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يــرزق  ــا ي ــا   ،العــادلن احلمـد   رب   
ويرزق األعدا  والكافريا وأهـل ، بغري حساب
وا بعـــــداً عـــــا ازدإفـــــ ذا  ،ابألســـــباباحلجـــــاب 
أذاقهـــم نكـــال احلجـــاب وعـــ  م    ؛حضـــر ه

ــــرزاق ألنــــه ؛ البحــــ  عــــا األســــباب وحــــدر ال
 .ابألسباب وبغري األسباب ال ى يرزق

والســـالم علـــى ســـيد األولـــن والصـــالة 
ـــــــه وصـــــــحبه الطيبـــــــن  ـــــــى بل واآلخـــــــريا، وعل

 الطاهريا والتابعن إبحسان إىل يوم الديا.
 إن هللا أيهــــــا القــــــارى  الكــــــر  ... 
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لعبادر ادلؤ نن أبواابً حلضر ه أي يهم  نهـا جعل 
فـــــ ذا فتحوهـــــا  ،أرزاق الـــــدنيا وأنـــــوار اآلخـــــرة

سـرر هللا ذلـم كـل شـ     ،قوى وطاعـة هللاابلت
 ،كانــــــــىف حيــــــــاةم   الــــــــدنيا هان ــــــــةف  لكـــــــه

ــ اآلخــرة   و ،وخــاهتهم بعــدها ســعيدة  اتجن
 .أعدت للمتقن

ـــ هـــ ر األبـــواب فـــت  علـــيهم أبطـــ   ذا ف
ــــــا فتحهــــــا ابدلعاصــــــى،  ابحلــــــالل؛ حــــــ رهم  

يسـرة   الـدعا  وهـى أرشدهم سبحانه دلفا ي و 
شلـدودة ابلعطـا  بحانه سـويـدر ، دائماً للطـالبن

 ،وأذنــه العليــة  صــغً دو ــاً للــداعن ،للسـائلن
ــه كــر  وفهــ ــه ألن ــرد ســائالً وقــف علــى ابب  ال ي
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وال  ،يستحً أن يرد أحداً عا اببـه بغـري عطـا 
عو ه إال إذا علم أن هـ ا التـ خري ديؤخر لداع 

 ألن خزائنـه ،وأن التعجيل فيه ضررر ،فيه نفعه
  ن غفــــــل النـــــــاس فـــــــ ...  لي ــــــة ال  نفـــــــد

 كالبـــىف  !!األرزاق ابدلعاصـــى وطلبـــوا ،وضـــلوا
، و قـــاذفتهم األنكـــاد والغمـــوم ،ذلمـــومعلـــيهم ا

ــــــزدادوا إال شــــــقا اً  ،ومل يصــــــلوا دلــــــرادهم ومل ي
خاطــــــب ورد   األثــــــر أن هللا وقـــــــد وعنــــــا اً، 

 فقال :عبادر 
    قا ابن آدم ال ختاػن ؿن ذي دلؾطا  ؿلا

ذ أبلدًا  قلا   دام دؾطاـي باؼقا ودؾطاـي ال قـػ

آدم ال ختش ؿن ضلق  اؾلرزو وخلزا       بن
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ؿًـللو وخزا للي ال  ـػللذ أبللدًا  قللا بللن آدم ال    

غلللوي وأـلللا ؾلللت ػللل   رؾللللم       طؾللل 

وجد    وإ  ػم  ػمت وػا لت اخللو  قلاا    

ؾؾعللادة ػلت  ؾعل  وؼ لؿ       بن آدم خؾؼمت

ؾت رزؼلت ػلت  معل  ػل   أـل  رضلق   لا        

وبللدـت وؽـلل   ؼ للؿمه ؾللت أرحلل  ؼؾلللت 

ؼ للؿمه  وإ  مل  رضللى  للا  ـللدي وؿللوداع

 وجتؾي ألدؾطن عؾقت اؾدـقللا  ػوعز ي ؾت

 وال  رؽض ػقفا ؽرؽض اؾوحوش يف اؾربقله 

وؽـل  عـلدي   ا ؼ ؿمه ؾلت    ؿقـاؾت ؿـفا إال 

  ًاؿؿذؿو
1

 

                                                 
  ادلستطرف يف كل فا  ستظرف لألب يهً ورد  9
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 ... القرا  الكرام إخواىن وأخوا ى
 أرســـــل إلينـــــا حبيبـــــه إن الكـــــر  

 ....الـــــدنيا واآلخـــــرة خـــــريات  فـــــا ي   عـــــه و 
نــا  يســرة واألعمــال الصــاحلة فجعــل األرزاق ل

ــــــة  ســــــددة ــــــة يســــــرية وهين ــــــ.. ، وادلعادل  ذا ف
 ــــا ورائهــــا عمــــرت  !قلوبنــــا ابإلميــــانت عمــــر 
 لقـول حضـرة الـر ا ،ابخلـريات احلسـان بيو نـا

 :( الرمحن06) ال ى ال يتبدل وال يعرتيه البهتان
             

وحصا السـال ة  انهو  ربط األ  ه اف
 ....  كل  كان و ز ان 
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ـــا قـــد  دلـــا  و  ـــا  وضـــوع الســـاعة كن ناولن
اشـــتداد و األســـعار  وكـــل ســـاعة وهـــو إســـتعار

 تعــــــددة   ــــــع  األقطــــــار  الغــــــال     يــــــع
هـــ ر عـــالج  ابينـــا فيهـــ و ، تفرقـــة و ناســـبات

قــد ، ف ــا القــربن وســنة النــ  العــد ن األز ــة
ـــريون     خـــراج هـــ ا ا اضـــراتإلحـــدثنا الكن

النـــاس  إن ـــغالصـــورة سلتصـــرة  ركـــزة  ناســـب 
فلبينــا لألحبـــاب ، وقلــة الوقـــىف ادلتــاح للقـــرا ة

 احلجـم طلبهم وأخرجنـا هـ ا الكتيـب الصـغري 
 :، وأمسينارهللاإن ا     الفائدةالعظيم 

 ." عالج الرزاق لعلل األرزاق"
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ـــا  ـــ  وأرأتين ن صلعـــل هـــ ا هللا أ ـــا بتوفي
ـــــب شففففففاء ة لسلســـــة أمسيناهـــــا " ابكـــــور  الكتي

شـفائية أو إن ـا  هللا جرعـات  كـون  "،الصدور
 ركــــــزة  ،سلتصــــــرة احلجــــــمشــــــحنات نورانيــــــة ،

الكــرام ضلــاول أن نبســط فيهــا للقــرا   ،الفائــدة
الـديا لبعض ش ون  وال افيةاخلالصة الناجعة 

الســنة النبويــة و ــا و الكــر    ــا القــربن واحليــاة
 .ورد عا السلف الصاحل 

سلرجـا سـريعا و بسـطاً ها قـرا   فيليجد 
ـــافع  ـــم الن فـــال ، قصـــريالوقـــىف ال  لتلقـــى العل

 وعلى راغ  أحد على إن غاله،حيرم  ا اخلري 
  فـ، وهللا ادلو الرجوع لكتبنـا ادلعتـادةاإلستزادة 
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..  النفـــع والســـعادة واحلســـ  والـــز دةدلــا فيـــه 
نســـ ل هللا أن يعيننـــا علـــى زلابـــه و راضـــيه وأن 

علــى ســيد   وصــلى هللا، بــه عليــهلــة يوفقنــا للدال
 وسلم. وعلى بله وصحبه دمحم

 . م7332 يوليو 2هـ ، 9271 رجب 9 معةاجل
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 !! األزؿو اؾطاحـو

  هـــ ا  ت  هـــ ا الز ـــان وانت ـــر  تكنـــر 
ـــدة الوقـــىف واألوان  صـــائب حلـــىف ببـــ   عدي

   كل  كان ..اإلنسان 
ــــــع  أهــــــل اإلســــــالم مل ينجــــــو  نهــــــا وابلطب

ــابتهم اذلمــوم !!  انواإلميــ و كــاثرت .. فقــد إنت
 ــع أن    احتيــار ..والكــل . .علــيهم الغمــوم 
إىل كتـــــــاب هللا والســـــــيد  ــــــنهم الــــــ ى يلجـــــــ  

ادلصطفً ادلزيا ابألنوار ال حيتار نفساً   هـ ر 
 ...الدار وال يوم القرار 

قــــــد النــــــاس أغلــــــب ونوضــــــ  فنقــــــول أن 
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 و صــار هــ ا ادلوضــوع إن ــغلوا و ــور األرزاق
 نهار ..وابلليل ابأكرب مههم   ه ر الدنيا 

نون ويكـدون ودـدون ليجـدوا بل إهنم يبح
ع قــول القائــل يال حيلــة سلرجــاً لســعة الــرزق  ــ

ـــــري  نـــــا يعـــــا   ـــــا ، وأصـــــب  ال(  الـــــرزق كن
وال دــد ذلــا  اً،األ ــراض الــجي ال دــد ذلــا عالجــ

أدويـــة  .. واليســـتطيعون   ريصـــها  اً حكمـــا 
 .... ستطيع شفائها 

وادلعقــدة العديــدة   هيــع عــا ادل ــكالت
تألت  نها البيوت وال وارع الىت ا  وادل ابكة

. وأصــــــب  .واجملتمعــــــات وا ــــــاكم واألعمــــــال 
 وم ابلغــــةومهــــ تعاقبــــة ر اكــــدأالنــــاس  نهــــا   
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 زيــــــد يو ــــــا عــــــا يــــــوم ..   تواليــــــة اتوشــــــد
 ..وإضطهاد والكل  نها    عا ة  ابضطراد

 :أخىت الكرميةأخى الكر ، 
إذا كـــــان هـــــ ا هـــــو احلـــــال األلـــــيم. فـــــ يا 

 ذلع ؟عالج ؟ و ا  ادلهرب؟ ودلا ادللج
وصليــب فنقــول واب  التوفيــ  .. ال  هــرب 

، ونبــن وال  لجـ  وال عــالج إال  ــا كتــاب هللا 
  إن هللاونقــول   7ذلــع ابختصــار شــديد ؟

 :نه وهو أصدق القائلنقال   قرب
                                                 

خطبة اجلمعة مبسجد ال هيد عبد ادلنعم ر ض ببنها  7
م، خطبة اجلمعة والدرس  73/3/7332هـ، 93/2/9271

 م  90/3/7332  1/2/9271حبدائ  ادلعادى  مبسجد النور
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                     ِ  ِ  ونسونسيي  5252  يي  ))  

وال ــــفا   ،فادلوعظــــة  وجــــودة بــــن أيــــدينا
ولكننــــا  كابــــد ونعــــاىن،ن هللا شلــــا ن تحقــــ  إبذ

حـىت   ريصـاً صـائباً ضلتاج أن ن رص الدا  
ذن هللا أن نســـــــتررج لـــــــه روشـــــــتة نســـــــتطيع إب

 .صطفار فا   ا كتاب هللا وسنة حبيبه و ال
 و قبــل أن نوصــف احلالــة ون ــرص العلــل

 وســنة رســوله ونســتررج الــدوا   ــا كتــاب هللا
 ،لز نـــــا وضلـــــا يجـــــداً  ل ســـــؤاال ها ـــــاً نســــ

 نتحدث عا علل األرزاق ...
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 وسؤالنا  ا جزئن :
 ــــاأنواع األرزاق الــــىت يســــعى إليهــــا أوالً : 

 بنو اإلنسان   كل ز ان و كان ؟
 ذا رزقنا هللا  االً أو  لكنـا أرضـاً ف :والناىن
 أم ضلــا فيــه ؟منلكــه حقيقــةل فهــ؟ إرثً  أو أورثنــا
 ؟دلدة و أنفاس  عدودةوكال  

ـــــب  ال بفضـــــل هللا علـــــى هـــــ ا الســـــؤ وصلي
خلـ  ذلـا ؛ خلقها هللا فيناكل حقيقـة ن  إونقول 

.فـاألرزاق ،خالقـا وابريها ذلـارزقها الـ ى قــدرر 
 .. ليسىف أرزاق األجساد وحسب ... ال
 أـواع األرزاو
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 أرزاو ح قو وأرزاو ؿعـوقو

 سام أو أرزاق األجاألرزاق احلسية أوال :
 ،هــــــــى أرزاق األجســــــــاماألرزاق احلســــــــية 
 : (طه 55يفاجلسم  ـا األرض 

                             

و األرزاق احلســـية أو أرزاق الـــدنيا الدنيـــة 
يستوى فيها أهـل ادللـة احلنيفيـة  ـع أهـل ادللـل 

بــــل رمبـــا أن يكــــون رزق أهـــل ادللــــل  ،الكفريـــة
فكمــا  ؛خلـريات احلســيةالكفريـة أكنــر   هــ ر ا

 ـــرون اآلن فـــ هنم ي ـــنون علينـــا حـــرب شـــعوا  
ألن هللا وصــــفهم ابلــــدها  فقــــد إحتــــالوا علــــى 
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ادلســــلمن وقــــالوا دلــــاذا  زرعــــون القمــــ  ؟ إن 
ـــدكم   ـــات  كلفـــة إردب القمـــ  عن كـــ ا  ـــا   

بنصــف أو ثلــ  وضلــا ســنعطيه لكــم ات نيهـاجل
هــــ ا الســــعر .... وابتلــــع النــــاس هــــ ا الطعــــم 

وقــالوا ســلمون حســبة غــري صــائبة، حســبها ادلو 
، وفر الفــرق بــن الســعريانــلعيــب   ذلــع ا  ــا

ن ـــرتى وال نـــزرع واســـتمر احلـــال علـــى  وقــرروا
 ..!! ذلع سنتن فقط

.. وقالوا ضلـا وبعد ذلع  نعوا عنا القم  
!، و ـع أهنـم ضلتاجه لنصـنع  نـه الوقـود احليـوى

و ـع ذلـع مل !،وا ذلع  ا قبـل   السـكر فعل
ـــه ومل ـــتع  ننتب فقـــد وعـــدوا ادلســـلمن أن ...  ن
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يعطـــوهم الســـكر بنصـــف الـــنما وا تنعـــوا بعـــد 
ذلــع ولكــى يتحكمــوا أكنــر وأكنــر يترلصــون 

يعطونـه للفقـرا     وال.!!  ا الزائد   ا يط 
و ــع ذلــع يت ــدقون وهنــم رســل  !أضلــا  العــامل 

؟ هـــ احقـــوق اإلنســـان فـــ يا اإلنســـانية و ـــاة 
؟ كـون فقـرا  الب ـرك البحـار ويرت يطعمون أمساأ

وه ا دهاؤهم و كرهم وهم أوسع  نا   ه ر 
 !!! احليلة 

ــ  كــل وىل حكــيم  ولكــا احلفــي  العلــيم أنب
أن يقول دائماً    درجات التعليم } ال حيلـة 
  الـــرزق ا وادلعـــ  أن لـــيس لكـــم شـــ ن  ـــ ر 
احليـــل والـــجي ضـــاع النـــاس   هـــ ا الز ـــان  ـــا 
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 ؟فما ال ى ضيع ادلسلمن ..أجلها 
ونريـــد أن ضلتـــال  ـــا !! فعلنـــا  ـــنلهم  أننـــا

واخلــداع !! ابلغــات اترة  ،أجــل األرزاق احلســية
 ...والنصب اترة أخرى 

وإ كــم أن يقــول أحــدكم أن الغــات عنــد  
أبـــــداً فهـــــم أرابب و لـــــوك !، ولـــــيس عنـــــدهم 

فمــا الــ ى يــورد إلينــا .. الغــات   العــامل كلــه 
 ،هم ال يا يفعلـون ذلـع البضاعة ادلغ وشة ؟

بــــــل يغ ــــــون  ،ولكــــــنهم ال يغ ــــــون أنفســــــهم
فعلـــى العكـــس  ـــا ذلـــع ..أ ـــا ضلـــا  ،غـــريهم

 نغات أنفسنا وننص  غري .



 وزيدفوزى حممد أب ( 22عالج الرزاق لعلل األرزاق ) 
XYXYZXYXYXYXY 

أيهــــا القــــارئون والقــــار ت فــــ رزاق اجلســــم 
 ــــــا عــــــامل هــــــى الكــــــرام ... أرزاق األجســــــام 

 ....السما عامل بركاةا  ا لكا األرض و 
ــــىت وانتبهــــوا إىل هــــ ر ادلفارقــــة اذلا ــــة ، وال

 األوليـــا  فقـــال ذلـــم إ كـــم خاطـــب هللاجلهـــا أل
وهـــم   أن  كونـــوا   الـــرزق الـــدنيوي كاألعـــدا 

ـــــــ   ، دىنإىل عـــــــامل األرض و كـــــــل نظـــــــرهم طي
 :( ال ار ت 77ي  ذلم الً ئقاأؤليا ر هللا  راطبف
                

ـــرزق  ـــا الســـما   ـــوا ال ـــف أى اطلب ... كي
... لســـــمو إىل هللا ابذلـــــع ؟؟ أى أن اطلبـــــور 
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... فيمـــنحكم هللا رضـــار ... والتقـــرب إىل هللا 
... أمل ويســـرر لكـــم كـــل شـــ    هـــ ر احليـــاة 

 : سمعوا قول هللا 
                 

    يس 27ي ) 
 هـو ال ى ي لل وهو ال ى يسرر :ف
                  

        اجلاثية 90ي ) 
.................. 

......... 
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 ثاـقًا : األرزاو ادلعـوقو 

 رزاو عوامل اإلـ ا  اخلػقوأأو 

 ...:اق القلوب فمنها أرز 
 ،هى  ا يبحـ  عنهـا كـل عبـد   زلبـوبو 

ــــم واحلكمــــة  ــــب  ــــا العل ــــد رزق القل فهــــو يري
لنــــــور والواليـــــة والعنايــــــة والرعايــــــة واذلدايـــــة وا

ـــــــد أرزاق  ـــــــان وكـــــــ لع يري واإلحســـــــان واإليق
األرواح  ــــــــــــا ادل ــــــــــــاهدات وادلكاشـــــــــــــفات 
وادلواجهــــــــــــــات والتجليــــــــــــــات وادلؤانســــــــــــــات 
ـــواع ال  والفيوضـــات والتنـــزالت والـــواردات وأن

 يسعها الكالم   ه ر احليطات.
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فنقول ابختصار شديد أن القلـب  ـا نـور 
ووسـائل امل ادللكـوت، ، وأرزاقه  ـا عـادللكوت

...  إكتســا ا إدا ــة ذكــر احلــً الــ ى ال ميــوت
 هى: وأرزاق ادللكوت

 .علم و ك ف  لكو ى نوراىن -
 .الصادقة وعجائب الرؤ  -

ـــا   - و واجهـــات أرواح الصـــاحلن األحي
 .وادلنتقلن

 .ورلالسة وزلادثة ادلالئكة ادلقربن -

والنزهـــــــة ابلقلـــــــب   جنـــــــة عرضـــــــها  -
 .للمتقنالسماوات واألرض أعدت 
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ــــــــــع   دار   - وادل ــــــــــاهد ذلــــــــــول ادلطل
ــــــــىت طلعهــــــــا ك هنــــــــا رؤس  اجلحــــــــيم ال
ال ــياطن لرتعــوى النفــوس عنــد غيهــا 
و نتهــً عنــد غفلتهــا وضــاللتها و تجــه 

 .ابلكلية إىل ادللع القدوس 

وادل ـــــاهد دلـــــا خطـــــه القـــــدر   لـــــوح  -
ــــا فيــــه شلــــا خطــــه هللا  زلفــــوظ فــــريى  

 لألولن واآلخريا وادلعاصريا
                 

      الرعد 01 ي ) 
 ك لع يريــد رزق عالـم األخفى:
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         2اآلية  طهي سورة ) 
 .فهناك عامل فيع إمسه عامل األخفى

 .وك لع هنالع عامل فيع إمسه عامل السر
وهـى  ـا قـدر ، ك لع يريد أرزاق األسـرار

ذلــا  ــا لــدن احلبيــب ادلرتــار، والســر ألنــه  ــا 
   عــــــ  قولــــــه  نــــــور احلبيــــــب كمــــــا قــــــال 

إن   القلــــب لغيــــب وإن   الغيــــب  ادلصــــيب
فالســــــر  ــــــا نـــــــور  ،لســــــر وإن   الســــــر أل 

ولـــ لع فهـــو  وضـــع ةهـــور بضـــاعة  ،حضـــر ه
ـــــــة ـــــــوارر األ دي ـــــــا أن وأوصـــــــافه  ،حضـــــــر ه  

ــــــــــة اال ــــــــــه و  ،وكماال ــــــــــه ادلعنويــــــــــة ،ا مدي
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وحيا ـــه ال ا يـــة الـــىت خصـــه هللا  ـــا  ،الروحانيـــة
وأحوالـــــه العليـــــة الـــــجي ال  ،دون بقيـــــة الب ـــــرية

 ر قــــً إليهــــا األرواح إال بوصــــية  ــــا حضــــر ه 
وال يســــــتطيع اإلنســــــان أن يرتقــــــى    ،البهيـــــة

ـــــه  هـــــاد ـــــدة ،أحوال ـــــادات ،وال مبكاب  ،وال بعب
وإمنا إذا أراد وصال عبد فت  له أبـواب فضـله 

 .بوصله وخصه
أ ـــا الـــروح فســـرها عنـــد رال ال يعلمهـــا إال 

 ر ز إليها وأشار   قوله عز ش نه:وقد أ ،هو
                

       احلجر 71ي) 
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 :وأرزاقها 
ادل ــــاهدة ال ا يــــة للحضــــرة القدســــية  -

 .   قام ادلكافحة أى وجهاً لوجه
 .قام ادلكادلةأو   -

 .أو  قام ادلؤانسة -

 .أو  قام ا ادثة -

 أو    قـام اإلاـاد دلـا أكر ــه هللا  -
وخلـــــع عليـــــه خلـــــع القـــــرب والـــــوداد 
ـــــه  ـــــه صـــــفات نفســـــه ويزين فيرلـــــع عن

فيكــــون فانيــــاً عــــا  ،ووصــــاف قدســــه
 ظهــــراً أو  ظهــــراً  ،نفســــه قائمــــاً بربــــه
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جلمالــه لغــرير ي ــاهدون فيــه  ــال هللا 
ها ونـوارر ال ا يــة ذلـم ابلعن الجي يفتح

 حضرة هللا جل   عالر .
بـــ لع يصــــب  عنــــد  أرزاق ال يســــعها إال 

 .الرزاق إمسه 
وخـــــري األرزاق الـــــىت اـــــص  ـــــا هللا خيـــــار 

 :أن يرزقهم هللا عل حضر ه ادلقبلن 
 .أخالق كتابه -
 . أو أخالق نبيه -

 العلية. أو أخالق حضر ه  -

 وليس هناك رزق أفضل  ا ذلع .
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 اث احلؼقؼىادلو

وصليـــب علـــى النصـــف النـــاىن  ـــا الســـؤال 
 :ونقولبفضل هللا و وفيقه 

ولـــو كـــان  نـــل ..  ذا رزق هللا أحـــداً  ـــاالً إ
 ..!!  ال قرون

 لكـاً ولوكـان  نـل أو  لكـه أو أورثه أرضاً 
 .. لع فرعون 

علــى احلقيقــة، فالكــل   النهايــة  لــع هللا 
  ا  ال أو أرض أو إرث أو لع !!

يعود إىل هللا جــــل وســـــض هللا فالكــــل   أر 
هللا يقـــــول     نكمـــــا  علمـــــون فـــــ، فالر  عـــــ
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 :(بل عمران921يزلكم التنزيل 
           

فيظنــــــون أن األرض أ ــــــا النــــــاس جلهلهــــــم 
.. أرضــــهم وادلــــال  ــــاذلم واأل ــــالك أ الكهــــم 

 ويقولا ورثناها أاب عا جد ...
ويســـتغنون  ـــا م فيحكمـــون فيهـــا أهـــوا ه

عـــا فضـــل ر ـــم ويظنـــون أهنـــا عاصـــمتهم  ـــا 
ويعتقـــدون أهنـــم الفقـــر أو احلاجـــة  ـــا دون هللا 
   نعــــــــــة  ــــــــــا  ابدلــــــــــال أو األرض أو اإلرث

وشـــرعه هللا  ديـــا !!! وينســـون قلبـــات الـــدهر 
وينســـون حـــ  ويبيعوهنـــا ..  فيقطعـــون األرض.
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هللا الــــــ ى أوجبــــــه فيهــــــا ألصــــــحاب احلقــــــوق 
..   ســـــ ل الواحـــــد  ـــــنهم وعنـــــد ا علـــــيهم ؟؟ 

كيـــــف  ضـــــيع حـــــ  هللا الـــــ ى أوجبـــــه عليـــــع 
ألرحا ـع أو ألهلـع أو حـ  الفقـرا  أو فـرض 

ـــــف  ـــــل كي ـــــون الزكـــــاة أو كـــــ ا وكـــــ ا .. ب ار 
بعضكم  ا ادلرياث أو أتكلـون حقـوق القصـر 

 ك ا ؟؟؟   ؟ أو ك ا و؟؟
إهنــا  لكـــً   الواحــد  ـــنهم ويقــول فيتــبج

شــا  .. فــ   !! .. أفعـل  ــا  ـا أإهنـا  رياثــً !! 
  الكها وصاحبها !!!
 !!! وأى  لع ه ا !!!أى  رياث ه ا 
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 و ا  نا له  رياث   األرض ؟
 !!!ال أحد 
، ألن  ــرياثهم   اجلنــة!! ادلتقــن وال حــىت 

لــــه وادلــــرياث الــــ ى لخــــ ر   الــــدنيا ليســــىف 
فــ ذا أخــ  اإلنســان  رياثــه  ــا  ..صــفة الــدوام

و فكيــــف أيخــــ ر وهــــ!!! األرض علــــى الــــدنيا 
أ ـــــــا  ـــــــرياث اآلخـــــــرة ؟؟؟ ..  ســـــــافر إىل هللا 

 : فدائم
                       

         الرعد 05ي) 
فـــايا الـــدوام   هـــ ر األرض ؟ لـــو أن أى 
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أحد  نـا أو ـى  نطـ  الطـري وزلادثـة اجلمـادات 
 :ل الرجل فليس ل األرض كما س

                 
           يوسف27ي) 

يس ل أى أرض  ا ال ى  ناوبع  ـا بدم 
 إىل يو نا ه ا ؟

كــم يكــون عــدد الســجالت ادلدونــة فيهــا 
 أمسا  ادلتناوبن على ه ر األرض ؟

 !! جل   عالر ... ال يعلمها إال هللا
               

      األعراف 972ي) 
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 :إىل أن   ى يوم يقول لعبـادر
             

 :فال يرد أحـد فيجيب ب ا ه ويقـول
           غافر93 ي ) 

 : األعراف( 20ي  أ ـا  ريثـنا
             

       
  ا هم الوارثون   رب ؟

 :ون (ادلؤ ن 99ي....  الوارثون
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، و احلياة ن ـاهد فيهـا ويعطينا هللا األ نال
  النمــاذج التطبيقيــة كــل ســاعة وكــل يــوم ..فــ 

 :فقط للتوضي  .. و  ناًل 
 ..ألبس ه ا اجللباب فرتة مث أخلعه -
وأســــــــكا   هــــــــ ا ادلكــــــــان فــــــــرتة مث  -

 إىل غرير ، مث أ ركه .....أ ركه

   كل أ ر . ..ك لع نفس األ ر  -
إ ــــا  ــــرياث فهــــو لكــــا ادلــــرياث احلقيقــــً 
 :اجلنة وإ ـا  رياث الكتـاب 

            
       فاطر 07ي ) 
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 :  ا أن يبح  عا ف
 . رياث اجلنة -
 .أو يبح  عا  رياث الكتاب -

   وإ ا أن يبح   ـا  ـرياث احلبيـب -
ـــه ادلصـــيب  ـــورث درمهـــاً  عـــ  قول ال ن

 ديناراً وإمنا نورث علمًا ونوراً.وال 
دـــب أن يكـــون فهـــ ا هـــو ادلـــرياث الـــ ى 

 ه ...لكل واحد  نا قسط في
ادلـــرياث الـــ ى دـــب أن  هـــوهـــ ا ادلـــرياث 

ــــه ادلــــرياث احلــــ   !!، يتعــــارك عليــــه النــــاس ألن
 ــرياث أهــل اإلختصــاص وهــو  ــا يبحــ  عنــه 
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 ...الصاحلون   كل ز ان و كان 
وهـــــ ا  ـــــا يســـــمى ابخلـــــريات احلســـــان أو 

ز ــان  األرزاق اإلذليــة ادلعنويــة للصــاحلن   كــل
  ( لقمان 73يقوله أشار  عاىل بو كان وذلا 

                    
دلـــؤ نن ان ـــغلوا ابدلواريـــ  الـــىت فلـــو أن ا

ررهـــا كتـــاب هللا وبينهـــا ووضـــحها رســـول هللا ق
ف ن الدنيا كلها مبا فيها و ا فيها  صـب  اـىف 

 .أقدا هم و لع ذلم و ا عليها عبيد ذلم
 ـــــا فمـــــا يتحكمـــــون فينـــــا اآلن إن كـــــان 

وربيـــون ســـيكونون لنـــا عبيـــداً األ ريكـــان أو األ
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وهى سنة هللا ول لع  ا هـم عبيـد أ بـاع النـ  
الفقرا  الغراب  احلب ً  نهم والفارس والرو ً 

 ؟ 
كـانوا أ ــرا  ووجهـا  الفــرس والـروم وكــانوا 
أيضــــاً ميلكــــون األرض فكــــان هــــارون الرشــــيد 
دلس   قصرر وعند ا هر عليه سـحابة يقـول 

 - خراجــع ذلــا أ طــرى حيــ  شــ ىف فســي  ي 
 !!!أى زكا ع 

لكننـــــــــا اآلن  لكنـــــــــا أنفســـــــــنا ل ـــــــــهوا نا 
ــداً  ــا وأهوائنــا فصــر  عبي وهلكــىف فينــا حظوةن

أن صلعلهــــم أذلــــة  للعبيــــد الــــ يا أ ــــر  هللا 
ـــــاعون   أســـــواقنا وهـــــى ادل ـــــكلة  ـــــداً يب وعبي
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 .ن اآلنو الكربى الجي وقع فيها ادلسلم
 :ويلزم لكً نصل إىل ذلع

 .ةصحوة دينية ويقظة قلبي -
وإقبــــال علــــى اآل ت القربنيــــة وعلــــى  -

ـــ  ادلصـــطفى ال ـــهية و ـــدبرها  أحادي
بعنايـة والعمــل بصــدق نيـة لــرب الربيــة 
فتتبدل األحوال   طرفة عن أو أقـل 

 وإ ك أن  قول كيف ؟ 
 ا بـن طرفـة عـن وانتباهتهـا يبــدل هللا  ـا 

كيــــف أي ـــى نســـ ل  وطادلـــا ... حـــال إىل حـــال 
 جابة ..دعوىن أبسط لكم اإلذلع ؟ 
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 عتج اؾرزاو ؾعؾل األرزاو

 اؾرزو بغو ح اب

 ... أيها القرا  الكرام 
أصـــب  النـــاس   رلتمعنـــا ي ـــكون  ـــر دلـــا 

و ـــــا ســـــو   .. ال ـــــكوى  ـــــا ضـــــي  األرزاق
 .و ا كنرة إنت ار النفاق.. األخالق 

وال الكنري !!، والكل يقول ال القليل يفى 
 !! يفى

األقــوات  ـاذا نفعل  ع الغـال  إن كـان   
أو كــــــــان   األشــــــــفية واألدويـــــــــة أو كــــــــان   
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اآلالت وادلعـــــدات أو كـــــان   أرض هللا الـــــىت 
وال  كفـى اقتطعناها ونبيعهـا بــفالف اجلنيهـات 

ــــال هــــ ا يكفــــى ... وال هــــ ا يفــــى ..   !! .. ف
 !!!واأل ر  ا شدة إىل أشد 

 .ةوالناس    كابدة هائلة و عا ة ابلغ
 ؟؟؟العـالج  ا 

ــــــــالج   ...  ب ت   كتــــــــاب هللا  الع
 فيهاعالج لكل أحوالنا ..

 !!... ك ننا نسينا كالم هللالكننا  و 
وأخـــ   نبحـــ    الـــدنيا حيـــارى ك عـــدا  

لنـــــا   القـــــربن األ نـــــال   فضـــــرب هللا ،هللا
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.. قـد هو الـرزاق   لنعلم علم اليقن أن هللا
 جعل للرل  طريقن   احلصـول علـى األرزاق

:... 
  الكــــــــــافريا وادل ــــــــــركن إ ــــــــــا طريــــــــــ -

 :فقطواجلاحديا وادلبعديا فهو 
الكــــــــدح والســــــــعً   األســــــــباب طريــــــــ  

واالجتهــاد   عمـــارة األرض وزراعتهــا وحرثهـــا 
 .واسترراج  ا فيها
 ـــــا األرض أن  عطـــــى   وقــــــد أ ـــــر هللا

 ــــا أو نقــــب   بطنهــــا ، فهــــى  عطــــى زرعهــــا 
خــــد ها ال  فــــرق بــــن  ــــا خــــد ها لـــــديا أو 
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ب أو لســـــبب وإمنـــــا كــــل  ـــــا لوطـــــا أو لنســــ
 .خد ها  عطيـه مثرهـا وزرعها 

 :أهل األميان والتقوىطري  وأ ا  -
 ـــــــا علـــــــيهم األخـــــــ  افـــــــ هنم وإن كـــــــان لز 

ــــىت خلقهــــا هللا ــــه ابألســــباب ال ــــه   كون ، إال أن
وجعـل  فضل عليهم وزادهـم  ـا جـودر وكر ـه 

ليســىف وقفــا علــى األســباب وحســب  هــم أرزاق
 يا:كما عا ل الكافريا واجلاحد

طريقـــــاً للمتقـــــن وســــبيالً  وإمنــــا جعــــل 
 قــال فيـه   كتابـــه ــا ورا  األسـباب للمـؤ نن 

 :(الطالق 0-7ي
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 .يرزقه بغري حساب األسباب
البينـــــات الـــــجي وقـــــال   ذلـــــع   اآل ت 

 : بل عمران( 02ي  نا إليها قبل الصالةاستمع
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 أؿنؾو ؿن اؾرزو بغو ح اب

 أم اؾ قدة ؿرقم -

 :وضرب لنا ادلنل  نلن   قصة  ر 
أ ــــا ادلنــــل األول فكانـــــىف أ هــــا عـــــاقراً ال 

وذات يــوم رأت طــائراً أعمــى   عــات  ، نجــب
ـــى شـــجرة هللا بطـــائر  بصـــر حيضـــر ورزقـــه  ،عل

الطعام مث يضع  نقـارر    نقـارر حـجي ينـزل لـه 
ف ذا أتكـد أنـه شـبع  ـا الطعـام ذهـب  ،الطعام

و أل فمـه ابدلـا  وجـا  ووضـع  نقـارر    نقـارر 
وهنالـع وعنـد ا رأت ذلـع  ،لي رب  نه ادلـا 

علمــــــىف أن   قــــــدرر ال يعجزهــــــا   ، هــــــاا أ 
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 .. دعىف هللافــــاألرض وال   الســــموات شــــ  
 ..وقالىف كما قال هللا 

              
       بل عمران 02ي) 

ومل يكـــــــا    !،فلـــــــم  ـــــــ هب إىل طبيـــــــب
 ولكنهـا دعـىف احلبيـب ،عصرها أطفال أ بيب

وأصـل  أدواةـا  ،فاسـتجاب هللا ذلـا اجمليب 
بقدرة  ـا   ر وأخرج  نها  ،لهاوأه   ،وأجهزةا

 .ال يس ل عما يفعل
علـى  ا قصـة  ـر  وه ا هم ادلنال األول 

 . الرزق بغري حساب وإمنا عطية  ا الوهاب
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 دقدـا زؽرقا عؾقه اؾ تم: -

وهــو - (هــارونوكــان زوجهــا بعــد  لهــا ي
قـد  -لـه   اإلسـم  وسى وإمنـا شـبيهٌ  ىأخ غري

ـــــى  ،فلمـــــا وضـــــعتها ، وفـــــار هللا ورأت أهنـــــا أنن
نـــ رت   إن وهبهـــا  ولـــوداً ذكـــراً  وكانــىف قـــد

 ،أن جتعلـــه عابـــداً وخاد ـــاً     بيـــىف ادلقـــدس
و ـــــــر  بلغـــــــتهم أى  -ولـــــــ لع أمستهـــــــا  ـــــــر 

 :فقالىف  -العابدة
              

            
         بل عمران 03ي ا) 
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وذهبىف إىل كهنة بيىف ادلقـدس  طلـب  ـا 
فررجـــــىف  ..فـــــ جروا القرعـــــة بيـــــنهم ،يكفلهـــــا

القرعة على زوج خالتها زكر  عليه وعلى نبينـا 
 .أفضل الصالة وأمت السالم

 ،فتعهـــــدها ابلرعايـــــة حـــــىت شـــــبىف وكـــــربت
وجعـــل ذلـــا خلـــوة    ،وعلمهـــا كيـــف  عبـــد هللا

 . فرغىف فيها لطاعة هللا ،بيىف ادلقدس
وكانىف اخللـوة  كـا ً  ر فعـاً ال يصـل أحـد 

وذلــ ا ادلكــان ابب  فتاحــه  ــع  ،إليــه إال بســلم
وعنــد ا كــان يريــد الصــعود إليهــا يضــع  ،زكــر 
مث يغلـ   ،ويفـت  البـاب ليتفقـد أحواذلـا ،السلم
 ،خوفـاً عليهـا ،ويضــع ادلفتــاح   جيبـه ،الباب
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 .ويضعه    كان بعيـد ،ويرفع السلم
فوجد  ،وفت  الباب ،إليها وذات  رة ذهب

فاكهة  ، ا ورا  األسباب  هللا فضل
وفاكهة ال تا     ،الصيف   ز ا ال تا 

 :(عمرانبل  02ي . ز ا الصيف

              
                 

               
فعلم أهنا قد وصلىف إىل درجـة التقـً الـجي 

ورزقـه ... إذا وصل إليها أى عبد  والر  ـوالر 
 .. ا ورا  األسباب بغري حساب
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أو ريضـــــاً  ــــا دا  عضـــــال إن كــــان   -
 .شفارشديد  رض 

 أوالدر إالوإن كان دخله ال يكفـى  -
 وكفار. أغنار

أو وإن كـان  ضـيقاً عليـه   العمـل  -
فـــــــت  لـــــــه أبـــــــواب !!  ة  الوةيفـــــــ

 .العمل وحق  له األ ل

 .وإن كان يرجو أى ش  أعطار -

ألنـه وصـل إىل درجــة التقـوى الـىت ال يــؤخر 
 .وال يرد له طلب..لصاحبها حاجة   هللا

 ... وذلع  ا دب أن يسعى إليـه ادلؤ نـون
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 وعندها اذا فعل ...
  اســــــــتمع إىل قــــــــول هللا جــــــــل   عــــــــالر 

 :الفرج اآل ت الكرميات...  فتاح 
              

           
       ل عمرانب. 

عنـــد كمـــال ..فمـــا حـــدث   التـــو واحلـــال
 : بل عمران( 01ي   عل  القلب ابلواحد ادلتعال

                 
            

ـــــا  ـــــا ورا  فتعجـــــب   ـــــه   ـــــة هللا لطلب  لبي
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ــه هــو الــ ى طلــب  نــه ..!!!  األســباب  ــع أن
    ي بل عمران( !! سبحانه الولد 

              
                 

               
علــى الــررزق بغــري  نــاىنالنــال هــو ادل هــ او 
  ا لدن ادلعطى الوهاب .. حساب

و   غـــري زلـــدودة، و  كتـــاب هللاواأل نلــة 
، ولكـا  نهـا العديدسنة حبيبه وسرية أصحابه 

 .....ادلؤ ا  كفيه قليل احلكمة  ..
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 زو بغو ح ابرروذمو اؾ

 .. أيها األخوة  اعة ادلؤ نن
  ها رزقنـا هللا بغـري  ا الروشتة الـجي إذا نف ـ

حســاب وكنــا  ــا ادلتقــن الــ يا ذكــرهم هللا   
 الكتاب ؟ 

   ؼوى اهلل: أواًل -

 هـو  قــوى هللا أول صنف   هـ ر الروشتة
 الطالق( : 0-7ي
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 ..ف ن  فتاح التقوى هو احلبل األقوى
 :والتقى ، و قوى هللا أى  راقبة هللا

 .ال يغات   كيل وال  يزان -
ـــــا  - وال ينصـــــب وال اـــــدع أحـــــداً  

 .ادلؤ نن   أى بيع أو شرا 

 .وال يك ب -

 .وال يفعل شي اً يغضب هللا -

 أن هللا  وال يعمـــــل عمـــــالً يـــــرى -
 .عنه قد هنار

ـــ ى حيـــب أن  - وإمنـــا يصـــنع اخلـــري ال
 .يرار عليه  والر جل   عالر



 وزيدفوزى حممد أب ( 57عالج الرزاق لعلل األرزاق ) 
XYXYZXYXYXYXY 

ـــه  - و يتحـــرى الصـــدق   كـــل أعمال
 وأحواله  ع هللا و ع خل  هللا .

 ة قــال طريــ  واضــح..؟مــاذا نفعــل   ربف
، علــــيكم أن ه ــــوا فيهــــا..  أيهــــل التقــــوى ؟

 !!  ع أن التجربة ال  ص   ع هللا  ربونولتج
 شقخ أبو ؿدقن اؾ

 ى فى اؾ ل  األؼوىوواؾمؼ

ال ـــيخ أبـــو  ـــديا رضـــى هللا عنـــه وأرضـــار 
ذهــب إليــه بعــض  ،وكــان  ــا األ قيــا  األنقيــا 

وإذ بواحــــد  ــــنهم قبــــل  ،أحبابــــه لز ر ــــه يو ــــاً 
الوصــول إليــه يعنــر علــى رجــل دلــس   خلــوة 
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فس له  اذا  فعل ؟ ..على شاط  البحر يتعبد 
 يف أتكل ؟قال ك!، قال أعبد هللا 
قبـــــل ادلغـــــرب  ، وأصـــــوم النهـــــارقـــــال إ  

فـال أت  إال  ،أذهب إىل البحر وأر ى ابل بكة
وأ طـوي  ،بسمكة واحدة أشويها وأفطر عليهـا

 .على اليوم النا 
وضلــا دائمــاً  ــا نعجــب مبنــل هــ ر األشــيا  

 ونظا أهنا الكمال  ع أهنا أوحال.
 ،ف هل الكمال خب  هللا ذلم العطا  والنوال

إال إذا أراد  ، يلحــ  أحــد علــيهم أى حــالوال
فـــيلم  لـــه بعـــض  ـــا خصـــهم بـــه هللا  ،هللا قربـــه
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 . ا العطا  والنوال
 ،ال يظهــــرون ألهنــــم علــــى ادلقــــام ا مــــدى

أ ـــا النـــاس فتع ـــ   نـــل  ،وهـــو  قـــام الكمـــال
 .ه ر األحوال اخلاصة

ــد إىل أيــا  وبعــد انتهــا  اجللســة ســ له العاب
 ،أبــو  ــديا أنــىف ذاهــب ؟ قــال لــز رة ال ــيخ

 .قال عند ا  صل إليه فاطلب ىل الدعا 
فــ هب الرجــل وعنــد ا ســال علــى ال ــيخ 

وبعــد برهــة إذ  ،أبــو  ــديا قــالوا عنــد الســلطان
وطلــب الطعــام فوجــد  ،ابل ــيخ أي     وكــب

الرجـل أن  ــا يقــدم   الغـ ا  خــالف  ــا يقــدم 
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و    ،خــالف  ــا يقــدم   اإلفطــار ،  الع ــا 
 .وطابكل يوم يقدم  ا ل  

ـــة أ م أراد أن يســـت ذن فســـ له  ،وبعـــد ثالث
ال ــيخ أمل يطلــب  نــع أحــد شــ  وأنــىف قــادم 

 إلينا ؟
فتلعـــنم الرجـــل وقـــال   نفســـه  ـــا الـــ ى 
يــدعو إىل النــاىن هــل  ــا ال أيكــل إال مسكــة   

 أم الرجل ال ى دلس   ه ا النعيم؟ !،اليوم
فقـــال طلـــب  ـــ   !! .وهـــى نظـــرة قاصـــرة

 .و لهفالن العابد أن  دع
 :فقال ال يخ لألحباب إىن داع ف  نوا
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 .اللهم إنزع حب الدنيا  ا قلبه
وقــال   نفســه  ،فانــدهات الرجــل و عجــب

 أيا الدنيا الىت عندر ؟ 
ادلهـــــم أن الرجـــــل عنـــــد عود ـــــه  ـــــر علـــــى 

فس له هل طلبىف  ا ال يخ أن يـدعو  ،العابد
 ىل ؟ قال نعم قال مباذا دعى ؟

 ، ـا قلبـه اللهم إنزع حب الدنيا:قال قال
قــال هــل كانــىف هــ ر الــدعوة   ســاعة كــ ا ؟ 

قــال  ــا وقتهــا نــزع هللا حــب الــدنيا  ،قــال نعــم
 قال  ا الدنيا الىت عندك ؟ ، ا قل 

ـــىف أر ـــى ال ـــبكة    قـــال   كـــل يـــوم كن
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ــــــ  إال بســــــمكة واحـــــــدة  .. البحــــــر فــــــال أت ي
فكنــىف   كــل يــوم وأ  ذاهــب ألصــطاد أهــ  

أصــــطادها كــــل  أن أت  مسكــــة أكــــرب  ــــا الــــجي
و نـــ  أن دعـــا ىل ال ـــيخ ســـلمىف   ان   ،يـــوم

 .كانىف مسكة كبرية أو صغرية
لكً يعرفه إن ال يـخ قـد نــزع ذلع وقال 

الــدنيا  ــا قلبـــه وجعلهــا    ســبحانه و عــاىل هللا
 .يـدر

ألن الـــــدنيا   يـــــدر فـــــال يهـــــم أن دـــــالس 
فــــ ن  ،أو أت يـــــه اخلــــريات احلســـــان ،السلطـــــان

ـــه ال ي ـــغل ـــع كل ـــة عـــن عـــا حضـــرة ذل ه طرف
 :وهـ ا هـو ادلهم .. الر ا
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 .أن القلب ال يكون فيه غري  قلبه -
 .وال يهتم إال ابإلقبال على حضر ه -

 .والتودد لعظمتـه -

 .ودوام ادلراقبة دلقام عز ـه -

ـــا وشـــهواةا وزينتهــا  - وال ين ــغل ابلدني
  وطرفاةا حلظـة وال أقـل عا هللا 
 ــديا  وعنــد ا ذهــب بخــر إىل ال ــيخ ابــو

 :ورأى ه ر اخلريات قال لل يخ
 كيف اصل على ه ر األرزاق ؟

 أ ريد األسباب ؟ له ال يخ: قال
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 .قال نعم
 !!!قال سببنا التقوى
 :فقال ال يخ ، فتعجب الرجل

 :الطالق( 0-7ي أ ا مسعىف قول هللا
                    

              
، إذن فــــالتقوى هنــــا هــــى أقــــوى األســــباب

لكا ادلؤ نن غري  ـوقنن  ـ ا السـبب أو غـري 
 عرتفن   ا السـبب ويريـدون أسـباابً زلسوسـة 

 . لموسة
مث قال   أخً كم  دة الضـيافة ال ـرعية؟ 
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 .قال ثالثة أ م
 ــا  عنــار أن قــال أ ــا مسعــىف قــول احلبيــب 

 ؟الدنيا دار ضيافة 
 واليوم عندر ولف سنة ..ف   ضيفه 

               
    احلج22ي ) 

ب لع ف   مل أمت ش     دة الضـيافة الـىت 
 . ساوى ثالثة بالف عام عند هللا 

 :إهنا دروس عملية 
لو حققتهـا لوجـدت  ،فاألرض دار ضيافته

 : ه النجــومو هــ ا البيــىف ســقفأن األرض بيتــه 
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ال ــــــمس هـــــى  و صـــــابي  الـــــدار، (ا بيـــــاألن07ي

 والقمر والنجوم .
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 ثاـقًا :

 األخذ باألدلاب

 عن اهلل ؿع اؾدعاء روـًا باؾرضاؿؼ

ـــاىن ... هـــو وهـــ ا   ـــا ضلتـــاج أن األ ـــر الن
 ...نغرير   ه ا الز ان 

 علـــى  ســـبب من ـــى   األســـباب ونظـــر 
 ....األسباب 

علـــى أن فـــ    ـــنالً أشـــرب ال ـــراب لكـــا 
أن أتثري ه ا ال راب لـيس علم اليقن ..أعلم 

؟ أو ال ي وضعه   األكـواب  ؟ ابل ي صنعه
ــــرير  ــــا ولكــــا  ــــ ي أخرجــــه  ــــ  رلــــرى أتث ال
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ويفـرق .. والـ ي حيركـه   اجلوانـب !! النفس 
 .. هو هللا ... أال و به األعضا  

ن إىل هـ ا احلـال فـ ن هللا و ادلؤ نـ  ذا رجعف
 يبدل حالنا إىل خري حال .
 فكيف يكون ذلع ؟

ن  فــاقم األ ــراض ونوضــ  األ ــر فنقــول أ
يرجــع إىل أخطائنــا ...وز دة ادل ــاكل واذلمــوم 

!!! 
ويظــا أهنــا  ..فمنــا  ــا يلجــ  إىل األســباب

وحــــدها الــــجي  عهــــا القــــدرة علــــى حــــل هــــ ر 
 ةنه !! .. وكفى !! .. ه ا !!!ادل اكل 
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ف ذا إنتابه دا  أو  رض سـارع إىل األطبـا  
 أن ادلــال الــ ى  عــه وةــا  !! مبــا  عــه  ــا  ــال 

ســـــــيحققان ؟ والطـــــــب الكـــــــائا   اجملتمـــــــع ؟
، ونسـى أن ال ـايف قبـل ذلـع!! ال فا  حتماً 

 . أثنا  وبعد ذلع هو هللا  و
وقــــد أخطـــــ  كنـــــري  ــــا ادلســـــلمن   فقـــــه 

ـــــديا  ـــــدعا  .. ال ويقفـــــون  !!فيلجـــــون ابب ال
 !ختفـــــ  قلـــــو م ابلرجـــــا   ! علـــــى أعتـــــاب هللا

 !! أطراف النهار  ويدعون ب   الليل و
ال أيخـــ ون ابألســـباب الـــجي أ ـــر ولكـــنهم 

ويظنــون أن الــدعا  وحــدر !!! هللا ابألخــ   ــا 
 !!يكفى لتحقي  الرجا  
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فـ هنم !!  ف ذا كان لديهم ولد ال دد عمالً 
هـــــ ا  وال حينـــــون ..ال يبحنـــــون عـــــا األعمـــــال
 !!الولد أن يسعى   األرض

ويريــدون أن أت يــه الوةيفــة وهــو    كانــه 
 !!!بال كد وال حب  وال  عب 

حـــــىت فهـــــل هـــــ ا هـــــو األخـــــ  ابألســـــباب 
؟ سـاب يفيض هللا علينـا  ـا ابب رزقـه بغـري ح

تــزم بســنا هللا لوضلــا جالســون ال نتحــرك وال ن
ألخراج خريا ه لكـل الىت سنها   ه ا الوجود 

عنـد ا قـال ذو الفضل واجلود ا أ ر كم وجود  
   ش ن األرزاق 
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          ادللع 95ي ) 

.. وادلناكـــب هـــى أعلـــى شـــ    اإلنســـان 
كمـــا أن ادلناكـــب   األرض ،  وهـــى األكتـــاف 
 ..اجلبال.. أى أعلى ش  فيها 

ـــاً عــا  وادلعــ  أن أصــعدوا قمــم اجلبــال حبن
 .دعا  حلضرة الرزاقالأرزاق الرزاق  ع 

أى قو ــــــــــاً إذ ر .:وانظــــــــــروا إىل عمــــــــــر 
كلهــم طاقــة !! يعمــرون ادلســجد وهــم شــباب 

 !!ويدعـون هللا !! وفتوة 
 .فس ذلم شلا  تقو ون ؟ فسكتوا
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يقعـــدن أحـــدكم عـــا طلـــب الـــرزق ال فقـــال
أن الســما   ماللهــم ارزقــ  وقــد علــ ويقــول 

 الهطـــر ذهبـــا وال فضـــة وإن هللا يقـــول     
                     

              اجلمعــــــــــــــــــــــــــــــــــة( 93ي 
جد وضــــــــر م بدر ــــــــه وأخــــــــرجهم  ــــــــا ادلســــــــ

 :  الن  ليلتمسوا األرزاق كما قال
 خلاقا االرض زو يفاؾمؿ وا اؾر  

3 

ع يســـتعينون ابلـــدعا  دلـــا بيـــدر و ـــع ذلـــ
 أرزاق أهل األرض وأهل السما  .

                                                 
 رضى هللا عنها عا عائ ة رفوعا روار الدارقط  والبيهقً  0
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إذن فــادلنهج القــو  والطريــ  ادلســتقيم دلــا 
أراد أن مي ى على شرع العزيز احلكيم وحيظى 

أن  ،  الـــدنيا بكـــل  ـــا يريـــد  ـــا عـــزة و كـــر 
فيــتلمس األســباب الــجي .. مي ــى كمــا أ ــر هللا 

، اقتــه ويبــ ل فيهــا كــل وســعه وط..أ ــر  ــا هللا 
ــه   ســبيل احلصــول  وال يــدخر شــي اً  ــا طاقت

ويســــــتعن علــــــى ذلــــــع بطاعــــــة هللا  .. عليهــــــا
 والدعا    جل   عالر .

 :مسع قوم قول حضرة الن  
  وارض ا   احملارم  ؽن أعلد اؾـاس
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  ؽن أغـى اؾـاس  ؼ م اهلل ؾت  ا
4

 

فقــالوا نرضــى مبــا قســم هللا لنــا ولــو كنــا   
أو إن كنـا  !؟؟، !ب أن نغـريرفقر  دقع فـال دـ

   رض عضال فال دب أن نطلب الطـب لـه 
ــــــع يتعــــــارض  ــــــع الرضــــــا !!!؟؟  !!!! ألن ذل

 . وه ا فهم سقيم   كالم النيب الكر  
 :أ ا الفهم الصحي 

ـــــع  ـــــا  فهـــــو أن  رضـــــً مبـــــا قســـــم هللا ل
                                                 

األلباىن وكنريون عا أال هريرة بروا ت عدة ، وها ه }  ا أيخ  ع   2
ه ر الكلمات فيعمل  ا ، أو يعلم  ا يعمل  ا ؟ فقال أبو هريرة : 

يدي فعد مخسا ؛ فقال : ا   ا ارم أ    رسول هللا . ف خ  ب : قلىف
  كا أغ  الناس ، وأحسا قسم هللا لع وارض مبا  كا أعبد الناس ،

إىل جارك  كا  ؤ نا ، وأحب للناس  ا اب لنفسع  كا  سلما ، وال 
 كنرة الضحع هيىف القلب ا.  كنر الضحع ؛ ف ن
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األحــوال الســنية واألحــوال اإلميانيــة واألحــوال 
 ادلعي ية الراضية ادلرضية .

ــــو أقا تــــع  ولكــــا   بخــــى هــــل  رضــــى ل
نفســـع   ادلعصـــية أن  فعلهـــا !! و قـــول هـــ ا 

ن هللا ال أي ـــر ابلفح ـــا  رضـــا ابدلقـــدور ؟ .. إ
 وادلنكر، وليس ه ا برضا أبداً !!

هــل لــو كــان عنـــدك   ادلنــزل دابــة ضـــارة 
  ــــا دواب األرض، أو ح ــــرة أ ــــر النــــيب 

 بقتلهـــا   احلـــل واحلـــرم،  رتكهـــا و قـــول الرضـــا
بقضــــا  هللا أن أ ــــرك هــــ ر اذلــــوام  رعــــً ألهنــــا 

 دواب هللا !!! ه ا ال يكـون .
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أيكون عندك ادلرض والطبيب قريب  نع 
ــــــــول الرضــــــــا  !! و ــــــــوارك الصــــــــيدلية ! مث  ق

! ، طبيـب وال بخـ  دوا  لقضا  أال أذهـب لاب
و كرر قـول السـاقطن  ـا عـن رب العـادلن : 

 . دوا لو أراد هللا ىل ال فا  ل فاىن  ا غري
ـــو كنـــىف   ضـــي   ـــا العـــيات ؟   ركـــىف أل

الســعى وبــ ل اجملهــود والبحــ  عــا فضــل هللا 
ـــــرزق!! ـــــواب ال و قـــــول إن  الواســـــع وطـــــرق أب

 الرزاق سي  ي  ابلرزق بال سعى وال حب !!
ـــــد أن يهـــــدم هللا  األســـــباب  و ـــــ ا  ري

فيــه وجعــل ونظــم  ــا هــ ا الكــون أقا هــا الــىت 
 .!زلكما !.. ونظا ا  لكل ش  سبباً 
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؟ يعطيـع القـوة طعام والقوت هو  ـاهل ال
لكنع  تناول ، بل إن القوة  ا القوى،ال وهللا

القــوت ألن الــ ى أ ــر بــه هــو احلــً الــ ى ال 
ميوت، و علم علـم اليقـن أن القـوة ليسـىف  ـا 

أجــــرى إن شــــا   ولكنهــــا  ــــا القــــوى القــــوت
 .أو أوقفهاالىت أودعها فيه  خصائصه

ك النـوم  ـع هل لو قـدر هللا لـع أوالداً  ـرت 
زوجتــع و قــول  ــا قــدر يكــون ؟ إن  ــا قــدرر 

 .القدير قدرر ابألسباب 
ولـــ لع فقـــد روى أن زوجـــة يوســـف عليـــه 
وعلــى نبينــا أفضــل الصــالة وأمت الســالم وهــى 
زليرــة، وقــد كــادت أن هــوت فيــه ع ــقاً قبــل 
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زواجه  نها، فلمـا حفظـه هللا وعصـمه  ـا هـ ا 
اذلــا، وأ ــرر الــدا ، رد هللا ذلــا شــبا ا وقوةــا و 

أن يتـــــزوج  ـــــا   احلـــــالل، ولكنهـــــا   ذلـــــع 
الوقــــىف واحلــــن كانــــىف أقبلــــىف ابلكليــــة علــــى 
عبــــادة رب العــــادلن، فلــــم هكنــــه  ــــا نفســــها 

 .ل غلها بطاعة ر ا
حـىت قـال ذلـا  زليرـة إن هللا قـدر ىل  نــع 
غال ن والبـد أن لخـ  ابألسـباب ليظهـر قـدر 

ــــه  ــــا نفســــها  ســــبب األســــباب  ، فمكنت
ا تنفيــــ  أ ــــر هللا ليرــــرج  نهــــا الغال ــــان ومهــــل

 .ال رية الطيبة الىت قدرها هللا
مث بعـــد  إذن ال بــد  ـــا األخـــ  ابألســـباب.
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 ذلع الدعا  حلضرة الوهاب.
فيـــ هب اإلنســـان إىل الطبيـــب، مث يطلـــب 
 ا رب الطبيب أن دعل ال فا  على يد هـ ا 
ـــــب، وهـــــ ا هـــــو احلكـــــم ادلصـــــيب، وأن  الطبي

ا  ويرفعــه اىل فيــه ويقــول ميســع الواحــد ابلــدو 
 :ابريهخلالقه و 

، أى   شــــايف   بســــم هللا ال ــــايف ادلعــــا 
 عـــا  إجعـــل شـــفائع   هـــ ا الـــدوا ، وذلـــع 
ألن هللا قــــــد أ ــــــر  أن ضلــــــرتم األســــــباب، وأن 
نســـعى   األســـباب ... ولكـــا أن نعلـــم علـــم 
اليقـن أهنــا ال  فعــل وال  نفـع  ــا ذاةــا، ولكــا 

 .و ر  ا الوهاب 
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ا     اعـة ادلـؤ نن هـ ا التواكـل ....  كف
 كفا  ه ر السلبية ...

 وأخذه باألدلاب اؾـلى 

قن  كانة احلبيب عنـد قد علمتم علم اليو 
 :أيدر ونصرر وكيف أن هللا ربه، 

ولكنـــه عنـــد ا كـــان    كـــة ومل دـــد قبـــوالً 
لدعو ــــه  ـــــا أهلهـــــا إال  ـــــا نفـــــر قليـــــل دعـــــا 

وإمنـا أخـ  ...ر لكنه مل يكتف بـدعا   ـوال..هللا
يعــرض نفســه علــى قبائــل العــرب لعلــه دــد  ــا 

حـــىت وجـــد  ،بيـــنهم  ـــا ينصـــرر هللا علـــى يديـــه
 .أهل ينرب وهم أهل ادلدينة ادلنورة
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وهـــاجر إىل ادلدينـــة  ، كـــةو ـــرك فـــواثقهم 
ألنـه  ليعلى ش ن هـ ر الد نـة ،أخ اً ابألسباب

قـــه ولـــا يعلـــم علـــم اليقـــن أهنـــا ســـنة هللا   خل
 .اويالً هللا  بدياًل وال جتد لسنة 

يعلـم أن النصـر  ـا  و نااًل بخـر، فهـو 
 :( بل عمران973ي  ذلع  وال شععند هللا 
                           

ـــــــــال  ؟فلمـــــــــاذا أيخـــــــــ  أصـــــــــحابه إىل القت
 ؟ودهــــــزهم ابألســــــلحة الالز ــــــة ذلــــــ ا القتــــــال
مث  ؟ويضع ذلم خطـة النصـر وحيـنهم وي ـجعهم

ينتهـــــً  ـــــا وضـــــع اخلطـــــة وأي ـــــرهم  بعـــــد أن
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ابإللتحــــــــام ابألعــــــــدا  ومي ــــــــى   صــــــــفوفهم 
   ..  جعًا على ضلر األعدا 

بعــد وبعــدها ذلــع أخــ اً ابألســباب .كــل 
ـــــــ هب..أن أو  األســـــــباب حقهـــــــا  إىل   ي

ويـــــدعو هللا طالبـــــاً نصـــــر خيمتـــــه ويصـــــلى  ، 
 ويقول :.. قو ه وجندر على أعدائه 

 ػؾن  اؾؾفم إ   فؾت فذه اؾعصابو

  علد ػى األرض بعد اؾقوم 
5

 

أحب بذذذ    ، أخذذذد وذذذويل    ولذذذء     ذذذوي  في
بعــــــد أن  أصذذذذذذأ ب   أيقذذذذذذ ألع وءذذذذذذ  لل    يذذذذذذو   

                                                 
 عمران با حصن   رلمع الزوائد، وفيها رواية أخرى . 5
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هللا قــال أخ وا وسباب اإلستعداد للقتال كما 
 :((    يف ل  يف ل  0606))ذلم ولنا 
                               

                         
                  

ـــــوهم  ـــــا لوهم ور  فـــــ ذا التحمـــــوا  عهـــــم ق
ـــى فضـــل هللا ونصـــرر ذلـــم  ـــدها أي  ـــوا ، وعن وثبت

 (.األنفال92ي.   بغري حساب، امسعواقوله
                                 

                           
أينتصــــر ادلؤ نــــون ولــــو كــــانوا علــــى  قــــوى 
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جربيــل و يكائيــل بــدون أســلحة   أيــديهم أو 
بـــدون  ـــدافع  ـــدافع عـــنهم أو بـــدون طـــائرات 

  غري على أعدائهم ؟
كانوا علـى  قـوى جربيـل و يكائيـل   إهنم لو

فيـــــه ب   الليـــــل  ! ودخلـــــوا حـــــرم هللا ودعـــــوا
ـــا أي  إال إذا  وأطـــراف النهـــار، ـــ ن النصـــر ل ف

 :  األنفال( 33ي  وا بقول الواحد القهارأخ
                               

                         
                ألنفالألنفالاا  3333يي))  

 .فال بـد  ا السعً والبد  ا األسباب
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 ..نعــــم البــــد  ــــا الســــعً و ــــا األســــباب
الســـــعى واألســـــباب علـــــى لكـــــا االعتمـــــاد   
ـــــى ،  ســـــبب األســـــباب  ـــــيس االعتمـــــاد عل ول

ألن سـبيل أهـل  !!!،العمل والكد واالكتساب
احلجــــــاب أ ــــــا أهــــــل القــــــرب فــــــاهنم يســــــعون 

  عتمديا على ر ـم
                                   

                ادللعادللع  9595ي ي  ))  

 اؾربؽو ػى األرزاو

 ـــع ابألســـباب الســـعى كـــان حـــاذلم  فمـــا
 واإلعتمـــــــاد علـــــــى رب األســـــــباب و ســـــــببها 
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ــــيس  ــــا الكــــد  ــــا هللا و انتظــــارهم للفــــت   ل
 يعطـيهم هللا هؤال  والتعب أو  ا السعً ف

الربكــــات   كــــل  ــــا ميســــونه أو هســــه أيــــديهم 
فالقميص ال ى ميس جسدر يصب   باركـاً وال 
يبلـــــــً إىل أن يتصـــــــدق بـــــــه إىل  ســـــــتح  لـــــــه 

يتفضـــل عليـــه ادلتفضـــل ويبدلـــه خــــرياً  نـــه أو ف
 .. نله 

وإذا أكــل الطعـــام والحــ  خـــربا  التغـــ ية 
ــــه  ــــادام ال يفــــى ابلســــعرات احلراريــــة الــــجي  أن
حيتاجهـــا اجلســـم فـــ ن هللا يعطيـــه قــــوة جربو يـــة  

 كقوة ادلالئكة الكرام 
وعلى سبيل ادلنال كان سيد  اإل ـام علـى 



 وزيدفوزى حممد أب ( 87عالج الرزاق لعلل األرزاق ) 
XYXYZXYXYXYXY 

مــــل عنــــد يعمــــل ابألجــــر ذات  ــــرة ذهــــب للع
إ رأة يهودية وكان عمله إخـراج ادلـا   ـا الب ـر 
واألجر هرة واحدة  قابل كل دلو ارجه وةـل 

 .يعمل إال أن أخ  ثالثن هرة
 قابـل ثالثـن دلـواً أخرجهـا وذهـب لي كــل 
هــو وزوجتــه وأوالدر وجــا  حضــرة النــيب أيضــاً 

 .وشاركهم   ه ا الطعام 
  و ع ذلع، و ع قلة الطعام فقـد كـان قـو 

روت فقــــــد ، قــــــوة ابلغــــــة  ــــــا ورا  األســــــباب
كـان عنـد ا ميسـع  عصـم رجـل ال األخبار أنه  

ـــنفس  وعنـــد ا رفـــع !!، يســـتطيع الرجـــل أن يت
جــــا  بعــــد ادلعركـــــة  ،ابب احلصــــا ليتــــدرع بــــه
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ويعيـدور كمـا   ليحركـور  ـا  كانـه ن رجالً و ثالث
 :...  فلم يستطيعوا كان !!
                        

                    األنفالاألنفال  3535ي ي))  
ولـــيس بكلـــون .. قـــال ع ـــرون صـــابرون 

وقــد كـــان ســـيد  علــى يضـــرب ابلســـيفن   ..
 سيف ابليمن وسيف ابليسار !! ..ادلعارك 

والقـوة  ،إذن   إخوا  القـوت  ـا ادلقيـىف
 ا القوى سبحانه و عـاىل لكننـا كمـؤ نن نريـد 

ك وذلــع كلــه  ــا أجـــل أن لكــل حلو ــاً وأمســا
ــــا ابلنســــبة ... القــــوة  فــــ يا األقــــو   اآلن بينن
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 حلالة  ا سبقنا ؟
وكيـــف كانــــىف ؟ و ـــاذا كـــان أيكـــل بابئنـــا 

 قــوةم ابلنســبة ذلــ ا الطعــام ؟ وضلــا اآلن لكــل 
 !!! و ا قو نا ؟الكنً و الكنري !!

 !!كان بابؤ  وأجداد  أيكلون الفتات 
وكنــىف  !و ــع ذلــع كــانوا    نتهــى القــوة 

يقولــون أنــه ..  اً كفيفــ.. للقــربن  اً أعــرف زلفظــ
عنــد ا ةهــرت الســيارات أ ســع ابلســيارة  ــا 

ـــد ا أداروا الســـيارة وقصـــى ... ! اخللـــف  وعن
فـالقوة  ـا القـوى ، مل  تزحزح  ـا  كاهنـا ؛قوة
 ..... 
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ولخ   ع األكل !! أ ا اآلن فنحا لكل 
و ـــع ذلـــع ال نقـــوى !! أدويـــة وعقـــاقري للقـــوة 

 !!ش  على 
، وذلــع ألننــا جلــ   ابلكليــة إىل األســباب 

 فعا لنــا هللا ..!! ودخلنــا   هــ ا احلجــاب 
وأغلــ  أ ا نــا كنــوز حضــرة !!  ــا هــ ا البــاب 

 :البقرة(797ي وأوذلا..الوهاب 
                            
 ..التقوى البـد  ا ف

 ...األخ  ابألسباب والبد  ا 
 ... بعد ذلع للعزيز الوهابمث الدعا  
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والوســعة وادلعونــة ليفــت  لنــا أبــواب الــرزق 
   أحادي  عدة : قال ....بغري حساب

  )ال قرد اؾؼدر ) وػى رواقو اؾؼضاء

 إال اؾدعاء 
6

 

  ا   احملارم  ؽن أعلد اؾـاس
7

 

  وأ لع اؾ قكو   ا   اهلل حقنؿا ؽـ

 متوفا  احل ـو
8

 

 

                                                 
: ادلصدر ، األلباىن: ا دث،  ثوابن  وىل رسول هللاى : و الرا 3

إال الرب ، وإن الرجل  وال يزيد يف العمر، وها ه }  شرح الطحاوية
 ا  ليحرم الرزق ابل نب يصيبه

 األلباىن وكنريون عا أال هريرة بروا ت عدة  2
 الرتغيب والرتهيب، ىادلن ر  ،لالغفاري و  عاذ با جب أبو ذر 2
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 ؿن أدرار اؾدعاء -

 القرا  الكرام ..أيها 
 :وللدعا  أسرار وأنوار

فبعـــد أن يلـــزم اإلنســـان ابب التقـــوى  -
 .هى احلبل األقوىو 

يرضــــى عــــا هللا إذا كــــان   حــــال و   -
 .حسا لدنيار أو ألخرار 

أن يـــدفع ال ـــر عـــا نفســـه  ـــا بعـــد و  -
اســتطاع إذا كــان  ــا أ ــور الــدنيا أو 
 ــا األ ــور الــجي  عوقــه عــا الفــوز   

و ا سـنة حبيـب اآلخرة  ا شرع هللا 
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 .هللا و صطفار 

 ــــى   األســــباب ابلطريقــــة بعــــد ادلو  -
ـــــجي أحكم هـــــا كتـــــاب هللا ال ـــــرعية ال

رســـــول هللا فيحـــــل  وبينهــــا ووضـــــحها
احلالل وحيرم احلـرام ويتقـى ال ـبهات 
ويسارع بعد ذلع   التنافس   الرب 

 .وعمل الصاحلات

ن يدعو هللا مبـا ورد  ـا كتـاب فعليه أ -
رســلن وذكـــرر لنـــا هللا عــا النبيـــن وادل

هللا أو مبـــــــــــا ورد عــــــــــــا حبيــــــــــــب هللا 
و ــا األدعيــة الــجي أ ــر  ــا  و صــطفار

أصــحابه الكــرام أو يــدعو مبــا فــت  بــه 
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عليــه فكلهــا طــرق طيبــة قــال  هللا 
 :فيها هللا 

                     غافرغافر  3333يي))  
ن ألفـــ ذا دعـــً ودعيـــة النبيـــن وادلرســـلن 

بواحـــد  ـــا الرســـل  هإال وأنزلـــ اً هللا مل يـــرتك دا 
أو األنبيا  وبن لنا فيه النموذج القـرب  الـ ى 
 بعـــه هـــ ا النـــ  فحصـــل لـــه ال ـــفا   ـــا هـــ ا 

 . الدا 
 فمناًل :

ـــــــبعض   - إذا كـــــــان  غاضـــــــباً وأصـــــــيب ب
 ...: القنوط أو الي س 
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            األنبيا األنبيا يياا))  
 ــا أصــيب بضــي    صــدرر و نــال بخــر :

 ـــ ا الـــدعا  يكـــررر أو ب ـــع   نفســـه فعليـــه 
   زلكم التنزيل : قائالً كما قال هللا
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  احلـــــــدي  ال ـــــــريف  لقـــــــول النـــــــيب 
 :والوارد بروا ت عديدة فيها ب رى عظيمة

 إذا دعاه وفو  اؾـو  دعوة ذي

إؾه إال أـ   ال  يف بطن احلوت

  واـت إـي ؽـ  ؿن اؾظادلنيدل

ػ ـه مل قدع بفا رجل ؿ ؾم يف ذيء 

  ادمهاب اهلل ؾه ؼط إال
9

 

 و نال ثل  :
  ــــا نعمــــة الولــــد اً إذا كــــان ادلــــؤ ا زلرو ــــ

فعليــه بــدعوة أال حيــً زكـــر  عليــه وعلــى نبينـــا 
                                                 

 والرتهيب الرتغيبر : ادلصد، ادلن ري،ص ا أيب وقاسعد ب 1
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حيـــ  قــال كمـــا  ،أفضــل الصـــالة وأمت الســالم
 : عاىل هللا  أنب  
                           

          األنبيا األنبيا 2121ي ي  ))  
ـــــــ هاب إىل ،  ـــــــع األخـــــــ  ابألســـــــباب وال

فـــــ ذا ذهـــــب إىل .. األطبـــــا  لطلـــــب العـــــالج 
ف ن هللا يسـتجيب  ،ودعا   ا الدعا  ،األطبا 

ـــه إ ـــا إ ثً وإ ـــا ذكـــوراً وإ ـــا إ ثً  ـــه ويهـــب ل ل
 وذكوراً ألنه يهب  ا ي ا  دلا ي ا .

 و نال رابع :
 :إذا كان هم الرزق ي غله
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 !! إن كان رزق نفسه -
 ..أو ابب عمل لولدر  -

فعليـــــه بلـــــزوم االســـــتغفار لقـــــول الواحـــــد 
 :نوح(97-93ي القهار

                            
                                     

                             
                        

 : وقول احلبيب 
 االدمغػار جعل اهلل ؾه ؿن  ؾزم ؿن

خمرجا وؿن ؽل فم ػرجا  ؽل ضق 
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 ورزؼه ؿن حقث ال حيم   
10

 

 و نال خا س :
إذا أصــيب ادلــؤ ا مبــرض عضــال أيس  ــا 

الــىت  ــا عالجــه فليــدعو بــدعوة نــيب هللا أيــوب 
 :ا  كروب إال وأصلار هللا  ا اخلطوبدعا  
                                 

                           
                             ا ا األنبياألنبييي   ) )  

 و نال سادس :
إن كان ادلؤ ا ااف  ا بطات ذي بطـات 

                                                 
 روار إبا عباس   سنا أال داوود ، وحلية األوليا  93
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ــــو كـــانوا ـــه  ول أوىل قـــوة وأوىل وس شـــديد فعلي
بل بل 920920ييي ابال تنـال لقــول احلميــد اجمليــد ويقـــول

 :((عمرانعمران
                        

 وذلع لقـوله عـز شـ نه :
                            

                            
                         

                              
                            

                   ل عمرانل عمرانببيي))  
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 وسابع وث ا .....
 :وهك ا ف ن كل  ا حيتاج إليه اإلنسان

 . وجودة   القربن اً اذجمنله دد  -
 .قرهنا هللا ابألنبيا  وادلرسلن -

 .وذكر عقبها إجابة رب العادلن -

لــنعلم أن  ـــا أخــ  منوذجـــاً  ــا هـــ ر  -
يســتجيب لــه  فــ ن هللا ..النمــاذج 

 ولو بعد حن

 ،وإن مل دــد هــ ر النمــاذج   القــربن -
وقــد قــال  ،فعليــه بســنة النــيب العــد ن

 : 
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 اؾعؾلللي ال حلللوال وال ؼلللوة إال بلللاهلل 

و  لعني   عن ؼا ؾلفا   لعو  اؾعظقم  دػع 

و  ؿلن اؾلداء       و  روايـة) بابا ؿن اؾضر
  أدـافا اهلمؿن اؾشر(  أخرى

11

 

فلــو واةــب اإلنســان علــى قوذلــا والترلــ   
 .حبقيقتها يدفع هللا عنه ذلع

ولــــ لع عنــــد ا قــــال لــــه ابــــا عمــــه وزوج 
 :ابنته اإل ام علً

دلـــــــــــ  علـــــــــــى شـــــــــــ     رســـــــــــول هللا 
عليـــه الصـــالة والســـالم  تمســـع بـــه قـــال لـــهأس

                                                 
 ابا عساكر عا ابا عباس، طس عا جابر  99
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 :ولنا ولكل أهل اإلميان إىل يوم اإليقان
  أال أدلــع علــى كلمــة  ــا كنــوز اجلنــة

قلــىف بلــى   رســول هللا قــال قــل ال حــول وال 
 97قوة إال اب  

 

 ًاثاؾن

 صتة اؾػهر عؾى احملاػظو

ــــد ال ــــ أ ــــا البن ــــواب  نال ــــا أب ليفــــت  هللا لن
 :األرزاق  ا غري حساب

                                                 
 عا عبد هللا با قيسعا أال ذر وعا أخرجه البراري و سلم  97

 ، وفيها روا ت عديدة بطرق سلتلفة.
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هو ا افظـة علـى صـالة الفجـر    اعـة ف
 ،هو ابب  ا أعظم أبواب اخلري .  وقتها 
                              

             اإلسرا اإلسرا   2222  يي  ))  
وهــ ر صــفة قلــىف بــن ادلــؤ نن وادلؤ نــات 

 هـــ ا الز ـــان وخاصـــة   أ م اإلجـــازات ..  
 وبنا نا وزوجا نا يسـهرون حي  صلد أن أوالد 

وينــــا ون قبــــل الفجــــر  ،إىل قريـــب  ــــا الفجــــر
وال يصــلون الصــب  إال   وقــىف ...بلحظــات 
 !!! الضحى
 ــع حرصــه علــى بنيــه وأهلــه  واحلبيــب  
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وذويـــه كـــان إذا خـــرج إىل صـــالة الفجـــر يـــدق 
البــاب علــى إبنتــه فاطمــة وزوجهــا علــى ينــبههم 
للقيــــام لصــــالة الفجــــر وقــــد ذهــــب ذات  ــــرة 

 ا ومل يســــتيقظالصــــالة الفجــــر بعــــد أن نبههمــــ
 : ا  عنار ر عليهما وقال وبعد الصالة 

  قا ػارؿو ؿا ؿـعت أ   ؼوؿى ػى

فذه اؾ اعو ؟ أؿا عؾؿ  أ  فذه 

داعو  وزقع األرزاو عؾى ادلؤؿـني 

 !!  وادلؤؿـات

رضـــى هللا ولـــ لع أزالـــىف الســـيدة عائ ـــة 
 : ال بهة عند ا قالىف لهعنها 
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   اهلل عهل  دلن قصؾى قا ردوال

اؾصلح بعد اؾشؿس ؽقف قرزو ؟
13

ؼاال 

  قرزو ؽؿا قرزو اؾؽاػر

ــه بركــة وطعا ــه لــيس  أى أن رزقــه لــيس في
، فيــه مثــرة وجســدر لــيس فيــه عافيــة وال صــحة

 ته.وذلع ألنه مل يستقم على  قوى هللا وطاع
 :وكما  رون إخواننا   اجلزيرة العربية
النبويـة  ف ن كل  ا حافظوا عليه  ا السـنة

مث يـــ هبون  ،الفجـــر   وقتـــه  اعـــة أن يصـــلوا
وحيـافظون علـى الصـلوات و يــع إىل األعمـال 

                                                 
افعى رضى هللا عنه ، كما ورد  نل ه ا القول عا األ ام ال  90

 ورد عا بعض السلف .
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 :األوقات
ــــرتول فهــــم ال يصــــنعونه  !!،رزقهــــم هللا ابلب

 .!!وال يكونونه وال حىت يستررجونه
ســــرر ذلــــم أهـــــل أوراب الــــ يا   ألن هللا

 :يعي ون   ادلناط  شديدة البـرودة
 هــ ر ادلنــاط  شــديدة لهــم ليعيـــ ون  وأه  

 :السرونة واحلرارة
 ،ودهـــــــزوا اآلالت! ، لي ــــــغلوا ادلعــــــدات

ويســتررجوا البــرتول الــ ى يتمتــع بــه ادلؤ نــون 
 إذا اســـتقا وا علـــى  قـــوي هللا و...وادلؤ نـــات 

 . اتطاعسلكوا سبيل ال
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 :ودلا اضلرفوا 
وجــــا هم فيهــــا  ،ســــلط هللا علــــيهم احلــــرب

صـــرفوها  ألهنـــم ...فنقصـــىف ادلـــوارد ،الكـــرب
لكنهم لو دا وا ،فيما يغضب هللا عند ا أ تهم 

 .  .على االستقا ة لرزقهم جل   عالر 
 ....صالة الفجر 

 ..!!!و ا أدراك  ا صالة الفجر 
 ...ففيها بركة األرزاق 

وفيهـــــا الصـــــحة والعافيـــــة وفيهـــــا اخلـــــريات 
 .و  هنا   ا حاف  عليها  الباقية  ا هللا
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 :ًارابع

 إخراج اؾزؽاة

 :رابعالبند الو 
فــ ن الزكــاة جتعــل ادلــال  ،هــو إخــراج الزكــاة

 : باركاً إن شا  هللا 
                            

                 لتوبةلتوبةاا930930ي ي  ))  
 تهالزكـــــــاة  زكـــــــى أرزاق اإلنســـــــان وصـــــــح

،   وجتعلــــه   بركــــة دائمــــة يواليهــــا الــــر ا
 لسعة رزقه. وفيها خري ال حد له وسبب



 وزيدفوزى حممد أب ( 111عالج الرزاق لعلل األرزاق ) 
XYXYZXYXYXYXY 

 ًا :خاؿ 

 اإلدمغػارادلداوؿو عؾى 

 ، هيــــع بعــــد ذلــــع عــــا دوام االســــتغفار
ف ذا كان احلبيب ال ى حفظه هللا  ا الـ نوب 
واألوزار يتـــوب     الليـــل والنهـــار  ائـــة  ـــرة 

 :ي صحي  األلباىن(  ويقول
 أقفا اؾـاس  وبوا إىل اهلل قا

ػ ـي أ وب إؾي اهلل   وادمغػروه

 ؿا و ؿرة ؽل قوم ػى  وادمغػره

 ...فما ابلنا وكلنا أوزار
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 :( نوح97-93ي ف يا ضلا  ا االستغفـار 
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دلــاذا ال نســتغفر هللا   كــل يــوم  ائــة  ــرة؟ 
 :ستغفار    ا داوم على اإل فاحلبيب يقول

    ؿن ؾزم االدمغػار جعل اهلل ؾله ؿلن

ؽل فم ػرجا وؿلن ؽلل ضلق  خمرجلا     

  ؿن حقث ال حيم   ورزؼه
14

 

 ويقول هللا  عاىل   زلكم التنزيل :
                         

                            
              األنفالاألنفاليي))  

 ،الغــال  بإذا أرد  أن يرفــع هللا عنــا عــ ا
                                                 

 عا عبد هللا با عباس ، أبو داود و ابا  اجه. 92
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علينــا ابإلكنــار  ــا ..وعــ اب األ ــراض والــواب 
دلداو ــة علـى ذلــع ليــل ..، وعلينــا اباالسـتغفار

 .... هيا فلنفعل ذلع ... هياهنار 

 :َادداد

 اإلـػاو عؾى اؾػؼراء و ادل اؽني

هــ ر األحــوال هــى الــىت كــان عليهــا النــيب 
  وصـــحبه الكـــرام واآلل فهـــ ا اإل ـــام علـــى
 إإلنسان( 2يي يطعم الطعام على حب هللا: 
                            

وال يــــرتك ألوالدر قلــــيالً وال كنــــرياً واــــرج 
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ــه دــد رجــالً  علــى  صــية الطريــ  قفــا وافــ ذا ب
 :يقول له

، فقـال لـه علـى أ  رتى  ـ  هـ ا اجلمـل ؟
 .اآلن ليس  عً  ال

أى أيخـــ   نـــه  -فيقـــول أبيعـــه لـــع بجـــالً 
قــال بســتة  قــال بكــم  بيعــه ؟ -مثنــه بعــد حــن 
 .وذهب الرجل ،دراهم فاشرتار

 :وبعد حلظات إذا برجل بخر يقول له
بكـــــم ،أ بيعـــــ  هـــــ ا اجلمـــــل ؟ قـــــال نعـــــم 

فباعــــه بســــتن ،يه ؟ قــــال بســــتن درمهــــاً   ــــرت 
ـــل  ،درمهـــاً  أخـــ  الســـتة قـــد وقـــد كـــان  ـــا قلي
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 .دراهم ووزعها على الفقرا  وادلساكن
 : ورجع إىل حضرة النيب فقال له

  علــى أ ــدرى  ــا ابع لــع و ــا اشــرتى 
 .. نع ؟ قال ال   رسول هللا

البــــــــــائع جربيــــــــــل وادل ــــــــــرتى : قــــــــــال 
 . يكائيل
 : م(األنعا 933ي  قال 

                                    
  صدق بستة دراهم فرزقه هللا ستن .

 أو يسـر فما أنف  على الفقرا  وادلسـاكن
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الـدنيا وراقـب فـيهم شـرع  ذلم أ ـور ادلعـايات  
الربكــة  ــا ورا    أحكــم احلــاكمن رزقــه هللا

 بغري حساب . الرزقاألسباب و 

 واؼعو اخلـدوػى ارى جابر األـص

كــــان أصـــــحاب النــــ   يعـــــاً علــــى هـــــ ر 
 ...ال اكلة 

بــا عبــد هللا وهــو جــابر أحــدهم فقــد رأى 
األنصارى حضرة النيب عند حفـر اخلنـدق وقـد 

 ...ةهر عليه اجلهد واإلجهاد 
ه وقـــــال أريـــــد ان أطعـــــم زوجـــــفـــــ هب إىل 
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  ا عندك ؟..  النيب 
فــــ ذا  ،قالــــىف عنــــز صــــغرية  كفــــى ع ــــرة

ــلدعــوت ا  وننــيب ف ســر لــه   أذنــه حــىت ال أي 
 ... يعاً 

ـــــه  ـــــه بدعو  فـــــ هب إلي ـــــه إىل وأســـــر ل  
 ه فـــ ذا بـــ، الطعــام  ـــع ع ـــرة  ـــا أصـــحابه

 :أي ر  ناد ً يقول
  أهــــــل اخلنــــــدق إن جــــــابر يـــــــدعوكم إىل 

 ..الطعام فهلموا  يعاً 
فلمـــا رأت  ،وكـــانوا يزيـــدون عـــا النالمثائـــة
 :ادلرأة النيب و ا  عه قالىف لزوجها 
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لــه   أخــربك أن  ســر أمل  ؟ ــاذا فعلــىف بنــا
دعـــاهم  ه لكــــن ،قــــال لقـــد فعلـــىف ،أذنـــه ؟
 ... أ عن

فقالــىف  ـــا دام النــ  قـــد فعــل ذلــع فهــو 
 .أعلـم ب ـ نه

وقـــــال جلـــــابر جهـــــزوا ، فــــــدخل النـــــ  
وقــــا وا مث  ،ادلائــــدة لع ــــرة وأكــــل  عــــه  ســــعة

 أ عــن، حــىت أكلــوا  نــاوب ع ــرة بعــد ع ــرة
  جـابر هـل بقـى  : مث قال ،  اتدلابوكانوا 

 ؟عندكم طعام
 ،قال وهللا   رسـول هللا إ  أجـدر كمـا هـو
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كــل أنــىف وأهلــع وأطعــم جريانــع : قــال ف
 95.((األعرافاألعراف  1133يي واهدوا  نه

                                      
                                 

ــــــات الــــــروا ت ــــــة    ــــــل هــــــ ر الرواي  ،و ن
حدثىف ألصحابه ادلباركن وحدثىف  ا بعـدهم 

 .ىل يو نا ه اإللصاحلن وادلتقن 
ـــع ألن فضـــل هللا ال يترلـــف وعطـــا   وذل

أبـداً تنع على ادلتقن بل إنه دائمـاً ال مي  هللا
 يفت  اببه للمتقن لريزقهم بغري حساب.

                                                 
 البرارى عا جابر األنصارى،ي نقلنا حدي  ال يخ كما هو(95
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 ـان أل س وكم  ا عجيبة اـدث   كـل ز 
إستفحل  عهم الدا  وعجـز عـا شـفائهم كبـار 

بـال سـبب وال طـب   األطبا  مث شـفاهم هللا
وال عالج وكم  ا رجل أكد األطبا  أنه عقـيم 
ولــيس لــه   اإلصلــاب ولكــا الــرزاق وهبــه  ــا 

 : ي ال ورى(عندر ألنه 
                             

                             
                             

ــــرر ــــه و ، فــــاأل ر أ  والتقــــدير ..اخللــــ  خلق
فـ ذا أطعنـار أطـاع لنـا  ، والتدبري  ـدبرير. قديرر،

   قال  كل األسباب   ه ر احلياة 
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  إـه ؾقس ذيء قؼربؽم إىل اجلـوإـه ؾقس ذيء قؼربؽم إىل اجلـو  

يء قؼربؽم يء قؼربؽم   و ؾقس ذ  و ؾقس ذإال ؼد أؿر ؽم بهإال ؼد أؿر ؽم به

  إ  روح   إ  روح ؼد ـفقمؽم عـهؼد ـفقمؽم عـه  إىل اؾـار إالإىل اؾـار إال

أ  ـػ ا ال أ  ـػ ا ال   اؾؼدس ـػث يف روعياؾؼدس ـػث يف روعي

ػا ؼوا ػا ؼوا     ى   مؽؿل رزؼفاى   مؽؿل رزؼفامممتوت حمتوت ح

  و ال   و ال   أمجؾوا يف اؾطؾأمجؾوا يف اؾطؾ  اهلل واهلل و

طاء اؾرزو أ   طؾلوه طاء اؾرزو أ   طؾلوه ادملادمل  حيؿؾـؽمحيؿؾـؽم

  ػ   اهلل ال قدرك ؿا   ػ   اهلل ال قدرك ؿا  عاصي اهلل عاصي اهلل

    1616عـده إال بطاعمه عـده إال بطاعمه 

  مت الكتاب حبمداهلل وتوفيقهمت الكتاب حبمداهلل وتوفيقه

                                                 
 عا عبد هللا با  سعود ، سلسلة الصحي  لأللباىن. 93
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 ملؤلف األستاذنبذة عن ا

 

 :ركز  -م ، اجلميزة 92/93/9122اتريخ وزلل ادليالد 
 الغربية  -السنطة 
 ـــــة القـــــاهرة ـــــة دار العلـــــوم ، جا ع ادلؤهـــــل: ليســـــانس كلي
 م .9123
.العمل:  دير عام مبديرية طنطا التعليمية 
 : ا يعمل رئيسا للجمعية العا ـة للـدعوة إل ـ -9الن اط 

ـــة  صـــر العربيـــة ى و قرهـــا الرئيســـ 772وادل ـــهرة بـــرقم  ، مهوري
  حدائ  ادلعادى ابلقاهرة 935 ارعش 992

 اجلمهورية.وذلا فروع    يع أضلا  
 لن ــــر الــــدعوة اإلســــال ية اجلمهوريــــةيتجــــول    يــــع  -7

 . ابحلكمة وادلوعظة احلسنة نل واألخالق اإلميانيةوإحيا  ادلً 
 . المسرلد اإل ابإلضافة إىل الكتاابت اذلادفة إىل إعادة -0
عـددة للمحاضـرات والتسجيالت الصو ية و الوسائط ادلت -2

 على ال رائط و األقراص ادلدرلة. والدروس
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 وأيضا  ا خالل  وقعه على شبكة اإلنرتنىف: -5
WWW.Fawzyabuzeid.com 

 و هـدع : 
والعمـل  يدعو إىل نب  التعصب واخلالفـات بـن ادلسـلمن -9

، اإلســــال ية  اإلخــــوةحيــــا  روح وإ علــــى  ــــع الصــــف اإلســــال ى
ـــرة واأل نيـــة وغريهـــا  ـــا  والـــترلص  ـــا األحقـــاد واألحســـاد واألث

 .أ راض النفس
حيرص على  ربية أحبابه على الرتبية الروحية الصافية بعد  -7

 . ة يب نفوسهم و صفية قلو م
عـا  ةشلا شابه  ا  ظاهر بعيـد التصوفيعمل على  نقية  -0

السـلوكى ادلبـ  علـى القـربن وعمـل  صـوفتوإحيا  ال ، روح الديا
 . وأصحابه الكرام، ل هللا رسو 

   هدفه: 
ون ـر األخـالق ، إعادة اجملد اإلسـال ى ببعـ  الـروح اإلميانيـة 

 .اإلسال ية و رسيخ ادلبادئ القربنية
 هللا على سيد  دمحم على بله و صحبه و سلم وصلى
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  دمحم أبلزوو  ست ذ فلزى  ق ئمة مؤ ف ت 
 أوال :  ا أعالم الصوفية :

ال يخ دمحم على  -7م أبو العزائم اجملدد الصو  اإل ا -9
 السيد أ د البدوىادلرال الرابىن  -0سال ة سرية وسريرة.

 شيخ اإٌلسالم السيد إبراهيم الدسوقى -2
 ثنيا : الديا واحلياة :

نفحات  ا نور  -3 ط(7زاد احلاج و ادلعتمر ي -5
 ائدة  -2 ،ت  ا نور القربن جنفحا -2، 9بن جالقر 

جلواب على أس لة نور ا -1، ادلسلم بن الديا و العلم
 فا   الفرج  -99، ابفتاوى جا عة لل ب -93، ابال ب

 ربية القربن جليل اإلميان،  -97، ط( ي رجم لألندونسية(3ي
إصالح األفراد و  -90، (إلصلليزية واألندونسيةل رجم ي

ع هللا ي اىف الرت ة ــكيف حيب    -92  اإلسالم اجملتمعات 
 ونيسية(،لألند
 ( اىف الرت ة لألندونيسيةكونوا قرب  مي ى بن الناس ي-95
 فتاوى جا عة للنسا  -92، ادلؤ نات القانتات -93

 اخلطب اإلذلا ية : اجمللد األول : ادلناسبات
  ،: اإلسرا  و ادلعراج7ج -91، : ادلولد النبوى9ج -92
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: شهر 2ج-79، : شهر شعبان و ليلة الغفران 0ج -73
 ، : احلج و عيد األضحى 5ج -77، ر ضان و عيد الفطر

 : اذلجرة و يوم عاشورا . 3ج -70
 ثلنا : احلقيقة ا مدية :

طبعات(. 0حدي  احلقائ  عا قدر سيد اخلالئ  ي -72
، ط(7ي9ج-إشراقات اإلسرا  -73، داةالر ة ادله -75
الكماالت ا مدية  -72، (7يجقات اإلسرا  إشرا -72
ي  رجم  واجب ادلسلمن ادلعاصريا ضلو الرسول  -71

 لإلصلليزية وجارى ن رر ابدلوقع بعد  طويرر وادينه(.
 رابعا : الطري  إىل هللا :

رب العادلن ي  رجم وان طري  الصديقن إىل رض -03
 للصفا  واجملاهدة  -00، رارأذكار األب -09لألندونسية(،
 ،عال ات التوفي  ألهل التحقي  -02   ادل اهدة، 

  راقى الصاحلن -03، رسالة الصاحلن -05
  طري  ا بوبن و أذواقهم -02

 خا سا : دراسات صوفية  عاصرة :
 ا الصفا  واألصفي -23، الصوفية و احلياة ادلعاصرة -01
 رب و  نازل التقريبواب القأب -29
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  رجم لإلصلليزية(.يربن والسنة الصوفية   الق -27
 لعصريةادلنهج الصو  واحلياة ا -20
 الوالية واألوليا  -22

 دل   قل  و  ا سلسلة: سادساً 
 أذكار األبرار -23ط(، 7يسلتصر  فا   الفرج  -54
 .( ختريج وشرح يأوراد األخيار  -22

 ًِ  فا  الصدورـشسلسلة  :سابعًا
 عالج الرزاق لعلل األرزاق -58

ًِ ث ن  : اىف الطبع للمؤلفًا
 إسم الكتاب  السلسة

 حقائ  التصوف النقي ة دراسات صوفية  عاصرة : -9
 سياحة العارفن :    -7
 شبابنا ادلعاصر و اإلسالم :  الديا واحلياة -0
  وازيا السالكن وازيا السالكن :  -2
  الصلوات اإلذلا ي ةالصلوات اإلذلا ي ة : احلقيقة ا مدية  -5
  ـةـةاحلكم اإلذلا ي  احلكم اإلذلا ي   : الطري  إىل هللا -3
  ((77ططيي  إىل رضوان رب العادلنإىل رضوان رب العادلن  طري  الصديقنطري  الصديقن :      -2
  الفت  العرفاىنالفت  العرفاىن  ::  شفا  الصدورشفا  الصدور  --22
 .(إقتصادية، 7يط ادلناسباتاجمللد األول: اخلطب اإلذلا ية:  -1
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k 
 5 ادلقد ة

 90 األز ة الطاحنة 
 92 أو أرزاق األجساماألرزاق احلسية : أوالأنواع األرزاق:

 72 ق ادلعنوية أو أرزاق عوامل اإلنسان اخلفيةثنياً: األرزا    
 09 ادلرياث احلقيقى

 27 الرزق بغري حسابعالج الرزاق لعلل األرزاق : 
 22 : أم السيدة  ر زق بغري حسابأ نلة  ا الر      
 21 سيد  زكر  عليه السالم         

 55 زق بغري حسابروشتة الر 
 55 أوالً :  قوى هللا   

 52 صة ال يخ أال  ديا والتقوى هى السبب األقوىق     
 32 األخ  ابألسباب  ع الرضا عا هللا والدعا  ثنيًا:  

 23 وأخ ر ابألسباب الن        
 25 الربكة   األرزاق      
 17  ا أسرار الدعا       
 930 ثلناً ا افظة على صالة الفجر   

 931 رابعًا: إخراج الزكاة   
 993 خا ساً :ادلداو ة على اإلستغفار   

 990 سادسَا:اإلنفاق على الفقرا  و ادلساكن   
 993 جابر األنصارى   واقعة اخلندق       

 977 نب ة عا ادلؤلف األستاذ فوزى أبوزيد، وقائمة  ؤلفا ه



 وزيدفوزى حممد أب ( 128عالج الرزاق لعلل األرزاق ) 
XYXYZXYXYXYXY 

 ث ناً : للحصول على  ؤلفات األستاذ فوزى دمحم أبوزيد
 العٌىاى                        الهاتف    إسن الوكتثح

دار 

األدودٌ 

 للٌشر

0504252

3 

 أهام سٌُوا هترو -ش طلعت درب 42

0589820 جىاهع الكلن

9 

 ش الشُخ صالخ الجعفرٌ تالدراسح 70

0572444 ًفُسح العلن

7 

 جىار الوسجد –هُداى السُدج ًفُسح  9

 لوكتةا

 الوصرٌ

 الذدَث

0393470

0 

 لىاءعوارج ال –شارع شرَف  0

3335223 دار اإلًساى

3 

 هُداى الدقٍ –ش التذرَر  729

 أهام هسجد اإلهام الذسُي ------------ عالن الفكر

0592757 الجٌدٌ

8 

 هُداى الذسُي –سىق أم الغالم التجاري 

0095807 دار الوقطن 

5 

 ش الشُخ رَذاى عاتدَي 50

الوجلد 

 العرتٍ

0597050

4 

 األزهر ش جىهر القائد أهام جاهعح 776

الٌهضح 

 الوصرَح

0397299

4 

 جىار السٌترال –ش عدلً  9

هال للٌشر 

 والتىزَع

3344973

9 

 القاهرج –ش د/دجازٌ، الصذفُُي  6

------------ لفاطوُحا خلف ًادٌ الترساًح

-- 

 أهام الثاب العثاسٍ  -هُداى جاهع األزهر

0589805 أم القري

3 

أهام جاهعح  -ش جىهر القائد 708

األدتُح  األزهر

 الذدَثح

0593488

0 

 ش الصٌادقُح تاألزهر 9

الروضح 

 الشرَفح

0644469

9 

 هصر الجدَدج  - أدود أهُيد.ش  07

------------ كشك رتُع

-- 

 َىلُى أهام األهرَكُه 06ش 

3334657 هكتثح تاج

/242 

 تجىار السُد الثدوٌ -هكتثح تاج  -طٌطا 

أوالد 

 عثدالفتاح

 السواى

0300599

/293 

 ش ادود عراتٍ تجىار هركس -هاجسى

كشك أتى الذسي  التكىَي الوهًٌ

 هذوىد

------------

-- 

 أهام هسجد سُدٌ عثدالردُن -قٌا

دار 

األدودٌ 

 للٌشر

0340820

/268 

 أتراج الجاهعح أهام الشثاى الوسلوُي -الوٌُا

 يةأيضاً بدور األهرام واجلمهورية واألخبار للتوزيع و دار ال عب والدور القو 
 للتوزيع والن ر و ا ادلكتبات الكربى األخرى ابلقاهرة واألسكندرية واألقاليم.

----------------------------
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