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بسم اهلل الرمحن الرحيم

تقديم
احلؿد هلل وافصالة وافسالم ظذ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ ،أ َمو بعدُ ..
ٌ
افارزاق» فػضاقؾي افشاقخ د /حمؿاد
ؾفذا
تػريغ فؾدرس افثوين مـ رشح اشؿ اهلل تعاوػ « َ
ِ
اداودة افعؾؿقاي واداقاظظ
افدبقيس حػظف اهلل تعاوػُ ،ؿؿـاو بفػريغاف رؽًا ًي ِمـَاو ذم تقسار وصاقل

ِ
اإليامكقي اففل احفقامهو هذا افدرس افؼ ّقؿ إلخقاكـو ضؾًي افعؾاؿ ،وحفَاك تسافؾ ظؾاقفؿ ماذاـر ُة

افدرس ومراجعفف بوشفحضور هذا اففػريغ ادؼروء مع شامع افدرس صقت ًقو .وإن صوء اهلل تعوػ
ادؼف بِد ًء مـ افدرس إول،
شــؼ ً
تًوظو تػري ًغو فًوؿل دروس هذا افؼح افؼ ّقؿ هلذا آشؿ َ
ُ
اكفػاوع إخقاكـاو ااذا افؼاح
ومرورا بوفدرس افثوفاٌ ،ماؿ كخافؿ بوفادرس افراباع حفاك يازداد
ُ
ً
َ
ادؼف ردي ٌء جدا.
افط ّقى ٓ ،شقام أن
اففسجقؾ افصقيت فًعض دروس رشح هذا آشؿ ّ
ٍ
بؿؽون بخصقص هذا اففػريغ ْ
أن ُكـ ًّ َف أن ؾضقؾي افشقخ حػظف اهلل تعاوػ
ومـ إمهقي
كظرا ٓكشغوفف افشديد ذم افػسة إخرة ،فذفؽ أضؾؼـو ظؾقف اشؿ "مسقدة".
وي ّذ ْبف ً
ُيراج ْعف ُ
وـون مـفجـاو ذم هاذا اففػرياغ هاق تػرياغ افادرس تػري ًغاو حرؾقاو ،ماؿ مراجعاي أخطاوء
اففػريغ ومعوجلففو فغقيو وشامظقو ..إفخ ،مؿ هتذيى اففػريغ هتذي ًًو بسق ًطو جدا حفك ُكحوؾظ ظذ
أشؾقب افادرس ماـ
حقل
َ
ظًورات ؾضقؾي افشقخ ـام هل ظذ ؿدر اإلمؽون وذم كػس افقؿً ُك ّ
وجقزا مع ضًطفو.
جيو
ً
افصقرة ادسؿقظي إػ افصقرة ادؼروءة ،مؿ ختريٍ إحوديٌ ختر ً
وصحي ؾضقؾي افشقخ حػظف اهلل تعوػ ،وأن ُيقرس فف
وكسلل اهلل تعوػ أن ُيًورك ذم وؿً
ّ
اكفػوع إخقاكـو
مراجع َي هذه افدروس ،وأن ُيضقػ إفقفو مـ إضوؾوتف افؼ ّقؿي حفك يزداد ويزداد
ُ
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وافـوطر ؾقفو َ
وـؾ َم ْـ صورك
اذا افؼح ادًورك ،ـام كسل ُفف تعوػ أن يـػع اذه افرشوفي ممف َػفو
َ
ذم كؼهو ابفغوء وجف اهلل تعوػ.
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بسم اهلل الرمحن الرحقم
إن احلؿد هلل ،كحؿده وكسفعقـف وكسفغػره ،وكعقذ بوهلل مـ رشور أكػسـو ومـ شقئوت
أظامفـو ،مـ يده اهلل ؾال مضؾ فف ،ومـ يضؾؾ ؾال هودي فف ،وأصفد أن ٓ إفف إٓ اهلل
وحده ٓ رشيؽ فف ،وأصفد أن حمؿدً ا ظًده ورشقفف.
﴿[ ﴾           آل ظؿران.]102 :
﴿              

[ ﴾              افـسوء.]1 :
﴿               

[ ﴾       إحزاب.]71 ،70 :
أمو بعد،،،
ؾنن أصدق احلديٌ ـفوب اهلل تعوػ ،وخر اهلدي هدي حمؿد صذ اهلل ظؾقف وآفف
و شؾؿ ،ورش إمقر حمدموهتو ،وـؾ حمدمي بدظي ،وـؾ بدظي ضالفي ،وـؾ ضالفي ذم
افـور .افؾفؿ ّ
صؾ ظذ شقدكو حمؿد افـًل وأزواجف أمفوت ادممـغ وذريفف وأهؾ بقفف ،ـام
صؾقً ظذ آل إبراهقؿ ،إكؽ محقد جمقد.
تؽؾؿـو ؾقام مه ظـ أمهقي إشامء احلسـك وؿؾـو ٓ :بد أن تلخذ هذه افؼضقي آهفامم
افؽوذم مـ ادرء ادممـ افذي يممـ بوهلل تعوػ ويفعؾؼ بف ،وافذي يسعك ففحصقؾ أشًوب
كجوتف ذم أخرة .وهذا مفؿ جدً ا؛ ٕكف فقس ً
هزٓ وفقس مضقع ًي فؾقؿً ،وإكام هذه هل
آخر ُتف اففل يسعك إفقفو ِ
بجدّ  ،واففل جيى أن يلخذ ؾقفو افؽفوب بؼقة ،ـام ؿول تعوػ:
﴿﴾  

واففؽوشؾ ظـفو ٌ
ُ
ُ
دفقؾ ظذ ظدم إؿًول ادرء
واففخوذل ؾقفو
[مريؿ.]12 :
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ٌ
آخر ظذ مسلفي مفؿي وهل :أكف إذا أراد ادر ُء أن يعرف ؿدْ َره ظـد
ظذ اهلل تعوػ،
ودفقؾ ُ
اهلل تعوػ ،ؾ ْؾ َق ِ
ف َؿدْ َر اهلل ظـدهُ .تريد أن تعرف مو هل مـزف ُفؽ ظـد اهلل تعوػ؟ ؾفل أن
عر ْ
تعؾؿ مـزفي اهلل ظـدك .يعـلَ :تؼقس اهفام َمؽ بربؽ وتقحقدَ ك فف وإؿًو َفؽ ظؾقف وفزو َم
َ
وبذل ادول واجلُ ْفد وافـػس وافقؿً… تؼقس ـؾ ذفؽ حفك ُت َؼدّ ر
شًقؾ آشفؼومي فف
ُ
ُ
واففؽوشؾ واففقاين وافـق ُم
واففخوذل
ؿقؿفؽ ظـد اهلل تعوػ ،واذه افؼقؿي يفضح إمر.
ُ
وترك اإلؿًول ظذ أخرة وظد ُم آشفعداد هلوّ ...
ـؾ ذفؽ ُيًغ
افقؿقع ذم افغػؾي
و
ُ
ظؽس ذفؽ.
وهذه ادسلفي جيى أن حيػظفو ادرء و ُيداوم ظؾقفو :أن تعرف َؿدْ َرك ظـد اهلل ب َؼدْ ِر اهلل
ِ
بؿـزفي اهلل ظـدك ،وهؽذا ،حيػظفوَ .ترى ً
مثال ذم صالتؽ مو
ظـدك ،ومـزف َفؽ ظـد اهلل
َؿدْ ُر اهلل ظـدك؟ إذن هل مـزف ُفؽ ،ذم افصقوم ـذفؽ ..ذم افذـر ـذفؽ ..ذم آشفعداد
فؾؼوء اهلل تعوػ ـذفؽ ..ذم تؼديؿ ادول وافـػس ـذفؽ ..ذم حمًي فؼوء اهلل تعوػ ـذفؽ..
ذم آهفامم بوفعؾؿ وافقصقل إػ اهلل  ـذفؽ ..ذم ظدم اشفؽثور افقؿً وادول واجلفد
ظذ اهلل تعوػ ـذفؽ .وإ ْن َ ِ
ص َت هؽذا إػ اهلل تعوػ ،ؾنن اهلل تعوػ ُي َؼدّ ُم َؽ ظذ
أكً ْ
ؽرك ،و ُي ْممِ ُر َك ظذ ؽرك ،ويرؾع مـزففؽُ .ترى ـقػ ُرؾعً مـزف ُي همٓء افذيـ َر َؾع
اهللُ تعوػ مـزف َففؿ ذم إوػ  -افدكقو  -وـذفؽ ذم أخرة إن صوء اهلل تعوػ؟ ـقػ ُرؾعً
مـزفي همٓء إظالم وادشوهر وافـًالء مـ أهؾ افعؾؿ وادممـغ؟ ـقػ رؾع اهلل تعوػ
ِ
وو َضع افثـوء وادحًي ذم ؿؾقب افـوس هلؿ ،ؾال ُيذـرون إٓ
ذ ْـ َرهؿ وأظذ مـزفففؿ َ
و ُيذـر معفؿ افثـو ُء واددح افذي وضعف اهلل تعوػ ذم ؿؾقب ادممـغ هلؿ ،وـذفؽ بام
وضع اهلل تعوػ مـ حمًففؿ َ
وأن حمًففؿ مـ حمًي اهلل تعوػ.
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ؾؾقـظر ادر ُء هذه ادسلفي وجيعؾفو هل ِذ ْـ َره و َد ْيدَ َكف ،وـام ؿؾـو ذم افزمـ ادويض ظـدمو
تؽؾؿـو ذم رشح اشؿف «افرؿقى» واشؿف «افشفقد»  :أكف ظـدمو يريد ادرء أن يفعؾؿ
ِ
ظع ،»..وـون
ـقػ يؽقن ّ
افرب جؾ وظال رؿق ًًو ظؾقف يؼقل« :اهللُ ٌ
كوطر إ َيل ..اهللُ ُم َطؾ ٌع َ
افسؾػ افصوحلقن يع ّؾؿقن إوٓد افصغور هذه افؽؾامت حفك يفعقدوا أن يؽقكقا
ِ
ِ
ظع،»..
ظع ..اهللُ ٌ
مراؿًغ هلل تعوػ« :اهللُ ٌ
كوطر إ َيل ..اهللُ ُم َطؾ ٌع َ
كوطر إ َيل ..اهللُ ُم َطؾ ٌع َ
إذـور افًسقطي افؼؾقؾي ذم أن يراؿى ربف  ،ؾال يؼع ذم معصقفف ،وحتػظف
ؾ َف ْح َػ ُظف هذه
ُ
ِ
كوطرا إفقف مراؿ ًًو
ذم أن يراؿى ربف ؾقسورع إػ حمًفف ؛ ٕكف ظـدمو يرى ر َبف ُم َطؾ ًعو ظؾقف ً

ً
وإخالصو وصد ًؿو .ـام يظـ ادرء
وبذٓ
فف صفقدً ا ظذ ظؿؾف ،إذا بف يؽقن أـثر اجففو ًدا
ً
كوطر إفقف ،ؾساه حيرص ظذ أن
ذم أظامل افدكقو أن رئقسف أو ـذا أو ـذا
ٌ
مطؾع ظؾقف أو ٌ
ُيفؼـ ظؿؾف وأن خيؾص ؾقف وأن يًذل جفده وأن ُي ِر َي افـوطر فف أكف ظذ أحسـ ٍ
حول مـ
َ
مطؾع ظؾقف كوطر إفقف،
افًذل وأكف ُي ًْ ِؼ جفدً ا فقًذفف .ؾؽذفؽ ظـدمو َيعؾؿ أن اهللَ تعوػ
ٌ
كػسف صق ًئو ؾنذا بف يرى
إذا بف ٓ َي ْػ ُس ظـ ذـره  وٓ يغػؾ ظـف ،وإذا َو ْش َقشً فف ُ
الع اهلل تعوػ ظؾقف ومراؿًفَف فف.
ا ّض َ
هذا آشؿ ،بؾ ـؾ إشامء اففل ُرشحً ٓ ،بد أن تؽقن مـ مفوم ادممـغ ذم
شامظفو ومذاـرهتو؛ إلصالح َش ْ ِرهؿ وؿؾقاؿ وأظامهلؿ إػ اهلل تعوػ ،وـذفؽ إلصالح
إخالصفؿ وصدؿفؿ وبذهلؿ ،وإخالص أظامهلؿ مع افرب جؾ وظال ،وإصالح
ظالؿوهتؿ ـذفؽ بوفـوس .وهذا يدؾع ادر َء بعد ذفؽ إػ اففحرك فديـ اهلل تعوػ وافًذل
فف ،وأن يسسخص روحف وكػسف فقًذهلو هلل تعوػ.
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افرزاق» ،
اكففقـو ذم افدرس إول مـ اففعؾقؼ ظذ ـالم أهؾ افعؾؿ ذم اشؿف « َ
وؿؾـو :إن افرزق كقظون :رزق إبدان وهق افرزق افظوهر ،ورزق افؼؾقب وافعؾقم
شًى إؿًوهلو ظذ اهلل
ومعرؾي افرب  ومو يفعؾؼ بفغذيي افروح وافـػس وافذي يؽقن
َ
ِ
افرزؿغ.
تعوػ وحمًففو ومسورظففو إػ اهلل تعوػ؛ وهق أرشف
وكًدأ ذم افؽالم ظـ أيوت ادفعؾؼي بوش ِؿ اهلل «افرزاق» و ِ
ؿضقي افرزق .و َم ْـ يطوفع
هذه أيوت شرى ظج ًًو؛ ؾنن هذا آشؿ ادؼف أخذ مسوحي واشعي مـ ـالم اهلل
تعوػ ذم افؼرآن افؽريؿ ،يعـل أخذ مقاضع ـثرة مـ افؼرآن وآيوت ـثرة ذـرهو اهلل
تعوػ ،وإذا اذه أيوت دمؿع ادقضقع ،دمؿع ـؾ مو يفعؾؼ بوشؿ اهلل افرزاق وؿضقي
افرزق وأن اهلل تعوػ هق افرازق ،وبعد ذفؽ أكف فف  مؾؽقت افساموات وإرض ،وأكف
يًسط افرزق دـ يشوء و َي ْؼ ِدر ،وبعد ذفؽ امف َـ اهلل تعوػ ظذ ادممـغ بوفرزق ،ؾلمرهؿ أن
يلـؾقا مـ رزق اهلل ،وفؽـ بؼوط َذ َـرهو ـذفؽ ،مؿ أمرهؿ بوإلكػوق مـ هذا افرزق،
وبغ افطريؼ
مؿ َبغ افرزق ذم أخرة ،ـلهؾ اجلـي افذيـ ُيرزؿقن ؾقفو بغر حسوبَ ،
ادقصؾ إػ حتصقؾ افرزق ذم إوػ وأخرة.

اآليات املتعلقة برّزق اهلل الواسع
 أيي إوػ[ ﴾      ﴿ :افذاريوت.]58 :ً
قحدً ا فف؛ حقٌ إن اهلل
وهذه أيي افؽريؿي تًغ ـقػ يؽقن ادرء
مفعؾؼو بوهلل تعوػ ُم ّ
هق افرزاق ذو افؼقة ادفغ .وذـرت أيي أن اهلل هق افرزاق ذو افؼقة ادفغ ،حفك يؽقن
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ظـد ادرء ادممـ اظفؼو ٌد ذم أن اهلل تعوػ فـ يفخذ ظـف .بؿعـك أن ادرء افؼقي ً
مثال يؿؽـ
أن يؽقن شً ًًو فرزق أوٓده ذم افدكقو أو فرزق َم ْـ َيعقل أو مـ يؼقم ظذ مسئقفقففؿ،
وفؽـ هذا ادرء افؼقي صوحى افرزق ٕوٓده يؿؽـ أن يضعػ ظـ حتؼقؼ أشًوب هذا
افرزق هلؿ ؾقضعػ افرزق ،أو يؿؽـ أن يضعػ هذا ادرء افؼقي ؾقحفوج إػ مـ يسوظده
ذم حتصقؾ هذا افرزق مـ وفد أو ُم ِ
شور ٍك أو ؽره .ؾدفً أيي إ ًذا ظذ أكف يؿؽـ ٕي
ِ
حيصؾ أشًوب افرزق ـ َؾفو ،أو
أحد أن يؽقن ُم ْػ َفؼ ًرا أو أن يؽقن ضعق ًػو ؾال يسفطقع أن ّ
حمفوجو إػ مـ يسوظده ذم حتصقؾ أشًوب هذا افرزقَ .م ِـ افذي ؿد اشفطوع ذم
أن يؽقن
ً
حيصؾ رزؿف بـػسف؟! مـ افذي ٓ حيفوج إػ أحد ذم
افدكقو هذه مـ أوهلو إػ آخرهو أن ّ
يقزظف فف ..ذم أن يسوظده ..ذم أن
حتصقؾ أشًوب افرزق ..ذم أن يؼقم فف بشلكف ..ذم أن ّ
يشفغؾ فف ..مـ افذي َحي َفٍ إػ ٍ
أحد ذم ذفؽ؟! فذفؽ رأيـو ذم هذه أيي أن اهلل تعوػ
ْ ْ
وحده هق افرزاق ذو افؼقة ادفغ.
افرزاق» و«افرازق» ،وؿؾـو إن افرزاق هق افذي يرزق مر ًة بعد مرة
وذـركو افػرق بغ « َ
بعد مرة ،ؾال يـػد رز ُؿف  أبدً ا.
 أيي افثوكقي[ ﴾         ﴿ :افشقرى.]19 :فذفؽ دمد افرزق مع افؼقة يدل ظذ ظدم ضعػ افرزق ،وظذ ظدم اكؼطوظف ،وظذ
ظدم آحفقوج إػ أحد ذم إظطوء هذا افرزق ،وظذ دوام هذا افرزق ،وظذ شعي هذا
افرزق ،وظذ ـِ َز هذا افرزق ،ظذ ؿدر هذا افؼقي افعزيز .
وهذا يًغ فؾؿرء هذا ادعـك وهق :ـقػ ُحي ّصؾ ادر ُء ح َظف مـ هذا آشؿ؟ وذفؽ بلن
يفعؾؼ بوهلل تعوػ ،ؾال يطؾى افرزق إٓ مـف.
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وفؽـ كذـر ً
قحد ادرء
أوٓ شعي رزق اهلل ـام تؽؾؿـو ظذ شعي ـرم اهلل تعوػ ،حفك ُي ّ
ربف .
 أيي افثوفثي[ ﴾      ﴿ :ص.]54 :ودمد ادرء افضعقػ اإليامن افذي خيوف ظذ رزؿف ،دمده يفشؽؽ ذم رزق اهلل تعوػ إذا
َ
تلخر ظؾقف ،تؼقل فف :اصز واشفعـ بوهلل تعوػ؛ ؾنن اهلل هق افرزاق وهق افذي شقف
يرزؿؽ .ؾقؼقل :مـ أيـ يليت افرزق؟ و«افسامء ٓ متطر ذه ًًو وٓ ؾضي»! وـذا وـذا.
وهذا َت َش ّؽ ٌؽ ذم رزق اهلل تعوػ ،وتشؽؽ ذم ؿدرة اهلل تعوػ ،وـلن اهلل ٓ يؿؾؽ صق ًئو،
وـلن اهلل تعوػ ٓ يؼدر ظذ أن يرزق هذا ادسؽغ افػؼر افذي ٓ يسووي صق ًئو ذم خؾؼ
اهلل تعوػ مـذ خؾؼ افساموات وإرض إػ أن تؼقم افسوظي .يؼقل اهلل تعوػ:

﴿ 

 ،﴾    مو فف مـ كػود ذم إوػ وأخرة ،ـام ؿول تعوػ ﴿ :

[ ﴾   ؽوؾر ،]40 :وؿول تعوػ[ ﴾    ﴿ :مريؿ.]62 :
ٍ
معون ـثرة:
وهذه أيي حتففو
ادعـى األول :أن اهلل تعوػ هق افرزاق ،وأن رزؿف واشع مو فف مـ كػود ،أي ٓ هنويي فف،
وأن فف مراث افساموات وإرض ،وفف مؾؽقت افساموات وإرض جؾ وظال.
وادعـى الثاين :أن اهلل تًورك وتعوػ دو ؿول بلن رزؿف مو فف مـ كػود ،أ َم َر ُهؿ بلن يلـؾقا
مـ هذا افرزق ،ؾؼول[ ﴾   ﴿ :شًل ،]15 :وفؽـ هؾ ؿول﴾   ﴿ :
ؾؼط؟ ٓ ،بؾ ؿول[ ﴾     ﴿ :شًل    ﴿ .]15 :

[ ﴾ افًؼرة[ ﴾        ﴿ .]172 :افـحؾ.]114 :
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  ﴿ .]81 :﴾ [ضف          ﴿

.]60 :﴾ [افًؼرة      
ؾًعد أن َظ َر َؾفؿ بلكف هق افرزاق وأكف ظؾقفؿ أن ُي َق ّحدوه اذا افرزق وامف َـ ظؾقفؿ
 وفؽـ هذا إـؾ ٓ بد أن، ـؾقا وارشبقا ـام تشوءون مـ هذا افرزق: ؿول هلؿ،برزؿف
يؽقن مـضً ًطو اذه افؼقاظد اففل ذـرهو ذم ظدم افطغقون وتؼديؿ افشؽر وأ َٓ َي ْع َث ْقا ذم
. إػ آخر هذه ادعوين...إرض ؾسو ًدا
 ؾؼول، أ َم َرهؿ بلن ُيـػؼقا مـف، مؿ بعد أن يلـؾقا ويسفؽػقا مـ رزؿف:ادعـى الثالث
،]254 :﴾ [افًؼرة              ﴿ :تعوػ
  ﴿ ،]10 :﴾ [ادـوؾؼقن         ﴿

ً يسك هلؿ
     ﴿ :شًقال إٓ أن يـػؼقا

 و.]7 :﴾ [احلديد 
.]7 :﴾ [افطالق 

    ﴿

: ؾؼول، ظذ ادـػؼغ  مؿ أمـك:ادعـى الرابع

﴿ .]35 :ٍ﴾ [احل    ﴿ .]3 :﴾ [افًؼرة  

.]134 :﴾ [آل ظؿران   
    ﴿

:  ؾؼول، مؿ بعد ذفؽ َبغ ظوؿًي اإلكػوق:ادعـى اخلامس

 هق أـرم مـؽ وهق..ٓ  إذا أكػؼً موئي جـقف هؾ شقعطقؽ موئي مثؾفؿ؟.]39 :﴾ [شًل
 بؾ افـػؼي ظـده بسًعامئي ضعػ إػ أضعوف، ٓ يعطقؽ موئي جـقف ؾؼط،أـرم إـرمغ
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ـثرة ،حفك يطؿئـ ادفشؽؽ افذي خيوف أٓ ُخيؾِػ اهلل ظؾقف ،وكؼقل فف ـام ؿول افـًل
^« :ما كؼص مال عبد من صدقة» .
ادعـى السادس :مؿ ظفى ظؾقفؿ وظذ افؽػور وظذ ـؾ افـوس ظد َم إكػوؿفؿ ،ؾؼول:
﴿﴾          

[افـسوء ،]39 :أي :موذا

شقحدث هلؿ فق أكػؼقا ممو رزؿفؿ اهلل ؟!
***
ؾفذه أيوت هل رءوس ادسوئؾ اففل ذـرهو اهلل  ذم ؿضقي افرزاق ،وافرزق ،وأكف
 هق خر افرازؿغ.
( ) أخرجف بـحقه اإلموم مسؾؿ ذم صحقحف ( )2588ماـ رواياي أه هريارة ريض اهلل ظـاف يرؾعاف ،وأخرجاف
ٌ
صحقح)  ،ومتو ُم كص احلديٌ ظـده فؾػوئدة:
حديٌ حس ٌـ
اذا افؾػظ افسمذي ( )2325وؿول( :
ٌ
قل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ َي ُؼ ُ
ظـ َأ ُه َـ ًْ َش َي إَك َْام ِر ّى َأ َك ُف َش ِؿ َع َر ُش َ
قل « :ثلث ٌة أقسم عؾقف ّن ،وأحدِ ثؽم حددثثا
فاحػظوه . » :قال « :ما كؼص مال عبد من صدقة ،وال ظؾم عبدٌ مظؾؿة فصز عؾقفا إالّ زاده اهلل عدزا ا ،وال فدََ
عبدٌ باب مسللة إالّ فََ اهلل عؾقه باب فؼر َ -أ ْو ـَؾِ َؿ ًي ك َْح َق َهو  ،-وأحدِ ثؽم حدثثا فاحػظوه:
َؿ َول « :إكَّم الدُ كقا ألربعة كػر :عبد رزقه اهلل ماال وعؾَم؛ ففو ثَّؼى فقه ر ّبه ،وثصل فقه رمحه ،وثعؾم هلل فقده ح اؼدا؛
ففذا بلفضل ادـازل،
وعبد رزقه اهلل عؾَم وَل ثرزقه ماال؛ ففو صادق الـِ ّقة ثؼول" :لدو أ َّ ى مداال لعؿؾدب بعؿدل فدلَ" ففدو بـ ّقَده؛
فلجرُها سو ٌاء،
وعبد رزقه اهلل ماال وَل ثرزقه عؾَم؛ ففو َيبط ِف ماله بغر عؾم؛ ال ثَّؼى فقه ر ّبه ،وال ثصل فقده رمحده ،وال ثعؾدم
هلل فقه ح اؼا؛ ففذا بلخبث ادـازل،
وعبد َل ثرزقه اهلل ماال وال عؾَم ففو ثؼول" :لو أ َّ ى ماال لعؿؾب فقه بعؿل فلَ" ففو بـ ّقَه؛ فوزرُها سو ٌاء ».
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طُرق حتصيل الرّزق
 -2تقوى اهلل تعاىل
وبعد ذفؽ َبغ اهلل تًورك وتعوػ أن ضريؼ افرزق وحتصقؾف هل تؼقى اهلل تعوػ ،ؾؼول
:

﴿                 

[ ﴾افطالق[ ﴾       ﴿ ،]3 ،2 :افطالق .]4 :ؾ ًَ َغ  هلمٓء
أمقرهؿ وٓ
اخلوئػغ ظذ أرزاؿفؿ ..همٓء افذيـ ُض ّقؼ ظؾقفؿ ..همٓء افذيـ َت َع َرست ُ
غ هلؿ ضري ًؼو مـ ضرق حتصقؾ هذا افرزق وهل تؼقى اهلل
جيدون
خمرجو ممو هؿ ؾقفَ ..ب َ َ
ً
وطــً أكف فـ
طــً أكؽ اكففقً إػ اهلالك،
َ
أمرك أيو ادسؽغ ،و َ
تعرس ُ
تعوػ .ؾنذا َ َ
واكػض ظـؽ افـوس؛ إذا بوهلل تعوػ يؼقل﴿ :
ُيغقثؽ أحد وفـ يؼػ إػ جقارك أحد،
َ
[ ﴾                 افطالق:

.]3 ،2

 -1الصالة
مؿ بغ  فؾذي ؿد َتعؼدت ظؾقف أمقره أن افصالة مـ أظامل اففؼقى اففل ترؾع ظـف
ذفؽ افضقؼ:

﴿             

[ ﴾ضف .]32 :وـون افصحوبي رضقان اهلل ظؾقفؿ أول مو يضقؼ افرزق ظؾقفؿ وتفعرس
أمقرهؿ ،ـوكقا يؼقفقن :افصالة افصالة ،ؿقمقا وصؾقا ،ؿقمقا وصؾقا؛ ؾقـػرج إمر
ويـزل افرزق.
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 -1الدعاء
غ هلؿ  أن افدظوء ـذفؽ مـ أشًوب كزول افرزق:
مؿ َب َ َ
[ادوئدة ،]114 :وـام ذـر إبراهقؿ ظؾقف افسالم:

﴿﴾   

﴿[ ﴾    إبراهقؿ:

.]37
ؾفذه ضرق يًقـفو ادقػ  ـذفؽ ذم هذه أيوت اذا ادعـك.
***
وادعـى الَايل هو أَ اهلل تبارك وتعاى أمرهم بذكره حال الرزق:

﴿   

[ ﴾       احلٍ .]28 :وـلن صؽر اهلل تعوػ ظذ هذا
افرزق افذي َر َزؿفؿ بف ٓ يـفظر مـفؿ إٓ أن يذـروه  ،ـلن ِذ ْـر اهلل تعوػ ظذ افرزق
هق افشؽر فف .وهذا ادعـك يـًغل أن يفعؾؿف ادرء؛ فذفؽ ؿول افـًل ^« :إ َّ اهلل لرض
عن العبد أَ ثلكل األكؾة؛ فقحؿده عؾقفا ،أو ثْشب ّ
الْشبة؛ فقحؿده عؾقفا» .

الرّزق يف اآلخرة
وؾقفو مسلففون:
ادسلفي إوػ :وهل مسلفي افشفودة ذم شًقؾ اهلل؛ ؿول :

﴿    

[ ﴾        آل ظؿران .]169 :مع أكف ـون مـ ادؿؽـ أن ُتؼول
أكس بـ ٍ
( )1أخرجف اإلموم مسؾؿ ذم صحقحف ( )2734مـ روايي ِ
موفؽ ريض اهلل ظـف يرؾعف.
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ـؾؿي أخرى ؽر ﴿ ،﴾ـلن يؼقل ً
مثال« :يفـعؿقن» ،فؽـف َبغ  أن همٓء افشفداء
ُيرزؿقن ،يعـل ٓ يـؼطع ظـفؿ رز ُؿفؿ ذم أخرة .وـذفؽ ؿول تعوػ  ﴿ :

[ ﴾         احلج.]85 :
فذفؽ يًغ  ويؼقل[ ﴾      ﴿ :إكػول ،]4 :فقس أي
رزق ـام ذـر اهلل تعوػ .وهذا يًغ رزق أخرة افذي ؿول ؾقف      ﴿ :

[ ﴾ص[ ﴾    ﴿ ،]54 :مريؿ ...]62 :إػ آخر أيوت اففل ذـر اهلل جؾ
وظال[ ﴾            ﴿ :افًؼرة.]25 :
وهذا يًغ هذيـ ادعـقغ:
ادعـى األول :معـك مـ ُؿفؾ ذم شًقؾ اهلل ،وهق أن رزؿف ٍ
جور ظؾقف ،وـذفؽ ادممـقن
ظـدمو يدخؾقن اجلـي هلؿ رزؿفؿ ؾقفو ـام ؿول تعوػ[ ﴾   ﴿ :ؽوؾر.]40 :
وهذه ادعوين اففل بقـففو تؾؽ أيوت افؽريامت مرتًطي امٓء افذيـ ـون هلؿ افرزق
افؼيػ ذم افدكقو وهق معرؾي افرب  وتقحقده وظًودتف وافعؾقم ادقصؾي إفقف جؾ
وظال ،حقٌ ذـركو أن افرزق ذم افدكقو كقظون :رزق إبدان ،ورزق افؼؾقب.
إ ًذا رءوس ادسوئؾ اففل ذـركوهو:
 -1أن اهلل تعوػ هق افرازق.
 -2مـي اهلل ظذ ادممـغ بوٕـؾ مـ هذا افرزق وتقشعي افرزق هلؿ وفؽـ بؼوط:
بوفشؽر  ،وظدم افطغقون ،وأٓ يعثقا ذم إرض مػسديـ.
 -3اإلكػوق ممو رزؿؽؿ اهلل ويـدرج حتفف:
أ -إمر بوإلكػوق.
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ب -افثـوء ظذ ادـػؼغ.
جَ -ت ًْ ِقغ ظوؿًي اإلكػوق[ ﴾     ﴿ :شًل.]39 :
د -وادسلفي اففل بعدهو هل ظفوبف ظؾقفؿ:

﴿      

[ ﴾   افـسوء.]39 :
 -4تؼقى اهلل هل افطريؼ إػ افرزق ومـفو افصالة.
 -5خريي رزق أخرة ظذ رزق افدكقو :ؾرزق اهلل تعوػ هق اخلر ،ؾؾق تعورض أمر اهلل
ؾقحصؾ رزق افدكقو وأخرة ،حيصؾ
تعوػ مع رزق افدكقو ،ؾنن ادرء يؼدم أمر اهلل تعوػ
ّ
افرزؿغ مع بعض؛ ٕن حول افـوس ذم افدكقو إذا تعورض درس افعؾؿ أو تطقيؾ افصالة
مع هذه افدكقو ،أو افؼقوم ..افذـر ..اإلكػوق ..افًذل ...أي يشء مـ هذه إمقر ،دمده
مًؽرا ،ـذا
ُيؼدّ م ؾقفو مصوفح افدكقو؛ يؼقل فؽ :إين مفلخر ،وراءي صغؾ ،ؽدً ا شلشفقؼظ ً
وـذا ،ـؾ هذه افؼضويو اهلل تعوػ أمجؾفو ذم آيي مفؿي وهل ؿقفف      ﴿ :

[ ﴾      اجلؿعي.]11 :
ؾؾق تعورضً اففجورة وافؾفق ،حقٌ يذـر اهلل تعوػ اففجورة ؾؼط وٓ افؾفق ؾؼط،
ؾؾق َذ َـر افؾفق ؾؼط ـون افـوس ؿوفقا :كعؿ افؾفق يفعورض مع أمر اهلل تعوػ ٓ ،صؽ ذم أن
ضوظي اهلل مؼدمي ظذ افؾفق .إكام ؿول           ﴿ :

 .﴾واففجورة هذه مسلفي ظومي وإن ـون خمصقصفو هؿ افعرب ٕكف ـون ؽوفى
أظامهلؿ اففجورة ،إكام هذه ادسلفي تشؿؾ ـؾ مو يؿؽـ أن يصدك ظـ اهلل تعوػ .ويًغ فؽ
ادقػ  أن مو ظـد اهلل خر مـ ذفؽ ،فذفؽ ؿول       ﴿ :

[ ﴾ ادممـقن. ]72 :
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وكحوول أن كذـر مو يؿؽـ أن يؽقن شً ًًو ففؼقيي اإليامن بوهلل تعوػ ،وأن يؽقن شً ًًو
ففعؾؼ افـوس براؿ جؾ وظال ،وأٓ يفؽؾ افـوس ظذ إشًوب ،وإكام يفؽؾقن ظذ ُمس ًّى
إشًوب  ،وأٓ جيعؾفؿ افرزق ُيؼرصون ذم أمر اهلل ـوئـًو مو ـون .يليت يل بعضفؿ مث ًال
ويؼقل يل :أريد أن أظؿؾ ذم ادؽون افػالين وفؽـفؿ يريدون أن أحؾؼ ذؿـل ،ؾامذا أؾعؾ؟!
وأكً ْ
أمر اهلل
إن
كؼقل فف،﴾         ﴿ :
َ
َ
ؿدمً َ
تعوػ ؾنن رزق اهلل شقسقؿف إفقؽ ،وٓ يؿـعف ظـؽ ـراهقي ـوره وٓ يسقؿف إفقؽ حرص
حريص .ؾقفعؾؿ ادرء ـقػ تؽقن أوامر اهلل تعوػ وضوظي اهلل تعوػ مؼدم ًي ظـده ظذ ـؾ
يشء ،وأن حمًي اهلل مؼدمي ظذ مجقع ادحوب ،حقـئذ يلتقف رزؿف  ـام ؿول ادقػ جؾ وظال.
وشـذـر إن صوء اهلل تعوػ آيوت ـثرة ذم هذه ادعوين.
كؼول أول يشء:
 -1إن اهلل تعوػ تػرد بوفرزق فؽؾ دابي وضؿـف هلو ،ؾوهلل تعوػ هق افرزاق ـام ذـر ظـ
كػسف[ ﴾      ﴿ :افذاريوت ،]58 :ؾوهلل تػرد برزؿفؿ ـام تػرد بخؾؼفؿ،
أفقس ـذفؽ؟ فذفؽ ؿول ادقػ جؾ وظال:

﴿[ ﴾        هقد:

[ ﴾            ﴿ .]6افعـؽًقت ،]60 :ـلكف
يؼقل ،﴾     ﴿ :دابي مفام ـوكً صغرة ٓ حتؿؾ رزؿفو وأكً ٓ
تلخذ بوفؽ مـفو ،مـ افذي يرزؿفو؟ هق افذي يرزؿفو  وـؾ افدواب ذم افدكقو ،كسؿع
ظـ أحد ُمفؽ ّػؾ برزق هذه افدواب اففل تسر ذم إرض أو تدب ظؾقفو أو ذم افصحراء
أو ذم بوضـ إرض أو ذم ادوء ...كسؿع أن أحدً ا ؿد و َطػ ظذ كػسف وطقػي أن يؼقم
برزق هذه افدواب .مؿ ؿول تعوػ:

﴿﴾        
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وفقس يرزؿفو ؾؼط بؾ أكفؿ مثؾفو وأؽؾى مـفو ،﴾ ﴿ :ؾؾقس هـوك دابي فقس هلو
رزق ،هؾ هـوك دابي فقس هلو رزق ظـد اهلل تعوػ وخؾؼفو و يرزؿفو؟ ٓ.
إػ بؼقي أيوت...
يؼقل [ ﴾           ﴿ :هقد،]6 :
وؿول تعوػ ذم إرض[ ﴾       ﴿ :احلجر .]20 :ؾوهلل يؼقل:
جعؾـو ذم إرض فؽؿ ؾقفو معويش ،وـذفؽ جعؾـو معويش دـ؟ دـ فسفؿ فف برازؿغ،
أأكفؿ ترزؿقهنو ذم احلقوة افدكقو.
ويًغ اهلل تعوػ أكف خؾؼ اخلؾؼ وأكف رزؿفؿ ،ؾوتػؼ اخلؾؼ وافرزق مـ اهلل وأكف هق
اخلوفؼ وذم كػس افقؿً هق افرازق ،ؾؾؿ خيؾؼفؿ ويسـفؿ جؾ وظال وإكام ؿول ﴿ :
﴾                

[افروم ], 40 :ؾفؾ يقجد واحد يعؿؾ أي يشء مـ هذه إمقر؟ خيؾؼ ً
مثال أو يرزق أحدً ا أو
حيقل أو يؿقً؟ ﴿..﴾        
تػرد بوخل ْؾؼ وبوفرزق وبوإلموتي واإلحقوء ،وأكف
ؾفذه أيي تًغ أن اهلل تًورك وتعوػ َ
فقس َم َؿ أحدٌ يؿؽـ أن يػعؾ صق ًئو مـ ذفؽ..
***
وهـوك آيي دمؿع افرزؿغ وهل آيي افًؼرة:

﴿      

[ ﴾         افًؼرة .]212 :وهذا حمؾ افشوهد ـام يؼقل
افؾغقيقن:

﴿    

 .﴾وهذا رزق أخرة ،ؾؽلن اففؼقى دفقؾ

افرزق بغر حسوب ذم أخرة .ؾفمٓء افذيـ اتؼقا بسًى تؼقاهؿ يرزؿفؿ أرزاق أخرة
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أم أرزاق افًدن ذم افدكقو؟ إذن افذي تقشع ذم أرزاق أخرة ذم افدكقو يؽقن رزؿف ذم
أخرة بغر حسوب ،وـذفؽ فف رزق ٍ
مون.
ؾوهلل يرزق مـ يشوء بغر حسوب ،ـلن اهلل  يًغ فؾـوس أكف فقس َمؿ أحد يرزق َم ْـ
يشوء وفقس َم َؿ أحد يعطل بغر حسوب ،أفقس ـذفؽ؟ وإن أظطك ؾؿدة إظطوئف حمدودة،
وإن أظطك ؾام يعطل حمدود ،أمو افذي يرزق بغر حسوب ؾفق اهلل تعوػ.
وـذفؽ افرزق ذم أخرة ٓ حدود فف ،واهلل تعوػ بعد ذفؽ َو َظدَ هؿ ادسوــ واحلقر
افعغ ،ؾؾفؿ رضقان مـ اهلل أـز ـام ؿول تعوػ       ﴿ :
               

[ ﴾ آل ظؿران ،]15 :وهؿ ﴿[ ﴾    افًؼرة.]212 :
ؾؿؼصدكو تًقغ أن اهلل تعوػ هق افرزاق ،وأكف خؾؼفؿ ورزؿفؿ ،وأن اهلل يرزق مـ يشوء
بغر حسوب ،وأن اففؼقى هـو افؽالم ظـ افرزق ذم افدكقو وأخرة.
***
وتقجد مسلفي مفؿي وهل ذم شقرة آل ظؿران ،وهل فؾؿفشؽؽغ جدً ا .تؼقل أيي:
﴿                    

[ ﴾      آل ظؿران .]37 :ؾفذا دريؿ ظؾقفو افسالم ،وهل امرأة وهل ذم
ادحراب وٓ تسفطقع أن تعؿؾ أو تشفغؾ ،وـ َػ َؾفو زـريو ظؾقف افسالم زوج خوفففو ظذ أي
افروايوت ،و﴿ - ﴾و"ـؾام" هذه فؾفؽرارُ ،ت َ
ؽ ّر ُر وٓ َت َفؽرر ـام يؼقل افـحقيقن ﴿ -
 ،﴾     ؾفق يدخؾ ظؾقفو فقليت هلو بوفرزق ٕن أمفو ؿد
َك َذ َر ْهتو هلل تعوػ[ ﴾        ﴿ :آل ظؿران .]35 :ؾن َذا بف جيد
ظـدهو افرزق ،﴾       ﴿ :ؾؼول هلو  ﴿ :

08

ؾضقؾي افشقخ د .حمؿد افدبقيس /رشح اشؿ اهلل تعوػ افرزاق  /تػريغ افدرس افثوين  /اإلصدار رؿؿ 1.0 :مسودة

ؾردت ظؾقف .﴾           ﴿ :مـ أجؾ ادشؽؽغ
،﴾
ْ
صؾقً؟! وهؾ افسامء متطر ذه ًًو أو ؾضي؟!...
افذيـ يؼقفقن :ـقػ يلتقـل افرزق إذا
ُ
قب اجلرا َد
وتذـرون مو ؿؾـوه ذم رشح اشؿف «افقهوب»  ظـدمو َكزل ظذ شقدكو أ ّي َ
افذهى مـ افسامء ذم حديٌ افًخوري ،ؾػفح حجره وأخذ جيؿع ؾقف ،واهلل تعوػ يؼقل فف:
َ
أ أــ أؽـق ُفؽ ظـ ذفؽ؟ ؿول :كعؿ ،وفؽـ ٓ ؽـك يل ظـ برـفؽ .
وبعض ادػرسيـ يؼقفقن :ـون يدخؾ ظؾقفو ذم افشفوء ؾقجد ؾوـفي افصقػ ،ويدخؾ
ظؾقفو ذم افصقػ ؾقجد ؾوـفي افشفوء ،وجيد فديو أفقا ًكو وأكقا ًظو مـ افرزق ٓ يعؾؿفو وٓ
يسفطقع هق ظؾقف افسالم أن يليت او؛ فذفؽ ـون افرزق حمؾ آشفغراب وإٓ يؽـ هـوك
ّ
حمؾ فؾدهشي ،ؾؾامذا يـدهش زـريو؟ ؾنذا ـون افطعوم ظود ًيو ؾسقؼقل :أي أحد ؿد أتك هلو
بف ذم ؽر وؿفف أو أن أمفو ؿد أتً هلو بوفطعوم أو ؽر ذفؽ ،وإكام وجد صق ًئو ٓ يعؾؿف وٓ
يسفطقع أن يليت بف ،فذفؽ اشفغرب فف .مـ أجؾ ذفؽ ؿول زـريو ذم دهشي  ﴿ :

 ،﴾ؾؼوفً هل ،﴾           ﴿ :و﴿ ﴾هـو فؾفقـقد،
ودخؾً ظذ اجلؿؾي آشؿقي ؾزادهتو تقـقدً ا ،واجلؿؾي آشؿقي تعـل آشفؿرار وتعـل
افثًوت .و﴿ ﴾      يعـل بوشفؿرار ٓ اكففوء فف وٓ كػود فف ،ودخؾ
ظؾقفو ﴿ ﴾فؾفلـقد.
1

كص احلديٌ ؾقفَ :ظا ْـ
هذه افؼصي أخرجفو بـحقهو اإلموم افًخوري ذم
مقاضع؛ مـفو حديٌ رؿؿ ( ، )279وهذا ّ
َ

َأبِك ُه َر ْي َر َة  -رىض اهلل ظـف َ -ظ ِـ افـًَِ ّك صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ َؿ َول « :بقـا أ ُثوب ثغَسل عرثاكا ،فخ ّر عؾقه جرا ٌد من ذهدٍ ،
فجعل أ ُثوب َيَثى ِف ثوبه  ،فـاداه ر ُبه" :ثا أ ُثوب! أَل أكن أغـقَك ع َّم ترى؟" ،قدال :بدذ وعزّتدك! ولؽدن ال غـدى بدى
عن بركَك » .
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﴿[ ﴾   آل ظؿران .]38 :دو رأى ذفؽ وأن اهلل تعوػ ؿودر ظذ ـؾ يشء
وأكف يرزق مـ يشوء بغر حسوب ،وأن هذه ادسؽقـي اففل ٓ حقل هلو وٓ ؿقة ،اهللُ تعوػ
َيـْ َسفو بؾ رزؿفو هذا افرزق افقاشع اففل تفؽؾؿ ظؾقف      ﴿ .

 .﴾         ؾدظو افدظوء افذي ٓ يؿؽـ أن يعطقف
أحد ٕحد وهق أن يرزؿف افقفد ،ؾؿـ افذي شقعطل أحدً ا افقفد؟ ؾفـوفؽ دظو زـريو ربف
ظـدمو رأى هذه أيوت افًوهرات ذم افرزق .وهذه أيي ُمسوؿي فؾؿفشؽؽغ ذم أرزاؿفؿ.
ووشع ظؾقفو وأظطوهو مـ رزؿف افذي ٓ يـػد ،مـ أجؾ ذفؽ دظو
و يضقعفو بؾ رزؿفو َ
ربف زـريو .ـلن أيي هذه هل اففل أصعرت زـريو ظؾقف افسالم أن اهلل تعوػ يؿؽـ أن
يرزؿف افقفد بغر حوفي مـف يعـل بعد افقلس مـف ومـ زوجفف ،ؾزـريو دظو ربف هذا افدظوء
واشفغرب ،تؼقل أيي             ﴿ :
 

[ ﴾آل ظؿران ،]38 :ؾوكدهش شقدكو زـريو:

﴿     

[ ﴾       مريؿ .]8 :يعـلَ :ـز ٓ خؾػي معف وٓ يشء
وٓ حرـي وامرأتف ظوؿر.
ؾؿـ هذه افؼصي ادؼصقد أن كفًغ مو افرزق ،وأكف ٓ يؼدر ظؾقف يشء  ،وأكف بقده
مؾؽقت ـؾ يشء وأكف يرزق مـ يشوء بغر حسوب.
وـذفؽ َبغ اهلل ؿقفف تعوػ:

﴿﴾         

[افشقرى.]19 :
وهذا مـ فطػ اهلل تعوػ ومـ ؿقتف ،حفك وفق ـون اهلل تعوػ حول آشفقئوس أكف فطقػ
وحول اخلقف ظذ افرزق أكف ؿقي ،ؾحول ـقهنؿ اشفقلشقا أن ٓ يقجد افرزق كؼقل :إن
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اهلل فطقػ  ٓ ..ختػ ،شرزؿؽؿ ويػفح ظؾقؽؿ ويعطقؽؿ ويًؽؿ مـ ؾضؾف جؾ وظال
وهق افؼقي افعزيز.
وأيوت تـس ذم كػس افقؿً افعؽس ،يعـل اهلل تًورك وتعوػ يؼقل

هلؿ ﴿ :

             

[ ﴾        يقكس .]31 :ؾفـو افسمال شمال تؼريري -
ـام يؼقل افعؾامء – يسلهلؿ  ففؼريرهؿ ظذ هذا ادعـك ،ؾذـر أكف يرزق مـ يشوء بغر
حسوب ٕكف بقده  ادؾؽقت واخلزائـ وافرزق ،ويعطل ويى وخيؾؼفؿ ويرزؿفؿ وـؾ
ذفؽ ،وأيوت ف ِ ُفؼررهؿ ٓ ﴾     ﴿ :بد أن يؽقن اهلل ،ؾؾامذا
تفشؽؽقن ذم رزؿف ودوذا تعًدون ؽره؟ ودوذا تفؽؾقن ظذ شقاه؟ ﴿   

[ ﴾    شًل.]24 :
﴿       

[ ﴾ؾوضر]3 :؟! هؾ يقجد خوفؼ آخر

شقعطقؽؿ صق ًئو؟ ؾلكً أيو ادسؽغ دو يضقؼ ظؾقؽ أمرك مـ شقعطقؽ؟!
هؾ ذـرتؿ ذفؽ وآمـفؿ بذفؽ ووحدتؿ بف؟
﴿[ ﴾      ادؾؽ .]21 :ـلن يؿسؽ ادطر ً
مثال ،وادطر يسؿك
رز ًؿو[ ﴾    ﴿ :ؽوؾر .]13 :ؾؾق هق  أمسؽ رزؿف ظـؽؿَ ،مـ افذي
يرزؿؽؿ؟! مـ افذي فق أمسؽ افسامء اففل تـزل افغقٌ ،وأمسؽ إرزاق  ظـ اخلؾؼ،
ـ تذهًقن؟ ﴿       
إػ َم ْـ تؾجلون أن يرزؿؽؿ ،إػ َم ْ

[ ﴾   ادؾؽ. ]21 :
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فذفؽ ؿول [ ﴾       ﴿ :افرظد .]33 :ؾفق افؼوئؿ ظذ ـؾ
كػس بوفؽسى وهق افذي يعطقفو ،ؾفق افؼققم .
﴿[ ﴾    افرظد ،]33 :أي :اذـروا فـو اشؿفؿ أو اشؿ واحد مـفؿ،
﴿                 

.﴾ 
***
وبعد أن ظرؾـو رءوس ادساوئؾ ادفعؾؼاي باوفرزق ،وأن اهلل هاق افارزاق ،وشاعي رزق اهلل
تعوػ ٓ ،بد أن يفعؾؿ ادرء أن يلخذ حظف مـ هذا آشؿ ،ؾوحلظ إول مـ هذا آشؿ هاق
تقحقد اهلل  افذي يـًـل ظؾقف تقـؾف ظذ اهلل تعوػ وتعؾؼاف باف وأٓ يطؾاى افارزق إٓ مـاف
وأٓ حيازن ظاذ تاالخر افارزق وأن يعاارف مؽوكاي افاارزق وأن يعارف أن ضريااؼ افارزق هااق
اففؼقى.
ؾفذه ادسلفي ٓ كـسوهو وـذفؽ إوػ اففل بدأكو او افدرس :أن ؿدرك ظـد اهلل هق ؿدر
اهلل ظـدك .اكظر َؿدْ رك ظـد اهلل ؾفق َؿدْ ر اهلل ظـدك ،وأن ترى ـقػ ُت َؼدّ ر كػسؽ وصحفؽ
وموفؽ ووفدك وراحفؽ ظذ اهلل تعوػ؛ ؾفذا ؿدرك ظـده  ،وأن تؼدم أمر اهلل وحمًفف
وتقحقده وافًذل فف جؾ وظال وافسعل إفقف بؽؾ ادحوب وبؽؾ افؼربوت اففل يؿؽـ أن
تؼدمفو إفقف ،ؾفذه مـزففؽ ظـد اهلل تعوػ.

22

