
 



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٣

 مقدمة
فهـدانا  ، احلمد هللا الذي أسبغ علينا نعمه ظـاهرة وباطنـة  

وأخرج لنـا  ، وأرسل علينا السماء، وأمت علينا هذا الدين، لإلسالم
وأصلي وأسلم علـى نبينـا   ، فله احلمد والشكر، من كنوز األرض

 :حممد وعلى آله أمجعني وبعد
فـأعطى مـن شـاء    ، فإن اهللا عز وجل قسم األرزاق بعلمه

، وجعل بعض الناس لبعض سـخرياً ، ومنع من شاء بعدله، هحبكمت
نحن قَسمنا بينهم معيشتهم في الْحياة الـدنيا   : قال اهللا تعاىل

ورفَعنا بعضهم فَوق بعضٍ درجات ليتخذَ بعضهم بعضا سـخرِيا  
مم ريخ كبةُ رمحرونَ وعمجا ي ]٣٢: الزخرف.[ 

: والسؤال عنه شديد؛ لقول الـنيب  ، وألن أمر املال عظيم
عن : ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن أربع خصال"

وعن ماله من أين أكتسبه ، وعن شبابه فيما أباله، عمره فيما أفناه
ي احلـاد (أقدم اجلـزء   "وعن عمله ماذا عمل فيه؟، وفيما أنفقه

 ".أين حنن من هؤالء؟"من سلسلة ) والعشرين
وجعله عوناً على ، جعل اهللا سعينا يف هذه الدنيا سعياً مباركاً

 .الطاعة
 عبدامللك بن حممد بن عبدالرمحن القاسم



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٤

 مدخل
فرض اهللا عز وجل على عباده االكتساب لطلـب املعـاش؛   

فَضـلِ اللَّـه   وابتغوا من  : قال تعاىل، ليستعينوا به على طاعته
فجعـل  ]. ١٠: اجلمعـة [ واذْكُروا اللَّه كَثريا لَعلَّكُم تفْلحونَ

 .سبحانه االكتساب سبباً للعبادة
وإِنه لحب الْخيـرِ   : وقال تعاىل عن اإلنسان وحمبته للمال

يددلَش  ]٨: العاديات.[ 
مـة هـى   وقال عز وجل آمراً عباده بعد انقضاء فريضة عظي

 فَانتشروا في الْأَرضِ وابتغوا من فَضلِ اللَّـه   : صالة اجلمعة
 ].١٠: اجلمعة[

أي إذا فُرغ من الصـالة فانتشـروا يف   : قال اإلمام البغوي
 )0F١(.حوائجكم-األرض للتجارة والتصرف يف 
إذا صـلى اجلمعـة    -رضي اهللا عنه-وكان عراك بن مالك 

اللهم إين أجبت دعوتـك  : ملسجد فقالانصرف فوقف على باب ا
وانتشرت كما أمرتين فارزقين من فضلك وأنـت  ، وصليت فرضك

(خري الرازقني
1F

٢(. 
فهو دين العمـل  ، وقد حث اإلسالم على العمل واإلكتساب

 .واحلركة والسعي يف األرض وعمارا
                                     

 .٢/٩٤٥فسري البغوي خمتصر ت )١(
 .٤/٤٧١تفسري ابن كثري  )٢(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٥

ألن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خري ": قال 
 .)2F١("أعطاه أو منعه، اهللا من فضله فيسأله من أن يأيت رجالً أعطاه

: على املال الصاحل يف يد العبد الصاحل فقـال  وأثىن النيب 
 .)3F٢("نعم املال الصاحل للرجل الصاحل"

، والذنوب، إمنا ملا يقع فيها من املعاصي، ومل تذم الدنيا لذاا
ة من اموع، الصارفة عن الدين: فالدنيا احلرام، وأكل املال احلرام

 .وجتعلها يف احلرام، أي أن جتمعها من احلرام. احلرام
رجل مجع املال مـن حلِّـه   ، الدنيا ألبعة رجال": قال 

 .)4F٣("وأنفقه يف حقه فهذا بأرفع املنازل
وأنفقه يف حقِّه فهذا بأخبث ، ورجل مجع املال من غري حلِّه

 .املنازل
ذا بأخبث وأنفقه يف حقِّه فه، ورجل مجع املال من غري حله

 .املنازل
وأنفقه يف غري حقه فهذا بأخبث ، ورجل مجع املال من حله

(املنازل
5F

٤(. 
أو ، وحيتم العمل وجيب االكتساب على من كان له عيـال 

، فقد جعل اإلسالم التقصري يف حـق الزوجـة  . كانت له مسئولية
                                     

 .متفق عليه )١(
 .أخرجه أمحد )٢(
 .رواه الترمذي )٣(
 .رواه الترمذي )٤(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٦

: والوالدين من الذنوب العظيمة فعن وهب بن جابر قال، واألطفال
 بن عمرو بن العاص يف بيت املقدس وأتاه موىل لـه  شهدت عبداهللا

قال لـه   -يعين رمضان-إين أريد أن أقيم هذا الشهر هاهنا : فقال
، أما ال فراجع: قال، ال: هل تركت ألهلك ما يقوم؟ قال: عبداهللا

كفى باملرء ": يقول فإين مسعت رسول اهللا ، فدع هلم ما يقوم
 .)6F١("إمثاً أن يضيع من يقوت
 كان رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنهما-وعن ابن عباس 

، ال: فإن قالوا "هل له من حرفة؟": قال، إذا نظر إىل رجل فأعجبه
ألن املؤمن ": وكيف ذاك يا رسول اهللا؟ قال: قيل، سقط من عينه

 .)7F٢("إذا مل يكن ذا حرفة تعيش بدينه
قته دينار أنف": واملسلم يؤجر على قوت عياله كما قال 

ودينار تصدقت به على ، دينار أنفقته يف رقبة، يف سبيل اهللا
أعظمها أجراً الذي أنفقته ، ودينار أنفقته على أهلك، مسكني

 .)8F٣("على أهلك
عليك بعمل : أنه قال -رمحه اهللا-وروي عن سفيان الثوري 

 .واإلنفاق على العيال، الكسب من احلالل. األبطال
لب العلم سأله هل لك وجه معيشة؟ وكان إذا أتاه الرجل يط

وإن مل يكن يف كفايـة  ، أمره بطلب العلم، فإن أخربه أنه يف كفاية
                                     

 .رواه أبو داود )١(
 .١/٣٤كتاب اجلامع  )٢(
 .رواه مسلم )٣(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٧

 .أمره بطلب املعاش
إلـزم  ، يا أيـوب : قال يل أبو قالبة: وقال أيوب السختياين

 .فإنّ فيها غىن عن الناس، وصالحاً يف الدين، سوقك
عمـر بـن    صليت مع: وعن حممد بن سريين عن أبيه قال

فرأى حتت إبطي ، وانصرف معه مجاعة من قريش، اخلطاب املغرب
آيت إىل ، يا أمري املـؤمنني : ما هذا يا ابن سريين؟ فقلت: رزمة فقال

ال : فالتفت إىل مجاعة من قـريش فقـال  ، السوق فأشتري وأبيع
(يغلبنكم هذا وأشباهه على التجارة؛ فإن التجارة ثلث اإلمارة

9F

١(. 
ليست العبادة أن تصف قـدميك  : ن الداراينوقال أبو سليما

(مث تعبد، ولكن ابدأ برغيفك فأحرزها، وغريك يقوت لك
10F

٢(. 
، واملال يف يد اإلنسان املسلم طريق إىل احلياة الكرمية يف الدنيا

ال خري فيمن : والسعادة يف اآلخرة؛ ألنه كما قال سعيد بن املسيب
يكف به وجهه عن و، يعطي منه حقه، ال يريد مجع املال من حله

(الناس
11F

٣(. 
قد بينا أن : وقال ابن قدامه يف تفصيل دقيق حلال طالب الدنيا

بل ينبغي أن ميدح؛ ألنه سبب للتوصل إىل ، املال ال يذم لذاته
. وهو قوام اآلدمي، وقد مساه اهللا تعاىل خرياً، مصاحل الدين والدنيا

 ا السفَهاَء أَموالَكُمولَا تؤتو : قال اهللا تعاىل يف أول سورة النساء
                                     

 .٢١٤ص: تاريخ عمر )١(
 .٢/١٧٢اإلحياء  )٢(
 .٤/٢٣٨السري  )٣(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٨

 ].٥: النساء[
كانوا يرون السعة عونـاً علـى   : وقال أبو إسحاق السبيعي

 .الدين
 .املال يف زماننا هذا سالح املؤمنني: وقال سفيان

فترياقـه  ، أن املال مثل حية فيها سم وترياق: وحاصل األمر
شـره   أمكنه أن حيترز من، فمن عرف فوائده، وغوائله مسه، فوائده

(ويستدر من خريه
12F

١(. 
 :أخي املسلم

، بل يقع الذم ملعىن من اآلدمـي ، اعلم أنَّ املال ال يذم لذاته
أو حبسه عن ، أو تناوله من غري حلِّه، وذلك املعىن إما لشدة حرصه

وهلـذا قـال اهللا   ، أو املفاخرة به، أو إخراجه يف غري وجهه، حقه
 ].١٥: التغابن[  ادكُم فتنةٌأَنما أَموالُكُم وأَولَ : تعاىل

ما ذئبان جائعان ": أنه قال ويف سنن الترمذي عن النيب 
بأفسد هلا من حرص املرء على املال والشرف ، أُرسال يف غنم

 .)13F٢("لدينه
وكان عمر رضي اهللا عنه . وقد كان السلف خيافون فتنة املال

وعن  بيه ما حبس اهللا هذا عن ن: إذا رأى الفتوح يبكي ويقول
 .وأعطاه عمر إرادة اخلري له، أيب بكر لشرٍ إراده اهللا ما

                                     
 .٢١٤خمتصر منهاج القاصدين ص )١(
 .رواه الترمذي )٢(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٩

فإن مل تسحن رقيته فال ، الدرهم عقرب: وقال حيىي بن معاذ
أخذه من : ما رقيته؟ قال: قيل. تأخذه؛ فإنه إن لدغك قتلك مسه

 .ووضعه يف حقِّه، حله

مصيبتان للعبد يف ماله عند موته : وقال يف صاحب حق املال
ويسأل ، يؤخذ منه كله: ما مها؟ قال: قيل،  تسمع اخلالئق مبثلهماال

(عنه كله
14F

١(. 

ودين السعي ال ، ودين اإلسالم دين التوكل ال التواكل
 .اخلمول

ال يقعد أحدكم عن طلب الرزق : قال عمر رضي اهللا عنه
يقول اللهم أرزقين؛ فقد علمتم أن السماء ال متطر ذهباً وال 

(فضة
15F

٢(. 
نعم العون : بن املنكدر يف كلمات مجيلة عن املال وقال حممد
(الغىن -عز وجل-على تقوى اهللا 

16F

٣(. 
 :أخي املسلم

ــدالً   ــا ب  ــغ ــة ال تب ــي القناع  ه
 
 

  
ــدن    ــة الب ــا راح ــيم وفيه ــا النع  فيه

 
 

                                     
 .٢١٣خمتصر منهاج القاصدين ص )١(
 .٢/٧١اإلحياء  )٢(
 .٢/١٤٩حلية األولياء  )٣(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ١٠

ــا    ــدنيا بأمجعه ــك ال ــن مل ــر مل    انظ
 
 

  
(هل راح منها بغري القطـن والكفـن    

17F

١( 
 
 

 :أخي احلبيب
وبذله على سبيل السخاء ، يس من الزهد ترك املالاعلم أنه ل

إمنا الزهد أن يترك الدنيا للعلم حبقارـا  ، والقوة واستمالة القلوب
، ومن عرف أن الدنيا كـالثلج يـذوب  ، بالنسبة إىل نفاسة اآلخرة

(قويت رغبته يف بيع هذه ذه، واآلخرة كالدر يبقى
18F

٢(. 
قال ، يف احلرام وقد كان زهد السلف يف الدنيا خوف الوقوع

) اللحـم املشـرح  (دخلت على سفيان وهو يأكل طبهاج : مزمل
اكتسبوا ، مل آمركم أن ال تأكلوا طيباً: فقال، ببيض فكلمته يف ذلك

(طيباً وكلوا
19F

٣(. 
: مسعت أيب وهو يقول البن املبـارك : وقال علي بن الفضيل

بـالد  ونراك تأيت بالبضائع من ، أنت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة
يا أبا علي إمنا : كيف ذا؟ فقال ابن املبارك، خراسان إىل البلد احلرام

وأستعني به علـى  ، وأكرم به عرضي، أفعل ذا؛ ألصون به وجهي
(طاعة ريب

20F

٤(. 

                                     
 .١٠٢التذكرة ص )١(
 .٣٥٥منهاج القاصدين ص )٢(
 .٧/٢٧٧السري  )٣(
 .١٠/١٦٠تاريخ بغداد  )٤(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ١١

 أسباب الرزق
قال اهللا ، لزوم التقوى: أسباب الرزق كثرية متنوعة من أمهها

واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَـات  ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى َآمنوا  : تعاىل
 من السماِء والْأَرضِ ولَكن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كَانوا يكِْسبونَ

: وقال تعاىل يف ذكر اإلستغفار والتوبة وفوائدمها]. ٦٩: األعراف[
  اكَانَ غَفَّار هإِن كُمبوا ررفغتاس فَقُلْت * كُملَياَء عملِ السسري

ويمددكُم بِأَموالٍ وبنِني ويجعلْ لَكُم جنـات ويجعـلْ   * مدرارا 
 ].١٠: نوح[ لَكُم أَنهارا 

، ترك الذنوب واملعاصي: ومن أعظم األسباب اجلالبة للرزق
 .فإا حترم خريي الدنيا واآلخرة

أَصابكُم من مصيبة فَبِما كَسبت أَيديكُم وما  : قال تعاىل
، أي جبنايتكم على أنفسـكم ] ٣٠: الشورى[ ويعفُو عن كَثريٍ 

 .فقد مسى جناية املرء على نفسه كسباً
 .)21F١("إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه": وقال 

يرزقـه  و، من يتق اهللا جيعل له خمرجا: قيل لرجل من الفقهاء
وما ، إنه ليجعل لنا املخرج، واهللا: فقال الفقيه، من حيث ال حيتسب

وإنـا لنرجـو   ، بلغنا من التقوى ما هو أهله وإنه لريزقنا وما اتقيناه
(ويعظم له أجراً، ومن يتق اهللا يكفر عنه سيئاته، الثالثة

22F

٢(. 
                                     

 .رواه أمحد )١(
 .٤/٢٤٨حلية األولياء  )٢(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ١٢

وقال بعض السلف متعجباً ممن يعصي اهللا عز وجل كيـف  
عجبت ملن يصلي الصبح بعد طلـوع  : فقال، يميرزقه الكرمي احلل

 !الشمس كيف يرزق؟
 :أين حنن من هؤالء

كـانوا  ، فلم تلههم، مل تكن الدنيا أكرب مههم ومبلغ سعيهم
وأكملـها  ، وأعظمها وأمههـا ، يعرفون نعم اهللا عز وجل األخرى

: واألمن يف األوطان، مثَّ نعمة الصحة والعافية، وأمتها نعمة اإلسالم
 ْإِنا ووهصحلَا ت ةَ اللَّهموا نِعدعت  ]٣٤: إبراهيم.[ 

، ربما أصبحت ما معـي درهـم  : عن احلسن بن صاحل قال
(وكأن الدنيا كلها قد حيزت يل

23F

١(. 
وخوفهم من املعاصي ، ولقد كان ارتباطهم باهللا عز وجل قوياً

وهلذا يرون أثر املعاصي لقلتها يف دوام وزوجام ، شديداً
 !بنائهموأ

مث دخل وكيع بيتاً فعفر ، فقد أغلظ رجل لوكيع بن اجلراح
فلواله ما ، مث خرج إىل الرجل فقال زد وكيعاً بذنبه، وجهه بالتراب

(سلطت عليه
24F

٢(. 
واملآل واملنتهى واملطلب هو جنـة  ، وكان املال وسيلة عندهم

فهـى غايـة   ، وهلذا تدور إجابام ومهومهم على اآلخـرة ، عدن
                                     

 .١/٢١٧تذكرة احلفاظ  )١(
 .١٣/٥٠٣تاريخ بغداد  )٢(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ١٣

 .وأمسى املنازل ،املطالب
ال أخشـى  ، مـاالن : قيل أليب حازم الزاهد ما مالك؟ قال

(واليأس مما يف أيدي الناس، الثقة باهللا: معهما الفقر
25F

١(. 
ــاس   ــرع إىل الن ــرع إىل اهللا ال تض  اض

 
  

ــأس    ــز يف الي ــإن الع ــاس ف ــع بي  واقن
ــم   ــرىب وذي رح ــن ذي ق ــتغين ع  واس

 
  

(إن الغنــي مــن اســتغىن عــن النــاس  
26F

٢( 
فليشكر اهللا على ، وساق إليه اخلريات، ومن يسر اهللا له املال 

ويفرقها ذات اليمني والشمال يف ، وليستعملها يف طاعته، نعمه
 .وقضاء احلوائج، اصحاب احلقوق

مث ينبغي له أن يأخذ املال بسخاوة نفس؛ : "قال ابن تيمية
عي فيه إذا والس، من غري أن يكون له يف القلب مكانة، ليبارك له فيه

 ".سعى كإصالح اخلالء
فيكون املال عنده يستعمل يف حاجته ميرتلة : "مث قال رمحه اهللا

بل مبرتلة الكنيف ، وبساطه الذي جيلس عليه، محاره الذي يركبه
إذا ، فيكون هلوعاً، الذي يقضي فيه حاجته من غري أن يستعبده

 ".وإذا مسه اخلري منوعاً، مسه الشر جزوعاً
وال يدفعه ، ال جيلبه حرص حريص، مكتوب مقدر ورزق اهللا

                                     
 .٣٥٣جامع العلوم واحلكم ص )١(
 .١٨١مكاشفة القلوب ص )٢(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ١٤

وهلذا ، فإن اهللا عز وجل قسم األرزاق بعلمه وعدله، كسل كسول
إمنا هي منحـة   الَ إِنما أُوتيته علَى علْمٍ عنديقَ: كفر من قال

 !ربانية؛ ليبتلي عباده ا
ما أهتممت بالرزق وال تعبت يف طلبه : قالت مرمي البصرية

 :مسعت اهللا عز وجل يقولمنذ 
 َوندوعا تمو قُكُماِء رِزمي السفو  ]٢٢: الذاريات.[ 

 :أخي املسلم
   بــاب عنــك مــن دون حاجــة ــدإذا س 

 
  

ــا     ــك بابه ــتح ل ــرى ينف ــه ألخ  فدع
ــؤه   ــك مل ــبطن يكفي ــراب ال ــإن ق  ف

 
  

ــا    ــور اجتنابه ــوآت األم ــك س  ويكفي
ــك واجت   ــذاالً لعرض ــك مب ــبوالت  ن

 
  

ــا    ــك تقلبه ــي جيتنب ــوب املعاص (رك
27F

١( 
أن تكون الدنيا وطعامها هم املسلم وديدنه يف  وحذر النيب  

من ": قال ، وتصرفه عن العبادة، تشغله عن الطاعة، ليله واره
وشتت عليه ، جعل اهللا فقره بني عينيه، أصبح والدنيا أكرب مهِّه

ومن أصبح واآلخرة أكرب ، در لهومل يأته من الدنيا إال ما قُ، مشله
وأتته الدنيا وهي ، ومجع عليه مشله، مهه جعل اهللا غناه يف قلبه

 .)28F٢("وكان اهللا بكل خري إليه أسرع، راغمة
                                     

 .٣/٢٥٤اإلحياء  )١(
 .رواه الترمذي وصححه األلباين )٢(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ١٥

فهذا هو الفقر احلقيقي والغىن : قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل
وإذا كان هذا غىن من كانت اآلخرة أكرب مهه فكيف من ، احلقيقي
( سبحانه أكرب مهه؟ فهذا من باب التنبيه واألوىلكان اهللا

29F

١(. 
وسوء ، وقد وردت آيات كثرية نصت على الترف واملترفني

حتى إِذَا أَخـذْنا متـرفيهِم    : قال تعاىل، ذلك على نفوس الكثري
وقال تعـاىل عـن   ] ٦٤: املؤمنون[ بِالْعذَابِ إِذَا هم يجأَرونَ 

] ٤٥: الواقعة[إِنهم كَانوا قَبلَ ذَلك مترفني  : أصحاب الشمال
وإِذَا أَردنا أَنْ نهلك قَريةً أَمرنا مترفيها فَفَسـقُوا   : وقال تعاىل

وقـال  ] ١٦: اإلسراء[  فيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرناها تدمريا
ا أَرسلْنا في قَرية من نـذيرٍ إِلَّـا قَـالَ    وم : تعاىل يف آية أخرى

 ].٣٤: سبأ[  مترفُوها إِنا بِما أُرسلْتم بِه كَافرونَ
مثلما قال شيخ اإلسالم ، واألمر يف األموال والدور والقصور

والفقر يصلح عليه : "ابن تيمية يف تصنيفه لفئات الناس مع املال
وهلذا كان أكثر ما ، يصلح عليه إال أقل منهم والغىن ال، خلق كثري

وكالمها حيتاج إىل ، يدخل اجلنة املساكني؛ ألن فتنة الفقر أهون
، لكن ملا كان يف السراء اللذة ويف الضراء األمل، الصرب والشكر

 ".اشتهر ذكر الشكر يف السراء والصرب يف الضراء
أو ، يأكلها وهلذا مال اإلنسان حمدود الفائدة يف ذاته إما لقمة

، أما من اراد به اهللا اخلري فهو ينفق منه، ثوباً يلبسه أو مركباً يركبه
                                     

 .٤٥طريق اهلجرتني ص  )١(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ١٦

 !فهذا نعم املال، ويتصدق ويواسي ويفرج
وهل لك من مالك إال مـا  ! يقول ابن آدم مايل": قال 

 .)30F١("أو تصدقت فأمضيت، أو لبست فأبليت، أكلت فأفنيت
ف النار كما خياف مسكني ابن آدم لو خا: قال حيىي بن معاذ

(الفقر دخل اجلنة
31F

٢(. 
، ومن هذا اخلوف والوجـل كـانوا حيتـاطون ألنفسـهم    

 .وخوفاً من الوقوع يف اهلالك، وحياسبوا؛ رغبة يف النجاة
أنا : مسعت أبا يوسف الغويل يقول: قال خرمي بن يونس

 . أتفقه يف مطعمي من ستني سنة
رجالً جاءه فروي أن ، وكان أبو حنيفة خزازاً يبيع اخلز

: ما لونه؟ قال: فقال، يا أبا حنيفة قد احتجت إىل ثوب خز: فقال
فما دارت اجلمعة ، وآخذه لك، اصرب حىت يقع: قال، كذا وكذا
مث ، قد وقعت حاجتك: فجاءه الرجل فقال له أبو حنيفة، حىت وقع

يا أبا حنيفة كم أزن للغالم؟ فقال : فقال، أخرج إليه ثوباً فأعجبه
ال واهللا إين اشتريت ثوبني بعشرين : أزأ يب قال: قالف، درمهاً

، وبقى هذا بدرهم، فبعت أحدهم بعشرين ديناراً، ديناراً ودرهم
 .)32F٣(!فأخذه. وما كانت ألربح على صديق

                                     
 .رواه مسلم )١(
 .١٤/٢١٢تاريخ بغداد  )٢(
 .١/١٩٦مناقب أيب حنيفة للموفق  )٣(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ١٧

وصـل يف  ، انظر درمهك من أين هـو : قال سفيان الثوري
(الصف األخري

33F

١(. 
ـ   : كان يقال: وقال حممد بن سريين د املـتعلم املسـلم عن

(الدرهم
34F

٢(. 
 :وغالب الناس اليوم ينطبق عليهم قول الشاعر

ــا  ــق ديننـ ــا بتمزيـ ــع دنيانـ  نرقـ
 

  
ــع      ــا نرق ــى وال م ــا يبق ــال دينن  ف

 .وندر البكاء من خشية اهللا، وهلذا قلت الدمعة يف املآقي 
(ال جتد اخلوف حىت تأكل احلالل: قال سهل رمحه اهللا

35F

٣(. 
: املسجد فدعاه فقـال وعندما رأى عطاء بن يسار رجالً يف 

(فإن أردت البيع فأخرج إىل سوق الدنيا، هذه سوق اآلخرة
36F

٤(. 
: جاء رجل إىل أيب حنيفة فقال: وروي عن خالد البلوي قال

، وأحسن بيعي، أرشدت إليك تبيعين ثوبني أريدمها ألمي وزوجيت
: قـال ، انتظرين مجعتني: فقال. أي لون تريد؟ فوصف له، فقال له

جاء بعد ذلك فدفع إليه ثوبني ودينـاراً واحـداً    مث، فذهب. نعم
إين جعلت لك بضاعة فرزقت من عند ، إين مل أخسر عليك: وقال

يا أبا حنيفة هل ذكرت : أو قيل له، فأمحده فقلت له، اهللا عز وجل
                                     

 .٧/٦٨حلية األولياء  )١(
 .٣٦٢الزهد للبيهقي ص  )٢(
 .٤٠/١٧٠اإلحياء  )٣(
 .٥١الورع لإلمام أمحد بن حنبل ص )٤(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ١٨

 ).وأحسن بيعي: (أمل تسمع إىل قوله. ال: بينكما معرفة قدمية؟ قال
أحسن بيعي فقد : لرجلإذا قال الرجل ل: قال سعيد بن جبري

فلم أكن أبقي من اإلحسان شـيئاً إال أتيتـه؛ لتسـلم يل    ، ائتمنه
(أمانيت

37F

١(. 
كان حفص بن عبـدالرمحن  : وعن علي بن حفص البزاز قال

فبعث إليه يف رفقـة  ، وكان أبو حنيفة جيهز عليه، شريك أيب حنيفة
بـاع  ف. فإذا بعته فبين، وأعلمه أن يف ثوب كذا وكذا عيباً، مبتاع

فلما علم أبو حنيفة ، حفص املتاع ونسي أن يبين ومل يعلم ممن باعه
(تصدق بثمن املتاع كُلِّه

38F

٢(. 
 :أين حنن من هؤالء: أخي احلبييب

دخلت على عمر بن عبدالعزيز بعد : قال مسلمة بن عبدامللك
، فال يدخل عليه أحد، الفجر يف بيت كان خيلو فيه بعد الفجر

فرفع ، وكان يعجبه التمر، عليه متر صيحاينفجاءته جارية بطبق 
مث شرب ، أترى لو أن رجالً أكل هذا، فقال يا مسلمة، بكفِّه منه

ال : أكان مزجئه إىل الليل؟ قلت -على التمر طيب-عليه من املاء 
، نعم يا أمري املؤمنني: هذا؟ قلت: فرفع أكثر منه فقال: قال. أدري

: قال. بايل أن ال يذوق طعاماً غريهحىت ما ي، كان كافيه دون هذا
فما وقعت مين موعظة ما وقعت : فعالم يدخل النار؟ قال مسلمة
                                     

 .١/٢٤١مناقب أيب حنيفة للموفق  )١(
 .١٣/٣٥٨تاريخ بغداد  )٢(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ١٩

(هذه
39F

١(. 
يقول لو قمت قيام ) ابن الورد(مسعت وهيباً : وعن مزمل قال

 .هذه السارية ما نفعك حىت تنظر ما يدخل بطنك حالل أو حرام
إىل الصـف   وعندما نظر حذيفة املرعشي إىل الناس يتبادرون

وال يتبادر إىل ، ينبغي أن يتبادروا إىل أكل خبز احلالل: فقال، األول
(الصف األول

40F

٢(. 
والشيطان يف صراع وجهاد إلغواء املسلم وصده عن سـبيل  

 .اهللا
انظروا : إذا تعبد الشاب يقول إبليس: قال يوسف بن أسباط

ال ، دعوه: قال، من أين مطعمه؟ فإن كان مطعمه مطعم سوء
(فقد كفاكم نصيبه، دعوه جيتهد وينصب، غلوا بهتشت

41F

٣(. 
وقد جيعل اهللا عز وجل نعمة املال استدراجاً ملن عصاه 

ورأينا ذلك يف أمم ، كما مسعنا ذلك عن أمم سابقة، وخالف أمره
وضرب اللَّه مثَلًا قَريةً كَانت َآمنةً  : قال تعاىل، ودولٍ معاصرة
يهأْتةً ينئطْمم مِ اللَّهعبِأَن تفَكَفَر كَانكُلِّ م نا مغَدا رقُها رِز

 فَأَذَاقَها اللَّه لباس الْجوعِ والْخوف بِما كَانوا يصنعونَ 
 ].١١٢: النحل[

                                     
 .٦٣الورع ألمحد ص )١(
 .٢٥٣الزهد للبيهقي ص  )٢(
 .٣٥٩الزهد للبيهقي ص )٣(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٢٠

، ال حتقرنَّ فلساً تطيع اهللا يف كسـبه : قال شعيب بن حرب
تشتري به بقـالً فـال   عسى أن ، إمنا الطاعة تراد، ليس الفلس يراد

(يستقر يف جوفك حىت يغفر لك
42F

١(. 
 أرى حلــالً تصــان علــى أنــاس   

 
  

ــانُ    ــال تصـ ــداس فـ ــاً تـ  وأخالقـ
ــاد   ــه فسـ ــان بـ ــون الزمـ  يقولـ

 
  

ــدوا   ــم فس ــان ، وه ــد الزم ــا فس  وم
أحب إيل مـن  ، لترك دينار مما يكره اهللا: قال بعض السلف 

(مخسمائة حجة
43F

٢(. 
ني بدريا كانوا فيما أحلَّ اهللا هلم رأيت سبع: وهلذا قال احلسن

(أزهد منكم فيما حرم اهللا عليكم
44F

٣(. 
ــه  ــه وحرامـ ــذهب حلَّـ ــال يـ  املـ

 
  

ــه    ــد آثامـ ــى يف غـ ــراً ويبقـ  طـ
ــه    ــق إلهلـ ــي مبتـ ــيس املتقـ  لـ

 
  

 حـــىت يطيـــب شـــرابه وطعامـــه  
ــه   ــكب كف ــوى وتس ــا حت ــب م  ويطي

 
  

ــه   (ويكــون يف حســن احلــديث كالم
45F

٤( 
                                      

 .٣/١٠صفة الصفوة  )١(
 .الورع البن أيب الدنيا )٢(
 .٤/٢٥٥حلية األولياء  )٣(
 .٢/٣٤٩حلية األولياء  )٤(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٢١

 البيع والشراء فإنك ترى العجب مـن  أما صدق احلديث يف
 !حال أولئك

قال رأيت حممداً بن واسع مير : حدثنا زياد بن الربيع عن أبيه
لـو  : أترضاه يل؟ قـال : ويعرض محاراً له على البيع فقال له رجل

(رضيته مل أبعه
46F

١(. 
إين أحسب أو أظن يف : فقال، وجاء جممع التيمي بشاة يبيعها

 .لبنها ملوحةً
بعهـا وابـرأ مـن    : فقـال ، ف بن عبيد بشاةوجاء يوس

................... 
بين ، وال تربأ بعد ما تبيع، وترتع الوتد، أا تقلب املعلف... 
(قبل أن تبيع

47F

٢(. 
 !أين حنن من هؤالء؟

لقد ترك ابن سريين ربح أربعني ألفاً : عن السري بن حيىي قال
(يف شيء دخله

48F

٣(. 
الرجل تقياً حـىت يكـون   ال يكون : وعن ميمون بن مهران

، وحىت يعلم من أين ملبسه، لنفسه أشد حماسبةً من الشريك لشريكه
(ومشربه، ومطعمه

49F

٤(. 
                                     

 .١٠٤الورع البن أيب الدنيا ص )١(
 .١٠٤الورع البن أيب الدنيا ص )٢(
 .٣/٢٤٤صفة الصفوة  )٣(
 .٥/٧٤السري  )٤(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٢٢

وكانت الزوجة واالبنة الصاحلة تعني على احلالل واسـتطابة  
 .املطعم

لست أجعلك يف حلٍ من ، يا أبت: قالت ابنة العدوية ألبيها
نصرب : قالت. إال حراماً أرأيت إن مل أجد: فقال هلا. حرام تطعمنيه

 .خري من أن نصرب يف األخرة على النار، يف الدنيا على اجلوع
كان عشرة فيمن مضى مـن أهـل   : وقال املعاىف بن عمران

إال ما ، ال يدخلون بطوم، ينظرون يف احلالل النظر الشديد، العلم
وإبراهيم بـن  ، مث عد بشر، وإال استفُّوا التراب، يعرفون من احلالل

وأبا معاويـة األسـود   ، على بن الفضيل، وسليمان اخلواص، دهمأ
وحزيفة شيخ مـن أهـل   ، ووهيب بن الورد، ويوسف بن اسباط

فعد عشرة كانوا ال يدخلون بطوم إال مـا  ، وداود الطائي، حران
(وإال استفُّوا التراب، يعرفون من احلالل

50F

١(. 
و؟ ينبغي للرجل أن ينظر خبزه من أين ه: وكان بشر يقول

(ومسكنه الذي سكنه أصله من أي شيء؟ مث يتكلم
51F

٢(. 
، كنت قلْت عند فالن: قال يل أيب، وقال علي بن شعيب

أكلت ما ، احمد ربك: نعم قال: أكلت عنده؟ قلت: فقال يل: قال
(يعين عن كسبه، ال تسأل عنه

52F

٣(. 
                                     

 .١٠الورع لإلمام أمحد ص )١(
 .١٠الورع لإلمام أمحد ص )٢(
 .١٠الورع لإلمام أمحد ص )٣(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٢٣

إنه ليكفيين يف السنة اثنا عشر : وقال أبو يوسف الغسويل
وما حيملين على العمل إال ألْسنةُ هؤالء ، هر درهميف كل ش، درمهاً
 أبو يوسف من أين يأكل؟: يقولون، القراء

 .أنا أتفقه يف مطعمي من ستني سنة: وكان يقول
منذ كم قدمت : إبراهيم بن أدهم فقال، وسأل خلف بن متيم

، ما جئت لرباط وال جلهاد، منذ أربع وعشرين سنة: الشام؟ قال
 .زٍ حاللجئت ألشبع من خب

رد درهمٍ من شبهة أحب إيل من أن : وقال ابن املبارك
(حىت بلغ إىل ستمائة ألف، ومائة ألف، أتصدق مبائة ألف درهم

53F

١(. 
بل يف السؤال .. ليس املراد اجلواب: وتأمل يف سؤال فقهي

 !حترز وبراءة للذمة
سئل اإلمام أمحد عن الرجل يكون معه ثالثة دراهم منها 

 .ال يأكل منها شيئاً حىت يعرفه: قال رمحه اهللا .درهم ال يعرفه
، وكان احلجاج بن دينار قد بعث طعاماً إىل البصرة مع رجل

فأتاه كتابه أين قدمت البصرة ، وأمره أن يبيعه يوم يدخل لسعر يومه
، فازددت كذا وكذا، فزاد الطعام، فوجدت الطعام منقصاً فحبسته

، ت خبالف ما أمرناك بهوصل، إنك قد خنتنا: فكتب إليه احلجاج
على فقراء  -مثن الطعام-فإذا أتاك كتايب فتصدق جبميع ذلك الثمن 

(فليتين أسلم إذا فعلت ذلك، البصرة
54F

٢(. 
                                     

 .٢/١٠٣اإلحياء  )١(
 .١٣٢جامع العلوم واحلكم ص )٢(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٢٤

وكانوا يتواصون باحلرص على القليل من احلالل؛ ففيه غنيـة  
 ..وبركة 

ما ينبغي للرجل أن يشبع اليـوم مـن   : قال بشر بن احلارث
فكيف على ، من احلالل دعته نفسه إىل احلرام احلالل؛ ألنه إذا شبع

(هذه األقدار اليوم
55F

 !؟)١
ــره  ــيش يس ــدنيا لع ــد ال ــن حيم  وم

 
 

  
 فسـوف لعمــري علــى قليــل يلومهــا   

 
 

 إذا أدبرت كانـت علـى املـرء حسـرةً    
 
 

  
(وأن أقبلــت كانــت كــثرية مهومهــا  

56F

٢( 
 
 

 : أخي املسلم
ما : وق قالكان عمرو بن قيس املالئي إذا نظر إىل أهل الس

(أغفل هؤالء عما أُعد هلم
57F

٣(! 
وكان يونس بن عبيد يشتري اإلبرسيم يف البصرة، فيبعث به 
إىل وكيله بالسوس، وكان وكيله يبعث إليه باخلز، فإن كتب وكيله 
إليه أن املتاع عندهم زائد مل يشتر منهم أبدا، حىت خيربهم أن وكيله 

(كتب إليه أن املتاع عندهم زائد
58F

٤(. 

                                     
 .٧الورع لإلمام أمحد ص  )١(
 .٣/٢٢١اإلحياء  )٢(
 .٣/١٢٤صفة الصفوة  )٣(
 .٣/١٥حلية األولياء  )٤(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٢٥

 :احلبيب أخي
ــاه  ــى منـ ــرء أن يعطـ ــد املـ  يريـ

 
  

ــا أرادا   ــأىب اهللا إال مــــ  ويــــ
ــايل   ــديت ومـ ــرء فائـ ــول املـ  يقـ

 
  

 وتقــوى اهللا أفضــل مــا اســتفادا     
فقال املطرف ، جاء رجل من أهل الشام من سوق اخلزازين 

فنادى املنادي ، عندنا مبائتني: فقال يونس بن عبيد، بأربعمائة
فجاء وقد باع ،  بين قشري؛ ليصلي مفانطلق يونس إىل، بالصالة

ما هذه : فقال يونس، ابن أخته املطرف من الشامي بأربعمائة
يا : قال يونس، ذاك املطرف بعناه من ذا الرجل: الدراهم؟ قال

عبداهللا هذا املطرف الذي عرضت عليك مبائيت درهم فإن شئت 
(وخذ مائتني وإن شئت فدعه، خذه

59F

١(. 
يعين . ت على أيب احلسندخل: أمحد بن حفص: حدث

ال أعلم من : فقال، والد إبراهيم عبداهللا البخاري عند موته. إمساعيل
مايل درمهاً من حرام وال درمهاً من شبهة. 

مث قال أبو ، فتصاغرت إيلَّ نفسي عند ذلك: قال أمحد
(أصدق ما يكون الرجل عند املوت: عبداهللا

60F

٢(. 
مـن فقـه   : ء إذ يقولورحم اهللا الصاحيب اجلليل أبا الدردا

 .الرجل املسلم استصالحه معيشته
                                     

 .٣/١٥حلية األولياء  )١(
 .١٢/٤٤٧السري  )٢(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٢٦

وصالح ، وقال رضي اهللا عنه صالح املعيشة من صالح الدين
 .الدين من صالح العقل

(ليس من حبك الدنيا التماسك مبا يصلحك منها: وقال
61F

١(. 
يا معشر : وقال عمر بن اخلطّاب رضي اهللا عنه موجها القراء

وال تكونوا عيـاالً  ، وابتغوا من فضل اهللا، ا اخلرياتاستبقو، القراء
(على الناس

62F

٢(. 
أنه كان يعمـل يف بسـتان   : وحيكى عن مبارك أيب عبداهللا

مث أن مواله صاحب البستان وكان أحـد  ، وأقام فيه زماناً، ملواله
 .أريد رمانا حلواً، يا مبارك: وقال له، تجار مهذان جاءه يوماً

فكسره ، وأحضر منها رمانا، لشجرفمضى مبارك إىل بعض ا
أطلب احللو فتحضر يل : وقال، فحرد عليه، فوجده حامضاً، مواله

 .هات حلواً! احلامض
فلما كسره سيده وجده ، فمضى وقطع من شجرة أخرى

، فذاقه، وفعل ذلك مرة ثالثة، فاشتد حرده عليه، أيضاً حامضاً
 :فقال له بعد ذلك، فوجد أيضا حامضاً

 احللو من احلامض؟أنت ما تعرف 
 .ال: فقال
 وكيف ذلك؟: فقال

                                     
 .٢/١٥جامع بيان العلم وفضله  )١(
 .٢/١٥جامع بيان العلم وفضله  )٢(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٢٧

 .آلين ما أكلت منه شيئاً حىت أعرفه: فقال
 ولم مل تأكل؟: فقال
 .ألنك ما أذنت يل باألكل منه: قال

وملا تبني له صدق عبده؛ ، فعجب صاحب البستان من ذلك
، وكانت له بنت خطبت كـثرياً . وزاد قدره عنده، عظم يف عينه

 من ترى تزوج هذه البنت؟، اركيا مب: فقال له
، واليهود للمال، أهل اجلاهلية كانوا يزوجون للحسب: فقال

 .وهذه األمة للدين، والنصارى للجمال
مـا أرى  : وقال هلا، وذهب فأخرب به زوجته، فأعجبه عقله

 .هلذه البنت زوجاً غري مبارك
فجاءت بعبداهللا بن ، وأعطامها أبوها ماالً كثرياً، فتزوجها

الذي كان أكرم مثرة زواجٍ ، ااهد، الزاهد، احملدث، العامل، اركاملب
حىت قال فيه الفضيل بن عياض رمحه اهللا ، على أبويه يف آفاق زمانه

ما رأت عيناي مثل ابن ، ورب هذا البيت: "تعاىل ويقسم على قوله
 .)63F١("املبارك

، يف واقع حياة بعض الناس، واخلداع، واليوم وقد كثر الغش
املبتعد عن الغش ، أن جتد الصادق الصدوق يف أداء االمانة ندر

 !واخلديعة
فـإن  ، وإن كانت نتيجة املعصية واضحة معلومة يف اآلخرة

                                     
 .٨٥والترب املسبوك ص ٢/٢٣٧وفيات األعيان  )١(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٢٨

 !مآهلا يف الدنيا أقرب
ذُكر أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ى يف خالفته عـن  

فخـرج ذات ليلـة يف حواشـي    ، )أي مزجه به(مذق اللنب باملاء 
 أال متذُقني لبنك فقد أصبحت؟: ذا بامرأة تقول البنة هلافإ، املدينة

 كيف أمذُق وقد ى أمري املؤمنني عن املَذق؟: فقالت اجلارية
 فما يدري أمري املؤمنني؟، قد مذق الناس فامذُقي: فقالت
فإله عمر يعلم ما كنت ألفعله ، إن كان عمر ال يعلم: فقالت
 .وقد ى عنه

 : فقال، فدعا عاصماً ابنه، فوقعت مقالتها من عمر
-فاسأل عن اجلاريـة  ، اذهب إىل موضع كذا وكذا، يا بين
 .-ووصفها له

 :فقال له عمر، فإذا هى جارية من بين هالل، فذهب عاصم
فما أحراها أن تأيت بفارس يسـود  ، فتزوجها، اذهب يا بين

 .العرب
فولدت له أم عاصم بنت عاصم بن ، فتزوجها عاصم بن عمر

فأتـت  ، فتزوجها عبدالعزيز بن مروان بن احلكم، اخلطاب عمر بن
(بعمر بن عبدالعزيز

64F

١(. 
حىت وإن كـان املـال قلـيالً    ، واما أثر املال احلرام فواضح

 ..والرجل جماهداً
                                     

 .٢٢ر بن عبدالعزيز البن عبداحلكم صسرية عم )١(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٢٩

ملا كان يوم خيـرب  : عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال
وفالن شـهيد  ، فالن شهيد: فقالوا أقبل نفر من أصحاب النيب 

كال إين ": فقال النيب ، فالن شهيد: مروا على رجل فقالواحىت 
 .)65F١("-أو عباءة-رأيته يف النار يف بردة غلها 

 أين حنن من هؤالء؟
جاءت امرأة مبطرف خز إىل يونس بن : قال بشر بن املفضل

فألقاه إىل ، بستني درمهًا: بكم؟ قالت: فقال هلا، عبيد تعرضه عليه
، أرى ذلك مثنه: قال، ال بعشرين ومائةكيف تراه؟ ق: فقال، جاره

اذهيب فاستأمري أهلك يف بيعه خبمسة : فقال هلا، أو حنواً من مثنه
ارجعي : قال، قد أمروين أن أبيعه بستني: قالت، وعشرين ومائة

(فاستأمريهم
66F

٢(. 
وحمل إىل اإلمام البخاري بضاعة أنفذها إليه أبو حفص أحد 

جار إليه باملعيشة وطلبوها منه فاجتمع بعض الت، أخص تالمذة أبيه
 .بربح مخسة آالف درهم

فجاءه الغد جتار آخرون فطلبوا منه . انصرفوا الليلة: فقال هلم
وقال إين نويت البارحة ، فردهم، البضاعة بربح عشرة آالف درهم

ال أحب أن أنقض : فدفعها إليهم وقال، أن أدفعها إىل األولني
(نييت

67F

٣(. 
                                     

 .رواه مسلم )١(
 .٣/١٦وحلية األولياء  ٦/٢٩٠السري  )٢(
 .٧٤٩مقدمة الفتح ص )٣(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٣٠

والبعد عـن  ، يعود نفسه على اإليثار فكان رمحه اهللا يريد أن
 .حب املال الذي يعد من الصفات القبيحة

كم رأينا من مجع املال ومل يتمتع به فأبقاه لغريه وأفىن نفسـه  
 :كما قال الشاعر

ــدمها   ــه يه ــا تبني ــز م ــدودة الق  ك
 

  
ــع   ــه ينتفـ ــذي تبنيـ ــا بالـ  وغريهـ

، مل ألربابهوخداع األ، ملا رأي املتيقِّظون سطوة الدنيا بأهلها 
جلئوا ، ورأوا الدولة للنفس األمارة، وقياد النفوس، ومتلك الشيطان

إىل حصن التضرع وااللتجاء كما يأوي العبد املـذعور إىل حـرم   
(سيده

68F

١(. 
 :أخي املسلم

 :ما أخذ العبد ما حرم عليه إال من جهتني
وأنه لو أطاعه وآثره مل يعطه خـرياً  ، سوء ظنه بربه: إحدامها

 .الًمنه حال
وأن من ترك شيئاً أعاضه خرياً ، أن يكون عاملاً بذلك: والثانية

فاألول من ضـعف  . وهواه عقله، ولكن تغلب شهوته صربه، منه
 .والثاين من ضعف عقله وبصريته، علمه

 .من مجع اهللا عليه قلبه يف الدعاء مل يرده: قال حيىي بن معاذ
وقوي ، تهوصدقت ضرورته وفاق، إذا اجتمع عليه قلبه: قلت

                                     
 .٦٢الفوائد ص )١(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٣١

(فال يكاد يرد دعاؤه، رجاؤه
69F

١(. 
فخـذوا منـها   ، إن هذه املكاسب قد فسدت: قال احلسن

(أي شبه املضطر، القوت
70F

٢(. 

                                     
 .٦٢الفوائد ص )١(
 .١١١الورع البن أيب الدنيا ص )٢(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٣٢

 كثرة املال ونتاجه
وفَرِحوا بِالْحياة الدنيا وما الْحياةُ الدنيا في  : قال عز وجل

اعتإِلَّا م ةرالَْآخ ]٢٦: الرعد.[ 
وأيام ، سنوات متضي.. موال والدور والقصور متاع قليلفاأل

 ..مث احلساب واجلزاء! وأنفاس ال تعود، تنتهي
فكسـبت البحـر   ، أمتـىن ، بت ليليت: قال خالد بن صفوان

، وكوزان، فإذا يكفيين من ذلك رغيفان، والذهب األمحر، األخضر
(وطمران

71F

١(. 
، لسوقدخل احلسن بن صاحل يوماً ا: وقال إسحاق بن جبلة

انظر إليهم : فبكى وقال، وهذا يصبغ، فرأى هذا خييط، وأنا معه
(يتعللون حىت يأتيهم املوت

72F

٢(. 
ما أحد من الناس بسط اهللا له يف الدنيا فلم ، واهللا: قال احلسن

وعجز ، خيف أن يكون قد مكر له فيها إال كان قد نقص عمله
إال كان ، يهافلم يظن أنه خري له ف، وما أمسكها اهللا عن عبد، رأيه

(وعجز رأيه، قد نقص عمله
73F

٣(. 
 ..وكان مههم اآلخرة وعيوم جتاه يوم عظيم

رأيت حممداً بن سريين يدخل السوق : قال موسى بن املغرية
يا : يكرب ويسبح ويذكر اهللا عز وجل فقال له رجل، نصف النهار

                                     
 .١٢١أدب الدنيا والدين ص )١(
 .٧/٢٧٠السري  )٢(
 .٦/٢٧٤اجلامع ألحكام القرآن  )٣(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٣٣

(إا ساعة غفلة: أبا بكر يف هذه الساعة؟ قال
74F

١(. 
اختذْ طاعةَ اهللا جتارة تأتك األرباح من : وقال مالك بن دينار

(غري بضاعة
75F

٢(. 
 :أخي املسلم

فإن ، وال تشغله مبا ضمن لك، للهم مبا أُمرت بهفَرغْ خاطرك 
كان الرزق ، فما دام األجل باقياً. الرزق واألجل قرينان مضمونان

فتح لك برمحته طريقاً ، وإذا سد عليك حبكمته طريقاً من طرقه. آتياً
من طريق ، وهو الدم، فتأمل حال اجلنني يأتيه غذاؤه. أنفع لك منه

خرج من بطن األم وانقطعت تلك الطريق  فلما، واحدة وهو السرة
وأجرى له فيهما رزقاً أطيب وألذ من األول ، فتح له طريقني اثنني

وانقطعت الطريقان ، فإذا متت مدة الرضاع. لبناً خالصاً سائغاً
فالطعامان ، طعامان وشرابان: فتح طرقاً أربعة أكمل منها، بالفطام

وما يضاف ، ه واأللبانوالشاربان من امليا، من احليوان والنبات
فإذا مات انقطعت عنه هذه الطرق األربعة . إليهما من املنافع واملالذ

وهى ، طرقاً مثانية -إن كان سعيداً  -فتح له -سبحانه -لكنه 
 .يدخل من أيها شاء، أبواب اجلنة الثمانية

إال ، فهكذا الرب سبحانه ال مينع عبده املؤمن شيئاً من الدنيا
فإنه مينعه احلظ . وليس ذلك لغري املؤمن. ه وأنفع لهويؤتيه أفضل من
. وال يرضى له به؛ ليعطيه احلظ األعلى النفيس، األدىن اخلسيس

                                     
 .٣/٢٤٥فة الصفوة ص )١(
 .٢٧روضة العقالء ونزهة الفضالء ص )٢(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٣٤

ال ، والعبد جللهله مبصاحل نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه
بل هو مولع حبب . يعرف التفاوت بني ما منع منه وبني ما ذُخر له

ولو . الرغبة يف اآلجل وإن كان علياًوبقله ، العاجل وإن كان دنيئاً
وأىن له ذلك؟ لعلم أن فضله عليه فيما منعه من ، أنصف العبد ربه

فما ، أعظم من فضله عليه فيما آتاه من ذلك، الدنيا ولذاا ونعيمها
وال ، وال امتحنه إال ليصافيه، وال ابتاله إال ليعافيه، منعه إال ليعطيه
إىل هذه الدار إال ليتأهب منها للقدوم وال أخرجه ، أماته إال ليحييه

جعلَ اللَّيلَ  : قال تعاىل. وليسلك الطريق املوصلة إليه، عليه
: الفرقان[ والنهار خلْفَةً لمن أَراد أَنْ يذَّكَّر أَو أَراد شكُورا 

٦٢[ ،  ىافَأَبونَ إِلَّا كُفُورمالظَّال ]ملستعاناواهللا ]. ٩٩: اإلسراء)
76F

١(. 
ــها   ــى نفس ــدنيا عل ــادت ال ــد ن  ق

 
  

ــمع      ــن يس ــامل م ــان يف الع ــو ك  ل
ــه   ــالعمر واريتيـ ــق بـ ــم واثـ  كـ

 
  

(وجـــامع بـــددت مـــا جيمـــع  
77F

٢( 
إذا رأيت الرجل تزداد دنيـاه علـى   : قال سعيد بن مسعود 

فذلك املغبون الذي يلعب بوجهـه وهـو ال   ، آخرته وهو به راض
(يشعر

78F

٣(. 
يا بن آدم إمنا تغـدو يف كسـب   : لوكان ابن السماك يقو

                                     
 .٧٥الفوائد ص )١(
 .٤/٦٦تاريخ بغداد  )٢(
 .٣/٢٢٣اإلحياء  )٣(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٣٥

(فاجعل نفسك فيما تكسبه أنك مل تكسب مثلها، األرباح
79F

١(. 
ــه  ــع مال ــاعات يف مج ــق الس ــن ينف  وم

 
  

ــر    ــل الفق ــذي فع ــر فال ــة فق (خماف
80F

٢( 
      

                                     
 .٣/١٧٤صفة الصفوة  )١(
 .١/١٠٠مفتاح دار السعادة  )٢(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٣٦

 فوائد املال
فـاخللق  ، أما الدنيويـة : فوائد املال تنقسم إىل دنيوية ودينية

وأما الدينية فتنحصر يف ثالثـة  . بهاولذلك الكوا يف طل، يعرفوا
 :أنواع

، كاحلج واجلهاد، إما يف عبادة، أن ينفقه على نفسه :أحدها
، واملسـكن ، وامللـبس ، كـاملطعم ، وإما يف االستعانة على العبادة
مل ، فإن هذه احلاجات إذا مل تتيسـر ، وغريها من ضرورات املعيشة
فهو ،  العبادة إال بهوما ال يتوصل إىل، يتفرغ القلب للدين والعبادة

فأخذ الكفاية من الدنيا لالستعانة على الدين مـن الفوائـد   ، عبادة
فإن ذلك من ، ال يدخل يف هذا التوسع والزيادة على احلاجة، الدينية

 .حظوظ الدنيا
 :وهو أربعة أقسام، ما يصرفه إىل الناس :النوع الثاين

 .الصدقة وفضائلها كثرية مشهورة: أحدها
نعين ا صرف املال إىل األغنياء ، املروءة :اينالقسم الث

وهذا من الفوائد ، وإعانة وحنو ذلك، واألشراف يف ضيافة وهدية
 .إذ به يكتسب العبد اإلخوان واألصدقاء، الدينية

وقاية العرض حنو بذل املال لدفع هجو  :القسم الثالث
فهو من ، وكف شرهم، وقطع ألسنتهم، وثلب السفهاء، الشعراء

ما وقى الرجل به عرضه فهو ": قال فإن النيب ، وائد الدينيةالف
وحيرز مما يثري ، وهذا ألنه مينع العتاب من معصية الغيبة "صدقة

كالمه من العداوة اليت حتمل يف االنتقام على جماوزة حدود 



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٣٧

 .الشريعة
فإن األعمال ، ما يعطيه أجراً على االستخدام :القسم الرابع
ولو توالهـا بنفسـه   ، نسان ملهنة أسباا كثريةاليت حيتاج إليها اإل

اللذين ، والذكر، وتعذر عليه سلوك اآلخرة بالفكر، ضاعت أوقاته
ومن ال مال له يفتقر إىل أن يتوىل خدمة ، مها أعلى مقامات السالك

وحيصـل بـذلك   ، فكل ما يتصور أن يقوم به غريك، نفسه بنفسه
ىل التشاغل مبـا ال  فإن تشاغلك به غنب؛ الن احتياجك إ، غرضك

 .يقوم به غريك من العلم والعمل والذكر والفكر أشد
لكن حيصل به ، ما ال يصرفه اإلنسان إىل معني :النوع الثالث

فهذه مجلة . والوقوف املؤبدة، كبناء املساجد والقناطر، خرياً عاماً
سوى ما يتعلق باحلظوظ العاجلة ومن اخلالص ، فوائد املال يف الدين

والعز بني اخللق والكرامة يف ، وحقارة الفقر، لسؤالمن ذلك ا
(والوقار، القلوب

81F

١(. 
 :أخي املسلم

وهلذا قال ، كان السلف خيشون النعم أن تكون استدراجاً هلم
(من سأل اهللا الدنيا فإمنا يسأل طول الوقوف للحساب: بعضهم

82F

٢(. 
اللهم إين أعوذ بك من تفرقة القلب : وكان أبو الدرداء يقول

(أن يوضع يل يف كل نفق ماالً: وما تفرقة القلب؟ قال: قيل
83F

٣(. 
                                     

 .وما بعدها ٢١٤منهاج القاصدين ص )١(
 .٢/٢٢٤اإلحياء  )٢(
 .١/٦٣٩صفة الصفوة  )٣(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٣٨

: ما قاله علي بن احلسـني ، والكرت ورأس املال يف هذه الدنيا
(من قنع مبا قسم اهللا له فهو من أغىن الناس

84F

١(. 
ــه   ــدهر كل ــع ال ــا جتم ــيبك مم  نص

 
  

ــوط     ــا وحنـ ــوى فيهمـ  ردان تلـ
 :أخي املسلم 

، اهللا وأُخرج يف حق اهللادرهم اكتِسب بطاعة  :الدراهم أربعة
وأُخرج يف معصية ، ودرهم اكتسب مبعصية اهللا، فذاك خري الدراهم

ودرهم اكتسب بأذى مسلم وأُخـرج يف  ، فذاك شر الدراهم، اهللا
ودرهم اكتسب مبباح وأُنفق يف شـهوة  ، فهو كذلك، أذى مسلم

 .فذاك ال له وال عليه، مباحة
ها درهم اكتسب حبق من: ويتفرع أُخر، هذا أصول الدراهم

فإنفاقه ، ودرهم اكتسب بباطل وأنفق يف حق، وأُنفق يف باطل
. ودرهم اكتسب من شبهة فكفارته أن ينفق يف طاعة، كفارته

، واملدح والذم بإِخراج الدرهم، وكما يتلق الثواب والعقاب
وكذلك يسأل عن مستخرجه ومصروفه . فكذلك يتعلق باكتسابه

(قه؟وفيم أنف، من أين اكتسبه
85F

٢(. 
ال يسلم للرجل احلالل حىت جيعل بينه : قال ميمون بن مهران
(وبني احلرام جزءاً من احلالل

86F

٣(. 
                                     

 .٣/١٣٥حلية األولياء  )١(
 .٢٢٢الفوائد ص )٢(
 .٤٤الورع إلمام أمحد بن حنبل ص )٣(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٣٩

(ألف بعرة أحب إيلّ من ألف دينار: قال زبري بن احلارث
87F

١(. 
 .والدنيا على كربها يف أعيننا إال أا يف الواقع حقرية صغرية

ـ ، أهل األموال يأكلون ونأكـل : قال أبو الدرداء ربون ويش
وهلم فضول أموال ، ويركبون ونركب، ويلبسون ونلبس، ونشرب

(وحسام عليها وحنن براء، ينظرون إليها وننظر إليها معهم
88F

٢(. 
لقد ورث اإلمام البخاري تركة عظيمة من أبيه العالمة 

ومل يكن إمساعيل يف جتارته كسائر الناس من التجار الذين ، إمساعيل
أو يقع من عماهلم ومساعديهم ، رقد ال يتورعون عن بعض األمو

فيقعون يف أمور يلزم اجتناا واحلذر ، شيء من التساهل واخلطأ
، وهكذا تصبح األموال املكتسبة منها موضع شك وارتياب، منها

حمتاطاً يف اكتسابه فقد كان ، ولكن إمساعيل كان حذراً يف جتارته
قال ذلك  وقد، جمتنباً بعيداً كل البعد عن مجيع مواضع الشبهات

 :عند وفاته، وكان من أخص تالميذه، ألحيد بن حفص
(وال درمهاً من شبهة، ال أعلم من مايل درمهاً من حرام

89F

٣(. 
وتعجب أبو حفص هلذا القول الذي يدل على أن إمساعيل 

ويف الوقت نفسه كان ، كان مبالغاً يف االحتياط واتقاء الشبهات
، تيهئه ليكون إمام الدنيايريد أن يوضح لوارثه الذي كانت األقدار 

أو ، أن ال يقع يف قلبه أدىن شك فيجتنبه، ويلقب بإمام احملدثني
                                     

 .٥/٢٩٦السري  )١(
 .٢/٣٥٠السري  )٢(
 .٤٧٩مقدمة الفتح  )٣(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٤٠

بل يستفيد منه يف مشاكله؛ ألنه طاهر وطيب من كل ، يتنازل عنه
 .وجه

إنه كان يعطي : وقال حممد بن أيب حامت عن اإلمام البخاري
خلدمة وهى نوع من أنواع التجارة؛ لكي يتفرغ ، هذا املال مضاربة

 .وكان اهللا سبحانه وتعاىل قد أغناه من كل جهة، العلم النبوي
فذات مرة ، قد اُعطى حظاً وافراً منهما، رحيماً، وكان مسحاً

فقيل له بأن الغـرمي قـد   ، قطع له أحد الغرماء مخسة وعشرين ألفاً
ال : فقـال هلـم  ، وبإمكانك أن تأخذ منه الدراهم، وصل إىل آمل

 .ينبغي يل أن أتعبه
فلما عرف الغرمي جهودنا انتقـل إىل  : قال حممد بن أيب حامت

ألن (استعن بكتاب الوايل إىل حاكم خـوارزم  : فقلنا له، خوارزم
إن : فقال هلم) وبإمكام أن يلحقوه بكل سهولة، الغرمي ليس بعيداً

 .ولن أبيع ديين بدنياي، أخذت منهم كتاباً طمعوا
 غرمي قطع عليه مـاالً  وكان أليب عبداهللا: قال حممد بن حامت

ينبغـي أن تعـرب   : فقلنا له، فبلغه أنه قدم آمل وحنن بفربر، كثرياً
 .ليس لنا أن نروعه: فقال، وتأخذه مبالك

ينبغي أن تقـول أليب  : فخرج إىل خوارزم فقلنا، مث بلغ غرميه
إن : فقال، عامل آمل؛ ليكتب إىل خوارزم يف أخذه، سلمة الكشاين

 .ولست أبيع ديين بدنياي، عوا مين يف كتابأخذت منهم كتاباً طم
فكتب إىل ، فجهدنا فلم نأخذه حىت كلمنا السلطان عن أمره

وقال ال ، فلما بلغ أبا عبداهللا ذلك وجد وجداً شديداً، وايل خوارزم



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٤١

وأردف تلك الكتب ، وكتب كتاباً، تكونوا أشفق علي من نفسي
رو فـاجتمع  وقصد ناحية م، فرجع غرميه، بكتب وكتب إىل بعض
فكره ذلك أبو ، فأراد التشديد على الغرمي، التجار وأخربوا السلطان

وصاحل غرميه على أن يعطيه كل سنة عشرة دراهم شـيئاً  ، عبداهللا
ومل يصل مـن ذلـك إيلَّ   ، وكان املال مخس وعشرين ألفاً، يسرياً

(درهم وال إىل أكثر منه
90F

١(. 
) ي املضاربةأ(وكان يهدف اإلمام البخاري من جتارته هذه 

والشيوخ ، وطلبة العلم، فكان يساعد أهل العلم، أن ينفع خلق اهللا
وكان ينفق من دخله مخسمائة درهم على الفقراء ، احملدثني

فكان يعني ، وأصحاب احلديث كل شهر، وطلبة العلم، واملساكني
، ويشجعهم على االماك يف طلب العلوم النبوية، طلبة العلم

ومل يكن يعرف الترف والبذخ يف ، م كثرياًوحيسن إىل أهل العل
 فكان الصرب واالحتمال قد أصبحا ، حياته يف املأكل واملشرب

 .طبيعةً له
ــراً ــد ملكــت األرض طُ ــك ق  هــب أن

 
  

 ودان لــك الــبالد فكــان مــاذا؟     
ــرب؟  ــريك تـ ــدا مصـ ــيس غـ  ألـ

 
  

ــذا   ــذا مث هـ ــراب هـ ــو التـ  وحيثـ
مث ، أعطاه من الدنيا عطية إذا أراد اهللا بعبد خرياً: قال احلسن 

                                     
 .٢/٢٢٦الطبقات الكربى للسبكي  )١(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٤٢

 .وإذا هان عليه عبد بسط له الدنيا بسطاً، ميسك فإذا نفد أعاد عليه
إن وقينا شر ما أعطينا مل ننل : وقال أبو حازم سلمة بن دينار

(ما فاتنا
91F

١(. 
وكنت أنا ، خطب رجل إىل احلسن: وعن محيد الطويل قال

، ليه بـني يديـه  فكأن قد رضيته يوماً اثىن ع: قال، السفري بينهما
لـه  : قـال ، يا أبا سعيد وأزيدك أن له مخسني ألف درهم: فقلت

يا أبا سعيد إنه كما علمت : قلت، مخسون ألف ما اجتمعت حالل
، إن كان مجعها من حالل فقد ضن ا عن حق: قال، ورع مسلم

(ال أجري بيننا صهراً أبدا، ال واهللا
92F

٢(. 
ومن ، ا عجيبوزيادا ونقصا، وحال الناس مع األموال

وال يهتم بالنقص مما هو ، أعجب العجيب أنه يهتم بالنقص من ماله
 !أعظم من أموال الدنيا

كيف . عجبت ممن حيزن على نقصان ماله: قال حيىي بن معاذ
 .)93F٣(!ال حيزن على نقصان عمره؟

فقيل ، استبطأ إخوانه، وعندما مرض قيس بن سعد بن عبادة
أخزى اهللا ماالً : فقال، من الدين إم يستحون مما لك عليهم: له

من كان عليه لقيس حق : مث أمر منادياً، مينع اإلخوان من الزيارة
فانكسرت درجته بالعش؛ لكثرة من : قال، فهو منه يف حل

                                     
 .٢/١٥٨صفة الصفوة  )١(
 .٢/١٥٦حلية األولياء  )٢(
 .٤/٩٥صفة الصفوة  )٣(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٤٣

(عاده
94F

١(. 
أن قصب : وكتب غالم حلسان بن أيب سنان إليه من األهواز

 .فاشتر السكر فيما قبلك، السكر أصابته آفة
فـإذا فيمـا   ، تراه من رجل فلم يأت عليه إال قليلفاش: قال

يا هـذا إن  : فقال، فأتى صاحب السكر، اشترى ربح ثالثني ألفاً
فقال ، فأقلين فيما اشتريت منك، غالمي كان كتب إيل ومل أعلمك

، فرجع فلم حيتمل قلبـه : قال. فقد أعلمتين اآلن وطيبته لك: اآلخر
فأحب ، هذا األمر من قبل وجههيا هذا إين مل آت : قال فأتاه فقال

(قال فما زال به حىت رد عليه، أن يسترد هذا البيع
95F

٢(. 
كان رأس مال عتبة الغالم فلساً يشتري به : قال سلمة الفراء

، ورق املقل والنخل والنارجيل ومـا شـاكلها  : اخلوص-خوصاً 
فيتصـدق بفلـس   ، يعمله ويبيعه بثالثة فلـوس  -واحدته خوصة
 .لس رأس مالهوف، ويتعشى بفلس

 :أخي املسلم
ــها  ــدنيا وزينتـ ــهافت يف الـ  دع التـ

 
  

ــع    ــار واجلشـ ــك االكثـ  وال يغرنـ
ــه   ــرمحن وارض ب ــم ال ــا قس ــع مب  واقن

 
  

 إن القناعـــة مـــال لـــيس ينقطـــع  
                                      

 .٢٢١منهاج القاصدين ص )١(
 .١٠٥يب الدنيا صالورع البن أ )٢(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٤٤

ــا ــك فضــول العــيش أمجعه  وخــل عن
 

  
ــع     ــت منتف ــا إذا حقق ــيس فيه (فل

96F

١( 
 ..نياولو تأمل الناس اليوم يف كلمات يسرية هلانت الد 

إمنا بطنك يا بن آدم شرب يف شرب فلم : قال مشيط بن عجالن
(يدخلك النار

97F

 ؟)٢
ــاك ــك ينســـــ  ال يومـــــ

 
  

ــدوكا    ــك يعــــ  وال رزقــــ
ــاس    ــع يف النــ ــن يطــ  ومــ

 
  

 يكــــن للنــــاس مملوكــــا    
ــعيك هللا  ــيكن ســـــ  فلـــــ

 
  

(فــــــإن اهللا يكفيكــــــا   
98F

٣( 
فمكـث  ، كان داود الطائي قد ورث عن أمه أربعمائة درهم 

فلما نفذت جعل يـنقض سـقوف الـدويرة    ، ا ثالثني عاماًيتقو
مفردهـا  (والبـواري  ، فيبيعها حىت باع اخلشـب * تصغري الدار(

وهى احلصري املنسوج من القصب واللنب حـىت بقـى يف   ): البورية
يا ابا سليمان لو أعطيتين هذه : وجاءه صديق له فقال، نصف سقفه

فما زال بـه  ، اً ينتفع بهفأبضعها لك؛ لعلنا نستفضل لك فيها شيئ
أرددها : مث فكر فيها فلقيه بعد العشاء اآلخرة فقال، حىت دفعها إليه

                                     
 .٢٨٥مكاشفة القلوب ص  )١(
 .٣/٢٥٤اإلحياء  )٢(
 .٤١٩طبقات احلنابلة ص )٣(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٤٥

أخاف أن يدخل فيها شيء غري : ومل ذاك يا أخي؟ قال: علي فقال
(طيب فآخذها

99F

١(. 
 تقنــع مبــا يكفيــك واســتعمل الرضــى

 
  

ــي    ــبح أم متس ــدري أتص ــك ال ت (فإن
100F

٢( 
دينار والدرهم ال ينفعانك حىت ال، بئس الرفيقان: قال احلسن 

(يفارقاك
101F

٣(. 
وددت أن اهللا عز وجل جعل رزقي يف : وقال مالك بن دينار

(ال ألتمس غريها حىت أموت، حصاة أمصها
102F

٤(. 
أمران لو مل نعذب إال ما لكنا : وقال حممد بن سوقة

مستحقني ما لعذاب اهللا؛ أحدنا يزاد الشيء من الدنيا فيفرح فرحاً 
وينقص الشيء من الدنيا ، ه فرحه بشيٍء زاده قط يف دينهما علم أن

(فيحزن عليه حزناً ما علم أنه حزنه على شيء نقصه قط يف دينه
103F

٥(. 
طلب فضول الـدنيا  ، ما فزعت من الفقر قط: قال الشافعي

(عاقب ا اهللا أهل التوحيد، عقوبة
104F

٦(. 
ــر   ــول فق ــاف حل ــن خي ــت مل  عجب

 
  

ــون      ــن املن ــون م ــا يك ــأمن م  وي
                                      

 .٣/١٣٩صفة الصفوة  )١(
 .٥٥التذكرة ص  )٢(
 .٤/٥٧٦السري  )٣(
 .٢/٣٧٠حلية األولياء  )٤(
 .٣/١١٧صفة الصفوة  )٥(
 .١٠/٩٧السري  )٦(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٤٦

ــك    ــري ش ــون بغ ــا يك ــأمن م  أت
 

  
ــه الظنــونُ      ــى مــا ترجح (وختش

105F

١( 
كفايتك تساق إليك من غري : قال أبو صاحل محدون بن امحد 

(وإمنا التعب يف الفضول، تعب وال نصب
106F

٢(. 
ــاه    ــىت غن ــري م ــدري الفق ــا ي  وم

 
  

 وال يـــدري الغـــين مـــىت يعيـــل  
ة عاش داود الطائي عشرين سنة بثالمثائ: قال عطاء بن مسلم 

(درهم
107F

٣(. 
 وارض ــا، خــذ القناعــة مــن دنيــاك

 
  

ــدن   ــك إال راحــة الب ــو مل يكــن ل (ل
108F

٤( 
 :أخي املسلم 

 أموالنــا لــذوي املــرياث جنمعهــا   
 

  
 ودورنــا خلــراب الــدهر نبنيهــا     

 والــنفس تكلــف بالــدنيا وقــد علمــت 
 

  
ــا    ــا فيهـ ــرك مـ ــالمة تـ  أن السـ

 فال اإلقامـة تنجـي الـنفس مـن تلـف      
 

  
ــا  وال ا   ــداث ينجيه ــن األح ــرار م  لف

                                      
 .١/٦٣جنة الرضا  )١(
 .٤/١٢٢صفة الصفوة  )٢(
 .٧/٤٢٤ السري )٣(
 .٣/٤٩٣موارد الظمآن  )٤(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٤٧

 وكــل نفــس هلــا زرو يصــبحها   
 

  
ــيها    ــاً أو ميسـ ــة يومـ ــن املنيـ  مـ

ما رأيت الدينار والدرهم عنـد احـد   : قال عمرو بن دينار 
(كأا مبرتلة البعر، أهون منه عند الزهري

109F

١(. 
دخلت مع خايل على سـلمان  : وعن النعمان بن محيد قال

اشـتري  : فسمعته يقـول ، خلوصوهو يعمل ا، الفارسي باملدائن
وأنفق ، فأعيد درمهاً فيه، فأعمله فأبيعه بثالثة دراهم، خوصاً بدرهم

(وأتصدق بدرهم، درمهاً على عيايل
110F

٢(. 
العيش ساعات متر  وخطوب أيام تــكر 
 واترك هواك تعيش حر  اقنع بعيشك ترضه
(ذهب وياقوت ودر  فلرب حتف ساقه

111F

٣(  
، والدرهم داء الدين،  طبيب الدينالعامل: قال سفيان الثوري

(فإذا اجتر الطبيب الداء إىل مىت يداوي غريه؟
112F

٤(. 
(أو وارث، بشر مال البخيل حبادث: ويف احلكم املنثورة

113F

٥(. 
فرأى سـحاباً  ، كان املسور بن خمرمة قد احتكر طعاماً كثرياً

، أال أراين كرهت ما ينفع املسلمني؟ فإىل: فقال، يف اخلريف فكرهه
                                     

 .١/١٠٩تذكرة احلفاظ  )١(
 .١/٥٤١صفة الصفوة  )٢(
 .٣/٢٥اإلحياء  )٣(
 .١/٢٠٤تذكرة احلفاظ  )٤(
 .١٢٤مكاشفة القلوب ص )٥(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٤٨

فأخرب بذلك عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنـه  ، ال يربح فيه شيئاً أن
(جزاك اهللا خرياً: فقال عمر

114F

١(. 
 والزمـــان يفـــرق، املـــرء جيمـــع

 
  

 ويظــل يرقــع واخلطــوب متــزق     
فإذا ربح يف ثـوب حبـة أو   ، كان محاد بن سلمة يف سوقه 
(حبتني شد جيوبه وقام

115F

٢(. 
 ســـهرت أعـــني ونامـــت عيـــون

 
  

 و ال تكــــونألمــــور تكــــون أ  
ـ        فاطرد اهلـم مـا اسـتطعت عـن الـ

 
  

ــون     ــوم جن ــك اهلم ــنفس فحمالن  ـ
ــا     ــا ك ــاألمس م ــاك ب ــاً كف  إن رب

 
  

 ن ســيكفيك يف غــد مــا يكــون     
، ملـا ضـرب الـدينار   : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال 

أخذه إبليس ووضعه على عينيه وقال أنت مثرة قليب وقُرة ، والدرهم
رضيت مـن  ، وبك أدخل الناس النار، وبك أكفر، عيين بك أطغي

(ابن آدم حبب الدنيا أن يعبدين
116F

٣(. 
، ما أخذته مـن احلـالل  ، خري األموال: وقال بعض البلغاء

ما أخذته من احلرام وصـرفته يف  ، وشر األموال، وصرفته يف النوال
                                     

 .١٣٢جامع العلوم واحلكم ص )١(
 .١/٢٦٢شذرات الذهب  )٢(
 .١/٧٥٧صفة الصفوة  )٣(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٤٩

(اآلثام
117F

١(. 
كان الليث بن سعد يستغل عشرين ألف درمهاً يف كل سـنة  

 .بت علي زكاة قطما وج: وقال
(لوال املساكني ما اتجرت: وقال حسان بن أيب سنان

118F

٢(. 
درهم أمسكت عنه حـىت  ، إمنا درمهان: وقال يونس بن عبيد

(ودرهم وجب هللا تعاىل عليك فيه حق فأديته، طُلب لك فأخذته
119F

٣(. 

                                     
 .٢١٤أدب الدنيا والدين ص  )١(
 .٣/١١٦األولياء  حلية )٢(
 .٣/١٧حلية األولياء  )٣(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٥٠

 ترك التجارة للعبادة
حمذرا من االنشغال عن الطاعـة والعبـادة    -عز وجل-قال 

 :ر الدنيابأمو
 نع كُملَادلَا أَوو الُكُموأَم لْهِكُموا لَا تنَآم ينا الَّذها أَيي

 ].٩: املنافقون[ ذكْرِ اللَّه ومن يفْعلْ ذَلك فَأُولَئك هم الْخاسرونَ
باهللا يا أبا نصر أيهما أحلى، الدنانري أو : قيل لبشر بن احلارث

(الطاعة واهللا أحلى منهما مجيعا: الدراهم؟ قال
120F

١(. 
كنت مع الربيع بن أيب راشد يف : وقال خلف بن حوشب

 يا أَيها الناس إِنْ كُنتم في ريبٍ من الْبعث: اجلبانة فقرأ رجل
حال ذكر املوت بيين وبني كثري من : فقال الربيع] ٥: احلج[

عة، خلشيت أن يفسد علي التجارة، فلو فارق ذكر املوت قليب سا
ولوال أن أخالف من كان قبلي لكانت اجلبانة مسكين إىل أن . قليب

(أموت
121F

٢(. 
وأنا تاجر، فأردت أن جتتمع  بعث النيب : قال أبو الدرداء

يل العبادة والتجارة، فلم جيتمعا، فرفضت التجارة وأقبلـت علـى   
ك حانوتـا  العبادة، والذي نفس أيب الدرداء بيده، ما احب أن أمل

على باب املسجد ال خيطئين فيه صالة، وأربح فيه كل يوم أربعـني  
يا أبا الدرداء مـا  : دينارا، وأتصدق ما كلها يف سبيل اهللا، قيل له

                                     
 .١٤/٤٢١تاريخ بغداد  )١(
 .٣/١٠٩صفة الصفوة  )٢(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٥١

(شدة احلساب: تكره من ذلك؟ قال
122F

١(. 
قال أبو الدرداء اعبدوا اهللا كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم يف 

م، خري من كثري يلهيكم، واعلموا أن املوتى، واعلموا أن قليالً يغنيك
 .الرب ال يبلى، وإن اإلمث ال ينسى

أصلح ما أكون أفقر ما : وكان الفضيل بن عياض يقول
(أكون، وأين ألعصي اهللا أعرف ذلك يف خلق محاري وخادمي

123F

٢(. 
يا من باع كل شيء بال شيء، : وقال أبو علي الثقفي
 .واشترى ال شيء بكل شيء

الدنيا إذا أقبلت، وأف من حسرا إذا  أف من أشغال: وقال
(أدبرت

124F

٣(. 
ــة   ــال بقطن ــدنيا تن ــت ال ــو كان  فل

 
  

ــب    ــى املرات ــت أعل ــل نل ــل ونق  وفض
ــمة   ــظ وقسـ ــا األرزاق حـ  ولكنمـ

 
  

 بفضــل مليــك ال حبليــة طالــب     
يسري الدنيا يشغل عن كثرة : قال أبو حازم سلمة بن دينار 

(اآلخرة
125F

٤(. 

                                     
 .١/٢٠٩حلية األولياء  )١(
 .٢/٢٣٨صفة الصفوة  )٢(
 .١٥/٢٨٢السري  )٣(
 .٢/١٦٦صفة الصفوة  )٤(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٥٢

 يقولــون يل فيــك انقبــاض وإمنــا   
 

  
 رأوا رجالً عـن موقـف الـذل أحجمـا      

 أرى الناس مـن دانـاهم هـان عنـدهم     
 

  
(ومــن أكرمتــه عــزة الــنفس إكرامــا  

126F

١( 
(السوق مكثرة للمال، مذهبة للدين: وقال مالك بن دينار 

127F

٢(. 
 :أخي املسلم

إن العبد ليهم باألمر يف التجارة واإلمارة، : قال ابن مسعود
اصرفوه عنه؛ فإنه إن : ليه فيقول للمالئكةحىت ييسر له فينظر اهللا إ

سبين : يسرته له أدخلته النار، فيصرفه اهللا عنه، فظل يتطري بقوله
 .)128F٣(-عز وجل-وما هو إال فضل اهللا . فالن وأهانين فالن

إن بضاعة اآلخرة كاسدة، : قال أبو حازم سلمة بن دينار
ها مل تصل فاستكثروا منها يف أوان كسادها، فإنه لو جاء يوم نفاق

(منها إىل قليل وال كثري
129F

٤(. 
واهللا ال جتد فقد شيء تركته : وقال عبد الرمحن بن مهدي

ابتغاء وجه اهللا، كنت أنا وأخي شريكني فأصبنا علالً كثرية، فدخل 
قليب من ذلك شيء، فتركته هللا، وخرجت منه، فما خرجت من 

دي، زوج أخي الدنيا حىت رد اهللا علي ذاك املال، عامته إيلَّ وإىل ول
ثالث بنات من بين، وزوجت ابنيت من ابنه، ومات أخي فورثه أيب، 

                                     
 .١٧/٢٠السري  )١(
 .٢/٣٨٥حلية األولياء  )٢(
 .٢٢٨جامع العلوم واحلكم ص )٣(
 .٢/١٦٣فوة صفة الص )٤(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٥٣

(ومات أيب فورثته أنا فرجع إيلَّ وإىل ولدي يف الدنيا
130F

١(. 
 جتــرد مــن الــدنيا فإنــك إمنــا    

 
  

ــرد    ــت جم ــدنيا وأن ــت إىل ال (خرج
131F

٢( 
 :أخي املسلم 

مسكني ابن آدم رضي بدار حالهلـا حسـاب،   : قال احلسن
ذاب، إن أخذه من حله حوسب به، وإن أخـذه مـن   وحرامها ع

حرام عذب به، ابن آدم يستقل ماله، وال يستقل عملـه، يفـرح   
(مبصيبته يف دينه، وجيزع من مصيبته يف دنياه

132F

٣(. 
. قال رمحه اهللا. تويف فالن األنصاري: وقيل لعبد اهللا بن عمر

(لكن هي مل تتركه: ترك مائة ألف، قال: فقيل
133F

٤(. 
 املـــرياث جنمعهـــاأموالنـــا لـــذي 

 
  

 ودورنــا خلــراب الــدهر نبنيهــا     
 تلــك املنــازل يف اآلفــاق خاويــة    

 
  

 أضحت خرابـا وضـاق املـوت بانيهـا      
احلمد هللا الذي جعل األغنياء يتمنون أـم  : قال أبو الدرداء 

مثلنا عند املوت، وال نتمىن أننا مثلهم حينئذ، ما أنصـفنا إخواننـا   
(الدين، ويعاودوننا على الدنيا األغنياء، حينوننا على

134F

٥(. 
                                     

 .٤/٦صفة الصفوة  )١(
 .٥/٥٤وفيات األعيان  )٢(
 .٣/٢٢٤اإلحياء  )٣(
 .١٠/٣٣٥الزهد البن السري  )٤(
 .٢/٣٥٠السري  )٥(



 

 الرزق أسباب ومفاحته ٥٤

 :غوائل املال وآفاته، تنقسم إىل دينية ودنيوية :أخي املسلم
 :أما الدينية فثالث

أنه جير إىل املعاصي غالبا؛ ألن من استشعر القـدرة  : األوىل
 .على املعصية، انبعثت داعيته إليها

واملال نوع من القدرة حيرك داعيته إىل املعاصي، ومىت يـئس  
 .اإلنسان من املعصية، مل تتحرك داعيته إليها

ومن العصمة أن ال جتد، فصاحب القدرة إن اقتحم ما يشتهي 
هلك، وإن صرب لقي شدة يف معاناة الصرب مع القدرة، وفتنة السراء 

 .أعظم من فتنة الضراء
أنه حيرك إىل التنعم يف املباحات، حىت تصري له عادة : الثانية

ها، ورمبا مل يقدر على استدامتها إال بكسب فيه وإلفًا، فال يصرب عن
شبهة، فيقتحم الشبهات، ويترقى إىل آفات من املداهنة والنفاق؛ 
ألن من كثر ماله خالط الناس، وإذا خالطهم مل يسلم من نفاق 

 .وعداوة وحسد وغيبة، وكل ذلك من احلاجة إىل إصالح املال
يلهيه ماله عن  وهي اليت ال ينفك عنها أحد، وهو أن: الثالثة

 ذكر اهللا، وهذا هو الداء العضال، فإن أصل العبادات ذكر اهللا 
 .والتفكر يف جالله وعظمته، وذلك يستدعي قلبا فارغًا -تعاىل-

وصاحب الضيعة ميسي ويصبح متفكرا يف خصـومة الفالحـني،   
وحماسبتهم وخيانتهم، ويتفكر يف منازعة شركائه يف احلدود واملاء، وأعوان 

 .لطان يف اخلراج، واألجراء على التقصري يف العمارة، وحنو ذلكالس
وصاحب التجارة ميسي ويصبح متفكرا يف خيانة شريكه، 
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 .وتقصريه يف العمل، وتضييعه املال
وكذا سائر أنواع املال، حىت صاحب اموع املكنوز يفكر 

 .يف كيفية حفظه، ويف اخلوف عليه
ن مجيع ذلك، وهذا ومن له قوت يوم بيوم فهو سالمة م

سوى ما يقاسيه أرباب األموال يف الدنيا، من اخلوف، واحلزن، 
 .واهلم، والغم، والتعب

فإذا ترياق املال أخذ القوت منه، وصرف الباقي إىل اخلريات، 
(وما عدا ذلك مسوم وآفات

135F

١(. 
مصيبتان مل يسمع األولون واآلخرون : قال حيىي بن معاذ

: ما مها؟ قال: عند موته، قيل) ل اإلنسانأي يف ما(مبثلهما يف ماله 
 .يؤخذ منه كله ويسأل عنه كله

ــاه  ــى منـ ــرء أن يعطـ ــد املـ  يريـ
  
 
 
 

  
ــا أرادا   ــأىب اهللا إال مــــ  ويــــ

ــايل   ــديت ومـ ــرء فائـ ــول املـ  يقـ
 

  
ــتفادا     ــا اس ــرم م ــوى اهللا أك (وتق

136F

٢( 
أبو الدرمهني أشد حبسـا، أو  : قال أبو الدرداء رضي اهللا عنه 

(ابا من ذي الدرهمقال أشد حس
137F

٣(. 
                                     

 .وما بعدها ٤/٢خمتصر منهاج القاصدين  )١(
 .٢/١٨٤طبقات الشافعية  )٢(
 .٤/٢١٠اإلحياء  )٣(
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 بيان عالج احلرص والطمع
 والدواء الذي تكتسب به صفة القناعة

 :اعلم أن هذا الدواء مركب من ثالثة أركان
 :الصرب، والعلم، والعمل، وجمموع ذلك مخسة أمور

االقتصاد يف املعيشة، والرفق يف اإلنفاق، فمـن أراد  : األول
ب اخلرج ما أمكنه، ويـرد  القناعة، فينبغي أن يسد عن نفسه أبوا

نفسه إىل ما ال بد له منه، فيقنع بأي طعام كان، وقليل من اإلدام، 
وثوب واحد، ويوطن نفسه على ذلك، وإن كان له عيال، فريد كل 

 .واحد إىل هذا القدر
: ويف حديث آخـر  )138F١(»ما عال من اقتصد«: قال النيب 

: تثـالث منجيـا  «: ويف حديث آخر ،»التدبري نصف العيش«
يف السر والعالنية، والقصد يف الغىن والفقر،  -تعاىل-خشية اهللا 

 .»والعدل يف الرضى والغضب
إذا تيسر له يف احلال ما يكفيه، فال يكـون شـديد   : الثاين

االضطراب ألجل املستقبل، ويعينه على ذلك قصر األمل، واليقني، 
 .بأن رزقه ال بد أن يأتيه، وليعلم أن الشيطان يعده الفقر
: أنه قـال  وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه عن رسول اهللا 

إن روح القدس نفث يف روعي، أنه ليس من نفس متوت حـىت  «
تستكمل رزقها وأجلها، فـاتقوا اهللا وأمجلـوا يف الطلـب، وال    

                                     
 .رواه أمحد )١(
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، إنه -عز وجل-حيملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه مبعاصي اهللا 
 .»ال يدرك ما عند اهللا إال بطاعته

د عنه باب كان ينتظر الرزق منه، فـال ينبغـي أن   وإذا انس
أىب اهللا أن يرزق عبده املؤمن إال «: يضطرب قلبه، فإن يف احلديث

 .»من حيث ال حيتسب
أن يعرف ما يف القناعة من عز االستغناء، ومـا يف  : الثالث

 .الطمع واحلرص من الذل
وليس يف القناعة إال الصرب عن املشتهيات والفضول، مع مـا  

ل له من ثواب اآلخرة، ومن مل يؤثر عز نفسه عن شهوته، فهو حيص
 .ركيك العقل، ناقص اإلميان

أن يكثر تفكره يف تنعم اليهود والنصارى وإرذال : الرابع
الناس، واحلمقى منهم، مث ينظر إىل أحوال األنبياء والصاحلني، 
ويسمع أحاديثهم ويطالع أحواهلم، وخيري عقله بني مشاة أرذال 

حىت يهون عليه الصرب  -تعاىل-ملني، أو صفوة اخللق عند اهللا العا
على القليل، والقناعة باليسري، وأنه إن تنعم باألكل فالبهيمة أكثر 

 .أكالً منه، وإن تنعم بالوطء فالعصفور أكثر سفادا منه
أن يفهم ما يف املال من اخلطر، كما ذكرنا يف آفات : اخلامس

ر، ويتم ذلك بأن ينظر أبدا إىل من دونه املال، وينظر إىل ثواب الفق
يف الدنيا، وإىل من فوقه يف الدين، كما جاء يف احلديث من روايـة  

انظروا إىل من هو أسفل مـنكم،  «: قال مسلم أن رسول اهللا 
وال تنظروا إىل من هو فوقكم؛ فإنه أجدر أن ال تزدروا نعمة اهللا 
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 .)139F١(»عليكم
وأن يعلم أن غاية صربه يف  الصرب وقصر األمل،: وعماد األمر

الدنيا أيام قالئل لتمتع دائم، فيكون كاملريض الذي يصـرب علـى   
 .مرارة الدواء ملا يرجو من الشفاء

 :كان األوزاعي الفقيه كثريا ما يتمثل ذه األبيات
 املال ينفـذ حلـه وحرامـه   

 
ــه  ــده آثام ــى بع ــا ويبق يوم 

ــه  ــق إلهل ــي مبت ــيس التق  ل
 

 عامـه حىت يطيـب شـرابه وط   
 ويطيب ما جيين ويكسب آجله 

 
 ويطيب من لفظ احلديث كالمه 

 نطق النيب لنا بـه عـن ربـه    
 

(فعلى النيب صـالته وسـالمه   
140F

٢( 
رزقنا اهللا مجيعا الرزق احلالل الطيب املبارك، وجعل مـا يف   

أيدينا عونا على الطاعة، وغفر لنا ولوالدينا وجلميـع املسـلمني،   
 .ينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيوصلى اهللا وسلم على نب

*** 

                                     
 .رواه مسلم )١(
 .٢١٤، أدب الدنيا ص١/٤٠٥طبقات احلنابلة  )٢(
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