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 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم

، اللهم ال سيّدنا محمد الصادق الوعد األمينعلى  أتم التسليمالصالة وأفضل ، والحمد  رب العالمين

ً  لم لنا إالعِ  ، وأَِرنا ما علَّْمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علِّمنا ما يْنفعنا واْنفعنا بِما علَّمتنا وِزْدنا ِعلما

ً واْرزقنا اتِّباعه وأِرنا ا َّبِعون لباطل باِطالً وارُزقنا اْجتنابهالحق حقا ، واْجعلنا ممن يْستمعون القول فَيَت

  .لحينِخلنا برْحمتك في عبادك الصاأْحسنه وأدْ 

ل الصالة ، عليه وعلى نبيّنا أفضلنا في الدرس الماضي من سورة هود، وصأيها اإلخوة المؤمنون

  :والسالم إلى قوله تعالى

َها َوُمْستَْوَدَعَها ُكلٌّ ِفي ِكتَابٍ  ِ ِرْزقَُها َويَْعلَُم ُمْستَقَرَّ َّ    ُمِبيٍن َوَما ِمْن َدابٍَّة فِي اْألَْرِض إِالَّ َعلَى 

  هود  سورة

  مقدمة بين يدي اآلية :

ُ في اإلسالم اً جدّ  ية قاَدتْني إلى موضوع دقيقٍ هذه اآل   :َسْلِسلُهُ َوْفق الترتيب التالي، هذا الموضوع سأ

ين له َجْوهر :1    ـ الّدِ

ين الً: ما هو َجْوهر الّدِ  عالقة لها ال بُِجزئيَّاتٍ  متعلّقةٌ  ، وأشياءُ رفي الجوه ين أشياُء ُمتَعَلِّقةٌ ؟ في الدِّ أوَّ

ً عمر رضي هللا عنه حينما رأى بدَ  ، فسيُِّدناربالجوه ً  ِويّا ، وُخْذ ْعني هذه الشاة: بِ هوقال ل ،يْرعى ِشياها

صاِحبِها : وهللا لو قلُت لِ حبها ماتْت أو أكلها الذئب، فقال: قُْل لصاقال: لْيَسْت لي، فقال ابن عمر ،ثمنها

ون مْعلوماته هذا البَدِوي قد تكيعني ؟! لكن أين هللاأمين،  ي عنده صادقٌ لصدَّقني، فإنِّ  ماتَْت أو أكلها الذئب

ولكّنه  ،، وقد ال تجد في َخْيمِتِه مكتبةً محدودةالمواريث  لمعِ ، وقد تكون معلوماته في الفْقِهيَّة محدودة

ين، هذا البدَ خشي هللا تعالى في الغيب   .ِوي وَضَع يدهُ على جوهر الّدِ

ً ذكاًء وِلسان ه هللا، وآتاعامرة ، وفي بيته مكتبةٌ ، وله مؤلفاتيْحِمُل أعلى الشهادات قد تلتقي بإنسانٍ  و  ا

ً طليق  ، وهذه الشهادات قد ال يَضُع هذاكّل هذا االّطالع، وهذا الِعْلم الظاهري على الرغم من ، ومع ذلكا

  !اإلنسان يَدهُ على جْوهر الّدين
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ين له جوهف ينليه الصالة وال، لّما عرف أصحاب النبي عرالّدِ ونفَّذ هللا  فتَحوا اآلفاق ،سالم جوهر الّدِ

   :وعدهُ 

اِلَحاِت لَيَْستَْخِلفَنَُّهم فِي اْألَْرِض َكَما اْستَْخلََف الَّذِ  ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ َّ يَن ِمْن قَْبِلِهْم َوَعَد 

نَنَّ لَُهْم ِدينَُهْم الَِّذي ا لَنَّهُ َولَيَُمّكِ ً ْم ِمْن بَْعِد َخْوِفِهْم أَْمنْرتََضى لَُهْم َولَيُبَّدِ يَْعبُُدونَنِي َال يُْشِرُكوَن بِي َشْيئًا َوَمْن  ا

  )55(َكفََر بَْعَد ذَِلَك فَأُْولَِئَك ُهْم اْلفَاِسقُونَ 

  سورة النور 

، ودانَْت لهم األرض وا وأْسعَدوافََسِعدُ  ،جوهر الّدين لمسه أصحاب النبي عليه الصالة والسالم

 ً هم ومكََّن لهم دينهم، وبدَّلَهم من بعد خوفهم أمنا لصحابة الكرام ال ، وقد تجُد اورفََع هللا ِذْكرهم، وأعزَّ

، وسائر المعلومات عامرة ين في بيِت معظِمهم مكتباتٌ ، وقد تجد ألف مليون من المسلميزيدون على ألف

، ولكّن ة متوافٌر في عصرهم، وجميع وسائل نقل المعرفُمَزيَّنةو مساجدهم فَْخمةبين أيديهم،  متوافرةٌ 

ين، فَخذَلهم هللا سبحانه وتعالى، وجعلهم في آخر األُ  معظم هؤالء ما مم، وَضعوا أيديهم على جوهر الّدِ

ين حقائق متعلّقةٌ هو أ: وجعل كلمتهم لْيَست هي العليا، فالذي أريد أن أقوله لكم   بَِجوهره، ّن في الّدِ

َ فَى ِباْلَمرْ كَ  َّ    َوَكفَى ِباْلَمْرِء َجْهًال أَْن يُْعَجَب ِبِعْلِمهِ ، ِء ِعْلًما أَْن يَْخَشى 

  رواه أبو داود 

 َِّ انَِها ِجيَرانََها ِبِلسَ  ، َغْيَر أَنََّها تُْؤِذىَدقَِتَها، إِنَّ فُالَنَةَ يُْذَكُر ِمْن َكثَْرِة َصالَتَِها َوِصيَاِمَها َوصَ يَا َرُسوَل 

  : ِهَي فِي النَّاِر ... قَالَ 

  أحمد 

ين ين جوه ؟ انتََهْيتُ ما جوهر الّدِ ين عَرض، كما أنَّ في السيارة راآلن إلى أنَّ في الّدِ ، وفي الّدِ

ك ً محّرِ ، حّسنها، ولكن ال عالقة لها ِبتَحريكهازيّنها وتُ ، وهناك أشياء كثيرة تُ هو المعّول عليه في حركتها ا

ياء ثانويّة ال تُقّدم وال تؤّخر، فأين ، وفيها أشالسيارةتعطَّلَت إذا تعّطل  أساسي سيارة شيءٌ إذا كان في ال

ين؟ ليس من عندي شيء، من عند هللا    جوهر الّدِ

  )25َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسول إال نُوِحي ِإلَْيِه أَنَّهُ ال إِلَهَ إِال أَنَا فَاْعبُُدوِن(

  اءسورة األنبي

  

  ـ جوهر الدين عبادة هللا وحده :2 

  )ال إِلَهَ إِال أَنَا فَاْعبُُدوِن أَنَّهُ ( األديان كلّها التي جاء بها األنبياء الكرام كلُّها جوهُرها
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ُ ، َوْحَدهُ الَ  َّ ، َوُهَو اْلُمْلُك، َولَهُ اْلَحْمدُ   َشِريَك لَهُ ، لَهُ َوَخْيُر َما قُْلُت أَنَا َوالنَّبِيُّوَن ِمْن قَْبِلي : َال إِلَهَ إِالَّ 

  َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر 

ِه    الترمذي َعْن َعْمِرو ْبِن ُشعَْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجّدِ

ً تترك ذنب ، والال إله إال هللا ال يسبقها عملٌ    .ا

َ َما لَ  َوإِلَٰى َمْديََن أََخاُهْم ُشعَْيبًا ۚ قَاَل يَا قَْومِ  َّ ٍه َغْيُرهُ اْعبُُدوا  ْن إِلَٰ  َوَال تَنقُُصوا اْلِمْكيَاَل َواْلِميَزاَن ِإنِّي ُكم ّمِ

ِحيطٍ  أََراُكم   )84( بَِخْيٍر َوإِنِّي أََخاُف َعلَْيُكْم َعذَاَب يَْوٍم مُّ

  هودسورة 

ً َصاِلح َوإِلَٰى ثَُموَد أََخاُهمْ  هٍ  ا ْن إِلَٰ َ َما لَُكم ّمِ َّ َن اْألَْرِض َواْستَْعَمَرُكْم  قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا  َغْيُرهُ ُهَو أَنَشأَُكم ّمِ

ِجيبٌ    )61( فِيَها فَاْستَْغِفُروهُ ثُمَّ تُوبُوا ِإلَْيِه ۚ إِنَّ َربِّي قَِريٌب مُّ

  هودسورة 

ً األنبياء جميعو إلى،  و إلى، د ا ، اعبدوا هللا ما لكم من إله غيره أن ،في بعض السور كالُمهم موحَّ

األديان كلّها ا اإلنسان في اليوم عشرات المرات، بل مئات المرات، كلمة التوحيد يقوله ،ةهذه الكلم

،، ال إله إال هللا تعني أّن األمر كلُّ بهذه الكلمة متعلّقةٌ    ه 

ِ َغْيُب السََّماَواِت َواْألَْرِض  َّ ِ ا فَاْعبُْدهُ َوتََوكَّْل َعلَ  َوِإلَْيِه يُْرَجُع اْألَْمُر ُكلُّهُ  َو ْيِهۚ  َوَما َربَُّك ِبغَافٍِل َعمَّ

  )123(تَْعَملُونَ 

  هودسورة 

ُ يَْحُكُم ال ُمعَقَِّب ِلُحْكِمِه  أََو لَْم يََرْوا أَنَّا نَأِْتي األَْرَض نَْنقُُصَها ِمْن أَْطَرافَِها َّ   )41(َوُهَو َسِريُع اْلِحَسابِ َو

  سورة الرعد 

ُ ِللنَّاِس ِمنْ  َّ   )2َرْحَمٍة فَال ُمْمِسَك لََها َوَما يُْمِسْك فَال ُمْرِسَل لَهُ ِمْن بَْعِدِه َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم( َما يَْفتَْح 

  سورة فاطر 

ِ َربِّي َوَربُِّكمْ  َّ   تَِقيٍم َما ِمْن َدابٍَّة إِالَّ ُهَو آِخذٌ بِنَاِصيَتَِها ِإنَّ َربِّي َعلَى ِصَراٍط ُمسْ  إِنِّي تََوكَّْلُت َعلَى 

  سورة هود 

ُ بِقَْوٍم ُسوًءا فَال َمَردَّ لَهُ  َّ   )11(َوَما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوالٍ َوإِذَا أََراَد 

  سورة الرعد 

 ُ َّ ُ يَْعلَُم ُمتَقَ فَاْعلَْم أَنَّهُ ال ِإلَهَ إِال  َّ   )19(لَّبَُكْم َوَمثَْواُكمْ َواْستَْغِفْر ِلذَْنبَِك َوِلْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َو

  سورة محمد 
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  .رضبيده ملكوت السماوات واأل

ِ ِمْن َوِلّيٍ  َّ   )107(َوال نَِصيرٍ َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن 

  سورة البقرة 

ُ أَْعلَُم ِبَما لَبِثُوا ۖ لَهُ َغْيُب السََّماَواِت َواْألَْرِض أَْبِصْر بِِه َوأَْسِمْع ۚ َما لَُهم َّ ن ُدوِنِه ِمن َوِلّيٍ  قُِل  َوَال ّمِ

  )26يُْشِرُك فِي ُحْكِمِه أََحًدا (

   الكهفسورة 

  ـ كلمة التوحيد بين الجانبين النظري والتطبيقي :3

ين أن تعتقد  ِبيَِد هللا سبحانه  ،قيرها، جليلها وحكبيرها وصغيرها ،أنَّ األمور كلهاجوهر الّدِ

، أْن تُْدِرَك كبير النّفس فهذا يحتاج إلى جهدٍ  تعيشها َحقيقةك، أما كهاْكرة يْسُهل إدرافِ كوتعالى، هذا الكالم 

ال ، واً هذه الحقيقة فال ترى مع هللا أحد، ولكن أن تعيش سهلة ِفكرك أّن األمور بيد هللا قضيَّةٌ بوأبِعَقِلَك 

ر هللا، وال تحّب غير من غي علِّق األمل على غير هللا، وال تْخشى إال هللا، وال تخاف، وال تُ هللاغير ترجو 

ت العبيد أفضل من التوحيد، هذا هو التوحيد ،هللا   :ربنا عز وجل قال، لذلك وما تعلمَّ

ِ إِالَّ َوُهْم ُمْشِرُكوَن( َّ   )106َوَما يُْؤِمُن أَْكثَُرُهْم بِا

  سورة يوسف 

تي على أخاف ما أخوفَ  إنَّ  بيِب النملِة والشهوةُ الخفيَّةُ التي هي أْخفى من د الشركُ  أُمَّ

اِء في الليلِة الظلماءِ  على السوداءِ    . الصخرِة الصمَّ

 المحدث العراقي إسناده ضعيف

، رّب العالمين هو  سبحانه وتعالىهللاربوبيّة  أنَّ التوحيد يقتضي إذاً ، جوهر الّدين التوحيد لكلذ

     كيف يقول لك  ،لم أمَرك إلنسانلو أنه أس تقتضي أالَّ يُسلم أمَرك إلنسان، وأسماُؤهُ الحسنى ،وألوهيّته

أو  وفالٌن كما تدَّعي ؟أمرك بيد فالنوبعٌض من  طالبك أن تعبده وحَدهكيف يُ ؟ )َوإِلَْيِه يُْرَجُع اْألَْمُر ُكلُّهُ  (

، أو كما تت أو موتك، وبيده رزقك، و بيده إسعاُدك، وبيده النفع  وهَّم بيده أمُرك، و بيده حياتُككما تظنُّ

ْيِه يُْرَجُع اْألَْمُر َوإِلَ  (رك فاآلية كيف تقبلهاوُعبيد بيدهم شيء من أم وزيدٌ  وفالنٌ  ، إذا كان فالنٌ والضرُّ 

  ؟)ُكلُّهُ 

 ً ً  لماذا تعتقد شيئا ذا يقتضي أالَّ تخاف إال من هللا، و ، وهأن تعتقد أن األمر كله بيد هللا ؟ إماوتفعل شيئا

، و أّال تخشى إال هللا، و أّال تحبَّ غير هللا، فهذه إال هللا ي الكون فاعالً ، و أّال تعتقد أن فهللا غيرأّال ترجَو 

    :عض العلماء وقفوا عند قوله تعالى، لكنَّ بوحيد تقتضي أن أمرك كله بيد هللا، حقيقة التالحقيقة
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ِ تَِصيُر اْألُُموُر( َّ   )53أََال إِلَى 

  سورة الشورى 

ن كانْت؟ سؤاٌل دقيق، هم وم القيامة، ففي الدنيا بيد مَ ى هللا ي، إذا آلْت األمور إلتساءل بعُضهم

لناس أن و لكنه في الدنيا يبدو لعامة ا ،لها بيد هللا في الدنيا واآلخرة: األمور كو هم أجابوا، قالوا تساءلوا

  .ولكنه في الحقيقة األمر كله  ،األمور بيد فالن أو فالن

َ َرَمى َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َولَ  َّ َ َسِميٌع َعِليمٌ ِكنَّ  َّ   )17(َوِليُْبِلَي اْلُمْؤِمِنيَن ِمْنهُ بََالًء َحَسنًا إِنَّ 

  سورة األنفال 

 َ َّ ِ فَْوَق أَْيِديِهمْ إِنَّ الَِّذيَن يُبَاِيعُونََك إِنََّما يُبَايِعُوَن  َّ ْفِسِه ۖ َوَمْن أَْوفَٰى ِبَما  فََمن نََّكَث فَإِنََّما يَنُكُث َعلَٰى نَ  ۚيَُد 

َ فََسيُْؤِتيِه أَْجًرا َعِظيًما  َّ   )10(َعاَهَد َعلَْيهُ 

  سورة الفتح 

  )84(َوُهَو اْلَحِكيُم اْلعَِليمُ َوُهَو الَِّذي فِي السََّماِء ِإلَهٌ َوفِي اْألَْرِض ِإلَهٌ 

  سورة الزخرف 

ُ َال تَتَِّخذُوا ِإلََهْيِن اثْ  َّ   )51(فَإِيَّاَي فَاْرَهبُونِ نَْيِن ِإنََّما ُهَو ِإلَهٌ َواِحٌد َوقَاَل 

  سورة النحل 

ستترة في الدنيا، تحتاج إلى كشف، المؤمن كشف ، ولكنَّ هذه الحقيقة مُ ا واآلخرةاألمر كله  في الدني

ُمشرقةً تغدو  في اآلخرة هذه الحقيقة المستترة هولكن ،بظواهر األشياء ، وغيُر المؤمن متعلِّقٌ الحقيقة

وعرف أن ، من بأنَّ المؤمن ُكشف له الحجابُ ، في الدنيا يَُميَّز المؤمن عن غير المؤواضحةً لكل الناس

، و ُكِشف له الحجاُب فلم يََر مع هللا اُب فعرف أن يَد هللا فوق أيديهم، ُكِشف له الحجهللا وراء كّلِ شيء

تكيعني ، يد هللا، ومعنى كلَّهتوحيُد أنَّ أمرك كلَّه باآلن يقتضي ال ،اً أحد إلى  ،إلى أمر عملك ،أمر ُصحَّ

، إلى االجتماعية، إلى أمر ما سيكون الحياة تعقيداتإلى أمر  ،إلى أمر مكانتك ،إلى أمر بيتك ،جكازو

  .هو كائن إلى أمر ما يجب أن يكون، هذا كلُّه بيد هللا أمر ما

َها َوُمْستَْوَدَعَها  َوَما ِمْن َدابَّةٍ ( اآلن نعود إلى آية الدرس، ِ ِرْزقَُها َويَْعلَُم ُمْستَقَرَّ َّ فِي اْألَْرِض إِالَّ َعلَى 

  ﴿ َوإِلَْيِه يُْرَجُع اْألَْمُر ُكلُّهُ ﴾ ، ألم يقل هللا عز وجل :راآلن أبرُز هذه األمو )ُكلٌّ فِي ِكتَاٍب ُمبِينٍ 

 َِّ َها َوُمْستَْوَدَعَها َوَما ِمْن َدابٍَّة فِي اْألَْرِض إِالَّ َعلَى    ِرْزقَُها َويَْعلَُم ُمْستَقَرَّ

  

  ـ أمُر الحياة والموت :1
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، ربَّهم إال من أجل حبِّهم للحياة، وهل يعصي الناُس ر أمُر الحياة والموت وأمر الرزقأبرز هذه األمو

يني رغيٌف يُعي، أف، ولم أعَي بخلقهنسماوات واألرض" خلقُت لك ما في الضيق الرزق،  علىوخوفهم 

تي و جاللي إن لم ترَض بما قمستُه لك فألُسلِّطنَّ عليك الدنيأسوقه لك كلَّ حين ا تركض فيها ؟ و عزَّ

  ، ثمَّ ال ينالك منها إال ما قسمته لك وال أبالي " .ركض الوحش في البرية

، ع واالغتصابلكذب والدَّجل والخدا: الموضوعان الكبيران اللذان يحمالن الناَس على المعصية وااً إذ

  .هو خوف الموت و خوف ضيق الرزق وأكل المال بغير الحق

  ـ آيات خاصة بذكر الموت : 2 

  .ريم عن اآليات المتعلِّقة بالموت، آياٌت كثيرة، فانتقيُت لكم أبرَزهابحثُت في القرآن الك

  اآلية األولى :

    :ربُّنا سبحانه وتعالى يقول

ًال َوَما َكاَن ِلنَْفٍس أَْن تَُموَت  ِ ِكتَابًا ُمَؤجَّ َّ ْنيَا نُْؤتِِه ِمْنَها َوَمْن يُِرْد ثََواَب اْآلِخَرةِ إِالَّ بِِإْذِن  َوَمْن يُِرْد ثََواَب الدُّ

  )145(نُْؤتِِه ِمْنَها َوَسنَْجِزي الشَّاِكِرينَ 

  سورة آل عمران 

﴿ َوَما َكاَن ِلنَْفٍس  :ه مستحيليِ في القرآن الكريم هذه الصياغة، و ما كان، يعني أنأشدُّ أنواع النف

﴾ َّ   .الموت بيد هللاأمر  أَْن تَُموَت إِالَّ ِبِإْذِن 

عت األسباب والموُت واحدٌ    من لم يُمْت بالسيف مات بغيره   تنوَّ

  ابن نباتة السعدي

ً َوَما َكاَن ِلنَْفٍس أَْن تَُموَت إِالَّ بِإِ ( ِ ِكتَابا َّ الً  ْذِن  ً وتسعة  ن عمره ثالثةٌ فاليعني  )ُمَؤجَّ وسبعون عاما

ً أسابيع وأربعة أيام وتسع ساعات وأربع دقائق وعشر ثوانٍ شهور وثالثة  الً  ، كتابا ال يزيد وال  مؤجَّ

ب أجالً  كلمةُ ، صينقُ  ً  الحق ال تقّرِ   . أنه ال تأخذه في هللا لومةُ الئم، من عالمات المؤمن وال تقطع رزقا

  

  اآلية الثانية :

  )﴾44ُهَو أََماَت َوأَْحيَا( ﴿ َوأَنَّهُ 

  ( سورة النجم )

، الذي يميت هو هللا، و الذي يحيي هو هللا، وال يملك تأكيدٌ  هو  وأنه كذلك،هللا لم يقل  ،أنه أمات وأحيا

ً إنساٌن كائن   . تحيي وأن يمين على وجه األرض أن يُ من كا ا

  اآلية الثالثة :
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ُ اْلُمْلَك ِإْذ قَاَل إِْبَراِهيمُ أَلَْم تََر إِلَى الَِّذي َحاجَّ ِإْبَراهِ  َّ َربِّي الَِّذي يُْحِيي َويُِميُت قَاَل أَنَا  يَم فِي َربِِّه أَْن آتَاهُ 

َ يَأْتِي بِالشَّْمِس ِمْن اْلَمْشِرِق فَأِْت بَِها ِمْن اْلَمْغِرِب فَبُِهَت الَِّذي َكفَ أُْحِيي َوأُِميُت قَاَل إِْبَراِهيُم  َّ ُ َال فَإِنَّ  َّ َر َو

  )258( يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِمينَ 

  سورة البقرة 

  اآلية الرابعة :

  )23َوإِنَّا لَنَْحُن نُْحيِ َونُِميُت َونَْحُن اْلَواِرثُوَن(

  سورة الحجر 

  اآلية الخامسة :

  )81َوالَِّذي يُِميتُِني ثُمَّ يُْحيِيِن(

  سورة الشعراء 

  :لذلك

  إن كان للناس في اآلجال تأخيرُ    ِدلُّ بــهإن الطبيب له علٌم يُ 

  حار الطبيُب و خانته العقـاقيرُ    حتى إذا ما انتهت أيام رحلته

***  

  ـ أمُر الحياة والموت بيد هللا :3

مكان  احترقت وانفَجَرت، ،ربعين ألف قدمطائرةٌ احترقْت فوق جبال األلب على ارتفاع ثالثة وأ

، ووَصَل إلى ارتِفاع ثالثة وأربعين ألف قَدم نَزَل ِمن على ،بعد نتَِه أجلهُ ، لم يمنها التَّصّدع وقع راكبٌ 

نوبر الليِّ لها الثَّلج ِبَسماكة خمسة أمتار، فكانت هذه األمتار الخمسةيَُجل غاباتٍ  نة قد ، وأغصان الصَّ

 ً دمة، ونزل واقفا َخلَْت ، فدَ معركةً على األرض، لم ينتَِه أجلهُ بعد، إنساٌن خاض  اْمتصَّت كّل هذه الصَّ

ج ، أما كيف ساَرَت ِبَخّطٍ مُ وخرجت من ظهره بطنه في، وهذه الرصاصة دخلت رصاصة في بطنه تعّرِ

  .سليمةخرَجت وأمعاُؤهُ و !ال أحَد يعرفلم تثِْقب األمعاء بحيث 

 هاءها، وما في بدني موضع ِشْبر إالأو زُ  : << ُخْضت مائة معركةٍ سيّدنا خالد رضي هللا عنه قال

  بُِرْمحٍ وها أنا ذا أموت على فراشي >> . ، أو طعنةٌ ِبَسيفٍ  وفيه ضربةٌ 

ائيل سوَف يقضي على ُملِكِه فقال: القضيَّة سهلة؛ سأقتل فرعون رأى في المنام أنَّ ِطفالً من بني إسر

فل الذي قضى جميع أبناء بني إسرائيل   .على ُمْلِكِه فقد ربَّاه في قصره، أما الّطِ

، وال يزيد ثانيَةً واحدة ص ثاِنيَةً واحدة، ال ينقُ صبأنَّ لك أجالً ال يزيد وال ينقُ اإليمان  ،يدهذا هو التوح

فأَحُد أسباب القلق عند الناس  ،، والتوازنّث في نفسك الطمأنينة والشَّجاعة، والتَّوّكل والّرضاهذا يب

  يُميت ُشعورهم أنَّ حياتهم تمتلُكها عوامل عديدة فالمرض ال
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  حار الطبيب وخانته العقاقير   ما انقَضت أيام ِرحلتِهِ  حتى إذا

***  

، فانطلق أو تزيد، ويكون في ِعداد الموتى قال الطبيب: المريض ميؤوس من حياته، ما هي إال ساعةٌ 

ة النَّْعياأل سبة ليعدوا لهذه المنا! وانَطلَق اآلخرون ِليَْشتروا الكفن، وتوّزع اإلخوة الُكثر هل ِليََضعوا ُمْسودَّ

تى اْستعاد هذا ، وما هي إال ساعات حقِوَي النَّبض قليالً، وارتفع الضغط قليالً  ، وبعد ساعةٍ الحزينة

تَهُ، ثّم بعد أشهر عديدة صار صحيح ً المريض ِصحَّ ة تاّمة ا أطباق ، والذي كتب النِّعي اآلن تحت ِصحَّ

  يموت هو اآلن حيٌّ يُرزق!توفي، وهذا الذي كان ُمتوقع أن  يعالذي كتب مسودة النَّ  !!الثرى

قة أو دقيقتان حتى ، وما هي إال دقيمن حالتها ميؤوٍس  : اْستُدعيُت إلسعاف امرأةٍ ليقال  صديقٌ  طبيبٌ 

، كيف عرف إلى ِعيادتي ألُعطيه ورقة الوفاة، وليأِت أحد منكم فارقَت الحياة، فقلُت لهم: عظََّم هللا أجركم

، وحدقة العين لم تستَِجب للضَّوء ، والنَّبض متوقّف،فِّيَت؟ الضَّغط صفرب أنَّ هذه المرأة قد تُوُ هذا الطبي

لمريضة لم تتأثَّر ِببُخار الماء، واألطراف باردة، والجسم أزرق، كّل عالمات الوفاة، والمرآة على فم ا

ً َسِمع صوت وهو في طور إقالعها، سيارته وركب، فغادر الطبيب البيت بيب فقد ؛ تعاَل أيُّها الطيُناديه ا

! فقال لي: ُعْدُت إلى المريضة، ووَضعُت السماعة على صدرها، فقال لي: كّل دقيقتين  كت رجلهاتحرَّ 

تسارَعْت هذه النَّبََضات إلى أن أصبح  يدور عقرب الدقائق دورة ودورة ثانية نبضة! ،نبضة واحدة

ً نبضها طبيِعيّ  !! فأَمُر الحياة والموت بيَِد في ِعيادتيأعوام من هذه الحادثة : وزارتني بعد ثالثة ، وقال ليا

    .سبحانه وتعالى هللا

  ـ عمُر اإلنسان في الدنيا هو األنسب له :4

، يا ترى كذا سنة ،أعطانا إياهالذي ، هذا العُمر الذي سّطره هللا لنا ، وهو أنَّ هناك موضوع دقيق

فحينما يقوم الناس ، اإلنسان في صالحهِحكمٍة؟ الجواب: نعم، عمُر  على، أساٍس  على هل بُنَِي على حقيقةٍ 

ي سّنٍ ، فهذا الذي يموت فلهم ، يَرون أّن هذا العمر الذي عاشوه في الدنيا هو أمثل ُعمرٍ لرّب العالمين

رة يقول الناس عنه ذا العمر ! ولكّن هذا الِمْسكين بالذات حينما يأتي يوم القيامة يرى أنَّ هِمسكين :ُمبّكِ

، ولكن يجب ومحدود محتوم ِمنَّا أجلٍ  ، ولكلٍّ بيَِد هللا فاألعمار بيَِد هللا واآلجال، لهالقصير هو أنسُب عمر 

أن نعتقد أّن هذا األجل المحتوم المحدود الذي سطَّرهُ هللا عز وجل هو في صالحنا َعْن أَبِي قَتَاَدةَ ْبِن 

 َِّ ُث أَنَّ َرُسوَل  َّ َعلَْيِه َوَسلَّمَ ِرْبِعّيٍ اْألَْنَصاِرّيِ أَنَّهُ َكاَن يَُحّدِ    َصلَّى 

ِ، َما اْلُمْستَِريحُ ُمرَّ َعلَْيِه بِِجنَاَزٍة فَقَاَل : مُ  َّ ، َواْلُمْستََراُح ِمْنهُ ؟ ْستَِريٌح َوُمْستََراٌح ِمْنهُ، قَالُوا : يَا َرُسوَل 

ْنيَا وَ  َِّ أَذَ قَاَل : اْلعَْبُد اْلُمْؤِمُن يَْستَِريُح ِمْن نََصِب الدُّ ، َواْلعَْبُد اْلفَاِجُر يَْستَِريُح ِمْنهُ اْلِعبَاُد اَها إِلَى َرْحَمِة 

َوابُّ    َواْلبَِالُد َوالشََّجُر َوالدَّ

  رواه البخاري 
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عرضها  دخل جنَّةً ، وهذا الموت استراح من عناء الدنيا، ولكّن الحقيقة أنَّهُ بِ الشيء الظاهري أنَّه مات

    .السماوات واألرض

  ـ الرزق :2 

زق، الموضوع األّول هو الموت    .والموضوع الثاني هو الّرِ

  ـ آيات قرآنية في ذكر الرزق :1

  

  اآلية األولى :

    :ربنا سبحانه وتعالى يقول

ُ الَِّذي َخلَقَُكْم ثُمَّ َرَزقَُكْم  ثُمَّ يُِميتُُكْم ثُمَّ يُْحيِيُكْم َهْل ِمْن ُشَرَكائُِكْم َمْن يَْفعَُل ِمْن ذَِلُكْم ِمْن َشْيٍء ُسْبَحانَهُ َّ

ا يُْشِرُكونَ    )40(َوتَعَالَى َعمَّ

  سورة الروم 

  ما دام هذا الفم يتكلّم فله عند هللا تعالى رزق .

  اآلية الثانية :

  وقال تعالى :

ِ إِْن ُكنتُْم ِإيَّاهُ تَْعبُُدونَ ُكلُوا ِمْن َطيِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم  آَمنُوا يَا أَيَُّها الَِّذينَ  َّ ِ   )172(َواْشُكُروا 

  سورة البقرة 

  )َرَزْقنَاُكمْ ﴿ ُكلُوا ِمْن َطيِّبَاِت َما   :بالمناسبة لفََت نظري آيتان، اآلية األولى

  : نيةاآلية الثا

ا أَْخَرْجنَا لَُكْم ِمْن اْألَْرِض أَنِفقُوا ِمْن َطيِّبَاِت َما َكَسْبتُْم  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا     َوِممَّ

  ( سورة البقرة )

زق الحالل الذي أعطاك هللا أنت مأمورٌ  كل منه، فيجب ، كما أنَّك مأمور أن تأإياه باإلنفاق من هذا الّرِ

  )أَنِفقُوا ِمْن َطيِّبَاِت َما َكَسْبتُمْ (، )ُكمْ ﴿ ُكلُوا ِمْن َطيِّبَاِت َما َرَزْقنَاأن تأكل وأن تُْطعم

  اآلية الرابعة :

  نَْرُزقُُكْم َوإِيَّاُهْم َوَال تَْقتُلُوا أَْوَالَدُكْم ِمْن إِْمَالٍق نَْحُن 

  سورة األنعام 

ً ، العةإن كان الفْقُر حقيقةً واقِ      !قكم وإياهمز؛ نحن نربك  تخَش الفقَر ولو كان واقعا
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  سة :اآلية الخام

  )31َوَال تَْقتُلُوا أَْوَالَدُكْم َخْشيَةَ ِإْمَالٍق نَْحُن نَْرُزقُُهْم َوإِيَّاُكْم ِإنَّ قَتْلَُهْم َكاَن ِخْطئًا َكبِيًرا(

  سورة اإلسراء 

  اآلية السادسة :

ُ يَْرُزُق َمْن يََشاُء بِغَْيِر ِحَساٍب( َّ   )212َو

  سورة البقرة 

    إذا أعطى هللا تعالى أْدهش .

  اآلية السابعة :

ِ يَْرُزقُُكْم ِمْن السََّماِء َواْألَْرِض َال إِلَهَ إِالَّ ُهَو فَأَنَّى تُْؤفَُكوَن( َّ   )3َهْل ِمْن َخاِلٍق َغْيُر 

  سورة فاطر 

ت السماء باألمطار ، روانقطاع الكهرباء بسبب شح األمطا، رطاانقطاع الماء بسبب شّح األم، إذا شحَّ

رغ هل من خالقٍ   ،رِبَسبب شّح األمطا ة المواردقِلَّ    .ير هللا يرزقكم من السماء واألرض؟ هللا هو الُمَسعِّ

ً ده مزرعة، يزرعها تفاحّ حدَّثني صديق عن من  : في إحدى السَّنوات ثالثمائة ُدنُم مزروعةً ، قال ليا

ً ح لم تُْنتح إال ثالثة عشر صندوقصنف التفا ً ة الواحدة طنّ نوات أنتََجت الشجر، وفي بعض السَّ ا ً وربع ا    !ا

ِ يَْرُزقُُكْم ِمْن السََّماِء َواْألَْرِض (  َّ   )َهْل ِمْن َخاِلٍق َغْيُر 
  اآلية الثامنة :

ْن َهذَا الَِّذي يَْرُزقُُكْم إِْن أَْمَسَك ِرْزقَهُ  وا فِي ُعتُّوٍ َونُفُورٍ أَمَّ   )21(بَْل لَجُّ

  سورة الملك 

  ؟!مة السماء، من يرزقنا إن أْمَسَك رزقهعن رح: اْستغنينا هؤالء الذين قالوا

ية، وجفَّ النبات، ويبَست ت أُناٌس كثيرون وماتَْت الماش، مايقيا خالل سبع سنوات كانت مجاعةفي إفر  

  .، ولم يْبق على األرض شيءراألشجا

  اآلية التاسعة :

ْن يَْمِلُك قُْل َمْن يَْرُزقُُكْم ِمْن السََّماِء َواْألَْرِض  السَّْمَع َواْألَْبَصاَر َوَمْن يُْخِرُج اْلَحيَّ ِمْن اْلَميِِّت َويُْخِرُج أَمَّ

ُ فَقُْل أَفََال تَتَّقُونَ  َّ   )31(اْلَميَِّت ِمْن اْلَحّيِ َوَمْن يَُدبُِّر اْألَْمَر فََسيَقُولُوَن 

  سورة يونس 

، كما نُقنُِّن نحن ، ال تَقنين َعْجزٍ ومعالجة إّن هللا عز وجل إذا قنََّن فَتَْقنينُهُ تَقنين تأديبٍ  ،بالمناسبة

  ، والدليل قوله تعالى :وتأديب ، لكّن هللا تعالى إذا قنَّن فتقنينه تقنين معالجةٍ إذا قَنَّنا فهو تَْقنين َعْجزٍ  نحن
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ُل بِقََدٍر  ْزَق ِلِعبَاِدِه لَبَغَْوا ِفي اْألَْرِض َولَِكْن يُنَّزِ ُ الّرِ َّ   )27(ِإنَّهُ ِبِعبَاِدِه َخِبيٌر بَِصيرٌ َما يََشاُء َولَْو بََسَط 

  سورة الشورى 

  اآلية العاشرة :

نُكْم  ِ ۚ فَإِذَا بَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف أَْو فَاِرقُوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َوأَْشِهُدوا ذََوْي َعْدٍل ّمِ َّ ِ َوأَقِيُموا الشََّهاَدةَ 

ِلُكْم يُوعَ  ِ َواْليَْوِم اْآلِخِر ذَٰ َّ ً ُظ بِِه َمن َكاَن يُْؤِمُن ِبا َ يَْجعَل لَّهُ َمْخَرجا َّ َويَْرُزْقهُ ِمْن َحْيُث َال  )2( َوَمن يَتَِّق 

ِ فَهُ يَْحتَِسُب  َّ ُ ِلُكّلِ َشْيٍء قَْدراَوَمن يَتََوكَّْل َعلَى  َّ َ بَاِلُغ أَْمِرِه قَْد َجعََل  َّ   )3(َو َحْسبُهُ إِنَّ 

  سورة الطالق

وا إِل : إنَّه ال تَموُت ِجبريُل نَفََث في ُروِعي ؛: هذا رسوُل رّبِ العالِمينَ يَّ . فأَقبَلُوا إليه فَجلَُسوا، فقالَهلُمُّ

زِق أبطأَ عليَها، فاتَّقُوا َهللا؛ وأْجِملُوا في الطَّلَبِ  نفٌس حتى تْستكِمَل ِرْزقََها وإنْ  ، وال يْحِملَنَّكم اْستِْبطاُء الّرِ

 . ، فإنَّ هللاَ ال يُناُل ما ِعنَده إال ِبطاعتِههُ بِمعصيِة هللاِ أن تَأخذُو

  حسن صحيحمامة أالحاكم عن أبي 

  اآلية الحادية عشرة :

  :لربنا عز وجل قا

اًء َغَدق اُموا َعلَى الطَِّريقَةِ َوأَن لَِّو اْستَقَ  ً َألَْسقَْينَاُهم مَّ بِِّه يَْسلُْكهُ َوَمن يُْعِرْض َعن ِذْكِر رَ  لِّنَْفِتنَُهْم فِيهِ  )16( ا

  )17( اً َعذَابًا َصعَد

  سورة الجن 

  اآلية الثانية عشرة :

َولَِكْن َكذَّبُوا فَأََخْذنَاُهْم ِبَما َرَكاٍت ِمْن السََّماِء َواْألَْرِض َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلقَُرى آَمنُوا َواتَّقَْوا لَفَتَْحنَا َعلَْيِهْم بَ 

  )96(َكانُوا يَْكِسبُونَ 

  سورة األعراف 

ُض ِمَن اْلبََالِء ِلَما َال يُِطيَال يَْنبَِغي ِلْلُمْؤِمِن أَْن يُِذلَّ نَْفَسهُ     قُ ، قَالُوا : َوَكْيَف يُِذلُّ نَْفَسهُ ؟ قَاَل : يَتَعَرَّ

  رواه الترمذي  

ه اْسِتغناُؤه عن الناسالمؤمن قيامه بالليل شرف   ! ، وِعزُّ

زق  ، فقال له اً ي الجليل الذي جاء المدينة مهاجرهذا الصحاب، أحاديث كثيرةهناك في موضوع الّرِ

، مالكعبد الرحمن بن عوف رضي هللا عنه: بارك هللا لك في  ، فقالدونََك مالي فَُخْذ نصفهُ  ي: يا أخأخوه

  !  ْن ُدلَّنِي على السوقولك
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ًال فَيَْسأَلَهُ أَْعَطاهُ أَْو َوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه َألَْن يَأُْخَذ أََحُدُكْم َحْبلَهُ فَيَْحتَِطَب َعلَى َظْهِرِه َخْيٌر لَهُ ِمْن أَْن يَأْتَِي َرجُ 

  َمنَعَهُ 

  رواه البخاري 

قبَل أن تقَع في يِد السائِل ،  هللاِ  أُلقيْت بيدِ  إال يَده بصدقةٍ  بدٌ ع مدَّ  وما ما نقصْت صدقةٌ من ماٍل قطُّ ،

  فقرٍ  بابَ  عليهِ  هللاُ  فتحَ  إال عنها ِغنًى له مسألةٍ  بابَ  عبدٌ  فتحَ  وال

  رواه الطبراني

  . يحتِسبُ  ال حيث من إالَّ  المؤمنَ  عبَده يرُزقَ  أن هللاُ  أبَى

  البيهقي إسناده ضعيف

، فاتقوا هللا عباد هللا فيما إليه يديه أن يرّدهما خاِئبَتين يستحي من عبده إذا بسط وإّن هللا حيِيٌّ كريم

   تدعون .

  ـ االعتقاد بأجل الموت وكتابة الرزق سبيل للعزة :2 

فعنا ر ،يَِد هللا، وِرْزقنا بِيَِد هللاْعتَقدنا أّن حياتنا بيَِد هللا، وموتنا ب، إذا دةٌ إلى اآلية التي وصلنا إليهاَعوْ 

ةً  ك يا إمام؟ فقا، وقد قيل لإلمام الحسن الرؤوسنا، وُكنَّا أِعزَّ : َعِلمُت أّن رزقي ال لبصري: " ما سّر ِعّزِ

  غيري فاطمأنَّْت نفسي " . يأخذه أحدٌ 

  الرزق له أسباب :

زق أسباباً هللا س ولكن دي هللا ، وما لم نأخذ باألسباب فنحن لْسنا ُمتَِّبعين ِلهَ بحانه وتعالى جعل للّرِ

  ،الكريمفي كتابه 

ِ َحقَّ تََوكُِّلِه لَُرزِ  َّ ً ، تَغْ ْقتُْم َكَما يُْرَزُق الطَّْيرُ (( لَْو أَنَُّكْم ُكْنتُْم تََوكَّلُوَن َعلَى  ً ، َوتَُروُح بَِطانُدو ِخَماصا   ا

  رواه الترمذي 

هأما أن يبقى هذا الطَّ ي تنطلق باحثةً عن رزقها، أتغدو  فليس يظّن أّن هللا يرزقه ، وْيُر في ُعّشِ

  تغدو وتروح  هذا من نواميس الكون في شيء، 

ي إِلَْيِك ِبِجْذعِ النَّْخلَِة تَُساقِْط َعلَْيِك ُرَطبًا َجِنيا(   )25َوُهّزِ

  سورة مريم 

ً سيّدنا عمر رأى أُناس ، كتب عليكم السَّعَي فاْسعَوا، إّن هللاال بّد من حركة ، فقال : << محتاجين ا

لون؟ قالواأنتمَمن  ُل من ألقى حبَّة ! فقال كذبتم: نحن المتوّكِ   .>> في األرض ثّم توكَّل على هللا، المتوّكِ

ً بي عليه الصالة والسالم رأوا شابأصحاب الن   ر ا : لو كان هذا الشباب ، فقال بعضهماً ينطلق من بيته ُمبّكِ

  :الصالة والسالم في سبيل هللا ! فقال عليه
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  خرج من بيته يسعى على أطفال ِجياع فهو في سبيل هللا  لو أّن هذا الشابّ 

  ورد في األثر 

  ـ كسب الرزق جزٌء من طاعة هللا :3

، كْسُب له اً كاال في طلب الحالل بات مغفور ، من باتَ من طاعة هللا عز وجل َكْسُب الّرزق جزءٌ 

زق من طريق مشرو َوَما ِمْن (:الِعبادة، واآلية الكريمة العبادة هو أحُد أنواع ال يطغى على ، وبَِشكلٍ عالّرِ

َها َوُمْستَْوَدَعَها ُكلٌّ فِي ِكتَاٍب ُمِبينٍ  ِ ِرْزقَُها َويَْعلَُم ُمْستَقَرَّ َّ    )َدابٍَّة فِي اْألَْرِض إِالَّ َعلَى 

  َوَما ِمْن َدابٍَّة فِي اْألَْرِض 

  

  ـ ما هي الدابّة ؟1

ً دابّة دّب على وجه األرضي ُكلُّ مخلوقٍ ، الدابة كلمة واسعة جداً  وأنت تكتب على دفترك  ، أحيانا

ال تكاد تراها قد تَلفُت النَّظر، ألّن هذه النقطة ! نقطة  يزيد قطرها على ُعشر الميليمترترى نقطةً ال

، ، والفيروسات دابّة، وحيوان وحيد الخلية دابةة، والجراثيم دابّة، هذه دابَّ هي مخلوق اً تتحّرك، إذ

َخوِ    ، قال تعالى :دابّة يَّات دابة وديدان األرض دابّة ، والبعوضةوالرَّ

َ َال يَْستَْحيِي أَْن يَْضِرَب َمثًَال َما بَعُوَضةً فََما فَْوقََها  َّ   إِنَّ 

  سورة البقرة 

  :صغيرها وكبيرها ، جليلها وحقيرها، كل ما يدّب فهو دابة

  على الناس ، ألنها هيِّنةٌ اً مير أبدتلتها ال تشعر ِبَوخز الضهذه البعوضة التي إذا ق

ِ َجنَاَح بَعُوَضٍة َما َسقَى َكاِفًرا ِمْنَها َشْربَةَ َماٍء  َّ ْنيَا تَْعِدُل ِعْنَد    لَْو َكانَْت الدُّ

  الترمذي 

! فتنطلق إليه لنائم على الِوسادة ِمن الِوسادةتعرف ا ،فهذه البعوضة التي تحتقرها فيها ِجهاز رادار

ينام أخوان على قد  ،وفيها جهاز تحليل دّم، دم هذا النائم يناسبها، ودم ذاك النائم ال يناسبها ،مباشرةً 

، ، والثاني معافى من لدغه! فيها جهاز رادارالبعوض لِدغلئ من مُ أحدهما قد  ،فيستيقظان فراش واحد

ر اإلتحليل دم، وجهاز تخديروجهاز  وفيها جهاز تْمِييع دم، ، نسان حين تُْدخل خرطومها في جلده، تُخّدِ

في الثانية الواحدة،  ! وأجنحتها ترّف أربعة آالف رفَّةٍ ولها ثالثة قلوبرادار، وتحليل، وتمييع، وتخدير، 

، إذا كان هو هذا التواتر في أجنحتها، ولها في أرجلها مخالبالطنين ، و، بل لها طنينوليس لها صوتٌ 

ً طح خِشنالسَّ    ، لها رزٌق عند هللا.هذه دابّة رزقُها ِمن دم اإلنسان، طح أْملسلها محاجم إذا كان السَّ ، وا
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ً وخمسين طنّ  والحوت الذي يزن مائةً  ً  ، وفيه خمسون طناً ، وطوله أربعون متراً ا ً ، وخمسون طندهنا  ا

ً لحم ، هذا الحوت لده يرضع ثالثمائة كلغ، ووووْجبتُهُ المعتدلة أربعة أطنان ،، وتسعون برميل زيتا

ً وم عشرة أطنان إلى خمسة عشرة طنّ الي رزقه في ،رزقى هللا علأيًضا له    .من السََّمك ا

وهذا الحوت الكبير رزقه على هللا، ، ى بالعَين ِرزقها على هللا تعالىوهذه الدابة الصغيرة التي ال تُر

لى وجه األرض، ة كّل ما يَِدبُّ ع! والدابّ ما من دابَّة ،ن رزقه على هللا، واإلنساوهذا الفيل رزقه على هللا

هللا يرى دبيب النَّْملة ، إنَّ لمكفي عِ  لمك أم لم تدخلها، دخلَْت في عِ اَصغَُرْت أم َكبَُرت، رأيتَها أم لم تر

  ، في الليلة الظلماء .السوداء، على الصَّخرة الصَّماء

، كيف ة الجبل نْبعٌ قَِمم الِجبال شيٌء ال يَُصدَّق، في قِمَّ  ، وفيم الِجبالهناك بعض الُوعول تعيش في قِمَ 

ر ُوجود هذ ان ها النَّْبع في قَِمم بعض الِجبالنُفّسِ ، ذا النّْبع في جبٍل آخر أعلى منه؟ ال بّد أن يكون خزَّ

ة الجبل الصغير، أو إلى قِ الكبير األعلى إلى الجبل الصغير وهناك تَمديدات دقيقة من الجبل ، ألّن هذا مَّ

  ،ِرزقه على هللا في قِمم الِجبال الوعل الذي يعيش

ٌع، لَُصبَّ عليكم العَذاُب َصبَّا شباٌب ُخشٌَّع وبهائُِم ُرتٌَّع، وأطفالٌ  لوال َمْهًال عن ِهللا َمْهًال، فإنه   ُرضَّ

 أخرجه أبو يعلى والطبراني وابن عدي

هَ ( ِ ِرْزقَُها َويَْعلَُم ُمْستَقَرَّ َّ َكِلَمة دابّة جاءت هنا فَ   )ا َوُمْستَْوَدَعَها َوَما ِمْن َدابٍَّة فِي اْألَْرِض إِالَّ َعلَى 

نةً      .على وجه األرض على هللا ِرْزقها ، كّل أنواع الدوابوهذا التَّْنوين تنوين الشُّمول ،منوَّ

  ـ الفائدة من حرف من تنكير دابة وإيراد ( ِمن ) :2

ب هذا : طالَّ قد تقولعلى ِحدة،  ْوعٍ ، اْسِتغراق أفراد كّل نَ ْسِتغراق: ِمن لالقال العلماء أما كلمة ِمْن،

ون إلى حفلة  و هو َمْدُعوٌّ إلى هذه : ما من طالب إال، الطالب ثالثة وأربعون، فإذا قلناالصَّف مْدعوُّ

ة قد ال تُعَلِّق أَهمِ وتأخذ توقيعهم اً واحد اً الحفلة، أي أنَّك تُبَلِّغُهم واحد يَّة على حضور ، وهناك دعوة عامَّ

ً الطالب جميع غراق أفراد ، فَِمْن هذه الْستِ َمْدُعوٌّ ِلهذا االحتِفال و : ما من طالٍب إالأو بعضهم، أما إذا قلتَ  ا

، أْي لو كّل نَْوعٍ على ِحَدة، فإذا قلنا: عالم النَّْمل على هللا ِرزقهُ، أما قولنا: ما من نملة إال على هللا رزقها

، فتنكير كلمة دابَّة هو تنكير كّل نملٍة على هللا رزقها ،مال على وْجه األرض نْملةً نملةً أحَصينا النِّ 

 ،، أما كلمة ما ِمْن إاللى ِحَدة، وأما ِمن فالْستغراق أفراد كّل نوعٍ عول، يعني أنواع الدَّواب قاطبةً الشُّم

ياغة قها ، وقد يكون رزهللا ِرزقها، يعني ِرزقها على هللا ، فلو قلنا الدَّواب علىِصياغة قَصر هذه الّصِ

ً الِعبارة تعني أنَّ هذه اآللة لي، وال يْمنُع أن تكون هذه أيض، هذه إذا قلَت: هذه اآللة ليعلى غير هللا،   ا

ها، أْي قد يكون : الّدواب على هللا رزقهذا قَْصر، فنحن لّما قلنا ،إذا قلَت: ليس لي إال هذه اآللة، ولكن لي

زق إذا قلنا على غيره رزقها! أماقد يكون ، ورزقها على هللا : ما من دابّة إال على هللا رزقها فيعني أن الّرِ
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 ّدواب وأفراد كّل نوعٍ على ِحَدة، والّرزق مقصورٌ ، وأنواع العلى هللا سبحانه وتعالى اً حصر َمقصورٌ 

    .على هللا وحدهُ 

  ـ الفائدة من الحرف ( على ) :3 

، بِِرْزق الِعباد، لو لم يقل على اً ختارْلَزَم نفسهُ مُ حانه وتعالى أ، إنَّ هللا سبأما كلمة على، فتعني اإللزام

تعني إال وعلى هللا رزقها ف ، ولكن ما من دابّةٍ إال هللا يرزقها! يرزقها أو ال يرزقها قال: ما ِمن دابّةٍ لو 

ابٍَّة ِفي َوَما ِمْن دَ (،بِِرْزق الِعبادهللا سبحانه وتعالى أْلَزَم نفسهُ  اإللزام، عليه رزقها على وجه اإللزام

ِ ِرْزقَُها َويَْعلَُم ُمْستَقَ  َّ َها َوُمْستَْوَدَعَها اْألَْرِض إِالَّ َعلَى    .)رَّ

َها َوُمْستَْوَدَعَها   َويَْعلَُم ُمْستَقَرَّ

  

  ـ مستقر ومستودع اإلنسان معلومان عند هللا :1

  ؟ عند هللا تعالى، وأين مستوَدُع ِرْزقه كّل إنسان أين مستقّره؟ َمعلومٌ 

، فكّل إنسان لها مستودعات لإلمداد والتَّموين، ْسكريّة موجودة بالمكان الفالنيأحيانًا تكون فِْرقة عَ 

لي  ،" عبدي:  الحديث القدسي، لذلك في عند هللا ، ومستودع ِرزقه معلومٌ عند هللا معلومٌ مستقّره ومكانه 

الذي يبعث في هو  ! فهذالفك في رزقك"ني في فريضتي لم أُخافإذا خالفت ،عليك فريضة، ولك علّي ِرزق

ي ، لماذا ؟ ألنَّ سنّة هللا في الخلق أنَّه أودع فأّن رزقك على هللا، ولكن يحتاج إلى سعيٍ  نفسك الطمأنينة،

  ، وأنزَل من السماء ماًء وخلق البذور .التربة العناصر المغذيّة للنبات ، وأودع فياألرض األرزاق

  الرزق :ـ النبات معجزة من معجزات 2

 زرعتها أْنبَتَْت لك فاكهةً ، إذا رائعة! تأكل الفاكهة وفي نواتها بذرة إن معجزة النبات وحدها معجزةٌ 

بذور من  ، فَنِصُف غرامخرىزرع البذور فتُْنبت خضراوات أُ وفيها بذور ت جديدة، وتأكل الخضراوات

  يُنتج طناً. ، يعني نصف طن! الغرام من هذه البذورالبندورة ينتج خمسمائة كيلو

، إلى خمسة عشرة ال اثني عشر كيلو؟ فقكم تنتجهذه البذرة سألته ، يزرع الخيار بذوراً  سألت مزارع

سنوات االستقامة  الخيرفي سنوات بذرة الخيار الواحدة من اثنا عشر إلى خمسة عشر كيلو! تبذر القمح 

  أمددسبعة ، ثمانية ! أما اآلن فعشرة في حوران اً مائة مدّ مد القمح ينتج 

  )16َوأَلَّْو اْستَقَاُموا َعلَى الطَِّريقَِة َألَْسقَْينَاُهْم َماًء َغَدقًا(

  سورة الجن 

 ً ً   أحيانا أودَع في التربة المواد المغذية، وأنزَل من  ، فَِفكرة أن هللاأو أكثر شجرة التفاح تنتج طنّا

شيم هذا ، بذرة ُرَشيمكل ، في ةوأعطاها الحيا البذور، وخلَق السماء ماءً  ، الجزء الحي من البذرةهو الرُّ
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شيم ما في البذرة من مواد غجاءته رطوبة ينبت ُسَويق وُجذَيرإذا  ذائيّة إلى أن يخلق ، ويستهلك هذا الرُّ

، فتكون هذه الحبّة قد فرَغت ، َضع حبّة فاصولياء في قطن مبلّل يمتّص الغذاء من األرض اً هللا له جذير

على امتِصاص الغذاء من  اً ، إلى أن يُصبَِح الجذير قادرة نما لها سَوْيق، ونما لها ُجَذيرأنَّ هذه الحبّ  ىتَرَ 

الفاصولياء صاَر ، هذا النشاء الموجود في حبّة حبّة من الفاصولياء أصبَحت فارغة، وترى أّن الالتربة

 ً   غذاء من األرض، والماء من السماء فيَْنبُت! ، ويأتي الوجذيراً  ُسويقا

، لوال هذا التصميم تصميم البذور، هناك بذور، هناك التطعيم، مة رزق كلمة واسعة جّداً كل إذاً 

    يعني أنواع للتكاثر كثيرة في النباتات. 

زق :3    ـ اإلنسان له قدرات على طلب الّرِ

زق أْلَهَم كّل إنسان مصلحة، هذا أعطى اإلنسان قدرات على طلب  عز وجلالشيء اآلخر أنَّ هللا  الّرِ

واإلنسان بِحاجة إلى آالف هذا يعمل في األخشاب، وهذا يحصدها،  ،ها، وهذا يبذرعها، وهذا يحرثهايزر

، َمن الذي بها يكسب رزقهسان يتقن واحدة من هذه الحاجات، إن، جعل هللا سبحانه وتعالى كل الحاجات

 ارتفاع درجة ون على يعيش نجعل الحّر يرتفع قليالً ؟ يرزق ِمن الحّر مئات األلوف بل الماليين الذي

، المدافئ والتدفئة والصوف الحرارةانخفاض درجة يعيشون على  والذين ،أناس كثيرونالحرارة 

ن وإذا خلق هللا حشرةً زراعيّة فالذي والذين يعيشون على طول شعر اإلنسان كثيرون،أللبسة الصوفية، او

ات، ونقل األدوية، واالستيرادلها، والِمضَ  يبحثون عن دواءٍ الذين ، يعيشون بِفَضلها كثيرون والموانئ ، خَّ

وخلق  ،ِلَكسب الّرزق ي اإلنسان إمكاناتٍ ، فربنا عز وجل خلق فكّل هذا بِفضل هذه الحشرة ،والحموالت

ع الّرزق على وُسبلَ  معاِيشَ  في األرض ً عالعباد توزي ووزَّ قوله  من معنى ، وهذا كله فيه حكمةً بالغة ا

َها َوُمْستَْوَدَعَها َوَما ِمْن دَ  ( تعالى : ِ ِرْزقَُها َويَْعلَُم ُمْستَقَرَّ َّ   )ُكلٌّ ِفي ِكتَاٍب ُمبِينٍ  ابٍَّة فِي اْألَْرِض إِالَّ َعلَى 
  ـ كّل إنسان له رزقه المحدَّد فليطمئِن :4

، ِكِلهاتُفاحة ُكتَب عليها اسم آ ، فهذه الشَّجرة كأّن كلّ أّن كّل إنسان له رزقه عند هللا ،كرةٍ آخر ف

مة، ُكِتب عليها اسم آكلها ليمونةٍ كّل  كأنَّ ، ُكتِب عليها اسم آكلها كّل خوخةٍ  كأنَّ  تقال هذا ، وانفواكه مسوَّ

نحرفين ، وقد يأخذه بعض المالطَّعام إليك باختيارك، قد تأخذه شراًء، وقد تأخذه هِديَّةً، وقد تأخذه ِضيافةً 

الً قد يأخذه سرقةً و ً تِصاباغ قد يأخذهو ،تسوُّ أما هو ، باختياركإليك ، فانتقال هذا الطعام ناءةً وقد يأكله د ،ا

! فأيَّة فِكرة ا أحرَزت النَّفس قوتها اطمأنَّتإذ،  يأكله أحد غيري فاطمأنَّت نفسيعلمت أّن رزقي اللك 

 تقطُع وال نينة كهذه الِفكرة؟ حياتك و موتك ورزقك بيد هللا، كلمة الحق ال تقّرب أجالً تبعث على الطمأ

ً رزق   ع هللا وال تباِل، وال تخش في هللا لومة الئم، فَُكن ما

ُف أَْوِليَاَءهُ فََال تََخافُوُهْم َوَخافُوِن ِإْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِيَن(   )175إِنََّما َذِلُكْم الشَّْيَطاُن يَُخّوِ

  سورة آل عمران 
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  .عبده المؤمن إال من حيث ال يحتسبوأبى هللا أن يرزق 

   برب العالمينوالحمد 

    

 


