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")١(.
:وبعد والصالة والسالم عيل سيد اخللق وحبيب احلق حممد 

إخواين وأحبايب يف اهللا ! ملا كان الرزق هو من أهم األسباب يف حياة 
اإلنسان، وقد تشغله هذه القضية عن مقصده الذي ُخلق من أجله، وتشوش 
قلبه وفكره، فوجدناها من أهم القضايا التي حتتاج إيل قمة اليقني والتوكل

الذي هو ثمرة اإليامن باهللا تعايل، فأفردُت له هذا الكتاب )ىل اهللا(ع
عىل ( اهللا عز البسيط وافتتحته بآيات وأحاديث حتث عيل اليقني والتوكل

، وبينت معني الرزق، وبينت أن الرزق ال يسوقه حرص حريص وال وجل )
العطاءات كراهية كاره، وبينت أن الرزق من اهللا وحده وبمشيئته، وبينت أن 

الربانية عيل اإليامن، وبينت أبواب الرزق، وبينت الربكة وأسباهبا.. وأسأل 

)١
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اهللا سبحانه وتعايل أن ينفعني به ومجيع املسلمني وأن يرزقنا يقني األنبياء 
والصديقني 

٠١٠٦٤١٥٨٢٤٦
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تعريف اليقني
كِّ َوإَِزاَحةُ اْلِعْلمُ : :لغة ِقيُق الشَّ َفُهوَ ، ًناإِيَقاُيوِقنُ َأْيَقنَ َوَقْد ، اْألَْمرِ َوَحتْ

. َيِقنٌ َفُهوَ ، َيَقنًاَيْيَقنُ َوَيِقنَ ، ُموِقنٌ 
كِّ َنِقيُض :  ْهلِ َنِقيُض َواْلِعْلمُ ، الشَّ . َيِقينًاَعلِْمَتهُ َتُقوُل ، اْجلَ

قَّ َأَضاَف ؛ :  ُهوَ َوَلْيَس نيِ اْلَيقِ إَِىل اْحلَ
ءِ إَِضاَفةِ ِمنْ  ْ قَّ ِألَنَّ ؛َنْفِسهِ إَِىل اليشَّ َام ، اْلَيِقنيِ َغْريُ ُهوَ اْحلَ هُ َخاَلُصهُ ُهوَ إِنَّ َوَأَصحُّ

. اْلُكلِّ إَِىل اْلَبْعضِ إَِضاَفةِ َجمَْرىَفَجَرى
َأْي َحتَّى َيْأتَِيَك اْملَْوُت، َكَام ؛ )(:

َالُم -َقاَل ِعيَسى ْبُن َمْرَيَم  َالُة َوالسَّ َالِة -َعَىل َنبِيِّنَا َوَعَلْيِه الصَّ : َوَأْوَصاِين بِالصَّ
ْ َتُكْن ِعَباَدٌة لَِغْريِ َح  َكاِة َما ُدْمُت َحيا، َوَقاَل: َما ُدْمُت َحيا َوإِْن َمل ِألَنَّ ؛يٍّ َوالزَّ

َقاَمِة َعَىل  َك َأَبًدا، َواْعُبْدُه إَِىل اْملََامِت، َوإَِذا َأَمَر بَِذلَِك َفَقْد َأَمَر بِاْإلِ َمْعنَاُه اْعُبْد َربَّ
اْبُن ِسيَدْه : َيِقَن اْألَْمَر َيْقنًا َوَيَقنًا َوَأْيَقنَُه ؛اْلِعَباَدِة . َوَيِقنُْت اْألَْمَر ، بِاْلَكْرسِ 

ُه بَِمْعنَ وَ  نُْت بِاْألَْمِر َواْسَتْيَقنُْت بِِه ُكلَّ نَُه َواْسَتْيَقنَُه َواْسَتْيَقَن بِِه َوَتَيقَّ ى َأْيَقَن بِِه َوَتَيقَّ
ِة َقْبَلَها ، َوَأَنا َعَىل َيِقٍني ِمنْهُ َواِحدٍ  مَّ َام َصاَرِت اْلَياُء َواًوا ِيف َقْولَِك ُموِقٌن لِلضَّ ، َوإِنَّ

ْرَتُه ، َوإَِذا َص  وا بِالظَّنِّ َعِن اْألَْصِل َوُقْلَت ُمَيْيِقنٌ َرَدْدَتُه إَِىل غَّ ُ َام َعربَّ ، َوُربَّ
).١(اْلَيِقِني َوبِاْلَيِقِني َعِن الظَّنِّ 

)١٣/١٠١٥٦/١٥٧٦/٢٢١٩ .
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ُجُل َأْوَقنَ :  ، َحمِْضنُهُ َوِهيَ ُوْقنَتِهِ ِمنْ الطَّْريَ اْصَطادَ إَِذاالرَّ
َاممَ اْصَطادَ إَِذاوَقنُ يُ َوَكَذلَِك  َبالِ ُرُءوسِ ِيف َحمَاِضنَِهاِمنْ اْحلَ . اْجلِ

ُل :  َبلِ ِيف التََّوقُّ ُعودُ َوُهوَ ، اْجلَ َواْألُْقنَةُ اْلُوْقنَةُ : ُعَبْيَدةَ َأُبو. فِيهِ الصُّ
َبلِ ِيف الطَّائِرِ َمْوِضعُ َواْلُوْكنَةُ  ْمعُ ، اْجلَ ).١(َواْلُوْكنَاُت َواْلُوْقنَاُت نَاُت اْألُقَ َواْجلَ

مشتق من الفعل يقن وأيقن بمعنى علم علًام ال شك فيه تطمئن :
إليه النفس اطمئناًنا يزيل الشك ويدفع للعمل باملوقن به.

)همحريَقْد اْلَعَرُب : )اللَّه كَّ ، َظنااْلَيِقنيَ ُتَسمِّ ، َظناَوالشَّ
َياءَ ، ُسْدَفةً الظُّْلَمةَ َتْسِمَيتِِهمُ َنظِريُ  َواْملُْسَتِغيَث ، َصاِرًخاَواملُِْغيَث ، ُسْدَفةً َوالضِّ

ىالَّتِياْألَْسَامءِ ِمنَ َذلَِك َأْشَبهَ َوَما، َصاِرًخا اُيَسمَّ ءُ ِهبَ ْ هُ اليشَّ ، ومنه قوله َوِضدُّ
) ٢(}{: تعاىل

)٣.(
ُكلُّ : َقاَل ، ُجمَاِهٍد أيضا، وَعنْ ، َقاَل : ُكلُّ َظنٍّ ِيف اْلُقْرآِن َيِقنيٌ ُجمَاِهدٍ َعنْ و

.)٤(ِعْلٌم َفُهوَ اْلُقْرآنِ ِيف َظنٍّ 

)٣/٩٧١» ١.
)٢٥٣.
)٣٤٨٠

)  ٤٦( ) : تعالى_ 
..

: ) تعالى_ )٤(
 )٤٦  (..
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استقرار نفس، بكل ما جاء يف هو اليقني اجلازم بعلم وطمأنينة و
الكتاب والسنة عن اهللا تعاىل، يقينًا يدفع املرء إىل العبودية هللا تعاىل مع حرص 

صىل اهللا عليه شديد عىل إخالص النية له سبحانه، واتباع ما جاء به الرسول 
وسلم.

هو أن تتيقن بكل ما ورد من احلق، فيكون عندك كالشاهد.:
هو إتقان العلم بانتفاء الشك والشبهة عنه، وهو العلم اجلازم :فاليقني

.الذي ال شك فيه املؤدي إىل استقرار القلب وطمأنينته، الدافع إىل العمل
    : " ََواْستِْقَرارُ ، اْلَقْلِب ُطَمْأنِينَةُ َفُهو
َرَكةِ َعنْ اْسَتَقرَّ إَذا"َيَقنٌ َماءٌ ": َيُقوُلونَ َما] َمْعنَى[ َوُهوَ فِيهِ اْلِعْلمِ  ، اْحلَ
ْيُب اْلَيِقنيِ َوِضدُّ  َرَكةِ ِمنْ َنْوعٌ َوُهوَ الرَّ َيِريُبنِيَراَبنِي: ُيَقاُل َواِالْضطَِراِب اْحلَ
ِديِث ِيف َوِمنْهُ  .)١("َأَحٌد َيِريُبهُ َال "َفَقاَل:َحاقٍِف بَِظْبٍي َمرَّ )(النَّبِيَّ َأنَّ :اْحلَ

)١(

ى

 « «
.٣/١٦٨) ٢٨١٧ما
 ) ( ، : )
 ( :=
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. اْلَقْلِب َوَعَمُل ، اْلَقْلِب ِعْلمُ : 
َواْختَِالٌج َحَرَكةٌ َقْلبِهِ ِيف َفَيُكونُ َهَذاَوَمعَ ؛بَِأْمرِ َجاِزًماِعْلًام َيْعَلمُ َقْد اْلَعْبَد َفإِنَّ 
ءٍ ُكلِّ َربُّ اهللاَََّأنَّ اْلَعْبدِ َكِعْلمِ اْلِعْلمُ َذلَِك َتِضيهِ َيقْ الَِّذياْلَعَملِ ِمنْ  َوَملِيُكهُ َيشْ

هُ َخالَِق َوَال ؛ هُ ؛َغْريُ ْ َوَماَكانَ َشاءَ َماَوَأنَّ ْ َيَشأْ َمل َتْصَحُبهُ َقْد َفَهَذا؛َيُكنْ َمل
ُل اهللاَِّإَىل الطَُّمْأنِينَةُ  ا؛بَِذلَِك اْلَعَمُل َيْصَحُبهُ َال ْد َوقَ َعَلْيهِ َوالتََّوكُّ لَِغْفَلةِ إمَّ

ْ َوإِنْ ، التَّامِّ اْلِعْلمِ ِضدُّ ِهيَ َواْلَغْفَلةُ اْلِعْلمِ َهَذاَعنْ اْلَقْلِب  اَتُكنْ َمل ِألَْصلِ ِضد
ا، اْلِعْلمِ  ااْألَْسَباِب َىل إاِالْلتَِفاِت ِمنْ اْلَقْلِب ِيف َتْسنَُح الَّتِيلِْلَخَواطِرِ َوإِمَّ َوإِمَّ
.)١(.َذلَِك لَِغْريِ 

 : ََأْدَنىفِيهِ َلْيَس الَِّذيالتَّامُّ اْلِعْلمُ ُهوَ "اْلَيِقنيُ "و
).٢(.لِْلَعَملِ اْملُوِجُب ، َشكٍّ 

شعبة من شعب اإليامن بل هو من أعىل درجات أعامل :
لعلم اجلازم بإيامن وطمأنينة نفس بام جاء عن اهللا تعاىل يقينًا القلوب؛ إذ هو ا

.يدفع صاحبه إىل اتباع الرشع احلنيف

= ) ( : ) (
.

فيمامسألة» مجمل» » تيمية)١(
.٣/٣٢٩فيمسائلفيه

)٢
ال

ا
.
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   : َيَامنِ ِمنَ َوُهو وِح َمنِْزَلةُ اْإلِ َسدِ ِمنَ الرُّ َتَفاَضَل َوبِهِ . اْجلَ
ُسْبَحاَنهُ َوَخصَّ ..اْلَعاِمُلونَ رَ َشمَّ َوإَِلْيهِ ..اْملَُتنَافُِسونَ َتنَاَفَس َوفِيهِ . اْلَعاِرُفونَ 

اِهنيِ بِاْآلَياِت بِاِالْنتَِفاعِ اْلَيِقنيِ َأْهَل  {: اْلَقائِلِنيَ َأْصَدُق َوُهوَ ، َفَقاَل ، َواْلَربَ
َدىاْلَيِقنيِ َأْهَل َوَخصَّ ،)١(} َبْنيِ ِمنْ َواْلَفَالِح بِاْهلُ

 ِ {: َفَقال، نيَ اْلَعاَمل
{)٢.(

َواِرِح،َأْعَاملِ ْرَواُح أَ ِهيَ الَّتِياْلُقُلوِب َأْعَاملِ ُروُح َفاْلَيِقنيُ  َحِقيَقةُ َوُهوَ اْجلَ
يِقيَّةِ  دِّ ).٣(الصِّ

 ::"")٤(.

  )( : فاإليامن قلب اإلسالم ولبه، واليقني قلب
).٥(اإليامن ولبه

البحيثفيه،ترددالالذياجلازم،الكاملالتصديقهو: لتوكل
ما ظهرقبولاألحوال، وهومنبحالٍ ريبوالشبهة،والشك،لهيعرض

.باحلقبهقامماعىلوالوقوفللحقغابماوقبولاحلقمن

)١٢٠.
)٥-٢٤
» مفيفصل» )٣(

.
)٤١/١٩.
)٥١٦٢ .
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{: ولعظم منزلة اليقني أثنى اهللا عىل املتصفني به، يف قوله تعاىل
وغريها من ).٢(}{)،١(}

فعن َأيبوبني منزلتهم،امتدح أهل اليقني رسول اهللا وكذلكاآليات، 
َفَقامَ َنَفٍر،ِيف َوُعَمرُ َبْكرٍ َأُبوَمَعنَا،اهللاََِّرُسولِ َحْوَل ُقُعوًداُكنَّا: َقاَل ُهَرْيَرَة،

َوَفِزْعنَاُدوَننَا،ُيْقَتَطعَ َأنْ َوَخِشينَاَعَلْينَا،َفَأْبَطأَ َأْظُهِرَنا،َبْنيِ ِمنْ اهللاَُِّسوُل رَ 
َل َفُكنُْت ،َفُقْمنَا َأَتيُْت َحتَّى،اهللاََِّرُسوَل َأْبَتِغيَفَخَرْجُت َفِزَع،َمنْ َأوَّ

اِر،لَِبنِيلَِألْنَصارَحائًِطا َربِيعٌ َفإَِذاَأِجْد،َفَلمْ ؟َباًباَلهُ َأِجُد َهْل بِِه،ُدْرُت فَ النَّجَّ
بِيعُ َخاِرَجَة،بِْئرٍ ِمنْ َحائِطٍ َجْوِف ِيف َيْدُخُل ، ْدَوُل،َوالرَّ َكَام َفاْحَتَفْزُت اْجلَ

َتِفزُ  َياَنَعمْ : َفُقْلُت ؟ُهَرْيَرةَ َأُبو: َفَقاَل ،اهللاََِّرُسولِ َعَىل َفَدَخْلُت الثَّْعَلُب،َحيْ
َعَلْينَا،َفَأْبَطْأَت َفُقْمَت َأْظُهِرَنا،َبْنيَ ُكنَْت : ُقْلُت ؟َشْأُنَك َما: َقاَل اهللاَِّ،َرُسوَل 

َل َفُكنُْت َفَفِزْعنَا،ُدوَننَا،ُتْقَتَطعَ َأنْ َفَخِشينَا ائِطَ َهَذاَفَأَتْيُت َفِزَع،ِمنْ َأوَّ اْحلَ
َتِفزُ َكَام َفاْحَتَفْزُت  ُهَرْيَرَة،َأَباَيا: َفَقاَل َوَرائِي،النَّاُس َوَهُؤَالءِ الثَّْعَلُب،َحيْ

ائِِط،َهَذاَوَراءِ ِمنْ َلِقيَت َفَمنْ ،َهاَتْنيِ بِنَْعَيلَّ اْذَهْب : َقاَل َنْعَلْيِه،َوَأْعَطاِين  اْحلَ
هُ َقْلُبُه،اِهبَ ُمْسَتْيِقنًااهللاَُّ،إِالَّ إَِلهَ َال َأنْ َيْشَهُد  ْ نَِّة،َفَبرشِّ َل َفَكانَ بِاْجلَ َلِقيُت َمنْ َأوَّ
،اهللاََِّرُسولِ َنْعَال َهاَتانِ : َفُقْلُت ؟ُهَرْيَرةَ َأَباَياالنَّْعَالنِ َهاَتانِ َما: َفَقاَل ُعَمُر،
اْسَتْيِقنًامُ اهللاَُّ،إِالَّ إَِلهَ َال َأنْ َيْشَهُد َلِقيُت،َمنْ ِهبَِام َبَعَثنِي ُتهُ َقْلُبهُ ِهبَ ْ نَِّة،َبرشَّ بِاْجلَ

َب  ،َبْنيَ بَِيِدهِ ُعَمرُ َفَرضَ ُهَرْيَرَة،َأَباَيااْرِجعْ : َفَقاَل ِإلْستِي،َفَخَرْرُت َثْدَييَّ

)١٤.
)٢٣٤.
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َعَىل ُهوَ َفإَِذاُعَمُر،َوَركَِبنِي،ُبَكاءً َفَأْجَهْشُت ،اهللاََِّرُسولِ إَِىل َفَرَجْعُت 
ُتهُ ُعَمرَ َلِقيُت : ُقْلُت ؟ُهَرْيَرةَ َأَباَياَلَك َما: اهللاََِّرُسوُل ِيل َفَقاَل ،َثِريأَ  َفَأْخَربْ

َب بِِه،َبَعْثَتنِيبِالَِّذي َبةً َثْدَييَّ َبْنيَ َفَرضَ َفَقاَل اْرِجْع،: َقاَل إلْستِي،َخَرْرُت َرضْ
َأْنَت بَِأِيب ،اهللاََّرُسوَل َيا: َقال؟َفَعْلَت َماَعَىل َلَك َمحَ َماُعَمُر،َيا: اهللاََِّرُسوُل َلهُ 

ي، ُمْسَتْيِقنًااهللاَُّ،إِالَّ إَِلهَ َال َأنْ َيْشَهُد َلِقيَ َمنْ "بِنَْعَلْيَك،ُهَرْيَرةَ َأَباَأَبَعْثَت َوُأمِّ
ا هُ َقْلُبهُ ِهبَ َ نَّةِ َبرشَّ النَّاُس َيتَّكَِل َأنْ َأْخَشىَفإِينِّ َتْفَعْل،َفَال : َقاَل ،َنَعمْ َقاَل ،"بِاْجلَ

ِهمْ َعَلْيَها ِهمْ : اهللاََِّرُسوُل َقاَل َيْعَمُلون،َفَخلِّ ).١(َفَخلِّ

إذ وصفهم بالشك وأخرب أن أهل النار مل يكونوا من أهل اليقني،
{:قال تعاىلوالريب والرتدد،

{)٢.(

 :}{)٣(.

.)٤(} ِمْن َبْعِدِهْم َلِفي َشكٍّ ِمنُْه ُمِريٍب َوإِنَّ الَِّذيَن ُأوِرُثوا اْلكَِتاَب {:

 :}
 {)٥.(

)٥٢)١.
.٣٢:جاثية٢(
)٣٤٥.
)٤١٤.
)٥٤٥.
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لليقني أن اهللا سبحانه وتعاىل ملا أراد أن يزيد ومما يدل عىل املنزلة العظيمة 
{إبراهيم عليه السالم إيامًنا مع قوة إيامنه أراه ملكوت الساموات واألرض

{)١.(

:وبالیقین والزهد صالح األمة
هِ َعنْ َأبِيِه،َعنْ ُشَعْيٍب،ْبنِ وفعن َعْمرِ  ":َقاَل ، َرَفَعهُ َجدِّ

")٢.(

، :
 " :

 ")٣.(

الیقینالصبر ووال تنال اإلمامة في الدین إال ب
:}

{)٤.(

)١٧٥.
٢٥٥١ـ ٢(
٣/١٤٥٢٥٢٨١ابيح ٢/٧١٥٣٨٤٥

)٣( «
٧٢٤

٣٨٤٩١/٣٨١٧٢٤
٢/٣٢٨٣١٠٤ .

)٤٢٤.
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{:: والتوکل ثمرة الیقین

{)١.(.
امتأل فرحا ونورا وإرشاقا، وانتفى عنه كل ريب وإذا امتأل القلب باليقني 

وشك وسخط وغم وهم، وامتأل حمبة هللا وخوفا منه ورضا به، وتوكال 
.)٢(عليه

):( نتيقن بأن اهللا قادر عىل كل
بدون املخلوقات، بدون األسباب وأن نتيقن بأن املخلوقات مع مجيع ءيش

. بدون إرادة اهللاءال يقدرون عىل يشاألسباب
 : قادر عىل إزالة اجلوع بدون الطعام، وقادر عىل إزالة

العطش بدون املاء، وقادر عىل إعطاء الشفاء بدون الدواء، وقادر عىل خلق 
بدون الشجر، وقادر عىل خلق اإلنسان وتربيته بدون الوالدين، وقادر الثمر

بدون النار، وقادر ءالنبات بدون املطر، وقادر عىل إحراق اليشعىل إنبات 
يفكسب، وقادر عىل إعطاء العزة وأيسبب أيعىل قضاء احلوائج بدون 

يفصورة العزة وقادر عىل إعطاء النجاة يفصورة الذلة وقادر عىل إنزال الذلة 
ء الغلبة صورة النجاة، وقادر عىل إعطايفصورة اهلالك، وعىل إعطاء اهلالك 

يفصورة األمن، واألمن يفلفئة قليلة بدون السالح ، وقادر عىل إتيان اخلوف 
. صورة اخلوف

.٧٩: نمل١(
)٣٩٥)٢.
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: أن العزة والذلة واملرض والصحة والرض والنفع واألمن
واخلوف والصلح واحلرب والفتح واهلزيمة والضحك والبكاء والفقر 

ك بيد اهللا وترصفه وهو ال حيتاج إىل والغنى واحلياة واملوت ... الخ . كل ذل
أحد من خلقه وال إىل أي سبب واملخلوقات كلها حمتاجة إىل اهللا يف خلقهم 
وصفاهتم واستعامهلم واملخلوقات كلها ال يملكون مثقال ذرة يف الساموات 

).١(وال يف األرض وال يملكون رضًا وال نفعاً 

١(.
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)( ﴿ : َا َقْوِم إِْن َكاَن َكُربَ َعَلْيُكْم َمَقاِمي َوَتْذكِِريي بِآَياِت اهللاَِّ َفَعَىل اهللاَِّ ي
ًة ُثمَّ اْقُضوا  َكاَءُكْم ُثمَّ َال َيُكْن َأْمُرُكْم َعَلْيُكْم ُغمَّ ْلُت َفَأْمجُِعوا َأْمَرُكْم َوُرشَ َتَوكَّ

).١(﴾إَِيلَّ َوَال ُتنْظُِرونِ 

)( : ﴿ْلُت َعَىل اهللاَِّ َريبِّ َفكِي ُدوِين َمجِيًعا ُثمَّ َال ُتنْظُِروِن * إِينِّ َتَوكَّ
). ٢(﴾ْ َوَربُِّكم

)( : ﴿ ُْلنَا َوإَِلْيَك َأَنْبنَا َوإَِلْيَك اْملَِصري نَا َعَلْيَك َتَوكَّ َربَّ
ونعم الكيل، وملا ألقوه يف النار ظهرت حقيقة توكله بقوله حسبي اهللا ).٣(﴾ 

ُقْلنَا َيا َناُر ُكوِين َبْرًدا َوَسَالًما َعَىل ﴿ فكانت النتيجة آية باهرة، ومعجزة ظاهرة
ينَ  فمن ذا الذي خياف ).٤(﴾إِْبَراِهيَم * َوَأَراُدوا بِِه َكْيًدا َفَجَعْلنَاُهُم اْألَْخَرسِ

بينات يف كيد الكافرين وقوهتم، وكيد املنافقني ومكرهم بعد هذه اآليات ال
توكل اخلليل ونجاته.

ْ :" )(اهللاََِّرُسوُل َقاَل : َقاَل -عنهاهللاريض-ُهَرْيَرةَ َأِيب وَعنْ  َيْكِذْب َمل
َعزَّ اهللاََِّذاِت ِيف ِمنُْهنَّ ثِنَْتْنيِ ، َكَذَباٍت َثَالَث إِالَّ َقطُّ )(النَّبِيُّ إِْبَراِهيمُ 

٧١)١.
٥٥،٥٦:)٢.
٤:)٣.
٦٩،٧٠:)٤.
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،)٣(}َهَذاَكبُِريُهمْ َفَعَلهُ َبْل {: )٢(}َسِقيمٌ إِينِّ {: )١(َوَجلَّ 
ُه َهاَجرَ ، َساَرةَ َشْأنِ ِيف َوَواِحَدةٌ  اَفَدَخَل النَّاسِ َأْحَسنَ بَِساَرَة َوَكاَنْت َفإِنَّ َقْرَيةً ِهبَ

َبابَِرِة َفَلامَّ ِمنْ َجبَّارٌ َأوْ اْملُُلوكِ ِمنْ َملٌِك فِيَها َأْهلِ َبْعُض َرآَهاَأْرَضهُ َخَل دَ اْجلَ
بَّارِ  اَينَْبِغيَال اْمَرَأةٌ َأْرَضَك َقِدمَ َلَقْد : َلهُ َفَقاَل َفَأَتاهُ ، اْجلَ َلَك، إِالَّ َتُكونَ َأنْ َهلَ

ْيَها،إِلَ َرَجعَ ُثمَّ ، ُأْختِي: َفَقاَل ، َمَعَك؟الَّتِيَهِذهِ َمنْ إِْبَراِهيمُ َياَأنْ إَِلْيهِ َفَأْرَسَل 
يُمْؤِمنٌ اْألَْرضِ َوْجهِ َعَىل َلْيَس ، َساَرةُ َيا: َفَقاَل  كِ َغْريِ َسَأَلنِيَهَذاَوإِنَّ ، َوَغْريَ

ُتهُ  بِينِي، َفإِنَّ فَال ، ُأْختِيَأنَِّك َفَأْخَربْ بَّارَ َهَذاُتَكذِّ َيْغلِْبنِياْمَرَأِيت َأنَِّك َيْعَلمْ إِنْ اْجلَ
يهِ َأَلِك َس َفإِنْ َعَلْيِك، ْسَالِم، َفَأْرَسَل ِيف ُأْختِيَفإِنَِّك ُأْختِيَأنَِّك َفَأْخِربِ إَِلْيَها، اْإلِ

أُ ، َوَقاَمْت الَصَالةِ إَِىل )(إِْبَراِهيمُ َفَقامَ  ُهمَّ : َفَقاَلْت ، َوُتَصيلِّ َتَوضَّ إِنْ اللَّ
َعَيلَّ ُتَسلِّطْ فَال ، َزْوِجيَعَىل الَّ إِ َفْرِجيَوَأْحَصنُْت ، َوبَِرُسولَِك بَِك آَمنُْت ُكنُْت 

ْ َعَلْيهِ َدَخَلْت اْلَكافَِر، َفَلامَّ  َقْبَضةً َيُدهُ َفُقبَِضْت إَِلْيَها،َيَدهُ َبَسطَ َأنْ َيَتَامَلْك َمل
اَفَقاَل ، )٤(بِِرْجلِهِ َرَكَض َشِديَدًة، َحتَّى َوَال َيِديُيْطلَِق َأنْ اهللاََّاْدِعي: َهلَ

ُهمَّ ِك، َفَقاَلْت َأُرضُّ  َيُدهُ َفُقبَِضْت َفُأْرِسَل، َفَعادَ ، َقَتَلْتهُ ِهيَ : ُيَقاُل َيُمْت إِنْ اللَّ
اَفَقاَل اْألُوَىل،اْلَقْبَضةِ ِمنْ َأَشدَّ  ِمنْ َأَشدَّ َفُقبَِضْت َفَعادَ َفَفَعَلْت،َذلَِك،ِمْثَل َهلَ

،اْلَقْبَضَتْنيِ  ِك،َال َأنْ اهللاَََّفَلِك َيِدي،ُيْطلَِق َأنْ اهللاََِّعيادْ : َفَقاَل اْألُوَلَيْنيِ َأُرضَّ

: } : {: في) ٨٢٣(شفاعةفي)١
}} : .{.
٨٩)٢.
٦٣)٣.
.)٤١٣/ ١٩(-فتح. : )٤
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اَجاءَ الَِّذيَفَدَعاَيُدُه،َوُأْطلَِقْت َفَفَعَلْت  َام إِنََّك : َلهُ َفَقاَل ِهبَ ْ بَِشْيَطانٍ َأَتْيَتنِيإِنَّ َوَمل
َفَلامَّ ، َمتِْيش َفَأْقَبَلْت : َقاَل ، َجرَ َهاَوَأْعطَِهاَأْرِيض ِمنْ َفَأْخِرْجَهابِإِْنَساٍن،َتْأتِنِي
َف َقائِمٌ َوُهوَ ، )(إِْبَراِهيمُ َرآَها ، اْنَرصَ اَفَقاَل ُيَصيلِّ : َقاَلْت ؟َمْهَيمْ : َهلَ

ا، ُكمْ َفتِْلَك : ُهَرْيَرةَ َأُبوَقاَل ، )١(َخاِدًماَوَأْخَدمَ اْلَفاِجِر،َيَد اهللاََُّكفَّ َخْريً َياُأمُّ
َامءِ َماءِ َبنِي ).٣).(٢(السَّ

)(: ملا أملت به امللامت، واجتمعت عليه الكربات، وتكالبت
عن اهلموم، وتوالت الغموم؛ مل يكن له مفزع يفزع إليه إال اهللا تعاىل، فألقى 

ويقني ، وعزموقال بحزم ، ومأله بالتوكل واليقني، كاهله محله، وأخلص هللا تعاىل قلبه
ُلونَ إِِن اْحلُ ﴿ وتصديق ِل اْملَُتَوكِّ ْلُت َوَعَلْيِه َفْلَيَتَوكَّ ).٤(﴾ْكُم إِالَّ هللاَِِّ َعَلْيِه َتَوكَّ

فأزال اهللا تعاىل مهه، وكشف كربه، ورد عليه برصه، وأرجع له ولده، ورفع 
مقامه، وأعىل ذكره، فها نحن بعد قرون من زمنه نتلو قصته، ونذكر صربه 

وتوكله.

على. : )١
-)١٠٠/ ٨.

٢( :، :
.

 :
 ،

 .
).١٠٠/ ٨(- على. 

٣(.
٦٧)٤.
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)( :كذيب قومه وصدودهم وهتديدهم بإعالن قابل ت
ْلنَا ﴿ :التوكل عىل اهللا تعاىل فقال  ٍء ِعْلًام َعَىل اهللاَِّ َتَوكَّ نَا ُكلَّ َيشْ ،)١(﴾ َوِسَع َربُّ

ْلُت َوإَِلْيِه ُأنِيُب وما : ﴿  ).٢(﴾َتْوفِيِقي إِالَّ بِاهللاَِّ َعَلْيِه َتَوكَّ

)( :ني إرسائيل أمرهم موسى عليه السالم ملا اشتد البالء بب
ُلوا إِْن ُكنُْتْم ﴿ بالتوكل َوَقاَل ُموَسى َيا َقْوِم إِْن ُكنُْتْم آَمنُْتْم بِاهللاَِّ َفَعَلْيِه َتَوكَّ

َعْلنَا فِْتنًَة لِْلَقْوِم الظَّاملَِِني * َونَ  نَا َال َجتْ ْلنَا َربَّ نَا ُمْسلِِمَني * َفَقاُلوا َعَىل اهللاَِّ َتَوكَّ جِّ
تَِك ِمَن اْلَقْوِم اْلَكافِِرينَ  فكانت عاقبة توكلهم عىل اهللا تعاىل أن )٣(﴾بَِرْمحَ

نجاهم وأهلك أعداءهم.
ْل َعَىل ﴿ :قد أمره اهللا تعاىل بالتوكل يف كثري من اآليات ، فمنها)(حممد َوَتَوكَّ

يِّ الَِّذي َال َيُموُت  ).٤(﴾اْحلَ

قال: فعن أيب بكر الصديق ن املتوكلني عىل اهللا، فكان يف كل أحواله م
َت َقَدَمْيِه، : وأنا يف الغارقلت للنبي  َنا َحتْ َلْو َأنَّ َأَحَدُهْم َنَظَر إَِىل َقَدَمْيِه ألَْبَرصَ
.)٥("ْنيِ اهللاَُّ َثالُِثُهَام ؟ َيا َأَبا َبْكٍر َما َظنَُّك بِاْثنَ ): (َفَقاَل النَّبِيُّ 

َعَليْهِ اهللاََُّصىلَّ النَّبِيِّ َمعَ ُكنُْت : َقاَل ، َعنْهُ اهللاََُّرِيضَ َبْكرٍ َأِيب َعنْ ، َنسٍ أَ َعنْ 

٨٩)١.
٨٨)٢.
٨٦: ٨٤)٣.
٥٨)٤.
٥
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َأنَّ َلوْ اهللاََِّنبِيَّ َيا: َفُقْلُت ، اْلَقْومِ بَِأْقَدامِ َأَناَفإَِذاَرْأِيس َفَرَفْعُت اْلَغارِ ِيف َوَسلَّمَ 
هُ َطْأَطأَ َبْعَضُهمْ  .)١("َثالُِثُهَام اهللاَُّاْثَنانِ َبْكرٍ َأَباَيااْسُكْت ": َقاَل ، آَنارَ َبَرصَ

وهُ إِالَّ ( : وسجل احلق عز وجل ذلك يف قوله تعاىل هُ َفَقْد َتنُرصُ اهللاَُّنَرصَ
اإِذْ اْثنَْنيِ َثاِينَ َكَفُرواْ الَِّذينَ َأْخَرَجهُ إِذْ  َزنْ الَ َصاِحبِهِ لِ َيُقوُل إِذْ اْلَغارِ ِيف ُمهَ إِنَّ َحتْ

َدهُ َعَلْيهِ َسكِينََتهُ اهللاَُّفَأنَزَل َمَعنَااهللاَّ ْ بُِجنُودٍ َوَأيَّ الَِّذينَ َكلَِمةَ َوَجَعَل َتَرْوَهاملَّ
ْفَىل َكَفُرواْ  .)٢()َحكِيمٌ َعِزيزٌ َواهللاُّاْلُعْلَياِهيَ اهللاَِّوَكلَِمةُ السُّ
ُه َغَزا َمَع َرُسوِل اهللاَِّ عن َجابَِر ْبنَ و ِقَبَل َعْبِد اهللاَِّ َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهَام َأْخَربَ َأنَّ

َقَفَل َمَعُه َفَأْدَرَكْتُهْم اْلَقائَِلُة ِيف َواٍد َكثِِري اْلِعَضاِه َنْجٍد َفَلامَّ َقَفَل َرُسوُل اهللاَِّ 
َق النَّاُس َفنََزَل َرُسوُل اهللاَِّ  َجِر َفنََزَل َرُسوُل اهللاَِّ َوَتَفرَّ َت َيْسَتظِلُّوَن بِالشَّ َحتْ

ا َسْيَفُه َونِْمنَا َنْوَمًة َفإَِذا َرُسوُل اهللاَِّ  َق ِهبَ َيْدُعوَنا َوإَِذا ِعنَْدُه َأْعَراِيبٌّ َسُمَرٍة َوَعلَّ
َط َعَيلَّ َسْيِفي َوَأَنا َنائٌِم َفاْستَ "َفَقاَل:)٣( ْيَقْظُت َوُهَو ِيف َيِدِه َصْلًتا إِنَّ َهَذا اْخَرتَ

.اهللاَُّ َثَالًثا َوَملْ ُيَعاِقْبُه َوَجَلَس :َمْن َيْمنَُعَك ِمنِّي َفُقْلُت :َفَقاَل 

َقاِع، َفإَِذا َأَتْينَا َعَىل ُكنَّا َمَع َرُسوِل اهللا بَذاِت الرِّ
فجاء َرُجٌل ِمَن اُملْرشكَني َوَسيُف َرُسول يَلٍة َتَرْكنَاَها لرسول اهللا َشَجَرٍة َظلِ 

اُفنِي ؟ َقاَل:اهللا  َجَرِة َفاْخَرتَطُه، َفَقاَل: َختَ ٌق بالشَّ َفَمْن "َفَقاَل :"الَ "مَعلَّ
."اهللا "َقاَل :"َيْمنَُعَك ِمنِّي؟

: ...» » صحيح) ١
٣٦٥٤.

٤٠)٢.
٣
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َقاَل: َمْن َيْمنَُعَك ِمنِّي؟ "صحيحه"، 
ْيَف، َفَقاَل:)(َقاَل: َفَسَقَط السيُف ِمْن َيدِه، َفأَخَذ رسوُل اهللا ."اهللاُ "َقاَل:  َمْن "السَّ

َتْشَهُد أْن ال إلَه إالَّ اهللا َوَأينِّ َرُسول "َفَقاَل: ُكْن َخَري آِخٍذ. َفَقاَل:."َيْمنَُعَك مني؟ 
َلكنِّي ُأَعاِهُدَك أْن ال ُأَقاتَِلَك، َوالَ َأُكوَن َمَع َقوٍم ُيَقاتُِلوَنَك، َفَخىلَّ َقاَل: الَ، وَ "اهللا؟

.)٢)(١(َسبيَلُه، َفَأَتى أْصَحاَبُه، َفَقاَل: جئُتُكْم ِمْن عنْد َخْريِ النَّاسِ 
ا«، الَوكِيُل َونِْعمَ اهللاََُّحْسُبنَا، َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِ  َالمُ َلْيهِ عَ إِْبَراِهيمُ َقاَهلَ ِحنيَ السَّ

ا، النَّارِ ِيف ُأْلِقيَ  ٌد َوَقاَهلَ َلُكمْ َمجَُعواَقْد النَّاَس إِنَّ {: َقاُلواِحنيَ )(ُحمَمَّ
")٣(}الَوكِيُل َونِْعمَ اهللاََُّوَقاُلوا َحْسُبنَا، إِيَامًناَفَزاَدُهمْ َفاْخَشْوُهمْ 

)٤(.
اللُهمَّ َلَك َأْسَلْمُت، َوبَِك آَمنُْت، َوَعَلْيَك «:يقول يف دعائه) (وكان النبي 

تَِك، َال إَِلَه إِالَّ َأْنَت، َأْن  ْلُت، َوإَِلْيَك َأَنْبُت، َوبَِك َخاَصْمُت، اللُهمَّ إِينِّ َأُعوُذ بِِعزَّ َتَوكَّ
نُّ َواْإلِ  يُّ الَِّذي َال َيُموُت، َواْجلِ نِي، َأْنَت اْحلَ .)٥(»ْنُس َيُموُتونَ ُتِضلَّ

جد أن التوكل نيف القرآن الكريم )عليهم السالم( قرأ سري األنبياءام نوحين
عىل اهللا تعاىل هو حصنهم يف مقابلة الشدائد، وهو أمىض سالح واجهوا به 

١.. ..
. .. :

.:صلتا.. 

٢.

١٧٣) ٣.
٤ ( /}] {

 :٤٥٦٣/ ] ١٧٣.

.عنهما-)٥
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املكذبني من أقوامهم؛ ولذا أعلنوا مجيعا توكلهم عىل اهللا تعاىل، وقالوا مستنكرين 
نَّ َعَىل َما ﴿ كنيعىل املرش َل َعَىل اهللاَِّ َوَقْد َهَداَنا ُسُبَلنَا َوَلنَْصِربَ َوَما َلنَا َأالَّ َنَتَوكَّ

ُلونَ  ِل املَُْتَوكِّ ).١(﴾آَذْيُتُموَنا َوَعَىل اهللاَِّ َفْلَيَتَوكَّ
إن التوكل حالة إيامنية يستسلم فيها القلب هللا تعاىل، ويسلم األمر إليه، 

ه، ويعتمد عليه، ويتربأ من حوله وطوله وقوته، ومن البرش أمجعني، ويفوضه ل
فتسكن نفسه بالتوكل، ويطمئن قلبه، ويزول اخلوف، فكيف خياف قلب ليس فيه 

؟!مكان ملخلوق، قد عمر بتعظيم اخلالق وعبوديته واالستكانة له، والترضع إليه
ْمحَ  بِيِع ْبِن َعْبِد الرَّ َم اْألَِمَري ِيف َحاَجٍة َلُه، َفَبَكى َجاَء َرُجٌل إَِىل الرَّ ِن، َفَسَأَلُه َأْن ُيَكلِّ

بِيُع، ُثمَّ َقاَل:  يًعا َقِريًبا، َفإِينِّ َما « الرَّ َأْي َأِخي، اْقِصْد إَِىل اهللاَِّ ِيف َأْمِرَك َجتِْدُه َرسِ
، َفأَ  ِجُدُه َكِريًام َقِريًبا ملَِْن َقَصَدُه َوَأَراَدُه َظاَهْرُت َأَحًدا ِيف َأْمٍر ُأِريُدُه إِالَّ اهللاََّ َعزَّ َوَجلَّ

َل َعَلْيهِ  .).٢(».َوَتَوكَّ
َامَواِت َواْألَْرَض َلَيُقوُلنَّ اهللاَُّ ُقْل َأَفَرَأْيتُْم  يقول اهللا﴿ َوَلئِْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق السَّ

ٍة َما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللاَِّ إِْن َأَراَدِينَ اهللاَُّ ِه َأْو َأَراَدِين بَِرْمحَ بُِرضٍّ َهْل ُهنَّ َكاِشَفاُت ُرضِّ
ُلوَن ﴾ ُل املَُْتَوكِّ تِِه ُقْل َحْسبَِي اهللاَُّ َعَلْيِه َيَتَوكَّ ).٣(َهْل ُهنَّ ُممِْسَكاُت َرْمحَ

١٢)١.
٢(.
٣٨)٣.
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رزقلا


)١(.
یقول ابن عطاء اهللا السكندري) :( هذه اآلية هي التي

غسلت الشكوك من قلوب املؤمنني وأرشقت يف قلوهبم أنوار اليقني، 
ا تضمنت ذكر فأوردت عىل قلوهبم الزوائد ما تضمنته من الفوائد، وذلك أهن

وحمله، والقسم عليه، والتشبيه له بأمر ال خفاء به، ولنتبع ذكر هذه الفوائد الرزق، 
فائدة.،فائدة

اعلم انه تعاىل ملا علم كثرة اضطراب النفوس يف شأن الرزق 
كرر ذكره ملا تكررت ورود عوارضه عىل القلوب، كام تكرر احلجة إذا 

كنة يف نفس خصمك كام كرر تعاىل االستدالل عىل علمت أن الشبهة متم
املعاد يف آيات عديدة ملا اضطربت فيه امللحدون واستبعدوا أن يعود اإلنسان 
بعد أن متزقت أوصاله واضمحل بناءه، وصار ترابا أو أكلته السباع واهلوام 

{:فاحتج عليهم يف كتابه العزيز حججا كثرية منها قوله تعاىل

{)٢(.

)٢٣، ٢٢–١.
)٧٩، ٧٨–٢.
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}
{)١(.

 :}
.ملا علم احلق شدة اضطراب النفوسمن اآلياتإىل غري ذلك.)٢(}

قال اهللا : يف أمر الرزق ملا علم احلق تعاىل ذلك من نفوس العبادوكذلك 
،)٣(:تعايل



)٤(.


)٥(



)٦(

 :
)٧(

.٢٧ة –١(
.٣٩ة –٢(
)٥٨–٣.
)٤٤٠.
)٥٢١.
)٦١٣٢.
)٧٦٠ .
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 :

)١(.

} :{.
.ل
:

 : ن ال أنه تضمن تبيني املحل رفع مهم اخللق، عن اخللق وأوهو
يطلبوا إال من امللك احلق، وذلك إذا وقع يف قلبك طمع يف خملوق، أو حوالة 

أي يا هذا .}{:عىل سبب قال لك تعاىل
ق الضعيف العاجز يف األرض ليس رزقك عنده املتطلع للرزق من املخلو

.وإنام رزقك عندي وأنا امللك القادر
: :َامِء ِرْزُقُكْم َوَما {حيتمل أن يكون قوله سبحانه وتعاىل َوِيف السَّ

أن يكون املراد إثبات رزقكم أي إثباته يف اللوح املحفوظ، فإن }ُتوَعُدونَ 
اد، وإعالم هلم أن رزقكم، أي اليشء الذي املراد كذلك، فهو تطمني للعبكان 

منه رزقكم كتبناه عندنا وأثبتناه يف كتابنا وقضيناه بآياتنا من بل وجودكم 
وعيناه من قبل ظهوركم.

قون؟ث؟ وما لكم إيل ال تسكنون؟ وبوعدي ال تفألي يشء 

)١٧–١.
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َامِء ِرْزُقُكْم َوَما {وحيتمل أن يكون املراد  أي اليشء : }ُتوَعُدونَ َوِيف السَّ
ءٍ ُكلَّ اْملَاءِمنَ َوَجَعْلنَا{الذي منه رزقكم، وهو املاء كام قال تعاىل: َحيٍّ َيشْ

).١(}ُيْؤِمنُونَ َأَفَال 

فيكون قوله، هو املطر :}
لذي منه أصل رزقكم، وألن أي اليشء ا}

املاء يف نفسه رزق.
 يمكن أن يكون مراد احلق سبحانه وتعاىل هبذه اآلية، تعجيز

مسك املاء عن أالعباد عن دعوى القدرة عىل األسباب ألن اهللا تعاىل، لو 
األرض، لتعطل سبب كل ذي سبب، من حارث وزارع، وتاجر، وخائط، 

ليست أسبابكم هي الرازقة لكم ولكن أنا :كأنه يقولوكاتب، وغري ذلك ف
الرازق لكم وبيدي تيسري أسبابكم، أنا املنزل لكم ما به كانت أسبابكم، 

.ومتت إكسابكم

 اقرتان الرزق باألمر املوعود، فائدة جليلة وذلك أن
هلم عىل املؤمنني ملا علموا أن ما وعدهم احلق ال بد من كونه، وال قدرة

كام ال تعجيله وال تأجيله وال حيلة هلم يف جلبه، فكأنه سبحانه وتعاىل يقول:
شك عندكم أن عندنا ما توعدون، كذلك ال يكن عندكم شك يف أن عندنا ما 

.ترزقون

)٣٠–١.
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وكام أنكم عىل استعجال ما وعدنا قبل وقته عاجزون، كذلك انتم 
.نا ووقته إالهيتناعاجزون عن أن تستعجلوا رزقا أجلته ربوبيت

:)
يف ذلك حجة عظيمة عىل العباد أن يكون الويف و)

لوعد الذي ال خيلف امليعاد يقسم للعباد عىل ما ضمن هلم لعلمه بام النفوس ا
وية عليه من الشك واالضطراب ووجوب االرتياب فلذلك قالت منط

هلك بنو آدم، أغضبوا رهبم اجلليل، حتى املالئكة حني سمعت هذه اآلية:(
).أقسم

.من أجلأ الكريم إىل القسم؟!سبحان اهللا:وقال بعضهم حني سمع هذه اآلية
ٍء إِالَّ ِعنَد :اهللا تعاىلقال و ن َيشْ ُلُه إِالَّ بَِقَدٍر َوإِن مِّ َنا َخَزائِنُُه َوَما ُننَزِّ

ْعُلوٍم  .لتجأش اهلمم إىل بابه، ولتجنح القلوب إىل جنابه)١(مَّ
وقبيح باملؤمن أن ينزل حاجته بغري اهللا مع علمه بوحدانيته وانفراده 

ِمنبِالَِّذينَ ُفوَنَك َوُخيَوِّ َعْبَدهُ بَِكاٍف اهللاََُّأَلْيَس {بربوبيته ويسمع قوله تعاىل:
.)٣)(٢(.}َهادٍ ِمنْ َلهُ َفَام اهللاَُُّيْضلِلِ َوَمنُدونِهِ 

 َنُِّمدُّ َهُؤالِء َوَهُؤالِء ِمْن َعَطاِء َربَِّك َوَما ك اَن َعَطاُء ُكال
ْلنَا َبْعَضُهْم َعَىل َبْعٍض َوَلآلَربَِّك َحمُْظوراً  ِخَرُة َأْكَربُ َدَرَجاٍت ، انُظْر َكْيَف َفضَّ

.٢١آلية –١(
)٣٦–٢.
)٣ (.
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.ليطمئن من جيتهد لآلخرة أنه ال يفوته رزقه)١(َوَأْكَربُ َتْفِضيًال 

طَّاِب َعْن و ُكْم ُكنُْتْم ": )(، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَُِّعَمَر ْبِن اْخلَ َلْو َأنَّ
لِِه، َلُرِزْقُتْم َكَام ُتْرَزُق الطَّْريُ َتْغُدو ِمخَاًصا َوَتُروُح بَِطاًنا  ُلوَن َعَىل اهللاَِّ َحقَّ َتَوكُّ َتَوكَّ

)٢.(
ا إِينِّ :َقاَل )(َأنَّ َرُسوَل اهللاَِّ َوَعْن َأِيب َذرٍّ  َألَْعَلُم آَيًة َلْو َأَخَذ النَّاُس ِهبَ

َعْل َلُه َخمَْرًجا َوَيرْ :(َلَكَفْتُهمْ  َتِسُب َوَمْن َيتَِّق اهللاََّ َجيْ )ُزْقُه ِمْن َحْيُث َال َحيْ
.)٣.(

اُق ُذو إِينِّ أَ )(َأْقَرَأِين َرُسوُل اهللاَِّ:َقاَل )(َوَعِن اْبِن َمْسُعودٍ  زَّ َنا الرَّ
ِة اْملَتِنيُ  ).٤.اْلُقوَّ

))((َكاَن َأَخَواِن َعَىل َعْهِد َرُسوِل اهللاَِّ:َقاَل )َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ (َوَعْن َأَنسٍ 
ا َيْأِيت النَّبِيَّ  ُف َأَخاُه ()، َفَكاَن َأَحُدُمهَ ُف، َفَشَكا اْملُْحَرتِ َرتِ لنَّبِيَّ ل، َواْآلَخُر َحيْ

() :َك ُتْرَزُق بِهِ "، َفَقاَل ).٥(" َلَعلَّ

َا"):اهللاَِّ (َرُسوُل َقاَل : َقاَل )َمْسُعوٍد ( اْبنِ َوَعنِ  ! النَّاُس َأهيُّ
ءٍ ِمنْ َلْيَس  ُبُكمْ َيشْ نَّةِ إَِىل ُيَقرِّ بِِه،َأَمْرُتُكمْ َقْد إِالَّ النَّارِ نَ مِ َوُيَباِعُدُكمْ اْجلَ

)٢١، ١٢٠.
)٢٢٧٨،٤١٦٢: ) ٢

» » حنبل
)٢٠٧.
)٥٣٠٦) ٣.(
)٥٣٠٧) ٤.(
)٥ (
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ءٌ َوَلْيَس  ُبُكمْ َيشْ نَّةِ ِمنَ َوُيَباِعُدُكمْ النَّارِ ِمنَ ُيَقرِّ َوإِنَّ َعنُْه،َهنَْيُتُكمْ َقْد إِالَّ اْجلَ
وَح  وَح َوإِنَّ : ِرَواَيةٍ َوِيف -اْألَِمنيَ الرُّ َأنَّ )٢(ُروِعيِيف َنَفَث )١(اْلُقُدَس الرُّ

ُقواَأَال ِرْزَقَها،َتْسَتْكِمَل َحتَّىَمتُوَت َلنْ َنْفًسا َوَال الطََّلِب،ِيف َوَأْمجُِلوااهللاََّ،َفاتَّ
ِمَلنَُّكمُ  ْزِق اْستِْبَطاءُ َحيْ هُ اهللاَِّ،بَِمَعاِيص َتْطُلُبوهُ َأنْ الرِّ إِالَّ اهللاَِِّعنَْد َماُيْدَركُ َال َفإِنَّ

. )٣(. "بَِطاَعتِهِ 

ْنَياَطَلَب َمنْ ": )اهللاَِّ (َرُسوُل َقاَل : )ُهَرْيَرَة (َأِيب وَعنْ  اْستِْعَفاًفاَحالالالدُّ
َكاْلَقَمرِ َوَوْجُههُ اْلِقَياَمةِ َيْومَ َجاءَ َجاِرهِ َعَىل َوَتَعطًُّفا، َأْهلِهِ َعَىل َوَسْعًيا، َمْسَأَلةٍ َعنْ 
ْنَياَطَلَب َوَمنْ ، اْلَبْدرِ َلْيَلةَ  "َغْضَبانُ َعَلْيهِ َوُهوَ اهللاَََّلِقيَ ُمَرائًِياُمَكاثًِراُمَفاِخًراالدُّ

٥)(٤.(

)١ (.
.نفسي) ٢(
)٣( ) () ()

٣/١٤٥٨.
)٣/١٤٣٧)٤.
)٥( :

 :
 " :

: ،"ى
ال

ى
 :
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ْدِريِّ وعن  إِنَّ ِمْن َضْعِف ": )(، َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ َأِيب َسِعيٍد اْخلُ
ُهْم َمَدُهْم َعَىل ِرْزِق اهللاَِّ، َوَأْن َحتْ ِيضَ النَّاَس بَِسَخِط اهللاَِّاْلَيِقِني َأْن ُترْ  ، َوَأْن َتِذمَّ

ْ ُيْؤتَِك اهللاَُّ إِنَّ ِرْزَق اهللاَِّ ُه ُكْرُه َكاِرهٍ ال َجيُ َعَىل َما َمل ُه ِحْرُص َحِريٍص، َوال َيُردُّ ، رُّ
ْوَح َواْلفَ  َضا َواْلَيِقنيِ إِنَّ اهللاََّ بُِحْكِمِه َوَجاللِِه َجَعَل الرَّ ، َوَجَعَل اْلَغمَّ َرِح ِيف الرِّ

َخِط  كِّ َوالسَّ ْزَن ِيف الشَّ .)١("َواْحلُ

ال
،

،

ال: 
٢٧٣ . ،

،
،،

بمعاني
في»  للبيهقي)١(

٢٠٧
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اَجِة َخَرَج إَِىل َدَخَل َرُجٌل َعَىل َأْهلِهِ َوَعنُْه، َقال ، َفَلامَّ َرَأى َما ِهبِْم ِمَن اْحلَ
َحى َفَوَضَعْتَها، َوإَِىل التَّنُّوِر، َفَسَجَرْتُه ُثمَّ  ِة، َفَلامَّ َرَأِت اْمَرَأُتُه َقاَمْت إَِىل الرَّ يَّ اْلَربِ

ْفنَُة َقِد اْمَتَألَْت  ُهمَّ اْرُزْقنَا، َفنََظَرْت َفإَِذا اْجلَ َقاَل: َوَذَهَبْت إَِىل التَّنُّوِر، .َقاَلْت: اللَّ
ْوُج َفَوَجَدْتُه ُممَْتلًِئا. َقاَل: ، َقاَل: َأَصْبُتْم َبْعِدي َشْيًئا ؟ َقاَلِت اْمَرَأُتُه: َفَرَجَع الزَّ

َحى، َفُذكَِر َذلَِك لِلنَّبِيِّ  نَا، َوَقاَم إَِىل الرَّ ُه "، َفَقاَل: )(َنَعْم، ِمْن َربِّ َلْو َملْ َأَما إِنَّ
ُد "َيْرَفْعَها َملْ َتَزْل َتُدوُر إَِىل َيْوِم اْلِقَياَمِة  .َرَواُه َأْمحَ

ْرَداءِ َأِيب َوَعنْ  ْزَق إِنَّ ": )(اهللاََِّرُسوُل َقاَل : َقاَل َعنْهُ اهللاََُّرِيضَ الدَّ الرِّ
ْلَيةِ (ِيف ُنَعْيمٍ َأُبوَرَواهُ "َأَجُلهُ َيْطُلُبهُ َكَام اْلَعْبَد َلَيْطُلُب  ) .اْحلِ
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ْزَق اِينَ عَ مَ  الرِّ
.العطاء دنيويا كان أو أخرويا:

ما يصل إىل اجلوف ويتغذى به، يقال: أعطى السلطان رزق 
.اجلند، ورزقت علًام 

ْزَق  يأكله، فيكون متناوال اسم ملا يسوقه اهللا إىل احليوان فالرِّ
.للحالل واحلرام

اسم جامع لكل ما ينتفع به العباد، من أرزاق حتتاج إليها األبدان يف: 

وكذلك كل ما يصلح القلوب من معرفة وهداية وإنابة وتقوي وخشية 
وفًا ورجاءً وذل وانكسار هللا تعايل وحمبًة وخ

، ورسله هلداية، وأرسل هبا أنبياءه، الرشائع والكتبلذا أنزل اهللا 
. الرزق منه وحده سبحانه وتعايل وال خللق وإرشادهم إيل ما فيه صالحهما

: أحد يملك لنفسه وال لغريه رزقًا وال نفعًا وال موتًا وال نشوراً 
َُّهَو الّرّزاُق ُذو اْلُقّوِة اْملَتِنيُ إِّن اهللا)١. (

اِزِقنيَ {: .)٢(}َواْرُزْقنَا َوَأنَت َخْريُ الرَّ
اِزِقنيَ { َو َخْريُ الرَّ )٣(}َوإِنَّ اهللاََّ َهلُ

)٥٨–١.
)١١٤–٢.
)٥٨–٣.
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اِزِقنيَ { :  )١(}َواهللاَُّ َخْريُ الرَّ

ْزَق ملَِن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقِدُر َلُه َوَما  ُقْل {:  إِنَّ َريبِّ َيْبُسُط الرِّ
اِزِقَني  لُِفُه َوُهَو َخْريُ الرَّ ٍء َفُهَو ُخيْ ن َيشْ )٢(}َأنَفْقُتم مِّ

 : َوَما ِمن َدآّبٍة ِيف األْرِض إِالّ َعَىل اهللاِّ ِرْزُقَها َوَيْعَلُم
) .٣(َها َوُمْس َتْوَدَعَها ُكّل ِيف كَِتاٍب ّمبِنيٍ ُمْسَتَقرّ 

 : ِمُل ِرْزَقَها اهللاُّ َيْرُزُقَها َوإِّياُكْم َوُهَو َوَكَأّين ّمن َدآّبٍة الّ َحتْ
).٤(الّسِميُع اْلَعلِيمُ 

َتّص بُِبْقَعٍة َبْل ِرْزقه ْزق َال َخيْ ُهْم َتَعاَىل َأنَّ الرِّ ْلِقِه َحيُْث َأْخَربَ َتَعاَىل َعاّم ِخلَ
َكاُنوا َوَأْيَن َكاُنوا َبْل َكاَنْت َأْرَزاق اْملَُهاِجِريَن َحْيُث َهاَجُروا َأْكَثر َوَأْوَسع 
َذا  ام اْلبَِالد ِيف َسائِر اْألَْقَطار َواْألَْمَصار َوِهلَ ُْم َبْعد َقلِيل َصاُروا ُحكَّ َوَأْطَيب َفإِهنَّ

ِمل ِرْزقَها (َقاَل َتَعاَىل  ة َال َحتْ ْن ِمْن َدابَّ ِصيله َوَال )َوَكَأيِّ َأْي َال ُتطِيق َمجْعه َوَحتْ
ِخر َشْيًئا لَِغٍد  اُكْم (َتدَّ ا ِرْزقَها َعَىل َضْعفَها )اهللاَّ َيْرُزقَها َوإِيَّ َأْي ُيَقيِّض َهلَ

ُه َعَلْيَها َفَيْبَعث إَِىل ُكّل َخمُْلوق ِمْن الرِّ  ّر ِيف َقَرار َوُيَيرسِّ ْزق َما ُيْصلِحُه َحتَّى الذَّ
يَتان ِيف اْملَاء . َقاَل َتَعاَىل  َواء َواْحلِ َوَما ِمْن َدابَّة ِيف اْألَْرض (اْألَْرض َوالطَّْري ِيف اْهلَ

).٥()إِالَّ َعَىل اهللاَّ ِرْزقَها َوَيْعَلم ُمْسَتَقّرَها َوُمْسَتْوَدعَها ُكّل ِيف كَِتاب ُمبِني

)١١–١.
)٤٩–٢.
)٦–٣.
)٦٠–)٤.
)٥٦٠
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ِميعِ ِرْزَق بَِأنَّ إِْخَبارٌ فِيهِ  َواهللاََُّتَعاَىل اهللاََِّعَىل اْجلَ
مْ َسُيَسبُِّب  َتَعاَىل اهللاَََّأنَّ َبَيانٌ َوفِيهِ ، َأْنُفِسِهمْ َوَعَىل اْألَْوَالدِ َعَىل ُينِْفُقونَ َماَهلُ
ُزُق  هُ َباِقَيةً َحَياُتهُ َداَمْت َماَخَلَقهُ َحَيَوانٍ ُكلَّ َسَريْ َام َوَأنَّ ، بِاْملَْوِت ِرْزَقهُ َيْقَطعُ إِنَّ

 َ ىلَِئالَّ َذلَِك َتَعاَىل اهللاََُّوَبنيَّ هِ َماَل َيَتنَاَوُل َوَال َبْعضٍ َعَىل َبْعُضُهمْ َيَتَعدَّ إِذْ ؛ َغْريِ
ْزِق ِمنَ َلهُ َسبََّب َقْد اهللاََُّكانَ  هِ الِ مَ َعنْ ُيْغنِيهِ َماالرِّ ).١(. َغْريِ

الذي خلق الرحى يأتيها :. فقال؟من أين تأكل :
.األشداق هو خالق األرزاقبالطحني، والذي شدق

 :( ،ما مالك؟ قال: شيئان: الرضا عن اهللا
والغنى عن الناس. 

كون مسكينا وموالي له ما يف كيف أ: قيل له
.الساموات وما يف األرض وما بينهام وما حتت الثرى

إن اهللا !واهللا أكربسبحان اهللا:فقال؟من أين تأكل:
.!يرزق الكلب أفال يرزق أبا أسيد

اهللا ينزل :من عند اهللا؛ فقيل له:فقال؟أين تأكلمن:
يا هذا األرض له !كأن ماله إال السامء:فقال؟السامءلك دنانري ودراهم من

:يؤتني رزقي من السامء ساقه يل من األرض؛ وأنشدوالسامء له؛ فإن مل
ورازق هذا اخللق يف العرس واليرسوكيف أخاف الفقر واهللا رازقي

)٢٩٥/ ١٣.



٣٤ y رب العاملنياهللاعىلاليقني والتوكلW

البحروللضب يف البيداء واحلوت يفق كلهملـــتكفل باألرزاق للخ
.من شق فاك فلم ينساك

ما ُقِدَر لفكيك أن يمضغاه ، فالبد أن يمضغاه ، فكله وحيك بعز 
).١(وال تأكل بذل

ورأى بعضهم رجال يالزم املسجد اجلامع، وال خيرج منه، فتعجب من 
؟ فقال له يوما: من أين تأكل؟ فقال له مالزمته، وفكر يف نفسه من أين يأكل

ذلك الرجل: أن يل صاحبا هيوديا وعدين كل يوم برغيفني، فهو يأتيني هبام. 
فقال له: ذاك إذا ؟ فقال له ذلك العارف: يا مسكني وثقت يل بوعد هيودي، 
وما وثقت يب بوعد اهللا سبحانه وتعاىل ؟ وهو الصادق الوعد الذي ال خيلف 

ٍة ِيف اْألَْرِض إِال َعَىل اهللاَِّ ِرْزُقَها َوَيْعَلُم ال تعاىلامليعاد؟ وقد ق َوَما ِمْن َدابَّ
َها َوُمْسَتْوَدَعَها ُكلٌّ ِيف كَِتاٍب ُمبِنيٍ  فاستحيا منه ذلك الرجل .)٢(ُمْسَتَقرَّ

.وذهب
أنه صىل خلف إمام أياما، فقال له اإلمام يوما، وقد تعجب من 

سجد، وتركه األسباب من أين تأكل؟ فقال: قف حتى أعيد صاليت، مالزمته امل
.فإين ال أصيل خلف من شك يف اهللا

لو أن إنسانا ادخل بيتنا وطني 

)١
٦

)٦–٢.
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).١(.ذلك أبيت عليه، من أين يأتيه رزقه؟ فقال: يأتيه رزقه من حيث يأتيه أجله

يف غري وقت ) (د الصحابة مسجد رسول اهللا أنه دخل أح
انتظر حتى .فوجد غالمًا مل يبلغ العارشة من عمره قائًام يصيل بخشوعالصالة 

أنت؟ فطأطأ الغالم وقال له: يا بني ابن منانتهى من صالته فجاء إليه وسلم عليه
م. إين يتيم األب واألوقال: يا عمثم رفع رأسه.رأسه وانحدرت دمعه عىل خده

فقال الغالم: هل إذا يا بني أترىض أن تكون ابنا يل؟.:فرق له الصحايب وقال له
فقال فقال الغالم: هل إذا عريت تكسوين؟ قال: نعم.جعت تطعمني؟ قال: نعم

قال ذلك سبيل يا بنيقال الصحايب ليس إىلالغالم: هل إذا مرضت تشفيني؟
قال الغالم: فدعني سبيلإىل ذلكقال الصحايب: ليسالغالم: هل إذا مت حتيني؟

ويسقني وإذا مرضت فهو والذي هو يطعمنيللذي خلقني فهو هيدينيا عم
فسكت خطيئتي يوم الدينوالذي أطمع أن يغفر يلوالذي يميتني ثم حينييشفني

الصحايب ومىض حلاله.
نة ومن أبغض األقوال التي حتمل يف طياهتا الرشك والكفر، وطارت عيل ألس

العوام : رزق اهلبل عىل املجانني!!.

)١
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َامءِ َاْلِرْزَق وَ مَّ هلْ اذا اَ ملِ  ؟ِيف السَّ
 :}

{)١. (

يق البلخي رأي مملوكًا يلعب ويمرح يف زمن قحط، أن شق:
أتلعب والناس جمهدون ؟؟ فقال:فقال لهوكان الناس يف هم وكرب،

اململوك: وما عيل من ذلك وملوالي قرية خالصة ويدخل له منها كل ما 
حيتاج، فقال شقيق يف نفسه: إن كان ملواله قرية فاطمأن هلا ومواله خملوق 

.ن هيتم برزقه، ومواله رب العاملنيفقري، فكيف للمؤمن أ

؟ واهللا رزق بنو إرسائيل يف التيهملاذا اهلمَّ 
ْلنَا{ ْلَوىٰ اْملَنَّ َعَلْيُكمُ َوَأنَزْلنَااْلَغَاممَ َعَلْيُكمُ َوَظلَّ ِمنُكُلواَوالسَّ

.)٢(}َيْظلُِمونَ نُفَسُهمْ أَ َكاُنواَوَلٰكِنَظَلُموَناَوَماَرَزْقنَاُكمْ َماَطيَِّباِت 
ةَ اْثنََتيْ َوَقطَّْعنَاُهمُ { إِذِ ُموَسىٰ إَِىلٰ َوَأْوَحْينَاُأَممًاَأْسَباًطاَعْرشَ

بَأنِ َقْوُمهُ اْسَتْسَقاهُ  َعَصاكَ اْرضِ َجرَ بِّ ةَ اْثنََتاِمنْهُ َفانَبَجَسْت اْحلَ َقْد َعْينًاَعْرشَ
ْلنَااسٍ ُأنَ ُكلُّ َعلِمَ  ْم َوَظلَّ َهبُ ْرشَ ْلَوىٰ اْملَنَّ َعَلْيِهمُ َوَأنَزْلنَااْلَغَاممَ َعَلْيِهمُ مَّ َوالسَّ
).٣(}َيْظلُِمونَ َأنُفَسُهمْ َكاُنواَوَلٰكِنَظَلُموَناَوَماَرَزْقنَاُكمْ َماَطيَِّباِت ِمنُكُلوا

)٢٣، ٢٢–١.  .
)٥٧)٢.
)١٦٠)٣.



٣٧ y رب العاملنياهللاعىلاليقني والتوكلW

ائِيَل َبنِيَيا{ نْ نَاُكمَأنَجيْ َقْد إِْرسَ ُكمْ مِّ َوَواَعْدَناُكمْ َعُدوِّ
ْلنَااْألَْيَمنَ الطُّورِ َجانَِب  ْلَوىاْملَنَّ َعَلْيُكمُ َوَنزَّ ).١(}َوالسَّ

ينَ ِعَباَراُت اْخَتَلَفْت ) اْملَنَّ َعَلْيُكمُ َوَأْنَزْلنَا( :  ِ ؟ ُهوَ َما: اْملَنِّ ِيف اْملَُفرسِّ
اْألَْشَجارِ َعَىل َعَلْيِهمْ َينِْزُل اْملَنُّ َكانَ : َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِ ، َطْلَحةَ َأِيب ْبنُ َعِيلُّ َفَقاَل 

. َشاُءواَماِمنْهُ َفَيْأُكُلونَ إَِلْيهِ َفَيْغُدونَ ، 
ءٌ : اْملَنُّ : ِعْكِرَمةُ َوَقاَل . َصْمَغةٌ : اْملَنُّ : ُجمَاِهٌد َوَقاَل  ِمثَْل َعَلْيِهمْ اهللاََُّأْنَزَلهُ َيشْ
بِّ ِشْبهُ ، الطَّلِّ  . اْلَغلِيظِ الرُّ
يُّ َوَقاَل  دِّ اهللاََُّفَأْنَزَل ؟ الطََّعامُ َأْينَ ؟ َهاُهنَابَِام َلنَاَكْيَف ، ُموَسىَيا: َقاُلوا: السُّ

ْنَجبِيلِ َشَجرِ َعَىل َيْسُقطُ َفَكانَ ، اْملَنَّ َعَلْيِهمُ  . الزَّ
تِِهمْ ِيف َعَلْيِهمْ َينِْزُل اْملَنُّ َكانَ : اَدةُ َقتَ َوَقاَل  ِمنَ َبَياًضاَأَشدَّ ، الثَّْلِج ُسُقوطَ َحمَلَّ
َبنِ  ْمسِ ُطُلوعِ إَِىل اْلَفْجرِ ُطُلوعِ ِمنْ َعَلْيِهمْ َيْسُقطُ ، اْلَعَسلِ ِمنَ َوَأْحَىل ، اللَّ الشَّ

ُجُل َيْأُخُذ ،  ىَفإَِذا؛ َذلَِك َيْوَمهُ يهِ َيْكفِ َماَقْدرَ ِمنُْهمْ الرَّ ْ َفَسَد َذلَِك َتَعدَّ ، َيْبَق َوَمل
َوَيْومِ َساِدِسهِ لَِيْومِ َيْكِفيهِ َماَأَخَذ ، ُمجَُعتِهِ لَِيْومِ ، َساِدِسهِ َيْومُ َكانَ إَِذاَحتَّى

هُ ؛ َسابِِعهِ  ءٍ َيْطُلُبهُ َوَال هِ َمِعيَشتِ ِألَْمرِ فِيهِ َيْشَخُص َال ِعيدٍ َيْومَ َكانَ ِألَنَّ ، لَِيشْ
هُ َوَهَذا ةِ ِيف ُكلُّ يَّ . اْلَربِّ
بِيعُ َوَقاَل  اٌب اْملَنُّ : َأَنسٍ ْبنُ الرَّ َفَيْمُزُجوَنهُ ، اْلَعَسلِ ِمْثَل َعَلْيِهمْ َينِْزُل َكانَ َرشَ
ُبوَنهُ ُثمَّ بِاْملَاءِ  . َيْرشَ
َقاِق ُخْبزُ : َفَقاَل - املَْنِّ نِ عَ َوُسئَِل -ُمنَبِّهٍ ْبنُ َوْهُب َوَقاَل  َرةِ ِمْثَل الرُّ . النَِّقيِّ ِمْثُل َأوْ الذُّ

.٨٠آلية )١(
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ْعبِيُّ َوُهوَ َعاِمرٍ َوَعنْ  . اْملَنِّ ِمنَ ُجْزًءاَسْبِعنيَ ِمنْ ُجْزءٌ َهَذاَعَسُلُكمْ : َقاَل ، الشَّ
ْمحَنِ َعْبُد َقاَل َوَكَذا هُ : َأْسَلمَ ْبنِ َزْيدِ ْبنُ الرَّ . اْلَعَسُل إِنَّ

ينَ ِعَباَراِت َأنَّ َواْلَغَرُض  ِ ِح ِيف ُمَتَقاِرَبةٌ اْملَُفرسِّ هُ َمنْ َفِمنُْهمْ ، اْملَنِّ َرشْ َ َفرسَّ
هُ َمنْ َوِمنُْهمْ ، بِالطََّعامِ  َ اِب َفرسَّ َ هُ ، َأْعَلمُ َواهللاَُّ، َوالظَّاِهرُ ، بِالرشَّ اْمَتنَّ َماُكلُّ َأنَّ

اٍب َطَعامٍ ِمنْ َعَلْيِهمْ هِ بِ اهللاَُّ َّا، َذلَِك َوَغْريِ ، َوَرشَ مْ َلْيَس ِمم ، َكدٌّ َوَال َعَمٌل فِيهِ َهلُ
َصارَ اْملَاءِ َمعَ ُمِزَج َوإِنْ ، َوَحَالَوةً َطَعاًماَكانَ َوْحَدهُ ُأكَِل إِنْ اْملَْشُهورُ َفاْملَنُّ 

اًبا َب َوإِنْ ، َطيًِّباَرشَ .)١(آَخرَ َنْوًعاَصارَ هِ َغْريِ َمعَ ُركِّ

يوف اهللا يف أرضه؟ ملاذا اهلمَّ ونحُن ُض 
َأِيب َعنْ َسِعيدٍ َأِيب ْبنِ َسِعيدِ فَعنْ الدنيا دار اهللا، ونحن ضيوفه، ف

ْيٍح  هُ اْلَعَدِويِّ ُرشَ ْت ُأُذَنايَ َسِمَعْت َقاَل َأنَّ اهللاَِّ َرُسوُل َتَكلَّمَ ِحنيَ َعْينَايَ َوَأْبَرصَ
)( َوَماَقاُلواَجائَِزَتهُ َضْيَفهُ َفْلُيْكِرمْ اْآلِخرِ َواْلَيْومِ بِاهللاَُِّيْؤِمنُ َكانَ َمنْ :"َفَقاَل

َياَفةُ َوَلْيَلُتهُ َيْوُمهُ َقاَل اهللاََِّرُسوَل َياَجائَِزُتهُ  امٍ َثَالَثةُ َوالضِّ َذلَِك َوَراءَ َكانَ َفَام َأيَّ
اَفْلَيُقْل اْآلِخرِ َواْلَيْومِ بِاهللاَُِّيْؤِمنُ َكانَ َمنْ َوَقاَل َلْيهِ عَ َصَدَقةٌ َفُهوَ  َأوْ َخْريً

.)٢("لَِيْصُمْت 
مدة إقامتنا يف الدنيا منها وهو مكمل ذلك بفضله يف الدار اآلخرة، وزائد 

عىل ذلك اخللود الدائم.

( تعالى» » )١(
)

٥٧(.
)٤٧)٢.
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؟ واهللا قيوم الساموات واألرضملاذا اهلمَّ 
يُّ ُهوَ إِالَّ إَِلٰهَ َال اهللاَُّ{ ِيف َمالَّهُ َنْومٌ َوَال ِسنَةٌ َتْأُخُذهُ َال اْلَقيُّومُ اْحلَ

َامَواِت  َبْنيَ َماَيْعَلمُ بِإِْذنِهِ إِالَّ ِعنَدهُ َيْشَفعُ الَِّذيَذاَمناْألَْرضِ ِيف َوَماالسَّ
ءٍ ونَ ُحيِيطُ َوَال َخْلَفُهمْ َوَماَأْيِدهيِمْ  نْ بَِيشْ ُكْرِسيُّهُ َوِسعَ َشاءَ بَِام إِالَّ ِعْلِمهِ مِّ

َامَواِت  ).١(}اْلَعظِيمُ اْلَعِيلُّ َوُهوَ ِحْفُظُهَام َيُئوُدهُ َوَال َواْألَْرَض السَّ

فهو حي يف نفسه ال يموت أبدًا، قائم ال ينام، قائم بذاته، املقيم لغريه، 
قائم عىل مصالح العباد. 

فجميع املوجودات مفتقرة إليه يف إجيادها، ويف بقائها، ويف كل ما حتتاجه أو 
َوِمْن آَياتِِه َأْن َتُقوَم إليه، وهو غنى عنها وال قوام هلا بدون أمرهتضطر

َامُء َواألَْرُض بَِأْمِرِه   ).٢(السَّ

وال ذهول ال يغفل عن تدبري اخللق، وال يعرتيه فتور وال نقص وال غفلة
َامَواِت َوَما ِيف األَْرضعن خلقه فاجلميع عبيده وىف ملكه )٣(َلُه َما ِيف السَّ

ْمحَِن وحتت قهره وسلطانه  َامَواِت َواْألَْرِض إِالَّ آِيت الرَّ إِْن ُكلُّ َمْن ِيف السَّ
فهو سبحانه وتعاىل قيوم الدنيا واآلخرة، قيوم الدنيا بالرزق.)٤(َعْبداً 

.والعطاء، واآلخرة باألجر واجلزاء

)٢٤٨)١.
)٢٥-٢.
)٢٥٥–)٣.
)٩٣–)٤.
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ملاذا اهلمَّ 
؟  أمكبطنيفجننيوأنترزقكواهللا

عن طريق احلبل ،وأنت ليس لك سن يقطع وال قدم يسعي وال يد تبطش
فزاد لك يف رزقك فأنبع لك ) ١(وملا أخرجك إىل الدنيا ضعيف..الرسي

يف الشتاء باردًا يف عرقني رقيقني يف صدر أمك جيريان لك لبنا خالصا حاراً 
: من تك سنتني أوسع لك يف الرزق ورزقكالصيف، فلم أن متت مد

األطعمة ( النباتات والثامر واللحوم ) ومن األرشبة: (املاء واللبن والعسل، 
والعصائر بأشكاهلا وأنواعها).

دِ َعنْ  إِْبَراِهيمَ ُصُحِف ِيف َقاَل َأوْ التَّْوَراةِ ِيف َقَرْأُت : َقاَل اْلُقَرظِيِّ َكْعٍب ْبنِ ُحمَمَّ
لِيلِ  ْ َخَلْقُتَك َأْنَصْفَتنِيَماآَدمَ اْبنَ َيا: اهللاََُّيُقوُل : فِيَهاَفَوَجْدُت اْخلَ َشْيًئاَتُك َوَمل

اَوَجَعْلُتَك  َمكِنيٍ َقَرارٍ ِيف ُنْطَفةً َفَجَعْلُتَك طِنيٍ ِمنْ ُسَالَلةٍ ِمنْ َخَلْقُتَك َسِوياَبَرشً
ِعَظاًمااْملُْضَغةَ َفَخَلْقُت ُمْضَغةً اْلَعَلَقةَ َفَخَلْقُت َعَلَقةً النُّْطَفةَ َخَلْقُت مَّ ثُ ، 

ًام اْلِعَظامَ َفَكَسْوُت  َذلَِك َعَىل َيْقِدرُ َهْل ، آَدمَ اْبنَ َيا، آَخرَ َخْلًقاَأْنَشَأُتَك ُثمَّ َحلْ
ي ْفُت ُثمَّ َغْريِ َك َعَىل ثَِقَلَك َخفَّ مَ َال َحتَّىُأمِّ َأْوَحْيُت ، ُثمَّ َتَتَأذَّىَوَال بَِك َتَتَربَّ

َواِرِح َوإَِىل اتَِّسعيَأنِ اْألَْمَعاءِ إَِىل  ِقيَأنْ اْجلَ َسَعِت َتَفرَّ َبْعدِ ِمنْ اْألَْمَعاءُ َفاتَّ

)١( :
،ال: " ،،

،،،."
.
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َقِت ِضيِقَها َواِرُح َوَتَفرَّ لِ اْملََلِك إَِىل َأْوَحْيُت ُثمَّ ، َتَشبُّكَِهاَبْعدِ ِمنْ اْجلَ اْملَُوكَّ
َك َبْطنِ ِمنْ ُخيِْرَجَك َأنْ بِاْألَْرَحامِ  َجنَاِحهِ ِمنْ ِريَشةٍ َعَىل َفاْسَتْخَلَصَك ُأمِّ
َلْعُت  ٌس َوَال َيْقَطعُ ِسنٌّ َلَك َلْيَس َضِعيٌف َخْلٌق َأْنَت َفإَِذاَعَلْيَك َفاطَّ ِرضْ

َك أُ َصْدرِ ِيف َلَك َفاْسَتْخَلْصُت َيْطَحنُ  ْيِف ِيف َباِرًداَلَبنًاَيُدرُّ ِعْرًقامِّ االصَّ ِيف َحار
َتاءِ  مٍ ِجْلدٍ َبْنيِ ِمنْ َلَك َواْسَتْخَلْصُتهُ الشِّ ِيف َلَك َقَذْفُت ُثمَّ َوُعُروٍق َوَدمٍ َوَحلْ

ْمحَةَ َوالِِدكَ َقْلِب  َك َقْلِب َوِيف الرَّ انِ َفُهَام التََّحنُّنَ ُأمِّ َهَدانِ َك َعَليْ ُيَكدَّ َيانَِك َوَجيْ ُيَربِّ
َيانَِك  َمانَِك َحتَّىَينَاَمانِ َوَال َوُيَغذِّ ءٍ َال بَِك َذلَِك َفَعْلُت َأَناآَدمَ اْبنَ َيا، ُينَوِّ لَِيشْ
اَجةٍ َوَال ِمنِّيبِهِ اْسَتْأَهْلَت  َقَطعَ َفَلامَّ آَدمَ اْبنَ َيا، َقَضائَِهاَعَىل بَِك اْسَتَعنُْت ِحلَ

ُسَك َوَطَحنَ ِسنَُّك  ْيِف َفاكَِهةَ َأْطَعْمُتَك ِرضْ َتاءِ َوَفاكَِهةَ َأَواِهنَاِيف الصَّ ِيف الشِّ
يٌب َقِريٌب َفإِينِّ َفاْدُعنِيَعَصْيَتنِيَربَُّك َأينِّ َعَرْفَت َأنْ َفَلامَّ َأَواِهنَا َواْسَتْغِفْرِين ، ُجمِ

.)١(َرِحيمٌ َغُفورٌ َفإِينِّ 
احلقأناعلم

بوجودذلككليفلكوقامأطواركمجيععىلبتدبريهتوالكوتعاىلسبحانه
{:يوماملقادير،يومالتدبريبحسنلكفقامإبرازك،

{)٢ (.
فشهدته،لكوجتىلفعرفته،بهعرفكأنحينئذ،لكتدبريهحسنومن

.١٥٩١٤_حلية)١(
)١٧٢)٢.
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مستودعةنطفةلكجعإنهثمفوحدته،بربوبيتهاإلقراروأهلمكواستنطقك
. فيهأنتملاوحافظالك،حافظالك،هنابتدبريهوتوالكاألصالب،يف

يفقذفكثمآدم،أبيكإىلاآلباءمنفيهأنتمنبواسطةاملددلكمواصال
فيهايكونأرضاقابلةالرحموجعلحينئذالتدبريبحسنفتوالكاألم،رحم

بينهاموألفالنطفتني،بنيمجعثمحياتك،فيهايعطىومستودعانباتك
رسعىلمبنيكلهالوجودأنمناإلهليةاحلكمةعليهبنيتملاعنهام،فكنت

ينقلهاإنوتعاىل،سبحانهيريدملامهيأةعلقةالنطفةبعدجعلكثماالزدواج،
وأقامصورتك،املضغةيفوتعاىلسبحانهفتقثممضغة،العلقةبعدثمإليه،

حتىاألمرحميفاحليضبدمغذاكثمذلك،بعدالروحيكفنفخثمبنيتك،
أولكقسمماإىلالربوزإىلليهيئكأركانكواشتدتأعضاؤك،قويت

.إليكوعدلهبفضلهفيهايتعرفدارإىلوليربزكعليك،
تناولتستطيعالأنكوتعاىلسبحانهعلماألرضإىلأنزلكملاثم

أنتماعىلهباتستعنيأرحاءوالنانأسلكوليساملطاعم،خشونات
األمقلبيفالرمحةمستحثهبامووكللطيف،بغذاءالثدينيفأجرىطاعم،

المستحثااألميفلكجعلهاالتيالرمحةاستحثتهالربوزعناللبنوقفكلام
مصاحلك،بتحصيلواألماألبشغلإنهثميقرص،الومستنهضايفرت،

واىلإليك،ساقهارأفةإالهيوماإليك،منهاماملودةبعنيوالنظرعليكوالرأفة
إالكفاكمااألمرحقيقةويفبالوداد،تعريفاواألمهات،اآلباءمظاهريفالعباد

.أهليتهإالحضنكوماربوبيته،
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منهرأفةذلكعليكوأوجبالبلوغ،حنيإىلبكالقياماألبألزمثم
عندوذلكاألفهام،تكملأوانإىلنكعالتكليفقلمرفعثمبك،

انتهتإذاثمفضال،والنواالعنكيقطعملكهالرصتإنإىلثماالحتالم،
بنيأقامكإذاثمإليه،حرشتإذاثمعليه،قدمتإذاثمالشيخوخة،إىل

عنككشفإذاثمثوابه،دارأدخلهإذاثمعقابه،منأسلمكإذاثميديه
إِنَّ {: وتعاىلسبحانهقالوأحبابه،أوليائهجملسوأجلسكحجابهوجود

ْقَتِدٍر اْملُتَِّقَني ِيف َجنَّاٍت َوَهنَرٍ  . }ِيف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َملِيٍك مُّ
َوَما {: تعاىلقولهواسمعتذكر؟وأياديهآالئهوأيتشكر،إحسانهفألي

ْعَمٍة َفِمَن اهللاَِّ  ُثمَّ إَِذا ن نِّ َأُرونَ بُِكم مِّ ُّ َفإَِلْيِه َجتْ ُكُم الرضُّ ملأنكتعلم. )١(}َمسَّ
.وامتنانهفضلهوجوديعدوكولن، إحسانهعنخترجولنخترج،
َوَلَقْد :{سبحانهقالهمافاسمعأطواركنقلياتيفالبيانأردتنإو

ن طٍِني  نَساَن ِمن ُسَالَلٍة مِّ كٍِني ُثمَّ َجَعْلنَاُه ُنْطفَ *َخَلْقنَا اْإلِ ُثمَّ *ًة ِيف َقَراٍر مَّ
ًام  َخَلْقنَا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقنَا َقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقنَا اْملُْضَغَة ِعَظاًما َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم َحلْ

الِِقَني  ُكْم َبْعَد ذَ *ُثمَّ َأنَشْأَناُه َخْلًقا آَخَر َفَتَباَرَك اهللاَُّ َأْحَسُن اْخلَ *لَِك َملَيُِّتوَن ُثمَّ إِنَّ
ُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ُتْبَعُثونَ  شوارقها،عليكوتبسطبوارقهالكتبدو. )٢(}ُثمَّ إِنَّ

إىلويضطركعليه،والتوكلإليه،االستسالم: العبدأهيايلزمكماذلكويف
أ.هـ..املوفقواهللاملقادير،منازعةوعدمالتدبريإسقاط

)٥٣)١.
)١٦: ١٢)٢.
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؟ ملاذا اهلمَّ 
ُِذ اهللاِّ َأَغْريَ ُقْل {:وقد قال اهللا سبحانه وتعاىل َامَواِت َفاطِرِ َولِّياً َأختَّ السَّ

َ ُقْل ُيْطَعمُ َوالَ ُيْطِعمُ َوُهوَ َواألَْرضِ  َل َأُكونَ َأنْ ُأِمْرُت إِينِّ َوالَ َأْسَلمَ َمنْ َأوَّ
َكنيَ ِمنَ َتُكوَننَّ  .)١(}اْملُْرشِ

أنهأوللخلق،الذلعناملطالعةهذهصانتهلهاملطعمهواهللاأنرأىومن
عليهاخلليلإبراهيمقولتسمعأملاحلق،امللكلغريباحلبقلبهيميل

واعرتفبذلكبانفرادهتعاىلهللافشهد}ويسقنييطعمنيهووالذي{السالم
.فيهبوحدانيتهتعاىلله

عىلاحلبمزيدعندهجتددوتعاىل،سبحانهاهللاهواملطعمأنرأىومن
َقاَل: اْبِن َعبَّاسٍ نِ ملا جاء يف احلديث: عالنعم،تناولمنيتجددماحسب

بِّ هِ بِِه ِمْن نِْعمَ )٢(وُكمْ َأِحبُّوا اهللاََّ ملَِا َيْغُذ :")(َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ  ، َوَأِحبُّوِين ِحلُ
بِّي .)٣("اهللاَِّ ، َوَأِحبُّوا َأْهَل َبْيتِي ِحلُ

)١٤)١.
)٢(.(
«» » جامع)٣(

» على،)٣٧٥١(«
» للبيهقي٤٦٦٠(...... » 

٨٣٩(:...: » للبيهقي
)٢٥٧١ ،(»»

» للبيهقي، )١٠٥٣٢= =(
).١٨٤» ٣٨٩(...محبةفي
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أراد أن يتحبب إىل هذا العبد، فلام أورد عليه سبحانه وتعاىلاهللا ن أذلكو
الفاقة ورفعها عنه، وجد العبد لذلك حالوة يف نفسه، وراحته يف أسباب

). نِْعَمهِ ِمنْ بِهِ َيْغُذوُكمْ ملَِااهللاَََّأِحبُّوافأوجب له ذلك جتديد احلب لربه، (، قلبه
فكلام جتددت النعم جتدد له من احلب بحسبها.

أراد سبحانه وتعاىل أن يشكر، فلذلك أورد الفاقة عىل العباد، وتوىل رفعها و
:{ال اهللا تعاىلليقوموا له بوجود شكره، وليعرفوه بإحسانه وبره، ق

.{
نه تعاىل أراد أن يفتح للعباد باب املناجاة، فكلام احتاجوا إىل األقوات أو

والنعم، توجهوا إليه برفع اهلمم، فرشفوا بمناجاته ومنحوا من هباته، ولو مل 
فاقة إىل املناجاة مل يفقهها عقول العموم من العباد. تسقهم ال

ولوال احلاجة مل يستفتح باهبا إال عقول أهل الوداد.
فصار ورود الفاقة سببا للمناجاة واملناجاة رشف عظيم، ومنصب من 

الكرامة جسيم.
ال ترى أن احلق سبحانه وتعاىل أخرب عن موسى عليه السالم بقوله أ

َام ُثمَّ َتَوىلَّ إىل الظِّلِّ َفَقاَل َربِّ إِينِّ ملَِا َأنَزْلَت إَِيلَّ ِمْن َخْريٍ َفِقٌري َفَس :تعاىل َقى َهلُ
ا َمتِْيش َعَىل اْستِْحَياٍء َقاَلْت إِنَّ َأِيب َيْدُعوَك لَِيْجِزَيَك َأْجَر َما  * َفَجاَءْتُه إِْحَداُمهَ

) .١(َسَقْيَت َلنَا

واهللا ما طلب إال خبزا يأكله، ولقد كانت ):عنه(

)٢٥، ٢٤–١ .
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.خرضة البقل ترى من شفيف صفاق بطنه، هلزاله
فانظر رمحك اهللا: كيف سأل من ربه ذلك لعلمه أنه ال يملك شيئا غريه، 
وكذلك ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك، يسأل اهللا تعاىل ما قل وجل حتى 

حتى ملح عجيني.ين ألسأل اهللا يف صاليتإقال بعضهم:
وال يصدنك أهيا املؤمن عن طلب ما حتتاج إليه من اهللا قلة ذلك فانه إن مل 

ن كان قليال، فقد إتسأله يف القليل، مل جتد ربا يعطيك ذلك غريه واملطلب و
ال يكن :صار لفتح باب املناجاة جليال، حتى قال الشيخ أبو احلسن 

ء حاجتك فتكون حمجوبا عن ربك، وليكن مهك يف دعائك، الظفر بقضا
.مهك مناجاة موالك
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املتعلقة بالرزقاحلسنىاألسامء
( الرزاق، الوهاب ، المقیت  )

الذى يعطى كل كائن حي ما حيفظ به حياته سواء باألسباب أو )١
: بدون األسباب أو ضد األسباب، قال تعايل

)١.(

الذي يعطى من يشاء ، متى شاء ، يف أي وقت شاء ، عىل )٢
.الوجه الذى يشاء .. بغري حساب

ال والوهاب: الذى هيب العطاء دون عوض ويعطى النعمة بغري سؤ
َهيَُب ملَِْن َيَشاُء إَِناثًا َوَهيَُب وهيب ما شاء ملن شاء من املواهب بدون أسباب: 

ُكوَر  .املقيت: الذي يعطى القوت لكل خملوق حيث كان)٢(ملَِْن َيَشاُء الذُّ
: فرغنا بعض األسامء الثالثة نحكي قصة واقعيةونحُن يف رحاب هذه 

ز وجل ، يف قرية عيل بعد عرش كيلو مرت من الوقت وخرجنا يف سبيل اهللا ع
قريتنا تسمي الوجلا التابعة ملركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، وبعد صالة 
العرص باملسجد، سمعنا بيان العرص والذي ركز فيه املبني عيل زيارة 

، املسلمني، قمنا باالنتشار يف القرية، لزيارة املسلمني ودعوهتم إيل اهللا 
يل وذهب يب إيل حديقة برتقال، وإذا يب أري رجل كبري السن قد فأخذين الدل

جتاوز الثامنني من عمره، يمسك بفأسه ويقوم بتنقية احلشائش من األرض ، 

)٦–١.
)٤٩-٢.
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وقال يل الدليل: هذا أيب ، قلت: ما شاء اهللا ، ثم سلمنا عليه فرد السالم ، 
تكلم وترك فأسه ، ورحب بنا ثم جلس معنا ، ثم عرفته بنفيس، وأخذُت أ

معه كالم اإليامن يف قدرة اهللا وعظمته وجزيل نعمه علينا، فإذا به يقول: 
اسمع يا بني! فأمسكُت عن الكالم وأصغيُت له ( ألننا تعلمنا يف هذه الدعوة 
املباركة: حتى يزداد اإليامن واليقني، إما نتكلم كالم اإليامن واليقني، أو 

نستمع كالم اإليامن واليقني).
وجعله ) ١(كان عندنا يف هذه القرية رجل صالح ، قد بني تنورا:

، فأخربه النساء أن يف عرصة الفرن كل نساء احلي، خيبزون فيه اخلبزسبيال ل
يش ال ينضج ذلك املوضع من مكان بقدر الدرهم إذا وضع عليه رغيف الع

، فكانت النساء تبعد الرغيف عن ذلك املوضع ، وبعد مرور وقت الرغيف
ن الزمن كرست تلك العرصة ، فقال الرجل عندما ُأخرب بكرسها : ائتوين م

هبا ، فلام أتوه هبا ، قال أين املوضع الذي إذا وضع عليه الرغيف ال ينضج ، 
فأروه املوضع فكرس مكانه ، فإذا به جيد فيه دودة .. فقلت :

!.
ور فظها اهللا عز وجل يف النار مع أن التنانظر إيل قدرة اهللا عز وجل ، كيف ح

ذلك ا بالطعام والرشاب يف ، وكيف يمدهيلتهُب نارا من أعيل ومن أسفل
ٍة ِيف صدق اهللا حيُث قال:فقلت:. ، إنه اهللا ! إنه اهللاملوضع َوَما ِمْن َدابَّ

َها َوُمْسَتوْ  ) .٢(َدَعَها ُكلٌّ ِيف كَِتاٍب ُمبٍِني اْألَْرِض إِال َعَىل اهللاَِّ ِرْزُقَها َوَيْعَلُم ُمْسَتَقرَّ

)١
)٦–٢.
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وحدهاهللامنالّرْزَق مر بطلب األ
ا النَّاُس اْذُكُروا نِْعَمَت اهللاَِّ َعَلْيُكْم َهْل ِمْن َخالٍِق َغْريُ اهللاَِّ قال تعاىل:  َ َيا َأهيُّ

َامِء َواألَْرِض الَ إَِلَه إِالَّ ُهَو َفَأنَّ  َن السَّ ) .١(ى ُتْؤَفُكونَ َيْرُزُقُكم مِّ
اُكْم وقال تعاىل:  ا َأْو إِيَّ َمَواِت َواألَْرِض ُقِل اهللاَُّ َوإِنَّ َن السَّ ُقْل َمن َيْرُزُقُكم مِّ

بٍِني  )٢(َلَعَىل ُهًدى َأْو ِيف َضالٍل مُّ
ن َيْملُِك وقال تعاىل:  َامِء َواألَْرِض َأمَّ َن السَّ ْمَع ُقْل َمن َيْرُزُقُكم مِّ السَّ

ُر األَْمَر  ِرُج اَمليَِّت ِمَن اَحليِّ َوَمن ُيَدبِّ ِرُج اَحليَّ ِمَن اَمليِِّت َوُخيْ َواألَْبَصاَر َوَمن ُخيْ
)٣(َفَسَيُقوُلوَن اهللاَُّ َفُقْل َأَفَال َتتَُّقوَن 

يِيُكْم َهْل ِمن اهللاُ الَِّذي َخَلَقُكْم ُثمَّ َرَزَقُكْم ُثمَّ ُيِميُتكُ وقال تعاىل:  ْم ُثمَّ ُحيْ
ٍء ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىل َعامَّ ُيِرشُكونَ  ن َيشْ ن َيْفَعُل ِمن َذلُِكم مِّ َكائُِكم مَّ )٤(ُرشَ

اُكْم َوُهَو وقال تعاىل:  ِمُل ِرْزَقَها اهللاَُّ َيْرُزُقَها َوإِيَّ ٍة الَّ َحتْ ن َدابَّ َوَكَأيِّن مِّ
ِميُع الَعلِيمُ  )٥(السَّ

وحتدى اهللا تعاىل اخللق بقضية الرزق وبني أنه ال يملكه سواه فقال جل 
وا ِيف ُعُتوٍّ َوُنُفورٍ ذكره:  ْن َهَذا الَِّذي َيْرُزُقُكْم إِْن َأْمَسَك ِرْزَقُه َبل جلَُّّ ) ٦(َأمَّ

)١٣.
)٢٢٠.
)٣١–٣.
)٤٤٠.
)٥٦٠ .
)٦٢١.
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ُلُقوَن إِْفكًا إِّن اّلِذيَن إِّنَام َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اهللاِّ َأْوَثانًا َوَختْ وقال تعايل : 
َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اهللاِّ الَ َيْملُِكوَن َلُكْم ِرْزقًا َفاْبَتُغوْا ِعنَد اهللاِّ الّرْزَق َواْعُبُدوُه 

) .١(َواْشُكُروْا َلُه إَِلْيِه ُتْرَجُعوَن 
عر يقل فابتغوا الرزق عند اهللا، ألن تقديم الظرف ُيش

االختصاص واحلرص: كأنه قال: ال تبتغوا الرزق إال عند اهللا.
فالعبد ال بد له من رزق، حمتاج إيل ذلك، فإذا طلب رزقه من اهللا، صار 
عبدا هللا فقريا إليه، وإن طلب من خملوق، صار عبدا لذلك املخلوق فقريا إليه. 

يف كتابه، فال رازق سواه، وأكد اهللا سبحانه هذا املبدأ، وأقر هذه القاعدة 
كام أنه ال خالق غريه، خلق ورزق دون عناء وال كلفة وال مشقة، فلو سأله 
اخللق مجعيا فأعطاهم مل ينقص ذلك من ملكه شيًئا، كام قال يف احلديث 

هُ َوَتَعاَىل َتَباَركَ اهللاَِّعنَرَوىفِيَام )(القديس عن أيب َذرٍّ عن النبي  يا: قالَأنَّ
ْمُت إيناِديِعبَ  ًماَبْينَُكمْ َوَجَعْلُتهُ َنْفِيس عىلالظُّْلمَ َحرَّ ِعَباِديياَتَظاملَُوا،فالُحمَرَّ

ُكمْ  ُكمْ ِعَباِديياَأْهِدُكْم،فاستهدوينَهَدْيُتهُ منإالَضالٌّ ُكلُّ منإالَجائِعٌ ُكلُّ
َكَسْوُتهُ منإالَعارٍ مْ ُكلُّكُ ِعَباِديياُأْطِعْمُكْم،فاستطعموينَأْطَعْمُتهُ 

طُِئونَ إِنَُّكمْ ِعَباِديياَأْكُسُكْم،فاستكسوين ْيلِ ُختْ َأْغِفرُ وأناَوالنََّهارِ بِاللَّ
ُنوَب  ُكمْ ِعَباِديياَلُكْم،َأْغِفرْ فاستغفروينمجيًعاالذُّ يَتْبُلُغواَلنْ إِنَّ َرضِّ

وِين، َلُكمْ َأنَّ لوِعَباِديياَتنَْفُعوِين،فَ َنْفِعيَتْبُلُغواَوَلنْ َفَتُرضُّ َوآِخَرُكمْ َأوَّ
ُمْلكِييفذلكَزادَ ماِمنُْكمْ َواِحدٍ َرُجلٍ َقْلِب َأْتَقىعىلَكاُنواَوِجنَُّكمْ َوإِْنَسُكمْ 

)١٧–١.
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َلُكمْ َأنَّ لوِعَباِديياشيئا، َقْلِب َأْفَجرِ عىلَكاُنواَوِجنَُّكمْ َوإِْنَسُكمْ َوآِخَرُكمْ َأوَّ
َلُكمْ َأنَّ لوِعَباِديياشيئا،ُمْلكِيمنذلكَنَقَص ماَواِحدٍ َرُجلٍ  َوآِخَرُكمْ َأوَّ

َمْسَأَلَتهُ إِْنَسانٍ ُكلَّ َفَأْعَطْيُت َفَسَأُلوِين َواِحدٍ َصِعيدٍ يفَقاُمواَوِجنَُّكمْ َوإِْنَسُكمْ 
َّاذلكَنَقَص ما ِ َينُْقُص كامإالِعنِْديِمم إنامِعَباِدييااْلَبْحَر،ُأْدِخَل إذاْخَيطُ اْمل

يُكمْ ُثمَّ َلُكمْ ُأْحِصيَهاَأْعَامُلُكمْ ِهيَ  اَهاُأَوفِّ اَوَجَد َفَمنْ إِيَّ َوَمنْ اهللاََّ،َفْلَيْحَمْد َخْريً
).١. ("َنْفَسهُ إالَيُلوَمنَّ فالذلكغريَوَجَد 

، َقاَل : َقاَل َأِيب َذرٍّ َعْن : ماجةاإلمام أمحد والرتمذي وابن وىف رواية
ُكْم َضالٌّ إِالَّ َمْن َهَدْيُتُه، ": َيُقوُل اهللاَُّ َتَعاَىل: )(َرُسوُل اهللاَِّ  َيا ِعَباِدي ُكلُّ
ُكْم َفِقٌري إِالَّ َمْن َأْغنَْيُت، َفَسُلوِين َأْرُزْقُكْم ، َفَسُلوِين اهلُْ  َدى َأْهِدُكْم، َوُكلُّ

ُكْم ُمْذنٌِب إِالَّ َمْن َعاَفْيُت، َفَمْن َعلَِم ِمنُْكْم َأينِّ ُذو ُقْدَرٍة َعَىل املَْْغِفَرِة  َوُكلُّ
َلُكْم َوآِخَرُكْم َوَحيَُّكْم َوَميَِّتُكْم َفاْسَتْغَفَرِين َغَفْرُت َلُه َوَال ُأَباِيل، َوَلْو َأنَّ أَ  وَّ

ك ِيف َوَرْطَبُكْم َوَيابَِسُكُم اْجَتَمُعوا َعَىل َأْتَقى َقْلِب َعْبٍد ِمْن ِعَباِدي َما َزاَد َذلِ 
َلُكْم َوآِخَرُكْم َوَحيَُّكْم َوَميَِّتُكْم َوَرْطَبُكْم ُمْلكِي َجنَاَح َبُعوَضةٍ  ، َوَلْو َأنَّ َأوَّ

ابَِسُكُم اْجَتَمُعوا َعَىل َأْشَقى َقْلِب َعْبٍد ِمْن ِعَباِدي َما َنَقَص َذلَِك ِمْن ُمْلكِي َويَ 
َلُكْم َوآِخَرُكْم َوَحيَُّكْم َوَميَِّتُكْم َوَرْطَبُكْم َوَيابَِسُكُم  َجنَاَح َبُعوَضٍة ، َوَلْو َأنَّ َأوَّ

َساٍن ِمنُْكْم َما َبَلَغْت ُأْمنِيَُّتُه َفَأْعَطْيُت ُكلَّ اْجَتَمُعوا ِيف َصِعيٍد َواِحٍد َفَسَأَل ُكلُّ إِنْ 
َسائٍِل ِمنُْكْم َما َسَأَل َما َنَقَص َذلَِك ِمْن ُمْلكِي إِالَّ َكَام َلْو َأنَّ َأَحَدُكْم َمرَّ بِاْلَبْحِر 

َأْفَعُل َما ُأِريُد َعَطائِي َفَغَمَس فِيِه إِْبَرًة ُثمَّ َرَفَعَها إَِلْيِه ، َذلَِك بَِأينِّ َجَواٌد َماِجٌد 

٤٦٨٠_ » » صحيح )١(
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ٍء إَِذا َأَرْدُتُه َأْن َأُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن  َام َأْمِري لَِيشْ ، َقاَل : "َكَالٌم َوَعَذاِيب َكَالٌم إِنَّ
.)١(ٌ َهَذا َحِديٌث َحَسن

فبني أن مجيع اخلالئق إذا سألوا وهم يف مكان واحد، وزمان واحد، 
مسألته مل ينقصه ذلك مما عنده إال كام ينقص املخيط ، فأعطى كل إنسان منهم

وهي اإلبرة، إذا غمس يف البحر.
عىل طريق أم جعفر زبيدة العباسية جلساوحيكي أنه رجالن أعميان

وكان ، أحدمها يقول: اللهم ارزقني من فضلكفكان..ملعرفتهام بكرمها
أم جعفر تعلم ذلك وكانت..جعفراآلخر يقول: اللهم ارزقني من فضل أم

وملن طلب فضلها درمهني،منهام وتسمع، فكانت ترسل ملن طلب فضل اهللا
الدجاجة يبيع دجاجته ب وكان صاح.دجاجة مشوية يف جوفها عرشة دنانري

دنانريلصاحب الدرمهني، بدرمهني كل يوم، وهو ال يعلم ما يف جوفها من
وقالت عليهام،م جعفرثم أقبلت أوأقام عىل ذلك عرشة أيام متوالية،.

دينار يف عرشة قالت مائةأما أغناك فضلنا ؟ قال: وما هو؟:لطالب فضلها
طلب فقالت: هذا.أيام، قال: ال، بل دجاجة كنت أبيعها لصاحبي بدرمهني

.من فضلنا فحرمه اهللا، وذاك طلب من فضل اهللا فأعطاه اهللا وأغناه
:فقال َاْبَتُغوْا ِعنَد اهللاِّ الّرْزَق ف

.)٢(َواْعُبُدوُه َواْشُكُروْا َلُه إَِلْيِه ُتْرَجُعوَن 

)٧٢٧/ ٢––١.
)١٧–٢.
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)  . ١(َوُهَو ُيْطِعُم َوالَ ُيْطَعُم ألنه هو املطعم: قال تعايل: 
). ٢(َوَما بُِكم ّمن ّنْعَمٍة َفِمَن اهللاِّ وهو املنعم: قال تعايل: 

)  .٣(ُكّل ّمْن ِعنِد اهللاِّ قال تعايل: وهو املوجد:
املستحق للعبادة ألنه تعايل املنعم بكل النعم أصوهلا وفروعها، فغاية فهو

اإلنعام صادرة منه تعايل، والعبادة غاية التعظيم، وغاية التعظيم ال تليق إال 
ملن صدرت منه غاية اإلنعام.

)١٤–١.
)٥٣–٢.
.٧٨ية –٣(
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ه وحكمتهبمشيئتالّرْزَق ارتباط 
.)١(اهللاُّ َلطِيٌف بِِعَباِدِه َيْرُزُق َمن َيَشآُء َوُهَو اْلَقِوّي اْلَعِزيُز قال تعايل: 

َياِة الّدْنَيا َوَما تعايل:وقال  اهللاُّ َيْبُسُط الّرْزَق ملَِْن َيَشآُء َوَيَقِدُر َوَفِرُحوْا بِاْحلَ
َياُة الّدْنَيا ِيف االَِخَرةِ  ) ٢(إِالّ َمَتاٌع اْحلَ

َواهللاُّ َفّضَل َبْعَضُكْم َعَىلَ َبْعٍض ِيف اْلّرْزِق َفَام اّلِذيَن ُفّضُلوْا تعايل: وقال 
.)٣(بَِرآّدي ِرْزِقِهْم َعَىلَ َما َمَلَكْت َأْيَامُهنُْم َفُهْم فِيِه َسَوآٌء َأَفبِنِْعَمِة اهللاِّ َجيَْحُدون 

َبَسَط اهللاُّ الّرْزَق لِِعَباِدِه َلَبَغْوْا ِيف األْرِض َوَلـَكِن ُينَّزُل َوَلوْ وقال تعايل: 
).٤(بَِقَدٍر ّما َيَشآُء إِّنُه بِِعَباِدِه َخبُِري َبِصريٌ 

ْزَق لِِعَباِدِه َلَبَغْوا ِيف اْألَْرضِ :( اْآلَيَة َقاَل : )َوَلْو َبَسَط اهللاَُّ الرِّ
ْزِق َما َال ُيْطِغيَك َوَال ُيْلِهيَك  .)٥(.َكاَن ُيَقاُل: َخْريُ الرِّ

ًة :  ٍة َوَمْرَكًبا َبْغُيُهْم َطَلُبُهْم َمنِْزَلًة َبْعَد َمنِْزَلٍة َوَدابَّ َبْعَد َدابَّ
.)٦(َبْعَد َمْرَكٍب َوَمْلَبًسا َبْعَد َمْلَبسٍ 

ُلو َعْن َمَصالَِح َوإِْن َملْ َجيِْب َعَىل اهللاَِّ :  بِّ ُسْبَحاَنُه َال َختْ َأْفَعاُل الرَّ
ُه َلْو بَ  َسَط َعَلْيِه َقاَدُه َذلَِك إَِىل اْلَفَساِد َفَيْزِوي اِالْستِْصَالُح ، َفَقْد َيْعَلُم ِمْن َحاِل َعْبٍد َأنَّ

)١٩–١.
)٢٦–٢ .
)٧١–٣.
)٢٧–٤.
)٥ (.
)٦( « « :

.
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ْزِق َفِضيَلًة ، َوَقْد  ْزِق َهَواًنا َوَال َسَعُة الرِّ ْنَيا ، َمْصَلَحًة َلُه . َفَلْيَس ِضيُق الرِّ َعنُْه الدُّ
ُْم َيْسَتْعِمُلوَنُه ِيف اْلَفَساِد ، َوَلْو فَ  َعَل ِهبِْم ِخَالَف َما َفَعَل َأْعَطى َأْقَواًما َمَع ِعْلِمِه َأهنَّ

ٌض إَِىل َمِشيَئتِِه ، َوَال ُيْمكُِن  ْمَلِة ُمَفوَّ َالِح . َواْألَْمُر َعَىل اْجلُ َلَكاُنوا َأْقَرَب إَِىل الصَّ
عن َأَنٍس َعِن النَّبِيِّ ف، اْلتَِزاُم َمْذَهِب اِالْستِْصَالِح ِيف ُكلِّ فِْعٍل ِمْن َأْفَعاِل اهللاَِّ َتَعاَىل 

)( َّإِنَّ ِمْن ِعَباِدي َمْن َال ُيْصلُِح إِيَامَنُه إِالَّ اْلَفْقُر، َوإِْن َيُقوُل اهللاَُّ َعزَّ َوَجل :
َبَسْطُت َعَلْيِه َأْفَسَدُه َذلَِك، َوإِنَّ ِمْن ِعَباِدي َمْن َال ُيْصلُِح إِيَامَنُه إِالَّ اْلِغنَى، َوَلْو 

ةُ ، َوإِنَّ ِمْن ِعَباِدي َمْن َال ُيْصلُِح إِيَامَنُه إِالَّ الصِّ َأْفَقْرُتُه، َألَْفَسَدُه َذلَِك  ، َوَلْو حَّ
َقُم، َوَلْو ْسَقْمُتُه، َألَْفَسَدُه َذلَِك أَ  ، َوإِنَّ ِمْن ِعَباِدي َمْن َال ُيْصلُِح إِيَامَنُه إِالَّ السَّ

ُه َأْصَحْحُتُه َألَْفَسَدُه َذلَِك، َوإِنَّ ِمْن ِعَباِدي َمْن َيْطلُ  ُب َباًبا ِمَن اْلِعَباَدِة، َفَأُكفُّ
ُر ِعَباِدي  ، إِينِّ َعلِيٌم بِِعْلِمي بَِام ِيف ُقُلوِهبِمْ َعنُْه، لَِكْيَال َيْدُخَلُه اْلُعْجُب، إِينِّ ُأَدبِّ

.)٢()١(.َخبِريٌ 

ني : يا أمري املؤمنُذكر لنا أن رجال، قال لعمر بن اخلطاب 
َوُهَو اّلِذي ُينَّزُل :: ُمطِْرُتْم، ثم قرأ، فقال عمر قحط الناس، وقنط الناس

ِميُد  َتُه َوُهَو اْلَوِيلّ اْحلَ أي هو )٣(اْلَغْيَث ِمن َبْعِد َما َقنَُطوْا َوَينُرشُ َرْمحَ
بام ينفعهم يف دنياهم وأخراهم ، وهو املحمود العاقبة يف مجيع ما املترصف خللقه 

) .٤(قدره ويفعلهي

)١
)٢( « «:)(.
)٢٨–٣ .
)٣/٢٧٨–٤



٥٦ y رب العاملنياهللاعىلاليقني والتوكلW

الّرْزَق كثرة كثرة السعي ال تقتيض
فكثريًا ما نرى أناس جيتهدون يف دنياهم ليال وهنارا وما ازدادوا إال حاجة 

، َوقَسمُت َلقُتَك لِلِعَبادَة َفال َتلَعبيا اِبَن آدَم َخ (: وفاقة.. وقد جاء يف األثر
بَِام َقَسمُتُه َلَك َأَرحَت َقلَبَك َوَبدَنَك ، َلَك ِرزُقَك َفال َتتَعب ، َفإِن َرِضيَت 

ِيت َوَجالِيل ألَُسلَِّطنَّ وداً وُكنَت ِعنِدي َحممُ  ، وإِن َمل َترَض بَِام َقَسمُتُه َلَك َفَوِعزَّ
ةَ َعَليَك الُدنَيا َترُكُض فِيهَ  فِيَها إِال ، ُثمَّ الَ َيُكوُن َلَك ا َركَض الُوحوش ِيف الَربيَّ

.)١()، َوُكنَت ِعنِدي َمذُموَماَلَك َما َقَسمُتهُ 

َيا: َيُقوُل َتَعاَىل اهللاََّإِنَّ : (قال)(النبيعنعنهاهللاريضهريرةأيبوعن
غْ ! آَدمَ اْبنَ  َمَألُْت َتْفَعْل َوإِالَّ َفْقَرَك،َوَأُسدَّ ِغنًى،َصْدَركَ َأْمَألْ لِِعَباَدِيت َتَفرَّ

ْ ،ُشْغالً َيَدْيَك  .)٢()َفْقَرَك َأُسدَّ َوَمل

نقلهبني)١(
.عليهصلىفنسبه

صحتهفيحتىفي
.عليهصلىبنسبتهفال،ضعفه

تيميةفعلكمابنيينسبهكتابهفينقله
في،) ١٤١/" ("في،)٨/٥٢" ("في

") "٧/٤٢٦. (
،)٣/٢٦٢" ("فيمفلح) ٢٤٦٦()٢(

" "في) ١٦/٢٨٤(تحقيقهفي
)١٣٥٩. (
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وفور العقل
الّرْزَق كثرة وشدة الذكاء ال يقتيض

 " : ،")١(.

)٢(على

يشقىبلــال
ـــ

)٣(ـ        كم

م إن هالك ابن نوح عليه السالم إنام كان ألجل رجوعه إىل تدبري اعل
نفسه، وعدم رضاه بتدبريه اهللا، الذي اختاره لنوح عليه السالم، ومن كان معه 

ِريَوِهيَ {: قال تعاىليف السفينة،  َبالِ َمْوٍج ِيف ِهبِمْ َجتْ اْبنَهُ ُنوٌح َوَناَدىٰ َكاْجلِ
َعنَااْرَكبيَّ ُبنَ َياَمْعِزلٍ ِيف َوَكانَ  عَ َتُكنَوَال مَّ إَِىلٰ َسآِويَقاَل *اْلَكافِِرينَ مَّ
ِحمَ َمنإِالَّ اهللاََِّأْمرِ ِمنْ اْلَيْومَ َعاِصمَ َال َقاَل اْملَاءِ ِمنَ َيْعِصُمنِيَجَبلٍ  َوَحاَل رَّ
ىل جبل عقله، ثم كان فآوي يف املعنى إ.)٤(}اْملُْغَرِقنيَ ِمنَ َفَكانَ اْملَْوُج َبْينَُهَام 

.١٠٨٠١: » ألبيحلية)١(
)٢( <<
)٣(
)٤٣، ٤٢)٤.
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اجلبل الذي اعتصم به صورة ذلك يف املعنى القائم به، فكان كام قال اهللا 
.)١(}املُْْغَرِقنيَ ِمنَ َفَكانَ املَْْوُج َبْينَُهَام َوَحاَل {تعاىل:

يف الظاهر بالطوفان، ويف الباطن باحلرمان، فاعترب أهيا العبد بذلك.
ر، فال ترجع إىل جبل عقلك الباطل لئال فإذا تالطمت عليك أمواج األقدا

ة االعتصام باهللا، والتوكل تكون من املغرقني يف بحر القطيعة ولكن ارجع إىل سفين
اطٍ إَِىل ُهِديَ َفَقْد بِاهللاَِّيْعَتِصمَوَمن{عليه. ْسَتِقيمٍ ِرصَ .)٢(}مُّ

ْل َوَمن{ .)٤()٣(}َحْسُبهُ َفُهوَ اهللاََِّعَىل َيَتَوكَّ

ليست سببا لكثرة الرزقالبدنقوة

يا

وقال آخر:
...
ــ...

)٤٣)١.
)١٠١)٢.
.٣ة٣(
)٤(.
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وقال آخر:
ِب ـــالتَّعَ َمعَ ْحتِقْيًقاالَقْصــُد َيُفوُتهبُقّوتِهِ ءَمن َراَم َأْن َيْأُخــــَذ األَْشَيا

ْزَق إنَّ َك ــبِِرْزقِ فاْقنَعْ  زاقِمنَك ــإليْ يأيتمٌ ـُمنَْقِس الرَّ َبِب ـــبالَس الرَّ
تِ اـــالُدْنيَ يفالِرْزِق طالبيا دِ ـــــَبلَ إَىل فيهادٍ ـــــَبلَ ِمنرُ َتُدوْ هِ ـبُِقوَّ

َنَكــدِ ويفَهميفُركَ ـــُعمْ وَضـاعَ هُ ــُتْدِركُ َلْيَت فْيَام َك ــَنْفَس َأْتَعْبَت 
امَبْنيَ طِْرَت َلوْ  ـدِ ـــــَجتِـملالرْزِق َغْري املاللَِتْجَمعَ َداً ـُجمَْتهِ واألرَض السَّ

يأيت إلْيَك وَلْو ِمن َجْبهة األَســـــدِ مٌ ـــُمنِقِس الِرْزَق فإنَّ َعنَاكَ ُاْقُرصْ 
ْزُق بالَعَجـلِ الِرْزُق َفَلْيَس َتْعجَلنَّ ال األَجـلِ َمعَ َمكُتوٌب اللوحيفالرِّ

نا َلَكان الِرْزق َيْطُلُبنَا َلكِنَُّه ُخلَِق اِإلنســــاُن ِمن َعَجـــلِ َفَلْو َصـــَربْ

الّرْزَق ال حيلة يف
قيل: مكتوب عيل ساق العرش ال حيلة يف الرزق وال شفاعة يف املوت.

احليل .صحابوجاء يف أثر : ألرزقن من ال حيلة له حتى يتحري أ
وقال اإلمام الشافعي :

ويرصف الرزق عن ذي احليلة الداهيقد يرزق املرء ال من حسن حيلته
الِك السمــاء تعلُّقيــــــبنجوم  أفني        دتَ ــلو  أن باحليل  الغنى  لوج

رِق ـــدان مفرتقــان أي تفــــــضا ُحرم الغنى         ـلكنَّ من ُرزق احلج

الذنوب تزيل النعم وتبدل القسم
َلَقْد َكاَن لَِسَبأٍ ِيف َمْسَكنِِهْم آَيٌة َجنََّتاِن {كام حدث مع قوم سبأ: قال تعاىل : 

ُكْم َواْشُكُروا َلُه َبْلَدٌة َطيَِّبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر * َعن يَ  ْزِق َربِّ ِمٍني َوِشَامٍل ُكُلوا ِمن رِّ
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ْلنَاُهم بَِجنََّتْيِهْم َجنََّتْنيِ َذَواَيتْ ُأُكٍل  َفَأْعَرُضوا َفَأْرَسْلنَا َعَلْيِهْم َسْيَل الَعِرِم َوَبدَّ
ن ِسْدٍر َقلِي ٍء مِّ ٍل * َذلَِك َجَزْينَاُهم بَِام َكَفُروا َوَهْل ُنَجاِزي إِالَّ َمخٍْط َوَأْثٍل َوَيشْ

ْرَنا فِيَها  اْلَكُفوَر * َوَجَعْلنَا َبْينَُهْم َوَبْنيَ اْلُقَرى الَّتِي َباَرْكنَا فِيَها ُقًرى َظاِهَرًة َوَقدَّ
اًما آِمنَِني *  ْريَ ِسُريوا فِيَها َلَياِيلَ َوَأيَّ نَا السَّ َباِعْد َبْنيَ َأْسَفاِرَنا َوَظَلُموا َفَقاُلوا َربَّ

ٍق إِنَّ ِيف َذلَِك َآلَياٍت لُِّكلِّ  ْقنَاُهْم ُكلَّ ُممَزَّ َأنُفَسُهْم َفَجَعْلنَاُهْم َأَحاِديَث َوَمزَّ
كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها، وكانوا يف نعمة وغبطة ، )١(}َصبَّاٍر َشُكوٍر 

عهم وثامرهم، وبعث اهللاّ تبارك وعيشهم، واتساع أرزاقهم وزرويف بالدهم
تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته، وتعاىل إليهم الرسل

تعاىل، ثم أعرضوا عام أمروا به، فعوقبوا بإرسال فكانوا كذلك ما شاء اهللاّ
السيل والتفرق يف البالد .

مع إليه أيضًا وجتت، وكان من أمر السد أنه كان املاء يأتيهم من بني جبلني
عظيًام داً ـسيول أمطارهم وأوديتهم، فعمد ملوكهم األقادم، فبنوا بينهام س

حمكًام، حتى ارتفع املاء، وحكم عىل حافات ذينك اجلبلني، فغرسوا األشجار،
واستغلوا الثامر يف غاية ما يكون من الكثرة واحلسن، كام ذكر غري واحد من 

- ألشجار وعىل رأسها مكتل أو زنبيل املرأة كانت متيش حتت االسلف، أن
فيتساقط من األشجار يف ذلك ما يملؤه، من -الثامر وهو الذي خترتف فيه

لكثرته ونضجه واستوائه، وكان هذا السد غري أن حيتاج إىل كلفة وال قطاف،
ويعرف هذا السد بسد بمأرب مأرب بلدة بينها وبني اليمن ثالث مراحل

)١٩: ١٥–١.
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كن ببلدهم يشء من الذباب وال البعوض والويذكر أنه مل ي.مأرب 
الرباغيث وال يشء من اهلوام، وذلك العتدال اهلواء وصحة املزاج، وعناية 

َلَقْد َكاَن لَِسَبأٍ ِيف َمْسَكنِِهْم {:ليوحدوه ويعبدوه، كام قال تبارك وتعاىلاهللاّ هبم
أي من ناحيتي }َيِمٍني َوِشَامٍل َجنََّتاِن َعن {فرسها بقوله عزَّ وجلَّ ثم}آَيٌة 

ُكْم َواْشُكُروا َلُه َبْلَدٌة َطيَِّبٌة َوَربٌّ {بني ذلك، اجلبلني والبلدة ْزِق َربِّ ُكُلوا ِمن رِّ
َفَأْعَرُضوا {:استمررتم عىل التوحيد، وقوله تعاىلأي غفور لكم إن}َغُفوٌر 

ما أنعم به عليهم، وعدلوا إىل عبادة وشكره عىلأي عن توحيد اهللاّ وعبادته}
َفَقاَل {:لسليامن عليه الصالة والسالمالشمس من دون اهللاّ كام قال اهلدهد

ْ ُحتِْط بِِه َوِجْئُتَك ِمن َسَبإٍ بِنََبإٍ َيِقٍني * إِينِّ َوَجدتُّ اْمَرَأًة  َمتْلُِكُهْم َأَحطُت بَِام َمل
ْمِس  ا َوَقْوَمَها َيْسُجُدوَن لِلشَّ َ ا َعْرٌش َعظِيٌم * َوَجدهتُّ ٍء َوَهلَ َوُأوتَِيْت ِمن ُكلِّ َيشْ
َتُدوَن *  بِيِل َفُهْم َال َهيْ ُهْم َعِن السَّ ْم َفَصدَّ ْيَطاُن َأْعَامَهلُ ُم الشَّ َن َهلُ ِمن ُدوِن اهللاَِّ َوَزيَّ

ُفوَن َوَما َأالَّ َيْسُجُدوا هللاَِِّ ا َامَواِت َواْألَْرِض َوَيْعَلُم َما ُختْ ْبَء ِيف السَّ لَِّذي ُخيِْرُج اْخلَ
.)١(}ُتْعلِنُوَن * اهللاَُّ َال إَِلَه إِالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعظِيِم 

.عزَّ وجلَّ إليهم اثني عرش ألف نبي واهللاّ أعلمأرسل اهللاّ:
املياه،      املراد بالعرم}َفَأْرَسْلنَا َعَلْيِهْم َسْيَل الَعِرمِ {:له تعاىلوقو

املاء الغزير، وذكر غري واحد منهم ابن عباس وقتادة:الوادي، وقيل:وقيل
أن اهللاّ عزَّ وجلَّ ملا أراد عقوبتهم بإرسال العرم عليهم بعث عىل :والضحاك

يقال هلا اجلرذ، نقبته، وانساب املاء يف أسفل الوادي، دابة من األرض، السد

٢٦: ١٢٣.
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يديه من األبنية واألشجار وغري ذلك، ونضب املاء عن وخرب ما بني
.وشاملاألشجار التي يف اجلبلني عن يمني

فيبست وحتطمت، وتبدلت تلك األشجار املثمرة األنيقة النرضة، كام قال 
ْلنَا{:وتعاىلتبارك .}ُهم بَِجنََّتْيِهْم َجنََّتْنيِ َذَواَيتْ ُأُكٍل َمخٍْط َوَأْثلٍ َوَبدَّ

األراك وأكلة الرببر وأثل هو الطرفاء، وقال هو:
ٍء {:هو الثمر واهللاّ أعلم، وقوله:هو شجر يشبه الطرفاء، وقيل:غريه َوَيشْ

ن ِسْدٍر َقلِيٍل  {املبدل هبا هو السدر، قال أجود هذه األشجارملا كان }مِّ

ن ِسْدٍر َقلِيٍل  ٍء مِّ إليه، بعد الثامر فهذا الذي صار أمر تينك اجلنتني}َوَيشْ
إىل شجر النضيجة واملناظر احلسنة والظالل العميقة واألهنار اجلارية تبدلت

بسبب األراك والطرفاء والسدر ذي الشوك الكثري والثمر القليل، وذلك 
ورشكهم باهللاّ وتكذيبهم احلق وعدوهلم عنه إىل الباطل، وهلذا قال كفرهم

أي عاقبناهم }َذلَِك َجَزْينَاُهم بَِام َكَفُروا َوَهْل ُنَجاِزي إِالَّ اْلَكُفور{:تعاىل
.يعاقب إال الكفوروال:بكفرهم، قال جماهد

الكفور، عاقب بمثل فعله إالصدق اهللاّ العظيم ال ي:
:خرية وكان من أصحاب عيل ريض اهللاّ عنه قالوقال ابن أيب حاتم عن ابن

:جزاء املعصية الوهن يف العبادة، والضيق يف املعيشة، والتعرس يف اللذة، قيل
"ال يصادف لذة حالل إال جاءه من ينغصه إياها :قال؟التعرس يف اللذةوما

."أيب حاتمذكره ابن



٦٣ y رب العاملنياهللاعىلاليقني والتوكلW

َوَجَعْلنَا َبْينَُهْم َوَبْنيَ اْلُقَرى الَّتِي َباَرْكنَا فِيَها ُقًرى َظاِهَرًة { 
نَا َباِعْد َبْنيَ  اًما آِمنَِني * َفَقاُلوا َربَّ ْريَ ِسُريوا فِيَها َلَياِيلَ َوَأيَّ ْرَنا فِيَها السَّ َوَقدَّ

ٍق إِنَّ ِيف َذلَِك َأْسَفاِرَنا َوَظَلُموا َأن ْقنَاُهْم ُكلَّ ُممَزَّ ُفَسُهْم َفَجَعْلنَاُهْم َأَحاِديَث َوَمزَّ
.)١(}َآلَياٍت لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكورٍ 

يذكر تعاىل ما كانوا فيه من النعمة والغبطة والعيش اهلني الرغيد،
ة بعضها من بعض، والبالد الرخية، واألماكن اآلمنة والقرى املتواصلة املتقارب

أشجارها وزروعها وثامرها، بحيث أن مسافرهم ال حيتاج إىل محل مع كثرة
نزل وجد ماء وثمرًا، ويقبل يف قرية ويبيت يف أخرى زاد وال ماء، بل حيث

َوَجَعْلنَا َبْينَُهْم َوَبْنيَ {:وهلذا قال تعاىلبمقدار ما حيتاجون إليه يف سريهم،
هي قرى بصنعاء، وقال جماهد :منبهقال وهب بن}اَرْكنَا فِيَها اْلُقَرى الَّتِي بَ 

يسريون من اليمن إىل الشام يف هي قرى الشام، يعنون أهنم كانوا:واحلسن
باركنا فيها بيت املقدس، القرى التي:قرى ظاهرة متواصلة، وقال ابن عباس

أي بينة واضحة }َظاِهَرًة ُقًرى {هي قرى عربية بني املدينة والشام :وعنه
{:تعاىليعرفها املسافرون، يقيلون يف واحدة ويبيتون يف أخرى، وهلذا قال

ْريَ  ْرَنا فِيَها السَّ ِسُريوا فِيَها {أي جعلنا بحسب ما حيتاج املسافرون إليه، }َوَقدَّ
اًما آِمنَِني  نَا {م ليًال وهنارًا،أي األمن احلاصل هلم يف سريه}َلَياِيلَ َوَأيَّ َفَقاُلوا َربَّ

وأحبوا وذلك أهنم بطروا هذه النعمة،}َباِعْد َبْنيَ َأْسَفاِرَنا َوَظَلُموا َأنُفَسُهْم 
مفاوز ومهامه، حيتاجون يف قطعها إىل الزاد والرواحل والسري يف املخاوف، 

)١٩، ١٨–١.
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َوإِْذ ُقْلُتْم {رض طلب بنو إرسائيل من موسى أن خيرج اهللاّ هلم مما تنبت األكام
َّا ُتنبُِت األَْرُض  ِرْج َلنَا ِمم َيا ُموَسى َلن نَّْصِربَ َعَىلَ َطَعاٍم َواِحٍد َفاْدُع َلنَا َربََّك ُخيْ
ِمن َبْقلَِها َوِقثَّآئَِها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصلَِها َقاَل َأَتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو َأْدَنى 

لَُّة بِالَِّذي ُهَو َخ  َبْت َعَلْيِهُم الذِّ ا َسَأْلُتْم َوُرضِ ْريٌ اْهبُِطوْا ِمْرصًا َفإِنَّ َلُكم مَّ
ُْم َكاُنوْا َيْكُفُروَن بِآَياِت اهللاَِّ َوَيْقُتُلوَن  َن اهللاَِّ َذلَِك بَِأهنَّ َواْملَْسَكنَُة َوَبآُؤْوْا بَِغَضٍب مِّ

قِّ َذلَِك بَِام عَ  َكاُنوْا َيْعَتُدوَن النَّبِيَِّني بَِغْريِ اْحلَ ، مع أهنم كانوا يف )١(}َصوْا وَّ
عيش رغيد، يف َمنَّ وسلوى وما يشتهون من مآكل ومشارب ومالبس 

ْطَمئِنًَّة َيْأتِيَها ِرْزُقَها {:مرتفعة، قال تعاىل َب اهللاُّ َمَثًال َقْرَيًة َكاَنْت آِمنًَة مُّ َوَرضَ
ن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفرَ  ْوِف بَِام َرَغًدا مِّ وِع َواْخلَ ْت بَِأْنُعِم اهللاِّ َفَأَذاَقَها اهللاُّ لَِباَس اْجلُ

نَا َباِعْد َبْنيَ {، وقال تعاىل يف حق هؤالء)٢(}َكاُنوْا َيْصنَُعوَن  َفَقاُلوا َربَّ
قْ {أي بكفرهم، }َأْسَفاِرَنا َوَظَلُموا َأنُفَسُهْم  نَاُهْم ُكلَّ َفَجَعْلنَاُهْم َأَحاِديَث َوَمزَّ

ٍق  أي جعلناهم حديثًا للناس، وسمرًا يتحدثون به من خربهم، وكيف}ُممَزَّ
مكر اهللاّ هبم وفرق شملهم بعد االجتامع واأللفة والعيش اهلنيء تفرقوا يف 

تفرقوا أيدي سبأ، :ههنا وههنا، وهلذا تقول العرب يف القوم إذا تفرقواالبالد
أما غسان فلحقوا بعامن :مذر، قال الشعبيوتفرقوا شذروأيادي سبأ،

بالشام، وأما األنصار فلحقوا بيثرب، وأما خزاعة فمزقهم اهللاّ كل ممزق
"بعامن فمزقهم اهللاّ كل ممزق فلحقوا بتهامة، وأما األزد فلحقوا

".

)١٦١.
)٢١١٢.
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أي إن يف هذا}َآلَياٍت لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكور إِنَّ ِيف َذلَِك {:
الذي حل هبؤالء من النقمة والعذاب، وتبديل النعمة وحتويل العافية عقوبة 

ارتكبوه من الكفر واآلثام، لعربة لكل صبار عىل املصائب، شكور عىل عىل ما
.)١(النعم

َال َيِزيُد ِيف اْلُعْمِر ": )(َعْن َثْوَباَن، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ: 
ْزَق بَِخطِيَئٍة َيْعَمُلَها  ُجَل َلُيْحَرُم الرِّ َعاُء، َوإِنَّ الرَّ ، َوَال َيُردُّ اْلَقَدَر إِالَّ الدُّ " إِالَّ اْلِربُّ

٢.(
اُكْم َواملَْ :")(هللاَِّ وَعِن اْبِن َمْسُعوٍد َقاَل : َقاَل َرُسوُل ا ، إِنَّ اْلَعْبَد َعاِيصَ إِيَّ

ْنَب َفُيْحَرُم بِِه ِرْزًقا َقْد َكاَن ُهيَِّئ َلُه  : ()(، ُثمَّ َتَال َرُسوُل اهللاَِّ"َلُيْذنُِب الذَّ
يِم  ِ َقْد ُحِرُموا )َفَطاَف َعَلْيَها َطائٌِف ِمْن َربَِّك َوُهْم َنائُِموَن َفَأْصَبَحْت َكالرصَّ

).٣.َخْريَ َجنَّتِِهْم بَِذْنبِِهمْ 

إِنَّ لِْلَحَسنَِة ِضَياًء ِيف اْلَوْجِه، َوُنوًرا ِيف اْلَقْلِب، :َعْبُد اللَِّه ْبُن َعبَّاٍسوَقاَل 
يَِّئِة َسَواًدا ِيف  ْلِق، َوإِنَّ لِلسَّ ًة ِيف اْلَبَدِن، َوَحمَبًَّة ِيف ُقُلوِب اْخلَ ْزِق، َوُقوَّ َوَسَعًة ِيف الرِّ

ْزِق، َوُبْغَضًة ِيف اْلَوْجِه، َوُظْلَمًة  ِيف اْلَقْربِ َواْلَقْلِب، َوَوْهنًا ِيف اْلَبَدِن، َوَنْقًصا ِيف الرِّ
ْلِق  .ُقُلوِب اْخلَ

)١
)١٣٧٨/ ٣––٢ .
)٣/٥٣٦–٣.



٦٦ y رب العاملنياهللاعىلاليقني والتوكلW

كثرة الرزق
ليس دليال عىل حمبة اهللا تعاىل

َعْلنَا ملَِن َيْكُفُر بِالرَّ {:  ًة َواِحَدًة جلََّ ْمحَِن َوَلْوال َأن َيُكوَن النَّاُس ُأمَّ
رًا َعَلْيَها  ٍة َوَمَعاِرَج َعَلْيَها َيْظَهُروَن*َولُِبُيوِهتِْم َأْبَوابًا َوُرسُ ن فِضَّ لُِبُيوِهتِْم ُسُقفًا مِّ
ْنَيا َواآلِخَرُة ِعنَد َربَِّك  َيتَّكُِئوَن * َوُزْخُرفًا َوإِن ُكلُّ َذلَِك َملَّا َمَتاُع اَحلَياِة الدُّ

.)١(}لِْلُمتَِّقنيَ 

ْم {  اٍل َوَبنَِني * ُنَساِرُع َهلُ ُهم بِِه ِمن مَّ َام ُنِمدُّ َأَحيَْسُبوَن َأنَّ
اِت َبل الَّ َيْشُعُرونَ  .)٢(}ِيف اَخلْريَ

مَ { : ُه َفَأْكَرَمُه ََنعَّ ا اإلنسان إذا َما اْبَتالُه َربُّ ُه َفَيُقوُل َريبِّ َفَأمَّ
ا إذا َما اْبَتالُه َفَقَدَر َعَلْيِه ِرْزَقُه َفَيُقوُل َريبِّ َأَهاَننِ ، َأْكَرَمنِ  .)٣(} َوَأمَّ

ليس كل من أعطيته فقد أكرمته وليس كل من منعته فقد أهنته فهذا 
سيد ولد آدم عليه السالم ينام عىل احلصري فقام وقد أثر سيدنا رسول اهللا 

َعىل )(: َناَم َرُسوُل اهللاِ ُعوٍد َرِيضَ اهللاُ َعنُْه َقاَل َمْس فَعْن َعْبِد اهللاِ بنِ ، يف جنبه
َر يف َجنْبِِه، َفُقلنَا َيا َرُسوَل اهللاِ َلو اِ  ْذَنا َلَك ِوَطاءً َحِصٍري َفَقاَم َوَقْد َأثَّ َ « ، َفَقاَل: ختَّ

ْنَيا َما  ْنَيا إِالَّ َكَراكٍِب اْسَتَظلَّ َحتْ َماِيل َولِلدُّ "َت َشَجَرٍة ُثمَّ َراَح َوَتَرَكَها َأَنا يف الدُّ

٤(.

)١٣٥.
)٥٦، ٢٥٥.
)١٦، ١٥–٣.
.٢٣٠صـ –٤(
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َوُهَو )(قال : َفَدَخْلُت َعَىل َرُسوِل اهللاَِّ وعن عمر بن اخلطاب 
ُه َوإَِذا  ُمْضَطِجٌع َعَىل َحِصٍري َفَجَلْسُت َفَأْدَنى َعَلْيِه إَِزاَرُه َوَلْيَس َعَلْيِه َغْريُ

َر ِيف  ِصُري َقْد َأثَّ ي ِيف ِخَزاَنِة َرُسوِل اهللاَِّ اْحلَ َفإَِذا َأَنا )(َجنْبِِه َفنََظْرُت بَِبَرصِ
ٌق َقاَل  اِع َوِمْثلَِها َقَرًظا ِيف َناِحَيِة اْلُغْرَفِة َوإَِذا َأفِيٌق ُمَعلَّ بَِقْبَضٍة ِمْن َشِعٍري َنْحِو الصَّ

طَّاِب َفاْبَتَدَرْت َعْينَاَي َقاَل َما ُيْبكِيَك َيا  ُقْلُت َيا َنبِيَّ اهللاَِّ َوَما ِيل َال َأْبكِي اْبَن اْخلَ
َر ِيف َجنْبَِك َوَهِذِه ِخَزاَنُتَك َال َأَرى فِيَها إِالَّ َما َأَرى َوَذاَك َوَهَذا  ِصُري َقْد َأثَّ اْحلَ
ى َقْيَرصُ  َوَصْفَوُتُه َوَهِذِه ِخَزاَنُتَك )(ِيف الثَِّامِر َواْألَْهنَاِر َوَأْنَت َرُسوُل اهللاَِّ َوكِْرسَ

طَّاِب َفَقاَل َيا  ْنَيا ُقْلُت َبَىل اْبَن اْخلَ ْم الدُّ ).١(َأَال َتْرَىض َأْن َتُكوَن َلنَا اْآلِخَرُة َوَهلُ

قاَل عمُر استأَذنُت عَىل رسوِل اهللاِ فدَخلُت عليِه يف : وىف رواية احلاكم
اِب وحتَت رأِسه ِوسادٌة َمرشبٍة وإنَّه ملضَطِجٌع عىل َخصفٍة إنَّ ب عَضه لعَىل الرتُّ

ٌة ليًفا وإنَّ فوَق رأِسه إلهاًبا َعطنًا ويف ناحيِة املُرشبِة َقَرٌظ فسلَّمُت عليِه  حمشوَّ
هِب  ِر الذَّ فجَلسُت فُقلُت أنَت نبيُّ اهللاِ وَصفوُته وكَِرسى وَقيُرص عىل ُرسُ

لْت  يباِج واحلريِر فقاَل أولئَك ُعجِّ هلم طيِّباُهتم وهَي وشيكُة وُفُرِش الدِّ
ِرْت َلنا طيِّباُتنا يف آِخرتِنا ا قوٌم ُأخِّ ).٢(.االنقطاِع وإنَّ

َم َفَرَفْعُت : ..  َفَجَلْسُت ِحَني َرَأْيُتُه َتَبسَّ
ي ِيف َبْيتِِه َفوَ  : َيا َرصَ َغْريَ َأَهَبٍة َثَالَثٍة، َفُقْلُت ْلبَ اهللاَِّ َما َرَأْيُت ِيف َبْيتِِه َشْيًئا َيُردُّ اَبَرصِ

تَِك ، اْدُع اهللاََُّسوَل اهللاَِّرَ  ْع َعَىل ُأمَّ َع َعَلْيِهْم َفْلُيَوسِّ وَم َقْد ُوسِّ ، َفإِنَّ َفاِرَس َوالرُّ

)١ « «
١٤٧٩.(

)٢-٢/٢٥٤.
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ْنَيا : ًئا، َفَقاَل َوَكاَن ُمتَّكِ )(، َفَجَلَس النَّبِيُّ َوُهْم َال َيْعُبُدوَن اهللاَََّوُأْعُطوا الدُّ
طَّاِب ا َأْنَت َيا اْبَن َأَوِيف َهَذ  ُلوا َطيَِّباِهتِْم ِيف ااْخلَ ْنَيا ، ، إِنَّ ُأوَلئَِك َقْوٌم ُعجِّ َياِة الدُّ ْحلَ

ْنَيا «، اْسَتْغِفْر ِيل. وىف رواية: َفَقاَل: َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللاَِّ ُم الدُّ َأَما َتْرَىض َأْن َتُكوَن َهلُ
) .١" اْآلِخَرُة؟َوَلنَا

)(، وكان طنه احلجر واحلجرين من شدة اجلوعيربط عىل ب)(وكان 
ٍد ُقْوتا "يقول يف دعائه :  ُهمَّ اْجَعْل ِرْزَق َآِل ُحمَمَّ ( وىف رواية : كفافاً "اْللَّ

٢. (
َة َبْطَحاَء يبِّ لَِيْجَعَل ِيل َعَرَض َعَيلَّ رَ "َقاَل:)(وَعْن النَّبِيِّ  َذَهًبا ُقْلُت َال َيا َمكَّ

ْعُت َنْحَو َهَذا َفإَِذا ُجْعُت َربِّ َوَلكِْن َأْشَبُع َيْوًما َوَأُجوُع َيْوًما َوَقاَل َثَالًثا َأوْ  َتَرضَّ
).٣(" إَِلْيَك َوَذَكْرُتَك َوإَِذا َشبِْعُت َشَكْرُتَك َوَمحِْدُتَك 

: ارض بكرسة خبز من شعري تسد : يا موسىإىل موسى وأوحى اهللا 
رأيت الدنيا هبا جوعتك، وخرقة توارى هبا عورتك واصرب عىل املصيبات، وإذا 

مقبلة فقل إنا هللا وإنا إليه راجعون عقوبة عجلت يف الدنيا، وإذا رأيت الدنيا مدبرة 
.)٤. والفقر مقبال فقل مرحبا بشعار الصاحلني 

على أنبیائه لوسعها اهللا فلو كانت الدنیا دلیًال على محبة اهللا 
. ورسله

)١-٣/١٤٤٣
)١٤٢٩/ ٣––٢ .
)٣/١٤٣٣-٣.
)٤
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:(

عوارض قبل احلصول، وعوارض يف حني احلصول، وعوارض بعد 
حصوله ونفاده من األسف: فينبغي أن تطهر منها أيضا، واسمع قوله 

:{تعاىل
ومن أسف عىل فقد يشء، دون اهللا تعاىل فقد نادى عىل نفسه }

بوجود اجلهل، وثبات القطيعة إذ لو وجد اهللا مل يفقد شيئا دونه، فمن وجد 
جيد شيئا دونه حتى يكون له فاقدا. اهللا فال

وليعلم العبد أن ما فاته ليس له برزق، وما كان عنده ففقده فلس له، ألنه 
لو كان رزقه ما ذهب عنه إىل غريه، بل كان عارية عنده، أخذ العارية من 

أعارها، واسرتجع اليشء من أوجده.
كرب جرى ما منع زواجه وكان لبعضهم ابنة عم مسامة عليه من الصغر، فلام

يصلح لك إياها ثم تزوجت بزوج غريه فجاء إليه بعض أهل الفهم وقال له:
أن تعتذر إىل هذا الزوج الذي تزوج ابنة عمك، إذ كنت أنت املتطلع لزوجته، 

إذ هي زوجته يف األزل.
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{:قول اهللا تعاىل،وكفى باملؤمن حتذرا من الندم عىل ما فات

{)١(.
إال تراه كيف قال:فقد ذم احلق تعاىل من يسكن لألشياء يف حني وجدها، 

}{.
أي اطمأن بذلك اخلري، ولو فهم ملا اطمأن بيشء دون اهللا تعاىل ولكانت 

{: طمأنينته باهللا وحده، وكذلك من حيزن عليها عند فقدها، لقوله تعاىل
{.

َخِرسَ َوْجِههِ َعَىلٰ انَقَلَب {هى الذي كان إليه ساكنا،والفتنة فقد ذلك املشت
ْنَيا أي دهش عقله، وذهلت نفسه وغفل قلبه وما ذلك إال لعدم }َواْآلِخَرةَ الدُّ

معرفته باهللا تعاىل، ولو عرف اهللا تعاىل أغناه وجوده من كل موجود، واستغنى به 
عن كل مفقود.

ن وجده مل يفقد شيئا.ومن فقد اهللا مل جيد شيئا، وم
وكيف يفقد شيئا من جيد بيده ملكوت كل يشء؟

وكيف يفقد شيئا من وجد املوجد لكل يشء؟
وكيف يفقد شيئا من وجد الظاهر يف كل يشء.

ن ال تركن أوإذ قد فهمت هذا فينبغي لك أهيا العبد أن ال تأس عىل فقد يشء، و
ا فركن إليه أو فقد شيئا فحزن عليه فقد اثبت ن من وجد شيئإبوجود يشء، ف

عبوديته لذلك اليشء الذي أفرحه وجوده وأحزنه فقده.

)١١) ١.
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َقاَل َرُسوُل َقاَل : َأِيب ُهَرْيَرَة َعْن وافهم ها هنا قوله عليه الصالة والسالم: 
ينَاِر َوَعْبُد ال":)(اهللاَِّ ِميَصةِ َتِعَس َعْبُد الدِّ ْرَهِم َوَعْبُد اْخلَ ، ، إِْن ُأْعطَِي َرِيضَ دِّ

ْ ُيْعَط َسِخَط، َتِعَس َواْنَتَكَس، َوإَِذا ِشيَك َفَال اْنُتِقَش  . ُطوَبى لَِعْبٍد آِخٍذ َوإِْن َمل
ٌة َقَدَماهُ ْأُس ، َأْشَعُث رَ ِن َفَرِسِه ِيف َسبِيِل اهللاَِّبِِعنَا َ َراَسِة َكاَن ُه، ُمَغربَّ ، إِْن َكاَن ِيف اْحلِ

ْ ُيْؤَذْن َلُه ، َوإِْن  اَقِة ، إِِن اْسَتْأَذَن َمل اَقِة َكاَن ِيف السَّ َراَسِة ، َوإِْن َكاَن ِيف السَّ ِيف اْحلِ
عْ  )١(.َرَواُه اْلُبَخاِريُّ . َشَفَع َملْ ُيَشفَّ

ملؤمن شيئا إال حب اهللا ووده، فانك ارشف من أن فال حتكم يف قلبك أهيا ا
تكون عبدا لغريه، فقد جعلك عبدا كريام فال تكن عبدا لئيام.

وقد أبى ألهل الفهم عن اهللا تعاىل، فهمهم، أن يركنوا لوجد أو يتطلعوا 
.لفقد، لعبوديتهم وتصحيحا حلريتهم عام سواه

)٥١٦١(»  »  )١(.
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العطاءات
نه خالقهم، فكذلك هو رازقهم، وفتح هلم جلميع اخللق أل: عطاء الربوبیـۀ

ْزِقِه العمل والسعي، فقال تعاىل : باب  َفاْمُشوا ِيف َمنَاكِبَِها َوُكُلوا ِمن رِّ
.)١(َوإَِلْيِه النُُّشوُر 

هذا العطاء فقط، ألنبيائه، وأولياءه، وأحبابه، وأهل : عطاء اإللوهیۀ
طاعته. 

ه وامتثلوا أمره وتوکلوا علیه:للذین عبدو)(أمثلۀ من عطاء اهللا 
-  قال

َام َدَخَل تعاىل:  ا ُكلَّ َلَها َزَكِريَّ ا بَِقُبوٍل َحَسٍن َوَأنَبَتَها َنَباًتا َحَسنًا َوَكفَّ َ َفَتَقبََّلَها َرهبُّ
ا اْملِْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها ِرْزقًا َقاَل َيا َمْرَيُم َأنَّى َلِك َهـَذا َقاَلْت ُهَو َعَلْيَها َزَكِريَّ

.)٢(ِمْن ِعنِد اهللاِّ إنَّ اهللاَّ َيْرُزُق َمن َيَشاء بَِغْريِ ِحَساٍب 
 : * ي إَِلْيِك بِِجْذِع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرَطبًا َجنِيا َوُهزِّ

ِيب َوَقرِّ  ْمحَِن َفُكِيل َواْرشَ ا َتَريِنَّ ِمَن اْلَبَرشِ َأَحدًا َفُقوِيل إِينِّ َنَذْرُت لِلرَّ ي َعْينًا َفإِمَّ
َم اْلَيْوَم إِْنِسّياً  .)٣(َصْومًا َفَلْن ُأَكلِّ

-  : ا إِْذ َناَدى َوَزَكِريَّ

)١٥–١.
)٣٧–٢.
)٢٦، ٢٥–٣.



٧٣ y رب العاملنياهللاعىلاليقني والتوكلW

ُه َربِّ الَ َتَذْرِين َفْردًا َوَأنت َخْريُ الَواِرثَِني * َفاْسَتَجْبنَا َلُه َوَوَهْبنَا َلُه َحيَْيى َربَّ
اِت َوَيْدُعوَننَا َرَغبًا َوَرَهبًا  ُْم َكاُنوا ُيَساِرُعوُن ِيف اَخلْريَ َوَأْصَلْحنَا َلُه َزْوَجُه إِهنَّ

)١(َوَكاُنوا َلنَا َخاِشِعَني 
ُه كـهيعص * ِذْكُر َرْمحِة َربِّ وقال تعاىل:  ا * إِْذ َناَدى َربَّ َك َعْبَدُه َزَكِريَّ

ْ َأُكْن  ْأُس َشْيبًا َوَمل نَِداًء خفيا * َقاَل َربِّ إِينِّ َوَهَن الَعْظُم ِمنِّي َواْشَتَعَل الرَّ
* َوإِينِّ ِخْفُت اَملَواِيلَ ِمن َوَرائِي َوكانت اْمَرَأِيت َعاِقرًا َفَهْب  بُِدَعائَِك َربِّ َشِقيا

* َيا ِيل مِ  * َيِرُثنِي َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب َواْجَعْلُه َربِّ َرِضيا ن لَُّدنَك َولِيا
َيى َملْ َنْجَعل لَُّه ِمن َقْبُل َسِميا َك بُِغالٍم اْسُمُه َحيْ ُ ا ُنَبرشِّ ا إِنَّ ).٢(َزَكِريَّ

- : َفَدَعا
ْرَنا األرض رَ  نَْهِمٍر * َوَفجَّ َامِء بَِامٍء مُّ ُه َأينِّ َمْغُلوٌب فإنَتِرصْ * َفَفَتْحنَا أبواَب السَّ بَّ

ْلنَاُه َعَىل َذاِت َأْلَواٍح َوُدُرسٍ  .)٣(ُعُيونًا َفاْلَتَقى اَملاُءَعَىل َأْمٍر َقْد ُقِدَر * َوَمحَ

-  ( : فحينام محلوه يف
، : حسبي اهللا ونعم الوكيلاملنجنيق، ليلقوه يف النار، فام توجه إيل غري اهللا، وقال

.) ٤(ُقْلنَا َيا َناُر ُكوِين َبْردًا َوَسالمًا َعَىل إبراهيم فجاء األمر إىل النار 
قال تعاىل يونس (-

لظُُّلَامِت َأن الَّ إَِلَه إِالَّ أنت ُسْبَحاَنَك إِينِّ ُكنُت ِمَن الظَّاملَِِني * َفنَاَدى ِيف ا

)٩٠، ٨٩–١ .
)٧: ١–٢.
)١٣: ١٠–٣.
)٦٩–٤.
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ْينَاُه ِمَن الَغمِّ َوَكَذلَِك ُننِجي اُملْؤِمنَِني  .)١(َفاْسَتَجْبنَا َلُه َوَنجَّ
ُه َكاَن ِمَن اُملَسبِِّحَني ، َلَلبَِث وىف سورة الصافات، قال تعايل: - ِيف َفَلْوالَ َأنَّ

ن  َبْطنِِه إىل َيْوِم ُيْبَعُثوَن ، َفَنَبْذَناُه بِاْلَعَراء َوُهَو َسِقيٌم * َوَأْنَبْتنَا َعَلْيِه َشَجَرًة مِّ
) .٢(َيْقطٍِني 

- قال تعاىل ُه َوَأيُّوَب إِْذ َناَدى َربَّ
ّ َوأنت َأْرَحُم الرَّ  نَِي الرضُّ اِمحَِني * َفاْسَتَجْبنَا َلُه َفَكَشْفنَا َما بِِه ِمن ُرضٍّ َأينِّ َمسَّ

ْن ِعنِدَنا َوِذْكَرى لِْلَعابِِدينَ  ًة مِّ َعُهْم َرْمحَ .)٣(َوآَتْينَاُه َأْهَلُه َوِمْثَلُهم مَّ

- ُْيَطان نَِي الشَّ ُه َأينِّ َمسَّ بِنُْصٍب َواْذُكْر َعْبَدَنا َأيُّوَب إِْذ َناَدى َربَّ
اٌب  ).٤(َوَعَذاٍب * اْرُكْض بِِرْجلَِك َهَذا ُمْغَتَسٌل َباِرٌد َوَرشَ

- قال تعاىل َوَلَقد آَتْينَا َداُوَد ِمنَّا
ِيب َمَعُه َوالطَّْيـَر َوَأَلنَّا َلُه اَحلِديَد  ) .٥(َفْضًال َيا ِجَباُل َأوِّ

- قال تعاىل َقاَل َربِّ اْغِفْر ِيل
ْرَنا َلهُ  اُب * َفَسخَّ ْن َبْعِدي إِنََّك َأنَت اْلَوهَّ َوَهْب ِيل ُمْلًكا الَّ َينَبِغي ِألََحٍد مِّ

ِري يَح َجتْ اٍص * الرِّ َياطَِني ُكلَّ َبنَّاء َوَغوَّ بَِأْمِرِه ُرَخاء َحْيُث َأَصاَب * َوالشَّ
نَِني ِيف اْألَْصَفاِد * َهَذا َعَطاُؤَنا َفاْمنُْن َأْو َأْمِسْك بَِغْريِ ِحَساٍب  *  وَ  آَخِريَن ُمَقرَّ

)٨٨، ٨٧–١.
)١٤٦: ١٤٣–٢.
)٨٤:  ٨٣–٣.
)٤٢، ٤١–٤.
)١٠–٥.
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) .١(َوإِنَّ َلُه ِعنَدَنا َلُزْلَفى َوُحْسَن َمآٍب 
ُكْم َيْأتِينِي قال تعاىل - َا اَملُأل َأيُّ َقاَل َيا َأهيُّ

َن اِجلنِّ َأَنا آتِيَك بِِه َقْبَل َأن بَِعْرِشَها َقْبَل  َأن َيْأُتوِين ُمْسلِِمَني * َقاَل ِعْفِريٌت مِّ
َن الكَِتاِب َأَنا  َقاِمَك َوإِينِّ َعَلْيِه َلَقِويٌّ َأِمٌني * َقاَل الَِّذي ِعنَدُه ِعْلٌم مِّ َتُقوَم ِمن مَّ

ِعنَدُه َقاَل َهَذا ِمن َفْضِل َريبِّ آتِيَك بِِه َقْبَل َأن َيْرَتدَّ إَِلْيَك َطْرُفَك َفلَ  امَّ َرآُه ُمْسَتِقرا
) .٢(لَِيْبُلَوِين َأَأْشُكُر َأْم َأْكُفر 

َام ُثمَّ َتَوىلَّ قال تعاىل : ) (موسى - َفَسَقى َهلُ
ا َمتِْيش َعَىل إىل الظِّلِّ َفَقاَل َربِّ إِينِّ ملَِا َأنَزْلَت إَِيلَّ ِمْن َخْريٍ فَ  ِقٌري * َفَجاَءْتُه إِْحَداُمهَ

) .٣(اْستِْحَياٍء َقاَلْت إِنَّ َأِيب َيْدُعوَك لَِيْجِزَيَك َأْجَر َما َسَقْيَت َلنَا 
َفَأْوَحْينَا إىل ُموَسى َأِن قال تعاىل : -

َعَصاَك الَبْحَر ف ب بِّ ).٤(لُّ فِْرٍق َكالطَّْوِد الَعظِيِم نَفَلَق َفَكاَن كُ ااْرضِ
-)  () ( : قال

َوَأْوَحْينَا إىل ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِه َفإذا ِخْفِت َعَلْيِه َفَأْلِقيِه ِيف الَيمِّ َوالَ تعايل :
َزِين  اِيف َوالَ َحتْ ) .٥(َختَ

فالحظتهام ):-

)٤٠: ٣٥–١.
)٤٠: ٣٨–٢.
)٢٥، ٢٤–٣ .
)٦٣–٤.
)٧–٥.
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َزْن إِنَّ اهللاََّ َمَعنَا عناية  ).١(الَ َحتْ
السيدة عائشة رىض اهللا عنها: يأتيها رزقها سبعني ألف درهم وهى يف -

يفتح باب العمل جلميع اخللق مؤمنهم وكافرهم، ولكن خدرها، فاهللا 
ه .. وسنذكر بعض أبواب الرزق يف فتح أبواب كثرية ألهل حمبته وأهل طاعت

الباب التايل.

)٤٠–١.
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بعـض أبـواب الـرزق الغیبیۀ
:باب الصالة) ١



)١. (

رزق أهل اجلحود إذا كان اهللا : 
فكيف ال يرزق أهل الشهود، وإذا كان أجرى رزقه عىل أهل الكفر، كيف ال 
ْحُن َنْرُزُقَك : أي عىل الدوام، أي رزقا بعد  جيرى رزقه عىل أهل اإليامن ، نَّ

قمنا هلم رزق، ال نقطع عنك نعمتنا، فكام تفضلنا عىل العباد باإلجياد فكذلك
) .٢(بدوام اإلمداد

يعني إذا قمت إيل الصالة، أتاك الرزق من حيث ال
َعْل َلُه َخمَْرجًا * َوَيْرُزْقُه ِمْن َحيُْث (حتتسب كام قال اهللا تعايل َوَمْن َيتَِّق اهللاََّ َجيْ

َتِسُب  )ال َحيْ
الطلب.نكلفك ) أي الَأُلَك ِرْزقاً الَ َنْس : (يف قوله تعاىلوقال الثوري

! إذا أصابته خصاصة، وقال ابن أيب حاتم، عن ثابت قال: كان النبي 
قال ثابت: وكانت األنبياء إذا نزل "يا أهاله: صلوا، صلوا "نادي أهله: 

.)٣. (هبم أمر فزعوا إيل الصالة

)١٣٢–١.
)٢–
)٢/٠٤٩٩-٣
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مر صيل . رواه أبو داود ! إذا حزبه أ: كان النبي ، قالوعن حذيفة 
) .١(

وانظر إىل صالة أنس بن مالك رىض اهللا عنه ونزول امللك .. وصالة أبى 
) .٢ونزول امللك وقتل اللص (الصحايبمعلق 

: باب الصیام) ٢
.. وشهر يزاد فيه رزق "آخر يوم من شعبان يفالنبيخطبة يفورد 

.ويالحظ ذلك من عنده أدنى بصرية) .. ٣رواه البيهقى("املؤمن . 
باب اإلنفاق) ٣

ْزَق َيْبُسطُ َريبِّ إِنَّ ُقْل قال تعاىل:  َوَماَلهُ َوَيْقِدرُ ِعَباِدهِ ِمنْ َيَشاءُ ملَِنْ الرِّ
ءٍ ِمنْ َأْنَفْقُتمْ  اِزِقنيَ َخْريُ َوُهوَ ُخيْلُِفهُ َفُهوَ َيشْ .) ٤(الرَّ

ُبَو ِيف َأْمَواِل النّاِس َفَال َيْرُبو ِعنَد اهللاِّ َوَمآ وقال تعايل :  َوَمآ آَتْيُتْم ّمن ّربًا ّلَريْ
.)٥(آَتْيُتْم ّمن َزَكاٍة ُتِريُدوَن َوْجَه اهللاِّ َفُأْوَلـَئَِك ُهُم اْملُْضِعُفوَن 

ا َمْن َأْعَطى َواتََّقى:وقال تعاىل ُه وَ َفَأمَّ ُ ْسنَى َفَسنَُيرسِّ َق بِاْحلُ َصدَّ
ى  ). ٦(لِْلُيْرسَ

)١٠١٣١٩
)٢
)١/٦١٣–٣.
)٣٩-٤.
)٣٩–٥.
)٧: ٥–٦.
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َأْنِفْق َيا :َقاَل اهللاَُّ":َقاَل )(َأنَّ َرُسوَل اهللاَِّ َأِيب ُهَرْيَرَة َرِيض اهللاَّ َعنْهوَعنْ 
).١عليه (متفق"اْبَن آَدَم ُأْنِفْق َعَلْيك 

َما ِمْن َيْوٍم ُيْصبُِح اْلِعَباُد فِيِه إِالَّ ":)(َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ َأِيب ُهَرْيَرَة وَعْن 
ُهمَّ َأعْ  ُهمَّ َأْعِط ُمنِْفًقا َخَلًفا َوَيُقوُل اْآلَخُر اللَّ ا اللَّ ِط َمَلَكاِن َينِْزَالِن َفَيُقوُل َأَحُدُمهَ

) .٢متفق عليه ("ُممِْسًكا َتَلًفا 
اَيا: َفَقاَل ) (اهللاََِّرُسوُل َخَطَبنَا: َقاَل اهللاََِّعْبدِ ْبنِ َجابِرِ َعنْ  َ ُتوُبواالنَّاُس َأهيُّ

ةِ بِاألْعَاملِ َوَباِدُرواَمتُوُتواَأنْ َقْبَل اهللاَِّإَِىل  اِحلَ الَِّذيواَوِصلُ ُتْشَغُلواَأنْ َقْبَل الصَّ
ُكمْ َوَبْنيَ َبْينَُكمْ  َدَقةِ َوَكْثَرةِ َلهُ ِذْكِرُكمْ بَِكْثَرةِ َربِّ ِّ ِيف الصَّ ُتْرَزُقواَواْلَعالنَِيةِ الرسِّ

وا واَوُتنَْرصُ َربُ َض َقدِ اهللاَََّأنَّ َواْعَلُمواَوُجتْ ُمَعةَ َعَلْيُكمُ اْفَرتَ ِيف َهَذاَمَقاِميِيف اْجلُ
َأوْ َحَياِيت ِيف َتَرَكَهاَفَمنْ اْلِقَياَمةِ َيْومِ إَِىل َهَذاَعاِميِمنْ َهَذاَشْهِريِيف اَهَذ َيْوِمي
ااْستِْخَفاًفاَجائِرٌ َأوْ َعاِدٌل إَِمامٌ َوَلهُ َبْعِدي اُجُحوًداَأوْ ِهبَ َشْمَلهُ َلهُ اهللاََُّمجَعَ َفالَهلَ

َوالَلهُ َصْومَ َوالَلهُ َحجَّ َوالَلهُ َزَكاةَ َوالَلهُ َصالةَ َوالَأالَأْمِرهِ ِيف َلهُ َباَركَ َوال
نَّ الَأالَعَلْيهِ اهللاََُّتاَب َتاَب َفَمنْ َيُتوَب َحتَّىَلهُ بِرَّ  َيُؤمَّ َوالَرُجالً اْمَرَأةٌ َتُؤمَّ

َوَسْوَطُه َسْيَفهُ َخيَاُف بُِسْلَطانٍ َيْقَهَرهُ َأنْ إِالُمْؤِمنًاَفاِجرٌ َيُؤمَّ َوالُمَهاِجًراَأْعَراِيبٌّ 
).٣رواه ابن ماجة ("

بِّيِّ َعاِمرٍ ْبنِ َسْلَامنَ َعنْ  اهللاَِّ،َرُسوَل َيا: َفُقْلُت ،)(النَّبِيَّ َأَتْيُت : َقاَل ،الضَّ
ِحَم،َيِصُل َكانَ َأِيب إِنَّ  ْيَف،َوَيْقِريالرَّ ِة،َوَيِفيالضَّ مَّ ْ بِالذَّ اِإلْسالَم،ُيْدِركِ َوَمل

)١
)٢
.١٥٣صـ -٣(
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ْيِخ،َعَيلَّ : َقاَل َولَّْيُت،َفَلامَّ ،"ال": َقاَل َأْجٍر؟ِمنْ َذلَِك ِيف َلهُ َفَهْل  ": ِيل َفَقاَل بِالشَّ

َزْواَوَلنْ َأَبًدا،َيِذلُّواَفَلنْ َعِقبَِك،ِيف َذلَِك َيُكونُ  ) .١. ("َأَبًداَيْفَتِقُرواَوَلنْ َأَبًدا،ُخيْ
نُوا": قال: قال رسول اهللا وعن عبد اهللا بن مسعود  َحصِّ

َكاِة،َأْمَواَلُكمْ  َدَقِة،َمْرَضاُكمْ َوَداَوْوابِالزَّ وابِالصَّ َعاءَ لِْلَبالءِ َوَأِعدُّ . "الدُّ
.)٢(رواه الطرباين . 

: اُوددَ َأُبوَقاَل سنن أبى داود من كتاب الزكاة: باب الصدقة ، يفوجاء 
ُت  اَعَرشَ َثَالَثةَ بِِمْرصَ قِثَّاَءةً َشَربْ ةً َوَرَأْيُت ،ِشْربً بِِقْطَعتَْنيِ َبِعريٍ َعَىل ُأْتُرجَّ

ْت ُقطَِّعْت، َ للزيادة وهذا دليل عىل أن الزكاة سبباً .)٣(ِعْدَلْنيِ ِمْثلِ َعَىل َوُصريِّ
.والنامء واخلري والربكة

خرجي كل ما يف أ، فقال لزوجته: أفلسبعض العارفنيأن 
لعلنا نحتاج إليها، وال ، فإهنا قالت:ىالبيت فتصدق به، ففعلت إال الرح

نجد مثلها، فهي قد فعلت، وإذا بالباب قد دق، فقيل: هذا قمح أرسل إىل 
أخرجت كل ما ف ونظر قال:رالشيخ، فمألت الدار قمحا، فلام رجع العا

)١---
٣/٦١٠.

: "" فيقال..٢٢/٣٢٣(
).في٢٧٢٣

في) ( 
: ،حسنهفيكماعنه

.   صحيحفي٣٣٥٨
)١٣٦٦: - ) ٣.



٨١ y رب العاملنياهللاعىلاليقني والتوكلW

فقالت: ما تركت إال وليس األمر كذلك.يف البيت؟ قالت: نعم، قال:
جلاءك دقيق، ولكن ىفقال: لو أخرجت الرح، خيفة أن نحتاج إليها.ىالرح

.أبقيتها فجاءك ما به تتعبني
، قد جاءه يف بعض األيام سائل )(عبد اهللا بن املبارك أن 

أن تعطيه إياها، يسأله شيئا، فلم حيرض عنده إال عرش بيضات، فأمر جاريته
. فأعطته تسعًا وخبأت واحدة

فلام كان وقت غروب الشمس جاء رجل ودق الباب، وقال: خذوا مني هذه 
ه فإذا هو تسعون  السلَّة، فخرج إليه عبد اهللا وأخذها منه فرأى فيها بيضا، فعدَّ
بيضة، فقال جلاريته: أين البيضة األخرى؟ كم أعطيت السائل؟ فقالت: أعطيته 
ْمتِينا عرشًا. أي أهنا لو أعطت  تسعًا، وتركت واحدًة ُنْفطر عليها. فقال هلا: َغرَّ

.العرش للسائل لكان اهللا قد ساق إليه مائة بيضة كاملة بدل تسعني
قبل شيبان الراعي أكانا جالسني إذ 

)( فقال ل هذا املشار إليه يف هذا الزمن.محد للشافعي أريد أن أسأأ، فقال
فقال: يا شيبان، ما تقول: فيمن نيس الشافعي: ال تفعل. فقال: ال بد من ذلك.

محد هذا قلب غافل عن اهللا عز وجل، أفقال: يا أربع سجدات من أربع ركعات؟
محد مغشيا عليه، ثم سأله أفخر جيب أن يؤدب حتى ال يعود إىل مثل ذلك.

فقال: عىل مذهبنا أو عىل : فيمن له أربعون شاه، ما زكاهتا؟فقال:ما تقول
قال: إما عىل مذهبكم ففي األربعني فقال: ومها مذهبان؟ قال: نعم.مذهبكم؟

شاة شاه، وأما عىل مذهبنا فالعبد ال يملك مع سيده شيئا.
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:باب الحج والعمرة) ٤
جِّ ": )(، َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ َعْبِد اهللاَِّ ْبِن َمْسُعوٍد َعْن  َتابُِعوا َبْنيَ اْحلَ

ِديِد وَ  ُنوَب َكَام َينِْفي اْلكُِري َخَبَث اْحلَ َُام َينِْفَياِن اْلَفْقَر َوالذُّ َهِب َواْلُعْمَرِة َفإِهنَّ الذَّ
نَُّة  وَرِة َثَواٌب إِالَّ اْجلَ ِة اْملَْربُ ِة، َوَلْيَس لِْلَحجَّ ، "َواْلِفضَّ

 ")١(.
:باب الیقین والتوکل) ٥

)كافيه .            أي، )٢
طَّاِب،ْبنِ ُعَمرَ وَعنْ  ُكنُْتمْ َأنَُّكمْ َلوْ ": )(اهللاََِّرُسوُل َقاَل : َقاَل اْخلَ

ُلونَ  لِِه،َحقَّ اهللاََِّعَىل َتَوكَّ بَِطاًناَوَتُروُح ِمخَاًصاَتْغُدوالطَّْريُ ُتْرَزُق َكَام َلُرِزْقُتمْ َتَوكُّ
) .٣(: ماجة"،

 " "
َملَّا،ِمنُْهمْ َنَفرٍ ِيف َعاِمرٍ َوَأَباَمالٍِك َوَأَباُموَسىَأَبااْألَْشَعِريِّنيَ َأنَّ : 

اِد،ِمنَ َأْرَمُلواَوَقْد َذلَِك ِيف ) (اهللاََِّرُسولِ َعَىل َوَقِدُمواَهاَجُروا َفَأْرَسُلواالزَّ
) (اهللاََِّرُسولِ َباِب إَِىل اْنَتَهىَفَلامَّ َيْسَأُلُه،) (اهللاََِّرُسولِ إَِىل ِمنُْهمْ َرُجًال 
ةٍ ِمنْ َوَمااْآلَيةَ َهِذهِ أُ َيْقرَ َسِمَعهُ  َوَيْعَلمُ ِرْزُقَهااهللاََِّعَىل إِالَّ اْألَْرضِ ِيف َدابَّ

َها ُجُل َفَقاَل ُمبِنيٍ كَِتاٍب ِيف ُكلٌّ َوُمْسَتْوَدَعَهاُمْسَتَقرَّ بَِأْهَونِ اْألَْشَعِريُّونَ َما: الرَّ

)٧٧٥/ ٢––١ .
)٣–٢.
)١٤٥٨/ ٣–٣.
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َوابِّ  ْ َفَرَجعَ ؛اهللاََِّعَىل الدَّ : ِألَْصَحابِهِ َفَقاَل ؛)(اهللاََِّرُسولِ َعَىل َيْدُخْل َوَمل
وا هُ إِالَّ َيُظنُّونَ َوَال اْلَغْوُث،َأَتاُكمُ َأْبِرشُ ؛َفَوَعَدهُ ) (اهللاََِّرُسوَل َكلَّمَ َقْد َأنَّ

ًام ُخْبًزاَممُْلوَءةً َبْينَُهَام َقْصَعةً َحيِْمَالنِ َرُجَالنِ َأَتاُهمْ إِذْ َكَذلَِك ُهمْ َفَبْينََام  َوَحلْ
اَلوْ : لَِبْعضٍ َبْعُضُهمْ َقاَل ُثمَّ َشاُءوا،َماِمنَْهاَفَأَكُلوا إَِىل الطََّعامَ َهَذاَرَدْدَناَأنَّ
ُجَلْنيِ َفَقاُلوا؛َحاَجَتهُ بِهِ لَِيْقِيضَ ) (اهللاََِّرُسولِ  َذااْذَهَبا: لِلرَّ إَِىل الطََّعامِ ِهبَ
ا) (اهللاََِّرُسولِ  ُمْ ُثمَّ َحاَجَتنَا،ِمنْهُ َقَضْينَاَقْد َفإِنَّ ) (اهللاََِّرُسوَل َأَتْواإِهنَّ
: َقاَل ؛بِهِ َأْرَسْلَت َطَعامٍ ِمنْ َأْطَيَب َوَال َأْكَثرَ َطَعاًماَرَأْينَاَمااهللاََِّرُسوَل َيا: َفَقاُلوا

وهُ َطَعاًماإَِلْيُكمْ َأْرَسْلُت َما ُ َفَأْخَربُ اهللاََِّرُسوُل َفَسَأَلهُ َصاِحَبُهْم،َأْرَسُلوامْ َأهنَّ
)( ُه مْ َقاَل َوَماَصنََع،َماَفَأْخَربَ ءٌ َذلَِك : )(اهللاََِّرُسوُل َفَقاَل ،َهلُ َيشْ

). ١(اهللاََُّرَزَقُكُموهُ 

ِمنَ ِهبِمْ امَ َرَأىَفَلامَّ َأْهلِِه،َعَىل َرُجٌل َدَخَل : َقاَل وعن أبى هريرة 
اَجةِ  ِة،إَِىل َخَرَج اْحلَ يَّ َحىإَِىل َقاَمْت اْمَرَأُتهُ َرَأِت َفَلامَّ اْلَربِ َوإَِىل َفَوَضَعْتَها،الرَّ
ُهمَّ : َقاَلْت ُثمَّ َفَسَجَرْتهُ التَّنُّوِر، ْفنَةُ َفإَِذاَفنََظَرْت اْرُزْقنَا،اللَّ : َقاَل . اْمَتَألَْت َقدِ اْجلَ

ْوُج،َفَرَجعَ : َقاَل . ُممَْتلًِئاَفَوَجَدْتهُ التَّنُّوِر،إَِىل َوَذَهَبْت  َبْعِديَأَصْبُتمْ : َقاَل الزَّ
نَا،ِمنْ َنَعْم،: اْمَرَأُتهُ َقاَلِت ؟َشْيًئا َحى،إَِىل َوَقامَ َربِّ ،)(لِلنَّبِيِّ َذلَِك َفُذكِرَ الرَّ
هُ َأَما": َفَقاَل  ْ َلوْ إِنَّ ْ َيْرَفْعَهاَمل . "اْلِقَياَمةِ َيْومِ إَِىل َتُدورُ َتَزْل َمل

٢. (

)١ ( :

)١٤٦١/ ٣–––٢.
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توكلت 
من

ففي
:باب اإلیمان والتقوى) ٦

َن قال تعاىل :  َقْوا َلَفَتْحنَا َعَلْيِهم َبَرَكاٍت مِّ َوَلْو َأنَّ َأْهَل الُقَرى آَمنُوا َواتَّ
َامِء َواألَْرِض  ) .١(السَّ

ألعلم آية لو أخذ الناس هبا إينقال : عن أبى ذر: أن رسول اهللا و
َتِسُب َوَمْن لكفتهم،  َعْل َلُه َخمَْرجًا * َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ال َحيْ َوَمْن َيتَِّق اهللاََّ َجيْ

ْل َعَىل اهللاَِّ َفُهَو َحْسُبُه إِنَّ اهللاََّ َبالُِغ َأْمِرِه َقْد َجَعَل  ٍء َقْدراً َيَتَوكَّ )٢(اهللاَُّ لُِكلِّ َيشْ
)٣(.

: باب االستغفار) ٧
: َُه َكاَن غ ُكْم إِنَّ اراً َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َربَّ َامَء ، ُيْرِسِل افَّ لسَّ
ْدَراراً  ُكْم َجنَّاٍت َوَجيَْعل ، َوُيْمِدْدُكم بَِأْمَواٍل َوَبنَِني َوَجيَْعل لَّ َعَلْيُكم مِّ

) .١(لَُّكْم َأْهنَاراً 

َلهُ اهللاََُّجَعَل اِالْستِْغَفارَ َلِزمَ َمنْ ":)(اهللاََِّرُسوُل َقاَل وعن ابن عباس 

)٩٦–١.
)٣، ٢–٢ .
)٣/١٤٦٨--٣.
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َتِسُب َال َحْيُث ِمنْ َوَرَزَقهُ َفَرًجا،َهمٍّ ُكلِّ َوِمنْ َخمَْرًجا،ِضيٍق ُكلِّ ِمنْ  رواه "َحيْ
)٢(أبو داود 

،َعنِ  ْعبِيِّ طَّاِب ْبنُ ُعَمرُ َخَرَج : َقاَل الشَّ َعَىل َزادَ َفَام بِالنَّاِس،َيْسَتْسِقياْخلَ
": َقاَل اْستْسَقْيَت،َرَأْينَاكَ َمااْملُْؤِمنِنيَ َأِمريَ َيا: َفَقاُلواَرَجَع،َحتَّىاالْستِْغَفارِ 

َامءِ )٣(بَِمَجاِديِح اْملََطرَ َطَلْبُت َلَقْد  اُتْسَتنَْزُل الَّتِيالسَّ اْسَتْغِفُرواَفُقْلُت (:اْملََطرُ ِهبَ
ُكمْ  هُ َربَّ اًراَكانَ إِنَّ َامءَ ُيْرِسلِ *َغفَّ َوَبنِنيَ بَِأْمَوالٍ َوُيْمِدْدُكمْ *ِمْدَراًراَعَلْيُكمْ السَّ

َعْل  إَِليْهِ ُتوُبواُثمَّ َربَُّكمْ ( اْسَتْغِفُروا،)٤(َأْهنَاًرا)َلُكمْ َوَجيَْعْل َجنَّاٍت َلُكمْ َوَجيْ
َامءَ ُيْرِسلِ  ةً َوَيِزْدُكمْ ِمْدَراًراَعَلْيُكمْ السَّ تُِكمْ إَِىل ُقوَّ ) .٦)(٥()ُقوَّ

َسنِ َعنِ وُرِويَ  ْدَب إَِلْيهِ َشَكاَرُجًال َأنَّ اْحلَ َوَشَكااهللاََّ،اْسَتْغِفرِ : َفَقاَل اْجلَ
ةَ َوآَخرُ اْلَفْقَر،َخرُ آإَِلْيهِ  ةَ َوآَخرُ النَّْسِل،ِقلَّ ُهمْ َفَأَمَرُهمْ َأْرِضِه،ِريعِ ِقلَّ ُكلَّ

ُهمْ َفَأَمْرَهتُمْ َأْنَواًعا،إَِلْيَك َشَكْوا: َلهُ َفِقيَل ؛بِاِالْستِْغَفارِ  َفَتَال بِاِالْستِْغَفاِر،ُكلَّ
ُكْم إِ َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا رَ اْآلَيةَ  اراً بَّ ُه َكاَن َغفَّ ْدَرارًا، نَّ َامَء َعَلْيُكم مِّ ، ُيْرِسِل السَّ

)٧(َوُيْمِدْدُكم بَِأْمَواٍل َوَبنَِني َوَجيَْعل لَُّكْم َجنَّاٍت َوَجيَْعل لَُّكْم َأْهنَارًا 

)١٢: ١٠–١.
)٢
)٣

)١٢: ١٠)٤.
)٥٢)٥.
)٤٧٥٦( »  »  )٦. (
)١٢: ١٠–٧.
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)١ .   (
َنْرصُ ْبُن َكثٍِري، َقاَل: َدَخْلُت َأَنا َوُسْفَياُن عن 

ْمنِي َشْيًئا  َراَم، َفَعلِّ ٍد ، َفُقْلُت : إِينِّ ُأِريُد اْلَبْيَت اْحلَ الثَّْوِريُّ َعَىل َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَّ
ائِِط، ُثمَّ ُقْل: َيا إَِذا َبَلْغَت اْلَبْيَت "َأْدُعو بِِه، َفَقاَل:  َراَم َفَضْع َيَدَك َعَىل اْحلَ اْحلَ

ْوِت، َوَيا َكاِيسَ اْلعِ  ًام َبْعَد اْملَْوِت َسابَِق اْلَفْوِت، َيا َساِمَع الصَّ ، ُثمَّ اْدُع بَِام َظاِم َحلْ
، ، َفَقاَل َلُه: َيا ُسْفَيانُ ، َفَقاَل َلُه ُسْفَياُن َشْيًئا َملْ َأْفَهْمهُ "ِشْئَت  ، إَِذا َجاَءَك َما ُحتِبُّ

َة إِال  ْمُد هللاَِِّ، َوإَِذا َجاَءَك َما َتْكَرُه، َفَأْكثِْر ِمْن: ال َحْوَل َوال ُقوَّ َفَأْكثِْر ِمَن: اْحلَ
ْزَق، َفَأْكثِْر ِمَن االْستِْغَفارِ  ) .٢"(بِاهللاَِّ، َوإَِذا اْسَتْبَطْأَت الرِّ

ل عليه أمَره يرس ااالستغفارمن اتصف بصفة ف هللا عليه رزقه وسهَّ
.)٣(وحفظ عليه شأنه وقوته

والعافيةوالغيثللرزقجملبةاالستغفار)هم(
.االستغفارلزمملنفهنياللكروبوتنفيسللهموموتفريج

نى وضيٍق إىل فرج كم من استغفار حّول: مرض إىل عافية وفقر إىل غ
.اهللا العظيم وأتوب اليه، استغفروحزن إىل سعادة

َوَيَقْوِم اْسَتْغِفُروْا َرّبُكْم ُثّم ُتوُبَوْا إَِلْيِه : : باب التوبۀ) ٨
.)٤(ُيْرِسِل الّسَمآَء َعَلْيُكْم ّمْدَرارًا َوَيِزْدُكْم ُقّوًة إَِىلَ ُقّوتُِكْم َوالَ َتَتَوّلْوْا ُجمِْرِمَني 

.»  تعالى»  )١(
.)٣٩٠٣»  ألبيحلية)٢(
)٣(
)٥٢–٤ .
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َكاَن َأَخَواِن َعَىل َعْهِد َرُسوِل :َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْه َقاَل ْن َأَنسٍ عَ : باب العلم) ٩
ا َيْأِيت النَّبِيَّ )(اهللاَِّ  ُف )(، َفَكاَن َأَحُدُمهَ ُف َأَخاُه ، َواْآلَخُر َحيَْرتِ ، َفَشَكا اْملُْحَرتِ

َك ُتْرَزُق بِِه "، َفَقاَل : )(النَّبِيَّ  . "َلَعلَّ
)١. (

: )(َأِيب ُهَرْيَرَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ عنف: باب التیسیر على الناس) ١٠
َس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبًة ِمنْ  َس اهللاَُّ َعنُْه ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب َيْوِم َمْن َنفَّ ْنَيا َنفَّ ُكَرِب الدُّ

ْنَيا َواْآلِخَرِة َوَمْن َسَرتَ ُمْسلًِام  َ اهللاَُّ َعَلْيِه ِيف الدُّ َ َعَىل ُمْعِرسٍ َيرسَّ اْلِقَياَمِة َوَمْن َيرسَّ
ْنَيا َواْآلِخَرِة َواهللاَُّ ِيف َعْونِ  ُه اهللاَُّ ِيف الدُّ اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِيف َعْوِن َأِخيِه َوَمْن َسَرتَ

نَِّة َوَما اْجَتَمَع َقْوٌم ِيف  َل اهللاَُّ َلُه بِِه َطِريًقا إَِىل اْجلَ َسَلَك َطِريًقا َيْلَتِمُس فِيِه ِعْلًام َسهَّ
ُهْم إِالَّ َنَزَلْت َعَلْيِهُم َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت اهللاَِّ َيْتُلوَن كَِتاَب اهللاَِّ َوَيَتَداَرُسوَنُه َبْينَ 

ْتُهُم اْملََالئَِكُة َوَذَكَرُهُم اهللاَُّ فِيَمْن ِعنَْدُه َوَمْن َبطََّأ  ُة َوَحفَّ ْمحَ كِينَُة َوَغِشَيْتُهُم الرَّ السَّ
ْع بِِه َنَسُبهُ  ٢("بِِه َعَمُلُه َملْ ُيْرسِ

:)(سبیل اهللافید والدعوة والخروج باب الهجرة والجها) ١١
َوَمن ُهيَاِجْر ِيف َسبِيِل اهللاَِّ َجيِْد ِيف األرض ُمَراَغًام َكثِريًا َوَسَعًة قال تعاىل : 

)٣. (
مْ :"َقاَل ،)(وَعْن َأِيب ُهَرْيَرَة، َعْن َرُسوِل اهللاَِّ  ،ِمْن َخْريِ َمَعاِش النَّاِس َهلُ

 ْ َام َسِمَع َهْيَعًة َأْو َفْزَعًة ِسٌك ِعنَاَن َفَرِسِه ِيف َسبِيِل اهللاَِّ َيطُِري َعَىل َمْتنِِه،َرُجٌل ُمم ُكلَّ

)٣/١٤٦٠–١.
)٢٠٤–) ٢(.
)١٠٠–) ٣.



٨٨ y رب العاملنياهللاعىلاليقني والتوكلW

ِه، َأْو َرُجٌل ِيف َغنِيَمٍة ِيف َرْأِس ُشْعَبٍة ِمْن َطاَر َعَلْيِه َيْبِغي اْلَقْتَل َواْملَْوَت ِمْن َمَظانِّ
َعاِب، َأْو َبْطِن َواٍد  َكاَة َوَيْعُبُد َهِذِه الشِّ الَة َوُيْؤِيت الزَّ ِمْن َهِذِه األَْوِدَيِة ُيِقيُم الصَّ

ُه َحتَّى َيْأتَِيُه اْلَيِقُني َلْيَس ِمَن النَّاِس إِال ِيف َخْريٍ  .)١(."َربَّ

ْيِف َحتَّى ": َقاَل َرُسوُل اهللاَِّاْبِن ُعَمَر َعِن و اَعِة بِالسَّ ُبِعْثُت َبْنيَ َيَدِي السَّ
يَك َلهُ ُيْعَبَد ا لَُّة هللاَُّ َوْحَدُه ال َرشِ ي ، َوُجِعَلِت الذِّ َت ظِلِّ ُرْحمِ ، َوُجِعَل ِرْزِقي َحتْ

غَ  " ، َوَمْن َتَشبََّه بَِقْوٍم َفُهَو ِمنُْهمْ ْمِرياُر َعَىل َمْن َخاَلَف أَ َوالصَّ
٢ .(
ُهْم َضاِمٌن َعَىل اهللاَِّ، «َقاَل: ،)(َعْن َأِيب ُأَماَمَة، َأنَّ َرُسوَل اهللاَِّ و َثَالَثٌة ُكلُّ

نََّة: َمْن إِْن َعاَش ُرِزَق َوُكِفَي، َم،َوإِْن َماَت َأْدَخَلُه اهللاَُّ اْجلَ َفُهَو َدَخَل َبْيَتُه َفَسلَّ
َعَىل اهللاَِّ، َوَمْن َخَرَج ِيف َضاِمٌن َعَىل اهللاَِّ، َوَمْن َخَرَج إَِىل اْملَْسِجِد، َفُهَو َضاِمنٌ 

).٣" َسبِيِل اهللاَِّ َفُهَو َضاِمٌن َعَىل اهللاَِّ

نَِّة ، َيْدَفُع اهللاَُّ بِِه َعِن َعَلْيُكْم بِاجلِْ : ُه َباٌب ِمْن َأْبَواِب اْجلَ َهاِد ، َفإِنَّ
مَّ َواْلَغمَّ  .النُُّفوِس اْهلَ

، جتد أنه ملا قام الصحابة وصحابته الكرام ويف ضوء سرية النبي 
 بعمل الدعوة إيل اهللا واجتهدوا لدين اهللا فاهللا تبارك وتعايل قيض ،

م، وحل مسائلهم الدنيوية واألخروية.حوائجه

)٢/٠١١١٨–١
) ، ٤٩٦٩... »  »  حنبل)٢(

٣٢٣١٩١١٥٠، ١٨٨٣٣
)٢١٢)٨٥٦(.

)٣–
.٨٠صـ
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صدورهم،فهدي اهللا قلوهبم ورشح اهلداية،فأول مسائلهم هي مسألة 
ونرش الدين عيل أيدهيم ، ألن اهلداية أكرب حاجة وأعظم مقصد .. واهللا تبارك 

وبارك حيتسبوا،ورزقهم من حيُث مل األرزاق،وتعايل أكرمهم وفتح عليهم 
هلم يف أرزاقهم .

خالق األشياء واألسباب، وجعل فيها أمره، فإذا امتثل اإلنسان فاهللا 
األوامر يف هذه األسباب، فاهللا يبارك يف هذه األسباب سواء كانت جتارة أو زراعة 

أو صناعة، وجيعلها عونا لك عيل دين اهللا عز وجل وعيل جهد الدين.
سباب الغيبية ، التي الحد هلا وال فعيل الداعي أن يطمئن أن اهللا يرزقه من األ

هناية ، ويقيض له حوائجه وحيل له مشاكله .
يرزق الكافر باألسباب املادية ، وأنه تعايل يقيض حوائج ومن املعلوم أن اهللا 

ِمْن َطِريِق ُسَلْيِم ْبِن ِحبَّاَن َعْن اْبُن ِحبَّاَن املسلم باألسباب اإليامنية واملادية، َفَأْخَرَج 
َة َفَجَعْلُت َأْسُقُط َفَجَعَل  فَّ اٍم َملْ َأْطَعْم َفِجْئُت ُأِريُد الصُّ َأبِيِه َعنُْه َقاَل َأَتْت َعَيلَّ َثَالَثُة َأيَّ

ْبَياُن َيُقوُلوَن ُجنَّ َأُبو ُهَرْيَرَة  ِة َفَواَفْقُت َرُسوَل اهللاَِّ تَّى اْنَتَهْيُت إَِىل ، َح الصِّ فَّ الصُّ
)( ِة ُهْم َيْأُكُلوَن ِمنَْها َفَجَعْلُت فَّ َأَتى بَِقْصَعٍة ِمْن َثِريٍد َفَدَعا َعَلْيَها َأْهَل الصُّ

ٌء ِيف نَ  َواِحيَها َفَجَمَعُه َأَتَطاَوُل َكْي َيْدُعَوِين َحتَّى َقاُموا َوَلْيَس ِيف اْلَقْصَعِة إِالَّ َيشْ
الَِّذي َفَصاَر ُلْقَمًة َفَوَضَعَها َعَىل َأَصابِِعِه َفَقاَل ِيل ُكْل بِاْسِم اهللاَِّ َفوَ )(َرُسوُل اهللاَِّ 

. َنْفِيس بَِيِدِه َما ِزْلُت آُكُل ِمنَْها َحتَّى َشبِْعُت. كذا يف الرتغيب
دِ َعنْ وأخرج البخاري، والرتمذي  ُهَرْيَرَة،َأِيب ِعنَْد ُكنَّا: َقاَل ،ِسِريينَ ْبنِ ُحمَمَّ

َقانِ َثْوَبانِ َوَعَلْيهِ  اِيف َفَمَخطَ َكتَّاٍن،ِمنْ ُممَشَّ طُ ،َبٍخ َبٍخ : َفَقاَل ،َأَحِدِمهَ َأُبوَيَتَمخَّ
َوُحْجَرةِ )(اهللاَِّ َرُسولِ ْنَربِ مِ َبْنيَ فِيَام ألَِخرُّ َوإِينِّ ،َرَأْيُتنِيَلَقْد ،اْلَكتَّانِ ِيف ُهَرْيَرةَ 
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ائِيَفَيِجيءُ ،َعَيلَّ َمْغِشياَعائَِشةَ  ِيب َوَماُجنُوًناِيب َأنَّ َيَرىُعنُِقيَعَىل ِرْجَلهُ َفَيَضعُ اْجلَ
وعُ إِالُهوَ َوَما،ُجنُونٌ  ."  . اْجلُ

الرزاق بنحوه؛ وابن سعد نحوه، وزاد: ، وعبداحلليةوأخرجه أيضًا أبو ُنعيم يف
ولقد رأيُتني وإين ألجٌري البن عفان وابنة غزوان بطعام بطني وُعقبة ِرجيل، أسوق 
هبم إِذا ركبوا وأخدمهم إذا نزلوا. فقالت يل يومًا: َلِرتَدّنه حافيًا ولرتكبنّه قائًام. 

جنيها اهللا بعد ذلك. فقلت هلا: لرتِ  نه حافية وقال: فزوَّ ويف رواية لرتكبِنَّه قائمة. دَّ
البن سعد قبلها: عن سليم بن َحيَّان قال: سمعت أيب يقول: سمعت أبا هريرة 

 يقول: نشأت يتيًام، وهاجرت مسكينًا، وكنت أجريًا لُبْرسة بنت غزوان بطعام
بطني وُعْقبة رجيل، فكنت أخدم إذا نزلوا وأحُدوا إذا ركبوا، فزّوجنيها اهللا؛ 

الذي جعل الدين ِقوامًا وجعل أبا هريرة إمامًا.فاحلمد هللا 
: باب المشى إلى المساجد والمکث فیها) ١٢

ِيف ُبُيوٍت َأِذَن اهللاُّ َأن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر فِيَها اْسُمُه ُيَسّبُح َلُه فِيَها : قال تعالي
اَرٌة َوالَ بَ  ْيٌع َعن ِذْكِر اهللاِّ َوإَِقاِم الّصَالِة َوإِيَتآِء بِاْلُغُدّو َواالََصاِل*ِرَجاٌل الّ ُتْلِهيِهْم ِجتَ

ُم اهللاُّ َأْحَسَن َما َعِمُلوْا  الّزَكـاِة َخيَاُفوَن َيْومًا َتَتَقّلُب فِيِه اْلُقُلوُب َواألْبَصاُر*لَِيْجِزَهيُ
.)١(َوَيِزيَدُهْم ّمن َفْضلِِه َواهللاُّ َيْرُزُق َمن َيَشآُء بَِغْريِ ِحَساٍب 

في
.فيفيفي

:باب قراءة القرآن) ١٤
من: وجلعزالربُّ يقوُل ": قال : قال رسول اهللا أبى سعيد عن 

)٣٨: ٣٦–١ .
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كالمِ وفضُل السائلَني،ُأْعطِىماأفضَل أعَطْيُتهمسألتيعنوِذْكِرىالقرانُ َشَغَلهُ 
في"خلِقهعىلاهللاِكفضلِ الكالِم،سائرِ عىلاهللاِ

)١.  (
 :

: َما ضه الَِّذي َماَت فِيِه َفَقاَل َأنَّ ُعْثَامن َدَخَل َعَىل اِْبن َمْسُعود َيُعودُه ِيف َمرَ 
. َقاَل : َفَام َتْش كِي؟ َقاَل: ُذُنوِيب. َقاَل َتْشتَ  : َأَفَال َنْدُعو َلك َتِهي ؟ َقاَل: َرْمحَة َريبِّ

: َال َحاَجة ْأُمر َلك بَِعَطاٍء َلك ؟ َقاَل َفَال نَ : أَ اَل: الطَّبِيب َأْمَرَضنِي. َقاَل َطبِيًبا ؟ قَ 
: َيُكون لَِبنَاتِك ِمْن عُه ِيل ِعنْد َممَاِيت ؟ َقاَل ، َوَتْدفَ ، َحَبْسته َعنِّي ِيف َحَياِيت ِيل فِيهِ 

َشى َعَىل َبنَاِيت اْلَفاَقة ِمْن َبْعِدي ؟ إِينِّ َأَمْرهتنَّ َأْن َيْقَرأْ  َن ُسوَرة َبْعدك . َقاَل : َأَختْ
: ( َمْن َقَرَأ ُسوَرة َيُقول)(ُكّل َلْيَلة ، َفإِينِّ َسِمْعت َرُسول اهللاَّ "اْلَواِقَعة "

.)٢(اْلَواِقَعة ُكّل َلْيَلة َملْ ُتِصْبُه َفاَقة َأَبًدا
:باب الدعاء والذکر) ١٥

 ًة َضنكًا َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِري َفإِّن َلُه َمِعيَش
ُه َيْوَم اْلِقياَمِة َأْعَمىَ  .)٣(َوَنْحُرشُ

ُهمَّ إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن اْلَفْقِر "، َيُقوُل : )(َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة ، َكاَن النَّبِيُّ  اللَّ
لَِّة ، َوَأُعوُذ بَِك َأْن َأْظلَِم َأْو ُأْظَلمَ  ِة َوالذِّ .)٤(.". َواْلِقلَّ

)١/٦٥٨–١.
)٢(

.٢/٦٠٦–عليهصلى
)١٢٤–٣ .
)٢/٠٧٦١––٤
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ُم : )(، َأنَّ النَّبِيَّ ُأمِّ َسَلَمَة َعْن و ْبَح ِحَني ُيَسلِّ "َكاَن َيُقوُل إَِذا َصىلَّ الصُّ

ُهمَّ إِينِّ َأْسَأُلَك ِعْلًام  ) .١. " (" َنافًِعا ، َوِرْزًقا َطيًِّبا ، َوَعَمًال ُمَتَقبًَّال اللَّ

اهللاَُّ َعنُْه ، َقاَل : َأَصاَبْت َعِيلَّ ْبَن أَيبِ َطالٍِب َرِيضَ ُسَوْيِد ْبِن َغْفَلَة َعْن و
، َفَأَتْتُه َوُهَو ِعنَْد ُأمِّ َفَسَأْلتِهِ )(، َفَقاَل لَِفاطَِمَة َلْو َأَتْيِت َرُسوَل اهللاَِّ َخَصاَصةٌ 

ِت اْلَباَب  : َأنَّ َهَذا َلَدقُّ َفاطَِمَة ، َوَلَقْد نَ ألُمِّ َأْيمَ )(، َفَقاَل النَّبِيُّ َأْيَمَن ، َفَدقَّ
اَعةَ  َدْتنَا َأْن َتْأتِينَا ِيف َأَتْتنَا السَّ ا اْلبَ ِمْثلَِهاَما َعوَّ ا ، َفُقوِمي َفاْفَتِحي َهلَ اَب، َفَفَتَحْت َهلَ

ْدتِنَا َأْن َتْأتِ )(، َفَقاَل َرُسوُل اهللاَِّ اْلَباَب  ينَا : َيا َفاطَِمُة ، َلَقْد َأَتْيتِنَا ِيف َساَعٍة َما َعوَّ
ا التَّْهلِيُل، َوالتَّْسبِيُح، وَل اهللاَِّ، َهِذِه اْملَالئَِكُة َطَعاُمهَ : َيا َرُس ِيف ِمْثلَِها، َفَقاَلْت 

قِّ َما اْقَتَبَس )(، َفَام َطَعاُمنَا، َفَقاَل َرُسوُل اهللاَِّ َوالتَّْمِجيُد  : َوالَِّذي َبَعَثنِي بِاْحلَ
ٍد  ، َفإِْن ِشْئِت َأَمْرَنا َلِك بَِخْمِس ، َوَلَقْد َأَتْتنَا َأْعنُزٌ َناًرا ُمنُْذ َثالثَِني َيْوًماآُل ُحمَمَّ

ْمُتِك َمخَْس َكلَِامٍت  الُم، َقاَلْت َأْعنٍُز، َوإِْن ِشْئِت َعلَّ ئِيُل َعَلْيِه السَّ َمنِيُهنَّ ِجْربَ َعلَّ
ْمنِ  لَِني، َوَيا آِخَر اآلِخِريَن، َوَيا َذاي اْلَكلَِامِت، َفَقاَل: ُقوِيل َبْل َعلِّ َل األَوَّ : َيا َأوَّ

ِة اْملَتِنيِ  َفْت ، َفَدَخَل َعِيلُّ ، َوَيا َأْرَحَم اْملََساكِنيِ اْلُقوَّ اِمحَِني َفاْنَرصَ ، َوَيا َأْرَحَم الرَّ
ابْ  ْنَيا َوَأَتيُْت ُن َأِيب َطالٍِب، َفَقاَل َهلَ : َما َوَراَءِك، َقاَلْت: َذَهْبُت ِمْن ِعنِْدَك إَِىل الدُّ

اِمَك بِاآلِخَرِة، َفَقاَل َعِيلُّ بْ  اِمَك َخْريُ َأيَّ ) .٢(.ُن َأِيب َطالٍِب: َخْريُ َأيَّ

: َيا َنبِيَّ نَْدُه، َفَقاَل َوَأَنا عِ ) (، َقاَل: َأَتى َرُجٌل إَِىل َرُسوِل اهللاَِّ اْبِن ُعَمرَ َعِن 
ْنَيا َتَولَّْت َعنِّ  ْنَت َعْن َصالِة َفَأْيَن أَ ": )(، َفَقاَل النَّبِيُّ ي َوَأْدَبَرْت اهللاَِّ، إِنَّ الدُّ

)٧٣٧، )٩١٥) ١(.
)٢–--٣٩/ ٣.
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؟ ، َقاَل: َوَما ُهَو َيا َنبِيَّ اهللاَِّ:، َقاَل "الئِِق، َوبِِه ُيْرَزُقوَن ؟ ، َوَتْسبِيِح اْخلَ اْملَالئَِكةِ 
ِه ُسْبَحاَن اهللاَِّ : ُسْبَحاَن اهللاَِّ َوبَِحْمدِ َصالِة اْلَغَداةِ ْل ِحَني َيْطُلُع اْلَفْجُر إَِىل قُ "

ٍة ، َتْأتِياْلَعظِيمِ  ْنَيا َصاِغَرةً ك، َأْسَتْغِفُر اهللاََّ ِماَئَة َمرَّ فوىل الرجل فمكث ثم ، الدُّ
"رى أين أضعها ؟ ، فام أدلقد أقبلت عىل الدنيا"سول اهللا عاد فقال: يا ر

) .١(رواه اخلطيب يف رواة مالك

َرِيضَ اهللاَُّ َعنَْها ، َقاَلْت : َدَخَل َعَيلَّ َأُبو َبْكٍر ، َفَقاَل : َهْل َسِمْعَت َعائَِشَة وَعْن 
َمنِيِه ؟، ُقْلُت: َما ُهَو ؟ َقاَل ) (ِمْن َرُسوِل اهللاَِّ  : َكاَن ِعيَسى ْبُن َمْرَيَم ُدَعاًء َعلَّ

ُمُه َأْصَحاَبُه َقاَل:  َذلَِك َلَقَضاُه ، َفَدَعا اهللاََّ بِ َحِدُكْم َجَبُل َذَهٍب َدْينًاَلْو َكاَن َعَىل أَ "ُيَعلِّ
ُهمَّ فَ اهللاَُّ َعنْهُ  ، َكاِشَف اْلَغمِّ اِرَج : اللَّ مِّ ينَ ، ُجمِ اْهلَ ْنيَا يَب َدْعَوِة املُْْضَطرِّ ، َرْمحَاَن الدُّ

ٍة ُتْغنِينِي ِهبَ ِحيَمُهَام، َأْنَت َتْرَمحُنِيَواآلِخَرِة َورَ  ِة َمْن ِسَواَك ، َفاْرَمحْنِي بَِرْمحَ ا َعْن َرْمحَ
يُق َرِيضَ اهللاَُّ" دِّ ْينِ َوَكاَنْت عَ :َعنْهُ . َقاَل َأُبو َبْكٍر الصِّ ْيِن َيلَّ َبِقيٌَّة ِمَن الدَّ ، َوُكنُْت لِلدَّ

َكاَن ": َعنِّي، َقاَلْت َعائَِشةُ َكاِرًها، َفُكنُْت َأْدُعو بَِذلَِك، َفَأَتاِين اهللاَُّ بَِفائَِدٍة َفَقَضاُه اهللاَُّ
َنْت َتْدُخُل َعَيلَّ َفَأْسَتْحيِي َأْن َأْنُظَر ألَْسَامَء بِنِْت ُعَمْيٍس َعَيلَّ ِدينَاٌر َوَثالَثُة َدَراِهٍم َفَكا

، َفُكنُْت َأْدُعو بَِذلَِك َفَام َلبِْثُت إِال َيِسًريا َحتَّى ينِّ ال َأِجُد َما َأْقِضيَهاِيف َوْجِهَها ألَ 
، َوال ِمَرياٌث َورِ  ا َعَيلَّ َق ِهبَ ، َفَقَضاُه اهللاَُّ َعنِّيْثُتُه َرَزَقنِي اهللاَُّ ِرْزًقا َما ُهَو بَِصَدَقٍة ُتُصدِّ

ِن بَِثالِث َأَواٍق َوِرٍق َوَفَضَل ُت ِيف َأْهِيل َقْسًام َحَسنًاَوَقَسمْ  ْمحَ ْيُت اْبنََة َعْبِد الرَّ ، َوَحلَّ
.) ٢"(َلنَا َفْضٌل َحَسنٌ 

ْزُت َعْن وَعْن َعِىلٍّ َرِىضَ اهللاَُّ َعنُْه: َأنَّ ُمَكاَتبًا َجاَءُه َفَقاَل: إِنِّى َقْد َعَج 

)١٠/٧٧٦-١.
)١/٥١٥–٢.
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َمنِيِهنَّ َرُسوُل اهللاَِّ  ُمَك َكلَِامٍت َعلَّ َلْو َكاَن )(كَِتاَبتِى؛ َفَأِعنِّى. َقاَل: َأالَ ُأَعلِّ
اُه اهللاَُّ َعنَْك؟ َقاَل: ُهمَّ اْكِفنِ « َعَلْيَك ِمْثُل َجَبِل ِصٍري َدْينًا َأدَّ بَِحَاللَِك يُقِل: اللَّ

 ِ ْن ِسَواكَ بِ يَعْن َحَراِمَك، َوَأْغنِن .) ١"(»َفْضلَِك َعمَّ

ْدِريِّ َعْن " َقاَل : َدَخَل َرُسوُل اهللاَِّ َأِيب َسِعيٍد اْخلُ
) ( َاْألَْنَصاِر ُيَقاُل َلُه أبو أمامة َفَقاَل َذاَت َيْوٍم اْملَْسِجَد َفإَِذا ُهَو بَِرُجٍل ِمن: (

َالِة ؟  وٌم َلِزَمْتنِي "َيا أبا أمامة َماِيل َأَراَك ِيف اْملَْسِجِد ِيف َغْريِ َوْقِت الصَّ َفَقاَل : ُمهُ
اهللاَُّ َعزَّ َأَال ُأَعلُِّمَك َكَالًما إَِذا َأْنَت ُقْلَتُه َأْذَهَب "َوُدُيوٌن َيا َرُسوَل اهللاَِّ َفَقاَل : 
َك َوَقَىض َدْينََك ؟  ُقْل إَِذا :"َقاَل : ُقْلُت : َبَىل َيا َرُسوَل اهللاَِّ َقاَل "َوَجلَّ َمهَّ

َزِن ، َوَأُعوُذ بَِك ِمَن  مِّ َواْحلَ ُهمَّ إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن اْهلَ َأْصَبْحَت َوإَِذا َأْمَسْيَت اللَّ
ْيِن اْلَعْجِز َواْلَكَسِل ، َوَأعُ  ْبِن ، َواْلُبْخِل ، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َغَلَبِة الدَّ وُذ بَِك ِمَن اْجلُ

ي َوَقَىض َعنِّي  َجاِل ، َقاَل : َفَفَعْلُت َذلَِك َفَأْذَهَب اهللاَُّ َعزَّ َوَجلَّ َمهِّ ، َوَقْهِر الرِّ
.َدْينِي

َما : َقاَل )(َعِن النَّبِيِّ اْبِن َمْسُعوٍد َعِن 
ُهمَّ إِينِّ َعْبُدكَ ًدا َهمٌّ َوَال ُحْزٌن َفَقاَل َأَصاَب َعبْ  ي اْبُن َعْبِدَك اْبُن َأَمتَِك َناِصَيتِ : اللَّ

ْيَت ، َأْسَأُلَك بُِكلِّ اْسٍم هُ بَِيِدَك َماٍض ِيفَّ ُحْكُمَك، َعْدٌل ِيفَّ َقَضاُؤكَ  َو َلَك َسمَّ
ْمَتُه َأَحًدا ِمْن َخْلِقَك، َأِو اْسَتْأَثْرَت بِِه ِيف بِِه َنْفَسَك  ، َأْو َأْنَزْلَتُه ِيف كَِتابَِك، َأْو َعلَّ

َعَل اْلُقْرآَن اْلَعظِيَم رَ  بِيَع َقْلبِي، َوُنوَر َصْدِري، َوَجَالَء ِعْلِم اْلَغْيِب ِعنَْدَك َأْن َجتْ

فيله) ٣٥٦٣()١(
.صحيح
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هُ ُحْزِين، َوَذَهاَب َمهِّي .َوَأْبَدَلُه َمَكاَنُه َفَرًحا. إِالَّ َأْذَهَب اهللاَُّ ُحْزَنُه َوَمهَّ
: يل، قال النبيأنعن عىل بن أبى طالب 

فيهن صالح دينك ودنياك أعطيك مخسة آالف شاة أو أعلمك مخس كلامت
قل ": آالف شاة كثري ولكن علمنى : فقال: يا رسول اهللا : مخسة فقلت"؟ 

بام رزقتني وال وقنعنيكسبي يلاللهم اغفر يل ذنبي ووسع يل خلقي وطيب 
).١(" تذهب قلبي إىل يشء رصفته عنى

، َوُأَراُه َعْوَف ْبَن َمالٍِك )(، َقاَل: َأَتى َرُجٌل َرُسوَل اهللاَِّ َعْبِد اهللاََِّعْن و
، َفَقاَل َرُسوُل َفَذَهُبوا بِاْبنِي َوإِبِِيل ُروا َعَيلَّ ، إِنَّ َبنِي ُفالٍن َأَغاَوَقاَل: َيا َرُسوَل اهللاَِّ

ٍد َلَكَذا َوَكَذا َأْهَل َبْيٍت )(اهللاَِّ  َما ، نُُّه َقاَل: تِْسَعَة َأْبَياٍت ، َوَأظُ ": إِنَّ آَل ُحمَمَّ
، قَ ، َوال ُمدٌّ ِمْن َطَعاٍم ، َفَسلِ فِيِهنَّ َصاٌع ِمْن َطَعامٍ  : َفَرَجَع إَِىل اَل اهللاََّ َعزَّ َوَجلَّ

َها، َقاَل: َفَلْم َيْلبَِث )(اْمَرَأتِِه، َفَقاَلْت َلُه: َما َردَّ َعَلْيَك َرُسوُل اهللاَِّ  ؟ َفَأْخَربَ
ُجُل َأْن َردَّ اهللاَُّ َعَلْيِه إِبَِلُه َواْبنَُه َأْوَقَر َما َكاَن، َفَأَتى النَّبِيَّ  هُ ) (الرَّ ، َفَقاَم َفَأْخَربَ

ْغَبِة إَِلْيِه، َعَىل ا ، َوالرَّ ْملِنَْربِ َفَحِمَد اهللاََّ َوَأْثنَى َعَلْيِه َوَأَمَرُهْم بَِمْسَأَلِة اهللاََّ َعزَّ َوَجلَّ
: َوَقَرَأ َعَلْيِهمْ 
)٣)(٢(.

)٣١٨٤––١.
)٣، ٢–٢ .
»  ... »  »  للبيهقي )٣(

)٢٣٦٠...ي: 
ال»  ١/٥٤٣) ١٩٢٩(:

)،٥٠١٩٦»  تسمية
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:باب الشکر) ١٦(
 : َوإِْذ َتَأّذَن َرّبُكْم َلئِن َشَكْرُتْم ألِزيَدّنُكْم َوَلئِن َكَفْرُتْم إِّن

.) ١(َعَذاِيب َلَشِديٌد 

 : َلَقْد َكاَن لَِسَبإٍ ِيف َمْسَكنِِهْم آَيٌة َجنَّتاِن َعن َيِمٍني َوِشَامٍل
ُكُروْا َلُه َبْلَدٌة َطّيَبٌة َوَرّب َغُفوٌر *  َفَأْعَرُضوْا َفَأْرَسْلنَا ُكُلوْا ِمن ّرْزِق َرّبُكْم َواْش 

ٍء ّمن  َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعِرِم َوَبّدْلنَاُهْم بَِجنّاِهتِْم َجنَّتْنيِ َذَواَيتْ ُأُكٍل َمخٍْط َوَأْثٍل َوَيشْ
.)٢(ِزَي إِالّ اْلَكُفورَ ِسْدٍر َقلِيٍل * َذلَِك َجَزْينَاُهْم بَِام َكَفُروْا َوَهْل ُنْج 

: صلى اهللا علیه وسلمباب الصالة علی النبی) ١٧(
وعن أيب بن كعب ريض اهللاَُّ عنه : كاَن َرسوُل اهللاَِّ َصّىل اهللاُ َعَلْيِه وَسلَّم 

ْيِل، قاَم فقاَل:  ِجَفُة يا َأهيا النَّاُس اْذُكُروا اهللاَّ َجاَءِت الَرا« إِذا َذَهَب ُثلُث اللَّ
اِدَفُة، جاَء اَملْوُت بام فِيِه، جاَء اَملْوُت بام فِيِه  قلُت: يا َرُسوَل اهللاَِّ إين » َتْتَبُعُها الرَّ

الَة َعَلْيَك ، َفَكْم َأْجَعُل لَك ِمن َصاليت ؟ قال:  ُقْلُت » ما ِشْئَت « أْكثُِر الصَّ
ُبَع ؟ قال:  ما « ُقُلُت: َفالنِّْصَف ؟ قاَل » لَك ما شْئَت ، َفإِْن ِزدَت َفُهَو َخْريٌ « الرُّ

ما ِشْئَت ، فإِْن ِزْدَت « ُقْلُت: َفالثلَثِني ؟ قاَل: » ِشْئَت، فإِْن ِزْدَت فهو َخٌري لَك 
َك، وُيُغَفُر » فهو َخٌري لَك  ُقْلُت: َأْجَعُل لَك َصاليت ُكلَّها ؟ قال: إذًا ُتْكفي َمهَّ

) .٣(.»لَك َذْنُبَك 

)٧–١ .
)١٧: ١٥–٢ .
)٣



٩٧ y رب العاملنياهللاعىلاليقني والتوكلW

: باب االستقامۀ على الطاعۀ) ١٨(
اًء َغَدقاً قال تعالى : .)١(َوَأن لَِّو اْسَتَقاُموا َعَىل الطَِّريَقِة ألَْسَقْينَاُهم مَّ

 ن ُْم َأَقاُموا التَّْوَراَة َواِإلنِجيَل َوَما ُأنِزَل إَِلْيِهم مِّ َوَلْو َأهنَّ
 ِ هبِّ ِت َأْرُجلِِهمرَّ .) ٢(ْم ألََكُلوا ِمن َفْوقِِهْم َوِمن َحتْ

َم، َقاَل: َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْه، َعِن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه وَ َأِيب ُهَرْيَرَة َعْن و آلِِه َوَسلَّ
ْيِل، " ُكْم َتَعاَىل، َيُقوُل: َلْو َأنَّ ِعَباِدَي َأَطاُعوِين ألَْسَقْيُتُهُم اْملََطَر بِاللَّ إِنَّ َربَّ

ْعدِ  ْمَس بِالنََّهاِر، َوَملْ ُأْسِمْعُهْم َصْوَت الرَّ )٣(."َوَأْطَلْعُت َعَلْيِهُم الشَّ

: باب اإلحسان إلی الضعفاء) ١٩(
َرَأى َسْعٌد َأنَّ َلُه َفْضًال َعَىل :َقاَل -َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْه -ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد َعْن 

وَن َوُتْرَزُقوَن إِالَّ ":)(َمْن ُدوَنُه ، َفَقاَل َرُسوُل اهللاَِّ  .بُِضَعَفائُِكْم ؟َهْل ُتنَْرصُ
"٥)(٤.(

)١٦–١.
)٦٦–٢.
... »  »  حنبل)٣(

»  »  على)،٨٥٠٦
٣/١٤٦١––٢/٣٤٨)٣٢٥٧.

صلىفضل»  »  )٤(
).٥٢٣٢عليه

)٥( ( )
) ى( ) 

) () (
: ) ؟( 
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: باب التبکیر فی طلب الرزق) ٢٠(
ُهمَّ َباِرْك ": )(اهللاَِّ َعْن َصْخٍر اْلَغاِمِديِّ َرِيضَ اهللا َعنُْه َقاَل: َقاَل َرُسوُل  اللَّ

تِي ِيف  ًة أَ "ُبُكوِرَهاِألُمَّ يَّ ِل النََّهاِر َوَكاَن َوَكاَن إَِذا َبَعَث َرسِ ْو َجْيًشا َبَعَثُهْم ِمْن َأوَّ
ِل النََّهاِر َفَأْثَرى َوَكُثَر َماُلهُ  اَرَتُه ِمْن َأوَّ ). ١(.َصْخٌر َرُجًال َتاِجًرا َوَكاَن َيْبَعُث ِجتَ

: باب القناعۀ) ٢١(
)(

)١)(٣)٢.(

،،

، .
 :

 ) :(
 :

.
)٣/٤٣١١٥٥٩٥() ٨/٢٤٧٢٧٧()١ (،
)٣/٥١٧(،) ٣/٣٥،٢٦٠٦(،) ٢/٢٨٣،٢٤٣٥،(

١١/٦٢،٤٧٥٤(. : ) ١٢١٢ . ( :
)٩/١٥١،١٨٢٣٧(،) ١٧٥،١٢٤٦ .(
). ٢٢٣٦،ماجهيحصح(

––٢/٠١١٤٤
)٢
)٣
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:
اــــ

ـاـــثالثة من ميني بعد ثانيه
يهاـ

ـح
اــ

:ىعلمسلم بالمحافظۀکل بیۀ للرزق، نُوصی الغیوبعد أن ذکرنا بعض األبواب 
تكبرية اإلحرام.-١
حتي رشوق الشمس .. ثم اجللوس يف املسجد بعد صالة الفجر لذكر اهللا - ٢

صالة ركعتني أو أربع .
وأفضلها حني ترمض الفصال .صالة الضحى من ركعتان إيل ثامن ركعات .. - ٣
ة وقراءة سورة يسني وأذكار الصباح واملساء وقراءة سورة الكهف كل مجع- ٤

عند احلوائج وقراءة سورة الواقعة كل ليلة.
.). احلسد .. الكرب الغيبة والنميمة.اجتناب الكبائر، وكبائر الدعاة واملبلغني ( - ٥

حقيقةمعنى:" قال:)١(
فكأنه،يأتيهيباليفيبمايقنعالفيعليه

ضيبهبماغنىحقيقة
".غنيفكأنه،فيعلى
لهانفسه: 

فيفإنهيناله
همته

.كلكل
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وباملحافظة عيل ذلك، يتحصل املسلم عيل أقوى أسباب الرزق .- ٦
ا العطاءات ومن هنا يعلم أن العطاءات املادية عطاؤها حمدود ومقطوع .. أم- ٧

َفاداإليامنية عطاؤها ممدود  .إِنَّ َهَذا َلِرْزُقنَا َما َلُه ِمن نَّ



١٠١ y رب العاملنياهللاعىلاليقني والتوكلW

ـةــالربك
هي كثرة اخلري وثبوته.. وهي الزيادة والنامء.. وهي الكثرة يف 

. كل خري.. وهي لفظ جامع ألنواع اخلري
)١(:

 َْلُق َواألْمُر َتَباَرَك اهللاُّ َرّب اْلَعاَملِني .)٢(َأالَ َلُه اْخلَ
 َِوَتَباَرَك اّلِذي َلُه ُمْلُك الّسَامَواِت َواألْرض)٣(.
ٍء َقِدي .)٤(رَتَباَرَك اّلِذي بَِيِدِه اْملُْلُك َوُهَو َعَىلَ ُكّل َيشْ

 : َِالِل َواِإلْكَرام . )٥(َتَباَرَك اْسُم َرّبَك ِذي اْجلَ
ذاته مبارك، واسمه مبارك تنال معه الربكة، ويبارك يف من يشاء فاهللا 
.من خلقه

َتَباَرَك اّلِذي ، قال تعايل: أن نزل القرآن عيل حبيبه حممد 

)١

.
)٥٤–٢ .
)٨٥–٣.
)١–٤ .
)٧٨–٥.
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.)١(َقاَن َعَىلَ َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَملَِني َنِذيراً َنّزَل اْلُفرْ 

 : َِولُِتنِذَر َوَهـََذا كَِتاٌب َأنَزْلنَاُه ُمَباَرٌك ّمَصّدُق اّلِذي َبْنيَ َيَدْيه
ا َواّلِذيَن ُيْؤِمنُوَن بِاآل ِمنُوَن بِِه َوُهْم َعَىلَ َصَالِهتِْم ِخَرِة ُيؤْ ُأّم اْلُقَرَى َوَمْن َحْوَهلَ

.)٢(ُحيَافُِظونَ 
 : ََوَهـََذا كَِتاٌب َأنَزْلنَاُه ُمَباَرٌك َفاّتبُِعوُه َواّتُقوْا َلَعّلُكْم ُتْرَمحُون

)٣(.
 : ُونَ َوَهـََذا ِذْكٌر ّمَباَرٌك َأنَزْلنَاُه َأَفَأْنُتْم َلُه ُمنكِر)٤(.

: َقاَل اْلَباِهِيلّ ُأَماَمةَ َأيبعنأن احلرف الواحد بعرش حسنات، 
هُ اْلُقْرآنَ اْقَرُءوا: «َيُقوُل )(اهللاََِّرُسوَل َسِمْعُت  َشِفيًعااْلِقَياَمةِ َيْومَ َيْأِيت َفإِنَّ

ْهَراَوْينِ اْقَرُءواِألَْصَحابِِه، َُام ِعْمَرانَ آلِ َوُسوَرةَ اْلَبَقَرةَ الزَّ اْلِقَياَمةِ َيْومَ َتْأتَِيانِ َفإِهنَّ
َُام  َُام َأوْ َغَامَمَتاِن،َكَأهنَّ َُام َأوْ َغَياَيَتاِن،َكَأهنَّ ،َطْريٍ ِمنْ فِْرَقانِ َكَأهنَّ انِ َصَوافَّ اجَّ ُحتَ

ٌة،َوَتْرَكَهاَكٌة،َبرَ َأْخَذَهاَفإِنَّ اْلَبَقَرِة؛ُسوَرةَ اْقَرُءواَأْصَحاِهبَِام،َعنْ  َوَال َحْرسَ
َحَرةُ : اْلَبَطَلةَ َأنَّ َبَلَغنِي: ُمَعاِوَيةُ َقاَل . »اْلَبَطَلةُ َتْسَتطِيُعَها أخرجه مسلم . "السَّ

لِّلتِي إِّن َهـََذا اْلُقْرآَن ِهيِْدي:أنه كتاب هداية وشفاء ورمحه، قال تعايل

)١–١.
)٩٢–٢.
)١٥٥–٣.
)٥٠–٤ .
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ْم َأْجرًا َكبِرياً ِهَي َأْقوَ  اِت َأّن َهلُ .)١(ُم َوُيَبّرشُ اْملُْؤِمنَِني اّلِذيَن َيْعَمُلوَن الّصاِحلَ

 : ٌَة ّلْلُمْؤِمنَِني َوال َوُننَّزُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفآٌء َوَرْمحَ
.)٢(َيِزيُد الّظاملَِِني َإالّ َخَساراً 

ىنت يف قليل إال كثرته، وال يف كثري إال نفعته.. وال غنكاما 
َأِيب َعنْ ف، ، حتى الرسل واألنبياء يطلبوهنا من خالقهمألحد عن بركة اهللا 

ِمنْ َجَرادٌ َعَلْيهِ َفَخرَّ ُعْرَياًناَيْغَتِسُل َأيُّوُب َبْينَا": َقاَل ،)(النَّبِيِّ َعنِ ُهَرْيَرَة،
َتثِييُّوُب أَ َفَجَعَل َذَهٍب، هُ َفنَاَداهُ َثْوبِِه،ِيف َحيْ ْ َأيُّوُب،َيا: َربُّ َعامَّ َأْغنَْيُتَك َأُكنْ َأَمل

تَِك،َبَىل : َقاَل ؟َتَرى .)٣رواه البخاري ("َبَرَكتَِك َعنْ ِيب ِغنَىَال َوَلكِنْ َوِعزَّ
 ،ْوَراءِ َأِيب َفَعنْ كان يف دعاء القنوت يدعو بالربكة اْحلَ

، ْعِديِّ َسنُ َقاَل : َقاَل السَّ َمنِي: َعنُْهَام اهللاََُّرِيضَ َعِيلٍّ ْبنُ اْحلَ ،)(اهللاََِّرُسوُل َعلَّ
نَّ َكلَِامٍت  ُهمَّ "اْلِوْتِر:ِيف َأُقوُهلُ َعاَفْيَت،فِيَمنْ َوَعافِنِيَهَدْيَت،فِيَمنْ اْهِدِين اللَّ
َفإِنََّك َقَضْيَت،َماَرشَّ َوِقنِيَأْعَطْيَت،فِيَام ِيل َوَباِركْ لَّْيَت،َتوَ فِيَمنْ َوَتَولَّنِي

هُ َعَلْيَك،ُيْقَىض َوَال َتْقِيض  نَاَتَباَرْكَت َواَلْيَت،َمنْ َيِذلُّ َال َوإِنَّ " َوَتَعاَلْيَت َربَّ
٤(.

" :الرجل، والولد، والزوجـۀكة علي " 
هو الذي ينتفع به حيثام حل بسبب الدعوة كام سيأيت . : فالرجل المبارك

)٩–١ .
)٨٢–٢ .
)٣/١٥٩١–٣
)١/٣٩٨––٤
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.هو الذي نشأ يف طاعة اهللا ، البار بوالديه: والولد المبارك
هي الزوجة املطيعة لزوجها ، القائمة بحقوق زوجها يف : والزوجۀ المبارکۀ

: التيسري يف صداقها، كام يف احلديث أسباب بركتها، ومن غري معصية اهللا 
َبَرَكةً النَِّكاِح َأْعَظمَ إِنَّ : )(النَّبِيُّ َقاَل : َقاَلْت َعنَْها،اهللاََُّرِيضَ َعائَِشةَ َوَعنْ 

هُ  .)١. (. ُمْؤَنةً َأْيَرسُ

أَ إَِذا) (اهللاََِّرُسوُل َقاَل َكانَ ُهَرْيَرةَ َأِيب فَعنْ  َباَركَ : َقاَل إِْنَساًناَرفَّ
" َخْريٍ ِيف َبْينَُكَام َوَمجَعَ َعَلْيَك َوَباَركَ َلَك اهللاَُّ
)٣)(٢.(

)٢/٩٣٠––١ .
)٢١٠٩١٢١٣٠١٩٠٥
)٣( ) : ( .

 .
 : :

 ،
 .

 ،
 :

 ، " : ."
 :

 ، :
 ."=

 = ) ( :
 .
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ن المبارکۀ: األماک
بلد اهللا احلرام ، فيها بيت اهللا احلرام ، ١

فليس يف بيوت العامل أبرك منه، وال أكثر خريًا منه، وال أدوم وال أنفع 
إِّن َأّوَل َبْيٍت ُوِضَع لِلنّاِس َلّلِذي بَِبّكَة ُمَباَركًا : تعايلللخالئق منه قال 

 ِ )١(َني َوُهًدى ّلْلَعاَمل

أن الصالة فيه بامئة ألف صالة .. ومن حجه فلم يرفث ومل 
"يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه

مل ُحيَِل اهللا القتال فيها إيل يوم القيامة.. وال يعضد شوكها، 
وال ينفر صيدها، وال يلتقط لقطتها إال من عرفها، وال خيتيل خالها.. وال 

. ضد شجرها.. وهي أحب أرض إيل اهللا.. وأحب البالد إيل رسول اهللا ُيع
ومن بركتها: ال يدخلها املسيح الدجال .

. شفيعه يوم القيامةأن من مات فيها كان النبي 
ّرّبنَآ إِّينَ َأْسَكنُت أن دعا هلا اخلليل (عليه السالم) فقال : : 

 ) : (
 . " : :

 . " :
 " :

" . ا
 : . : )

( .
)٩٦–١.
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َواٍد َغْريِ ِذي َزْرٍع ِعنَد َبْيتَِك اْملَُحّرِم َرّبنَا لُِيِقيُموْا الّصَالَة َفاْجَعْل ِمن ُذّرّيتِي بِ 
ِوَي إَِلْيِهْم َواْرُزْقُهْم ّمَن الّثَمَراِت َلَعّلُهْم َيْشُكُرون  . ) ١(َأْفئَِدًة ّمَن النّاِس َهتْ

ا َبَلدًا آِمنًا َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َرّب اْجَعْل َهـََذ وقال تعاىل : 
الّثَمَراِت َمْن آَمَن ِمنُْهْم بِاهللاِّ َواْلَيْوِم االَِخِر َقاَل َوَمن َكَفَر َفُأَمّتُعُه َقلِيًال ُثّم 

.) ٢(َأْضَطّرُه إَِىلَ َعَذاِب النّاِر َوبِْئَس اْملَِصُري 
اُبُكمْ َوَماَطَعاُمُكمْ َوَماوعندما سأل إبراهيم زوجة إسامعيل َفَقاَل  َقالَْت َرشَ

اُبنَااللَّْحمُ َطَعاُمنَا ُهمَّ َقاَل اْملَاءُ َوَرشَ مْ َباِركْ اللَّ اِهبِمْ َطَعاِمِهمْ ِيف َهلُ ). ٣("َوَرشَ
فَقاَل له:حينام سأل أبا ذرعن ماؤها ( ماء زمزم ) :وأخرب النبي حممد 

َقاَل َوَيْومٍ َلْيَلةٍ َبْنيَ َثَالثِنيَ ُمنُْذ َهاُهنَاُكنُْت َقْد :ُقْلُت َقاَل:َهاُهنَا؟ُكنَْت َمَتى
َحتَّىَفَسِمنُْت َزْمَزمَ َماءُ إِالَّ َطَعامٌ ِيل َكانَ َماُقْلُت َقاَل ُيْطِعُمَك َكانَ َفَمنْ 

ْت  َ َااَل قَ ُجوعٍ ُسْخَفةَ َكبِِديَعَىل َأِجُد َوَماَبْطنِيُعَكنُ َتَكرسَّ َاُمَباَرَكةٌ إِهنَّ إِهنَّ
.)٤(" ُطْعمٍ َطَعامُ 

ففي احلديث عن ابن عباس ريض اهللا :وأهنا خري ماء عيل وجه األرض
َوْجهِ َعىلَماءٍ َخْريُ عنهام قال: قال رسول اهللا َصىلَّ اهللاُ عليه وآله وَسلَّم: 

)٣٧–١ .
)١٢٦–٢.
خليال ىتعال»  »  صحيح) ٣(

)٣١٨٥(.
فضائل» فضائل» صحيح) ٤(

).٢٤٧٣(عنه
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ْقمِ ِمنَ َوِشَفاءٌ ،الطُّْعمِ ِمنَ َطَعامٌ فِيهِ َزْمَزَم،َماءُ األَْرضِ  .)١(" السُّ
َب ملَِاَزْمَزمَ َماءُ "قال: )(أن رسول اهللا وعن جابر  رواه "َلهُ ُرشِ

.)٢(. أمحد وابن ماجة بإسناد حسن

(مدينة مباركة) فمن بركتها أن )(مدينة الرسول ٢
َأِيب كام جاء يف احلديث َعْن الصالة يف مسجدها تعدل ألف صالة فيام سواه 

َصَالٌة ِيف َمْسِجِدي َهَذا َخْريٌ ِمْن "َقاَل: )(َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْه ، َأنَّ النَّبِيَّ ُهَرْيَرَة 
َراَم َأْلِف َصَالٍة فِيَام ِس  .)٣(متفق عليه.  "َواُه، إِالَّ اْملَْسِجَد اْحلَ

،)٣٩١٢: (»«،)١١١٦٧: (»«في) ١(
: ميقال): «٣/٤٨٩(»«فيقالعنهما،

فيلكنهمقال: 
فيحسنه،»

»«) :١٠٥٦..(
في،)٣٠٦٢: (،»«فيماجه)٢(
«في،)١٩٤٦٧: (»«فيشيبة،)١٤٤٣٥: (»«

. عنه،)٤١٢٨: (»«،)٩٧٥٢: (»
«في،)٢/١٣٦: (»«فيحسنه

)..١١٢٣: (»«في،)٤/٣٦٠: (»
)،١١٢٢» » صحيح)٣(

، ٢٤٧٨، ٢٤٧٧» »  صحيح
)،٣٣٨٨١، ٢٩٩»  »  )، جامع٢٤٨٠، ٢٤٧٩

  «  «
يحيى)،١٣٩٤١٣٨٨ماجه(٦٨٧(...
حنبل) ،٤٥٨(...»  »  
صحيح)،٧٢٩٩» » 
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أن صالة يف مسجد قباء كعمرة، فَعْن َسْهل بن ُحنَْيٍف َرِيضَ 
رَ َمنْ : «)(اهللاُ َعنُْه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا  ُقَباءَ َمْسِجَد َأَتىثمَّ َبْيتِهِ ِيف َتَطهَّ

ماجه.وابنالنسائيأخرجه. »ُعْمَرةٍ َكَأْجرِ َلهُ َكانَ َصَالةً فِيهِ َفَصىلَّ 
َعْن : فحراسة املالئكة هلا وال يدخلها الطاعون وال الدجال

َقاِب اْملَِدينَِة َمَالئَِكٌة َال َيْدُخُلَها َعَىل َأنْ ":)(َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ :َقاَل َأِيب ُهَرْيَرَة 
اُل  جَّ .)١(متفق عليه"الطَّاُعوُن َوَال الدَّ

إِالَبَلدٍ ِمنْ َلْيَس : «َقاَل )(النَّبِيِّ َعنِ َعنْهُ اهللاَُرَيض َمالٍِك ْبنِ أَنسَوَعنْ 
اُل،َسَيَطُؤهُ  جَّ ةَ إِالالدَّ اِمنْ هُ لَ َلْيَس َواَملِدينََة،َمكَّ اَملالئَِكةُ َعَلْيهِ إِالَنْقٌب نَِقاِهبَ
ُكلَّ اهللاُ َفُيْخِرُج َرَجَفاٍت،َثالَث بِأْهلَِهااَملِدينَةُ َتْرُجُف ُثمَّ َحيُْرُسوَهنَا،َصافِّنيَ 

.عليهمتفق. »َوُمنَافٍِق َكافِرٍ 
ِرُج َكاْلكِريِ اْملَِدينَةَ إِنَّ ": أهنا اَعةُ َتُقومُ َال بِيَث اْخلَ ُختْ السَّ

اَرَهااْملَِدينَةُ َتنِْفيَ َحتَّى ِديدِ َخَبَث اْلكِريُ َينِْفيَكَام ِرشَ ) ٢رواه مسلم. ("اْحلَ
ُهمَّ ": َفَقاَل ،)دعا هلا(اهللاََِّرُسوَل أن :  ،َثَمِرَناِيف َلنَاَباِركْ اللَّ

َناِيف َلنَاَوَباِركْ َصاَعنْا،ِيف َلنَاَوَباِركْ ا،َمِدينَتِنَ ِيف َلنَاَوَباِركْ  ُهمَّ ،ُمدِّ إِنَّ اللَّ
هُ َوَنبِيَُّك،َعْبُدَك،َوإِينِّ َوَنبِيَُّك،َوَخلِيُلَك،،َعْبُدكَ إِْبَراِهيمَ  َة،َدَعاكَ َوإِنَّ َوإِينِّ ملَِكَّ

  «  «١٦٥٥(  « «
١٦١٧

)٢/٨٣٧––٣.
)٢
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ةَ َدَعاكَ َمابِِمْثلِ لِْلَمِدينَِة،َأْدُعوكَ  )١(ُمْسلِمٌ َرَواهُ "َمَعهُ َوِمْثلِهِ ،ملَِكَّ
َكِة َبَرَكَتْنيِ "ويف لفظ له :  "َواْجَعْل َمَع اْلَربَ

أن متر عاليتها شفاء من السم والسحر كام جاء احلديث ، 
َعْجَوِة اْلَعالَِيِة إِنَّ ِيف :"َقاَل )(َأنَّ َرُسوَل اهللاَِّ )َرِيضَ اهللاَُّ َعنَْها (َعْن َعائَِشةَ 

َل اْلُبْكَرةِ  َا تِْرَياٌق َأوَّ )٢("ِشَفاًء ، َوإِهنَّ

وهي أرض فلسطني.. حيث أهنا مهد الرساالت .. ٣
.. وهي مرسي وهبا حركة األنبياء (عليهم السالم) يف الدعوة إيل اهللا 

جه الذي عرج به إيل السامء قال تعايل : .. ومنها ُنصب معرارسول اهللا 

َراِم إَِىلَ اْملَْسِجِد األْقَىص اّلِذي  َى بَِعْبِدِه َلْيًال ّمَن اْملَْسِجِد اْحلَ ُسْبَحاَن اّلِذي َأْرسَ
.)٣(َباَرْكنَا َحْوَلُه لِنُِرَيُه ِمْن آَياتِنَآ إِّنُه ُهَو الّسِميُع الَبِصري 

ن املساجد التي ُيرشع شد الرحال إليها للصالة وهذا املسجد العظيم م
فيها .. والصالة فيه أفضل من مخسامئة صالة ..اللهم ارزقنا فيه الصالة قبل 

املامت، وطهره وانقذه من أيدي األعداء اللهم آمني.

١
ْمُس ْيهِ َعلَ َطَلَعْت َيْومٍ َخْريُ : "  َيْومُ الشَّ

)١٢/٨٣٥
)٢/١٢١٤- ٢.
)١–٣ .
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ُمَعِة، نََّة،ُأْدِخَل َوفِيهِ آَدُم،ُخلَِق فِيهِ اْجلُ .)١(".ِمنَْهاُأْخِرَج َوفِيهِ اْجلَ
اِمُكمْ َأْفَضلِ ِمنْ إِنَّ : "  ُمَعِة،َيْومَ َأيَّ آَدُم،ُخلَِق فِيهِ اْجلُ

ْعَقةُ يهِ َوفِ ،النَّْفَخةُ َوفِيهِ ،ُقبَِض َوفِيهِ  َالةِ ِمنَ َعَيلَّ َفَأْكثُِروا،الصَّ َفإِنَّ فِيهِ الصَّ
َصَالُتنَاُتْعَرُض َوَكْيَف اهللاَِّ،َرُسوَل َيا: َقاُلوا: َقاَل "َعَيلَّ َمْعُروَضةٌ َصَالَتُكمْ 

مَ َوَجلَّ َعزَّ اهللاََّإِنَّ ": َفَقاَل ،َبلِيَت : َيُقوُلونَ ؟َأِرْمَت َوَقْد َعَلْيَك  َعَىل َحرَّ
.)٢(. "اْألَْنبَِياءِ َأْجَسادَ اْألَْرضِ 

ُمَعةِ َيْومَ إِنَّ : "  امِ َسيُِّد اْجلُ َوُهوَ اهللاَِّ،ِعنَْد َوَأْعَظُمَهااْألَيَّ
فِيهِ اهللاََُّلَق َخ : ِخَاللٍ َمخُْس فِيهِ اْلِفْطِر،َوَيْومِ اْألَْضَحى،َيْومِ ِمنْ اهللاَِِّعنَْد َأْعَظمُ 

اهللاَََّيْسَأُل َال َساَعةٌ َوفِيهِ آَدَم،اهللاََُّتَوىفَّ َوفِيهِ اْألَْرِض،إَِىل آَدمَ فِيهِ اهللاََُّوَأْهَبطَ ،آَدمَ 
ْ َماَأْعَطاهُ إِالَّ َشْيًئااْلَعْبُد فِيَها اَعةُ َتُقومُ َوفِيهِ َحَراًما،َيْسَأْل َمل َمَلٍك ِمنْ َماالسَّ

ٍب، َوُهنَّ إِالَّ َبْحٍر،َوَال ِجَباٍل،َوَال ِرَياٍح،َوَال َأْرٍض،َوَال َسَامٍء،َوَال ُمَقرَّ
ُمَعةَيْومِ ِمنْ ُيْشِفْقنَ  .)٣(" ِاْجلُ

)١/٤٢٧–١.
)٨٨٥»  »  ) ٢،(  «

  «)١٦٢٦()١٣٥٩
... »  »  حنبل )١٥٤٠(

»»  صحيح)،١٥٨٢٤(...
)،٩١٨»»  صحيح)،١٦٤٢

.٨٧٨٦على)،١٦٥٢للنسائي(
» »  حنبل)١٠٧٤( ) ٣(

)٥٣٧٣»  »  شيبة)،١٥٣٤١(
 « «٤٣٨٣(.
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ْرَداِء َعْن ف:  :َقاَل َأِيب الدَّ
ُه َمْش )(َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ ُمَعِة ، َفإِنَّ َالَة َعَيلَّ َيْوَم اْجلُ ُهوٌد َتْشَهُدُه َأْكثُِروا الصَّ

ْ ُيَصلِّ َعَيلَّ إِالَّ ُعِرَضْت َعَيلَّ َصَال اْملََالئَِكةُ  ، "ُتُه َحتَّى َيْفُرَغ ِمنَْها ، َوإِنَّ َأَحًدا َمل
َم َعَىل اْألَْرِض َأْن تَ ": ِت ؟ َقاَل : َوَبْعَد اْملَوْ َقاَل: ُقْلُت  ْأُكَل َأْجَساَد إِنَّ اهللاََّ َحرَّ

.)١(.اْبُن َماَجهْ َرَواُه . "، َفنَبِيُّ اهللاَِّ َحيٌّ ُيْرَزُق اْألَْنبَِياءِ 
: َقاَل ،َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْه َأِيب ُهَرْيَرَة َعْن فيه ساعة إجابه: :

ُمَعةِ ِيف إِنَّ ": )(اهللاََِّرُسوُل َقاَل  اهللاَََّيْسَأُل ُمْسلِمٌ ٌد َعبْ ُيَوافُِقَهاَال َلَساَعةً اْجلُ
افِيَها اهُ َأْعَطاهُ إِالَّ َخْريً َساَعةٌ َوِهيَ ": َقاَل : ُمْسلِمٌ َوَزادَ ،َعَلْيهِ ُمتََّفٌق . "إِيَّ

. "َخِفيَفةٌ 
ُمَعةِ ِيف إِنَّ : " ، ئِمٌ َقاُمْسلِمٌ ُيَوافُِقَهاَال َلَساَعةً اْجلُ

ااهللاَََّيْسَأُل ُيَصيلِّ  اهُ َأْعَطاهُ إِالَّ َخْريً .)٢(" إِيَّ
َخَرْجُت إَِىل الطُّوِر ، َفَلِقيُت َكْعَب :َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْه َقاَل َأِيب ُهَرْيَرَة َعْن و
ْثُتُه َعْن َرُسوِل اهللاَِّ اِر، َفَجَلْسُت َمَعهُ بَ اْألَْح  َثنِي َعِن التَّْوَراِة ، َوَحدَّ ، )(، َفَحدَّ

ْثُتُه َأْن ُقْلُت َفَكانَ  ِه َخْريُ َيْوٍم َطَلَعْت َعَليْ : ")(: َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ فِيَام َحدَّ
ُمَعةِ  ْمُس َيْوُم اْجلُ ُأْهبَِط، َوَفْيِه تِيَب َعَلْيِه، َوفِيِه َماَت، ، فِيِه ُخلَِق آَدُم، َوفِيِه الشَّ

ُمَعِة ِمْن ِحِني ُتْص  ٍة إِالَّ َوِهَي ُمِصيَخٌة َيْوَم اْجلُ اَعُة، َوَما ِمْن َدابَّ بُِح َوفِيِه َتُقوُم السَّ
ْمُس  ْنَس، َوفِيِه َساَعةٌ َحتَّى َتْطُلَع الشَّ نَّ َواْإلِ اَعِة، إِالَّ اْجلِ َال ، َشَفًقا ِمَن السَّ

)١٣٦٦»  »  ) ١(.
)١٣٥٧»  »  ) ٢(.
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اُه ، َقاَل َكْعٌب  :ُيَصاِدُفَها َعْبٌد ُمْسلٌِم َوُهَو ُيَصيلِّ َيْسَأُل اهللاََّ َشْيًئا إِالَّ َأْعَطاُه إِيَّ
َعٍة . َفَقَرَأ َكْعٌب التَّْوَراَة ، َفَقاَل :  َذلَِك ِيف ُكلِّ َسنٍَة َيْوٌم ؟ َفُقْلُت: َبْل ِيف ُكلِّ ُمجُ

ْثُتُه يُت َعْبَد اهللاَِّ ْبَن َسَالمٍ َلقِ :َقاَل َأُبو ُهَرْيَرةَ ،)(َصَدَق َرُسوُل اهللاَِّ  ، َفَحدَّ
ُمَعِة ، َفُقْلُت َلُه : َقاَل َكْعٌب  ْثُتُه ِيف َيْوِم اْجلُ :بَِمْجلِِيس َمَع َكْعِب اْألَْحَباِر َوَما َحدَّ

: ُثمَّ َقَرَأ َذَب َكْعٌب ، َفُقْلُت َلهُ كَ :َذلَِك ِيف ُكلِّ َسنٍَة َيْوٌم ؟ َقاَل َعْبُد اهللاَِّ ْبُن َسَالمٍ 
َعةٍ َكْعٌب التَّْوَراَة ، َفَقاَل  َصَدَق :. َفَقاَل َعْبُد اهللاَِّ ْبُن َسَالٍم : َبْل ِهَي ِيف ُكلِّ ُمجُ

َة َساَعٍة ِهَي ؟ َقاَل َأُبو ُهَرْيرَ :ُثمَّ َقاَل َعْبُد اهللاَِّ ْبُن َسَالٍم َكْعٌب  :َة َقْد َعلِْمُت َأيَّ
، َفَقاَل َعْبُد اهللاَِّ ْبُن َسَالٍم ِهَي آِخُر َساَعٍة ِيف  ا َوَال َتِضنَّ َعَيلَّ ِين ِهبَ َفُقْلُت : َأْخِربْ

ُمَعِة ، َقاَل َأُبو ُهَرْيَرةَ  ُمَعِة ، :َيْوِم اْجلُ َفُقْلُت : َوَكْيَف َتُكوُن آِخَر َساَعٍة ِيف َيْوِم اْجلُ
؟ "َال ُيَصاِدُفَها َعْبٌد ُمْسلٌِم َوُهَو ُيَصيلِّ فِيَها ": )(َوَقْد َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ

ْ َيُقْل َرُسوُل اهللاَِّ :َفَقاَل َعْبُد اهللاَِّ ْبُن َسَالٍم  َجمْلًِسا َينَْتظُِر َمْن َجَلَس ": )(َأَمل
َالةَ  َ الصَّ : َبَىل، َقاَل: َفُهَو ُقْلُت فَ : ؟ َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة "، َفُهَو ِيف َصَالٍة َحتَّى ُيَصيلِّ

ِمِذيُّ َرَواُه َمالٌِك ، َوَأُبو َداُوَد ، .َذلَِك  ْ ُد إَِىل َقْولِِه : ائِيُّ َوالنََّس ، َوالرتِّ ، َوَرَوى َأْمحَ
.َصَدَق َكْعٌب 

َعْن َعْبِد اهللاَِّ ْبِن الذي يموت فيه يقيه اهللا فتنة القرب: ف: 
َما ِمْن ُمْسلٍِم َيُموُت َيْوَم ":)(َعْمٍرو َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهَام َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ 

ُمَعِة َأوْ  ُمَعِة إِالَّ َوَقاُه اهللاَُّ فِْتنََة اْلَقْربِ اْجلُ ُد ."َلْيَلَة اْجلُ ِمِذيُّ ، َرَواُه َأْمحَ ْ )١(َوالرتِّ

)١
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)١(اهللا األعامل ترفع فيها إيل: 

، وقد َوُسئَِل َعْن َصْوِم )(قال رسول اهللا : 
" ».َذاَك َيْوٌم ُولِْدُت فِيِه َوَيْوٌم ُبِعْثُت َأْو ُأْنِزَل َعَىلَّ فِيِه « َقاَل فَيْوِم االثنني 

٢. (
اهللا عنهام َعِن النَّبِيِّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس ريضف

)( َهاُد، َقاَل: َوال اٍم َأْفَضَل ِمنَْها ِيف َهِذِه. َقاُلوا: َوال اْجلِ ُه َقاَل: َما اْلَعَمُل ِيف َأيَّ َأنَّ
َهاُد، إِال َرُجٌل َخَرَج ُخيَاطُِر بِنَْفِسِه َوَمالِِه  ءٍ اْجلِ .)٣(.َفَلْم َيْرِجْع بَِيشْ

اهللاَُّ َرِيضَ َجابِرٍ فَعنْ أن اهللا يباهي هبم املالئكة، ويغفر هلم::من بركته
َامءِ إَِىل َينِْزُل اهللاََّإِنَّ َعَرَفَة،َيْومُ َكانَ إَِذا":)(اهللاََِّرُسوُل َقاَل : َقاَل َعنُْه، السَّ

ْنَيا اُشْعًثاَأَتْوِين ،ِعَباِديإَِىل اْنُظُروا: ُقوُل َفيَ اْملََالئَِكَة،َفُيَباِهي ِهبِمُ الدُّ ُغْربً
نيَ  ْم،َغَفْرُت َقْد َأينِّ ُأْشِهُدُكمْ َعِميٍق،َفجٍّ ُكلِّ ِمنْ َضاجِّ َيا: اْملََالئَِكةُ َفَيُقوُل َهلُ

ُق َكانَ ُفَالنٌ ! َربِّ  َغَفْرُت َقْد : َوَجلَّ َعزَّ اهللاََُّيُقوُل : َقاَل ،َوُفَالَنةُ َوُفَالٌن،،ُيَرهَّ
مْ  ". َعَرَفةَ َيْومِ ِمنْ النَّارِ ِمنَ َعتِيًقاَأْكَثرَ َيْومٍ ِمنْ َفَام ": )(اهللاََِّرُسوُل َقاَل . َهلُ

)٤(.

)١٤٤٧.
)٢٤٤٧.
)٤٤٦–٣.
)٢/٧٩٨–- ٤.
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َما ِمْن َيْوٍم ":َل َقا)(َرِيضَ اهللاَُّ َعنَْها َقاَلْت : إِنَّ َرُسوَل اهللاَِّ َوَعْن َعائَِشةَ 
ُه َلَيْدُنو، ُثمَّ ُيَباِهي  َأْكَثَر ِمْن َأْن ُيْعتَِق اهللاَُّ فِيِه َعْبًدا ِمَن النَّاِر ِمْن َيْوِم َعَرَفَة، َوإِنَّ

."ِهبُِم اْملََالئَِكَة، َفَيُقوُل: َما َأَراَد َهُؤَالءِ 
ا َامءِ إَِىل َهيْبِطُ اهللاَََّفإِنَّ َعَرَفَة،يَّةَ َعِش اْلُوُقوُف َأمَّ ْنَياالسَّ َفُيَباِهي،الدُّ

تِي،َيْرُجونَ ُشْعًثاَجاُءوِين ِعَباِديَهُؤَالءِ : َفَيُقوُل ،اْملََالئَِكةَ ِهبِمُ  َكاَنْت َفَلوْ َرْمحَ
ْملِ َكَعَددِ ُذُنوُبُكمْ  َج َأوِ اْلَقْطِر،َوَكَعَددِ ،الرَّ ارِ الشَّ ِعَباِديَأفِيُضوا،َلُكمْ َلَغَفْرُهتَ
" .َلهُ َشَفْعُتمْ َوملَِنْ ،َلُكمْ َمْغُفوًرا

َعَىل َأْحَتِسُب َعَرَفةَ َيْومِ ِصَيامُ ":)(اهللاَِّ َرُسوُل قال
رَ َأنْ اهللاَِّ نَةَ ُيَكفِّ نَةَ َقْبَلهُ الَّتِيالسَّ .)١(رواه مسلم"َبْعَدهُ الَّتِيَوالسَّ

َعاُشوَراءَ َيْومِ َوِصَيامُ " : )من بركته( 
رَ َأنْ اهللاََِّعَىل َأْحَتِسُب  نَةَ ُيَكفِّ .)٢(رواه مسلم"َقْبَلهُ الَّتِيالسَّ

٢
قال تعايل : :نزول القرآن الكريم فيها: )من بركتها(

 إِّنا َأنَزْلنَاُه ِيف َلْيَلِة اْلَقْدِر)٣(.
)٤(إِّنآ َأنَزْلنَاُه ِيف َلْيَلٍة ّمَباَرَكٍة إِّنا ُكنّا ُمنِذِريَن وقال تعايل : 

: أنه وقت القرب من اهللا )من بركـته( :

) ..٢٠٤٤(»كت_ ) ١(
)٢٠٤٤»  ) ٢(.
)١–٣ .
)٣–٤ .



١١٥ y رب العاملنياهللاعىلاليقني والتوكلW

َأِيب َعنْ كام جاء يف احلديث، ،اإلهلي.. وفيه ُيسمع الدعاء .. ووقت النزول
نَاَينِْزُل ": )(اهللاََِّرُسوُل َقاَل : َقاَل َعنُْه،اهللاََُّرِيضَ ُهَرْيَرةَ  َوَتَعاَىل ُكلَّ َتَباَركَ َربُّ

َامءِ إَِىل َلْيَلةٍ  ْنَياالسَّ ْيلِ ُثُلُث َيْبَقىِحنيَ الدُّ َيْدُعوِين َمنْ : َيُقوُل ،اْآلِخرُ اللَّ
. َعَلْيهِ ُمتََّفٌق . "َلهُ َفَأْغِفرَ َيْسَتْغِفُرِين َمنْ ؟َفُأْعطَِيهُ َيْسَأُلنِيَمنْ ؟َلهُ َفَأْسَتِجيَب 

َظُلومٍ َوَال َعُدومٍ َغْريَ ُيْقِرُض َمنْ َوَيُقوُل َيَدْيهِ َيْبُسطُ ُثمَّ ": ملُِْسلِمٍ ِرَواَيةٍ َوِيف 
.)١. ("رُ اْلَفْج َينَْفِجرَ َحتَّى؟
ومن بركته أنه: شهر : )شهر رمضان(:) ٣

الرمحة.. شهر املواساة.. شهر مغفرة  الذنوب.. شهر العتق من النار .. فيه 
يزاد يف رزق املؤمن.

طَّاِب َعْن ف-١ : )(، َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ ُعَمَر ْبِن اْخلَ
ُه ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة  " ِهنُوا بِِه َفإِنَّ ْيَت َوادَّ رواه الرتمذي وابن ماجة "ُكُلوا الزَّ

)٢(.والدارمي وصححه األلباين

ه شفاء من السم والسحر فعن سعد أن: من بركته-٢

َمْن َتَصبََّح َسْبَع َمتََراٍت َعْجَوًة ، َملْ "يقول: ) (اهللاََِّرُسوَل قال: سمعت 
ُه َذلَِك اْلَيْوَم َسمٌّ َوالَ ِسْحٌر  .)٣(. متفق عليه"َيُرضُّ

)١/٣٨٦––١
)٢/١٢١٩–٢.
)٢/١٢١٤–٣.
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َاَأوْ ءً ِشَفااْلَعالَِيةِ َعْجَوةِ ِيف إِنَّ :" َل تِْرَياٌق إِهنَّ َأوَّ
.)١(رواه مسلم ."اْلُبْكَرةِ 

َدَعاِين َرُسوُل اهللاَِّ ":َقاَل اْلِعْرَباِض ْبِن َساِرَيَة َعْن ف: -٣
) (  ُحوِر ِيف َرَمَضاَن َفَقاَل َهُلمَّ إَِىل اْلَغَداِء اْملَُباَرِك "إَِىل السَّ

٣()٢(.

١- :)(" :َا َاُمَباَرَكةٌ إِهنَّ ). ٤(مسلم اهرو."ُطْعمٍ َطَعامُ إِهنَّ
بِِن َقاَل: )(، َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل اهللاَِّ َعائَِشةَ َعْن : -٢ "إَِذا ُأِيتَ بِاللَّ

)١
)١/٦٢٢–٢.
)٣ ( :

 .
 . ) :(

 .
 : )

 :(، .
 :

سمى» » . 

فضائل» فضائل» صحيح) ٤(
.  )٢٤٧٣(عنه
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.)١(". نيِ َكْم ِيف اْلَبْيِت ؟ َبَرَكٌة َأْو َبَرَكتَ 

.) ٢("َكْم ِيف َبْيتَِك ِمْن َبَرَكٍة ؟ َيْعنِي َشاًة َأْو َشاَتْنيِ : "
٣- : : َاٌب ّخمَْتلٌِف أ ُرُج ِمن ُبُطوِهنَا َرشَ ْلَواُنُه َخيْ

.)٣(فِيِه ِشَفآٌء لِلنّاِس إِّن ِيف َذلَِك الََيًة ّلَقْوٍم َيَتَفّكُرونَ 
َفاءُ ": َقاَل َعنُْهَام،اهللاََُّرِيضَ َعبَّاسٍ وعن اْبنِ  َبةِ : َثَالَثةٍ ِيف الشِّ ،َعَسلٍ َرشْ

َطةِ  تِيَوَأْهنَىَناٍر،َوَكيَّةِ ِحمَْجٍم،َوَرشْ ،"يِّ اْلكَ َعنِ ُأمَّ
٤

عش... » » حنبل) ١(
قال»)، ،٣٣٢٠(ماجه٢٤٥٦٠

.)٢٨٨(؟في: 
)٢ (  «  «

.)١٦٧١(عنها
.٦٩–نحل ٣(
)٥٢٧٥) ٤.(
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الـرزق يف اجلنة
: وعد المؤمنین بالرزق فی الجنۀ، وسماه بأسماء عدیدة منهااهللا 

: الكريمالرزق )١
ْم َدَرَجاٌت ِعنَد : قال اهللا تعايل َرّهبِْم َوَمْغِفَرٌة ُأْوَلـَئَِك ُهُم اْملُْؤِمنُوَن َحّقًا ّهلُ

).١(َوِرْزٌق َكِريمٌ 
ـآ َأْجَرَها وقال تعايل َوَمن َيْقنُْت ِمنُكّن هللاِّ َوَرُسولِِه َوَتْعَمْل َصاِحلًا ُنْؤِهتَ

ا ِرْزقًا َكِريامً  ).١(َمّرَتْنيِ َوَأْعَتْدَنا َهلَ
ْم ِرْزٌق إِالّ ِعَباَد اهللاِّ ا:قال اهللا تعايلالرزق املعلوم:)٢ ْملُْخَلِصَني * ُأْوَلئَِك َهلُ

).٢(ّمْعُلوٌم 
) الرزق احلسن : ٣

ُزَقنُّهُم : قال اهللا تعايل َواّلِذيَن َهاَجُروْا ِيف َسبِيِل اهللاِّ ُثّم ُقتُِلَوْا َأْو َماُتوْا َلَريْ
َو َخْريُ الّراِزِقنيَ  .)٣(اهللاُّ ِرْزقًا َحَسنًا َوإِّن اهللاَّ َهلُ

س: هل هناك تشابه بین رزق الدنیا، والرزق فی الجنۀ ؟ 
هناك تشابه يف االسم فقط.. أما الطعم والرائحة واحلجم ، فهو 

ْم  :خمتلف كام، قال اهللا  اِت َأّن َهلُ َوَبّرشِ اّلِذين آَمنُوْا َوَعِمُلوْا الّصاِحلَ
تَِها األْهنَاُر ُكّلَام  ِري ِمن َحتْ ـََذا َجنّاٍت َجتْ ُرِزُقوْا ِمْنَها ِمن َثَمَرٍة ّرْزقًا َقاُلوْا َه

ْم فِيَهآ َأْزَواٌج ّمَطّهَرٌة َوُهْم فِيَها  اّلِذي ُرِزْقنَا ِمن َقْبُل َوُأُتوْا بِِه ُمَتَشاِهبًا َوَهلُ

)٤–١ .
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.)٤(َخالُِدونَ 
ورزق الدنيا ينتهي بموت اإلنسان، أما رزق اجلنة فال ينتهي، كام قال اهللا

 : ًْم ِرْزُقُهْم فِيَها ُبْكَرًة َوَعِشّيا ).٥(الّ َيْسَمُعوَن فِيَها َلْغوًا إِالّ َسَالمًا َوَهلُ
.)٦(َوِرْزُق َرّبَك َخْريٌ َوَأْبَقىَ : وقال تعايل
.)٧(إِّن َهـََذا َلِرْزُقنَا َما َلُه ِمن ّنَفادٍ : وقال تعايل

؟ یحرِم علی نفسه رزق اهللا هل یجوز ألحد أن 
ُقْل َمْن َحّرَم : لقوله تعايلجيوز ألحد أن ُحيَِرَم رزق اهللا ال : 
َياِة َن الّرْزِق ُقْل ِهي لِّلِذيَن اهللاِّ اّلتَِي َأْخَرَج لِِعَباِدِه َواْلّطّيَباِت مِ ِزينَةَ  آَمنُوْا ِيف اْحلَ

.)٨(لَِقْوٍم َيْعَلُمون ِة َكَذلَِك ُنَفّصُل االََياِت مَ الّدْنَيا َخالَِصًة َيْوَم اْلِقَيا
َقْد َخِرسَ اّلِذيَن َقَتُلَوْا َأْوالََدُهْم َسَفهًا بَِغْريِ ِعْلٍم َوَحّرُموْا َما : وقال تعايل

آًء َعَىل اهللاِّ َقْد َضّلوْا َوَما َكاُنوْا ُمْهَتِدينَ  .)٩(َرَزَقُهُم اهللاُّ اْفِرتَ
ُقْل َأَرَأْيُتْم ّمآ َأنَزَل اهللاُّ َلُكْم ّمن ّرْزٍق َفَجَعْلُتْم ّمنُْه َحَرامًا َوَحَالالً : قال تعايلو

)٣١–٢ .
)٤١، ٤٠–٣ .
)٥٨–١ .
)٢٥–٤ .
)٦٢–٥ .
)١٣١–٦ .
)٥٤–٧ .
)٣٢–٨ .
)١٤٠–٩ .
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ونَ  )١(ُقْل َءآهللاُّ َأِذَن َلُكْم َأْم َعَىل اهللاِّ َتْفَرتُ
؟ ما حکم من ترك األکل من رزق اهللا 


 : َوُكُلوْا ِممّا َرَزَقُكُم اهللاُّ َحَالالً َطّيبًا َواّتُقوْا اهللاَّ اّلِذَي َأنُتم بِِه
)٣(ُكُلوْا ِمن َطّيَباِت َما َرَزْقنَاُكمْ : ، ) ٢(ُمْؤِمنُوَن 

 : َفاْمُشوْا ِيف َمنَاكِبَِها َوُكُلوْا ِمن ّرْزِقِه َوإَِلْيِه
) .٤(النُّشور

فی الدنیا للمؤمنین فقط ؟ هل رزق اهللا 
فقد ، فاهللا 

 »:َنِت َلْو َكا
َبَة َماءٍ  ْنَيا َتْعِدُل ِعنَْد اهللاِ َجنَاَح َبُعوَضٍة َما َسَقى َكافًِرا ِمنَْها َرشْ . " »الدُّ

)٥ (

)٥٩–١ .
)٨٨–٢ .
)٥٧١٧٢–٣ .
)١٥–٤ .
)٥):٤/٥٦٠

٢٣٢٠٧/٣٢٥٣/٣٥٣
٢/١١٦١/٣٢١٥/٣١٩
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فاهللا 

َوإِِذ اْبَتَىلَ  :عندما ) (
إِْبَراِهيَم َرّبُه بَِكلَِامٍت َفَأَمتُّهّن َقاَل إِّين َجاِعُلَك لِلنّاِس إَِمامًا َقاَل َوِمن ُذّرّيتِي َقاَل 

.)١(الَ َينَاُل َعْهِدي الّظاملَِِني 




 : َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم
ْوِم اْجَعْل َهـََذا َبَلدًا آِمنًا َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الّثَمَراِت َمْن آَمَن ِمنُْهْم بِاهللاِّ َواْليَ َرّب 

.)٢(االَِخِر َقاَل َوَمن َكَفَر َفُأَمّتُعُه َقلِيًال ُثّم َأْضَطّرُه إَِىلَ َعَذاِب النّاِر َوبِْئَس املَِْصريُ 


)٣.(

٢/١٣٧٦٤١١٠
٤/٣٤١٦/١٥٧

١١٧/٣٢٥١/٦٣ ،.(
–٣/١٤٣١

)١٢٤–١   .
)١٢٦–٢   .
)٢٠–٣   .
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أسبـاب الربكـة
 اإليامن باهللاقال اهللا تعاىل :: َقْوا َلَفَتْحنَا َوَلْو َأنَّ َأْهَل الُقَرى آَمنُوا َواتَّ

َامِء َواألَْرضِ  َن السَّ ).١(َعَلْيِهم َبَرَكاٍت مِّ
 :قال تعاىل: ُْْم َأَقاُموا التَّو َراَة َواِإلنِجيَل َوَما َوَلْو َأهنَّ

ِت َأْرُجلِِهم  ِْم ألََكُلوا ِمن َفْوِقِهْم َوِمن َحتْ هبِّ ن رَّ ٠) ٢(ُأنِزَل إَِلْيِهم مِّ
 قال تعاىل َوَأن لَِّو اْسَتَقاُموا َعَىل

اًء َغَدقاً  ).٣(الطَِّريَقِة ألَْسَقْينَاُهم مَّ
 :
) (النَّبِيِّ ِعنَْد ُكنَّا: َقاَل َعنْهُ اهللاََُّرِيضَ َأيُّوَب َأِيب َفَعنْ :-١

َب  َل ِمنْهُ َبَرَكةً َأْعَظمَ َكانَ َطَعاًماَأرَ َفَلمْ َطَعاٌم،َفُقرِّ ِيف َبَرَكةً َأَقلَّ َوَال َأَكْلنَا،َماَأوَّ
ِحنيَ َعَلْيهِ اهللاَِّاْسمَ َذَكْرَناإِنَّا": َقاَل َهَذا؟َكْيَف ! اهللاَِّوَل َرُس َيا: ُقْلنَاآِخِرِه،
ْ َأَكَل َمنْ َقَعَد ُثمَّ َأَكْلنَا، ْيَطانُ َمَعهُ َفَأَكَل اهللاََُّيَسمِّ َوَمل " . "الشَّ

)٤(.
ِه،َعنْ يِه،َأبِ َعنْ َحْرٍب،ْبنِ َوْحِيشِّ َوَعنْ  ) (اهللاََِّرُسولِ َأْصَحاَب َأنَّ َجدِّ

ا! اهللاََِّرُسوَل َيا: َقاُلوا ُكمْ ": َقاَل . َنْشَبعُ َوَال َنْأُكُل إِنَّ ُقونَ َفَلَعلَّ : َقاُلوا"؟َتْفَرتِ

)٩٦–١.
)٦٦–٢.
)١٦–٣.
)٢/١٢١٦–٤.
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" . فِيهِ مْ َلكُ ُيَباَركْ اهللاَِّاْسمَ َواْذُكُرواَطَعاِمُكْم،َعَىل َفاْجَتِمُعوا": َقاَل . َنَعمْ 
)١.(

َيا ":)(َقاَل َقاَل ِيل َرُسوُل اهللاَِّ َأَنِس ْبِن َمالٍِك َعْن ف-٢
ْم َيُكْن  "َبَرَكًة َعَلْيَك َوَعَىل َأْهِل َبْيتَِك ُبنَيَّ إَِذا َدَخْلَت َعَىل َأْهلَِك َفَسلِّ

٢(
َيُقوُل َأِيب َسِمْعُت َقاَل ُعَمرَ ْبنِ اهللاََِّعْبدِ ْبنَ َساِملَ عن-٣

طَّاِب ْبنَ ُعَمرَ َسِمْعُت  ُقواَوَال َمجِيًعاُكُلوا":)(اهللاََِّرُسوُل َقاَل َيُقوُل اْخلَ َتَفرَّ
َكةَ َفإِنَّ  َامَعةِ َمعَ اْلَربَ .)٣" اْجلَ

ِه،َعنْ َأبِيِه،َعنْ َحْرٍب،ْبنِ َوْحِيشِّ َوَعنْ  اهللاَِّ َرُسولِ َأْصَحاَب َأنَّ َجدِّ
)(ا! اهللاََِّرُسوَل َيا: َقاُلوا ُكمْ ": َقاَل . عُ َنْشبَ َوَال َنْأُكُل إِنَّ ُقونَ َفَلَعلَّ "؟َتْفَرتِ

فِيهِ َلُكمْ ُيَباَركْ اهللاَِّاْسمَ َواْذُكُرواَطَعاِمُكْم،َعَىل َفاْجَتِمُعوا": َقاَل . َنَعمْ : َقاُلوا
 .") .٤(.

٤-
َكةُ ":)(اهللاََِّرُسوُل َقاَل عنهام،اهللاريضعباسابنعن َتنِْزُل الَربَ

"َوَسطِهِ ِمنْ َتأُكُلواَوالَ َحاَفَتْيِه،ِمنْ َفُكُلواالطَعاِم؛َوَسطَ 

)١ (.
)٢––
)٢/١٢٢٨––٣.
)٤––

-٣١٨ .
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١(.
إَِذا"َقاَل:)(النَّبِيِّ َعنْ َعبَّاسٍ اْبنِ َعنْ 

ْحَفةِ َأْعَىل ِمنْ َيْأُكْل َفَال َطَعاًماُكمْ َأَحُد َأَكَل  َفإِنَّ َأْسَفلَِهاِمنْ لَِيْأُكْل َوَلكِنْ الصَّ
َكةَ  .)٢("َأْعَالَهاِمنْ َتنِْزُل اْلَربَ

َأنَّ : َعنْهُ اهللاََُّرِيضَ َجابِرٍ فَعنْ -٥
ْفَحِة،َصابِعِ اْألَ بَِلْعِق َأَمرَ ) (النَّبِيَّ  ُكمْ ": َوَقاَل َوالصَّ هِ ِيف : َتْدُرونَ َال إِنَّ َأيَّ

َكةُ  .)٣(.اْلَربَ

إِنَّ ": َيُقوُل ) (النَّبِيَّ َسِمْعُت : َقاَل -َعنْهُ اهللاََُّرِيضَ -َجابِرٍ َوَعنْ 
ْيَطانَ  ءٍ ُكلِّ ِعنَْد َأَحَدُكمْ َحيُْرضُ الشَّ هُ َحتَّى"َشْأنِهِ نْ مِ َيشْ َطَعاِمِه،ِعنَْد َحيُْرضَ

ْقَمةُ َأَحِدُكمُ ِمنْ َسَقَطْت َفإَِذا اَكانَ َماَفْلُيِمطْ اللُّ َوَال َيْأُكْلَهاُثمَّ َأًذى،ِمنْ ِهبَ
ْيَطاِن،َيَدُعَها هُ َأَصابَِعُه،َفْلَيْلَعْق َفَرغَ َفإَِذالِلشَّ َيُكونُ َطَعاِمهِ َأيِّ ِيف : َيْدِريَال َفإِنَّ
َكةُ  ).٤(.؟اْلَربَ

َأَكَل إَِذا": اَل ) قَ (النَّبِيَّ َأنَّ : َعنُْهَام )اهللاََُّرِيضَ (َعبَّاسٍ اْبنِ َوَعنِ 
.)٥(.َعَلْيهِ ُمتََّفٌق . "ُيْلِعَقَهاَأوْ َيْلَعَقَهاَحتَّىَيَدهُ َيْمَسْح َفَال َأَحُدُكمْ 

النَّبِيِّ َعنِ َأيُّوَب،َأِيب َعنْ يَكِرَب،َمْعدِ ْبنِ اْملِْقَدامِ فَعنْ :-٦

)١–
٣١٨

.)٣٧٧٢فيما»  »  )٢(
)٣٢٠--٣
)٤١٦٧) ٤( .
)٣٢٠--)٥ .
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) ( فِيهِ َلُكمْ ُيَباَركْ َطَعاَمُكمْ كِيُلوا":  َقاَل")١(

َرِيضَ -َبْكرٍ َأِيب بِنِْت َأْسَامءَ َفَعنْ تغطية-٧
َا: َعنُْهَام اهللاَُّ َفْوَرةُ َتْذَهَب َحتَّى،َفُغطِّيَ بِهِ َأَمَرْت بَِثِريدٍ َأَتْيُت إَِذاَكاَنْت َأهنَّ

َكةِ َأْعَظمُ ُهوَ : َيُقوُل )(اهللاََِّرُسوَل َسِمْعُت إِينِّ : َوَتُقوُل ُدَخانِِه، َرَواهُ . لِْلَربَ
اِرِميُّ  .) ٢(.الدَّ

اهللاََِّرُسوُل َقاَل : َقاَل )َعنُْهَام اهللاََُّرِيضَ َعبَّاٍس(اْبنِ َعنِ -٨
)( :" ُْري عُ اْخلَ ْفَرةِ ِمنَ فِيهِ ُيْؤَكُل الَِّذياْلَبْيِت إَِىل َأْرسَ . "اْلَبِعريِ َسنَامِ إَِىل الشَّ

.)٣(.َماَجهْ اْبنُ َرَواهُ 


فيه )٤(: في: 

، وىف الدنيا، وتشمل بركة عبادته هلم يفذريته: أن الرجل حيفظ يفدليل عىل
اآلخرة بشفاعته فيهم، ورفع درجاهتم إىل درجته يف اجلنة لتقر عينه هبم كام 

قال اهللا تعاىل

)٥(.

... »  »  حنبل)،٢٢٢٣) ١(
١٠٣٢٦للبيهقي(، )٢٢٨٨٩

)٣٧٦٥(.
)٢/١٢٢٣–٢.
)٢/١٢٢٨––٣.
)٨٢–٤.
)٢١–٥.
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ابن عباس رىض اهللا عنهام : حفظا بصالح أبيهام ومل يذكر هلام عنو
.)١(" صالحا

َأنَّ َعَىل َيُدلُّ ) : ( :
دٍ ْبنِ َجْعَفرِ فَعنْ اْألَْبنَاِء،بَِأْحَوالِ اَيةَ اْلِعنَ ُيِفيُد اْآلَباءِ َصَالَح  َبْنيَ َكانَ ُحمَمَّ

الِِح اْألَِب َوَبْنيَ اْلُغَالَمْنيِ  .) ٢(.آَباءٍ َسْبَعةُ الصَّ
َق َأنْ )(اهللاََِّرُسوُل َأَمَرَنا: َقاَل -َعنْهُ اهللاََُّرِيضَ -ُعَمرَ َوَعنْ  ،َنَتَصدَّ

: َقاَل . َيْوًماَسَبْقُتهُ إِنْ َبْكرٍ َأَباَأْسبُِق اْلَيْومَ : َفُقْلُت ،َماًال ِعنِْديَذلَِك َوَواَفَق 
: َفُقْلُت ) ؟ِألَْهلَِك َأْبَقْيَت َما: ( )(اهللاََِّرُسوُل َفَقاَل . َماِيل بِنِْصِف َفِجْئُت 

). ؟ِألَْهلَِك َأْبَقْيَت َما؟َبْكرٍ َأَباَيا: َفَقاَل .ِعنَْدهُ َمابُِكلِّ َبْكرٍ َأُبوَوَأَتى. ِمْثَلهُ 
مُ َأْبَقْيُت : َفَقاَل  ءٍ إَِىل َأْسبُِقهُ َال : ُقْلُت . َوَرُسوَلهُ اهللاَََّهلُ . َأَبًداَيشْ

،) .٣. (
.ة من أجلكوكان سعيد بن املسيب، يقول لولده: إين ألطيل الصال

َثنَا:وىف األثر الذى رواه اإلمام أمحد اِق،َعْبُد َحدَّ زَّ َثنَاالرَّ ارٌ َحدَّ : َقاَل َبكَّ
بَّ إِنَّ ": َيُقوُل َوْهًباَسِمْعُت  لَِبنِيَيُقوُل َماَبْعضِ ِيف َقاَل َوَتَعاَىل َتَباَركَ الرَّ
ائِيَل  َكتِيَوَلْيَس َباَرْكُت،َرِضيُت َوإَِذاَرِضيُت،ُأطِْعُت إَِذاإِينِّ : إِْرسَ ،ِهنَاَيةٌ لَِربَ

)٢/٤٣٢-١.
» » مفاتيح)٢(

.في
)٣/١٦٩٩–٣.
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ابِعَ َتْبُلغُ َوَلْعنَتِي،َلَعنُْت َغِضْبُت َوإَِذا،َغِضْبُت ُعِصيُت إَِذاَوإِينِّ  اْلَوَلدِ ِمنَ السَّ
")١(.

عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود باع داًرا بثامنني ألف درهم وحيكى أن
فقيل له: اختذ لولدك من هذا املال ذخًرا. فقال: أنا أجعل هذا املال ذخًرا يل عند اهللا 

).٢(.عز وجل، وأجعل اهللا ذخًرا لولدي، وتصدق هبا
ْمحَنِ َعْبدِ ْبنُ يْعُقوُب وعن اهللاََِّعْبدِ ْبنَ َعْونَ َسِمْعُت : َأبِيهِ َعنْ ، اْلَقاِريُّ الرَّ

َأْمَالكٌ َلهُ َكانَ : َوِقيَل . اْلُقَرظِيِّ ِمنَ اْلُقْرآنِ بَِتْأِويلِ َأْعَلمَ َحًداأَ َرَأْيُت َما: َيُقوُل 
َل ، بِاملَِْدينَةِ  ةً َماًال َوَحصَّ َخرْ : َلهُ َفِقيَل ، َمرَّ ِخُرهُ َوَلكِنْ ، َال : َقاَل ، لَِوَلِدكَ ادَّ لِنَْفِيس َأدَّ

ِخرُ ، َريبِّ ِعنَْد  .) ٣(لَِوَلِديَريبِّ َوَأدَّ
َفَقاَل ؟َأُبوكَ بِهِ َتَكلَّمَ َماآَخرُ َما: ُعَمرَ ْبنِ اْلَعِزيزِ لَِعْبدِ ُقْلُت : 

َفِجْئنَا،ُأَغْيلَِمةً َوُكنَّا،َوإِْبَراِهيمُ َوَعاِصمٌ ،اهللاََِّوَعْبُد َأَنااْلَوَلدِ ِمنَ َلهُ َكانَ : 
ِعنيَ هِ َعَليْ َكاملَُْسلِِّمنيَ  مْ َلْيَس َوَلَدكَ َتَرْكَت : َلهُ َفِقيَل َلُه،َواملَُْودِّ َ ،َماٌل َهلُ إَِىل ُتْئِوِهمْ َوِمل

مْ َلْيَس َماِألُْعطَِيُهمْ ُكنُْت َما: َفَقاَل ،َأَحدٍ  مْ ُهوَ َحقاِمنُْهمْ ِآلُخَذ ُكنُْت َوَما،َهلُ ،َهلُ
نيَ َيَتَوىلَّ الَِّذيفِيِهمُ اهللاَُّ َولِيِّيَ َوإِنَّ  اِحلِ َام ،الصَّ . َفاِسٍق َأوْ َصالٍِح : َرُجَلْنيِ َأَحُد ُهمْ إِنَّ

َمهُ الَِّذيإِنَّ : َوِقيَل  مْ فِيِهمْ َكلَّ .)٤(.َمْسَلَمةُ َخاُهلُ
فاهللا السميع البصري، احلكم العدل، ما ضيعهم بل وسع عليهم.. فقد 

ليفة املنصور يوم بيعته باخلالفة، فقال دخل مقاتل بن سليامن، عىل اخل

.»  حنبل)١(
)٢(.
)٣/٣٢٣–٣.
)٣/٣٠٢–٤.
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املنصور: عظني يا مقاتل، قال: أعظك بام رأيت أم بام سمعت ؟ قال: بام 
رأيت: قال: يا أمري املؤمنني ! مات أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز ، وقد 
خلف أحد عرش ولدًا ، وترك ثامنية عرش دينارًا ،  كفن منها بخمسة، واشرتى 

بع ، ووزع الباقي عىل ولده ، ومات هشام بن عبد امللك ، فكان له قرب بأر
نصيب إحدى زوجاته األربع من النقد دون الضياع والقصور،  ثامنني ألفًا .

واهللا يا أمري املؤمنني ! لقد رأيت يف يوم واحد ، ولدًا من ولد عمر بن عبد 
د هشام بن عبد العزيز حيمل مائة فرس يف سبيل اهللا، ورأيت ولدًا من أوال

امللك يتكفف الناس عند املسجد .
ْن ُسَهْيِل ْبِن َأِيب َصالٍِح ، عَ هللاَِّ ْبِن ُعَمَر اْلُعَمِريِّ َعْن َعْبِد ا ،

ِميِد ْبِن َعْبِد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيزِ : َكَتَب ُعَمرُ َرُجٍل ِمَن األَْنَصاِر َقاَل َعنْ  ، إَِىل َعْبِد اْحلَ
ْمحَنِ ال ، َفَكَتَب إَِلْيِه َعْبُد "ْج لِلنَّاِس ُأْعطَِياِهتِْم َأْن َأْخرِ ": ، َوُهَو بِاْلِعَراِق رَّ

ِميِد : إِينِّ َقْد َأْخَرْجُت لِلنَّاِس ُأْعطَِياِهتِْم ، َوَقْد َبِقَي ِيف َبيْ  ِت اْملَاِل َماٌل، َفَكَتَب اْحلَ
اَن ِيف غَ ": إَِلْيهِ  ٍف َفاْقِض َعنُْه ْريِ َسَفهٍ َأِن اْنُظْر ُكلَّ َمِن ادَّ ، َفَكَتَب "، َوال َرسَ
َأِن ": ِمَني َماٌل، َفَكَتَب إَِلْيهِ ، إِينِّ َقْد َقَضْيُت َعنُْهْم ، َوَبِقَي ِيف َبْيِت َماِل اْملُْسلِ إَِلْيهِ 

َجُه ُكلَّ بِْكٍر َلْيَس َلُه َماٌل اْنُظرْ  ْجُه َوَأْصِدْق ، َفَشاَء َأْن ُتَزوِّ ، َفَكتََب "َعنُْه َفَزوِّ
ْجُت ُكلَّ َمْن َوَجْدُت ، َوَقْد َبِقَي ِيف بَ  ، ْيِت َماِل اْملُْسلِِمَني َماٌل إَِلْيِه : إِينِّ َقْد َزوَّ

ِجْزَيٌة َفَضُعَف َعْن َأِن اْنُظْر َمْن َكاَنْت َعَلْيِه ": إَِلْيِه َبْعَد َخمَْرِج َهَذاَفَكَتَب 
ُهُم لَِعاٍم َوال لَِعاَمْنيِ ، َفإِنَّا ال ُنِريُد َوى بِِه َعَىل َعَمِل َأْرِضهِ َيقْ ، َفَأْسلِْفُه َما َأْرِضهِ 



١٢٩ y رب العاملنياهللاعىلاليقني والتوكلW

.)١(، َأْو َنْحَوُه .، َقاَل: َقاَل اْلُعَمِريُّ َهَذا"
ويروى أنه كان يأمر باحلبوب الفائضة فُتلقى يف اجلبال والطرق للطيور 

هده ، حتى اصطلح الذئب عىل فعم العدل الذى كان سببًا للربكة والنامء يف ع
الغنم يرعى معها ومل يؤذها فيوم أن مات فعدا الذئب عىل الغنم، فقالت 
الرعاة: أن عمر قد مات قبل أن يصلهم الربيد، فلام أن وصلهم الربيد بموته 

علموا صدق الرعاة.
ُد ِيف ُمْسنَِدِه ِيف ِضْمِن َحِديٍث َقا َماُم َأْمحَ َل: ُوِجَدْت ِيف َخَزائَِن َوَقْد َذَكَر اْإلِ

ٍة َمْكُتوٌب َعَلْيَها:  بَُّة بَِقْدِر َنَواِة التَّْمَرِة، َوِهَي ِيف ُرصَّ َبْعِض َبنِي ُأَميََّة، ِحنَْطٌة، اْحلَ
َكاَن َهَذا َينُْبُت ِيف َزَمٍن ِمَن اْلَعْدِل، َوَكثٌِري ِمْن َهِذِه اْآلَفاِت َأْحَدَثَها اهللاَُّ ُسْبَحاَنُه 

ُنوِب.وَ  َتَعاَىل بَِام َأْحَدَث اْلِعَباُد ِمَن الذُّ
َّا ِهَي  ُْم َكاُنوا َيْعَهُدوَن الثَِّامَر َأْكَربَ ِمم ْحَراِء َأهنَّ اَعٌة ِمْن ُشُيوِخ الصَّ ِين َمجَ َوَأْخَربَ

َام َحَدَثْت ِمْن اْآلَن، َوَكثٌِري ِمْن َهِذِه اْآلَفاِت الَّتِي ُتِصيُبَها َملْ َيُكوُنوا َيْعِرُفوَهنَ  ا، َوإِنَّ
. )٢(ُقْرٍب.

َحكِيَم ْبَن عْن ف
يَ ":َقاَل ) (َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْه َعْن النَّبِيِّ ِحَزاٍم  َقا َفإِْن اْلَبيَِّعاِن بِاْخلِ ْ َيَتَفرَّ اِر َما َمل

َقْت َبَرَكُة َبْيِعِهَام  َام ِيف َبْيِعِهَام َوإِْن َكَذَبا َوَكَتَام ُحمِ " متفق َصَدَقا َوَبيَّنَا ُبوِرَك َهلُ

،٢٦٥في٥٣٤) ١(
 .٣١٤،

. .به،٤٥/٢١٣
)٢
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.)١(عليه 

 :
، قال وة إيل اهللا فاهللا سبحانه وتعايل بارك يف أنبيائه ورسله وأتباعهم بالدع

)اهللا عن عييس (عليه السالم
)٢(.
ِقيَل َينُوُح اْهبِْط بَِسَالٍم ّمنّا َوَبرَكاٍت َعَلْيَك وقال لنوح (عليه السالم) 

 ّ .) ٣(ن ّمَعَك َوُأَمٌم َسنَُمّتُعُهْم ُثّم َيَمّسُهْم ّمنّا َعَذاٌب َألِيم َوَعَىلَ ُأَمٍم ّمم
َوُقل ّرّب ودعا نوح عليه السالم ربه أن ينزله منزال مباركا فقال تعايل : 

.) ٤(َأنِزْلنِي ُمنَزالً ّمَباَركًا َوَأنَت َخْريُ اْملُنِزلَِني 
َني * براهيم وألقي اهللا الربكة عيل إ َناُه بِإِْسَحاَق َنبِّيًا ّمَن الّصاِحلِ َوَبّرشْ

.) ٥(َوَباَرْكنَا َعَلْيِه َوَعَىلَ إِْسَحاَق َوِمن ُذّرّيتِِهَام ُحمِْسٌن َوَظاِملٌ ّلنَْفِسِه ُمبٌِني 
 ُة اهللاِّ َقاُلَوْا َأَتْعَجبَِني ِمْن َأْمِر اهللاِّ َرْمحَ
يٌد  .)٦(َوَبَرَكاُتُه َعَلْيُكْم َأْهَل اْلَبْيِت إِّنُه َمحِيٌد ّجمِ

 : ( هذا البيت املبارك اُملطهر، أرشف بيوت
العامل عيل اإلطالق، فلم يأت بعد إبراهيم نبي إال من أهل بيته، وكل من 

)٢/٨٥٣––١.
)٣١–٢ .
)٤٨–٣ .
)٢٩–٤ .
)١١٣، ١١٢–٥  .
)٧٣–٦ .
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.)١(دخل من طريقهم وبدعوهتم.دخل اجلنة من أولياء اهللا بعدهم فإنام 
 الربكة تنزل بعد صالة الفجر.. ألنه

دعا ألمته: وقت الغنيمة، ونزول األرزاق، وحلول الربكات، ألن النبي 
تِي ِيف ُبُكوِرَها "أنه قال:)(فعن َصْخٍر اْلَغاِمِديِّ َعْن النَّبِيِّ  ُهمَّ َباِرْك ألُمَّ اللَّ

ِل النََّهاِر َوَكاَن َصْخٌر َرُجًال وَ " ًة َأْو َجْيًشا َبَعَثُهْم ِمْن َأوَّ يَّ َكاَن إَِذا َبَعَث َرسِ
ِل النََّهاِر َفَأْثَرى َوَكُثَر َماُلهُ  اَرَتُه ِمْن َأوَّ رواه أبوداود .َتاِجًرا َوَكاَن َيْبَعُث ِجتَ

.والرتمذي وأمحد يف املسند

)١ ( .
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لربكةومن أسباب حمـق ا
)المعاصی بأنواعها ( 

١(.
٢( :

)١(.




)٢(.


)٣. (
 ، :)( " :

 ، ،
")٤(.

زق، فرتك التقوى جملبة للفقر، فام استجلب وكام أن تقوى اهللا جملبة للر

)٢٧٦-١ .
)٣٩-٢ .
)٤١-٣ .
»  »  حنبل)٤٠٢٠) ٤(

٢١٨٢٥١٤٢٥
»  للبيهقي٣/٤٧٦) ٦٠٣٢،(١/٤٩٣)١٧٤٧(

).٨٧٩(»  »  )، صحيح٩٥٥٩(...
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:رزق بمثل ترك املعايص، ويف هذا يقول ربنا جل ذكره

)١(.
: وقد رضب اهللا األمثال لذلك يف القرآن؛ قال تعاىل

)٢(.
:وقال سبحانه

)٣(.
.انظر باب شؤم املعصية من هذا الكتاب)٣
٤(، :

)(، " : "
.عليه

 :)(،: "
 ."٤(.

: )(فعن)٥

. ٩٦-سورة) ١(
)١١٢-٢ .
)٢٠: ١٧–٣ .
)٥٨٦–٤ .
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 :
 : .)١(

٦( . ..
٧()(:: )..

....( .

)١/٥٨٣––١
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الربكـة يف حيـاة السابقيـن

ْصَعٍة فِيَها إِْذ ُأِيتَ بِقَ )(َعْن َسُمَرَة ْبِن ُجنُْدٍب، َقاَل: َبْينَا َنْحُن ِعنَْد النَّبِيِّ )١
َثِريٌد، َقاَل: َفَأَكَل َوَأَكَل اْلَقْوُم ، َفَلْم َيَزْل القوم َيَتَداَوُلوَهنَا إَِىل َقِريٍب ِمَن الظُّْهِر، 
َيْأُكُل ُكلُّ َقْوٍم ُثمَّ َيُقوُموَن، َوَجيِيُء َقْوٌم َفَيَتَعاَقُبونُه، َقاَل: َفَقاَل َلُه َرُجٌل: َهْل 

ا ِمَن اْألَْرِض َفَال، إِالَّ َأْن َتُكوَن َكاَنْت ُمتَدُّ ِمَن َكاَنْت ُمتَدُّ بِطَ  َعاٍم ؟ َقاَل: َأمَّ
َامِء  .) ١(السَّ

ٌة "ويف رواية الرتمذي:)٢ ْيِل َيُقوُم َعَرشَ َنَتَداَوُل ِيف َقْصَعٍة ِمْن َغْدَوٍة َحتَّى اللَّ
ٌة ، ُقْلنَا : َفَام َكاَنْت ُمتَدُّ ، قَ  ٍء َتْعَجُب َما َكاَنْت ُمتَدُّ ، َوَيْقُعُد َعَرشَ اَل: ِمْن َأيِّ َيشْ

َامِء  .)٢("إِالَّ ِمْن َهاُهنَا َوَأَشاَر بَِيِدِه إَِىل السَّ
ِة َفَدَعاِين َرُسوُل اهللاَِّ  :َوَعْن َواثَِلَة ْبِن اْألَْسَقِع َقاَل )٣ فَّ ) (ُكنُْت ِيف َأْهِل الصُّ

ُه ِيف ال)٣(َيْوًما بُِقْرصٍ  ِة ، َوَصنََع فِيَها َماًء ُسْخنًا َفَكَرسَ فَّ ، ُثمَّ َصنََع فِيَها )٤(صُّ
ْئتِنِي اْذَهْب فَ ": َقاَل )  ُثمَّ َصنََعَها ُثمَّ ٦)، ُثمَّ َلبََّقَها(٥َوَدًكا ُثمَّ َسْفَسَفَها (

)١( « «
)١٩٧٤٢(.

.)٣٥٨٧» » جامع)٢(
)٣
)٤
)٥
)٦
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ُهْم  ٍة َأْنَت َعاِرشُ َال َها وَ ُكُلوا َوُكُلوا ِمْن َأْسَفلِ ": . َفِجْئُت ِهبِْم َفَقاَل "بَِعَرشَ
.. َفَأَكُلوا ِمنَْها َحتَّى َشبُِعوا"َكَة َتنِْزُل ِيف َأْعَالَها َفإِنَّ اْلَربَ ؛َتْأُكُلوا ِمْن َأْعَالَها

ُد َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقونَ َطَرٌف ِمْن آِخِرِه . َرَواهُ اْبِن َماَجْه : ِعنَْد ُقْلُت  ) .١(.َأْمحَ
، َيُقوُل : َواثَِلَة ْبَن األَْسَقِع ، َقاَل: َسِمْعُت ُسَلْيَامُن ْبُن َحيَّاَن اْلَعَدِويُّ وعن )٤

وَع ، َفَقاُلوا: َيا َواثَِلُة، اْذَهْب إَِىل  ِة َفشَكا َأْصَحاِيب اْجلُ فَّ ُكنُْت ِمْن َأْصَحاِب الصُّ
، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل )(َفاْسَتْطِعْم َلنَا، َفَأَتْيُت إَِىل َرُسوِل اهللاَِّ)(َرُسوِل اهللاَِّ 

وَع، َفَقاَل َرُسوُل اهللاَِّ  : َيا َعائَِشُة َهْل ِعنَْدِك )(اهللاَِّ، إِنَّ َأْصَحاِيب َيْشُكوَن اْجلُ
ٍء ؟ َقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللاَِّ، َما ِعنِْدي إِال ُفَتاُة ُخْبٍز، َقاَل: َهاتِيِه، َفَجاَءْت  ِمْن َيشْ

ْحَفِة، ُثمَّ َجَعَل )(َرُسوُل اهللاَِّ بِِجَراٍب َفَدَعا ْبَز ِيف الصَّ بَِصْحَفٍة، َفَأْفَرَغ اْخلُ
ْحَفُة ، َفَقاَل: )٢(ُيْصلُِح الثَِّريَد بَِيَدْيِه ، َوُهَو َيْرُبو َيا َواثَِلُة ، "َحتَّى اْمَتَألِت الصَّ

هُ  ٍة ِمْن َأْصَحابَِك، َوَأْنَت َعاِرشُ ٍة اْذَهْب َفِجْئ بَِعَرشَ ْم، َفَذَهْبُت َفِجْئُت بَِعَرشَ
ُهْم، َفَقاَل: اْجلُِسوا ُخُذوا بِْسِم اهللاَِّ ُخُذوا ِمْن َحَواَلْيَها ،  ِمْن َأْصَحاِيب َوَأَنا َعاِرشُ
َكَة َتنَْحِدُر ِمْن َأْعالَها ، َفَأَكُلوا َحتَّى َشبُِعوا ،  َوال َتْأُخُذوا ِمْن َأْعالَها، َفإِنَّ اْلَربَ

ْحَفِة ِمْثُل َما َكاَن فِيَها، ُثمَّ َجَعَل ُيْصلُِحَها بَِيِدِه ، َوِهَي َتْرُبو ُثمَّ قَ  اُموا َوِيف الصَّ
ٍة ِمْن َأْصَحابَِك ، َفِجئُْت  َحتَّى اْمَتَألْت، َفَقاَل: َيا َواثَِلُة ، اْذَهْب َفِجْئ بَِعَرشَ

ٍة ، َفَقاَل: اْجلُِسوا، َفَجَلُسوا َفَأَكُلوا َح  تَّى َشبُِعوا ، ُثمَّ َقاُموا ، َفَقاَل: بَِعَرشَ
ٍة َفَفَعُلوا ِمْثَل َذلَِك،  ٍة ِمْن َأْصَحابَِك، َفَذَهْبُت َفِجْئُت بَِعَرشَ اْذَهْب َفِجْئ بَِعَرشَ

عليهصلى»  »  مجمع)١(
.)١٤١١٦(فيهفي

)٢
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ةٌ َفَقاَل: َهْل َبِقَي َأَح  ، َقاَل: اْذَهْب َفِجْئ ِهبِْم، َفَذَهْبُت ٌد ؟ ُقْلُت: َنَعْم، َعْرشَ
، ُثمَّ َقاُموا َوَبِقَي ِيف ُسوا َفَأَكُلوا َحتَّى َشبُِعوا، َفَجلَ َفَقاَل: اْجلُِسواْئُت ِهبِْم، َفجِ 

ْحَفِة ِمْثُل َما كَ  َذا إَِىل َعائَِشةَ اَن، ُثمَّ َقاَل: َيا َواثَِلةُ الصَّ .)١("، اْذَهْب ِهبَ
د ْبن اْملُنَْكِدر َعْن َجابِر َأنَّ رَ )٥ ُسول اهللاَّ وأخرج احلافظ أبو يعىل َعْن ُحمَمَّ
)( َيْطَعم َطَعاًما َحتَّى َشقَّ َذلَِك َعَلْيِه َفَطاَف ِيف َمنَاِزل َأْزَواجه ْ اًما َمل َأَقاَم َأيَّ

ء "َفَلْم َجيِد ِعنْد َواِحَدة ِمنُْهنَّ َشْيًئا َفَأَتى َفاطَِمة َفَقاَل  َيا ُبنَيَّة َهْل ِعنْدك َيشْ
ي َفَلامَّ َخَرَج ِمْن ِعنْدَها َبَعَثْت َقاَلْت "آُكلُه َفإِينِّ َجائِع ؟  : َال َوَاهللاَّ بَِأِيب َأْنَت َوُأمِّ

ا َوَقاَلْت :  م َفَأَخَذْتُه ِمنَْها َفَوَضَعْتُه ِيف َجْفنَة َهلَ ا بَِرِغيَفْنيِ َوِقْطَعة َحلْ إَِلْيَها َجاَرة َهلَ
َذا َرُسول اهللاَّ  َوَمْن ِعنِْدي َوَكاُنوا َمجِيًعا ُحمَْتاِجَني َعَىل َنْفِيس ) (َوَاهللاَّ َألُوثَِرنَّ ِهبَ

َفَرَجَع إَِلْيَها َفَقاَلْت )(إَِىل ِشْبَعة َطَعام َفَبَعَثْت َحَسنًا َأَوُحَسْينًا إَِىل َرُسول اهللاَّ 
ٍء َفَخبَّْأته َلك َقاَل  ي َقْد َأَتى اهللاَّ بَِيشْ ي َيا ُبنَيَّة ": بَِأِيب َأْنَت َوُأمِّ َقالَْت "َهُلمِّ

ًام َفَلامَّ َنَظْرت إَِلْيَها ُهبِّت  ْفنَِة َفَكَشْفت َعنَْها َفإَِذا ِهَي َممُْلوَءة ُخْبًزا َوَحلْ َفَأَتْيته بِاْجلَ
ْمته إَِىل َرُسول اهللاَّ  َا َبَرَكة ِمْن اهللاَّ َفَحِمْدت اهللاَّ َوَصلَّْيت َعَىل َنبِّيه َوَقدَّ َوَعَرْفت َأهنَّ

)( َُهَو "؟ َقاَلْت : َيا َأَبت "ِمْن َأْيَن َلك َهَذا َيا ُبنَيَّة "آُه َمحَِد اهللاَّ َوَقاَل َفَلامَّ ر
ْمد هللاَِِّ "َفَحِمَد اهللاَّ َوَقاَل "ِمْن ِعنْد اهللاَّ إِنَّ اهللاَّ َيْرُزق َمْن َيَشاء بَِغْريِ ِحَساب  اْحلَ

َا َكاَنْت إَِذا َرَزَقَها اهللاَّ الَِّذي َجَعَلك َيا ُبنَيَّة َشبِيَهة بَِسيَِّدِة  ائِيل َفإِهنَّ نَِساء َبنِي إِْرسَ
"َشْيًئا َوُسئَِلْت َعنُْه َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعنْد اهللاَّ إِنَّ اهللاَّ َيْرُزق ِمْن َيَشاء بَِغْريِ ِحَساب 

ِيلّ َوَفاطَِمة َوَأَكَل عَ )(إَِىل َعِيلّ ُثمَّ َأَكَل َرُسول اهللاَّ )(َفَبَعَث َرُسول اهللاَّ 

)٣٦١٢٦، )١٧٦٩٩()١(.
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َوَأْهل َبْيته َحتَّى َشبُِعوا َمجِيًعا َقاَلْت : )(َوَحَسن َوُحَسْني َوَمجِيع َأْزَواج النَّبِّي 
َريان َوَجَعَل اهللاَّ  ْفنَة َكَام ِهَي َقاَلْت : َفَأْوَسْعت بَِبِقيَّتَِها َعَىل َمجِيع اْجلِ َوَبِقَيْت اْجلَ

ا َكثِ  .)١(ًريا (كذا ىف التفسري البن كثري) فِيَها َبَرَكة َوَخْريً
ْمحَِن ْبُن َأِيب َعْمَرَة اْألَْنَصاِريُّ )٦ َثنِي وأخرج اإلمام أمحد عن َعْبُد الرَّ َقاَل: َحدَّ

ِيف َغْزَوٍة َغَزاَها َفَأَصاَب النَّاَس َخمَْمَصٌة ) (ُكنَّا َمَع َرُسوِل اهللاَِّ "َأِيب َقاَل : 
ِيف َنْحِر َبْعِض ُظُهوِرِهْم ، َفَهمَّ َرُسوُل ) (ُس َرُسوَل اهللاَِّ، َفاستْأَذَن النَّا)٢(

ْم ِيف َذلَِك، َفَقاَل )(اهللاَِّ  طَّاِب: َيا َرُسوَل اهللاَِّ، إَِذا َنْحُن :َأْن َيْأَذَن َهلُ ُعَمُر ْبُن اْخلَ
َنا َغًدا َوَنْحُن ِجَياٌع ِرَج  ، َفَقاَل َرُسوُل اهللاَِّ )٣اٌل(َنَحْرَنا َظْهَرَنا ُثمَّ َلِقينَا َعُدوَّ

)( :" َقاَل: َتْدُعو النَّاَس بَِبَقاَيا َأْزَواِدِهْم ، ُثمَّ َتْدُعو َلنَا "َفَام َتَرى َيا ُعَمُر ؟
َام َكانَ  َكِة ؛ َفإِنَّ اهللاََّ َتَعاَىل ُيْشبُِعنَا بَِدْعَوتَِك إِْن َشاَء اهللاَُّ ، َقاَل: َوَكَأنَّ َعَىل فِيَها بِاْلَربَ

ِغَطاٌء َفُكِشَف، َفَدَعا بَِثْوٍب َفَأَمَر بِِه َفُبِسَط ، ُثمَّ َدَعا النَّاَس ) (َرُسوِل اهللاَِّ 
ْفنَِة ِمَن  بَِبَقاَيا َأْزَواِدِهْم َفَجاُءوا بَِام َكاَن ِعنَْدُهْم ، َفِمَن النَّاِس َمْن َجاَء بِاْجلَ

ْفنَِة، َوِمنُْهْم مَ  َفُوِضَع )(ْن َجاَء بِِمْثِل اْلَبْيَضِة، َفَأَمَر بِِه َرُسوُل اهللاَِّ الطََّعاِم َأِو اْحلَ
َم، ُثمَّ َناَدى ِيف  َم َما َشاَء َأْن َيَتَكلَّ َكِة، َوَتَكلَّ َعَىل َذلَِك الثَّْوِب، ُثمَّ َدَعا فِيِه بِاْلَربَ

ْيِش َفَجاُءوا ُثمَّ َأَمَرُهْم َفَأَكُلوا َوَطِعُموا َوَمَلُئو ا َأْوِعَيَتُهْم َوَمَزاِوَدُهْم، ُثمَّ َدَعا اْجلَ
َم بَِام َشاَء  بَِرْكَوٍة َفُوِضَعْت َبْنيَ َيَدْيِه، ُثمَّ َدَعا بَِامٍء َفَصبَُّه فِيَها، ُثمَّ َمجَّ فِيَها َوَتَكلَّ

ُه فِيَها، َفُأْقِسُم بِاهللاَِّ: َلَقْد رَ  َم، ُثمَّ َأْدَخَل ِخنَْرصَ َأْيُت َأَصابَِع َرُسوِل اهللاَُّ َأْن َيَتَكلَّ

)٦٣٧/ ٣–١.
)٢
)٣
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ْم )(اهللاَِّ  ُبوا َوَسَقْوا َوَمَلُئوا ِقَرَهبُ ُر َينَابِيَع ِمَن اْملَاِء ، ُثمَّ َأَمَر النَّاَس َفَرشِ َتَفجَّ
ْم ، ُثمَّ َضِحَك َرُسوُل اهللاَِّ  َأْشَهُد "َحتَّى َبَدْت َنَواِجُذُه، ُثمَّ َقاَل: ) (َوَأَداِوَهيُ

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َال َيْلَقى اهللاََّ َأْن َال إَِلهَ  يَك َلُه، َوَأنَّ ُحمَمَّ - إِالَّ اهللاَُّ، َوْحَدُه َال َرشِ
نََّة َعَىل َما َكاَن ِمْن َعَملٍ -َعزَّ َوَجلَّ  ورواه النسائي "ِهبَِام َأَحٌد إِالَّ َدَخَل اْجلَ

) . ١نحوه كذا يف البداية(
ْمحَ )٧ ِة َكاُنوا ُأَناًسا ُفَقَراَء، وَعْن َعْبِد الرَّ فَّ ِن ْبِن َأِيب َبْكٍر ، َأنَّ َأْصَحاَب الصُّ

َمْن َكاَن ِعنَْدُه َطَعاُم اْثنَْنيِ َفْلَيْذَهْب بَِثالٍِث، َوإِْن َأْرَبٌع "، َقاَل: )(َوَأنَّ النَّبِيَّ 
ٍة، َقاَل: )(اْنَطَلَق النَّبِيُّ َفَخاِمٌس َأْو َساِدٌس، َوَأنَّ َأَبا َبْكٍر َجاَء بَِثَالَثٍة ، فَ  بَِعَرشَ

ي ، َفَال َأْدِري ، َقاَل: َواْمَرَأِيت َوَخاِدٌم َبْينَنَا َوَبْنيَ َبْيِت َأِيب َبْكٍر،  َفُهَو َأَنا َوَأِيب َوُأمِّ
ى ِعنَْد النَّبِيِّ  َيِت اْلِعَشاُء، ) (َوإِنَّ َأَبا َبْكٍر َتَعشَّ ُثمَّ َرَجَع ُثمَّ َلبَِث َحْيُث ُصلِّ

ى النَّبِيُّ  ْيِل َما َشاَء اهللاَُّ ، َقاَلْت )(َفَلبَِث َحتَّى َتَعشَّ ، َفَجاَء َبْعَد َما َمَىض ِمَن اللَّ
ْيتِيِهْم،  َلُه اْمَرَأُتُه: َوَما َحَبَسَك َعْن َأْضَيافَِك َأْو َقاَلْت َضْيِفَك، َقاَل: َأَوَما َعشَّ

، َقْد ُعِرُضوا َفَأَبْوا، َقاَل: َفَذَهْبُت َأَنا َفاْخَتَبْأُت، َفَقاَل: َيا َقاَلْت: َأَبْوا َحتَّى َجتِيءَ 
، َوَقاَل ُكُلوا َال َهنِيًئا، َفَقاَل : َواهللاَِّ َال َأْطَعُمُه َأَبًدا َواْيُم اهللاَِّ  َع َوَسبَّ ُغنَْثُر، َفَجدَّ

َها َأْكَثُر ِمنَْها، َقاَل: َيْعنِي َحتَّى َشبُِعوا َما ُكنَّا َنْأُخُذ ِمْن ُلْقَمٍة إِالَّ َرَبا ِمْن َأْسَفلِ 
َّا َكاَنْت َقْبَل َذلَِك، َفنََظَر إَِلْيَها َأُبو َبْكٍر َفإَِذا ِهَي َكَام ِهَي َأْو  َوَصاَرْت َأْكَثَر ِمم

فيفي»  »  )١(


٣/٦٣٢. (
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ِة َعْينِي، َأْكَثُر ِمنَْها، َفَقاَل ِالْمَرَأتِِه: َيا ُأْخَت َبنِي فَِراٍس، َما َهَذا ؟ َقاَلْت: َال  َوُقرَّ
َام َكاَن  اٍت ، َفَأَكَل ِمنَْها َأُبو َبْكٍر َوَقاَل: إِنَّ َي اْآلَن َأْكَثُر ِمنَْها َقْبَل َذلَِك بَِثَالِث َمرَّ َهلِ

َلَها إَِىل النَّبِيِّ  ْيَطاِن َيْعنِي َيِمينَُه، ُثمَّ َأَكَل ِمنَْها ُلْقَمًة، ُثمَّ َمحَ ) (َذلَِك ِمَن الشَّ
َقنَا اْثنَا َعَرشَ َفَأْص  َبَحْت ِعنَْدُه، َوَكاَن َبْينَنَا َوَبْنيَ َقْوٍم َعْقٌد َفَمَىض اْألََجُل َفَفرَّ

َرُجًال َمَع ُكلِّ َرُجٍل ِمنُْهْم ُأَناٌس اهللاَُّ َأْعَلُم َكْم َمَع ُكلِّ َرُجٍل، َفَأَكُلوا ِمنَْها 
).١(َأْمجَُعوَن َأْو َكَام َقاَل 

َوُأَراُه )(ْيَدَة، َعْن  َعْبِد اهللاَِّ، َقاَل: َأَتى َرُجٌل َرُسوَل اهللاَِّ وَعْن َأِيب ُعبَ )٨
َعْوَف ْبَن َمالٍِك، َوَقاَل: َيا َرُسوَل اهللاَِّ، إِنَّ َبنِي ُفالٍن َأَغاُروا َعَيلَّ َفَذَهُبوا بِاْبنِي 

ٍد َلَكَذا)(َوإِبِِيل، َفَقاَل َرُسوُل اهللاَِّ  ، َوَأُظنُُّه َقاَل: "َوَكَذا َأْهَل َبْيٍت : إِنَّ آَل ُحمَمَّ
تِْسَعَة َأْبَياٍت، َما فِيِهنَّ َصاٌع ِمْن َطَعاٍم، َوال ُمدٌّ ِمْن َطَعاٍم، َفَسِل اهللاََّ َعزَّ َوَجلَّ ، 

َها، ؟ َفَأْخَربَ )(َقاَل: َفَرَجَع إَِىل اْمَرَأتِِه، َفَقاَلْت َلُه: َما َردَّ َعَلْيَك َرُسوُل اهللاَِّ 
ُجُل َأْن َردَّ اهللاَُّ َعَلْيِه إِبَِلُه َواْبنَُه َأْوَقَر َما َكاَن، َفَأَتى النَّبِيَّ  ) (َقاَل: َفَلْم َيْلَبِث الرَّ

 ، ُه، َفَقاَم َعَىل اْملِنَْربِ َفَحِمَد اهللاََّ َوَأْثنَى َعَلْيِه َوَأَمَرُهْم بَِمْسَأَلِة اهللاََّ َعزَّ َوَجلَّ َفَأْخَربَ
ْغَبِة إَِلْيِه، َوا َعْل َلُه َخمَْرًجا * َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ال لرَّ َوَقَرَأ َعَلْيِهْم : َوَمْن َيتَِّق اهللاََّ َجيْ

َتِسُب  ).١)(٢(َحيْ

»  حنبل٥٧٠٣٨٤٠)١(
  «)١٦٣٦

... »  »  للبيهقي٣٥٢٣٥
  « :)٢٣٥٧(

)٣، ٢)٢.



١٤١ y رب العاملنياهللاعىلاليقني والتوكلW

وعن َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َأْيَمَن  َعْن َأبِيِه  َقاَل َأَتْيُت  َجابًِرا  َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْه َفَقاَل )٩
ا َيوْ  نَْدِق َنْحِفُر َفَعَرَضْت ُكْدَيٌة َشِديَدٌة َفَجاُءوا النَّبِيَّ إِنَّ َفَقاُلوا َهِذِه )(َم اْخلَ

نَْدِق َفَقاَل َأَنا َناِزٌل ُثمَّ َقاَم َوَبْطنُُه َمْعُصوٌب بَِحَجٍر َوَلبِْثنَا  ُكْدَيٌة َعَرَضْت ِيف اْخلَ
اٍم َال َنُذوُق َذَواًقا َفَأَخَذ  َب َفَعاَد َكثِيًبا َأْهَيَل َأْو )(النَّبِيُّ َثَالَثَة َأيَّ اْملِْعَوَل َفَرضَ

) (َأْهَيَم َفُقْلُت َيا َرُسوَل اهللاَِّ اْئَذْن ِيل إَِىل اْلَبْيِت َفُقْلُت ِالْمَرَأِيت َرَأْيُت بِالنَّبِيِّ 
ٌء َقاَلْت ِعنِْدي َشِعريٌ  َوَعنَاٌق َفَذَبَحْت َشْيًئا َما َكاَن ِيف َذلَِك َصْربٌ َفِعنَْدِك َيشْ

َمِة ُثمَّ ِجْئُت النَّبِيَّ  ِعَري َحتَّى َجَعْلنَا اللَّْحَم ِيف اْلُربْ )(اْلَعنَاَق َوَطَحنَْت الشَّ
َمُة َبْنيَ اْألََثاِيفِّ َقْد َكاَدْت َأْن َتنَْضَج َفُقْلُت ُطَعيٌِّم ِيل  َواْلَعِجُني َقْد اْنَكَرسَ َواْلُربْ

ا َرُسوَل اهللاَِّ َوَرُجٌل َأْو َرُجَالِن َقاَل َكْم ُهَو َفَذَكْرُت َلُه َقاَل َكثٌِري َفُقْم َأْنَت يَ 
ْبَز ِمْن التَّنُّوِر َحتَّى آِيتَ َفَقاَل ُقوُموا َفَقاَم  َمَة َوَال اْخلُ ا َال َتنِْزْع اْلُربْ َطيٌِّب َقاَل ُقْل َهلَ

)(َعَىل اْمَرَأتِِه َقاَل َوْحيَِك َجاَء النَّبِيُّ اْملَُهاِجُروَن  َواْألَْنَصاُر  َفَلامَّ َدَخَل 
بِاْملَُهاِجِريَن َواْألَْنَصاِر َوَمْن َمَعُهْم َقاَلْت َهْل َسَأَلَك ُقْلُت َنَعْم َفَقاَل اْدُخُلوا َوَال 

مَ  ُر اْلُربْ ْحَم َوُخيَمِّ َعُل َعَلْيِه اللَّ ْبَز َوَجيْ َة َوالتَّنُّوَر إَِذا َتَضاَغُطوا َفَجَعَل َيْكِرسُ اْخلُ
ْبَز َوَيْغِرُف َحتَّى  ُب إَِىل َأْصَحابِِه ُثمَّ َينِْزُع َفَلْم َيَزْل َيْكِرسُ اْخلُ َأَخَذ ِمنُْه َوُيَقرِّ

). ٢(َشبُِعوا َوَبِقَي َبِقيٌَّة َقاَل ُكِيل َهَذا َوَأْهِدي َفإِنَّ النَّاَس َأَصاَبْتُهْم َجمَاَعةٌ 

»  للبيهقي١/٥٤٣) ١٩٢٩(على)١(
  « ...  « :

تسميةال»  )،٢٣٦٠
  «٥٠١٩٦ (.

.)٣٨٧٥»  »  صحيح)٢(
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َياِق َقْوُلُه : ( َقا َلْت: َهْل َسَأَلَك ؟ َقاَل: َنَعْم . َفَقاَل : اْدُخُلوا ) ِيف َهَذا السِّ
َياِء َما َال َيْعَلُمُه إِالَّ اهللاَُّ "اْختَِصاٌر، َوَبَياُنُه ِيف ِرَواَيِة ُيوُنَس  َقاَل : َفَلِقيُت ِمَن اْحلَ

ْلُق َعَىل َصاٍع ِمْن َشعِ  ٍري َوَعنَاٍق، َفَدَخْلُت َعَىل اْمَرَأِيت َعزَّ َوَجلَّ َوُقْلُت: َجاَء اْخلَ
نَْدِق َأْمجَِعَني. َفَقاَلْت : َهْل َكاَن ) (َأُقوُل: اْفَتَضْحُت ، َجاَءِك َرُسوُل اهللاَِّ  بِاْخلَ

َسَأَلَك َكْم َطَعاُمَك ؟ َفُقْلُت: َنَعْم . َفَقاَلْت: اهللاَُّ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم ، َوَنْحُن َقْد 
نَ  َشِديًدا َأْخَربْ َواَيِة الَّتِي َتِيل َهِذِه "اُه بَِام ِعنَْدَنا، َفَكَشَفْت َعنِّي َغام "َوِيف الرِّ

. َوَكاَن َقْد "َفِجْئُت اْمَرَأِيت َفَقاَلْت : بَِك َوبَِك . َفُقْلُت : َقْد َفَعْلُت الَِّذي ُقْلِت 
َا   لِِه َأهنَّ ْفَضْحنِي بَِرُسوِل اهللاَِّ َوبَِمْن َمَعُه ، َفِجئُْت َقاَلْت َلُه : َال تَ "َذَكَر ِيف َأوَّ

ًال بَِأْن ُيْعلَِمهُ "َفَساَرْرُتُه  َا َأْوَصْتُه َأوَّ ُه َوُجيَْمُع َبْينَُهَام بَِأهنَّ ا إِنَّ وَرِة ، َفَلامَّ َقاَل َهلَ بِالصُّ
ْ ُيْعلِْمُه َفَخاَصَمْتُه ، فَ  ُه َمل ِميِع َظنَّْت َأنَّ ُه َأْعَلَمُه َسَكَن َما َجاَء بِاْجلَ َلامَّ َأْعَلَمَها َأنَّ

ِعنَْدَها لِِعْلِمَها بِإِْمَكاِن َخْرِق اْلَعاَدِة ، َوَدلَّ َذلَِك َعَىل ُوُفوِر َعْقلَِها َوَكَامِل َفْضلَِها 
ِة التَّْمِر َأنَّ َجابًِرا  َأْوَصاَها َملَّا َزا ا َمَع َجابٍِر ِيف ِقصَّ َرُهْم َرُسوُل اهللاَِّ . َوَقْد َوَقَع َهلَ

) ( ََِّمُه ، َفَلامَّ َأَراَد َرُسوُل اهللا اَف َناَدْتُه: َيا َرُسوَل اهللاَِّ )(َأْن َال ُتَكلِّ اِالْنِرصَ
َصلِّ َعَيلَّ َوَعَىل َزْوِجي. َفَقاَل: َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِك َوَعَىل َزْوِجِك. َفَعاَتَبَها َجابٌِر  ، 

َعاءَ َفَقاَلْت َلُه : أَ  ُرُج َوَال َأْسَأُلُه الدُّ "ُكنَْت َتُظنُّ َأنَّ اهللاََّ ُيوِرُد َرُسوَلُه َبْيتِي ُثمَّ َخيْ

َبْريِ َعْن  ُد بِإِْسنَاٍد َحَسٍن ِيف َحِديٍث َطِويٍل، َوَوَقَع ِيف ِرَواَيِة  َأِيب الزُّ َأْخَرَجُه َأْمحَ
َا قَ  ِة َأهنَّ ابِرٍ َجابٍِر  ِيف َنْحِو َهِذِه اْلِقصَّ ْ َلُه ، َفَأَتْيُتُه َفُقْلُت: :اَلْت ِجلَ َفاْرِجْع إَِلْيِه َفَبنيِّ
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َام ِهَي َعنَاٌق َوَصاٌع ِمْن َشِعٍري، َقاَل: َكنَّ َشْيًئا "َيا َرُسوَل اهللاَِّ، إِنَّ رِّ َفاْرِجْع َفَال ُحتَ
).١(. "َحاًفا  ِمَن التَّنُّوِر َوَال ِمَن اْلِقْدِر َحتَّى آتَِيَها، َواْسَتِعْر ِص 

وعن َسِعيُد ْبُن ِمينَاَء  َقاَل َسِمْعُت  َجابَِر ْبَن َعْبِد اهللاَِّ َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهَام )١٠
نَْدُق  َرَأْيُت بِالنَّبِيِّ  َمخًَصا َشِديًدا َفاْنَكَفْأُت إَِىل اْمَرَأِيت ) (َقاَل َملَّا ُحِفَر اْخلَ

ٌء َفإِينِّ  َمخًَصا َشِديًدا َفَأْخَرَجْت إَِيلَّ ) (َرَأْيُت بَِرُسوِل اهللاَِّ َفُقْلُت َهْل ِعنَْدِك َيشْ
ِعَري َفَفَرَغْت  ْيَمٌة َداِجٌن َفَذَبْحُتَها َوَطَحنَْت الشَّ ِجَراًبا فِيِه َصاٌع ِمْن َشِعٍري َوَلنَا ُهبَ

َفَقاَلْت َال )(هللاَِّ إَِىل َفَراِغي َوَقطَّْعُتَها ِيف ُبْرَمتَِها ُثمَّ َولَّْيُت إَِىل َرُسوِل ا
َوبَِمْن َمَعُه َفِجْئُتُه َفَساَرْرُتُه َفُقْلُت َيا َرُسوَل اهللاَِّ )(َتْفَضْحنِي بَِرُسوِل اهللاَِّ 

ْيَمًة َلنَا َوَطَحنَّا َصاًعا ِمْن َشِعٍري َكاَن ِعنَْدَنا َفَتَعاَل َأْنَت َوَنَفٌر َمَعَك  َذَبْحنَا ُهبَ
نَْدِق  إِنَّ َجابًِرا  َقْد َصنََع ُسوًرا َفَحيَّ َهًال )(َفَصاَح النَّبِيُّ  َفَقاَل َيا َأْهَل اْخلَ

ّلُكْم َفَقاَل َرُسوُل اهللاَِّ  بُِزنَّ َعِجينَُكْم َحتَّى َأِجيَء )(ِهبَ َال ُتنِْزُلنَّ ُبْرَمَتُكْم َوَال َختْ
ى ِجْئُت اْمَرَأِيت َفَقاَلْت بَِك َوبَِك َيْقُدُم النَّاَس َحتَّ )(َفِجْئُت َوَجاَء َرُسوُل اهللاَِّ 

َفُقْلُت َقْد َفَعْلُت الَِّذي ُقْلِت َفَأْخَرَجْت َلُه َعِجينًا َفَبَصَق فِيِه َوَباَرَك ُثمَّ َعَمَد إَِىل 
ْم َوَال ُبْرَمتِنَا َفَبَصَق َوَباَرَك ُثمَّ َقاَل: اْدُع َخابَِزًة َفْلَتْخبِْز َمِعي َواْقَدِحي ِمْن ُبْرَمتِكُ 

بِاهللاَِّ َلَقْد َأَكُلوا َحتَّى َتَرُكوُه َواْنَحَرُفوا َوإِنَّ ُبْرَمَتنَا ) َفُأْقِسُم ٢ُتنِْزُلوَها َوُهْم َأْلٌف(
). ٣(»َلَتِغطُّ َكَام ِهَي َوإِنَّ َعِجينَنَا َلُيْخَبُز َكَام ُهَو 

.فتح)١(
في٢(

).٣٨٧٦(»  »  صحيح)٣(
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اِينّ َوَأُبو نعيم َواْبن َعَساكِر من َطرِ )١١ ْمحَن بن أيب َوأخرج الطََّربَ يق عبد الرَّ
قسيمة َعن َواثَِلة بن اْألَْسَقع َقاَل َبَعَثنِي َأْصَحاب الّصفة وهم عُرشون رجال 

ء َقاُلوا نعم َهُهنَا )(إَِىل النَّبِي  وع َفاْلَتفت ِيف َبيته َفَقاَل َهل من َيشْ َيشكوَن اْجلُ
ء من لبن َفأتى بِِه ففت فتا َدِقيقً  ا ثمَّ صب َعَلْيِه اللَّبن ثمَّ كرسة َأو كرس َوَيشْ

جبله بَِيِدِه َحتَّى جعله كالثريد ثمَّ َقاَل َيا َواثَِلة اْدع يل عَرشة من َأْصَحابك 
كلوا بِسم اهللا من حواليها َواْعُفوا )(َوخلف عَرشة َففعلت َفَقاَل َرُسول اهللا 

َا متد فرأي تهم َيْأُكُلون ويتخللون َرأسَها فان اْلربَكة تأتيها من َفْوقَها َوَأهنَّ
م مثل َما َقاَل  َأَصابِعه َحتَّى متألوا شبعا ثمَّ َذَهُبوا َوَجاء اْآلخُروَن َفَقاَل َهلُ
لألولني َفَأَكُلوا ِمنَْها َحتَّى متألوا شبعا َحتَّى اْنَتهوا وان فِيَها فضَلة َوقمت 

با ملا َرَأْيت. ُمَتَعجِّ
اكِم َوَصححُه من َطرِ )١٢ يق يِزيد بن أيب َمالك َعن َواثَِلة بن َوأخرج اْحلَ

ام مل نطعم َفأتيت النَّبِي  َفَأْخَربته َفَقاَل َهل من )(اْألَْسَقع َقاَل َأَقْمنَا َثَالَثة َأيَّ
اِرَية نعم رغيف وكتلة من سمن َفَدَعا َهبا ثمَّ فت اْخلبز بَِيِدِه  ء َقاَلت اْجلَ َيشْ

فأكلنا َحتَّى صدرنا َفَكَأنََّام خططنا فِيَها َوَقاَل اْذَهْب اْدع عَرشة فدعوهتم 
بأصابعنا ثمَّ َقاَل اْدع يل عَرشة َوذكر َأنه َدَعا بعد َذلِك من َبني عَرشة عَرشة 

َوَقاَل وأفضلوا فضال.
اِينّ ِيف اْألَْوَسط َعن َصِفيَّة أم اْملُؤمنَِني َقاَلت َجاَءِين النَّبِي )١٣ َوأخرج الطََّربَ

)( َء َفإِينِّ َجائِع قلت َال إِالَّ َمدين من طحني َقاَل َيْوًما َفق اَل أعندك َيشْ
فاسخنيه َفَجَعلته ِيف اْلقدر وأنضجته َفقلت قد نضج ثمَّ َدَعا بنحي َلْيَس فِيِه 
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إِالَّ َقلِيل فعرص حافتيه ِيف اْلقدر َفوضع َيده َفَقاَل بِسم اهللا َأدِعي أخواتك َفإِينِّ 
ُنَّ جيدن م ثل َما أجد فدعوهنن فأكلنا َحتَّى شبعنا ثمَّ َجاَء َأُبو بكر أعلم إهنَّ

َفدخل ثمَّ َجاَء عمر َفدخل ثمَّ َجاَء رجل َفَأَكُلوا َحتَّى َشبُِعوا َوفضل َعنُْهم
ار َواْلَبْيَهِقّي َعن أيب ُهَرْيَرة َقاَل ضاف )١٤ َوأخرج َأْمحد ِيف الّزْهد َواْلَبزَّ

ب َلُه َشْيئا َفلم جيد إِالَّ كرسة َيبَِسْت ِيف ُجحر َفَأخذَها َأْعَرابًِيا َفطل)(النَّبِي 
ففتها َأجَزاء َووضع َيده َعَلْيَها ودعا َوَقاَل كل َفأكل اْألَعَراِيب َحتَّى شبع 

وفضلت فضَلة َفجعل اْألَعَراِيب ينظر إَِلْيِه َوَيُقول إِنَّك لرجل َصالح.
اِينّ وَ )١٥ َأُبو نعيم َعن أيب َأيُّوب َقاَل صنعت للنَّبِي َوأخرج اْلَبْيَهِقّي َوالطََّربَ

)( َطَعاما َوأليب بكر قدر َما يكفيهام فأتيتهام بِِه َفَقاَل النَّبِي)( اْذَهْب َفادع
ء  اف اْألَْنَصار فشق َذلِك َعّيل َوقلت ِيف َنفِيس َما ِعنِْدي َيشْ يل َثَالثَِني من َأْرشَ

اف اْألَْنَصار فدعوهتم أزيده َفَكَأينِّ تغافلت َفَقاَل  اْذَهْب َفادع يل َثَالثَِني من َأْرشَ
َفَجاُءوا َفَقاَل اطعموا َفَأَكُلوا َحتَّى صدُروا ثمَّ شهُدوا َأنه َرُسول اهللا َوَباَيُعوُه 
قبل َأن خيرُجوا ثمَّ َقاَل اْدع يل ِستَِّني إَِىل َأن أكل من َطَعامه َذلِك ماَئة َوَثَامُنوَن 

ْألَْنَصار.رجال من ا
ْمحَن بن أيب بكر َقاَل ُكنَّا َمَع النَّبِي )١٦ )(َوأخرج الُبَخاِرّي َعن عبد الرَّ

َثَالثَِني َوِماَئة َفَقاَل َهل َمَع أحد ِمنُْكم َطَعام َفإِذا َمَع رجل َصاع من َطَعام َأو 
فصنعت َنحوه فعجن ثمَّ َجاَء رجل بِغنم َيُسوقَها َفاْشرتى ِمنُْه شاه َفأمر َهبا 

بسواد اْلَبطن َأن يشوى َقاَل َواْيم اهللا َما من الثََّالثَِني )(َوأمر َرُسول اهللا 
من َسواد َبطنَها إِن َكاَن َشاهدا أعَطاُه )(َوِماَئة إِالَّ َوقد جز َلُه َرُسول اهللا 
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وَن وشبعنا َوإِن َكاَن َغائِبا خبأ َلُه َقاَل َوجعل ِمنَْها قصعتني فأكلنا ِمنَْها َأْمجَعُ 
َوفضل ِيف القصعتني فحملتا عىل اْلَبِعري.

َوأخرج الُبَخاِرّي عن ُجمَاِهٌد  َأنَّ  َأَبا ُهَرْيَرَة  َكاَن َيُقوُل َأهللاَِّ الَِّذي َال إَِلَه )١٧
وِع َوإِْن ُكنُْت َألَُشدُّ  إِالَّ ُهَو إِْن ُكنُْت َألَْعَتِمُد بَِكبِِدي َعَىل اْألَْرِض ِمْن اْجلُ

وِع َوَلَقْد َقَعْدُت َيْوًما َعَىل َطِريِقِهْم الَِّذي َخيُْرُجوَن ِمنُْه اْحلَ  َجَر َعَىل َبْطنِي ِمْن اْجلُ
َفَمرَّ َأُبو َبْكٍر  َفَسَأْلُتُه َعْن آَيٍة ِمْن كَِتاِب اهللاَِّ َما َسَأْلُتُه إِالَّ لُِيْشبَِعنِي َفَمرَّ َوَملْ َيْفَعْل 

َفَسَأْلُتُه َعْن آَيٍة ِمْن كَِتاِب اهللاَِّ َما َسَأْلُتُه إِالَّ لُِيْشبَِعنِي َفَمرَّ َفَلْم ُثمَّ َمرَّ ِيب ُعَمُر 
َم ِحَني َرآِين َوَعَرَف َما ِيف َنْفِيس َوَما ِيف )(َيْفَعْل ُثمَّ َمرَّ ِيب َأُبو اْلَقاِسِم  َفَتَبسَّ

ْق َوَمَىض َفَتبِْعُتُه َوْجِهي ُثمَّ َقاَل َيا َأَبا ِهرٍّ  ُقْلُت َلبَّْيَك  َيا َرُسوَل اهللاَِّ َقاَل اْحلَ
َبُن  َفَدَخَل َفاْسَتْأَذَن َفَأِذَن ِيل َفَدَخَل َفَوَجَد َلَبنًا ِيف َقَدٍح َفَقاَل ِمْن َأْيَن َهَذا اللَّ

ْق إَِىل َقاُلوا َأْهَداُه َلَك ُفَالٌن َأْو ُفَالَنُة َقاَل َأَبا ِهرٍّ  ُقْلُت َلبَّْيَك َيا َرُسو َل اهللاَِّ َقاَل اْحلَ
ْسَالِم َال َيْأُووَن إَِىل َأْهٍل  ِة  َأْضَياُف اْإلِ فَّ ِة  َفاْدُعُهْم ِيل َقاَل َوَأْهُل الصُّ فَّ َأْهِل الصُّ

ا إَِلْيِهْم َوَملْ َيَتنَاَوْل ِمنَْها َشْيًئا َوإَِذا َوَال َماٍل َوَال َعَىل َأَحٍد إَِذا َأَتْتُه َصَدَقٌة َبَعَث ِهبَ
َكُهْم فِيَها َفَساَءِين َذلَِك َفُقْلُت َوَما  ٌة َأْرَسَل إَِلْيِهْم َوَأَصاَب ِمنَْها َوَأْرشَ َأَتْتُه َهِديَّ
ى  َبًة َأَتَقوَّ َبِن َرشْ ِة  ُكنُْت َأَحقُّ َأَنا َأْن ُأِصيَب ِمْن َهَذا اللَّ فَّ َبُن ِيف َأْهِل الصُّ َهَذا اللَّ

ا َفإَِذا َجاَء أَ  َبِن َوَملْ ِهبَ َمَرِين َفُكنُْت َأَنا ُأْعطِيِهْم َوَما َعَسى َأْن َيْبُلَغنِي ِمْن َهَذا اللَّ
ْم َفَأْقَبُلوا َفاْسَتْأَذُنوا )(َيُكْن ِمْن َطاَعِة اهللاَِّ َوَطاَعِة َرُسولِِه  ُبدٌّ َفَأَتْيُتُهْم َفَدَعْوُهتُ

ْم َوَأَخُذوا َجمَالَِسُهْم ِمْن  اْلَبْيِت َقاَل َيا َأَبا ِهرٍّ  ُقْلُت َلبَّْيَك َيا َرُسوَل اهللاَِّ َفَأِذَن َهلُ
ُب َحتَّى  ُجَل َفَيْرشَ َقاَل ُخْذ َفَأْعطِِهْم َقاَل َفَأَخْذُت اْلَقَدَح َفَجَعْلُت ُأْعطِيِه الرَّ
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ُب َحتَّى َيْروَ  ُجَل َفَيْرشَ ى ُثمَّ َيُردُّ َعَيلَّ اْلَقَدَح َيْرَوى ُثمَّ َيُردُّ َعَيلَّ اْلَقَدَح َفُأْعطِيِه الرَّ
ُب َحتَّى َيْرَوى ُثمَّ َيُردُّ َعَيلَّ اْلَقَدَح َحتَّى اْنَتَهْيُت إَِىل النَّبِيِّ  َوَقْد َرِوَي )(َفَيْرشَ

َم َفَقاَل َأَبا ِهرٍّ  ُهْم َفَأَخَذ اْلَقَدَح َفَوَضَعُه َعَىل َيِدِه َفنََظَر إَِيلَّ َفَتَبسَّ ُقْلُت اْلَقْوُم ُكلُّ
َلبَّْيَك َيا َرُسوَل اهللاَِّ َقاَل َبِقيُت َأَنا َوَأْنَت ُقْلُت َصَدْقَت َيا َرُسوَل اهللاَِّ َقاَل اْقُعْد 
ْب َحتَّى ُقْلُت  ْبُت َفَام َزاَل َيُقوُل اْرشَ ْب َفَرشِ ْبُت َفَقاَل اْرشَ ْب َفَقَعْدُت َفَرشِ َفاْرشَ

قِّ مَ  ا َأِجُد َلُه َمْسَلًكا َقاَل َفَأِرِين َفَأْعَطْيُتُه اْلَقَدَح َفَحِمَد اهللاََّ َال َوالَِّذي َبَعَثَك بِاْحلَ
َب اْلَفْضَلَة  ى َوَرشِ ).١(َوَسمَّ

َوأخرج اْبن سعد َعن َعّيل َقاَل بتنا َلْيَلة بَِغْري عَشاء َفَأْصَبحت َفاْلتمست )١٨
ًام بدرهم ثمَّ أتيت بِهِ  َفاطَِمة فخبزت وطبخت َفَأَصْبت َما اْشرتيت َطَعاما َوَحلْ

َوُهَو َيُقول )(َفَلامَّ فرغت َقاَلت َلو أتيت أيب فدعوته َفجْئت إَِىل َرُسول اهللا 
وع ضجيعا َفقلت َيا َرُسول اهللا عندَنا َطَعام َفَهُلمَّ فَجاء  أعوذ بِاهللاَّ من اْجلُ

َل اغريف حلفصة َواْلقدر َتُفور َفَقاَل أغريف لَعائَِشة فغرفت ِيف َصْحَفة ثمَّ َقا
فغرفت ِيف َصْحَفة َحتَّى غرفت َجلِميع نَِسائِِه التسع ثمَّ َقاَل اغريف ألَبِيك 
َا لتفيض  وزوجك فغرفت َفَقاَل اغريف فكيل فغرفت ثمَّ رفعت اْلقدر َوَأهنَّ

فأكلنا ِمنَْها َما َشاَء اهللا.
اِينّ َوَأُبو نع)١٩ يم َعن أيب ُهَرْيَرة َوأخرج اْبن سعد َواْبن أيب شيَبة َوالطََّربَ

َلْيَلة َفَقاَل اْدع يل أهل الّصفة فدعوهتم َفوضع لنا )(َقاَل خرج َرُسول اهللا 

» » ) صحيح١(
)٦٠٨٧.(
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َصْحَفة فِيَها َصنِيع من شعري َأُظنُه قدر مد َووضع َيده َعَلْيَها َوَقاَل ُخُذوا بِسم 
َامنَِني ثمَّ رفعنَا َأْيِدينَا َوِهي اهللا فأكلنا ِمنَْها َما ِشْئنَا َوُكنَّا َما َبني الّسْبعني إَِىل الثَّ 

مثلَها ِحني وضعت إِالَّ َأن فِيَها أثر اْألََصابِع
اِينّ ِيف اْألَْوَسط بَِسنَد حسن َعن َجابر بن عبد اهللا َقاَل )٢٠ َوأخرج الطََّربَ

ي َطَعاما َوَقاَلت اْذَهْب إَِىل َرُسول اهللا  َفادعه َفجْئت فساررته )(صنعت ُأمِّ
ألَْصَحابه قوُموا َفَقاَم َمَعه َمخُْسوَن رجال َفَقاَل ادُخُلوا عَرشة عَرشة فأكلو َفَقاَل 

َحتَّى َشبُِعوا َوفضل َنْحو َما َكاَن.
َطَعاما )(َوأخرج َأُبو نعيم َعن ُصَهْيب َقاَل صنعت لَرُسول اهللا )٢١

َأْوَمأت إَِلْيِه َفَقاَل َفَأَتْيته َوُهَو ِيف نفر من َأْصَحابه َفُقْمت حياله َفَلامَّ نظر إَِيلّ 
َوَهُؤَالء قلت َال َفسكت َوقمت َمَكاين َفَلامَّ نظر إَِيلّ َأْوَمأت إَِلْيِه َفَقاَل َوَهُؤَالء 
ء يسري َصنعته َلك َفَأَكُلوا َوفضل ِمنُْهم َام َكاَن َيشْ َتْنيِ َأو َثَالًثا َفقلت نعم َوإِنَّ مرَّ

ْمحَن َوأخرج َأْمحد َواْبن سعد َوَأُبو)٢٢ نعيم من َطِريق أيب َسلَمة بن عبد الرَّ
إِذا اْجتمع الضيفان )(َعن أبن لعبد اهللا بن طهفة َعن َأبِيه َقاَل َكاَن النَّبِي 

َقاَل لينقلب كل رجل بضيفه َحتَّى إِذا َكاَن َلْيَلة اْجتمع ِيف اْملَْسِجد ضيفان كثري 
َّن اْنَقلب َمَع النَّبِي َفَقاَل لينقلب كل رجل َمَع جليسه َفكنت َأنا  َفَقاَل َيا )(ِمم

ء َقاَلت نعم حويسة كنت أعددهتا إلفطارك َفأيت َهبا ِيف  َعائَِشة َهل من َيشْ
َشْيئا ثمَّ قدمَها إَِلْينَا ثمَّ َقاَل بِسم اهللا كلوا فأكلنا )(قعيبة َفأكل ِمنَْها النَّبِي 

ا ثمَّ َقاَل َهل من رشاب َفَقاَلت لبينة أعددهتا ِمنَْها َحتَّى َواهللا َما َننُْظر إَِلْيهَ 
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إلفطارك َفَجاَءت َهبا َفرشب ِمنَْها َشْيئا ثمَّ َقاَل بِسم اهللا ارشبوا فرشبنا َحتَّى 
َواهللا َما َننُْظر إَِلْيَها.

َوأخرج َأُبو نعيم من َوجه آخر َعن أيب َسلَمة َعن يِعيش بن طخفة َقاَل )٢٣
َفجعل الرجل يذهب بَِرُجل )(َفأمر هبم النَّبِي َكاَن أيب من أهل الّصفة 

َفَقاَل َيا َعائَِشة )(َوالرجل برجَلْني َواْنَطَلقت َأنا فِيَمن اْنطلق َمَع النَّبِي 
أطعمينا َفَجاَءت بجشيشة فأكلنا ثمَّ َجاَءت بحيسه مثل القطاة فأكلنا ثمَّ َقاَل 

لبن فرشبنا.َيا َعائَِشة اسقينا َفَجاَءت بقدح َصِغري من
اًما مل يطعم َطَعاما َحتَّى )(َوأخرج َأُبو يعىل َعن َجابر َأن النَّبِي )٢٤ َأَقاَم َأيَّ

ء َقاَلت َال َفَلامَّ خرج من  شّق َذلِك َعَلْيِه َفأتى َفاطَِمة َفَقاَل َيا بنية َهل عنْدك َيشْ
َوَضعته ِيف جْفنه وغطت ِعنْدَها بعثت إَِلْيَها َجارة َهبا بَِرِغيَفْنيِ َوقطَعة حلم فَ 

ء َفَخبَّْأته )(َعَلْيَها َوأْرسلت إَِىل النَّبِي  َفرجع إَِلْيَها َفَقاَل قد َأَتى اهللا َتَعاَىل بَِيشْ
ًام َفَلامَّ نظرت  ْفنَة َفإِذا ِهَي َممُْلوَءة خْبًزا َوَحلْ ي َفَأَتْتُه فكشف َعن اْجلَ َلك َقاَل َهُلمِّ

َا برَكة من اهللا َتَعاَىل َفَقاَل النَّبِي إَِلْيَها هبتت َوعرفت إِ  من َأْين َلك َهَذا َيا )(هنَّ
بنية َقاَلت َيا َأَبت ُهَو من ِعنْد اهللا ان اهللا يْرزق من َيَشاء بَِغْري ِحَساب َفَقاَل 

َا َكاَنت إِ  ائِيل َفإِهنَّ مد هللا الَِّذي جعلك َيا بنية َشبيَهة بَِسيَِّدة نَساء بني إِْرسَ ذا اْحلَ
َقاَلت ُهَو من ِعنْد اهللا إِن اهللا يْرزق من َيَشاء {رزقها اهللا َتَعاَىل َشْيئا َفُسئِلت َعنُه 

إَِىل َعّيل ثمَّ أكل ُهَو َوعيل َوَفاطَِمة )(َفبعث َرُسول اهللا }بَِغْري ِحَساب
وا َوأهل َبيته َمجِيًعا َحتَّى َشبِعُ )(َوحسن وحسني َوَمجِيع َأزَواج َنبِي اهللا 
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َريان َوجعل اهللا َتَعاَىل فِيَها برَكة  ْفنَة َكَام ِهَي َوبعثت ببقيته إَِىل اْجلِ َوبقيت اْجلَ
َوخريا كثريا.

َوأخرج اْبن سعد َعن أم َعامر َأسَامء بنت يِزيد بن السكن َقاَلت َرَأْيت )٢٥
قلت ِيف َمْسِجدَنا اْملغرب َفجْئت منزيل َفِجْئته بعرق وأرغفة فَ )(َرُسول اهللا 

بِأيب َأْنت َوأمي تعش َفَقاَل ألَْصَحابه كلوا يسم اهللا َفأكل ُهَو َوَأْصَحابه الَّذين 
ار فو َنفِيس بَِيِدِه لرأيت بعض اْلعرق  َجاُءوا َمَعه َومن َكاَن َحارضا من أهل الدَّ
مل يتعرق َوَعامة اْخلبز َوَأن اْلَقْوم َأْرَبُعوَن رجال ثمَّ رشب من َماء ِعنِْدي ِيف 
شجب ثمَّ اْنَرصف َفأخذت َذلِك الشجب فدهنته وطويته َفُكنَّا نسقي ِمنُْه 
ني َرَجاء اْلربَكة الشجب قرَبة خترز من َأْسَفلَها  ب ِمنَْها ِيف اْحلِ اْملَِريض َوَنْرشَ

ْلو اْلَعظِيم. وتقطع َرأسَها تشبه الدَّ
اِينّ َعن َمْسُعود بن َخالِد َقاَل بعثت )٢٦ )(إَِىل َرُسول اهللا َوأخرج الطََّربَ

شطرها َفَرَجعت َفإِذا حلم )(شاه ثمَّ ذهبت ِيف َحاَجة َفرد إَِلْيِهم َرُسول اهللا 
من الشاه الَّتِي )(َفقلت َيا أم خناس َما َهَذا اللَّْحم َقاَلت رده إَِلْينَا النَّبِي 

رهم َوكلهْم قد بعثت َهبا إَِلْيِه قلت َمالك َال تطعمينه ِعَيالك َقاَلت َهَذا سو
اطعمت وكانو يذبحون الشاتني َوالثََّالث َوَال جتزي َعنُْهم.

اِينّ ِيف اْألَْوَسط بَِسنَد حسن َعن أيب ُهَرْيَرة َقاَل َدَعاين النَّبِي )٢٧ َوأخرج الطََّربَ
)( َلْيَلة َفَقاَل اْنطلق إَِىل اْملنزل َفقل هلموا الطََّعام الَِّذي عنْدُكْم فاعطوين

ة فِيَها عصيدة بَِتْمر َفَأَتْيته َهبا َفَقاَل يل اْدع أهل اْملَْسِجد َفقلت ِيف َنفِيس صحيفَ 
ة الطََّعام َواْلَوْيل يل من املْْعِصَية فدعوهتم َفاْجتمُعوا  َّا أرى من قلَّ الويل يل ِمم
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ُلوا َأَصابِعه فِيَها وغمز َنَواِحيَها َوَقاَل كلوا بِسم اهللا َفَأكَ )(َفوضع النَّبِي 
َحتَّى َشبُِعوا وأكلت َحتَّى شبعت ورفعتها َفإِذا ِهَي كهيئتها ِحني وضعت إِالَّ 

َأن فِيَها آَثار َأَصابِع النَّبِي صىل اهللا َعَلْيِه َوسلم.
َوأخرج اْبن سعد َعن أيب ُهَرْيَرة َقاَل خرجت َيْوًما من َبْيتِي إَِىل اْملَْسِجد مل )٢٨

وع َفوجد وع َفَدَخْلنَا عىل خيرجني إِالَّ اْجلُ ت َنفرا َقاُلوا َما أخرجنَا إِالَّ اْجلُ
َفَأْخَربَناُه َفَدَعا بطبق فِيِه متر َفأْعطى كل رجل منا ِمنَْها مترتني )(َرُسول اهللا 

َُام ستجزيانكم يومكم  ُبوا َعَلْيَها من اَملاء َفإِهنَّ َفَقاَل كلوا َهاتني التمرتني َواْرشَ
َهَذا.
سعد َواْلَبْيَهِقّي َوَأُبو نعيم من َطِريق أيب اْلَعالَِية َعن أيب َوأخرج اْبن )٢٩

بتمرات َفقلت أدع يل فِيِهنَّ بِاْلربَكِة فقبضهن )(ُهَرْيَرة َقاَل أتيت َرُسول اهللا 
ثمَّ َدَعا فِيِهنَّ بِاْلربَكِة ثمَّ َقاَل خذهن فاجعلهن ِيف مزودك َفإِذا أرْدت َأن َتْأُخذ 

ْدُخْل يدك َفخذ َوَال تنثرهن نثرا َقاَل َفحملت من َذلِك التَّْمر َكَذا ِمنُْهنَّ َفا
َوَكَذا وْسقا ِيف َسبِيل اهللا َوَلفظ اْبن سعد رواحل ِيف َسبِيل اهللا َوكنت آكل ِمنُْه 

َوأْطعم َوَكاَن ِيف حقوي َحتَّى َكاَن َيْوم قتل ُعْثَامن َفَوقع َفذهب.
نعيم من َطِريق اْبن ِسِريين َعن أيب ُهَرْيَرة َقاَل َكاَن َوأخرج اْلَبْيَهِقّي َوَأُبو )٣٠

ْم عوز من الطََّعام َفَقاَل َيا َأَبا ُهَرْيَرة عنْدك )(َرُسول اهللا  ِيف َغْزَوة َفَأَصاَهبُ
ء من متر ِيف مزودي َقاَل جىء بِِه َفجْئت باملزود َفَقاَل َهات نطعا  ء قلت َيشْ َيشْ

وَن َفجْئت بالنطع فبسطته َفأ ْدخل َيده َفقبض عىل التَّْمر َفإِذا ُهَو إِْحَدى َوِعْرشُ
َمتَْرة ثمَّ َقاَل بِسم اهللا َفجعل يضع كل َمتَْرة ويسمي َحتَّى َأَتى عىل التَّْمر َفَقاَل بِِه 
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َهَكَذا َفَجمعه َفَقاَل اْدع فَالنا َوَأْصَحابه َفَأَكُلوا وشبعوا َوَخرُجوا ثمَّ َقاَل اْدع 
َأْصَحابه َفَأَكُلوا وشبعو َوَخرُجوا ثمَّ َقاَل أدع فَالنا َوَأْصَحابه َفَأَكُلوا فَالنا وَ 

وشبعوا َوَخرُجوا ثمَّ َقاَل اْدع فَالنا َوَأْصَحابه َفَأَكُلوا وشبعوا َوَخرُجوا َوفضل 
متر َفَقاَل يل اقعد َفَقَعدت َفأكل وأكلت َوفضل متر َفَأخذه َوأْدخلُه ِيف املزود 

يل إِذا َرَأْيت َشْيئا َفاْدُخْل يدك َفخذ َوَال تكفأ َفَام كنت ُأِريد َمترا إِالَّ َوَقاَل 
أدخلت َيدي َفأخذت ِمنُْه مخسني وْسقا ِيف َسبِيل اهللا َوَكاَن ُمَعّلقا خلف رحيل 

َفَوقع ِيف زمن ُعْثَامن َفذهب.
يب ُهَرْيَرة َقاَل َوأخرج اْلَبْيَهِقّي َوَأُبو نعيم من َطِريق أيب َمنُْصور َعن أ)٣١

ْسَالم مل أصب بمثلهن موت النَّبِي  َوقتل )(أصبت بَِثَالث مصائب ِيف اْإلِ
ِيف سفر َفَقاَل َيا َأَبا )(ُعْثَامن واملزود َقاُلوا َوَما املزود َقاَل ُكنَّا َمَع َرُسول اهللا 

ء قلت متر ِيف مزود َفَقاَل جىء بِِه فأخرجت مِ  نُْه َمترا َفَأَتْيته بِِه ُهَرْيَرة َأَمَعك َيشْ
فمسه َفَدَعا فِيِه ثمَّ َقاَل أدع عَرشة فدعوت عَرشة َفَأَكُلوا َحتَّى َشبُِعوا ثمَّ 
ْيش ُكله َوَبِقي من متر املزود َقاَل َيا َأَبا ُهَرْيَرة إِذا أرْدت َأن  َكَذلِك َحتَّى أكل اْجلَ

َوأيب بكر )(تكفه َفأكلت ِمنُْه َحَياة النَّبِي َتْأُخذ ِمنُْه َشْيئا َفاْدُخْل يدك فِيِه َوَال 
َوعمر َوُعْثَامن َفَلامَّ قتل ُعْثَامن انتهب َما ِيف َبْيتِي فانتهب املزود َأال أْخربُكم كم 

أكلت ِمنُْه أكلت ِمنُْه َأكثر من ِماَئتي وسق.
َقاَل وأخرج اإلمام أمحد والرتمذي وابن حبان والبيهقي َعْن  َأِيب ُهَرْيَرَة )٣٢

ْسَالِم َملْ ُأَصْب بِِمْثلِِهنَّ ؛ َمْوِت َرُسوِل اهللاَِّ  )(: ُأِصْبُت بَِثَالِث ُمِصيَباٍت ِيف اْإلِ
َوُكنُْت ُصَوْحيَِبُه ، َوَقْتِل ُعْثَامَن ،  َواْملِْزَوِد . َقاُلوا : َوَما اْملِْزَوُد َيا َأَبا ُهَرْيَرَة ؟  َقاَل 
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ٌء ؟ "ِيف َسَفٍر ، َفَقاَل: )(: ُكنَّا َمَع َرُسوِل اهللاَِّ َقاَل "َيا  َأَبا ُهَرْيَرَة  َأَمَعَك َيشْ
. َفَأْخَرْجُت َمتًْرا ، َفَأَتْيُتُه بِِه . َقاَل: "ِجْئ بِِه ": ُقْلُت : َمتٌْر ِيف ِمْزَوٍد . َقاَل : 

ُه َوَدَعا فِيِه ، ُثمَّ َقاَل :  ًة "َفَمسَّ ًة ، َفَأَكُلوا َحتَّى . َفَدَعوْ "اْدُع َعَرشَ ُت َعَرشَ
ُه ، َوَبِقَي ِمْن َمتٍْر َمِعي ِيف اْملِْزَوِد ، َفَقاَل:  ْيُش ُكلُّ َشبُِعوا ، ُثمَّ َكَذلَِك َحتَّى َأَكَل اْجلَ

. َقاَل "َيا  َأَبا ُهَرْيَرَة ،  إَِذا َأَرْدَت َأْن َتْأُخَذ ِمنُْه َشْيًئا َفَأْدِخْل َيَدَك فِيِه َوَال َتُكبُّهُ "
َها ، َوَأَكْلُت ِمنُْه )(: َفَأَكْلُت ِمنُْه َحَياَة النَّبِيِّ  ، َوَأَكْلُت ِمنُْه َحَياَة َأِيب َبْكٍر  ُكلَّ

َها ، َفَلامَّ ُقتَِل ُعْثَامُن  اْنُتِهَب َما ِيف  َها ، َوَأَكْلُت ِمنُْه َحَياَة ُعْثَامَن  ُكلَّ َحَياَة ُعَمَر ُكلَّ
ُكْم َكْم َأَكْلُت ِمنُْه ؟ َأَكْلُت ِمنُْه َأْكَثَر ِمْن ِماَئَتْي َيِدي َواْنتُ  ِهَب اْملِْزَوُد ، َأَال ُأْخِربُ

َوْسٍق . 
ار َعن َجابر َأن رجال َأَتى النَّبِي )٣٣ )(َوأخرج ُمسلم َواْلَبْيَهِقّي َواْلَبزَّ

ْمَرَأته َومن يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعري َفَام َزاَل الرجل َيْأُكل ِمنُْه َوا
َفَقاَل َلو مل تكله ألكلت ِمنُْه ولقام بكم.)(ضيفاه َحتَّى كاله َفأتى النَّبِي 

ه )٣٤ اِرث بن عبد اْملطلب إِنَّ اكِم َواْلَبْيَهِقّي َعن َنْوَفل بن اْحلَ َوأخرج اْحلَ
ري َقاَل ِيف التَّْزِويج َفدفع إَِلْيِه َثَالثَِني َصاعا من شع)(اْسَتَعاَن بَرُسول اهللا 

فطعمنا ِمنُْه نصف سنه ثمَّ كلناه فوجدناه َكَام أدخْلنَاُه َفذكرت َذلِك لَرُسول 
َفَقاَل (َلو مل تكله ألكلت ِمنُْه َما ِعْشت).)(اهللا 

اِينّ )٣٥ َوأخرج اْحلسن بن ُسْفَيان ِيف ُمْسنده َوالنََّسائِّي ِيف الكنى َوالطََّربَ
ى بن َسالَمة َأنه أجزره النَّبِي َواْلَبْيَهِقّي َعن َخالِد بن عبد َشاة َوَكاَن )(اْلُعزَّ

أكل ِمنَْها ثمَّ )(ِعَيال َخالِد كثريا يذبح َفَال تيد ِعَياله عظام عظام َوَأن النَّبِي 
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ُهمَّ َبارك أليب  اة ثمَّ َقاَل (اللَّ َقاَل َأِرِين دلوك َيا َأَبا خناس َفصنَع فِيَها فضَلة الشَّ
م َوَقاَل تواسوا فِيِه َفأكل ِمنُْه ِعَياله وأفضلوا).خناس َفاْنقَ  َلَب بِِه فنثره َهلُ

َوأخرج اْلَبْيَهِقّي َعن َنْضَلة بن َعْمرو اْلِغَفاِرّي َأنه حلب لَرُسول اهللا )٣٦
)( إَِناء َفرشب ثمَّ رشب فضَلة إنائه َفاْمَتَألَ َفَقاَل َيا َرُسول اهللا إِينِّ كنت

ْبَعة فَ  َام امتلئ.ألرشب السَّ
ار َعن عبد اهللا بن أيب أوىف َقاَل َبْينََام َنحن ِعنْد النَّبِي )٣٧ َوأخرج َأْمحد َواْلَبزَّ

)( َأَتاُه ُغَالم َفَقاَل بِأيب َأْنت َوأمي َيا َرُسول اهللا ُغَالم َيتِيم َوُأْخت َلُه يتيمة
َّا ِعنْده َفَقا اْنطلق إَِىل )(َل النَّبِي َوأم َلُه أرملة أطعمنَا أطعمك اهللا َتَعاَىل ِمم

أهلنا فأتنا بَِام وجدت ِعنْدهم َفأتى بَِواِحَدة َوعْرشين َمتَْرة فوضعها ِيف كف 
بكفه إَِىل فِيِه َونحن نرى َأنه َيْدُعو بِاْلربَكِة ثمَّ َقاَل )(َفَأَشاَر النَّبِي )(النَّبِي 

ى بتمرة وتغدى بُِأْخَرى.َيا ُغَالم سبعا َلك َوسبعا ألمك َوسبعا ألختك فتعش
َوأخرج الُبَخاِرّي من َطِريق الّشعبِّي َعن َجابر َأن َأَباُه اْستْشهد َيْوم أحد )٣٨

َوترك ِسّت َبنَات َوترك َعَلْيِه دينا كثريا َفَلامَّ حرض جذاذ النّخل قلت َيا َرُسول 
أحب َأن يراك اهللا قد علمت َأن َوالِدي اْستْشهد َوترك َعَلْيِه دينا كثريا َفَأنا 

اْلُغَرَماء َقاَل اْذَهْب فبيدر كل متر عىل َناحَية َففعلت ثمَّ َدعوته فأطاف حول 
ات ثمَّ جلس َعَلْيِه ثمَّ َقاَل اْدع َأْصَحابك َفَام َزاَل َيكِيل  أعظمها بيدرا َثَالث َمرَّ

م َحتَّى أّدى اهللا َتَعاَىل َأَماَنة َوالِدي َوَأنا َراض َأن أّدى اهللا َأَماَنة َوالِدي َوَال َهلُ
أرجع إَِىل اخويت بتمرة َفسلم َواهللا البيادر كلَها َحتَّى أنظر إَِىل البيدر الَِّذي َعَلْيِه 

ُه مل ينقص ِمنُْه َمتَْرة َواِحَدة)(َرُسول اهللا  .َكَأنَّ
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ْيَخاِن من َطِريق وهب بن كيَسان َعن َجابر َأن َأَباُه توّيف َوترك عَ  َلْيِه َوأخرج الشَّ
َثَالثَِني وْسقا لرجل من اْلَيُهود فاستنظره َجابر َفأبى َفكلم َجابر َرُسول اهللا 

)( يشفع إَِلْيِه َفكلم اْلَيُهوِدّي لَيْأُخذ متر نخله بِالَِّذي َلُه َفأبى َفدخل َرُسول
َما َرَجَع َفمشى فِيَها ثمَّ َقاَل َيا َجابر جد َلُه فأوفه الَِّذي َلُه فجد َبْعَد )(اهللا 

فأوفاه َثَالثَِني وْسقا وفضلت َلُه َسْبَعة عرش وْسقا َفأْخرب جابر )(َرُسول اهللا 
ليباركن اهللا فِيَه. . َقاَل )(عمر َفَقاَل: لقد علمت ِحني َمشى فِيَها َرُسول اهللا 

وا َأوال اْلَبْيَهِقّي َهَذا َال ُخيَالف األول َفإِن َذلِك ِيف َسائِر اْلُغَرَماء الَّذي ن َحَرضُ
َحتَّى أوفاهم َوَهَذا ِيف اْلَيُهوِدّي الَِّذي َأَتاُه بعدهْم وطالب )(َوحرض النَّبِي 

.بجد َما َبِقي عىل النخالت وإيفائه)(بِِدينِِه َفأمر النَّبِي 
اكِم من َطِريق ُنبيح اْلَعنزي َعن َجابر َقاَل ملا قتل أيب ترك دينا )٣٩ َوأخرج اْحلَ

جييئنا اْلَيْوم نصف )(ِديث َوفِيه َوقلت المرأيت إِن َرُسول اهللا َفذكر اَحل 
النََّهار َفدخل وفرشت َلُه َفنَاَم فذبحت عنَاًقا َفَلامَّ اْسَتْيَقَظ َوَضعتَها َبني َيَدْيِه 

ل َفَقاَل اْدع يل َأَبا بكر ثمَّ حوارييه الَّذين َمَعه َفَدَخُلوا َفَأَكُلوا َحتَّى َشبُِعوا َوفض
ِمنَْها حلم كثري.

اِينّ َوَأُبو نعيم ِيف اْملعرَفة َواْبن َعَساكِر َعن أيب َرَجاء َقاَل )٤٠ َوأخرج الطََّربَ
َحتَّى دخل َحائِطا لَبعض اْألَْنَصار َفإِذا ُهَو يسنو فِيِه )(خرج َرُسول اهللا 

ن أرويه َفَام َما ْجتَعل يل إِن أرويت حائطك َقاَل إِينِّ أجهد أَ )(َفَقاَل النَّبِي 
)(ُأطِيق َذلِك َقاَل ْجتَعل يل ماَئة َمتَْرة إِن َأنا أرويته َقاَل نعم َفأخذ َرُسول اهللا 
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)(الغرب َفَام لبث َأن أرواه َحتَّى َقاَل الرجل غرق حائطي َفأخذ َرُسول اهللا 
ة َمتَْرة َكَام َأخذَها ِمنُْه.ماَئة َمتَْرة َفأكل ُهَو َوَأْصَحابه َحتَّى َشبُِعوا ثمَّ رد َعَلْيِه مائَ 

ا أم )٤١ َوأخرج اْلَبْيَهِقّي َعن أيب ُهَرْيَرة َقاَل َكاَنت اْمَرَأة من دوس ُيَقال َهلَ
َفَلِقيت رجال )(رشيك أسلمت َفَأْقَبلت تطلب من يصحبها إَِىل َرُسول اهللا 

سقاي َماء َقاَل من اْلَيُهود َفَقاَل تعايل َفَأنا أصحبك َقاَلت فانتظرين َحتَّى امأل
معي َماء َفاْنَطَلقت َمَعه َفَساُروا َحتَّى َأْمسوا َفنزل اْلَيُهوِدّي َووضع سفرته 
فتعشى َوَقاَل َيا أم رشيك تعايل إَِىل اْلعَشاء َقاَلت اْسِقنِي َفإِينِّ عطشى َوَال 

َلت َواهللا َال َأْسَتطِيع َأن آكل َحتَّى أْرشب َقاَل َال أسقيك َقْطَرة َحتَّى هتودي َقا
أهتود أبدا َفَأْقَبلت إَِىل َبِعريَها فعقلته َووضعت َرأسَها عىل ركبته َقاَلت َفَام 
أيقظني إِالَّ برد دلو قد َوقع عىل جبيني َفرفعت َرْأِيس َفنََظرت إَِىل َماء َأشد 
بت َحتَّى رويت ثمَّ نضحت عىل  َبَياًضا من اللَّبن َوأحىل من اْلَعَسل َفَرشِ

َحتَّى ابتل ثمَّ مألته ثمَّ رفع َبني َيدي َوَأنا أنظر َحتَّى توارى مني ِيف سقاي
َامء َفَلامَّ َأصَبحت َجاَء اْلَيُهوِدّي َفَقاَل َيا أم رشيك قلت َواهللا قد سقاين اهللا  السَّ
َامء ثمَّ  َامء قلت َواهللا لقد أنزل اهللا عىل من السَّ َقاَل من َأْين أنزل َعَلْيك من السَّ

َامء ثمَّ َأقبلت َحتَّى دخلت عىل َرُسول ر فع َبني َيدي َحتَّى توارى عني ِيف السَّ
ا بَِثَالثَِني َصاعا َوَقاَل كلوا )(اهللا  َفوهبت َلُه بضعَها َفَزوجَها زيدا َوأمر َهلَ

ة لَرُسول اهللا  ا )(َوَال تكيلوا َوَكاَن َمَعه َمعَها سمن َهِديَّ َفَقاَلت جلارية َهلَ
ا )(َهِذه العكة َرُسول اهللا بلغي َفاْنَطَلقت َهبا َفَأَخُذوَها ففرغوها َوَقاَل َهلَ

علقوها َوَال توكوها فعلقوها ِيف َمَكاهنَا َفدخلت أم رشيك )(َرُسول اهللا 
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ِذِه العكة  َفنََظرت إَِلْيَها َممُْلوَءة سمنا َفَقاَلت َيا ُفَالَنة َأَلْيَس َأمرتك َأن تنطلقي ِهبَ
َقاَلت قد َواهللا اْنَطَلقت َهبا َكَام قلت ثمَّ قلت ثمَّ َأقبلت َهبا )(َرُسول اهللا إَِىل 

ء َولكنه َقاَل علقوها َوَال توكوها فعلقتها ِيف َمَكاهنَا  أصوهبا َما يقطر ِمنَْها َيشْ
نُْه َفَأَكُلوا ِمنَْها َحتَّى فنيت ثمَّ كالوا الّشعري فوجدوه َثَالثَِني َصاعا مل ينقص مِ 

ء. َيشْ
ا )(أخرج ُمسلم َعن َجابر َأن أم َمالك َكاَنت هتدي للنَّبِي )٤٢ من عكة َهلَ

ء فتعمد  العكة فتجد إىلسمنا فيأتيها بنوها َفيْسَأُلوَن اْألدم َوَلْيَس ِعنْدهم َيشْ
ا َأَدم َبيتَها َحتَّى عرصته َفَأَتت النَّبِي  َل َفَقا)(فِيَها سمنا َفَام َزاَل ُيقيم َهلَ

أعرصتيها َقاَلت نعم َقاَل َلو تركتيها َما َزاَل َقائِام.
َا َكاَنت )٤٣ َوأخرج اْبن سعد من َطِريق أيب الزبري َعن َجابر َعن أم رشيك َأهنَّ

َفطلب ِمنَْها صبياهنا َذات َيْوم )(ِعنْدَها عكة هتدي فِيَها سمنا لَرُسول اهللا 
م سمنا َفلم يكن َفَقاَمْت إَِىل العكة لتنظر َفإِذا ِهَي تسيل َقاَلت َفَصَبْبت َهلُ

َفَأَكُلوا ِمنَْها حينا ثمَّ ذهبت تنظر َما َبِقي فصبته ُكله ففني ثمَّ َأَتت َرُسول اهللا 
)(.ا أصببته أما َأنَّك َلو مل تصببه لقام َلك َزَمانا َفَقاَل َهلَ

اِينّ َوَأُبو نعيم َعن حييى)٤٤ بن جعدة َعن رجل َوأخرج اْبن أيب شيَبة َوالطََّربَ
َا َجاَءت بعكة سمن إَِىل َرُسول اهللا  ة َأهنَّ َفأمر )(َحدثُه َعن أم َمالك اْألَْنَصاِريَّ

)(بَِالًال فعرصها ثمَّ َأْعَطاَها َفَرَجعت َفإِذا ِهَي َممُْلوَءة سمنا َفأْخربت النَّبِي 
َفَقاَل (َهِذه برَكة عجل اهللا َلك َثَواَهبا).
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اِينّ َواْلَبْيَهِقّي َعن أم َأْوس البهزية َقاَلت سليت سمنا يل َوأخرج الطَّ )٤٥ َربَ
َفقبله َوترك ِيف العكة َقلِيال َونفخ فِيِه )(َفَجَعلته ِيف عكة وأهديته أىل النَّبِي 

ودعا بِاْلربَكِة ثمَّ َقاَل ردوا َعَلْيَها عكتها فردوها َعَلْيَها َوِهي َممُْلوَءة سمنا 
َام )(ي فظنت َأن النَّبِ  اخ َفَقاَلت َيا َرُسول اهللا إِنَّ ا ُرصَ مل يقبلَها َفَجاَءت َهلَ

ا فلتأكل  سليته َلك لتأكله َفعلم َأنه قد أستجيب َلُه َفَقاَل أذهبوا َفقوُلوا َهلَ
وواليته أيب بكر َوعمر )(سمنها ولتدع بِاْلربَكِة َفأكلت َبِقيَّة عمر النَّبِي 

من َأمر َعّيل َوُمَعاِوَية َما َكاَن.َوُعْثَامن َحتَّى َكانَ 
اِينّ َوَأُبو نعيم َواْبن َعَساكِر َعن أنس َأن أمه أم )٤٦ َوأخرج َأُبو يعىل َوالطََّربَ

فأفرغها )(سليم مجعت من َشاِهتَا سمنا ِيف عكة َوأْرسلت بِِه إَِىل النَّبِي 
لئة تقطر سمنا وردَها فعلقت العكة عىل وتد َفَجاَءت أم سليم فرأت العكة ممت

َفَأْخَربته َفَقاَل َأَتْعَجبَِني إِن َكاَن اهللا أطعمك َكَام )(َفَجاَءت إَِىل النَّبِي 
أطعمت نبيه كيل وأطعمي َفجْئت فقسمت ِيف َقْعب لنا َكَذا َوَكَذا َوتركت 

فِيَها َما ائتد منا بِِه شهرا َأو َشْهَرْين.
اِينّ َواْلَبْيَهِقّي )٤٧ د َوأخرج الطََّربَ َوَأُبو نعيم من َطِريق كثري بن زيد َعن ُحمَمَّ

َزة اْألَْسَلِمّي َعن َأبِيه َعن جده َقاَل َكاَن َطَعام َرُسول اهللا  )(بن َعْمرو اْبن َمحْ
َيُدور عىل َأْصَحابه عىل َهَذا َلْيَلة وَعىل َهَذا َلْيَلة فدار َعّيل َفعِملت َطَعام َرُسول 

تَحرك النحي فأهريق َما فِيِه َفقلت عىل َيدي أهريق ثمَّ ذهبت بِِه فَ )(اهللا 
أدنه َفقلت َال َأْسَتطِيع َيا َرُسول )(َفَقاَل يل َرُسول اهللا )(َطَعام َرُسول اهللا 

اهللا َفَرَجعت َفإِذا النحي َيُقول قب قب َفقلت فضَلة فضلت فِيِه فاجتذبه َفإِذا 
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َفذكرت َذلِك َلُه َفَقاَل )(ِجْئت َرُسول اهللا ُهَو قد مىلء إَِىل َيَدْيِه فأوكيته ثمَّ 
(أما َأنَّك َلو تركته مليلء إَِىل فِيِه).

َوَقاَل اْبن سعد َأنا سعيد بن ُسَلْيَامن َحدثنَا َخالِد بن عبد اهللا َعن ُحَصْني )٤٨
ْعد َقاَل بعث َرُسول اهللا  ا رجَلْنيِ ِيف بعض أمره َفَقاَال يَ )(َعن َسامل بن أيب اْجلَ

َرُسول اهللا َما َمعنا َما نتزوده َفَقاَل ابتغيا يل سقاء فجاءاه بسقاء َقاَل َفأمرَنا 
فمألناه ثمَّ أوكأه َوَقاَل اْذَهَبا َحتَّى إِذا تبلغا َمَكان َكَذا َوَكَذا َفإِن اهللا سريزقكام 

مها َفإِذا اللَّبن وزبد َفاْنَطلَقا َحتَّى َأَتَيا َذلِك اْملََكان الَِّذي َأمرَمها بِِه فانحل سقاؤ
غنم فأكال ورشبا َحتَّى شبعا.

َوأخرج اْلَبْيَهِقّي من َطِريق اْبن ِسِريين َعن أيب ُهَرْيَرة َقاَل َأَتى رجل َأهله )٤٩
ُهمَّ أرزقنا َما نعتجن ونختبز  ة َفَقاَل اللَّ اجة َفخرج إَِىل اْلَربيَّ َفَرأى َما هبم من اْحلَ

ْفنَة مألى خبْ  ًزا والرحى تطحن والتنور مألى جنوب شواء فَجاء َفإِذا اْجلَ
َحى فكنس َما حوَهلا  ء َقاَلت نعم رزق اهللا َفرفع الرَّ َزوجَها َفَقاَل عنْدُكْم َيشْ

َفَقاَل (َلو تركتَها لدارت إَِىل َيْوم اْلِقَياَمة).)(َفذكر َذلِك لَرُسول اهللا 
َعن أيب ُهَرْيَرة َأن رجال َوأخرج اْلَبْيَهِقّي من َطِريق سعيد بن أيب سعيد)٥٠

ء َفَقاَلت اْمَرَأته َلو  من اْألَْنَصار َكاَن َذا َحاَجة َفخرج َيْوًما َوَلْيَس ِعنْد َأهله َيشْ
َحى  َأينِّ حركت رحاي َوجعلت ِيف تنوري سعفات َفسمع جرياين َصوت الرَّ

خان فظنوا َأن عندَنا َطَعاما َما بِنَا خَصاَصة َفقَ  اَمْت إَِىل تنورها َوَرَأوا الدُّ
َحى َفَقاَل َما تطحنني  َحى َفأقبل زوحها َوسمع الرَّ فأوقدته َوقد حتّرك الرَّ
َفَأْخَربته َفدخل َوإِن رحاها لتدور وتصب َدِقيًقا َفلم يْبقى ِيف اْلَبْيت وَعاء إِالَّ 
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ك مىلء ثمَّ خرجت أىل تنورها َفَوَجدته مملوءا خْبًزا َفأقبل َزوجَها َفذكر َذلِ 
َحى َقاَل رفعتها ونفضتها َقاَل (َلو )(لَرُسول اهللا  َقاَل َفَام فعلت الرَّ

َتَرْكُتُموَها َما َزاَلت َكَام ِهَي لكم َحَياتُكم) إِْسنَاده َصِحيح.
اِينّ َوَأُبو نعيم من َطِريق شهر )٥١ ارِمّي َواْبن سعد َوالطََّربَ َوأخرج َأْمحد الدَّ

قدرا َفَقاَل َلُه ناولني ِذَراعا )(طبخ للنَّبِي بن َحْوَشب َعن أيب عبيد َأنه
َراع َفنَاَوَلُه ِذَراعا ثمَّ َقاَل ناولني ِذَراعا َفقلت  َراع ثمَّ َقاَل ناولني الذِّ َفنَاَوَلُه الذِّ
َيا َنبِي اهللا َوكم للشاة من ِذَراع َفَقاَل (َوالَِّذي نفيس بَِيِدِه َلو سكت ألعطيت 

ِه).أذرعا َما َدَعْوت بِ 
اِينّ َوَأُبو نعيم َواْبن َعَساكِر من )٥٢ َوأخرج َأْمحد َواْبن سعد َوَأُبو يعىل َوالطََّربَ

َشاة َفَقاَل َيا َأَبا َرافع ناولني )(طرق َأْرَبَعة َعن أيب َرافع َقاَل ذبحت للنَّبِي 
َراع فناولته ثمَّ َقاَل ناولني الذِّ  َراع فناولته ثمَّ َقاَل ناولني الذِّ َراع َفقلت َيا الذِّ

َرُسول اهللا َوهل للشاة إِالَّ ذراعان َفَقاَل (َلو سكت لناولتني َما َدَعْوت بِِه).
)(َوأخرج َأُبو نعيم َعن أيب ُهَرْيَرة َأن َشاة طبخت َفَقاَل َرُسول اهللا )٥٣

َراع فناولته ثمَّ َقاَل ناولني الذِّ  َراع فناولته ثمَّ َقاَل ناولني الذِّ َراع (ناولني الذِّ
َام للشاة ذراعان َفَقاَل أما َأنَّك َلو التمستها لوجدهتا). َفقلت َيا َرُسول اهللا إِنَّ

ذبح َذات َيْوم )(َوأخرج من َوجه آخر َعن أيب ُهَرْيَرة َأن َرُسول اهللا )٥٤
ا ثمَّ َقاَل َأْيضا َشاة َفَقاَل َيا ُغَالم اْئتِنِي بالكتف َفَأَتاُه َهبا ثمَّ َقاَل َلُه َأْيضا َفَأَتاُه هبَ 

َفَأَتاُه َهبا ثمَّ َقاَل َأْيضا َفَقاَل َيا َرُسول اهللا إِنََّام ذبحت َشاة َوقد َأَتْيُتك بَِثَالَثة 
(َلو سكت جلئت َهبا َما َدَعْوت َهبا).):(أكتاف َفَقاَل َرُسول اهللا 
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ِذَراع َشاة َدَعا بِ )(َوأخرج من َوجه َثالِث َعن أيب ُهَرْيَرة َأن النَّبِي )٥٥
َام  َفأكلَها ثمَّ َدَعا بِِذَراع ُأْخَرى َفأكلَها ثمَّ بِِذَراع ُأْخَرى َفَقاُلوا َيا َرُسول اهللا إِنَّ

قِّ َلو سكتم لوجدمتوها). للشاة ذراعان َقاَل (َوالَِّذي َبَعَثنِي بِاْحلَ
ار وَ )٥٦ اكِم َوَصححُه اْلَبزَّ َأُبو يعىل أخرج َأْمحد والدارمي َوالنََّسائِّي َواْحلَ

اِينّ َعن َسلَمة بن نَفْيل السكوِين َقاَل ُكنَّا ُجُلوًسا ِعنْد َرُسول اهللا  إِْذ )(َوالطََّربَ
َامء َوِيف لفظ من اْجلنَّة َقاَل نعم  َقاَل َقائِل َيا َرُسول اهللا َهل أتيت بَِطَعام من السَّ

ل َعنْك َقاَل نعم َقاَل فعل بِِه َقاَل وبامذا َقاَل ِيف مسخنة َقاَل َفَهل َكاَن فِيَها فض
َامء َوُهَو يوحي إَِيلّ إِينِّ مكفوت غري البث فِيُكم ولستم  َقاَل رفع إَِىل السَّ
بالبثني بعِدي إِالَّ َقلِيال َحتَّى َتقوُلوا َشْيئا وتأتوين أفنادا يتبع َبْعضُكم َبْعًضا 

اَعة موتان َشِديد َوبعده سنوات الزالز َهبِّي ِيف ُخمَْترص َوَبني َيدي السَّ ل. َقاَل الذَّ
َحاح. َرب من غرائب الصِّ اْملُْسَتْدرك اْخلَ

د َقاَل َحدثنِي رجل يكنى )٥٧ اِرث بن ُحمَمَّ َوأخرج اْبن َعَساكِر من َطِريق اْحلَ
)(َأَبا سعيد َقاَل قدمت اْملَِدينَة َفسِمعت رجال َيُقول لَصاحبه َأن َرُسول اهللا 

ْيَلة َفأتيت ْيَلة )(َرُسول اهللا قرى اللَّ َفقلت َيا َرُسول اهللا َبلغنِي َأنَّك قريت اللَّ
َقاَل أجل قلت َوَما َذاك َقاَل َطَعام فِيِه مسخنة قلت َفَام فعل َفضله َقاَل رفع.

وجاء علبة بن زيد بثالث بيضات من بيض النعام فعملهن جابر بن )٥٨
خلبز فلم جيده فجعل رسول عبد اهللا رىض اهللا عنهام يف قصعة ثم ذهب ليأيت با
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وأصحابه يأكلون منه بغري خبز حتى شبعوا، وكانوا أربعامئة وقيل : اهللا 
.) ١(سبعامئة 

اُح ْبُن َسْهٍل )٥٩ أخرج أبو نعيم يف دالئل النبوة عن َأيب َكْعٍب اْلَبدَّ
ِن  ، َعْن َأبِيِه   ْمحَ ِن ْبِن َكْعِب األَْنَصاِريُّ  ، َعْن َأبِيِه  َسْهِل ْبِن َعْبِد الرَّ ْمحَ َعْبِد الرَّ

َم َعَلْيِه ، َفَردَّ )(َأَتى  َجابُِر ْبُن َعْبِد اهللاَِّ  َرُسوَل اهللاَِّ "ْبِن َمالٍِك  ، َقاَل :  ، َفَسلَّ
الَم ، َقاَل : َفَرَأْيُت َوْجَه َرُسوِل اهللاَِّ  ا ، َوَما َأْحِسُب َوْجَه )(َعَلْيِه السَّ ً ُمَتَغريِّ

َ إِال ِمْن ُجوٍع ، َفَأَتْيُت َمنِْزِيل ، َفُقْلُت لِْلَمْرَأِة : َوْحيَِك ، َلَقْد )(اهللاَِّ َرُسوِل  َتَغريَّ
ٌ ، َوَما )(َرَأْيُت َرُسوَل اهللاَِّ  الَم َوَوْجُهُه ُمَتَغريِّ ْمُت َعَلْيِه ، َفَردَّ َعِيلَّ السَّ ، َفَسلَّ

َ إِال ِمَن اْجلُ  ٍء؟ َقاَلْت: َواهللاَِّ َما َلنَا َأْحِسُب َوْجَهُه َتَغريَّ وِع ، َفَهْل ِعنَْدِك ِمْن َيشْ
ا: َهْل َلِك َأْن  ْبَياَن ، َفُقْلُت َهلَ ا الصِّ ُل ِهبَ اِجُن َوَفْضَلٌة ِمْن َزاٍد ُنَعلِّ إِال َهَذا الدَّ

اِجَن َوَتْصنَِعَني َما َكاَن ِعنَْدِك، ُثمَّ َنْحِمُلُه إَِىل َرُسولِ  ؟ َقاَلْت: )(اهللاَِّ َنْذَبَح الدَّ
اِجَن، َوَصنََعْت َما َكاَن ِعنَْدَها،  َأْفَعُل ِمْن َذلَِك َما َأْحَبْبَت، َقاَل: َفَذَبَحِت الدَّ
اِجَن، ُثمَّ  َوَطَحنَْت َوَخَبَزْت، َوَطَبَخْت، ُثمَّ َثَرْدَنا ِيف َجْفنٍَة َلنَا، َفَوَضَعِت الدَّ

ْلُتَها إَِىل َرُسوِل اهللاَِّ ، َفَوَضْعُتَها َبْنيَ َيَدْيِه، َفَقاَل: َما َهَذا َيا َجابُِر ؟ ُقْلُت )(َمحَ
ا ، َفَظنَنُْت َأنَّ  ً ْمُت َعَلْيَك ، َفَرَأْيُت َوْجَهَك ُمَتَغريِّ : َيا َرُسوَل اهللاَِّ ، َأَتْيُتَك َفَسلَّ

وِع ، َفَذَبْحُت َداِجنًا كَ  ْ إِال ِمَن اْجلُ ْلُتَها إَِلْيَك ، َقاَل َوْجَهَك َملْ َيَتَغريَّ اَنْت َلنَا ُثمَّ َمحَ
: َيا َجابُِر ، اْذَهْب َفاْمجَْع ِيل َقْوَمَك ، َقاَل : َفَأَتْيُت َأْحَياَء اْلَعَرِب ، َفَلْم َأَزْل 

ُعُهْم َفَأَتْيُتُه ِهبِْم ، ُثمَّ َدَخْلُت ، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللاَِّ، َهِذِه األَْنَصاُر قَ  ْد ُأْمجَِعْت َأْمجَ

)٧٤/ ١٠–١.
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، َفَقاَل: َأْدِخْلُهْم َعَيلَّ َأْرَساال، َفَأْدَخْلُتُهْم َعَلْيِه َأْرَساال، َفَكاُنوا َيْأُكُلوَن ِمنَْها، 
ْفنَِة  َفإَِذا َشبَِع َقْوٌم َخَرُجوا َوَدَخَل آَخُروَن، َحتَّى َأَكُلوا َمجِيًعا، َوَفَضَل ِيف اْجلَ

وا َعْظًام، ُثمَّ )(اَن َرُسوُل اهللاَِّ َشبِيُه َما َكاَن فِيَها، َوكَ  ، َيُقوُل: ُكُلوا َوال َتْكِرسُ
َم )(إِنَّ َرُسوَل اهللاَِّ  ْفنَِة ، َفَوَضَع َيَدُه َعَلْيَها ُثمَّ َتَكلَّ َع اْلِعَظاَم ِيف َوَسِط اْجلَ َمجَ

َكاِن، َفإِ  ْ َأْسَمْعُه إِال َأينِّ َأَرى َشَفَتْيِه َتَتَحرَّ اُة َقْد َقاَمْت َتنُْفُض بَِكالٍم َمل َذا الشَّ
َا  ا َوَمَضْيُت، َوإِهنَّ ُأُذَنْيَها، َفَقاَل ِيل: ُخْذ َشاَتَك َيا َجابُِر، َباَرَك اهللاَُّ فِيَها، َفَأَخْذُهتَ

ا اْلَبْيَت، َفَقاَلْت ِيلَ اْملَْرَأُة : َما َهِذِه َيا َجابِ  ُر ؟ َلُتنَاِزُعنِي ُأُذَهنَا، َحتَّى َأَتْيُت ِهبَ
، َدَعا اهللاََّ َفَأْحَياَها، َقاَلْت: َأَنا )(ُقْلُت: َواهللاَِّ َشاُتنَا الَّتِي َذَبْحنَاَها لَِرُسوِل اهللاَِّ 

ُه َرُسوُل اهللاَِّ  ُه َرُسوُل اهللاَِّ، َأَنا َأْشَهُد َأنَّ ُه َرُسوُل اهللاَِّ ، َأَنا َأْشَهُد َأنَّ ).١("َأْشَهُد َأنَّ
)(َأنَّ َرُجًال َأَتى النَّبِيَّ "د ومسلم َعْن َجابٍِر: وروى اإلمام أمح)٦٠

ُجُل َيْأُكُل ِمنُْه َواْمَرَأُتُه )٢(َيْسَتْطِعُمُه ، َفَأْطَعَمُه َشْطَر َوْسِق َشِعريٍ  ، َفَام َزاَل الرَّ
ْ َتكِْلُه َألََكلْ )(َوَضْيُفُهَام َحتَّى َكاَلُه، َفَأَتى النَّبِيَّ  ُتْم ِمنُْه، َوَلَقاَم ، َفَقاَل: َلْو َمل

). ٣("َلُكْم 

)١٠/٢٢٠-١.
)٢
، )٤٢٣٥(»  »  صحيح)٣(

»  »  حنبل
)١٤٣٢٥( « «

)٢٣٦٧،(––
–٣/٦٤٠ .



١٦٤ y رب العاملنياهللاعىلاليقني والتوكلW

ِه  َنْوَفِل ْبِن )٦١ اِرِث  ، َعْن َجدِّ وروى احلاكم والبيهقى َعْن  َسِعيِد ْبِن اْحلَ
َم ِيف  ُه اْسَتَعاَن َرُسوَل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلَّ اِرِث ْبِن َعْبِد اْملُطَّلِِب  ، َأنَّ اْحلَ

َأْنَكَحُه اْمَرَأًة ، َفاْلَتَمَس َشْيًئا َفَلْم َجيِْدُه ، َفَبَعَث َرُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ التَّْزِويِج فَ 
َم َأَبا َرافٍِع  َوَأَبا َأيُّوَب  بِِدْرِعِه َفَرَهنَاُه ِعنَْد َرُجٍل ِمَن اْلَيُهوِد  َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلَّ

َم إَِيلَّ ، بَِثَالثَِني َصاًعا ِمْن َشِعٍري ، َفَدَفعَ  ُه َرُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلَّ
َفَطِعْمنَا ِمنُْه نِْصَف َسنٍَة ، ُثمَّ كِْلنَاُه َفَوَجْدَناُه َكَام َأْدَخْلنَاُه ، َقاَل َنْوَفٌل: َفَذَكْرُت 

َم، َفَقاَل:  ْ َتكِْلُه َألََكْلَت ِمنُْه َما "لَِرُسوِل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلَّ َلْو َمل
.)١(.  "ِعْشَت  

َ النَّبِيُّ )٦٢ َوَما ِيف َريفِّ ِمْن )(وَعْن َعائَِشَة َرِيضَ اهللاَُّ َعنَْها َقاَلْت َلَقْد ُتُويفِّ
ٍء  َعَيلَّ َفكِْلُتُه َيْأُكُلُه ُذو َكبٍِد إِالَّ َشْطُر َشِعٍري ِيف َرفٍّ ِيل َفَأَكْلُت ِمنُْه َحتَّى َطاَل َيشْ
.)٢(َفَفنَِي 
) ِمَن اْألَْرِض، ٣َبْينَا َرُجٌل بَِفَالٍة("، َقاَل: )(، َعِن النَّبِيِّ َأِيب ُهَرْيَرةَ َعْن )٦٣

َحاُب، َفَأْفَرَغ َماَءُه َفَسِمَع َصْوًتا ِيف َسَح  ى َذلَِك السَّ اَبٍة اْسِق َحِديَقَة ُفَالٍن، َفَتنَحَّ
َجٌة ( ٍة، َفإَِذا َرشْ ُه، َفَتَتبََّع ٤ِيف َحرَّ اِج َقِد اْسَتْوَعَبْت َذلَِك اْملَاَء ُكلَّ َ )ِمْن تِْلَك الرشِّ

ُل املَْ  اَء بِِمْسَحاتِِه، َفَقاَل َلُه: َيا َعْبَد اهللاَِّ َما اْملَاَء، َفإَِذا َرُجٌل َقائٌِم ِيف َحِديَقتِِه ُحيَوِّ

)١٣/٢٤٦.
)٦٠٨٦(٢ (

)٣
)٤
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َحاَبِة، َفَقاَل َلُه: َيا َعْبَد اهللاَِّاْسُمَك  ِملَ ، َقاَل: ُفَالٌن لِِالْسِم الَِّذي َسِمَع ِيف السَّ
َحاِب الَِّذي َهَذا مَ َتْسَأُلنِي َعِن اْسِمي ؟ اُؤُه، ، َفَقاَل : إِينِّ َسِمْعُت َصْوًتا ِيف السَّ

ا إِْذ ُقْلَت َهَذا ، َفإِينِّ  َيُقوُل: اْسِق َحِديَقَة ُفَالٍن ِالْسِمَك َفَام َتْصنَُع فِيَها، َقاَل: َأمَّ
ُق بُِثُلثِِه، َوآُكُل َأَنا َوِعَياِيل ُثُلًثا، َوَأُردُّ فِيَها ُثُلَثُه  ُرُج ِمنَْها َفَأَتَصدَّ ، "َأْنُظُر إَِىل َما َخيْ

َثنَاه  بِّيُّ وَحدَّ َنا َأْمحَُد ْبُن َعْبَدَة الضَّ َثنَا َأُبو َداُودَ ، َأْخَربَ َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأِيب ، َحدَّ
َثنَا َسَلَمةَ  ُه، َقاَل: َوَأْجَعُل ُثُلَثُه ِيف َوْهُب ْبُن َكْيَساَن ، َحدَّ ْسنَاِد، َغْريَ َأنَّ َذا اْإلِ ِهبَ

بِيِل . ائِلَِني َواْبِن السَّ .) ١(رواه مسلم"اْملََساكِِني َوالسَّ
فنزول املطر من السامء هلذا العبد الصالح من أعظم الربكات وهى دليل 

َامِء َواألَْرضِ َلفَ عىل قوله تعاىل :  َن السَّ وانظر إىل، َتْحنَا َعَلْيِهم َبَرَكاٍت مِّ
ةَ َرُسوَل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ  ، َخَرَج ِمنَْها ُمَهاِجًرا إَِىل َم ِحَني ُأْخِرَج ِمْن َمكَّ

ْيثِيُّ عَ َوَأُبو َبْكرٍ ينَِة ، ُهوَ اْملَدِ  َة ، َوَدلِيُلُهَام اللَّ ْبُد اهللاَِّ ، َوَمْوَىل َأِيب َبْكٍر َعاِمُر ْبُن ُفَهْريَ
َتبِي ْبُن األَُرْيَقطِ  َزاِعيَِّة ، َوَكاَنْت َبْرَزًة َجْلَدًة َحتْ وا َعَىل َخْيَمَتْي ُأمِّ َمْعَبٍد اْخلُ ، َمرُّ

ًام ، فَ ِة ، َثمَّ َتْسِقي َوُتْطِعمُ بِِفنَاِء اْلُقبَّ  وُه ِمنَْها، َوَمتًْراَسَأُلوَها َحلْ ا ، َفَلْم ُيِصيُبو، لَِيْشَرتُ
: َواهللاَِّ َلْو َكاَن ِعنَْدَنا ، َفَقاَلْت ِملَِني ُمْسنِتِنيَ ، َوَكاَن اْلَقْوُم ُمرْ ِعنَْدَها َشْيًئا ِمْن َذلَِك 
ٌء َما َأْعَوْزَناُكْم نَ  َم إَِىل َشاٍة ِيف ْحَرَهاَيشْ ، َفنََظَر َرُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

،)٥٣٠٣»  »  صحيح)١(
.. »  »  حنبل

) ،٣٤٣٧(»  »  )، صحيح٧٧٤٢(
)، ٦٩٣٨»  »  للبيهقي

–١/٥٨٧.
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ْيَمِة ، َفَقاَل  اةُ ": كِْرسِ اْخلَ ْهُد َقاَلْت "َيا ُأمَّ َمْعَبٍد ؟ َما َهِذِه الشَّ َفَها اْجلَ : َشاٌة َخلَّ
ا ِمْن َلَبٍن ؟ "َعِن اْلَغنَِم ، َقاَل :  ا ِمْن َلَبٍن ؟ َقاَلْت : َوَقاَل "َأِهبَ َأُبو َزْيٍد : َهْل ِهبَ

ي ، َقاَلْت "َأْن َأْحلَِبَها َأَتْأَذنَِني ِيلَ "ِهَي َأْجَهُد ِمْن َذلَِك ، َقاَل :  : بَِأِيب َأْنَت َوُأمِّ
ا َرُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَليْ  ا َحْلًبا َفاْحلِْبَها . َفَدَعا ِهبَ ، َفَمَسَح ِه َوَسلَّمَ إِْن َرَأْيَت ِهبَ

َعَها ى اهللاََّ َتَعاَىل بَِيِدِه َرضْ ا، َوَسمَّ ا ِيف َشاِهتَ ْت ، َوَدَعا َهلَ ْت َعَلْيِه َوَدرَّ ، َفَتَفاجَّ
ا َحتَّى َعالُه اْلَبَهاُء ، ُثمَّ  ْهَط ، َفَحَلَب فِيِه َثج ْت ، َوَدَعا بِإَِناٍء ُيْربُِض الرَّ َواْجَرتَّ

َب آِخَرُهْم َصىلَّ اهللاَُّ ى َرِوَيْت َسَقاَها َحتَّ  ، َوَسَقى َأْصَحاَبُه َحتَّى َرُووا ، ُثمَّ َرشِ
َم ، ُثمَّ َأَراُضوا ، ُثمَّ َحَلَب فِيِه َثانًِيا َبْعَد َبْدٍء َحتَّى َمَأل اِإلَناَء ، ُثمَّ  َعَلْيِه َوَسلَّ

َل عَ  نَْها ، َفَقلَّ َما َلبَِثْت َجاَءَها َزْوُجَها َأُبو َغاَدَرُه ِعنَْدَها ، ُثمَّ َباَيَعَها ، َواْرَحتَ
اَمْعَبٍد َيُسوُق َأْعنًُزا ِعَجاًفا َشاَرْكَن َهزْ  : . َوَقاَل َأُبو َزْيدٍ ، ُخمُُّهنَّ َقلِيٌل ِيل ُضح

ا ، ُخمُُّهنَّ َقلِيٌل . َفَلامَّ َرَأى  َبَن َعِجَب ُضح ْيَن َلِك َهَذا : ِمْن أَ ، َوَقاَل َأُبو َمْعَبٍد اللَّ
اُء َعاِزٌب ِحَياٌل َوال َحُلوَب ِيف اْلبَ  َبُن َيا ُأمَّ َمْعَبٍد ، َوالشَّ : ال ْيِت ؟ َفَقاَلْت اللَّ

ُه َمرَّ بِنَا َرُجٌل ُمَباَواهللاَِّ ، َيا ُأمَّ َمْعَبدٍ : ِصِفيِه ِيل ، َقاَل َرٌك ِمْن َحالِِه َكَذا َوَكَذا، إِال َأنَّ
ْلِق ، َملْ َتِعْبُه ُنْحَلٌة ْيُت َرُجال: َرأَ َقاَلْت  َظاَهَر اْلَوَضاَءِة ، َأْبَلَج اْلَوْجِه ، َحَسَن اْخلَ

ُد ْبُن ُموَسى : َوِسيًام َقِسيًام ِيف َعْينِِه  ، َوَملْ ُتْزِر بِِه َصْعَلٌة ، َوِسيٌم َقِسيٌم ، َوَقاَل ُحمَمَّ
َيتِ ، َوِيف ُعنُِقِه َسَطعٌ ، َوِيف َصْوتِِه َصَهٌل ، َوِيف َأْشَفاِرِه َغَطٌف َعٌج دَ  ، ةٌ ِه َكَثاثَ ، َوِيف ِحلْ

ُل النَّاِس ْن َصَمَت َفَعَلْيِه اْلَوَقارُ ، إِ َأَزجُّ َأْقَرنُ  َم َسَام َوَعالُه اْلَبَهاُء ، َأْمجَ ، َوإِْن َتَكلَّ
اُه ِمْن َبِعيٍد ، َوَأْح  ، ال َنْذٌر َوال ِق ، َفْصٌل ، ُحْلُو اْملِنْطِ ِريٍب الُه َوَأْحَسنُُه ِمْن قَ َوَأْهبَ

ْرنَ َهْذٌر ، َكَأنَّ َمنْطَِقهُ  ، َوال َتْقَتِحُمُه َرْبَعًة ال َبائٌِن ِمْن ُطولٍ ،َخَرَزاُت َنْظٍم َينَْحدَّ
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َعْنيٌ ِمْن ِقَرصٍ ، ُغْصنًا َبْنيَ ُغْصنَْنيِ ، َفُهَو َأْنَرضُ الثَّالَثِة َمنَْظًرا ، َوَأْحَسنُُهْم َقْدًرا 
وَن بِِه ، إِْن َقاَل َأْنَصُتوا لَِقْولِِه ، َوإِْن َأَمَر َتَباَدُروا إَِىل َأْمِرِه ، َحمُْفوٌد ، لَ  ُه ُرَفَقاُء َحيُفُّ

َم ، َفَقاَل َأُبو َمْعَبٍد : ُهَو َواهللاَِّ  َحمُْشوٌد ، ال َعابٌِس َوال ُمْفنٌِد َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ
ْمُت َأْن َأْصَحَبُه َصاِحُب ُقَرْيٍش الَّذِ  َة ، َوَلَقْد َمهَ ي ُذكَِر َلنَا ِمْن َأْمِرِه َما ُذكَِر بَِمكَّ

، وكوب اللبن الذى أمر رسول )١(، َوألَْفَعَلنَّ إِْن َوَجْدُت إَِىل َذلَِك َسبِيال . 
أبا هريرة أن يسقى به أصحاب الصفة فمر عليهم واحدًا واحدًا حتى اهللا 

.)٢(رشبوا مجيعا 
ِدينََة َوَأَنا اْبُن َثَامِن ِسنَِني، املَْ )(وَعْن  َأَنِس ْبِن َمالٍِك، َقاَل: َقِدَم َرُسوُل اهللاَِّ 

ي بَِيِدي َفاْنَطَلَقْت ِيب إَِىل َرُسوِل اهللاَِّ  ، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللاَِّ، )(َفَأَخَذْت ُأمِّ
َفْتَك بُِتْحَفٍة، َوإِينِّ ال َأقْ  ُه  َملْ َيْبَق َرُجٌل َوال اْمَرَأٌة ِمَن األَْنَصاِر إِال َقْد َأْحتَ ِدُر َعَىل إِنَّ

.)٣(َما ُأْحتُِفُك بِِه ، إِال اْبنِي َهَذا َفُخْذُه َفْلَيْخُدْمَك َما َبَدا َلَك 
، "ِسنَِني )(، َقاَل: َخَدْمُت َرُسوَل اهللاَِّ َأَنِس ْبِن َمالٍِك َعْن  َفَام َسبَّنِي ُسبًَّة َقطُّ

َبًة، َوال اْنَتَهَرِين، َوال َعَبَس ِيف َوْجِهي، َوال َأَمَرِين بَِأْمٍر َفَتَواَنيُْت  َبنِي َرضْ َوال َرضَ
َر  ٌء فِيِه َفَعاَتَبنِي َعَلْيِه ، َفإِْن َعاَتَبنِي َعَلْيِه َأَحٌد ِمْن َأْهلِِه، َقاَل: َدُعوُه َفَلْو ُقدِّ َيشْ

.)٤("َلَكاَن 

» ...» للبيهقي)١(
...٢٥٥(.

)٢
.)٣٥٦٧، »  »  يعلى)٣(
: » ي»  ألبي)٤(

 ...)١٢٥(.
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، َقاَل : َقاَلْت ُأمُّ ُسَلْيٍم َأَنًسا ، َقاَل: َسِمْعُت َقَتاَدَة فَعْن ودعا له رسول اهللا 
ُهمَّ َأْكثِْر َماَلُه َوَوَلَدُه ، َوَباِرْك َلُه فِيَام ": َأَنٌس َخاِدُمَك ، َقاَل: )(لِلنَّبِيِّ  اللَّ

.)١("َأْعَطْيَتُه 
نَا ، َوَما ُهَو إِالَّ َأَنا، َعَليْ )(َعْن  َأَنٍس ، َقاَل: َدَخَل النَّبِيُّ ويف رواية مسلم:

ي، َوُأمُّ َحَراٍم َخاَلتِي ، َفَقاَل:  َ بُِكْم ِيف َغْريِ َوْقِت َصَالٍة، "َوُأمِّ ُقوُموا َفِألَُصيلِّ
َفَصىلَّ بِنَا، َفَقاَل َرُجٌل لَِثابٍِت: َأْيَن َجَعَل َأَنًسا ِمنُْه ؟ َقاَل: َجَعَلُه َعَىل َيِمينِِه، ُثمَّ 

: َيا َرُسوَل َدَعا لَ  ْنَيا َواآلِخَرِة ، َفَقاَلْت ُأمِّ نَا َأْهَل اْلَبْيِت بُِكلِّ َخْريٍ ِمْن َخْريِ الدُّ
اهللاَِّ، ُخَوْيِدُمَك اْدُع اهللاََّ َلُه ، َقاَل: َفَدَعا ِيل بُِكلِّ َخْريٍ ، َوَكاَن ِيف آِخِر َما َدَعا ِيل 

ُهمَّ َأْكثِْر َمالَ  . )٢("ُه ، َوَوَلَدُه ، َوَباِرْك َلُه فِيِه بِِه، َأْن َقاَل: اللَّ
َأْن ُيَباِرَك اهللاَُّ َعزَّ َوَجلَّ ِيف َماِيل )(َعْن  َأَنِس ْبِن َمالٍِك ، َقاَل : َدَعا َرُسوُل اهللاَِّ 

نَِة َمرَّ  ِمُل ِيف السَّ ، َوَوَلِدي ، َفَكاَن ِمْن َبَرَكِة ُدَعائِِه َأنَّ اْلِعنََب َكاَنْت ِيل َحتْ َتْنيِ
وَن َذَكًرا َوُأْنَثى  ).٣(َوُولَِد ِمْن ُصْلبِي ِماَئٌة َوِعْرشُ

َعَىل ُأمِّ ُسَلْيٍم )(وىف رواية: َعْن  َأَنِس ْبِن َمالٍِك ، َقاَل: َدَخَل َرُسوُل اهللاَِّ 
ْ "َفَأَتْتُه بَِتْمٍر َوَسْمٍن، َفَقاَل:  َرُكْم ِيف ِوَعائِِه ، َفإِينِّ َأِعيُدوا َسْمنَُكْم ِيف ِسَقائِِه ، َوَمت

ْينَا َمَعُه ، َفَدَعا ألُمِّ ُسَلْيٍم "َصائٌِم  ، ُثمَّ َقاَم ُيَصيلِّ َصالًة َغْريَ َمْكُتوَبٍة ، َوَصلَّ
َما ِهَي "َوألَْهِل َبْيتَِها ، َفَقاَلْت ُأمُّ ُسَلْيٍم : َيا َرُسوَل اهللاَِّ ، إِنَّ ِيل ُخَوْيَصًة ، َقاَل : 

.)٥٨٨٦صحيح)١(
»  »  صحيح)٢(

 ...)١٠٦١(.
.)٧٤١٦(»  ح»  )٣(
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ْنَيا ، "ُأمَّ ُسَلْيٍم ؟ َيا  َقاَلْت : َخاِدُمَك َأَنٌس ، َقاَل : َفَدَعا ِيل َخْريَ اآلِخَرِة َوالدُّ
ُهمَّ اْرُزْقُه َماال َوَوَلًدا َوَباِرْك َلُه "َوَقاَل:  ، َقاَل : َفإِينِّ َملِْن َأْكَثَر األَْنَصاِر "اللَّ

ْتنِي اْبنَتِي َأِمينَُة:  َة َماال ، َوَأْخَربَ اِج اْلَبْرصَ جَّ ُه َقْد َدَفَن ِمْن ُصْلبِِه إَِىل َمْقَدِم اْحلَ َأنَّ
يَن َوِماَئًة . .)١(بِْضَعًة َوِعْرشِ

ونكتفى هبذا القدر الذى ذكرناه من الربكات يف حياة األولني وهى أكثر 
من أن حتىص ومن أراد املزيد فعليه بكتب احلديث والسرية النبوية ففيها 

والكثري.الكثري 

)٧٤١٠) ١(.
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ومن أمثلة الربكة
التي نلمسها يف حياتنا

أنك جتد الرجل عنده مائة جنيه واهللا يبارك له فيها وجيعلها تكفى 
حاجاته، ورجل آخر عنده مخسامئة جنيه ولكن ال تكفى حاجاته، ملاذا ؟ 

ألهنا نزع منها الربكة .
خر النهار يقوم بتوزيعها جزء ورجل يكسب يف اليوم مائة جنيه ولكن آ

للطبيب، وجزء للدواء، وجزء للمحامي، وجزء يأخذه ابنه الفاشل يف 
كالذي "دراسته .. الخ ، ملاذا ؟، نزع منها الربكة فأصبح كام قيل يف املثل : 

قربة خمرومة . وأحيانا نجد صاحب الدخل ( املرتب ) العايل يفجيمع ويضع 
ط .يقرتض من صاحب الدخل البسي

كام أسلفنا وتارة تكون ونامء املال وزيادته تارة تكون بركة من اهللا 
كام يف قصة األقرع واألبرص واألعمى. اختبار وابتالء من اهللا 

أما زيادة املال للكافر ليست ضمن مفهوم الربكة وإنام ضمن مفهوم 
أيت اهللا رقال: عن النبي االستدراج فعن عقبة بن عامر 

، فإنام هو استدراج ثم تال رسول عبد من الدنيا عىل معاصيه ما حيبيعطى ال
ءٍ اهللا  ُروا بِِه َفَتْحنَا َعَلْيِهْم أبواَب ُكلِّ َيشْ )١(َفَلامَّ َنُسوا َما ُذكِّ

)٤٤–١.
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.)١("اإلمام أمحد
قال رخاء الدنيا ٍء َفَتْحنَا َعَلْيِهْم أبواَب ُكلِّ َيشْ وقال مالك عن الزهرى : 

ويرسها .
اِمِت،ْبنِ ُعَباَدةَ وعنْ  َتَباَركَ اهللاََّإِنَّ ": َيُقوُل َكانَ ،)(اهللاََِّرُسوَل َأنّ الصَّ

بَِقْومٍ َأَرادَ َوإَِذاَواْلَعَفاَف،اْلَقْصَد َرَزَقُهمُ َنَامءً َأوْ َبَقاءً بَِقْومٍ َأَرادَ إَِذاَوَتَعاَىل 
مْ َفَتَح اًعااْقتِطَ  َأَخْذَناُهمْ ُأوُتوابَِام َفِرُحواإَِذاَحتَّى{ِخَياَنةٍ َباَب َعَلْيِهمْ َفَتَح َأوْ َهلُ
ْمُد َظَلُمواالَِّذينَ اْلَقْومِ َدابِرُ َفُقطِعَ {: َقاَل َكَام )٢(}ُمْبلُِسونَ ُهمْ َفإَِذاَبْغَتةً  هللاَِِّ َواْحلَ
.)٤)(٣(}اْلَعاَملِنيَ َربِّ 

وقال احلسن البرصى : من وسع اهللا عليه فلم ير أنه يمكر به فال رأى له ، 
ُروا بِِه ومن قرت عليه فلم ير أنه ينظر له فال رأى له ثم قرأ  َفَلامَّ َنُسوا َما ُذكِّ

ٍء َحتَّى إَِذا َفِرُحوا بَِام ُأوُتوا َأَخْذَناُهمْ  َبْغَتًة َفإَِذا ُهْم َفَتْحنَا َعَلْيِهْم َأْبَواَب ُكلِّ َيشْ
، قال مكر بالقوم ورب الكعبة أعطوا حاجتهم ثم أخذوا .)٥(ُمْبلُِسونَ 

وقال قتادة: بغت القوم أمر اهللا، وما أخذ اهللا قوما قط إال عند سكرهتم 
وغرهتم ونعمتهم فال تغرتوا باهللا فإنه ال يغرت باهللا إال القوم الفاسقني.

حياهتم ، يفحياة األولني بسبب الدين الذى كان يفكانت وكام أن الربكة

)٣/١٤٣٦–١.
)٤٤-٢.
)٤٥-٣.
)١/٥٧٨–٤.
)٤٤-٥.
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آخر الزمان عندما خيرج املهدى من أهل بيت النبىيفكذلك تكون الربكة 

من فيمأل األرض قسطا وعدال كام ملئت جورا ، وينزل عيسى بن مريم
َأنَّهُ ِب اْملَُسيَّ اْبنِ َعنْ ومسلم البخارياحلديث الذى رواه اإلمام يفالسامء كام 

َأنْ َلُيوِشَكنَّ بَِيِدهِ َنْفِيس َوالَِّذي)(اهللاََِّرُسوُل َقاَل َيُقوُل ُهَرْيَرةَ َأَباَسِمعَ 
لِيَب َفَيْكِرسَ ُمْقِسًطاَحَكًام )(َمْرَيمَ اْبنُ فِيُكمْ َينِْزَل  نِْزيرَ َوَيْقُتَل الصَّ اْخلِ

ْزَيةَ َوَيَضعَ  متفق عليه."َأَحٌد َيْقَبَلهُ َال َحتَّىُل اْملَاَوَيِفيُض اْجلِ
ْسَالمُ َوُيْلِقي)(َنبِيِِّهمْ بُِسنَّةِ النَّاسِ ِيف َوَيْعَمُل اْملَاَل َفَيْقِسمُ  ِيف بِِجَرانِهِ اْإلِ

و داود.رواه أباْملُْسلُِمونَ َعَلْيهِ َوُيَصيلِّ ُيَتَوىفَّ ُثمَّ ِسنِنيَ َسْبعَ َفَيْلَبُث اْألَْرضِ 
إال اهللا ويرتك الصدقة أي الزكاة لعدم من يقبلها ويتحد الدين فال يعبد 

وتظهر الكنوز يف زمنه ، وال يرغب يف اقتناء املال للعلم بقرب الساعة ويرفع 
الشحناء والتباغض ، وينزع سم كل ذي سم حتى تلعب األوالد باحليات 

، ويمأل األرض يرضهاويرعى الذئب مع الشاة فال والعقارب، فال ترضهم
سلام وينعدم القتال وتنبت األرض نبتها كعهد آدم حتى جيتمع النفر عىل 

، وكذا الرمانة وتستظل فيشبعهم ويكون العنقود وقر بعريالقطف من العنب
العصابة حتت قحف الرمانة ، وإن اللقحة لتكفي الفئام من الناس وترخص 

).١(ض حترث كلهااخليل لعدم القتال ويغلوا الثور ألن األر
ُطوَبى، اْملَِسيِح َبْعَد لَِعْيشٍ ُطوَبى": َقاَل ،)(النَّبِيِّ َعنِ ُهَرْيَرَة،َأِيب وَعنْ 

َامءِ ُيْؤَذنُ اْملَِسيِح،َبْعَد لَِعْيشٍ  َفَلوْ ، النََّباِت ِيف لَِألْرضِ َوُيْؤَذنُ اْلَقْطِر،ِيف لِلسَّ

)١(
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اُسٌد َوالَتَشاٍح َفالَلنََبَت،َفاالصَّ َعَىل َحبََّك َبَذْرَت  َيُمرَّ َحتَّىَتَباُغٌض،َوالَحتَ
ُجُل  ُه،َوالاألََسدِ َعَىل الرَّ يَّةِ َعَىل َوَيَطأُ َيُرضُّ ُه،َفالاْحلَ اُسٌد َوالَتَشاٍح َوالَتُرضُّ َحتَ

).١(. رواه أبو نعيم عن أبى هريرة "َتَباُغٌض َوال
اهللاََِّرُسوُل َقاَل : َقاَلْت َعنَْهااهللاََُّرِيضَ عائشةَعنْ ُمْسنَِدهِ ِيف أمحدَوَأْخَرَج 

)( :" ُرُج اُل،َخيْ جَّ َالمُ َعَلْيهِ ِعيَسىَفَينِْزُل الدَّ ِعيَسىَيْمُكُث ُثمَّ َفَيْقُتُلُه،السَّ
َالمُ َعَلْيهِ  . "ِقْسًطاَوَحَكًام َعاِدًال،إَِماًماَعاًماَأْرَبِعنيَ اْألَْرضِ ِيف السَّ

ْهدِ ِيف أمحدَوَأْخَرَج  َالمُ َعَلْيهِ ِعيَسىَيْمُكُث : َقاَل ُهَرْيَرةَ َأِيب َعنْ الزُّ ِيف السَّ
. "َلَساَلْت ،َعَسًال ِسيِيل : لِْلَبْطَحاءِ َيُقوُل َلوْ َسنَةً َأْرَبِعنيَ اْألَْرضِ 

)(النَّبِيِّ َعنِ ،)َعنْهُ اهللاََُّرِيضَ َمْسُعودٍ اْبنِ َعنِ اْملُْسَتْدَركِ ِيف احلاكمَوَأْخَرَج 
الِ ِمحَارِ ُأُذَينْ َبْنيَ ": َقاَل  جَّ ِديَث َفَذَكرَ "ِذَراًعاَأْرَبُعونَ الدَّ ": َقاَل َأنْ إَِىل اْحلَ

َوَال َأَحٌد َيُموُت َال ةً َسنَ َأْرَبِعنيَ َفَيَتَمتَُّعونَ ،َفَيْقُتُلهُ َمْرَيمَ اْبنُ ِعيَسىَوَينِْزُل 
ُجُل َوَيُقوُل َأَحٌد،َيْمَرُض  هِ لَِغنَِمهِ الرَّ َبْنيَ اْملَاِشَيةُ َوَمتُرُّ َفاْرَعْوا،اْذَهُبوا: َولَِدَوابِّ

ْرَعْنيِ  يَّاُت ُسنُْبَلًة،ِمنْهُ َتْأُكُل َال الزَّ ُبعُ َأَحًدا،ُتْؤِذيَال َواْلَعَقاِرُب َواْحلَ َعَىل َوالسَّ
ورِ َأْبَواِب  ُجُل َوَيْأُخُذ ،َأَحًداُيْؤِذيَال الدُّ َحْرٍث بَِال َفَيْبُذُرهُ اْلَقْمِح،ِمنَ اْملُدَّ الرَّ

،َسْبُعِامَئةِ ِمنْهُ َفَيِجيءُ ، َوَمْأُجوَج َيْأُجوَج َسدُّ ُيْكَرسَ َحتَّىَذلَِك ِيف َفَيْمُكُثونَ ُمدٍّ
ةً اهللاََُّفَيْبَعُث اْألَْرِض،ِيف َوُيْفِسُدونَ َفَيُموُجونَ ، آَذاَهنُْم،َفَتْدُخُل اْألَْرضِ ِمنَ َدابَّ

بِنَْتنِِهْم،النَّاَس َفُيْؤُذونَ ِمنُْهْم،اْألَْرُض َوُتنْتِنُ َأْمجَِعَني،َمْوَتىَفُيْصبُِحونَ 

)١(  « ،،
)١٩٢٦: -٤٧.
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اَء،َيَامنِيَّةً ِرًحيااهللاََُّفَيْبَعُث بِاهللاََِّفَيْسَتِغيُثونَ  َوَقْد َثَالٍث،َبْعَد ِهبِمْ َماَوَيْكِشُف َغْربَ
ْمُس َتْطُلعَ َحتَّىَقلِيًال إِالَّ َيْلَبُثونَ َوَال اْلَبْحِر،ِيف ِجيَفَتُهمْ َقَذَفْت  .َمْغِرِهبَاِمنْ الشَّ
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أسئلۀ وردود
١

:
َاَيا:  ُلوا،النَّاُس َأهيُّ هُ بِِه،َوثُِقوااهللاَِّ،َعَىل َتَوكَّ َّنْ َيْكِفيَفإِنَّ ِمم

.ِسَواهُ 
طالب نجد أنه يربط التوكل بالثقة فعندما نتأمل مقالة عيل بن أيب

.اليقنيواليقني باهللا، وإال فال توكل ما مل يكن معه
العبد يعمل هللا خالصًا وال يطلب به عرض الدنيا و ال رضاواليقني هو أن

املخلوقني وأن يكون يف نفس الوقت آمنًا بوعد اهللا وهو الرزق. 
ما الفرق بني اليقني والتوكل؟ :وقيل لبعض احلكامء

قال: أما اليقني فهو أن تصدق اهللا بجميع أسباب اآلخرة، والتوكل أن تصدق 
..ااهللا بجميع أسباب الدني

٢ (
.

:)(::

ُ عَ َما  ُه َيْرُزُقُه َفَهَذا َال َيَتَغريَّ .لَِمُه اهللاَُّ َأنَّ
َما َكَتَبُه َوَأْعَلَم بِِه اْملََالئَِكَة َفَهَذا َيِزيُد َوَينُْقُص بَِحَسِب اْألَْسَباِب َفإِنَّ 

ُه َزاَدُه اهللاَُّ َعَىل َذلَِك َكَام اْلَعْبَد َيْأُمُر اهللاَُّ اْملََالئَِكَة َأْن َتْكُتَب َلُه ِرْزًقا َوإِْن َوَصَل  َرِمحَ
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ِحيِح  اهللاَِّ َرُسوَل َسِمْعُت : َقاَل ،َعنْهُ اهللاََُّرِيضَ ُهَرْيَرةَ َأِيب َعنْ َثَبَت ِيف الصَّ
)( ُه َأْن ُيْبَسَط َلُه ِيف ِرْزِقِه . َوُينَْسَأ َلُه ِيف َأَثِرِه َفْلَيِصْل َرِمحَهُ :"َيُقوُل "َمْن َرسَّ

).١(متفق عليه 
.َوَكَذلَِك ُعْمُر داود َزاَد ِستَِّني َسنًَة َفَجَعَلُه اهللاَُّ ِماَئًة َبْعَد َأْن َكاَن َأْرَبِعنيَ 

ُهمَّ : ُعَمرَ َقْوُل اْلَباِب َهَذاَوِمنْ  َواْكُتْبنِيَفاْحمُنِيَشِقياَكَتْبَتنِيُكنَْت إنْ اللَّ
ْ َفإِنََّك َسِعيًدا . َوُتْثبُِت َتَشاءُ َماُحوَمت
َأْن اْعُبُدوا اهللاََّ َواتَُّقوُه َوَأطِيُعوِن * : ُنوٍح َعنْ َتَعاَىل َقْولهاْلَباِب َهَذاَوِمنْ 

ى  ْرُكْم إَِىل َأَجٍل ُمَسم َكثَِريٌة.َوَشَواِهُدهُ )٢(َيْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذُنوبُِكْم َوُيَؤخِّ
َرُه اهللاَُّ َوَكَتَبُه َفإِْن َكاَن َواْألَ  َلِة َما َقدَّ ْزُق ِهَي ِمْن ُمجْ ا الرِّ ْسَباُب الَّتِي َحيُْصُل ِهبَ

ْعَي َواِالْكتَِساَب  َمُه السَّ ُه َيْرُزُق اْلَعْبَد بَِسْعيِِه َواْكتَِسابِِه َأْهلَ َم بَِأنَّ َوَذلَِك َقْد َتَقدَّ
َرُه َلُه بِاِالْكتِ  َرُه َلُه بَِغْريِ الَِّذي َقدَّ َساِب َال َحيُْصُل بُِدوِن اِالْكتَِساِب َوَما َقدَّ

عْ اْكتَِساٍب َكَمْوِت َمْوُروثِِه َيْأتِيِه بِِه بَِغْريِ  َسْعٌي فِيَام : ُي سعياناْكتَِساٍب َوالسَّ
ْزِق  نَاَعةِ ؛ُنِصَب لِلرِّ َراَعِة َوالتَِّجاَرةِ َكالصِّ عَ َوالزِّ ِل . َوَسْعٌي بِالدُّ اِء َوالتََّوكُّ

ْحَسانِ  ْلِق َوَنْحِو َذلَِك َواْإلِ َفإِنَّ اهللاََّ ِيف َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِيف َعْوِن ؛إَىل اْخلَ
.)٣(.َأِخيهِ 

)١٢٠٦٧٢٥٥٧
–٣/١٣٧٧.

)٤، ٢٣.
)٣  «  «  «
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ِيف َلهُ ُينَْسأَ :( وسلمعليهاهللاصىلقولهمعنىيفالعلامءعباراتواختلفت
.) َأَثِرهِ 

ةِ ُحُصوُل :: فقيل َسدِ ِيف اْلُقوَّ . اْجلَ
َكةِ :  ِيف َينَْفعهُ بَِام َأْوَقاتهَوِعَامَرة، لِلطَّاَعاِت َوالتَّْوفِيق، ُعْمرهِيف بِاْلَربَ

َياعَعنْ َوِصَياَنتَها، اْآلِخَرة .َذلَِك َغْري ِيف الضَّ
ِميلِ ِذْكِرهِ َبَقاءُ : :  .ْوِت املَْ َبْعَد اْجلَ
طٍ ُمَقيًَّداُعُمُرهُيْكَتُب :  َوإِالَّ َكَذاَفَلهُ َرِمحَهُ َوَصَل إِنْ : ُيَقاَل َكَأنْ بَِرشْ

).١(َحِقيِقّيةزَياَدةالُعمرِ ِيف الّزَياَدةفَتُكون،َفَكَذا
أنأحبمن: احلديثمعنىفيكون،الراجحهواألخريالقولوهذا

يفلهيؤخرأنأحبأو،فيهلهويباركعليهويوسعفيكثررزقهيفلهيبسط
.رمحهفليصل: فيطولعمره

العمروطول،وسعتهالرزقلبسطرشعياسبباالرحمصلةفتكون
اهللابتقدير–عمرههذاكانوال،رزقههذاكانملالوالهاوالتي،وزيادته

.-وحكمتهتعاىل
 "صحيح:"

احلديث عىل ظاهره ، أي : أن اهللا جعل بحكمته صلة الرحم سببًا رشعيًا 
لطول العمر وكذلك حسن اخللق وحسن اجلوار كام يف بعض األحاديث 
الصحيحة ، وال ينايف ذلك ما هو معلوم من الدين بالرضورة أن العمر 

)٣٠٢/ ٤–) ١١٤/ ١١٦. (
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ة ، متامًا كالسعادة والشقاوة ، فهام مقطوع به ؛ ألن هذا بالنظر للخامت
مقطوعتان بالنسبة لألفراد فشقي أو سعيد، فمن املقطوع به أن السعادة 

والشقاوة منوطتان باألسباب رشعًا . 
ذلكوأن،املعصيةونقصانهالطاعةوزيادتهوينقص،يزيداإليامنأنوكام

إىلبالنظروينقصزيديالعمرفكذلك،املحفوظاللوحيفكتبماينايفال
.انتهى"أيضاً اللوحيفكتبماينايفالفهواألسباب

: َتِمُل َقْد إَذا، َوَجلَّ َعزَّ ، اهللاََُّيُكونَ َأنْ َحيْ
ُلَق َأنْ َأَرادَ  ْت إنْ َأَجَلَهاَجَعَل النََّسَمةَ َخيْ ْ َوإِنْ َكَذاَبرَّ ،َذلَِك ُدونَ ُهوَ ملَِاَكَذاَتَربَّ َمل
َعاءُ ِمنَْهاَكانَ َوإِنْ  ْ َوإِنْ ،َكَذاَعنَْهاَردَّ الدُّ َعاءُ ِمنَْهاَيُكنْ َمل اَنَزَل الدُّ َوإِنْ ،َكَذاِهبَ

ْ َوإِنْ ،َكَذاُحِرَمْت َكَذاَعِمَلْت  َّاَذلَِك َوَيُكونُ َكَذاُرِزَقْت َتْعَمْلهُ َمل ِيف َيْثُبُت ِمم
ِحيَفةِ  ).١("ِمنْهُ ُينَْقُص َوالَ فِيَهاَماَعَىل ُيَزادُ الَ الَّتِيالصَّ

) " : ََّعزَّ اهللاَقَىض َمنْ النَّاسِ ِمنَ َأن
نِنيِ ِمنَ َعَدًداَعاَش َرِمحَهُ َوَصَل إَِذابَِأنَّهُ َوَجلَّ  َعاَش َرِمحَهُ َقَطعَ نْ َوإِ ، ُمبِينًاالسِّ
َياَدةَ َفَحَمَل ، َذلَِك ُدونَ َعَدًدا َوَال ، فِيهِ اْلَكَالمَ َوَبَسطَ ، َهَذاَعَىل اْلُعُمرِ ِيف الزِّ
. ) ٢(" َيِعيُش اْلَعَدَدْينِ َأيُّ َعَلْيهِ َخيَْفى

عليهصلى١(
.

)٢١٩/ ٢٦.(
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" :" )(تيميةشيخ
 " " ")() : ْهُ َمن َأنْ َرسَّ

َلهُ َيْكُتَب َأنْ اْملََلَك َأَمرَ اهللاَََّفإِنَّ ) َرِمحَهُ َفْلَيِصْل َأَثِرهِ ِيف َلهُ َوُينَْسأَ ِرْزِقهِ ِيف َلهُ ُيْبَسطَ 
َال؛َأمْ َأَيْزَدادُ َيْعَلمُ َال َواْملََلُك "َوَكَذاَكَذاِزْدُتهُ َرِمحَهُ َوَصَل إنْ ": َقاَل وَ َأَجًال 
مُ َال َذلَِك َجاءَ َفإَِذااْألَْمرُ َعَلْيهِ َيْسَتِقرُّ َماَيْعَلمُ اهللاَََّلكِنَّ  رُ َوَال َيَتَقدَّ ).١("َيَتَأخَّ

سبحانهاهللاأن: : حفظه
يوسعوأن،عمرهيفيطيلبأنجيزيهوأنيثيبهأنرمحهيصلمنوعدوتعاىل

.إحسانهعىللهجزاءً رزقهيفله
وال تعارض بني هذا احلديث وبني احلديث الذي فيه أن كل إنسان قد قدر 

أسباًبا لطول العمر أجله ورزقه وهو يف بطن أمه ؛ ألن هناك أسباًبا جعلها اهللا
وأسباًبا للرزق ، فهذا احلديث يدل عىل أن اإلحسان وصلة الرحم سبب 
لطول األجل وسبب لسعة الرزق ، واهللا جل وعال هو مقدر املقادير ومسبب 
األسباب ، هناك أشياء قدرها اهللا سبحانه وتعاىل عىل أسباب ربطها هبا 

لية من موانعها ترتبت عليها ورتبها عليها إذا حصلت مستوفية لرشوطها خا
).٢"(مسبباهتا قضاًء وقدًرا وجزاًء من اهللا سبحانه وتعاىل

)٥١٧/ ٨)١.(
)١/ ٢٩٨.(
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)(:منالعبدجيازياهللاأن: وذلك
،حقيقياً وصالً ،ورزقهأجلهاهللاوصلرمحهوصلفمن؛عملهجنس
) .١(" رزقهويفأجلهيفاهللاقطعه،رمحهقطعمن: وضده

واألسباب التي حيصل هبا الرزق هي من مجلة ما قدره اهللا وكتبه، فإن كان 
قد تقدم بأنه يرزق العبد بسعيه، واكتسابه، أهلمه السعي، واالكتساب، وذلك 
الذي قدره له باالكتساب، ال حيصل بدون االكتساب، وما قدره له بغري 

.تساب اكتساب كموت موروثه، يأتيه به بغري اك
: والسعي سعيان

.سعى فيام نصب للرزق؛ كالصناعة والزراعة والتجارة-
وسعى بالدعاء والتوكل واإلحسان إىل اخللق، ونحو ذلك، فإن اهللا يف -

.عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه
::.

::
)٢(:)٣(،

.

)١٣/ ١٥٤.(
)٢٣.
)٣١٠.
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::
)١( ،-- :
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)٢(.
.

االعتبار والعبد قد يأكل احلالل، واحلرام، فهو رزق هبذا االعتبار، ال ب
الثاين، وما اكتسبه، ومل ينتفع به هو رزق باالعتبار الثاين دون األول، فإن هذا 

.يف احلقيقة مال وارثه ال ماله، واهللا أعلم
٣(

-
-

.
-

:

)١٦.
)٢٦.
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)١(ى:)٢(

:
)َوَهَذا َأْكُل اْملَاِل بِاْلَباطِلِ )٣.

ِحيِح  ِديِث الصَّ َرُه َكَام ِيف اْحلَ ْزَق الَِّذي َسَبَق بِِه ِعْلُم اهللاَِّ َوَقدَّ َوَلكِنَّ َهَذا الرِّ
ُه َقاَل )(ْن اْبِن َمْسُعوٍد َعْن النَّبِيِّ عَ  ِه :َأنَّ َمُع َخْلُق َأَحِدُكْم ِيف َبْطِن ُأمِّ ُجيْ

َأْرَبِعَني َيْوًما ُنْطَفًة ، ُثمَّ َيُكوُن َعَلَقًة ِمْثَل َذلَِك ، ُثمَّ َيُكوُن ُمْضَغًة ِمْثَل َذلَِك ، ُثمَّ 
َمُر بَِأْرَبِع َكلَِامٍت َفَيْكُتُب ِرْزَقُه َوَعَمَلُه َوَأَجَلُه َوَشِقيٌّ َأْو َيْبَعُث اهللاَُّ إَلْيِه اْملََلَك َفُيؤْ 

.)٤(متفق عليه"َسِعيٌد ثم ينفخ فيه الروح 

ْريِ َوُيَعاِقُبُه َعَىل  َفَكَام َأنَّ اهللاََّ َكَتَب َما َيْعَمُلُه ِمْن َخْريٍ َوَرشٍّ َوُهَو ُيثِيُبُه َعَىل اْخلَ
 ِّ ُه ُيَعاقِ الرشَّ ْزِق ُبُه َعَىل اَفَكَذلَِك َكَتَب َما َيْرُزُقُه ِمْن َحَالٍل َوَحَراٍم َمَع َأنَّ لرِّ

َرام .اْحلَ
َذا ُكلُّ َما ِيف اْلُوُجوِد َواِقٌع بَِمِشيَئِة اهللاَِّ َوَقَدِرِه َكَام َتَقُع َسائُِر اْألَْعَامِل َلكِْن  َوِهلَ

اْلَقَدِر َبْل اْلَقَدُر ُيْؤَمُن بِِه َوَلْيَس ِألََحِد َأْن َحيَْتجَّ َعَىل اهللاَِّ بِاْلَقَدِر َال ُعْذَر ِألََحِد بِ 
ُتُه َداِحَضٌة  ُة اْلَبالَِغُة َوَمْن اْحَتجَّ بِاْلَقَدِر َعَىل ُرُكوِب اْملََعاِيص َفُحجَّ جَّ َبْل هللاَِِّ اْحلُ

ْكنَا َوَال وٍل َكَالَِّذيَن َقاُلواَوَمْن اْعَتَذَر بِِه َفُعْذُرُه َغْريُ َمْقبُ  َلْو َشاَء اهللاَُّ َما َأْرشَ

)١٣.
)٢١٠.
)٣١٨٨.
)٤١/٣١.
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ْمحَنُ :،َوَالَِّذيَن َقاُلوا)١(آَباُؤَنا َكَام َقاَل )٢(َما َعَبْدَناُهمْ َلْو َشاَء الرَّ
 ْطُت ِيف َجنِْب اهللاَِّ َوإِْن ُكنُْت َملِْن َتى َعَىل َما َفرَّ َأْن َتُقوَل َنْفٌس َياَحْرسَ

اِخِريَن  .)٣(َأْو َتُقوَل َلْو َأنَّ اهللاََّ َهَداِين َلُكنُْت ِمْن اْملُتَِّقنيَ .السَّ

َعَل َلُه َوأَ  ْزُق الَِّذي َضِمنَُه اهللاَُّ لِِعَباِدِه َفُهَو َقْد َضِمَن ملَِْن َيتَِّقيِه َأْن َجيْ ا الرِّ مَّ
ا َمْن َلْيَس ِمْن اْملُتَِّقَني َفَضِمَن َلُه َما  َتِسُب َوَأمَّ َخمَْرًجا َوَيْرُزَقُه ِمْن َحْيُث َال َحيْ

لِيلِ ُينَاِسُبُه بَِأْن َيْمنََحُه َما َيِعيُش  ْنَيا ُثمَّ ُيَعاِقُبُه ِيف اْآلِخَرِة َكَام َقاَل َعْن اْخلَ بِِه ِيف الدُّ
: َِواْرُزْق َأْهَلُه ِمْن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمنُْهْم بِاهللاَِّ َواْلَيْوِم اْآلِخر)َقاَل اهللاَُّ)٤:
 َُه إَِىل َعَذاِب النَّاِر َوبِْئَس اْملَِصريُ َوَمْن َكَفَر َفُأَمتُِّعُه َقلِيًال ُثمَّ َأْضط .)٥(رُّ

ْ ُيبِْحُه ملَِْن َيْسَتِعُني بِِه َعَىل  ْزَق ملَِْن َيْسَتِعُني بِِه َعَىل َطاَعتِِه َمل َام َأَباَح الرِّ َوَاهللاَُّ إنَّ
ْم ِمْن ؛َمْعِصَيتِِه  ُه ُيَعاِقُبُهْم َكَام َبْل َهُؤَالِء َوإِْن َأَكُلوا َما َضِمنَُه َهلُ ْزِق َفإِنَّ :َقاَل الرِّ
 ُُه إَِىل َعَذاِب النَّاِر َوبِْئَس اْملَِصري َوَقاَل )٦(َوَمْن َكَفَر َفُأَمتُِّعُه َقلِيًال ُثمَّ َأْضَطرُّ

ْيِد َوَأْنُتْم :َتَعاَىل  يلِّ الصَّ ُأِحلَّْت َلُكْم َهبِيَمُة اْألَْنَعاِم إِالَّ َما ُيْتَىل َعَلْيُكْم َغْريَ ُحمِ
ْحَرامِ )٧(ُحُرم ْيُد ِيف اْإلِ ُرُم َعَلْيِه الصَّ َام َأَباَح اْألَْنَعاَم ملَِْن َحيْ .َفإِنَّ

)١١٤٨.
)٢٢٠.
)٥٧، ٣٥٦.
)٤١٢٥.
)٥١٢٦.
)٦١٢٦.
)٧١.
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اِت ُجنَاٌح فِيَام َطِعُموا :َوَقاَل َتَعاَىل  اِحلَ َلْيَس َعَىل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ
َقْوا َوَأْحَسنُوا َواهللاَُّ  َقْوا َوآَمنُوا ُثمَّ اتَّ اِت ُثمَّ اتَّ اِحلَ َقْوا َوآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ إَِذا َما اتَّ

.)١(ُحيِبُّ اْملُْحِسنِنيَ 
ُه ُيَعاَقُب َعَىل َأْخِذ َما َملْ  ْزِق َفإِنَّ َر َلُه ِمْن الرِّ َفَكَام َأنَّ ُكلَّ َحَيَواٍن َيْأُكُل َما ُقدِّ
َذا َكاَنْت  نِْس َأْو َكاَن ُمْسَتِعينًا بِِه َعَىل َمْعِصَيِة اهللاَِّ َوِهلَ َم اْجلِ ُيَبْح َلُه َسَواٌء َكاَن ُحمَرَّ

ى َفْيًئا إَذا َعاَدْت إَىل َأْمَواُل اْلُكفَّ  اِر َغْريَ َمْغُصوَبٍة َبْل ُمَباَحًة لِْلُمْؤِمنَِني َوُتَسمَّ
ا َفاْملُْؤِمنُوَن ؛اْملُْؤِمنَِني  َها َمْن ُيطِيُع اهللاََّ َال َمْن َيْعِصيِه ِهبَ َام َيْسَتِحقُّ ِألَنَّ اْألَْمَواَل إنَّ

ُْم َيْعَتُدوَن ِيف َيْأُخُذوَهنَا بُِحْكِم اِالْستِْحَقاِق وَ  اُر َيْعَتُدوَن ِيف إْنَفاِقَها َكَام َأهنَّ اْلُكفَّ
ْم َفإَِذا َعاَدْت إَىل اْملُْؤِمنَِني َفَقْد َفاَءْت إَلْيِهْم َكَام َيِفيُء اْملَاُل إَىل  َأْعَامِهلِ

هِ  .)٢(.ُمْسَتِحقِّ
ْمرِ َعنْ َوُسئَِل )٤ َرامِ اْخلَ الِ اهللاَِِّرْزُق ُهوَ َهْل : َواْحلَ رَ َماَيْأُكُلونَ َأمْ ؟لِْلُجهَّ ُقدِّ

مْ  ْزِق "َلْفظَ َأنَّ ): رمحه اهللا(َفَأَجاَب ؟َهلُ َتَعاَىل اهللاََُّأَباَحهُ َمابِهِ ُيَرادُ "الرِّ
َكهُ لِْلَعْبدِ  اهُ َوَملَّ ىَمابِهِ َوُيَرادُ إيَّ . اْلَعْبُد بِهِ َيَتَغذَّ

ُل  َّا َرَزْقنَاُهْم ، )٣(َوَأْنِفُقوا ِمْن َما َرَزْقنَاُكمْ : ْولِهِ َكقَ َفاْألَوَّ َوِمم
ْزُق َفَهَذا،)١(ُينِفُقونَ  َالُل ُهوَ الرِّ ْمرُ فِيهِ َيْدُخُل َال َواْملَْمُلوكُ اْحلَ َرامُ اْخلَ َواْحلَ

 .
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ةٍ : َكَقْولِهِ َوالثَّاِين  .)٢(ِيف اْألَْرِض إِالَّ َعَىل اهللاَِّ ِرْزُقَهاَوَما ِمْن َدابَّ
َاُتوَصُف َوَال اْلَبَهائِمَ َيْرُزُق َتَعاَىل َوَاهللاَُّ هُ َوَال َمتْلُِك بَِأهنَّ اَذلَِك اهللاََُّأَباَح بَِأنَّ َهلَ
ِعيَّةً إَباَحةً  هُ ؛َرشْ -َواْملََجانِنيُ اْألَْطَفاُل َذلَِك َوكَ -اْلَبَهائِمِ َعَىل َتْكلِيَف َال َفإِنَّ
ابَِمْمُلوكِ َلْيَس َلكِنْ  مِ َوَلْيَس َهلَ َام َعَلْيَهابُِمَحرَّ مُ َوإِنَّ الَِّذي] َبْعُض [ اْملَُحرَّ

ى ْزِق ِمنْ َوُهوَ اْلَعْبُد بِهِ َيَتَغذَّ هُ اهللاََُّعلِمَ الَِّذيالرِّ ىَأنَّ رَ بِهِ َيَتَغذَّ [ َذلَِك َوَقدَّ
َكهُ َأَباَحهُ َما]بِِخَالِف  ِحيَحْنيِ ِيف َكَام َوَملَّ )(النَّبِيِّ َعنْ َمْسُعودٍ اْبنِ َعنْ الصَّ

هِ َبْطنِ ِيف َأَحِدُكمْ َخْلُق ُجيَْمعُ ": َقاَل َأنَّهُ  َعَلَقةً َيُكونُ ُثمَّ ُنْطَفةً َيْوًماَأْرَبِعنيَ ُأمِّ
َفُيَقاُل َكلَِامٍت بَِأْرَبعِ َفُيْؤَمرُ اْملََلُك ُيْبَعُث ُثمَّ َذلَِك ِمْثَل ةً ُمْضغَ َيُكونُ ُثمَّ َذلَِك ِمْثَل 

وُح فِيهِ ُينَْفُخ ُثمَّ َسِعيٌد َأوْ َوَشِقيٌّ َوَعَمَلهُ َوَأَجَلهُ ِرْزَقهُ ُاْكُتْب  َفَو َالَِّذي: َقاَل . الرُّ
نَّةِ ْهلِ أَ بَِعَملِ َلَيْعَمُل َأَحَدُكمْ إنَّ بَِيِدهِ َنْفِيس  إالَّ َوَبْينََهاَبْينَهُ َيُكونُ َماَحتَّىاْجلَ
َأَحَدُكمْ َوإِنَّ َفَيْدُخَلَهاالنَّارِ َأْهلِ بَِعَملِ َفَيْعَمُل اْلكَِتاُب َعَلْيهِ َفَيْسبُِق ِذَراعٌ 

اْلكَِتاُب َعَلْيهِ َفَيْسبُِق اعٌ ِذرَ إالَّ َوَبْينََهاَبْينَهُ َيُكونُ َماَحتَّىالنَّارِ َأْهلِ بَِعَملِ َلَيْعَمُل 
نَّةِ َأْهلِ بَِعَملِ َفَيْعَمُل  .)٣(متفق عليه"َفَيْدُخَلَهااْجلَ

)١٣.
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ْزُق  َرامُ َوالرِّ َّااْحلَ َرهُ ِمم َّاَوُهوَ اْملََالئَِكةُ َوَكَتَبْتهُ اهللاََُّقدَّ َت َدَخَل ِمم اهللاََِّمِشيَئةِ َحتْ
َمهُ َقْد َذلَِك َمعَ َوُهوَ َوَخْلِقهِ  هِ َغَضبِهِ ِمنْ َفلَِفاِعلِهِ َعنْهُ َوَهنَىَحرَّ َماَوُعُقوَبتِهِ َوَذمِّ

.)١(َأْعَلمُ َوَاهللاَُّ-َأْهُلهُ ُهوَ 
ْسَالمِ َشْيُخ َوُسئَِل )٥ َس تيميةاْبنُ َأْمحَداْإلِ َحاِمدٍ َأُبوَقاَلهُ َعامَّ . ُروَحهُ اهللاََُّقدَّ

اْلَعَقَبةِ ِمنْ اْآلِخَرةِ َزادِ ِيف "اْلَعابِِدينَ بِِمنَْهاِج "اْملَْعُروِف كَِتابِهِ ِيف -اْلَغَزاِيلُّ 
ابَِعةِ  مَ َكَالمٍ َبْعَد اْلَعَواِرُض َوِهيَ : الرَّ لِ ِيف َتَقدَّ ْزَق بَِأنَّ التََّوكُّ َقاَل -َمْضُمونٌ الرِّ

ْزِق ُب َطلَ اْلَعْبَد َيْلَزمُ َهْل قِيَل َفإِنْ :  ْزَق َأنَّ َفاْعَلمْ بَِحالِ الرِّ ُهوَ اْملَْضُمونَ الرِّ
ءٌ ُهوَ إذْ َطَلُبهُ ُيْمكِنُ َفَال َواْلِقَوامُ اْلِغَذاءُ  َياةِ بِاْلَعْبدِ اهللاَِّفِْعلِ ِمنْ َيشْ َواْملَْوِت َكاْحلَ

ِصيلِهِ َعَىل اْلَعْبُد َيْقِدرُ َال  . َدْفِعهِ َوَال َحتْ
َذلَِك إَىل لِْلَعْبدِ َحاَجةَ َال إذْ َطَلُبهُ اْلَعْبَد َيْلَزمُ َفَال اْألَْسَباِب ِمنْ اْملَْقُسومُ اَوَأمَّ 

َام  . اهللاََِّضَامنِ َوِيف اهللاَِِّمنْ َوُهوَ اْملَْضُمونِ إَىل َحاَجُتهُ إنَّ
ا َبْل : َوقِيَل َوالثََّواُب اْلِعْلمُ بِهِ َرادُ املُْ }اهللاََِّفْضلِ ِمنْ َواْبَتُغوا{َتَعاَىل َقْولهَوَأمَّ

ْظرِ َبْعَد َواِردٌ َأْمرٌ ُهوَ إذْ ُرْخَصةٌ ُهوَ  َباَحةِ بَِمْعنَىَفَيُكونُ اْحلَ بَِمْعنَىَال ؛اْإلِ
َجياِب  ْلَزامِ اْإلِ ْزُق َهَذاَلكِنْ : ِقيَل َفإِنْ . َواْإلِ ْلَزمُ يَ َهْل َأْسَباٌب َلهُ اْملَْضُمونُ الرِّ

إذْ إَلْيهِ بِاْلَعْبدِ َحاَجةَ َال إذْ َذلَِك َطَلُب ِمنَْك َيْلَزمُ َال : قِيَل اْألَْسَباِب َطَلُب ِمنَّا
َبِب َيْفَعُل ُسْبَحاَنهُ اهللاَُّ َبِب َوبَِغْريِ بِالسَّ َبِب َطَلُب َيْلَزُمنَاَأْينَ َفِمنْ السَّ إنَّ ُثمَّ السَّ
طِ َغْريِ ِمنْ ُمْطَلًقااَضَامنً َضِمنَ اهللاََّ َوَما ِمن : َتَعاَىل َقاَل َواْلَكْسِب الطََّلِب َرشْ

)١(  «  «  «
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ِيف األْرِض إِالّ َعَىل اهللاِّ ِرْزُقَها َوَيْعَلُم ُمْسَتَقّرَها َوُمْسَتْوَدَعَها ُكّل ِيف كَِتاٍب َدآّبٍة 
.)١(ّمبٍِني 
َيْعِرُف َال إذْ : َفَيْطُلَبهُ َمَكاَنهُ َيْعِرُف َال َماَطَلِب بِ اْلَعْبَد َيْأُمرَ َأنْ َيِصحُّ َكْيَف ُثمَّ 

َ الَِّذيَعَرَف وَال َيَتنَاَوُلهُ ِرْزُقهُ ِمنَْهاَسَبٍب َأيَّ  َغْريُ َال َوَتْربَِيتِهِ ِغَذائِهِ َسَبَب َصريَّ
َبَب َذلَِك َيْعِرُف َال ِمنَّاَفاْلَواِحُد  َتْكلِيُفهُ َيِصحُّ َفَال ؟َلهُ َصَل َح َأْينَ ِمنْ بَِعْينِهِ السَّ

ْل  ٌ َفإِنَّهُ -َراِشًدا- َفَتَأمَّ َوَسَالُمهُ اهللاََِّصَلَواُت -اْألَْنبَِياءَ َأنَّ َحْسُبَك ُثمَّ َبنيِّ
لِنيَ َواْألَْولَِياءَ -َعَلْيِهمْ  ْ اْملَُتَوكِّ ْزَق َيْطُلُبواَمل ُدواَوَجتَ َواْألََعمِّ اْألَْكَثرِ ِيف الرِّ رَّ
ُمْ َوبِإِْمجَاعِ لِْلِعَباَدةِ  ْ َأهنَّ َذلَِك ِيف َلهُ َعاِصنيَ َوَال َتَعاَىل اهللاَِِّألَْمرِ َتاِركِنيَ َيُكوُنواَمل
ْزَق َتْطُلَب َأنْ َلَك َفَلْيَس  . لِْلَعْبدِ َالِزمٍ بَِأْمرِ َوَأْسَباَبهُ الرِّ

َمامِ َهَذانْ مِ اْلَكَالمِ َهَذاَبْنيَ اْلَفْرُق َفَام  ةِ ُكُتِب ِيف َعَلْيهِ َواْملَنُْصوصِ اْإلِ : اْألَئِمَّ
هِ َكاْلِفْقهِ  ْزِق َطَلُب َعَلْيهِ َجيُِب اْلَعْبَد َأنَّ َوُهوَ ؟َوَغْريِ ِمنْ َوَأْبَلغُ َسَببِهِ َوَطَلُب الرِّ

ْزِق إَىل اْحَتاَج َلوْ اْلَعْبَد َأنَّ َذلَِك  هِ غَ ِعنَْد َوَوَجَدهُ الرِّ َعَلْيهِ َوَجَب َعنْهُ َفاِضًال ْريِ
َخيَْتصُّ اْملِنَْهاِج ِيف َعَلْيهِ َنصَّ الَِّذيَهَذاَفَهْل . َقَتَلهُ َوإِنْ َقَهَرهُ َمنََعهُ َفإِنْ ِمنْهُ َطَلُبهُ 
ُمَثابِنيَ ؛اْلَكَالَمْنيِ َتنَاُقضِ ِمنْ َعَلْينَاَأْشَكَل َماَلنَاَفَأْوِضُحوا؟َأَحدٍ ُدونَ بَِأَحدِ 

. اْلَقْوَل َلنَاَواْبُسُطوا؛َمْأُجوِرينَ ؛
ْمُد -اهللاَُّ تعاىلَرمحه-َفَأَجاَب  َحاِمدٍ َأُبوَذَكَرهُ الَِّذيَهَذا؛اْلَعاَملِنيَ َربِّ هللاَِِّاْحلَ

. النَّاسِ ِمنْ َطائَِفةٌ إَلْيهِ َذَهَب َقْد 
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ةُ َوَلكِنْ  َيُكونُ اْلَكْسَب َوَأنَّ ؛َهَذاِخَالِف َعَىل َوُمجُْهوُرُهمْ ِمنيَ اْملُْسلِ َأئِمَّ
ًماَتاَرةً َوُمَباًحاَتاَرةً َوَمْكُروًها؛َتاَرةً َوُمْسَتَحبا؛َتاَرةً َواِجًبا َفَال . َتاَرةً َوُحمَرَّ
هُ اْلَقْولِ إْطَالُق َجيُوزُ  ْ بَِأنَّ ءٌ ِمنْهُ َيُكنْ َمل هُ َكَام ؛َواِجٌب َيشْ اْلَقْولِ إْطَالُق َجيُوزُ َال َأنَّ

هُ  ءٌ ِمنْهُ َلْيَس بَِأنَّ مٌ َيشْ . ُحمَرَّ
َبُب  اهللاَِّ ِعَباَدةُ ُهوَ اْستِْحَباٍب َأْمرَ َأوْ إَجياٍب َأْمرَ بِهِ اْلَعْبُد ُأِمرَ الَِّذيَوالسَّ

ُلواَيْعُبُدوهُ َأنْ اْلِعَبادِ َعَىل َفَرَض َوَاهللاَُّ. َولَِرُسولِهِ َلهُ َوَطاَعُتهُ  َكَام . َعَلْيهِ َوَيَتَوكَّ
ْل َعَلْيِه َوَما َربَُّك بَِغافٍِل َعامَّ َتْعَمُلونَ {: َتَعاَىل َقاَل  :، وقال)١(}َفاْعُبْدُه َوَتَوكَّ

ِق َواْملَغْ { َك َوَتَبتَّْل إَِلْيِه َتْبتِيًال * َربُّ اْملَْرشِ ِرِب َال إَِلَه إِالَّ ُهَو َواْذُكِر اْسَم َربِّ
ِْذُه َوكِيًال  َوَمن َيتَِّق اهللاََّ َجيَْعل لَُّه َخمَْرًجا * َوَيْرُزْقُه ِمْن َحيُْث {:وقال) ٢(}َفاختَّ

ْل َعَىل اهللاَِّ َفُهَو َحْسُبُه  َتِسُب َوَمن َيَتَوكَّ َمعُ َوالتَّْقَوى)٣(}َال َحيْ َأَمرَ َمافِْعَل َجتْ
. َعنْهُ اهللاََُّهنَىَماَوَتْركَ هِ بِ اهللاَُّ

النَّاُس َعِمَل َلوْ َذرٍّ َأَباَيا": َقاَل َأنَّهُ )(النَّبِيِّ َعنْ َذرٍّ َأِيب َعنْ َوُيْرَوى
ُهمْ  ِذهِ ُكلُّ . "َلَوِسَعْتُهمْ اْآلَيةِ ِهبَ

َذا َلِف َبْعُض َقاَل َوِهلَ لِْلُمتَِّقنيَ َضِمنَ اهللاََّإنَّ : َيُقوُل . َقطُّ َتِقيٌّ اْحَتاَج َما: السَّ
َعَل َأنْ  مْ َجيْ َّاَخمَْرًجاَهلُ َتِسُبونَ َال َحْيُث ِمنْ َيْرُزَقُهمْ َوَأنْ النَّاسِ َعَىل َيِضيُق ِمم َحيْ

ُهمْ َماَعنُْهمْ َفَيْدَفعُ  مْ َوَجيْلُِب َيُرضُّ َتاُجونَ َماَهلُ ْ َفإَِذا. إَلْيهِ َحيْ َدلَّ َذلَِك َحيُْصْل َمل
َذاإَلْيهِ َوْلَيُتْب اهللاَََّفْلَيْسَتْغِفرْ َخَلًال التَّْقَوىِيف َأنَّ َعَىل  ِديِث ِيف َجاءَ َوِهلَ اْحلَ

)١١٢٣.
)٩، ٢٨.
)٣، ٣٢.
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ِمِذيُّ َرَواهُ الَِّذي)(النَّبِيِّ إَىل اْملَْرُفوعِ  ْ هُ الرتِّ اِالْستِْغَفارَ َأْكَثرَ َمنْ ": َقاَل َأنَّ
َال َحْيُث ِمنْ َوَرَزَقهُ َخمَْرًجاِضيٍق ُكلِّ َوِمنْ ،َفَرًجاَهمٍّ ُكلِّ ِمنْ َلهُ اهللاََُّجَعَل 

َتِسُب  "َحيْ

ْ اهللاَََّأنَّ : َواْملَْقُصودُ  لِ َيْأُمرْ َمل لِ َمعَ َأَمرَ َبْل َفَقطْ بِالتََّوكُّ َوَتْقَواهُ بِِعَباَدتِهِ التََّوكُّ
نُ الَّتِي رَ َماَوَتْركَ َأَمرَ َمافِْعَل َتَتَضمَّ هُ َظنَّ َفَمنْ َحذَّ هُ ُيْرِيض َأنَّ لِ َربَّ بُِدونِ بِالتََّوكُّ
هُ َظنَّ َمنْ َأنَّ َكَام َضاالَكانَ بِهِ ُأِمرَ َمافِْعلِ  ُدونَ َعَلْيهِ اهللاََُّيْرَىض بَِام َيُقومُ َأنَّ

لِ  َلْفظُ ُأْطلَِق َوإَِذا. َفْرٌض ِهبَااهللاََُّأَمرَ الَّتِيِعَباَدةِ الْ فِْعُل َبْل َضاالَكانَ التََّوكُّ
ُل فِيَهاَدَخَل اْلِعَباَدةِ  اُقِرنَ َوإَِذا. التََّوكُّ لِ َكانَ بِاْآلَخرِ َأَحُدُمهَ هُ اْسمٌ لِلتََّوكُّ . َخيُصُّ

ُسولِ َوَطاَعةِ التَّْقَوىِمْثُل َذلَِك َنَظائِرِ ِيف َكَام  ُأْطلَِقْت إَذا"التَّْقَوى"َفإِنَّ الرَّ
ُسولِ َطاَعةُ فِيَهاَدَخَل  . الرَّ
اُيْعَطُف َوَقْد  َالمُ َعَلْيهِ ُنوٍح َكَقْولِ اْآلَخرِ َعَىل َأَحُدُمهَ }اهللاََّاْعُبُدوا{السَّ

ُقوا{: َقْوُلهُ َوَكَذلَِك  اهللاََُّمجَعَ َوَقْد . َذلَِك لِ َوَأْمَثا}َسِديًداَقْوًال َوُقوُلوااهللاََّاتَّ
لِ ِعَباَدتِهِ َبْنيَ  ُهوَ إالَّ إَلهَ َال َريبِّ ُهوَ ُقْل {: َتَعاَىل َكَقْولِهِ َمَواِضعَ ِيف َعَلْيهِ َوالتََّوكُّ

ْلُت َعَلْيهِ  ْلُت َعَلْيهِ {: ُشَعْيٍب َوَقْولِ }َمَتاِب َوإَِلْيهِ َتَوكَّ َفإِنَّ }ُأنِيُب َوإَِلْيهِ َتَوكَّ
َناَبةَ  ُجوعُ ُهوَ َواْملََتاَب اهللاَِّإَىل اْإلِ َواْلَعْبُد َرُسولِهِ َوَطاَعةِ َوَطاَعتِهِ بِِعَباَدتِهِ إَلْيهِ الرُّ

إالَّ -اْملُتَِّقنيَ َأْولَِيائِهِ َخَواصِّ ِمنْ َيُكونَ َأنْ َفْضًال -َوَرُسولِهِ هللاَُِِّمطِيًعاَيُكونُ َال 
ُل َذلَِك ِيف َوَيْدُخُل َعنْهُ َهنَىَماَوَتْركِ بِهِ َأَمرَ َمابِِفْعلِ  .  التََّوكُّ

ا َل َأنَّ َظنَّ َمنْ َوَأمَّ ااْملَْأُمورِ اْألَْسَباِب َعنْ ُيْغنِيالتََّوكُّ َكَمنْ َوَهَذاَضالٌّ َفُهوَ ِهبَ
هُ َظنَّ  ُل َأنَّ رَ َماَعَىل َيَتَوكَّ َعاَدةِ ِمنْ َعَلْيهِ ُقدِّ َقاَوةِ السَّ َأَمَرهُ َماَيْفَعَل َأنْ بُِدونِ َوالشَّ
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َّا"اْملَْسَأَلةُ "َوَهِذهِ . اهللاَُّ ِحيَحْنيِ ِيف َكَام )(اهللاََِّرُسوُل َعنَْهاُسئَِل ِمم َعنْهُ الصَّ
)( َياَفِقيَل َوالنَّارِ نَّةِ اْجلَ ِمنْ َمْقَعُدهُ ُكتَِب َوَقْد إالَّ َأَحدٍ ِمنْ ِمنُْكمْ َما": َقاَل

ٌ َفُكلٌّ اْعَمُلواَال : َفَقاَل ؟اْلكَِتاِب َعَىل َوَنتَّكُِل اْلَعَمَل َنَدعُ َأَفَال اهللاََِّرُسوَل  ُمَيرسَّ
ِحيَحْنيِ ِيف َوَكَذلَِك "َلهُ ُخلَِق ملَِا هُ {َعنْهُ الصَّ َيْعَمُل َماَأَرَأْيَت : َلهُ ِقيَل َأنَّ

ْت َأفِيَام َوَيْكَدُحونَ فِيهِ النَّاُس  ُحُف َوُطِوَيْت اْألَْقَالمُ َجفَّ : َلهُ قِيَل ، َوَملَّا؟الصُّ
ٌ َفُكلٌّ اْعَمُلواَال ":َقاَل ؟اْلكَِتاِب َعَىل َنتَّكُِل َأَفَال  َ "َلهُ ُخلَِق ملَِاُمَيرسَّ َوَبنيَّ

)( َُّرًقىَأَرَأْيَت : َلهُ َفِقيَل ،اْلَقَدرِ ِمنْ ِهيَ وَعةَ َواْملَْرشُ اْملَْخُلوَقةَ اْألَْسَباَب َأن
اَنتَِّقيَوُتًقى؟ِهبَانسرتقي اَنَتَداَوىَوَأْدِوَيةً ؟ِهبَ ؟َشْيًئااهللاََِّقَدرِ ِمنْ َتُردُّ َهْل ِهبَ

كٌ اْألَْسَباِب إَىل َفاِالْلتَِفاُت "اهللاََِّقَدرِ ِمنْ ِهيَ ":َفَقاَل  َوَحمْوُ التَّْوِحيدِ ِيف ِرشْ
ْعَراُض اْلَعْقلِ ِيف َنْقٌص َأْسَباًباَتُكونَ َأنْ اْألَْسَباِب  ااْملَْأُمورِ اْألَْسَباِب َعنْ َواْإلِ ِهبَ

عِ ِيف َقْدٌح  ْ ِمنْ َسَبٍب َعَىل َال اهللاََِّعَىل ُمْعَتِمًداَقْلُبهُ َيُكونَ َأنْ اْلَعْبدِ َفَعَىل ؛الرشَّ
ُ َوَاهللاَُِّب اْألَْسَبا ْنَياِيف ُيْصلُِحهُ َمااْألَْسَباِب ِمنْ َلهُ ُيَيرسِّ َكاَنْت َفإِنْ َواْآلِخَرةِ الدُّ

اَمْأُمورٌ َوُهوَ َلهُ َمْقُدوَرةً اْألَْسَباُب  لِ َمعَ َفَعَلَهاِهبَ ُيَؤدِّيَكَام اهللاََِّعَىل التََّوكُّ
اِهُد َوَكَام اْلَفَرائَِض  ِمُل اْلَعُدوَّ ُجيَ َالَح َوَحيْ ْرِب ُجنَّةَ َوَيْلَبُس السِّ ِيف َيْكَتِفيَوَال اْحلَ

دِ َعَىل اْلَعُدوِّ َدْفعِ  لِهِ ُجمَرَّ َهادِ ِمنْ بِهِ ُأِمرَ َماَيْفَعَل َأنْ بُِدونِ َتَوكُّ َتْركِ َوِمنْ اْجلِ
ااْملَْأُمورِ اْألَْسَباِب  طٌ َعاِجزٌ َفُهوَ ِهبَ . َمْذُمومٌ ُمَفرِّ

": َقاَل )(النَّبِيِّ َعنْ َعنْهُ اهللاََُّرِيضَ ُهَرْيَرةَ َأِيب َعنْ ُمْسلِمٍ َصِحيِح َوِيف 

ِعيِف اْملُْؤِمنِ ِمنْ اهللاَِّإَىل َوَأَحبُّ َخْريٌ اْلَقِويُّ اْملُْؤِمنُ  اْحِرْص َخْريٌ ُكلٍّ َوِيف الضَّ
ءٌ َأَصاَبَك َوإِنْ ؛َتْعِجَزنَّ َوَال بَِاهللاََِّواْسَتِعنْ َينَْفُعَك َماَعَىل  َأينِّ َلوْ َتُقْل َفَال َيشْ
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رَ ُقْل َوَلكِنْ َوَكَذاَكَذاَلَكانَ َفَعْلُت  َعَمَل َتْفَتُح َلوْ َفإِنَّ ؛َفَعَل َشاءَ َوَمااهللاََُّقدَّ
ْيَطانِ  ."الشَّ

اَكَام َرُجَلْنيِ َأنَّ ":داودَأِيب ُسنَنِ َوِيف  اَعَىل َفَقَىض )(النَّبِيِّ إَىل َحتَ َأَحِدِمهَ
اْلَعْجزِ َعَىل َيُلومُ اهللاََّإنَّ )(َفَقاَل اْلَوكِيُل َونِْعمَ اهللاََُّحْسُبنَاَعَلْيهِ اْملَْقِيضُّ َفَقاَل 

."َوكِيُل الْ َونِْعمَ اهللاََُّحْسُبنَاَفُقْل َأْمرٌ َغَلَبَك َفإِنْ بِاْلَكْيسِ َعَلْيَك َوَلكِنْ 
ادِ َمحْلِ ِيف النَّاُس َتَكلَّمَ َوَقْد  جِّ ِيف الزَّ هِ اْحلَ َمَضْت َفَالَِّذياْألَْسَفارِ ِمنْ َوَغْريِ

اِشِدينَ ُخَلَفائِهِ َوُسنَّةُ )(اهللاََِّرُسولِ ُسنَّةُ َعَلْيهِ  مْ َوالتَّابِِعنيَ َوَأْصَحابِهِ الرَّ َهلُ
ادِ َمحُْل ُهوَ اْملََشايِِخ َوَأَكابِرُ بِإِْحَسانِ  َوَرُسولِهِ اهللاََِّطاَعةِ ِمنْ َذلَِك ِيف ملَِاالزَّ
اِملِ َواْنتَِفاعِ  لِ َمتَامِ ِمنْ َأنَّ "َطائَِفةٌ "َوَزَعَمْت . لِلنَّاسِ َوَنْفِعهِ اْحلَ َأالَّ التََّوكُّ

ِمَل  ادَ َحيْ هُ َكَام اْلَقْوَل َهَذااْألََكابِرُ َردَّ َوَقْد الزَّ اِرُث َردَّ كَِتاِب ( ِيف املحاسبياْحلَ
لِ  دِّ ِيف َوَباَلغَ البلخيَشِقيٍق َعنْ ) َوَحَكاهُ التََّوكُّ َوَذَكرَ بَِذلَِك َقاَل َمنْ َعَىل الرَّ

َجِج ِمنْ  ُ َماَعَلْيِهمْ اْحلُ ُمْ َغَلَطُهمْ بِهِ ُيَبنيِّ لِ الَحِقيَقةِ َمْعِرَفةِ ِيف غالطونَوَأهنَّ تََّوكُّ
ُمْ  ُكونَ بَِام هللاََِِّعاُصونَ َوَأهنَّ َبْعَض َأنَّ َحنَْبلٍ ْبنِ ِألَْمحََد ُحكِيَ َوَقْد َطاَعتِهِ ِمنْ َيْرتُ
الِ اْلُغَالةِ  هَّ لِ بَِحِقيَقةِ اْجلُ ْ الطََّعامُ َلهُ ُوِضعَ إَذاَكانَ التََّوكُّ ُيوَضعَ َحتَّىَيَدهُ َيُمدَّ َمل

َذلَِك َفَأْنَكرَ الطََّعامَ فِيهِ َوُيْدِخُلواَيْفَتُحوهُ َحتَّىَفَمهُ ُيْطبُِق ُوِضعَ إَِذاوَ َفِمهِ ِيف 
ْنَكارِ َأَشدَّ  مَ َمنْ َهُؤَالءِ َوِمنْ اْإلِ . اْملََكاِسَب َحرَّ

َخَلَق اهللاَََّفإِنَّ ؛َوَأْمِرهِ َخْلِقهِ ِيف اهللاَِّبُِسنَّةِ اْلِعْلمِ ِقلَّةِ ِمنْ َوَأْمَثاُلهُ َوَهَذا
عَ بَِأْسَباِب اْملَْخُلوَقاِت  اَينَاُلونَ َأْسَباًبالِْلِعَبادِ َوَرشَ َتهُ َمْغِفَرَتهُ ِهبَ ِيف َوَثَواَبهُ َوَرْمحَ

ْنَيا هُ َظنَّ َفَمنْ َواْآلِخَرةِ الدُّ دِ َأنَّ لِهِ بُِمَجرَّ اْألَْسَباِب ِمنْ بِهِ اهللاََُّأَمَرهُ َماَتْركِهِ َمعَ َتَوكُّ
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ُف َال اْملََطالَِب َوَأنَّ َمْطُلوُبهُ َحيُْصُل  اَأْسَباًبااهللاََُّجَعَلَهاالَّتِياْألَْسَباِب َعَىل َتَتَوقَّ َهلَ
َيْرُزَقهُ َأنْ ُبدَّ َال َوُهوَ ِرْزَقهُ لِْلَعْبدِ َضِمنَ َقْد َكانَ َوإِنْ ُسْبَحاَنهُ َفَاهللاَُّغالطَفُهوَ . 
ْزُق َذلَِك َيُكونَ َأنْ َيْمنَعُ َال َفَهَذارَ َعمَّ َما ُصُل َأْسَباٌب َلهُ اْملَْضُمونُ الرِّ ِمنْ َحتْ

. فِْعلِهِ َوَغْريِ اْلَعْبدِ فِْعلِ 
َوإَِذاَحَالًال َرَزَقهُ بِهِ َأَمَرهُ َماَفَعَل َفإَِذاَوَحَراًماَحَالًال َيْرُزُقهُ َفَقْد "َأْيًضا"وَ 

َعاءُ اْلَباِب َهَذاَوِمنْ . َحَرامٍ ِمنْ َيْرُزُقهُ َفَقْد بِهِ َأَمَرهُ َماكَ َترَ  ُل الدُّ َفَقْد ؛َوالتََّوكُّ
َمْرُهوٍب َدْفعِ َوَال َمْطُلوٍب ُحُصولِ ِيف َلهُ َتْأثِريَ َال َذلَِك َأنَّ النَّاسِ َبْعُض َظنَّ 

َذلَِك َأنَّ آَخُرونَ َوَظنَّ بُِدونِهِ َحَصَل بِهِ َحَصَل َماَوَلكِنْ َحمَْضةٌ ِعَباَدةٌ َوَلكِنَّهُ 
دُ  َواُب َعَالَمةٍ ُجمَرَّ َلُف َعَلْيهِ الَِّذيَوالصَّ ةُ السَّ ْمُهورُ َواْألَئِمَّ ِمنْ َذلَِك َأنَّ َواْجلُ

اُتنَاُل الَّتِياْألَْسَباِب َأْعَظمِ  ْنَياَسَعاَدةُ ِهبَ . َواْآلِخَرةِ الدُّ
َرهُ اَومَ  َعاءِ اهللاََُّقدَّ لِ بِالدُّ َقاَل إَذااْألَْسَباِب ِمنْ َذلَِك َوَغْريِ َواْلَكْسِب َوالتََّوكُّ

ْ َفَلوْ اْلَقائُِل  َبُب َيُكنْ َمل ْ َلوْ اْملَْقُتوُل َهَذاَيُقوُل َمنْ بَِمنِْزَلةِ َيُكونُ َماَذاالسَّ ُيْقَتْل َمل
ةِ َبْعُض َظنَّ َوَقْد َيِعيُش َكانَ َهْل  هُ اْلَقَدِريَّ اْملُنَْتِسبِنيَ َبْعُض َوَظنَّ َيِعيُش َكانَ َأنَّ
نَّةِ إَىل  هُ السُّ َواُب َيُموُت َكانَ َأنَّ هُ اهللاََُّعلِمَ ِألَْمرِ َتْقِديرٌ َهَذاَأنَّ َوالصَّ َفَاهللاََُّيُكونُ َأنَّ

رَ  َذاَمْوَتهُ َقدَّ َبِب ِهبَ رَ َكَام بِهِ إالَّ َيُموُت َفَال السَّ ْنَياِيف َهَذاَسَعاَدةَ اهللاََُّقدَّ الدُّ
لِهِ َوُدَعائِهِ بِِعَباَدتِهِ َواْآلِخَرةِ  الِِح َوَعَملِهِ َوَتَوكُّ َوإَِذابِهِ إالَّ َحيُْصُل َفَال َوَكْسبِهِ الصَّ

رَ  َبِب َهَذاَعَدمَ َقدَّ ْ السَّ رُ َيُكونُ َماَيْعَلمْ َمل رُ َيُكونُ َفَقْد َعَدِمهِ ِديرِ َوبَِتقْ اْملَُقدَّ اْملَُقدَّ
هُ ِحينَئِذٍ  رُ َيُكونُ َوَقْد َيُموُت َأنَّ هُ اْملَُقدَّ َيىَأنَّ ْزمُ َحيْ اَواْجلَ َقاَل َوَلوْ . َخَطأٌ بَِأَحِدِمهَ
ُب َوَال آُكُل َال َأَنا: اْلَقائُِل  رَ اهللاََُّكانَ َفإِنْ َأْرشَ يِ َفُهوَ َحَياِيت َقدَّ اْألَْكلِ بُِدونِ ينِيُحيْ



١٩٣ y رب العاملنياهللاعىلاليقني والتوكلW

ِب  ْ َق َكانَ َوالرشُّ رَ اهللاََُّكانَ َفإِنْ اْمَرَأِيت َأَطأُ َال َأَنا: َقاَل َكَمنْ َأْمحَ ِمُل َوَلًداِيل َقدَّ َحتْ
.)١(َذَكرٍ َغْريِ ِمنْ 
٦(

 (على
ة، َأووحظوظهالَعْبدحوائججلبِيف َعَلْيهِ توكل ْنَيِويَّ مكروهاتهدفعالدُّ

ْنَيِويَّةومصائبه يَامنمنويرضاهُهوَ ُحيِبهُ َماُحُصولِيف َعَلْيهِ التََّوكُّلَوالثَّاِين الدُّ اْإلِ
َفَمَتىاهللاإِالَّ ُحيِْصيهَال َمااْلفضلمنْنيِ النَّْوعَ َوَبنيإَِلْيهِ والدعوةَواْجلَهادَواْلَيِقني

َوَمتىاْلكَِفاَيةَمتاماألولالنَّْوعَكفاهُ توكلهحقالثَّاِين النَّْوعِيف الَعْبدَعَلْيهِ توكل
املَتَوكلَعاِقَبةَلهُ يكونَال َلكِنَأْيضاَكفاهُ الثَّاِين دوناألولالنَّْوعِيف َعَلْيهِ توكل

لَعَلْيهِ التََّوكُّلفأعظمويرضاهُحيِبهُ فِيَام ْيهِ َعلَ  َداَيةِيف التََّوكُّ ِريداْهلِ التَّْوِحيدَوَجتْ
ُسولومتابعة ُسلتوكلَفَهَذااْلَباطِلأهلَوِجَهادالرَّ أتباعهم.وخاصةالرُّ
إِالَّ وزراَوَال أمْلجالَعْبدجيدَال بَِحْيُث وإجلاءاضطرارتوكليكونَتاَرةالتََّوكُّل
اهللامنمْلجأَال َأنَوظنَنفسهَعَلْيهِ َوَضاَقْت اْألَْسَبابَعَلْيهِ َضاَقْت إِذاَكَام التََّوكُّل

َوَذلَِك اْختَِيارتوكليكونَوتاَرةاْلَبتَّةَ والتيسرياْلفرجَعنهُ يَتَخلَّفَال َوَهَذاإَِلْيهِ إِالَّ 
َببالوجودَمعَ التََّوكُّل َببَكانَ َفإِناملَُرادإَِىل املفيضسَّ َتركهعىلذمّ بِهِ َمْأُموراالسَّ

َببَقامَ َوإِن هُ َأْيضاَتركهعىلذمّ التََّوكُّلَوتركالسَّ َوَنّص اْألمةبِاتَِّفاقَواِجبَفإِنَّ
َببَكانَ َوإِنَبينهَام َواْجلمعهباماْلقيامَواْلَواِجباْلُقْرآن َعَليْهِ حرمرماحمالسَّ

)١  «  «  «
  «
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ته َببوتوحدُمَباَرشَ منالتََّوكُّلَفإِنسواهُ َسَببيْبقَفلمالتََّوكُّلِيف َحقهِيف السَّ
ْطَالقعىلاْألَْسَبابأقوىُهوَ بلاملَْْكُروهَودفعاملَُرادُحُصولِيف اْألَْسَبابأقوى اْإلِ

َببَكانَ َوإِن َفإِنُيضعفهُ َال َأوالتََّوكُّلبِهِ كقياميضعفَهلنظرتُمَباحاالسَّ
أوىلفمبارشتهُيضعفهُ ملَوإِنأوىلَفَرتكهمهكوشتتَقْلبكَعَلْيكَوفرقأضعفه

اكِمنيأحكمِحْكَمةِألَن أمكنكمهامحكمتهتعطلَفَال بِهِ املَُْسّببربطاْقَتَضتاْحلَ
بالتوكلاْلقلببعبوديةأتيتقدكونَفتعبوديةفعلتهإِذاِسيَام َوَال َهبااْلقيام

َواِرحوعبودية َبِب اْجلَ باألسباباْلقياملتوكلُحيَّققَوالَِّذياْلقْرَبةبِهِ املَْنِويبِالسَّ
ُحُصولإَِىل املفضيةباألسباباْلقيامَأنَكَام توكلهَيصحملعطلهاَفمنَهبااملَْْأُمور

ْري  توكلهيكونعّطلهامنَأنَكَام متنّيارجاؤهَكانَ َهبايقمملَفمنَرَجاَءهُ ُحيَّققاْخلَ
توكالوعجزهَعجزا
اْألَْسَبابُمَباَرشةيّرضهُ َفَال َوحدهاهللاعىلاْلقلباْعتَِامدُهوَ َوَحِقيَقتهالتََّوكُّلورس

اهللاعىلتوكلتَقْولههُ َينَْفعَال َكَام إَِلْيَهاوالركونَعَلْيَهااِالْعتَِامدمناْلقلبخلوَمعَ 
ءاللَِّسانفتوكلبِهِ وثقتهإَِلْيهِ وركونهَغريهعىلاْعتَِامدهَمعَ  ءاْلقلبوتوكلَيشْ َيشْ
ارَمعَ اللَِّسانَتْوَبةَأنَكَام  ءاْلقلبإِْرصَ ءاللَِّسانينْطقملَوإِناْلقلبوتوبةَيشْ َيشْ

َوُهوَ اهللاإَِىل تبتَقْولهمثلَغريهعىلقلبهتَِامداعْ َمعَ اهللاعىلتوكلتالَعْبدَفَقْول
امرتكبَمْعِصَيتهعىلمرص .)١(َهلَ

)١(.
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ِريُد ُثمَّ َجَعْلنَا َلُه {قال تعايل : ْلنَا َلُه فِيَها َما َنَشاء ملَِن نُّ ن َكاَن ُيِريُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ مَّ
ْد  ا َسْعَيَها َوُهَو ُحوًرا * َوَمْن َأَراَد اآلِخَرَة َوَسَعىَجَهنََّم َيْصالَها َمْذُموًما مَّ َهلَ

نُِّمدُّ َهـُؤالء َوَهـُؤالء ِمْن َعَطاء  ْشُكوًرا * ُكال ُمْؤِمٌن َفُأوَلئَِك َكاَن َسْعُيُهم مَّ
ْلنَا َبْعَضُهْم َعَىل بَ  ْعٍض َربَِّك َوَما َكاَن َعَطاء َربَِّك َحمُْظوًرا * انُظْر َكْيَف َفضَّ

.)١(}َوَلآلِخَرُة َأْكَربُ َدَرَجاٍت َوَأْكَربُ َتْفِضيالً 
فيامَوَتقصُريكَ َلَك ُضِمنَ فياماْجتِهاُدكَ 

.ِمنَْك الَبصَريةِ اْنطِامسِ َعىلَدليٌل ِمنَْك ُطلَِب 
( : أباح اهللاسلمني الطيبات للم

:ذلك فقاليفطرق الكسب ووجوه املعاش ومل يضيق عليهم يفوفسح هلم 
ِذيَن  ْزِق ُقْل ِهَي لِلَّ َم ِزينََة اهللاَِّ الَّتِي َأْخَرَج لِِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّ ُقْل َمْن َحرَّ

ْنَيا َخالَِصًة َيْوَم  اْلِقَياَمةِ  َياِة الدُّ َفإَِذا ُقِضيَِت تعاىل:وقال، )٢(آَمنُوا ِيف اْحلَ
وا ِيف اْألَْرِض َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل اهللاَِّ  الُة َفاْنَتِرشُ مل ولكن اهللا )٣(الصَّ

يبعثهم لذلك أمة ، ومل يرضه هلم غاية ومهمة بل خلقهم للسعي لآلخرة 
ْنَيا ُخلِقَ "):(النبيوخلق أسباب احلياة هلم قال  ْت َلُكْم َوَأْنُتْم َفإِنَّ الدُّ

وجعل احلياة وأسباهبا خاضعة ملهمتهم التي بعثوا ألجلها "ُخلِْقُتْم لِْآلِخَرِة 

)٢١، ١٨–١.
)٣٢-٢.
)١٠-٣.
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فإذا زامحتهم يف سبيل مهمتهم أو غلبتهم عليها رفضوها وإذا تلكأ املسلمون 
ُقْل إِْن َكاَن آَباُؤُكْم َوَأْبنَاُؤُكْم عتابًا شديدًا وقاليف ذلك عاتبهم اهللا 

َشْوَن وَ  اَرٌة َختْ ْفُتُموَها َوِجتَ إِْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشَريُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقَرتَ
َكَساَدَها َوَمَساكُِن َتْرَضْوَهنَا َأَحبَّ إَِلْيُكْم ِمَن اهللاَِّ َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد ِيف َسبِيلِِه 

بَُّصوا َحتَّى َيْأِيتَ اهللاَُّ بَِأْمِرِه وَ  ).١(اهللاَُّ ال َهيِْدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقَني َفَرتَ
أن يفرغوا إلصالح أمواهلم أليام اكتفاء ريض اهللا عنهمأراد األنصار

َوال ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم إَِىل اهللاعىل ذلك وأنزلبأنصار اإلسالم فعاتبهم اهللا 
. )٢(التَّْهُلَكِة 

.. إنام نزلت فينا معرش األنصار ، إنا ملا رى قال سيدنا أبو أيوب األنصا
دينه وكثر نارصوه قلنا فيام بيننا لو أقبلنا عىل أموالنا فأصلحناها فأنزل أعز اهللا 

).٣(اهللا هذه اآلية
ولكن مع األسف الشديد قد تشاغل املسلمون اليوم بالدنيا كاألمم 

فتم عىل مدهنم اجلاهلية وسعوا ورائها وعقدوا حياهتم هبا، فإذا أرش
وبالدهم من مرقب عاٍل مل متيزوا بينهم وبني أفراد أمة جاهلية ، سعى 
وراء املادة يف غري اقتصاد ، واكتساب من غري احتساب ، سهر ىف غري 
طاعة ، وعمل يف غري نية ، جتارة يف هلو عن ذكر اهللا وحرفة يف جهل عن 

)٢٤-١ .
)١٩٥-٢ .
)٤٥٤/ ١-٣ .
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يف مشاقة حكم اهللا ، ووظيفة يف اإلخالص لغري اهللا وحكومة دين اهللا 
).١(..!!، شغل يف ضاللة ، وقعود يف بطالة

َمْن َعِمَل َصاِحلًا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُهَو وأخريا نختم بقول اهللا تعايل : 
).١(ون ُمْؤِمٌن َفَلنُْحيَِينَُّه َحَياًة َطيَِّبًة َوَلنَْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَملُ 

)١
)٩٧–٢.
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الفهـــــرس
الصفحةاملوضــوعم

٣........................................مقدمـــــــة١

٥..................................تعريف اليقني......٢

١٥.......................لسالم...عليهم اتوكل األنبياء٣

٢٣...................................الرزق.............٤

ْزَق ٥ ٣١.........................................َمَعاِينَ الرِّ

٣٦....................ملاذا اهلمَّ والرزق يف السامء؟......٦

٣٦............ه....ملاذا اهلم واهللا رزق بني إرسائيل يف التي٧

٣٨..................ملاذا اهلمَّ ونحُن ُضيوف اهللا يف أرضه؟٨

٣٩..............اموات واألرض؟ملاذا اهلمَّ واهللا قيوم الس٩

٤٠.......ملاذا اهلمَّ واهللا رزقك وأنت جنني يف بطن أمك؟ ١٠

ُِذ {ملاذا اهلمَّ وقد قال اهللا سبحانه وتعاىل: ١١ ُقْل َأَغْريَ اهللاِّ َأختَّ
 َ َامَواِت َواألَْرِض َوُهَو ُيْطِعُم َوالَ ُيْطَعُم ُقْل إِينِّ َولِّيًا َفاطِِر السَّ

َكَني ُأِمْرُت َأْن َأُكونَ  َل َمْن َأْسَلَم َوالَ َتُكوَننَّ ِمَن املُْْرشِ }َأوَّ

٤٤
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٤٧األسامء احلسنى املتعلقة بالرزق( الرزاق، الوهاب ، املقيت  )٧

٤٩...............األمر بطلب الّرْزَق من اهللا وحده......٨

٥٢.........ولذا أمر اهللا بعبادته وحده...................٩

٥٤...........الرزق بمشيئته وحكمته............ارتباط ١٠

٥٦....................كثرة الرزقكثرة السعي ال تقتيض١١

٥٧.........كثرة الرزقشدة وفور العقل الذكاء ال تقتيض١٢

٥٨...................قوة البدن ليست سببا لكثرة الرزق١٣

٥٩..........ال حيلة يف الرزق..........................١٤

٥٩....................الذنوب تزيل النعم وتبد ل القسم ١٥

٦٦............كثرة الرزق ليس دليال عىل حمبة اهللا........١٦

٦٩...........كالم نفيس...............................١٧

٧٢.....................................العطـــــاءات ١٨

٧٢...................................عطاء الربوبيــة..١٩

٧٢.................................عطاء اإللوهيــة....٢٠
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٧٧...........................بعض أبواب الرزق الغيبية٢١

١٠١...................................الربكـــة.........٢٢

١٠١.................................معني الربكـة.......٢٣

١٠٥........ ....األماكن املباركة :........................٢٤

١٠٥................................مكة املكرمة رشفها اهللا٢٥

١٠٧..........املدينة املنورة...............................٢٦

١٠٩.............األرض املقدسة........................٢٧

١٠٩..................................أزمنة مباركة.......٢٨

١١٥.................................أطعمة مباركة......٢٩

١١٦..................................أرشبة مباركة......٣٠

١١٨.....................................الرزق يف اجلنـــة٣١

١١٨...................................الرزق الكريــم...٣٢

١١٨..................................ملعــلوم....الرزق ا٣٣

١١٨...............الرزق احلســــن.....................٣٤
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١١٩؟اجلنةيفوالرزق، الدنيارزقبنيتشابههناكهل٣٥

١٢٠..........؟اهللارزقنفسهعيلُحيَِرمَ أنألحدجيوزهل٣٦

١٢٠...........؟ ....اهللارزقمناألكلتركمنحكمام٣٧

١٢١.........؟ ......فقطللمؤمننيالدنيايفاهللارزقهل٣٨

١٢٢....................................أسباب الربكــــة٣٩

١٣٢..............................الربكةحمقأسبابومن٤٠

١٣٥...............الربكة يف حياة السابقني...............٤١

١٧٠................ي نلمسها يف حياتنا.....أمثلة الربكة الت٤٢

١٧٥..................................أسئلة وردود......٤٣

١٩٥..............................................اخلتام.٤٤

١٩٨........................................الفهــرس...٤٥




