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ملخص البحث 

تضمن البحث في مطالبه األحاديث الواردة عن 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في ما يخص الرزق، 

مبينا األسباب التي على االنسان ان يسلكها لكسب 

في  يراعيها  أن  عليه  التي  واآلداب  الــرزق،  وتحصيل 

إلعاقتها  اجتنابها  عليه  التي  والموانع  كسبه،  طرق 

واقتصرالبحث على  ال طيبا.  رزقه حال الرزق؛ فيكون 

في  يدخل  ولــم  المقبولة،  األسانيد  ذات  األحــديــث 

توجد  قــد  لــذا  لغيره،  الحسن  دون  حديثا  البحث 

عناوين أخرى تتعلق في الرزق غير ما ذكر في البحث 

ولم ُتَتَناول؛ ألنها مستنبطة من أحاديث ذات أسانيد 

قرآنية  آيــات  ادلتها  او  موضوعاتها  ألن  أو  مـــردودة. 

كريمة، والبحث في السنة النبوية.

 Abstract:

The research includes the hadiths reported 

from the Messenger of Allah, may Allah be 

pleased with him, regarding sustenance, indicat-

ing the reasons that a person must follow in order 

to earn and obtain sustenance, the morals that 

he must observe in his ways of earning, and the 

impediments that he must avoid because of their 

hindrance to sustenance in order his sustenance 

be lawful and good. The research was limited to 

hadiths with acceptable chains of transmission, 

and no hadith was included in the research less 

than al-Hasan Li Ghayrihi )Good by Virtue of 

Another Hadith(. So there may be other titles 

related to sustenance other than what was men-

tioned in the research and were not addressed; 

because it is inferred from hadiths whose chains 

of transmission are rejected, or because its top-

ics or evidence are Quranic verses while the re-

search is about the prophetic Sunnah.

* * *
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المقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على من 

تبعه  ومن  وأصحابه  وآله  للعالمين،  رحمة  اهلل  أرسله 

إلى يوم الدين.

من  كثير  فيه  تغيرت  زمــن  الــى  صرنا  فقد  وبــعــد؛ 

المفاهيم، وانعكست فيه بعض المبادئ، مما أدى الى 

انخفاض االهتمام بالقيم، وما ذاك إال بسبب الحروب 

والغزو الفكري والثقافي الذي أثر سلبا على المجتمع 

ومن تلك اآلثار انهماك بعض الناس بتحصيل األموال 

الحالل  الــى  التفات  دون  الوسائل  بشتى  وجمعها 

والحرام، ودون تيقن بأن اهلل هو الرزاق.

تتعلق  ــوع جــرائــم  وق واآلخـــر  الحين  بين  نــرى  لــذا 

الباطلة  البيوع  من  جديدة  ــواع  أن وانتشار  بــاألمــوال، 

والمعامالت الفاسدة تحت مسميات عدة.

شــراء،  أو  ببيع  أخــاه  يرعى  ال  اإلنــســان  غــدا  حتى 

إغـــاثـــة الــلــهــفــان،  ــن مــســاعــدة الــمــحــتــاج و فــضــال ع

السعي  باسم  ذلــك  مبررا  المحضورات  يفعل   وأخــذ 

على الرزق.

فارتأيت في صفحات هذا البحث أن أبين شيئا 

من هدي السنة النبوية على صاحبها أفضل الصالة 

والسالم، مما يتعلق بأمور الرزق لعله يكون بذرة خير 

في نفوس مؤمنة.

االنسان  التي على  البحث مبينا لالسباب  فجاء 

ان يسلكها لطرق ابواب الرزق واآلداب التي عليه أن 

يراعيها في طرق كسبه وما عليه اجتنابه ليكون رزقه 

اًل طيبًا. حال

مقدمة  الـــى  يقسم  أن  الــبــحــث  خــطــة  واقــتــضــت 

ثة مباحث وكل مبحث الى ستة مطالب. وتمهيد وثال

الحديث  من  مستفادا  مطلب  كل  عنوان  وكــان 

عناوين  فــي  واقــتــصــرت  تضمنه،  الـــذي  الــشــريــف 

دخل 
ُ
كان له حديث مقبول، فلم أ المطالب على ما 

لذا  لغيره،  الحسن  دون  حديثا  ومطالبه  البحث  في 

قد توجد عناوين أخرى تتعلق في الرزق غير ما ذكر 

في البحث ولم اتناولها لسببين:

اسانيد  ذات  ــث  ــادي أح مــن  مستنبطة  أنــهــا   -١

مردودة.

قرآنية  آيــات  ادلتها  او  موضوعاتها  تكون  قد   -٢

كريمة، والبحث في السنة النبوية.

المسندة،  السنة  دواوين  من  األحاديث  وخرجت 

األئمة  واقتصرت على أحكام  الحكم  أتوسع في  ولم 

الحديث؛  أهل  عند  قبول  محل  هي  التي  السابقين 

ئ. يتشتت القار ولكي ال يبعد البحث عن هدفه و

كان فيه من صواب  المقل، فما  إال جهد  وما هذا 

فهو من توفيق اهلل وما كان فيه من زلل او خلل فهو من 

نفسي غفر اهلل لها وأبى الكمال أن يكون إال هلل. 

* * *
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التمهيد

تعريف مفردات العنوان وفحواه

فكل  بــه،  ُينَتَفُع  “مــا  هو  المفرداتالرزق:  تعريف 

أو  مباحا  كــان  ســواء  ــه،  رزق فهو  ُمنَتِفع،  به  َينَتِفُع  ما 

محظورا”)١(.

السنة: هي “أقوال النبي �، وأفعاله، وتقريراته، 

وصفاته الَخلقية والُخلقية”)٢( .

األسباب جمع سبب: وهو “الذي يوجد المسبب 

بوجوده فقط”)3( .

ما  معرفة  عــن  “عــبــارة  وهــو  أدب:  جمع  اآلداب 

يحترز به عن جميع أنواع الخطأ”)٤( .

وجـــوده،...  من  يلزم  “مــا  وهــو  مانع:  جمع  الموانع 

بطالن السبب”)5( .

فحواه: ما ورد عن رسول اهلل عليه الصالة والسالم، 

يتسبب  ما  ُمَبينا  اإلنسان،  به  ينتفع  ما  يخص  فيما 

وُمَنِبها  وُمَعرِفا لما ُيحَترُز به عن الخطأ فيه،  بوجوده، 

عن ما يكون وجوده مبطال للسبب. 

* * *
)١( تحفة األبرار شرح مصابيح السنة ٢/35.

)٢( الوسيط في علوم ومصطلح الحديث/١6.
)3( التعريفات/ ١١٧.

)٤( المصدر نفسه/ ١5.
)5( علم الصول الفقه/١٢0.

المبحث األول

أسباب الرزق

المطلب األول: اداء العبادات	 

: الصالة 
ً
أوال

أن  إلــى  والــســالم  الصالة  اهلل عليه  رســول  أرشــدنــا 

الصالة  عليه  فقال  الــرزق  أسباب  أهم  أحد  الصالة 

كلهم ضامن على اهلل إن عاش رزق  ثة  والسالم: “ثال

بيته  دَخــل  مــن  الجنة  اهلل  أدخــلــه  مــات  إن  و وكفي 

فسلم فهو ضامن على اهلل ومن خرج إلى المسجد فهو 

ضامن  فهو  اهلل  سبيل  في  خرج  ومن  اهلل  على  ضامن 

على اهلل”)6(.

ثة  بين رسول اهلل عليه الصالة والسالم أن هناك ثال

حفظ  ذات  راضية  عيشة  لهم  اهلل  ضمن  أشخاص 

أهله  على  يسلم  الذي  هم  الــرزق  هم  وكفاهم  ورعاية 

ومن  الكبير  والثواب  البركة  فيعطيه  البيت  اذا دخل 

والذي  سعيه  على  األجر  يعطيه  المسجد  الى  خرج 
خرج في سبيل اهلل حتى تقبض روحه.)٧(

)6( اخرجه ابن حبان وقال الشيخ شعيب األرنؤوط: »الحديث 
ذكر   / السالم  افشاء  بــاب  حبان/  ابــن  صحيح   – صحيح« 
عند  أهله  على  للمسلم  الجنة  دخــول  وعال  جل  اهلل  تضمن 
دخوله عليهم إن مات وكفايته ورزقه إن عاش/ رقم الحديث 

.٢5٢-٢5٤٩٩( ١/٢(
)٧( ينظر مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٢/٤٤0.
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وخص الذي يصلي في المسجد بضمان العيش 

وكفاية هم الرزق؛ ألن “الذي يروح إلى المسجد: فإنه 

ضمان  ذو  فهو  ومغفرته  ورضــوانــه  اهلل  فضل  يبتغي 

ال يضل سعيه، وال يضيع أجره؛ بل يؤتيه من  على اهلل أ

إذا  سبحانه  به  يليق  ما  حسب  على  ورحمته  فضله 

تكفل بشيء”)١(.

وقد قال رسول اهلل �: “قال اهلل تبارك وتعالى: إنا 

إيتاء الزكاة، ولو كان البن آدم  أنزلنا المال إلقام الصالة و

واد أحب أن يكون له واديان ، ولو كان له واديان ألحب 

أن يكون له ثالثهما ، وال يمأل بطن ابن آدم إال التراب ، 

ويتوب اهلل على من تاب”)٢(.

الرزق  فأن اهلل سبحانه وتعالى أنزل المال وأعطى 

وزكــاة  صــالة،  من  الــديــن،  شعائر  به  ليقيموا  لعباده 

وغيرهما، ال أن يضعوا ما رزقهم اهلل من المال في غير 

طاعات  غير  وفــي  والــمــلــذات،  كالمالهي  موضعه، 

 قياَم العباد بإحياء 
َ

إحياء سنة نبيه �، فإّن اهلل، و

يحقق  ومستحباته،  وســنــنــه،  فــروضــه،  مــن  ديــنــهــم، 

سعادتهم في الدنيا واآلخرة.

يكون  إنما  فيها  الفساد  وانتشار  األمــم  تأخر  فــأن 

به  أتوا  ما  وهجر  واألنبياء،  الرسل  تعاليم  نبذ  بسبب 

من المحاسن والمشروعات، واتباع السوء والفحشاء، 

المعتقدات  من  شياطينهم  لهم  تزينه  لما  واالنقياد 

)١( الميسر في شرح مصابيح السنة/ ٢١3.
العراقي: »سند صحيح«،  الحافظ  البيهقي وقال  )٢( أخرجه 
رقم  عليها/  والصبر  الجراد  محنة  في  فصل  اإليمان/  شعب 
في  األسفار  حمل  عن  المغني   ،  ٤٩٩/١٢  )٩800( الحديث 

.١١٤٢ / ، في تخريج ما في اإلحياء من األخبار األسفار

الباطلة واألعمال الفاسدة.)3(

: الزكاة واالنفاق
ً
ثانيا

الــرزق  أسباب  من  بباب   � اهلل  رســول  يخبرنا 

ال وهو اإلنفاق، فقال  يفتحه اهلل على من يقوم بمثله، أ

نفق 
ُ
أ نفق 

َ
عليه الصالة والسالم: إن اهلل تعالى قال: “أ

عليك”)٤(.

فمن أراد تحصيل الرزق والتمس البركة فيه فعليه 

أن ينفق ماله في وجوه الخير حينها سينال إنفاق اهلل 

عليه وأن اهلل سيخلفه على ما أنفق من عظيم فضله. 

ْزَق  ــّرِ ال َيْبُسُط  ــي  ّبِ َر  
َ

ِإّن الحق جل في عــاله: “ُقــْل  قال 

ُهَو 
َ
ْنَفْقُتْم ِمْن َشْيٍء ف

َ
ُه َوَما أ

َ
َيْقِدُر ل ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َو

اِزِقيَن«)5(. ُيْخِلُفُه َوُهَو َخْيُر الّرَ

وبشارة  الخير  وجــوه  في  اإلنفاق  على  حث  وهــذا 
بالخلف من فضل اهلل تعالى.)6(

أن  إلى  يرشد  مما  معين  بشيء  االنفاق  يقيد  ولم 

الحث على اإلنفاق شامل لجميع أنواع الخير)٧(.

واإلنفاق قد يكون في المال، وفي غيره، وقد يكون 

كالزكاة او على من تجب على المنفق نفقته،  واجًبا 

كالصدقات، وأمر سبحانه وتعالى  ووقد يكون تطوًعا 

)3( اإلتحافات السنية باألحاديث القدسية/ ٤5.
صحيح  ومسلم،  له،  واللفظ  ي  البخار اإلمامان  أخرجه   )٤(
ن 

َ
أ حمسيُرِيُدوَن  تعالى:  قوله  باب  التوحيد/  كتاب  ي/  البخار

ِۚىجس حجسالَفۡتح : جمتجحتجحس  رقم الحديث )٧٤٩6( ٩/٢٤3،  لُواْ َكَلَٰم ٱللَّ ُيَبّدِ
صحيح مسلم/ كتاب الزكاة/ باب الحث على النفقة وتبشير 

المنفق بالخلف/ رقم الحديث )٩٩3( ٢/6٩0.
)5( سورة سبأ/ اآلية 36.

ي على صحيح مسلم ٧٩/٧ . )6( ينظر شرح النوو
ي ٤٩٩/٩. )٧( ينظر فتح البار
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باإلنفاق في المصالح الخيرية، مما أنعم اهلل به علي 

عبده  رزقــه  اهلل  مــن  كله  الــمــال  ألن  مــال؛  مــن  العبد 

لينفقه في منافع المسلمين إذا زاد عن كفايته، وكفاية 

غير  واألقــارب  األهــل،  على  واإلنفاق  نفقته،  تلزمه  من 

الالزمة نفقتهم أولى، وأفضل من النفقة على غيرهم، 

كين  والمسا الفقراء  على  المال  انفاق  األفضل  ومن 

اإلســـالم،  فــرائــض  مــن  دينهم  بشعائر  المتمسكين 

في  لهم  وأرغــب  كين،  المتمّسِ لغير  أردُع  ذلــك  ألن 

أعوضه  أي:  عليك«  »أنفق  وقوله:  بالدين،  التمسك 

كثر أضعافًا مضاعفة، قال  لك، وأعطيك خلفه، بل أ

يقيد  فلم  ُيْخِلُفُه«،  َفُهَو  َشْيٍء  ِمْن  ْنَفْقُتْم 
َ
أ »َوَما  تعالى: 

)١(». الخلف بمقدار

: الحج والعمرة
ً
ثالثا

مفتاحا  تكون  طاعة  على   � اهلل  رســول  حثنا 

والعمرة،  الحج  بين  لبركته فقال: »تابعوا  للرزق وسببا 

خبث  الكير  ينفي  كما  والذنوب،  الفقر  ينفيان  فإنهما 

الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب 

فإنهما  والعمرة،  الحج  بين  قاربوا  أي  الجنة«)٢(  دون 

اليد  غنى  بحصول  الظاهر  بنوعيه:  الفقر  يــالن  يــز

)١( اإلتحافات السنية باألحاديث القدسية/ ١06.
األرنـــؤوط:  شعيب  الشيخ  وقـــال  أحــمــد،  ــام  اإلمـ أحــرجــه   )٢(
»صحيح لغيره« ، وأحرجه اإلمام ابن خزيمة ، وقال د. محمد 
مصطفى األعظمي: »اسناده صحيح« ، مسند االمام احمد/ 
الحديث  ــم  رق عــنــه/  اهلل  ــي  رض مسعود  بــن  اهلل  عبد  مسند 
 / المناسك  كتاب  حزيمة/  ابن  صحيح   ،  ١85/6  )366٩(
باب األمر بالمتابعة بين الحج والعمرة، والبيان أن الفعل قد 
بعض  ادعى  كما  فعال  يفعل  الفعل  أن  ال  الفعل،  إلى  يضاف 

أهل الجهل/ رقم الحديث )٢5١٢( ٤/١30.

االعظم  الغنى  الن  القلب؛  غنى  بحصول   والباطن 

وال  الذنوب  يمحوان  انهما  كما  اهلل  بطاعة  الغنى  هو 

تقتصر بركتهما على تكفير الذنوب فقط بل ال بد من 

دخول الجنة)3( .

المطلب الثاني: العمل	 

سبب  ســلــوك  عــلــى   � اهلل  ــول  ــ رس يشجعنا 

الصالة  عليه  فيقول  العمل،  وهو  الــرزق  مفاتيح  من 

كل من  والسالم: »ما أكل أحد طعاما قط، خيرا من أن يأ

كل من  إن نبي اهلل داود عليه السالم، كان يأ عمل يده، و

عمل يده”)٤(.

من  ان  الشريف  الحديث  هذا  في  اهلل  رسول  بين 

من  كان  ما  هو  والطعام  الــرزق  تحصيل  طرق  افضل 

الخيرية  هذه  العمل  كتسب  وا بيده،  االنسان   عمل 

لما يأتي:

١- لما فيه من حصول النفع ووصوله للعامل ولمن 

يعيله)5(.

٢- والن فيه السالمة عن البطالة الكاسرة للنفس 

والعفة عن السؤال)6(.

عمل  من  االنسان  يحصله  الــذي  المال  والن   -3

يده حالل بال شبهة)٧(.

 ،  ١٧50/5 المصابيح  مشكاة  شرح  المفاتيح  مرقاة  ينظر   )3(
التيسير بشرح الجامع الصغير ٤٢٢/١.

ي/ كتاب البيوع/  ي، صحيح البخار )٤( أخرجه االمام البخار
باب كسب الرجل وعمله بيده/ رقم الحديث )٢0٧٢( 3/5٧ 

ي ١١/١٧8. )5( ينظر عمدة القار
)6( المصدر السابق.

ياض أحاديث البخاري ٤/ 3٧٤  )٧( ينظر الكوثر الجاري إلى ر
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 ٤- والن العمل سنة االنبياء)١(.

 5- وهو ينشط الجسم ويزيده صحة وقوة )٢(.

 6- والن المال الحاصل من كد العمل أغلى قيمة 

عند صاحبه والذ منفعة من الذي لم يتعب به )3(.

ثم ضرب رسول اهلل المثل على ذلك بنبي اهلل داود 

انه  اال  بحاجة،  يكن  فلم  ملكا  كان  ألنه  السالم  عليه 

كل من عمل يده وهو صنع الدروع الحديدية)٤(  كان يأ

كيفية  مبينا  العمل  على   � النبي  يشجع  و   

يد   كسب  الكسب،  “خير  فيقول:  فيه  البركة  حصول 

العامل إذا نصح”)5(.

واجتنب  إحــســان  و بــإتــقــان  عمله  انــجــز  اذا  اي 

مقدار  إلــى  ملتفت  غير  الصنعة  حق  ووفــى  الغش، 

األجر سواء قل او كثر فيحصل الخير والبركة في رزقه، 

وبنقيضه يحصل الشر والوبال)6(.

ثم يشجع رسول اهلل � على العمل بكل اصنافه 

مبينا ان العمل مهما قلت قيمته فهو افضل من ان 

)١( المصدر السابق.
)٢( ينظر االدب النبوي/ 3٢.

)3( ينظر المصدر السابق.
ي١8٧/١١ التيسير بشرح الجامع الصغير  )٤( ينظر عمدة القار

.٢٤3/٢
»اسناده  العراقي:  الحافظ  وقــال  احمد،  ــام  اإلم أخرجه   )5(
الشيخ شعيب  وقال  ثقات«  »ورجاله  الهيثمي:  وقال  حسن« 
األرنؤوط: »اسناده حسن« مسند االمام احمد مسند ابي هريرة 
المغني   ١36  -  ١٤-  )8٤١٢ الحديث  رقــم   – عنه  اهلل  رضــي 
، في تخريج ما في اإلحياء من  عن حمل األسفار في األسفار

األخبار 50٤ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٤- 6١.
)6( ينظر فيض القدير 635/3 .

ألن  بيده  نفسي  “والــذي  فقال:  الناس  االنسان  يسأل 

من  له  خير  ظهره  على  فيحتطب  حبله،  أحدكم  يأخذ 

أن يأتي رجال، فيسأله أعطاه أو منعه”)٧(.

ان يعمل اي عمل فإن لم يجد  االنسان  اي على 

عمال غير االحتطاب فعليه ان يتخذه حرفة، ومع ما 

فيه من امتهان االنسان نفسه، ومن المشقة فهو خير 

من المسألة.)8(.

المطلب الثالث: التوكل 	 

يرشدنا رسول اهلل عليه الصالة والسالم إلى التوكل 

أسباب  من  سببا  كونه  غيره؛  على  ال  تعالى  اهلل  على 

الرزق المهمة فيقول عليه الصالة والسالم: »لو أنكم 

 ، الطير يرزق  كما  لرزقكم  توكله،  حق  اهلل  على  تتوكلون 

تغدو خماصا وتروح بطانا«)9(.

وأنــه  اهلل،  على  التوكل  فــي  أصــل  الحديث  ــذا  وه

لتحصيل  اإلنسان  يسلكها  التي  األسباب  أعظم  من 

الرزق، وتحقيق التوكل ال ينافى األخذ باألسباب التي 

بها  وجرت  المقدرات،  بها  وتعالى  سبحانه  اهلل  قدر 

سنته فى خلقه، بل إن اهلل تعالى أمر باألخذ باألسباب 

هلل،  طاعة  بالجوارح  باألسباب  فالسعي  التوكل،  مع 

كتاب الزكاة  ي-  ي صحيح البخار )٧( اخرجه االمام البخار
- باب االستعفاف عن المسألة رقم الحديث ١٤٧0 – ٢-١٢3

ي 5١/٩ )8( ينظر عمدة القار
)٩( أخرجه االمام احمد وقال الشيخ شعيب األرنؤوط »اسناده 
ال نعرفه  الترمذي وقال حسن صحيح  ، واخرجه اإلمام  قوي« 
عمر  مسند  أحــمــد/  اإلمـــام  مسند  خرجه  الــوجــه  هــذا  مــن  اال 
 –  33٢/١ الحديث)٢05(  رقم  عنه/  اهلل  رضي  الخطاب  بن 
التوكل على اهلل رقم  الزهد/ باب في  كتاب  الترمذي /  سنن 

الحديث )٢3٤٤ – ٤ – ١5١(.
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والتوكل بالقلب عليه إيمان به.)١(

على  أثرهما  ظهر  والطاعة  اإليــمــان  اجتمع  ــإذا  ف

العبد في جميع مفاصل حياته، وحصلت البركة في 

رزقه، ألن التوكل ترجمان ذلك. 

والتوكل: هو إقبال على اهلل من كل الوجوه وثقة به

كل  وأن  اهلل،  إال  فاعل  ال  أن  يقينا  العباد  يعلم  بأن 

وحــده،  اهلل  من  ومنع  وعطاء  ورزق  خلق  من  موجود 

الوجه  على  الطلب  فــي  يسعون  أن  العباد  على  ثــم 

الطير  يرزق  كما  ليرزقهم  اهلل؛  على  متوكلين  الجميل 

البطون  ضــامــرة  أي  خماصا  تغدو  السماء  جــو  فــي 

أي  بطانا  النهار  آخــر  ترجع  أي  وتـــروح   ، الــجــوع   مــن 
ممتلئة شابعة.)٢(

برازق  ليس  الكسب  بأن  يتيقنوا  أن  العباد  وعلى 

التبطل  ليس  التوكل  وأن  تعالى،  اهلل  هو  الـــرازق  بل 

والتعطل بل ال بد معه العمل؛ ألن الطير ترزق بالسعي 

والــطــلــب، فليس فــي الــحــديــث مــا يـــدل عــلــى تــرك 

الكسب بل فيه ما يدل على طلب الرزق مع التوكل 

أن  يعلموا  و على اهلل في ذهابهم ومجيئهم وتصرفهم 

 ، كالطير الخير بيده فلم ينصرفوا إال غانمين سالمين 
لكن اعتمادهم على قوتهم وكسبهم ينافي التوكل.)3(

نبدأ  أن  يعلمنا  وســلــم  عليه  اهلل  صلى  والــنــبــي 

بالتوكل في السعي على الرزق من لحظة خروجنا من 

الرجل  البيت، يقول عليه الصالة والسالم: »إذا خرج 

من بيته، فقال: باسم اهلل، توكلت على اهلل، ال حول وال 

)١( ينظر تزكية النفوس/ ٩٢.
)٢( ينظر فيض القدير3٩6/5.

)3( ينظر تحفة األحوذي ٧/8.

قوة إال باهلل« قال: »يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت، 

لك  كيف   : آخــر شيطان  فيقول  الشياطين،  له  فتتنحى 

برجل قد هدي وكفي ووقي«)٤(.

المبارك،  وباسمه  بــاهلل،  استعان  إذا  العبد  فــإن 

يعينه في أموره الدينية والدنيوية،  سيهديه، ويرشده، و

يكون  إذا توكل علي اهلل وفوض أمره إليه، فسيكفيه و و

حسبه، ومن قال: »ال حول وال قوة إال باهلل« وقاه اهلل شر 
الشيطان، فال يسلط عليه وال يتمكن من إغوائه.)5(

المطلب الرابع: التقوى
واِهي«)6(  األواِمر واجتناُب الّنَ

ُ
التقوى: هي » امِتثال

يتقي  وان  به  اهلل  أمــره  ما  يفعل  ان  االنسان   وعلى 

ما نهاه عنه، فاألوامر والنواهي بهما يستطيع االنسان 

الحالل من  يميز  و بها  ُكِلَف  التي  االحكام  يعرف  ان 
الحرام.)٧(

الحالل  مــن  أشــيــاء  يتنّزه عــن  الــّتــقــّي  «الــمــؤمــن  و

وبين  بينه  العالقة  لتبقى  الحرام،  في  يقع  أن  مخافة 

)٤( أخرجه اإلمام أبو داود، وقال عنه الشيخ شعيب األرنؤوط: 
حديث   « وقال:  الترمذي  اإلمام  وأحرجه   ، بشواهده«  »حسن 
داود/  أبــي  سنن  الــوجــه«  هــذا  من  إال  نعرفه  ال  غريب،  حسن 
كتاب األدب/ باب ما يقول إذا خرج من بيته/ رقم الحديث 
)50٩5( ٤٢5/٧ ، سنن الترمذي كتاب الزكاة/ باب ما يقول إذا 

خرج من بيته/ رقم الحديث )3٤٢6( 365/5.
المسمى  المصابيح  مشكاة  على  الطيبي  شــرح  ينظر    )5( 
المفاتيح  مرقاة   ١٩05  /6 السنن(  حقائق  عن  )الكاشف  ب 

شرح مشكاة المصابيح ٤/١6٩5.
)6( المعين على تفهم األربعين/ ٢٤١.

ي ١١/١. )٧( ينظر أصول البزدو
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اهلل- عّز وجّل- ناصعة ال تشوبها شائبة«)١(.

قــولــه:  فــي  ــول اهلل �  مــا حــث عليه رسـ ــذا  وهـ

ل بين، والحرام بين، وبينهما مشبهات ال يعلمها  »الحال

لدينه  استبرأ  الشبهات  اتــقــى  فمن  الــنــاس،  مــن  كثير 

يــرعــى حول  كـــراع  الشبهات:  فــي  ــع  وق ومــن  وعــرضــه، 

إن لكل ملك حمى،  و أال  يواقعه،  أن  الحمى، يوشك 

إن في الجسد  أال إن حمى اهلل في أرضه محارمه، أال و

إذا فسدت  و كله،  الجسد  إذا صلحت صلح  مضغة: 

فسد الجسد كله، أال وهي القلب«)٢(.

الحديث  هذا  فهموا  عنهم  اهلل  رضوان  والصحابة 

في  يقعوا  ان  خشية  الحالل  من  كثيرا  فاجتنبوا  بدقة 

يصور لنا الصحابي الجليل ابو الدرداء رضي  الحرام و

الرزق  التماس  في  تقيا  االنسان  يكون  كيف  عنه  اهلل 

، فيقول: »تمام التقوى أن يتقي اهلل العبد  وباقي األمور

حتى يتقيه من مثقال ذرة وحتى يترك بعض ما يرى 

وبين  بينه  حجابا  حراما  يكون  أن  خشية  حــالل  أنــه 

الحرام«)3(.

ألن من لم يتق اهلل في اجتناب الشبهات ستفضي 

به الى الحرام، ومن تهاون في الشبهات فسيظلم قلبه 

 )٤(. يفقد النور فيقع في الحرام من حيث ال يشعر و

على  والسالم  الصالة  عليه  اهلل  رســول  شجع  لــذا 

السعادة  ان  وبين  الحالل  ــرزق  ال طلب  في  التقوى 

)١( نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم 8/3٤8٤
)٢( أخرجه االمام البخاري، صحيح البخاري/ كتاب اإليمان/ 

باب فضل من استبرأ لدينه/ رقم الحديث )5٢( ١/٢0.
)3( جامع العلوم والحكم/٧٤.

ية- البن دقيق العيد/ ٤٩. )٤( شرح االربعين النوو

الرزق،  طلب  في  بالعفة  بل  المال  جمع  بكثرة  ليس 

رأس  هــو  بالحالل  كــتــفــاء  واال الــحــرام  عــن  فالتعفف 

مال االنسان في الدنيا وهو مدار اللذة والسعادة، قال 

فيك  كن  إذا  »أربــع  والــســالم:  الصالة  اهلل عليه  رســول 

وصدق  األمــانــة،  أداء  الدنيا:  من  فاتك  ما  عليك  فما 

الحديث، وحسن الخليقة، وعفة طعمة«)5(.

تحققت  اذا  والسالم  الصالة  عليه  اهلل  رسول  بين 

كله  وأ الخليقة  وحسن  والصدق  األمانة  اإلنسان:  في 

إن  الدنيا  تفته  لم  ألنه  عليه  فالبأس  الحالل،  الــرزق 

حصلت له هذه الخصال.

والعفة في طعمة يراد بها: أن يتقي اإلنسان الرزق 

ال يزيد على الكفاية ولو من الحالل، وال  الحرام، وأن 
كل.)6( يكثر األ

ــه، وقــال  )5( أخــرجــه االمــامــان احــمــد، والــطــبــرانــي والــلــفــظ ل
»إسناده  احمد:  االمــام  اسناد  عن  األرنـــؤوط  شعيب  الشيخ 
له  يعرف  ال  الحضرمي  يزيد  بن  الحارث  النقطاعه،  ضعيف 
بواسطة«، لكن  ي عنه  يرو إنما   ، سماع من عبد اهلل بن عمرو
الحارث  »...عن  بينها:  الواسطة  الطبراني اخرجه بذكر  االمام 
« لذا حسنه  بن يزيد، عن ابن حجيرة، عن عبد اهلل بن عمرو
ابن  وفيه   ، الكبير في  والطبراني  أحمد،  »رواه  فقال:  الهيثمي 
لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح« مسند 
العاص رضي اهلل  االمام احمد/ مسند عبد اهلل بن عمرو بن 
ابن   / الكبير المعجم   ، عنه/ رقم الحديث )6٧06( ١١/٢33 
/ رقم الحديث )١٤١( 5٧/١3 ،  حجيرة، عن عبد اهلل بن عمرو

مجمع الزوائد ٤/١٤5.
المسمى  المصابيح  مشكاة  على  الطيبي  شــرح  ينظر   )6( 
المنير  السراج   ،  3306/١0 السنن(  حقائق  عن  ب)الكاشف 

شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير ١/١86.
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راحــة  لإلنسان  تحقق  الـــرزق  طلب  فــي  فالتقوى 

يفتح له أبواب الفرج  وسعادة ونورا يبعد عنه الهموم و

ُه 
َ
ل َيْجَعْل  اهلَل  ِق  َيّتَ »َوَمــْن  جالله:  جل  الحق  قال  كما 

 َيْحَتِسُب«)١(.
َ

َيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ال َمْخَرًجا َو

 المطلب الخامس: صلة الرحم	 

آخر  سببا  والسالم  الصالة  عليه  اهلل  رسول  يعلمنا 

فيقول  للعبد،  أبوابه  يفتح  و الــرزق  في  البركة  يحقق 

عليه الصالة والسالم: »من سره أن يبسط له في رزقه، 

أو ينسأ له في أثره، فليصل رحمه«)٢(.

أن  الــشــريــف  حديثه  فــي   � اهلل  رســـول  يبين 

ُيوَسع له في رزقه فعليه  المؤمن اذا سره أي فرحه أن 

رزقه  له  يكثر  و عليه  اهلل  يوسع  حينها  الرحم،  بصلة 
بالبركة والنمو والزيادة.)3(

السعة  والسالم  الصالة  عليه  اهلل  رســول  ربط  وقد 

تجلب  الصلة  ألن  ألرحــامــه؛  العبد  بصلة  ــرزق  ال في 

فتزداد  الكسب  على  فيعاونونه  ومودتهم  محبتهم 

ثروته، واما اذا لم يصل ارحامه فيظهروا عداوتهم التي 
تشغل وتستنفد وقته وتعطله عن ابتغاء الرزق.)٤(

)١( سورة الطالق/ اآلية ٢-3.
ي/  البخار صحيح  ومسلم،  ي  البخار اإلمامان  أخرجه   )٢(
كتاب البيوع/ باب من أحب البسط في الرزق/ رقم الحديث 
)٢06٧( 56/3 ، صحيح مسلم/ كتاب البر والصلة واآلداب/ 
 )٢55٧( الحديث  رقم  قطيعتها/  وتحريم  الرحم  صلة  باب 

.١٩8٢/٤
ي ١8١/١١ ، شرح السيوطي على صحيح  )3( ينظر عمدة القار
 ،  503/5 الحجاج«  بن  مسلم  صحيح  على  »الديباج  مسلم 

فيض القدير 33/6.
)٤( ينظر األدب النبوي/١١٤.

واما قوله عليه الصالة والسالم »ينسأ له في أجله« 

أي يبسط لإلنسان في عمره فُيمد أجله، بالبركة في 

جسم  قــوة  يمنح  و الخيرات،  لعمل  والتوفيق  العمر 

حافلة  حياته  فتكون  عزيمة  ومضاء  عقل  ورجاحة 

باألعمال الصالحة التي ينال منها في قصر عمره ما 
لم ينله غيره في طوله.)5(

الــمــطــلــب الـــــســـــادس: احــــتــــرام الــضــعــفــاء 	 

ومساعدتهم

يجوز  ال  أنــه  والــســالم  الصالة  عليه  اهلل  رســول  بين 

فاحترامهم  الضعفاء،  احترام  عدم  واألغنياء  لألقوياء 

واجــــب واالهـــتـــمـــام بــهــم ومــســاعــدتــهــم ســبــب من 

، وعــنــدمــا رأى  ــرزق والــنــصــر ــ األســبــاب الــتــي تـــدر ال

اهلل  رضــي  ــاص  وق أبــي  بــن  سعد  الجليل  الصحابي 

غناه  بسبب  »أي:  دونــه؛  من  على  فضال  له  أن  عنه، 

تنصرون  »هــل   :� النبي  له  فقال   ، مــالــه«)6(  وكثرِة 

وترزقون إال بضعفائكم«)٧(.

اهلل  يرحمكم  أظــهــركــم؛  بين  كونهم  »بسبب  أي 

، ويوسع عليكم في الرزق«)8(. فينزل عليكم النصر

الــعــاجــز  او  الــضــعــيــف  ســاعــد  إن  اإلنـــســـان  وألن 

وترزقون  تنصرون  »هــل  معنى  كــان  لــذا  لــه؛  فسيدعوا 

عبادة  ألن  إخالصهم؛  و بدعوتهم  أي  بضعفائكم:  إال 

ي ١8١/١١ ، األدب النبوي/ ١١5. )5( ينظر عمدة القار

)6( الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح 8/٤8٩.
كتاب  ي/  الــبــخــار صحيح  ي،  الــبــخــار ــام  اإلمـ أخــرجــه   )٧(
/ باب من استعان بالضعفاء والصالحين في  الجهاد والسير

الحرب/ رقم الحديث )٢8٩6( ٤/36.
)8( التنوير شرح الجامع الصغير ١١/٢0.
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التعلق  عــن  قلوبهم  لخلو  إخــالًصــا،  أشــد  الضعفاء 

.)١(» بالدنيا، وذلك من أعظم أسباب الرزق والنصر

شأن  مــن  والــســالم  الــصــالة  عليه  نبينا  يــرفــع  ثــم 

الضعفاء باحثا عنهم، وطالبا من أصحابه أن يدلونه 

تــرزقــون  فإنما  الــضــعــفــاء،  »ابــغــونــي  فــيــقــول:  عليهم، 

وتنصرون بضعفائكم«)٢(.

صاحب  أنا  يعني:  ضعفائكم؛  في  اطلبوني  أي: 

الضعفاء ورفيُقهم وجليسهم؛ ألن لهم فضاًل، فاحفظوا 

حقوقهم واجبروا قلوبهم، فإني معهم بالقلب وأحيانا 

كرمني،  كرَمهم فقد أ كنت معهم فَمن أ بالصورة، فإذا 

رزقا  أي:  بهم،  تــرزقــون  فإنما  آذانـــي،  فقد  ــم  آذاه ومــن 
إحسانهم.)3( حسيا أو معنويا ببركة وجودهم و

* * *

البشير  حديث  في  الصغير  الجامع  شرح  المنير  السراج   )١(
النذير ٤/388 .

األرنــؤوط:  شعيب  الشيخ  وقــال  داود،  أبــو  االمــام  أخرجه   )٢(
كتاب الجهاد/ باب في  »اسناده صحيح«، سنن أبي داود/ 
االنتصار برذل الخيل والضعفة/ رقم الحديث )٢5٩٤( ٤/٢36
مرقاة   ،  ٢٩6/5 المصابيح  شــرح  فــي  المفاتيح  ينظر   )3(

المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 8/3٢8٤.

المبحث الثاني

آداب الرزق

المطلب األول: الحمد والشكر 	 

أرشدنا رسولنا الكريم الى التأدب مع ربنا سبحانه 

كرين لنعمائه  وتعالى من خالل حمده بأن نكون شا

ــذي يــســوقــه الينا  ــرزق الـ ــ كــرمــنــا بــهــا ومــنــهــا ال الــتــي أ

بعد  الــرزق  على  وشكره  حمده  ذلك  ومن  سبحانه، 

الطعام والشراب فقال رسول اهلل �: »إن اهلل ليرضى 

يشرب  أو  عليها  فيحمده  كلة  األ كل  يأ أن  العبد  عن 
الشربة فيحمده عليها«)٤(

في  ــســالم  وال الــصــالة  عليه  اهلل  ــول  رسـ لنا  يبين 

العبد أي  أن اهلل يرضى عن  الشريف:  الحديث  هذا 

كلة أو يشرب الشربة  كل األ يثيبه ألجل أن يأ يرحمه و

فيحمده عليها.)5( 

ويدل الحديث على:

كل والشرب،   ١- استحباب حمد اهلل تعالى بعد األ

 وســنــة الــحــمــد تتحقق بـــأي لــفــظ اشــتــق مــن مــادة 
»ح م د«، وبما يدل على الثناء على اهلل.)6(

الــذكــر  كــتــاب  مــســلــم/  مــســلــم، صحيح  ــام  ــ اإلم أخــرجــه   )٤(
/ باب استحباب حمد اهلل تعالى  والدعاء والتوبة واالستغفار

كل والشرب/ رقم الحديث )٢٧3٤( ٤/٢0٩5. بعد األ
)5( ينظر فيض القدير ٢6٢/٢.

القدير  فيض   ،  5١/١٧ مسلم  على  ي  الــنــوو شــرح  ينظر   )6(
.٢6٢/٢
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يتعين  ، وشكره بالحمد، و  ٢- تنويه بمقام الشكر

فمن  َقل،  إن  و شيئا  اهلل  من  يحتقر  ال  أن  العبد  على 

ال يستوجب رضــاه  ربــمــا  حــمــد عــلــى خـــالف ذلـــك 

سبحانه وتعالى.

قوال  وباطنا  ظاهرا  االنسان  من  يكون  والحمد   -3  

ال  اهلل، وخالفه  األدب مع  وترك  وعمال، من غير غفلة 
ُيلتفت إليه وال ُيعول عليه.)١(

اإلنسان  على  أنــه  إلــى   � اهلل  رســول  ينبهنا  ثم 

أن يعتقد متأدبا مع اهلل أن الرزق من فضل اهلل ال من 

قوته، فقال: »من أكل طعاما، ثم قال: الحمد هلل الذي 

غفر  قوة،  وال  مني،  حول  غير  من  ورزقنيه  هذا،  أطعمني 

اهلل له ما تقدم من ذنبه«)٢(.

ما  أن  مــقــرًا  اهلل  يحمد  أن  اإلنــســان  أدب  مــن  أي 

رزق هو بمحض فضل اهلل من غير  حصل عليه من 

حيلة وال قّوة له فيه، وال دخل في ذلك لغيره سبحانه 

وتعالى، وسيجزيه اهلل مقابل ذلك غفران ما تقدم من 

ذنوبه.)3( 

المطلب الثاني: الدعاء واالستغفار 	 

ان  الــى  والــســالم  الصالة  اهلل عليه  رســول  ارشــدنــا 

تعالى  اهلل  مع  أدبا  الــرزق  طلب  في  بالدعاء  نتشبث 

)١( ينظر فيض القدير ٢6٢/٢.
شعيب  الشيخ  وقال  ماجه،  وابن  أحمد  اإلمامان  أخرجه   )٢(
االمــام  مسند  حــســن«،  »اســنــاده  إسناديهما:  عــن  ــؤوط  ــ األرن
احــمــد/ حــديــث مــعــاذ بــن أنـــس الــجــهــنــي/ رقـــم الحديث 
)١563٢( 3٩5/٢٤ ، سنن ابن ماجه/ ابواب االطعمة/ باب ما 
يقال إذا فرغ من الطعام/ رقم الحديث )3٢58( ٤/ ٤١٧- ٤١8 

ياض الصالحين 5/٢٢٢. )3( ينظر دليل الفالحين لطرق ر

لكي ال يظن االنسان انه حصل على رزقه بفضله بل 

بفضل اهلل وعونه؛ لذا قال رسول اهلل �: »يقول اهلل 

كلكم ضال إال من هديت فسلوني  تعالى: يا عبادي 

فسلوني  أغنيت  من  إال  فقير  وكلكم  أهدكم،  الهدى 

علم  فمن  عافيت،  مــن  إال  مذنب  وكلكم  أرزقــكــم، 

غفرت  فاستغفرني  المغفرة  على  قدرة  ذو  أني  منكم 

وميتكم  وحيكم  وآخركم  أولكم  أن  ولو  أبالي،  وال  له 

يابسكم اجتمعوا على أتقى قلب عبد من  ورطبكم و

عبادي ما زاد ذلك في ملكي جناح بعوضة، ولو أن 

يابسكم  و ورطبكم  وميتكم  وحيكم  وآخــركــم  أولكم 

اجتمعوا على أشقى قلب عبد من عبادي ما نقص 

ولو أن أولكم وآخركم  ذلك من ملكي جناح بعوضة، 

وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد 

واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته فأعطيت 

إال  ملكي  من  ذلك  نقص  ما  سأل  ما  منكم  سائل  كل 

إبرة ثم رفعها  بالبحر فغمس فيه  لو أن أحدكم مر  كما 

يد عطائي  إليه، ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أر

كالم إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول  كالم وعذابي 

له: كن فيكون«)٤(.

 ، ارزقكم«  »فسلوني  ذكر  دون  من  مسلم  األئمة:  أخرجه   )٤(
والترمذي واللفظ له وقال: »هذا حديث حسن«، وابن ماجه، 
وقال الشيخ شعيب األرنؤوط: »حديث صحيح، وهْدا إسناد 
ضعيف« ، صحيح مسلم/ كتاب البر والصلة واالداب/ باب 
تحريم الظلم/ رقم الحديث )٢5٧٧( ١٩٩٤/٤، سنن الترمذي 
كتاب/ باب/ )٢٤٩5( ٢38/٤ ، سنن ابن ماجه/ ابواب الزهد/ 

باب ذكر الذنوب/ رقم الحديث )٤٢5٧( 3٢5/5 – 3٢6
ى  ، عن النبي �، فيما رو ولفظ اإلمام مسلم: » عن أبي ذر
عن اهلل تبارك وتعالى أنه قال: »يا عبادي إني حرمت الظلم 
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يسألوا  أن  العباد  على  ان  الشريف  الحديث  بين 

اهلل بدعائهم ما شاؤوا، فلو ان بني آدم اجتمعوا وطلبوا 

ملكه  من  ينقص  ولم  ذلك  لهم  فسيحقق  حاجاتهم 

شيء سبحانه وتعالى.

والحديث فيه دالئل:

يطلبوا من اهلل ال من غيره،   ١- أن يتأدب العباد و

فال يغني أحٌد عن أحٍد شيئا من دون اهلل.

 ٢- التنبيه على فقر العباد، وعجزهم عن تحصيل 

على  وضرب  اهلل.  بتيسير  إال  المضار  ودفع  المنافع، 

وأن  تتناهى،  وال  تنحصر  ال  خــزائــنــه  ان  مثال   ذلــك 

يعطيه منها من أول الخلق، الى يوم القيامة  ما أعطاه و

عبادي  يا  تظالموا،  فال  محرما،  بينكم  وجعلته  نفسي،  على 
عبادي  يا  أهدكم،  فاستهدوني  هديته،  من  إال  ضال  كلكم 
يا  أطعمكم،  فاستطعموني  أطعمته،  مــن  إال  جــائــع،  كلكم 
كسكم،  أ فاستكسوني  كسوته،  من  إال   ، عــار كلكم  عبادي 
الذنوب  أغفر  وأنا   ، والنهار بالليل  تخطئون  إنكم  عبادي  يا 
تبلغوا  لن  إنكم  عبادي  يا  لكم،  أغفر  فاستغفروني  جميعا، 
ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي، فتنفعوني، يا عبادي لو أن 
رجل  قلب  أتقى  على  كانوا  وجنكم  إنسكم  و وآخركم  أولكم 
أن  لو  عبادي  يا  شيئا،  ملكي  في  ذلك  زاد  ما  منكم،  واحد 
رجل  قلب  أفجر  على  كانوا  وجنكم  إنسكم  و وآخركم  أولكم 
واحد، ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم 
فسألوني  واحــد  صعيد  في  قاموا  وجنكم  إنسكم  و وآخركم 
إال  عندي  مما  ذلك  نقص  ما  مسألته،  إنسان  كل  فأعطيت 
هي  إنما  عبادي  يا   ، البحر أدخــل  إذا  المخيط  ينقص  كما 
خيرا،  وجد  فمن  إياها،  أوفيكم  ثم  لكم،  أحصيها  أعمالكم 
قال  نفسه«  إال  يلومن  فال  ذلك،  غير  وجد  ومن  اهلل  فليحمد 
يس الخوالني، إذا حدث بهذا الحديث،  كان أبو إدر سعيد: 

جثا على ركبتيه«.

ال ينقص ذلك منها شيئا.

بالدعاء  اهلل  على  اإلقبال  على  الخلق  تنبيه   -3  
والمسألة؛ فهو ال يحتقر سائال ابدا حاشاه.)١(

تِبع باالستغفار فحرٌي 
ُ
 • ومما يالحظ أن الدعاء أ

فاستغفرني  أرزقــكــم،...  “فسلوني  بينهما  ُيجمع  أن 

غفرت له”

ان  لنا  والــســالم  الصالة  عليه  اهلل  رســول  يبين  ثم 

بقي  »إذا  فيقول:  الــرزق  ولطلب  للدعاء  وقت  أفضل 

ثلث الليل ينزل اهلل عز وجل إلى السماء الدنيا، فيقول: 

الــذي  ذا  مــن  لــه؟  فأستجيب  يــدعــونــي  الـــذي  ذا  مــن 

يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يسترزقني فأرزقه؟ من 

ينفجر  حتى  عنه؟  كشفه  فأ الضر  يستكشف  الذي  ذا 

الفجر«)٢(.

ودل الحديث على: 

وتفضيل  الليل،  صالة  في  والترغيب  الحث   -١  

احد  الصالة  ان  وسبق  ــه.  أول على  الليل  آخــر  صــالة 

اسباب الرزق فيكيف بها في هذا الوقت. 

الليل،  آخر  واالستغفار  الدعاء  في  الترغيب   -٢  

بالجنة،  الوقت  هــذا  في  المستغفرين  اهلل  وعــد  فقد 

بعدها،  ومــا   ٢88 األربــعــيــن/  تفهم  على  المعين  ينظر   )١(
حاشية السندي على سنن ابن ماجه كفاية الحاجة في شرح 

سنن ابن ماجه 56٤/٢.
)٢( أخرجه اإلمام أحمد، وقال الهيثمي: »رواه أحمد، ورجاله 
»حديث  األرنـــؤوط:  شعيب  الشيخ  وقــال  الصحيح«،  رجــال 
صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين«، مسند اإلمام أحمد/ 
مجمع   ،  ٤٧8/١٢  )٧50٩( عنه  اهلل  رضــي  هريرة  أبــي  مسند 

الزوائد ١5٤/١0.
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َِّذيَن  لِل َذٰلُِكۡمۖ  ّمِن  ِبخَۡيٖر  ُؤنَّبُِئُكم 
َ
أ ۞ قُۡل  حمس  فقال: 

نَۡهُٰر 
َ
ٱلۡأ َتۡحتَِها  ِمن  َتۡجرِي  ٰٞت  َجنَّ َرّبِِهۡم  ِعنَد  َقۡواْ  ٱتَّ

 ُ َوٱللَّ  ِۗ ّمَِن ٱللَّ َورِۡضَوٰٞن  َرةٞ  َطهَّ مُّ ۡزَوٰٞج 
َ
َوأ فِيَها  َخٰلِِديَن 

َنآ َءاَمنَّا فَٱۡغفِۡر  َِّذيَن َيُقولُوَن َربََّنآ إِنَّ بَِصيُرۢ بِٱلۡعَِبادِ ١٥ ٱل
ِٰدقِيَن  ٰبِِريَن َوٱلصَّ ارِ ١٦ ٱلصَّ لََنا ُذنُوَبَنا َوقَِنا َعَذاَب ٱلنَّ
ۡسَحارِ ١٧ىجس 

َ
بِٱلۡأ َوٱلُۡمۡسَتۡغفِرِيَن  َوٱلُۡمنفِقِيَن   َوٱلَۡقٰنِتِيَن 

حجسآل ِعۡمَران : جمتجحت - خمتجحتجحس .

في  واالستغفار  الــدعــاء  بين  للجمع  إشــارة  وهنا 

به  وصرح  الكريمة  اآلية  إليه  أشارت  كما  الوقت  هذا 

الحديث الشريف »من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ 

من ذا الذي يسترزقني فأرزقه«.

والفضل،  بالشرف  الــوقــت  هــذا  تخصيص   -3  

فطلب الرزق فيه حتما يكون مباركا.

لم  إن  و  ، يرد  ال  الليل مستجاب  آخر  الدعاء   -٤  

ألن  أو  الــدعــاء،  شــروط  فــي  خلل  لــوجــود  فإما  ُيجب 

الدعاء فيه شيء من اإلثم، أو قد تتأخر اإلجابة لوقت 
تكون فيه مصلحة العبد.)١(

ل	  المطلب الثالث: تحري الحال

أدب  اإلنسان  يراعي  أن  الى   � النبي  ارشدنا 

تحري الحالل في السعي لكسب الرزق فقال: »طلب 

ل واجب على كل مسلم«)٢(. الحال

طلب  اإلنــســان  على  أن  الشريف  الحديث  بين 

أبي داود  اإلمام  المورود شرح سنن  العذب  المنهل  ينظر   )١(
٢٤3/٧

)٢( أخرجه اإلمام الطبراني، وقال الهيثمي: »رواه الطبراني في 
إسناده حسن«، المعجم األوسط/ باب الميم/ من  األوسط، و

اسمه مسعود/ )86١0( ٢٧٢/8، مجمع الزوائد ٢٩١/١0

طلب  وفي  عامة،  أمره  في  الحرام  من  الحالل  معرفة 
الكسب الحالل »الرزق« خاصة.)3(

وبين عليه الصالة والسالم: أن طلب الحالل من 

واجب  تعالى،  اهلل  بإيجاب  واجب  أي  فريضة  الرزق 
طلبه بعد أداء الفرائض الخمس إذ هي أهم منه.)٤(

و طلب معرفة الحالل من الحرام والتمييز بينهما، 

تلزمه  مــن  بــمــؤونــة  للقيام  الــحــالل  الكسب  وطــلــب 

االبتعاد  في  يجتهد  أن  من  بد  ال  بل  يكفي؛  ال  مؤونته 

أنه  يظن  مما  يحترز  و بالحالل،  واالقتناع  الحرام  عن 
حرام ال مما يتيقن منه فقط.)5(

وعاقبة  خطورة  والسالم  الصالة  عليه  لنا  يبين  ثم 

الجنة  يدخل  ال  »إنــه  فيقول:  الحالل،  يتحرى  ال  من 
لحم نبت من سحت، النار أولى به«)6(

أولــيــا مع  ــوال  الــجــنــة أي دخــ ــاه: ال يــدخــل  ومــعــن

أو  عنه،  اهلل  َيعُف  لم  ما  للحرام  كله  أ بقدر  الناجين؛ 

يدخل  ال  أن  المراد  أو  العلية،  الجنة  منازل  يدخل  ال 

)3( ينظر التيسير بشرح الجامع الصغير٢/١١6
)٤( ينظر التنوير شرح الجامع الصغير ٧/١35

)5( ينظر فيض القدير٤/٢٧0
رجال  »رجاله  الهيثمي:  وقــال  أحمد،  اإلمــامــان  أخرجه   )6(
الصحيح«، وقال الشيخ شعيب األرنؤوط: » إسناده قوي على 
بن  اهلل  عبد  وهو  خثيم-  ابن  غير  ثقات  رجاله  مسلم،  شرط 
حديث  »هذا  وقال:  كم  والحا به«،  بأس  ال  فصدوق  عثمان- 
»صحيح«،  الذهبي:  وقــال  يخرجاه«  ولــم  اإلســنــاد،  صحيح 
اهلل  رضـــي  اهلل  عــبــد  بــن  جــابــر  مسند  أحــمــد/  ــام  اإلمــ مسند 
على  المستدرك   ،  33٢/٢٢  )١٤٤٤١( الحديث  رقــم  عنه/ 
الصحيحين/ كتاب الفتن والمالحم/ رقم الحديث )830٢( 

٤68/٤، تلخيص المستدرك ٤68/٤ ، مجمع الزوائد 5/٢٤٧
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الجنة أبدا إن اعتقد حل الحرام.)١(

فكل لحم أي جسد نبت من سحت، أي من مال 

ُيعذب بها.)٢(  كله و حرام فالنار في اآلخرة أولى به، أن تأ

كل مااًل ال يعرفه، ولم يتملكه، أو ال يحل  وكذلك من أ
)3(. كل أموال الناس بالباطل فهو من الكبائر له كآ

نسأل اهلل العفو والعافية 

المطلب الرابع: الثقة باهلل	 

بــاهلل في  الثقة  الــى أدب  ارشــدنــا رســول اهلل � 

باهلل  الظن  حسن  اإلنسان  يكون  وأن  الــرزق،  تحصيل 

فقال  شيء  منه  يفوته  وال  استحقاقه  عند  رزقه  يؤتيه 

لن  فإنه  الـــرزق،  تستبطؤوا  »ال  والــســالم:  الصالة  عليه 

يموت العبد حتى يبلغه آخر رزق هو له، فأجملوا في 
ل وترك الحرام«)٤( الطلب: أخذ الحال

أي ال تستبطئوا حصول الرزق؛ فلم يمت عبد من 

عباد اهلل حتى يبلغه أي يصل إليه آخر رزق هو له في 

الدنيا، فال تستعجلوا، واتقوا اهلل، وأجملوا في الطلب 
أي أخذ الحالل وترك الحرام.)5(

)١( ينظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 5/١8٩٩.
)٢( ينظر فيض القدير 5/١٧.

)3( ينظر التنوير شرح الجامع الصغير ١٧0/8 ، السراج المنير 
شرخ الجامع الصغير٤/١5.

)٤( أخرجه اإلمامان ابن حبان وقال الشيخ شعيب األرنؤوط: 
»هذا  وقــال:  كم  والحا مسلم«،  شرط  على  صحيح  إسناده   «
وقال  يخرجاه«،  ولـم  الشيخين  شرط  على  صحيح  حديث 

ي ومسلم«. الذهبي: »على شرط البخار
الصغير  الجامع  شرح  التنوير   ، القدير6/٤0١  فيض  ينظر   )5(

. ١0٩/١١

ينافي  ال  الطلب  أن  على  داللـــة  الــحــديــث  وفــي 

التوكل، فعلى العباد السعي والطلب ال القعود، واثقين 

إيابهم وتصرفهم ، يعلمون  باهلل، متوكلين في ذهابهم و

أن الخير بيد اهلل ومن عنده فلم ينصرفوا إال سالمين 

وكسبهم  قوتهم  على  يعتمدون  الذين  أما  غانمين، 
فهذا خالف التوكل.)6(

وأن  تعالى  اهلل  من  الــرزق  بــأن  يثق  الــذي  والعبد 

زكــاة  مــن  حقه  يــخــرج  و لــه،  سبب  والكسب  العمل 

وصدقة، وال يعصي اهلل تعالى ألجل كسب الرزق، فهو 
مؤمن مخلص.)٧(

الثقة  ــرزق تتطلب  الـ أمــر  ــاهلل فــي  ب وثــقــة اإلنــســان 

بأن  الطلب«  فــي  »وأجــمــلــوا  قــال  لــذا  لهم؛  بضمانه 

غير  بضمانه  تــكــونــوا  وال  الجميلة  بــالــطــرق  تطلبوه 

واثقين فيحمل أحدكم استبطاء الرزق على تحصيله 
بمعصية اهلل.)8(

ومن األدب في الرزق أن يثق العبد بأن رزقه ال بد أن 
يكون له وال يموت أحد إال بعد استيفاء رزقه وأجله.)٩(

َقُكْم ُثّمَ َرَزَقُكْم 
َ
ِذي َخل

َّ
قال الحق جل جالله: »اهلُل ال

ُثّمَ ُيِميُتُكْم ُثّمَ ُيْحِييُكْم«)١0(.

الكريم  رسوله  ومن  عاله  في  جل  اهلل  من  خطاب 

كما  عليه الصالة والسالم، فحواه: ان يا ايها االنسان “

)6( ينظر شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك 3٩٤/٤.
والمرسلين  األنبياء  الغافلين بأحاديث سيد  تنبيه  )٧( ينظر 

.٤5٧/
)8( ينظر التيسير بشرح الجامع الصغير3١٩/١.

)٩( ينظر شرح مسند أبي حنيفة/ ١٢3.
)١0( سورة الروم/ االية ٤0.
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ال تستطيع أن تزيد في خلقك وال في حياتك، كذلك 

في  نفسك  تتعب  فال  رزقــك  في  تزيد  أن  تستطيع  ال 

طلب الرزق”)١(.

من  اإلنــســان  أوجــد  وتعالى  سبحانه  اهلل  أن  وبما 

أفال  الممات  الى  برزقه  وتعاهد  تقويم  بأحسن  العدم 

يقينا. يستحق الثقة إيمانا و

المطلب الخامس: القناعة	 

يتهذب  أن  والسالم  الصالة  عليه  اهلل  رســول  أراد 

أم  مــع  حـــواره  خــالل  مــن  القناعة،  أدب  على  العبد 

النبي  زوج  حبيبة  أم  »قــالــت  يــوم  الطاهرة  المؤمنين 

وبأبي   ،� اهلل  رســول  بزوجي  أمتعني  اللهم   :�

 :� النبي  فقال  قــال:  معاوية  وبأخي  سفيان،  أبــي 

وأرزاق  معدودة،  وأيام  مضروبة،  آلجال  اهلل  سألت  »قد 

عن  شيئا  يؤخر  أو  حله،  قبل  شيئا  يعجل  لن  مقسومة، 

في  عــذاب  من  يعيذك  أن  اهلل  سألت  كنت  ولــو  حله، 

، كان خيرا وأفضل«)٢(. ، أو عذاب في القبر النار

حديثه  في  والسالم  الصالة  عليه  اهلل  رســول  بين 

تتغير  ال  مقدرة  واألرزاق  اآلجــال  أن  صريح  الشريف 
عما قدره اهلل تعالى فال تزداد وال تنقص.)3(

فعلى اإلنسان أن يقنع بأن الرزق مقدر مقسوم، وال 

بد من وصوله إلى العبد، لكن على العبد أن يسعى 

في طلبه على وجه مشروع معروف بأنه حالل، أما إذا 

)١( تفسير السلمي ٢/١٢6
/ باب  كتاب القدر )٢( أخرجه اإلمام مسلم، صحيح مسلم/ 
بيان أن اآلجال واألرزاق وغيرها ال تزيد وال تنقص عما سبق به 

/ رقم الحديث )٢663( ٤/٢050 القدر
ي على صحيح مسلم ١6/٢١3 )3(  ينظر شرح النوو

طلبه بوجه غير مشروع فهو حرام.)٤(

 ، ، مؤِمن َوكافرٍ َبّرٍ َوفاجرٍ َوالرزق مقسوم لكل انسان 

اهلِل  ى 
َ
َعل  

َّ
ِإال ْرِض 

َ ْ
األ ــٍة ِفي  َداّبَ ِمْن  »َوَما  كما قال تعالى: 

َواب وعجزِها 
َ

الــّد كثيرٍ من  رِْزُقَها«)5(، هذا مع َضعِف 

ْعي ِفي طلب الّرزِق، اال أن اهلل تكفل برزق كافة  عن الّسَ

 َتْحِمُل رِْزَقَها اهلُل 
َ

ٍة ال ْن ِمْن َداّبَ ّيِ
َ
خلقه، قال تعالى: »َوَكأ

ى اهلل.)٧(
َ
ا، فرْزُقُه َعل ُكْم«)6( فما دام العبُد حّيً ا ِإّيَ َيْرُزُقَها َو

بأدب  التحلي  كيفية   � اهلل  رســول  علمنا  ثم 

تنظروا  وال  منكم،  أسفل  من  إلى  »انظروا  فقال:  القناعة 

اهلل  نعمة  تــزدروا  ال  أن  أجــدر  فهو  فوقكم،  هو  من  إلــى 

عليكم«)8(.

إلى  الحديث  هــذا  في   � اهلل  رســول  فأرشدنا 

الواجب  الشكر  على  يعين  و القناعة  يــورث  طريق 

ــه في  إلــى مــن دون يــد للنعم، وهــو نظر اإلنــســان  الــُمــزِ

الدنيا ال لمن فوقه فيها؛ فذلك يدعو  أعراض الحياة 

احتقارها  ال  عليها،  والشكر  بالنعم  االعــتــراف  إلــى 

فيوجد  حاال  منه  األعلى  يوجد  فكما  بها،  واالستهانة 

فيدرك  األســقــام  ُمبتلى  إلــى  ينظر  والــعــاقــل  ــى،  األدنـ

الــخــلــقــة  فيبصر  أو مــشــوه  نــاقــص  ــــى  إل و الــعــافــيــة، 

إلى مبتلى الدنيا وجمع المال مهمال دينه  السالمة، و

المسمى  المصابيح  مشكاة  على  الطيبي  شــرح  ينظر   )٤( 
ب )الكاشف عن حقائق السنن( 333٧/١0.

)5( سورة هود/ اآلية 6.
)6( سورة العنكبوت/ اآلية 60.

)٧( جامع العلم والحكم٢/508.
إلى  انظروا  باب  والرقائق/  الزهد  كتاب  مسلم/  صحيح   )8(

من أسفل منك/ رقم الحديث )٢٩36( ٤/٢5٧5.
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إلى من ُبلي بالفقر  فيقنع بما آتاه اهلل وبسالمة دينه، و

يثمن سالمته منهما، وهكذا  ين المثقل و
َ

المدقع والّد

يوازن بين حاله وحال من دونه فيدرك تفضيله على 

فيشكره،  عليه  اهلل  نعم  يستعظم  و الخلق  من  كثير 

سعادة  فينال  بمعيشته  ويرضى  عبادته  في  يجّد  و

عاله  مــن  على  نظره  اقتصر  إذا  أمــا  ــرة،  واآلخــ الدنيا 

اهلل  شكر  في  والتقصير  النعم  وازدراء  الغم  فيصيبه 

والولوع بغاية الغايات من وسائل هذه الحياة وستنفد 
حياته دونها.)١(

المطلب السادس: عدم االسراف 	 

ُيحلي  جميل  أدب  الــى   � اهلل  رســول  يرشدنا 

وتصدقوا،  واشربوا،  »كلوا،  فيقول:  اإلنسان  شخصية 
والبسوا، غير مخيلة، وال سرف«)٢(

اإلسراف:  صرف الشيء زائدا على ما ينبغي.

الــمــخــيــلــة: بــفــتــح الــمــيــم الــكــبــر مـــن الــخــيــالء 

 )3 (. التكبر

)١( ينظر سبل السالم6١٤/٢ ، األدب النبوي/٢٢0 - ٢٢١.
ي:  )٢( أخرجه األئمة أحمد وابن ماجه والنسائي، وقال المنذر
بهم  يحتج  ثقات  عمر  إلى  ورواتــه  ماجه  وابــن  النسائي  »رواه 
اسنادي  عن  األرنـــؤوط  شعيب  الشيخ  وقــال  الصحيح«  في 
االمــام  مسند  حسن«،  »اســنــاده  ماجه:  وابــن  احمد  االمامين 
اهلل عنه/  العاص رضي  بن  بن عمرو  اهلل  احمد/ مسند عبد 
ــواب  اب مــاجــه/  ابــن  سنن   ،  ٢٩٤/١١  )66٩5( الحديث  رقــم 
مخيلة/  أو  سرف  أخطأك  ما  شئت  ما  البس  باب  اللباس/ 
رقم الحديث )3605( 600/٤ ، السنن الكبرى للنسائي/ كتاب 
 )٢35١( الحديث  رقم  الصدقة/  في  االختيال  باب  الزكاة/ 

6٢/3 ، الترغيب والترهيب 3/١0٢.
ي ٢١ - ٢٩٤. )3( عمدة القار

هذا الحديث جامع لفضائل تدبير اإلنسان نفسه، 

وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا واآلخرة، 

كل شيء يضر بالمعيشة فيؤدي إلى  فإن السرف في 

في  للجسد  تابعة  كانت  إذا  بالنفس  يضر  و اإلتــالف 

كثر األحوال، والمخيلة تضر بالنفس حيث يكسبها  أ

يضر باآلخرة حيث تكسب اإلثم، وبالدنيا  العجب، و

حيث تكسب المقت من الناس.)٤( 

كل  المأ في  اإلســراف  تحريم  على  الحديث  ودل 

والمشرب والملبس والتصدق.

أو  فعل  كل  في  الحد  مــجــاوزة  اإلســـراف  وحقيقة 

. والحديث مــأخــوذ من  قــول وهــو فــي اإلنــفــاق أشــهــر

تحريم  وفيه  تسرفوا«)5(،  وال  واشربوا  »وكلوا  تعالى:  قوله 

الخيالء والكبر)6( .

لــه أهل  كــان  إذا  الــمــال على مــا   واإلســــراف فــي 

محتاجون، أو ذو قرابة، وأما المخيلة فيمكن وجودها 

ياًء)٧(. في التصدق؛ ألن كثيًرا من الناس يفعله ر

والحق: أن اإلسراف في كل شيء خيرا كان أو غيره 

اإلنسان  على  ألن  الّتصدق  أو  كل  األ في  سواء  خطأ، 

وأوالده،  يه  أهله وذو اإلنفاق على نفسه وعلى  واجب 

حتى إنه إن لم يكن له أوالد، فاّدخار شيء من دخله 

وحتى  المستقبل،  حوائج  في  إلنفاقه  محمود،   أمــر 

ال يصبح عالة على اآلخرين، ولذا يحجر على الّسفيه 

المرام  بلوغ  شرح  التمام  البدر   ٢٩٤-  ٢١ ي  القار عمدة   )٤(
.١ - ١٩٢0

)5( سورة األعراف/ اآلية 3١.
)6( سبل السالم ٢ -6٢6 . 

ي٩ - 306. ياض أحاديث البخار ي إلى ر )٧( الكوثر الجار
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)١(. المبذر شرعا، ولو كان اإلنفاق في سبل الخير

وجاء توجيه القرآن الكريم والحديث الشريف إلى 

قاعدة أساسية في الّطب »عدم اإلسراف« من خالل 

من  والشرب  كل  األ وهي:  النافعة،  المباحات  تناول 

. غير إسراف وال تقتير

فـــاإلســـراف الــمــذمــوم هــو الـــذي يــتــجــاوز حــدود 

ألنه بخل وشّح،  والتقتير مذموم  واالعتدال،  الحاجة 

وعدم اإلسراف ال يعني الزهد بالمباحات.

فليس من الحكمة والخير تحريم الزينة والّطيبات 

وعلمهم  لعباده،  مــوادهــا  اهلل  خلق  التي  الـــرزق  مــن 

اهلل  لعباد  مخلوقة  مستحّقة  فهي  بها،  االنتفاع  كيفية 
من المؤمنين وغيرهم عدال من اهلل وفضال ونعمة.)٢(

كــل طبقة عرف  فــى  اإلنــفــاق  فــى  والــمــعــول عليه 

هم  لمن  مباراة  طاقته  تجاوز  فمن  فيها،  المعتدلين 

كــان مسرفا، وكــم جــّر اإلســراف إلى  أغنى منه وأقــدر 
خراب بيوت عامرة)3(

* * *

)١( التفسير المنير٧0/8.
)٢( التفسير الوسيط65١/١.
)3( تفسير المراغي8/١3٤.

المبحث الثالث

موانع الرزق

المطلب االول: التفريط بالعبادات  	 

: الصالة
ً
أوال

الــى  والـــســـالم  الــصــالة  عليه  اهلل  رســـول  يــرشــدنــا 

المحافظة على الصالة وكما أنها أحد أسباب الرزق 

فقد تكون أحد موانعه اذا فرط االنسان فيها. 

 ، العصر تفوته صالة  »الــذي  رســول اهلل �:  قال 

كأنما وتر أهله وماله«)٤(.

العصر  ــالة  صـ فــاتــتــه  مــن  أن  الــحــديــث  ومــعــنــى 

فكأنما   )5(، واضطرار نسيان  دون  من  عامدا  باختياره 

أهل  بال  ــردًا  ف أي  ــرًا  وت فبقي  سلب،  أو  نقص  أي   وتــر 

ذهاب  من  كحذره  فوتها  من  حــذرًا  فليكن  مــال،  وال 
أهله وماله.)6(

خذ أهله أو ماله وهو ينظر 
ُ
وقد قيل: إن الموتور من أ

إليهما، وال يتمكن من فعل شيء دفاعا او استردادا، 

صحيح  ومسلم،  له  واللفظ  ي  البخار االمــامــان  أخرجه   )٤(
 / ي/ كتاب مواقيت الصالة/ باب إثم من فاتته العصر البخار
الفتن  كتاب   / مسلم  صحيح   ،  ١١5/١  )55٢( الحديث  رقم 
/ رقم الحديث  وأشراط الساعة/ باب نزول الفتن كمواقع القطر

.٢( ٢٢١٢/٤886(
)5( ينظر شرح مسند أبي حنيفة/5١٤.

مسلم  على  ي  الــنــوو شــرح   ،  ١3١/١ السنن  معالم  ينظر   )6(
.١٢6 - ١٢5/5
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و شبه من فاتته الصالة بذلك؛ ألن ذلك أشد لغمه 
فاجتمع عليه غمان غم اإلثم وغم فقد الثواب.)١(

 ، ودل الحديث على وجوب تعظيم صالة العصر

ئكة  المال الجتماع  غيرها،  دون  بالخطاب  وقصدها 

المتعاقبين فيها، وأراد رسول اهلل عليه الصالة السالم 

أو  الشمس  باصفرار  فواتها  ال  الجماعة،  مــع  فواتها 

ئكة  المال الجماعة من حضور  يفوته مع  لما  مغيبها؛ 

الليل  ئــكــة  مــال اجــتــمــاع  مشهد  فــواتــه  فــصــار  فــيــهــا، 

، أعظم من ذهاب أهله وماله، أي كأنه  ئكة النهار ومال

البركة  أوجــب  الــذى  المشهد  يفوته هــذا  الــذى  قــال: 
للعصر كأنما وتر أهله وماله.)٢(

: الزكاة
ً
ثانيا

مهم  مانع  الى  والسالم  الصالة  عليه  النبي  نبهنا 

إعطائها  و الزكاة  إحراج  عدم  وهو  اال  الرزق  موانع  من 

والسالم: “...وال منع  لمستحقيها، فقال عليه الصالة 

قوم قط الزكاة إال حبس اهلل عنهم القطر...«)3(.

ي٢/30. )١( ينظر فتح البار
ي البن بطال٢/١٧5 )٢( شرح صحيح البخار

ورجاله   ، البزار »رواه  الهيثمي:  وقال   ، البزار اإلمام  أخرجه   )3(
ــال  ــة«، وق ــق ــو ث ــن مــحــمــد وهـ ــاء ب ــال الــصــحــيــح غــيــر رجــ رجــ
بن  بريدة  مسند   / البزار مسند  صحيح«،  »سند  البوصيري: 
 ،  333/١0  )٤٤63( الحديث  رقم  عنه/  اهلل  رضي  الحصيب 
مجمع الزوائد ٢6٩/٧ ، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد 

العشرة 5/3
العهد  قوم  نقض  ما   :� اهلل  رســول  »قــال  الحديث:  ونص 
إال سلط  القتل بينهم، وال ظهرت فاحشة في قوم قط  كان  إال 
اهلل عليهم الموت، وال منع قوم قط الزكاة إال حبس اهلل عنهم 

» القطر

عقوبة  السماء  مــن  القطر  إليهم  اهلل  ُيــنــزل  لــم  أي 

الحديث  وفي  مستحقيها)٤(،  عن  الزكاة  بمنعهم  لهم 

داللة »أن منع الزكاة من األسباب الموجبة لمنع قطر 

السماء«)5( .

الدنيا  فــي  عاجلة  عقوبة  القطر  منع  اهلل  وجعل 

لمانعي الزكاة ، ويوم القيامة تكوى بها أعضاؤهم؛ ألنه 

من  تخرج  للفقراء  رزقــًا  الزكاة  جعل  وتعالى  سبحانه 

أموال األغنياء، فحين منعوها، منعهم رزقه وهو المطر 
الذي ال رزق لهم سواه.)6(

المطلب الثاني: البخل

الرزق  موانع  أحد  تجنب  الى   � النبي  ينبهنا 

بالدعاء  صاحبه  ئكة  المال تتعهد  الذي  البخل  وهو 

فيقول: »ما من يوم يصبح العباد فيه، إال ملكان ينزالن، 

 : اآلخر اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول  فيقول أحدهما: 

اللهم أعط ممسكا تلفا«)٧(.

يتابعان  ملكين  أن  والــســالم  الــصــالة  عليه  بين 

العبد في ماله إنفاقا وبخال، فيدعو أحدهما للمنفق: 

ماله في  أنفق  اللهم أعط منفقا خلفا، أي أعط لمن 

)٤( ينظر فيض القدير5/٢٩٧
)5( نيل األوطار٤/5

)6( ينظر التنوير شرح الجامع الصغير٩/١١0 - ١١١
ي/  البخار صحيح  ومسلم،  ي  البخار اإلمامان  أخرجه   )٧(
ۡعَطٰى 

َ
أ َمۡن  ا  مَّ

َ
فَأ حمس  تعالى:  اهلل  قول  باب  باب  الزكاة/  كتاب 

لِۡلُيۡسَرٰى ٧  ُرهُۥ  فََسُنَيّسِ بِٱلۡحُۡسَنٰي ٦  َق  َوَصدَّ َوٱتََّقٰى ٥ 
ُرهُۥ  فََسُنَيّسِ بِٱلۡحُۡسَنٰي ٩  َب  َوَكذَّ َوٱۡسَتۡغَنٰي ٨  َبخَِل  َمۢن  ا  مَّ

َ
َوأ

لِۡلُعۡسَرٰى ١٠ىجس حجساللَّۡيل : جمت - مجتجحتجحس »اللهم أعط منفق مال خلفا«/ رقم 
كتاب الزكاة/ باب  الحديث)١٤٤٢( ١١5/٢ ، صحيح مسلم/ 

في المنفق والممسك/ رقم الحديث )١0١0( ٢/٧00.
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الخيرات، ماال عوضا عظيما عن ما أنفق، وهو العوض 

وقيل  اآلخــرة،  في  وبــدال  الدنيا  في  عوضا  أو  الصالح 

الملك  يقول  و والثواب  المال  ليتناول  الخلف  أبهم 

لم  للذي  أعــط  أي  تلفا،  ممسكا  أعــط  اللهم  اآلخــر 

ينفق في مرضاة المولى، لمن يمسك خيره عن غيره، 
كا وضياعا لماله حسا أو معنى.)١( هال

الطاعات  في  ماله  أنفق  لمن  بالخلف  والــدعــاء 

ومكارم األخالق وعلى االوالد والضيوف والصدقات، 

واإلمساك  سرفا،  يسمى  وال  يــذم  ال  وهــذا  ذلــك  ونحو 
المذموم هو االمساك عن هذا.)٢(

والذي يستحق الدعاء بتلف المال هو الممسك 

ــا الــمــمــســك عن  ــ ــنــفــقــات الـــواجـــبـــات، وأمـ ــن ال عـ

عليه  يغلب  أن  إال  الدعاء،  يستحق  فال  المندوبات 

البخل  صفة  يكون  ألنه  الدعاء  هذا  فيتناوله  البخل 

إال  كذلك  يكون  ما  وقل  عليه،  غلبت  قد  المذمومة 
ويبخل بكثير من الواجبات أو ال يطيب نفسا بها.)3(

فنزولهما  مستجاب  أنه  شك  ال  الملكين  ودعــاء 

مــرزوق،  دائمًا  المنفق  فإن  لذا  اهلل؛  بــإذن  ودعاؤهما 

ــا  »َوَم تــعــال:  قوله  مصداقه  وهــو  مــحــروم،  والممسك 
ْنَفْقُتْم ِمْن َشْيٍء َفُهَو ُيْخِلُفُه«)٤(.)5(

َ
أ

 ،  ١3١٩/٤ المصابيح  مشكاة  شرح  المفاتيح  مرقاة  ينظر   )١(
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٢83/6.

ي على مسلم٧/٩5. )٢( ينظر شرح النوو
)3( ينظر شرح السيوطي على مسلم3/8٢.

)٤( سورة سبأ/ اآلية 3٩.
ــــث  ــادي أحــ يــــــاض  ر إلـــــى  ي  ــار ــ ــجـ ــ الـ الـــكـــوثـــر  يـــنـــظـــر   )5(

ي3/٤3٩ . البخار

ثم ينبهنا رسول اهلل �، الى أن البخل إذا انتشر 

يتعداه  و االنسان  يــالزم  طبعا  صــار  أو  المجتمع  في 

األمــة  بــل  المجتمع  هــالك  سيكون  فهنا  غــيــره  الــى 

الظلم  فإن  الظلم،  »اتقوا  والسالم:  الصالة  عليه  فقال 

ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من 

كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا 

محارمهم«)6(.

عــبــر الــحــديــث بــالــشــح ألنـــه أبــلــغ فــي الــمــنــع من 

البخل.

وقيل: هو البخل مع الحرص لكنز المال وادخاره، 

كمن  الرجل بما في يد غيره  ومن معاني الشح بخل 

فيذهب  تتصدق  ال  لــه:  فقال  يتصدق  إنسانًا  رأى 

مالك وتصير فقيرًا، أحرص على حفظ مالك ينفعك.

وقيل: الشح الحرص على ما ليس عنده والبخل 
بما عنده.)٧(

وهو مذموم ألنه يتسبب بهالك اإلنسان والمجتمع، 

بقوله:  والــســالم  الــصــالة  عليه  اهلل  رســـول  اخــبــر  كما 

كما فسره  كا دنيويا  كان قبلكم« هال »فإنه أهلك من 

دماءهم  سفكوا  أن  على  »حملهم  بقوله  الحديث 

هو  ذلك  على  حملهم  والذي  محارمهم«،  واستحلوا 

شحهم من خالل حرصهم على حفظ المال وجمعه 

ــأرادوا  وازديــــاده وصيانته عــن ذهــابــه فــي االنــفــاق، فـ

حماية مالهم بسلب مال الغير وضمه معه صيانة له، 

إال بالحرب، والغضبية المفضية  الغير ال يدرك  ومال 

)6( أخرجه اإلمام مسلم/ صحيح مسلم/ كتاب البر والصلة 
واآلداب/ باب تحريم الظلم/ رقم الحديث )٢5٧8( ٤/١٩٩6

)٧( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح6/٢8٩.
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الهالك  به  يــراد  وقد  المحارم،  واستحالل  القتل  إلى 

ي، وسببه ما اقترفوه من ارتكاب هذه المظالم،  األخرو

والظاهر حمله على األمرين.)١( 

واآلخرة  الدنيا  الهالك في  الى  الشح يؤدي  أن  أي 

سلمنا اهلل وسلم مجتمعاتنا منه.

المطلب الثالث: االحتكار	 

موانع  أحد  اجتناب  الى   � اهلل  رســول  يرشدنا 

الرزق قائال: »من احتكر فهو خاطئ«)٢(.

والخاطئ: هو العاصي اآلثم .

والحديث صريح في تحريم االحتكار في األقوات 

الى  يــدخــره  و الرخص  وقــت  في  الطعام  يشتري  بــأن 

اليه،  وقت الغالء فيبيعه بثمن مرتفع لحاجة الناس 

وأما غير األقوات فال يحرم االحتكار فيه بكل حال.

عن  الــضــرر  دفــع  االحــتــكــار  تحريم  فــي  والحكمة 
عامة الناس.)3(

ــالم أن  ــسـ ويــبــيــن رســــول اهلل عــلــيــه الـــصـــالة والـ

المحتكر يعاقب بمرض ُيذِهب ماله و بإفالس يمنع 

رزقه فيقول: »من احتكر على المسلمين طعاما، ضربه 

اهلل بالجذام واإلفالس«)٤( 

)١( سبل السالم ٢/658.
المساقاة/  كتاب  مسلم/  صحيح  مسلم،  اإلمام  أخرجه   )٢(
 )١605( الحديث  رقــم  األقـــوات/  فــي  االحتكار  تحريم  بــاب 

.١٢٢٧/3
ي على مسلم ١١/٤3. )3( ينظر شرح النوو

إسناد  »هــذا  البوصيري:  وقــال  ماجه،  ابن  اإلمــام  أخرجه   )٤(
صحيح رجاله موثقون أبو يحيى المكي وشيخه فروخ ذكرهما 
ابن حبان في الثقات والهيثم بن رافع وثقه ابن معين وأبو داود 
وأبو بكر الحنفي واسمه عبد الكبير بن عبد المجيد احتج 

به  الــذي  طعامهم  المسلمين  على  احتكر  فمن 

وألــزمــه  ألصقه  أي:  اهلل  ضــربــه  الــنــاس،  معيشة  قـــوام 

وعذبه بالجذام وهو مرض تشقق الجلد وتقطع اللحم 

مضرة  أدنى  أراد  من  إن  و بماله،  واإلفــالس  وتساقطه، 

للمسلمين ابتاله اهلل - تعالى - في ماله ونفسه، ومن 
أراد نفعهم أصابه اهلل في نفسه وماله خيرا.)5(

؛  للمحتكر عقوبتان  واإلفــالس  الجذام  وخصص 

ماله  ونمو  بدنه  صالح  باالحتكار  أراد  المحتكر  ألن 

فجزاه اهلل فسادا في جسده بأعظم األدواء، وفسادا في 
ماله باإلتالف.)6(

المطلب الرابع: الحلف الكاذب	 

الحلف  خــطــورة  أمـــر  إلـــى   � اهلل  ــول  رسـ ينبه 

فيقول:  البركة،  يمحق  و الــرزق  يمنع  الــذي  الكاذب 

»الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة«)٧(.

به الشيخان وشيخ ابن ماجة يحيى بن حكيم وثقه أبو داود 
إسناده  : »رواه بن ماجه و والنسائي وغيرهما«، وقال ابن حجر
وقال  بإسناد حسن«،  ابن ماجه  »رواه  الزرقاني:  وقال  حسن«، 
حسن  فقد  ذلك  ومع  ضعيف...  »إسناده  ــؤوط:  األرن شعيب 
وصحح   ،... حجر وابن   ... كثير ابن  الحافظان  الحديث  هذا 
إسناده البوصيري«، سنن ابن ماجه/ أبواب التجارات/ باب 
مصباح   ،  ٢83/3  )٢١55( الحديث  رقم  والجلب/  الحكرة 
ي١٤8/٤ ، شرح  الزجاجة في زوائد ابن ماجه١١/3 ، فتح البار

الزرقاني على موطأ اإلمام مالك 3/٤٩٩.
)5( ينظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 5/١٩5٢.

الصغير  الجامع  التنوير شرح  القدير 35/6،  ينظر فيض   )6(
.٤5/١0

ي/  البخار صحيح  ومسلم،  ي  البخار اإلمامان  أخرجه   )٧(
كتاب البيوع/ باب »يمحق اهلل الربا ويربي الصدقات واهلل ال 
يحب كل كفار أثيم«/ رقم الحديث )٢08٧( 60/3 ، صحيح 



ة النبوية )أسبابه - آدابه - موانعه( الرزق في السّنَ

ياد ناطق يحيى |     153  أ. م. د. ز

منه  الــكــاذب  أو  كــثــاره  إ أي  »الحلف«  أن  فبين 

ظن  في  لرواجها  وسبب  مظنة  أي  للسلعة«  »منفقة 

الــحــالــف، »مــمــحــقــة لــلــبــركــة« أي: ســبــب لــذهــاب 

ماله،  في  الحالف  يلحق  بتلف  إما  المكسوب   بركة 

أو  العاجل،  في  إليه  نفعه  يعود  ما  غير  في  بإنفاقه  أو 

ثوابه في اآلجل، أو يبقي عنده لكنه يحرم من االنتفاع 
منه، أو يرثه من ال يحمده.)١(

وفي الحديث داللة على »النهي عن كثرة الحلف 

ــن غــيــر حــاجــة مــكــروه،  ــإن الــحــلــف م ــي الــبــيــع؛ فـ ف

يج السلعة، وربما اغتر المشتري  ينضم إليه هنا ترو و

باليمين«)٢(.

صرح  كما  »الكاذبة«  الفاِجرة  الَيمين  هنا  والمراد 

 
َ

أيــًضــا، فــأّن ــيــاق  الــّسِ  عليه 
َّ

بــه فــي روايـــة أخــرى ودل

إْن كان  ، و
ً

ب المال بالمعصية ُمذِهٌب للبركة ماال
َ
طل

َمن 
َ

الّث في  َتزيد  اليميَن   
َ

أّن ن  فبّيَ  ،
ً

حــاال له   
ً

ال محّصِ
وَتمحق البركة منه، والبركة زائدٌة على العدد.)3(

سلعته،  بــه  يــنــا  مــز الــكــاذب  بالحلف  بـــاع  ومـــن 

عطي فيهما ما لم ُيعَط، وَغَر بذلك أخاه 
ُ
وحلف أنه أ

فيصبه المحق في الدنيا واآلخرة، ممحقة فى الدنيا 

حتى  عليه  الجوائح  تتسلط  أو  رزقه،  من  البركة  ترفع 

يمحق، وفي اآلخرة تمحق حسناته«)٤(.

كتاب المساقاة/ باب النهي عن الحلف في البيع/  مسلم/ 
رقم الحديث )١606( ١٢٢8/3.

)١( ينظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 5/١٩0٩.
ي على مسلم ٤٤/١١ – ٤5 . )٢( شرح النوو

)3( ينظر الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح ٧/٢8.
كمال المعلم بفوائد مسلم 5/3١١. )٤( ينظر ا

يسعد  و الــنــاس  يغر  الـــذي  الــكــاذب  فالحالف 

بكثر بيعه، فسيعاقب بمصيبة في جسمه أو ماله أو 

ولده تذهب بوافر ثرائه، أو جائحة تذهب بما جمع 

واقتنى.

المؤمن في تجارته أن يكون صادقا  فواجب على 

بالربح  مقتنعا  والغش،  الخيانة  عن  مبتعدا  أمينا، 

من  كثير  ربــح  عن  متورعا  طيب،  حــالل  من  القليل 

كثير البركة مأمون  حرام خبيث؛ ألن الحالل الطيب 

من  يذهبه  عما  بمنجاة  الغوائل  عنه  بعيدة  الفائدة، 

النوائب.

فتقل  الفادحات  الــنــازالت  فتأخذه  الــحــرام:  أمــا   

صحة  فــي  القليل  ــال  ــم وال يـــادتـــه،  ز وتــمــحــق  بــركــتــه 

وطمأنينة وراحة بال، خير من الغنى الكثير في مرض 
، ووساوس وهموم.)5( واضطراب فكر

المطلب الخامس: أكل الربا 	 

كل الربا  يحذر رسول اهلل عليه الصالة والسالم من أ

إن  يقلله، فيقول: »الربا و مبينا أنه سبب يمنع الرزق و

«)6( بين رسول اهلل عليه  َقِلّ ، فإن عاقبَته تصير إلى  َكَثَر

مال  أن  الشريف  الحديث  هذا  في  والسالم  الصالة 

)5( ينظر األدب النبوي/ ٢5٩ وما بعدها
األرنــؤوط:  شعيب  الشيخ  وقــال  أحمد  اإلمــامــان  أخرجه   )6(
صحيح  حديث  »هــذا  ــال:  وق كم  والحا صحيح«،  »حديث 

اإلسناد ولم يخرجاه«.
عبد  مسند  احمد/  اإلمام  مسند   ، »صحيح«  الذهبي:  وقال 
اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه/ رقم الحديث )3٧5٤( 6/٢٩٧، 
حديث  وأما  البيوع/  كتاب  الصحيحين/  على  المستدرك 
أبي هريرة/ رقم الحديث )٢٢6٢( ٤3/٢، تلخيص المستدرك 

.٤3/٢
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كثر فإن عاقبته أي آجلته وحقيقته تصير  الربا مهما 
أي ترجع وتؤول إلى ُقٍلّ أي فقر وذل.)١(

المال عاجال لكنه  يادة في  ز الربا  كان ظاهر  إن  و

ما  خالل  من  آجال  والمحق  والنقص  القلة  إلى  يؤول 

التي  والمهالك  والمغارم  الباليا  من  المرابي  يصيب 

تجتاح ما جمعه من مال فيكون هباًء منثورًا)٢(.

َبــا«)3(  الــّرِ اهلُل  »َيْمَحُق  تعالى:  »قوله  مصداق  وهــذا 

أي: ُيذِهبه، إما أن يذهَب بالكليِة من يِد صاحبه، أو 

يحرمه بركَة ماله فال ينتفُع به، بل يعذبه به في الدنيا، 

يعاقبه عليه في اآلخرة«)٤(. و

ولما في الربا من خطورة على اإلنسان ارشد رسول 

من  كونها  اجتنابها  الــى  والــســالم  الــصــالة  عليه  اهلل 

يا  قالوا:  الموبقات،  السبع  »اجتنبوا  فقال:  الموبقات، 

، وقتل  رسول اهلل، وما هن؟ قال: الشرك باهلل، والسحر

كل مال  النفس التي حرم اهلل إال بالحق، وأكل الربا، وأ

المحصنات  وقــذف  الــزحــف،  يــوم  والتولي  اليتيم، 

المؤمنات الغافالت«)5(.

لإلنسان،  ظلم  ــه  ألن الــمــوبــقــات  مــن  الــربــا  وجــعــل 

وموِجٌب  ورسوله.  هلل  ومحاربة  بالباطل،  لماله  كل  وأ

)١( ينظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح١٩٢5/5.
الصغير  الجامع  شرح  التنوير   ، القدير٤/50  فيض  ينظر   )٢(

.٢٩١/6
)3( سورة البقرة/ اآلية ٢٧6.

كــشــف خــبــايــا صحيح  فـــي  ي  الــــــدرار الــمــعــانــي  ــر  كــوث  )٤(
ي١٢ /٢50. البخار

الحدود/  كتاب  ي/  البخار صحيح  ي،  البخار أخرجه   )5(
باب رمي المحصنات/ رقم الحديث )685٧( ١٧5/8.

اإلعسار  فرصة  ينتهز  المرابي  ألن  ؛  النار في  للخلود 

الصدقة  الذي يوجب عليه  اليد  . وخلو  الفقر وشدة 

بإثقال  يقوم  بالتصدق  المحتاج  يساعد  ان  وبــدل 

ظهره بالربا حتى لم يبَق في يده ولو اليسير من المال 

الذي يتكئ عليه في الحياة، لذا جعل ثواب الصدقة 

ُيْرِبي  َو الّرِبا  اهلُل  »َيْمَحُق  الممحوق  الربا  مقابل  النماء 

ــَدقــاِت« مــن أجــل هــذا كله عــده الــرســول �   الــّصَ
من الموبقات.)6(

المطلب السادس: نقص المكيال والميزان	 

أمر  الــى  والــســالم  الــصــالة  عليه  اهلل  ــول  رس ينبهنا 

مهم ذي تأثير على الرزق، وهو عدم الوزن الصحيح 

والميزان  المكيال  نقصوا  فيقول«...وال  الوافي  والكيل 

السلطان  وجـــور  الــمــؤنــة،  وشـــدة  بالسنين،  ــذوا  أخـ إال 

عليهم...«)٧(.

)6( ينظر األدب النبوي/٩0
)٧( أخرجه األئمة البزار واللفظ له، وقال الهيثمي: »رواه البزار 
ــؤوط:  ــال شعيب األرنـ ورجــالــه ثــقــات«، وأخــرجــه ابــن ماجه وق
وقال  الطبراني  وأخرجه  ضعيف«،  إسناد  وهــذا  لغيره  »حسن 
المنذري: »رواه الطبراني في الكبير وسنده قريب من الحسن«، 
/ مسند ابن عباس رضي اهلل عنه/ رقم الحديث  »، مسند البزار
قوله:  باب  الفتن/  ابــواب  ابن ماجه/  ، سنن   3١5/١٢ )6١٧5(
 )٤0١٩( الحديث  رقم  أنفسكم«/  عليكم  آمنوا  الذين  أيها  »يا 
/ طاووس عن ابن عباس/ رقم الحديث  ١50/5، المعجم الكبير

)١0٩6٢( ٤5/١١، الترغيب والترهيب ١/3١0.
كنا مع ابن عمر  ونص الحديث عن عطاء بن أبي رباح، قال: 
فقال:  شيء،  عن  فسأله  البصرة،  أهل  من  فتى  فجاءه  بمنى، 
عاشر   � اهلل  رســول  عند  كنت  قــال:  ذلــك،  عن  سأخبرك 
وعثمان،   ، وعمر  ، بكر أبو   :� اهلل  رســول  مسجد  في  عشرة 
الخدري،  سعيد  وأبــو  وحذيفة،  ومعاذ،  مسعود،  وابــن  وعلي، 
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الــشــريــف ان مــن ينقص  الــحــديــث  لــنــا  يــوضــح 

يطفف الميزان يعاقب بالسنين أي المجاعة  الكيل و

والقحط.)١( 

الصحابي  بينه  كما  الـــرزق  منع  ذلــك  آثــار  ومــن 

الجليل عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنه بقوله: »وال 

نقص قوم المكيال والميزان إال قطع عنهم الرزق«)٢(.

والميزان  المكيال  »أن نقص  الحديث على  ودل 

سبب للجدب وشدة المؤنة وجور السالطين«)3(.

ورجل آخر سماه، وأنا، فجاء فتى من األنصار فسلم على رسول 
اهلل �، ثم جلس فقال: يا رسول اهلل، أي المؤمنين أفضل؟ 
كثرهم  كيس؟ قال: أ قال: أحسنهم خلقا، قال: فأي المؤمنين أ
للموت ذكرا، وأحسنهم له استعدادا قبل أن ينزل بهم، أو قال: 
كياس، ثم سكت الفتى، وأقبل علينا النبي �،  به، أولئك األ
الطاعون  فيهم  ظهر  إال  قط  قــوم  في  الفاحشة  تظهر  لم  فقال: 
واألوجاع التي لم تكن مضت في أسالفهم، وال نقصوا المكيال 
السلطان  وجــور  المؤنة،  وشــدة  بالسنين،  أخــذوا  إال  والميزان 
عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إال منعوا القطر من السماء، ولوال 
البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد اهلل وعهد رسوله إال سلط 
إذا لم  كان في أيديهم، و اهلل عليهم عدوهم، وأخذوا بعض ما 
يحكم أئمتهم بكتاب اهلل جعل اهلل بأسهم بينهم، قال: ثم أمر 
فأصبح  عليها،  أمره  لسرية  يتجهز  أن  عوف  بن  الرحمن  عبد 
كرابيس سوداء، فدعاه النبي � فنقضها،  قد اعتم بعمامة 
فعممه، وأرسل من خلفه أربع أصابع، ثم قال: هكذا يابن عوف 
فاعتم، فإنه أعرب وأحسن، ثم أمر النبي � بالال أن يدفع إليه 
اللواء، فحمد اهلل، ثم قال: اغزوا جميعا في سبيل اهلل، فقاتلوا من 
كفر باهلل، ال تغلوا، وال تغدروا، وال تمثلوا وال تقتلوا وليدا، فهذا عهد 

رسول اهلل � وسنته فيكم.
)١(  ينظر التيسير بشرح الجامع الصغير5١٩/١.

)٢( االستذكار5/٩٤.

)3( نيل األوطار٤/5.

بذلك  »أراد  الرزق  لكسب  مشروع  غير  طريق  ألنه 

عليهم  اهلل  فقطع  طريقه،  بغير  المال  أو  ــرزق  ال كثرة 

الرزق من غيره«)٤(.

والميزان  المكيال  نقص  على  مقتصر  غير  واألمر 

 ، بالمتر يقاس  وما  كالذراع  معناهما  في  وما  بل  فقط 

والخديعة  الغش  طريقه  كــان  ومــا  بالعدد،  يباع  ومــا 

في  الذي  الرزق  بركة  أو  الحالل  الرزق  بمنع  يتسبب 
أيديهم.)5(

البركة  محق  على  المطففين  عقاب  يتوقف  ولم 

من رزقهم في الدنيا فقط بل أعد اهلل لهم العذاب في 

َِّذيَن  ٱل لِّۡلُمَطّفِفِيَن ١  اآلخرة أيضا فقال تعالى: حمسَوۡيٞل 

و وَّ 
َ
اِس يَۡسَتۡوفُوَن ٢ َوِإَذا َكالُوُهۡم أ إَِذا ٱۡكَتالُواْ عَلَى ٱلنَّ

َزنُوُهۡم ُيۡخِسُروَن ٣ىجس حجسالُمَطّفِفِين : جحت - محتجحس.  
ْيٌل أي: خسارة وهالك للمطففين الذين  ومعنى َو

يبخسون حقوق الناس في الكيل والوزن، إما باالزدياد 

قضاهم،  إن  بالنقصان  إمــا  و الناس،  من  اقتضى  إن 

من  وا 
ُ
ْكتال ا ِإَذا  ألنهم  والهالك؛  بالخسارة  اهلل  فوعدهم 

ِإذا  َو بالوافي،  حقهم  يأخذون  أي  َيْسَتْوُفوَن  الناس 
ْو َوَزُنوُهْم ُيْخِسُروَن أي ينقصون.)6(

َ
كالوا للناس أ

كل ألموال  كبيرة؛ ألنه أ ونقص الكيل والميزان يعد 

أفادت  كما  عليه  الوعيد  اشتد  لذا  بالباطل،  الناس 

إن  اآليات الكريمات والحديث الشريف، والمطفف و

كان ال يأخذ إال الشيء الطفيف القليل اال أن ذلك نوع 

فعوقب   ، المروءة  عدم  من  ينبع  والخيانة  السرقة  من 

أ مالك6/١٧١. )٤( المساِلك في شرح ُمَوّطَ
)5( ينظرمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح3366/8.

)6( ينظر األساس في التفسير6٤٢٢/١١.
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بالويل الذي هو شدة العذاب، أو الوادي في جهنم، 

شدة  مــن  لــذابــت  الدنيا  جبال  فيه  سيرت  لــو  ــذي  ال

حره.)١( ثم إن اهلل يبسط الرزق لمن يشاء فعلى اإلنسان 

أن ال يضطرب في سعيه للرزق وأن يستعين واثقا متوكال 

متيقنا بمن بيده البسط أن يوسع عليه الرزق، ويوفي 

وفــى بكيله  إن  مــوزون وكيله مكيل،  وزنــه  فــإن  الكيل 
نقَص ُينقُص عليه.)٢(

َ
إن أ للناس يوفى له و

* * *

)١( ينظر الزواجر عن اقتراف الكبائر80٤/١.
)٢( ينظر تفسير السلمي38٧/١.

الخاتمة

المصطفى  سنة  فــي  البحثية  الــقــراءة  هــذه  بعد 

صلوات ربي وسالمه عليه فيما يخص الرزق يمكن 

الخلوص الى النتائج والوصايا اآلتية:

النتائج:	 

إال  ــرزق  الـ أبـــواب  يطرق  أن  لإلنسان  يمكن  ال   -١

يعمل متوكال  بأسبابه فيؤدي عبادته بصورة سليمة و

محترما  رحــمــه  ــال  واصـ بــالــتــقــوى  متحليًا  اهلل  عــلــى 

ومساعدا إخوانه الضعفاء.

٢- ال يكتمل طرق أبواب الرزق إال بتحلي اإلنسان 

الدعاء،  مع  وشكره  اهلل  حمد  على  فيواظب  بآدابه، 

واثقا باهلل مقتنعا بما قسمه،  والحرام  يا الحالل  متحر

غير مسرف وال مضيع لما آتاه.

ال طيبا مباركا فعلى االنسان  3- ليكون الرزق حال

واحتكار  بالعبادة وبخل  تفريط  موانعه، من  اجتناب 

كل للربا ونقص للمكيال والميزان. وحلف كاذب وأ

الوصايا:	 

دين  من  النابعة  والسالم  المحبة  ثقافة  نشر   -١  

اإلسالم، والتي تهذب اإلنسان على اإلقتناع بما بين 

يديه ال يؤذي غيره في تحقيق طموحه ال سيما فيما 

يخص الرزق.

وموانع  وآداب  أســبــاب  على  الــنــاس  تثقيف   -٢

وتمييز  المباحة  المعامالت  على  وتفقيههم  الــرزق، 

والمحاضرات  الجمعة  خطبة  خالل  من  المحرمة، 
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واللقاءات الثقافية.

السامية  للقيم  الصحيحة  المفاهيم  ترسيخ   -3  

اهلل  مــراقــبــة  على  وتــعــويــده  الــنــاشــئ  الجيل  فكر  فــي 

واإلحسان.

وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * *

المصادر

- القرآن الكريم.

زين . ١  - القدسية  باألحاديث  السنية  اإلتحافات 

تاج  بــن  ــرؤوف  ــ ال بعبد  الــمــدعــو  محمد  الــديــن 

العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم 

الشارح:  )المتوفى: ١03١هـ( -  القاهري  ي  المناو

الدمشقي  النقلي  ــا  أغ عــبــده  بــن  منير  محمد 

ـــ( ، شــرحــه باسم  ــ األزهــــري )الــمــتــوفــى: ١36٧هـ

القدسية«  األحاديث  بشرح  السلفية  »النفحات 

- تحقيق: عبد القادر األرناؤوط - طالب عواد - 

دار ابن كثير دمشق- بيروت.

ــراف . ٢ أط مــن  المبتكرة  بالفوائد  الــمــهــرة  إتــحــاف 

العشرة - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 

85٢هـــ(   : )المتوفى  العسقالني  حجر  بن  أحمد 

- تحقيق : مركز خدمة السنة والسيرة ، بإشراف، 

منهج  ووحــد  )راجــعــه  الناصر  ناصر  بن  زهير  د. 

التعليق واإلخراج( - مجمع الملك فهد لطباعة 

خدمة  ومركز   - )بالمدينة(  الشريف  المصحف 

الطبعة:    - )بالمدينة(  النبوية  والــســيــرة  السنة 

األولى، ١٤١5 هـ - ١٩٩٤ م.

علي . 3 بــن  العزيز  عبد  محمد   - النبوي  األدب 

الــشــاذلــي الــَخــْولــي )الــمــتــوفــى: ١3٤٩هـــــ( - دار 

المعرفة بيروت - الطبعة: الرابعة، ١٤٢3 هـ.

ي - كنز الوصول الى معرفة األصول . ٤ أصول البزدو

بن  الحسين  بن  محمد  بن  علي  الحسن  أبــو   -
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)المتوفى:  ي  الــبــزدو اإلســالم  فخر  الكريم،  عبد 

يد بريس – كراتشي. ٤8٢هـ( - مطبعة جاو

كمال المعلم بفوائد مسلم - عياض بن موسى بن . 5 ِإ

عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل 

يْحَيى  الــدكــتــور  تحقيق:   - ـــ(  5٤٤هــ )الــمــتــوفــى: 

يع،  والتوز والنشر  للطباعة  الوفاء  دار  ِإْسَماِعيل - 

- الطبعة: األولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩8 م. مصر

بن . 6 الحسين   - الــمــرام  بلوغ  شــرح  التمام  الــبــدُر 

بالَمغرِبي  المعروف  الالعّي،  سعيد  بن  محمد 

)المتوفى: ١١١٩ هـ( - تحقيق: علي بن عبد اهلل 

 ٢  -  ١ ج   - األولــى  الطبعة:   - هجر  دار   - الزبن 

)١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م( ج 3 - 5 )١٤٢٤ هـ - ٢003 م( 

ج 6 - ١0 )١٤٢8 هـ - ٢00٧ م(.

القاضي . ٧  - السنة  مصابيح  شرح  األبــرار  تحفة 

)ت  ي  البيضاو عمر  بن  اهلل  عبد  الدين  ناصر 

بــإشــراف  مختصة  لجنة  تحقيق:   - ـــ(  685هـ

ن  والــشــؤو ــاف  األوقـ وزارة  الــديــن طــالــب -  ــور  ن

يت - ١٤33 هـ - ٢0١٢م. اإلسالمية بالكو

ــرمـــذي - . 8 ــتـ  تــحــفــة األحـــــــوذي بـــشـــرح جـــامـــع الـ

الرحيم  عبد  بن  الرحمن  عبد  محمد  العال  أبــو 

الكتب  دار   - ١353هـ(  )المتوفى:  ى  المباركفور

العلمية - بيروت.

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف - عبد . ٩

أبو محمد،  اهلل،  بن عبد  القوي  بن عبد  العظيم 

ي )المتوفى: 656هـ( تحقيق:  زكي الدين المنذر

 – العلمية  الكتب  دار   - الدين  شمس  إبراهيم 

بيروت - الطبعة: األولى، ١٤١٧.

تزكية النفوس - أحمد فريد - دار العقيدة للتراث . ١0

ية - ١٤١3 هـ - ١٩٩3 م. – اإلسكندر

بن . ١١ محمد   - التفسير  حقائق   - السلمي  تفسير 

الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم 

النيسابوري، أبو عبد الرحمن السلمي )المتوفى: 

الكتب  دار   - عــمــران  سيد  تحقيق:   - ـــ(  ٤١٢هــ

العلمية لبنان/ بيروت - الطبعة: ١٤٢١هـ - ٢00١م.

المراغي . ١٢ مصطفى  بن  أحمد   - المراغي  تفسير 

ومطبعة  مكتبة  شــركــة   - ـــ(  ــ ١3٧١ه )الــمــتــوفــى: 

مصطفى البابى الحلبي وأوالده بمصر - الطبعة: 

األولى،١365 هـ - ١٩٤6 م.

والمنهج . ١3 والشريعة  العقيدة  في  المنير  التفسير 

الفكر  دار   - الزحيلي  مصطفى  بــن  وهــبــة  د   -

المعاصر – دمشق - الطبعة : الثانية ، ١٤١8 هـ.

الزين . ١٤ علي  بــن  محمد  بــن  علي   - التعريفات 

الشريف الجرجاني )المتوفى: 8١6هـ( - تحقيق: 

بإشراف  العلماء  من  جماعة  وصححه  ضبطه 

 - لبنان  بيروت   - العلمية  الكتب  دار  الناشر 

الطبعة: األولى ١٤03هـ -١٩83م.

مصطفى . ١5 بـــن  وهــبــة  د   - ــط  ــي ــوس ال الــتــفــســيــر 

 : الطبعة   - دمــشــق   – الفكر  دار   - الزحيلي 

األولى - ١٤٢٢ هـ.

تلخيص المستدرك - شمس الدين أبو عبد اهلل . ١6

الذهبي  َقاْيماز  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد 

 – العلمية  الكتب  دار  ٧٤8هـــــ(-  )الــمــتــوفــى: 

– ١٩٩0- مطبوع مع  بيروت الطبعة: األولى، ١٤١١ 

المستدرك.
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تنبيه الغافلين بأحاديث سيد األنبياء والمرسلين . ١٧

- أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم 

وعلق  حققه   - 3٧3هـ(  )المتوفى:  السمرقندي 

، دمشق  عليه: يوسف علي بديوي - دار ابن كثير

– بيروت الطبعة: الثالثة، ١٤٢١ هـ - ٢000 م.

بن . ١8 الــصــغــيــرِ - محمد  الــجــامــع  الــتــنــويــر شـــرح 

إســمــاعــيــل بـــن صـــالح بـــن مــحــمــد الــحــســنــي، 

الكحالني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، 

١١8٢هـــ(  )المتوفى:  باألمير  كأسالفه  المعروف 

 - إبراهيم  د  محّمَ إسحاق  د  محّمَ د.  تحقيق:   -

األولــى،  الطبعة:   - الرياض  السالم،  دار  مكتبة 

١٤3٢ هـ - ٢0١١ م.

الدين . ١٩ زيــن   - الصغير  الجامع  بشرح  التيسير 

العارفين  تاج  بن  ــرؤوف  ال بعبد  المدعو  محمد 

ي  بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناو

اإلمــام  ـــ( - مكتبة  ــ )الــمــتــوفــى: ١03١ه الــقــاهــري 

الشافعي – الرياض - الطبعة: الثالثة، ١٤08هـ - 

١٩88م.

الرحمن . ٢0 عبد  الفرج  أبو   - والحكم  العلوم  جامع 

 – المعرفة  دار   - الحنبلي  رجــب  بن  أحمد  بن 

بيروت - الطبعة األولى ، ١٤08هـ.

كفاية . ٢١  = ماجه  ابن  سنن  على  السندي  حاشية 

بن  محمد   - ماجه  ابن  سنن  شرح  في  الحاجة 

الدين  نــور  الحسن،  أبــو  التتوي،  الــهــادي  عبد 

 - الجيل  دار   - ١١38هــــ(  )المتوفى:  السندي 

بيروت، بدون طبعة.

٢٢ . - الصالحين  ــاض  يـ ر لــطــرق  الفالحين  دلــيــل 

إبراهيم  بــن  عــالن  بــن  محمد  بــن  علي  محمد 

١05٧هـ(  )المتوفى:  الشافعي  الصديقي  البكري 

- اعتنى بها: خليل مأمون شيحا - دار المعرفة 

 - لبنان   – بــيــروت  يــع،  والــتــوز والنشر  للطباعة 

الطبعة: الرابعة، ١٤٢5 هـ - ٢00٤ م.

محمد . ٢3 بن  أحمد   - الكبائر  اقتراف  عن  الزواجر 

ي،  بن علي بن حجر الهيتمي السعدي األنصار

ــالم، أبـــو الــعــبــاس  ــ ــ ــاب الـــديـــن شــيــخ اإلس ــه ش

)المتوفى: ٩٧٤هـ( - دار الفكر - الطبعة: األولى، 

١٤0٧هـ - ١٩8٧م.

صالح . ٢٤ بن  إسماعيل  بن  محمد   - السالم  سبل 

الصنعاني،  ثم  الكحالني  الحسني،  محمد  بن 

كأسالفه باألمير  أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف 

الطبعة:   - الحديث  دار   - ١١8٢هـــ(  )المتوفى: 

يخ. بدون طبعة وبدون تار

يزيد . ٢5 بن  محمد  اهلل  عبد  أبــو   - ماجه  ابــن  سنن 

شعيب  تحقيق:   - ٢٧3هـ(  )المتوفى:  يني  القزو

كامل قره بللي  د  األرنؤوط - عادل مرشد - محّمَ

طيف حرز اهلل - دار الرسالة العالمية - 
ّ
- َعبد الل

الطبعة: األولى، ١٤30 هـ - ٢00٩ م.

بن . ٢6 محمد   - الكبير  الجامع   - الترمذي  سنن 

عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، 

بشار  تحقيق:   - ـــ(  ٢٧٩ه )المتوفى:  عيسى  أبــو 

– بيروت -  عواد معروف - دار الغرب اإلسالمي 

١٩٩8 م.

األشعث . ٢٧ بن  سليمان  داود  أبو   - داود  أبي  سنن 

األزدي  بن بشير بن شداد بن عمرو  بن إسحاق 
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ِجْستاني )المتوفى: ٢٧5هـ( تحقيق: شَعيب  الّسِ

الرسالة  دار  بللي -  قره  كاِمل  د  األرنــؤوط - مَحّمَ

العالمية - الطبعة: األولى، ١٤30 هـ - ٢00٩ م.

السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث . ٢8

البشير النذير - الشيخ علي بن الشيخ أحمد بن 

إبراهيم  الشيخ  بن  محمد  بن  الدين  نور  الشيخ 

الشهير بالعزيزي.

أبو الحسن . ٢٩ ابن بطال  ي -  البخار شرح صحيح 

علي بن خلف بن عبد الملك )المتوفى: ٤٤٩هـ( 

مكتبة   - إبراهيم  بن  ياسر  تميم  أبــو  تحقيق:   -

الثانية،  الطبعة:   - الرياض  السعودية،   - الرشد 

١٤٢3هـ - ٢003م.

الصحيحة . 30 األحاديث  ية في  النوو األربعين  شرح 

 – هـ(   ٧0٢ )المتوفى  العيد  دقيق  ابن   – النبوية 

دار ابن حزم – الطبعة: الثانية – ١٤٢3هـ ٢00٢ م.

اإلمام مالك - محمد . 3١ الزرقاني على موطأ  شرح 

المصري  الزرقاني  يوسف  بن  الباقي  عبد  بن 

 - سعد  الـــرؤوف  عبد  طــه  تحقيق:   - األزهـــري 

الطبعة:   - القاهرة   – الدينية  الثقافة  مكتبة 

األولى، ١٤٢٤هـ - ٢003م.

على . 3٢ الــديــبــاج   - مسلم  على  السيوطي  شــرح 

بن  الرحمن  عبد   - الحجاج  بن  مسلم  صحيح 

)المتوفى:  السيوطي  الــديــن  ــالل  ج  ، بــكــر ــي  أب

اسحق  أبــو  عليه:  وعلق  أصله،  حقق   - ٩١١هـــ( 

يع  والتوز للنشر  ابن عفان  األثري - دار  الحويني 

- المملكة العربية السعودية – الخبر - الطبعة: 

األولى ١٤١6 هـ - ١٩٩6 م.

ــرح الــطــيــبــي عــلــى مــشــكــاة الــمــصــابــيــح = . 33 ــ ش

الدين  شــرف  السنن(-  حقائق  عن  )الكاشف 

الحسين بن عبد اهلل الطيبي )٧٤3هـ( - تحقيق: 

ي - مكتبة نزار مصطفى  د. عبد الحميد هنداو

األولى،  الطبعة:  الرياض -  المكرمة  الباز - مكة 

١٤١٧ هـ- ١٩٩٧ م.

)سلطان( . 3٤ بــن  علي   - حنيفة  أبــي  مسند  شــرح 

محمد، أبو الحسن نور الدين المال الهروي القاري 

)المتوفى: ١0١٤هـ( - تحقيق: الشيخ خليل محيي 

 – بيروت  العلمية،  الكتب  دار   - الميس  الدين 

لبنان - الطبعة: األولى، ١٤05 هـ - ١٩85 م.

علي . 35 بن  الحسين  بن  أحمد   - اإليــمــان  شعب   

بكر  أبــو  الخراساني،  الــُخــْســَرْوِجــردي  موسى  بن 

وراجــع  حققه   - ـــ(  ــ ٤58ه )الــمــتــوفــى:  البيهقي 

نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد 

وتخريج  تحقيقه  على  أشــرف   - حامد  الحميد 

الرشد  ي - مكتبة  الندو أحاديثه: مختار أحمد 

ــدار  ال بــالــتــعــاون مــع  يــاض  بــالــر يــع  للنشر والــتــوز

السلفية ببومباي بالهند - الطبعة: األولى، ١٤٢3 

هـ - ٢003 م.

ي على مسلم - المنهاج شرح صحيح . 36 شرح النوو

الدين  محيي  يــا  زكــر ــو  أب  - الحجاج  بــن  مسلم 

ي )المتوفى: 6٧6هـ( - دار  يحيى بن شرف النوو

إحياء التراث العربي – بيروت - الطبعة: الثانية، 

١3٩٢هـ.

على . 3٧ الصحيح  “المسند   - حبان  ابن  صحيح 

التقاسيم واألنواع من غير وجود َقْطٍع في سندها، 
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وال ثبوت جرٍح قي ناقليها” محمد بن حبان بن 

التميمي،  َمْعبَد،  بن  معاذ  بن  حبان  بن  أحمد 

35٤هـ(  )المتوفى:  الُبستي  الدارمي،  حاتم،  أبو 

ترتيب: األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسي 

)المتوفى: ٧3٩ هـ( - حققه وخرج أحاديثه وعلق 

عليه: شعيب األرنؤوط - مؤسسة الرسالة، بيروت 

- الطبعة: األولى، ١٤08 هـ - ١٩88 مـ.

الصحيح . 38 المسند  الجامع   = ي  البخار صحيح 

المختصر من أمور رسول اهلل � وسننه وأيامه 

ي  البخار عــبــداهلل  ــو  أب إسماعيل  بــن  محمد   -

الجعفي - تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر 

- دار طوق النجاة - الطبعة: األولى، ١٤٢٢هـ.

صحيح ابن خزيمة - أبو بكر محمد بن إسحاق . 3٩

بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي 

د.  تحقيق:   - ـــ(  3١١هـ )المتوفى:  ي  النيسابور

محمد مصطفى األعظمي - المكتب اإلسالمي 

– بيروت.

المختصر . ٤0 الصحيح  المسند   = مسلم  صحيح 

بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل 

الحسن  أبــو  الحجاج  بــن  مسلم   - وسلم  عليه 

ي )الــمــتــوفــى: ٢6١هـــــ( -  الــقــشــيــري الــنــيــســابــور

إحياء  دار   - الباقي  عبد  فــؤاد  محمد  تحقيق: 

التراث العربي – بيروت.

علم أصول الفقه - عبد الوهاب خالف )المتوفى . ٤١

: ١3٧5هـ( - مكتبة الدعوة - شباب األزهر )عن 

الطبعة الثامنة لدار القلم( .

ي - . ٤٢ ــرح صــحــيــح الـــبـــخـــار ــ ي ش ــار ــقــ ــ  عـــمـــدة ال

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد 

بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العيني 

)المتوفى: 855هـ( - دار إحياء التراث العربي – 

بيروت.

ي - أحمد بن . ٤3 ي شرح صحيح البخار فتح البار

الشافعي  العسقالني  الفضل  أبو  حجر  بن  علي 

عبد  فــؤاد  محمد  وأحاديثه:  وأبوابه  كتبه  رقم   -

على  ــرف  وأش وصححه  بإخراجه  قــام   - الباقي 

طبعه: محب الدين الخطيب - عليه تعليقات: 

دار   : الــنــاشــر  - ــاز  ب بــن  اهلل  عبد  بــن  العزيز  عبد 

المعرفة - بيروت، ١3٧٩.

فيض القدير شرح الجامع الصغير - زين الدين . ٤٤

محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن 

ي  المناو ثم  الــحــدادي  العابدين  زيــن  بن  علي 

ية  القاهري )المتوفى: ١03١هـ( - المكتبة التجار

الكبرى – مصر - الطبعة: األولى، ١356هـ.

كشف خبايا صِحيح . ٤5 ي في  كوثر المعاني الدراِر

د الَخِضر بن سيد عبد اهلل بن  ي - محّمَ البخار

١35٤هـ(  )المتوفى:  الشنقيطي  الجكني  أحمد 

األولــى، الطبعة:   - بــيــروت  الــرســالــة،  مؤسسة   - 

١٤١5 هـ - ١٩٩5 م.

ي . ٤6 البخار أحاديث  يــاض  ر إلــى  ي  الجار الكوثر 

محمد  بــن  عثمان  بــن  إسماعيل  بــن  أحــمــد   -

الكوراني الشافعي ثم الحنفي المتوفى 8٩3 هـ- 

إحياء  دار   - عناية  عزو  أحمد  الشيخ  تحقيق: 

التراث العربي، بيروت – لبنان - الطبعة: األولى، 

١٤٢٩ هـ - ٢008 م.
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الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - شمس . ٤٧

عبد  بن  محمد  اهلل  عبد  أبــو  ي،  الــِبــْرمــاو الدين 

المصري  العسقالني  النعيمي  موسى  بن  الدائم 

ودراسة:  )المتوفى: 83١ هـ( - تحقيق  الشافعي 

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين 

األولــى،  الطبعة:   - يا  سور  ، الــنــوادر دار   - طالب 

١٤33 هـ - ٢0١٢ م.

نور . ٤8 الحسن  أبــو   - الفوائد  ومنبع  الــزوائــد  مجمع 

الهيثمي  سليمان  بن  بكر  أبــي  بن  علي  الدين 

)المتوفى: 80٧هـ( تحقيق: حسام الدين القدس 

- مكتبة القدسي، القاهر - ١٤١٤ هـ، ١٩٩٤م.

أبو . ٤٩  - المصابيح  مشكاة  شرح  المفاتيح  مرعاة 

بن  الــســالم  عبد  محمد  بــن  اهلل  عبيد  الحسن 

ــن حــســام الــديــن  ــن أمـــان اهلل ب خـــان مــحــمــد ب

ـــ(  ي )الــمــتــوفــى: ١٤١٤هـ الــرحــمــانــي الــمــبــاركــفــور

 - واإلفــتــاء  والــدعــوة  العلمية  البحوث  إدارة   -

الطبعة:   - الهند  بنارس   - السلفية  الجامعة 

الثالثة - ١٤0٤ هـ، ١٩8٤ م.

علي . 50  - المصابيح  مشكاة  شرح  المفاتيح  مرقاة 

بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين المال 

 ، الفكر دار   - ١0١٤هـــ(  )المتوفى:  ي  القار ي  الهرو

بيروت لبنان - الطبعة: األولى، ١٤٢٢هـ - ٢00٢م.

المسالك في شرح موطأ مالك - القاضي أبو بكر . 5١

محمد بن عبد اهلل بن العربي المعافري، شهرته: 

الحسين  ــن  ب محمد  تــحــقــيــق:   - الــعــربــي  ابـــن 

السليماني  الحسين  بنت  عائشة   ، السليماني 

األولى  الطبعة:   - بيروت  اإلسالمي  الغرب  دار   -

١٤٢8هـ، ٢00٧م.

اهلل . 5٢ عبد  ــو  أب  - الصحيحين  على  المستدرك 

كــم مــحــمــد بـــن عــبــد اهلل بـــن مــحــمــد بن  الــحــا

الطهماني  الضبي  الحكم  بن  ُنعيم  بن  يه  حمدو

)المتوفى:  البيع  بــابــن  الــمــعــروف  ي  النيسابور

 - عطا  القادر  عبد  مصطفى  تحقيق:   - ٤05هـــ( 

– بيروت - الطبعة: األولى،  دار الكتب العلمية 

.١٩٩0 – ١٤١١

مسند اإلمام أحمد بن حنبل - أبو عبد اهلل أحمد . 53

بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني 

ــؤوط  األرن شعيب  تحقيق:   - ٢٤١هـــ(  )المتوفى: 

- عــادل مــرشــد، وآخـــرون - إشـــراف: د عبد اهلل 

 - الرسالة  مؤسسة   - التركي  المحسن  عبد  بن 

الطبعة: األولى، ١٤٢١ هـ - ٢00١ م.

أحمد . 5٤ بكر  أبــو   - الــزخــار  البحر   = الــبــزار  مسند 

بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبيد اهلل 

 - ٢٩٢هـــ(  )المتوفى:  بالبزار  المعروف  العتكي 

تحقيق: )محفوظ الرحمن زين اهلل،حقق األجزاء 

)عادل بن سعد ،حقق األجزاء من  من ١ إلى ٩( و

)صبري عبد الخالق الشافعي، حقق  ١0 إلى ١٧( و

المدينة   - والحكم  العلوم  مكتبة   -  )١8 الجزء 

المنورة - الطبعة: األولى بدأت ١٩88م، وانتهت 

٢00٩م.

ــي زوائــــــد ابــــن مـــاجـــه - . 55 ــاح الـــزجـــاجـــة فـ ــب ــص  م

بكر  أبــي  بــن  أحمد  الــديــن  شهاب  العباس  أبــو 

عثمان  بــن  قايماز  بــن  سليم  بــن  إسماعيل  بــن 

8٤0هـ(  )المتوفى:  الشافعي  الكناني  البوصيري 
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دار   - ي  الكشناو المنتقى  محمد  تحقيق:   -

العربية – بيروت - الطبعة: الثانية، ١٤03 هـ.

أبو . 56  - داود  أبــي  سنن  شــرح  وهــو  السنن،  معالم 

سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 

البستي المعروف بالخطابي )المتوفى: 388هـ( 

األولى  الطبعة:   - حلب   – العلمية  المطبعة   -

١35١ هـ- ١٩3٢ م.

المعجم األوسط - سليمان بن أحمد بن أيوب . 5٧

الطبراني  القاسم  أبو  الشامي،  اللخمي  بن مطير 

)المتوفى: 360هـ( - تحقيق: طارق بن عوض اهلل 

بن محمد ، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني 

- دار الحرمين – القاهرة.

أيوب . 58 بن  أحمد  بن  سليمان   - الكبير المعجم 

الطبراني  القاسم  أبو  الشامي،  اللخمي  بن مطير 

عبد  بن  حمدي  تحقيق:   - 360هـــ(  )المتوفى: 

المجيد السلفي - مكتبة ابن تيمية – القاهرة - 

الطبعة: الثانية.

المعين على تفهم األربعين - ابن الملقن سراج . 5٩

الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي 

وتحقيق:  دراسة   - هـ(   80٤ )المتوفى:  المصري 

الدكتور دغش بن شبيب العجمي - مكتبة أهل 

يع، حولي – الكويت - الطبعة:  األثر للنشر والتوز

األولى، ١٤33 هـ - ٢0١٢ م.

، في . 60 األســـفـــار فــي  األســفــار  المغني عــن حــمــل 

تخريج ما في اإلحياء من األخبار )مطبوع بهامش 

إحياء علوم الدين( - أبو الفضل زين الدين عبد 

الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر 

ابن  )المتوفى: 806هـ( - دار  العراقي  إبراهيم  بن 

حزم، بيروت – لبنان - الطبعة: األولى، ١٤٢6 هـ- 

٢005م.

بن . 6١ الحسين   - المصابيح  شــرح  فــي  المفاتيح 

ْيـــَدانـــّيُ  الـــّزَ الــديــن  مظهر  الــحــســن،  بــن  محمود 

المشهوُر  الَحَنفّيُ  ّيُ  ــيــراز الــّشِ ــريــُر 
َ

الــّض الكوفي 

بالُمْظِهري )المتوفى: ٧٢٧ هـ( - تحقيق ودراسة: 

نــور  بـــإشـــراف:  المحققين  مــن  مختصة  لجنة 

إصدارات  من  وهو   ، النوادر دار   - طالب  الدين 

الكويتية  األوقاف  وزارة  الثقافة اإلسالمية -  إدارة 

- الطبعة: األولى، ١٤33 هـ - ٢0١٢ م.

أبي . 6٢ اإلمــام  سنن  شــرح  الــمــورود  العذب  المنهل 

السبكي - عني  داود - محمود محمد خطاب 

محمد  مــحــمــود  أمــيــن  وتصحيحه:  بتحقيقه 

خطاب )ِمن بعد الجزء 6( - مطبعة االستقامة، 

القاهرة مصر - الطبعة: األولى، ١35١ - ١353 هـ.

الميسر في شرح مصابيح السنة - فضل اهلل بن . 63

حسن بن حسين بن يوسف أبو عبد اهلل، شهاب 

)المتوفى: 66١ هـ( - تحقيق:  ورِِبْشِتي  الّتُ الدين 

ي - مكتبة نزار مصطفى  د. عبد الحميد هنداو

الباز - الطبعة: الثانية، ١٤٢٩ هـ - ٢008 هـ.

الكريم . 6٤ الرسول  أخــالق  مكارم  في  النعيم  نضرة 

الشيخ/  بــإشــراف  المختصين  مــن  عــدد   �

وخطيب  ــام  إمـ حميد  بــن  اهلل  عبد  بــن  صــالــح 

يع،  والتوز للنشر  الوسيلة  دار   - المكي  الحرم 

جدة - الطبعة : الرابعة.

بن . 65 محمد  بــن  علي  بــن  محمد   - األوطـــار  نيل 
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 - ١٢50هـ(  )المتوفى:  اليمني  الشوكاني  اهلل  عبد 

تحقيق: عصام الدين الصبابطي -دار الحديث، 

مصر - الطبعة: األولى، ١٤١3هـ - ١٩٩3م.

الحديث - محمد . 66 الوسيط في علوم ومصطلح 

بن محمد بن سويلم أبو ُشهبة )المتوفى: ١٤03هـ( 

- دار الفكر العربي.

* * *


