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 السماوي الرزق

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 منَي؟ملاذا َيرزُق اهلُل األغنياَء والفاسديَن والظَّاِل

 

 اخَلَوَن  ْلُمرتدِّيَن واُمقصريريَِّر   اْلواحلشريريوِي   للرِّزِق عن مفهوم كعلويِّنَي ُنصريريِّيِّنَي خيتلُف مفهوُمنا 

ُُ   أعماِق الالمِم اهليِِّّ لَنتريريريريتنوَا َواهَر الْ  العواد   عرف   احلقَّ   مبا ي ليُق بَموغِِّهم لري،  نِننا نوو

 الواَو   هلل  تعاىل.

يليُق  قصريريريوُد   تياا  الالتاه  هو ٌَّنا ئا ل  اَمفالظَّنُّ لدى عاِم   الِناِس بأِن متاَع الدُّنيا هو اْل

 َمْرَيَم اْبُن يَت ع  املتيح )ع(   قول، تعاىل: )َقاَلالِنيبُّ بأن يالون رزًقا إييًّا كالرِّزِق الذي  لَوُ، سيُِّدنا 

 َئْيُر َوَأنَت َواْرُزْقَنا مِّنَك تَيً َو َوتئ ِرَنا ِول َناَن ع يًدا َلَنا َتاُلوُن التريريرِيَما   مَِّن َمآئ َدً  َعَلْيَنا َأنِزْل َرِبَنا اللَُّهِم

نَي  بدليِل قول، مِتقني  ومل َيع د  الفاسريريريريديَن والظَّال ُمالِراِزق نَي(  فرياهلُل وعريَد بريالرِّزِق احلقيقِِّّ عورياَدُل الْ    

 ِإاَّ اآلئ َر   ف ِّ الدُّْنَيا َحَياُ اْل َوَما الدُّْنَيا ب اْلَحَيا   َوَفِرُحوْا َوَيَقد ُر َيشريرَيا ُ  ل َمْن الرِّْزَق َيْوتريرُياُ  تعاىل: )الّلُ،

لرِّزُق نَي من أهِل الدُّنيا هو متاُع الدُّنيا  وأِما ام َمَتاع (  وهذا يعين أِن ما َلَدى انغنيا   والفاسديَن والظَّال 

 َيْمل اُلوَن ا اللَّ،  ُدوِن نم  َتْعُوُدوَن الَّذ يَن ؤمننَي لقول، تعاىل: )ِإِنُمَمن يشاُ  اهلُل من عواد ل  اْلوتوُط فهو ل َماْل

ََُعوَن(  وهو رزق  ِإَلْي،  َلُ، َواشريريريرْياُلُروا َواْعُوُدوُل الرِّْزَق اللَّ،  ع نَد َفاْبَتُووا ِرْزًقا َلاُلْم ََلُّ وأعل  من  ُتْر َأ

 ب اُللِّ ِإِنُ، َوَيْقد ُر َيَشاُ  َمنل  الرِّْزَق َيْوُتُا َواَنْرِض الِتَماَواا  َمَقال يُد حتوس   لقول، تعاىل: )َلُ،َممادِِّياا  اْلاْل

َعل يم (  فليس انمُر ماًا وا مطًرا وا نواًتا وا حجًرا  بل هو معرفُ  اهلل  اليت أفاضريريريريها عل   شريريريرَيٍِّْ 

ُا نه َوَما ِرْزُقاُلْم الِتَما  ِتقني لقول، تعاىل: )َوف ُِّمعواد ل  اْل  اهلاماِن ورحِرم  ِلُتوَعُدوَن(  وهذا الرِّزُق ئا

 م َن َعَلْيَنا ف يُريرُيوْاَأ َأْن اْلَجِن   َأصريرْيَحاَه الِناِر َأصريرْيَحاُه الالافريَن لقول، تعاىل: )َوَناَدىاْلُمشريريركنَي وعل  

ِل توزيُع هذا اْلاَلاف ِريَن(  فم جيوُز حباٍل من انحوا َعَل  َحِرَمُهَما الّلَ، ِإِن َقاُلوْا الّلُ، َرَزَقاُلُم م ِما َأْو اْلَما 

ََ من الوا ِل توِيَن احلقَُّيِج   واَب  ل   لالِن إٌّهاَر احُلعطِّلنَيُماْلوشوِّهنَي ُماْلالرِّزِق الِتماويِّ عل    وُيعَر

 التريريرِيَما   مَِّن َيْرُزُقاُلم اللَّ،  َغْيُر َئال ٍق م ْن َهْل َعَلْياُلْم اللَّ،  ن ْعَمَت اْذُكُروا الِناُس َأيَُّها لقول، تعاىل: )َيا

 ُتْؤَفاُلوَن(. َفَأِن  ُهَو ِإاَّ ِإَلَ، ا ْرِضَواَن
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 رزق و تطلُوُ، رزق : رزقان )الرِّزُق: الومغ  نمِّ املؤمنني اهلمام علِّ )م( قول، نهج وقد ورَد  

ؤمُن هو ُمُق الذي يطلُوُ، اْل(  فالرِّزَتْحم ْل َهِم َسَنت َك َعَل  َهمِّ َيْوم َكَفَم أتاَك   تأت ،  مل فإْن أنَت طلُوَك َي

 ن ْعَمَت اُلُروْاَواْش يًِّواَ  َحمًا الّلُ، َرَزَقاُلُم م ِما زُق الِتما   وهو معرفُ  اهلل  حِق معرفت ،  لقول، تعاىل: )َفاُلُلوْاِر

خشريري  أاَّ َيصريري َلُ، تاُع الدُّنيا فم َيؤمَن فهو َمُمطلُب اْلَن(  وأِما الرِّزُق الذي َيَتْعريريريريريُوُدو ِإِياُل ُكنُتْم ِإن الّل، 

 َوِإِياُهْم(. ُقاُلْمَنْرُز ِنْحُن إْمَمٍق مِّْن َأْوَاَدُكم َتْقُتُلوْا شِّ   من، نِنُ، تٍا ا رحالَ  لقول، تعاىل: )َوَا

 

 نالتفِّ لعدم اهل ال  واهلل أعلم

 الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحدالواحث 


