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  :تأليف

  يأبي أحمد محمد بن سليم اللمبور 

 عفا اهللا عنه
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  وبه نستعين

الحمد هللا الذي خلق الجن واإلنس ليعبدوه مخلصين له الدين 
  . وأرسل الرسل إليهم وأنزل الكتب عليهم لهدايتهم بنور العلم واليقين

ه الملك القدوس السالم وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل
  .المؤمن المهيمن العزيز الجبار القهار الواهب الرزاق ذو القوة المتين

صلى اهللا  ،ا عبده ورسوله الصادق الناصح األمينوأشهد أن محمدً 
  .ا إلى يوم الدينا كثيرً عليه وعلى آله األتقياء المخلصين وسلم تسليمً 

  :أما بعد
فل باألرزاق لكل المخلوقات وهيأ أن اهللا تعالى تكرحمك اهللا فاعلم 

  :الرزقلهم أسبابها، ومن أسباب 
  

 .تحقيق العبادة .1

ِإنَما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللِه َأْوثَانًا َوَتْخُلُقوَن ِإْفًكا ِإن {: قال اهللا تعالى
تَـُغوا ِعْنَد اللِه الرْزَق  الِذيَن تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللِه َال َيْمِلُكوَن َلُكْم ِرْزقًا فَابـْ

   .]17: العنكبوت[} َواْعُبُدوُه َواْشُكُروا َلُه ِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ 
  .فعبادت اهللا تعالى تتضمن طلب الرزق بلسان الحال
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  .طلب الرزق عند اهللا تعالى .2

تَـُغوا ِعْنَد اللِه الرْزقَ {: قال اهللا تعالى   ].17: العنكبوت[} فَابـْ
اَر اْآلِخَرَة َوَال تـَْنَس َنِصيَبَك وَ {: وقال تعالى ُه الدَتِغ ِفيَما آتَاَك الل ابـْ

َيا َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اللُه ِإلَْيَك َوَال تـَْبِغ اْلَفَساَد ِفي اْألَْرِض ِإن اللَه  نـْ ِمَن الد
  ].77: القصص[} َال ُيِحب اْلُمْفِسِدينَ 
تَـُغوا ِمْن فَِإَذا ُقِضَيِت ا{: وقال تعالى َتِشُروا ِفي اْألَْرِض َوابـْ لصَالُة فَانـْ

َوِإَذا رََأْوا ِتَجارًَة َأْو َلْهًوا ) 10(َفْضِل اللِه َواذُْكُروا اللَه َكِثيًرا َلَعلُكْم تـُْفِلُحوَن 
ٌر ِمَن اللْهِو وَ  َها َوتـَرَُكوَك قَاِئًما ُقْل َما ِعْنَد اللِه َخيـْ ِمَن التَجارَِة انـَْفضوا ِإلَيـْ

ُر الرازِِقيَن    ].11، 10: الجمعة[} )11(َواللُه َخيـْ
َتِشُروا ِفي األْرضِ {: قوله لطلب المكاسب } فَِإَذا ُقِضَيِت الصالُة فَانـْ

والتجارات ولما كان االشتغال في التجارة، مظنة الغفلة عن ذكر اهللا تعالى، 
  . وتعالى هأمر اهللا تعالى باإلكثار من ذكره سبحان

َحاَل بـَْيِعُكْم َوِشَراِئُكْم، َوَأْخذُِكْم : َأيْ } َواذُْكُروا اللَه َكِثيًرا{: وقوله
َفُعُكْم ِفي  َيا َعِن الِذي يـَنـْ نـْ َه ِذْكًرا َكِثيًرا، َوَال َتْشَغْلُكُم الدوَعطَائكم، اذُْكُروا الل

اِر اْآلِخَرِة؛ َوِلَهَذا قَاَل تـََعاَلى ُكْم تـُْفِلُحونَ لَ {: الدَعل{،  ن ذكرِ مِ  اإلكثارَ  فإن 
   .الحِ الفَ  ر أسبابِ أكبَ  اهللاِ 
 

  .تقوىال .3
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َوَمْن يـَتِق اللَه َيْجَعْل َلُه َمْخَرًجا َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث َال {: قال اهللا تعالى
  ]. 4، 3: الطالق[} َيْحَتِسبُ 

ل، اهللا تـََعاَلى َحسبه فالمسلم المتبع للرسو : قال ابن تيمية رحمه اهللا
  .وكافيه َوُهَو وليه َحْيُث َكاَن َوَمتى َكانَ 

  .َوَعَد اْلُمتِقيَن بِاْلَمَخارِِج ِمْن الضيِق َوِبِرْزِق اْلَمَناِفعِ : وقال رحمه اهللا
  
  .َوطَاَعُة َرُسوِلِه َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ تعالى طَاَعُة اللِه  .4

َعَم اللُه وَ {: قال اهللا تعالى َمْن يُِطِع اللَه َوالرُسوَل فَُأولَِئَك َمَع الِذيَن أَنـْ
يِقيَن َوالشَهَداِء َوالصاِلِحيَن َوَحُسَن ُأولَِئَك رَِفيًقا ديَن َوالصِبيَعَلْيِهْم ِمَن الن {

 ]. 69: النساء[
َبتَـَها نـََباتًا َحَسًنا وََكفَلَها فـَتَـَقبـَلَها رَبـَها ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوأَ {: وقال تعالى نـْ

َها زََكرِيا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزقًا قَاَل يَا َمْرَيُم أَنى  زََكرِيا ُكلَما َدَخَل َعَليـْ
آل [} َلِك َهَذا قَاَلْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اللِه ِإن اللَه يـَْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبغَْيِر ِحَسابٍ 

  ]. 37: مرانع
 
  .الشكر .5

َوِإْذ تََأذَن رَبُكْم لَِئْن َشَكْرُتْم َألَزِيَدنُكْم َولَِئْن َكَفْرُتْم {: قال اهللا تعالى
  ].7: إبراهيم[} ِإن َعَذاِبي َلَشِديدٌ 
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  :والشكر يكون في ثالثة مواضع
في القلب، وهو أن يعترف بقلبه أن هذا الرزق من اهللا، لقول : األول

  ].22: الذاريات[} َوِفي السَماِء ِرْزُقُكْم َوَما تُوَعُدونَ {: تعالى اهللا
َلَقْد َكاَن ِلَسَبٍإ ِفي َمْسَكِنِهْم آيٌَة َجنَتاِن َعْن َيِميٍن { :تعالى هوقول

) 15(َوِشَماٍل ُكُلوا ِمْن ِرْزِق رَبُكْم َواْشُكُروا َلُه بـَْلَدٌة طَيَبٌة َوَرب َغُفوٌر 
ْلَناُهْم ِبَجنتَـْيِهْم َجنتَـْيِن َذَواَتْي ُأُكٍل فََأعْ  َرُضوا فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعرِِم َوَبد

َناُهْم ِبَما َكَفُروا َوَهْل ) 16(َخْمٍط َوأَْثٍل َوَشْيٍء ِمْن ِسْدٍر َقِليٍل  َذِلَك َجَزيـْ
نَـهُ ) 17(ُنَجاِزي ِإال اْلَكُفوَر  ْم َوبـَْيَن اْلُقَرى الِتي بَارَْكَنا ِفيَها قـًُرى َوَجَعْلَنا بـَيـْ

َر ِسيُروا ِفيَها لََياِلَي َوأَياًما آِمِنيَن  ْرنَا ِفيَها السيـْ َنا ) 18(ظَاِهَرًة َوَقدفـََقاُلوا رَبـ
ْم ُكل ُمَمزٍق بَاِعْد بـَْيَن َأْسَفارِنَا َوظََلُموا أَنـُْفَسُهْم َفَجَعْلَناُهْم َأَحاِديَث َوَمزقْـَناهُ 

  ].19 -  15: سبأ[} )19(ِإن ِفي َذِلَك َآليَاٍت ِلُكل َصباٍر َشُكوٍر 
اللسان، وهو أن يتحدث بها على وجه الثناء على اهللا في : الثاني

واالعتراف وعدم الجحود، ال على سبيل الفخر والخيالء والترفع تعالى 
ن بني إسرائيل لما ذكرهم كما في قصة األعمى م،  تعالى على عباد اهللا

َقْد ُكْنُت َأْعَمى فـََرد اللُه َبَصِري، َوَفِقيًرا فـََقْد ": ، قالتعالى الملك بنعمة اهللا
َرواُه  ،"َأْغَناِني، َفُخْذ َما ِشْئَت، فـََواللِه َال َأْجَهُدَك اليَـْوَم ِبَشْيٍء َأَخْذَتُه لِلهِ 

 فهذا من باب التحدث بنعمة اهللا. ِضَي اللُه َعْنهُ الشْيخاِن َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة رَ 
   ].11: الضحى[} َوَأما بِِنْعَمِة رَبَك َفَحدثْ {: تعالى، قال اهللا تعالى
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قَاَل أَُتِمدوَنِن ِبَماٍل {، تحدث بنعمة اهللا عليه عليه السالممان ليسو 
ٌر ِمما آتَاُكْم َبْل أَنْـ    .]36: النمل[} ُتْم ِبَهِديِتُكْم تـَْفَرُحونَ َفَما آتَاِنَي اللُه َخيـْ

الجوارح، وهو أن يستعملها بطاعة المنعم، وعلى في : الثالث
َهاحسب ما يختص بهذه النعمة َأن نَِبي اللِه : ، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللُه َعنـْ

تـَتَـَفطَر َقَدَماُه، فـََقاَلْت َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َكاَن يـَُقوُم ِمَن اللْيِل َحتى 
َم ِمْن َذنِْبَك : َعاِئَشةُ  ُه َلَك َما تـََقدِه، َوَقْد َغَفَر اللِلَم َتْصَنُع َهَذا يَا َرُسوَل الل

َأَفَال ُأِحب َأْن َأُكوَن َعْبًدا َشُكورًا فـََلما َكثـَُر َلْحُمُه َصلى «: َوَما تََأخَر؟ قَالَ 
  .َرواُه الشيَخانِ . »َذا َأرَاَد َأْن يـَرَْكَع قَاَم فـََقَرَأ ثُم رََكعَ َجاِلًسا، فَإِ 
  

  .التـوَكُل َعَلى اللهِ  .6

َوَمْن يـَتَـوَكْل َعَلى اللِه فـَُهَو َحْسُبُه ِإن اللَه بَاِلُغ َأْمرِِه {: قال اهللا تعالى
   ].3 :الطالق[} َقْد َجَعَل اللُه ِلُكل َشْيٍء َقْدرًا

: قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ : َعْن ُعَمَر ْبِن الَخطاِب، قَالَ 
ُر تـَْغُدو « ِلِه َلُرزِقْـُتْم َكَما يـُْرَزُق الطيـْ تـَوَك ِه َحقُلوَن َعَلى اللُكْم ُكْنُتْم تـَوَكَلْو أَن

  ".َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ : "ي، وقالرواه الترمذ. »ِخَماًصا َوتـَُروُح ِبطَانًا
  

 .طلب العلم الشرعي .7
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َمْن يُِرِد «: َسِمْعُت النِبي َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم يـَُقولُ : َعِن ُمَعاِويََة، قَالَ 
يِن، َوِإنَما أَنَا قَاِسٌم َواللُه يـُْعِطي، َوَلنْ  ْهُه ِفي الدًرا يـَُفق تـََزاَل َهِذِه  اللُه بِِه َخيـْ

, »األُمُة قَاِئَمًة َعَلى َأْمِر اللِه، َال َيُضرُهْم َمْن َخاَلَفُهْم، َحتى يَْأِتَي َأْمُر اللهِ 
  .َرواه الشيخانِ 

َنَما ُهَو وَ  ، َأن َرُسوَل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم بـَيـْ ْيِثيَعْن أَِبي َواِقٍد الل
َناِن ِإَلى َرُسوِل َجاِلٌس فِ  ي الَمْسِجِد َوالناُس َمَعُه ِإْذ َأقْـَبَل َثالَثَُة نـََفٍر، فََأقْـَبَل اثـْ

فـََوقـََفا َعَلى َرُسوِل اللِه َصلى : اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َوَذَهَب َواِحٌد، قَالَ 
ى فـُْرَجًة ِفي الَحْلَقِة َفَجَلَس ِفيَها، َوَأما فـََرأَ : اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، فََأما َأَحُدُهَما

فََأْدبـََر َذاِهًبا، فـََلما فـََرَغ َرُسوُل اللِه : َفَجَلَس َخْلَفُهْم، َوَأما الثاِلثُ : اآلَخرُ 
ُهْم فََأَوى َأَال ُأْخِبرُُكْم َعِن النـَفِر الثالَثَِة؟ َأما َأَحدُ «: َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم قَالَ 

ِإَلى اللِه َفآَواُه اللُه، َوَأما اآلَخُر فَاْسَتْحَيا فَاْسَتْحَيا اللُه ِمْنُه، َوَأما اآلَخُر 
  .َرواُه الشيخانِ . »فََأْعَرَض فََأْعَرَض اللُه َعْنهُ 

: قال اهللا تعالىومن أعرض عن العلم الشرعي، فإن اهللا يعرض عنه، 
} َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإن َلُه َمِعيَشًة َضْنًكا َوَنْحُشُرُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى{
  ]. 124: طه[

َواْتُل َعَلْيِهْم {: ومن أعرض اهللا عنه فقد تعرض لسخطه، قال تعالى
َها فَأَتْـبَـَعُه الشيْ  َناُه آيَاتَِنا فَاْنَسَلَخ ِمنـْ طَاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن نـََبَأ الِذي آتـَيـْ

َنا َلَرفـَْعَناُه ِبَها َوَلِكنُه َأْخَلَد ِإَلى اْألَْرِض َواتـَبَع َهَواهُ ) 175( } َوَلْو ِشئـْ
  .، وهذا انسلخ من إيواء اهللا بإعراضه عنه]176، 175: األعراف[
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  .ب العلم الشرعيطالمساعدة  .8

َخَواِن َعَلى َعْهِد النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َكاَن أَ : َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَالَ 
َوَسلَم َفَكاَن َأَحُدُهَما يَْأِتي النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َواْآلَخُر َيْحَتِرُف، 

لَك تـُْرَزُق َلعَ «: َفَشَكا الُمْحَتِرُف َأَخاُه ِإَلى النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم فـََقالَ 
  ".َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ : "، وراه الترمذي، وقال»ِبهِ 

 

 .الضعفاء والفقراءمساعدة  .9

رََأى َسْعٌد َرِضَي اللُه َعْنُه، َأن َلُه َفْضًال : َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد، قَالَ 
 ى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَصل ِبيَهْل تـُْنَصُروَن َوتـُْرزَُقوَن «: مَ َعَلى َمْن ُدونَُه، فـََقاَل الن

  . رواه البخاري. »ِإال ِبُضَعَفاِئُكمْ 
: َسِمْعُت النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم يـَُقولُ : َوَعْن أَِبي الدْرَداِء قَالَ 

واه أصحاب ر . »ابـُْغوِني ُضَعَفاءَُكْم، فَِإنَما تـُْرزَُقوَن َوتـُْنَصُروَن ِبُضَعَفاِئُكمْ «
  .السنن إال ابن ماجه

  

  .تعالىنصرة دين اهللا  .10
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َمَثُل الِذيَن يـُْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل اللِه َكَمَثِل َحبٍة {: قال اهللا تعالى
 ُه ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َواللٍة َواللُسْنبُـَلٍة ِمائَُة َحب َبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكل ُه أَنـْ

   ].261: البقرة[} َواِسٌع َعِليمٌ 
الِذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َسِبيِل اللِه بَِأْمَواِلِهْم {: وقال تعالى

  ]. 20: التوبة[} َوأَنـُْفِسِهْم َأْعَظُم َدرََجًة ِعْنَد اللِه َوُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِئُزونَ 
َن آَمُنوا ِإْن تـَْنُصُروا اللَه يـَْنُصرُْكْم َويـُثَبْت يَا أَيـَها الِذي{: وقال تعالى

  ].7: محمد[} َأْقَداَمُكمْ 
َوأَْنِفُقوا ِفي َسِبيِل اللِه َوَال تـُْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَلى التـْهُلَكِة {: تـََعاَلىال قَ و 

  ].195: البقرة[} َوَأْحِسُنوا ِإن اللَه ُيِحب اْلُمْحِسِنينَ 
: ُخَرْيِم ْبِن فَاِتٍك اْألََسِدي َعِن النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم قَالَ  َعنْ وَ 

َفَق نـََفَقًة ِفي َسِبيِل اِهللا ُكِتَب َلُه ِبَسْبِع ِماَئِة ِضْعفٍ « رواه النسائي . »َمْن أَنـْ
  ".َوَهَذا َحِديٌث َحَسنٌ : "والترمذي
  

  .المالهجرة من بالد الكفر إلى بالد اإلس .11

َوالِذيَن َهاَجُروا ِفي َسِبيِل اللِه ثُم قُِتُلوا َأْو َماتُوا {: قال اهللا تعالى
ُر الرازِِقيَن  لَُيْدِخَلنـُهْم ) 58(لَيَـْرزُقـَنـُهُم اللُه ِرْزقًا َحَسًنا َوِإن اللَه َلُهَو َخيـْ

 ]. 59، 58: الحج[} )59(ٌم ُمْدَخًال يـَْرَضْونَُه َوِإن اللَه َلَعِليٌم َحِلي



 

www.assaabiquunalawwaluun.blogspot.com 

11 

َوَمْن يـَُهاِجْر ِفي َسِبيِل اللِه َيِجْد ِفي اْألَْرِض ُمَراَغًما  {: وقال تعالى
َكِثيًرا َوَسَعًة َوَمْن َيْخُرْج ِمْن بـَْيِتِه ُمَهاِجًرا ِإَلى اللِه َوَرُسوِلِه ثُم يُْدرِْكُه اْلَمْوُت 

   ].100: النساء[} وََكاَن اللُه َغُفورًا رَِحيًما فـََقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى اللهِ 
فإذا هاجر في سبيل اهللا : ""تفسيره"قال السعدي رحمه اهللا في 

تمكن من إقامة دين اهللا وجهاد أعداء اهللا ومراغمتهم، فإن المراغمة اسم 
جامع لكل ما يحصل به إغاظة ألعداء اهللا من قول وفعل، وكذلك ما 

  ".ه، وقد وقع كما أخبر اهللا تعالىيحصل له سعة في رزق
  

ورسوله صلى اهللا عليه  تعالى ترك ما حرم اهللا .12

  .وسلم، والقيام بما أوجب اهللا والعناية بشرع اهللا

َال َتدَُع َشْيًئا اتـَقاًء ِللِه ِإال «: قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ 
ًرا ِمنْ  رُُكُه : َكْعبٍ   ْبنُ  أَُبّيّ◌◌ُ  قَالَ وَ . »هُ أَْبَدَلَك اللُه َخيـْ َما تـََرَك َعْبٌد َشْيًئا َال يـَتـْ

ٌر ِمْنُه ِمْن َحْيُث َال َيْحَتِسُب، َوَال تـََهاَوَن َعْبٌد  ِإال ِللِه ِإال آتَاُه اللُه ِمما ُهَو َخيـْ
ِبَما ُهَو َأَشد ِمْنُه، ِمْن َحْيُث َال  َأْو َأَخَذُه ِمْن َحْيُث َال َيْصُلُح َلُه ِإال أَتَاُه اللهُ 

   .رواه ابن المبارك ونعيم بن حماد .َيْحَتِسبُ 
َعَسى رَبـَنا َأْن يـُْبِدلََنا {: ولهذا قال تعالى عن دعاء بعض الصالحين

َها ِإنا ِإَلى رَبـَنا رَاِغُبونَ  ًرا ِمنـْ   . }َخيـْ
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اهللا أن يبدلهم خيًرا فهم رجوا ": تفسيره"قال السعدي رحمه اهللا في 
منها، ووعدوا أنهم سيرغبون إلى اهللا، ويلحون عليه في الدنيا، فإن كانوا  
كما قالوا، فالظاهر أن اهللا أبدلهم في الدنيا خيًرا منها ألن من دعا اهللا 

  .صادقًا، ورغب إليه ورجاه، أعطاه سؤله
  

  .صلة الرحم .13

َسِمْعُت َرُسوَل اللِه َصلى اهللاُ : ، قَالَ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اللُه َعْنهُ 
َمْن َسرُه َأْن يـُْبَسَط َلُه ِفي ِرْزِقِه، َأْو يـُْنَسَأ َلُه ِفي أََثرِِه، «: َعَلْيِه َوَسلَم، يـَُقولُ 

  .َرَواُه الشيَخانِ  .»فـَْلَيِصْل رَِحَمهُ 
ْعُت َرُسوَل اللِه َصلى اهللاُ َسمِ : َوَعْن أَِبي ُهَريـَْرَة َرِضَي اللُه َعْنُه قَالَ 

َمْن َسرُه َأْن يـُْبَسَط َلُه ِفي ِرْزِقِه، َوَأْن يـُْنَسَأ َلُه ِفي أََثرِِه، «: َعَلْيِه َوَسلَم يـَُقولُ 
  .رواه البخاري. »فـَْلَيِصْل رَِحَمهُ 

  

 .اِالْسِتَعاَذُة ِمَن اْلَفْقرِ  .14
ثَُه َعْن َرُسو  َم قَالَ َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة، َحدى اُهللا َعَلْيِه َوَسلِل اِهللا َصل :

لِة َوَأْن َتْظِلَم َأْو ُتْظَلمَ « ِة َوالذُذوا بِاِهللا ِمَن اْلَفْقِر َواْلِقلرواه النسائي. »تـََعو.  
َهاوَ  َأن النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َكاَن  ،َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللُه َعنـْ

َنِة «: ولُ يـَقُ  اللُهم ِإني َأُعوُذ ِبَك ِمَن الَكَسِل َوالَهَرِم، َوالَمْأَثِم َوالَمْغَرِم، َوِمْن ِفتـْ
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َنِة الِغَنى،  َنِة الناِر َوَعَذاِب الناِر، َوِمْن َشر ِفتـْ الَقْبِر، َوَعَذاِب الَقْبِر، َوِمْن ِفتـْ
َنِة الَفْقِر، َوَأعُ  َنِة الَمِسيِح الدجاِل، اللُهم َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفتـْ وُذ ِبَك ِمْن ِفتـْ

اْغِسْل َعني َخطَايَاَي ِبَماِء الثـْلِج َوالبَـَرِد، َوَنق قـَْلِبي ِمَن الَخطَايَا َكَما نـَقْيَت 
َن الثـْوَب األَبـَْيَض ِمَن الدَنِس، َوبَاِعْد بـَْيِني َوبـَْيَن َخطَايَاَي َكَما بَاَعْدَت بـَيْ 

  .الشيَخانِ اه وَ رَ . »الَمْشِرِق َوالَمْغِربِ 
  

  .الدعاء .15

َوقَاَل رَبُكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإن الِذيَن {: قال اهللا تعالى
  .]60: غافر[} َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنَم َداِخرِينَ 

النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، أَنُه َكاَن َعْن َعْبِد اِهللا بِن َمسُعوٍد، َعِن 
  .رواه مسلم. »اللُهم ِإني َأْسأَُلَك اْلُهَدى َوالتـَقى، َواْلَعَفاَف َواْلِغَنى«: يـَُقولُ 

ُهَناِلَك َدَعا زََكرِيا رَبُه قَاَل َرب َهْب ِلي {: نبيه زكرياقال اهللا تعالى عن 
   .]38: آل عمران[} ريًة طَيَبًة ِإنَك َسِميُع الدَعاءِ ِمْن َلُدْنَك ذُ 

ألنس َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم  رسوُل اهللا ما دعاكَ ،  تسمى الّرزق الُذريةو 
  .رواه البخاري .»اللُهم اْرزُْقُه َماًال َوَوَلًدا، َوبَاِرْك َلُه ِفيهِ «: بن مالك

ُعَمُر َرِضَي اللُه دعا ، ولهذا سبيل اهللا في ومن أعظم الرزق شهادة
اللُهم اْرزُْقِني َشَهاَدًة ِفي َسِبيِلَك، َواْجَعْل َمْوِتي ِفي بـََلِد َرُسوِلَك «: ربه َعْنهُ 

  .رواه البخاري. »َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ 
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ِألَنُه ِإذا  فَِإن الدَعاء يَتَضمن الرزق والنصر: قال ابن تيمية رحمه اهللا
هدي الصَراط اْلُمْسَتقيم َكاَن من اْلُمتِقيَن َومن يتق اهللا َيْجَعل َلُه مخرجا 
َويـَْرزقُه من َحْيُث َال يْحَتسب وََكاَن ِممن ينصر اهللا َوَرُسوله َومن نصر اهللا 
َنصره وََكاَن من جند اهللا وجند اهللا هم الغالبون فالهدى التام يَتَضمن 

  .ُصول أعظم َما يحصل ِبِه الرزق والنصرحُ 
ِإن الِذيَن {: عز وجل ربنال يقو كما ِفي آخر َهِذه الرسالة  ونقول 

آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت يـَْهِديِهْم رَبـُهْم بِِإيَماِنِهْم َتْجِري ِمْن َتْحِتِهُم اْألَنـَْهاُر 
ا ُسْبَحاَنَك اللُهم َوَتِحيتُـُهْم ِفيَها َسَالٌم َدْعَواُهْم ِفيهَ ) 9(ِفي َجناِت النِعيِم 

 ].10، 9: يونس[} )10(َوآِخُر َدْعَواُهْم َأِن اْلَحْمُد ِللِه َرب اْلَعاَلِميَن 


