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الرزق وأسبابه

الخطبة األولى
اْلمد لله رب العالمي ،الرزاق الكري ،يـبسط الرزق لمن يشاء من
عباده ،وهو اْلكيم العليم ،وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل
شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم
صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه
أجعي ،وعلى من تبعهم بإحسان إل يـوم الدين.
أما ب عد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال سبحانه
وتـعال (:وكلوا مما رزقكم الله حلل طيبا وات قوا الله الذي أن تم

به مؤمنون)(.)1

أي ها المسلمون :يـقول الله تـعال (:إن الله هو الرزاق ذو القوة
المتين)( .)2ومعن الرزاق أي كثي الرزق والعطاء ،فالله تـبارك
وتـعال خيـر الرازقي ،وعنده خزائن السموات واألرض ،يده ملوءة

( )1املائدة .88 :
( )2الذاريات .58 :

بالي والعطاء ،قال رسول الله  «: يمين الله ملى ل
يغيضها -أي :ل يـنقصها -ن فقة ،سحاء الليل والن هار -أي

دائمة العطاء -أرأي تم ما أن فق مذ خلق السماء واألرض ،فإنه لم

يغض ما في يمينه»( .)1أي ل يـنـقص من خزائن رزقه شيء ،فـيا
له من إله عظيم كري ،تكفل برزق خلقه أجعي ( وما من دابة

في األرض إل على الله رزق ها وي علم مست قرها ومست ودعها كل
في كتاب مبين)( .)2سبحانه ل يـغفل عن ملوق ف ُلمات البـر
والبحر ،مهما صغر حجمه أو قل شأنه ،ول يـنسى األجنة ف
األرحام؛ فال يـقدر أهل السموات واألرض أن يـنقصوا من رزق
اإلنسان حبة خردل ،ول أن يزيدوا فـوقه ،فإذا أيـقن بذلك اطمأن
قـلبه( .)3وارتاحت نـفسه ،وطاب خاطره.

واعلموا عباد الله :أن الرزق هو كل ما أنـعم الله تـعال به على
عباده ،فالصحة رزق ،والعلم رزق ،واألخالق رزق ،والعمل رزق،
والزوجة واألولد رزق ،والمال وراحة البال رزق ،وغيـر ذلك من نعم

( )1متفق عليه .
( )2هود . 6 :
( )3اإلفصاح عن معاين الصحاح .)53/5( :
2

الله وعطاياه ( وإن ت عدوا نعمة الله ل تحصوها إن الله لغفور

رحيم)( .)1وإن الناس يـتـفاوتون ف أرزاقهم ْلكمة ربانية؛ ومشيئة

إهلية؛ قال تـعال (:والله فضل ب عضكم على ب عض في الرزق)(.)2

وبذا التـفاوت بـي الناس يدم بـعضهم بـعضا ،قال سبحانه (:نحن

قسمنا ب ي ن هم معيشت هم في الحياة الدن يا ورف عنا ب عضهم ف وق
ب عض درجات ليتخذ ب عضهم ب عضا سخريا ورحمة ربك خي ر

مما يجمعون)( .)3وعلى اإلنسان أن يسعى لتحصيل رزقه.

أي ها المسلمون :إن السعي لطلب الرزق من طاعة الله تـعال ،ول
يـتـعارض مع تـقدير الله للرزاق ،فـعن أب هريـرة رضي الله عنه قال:
بـيـنما َنن جلوس مع رسول الله  إذ طلع عليـنا شاب ،فـلما
رأيـناه بأبصارنا قـلنا :لو أن هذا الشاب جعل شبابه ونشاطه وقـوته
ف سبيل الله .فسمع رسول الله  مقالتـنا فـقال «:من سعى على

والديه ففي سبيل الله ،ومن سعى على عياله ففي سبيل الله،
ومن سعى على ن فسه ليعفها ففي سبيل الله»(.)4
( )1النحل .18 :
( )2النحل .71 :
( )3الزخرف .32 :
( )4السنن الكربى للبيهقي .17824 :
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فمن خرج من بـيته إل عمله أو وُيفته أو تارته يـبتغي رزقه
المقدر له فـهو ف طاعة لله تـعال ،ولنا ف رسول الله  أسوة
وقدوة ،فـقد عمل  بالرعي ث التجارة ،وعمل أصحابه رضي الله
عنـهم بالتجارة وغيها طلبا للرزق ،فساعدهم على فعل اليـرات،
والتسابق ف المبـرات ،فكان المال نعم العون هلم على طاعة الله
تـعال ،وهكذا حثـنا رسول الله  على طلب الرزق باْلالل ،فـعن
حذيـفة رضي الله عنه قال :قام النِب  فدعا الناس فـقال :هلموا
إل ،فأقـبـلوا إليه فجلسوا فـقال «:هذا رسول رب العالمين جبريل
ن فث في روعي :أنه ل تموت ن فس حتى تستكمل رزق ها ،وإن
أبطأ علي ها ،فات قوا الله وأجملوا في الطلب ،ول يحملنكم
استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله ،فإن الله ل ي نال ما
عنده إل بطاعته»(.)1

أي ها المؤمنون :ما هي أسباب سعة الرزق وب ركته؟

إن تـقوى الله عز وجل سبب ف سعة الرزق ،قال تـعال (:ومن ي تق
الله يجعل له مخرجا وي رزقه من حيث ل يحتسب)(.)2

( )1مسند البزار .314/7
( )2الطالق .3 – 2 :
4

وشكر الله تـعال وحده على ما أنـعم به على اإلنسان سبب لزيادة
الرزق ،قال سبحانه (:وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم ألزيدنكم)(.)1

ويـرتبط بالشكر أكل اْلالل؛ قال الله تـبارك اسه (:يا أي ها الذين
آمنوا كلوا من طيبات ما رزق ناكم واشكروا لله إن كنتم إياه

ت عبدون)(.)2
وصلة الرحم جعلها الله تـعال سببا ف سعة الرزق ،وهناءة العيش؛
قال رسول الله  «: من أحب أن ي بسط له في رزقه ،وي نسأ له

في أثره ف ليصل رحمه»(.)3

وبسط الرزق :تـوسيعه وكثـرته ،والبـركة فيه( .)4فصلة الرحم تـفتح
للنسان أبـواب الرزق ،وإن الدعاء يـفتح أبـواب السماء ،ويزيد
الرزق والعطاء.
وإن الصدقة تزيد الرزق بـركة ،وتلب عطاء الله تـعال ،قال رسول
الله  «: قال الله عز وجل :أنفق أنفق عليك»(.)5

( )1إبراهيم .7 :
( )2البقرة .172 :
( )3متفق عليه.
( )4شرح النووي على مسلم .)114/16( :
( )5متفق عليه.
5

وكل األعمال الصاْلة تزيد من عطاء الله وفضله ،قال سبحانه
وتـعال (:فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ف ي وفيهم أجورهم

ويزيدهم من فضله)(.)1

فاللهم ارزقـنا رزقا حالل طيبا ،وبارك لنا فيه ،ووفـقنا لطاعتك
أجعي ،وطاعة رسولك ُممد األمي  وطاعة من أمرتـنا بطاعته،
عمال بقولك (:يا أي ها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

وأولي األمر منكم)(.)2

نـفعِن الله وإياكم بالقرآن العظيم،
وبسنة نبيه الكري صلى الله عليه وسلم.
أقول قـول هذا وأستـغفر الله ل ولكم،
فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1النساء .173 :
( )2النساء . 59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمي ،وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك
له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،اللهم صل
وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وأصحابه أجعي،
وعلى التابعي هلم بإحسان إل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أي ها المصلون :إن ما َيب على المسلم أن يـرضى با قسمه الله
تـعال له ،فـيحسن عاقبته ،ويـنعم عليه بسالمة الصدر ،وراحة
البال ،وغن النـفس ،قال رسول الله  «: ارض بما قسم الله

لك تكن أغنى الناس»( .)1فخيـر الرزق ما أورث صاحبه الرضا
والقناعة ،وذلك من شكر الله تـعال؛ قال رسول الله  «: يا أبا

هري رة كن ورعا ،تكن أعبد الناس ،وكن قنعا ،تكن أشكر

الناس»( .)2والرضا والقناعة ل يـتـعارضان مع األخذ باألسباب؛ فإن
الله تـعال أمرنا بالسعي ف األرض؛ فـقال (:هو الذي جعل لكم

األرض ذلول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه
( )1الرتمذي .2305 :
( )2ابن ماجه .4217 :
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النشور)( .)1فإذا أدى اإلنسان فـرض ربه ،انطلق إل عمله،

مستجيبا ألمر ربه سبحانه (:فإذا قضيت الصلة فان تشروا في
األرض واب ت غوا من فضل الله)( .)2أي :إذا فـرغتم من الصالة

فـتـفرقوا ف األرض لمتابـعة أعمالكم والتصرف ف حوائجكم
ومصاْلكم الدنـيوية الت فيها معاشكم ،وابـتـغوا من رزق الله(.)3
هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،قال

تـعال (:إن الله وملئكته يصلون على النبي يا أي ها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)4وقال رسول الله  «: من صلى

علي صلة صلى الله عليه بها عشرا»(.)5
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه
أجعي ،وارض اللهم عن اللفاء الراشدين :أب بكر وعمر وعثمان
وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمي.
اللهم ارحم شهداء الوطن األوفياء ،وارفع درجاِتم ف عليي مع
األنبياء ،واجز أمهاِتم وآباءهم وزوجاِتم وأهليهم جيعا جزاء
( )1امللك .15 :
( )2اجلمعة .10 :
( )3تفسي الازن .)294/4( :
( )4األحزاب . 56 :
( )5مسلم .384 :
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الصابرين يا سيع الدعاء .اللهم انصر قـوات التحالف العرب ،الذين
َتالفوا على رد اْلق إل أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم.
اللهم انشر الستقرار والسالم ف بـلدان المسلمي والعال أجعي.
اللهم زد اإلمارات بـهجة وجال ،واكتب لمن غرس فيها هذه
اليـرات األجر واْلسنات يا أرحم الراحي.
اللهم وفق رئيس الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد لكل خير،

واحفظه بحفظك وعنايتك ،وأنعم عليه بالصحة ،وألبسه ث وب

العافية ،ووفق اللهم نائبه وولي عهده األمين لما تحبه وت رضاه،

وأيد إخوانه حكام اإلمارات.

اللهم اغفر للمسلمي والمسلمات األحياء منـهم واألموات ،اللهم

ارحم الشيخ زايد ،والشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات الذين

ان ت قلوا إلى رحمتك ،اللهم ارحمهم رحمة واسعة من عندك،

وأفض عليهم من خيرك ورضوانك.

اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خي راتها ،وأدم علي ها األمن واألمان يا رب العالمين(.)1
( )1يكررها الخطيب مرتين.
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اللهم اسقنا الغيث ول تعلنا من القانطي ،اللهم أغثـنا ،اللهم
أغثـنا ،اللهم أغثـنا ،اللهم اسقنا من بـركات السماء ،وأنبت لنا من
بـركات األرض.
اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم.
وأقم الصالة.
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 من مسؤولية الخطيب : .1اْلضور إل اجلامع مبكرا .
 .2أن يكون حجم ورقة الطبة صغيا ( ).
 .3مسك العصا .
 .4أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء الطبة كبديل ،وإبداء
املالحظات على الطيب إن وجدت.
 . 5التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة للذان املوحد وأهنا تعمل بشكل
جيد أثناء الطبة.
 .6التأكد من وجود كتاب خطب اجلمعة ف مكان بارز (على اْلامل).
 .7منع التسول ف املسجد منعا باتا ،وللبالغ عن املتسول يرجى التصال برقم
( )800 26 26أو رقم ( )999أو إرسال رسالة نصية على رقم ( ،)2828وعلى
اإلمام إبالغ الفرع بأية حالة تسول.
 لطفا  :من يرغب أن يكتب خطبة فليسلها مشكورا على فاكس026211850
أو يرسلها على إمييل Alsaeed.Ibrahim@awqaf.ae
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئةwww.awqaf.ae
وذلك من خالل اقرتاح عناوين جديدة أو إثراء للعناوين املعتمدة أو إبداء الرأي ف
الطب الت ألقيت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرؤية :مرجعية إسالمية عاملية وتنمية وقفية مستدامة.
الرسالة :تنمية الوعي الديِن ،وتطوير املساجد ،واملراكز القرآنية ،والفتوى الشرعية،
واْلج والعمرة ،والتنمية الوقفية ،وابتكار منظومات ذكية إلسعاد اجملتمع.
 مركز الفتوى الرسي بالدولة باللغات (العربية  ،واإلجنليزية  ،واألوردو)800 24 22
للجابة على األسئلة الشرعية وقسم الرد على النساء
من الثامنة صباحا حىت الثامنة مساء عدا أيام العطل الرسية
2535
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