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 : االق��اد في ال�ع��ة . ٢ـ خ

  ١٤-٠٣-٢٠٠٨لف��لة ال����ر م��� رات� ال�ابل�ي ب�ار�خ: 

  ��� هللا ال�ح�� ال�ح�� 

  ال�ــ�ــ�ـة األولــى :

ال��� � ن���ه، ون��ع�� �ه، ون���ش�ه، ونع�ذ �ه م� ش�ور أنف��ا وس��ات أع�ال�ا، م� یه�ه هللا فال ُم�ل 

له، وم� ��لل فل� ت�� له ول�ًا م�ش�ًا، وأشه� أن ال إله إال هللا وح�ه ال ش��� له، إق�ارًا ب������ه، و�رغامًا 

عل�ه وسل� رس�ل هللا، س�� ال�ل� وال���، ما ات�ل� ل�� ج�� �ه و�ف�، وأشه� أن س��نا م���ًا صلى هللا 

ع�� ب���، أو س�ع� أذن ����، الله� صِل وسل�، و�ارك على س��نا م��� وعلى آله وأص�ا�ه، وعلى 

ذر��ه وم� وااله، وم� ت�عه إلى ی�م ال�ی�، الله� عل��ا ما ی�فع�ا، وانفع�ا ��ا عل���ا، وزدنا عل�ًا، وأرنا ال�� 

ات�اعه، وأرنا ال�ا�ل �ا�ًال وارزق�ا اج��ا�ه، و اجعل�ا م�� ����ع�ن الق�ل ف���ع�ن أح��ه،  حقًا وارزق�ا

وأدخل�ا ب�ح��� في ع�ادك ال�ال���، أخ�ج�ا م� �ل�ات ال�هل وال�ه� إلى أن�ار ال�ع�فة والعل�، وم� 

  وح�ل ال�ه�ات إلى ج�ات الق��ات.

   مق�مة ألس�اب ز�ادة ال�زق :

ام، الزل�ا في سل�لة خ�� ت����ر ح�ل ال�زق، وألّن ح�ص اإلن�ان على ح�اته وعلى رزقه أیها اإلخ�ة ال�� 

ح�ص ال ح�ود له ل�ل� أردت ـ �هللا ال��ف� ـ أن أر�� ب�� �اعة هللا وات�اع س�ة ن��ه و��� ت���� م�ه�ه 

إلن�ان ���� وت�ق�� حاجات اإلن�ان األساس�ة، ف����ا ی��جه ال�ی� إلى معال�ة م��الت اإلن�ان، وا

  ح�صه على وج�ده، وعلى سالمة وج�ده، وعلى ��ال وج�ده، وعلى اس���ار وج�ده ع��ئ� ��غي.

   أس�اب ز�ادة ال�زق :

  

  ـ االس�قامة وال�ق��: ١

  

  أیها اإلخ�ة، تق�� هللا ع� وجل أح� أك�� األس�اب ال�ي ت��� في ال�زق:
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ْسَقْ�َ�اُه� مَّاء ﴿ َوَألَِّ� اْسَ�َقاُم�ا َعَلى ال�َِّ��َقِة َألَ 

  َغَ�ًقا ﴾ 

  ( س�رة ال�� ) 

  ﴿ َوَلْ� َأنَُّهْ� َأَقاُم�ْا ال�َّْ�َراَة َواِإلنِ��َل ﴾ 

  ) ٦٦( س�رة ال�ائ�ة اآل�ة: 

  و�قاس على ه�ه اآل�ة ول� أنه� أقام�ا الق�آن:

﴿ َوَلْ� َأنَُّهْ� َأَقاُم�ْا ال�َّْ�َراَة َواِإلنِ��َل َوَما ُأنِ�َل 

�ِِّهْ� ألَكُل�ْا ِم� َفْ�ِقِهْ� َوِم� َتْ�ِ� ِإَل�ِه� مِّ  � رَّ

  َأْرُجِلِه� ﴾ 

  ) ٦٦( س�رة ال�ائ�ة اآل�ة: 

  وفي خ��ة سا�قة ت��ث� ع� م�انع ال�زق، وهي ع��ة.

  ـ ص�ق ال���ل على هللا وح�� ال��ل�� له: ٢

  وال��م مع س�� آخ� ��اف إلى تق�� هللا، وه� ص�ق ال���ل عل�ه وح�� ال��ل�� له.

   عالقة ال��ح�� �ال�زق :

ال�ق�قة األولى في ه�ا ال��ض�ع: عالقة ال��ح�� �ال�زق، �ل�� �عل� أن هللا جل جالله ل���ة �الغة جعل ن�ام 

���ة، إال أن ال�اس أح�انًا ب�افع م� ضعف ال��ن وف� م��أ ال����ة، ف�عل ل�ل ن���ة س��ًا، ول�ل س�� ن

ت�ح��ه� ی��ه��ن أن ال��� وح�ه ه� ال�� ��ل� ال����ة، ه�ا ن�ع م� أن�اع ال��ك، ل�ل� ه�اك م� �أخ� 

�األس�اب و�ع��� عل�ها، و���ى م��� األس�اب، بل ی�ّله األس�اب ��ال أهل الغ�ب، وه�اك م� ال �أخ� بها 

�ب ح���ا أخ� �األس�اب، واع��� عل�ها، واك�فى بها، وأّلهها، ون�ي هللا ع� وجل أصًال ��ال أهل ال��ق، الغ

وقع في ال��ك األك��، وال��ق ح���ا ل� �أخ� �األس�اب وقع في ال�ع��ة، دائ�ًا وأب�ًا ال���ف سهل، �إن�ان 

ال�ی� �ع�� ع�  وقع اب�ه في ذن�، أن ����ه ض��ًا م��حًا ی��فى م�ه الق��ة سهلة ج�ًا، أّ� أب �ع�� ع�

ال���ة وع� الفه� �فعل ه�ا، أو ی��اهل فال ��اس�ه أب�ًا، ل�� ال���لة أن ���� اب�� �ق�ر ما ��اف م��، 

ه�ا ال�ضع ال�س�ي ال���� ���اج إلى جه� ����، فأن نأخ� �األس�اب، وأن ن�لهها، وأن ن��ى هللا ق��ة 

على هللا ���اجة ما �ع�ها س�اجة أ��ًا الق��ة سهلة،  سهلة ج�ًا، �العال� الغ��ي، وأال نأخ� بها، ون��اكل

ل�� ال��قف ال�امل أن تأخ� �األس�اب، و�أنها �ل شيء، ث� ت���ل على هللا، و�أنها ل��� ��يء، ه�ا 

ال��قف ال�امل في �ل� ال�زق، في ال��اح �الع�ل، في الع�ا�ة �ال��ة، في ت���ة األوالد، أن تأخ� 

  ء، وأن ت���ل على هللا، و�أنها ل��� ��يء.�األس�اب، و�أنها �ل شي
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   ال��قة ����� ال��اب ال��اضي وال�ق�قة ال��ع�ة :

أیها اإلخ�ة، على اإلن�ان أن ��عى في �ل� ال�زق، ل�� �ال�أك�� ل� ت�ه� أن ه�اك أس�ا�ًا ت�ل� له ال�زق، 

�ر، ل�ل� م� اب�غى أم�ًا ول� أنها ت��اق� مع م�هج هللا وقع في ال��ك األك��، ووقع في خ�أ ال ی��

��ع��ة �ان أ�ع� م�ا رجا، وأق�ب م�ا اتقى، وأوضح م�ل أن� إذا أق�ض� ق�ضًا ر���ًا �ال��ا�ات �اآللة 

ال�اس�ة و����� ال��اض�ات ی�داد مال�، أق�ض� م�ة ألف عادت ه�ه ال��ة ألف م�ة ألف وز�ادة �الفائ�ة، 

  ل�� هللا ع� وجل �ق�ل:

ُ ا   ) ﴾٢٧٦ل�َِّ�ا (﴿ َ�ْ�َ�ُ� �َّ

  ( س�رة ال�ق�ة)

  

وأن� إذا ت��ق� قّل مال� �ال��اب واآللة 

ال�اس�ة، وم��� ال��اض�ات، ص�قة ُت�ِق� 

ال�ال، وال��ا ی���ه، أما ال�اقع فع�� ذل�، هللا 

ع� وجل ی��ي ال�ال ال�� ت��ق م�ه، بل إن 

ال��اة س��� ز�اة م� مع�ى ال���، فال�ال ی��� 

  �ال��اة.

  َنقََّ� َماَل َعْ�ٍ� َصَ�َقٌة )) (( َما

  [ أح�� ع� أبي ���ة األن�ار� ]

  

  (( �ا ع���، َأْنِفْ� ُأْنِفْ� َعَلْ�َ� ))

  [ ال��غ�� وال��ه�� ���� ص��ح ]

  (( أنف� �الل، وال ت�َ� م� ذ� الع�ش إقالال ))

  [ ال���اني في ال���� وال��ار ع� أبي ه���ة ���� ص��ح ]

  ال���ة �ع��ة أم�الها.

�ِهللا في ه�ا ال���� م�ة ح�ث�ي أخ ���� م���ر ت�في اب� ع�ه األس�اذ ال�امعي، ف�ار أوالده، وقال له�: َدْی� 

، ل��ه ال �عل� �� ال�ی�، ت��ر ال�ی�ن ع��ة آالف إلى ع���� ألًفا، ف�جئ أنها ثالث��ة وث�ان�ن 
ّ
أب��� علي

، وح�ث�ي ع� ق��ه في ص�� ال����، و��ى، قال: �هللا �ع� أ�ام جاءني ألًفا ف�فعها، ألن وع� ال�� دی�

م�لغ م� صفقة ل��اعة �اس�ة م� س��ات ���لة جاء م� �����ها، و��� آ��ًا م� ب�عها، ون���ي م� ه�ه 

  ال�فقة ال��لغ ال�� دفع�ه.

�� م��� اآللة �هللا معي آالف الق��، ه�ه واح�ة، ����� اإل��ان إن دفع� ص�قة ی�داد مال�، �ع

ال�اس�ة وال��اض�ات، ����� اإل��ان إن أكل� ال��ا ���� مال�، �ع�� ال��اب وال��اض�ات واآللة 

  ال�اس�ة، فل�ل� م� اب�غى أم�ًا ��ع��ة �ان أ�ع� م�ا رجا، وأق�ب م�ا اتقى.
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   َدِع ال�ال ال��ام وال����ه فإن هللا �ع�ِّض عل�� خ��ا م�ه :

ع�ض عل�� م�لغ ���� ت�ل �ه �ل م��الت�، ل�� ف�ه ش�ة، وأْخ�ه ال ی�ضي هللا، شيء آخ�، ل���ة �الغة �

فال��م� ال�ادق ق�� اإل��ان ی��ل ه�ا الع�ض �ق�مه، و�ق�ل: معاذ هللا، إني أخاف هللا رب العال���، �هللا 

  ل�الل.ال�� ال إله إال ه� ه�ا إ��اني، أن زوال ال��ن أه�ن على هللا م� أال �ع�ض� خ��ًا م�ه �ا

  

�ِهللا أخ ���� ح�ث�ي ع� ق�ة، ورجاني أن 

أنقلها ل��، وق� نقل�ها ل�� ����ًا، أنه جاءه عْ�ٌض 

أر�احه م� ه�ا الع�ض ح�الي م��ي ألف ل��ة، 

ل�� ت��� أن ه�ا الع�ض م� أجل ص�اعة 

ال���ر، ف�ف�ه، ال�� �ل� م�ه ه�ا الع�ض 

��� أغ�اه �أش�اء ����ة، �ق�� �ا� الع��� �ع� اث

وع���� ی�مًا جاءه ع�ض أر�اح ال�فقة ال�ان�ة 

  أك�� م� م�ة ضعف، احف��ا ه�ا ال��ی�: 

  

  (( وما ت�ك ع�� ش��ًا � إال ع�ضه هللا خ��ًا م�ه في دی�ه ودن�اه ))

  [ ال�امع ال�غ�� ع� اب� ع�� ]

  ل�ل� األس�اب وح�ها ال ت�في، بل ال ب� م� أن �أذن م�ّ�� األس�اب.

ا م� ضعف ت�ح��ه ی��ه� أن ال�زق ب�� فالن، فإذا أرضاه ول� ��ع��ة هللا ی�داد رزقه، و�ن اإلن�ان أح�ان

أغ��ه ول� ��اعة هللا ی�ق�ع رزقه، ال�� ���ل أن� إذا ل� تع�أ �غ�� ز��، وال �غ�� ع��� وق��ت 

ن الق�اع� إرضاء هللا ع� وجل ع��ئ� ���ع� هللا ع� وجل لقان�ن الع�ا�ة اإلله�ة، ف��داد رزق�، مع أ

ال������ة م� ح��ة ال��اة ت��� أن� س���� ه�ا ال�زق، هللا ع� وجل م�ج�د، وما شاء هللا �ان، وما ل� ��أ 

  ل� ���، ه� ال�زاق، ذو الق�ة ال����.

أول حق�قة في ه�ا ال��ض�ع ی��غي أن ت��� رزق� م� ���� م��وع، ألن ما ع�� هللا ال ی�ال ��ع��ة هللا، 

  إذا أق�� م�هج هللا ع� وجل س�ف ی�ق�ع رزق�، أو �قّل فه�ا وه� م� ال���ان:و�ذا ت�ه�� أن� 

ُف َأْوِلَ�اَءُه َفَال َتَ�اُف�ُهْ� َوَخاُف�ِن ِإْن ُ�ْ�ُ�ْ� ُمْ�ِمِ��َ� ( ْ�َ�اُن ُ�َ��ِّ   ) ﴾١٧٥﴿ ِإنََّ�ا َذِلُ�ُ� ال�َّ

  ( س�رة آل ع��ان)

  (( وما ت�ك ع�� ش��ًا � إال ع�ضه هللا خ��ًا م�ه في دی�ه ودن�اه ))

  [ ال�امع ال�غ�� ع� اب� ع�� ]

  األخ� �األس�اب وال���ل على هللا :

: ل�� ه�اك حق�قة، ال��ي صلى هللا عل�ه وسل� �ق�ل   
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 (( ِإنَّ �ََّ َیُل�ُم َعَلى اْلَعْ�ِ� ))

  [ أب� داود]

 

�فة، ماذا أفعل ؟ أنا ل�� ه�اك ع�ل، وال و�

م��اج إلى ع�ل، إلى دخل، إلى زواج، إلى 

ب��، ل��� جال� في ال��� ال ت���ك، هللا ع� 

وجل أم�نا أن نأخ� �األس�اب، ث� ن���ل على رب 

األر�اب، ف��ك األخ� �األس�اب مع��ة، وأن 

تأخ� بها وت��ى هللا ع� وجل ش�ك، ل�ل� أع�� 

و�أنها �ل  وأق�ل: ی��غي أن تأخ� �األس�اب

  شيء، وأن ت���ل على هللا و�أنها ل��� ��يء.

اآلن اق����ا م� ل� ال��ض�ع، مع�� ال��ل��� 

ی��ه��ن ال���ل أّال تأخ� �األس�اب، ال�ق�قة ال����ة أنه ال ت�اق� إ�القًا ب�� األخ� �األس�اب وال���ل على 

  هللا أب�ًا، تأخ� �األس�اب تع��ًا.

هللا عل�ه وسل� ماذا فعل ؟ أخ� �األس�اب �لها، ات�ه في اله��ة م�احًال  ه�اك م�ل صارخ، ال��ي صلى

��الف االت�اه ن�� ال��ی�ة، وق�ع في الغار أ�امًا ثالثة ل��ف عل�ه ال�ل�، ه�أ م� �أت�ه �ال�اد، ه�أ م� 

، أخ� �األس�اب ���� اآلثار، ه�أ م� �أتي له �األخ�ار، اخ�ار دل�ًال رجح ف�ه ال���ة على ال�الء، و�ان م���اً 

كلها، ومع ذل� وصل�ا إل�ه، ما ح��ة أنه� وصل�ا إل�ه ؟ ل���� هللا ألم�ه م� �ع�ه أنه أخ� �األس�اب تع��ًا، 

ل��ه في حق�ق�ه م���ل على هللا، فل�ا وصل�ا إل�ه، واض��ب س��نا ال��ی�، قال له: �ا رس�ل هللا ل� ن�� 

  هللا عل�ه وسل�: أح�ه� إلى م��ئ ق�مه ل�آنا، قال ال��ي صلى 

  (( َ�ا َأ�ا َ�ْ�ٍ� َما َ�ّ�َ� ِ�اْثَ�ْ�ِ� هللا َثاِلُ�ُهَ�ا ))

  [ م�ف� عل�ه ] 

  ان�� إلى ال��قف ال���ازن، أخ� �األس�اب و�أنها �ل شيء، ووصل�ا إل�ه فل� ����ب، ه� م���ل.

الت، ال���ت، ال��ا�ح، ن�� ب����قات�ا الع�ل�ة ح���ا ت�اف� ت��� م�اجعة ل������، م�اجعة تامة، الع�

م�اجعة تامة، وأن� في أع�اق أع�اق� م�ق� أن هللا ه� ال��ّل�، تق�ل: �ا رب، أنا راجع� ال����ة ت�ف��ًا 

ألم�ك، ل���ي م���ل عل��، م���ل� ل�، وأنا م�ق� أن� أن� ال�اف�، وأن� ال����، ه�ا ه� ال��قف 

  ال���ح.

ه ال�واء ال���، أش�ف ب�ف�ي على إع�اء ال�واء، وم� أع�اق إذا م�ض االب�، آخ�ه ألمه� ����، أش��� ل

أع�اقي أق�ل: �ا رب، أن� ال�افي، وال شفاء إال شفاءك، أن ت��ع ب�� األخ� �األس�اب وال���ل على رب 

األر�اب، ل�ل� ال�ل�ة ال�ائعة ال�ي أص��� م�ًال هي م� �الم ال��ي صلى هللا عل�ه وسل� أن أع�اب�ًا دخل 

  ك ناق�ه �غ�� ر�ا�، َفَع� َأَنِ� ْبِ� َماِلٍ� َ�ُق�ُل: َقاَل َرُجٌل: عل�ه، وت� 
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ْل )) ُل ؟ َقاَل: اْعِقْلَها َوَتَ��َّ ُل، َأْو ُأْ�ِلُقَها َوَأَتَ��َّ   (( َ�ا َرُس�َل �َِّ، َأْعِقُلَها َوَأَتَ��َّ

  [ ال��م�� ]

  خ� �األس�اب وت��ل على هللا.

  

مع�� ال�اس: اعقل  أیها اإلخ�ة، ه�ا ال�� �ق�له

وت��ل، خ� �األس�اب، ث� ت��ل على رب 

  األر�اب.

ه�اك ح�ی� ی��ه�ه �ع� ال��ل��� أنه ی���ه� 

  م� األخ� �األس�اب.

ِلِه َلَ�َزَقُ�ْ�  ْلُ�ْ� َعَلى �َِّ َح�َّ َتَ��ُّ (( َلْ� َأنَُّ�ْ� َتَ��َّ

َكَ�ا َیْ�ُزُق ال�َّْ�َ� ـ ال��� ماذا فعل� ؟ ـ َتْغُ�و 

  َ�اًصا، َوَتُ�وُح ِ�َ�اًنا ))خِ 

  [ أح��، ال��ائي، اب� ماجه، ال�اك�، وقال ال��م�� ح�� ص��ح ]

ال��� ل� تق�ع في ع�ها، بل ت����، وت�جه� إلى ال��ق على أس�اب ال�زق، فال��ی� ح�ة على َم� فه�ه 

  فه�ًا خا��ًا، ی�زق هللا ال���، ول��ها ت���� و�ارت.

ِلِه َلَ�َزَقُ�ْ� َ�َ�ا َیْ�ُزُق ال�َّْ�َ�، َتْغُ�و ِخَ�اًصا، َوَتُ�وُح ِ�َ�اًنا ))(( َلْ� َأنَُّ�ْ� َت�َ  ْلُ�ْ� َعَلى �َِّ َح�َّ َتَ��ُّ َّ�  

س��نا ع�� ب� ال��اب لقي أناسًا م� أهل ال��� قال: م� أن�� ؟ رآه� ی��فف�ن ال�اس و����ل�ن، قال: م� 

ذج م�ج�د في �ل زمان، ماذا تفعل ؟ األم� ب��ه، ت�ت�� س��ك، قاع� أن�� ؟ قال�ا: ن�� ال����ل�ن، وه�ا ال��� 

في ال��� ال ی���ك وال ��أل، وال ی��� ع� ع�ل، هللا ل� �أذن، ح�ى �أذن، فقال: ��ب��، ال����ل م� ألقى 

  ح�ة في األرض، ث� ت��ل على هللا.

���، وقال: ال أع�ل ش��ًا ح�ى أیها اإلخ�ة ال��ام، س�ل اإلمام أح�� ع� رجل جل� في ب��ه أو في ال�

  �أت��ي رزقي، فقال: ه�ا ال�جل جهل العل�، فق� قال ال��ي صلى هللا عل�ه وسل�: 

َغاُر َعَلى َمْ� َخاَلَف َأْمِ��... )) لَُّة َوال�َّ   ((... َوُجِعَل ِرْزِقي َتْ�َ� ِ�ّلِ ُرْمِ�ي، َوُجِعَل ال�ِّ

  [ أح�� ع� اب� ع�� ]

  لق�ر وفق� اإلنفاق :ب�� فق� ال��ل وفق� ا

وأنا أق�ل ل��: ه�اك فق� ال��ل، وه�ا الفق� م�م�م، صاحُ�ه ال ی���ك، وال ی��ل� إلى ع�له، وال ���� 

م�اع��ه، وال ���ل على دف��ه ج�ول أع�اله، ه��ا �ال ت����، �ال ان��ا�، �ال ن�ا�، �ال ه�ة، ه�ا فق��، 

وال ی�اوم، و��ث� ال�احة على الع�ل، و�ق�ع في ب��ه ی��اكل،  ل�� ه�ا فق� م�م�م، ال تقل إلن�ان یه�ل ع�له،

و��جئ �ل شيء، ال تقل له: أن� فق�� م����، ه�ا فق�ه عقاب له، ه�ا فق� ال��ل، ونع�ذ �ا� م� فق� 

ال��ل، ل�� ه�اك فق� الق�ر، إن�ان معه عاهة ت��عه م� ��� ال�ال، صاح�ه مع�ور، أما الفق� ال�� 
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فق� س��نا ال��ی�، �ا أ�ا ��� ماذا أ�ق�� ل�ف�� ؟ قال: هللا ورس�له، أنف� �ل ماله صاح�ه م��وح فه� . 

: وفي �ع� ال�وا�ات أن رجًال قال   

(( �ا رس�ل هللا إني أح��، قال: ان�� ما تق�ل، قال: �هللا إني أح�� قال: ان�� ما تق�ل، قال: �هللا إني 

 أح��، قال: إن ��� صادقًا ف��ا تق�ل للفقُ� أق�ب إل�� م� ش�ك نعل�� ))

  [ ورد في األث�]

���ن قل�� قاسً�ا، أن�  إذا �ان مع� مال، وأخ�ك ال��ل� ��اجة إلى ال�ال هل م� ال�عق�ل أّال ت�اع�ه ؟

مع� مال اح��ا�ي، وع��ك أم�ال �ائلة، وِم� ح�ل� أناس ���ت�ن م� ال��ع، ل��� ت��ل عل�ه�، إذًا أن� ال 

ت�� رس�ل هللا، ان�� ما تق�ل ؟ إن ��� صادقًا ف��ا تق�ل، ه�ا الفق� �ع�ي أنه ال ب� م� أن ت�ف� م� مال�، 

  � وجل:ل�� ال�ق�قة ال�ق�قة ح���ا قال هللا ع

  ) ﴾١٩٥﴿ َوَأْنِفُق�ا ِفي َسِ��ِل �َِّ َوَال ُتْلُق�ا ِ�َأْیِ��ُ�ْ� ِإَلى ال�َّْهُلَ�ِة (

  ( س�رة ال�ق�ة )

قال: إن ل� ت�فق�ا، إن ل� ت�فق�ا ألق��� �أی���� إلى ال�هل�ة، وقال �ع� العل�اء: أما إذا أنفق�� �ل أم�ال�� أ��ًا 

  �اس���اء س��نا ال��ی� فله خ��ص�ة، ألق��� �أی���� إلى ال�هل�ة.

ف أن �ع�ل اإلن�ان ال�� ال �ع�ل، و�ّ�عي أنه م���ل فه� �اذب، وال�ل�ل أنه ��اف أن �ع�ل ف�ف��، ��ا

  ف��� ال�ن�ا، ��اف أن �ع�ل ف���ه��ه ال�ن�ا، إذًا ال �ع�ل، فاق�أ ق�له تعالى:

  ﴿ ِرَجاٌل الَّ ُتْلِه�ِهْ� ِتَ�اَرٌة َوَال َبْ�ٌع َع� ِذْ�ِ� �َِّ ﴾ 

  ) ٣٧( س�رة ال��ر اآل�ة: 

  الة وال�الم: ی�اج�ون، و��ه� عل�ا، و��فق�ن، و�ع��ن، وه� ع�� هللا أ��ال، وق� قال عل�ه ال�

  (( ال��م�ا ال�زق في خ�ا�ا األرض ))

  [ ال�امع ال�غ�� ع� عائ�ة ���� ف�ه ضعف ]

  إذا قام� ال�اعة �هللا ه�ا ل��ی� یلف� ال���، إذا قام� ال�اعة ان�هى �ل شيء.

اَعُة َوِ�َ�ِ� َأَحِ�ُ�ْ� َفِ��َلٌة َفِإْن اْسَ�َ�اَع َأْن َال َ�ُق�مَ    َح�َّى َ�ْغِ�َسَها َفْلَ�ْفَعْل )) (( ِإْن َقاَمْ� ال�َّ

  [ رواه أح�� في ال���� ] 

  في �ع� ال�وا�ات أن ال��ي صلى هللا عل�ه وسل� رأ� شا�ًا ��لي في أث�اء ال�هار، قال له: 

  (( م� ��ع�� ؟ قال: أخي، قال: أخ�ك أع�� م�� ))

  [ ورد في األث� ] 

  م�ع�د ف�آها خ��ة م� الع�ل، رفعها، وقال:  أم�� ال��ي عل�ه ال�الة وال�الم ی� ع�� هللا ب�

  (( ه�ه ال�� ���ها هللا ورس�له ))

  [ ورد في األث� ] 

  << إني أر� ال�جل ال ح�فة له ف��ق� م� ع��ي >>. وس��نا ع�� �ق�ل: 
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أق�� ل�� �ا� وال أ�الغ ال�اب ال�� ی��ل� إلى 

ع�له �اك�ًا، و��ق� ع�له، و���ي خ��ته، و�أتي 

ث� ی��وج، �ال�ع��� العامي ج�� خا�� ��ال، 

ف�اة، الف�اة إذا ت�وج� ن��� في ح�اتها، أس� 

ا إسالم�ا، جاءه �أوالد ف��اه� ت���ة صال�ة،  ع��

نفع�ا ال�اس م� �ع�ه، هل ت��ق�ن أن ع�له ن�ع 

  م� الع�ادة.

أنا أق�ل دائ�ًا: ع�ل� ال�� ت�ت�ق م�ه، ح�ف��، 

، إصالح مه���، إذا �ان� في األصل م��وعة

كه��اء، إصالح م���ات، ال شيء عل�ه، ب�ع أخ�اب، ب�ع أق��ة، إذا �ان� ال��فة م��وعة في األصل، 

وسل�� بها ال��ق ال���وعة، ال ف�ها ��ب، وال غ�، وال ت�ل��، وال اح��ال، وال ب�ع �ا�ل، وال ب�ع ر���، 

ف���ة، وال ع� واج�، ��� ی��ك أر�ع واب�غ�� م�ها �فا�ة نف�� وأهل�، وخ�مة ال��ل���، ول� ت�غل� ع� 

صل�ات، و�ق�ل: �ا س���، أل�� ال�غل ع�ادة ؟ ال�غل ع�ض ال�الة ؟! أع�ذ �ا� !!! ول� ت�غل� ع� 

ف���ة، وال ع� واج�، واب�غ�� خ�مة ال��ل���، و�فا�ة نف�� وأهل�، وه�ه ال��فة م��وعة صّ�ق وال أ�الغ 

  ال��اف� س��ات، وعادات ال��م� ع�ادات. انقل�� إلى ع�ادة، ل�ل� قال�ا: ع�ادات

   م�ل ال���ل وم�لُّ األخِ� �األس�اب :

  أیها اإلخ�ة، ما ه� ال�ل�ل الق�عي على أن ال���ل أح� أس�اب ز�ادة ال�زق ؟

�ال��اس�ة أی� م�ل ال���ل ؟ ألن ال���ل له م�ل، أی� م�ل األخ� �األس�اب ؟ وأی� م�ل ال���ل ؟ م�ل 

األخ� �األس�اب ال��ارح، ت��ل� ل�ع�ل، ال��ل��ن ال��م ع���ا ال��لَّْ��، ی���ل  ال���ل القل�، م�ل

���ارحه، و����ى �قل�ه أن ی�زقه هللا، ه� جال� ال ی���ك، ال �ع�ل، ال ��أل، و�قل�ه ی���ى أن ی�زق، و�أن 

� حل� ساذج أن هللا الق��ة ق��ة مع��ة، واآلن ال��ل��ن �اع��ار ه� م�م��ن �هللا واع�ه� �ال��� في ع��ه

ع� وجل ��ل� مع��ة ی�م� إس�ائ�ل، عل�� به� �ا رب إنه� ال �ع��ون�، أن� ماذا أع�ت له� أل� �قل هللا 

  ع� وجل:

﴾ �ْ�ُ وْا َلُه� مَّا اْسَ�َ�ْعُ�� ّمِ� ُق�ٍَّة َوِم� رَِّ�اِ� اْلَ�ْ�ِل ُتْ�ِهُ��َن ِ�ِه َعْ�وَّ ّ�ِ َوَعُ�وَّ   ﴿ َوَأِع�ُّ

  ) ٦٠( س�رة األنفال اآل�ة: 

ال���رة أن ت�عل قل�� م�ل ت���ات� وأن ت�عل ج�ارح� م�ل ت��ل�، ه�ا ل�� ت��ل، بل ت�اكل، ال���ل 

  م�له القل� واألخ� �األس�اب م�لها ال��ارح.
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   ال�ل�ل على ز�ادة ال�زق �ال���ل :

  ال�ل�ل الق�عي على أن ال���ل على هللا ی��� في ال�زق ق�له تعالى:

  ﴿ َوَم� َی�َِّ� �ََّ َ�ْ�َعل لَُّه َمْ�َ�ًجا ﴾ 

  ( س�رة ال�الق )

  

�ا إخ�تي ال��اب، ه�ه اآل�ة ل��، أن�� على 

مف��ق ��ق، أن�� مق�ل�ن على ال�ن�ا، أنا أعل� 

عل� ال�ق�� أن �ل شاب ���اج إلى زواج، ه�ه 

س�ة هللا في خلقه، ���اج إلى مأو�، ���اج إلى 

الثة، ع�ل ت�ت�ق م�ه، وزوجة رزق، ه�ه أه�اف ث

صال�ة ت��ك إن ن��ت إل�ها، وت�ف�� إذا 

غ�� ع�ها، وت��ع� إن أم�تها، ع�ل وزوجة 

  ومأو�، ال���� إل�ها: 

  

  ﴿ َوَم� َی�َِّ� �ََّ ﴾

وزوال ال��ن أه�ن على هللا م� أن ت�قي هللا ث� ال ت�� ما وع�ك هللا �ه م� رزق وف��، ف�ع أمل� �ا�، وخ� 

  س�اب، وت��ل على هللا.�األ

  اآل�ة:

  ﴿ َوَم� َی�َِّ� �ََّ َ�ْ�َعل لَُّه َمْ�َ�ًجا ﴾ 

  ( س�رة ال�الق )

ال�قفة ع�� �ل�ة: ( م��ًجا ): م�ى ت��� ع� م��ج ؟ إن رأی� األب�اب �لها مغلقة، ق�م� م�ا�قة ف�ا 

ألب�اب �لها مغلقة، هللا ع� وجل ن���، �ع�ة دراس�ة ما ُس�ح ل� ف�ها، ق�م� ع�ًضا لع�ل فل� ی�اف� عل�ه، ا

  �ق�ل:

  ﴿ َوَم� َی�َِّ� �ََّ َ�ْ�َعل لَُّه َمْ�َ�ًجا ﴾ 

  ( س�رة ال�الق )

  �ع� أن رأیَ� األب�اب �لها مغلقة ا��ق �اب هللا ع� وجل: 

  ) ﴾٣﴿ َوَ�ْ�ُزْقُه ِمْ� َحْ�ُ� َال َ�ْ�َ�ِ�ُ� (

  ( س�رة ال�الق )

  ال�اه�:

ْل َعلَ    ) ﴾٣ى �َِّ َفُهَ� َحْ�ُ�ُه (﴿ َوَمْ� َیَ�َ��َّ

  (س�رة ال�الق)

  وفي ال��ی�:
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ُل: َمْ� (( یْ�ِ�ُل َرّ�َ�ا ُ�ّل َلْ�َلٍة ِإلى الّ�َ�اِء الّ�ْنَ�ا َحّ�ى َیْ�َقى ُثلُ� الّلْ�ِل اآلخ� ـ دقق�ا اآلن ق�ل الف�� ـ َفَ�ُق�

  ْ� َ�ْ�َ�ْغِفُ�ِني فَأْغِفَ� َله ؟ ح�ى ی�ف�� الف�� ))َیْ�ُع�ِني فأْسَ�ِ��َ� َلُه ؟ َمْ� َ�ْ�أُلِ�ي فُأْعِ�َ�ُه ؟ َومَ 

  [ م�ل� َعْ� أبي ُهَ�ْ�َ�َة ] 

  ساعات ما ق�ل الف��: 

ْ�ِح َألََتْ�ُهَ�ا َوَلْ� َحْ�ً�ا ))   (( َوَلْ� َ�ْعَلُ��َن َما ِفي اْلَعَ�َ�ِة َوال�ُّ

  [ م�ف� عل�ه ] 

ْ�َح َفُهَ� ِفي ِذمَِّة �َِّ ))   (( َمْ� َصلَّى ال�ُّ

  [ م�ل� ]

  وَعْ� َأِبي َذرٍّ َقاَل: 

ُ َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َیْ�ُل� َعَليَّ َهِ�ِه اْآلَ�َة: ﴿ َوَمْ� َی�َِّ� �ََّ َ�ْ�َعلْ   َلُه َمْ�َ�ًجا ﴾ َح�َّى َفَ�َغ (( َجَعَل َرُس�ُل �َِّ َصلَّى �َّ

، َلْ� َأنَّ ال�َّاَس ُ�لَُّهْ� َأَخُ�وا ِبَها َلَ�َفْ�ُهْ� ))ِمْ� اْآل    َ�ِة، ُث�َّ َقاَل: َ�ا َأَ�ا َذرٍّ

  [ أح�� ]

�ِهللا إن العال� اإلسالمي �عاني م� ال���الت ما �عاني، �هللا �عاني م� ال���الت ما ال س��ل إلى وصفه، 

تع� م� أفق� شع�ب األرض، وع��ها ث�وات ال  و�قع في رأس ه�ه ال���الت الفق�، ه�اك �الد إسالم�ة

  �عل�ها إال هللا: 

ُدَها عَ  ، َلْ� َأنَّ ال�َّاَس ُ�لَُّهْ� َأَخُ�وا ِبَها َلَ�َفْ�ُهْ�، َقاَل: َفَ�َعَل َیْ�ُل� ِبَها َوُ�َ�دِّ   َليَّ َح�َّى َنَعْ�ُ� )) (( َ�ا َأَ�ا َذرٍّ

قه م� ح�� ال �����، وم� انق�ع إلى ال�ن�ا وّ�له هللا (( م� انق�ع إلى هللا �فاه هللا �ل م�ونة، ورز 

  إل�ها ))

  [ رواه ال���اني في األوس� ]

أیها اإلخ�ة ال��ام، أح� أك�� أس�اب ز�ادة ال�زق ال���ل على هللا، وال���ل على هللا �ع�ي ال���ة، م�َّ س��نا 

ل: أدع� هللا أن ��ف�ه، قال له: << �ا أخ الع�ب، ما تفعل �ه ؟ قا ع�� ب�جل معه ج�ل أج�ب، قال له:

  هال جعل� مع ال�عاء ق��انًا ؟ >>. 

  اسأل ال����، ت��ك.

ت��ر إن�انا ی��� م���ة ف��قف�، خ�ج م� ال����ة وه� �ق�ل: �ا رب، أنق�نا، ل� دعا مل��ن م�ة، نق�ل له: 

م� هللا أن �ع��� على  اف�ح غ�اء ال���ك، وان�� أی� ال�لل، وا�ل� م� هللا أن یله�� أی� ال�لل، وا�ل�

إصالح ال�لل، ه�ا م�قف عل�ي ع�لي، أما أّال تفعل ش��ًا، وت��في �ال�عاء، فال�عاء م� دون سعي ال �ق�ل، 

  بل ه� اس�ه�اء �ال�عاء.

أیها اإلخ�ة ال��ام، حاس��ا أنف��� ق�ل أن ت�اس��ا، وزن�ا أع�ال�� ق�ل أن ت�زن عل���، واعل��ا أن مل� ال��ت 

إلى غ��نا، وس����ى غ��نا إل��ا، فل���� ح�رنا، ال�ّ�� م� دان نف�ه، وع�ل ل�ا �ع� ال��ت،  ق� ت��انا

  والعاج� م� أت�ع نف�ه ه�اها، وت��ى على هللا األماني، وال��� � رب العال���.

* * *  
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  ال�ــ�ــ�ـة ال�ان�ة :

ه� أن س��نا م���ًا ع��ه ورس�له صاح� ال��� � رب العال���، وأشه� أن ال إله إال هللا ولي ال�ال���، وأش

. ال�ل� الع���، الله� صل وسل� و�ارك على س��نا م��� وعلى آله وص��ه أج�ع��  

  االق��اد في ال�ع��ة أف�ل م� �ع� ال��ارة :

أیها اإلخ�ة ال��ام، أنا ال أن�� أن ال�ف� إذا أح�زت ُق�َتها ا��أن�، ألن ف�ها اض��ا�ا، وه�ا االض��اب 

  أن ���ن ل� رزق ��ف��، و�أن ال��ي عل�ه ال�الة وال�الم �ق�ل: ����ه 

  (( الله� َم� أح��ي فاجعل رزقه �فافًا ))

  [ ال�امع ال�غ�� بلف�: " إن هللا إذا أح� ع�ً�ا جعل رزقه �فافا "، وس�� ع� علي ف�ه ضعف]

 

ه�اك رزق ال ��في صاح�ه، فه� فق��، وه�اك 

��ن، فقل�ل رزق ف�ق ما ��في صاح�ه، فه� مف

��ف�� خ�� م� ���� ��غ��، واالق��اد في 

ال�ع��ة أف�ل م� �ع� ال��ارة، ت�ارة ف�ها 

مه��ات ����ة واح�ة ت��� �ل شيء، ت�ارة 

ف�ها م�اد م��مة واالق��اد في ال�ع��ة أف�ل 

م� �ع� ال��ارة، فل�ل� ال ت��� ع� رزق 

��غ��، ال��ي عل�ه ال�الة وال�الم دعا ل�� 

  فاف، أ� ب�زق ��ف�ه.أح�ه �ال�

  َعْ� َعْ�ِ� �َِّ ْبِ� ِمْ�َ�ٍ� اْلَ�ْ�ِ�يِّ َقاَل: َقاَل َرُس�ُل �َِّ َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّ�: 

  (( َمْ� َأْصَ�َح ِمْ�ُ�ْ� آِمً�ا ِفي ِسْ�ِ�ِه، ُمَعاًفى ِفي َجَ�ِ�ِه، ِعْ�َ�ُه ُق�ُت َیْ�ِمِه، َفَ�َأنََّ�ا ِح�َ�ْت َلُه ))

  [ أخ�جه ال��م�� واب� ماجة ]

ال��ة ���ة، وأن تع�ف هللا، وم��ق�� على أم�ه، وع��ك زوجة صال�ة، وأوالد أب�ار، ودخل معق�ل، فق� 

  ِح��ت ل� ال�ن�ا ���اف��ها، ول�� ف�ق ه�ه ال��و� م� ش�� م�ع�.

   الب� م� ال��ع ب�� العالقة ال���ة مع هللا ومع ع�اد هللا :

ب� م� أن ن��ع ب�� ح�� العالقة مع هللا، وح�� العالقة مع األهل واألوالد، وال��اح في أیها اإلخ�ة، ال 

  الع�ل وال��اح في ال��ة، أر�ع م��ات ���� أّ� خلل في إح�اها ی�ع�� على �ق�ة ال���ات.
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: االق��اد في ال�ع��ة . ٢األق��اد ) ـ خ -ال��ق  -ال��ح��  -( ال�ق��  ٥أس�اب ز�ادة ال�زق  - ١خ   

   ال�عاء :

وق�ا واص�ف ع�ا  الله� اه�نا ف��� ه�ی�، وعاف�ا ف��� عاف��، وت�ل�ا ف��� ت�ل��، و�ارك ل�ا ف��ا أع���،

ش� ما ق���، فإن� تق�ي �ال��، وال �ق�ى عل��، و�نه ال ی�ل م� وال��، وال �ع� م� عادی�، ت�ار�� 

ر��ا وتعال��، ول� ال��� على ما ق���، ن��غف�ك و ن��ب إل��، الله� اه�نا ل�الح األع�ال ال یه�� 

ا إال أن�، الله� أصلح ل�ا دی��ا ال�� ه� ل�ال�ها إال أن�، الله� اه�نا ألح�� األخالق ال یه�� ألح��ه

ع��ة أم�نا، وأصلح ل�ا دن�انا ال�ي ف�ها معاش�ا، وأصلح ل�ا آخ�ت�ا ال�ي إل�ها م�دنا، واجعل ال��اة زادًا ل�ا 

م� �ل خ��، واجعل ال��ت راحة ل�ا م� �ل ش�، م�النا رب العال���، الله� اكف�ا ��الل� ع� ح�ام�، 

�ف�ل� ع�� س�اك، الله� �ف�ل� ورح��� أعل �ل�ة ال�� وال�ی�، وان�� و��اع�� ع� مع����، و 

اإلسالم، وأع� ال��ل���، ان�� ال��ل��� في �ل م�ان، في الع�اق، وفل����، وفي ش�ى �قاع األرض �ا 

  رب العال���، الله� أرنا ق�رت� �أع�ائ� �ا أك�م األك�م��.

  وال��� � رب العال��� 


