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، الرزق و شروطه ٢٣-٢٢تفسير اآليتان    

، الرزق و  ٢٣-٢٢تفسير اآليتان ): ٧-٤(الدرس  - ٠٥١سورة الذاريات  -التفسير المطول 
 شروطه

  ١٤-٠٧-١٩٩٥: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
الحمد هللا رب العالمين، وأفضل الصالة والتسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد األمين، اللهم ال  

علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا 
واجعلنا ممن يستمعون القول  وأرنا الحق حقًا وارزقنا أتباعه، وأرنا الباطل باطًال وارزقنا اجتنابه

  .فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين
  . أيها األخوة المؤمنون، مع الدرس الرابع من سورة الذاريات، ومع اآلية الثالثة والعشرين 

  :اهللا عز وجل موجود ِبذاته وال يعتمد في وجوده على ما سواه

  : قال تعالى 
َفَوَرب السَماِء َواْألَْرِض ِإنُه َلَحق ِمْثَل َما َأنُكْم ) ٢٢(ُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَن ﴿ َوِفي السَماِء ِرزْ 

  ﴾)٢٣(َتْنِطُقونَ 
  ]سورة الذاريات [ 

بادئ ذي بدء هناك واجب الوجود، وهناك : سيكون الدرس الحالي حول هاتين اآليتين، أيها األخوة 
فواجب الُوجود هو اهللا سبحانه وتعالى، وممكن الُوجود هو ما  ممكن الُوجود، وهناك مستحيل الوجود،

ِسوى اهللا تعالى، ومستحيل الوجود ال يمكن أن يوجد، كيف ؟ فال يمكن أن يكون الجزء أكبر من 
الكل، وال يمكن أن يكون االبن قد ُوِلد قبل األب، هذه أشياء يستحيل على العقل تصديقها، مستحيٌل 

فهناك واجب الوجود هو اهللا جل جالله، وهناك ممكن الوجود ! ثل اهللا تماما أن يكو ن هناك إلٌه م
وهو ما سوى اهللا ؛ الكون وما فيه من مخلوقات، وهناك مستحيل الوجود، َدعونا من مستحيل الوجود 

  .وْلَنْبق في واجب الوجود وفي ممكن الوجود
مد في وجوده على ما سواه، وال في استمرار اهللا عز وجل موجود ِبذاته، واِحٌد أحد فْرد َصمد، وال يعت 

  : وجوده، قال تعالى
َمُد ) ١(﴿ ُقْل ُهَو اللُه َأَحٌد  ُه الص٤(َوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفوًا َأَحٌد ) ٣(َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد ) ٢(الل (﴾  

  ] سورة اإلخالص[ 

  : أكبر شيئين في حياة اإلنسان ُوجوده وِرزقه
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مفتقر في وجوده إلى َمن يوِجُدُه، وُمفَتِقٌر في اسِتمرار وجوده إلى َمن : وجود، اآلن دققوالكن ممكن ال 
ُيِمدُه، ونحن من بني البشر، وهذه ِصفتنا، مفتقرون في وجودنا إلى اهللا تعالى، وهو الذي أْوَجَدنا، 

  : وهو الذي خلقنا، قال تعالى
  
  

ْنَساِن ِحيٌن ِمنَ  الدْهِر  ﴿َهْل َأَتى َعَلى اإلِْ
  َلْم َيُكْن َشْيئًا َمْذُكورًا﴾
  ]سورة اإلنسان [ 

ومفتقرون في اسِتمرار ُوجودنا إلى من  
ُيِمدنا بالهواء وبالماء، والطعام والشراب، 
وبالزوجة، وباألجهزة ؛ القلب و الرئتين، 

واألنسجة، وبالمعدة، واألمعاء، والكليتين، 
من  واألوردة، والشرايين، فاإلنسان جزءٌ 

ممكن الوجود، وهو الكون، ومن خصائص ممكن الوجود أنه مفتقر في ُوجوده إلى من يوِجُدُه وهو 
  .اهللا جل جالله، ومفتقر في استمرار ُوجوده إلى من ُيِمده

لذلك اهللا جل جالله هو الخالق أي الموِجد، وهو الرب أْي هو الُمِمّد، خلقنا وأمدنا ِبُكّل ما نحتاج  
 عز وجل خالق يعني موجٌد، ورازق يعني ُمِمّد، وأكبر شيئين في حياة اإلنسان ُوجوده وِرزقه لذلك اهللا

لذلك من أسماء اهللا الحسنى أنه ! ألن ُوجوده من دون موِجد عدم، وألن رْزقه من دون رازق موت 
  .هو الرازق

  : لإلنسان ثالث حاجات أساسية هي

  

  :شراب الستمرار وجودهـ حاجة اإلنسان إلى الطعام و ال ١

شيٌء آخر، هذا اإلنسان أودع اهللا فيه حاجًة إلى الطعام والشراب ؛ ِمن أجل اْسِتمرار ُوجوده، فلو لم  
يوِدع فيه هذه الحاجة وَنِسَي أن يأكل لمات، فهذه الحاجة هي التي تْدفعه لألكل والشرب، هل هناك 

مستحيل، ألن الجوع هو الذي يأكل كبد اإلنسان،  قانون في األرض ُيْلِزم الناس بالطعام والشراب ؟
ينطلق إلى الطعام والشراب من أجل أن يسّد هذه الحاجة، فهناك حاجة أساسية إلى الطعام والشراب، 

  . وهذه الحاجة ِمن أجل بقاء الفْرد
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  :ـ حاجة اإلنسان إلى الزواج الستمرار النوع ٢

الطعام والّشراب، وهي الحاجة إلى الزواج، هذه من أجل وهناك حاجة ال تقّل في قيمتها عن حاجة  
  .بقاء النوع

  :ـ حاجة اإلنسان إلى تأكيد الذات ٣

وهناك حاجة ثالثة ال تقّل عن األولى والثانية إال أنها لْيَست ماِدية ؛ حاجة إلى بقاء الذكر، أو إلى  
تأكيد الذات، أو إلى الشعور باألهمية، هذه الحاجات الثالث، اهللا سبحانه وتعالى حينما خلقها في 

معاء، وكِبدًا، و دمًا، وٕاحساسًا بالجوع فال بّد اإلنسان خلق ما ُيلبيها، فما دام أّنه خلق فمًا، ومِعدًة، وأ
أن يوِجَد لهذا الجسم ما يسّد جوعه، ثم إن اهللا سبحانه وتعالى ما دام قد أْوَدع في اإلنسان الحاجة 

  .إلى الزواج فال بّد من أن يخلق اإلنسان َذكرًا وأنثى

  :خصائصتساوي الذكر و األنثى في التشريف و التكليف و اختالفهما في ال

للذَكر خصائُصُه الِجْسمية والَعقلية والنفسية واالجتماعية، ولألنثى خصائُصها الِجْسمية والَعقلية  
  :والنفسية واالجتماعية، قال تعالى

ْوَجْيِن الذَكَر َواْألُْنَثى﴾ ُه َخَلَق الزَوَأن﴿  
  ]سورة النجم [ 

   

  
  

متساِويان تساويًا تامًا عند اهللا في التكليف والتشريف والمسؤولية، ) كل سريعيش(الذكر واألنثى 
  : ومختلفان اختالفًا كبيرًا في الخصائص ألن كال منهما له خصائص تناسب وظيفته قال تعالى

ْيُتَها َمْرَيَم َوإِني ُأِعيُذَها ِبَك وَ  ي َسمَكُر َكاْألُْنَثى َوإِنِجيِم﴾﴿َوَلْيَس الذْيَطاِن الرَتَها ِمَن الشي ُذر  
  ]سورة آل عمران [ 
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  : كل مخلوق على سطح األرض له رزق يصله بأية طريقة

ثّم إّن اهللا سبحانه وتعالى أْوَدَع في اإلنسان الرغبة إلى تأكيد ذاته، وٕالى اإلحساس باألهمية، وهذه  
هي الوقائع الثالث التي أوجدها اهللا في اإلنسان وما أْوَجَدها إال وأوَجَد ما يسّدها أو ُيلبيها، ما أْوَجَدها 

  .إال وأوَجَد ما يسّدها
رزاق ذو القوة المتين، يرزق النملة السوداء على الصخرة الصماء، في لذلك اهللا جل جالله هو ال 

ْرَت في اسم الرزاق ولو  ْرَت في اسم الرزاق لوجْدت العجب الُعجاب، لو تبح الليلة الظلماء، ولو تبح
  .جدت الشيء الذي ال يوصف، فكّل مخلوق يصُلُه رزقه بطريقة أو بأخرى

  :ي المجتمعامتحان اإلنسان من خالل بقائه ف

هناك شيء آخر، وهو أّن اإلنسان طاقاتُه وٕامكاناته تُتيحان له أن ُيْتِقَن : أيها األخوة الكرام 
اْخِتصاصًا واِحدًا، أو اْخِتصاصين، أو ثالثة، لكنه ِبحاجة إلى ماليين الحاجات، إذًا هو َمقهور أن 

احد ؛ تحتاج إلى خبز، إلى ماء، إلى يكون في مجتمع، لو كتبت على ورقة ما تستهلُكه في اليوم الو 
طعام، إلى شراب، إلى بيت، إلى فراش، إلى غرف، إلى تعليم، و إلى طبابة، أي تحتاج إلى أشياء 
ال تعد وال تحصى، وقد يسر اهللا لك عمًال واِحدًا أو اْخِتصاصًا واِحدًا، ما معنى ذلك ؟ أنك مقهور 

  . أن تكون في مجتمع 
جتك إلى الطعام والشراب تنطلق إلى العمل، ومن خالل حاجتك إلى الزوجة اآلن من ِخالل حا 

تنطلق إلى الزواج، ومن خالل حاجتك إلى تأكيد الذات تنطلق إلى أعمال تسعى إلى أن تكون لك 
ِنْبراسًا في المجتمع، ومن أجل حاجتك إلى آالف المواد تعيش في مجتمع، كّل هذا من أجل أن 

لشّر، وبالعطاء أو الِحرمان، وباإلحسان أو اإلساءة، وبالّصدق أو الكذب، ُتْمَتحن بالخير أو ا
وباإلخالص أو الخيانة، وباالستقامة أو االنحراف، بالكبر أو التواضع، وباإلنصاف أو الجحود، ومن 
ِخالل العمل، ومن خالل الزواج، ومن خالل تأكيد الذات، ومن خالل بقائك في المجتمع ُتْمَتَحن أشّد 

  :مِتحان، قال تعالىاال
  ﴿الِذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبُلَوُكْم َأيُكْم َأْحَسُن َعَمًال َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَغُفوُر﴾

  ]سورة الملك [ 

  :وقال تعالى 
  ﴿َأَحِسَب الناُس َأْن ُيْتَرُكوا َأْن َيُقوُلوا َآَمنا َوُهْم َال ُيْفَتُنوَن﴾

  ]ت سورة العنكبو [ 
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  :األعمال الصالحة ثمن الجنة

  :قال تعالى 
  ﴿َوَلَقْد َفَتنا الِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمن اللُه الِذيَن َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمن اْلَكاِذِبيَن﴾

  ]سورة العنكبوت[ 

َجنة عرضها السماوات إذًا أنت في الحياة الدنيا ُمْبَتلى من أجل أن تعمل عمًال صالحًا ُيؤهُلَك لِ  
  :واألرض، فأنت مخلوق للجنة، للجنة وحدها، قال تعالى

ْنَس ِإال ِلَيْعُبُدوِن﴾   ﴿َوَما َخَلْقُت اْلِجن َواإلِْ
  ]سورة الذاريات [ 

  .ليعرفوني فُيطيعوني فيْسعدوا ِبُقربي في الدنيا واآلخرة، وهذا هو الهدف 

  :أنواع الرزق

  

  : ـ نوع ميسور بال ثمن ١

الرزق أيها األخوة أنواع ؛ نوع َمْيسور بال ثمن، الهواء، ولو كان الهواء بالثمن و بالقسائم،  
  .وباالحِتكار لهَلَك الناس

  :ـ نوع يحتاج إلى سعي ٢

نوع يحتاج إلى سعي طفيف كالماء ليس له ثمن، وثمنه ثمن خدماته، وتوفيره من مكان إلى مكان،  
  .يحتاج إلى ثمن، ونوع يحتاج إلى عمل نوع

زق أْوَدعها اهللا تعالى في األرض، وبعضها تستخدمُه مباشرًة، وبعضها   عة من الروهناك أنواع ُمَنو
يحتاج إلى تدّخل من جهد بشري، ومن ِخالل هذا الُجْهد البشري الَمبنّي على الِعلم والعمل ُيْمَتَحُن 

  .اإلنسان فيْرقى أو يْنَحِدر

  :الثوابت و المتغيرات في الكون

أيها األخوة الكرام، شيء آخر في الموضوع، وهذه كّلها موضوعات َتْمهيدّية ؛ هناك في الكون  
ثوابت وُمَتَغيرات، فمن الثوابت مثًال دورة األرض حول نفسها، ومن خالل آالف السنوات بل مئات 

  ا مرة األرض توقفت عن الّدوران ألوف السنوات، بل مئات مئات ألوف السنوات ما رأين
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تدور بسرعة ثابتة، وتتحّرك بمواقيت 
موزونة، بشكل مذهل، حتى إّن أدق 
الساعات في العالم ُتْضبط على حركة 
الكواكب، فحركة األرض حول نفسها، 
وكذا حركتها حول الشمس، ومْيل 
ِمحورها من الثوابت، لكّن نزول األمطار 

مطار َمْبِنية من المتغّيرات، مع إّن األ
على ِعلٍم دقيق إال أن مفتاح التشغيل بيد 
اهللا عز وجل، فلو نظرت إلى آلٍة بالغة 

  .التعقيد ؛ كّل شيء يعمل فيها بانتظام، ولكن لهذه اآللة مفتاح إن لم تدر هذا المفتاح اآللة ال تعمل
هش أن اهللا سبحانه وتعالى جعل فاألرض من الثوابت، أما نزول األمطار َفِمن المتغّيرات، والذي ُيدْ  

الثوابت ِلَيْستقّر الكون على ِنظام ؛ ِنظام األيام واألسابيع والشهور والسنوات، وِنظام الليل والنهار، 
وِنظام الفصول هذه كّلها ثبتها اهللا عز وجل، ومن الثوابت خصائص األشياء، فالحديد صلب ما 

مائعًا ؟ بعد أن أشدت البناء وقع، تغيرت خصائص الحديد، قولكم إذا كان الحديد مرة صلبًا، ومرة 
الحديد حديد، والنحاس نحاس، والفضة فضة، والرصاص رصاص، وبذرة الخيار خيار، والتفاح 

  .تفاح، واألجاص أجاص، فخصائص األشياء ثابتة، هذه من الثوابت، خصائص األشياء

  :ربيةالهدف من التثبيت االستقرار و الهدف من التغيير الت

نزول األمطار من المتغّيرات فلَم ثبت ؟ ولَم غير ؟ الذي ثبته من أجل االستقرار، والذي غيره من  
أجل التربية، فاألب ُيعطيك غرفة في البيت لك وحدكً  دائمًة ِبَشكل ثابت، أما المصروف فقد يدفعه 

كون، والُمتغيرات كي ُيربى اإلنسان، إذا إليك أو ال يدفُعه تأديبًا وٕاثابة لك، فالثوابت كي يستقّر ال
زق متغّير الر.  

  :الفرق بين الرزق و الكسب

زق ما تنتِفُع به فقط، فالطعام الذي   زق والكسب ؟ الر ًال هناك موضوع دقيق وهو ما الفرق بين الرأو
والطعام الذي تستهلكه، أكلته، والقميص الذي ترتديه، والسرير الذي تنام عليه، والبيت الذي تسكنه ؛ 

هذا فقط ووحده هو الّرزق، وأما الكسب فقد يكون لك في الِحساب مئات األلوف، أو بضعة ماليين، 
أو مئات الماليين، أو عشرات مئات الماليين لكنها كسب وليس رزقًا، فالكسب حجمك المالي، أما 

زق فهو مستهلكاتك، الكسب كّله ُتحاسب عليه وال تنتفع ب ه، لكّن الّرزق ُتحاسب عليه، وتنتفع به، الر
أما اْنِتفاُعَك به فعلى ثالثة أقسام ؛ ِقْسٌم تْسَتهلُكُه كالطعام والشراب، وِقسٌم َيبلى كالثياب، وِقسٌم يبقى 
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كالّصدقات يقول ابن آدم مالي مالي مالي، وليس لك من مالك إال ما أكْلَت فأْفَنْيت، أو َلِبْست 
صدْقَت فأْبَقيت، من التي لك الثلث، وما ِسوى هذه الثالثة ليست لك، قال عليه الصالة فأْبَليت، أو ت

  : والسالم
َعْن َماِلِه َال َتُزوُل َقَدَما َعْبٍد َيْوَم اْلِقَياَمِة َحتى ُيْسَأَل َعْن ُعُمرِِه ِفيَما َأْفَناُه َوَعْن ِعْلِمِه ِفيَم َفَعَل وَ (( 

  )) َبُه َوِفيَم َأْنَفَقُه َوَعْن ِجْسِمِه ِفيَم َأْبَالُه ِمْن َأْيَن اْكَتسَ 
  ]رواه الترمذي عن أبي بزرة أألسلمي [ 

  :الرزق أنواع كالطعام و الشراب و الزوجة و العلم

زق أنواع، هناك ِرزق كالطعام والشراب، وهناك   الر أيها األخوة، ُأريد أن أقول لكم حقيقة، وهي أن
  : ثاني كالزوجة رزق، قال تعالىِرزق من النوع ال

  
  

﴿َوِمْنُهْم َمْن َيُقوُل َربَنا َآِتَنا ِفي الدْنَيا 
َحَسَنًة َوِفي اْآلَِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب 

  الناِر﴾
  ]سورة البقرة [ 

لما ُسِئل أحد العلماء الكبار عن حسنة  
هي المرأة الصالحة، فالمرأة : الدنيا قال

ق، والِعلم ِرزق، والدليل قوله الصالحة ِرز 
  :تعالى

  ﴿َوَتْجَعُلوَن ِرْزَقُكْم َأنُكْم ُتَكذُبوَن﴾
  ]سورة الواقعة [ 

  :ِرْزُق العلم ُحِرْمُتم منه 
  ﴿َوَتْجَعُلوَن ِرْزَقُكْم َأنُكْم ُتَكذُبوَن﴾

  ]سورة الواقعة [ 

زق الطعام والشراب، وكما أنه ِبحاجة إلى   اإلنسان ِبحاجة إلى الطعام والشراب َفِمن الر فكما أن
الزوجة فمن الرزق الزوجة، وكما أنه ِبحاجة إلى ُعُلّو الذْكر فالِعلم والحكمة من الّرزق، وما استرذل 

  .اهللا عبدًا إال أحضر عليه الِعلم واألدب
  
  

  :الرزق أداة ابتالء
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أيها األخوة الكرام، الّرزق هو الذي تنتفُع به، والكسب هو الذي ال تنتفُع به، وكالهما ُتحاسب عنه،  
اآلن الّرزق أداة ابِتالء، وأداة ثواب، وأداة ِعقاب، أما أنه أداة ابتالء فاإلنسان ُيْمتحن بما ُأْعِطَي، 

وأّن الفقير ُمْمتحٌن بالفْقر، فإذا نَجَح الغنّي في أْي أن الغنّي ُمْمتحٌن بالغنى، ! وُيْمَتحن بما ُحِرم 
اْمِتحانه َكِسب الدنيا واآلخرة، وٕاذا نجح الفقير في اْمِتحانه كسب الدنيا واآلخرة، اإلنسان ممتحن فيما 
أعطي، وممتحن فيما حرم، وربما كان اْمِتحان العطاء أشّد على اإلنسان، فالفقير مثًال ِخياراته قليلة، 

محدودة، يمتحن بالصبر فقط، لكّن الغني عنده ألف خيار وخيار ِلَيعصي اهللا تعالى، فإذا  وخياراته
إن أخاف اهللا رّب العالمين، كان َصْبر الغني في االبِتالء أشّد من صبر الفقير، والضعيف : قال

ا يكّف يدهُ خياراته محدودة، ولكّن القوي بإمكانه أن يْفعل ويْفعل، وأن يؤذي ويْسحق، ومع ذلك حينم
عن ظلم الناس خوًفا من اهللا فقد دفَع الثمن باهًظا، لذا اإلنسان ُيمتحن فيما ُأعطي، ويمتحن فيما 

هذه مادة : ُأِخذ منه، ومن عادتي أنني أقول إلخوتي الكرام دائمًا إن رأْيُتُه في َبحبوحة أقول له
؟ وهل تدَفُع جزءًا من هذا المال للفقراء اْمِتحانك مع اهللا تعالى، هل تؤدي ُشْكر هذه النعمة 

  .والمساكين ؟ وحينما أرى إنساًنا آخر ُمْبَتَلى أقول له الكلمة نفسها ؛ هذه مادة اْمِتحانك مع اهللا تعالى

  :الِعبرة في خواتم األعمال

زق اْبِتالء، وٕان ِمن عبادي َمن ال يْصُلُح له إال الفقر فإ  ذا أْغنْيُتُه أْفَسدُت عليه أيها األخوة الكرام، الر
دينه، وٕان من عبادي من ال يْصُلُح له إال الِغنى فإذا أْفقرُتُه أفسدُت عليه دينه، فأنت ممتحن بالفقر و 
ممتحن بالغنى، ولكن لو أّن إنسانين عاَشا ثمانين عامًا ؛ أحدهما فقير، والثاني غنّي، لو أن الفقير 

 ه بعد الموت يْسعد  نَجَح في امتحان الفقر، ولو أنالغنّي رسب في امتحان الغنى، ما النتيجة ؟ أن
الفقير في جنة رّبه إلى أبد اآلبدين، ويْشقى الغنّي الذي رَسب في امِتحان الغنى يشقى في جهنم إلى 

  : أبد اآلبدين، إًذا الِعبرة في خواتم األعمال والعبرة كما قال تعالى
  َزُنوا َوَأْنُتُم اْألَْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن﴾﴿َوَال َتِهُنوا َوَال َتحْ 

  ]سورة آل عمران [ 

  :امتحان الفقر أْهون من امتحان الغنى

الدنيا إن أَتْت أو لم تأت لم تكن ِمقياسًا إلرضاء اهللا عنك، فاهللا عز وجل أعطى المال لمن ال يحّبه  
د الرحمن بن عوف رضي اهللا عنه، ولبعض أغنياء ؛ قارون، وأعطاه ِلمن يحّبه ؛ سّيدنا سليمان وعب

الصحابة كسّيدنا عثمان رضي اهللا عنه، فالمال ُيعطى وليس هو دليل الّرضا، وُيْمنع، وال يعني أن 
  :َأُتِحب أن تكون نبيًا ملكًا أم نبيًا عبدًا ؟ فقال: منعُه دليل الفْقر، النبي عليه الصالة والسالم سِئل

  )) دًا، أجوُع يومًا فأْذُكرُه، وأْشَبُع يومًا فأْشُكُرُه نبيًا عبْ (( 
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ولعّل النبي عليه الصالة والسالم ِلِحكمة بالغة أراد األقرب إلى العبودّية، وأراد األسلوب من امتحان  
الغنى، فامتحان الفقر أْهون من امتحان الغنى، ويكفي أن تقول حسبي اهللا ونعم الوكيل، وال حول وال 

  . باهللا، أما الغني هناك ألف ُمنزلٍق ومنزلق أمامه، فإذا نجا من هذا قد ال ينجو من الثانيقّوة إال

  :الرزق أداة ثواب و عقاب

أيها األخوة، والّرزق أيضًا فضًال على أّنه أداة ابِتالء هو أداة ثواب وِعقاب والدليل ؛ أما الِعقاب ورد  
  :في الحديث الشريف

لّرزق بالّذنب ُيصيبه، فمن نمى ماله بالربا يمحقها اهللا، وأكل ماًال حراًما قد ُيحرم المرء بعض ا(( 
  )) أهلك اهللا ماله، وأهلكه معه

زق أحياًنا أداة ِعقاب، وأحياًنا أداة ثواب، قال تعالى  فالر :  
  ﴿َوَأ َلِو اْسَتَقاُموا َعَلى الطِريَقِة َألَْسَقْيَناُهْم َماًء َغَدقًا﴾

  ]سورة الجن [ 

  :قال تعالى 
ْنِجيَل َوَما أُْنِزَل ِإَلْيِهْم ِمْن َربِهْم َألََكُلوا ِمْن َفْوِقِهْم وَ    ِمْن َتْحِت َأْرُجِلِهْم﴾﴿َوَلْو َأنُهْم َأَقاُموا التْوَراَة َواإلِْ

  ] ٦٦اآلية : سورة المائدة[ 

  .ِعقابإذًاً الّرزق من المتغّيرات، وأداة اْبِتالء، وأداة ثواب، وأداة  

  :َضمان اهللا عز وجل الّرزق المفيد لإلنسان

  : أما أنه مضمون، فقوله تعالى 
  ﴿َفَوَرب السَماِء َواْألَْرِض ِإنُه َلَحق ِمْثَل َما َأنُكْم َتْنِطُقوَن﴾

  ]سورة الذاريات [ 

   
ما دام هذا الفم ُخِلَق ِلَيأكل فال بّد له ِمن 
طعاٍم وشراب، فالّرزق مضمون وقد 
يكون في حدوده الدنيا، فال أحد يعلم أن 
هذا الطعام الَخِشن الذي يأكله 
المحرومون ربما كان في من المواد 
الِغذائّية ما يفوق الطعام الثمين، فأمراض 

ناعّية الغنية ث مانية القلب في البالد الص
أمثال، وبالمناسبة قد ُأْجِرَيت ِدراسة على 
طعام الشعوب في كّل أنحاء العالم، 
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أفضل طعام في العالم، والسبب أنهم ) وهي ُشعوب فقيرة(فكان طعام ُشعوب حوض المتوسط 
ُيكثرون من المواد السيللوزية، وهذه المواد َتصون الغشاء المخاطي في الجهاز الهضمي، وتمتّص 

  .كولسترول الزائد، وُتْسرع في انتقال الطعام وٕاخراجهال
ً◌إذا الطعام الخشن غير العصير، غير المعالج، طعام مفيد جدًا، واكتشفوا أيضًا أّن هذه الشعوب  

ُتْكثر من البروتينات النباتّية كالحمص والفول، وهذا أسلم للجسم من اللحم الذي قد يؤذي كثرته، ثّم 
ت الزيتون، وهو من أفضل الدهون التي ُتعين على مرونة الشرايين واإلنسان ُعمرهُ إنهم يستعملون زي
  .من عمر شرايينه

دراسة دقيقة أجريت في مقارنة فيما بين الطعوم التي يأكلها الشعوب، وجد أن الطعام الذي في  
ق، لذلك البالد التي هي في الحوض المتوسط، وهي في األعم بالد فقيرة، أفضل طعام على اإلطال

  .َضِمن اهللا عز وجل الّرزق المفيد

  :زيادة الرزق يكون بـ

  

  :ـ اإليمان و التقوى ١

أما الترف فأن تأكل عشاًء ِبَخمسين ألًفا، هذه ليست مضمونة للكل، للمترفين مضمونة، أما أن تأكل  
ن هذا الّرزق ما يقيم أودك، هذا للجميع، الرزق مضمون، والرزق موزون، فهناك ِحكمة بالغة ِمن كو 

نعم، يزيد وينقص، : هذا الّرزق هل يزيد أو ينقص ؟ الجواب: واِفرًا أو قليًال، ولكن السؤال الدقيق
  :واألدّلة كثيرة، وأّول دليل قوله تعالى

َوَلِكْن َكذُبوا َفَأَخْذَناُهْم  ﴿َوَلْو َأن َأْهَل اْلُقَرى َآَمُنوا َواتَقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمَن السَماِء َواْألَْرضِ 
  ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبوَن﴾

  ]سورة األعراف [ 

  .فالّرزق يزيد باإليمان والتقوى 

  :ـ االستقامة ٢

  : يزيد أيضًا باالستقامة، قال تعالى 
  ﴿َوَأ َلِو اْسَتَقاُموا َعَلى الطِريَقِة َألَْسَقْيَناُهْم َماًء َغَدقًا﴾

  ]سورة الجن [ 
  
  



11 

، الرزق و شروطه ٢٣-٢٢تفسير اآليتان    

  :ـ التزام أحكام الشرع ٣

  :يزيد باْلِتزام أحكام الشرع، قال تعالى 
ْنِجيَل َوَما أُْنِزَل ِإَلْيِهْم ِمْن َربِهْم َألََكُلوا ِمْن َفْوِقِهْم وَ  ِمْن َتْحِت َأْرُجِلِهْم ﴿َوَلْو َأنُهْم َأَقاُموا التْوَراَة َواإلِْ

  ْنُهْم َساَء َما َيْعَمُلوَن﴾ِمْنُهْم ُأمٌة ُمْقَتِصَدٌة َوَكِثيٌر مِ 
  ]سورة المائدة [ 

  :فالّرزق إًذا يزيد بالطاعة واإليمان والتقوى، واالستقامة وهذه األدلة، ثالث آيات قرآنية 

  :ـ االستغفار ٤

  : والرزق يزيد باالستغفار، قال تعالى 
َوُيْمِدْدُكْم ِبَأْمَواٍل ) ١١(ِسِل السَماَء َعَلْيُكْم ِمْدَرارًا ُيرْ ) ١٠(﴿ َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َربُكْم ِإنُه َكاَن َغفارًا 

  ﴾) ١٢(َوَبِنيَن َوَيْجَعْل َلُكْم َجناٍت َوَيْجَعْل َلُكْم َأْنَهارًا 
  ]سورة نوح [ 

  .يزيد باالستقامة واأليمان والطاعة، ويزيد أيضا باالستغفار 

  :ـ إقامة الصالة ٥

  : ويزيد الّرزق بإقامة الصالة، قال تعالى 
َالِة َواْصَطِبْر َعَلْيَها َال َنْسَأُلَك ِرْزقًا َنْحُن َنْرُزُقَك َواْلَعاِقَبُة ِللتْقَوى﴾ َوْأُمْر َأْهَلَك ِبالص﴿  

  ]سورة طه [ 

لوات ؛ هذا بيٌت في األعّم األغلب ؛ اهللا سبحانه و تعالى يرزق  ه فالّرزق ليس بيٌت تُقام فيه الص
بالّذكاء ولكن بالتوفيق، والّرزق ليس بالحركة الطائشة الدؤوبة، ولكن ِبَتوفيق اهللا تعالى، إذا االلتزام 

  .يزيد في الرزق، واالستغفار يزيد في الرزق

  :ـ الصدقة ٦

  : وفي الحديث الشريف الصدقة تزيد في الّرزق قال تعالى 
َبا َوُيْربِ  ُه الراٍر َأِثيٍم﴾﴿َيْمَحُق اللَكف ُكل ُه َال ُيِحبَدَقاِت َوالل ي الص  

  ]سورة البقرة [ 

استمطروا الرزق : المال الذي تنفق منه الصدقات يربو و يزيد وقد قال عليه الصالة والسالم 
بة اإلنفاق أْي إذا أرْدتم رْزًقا وفيًرا فتصدقوا، وِلِحكمة أرادها اهللا عز وجل على اآللة الحاس! بالصدقة 

ينقص المال، ولكن القرآن الكريم على كالم خالق الكون اإلنفاق يزيد المال، فاإلنفاق بالحسابات 
  .المادية ينقصه، لكنه بالِحسابات الربانية ُينميه يكثرُه، لذلك ما نقص مال من صدقة
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  :ـ اإلتقان ٧

ء من الدين و هو أحد أسباب الّرزق، ألن شيء آخر، وهو أّن الّرزق يزيد باإلتقان، فإتقان العمل جز  
اهللا يحّب من العبد إذا عِمَل عمًال أن ُيْتِقَنُه، وأنتم أمام هذه الحقيقة وجهًا ِلَوجه، فكّل أصحاب 
المصالح المتِقنون ال يتعطلون، مهما عّم الكساد، ومهما فشت البطالة، ولكّن المهِملين إذا صار 

  .تقن ال يتعطل، فاإلتقان أحد أسباب نماء الّرزقالكساد تعطلوا، أما الم

  :ـ األمانة ٨

  : واألمانة كما قال عليه الصالة والسالم 
  )) األمانة ِغًنى ((

فحينما تكون أمينًا تمتِلُك أكبر ثْروة في األرض، أال وهي ِثقة الناس، الناس ُيعطونك أموالهم حينما  
جاالت العامة ؛ في األعمال التجارّية والصناعّية والزراعية، يأمنوك، فاألمانة ِغَنى، وهذا في كّل الم

فالعامل المخلص األمين له مستقبل مزهر، ينتهي به األمر إلى أن يكون صاحب العمل، والذي 
يخون ويأخذ ما ليس له ُيلقى في مزبلة التاريخ، يلقى في المزبلة وُيْطرد، األمانة غنى بالمعنى 

ا تهافت عليك الناس، وتنافسوا على أن يضموك إليهم، األمين، وأصحاب المادي، فإذا كنت أمينً 
األعمال يغفرون كّل خطيئة إال الِخيانات فقد ترتكب أكبر األغالط في العمل،يمكن، أما أن تأخذ ما 

  : ليس لك، هذه ال تغفر لذلك ورد في الحديث
 )) َها ِإالاْلِخَياَنَة َواْلَكِذَب ُيْطَبُع اْلُمْؤِمُن َعَلى اْلِخَالِل ُكل  ((  

  ]رواه أحمد عن أبي أمامة[ 

  : المؤمن ال يكذب وال يخون 
  )) ُيْطَبُع اْلُمْؤِمُن َعَلى اْلِخَالِل ُكلَها ِإال اْلِخَياَنَة َواْلَكِذَب (( 

  ]رواه أحمد عن أبي أمامة[ 

  :ـ صلة الرحم ٩

، وٕاتقان العمل، واألمانة والصالة ؛ هذه كّلها تزيد في أيها األخوة، االستقامة، والصدقة، واالستغفار 
ثّم إن صلة الرِحم أيضًا تزيد في الّرزق فمن أراد أن ُينسأ له في أجله، و أن يزداد له في ! الرزق 

رزقه فْلَيِصل رحمه، يوجد شخص إشرافه كان على كل األسرة، على أخواته، على أصهاره، على 
، يواسيهم، يمدهم بالمساعدة، فهذا فالذي يصل رحمه، بالزيارة، والتوجيه، أوالد عمه، على من حوله

وٕانفاق المال، هذا يزيد ّرزقه، بشكل أو بآخر، أنت عندما تنفق من مالك، ويجعل اهللا رزق غيرك 
عندك، فإذا أردت أن تنفق يأتيك رزق اآلخرين إليك ألجل أن تنفق، فالذي ينفق يزداد رزقه، أْنِفق 
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ال تخشى من ذي العرش إقالًال، وعبدي َأْنِفق ُأْنِفق عليك، ويوجد ثمانية آياٍت حْصرًا وعد اهللا بالًال و 
  :الُمْنفَق بالُخلف والتعويض، قال تعالى

  ﴿َوَما َأْنَفْقُتْم ِمْن َشْيٍء َفُهَو ُيْخِلُفُه َوُهَو َخْيُر الراِزِقيَن﴾
  ]سورة سبأ [ 

  .وهذه حقيقة ثابتة في القرآن الكريم 

  :قلة الرزق مع توافر شروط زيادة الرزق ُتعزى إلى حكمة اهللا عز وجل

زق أحد أكبر الموضوعات التي تشغل اإلنسان بعد ُوجوده، فإذا كان موجودًا   أيها األخوة الكرام، الر
حق ال تقطع رزقًا وال تقّرب أجًال، كلمة فالموضوع األول الذي يْشغلُه هو الّرزق، وقد ورد أن كلمة ال

  .الحق ال تقطع رزًقا وال تقّرب أجًال، واهللا سبحانه وتعالى هو الرزاق
   

ولكن هناك سؤال ؛ فقد يقول أحدكم ؛ 
فالٌن مستقيم، واالستقامة أحد أسباب 
ِزيادة الّرزق، وفالن متصّدق، ومستغفر، 
ومتقن، ويصل رحمه، وذو أمانة، 

ر أهله بالصالة، ومع كّل ويصلي، ويأم
فما تفسير ! هذه الشروط نجد ِرزقه قليًال 

التفسير أنه إذا توافَرت كّل هذه  ذلك ؟ 
الشروط، ولم يكن الّرزق وفيرًا، فهذه 
ة ُتعزى إلى ِحكمة  الحالة النادرة الخاص

َسدُت عليه دينه، وألّن اهللا تعالى اهللا تعالى، وٕان ِمن عبادي من ال ُيصِلُحه إال الفقر، فإذا أْغَنْيُتُه أفْ 
َعِلم ما كان، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون استسلم، وٕان اهللا لَيْحمي 
صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام، وٕان اهللا ليحمي عبده المؤمن من الدنيا، كما 

هلكة، وليس في اإلمكان أبدع مما كان، وليس في إمكاني يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع ال
  .أْبدُع مما أعطاني

أيها األخوة الكرام، إن ِمن عبادي من ال ُيصِلُحه إال الفقر، فإذا أْغَنْيُتُه أْفَسدُت عليه دينه، إن ِمن  
فها ؟ يوم القيامة، يوم عبادي من ال ُيصِلُحه إال الغنى، فإذا أفقرته أْفَسدُت عليه دينه، وهذه متى تعر 

الحمد هللا رب : يكشف عن ساق، حينها يكشف لك عن حكمة أفعال اهللا معك، ال تمِلك إال أن تقول
  :العالمين، قال تعالى

  َعاَلِميَن﴾لْ ﴿َدْعَواُهْم ِفيَها ُسْبَحاَنَك اللُهم َوَتِحيُتُهْم ِفيَها َسَالٌم َوَآِخُر َدْعَواُهْم َأِن اْلَحْمُد ِللِه َرب ا
  ]سورة يونس [ 
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  :الرزق الوفير ال ينفع اإلنسان إن ُحجب عن رحمة اهللا

بقي في هذا الموضوع موضوع دقيق، وهو أن الّرزق المادي قد يتوافر وُتْحجب عنك رحمة اهللا، فإذا  
هذا المال الوفير هو أكبر عدّو لك، هو سبب طالق زوجتك، وسبب انحراف أوالدك، وسبب 

لك، وسبب اْنِشغالك إلى قمة رأسك بالمال، وربما كان هذا المال الوفير سبب الشقاء في  عداوتهم
الدنيا، لذلك ُاْطلب من اهللا رحمته أوًال، فإذا جاءك المال وُحِجَبت عنك رحمة اهللا كان المال وباًال 

نَتَهْت حياُتُه طمعًا ِبَماله، عليك، وكان المال أكبر عدّو لك، ورّبما ُقِتل اإلنسان من أجل ماله، ورّبما ا
وربما قتله أقرب الناس إليه، لذلك إذا جاءك المال الوفير، وُحِجَبت عنك رحمة اهللا كالرزق أكبر 
أعدائك، وأما إذا أْعطيت رحمة اهللا عز وجل وكان مالًك قليًال كان هذا المال القليل فيه بركة، ففي 

ه زائد، ناقص، فيه جذر، وفيه ذاكرة، وأزرار أخرى ولكن اآللة الحاسبة هناك تسعة أرقام وصفر، في
ال يوجد زّر البركة إطالقًا، لكن البركة حقيقّية مع المؤمن، فقد يعطيك اهللا رزًقا قليًال وُيبارك لك فيه، 
تأكل وتْشرب وتستمتع، وُتعطي من حولك، شيء عجيب، وقد ُيؤتيك الّرزق الكثير َفتُْنفُقه على 

تك، وتنفق ُه في أصعب الظروف وألتفه األسباب تدفع مئة ألف، ومئتي ألف، وأربعة الماليين صح
لغلطة صغيرة تستوجب عشرين عامًا من الّسجن، تدفعها لتنجو من السجن، المؤمن المستقيم اهللا جّل 
 جالله ُيبارك له في رزقه القليل، لذا إن كان رزقك كفاًفا، يكفيك من دون زيادة، فقد أصابْتك دعوة

  :النبي عليه الصالة والسالم، ال تخف من هذه الدعوة، واْفَرح لها
  )) َقْد َأْفَلَح َمْن َأْسَلَم َوُرِزَق َكَفاًفا َوَقنَعُه اللُه ِبَما آَتاُه (( 

  ]رواه مسلم عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص [ 

  :المال الوفير للمؤمن الحقيقي أحد مفاتيح الجنة

الّرزق الوفير، وكنت مؤمنًا، فاْسُجد هللا تعالى، لماذا ؟ ألن اهللا سبحانه وتعالى وٕاذا أعطاك اهللا  
ُيَمكنك بهذا المال الوفير أن تصل إلى أعلى الدرجات في الجنة، ِبإنفاق المال، دع األمر له، استسلم 

هذه دعوة له، إن جعلك ذا دخل محدود، وقد عافاك في إيمانك، وفي صحتك، وفي أهلك، وأوالدك، ف
النبي لك، اللهم من أحبني، فاجعل رزقه كفافًا، وٕاذا أعطاك المال الوفير على إيمان كبير، كان هذا 

  :المال الوفير، أحد مفاتيح الجنة، والنبي عليه الصالة والسالم يقول وهو ال ينطق عن الهوى
ْنِفُق منُه آَناَء الّلْيِل وآَناَء الّنَهاِر، َوَرُجٌل آَتاُه اهللا َرجٌل آتَاُه اهللا َماًال َفُهَو يُ : ال َحَسَد ِإّال في اْثَنَتْينِ ((

  )) الُقْرآَن َفُهَو َيُقوُم ِبِه آَناَء الّلْيِل َوآَناَء الّنَهارِ 
  ]البخاري عن أبي هريرة[ 

  .في مستوى واحد 
كفيه، أخذ من حْتفه وهو لذلك ُخْذ من الدنيا ما شْئت وُخذ ِبَقَدِرها همًا، ومن أخذ من الدنيا فوق ما ي 

  .ال يشعر
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  :الحكمة أعظم أنواع الرزق

أيها األخوة، ليس كّل رزق يكون حتمًا ماديًا، فأحياًنا تعد الِحكمة أعظم أنواع الرزق، والدليل قوله  
  : تعالى

  ْلَباِب﴾﴿ُيْؤِتي اْلِحْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيرًا َكِثيرًا َوَما َيذكُر ِإال ُأوُلو اْألَ 
  ]سورة البقرة [ 

ومن يؤتى الحكمة، فإذا آتاك اهللا تعالى الحكمة فعرفت اهللا سبحانه فقد أوتيَت خيرًا ال يعلمه إال اهللا،  
ا أعطى اهللا األنبياء الذين أحبوه ؟ هل في الكون كّله مخلوقات أحّب إلى اهللا تعالى من أنبياِئه ماذ

  : ورُسله ؟ هل جعلهم أغنياء جميعًا ؟ كان عليه الصالة والسالم إذا دَخل بيته يقول
: ْنَدَنا َشْيٌء، َقاَل َفِإني َصاِئٌم، َقاَلتْ َيا َعاِئَشُة َهْل ِعْنَدُكْم َشْيٌء ؟ َقاَلْت َفُقْلُت َيا َرُسوَل اللِه َما عِ (( 

َفَلما َرَجَع َرُسوُل : َفَخَرَج َرُسوُل اللِه َصلى اللهم َعَلْيِه َوَسلَم َفُأْهِدَيْت َلَنا َهِديٌة َأْو َجاَءَنا َزْوٌر، َقاَلتْ 
لِه ُأْهِدَيْت َلَنا َهِديٌة َأْو َجاَءَنا َزْوٌر َوَقْد َخَبْأُت َلَك َشْيًئا، اللِه َصلى اللهم َعَلْيِه َوَسلَم ُقْلُت َيا َرُسوَل ال

َهاِتيِه َفِجْئُت ِبِه َفَأَكَل، ثُم َقاَل َقْد ُكْنُت َأْصَبْحُت َصاِئًما، َقاَل َطْلَحُة : َحْيٌس، َقالَ : َما ُهَو ؟ ُقْلتُ : َقالَ 
َدَقَة ِمْن َماِلِه َفِإْن َشاَء َأْمَضاَها َوإِْن َفَحدْثُت ُمَجاِهًدا ِبَهَذا اْلَحدِ  ُجِل ُيْخِرُج الصيِث َفَقاَل َذاَك ِبَمْنِزَلِة الر

  )) َشاَء َأْمَسَكَها 
  ]رواه مسلم عن عائشة [ 

  :الرزق القليل أحيانًا يكون دافعًا إلى اهللا عز وجل

ي السيدة عائشة رضي اهللا عنها بعض سّيد الخلق، وحبيب الحق، وكان إذا أراد أن يصّلي الليل ت  نح
جسمها ليصّلي، ألّن الغرفة ال تتسع لصالته ونومه، أربعمئة متر، ثالث جبهات مفتوحة، كاشف 
الشام كله، فالنبي عليه الصالة والسالم ما كان هكذا بيته، بيته متواضع، ورزقه محدود، وامتحنه اهللا 

صر فتواضع، لما دخل مكة فاتحًا، كادت ذؤابة عمامته بالفقر فصبر وبالغنى فَشكر، وامتحنه بالنّ 
تالمس عنق بعيره، ولما امتحنه بالقهر في الطائف، قال إن لم يكن بك علي غضب فال أبالي، ولك 

  .العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي
العالمين، أنا ال ِاْسع أيها األخ الكريم َسْعيًا حثيثًا، وحيثما انتهى بك السعي، فقل الحمد هللا رب  

هكذا أراد اهللا لي، هذا تواُكل، وال يتفق مع اإليمان إطالقًا ولكن إذا : أرضى ألحدكم أن يقعد، و يقول
الحمد هللا رب العالمين هذا الذي أراد اهللا : َسَعيت سعيًا حثيثًا، وانتهى بك السعي إلى هذا الّرزق فُقل

َك فأعطاك، وقد يكون الّرزق القليل أحيانًا داِفعًا إلى اهللا عز لي، وربما أعطاك َفَمَنَعك، وربما منعَ 
  .وجل
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  :أحد أكبر أسباب السعادة أن يرضى اإلنسان بما قسمه اهللا له

أيها األخوة الكرام، حقيقة أقولها لكم ؛ الدنيا العريضة، واألموال الطائلة، والبيوت الفاخرة، والمركبات  
  الفارهة، والرزق الوفير، والّتمتع ِبمباهج الدنيا 

  
في البالد الغنية، جعلت بينهم وبين اهللا 
تعالى ِحجابًا، والفقر أحيانًا، والحاجة 

ٌع لنا إلى باب أحيانًا، والشّدة أحيانًا دافِ 
اهللا تعالى، فربما أعطاك َفَمَنَعك، 
بالتعبير العامي خذها وانمحي، وربما 
منَعَك فأعطاك، أعطاك العلم الغزير، 
وأعطاك الِحكمة، وأعطاك معرفته، و 
أعطاك ُسبل الجنة وأعطاك سعادة الدنيا 

يا رب لك الحمد، ال : واآلخرة، لذا ُقل
ل، فأحد أكبر أسباب السعادة أن ترضى ِبما قَسَمُه اهللا لك، اهللا قسم تعترض على رزق اهللا عز وج

لك هذا الدخل، قسم لك هذه الزوجة التي فيها ألف علة، اهللا قسم لك إياها، ارَض بها، دارها تعش 
بها، قسم لك هذا البيت، أخي صغير، ماشي الحال، مأوى، معك مفتاح بيت، كان عليه الصالة 

  .الحمد هللا الذي آواني، وكم ممن ال مأوى له، معك مفتاح بيت: دخل بيته والسالم يقول إذا

  :الغنى الحقيقي أن يكون اإلنسان معافى في جسده

والِغنى الحقيقي أن تكون ُمعافًى في جسدك، كلية واقفة، ثمانمئة ألف، دسام خمسمئة ألف، فأنت  
التي في الجسم لوجدتها ال ُتحسب  إن أرْدت أن تْحسب ثمن أجهزتك السليمة، مئة مليون حقها،

بالمال، فَشل كَلِوي باألسبوعين غسيل كلوي، تقف بالدور ثمان ساعات، الجلسة ست ساعات، بقول 
لك تبخش بدني، لم يعد هناك محل، يبقى بالمئة عشرون من حمض البول، يجعلك إنسانًا عصبيًا، 

به سليم، والدسامات سليمة، والشريان ال تحتمل أحدًا، شيء غير معقول، الذي كليته سليمة، وقل
  :التاجي مفتوح، يستطيع المشي، ينام، يقف، يقدر أن يفرغ مثانته من دون مشكلة، هذا غنى كبير

  ))  َمْن َأْصَبَح ِمْنُكْم ُمَعاًفى ِفي َجَسِدِه آِمًنا ِفي ِسْرِبِه ِعْنَدُه ُقوُت َيْوِمِه َفَكَأنَما ِحيَزْت َلُه الدْنَيا(( 
 ] ِه ْبِن ِمْحَصٍن اْألَْنَصاِريرواه ابن ماجه َعْن َسَلَمَة ْبِن ُعَبْيِد الل[  

  : هذا كالم النبي، كالم رسول اهللا، الذي ال ينطق عن الهوى 
  )) ُه الدْنَيا َمْن َأْصَبَح ِمْنُكْم ُمَعاًفى ِفي َجَسِدِه آِمًنا ِفي ِسْرِبِه ِعْنَدُه ُقوُت َيْوِمِه َفَكَأنَما ِحيَزْت لَ (( 

  :وكان عليه الصالة والسالم إذا استيقظ من نومه يقول 
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، الرزق و شروطه ٢٣-٢٢تفسير اآليتان    

  )) الحمد هللا الذي رّد إلّي روحي (( 
  : أْي أن اهللا سمح لي أن تعيَش يومًا جديدًا، ويقول 

  )) الحمد هللا الذي عافاني في بدني ((
الطرق سالكة كلها، يقف، بصر سليم، سمع سليم، حركة سليمة، قضى حاجة، ما فيه مشكلة،  

  :انتهى ثم يقول
  )) والحمد هللا الذي أذن لي بذكره (( 

  :موضوع الرزق من أكبر الموضوعات بعد وجود اإلنسان

إخواننا الكرام، موضوع الّرزق من أكبر الموضوعات بعد وجود اإلنسان، لذلك أن تعرف أسبابه، أن  
، وكيف تنفقه، هذا جزء من اإليمان، وآية تعرف وحكمته، وأن تعرف أسباب زيادته و أسباب نقصانه

  : اليوم، قوله تعالى
َفَوَرب السَماِء َواْألَْرِض ِإنُه َلَحق ِمْثَل َما َأنُكْم ) ٢٢(﴿ َوِفي السَماِء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَن 

  ﴾)٢٣(َتْنِطُقونَ 
  ]سورة الذاريات [ 

  والحمد هللا رب العالمين 


