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احلمـــد هللا الـــذي خلـــق َخْلقـــه فأحصـــاهم عـــددا، وقـــدر أرزاقهـــم فلـــم يـَـــْنَس 
ــواِبق واللواحــق علــى غــري مثــال “أحــداً   موســع اخلالئــق فضــالً وإفضــاًال، وُمْبــدع السَّ

ورفـق بـآخرين فتكفـل بـرزقهم دون   عدًال واعتداًال، رزق من شاء باكتساب وجْهٍد،
ـــع، ورغمـــاً لشـــيطا)م  كـــٍد، إىل منتهـــى أجلهـــم ومـــن املهـــد، علمـــاً منـــه حبـــال اجلمي

، وصــالة  )١(” الشــنيع، حيــث حجبــه عّمــا يتوصــل بــه مــنهم إىل التضــليل والتبــديع
سيد الناس، وأزهد العاَمل بدون “ربنا وسالمه على نيب الرمحة واخلري، سيدنا حممد  

علــى الســائل، بــل يســعفه مبــا ال  )٢(، مــن كــان ال يَــدَّخر شــيئاً لغــٍد، وال يـَُقــرتِّ إِْلبــاس
، وعلـــى أصـــحابه الـــذين كـــانوا أغنيـــاء باملـــال والـــنفس،  يـــدخل حتـــت حصـــر وال عـــدٍّ
وأولياء يف كال احلالني باليقني ال اَحلْدس، صـالة وسـالماً تكفينـا مـا أمهنـا مـن مجيـع 

  .)٣(” ص من ِفْتنة القبوراألمور، وتشفينا باجلواب املخلِّ 
وبعد: فهـذا حبـث بعنـوان (الـرزق يف القـرآن الكـرمي) حاولـُت مـن خاللـه أن   

أبــرز معــامل اهلــدي القــرآين يف موضــوع الــرزق، وهــو املوضــوع الــذي ميــس حيــاة كــل 
إنســان، ويأخــذ اهتمامــاً واســعاً منــه، وهــو موضــوع لــه َخطَــرُُه وأثــره يف حيــاة النــاس 

                                                 
  ).٨٩، ٨٧ما بني املعكوفتني من مقدمة السخاوي لكتابه "رجحان الكفة "، ص: (  )  ١(
  ).      ٧١٤/ ٢جم الوسيط ( قرتَّ يقرتِّ على عياله: ضيَّق عليهم يف النفقة . املع   ) ٢(
  ).٨٧،٨٩رجحان الكفة ،ص: (  )  ٣(
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بيـــان القـــرآن الكـــرمي لـــه بيانـــاً شـــافياً تنـــاول حقائقـــه ودقائقـــه،  مجيعـــاً، ولـــذلك كـــان
وأبعــاده وأســبابه توســعة وتضــييقا، فلــم يــرتك فيــه شــاردة وال واردة إالَّ بينهــا أمت بيــان 

  وأكمله.
والـرزق هـو اجلـدار الضــعيف عنـد غـري املـؤمنني، والــذي يـدق عليـه شــياطني   

ف للنَّـــاس، فيخوفـــو)م الفقـــر اجلـــن واإلنـــس بـــأدوات التضـــليل والتشـــكيك والتخويـــ
ويومهـــــو)م أن التصـــــحر ســـــيأيت علـــــى األخضـــــر مـــــن األرض، وأن الفقـــــر والَعـــــَوز، 

ســـيتفاقم أمـــره وينتشـــر انتشـــاراً واســـعاً، وأن نـــدرة الســـلعة أو توفرهـــا، وحركـــة النقـــد 
  العاملي هي اليت تؤثر يف معاش النَّاس زيادة ونقصاً.

لضــالل للمــؤمنني منــذ أربعــة عشــر والقــرآن الكــرمي قــد كشــف هــذا الزيــف وا  
 ¼SÝHTð¹`~JðTÖ@Öقرناً، حىت يكونوا على بينة من خمططات هؤالء الشياطني، قال تعاىل: 

SØS{SüYÅWTÿ W£pTÍWÉ<Ö@Ö ØS{S£SÚK<ÜWTÿWè $Yò:ÜTW`ôWÉ<Ö@ÜYä » وقـــال ســـبحانه: )٤(اآليـــة ، ¼ WÜkY¹HTW~TW® 

X¨ßÇXMô@Ö QXÝYï<Ö@ÖWè øYöéSTÿ óØSäSµ`ÅWTä uøVÖXMÖ w´`ÅWTä ðÇS£T<ûS¦ gÓóéTðTÍ<Ö@Ö &Ö_¤èS£SçÆ » ٥(اآليـــــــــــــــة( ،
وقطـــع القـــرآن الكـــرمي الطريـــق علـــى هـــؤالء الشـــياطني ببيـــاٍن واضـــح ونـــٍص قـــاطٍع يف 
آيات تسع من السور القرآنية بأنَّ َبْسَط الرزق وتضـييَقه بيـد اهللا تعـاىل وحـده؛ كمـا 

أمـَر الــرزق،  -علـى جهـة التفصـيل –جـاءت السـنة النبويـة يف موضـوع الـرزق ُمبَـيـِّنَـًة 
ومصـــدَره، وأنواَعـــه، وأســـبابَه بســـطاً وتضـــييقاً، وموقـــَف املســـلم فيـــه تنـــاوالً وســـعياً، 

                                                 
  ).٢٦٨سورة البقرة: (  )  ٤(
  ).١١٢سورة األنعام: (  )  ٥(
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وأخــذاً باألســباب. والســنة النبويــة ِمــَن القــرآن مبنـــزلة الــرأس ِمــَن اجلســد، وهــي متثــل 
افــق هــي التطبيــق املو  –عليــه الصــالة والســالم  –للقــرآن. وحياتــه  eفـَْهــم الرســول 

   ملراد اهللا تعاىل من هدي القرآن الكرمي.
واهلــدف مــن بيــان اهلــدي القــرآين والســنة النبويــة يف موضــوع الــرزق، هــو أال   

يكــــون يف حــــسِّ املــــؤمنني أدىن غــــبش يف أنَّ اهللا تعــــاىل هــــو مقــــدر األرزاق وخــــالق 
ـــاس  األســـباب هلـــا، وعلـــى ذلـــك فـــإن املـــؤمنني يف كـــل زمـــان ومكـــان هـــم أســـعد الن

القــرآن القاطعــة اخلالــدة يف موضــوع الــرزق، ومبــا جــاء فيــه مــن الســنة النبويــة  حبقــائق
املطهــرة، فقلــوfم بــذلك مطمئنــة، وصــدورهم منشــرحة، ونفوســهم مطمئنــة إىل أمــر 
اهللا تعاىل يف موضوع الرزق فهم بناء على ذلك جتد حـركتهم يف احليـاة عاقلـة واعيـة 

قهــم ســرياً راشــداً، يعكــس مــدى هادفــة، يســريون يف حيــاiم حنــو تلمــس أســباب رز 
إميــا)م بــاهللا تعــاىل، وتعلقهــم بــه، فهــم ال خيشــون الفقــر، ولكــنهم خيشــون مــن بيــده 
ملكوت السماوات واألرض، وخزائن األرزاق فيهما، وال يعتزون بشـيٍء مـن حطـام 
هذه الدنيا الفـاين، ولكـنهم يعتـزون مبـن لـه العـزة وامللكـوت: بـاهللا تعـاىل جـل جاللـه 

كربيـــاؤه، وهـــم ال يغفلـــون عـــن ســـننه الثابتـــة يف كونـــه، فـــال ينـــامون عـــن وتعاظمـــت  
تطوير أسباب الرزق حنو األحسن، واستثمارها حنو األفضل، مع يقيـنهم بـأنَّ األمـر 

  يف موضوع الرزق مرده إىل اهللا تعاىل. 
وغري املؤمنني تعساء أشقياء مبا يف أيديهم، ومبا غـاب عنهـا، ويـزدادون كـل 

اء، مبــا تصــغى إليــه قلــوfم مــن التخويــف بــالفقر والَعــَوز، مبــا تنطلــق يــوم تعاســة وشــق
  به ألسنة شياطني اجلن واإلنس كذباً وfتاناً.
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ـــة للوقـــوف علـــى حقـــائق القـــرآن اخلالـــدة، يف    وجيـــيء هـــذا البحـــث كمحاول
ــــزول بــــذلك شــــقاؤهم  موضــــوع الــــرزق؛ ليهتــــدي احليــــارى والتعســــاء إىل أنوارهــــا، في

هب حـريiم، ويلتحقـوا بـاجلموع املؤمنـة السـائرة علـى درب وتتالشى تعاستهم، وتذ
واالطمئنــان إىل موعــوده،  –يف موضــوع الــرزق  –اإلميــان بــاهللا تعــاىل واليقــني بــأمره 

  وليزداد املؤمنون يقيناً، وباهللا التوفيق.
ـــــت علـــــى طـــــالب    ومـــــادة هـــــذا البحـــــث كانـــــت يف أصـــــلها حماضـــــراٍت ألقي

للماجسـتري بقسـم الكتـاب والسـنة، بكليـة الـدعوة الدراسات العليا بالسنة املنهجيـة 
؛ بتدريسـه أقـوموأصول الدين جبامعة أم القـرى يف مـادة (التفسـري املوضـوعي) الـذي 

  وهو حبث يعرتيه كثري من القصور، فللقارئ ُغْنمه، وعلى كاتبه ُغْرمه. 
ويف اخلتــــام أســــأل اهللا تعــــاىل أن ينفــــع بــــه وجيعلــــه خالصــــاً لوجهــــه الكــــرمي.   
  د هللا رب العاملني.واحلم

  وكتبھ الفقیر إلى اهللا    
  سلیمان الصادق البیرة

  مكة المكرمة -العزیزیة 
  ھـ٢٥/٥/١٤٢٦ في
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والـــــرِّْزق: مصـــــدر َرَزَق يـَـــــْرُزُق َرْزقـــــاً (فـــــالرَّْزُق بـــــالفتح: املصـــــدر، وبالكســـــر:   
ْيت: )٦(االســــم) ومجعــــه أرزاق الــــرزق بلغــــة أَْزد . والــــرِّزق: العطــــاء. وقــــال ابــــن السِّــــكِّ

أي  )٧( « WÜéSTÕWÅ`ímðñWè `ØRÑWTpÎ¦Y¤ `ØRÑPVTßKVÖ WÜéSTäPY¡VÑSTé ¼ َشُنوَءة: الشكر، وهو قول اهللا عز وجـل:
  .)٨(شكركم التكذيب، ويقال: رزقين، أي شكرين

 ¤WÜéSTÕWÅ`ímðñWè `ØRÑWTpÎ¦Y ¼يقرأ هذه اآلية  -رضي اهللا عنهما  -كان ابن عباس   

`ØRÑPVTßKVÖ WÜéSTäPY¡VÑSTé »  مث قـــــال: "مـــــا مطـــــر النـــــاس ليلـــــة قـــــط إال أصـــــبح بعـــــض النـــــاس
مشـــركني يقولـــون : مطرنـــا بنـــوء كـــذا وكـــذا، قـــال: وقـــال : وجتعلـــون شـــكركم أنكـــم 

  . )٩(تكذبون" 
دنيويـاً كـان أم  -قال الراغب األصفهاين: "الرزق يقال للعطاء اجلاري تـارًة   
اجلوف ويـُتَـَغذَّى به تارة" وللنصيب تارًة، وِلَما يصل إىل -أخروياً 

  أ.هـ. )١٠(

                                                 
  ).١٠/١١٥لسان العرب: (  )  ٦(
  ).٨٢سورة الواقعة: (  )  ٧(
     ).١٧/٢٢٨تفسري القرطيب (  )  ٨(
،  ٣٣٥٥٨رقــــــم  ١١/٦٦٢( )، وابــــــن جريــــــر يف التفســــــري١٨٥أخرجــــــه أبــــــو عبيــــــد يف فضــــــائل القــــــرآن (    ) ٩(

  ).  ٣٣٥٥٩و
  ).٢/٥٢٢) واحلافظ ابن حجر يف فتح الباري (٤/٣٢٠وصحح إسناده ابن كثري يف التفسري (  

  ).٣٥١املفردات (  )  ١٠(
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: ذكــر أهـــل التفســري أن الــرزق يف القـــرآن -رمحــه اهللا  –وقــال ابــن اجلـــوزي   
  على عشرة أوجه:

  .)١١( « ÜQWÙYÚWè óØSäHTWÞT<ÎW¦W¤ WÜéSTÍYÉÞSTÿ ¼  أحـدها: العطـاء، ومنـه قولــه تعـاىل:  
  .)١٢( « ¤ÜWÙPVÕS{ NÖéSTÎX¦S¤ ÜWä`ÞYÚ ÝYÚ xáW£WÙVí *Ü_TÎ`¦QY ¼والثاين:الطعام، ومنه قوله تعاىل  
 óØSäVÖWè óØSäSTpÎ¦Y¤ ÜWä~YÊ _áW£<ÑSTä ¼والثالـــث: الغـــداء والعشـــاء، ومنـــه قولـــه تعـــاىل   

Ü^QT~YWÆWè »)١٣(.  
  .)١٤( « ¤ÜWÚWè WÓW¥ßKVÖ JðS/@Ö WÝYÚ Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö ÝYÚ xË`¦QY: ¼والرابع:املطر، ومنه قوله تعاىل   
ـــــــــه تعـــــــــاىلواخلـــــــــامس: النفقـــــــــة،     ¤øVÕWÆWè Y éRÖ`éWÙ<Ö@Ö ISãVÖ QWÝSäRÎp¦Y ¼  ومنـــــــــه قول

QWÝSäRTéWép©Y{Wè »)١٥(.  
  .)١٦( « ¤WüWñWè ÜWåWüÞYÆ $Ü_TTTÎ`¦Y ¼ والسادس: الفاكهة، ومنه قوله تعاىل   
    

  .)١٧(« WÜéSTÎW¦ó£STÿ ÜWä~YÊ Y¤`kTWçÅYä xáÜW©Yö ¼ والسابع:الثواب، ومنه قوله تعاىل 

                                                 
  ).٣سورة البقرة: (  )  ١١(
  ).٢٥سورة البقرة: (  )  ١٢(
  ).٦٢سورة مرمي: (  )  ١٣(
  ).٥سورة اجلاثية: (  )  ١٤(
  ).٢٣٣سورة البقرة: (  )  ١٥(
  ).٣٧ورة آل عمران: (س  )  ١٦(
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  .)١٨( « ñËp¦Y¤Wè ðÐYQTäW¤ c¤`kTWTû uøWÍ`TäVKÖWè ¼  منه قوله تعاىلوالثامن: اجلنة، و   
 ÔSTÎ ySTç`TÿÉòW¤VKÖ :ÜQWÚ WÓW¥ßKVÖ JðS/@Ö` ¼ والتاســــع: احلــــرث واألنعــــام، ومنــــه قولــــه تعــــاىل   

ØRÑVÖ ÛQYÚ xË`¦QY¤  ySç<ÕWÅWïWTÊ Sã`ÞTYQÚ Ü_ÚÖW£Wö ¾ÑHTVÕWöWè » )١٩(.  
 WÜéSTÕWÅ`ímðñWè `ØRÑWTpÎ¦Y¤ `ØRÑPVTßKVÖ WÜéSTäPY¡VÑSTé ¼ىل والعاشــر: الشـــكر، ومنـــه قولـــه تعـــا  

  .)٢١(أ.هـ )٢٠( «
ــــزاء    وهــــذه املعــــاين واألوجــــه جــــاءت علــــى حســــب الســــياق؛ ألن "الــــراء وال

  .)٢٢(والقاف أصل واحد يدل على عطاء لوقت مثّ حيمل عليه غري املوقوت" 
فيـه بقـاء روحـه وحقيقة الرزق يف جانبه املادي: ما يتغذى بـه احلـي ويكـون   

، وذلــك يف املطعــوم واملشــروب. فــالرزق يف عمومــه: كــل مــا أعطيــه )٢٣(ومنــاء جســده
  ، ويف خصوصه: الطعام والشراب.)٢٤(املخلوق

                                                                                                                           
  ).٤٠سورة غافر: (  )  ١٧(
  ).١٣١سورة طه: (  )  ١٨(
  ).٥٩سورة يونس: (  )  ١٩(
  ).٨٢سورة الواقعة: (  )  ٢٠(
 ٣٧٢). وانظــر: الوجــوه النظــائر للــدامغاين (٣٢٦ - ٣٢٤نزهــة األعــني النــواظر يف علــم الوجــوه والنظــائر (  )  ٢١(

  ).٦٧ - ٣/٦٥وي التمييز للفريوزآبــادي  () ، وبصائر ذ٣٥٢ - ٣٥١) ، واملفردات للراغب (٣٧٣ -
  ).٢/٣٨٨معجم مقاييس اللغة (  )  ٢٢(
  ).٩/٦تفسري القرطيب: (  )  ٢٣(
  ): "الرزق اسم لكل ما ينتفع به اخللق" اهـ.١/٤٤قال السمعاين يف تفسريه (  )  ٢٤(
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قــــال القــــرطيب يف تفســــريه: "وال جيــــوز أن يكــــون الــــرزق مبعــــىن املِلــــك؛ ألنَّ   
ق اللـنب، البهائم ترزق وليس يصح وصفها بأ)ا مالكة لعلفها؛ وهكذا األطفال ترز 

 ÁWè Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö ¼ وال يقــال: إن اللــنب الــذي يف الثـــدي ِملــك للطفــل، وقــال تعـــاىل: 

`yRÑSTÎ`¦Y¤  ÜWÚWè WÜèSüWÆéSé » )ـــا يف الســـماء ِملـــك، وألنَّ الـــرزق لـــو كـــان )٢٥ ، ولـــيس لن
ِملكـــاً لكـــان إذا أكـــل اإلنســـان مـــن ِملـــك غـــريه أن يكـــون قـــد أكـــل مـــن رزق غـــريه 

  .)٢٦(د ال يأكل إالَّ رزق نفسه"وذلك حمال؛ ألن العب
  

    
والرزق عند أهل السنة: مـا صـح االنتفـاع بـه حـالالً كـان أو حرامـاً، وذلـك 
أن الشيء إذا كان مأذوناً له يف تناوله فهو حالل حكماً، ومـا كـان غـري مـأذون لـه 

  .)٢٧(يف تناوله فهو حرام حكماً، ومجيع ذلك رزق
  قال ابن منظور: "األرزاق نوعان:  

وباطنــة للقلــوب والنفــوس كاملعــارف  - ٢ظــاهرة لألبــدان كــاألقوات،  - ١   
، )٢٨( « ¤ÜWÚWè ÝYÚ xàTQWTä:ÖW  Á X³`¤KKVÇô@Ö ÇPVÅMXÖ øVÕWÆ JðY/@Ö ÜWäSTÎ`¦X ¼ والعلـــوم، قـــال اهللا تعـــاىل: 

                                                 
  )٢٢سورة الذاريات: (  )  ٢٥(
  ).٩/٦تفسري القرطيب (  )  ٢٦(
  ).١٧٨ -١/١٧٧نفس املصدر (  )  ٢٧(
  ).٦سورة هود: (  )  ٢٨(
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ـــيهم. قـــال تعـــاىل:  ـــين آدم مكتوبـــة مقـــدرة هلـــم وهـــي واصـــلة إل  ÜTWÚ SüÿX¤RKÖ: ¼ وأرزاق ب

ØSä`ÞYÚ ÝYQÚ xË`¦QY¤ :ÜTWÚWè SüÿX¤RKÖ ÜKVÖ YÜéSÙYÅp¹Sÿ » )يقـــول: بـــل أنـــا رازقهـــم، مـــا خلقـــتهم )٢٩ .
  .)٣١( « QWÜMXÖ JðW/@Ö WéTSå ñËÖPV¦PV£Ö@Ö èS¢ YáQWéSÍ<Ö@Ö SÜkYçWÙ<Ö@Ö ¼ ، وقال تعاىل: )٣٠(إال ليعبدوين

                                                 
  ).٥٧سورة الذاريات: (  )  ٢٩(
  ).١٠/١١٥لسان العرب: (  )  ٣٠(
  ).٥٨سورة الذاريات: (  )  ٣١(
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لــو قيــل: مــا هــو الشــيء الــذي حيتاجــه النــاس مجيعــاً، ويســعون مــن أجلــه؟   
  ب: هو: الرزق، ألن به قوام اإلنسان. لكان اجلوا

وألمهيـــة الــــرزق فقـــد اعتــــىن اهللا تعــــاىل بـــه يف كتابــــه الكـــرمي، ومتثــــل ذلــــك يف 
اآليــات الكرميــة الكثــرية الــيت جــاءت يف موضــوع الــرزق، ووصــف اهللا ســبحانه نفســه 

 QWÜMXÖ JðW/@Ö WéTSå ñËÖPV¦PV£Ö@Ö èS¢ YáQWéSÍ<Ö@Ö ¼صـــــفة فعـــــل وذات ومســـــى نفســـــه بـــــه فقـــــال تعـــــاىل: 

SÜkYçWÙ<Ö@Ö » )٣٢( .  
: اختلـف النـاس يف كـل شـيء إال يف -رضـي اهللا عنهمـا  -قال ابن عباس   

. فأمهيــة )٣٣(الــرزق واألجــل، فــإ)م أمجعــوا علــى أن ال رازق وال مميــت إال اهللا تعــاىل
الــرزق أمهيــة قصــوى وضــرورية، وذلــك ألّن اإلنســان حبكــم جبلتــه ال تقــوم حياتــه إالَّ 

علــه اهللا تعــاىل ســبب حركتــه يف احليــاة، فكــان مــن تــدبري اهللا تعــاىل بــالرزق الــذي ج
هلــذا اإلنســان أن جعلــه جســداً ال يقــوم إالَّ باألغذيــة وال يســتمر بقــاؤه الظــاهر إالَّ 

  باألطعمة.

                                                 
  ).٥٨سورة الذاريات: (  )  ٣٢(
  ).٤/٢٦٧إحياء علوم الدين للغزايل: (  )  ٣٣(
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إنَّ حاجة اإلنسان للرزق حاجة ماسة، وضرورية ال ميكنه االستغناء عنهـا،   
 JðS/@Ö ÷Y¡PVÖ@Ö ¼ وهــو يف بطــن أمــه، قــال تعــاىل:  ولــذلك قــدر اهللا تعــاىل لإلنســان رزقــه

óØRÑWÍVÕVû JðyRí   óØRÑWTÎW¦W¤ »  )اآلية. وجاء التعبري الكرمي عن اخللق، والرزق بصـيغة  )٣٤
الفعــل املاضــي دلــيالً علــى أن اهللا تعــاىل قــد فــرغ مــن تقــدير أمــر الــرزق كمــا فــرغ مــن 

دتــه ومشــيئته، كمــا ورد يف تقــدير أمــر اخللــق، كمــا ســبق بــذلك علمــه، واقتضــت إرا
قـال: حـدثنا رسـول اهللا  -رضي اهللا عنه  -احلديث الذي رواه عبد اهللا بن مسعود 

e:مــع خلقــه يف بطــن أمــه أربعــني إنَّ أحــدكم جي« ، وهــو الصــادق املصــدوق قــال
مضــغة مثــل ذلــك، مث يف ذلـك  علقـة مثــل ذلــك، مث يكــونيف ذلــك ، مث يكــون يومـاً 

وح، ويـؤمر بـأربع كلمـات: بكتـب رزقـه، وأجلـه، وعملـه، يرسل امللك فينفخ فيـه الـر 
  .)٣٥(» وشقي أو سعيد 

كتـــب اهللا «أنـــه قـــال: eوروى عبـــد اهللا بـــن عمـــرو بـــن العـــاص عـــن النـــيب   
مقـــــادير اخلالئـــــق قبـــــل أن خيلـــــق الســـــماوات واألرض خبمســـــني ألـــــف ســـــنة. قـــــــال:  

  .)٣٦(» وعرشه على املاء 

                                                 
  ).٤٠سورة الروم: (  )  ٣٤(
 )٢٦٤٣رقـــم ٤/٢٠٣٦) ومســـلم يف الصـــحيح (٣٠٣٦رقـــم  ٣/١١٧٤أخرجـــه البخـــاري يف الصـــحيح (  )  ٣٥(

  .وهذا لفظ مسلم
  ).٢٦٥٣رقم  ٤/٢٠٤٤أخرجه مسلم يف الصحيح (   )  ٣٦(
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ة الـرزق بضـعف نفسـه اهللوعـة املوصـوفة وملا كان اإلنسان ضعيفاً أمـام قضـي  
ــــالطمع والشــــح إالَّ مــــن رحــــم اهللا، فقــــد تــــداركت رمحــــة اهللا تعــــاىل هــــذا اإلنســــان  ب
الضـعيف، فبــني اهللا تعـاىل لــه أسـباب الــرزق، ودلـَّه علــى طرقـه، وأعلمــه أنـه ســبحانه 
وحده املتكفل برزقه، وأن الرزق من عنده تعاىل، وليس مـن عنـد غـريه جـلَّ جاللـه، 

اآليـة. فلـو تـرك اإلنسـان مـع ضـعفه  )٣٧( « NÖéSçÅWTpçTä@ÜWTÊ WüÞYÆ JðY/@Ö ðË`¦QX£Ö@Ö ¼ ال تعاىل: ق
بدون أن يعنيَّ له مصدر رزقه وأسبابه، لتـاه يف غياهـب احلـرية، وتذبـذب يف جماهـل 

  الذلة واهلوان آلخرين مثله، فال يصلح بذلك لقيادة أو ريادة.
نــــه ميكــــن أن ُيســــتعبد ويُــــذلَّ بلقمــــة ولضــــعف اإلنســــان يف قضــــية الــــرزق فإ  

العـــيش إذا ابتعـــد عـــن اهلـــدي اإلهلـــي املعصـــوم، وهـــو اهلـــدي الـــذي يوجـــه اإلنســـان 
املســـلم يف قضـــية الـــرزق الوجهـــة الصـــحيحة الـــيت حتفـــظ كرامتـــه اإلنســـانية فيســـري يف 
طريــق طلــب الــرزق ســرياً كرميــاً متوازنــاً ال خلــل فيــه وال اضــطراب. وذلــك مــن فضــل 

حيـث أكرمهـا بـدين اإلسـالم العظـيم وهـداها  eوتعـاىل علـى أمـة حممـد  اهللا تبارك
  إىل هديه القومي.

                                                 
  ).١٧سورة العنكبوت: (  )  ٣٧(
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وملــــا كــــان اإلنســــان ال ميلــــك رزقــــه فقــــد كانــــت حركتــــه ضــــرورية يف احليــــاة   
لتحصيل رزقه، وتلمس أسبابه اليت يسرها اهللا تعاىل وبثها يف كونه الواسع الفسـيح، 

ال ميلــك رزقــه، ومــن مث فهــو شــديد الســعي يف  إن مــن رمحــة اهللا تعــاىل باإلنســان أنــه
ســبيل حتصــيله، فلــو ملــك اإلنســان رزقــه َألْهلَــَك نفســه بالكســل، وأهلــك غــريه، ومل 
يكـــن للحيـــاة مـــذاق مجيـــل ولطغـــى اإلنســـان ومتـــرد علـــى خالقـــه، وأفســـد يف األرض 

يف   مع أنه ال ميلـك رزقـه، إالَّ أنـه –ومألها ظلماً وجوراً؛ وحنن نشاهد إنسان اليوم 
يظلم وجيور، وحياول أن يستعبد غريه، مع أنه أعطي أسباباً مـن  –كثري من املواقع 

التمكني، فكيف يكون احلال لو ملك رزقه؟ وقـد شـعر fـذه احلقيقـة اإلمـام الزاهـد 
: )٣٨( « SJðJðS/@ÖWè S¤`kTWû WÜkYÎY¦.QW£Ö@Ö ¼ الفضــــيل بـــــن عيـــــاض حيـــــث قـــــال يف قولـــــه تعـــــاىل  

إذا َســـِخط قطـــع رِْزَقـــه، واهللا تبـــارك وتعـــاىل َيْســـَخط وال يـَْقطَـــع "املخلـــوق  يـَـــْرُزق، فـــ
  اهـ. )٣٩(رِْزَقه"

فاحلمد هللا على لطفه باإلنسان حيث مل ميلكـه رزقـه، بـل جعلـه يـرتىبَّ علـى   
طريــق العبوديــة واحلاجــة هللا جــل جاللــه فيــتلمس أســباب رزقــه، ويف ذلــك اخلــري كــل 

  اخلري له.

                                                 
  ).١١سورة اجلمعة: (  )  ٣٨(
  ).١٣٢١رقم  ٤/١٥٠أخرجه الدينوري يف ا)السة وجواهر العلم (  )  ٣٩(
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ميثـــل بقـــاء اإلنســـان يف احليـــاة، فلـــم  -نبـــه املـــادييف جا -وملـــا كـــان الـــرزق   
جيعـــل اهللا تعـــاىل ألحـــد مـــن خلقـــه الـــتحكم يف قضـــية الـــرزق، وذلـــك أنَّ النَّـــاس لـــو 
نــوا مــن ذلــك، وحتكــم بعضــهم يف رزق بعــض، ألدى ذلــك إىل انتشــار الفســاد  ُمكِّ
والفوضـــى، واالضـــطراب والطغيـــان. فـــالرزق بيـــد اهللا وحـــده، واخللـــق خلقـــه، والـــرزق 
رزقه فهو وحده اخلالق الـرزاق، واِحلَكـم يف هـذا األمـر كثـرية ال حتصـى، ولعـل منهـا 
ما يبدو أنه توجيه لعباد اهللا املؤمنني يف أن يـَُعوا الـدرس العظـيم، وهـو: أن اخللـق مل 
ُخيلقــوا لُِيكلَُّفــوا رزق أنفســهم أو رزق غــريهم، ولكــنهم خلقــوا لغايــة عظمــى وهــدف 

 ÜWÚWè ñå`ÍVÕTWû QWÝYï<Ö@Ö ð¨ßÇXMô@ÖWè ¼ عاىل ومعرفته، قال تعاىل: أمسى، وذلك عبادة اهللا ت

ÇPVÅMXÖ YÜèSüSâT`ÅW~YÖ (56)  :ÜTWÚ SüÿX¤RKÖ ØSä`ÞYÚ ÝYQÚ xË`¦QY¤ :ÜTWÚWè SüÿX¤RKÖ ÜKVÖ YÜéSÙYÅp¹Sÿ (57) QWÜMXÖ JðW/@Ö WéTSå 

ñËÖPV¦PV£Ö@Ö èS¢ YáQWéSÍ<Ö@Ö SÜkYçWÙ<Ö@Ö (58) »)ـتم بـأرزاق مـن  ، وقال أبومعاوية)٤٠i األسـود: "ال
أهـــ. فــال ينبغــي للمــؤمن بنــاء علــى ذلــك، أن )٤١(ُختَلِّــْف ، فلســت بــأرزاقهم ُتكلَّــْف"

يرتــع يف هــذه احليــاة كمــا يرتــع الغــافلون، فيعطيهــا كــل مهــه أو يســعى وراءهــا ســعي 
البهائم ال يلوي على شيء، وذلك صنيع أهل السفه يف كـل زمـان ومكـان، وذلـك 

ا فيها هي: وسيلة هلا زمنها احملدود، إىل غاية هلـا الوجـود املمـدود الـذي أن الدنيا مب

                                                 
  ).٥٨ - ٥٦سورة الذاريات: (  )  ٤٠(
  ).٤٦٧رقم  ٢/٦٥٤أخرجه ابن أيب الدنيا يف العيال (  )  ٤١(
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ال )اية له، وتلك الغايـة هـي اآلخـرة، وال يليـق بالعاقـل أن يتلهـى بالوسـائل ويغفـل 
عن غاياiا ولذلك فال ميكن أن يتساوى يف ميزان املؤمن أمـر الـدنيا واآلخـرة، ومـن  

ني عينيــه، وخــرج منهــا ومل ينــل منهــا إال, مــا قــدره كانــت الــدنيا مهَّــه جعــل اهللا فقــره بــ
أال مـــا  )٤٢(  « ñåWÙT`öW¤Wè ðÐQYTäW¤ b¤`kTWTû ÜQWÙQYÚ WÜéSÅWÙ`ïWTÿ ¼ اهللا لـــه منهـــا. قـــال تعـــاىل: 

َأَجـــلَّ هـــذا القـــول الكـــرمي وأشـــرفه، وأكرمـــه وأعظمـــه، وأجزلـــه وأقـــواه، إنَّـــه يستأصـــل 
ــ ــرتدد واخلــوف يف نفــس املســلم جتــاه قضــية ال رزق، ويقطــع عــروق الشــك جتاههــا، ال

وإنَّ املؤمن لتطمئن نفسه إىل هذه احلقيقة القرآنية اخلالـدة الباقيـة فيغمـر االطمئنـان 
وجدانــه كلــه إىل هــذا املوعــود اإلهلــي الكــرمي فــيحس بــاليقني يغمــره كلــه، فيــنعكس 
ذلــك علــى حركتــه يف احليــاة وهــو يســعى متلمســاً أســباب الــرزق، ســعياً راشــداً يــدل 

  ى عقل وحكمة وإميان.عل
وإذا كانت العبادة هي غاية اخلضوع، وكمال الذل للمعبود، فإ)ا ال ينبغي   

أن تكـــون إالَّ ملـــن لـــه غايـــة االحتيـــاج واالفتقـــار، ومـــن عنـــده أرزاق خلقـــه أمجعـــني، 
وليس ذلك إالّ هللا اخلـالق الـرزاق، الغـين عمـا سـواه، وكـل مـا سـواه فقـري حمتـاج إليـه 

 NÖéSçÅWTpçTä@ÜWTÊ WüÞYÆ JðY/@Ö ðË`¦QX£Ö@Ö SâèSüSâT`Æ@ÖWè ¼ ك جـاء قـول اهللا تعـاىل: يف كل شيء، ولـذل

NÖèS£RÑpT®@ÖWè ,IS$ãVÖ Yã`~TVÖMXÖ fûéSÅWñó£TSTé »  )ســبحانه وتعــاىل  -وقــد قــرن فيــه أمــره  )٤٣- 
بأمره عز وجـل بعبادتـه وشـكره، دلـيالً علـى أن  -جلَّ جالله -بابتغاء الرزق عنده 

                                                 
  ).٣٢سورة الزخرف: (  )  ٤٢(
  ).١٧سورة العنكبوت: (  )  ٤٣(
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  رزق فهو احلقيق بالعبادة والشكر.من ملك ال
ــين اإلنســان حماولــة أن تضــله    والعــامل اإلنســاين اليــوم حتتوشــه شــياطينه مــن ب

عـــن اهلـــدي القـــرآين وحقائقـــه اخلالـــدة يف موضـــوع الـــرزق، وتومهـــه أن عـــامل اإلنســـان 
ـــالفقر، والتصـــحر، واجلفـــاف، فتوقعـــه بـــذلك يف متاهـــات ال )ايـــة هلـــا مـــن  مهـــدد ب

راب، والتبعيـــة املطلقـــة ألولئـــك الشـــياطني، ويقـــف املؤمنـــون يف كـــل احلـــرية، واالضـــط
مكان يصارعون بقوة احلق باطل هؤالء الشياطني، ويرفع االقتصاد اإلسالمي رأسه 
ــا هويــة تســتند إىل حقــائق الوجــود  وسـط هــذه املعركــة الرهيبــة ويعلــن عــن هويتــه، وأ)َّ

خلقه عليها، والـيت ال ميكـن لشـياطني الثابتة اليت ال تتبدل وال تتغري، واليت فطر اهللا 
اإلنس أن تلعـب fـا أو تتسـور عليهـا، وتلـك هـي حقـائق القـرآن اخلالـدة الرائعـة يف 
قضــية الــرزق، والــيت تنطلــق مــن حقيقــة أنَّ اهللا جــلَّ جاللــه هــو خــالق اخللــق، وهــو 
ســبحانه مقــدر الــرزق، فــالرزق لــيس يف يــد الشــرق أْو الغــرب، ولكنــه بيــد اهللا تعــاىل 

لـــذي بيـــده ملكـــوت كـــل شـــيء وهـــو جـــلَّ جاللـــه الـــرزاق ذو القـــوة املتـــني، وبـــأنوار ا
حقــائق القــرآن اخلالــدة الباقيــة يف هــذا املوضــوع ختتفــي ســائر الشــياطني الــيت تســيطر 
علــى اقتصــاد العــامل اليــوم علــى أســس ربويــة ظاملــة، واحتكــار جــائٍر، و)ــب لثــروات 

ى الفقـــراء، وامتصـــاص لـــدمهم األمـــم والشـــعوب، وتســـلط فاضـــح مـــن األغنيـــاء علـــ
وجهــدهم، ولــذلك فــال ســبيل إىل إ)ــاء هــذا التســلط إالَّ باالعتصــام بــاملنهج الربــاين 
الكرمي، الذي بّينته حقائق القرآن العظيم يف موضـوع الـرزق، وبنـاء أسـس االقتصـاد 
وقواعـــده علـــى هـــذه احلقـــائق، إّن اهللا تعـــاىل حـــني بـَـــنيَّ خللقـــه أنَّ أمـــر الـــرزق بيـــده 

انه مل يــدعهم ينتظــرون أن متطــرهم الســماء ذهبــاً ولكنــه عــز وجــل دعــاهم إىل ســبح
تلمس أسباب الرزق املبثوثة يف كونه الفسيح وتعبـدهم بـذلك تربيـة هلـم علـى طريـق 
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العبوديــة لــه جــلَّ جاللــه، ومــن مث أمــرهم بالتوكــل عليــه ال علــى األســباب، وجــاءت 
كـى التحيـة، وهـي التفسـري العملـي على صاحبها أفضـل الصـالة وأز  -السُّنة الفعلية 

تُبـــني بكـــل جـــالء ووضـــوح أنَّ التوكـــل علـــى اهللا  -حلقـــائق القـــرآن يف موضـــوع الـــرزق
تعــــاىل يف هــــذا األمــــر ِمــــْن عالمــــات اإلميــــان، وتؤكــــد علــــى حقيقــــة وضــــوح املــــنهج 
ـــَس أســـبابه مدرســـًة عاليـــة،  اإلســـالمي الرشـــيد الفريـــد، الـــذي جيعـــل مـــن الـــرزق وتـَُلمُّ

هلا املسـلمون علـى معـاٍن جليلـة يف التوكـل ال التواكـل؛ ومنهـا: اإلميـان يرتىب من خال
ـا حرمـه  باخلالق الرزاق جلَّ جالله، وحمبته، واإلنابة إليه، وتعظيم أمره، والتجايف عمَّ
وإْن كان سهالً كثرياً، واإلقبـال علـى احلـالل يف الكسـب وإْن كـان قلـيالً أو عسـرياً، 

ة ومعىن أنَّ الرزق بيد اهللا تعـاىل؛ ألنَّ ذلـك ِمـْن شـأنه وال شك أنَّ املؤمن يدرك قيم
ـــيح لـــه الفرصـــة لعبـــادة اهللا وطاعتـــه، والتســـابق يف ذلـــك واإلقبـــال عليـــه تعـــاىل  أْن يت
بالــذكر واإلنابــة واالســتغفار، واملــؤمن هــو أســعد اخللــق fــذه املعــاين حيــث جيــد يف 

ف اخللق أن يـَْرزُقُـوا أنفَسـهم، أو طاعته لربه نفَسه، كما جيد سعادته وأُْنَسه. ولو ُكلِّ 
ــْرُزَق بعضــهم بعضــاً الســتحالت حيــاiم إىل جحــيم ال يطــاق، فمــا أوســع وأمجــل  يـَ

  رمحة اهللا تعاىل خبلقه، فسبحان من وسعت رمحته كل شيء.
 QWÜMXÖ JðW/@Ö WéTSå ñËÖPV¦PV£Ö@Ö èS¢ YáQWéSÍ<Ö@Ö ¼ولــذلك فــإنَّ إدراك حقيقــة قــول اهللا تعــاىل: 

SÜkYçWÙ<Ö@Ö » )ـا عـن يقـني حيتـاج إىل قلـوب مؤمنـة، تعـانق حقـائق  )٤٤f وتسليم القلب
القرآن اخلالدة وتصدق مبوعـود اهللا تعـاىل فيمـا أخـرب بـه يف كتابـه، وعلـى لسـان نبيـه 

                                                 
  ).٥٨سورة الذاريات: (  )  ٤٤(
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بـــرغم كـــل مـــا يطفـــو علـــى ســـطح احليـــاة مـــن أباطيـــل  -عليـــه الصـــالة والســـالم  -
هـم أسـعد  -يف قضية الـرزق  -ن شياطني اجلن واإلنس وأعوا)م وأذناfم، فاملؤمنو 

النـــاس، وأهنــــؤهم؛ ألنَّ قلــــوfم آمنـــت مبوعــــود اهللا تعــــاىل وصـــدقت بــــه، فاطمأنــــت 
نفوســهم، وانشــرحت بــه صــدورهم يف وقــت ضــاقت فيــه صــدور الكثــري مــن النــاس، 
فضاقت بذلك حياiم برغم ما يف أيديهم من حطام الدنيا، فـانتهى fـم األمـر إىل 

  االنتحار والبوار.
التصديق مبوعود اهللا تعاىل يف الرزق، واالطمئنان به، وتربية النفس علـى  إنَّ   

الصــرب علــى تكــاليف هــذا التصــديق، هلــو الســبيل األقــوم إىل احليــاة اهلاديــة الراشــدة 
احلــالل، الــيت ال متتــد يــد اإلنســان فيهــا إىل الكســب احلــرام مهمــا كــان ميســراً كثــرياً، 

سعد به ولو كان قلـيًال، أو عسـرياً؛ إنَّ مـن املعـاين بل يرضى باحلالل ويـُْقِبل عليه وي
ـــرتىب عليهـــا املؤمنـــون  ـــيت ي علـــى طريـــق اإلميـــان بـــأنَّ الـــرزق بيـــد اهللا تعـــاىل، وأنَّـــه  –ال

هــي أال يتشــابه املؤمنــون يف نظــرiم للحيــاة  –ســبحانه متكفــل بــأرزاق خلقــه مجيعــاً 
 سـبيلها كـل شـيء. قـال الدنيا مع نظرة الكفار الذين يرو)ا كل شـيء، ويبـذلون يف

ويف تنكــري احليــاة يف  )٤٥( « óØSäPVTßWüXïWTçVÖWè f¯W£`öVKÖ g§ÜPVÞÖ@Ö uøVÕWÆ xálé~Wö ¼ اهللا تعــاىل: 
ـــث يف  اآليـــة الكرميـــة مـــا يـــدل علـــى أ)ـــم أحـــرص النـــاس علـــى أحقـــر حيـــاة وأقـــل لُْب

ــث متطــاول؟ ــف حبيــاة كثــرية ولُْب ــزان املــؤمنني م )٤٦(الــدنيا، فكي ــَرب إىل فالــدنيا يف مي ْع

                                                 
  ).٩٦سورة البقرة: (  )  ٤٥(
  ).١١٥/ ١انظر: تفسري الشوكاين (  )  ٤٦(
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الدار اآلخرة الباقيـة ووسـيلة إليهـا، ومـع ذلـك فـإن موقـف املـؤمنني مـن احليـاة الـدنيا 
لـــيس موقـــف العـــداء والســــلبية، بـــل هـــو موقـــف العمــــل فيهـــا واســـتغالهلا اســــتغالالً 
ــؤدي إىل النجــاح يف اآلخــرة، فهــم ال يعيشــون فيهــا كســاىل أو عالــة علــى  ناجحــاً ي

ملتفوقـــون يف كـــل ميـــدان مـــن ميادينهـــا املشـــروعة، ، بـــل هـــم املتميـــزون وا)٤٧(غـــريهم
يرتكــون آثــارهم الطيبــة الــيت جتعــل األجيــال تشــهد هلــم بــالنفع والفائــدة والنجــاح يف 
ديـــنهم ودنيـــاهم، فهـــم فرســـان أي ميـــدان َحلُّـــوا فيـــه، وهـــم يف ذات الوقـــت رهبـــان 

fين يف قلو م، وهو ما الليل، والدنيا مهما أقبلت عليهم فهي يف أيديهم فقط، والدِّ
ميثل التوازن والتكامل يف شخصيتهم، وذلك منوذج الشخصية املؤمنة يف احلياة الـيت 
جتعل للحياة معًىن شريفاً، حيث حيـس النَّـاس بقيمـة هـذه احليـاة، ويسـعدون بوجـود 
ــيت تعكــس موقــف املــؤمنني  ــني الصــورة املتوازنــة ال املــؤمنني فيهــا. إن القــرآن الكــرمي يب

 XçÄWTç`Tä@ÖWè :ÜWÙ~YÊ ðÐHTùWTéÖÉò ¼ ياة الدنيا يف اعتـدال، قـال اهللا تعـاىل: وهم يتعاملون مع احل

JðS/@Ö W¤ÖQWüÖ@Ö $WáW£YûõÇÅ@Ö ÇWÅWè ð¨ÞWTé ðÐWâ~Y±WTß WÝYÚ $ÜWT~`TßJñüÖ@Ö » ٤٨(اآلية(.  
ـــنيَّ القـــرآن الكـــرمي، أمهيـــة الســـعي للـــدنيا واآلخـــرة    ويف آيـــات كرميـــة أخـــرى بـَ

ســـاب األخـــرى تربيـــة للمـــؤمنني علـــى طريـــق التـــوازن وعـــدم إمهـــال إحـــدامها علـــى ح
  واالعتدال.

                                                 
" مير بالسوق ويقول: ما أحسن االسـتغناء عـن النَّـاس" اهــ. أخرجـه  -رمحه اهللا تعاىل  -وكان اإلمام أمحد   )  ٤٧(

  ).٤رقم  ٢٤ل يف احلث على التجارة والصناعة (اخلال
  ).٧٧سورة القصص: (  )  ٤٨(
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ومما جيدر ذكره والتنبيه عليه يف هذا املقام، أنـَّه ال ينبغـي أن يفهـم حبـال أنَّ   
إميــان املــؤمنني بــأنَّ الــرزق بيــد اهللا تعــاىل، وأنَّــه ســبحانه متكفــل بــأرزاق خلقــه، يعــين 

جـاء يف آيـات كثـرية كرميـة يف القـرآن  نبذ الدنيا أو إمهاهلـا، وهـذا ال يتعـارض مـع مـا
الكرمي، تصف احلياة الدنيا مبتاع الغرور، وتندد بالذين يستحبون احليـاة الـدنيا علـى 
اآلخــرة، وتضــرب األمثــال هلــذه احليــاة، ومصــري مــا فيهــا مــن متــاع وزينــة، وتنبــه علــى 

ــل هلــذه اآليــات، وســياقها الــذي ورد ْت فيــه، عــدم االغــرتار fــا، غــري أنــه بــأدىن تأمُّ
ــا إمنــا جـــاءْت يف ســياق احلـــض علــى اجلهـــاد “ واملناســبة الــيت نزلـــْت فيهــا يَتبـــنيَّ  أ)َّ

باملال والنَّفس الذي كان يدعى إليه املسلمون لدفع العدوان والبغي، وتوطيد احلرية 
للدعوة اإلسالمية، وفتح اآلفاق هلا، أْو يف سياق تقريع الكفار الذين صّموا آذا)م 

عوة، ومل يؤمنوا بيوم البعث واجلـزاء، ومل حيسـبوا حسـابه، وتكـالبوا علـى عن مساع الد
الدنيا ولذائذها دون متييز بني احلق والباطل، واخلـري والشـّر، ودون تفكـري يف املصـري 
املظلــــــم الــــــذي هــــــم ســــــائرون إليــــــه بكفــــــرهم وغــــــوايتهم، واســــــتغرقوا يف عقائــــــدهم، 

احلـــض علـــى ابتغـــاء اخلـــري واحلـــق، وتقاليـــدهم، وعصـــبياiم اجلاهليـــة؛ أْو يف ســـياق 
علـــى الّنفـــوس الـــيت   –وحتمـــل التضـــحيات يف ســـبيلهما، وتســـهيل اإلقـــدام عليهمـــا 

وذلك عن طريق iوين أمر الدنيا،  –كانْت األنانية واألثرة من أبرز وأقوى غرائزها 
والتـــذكري بـــزوال مـــا فيهـــا مـــن متـــاع، ومبصـــري اإلنســـان إىل املـــوت عـــاجالً أو آجـــًال، 

ه عن هذه احلياة، واستقباله احلياة األخـرى، ولـيس معـه إالَّ عملـه فيهـا؛ أو وانقطاع
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يف ســياق دعــوة املســلم إىل عــدم جعــل الــدنيا أكــرب مهــه، وعــدم اســتغراقه يف متعهــا 
  .)٤٩(” وشهواiا استغراقاً ينسيه واجباته حنو اهللا والناس

    

                                                 
  ).٣١ - ١/٣٠الدستور القرآين والسنة النبوية يف شئون احلياة، حملمد عزة دروزة (  )  ٤٩(
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ــــْنهج اإلســــالمي الرشـــــيد الســــديد الـــــذي حــــددْت معاملـــــ
َ
ه آيــــة ســـــورة إنَّ امل

القصص، واليت أوردناها قبل قليل يـُبَــنيِّ التـوازن واالعتـدال يف شخصـية املـؤمن وهـو 
يتعامل مع احلياة، ويعمل يف ذات الوقت ُألْخراه الباقية، و نُـورد هـذه اآليـة الكرميـة 
هنــا مــرة أخــرى حـــىت يكــون القــارئ الكـــرمي علــى ذكــر منهـــا؛ وحنــن نتحــدث عنهـــا 

مســــات الشخصـــــية املؤمنــــة وهــــي تعمـــــل للــــدنيا، وتعمـــــل  -اِمــــْن خالهلـــــ –مــــربزين 
 XçÄWTç`Tä@ÖWè :ÜWÙ~YÊ ðÐHTùWTéÖÉò JðS/@Ö W¤ÖQWüÖ@Ö $WáW£YûõÇÅ@Ö ÇWÅWè ð¨ÞWTé ¼لآلخـــــــــــرة، قـــــــــــال اهللا تعـــــــــــاىل: 

ðÐWâ~Y±WTß WÝYÚ $ÜWT~`TßJñüÖ@Ö »  )اآليـــة. ويلحـــظ املتأمـــل يف هـــذا الـــنص القـــرآين الكـــرمي  )٥٠
كرمي باالبتغاء للدار اآلخـرة علـى إطالقـه، ليشـمل سـائر أجـزاء جميء األمر اإلهلي ال

ـــع األحـــوال، واألزمنـــة واألمكنـــة، ابتغـــاًء متواصـــالً متالحقـــاً ال  هـــذا االبتغـــاء يف مجي
يســتقل منــه شــيء مهمــا كــان قلــيًال، ابتغــاء بالليــل والنهــار، والســر واجلهــار، ابتغــاء 

صـل مـن هـذا االبتغـاء يف الـدنيا يبذل فيه املؤمن جهـده املسـتطاع، فعلـى قـدر مـا حي
ــــيب    يقــــال لقــــارئ « قولــــه: eعلــــى قــــدر مــــا يلقــــى يف اآلخــــرة، فقــــد جــــاء عــــن الن

ــت ترتــل يف الــدنيا، فــإن منزلتــك عنــد  القــرآن يــوم القيامــة: اقــرأ وارق، ورتــل كمــا كن
، فليسـت درجـات مـن قـرأ القـرآن كلـه مثـل مـن قـرأ نصـفه،  )٥١(» آخر آية تقرؤها 

                                                 
  ).٧٧سورة القصص: (  )  ٥٠(
ــــودواد يف الســــ٢٩١٤رقــــم:  ٥/١٦٣) والرتمــــذي يف الســــنن (٢/١٩٢أخرجــــه أمحــــد يف املســــند (  )  ٥١( نن ) وأب
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  وهكذا سائر أنواع األعمال اليت تـُْبَتغى fا الدار اآلخرة. أو ثلثه، أو ربعه،
واللفــظ الكــرمي يف اآليــة الكرميــة (وابتـــغ) يشــعر بــالتكليف يف اإلقبــال علـــى   

هــذا االبتغــاء بنيــة ومهــة، ورغبــة وإقبــال علــى كــل مــا حيققــه، وذلــك مقــتض  تــرك مــا 
، دلــيالً علــى شــأن يضــاده ويقابلــه حســاً ومعــًىن، وقــدم أمــر اآلخــرة علــى أمــر الــدنيا

ـم  إال مـن رحـم  -اآلخرة وأمهيتها، وأ)ـا الباقيـة، وتـذكرياً للخلـق بـذلك، وذلـك أل)َّ
 ÔWTä WÜèS£YTpíëSTé` ¼ مولعــون بالعاجــل، متشــوقون إليــه، متعلقــون بــه، قــال تعــاىل:  -اهللا 

WáléW~Wô<Ö@Ö ÜWTp~ßJñüÖ@Ö » )ويف ســــبيل ذلــــك فهــــم ينســــون األهــــم اآلجــــل، فهــــم كمــــا )٥٢ ،
ــــه تعــــاىل:  ــــه بقول  WÜéSÙVÕ`ÅWTÿ Ö_£XäHTðÀº WÝYQÚ YáléW~TWô<Ö@Ö ÜWTp~TßJñüÖ@Ö ¼ وصــــفهم خــــالقهم يف كتاب

óØSåWè XÝWÆ YáW£YûõÇÅ@Ö `ySå WÜéSTÕYÉHTTTWçÆ  » )٥٣( .  
أمــا مــا سيحصــله املخلــوق يف الــدنيا ممــا ســبق يف علــم اهللا تعــاىل وتقــديره، 

نــاً واضــحاً، ودلــيالً ســاطعاً لكــل مــن فقــد ُوِصــَف يف آيــة القصــص بـــ (النصــيب) بيا
يعي ويعقل حقائق القرآن اخلالدة الثابتة، بأنَّه ال أحد من املخلوقني يصـل يف هـذه 

ولكنـه يصـل إىل   -ماديـًة كانـْت أو معنويـًة  –الدنيا إىل حتصيل شـيٍء منهـا بقوتـه 
ة، وعلمــه ذلــك بتقــدير اهللا تعــاىل، وقدرتــه الغالبــة، ومشــيئته النافــذة وحكمتــه البالغــ

َعـّد لــه، 
ُ
احملـيط، فمـا يصــل إليـه املخلــوق مـن هــذه الـدنيا فهـو مــن نصـيبه املقــّدر، وامل

                                                                                                                           
  ).٨/٥٠٢) وَحسََّن إسناده األرناؤط يف حتقيق: جامع األصول (١٤٦٤رقم:  ٢/١٥٣(

  ).١٦سورة األعلى: (  )  ٥٢(
  ).٧سورة الروم: (  )  ٥٣(
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 « SJðJðS/@ÖWè }àYÖÜWçÆ uvøVÕWÆ -YâX£`ÚVKÖ QWÝYÑHTVÖWè W£WTë`{KVÖ X§ÜPVÞÖ@Ö ÇWÅ WÜéSÙVÕ`ÅWÿ ¼ بـــــــأمر اهللا تعـــــــاىل: 
يف زمــــان ، فــــاللهم اجعلنــــا ممــــن يــــوقن بــــذلك، وهــــذا النصــــيب يصــــل صــــاحبه  )٥٤(

ومكــــان علمهمــــا اهللا تعــــاىل وقــــدرمها، وأخفامهــــا علــــى خلقــــه قبــــل ظهورمهــــا، تربيــــًة 
للمؤمنني على طريق العبودية له جلَّ جاللـه، وإنـه لطريـق طويـل مـن الرتبيـة اإلميانيـة 
الراشـــدة الـــيت يــــرتىب عليهـــا املـــؤمن، وهــــو يأخـــذ نفســـه بالصــــرب، والســـري علـــى هــــذا 

يب الظـــاهرة، مـــع اليقـــني التـــام بـــاملوعود اإلهلـــي الطريـــق، يـــتلمس أســـباب هـــذا النصـــ
 ÜWÚWè ÝYÚ xàTQWTä:ÖW  Á X³`¤KKVÇô@Ö ÇPVÅMXÖ  ¼ الكــرمي بــأنَّ الــرزق علــى اهللا تعــاىل. قــال ســبحانه: 

øVÕWÆ JðY/@Ö ÜWäSTÎ`¦X¤ ñyVÕ`ÅWTÿWè ÜWåQW£WÍWçpT©SÚ &ÜWäWÆW óéTWçpT©SÚWè » )٥٥(.  
 املخاطــب، وهــو (الكــاف) وإضــافة (النصــيب) يف آيــة القصــص إىل ضــمري  

دليل بالغ ساطع ال يقبل النقض، بأّن كل خملوق إمنـا يأخـذ وينـال  -(نصيبك)  -
من هذه الدنيا مدة حياته فيها مـا قـدر لـه وحـدد يف علـم اهللا تعـاىل، فهـو ال ميكنـه 

. فكـل خملـوق يصـله )٥٦(حبال أن يزيـد فيـه أو يـنقص مـن نصـيب غـريه أو مينعـه عنـه
وهــو النصــيب الــذي قــدره اهللا مــرتني: مــرة حــني كــان يف الغيــب  نصــيبه يف حياتــه،

                                                 
  ).٢١سورة يوسف: (  )  ٥٤(
  ).٦سورة هود: (  )  ٥٥(
  قال بعضهم:  )  ٥٦(

  ويعطى الفىت من حيث حيرم صاحبه      خييب الفىت من حيث يرزق غريه          
  ).٨/١٥٤). وانظر من ا)السة (٣٢٦٩رقم  ٧/٣٤١ه الدينوري يف ا)السة (أخرج  
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املطلـق الـذي مل يُطلـع عليـه أحــداً مـن خلقـه وهـو املــدلول عليـه بقـول سـيدنا رســول 
ــماواِت واألرض خبمســني : « eاهللا  كتــب اهللا  مقــادير اخلالئــق قبــل أن َخيْلُــق السَّ

عليـــه امللـــك املوكـــل  . ومـــرة حـــني َأْطلـــع)٥٧(» ألـــف ســـنة. قـــال: وعرشـــه علـــى املـــاء 
مث : «... eباألرحـــام فكـــان يف الغيـــب النســـيب، وهـــو املـــدلول عليـــه بقـــول النـــيب 

يُرَسل امللك فيـنفخ فيـه الـروح  ويـؤمر بـأربع كلمـات: ِبَكْتـِب رِْزقِـه، وأجلـه، وعملـه، 
  .)٥٨(» وشقيٌّ أو سعيد 

  واملتأمــــل يف األســــلوب القــــرآين الكــــرمي يف آيــــة القصــــص يالحــــظ أنــــه جــــاء   
  فيـــــه النهـــــي عـــــن نســـــيان النصـــــيب متصـــــالً بـــــأمر الـــــدنيا، فجـــــاءت صـــــيغة الفعـــــل 
  بـــــالنهي (والتــــــنس) دون ســــــواها مــــــن صــــــيغ أخـــــرى حتــــــث علــــــى احلــــــرص البــــــالغ، 
ـــــــــل:    مثـــــــــل: (اجتِهـــــــــْد)، (اْســـــــــَع)، (احبـــــــــْث) أو صـــــــــيغ تنهـــــــــى عـــــــــن التفـــــــــريط مث

 - وإن نســيه -(ال تــرتك)، و(ال تضــيع) دلــيالً علــى أن نصــيب املخلــوق يف الــدنيا 
ـــــــل يلقـــــــاه صـــــــاحبه بـــــــأمر اهللا تعـــــــاىل يف الزمـــــــان واملكـــــــان املعلـــــــومني    ال يضـــــــيع، ب

  عنده سبحانه وتعاىل.
» إن الــرزق ليطلــب العبــد كمــا يطلبــه أجلــه« قولـــه:  eوقـد ورد عــن النــيب   

)٥٩(.  
                                                 

  ) .١١(ص يف  اسبق خترجيه  )  ٥٧(
  .)١١سبق خترجيها يف ص (  )  ٥٨(
إحسان) وقـّوى إسـناده حمققـه. ورواه أيضـا البـزار (   - ٣٢٣٨رقم  ٨/٣١أخرجه ابن حبان يف الصحيح (  )  ٥٩(

  ) . ١٢٥٤برقم  ٢/٨٢كشف األستار 
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:  eقـــال: قــال رســـول اهللا  –رضـــي اهللا عنــه  -ويف معنــاه حـــديث جــابر   
هــرب مــن املــوت، ألدركــه رزقــه كمــا يدركـــه لــو أن ابــن آدم هــرب مــن رزقــه كمــا ي«

  .)٦٠(» املوت
  وقد عّرب عن هذه املعاين َمن قال:  

    اْلَمرُء َيْسَعى، َوَيْسَعى الرِّْزق َيْطلُُبهُ 
َا اْختَـَلفاَ ِيف السَّْعِي َو الطََّلبِ      َوُرمبَّ

َر الرَّْمحَُن َمجَْعُهَما     َحىتَّ ِإَذا َقدَّ
  )٦١(ْزُق َعْن َكَثبٍ ِلالتَِفاِق أَتَاَك الـرِّ   

وال يعين ما تقدم أن َخيْلُـد النَّـاُس إىل الكسـل واخلمـول، ونبـذ التحـرك وتـرك   
األخــذ باألســباب لتحصــيل هــذا النصــيب، بــل إن ذلــك دعــوة وحــث للنــاس مجيعــاً 
ــم قــد خفــي  ــس أســباب الــرزق، وذلــك أ)َّ إىل احلركــة والعمــل، وبــذل اجلهــد يف تـََلمُّ

  اللذان يرزقون فيهما، فِعْلُم ذلك عند اهللا تعاىل بدايًة.  )٦٢(عنهم الزمان واملكان
وهــو مــدعاة للنــاس أن يتحركــوا وال يســكنوا يف طلــب رزقهــم؛ ولكــن حركــة 
املــؤمن حنــو أســباب الــرزق ختتلــف عــن حركــة غــريه مــن النــاس، فحركتــه هادئــة متزنــة 

                                                 
ـــــونعيم يف احلليـــــة (أ  )  ٦٠( ـــــاين يف السلســـــلة الصـــــحيحة (٢٤٦، ٧/٩٠خرجـــــه أب ـــــَنه األلب ) رقـــــم ٢/٦٣٥) وَحسَّ

)٩٥٢.(  
جاِلس البن عبد الرب (  )  ٦١(

ُ
  ).f١/١٤٣جة ا)الس وأنس امل

  ).٧٠سيأيت احلديث مفصًال عن الزمان واملكان يف الرزق. انظر (  )  ٦٢(
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والعقـالء  راشدة ال خلل فيها وال اضطراب، فهي تستهدي حبقائق القـرآن اخلالـدة،
من الناس يقتدون حبركة املؤمن هذه فينتشر بذلك اخلري، وتقل معامل الشّر والفساد 
من سرقة، وغصب، ورشوة، واحتيال، وتعامل بالربا، فتستقر بـذلك احليـاة يف كثـري 
من جوانبها، وما ذلـك إالَّ باملثـل الطيـب الـذي ضـربه املـؤمن يف حركتـه حنـو الـرزق؛ 

ال اطمئنان وال استقرار، وال راحة يف هذه احليـاة إالَّ باإلميـان فال خري وال سعادة، و 
وذلك دليـل علـى أن اإلميـان أمـر أساسـي يف احليـاة، ال تصـلح إالَّ بـه، وال تقـوم إالَّ 

  بوجود أهله.
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وهــو الميلـك رزقــه، واليعلــم علــى  -إّن مـن مظــاهر رمحــة اهللا تعـاىل باإلنســان 

جعــل رزقــه مالزمــاً لــه ال ينفــك عنــه، فهــو نصــيبه أن  -وجــه القطــع مكانــه، وزمانــه 
املقــدر احملــدد الــذي البــد أن ُيْســتوىف كــامالً غــري منقــوص مــدة حيــاة صــاحبه، وال 

أيهـا النـاس اتقـوا اهللا، وأمجلـوا : «  eيتوقف إالَّ حـني تتوقـف حيـاة صـاحبه. قـال 
وا اهللا يف الطلــب، فــإن نفســـاً لــن متــوت حـــىت تســتويف رزقهــا، وإن أبطـــأ عنهــا، فـــاتق

أنـه  e، وجاء عن الرسول )٦٣(»وأمجلوا يف الطلب، خذوا ما حلَّ، ودعوا ما َحُرم 
، وعــن حبَّــة وســواء )٦٤(» لــو أن أحــدكم فــرَّ مــن رزقــه لتبعــه كمــا يتبعــه املــوت«قــال:

ال «وهو يعاجل شيئاً فأعنَّاه عليه فقال:  eابين خالد أ)ما قاال: دخلنا على النيب 
i زََّزْت رءوسكما، فإن اإلنسان تلده أمه أمحر ليس عليـه ِقْشـر، تيأسا من الرزق ما
  .)٦٥(»مث يرزقه اهللا عزوجل 

                                                 
ــن ماجــة يف الســنن (  )  ٦٣( ــن ماجــة ( )٢١٤٤رقــم:  ٣/٩أخرجــه اب  ٢/٦وصــححه األلبــاين يف صــحيح ســنن اب

  ) البن أيب الدنيا.٨٩). وانظر التوكل على اهللا (١٧٤٣رقم: 
ـــــونعيم يف احلليـــــة (  )  ٦٤( ـــــاين يف السلســـــلة الصـــــحيحة (٢٤٦، ٧/٩٠أخرجـــــه أب رقـــــم:  ٢/٦٣٥) وحســـــنه األلب

٩٥٢.(    
) واللفـــــظ لـــــه، ٤١٦٥رقـــــم:  ٤٥٢/ ٤)، وابـــــن ماجـــــة يف الســـــنن (٣/٤٦٩أخرجـــــه أمحـــــد يف املســـــند (   ) ٦٥(

رقــم:  ٣/٢٨٤) . وقــال البوصــريي يف زوائــده (٢/١/٢٠٠وإســناده حســن كمــا قالــه احلــافظ يف اإلصــابة (
  ): صحيح رجاله ثقات.٤١٦٥

(فائدة): قال مكحول: " اجلنني يف بطن أمه ال يطلب والحيزن واليغتم، وإمنا يأتيه رزقه مـن دم حيضـتها، 
  وقع إىل األرض استهل، واستهالله استنكارا ملكانه، فإذا =  فمن مث ال حتيض احلامل، فإذا
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قال جعفر بن حممد: "الرزق ال يسوقه حرص حريص، وال يرده كراهية كاره، 
  . )٦٦(ولو أن أحدكم فرَّ من الرزق كما يفر من املوت، ألدركه كما يدركه املوت" 

الــيت انطلقــت مــن مشــكاة النبــوة الطــاهرة  ويف هــذه النصــوص النبويــة الكرميــة
بعض املعامل الرشيدة والفريدة اليت تبني بكل وضوح بعض مسات املـنهج اإلسـالمي 
السديد يف الرتبية يف موضوع الرزق ، وهـي معـاملُ صـدٍق ومسـات حـقٍّ ال تتبـدل وال 
تتغـــري، بـــل هـــي ثابتـــة وخالـــدة، وأســـعد النـــاس fـــا هـــم املؤمنـــون. وهـــذه األحاديـــث 

لنبويــة حتمــل مــن مجــال األســلوب، وروعــة البيــان ومراعــاة مقتضــى احلــال، مــا يــدل ا
أفضـل الصـالة  -بكل جالء على روعة ومجال وجالل السنة النبوية على صـاحبها 

، وتكاملهــا ومشوهلــا ومتامهــا يف الرتبيــة والتوجيــه والبنــاء، مبــا يشــمل -وأزكــى التحيــة 
ود علـى املـؤمنني بـاخلري والسـداد والرشـاد يف احلياة يف مجيع فروعها وأجزائهـا، مبـا يعـ

  حاضرهم ومستقبلهم.

                                                 
قطعت سرته حول اهللا رزقه إىل ثـدي أمـه فيأكلـه، فـإذا هـو بلـغ قـال: هـو املـوت أو القتـل؟ قـال: أىن يل    =

ـــا وحيـــك، غـــذاك وأنـــت يف بطـــن أمـــك وأنـــت طفـــل صـــغري حـــىت إذا اشـــتددت  ـــالرزق؟ قـــال مكحـــول: ي ب
 SØVÕ`ÅWTÿ ÜWÚ ñÔYÙ`ôWTé QSÔS{ uøWëßRKÖ ÜWÚWè  ¼قتـل أيـن يل بـالرزق، مث قـرأ مكحـول  وعقلت، قلت: هو املوت أو ال

ñ´~YçÅWTé S×ÜWö`¤VKÇô@Ö ÜWÚWè $S ÖW `¥WTé QSÔS{Wè ]òpøW® ISâWüÞYÆ ]¤ÖWüpTÍYÙYTä » :٨[الرعد.[  
علــــــم )، والــــدينوري يف ا)الســـــة وجــــواهر ال١٢١٧٠رقـــــم  ٧/٢٢٢٧أخرجــــه ابــــن أيب حـــــامت يف التفســــري (  

  ) من طريقني عن مكحول .٥٦٨رقم  ٢/٣٩١(
  ).٢٩٣٥رقم  ٧/٧١أخرجه الدينوري يف ا)السة وجواهر العلم (     ) ٦٦(
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ـم    خرجت أعرابية يوماً على أعراب، فوجدiم منكسـي رءوسـهم بسـبب أ)َّ
زرعــوا زرعــاً، فأصــابته جائحــة فحزنــوا مــن أجلــه، فقالــْت ختــاطبهم: مــايل أراكــم قــد 

عليــه يأتينــا بــه نكَّســتم رءوســكم، وضــاقت صــدوركم؟ هــو ربنــا، والعــامل بنــا، ورزقنــا 
  حيث شاء، مث أنشدت تقول:

    َلْو َكاَن ِيف َصْخَرٍة ِيف الَبْحِر راسيةٍ 
  َصمَّاَء ُمَلْمَلَمٍة َمْلًسا نـََواِحَيها  

    رِْزٌق لِنَـْفِس بـَرَاَها اهللا ال نـَْفَلَقتْ 
  َحىتَّ ُتؤدِّي إلَْيها ُكلَّ ما ِفيَها  

    أْو َكاَن بـَْنيَ طباِق السبِع مسلُكَها
  لسهَّل اهللاُ يف املْرَقى مراِقيَها  

    حىتَّ تناَل الذي يف اللَّْوِح ُخطَّ هلَا
  )٦٧(إْن مل تَنْلُه وإالَّ سوَف يأتِيَها  

قضــية الــرزق فقهــا  -علــى فطرiــا وبســاطتها  -وقــد فقهــت هــذه األعرابيــة   
ا إميانيــاً، بينمــا عجــز عــن فقههــا كثــري مــن النــاس يف عصــر الــذرة اليــوم، وبعــض هــذ

الكثــري علــى علــم يف الظــاهر، لكــنَّهم علمــوا ظــاهراً مــن أمــر احليــاة الــدنيا، وهــم عــن 
حقـــائق القـــرآن وثوابـــت الفطـــرة غـــافلون؛ فاملتأمـــل يف مقالـــة األعرابيـــة يتضـــح لـــه أنَّ 

                                                 
  ).١٧/٤٣تفسري القرطيب: (  )  ٦٧(
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قضية الرزق واضحة يف تصورها ال غبش فيها، فقوهلا: (هو ربُّنا، والعامل بنا، ورزقنا 
) يـــربز اجلانـــب العقـــدي الصـــحيح يف تصـــورها، كمـــا يـــربز عليـــه يأتينـــا بـــه مـــىت شـــاء
يف موضــوع الــرزق، اللَّــَذين اســتأثر اهللا  –الزمــان واملكــان  –جانــب فهمهــا لقضــية 
  تعاىل بعلمهما بدايًة.

وكــان ســلف هــذه األمــة علــى فقــه تــام لقضــية الــرزق، فكانــت واضــحة متــام   
ين، فال تعقيـد عنـدهم يف الوضوح بأبعادها وأجزائها، فهي مبسطة يف حسهم اإلميا

فهمهــا، كمــا هــي معقــدة يف حــس ونفــوس كثــريين مــن أبنــاء هــذا العصــر، فجــاءت 
عبارات سلف هذه األمـة يف قضـية الـرزق تـدل علـى التكامـل اإلميـاين يف نفوسـهم، 

  وظهوره على شخصياiم وانعكاسه على تصرفاiم.
  .)٦٨(كلف"فكانوا يقولون: "توكل، تساق إليك األرزاق بال تعب وال ت  
ــل أليب أِســيد: مــن أيــن تأكــل؟ فقــال: ســبحان اهللا، واهللا أكــرب، إن اهللا    وقي

وقيـــل لبعضـــهم: مـــن أيـــن تأكـــل؟ فقـــال:  )٦٩(يـــرزق الكلـــب، أفـــال يـــرزق أبـــا َأِســـيد؟
. )٧٠(الذي خلق الرَّحى يأتيها بالطحني، والذي شدق األشـداق هـو خـالق األرزاق

ــن تأكــل؟ فقــال: مــ ـــزل لــك وقيــل حلــامت األصــم: مــن أي ــل لــه: اهللا ين ن عنــد اهللا. فقي
ـــه،  ـــه إالَّ الســـماء! يـــا هـــذا: األرض ل دنـــانري ودراهـــم مـــن الســـماء؟ فقـــال: كـــأْن مال

                                                 
) ومــــــن طريقــــــه اخلطيــــــب يف تــــــاريخ بغــــــداد ٥٣رقــــــم  ٩٠أخرجــــــه ابــــــن أيب الــــــدنيا يف التوكــــــل علــــــى اهللا (  )  ٦٨(

)١٤/٤٠٣.(  
  ).٣٠٦٩رقم  ٧/١٦٣) . وانظر: ا)السة للدينوري ( ٧/ ٩(تفسري القرطيب:   )  ٦٩(
  ). ٦/ ٩تفسري القرطيب : (  )  ٧٠(
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  والسماء له، فإن مل يُؤتين رزقي من السماء، ساقه يل من األرض. مث أنشد:
    وََكْيَف أخاُف الَفْقَر َواهللاُ رَازِِقي

  َواْلُيْسرِ  َورَازُِق َهَذا اخلَْلِق يف الُعْسرِ   
    َتَكفََّل بِاَألْرزَاِق لِلَخْلِق ُكلِّهم

  )٧١(َولِلضَّبِّ يف البَـْيَداِء واحلُوِت يف اْلَبْحرِ   
ويف حديث لقمان احلكيم مع ابنه تربية وتوجيهاً له بـَـنيَّ أنَّ أمـر الـرزق بيـد   

وكـان ذلـك  اهللا تعاىل، وأنَّه لـو كـان لِإلنسـان رزٌق قَـْدره يف مثقـال حبـة مـن خـردل،
ــإن اهللا تعــاىل يــأيت لعبــده fــذا  املثقــال يف صــخرة أو يف الســماوات أو يف األرض، ف

، ويسوقه إليه يف الزمـان واملكـان املعلـومني عنـده تعـاىل. قـال اهللا )٧٢(الرزق املقدر له
 JðøWÞTSâHTWTÿ :ÜWäPVTßMXÖ ÜMXÖ ñÐWTé ðÓÜWTÍ<ëYÚ xàQWTâWö óÝYQÚ xÓW ó£TWû ÝRÑWçWTÊ Á ]áWW£T`ùW² `èVKÖ Á ¼ تعــــــــــــــــــاىل:

Yã.WéðHTÙQW©Ö@Ö `èVKÖ Á X³`¤KKVÇô@Ö Yã<KÜTWTÿ ÜWäYä &JðS/@Ö QWÜMXÖ WJð/@Ö eÈ~Y¹VÖ c¤kYâWû »  )٧٣(.  
والــدرس املســتفاد مــن هــذا التوجيــه القــرآين الكــرمي يف هــذه اآليــة الكرميــة أنَّ   

َقــّدر لــه البُــدَّ أن ينالــه يف احليــاة ســواء كــان كثــ
ُ
رياً أو قلــيًال، فــالرزق رزق اإلنســان امل

يـالزم صــاحبه ويتبعــه كمــا يتبعــه ظلــه، ويطلبــه أكثــر ممــا يطلبــه أجلــه، ويف ذلــك كلــه 
توجيــه وبيــان للمــؤمنني، تربيــة هلــم وهــم يتحركــون يف هــذه الــدنيا، يتلمســون أســباب 

                                                 
  ).١٦١٧رقم  ٤/٤٢٥). وانظر ا)السة للدينوري (٩/٧تفسري القرطيب: (  )  ٧١(
  ).١٤/٦٦انظر: تفسري القرطيب  (  )  ٧٢(
  ).١٦سورة لقمان: (  )  ٧٣(
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الــرزق، بــأن يكــون اهتمــامهم بــذلك اهتمامــاً ال يرقــى إىل مســتوى اهتمــامهم بــأمر 
أي أنَّ اهتمام املؤمن بأمر الـرزق جيـب أال يشـغله عـن أداء مـا فرضـه احلياة اآلخرة، 

  .)٧٤(اهللا عليه، وعن اتباع سبيل من أناب إىل اهللا تعاىل
ال يكــون حبســب ملكــات  -كثــرة أْو قلــة   -والــرزق يف تقــدير اهللا تعــاىل لــه   

النَّـــــاس أو علمهـــــم، أو نـــــبلهم أو نســـــبهم، أْو ذكـــــائهم أو حنكـــــتهم، أو حبســـــب 
أو غبــائهم، أو حســبهم أو وضــاعة أنســاfم، ولكــن الــرزق هــو عطــاء اهللا جهلهــم 

خللقه أمجعني، ال فرق بني عامل أو جاهل، أو ذكي أو غـيب، أو صـغري أو كبـري، أو 
شريف أو حقري، أو معاىف أو مريض، بل ال فرق بـني كـافر أو مسـلم، أو طـائع أو 

ازقهــم، إذ مــن لــوازم اخللــق عــاٍص؛ ألنَّ اهللا تعــاىل هــو خــالق خلقــه أمجعــني، فهــو ر 
الرزق، وليس واجباً على اهللا تعاىل أن يرزق خلقه، ولكن رمحته وسعت كل شيء، 

  والرزق من مظاهر رمحته تعاىل.
 -عليــه الســالم  -إىل موســى  -تبــارك وتعــاىل  -قــال وهــب: " أوحــى اهللا   

  .)٧٥(إين رزقت األمحق ليعلم العاقل أن الرزق ليس باحتيال"
  هذا املعىن عبَّاد التميمي حيث قال:وأشار إىل   

  ويبيت يهطل يف بالد ِجلِّق    والغيث حيـرمه أناس شغب  
  )٧٦(ويبيت بوَّاباً لباب األمحق    والرزق خيطي باب عاقل قومه

                                                 
  ).١٤٥٠رقم  ٤/٢٩٢لسة للدينوري (). وانظر: ا)ا١٤/٦٦انظر: تفسري القرطيب (  )  ٧٤(
  ).١٦٥٣رقم  ٤/٤٤٨أخرجه الدينوري يف ا)السة (  )  ٧٥(
  ).٨٠٧رقم  ٣/١٦٩أخرجه الدينوري يف ا)السة (  )  ٧٦(
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ـــاط بينهمـــا وثيـــق فـــال انفكـــاك    ـــني اخللـــق والـــرزق قويـــة، واالرتب ِإّن العالقـــة ب
ى الــرزق، ومل ينــازع اخللــق كلهـــم يف بينهمــا، فمــن قــدر علـــى اخللــق، فهــو قــادر علـــ

ذلك بل سلموا هللا بأنه اخلالق، الـرازق ، وتسـليمهم ذلـك جـاء بنـاًء علـى أ)ـم غـري 
م لو ادََّعوا ذلك لكانت حقـائق  قادرين على ذلك فهم عاجزون؛ ألّ)م يعلمون أ)َّ
ق، الكون وثوابت الفطـرة تكـذfم، إذ لـو قـال أحـد مـن اخللـق: إنّـه يقـدر علـى اخلَْلـ

لقيــــل لــــه: وأيــــن عناصــــر اخللــــق؟  وكيــــف ســــيتم تكوينهــــا؟ ومــــا هــــي القــــوانني الــــيت 
ســـيحفظ fـــا هـــذا اخللـــق؟ ومـــا هـــي احليـــاة؟ وكيـــف تكـــون؟ وكـــم مـــدiا؟ ومـــا هـــي 
ــف تكــون؟ ومــا هــو الــرزق؟ وكيــف يكــون؟ وغــري ذلــك مــن أســئلة   النهايــة هلــا؟ وكي

ابـة عنهـا؛ ألّ)ـا ليسـت كثرية ال تنتهي، واليت يقف اخللق أمامها عـاجزين عـن اإلج
يف مقدورهم، وبالتايل فإنَّ اخللق، والرزق مـن صـفات اهللا تعـاىل وحـده، فقـد علَّمنـا 

، قصة اخللق، وبدايتـه، وعناصـر eيف كتابه الكرمي، وعلى لسان نبيه سيدنا حممد 
تكوينــه، ومراحــل تطــوره، والقــوانني الــيت تضــبطه، وقــوانني صــيانته وحفظــه، ورزقــه، 

أنواعـــه، وحياتـــه، ومراحلهـــا، وقوانينهـــا، و)ايتهـــا، وكيفيـــة ذلـــك، وحياتـــه وكيفيتـــه، و 
األخــرى، وبــدايتها، ومراحلهــا، وســريه فيهــا، ومســتقره، ورزقــه فيهــا، فعلمنــا بالــدليل 
واليقــني اجلــازم والتســليم املطلــق بأنّــه ال خــالق إالّ اهللا تعــاىل، وال رازق إالَّ هــو جــل 

ــــــــــه. قــــــــــال اهللا تعــــــــــاىل:    JðS/@Ö ÷Y¡PVÖ@Ö óØRÑWÍVÕVû JðyRí óØRÑWTÎW¦W¤ JðyRí óØS|Sç~YÙSTÿ JðyRí ¼جالل

$óØRÑg~~mïmñ`ö `ÔWå ÝYÚ ØRÑMXú:ÜW{W£TS® ÝQWÚ ñÔWÅpTÉTWÿ ÝYÚ ØRÑYÖ.V¢ ÝYQÚ &xòpøTW® ISãWÞHTWôóTâTSª 
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uøVÕHTTTWÅWTéWè ÜQWÙWÆ WÜéRÒX£pTSTÿ  » )٧٧(.  
فعـل اخللـق، دلـيالً  ففي هذا القـول اإلهلـي العظـيم، عطـف فعـل الـرزق علـى  

علـى أّن اخللـق مبجـرد أن يبـدأ خلقهـم، فــإّن رزقهـم يبـدأ يف الوصـول إلـيهم، فــاخللق 
والــرزق متالزمــان تـــالزم امللــزوم بالزمـــه، ومرتبطــان ارتبــاط النتـــائج مبقــدماiا، وتـــدل 
اآليــة الكرميــة علــى أن أمــر املخلــوقني مقــدر حمســوب معلــوم خلقــاً، وحيــاة، ورزقــاً، 

عثاً، وال شك أّن يف اخللق تنوعاً، فال يوجد شخص هـو يف خلقـه نسـخة وموتاً، وب
ــــة مــــن شــــخص آخــــر، واخللــــق فــــيهم، املعــــاىف واملــــريض، والطويــــل والقصــــري،  منقول
واملخلــوق يتطــور خلقــه منــذ أن يوجــد يف رحــم أمــه نطفــة، وميــر مبراحــل خمتلفــة مــن 

ع عليــه، واملضــيَّق النمــو حــىت يشــيخ ويهــرم مث ميــوت، واخللــق يف رزقهــم فــيهم املوســ
عليـــه، وفـــيهم مـــن هـــو بـــني ذلـــك، ولكـــل مرحلـــة مـــن أعمـــارهم هلـــا مـــا خيصـــها مـــن 
ــيت شــاء اهللا تعــاىل تركيبــه فيهــا، أمــر  الــرزق، وخلــق كــل واحــد مــنهم علــى الصــورة ال
ثابت غري قابل للزيادة، أو النقصان فال يستطيع أحد من اخللق أن يزيد أو يـنقص 

كـذلك ال يسـتطيع أن يزيـد، أو يـنقص مـن رزقـه، أو يف خلقه، أو خلق غريه. وهـو  
  . )٧٨(رزق غريه

واملخلـــوق خيلقـــه اهللا تعـــاىل بقدرتـــه يف وقـــت ال يعلمـــه إالّ هـــو، ويف مكـــان 
سـبق علمـه عنـد اهللا تعـاىل، واهللا هيـأ أسـباباً هلــذا اخللـق ومـن ذلـك الـزواج ومـا ينــتج 

                                                 
  ).٤٠سورة الروم: (  )  ٧٧(
  ).١٦١٧رقم  ٤/٤٢٥انظر ا)السة للدينوري (  )  ٧٨(
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٤٠

ذا اخللـــق يف الزمـــان عنـــه، واألســـباب وســـيلة إلظهـــار مقـــادير اهللا تعـــاىل؛ لظهـــور هـــ
واملكان املعلومني عنده سبحانه وتعاىل، واألسباب يف أمر الـرزق هـي كـذلك، وكـل 
واحـــد مـــن اخللـــق يتـــوفر لـــه حظـــه يف اكتمـــال خلقـــه وفـــق إرادة اهللا تعـــاىل القـــاهرة، 
ومشيئته النافذة، واألمـر كـذلك يف أمـر الـرزق، وكـل خملـوق يسـتويف أجلـه املقـدر لـه 

وت، وكذلك هو يسـتويف مـا قـدر لـه يف حياتـه مـن رزق قبـل موتـه، يف احلياة قبل امل
مث يبعث بعد موته بأمر اهللا تعاىل. فانتظمت يف هذه اآليـة الكرميـة يف سـلك واحـد 
ــني اخللــق  حقــائق: اخللــق، والــرزق، واملــوت، والبعــث، وجــاء ذكــر الــرزق متوســطاً، ب

بــني بوضــوح أن مــن قــدر وبــني املــوت والبعــث بنــاًء علــى توســطه يف الواقــع. واآليــة ت
على اخللق، فهو قادر على الرزق، وهو قادر على املوت، وعلى البعث بعد ذلك، 
وأّن من آمـن بـاهللا تعـاىل خالقـاً فعليـه أن يـؤمن بـه رازقـاً، وقـادراً علـى املـوت، وعلـى 
احلياة بعد ذلـك، وأن مـن شـك يف قـدرة اهللا تعـاىل علـى الـرزق فهـو شـاك يف قدرتـه 

لــى املــوت، وعلــى البعــث، فانتظمــت يف هــذه اآليــة الكرميــة عقيــدة علــى اخللــق، وع
اخللق، وعقيدة الرزق، وعقيدة املوت، وعقيدة البعث، فالبد من اإلميان باهللا تعاىل 

  والتسليم املطلق له سبحانه بأنه: اخلالق، الرازق، املميت، احمليي للبعث والنشور.
زاقهـم فلـم يـنَس أحـداً، فسبحان من خلق اخللق فأحصاهم عدداً، وقـدر أر   

  وهو سبحانه يتوفاهم ويبعثهم، وهو على كل شيٍء قدير.
وقــد وردت آيــات أخــرى جــاء فيهــا ذكــر اخللــق مقرتنــاً بــالرزق، ومــن ذلــك   

ــــــــــــــــول اهللا تعــــــــــــــــاىل:   ÝQWÚVKÖ NÖSêWü`âWTÿ WÌ<ÕWù<Ö@Ö JðyRí ISâSü~YÅSTÿ ÝWÚWè ØRÑRÎS¦ó£WTÿ WÝYQÚ Yò:ÜWÙJð©Ö@Ö ¼ق
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٤١

X%³`¤KKVÇô@ÖWè »  )اآليــــــــــــــة. وقولــــــــــــــه ســــــــــــــبحانه:  )٧٩ ¼ `ÔSTÎ ÝWÚ ØRÑSTÎS¦ó£WTÿ WÝYQÚ Yò:ÜWÙUfTT©Ö@Ö 

X³`¤KKVÇô@ÖWè ÝQWÚKVÖ ñÐYÕ`ÙWTÿ WÄ`ÙJð©Ö@Ö W£HTW±`TäVKÇô@ÖWè ÝWÚWè SìX£pùSTÿ JðøWô<Ö@Ö WÝYÚ gåQY~TWÙ<Ö@Ö SìX£mïm`ñûWè 

ðåQY~TWÙ<Ö@Ö fÛYÚ QXøWô<Ö@Ö ÝWÚWè S£QYTäWüSTÿ &W£`ÚKKVÇô@Ö WÜéSTÖéSÍW~W©WTÊ &JðS/@Ö `ÔSÍWTÊ ðÑWTÊKVÖ WÜéSÍTPVçWTé  » )٨٠( ،
ـــــه:   ÜWäQSTÿKVÜH;TTWÿ ñ§ÜPVÞÖ@Ö NÖèS£RÒ<¢@Ö ðåWÙ`ÅYTß JðY/@Ö &`yRÑ`~VÕWÆ `ÔWå óÝYÚ \ÌYÕHTTWû ¼ وقولـــــه جـــــل جالل

S£T`~WTçÆ JðY/@Ö ØRÑSTÎS¦ó£WTÿ WÝYQÚ Yò:ÜWÙQW©Ö@Ö X&³`¤KVÇô@ÖWè » )ومـــــــن خـــــــالل هـــــــذه النصـــــــوص)٨١ . 
الكرمية يتضح أن قضية الرزق قد بينها القرآن الكرمي بيانـاً شـافياً تنـاول فيـه توضـيح 
مجيع ما يتصل به توضيحاً شامًال، فهي بذلك قضية واضحة يف حس املؤمنني، ال 
لبس وال غبش فيها، وضوَح ضوِء الشمس يف رابعة )ار صيفي. فاهللا تعـاىل جلـت 

، وهو الذي خيـرج احلـي مـن امليـت، وخيـرج عظمته هو الذي ميلك السمع واألبصار
امليت مـن احلـي، وهـو الـذي بيـده وحـده تـدبري أمـر الكـون كلـه، فـال نـّد، وال ضـّد، 
وال شريك، وال ظهري له يف ذلك وهو سبحانه الـذي ميلـك رزق خلقـه، فتبـارك اهللا 

  أحسن اخلالقني، وخري الرازقني.
دة املـؤمن جبانـب عقيــدة فقضـية الـرزق دقيقـة وخطــرية تأخـذ مكا)ـا يف عقيــ  

اخللــق وعقيــدة البعــث، وغريهــا مــن العقائــد اإلســالمية الــيت تشــكل البنــاء العقــدي 
  لشخصية املؤمن، ككل متماسك تشابكت ومتاسكت لَِبَناته يشد بعضها بعضاً.

                                                 
  ).٦٤سورة النمل: (  )  ٧٩(
  ).٣١سورة يونس: (  )  ٨٠(
  ).٣طر: (سورة فا  )  ٨١(
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٤٢

  
  

شــاء اهللا تعــاىل أن جيعــل رزقــه خللقــه مرتبطــاً باألســباب الــيت يســرها هلــم يف   
وَّعهــا رمحــًة fــم وتيســرياً علــيهم، فهــم مرتبطــون fــا ارتباطــاً وثيقــاً. احليــاة، وكثَّرهــا، ون

وتلـك هـي حــركتهم وسـعيهم حنــو حتصـيل أرزاقهــم املقـدرة، وال مينــع ذلـك أن يوجــد 
مــنهم مــن تُلغــى يف حقــه كــلُّ أو بعــُض األســباب تقــديراً مــن اهللا تعــاىل خــالق هــذه 

العامـة فهـي ارتبـاط اخللـق  األسباب، ويظل ذلك يف نطاق اخلصوصية، أما القاعدة
fذه األسباب. وقد سجل التاريخ شـيئاً مـن تلـك املواقـف الـيت ألغيـت فيهـا كـل أو 
بعض تلك األسباب، ذكر ابـن كثـري، والقـرطيب يف تفسـرييهما: " عـن سـفيان قـال: 

اآليــة، فقــال: أال أرى رزقــي يف  )٨٢( « ¤ÁWè Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö `yRÑSTÎ`¦Y ¼ قــرأ واصــل األحــدب
ء وأنــا أطلبــه يف األرض؟ فــدخل خربــة، فمكــث ثالثــاً ال يصــيب شــيئاً، فــإذا الســما

رطب، وكان له أخ أحسن نيـة منـه فـدخل معـه، فصـارتا دوخلتـني  )٨٣(هو بَدْوَخَلة 
ــــزل ذلــــك دأfمــــا حــــىت فــــرق اهللا بــــاملوت بينهمــــا "  . وذكــــر القــــرطيب يف )٨٤(فلــــم ي
فيــه شــيء، فقــال: اللهــم  تفســريه: "وقــال يزيــد بــن مرثــد إن رجــالً جــاع مبكــان لــيس

. فـاهللا )٨٥(رزقك الذي وعدتين فأتين بـه، فشـبع، وَرِوَي عـن غـري طعـام وال شـراب" 

                                                 
  ).٢٢سورة الذاريات: (  )  ٨٢(
ْوَخَلة : زنبيل ( أي قفة ) من خوص ُجيعل فيه التمر، (ج) دواخل . املعجم الوسيط(    ) ٨٣(   ).١/٢٧٥الدَّ
  ).١٧/٤١)، وتفسري القرطيب: (٤/٢٣٥انظر تفسري ابن كثري: (  )  ٨٤(
  ).١٧/٤٢تفسري القرطيب: (  )  ٨٥(
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تعـــاىل قـــادر علـــى أن يعطـــل كـــل أو بعـــض األســـباب لـــبعض خلقـــه، ويـــرزقهم مـــن 
غريها، فهو سبحانه الذي خلق هذه األسباب وهو جلَّ جالله قادر على تعطيلها  

له حكمًة وتقديراً منه سـبحانه وتعـاىل. وهـذا أبـو  كلها أو بعضها يف حق من شاء
قـد رزقـه اهللا تعـاىل غالمـاً حليمـاً عليمـاً، وهـو يف  –عليه السالم  –األنبياء إبراهيم 

عمــر يربـــو علـــى مائـــة ســنة، وزوجتـــه بلغـــت تســـعني ســنة وهـــي عقـــيم ال تلـــد، ومـــع  
 YåVÕWâT`TÎKVÜWTÊ ¼ : ذلك فقد رزقا هـذا الغـالم تقـديراً مـن اهللا تعـاىل وحكمـة، قـال تعـاىل

ISãTSTéKVÖW£T`Ú@Ö Á xáQW£W² påPVÑW±WTÊ ÜWäWä`ñWè påVÖÜWTÎWè d¦éSïWÆ cØ~YÍWÆ (29)  NÖéRÖÜWTÎ YÐYÖHð¡WTÒ 

WÓÜWTÎ Y$ÐPRäð¤ ISãTPVßMXÖ WéSå ñy~YÑWô<Ö@Ö ñy~YÕWÅT<Ö@Ö (30) » )فســبحان مــن ال يعجــزه شــيء يف  )٨٦
  دير. األرض وال يف السماء وهو على كل شيء ق

والدرس املستفاد من ذلـك والـذي يعيـه املؤمنـون: أن قـدرة اهللا هـي الغالبـة، 
، وأن )٨٧( « ÜWÙPVTßXMÖ ,ISâS£`ÚVKÖ :ÖW¢XMÖ W ÖW¤VKÖ ÜL_TT`~TW® ÜKVÖ WÓéSÍWTÿ ISãVTÖ ÝRÒ SÜéRÑW~WTÊ: ¼ وأنــــــــه ســــــــبحانه:

ــل هــي حمكومــة ومســرية بقدرتــه  األســباب خملوقــة لــه تعــاىل، فهــي ليســت مطلقــة، ب
وإرادته سبحانه وتعاىل، على أنه ال ينبغي للمؤمن التوقف كثرياً عند تلـك احلـاالت 
أو املواقـف ميــين الـنفس مبثلهــا بـل عليــه أن يتحـرك وينطلــق سـاعياً يف ســبيل البحــث 
  عن رزقه آخذاً باألسباب، غري متكل عليها، أو مفرط فيها متوكالً على اهللا تعاىل. 

أن  -وقــات خمتلفــة، ونتيجــة عوامــل كثــرية يف أ -لقــد ظــن بعــض املســلمني 

                                                 
  ).٣٠ - ٢٩سورة الذاريات: (  )  ٨٦(
  ).٨٢سورة يس: (    )٨٧(
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، فأصـبحوا ُميَنُّـون الـنفَس مبثلهـا،  -وهـي اسـتثناء  -تلك احلاالت واملواقـف قاعـدٌة 
فسلكوا طريق التواكل، والتكاسل، وهجروا األسباب، ولَِبُسوا اخلِـَرَق، وانقطعـوا عـن 

املسـلمني، ففـاiم  حركة احلياة، وعـن املسـامهة يف إثرائهـا واإلبـداع فيهـا مـع إخـوا)م
  وفات املسلمني بسبب فهمهم هذا خري كثري.

إن الصورة اليت متثل القدوة الصاحلة الـيت ينبغـي علـى املـؤمن االقتـداء fـا يف   
، وصـحابته الكـرام eهذا األمر، هي ما كان عليـه صـفوة اخللـق سـيدنا رسـول اهللا 

ا لنـا صـورة مثلـى مـن بعـده، ومـن سـار علـى درfـم، فقـد تركـو  -رضي اهللا عـنهم  -
ومجيلة حلركة املؤمن يف احلياة، يتمثل فيها الرشـد والتـوازن والنفـع، فقـد كـانوا فرسـان 

رضـي  -)ـارهم، رهبـان لـيلهم آخـذين باألسـباب، متـوكلني علـى اهللا تعـاىل، وكـانوا 
يدركون أن اإلسالم بقدر ما هو مسـئولية فرديـة خاصـة، فهـو يف ذات  -اهللا عنهم 

مجاعية فلم يشغلهم أمر إصالح نفوسهم عن االهتمام بغريهم مـن الوقت مسئولية 
رضـي اهللا  -إخوا)م املسلمني، فنفعوا أنفسهم، كما نفعوا غريهم، فكانت حياiم 

خرياً على اإلسالم واملسلمني بل وعلى البشرية مجعاء. وقد أثىن اهللا تعـاىل  -عنهم 
دين والــدنيا، فهــم بالليــل رهبــان يف كتابــه العزيــز علــى املــؤمنني الــذين مجعــوا بــني الــ

يرتــدون ثيــاب الــذل والتضــرع واملناجــاة هللا ســبحانه وتعــاىل، ُمطـَّـرِِحني بــني يديــه يف 
بكاء وخشـوع سـاجدين جلاللـه وعظمتـه، صـاغرين لكربيائـه، وجربوتـه، طـامعني يف 
عفـــوه ورمحتـــه، ال يعـــرف الليـــُل هلـــم لغـــًة إالَّ قـــراءة القـــرآن يف قنـــوiم الطويـــل لـــرfم 
العظيم، وال يسـمُع هلـم الليـُل يف ركـوعهم وسـجودهم صـوتاً، إالَّ البكـاء الطويـل إذا 
قــاموا لــرfم قــانتني كــأ)م أعمــدة ثابتــة ال تتحــرك، وإذا ســجدوا كــأ)م جســم ألقــي 
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علــى األرض ال يــرى لــه أدىن حركــة. وهــم فرســان بالنهــار ُيشــيعون يف احليــاة اخلــري 
مطمئنة، ووجوههم مستنرية وضيئة، خطواiم  واإلميان، صدورهم منشرحة، وقلوfم

مباركــة موفقــة، يتلمســون أســباب رزقهــم يف جــد وعــزة، وحيســنون أداءهــم يف تطــوير 
تلك األسباب، وتنميتها واستثمارها بصورة تدل على فهم، وتوازن، فكان هلـم مـن 

أحســــــنوا األداء فيهــــــا، وتوجيههــــــا الوجهــــــة الصــــــحيحة،  )٨٨(خــــــالل ذلــــــك أمــــــوال
األمــوال مســتوجباً فيهــا حــق اهللا املفــروض، بالزكــاة، وحقــه املنــدوب فأصــبحت هــذه 

  بالصدقة.
إن هـــؤالء املـــؤمنني مل يكتفـــوا بانتصـــارهم علـــى أنفســـهم يف ميـــدان العبـــادة   

القلبيــة هللا تعــاىل. وإســالم القلــب لــه، وتعلقــه بــه ســبحانه وتعــاىل، وإمنــا انتصــروا يف 
مـع اهللا تعــاىل هلـم الكرامـة والكــرم يف ميـدان البـذل والعطـاء إلخــوا)م املسـلمني، فج

  ميدانيهما بالقلب واليد، فهم كرماء القلب واليد.
 ÜWÙPVßXMÖ fûéSÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö WÝÿY¡PVÖ@Ö ÖV¢XMÖ W£Y{S¢ JðS/@Ö påVÕXñWè `ØSäSäéSTÕSTÎ ¼ قال اهللا تعاىل:  

ÖV¢XMÖWè påW~YÕSTé `ØXä`~VÕWÆ ISãSçHTWTÿÖÉò `ØSä`TéW ÖW¦ Ü_TÞHTWÙÿMXÖ uøVÕWÆWè `yXäYQTäW¤ WÜéSTÕPV{WéWçWÿ (2)  WÝÿY¡PVÖ@Ö 

WÜéSÙ~YÍSÿ WáléVÕJð±Ö@Ö ÜQWÙYÚWè `ØSäHTWTpÞÎW¦W¤ WÜéSÍYÉÞSÿ (3)  ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖ SØSå WÜéSÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö &ÜQ^TÍWö `ØSäPVÖ 

                                                 
): "عـــن إبـــراهيم أنـــه قـــال: كـــان يقـــال: التـــاجر خـــري مـــن ٤٤رقـــم  ٤٧ويف احلـــث علـــى التجـــارة للخـــالل (  )  ٨٨(

  اجلالس".
): "قــال أبويوســف بــن أســباط لشــعيب بــن حــرب: أشــعرت أن طلــب احلــالل فريضــة؟ ٢٤رقــم  ٣٨وفيــه (  

  قال: نعم".
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}åHTWñW¤W  WüÞYÆ `yXäYQTäW¤ báW£YÉpTçÅWÚWè bË`¦X¤Wè cyÿX£W{ (4) » )كرميـــــة . إن هـــــذه اآليـــــات ال)٨٩
تبــــني صــــفات املــــؤمنني اجلميلــــة والــــيت منهــــا صــــفاء قلــــوfم وخلوصــــها مــــن الــــدنيا، 
وإخالصها خلالقها وتعلقها بـه سـبحانه وتعـاىل، فلـم تـدخل الـدنيا قلـوfم، بـل هـي 
عامرة ومستضيئة بنور حـب اهللا تعـاىل، فهـي تـَْوَجـُل وَتْضـطَرب مبجـرد مساعهـا ذِْكـَره 

ع آياتــــه تتلــــى، فهــــم يف أعلــــى درجــــة مــــن الرتبيــــة تعــــاىل، وتــــزداد إميانــــاً حــــني تســــم
ألنفسهم، فهم مع اهللا تعاىل بقلوfم، ومع اخللق بأبدا)م. وأمواهلم مع كثرiا فهي 

يف أيــديهم،  -وإن كثــر  -مل تتجــاوز أيــديهم، فمحبــة اهللا تعــاىل يف قلــوfم، واملــال 
ة مـــثالً أو أنـــه وهـــذا التـــوازن الرائـــع يف شخصـــية هـــؤالء املـــؤمنني مل يكـــن وليـــد صـــدف

ظهر فجأة، ولكنه مثرة مشوار طويل راَض فيه املؤمنون أنفَسهم مبجاهـدiا، والسـري 
fـا يف طريــق العبوديـة هللا تعــاىل. وهـؤالء املؤمنــون مل يولـدوا يف الشــارع، ومل يرتبــوا يف 
فــراغ، ولكـــنهم ولـــدوا يف بيـــوت مؤمنـــة وتربـــوا يف أجـــواء اإلميـــان والفضـــيلة والصـــحبة 

كمـــا تربـــوا علـــى منـــاهج فاعلـــة مفيـــدة تلقوهـــا علـــى أيـــدي علمـــاء مهـــرة يف الطيبـــة،  
  الرتبية والتوجيه واإلصالح.

إن النــاس يعجبــون بصــفات املــؤمنني، ولكــنهم ال يكلفــون أنفســهم مهمــة   
البحــث عــن كيفيــة نشــأة هــؤالء املــؤمنني، والبيئــة الــيت ولــدوا فيهــا، ولــذلك فــإن مــن 

ؤمنني، وبيــان هــذه الصـفات، وإشــاعتها بــني األمهيـة مبكــان احلـديث عــن صــفات املـ
الناس حىت حيصل االهتمام حبياiم، واالقتداء fم، فيحصل بذلك خـري كثـري يعـود 

                                                 
  ).٤ - ٣ - ٢سورة األنفال: (  )  ٨٩(
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علــى األمــة يف حاضــرها ومســتقبلها بنفــع عمــيم، والقــرآن الكــرمي قــد أفــاض يف بيــان 
الـيت  صفات املؤمنني واحلديث عنها، وذلك أمر له دالالتـه وأبعـاده القريبـة والبعيـدة

تعكــس هــدف القــرآن الكــرمي مــن وراء ذلــك البيــان املســتفيض، ومــن اآليــات الــيت 
حتـدثت عــن صـفات املــؤمنني، هـذه اآليــات مـن ســورة األنفـال والــيت الزال احلــديث 
حوهلـــا؛ فهـــذه اآليـــات تبـــني أن املـــؤمنني شـــامة مجيلـــة يف وجـــه احليـــاة، فـــبهم حتلـــو 

ذلون املتقــون لــرfم الصــاحلون لــدينهم احليــاة، ويكــون هلــا طعــم، فهــم العــاملون البــا
ودنيــاهم، ســبيلهم احلركــة والســعي وتلمــس األســباب، وبــذل اجلهــد املســتطاع تــوكالً 
على اهللا تعاىل وثقة به سبحانه واعتمـاداً عليـه جـلَّ جاللـه، وهـم يـدركون جيـداً أنـه 
ت لـيس بالضــرورة أن تكــون النتـائج دائمــاً يف مســتوى اجلهــد املبـذول، بــل رمبــا جــاء

النتائج يف مستوى اجلهد املبذول، أو أكثر منه، أو أقل منه، ولكنهم يكفيهم أ)ـم 
مل يفرطـــوا يف ســـبب، ومل يرتكـــوا جهـــداً مســـتطاعاً، وهـــم يتعبـــدون اهللا بـــذلك، واهللا 
ر النتــــائج، ومــــع ذلــــك فهــــم يراجعــــون مــــواقفهم، ويُقوِّمــــون  ــــذي يـَُقــــدِّ تعــــاىل هــــو ال

ت هذه النتائج أقل مما كان متوقعـاً، وكـان ذلـك حركتهم، ونتائج أعماهلم، فإذا كان
راجعــــاً إىل وجــــود خلــــل، أو ضــــعف يف مســــتوى اجلهــــد واألداء، فــــإ)م ال يقفــــون 
عاجزين أمام ذلك، وإمنا يأخذون أنفسهم مبراجعـة مقـدمات تلـك النتـائج، ومعرفـة 

  أسباب وأماكن اخللل والضعف، وعالج ذلك كله حىت ال يتكرر مستقبًال.
تواكـــل، والتكاســـل، واحليـــاة عبئـــاً علـــى اآلخـــرين، فلـــيس ذلـــك ســـبيل أمَّـــا ال  

ـــن عـــوف حـــني عـــرض عليـــه أخـــوه  ـــف عبـــد الـــرمحن ب املـــؤمنني حبـــال، ولعـــل يف موق
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األنصــاري، أن يتنــازل لــه عــن نصــف مالــه، وإحــدى زوجتيــه، فــأىب عبــد الــرمحن بــن 
يف  ؛ لعـل)٩٠(عوف، وقال ألخيه: "بارك اهللا لك يف أهلك ومالـك، أيـن سـوقكم" 

هـــذا املوقـــف مـــا يكشـــف بكـــل جـــالء ووضـــوح ســـبيل املـــؤمنني يف الســـعي وتلمـــس 
  األسباب، ورفض أن يكونوا عالة على غريهم، ولو كان ذلك متيسراً. 

إن مـن فضـل اهللا تعــاىل علـى عبــاده املـؤمنني أن جعــل حـركتهم وســعيهم يف 
واهللا تعــاىل  تلمــس أســباب رزقهــم عبــادة لــه تعــاىل يــأجرهم عليهــا ثوابــاً منــه وفضــًال،

  عنده حسن الثواب، وهو ذو الفضل العظيم. 
إن ســائر املعــاين اجلميلــة يف احليــاة، والــيت تعطــي هــذه احليــاة مــذاقاً مجــيًال، 
وتعكس ذلـك حركـة مجيلـة يف هـذه احليـاة، يتوقـف وجودهـا علـى وجـود األسـباب، 

َمـا أصـبح هلـا إذ لو انتفـت األسـباب يف طلـب الـرزق لعـم احليـاَة الكسـُل والبـواُر، ولَ 
  معناها اجلميل. 

إن الحركة والتنقل، والسفر، والمغامرة، وركوب البحFر والجFوِّ،   
ومواجھFFFة المفاجFFFآت، واالنتظFFFار، والفFFFرح والحFFFزن، واإلقبFFFال   
واإلدبFFFار، والعFFFزم، واالغتمFFFام واالھتمFFFام، والرضFFFا والسFFFخط،   
والربح والخسارة، وغیر ذلك من المعاني التي تزخر بھFا الحیFاة   

التي تجعل الحیاة ذات مذاق جمیل، والتFي یشFعر المFرء مFن     ھي 
خاللھا بالراحة والسعادة فیما یحققFھ ویصFل إلیFھ مFن طموحFات؛      
والمؤمنون في وسط زخم الحیFاة یعیشFون لھFدف نبیFل كFریم ھFو       
عبادة اهللا تعالى، وھذا الھFدف یمFأل جFوانحھم ویضFيء نفوسFھم،      

                                                 
  ) .  ٣٥٦٩رقم  ٣/١٣٧٨لقصة يف صحيح البخاري ( انظر نص ا  )  ٩٠(

): "قــال رجــل لإلمــام أمحــد: إين يف كفايــة، فقــال لــه اإلمــام ١رقــم  ٢٢ويف احلــث علــى التجــارة للخــالل (
  أمحد: "الزم السوق تصل به الرحم وتعود به".
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  مفرطین فیھا أو معتمدین علیھا.
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خالقــــه  -إن املــــؤمن وهــــو يســــعى لتحصــــيل رزقــــه متــــوكالً علــــى اهللا تعــــاىل   
ــــيت أمــــر اهللا تعــــاىل باألخــــذ fــــا، وهــــو مــــوقن أن  -ورازقــــه يتعامــــل مــــع األســــباب ال

علـى اهللا سـبحانه خـالق هـذه األسـباب، وأن  -يف حتقيق املرغوب  -االعتماد كله 
خــــذ fــــا مــــن الشــــرع، " فلــــيس إســــقاط األســــباب مــــن التوحيــــد، بــــل القيــــام fــــا األ

واعتبارها، وإنزاهلا يف منازهلا اليت أنزهلا اهللا فيها هو حمض التوحيد والعبودية، والقول 
بإسقاط األسباب هو توحيد القدرية اجلربيـة أتبـاع جهـم بـن صـفوان يف اجلـرب، فإنـه 

هللا مل خيلـق شـيئاً بسـبب، وال جعـل يف األسـباب فيـه، وعنـدهم أن ا )٩١(كان غالياً 
قوى وطبائع تؤثر، فليس يف النـار قـوة اإلحـراق، وال يف السـم قـوة اإلهـالك، وال يف 
املاء واخلبز قوة الري والتغذي بـه، وال يف العـني قـوة اإلبصـار، وال يف األذن واألنـف 

ألســباب، ؛ وال شــك أن هــذا مــذهب فاســد يف فهــم دور ا)٩٢(قــوة الســمع والشــم"
ولــــــذلك فــــــإن "طــــــرد هــــــذا املــــــذهب مفســــــد للــــــدنيا والــــــدين، بــــــل ولســــــائر أديــــــان 

، وهو مذهب باطل يكـاِبُر أصـحابُه مكـابرة ال تلبـث أن تنهـزم وتسـقط )٩٣(الرسل"
أمام وقائع احلياة " فإ)م البد أن يـأكلوا ويشـربوا، ويباشـروا مـن األسـباب مـا يـدفع 

                                                 
  من الُغُلّو، وليس الَغالء .   ) ٩١(
  ).٤٩٦ - ٣/٤٩٥مدارج السالكني البن قيم اجلوزية : (  )  ٩٢(
  ).٣/٤٩٦نفس املصدر: (  )  ٩٣(
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هؤالء يف فساد املذهب قوم عطلوا األسباب ، ويشبه )٩٤(عنهم احلر والربد واألمل " 
يف العمــل لآلخــرة، وقــالوا: (َســْبُق العلــم واحلكــم بالســعادة والشــقاوة ال يتغــري البتــة، 
فسواٌء علينـا الفعـل والـرتك، فـإن َسـَبق العلـم واحلكـم بالشـقاوة فـنحن أشـقياء َعِمْلنـا 

، وال شـك يف  )٩٥(أومل نعمل، وإن سَبق بالسعادة فنحن سعداء عملنا أومل نعمل" 
فساد وبطالن هذا املذهب وسواه يف تعطيل األسـباب؛ ألن ذلـك خمـالف للكتـاب 
والســـــنة وإمجـــــاع الســـــلف وأئمـــــة الـــــدين، وخمـــــالف لصـــــريح العقـــــل واحلِـــــس والواقـــــع 

ــيب  عــن إســقاط األســباب نظــراً إىل القــدر فــرد ذلــك،  eاملشــاهد، " وقــد ســئل الن
ما منكم مـن َأَحـٍد إالَّ « أنه قال: eعنه  وألزم القيام باألسباب، كما يف الصحيح

وقـــد ُكتـــب مقعـــده مـــن اجلنـــة، ومقعـــده مـــن النار،فقالوا:يـــا رســـول اهللا،أفـــال نتكـــل؟ 
. واملـؤمن يفعـل " مـا أمـره اهللا بـه مـن األمـر، ويتوكـل )٩٦(»فقال:اعملوا فكلٌّ ميسَّـٌر 

كمــه، وأن علــى اهللا توكــل مــن يعتقــد أن األمــر كلــه مبشــيئة اهللا، ســبق بــه علمــه وح
الســبب ال يضـــر وال ينفــع، وال يعطـــي وال مينـــع، وال يقضــي وال حيكـــم، وال حيصـــل 
للعبد ما مل تسبق له به املشيئة اإلهلية، وال يصـرف عنـه مـا سـبق بـه احلكـم والعلـم، 
فيــأيت باألســباب إتيــان مــن ال يــرى النجــاة والفــالح والوصــول إالَّ fــا، ويتوكــل علــى 

تنجيـــه، وال حتصـــل لـــه فالحـــاً وال توصـــله إىل املقصـــود،  اهللا توكـــل مـــن يـــرى أ)ـــا ال
                                                 

  ).٣/٤٩٦نفس املصدر : (  )  ٩٤(
  ).٣/٤٩٧مدارج السالكني : (  )  ٩٥(
 ٤/٢٠٤٠) واللفـظ لــه ، ومسـلم يف الصــحيح  ( ٤٦٦١رقــم  ٤/١٨٩٠أخرجـه البخــاري يف الصـحيح (   )  ٩٦(

  ).٣/٤٩٧) من حديث علي بن أيب طالب. وانظر: مدارج السالكني (٢٦٤٧رقم 
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فيجــرد عزمــه للقيــام fــا حرصــاً واجتهــاداً، ويفــرغ قلبــه مــن االعتمــاد عليهــا، والركــون 
بــــني هــــذين  eإليهـــا جتريــــداً للتوكـــل، واعتمــــاداً علــــى اهللا وحـــده، وقــــد مجــــع النـــيب 

ســتعن احــرص علــى مــا ينفعــك، وا« األصــلني يف احلــديث الصــحيح حيــث يقــول:
، فـأمره بـاحلرص علـى األسـباب، واالسـتعانة باملسـبب، و)ـاه )٩٧(»باهللا، وال تعجـز 

ـــام fـــا، وأداًء حلـــق )٩٨(عـــن العجـــز"  . فـــاملؤمن يأخـــذ باألســـباب أخـــذ امتثـــال، وقي
العبوديـــة فيهـــا، وإنزاهلـــا منازهلـــا، فـــال يشـــغله األخـــذ fـــا، ولـــو حلظـــة عـــن موجـــدها 

  . )٩٩(تهوخالقها، وهو اهللا تعاىل جلَّت قدر 
إن كثــرياً مــن النــاس خيطئــون خطــأ فادحــاً يف حــق أنفســهم، ويســيئون إليهــا 
إساءة بالغة حني يركنون إىل األسباب ركونـاً حيجـب عـنهم نـور اإلميـان بـاهللا تعـاىل، 
فـــرتاهم يتخبطـــون يف متاهـــات، ودهـــاليز هـــذا الركـــون املظلمـــة، ومـــا أكثرهـــا، وأشـــد 

)م يعتقــــــدون أن أرزاقهــــــم يف هــــــذه ظلمتهــــــا، فــــــرتى لــــــذلك حــــــاهلم ومقــــــاهلم وكــــــأ
األسباب، فمنهم من يرى رزقه يف ُمَرتَّبِـه، فهـو حـني يتوقـف هـذا املرتـب لسـبب مـا 
يصــيح بــأعلى صــوته: لقــد ُقِطــع رزقــي، لقــد َقطَعــوا رزق العيــال، وهــو يعكــس بقولــه 

                                                 
  ) من حديث أيب هريرة. ٢٦٦٤رقم  ٤/٢٠٥٢مسلم يف الصحيح: (  أخرجه  )  ٩٧(
  ).٣/٥٠١انظر فيما سبق: مدارج السالكني (  )  ٩٨(
): "قيـل لإلمـام أمحـد: أي شـيء صـدق التوكـل علـى اهللا ١٢٠رقـم  ٩٧ويف احلث على التجارة للخالل (   )  ٩٩(

يــني يطمــع أن جييئــه بشــيء، وإذا  عــز وجــل؟ فقــال: أن يتوكــل علــى اهللا، وال يكــون يف قلبــه أحــٌد مــن اآلدم
) قال احلسن: "إن توكل العبد علـى ربـه ١٢٥رقم  ١٠٠كان كذلك كان اهللا يرزقه، وكان متوكًال". وفيه (

  أن يعلم أن اهللا هو ثقته".
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هذا ما استقر يف نفسه من عزمية خائرة وإرادة هابطة، وإحسـاس مهـزوم، ألنـه ركـن 
سباب وغفل عن خالق هذه األسباب، ومـنهم مـن يـرى أن رزقـه يف متجـره، إىل األ

ـــراه يف ذكائـــه وشـــطارته،  ـــراه يف مصـــنعه، أو يف مزرعتـــه، ومـــنهم مـــن ي ومـــنهم مـــن ي
ومــنهم مــن يــراه يف شــهادة عليــا أو دو)ــا، ومــنهم مــن يــراه يف مؤجَّراتــه، ومــنهم مــن 

ســـباب الـــيت يفـــوق ذكرهـــا يـــراه يف ولـــد، أو زوجـــة، أو مكانـــة أو غـــري ذلـــك مـــن األ
  اَحلْصَر لكثرiا وتنوعها، بكثرة وتنوع اخللق. 

وإىل هؤالء وغريهم ممـن ركـن إىل األسـباب نقـول: إن الـرزق أوالً وآخـراً بيـد 
اهللا تعــــاىل، ولــــيس يف شــــيء مــــن هــــذه األســــباب وســــواها، بــــدليل أن بعــــض هــــذه 

، ويأتيـه اهللا بسـبب األسباب أو كلها قد يزول وخيتفي، ويبقـى الـرزق يـالزم صـاحبه
آخر جديد، فنجد مثًال إنساناً كان سـبب رزقـه: الوظيفـُة، أو التجـارُة مـدًة طويلـًة، 
ولكن هذا السبب يف حلظة ما يتوقف وينتهي ألمـر مـا يريـده اهللا تعـاىل، وال ينتهـي 

ُء سبباً آخر، فهو احلي الرزاق ذو القوة املتني.   رزق اإلنسان، فاهللا تعاىل يـَُهيِّ
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وممـــا ينبغـــي أن يُعلـــم يف هـــذا املقـــام أن الـــرزق قـــد يـــأيت علـــى غـــري مســـتوى   
األســــباب، ولــــذلك ســــأل بعــــض األكاســــرة حكيمــــاً عــــن األمحــــق املــــرزوق والعاقــــل 
احملـــروم، فقـــال احلكـــيم: أراد الصـــانع أن يـــدل علـــى نفســـه، إذ لـــو ُرزِق كـــلُّ عاقـــل، 

رأوا خالفــه علمــوا أن الــرازق وُحــرِم كــلُّ أمحــق، لظُــنَّ أن العقــل َرَزق صــاحبه، فلمــا 
  غريهم، وال ثقة هلم باألسباب الظاهرة، وقال الشاعر:

    يَِعيُش الَفَىت يف َدْهـرِِه وُهو َجاِهـلُ 
  وُيْكِدي الَفَىت يف َدْهرِِه وُهو َعاملُِ   

    فلْو َكاَنِت اَألْرزَاُق َجتْرِي َعلى احلَِْجا
  )١٠٠(ائِـُم َهَلْكَن ِإَذْن ِمْن َجْهِلِهنَّ اْلبَـهَ   

َؤيل قوله:     ومما ينسب إىل أيب األسود الدُّ

َوَعِجْب00ُت لل00دُّْنَیا َوِحْرَف00ِة َأْھِلَھــ00ـا         وال00رِّْزُق ِفیَم00ا َبْی00َنُھْم       
  َمْقُسوُم

  َواَألْمحَُق اْلَمْرُزوُق أَْعَجُب َما أَرَى          ِمْن أْهِلَها َواْلَعاِجُز اْلَمْحُزومُ 
ُتُه َمْعلُـومُ ُمثَّ انـَْقَضى    )١٠١(َعَجِيب لِعِـــْلِمي أَنَُّه         رِْزٌق ُمواٍف َوقـْ

                                                 
  ).٤/٢٧٥إحياء علوم الدين للغزايل: (  )  ١٠٠(
  ).١٤٧ - fَ١/١٤٦َجُة اْلَمَجاِلس َوأُْنُس اْلُمَجاِلس: (  )  ١٠١(
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وجمــيء الــرزق علــى غــري مســتوى األســباب أحيانــاً أمــر مشــاهد حمســوس ال   
ينكـــره عاقـــل، فكـــم مـــن أنـــاس تـــراهم، أرزاقهـــم قليلـــة مـــع أ)ـــم بـــاذلون لألســـباب، 

ـــإن أناســـاً آخـــرين ليســـوا يف مســـتوى أولئـــك مـــن  ـــل ف ـــث العلـــم، والفهـــم وباملقاب حي
والذكاء، واحلركة، ومع ذلك تـرى أرزاقهـم كثـرية، وهـذا أمـر يشـاهد يف حيـاة األفـراد 
أيضاً، وذلك دليل واضح، وبرهان ساطع على أن األمر يف األسباب أ)ـا ال حتكـم 
ر، وإالَّ لكــان الــرزق دائمــاً يف مســتوى األســباب، ولكــن ملــا كــان األمــر يف  وال تقــدِّ

ر ويتصــرف يف هــذا األمــر هــو اهللا غالبــه خــالف ذلــ ك علمنــا أن الــذي َحيْكــم ويقــدِّ
جــــلَّ جاللــــه، الــــذي قــــدَّر أرزاق خلقــــه مجيعــــاً قبــــل أن خيلــــق الســــماوات واألرض 

كتــب اهللا مقــادير اخلالئــق قبــل « خبمســني ألــف ســنة، قــال صــلى اهللا عليــه وســلم: 
  .)١٠٢(» أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة 

ذه القضية يف القدمي واحلـديث احلكمـاء والشـعراء، فمـنهم مـن وقد تناول ه  
ســلَّم ألمــر اهللا تعــاىل ومــنهم مــن أحلــد فيهــا، واهللا غــين عــن العــاملني وهــو العلــيم مبــا 

  يقولون ويفعلون.

                                                 
  ).١١سبق خترجيه يف (     ) ١٠٢(
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اإلنســـان خلقـــه اهللا تعـــاىل مفطـــوراً علـــى العواطـــف واملشـــاعر واالنفعـــاالت،   
مـــن حولـــه، وخاصـــة تلـــك الظـــواهر الـــيت هلـــا فهـــو مـــادة وروح، يتـــأثر بظـــواهر احليـــاة 

اتصـــال وتـــأثري يف جمـــرى حياتـــه، فهـــو لـــيس شـــيئاً خشـــبياً جامـــداً ال حـــس فيـــه وال 
 -الـيت يتـأثر fـا اإلنسـان وينفعـل fـا -عواطف وال مشاعر، ومن بني هذه الظـواهر

ظــاهرة الــرزق يف حياتــه، وملــا كــان الــرزق مرتبطــاً بأســبابه، كــان تعلــق اإلنســان fــذه 
ألسباب أمـراً ذاتيـاً يف اإلنسـان غـري منفصـل عنـه، وال ميكـن أن يقـال لإلنسـان: ال ا

 –تتعلـق باألســباب، فــذلك أمــر جمــاٍف لفطـرة اإلنســان؛ والــدين اإلســالمي العظــيم 
راعــى هــذه القضــية يف اإلنســان ووقــف  –وهــو ديــن الفطــرة الــيت فطــر النــاس عليهــا 

تعلقـه باألسـباب، إذا كـان ذلـك التعلـق منها موقفاً وسطاً، فلم حيـارب يف اإلنسـان 
يف دائــرة املبـــاح املشـــروع، حبيــث يكـــون هـــذا التعلـــق تعبــرياً عـــن الفطـــرة اإلنســـانية ال 
يتجاوزهــــا إىل التعلــــق احملــــرم، وهــــو الــــذي ينســــى فيــــه اإلنســــان خــــالق األســــباب و 
مقـــدرها؛ فـــاهللا تعـــاىل قـــد أعطـــى خلقـــه احلريـــة يف التفكـــري والعمـــل لتطـــوير أســـباب 

م وحتسينها، وأباح هلـم االهتمـام fـا واحلـرص عليهـا، و)ـاهم عـن التفـريط fـا، رزقه
وحــثهم علــى مواصــلة التفكــري يف أســلوب تطويرهــا، وحســن اســتثمارها، وتوجيههــا 
الوجهة السليمة الصحيحة، وترصـد األزمنـة واألمكنـة املناسـبة هلـا، ويف سـبيل ذلـك 

توقفهـا، أو ذهاfـا كلهـا أو بعضـها  فلم ينههم عن االغتمام واحلـزن واالهتمـام عنـد
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بسـبب ذلـك ممـا يــدخل يف دائـرة العواطـف اإلنسـانية جتـاه هــذه  )١٠٣(خـوف الَعْيلـة 
األســـباب عنـــد توقفهـــا كلهـــا أو بعضـــها، وممـــا يســـتدل علـــى مـــا تقـــدم بيانـــه موقـــُف 
بعــض الصــحابة الــذين كانــت هلــم جتــارة مــع الكفــار، فقــد ُمنِــع هــؤالء الكفــار مــن 

 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ fÛTÿY¡PVÖ@Ö NvÖéSÞWÚÖÉò ÜWÙPVßXMÖ ¼ كـــي حـــني نـــزل قـــول اهللا تعـــاىل: دخـــول احلـــرم امل

fûéRÒX£pTSÙ<Ö@Ö c¨WïWTß ðÑTWTÊ NÖéSTäW£pTÍWTÿ WüYï`©WÙ<Ö@Ö W×ÖW£fTTô<Ö@Ö Wü`ÅWTä óØXäYÚÜWÆ &ÖW¡HTfTTTå » 
ء اآليـــة، فتوقفـــت بنـــاء علـــى ذلـــك تلـــك التجـــارة والـــيت كانـــت بالنســـبة هلـــؤال )١٠٤(

ســـبباً مـــن أســـباب الـــرزق، فخشـــوا العيلـــة والفقـــر،  –رضـــي اهللا عـــنهم  –الصـــحابة 
وتعلقــت نفوســهم fــذا الســبب الــذي توقــف، غــري ناســني أن رزقهــم بيــد اهللا تعــاىل 
خالقهم ومقدر أرزاقهم، فلم يعنفهم اهللا تعـاىل علـى ذلـك، بـل وعـدهم خـرياً فقـال 

 óÜMXÖWè `ySçpÉYû ^àWTÕ`~WÆ ðÇóéW©WTÊ SØRÑ~YpÞçÅSTÿ JðS/@Ö ÝYÚ ,-YãYÕpµWTÊ ÜMXÖ &Éò:ÜfTT® UfûMXÖ JðW/@Ö  ¼تعـــــــــــاىل: 

}y~YÕWÆ cy~Y|Wö  » )اآليــــة، وهــــو دليــــل واضــــح وبرهــــان ســــاطع علــــى أن ديــــن  )١٠٥
اإلســالم العظــيم ال يصــادر عواطــف النــاس، أو حيجــر عليهــا، وهــي تتعلــق بأســباب 

  التعلق املباح.  الرزق عند توقفها كلها أو بعضها مادام ذلك يف دائرة
إن اغتمــــام اإلنســــان واهتمامــــه عنــــد توقــــف ســــبب مــــن أســــباب رزقــــه أمــــر 
فطـــري، مـــادام اإلنســـان ال يغفـــل عـــن احلقيقـــة الباقيـــة اخلالـــدة بـــأن الـــرزق بيـــد اهللا 
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  الرزق في القرآن الكریم

  

٥٨

ــت أن اخللــق ال  تعــاىل، وهــو جــل وعــز الــرزاق ذو القــوة املتــني، ويعلــم يف ذات الوق
، وهـــم مل يكفلـــوا بشـــيء مـــن ذلـــك، فـــاهللا يرزقـــون أنفســـهم وال ميلكـــون رزق غـــريهم

تعــاىل وحــده هــو الــذي يــرزقهم مجيعــاً، ولكنــه ســبحانه جعــل طــريقهم إىل أرزاقهــم 
ــرها وكثَّرهــا وبثَّهــا يف كونــه الواســع، وهــداهم إىل األخــذ fــا، كــل  املقــدَّرة أســباباً يسَّ

  حبسب ما َيسَّر له وأراد.
رضـــي اهللا  -ابة الكـــرام فهـــذه املعـــاين وســـواها مل تكـــن خافيـــة علـــى الصـــح  
حني توقف دخول املشركني إىل مكة، ومن مث توقفت التجارة بينهم وبـني  -عنهم 

املســـلمني، فالصـــحابة الـــذين كانـــت هلـــم هـــذه التجـــارة قـــد وعـــدهم اهللا بـــالِغىن مـــن 
فضله إن شـاء، وهـو درس واسـع األبعـاد واألهـداف يف تربيـة األمـة اإلسـالمية علـى 

تعاىل، وتعلق القلوب به يف كل األحوال. قـال ابـن العـريب يف  طريق التوكل على اهللا
 ®óÜMXÖWè `ySçpÉYû ^àWTÕ`~WÆ ðÇóéW©WTÊ SØRÑ~YpÞçÅSTÿ JðS/@Ö ÝYÚ ,-YãYÕpµWTÊ ÜMXÖ &Éò:ÜfTT  ¼تفســري قولــه تعــاىل: 

UfûMXÖ JðW/@Ö }y~YÕWÆ cy~Y|Wö  » )(املعىن: إن خفتم الفقر بانقطاع مـادة املشـركني )١٠٦ :
التجـــارة الـــيت كـــانوا جيلبو)ـــا، فـــإن اهللا يعـــوض عنهـــا، فـــدل علـــى أنَّ تعلـــق عـــنكم ب

القلــب باألســباب يف الــرزق جــائز، وإن كــان الــرزق مقــدوراً، وأْمــُر اهللا، وَقْســمه لـــه 
مفعــوًال، ولكنَّــه علَّقــه باألســباب حكمــًة، لــُتعلم القلــوب الــيت تتعلــق باألســباب مــن 

ــيت تتوكــل علــى رّب األربــاب،  ولــيس ينــايف النظــُر إىل الســبب التوكــَل مــن القلــوب ال
حيــث إنــه مســخَّر مقــدور، وإمنــا يضــاد التوكــَل النظــُر إليــه بذاتــه، والغفلــة عــن الــذي 

  .)١٠٧(سخره يف أرضه ومساواته)
                                                 

  ).٢٨سورة التوبة: (  )  ١٠٦(
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ـــيت ينبغـــي علـــى املســـلم متثلهـــا واالقتـــداء fـــا واالهتـــداء    ثلـــى ال
ُ
إن الصـــورة امل

 -رضــي اهللا عــنهم  -ابته الكــرام ، وصــحfeــديها هــي مــا كــان عليــه رســول اهللا 
يف مدرســة النبــوة الطيبــة الطــاهرة، فقــد توكلــوا علــى اهللا   eالــذين تربــوا علــى يديــه 

تعــــاىل وأخــــذوا باألســــباب مــــن حــــرث وزراعــــة، وجتــــارة وصــــناعة وســــوى ذلــــك مــــن 
بني أظهرهم يراهم يف أخذهم باألسباب وهـو راٍض عـنهم يف  eاألسباب، والنيب 

  .)١٠٨(ن هذا السبيل يف االكتساب والتعلق باألسبابذلك كله، ، ويسلكو 
إن يف األخـذ باألسـباب إدراكـاً للمســئولية الـيت أناطهـا اإلسـالم باملســلم يف 
حياته كقوة فاعلة، وذات وجود مـؤثر يف احليـاة، وذلـك أن املسـلم ال يعـيش لنفسـه 

ل ومــن خــال –فقــط، بــل يعــيش هلــا وألمتــه مــن أجــل مرضــاة ربــه، وعــزة دينــه؛ ألنــه 
يستشـــعر مســـئوليته العامـــة جتـــاه غـــريه مـــن أبنـــاء أمتـــه  –شـــعوره مبســـئوليته اخلاصـــة 

اإلســـالمية، فاألخـــذ باألســـباب يف طلـــب الـــرزق أمـــر لـــه داللتـــه العقديـــة، والنفســـية 
واالجتماعيــة، والرتبويــة، وهــو يعكــس قيمــة املســلم وأمهيتــه يف احليــاة وفائدتــه، وأثــره 

ـــين الـــذي يتجـــاوز حـــدود خصوصـــيته ليشـــمل إ خوانـــه مـــن املســـلمني ويتعـــدى إىل ب
اإلنسان، ويف القرآن الكرمي آيات كثرية تؤكـد هـذه املعـاين وتـدل عليهـا، ومـن ذلـك 

 ÜWÙPVßXMÖ fûéSÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö WÝÿY¡PVÖ@Ö ÖV¢XMÖ W£Y{S¢ JðS/@Ö påVÕXñWè `ØSäSäéSTÕSTÎ ÖV¢XMÖWè ¼ قـــــول اهللا تعـــــاىل: 

                                                 
  ).٢/٩١٦أحكام القرآن البن العريب (  )  ١٠٨(
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påW~YÕSTé `ØXä`~VÕWÆ ISãSçHTWTÿÖÉò `ØSä`TéW ÖW¦ Ü_TÞHTWÙÿMXÖ uøVÕWÆWè `yXäYQTäW¤ WÜéSTÕPV{WéWçWÿ (2)  WÝÿY¡PVÖ@Ö 

WÜéSÙ~YÍSÿ WáléVÕJð±Ö@Ö ÜQWÙYÚWè `ØSäHTWTpÞÎW¦W¤ WÜéSÍYÉÞSÿ (3)  ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖ SØSå WÜéSÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö &ÜQ^TÍWö `ØSäPVÖ 

}åHTWñW¤W  WüÞYÆ `yXäYQTäW¤ báW£YÉpTçÅWÚWè bË`¦X¤Wè cyÿX£W{ (4) » )فهــــذا الــــنص الكــــرمي يبــــني  )١٠٩
أن املـــؤمنني ذووا مســـئولية عامـــة تتجـــاوز نطـــاق املســـئولية اخلاصـــة، ولـــو أن الـــنص 
الكــرمي وقــف عنــد ذكــر الصــفات األوىل هلــؤالء املــؤمنني ألمكــن القــول: إن مســئولية 
املـؤمنني مســئولية خاصــة، فَوَجـُل القلــوب، واالنفعــاُل بآيـات اهللا تعــاىل عنــد مساعهــا 

يرتتـب عليـه زيـادة اإلميـان، والتوكـُل علـى اهللا تعـاىل، وإقـاُم الصـالة كلهـا صــفاٌت  ممـا
وأعمـــاٌل يأخـــذ فيهـــا جانـــُب أعمـــال القلـــوب حيـــزاً كبـــرياً، أي أ)ـــا تقـــع يف نطــــاق 
املسئولية اخلاصة، فمنافعها وآثارها تعود علـى فاعلهـا فحسـب، لكـن الـنص الكـرمي 

تعديـــة النفــــع واألثـــر إىل اآلخــــرين، جـــاءت فيـــه بعــــد ذلـــك صـــفة اإلنفــــاق، وهـــي م
فــاملؤمنون ينفقــون ممــا أعطــاهم اهللا تعــاىل ورزقهــم مــن مــال وغــريه، ومــع أن اإلنفــاق 
ميكن أن يكون يف احملسوسات واملعقوالت، وهو اإلطـالق الـذي يناسـب الشـمولية 
ملســـئولية املـــؤمنني، إالَّ أن اإلنفـــاق مـــن املـــال هـــو الغالـــب، واملؤمنـــون ينفقـــون علـــى 

وا)م املســلمني مــن أرحــام وقرابــات، وصــداقات وغــريهم علــى مســتوى بلــدا)م،  إخــ
كما يتجاوز إنفاقهم املستوى احمللي واإلقليمـي ليصـل إىل املسـلمني يف كـل مكـان، 
وإذا كان املؤمنون مطالبني باإلنفاق مـن مـاهلم علـى سـبيل الصـدقة، أو علـى سـبيل 

ٍل أن يسـأل: كيـف جـاءهم هـذا الزكاة املفروضة حسب حـاهلم يف ذلـك، فـإن لسـائ
                                                 

  ).٤ - ٣ - ٢سورة األنفال: (  )  ١٠٩(
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املال؟ هل نزل عليهم دفعة واحدة؟ أم أنه بدأ معهم يف صـورة أشـياء قليلـة وصـغرية 
وأصـــبح مـــع مـــرور الليـــايل واأليـــام شـــيئاً كثـــرياً، مث أصـــبح فيـــه حـــقٌّ للســـائل واحملـــروم 
وغريمهــا؟ واجلــواب علــى ذلــك: أن هــذا املــال وإن بــدا معهــم قلــيالً يف صــورته األوىل 

ســري أســبابه مــن اهللا جــل وعــال، إالَّ أ)ــم تعــاملوا مــع تلــك األســباب تعــامالً فيــه بتي
دين وعقل وفهم )ريات احليـاة وأحـداثها وتطورهـا، فلـم يفرطـوا يف تعـاملهم معهـا، 
واألخــــذ بســــنة التطــــور واالهتمــــام باجلديــــد يف جمــــال االقتصــــاد، فطــــوروا األســــباب 

ـــلَ  ـــًة واســـتثماراً، وهـــم يف ذلـــك كلـــه بتحســـينها وبالبحـــث هلـــا عـــن ميـــدان أْمَث ، تنمي
متوكلــــون علــــى اهللا خــــالقهم ورازقهــــم، معتمــــدون علــــى فضــــله وإحســــانه، ومل ينـــــزل 
عليهم املال دفعة واحدة، بل منت بفضل اهللا تعـاىل وزادت أسـباب الـرزق عنـدهم؛ 
أل)ــم مل ينــاموا عنهــا ومل يركنــوا إىل الكســل واخلمــول، وكــانوا فرســان )ــارهم ورهبــان 

يلهم، فنمــت بــذلك أمــواهلم الــيت كانــت قليلــة يف بــدايتها، فأصــبحت أمــواالً كثــرية لــ
  توجََّب فيها احلق حملاويج املسلمني تطوعاً، وفرضاً.

 WÝÿY¡PVÖ@Ö WÜéSÙ~YÍSÿ WáléVÕJð±Ö@Ö ÜQWÙYÚWè `ØSäHTWTpÞÎW¦W¤ WÜéSÍYÉÞSÿ ¼إن قـــــــــــــــول اهللا تعـــــــــــــــاىل   
نفسه ومصاحله، بـل إنـه يأخـذ مكانـه يدل على أن املؤمن ال يعيش منعزًال ل )١١٠(«

يف احليــاة بكــل قــوة وجــدارة، يتحــرك فيهــا حركــة مــن يســتفيد مــن الفــرص املشــروعة 
املتاحـــة، لتأكيـــد الصـــورة اهلادفـــة الفاعلـــة الفاضـــلة، حلركـــة املـــؤمن يف احليـــاة علمـــاً، 
 وعمًال، وتعليماً، وجتارة، وصناعة، وزراعة، وتنمية، واستفادة، وال يشغله شيء من

                                                 
  ).٣سورة األنفال: (  )  ١١٠(
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ذلك وسواه عن عبادة اهللا تعاىل وطاعته، فقلبه متعلـق بربـه وخالقـه سـبحانه. وهـذا 
  هو املعىن اإلجيايب للحياة، والذي ال يتحقق إالَّ باملؤمنني دون سواهم.

وذلك أن سبيل املؤمنني هو حتقيق النجاح ظاهراً وباطناً يف الدنيا واآلخرة.   
والـذي ال يـزال احلـديث  -رة األنفـال واملالحظ يف سياق هذا النص الكرمي من سـو 

أن صــفة اإلنفــاق جــاءت مقرتنــة بصــفة إقــام الصــالة قبلهــا، ولــذلك  -عنــه موصــوالً 
دالالتـــه وإحياءاتـــه، وأبعـــاده القريبـــة والبعيـــدة يف تربيـــة املـــؤمنني علـــى طريـــق املســـئولية 

اح يف املناطة fم، حبكم إميـا)م، فالنجـاح يف ميـدان إقـام الصـالة يرتتـب عليـه النجـ
ـــاة العمليـــة يف جماالiـــا املشـــروعة املتعـــددة، والقـــرآن الكـــرمي يؤصـــل fـــذا  ميـــدان احلي
معلمــاً كرميــاً مــن معــامل االقتصــاد اإلســالمي اهلــادف النــاجح القــائم علــى االهتمــام 
باألســباب، واألخــذ بتطويرهــا حنــو األفضــل دراســة، وحتلــيًال، واســتفادة، واســتثماراً، 

أن تـــــأيت اآليـــــات يف وصـــــف املـــــؤمنني يف ســـــورة امسهـــــا  ومـــــن العجيـــــب يف املوافقـــــة
(املؤمنــون) قريبــة مــن وصــفهم يف اآليــات الــيت جــاءت يف بدايــة ســورة األنفــال، قــال 

  üTWÎ WòVTpÕTÊVKÖ WÜéSÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö (1)  WÝÿY¡PVÖ@Ö óØSå Á óØXäYéðÑW² WÜéSÅYHTWTû (2)` ¼ اهللا تعــــــــــــــــــــــاىل: 

WÝÿY¡PVÖ@ÖWè óØSå XÝWÆ XépTTçÅPVÕÖ@Ö fûéS¶X£`ÅSÚ (3)  WÝÿY¡PVÖ@ÖWè óØSå YáléTW{QW¥ÕYÖ WÜéSTÕYÅHTWTÊ (4) 

WÝÿY¡PVÖ@ÖWè óØSå óØXäYñèS£SÉYÖ WÜéñÀ¹YÉHTWö (5)  ÇPVÅMXÖ uvøVÕWÆ óØXäYñ.WWè`¦VKÖ `èVKÖ ÜWÚ påVÑVÕWÚ óØSäSÞHTWÙ`TÿVKÖ 

óØSäPVßXMÜWTÊ S¤`kTWTçÆ WÜkYÚéSTÕWÚ (6)  XÝWÙWTÊ uøWçÅWTç`Tä@Ö Éò:ÖW¤Wè ðÐYÖ.V¢ ðÐTMXùT;HTðTTÖOèKRÜWTÊ SØSå WÜèS ÜWÅ<Ö@Ö (7)  

WÝÿY¡PVÖ@ÖWè `ySå óØXäYçHTWTÞHTWÚVKÇYÅ óØYåYü`äWÆWè WÜéSÆ.W¤ (8)  WÝÿY¡PVÖ@ÖWè `ySå uøVÕWÆ óØXäYé.WéVÕW² 
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ÜWä~YÊ WÜèSüYÕHTWTû (11) » )وحتـــدد يف هـــذا الـــنص الكـــرمي جمـــال اإلنفـــاق بأنـــه فعـــل )١١١ ،
الزكـــاة، واملتأمـــل يف هـــذه اآليـــات الكرميـــة يـَْلَحـــُظ أنـــه َفَصـــل بـــني صـــفة اخلشـــوع يف 

وهي صفة مقتضـية: أن املـؤمنني يقيمـون الصـالة؛ ألن اخلشـوع مثـرة إقـام  -الصالة 
فة فعل الزكاة بصفة اإلعراض عن اللغو، وهذا الفصل لـه أبعـاده وبني ص –الصالة 

ودالالتـه املتصــلة بشخصــية املــؤمن الــيت جــاء احلــديث عنهــا وصــفاً ألفعاهلــا احملمــودة 
يف آيــات كثــرية مــن كتــاب اهللا عــز وجــل، ومنهــا هــذه اآليــات يف ســورة (املؤمنــون)، 

وا أنفسهم على طريـق واخلشوع يف الصالة وصف جليل كرمي للمؤمنني، وقد جاهد
العبــــادة هللا تعــــاىل، وطــــول القنــــوت بــــني يديــــه ســــبحانه منــــاجني خاضــــعني، أذالَّء 
ضارعني، فاستقامت نفوسهم على طريق التأدب مع اهللا تعاىل، واخلشوِع بني يديه 

فقـد ُوفـِّق إىل  -وهـو منقبـة عظمـى –يف الصالة، ومن وفق إىل اخلشوع يف الصالة 
ى أن الســيطرة علـى الــنفس يف الصـالة ســبيل إىل الســيطرة خـري كثــري، وهـو دليــل علـ

عليها يف ميادين احلياة األخرى. وهو وصف دقيق للمؤمن العامل اجلـاد يف احليـاة، 
والـذي ال يوجـد يف حياتــه عبـث أو ضــياع أو خـوض فيمــا ال يفيـد، وهــو أمـر أهَّلــه 

ـــني خالقـــه، وإحســـانه  هلـــذا املوقـــف اخلاشـــع يف الصـــالة، وقـــد أحســـن فيمـــا بينـــه وب
باخلشــوع يف صــالته دليــل علــى إحســانه يف بــاقي امليــادين، كمــا أحســن فيمــا بينــه 
وبـــني غـــريه مـــن املســـلمني بـــأداء حقـــوقهم املرتتبـــة هلـــم يف مالـــه ففعـــل الزكـــاة، فهـــو 
مشـــغول باإلحســـان يف جانبيـــه يـــرتدد بينهمـــا طلبـــاً ملرضـــاة ربـــه، وعبـــادًة وطاعـــًة لـــه 

                                                 
  ).١١إىل  ١سورة املؤمنون: (  )  ١١١(
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  .  eسبحانه واتباعاً لرسوله 
طل علينا صـورة املـؤمن مـن خـالل هـذين اإلحسـانني وهـي تتحلـى بتلـك وت

الصفات اجلميلة اجلليلة اليت بينتها سورة (املؤمنون)، وهي صفات تدل على مـدى 
  وعي املؤمن لدوره، ومسئوليته يف احلياة الدنيا، واآلخرة.

جليـل  وهي صورة متأل نفس املتأمل سعادًة، واعتزازاً، واستبشاراً، وإنه ملعـىن   
كرمي يربزه القرآن الكرمي لصورة املؤمن الفاعلة يف احلياة، لتنطبـع يف ذاكـرة املسـلمني 

وهــم ميخــرون عبــاب  -يف كــل زمــان ومكــان فيتمثَّلوهــا، ولتكــون قــدوiم يف احليــاة 
. eعمـــالً وبـــذالً للجهـــد، وأخـــذاً باألســـباب طاعـــة هللا تعـــاىل ولرســـوله  -حبورهـــا 

النــاس يف احليــاة نوعــان: مــؤمن تلــك بعــض صــفاته،  واآليــات الكرميــة تــدل علــى أن
وآخر عابث فاقد هلدفه يف احليـاة، وطوفـان احليـاة ال يـرحم الالهـني يف عبـثهم، بـل 
يرمـــي fـــم إىل قـــاع الضـــياع الســـحيق، ومـــن ال يـــراغم نفســـه، وحيملهـــا علـــى احلـــق، 
 انتصــرت هــي عليــه وصــرعته، فــانتهى أمــره إىل بــوار وخســران، وكانــت حياتــه جمــرد

  فقاعة ظهرت واختفت بال أثر يذكر، أو عمل يشكر. 
واحلــديث موصــول حــول آيــات ســورة (املؤمنــون)  -وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه 

أن الصــالة بــاب واســع مــن أبــواب الــرزق، ولــذلك فهــي تــأيت كثــرياً يف كتــاب اهللا -
ـــه ـــإن اهللا تعـــاىل ســـيفتح ل  تعـــاىل مقرتنـــة بالزكـــاة، دلـــيالً علـــى أن مـــن أقـــام الصـــالة ف

 TSÚK<ÖWè ðÐWTÕ`åVKÖ£ ¼  أسباب الرزق، ولعـل هـذا املعـىن يـدل عليـه قـول اهللا جـلَّ جـاللـــه: 

YáléVÕQW±Ö@ÜYä `¤YiV¹p²@ÖWè $ÜWä`~VÕWÆ ÇWÅ ðÐSTÕLWTTó©WTß $Ü_TÎp¦Y¤ SÝ`ôPVTß %ðÐSTÎS¦ó£TWTß SàWâYÍHTWÅ<Ö@ÖWè uüWépTÍTPVçÕYÖ  
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تربـَّــت يف مدرســـة الصـــالة علـــى ، ومـــن كُرَمـــت نفســـه بالطاعـــة هللا تعـــاىل، و )١١٢( «
والعكـس صـحيح، واألمـر  القنوت واخلشوع هللا تعاىل، كرمت يداه بالبذل والعطـاء،

ُمْشــِعٌر بعظـــم وظيفـــة الصـــالة وخطرهـــا وأثرهــا يف حيـــاة املـــؤمنني، وأنـــه ال ســـبيل إىل 
النجاح يف احلياة إالَّ بالنجاح يف إقامة الصالة، وذلك هو سبيل النجاح الوحيـد يف 

 –يف شــأن أدائهــم للزكــاة  –يــاة اآلخــرة؛ وجــاء وصــف املــؤمنني يف هــذه اآليــات احل
واهلمـة يف  )١١٣(بأ)م للزكاة فاعلون، والوصف fـذا يـدل علـى العمـل واحلـزم والعـزم 

أداء هذا احلق العظيم، فهم ال يؤدو)ا ملستحقيها جمرد أداء، ولكنهم يفعلون ذلـك 
(الزكــاة) حيتمــل أن يــراد بــه الفضــائل،  برغبــة ومهــة وطيــب نفــس ويــد، علــى أن لفــظ 

  .)١١٤(كما ذهب إىل ذلك علماء التفسري
ومن خالل مـا تقـدم عرضـه يف بيـان أخـذ املـؤمنني باألسـباب، وذكـر اآليـات   

يف أوائـــل ســـوريت (األنفـــال) و (املؤمنـــون) الـــيت ذكـــرت بعضـــاً مـــن صـــفات املـــؤمنني، 
متثــل االمتثــال ألمــر اهللا تعــاىل  يتضــح جليــاً أن العالقــة بــني املــؤمنني واألســباب عالقــة

يف األخـــذ fـــا وعـــدم تركهـــا أو التهـــاون fـــا، وأن ذلـــك هـــو ســـبيل  eوأمـــر رســـوله 
  املؤمنني يف كل زمان ومكان، وذلك هو ما دلت عليه نصوص القرآن الكرمي. 

                                                 
  ).١٣٢سورة طه: (  )  ١١٢(
  احلْزم : الضبط واإلتقان، واحلذر أن يفوتك أمرك .   ) ١١٣(

  ).  ٢/٤٠٨، ١/١٣٤والعْزم: اِجلّد . انظر: املصباح املنري (  
  ).١٨/١٢للطاهر بن عاشور ( )، وتفسري التحرير والتنوير١٠/٣٣١انظر: احملرر الوجيز البن عطية (   )  ١١٤(
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ــف قلــيالً عنــد قضــية تناوهلــا القاضــي  ومــن خــالل هــذا الفهــم نريــد أن نتوق
 -رضـي اهللا عـنهم-ي قضية أهل الصُّفَّة مـن الصـحابة الكـرام أبوبكر ابن العريب وه

وكان فيما قرره وانتهى إليه خمالفاً ملـا قررنـاه يف شـأن موقـف املـؤمنني مـن األسـباب، 
: (أمَّـا إنـه لقـد كـان قـوم يقعـدون بُصـفَّة املسـجد، مـا حيرثـون وال -رمحه اهللا  -قال 

ف اإلســالم، إذا جــاءت هديــة يتَّجــرون، لــيس هلــم كســب وال مــال، إمنــا هــم أضــيا
 )١١٥(معهم، وإن كانت صدقة خصَّهم fا، ومل يكـن ذلـك مبََعـاٍب  eأكلها النيب 

عليهم؛ إلقباهلم على العبـادة، ومالزمـتهم للـذكر واالعتكـاف، فصـارت جـادتني يف 
الـدين ومســلكني للمسـلمني، فمــن آثــر منهمـا واحــداً مل خيــرج عـن ســننه وال اقــتحم 

  .)١١٦(مكروهاً)
ـــن العـــريب فيمـــا انتهـــى إليـــه بقولـــه: (فصـــارت جـــادتني يف وحنـــ   ن ال نوافـــق اب

الدين، ومسلكني للمسلمني، فمن آثر منهمـا واحـداً مل خيـرج عـن سـننه وال اقـتحم 
مكروهــاً)، وكأنــه fــذا يقــنن البطالــة يف اإلســالم، فإنــه ال ينبغــي أن ينظــر إىل قضــية 

 -اإلسالم، وأ)ا مسلك يف الدين  أ)ا قاعدة يف -رضي اهللا عنهم  -أهل الصُّفَّة 
بـل جيـب أن ينظـر إليهـا   -فمن أخذ fا مل خيرج عن سنن الدين وال فعل مـا يكـره 

                                                 
تقول العرب: املسار واملسري، واملعاش واملعيش، واملعاب واملعيب. واملعاب واملعيـب: العيـب . انظـر:      ) ١١٥(

  ). ٦٣٤، ٦٣٣/ ١لسان العرب ( 
  ).٢/٩١٦أحكام القرآن البن العريب: (  )  ١١٦(
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رضـي  -كوضع طارئ فرضته ظروف خاصة، وعلى ذلك تظل مسألة أهل الصُّفَّة 

، ووجـــودهم يف العصـــر النبـــوي يف نطـــاق اخلصوصـــية احملـــدودة بزمنهـــا، -اهللا عـــنهم 
عليـــه الصـــالة  -ملشـــرِّع عـــن اهللا تعـــاىل، وهـــو رســـوله املبلِّـــغ لدينـــه والـــيت مســـح fـــا ا

ألســــباب ومصــــاحل اقتضــــتها الضــــرورة، ومل يكــــن ذلــــك تشــــجيعاً علــــى  -والســــالم 
  البطالة وعدم العمل، وترك األخذ باألسباب. 

ولسائل أن يسأل: هل كان ذلك أمراً مل تكن تدعو إليه ظروف املهاجرين 
كـــان يف وســـعهم ومقـــدورهم   –رضـــي اهللا عـــنهم  –الصُّـــفَّة يف املدينـــة؟ أم أن أهـــل 

الســكن يف غــري املســجد النبــوي، ولكــنهم آثــروا الســكىن فيــه طلبــاً للدعــة والراحــة؟ 
وهل كان بإمكا)م التكسب بالعمل ومالحقة األسباب، ولكنهم آثروا اجللوس يف 

أســئلة  املسـجد بعـداً عــن تكـاليف التكسـب والعمــل ومسـئولياiما؟ وغـري ذلــك مـن
ميكـــن أن تطــــرح يف هــــذا املعــــىن. وميكــــن مناقشـــة هــــذه القضــــية مــــن خــــالل احملــــاور 

  التالية؛ وهي تتضمن اإلجابة على األسئلة املطروحة.
 )١١٧(مــــن فقــــراء املهــــاجرين -رضــــي اهللا عــــنهم  -أوًال: كــــان أهــــل الصُّــــفَّة   

جرين، (الُعـــــزَّاب)، وكانـــــت املدينـــــة قـــــد ملئـــــت باألعـــــداد الكبـــــرية مـــــن عوائـــــل املهـــــا
ومساحتها مل تكن لتسمح حينئذ باستيعاب تلك األعداد؛ ولذلك تـوزع الصـحابة 
املهــاجرون بعــوائلهم يف منــاطق تبعــد قلــيالً أو كثــرياً عــن املســجد النبــوي، ومل يتــوفر 

ــْر هلــم فرصــة الســكن   –ألهــل الصــفَّة ســكن قريــب مــن املســجد، وبالتــايل فلــم تتيسَّ

                                                 
  ).٩٤ - ٨٨وي (انظر: رجحان الكفة يف بيان نبذة من أخبار أهل الصفة للسخا  )  ١١٧(
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فكان إيـواؤهم يف  -جيار حىت لو وجد السكن اإل عوهم أصًال غري قادرين على دف
  حالً ملشكلة صعبة كان البد من حلها. eاملسجد بأمر رسول اهللا 

ميثلــون بالنســبة لدولــة اإلســالم يف املدينــة  -رضــي اهللا عــنهم  -ثانيــاً: كــانوا   
، ولـذلك كـانوا أسـرع مـن غـريهم يف القيـام باملهـام السـريعة الـيت )١١٨((القوة اخلاصة)

عليــه الصــالة  -، فكــانوا خيرجــون يف الســرايا الــيت يرســلها  feــا الرســول يكلفهــم 
ـــع ســـرايا،  -والســـالم  إىل أطـــراف املدينـــة، وإىل ســـواها مـــن الـــبالد؛ ومعلـــوم أن مجي

ـــل غـــزوة بـــدر إمنـــا  يـَْنـــُدب  eوغـــزوات، وبعـــوث النـــيب  قب
فيهـــا  eالرســـول  )١١٩(
إالَّ يف غــزوة بــدر الكــربى،  األنصــار للقتــال معــه علــى ســبيل الرتغيــب ال اإللــزام هلــم

قال ابن سعد يف طبقاته: (وا)تمع عليه أ)م كانوا مجيعاً مـن املهـاجرين، ومل يبعـث 
. وقـــد قـــدرت ســـرايا )١٢٠(أحـــداً مـــن األنصـــار حـــىت غـــزا fـــم بـــدراً) eرســـول اهللا 

الــيت بعثهـا إىل أمــاكن خمتلفــة بثمــان وثالثـني ســرية وبعثــاً. وقــاد  eوبعـوث الرســول 
e  ًوذلــك كلــه يــدل علــى أن أهــل )١٢١(وعشــرين غــزوة يف فــرتة عشــر ســننيســبعا ،

  مل يكونوا ِخْلًوا من العمل واملسئولية. –رضي اهللا عنهم  –الصُّفَّة 
ثالثـــاً: كـــان كثـــري مـــنهم يـــذهب إىل أعـــايل املدينـــة فيحتطـــب ويبيـــع، فيعـــني   

                                                 
  ).٨٠، ١١/٧٢انظر: جمموع الفتاوى البن تيمية (  )  ١١٨(
  ).٩١٠/ ٢ندب فالنا إىل األمر، يندبه ندبا: دعاه . املعجم الوسيط (   ) ١١٩(
  ).٢/٦طبقات ابن سعد: (  )  ١٢٠(
  ).٢/٧٣يراجع: خامت النبيني، حملمد أيب زهرة: (  )  ١٢١(
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  .)١٢٢(بذلك نفسه وإخوانه
ـــنَّ  -رضـــي اهللا عـــنهم  -رابعـــاً: كـــانوا    ة، كمـــا كـــانوا يتلقـــون مـــن حفظـــة السُّ
أمــر اإلســالم بعــد أن ينــزل بــذلك الــوحي مــن اهللا تعــاىل علــى الرســول  eالرســول 
e وكانـــت هـــذه مهمـــة جليلـــة النفـــع، عظيمـــة القـــدر يف اإلســـالم، وكـــان الواحـــد ،

 eمنهم إذا خرج من املسجد، مث عاد بلَّغه إخوانه اآلخـرون مـا نـزل علـى الرسـول 
  ، وما علموه منه.

يشــكلون وضــعاً إجيابيــاً، كــان لــه أثــره  -رضــي اهللا عــنهم  -اً: كــانوا خامســ  
  الفعال يف حياة اإلسالم واملسلمني. 

يف  -رمحـه اهللا  -ومن خالل ما تقدم يتضـح أن مـا ذهـب إليـه ابـن العـريب 
رضـي  -ال يُوافَـُق عليـه، وتظـل حـالتهم  -رضـي اهللا عـنهم  -موضوع أهـل الصُّـفَّة 

فنا حالة طارئة دعت إليها وفرضتها ظروف ماسـة، وال يصـح كما أسل  -اهللا عنهم 
حبيث إذا قام يف املسلمني أناس وقالوا: حنـن نريـد أن  -اعتبارها قاعدة يف اإلسالم 

ولكــــن إذا وجــــدت أحــــوال،  -نســــلك طريــــق أهــــل الصُّــــفَّة، أقررنــــاهم علــــى ذلــــك 
ضـــرورة وضـــرورات يف بـــالد املســـلمني تفـــرض مثـــل تلـــك احلالـــة فعنـــد ذلـــك تقـــدر ال

بقـــــدرها، وينظـــــر يف احلالـــــة مـــــن مجيـــــع جوانبهـــــا، وتـــــزول الضـــــرورة بـــــزوال أســـــباfا، 
  والضرورات تبيح احملظورات كما هو معلوم، واهللا اهلادي إىل سواء السبيل.

                                                 
  ).٩٤انظر رجحان الكفة للسخاوي (  )  ١٢٢(
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لعله قد تبني فيما تقدم أنه ال تنايف يف ميزان املؤمن بني األخذ باألسباب،   
د مــؤمن إالَّ وهــو آخــذ fــذه األســباب، أْخــَذ وبــني التوكــل علــى اهللا تعــاىل، فمــا وجــ

اجتهـاد وتفهُّــم وتعقُّـل، متوكــل علـى اهللا تعــاىل خـالق هــذه األسـباب ومقــدرها، ولــو 
تأمــل املــرء لوجــد أن حقيقــة التوكــل علــى اهللا تعــاىل القيــام باألســباب، واألخــذ fــا، 

بـأن األمـر  ومباشرiا fمة ونشاط، وتطويرها حنو األفضـل قـدر اإلمكـان مـع اليقـني 
كلــه بيــد اهللا تعــاىل، خــالق كــل شــيء، وأن األســباب خلــق مــن خْلقــه، (فــإن شــاء 
منعها اقتضاَءها، وإن شاء جعلها مقتضية لضد أحكامها، وإن شاء أقام هلا موانع 

  .)١٢٣(وصوارف تعارض اقتضاَءها وتدفعه)
وإن مثــــة فرقــــاً واســــعاً، وبونــــاً شاســــعاً بــــني إنســــان ميضــــي )ــــاره كــــامالً مــــع   

                                                 
  ).٣/٤٩٩ج السالكني، البن قيم اجلوزية: (مدار   )  ١٢٣(

  ومعىن هذا الكالم يتضح باملثال اآليت:
أي حبسـب مـا  –، وهـذا يسـتلزم عرفـا -ومن خاصيتها اإلحراق –ألقي أبونا إبراهيم عليه السالم يف النار 

  أنه حيرتق، لكنه مل حيرتق ! ملا ذا ؟ –تعارف الناس عليه 
  اصية اإلحراق. وهذا معىن قول ابن القيم " منعها اقتضاءها".ألن اهللا سبحانه عّطل يف النار خ -
وألن اهللا سبحانه عكس خاصيتها، فصارت تعطي الربد بدل احلرارة. وهذا معـىن قـول ابـن القـيم: "   -

  جعلها مقتضية لضد أحكامها " .
اق، فــال كمــا أنــه ســبحانه قــادر أن يبقيهــا علــى حاهلــا، وجيعــل يف إبــراهيم عليــه الســالم مــانع االحــرت    -

ــن القــيم: " أقــام هلــا موانــع وصــوارف تعــارض اقتضــاءها  تــؤثر فيــه مهمــا ارتادهــا. وهــذا معــىن قــول اب
  وتدفعه " . واهللا أعلم.
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ولــيس يف قلبــه جمــال لشــيء امســه التوكــل  -ألســباب، يباشــرها بقلبــه وفكــره ويديــه ا
وبني إنسان يسعى يف )اره آخذاً باألسباب، وقلبه يتألق بالتوكل  -على اهللا تعاىل 

على اهللا تعاىل، وهو فرق جوهري وأساسي بني مـؤمن يتعبـد لربـه وخالقـه حبركتـه يف 
عىن وسواه، لكنه يقظ لكل ما يوصـله إىل منفعـة )اره وليله، وبني غافل عن هذا امل

دنيويـــة عاجلـــة، فعلمـــه يف مصـــاحله ودنيـــاه واســـع، ولكنـــه عـــن علـــم مـــا يوصـــله إىل 
 ¼ اآلخرة غافل، وقد أشار القرآن الكرمي إىل هذا النوع من الناس. قال اهللا تعـاىل: 

WÜéSÙVÕ`ÅWTÿ Ö_£XäHTðÀº WÝYQÚ YáléW~TWô<Ö@Ö ÜWTp~TßJñüÖ@Ö óØSåWè XÝWÆ YáW£YûõÇÅ@Ö `ySå WÜéSTÕYÉHTTTWçÆ » )١٢٤( .  
فالتوســـط واالعتـــدال يف هـــذا األمـــر هـــو مـــنهج اإلســـالم، أمـــا اإلغـــراق يف 
الركون إىل األسباب فغري حممود، وهو مذهب مـادي يضـر بإنسـانية اإلنسـان، كمـا 
أن هجــر األســباب وتركهــا لــيس مــن الــدين، وهــو شــيء دخيــل علــى اإلســالم؛ ألن 

ب وتركهــا يــؤدي إىل الكســل والتواكــل والبطالــة، وادعــاء الرهبانيــة، وال هجــر األســبا
: (وحقيقــة التوكــل: القيــام -رمحــه اهللا  –رهبانيــة يف اإلســالم. قــال ابــن قــيم اجلوزيــة 
، وقال أيضا: (والتوكل معىن يلتـئم )١٢٥(باألسباب واالعتماد بالقلب على املسبب)

كل ال يصح عقالً وشرعاً إال, علـى اهللا ، والتو )١٢٦(من معىن التوحيد والعقل والشرع)
سبحانه وتعاىل وحده (فإنـه لـيس يف الوجـود سـبب تـام موجـب إالَّ مشـيئته وحـده، 

                                                 
  ).٧سورة الروم: (  )  ١٢٤(
  ).٣/٤٩٩مدارج السالكني: (  )  ١٢٥(
  ).٣/٤٩٩نفس املصدر: (  )  ١٢٦(
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فهــو الــذي ســبب األســباب وجعــل فيهــا القــوى واالقتضــاء آلثارهــا، ومل جيعــل منهــا 
سـبباً يقتضـي وحــده أثـره، بــل البـد معــه مـن سـبب آخــر يشـاركه، وجعــل هلـا أســباباً 

  . )١٢٧(ومتانعها، خبالف مشيئته سبحانه فإ)ا ال حتتاج إىل أمر آخر) تضادها
وقـــد أســـيء فهـــم معـــىن التوكـــل مـــن بعـــض املســـلمني يف القـــدمي واحلـــديث، 
فظنوا أن معىن التوكـل تـرك الكسـب بالبـدن وتـرك التـدبري بالقلـب، وأدى fـم ذلـك 

سـالبة يف احليـاة، إىل االنعزال التام والتخلف عن حركة احلياة، فأصبحوا بـذلك قـوة 
وقــــد ردَّ اإلمــــام أمحــــد علــــى موقــــف هــــؤالء، وبــــنيَّ فســــاده باحلجــــة والــــدليل، فقــــال 
أبوالقاسم احلُبَّلي: سـألت أمحـد بـن حنبـل فقلـت: مـا تقـول يف رجـل جلـس يف بيتـه 
أو يف مســـجده وقـــال: ال أعمـــل شـــيئاً حـــىت يـــأتيين رزقـــي؟ فقـــال أمحـــد: هـــذا رجـــل 

، يعـين: )١٢٨(" ُجِعَل رزقي حتت ظل رحمـي"  eنيب َجِهل العلم، أما مسعت قول ال
 )١٢٩(الغنائم؛ وحديثه اآلخر حني ذكر الطـري فقـال: " تغـدو مخاصـاً وتـروح بطانـاً" 

  ؟ فذكر أ)ا تغدو يف طلب الرزق.
 WÜèS£WûÖÉòWè WÜéSäX£pµWTÿ øYÊ X³`¤KKVÇô@Ö WÜéSçÅWTç`âWTÿ ÝYÚ XÔpµWTÊ ¼ وقـــــــال اهللا تعـــــــاىل:   

                                                 
  ).٣/٤٩٩مدارج السالكني (  )  ١٢٧(
)، والبخـاري يف الصـحيح: كتـاب اجلهـاد، بـاب مـا قيـل يف الرمـاح ٩٢، ٢/٥٠أخرجه أمحد يف املسـند (  )  ١٢٨(

رقــــم  ١/٤٢٠) تعليقـــاً، وصــــحح العراقـــي إســــناده يف املغــــين عـــن محــــل األســـفار يف األســــفار (٣/١٠٦٧(
١٥٩٣.(  

) وقــال: ٢٣٤٤رقـم  ٤/٤٩٥) واللفـظ لــه، والرتمـذي يف السـنن (٥٢، ١/٣٠أخرجـه أمحـد يف املسـند (  )  ١٢٩(
  ).  ١٠/١٤٠حه األرناؤوط يف حتقيقه جلامع األصول (حسن صحيح . وصح
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*JðY/@Ö » )١٣٠(.  
ـــــــــــال : و     )١٣١(« ¤ð¨`~TVÖ óØS|`~VÕWÆ eóÜfTTTTTÞSñ ÜKVÖ NÖéSçÅWTç`âWTé ¾ÑpµWTÊ ÝYQÚ ó&ØRÑQYTäQW ¼ق

ــــرب والبحــــر، ويعملــــون يف خنــــيلهم،   eوكــــان أصــــحاب رســــول اهللا  يتَّجــــرون يف ال
  اهـ.  )١٣٢(والقدوة fم" 

 –رمحـه اهللا  –كما ردَّ اإلمام الغزايل على موقـف هـؤالء، وممـا جـاء يف ردِّه 
له: "وال يظن ظان أن معىن التوكـل تـرك الكسـب بالبـدن، وتـرك التـدبري بالقلـب، قو 

، وهـــذا ظـــن  )١٣٣(والســـقوط علـــى األرض كاخلرقـــة امللقـــاة، وكـــاللحم علـــى الَوَضـــم 
اجلهــال، فــإن ذلــك حــرام يف الشــرع، والشــرع قــد أثــىن علــى املتــوكلني، فكيــف يـَُنــال 

لـو أمكـن انفصـال التوكـل عـن . و )١٣٤(مقام من مقامات الـدين مبحظـورات الـدين" 
األخذ باألسباب يف حق خملوق من خملوقات اهللا تعاىل لكان ذلـك يف حـق الطـري؛ 

، والـذي قـال عنـه -رضـي اهللا عنـه  –ولكن احلديث الـذي رواه عمـر بـن اخلطـاب 
الرتمذي: حسن صحيح، يبني أمهية األخـذ باألسـباب حـىت بالنسـبة إىل الطـري قـال 

e » : علـــى اهللا حـــق توكلـــه، لـــرزقكم كمـــا يـــرزق الطـــري تغـــدو لـــو أنكـــم تتوكلـــون

                                                 
  ).٢٠سورة املزمل: (  )  ١٣٠(
  ).١٩٨سورة البقرة: (  )  ١٣١(
  ).٧٥٤رقم  ٣/١٢٣أخرجه الدينوري يف ا)السة (  )  ١٣٢(
  ) .٢/١٠٤٠الَوَضم : اخلشبة اليت يوضع عليها اللحم ليقّطع . املعجم الوسيط (      ) ١٣٣(
  ).٤/٢٦٥إحياء علوم الدين: (  )  ١٣٤(
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. قال ابن كثري يف تفسريه: (فأثبت هلا رواحاً و ُغُدو,ا يف )١٣٥(»مخاصاً وتروح بطاناً 

  .)١٣٦(طلب الرزق مع توكلها على اهللا عز وجل وهو املسخِّر املسريِّ املسبِّب)
ق وهكــــذا يظهــــر التكامــــل يف شخصــــية املــــؤمن وهــــو يأخــــذ بأســــباب الــــرز   

ـــل ســـاطع وبرهـــان واضـــح علـــى عظمـــة ومشـــول  متـــوكالً علـــى اهللا تعـــاىل، وذلـــك دلي
شخصية املـؤمن، بنـاًء تتكامـل فيـه عناصـره الضـرورية الالزمـة، ولـيس اإلسالم يف بناء 

  ذلك إالَّ يف اإلسالم.
 

                                                 
  ) .٦٧سبق خترجيه يف (  )  ١٣٥(
  ).٣/٣٩٨تفسري ابن كثري: (  )  ١٣٦(
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ــــة  ــــه آثــــاره العقدي ــــرزق بعــــداً واســــعاً، ل ــــل الزمــــان واملكــــان يف موضــــوع ال حيت
املـــؤمن فقـــد شـــاء اهللا تعـــاىل أن خيفـــي علـــى خلقـــه زمـــان ومكـــان والرتبويـــة يف حيـــاة 

الــرزق بدايــًة، وذلــك لغايــة شــريفة كرميــة تتصــل برتبيــة املــؤمن علــى طريــق العبوديــة هللا 
تعــاىل واالستســالم ألمــره، واليقــني مبوعــوده الكــرمي، فيكفيــه وهــو عبــد اهللا تعــاىل أن 

 ÜWÚWè ÝYÚ xàTQWTä:ÖW  Á X³`¤KKVÇô@Ö ÇPVÅMXÖ ¼  يقــول لــه ســيده، وخالقــه، ومــواله جــل يف عــاله: 

øVÕWÆ JðY/@Ö ÜWäSTÎ`¦X¤ ñyVÕ`ÅWTÿWè ÜWåQW£WÍWçpT©SÚ &ÜWäWÆW óéTWçpT©SÚWè QbÔRÒ Á xàHTWTçYÒ xÜkYâSQÚ » )١٣٧( ،¼  

QWÜMXÖ JðW/@Ö WéTSå ñËÖPV¦PV£Ö@Ö èS¢ YáQWéSÍ<Ö@Ö SÜkYçWÙ<Ö@Ö  » )وال مصلحة للعباد أن يسألوا قبـل أن  )١٣٨
زقوا: أين مكان الرزق؟ ومىت زمانه؟ فـال قيمـة هلـذا السـؤال وسـواه ممـا ميثـل خـروج ير 

اإلنســان عــن دائرتــه املتاحــة لــه يف العلــم كإنســان خملــوق، فلــيس جتــاوزه هــذه الــدائرة 
متاحاً له بأي حـال؛ فالـذي خلـق هـذا اإلنسـان هـو اهللا تعـاىل العلـيم القـدير الـذي 

ينصـــلح بـــه حالـــه ومآلـــه يف أمـــر إخفـــاء زمـــان يعلـــم مـــا ُيصـــلح هـــذا اإلنســـان، ومـــا 
ومكـــان رزقـــه بدايـــًة، واملصـــاحل والفوائـــد مـــن وراء إخفـــاء زمـــان ومكـــان الـــرزق بدايـــًة  
كثــرية ال حتصــى، وعلــى املــؤمن النابــه أن َيْســَتثري بعقلــه وفهمــه بعــض تلــك املصــاحل 

رآن  والفوائــد إذا عرضــت لــه بارقــة اســتدالل أو اســتنباط فهمــاً مــن نــص كــرمي: مــن قــ

                                                 
 ).٦سورة هود: (  )  ١٣٧(

 ).٥٨سورة الذاريات: (  )  ١٣٨(
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  كرمي، أو سنة نبوية كرمية.

ولو علم الناس زمان ومكـان رزقهـم بدايـًة النتفـى يف حيـاiم معـىن التوكـل،   
وألدى ذلــك fــم إىل البــوار، والكســل، واخلمــول، والفشــل ولنــتج عــن ذلــك شــيوع 
الفشــــل والســــآمة يف احليــــاة، ولتعطَّــــل كــــل شــــيء لــــه قيمــــة يف احليــــاة، وكــــان عمــــوم 

لة )ائية لذلك كله، وإذا كـان ذلـك كـذلك فقـد اتضـح جليـاً الطغيان والفساد حمص
لكـــل ذي بصـــرية أن جهـــل النـــاس لزمـــان ومكـــان رزقهـــم بدايـــًة ينشـــأ عنـــه الفاعليـــُة 
واحلركــُة، والتنقــل، والكــدح، وبــذل األســباب، والتعــب، والســفر، واملغــامرة، واألمــل، 

التفكــــري، والتــــدبري، والرتقــــب، واالنتظــــار، والفــــرح، واحلــــزن، واإلقبــــال، واإلدبــــار، و 
واملشـورة، والعـزم وضــده، والـربح، واخلســارة، واالهتمـام، واالغتمـام، وغــري ذلـك مــن 

  املعاين اليت تعطي للحياة مذاقاً مجيالً يف النهاية، برغم مرارة املعاناة يف بعضها. 
واملؤمن يتحرك من خـالل هـذه املعـاين وسـواها، مسـتعيناً بـاهللا تعـاىل خالقـه 

مداً ومتـوكالً عليـه، آخـذاً باألسـباب غـري مفـرط فيهـا. وال شـك أن هـذا ورازقه، معت
درس هـام، يـرتىب املــؤمن مـن خاللـه علــى طريـق العقيـدة يف اهللا تعــاىل، واإلميـان بأنــه 
ال ملجأ وال منجى منه إالَّ إليـه، فهـو سـبحانه الـذي بيـده ملكـوت كـل شـيء وهـو 

  .)١٣٩(على كل شيء قدير
 –اد مـن وراء جهـل النـاس لزمـان ومكـان رزقهــم أمـا الـدرس الرتبـوي املسـتف

                                                 
  -عـز وجــل -ومـا أروع وأمجـل قــول علـي بــن أيب طالـب رضـي اهللا عنــه: "يـا أيهــا النـاس توكلـوا علــى اهللا   )  ١٣٩(

  وثقوا به فإنه يكفي ممن سواه".
 ).٧رقم  ٤٢التوكل على اهللا ( أخرجه ابن أيب الدنيا يف  



  الرزق في القرآن الكریم

  

٧٧

فهــــو تربيـــة نفــــس املــــؤمن علـــى الصــــرب يف انتظــــار حتقـــق موعــــود اهللا تعــــاىل  -بدايـــة 
الصــادق الــذي ال يتخلــف، فــال يضــيق املــؤمن بطــول الزمــان، وغيبــة املكــان، وهــو 
أثناء ذلك حسن الظن بربـه، قـوي الثقـة يف موعـوده احلـق بـالرزق، فينشـأ عـن ذلـك 

صـــابرة شـــاكرة، وإىل موعـــود رfـــا مطمئنـــة، تشـــيع يف جمتمعهـــا روح األمـــان، نفـــس 
والثبات واالطمئنان، فتكون بذلك قدوة حسـنة لسـواها، وصـورة مجيلـة يف جمتمعهـا 
تعكــس معــاين اخلــري اجلميلــة يف احليــاة؛ واهللا تعــاىل جعــل الزمــان بوتقــة تنصــهر فيهــا 

نفـس املـؤمن بعـد ذلـك نفسـاً قويـة، هلـا  معادن الرجال، وُختتـرب فيهـا العـزائم؛ لَتخـرُج
عزميـة ال تلــني، وإرادة ال ختــور، وإن طـال الــزمن أمــام االختبـار واالبــتالء، وتكــاليف 
احليــاة وصــعاfا، وملــا كــان الزمــان هــو الوعــاء الــذي حيــوي حركــة النــاس، وتظهــر مــن 

ال انفكـاك  خالله األقدار، كان اإلنسان بذلك مرتبطاً بالزمان واملكان ارتباطـاً قويـاً 
ــل علــى فقــره وحدوثــه، ولكــن هــذا االرتبــاط يف قضــية الــرزق ال  لــه عنــه، وذلــك دلي
ميلــك معــه اإلنســان العلــم بزمــان ومكــان رِْزِقــه قبــل ظهــور األســباب الــيت تــدل علــى 
ذلك، أما قبل ذلك فعلمهما عند اهللا تعاىل، رمحة بالناس وخـرياً هلـم، حـىت ال تبـور 

  )م.حياiم ويسيطر عليها طغيا
والمتأمل في أحوال كثیFر مFن النFاس فFي دنیFاھم، یFرى أنھFم قبFل         

ومFع جھلھFم بزمFان     -ظھور األسباب المرشحة للزمان والمكFان  

فھم طغاة متجبرون، فكیف یكون الحFال بھFم لFو     -ومكان الرزق 

  علموھما؟.
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إ)م بال شك سيملؤون األرض طغياناً وظلماً وجترباً، ولكن اهللا تعاىل رمحة 
الناس مل ميكنهم من علـم الزمـان واملكـان قبـل ظهـور األسـباب املرشـحة هلمـا؛ منه ب

وبســـبب ذلـــك يتحـــرك اإلنســـان ويســـعى، ويبـــذل وجيتهـــد، ويفكـــر ويطـــور متلمســـاً 
أسباب الرزق. واإلنسان يف سـعيه وحركتـه لـتلمس أسـباب رزقـه قـد يواجـه ظلمـاً لـه 

هنــا يتميــز املــؤمن عــن أو اجــرتاًء علــى حقــه، وقــد يضــعف أمــام قــوة إنســان آخــر، و 
مــع أخــذه باألســباب لــرد الظلــم  –غــريه، فيفــزع حينئــذ إىل اهللا تعــاىل خالقــه ورازقــه 

داعيــــاً ضــــارعاً، متــــذلالً يف ســــاحة رجائــــه وفضــــله، وعونــــه وإحســــانه،  –واالجــــرتاء 
يناجيه ليًال و)اراً، سراً وجهاراً، بأن مينحه القـوة والسـكينة والثبـات، وأن يعـزّه بذلّـه 

عــزّه، ويغنيــه بافتقــاره إىل غنــاه، ويكفيــه باحتياجــه إىل فضــله، ويُــرى املســلم يف إىل 
مثل تلك احلال ال يفرت عن ذكـر اهللا، وال يتكاسـل عـن طاعتـه، بـل يواصـل الطاعـة 
بأخرى، والرب بأحسن منه، فلعل اهللا تعاىل ييسر لـه أمـراً ويفـرج لـه كربـاً، ويوسـع لـه 

إليـه تعــاىل مبــا يرضـيه، بــأن يفــتح لـه األبــواب، ويــذلل رزقـاً، وجيــرب لـه كســراً، متوســالً 
الصعاب، وييسر األسباب للوصول إىل رزق يؤمله، مما جعل اهللا تعاىل سببه بعـض 
خلقه، ولـيس هـذا شـأن املـؤمن يف هـذه احلـال فحسـب، بـل إن شـأنه يف كـل حـال 

قـراء الـذين أن يستعني باهللا تعاىل اخلـالق القـادر، الغـين علـى املخلـوقني العـاجزين الف
  .)١٤٠(ال ميلكون ألنفسهم وال لغريهم غىن وال فقراً، وال ضراً وال نفعاً 

                                                 
  وما أمجل قول بعضهم:  )  ١٤٠(

  فإنَّ ذاك مضر منك بالديـن        ال َتْضَرَعنَّ ملخلوق على طمع
  ونـفإمنا هي بني الكاف والن        واسرتزق اهللا رزقاً من خزائنه 
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وهذا هو شأن املؤمن دوما، وإنه َمْعلم خالد من معامل الشخصية املسلمة،   
إالَّ إليــه، وال تطمــع إالَّ يف فضــله  زعالــيت ال تــذل إالَّ هللا، وال ختــاف إالَّ منــه، وال تفــ

عطـــاءه وخـــريه، فهـــي تـــوقن أن الـــرزق معلـــوم، وأن األجـــل  وإحســـانه، وال ترجـــو إالَّ 
، وأن احلياة بيد اهللا تعاىل مالك امللك، خالق اخللق، مقـدر الـرزق، بيـده )١٤١(حمتوم

ملكوت كل شيء وإليـه ترجـع األمـور، بيـده اآلخـرة واألوىل، يعـز مـن يشـاء، ويـذل 
ض مـن يشـاء، من يشاء، ويغين من يشاء، ويفقـر مـن يشـاء، يرفـع مـن يشـاء، وخيفـ

لـــه العـــزة الشـــاملة، واحلكمـــة البالغـــة، واإلرادة النافـــذة، واملشـــيئة القـــاهرة، ال معقـــب 
  حلكمه، وال رادَّ ألمره، حيكم ما يشاء، ويفعل ما يريد.

ــيت تفــيض fــا شخصــية املــؤمن، تنســكب يف    وهــذه املعــاين اجلليلــة العظيمــة ال
ومعرفــة وهدايــة، وتــنعكس علــى  أعمــاق وجدانــه وبــؤرة شــعوره، فيمتلــئ fــا قلبــه نــوراً 

ــٌل حــيٌّ كــرٌمي يف احليــاة، يــدل علــى  ــُتج مــن ذلــك كلــه َمَث أقوالــه، وأحوالــه، وأفعالــه، فين
  املنهج اإلسالمي العظيم الشامل الكامل يف بناء شخصية اإلنسان املؤمن.

ويف املقابل فإنه يشاهد من بعض الناس اخلضوع واخلنوع والـذل ألنـاس أمثـاهلم، ممـن   
هــم اهللا ســبباً مــن أســباب الــرزق، ومــا ذلــك إالَّ خللــو قلــوfم، وفـــراغ نفوســهم مــن هـــداية جعل

                                                                                                                           
  ).٣٢٧٠رقم  ٧/٣٤١أخرجه الدينوري يف ا)السة (  

  وما أمجل قول بعضهم:  )  ١٤١(

  وإن املنـــايا ممسيات صوابح  فإن الرزق غاٍد ورائح تيقن   
  وينسني جوف القرب تلك الروائح  يبكني منك الباكيات ترحالً   

  ).٢٩٣٨رقم  ٧/٧٢أخرجه الدينوري يف ا)السة (  
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اإلســـالم الربانيـــة العظيمـــة، وبعـــدهم عـــن طاعـــة اهللا عـــز وجـــلَّ، وذلـــك أن مـــن مل يـــذل نفســـه 
بالطاعـة هللا تعـاىل أذلــه اهللا ملـا سـواه، ومــن مل يـتعلم االفتقــار إليـه سـبحانه، أفقــره إىل مـا ســواه، 

مل يـــتعلم الوقـــوف أمـــام اهللا تعـــاىل بإظهـــار احلاجـــة إليـــه يف كـــل شـــيء أحوجـــه اهللا إىل مـــا ومـــن 
ســواه. وأبــواب هــذا الــتعلم ومســالكه وطرقــه متيســرة لكــل مــن أرادهــا، فهــي يف الصــالة جبميــع 
أنواعهــــا ويف الزكــــاة، ويف احلــــج ويف الصــــوم، إ)ــــا يف ســــائر العبــــادات والقربــــات والطاعــــات هللا 

  .سبحانه وتعاىل
ــــرزق قضــــية دقيقــــة خطــــرية هلــــا آثارهــــا الواضــــحة علــــى ســــلوك    إن قضــــية ال

اإلنسان ومقاله، واملؤمن يف هذه القضية يعتصم مبنهج اإلسالم الرباين العظيم، فال 
اضـــطراب يف خطواتـــه وســـلوكياته وأقوالـــه، وال انفصـــام يف شخصـــيته، وذلـــك شـــأنه 

سـبب، ولكنـه رزق يهبـه اهللا أيضاً وهو يبذل طلباً لرزق لـيس للبشـر فيـه مـدخل أو 
تعـاىل مباشـرة ملـن يشـاء، وذلـك هـو رزق الذريـة، الـذي يريـده كـل النـاس ويطلبونــه، 
وال يستغنون عنه، ومع شغفهم به وحبهم له، فقد يتأخر مـدة تقصـر، أو تتوسـط، 
أو تطول، وقد ال يأيت باملرة، وذلك كله بتقـديره وعلمـه وحكمتـه سـبحانه. والنـاس 

: إنســان عاقــٌل يبــذل األســباب املتاحــة ويرضــى بقــدر إمــانســانني: أمــام ذلــك أحــد إ
 SÌRÕpùWTÿ ÜWÚ ¼  اهللا وعطائه يف كل األحوال ألنه يؤمن بأن اهللا تعـاىل وحـده هـو الـذي

Sò:ÜWWTÿ %S¤ÜWTç`mïmðûWè ÜWÚ fûÜW{ SØSäVÖ &SáW¤WkYù<Ö@Ö »  )اآليــــة، وهــــو جــــلَّ جاللــــه الــــذي   )١٤٢
إىل قـدر معلـوم عنـده، وهـو جـلَّ وعـال الـذي يصـور اخللـق  يُِقرُّ يف األرحام ما يشـاء

                                                 
  ).٦٨القصص: (  )  ١٤٢(
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 ñàWäWÿ ÝWÙYÖ  ¼ يف األرحــام كيــف يشــاء، وهــو عــزَّت قدرتــه وتقدَّســت أمســاؤه الــذي 

Sò:ÜWWTÿ Ü_TTëHTWTßXMÖ ñàWäWTÿWè ÝWÙYÖ Sò:ÜWWTÿ W¤éS{PR¡Ö@Ö (49)  `èVKÖ óØSäSñQXèW¥STÿ Ü_TTßÖW£`{S¢ $Ü_TTëHTWTßXMÖWè 

ñÔWÅmïm`ðñWè ÝWÚ Sò:ÜWWTÿ &Ü[Ù~YÍWÆ ISãTPVßMXÖ cy~YÕWTÆ c£ÿYüWTÎ (50) » )وأنـــه ال نـــيب وال مَلـــك، وال  )١٤٣
ويلَّ، وال طبيــب، وال حكــيم، وال أحــد مــن اخللــق إنســهم   وجــنهم بقــادر علــى أن 
يهــب لنفســه، أو لغــريه ذريــًة مــا أو بعضــاً منهــا، وذلــك هــو موقــف اإلنســان العاقــل 

عيف عــــاجز أمــــام وســــاوس نفســــه، ومــــا تــــوحي بــــه إليــــه : إنســــان ضــــوإمــــااملــــؤمن، 
شــياطني اإلنــس واجلــن يف هــذا األمــر، وذلــك أمــر يكلفــه كثــرياً، وال يعــود عليــه يف 
النهايــة إالَّ باخلســارة املاديـــة واملعنويــة، فهـــؤالء الشــياطني يتلقفـــون ضــعاف اإلميـــان، 

عض األشـياء، ويومهو)م بأن حصول الذرية ميسور، ولكن البد من القيام لذلك بب
وتقـــدمي بعـــض األعمـــال واألمـــوال يف صـــورة معينـــة حيـــددها هـــؤالء الشـــياطني حـــىت 
ـــل أن خيســـر دنيـــاه، ويفقـــد مالـــه  ينتهـــي األمـــر fـــذا اإلنســـان إىل أن خيســـر دينـــه قب
وراحة قلبه وطمأنينة نفسه، وال يعود من ذلك بشيء إالَّ كما يعود باملاء من جيري 

  وراء السراب.
علم ضعف الناس أمام هذه القضية، وأن شياطني اإلنس واجلـن قـد تنفـذ واهللا تعاىل ي  

إلــيهم مــن خــالل هــذا الضــعف، فجــاءت ألفــاظ القــرآن الكــرمي قويــة تعلــن عــن املشــيئة اإلهليــة 
املطلقـة، وتكـررت ألفـاظ املشـيئة مـرات ثـالث يف آيـة واحـدة بيانـاً وتثبيتـاً وتنبيهـاً لكـل مـؤمن، 

وِّل لــه نفســه أن لــه قـــدرة مَّــا يف حصــول الذريــة. واألســـباب وقطعــاً للطريــق علــى كــل مـــن تســ

                                                 
  ).٥٠ - ٤٩: (ىسورة الشور   )  ١٤٣(
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خملوقــة هللا تعــاىل، فهــو يصــرِّفها وفــق قدرتــه وعلمــه وحكمتــه ســبحانه وتعــاىل، وكثــرياً مــا يكــون 
الزوجــــان صــــاحلني لإلجنــــاب وال حيصــــل ذلــــك؛ ألن اهللا تعــــاىل ال يريــــده، ويقــــف املــــؤمن أمــــام 

 دالئـل هـذه القـدرة وعظمتهـا يف األنفـس واألكـوان، طالقة القدرة اإلهليـة وعظمتهـا متفكـراً يف
وينظـــر إىل َضـــْعف نفســـه وعجزهـــا فتـــذهب بـــذلك الغلظـــة والقســـوة واجلفـــاء يف نفســـه، وتـــرق 
مشـــاعره وجتـــيش عواطفـــه وتـــدمع عينـــاه، وتنــــزل الـــدموع علـــى خديـــه إعالنـــاً واعرتافـــاً بضـــعفه 

، وهــذا درس مفيــد وهــام يســتفيده وعجــزه، وفــراراً مــن حولــه وقوتــه إىل حــول اهللا تعــاىل وقوتــه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً،  ــــــــــــؤمن عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدياً، وتربوي   املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –واجتماعيــاً ليكــون ِمــْن َمثَّ قــدوة صــاحلة لآلخــرين، وليســتقيم علــى درب العبوديــة هللا تعــاىل 
  استقامة تقوده إىل النجاح والفالح يف الدنيا واآلخرة.  –خالقه، ورازقه 

ا ألنفسهم هللكوا، وأهلكوا إن اهللا تعاىل يريب خلقه بأقداره فيهم، ولو تركو 
غريهم، واإلنسان مبا أودع اهللا تعاىل فيه من عجائب وغرائب، آيٌة من آياته 
سبحانه الدالة على عظمته وقدرته ووحدانيته؛ يعلم اإلنسان أنه ال سبيل إىل 
خلود ذكره بعد مماته، إذ مل يـُْعِط اهللا تعاىل ذلك إالَّ لنبيه ومصطفاه حممد بن عبد 

، ومع )١٤٤( « ¢ÜWTÞ`ÅWTÊW¤Wè ðÐVÖ ðÏW£<ÒY ¼ يه صلوات اهللا وسالمه، قـال تعاىل:اهللا عل
علم اإلنسان fذه احلقيقة إالَّ أنه يتشبث ببقاء الذكر وخلوده؛ ولذلك فهو 
مشغوف بطلب الذرية خاصة الذكور منها، يسعى إىل ذلك بشىت الوسائل املتاحة 

اله وشأنه، فدوام احلال من احملال، له، وهو يعلم كذلك أنه ال سبيل إىل دوام ح
م اللذات ومفرق األحباب واجلماعات ال يرتك أحدًا وإن طال األمد، ومع دوها

                                                 
  ).٤سورة الشرح: (  )  ١٤٤(
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ذلك فإن اإلنسان يتعامى عن حقائق الكون حوله، ويبذل كل ما يف وسعه لدوام 
 ÖW¢MXÜWTÊ Éò:ÜTWñ `ØSäRÕWñKVÖ ÇWÅ WÜèS£YûK<ÜWçp©Wÿ $_àWÆÜWª ÇWÅWè ¼ حاله ولكن هيهات. 

fûéSÚYüpTÍWçpT©Wÿ (34) » )١٤٥(،¼ QSÔSÒ ]ò`øW® dÐYÖÜWå ÇPVÅMXÖ I&SãWä`ñWè » )و)١٤٦ ،¼ QSÔRÒ   

óÝWÚ ÜWä`~TVÕWÆ xÜÜWTÊ (26)  uøWÍ`âTWÿWè Sã`ñWè ðÐXQTäW¤ èS¢ XÔHTWTÕWï<Ö@Ö YzÖW£T<ÒÇMXô@ÖWè (27) » )١٤٧( ،
غري ميسور  واإلنسان يعلم أن بقاء بدنه وأعضائه قوية حىت آخر حلظة من عمره
 JðS/@Ö ÷Y¡PVÖ@Ö  ¼يف الغالب األعم، خاصة ملن بلغ من العمر عتياً، قال اهللا تعاىل: 

ØRÑWÍVÕVû ÝYQÚ xÈ`ÅW¶ JðyRí ðÔWÅWñ ?ÝYÚ Yü`ÅWTä xÈ`ÅW¶ _áQWéSTÎ JðyRí ðÔWÅWñ ?ÝYÚ YǜÅWTä xáQWéSTÎ Ü_TÉ`ÅW¶ 

&_àWâT`~TW®Wè SÌRÕpTùWTÿ ÜWÚ S$ò:ÜTWWTÿ WéSåWè ñy~YÕWÅ<Ö@Ö S£ÿYüWÍ<Ö@Ö » )ومع ذلك فهو يبذل كل )١٤٨ ،
ما يف وسعه لبقاء بدنه معاىف حىت آخر حلظة من عمره، ولو ترك اإلنسان لعجائبه 
وغرائب نفسه بدون منهج يهديه إىل احلق، لفسد وأفسد كثرياً، ولكن اهللا تعاىل 

لعظيم، فسار َرِمحَه، فأنزل إليه نور اإلسالم املبني، فاهتدى املؤمن بذلك النور ا
على مدارج اهلداية والرشد، مسلمًا لرب العاملني، فَسَمْت بذلك نفسه، واختفت 
تناقضاiا وغرائبها، وازداد طهرا، وثباتًا ومعرفة، فُهِدَي إىل صراط اهللا املستقيم. 

                                                 
  ).٣٤سورة األعراف: (  )  ١٤٥(
  ).٨٨القصص: (سورة   )  ١٤٦(
  ).٢٧، ٢٦سورة الرمحن: (  )  ١٤٧(
  ).٥٤سورة الروم: (  )  ١٤٨(
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 UfûMXÖ JðW/@Ö èR¡VÖ \ÔpµWTÊ øVÕWÆ g§ÜPVÞÖ@Ö QWÝYÑHTVÖWè W£WTëT`{KVÖ ¼ وصدق اهللا العظيم القــائل: 

g§ÜPVÞÖ@Ö ÇWÅ fûèS£S|pTWTÿ » )إن قضية الزمان واملكان يف موضوع الرزق،  )١٤٩
واستئثار اهللا تعاىل بعلمهما قبل ظهور األسباب الدالة عليهما هلو أمر جدير 
باالعتبار والنظر والدرس، ولعل أحدًا من أهل العلم يعطي اهتمامه لذلك 

حقائق وفوائد تنفع املسلمني يف حاضرهم  فيضيف أبعاداً جديدًة، متيط اللثام عن
  ومستقبلهم. 

يف قصة إبراهيم  عليه السالم  وزوجته بعد بلوغهما  -ويأيت الزمان املكان 
من الكرب عتياً، وقد بشرمها اهللا تعاىل بواسطة مالئكته الكـرام علـيهم السـالم بغـالم 

ـــيت ينبغـــي أن يتوقـــف عنـــد -حلـــيٍم علـــيٍم  ها املـــؤمن مســـتلهماً َمْعلمـــاً مـــن املعـــامل ال
عليــه  -ألســرار احلكمــة اإلهليــة يف بعــض جوانبهــا الظــاهرة يف هــذا الــرزق إلبــراهيم 

fذا العطاء ارتباطاً وثيقاً؛ فنيب اهللا  )١٥٠(ولزوجته يف زمان ومكان ارتبطا  -السالم 
مــن العمــر مائــة  -)١٥١(فيمــا ذكــر املفســرون –قــد بلــغ  –عليــه الســالم  –إبــراهيم 

، وكانــــت )١٥٢(ينمــــا بلغــــت زوجتــــه يف ذات الوقــــت تســــعني ســــنة وعشــــرين ســــنة، ب
عقيمـــاً ال تلـــد، ومـــع ذلـــك فقـــد رزقهمـــا اهللا تعـــاىل بغـــالم حلـــيم، ومتـــت بشـــارiما 

                                                 
  ).٢٤٣سورة البقرة: (  )  ١٤٩(
  الفاعل يعود على الزمان واملكان.    ) ١٥٠(
  ).٩/٧٠انظر على سبيل املثال: تفسري القرطيب (  )  ١٥١(
  انظر املصدر السابق.  )  ١٥٢(
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وهـو أمـر يـدعو بشـرياً وظاهريـاً  –علـيهم السـالم  –بذلك بواسطة املالئكـة الكـرام 
ال للمالئكــة قــ –وهــو خليــل اهللا  –إىل االســتغراب، حــىت إن إبــراهيم عليــه الســالم 

  WøYTßéSSSÙSTép£JðTWTäVKÖ uvøVÕWÆ ÜKVÖ ÉøYÞQW©WQÚ S¤WiY|<Ö@Ö ðyYâWTÊ WÜèS£PYWâSTé ¼ الكــــرام بعــــد بشــــارiم لــــه: 

 ®påVÖÜWTÎ uvøWçWTÕ`TÿWéHTWTÿ SüYÖKVÖÉò hÜWTßVKÖWè b¦éSïWÆ ÖW¡HTWåWè øYÕ`ÅWä $Ü[Tù`~TW ¼وزوجتــــــــــــــــــــــــــــه:  )١٥٣(  «

UfûMXÖ ÖW¡HTWå eòpøWVÖ tà~YïWÆ  »  )ولعل سائالً يسأل: ما فائدة الولـد لوالـدْين  )١٥٤ ،
قــد بلغــا مــن العمــر عتيــاً؟ ومــا فائــدiما واحلالــة هــذه لوليــد صــغري حيتــاج إىل جهــد 
وتفـــرغ وقـــوة يف تربيتـــه واالهتمـــام بـــه؟ إىل غـــري ذلـــك مـــن أســـئلة قـــد تثـــار مـــن زاويـــة 

  البشرية ا)ردة اليت تعجز عن إدراك بعض احلكم يف ذلك.
جلواب على ذلك وسواه يأيت يف منتهى اليسر والبسـاطة مـن خـالل دائـرة وا  

اإلميان والتسليم هللا تعـاىل فيمـا اختـار وأراد، فللـه تعـاىل يف ذلـك حكمـة بالغـة فهـو 
ـــه خيلـــق مـــا  )١٥٥(  « SÌRÕpùWTÿ ÜWÚ Sò:ÜWWTÿ %S¤ÜWTç`mïmðûWè ¼ ســـبحانه وتعـــاىل:  وهـــو جـــل جالل

الزمــان الــذي يشــاء، واملكــان الــذي يريــد، وهــو  يشــاء علــى الصــورة الــيت يشــاء، يف
ســـبحانه يعلـــم مـــا يصـــلح أمـــر خلقـــه مـــن النـــاس فيمـــا يقـــدره هلـــم مـــن أرزاق زمانـــاً 
ومكانـاً، ويعلـم مــا ينصـلح بــه حـاهلم يف ذلــك عـاجالً وآجــًال، وهـو عــزت قدرتـه لــه 

لطالقـة احلكمة البالغة والعزة الشـاملة والقـدرة املطلقـة. ويف سـاحة اإلميـان والتسـليم 
                                                 

  ).٥٤سورة احلجر: (  )  ١٥٣(
  ).٧٢سورة هود: (  )  ١٥٤(
  ).٦٨القصص: ( سورة  )  ١٥٥(



  الرزق في القرآن الكریم

  

٨٦

القـدرة اإلهليــة، وللحكمـة الربانيــة البالغــة ينشـرح الصــدر، ويطمـئن القلــب، وتســكن 
الــنفس إىل أن مــا يقــدره ســبحانه ويريــده هــو اخلــري، فهــو جــل وعــال عــالَّم الغيــوب، 

ال وزن لــه  -مــن الشــيخوخة وغريهــا  -وإن مــا يبــدو يف مــوازين البشــر مــن اخلــوف 
 ÜWÙPVTßXMÖ ,ISâS£`ÚVKÖ :ÖW¢XMÖ: ¼ يف األرض وال يف الســـماء  عنـــد اهللا تعـــاىل، فهـــو ال يعجـــزه شـــيء

W ÖW¤VKÖ ÜL_TT`~TW® ÜKVÖ WÓéSÍWTÿ ISãVTÖ ÝRÒ SÜéRÑW~WTÊ » )وعلـــى ذلـــك فـــإن الرؤيـــة واضـــحة يف  )١٥٦
عليــه  -وهــو يتــدبر قصــة إبــراهيم  -صــافية ال غــبش فيهــا وال قلــق  -حــس املــؤمن 

ميانيـة قويــة، وهـي: أن الزمــان واملكــان وزوجــه، فيخـرج مــن ذلـك بنتيجــة إ –السـالم 
وزوجتــه fــذا الغــالم هــو  -عليــه الســالم  -اللــذين اختارمهــا اهللا تعــاىل لــرزق إبــراهيم 

ـــل ذلـــك وال بعـــده، ولـــذلك جـــاءت مقالـــة الـــرد مـــن  مـــا ينصـــلح بـــه حاهلمـــا، ال قب
قويـة  -عليـه السـالم  -املالئكة الكرام عليهم السالم على استغراب زوجـة إبـراهيم 

، وبياناً بأن )١٥٧( « NÖéRÖÜWTÎ YÐYÖHð¡WTÒ WÓÜWTÎ Y$ÐPRäð¤ ISãTPVßMXÖ WéSå ñy~YÑWô<Ö@Ö ñy~YÕWÅT<Ö@Ö ¼ امسة ح
األمــر وقــع يف دائـــرة احلكمــِة البالغــِة، والِعْلـــم احملــيِط هللا ســبحانه وتعـــاىل، وهــو جـــل 
وعال يعلم الغيب، واخللق ال يعلمون وهو سبحانه يعلم ما يصلحهم، و ما يصـلح 

  هلم، وهم ال يعلمون.
جـــــاءت مـــــذكورة يف ســـــورة  -عليـــــه الســـــالم  -ومعلـــــوم أن قصـــــة إبـــــراهيم   

                                                 
  ).٨٢سورة يس: (  )  ١٥٦(
  ).٣٠سورة الذاريات: (  )  ١٥٧(
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، واهللا ســـبحانه جعـــل الـــرزق مرتبطـــاً )١٥٨(الـــذاريات بعـــد احلـــديث عـــن قضـــية الـــرزق
بأســـباب قـــدرها رمحـــة خبلقـــه؛ ورمبـــا ظـــن ظـــان أن األســـباب هـــي كـــل شـــيء يف أمـــر 

تهــدم ذلــك الظــن مــن أساســه، ل –عليــه الســالم  –الــرزق، فجــاءت قصــة إبــراهيم 
ولتبـني مبـا ال شـك فيـه بـأن اهللا تعـاىل الـذي خلـق األسـباب هـو القـادر وحـده علــى 
إلغــاء هــذه األســباب كلهــا أو بعضــها، فلــيس وجودهــا مقتضــياً بالضــرورة وجــود مــا 
ـــل قـــد توجـــد، ويوجـــد مـــا يضـــادها أو يبطلهـــا، أو يـــذهب بأثرهـــا  يرتتـــب عليهـــا، ب

  املرجو.
سباب، ومع ذلك يوِجـد اهللا تعـاىل األثـر املرتتـب عليهـا لـو وقد ال توجد األ  

وزوجتـه، ومـع ذلـك ُرزِقـا  -عليه السـالم  -وجدت. وقد انعدمت يف قصة إبراهيم 
غالمــاً ُوِصــف بأنــه حلــيم علــيم. والــدرس املســتفاد مــن هــذه القصــة: أن األســباب 

وأن اهللا تعـاىل ليست كلَّ شيء يف أمر الرزق، وأن قدرة اهللا تعـاىل فـوق كـل شـيء، 
أرزاقهـــم يف الزمـــان واملكـــان  تقـــديرحبكمتـــه وعلمـــه يعلـــم مـــا فيـــه صـــالح خلقـــه يف 

وهو سبحانه يظهر يف كونه خللقه ما سبق يف  -سبحانه وتعاىل  -اللذين علمهما 
علمه من أمر رزقهم زماناً ومكاناً، فيسريون إىل ما قـدره اهللا، وأراده هلـم، فسـبحان 

  من له اخللق واألمر.

                                                 
  وسيأيت احلديث عن آية الرزق يف سورة الذاريات مفصًال إن شاء اهللا.  )  ١٥٨(
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اقتضــــت حكمــــة اهللا تعــــاىل ومشــــيئته يف أمــــر الــــرزق أن يتفــــاوت النــــاس يف   
أرزاقهــم بســطاً وتضــييقاً، أو قُــْل: ســعة وضــيقاً، فهــم يف ذلــك متفــاوتون فمــنهم مــن 
بسط اهللا تعاىل له يف الرزق، ومنهم من ُقدر عليه رزقه، وذلـك حلكمـة إهليـة شـريفة 

ا، وقـد يظهـر للنـاس يف حيـاiم بعـض مـا سامية عظيمة عند اهللا تعاىل سـرُّها وعلتهـ
بســطاً  -يتصــل fــذه احلكمــة، ومــن ذلــك أن النــاس لــو تســاوت أحــواهلم يف الــرزق 

لتعطلت حركة احلياة وتوقف فيهـا كـل معـىن مجيـل كـرمي، وألصـبح للحيـاة  -أو قْدرًا
مــــذاق كريــــه، وصــــورة قبيحــــة، ولضــــاق النــــاس fــــذه احليــــاة ضــــيقاً قــــد يــــدفعهم إىل 

جلمــاعي، فســآمة احليــاة، وكآبتهــا، وغيــاب املعــاين اجلميلــة الكرميــة منهــا،  االنتحــار ا
  كل ذلك وسواه سبب للضيق من تلك احلياة.

وخلطر شأن قضـية بسـط الـرزق وتضـييقه يف حيـاة النـاس، وألن كثـرياً مـنهم   
قـد يرجعــون أسـباب ذلــك لغـري قــدرة اهللا تعـاىل ومشــيئته، جـاء البيــان القـرآين قاطعــاً 

يف مواضـــع متعـــددة مـــن القـــرآن الكـــرمي، وجـــاء  تســـع املوضـــوع يف آيـــات وحامســـاً يف
بصــيغة الفعــل املضــارع (يبســط) وذلــك لــه دالالتــه، تلــك اآليــات لفــظ البســط يف 

فــــاللفظ (يبســــط) يشــــعر بتجــــدد األمــــر واســــتمراره، وجــــاءت كلمــــة (يبســــط) دون 
ل مـن سواها لداللتها على معىن السعة، وهـي تـدل علـى جـالل وعظمـة وقـوة وكمـا

ـــه، وجـــاء لفـــظ املشـــيئة يف  بيـــده بســـط الـــرزق، وهـــو اهللا جـــل جاللـــه وتعـــاظم كمال
اآليــات التســع متوســطاً بــني بســط الــرزق وقــْدره دلــيالً علــى أن األمــر فيهمــا ملشــيئة 
اهللا تعــاىل النافــذة، ولــيس ذلــك ألحــد مــن اخللــق كائنــاً مــن كــان، وقليــل مــن النــاس 
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 ¼ هلهــا، وذلــك مصــداقاً لقــول اهللا تعــاىل: الــذين يعلمــون هــذه احلقيقــة، وكثــريهم جي
`ÔSÎ QWÜMXÖ øQYTTäW¤ ñ¸S©`âTWTÿ WË`¦QX£Ö@Ö ÝWÙYÖ Sò:ÜTWWTÿ S¤YüpTÍWTÿWè QWÝYÑHTVÖWè W£WëT`{KVÖ X§ÜPVÞÖ@Ö ÇWÅ 

WÜéSÙWTÕT`ÅWTÿ » )وجــاء لفــظ (البســط) للــرزق يف القــرآن مقــدماً علــى ( القــدر)  )١٥٩ ،
وقني، ولـــــذلك فـــــإن كـــــل دعـــــوة أو حركـــــة تـــــدعو إشـــــارة إىل مـــــدى رمحـــــة اهللا بـــــاملرز 

للمساواة يف احلياة هي دعـوة ضـد الفطـرة الـيت فطـر اهللا النـاس عليهـا يف تفـاوiم يف 
رزقهم ويف شئون حياiم، وهي بذلك دعوة ميتة وفاشلة، لن ُتكتب هلا احليـاة وإن 
ـــرتائهم  امتـــدت ســـنني بقـــوة احلديـــد والنـــار، وهـــي فاشـــلة بفشـــل دعاiـــا، وظهـــور اف

أن يتسـاووا  -واقعيـاً  -وكذfم فيما يهرفـون بـه وينعقـون، فهـم بـال شـك ال يرضـون 
بغــــريهم مــــن النــــاس، ولكــــنهم كالميــــاً وإعالميــــاً يكــــذبون علــــى غــــريهم، وخيــــدعون 
مجــــاهريهم املغفلــــة، ولكــــن حقــــائق الفطــــرة أقــــوى وأبقــــى مــــن هــــؤالء ومــــن نعــــيقهم 

ـــــل هـــــؤالء:   ÜWÚWè fûéSÆWüT`Tðïmû :ÇPVÅMXÖ ¼ وكـــــذfم، وصـــــدق اهللا تعـــــاىل يف قولـــــه عـــــن مث

óØSäW©STÉßKVÖ ÜWÚWè WÜèS£SÅ`WTÿ » )فــالفطرة اخلالــدة الباقيــة الــيت فطــر اهللا تعــاىل النــاس  )١٦٠
عليهـــا أ)ـــم يف أمـــر الـــرزق متفـــاوتون، فمـــنهم الغـــين، والفقـــري، ومـــنهم مـــن هـــو بـــني 

لغين يف ذلـك، وكـل واحـد مـن هـؤالء وغـريهم يكمـل غـريه يف ا)تمـع اإلسـالمي، فـا

                                                 
  ).٣٦سورة سبأ: (  )  ١٥٩(
  ).٩سورة البقرة: (  )  ١٦٠(
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، والفقـري فقـري صـابر غـري حاقـد، فـال أحقـاد )١٦١(هذا ا)تمع غين شـاكر غـري بـاطر
بــني الفقــري والغــين، بــل إن الفقــري يف ا)تمــع اإلســالمي يــدعو ألخيــه الغــين بــالتوفيق 
والسداد، والنجاح يف عمله؛ ألن مثرة ذلك ستصـل إىل هـذا الفقـري سـنوياً يف صـورة 

، ومـــراٍت يف الســنة يف صـــورة الصــدقة املتطـــوع fــا، فـــال الزكــاة املفروضــة علـــى الغــين
يوجـــد يف ا)تمـــع اإلســـالمي مـــا يســـمى بأكذوبـــة: "حتميـــة الصـــراع الطبقـــي" وإمنـــا 
يوجـــد فيـــه التكافـــل والـــرتاحم واإلحســـان واإلخـــاء، ومل تـــتحطم حصـــون الشـــيوعية 

غــري رجعــة، وتــدمر قواعــدها، وتكســر أقالمهــا، وحتــرق أوراقهــا، وتُــنكَُّس راياiــا إىل 
وتســقط أصــنامها وتتهــاوى حتــت أقــدام مجاهريهــا الــيت أفاقــت، واســتجابت حلقــائق 
الفطرة اخلالدة، إالَّ ألن الشيوعية جاءت ضد الفطرة الـيت فطـر اهللا النـاس عليهـا يف 

مقطوع الصلة بفطرة الناس، وكل منهج  )١٦٢(أمر الرزق، فكانت الشيوعية شيئاً إد,ا
وإن طـــال  –لرائعـــة يف موضـــوع الـــرزق سيســـقط حتمـــاً حــاَد عـــن وســـطية اإلســـالم ا

كمـــــا ســــقطت الشـــــيوعية، والنـــــاس تتفــــاوت أرزاقهـــــم قــــدراً مـــــن اهللا تعـــــاىل   –زمــــٌن 
وحكمــة، وال عالقــة لــذلك مبــا عليــه النــاس يف أحــواهلم مــن حيــث القــوة والضــعف، 
، والعلـم واجلهـل، والـذكاء والــبالدة، والشـهرة واخلمـول، فمــنهم الغـين، ومـنهم الفقــري

ومـــنهم املوســـع عليـــه يف رزقـــه، ومـــنهم املقـــدور عليـــه فيـــه، ولـــيس معـــىن هـــذا إمهـــال 
مواهــب األفــراد ونشــاطهم يف تلمــس أســباب الــرزق، فالنشــطاء الســاعون املتحركــون 

                                                 
  ).١/٦١بِطر فالن يْبطُر بَطرا: غال ( أي بالغ ) يف املرح والزَّهو . املعجم الوسيط (    ) ١٦١(
  ).١/١٠اإلّد : األمر الداهي املنكر . املعجم الوسيط (      ) ١٦٢(
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غـــري الكســـاىل النـــائمني، فمـــن حتـــرك للزراعـــة والصـــناعة والتجـــارة، وبـــذل األســـباب 
 SJðJðS/@ÖWè ¼ مل يـــرد اهللا تعـــاىل غـــري ذلـــك املمكنـــة جيـــد بعـــون اهللا تعـــاىل مثـــرة حركتـــه مـــا 

}àYÖÜWçÆ uvøVÕWÆ -YâX£`ÚVKÖ QWÝYÑHTVÖWè W£WTë`{KVÖ X§ÜPVÞÖ@Ö ÇWÅ WÜéSÙVÕ`ÅWÿ »  )أما النـائم الكسـالن  )١٦٣
الــذي يعــيش مــع أوهــام كســله فــال جيــد لكســله مثــرة إالَّ احلســرة والبــوار. ولكــن يظــل 

ات " حـىت يف ا)تمعـات املصـطنعة احملكومـة أمر الـرزق متفاوتـاً بـني األفـراد واجلماعـ
 ¤ySåVKÖ WÜéSÙY©`ÍWTÿ ðåWÙ`öW` ¼ . قـال اهللا تعـاىل: )١٦٤(مبذاهب موجهة لإلنتاج والتوزيـع"

&ðÐYQTäW¤ SÝ`ôWTß ÜWTÞ`ÙW©WTÎ ØSäWTÞ`~WTä `ØSäWTçW~YÅQWÚ Á YáléW~Wô<Ö@Ö &ÜWTp~TßPRüÖ@Ö ÜWTÞ`ÅWTÊW¤Wè `ØSäðµ`ÅWTä 

ðË`éWTÊ w´`ÅWTä xåHTWñW¤W  W¡YùPVçWT~PYÖ ØSäñµ`ÅWTä Ü_µ`ÅWTä %ÜQ^TTÿX£pTùSª ñåWÙT`öW¤Wè ðÐQYTäW¤ b¤`kTWTû 

ÜQWÙQYÚ WÜéSÅWÙ`ïWTÿ » )وقـــــــــــــــال ســـــــــــــــبحانه:)١٦٥،¼ SJðJðS/@ÖWè WÔJðµWTÊ `yRÑðµ`ÅWTä uøVÕWÆ w´`ÅWTä Á 
g&Ë`¦QX£Ö@Ö » )وقــال جــل وعــز:   )١٦٦ ¼ n^ÑRÒ JñüYÙPRTß Yò:ÇWÅSë;HTTWå Yò:ÇWÅSë;HTTWåWè óÝYÚ Yò:Üð¹WÆ &ðÐQYTTäW¤ 

ÜWÚWè WÜÜVÒ Sò:Üð¹WÆ ðÐYQTäW¤ Ö[¤éRÀ¹`ôWÚ (20)  ó£TñÀ¹Tß@Ö ðÈ`~TVÒ ÜWTÞ<ÕJðµWTÊ óØSäWµ`ÅWTä uøVÕWÆ w&´`ÅWTä 

SáW£YûõÑVÖWè S¤WiTT`{KVÖ xåHTWñW¤W  S¤WiTT`{VKÖWè ¾Ñ~YµpTÉWTé (21) » )١٦٧( وقـــال .e دعـــوا ...) :

                                                 
  ).٢١سورة يوسف: (  )  ١٦٣(
  ).٣١٨٧ - ٢٥/٣١٨٦يف ظالل القرآن لسيد قطب (  )  ١٦٤(
  ).٣٢سورة الزخرف: (  )  ١٦٥(
  ).٧١سورة النحل: (  )  ١٦٦(
  ).٢١ - ٢٠سورة اإلسراء: (  )  ١٦٧(
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  . )١٦٨(ن بعض)الناَس يرزق اهللا بعَضهم م
تبـني  eفهذه النصوص الكرمية من القرآن الكـرمي ومـن حـديث رسـول اهللا 

بكــــل جــــالء ووضــــوح أن تفــــاوت النــــاس يف معاشــــهم ورزقهــــم أمــــر قــــدري مــــن اهللا 
تعــــــــاىل، (إن الــــــــذي خلــــــــق احليــــــــاة وأراد هلــــــــا البقــــــــاء والنمــــــــو، خلــــــــق الكفايــــــــات 

عــــن هــــذا التفــــاوت يف واالســــتعدادات متفاوتــــة تفــــاوت األدوار املطلــــوب أداؤهــــا، و 
. واإلســالم العظــيم بقــدر مــا هــو نظــام متكامــل شــامل )١٦٩(األدوار يتفــاوت الــرزق)

للحيـــاة كلهـــا، فهـــو أيضـــاً مـــنهج عقـــدي واضـــح يغـــرس يف نفـــوس املســـلمني عقيـــدة 
التوحيد هللا تعاىل، ويربيهم عليها اعتقاداً، وقوًال، وعمًال، ومن مثَّ فإن املسلم املـرتىبَّ 

وحيد تتضح يف نفسـه قضـية الـرزق جبميـع أبعادهـا وأجزائهـا جليـة ال على عقيدة الت
غــبش فيهــا، وجيــد يف نصــوص القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة يف هــذه القضــية القــول 
الفصل، فينشأ عن ذلك الطمأنينة واألنس مبوعود اهللا تعاىل، فتتكامل بذلك نفس 

ا)تمع اإلسـالمي املـرتىبَّ  املسلم عقدياً وتربوياً، ومن شأن ذلك أن يسهم يف وجود
علــى هــدي القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة يف هــذه القضــية، والــذي يعــيش أفــراده يف 
سالم ووئام، فال تأكل قلوfَم نرياُن األحقاد اليت أحرقت وال زالت حترق جمتمعـات  

  كثرية مل تسلم ألمر اهللا تعاىل. 

                                                 
ـــاٍد، دعـــوا ١٥٢٢رقـــم  ٣/١١٥٧أخرجـــه مســـلم يف الصـــحيح (   )  ١٦٨( ـــع حاضـــر لب ). وأول احلـــديث: " ال يب

  الناس...احلديث ".
  ).٢٥/٣١٨٧يف ظالل القرآن (  )  ١٦٩(
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قFْدره بیFد اهللا   والدرس المستفاد عقدیًا من حقیقة أن بسط الFرزق و 

تعالى، أن یوقن المسلم بأن أمر الرزق بسطًا وقْدرًا بید اهللا تعالى 

وحده، ومن شأن ذلك أن یجعل المسلم یقFف علFى أرض راسFخة    

ثابتة ال تزعزعھ ریاح الشك من حولھ، فیرجع األمر فFي تفFاوت   

الناس في أرزاقھم هللا تعالى الذي بیده ملكوت كFل شFيء، فیعFیش    

الیقین قانع النفس بما قسم اهللا لھ من الFرزق فFال تمتFد    المسلم بھذا 

عنFFد اآلخFFرین، فیعFFیش   یFFداه إلFFى حFFراٍم، وال تھفFFو نفسFFھ إلFFى مFFا  

  سعیدًا برزقھ وإن كان قلیًال.

كما يأيت الدرس املستفاد تربوياً يصب يف دائـرة مـا قبلـه، فالرتبيـة يف اإلسـالم   
أن اهللا تعاىل باسط األرزاق ومضيـَِّقها فـال نبع العقيدة يف اهللا. إن املسلم يرتىب حبقيقة 

حيقد على غريه ممن بسط اهللا تعاىل له يف الرزق، كما أنه ال يطغى حني يبسط لـه يف 
رزقه، وإمنا يبتغـي يف احلـالني السـبيل لرتبيـة نفسـه علـى طريـق العبوديـة هللا تعـاىل، وأداء 

جيمعـه النـاس مـن حطـام احلق فيما أعطاه ويرى أن رمحة اهللا سبحانه خري من كـل مـا 
الــدنيا الفــاين، وأن ســرت اهللا جــل جاللــه وإكرامــه لــيس يف كثــرة الــرزق، وليســت كثرتــه 
دلـيًال علــى كرامـة صــاحبه عنــد اهللا تعـاىل، وحمبتــه لـه، كمــا أن ِقلَّتــه ليسـْت دلــيًال علــى 
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عـــدم فضـــل صـــاحبه وكرامتـــه عنـــد اهللا ســـبحانه، فالكرامـــة والســـرت وســـوامها ليســـْت يف 

رزق الكثــري، ولكنهــا بيــد اهللا تعــاىل يعطيهــا مــن شــاء مــن عبــاده، ولــو كــان ال ذات الــ
ميلــك شــيئاً مــن حطــام هــذه الــدنيا الفــاين، فكــم ممــن ُكثِّــر لــه يف رزقــه وبســط لــه فيــه، 
مفضـــوح مهـــان، وكـــم مـــن مقـــرت عليـــه يف الـــرزق مســـتور مكـــرم، وعلـــى ذلـــك فلـــيس 

لنقص فيمن قُـِدَر عليـه فيـه، وإمنـا هـو الكمال فيمن ُبِسَط له يف رزقه، وبالتايل فليس ا
 SÝ`ôWTß ÜWTÞ`ÙW©WTÎ ØSäWTÞ`~WTä ¼  أمــــر اهللا النافــــذ الـــــذي ال مــــرد لــــه مصـــــداقاً لقولــــه تعـــــاىل:

`ØSäWTçW~YÅQWÚ Á YáléW~Wô<Ö@Ö &ÜWTp~TßPRüÖ@Ö » )أي قســــــمنا أرزاقهــــــم فيمــــــا بيــــــنهم، ولقولــــــه  )١٧٠
أي يف الــــــرزق وســــــائر  )١٧١( «  ÜWTÞ`ÅWTÊW¤Wè `ØSäðµ`ÅWTä ðË`éWTÊ w´`ÅWTä xåHTWñW¤W ¼ ســــــبحانه:

أي  )١٧٢( « W¡YùPVçWT~PYÖ ØSäñµ`ÅWTä Ü_µ`ÅWTä %ÜQ^TTÿX£pTùSª ¼ ميـــــــــــــــادين العـــــــــــــــيش، وذلـــــــــــــــك 
ليســتعمل بعضــهم بعضــاً يف مصــاحلهم، ويســخر األغنيــاء بــأمواهلم اُألجــراء الفقــراء 

ه، فيــتم قــوام بالعمــل، فيكــون بعضــهم لــبعض ســبب املعــاش، هــذا ِمبَالِــِه، وهــذا بعملــ
ْقرت
ُ
وسع وال لنَـْقٍص يف امل

ُ
  . )١٧٣(العامل ال لكماٍل يف امل

يدرك املسـلم  الـيقظ هـذه املعـاين وسـواها يف أمـر بسـط الـرزق وقـْدره فيفـزع 
إىل اهللا تعاىل يف احلالني يرجو رمحته وسرته متعلقاً مبا عنـده مـن اخلـري والفضـل، غـري 

                                                 
  ).٣٢سورة الزخرف: (  )  ١٧٠(
  ).٣٢سورة الزخرف: (  )  ١٧١(
  ).٣٢سورة الزخرف: (  )  ١٧٢(
  ).٤/١٢انظر: تنوير األذهان من تفسري روح البيان إلمساعيل حقي، اختصار الصابوين (  )  ١٧٣(
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ه يف أحوالــه كلهــا علــى اهللا تعــاىل الــذي معتمــد علــى رزقــه قــلَّ أو كثــر، بــل اعتمــاد

بيده اخللق واألمر؛ وينشأ عن بسط الرزق وقْدره وجود الغَىن والفقِر، ووجود أغنياء 
وفقــــراء، وال شــــك أن الغــــَىن والفقــــَر يف احليــــاة دليــــٌل علــــى قــــدرة اهللا تعــــاىل، ونفــــوذ 

  مشيئته الغالبة القاهرة فيهم. 
وفقـــراؤه، تكـــامالً يتالقـــون فيـــه علـــى  وا)تمـــع املســـلم يتكامـــل فيـــه أغنيـــاؤه

بساط احلب والرمحة واالحرتام، إمياناً منهم fدي اإلسالم العظيم يف تنظيم العالقة 
بينهم، وهو هدي يستل من األغنياء روح الغطرسة والكرب والظلم، والطغيـان، كمـا 

سالم، يستّل من نفوس الفقراء احلقد، واحلسد، واالنتقام، فيعيش اجلميع يف وئام و 
وذلك بفضل هـدي اإلسـالم العظـيم، ومبـا جـاء فيـه مـن أحكـام وتشـريعات توضـح 

  حقوق وواجبات كل منهم جتاه اآلخر، فاحلمد هللا على نعمة اإلسالم العظيمة.
ويتميـــز ا)تمـــع املســـلم عــــن غـــريه مـــن ا)تمعــــات اإلنســـانية األخـــرى: أنــــه   

األهــواء والنـــزعات، وعلــى جمتمــع يعــيش وحييــا وفــق هــدي اإلســالم العظــيم، ال وفــق 
ذلـــك فـــالغينُّ يف هـــذا ا)تمـــع غـــين شـــاكر، والفقـــري فيـــه فقـــري صـــابر، وكالمهـــا حيـــرتم 
اآلخـــر وحيبـــه، وال حيتقـــره أو حيقـــد عليـــه، فـــال مكـــان يف هـــذا ا)تمـــع ملـــا يســـمى بــــ 
"حتميـــــة الصـــــراع الطبقـــــي" الـــــيت ميكـــــن أن توجـــــد يف جمتمعـــــات ال iتـــــدي fـــــدي 

ريان األحقاد، والفوضى؛ فقد أذاب هـدي اإلسـالم العظـيم يف اإلسالم، فتكتوي بن
ا)تمــع املســلم مــا ميكــن أن يكــون موجــوداً يف النفــوس مــن أثــرة، أو حقــد، وأحــّل 
حملها الرمحة، والعطف، واالحرتام، ولقد تشكل ا)تمع املسلم األول يف املدينـة مـن 
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ن أغنياء ذلـك ا)تمـع، م –رضي اهللا عنه  –أغنياء وفقراء، وكان عثمان بن عفان 
ـز مـرة جيشـاً كـامالً مـن مالـه  )١٧٤(وكانت تُناخ أمام بيته مئات الركائـب  ، وقـد جهَّ

وهــو ابــن  –رضــي اهللا عنــه  –يف إحــدى الغــزوات، بينمــا كــان علــي بــن أيب طالــب 
وزوج ابنته يطوي احلجارة على بطنه، ويعطي الطعام حني يتوفر  eعم رسول اهللا 

سلمني، على حني حاجته هو وزوجته وحبهما هلذا الطعام، ومل عنده إىل حماويج امل
مــن أمــوال األغنيــاء شــيئاً بــالقوة ليوزعــه علــى الفقــراء، وإمنــا كــان  eيأخــذ الرســول 

حيــــث علــــى الصــــدقة واإلحســــان، وإذا حــــان أجــــل الزكــــاة املفروضــــة بعــــث عمَّالــــه 
ن منعـــوه، فلـــم يطـــغ جلبايتهــا مـــن األغنيـــاء حقـــاً واجبـــاً علـــيهم أداؤه يقـــاتلون عليـــه إ

بـأمواهلم،  –رضـي اهللا عـنهم  –عثمان بـن عفـان وغـريه مـن األغنيـاء مـن الصـحابة 
بــل   –رضــي اهللا عــنهم  –ومل حيقــد علــي بــن أيب طالــب وغــريه مــن فقــراء الصــحابة 

كان مجيعهم على بساط املودة واحملبة واإلخاء، يقاتلون عدوهم صفاً واحداً كـأ)م 
يف صـالiم يتزامحـون علـى صـفوفها ال فـرق بيـنهم، وهـم بنيان مرصـوص، ويُصـفُّون 

يتلقـون العلـم ال فـرق فـيهم بـني غـين أو فقـري، ولـيس معـىن  eيف جملس رسول اهللا 
مـــا تقـــدم أن اإلســـالم يـــدعو الفقـــراء يف ا)تمـــع املســـلم ألن يستســـلموا للفقـــر، وال 

م يــدعو حيح متامــاً فاإلســالصــجيتهــدوا يف تلمــس أســباب الــرزق، بــل العكــس هــو ال
أتباعه للعمل وبذل اجلهد واألخذ باألسباب، وحتسـني مسـتوى األداء، وينهـى عـن 
الكسل وعدم التكسـب، ومل جيعـل اهللا تعـاىل للـرزق سـبباً واحـداً بـل نوعهـا وجعلهـا 

                                                 
  ). ١/٣٦٨الركاب : اإلبل املركوبة، (ج) رُُكٌب وركائب . املعجم الوسيط (     ) ١٧٤(
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أســـباباً متعـــددة، حكمـــة منـــه ورمحـــة وقـــْدراً، ولعـــل ذلـــك يـــؤذن باحلـــديث عـــن هـــذه 
)ــــا كثــــرية منهــــا احملســــوس، واملعقــــول، األســــباب علــــى ســــبيل التمثيــــل ال احلصــــر أل

  والظاهر، والباطن.
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لقد تعددت وتنوعت أسباب الرزق، رمحـة مـن اهللا تعـاىل بـاملرزوقني وتيسـرياً   
عليهم، فلم جيعلها سبباً واحداً، قال الغزايل رمحـه اهللا: (فـإن الـذي أحـاط بـه تـدبري 

ل مـداخل الـرزق ال حتصـى اهللا من األسباب اخلفية للرزق أعظم مما ظهـر للخلـق، بـ
وجماريــه ال يهتــدى إليهــا، وذلــك ألن ظهــوَره علــى األرض وســَبَبه يف الســماء، قــال 

وأســــــــرار الســــــــماء ال   )١٧٥(  « ÁWè Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö `yRÑSTÎ`¦Y¤ ÜWÚWè WÜèSüWÆéSé ¼ اهللا تعــــــــاىل: 
  .)١٧٦(يُطََّلُع عليها)

، تــدل علــى وقــد جــاءت نصــوص كرميــة مــن القــرآن الكــرمي، والســنة النبويــة  
أسباب الرزق وتيسريه، ليعي ذلك املسلم النابه، فيـُْقبِـل علـى ربـه طاعـة لـه وعبـادة، 

غــري  -وإنابــة إليــه، فــال يشــغله عــن ذلــك شــاغل، وهــو يف ذلــك آخــذ باألســباب 
  أخذاً يدل على املروءة والكرامة والدين والفهم والعقل.  -مفرٍط 

ب ال كلهـا، وذلـك هـو مـا وميكن فيما يلي احلديث عن بعض تلك األسبا  
تيســر الوصــول إليــه، ولرمبــا كــان يف فرصــة أخــرى احلــديث عنهــا بصــورة أوســع. ومــن 

  هذه األسباب:
    الـــيت هـــي مثـــرة معرفتـــه  -: إن عبـــادة اهللا تعـــاىل

 ÜWÚWè ñå`ÍVÕTWû ¼ ســبٌب واســع مــن أســـباب الــرزق بــنص قــول اهللا تعـــاىل: -وتوحيــده 

                                                 
  )٢٢سورة الذاريات: (  )  ١٧٥(
  ).٤/٢٧٤إحياء علوم الدين (  )  ١٧٦(
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QWÝYï<Ö@Ö ð¨ßÇXMô@ÖWè ÇPVÅMXÖ YÜèSüSâT`ÅW~YÖ (56)  :ÜTWÚ SüÿX¤RKÖ ØSä`ÞYÚ ÝYQÚ xË`¦QY¤ :ÜTWÚWè SüÿX¤RKÖ ÜKVÖ YÜéSÙYÅp¹Sÿ 

(57) QWÜMXÖ JðW/@Ö WéTSå ñËÖPV¦PV£Ö@Ö èS¢ YáQWéSÍ<Ö@Ö SÜkYçWÙ<Ö@Ö (58) » )فــاهللا جــل جاللــه مل يكلــف )١٧٧ ،
تـه وتوحيـده، وهـو سـبحانه خلقه رزق أنفسهم، أو رزق غريهم، ولكنه كلفهـم عباد

  متكفل برزقهم. 
إن هــــذا الــــنص القــــرآين الكــــرمي يوضــــح حقيقــــة كــــربى مــــن حقــــائق الوجــــود 
واخللق: وهي أن اجلن واإلنس قد خلقوا لغاية عظمى، هي عبادة اهللا تعاىل، وهذه 
الغايــة (ال تســتقيم حيــاة البشــر يف األرض بــدون إدراكهــا، واســتيقا)ا ســواء كانــت 

  . )١٧٨(مجاعة، أم حياة اإلنسانية كلها يف مجيع أدوارها وأعصارها)حياة فرد أم 
وملــا كــان الـــرزق هــو الشــيء الـــذي ال خيتلــف علــى االهتمـــام بــه اثنــان مـــن 
الناس، فهو حمور ارتكاز اهتمامهم مجيعاً، جاء هذا القول الكرمي من كالم ربنا عـز 

ق خلقـه؛ ألنـه رمبـا سـأل وجل يف كتابـه املعجـز حامسـاً وقاطعـاً بتكفـل اهللا تعـاىل بـرز 
ســـائل: إذا كـــان اجلـــن واإلنـــس قـــد خلقـــوا لعبـــادة اهللا تعـــاىل، فكيـــف يكـــون رزقهـــم 
الذي به قوام حياiم؟ فجاء قـول اهللا تعـاىل مبينـاً كفايتـه سـبحانه يف أمـر الـرزق ملـن 
عبده، ومل ينشـغل عنـه بشـيء سـواه، فالـذي لـه حـق العبـادة هـو القـادر علـى كفايـة 

ـــــــــــــ ـــــــــــــرزقهم. ف ـــــــــــــرزَّاق ال غـــــــــــــريه، ولقـــــــــــــد خلقـــــــــــــه ب   اهللا تعـــــــــــــاىل هـــــــــــــو اخلـــــــــــــالَّق ال
سـبباً إلذالل كثـري مـن النـاس،  -وال زالـت  -كانت لقمـة العـيش يف عصـور غـابرة 

                                                 
  ).٥٨إىل  ٥٦سورة الذاريات: (  )  ١٧٧(
  ).٣٣٨٧-٢٧/٣٣٨٦يف ظالل القرآن، (  )  ١٧٨(
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واســــتعبادهم مــــن طــــرف اجلبــــابرة والظــــاملني، فــــاهللا تعــــاىل حــــرر عبــــاده املــــؤمنني مــــن 
هـــو  العبوديــة والـــذل لغـــريه، فجعــل عبـــادiم لـــه، وتكفــل بـــرزقهم؛ ألنـــه جــل جاللـــه

الرزاق ذو القوة املتني، فمن أبصـر هـذه احلقيقـة وسـار علـى هـديها، رأى آثارهـا يف 
حياتـــه: تيســـرياً يف الـــرزق، وعـــزًة وكرامـــًة يف الـــنفس، وراحـــة يف الضـــمري، ومـــن عمـــي 
عنهـــا فســـيلقى آثـــار ذلـــك: تعاســـة ومذلـــة لآلخـــرين، وعســـراً يف حياتـــه ورزقـــه، واهللا 

  املستعان. 
عبـــادة اهللا تعـــاىل مـــن أســـباب الـــرزق الواســـعة  فـــدل ذلـــك بوضـــوح علـــى أن

(وقد ورد يف بعض الكتب اإلهلية: يقـول اهللا تعـاىل: (ابـن آدم خلقتـك لعبـاديت فـال 
تلعـــب، وتكفلـــت برزقـــك فـــال تتعـــب. فـــاطلبين جتـــدين، فـــإن وجـــدتين وجـــدت كـــل 

. والعاقـل )١٧٩(شيء، وإن فـُتُّك فاتـك كـل شـيء، وأنـا أحـب إليـك مـن كـل شـيء)
جيعل الوسائل غايات، أو الغايات وسائل، بـل يعطـي للوسـائل قـدرها هو الذي ال 

وللغايــات حقهــا، ومــا ينبغــي هلــا مــن االهتمــام واالغتمــام واجلــد والعمــل؛ أمــا كيــف 
تكــون عبــادة اهللا تعــاىل مــن أســباب الــرزق الواســعة؟ فــذلك أمــر حيتــاج إىل فقــه يف 

ط القـــيم اإلميانيـــة باحليـــاة، حركـــة احليـــاة ســـابقاً وحاضـــراً، ومعرفـــة واســـعة ملـــدى ارتبـــا
وتأثريهــا يف هــذه احليــاة تــأثرياً مباشــراً، وإىل جهــد مبــذول ال يتوقــف يف تربيــة الــنفس 
على طريق اإلميان بـاهللا تعـاىل، والعبوديـة لـه سـبحانه، لتبصـر الـنفس عندئـذ حقـائق 
القــرآن مرتبطــة حبقــائق الوجــود، ولــيس معــىن العبــادة هــو فقــط أداء شــعائر اإلســالم 

                                                 
  ).٤/٢٣٨تفسري ابن كثري (  )  ١٧٩(
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ظاهرة، ولكنـه باإلضـافة إىل ذلـك حتقيـق معـىن العبوديـة الشـامل هللا تعـاىل يف شـىت ال
مظاهر احلياة، إذ لـيس يف الكـون كلـه إالَّ إلـه يعبـد، ومـا سـواه عبيـد لـه، فيجـب لـه 
ســـبحانه كمـــال الـــذل واخلضـــوع مـــع كمـــال احلـــب، ومـــن شـــأن ذلـــك أن يفجـــر يف 

ك حنــو أهدافــه خبطــى ثابتــة غــري نفــس العابــد الطاقــات واإلمكانــات املبدعــة، فيتحــر 
مضطربة، متلمساً أسـباب الـرزق، مسـتعيناً بـاهللا تعـاىل، وذلـك مـدعاة لتيسـري الـرزق 
بـــإذن اهللا ســـبحانه، والنـــاس خيطئـــون خطـــأً كبـــرياً حـــني يُرجعـــون األســـباب يف زيـــادة 
األرزاق إىل غـري مســببها وهــو اهللا جـل جاللــه، فهــو ســبحانه وتعـاىل (قــد أمــر العبــد 

ضــمن لــه ضــماناً، فــإن قــام بــأمره بالنصــح والصــدق واإلخــالص واالجتهــاد، بــأمر و 
قام اهللا سبحانه له مبـا ضـمنه لـه مـن الـرزق والكفايـة والنصـر، وقضـاء احلـوائج، فإنـه 
سبحانه ضمن الرزق ملن عبده، والنصـر ملـن توكـل عليـه واستنصـر بـه، والكفايـة ملـن  

  .)١٨٠(كان هو مهه ومراده)
     الصـــالة هـــي تلـــك الفريضـــة الشـــريفة العظيمـــة الـــيت و

جعلهـــا اهللا تبـــارك وتعـــاىل صـــلًة بينـــه وبـــني عبـــده املصـــلي، حيـــث يُفـــيض عليـــه مـــن 
عطاياه وأفضاله ماال يعلمه إالَّ هو سبحانه، واملصـلي يقـف بـني يـدي ربـه يف اليـوم 

واهللا تعـاىل والليلة مخس مرات يناجيه، ضارعاً، ويدعوه طالباً، ويستغيث بـه راجيـاً، 
رحــيم كــرمي يســتجيب لعبــده املصــلي فــريحم تضــرعه، واســتغاثته فَيُســدُّ َخلَّتــه وفقــره، 
ويقضي حاجته، وجيرب كسره، ويسرت عواره، ويعايف بلواه، ويشـفي أمراضـه، ويعافيـه 

                                                 
  ).١٦٨الفوائد البن القيم (  )  ١٨٠(
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ظاهراً وباطناً، فالعبـد املصـلي هـو خلـق مـن خلـق اهللا تعـاىل، وصـنعته، وحـني تقـف 
س مـــرات يف اليـــوم والليلـــة، فإنـــه ال يـــرتك فيهـــا خلـــًال، أو الصـــنعة أمـــام صـــانعها مخـــ

نقصاً إالَّ وقد أصلحه. والعبد املصلي يتعرض لنفحات اهللا تعاىل وعطايـاه، ويطـرق 
ــــرْع هــــذه األبــــواب أن  بصــــالته أبــــواب رمحتــــه وفضــــله وإحســــانه، وَقِمــــٌن مبــــن أدام قـَ

لرزق، وجـاء يف القـرآن يلجها، فالصالة fذه املعاين وسواها باب واسع من أبواب ا
 ó£TSÚK<ÖWè ¼ الكـــرمي مـــا يؤكـــد أن الصـــالة مـــن أبـــواب الـــرزق الواســـعة. قـــال اهللا تعـــاىل: 

ðÐWTÕ`åVKÖ YáléVÕQW±Ö@ÜYä `¤YiV¹p²@ÖWè $ÜWä`~VÕWÆ ÇWÅ ðÐSTÕLWTTó©WTß $Ü_TÎp¦Y¤ SÝ`ôPVTß %ðÐSTÎS¦ó£TWTß SàWâYÍHTWÅ<Ö@ÖWè 

uüWépTÍTPVçÕYÖ  »  )يف تفســريه: (وقولــــه: . قـــال ابــن كثــري)١٨١  ¼ ÇWÅ ðÐSTÕLWTTó©WTß $Ü_TÎp¦Y¤ 

SÝ`ôPVTß %ðÐSTÎS¦ó£TWTß »  يعــين إذا أقمــت الصــالة أتــاك الــرزق مــن حيــث ال حتتســب، كمــا
ــــــــــــــــال اهللا تعــــــــــــــــاىل:   ÝWÚWè XÌQWTçWTÿ JðW/@Ö ÔWÅmïmð`ñ ISãPVÖ Ü_ñW£`oðû (2)  Sã<ÎS¦ó£WTÿWè óÝYÚ ñê`~TWö ÇWÅ ¼ ق

&ñàY©WTçmïmð`ö » )وقــــــال تعــــــاىل:  )١٨٢ ¼ ÜWÚWè ñå`ÍVÕTWû QWÝYï<Ö@Ö ð¨ßÇXMô@ÖWè ÇPVÅMXÖ YÜèSüSâT`ÅW~YÖ (56)  

:ÜTWÚ SüÿX¤RKÖ ØSä`ÞYÚ ÝYQÚ xË`¦QY¤ :ÜTWÚWè SüÿX¤RKÖ ÜKVÖ YÜéSÙYÅp¹Sÿ (57)  QWÜMXÖ JðW/@Ö WéTSå ñËÖPV¦PV£Ö@Ö èS¢ YáQWéSÍ<Ö@Ö 

SÜkYçWÙ<Ö@Ö (58) » )وهلـــــــذا قـــــــال:)١٨٣ .¼  ÇWÅ ðÐSTÕLWTTó©WTß $Ü_TÎp¦Y¤ SÝ`ôPVTß %ðÐSTÎS¦ó£TWTß  »  وقــــــــال

                                                 
  ).١٣٢سورة طه: (  )  ١٨١(
  )٣، ٢سورة الطالق: (  )  ١٨٢(
  ).٥٨ - ٥٦سورة الذاريات: (  )  ١٨٣(
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. قال القرطيب: ( قوله )١٨٤(أي ال نكلفك الطلب)  « ¤ÇWÅ ðÐSTÕLWTTó©WTß $Ü_TÎp¦Y ¼الثوري:

أي ال نســـألك أن تـــرزق نفســـك وإيـــاهم وتشـــتغل  «  ¤ÇWÅ ðÐSTÕLWTTó©WTß $Ü_TÎp¦Y ¼تعـــاىل: 
ك وإيـاهم، فكـان عليـه السـالم إذا عن الصالة بسـبب الـرزق، بـل حنـن نتكفـل برزقـ

إذا أصـــابت أهلـــه خصاصـــة  e، وكـــان )١٨٥( نـــزل بأهلـــه ضـــيق أمـــرهم بالصـــالة )
إذا نــزل fــم  -علــيهم الســالم  -، وكــان األنبيــاء )١٨٦(» قومــوا إىل الصــالة « قــال:

  .)١٨٧(أمر فزعوا إىل الصالة 
وقـــال بعـــض العلمـــاء: ال يشـــغلك املضـــمون لـــك مـــن الـــرزق عـــن املفـــروض   
مــــن العمــــل، فتضــــيع أمــــر آخرتـــــك وال تنــــال مــــن الــــدنيا إالَّ مــــا كتـــــب اهللا  عليــــك
  .)١٨٨(لك

أن مــن آثــار العمــل  –رمحــه اهللا  -وذكــر صــاحب تفســري التحريــر والتنــوير   
fـــذه اآليـــة يف الســــنة مـــا جـــاء يف صــــحيح البخـــاري عـــن علــــي : أن فاطمـــة عليــــه 

، فانطلقــت فلــم ســيب  eالسـالم شــكت مــا تلقــى يف يــدها مــن الرحـا، فــأتى النــيب 

                                                 
  ).٣/١٧١تفسري ابن كثري (    ) ١٨٤(
  ).١١/٢٦٣تفسري القرطيب (  )  ١٨٥(
) مــن حــديث عبــد اهللا بـــن ســالم، وقــال اهليثمـــي يف ٨٨٦رقـــم  ١/٢٧٢أخرجــه الطــرباين يف األوســط (  )  ١٨٦(

    ) باالنقطاع يف إسناده.٢/١١٢٤ات". وأعله العراقي يف املغين (): "رجاله ثق٧/٦٧جممع الزوائد (
  ) عن ثابت البناين مرسال.١٣٥٩٣برقم  ٢٤٤٢/ ٧ورواه ابن أيب حامت يف تفسريه (  

  ) عن ثابت البناين موقوفا .١٣٥٩٧برقم  ٧/٢٤٤٣أسنده ابن أيب حامت يف تفسريه (  )  ١٨٧(
  ).٤/٢٤٥اإلحياء (  )  ١٨٨(
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، أخربتــــه عائشــــة مبجــــيء eجتــــده، فوجــــدت عائشــــة فأخربiــــا، فلمــــا جــــاء النــــيب 
علـى « ، إلينا وقد أخـذنا مضـاجعنا، فـذهبت ألقـوم فقـال: eفاطمة، فجاء النيب 

أال « فقعـــــد بيننـــــا حـــــىت وجـــــدت بـــــرد قدميـــــه علـــــى صـــــدري، وقـــــال:» مكانكمـــــا 
ما تكــــربا أربعــــا وثالثــــني، أعلمكمــــا خــــريا ممــــا ســــألتماين ، إذا  أخــــذمتا مضــــاجعك

  .)١٨٩(» وتسبحا ثالثا وثالثني، وحتمدا ثالثاً وثالثني، فهو خري لكما من خادم 
ومــن الــدالالت الظــاهرة يف القــرآن علــى أن إقامــة الصــالة مــن أبــواب الــرزق   

الواسعة: جميء ذكر إقام الصالة مقرتناً بإيتاء الزكاة، بياناً بأن من أقام الصالة فهـو 
  يسري رزقه حىت يصبح ممن يدفعون الزكاة، وفضل اهللا واسع.مبشَّر بت
هو البـاب الواسـع  -وليس أداءها -ومما جتدر اإلشارة إليه أن إقام الصالة   

مــن أبــواب الــرزق، وال شــك أن مثــة فرقــاً كبــرياً بــني إقــام الصــالة وبــني أدائهــا، وإقــام 
ين بعــد الشـــهادتني، الصــالة مــن أشـــرف العبــادات عنـــد اهللا تعــاىل، فهـــي الــركن الثـــا

وهي اليت تـدل علـى إسـالم العبـد وإميانـه، وهـي ميـدان تكـرم فيـه نفـس املصـلي بـني 
يدي اهللا بكثرة مناجاته والسجود له سبحانه، ومن كرمت نفسه بالصـالة نـتج عـن 

 WÝÿY¡PVÖ@Ö ¼ ذلــــك كــــرم يديـــــه بالبــــذل والعطــــاء. قـــــال اهللا تعــــاىل يف وصــــف املـــــؤمنني:

WÜéSÙ~YÍSÿ WáléVÕJð±Ö@Ö ÜQWÙYÚWè `ØSäHTWTpÞÎW¦W¤ WÜéSÍYÉÞSÿ  »  )وقـــــــال ســـــــبحانه:  )١٩٠ ¼ `üTWÎ WòVTpÕTÊVKÖ 

                                                 
) ، واحلــــديث يف صــــحيح البخــــاري :  ١٦/٣٤٢ريــــر والتنــــوير للطــــاهر بــــن عاشــــور (انظــــر: تفســــري التح  )  ١٨٩(

  ). ٣٥٠٢رقم  ٣/١٣٥٨(
  ).٣سورة األنفال: (  )  ١٩٠(
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WÜéSÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö (1)  WÝÿY¡PVÖ@Ö óØSå Á óØXäYéðÑW² WÜéSÅYHTWTû (2)  WÝÿY¡PVÖ@ÖWè óØSå XÝWÆ XépTTçÅPVÕÖ@Ö 

fûéS¶X£`ÅSÚ (3) WÝÿY¡PVÖ@ÖWè  óØSå YáléTW{QW¥ÕYÖ WÜéSTÕYÅHTWTÊ (4) » )وقـــــــــــال جـــــــــــل مـــــــــــن  )١٩١
 QWÜMXÖ WÝHTW©ßÇMXô@Ö WÌYÕSû Ü[ÆéSTÕWå (19)  ÖV¢XMÖ SãJðT©WÚ QS£PVÖ@Ö Ü_ÆèS¥Wñ (20)  ÖV¢XMÖWè SãJðT©WÚ S¤`kWù<Ö@Ö  ¼قائــــل:

Ü[TTÆéSTÞWÚ (21)  ÇPVÅMXÖ WÜkPYÕW±SÙ<Ö@Ö (22)  WÝÿY¡PVÖ@Ö óØSå uøVÕWÆ óØXäYéðÑW² WÜéSÙMXú:ÖW  (23) » )وإذا   )١٩٢
لصالة من أبواب الرزق الواسـعة، فـإن ذلـك يعـين أ)ـا رافـد اقتصـادي يف كان إقام ا

غايـــة األمهيـــة، وذلـــك أمـــر يـــدلك علـــى حيـــاة ا)تمعـــات الـــيت تقـــيم الصـــالة مقارنـــة 
  بغريها ممن ال يقيمها.

     ،والتقـوى هـي العـز بـال عشـرية، والغـىن بـال مـال
والرفعـــة بـــال قـــوة، واملعرفـــة بـــال علـــم، وهـــي والنصـــر بـــال عـــون مـــن البشـــر، والســـؤدد 

ـــل  ســـفينة النجـــاة يف كـــل طوفـــان، وهـــي ســـبيل الفـــوز يف الـــدنيا واآلخـــرة، وهـــي دلي
 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ ¼ املؤمنني على كل حـال، فمـا اتقـى اهللا تعـاىل إالَّ مـؤمن. قـال اهللا تعـاىل: 

fÛTÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÞWÚÖÉò NÖéSÍPVTé@Ö JðW/@Ö NÖéSßéS{Wè WÄWÚ fûkYÎYüHTUfT±Ö@Ö (119) » )ومن اتقى اهللا  )١٩٣
تعـــاىل جعـــل لـــه مـــن كـــل ضـــيق خمرجــــاً ومـــن كـــل هـــمٍّ فرجـــاً، ورزقـــه مـــن حيــــث ال 

ـــــــــــال اهللا تعـــــــــــاىل:   ÝWÚWè XÌQWTçWTÿ JðW/@Ö ÔWÅmïmð`ñ ISãPVÖ Ü_ñW£`oðû (2)  Sã<ÎS¦ó£WTÿWè óÝYÚ ¼ حيتســـــــــــب، ق

                                                 
  )٤ - ١سورة املؤمنون: (  )  ١٩١(
  ).٢٣ - ١٩سورة املعارج (  )  ١٩٢(
  ).١١٩سورة التوبة: (  )  ١٩٣(
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ñê`~TWö ÇWÅ &ñàY©WTçmïmð`ö » )ـــت هـــذه ا)١٩٤ آليـــة الكرميـــة تكفـــل اهللا تعـــاىل بـــرزق ، وقـــد بين
املتقي من عباده يف كل وقت وحني، وذلـك دليـل علـى شـرف التقـوى وشـأ)ا عنـد 

  اهللا تعاىل. 
ــر الــرزق بأنــه الكماليــات والرغــد يف حيــاة  واإلنســان خيطــئ كثــرياً حــني يفسِّ

حليــاة املتقــي، فــاهللا تعــاىل"مل يتكفــل لــه أن يرزقــه حلــم الطــري ولذائــذ األطعمــة ورغيــد ا
ونعيمهـــا، فإنـــه ســـبحانه وتعـــاىل مـــا ضـــمن إالَّ الـــرزق الـــذي تـــدوم بـــه حياتـــه، وهـــذا 

، والتقـــوى )١٩٥(املضـــمون مبـــذول لكـــل مـــن اشـــتغل بالضـــامن واطمـــأن إىل ضـــمانه"
شاملة ملعاين اخلري كلها يف اإلنسان ظـاهراً وباطنـاً، فالصـرب علـى احلـالل القليـل مـن 

:" أي إذا اتقى وآثر احلالل وتصربَّ علـى أهلـه التقوى، قال الزجاج يف تفسريه لآلية
، وفســر ابــن )١٩٦(فــتح اهللا عليــه إن كــان ذا ضــيقة، ورزقــه مــن حيــث ال حيتســب" 

. واآلية الكرمية تشمل املخرج من كل شدة )١٩٧(عيينة الرزق يف اآلية بأنه الربكة فيه
  وضيق ظاهراً وباطناً، وتشمل الرزق مبا يفسر به ظاهراً وباطناً.

     جـــاءت آيـــات كثـــرية يف كتـــاب اهللا تعـــاىل تـــدل علـــى أن
االستغفار من أسباب الـرزق، وذلـك دليـل علـى أمهيتـه وشـأنه عنـد اهللا تعـاىل، وهـو 

                                                 
  ).٢،٣سورة الطالق: (  )  ١٩٤(
  ).٤/٢٧٤اإلحياء للغزايل (  )  ١٩٥(
  ).١٨/١٦١ري القرطيب (تفس  )  ١٩٦(
  نفس املصدر.  )  ١٩٧(
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، والصــاحلني -علــيهم الصــالة والســالم  -ديــدن املالئكــة الكــرام، ورســل اهللا مجيعــاً 
املغفـــرة مـــن اهللا  ، وهـــو يعـــين طلـــب)١٩٨(مـــن عبـــاد اهللا تعـــاىل يف كـــل زمـــان ومكـــان

 NÖèS£YÉpTçÅWçpTª@Ö `ØRÑQWäð¤ ISãPVTßMXÖ fûÜVÒ Ö_¤ÜPVÉWTçÆ (10)  XÔYªó£Sÿ ¼ تعاىل،قــــــــــــــــــــال اهللا تعـــــــــــــــــــــاىل:

Éò:ÜWÙJð©Ö@Ö yRÑ`~VÕWÆ Ö_¤ÖW¤`üTYQÚ (11) » )ـــــــــات الكرميـــــــــة تـــــــــدل علـــــــــى أن )١٩٩ ، فهـــــــــذه اآلي
تواصـل مـدرار االستغفار سبٌب حلصول األرزاق الوفرية واخلريات الكثرية: من مطر م

ممـَّا جعلـه  -للتمكـني يف األرض بـاألموال والبنـني -نافع غري ضـار، ومـن األسـباب 
اهللا تعاىل من أسباب القوة والظهور، ومن جعل األرض خضراء باملطر مجيلة، فيهـا 
جنــات كثــرية وبســاتني تــروق للنــاظرين وتســرهم جتــري فيهــا األ)ــار مــن كــل مكــان، 

ــل علــى اخلــريات  الــوفرية، واألرزاق الكثــرية، واللحظــات اجلميلــة. وال وذلــك كلــه دلي
شــك أنــه حــني يوجــد اخلــري الــوفري والــرزق الكثــري، ويوجــد يف ذات الوقــت الرجــال 
الذين حيافظون على ذلك وحيمونه، فإن ذلك حني حتققه دليـل علـى مجـال احليـاة، 

ــراً هلــذه اآليــات بأ)ــا: فار ُيستنـــزل دليــل علــى أن االســتغ“وقوiــا. قــال القــرطيب مفسِّ
به الرزق واألمطار، قال الشعيب: خرج عمر يستسقي فلم يزد على االستغفار حىت 

                                                 
قال الثوري: مسعت بعـض الصـاحلني مـن أصـحابنا يـدعو يف جـوف الليـل وينتحـب: اللهـّم إين أسـتغفرك   )  ١٩٨(

ـــه بســـعة رزقـــك،  ـــه بـــدين بعافيتـــك، ونالتـــه يـــدي بفضـــل نعمتـــك، وانبســـطت إلي مـــن كـــل ذنـــب قـــوي علي
  وحلمك، وعولت فيه على كرمي عفوك". واحتجبت به عن الناس بسرتك، واتكلت فيه على أناتك

  ).٦٧٥رقم  ٣/٦٤أخرجه الدينوري يف ا)السة (  
  ).١٢ - ١٠سورة نوح: (  )  ١٩٩(
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 )٢٠٠(رجع، فأمطروا،فقالوا: ما رأينـاك استسـقيت؟ فقال:لقـد طلبـت املطـر مبجـاديح
 NÖèS£YÉpTçÅWçpTª@Ö  `ØRÑQWäð¤ ISãPVTßMXÖ fûÜVÒ Ö_¤ÜPVÉWTçÆ ¼الســـماء الـــيت يستنــــزل fـــا املطـــر، مث قـــرأ: 

(10)  XÔYªó£Sÿ Éò:ÜWÙJð©Ö@Ö yRÑ`~VÕWÆ Ö_¤ÖW¤`üTYQÚ (11) » )ولـــيس معـــىن االســـتغفار املقصـــود  )٢٠١
واملطلــوب هـــو ترديـــد االســـتغفار قـــوالً باللســان فقـــط، وال حقيقـــة لـــه باجلنـــان. قـــال 
ـــــــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــــــــال إقـــــــــــــــــــــــــــــــالع توب   بعـــــــــــــــــــــــــــــــض الصـــــــــــــــــــــــــــــــاحلني: االســـــــــــــــــــــــــــــــتغفار ب

قة باللســـان عمـــا ، بـــل االســـتغفار املطلـــوب هـــو مـــا كـــان ترمجـــة صـــاد)٢٠٢(الكـــذابني
اسـتقر يف القلـب، واالسـتغفار fـذا مظهـر مـن مظـاهر العبوديـة هللا تعـاىل، واالفتقــار 

  إليه سبحانه. 
شكا رجٌل إىل احلسن جدب بستانه، فقال له: استغفر اهللا، وشكا آخر 
إليه الفقر، فقال له: استغفر اهللا، وقال له آخر: ادع اهللا أن يرزقين ولداً، فقال له: 

رضي اهللا  - . ويف هذا دليل بالغ على مدى إدراك سلفنا الصاحل )٢٠٣(اهللاستغفر 
ألمهية االستغفار وشأنه عند اهللا تعاىل، وأنه سبب من أسباب الرزق،  - عنهم 

قائم بناء على ما جاء يف كتاب اهللا  -رضي اهللا عنهم  - وهذا الفهم منهم 
                                                 

ا)ــاديح واحــدها ْجمــَدح وهــو: جنــم مــن النجــوم، وهــو عنــد العــرب مــن األنــواء الدالــة علــى املطــر، فجعــل   )  ٢٠٠(
 بـاألنواء. انظـر: النهايـة يف غريـب احلـديث واألثـر االستغفار مشبهاً باألنواء خماطبة هلم مبا يعرفونـه، ال قـوال

  .١/٢٤٣البن األثري: 
  ).١٨/٣٠٢)، وانظر تفسري القرطيب (١١-١٠سورة نوح: (  )  ٢٠١(
  ).٩/٣تفسري القرطيب (  )  ٢٠٢(
  ).١٨/٣٠٢املصدر السابق (  )  ٢٠٣(
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 له من كل ضيق من لزم االستغفار جعل اهللا:« eقال  eتعاىل، وسنة رسوله 
. وال شك أن األمة )٢٠٤(» خمرجاً، ومن كل همٍّ فرجاً، ورزقه من حيث ال حيتسب

حني تدخل باب االستغفار فإ)ا بذلك تقف على طريق العبودية هللا تعاىل واإلنابة 
إليه، وذلك سبيل واسع إىل اخلريات والربكات، والقوة والتمكني، واحلياة الطيبة 

ا املؤمنون مبظاهر الكرامة والسعادة، وحيفظ فيها لكل ذي اجلميلة اليت حيس فيه
قدر قدره، ولكل ذي إبداع وجهد مثرة إبداعه وجهده، فال حيصد فيها لئيم مثرة 

 ¼ جهد كرمي، وال يتحكم فيها اللؤماء يف رقاب ومصري الكرماء. قال اهللا تعاىل: 
XÜKVÖWè NÖèS£YÉpTçÅWçpTª@Ö `yRÑQWTäW¤ QWØRTí NvÖéTSäéSTé Yã`~TVÖMXÖ ØRÑ̀ÅPYçWÙSTÿ Ü[TÅHTWTçWQÚ Ü[TÞW©Wö uvøVÖXMÖ wÔfTTTñKVÖ øQ^ÙW©QSÚ 

gã`ëSTÿWè QWÔRÒ ÷Y¢ wÔpµWTÊ I$SãTVÕpµWTÊ ÜMXÖWè NpÖéTPVÖWéWTé õøPXTßMXÜWTÊ ñÇÜWûVKÖ `yRÑ`~TVÕWÆ ðáÖW¡WÆ xzóéTWTÿ ]¤kYâVÒ » 
)٢٠٥(.  

     لزيادة بنص قوله من أُعطي الشكر فقد أُعطي ا
فالشكر fذا  )٢٠٦( « MXÖWè fûPV¢KVÜWTé óØRÑQSTäW¤ ÝMXùVÖ `ySTép£TVÑW® $óØS|TPVTßWüÿX¦VðKÇÅ¢> ¼ تعاىل:

 - باب الزيادة الواسع ومقام الشكر وشأنه عظيم عند اهللا تعاىل، قال ابن القيم 
امات : (وملا عرف إبليس قدر مقام الشكر، وأنه من أجل املق-رمحه اهللا تعاىل 

                                                 
  ).٤/٣٨٩). وانظر جامع األصول (١٥١٨رقم  ٢/١٧٨أخرجه أبوداود يف السنن (  )  ٢٠٤(
  ).٣ورة هود: (س  )  ٢٠٥(
  ).٧سورة إبراهيم: (  )  ٢٠٦(
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 QWØRí ySäQWTÞW~YéÇKVðÅ ?ÝYQÚ XÜ`kTWTä ¼وأعالها، جعل غايته أن يسعى يف قطع الناس عنه فقــال: 

`ØXäÿYü`TÿKVÖ óÝYÚWè `ØXäYÉ<ÕWû óÝWÆWè `ØXäYÞHTWÙ`TÿVKÖ ÝWÆWè $`ØXäYÕMXú:ÜTWÙW® ÇWÅWè SüXïWTé `ØSåW£WëT`{VKÖ fÛTÿX£gÑHTW®  
د أخرب اهللا تعاىل أنه إمنا يعبده من ، و لِِعَظم مقام الشكر فق)٢٠٨()  )٢٠٧( «

 NÖèS£RÑpT®@ÖWè YãPVÕYÖ ÜMXÖ ¼ فقال:  )٢٠٩(شكره، فمن مل يشكره مل يكن من أهل عبادته

`ySçÞS{ SâÜPVTÿMXÖ fûèSüSTâ`ÅWTé  »  )٢١٠( .  
 ÝWÚWè W£VÑW® ÜWÙPVTßXMÜWTÊ ¼، قـــال تعـــاىل: )٢١١(وقابـــل القـــرآن بـــني الشـــكر والكفـــر

S£RÑpTWTÿ -$YãY©pTÉWÞYTÖ ÝWÚWè W£WÉW{ QWÜXMÜWTÊ øQYTTäW¤ ÂtøYÞWTçÆ cØÿX£VÒ  » )وقــــال ســــبحانه: )٢١٢ ،¼ 
ÜMXÖ NÖèS£SÉ<ÑWTé UfûXMÜWTÊ JðW/@Ö QdøYÞWçÆ $`ØRÑÞWÆ ÇWÅWè uøW¶ó£WTÿ YâY ÜWâYÅYÖ $W£pTÉRÑ<Ö@Ö ÜMXÖWè NÖèS£RÑpTWTé 

Sãð¶ó£WTÿ %`ØRÑVÖ  » )٢١٣(.  
لتنــــزيل هلـــذا املوضـــوع مــــن وكثـــرة اآليـــات تـــدل علـــى مـــا أعارتـــه حكمـــة ا“  

اهتمام، كما هو املتبادر. واملتبادر أن إجياب شكر اهللا على اإلنسـان وعلـى املسـلم 
                                                 

  ).١٧سورة األعراف: (  )  ٢٠٧(
  ).١١٧عدة الصابرين وذخرية الشاكرين البن القيم (  )  ٢٠٨(
  ).١١٨ص (نفس املصدر   )  ٢٠٩(
  ).١٧٢سورة البقرة: (  )  ٢١٠(
  ).١١٧عدة الصابرين: (  )  ٢١١(
  ).٤٠سورة النمل: (  )  ٢١٢(
  ).٧سورة الزمر: (  )  ٢١٣(
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من باب أوىل علـى مـا أنعمـه عليـه مـن نعمـه املتنوعـة، ينطـوي علـى جعلـه يستشـعر 
بواجبه حنو ربه فيتقيه بصاحل العمل واجتناب سيئه حىت تدوم عليـه نعمـه، وينطـوي 

  .)٢١٤(” بعية قصد إصالحه، وصالح أخالقه الشخصيةيف هذا بالت
مقـــاالً وحـــاالً  -وممـــا ُيشـــاهد يف حيـــاة النـــاس أن مـــن كثـــر شـــكره هللا تعـــاىل   
 MXÖWè fûPV¢KVÜWTé óØRÑQSTäW¤ ÝMXùVÖ¢> ¼ كثـــر عطـــاء اهللا تعـــاىل لـــه. وقـــول اهللا تعـــاىل:   -وفعـــالً 

`ySTép£TVÑW® $óØS|TPVTßWüÿX¦VðKÇÅ »  )قـــال ابـــن )٢١٦(كر ســـبب املزيـــدنـــص يف أن الشـــ )٢١٥ ،
وهلــــذا كــــانوا يســــمون الشــــكر (احلــــافظ)؛ ألنــــه حيفــــظ الــــنعم :“-رمحــــه اهللا -القــــيم 

ــن القــيم عــن  )٢١٧(” املوجــودة، و(اجلالــب)؛ ألنــه جيلــب الــنعم املفقــودة  ، ونقــل اب
أنـــه قـــال لرجـــل مـــن  –رضـــي اهللا عنـــه  –ابـــن أيب الـــدنيا عـــن علـــي بـــن أيب طالـــب 

لة بالشــكر، والشــكر يتعلــق باملزيــد، ومهــا مقرونــان يف قــرن مهــذان: إن النعمــة موصــو 
. وهـــذا كـــالم دقيـــق )٢١٨(فلـــن ينقطـــع املزيـــد مـــن اهللا حـــىت ينقطـــع الشـــكر مـــن العبـــد

ــــه. واإلنســــان  ــــتمكن يف الفقــــه يف كتــــاب اهللا تعــــاىل والبصــــرية في ــــل نــــابع مــــن ال مجي
كــرمي الشــاكر: هــو إنســان يظهــر نعمــة مــن أحســن إليــه، وال جيحــدها، فهــو إنســان  

                                                 
  ).٢/٣٦٨والسنة النبوية يف شئون احلياة حملمد عزة دروزة ( الدستور القرآين  )  ٢١٤(
  ). ٧سورة إبراهيم: (   )  ٢١٥(
  ).٩/٣٤٢تفسري القرطيب (  )  ٢١٦(
  ).١٢٠عدة الصابرين: (  )  ٢١٧(
  ).١٢٠نفس املصدر: (  )  ٢١٨(
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العواطف نبيل املشاعر، طيب النفس، جتـيش مشـاعره ألقـل معـروف فيتـأثر بـه، وال 
ينساه وإن طال الزمن، أما اَجلُحود فهو كـاألرض القاسـية الـيت ال يـؤثر فيهـا سـقيها 
باملـــاء مهمـــا كـــان كثـــرياً، فعواطفـــه جافـــة ومشـــاعره متحجـــرة، وأحاسيســـه متبلـــدة، 

اقــــدة أنانيــــة ال تعــــرف إالَّ مــــا يتصــــل ونفســــه ال تطيــــب بــــاملعروف، فهــــي نفــــس ح
مبصــلحتها وحســب، حــىت الــرد علــى حتيــة اإلســالم ال تقــوم بــه، فهــي نفــس كفــورة 

من أخـالق وصـفات املسـلم،  –حبال  –جحودة لكل معروف ونعمة، وليس ذلك 
 ÝWÚWè ó£TS|pWTÿ ÜWÙPVTßXMÜWTÊ ¼ بل إن ذلك من أخالق وصفات الكافر. قال اهللا تعاىل: 

S£RÑpWTÿ -Y$ãY©pTÉWÞYÖ ÝWÚWè W£WÉW{ QWÜXMÜWTÊ JðW/@Ö QdøYÞWTçÆ bü~YÙWö (12) » )وقـــــــــال رســـــــــول اهللا  )٢١٩
e » : مــن أُعطــي عطــاء فوجــد فلَيْجــِز بــه، ومــن مل جيــد فْليُــْثِن، فــإن مــن أثــىن فقــد

، وممــــا جتــــدر اإلشــــارة إليــــه أن الشــــكر يكــــون )٢٢٠(» شــــكر، ومــــن كــــتم فقــــد كفــــر
فالقلـــب للمعرفـــة واحملبـــة، “ )٢٢١(علـــق fـــذه الثالثـــةباألبـــدان أيضـــا، ولـــذلك فهـــو يت

واللســــــان للثنــــــاء واحلمــــــد، واجلــــــوارح الســــــتعماهلا يف طاعــــــة املشــــــكور وكفهــــــا عــــــن 
  . )٢٢٢(” معاصيه

وإذا ذكــــر الشــــكر فــــإن احلمــــد يــــذكر يف الــــذهن معــــه، والعكــــس صــــحيح، 
                                                 

  ).١٢سورة لقمان: (  )  ٢١٩(
) واللفـظ ٢٠٣٤م رقـ ٤/٣٣٢)، والرتمذي يف السـنن (٤٨١٣رقم  ٥/١٥٨أخرجه أبوداود يف السنن (  )  ٢٢٠(

  ).٢/٣٣٢له. وحسن إسناده حمقق جامع األصول (
  ).١٥٠، ١٤٩عدة الصابرين: (  )  ٢٢١(
  ).١٥٠، ١٤٩نفس املصدر : (  )  ٢٢٢(
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فبينهمــا عمــوم وخصــوص، فـــ ( الشــكر أخــص باألفعــال، واحلمــد أخــص بــاألقوال، 
حلمــد أعــم مــن ســبب الشــكر، ومتعلــق الشــكر ومــا بــه الشــكر أعــم ممــا بــه وســبب ا

احلمــد، فمــا حيمــد الــرب تعــاىل عليــه أعــم ممــا يشــكر عليــه، فإنــه حيمــد علــى أمسائــه 
وصفاته وأفعاله ونعمه، ويشكر على نعمه، وما حيمد به أخص مما يشكر به، فإنـه 

  .)٢٢٣(يشكر بالقلب واللسان واجلوارح، وحيمد بالقلب واللسان)
    e   روى الرتمــذي عــن الطفيــل بــن أيب بــن :

كان رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم إذا ذهب ثلثا الليل قـام « كعب عن أبيه قال:
فقــال: يــا أيهــا النــاس! اذكــروا اهللا، اذكــروا اهللا، جــاءت الراجفــة تتبعهــا الرادفــة، جــاء 

ال أيب: قلــت: يــا رســول اهللا! إين أكثــر الصــالة املــوت مبــا فيــه، جــاء املــوت مبــا فيــه، قــ
عليك، فكم أجعل لك من صاليت؟ فقـال: مـا شـئت، قـال: قلـت: الربـع ؟ قـال: مـا 
ــإن زدت فهــو  ــت: النصــف؟ قــال: مــا شــئت، ف ــإن زدت فهــو خــري لــك، قل شــئت، ف
خــري لــك، قــال: قلــت: فــالثلثني؟ قــال: مــا شــئت، فــإن زدت فهــو خــري لــك، قلــت: 

   .)٢٢٤(» ا؟ قال: إذا تكفى مهك ويغفر لك ذنبك أجعل لك صاليت كله
ســــبٌب حلصــــول خــــريي الــــدنيا  eوال شــــك أن الصــــالة علــــى رســــول اهللا 

                                                 
  .١٥٠نفس املصدر :   )  ٢٢٣(
 حديث حسن صحيح. ) وقال: ٢٤٥٧رقم  ٤/٦٣٦)     سنن الرتمذي (٢٢٤(

  خيرجاه. وأقره الذهيب. ) وقال: صحيح اإلسناد ومل ٢/٤٢١ورواه احلاكم يف املستدرك (
) ١٠/١٦٠) اجلملة األخرية منـه، وقـال اهليثمـي يف جممـع الزوائـد (٥/١٣٦وروى اإلمام أمحد يف مسنده (

  : رواه أمحد وإسناده جيد.
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رمحـه  -واآلخرة، والتوفيق إليها دليـٌل علـى اهلدايـة واخلـري والصـالح، قـال ابـن القـيم 
إ)ـا سـبب للربكـة يف ذات  : “eمبينـاً مثـرة وخرييـة الصـالة علـى رسـول اهللا  -اهللا 
صـــلي وعملـــه، وعمـــره، وأســـباب مصـــاحله؛ ألن املصـــلي داع ربَّـــه أن يبـــارك عليـــه امل

، كمــا بـَــنيَّ رمحــه اهللا )٢٢٥(” وعلــى آلــه، وهــذا الــدعاء مســتجاب واجلــزاء مــن جنســه
تزيد يف الرزق؛ أل)ّا شكر هللا تعـاىل، والشـكر  eتعاىل أن الصالة على رسول اهللا 

  قه، وشكر اهللا على نعمته.يزيد يف الرزق، وهي أداء ألقل القليل من ح
     واملقصـــود بـــالرحم القرابـــة الـــيت تـــأيت عـــن طريـــق اآلبـــاء

  واألمهات. 
وصـــــلة الـــــرحم هـــــي: اإلحســـــان إىل األقـــــارب يف املقـــــال واألفعـــــال، وبـــــذل 

ل. ويـأيت بــذل األمـوال غالبــاً مـع صــلة الـرحم، ســواء يف شـكل مســاعدات أو األمـوا
هــدايا أو غــري ذلــك، ممــا تســتدعيه أحــوال األرحــام، ولــذلك جــاءت البشــرى علــى 

بالتوســـعة علـــى الواصـــل لرمحـــه يف الـــرزق، والزيـــادة يف العمـــر،  eلســـان املصـــطفى 
لــه يف أثــره، فليصــل  )٢٢٦(مــن ســرَّه أن يـُْبَســط لــه يف رزقــه، وأن يـُْنَســأ : « eفقــال 
، وهـــذا حـــديث عظـــيم يـــدل علـــى فضـــل وشـــأن صـــلة الـــرحم وأثرهـــا )٢٢٧(» َرِمحَـــه 

                                                 
  ).٤٤٧جالء األفهام يف فضل الصالة والسالم على حممٍد خري األنام (  )  ٢٢٥(
  ).٢/٩١٦يقال: نسأ اهللا يف أجله . املعجم الوسيط (َنَسأ (الشيَء) ينَسأُ َنْسًئا: أخَّره، و     ) ٢٢٦(
رقــم  ٢/٧٢٨) مــن حــديث أيب هريــرة، و يف (٥٦٣٩رقــم  ٢٢٣٢/ ٥أخرجــه البخــاري يف الصــحيح (   )  ٢٢٧(

) مـــن حـــديث ٢٥٥٧رقـــم ٤/١٩٨٢) مـــن حـــديث أنـــس بـــن مالـــك )، و مســـلم يف الصـــحيح ( ١٩٦١
  ن حجر أحاديث الباب وذكر طرقها.) فقد استوىف اب٤١٦ - ١٠/٤١٥أنس . وانظر: فتح الباري (
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مــن : “ –رضــي اهللا عنــه  -الفاعــل يف حيــاة صــاحبها. وقــال علــي بــن أيب طالــب 
ضمن يل واحدة ضمنت له أربعاً: من وصل رمحه: طال عمره، وأحبه أهله، وُوسَِّع 

تكــون صــلة الــرحم “. وقــال ابــن أيب مجــرة: )٢٢٨(” لـه يف رزقــه، ودخــل يف رمحــة ربــه
باملـــال، وبـــالَعْون علـــى احلاجـــة، وبـــدفع الضـــرر، وبطالقـــة الوجـــه، وبالـــدعاء. واملعـــىن 
” اجلــامع: إيصــال مــا أمكـــن مــن اخلــري، ودفـــع مــا أمكــن مـــن الشــر حبســب الطاقـــة

)٢٢٩(.  
ـــــري مـــــنهم، فقطعـــــوا بســـــببها    ـــــت املـــــادة بـــــني كث ـــــاس يف عـــــامل اليـــــوم فرَّق والن
 -واألســباب متعــددة  -مهم، ولــو حــاول املــرء التأمــل جبــالء يف أســباب ذلــك أرحــا

لظهر له أن حب الدنيا واملال يأيت يف مقدمـة األسـباب، بـل إنـه يكـاد يكـون سـبباً 
رئيساً، واملسلم النابه الذي نوَّر اهللا بصـريته ال يقطـع رمحـه مـن أجـل دنيـا، أو مـال، 

أن يوصـــل، فهـــو  e تعـــاىل ورســـوله بـــل يصـــل رمحـــه ألنـــه بـــذلك يصـــل مـــا أمـــر اهللا
يتعبـــد اهللا fـــذه الصـــلة، ومـــن أجـــل ذلـــك فهـــو يتســـامى عـــن السفاســـف وحمقـــرات 
األشــياء، وحيمــل نفســه علــى مــا ال حتبــه أحيانــاً عبوديــة هللا تعــاىل وطاعــة وحمبــة لــه 
سبحانه، فالدنيا واملال وسوامها مما يتعلـق fمـا هـي أشـياء زائلـة، وهـي ليسـت غايـة 

ولـذلك فـإن املسـلم   eغايته وهدفه مرضـاة اهللا تعـاىل، ومرضـاة رسـوله  املسلم، بل
ــــل غــــريه أن مــــن آثــــار قطعهــــا اإلفســــاد يف  َيِصــــُل رمحــــه وال يقطعهــــا؛ ألنــــه يعلــــم قب

                                                 
  ).٤١٦ -١٠/٤١٥). وانظر: فتح الباري (١٧٤بر الوالدين أليب بكر الطرطوشي (  )  ٢٢٨(
  ).١٠/٤١٨فتح الباري (  )  ٢٢٩(
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األرض، ممــا يرتتــب عليــه الطــرد مــن رمحــة اهللا تعــاىل، واحلرمــان مــن نــور هدايتــه وهــو 
 ÔWäWTÊ `ySTç`~W©WÆ ÜMXÖ `ØSTç`~TPVÖWéWTé ÜKVÖ NÖèSüY©pTÉSé Á X³`¤KKVÇô@Ö` ¼ يـــدرك معـــىن قـــول اهللا تعـــاىل: 

NvÖéSÅPY¹WÍSTéWè `ØRÑWÚÜWö`¤VKÖ »  )٢٣٠(.  
قال ابن كثري يف تفسريه: (وهذا )ي عـن اإلفسـاد يف األرض عمومـاً، وعـن   

قطع األرحام خصوصاً بل قـد أمـر اهللا تعـاىل باإلصـالح يف األرض وصـلة األرحـام، 
، وذلـك َمْعلَـم )٢٣١(ارب يف املقـال واألفعـال وبـذل األمـوال) وهو اإلحسان إىل األقـ

مــن معــامل احليــاة االجتماعيــة وأصــوهلا يف اإلســالم، وخصوصــية هــذه احليــاة، وأ)ــا 
، وبالتـايل  eحياة تقوم علـى شـرع اهللا القـومي املسـتمد مـن كتابـه وسـنة نبيـه حممـد 

وعلـى املســلم النابــه  فهـي حيــاة ال تسـتمد أصــوهلا ومقوماiــا مـن الشــرق أو الغــرب،
إدراك هـــذه احلقيقــــة وتبصــــرها واالعتــــزاز fــــا، خاصـــة وهــــو يعــــيش يف عــــامل مفتــــون 
ــني األرحــام، كمــا فســدت فيهــا أنــواع  ــيت تقطعــت فيهــا الصــالت ب باحليــاة الغربيــة ال
الصالت اإلنسانية، وأصبحت املادة هي كل شيء يف تلـك احليـاة، واإلنسـان فيهـا 

هــيم اجلــائع وراء طعامــه، ال يهمــه شــيء إالَّ إشــباع )مــه يــركض وراء املــادة ركــض الب
  وغرائزه.
     إن احلركة ومباشرة األسباب من العوامل اليت جعل

اهللا تعاىل من أسباب الرزق، فال ينبغي لعاقل أن يقعد يف بيته خامًال متكاسالً 

                                                 
  ).٢٢سورة حممد: (  )  ٢٣٠(
  ).٤/١٧٨تفسري ابن كثري (  )  ٢٣١(
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بًا وال فضة، وأن الفرص ال ُميَينِّ النفَس باألماين وقد علم أن السماء ال متطر ذه

متر بديار الكساىل واخلاملني، إن االبتغاء من فضل اهللا تعاىل باحلركة والسعي 
 ¼ ومباشرة األسباب هلو شيء مطلوب مرغوب يف دين اإلسالم. قال اهللا تعاىل: 

WéSå ÷Y¡PVÖ@Ö WÔWÅWñ SØRÑVÖ ð³`¤KKVÇô@Ö Ç^ÅéSTÖV¢ NÖéS`Ú@ÜWTÊ Á ÜWäXâYYÒÜWTÞWÚ NÖéSTÕS{Wè ÝYÚ -$YãYpÎ¦QX¤ 

YãT`~VÖMXÖWè S¤éSSPRÞÖ@Ö » )وهذا القول الكرمي واضح ال لبس فيه، فهو أمٌر صريح من  )٢٣٢
اهللا تعاىل بتلمس أسباب الرزق بالسري يف مناكب األرض، وجاء األمر الكرمي يف 
اآلية باملشي يف مناكب األرض مقدماً على األمر باألكل من رزق اهللا تعاىل دليالً 
على أن الرزق ييسره اهللا سبحانه باحلركة ومباشرة األسباب، والرزق يف اآلية 
الكرمية " أوسع مدلوًال مما يتبادر إىل أذهان الناس من كلمة الرزق، فليس هو املال 
الذي جيده أحدهم يف يده ليحصل به على حاجياته ومتاعه، إمنا هو كل ما 

  .)٢٣٣(وناته"أودعه اهللا هذه األرض من أسباب الرزق ومك
      وملا كان الشح غريزة يف اإلنسان، فقد

كان دائمًا يبحث عن املردود املقابل ملا يعطيه، وينفقه. وجاء اإلسالم العظيم 
يهذب من غريزة الشح يف اإلنسان وال يرتكها تطغى حىت iلكه، وجاء الوعد 

ْنِفقني باإلخالف عليهم بالزيادة هلم يف أمواهلم اإلهلي الكرمي يف القرآن العظيم للم
وحصول الربكة فيها، وبوعدهم بالثواب العظيم هلم يف اآلخرة حىت يقبلوا على 
اإلنفاق يف سبيل اهللا، وتطيب نفوسهم بذلك، ومن شأن ذلك أن جيعلهم 

                                                 
  ).١٥سورة امللك: (  )  ٢٣٢(
  ).٢٨/٣٦٣٨يف ظالل القرآن (  )  ٢٣٣(
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مسارعني باإلنفاق يف سبيل اهللا غري خبالء بأمواهلم، وال شك أن املال أثري عند 

 ¼اإلنسان، فهو حيبه حبًا شديدًا كما أخرب اهللا تعاىل بذلك يف قوله سبحانه: 
ISãPVßXMÖWè JgàSôYÖ X¤`kWù<Ö@Ö düÿYüWWTÖ » )ويف قولــه جـل جـالله:  )٢٣٤ ، ¼ fûéQSâYôSTéWè 

WÓÜWÙ<Ö@Ö Ü^QTâSö Ü^QTÙWñ » )وقد بني اهللا سبحانه يف كتابه الكرمي أن الناس لو )٢٣٥ .
أمواهلم، وأحلف عليهم يف السؤال لبخلوا بذلك،  –وهو خالقهم  - سأهلم اهللا 

 ÇWÅWè `ØRÑ<ÕLWTTpT©Wÿ `ØRÑVÖ.Wé`ÚKVÖ (36)  ÜMXÖ ÜWåéSÙRÑ<ÕLWTTT`©Wÿ ¼ وخلرجت ضغائنهم، قال تعاىل: 

`ØS|YÉ`ôS~WTÊ NÖéSTÕWù`TâWé `ìX£`ùSÿWè `yRÑWÞHTWTçÅp¶VKÖ (37) » )وإذا كان هذا من الناس )٢٣٦ ،
ورازقهم لو سأهلم أمواهلم، فكيف يكون حاهلم مع غريهم من بين  مع خالقهم

اإلنسان؟!! ولذلك فقد راعى اإلسالم العظيم يف اإلنسان حبه للمال، فجاءت 
آيات كرمية يف القرآن الكرمي حتث على اإلنفاق، وجاء الوعد اإلهلي للمْنِفقني 

 WÝÿY¡PVÖ@Ö ¼ يم، قال تعاىل : باملغفرة والرمحة والسعة، واإلخالف بالزيادة واخلري العم

WÜéSTÍYÉÞSTÿ óØSäVÖHWé`ÚKVÖ Á XÔ~YâfTTTª JðY/@Ö QWØRí ÇWÅ WÜéSÅYâ`çSTÿ :ÜWÚ NÖéSTÍWÉßKVÖ Ü^QTÞWÚ :ÇWÅWè *÷^¢KVÖ óØSäPVÖ 

óØSåS£`ñKVÖ WüÞYÆ óØXäQYTäW¤ ÇWÅWè dÇóéTWû `yXä`~VÕWÆ ÇWÅWè óØSå fûéSTßW¥mïmð`ö » )وقال )٢٣٧ ،

                                                 
  ).٨( سورة العاديات:  )  ٢٣٤(
  ).٢٠سورة الفجر: (  )  ٢٣٥(
  ).٣٧-٣٦سورة حممد: (  )  ٢٣٦(
  ).٢٦٢سورة البقرة: آية (  )  ٢٣٧(
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، )٢٣٨( « ÜWÚWè ySçpTÍWÉßKVÖ ÝYQÚ xòpøTW® WéSäWTÊ I$SãSÉYÕ`mïmñû WéSåWè S¤`kTWû WÜkYÎY¦.QW£Ö@Ö: ¼ سبحانه: 
 SÔWTëTQWÚ WÝÿY¡PVÖ@Ö WÜéSTÍYÉÞSTÿ `ySäVÖHWé`ÚKVÖ Á XÔ~YâfTTª JðY/@Ö XÔWëWÙVÒ ]àQWâTWö ¼ وقال جل من قائل: 

påWçWâT?TßKVÖ WÄ`âWª ðÔYäÜWÞWª Á QXÔSÒ xàVÕSTâ?ÞSª SàWTLTúNÜYQÚ %xàQWâTWö SJðJðS/@ÖWè ñÈYÅHTWµSTÿ ÝWÙYÖ %Sò:ÜfTTWTÿ SJðJðS/@ÖWè 

}Ägª.Wè }y~YÕWÆ  » )وقال عز من قائل:،  )٢٣٩ ¼ ÜWÚWè NÖéSTÍYÉÞSTé ÝYÚ xòpøW® Á XÔ~YâfTTª JðY/@Ö 

JðÇWéSTÿ `ØS|`~VÖMXÖ `ySçßKVÖWè ÇWÅ fûéSÙWTÕpÀ¹STé  » )وغري ذلك من آيات كرمية كثرية،  )٢٤٠
  جاء حديث القرآن ولذلك اإلنفاق يف سبيل اهللا،  شأنٌر يدل على وهو أم

  املختلفة، كما بني القرآن دقائق  هعنه شامًال كامًال واضحًا يف أحوال
  هذا املوضوع وأصوله وفروعه وكثريًا من متعلقاته، فالرجوع إىل القرآن 

ميز، فيما الكرمي يف هذا املوضوع سيكشف عن مسات املنهج القرآين الفريد املت
يهدف إليه من أهداف قريبة وبعيدة، خاصة وعامة يف العاجل واآلجل، ومبا يعود 
على املنفقني من آثار ذلك كله باخلري العميم يف شىت مظاهره؛ كما بنيَّ القرآن 
  الكرمي آثار البخل الوخيمة اليت تعود على البخيل يف عاجله وآجله،

  
 WÝÿY¡PVÖ@Ö WÜéSTÕWù`âWÿ WÜèS£SÚ<KÜWÿWè ð§ÜPVÞÖ@Ö XÔTT`ùSâ<Ö@ÜYä ¼  وشىت مظاهر حياته. قال تعاىل:

fûéSÙSTç`|WÿWè :ÜWÚ SØSäHùTWTéÖÉò JðS/@Ö ÝYÚ -%YãYÕpµWTÊ ÜWTß`üTTWTç`ÆVKÖWè WÝÿX£YÉHTW|<ÕYÖ Ü_TTäÖW¡WÆ 

                                                 
  ).٣٩سورة سبأ: (  )  ٢٣٨(
  ).٢٦١سورة البقرة: (  )  ٢٣٩(
  ).٦٠سورة األنفال: (  )  ٢٤٠(
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Ü_TTÞ~TTXäQSÚ » )وقال سبحانه:  )٢٤١¼ ÜPVÚKVÖWè ?ÝWÚ WÔYYmîðû uøWTÞpTTçÅWTç̀ª@ÖWè (8)  ðáPV¡W{Wè 

uøWÞpT©Sô<Ö@ÜYä (9)  ISâS£QY©WT~SÞW©WTÊ uüW£p©SÅ<ÕYÖ (10)  ÜWÚWè øYÞ<çÅSTÿ SãTT̀ÞWTÆ ,ISãRÖÜWÚ ÖV¢XMÖ vuüPV W£WTé (11) 

َحتُثُّ  –على صاحبها أفضل الصالة والسالم  –وجاءت السنة النبوية  )٢٤٢(«
ل وتبني )ايته على اإلنفاق، وَتِعُد املنِفقني باخلري والربكة يف أمواهلم، وتذم البخ

ما من يوم يصبح العباد فيه إالَّ ملكان ينـزالن، فيقول : « eاخلاسرة. قال 
، )٢٤٣(» أحدمها: اللهم أْعِط منفقًا خلفاً، ويقول اآلخر: اللهم أْعِط ممسكًا تلفًا 

السخيُّ قريب من اهللا، قريب : « eوال شك أن دعاء املالئكة مستجاب. وقال 
س، بعيد من النار، والبخيل بعيد من اهللا، بعيد من اجلنة، من اجلنة، قريب من النا

  .)٢٤٤(» بعيد من الناس، قريب من النار 
ومن خالل ما تقدم من النصوص املختارة من القرآن الكرمي والسـنة النبويـة   

يتضــح لنــا أنَّ اإلســالم عمــل علــى تضــييق دائــرة  -والنصــوص كثــرية يف املوضــوع  -
بنــاء علــى  -ه إىل أقصــى درجــة، وأصــبح املســلمون البخــل والشــح يف نفــوس أتباعــ

يـــدركون أن يف اإلنفـــاق اإلخـــالف مـــن اهللا تعـــاىل، وأن املبـــذول مـــن املـــال -ذلـــك 

                                                 
  ).٣٧سورة النساء: (  )  ٢٤١(
  )١١ - ٨سورة الليل (  )  ٢٤٢(
) ١٠١٠رقــم  ٢/٧٠٠يف الصــحيح (  )، ومسـلم ١٣٧٤رقــم ٢/٥٢٢أخرجـه البخــاري يف الصـحيح (   )  ٢٤٣(

  من حديث أيب هريرة.
) من حديث أيب هريرة وقال: هذا حديث غريب اهــ. ١٩٦١رقم  ٤/٣٠٢أخرجه الرتمذي يف السنن (  )  ٢٤٤(

  وذكر أنه يروى عن عائشة بإسناد فيه انقطاع . 
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خملوف، وأن املخلوف به أبرك من املبذول؛ ألن املخلوف به ِعَوٌض عن حمبة، فهو 
هــا يف جــزاء امتثــال العبــد املنفــق أمــر ربــه عــز وجــل. فبــذل املســلمون أمــواهلم وأنفقو 

ســـبيل اهللا راضـــية بـــذلك نفوســـهم، ومنشـــرحة بـــه صـــدورهم، فبـــارك اهللا يف حيـــاiم 
وأمــواهلم، وأخلــف علــيهم بكــل خــري، واملالحــظ يف هــذا األمــر أن أهــل اإلنفــاق يف 
سبيل اهللا موسع عليهم يف أرزاقهم، وأن أبواب الـرزق أمـامهم ُمَفتََّحـة، وأسـبابه هلـم 

أحكامــه، وتشــريعاته، وآدابــه، وتوجيهاتــه، وهــذه  ميســرة. واإلســالم كــلٌّ متكامــل يف
وســواها يكمـــل بعضـــها بعضــاً، وال ينفصـــل فيهـــا اجلانــب االقتصـــادي عـــن اجلانـــب 
ـــيت  العقـــدي، أو التشـــريعي، أو االجتمـــاعي، أو الرتبـــوي، أو غريهـــا مـــن اجلوانـــب ال
 تصب يف دائرة بناء الشخصـية اإلسـالمية الـيت تـرى أن اإلنفـاق يف سـبيل اهللا تعـاىل

  جزء منها، فاحلمد هللا على نعمة اإلسالم.
     ال يشـك املسـلم  النَّابِـه أن اجلهـاد يف

سبيل اهللا من أبواب الرزق الواسعة، فاهللا تعاىل يفتح على عباده ا)اهدين مبا يشاء 
مــن اهللا  مــن اخلــريات، واألرزاق املختلفــة مبــا مل يكــن خيطــر علــى بــال أحــٍد، عطــاءً 

مبـا  -تعاىل ورزقاً، والقرآن الكرمي يوجه املسلمني إىل أن اجلهـاد يف سـبيل اهللا تعـاىل 
بـاب واسـع مـن أبـواب الـرزق، وبنـاء علـى ذلـك فقـد  -ينشأ عنه من مغـامن متنوعـة 

وجـــه القـــرآن الكــــرمي املســـلمني إىل ضـــرورة االهتمــــام بـــأمر الغنـــائم الــــيت تـــنجم عــــن 
اىل، وأمهيـــة تنظيمهـــا، ومعرفـــة أحكامهـــا، وبيـــان أبواfـــا، جهـــادهم يف ســـبيل اهللا تعـــ

ومســتحقيها، وذلــك مــن خــالل وجــود (فقهــاء) متخصصــني يف فقــه الغنــائم. وجــاء 
 NvÖéSÙVÕ`Æ@ÖWè ÜWÙPVTßKVÖ ØSTç`ÙYÞWTçÆ ÝYQÚ xòpøW® QWÜVKÜWTÊ YãPVÕYÖ ISãfTT©SÙSû gÓéSªQW£ÕYÖWè ¼ قـــول اهللا تعـــاىل: 
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ني أمــــام مســــئوليتهم يف هــــذا األمــــر. والتعبــــري القــــرآين اآليــــة، ليضــــع املســــلم )٢٤٥( «
الكرمي بصيغة األمر (واعلموا) بيان ملسئولية املسلمني يف علـم ومعرفـة علـم الغنـائم. 
ولــيس العلــم املــأمور بــه يف اآليــة الكرميــة هــو العلــم ا)ــرد الــذي يســتوي فيــه النــاس،  

للعمـل، والطاعـة ألمـر اهللا كالعلم بأنَّ السماء فـوق األرض، ولكنـه العلـم املتضـمن 
تعــاىل؛ ألن املخــاطبني مكلفــون fــذا العلــم فهــم املســلمون ولــيس ســواهم. قــال ابــن 

قولــه تعــاىل: (واعلمــوا) يتضــمن األمــر بانقيــاد وتســليم ألمــر اهللا “عطيــة يف تفســريه 
. وقــال صــاحب تفســري التحريــر والتنــوير: "وافتتاحــه بـــ (اعلمــوا)  )٢٤٦(” يف الغنــائم
. وجيــيء إىل جانــب القــرآن )٢٤٧(شــأنه والتنبيــه علــى رعايــة العمــل بــه " لالهتمــام ب

: «  eقـوُل النـيب  –وأنه من أبواب الرزق الواسـعة  –الكرمي يف بيان شأن اجلهاد 
ليـدل علـى شـأن اجلهـاد يف تيسـري الـرزق، وذلـك  )٢٤٨(»ُجِعَل رِْزِقي حتت ظل رحمي

املـال، واحليـوان، واألرض، أن ما يغنمه ا)اهدون ال يقع حتت حصـر. فهـو يشـمل 
ومعاد)ا، وأنواع الرزق املختلفة، ويتأكد ما ذهبنا إليه إذا علمنا أن قول اهللا تعاىل: 

¼ NvÖéSÙVÕ`Æ@ÖWè ÜWÙPVTßKVÖ ØSTç`ÙYÞWTçÆ ÝYQÚ xòpøW® » )اآليــــــــــة، جــــــــــاء إثــــــــــر أمــــــــــره ســــــــــبحانه  )٢٤٩

                                                 
  ).٤١سورة األنفال: (  )  ٢٤٥(
  ).٦/٣١٥تفسري ابن عطية (  )  ٢٤٦(
  ).١٠/٥تنوير البن عاشور (تفسري التحرير وال  )  ٢٤٧(
  ).٦٧سبق خترجيه يف (  )  ٢٤٨(
  ).٤١سورة األنفال: (  )  ٢٤٩(
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 ØSåéSTÕYçHTWTÎWè` ¼ للمسلمني بقتال الكفـار، حـىت ال يفـنت مسـلم يف دينـه. قـال تعـاىل: 

uøPVçWö ÇWÅ fûéRÑWTé bàWÞTT`çYÊ WÜéS|TTWÿWè SÝÿPYüÖ@Ö ISãPRÕTS{ Y&ãPVÕYÖ gûXMÜWTÊ NÖóéTWäWçß@Ö UfûXMÜWTÊ JðW/@Ö 

ÜWÙYä fûéSTÕWÙ`ÅWÿ c¤kY±Wä (39) ÜMXÖWè NÖóéPVÖWéWTé NvÖéTSÙVÕ`Æ@ÜWTÊ QWÜKVÖ JðW/@Ö &`ØRÑHùVÖ`éWÚ WØ`ÅYß uøVÖ`éWÙ<Ö@Ö 

WØ`ÅYßWè S¤kg±PVÞÖ@Ö (40) » )فــــإن انتهــــى الكفــــار عــــن الفتنــــة فــــإن اهللا تعــــاىل بصــــري )٢٥٠ ،
بعملهم، ال خيفى عليه شيء من أمرهم ظاهره، وباطنه. أما إذا توىل هؤالء الكفـار 
عن ذلك فاألمر للمسلمني بقتاهلم ضرورة ال شـك فيهـا مـع ضـرورة اليقـني بـأن اهللا 

رون علـــى هـــؤالء الكفـــار. وإذا كـــان مـــوىل املســـلمني وناصـــرهم، وهـــم بـــذلك منصـــو 
املســـلمون أعـــداءهم الكفـــار بنـــاءاً علـــى ذلـــك فالنصـــر حليـــف األمـــر كـــذلك، وقاتـــل 

ومنهــــا: الغنــــائم الــــيت ينبغــــي أن يعلــــم املســــلمون شــــأ)ا  املســــلمني، وللنصــــر مثــــرات،
وحكمهـــا. ويـــزداد علـــم الغنـــائم ومعرفـــة شـــأ)ا خطـــراً وأمهيـــة إذا علمنـــا أن جـــواب 

 ÜMXÖ `ySçÞRÒ ØSçTÞWÚÖÉò YJð/@ÜYä :ÜWÚWè ÜWTÞ<ÖW¥ßVKÖ uøVÕWÆ ÜWTßYü`âTWÆ W×`éWÿ ¼ هللا تعــــــــاىل: الشــــــــرط لقــــــــول ا

gÜÜWTÎó£SÉ<Ö@Ö W×`éWÿ øWÍWç<Ö@Ö %XÜÜWÅ`ÙWï<Ö@Ö » )هـــو قولـــه تعـــاىل:  )٢٥١¼ NvÖéSÙVÕ`Æ@ÖWè ÜWÙPVTßKVÖ ØSTç`ÙYÞWTçÆ 

ÝYQÚ xòpøW® » )اآلية. )٢٥٢  
ا هــــو الصــــحيح؛ ألنَّ قولــــه: (واعلمــــوا) قــــال ابــــن عطيــــة يف تفســــريه: (وهــــذ  

                                                 
  ).٤٠ - ٣٩سورة األنفال: (  )  ٢٥٠(
  ).٤١سورة األنفال (  )  ٢٥١(
  ).٤١سورة األنفال (  )  ٢٥٢(



  الرزق في القرآن الكریم

  

١٢٤

يتضمن األمر باالنقياد والتسليم ألمـر اهللا يف الغنـائم، فعلَّـق (إْن) بقولـه: (واعلمـوا) 
على هذا املعىن أي: إن كنتم مؤمنني بـاهللا فانقـادوا وسـلموا ألمـر اهللا فيمـا أعلمكـم 

  .)٢٥٣(به من حال قسمة الغنيمة)
     ،والزراعـــة، والصـــناعة، واالحـــرتاف؛ التجـــارة

وشـراء. (وقـد أبـاح اهللا  )٢٥٤(والتجارة شاملة لذلك كلـه، وسـواه مـن كـل مـا فيـه بيـع
تعــاىل التجــارة يف كتابــه وأمــر باالبتغــاء مــن فضــله، وكــان املهــاجرون جتــاراً واألنصــار 

  .)٢٥٥(أصحاب زرع )
يف   وال يشـــك عاقـــل يف أن التجـــارة مـــن أوســـع أبـــواب الـــرزق. وجـــاء احلـــث  

علــى الســعي يف األرض واالبتغــاء مــن رزق  eكتــاب اهللا تعــاىل، ويف ســنة رســوله 
 NÖéS`Ú@ÜWTÊ Á ÜWäXâYYÒÜWTÞWÚ ¼ اهللا تعــــاىل بالتجــــارة وتلمــــس أســــباب الــــرزق، قــــال تعــــاىل: 

NÖéSTÕS{Wè ÝYÚ -$YãYpÎ¦QX¤ YãT`~VÖMXÖWè S¤éSSPRÞÖ@Ö »  )واستثىن اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي مـن )٢٥٦ .
يـام الليــل أصـنافاً ثالثــة: املرضـى، واملســافرون يف األرض لطلـب الــرزق، وا)اهــدون ق

 WØYÕWÆ ÜKVÖ SÜéRÑW~Wª yRÑÞYÚ *uøW¶ó£QWÚ WÜèS£WûÖÉòWè ¼  يف ســـــــبيله تعـــــــاىل. فقـــــــال ســـــــبحانه:

WÜéSäX£pµWTÿ øYÊ X³`¤KKVÇô@Ö WÜéSçÅWTç`âWTÿ ÝYÚ XÔpµWTÊ *JðY/@Ö WÜèS£WûÖÉòWè WÜéSTÕYçHTWTÍSTÿ Á XÔ~YâWTª $JðY/@Ö »  
                                                 

  ).٦/٣١٥تفسري ابن عطية (  )  ٢٥٣(
  ).١١/١٦١عمدة القاري للعيين: (  )  ٢٥٤(
  ).١١/١٦٢نفس املصدر: (  )  ٢٥٥(
  ).١٥لك: (سورة امل  )  ٢٥٦(
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وذلـك دليــل علـى مكانــة السـفر لطلــب الـرزق بالتجــارة عنـد اهللا تعــاىل، وكــان  )٢٥٧(

، (وكــــان أفاضــــل )٢٥٨(يشــــتغل بالتجــــارة قبــــل البعثــــة ويعــــيش مــــن رحبهــــا eالنــــيب 
، وكـــان )٢٥٩(يتجـــرون وحيرتفـــون يف طلـــب املعـــاش) -رضـــي اهللا عـــنهم  -الصـــحابة 

أَلَـُه ِحْرفـة؟ فـإن قيـل: ال، سـقط الرجـل مـن عمر يـرى الرجـل فيعجبـه، فيسـأل عنـه: 
« قولـه:  eعـن النـيب  –رضي اهللا عنهما  –. وروي عن ابن عمر )٢٦٠(عيين عمر

  .)٢٦١(»إن اهللا حيب املؤمن احملرتف 
وحثت السنة النبوية على التجارة، والكسب، واالحـرتاف، وقـد سـئل النـيب   
e :وروى )٢٦٢(»مربورعمل الرجل بيده، وكل بيع « : أي الكسب أطيب؟ قال ،

ألن يأخـذ أحـدكم حْبلـه فيـأيت حبزمـة مـن حطـب : « eوروى البخاري قول النيب 
علـى ظهــره فيبيعهـا، فيكــفَّ اهللا fـا وجهــه، خـٌري لــه مـن أن يســأل النـاس أعطــوه أو 

  .)٢٦٣(» منعوه 
                                                 

  ).٢٠سورة املزمل: (  )  ٢٥٧(
  ).١/١٨٧انظر: السرية النبوية البن هشام (  )  ٢٥٨(
  ).١١/١٦١عمدة القاري للعيين (  )  ٢٥٩(
  ).٢/٥٢٣الرتغيب والرتهيب للمنذري (  )  ٢٦٠(
) ٨٩٣٤بـرقم  ٨/٣٨٠) واملعجـم األوسـط ( ١٣٢٠٠برقم  ١٢/٣٠٨رواه الطرباين يف املعجم الكبري (  )  ٢٦١(

  عمر . من حديث ابن  
) مـن ١٤١١رقـم  ٤/٢٧٦) واللفـظ لـه، والطـرباين يف املعجـم الكبـري (٤/١٤١أخرجه أمحد يف املسـند (  )  ٢٦٢(

  حديث رافع. وصححه بشواهده حمقُق املعجم الكبري.
  ) من حديث الزبري بن العوام . ١٤٠٢رقم  ٢/٥٣٥أخرجه البخاري يف الصحيح (   )  ٢٦٣(
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بعــد املــوت يف ســبيل  -وقــال عبــد اهللا بــن عمــر: (مــا خلــق اهللا موتــة أموiــا  
وت بــــني شــــعبيت رحلــــي، أبتغــــي مــــن فضــــل اهللا، ضــــارباً يف أحــــبَّ إّيل مــــن املــــ -اهللا

  .)٢٦٤(األرض)
واهللا تعاىل دعا املسلمني إىل ولوج أبـواب التجـارة بـالبيع والشـراء؛ ألن فيهـا   

 QWÔWöKVÖWè JðS/@Ö WÄ`~Wâ<Ö@Ö W×QW£WöWè ¼ اتســـاع أمـــور املعـــاش، وحـــرم علـــيهم الربـــا، فقـــال تعـــاىل: 

&NÖléWTäQX£Ö@Ö » )بالتجـــــــارة نـــــــار املنازعـــــــات، والنهـــــــب، والســـــــرقة، وذلـــــــك لتنطفـــــــئ )٢٦٥
واخليانات، واحليل املكروهة، ليبقى نظام املعاش بني الناس؛ ألنَّ احملتاج مييل إىل ما 
بيـــد غـــريه، فبغـــري التعامـــل بـــالبيع والشـــراء املبـــين علـــى املراضـــاة سيفضـــي إىل التقاتـــل 

  . )٢٦٦(والتنازع وفناء العامل، واختالل نظام املعاش
أمهية إباحة التجـارة واإلشـادة fـا  -رضي اهللا عنهم  -الصحابة  وقد وعى

ـــاب اهللا تعـــاىل وأمهيـــة األمـــر باالبتغـــاء مـــن فضـــل اهللا وتلمـــس أســـباب الـــرزق  يف كت
يتجــرون وحيرتفــون يف طلــب املعــاش، (وقــد  -رضــي اهللا عــنهم  -فكــان كثــري مــنهم 

اعة خشية أن حيتاج )ى العلماء واحلكماء عن أن يكون الرجل ال حرفة له وال صن
أنه قـال البنـه: يـا بـين  -عليه السالم  -إىل الناس فيذل هلم، وقد روي عن لقمان 

خــذ مــن الــدنيا بالغــك وأنفــق مــن كســبك آلخرتــك، وال تــرفض الــدنيا كــل الــرفض 

                                                 
  ).١٩/٥٦تفسري القرطيب (  )  ٢٦٤(
  ).٢٧٥سورة البقرة(     ) ٢٦٥(
  ) بتصرف.١١/١٥٩عمدة القاري للعيين (  )  ٢٦٦(
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. وفســر كثــري مــن املفســرين طيــب )٢٦٧(فتكــون عيــاالً وعلــى أعنــاق الرجــال كــالال)
 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NvÖéSÞWÚÖÉò NÖéSTÍYÉßKVÖ ÝYÚ gåHTWâTQX~Vº ÜWÚ ¼ : الكســب الــوارد يف قــول اهللا تعــاىل

`ySçT`âW©W{ »  )قــال جماهــد يف تفســري )٢٦٩(اآليــة، بأنــه كســب التجــارة احلــالل )٢٦٨ .
يعـــــين: التجـــــارة، واملعـــــىن: (أنفقـــــوا) أي أدوا الزكـــــاة (ماكســـــبتم) بالتجـــــارة “اآليـــــة: 

  .)٢٧٠(” والصناعة من الذهب والفضة
ذكر اهللا تعاىل،  - ١٣الصالة بالليل.  - ١٢ ومن أسباب تيسير الرزق:  

حســـن اخللـــق وطالقـــة  - ١٤وخاصـــة بعـــد صـــالة الصـــبح حـــىت طلـــوع الشـــمس. 
كثـــرة الـــرب بالوالـــدين.   - ١٦اإلكثـــار مـــن حتيـــة اإلســـالم للمســـلمني.  -١٥الوجـــه. 
 -١٩ة لألعمـال. ختـري األزمنـة واألمكنـة املناسـب -١٨البكور يف األعمـال.  - ١٧

ـــــيم وإطعامـــــه.  ـــــرة الصـــــدقة.   - ٢٠رعايـــــة اليت إكـــــرام الضـــــيف، واجلـــــار،  - ٢١كث
طلـب العلــم،  - ٢٣الـزواج والتعـدد فيـه، واإلكثـار مـن الذريـة.  - ٢٢واألصـدقاء. 

  السفر طلباً للرزق.  - ٢٤وبذله للمسلمني. 
  ج والعمرة.املتابعة بني احل - ٢٦التوسعة على الزوجة واألهل واألرحام.  - ٢٥

وال يعين حديثنا عن أسباب الرزق أن يفهم أنه إذا وجدت هـذه األسـباب   

                                                 
  ).١١/١٦١عمدة القاري للعيين (  )  ٢٦٧(
  ).٢٦٧سورة البقرة: (  )  ٢٦٨(
  ).١/٣٢٠)، وانظر: تفسري ابن كثري (١/٣٨١الوسيط يف التفسري للواحدي النيسابوري  (  )  ٢٦٩(
  ).١/٣٨١الوسيط يف التفسري (  )  ٢٧٠(
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أو بعضــها فإنــه البــد أن يوجــد الــرزق، بــل إن الــذي نريــد أن نؤكــده ونقــرره أنــه ال 
يعين حبال أن يوجد الرزق بوجود تلك األسـباب أو بعضـها. بـل إن األمـر يف ذلـك  

الرزق سعة وتضييقا، ووجوداً وعـدماً، فقـد  كله هللا تعاىل، فبيده وحده سبحانه أمر
  توجد األسباب وال يوجد الرزق. 

وقد يسأل سائل: إذا كان أمر الرزق مقدراً منـذ أن كـان اإلنسـان نطفـة يف   
  رحم أمه فما فائدة هذه األسباب؟ 

واجلــواب عــن هــذا الســؤال قــد بينــاه يف حــديثنا عــن األســباب فيمــا مــر مــن   
  مباحث هذا الكتاب.

ا جتـــدر اإلشـــارة إليـــه والتأكيـــد عليـــه يف هـــذا املقـــام، أن أســـباب تيســـري وممـــ  
الرزق كثرية ومتنوعة، وحسبنا هنا أننا أشرنا فيما تقدم إىل شيء منها، ويبقى بـاب 
احلـــديث فيهـــا مفتوحـــاً أمـــام مـــن يرغـــب أن يفـــيض البحـــث فيهـــا تتبعـــاً واستقصـــاًء، 

  وسيكون ذلك بال شك شيئاً مجيًال.
تصل مبوضوع هذه األسباب وهو: أنه إذا كان ما تقـدم هـو بعضـاً مـن ويبقى سؤال ي  

أسباب تيسري الرزق، فما هي أسباب ضيقه وعسره؟ وميكـن اجلـواب علـى هـذا السـؤال اهلـام، 
  باحلديث عن أسباب ضيق الرزق اختصاراً يف اإلمجال التايل:

  عدم إقامة الصالة، أو التهاون يف شأ)ا كله.  - ١
  .الشح والبخل  - ٢
  القعود عن اجلهاد.  - ٣
  ترك قيام الليل.  - ٤
  التهاون يف ذكر اهللا.  - ٥
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  النوم بعد صالة الصبح.  - ٦
  سوء اخللق.  - ٧
  البخل بتحية اإلسالم.  - ٨
  عقوق الوالدين أو التهاون يف برمها.  - ٩
  عدم البكور لألعمال.  - ١٠
  التفريط يف اختيار ما يناسب األعمال زماناً ومكاناً.  - ١١
  إمهال اليتيم وعدم رعايته.  - ١٢
ســــوء األخــــالق بعامــــة، وخباصــــة مــــع الزوجــــة والذريــــة واألهــــل، واجلــــريان،   - ١٣

  واألصدقاء.
  البخل  بإكرام الضيف، واجلار، واألصدقاء.   - ١٤
  اإلعراض عن الزواج لغري ضرورة.  - ١٥
  كراهية مشروعية التعدد.  - ١٦
  كراهية اإلكثار من الذرية.   - ١٧
  رك طلب العلم.ت   - ١٨
  البخل بالعلم.  - ١٩
  عدم احلركة يف طلب الرزق والركون إىل الكسل.  - ٢٠
  التضييق باإلنفاق على الزوجة، واألهل، واألرحام.  - ٢١
املعاصـــــي جبميـــــع أنواعهـــــا والـــــذنوب، وهـــــي مـــــن األســـــباب اجلالبـــــة لضـــــيق       - ٢٢

  الرزق. 
والرزايــا واملصــائب،  ذلــك أن املعاصــي والــذنوب هــي ســبب الباليــا واخلزايــا،
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واملعائـــب واحلرمـــان، والضـــنك والعســـر، والـــذل، واهلـــم، واهلـــوان، فمـــا نـــزل بـــالء إالَّ 
ــــَع إال بالتوبــــة وطاعــــة اهللا تعــــاىل. فاملعاصــــي والــــذنوب (تزيــــل الــــنعم  بــــذنب، وال رُِف

 -احلاضـــرة، وتقطـــع الـــنعم الواصـــلة، فتزيـــل احلاصـــل، ومتنـــع الواصـــل، فـــإن نعـــم اهللا 
، -أي طاعــة اهللا تعــاىل  -مــا حفــظ موجودهــا مبثــل طاعتــه  -الــرزق  ومنهــا: نعمــة

 .  )٢٧١(وال اْسُتْجِلَب مفقودها مبثل طاعته، فإن ما عند اهللا ال ينال إال بطاعته)
  

 

                                                 
  ).١١٤القيم ( اجلواب الكايف البن  )  ٢٧١(
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جاء حديث القرآن الكرمي عن الرزق جامعاً مانعاً، شامالً ألبعاده، متنـاوالً   
شــىت أنــواع األدلــة علــى أن اهللا تعــاىل بيـــده لدقائقــه، مبينــاً لــه غايــة البيــان، مـــدلالً ب

الـرزق، وهـو ســبحانه الـذي يبسـطه ويقــدره، وهـو وحـده جــل يف عـاله الـذي أوجــد 
أســباب الــرزق وقــدرها، وذلــك كلــه وســواه دليــل ســاطع وبرهــان واضــح، علــى عنايــة 
القـــرآن الكـــرمي fـــذا املوضـــوع الـــذي لـــه شـــأنه وخطـــره وأثـــره يف حيـــاة النـــاس مجيعـــاً، 

يث القـــرآن عنـــه متنوعـــاً ومجـــيًال، فيـــه الشـــفاء والَغنـــاء والتمـــام والكمـــال، فكـــان حـــد
والبهجـة والسـرور. جـاءت ألفـاظ القـرآن الكـرمي، وصـيغه،كثريًة متنوعـًة يف عرضــها، 
قويــة يف جرســها، مشــتملة علــى جوامــع األلفــاظ، بأســلوب ســلس متنــوع: بأســلوب 

ارة مبوعــود اهللا تعــاىل وفضــله؛ التأكيــد تــارة، وأســلوب التمثيــل تــارة أخــرى، فيــه البشــ
ـاذ  وتنوعت الصـيغ بـني خربيـة وإنشـائية واسـتفهامية يف َعـْرٍض مجيـل جليـل رقيـق أخَّ
يبعـث األمــل يف النفــوس، وذلــك كلــه يف إطــار عــام متيــزه خاصــيتان اثنتــان: أوالمهــا: 

هـو  البشارة مبوعود اهللا تعاىل لتقوية عقيدة املسلم وتثبيتهـا يف الـنفس بـأن اهللا تعـاىل
الـــرزاق ذو القـــوة املتـــني، وإدخـــال الســـكينة علـــى قلـــب املســـلم حـــىت ال يغلبـــه هـــواه 
وتضــعف نفســه أمــام اإلغــواء الشــيطاين واإلغــراء املــادي، فيخــرج بــذلك عــن حــدود 
طاعة اهللا تعاىل ومرضاته يف طلب الرزق وتلمس أسبابه، ويدخل يف دائـرة الغضـب 

  ويهلك غريه.والوعيد من ربه سبحانه فتهلك بذلك نفسه، 
ثانيتهمــا: بيــان أمهيــة اهلــدي الربــاين املعصــوم يف قضــية الــرزق، وبيــان معاملــه   

الواضحة اليت من اهتدى fا ُوِقَي من كل الشرور، وبيان أن الناس بغري هذا اهلدي 

 



  الرزق في القرآن الكریم

  

١٣٢

iــارش  -ال حيسـنون معرفــة الطريــق الصـحيح، بــل إ)ــم بغـريه يتهارشــون يف حيــاiم 
ويتخبطــون بــال وعــي وال رؤيــة، يف متاهــات  -وال رمحــة احليــوان األعجــم بــال عقــل 

مظلمة ال )اية هلا. فخري البشرية وراحتها يف موضوع الـرزق هـو يف هـدي اإلسـالم 
العظيم وحده، وليس يف رأمسالية متبجِّحـٍة ظاملـٍة، أو يف شـيوعيٍة مسجـٍة ملحـدٍة، أو 

وهي تائهـة  -ث عنه يف علمانية جاهلة متخلفة، وال ميكن للبشرية أن جتد ما تبح
ليخرجهـــا ممـــا هـــي فيـــه، إالَّ يف هـــدي اإلســـالم  -يف ظلمـــات احلـــرية واالضـــطراب 

  العظيم وحده دون سواه.
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ونقف وقفة يسرية مع آيـة الـرزق الـواردة يف سـورة الـذاريات نـتلمس مـن خالهلـا   
  اِحلَكم اإلهلية يف قضية الرزق.

 ÁWè X³`¤KKVÇô@Ö tåHTWTÿÖÉò WÜkYÞYTÎéSÙ<ÕPYÖ (20)  õøYÊWè &`yRÑY©SÉßKVÖ ðÑVÊKVÖ ¼  قـــــــــــال تعـــــــــــاىل:  
WÜèS£Y±`âTSé (21)  ÁWè Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö `yRÑSTÎ`¦Y¤ ÜWÚWè WÜèSüWÆéSé (22) » )٢٧٢(.  
فهــذه اآليــات الكرميــة املباركــة يف هــذه الســورة املباركــة (ســورة الــذاريات) وثيقــة   

الــذاريات مــن ســور القــرآن الكــرمي، وموضــوِعها، وســورة  –عمومــاً  –الصـلة ِجبَــوِّ الســورة 
ســورة شــريفة كرميــة منيفــة مكيــة اآليــات، اشــتملت علــى معــان عظيمــة كثــرية تــدل علــى 
عظمــة اهللا تعــاىل وقدرتــه ووحدانيتــه وتبــني آياتــه ســبحانه يف الــنفس والكــون، ويف اخللــق 
ــــواب والعقــــاب، وبيــــان إهــــالك املكــــذبني يف كــــل زمــــان  والــــرزق، والوعــــد والوعيــــد، والث

  مكان. و 
فَجوُّ السورة هو َلْفت األنظار إىل التدبر والتفكر يف آيات اهللا يف األنفس   

واألكوان، ويف ذلك بيان دالئل القدرة اإلهلية والوحدانية يف اخللق والتدبري والتسخري؛ 
لفتًا ألنظار العرب ودعوة هلم إلعمال عقوهلم وفكرهم، ليكون ذلك طريقهم إىل 

ه ال إله إال اهللا، ومما جتدر اإلشارة إليه أن العرب وقت نزول القرآن اإلميان والتسليم بأن
مل ينكروا االعرتاف باخلالق العظيم سبحانه، وجاء القرآن الكرمي حتمل آياته الكرمية أمر 
املكلفني من بين آدم بأن يفردوا اهللا تبارك وتعاىل بالعبادة، وَخيُصُّوه بالتوحيد الذي من 

مع غريهم، َلَفَت القرآن الكرمي انتباههم إىل ذلك األمر، وذلك  أجله خلقوا، والعرب
                                                 

    ).٢٢ - ٢٠سورة الذاريات: (  )  ٢٧٢(
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أن مجيع األمم على مر العصور واختالف األجناس، وتباين األلسنة واللغات، معرتفون 
 eباخلالق العظيم، قد ورثوا ذلك من عهد آدم، وتتابعت اعرتافاiم به إىل أمة حممد 

لة للمشركني، بأ)م ماداموا مقرين بأن اهللا ؛ ولذلك كثر يف القرآن العظيم توجيه األسئ
هو وحده خالق السماوات واألرض وما فيها فلماذا يشركون به ويعبدون معه غريه؟ 
   حيث يقول عز وجل: 

¼ ÔSTÎ XÝWÙPYÖ ñ³`¤KKVÇô@Ö ÝWÚWè :ÜWä~YÊ ÜMXÖ `ySçÞS{ fûéSÙWTÕ`ÅWTé (84)  WÜéRÖéSÍW~TWª Y&ãPVÕYÖ `ÔSTÎ   

ðÑWTÊKVÖ fûèS£TPV{W¡WTé (85)  `ÔSTÎ ÝWÚ JñáWQ¤ gã.WéHTWÙQW©Ö@Ö XÄ`âJð©Ö@Ö JñáW¤Wè X«ó£WÅ<Ö@Ö   

gØ~YÀ¹WÅ<Ö@Ö (86)  WÜéSTÖéSÍW~TWª Y&ãPVÕYÖ `ÔSTÎ ðÑWTÊKVÖ WÜéSÍPVçðððTTé (87)  `ÔSTÎ ?ÝWÚ -YâYüW~Yä ñãéRÑVÕWÚ QXÔTS{ xòpøW® 

WéSåWè S¤kYmïmññ ÇWÅWè S¤ÜWïSTÿ Yã`T~WTÕWÆ ÜMXÖ `ySçÞRÒ WÜéSÙVÕT`ÅWTé (88)  WÜéRÖéSÍW~TWª Y&ãPVÕYÖ `ÔSTÎ uøPVTßVKÜWTÊ 

fûèS£Wô`©STé (89) » )٢٧٣(.  
وإن  - وحىت فرعون نفسه كان ُمِقرًا برب السماوات واألرض يف قرارة نفسه   

 üTWÍVÖWè ÜWTÞ`~WTéÖÉò` ¼ كما بّني اهللا تبارك وتعاىل ذلك يف قوله عز وجــل:   - جحد ذلك 

uøWªéSÚ WÄT`©Yé Y>åHTWÿÖÉò $xåHTWÞQXT~WTä `ÔWLTTp©WTÊ õøYÞWTä WÔÿYò;.W£pTªMXÖ <¢XMÖ óØSåÉò:ÜTWñ WÓÜWÍWTÊ ISãVÖ SÜóéTWÆó£TYÊ øYPßMXÖ 

ðÐPRÞñÀºVKÇWÅ uøWªéSÙWHTÿ Ö_¤éSô`©WÚ (101)  WÓÜWTÎ `üTWÍVÖ ðå`ÙYÕWÆ :ÜWÚ WÓW¥ßKVÖ Yò:ÇWÅSëð;HTå ÇPVÅMXÖ JñáW¤ gã.WéHTWÙQW©Ö@Ö 

X³`¤KKVÇô@ÖWè W£MXú:Üð±WTä øQYTTßXMÖWè ðÐPRÞñÀºVKÇWÅ ñûóéTWÆó£TYÉHTWTÿ Ö_¤éSTpâëWÚ (102) » )٢٧٤( .  
وقــد بــدأت الســورة الكرميــة بلفــت األنظــار واألفكــار إىل أربعــة أســباب خملوقـــة   

مسخرة بأمر اهللا تعاىل، هي من أسباب الـرزق: وهـي الريـاح، والسـحب، والُفْلـك جتـري 
اهللا تبـــارك وتعـــاىل fـــذه املخلوقـــات يف صـــفة مـــن صـــفاiا، يف البحـــر، واملالئكـــة، أقســـم 

، وبالسحب اليت حتمل ِوقْـَرهـا مـن  -أي يف حال ذروها  -الذاريات  –فأقسم بالرياح 
                                                 

  ).٨٩ - ٨٤سورة املؤمنون: (  )  ٢٧٣(
  ).١٠٢ - ١٠١سورة اإلسراء: (  )  ٢٧٤(
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املــاء، وبالســفن اجلاريــة بُِيْســٍر يف البحــر، وباملالئكــة الــيت تـَْقِســم أمــر اهللا يف كونــه وخلقــه 
  بإذنه سبحانه وتعاىل.

أي اليت تذرو اهلواء وتنقلـه مـن مكـان إىل آخـر، وتـذرو حبـوب والرياح الذارية:   
اللقـاح فتنقلهــا مــن شــجرة إىل أخــرى، وتــذرو األوبئــة واألمــراض فتطردهــا بِــَذْرِوها بعيــداً، 

مـن قمـح وشـعري  -وتذرو احلب وِقْشر احلبـوب يف أيـام َجـْينِ احلصـاد، فيـتخلص احلـب 
والعــرب مــنهم علــى وجــه  -النــاس بــذلك ممــا علــق بــه، وذلــك كلــه وغــريه ممــا حيســه  -

من أثر طيب للرياح الذارية، وهي إىل جانب ذلك تذرو السحب وحتركها  -اخلصوص 
من مكان آلخر، وهي تسري سري الُفْلك يف البحار، وإذا كانت هذه الرياح الذارية fـذا 

وهـي  -الوصف مما تنعكس فائدته على الناس، فإن العرب ال خيفـى علـيهم أمـر الريـاح 
يف تــدمري وإهــالك قــوم عــاد، ومــا قــوم عــاد مــنهم ببعيــد، لقــد  -ؤدي دورهــا بــإذن رfــاتــ

سخرت الريح بإذن رfا على قوم عاد فكانت مهلكة مدمرة عاتية قاصفة عقيمـاً، تنــزع 
كأنـه َعُجـُز خنلـة خاويـة،   )٢٧٥(الرجل منهم من داخـل بيتـه فرتميـه خارجـه، فيقـع جمنـدًال 

فتدخل يف أفواههم فُتْخرِج من خمارجهم أمعاَءهم. فمن  وكانت تدخل عليهم يف بيوiم
الذي سخر الريح على قوم عاد fذه األوصاف، وسخرها لكم أيها العرب ذارية هادئة 
رقيقــة نافعــة نســيماً مجــيًال يــداعب أبــدانكم، وينتقــل يف رفــق وانســياب يف بيــوتكم وبــني 

 يـدرك أمهيـة وقيمـة الريـاح أحيائكم وزروعكم فتسعدون به وتنتفعون؟ والشك أن العريب
الذارية، خاصة وهو يف أيام حرثه حيث يتلمس أسباب رزقـه ويباشـرها كمـا يـدرك تلـك 
القيمـــة واألمهيـــة يف أيـــام حصـــاد هـــذا الـــزرع وجـــين حبـــوب احلصـــاد، وهاتـــان املناســـبتان 

                                                 
  ) . ١٢٩-١٢٨/ ١١اجلندل : احلجارة، أو صخرة مثل رأس اإلنسان . لسان العرب: (      ) ٢٧٥(
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حبيبتـــان إىل قلـــب العـــريب ووجدانـــه فـــريق وجيـــود أثناءمهـــا ألنـــه يف الـــزرع يطلـــب أســـباب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزق احلصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ال   ، ويف 
  جيـــين ويســـتلم مثـــار هـــذه األســـباب وهـــو يعلـــم مـــا حـــل بقـــوم عـــاد بســـبب فعـــل الـــريح 
ـــــــِن الـــــــذي جعـــــــل الريـــــــاح   فـــــــيهم، والقـــــــرآن يســـــــتثري يف العـــــــرب تفكـــــــريهم ليتـــــــدبروا، َم

  

عندهم ذارية نافعـة وجعلهـا علـى قـوم عـاد ُمـَدمِّرة ُمْهِلكـة عاتيـة؟ إن الريـاح مسـخرة 
علهـا مـن تلقـاء نفسـها لكـان فعـالً واحـداً ذا صـفة واحـدة من اهللا تعاىل، ولو كـان ف

يف كــل زمــان ومكــان، إن التنويــع يف التســخري دليــل القــدرة اإلهليــة والوحدانيــة، واهللا 
ــث َدلَّــل هلــم علــى قدرتــه ووحدانيتــه بأشــياء  تعــاىل يتلطــف بــالعرب ويرتفــق fــم، حي

  اiم ارتباطاً وثيقاً.خملوقة هلا أثر حيبونه يف حياiم، وهم مرتبطون fا يف حي
 ÁWè ¼ والســـحاب الـــذي حيمـــل وقـــره مـــن املـــاء ســـبب مـــن أســـباب الـــرزق   

Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö `yRÑSTÎ`¦Y¤ ÜWÚWè WÜèSüWÆéSé  »  )ــن جبــري وغــريه: الــرزق هنــا  )٢٧٦ قــال: ســعيد ب
  .)٢٧٧(ما ينـزل من السماء من مطر وثْلج يَنـُْبت به الزرع وحييا به اخللق

ــني ســحب والعــرب يعرفــون قيمــة    الســحب احململــة باملــاء، ويفرقــون بينهــا وب

                                                 
  ).٢٢سورة الذاريات: (  )  ٢٧٦(
) قـــال الضـــحاك وابـــن ١٤/١٧ي وقـــال ابـــن عطيـــة يف تفســـريه () للســـيوط٦/١١٤انظـــر: الـــدر املنثـــور (  )  ٢٧٧(

جبـري: أراد املطــر والــثلج. وقــال واصــل األحــدب وجماهــد: أراد القضــاء والقــدر: أي الــرزق عنــد اهللا يــأيت بــه  
  كيف يشاء ال رّب غريه. وقرأ ابن حميصن: "ويف السماء رازقكم".

ن الوعيد والكل يف السـماء. وقـال الضـحاك: و(توعدون) حيتمل أن يكون من الوعد، وحيتمل أن يكون م  
  املراد من اجلنة والنَّار. وقال جماهد: املراد: اخلري والشر. وقال ابن سريين: املراد: الساعة) اهـ.
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الصـــيف الـــيت ال حتمـــل مـــاًء، إذا رأوا ســـحب املـــاء استبشـــروا وتفـــاءلوا بنــــزول املطـــر 
الــذي تــروى بــه أراضــيهم، وتنمــو بــه زروعهــم وأنعــامهم، ومتــأل آبــارهم، واهللا تعــاىل 

يــل أثرهــا؛ أقســم بالســحب الــيت حتمــل وقرهــا مــاًء لعظــيم فائــدiا وعمــيم نفعهــا وجل
ويف نزول املطر خري كثري، حيث تنشأ عنه أرزاق وفرية وخريات كثرية، وكان احلسن 

إذا رأى سحابة يف السماء قال: فيه واهللا  رزقكم، ولكنكم  -رمحه اهللا  -البصري 
  . )٢٧٨(حترمونه خبطاياكم 

ومــــن أســــباب الــــرزق تيســــري حركــــة الُفْلــــك وســــريها، تســــري يف البحــــار تنقــــل النــــاس   
تعتهم ودواfم وجتـارiم مـن مكـان إىل آخـر، وينشـأ عـن ذلـك تيسـري انتقـال أسـباب الـرزق وأم

التجـــارة  مـــنللنـــاس واحليـــوان، وال ميكـــن للنـــاس أن يســـتغنوا عـــن احلاجـــة إىل مـــا تنقلـــه الفلـــك 
واملنافع لإلنسان واحليوان. وإ)ا لنعمة مجيلة يبعث منظرها على االنشراح والسرور يف الـنفس: 

الُفْلك بيسـر يف البحـار تتهـادى برفـق ودالل فـوق أمـواج البحـر اهلادئـة احلانيـة، ومـا  نعمة سري
أمجــل ُزْرقَــة البحــر وهــي تعــانق ُزْرقَــة الســماء يف رقــة ولطافــة، والنــاس يف هــذه الُفْلــك بتجــاراiم 

ل أرزاقهـــم يســـتمتعون fـــذه النعمـــة العظيمـــة، وإ)ـــا لنعمـــة ال يقـــدر علـــى تيســـريها إال اهللا بُ وُســـ
تعــاىل، وذلــك كلــه تــذكري للنــاس والعــرب مــنهم خاصــة؛ ليعرفــوا قيمــة هــذه النعمــة، وعلــيهم يف 
املقابل أن يتذكروا أحوال البحر عند اضطرابه وهيجانه حيث يصـبح سـري السـفن عسـرياً شـاقاً 

  حتيط به األهوال واملخاوف من كل مكان. 
يف ســريها بُيْســٍر مــن  وإن ذلــك دليــل علــى قــدرة اهللا تعــاىل، إذ لــو كــان فعــل الســفن  

نفسها، لكان ذلك فعالً واحداً يف كل حـال، فمـن الـذي نـوَّع سـريها، وسـخَّر هلـا الريـاح؟ إنـه 
ولعــل يف ذلــك إميــاء إىل مـــا  -علــى أن اآليــات مكيــٌة والعــرب ال يعرفــون البحــر  –اهللا تعــاىل 

                                                 
  ) .١٧/٤١تفسري القرطيب (     ) ٢٧٨(
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  ينتظر العرب من دور باإلسالم حيث سريكبون البحر يف سبيل اهللا.

باب الرزق أيضاً: تسخري اهللا تعاىل لنوع من املالئكة يقسمون أمـر ومن أس  
خلـق عظـيم مجيـل جليـل نـوراين   -علـيهم السـالم  -اهللا يف كونه وخلقه، واملالئكـة 

كــرمي، أعطــاهم اهللا مــن اإلمكانيــات والقــوة مــا مل يعطــه لغــريهم كمــا وصــف رســول 
ســـدرة املنتهـــى ولـــه  رأيـــت جربيـــل علـــى« بقولـــه: -عليـــه الســـالم  -جربيـــل  eاهللا 

رأى رســول اهللا : « -رضــي اهللا عنــه  -. وقــال ابــن مســعود )٢٧٩(»ســتمائة جنــاح 
e  وســخرهم )٢٨٠(»جربيــل يف ُحلَّــة مــن َرْفــرف، قــد مــأل مــابني الســماء واألرض ،

 ISãVÖWè ÝWÚ Á YãHWéWHÙQW©Ö@Ö &X³`¤KKVÇô@ÖWè óÝWÚWè ISâWüÞYÆ ÇWÅ WÜèS¤Yi`|WTç`©WTÿ ¼ لعبادتــــــه وطاعتــــــه 

óÝWÆ -YãYéW ÜWâYÆ ÇWÅWè WÜèS£Y©`ôWTç`©WTÿ (19) WÜéSôQYTâW©STÿ WÔTT`~PVÖ@Ö W¤ÜWäQWTÞÖ@ÖWè ÇWÅ WÜèS£STçT<ÉWTÿ (20) » 
ــــذون أمــــره يف كونــــه وخلقــــه  )٢٨١(  ÇPVÅ WÜéS±`ÅWTÿ JðW/@Ö :ÜWÚ óØSåW£WÚVKÖ WÜéSTÕWÅpTÉWTÿWè ÜWÚ ¼ ، ينفَّ

WÜèS£WTÚ`ëSÿ (6) » )ومــــنهم املكلـــف باآلجـــال، ومــــنهم مـــنهم املكلـــف بـــاألرزاق،  )٢٨٢
املكلــف باجلبــال، ومــنهم املكلــف بــالوحي، وتســخريهم املتنــوع دليــل علــى قــدرة اهللا 

  تعاىل ووحدانيته وعظمته، وأنه وحده املتفرد بالتصرف يف أمر الكون واخللق.
                                                 

ــــــَن إســـــناده األرنــــــاؤوط يف حتقيـــــق املســــــند (١/٤٠٧أخرجـــــه أمحــــــد يف املســـــند (  )  ٢٧٩( رقــــــم  ٦/٤١٠). وَحسَّ
٣٨٦٢.(  

) وقـال الرتمـذي: ٣٢٨٣رقـم  ٥/٣٦٩) والرتمذي يف السـنن (٤١٨، ١/٣٩٤أخرجه أمحد يف املسند (  )  ٢٨٠(
  هذا حديث حسن صحيح اهـ. واللفظ هلما .

  ).٢٠، ١٩سورة األنبياء : (      ) ٢٨١(
  ).٦سورة التحرمي: (  )  ٢٨٢(
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وممـــا تقـــدم يتبـــني أن اهللا تعـــاىل أقســـم fـــذه األشـــياء األربعـــة يف صـــفة مـــن   
افعة ذات أثـر مرغـوب، وهلـا صـفات أخـرى غـري هـذه الصـفة، صفاiا، وهي صفة ن

واملتصــور مــن القســم هــو بيــان أثــر وخطــر وفائــدة هــذه املخلوقــات يف هــذه الصــفة 
  املقسم fا دون سواها.

قال ابن القيم رمحه اهللا: (وأقسم سـبحانه fـذه األمـور األربعـة ملكـان العِـْربة   
  .)٢٨٣(انيته وعظم قدرته)واآلية والداللة الباهرة على ربوبيته ووحد

ويالحظ مـدى الـرتابط بـني بدايـة هـذه السـورة و)ايتهـا الـيت جـاء فيهـا قـول   
 ÜWÚWè ñå`ÍVÕTWû QWÝYï<Ö@Ö ð¨ßÇXMô@ÖWè ÇPVÅMXÖ YÜèSüSâT`ÅW~YÖ (56)  :ÜTWÚ SüÿX¤RKÖ ØSä`ÞYÚ ÝYQÚ ¼ اهللا تعـــــــــــاىل: 

xË`¦QY¤ :ÜTWÚWè SüÿX¤RKÖ ÜKVÖ YÜéSÙYÅp¹Sÿ (57)  QWÜMXÖ JðW/@Ö WéTSå ñËÖPV¦PV£Ö@Ö èS¢ YáQWéSÍ<Ö@Ö SÜkYçWÙ<Ö@Ö (58) » 
، فـــاهللا تعـــاىل هـــو الـــذي ســـخر خللقـــه هـــذا الكـــون مبـــا فيـــه مـــن أرض مفروشـــة )٢٨٤(

مذلَّلـــة، وجبـــال راســـية وحبـــار وأ)ـــار متالطمـــة، ومســـاء بغـــري عمـــد مرفوعـــٍة، ومشـــوٍس 
خالقهـا، كـل ذلـك  وأقماٍر وجنوٍم وكواكب ساحبٍة، وسحب جاريـة جتـري كلهـا بـأمر

وغريه سخَّرُه خللقه ويسَّر هلم سبل أرزاقهم، ومل جيعلها شاقة عليهم ليعرفوه ويعبدوه 
فــال يشــركوا بعبادتـــه أحــداً، كمـــا يالحــظ مــدى الـــرتابط بــني حمـــاور الســورة، فكلهـــا 
تــدور حــول إظهــار قــدرة اهللا ووحدانيتــه ســواء يف خلــق اجلنــة والنــار، أو يف إهــالك 

، أو يف بنــاء الســماء أو يف فــرش األرض ومتهيــدها، أو يف غــري ذلــك األمــم املكذبــة

                                                 
  ).٢٧٩التبيان يف أقسام القرآن (  )  ٢٨٣(
  ).٥٨ - ٥٦سورة الذاريات: (  )  ٢٨٤(
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  من الدالئل اليت حوiا السورة.
فالســورة تــدور حماورهــا حــول بيــان آيــات ودالئــل القــدرة اإلهليــة يف األنفــس   

  واألكوان، ومن ذلك تسخري الرزق وتيسري أسبابه.
ــل  )٢٨٥( «  ÁWè Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö `yRÑSTÎ`¦Y¤ ÜWÚWè WÜèSüWÆéSé ¼ وجــاء قــول اهللا تعــاىل    قب

ومـــا رزقــه اهللا مـــن الولــد، وبعـــد ذكــر إهـــالك  -عليـــه الســالم  -ذكــر قصـــة إبــراهيم 
املكــذبني مــن األمــم الســابقة مــن لــدن قــوم نــوح إىل قــوم موســى ومــا بينهمــا، وبعــد 
ذكر األرض وأمهية تبصر اآليات اليت خلقها اهللا فيها، وذكر النفس وما خلـق فيهـا 

ا أودع فيها من أسـرار ليسـتقر يف حـس املـؤمن أن قضـية اخللـق والـرزق من آيات وم
 JðS/@Ö ÷Y¡PVÖ@Ö óØRÑWÍVÕVû ¼ قضية دقيقة خطرة، فالذي خلق هو الـذي رزق قـال تعـاىل: 

JðyRí óØRÑWTÎW¦W¤ JðyRí óØS|Sç~YÙSTÿ JðyRí $óØRÑg~~mïmñ`ö »  )فــــاخللق يــــرزقهم خــــالقهم وهــــو اهللا  )٢٨٦
ذلــك إال هــو ســبحانه وتعــاىل، فهــو ســبحانه خــالق اخللــق،  تعــاىل، وال يقــدر علــى

ر الـرزق؛ وال شـك أن حركـة األمـم السـابقة علـى األرض كانـت حركـة متيسـرة  ومقدِّ
تســـعى حنـــو رزقهـــا  –وهـــي كـــافرة  –األســـباب يف الـــرزق، فقـــد كانـــت تلـــك األمـــم 

لكــافر الــذي كانــت مّيســرًة أســبابُه بــأمر اهللا تعــاىل فهــو ســبحانه الــذي رزق ويــرزق ا
  واملسلم، ألن الرزق من صفات الربوبية واهللا رب اخللق أمجعني.

والقرآن الكرمي يف هذه السـورة يعـرض صـفحة مـن صـفحات املاضـي الـذي    
                                                 

  ).٢٢سورة الذاريات : (  )  ٢٨٥(
  ).٤٠سورة الروم: (  )  ٢٨٦(
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ــني أن اهللا تعــاىل قــد تكفــل بــأرزاقهم مجيعــاً،  كــان عــامراً fــؤالء البشــر وغــريهم، ويب
ث يف كونـه أسـباب فاهللا الذي خلق السماوات ورفعها بغـري عمـد وفـرش األرض وبـ

  ÜWÚWè ÝYÚ xàTQWTä:ÖW  ¼ الرزق خللقه ال يعجزه أمرهم فأرزاقهم مقدرة معلومة، قال تعاىل: 

Á X³`¤KKVÇô@Ö ÇPVÅMXÖ øVÕWÆ JðY/@Ö ÜWäSTÎ`¦X¤ ñyVÕ`ÅWTÿWè ÜWåQW£WÍWçpT©SÚ &ÜWäWÆW óéTWçpT©SÚWè QbÔRÒ Á xàHTWTçYÒ 

xÜkYâSQÚ » )مـــن تلـــك الشـــعوب الـــيت  -د والكثـــرة يف العـــد -، وأيـــن يقـــع العـــرب )٢٨٧
  رزقها اهللا تعاىل على كثرة عددها؟.

واخللق ال ميلكون رزقهـم وذلـك مـن رمحـة اهللا تعـاىل fـم، وسـبب رزقهـم يف   
: إال أن األمر )٢٨٨(السماء، ومع اختالف األقوال يف املراد بالرزق الذي يف السماء

صـلون إىل رزقهـم بقـّوiم يدل على أن اخللق ال ي –ومن خالل لفظة (السماء)  –
فهــــم عــــاجزون عــــن الوصــــول إىل الســــماء وإمنــــا مهمــــتهم احلركــــة والســــعي وتلمــــس 
األسباب يف األرض، وإضافة الرزق إىل ضمري املخاطَبني يدل علـى أن لكـل واحـد 

  منهم رزَقه املعلوَم، فال أحد يستطيع أخذ رزق أحد أو إنقاصه أو الزيادة فيه. 
ــن القــ   جمــيء لفظــة (الســماء) مفــردة يف  -رمحــه اهللا  -يم هــذا وقــد تنــاول اب

اآليــة، وعلَّــل ذلــك بــأن املقصــود مــن لفــظ (الســماء) يف اآليــة كــل مــا عــال، فــاملراد 
الوصف ال ذات السماء، (فالرزق املطر وما وعدنا به اجلنة، وكالمها يف هذه اجلهة 

خـاطبون احملـتج ال أ)ما يف كل واحدة من السماوات، فكان لفـظ اإلفـراد أليـق. وامل
                                                 

  ).٦سورة هود: (  )  ٢٨٧(
  ) فانظرها.١٢٩سبق ذكر هذه األقوال يف (  )  ٢٨٨(
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علــــيهم fــــذه اآليــــة إمنــــا كــــانوا مقــــرين بنـــــزول الــــرزق مــــن قبــــل هــــذه الســــماء الــــيت 
يشــاهدو)ا بـــاحلس، ومل يكونـــوا مقـــرين وال عـــاملني بنـــزول الـــرزق مـــن مســـاء إىل مســـاء 
حــىت تنتهــي إلــيهم، ومل يصــل علمهــم إىل هــذا، فــأفرد لفــظ الســماء هنــا، فــإ)م ال 

هــا ال ســيما والــرزق ههنــا إن كــان هــو املطــر فمجيئــه ميكــنهم إنكــار جمــيء الــرزق من
من السماء اليت هي السحاب فإنه يسمى مساًء لعلـوه وقـد أخـرب سـبحانه أن بسـط 

 JðS/@Ö ÷Y¡PVÖ@Ö ñÔYªó£STÿ WòHTWTÿQX£Ö@Ö S¤kYëSçWTÊ Ü_TäÜWôTWª ISãñ¹S©`âTW~TWTÊ ¼ السحاب يف السـماء بقولـه 

Á Yò:ÜWÙJð©Ö@Ö ðÈ`~TVÒ Sò:ÜWWTÿ » )والسحاب إمنا هـو مبسـوط يف جهـة العلـو ال يف )٢٨٩ ،
نفـــس الفلـــك، وهـــذا معلـــوم بـــاحلس فـــال يلتفـــت إىل غـــريه، فلمـــا انـــتظم هـــذا بـــذكر 
االحتجاج عليهم مل يصلح فيه إال إفراد السماء؛ أل)م ال يقرون مبـا ينـزل مـن فـوق 
يـــاة ذلـــك مـــن األرزاق العظيمـــة للقلـــوب واألرواح، والبـــد مـــن الـــوحي الـــذي بـــه احل

احلقيقية األبدية وهو أوىل باسم الرزق من املطر الذي به احلياة الفانية املنقضية فما 
ينزل من فوق ذلك من الوحي والرمحة واأللطاف واملـوارد الربانيـة والتنــزالت اإلهليـة، 
ومــا بــه قــوام العــامل العلــوي والســفلي مــن أعظــم أنــواع الــرزق ولكــن القــوم مل يكونــوا 

  .)٢٩٠(ا مبا هو أقرب األشياء إليهم حبيث ال ميكنهم إنكارهمقرين به فخوطبو 
 JgáW¤WéWTÊ Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö ¼وجاء الَقَسُم من اهللا تعاىل على هذا األمر بقوله تعاىل   

                                                 
  ).٤٨سورة الروم: (  )  ٢٨٩(
  ).١١٨ - ١/١١٧بدائع الفوائد (  )  ٢٩٠(



  الرزق في القرآن الكریم

  

١٤٣

X³`¤KKVÇô@ÖWè ISãPVßMXÖ QbÌWôVÖ WÔ`ëTYQÚ :ÜTWÚ óØTRÑQWTTßKVÖ WÜéSÍY¹ÞWé » )قطعًا لدابر الشك يف هذه  )٢٩١
ة وضوح الشمس يف رابعة النهار يف حس وأعماق كل القضية ولتكون واضح

مؤمن، فال تضطرب حركة سريه يف احلياة وهو يسعى متلمسًا أسباب رزقه مثلما 
تضطرب حركة سري غريه ممن مل يوقن، ابتدأ القسم بواو القسم، وأقسم اهللا تعاىل 

لسماء بصفة من صفاته العلية الكرمية وهي صفة الربوبية وأضاف هذه الصفة إىل ا
واألرض إضافة ملك واختصاص، إشارًة إىل أن أمر الرزق وتدبريه وتيسري أسبابه 
للخلق يتصل بصفة الربوبية اليت من مقتضياiا الرمحة والعناية والرعاية للمخلوقني، 
فاألمر يف أساسه لطف ورمحة من اهللا فهو الذي قدر األرزاق ملخلوقاته كلهم، 

إىل السماء واألرض دون سوامها من  -الرب  -ويسر هلم أسباfا، وأضيف لفظ 
املخلوقات ليعلم اخللق أن الذي قدر على أمر السماء ومن فيها وعلى أمر 

هلو أقدُر على أمركم ورزقكم،  - خلقاً وتسخرياً وتسيرياً وتدبرياً  -األرض ومن فيها
 SÌ<ÕWùVÖ gã.WéHTWÙQW©Ö@Ö X³`¤KKVÇô@ÖWè S¤WiT`{KVÖ óÝYÚ XÌ<ÕWû X§ÜPVÞÖ@Ö QWÝYÑHTVÖWè W£WTë`{KVÖ ¼ قال تعاىل: 

X§ÜPVÞÖ@Ö ÇWÅ WÜéSÙVÕ`ÅWTÿ » )ومعلوم أن اهللا تعاىل خلق اإلنسان آِخرًا بنص قـولـه )٢٩٢ ،
 yVÖKVÖ W£WTé UfûKVÖ WJð/@Ö SüSïpT©WTÿ ISãVTÖ ÝWÚ Á gã.WéHTWÙQW©Ö@Ö ÝWÚWè Á X³`¤KKVÇô@Ö` ¼ تعاىل: 

ñ¨`ÙJðTÖ@ÖWè S£WÙWTÍ<Ö@ÖWè S×éSïPRÞÖ@ÖWè SÓÜWâYï<Ö@ÖWè S£WïPVÖ@ÖWè Jñá:ÖWèPVüÖ@ÖWè c¤kYëV{Wè WÝYQÚ $X§ÜPVÞÖ@Ö  

                                                 
  )٢٣سورة الذاريات: (  )  ٢٩١(
  ).٥٧سورة غافر: (  )  ٢٩٢(
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، فالرتتيب يف الذكر جرى على مقتضى الرتتيب يف الوجود، وبنص قوله )٢٩٣( «
 )٢٩٤( «  v÷Y¡PVÖ@Ö WÝW©`öKVÖ QWÔRÒ ]òóøW® IS$ãTWÍVÕWû VKÖWüWäWè WÌ<ÕWû XÝHTW©ßÇXMô@Ö ÝYÚ xÜkYº ¼ تعاىل: 
، واحلق هو الثابت )٢٩٥( « ISãPVßMXÖ QbÌWôVÖ WÔ`ëTYQÚ :ÜTWÚ óØTRÑQWTTßKVÖ WÜéSÍY¹ÞWé ¼ القسم  وجواب

رمحه –الذي ال يقبل النسبة، والضمري يف (إنه) يعود على الرزق، قال الطربي 
: يقول تعاىل ذكره وجل امسه مقسما خللقه بنفسه: فورب السماء واألرض - اهللا

اس: إن يف السماء رزقكم وما توعدون حلق،كما  حق إن الذي قلت لكم أيها الن
  . )٢٩٦(أنكم تنطقون 

ـاج أن الضـمري يعـود علـى مـا    ونقل الواحدي يف تفسريه (الوسيط) عن الزجَّ
  . )٢٩٧(ذكر من أمر الرزق واآليات 

قوا : «  eوقال    ، وشـبَّه )٢٩٨(»قاتل اهللا أقوامـاً أقسـم هلـم رfـم مث مل يصـدِّ
نطــق املخـاطبني، وهنـا نلحــظ يف هـذا اجلــواب أنـه تقــرر أن  هـذا احلـق يف ثبوتــه مبثـل

ـــل هلـــذا احلـــق بوجـــود النطـــق يف  ـــت ال مريـــة وال شـــك فيـــه، ومث أمـــر الـــرزق حـــق ثاب

                                                 
  ).١٨سورة احلج: (  )  ٢٩٣(
  ).٧دة: (سورة السج  )  ٢٩٤(
  ).٢٣سورة الذاريات: (  )  ٢٩٥(
  ).٢١/٥٢٣تفسري الطربي :  (     ) ٢٩٦(
  ) .٤/١٧٦الوسيط للواحدي:  (      ) ٢٩٧(
) وابــــــــن أيب حــــــــامت يف التفســـــــــري   ٣٢١٩١رقـــــــــم  ١١/٤٦١أخرجــــــــه ابــــــــن جريـــــــــر يف جــــــــامع البيــــــــان (  )  ٢٩٨(

  ).٤/٢٣٥) عن احلسن مرسًال. وانظر تفسري ابن كثري ( ١٨٦٥٩رقم  ١٠/٣٣١٢(
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املخــاطبني ولــذلك دالالتــه وأبعــاده، وذلــك أن النطــق يف اإلنســان هــو أيســر شــيء 
بـار باعت -وإن كـان أصـم  -وأسهله وأقربه مـن فـم اإلنسـان، فكـل إنسـان لـه نطـق 

أن النطــق صــوٌت، ومــا ســوى النطــق مــن األكــل أو النظــر أو احلركــة أو الســمع أو 
املشي هي أمور يتكلـف هلـا وليسـت أمـراً عامـاً ال يتخلـف يف بـين اإلنسـان، وذلـك 
أن اإلنســــان إذا أراد أن يأكــــل تكلــــف احلركــــة ومــــدَّ يديــــه إىل املــــأكول وفــــتح فمــــه 

ــل ذلــك نظــر إليــه إن كــان مبصــراً  ، ويف كــل األحــوال يتوجــه إىل األكــل لألكــل، وقـَْب
بالرغبة وامليل، واحلال كذلك يف املشي إذ البد من القيام واحلركة حىت السـمع البـد 
  فيه من نوع تكلف وهو التوجه إىل مصدر الصوت واإلنصات إليه وكذلك البصر.

قال القرطيب: ( وقال بعض احلكماء: كما أن كـل إنسـان ينطـق بنفسـه وال   
نطــق بلســان غــريه، فكــذلك كــل إنســان يأكــل رزقــه وال ميكنــه أن يأكــل ميكنــه أن ي

  . )٢٩٩(رزق غريه ) 
ولــيس كـــل النــاس يســـمعون بـــل يوجــد مـــن بيـــنهم طُْرشــان، وكـــذلك فلـــيس    

كلهــم يبصــر أو ميشــي أو يــتكلم فإنــه يوجــد فــيهم مــن لــيس كــذلك ولكــنهم كلهــم 
ــل بــالنطق بــ ــل بــالكالم، ينطقــون. وهنــا نلحــظ دقــة التعبــري القــرآين بالتمثي دل التمثي

َنــٌة يف الداللــة عــن املعــىن  ويالحــظ أن اللفظــة الــيت ذكرهــا القــرآن وهــي (النطــق) َمِكيـْ
املــراد تأكيــده وشــيوعه وســهولته وقربــه، ولســائل أن يســأل قــائًال: مــا بــال (الكــالم) 
ملاذا مل يقل القرآن مثل ما أنكم تتكلمون؟ أو ليس الكالم قدراً مشـرتكاً بـني سـائر 

                                                 
  ).١٧/٤٢تفسري القرطيب :  (      ) ٢٩٩(
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اإلنسان؟ واجلواب أن النطق أدق يف الداللة على املـراد فهـو أمشـل وأعـم، فكـل بين 
إنســــان ينطــــق وإن مل يــــتكلم كــــَأْن يكــــون أبكــــَم مــــثًال، أمــــا الكــــالم فلــــيس بــــذات 
اخلاصية؛ ألنَّ الكالم يتألف من حروف ملفوظة مركبة إلفادة معـًىن، وذلـك متعـذر 

يسـتطيعه األبكـم. ومـن مث نـدرك  يف اإلنسان األبكم؛ بينما النطـق هـو جمـرد صـوت
أن هــذا كــالم معجــٌز؛ ألّن اهللا تعــاىل الــذي قــال هــذا الكــالم يعلــم أســرار خملوقاتــه 
ومنهــا اإلنســان وال خيفــى عليــه شــيء مــن أمرهــا قــال ابــن عطيــة: (مثّ أقســم تعــاىل 
بنفســه علــى صــحة هــذا القــول واخلــرب، وشــبهه يف اليقــني بــه بــالنطق مــن اإلنســان، 

غايــة الوضــوح، وال ميكــن أن يقــع فيــه مــن اللــبس مــا يقــع يف الرؤيــة  وهــو عنــده يف
فـالنطق عمليـة سـهلة ال يتكلـف هلـا  )٣٠٠(والسمع بل النطق أشـد ختلصـاً مـن هـذه)

اإلنسان فهو ينطق يف املرض والعافيـة يف النـوم واليقظـة يف الظـالم والضـوء، فـالنطق 
  قريب سهل يتأتى يف كل األحوال واهليئات لإلنسان. 

ذلك كله دليٌل على تيسري اهللا تعاىل الرزق لبين اإلنسـان وأنـه قريـٌب مـنهم و   
وســـهٌل قـُـــْرَب وُســـُهولة النطـــق فـــيهم، والنطـــق مـــن خـــواص اإلنســـان ولوازمـــه فـــالرزق  
كــذلك مــالزم لــه؛ ألّن حياتــه ال تقــوم إال بالطعــام والشــراب اللَّــذين البــد هلمــا مــن 

املطعومـات واملشـروبات عمومـاً، وذلـك ال قوة قـادرة تـدبر تيسـري أسـباfما، وتيسـري 
يكـون إال ممــن ميلــك الكــون ويقـدر عليــه، والــذي ميلــك الكـون ويقــدر عليــه هــو اهللا 
ســبحانه وتعــاىل. واآليــة تــدل علــى أن الــرزق مــن صــاحبه مبنزلــة النطــق مالزمــة وقربــاً 

                                                 
  ).١٤/١٧احملرر الوجيز (  )  ٣٠٠(
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هــو ويســراً وســهولًة، وكــأّن الــرزق مــع صــاحبه مالزمــًة لــه كــالروح بالنســبة لإلنســان ف
موجوٌد مقدر معلـوٌم مـن اهللا تعـاىل مـادام يف اإلنسـان حيـاٌة أو ِعـْرٌق ينـبض باحليـاة، 

إّن روح القــــدس نفــــث يف روعــــي أنــــه لــــن متــــوت نفــــس حــــىت : « eقــــال الرســــول 
لـــوا يف الطلـــب   e، وقـــال  )٣٠١(»تســـتويف رزقهـــا وإن أبطـــأ عليهـــا، فـــاتقوا اهللا وأمجِْ

لــرزق مــا iــزََّزْت رءوســكما، فــإن اإلنســان ال تيأســا مــن ا:« حلبـة وســواء ابــين خالــد 
  . )٣٠٢(»وجل تلده أمه أمحر ليس عليه ِقْشر، مث يرزقه اهللا عز

 WÔ`ëTYQÚ :ÜTWÚ ¼ وقـــال بعـــض املفســـرين: (يعـــين مـــا قســـمت مـــن الـــرزق لكـــائن   

óØTRÑQWTTßKVÖ WÜéSÍY¹ÞWé »   " :يعــين كـــما تقولــون: ال إلــه إال اهللا، أو يعــين: كمــا أن قــولكم
ه إال اهللا حق" كذلك قويل "سأرزقكم" حق. ويقـال: معنـاه: كمـا أن الشـهادة ال إل

  . )٣٠٣(واجبة عليكم فكذلك رزقكم واجب علي)
ولكــن ملــاذا جــاءت يف هــذه اآليــة الكرميــة الــيت حنــن بصــدد احلــديث عنهــا   

ــيت فيهــا القســم مــن اهللا تعــاىل يف أســلوب قــوي؟ أو لــيس  هــذه املؤكــدات القويــة وال
ن بــأن الــرزق بيــد اهللا؟ وهــل هنــاك مــن أنكــر أن اهللا هــو الــرزاق حــىت املســلمون يقــرو 

لــِك واخللــِق والــرزِق، واألمــُر 
ُ
يقســم اهللا تعــاىل؟ وملــاذا يقســم اهللا تعــاىل وهــو مالــك امل

أمرُه واخللُق خلُقه؟ أما كان يكفي أن تقـرر القضـية علـى صـورة خـرب جمـرد لـيس فيـه 

                                                 
  ).٢٦) من حديث حذيفة، وانظر ص (٢٩١٤رقم  ٣١٥-٧/٣١٤رواه البزار يف البحر الزخار (  )  ٣٠١(
  ).٢٨سبق خترجيه يف (  )  ٣٠٢(
  ).٦/٢٧٧حبر العلوم (  )  ٣٠٣(
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  واهللا غين عن العاملني؟.أي تأكيد، فيؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر 
وجــواب مــا تقــدم أن هــذه اآليــة الكرميــة جــاءت fــذه املؤكــدات؛ ألّن املقــام   

يستدعي ذلك إذ أّن الّناس ضـعفاء أمـام قضـية الـرزق إال مـن رحـم ريب. والشـيطان 
علــى جــدار عقيــدة  –بالليــل والنهــار بالســر واجلهــار  –يــدق  –أخــزاه اهللا  –اللعــني 

ا منفــــذاً ينشــــر مــــن خاللــــه كفــــره وباطلــــه بــــالتخويف بــــالفقر الــــرزق ليوجــــد لــــه فيهــــ
 ¼ والتيئـــيس مـــن رمحـــة اهللا وســـوء الظـــن  بـــه تعـــاىل يف أمـــر الـــزرق، قـــال اهللا تعـــاىل: 

SÝHTð¹`~JðTÖ@Ö SØS{SüYÅWTÿ W£pTÍWÉ<Ö@Ö ØS{S£SÚK<ÜWTÿWè $Yò:ÜTW`ôWÉ<Ö@ÜYä » )كمـــا  ُجيَنِّـــُد الشـــيطان   )٣٠٤
تعملهم أبواقـاً ينشـرون كفـره وباطلـه بشـىت الوسـائل أناسي كثـريين مـن ضـحاياه ويسـ

فـــرتاهم خيوفــــون النـــاس مــــن املســـتقبل مــــع أن املســـتقبل ال يعلمــــه وال ميلكــــه إال اهللا 
قـــال تعـــاىل، وجيعلـــون األســـباب كأ)ـــا مالكـــة ألمـــر الـــرزق، قـــاتلهم اهللا أينَّ يؤفكـــون 

 « pãW¤SiðTÒ ^àWÙYÕW{ SìS£pùWTé óÝYÚ &óØXäYå.Wé<ÊVKÖ ÜMXÖ fûéSTÖéSÍWTÿ ÇPVÅMXÖ Ü_TäY¡VÒ (5) ¼ تعــــــــــــــــــاىل : 
أ)ــــم أْشــــَقوا  -ومــــا أكثــــر مشــــاكلهم  -ومشــــكله كثــــري مــــن املســــلمني اليــــوم  )٣٠٥(

حياiم بإْشقاء أنفسهم من خالل كثرة مساعهم لتلك األبواق الـيت تعـرض موضـوع 
  احلياة والرزق من منظور إحلادي شيطاين ال يؤمن باهللا وال باليوم اآلخر.

سلمون يقر كثري منهم بالقول: بـأّن الـرزق بيـد اهللا وال ينكـرون ذلـك، ولكـنهم يف وامل  
ممارســـاiم اليوميـــة لشـــئون معاشـــهم وســـعيهم لتحصـــيل أرزاقهـــم يالحـــظ علـــيهم يف ســـلوكهم  

                                                 
  ).٢٦٨سورة البقرة (  )  ٣٠٤(
  ).٥سورة الكهف (     ) ٣٠٥(
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كأ)م منكرون لذلك، ولذلك جتد أمثال هـؤالء ال ميثلـون سـلوك املسـلم الواثـق مبوعـود اهللا يف 

رتَّب أحدهم مثالً قال على الفور: قطعوا رزقي. ويف سـبيل هـذا املرتـب أمر الرزق، فإذا قطع م
والوظيفـــة جتـــده خيضـــع ويكـــذب ويـــذل ويتصـــاغر لرئيســـه، ونســـي هـــذا املســـكني املعـــذب أن 

  رئيسه هذا ليس إال فقرياً مثله، وال ميلك لنفسه ضراً وال نفعاً بـَْله أن ميلك ذلك لغريه.
نع أو متجـــر أو مزرعـــة أو عمـــارة ال وجتــد أمثـــال هـــؤالء إن كـــان عنــده مصـــ  

يستحي من ربه أن يقـول وكأنـه يفتخـر بـذلك: لـوال هـذا املصـنع... أو ... أو ...  
إخل، هللكنـــا أو الفتقرنـــا، وينســـى هـــذا وأمثالـــه أن املصـــنع واملتجـــر واملزرعـــة والعمـــارة 
وغريهـــا مـــا هـــي إال أســـباب يســـرها اهللا تعـــاىل ســـبباً للـــرزق، والـــرزق لـــيس يف شـــيء 

بـأمر  -احد منهـا بـدليل أن هـذه األشـياء قـد تـزول وتفـوت بسـبب مـن األسـباب و 
ومع ذلك يظل َمْن فـََقَدها يأتيـه رزقـه بسـبب آخـر يهيئـه لـه ربـه الـذي خلقـه  -اهللا 

وتكفَّــل برزقــه، ويشــبه هــؤالء مــن يظــن أو يقــول: لــوال شــهاديت العليــا مــا حصــلت 
خله هـذا الـذي أراده اهللا لـه زمانـاً على دخل حمرتم، ونسي هذا املسكني التائه أن د

ومكاناً سيأتيه ولو مل تكن لديه شهادة عليا، فالشهادة العليا وسواها ال تأيت برزقه 
من عندها، ولذلك ترى من الناس من إذا أراد اهللا أن يغري سبب رزقهم فإنه يهيء 
ــــيس ســــبيله الشــــهادة العليــــا مــــثًال؛  نفوســــهم للتوجــــه إىل العمــــل يف ميــــدان آخــــر ل

وبسبب ذلك كلـه وغـريه أقسـم اهللا تبـارك وتعـاىل؛ ألن القسـم وهـو مـن أقـوى أنـواع 
يناسـب حالـة كثـري مـن  –خاصة حـني يكـون مـن األعلـى أو ممـن ميلـك  –التأكيد 

النـاس وهـم منغمسـون يف غمـرة احليـاة الهـني أو شـاردين عـن حقيقـة أن الـرزق بيــد 
اهللا ذلــك األعــرايب الــذي بســط  اهللا وحــده وأنــه ســبحانه هــو الــرزاق ال غــريه، ورحــم

حبقيقـة أن اهللا هـو الـرزاق، قضية الرزق يف نفسه إميانيا بفطرته النقّية فأشـرقت نفسـه 
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ــت ذات مــرة مــن ــع أعــراٌيب  روى األصــمعي قصــته بقولــه: (أقبل مســجد البصــرة إذ طل
جلــٌف جــاٌف علــى قـَُعــوٍد لــه متقلــداً ســيَفه، وبيــده قوُســه، فــدنا وســلم وقــال: ممــن 

قلــت مــن بــين أصــمع. قــال: أنــت األصــمعي؟ قلــت: نعــم. قــال: ومــن أيــن  الرجــل؟
أقبلــــت؟ قلــــت: مــــن موضــــع يتلــــى فيــــه كــــالم الــــرمحن. قــــال: وللــــرمحن كــــالم يتلــــوه 

 « ¢YåHTWTTÿX¤.PV¡Ö@ÖWè Ö_è`¤W ¼ اآلدميــون؟ قلــت: نعــم. قــال: فاتــل علــي منــه شــيئاً فقــرأت 
فقــال: يــا أصــمعي حســبك، مث قــام إىل  )٣٠٦( « ¤ÁWè Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö `yRÑSTÎ`¦Y ¼ إىل قولــه 

ناقتــه فنحرهــا وقطعهــا جبلــدها، وقــال: أعــينِّ علــى توزيعهــا، ففرَّْقناهــا علــى مــن أقبــل 
وأدبر، مث عمد إىل سـيفه وقوسـه فكسـرمها ووضـعهما حتـت الرَّْحـل ووىلَّ حنـو الباديـة 

مقــــــــتُّ نفســــــــي ، ف)٣٠٧( « ÁWè Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö `yRÑSTÎ`¦Y¤ ÜWÚWè WÜèSüWÆéSé ¼ وهــــــــو يقــــــــول : 
وُلْمُتهــا، مث حججــت مــع الرشــيد، فبينمــا أنــا أطــوف إذا أنــا بصــوت رقيــق، فالتفــت 
فإذا أنا باألعرايب وهو ناحٌل مصفٌر، فسّلم علّي وأخذ بيدي وقال: اتل علـي كـالم 

حــىت وصــلت إىل قولــه  « YåHTWTTÿX¤.PV¡Ö@ÖWè ¼ الــرمحن، وأجلســين مــن وراء املقــام فقــرأت 
فقـــــال األعـــــرايب: لقــــد وجـــــدنا مـــــا   « ÁWè Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö `yRÑSTÎ`¦Y¤ ÜWÚWè WÜèSüWÆéSé ¼تعــــاىل 

 ¼ وعدنا الرمحن حقـاً، وقـال: وهـل غـري هـذا؟ قلـت: نعـم، يقـول اهللا تبـارك وتعـاىل:

                                                 
  ).٢٢ - ١الذاريات: (سورة   )  ٣٠٦(
  ).٢٢سورة الذاريات: (  )  ٣٠٧(
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JgáW¤WéWTÊ Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö X³`¤KKVÇô@ÖWè ISãPVßMXÖ QbÌWôVÖ WÔ`ëTYQÚ :ÜTWÚ óØTRÑQWTTßKVÖ WÜéSÍY¹ÞWé » )قــــــــــــــــــــــــــــــــال )٣٠٨ ،
األعــرايب وقــال: يــا ســبحان اهللا َمــِن الــذي أغضــب اجلليــل حــىت حلــف! أمل فصــاح 

قوه يف قوله حىت أجلؤوه إىل اليمني؟ فقاهلا ثالثا، وخرجت fا نفسه)   . )٣٠٩(يصدِّ
فقـــد َعَمـــَر اإلميـــان قلـــب هـــذا األعـــرايب فعـــرب بعفويـــة عمـــا جتـــيُش بـــه فطرتـــه   

فيهـــا كثـــريون اليـــوم صـــرعى اإلميانيـــة جتـــاه قضـــية الـــرزق الـــيت ســـقط يف دائـــرة الشـــك 
 )٣١٠( « SÝHTð¹`~JðTÖ@Ö SØS{SüYÅWTÿ W£pTÍWÉ<Ö@Ö ØS{S£SÚK<ÜWTÿWè $Yò:ÜTW`ôWÉ<Ö@ÜYä ¼ الضالل الشـيطاين 

وإن مل  –فقالوا علـى اهللا مـاال يعلمـون، وفـرق كبـري بـني مـن عمـرت فطرتـه باإلميـان 
ـــت فطرتـــه اإلميانيـــة  –يكـــن ذا حـــظ مـــن علـــم أو مـــادة  فلـــم تنفعـــه وبـــني مـــن احنرف

 ðÐYÖ.W¡W{Wè ¼ إمكانياتــــه الــــيت أتيحــــت لــــه مــــن علــــٍم وســــواه، وصــــدق اهللا القائــــل: 

:ÜWTÞ`T~Wö`èVKÖ ðÐ`T~VÖMXÖ Ü_öèS¤ óÝYQÚ &ÜWTßX£`ÚVKÖ ÜWÚ ðåÞRÒ ÷X¤`üTWTé ÜWÚ ñàHTWTçYÑ<Ö@Ö ÇWÅWè SÝHTWÙÿÇXMô@Ö 

ÝYÑHTVÖWè SãHTTWTÞ<ÕWÅWñ Ö_¤éSTß ÷Yü`äPVß -YãYä ÝWÚ Sò:ÜWPVTß óÝYÚ &ÜWTßY ÜWâYÆ  » )٣١١(.  
 JðøWÞTSâHTWTÿ ¼ قـال لقمـان البنه وهو يوصيه فيما جاء خربه يف القـرآن الكرمي:   

:ÜWäPVTßMXÖ ÜMXÖ ñÐWTé ðÓÜWTÍ<ëYÚ xàQWTâWö óÝYQÚ xÓW ó£TWû ÝRÑWçWTÊ Á ]áWW£T`ùW² `èVKÖ Á Yã.WéðHTÙQW©Ö@Ö `èVKÖ Á 

                                                 
  ).٢٣سورة الذاريات: (  )  ٣٠٨(
  ).١٧/٤٢تفسري القرطيب (  )  ٣٠٩(
  ).٢٦٨سورة البقرة: (  )  ٣١٠(
  ).٥٢سورة الشوري: (  )  ٣١١(
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X³`¤KKVÇô@Ö Yã<KÜTWTÿ ÜWäYä &JðS/@Ö QWÜMXÖ WJð/@Ö eÈ~Y¹VÖ c¤kYâWû » )٣١٢(.  
قال القرطيب يف تفسري هذه اآلية: (املعىن: وقال لقمان البنه: "يابين" وهذا   

القول من لقمان إمنا قصد بـه إعـالم ابنـه بقـدرة اهللا تعـاىل، وهـذه الغايـة الـيت أمكنـه 
أي  –انـاً أن يفهمه؛ ألن اخلردلة يقال إن احلس ال يــدرك هلــا ثقـالً إذ ال تـرجح ميز 

لو كان لإلنسان رزق مثقال حبة خردل يف هذه املواضع جاء اهللا fـا حـىت يسـوقها 
إىل من هـي رزقـه، أي ال iـتم للـرزق حـىت تشـتغل بـه عـن أداء الفـرائض وعـن اتبـاع 

  .)٣١٣(سبيل من أناب إيل)
 ÁWè ¼ ويالحــظ أن آيــة الــرزق يف ســورة الــذاريات جــاءت بعــد قولــه تعــاىل   

X³`¤KKVÇô@Ö tåHTWTÿÖÉò WÜkYÞYTÎéSÙ<ÕPYÖ (20)  õøYÊWè &`yRÑY©SÉßKVÖ ðÑVÊKVÖ WÜèS£Y±`âTSé (21) » )ومهــــــــــــــــــــا  )٣١٤
آيتــان تتحــدثان عــن الــدعوة إىل التبصــر والتفكــر يف آيــات اهللا تعــاىل ودالئــل قدرتــه 
وعظمته يف خلق األرض واألنفس وذلك أمر له صلة fذا املخلـوق اإلنسـان الـذي 

 وخلـق لـه كونـاً يصـلح حلياتـه وال يقـدر علـى ذلـك إال اهللا خلقه ربه سبحانه وتعـاىل
حــــول هــــاتني اآليتــــني لتظهــــر  -يف إجيــــاز  -تعــــاىل وإن ذلــــك ليســــتدعي احلــــديث 

  املناسبة بينهما وبني آية الرزق اليت هي موضع احلديث.
فمـن اآليــات الدالــة علـى قــدرة اهللا تعــاىل يف خلـق األرض أن جعلهــا مهــاداً   

                                                 
  ).١٦سورة لقمان: (  )  ٣١٢(
  ).١٤/٦٦تفسري القرطيب (  )  ٣١٣(
  ).٢١ - ٢٠سورة الذاريات: (  )  ٣١٤(
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نسان واحليوان، فإنه البد هلما من مستقر، وال غىن هلما عن قوت ليستقر عليها اإل
فجعــل األرض حمــالً لقوiمــا وســكنا يكنفهمــا مــن احلــر والــربد، وجعــل ظهرهــا بيوتــاً 
لألحياء، وبطنها بيوتاً لألموات ولدفن ما يستقذر رائحتـه مـن اجليـف واألقـذار مـن 

ــين آدم، فهــي ِكَفــاٌت هلــم أحيــاء وأمواتــاً. و  منهــا أن جعلهــا مذللــة لتســهل أجســام ب
حركــة اخللــق فوقهــا لطلــب مــآرfم فهــي موضــوعة لبقــاء النســل مــن مجيــع أصــناف 

  احليوان واحلرث والنبات. 
ولكــــي تتيســــر مصــــاحل اخللــــق فــــوق األرض جعلهــــا اهللا تعــــاىل مســــتقرة ولــــو  
كانـت رجراجـة ملـا أمكــن اهلنـاء بعـيش فوقهــا، ومـن عـرف الزلــزال عـرف قيمـة نعمــة 

 JðS/@Ö ÷Y¡PVÖ@Ö WÔWÅWñ SØS|VÖ ð³`¤KKVÇô@Ö ¼ األرض بـــــأمر اهللا تعـــــاىل. قـــــال تعـــــاىل: اســـــتقرار 

Ö_¤ÖW£WTÎ Éò:ÜWÙJð©Ö@ÖWè _ò:ÜWÞYä óØS{W¤QWéW²Wè WÝW©`öVKÜWTÊ óØS{W¤WéS² ØRÑWTÎW¦W¤Wè WÝYQÚ &gåHTWâQXT~Jð¹Ö@Ö » 
يف  ،  هيَّــأ األرض والســماء لإلنســان، فــأخرب عــن خلقــه ورزقــه. ومــن اآليــات)٣١٥(

خلق األرض أن اهللا خلق فيها من املعـادن ومـا خيـرج مـن أنـواع اجلـواهر املختلفـة يف 
منافعها وألوا)ا مثل: الذهب والفضة والياقوت والزمـرد، واحلديـد والنحـاس والِقْزِديـر 

وغريهــا   -والرصــاص والكربيــت والــزرنيخ والرخــام واجلــبس والبــرتول، وهــذه اآليــات 
ا تأيت يف دائـرة رمحـة اهللا تعـاىل وعنايتـه خبلقـه بتيسـري سـبل كلُّه  -كثري يطول ذكرها 

 WéSå ¼ حيــــاiم فــــوق هــــذه األرض وتســــهيل أمــــر رزقهــــم، وجنــــد يف قــــول اهللا تعــــاىل 

÷Y¡PVÖ@Ö WÔWÅWñ SØRÑVÖ ð³`¤KKVÇô@Ö Ç^ÅéSTÖV¢ NÖéS`Ú@ÜWTÊ Á ÜWäXâYYÒÜWTÞWÚ NÖéSTÕS{Wè ÝYÚ -$YãYpÎ¦QX¤ YãT`~VÖMXÖWè 

                                                 
  ).٦٤سورة غافر: (  )  ٣١٥(
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S¤éSSPRÞÖ@Ö »)مــا يــدل علــى أن اهللا تعــاىل جعــل األرض ذلــوًال، ودعــا خْلقــه بنــاء )٣١٦ ،
علـــى هـــذا التـــذليل إىل االســـتفادة منـــه كنعمـــة عظيمـــة مـــن اهللا، وذلـــك بـــأن أمـــرهم 
بشــيئني: املشــي يف أطرافهــا واالســتفادة ممــا فيهــا مــن اخلــريات، واألكــل مــن رزق اهللا 

خلــــق األرض هــــو خــــالق  الــــذي يســــر ســــبله برمحتــــه وإحســــانه، واهللا تعــــاىل الــــذي
ــن خلــق اإلنســان والنــاس مــن خلــق األرض والســماء؟ إن القــرآن  الســماء، ولكــن أي

 SÌ<ÕWùVÖ gã.WéHTWÙQW©Ö@Ö ¼ يقــــرر أن خلقهمــــا أكــــرب مــــن خلــــق النــــاس، قــــال اهللا تعــــاىل: 

X³`¤KKVÇô@ÖWè S¤WiT`{KVÖ óÝYÚ XÌ<ÕWû X§ÜPVÞÖ@Ö QWÝYÑHTVÖWè W£WTë`{KVÖ X§ÜPVÞÖ@Ö ÇWÅ WÜéSÙVÕ`ÅWTÿ » )وإذا    )٣١٧
كــان األمــر حقــاً وصــدقاً كمــا قــرر القــرآن الكــرمي فهــل يعجــز اهللا تعــاىل الــذي خلــق 
السماوات واألرضني وخلق ما فـيهن ومـا بيـنهن، وقـدَّر أرزاق خملوقاتـه وأقرَّهـا فـيهنَّ 
عـــن تـــدبري رزق هـــذا اإلنســـان يف هـــذه املســـاحة الصـــغرية مـــن اليابســـة فـــوق الكـــرة 

  األرضية؟
يعجـــــزه ســـــبحانه شـــــئ يف الســـــماوات وال يف األرض، فهـــــو العلـــــيم  إنـــــه ال  

القــدير بيــده ملكــوت كــل شــيء وهــو علــى كــل شــيء قــدير، ومــاذا تشــكل األرض  
ككوكب صغري بالنسبة إىل باقي الكواكب وا)ـرات اهلائلـة العظيمـة اخللـق؟ إ)ـا ال 

واج. وهــل تشــكل شــيئاً إال كمــا تشــكل نقطــة املــاء بالنســبة إىل حمــيط مــتالطم األمــ
يشكل هذا اإلنسان وهو يعيش فوق تلك املسـاحة اليسـرية اليابسـة فـوق الكـرة أيـة 

                                                 
  ).١٥سورة امللك: (    )٣١٦(
  ).٥٧سورة غافر : (     ) ٣١٧(



  الرزق في القرآن الكریم

  

١٥٥

مشــكلة بالنســبة لقــدرة اهللا، حــىت تصــبح قضــية تــدبري أمــر رزقــه قضــية يشــك فيهــا، 
حىت ينـزل وحي اهللا تعاىل حيمل َقَسـَم اهللا اخلـالق الـرازق حلَِْسـم هـذه القضـية، وأ)ـا 

ع بنو اإلنسان يف عددهم فـوق هـذه (الكـويرة) األرضـية، يف بيد اهللا تعاىل؟ وأين يق
ــز الصــغري مــن اليابســة الــذي يشــكل ثلــث هــذه (الكــويرة) فقــط مــن عــدد  هــذا احلي
املالئكـــة ذوي اخللـــق العظـــيم الـــذين تفـــوق أعـــدادهم عـــدد اإلنـــس بنســـبة ال ميكـــن 

« قولــــه:  eاء عــــن النــــيب وجــــ )٣١٨( « ÜWÚWè ñyVÕT`ÅWÿ W éSÞTSñ ðÐYQTäW¤ ÇPVÅMXÖ W&éSå ¼  تقــــديرها
، ما فيها موضع أربع أصابع إال ملـك واضـع  )٣١٩(َأّطت السماء وحق هلا أن تئط 

  .)٣٢٠(»جبهته ساجدا هللا 
واهللا تعــاىل لفــت أنظــار اخللــق يف آياتــه الكثــرية يف خلــق األرض ويف تــدبري   

 أمـــر اخللـــق والـــرزق فيهـــا؛ ألنَّ األرض قريبـــة مـــن النـــاس يـــرون فيهـــا شـــيئاً مـــن هـــذه
اآليــات، وهــم ليســوا ســواء يف التــدبر والتفكــر، وليســوا كلهــم مــؤهلني إلدراك هــذه 

  اآليات، بل املوقنون فقط هم املرشحون لذلك.
والتفكــر والتــدبر يف آيــات اهللا يف كونــه الفســيح أمــر مطلــوب إميانيــاً، ولكــي   

                                                 
  ).٣١سورة املدثر: (  )  ٣١٨(
األطـــيط: صـــوت األقتـــاب، وأطـــيط اإلبـــل: أصـــواiا وحنينهـــا، أي أن كثـــرة مـــا فيهـــا مـــن املالئكـــة قـــد    ) ٣١٩(

  ). ٢٥٦/ ٧أثقلتها حىت أطت، وهذا مثل وإيذان بكثرة املالئكة. لسان العرب : (
) واللفـظ لـه، وابـن ماجـة ٢٣١٢رقـم  ٤/٤٨١) والرتمذي يف السـنن (٥/١٧٣ملسند (أخرجه أمحد يف ا  )  ٣٢٠(

) مـــن حـــديث أيب ذر. وقـــال الرتمـــذي: "هـــذا حـــديث حســـن غريـــب". ٤١٩٠رقـــم  ٤/٤٦٤يف الســـنن (
  ).٤/١٣وحسن إسناده حمقق جامع األصول (
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 ال يكـــون هنـــاك تباعـــد بـــني اإلنســـان املـــؤمن وبـــني التفكـــر يف الكـــون فقـــد أقـــام اهللا
تعــاىل هلــذا اإلنســان عاملــاً صــغرياً حيكــي قصــة العــامل الكبــري ويعكــس مــا فيــه، ذلــك 

؛ (ألن )٣٢١( « õøYÊWè &`yRÑY©SÉßKVÖ ðÑVÊKVÖ WÜèS£Y±`âTSé ¼ العـــامل الصـــغري هـــو نفـــس اإلنســـان 
نفــس اإلنســان جممــع املوجــودات، فمــن عرفهــا فقــد عــرف املوجــودات، ولــذلك قــال 

   óØVÖWèVKÖ NÖèS£PVÑWÉWçWTÿ õøYÊ %ØXäY©SÉßKVÖ ÜWQÚ WÌVÕWû JðS/@Ö gã.WéHTWÙQW©Ö@Ö ð³`¤KKVÇô@ÖWè ÜWÚWè ¼ اهللا تعــــــــاىل: 

:ÜWÙSäWTÞ`~WTä ÇPVÅMXÖ QXÌWô<Ö@ÜYTä wÔWñVKÖWè  %øQ^ÙW©QSÚ QWÜMXÖWè Ö_¤kYëVÒ WÝYQÚ X§ÜPVÞÖ@Ö gæ÷:ÜWÍYÕYTä óØXäQYTäW¤ 

WÜèS£YÉHTVÑVÖ » )فســـهم وعرفوهـــا عرفـــوا ملعرفتهـــا ، تنبيهـــاً علـــى أ)ـــم لـــو تـــدبروا أن )٣٢٢
حقــــائق املوجــــودات فانيهــــا وباقيهــــا، وعرفــــوا fــــا حقيقــــة الســــماوات واألرض، وملــــا 

  .)٣٢٣(أنكروا البعث الذي هو لقاء رfم)
والصلة بني آية الرزق وبني اآليتني اللتني قبلها تتبدى يف مظاهر كثرية   

باملخلوق هلو دليل اإلكرام، منها: أن خلق اإلنسان fذا اإلبداع يف اخللق والعناية 
فمثًال مل جيعل اإلنسان يسعى لطعامه كما تسعى احليوانات، وإمنا ميزه بعقل 

                                                 
  ).٢١سورة الذاريات: (  )  ٣٢١(
  ).٨الروم: (  )  ٣٢٢(
  ).٦٢سعادتني للراغب (تفصيل النشأتني وحتصيل ال  )  ٣٢٣(

وحنن يف حبثنا عن موضوع الرزق يف القرآن ال نتكثـر باحلـديث عـن أسـرار خلـق اإلنسـان وأمهيـة معرفـة هـذا   
اإلنســان نفســه فقــد أْوســعنا احلــديث عنــه يف حبثنــا (دالئــل الوحدانيــة والقــدرة يف ســورة الــذاريات) ونكتفــي 

وبـني مـا قبلهـا ومـا بعـدها مـن آيـات هلـا  « ÁWè Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö `yRÑSTÎ`¦Y¤ ÜWÚWè WÜèSüWÆéSé (22) ¼ هنا بالربط بـني آيـة الـرزق 
  fا صلة.
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وقلب، وجعل له قوامًا وجوارح يباشر fا حركته يف سعيه لطعامه، وإذا كان الذي 
خلق األرض ومهدها وجعلها صاحلة للحياة هو الذي خلق اإلنسان وصوره 

شك الذي ميلك رزقه وال ميلكه سواه، فهو وحده احلقيق فأحسن ُصورته فهو بال 
بالعبادة والشكر، ولذلك نعى القرآن على الذين يعبدون األوثان؛ ألن أوثا)م ال 

 ÜWÙPVßXMÖ fûèSüSâT`ÅWé ÝYÚ XÜèS  JðY/@Ö Ü_TÞHTWTí`èVKÖ WÜéSÍSTÕ`ùWéWè ¼ متلك هلم رزقاً. قال تعاىل: 

&ÜZÑpTTÊXMÖ UfûMXÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö WÜèSüSâT`ÅWTé ÝYÚ XÜèS  JðY/@Ö ÇWÅ WÜéRÑYÕ`ÙWÿ óØRÑVÖ Ü_TTpÎ¦X¤ NÖéSçÅWTpçTä@ÜWTÊ WüÞYÆ 

JðY/@Ö ðË`¦QX£Ö@Ö SâèSüSâT`Æ@ÖWè NÖèS£RÑpT®@ÖWè ,IS$ãVÖ Yã`~TVÖMXÖ fûéSÅWñó£TSTé » )٣٢٤(.  
والدعوة إىل التفكر يف آيات اهللا تعاىل يف األكوان واألنفس منهج قرآين،   

   قول اهللا تعاىل:  هاومنكثرية تدل على هذا املنهج ات  آيقد جاءت و 

¼ ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ ñ§ÜPVÞÖ@Ö NÖèSüSâ`Æ@Ö SØRÑQWTäW¤ ÷Y¡PVÖ@Ö óØRÑWÍVÕTWû WÝÿY¡PVÖ@ÖWè ÝYÚ óØRÑYÕ`âWTÎ óØRÑPVÕWÅVÖ 

WÜéSÍPVçWTé (21)  ÷Y¡PVÖ@Ö WÔWÅWñ SØRÑVÖ ð³`¤KKVÇô@Ö Ü^T®.W£YÊ Éò:ÜfTTÙQW©Ö@ÖWè _ò::ÜWggÞä WÓW¥ßKVÖWè WÝYÚ Yò:ÜfTTÙJð©Ö@Ö 

_ò:ÜWÚ WìW£`ûKVÜWTÊ -YãTYä WÝYÚ gã.W£WÙPVëÖ@Ö Ü_TÎp¦Y¤ $óØRÑPVÖ ðÑTWTÊ NÖéRÕTWÅ<ímðñ YãPVÕYÖ Ö_ ÖWüßKVÖ óØSçßKVÖWè 

fûéSÙVÕ`ÅWTé (22) » )٣٢٥(.  
وملك الرزق دليل القوة والعظمة والقدرة واأللوهية والوحدانية، ولذلك   

 ÁWè Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö `yRÑSTÎ`¦Y¤ ÜWÚWè WÜèSüWÆéSé (22) JgáW¤WéWTÊ Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö ¼ جاء قوله تعاىل 

                                                 
  ).١٧سورة العنكبوت: (  )  ٣٢٤(
  ).٢٢ - ٢١سورة البقرة: (  )  ٣٢٥(
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X³`¤KKVÇô@ÖWè ISãPVßMXÖ QbÌWôVÖ WÔ`ëTYQÚ :ÜTWÚ óØTRÑQWTTßKVÖ WÜéSÍY¹ÞWé (23) » )بعد قوله تعاىل  )٣٢٦ ¼ ÁWè 

X³`¤KKVÇô@Ö tåHTWTÿÖÉò WÜkYÞYTÎéSÙ<ÕPYÖ (20)  õøYÊWè &`yRÑY©SÉßKVÖ ðÑVÊKVÖ WÜèS£Y±`âTSé (21) » )إمياء إىل  )٣٢٧
أن قضية اخللق والرزق متالزمتان، فمن خلق فهو يرزق، واهللا وحده خالق اخللق 

 JðS/@Ö ÷Y¡PVÖ@Ö óØRÑWÍVÕVû JðyRí óØRÑWTÎW¦W¤ JðyRí óØS|Sç~YÙSTÿ JðyRí $óØRÑg~~mïmñ`ö `ÔWå ÝYÚ ¼ ورازقهم 

ØRÑMXú:ÜW{W£TS® ÝQWÚ ñÔWÅpTÉTWÿ ÝYÚ ØRÑYÖ.V¢ ÝYQÚ &xòpøTW® ISãWÞHTWôóTâTSª uøVÕHTTTWÅWTéWè ÜQWÙWÆ 

WÜéRÒX£pTSTÿ » )وقد أملح الرازي يف تفسريه إىل أسرار تقدمي األرض على )٣٢٨ .
األنفس، وتقدمي األنفس على الرزق فقال: " ويف اآليات الثالث ترتيٌب حسن، 

جد هو يف نفسه، وذلك ألن اإلنسان له أمور حيتاج إليها البد من سبقها حىت يو 
وأمور تقارنه يف الوجود، وأمور تلحقه وتوجد بعده ليبقى fا، فاألرض هي املكان 

مث يف نفس  « ÁWè X³`¤KKVÇô@Ö tåHTWTÿÖÉò ¼وإليه حيتاج اإلنسان ،والبد من سبقها فقال: 
مث بقاؤه  «  õøYÊWè &`yRÑY©SÉßKVÖ ¼اإلنسان أمور من األجسام واألعراض، فقــال: 

  . )٣٢٩(ولوال السماء ملا كان للناس البقاء « ¤ÁWè Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö `yRÑSTÎ`¦Y ¼فقال:  بالرزق
وَخْلُق النفس وما فيها من آيات كثرية دليل على قدرة اهللا تعاىل وألوهيته   

                                                 
  ).٢٣ - ٢٢سورة الذاريات: (  )  ٣٢٦(
  ).٢١-٢٠سورة الذاريات: (  )  ٣٢٧(
  ).٤٠سورة الروم: (  )  ٣٢٨(
  ).١٤/٢٠٨تفسري الرازي (  )  ٣٢٩(
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ووحدانيته، وقد خلق اهللا اإلنسان بصورة تدل على كرامة هذا اإلنسان عند اهللا 
يعيش إال بالطعام ال ال يبقى و على أنه ومكانته، ودل خلق اإلنسان وحاله 

والشراب، والكساء واإليواء، فهيَّأ له األرض ليجد فيها ما يقيم به حياته، ودعاه 
إىل السعي وبذل األسباب مع التوكل عليه، وضمن له رزقه وجعله معلومًا عنده 
ه سبحانه، يأتيه بأمره تعاىل وتقديره يف الزمان واملكان اللذين شاءمها سبحان

 Y¡PVÖ@Ö÷ ¼ وتعاىل، وقد أوجد اهللا تعاىل كل ما يف العامل لإلنسان كما نبَّه بقوله:

WÔWÅWñ SØRÑVÖ ð³`¤KKVÇô@Ö Ü̂T®.W£YÊ Éò:ÜfTTÙQW©Ö@ÖWè _ò::ÜWggÞä WÓW¥ßKVÖWè WÝYÚ Yò:ÜfTTÙJð©Ö@Ö _ò:ÜWÚ WìW£̀ûKVÜWTÊ -YãTYä WÝYÚ 

gã.W£WÙPVëÖ@Ö Ü_TÎp¦Y¤ $óØRÑPVÖ  » )٣٣٠( :وقال ،¼ ðyHTWÅ`TßVKÇô@ÖWè %ÜWäWÍVÕWû »)وقــال:  )٣٣١ ¼ 
W£JðùWªWè yRÑVÖ ÜWQÚ øYÊ gã.WéHTWÙQW©Ö@Ö » )وقال:  )٣٣٢¼ WéSå v÷Y¡PVÖ@Ö WÓW¥ßKVÖ fÛYÚ Yò:ÜWÙJð©Ö@Ö 

_ò$:ÜWÚ yRÑPVÖ Sã`ÞTYQÚ táÖW£W® Sã`ÞYÚWè c£TfTTïW® Yã~YÊ fûéSÙ~Y©STé   (10) ñåXâ?ÞSÿ yRÑVÖ YãYä WÃ`¤QW¥Ö@Ö 

fûéSTç`TÿQW¥Ö@ÖWè WÔ~YùQWÞÖ@ÖWè ðàHTWTÞ`ÆKKVÇô@ÖWè ÝYÚWè QXÔS{ g%ã.W£WÙPVëÖ@Ö QWÜMXÖ Á ðÐYÖ.V¢ ^àWTTÿÇKVðÅ xz`éWÍYPÖ 

fûèS£QW|WÉWçWTÿ (11)  W£JðùWªWè SØS|VÖ WÔTT`~TPVÖ@Ö W¤ÜWTäPVÞÖ@ÖWè ð¨`ÙJðTÖ@ÖWè W$£WÙWTÍ<Ö@ÖWè S×éSïQSÞÖ@ÖWè 

=Sã.W£JðùW©SÚ ,-%YâX£`ÚVKÜYä UfûMXÖ Á ðÐYÖ.V¢ xåHTWTÿÇKVðÅ xz`éWÍPYÖ WÜéSTÕYÍ`ÅWTÿ (12) » )٣٣٣(.  

                                                 
  ).٢٢ة البقرة: (سور   )  ٣٣٠(
  ).٥سورة النحل: (  )  ٣٣١(
  ).١٣سورة اجلاثية: (  )  ٣٣٢(
  ).١٢، ١١، ١٠سورة النحل: (  )  ٣٣٣(
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 ÔSTÎ óÝWÚ W×QW£Wö WàTTWÞÿY¦ JðY/@Ö õøYçPVÖ@Ö WìW£pTûVKÖ` ¼ وأبــاح مجيعهــا هلــم كمــا نبَّــه بقولــه:   

-YâY ÜWâYÅYÖ gåHTWTgâQ~Jð¹Ö@ÖWè WÝYÚ g&Ë`¦QX£Ö@Ö » )فلإلنسان أن ينتفع بكـل مـا يف العـامل علـى  )٣٣٤
مـــا يف غذائـــه أو يف دوائـــه أو يف ملبوســـاته ومشـــموماته، ومركوباتـــه وزينتـــه وجهـــه، إ

وااللتـــذاذ بصـــورته ورؤيتـــه واالعتبـــار بـــه واســـتفادة علـــم منـــه، واالقتـــداء بفعلـــه فيمـــا 
  يستحسن منه، واالجتناب عنه فيما يستقبح منه.

 ÔWå ðÐHùWTTéKVÖ ñêÿYüWö gÈ`~TW¶ WØ~TYåHW£`TäXMÖ` ¼ وجاء بعد آية الرزق قوله تعاىل   

fûkYÚW£<ÑSÙ<Ö@Ö  » )واملناسبة )يء هذه اآليات بعد آية الرزق واضحة، فاهللا  )٣٣٥
تعاىل قد َبشَّر يف هذه اآليات نبيه إبراهيم على لسان املالئكة بغالم عليم حليم، 

عليه  -وال شك أن الذرية رزق من اهللا تعاىل، ولكن هذا الغالم ُرزَِقه إبراهيُم 
ُجه هاجُر بعد بلوغهما سن العجز والشيخوخة، ومعىن ذلك أن وزو  -السالم 

أسباب رزِقهما الولَد قد انتفت يف حقهما، ولكنهما مع ذلك ُرزِقا من اهللا تعاىل 
غالمًا عليمًا حليمًا ليوقن املؤمنون ويعلم غريهم أن الناس وإن كانوا مأمورين 

ليست كل شيء، فهي باألخذ باألسباب يف حتصيل رزقهم إال أن هذه األسباب 
ال تعدو كو)ا أسبابًا خلقها اهللا ومل ختلق نفسها، فإن شاء أوجدها كلها أو 
بعضها، وإن شاء أعدمها كلها أو بعضها، وإن شاء أوجدها وأوجد ما يضادها 

                                                 
  ).٣٢سورة األعراف: (  )  ٣٣٤(
  ).٢٤سورة الذاريات: (  )  ٣٣٥(
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أو يبطلها، وإن شاء أوجد ما يرتتب عليها بدون وجودها كما يف قصة رزق 
َم، فإن أسباب حصول الذرية قد انتفت يف حق إبراهيم هذا الغالَم العليَم احللي

إبراهيم وزوجه ولكن اهللا تعاىل إذا أراد الشيء فإمنا يقول له: (كن فيكون) وقد 
أراد اهللا أن يرزق إبراهيم وزوجه الولد فكان ما أراد، ولذلك كان عجب الزوجة 

 påVÖÜWTÎ uvøWçWTÕ`TÿWéHTWTÿ SüYÖKVÖÉò hÜWTßVKÖWè b¦éSïWÆ ÖW¡HTWåWè øYÕ`ÅWä ¼ من األمر ما قد سجله القرآن: 

$Ü[Tù`~TW® UfûMXÖ ÖW¡HTWå eòpøWVÖ tà~YïWÆ  » )عليهم السالم  -واملالئكة الكرام  )٣٣٦ - 
 ¼أجابوها بأن األمر مت على مستوى طالقة القدرة اإلهلية اليت ال يعجزها شيء 

NvÖéTRÖÜWTÎ WÜkYâWï`ÅWTéVKÖ óÝYÚ X£`ÚKVÖ JðY$/@Ö » )ورة الذاريات جاءت القصة خمتصرة ويف س )٣٣٧
 ÔWå ðÐHùWTTéKVÖ` ¼ قــال تعاىل:   انسجاما مع خصائص الوحي املكي يف اإلجياز،

ñêÿYüWö gÈ`~TW¶ WØ~TYåHW£`TäXMÖ fûkYÚW£<ÑSÙ<Ö@Ö (24)  <¢XMÖ NÖéRÕWûW  Yã`~VÕWÆ   

NÖéRÖÜWÍWTÊ $Ü_ÙHTWTÕTWª WÓÜVÎ cØHTVÕTWª b×óéTWTÎ WÜèS£VÑÞSQÚ (25)  VçÃÖW£WTÊ uvøVÖXMÖ -YãYÕ`åVKÖ Éò:ÜTWïWTÊ wÔ`ïYÅYä 

xÜkYÙWª (26)  ,ISãWTTäPV£WÍWTÊ óØXä`~TVÖXMÖ WÓÜWTÎ ÇVÅKVÖ fûéRÕS{<KÜTWTé (27)  ð¨Wñ`èVKÜWTÊ óØSä`ÞYÚ $_àWÉ~Yû 

NÖéRÖÜWTÎ ÇWÅ $pÈWùWé SâèS£PVWTäWè \ØHTTVÕTSçÅYä xy~YÕWÆ (28)  YåVÕWâT`TÎKVÜWTÊ ISãTSTéKVÖW£T`Ú@Ö Á xáQW£W² påPVÑW±WTÊ 

                                                 
  ).٧٢سورة هود: (  )  ٣٣٦(
 وقــد ســبقت اإلشــارة علــى أن اآليـات تســع باعتبــار جمــيء لفظــي (البســط، والقــْدر) ).٧٣سـورة هــود: (  )  ٣٣٧(

) من سورة البقرة، وهي عامة تشمل الرزق وسواه وليست مشـتملة علـى ٢٤٥فيها، وليس ذلك يف اآلية (
  لفظ املشيئة، واآليات التسع النص فيها على بسط الرزق وقْدره.
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ÜWäWä`ñWè påVÖÜWTÎWè d¦éSïWÆ cØ~YÍWÆ (29)  NÖéRÖÜWTÎ YÐYÖHð¡WTÒ WÓÜWTÎ Y$ÐPRäð¤ ISãTPVßMXÖ WéSå ñy~YÑWô<Ö@Ö 

ñy~YÕWÅT<Ö@Ö (30) »  ويالحظ أن إجابة املالئكة هنا فصلت شيئاً عما جاء يف إجابتهم
  مما سبقت اإلشارة إليه قبل قليل. هوديف سورة 
نوا هنا إجابًة على استغراب زوجة إبراهيم ملا أحست بالنفاس يسري يف فبي  

وجهها وقالت: عجوز عقـيم! أي كيـف تلـد عجـوز  -لطمت -جسمها وصّكت 
عقــــيم ؟! وهــــي غــــري خمطئــــة يف اســــتغراfا أل)ــــا مل تعلــــم أ)ــــم مالئكــــة اهللا أرســــلوا 

 –إجابــة املالئكـــة  ليبشــروها وزوجهــا بـــأمر اهللا fــذا الغـــالم احللــيم العلــيم، فكانـــت
بــأن األمــر قــد تقــرر حبكمــة اهللا وعلمــه فهــو ســبحانه الــذي يقــول  –علــيهم الســالم 

لألمــر كــن فيكــون، وأنتمــا علــى حالكمــا تلــك، وأن هــذا األمــر لــيس عبثــاً أْن يــتم 
لكمـا يف هــذه السـن املتقدمــة؛ ألن ذلــك هـو مــا اقتضــاه علـم اهللا وحكمتــه، وذلــك 

الغـالم املبشَّـر بـه ولـيس قبـل ذلـك وال بعـده. فـاهللا  هو ما يصلُح بـه حالكمـا وحـالُ 
تعــاىل الــذي أحــاط بكــل شــيء علمــاً يعلــم مــا فيــه صــالح حالكمــا يف هــذا األمــر، 
وأن الذي يصلح لكما وينصلح به حالكما وحال الغالم املبشر به هو أن ترزقـا بـه 

 NÖéRÖÜWTÎ ¼اىل يف هذا الوقت وليس قبله أو بعده. قال ابن كثري يف تفسري قول اهللا تعـ

YÐYÖHð¡WTÒ WÓÜWTÎ Y$ÐPRäð¤ ISãTPVßMXÖ WéSå ñy~YÑWô<Ö@Ö  ñy~YÕWÅT<Ö@Ö »)ــــــيم مبــــــا تســــــتحقون   )٣٣٨ أي عل
  .)٣٣٩(من الكرامة، حكيم يف أقواله وأفعاله

                                                 
  ).٣٠سورة الذاريات: (  )  ٣٣٨(
  ).٤/٢٣٦تفسري ابن كثري (  )  ٣٣٩(
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إن املؤمن حني يتبصر هـذه القصـة تسـكن نفسـه إىل واحـة اإلميـان، فيشـعر   
تمتلــئ جواحنـه طمأنينــة وســكينة بفـيض هــذا اإلميـان ينســكب يف أعمــاق وجدانـه، ف

ويتطــامن إىل علــم اهللا وحكمتــه الشــاملني، فيفــزع إىل اهللا ويلــوذ بــه طالبــاً منــه العــون 
والثبــات علــى طريـــق اإلميــان بــه والثقـــة يف موعــوده، فســبحان مـــن َوِســَع كــلَّ شـــيء 

  حكمة وعلماً.
 ÜWÚWè ñå`ÍVÕTWû QWÝYï<Ö@Ö ð¨ßÇXMô@ÖWè ÇPVÅMXÖ ¼ وجيــيء قــول اهللا تعــاىل يف آخــر الســـورة   

YÜèSüSâT`ÅW~YÖ (56)  :ÜTWÚ SüÿX¤RKÖ ØSä`ÞYÚ ÝYQÚ xË`¦QY¤ :ÜTWÚWè SüÿX¤RKÖ ÜKVÖ YÜéSÙYÅp¹Sÿ (57)  QWÜMXÖ JðW/@Ö WéTSå 

ñËÖPV¦PV£Ö@Ö èS¢ YáQWéSÍ<Ö@Ö SÜkYçWÙ<Ö@Ö (58) » )ــــــة االتصــــــال لُيشــــــِعَر  )٣٤٠ متصــــــالً مبــــــا ســــــبق غاي
ســـتوجبه هـــذه املســئولية مـــن أداء احلقـــوق الواجبـــة هللا املــؤمنني مبســـئوليتهم جتـــاه مــا ت

عبـــادة اهللا تعــاىل (والعبـــادة أبلــغ مـــن  -كمـــا بينــت هـــذه اآليــة   -تعــاىل والـــيت منهــا 
العبودية؛ ألن العبودية إظهار التذلل والعبـادة غايـة التـذلل وال يسـتحقها إال مـن لـه 

  .)٣٤١(غاية اإلفضال)
ـــت علـــى حقيقتهـــا فـــال ت   ـــل املـــراد fـــا و(العبـــادة إن محل كـــون اآليـــة عامـــة ب

 ó£TPY{W¢Wè QWÜXMÜVÊ uüW£`{YP¡Ö@Ö SÄWÉÞWé ¼ املؤمنـــــــــــون مــــــــــــن الفــــــــــــريقني، دليلــــــــــــه الســــــــــــياق 

                                                 
  ).٥٨ - ٥٦سورة الذاريات: (  )  ٣٤٠(
  ).٤/١٥٤ربوسي (تنوير األذهان لل  )  ٣٤١(
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fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö »  )ومـا خلقـت اجلـن  -رضـي اهللا عنهمـا  -، وقراءة ابـن عبـاس )٣٤٢
، وقـــد يكـــون معـــىن اآليـــة ( إال آلمـــرهم بالعبـــادة ) وهـــو )٣٤٣(واإلنـــس مـــن املـــؤمنني)

. واألمــر يقتضــي اإلرداة الشــرعية ولــيس )٣٤٤( -رضــي اهللا عنــه  -ول عــن علــي منقــ
  اإلرادة القدرية.

ومعىن اآليـة: (أي ومـا خلقـت هـذين الفـريقني إال ألجـل العبـادة وهـي قيـام   
العبد مبا تعبد به وكلف من امتثال األوامـر والنـواهي، أو: إال ألطلـب العبـادة مـنهم 

يف كتبـه املنــزلة علـى أنبيائـه، وقـد ذهـب أهـل السـنة وقد طلـب مـن الفـريقني العبـادة 
إىل محل هذه اآلية على األمر التكليفي الطليب دون األمـر اإلرادي وإال مل يتخلـف 

  .)٣٤٥(املراد عن اإلرادة)
وقـــال صـــاحب أضـــواء البيـــان: (التحقيـــق إن شـــاء اهللا يف معـــىن هـــذه اآليـــة   

رهم بعبــــــــــاديت وأبتلــــــــــيهم، أي أختــــــــــربهم أي إال آلمــــــــــ « ÇPVÅMXÖ YÜèSüSâT`ÅW~YÖ ¼الكرميــــــــــة 
بالتكــاليف مث أجــازيهم علــى أعمــاهلم إن خــرياً فخــري وإن شــراً فشــر، وإمنــا قلنــا إن 
هــذا هــو التحقيــق يف معــىن اآليــة؛ ألنّــه تــدل عليــه آيــات حمكمــات مــن كتــاب اهللا، 
فقد صـرح تعـاىل يف آيـات مـن كتابـه أنـه خلقهـم ليبتلـيهم أيهـم أحسـن عمـًال، وأنـه 

                                                 
  ).٥٥سورة الذاريات: (  )  ٣٤٢(
  ).٤/١٨٨تفسري النسفي (  )  ٣٤٣(
  ).٤/١٨٨نفس املصدر (  )  ٣٤٤(
  ).٤/١٥٤تنوير األذهان للربوسي (  )  ٣٤٥(
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  .)٣٤٦(ليجزيهم بأعماهلم) خلقهم
وقــال رمحــه اهللا: (واحلاصــل أن اهللا دعــا مجيــع النــاس علــى ألســنة رســله إىل   

اإلميــــان بــــه وعبادتــــه وحــــده وأمــــرهم بــــذلك، وأمــــره بــــذلك مســــتلزم لــــإلرادة الدينيــــة 
الشـــرعية، مث إن اهللا جـــل وعـــال يهـــدي مـــن يشـــاء مـــنهم، وُيِضـــلُّ مـــن يشـــاء بإرادتـــه 

ون إىل مــا ســبق بــه العلــم مــن شــقاوة وســعادة، وfــذا تعلــم الكونيــة القدريــة، فيصــري 
ـــه:   « üWÍVÖWè ÜWTßK<ÖW¤W¢ ðyPVÞWäWïYÖ Ö_¤kYëW{   fÛYQÚ QXÝYï<Ö@Ö $X¨ßÇXMô@ÖWè` ¼ وجــه اجلمــع بــني قولـ

 ÜWÚWè ñå`ÍVÕTWû QWÝYï<Ö@Ö ¼وبــــــــــــني قولــــــــــــه  )٣٤٨( « ðÐYÖ.W¡YÖWè p%ySäWÍVÕTWû ¼ وقولــــــــــــه:  )٣٤٧(

ð¨ßÇXMô@ÖWè ÇPVÅMXÖ YÜèSüSâT`ÅW~YÖ » )وإمنا ذكرنا أن اإلرادة قد تكون دينية شرعية وهـي )٣٤٩ ،
مالزمــة لألمــر والرضــا وقــد تكــون كونيــة قدريــة وليســت مالزمــة هلمــا؛ ألن اهللا يــأمر 
اجلميــع باألفعــال املــرادة مــنهم دينــاً ويريــد ذلــك كونــاً وقــدراً مــن بعضــهم دون بعــض  

ـــــــــال تعـــــــــاىل:    )٣٥٠(  « ÜWÚWè ÜWTÞ<ÕWª`¤VKÖ ÝYÚ ]ÓéSªWQ¤ ÇPVÅMXÖ WÃÜfTTTTTT¹S~YÖ XÜ<¢XMÜTTYä &JðY/@Ö: ¼ كمـــــــــا ق
أي فيمــا جــاء بــه مــن عنــدنا؛ ألنــه مطلــوب مــراد مــن   « ÇPVÅMXÖ WÃÜfTTTTTT¹S~YÖ ¼  فقولــه:

يـدل علـى أنـه ال يقـع مـن ذلـك إال مـا   « XÜ<¢XMÜTTYä &JðY/@Ö ¼ املكلفني شرعاً ودينـاً وقولـه:

                                                 
  ).٧/٦٧٣أضواء البيان للشنقيطي (  )  ٣٤٦(
  ).١٧٩سورة األعراف: (  )  ٣٤٧(
  ).١١٩سورة هود: (  )  ٣٤٨(
  ).٥٦سورة الذاريات: (  )  ٣٤٩(
  ).٦٤( سورة النساء:  )  ٣٥٠(
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 SJðJðS/@ÖWè NvÖéTSÆ`üWTÿ uøVÖXMÖ Y¤ÖW  gyHTTVÕJð©Ö@Ö ¼ واهللا جــــــل وعــــــال يقــــــول: أراده اهللا كونــــــاً وقــــــدراً 

÷Yü`äWTÿWè ÝWÚ Sò:ÜWWTÿ uøVÖXMÖ x·.W£g² wØ~YÍWçTTó©QSÚ » )والنــيب )٣٥١ ،e  :كــل ميســر «يقــول
  . )٣٥٣(والعلم عند اهللا تعاىل) )٣٥٢(»ملا خلق له

ابــن عبــاس أن كــل وقيــل: العبــادة مبعــىن التوحيــد، بنــاء علــى مــا روي عــن “  
عبادة يف القرآن فهي توحيـد، فالكـل يوحدونـه تعـاىل يف اآلخـرة، أمـا توحيـد املـؤمن 

ـــه تعـــاىل:  ـــاك فظـــاهر، وأمـــا توحيـــد املشـــرك فيـــدل عليـــه قول  JðyRTí `yVÖ ¼ يف الـــدنيا هن

ÝRÑWTé óØSäSçWTÞ`çYÊ :ÇPVÅMXÖ ÜKVÖ NÖéSTÖÜWTÎ ðJY/@ÖWè ÜWÞTQYTäW¤ ÜWÚ ÜPVÞTTRÒ WÜkYÒX£pTSÚ  » )٣٥٥( ” )٣٥٤(.  
ــــاس    ــــن عب  « YÜèSüSâT`ÅW~YÖ ¼أيضــــاً: معــــىن  -رضــــي اهللا عنهمــــا  -( وقــــال اب

ـــل،  ليتـــذللوا يل ولقـــدريت وإن مل يكـــن ذلـــك علـــى قـــوانني الشـــرع، وعلـــى هـــذا التأوي
فجميـــــع اجلـــــن واإلنـــــس عابـــــد متـــــذلل والكفـــــار كـــــذلك أال تـــــراهم عنـــــد القحـــــوط 

ن املعـىن: ومـا خلقـت اجلـن واإلنـس إال واألمراض وغري ذلك. وحتتمل اآلية أن يكو 
معـدين ليعبـدوين وكـأن اآليــة تعديـد نعمـه أي خلقـت هلــم حواسـاً وعقـوالً وأجســاماً 
منقـادة حنـو العبــادة، وهـذا كمـا نقــول: البقـرة خملوقـة للحــرث، واخليـل للحـرب، وقــد 

                                                 
  ).٢٥سورة يونس: (  )  ٣٥١(
  ).٤٦سبق خترجيه يف (  )  ٣٥٢(
  ).٧/٦٧٧أضواء البيان (  )  ٣٥٣(
  ).٢٣سورة األنعام: (  )  ٣٥٤(
  ).٢٧/٢١روح املعاين لأللوسي (  )  ٣٥٥(
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ء يكون منها ما ال حيرث وما ال حيارب به أصًال، فاملعىن أن اإلعداد يف خلـق هـؤال

ـــزع  إمنــا هــو للعبــادة لكــن بعضــهم تكسَّــب صــرف نفســه عــن ذلــك، ويؤيــد هــذا املن
كـل مولـود يولـد علـى «وقولـه  )٣٥٦(»اعملوا فكل ميسـر ملـا خلـق :« eقول النيب 
  .)٣٥٨()  )٣٥٧(» الفطرة

دوين، أوآلمرهم بعبـاديت،  « YÜèSüSâT`ÅW~YÖ ¼وسواء كان معىن    ليعرفوين، أو يوحِّ
إن اخلالصــة مــن ذلــك بيــان أن اهللا تعــاىل خلــق خلقــه ويســر أو ليعبــدين املؤمنــون، فــ

هلم كونه وسبل رزقـه لغايـة مطلوبـة مـنهم وهـي عبادتـه وعـدم اإلشـراك بـه فيوفـَّق إىل 
هـــذه الغايـــة الســـعداء وخيـــذل عنهـــا األشـــقياء، والعبـــادة معـــىن واســـع شـــامل يشـــمل 

فـة وثقافــة وأدبــاً، حركـة اخللــق يف حيـاiم عبــادة وسياســة، واجتماعـاً واقتصــاداً، ومعر 
وســـلماً وحربـــاً، فمعـــىن العبـــادة اخلضـــوع وكمـــال الـــذل مـــع كمـــال احلـــب واالنقيـــاد، 
ويقال: طريق معبـد، أي مـذلل أي أن احليـاة كلهـا جيـب أن تكـون معبـدة هللا تعـاىل 

  يف شىت مظاهرها، وبغري ذلك ال يتحقق معىن عبادة اهللا.
هم لـــبعض ناشـــئ علـــى أن والقــرآن يلفـــت األنظـــار إىل أن والء اخللـــق بعضــ  

مصــاحل املــوالني فــيمن يوالــو)م هــي مــن األســباب املباشــرة يف ذلــك الــوالء، وأخــص 
املصـــاحل وأقرfـــا إىل نفـــس اخللـــق وأشـــدها تـــأثرياً فـــيهم هـــي مصـــلحة الـــرزق، والـــيت 

                                                 
  ) .٤٦سبق خترجيه يف (     ) ٣٥٦(
)  ٢٦٥٨رقـم  ٤/٢٠٤٧)، ومسـلم يف الصـحيح (١٣١٩رقم  ١/٤٦٥أخرجه البخاري يف الصحيح (   )  ٣٥٧(

  حديث أيب هريرة.من 
  ).٤١ - ١٤/٤٠احملرر الوجيز البن عطية (  )  ٣٥٨(
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أخصــها اإلطعــام، فــاخللق جــد ضــعيفني أمامهــا، وكــذلك وجــد ويوجــد وســيوجد يف 
والطغــاة مــن يتســلط علــى رقــاب النــاس ويــذهلم بســب  الــدنيا مــن الظلمــة واجلبــابرة

ذلــــك فيوالونــــه ويــــذلون لــــه وخيضــــعون، واليــــوم يــــرى ويشــــاهد تســــلط دول الكفــــر 
واإلحلاد على رقاب كثري من املسلمني ودوهلم وإذالهلا هلم بسـبب اقتصـادي يتمثـل 

  يف توفري القمح والطعام.
وهـــو املســـتحق  -تـــه واهللا تبـــارك وتعـــاىل يف هـــذه اآليـــات يـــأمر خلقـــه بعباد  
ويبني هلم أنه قد تكفل برزقهم وإطعامهم، ومل يكلفهم أن يرزقوا أنفسـهم  -لذلك 

أو يطعموها أو أن يرزقوا غريهم أو يطعموهم، فهو سبحانه وتعاىل الرزاق ذو القوة 
املتـــني، فقـــد اســـتدل ســـبحانه وتعـــاىل خللقـــه علـــى ألوهيتـــه بأنـــه الـــرزّاق هلـــم حـــىت ال 

كثرة التفكري يف قضية الرزق فيعطوها أكثر ممـا تسـتحق، وهـو أمـر يشغلوا أنفسهم ب
سيكون بال شك على حساب اإلميان والعمـل لآلخـرة. وال شـك أن يف عبـادة اهللا 
تعاىل وكمـال الـذل لـه، واخلضـوع لعظمتـه واالتبـاع ألمـره، حتريـراً إلرادة العبـد املـؤمن 

ادتـــه عبـــداً هللا عـــن حضـــيض الـــدنيا مـــن التبعيـــة واالنقيـــاد لغـــري اهللا تعـــاىل، لريتفـــع بإر 
وسفاسف املصاحل اهلابطة، فتسمو بذلك نفسـه وتشـرق بـاخلري والفضـيلة إنسـانيته، 
فيحســـن الســـري علـــى مـــدارج العبوديـــة ليقـــف بـــني يـــدي ربـــه يف الـــدنيا واآلخـــرة ال 
يتجاوز أقدار العبيد أمام سيدهم وجبارهم وخالقهم ورازقهـم، لينضـم إىل السـائرين 

ومــن  -علــيهم الصــالة والســالم  -عبوديــة مــن أنبيــاء اهللا ورســله الكــرام يف طريــق ال
  الصاحلني الذين هم على هذا الدرب يسريون.

  وإذا ألقينا نظرة على أسلوب هذه اآلية فإننا سنالحظ اآليت:  
ــــرة    قــــوة العبــــارة وجزالتهــــا. وقــــوة األلفــــاظ يف أداء املعــــىن املباشــــر املــــراد. وكث
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ــــة علــــى جوامــــع املعــــىن املــــراد. اإلظهــــار يف مقــــام املؤكــــدات. جوامــــع األلفــــ اظ الدال
اإلضمار، وتوايل الصفات، وأسلوب احلصر، وأسلوب التعريف، وأسلوب التعليـل، 

 ÜWÚWè ñå`ÍVÕTWû ¼ واأللفــــاظ الــــيت تــــدل علــــى القــــوة يف الفعــــل، ففــــي قــــول اهللا تعــــاىل: 

QWÝYï<Ö@Ö ð¨ßÇXMô@ÖWè ÇPVÅMXÖ YÜèSüSâT`ÅW~YÖ » )لوب احلصـــــر واضـــــحاً جليـــــاً وهـــــو ، جنـــــد أســـــ)٣٥٩
(خــرب مســتعمل يف التعــريض باملشــركني الــذين احنرفــوا عــن الفطــرة الــيت خلقــوا عليهــا 
فخــالفوا ســنتها اتباعــاً لتضــليل املضــلني... واالســتثناء مفــرغ مــن علــل حمذوفــة عامــة 

 ÜTWÚ SüÿX¤RKÖ ØSä`ÞYÚ ÝYQÚ xË`¦QY¤ :ÜTWÚWè: ¼ ومجلــــــــــــــــــــة   .)٣٦٠(على طريقة االستثناء املفرغ)

SüÿX¤RKÖ ÜKVÖ YÜéSÙYÅp¹Sÿ  » )يتضح فيها جلياً نفي احتياج اهللا تبارك وتعاىل ملـا يطلـق  )٣٦١
ـــع أجـــزاء املنفـــي  عليـــه جـــنس الـــرزق قلـــيًال، كـــان أو كثـــرياً، فـــالنفي قـــد اســـتغرق مجي
وآحــاده علــى مجيــع الوجــوه ويف كــل زمــان ومكــان، وذلــك دل عليــه مبجــيء حــرف 

ياق النفي بـ (مـا) وملـا كـان املقصـود نفـي مطلـق الـرزق اجلر (ِمْن) اليت جاءت يف س
جاء باالسم (فلم يقل بلفظ الفعل واملقصود يف اإلطعام الفعل نفسه، فـذكر بلفـظ 

  .)٣٦٢(الفعل ومل يقل: وما أريد منهم من طعام)
ــــذلك هــــي تقريــــر ملعــــىن    بإبطــــال بعــــض العلــــل  « YÜèSüSâT`ÅW~YÖإال ¼واجلملــــة ب

                                                 
  ).٥٦سورة الذاريات: (  )  ٣٥٩(
  ).٢٧/٢٥التحرير والتنوير البن عاشور (  )  ٣٦٠(
  ).٥٧سورة الذاريات: (  )  ٣٦١(
  ).١٤/٢٣٥تفسري الرازي (  )  ٣٦٢(
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ـــيت يقصـــدها ال ـــإن املعـــروف يف والغايـــات ال صـــانعون شـــيئاً يصـــنعونه أو يتخذونـــه، ف
  العرف أن من يتخذ شيئاً إمنا يتخذه لنفع نفسه.

وقال ابن عطية: ( يكون اإلطعام هنا مبعـىن النفـع علـى العمـوم، كمـا تقـول   
أعطيــت فالنــاً كــذا وكــذا طعمــة، وأنــت قــد أعطيتــه عرضــاً أو بلــداً حيييــه وحنــو هــذا، 

أريــد أن ينفعــوين. فــذكر جــزءاً مــن املنــافع وجعلــه داالً علــى فكأنــه تعــاىل قــال: وال 
كنايــــــة   «  ÜTWÚ SüÿX¤RKÖ ØSä`ÞYÚ ÝYQÚ xË`¦QY¤ :ÜTWÚWè SüÿX¤RKÖ ÜKVÖ YÜéSÙYÅp¹Sÿ: ¼، فقولـــــه: )٣٦٣(اجلميـــــع)

عن عدم االحتياج إليهم ؛ ألن أشد احلاجـات يف العـرف حاجـة النـاس إىل الطعـام 
زق وهـو املـال، فلــذلك ابتـدئ بـه مث عطـف عليــه واللبـاس والسـكن وإمنـا حتصــل بـالر 

اإلطعام، أي إعطاء الطعام؛ ألنه أشد ما حيتـاج إليـه البشـر، وقـد ال جيـده صـاحب 
املـــال إذا قحـــط النـــاس، فيحتـــاج إىل مـــن يســـلفه الطعـــام أو يطعمـــه إيـــاه، ويف هـــذا 
ة تعــريض بأهــل الشــرك إذ يـُْهــدون إىل األصــنام األمــوال والطعــام تتلقــاه مــنهم ســدن

  .)٣٦٤(األصنام)
ولعـل تفســري الــرزق يف اآليــة مبــا يشــمل املــال وســواه، يعطــي مســاحة واســعة   

كمـا ذهـب إىل ذلـك العالمـة الشـيخ   -وبعداً ملعىن الرزق: فتفسـري الـرزق بأنـه املـال 
  فيه تضييق لدائرة معىن الرزق الواسعة. -ابن عاشور 

وذلـك يـدل علـى (أن  وجاء يف هذه اآلية نفـي اإلرادة مـرتني بنفيـني مـرتبني  
ـــــان غنـــــاه عــــز  ترتيــــب النفيــــني كمــــا تضــــمنه الــــنظم اجلليــــل مــــن بــــاب الرتقــــي يف بي

                                                 
  ).١٤/٤١احملرر الوجيز البن عطية (  )  ٣٦٣(
  ).٢٣، ٢٧/٢٢) وروح املعاين لأللوسي (٢٧/٢٨التحرير والتنوير البن عاشور (  )  ٣٦٤(
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  . )٣٦٥(وجل)
  ولعل يف ذلك جواباً ملن سأل عن تقدمي الرزق يف طلب اإلطعام.  
ســـؤاالً فقـــال: مـــا  -علـــى عادتـــه رمحـــه اهللا  -وقـــد أثـــار الـــرازي يف تفســـريه   

وأن من ال يريد من أحد رزقـاً فهـو ال يريـد منـه الفائدة من تكرار اإلرادتني، خاصة 
أن يطعمـــه يف ذات الوقـــت؟ فأجـــاب عـــن ذلـــك قـــائًال (إن الســـيد قـــد يطلـــب مـــن 

وقــد يكــون للســيد مــال وافــر يســتغين  –وهــو طلــب الــرزق منــه –العبــد الكســب لــه 
قضــاء حوائجــه مبــا لــه مــن املــال  –أي مــن العبــد  –عــن الكســب لكنــه يطلــب منــه 

  .)٣٦٦(بني يديه من ماله، فالسيد قال: ال أريد ذلك وال هذا)وإحضار الطعام 
، مــــــــن  )٣٦٧(  « QWÜMXÖ JðW/@Ö WéTSå ñËÖPV¦PV£Ö@Ö èS¢ YáQWéSÍ<Ö@Ö SÜkYçWÙ<Ö@Ö ¼ ويف قولــــــــه تعــــــــاىل   

املؤكـــدة، ولفـــظ اجلاللـــة  -إنَّ  -القـــوة والتأكيـــد مـــا ال خيفـــى، فقـــد اســـتهل حبـــرف 
اق) فـَعَّــال مــن الكثــرة، أي كثــري الــرزق،  و (اهللا) إظهــار يف مقــام اإلضــمار، و(الــرزّ 

ـــني) أي  (ذو) تضـــاف إىل مـــا يـــراد تعظيمـــه و (ذو القـــوة) أظهـــر مـــن قـــوي، و (املت
  شديد القوة و (هو) ضمري فصل للتأكيد واالختصاص.

وهذه اآلية الكرمية كافية لوحدها يف ترسيخ عقيدة: أنه ال رازق إال اهللا ملـن    
لــب، أو ألقــى الســمع وهــو شــهيد، فهــي آيــة عظيمــة كــان عنــده عقــل إميــاين ولــه ق

                                                 
  ).١٤/٢٣٤)، وتفسري الرازي (٢٧/٢٣روح املعاين لأللوسي (  )  ٣٦٥(
  ).١٤/٢٣٤تفسري الرازي (  )  ٣٦٦(
  ).٥٨سورة الذاريات: (  )  ٣٦٧(
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جليلــة فيهــا صــفات أربــع للعظــيم القــوي ســبحانه وتعــاىل، ولكــن أيــن تلــك العقــول 
اإلميانية والقلوب املنشرحة بنـور اإلسـالم هللا، لتشـرق بـأنوار وأسـرار ومعـارف وعلـوم 

بـالرزاق هذه اآلية الكرمية؟ فتهزم بذلك جنود القنوط واجلمـود والبخـل وسـوء الظـن 
ــع حــني ميســها خــري رfــا، وال جتــزع حــني ميســها القــلُّ والتضــييق يف  العظــيم، فــال متن
الرزق، فهي ليست قلوباً هلوعة ولكنها قلوب مطمئنة مستبشرة يف احلالني، وذلك 
يف وقت حتاطم الناس فيه على فتات هذه الـدنيا، وiارشـوا iـاُرش الـدواب فقطَّعـوا 

مــر اهللا بــه أن يوصــل، وهــم ســكارى بفتنــة املــال ومــا هــم أرحــاَمهم لــذلك وكــلَّ مــا أ
  بسكارى حقيقة ولكن حب الشيِء يعمي عن مساوئه.

ويالحـظ يف هــذه اآليــة الكرميــة أنــه جـاء فيهــا اســم اجلاللــة (اهللا) وهــو اســم   
مــع أنــه قــرئ بالضــمري(إين أنــا الــرزاق ذو  -ضــمري املــتكلم  -ظــاهر بــدل الضــمري 

  .)٣٦٩(سم اهللا يفيد كونه رزاقا)(ألن ا )٣٦٨(القوة املتني) 
وإظهــار اســم اجلاللــة يف (إن اهللا هــو الــرزاق) إخــراج للكــالم علــى خــالف   

مقتضـــى الظـــاهر؛ ألن مقتضـــاه: إين أنـــا الــــرزاق، فعـــدل عـــن اإلضـــمار إىل االســــم 
الظـــاهر لتكـــون هـــذه اجلملـــة مســـتقلة بالداللـــة؛ أل)ـــا ســـريت مســـري الكـــالم اجلـــامع 

                                                 
)، وســنن أيب داود ١/٣٩٤، انظــر: مســند اإلمــام أمحــد ( rروى هــذه القــراءة ابــن مســعود عــن النــيب      ) ٣٦٨(

  ) وقال: حديث حسن صحيح .٢٩٤٠برقم  ١٩١/ ٥)، وسنن الرتمذي ( ٣٩٩٣برقم  ٤/٣٥(
  والقراءة شاذة، وليست من القراءات السبع أو ا لعشر املتواترة.  

  ).٢٣٦/ ١٤تفسري الرازي (  )  ٣٦٩(
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  .)٣٧٠(واألمثال)
ري الفصـل (هـو) قصـراً إضـافياً أي ال رزَّاَق، وال ذا قـوٍة، وال متـَني وأفاد ضم  
  .)٣٧١(إال اهللا

واســـم (الـــرزاق) يـــدل علـــى كثـــرة الـــرزق واســـتمراره فـــاهللا تعـــاىل رزاق خللقـــه،   
وجـاء اســم الــرزاق داالً علــى الكثــرة بكثـرة املــرزوقني وتعــددهم وتنــوعهم لــيالً و)ــاراً، 

ــــوفيهم ســــراً وجهــــاراً، يف كــــل األوقــــات و  ــــذ خلــــق اهللا خلقــــه وإىل أن ي األمكنــــة، من
  آجاهلم.

(والـــرزاق هـــو الـــذي خلـــق األرزاق واملـــرزوقني، وأوصـــلها إلـــيهم، وخلـــق هلـــم 
أســباب التمتــع fــا، والــرزق رزقــان: ظــاهر: وهــي األقــوات واألطعمــة وذلــك للظــاهر 
 وهي األبدان، وباطن: وهي املعارف والعلوم وكل ما تشـرق بـه القلـوب ويوصـل إىل

اهللا تعاىل، وهذا أشرُف الرزقني فإن مثرته حياة األبد، ومثرة الرزق الظاهر قوة اجلسد 
إىل مــدة قريبــة األمــد، واهللا تعــاىل هــو املتــويل خللــق الــرزقني، واملتفضــل باإليصــال إىل 
كــال الفــريقني، ولكنــه يبســط الــرزق ملــن يشــاء ويْقــدر، وغايــة حــظ العبــد مــن هــذا 

ن يعــرف حقيقــة هــذا الوصــف وأنــه ال يســتحقه إال اهللا الوصــف أمــران: أحــدمها: أ
تعاىل، فال ينتظر الرزق إال منه وال يتوكل فيه إال عليه، كمـا روي عـن حـامت األصـم 
ــن تأكــل؟ فقــال: مــن خزائنــه، فقــال الرجــل: أنــتم تقولــون  أنــه قــال لــه رجــل: مــن أي

                                                 
  ).٢٧/٢٣) ، وروح املعاين لأللوسي (٢٧/٢٩التحرير والتنوير البن عاشور (  )  ٣٧٠(
  املصدر السابق.  )  ٣٧١(
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ـــــزل مـــــن الســـــماء إال الكـــــالم، فقـــــال الرجـــــل: أنـــــا ال أقـــــوى  الكـــــالم، فقـــــال: مل ين
  )ادلتك، فقال: ألن الباطل ال يقوم مع احلق. 

ـــا ولســـاناً مرشـــداً ويـــداً منفقـــة متصـــدقة ويكـــون ســـبباً  والثـــاين: أن يرزقـــه علمـــاً هادي
  .)٣٧٢(لوصول األرزاق الشريفة إىل القلوب بأقواله وأعماله)

ومل ُيكتــف بوصــف القــوي املتــني، وإمنــا جــيء بلفــظ (ذو) مضــافاً إىل اســم   
تعظـــــيم مـــــا  –كمـــــا قـــــال ابـــــن حجـــــر اهليتمـــــي وغـــــريه   -ألن يف "ذو"  (القـــــوة)؛ (

أضيفت إليه، واملوصوف fا واملقام يقتضيه، ولذا جيء بـاملتني بعـد، ومل يكتـف بـه 
  .)٣٧٣(عن الوصف بالقوة)

 ¼(تعليل لعـدم طلـب الـرزق، وقولـه تعـاىل  «ُهَو الرَّزَّاُق  ¼ فقول اهللا تعاىل   
لــب العمــل؛ ألن مــن يطلــب رزقــاً يكــون فقــرياً حمتاجــاً، تعليــل لعــدم ط «ُذو الُقــوَِّة 

ومــن يطلــب عمــالً مــن غــريه يكــون عــاجزاً ال قــوة لــه، فصــار كأنــه يقــول: مــا أريــد 
  .)٣٧٤(منهم من رزق؛ فإين أنا الرزاق، وال عمل؛ فإين قوي)

(قــــال الغــــزايل يف شــــرح االمســــني: القــــوي، املتــــني: القــــوة تــــدل علــــى القــــدرة   
دل علــى شــدة القــوة، واهللا تعــاىل مــن حيــث إنــه بــالغ القــدرة تاّمهــا التامــة، واملتانــة تــ

  .)٣٧٥(قوي، ومن حيث إنه شديد القوة متني، وذلك يرجع إىل معىن القوة)

                                                 
  ).٤/١٥٦ألذهان للربوسي (تنوير ا  )  ٣٧٢(
  ).٢٧/٢٤روح املعاين لأللوسي (  )  ٣٧٣(
  ).٢٨/٢٣٥تفسري الرازي (  )  ٣٧٤(
  ).١٥٧ - ٤/١٥٦تنوير األذهان للربوسي (  )  ٣٧٥(
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  هذا وميكن إمجال حديث القرآن الكرمي عن الرزق يف النقاط التالية:
ـــر أســـبابه،   - ١ واخللـــق ال أن الـــرزق بيـــد اهللا تعـــاىل فهـــو مالكـــه، ومقـــدره، وُمَيسِّ

ميلكــون مــن ذلــك شــيئاً إالَّ بــأمر اهللا تعــاىل، علــى أن ِمْلَكهــم للــرزق مؤقــت 
يــزول بــزوال أســبابه، فــرزق الــدنيا مهمــا طــال زمانــه، وامتــد مكانــه فهــو إىل 
زوال، ورزق اآلخرة خري وأبقى، فعلى املسلم النابـه أن يشـتغل مبـا هـو خـري 

علــى قــدر فنائــه وزوالــه، قــال وأبقــى، ويعطــي ملــا هــو أفــىن اهتمامــاً يناســبه 
 ، وقـــــال ســـــبحانه: )٣٧٦( «  ÁWè Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö `yRÑSTÎ`¦Y¤ ÜWÚWè WÜèSüWÆéSé ¼ تعـــــاىل: 

¼ :ÜTWÚ SüÿX¤RKÖ ØSä`ÞYÚ ÝYQÚ xË`¦QY¤ :ÜTWÚWè SüÿX¤RKÖ ÜKVÖ YÜéSÙYÅp¹Sÿ (57)  QWÜMXÖ JðW/@Ö WéTSå ñËÖPV¦PV£Ö@Ö 

èS¢ YáQWéSÍ<Ö@Ö SÜkYçWÙ<Ö@Ö (58) ».  
اهللا تعاىل هـو الـذي بيـده وحـده توسـعة الـرزق وتضـييقه وفـق مشـيئته ولـيس   - ٢

ذلــك ألحــد مــن اخللــق، ومــا يــرتدد يف عــامل اليــوم مــن تعليــل ألســباب ضــيق 
الـــرزق إىل ظـــواهر بعينهـــا لـــيس صـــحيحاً، بـــل هـــو مغالطـــة حلقـــائق األشـــياء 

اهلنيئــة ونـواميس الفطــرة. والـربط يف كــالم اهللا تعــاىل بـني التقــوى وبـني احليــاة 
دليــل قــاطع علــى أثــر القــيم اإلميانيــة يف مظــاهر احليــاة، ودليــل علــى العالقــة 
الـــيت ال تنفصـــم بـــني هـــذه القـــيم وبـــني حيـــاة اإلنســـان، وخلطـــر شـــأن قضـــية 
توســعة الــرزق وتضــييقه يف حيــاة النــاس، فكثــري مــنهم قــد يُرِجعــون أســباب 

                                                 
  ).٢٢سورة الذاريات: (  )  ٣٧٦(
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آين يف املوضـــوع ذلــك لغــري قــدرة اهللا تعــاىل ومشــيئته، فقــد جــاء البيــان القــر 
بينت بكل جالء أن بسط الـرزق وقـْدره  )٣٧٧(تسعحامساً من خالل آيات 

بيد اهللا تعاىل، وجـاءت يف هـذه اآليـات صـيغة الفعـل باملضـارع (يبسـط) و 
(يـَْقـــِدر) إشـــارة إىل جتـــدد األمـــر واســـتمراره، وأُوثـــرت كلمـــة (البســـط) دون 

أن يدركــه اإلنســان ســواها لــداللتها علــى معــىن الســعة الــيت تشــمل مــا ميكــن 
ال يدركـه حاضــراً ومسـتقبًال، ظــاهراً وباطنـاً، والكلمـة تــدل علـى جــالل  ومـا

وعظمة وقوة وكمال مـن بيـده البسـط وهـو اهللا جـل جاللـه وتعـاظم كمالـه، 
(ملـن  )٣٧٨(وجاء بسـط الـرزق وقـْدره يف القـرآن متوسـطاً بينهمـا لفـظ املشـيئة

فيهمــا أدىن ســبب، وأ)مــا يشــاء) دلــيالً علــى أ)مــا لــيس ألحــد مــن النــاس 
بيد اهللا تعاىل. وجـاء لفـظ البسـط مقـدماً علـى القـْدر يف القـرآن دلـيالً علـى 
مدى رمحة اهللا تعاىل باملرزوقني. وحقيقة أن بسط الرزق وقْدره جيهلها كثـري 

 ÔSÎ QWÜMXÖ` ¼ مــن النــاس ويعلمهــا قليــل مــنهم، وذلــك مصــداقاً لقــول اهللا تعــاىل: 

øQYTTäW¤ ñ¸S©`âTWTÿ WË`¦QX£Ö@Ö ÝWÙYÖ Sò:ÜTWWTÿ S¤YüpTÍWTÿWè QWÝYÑHTVÖWè W£WëT`{KVÖ X§ÜPVÞÖ@Ö ÇWÅ WÜéSÙWTÕT`ÅWTÿ  

» )٣٧٩(.  

                                                 
) ســورة القصــص، ٨٢) ســورة اإلســراء، (٣٠) ســورة الرعــد، (٢٦) ســورة البقــرة، (٢٤٥هــي اآليــات: (  )  ٣٧٧(

) ســـورة الزمـــر، ٥٢) ســـورة ســـبأ، (٣٩) ســـورة ســـبأ، (٣٦) ســـورة الـــروم، (٣٧كبـــوت، () ســـورة العن٦٢(
  ) سورة الشورى.١٢(

  ) من سورة البقرة فلم يرد فيها لفظ املشيئة.٢٤٥يستثىن من ذلك اآلية (  )  ٣٧٨(
  ).٣٦سورة سبأ: (  )  ٣٧٩(



  الرزق في القرآن الكریم

  

١٧٧

اقتضت حكمة اهللا تعاىل أال يكـون النـاس سواسـية يف أرزاقهـم، فقـد فضَّـل   - ٣
اهللا تعاىل بعضهم على بعض يف الـرزق، ورفـع بعضـهم فـوق بعـض درجـات 

 SJðJðS/@ÖWè WÔJðµWTÊ `yRÑðµ`ÅWTä ¼ راً. قــــال تعــــاىل: يف معاشــــهم حكمــــة منــــه وتقــــدي

uøVÕWÆ w´`ÅWTä Á g&Ë`¦QX£Ö@Ö » )وقــــــــال ســــــــبحانه:  )٣٨٠ ¼ SÝ`ôWTß ÜWTÞ`ÙW©WTÎ ØSäWTÞ`~WTä 

`ØSäWTçW~YÅQWÚ Á YáléW~Wô<Ö@Ö &ÜWTp~TßPRüÖ@Ö ÜWTÞ`ÅWTÊW¤Wè `ØSäðµ`ÅWTä ðË`éWTÊ w´`ÅWTä xåHTWñW¤W  

W¡YùPVçWT~PYÖ ØSäñµ`ÅWTä Ü_µ`ÅWTä %ÜQ^TTÿX£pTùSª » )٣٨١(.  
أحــل اهللا الطيبــات مــن الــرزق ســواء منهــا مــا نــزل مــن الســماء، أو مــا خــرج    - ٤

مــــن األرض، واألصــــل يف األشــــياء احلــــل واإلباحــــة إالَّ مــــا ورد الــــدليل فيــــه 
ــــك، قــــال تعــــاىل:   Y¡PVÖ@Ö WÔWÅWñ SØRÑVÖ ð³`¤KKVÇô@Ö Ü^T®.W£YÊ Éò:ÜfTTÙQW©Ö@ÖWè÷ ¼ خبــــالف ذل

_ò::ÜWggÞä WÓW¥ßKVÖWè WÝYÚ Yò:ÜfTTÙJð©Ö@Ö _ò:ÜWÚ WìW£`ûKVÜWTÊ -YãTYä WÝYÚ gã.W£WÙPVëÖ@Ö Ü_TÎp¦Y¤ $óØRÑPVÖ ðÑTWTÊ 

NÖéRÕTWÅ<ímðñ YãPVÕYÖ Ö_ ÖWüßKVÖ óØSçßKVÖWè fûéSÙVÕ`ÅWTé (22) » )وقــــال ســــبحانه:)٣٨٢ ، ¼ ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ 

ñ§ÜPVÞÖ@Ö NÖéSTÕRÒ ÜQWÙYÚ Á X³`¤KKVÇô@Ö ¾ÑHTVÕWö Ü_TâQX~ðº ÇWÅWè NÖéSÅYâPVçWTé gã.Wéñ¹Sû &XÝHTð¹`~JðTÖ@Ö ISãPVTßMXÖ 

óØRÑVÖ QbèSüWÆ dÜkYâQSÚ (168) » )وقــــال: )٣٨٣ ، ¼ ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ fÛTÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÞTWÚÖÉò NÖéSTÕS{ ÝYÚ 

                                                 
  ).٧١سورة النحل: (  )  ٣٨٠(
  ).٣٢سورة الزخرف: (  )  ٣٨١(
  ).٢٢سورة البقرة: (     ) ٣٨٢(
  ).١٦٨السورة نفسها : (      ) ٣٨٣(
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gåHTWTâQX~Vº ÜWÚ óØRÑHTWTÞ<ÎW¦W¤ NÖèS£RÑpT®@ÖWè YãPVÕYÖ ÜMXÖ `ySçÞS{ SâÜPVTÿMXÖ fûèSüSTâ`ÅWTé (172) »)٣٨٤( .
والنـــاس بغـــري هـــدى مـــن اهللا يهـــديهم، حيللـــون ألنفســـهم وحيرمـــون عليهـــا، 

 ¤ÔSTÎ ySTç`TÿÉòW¤VKÖ :ÜQWÚ WÓW¥ßKVÖ JðS/@Ö ØRÑVÖ ÛQYÚ xË`¦QY` ¼ افـــــــرتاء علـــــــى اهللا، قـــــــال تعـــــــاىل: 

ySç<ÕWÅWïWTÊ Sã`ÞTYQÚ Ü_ÚÖW£Wö ¾ÑHTVÕWöWè `ÔSTÎ JðS/:ÖÉò WÜY¢VKÖ $óØRÑVÖ ózKVÖ øVÕWÆ JðY/@Ö fûèS£WçpTÉWTé » 
)٣٨٥(.  

طلــب الــرزق وابتغــاؤه ال يكــون إالَّ عنــد اهللا تعــاىل؛ ألنــه وحــده القــادر عليــه   - ٥
وهو بيده سـبحانه، فهـو املسـتوِجب للعبـادة والشـكر وإليـه املرجـع واملصـري. 

 NÖéSçÅWTpçTä@ÜWTÊ WüÞYÆ JðY/@Ö ðË`¦QX£Ö@Ö SâèSüSâT`Æ@ÖWè NÖèS£RÑpT®@ÖWè ,IS$ãVÖ Yã`~TVÖMXÖ ¼ قـــــــــــال تعـــــــــــاىل: 

fûéSÅWñó£TSTé » )٣٨٦(.  
َر رزقــه وُعلِــَم عنــد اهللا تعــاىل، وهــو ســبحانه يهــيء خللقــه   - ٦ كــل خملــوق قــد قُــدِّ

أسباب حصوهلم على رزقهم ووصوله إليهم وفق تلك األسـباب الـيت جعـل 
أمــر تلمســها والبحــث عنهــا واألخــذ fــا مــن العبــادة لــه جــل جاللــه، وقــد 

ذه األسـباب كلهـا أو بعضـها مبشـيئته سـبحانه يف حـق بعـض خلقـه تلغى ه
حلكمــــة يريــــدها، ولكــــن ذلــــك لــــيس هــــو القاعــــدة، بــــل هــــو اســــتثناء منهــــا 

  فالقاعدة هي األخذ باألسباب.

                                                 
  ).١٧٢سورة البقرة : (     ) ٣٨٤(
  ).٥٩سورة يونس: (  )  ٣٨٥(
  ).١٧سورة العنكبوت: (  )  ٣٨٦(
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بـــني اهللا تعـــاىل خللقـــه أمـــر الـــرزق بيانـــاً شـــافياً، ومل ميكـــنهم مـــن معرفـــة زمانـــه   - ٧
م ولكي مييز اهللا سبحانه الواثق ومكانه قبل ظهور ما يدل عليهما، تربية هل

  يف موعوده تعاىل املطمئن إليه من سواه.
الـرزق يشـمل كــل مـا حيتاجـه اإلنســان ظـاهراً وباطنـاً، مــادة ومعـىن، وأخــص   - ٨

  ذلك الطعام والشراب اللذان fما استمرار بقائه.
 من كتب اهللا تعاىل عليه قْدر الرزق فال ينبغي له أن يتوقـف يف حركتـه، بـل  - ٩

عليه القيام مبسـئولياته يف حـدود إمكانياتـه، فـاهللا تعـاىل ال يكلـف نفسـاً إال 
 ÝWÚWè W¤YüSTÎ ¼ وسـعها، وهـو موعــود مـن اهللا تعـاىل بتيســري رزقـه. قـال تعــاىل: 

Yã`~VÕWÆ ISãSTÎ`¦Y¤ pÌYÉÞS~<ÕWTÊ :ÜQWÙYÚ SãHùWTéÖÉò &JðS/@Ö ÇWÅ ñÈPYÕVÑSTÿ JðS/@Ö Ü[©<ÉWTß ÇPVÅMXÖ :ÜWÚ &ÜWäHùWTéÖÉò 

SÔWÅ`ïW~Wª JðS/@Ö Wü`ÅWTä w£p©SÆ Ö^£pT©STÿ » )٣٨٧(.  
مجـع اهللا تعــاىل يف كالمــه العزيــز للنـاس بــني أمــره باملشــي يف مناكــب األرض    - ١٠

وأمــره باألكــل مــن رزقــه، دلــيالً علــى أن العمــل واحلركــة يف احليــاة مــن املعــامل 
َحيْصـلون  اليت ينبغـي احلـرص عليهـا حـىت حيـس النـاس يف نفوسـهم بقيمـة مـا

 WéSå ÷Y¡PVÖ@Ö WÔWÅWñ SØRÑVÖ ¼ عليـــــه، ويصـــــلون إليـــــه بعـــــد ذلـــــك. قـــــال تعـــــاىل: 

ð³`¤KKVÇô@Ö Ç^ÅéSTÖV¢ NÖéS`Ú@ÜWTÊ Á ÜWäXâYYÒÜWTÞWÚ NÖéSTÕS{Wè ÝYÚ -$YãYpÎ¦QX¤ YãT`~VÖMXÖWè S¤éSSPRÞÖ@Ö » 

                                                 
  ).٧سورة الطالق: (  )  ٣٨٧(
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)٣٨٨(.  

وهـذه  ال أحد يسـتطيع أن يـأيت بـالرزق للنـاس إن أمسـكه اهللا تعـاىل عـنهم،  - ١١
حقيقــة جيــب أن يعيهــا كــل مســلم؛ ألن مصــادمتها أو اإلعــراض عنهــا محــق 

 óÝQWÚKVÖ ÖW¡HTWå ÷Y¡PVÖ@Ö `yRÑSTÎS¦ó£WTÿ óÜMXÖ ¼ ونفــــــور عــــــن احلــــــق املبــــــني، قــــــال تعــــــاىل: 

ðÐW©`ÚVKÖ I&SãWTpÎ¦Y¤ ÔWTä NÖéJñïPVÖ Á QwéTSçSÆ ]¤éSÉSTßWè » )٣٨٩(.  
يالً علــــى كرامتــــه عنــــده تعــــاىل، لــــيس بســــط الــــرزق ملــــن شــــاء اهللا تعــــاىل دلــــ  - ١٢

وباملقابل فليس قْدر الرزق دليالً على اإلهانة، فقد يُبسط يف الرزق للكفار 
واملفسدين، ويـُْقَدُر على املسـلمني والصـاحلني مـنهم، ولكـن األمـر مـرده إىل 

  حكمة اهللا تعاىل وعلمه، ومشيئته يف خلقه.
ق مــن لــوازم اخللــق واحليــاة ال يوجــد خملــوق حــي مــن البشــر بغــري رزق، فــالرز   - ١٣

 JðS/@Ö ÷Y¡PVÖ@Ö óØRÑWÍVÕVû JðyRí ¼ فلكـــــل خملـــــوق مـــــن البشـــــر رزقـــــه، قـــــال تعـــــاىل: 

óØRÑWTÎW¦W¤ JðyRí óØS|Sç~YÙSTÿ JðyRí $óØRÑg~~mïmñ`ö » )اآلية. )٣٩٠  
جــــاء لفــــظ (الــــرزق) مفــــرداً يف القــــرآن الكــــرمي، ومل يــــرد مجعــــاً (أرزاق) حــــىت    - ١٤

، دليًال على خصوصية كل خملـوق برزقـه حـىت وإن  عندما أضيف إىل اجلمع
ـــــــال تعــــــاىل   « ÁWè Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö `yRÑSTÎ`¦Y¤ ÜWÚWè WÜèSüWÆéSé ¼ كــــــان يف جممــــــوٍع. قـ

                                                 
  ).١٥سورة امللك: (  )  ٣٨٨(
  ).٢١سورة امللك: (   )٣٨٩(

  ).٤٠سورة الروم: (  )  ٣٩٠(
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١٨١
  .)٣٩٢( « ¤øVÕWÆWè Y éRÖ`éWÙ<Ö@Ö ISãVÖ QWÝSäRÎp¦Y ¼ وقال سبحانه:  )٣٩١(

ضـر قضية الرزق خطرية، ودقيقة، يف حياة اإلنسان. وأحداث املاضـي واحلا  - ١٥
توضح أن لقمة العيش قد يستعبد اإلنسان بسببها لغريه من بـين اإلنسـان، 
ـــراً لإلنســـان مـــن  ولـــذلك جـــاء القـــرآن يف هـــذه القضـــية بالبيـــان الشـــايف حتري
العبوديــــة لســــواه مــــن بــــين اإلنســــان، فهــــو لــــيس عبــــداً إالّ هللا تعــــاىل خالقــــه 

سواه ألنه خالق  ورازقه؛ فبني القرآن أن اهللا تعاىل هو احلقيق بأن يعبد دون
اخللق، ومالك الرزق، فال يـُْبتَـَغى الرزق إالَّ عنـده، وال يُعبـد حبـق وال يشـكر 

 ÜWÚWè ¼ حبـــق إالّ هـــو جـــل جاللـــه، فمنـــه البدايـــة وإليـــه النهايـــة، قـــال تعـــاىل:

ñå`ÍVÕTWû QWÝYï<Ö@Ö ð¨ßÇXMô@ÖWè ÇPVÅMXÖ YÜèSüSâT`ÅW~YÖ (56)  :ÜTWÚ SüÿX¤RKÖ ØSä`ÞYÚ ÝYQÚ xË`¦QY¤ :ÜTWÚWè SüÿX¤RKÖ 

ÜKVÖ YÜéSÙYÅp¹Sÿ (57) QWÜMXÖ JðW/@Ö WéTSå ñËÖPV¦PV£Ö@Ö èS¢ YáQWéSÍ<Ö@Ö SÜkYçWÙ<Ö@Ö (58) »)وقــــــــــــــــــــــــــــــال )٣٩٣ ،
 NÖéSçÅWTpçTä@ÜWTÊ WüÞYÆ JðY/@Ö ðË`¦QX£Ö@Ö SâèSüSâT`Æ@ÖWè NÖèS£RÑpT®@ÖWè ,IS$ãVÖ Yã`~TVÖMXÖ ¼ ســــــــــــــــــــــــــــــبحانه: 

fûéSÅWñó£TSTé » )لكرمي بني الرزق وبـني العبـادة دلـيالً . وقد قرن القرآن ا)٣٩٤
علــى خطــر الــرزق وأثــره يف حيــاة اإلنســان، وبيــان أن مــن َمَلــَك رِْزَق اخللــِق 
من اجلن واإلنس فهو اجلدير بأن يُعبد، وقد نص القـرآن علـى مـن يعبـدون 

                                                 
  ).٢٢سورة الذاريات: (  )  ٣٩١(
  ).٢٣٣سورة البقرة: (  )  ٣٩٢(
  .٥٨ - ٥٦سورة الذاريات:     )٣٩٣(
  ).١٧سورة العنكبوت: (  )  ٣٩٤(
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١٨٢

 WÜèSüSâT`ÅWTÿWè ÝYÚ XÜèS  JðY/@Ö ¼ مــن دون اهللا مــا ال ميلــك هلــم رزقــاً، قــال تعــاىل:

ÜWÚ ÇWÅ ñÐYÕ`ÙWTÿ `ySäVÖ Ü_TTÎ`¦X¤ WÝYQÚ gã.WéHTWÙQW©Ö@Ö X³`¤KKVÇô@ÖWè Ü_TLTT`~W® ÇWÅWè WÜéSÅ~Y¹WçpT©WTÿ 

» )٣٩٥(.  
علَّم اهللا تعاىل عباده أن يُثـْنـُوا عليه مبـا هـو أهلـه حـني يدعونـه لطلـب الـرزق   - ١٦

ه بأنــه خــري الــرازقني، وأنــه هــو الــرزاق ذو القــوة املتــني، وذلــك (ألن رزق غــري 
ينتهــــي إليــــه، وغــــريه ال يقــــدر علــــى مثــــل رزقــــه، وألن رزقــــه ال خيــــتلط بــــاملن 
واألذى، وال بغـرض مــن األغــراض الفاسـدة، وألنــه يــرزق ويعطـى مــا بــه يــتم 

. و(بــأن الــرزق الــذي رزقهــم اهللا )٣٩٦(االنتفــاع بــالرزق مــن القــوى واحلــواس)
، فهـــــو جـــــل جاللـــــه )٣٩٧(هـــــو خـــــري األرزاق لصـــــدوره مـــــن خـــــري الـــــرازقني)

دســت أمســاؤه وتعــاىل كمالــه (املخــرتع للخلــق بــال مثــال، املتكفــِل للــرزق وتق
ـــــــال مـــــــالل) ـــــــال تعـــــــاىل: )٣٩٨(ب  ÔSTÎ ÜWÚ WüÞYÆ JðY/@Ö b¤`kTWû WÝYQÚ Xé`äPVÕÖ@Ö WÝYÚWè` ¼ ، ق

Y&áW£HTWïPYçÖ@Ö SJðJðS/@ÖWè S¤`kTWû WÜkYÎY¦.QW£Ö@Ö » )وقــــال ســـــبحانه: )٣٩٩ ، ¼ :ÜWÚWè ySçpTÍWÉßKVÖ ÝYQÚ 

                                                 
  ).٧٣سورة النحل: (  )  ٣٩٥(
  ).٥/٩٤تفسري غرائب القرآن للنيسابوري (  )  ٣٩٦(
  ).١٧/٣١١التحرير والتنوير البن عاشور (  )  ٣٩٧(
  ).٣/١٠٨تفسري النسفي (  )  ٣٩٨(
  ).١١سورة اجلمعة: (  )  ٣٩٩(
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١٨٣

xòpøTW® WéSäWTÊ I$SãSÉYÕ`mïmñû WéSåWè S¤`kTWû ÜkYÎY¦.QW£Ö@Ö » )وقــــال عــــز مــــن قائــــل:  )٤٠٠¼ QWÜMXÖ 

JðW/@Ö WéTSå ñËÖPV¦PV£Ö@Ö èS¢ YáQWéSÍ<Ö@Ö SÜkYçWÙ<Ö@Ö » )٤٠١(.  
نعمــــة الــــرزق جيــــب أن تقابــــل بالشــــكر هللا تعــــاىل واهــــب الــــرزق ومســــخره،   - ١٧

وشأن العاقل أن يدمي  وذلك يستلزم اإلقرار له بالعبادة وحده ال شريك له.
التأمــل يف هــذه النعمــة ليعــرف شــأ)ا، وعظمــة وقــدرة مــن وهبهــا ويسَّــرها، 
وإن اإلعراض عن ذلك قد جير اإلنسان إىل الغفلة، فينتهي بـه املطـاف إىل 

 ¼ الكفــــر بــــدل الشــــكر، وإىل التكــــذيب بــــدل التصــــديق. قــــــال اهللا تعــــاىل:
WÜéSTÕWÅ`ímðñWè `ØRÑWTpÎ¦Y¤ `ØRÑPVTßKVÖ WÜéSTäPY¡VÑSTé »  )٤٠٢(.  

اهللا تعاىل يعلـم مـا فطـر عليـه البشـر مـن حـٍب ملتـاع الـدنيا املـزين، ومـن خبـل   - ١٨
وشــح يالزمــان الــنفس البشــرية إالَّ مــا رحــم اهللا ســبحانه؛ ولــذلك فإنــه جــل 
وعــز مل يســأل النــاس أمــواهلم، وهــو الــذي وهبهــا هلــم ابتــداءا؛ ألنــه ســبحانه 

 ÇWÅWè `ØRÑ<ÕLWTTpT©Wÿ ¼ لــــو ســــأهلم. قــــال تعـــــاىل: يعلــــم مــــا ســــيكون عليــــه أمــــرهم 

`ØRÑVÖ.Wé`ÚKVÖ (36)  ÜMXÖ ÜWåéSÙRÑ<ÕLWTTT`©Wÿ `ØS|YÉ`ôS~WTÊ NÖéSTÕWù`TâWé `ìX£`ùSÿWè `yRÑWÞHTWTçÅp¶VKÖ (37) »)٤٠٣( 
وحني دعاهم إىل اإلنفاق يف سبيله وعدهم بأنه سـيخلف علـيهم أكثـر ممـا 

                                                 
  ).٣٩سورة سبأ: (  )  ٤٠٠(
  ).٥٨سورة الذاريات: (  )  ٤٠١(
  ).٨٢سورة الواقعة: (  )  ٤٠٢(
  ).٣٧ - ٣٦: (eسورة حممد   )  ٤٠٣(
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١٨٤

 ®ÜWÚWè ySçpTÍWÉßKVÖ ÝYQÚ xòpøTW: ¼ ل تعــــاىل: أنفقــــوا حــــىت ال يبخلــــوا باإلنفــــاق. قــــا

WéSäWTÊ I$SãSÉYÕ`mïmñû WéSåWè S¤`kTWû ÜkYÎY¦.QW£Ö@Ö » )وذلك وسواه كله دليل علـى مـدى  )٤٠٤
  رمحة اهللا تعاىل ورفقه باإلنسان.

إن مــن أســباب تيســري الــرزق وتســهيله املداومــة علــى عبــادة اهللا تعــاىل، قــال   - ١٩
 ÜWäWTÕQWâWÍWçWTÊ ÜfTTTäQSTäW¤ ]ÓéSâWTÍYä wÝW©Wö ÜWäWçWTâ?TßVKÖWè Ü[TTéÜWâWTß Ü_TÞW©Wö ¼ تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل: 

ÜWäVÕPVÉW{Wè $ÜQWTÿX£W{W¦ ÜWÙPVÕTRÒ WÔWûW  ÜWä`~VÕWÆ ÜQWTÿX£W{W¦ ðáÖW£`ôYÙ<Ö@Ö WüWñWè ÜWåWüÞYÆ 

$Ü_TTTÎ`¦Y¤ WÓÜWTÎ SØWTÿó£TWÙHTWTÿ uøPVTßKVÖ gÐVÖ $ÖW¡HTWå påVÖÜWTÎ WéSå óÝYÚ YüÞYÆ $JðY/@Ö QWÜMXÖ JðW/@Ö ñËS¦ó£WTÿ 

ÝWÚ Sò:ÜWWTÿ Y¤`kTWçÅYä ]áÜf©Yö  » )٤٠٥(.  
تســـهيل الـــرزق واســـتمرار تيســـريه يســـتلزم األدب مـــع اهللا تعـــاىل واالســـتقامة   - ٢٠

علـــى أمـــره، وذلـــك بالبعـــد عـــن اتبـــاع ســـبل الشـــيطان، وعـــن الفســـاد واتبـــاع 
ـــــــال تعـــــــاىل:   NÖéSTÕS{ ÜQWÙYÚ SØRÑWTÎW¦W¤ JðS/@Ö ÇWÅWè NÖéSÅYâQWçWTé ¼ ســـــــبيل املفســـــــدين. ق

gãHWéñ¹Sû &XÝHTð¹`~TPVÖ@Ö » )وقــــــال ســــــبحانه:  )٤٠٦ ¼ NÖéRÕS{ NÖéSTäW£pT®@ÖWè ÝYÚ YË`¦QY¤ 

JðY/@Ö ÇWÅWè NÖóéWTTë`ÅWTé Á X³`¤KKVÇô@Ö WÝÿYüY©pTÉSÚ » )٤٠٧(.  

                                                 
  ).٣٩سورة سبأ: (  )  ٤٠٤(
  ).٣٧سورة آل عمران: (  )  ٤٠٥(
  ).١٤٢سورة األنعام: (  )  ٤٠٦(
  ).٦٠سورة البقرة: (  )  ٤٠٧(
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١٨٥

إن اإلعــراض عــن شــكر اهللا تعــاىل علــى نعمــه ســبب حملــق األرزاق وذهاfــا،   - ٢١
يضادها حملَّها جزاًء نكاالً للجاحدين املعرضـني عـن شـكر رب  وإحالل ما

العــاملني. ولعــل ذلــك ُتْشــِعر بــه قصــة أهــل (ســبأ) ومــا آل إليــه أمــرهم حــني 
أعرضوا عـن شـكر اهللا تعـاىل فأبـدهلم بـالنعم الـيت كانـت عنـدهم نقمـاً. قـال 

 üTWÍVÖ WÜÜWÒ MwÜWâW©YÖ Á óØXäYÞVÑpT©WÚ $bàTWTÿÖÉò XÜÜWTçPVÞTWTñ ÝWÆ xÜkYÙWTÿ $xÓÜWÙY®Wè` ¼  تعــــاىل:

NÖéSTÕRÒ ÝYÚ YË`¦PY¤ óØRÑQYTTäW¤ NÖèS£S|pT®@ÖWè I&SãVÖ báWü<ÕWTä bàWâTTQY~Vº QdáW¤Wè c¤éSÉWTçÆ (15)  

NÖéS¶W£`ÆVKÜWTÊ ÜWTÞT<ÕWª`¤KVÜWTÊ óØXä`~TVÕWÆ WÔ`~fTTª X×X£WÅT<Ö@Ö ØSäHTWTÞ<ÖPVüWTäWè óØXä`~TWTçPVTÞWmîgñ XÜ`kTWTçPVTÞWTñ 

pøWéÖWèW¢ \ÔS{KRÖ x¸`Tìðr wÔ<TíKVÖWè xòpøTW®Wè ÝYQÚ x¤`üYª wÔ~YÕWTÎ (16)  ðÐYÖ.V¢ ØSäHTTWTÞ`TÿW¥Wñ 

ÜWÙYTä $NÖèS£WÉðÒ `ÔWåWè v÷X¥HTWïSTß ÇPVÅMXÖ W¤éSÉVÑ<Ö@Ö (17) » )٤٠٨(.  
حث القرآن الكرمي علىتحري احلالل يف كسب الرزق، وجاءت آيات كثرية   - ٢٢

وقــال  )٤٠٩( « NÖéSTÕS{Wè ÜQWÙYÚ SØRÑWTÎW¦W¤ JðS/@Ö ¾ÑHTVÕWö &Ü_TTgâQ~Tðº ¼يف ذلــك. قــال تعــاىل:
وجمــيء حــرف  )٤١٠( « NÖéSTÕRÑWTÊ ÜQWÙYÚ SØS|WTÎW¦W¤ JðS/@Ö ¾ÑHTVÕWö Ü_TâQY~ðº ¼ ســبحانه: 

اجلـــرف (مـــن) عقـــب األمـــر باألكـــل مشـــعر بأمهيـــة االقتصـــاد واالعتـــدال يف 

                                                 
  ).١٧ - ١٥سورة سبأ: (  )  ٤٠٨(
  ).٨٨سورة املائدة: (  )  ٤٠٩(
  ).١١٤سورة النحل: (  )  ٤١٠(
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١٨٦

  .)٤١١(ويج املسلمنيذلك وإبقاء شيء يعان به أهل احلاجة من حما
جــاء حــديث القــرآن الكــرمي عــن عقيــدة (اخللــق) وعقيــدة (الــرزق) وعقيــدة   - ٢٣

(املوت) وعقيـدة (البعـث) مرتبـاً هلـا يف الـذكر بنـاء علـى ترتيبهـا يف الوجـود، 
وذلــك مــن شـــأنه أن يضــع املســلم أمـــام مســئوليته العقديــة، ويبـــني يف ذات 

 هــــو الــــذي خلــــق خلقــــه الوقــــت خطــــر وشــــأن عقيــــدة الــــرزق. فــــاهللا تعــــاىل
فأحصاهم عدداً، وهو سبحانه الـذي قـدر أرزاقهـم فلـم يـَـْنَس مـنهم أحـدا، 
وهو جل جاللـه الـذي مييـتهم فـال يبقـى مـنهم علـى قيـد احليـاة أحـداً، وهـو 

 JðS/@Ö ¼ جلَّــْت قدرتــه الــذي يبعــثهم يف وقــت علمــه هلــم موعــدا. قــال تعـــاىل: 

÷Y¡PVÖ@Ö óØRÑWÍVÕVû JðyRí óØRÑWTÎW¦W¤ JðyRí óØS|Sç~YÙSTÿ JðyRí $óØRÑg~~mïmñ`ö `ÔWå ÝYÚ 

ØRÑMXú:ÜW{W£TS® ÝQWÚ ñÔWÅpTÉTWÿ ÝYÚ ØRÑYÖ.V¢ ÝYQÚ &xòpøTW® ISãWÞHTWôóTâTSª uøVÕHTTTWÅWTéWè ÜQWÙWÆ 

WÜéRÒX£pTSTÿ » )وجـــاء التعبـــري الكـــرمي عـــن اخللـــق والـــرزق بصـــيغة الفعـــل )٤١٢ ،
اخللـــق يســـتلزم الـــرزق، فمـــن املاضـــي (خلقكـــم مث رزقكـــم) للداللـــة علـــى أن 

قَـــَدَر علـــى اخللـــق فهـــو علـــى الـــرزق أقـــدر، وأنَّ أمـــَر اخللـــق والـــرزق قـــد فُـــرغ 
: (كتـب اهللا مقـادير  eمنهما. روى الشيخان يف صحيحيهما قول النيب 

اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة. قال: وعرشـه 

                                                 
  ).٣/٨ي: (غرائب القرآن للنيسابور   )  ٤١١(
  ).٤٠سورة الروم: (  )  ٤١٢(
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بأالَّ ينشغلوا باملهم عن األهم. ، ويف هذا توجيه للمسلمني )٤١٣(على املاء)
  فاملهم هو املعاش، واألهم هو عبادة اهللا تعاىل ومعرفته، فاملوازنة مهمة.

النهــــي عــــن الطغيــــان يف الــــرزق جــــاء صــــرحياً يف القــــرآن الكــــرمي حــــىت يعــــي   - ٢٤
املسـلمون ذلـك فــال يقعـوا يف هــذا الطغيـان الـذي يقــود صـاحبه إىل غضــب 

 NÖéSTÕRÒ ÝYÚ gåHTWâQYT~Vº ÜWÚ `ØRÑHTTWTÞ<ÎW¦W¤ ÇWÅWè NÖóéTWçÅp¹WTé Yã~YÊ ¼ اهللا تعــاىل، قــال تعــاىل: 

QWÔYôW~WTÊ `yRÑ`~TVÕWÆ $øYâWµWTçÆ ÝWÚWè `ÔYÕ`ðmïmö Yã`~TVÕWÆ øYâWµWçÆ `üTWÍWTÊ uüWéWå » )٤١٤(.  
مســــئولية الــــرزق ومنــــه املــــال مســــئولية خطــــرية، فاملســــئولية يف طريقــــة كســــبه   - ٢٥

 طريقــة احملافظــة عليــه بتنميتــه واســتثماره مبــا أحــل اهللا بــالطرق املشــروعة، ويف
تعــاىل، واملســئولية يف أداء حــق اهللا فيــه فرضــاً وتطوعــاً، واملســلم يعــيش اليــوم 
يف عصـــر كثـــرت فيـــه منافـــذ الكســـب احلـــرام، بينمـــا قلَّـــْت منافـــذ الكســـب 
احلالل. واملسلم من حيث هو إنسان ال ميكنه أن يعيش لنفسه، فهو جزء 

ــين اإلنســان، فالبــد لــه مــن األخــذ مــن نســي ج متشــابك مــع اآلخــرين مــن ب
والعطــاء وتبــادل املنــافع مــع اآلخــرين، فوضــع لــه اإلســالم اإلطــار الصــحيح 

ليسـري علـى ضـوئه يف احليـاة   eاملستمد من كتـاب اهللا تعـاىل وسـنة رسـوله 
 كسـباً للــرزق، وتلمسـاً ألســبابه، وحمافظـة عليــه، وأداًء حلـق اهللا والعبــاد فيــه.

فاإلنســان يف )ايــة األمــر وبدايتــه هــو مســتخلف يف الــرزق ومنــه املــال بــنص 

                                                 
  ).٤/٣١٤) . وانظر: تفسري ابن كثري (١١سبق خترجيه يف (   )  ٤١٣(
  ).٨١سورة طه: (  )  ٤١٤(
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اآليـــــة. وهـــــذا  )٤١٥( « NÖéSÍYÉßKVÖWè ÜQWÙYÚ yRÑVÕWÅWñ WÜkYÉVÕpùWTçpT©QSÚ Y$ã~YÊ ¼ قولــــه تعـــــاىل: 
يدلنا على أمٍر هو يف غاية األمهية، وذلك هو الفرق بني املسلم الذي يعي 

ومنهــا نعمــة الــرزق باملــال، وبــني غــريه مــن وظيفتــه فيمــا وهبــه اهللا مــن نعــم، 
النـــاس ممـــن يعـــيش يف هـــذه احليـــاة علـــى هامشـــها ال يعـــرف إالَّ مـــا يتصـــل 

  مبصاحله وملذاته ومثل هذا كثري يف عامل اليوم. 
فــاللهم اشــرح صــدورنا ونــوِّر قلوبنــا مبعرفتــك وحمبتــك، واتبــاع هــديك القــومي 

ضـــل الصـــالة وأزكـــى الـــذي جـــاء بـــه نبيـــك ورســـولك ســـيدنا حممـــد عليـــه أف
  التسليم.

  
  
  

  

  

ويف اخلتام فإن البحث يف مثل موضوع الـرزق يف القـرآن الكـرمي حبـث أبوابـه 
واسعة متعـددة، وميكـن أن تتعـدد فيـه وجهـات النظـر بنـاء علـى الفهـم، واالسـتنباط 
واالســتدالل الــذي يفــتح اهللا بــه علــى كــل واحــد، وعلــى ذلــك فــإن مــا ورد يف هــذا 

                                                 
  ).٧سورة احلديد: (  )  ٤١٥(
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يكون جمرد حماولة يعرتيهـا مـن السـهو والـنقص مـا يعـرتي غريهـا البحث ال يعدو أن 
مـــن احملـــاوالت. وكتـــاب اهللا تعـــاىل حمـــيط واســـع ال )ايـــة لعجائبـــه، وكـــل واحـــد مـــن 
املسلمني يأخذ من هذا الكتاب العزيز علـى قـدر مـا يفـتح اهللا بـه عليـه مـن الفهـم، 

 ÜWTÞQWTäW¤ ÇWÅ :ÜWTß`¡YûÖWëSTé ÜMXÖ :ÜWÞ~Y©PVTß `èVKÖ &ÜWTßK<ÜV¹`ûKVÖ ÜWTÞQWTäW¤ ÇWÅWè ¼ واالســـــــــتدالل، واالســـــــــتنباط 

`ÔYÙ`ôWTé :ÜWÞT`~VÕWÆ Ö_£p²MXÖ ÜWÙVÒ ISãWç<ÕWÙWö øVÕWÆ fÛTÿY¡PVÖ@Ö ÝYÚ &ÜWÞYÕ`âWTÎ ÜWTÞQWTäW¤ ÇWÅWè ÜWTÞ<ÕYQÙWôSTé 

ÜWÚ ÇWÅ WàWTÎÜðº ÜWTÞVÖ -$YãYä ñÈ`Æ@ÖWè ÜPVÞWÆ ó£TYÉpTçÆ@ÖWè ÜWTÞVÖ &:ÜWÞT`ÙWö`¤@ÖWè ðåßKVÖ ÜWÞTHùTVÖóéTWÚ ÜWTßó£ñ±ß@ÜWTÊ 

øVÕWÆ YzóéWÍ<Ö@Ö fÛTÿX£YÉHTW|<Ö@Ö » )٤١٦(.  

واحلمد هللا أوالً وآخراً، وظاهراً وباطناً، وصـلى اهللا علـى سـيدنا حممـد وعلـى   
  آله وصحبه أمجعني. 

 

                                                 
  ).٢٨٦سورة البقرة: (  )  ٤١٦(
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  .القرآن الكریم -  ١
أحمد بن علي بن حجر لحافظ ل ،اإلصابة في تمییز الصحابة -  ٢

، تحقیق محمد بن علي البجاوي ، تصویر دار المعرفة ، العسقالني
  بیروت.

أبي بكر محمد بن عبد اهللا المعروف بابن  ، لإلمامأحكام القرآن -  ٣
العربي، تحقیق: علي محمد البجاوي، الناشر: دار المعرفة للطباعة 

  والنشر، بیروت.
، لإلمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، إحیاء علوم الدین -  ٤

 : دار المعرفة ، بیروت.الناشر
، بیروت ٢في القرآن الكریم، للدامغاني، ط  إصالح الوجوه والنظائر -  ٥

 م.١٩٧٧
، للشنقیطي، عالم الكتب، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن -  ٦

 بیروت.
  ، للحافظ ابن قیم، دار الكتاب العربي.بدائع الفوائد -  ٧
جب على الولد لوالده، ، وما یبر الوالدین وما یجب على الوالد لولده -  ٨

أبي بكر محمد بن الولید الطرطوشي، تحقیق: محمد عبد لإلمام 
طبع ونشر  ،م١٩٩١ -ھـ ١٤١١  بعة الثالثةطالالحكیم القاضي، 

 وتوزیع مؤسسة الكتب الثقافیة بیروت.
، للفیروز آبادي، بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز -  ٩

دار الباز بمكة المكرمة، (بدون  المكتبة العلمیة، بیروت، توزیع:
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  تاریخ).
ابن عبد البر، تحقیق: لحافظ ، لالمجالس بھجة المجالس وأنس - ١٠

دار الكتب ، م١٩٨٢ –ھـ ١٤٠٢ الطبعة الثانیةمحمد مرسي الخولي، 
  بیروت. ، العلمیة

أحمد بن علي الخطیب البغدادي. الطبعة األولى إلمام ل ،تاریخ بغداد - ١١
 ي ، القاھرة.مكتبة الخانج - ھـ ١٣٩١

، لإلمام ابن قیم، تعلیق: محمد حامد الفقي، التبیان في أقسام القرآن - ١٢
  نشر: دار المعرفة، بیروت.

(روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع  تفسیر األلوسي - ١٣
 ھـ.١٤٠٨المثاني) دار الفكر، 

، للطاھر بن عاشور، الدار التونسیة للنشر، تفسیر التحریر والتنویر - ١٤
 م.١٩٨٤الجزائر  -نس، والمؤسسة الوطنیة للكتاب تو

، البن أبي حاتم، تحقیق: أحمد  الزھراني، تفسیر ابن أبي حاتم - ١٥
 حكمت بشیر، دار طیبة، الریاض.

(بحر العلوم) ألبي اللیث السمرقندي، الطبعة  تفسیر السمرقندي - ١٦
 ھـ، دار الكتب العلمیة، بیروت.١٤١٣األولى 

قدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من (فتح ال تفسیر الشوكاني - ١٧
علم التفسیر) لإلمام محمد بن علي الشوكاني، الطبعة الثانیة 

 ھـ، مصطفى البابي الحلبي، مصر.١٣٨٣
البن جریر  )جامع البیان في تأویل آي القرآن( تفسیر الطبري - ١٨

الطبري، مكتبة عباس الباز، مكة المكرمة، الطبعة األولى، 
  ھـ.١٤١٢
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  (المحرر الوجیز فـي تفسیر الكتاب العزیز)  ابن عطیة تفسیر - ١٩
ألبي محمد عبدالحق بن عطیة األندلسي، مجموعة من المحققین، 

  طبعة الشیخ خلیفة بن حمد آل ثاني أمیر دولة قطر.
(تفسیر القرآن العظیم) لإلمام إسماعیل بن كثیر،  تفسیر ابن كثیر - ٢٠

 المكتبة الشعبیة، بدون تاریخ.
ألبي المظفر السمعاني، تحقیق یاسر إبراھیم وغنیم  ،نتفسیر القرآ- ٢١

 ھـ ، دار الوطن.١٤١٨عباس، الطبعة األولى 
ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد  )الجامع ألحكام القرآن( تفسیر القرطبي - ٢٢

األنصاري القرطبي، طبعة مصورة عن دار الكتب، نشر دار الكاتب 
  ھـ ، القاھرة.١٣٨٧العربي للطباعة والنشر، طبع وزارة الثقافة 

 في،ـــــد النســــن أحمـــد اهللا بــام عبـــلإلم ،فيـــــر النســیــتفس - ٢٣
 دار الكتاب العربي،  بیروت. ،م ١٩٨٢ –ھـ ١٤٠٢ ةــــطبع

، للراغب األصبھاني، نـعادتیــل السـن وتحصیـأتیــیل النشـتفص - ٢٤
  تحقیق: 

الغرب  ھـ. دار١٤٠٨د/ عبدالمجید النجار، الطبعة األولى 
  اإلسالمي، بیروت، لبنان.

للشیخ إسماعیل حقي  ،تنویر األذھان من تفسیر روح البیان - ٢٥
ي. ــــد علي الصابونـــق: الشیخ محمـــار وتحقیــــالبروسي، اختص

ة ــم للطباعـــم، دار القل١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩ة ـــة الثانیـــالطبع
  ق، بیروت.ــع ، دمشـــر والتوزیـــوالنش

البن أبي الدنیا، تحقیق جاسم الدوسري، الطبعة  ،لى اهللالتوكل ع - ٢٦
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  دار البشائر ، بیروت. –ھـ ١٤٠٧األولى 
، لإلمام الحافظ زكي الدین الشریف الترغیب والترھیب من الحدیث - ٢٧

عبدالعظیم بن عبدالقوي المنذري، الناشر دار الحدیث، القاھرة 
  م.١٩٨٧ - ھـ ١٤٠٦

بن األثیر تحقیق األرناؤوط، ال ،جامع األصول في أحادیث الرسول - ٢٨
  ھـ.١٣٩٠دار الفكر  بعةط

، البن قیم الجوزیة، تحقیق: عبد الرزاق مھدي، ط جالء األفھام - ٢٩
  ھـ، دار الكتاب العربي ، بیروت.١٤١٧األولى 

البن قیم الجوزیة، الناشر: دار الندوة الجدیدة ،  ،الجواب الكافي - ٣٠
  ھـ.١٤٠٥بیروت، 

للخالل، تحقیق: عبد الفتاح  ،والعمل الحث على التجارة والصناعة - ٣١
أبوغدة، مكتبة المطبوعات اإلسالمیة بحلب، الطبعة األولى، 

  ھـ.١٤١٥
، ألبي نعیم األصبھاني، مطبعة دار أم القرى ، حلیة األولیاء - ٣٢

 القاھرة.
  ، لمحمد أبي زھرة، دار التراث، بیروت، لبنان.خاتم النبیین - ٣٣
للجالل السیوطي، مطبعة دار  ،الدر المنثور في التفسیر بالمأثور - ٣٤

  المعرفة، بیروت.
للسمین الحلبي، تحقیق  ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - ٣٥

ھـ، دار الكتب العلمیة ، ١٤١٤علي معوض وغیره. الطبعة األولى 
  بیروت.
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، تألیف محمد الدستور القرآني والسنة النبویة في شئون الحیاة - ٣٦
 –ھـ ١٤٠١شق، بیروت عزة دروزة، المكتب اإلسالمي ، دم

  م.١٩٨١
، للسخاوي، رجحان الكفة في بیان نبذة من أخبار أھل الصُّفَّة - ٣٧

  ھـ، دار السلف.١٤١٥تحقیق: مشھور سلمان، الطبعة األولى 
، لمحمد ناصر الدین األلباني، طبعة سلسلة األحادیث الصحیحة - ٣٨

  ھـ.١٤١٥مكتبة المعارف،  الریاض، 
اهللا محمد بن یزید القزویني،  ، للحافظ أبي عبدسنن ابن ماجھ - ٣٩

 -ھـ ١٤٠٣تحقیق: محمد مصطفى األعظمي، الطبعة األولى 
  طباعة شركة الطباعة العربیة السعودیة، الریاض.، م ١٩٨٣

طبع ونشر  ،م١٩٦٩ –ھـ ١٣٨٨الطبعة األولى  ،سنن أبي داود - ٤٠
  سوریا. -وتوزیع دار الحدیث في حمص 

ق أحمد شاكر، دار الكتب ألبي عیسى الترمذي، تحقی سنن الترمذي - ٤١
  العلمیة، بیروت.

، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة سنن سعید بن منصور - ٤٢
 م.١٩٨٥ –ھـ ١٤٠٥األولى 

السیرة النبویة البن ھشام، تحقیق: مصطفى السقا وآخرون. مطبعة  - ٤٣
  ھـ، القاھرة.١٣٥٥مصطفى الحلبي، الطبعة الثانیة 

، تحقیق: شعیب األرناؤوط، لبانصحیح ابن حبان بترتیب ابن ب - ٤٤
  ھـ مؤسسة الرسالة.١٤١٤الطبعة الثانیة 

 –ھـ١٤١٩كار الدولیة، الریاض ـت األفـ، بیصحیح البخاري -  ٤٥
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 م.١٩٩٨
، تحقیق: د/ مصطفى دیب البغا، الطبعة الثالثة صحیح البخاري - ٤٦

 ، الناشر دار ابن كثیر، والیمامة.١٤٠٧
األلباني، الطبعة الثانیة  ، لمحمد ناصر الدینصحیح سنن ابن ماجة - ٤٧

  ھـ، مكتب التربیة العربي.١٤٠٨
، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار إحیاء الكتب صحیح مسلم - ٤٨

  العربیة، (بدون تاریخ).
  البن سعد، دار الكتاب العربي، بدون تاریخ. الكبرى الطبقات - ٤٩
ھـ، ١٤١٠البن أبي الدنیا، تحقیق: نجم خلف، الطبعة األولى  ،العیال - ٥٠

  دار ابن القیم، الدمام.
، ألبي بكر ابن العربي، عارضة األحوذي بشرح صحیح الترمذي - ٥١

  الناشر: دار الكتاب العربي ، بدون تاریخ.
 ، البن قیم الجوزیة، الطبعة الثالثةعدة الصابرین وذخیرة الشاكرین - ٥٢

 دمشق. - م دار ابن كثیر ١٩٨٩ –ھـ ١٤٠٩
مام أبي محمد محمود بن . لإلعمدة القاري شرح صحیح البخاري - ٥٣

  .، دار الفكرم١٩٧٩ –ھـ ١٣٩٩ أحمد العیني،
، للنیسابوري، الطبعة األولى غرائب القرآن ورغائب الفرقان - ٥٤

 ھـ، دار الكتب العلمیة، بیروت.١٤١٦
، البن حجر العسقالني، دار فتح الباري شرح صحیح البخاري - ٥٥

  المعرفة للطباعة والنشر، بیروت.
أبي عبید القاسم بن سالم، تحقیق: وھبي  افظ، للحفضائل القرآن - ٥٦

  ھـ، دار الكتب العلمیة، بیروت.١٤١١سلیمان، الطبعة األولى 
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ابن قیم الجوزیة، تحقیق: محمد عثمان الخشت، إلمام ، لالفوائد - ٥٧
  ھـ ، بیروت.١٤٠١الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة الرابعة 

ھـ، دار ١٤٠٢لسید قطب، الطبعة العاشرة  ،في ظالل القرآن - ٥٨
 الشروق، بیروت.

، للھیثمي، تحقیق: كشف األستار عن زوائد البزار على الكتب الستة - ٥٩
  ھـ، مؤسسة الرسالة.١٤٠٤عبدالرحمن األعظمي، الطبعة الثانیة 

  ، دار صادر، بیروت (بدون تاریخ).لسان العرب، البن منظور - ٦٠
ن ، ألحمد الدینوري، تحقیق: مشھور حسالمجالسة وجواھر العلم - ٦١

 ھـ، دار ابن حزم، بیروت.١٤١٩سلمان، الطبعة األولى 
  ة ــة الثالثــي، الطبعــللھیثمد، ــوائـع الفــد ومنبـــع الزوائـــمجم - ٦٢

 م، مطبعة العلوم، بیروت، نشر: دار الكتاب العربي.١٩٨٢- ھـ١٤٠٢
البن تیمیة، جمع وترتیب عبدالرحمن النجدي، طبع  مجموع الفتاوى - ٦٣

  ھـ، القاھرة.١٤٠٤لعسكریة، إدارة المساحة ا
، البن قیم الجوزیة، تحقیق: محمد حامد الفقي، مدارج السالكین - ٦٤

  دار الكتاب العربي، بیروت. م،١٩٧٢طبعة 
  المستدرك للحاكم النیسابوري، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت. - ٦٥
  لإلمام أحمد بن حنبل، طبعة المكتب اإلسالمي. المسند - ٦٦
بن حنبل، تحقیق شعیب األرناؤوط، الطبعة  لإلمام أحمد المسند - ٦٧

 مؤسسة الرسالة. ، ھـ١٤١٦األولى 
(البحر الزخار) تحقیق محفوظ الرحمن زین اهللا.  مسند البزار - ٦٨

 ھـ. مؤسسة علوم القرآن، بیروت.١٤٠٩الطبعة األولى 
، للبوصیري، تحقیق: محمد ماجھ مصباح الزجاجة فـي زوائد ابن - ٦٩
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ھـ، دار العربیة للطباعة ١٤٠٣األولى  المنتقى الكشناوي، الطبعة
 والنشر.

المعجم األوسط، للطبراني، تحقیق طارق بن عوض اهللا، دار - ٧٠
 ھـ.١٤١٥الحرمین، 

 لطبراني، تحقیق: حمدي عبدالمجید السلفي، الطبعةل ،المعجم الكبیر - ٧١
  .ھـ، بغداد١٣٩٨األولى 

بعة البن فارس، تحقیق عبدالسالم ھارون، الط ،معجم مقاییس اللغة - ٧٢
 ، دار الجیل، بیروت.ھـ ١٤١١ األولى

ا ــریــج مـي  تخـــفار فــي األســفار فــل األســالمغني عن حم - ٧٣
ة ـــ(بھامش اإلحیاء) للعراقي، طبع اء من اآلثارــي اإلحیــــف

  ھـ، دار المعرفة، بیروت.١٣٧٧
، تحقیق: صفوان الداوودي، الطبعة المفردات للراغب األصفھاني - ٧٤

  ھـ، دار القلم، بیروت.١٤١٨الثانیة 
، البن الجوزي، والنظائر نزھة األعیـــن النواظر في علم الوجوه - ٧٥

ھـ، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٤تحقیق محمد الراضي، الطبعة األولى 
 بیروت.

، البن األثیر، تحقیق: طاھر النھایة فـي غریب الحدیث واألثر - ٧٦
 الزاوي ومحمود الطناحي، المكتبة العلمیة، بیروت.

ن ــــــ، ألبــي الحسـدـــــــیر القـــرآن المجیـــــیط فــي تفســــالوسـ  - ٧٧
علــي الواحــدي النیسابوري، تحقیق: مجموعة من المحققین، الطبعة 

  م، دار الكتب العلمیة، بیروت.١٩٩٤ –ھـ١٤١٥األولى 
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