بسم هللا الرحمن الرحيم

"خطبة الموحدة" ليوم الجمعة الموافق2018/4/20 :م

بعنوان :قضيـة الـرزق فـي التصـور اإلسـالمي
من إصدارات اإلدارة العامة للوعظ واإلرشاد  -شعبان 1439هـ  -أبريل 2018م
األخوة اخلطباء  /حفظهم اهلل تعاىل:
ال يخفى عليكم الحالة االقتصادية الخانقة التي يعيشها القطاع بسبب الحصار وقطع الرواتب ،والذي ترك أثرًا كبيرًا
على الجانب المعنوي للناس ،حتى كاد بعضهم أن يصل لحالة من اليأس .لذا تأتي هذه الخطبة لرفع الروح
المعنوية ،ومنح الناس المزيد من الثقة باهلل سبحانه وتعالى ،وترسيخ حقيقة أن الرزاق بحق هو اهلل تعالى ،فهو
المعطي وهو المانع.

نص اخلطبة:
بعد الحمد والثناء على هللا تعالى ،والصالة على نبيه صلى هللا عليه وسلم ،والحث على تقوى هللا تعالى ..وبعد،،
أيها اإلخوة المسلمون:

ون﴾
وني*يف َ َيو َر ِب
الس َما ِءي ِر ْزقُ ُ ُْك َيو َمايتُوعَدُ َي
يالس َما ِء َيو ْ َاْل ْر ِضيانَّهُيل َ َح ٌّقي ِمثْ َلي َمايأَن َّ ُ ُْكيتَ ْن ِط ُق َ
َّ
﴿و ِ يفي َّ
يقول تعالىَ :
ِ
وني*ا َّني
وني* َمايأُ ِريدُ ي ِمْنْ ُ ْمي ِم ْن ِير ْز ٍق َيو َمايأُ ِريدُ يأَ ْنيي ُ ْط ِع ُم ِي
﴿و َماي َخلَ ْق ُتيالْ ِج َّن َيو ْ ِأاْلن ْ َسيا ََّّلي ِل َي ْع ُبدُ ِي
 .]23-22ويقول تعالىَ :
ِ
ِ
ني﴾ [الذريات ،]58-56:هذا ما طلبه هللا منا :طلب منا أن نعبده ،وال نشرك به
َّ َ
اَّلل يه َُو يا َّلر َّز ُاق ي ُذويالْ ُق َّو ِة يالْ َمتِ ُ
[الذاريات:

شيئاً ،وهذا حق هللا على عباده ،فإذا فعلوا ذلك غفر لهم وأدخلهم الجنة.
أيها اإلخوة:

وإذا كان هللا قد طلب منا أن نعبده ،فإنه سبحانه وتعالى قد ضمن لنا الرزق ،لذا يقول ابن

ضمن لك ،وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس
عطاء هللا السدندر  ،فح حدمه البال ة" :اجتهادك فيما ُ
البصيرة منك" .نعم مطلوب منا أن نسعى فح طلب الرزق ،لكن بدون هلع وال جزع ،قال تعالى﴿ :فَا ْم ُشو ِايفي

ايو ُ ُُكواي ِم ْني ِر ْز ِق ِه َيويال َ ْي ِهيالن ُّ ُش ُور﴾
َمنَا ِكِبِ َ َ
ِ
هدذا مطلوب من أجل الدنيا أن نمشح ،أخذا باألسباب ،وفح نفس الوقت أن نوقن بأن هللا هو الرزاق ذو القوة
[الملك :من اآلية.]15
ً

المتين .أما اآلخرة ،التح هح الحياة الحقيقية ،فحر بنا أن نبذل جهودًا مضاعفة من أجلها ،وأن نسارع ونسابق
ني﴾ي
يالس َم َاو ُات َيو ْ َاْل ْر ُض يأُ ِعد َّْت يلِلْ ُمتَّ ِق َي
ونتنافس ،لذا قال تعالىَ ﴿ :و َسا ِر ُعوا يا ََل ي َم ْغ ِف َر ٍة ي ِم ْن َ بِير ُ ُْك َيو َجن َّ ٍة ي َع ْرضُ هَا َّ

ِ
ْ
َّ
ٍ
ُ
ِ
ِ
َ
َ
ٍ
ِ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ِ
ْ
َّ
ضُ
ْ
ج
يالس َماء َيواْل ْرض يأع يدت يلَّل َيني
[آل عمران .]133:وقال تعالىَ :
﴿سا ِب ُقوا ي ِاَل ي َمغف َرة يم ْن َ بيرُك َيو َ نَّة ي َع ْر هَايك َع ْرض َّ
أ َمنُو ِايِب َّ َِّلل َيو ُر ُس ِ ِِل ي َذ ِ َِل يفَضْ ُل َّ ِ
﴿ي يأَُّيُّ َاي
اَّلل ي ُذويالْفَضْ لِ يالْ َع ِظ ِيي﴾ ي[الحديد .]21:وقال تعالىَ :ي
ياَّلل يي ُ ْؤتِي ِه ي َم ْن ييَشَ ا ُء َيو َّ ُ
الن َّ ُاسيأَ ُ ُنُتيالْ ُفقَ َراءيا ََل َّ ِ
َِنيالْ َح ِميدُي﴾ [فاطر.]15:
ياَّلل َيو َّ ُ
اَّلليه َُويالْغ ِ ُّ
ِ

أيها اإلخوة:
ما أعده هللا لعباده الصالحين فح الجنة خير وأبقى ،قال صلى هللا عليه وسلم ُيصور حقارة الدنيا  -كما عند
ِ
ِ
ِ
َح ِد ُك ْم ِفي اْل َجَّن ِة َخ ْير ِم َن ُّ
يها".
البخار من حديث سهل بن سعدَ" :ل َم ْوض ُع َس ْوط أ َ
الدْنَيا َو َما ف َ

أخي المسلم:

الرزاق كما تعلمون صي ة مبال ة ،وإذا جاء اسم هللا َّ
ال تحزن فإن لك ربًا رزاقًا ،و َّ
عز وجل بصي ة المبال ة
فمعنى أنه يرزق العباد جميعًا مهما كثر عددهم ،ويرزق الواحد منهم رزقًا وفي ًار ال حدود له ،إما على مستوى
مجموع المرزوقين ،وإما على مستوى كمية الرزق ،لذلك لم تأت الرازق بل أتت َّ
الرزاق ،ألنه يرزق كل العباد

ويرزق العبد الواحد كل شحء ،وإذا أعطى -سبحانه -أدهش.

وبهذه المناسبة فإن من أسخف النظريات أن يقول اإلنسان :إن موارد األرض تشح ،إن األرض مهددة بمجاعة،

كما كان يقول (توماس مالثوس) القسيس واالقتصاد

اإلنكليز التشاؤمح ،حيث يرى أن عدد السدان يتزايد

وبناء على ذلك سيقع الناس فح مجاعة كبيرة.
بنسبة تفوق نسبة ازدياد الموارد ال ذائية
ً
أيها اإلخوة:

هذه الكلمات من ال يعرف هللا عز وجل .نعم ،قد يحدث على مستوى األفراد والجماعات تقنين أو تقتير أو تقليل
فح الرزق ،هذا من نوع التأديب ال من نوع العجز ،واإلنسان وحده إذا َّقنن فعن عجز ،أما اإلله إذا قنن فل اية
التأديب فقط.

أيها اإلخوة:
إن هللا سبحانه وتعالى خلق األرض َّ
ايوقَد ََّري
اير َو ِ َ
َايو َِب َركَ ي ِفهيَ َ
اِسي ِمنيفَ ْو ِقه َ
﴿و َج َع َيلي ِفهيَ َ
وقدر فيها أقواتها ،قال تعالىَ :
ني﴾ي[فصلت  ،] 10:كما أن خزائنه سبحانه مأل ال تنفد.
ِفهيَايأَقْ َواَتَ َ ِايفيأَ ْرب َ َع ِةيأَ َّي ٍم َيس َواءيلِ َّلسائِ ِل َي

قيل ألحد الصالحين :من أين تأكل؟ قال" :من خزائن َمِل ٍك ال تدخلها اللصوص وال يأكلها السوس".
يَش ٍءيا ََّّلي ِع ْندََنَ ي
خزائن هللا -عز وجل -مفتوحة ،وخزائنه مملوءة ،فيها كل شحء ،والدليل :قوله تعالىَ ﴿ :وا ْيني ِم ْن َ ْ

ِ

ِ

ُيو َماين َ ُِن ُُلُيا ََّّلي ِبقَدَ ٍري َم ْعلُوٍيم﴾ي[الحجر .]21:وقد قال النبح صلى هللا عليه وسلم لبالل رضح هللا عنه كما عند
خ ََزائِ ُنه َ

ِ

ش ِم ْن ِذي اْل َعْر ِ
ش ِإ ْق ََلًَل".
البزار فح المسند بإسناد صحيح" :أَْن ِف ْق ِب ََل ُلَ ،وََل َت ْخ َ
َّللا عَلي ِه وسَّلم ِفيما يروى عن َّ ِ
النِب ِح َّ
وفح الحديث القدسح الذ رواه مسلم َع ْن أَِبح َذ ٍر َع ْن َّ
ك
صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ
َّللا َتَب َار َ
َ
وَتعاَلى أََّن ُه َقالَ" :يا ِعَب ِادي ِإِني َحَّرم ُت ُّ
ال
الظْل َم َعَلى َن ْف ِسي َو َج َعْل ُت ُه َب ْيَن ُك ْم ُم َحَّرًما َف ََل َت َظاَل ُموا َيا ِعَب ِادي ُكُّل ُك ْم َض ٌّ
ْ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
اس َت ْطع ُموِني أُ ْطع ْم ُك ْم َيا عَبادي ُكُّل ُك ْم
اس َت ْه ُدوِني أ ْ
َهد ُك ْم َيا عَبادي ُكل ُك ْم َجائع ِإََّل َم ْن أَ ْط َع ْم ُت ُه َف ْ
ِإََّل َم ْن َهَد ْي ُت ُه َف ْ
ِ
النه ِار وأََنا أ ْ ِ ُّ
َع ٍار ِإََّل م ْن َكس ْوُت ُه َفاس َت ْكسوِني أَ ْكس ُكم َيا ِعَب ِادي ِإَّن ُكم ُت ْخ ِطُئو َن ِب َّ
يعا
وب َجم ً
اللْي ِل َو َّ َ َ
َغفُر الذُن َ
ْ
ُ ْ
ْ ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َن
فاستغروني أَ ْغفْر َل ُك ْم َيا عَبادي إَّن ُك ْم َل ْن َتْبُل ُغوا َضرِي َف َت ُضُّروني َوَل ْن َتْبُل ُغوا َن ْفعي َف َتْن َف ُعوني َيا عَبادي َل ْو أ َّ
آخرُكم وِإْنس ُكم و ِجَّن ُكم َك ُانوا عَلى أَ ْتَقى َقْل ِب رج ٍل و ِ
ِ
َن
اح ٍد ِمْن ُك ْم َما َزَاد َذِل َك ِفي ُمْل ِكي َش ْيًئا َيا ِعَب ِادي َل ْو أ َّ
َ
َُ َ
أ ََّوَل ُك ْم َو َ ْ َ َ ْ َ ْ
ِ
ِ
َن
ص َذِل َك ِم ْن ُمْل ِكي َش ْيًئا َيا ِعَب ِادي َل ْو أ َّ
أ ََّوَل ُك ْم َوآخَرُك ْم َوِإْن َس ُك ْم َو ِجَّن ُك ْم َكاُنوا َعَلى َأ ْف َج ِر َقْل ِب َر ُج ٍل َواح ٍد َما َنَق َ

ص َذِل َك ِم َّما
ِإْن َس ٍ
ان َم ْسأََل َت ُه َما َنَق َ
أ ِ
اها َف َم ْن
يها َل ُك ْم ُث َّم أ َُوِف ُ
يك ْم ِإَّي َ
ْ
ُحص َ

ِ
ِ
يد و ِ
ِ
ِ
َع َط ْي ُت ُك َّل
اح ٍد َف َسأَُلوِني َفأ ْ
اموا في َصع ٍ َ
أ ََّوَل ُك ْم َوآخَرُك ْم َوِإْن َس ُك ْم َوجَّن ُك ْم َق ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َع َماُل ُك ْم
ص اْل ِم ْخَي ُ
ط ِإ َذا أ ُْد ِخ َل اْلَب ْحَر َيا عَبادي ِإَّن َما ه َي أ ْ
عْندي ِإََّل َك َما َيْنُق ُ
ِ
وم َّن ِإََّل َن ْف َس ُه".
َو َجَد َخ ْيًار َفْلَي ْح َم ْد َّ َ
َّللا َو َم ْن َو َجَد َغ ْيَر َذل َك َف ََل َيُل َ
فاهلل سبحانه هو رب العالمين ،لذا يرزق جميع مخلوقاته مؤمنهم وكافرهم ،لذا ُيروى أنه كان من دعاء سيدنا داود
الب اث( ،للب اث قصة) ،والب اث فراخ ال راب ،أضعف أنواع الطير ،والمثل العربح
عليه السالم" :اللهم يا رازق ُ
الشهير" :إن الب اث بأرضنا يستنسر" ،لشدة ضعفنا صار الب اث وهو أضعف الطيور صار أمامنا كالنسر.

هذا الب اث فرخ من فراخ ال راب فإذا انفقأت البيضة عنه خرج الب اث أبيض كالشحمة ،يعنح قطعًا من الشحم،
فإذا رآه ال راب أنكره لبياضه ،ألن ال راب أسود اللون ،فيسوق هللا تعالى له بعض الحشرات يت ذى عليها إلى أن

ينبت ريشه ،ويسود لونه ،عندئذ يتعرف عليه ال راب.
أيها اإلخوة المسلمون:

قال العلماء :الرزق هو كل ما ينتفع به اإلنسان ،وهو نوعان :رزق األبدان باألطعمة ورزق األرواح بالمعرفة ،أ

معرفة هللا سبحانه وتعالى ،والمعرفة أشرف ِ
الرزَقين فإذا خصك هللا بدخل وفير أكلت به أطيب الطعام وخص
حظوة عند هللا منك ألنه منحه رزق النفوس؛ رزق
عبدًا آخر برزق المعرفة فاعلم علم اليقين أن العبد اآلخر أكثر
ً
األرواح وهح المعارف .لذا ال تحزن يا عبد هللا فربما ضيق عليك موالك فح رزق األبدان وفتح عليك فح رزق

األرواح ،فإذا وقع ذلك لك فاعلم أن ذلك هو الفوز العظيم.
فيا عبد الله:

ال تحزن وال تقلق ،فلن يستطيع أحد فح األرض أن يمنع عنك رزقًا قدره هللا لك ،فاهلل سبحانه َّ
قدر األرزاق كما
ففح الحديث الذ أخرجه البخار  ،عن عبد َّ ِ
َّللاِ َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم َو ُهَو
َُْ
صلى َّ ُ
َّللا بن مسعود قال َح َّدثََنا َرُس ُ
ول َّ َ
َّ ِ
ِِ ِ
ِ
ين َي ْو ًما ُث َّم َي ُكو ُن َعَلَق ًة ِم ْث َل َذِل َك ُث َّم َي ُكو ُن
الَّ " :
َحَد ُك ْم ُي ْج َم ُع َخْلُق ُه في َب ْط ِن أُمه أَْرَبع َ
إن أ َ
ص ُدو ُق َق َ
الصاد ُق اْل َم ْ
ِ
ِ
َجَل ُه َو َش ِق ٌّي أ َْو َس ِعيد ُث َّم
َّللا َمَل ًكا َفُي ْؤ َمُر ِبأَْرَب ِع َكِل َم ٍ
ال َل ُه ا ْك ُت ْب َع َمَل ُه َوِرْزَق ُه َوأ َ
ات َوُيَق ُ
ُم ْض َغ ًة م ْث َل َذل َك ُث َّم َي ْب َع ُث َّ ُ
ِ
يْن َف ُخ ِف ِ
ِ
ِ
ق َعَل ْي ِه ِك َت ُاب ُه َفَي ْع َم ُل
وح َفِإ َّن َّ
يه ُّ
الر ُ
الر ُج َل مْن ُك ْم َلَي ْع َم ُل َح َّتى َما َي ُكو ُن َب ْيَن ُه َوَب ْي َن اْل َجَّنة ِإََّل ذَراع َفَي ْسِب ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الن ِار َوَي ْع َم ُل َح َّتى َما َي ُكو ُن َب ْيَن ُه َوَب ْي َن َّ
َه ِل َّ
َه ِل اْل َجَّنة".
اب َفَي ْع َم ُل ِب َع َم ِل أ ْ
ِب َع َم ِل أ ْ
الن ِار ِإََّل ذَراع َفَي ْسِب ُ
ق َعَل ْيه اْلك َت ُ
لذا يا عبد الله:
اطلب رزقك بعزة األنفس ،واحذر أن تذل نفسك من أجل شحء ضمنه هللا لك .وإذا علمت أن هللا هو الرزاق ذو

القوة المتين فأفرده بالقصد ،وال تسأل أحدًا سواه ،تكسب العزة والكرامة والطمأنينة والحظوة عند هللا -عز وجل.-
ال ليلتقح به ،فالتقى به ،فأراد هذا الخليفة أن يدرم هذا العالم ،قال
ُيروى أن أحد خلفاء بنح أمية طلب عالمًا جلي ً
له :سلنح حاجتك ،فقال :وهللا إنح ال أسأل غير هللا فح بيت هللا ،فهذا بيت هللا أستحح أن أسأل أحدًا سواه ،فلما
أصر
التقى به خارج المسجد قال له :سلنح حاجتك ،قال وهللا ما سألتها من يملكها أفسالها من ال يملكها؟ فلما َّ

عليه ،قال :أطلب منك الجنة ،قال :هذه ليست لح ،قال إذاً ليس لح عندك حاجة.

هذا ِ
العز عزة التعفف ،فما أجمل أن يعطح ال نح الفقير ،واألجمل من ذلك أن يتعفف الفقير عن مال ال نح،
وأن يقول :الحمد هلل .قال بعض العلماء" :كما أن هللا ال شريك له فح خلقه ،ال شريك له فح رزقه ،كما أنه ال إله

إال هللا ،أيضًا ال رازق إال هللا".
ومن آداب العبودية أن يرجع العبد إلى ربه فح كل ما يريد ،فح األشياء النفيسة وفح األشياء الخسيسة ،هذا من
آداب العبد مع هللا -عز وجل ،-أن يرجع إليه فح كل شحء ،خسيساً كان أو نفيساً ،أ  :إن هللا يحب من العبد
أن يسأله شسع نعله إذا انقطع .اسأله األشياء الخسيسة كما تسأله األشياء النفيسة ،إال أن هناك بعض الناس
تسمو هممهم فال يطلبون من هللا إال الحوائج النفيسة ،يقولون :يا رب ارزقنح الجنة ،يا رب ارزقنح أن أعرفك ،يا
رب ال تمتنح قبل أن ترضى عنح ،دائمًا طلباتهم متعلقة بالجنة والمعرفة وفهم القرآن وإتمام التفسير ،وهناك
أشخاص يقولون :يا رب أخرج المستأجر من دار  ،يا رب  ...فناس يطلبون أشياء نفيسة ،وناس يطلبون أشياء
خسيسة ،هذا اجتهاد .هناك من يقول" :ال أطلب من موال غير موال  ،وأما الحقير أطلبه من الحقير" أ  :ال
أطلب من هللا إال هللا ،وإذا كان شيئاً حقير أطلبه من إنسان عاد .

لكن أيها اإلخوة:

َن رسول َّ ِ
ٍِ
ِ
ِ َّ
اج َت ُه
صَّلى َّ
َح ُد ُك ْم َرَّب ُه َح َ
َل أ َ
ال" :لَي ْسأ ْ
َّللاُ َعَل ْيه َو َسل َم َق َ
قد جاء فح حديث الترمذ َع ْن َثابت اللبنانح أ َّ َ ُ َ
َّللا َ
َّللاِ ْب ِن َعَّب ٍ
اس أََّن ُه
َح َّتى َي ْسأََل ُه اْل ِمْل َح َو َح َّتى َي ْسَأَل ُه ِش ْس َع َن ْعِل ِه ِإ َذا اْنَق َط َع" .وفح حديث أحمد والترمذ َع ْن َع ْب ِد َّ
َّللاِ َّ
ِ َّ
َّللاِ َّ
ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم َ" :يا ُغ ََل ُم ِإِني
َح َّدثَ ُه أََّن ُه َرِك َب َخْل َ
صلى َّ ُ
ال َل ُه َرُس ُ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم َي ْو ًما َفَق َ
صلى َّ ُ
ول َّ َ
ف َرُسول َّ َ
َّللا وِإ َذا اس َتعْنت َفاس َت ِعن ِب َّ ِ
اعَل ْم
ُم َعِل ُم َك َكِل َم ٍ
ْ َ َ ْ ْ
َّللا َت ِج ْد ُه ُت َج َ
اَّلل َو ْ
َّللا َي ْح َف ْظ َك ْ
ات ْ
َل َّ َ َ
اه َك َوِإ َذا َسأَْل َت َفْل َت ْسأ ْ
اح َف ْظ َّ َ
اح َف ْظ َّ َ
وك َلم َيْن َف ُع َ ِ َّ ِ
وك َل ْم
أ َّ
َن ْاْل َّ
َّللا َل َك َوَل ْو ا ْج َت َم ُعوا َعَلى أ ْ
اج َت َم ُعوا َعَلى أ ْ
َن َي ُضُّر َ
ُم َة َل ْو ْ
َن َيْن َف ُع َ ْ
وك إَل ب َش ْي ٍء َق ْد َك َتَب ُه َّ ُ
َي ُضُّر َ ِ َّ ِ
ف".
َّللا َعَل ْي َك ُرِف َع ْت ْاْلَ ْق ََل ُم َو َج َّف ْت ُّ
الص ُح ُ
وك إَل ب َش ْي ٍء َق ْد َك َتَب ُه َّ ُ
فكن أخح المسلم على ثقة بما عند هللا سبحانه ،واحذر أن تذل نفسك لعبد ضعيف ،واطلب رزقك بعزة النفس،
اطلبه من ال نح ،قال تعالىَ ﴿ :ييأَُّيُّ َايالن َّ ُاسيأَنُتُ ُ يالْ ُفقَ َراءيا ََل َّ ِ
َِنيالْ َح ِميدُي﴾ي[فاطر ،]15 :واعلموا أنه
ياَّلل َيو َّ ُي
اَّلليه َُويالْغ ِ ُّ
لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها.

فيا أخي الحبيب:

عليك بتقوى هللا إن كنت غاف ـ ـال
فكيف تخ ـ ـ ـاف الفقر وهللا رازقـ ـ ـ ــا
ومن ظـ ـ ـ ـن أن الرزق يأتح بق ـ ـ ـوة

ِ

يأتيك باألرزاق من حيث ال ت ــدر
فقد رزق الطير والحوت فح البحـر
م ــا أكل العصفور شيئاً من النسـ ـر

اخلطبة الثانية:
 الفلسطينح يتحدث الخطيب فح هذه الخطبة عن معاناة األسرى وصمودهم.
 أوَلً :بمناسبة يوم األسير




ثانيًا :الدعوة لمسيرات العودة.
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