بسم اهلل الرَّمحن الرَّحيم
رب العالؿقن ،وأشفد أن ٓ إلـٰه َإٓ اهلل وحده ٓ شركك
الحؿد هلل ِّ
له ،وأشفد َ
محؿدً ا طبده ورسوله ص َؾى اهلل وس َؾم طؾقه وطؾى آله
أن
َ

وصحبه أجؿعقن ..أ َما بعدُ ..
ُ
حؿن إبـرامقم ڠ يف سـقاق عطوهـه لؼومـه إلـى
الـر ٰ
قول خؾقل َ
هوحقد اهلل َ -
جل وطال -وإخالص الدِّ كن لـه وبقاكِـه لـبطالن ال ِّ ـرك
ٍ
ٍ
متـوطات وآكات ب ِّقـات وبـرامقن
ججا ِّ
ذاكرا يف ٰمذا الؿؼام ُح ً
وفساعه ً
ٍ
الس ٰؿوات.
واضحات طؾى وجوب إخالص الدِّ كن ِّ
لرب إرض و َ
فذكر ڠ يف جؿؾة ما ذكر من آكات ،قال﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ﴾.
فؿن الربامقن الدا ّلة طؾى بطالن طباعة إوثان أ َكفا ٓ هؿؾك رزقا
لعابدكفا؛ بل ٓ هؿؾك ذلك لـػسفا ً
فضال أن هؿؾؽه لغقرمـا ،ففـي ٓ
ً
فضـال أن هؿؾـك شـق ًا مـن
ورا،
هؿؾك لـػسفا مو ًها وٓ حقا ًة وٓ ك ً
مخؾوقات طاجزة وكاقصة ،ولقس بقدما شي ٌء؛ بل
ذلك لغقرما ،ففي
ٌ
حجر كسائر إحجار ،أو شجر ٌة كسائر إشـجار،
حؼقؼ ُة أمرما أ َكفا
ٌ
مرمـا فعبـدُ وما وسـل ُلوما وأكزلـوا ـا حاجـامم
ط َظم الؿ ـركون أ َ
وصؾبامم.
ـؼض به ٰمذا التعؾق الباصل ٰمذا الؼول
فؿؿا ُهبطل به ٰمذه العباعة و ُك ُ
َ
حؿن ڠ لؼومه﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
الر ٰ
العظقم من خؾقل َ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﴾ أي لقس بقدما شق ا من ذلك وٓ هؿؾك
الرزاق.
واهلل گ وحده مو َ
شق ا من ذلك ،ف ِّ
الرزق كؾه بقد اهللُ ،
ِ
ولفذا فاهلل َ -
لؿا
ٰ
السقاق كػسه َ
جل شلكه -ذكر ٰمذا الربمان كػسه يف ِّ

ب َقن گ يف سورة َ
والجن لعباعهه قال:
الذاركات أ َكه إ ِّكؿا خؾق اإلكس
َ

﴿ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ﴾ أي َ
لؾرزاق
الرزقُ ،هصرف َ
صرف لؿن بقده ِّ
أن العباعة إ َكؿا ُه َ
َ
جل شلكه ٓ ،هصرف لؾؿرزوق.
مر طؾـي يف ٰمـذا البـاب وصركػـه ومػقـده َ
أن أحـد
ومن لطقف ما َ
العــوام قــال لــه أحــد الض ـ ّالل الؿبت َؾ ـ ْقن بــالتعؾق بــالؼبور وطبــاعة
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اهلل كؼول طـن ال ـفداء ﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ
َ
الؿؼبوركن ،قال له :ألقس ُ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾[آل طؿران] ،قال:
ألقسوا مم أحقاء! إذن لؿاذا ٓ كسللفم؟! مؽذا كؼول الؿض ِّؾل ،فؼال

الـرزَ اق مـو اهللَ ،
ثم -أكفا اإلخوة الؽرام -إذا آمن العبـد َ
وأن
بـلن َ
الرزق بقده احتاج يف ٰمذا الؿؼام إلى أمركن:
ِّ
الرزق طـد اهلل ٓ طــد غقـره ،فـال كسـلل إَٓ
األول مـفؿا :أن كبتغي ِّ
ِ
اهلل ،وٓ كرجو َإٓ اهلل ،وٓ كطؿع يف حصول خقراهه وبركاهه وكعؿـه َإٓ

ذلك العا ِّمي بػطرههَ :
إن اهلل گ قال﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ﴾ ولم كؼل:
َكرزقون ،فلكا أطبدُ الذي كرزقفم .ومو طا ِّمي ،فلكا أطبد الذي كرزقفم،
الرزق ،مـو وحـده الـذي
فاستدل ُ
بالح ّجة كػسفا ،فالذي كرزق وبقده ِّ
كدطى ،أ َما العبد الؿرزوق الػؼقر الؿحتاج ،الذي ٓ مؾك لـػسه رزقـا،
كقف كعبد! كقف كسلل! كقف كدطى! كقـف ُهعـرض الحاجـة طؾقـه!
ً
فضال أن كؿؾك شق ًا من ذلك لغقره.

لؾـرزق هلل گ؛
من اهلل گ ﴿ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﴾ فـ ُقخؾص صؾبـه ِّ
ٍ
كـوال وططـاء إ َٓ مـن
فال كسلل َإٓ اهلل ،وٓ كرجو َإٓ اهلل ،وٓ كطؿع يف
كػـوض أمـره إلقـه وكتوكَـل يف
اهلل گ ،وٓ كؾتػت بؼؾبه إلى غقره؛ بل ِّ
حاجاهه إلقه ،وقد كان كب ِّقـا ﷺ كؼول كـل كـوم إذا أصـبح بعـد صـالة
الصـبح« :ال ّٰلهو إين أسولل علموا نافعوا ،ورزقوا طيبوا ،وعمو متقووب »

السؿاء طؾى خؾؼه وبقده -هبارك وهعالى-
والرزاق الؿعبوع گ يف َ
َ
الس ٰؿوات وإرض« ،ويمونه جل وعال مألى ال يغوضها ىفقة،
مؼالقد َ
سحاء اللول والنهار» ،ططاؤه جل شلكه كالم ومـعه كالم ﴿ ،ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾[كس]ٰ ،مذا الذي
ٍ
كـبغي أن ُهصرف له وحده العباعةْ ،
شيء
وأن ٓ ُكجعل معه شركك يف
الرزَ اق َ
جل شلكه يف
من ذلك؛ ﴿ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ و َ
السؿاء ،ومو الذي كرزق من ك اء وكعطي من ك اء ،وإمر كؾه بقده
َ

الرزق الط ِّقب.
اهلل كل كوم يف باكورة كومه أن كرزقه ِّ
وكسلل َ
السـبب؛ مـع آسـتعاكة والـدطاء والسـمال
واألمر الثاين :أن كبذل َ
السـبب ،والـرزاق گ أمركـا ببـذل إسـباب فؼـال:
والطؾب كبـذل َ
﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾[الؿؾك] ،فاإلكسـان
ٓ كبؼــى يف مؽاكــه وٓ كعطــل إســباب التــي أمــر اهلل گ با ِّهخاذمــا
ِ
السـبب وٓ كؽتػـي بالـدطاء والتوكـل مـع هعطقـل
وف ْعؾفا؛ بل كبـذل َ
ٕن ٰمذا هواكل ولقس بتوكلَ ،
إسبابّ ،
فنن طؿر بـن الخطـاب ﭬ

هبارك وهعالى.
والرزَ اق كؿا مر معـا اسم من أسؿائه سبحاكه ،وكدل طؾى ثبوت
َ
َ
الصػة،
الرزق بػتحفا مو الػعل؛ ِّ
الرزق له  ۵بػتح الراء؛ ٕن َ
صػة َ
الصػة.
الرزق أثر ِّ
وبالؽسر ِّ
بـالرزق گ ،ورزقـه لبعـاعه
فاهلل  ۵مو الـرزاق؛ ّ
أي الؿ َتصـف َ
كوطان:
رزق عام ك ؿل جؿقع الؿخؾوقات َبرما وفاجرما مممـفا وكافرما،
بالصحة والؿال والؾباس والؿسؽن
الرزق ِّ
صالحفا وصالحفا ،ومو ّ
والعافقة وغقر ذلك ،واهلل كؼول﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾[اإلسراء].
والصــالح
والـــو الثــاي :رزق القلوو بالفداكــة لإلكؿــانَ ،
لفذا الدكن ،وحسن اإلقبال طؾى اهلل گ
الصدر ٰ
وآستؼامة ،واك راح َ
ب
كف ُبه گ لؿن شاء اهلل مداكته ،وكتَـ َ
ففذا رزق خاص َ
رب العالؿقنٰ ،
ِّ
َ
جل شلكه شلكه صالحه واستؼامته.
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لؿا ٍرأى قو ًما خرجوا من عكـارمم بـال زاع وقـالوا :كحـن الؿتوكؾـون
فؼال :ممٓء الؿتواكؾون أو الؿتـل ِّكؾون .قـال :الؿتوكـل الـذي كضـع
البذر وكتو َكل طؾى اهلل ،طـده أرض فقضع البذور وكتو َكل طؾى اهلل ،أ َما
ففذا لقس هوك ًال إ َكؿـا مـو
من ٓ كضع بذورا وٓ كعؿل وٓ كبذل سب ًباٰ ،
ولفـذا قـال رسـول اهلل ﷺ« :لو تو كلت علو اهلل حو ت كلو
هواكلٰ ،
لرزقك كما يرزق الطير ،تغووو خماصوا وتورو بطانوا»« ،تغووو» ٰمـذا
لؾسبب ،الطقـر ٓ هجؾـس يف ط ـفا هـتظـر الحـب كـلي فقـه،وٓ
بذل َ
هجؾس يف ط فا هـتظر الؿاء كـلي فقـه؛ بـل إذا أصـبحت صـارت إلـى
خقـرا وهرجـع،
الـرزق ،ف ِّ
تحصـل ً
إماكن الؿختؾػة والبعقدة هطؾـب ِّ
فؾؿا قال« :لورزقك كموا يورزق الطيور»،
«تذهب خماصا وتغوو بطانا» َ
ورزقه لؾ َطقر ببذل ٍ
ولفذا بعض
السببٰ ،
سبب من ال َطقر ،فالبد من بذل َ
خقر مـه ،خاصة الذكن ابتؾوا بعؼائد الطرققة الذكن
الـَاس هؽون الطقور ٌ
وكحصل ً
كع ِّط ُؾون إسباب فال كعؿل لقؽسب ً
مـآ ٓ لـػسـه وٓ
مآ
ِّ
ٕمؾه ،وكؼول ومو يف مؽاكهْ :
إن كتب اهلل لي رز ًقا كلهقـي يف مؽاي ،وٓ
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كعؿل وٓ كبذل سببا ،وكصبح طال ًة طؾى أخركن ،كـتظـر صـدقات أو
طط ًػا طؾقه أو إحسا ًكا طؾقه أو طؾى أمؾه وأوٓعه ،وكبؼى مؽذا مع َط ًال.
بقـؿا اإلكسان إذا طؾم ذكن إمركن ال َؾذكن كؼتضقفؿا ٰمذا اإلكؿان
َ
الرزاق ،ومؿا:
بلن اهلل مو َ
وهػوكضا إلى اهلل وهـوكال
آلتجاء ال َتام إلقه وحده إكؿا ًكا وثؼ ًة باهلل
ً
طؾقه گ .
ثم ً
بذٓ لؾسبب .وقد قال ﷺ« :ومو يتو ق الشور ي قو ومو يتحور
خقـرا
السبب كجدّ وكجتفد
ِّ
كحصل ً
كتحرى وكبذل َ
الخير يعط » ،الذي َ
كثقرا.
ً
ً
أموآ كبقـر ًة كاكـت بـداكامم مـن
حصؾوا
وكثقر من الـَاس الذكن َ
ٌ

طرف ً
طؿ ُره كتجاوز الخؿسقن سـة بؼؾقل ذكـر أكَـه
الصػر ،أ ُ
ِّ
رجال أن ْ
يف بداكة حقاهه كان كصب البـزكن ً
طامال يف إحدى الؿحطات ،وهـدرج
الرزق ولم كتجاوز الخؿسقن سـة إٓ ومو من كبار
الرزق واكتساب ِّ
يف ِّ
إثركاءْ ،
قل مثل ٰمذا يف إمور إخرى ،فإمور كحتاج إلى ثؼة بـاهلل
گ وبذل لألسباب.
السبب العظقم يف قول الصـحابي الجؾقـل الـذي أصـبح
اكظر بذل َ

حؽؿة يف الباب وأثرا كستن به يف ٰمذا الؿؼام طـد ما قـالُ :علـوي طؾـى
السوق.
ومذه شؽوى ك ـتؽي مـفـا
وطـدما كذمب صالب العؾم إلى بؾده ٰ -
بعـض الطـالب -وٓ كتف َقـل لــه وضقػـة أمامـك أرزا ًقـا وخقــرات وٓ
الصـحابة وخقـار
هع ِّطؾك طن أطؿالك الدَ طوكة ،مثل مـا فعـل خقـار َ
خبارا طجقبة وطظقؿة من ٰمذا الباب؛ بـل أكبقـاء
إئؿة هؼرأ يف سقرمم أ ً
ّ

كج ًارا ،اقـرأ يف
اهلل ورسؾه :مـفم من كان كرطى إغـام ،مـفم من طؿل ّ
السؾف -رحؿفم اهلل -يف ٰمذا الباب.
سقرمم ،اقرأ فقؿا كتبه َ
حؿن﴿ :ﭺ ﭻ
ٰ
الر ٰ
ومذه الؿعاي كؾفا عاخؾة هحت قول خؾقل َ
وحسـن آلتجـاء إلقـه گ،
ﭼ ﭽ﴾ أي بال ِّثؼة به والتوكـل طؾقـه ُ
وببذل إسباب التي عطا گ طباعه إلى ِ
الؼقام ا.
َ
بؼصة لطقػة حـول ٰمـذا الؿوضـو فقفـا أثـر
وأختم ٰمذا الحدكث َ
استقؼاظ الؼؾب بآكات اهلل  ۵حقن كحسن ففم الؼرآن وسؿا كـالم
حؿن.
الر ٰ
َ
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قصة ذكرما ابن قدامـة  $هعـالى يف كتابـه «التَـوابقن» طـن
ومي َ
لؼقـت
إصؿعي ،وإصؿعي كان كرحل ،وله رحالت طدكدة كؼـول:
ُ
َ
ِْ
ً
طؾي ،رععت طؾقـه ال َسـالم.
رجال من إطراب جؾف طؾى بعقر فسؾم َ
الرجل؟ فؼؾت :من بـي إصـؿع ،قـال :مـن أكـن أهقـت؟
مؿن ّ
فؼالّ :
حؿن.
الر ٰ
قؾت :أهقت من بؾد ُكتؾى فقه كالم َ
لؾرحؿن كال ٌم كتؾوه أعمقون؟!
قال ليَ :أ َو َ
ما سؿع ذا قبلَ ،
لؾرحؿن كال ًما ُكتؾى.
أن َ
حؿن.
ُ
الر ٰ
قؾت :كعم .قال :أسؿعـي شق ا من كالم َ
قؾت :اكزل من بعقرك ،فـزل ،فتؾوت طؾقـه مـن سـورة َ
الـذاركات ،
ُ

وصؾت إلى قوله هعالى ﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾.
حتى
ُ
حؿن،؟ قؾت :كعم.
الر ٰ
قال لي :أو ٰمذا كالم َ
قال :امسك بعقري ،فؿسؽته ،فـحر بعقره وقال :أطـِّي طؾى هػركـق
لحؿه ،وزَ طه طؾى الػؼراء والؿحتاجقن ،وو َعطــي ومـو كؼـول ﴿ :ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﴾.
كؼول :ثم لؼقته بعد سـتقن يف الحرم يف م َؽة ،فعرفــي وطرفتـه قـال
لي :قد وجدكا ما وطدكا ربـا ح ّؼا.

لفـذه أكـة ٰمـذا الوقـع يف
كؼول إصؿعي:
ُ
طجبت له كقف كـان ٰ
كػسه ،وأكا الذي هؾو ُهفا طؾقه لم كؽن لي مثل الذي كان له.
حؿن.
الر ٰ
طؾي من كالم َ
َ
ثم قال لي :اقرأ َ
قال :فؼرأت طؾقه من َ
الذاركات حتى بؾغت قوله گ ﴿ :ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﴾ قال :سبحان اهلل! ومن
الذي أغضب الجؾقل وألجله إلى القؿقن.
كعـي ما كحتاج أن كحؾف لـا ،اهلل كؼول ﴿ :ﮮ ﮯ﴾ كؼول:
كحن كصدِّ ق بدون أن كحؾف لـا ،فؿا الذي ألجله إلى القؿقن؟!
طؾى ِّ
الصباح وبعد صالة الػجر ،فـدطو بدطوة
كل حال فـحن يف َ
فم إ َكا كسللك طؾؿا كاف ًعا ورزقا ص ِّق ًبا وطؿال متؼ َبال.
كبقـا :ال ّٰؾ َ
كتـزوج مــؽم أن َك ُؿـ َن اهلل طؾقـه بالزَ وجـة
وأزكدكم واحدة :من لم
َ
الصالحة.
َ
والسالم طؾقؽم ورحؿة اهلل وبركاهه...
َ
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﴿ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﴾
كلمة
للشيخ عبد الرزاق البدر
حفظه اهلل

النسخة اإللكتروىوة األولى



