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 هللا على  تتوكلون  أنكم لو :  عنه هللا رضي  عمر حديث  شرح

توكله حق  

ي  ُعَمرَ  َعن    عليه هللاُ  صلَّي  هللاِ  رسولَ  َسِمعتُ : قال عنه هللاُ  رض 

  كما  لرزقَكم توكُّله حقَّ  هللاِ  علَى  تَتَوكَّلُونَ  أنَُّكم   لو : »يقولُ  وسلَّمَ 

زقُ  ، رواه بِطانًا« وتَُروحُ  ِخماًصا تغدوا الطَّيَر، ير   الترمذيُّ

« حديث  : »وقال . حَسن   

 

لَ  تذ هبُ  :معناه  من  البطونِ  ضامرةَ : أي خماًصا؛ النَّهارِ  أوَّ

.البُُطونِ  ُممتِلئةَ : أي  :  بِطانًا النَّهار آخرَ  وترجعُ  الجوع،  

 

مةُ  قال : - هللاُ  رحَمه - ُعثي مين  ابنُ  العَّلَّ  

 

تَه حاثًا مُ والسََّّل الصََّّلةُ  عليه النَّبيُّ  يقول  لو : »التَّوكُّلِ  على  أمَّ

  تعتمدون  حقيقيًّا، توكًَُّّل : أي تَوكُِّله«؛ حقَّ  هللاِ  علي  تتوكَّلون  أنَّكم

ا اعتماًدا - وجلَّ  عزَّ  - هللاِ  علي   غيِره وفي  رزقكم طلبِ  في  تامًّ

زقُ  كما لرَزقَكم» ،  عزَّ  هللا علي  رزقها الطيرُ  الطَّيَر«؛ يَر    وجلَّ

، في   فتطير مالك،  لها ليس طيور ألنَّها ِ  إلى  وتغدوا الجو 

كاِرها، .وجلَّ  عزَّ  هللاِ  رزقَ  وتستجلبُ  أو   
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 لكنَّها شيء ، بطونها في  ليس جائعة،: يعني  ِخماًصا«؛ »تَغ دوا

.وجلَّ  عزَّ  رب ِها على  متوكلة  

 

.  النَّهار آخرِ  في  ترجعُ : أي »وتَرُوُح«؛  

 

.  وجلَّ  عزَّ  هللا رزقِ  من  البطوِن، ممتلئةَ : أي »بِطانًا«؛  

:مسائل علي  دليل   هذا ففي   

 

لً   حقَّ  - تعالى  – هللا على   يعتِمدَ  أن   لإلنسانِ  ينبغي  أنَّه: أوَّ

. العتماد  

 

  حتى  رزقها، هللاِ  علي  إلَّ  األرض في  دابة من  ما أنَّه: ثانيًا

. السماء  جو  في  الطير  

ِض  فِي  َدابَّة   ِمن   َوَما: ﴿ هللا قال َر  ِ  َعلَى  إِلَّ  األ  قَُها ّللاَّ  َويَع لَمُ  ِرز 

َها تَقَرَّ َدَعَها ُمس  تَو  [ هود﴾ ] َوُمس   

 األسباب  تفعل أن  بدَّ  فَّل التوكُِّل، حقَّ  هللاِ  على  توكَّلتَ  إذا فأنت 

  بالزراعة، حَّلل   وجه   من  الرزقِ  طلبِ  من  لك هللا شرَعها التي 
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 معتمًدا  الرزقَ  اطلبِ  الرزق، أسباب  من  شيء   بأي التجارة، أو 

. الرزق  لك هللا ييسر هللا، على   

  هللا مخلوقات  من  وغيَرها الطيورَ  أنَّ : الحديث  هذا فوائدِ  ومن 

 السَّب عُ  السََّماَواتُ  لَهُ  تَُسب ِحُ : ﴿ تعالى  هللا قال  كما  هللا، تعرف

ضُ  َر  ء   ِمن   َوإِن   فِيِهنَّ  َوَمن   َواأل  ِدهِ  يَُسب ِحُ  إِلَّ  َشي  :  اإلسراء﴾ ] بَِحم 

دِ  يَُسب ِحُ  إلَّ  شيء   من  ما: يعني  ، [44 اآلية من   َولَِكن  ﴿  هللاِ، بحم 

بِيَحُهم   تَف قَُهونَ  ل ﴾ تَس   


