَ ِرْزَؿَفاَؾِننَّ َكْػًسا َف

َؾِب ، َوإِْن َأْبَطَل َظـَْفا َ َوَأمْجُِؾقا ذِم افطَّ ُؼقا اَّللَّ  (25)ُخُذوا َما َحؾَّ َوَدُظقا َما َحُرَم(( " ، َؾاتَّ

 ـ افؼـاظة بافؼؾقؾ:7

ـِ اْفَعاصِ  ـِ َظْؿِرو ْب  ْب
ِ
ـْ َظبِْد اهلل  ، َظ

ِ
َػاًؾا، ـْ َأْشَؾؿَ َؿاَل: َؿْد َأْؾَؾَح مَ ، ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُشقَل اهلل ـَ ُ باَِم ، َوُرِزَق  َوَؿـََّعُف اَّللَّ

 (26)آَتاُه. 

ُ َظـْفُ  ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َرِِضَ اَّللَّ  ، َظ
ِ

ٍد ُؿقًتا((ملسو هيلع هللا ىلص: َؿاَل: َؿاَل َرُشقُل اَّللَّ  (27)))افؾَُّفؿَّ اْرُزْق آَل حُمَؿَّ

ـْ َظاِئَشةَ  ـَ ُأْختِل، َظ َا َؿاَفْت فُِعْرَوَة: ))اْب ـِ  ،َأهنَّ ـَّا َفـَـُْظُر إَِػ اهلاِلَِل َثالََثَة َأِهؾٍَّة ذِم َصْفَرْي ـُ َوَما ُأوِؿَدْت ذِم ، إِْن 

 
ِ

اَن ُيِعقُشُؽْؿ؟ َؿاَفْت: ))إَْشَقَداِن افتَّْؿُر َوافاَمءُ ملسو هيلع هللا ىلص َأْبَقاِت َرُشقِل اَّللَّ ـَ اَن فَِرُشقِل ، َكاٌر(( َؾُؼؾُْت: َما  ـَ ُف َؿْد  َّٓ َأكَّ إِ

 
ِ

ـَ إَكَْصارِ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّللَّ اَن هَلُْؿ َمـَاِئُح ، ِجَراٌن ِم  ، ـَ
ِ

اُكقا َيْؿـَُحقَن َرُشقَل اَّللَّ ـَ ـْ َأْبَقاهِتِْؿ َؾقَْسِؼقـَاُه((ملسو هيلع هللا ىلص َو  (28)ِم

ـَ َمافٍِؽ ، ظـ َؿَتاَدةُ  ـَّا َكلِِْت َأَكَس ْب ـُ ُؾقا، َوَخبَّاُزُه َؿاِئؿٌ ، َؿاَل:  ـُ ًؼا ملسو هيلع هللا ىلصَؾاَم َأْظَؾُؿ افـَّبِلَّ ، َوَؿاَل: )) َرَأى َرِؽقًػا ُمَرؿَّ

 
ِ

َؼ بِاَّللَّ ((، َحتَّك حَلِ َٓ َرَأى َصاًة َشِؿقًطا بَِعقْـِِف َؿطُّ  (29)َو

                                            
 (1/84تـزيف إكبقاء) (24)

ـُ َماَجْف) (25)  ( وصححف إفباين2144َرَواُه اْب

 (2396رواه مسؾؿ) (26)

 (1655ومسؾؿ)، (6466رواه افبخاري) (27)

 (6459رواه افبخاري) (28)
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 ـ ظدم اإلِساف:8

ؾُقا إِكَّفُ  َٓ تُْْسِ بُقا َو ؾُقا َوارْشَ ـُ ـُؾِّ َمْسِجٍد َو َتَُؽْؿ ِظـَْد  ؾَِغ{ ؿال تعاػ: }َيا بَـِل آَدَم ُخُذوا ِزـي  َٓ حُيِبُّ اْدُْْسِ

 ـ افسعل ظذ افرزق:9

ؾفؾ أشعك فطؾب افرزق: أو أبؼ ذم بقتل ويلتقـل ، : إذا ؿال ؿائؾ: إذا ـان اهلل هق افرزاقؿال ابـ ظثقؿغ

 افرزق؟

ٓ تعؿؾ وتتسبب فؾؿغػرة.، ـام أن اهلل ؽػقر، ؾاجلقاب كؼقل: اشع فطؾب افرزق  ؾؾقس معـك هذا أن 

ـْ ِرْزِؿِف{ ]ادؾؽ: وهلذا ؿال اهلل ُؾقا ِم ـُ ، [15 تعاػ: }ُهَق افَِّذي َجَعَؾ َفُؽُؿ إَْرَض َذُفقًٓ َؾاْمُشقا ذِم َمـَاـِبَِفا َو

 (36)وأن يؽقن هذا افسعل ظذ وؾؼ افؼع. ، ؾالبد مـ شعل

 ـ افدظاء دـ جعؾف اهلل شببا فقصقل افرزق إفقؽ:16

ـِ ُبْْسٍ   ْب
ِ
ـْ َظبِْد اهلل  ، َظ

ِ
ْبـَا إَِفقِْف َضَعاًما َوَوضَْبةً ، َظَذ َأيِب ملسو هيلع هللا ىلصَؿاَل: َكَزَل َرُشقُل اهلل َؾ ِمـَْفا، َؿاَل: َؾَؼرَّ ـَ ُثؿَّ ُأِِتَ ، َؾَل

ُؾُف َوُيؾِْؼل افـََّقى َبْغَ إِْصَبَعقْفِ  ـُ بَّاَبَة َواْفُقْشَطك، بَِتْؿٍر َؾَؽاَن َيلْ َؿُع افسَّ َبفُ ، َوجَيْ اٍب َؾَؼِ ِذي ، ُثؿَّ ُأِِتَ بَِؼَ ُثؿَّ َكاَوَفُف افَّ

ـْ َيِؿقـِفِ  تِفِ ، َظ َ َفـَا، َؿاَل: َؾَؼاَل َأيِب: َوَأَخَذ بِؾَِجاِم َدابَّ َواْؽِػْر هَلُْؿ ، َباِرْك هَلُْؿ ذِم َما َرَزْؿَتُفؿْ ، َؾَؼاَل: افؾَُّفؿَّ ، اْدُع اَّللَّ

 (31)َواْرمَحُْفْؿ. 

  

                                                                                                                                  
 (6457رواه افبخاري) (29)

 (1/264رشح افعؼقدة افقاشطقة) (36)

 (5378رواه مسؾؿ) (31)
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 أنواع الرزق

 وٓ: افرزق افعؾؿل:أ

 ـ ومـ ذفؽ ؿقة افػفؿ افذـاء وافػطـة 1

 ؾؿـ أؾضؾ أكقاع افرزق واخلر افػؼف ذم افديـ

ـِ ملسو هيلع هللا ىلص ؿال: ؿال افـَّبِلَّ ، ظـ ُمَعاِوَيةَ  ي ْفُف ذِم افدِّ ا ُيَػؼِّ ُ بِِف َخْرً ـْ ُيِرِد اَّللَّ ُ ُيْعطِل، َيُؼقُل: ))َم ـْ ، َوإِكَّاَم َأَكا َؿاِشٌؿ َواَّللَّ َوَف

 
ِ

ُة َؿائَِؿًة َظَذ َأْمِر اَّللَّ ـْ َخاَفَػُفؿْ ، َتَزاَل َهِذِه إُمَّ ُهْؿ َم ((، َٓ َيُْضُّ
ِ

 (32)َحتَّك َيلِِْتَ َأْمُر اَّللَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص: و ؿد دظا افـَّبِلَّ 
ِ

ـِل َرُشقُل اَّللَّ ـِ َظبَّاٍس َؿاَل: َضؿَّ ـِ اْب ْؿُف َوَؿاَل: ))افؾَُّفؿَّ َظؾِّ ملسو هيلع هللا ىلص فبعض أصحابف بذفؽ، َظ

 (33)افِؽَتاَب((

 ـ ومـ ذفؽ ؿقة احلػظ2

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ   ، َظ
ِ

ثًِرا َأكَْساُه؟ َؿاَل: ))اْبُسْط ِرَداَءَك(( َؾَبَسطْتُفُ ، َؿاَل: ُؿؾُْت: َيا َرُشقَل اَّللَّ ـَ ، إيِنِّ َأْشَؿُع ِمـَْؽ َحِديًثا 

ُف(( َؾَضَؿْؿُتفُ ، َؿاَل: َؾَغَرَف بَِقَدْيفِ  َثـَا ، ُثؿَّ َؿاَل: ))ُضؿَّ ـُ ادُـِْذِر َؿاَل: َحدَّ َثـَا إِْبَراِهقُؿ ْب َؾاَم َكِسقُت َصقًْئا َبْعَدُه. َحدَّ

ـُ َأيِب ُؾَدْيٍؽ هِبََذا َأْو َؿاَل: َؽَرَف بَِقِدِه ِؾقِف.   (34)اْب

 ـ ومـ ذفؽ ؿقة ادعرؾة:3

ـُ َأَحؼُّ ؿال تعاػ: )َوَؿاَل هَلُْؿ َكبِقُّفُ  َ َؿْد َبَعَث َفُؽْؿ َضاُفقَت َمؾًِؽا َؿاُفقا َأكَّك َيُؽقُن َفُف اْدُؾُْؽ َظَؾقْـَا َوَكْح ْؿ إِنَّ اَّللَّ

َ اْصَطَػاُه َظَؾقُْؽْؿ َوَزاَدُه َبْسَطًة ذِم اْفِعؾْ  ـَ اْفاَمِل َؿاَل إِنَّ اَّللَّ سْ بِاْدُؾِْؽ ِمـُْف َومَلْ ُيْمَت َشَعًة ِم ُ ُيْمِِت ُمؾَْؽُف ِؿ َواجْلِ ِؿ َواَّللَّ

ُ َواِشٌع َظؾِقٌؿ(. افبؼرة ) ـْ َيَشاُء َواَّللَّ  (247َم

  

                                            
 (1637ومسؾؿ )، (71رواه افبخاري) (32)

 (2477ومسؾؿ )، (75رواه افبخاري) (33)

 (. 119رواه افبخاري) (34)
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 ثاكقا: افرزق اإليامين افؼؾبل:

 ـ أن ُيرزق ادسؾؿ ؿؾبًا شؾقام ؾفذا دٓفة ظذ دخقل اجلـة:1

َ بِؼَ  ـْ َأَتك اَّللَّ َّٓ َم َٓ َبـُقَن. إِ َٓ َيـَْػُع َماٌل َو  (89، 88ؾٍْب َشؾِقٍؿ(. افشعراء)ؿال تعاػ: )َيْقَم 

 ـ افتدرج ذم مراتب اإليامن:2

ـٌ َؾَؼِد اْشَتْؿَسَؽ بِاْفعُ   َوُهَق حُمِْس
ِ

ـْ ُيْسؾِْؿ َوْجَفُف إَِػ اَّللَّ ْرَوِة ـ مـ أظذ ادراتب مرتبة اإلحسان: ؿال تعاػ: )َوَم

ُُمقِر(. فؼامن) ْٕ  َظاِؿَبُة ا
ِ

 (22اْفُقثَْؼك َوإَِػ اَّللَّ

 وهـاك خطقات فؾقصقل فدائرة اإليامن:، مـ صفد افشفادتغ ؾقدخؾ ذم دائرة اإلشالم ـ ـؾ

ياَمُن ذِم  ـْ ُؿقُفقا َأْشَؾْؿـَا َوَفامَّ َيْدُخِؾ اإْلِ َْظَراُب آَمـَّا ُؿْؾ مَلْ ُتْمِمـُقا َوَفِؽ ْٕ َ وؿال تعاػ: ) َؿاَفِت ا  ُؿُؾقبُِؽْؿ َوإِْن ُتطِقُعقا اَّللَّ

 َٓ َ َؽُػقٌر َرِحقٌؿ(. احلجرات ) َوَرُشقَفُف  ـْ َأْظاَمفُِؽْؿ َصقْئًا إِنَّ اَّللَّ  (14َيؾِتُْؽْؿ ِم

 

 والحمد هلل رب العالمين

 


