کليدهای گشايش ثروت
)در پرتو قرآن و سنت(
تأليف :دکتر فضل الهی
ترجمه و اضافات :پدرام اندايش

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
مقدمهی مترجم
به نام ﷲ و به ياد ﷲ و برای ﷲ .گواهی میدهم که پرستش شونده و معبود برحقی جز ﷲ
وجود ندارد و محمد – شمشير در کارزار و دلسوز در دعوت – بنده و فرستادهی وی میباشد.
اين کتابی است که در آن راه بدست آمدن و زياد شدن رزق و روزی بيان شده است ،ولی قبل
از آن بايد چند نکته را بيان دارم.
َ
َ
اس أ ْن يُتْ َركُوا أ ْن يَقُولُوا آ َم ﱠنا َوهُ ْم َﻻ يُ ْفتَنُ َ
ون] العنکبوت) [2:آيا
ﷲ تعالی میفرمايد :أ َ َح ِ
س َ
ب النﱠ ُ
مردم پنداشتند که اگر بگويند» :ايمان آوردهايم« به حال خود رها میشوند و آنان مورد آزمايش
قرار نمیگيرند( .بله ،انسان مورد امتحان قرار میگيرد و اين امتحان با توجه به استعدادهای
مردم و نيت آنها فرق میکند ،چه بسا که شديدترين امتحانها برای پيامبران و صالحان است.
پس نمیتوانيم بگوييم که هر کسی ايمان آورد ،تمامی مشکﻼت وی حل میشود ،بلکه بايد
صبور باشد و با عمل به مطالبی که در اين کتاب است و امور ديگری که بيان نشده است،
منتظر خوشبختی در دنيا و آخرت باشد.
ْ
ﱠ
ُ
َ
َ
َ
ف
بله انسان مورد امتحان قرار میگيرد .ﷲ تعالی میفرمايدَ  :ولن ْبل َونكُ ْم بِ َ
ش ْﻲ ٍء ِم َن الخ ْو ِ
ِين إِذَا أَصَابَتْ ُه ْم ُم ِصيبَةٌ
ين * الﱠذ َ
صابِ ِر َ
ت َوبَ ِ ّ
ص ِم َن ْاﻷ َ ْم َوا ِل َو ْاﻷ َ ْنفُ ِس َوالث ﱠ َم َرا ِ
ش ِر ال ﱠ
وع َونَ ْق ٍ
َوا ْل ُج ِ
صلَ َواتٌ ِم ْن َربِّ ِه ْم َو َرحْ َمةٌ َوأُولَئِكَ ُه ُم ا ْل ُم ْهتَد َ
ُون
اجعُو َن * أُولَئِكَ َ
علَي ِْه ْم َ
َقالُوا إِنﱠا ِ ﱠ ِ َوإِنﱠا إِلَ ْي ِه َر ِ
]البقرة) [157-155 :و شما را با چيزهايی مثل ترس و گرسنگی و نُقصان مال و جان و ميوهها
آزمايش میکنيم و به صبرکنندگان بشارت بده! * کسانی که وقتی مصيبتی به آنها میرسد ،می-
گويند» :ما برای ﷲ هستيم ]و مالک ما ﷲ تعالی است[ و ما ]در روز قيامت[ به سوی او باز
میگرديم« * آنان کسانی هستند که درود و رحمت پروردگارشان برای آنها میباشد و آنها همان
هدايت يافتگان هستند( .پيامبر نيز فرموده استَ » :ما ِم ْن أ َ َح ٍد ت ُ ِصيبُهُ ُم ِصيبَةٌ فَيَقُو ُل إ ّنا ِ ّ ِ َو ِإ ّنا
ف لَهُ
اجعُونَ اللّ ُه ّم أْ ُج ْرنﻲ فِﻲ ُم ِصيبَتِﻲ َوأ َ ْخ ِل ْ
ارهُ ّ ُ فِﻲ ُم ِصيبَتِ ِه َوأَ ْخلَ َ
ف ِلﻲ َخي ًْرا ِم ْن َها ّإﻻ أ َ َج َ
إلَ ْي ِه َر ِ
1
َخي ًْرا ِم ْن َها« )کسی نيست که به او مصيبتی برسد و بگويد :ما برای ﷲ هستيم و ما به سوی او
باز میگرديم ،يا ﷲ! به خاطر مصيبتم به من اجر بده و از پس آن برای من خيری بگذار،
]اتفاقی نمیافتد[ مگر اين که ﷲ به ازای مصيبتش به او اجر میدهد و از پس آن برايش خيری
قرار میدهد( .از ﷲ تعالی درخواست مینمايم که ما را از اين افراد قرار دهد.
َ
علﻰ
اس َم ْن يَ ْعبُ ُد ﱠ َ َ
اما کسی که در امتحانها صبور نمیباشد ،ﷲ تعالی میفرمايدَ  :و ِم َن النﱠ ِ
س َر ال ﱡد ْن َيا َو ْاﻵ ِخ َرةَ ذَ ِلكَ ُه َو
ب َ
صا َبهُ َخي ٌْر ا ْط َمأَنﱠ ِب ِه َو ِإ ْن أَ َ
ف فَ ِإ ْن أَ َ
جْه ِه َخ ِ
َح ْر ٍ
صا َبتْهُ ِفتْنَةٌ ا ْنقَلَ َ
علَﻰ َو ِ
س َرانُ ا ْل ُمبِينُ ] الحج) [11:و از انسانها کسی وجود دارد که با ]حرف و[ دودلی ﷲ را
ا ْل ُخ ْ
پرستش مینمايد .اگر خيری به او برسد ،اطمينان خاطر پيدا میکند و اگر فتنهای به او برسد،
]از دين[ روی بر میگرداند ،در دنيا و آخرت زيانکار میشود و آن زيان ديدنی آشکار است(.
از شما برادر گرامی میخواهم که برای رونق گرفتن رزق و روزیتان به اين کتاب عمل کنيد
و کمی صبور باشيد تا نتيجهی آن را ان شاء ﷲ در دنيا و آخرت ببينيد .و توفيقی وجود ندارد،
مگر از جانب ﷲ بسيار رحمتگر.
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از حديث ام سلمة رضی ﷲ عنها).مترجم(

مقدمهی مؤلف
شکر و ستايش برای ﷲ پروردگار جهانيان است ،او را حمد گفته و از او کمک میطلبيم و از
شرهای درونيمان و بدی اعمالمان .کسی را که
او طلب آمرزش مینماييم .به ﷲ پناه میبريم از ّ
ﷲ تعالی هدايت کند ،گمراه کنندهای ندارد و کسی را کـه گمـراه سـازد ،هـدايت کننـدهای نـدارد.
شهادت میدهم که معبود و پرستش شوندهی برحقی جز ﷲ وجود ندارد و محمد بنده و فرستاده-
ی وی میباشد و صلى ﷲ عليه و على آله و أصحابه و أتباعه و بارك و سلم.
اما بعد:
چيزی که تعداد بسياری از مسلمانان را به خود مشغول نموده است ،طلـب رزق و روزی مـی-
باشد و تعداد زيادی از آنها در اين گمان هستند که تمسک جسـتن بـه اسـﻼم ،روزی آنهـا را کـم
میکند .امر به اينجا ختم نمیشود و تا آنجا پيش میرود که بعضی از مسلمانان فکر میکنند که
بعضی از واجبات اسـﻼمی را نبايـد انجـام دهنـد تـا زنـدگی مـادی آسـانی داشـته باشـند و وضـع
اقتصادی آنها بهتر بشود.
آنان فراموش نمودهاند و يا خود را به فراموشی زدهاند که آفريننـدهی جـل جﻼلـه ديـنش را فقـط
برای آخرت و کوشش در راه آن قرار نداده است .بايد توجه داشت ،بلکه ﷲ تعالی دين خـود را
برای دنيا و زندگی آن و کوشش در راه آن نيز قرار داده است؛ تا بـه آنجـا کـه بيشـترين دعـای
محبوب ﷲ تعالی کسی که او را الگويی برای بشـر قـرار داده اسـت ،يعنـی پيـامبر ايـن بـوده
اب النﱠ ِار) (1)پروردگارا در دنيـا بـه
سنَةً َوقِنَا َ
سنَةً َوفِﻲ ْاﻵ ِخ َر ِة َح َ
استَ  :ربﱠ َنا آتِنَا فِﻲ ال ﱡد ْن َيا َح َ
عذَ َ
ما نيکی عطا فرما و در آخـرت ]بـه مـا[ نيکـی عطـا فرمـا و مـا را از عـذاب آتـش جهـنم حفـظ
بفرما!(.
ق جل جﻼله و پيامبر گرامی ما امت اسﻼمی را در تاريکی قرار نداده اسـت و بـرای ايـن
خال ِ
امت ،کوشش در راه طلب زندگی دنيوی نيز قرار داده است ،بلکه راههـای بدسـت آمـدن روزی
را بيان داشته و روشن نموده است که اگر امت آن را بفهمند و بـه آن گـوش فـ را دهنـد و بـه آن
تمسک بجويند و به نيکی آن را به کار بندند ،ﷲ که دارای قدرت و قوت بیانتها اسـت ،از هـر
طرف راه رزق و روزی را برای آنها آسان میفرمايد و برکتهای آسـمان و زمـين را بـه سـوی
آنها گسيل میدارد.
آموزش اين سببهای کسـ ب رزق بـه بـرادران مسـلمان و درسـت
رغبت داشتن به اين مطلب و
ِ
نمودن کج فهمی های موجود و هشدار دادن به کسی که از راه مستقيم برای کسـب رزق ،گمـراه
شده است ،مرا بر آن داشت تا به توفيق ﷲ تعالی تمامی راههای گشايش روزی را در اين کتاب
بيان دارم و اين کتاب را ناميدهام» :مفاتيح الرزق فﻲ ضوء الكتاب والسنة«.
اموری که در نوشتن اين کتاب آنها را در نظر گرفتهام.
به فضل ﷲ تعالى شامل موارد زير میباشد:
 -1مرجع اصلی اين مطلب ،كتاب ﷲ تعالى و سنت پيامبر گرامیاش است.
 -2احاديث شريف از مرجع اصلی آنها نقل شده است و همچنين حکم علماء بر آنها را بيان
داشتهام ،مگر احاديثی که از صحيحين بيان شده است که امت اسﻼمی بر درسـت بـودن
آن دو اجماع دارند).(2
س َنةً َوفِﻲ ْاﻵخِ َر ِة
) (1امام بخاري از أنس روايت کرده است» :كان أكثر دعاء النبي َ  ر ﱠب َنا آتِنَا فِﻲ ال ﱡد ْنيَا َح َ
اب النﱠ ِار) صحيح بخاري ،كتاب الدعوات ،باب قول النبي ربنا آتنا في الدنيا حسنة ،رقم الحديث
سنَةً َو ِقنَا َ
َح َ
عذَ َ
.(191/11 ، 6389
) (2نگاه شود :مقدمهی نووي در شرحش بر صحيح مسلم ص ،14و نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر از
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سعی کردهام که در حين اسـتدﻻل بـه آيـات کريمـه و احاديـث شـريف از کتـب تفسـير و
شرحهای حديث نيز استفاده کنم.
راههای طلب روزی مشـروع را بيـان داشـتهام و بعـد از کمـک گـرفتن از ﷲ تعـ الی از
سخن علماء کمک گرفتهام تا مبادا برداشت اشتباهی از آن صورت گيرد.
منــافع ديگــری را کــه ﷲ تعــالی بــرای ايــن امــوری کــه در کســب رزق تــأثير دارنــد را
نخواسته ام بيان بدارم ،مگر آن که خود ]در آيات يا احاديث[ ذکر شده باشـند و باشـد کـه
ﷲ سبحانه و تعالى بدست آمدن اسباب را در وقتی ديگر آسان فرمايد.
کلمات غريب که در احاديث شريف وجود دارد را شرح دادهام تا مفيد بودن اين اثـر إن
شاء ﷲ تعالى به کمال برسد] .از اين شرح در ترجمه استفاده شـده اسـت و مـتن شـروح
حذف شده است[.
ذکر منابع را نمودهام تا کسی که میخواهد به آنهـا رجـوع کنـد ،بـرايش ايـن امـر آسـان
باشد.
نخواستهام تا اسباب روزی را به اقتصار بيان دارم ،بلکه احاديثی را جمع آوری نمودهام
که ﷲ جمع آوری آنها را برای من آسان فرمود.
فهرست مطالب

فهرست مطالب به شرح زير میباشد:
مقدمهی مترجم.
مقدمهی مؤلف.
مطلب أول :استغفار)طلب آمرزش( و توبه.
مطلب دوم :تقوا.
مطلب سوم :توكل بر ﷲ تعالى.
مطلب چهارم :جديت نمودن در عبادت ﷲ عز وجل و خود را وقف آن نمودن.
مطلب پنجم :مداومت دادن به حج و عمره.
مطلب ششم :صلهی رحم.
مطلب هفتم :إنفاق در راه ﷲ تعالى.
مطلب هشتم :إنفاق به کسی که خود را وقف کسب علوم شرعی نموده است.
مطلب نهم :نيکوکاری به ضعيفان.
مطلب دهم :هجرت در راه ﷲ تعالى.
]مطلب يازدهم :شکر.
مطلب دوازدهم :بیاعتنايی به دنيا.
مطلب سيزدهم :اذکاری که کليد رزق و روزی میباشند.
مطلب چهاردهم :کسب روزی از راه حﻼل.
مطلب پانزدهم :دعا کردن.
مطلب شانزدهم :انسان علت فقر خود را ﷲ تعالی بداند[.
خاتمه :شامل نتايج مطلب و سفارش نمودن است.
تشكر و دعای خير
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شکر و حمد برای ﷲ تعالی است که يکتا و واﻻ مقام بوده و تمامی مخلوقات به او نيـاز دارنـد،
برای اين شکر میکنم که بر اين بندهی نيازمند به رحمـت و عفـو و بزرگـواریاش منـت نهـاده
است تا اين موضوع را بيان دارد ،سپس از برادر دکتر سيد محمد ساداتي شنقيطي تشـکر مـی-
نمايم و برای او دعای خير مینمايم که از او در تهيه اين مطلب استفاده نمودهام .همچنين تشکر
و دعای خير خود را معطوف به برپا کنندگان مكتب التعاوني للدعوة واﻹرشاد قسـمت الجاليـات
در بطجاء در رياض که تابع وزارت الشؤون اﻹسﻼمية و اﻷوقـاف و الـدعوة و اﻹرشـاد کشـور
عربستان میکنم ،چرا که اصل اين مطلب از دو محاضرهای میباشد که در اين مکتب صـورت
پذيرفت .دعای خير خود را برای فرزند عزيزم حافظ حماد إلهي و فرزندان ديگرم قرار میدهم
که در نوشتن اين مطلب مرا ياری دادند .ﷲ تعالی به تمامی آنها در دنيـا و آخـرت پـاداش خيـر
دهد.
از ﷲ ذا الجﻼل و اﻹكرام طلب مینمـايم تـا عمـل مـرا خـالص بـرای ذات خـودش فرمايـد و آن
ذخيرهای برای من و پدر و مادر گرامیام برای روزی که مـال و فرزنـد سـود نمـیدهـد ،مگـر
پروردگار الحي)زنـده( و
کسی که ﷲ تعالی به او قلب سليم داده باشد ،مقرر فرمايد! همچنين از
ِ
القيوم)پابرجا( در خواست مینمايم تا به من و برادران و فرزندان و نزديکان و تمامی مسلمانان
توفيق دهد که اسباب رزق مشروع برای ما حاصل شود و آن را برای ما در دنيا و آخرت آسان
گرداند ،همانا او شنوای اجابت کننده است .آمين يارب العالمين .صلى ﷲ تعالى على نبينا و على
آله و أصحابه و أتباعه و بارك و سلم.
فضل إلهﻲ
مطلب اول :استغفار)طلب آمرزش( و توبه.
از مهمترين اموری که باعث نازل شدن رزق و روزی میباشد ،طلب استغفار و توبه نمودن به
سوی ﷲِ بسيار توبه پذير و پنهان کنندهی گناهان است .اين مطلب را در خﻼل اين دو موضـوع
بيان میدارم:
أول :حقيقت استغفار و توبه.
دوم :بيان سند برای آن که استغفار و توبه از کليدهای گشايش روزی هستند.
أول :حقيقت استغفار و توبه:
عده ی زيادی از مردم ،در اين پندارند که استغفار و توبه با زبان میباشد ،کسی از آنها است که
میگويد» :أستغفر ﷲ وأتوب إليه« )از ﷲ طلب آمرزش مینمايم و به سوی او توبه مینمايم( و
اين در حالی است که اين سخن کوچکترين اثری بر قلب ندارد و به همين صـورت اسـت تـأثير
آن بر اعضای بدنش .اين استغفار و توبه به مانند عمل دروغگويان است.
علماء – جزاهم ﷲ تعالى عنا خير الجزاء – حقيقت استغفار و توبه را بيان داشـتهانـد .بـه طـور
مثال إمام راغب اصفهاني گفته است» :توبه در دين ،به معنای ترک گناه بـرای زشـتی آن گنـاه
است و همچنين پشيمان شدن از کوتاهيی که صورت گرفتـه اسـت و اراده کـردن بـرای تکـرار
نشدن آن و مبادرت نمودن در حد امکان به اعمالی کـه جلـوی تکـرار آن را بگيـرد .وقتـی ايـن
چهار امر يکجا جمع شود ،شرايط توبه کامل شده است«).(1

) (1المفردات في غريب القرآن ،مادة »توب« ،ص .76

إمام نووي اين امر را با اسلوب خودش بيان داشته است و گفته است» :علماء گفتهانـد :توبـه از
هر گناهی واجب است .اگر معصيت بين بنده و ﷲ تعالی باشد و به حق الناس مربوط نباشد ،سه
شرط دارد:
يکی از آنها :دست کشيدن از گناه است.
دوم :پشيمانی از انجام آن.
سوم :اراده نمايد که به آن ]گناه[ باز نگردد.
اگر يکی از اين موارد وجود نداشته باشد ،توبه صحيح نمیباشد.
ولی اگر گناه به حق الناس مربوط شود] ،توبه[ دارای چهار شرط است :اين سه مورد ]که بيـان
شد[ و اين که از صاحب حق طلب حﻼليت صورت گيرد .اگر خوردن مال اوسـت بايـد آن مـال
به او برگردد .اگر تهمت زدن و مانند آن باشد ،به او مکانت دهد و از او طلب بخشـش نمايـد و
اگر غيبت بود از او حﻼليت بطلبد«).(1
إمام راغب اصفهاني دربارهی استغفار گفته است» :طلب آن با سخن و عمل اسـت و ايـن سـخن
َان َ
ستَ ْغ ِف ُروا َربﱠكُ ْم ِإنﱠهُ ك َ
ارا) از او طلب آمرزش نماييد ،همانا او بسـيار آمرزنـده
ﷲ تعالی :ا ْ
غفﱠ ً
است( امر نفرموده است که فقط با زبان آن را طلب کنيد ،بلکه با زبان و عمل .حقيقتا ً گفته شده
است :استغفار با زبان بدون عمل ،عمل دروغگويان است«).(2
دوم :بيان سند برای آن که استغفار و توبه از کليدهای گشايش روزی هستند:
نصوص بسياری در قرآن کريم و حديث شريف وجود دارد که دليلی بر اين است که استغفار و
توبه ،به فضل ﷲ تعالی از اسباب روزی میباشد .در اينجا به توفيـق ﷲ تعـالى بعضـ ی از ايـن
نصوص را آوردهام:
الف – ياد آورد شدن ماجرای نوح که ﷲ جل جﻼله آن را بيان داشته اسـت ،و از قـول نـوح
َان َ
ستَ ْغ ِف ُروا َر ﱠب ُك ْم ِإنﱠهُ ك َ
ارا َو ُي ْمـ ِد ْد ُك ْم
ارا يُ ْر ِ
به قومش میفرمايد :فَقُ ْلتُ ا ْ
س ِل ال ﱠ
س َما َء ع ََلـ ْي ُك ْم ِمـد َْر ً
غفﱠ ً
)(3
ارا) و گفـتم :از پروردگارتـان طلـب آمـرزش
ِبأ َ ْم َوا ٍل َو َب ِنينَ َو َي ْج َع ْل لَ ُك ْم َج ﱠنا ٍ
ت َو َي ْج َع ْل لَ ُك ْم أَ ْن َهـ ً
نماييد که او بسيار آمرزنده است .از آسمان پياپی بر شما باران میبارانـ د و بـه شـما بـا مالهـا و
فرزندان کمک میکند و برای شما باغهايی قرار میدهد و برای شما نهرهايی قرار مینهد(.
در اين آيهی گرامی به وجود آمدن چند امر با استغفار نمودن ،بيان شده است:
 -1آمرزيدن گناهان توسط ﷲ تعالى و اين همان سخن ﷲ تعالی است کـه مـیفرمايـد :إِ ﱠنـهُ
َان َ
ك َ
ارا) همانا او بسيار آمرزنده است(.
غفﱠ ً
ً
 -2باراندن باران به طور پیدرپی .ابن عباس رضي ﷲ عنهما گفتـه اسـت)» :مـدرارا( بـه
معنای پیدرپی است«).(4
 -3ﷲ تعالى با اين عمل فرزندان و مالها را زياد میفرمايد .عطاء در تفسير ايـن سـخن ﷲ
تعالیَ  :ويُ ْم ِد ْد ُك ْم ِبأ َ ْم َوا ٍل َوبَنِينَ  گفته است» :مالها و فرزندان را زياد میفرمايد«).(5
 -4ﷲ تعالی باغهايی را مقرر میفرمايد.
 -5ﷲ تعالى نهرهايی را مقرر میفرمايد.
) (1رياض الصالحين ص .42 – 41
) (2المفردات في غريب القرآن ،مادة »غفر« ،ص .362
) (3سورة نوح آيات.12-10 :
) (4صحيح بخاري ،كتاب التفسير ،سورة نوح.666/8 ،
) (5تفسير البغوي  ،398/4و همچنين نگاه شود :تفسير الخازن .154/7

إمام قرطبي گفته است» :در اين آيه و آنچه در سورهی هود آمـده اسـت) «(1دليلـی بـر ايـن امـر
است که استغفار باعث نازل شدن روزی و باران میشود«).(2
حافظ ابن كثير در تفسير گفته است» :به اين معناست که اگر به سوی ﷲ ]تعالی[ توبه نماييـد و
از او طلب آمرزش نماييد و برای او غذا بدهيد ،رزق شما را زياد میکند و برکات آسمان را بر
شما میباراند و برای شما بر روی زمين گياهان را میرويند و به زراعت شما رونق میدهد و
شيردانهای ]حيوانات[ شما را پُر از شير میفرمايد و به شما با مالها و فرزندان کمک مینمايد،
به اين معنا که به شما مال و فرزند میدهد و برای شما باغهايی را قرار میدهد که انواع ميـوه
در آن وجود دارد و در خﻼل آن نهرها جاری است«).(3
اين همان چيزی است که أمير المؤمنين عمر بن الخطاب برای طلب بـاران از پروردگـار جـل
جﻼله به آن تمسک جست.
مطرف از شعبي روايت کرده است که عمر برای طلب باران با مردم ]از شهر[ خارج شدند و
دائما ً استغفار نمود تا آن که بازگشت ،به او گفته شد» :از تو نشنيديم که طلب باران نمايی«.
گفت» :به محلهای آسمان که از آن آب پايين مـیآيـد ،طلـب بـاران نمـودم ،سـپس قرائـت نمـود:
َان َ
ستَ ْغ ِف ُروا َر ﱠب ُك ْم ِإنﱠهُ ك َ
ارا) از پروردگارتـان طلـب آمـرزش
ارا ُي ْر ِ
ا ْ
س ِل ﱠ
السـ َما َء ع ََلـ ْيكُ ْم ِمـ ْد َر ً
غ ﱠف ً
)(4
نماييد که او بسيار آمرزنده است ]و[ از آسمان پياپی برای شما باران میبارد( .
همچنين امام حسن بصري تمامی کسانی را که از خشکسـالی ،فقـر ،کـم بـودن فرزنـد و خشـک
شدن باغها نزد وی شکايت نمودند را به اسـتغفار نمـودن راهنمـايی نمـود .امـام قرطبـي از ابـن
صبيح آورده است» :مردی نزد حسن بصری از خشکسالی شکايت نمـود ،بـه او گفـت» :از ﷲ
طلب آمرزش نما«.
ديگری از فقر نزد او شکايت نمود ،به او گفت» :از ﷲ طلب آمرزش نما«.
نفر ديگری به او گفت» :از ﷲ ]تعالی[ بخواه که به من فرزند دهد«.
به او گفت» :از ﷲ طلب آمرزش نما«.
ديگری از خشک شدن باغش نزد او شکايت کرد ،به او گفت» :از ﷲ طلب آمرزش نما«.
دربارهی آن با او سخن گفتيم.
در روايت ديگری آمده است :ربيع بن صبيح به او گفت» :مردانی نزد تـو آمدنـد کـه از مسـ ائل
مختلفی شکا يت داشتند و تمامی آنها را به استغفار نمودن امر نمودی«).(5
اسـتَ ْغ ِف ُروا َربﱠ ُكـ ْم ِإ ﱠنـهُ
گفت» :از خودم چيزی نگفتم .ﷲ تعالی در سورهی نوح میفرمايدَ  :فقُ ْلتُ ْ
َان َ
ارا َ ،ويُ ْم ِد ْد ُك ْم ِبأ َ ْم َوا ٍل َوبَنِ َ
ك َ
ت َويَجْ َعـ ْل لَ ُكـ ْم
س َما َء َ
ين َويَ ْجعَ ْل لَ ُك ْم َج ﱠنـا ٍ
ارا  ،يُ ْر ِ
س ِل ال ﱠ
علَ ْي ُك ْم ِم ْد َر ً
غفﱠ ً
ارا) و گفتم :از پروردگارتان طلب آمـرزش نماييـد کـه او بسـيار آمرزنـده اسـت .از آسـمان
أَ ْن َه ً
پياپی بر شما باران میبارد و به شما با مالها و فرزندان کمک میکند و برای شما باغهايی قرار
) (6
میدهد و برای شما نهرهايی قرار مینهد(.

ستَ ْغف ُِروا َربﱠ ُك ْم ث ُ ﱠم ت ُوبُوا إِلَ ْي ِه  ....و حديث دربارهی آن إن شاء ﷲ
) (1اشاره به اين سخن ﷲ داردَ  :ويَا َق ْو ِم ا ْ
تعالى بعد از اين آيات خواهد آمد.
) (2تفسير قرطبي  ،302/18و همچنين نگاه شود :اﻹكليل في استنباط التنزيل ص  ،274و فتح القدير .417/5
) (3تفسير ابن كثير .449/4
) (4مرجع قبلی  ،154/7و همچنين نگاه شود :روح المعاني .72/29
) (5تفسير الخازن  ،154/7و همچنين نگاه شود :روح المعانى .73/29
) (6تفسير قرطبى  ،303 – 302/18و همچنين نگاه شود :تفسير الكشاف  ،192 /4و المحرر الوجيز .123 /16

ﷲ أكبر! ثمره ی استغفار کردن چه با ارزش و زياد است! يا ﷲ! ما را از استغفار کنندگان قرار
بده و نتيجه ی آن را از نزد خودت در دنيا و آخرت به ما عطا فرما! همانا تو شنوندهی استجابت
کننده هستی .آمين يا حى)زنده( يا قيوم)برپا و برپا دارنده(.
ب – از آنها سخن ﷲ دربـارهی دعـوت قـوم هـود توسـط وی بـه طلـب آمـرزش و اسـتغفار
ارا َويَ ِز ْد ُك ْم قُ ﱠوةً
س َما َء َ
ستَ ْغ ِف ُروا َربﱠ ُك ْم ث ُ ﱠم تُوبُوا ِإلَ ْي ِه يُ ْر ِ
است ،میفرمايدَ  :ويَا قَ ْو ِم ا ْ
س ِل ال ﱠ
علَ ْي ُك ْم ِمد َْر ً
ِإلَﻰ قُ ﱠوتِ ُك ْم َو َﻻ تَتَ َولﱠ ْوا ُمجْ ِر ِم َ
ين) و ای قوم من از پروردگارتان طلب آمرزش نماييد و بـه سـوی
او توبه نماييد! در نتيجهی آن از آسمان پياپی بر شما باران میبارانـ د و قـدرتی بـر قـدرت شـما
میافزايد و مجرمانه روی بر نگردانيد().(1
حافظ ابن كثير در تفسير اين آيه گفته است» :سپس هود به قومش امر نمـ ود تـا طلـب اسـتغفار
نمايند و در نتيجهی آن ،گناهانی که در قبل انجام دادهاند ،آمرزيده میشود و با توبه از آنچه ]از
گناهان[ در بعد ايجاد میگردد ،جلوگيری به عمل میآيد .کسی کـه دارای ايـن صـفت باشـد ،ﷲ
]تعالی[ رزق و روزی را برای او آسان میفرمايد و امر او را برايش راحت میکنـد و منزلـت
ارا) ز آسمان پياپی بر
س َما َء َ
او را حفظ مینمايد و به همين دليل میفرمايد :يُ ْر ِ
س ِل ال ﱠ
علَ ْيكُ ْم ِم ْد َر ً
شما باران میباراند().(2
يا ﷲ! ما را از کسانی قرار بده که خصوصيت آنها توبه نمودن و استغفار کردن است و روزی
ما را برای ما ميسر نما و امور ما را بر ما آسان گردان و منزلت ما را حفـظ بفرمـا! همانـا تـو
شنوندهی استجابت کننده هستی .آمين يا ذا الجﻼل واﻹكرام.
ُ
ستَ ْغ ِف ُروا َربﱠ ُك ْم ث ﱠم تُوبُوا إِلَ ْي ِه يُ َم ِت ّ ْعكُ ْم َمتَاعًا
ج  -از آنها اين سخن ﷲ سبحانه و تعالى استَ  :وأَ ِن ا ْ
ض ٍل فَ ْ
ت ُك ﱠل ذِي فَ ْ
يـر
اف ع ََلـ ْي ُك ْم َ
سمﻰ َويُ ْؤ ِ
سنًا ِإلَﻰ أَ َج ٍل ُم َ
َح َ
عـذَ َ
ضلَهُ َوإِ ْن تَ َولﱠ ْوا فَ ِإنِّﻲ أَ َخ ُ
اب َيـ ْو ٍم َكبِ ٍ
)و از پروردگارتان طلب آمرزش نماييد و به سوی او توبه کنيد] ،در نتيجهی آن[ به شما متاعی
نيکو تا رسيدن ]اجلتان[ عطا میفرمايد و به هر صاحب فضيلتی ،فضيلت او را مـیدهـد و اگـر
روی برگردانيد برای شما از عذاب روز بزرگ میترسم().(3
در اين آيهی گرامی ﷲ قادر و توانا به کسی کـه توبـه نمايـد و اسـتغفار نمايـد ،وعـدهی متـاع
سـنًا) بـه شـما متـاع نيکـويی
نيکو داده است .منظور از اين سخن ﷲ تعالی :يُ َم ِت ّ ْع ُك ْم َمتَ ً
اعـا َح َ
عطا میفرمايد( همان گونه که عبد ﷲ بن عباس رضى ﷲ عنهما گفته است ،زياد کردن روزی
و ثروت است).(4
امام قرطبي در تفسيرش گفته است» :اين نتيجهی استغفار نمـودن و توبـه کـردن اسـت ،بـه ايـن
شکل که به شما وسعت روزی و راحتی زندگی عطا میفرمايد و با عـذاب شـما را همـان گونـه
که نفرات قبل از شما را هﻼک فرمود ،هﻼک نمینمايد« ).(5
اين وعدهی الهی و گرامی ،پاداش دادنی بر اساس شرطی است ]و آن شرط استغفار و توبه می-
باشد[ .شيخ محمد أمين شنقيطي گفته است» :اين آيهی گرامی دليلی بر اين اسـت کـه اسـتغفار و
)(1سورة هود آيهی.52 :
) (2تفسير ابن كثير  ،492/2و همچنين نگاه شود :تفسير القرطبى .51/9
) (3سورة هود آيهی.3 :
) (4زاد المسير .75/4
) (5تفسير قرطبي  ،403/9و همچنين نگاه شود :تفسير طبري 230 – 229/15؛ و الكشاف  ،258/2و تفسير
بغوي  ،373/4و فتح القدير  ،695/2و تفسير القاسمي .63/9

توبه به سوی ﷲ ]تعالی[ باعث بهرهمند شدن توسط ﷲ ]متعال[ تا زمان رسيدن اجل است ،زيرا
او استغفار و توبه را شرط آن پاداش قرار داده است«).(1
د – دليل ديگری که استغفار و توبه از کليدهای گشايش روزی هستند ،حـديثی اسـت کـه احمـد،
ابوداود ،نسائی ،ابن ماجه و حاکم از عبد ﷲ بـن عبـاس رضـي ﷲ عنهمـا روايـت کـردهانـد کـه
)(2
يق
رسول ﷲ فرموده استَ » :م ْن أَ ْكثَ َر ِم ْن ِاﻻ ْ
ستِ ْغ َف ِار َجعَ َل ﱠ ُ لَهُ ِم ْن كُ ِّل َه ٍ ّم فَ َر ًجا َو ِم ْن كُ ِّل ِض ٍ
ب«)) (3کسـی کـه زيـاد اسـتغفار کنـد )در حـديثی ديگـر دائمـا ً
َم ْخ َر ًجا َو َر َزقَهُ ِمـ ْن ح َْيـ ُ
ث َﻻ يَحْ ت َ ِ
سـ ُ
استغفار کند( ﷲ برای او در هر غمی گشايشی قرار میدهد و از هـر تنگيـی راه فـراری قـرار
مینهد و از جايی که حساب نمیکند ،او را روزی میدهد(.
در اين حديث راستگوی تصديق شده ،سخن گويندهی وحی ،يعنی پيامبر ،سـه نتيجـه را بـرای
زياد استغفار نمودن ،قرار داده است .يکی از آنها :رزق و روزی از طرف ﷲِ روزی دهنـدهی
ت قوی از جايی که او فکرش را نمیکند و به آن اميد ندارد و به ذهنش خطور نمیکنـد.
پُر قدر ِ
در نتيجه بر کسانی که رغبت به رزق و روزی دارند ،واجب است تا بـه اسـتغفار نمـودن خـود
سرعت دهند و با زبان و عمل آن را به کار بندند .ولی بايد بر حذر بود که استغفار فقط با زبان
باشد و عملی در مقابل آن صورت نگيرد که اين عمل ،عمل دروغگويان است.
مطلب دوم :تقوا
از اموری که باعث نازل شدن رزق میشود ،تقوا است .به توفيق ﷲ تعالى اين موضـوع را بـا
دو نکته بيان میداريم:
أول :منظور از تقوا.
دوم :سند شرعی برای آن که تقوا از کليدهای رزق است.

) (1أضواء البيان .9/3
)» (2من أكثر اﻻستغفار« و در روايتی آمده است» :من لزم اﻻستغفار«) .نگاه شود :سنن أبي داود  ،267/4و
سنن ابن ماجه  .(339/2ومعنای آن – همان گونه که شيخ أبو الطيب العظيم آبادي گفته است – هنگام انجام گناه
و ظاهر شدن بﻼ میباشد يا با دوام دادن به آن آنچه نفس احتياج دارد ]از بين میرود[ .به همين دليل پيامبر
فرموده است» :طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً« )درخت طوبی برای کسی است که در پروندهی
اعمالش استغفار زياد وجود داشته باشد( ابن ماجه آن را با سند حسن صحيح روايت کرده است) .عون المبعود
.(267/4
) (3المسند ،56 – 55/4 ،2234 ،و لفظ برای اوست؛ سنن أبي داود ،أبواب قيام الليل ،تفريع أبواب الوتر ،باب
في اﻻستغفار267/4 ،1515 ،؛ و كتاب السنن الكبرى ،كتاب عمل اليوم والليلة118/ 6 ،2/10290 ،؛ و سنن ابن
ماجه ،أبواب اﻵداب ،باب اﻻستغفار339/2 ،3864 ،؛ و المستدرك على الصحيحين ،كتاب التوبة واﻹنابة،
.292/4
بعضی از محدثين به علت يکی از راويان آن اين حديث را ضعيف دانستهاند.
)نگاه شود :التلخيص از حافظ الذهبي  ،262/4و عون المعبود  ،267/4و ضعيف سنن أبي داود از شيخ آلباني
ص.(149
ولی امام حاکم اسناد آن را صحيح دانسته است) .نگاه شود :المستدرك  (262/4و دربارهی آن شيخ أحمد محمد
شاكر گفته است» :اسناد آن صحيح است« هامش المسند  (55/4همان گونه که به آنچه دربارهی يکی از راويان
آن گفته شده است ،جواب داده شده است .وﷲ تعالى أعلم بالصواب.

أول :منظور از تقوا:
علمای امـت رحمهـم ﷲ تعـالى منظـور از تقـوا را بيـان داشـتهانـد .بـه طـور مثـال امـام راغـب
اصفهاني گفته است» :حفظ نمودن خود از آنچه که گناه کردن محسوب مـیشـود و آن بـا تـرک
چيزهای نهی شده است و با ترک بعضی از امور مباح کامل میشود«).(1
امام نووي تقوا را بدين شکل معرفی نموده است» :پای بند بودن به آنچه به آن امر شده است و
از آن نهی شده است و معنای آن :حفظ شدن از خشم او و عذابش سبحانه و تعالى میباشد«).(2
امام جرجاني گفتـه اسـت» :برحـذر بـدون از مجـازات ﷲ تعـالی بـا اطاعـت از وی و آن حفـظ
نمودن نفس از اموری است که باعث مجازات میشود و شامل انجام دادن ]بعضـی از امـور[ و
ترک نمودن ]اموری ديگر[ میباشد«).(3
کسی که نفسش را از گناه باز ندارد ،با تقوا نمیباشد .کسی که با چشمش به چيزی نگاه کند کـه
ﷲ تعالی آن را حرام نموده است يا به چيـزی گـوش دهـد کـه ﷲ تعـالی بـه آن خشـم دارد يـا بـا
دستش چيزی را بگيرد که ﷲ تعالی از آن راضی نمیباشد يا به گونهای قدم بردارد که ﷲ تعالی
از آن خشمگين میشود ،او خودش را از گناه حفظ نکرده است.
کسی که با امر ﷲ سبحانه و تعالى مخالفت کند و مرتکب اموری شود که از آن نهی شده است،
متقی و پرهيزگار نمیباشد.
کسی که مرتکب گناهی شود که موجب خشم ﷲ تعالی و مجازات دادن وی میشود ،خـودش را
از پرهيزگاران و متقيان جدا نموده است.
دوم :سند شرعی برای آن که تقوا از کليدهای رزق است:
نصوصی وارد شده است که دليلی بر ايـن مـیباشـد کـه تقـوا از اسـباب رزق و روزی اسـت و
بعضی از آنها را بيان میداريم:
ْ
ق ﱠ َ يَ ْجعَ ْل لَهُ َم ْخ َر ًجاَ ،ويَ ْر ُزقهُ ِمـ ْن َح ْيـ ُ
ب
ث َﻻ يَحْ ت َ ِ
سـ ُ
الف – سخن ﷲ که میفرمايدَ  :و َم ْن يَت ﱠ ِ
)و کسی که از ﷲ تقوا پيشه کند ،برای او راه فراری قـرار مـیدهـد و از جـايی کـه فکـرش را
نمیکند به او روزی میدهد() .(4موﻻی ما جل جﻼله بيان فرموده است که اگر شرط تقوا وجود
داشته باشد ،ﷲ تعالی دو پاداش به او میدهـد :يکـی از آنهـا :يَج َْعـ ْل َلـهُ َم ْخ َر ًجـا) بـرای او راه
فراری قرار میدهد(.
به اين معنا که او را نجات میدهد – همان گونه که ابن عباس رضي ﷲ عنهما گفته است – از
تمام طوفانهای بﻼی دنيا و آخرت).(5
دوم آنهاَ  :و َي ْر ُز ْقهُ ِم ْن َحي ُ
ب به اين معنا که از جايی به او روزی میرساند کـه اميـد
ْث َﻻ يَحْ ت َ ِ
س ُ
) (6
ندارد و فکر آن را نمیکند .
) (1المفردات في غريب القرآن ،مادة »وقى« ،ص.531
) (2تحرير ألفاظ التنبيه ص.322
) (3كتاب التعريفات ص.68
) (4سورة الطﻼق آيههای  2و .3
) (5نگاه شود :تفسير قرطبي  .159/18و ربيع بن خثيم گفته است» :برای او گشايشی از هر تنگيی که بر
انسان وجود دارد ايجاد میفرمايد«) .زاد المسير 292 – 291/8؛ و همچنين نگاه شود :تفسير البغوي ،357/4
و تفسير الخازن .(108/7
) (6نگاه شود :زاد المسير  ،292 – 291/8و همچنين نگاه شود :الكشاف و در آن آمده است» :از جايی که به

حافظ ابن كثير در تفسيرش گفته است» :به اين معناسـت کـه کسـی کـه از ﷲ ]تعـالی[ در انجـام
دادن چيزی که به او امر فرموده است و ترک آنچه را که او را نهی نموده است ،تقوا پيشه کند،
در امر او برای او راه فراری قرار میدهد و از جايی که فکرش را نمیکند بـه او روزی مـی-
دهد به اين معنا که از جايی که به ذهنش خطور نمیکند«).(1
چه عظيم و بزرگ است نتيجهی تقوا! عبد ﷲ بـن مسـعود گفتـه اسـت» :بزرگتـرين آيـهای در
ق ﱠ َ يَ ْجعَ ْل لَهُ َم ْخ َر ًجا است).(2
قرآن که گشايش در آن بيان شده استَ  :و َم ْن يَت ﱠ ِ
ت
ب – از آنها اين سخن ﷲ جل جﻼله استَ  :ولَ ْو أَنﱠ أَ ْه َل ا ْلقُ َرى آ َمنُوا َواتﱠقَ ْوا َلفَتَحْ نَا َ
علَي ِْه ْم بَ َركَا ٍ
سبُ َ
ون) (3) اگر اهل اين سـرزمين ،ايمـان
ض َولَ ِك ْن َكذﱠبُوا َفأ َ َخ ْذ َنا ُه ْم ِب َما كَانُوا َي ْك ِ
س َم ِ
ِم َن ال ﱠ
اء َو ْاﻷ َ ْر ِ
میآوردند و تقوا پيشه میکردند برای آنها ]دربهای[ برکت را در آسمان و زمين باز مینموديم.
ولی ]حقيقت را[ تکذيب کردند و به واسـطهی آنچـه کسـب نمودنـد آنهـا را مـورد مؤاخـذه قـرار
داديم(.
پروردگار تبارك و تعالى در اين آيهی گرامی بيان میفرمايد که اگـر دو امـر تحقـق پيـدا کنـد و
آنها ايمان و تقوا میباشند ،وی سبحانه و تعالى راههای خير را بر آنها وسيع میگرداند و از هر
طرف برای آنها آن را ميسر میسازد.
عبد ﷲ بن عباس رضي ﷲ عنهمـا در تفسـير ايـن سـخن ﷲ تعـالى گفتـه اسـت :لَفَتَ َ
حْنـا ع ََلـي ِْه ْم
ض. 
بَ َركَا ٍ
س َم ِ
ت ِم َن ال ﱠ
اء َو ْاﻷ َ ْر ِ
) (4
»امور خير را بر آنها وسيع میگردانيم و آن را از هر طرف بر آنها ميسر میداريم« .
در اين آيهی گرامی ،وعدههايی از طرف ﷲ تعالی برای اهل ايمان و تقوا میباشد که بـه شـرح
زير هستند:
 – 1ﷲ تعالى وعدهی باز شدن دربهای بركات را به آنها داده است و برکات جمع برکت هستند
و معنای آن ،آنچنان که امام بغوی گفته است ،مداومت داشتن چيزی است) ، (5يا آن چنان که امام

خازن گفته است ،ثابت بودن خير الهی در چيزی اسـت) . (6آنچـه از کلمـهی »برکـت« برداشـت
می شود آن است که ﷲ سبحانه و تعالی به آنها به سبب ايمـان و تقوايشـان چيـزی را عطـا مـی-
شـری در آن وجـود نـدارد و بعـد از آن عقوبـت بـدی بـدنبال آن
خير ادامهدار بوده و ّ
فرمايد که ِ
نمیآيد .سيد محمد رشيد رضا اين گونه بيان داشته است» :بر مؤمنـان دربهـای برکـت و نعمـت
باز میشود و عمل آنها در مقابل آن ،شکر از ﷲ ]تعالی[ و رضايتمندی از وی میباشـد و شـاد
شری در آن وجود داشـته باشـد و
شدن از بخشش وی و استفاده از آن در راه خير ،بدون آن که ّ
]استفاده از آن[ در اصﻼح نمودن بدون ايجاد فساد و پاداش آنها بر آن از طرف ﷲ تعـالی زيـاد
شدن نعمت و رشد آن در دنيا و نيکويی ثواب در آخرت است«).(7
فکرش خطور نمیکند و آن را به حساب نمیآورد«.(120/4) .
) (1تفسير ابن كثير .400/4
) (2تفسير ابن كثير 400/4؛ و تفسير ابن مسعود .651/2
) (3سورة اﻷعراف آيهی.96 :
) (4تفسير أبي السعود .253/3
) (5تفسير البغوي .183/2
) (6تفسير الخازن .266/2
) (7تفسير المنار .25/9

شيخ ابن عاشور آن را اين گونه تعبير نموده است» :معنای برکت ،خيـر و اصـﻼحی اسـت کـه
عقوبنی به دنبال آن در آخرت وجود ندارد و آن همان بهترين حالتهای نعمت است«).(1
اء
 – 2در اين سخن ﷲ تعالی ،به صورت جمع بيان شده است :لَفَتَ ْحنَا َ
علَي ِْه ْم بَ َركَا ٍ
السـ َم ِ
ت ِمـ َن ﱠ
ض) برای آنها ]دربهای[ برکتهای آسمان و زمين را باز میکنـيم( ،و آن همـان طـور کـه
َو ْاﻷ َ ْر ِ
شيخ ابن عاشور بيان داشه است دليلی بر اين میباشد که دارای تعدد نوع چيزهای مبارک مـی-
باشد ]و يک يا دو مورد نيست[). (2
ض) برکتهـايی از آسـمان و زمـين( و
 – 3ﷲ جل جﻼله میفرمايدَ  :ب َركَا ٍ
السـ َم ِ
ت ِمـ َن ﱠ
اء َو ْاﻷ َ ْر ِ
م نظور از آن همان طور که امام رازی گفته است :برکات آسـمان بـا بـاران و برکـات زمـين بـا
شدن امنيت و سﻼمت است .اين به خاطر
گياهان و ميوهها و زياد شدن دامها و نعمتها و حاصل
ِ
آن است که آسمان مثل پدر میماند و زمين به مانند مادر و از آن دو تمامی منافع و امـور خيـر
با آفرينش ﷲ تعالی و تدبيرش ايجاد میگردد). (3
جـ  -از آن اسناد اين سخن ﷲ جل جﻼله اسـتَ  :و َلـ ْو أَنﱠ ُهـ ْم أَ َقـا ُموا ﱠ
اﻹ ْن ِجيـ َل َو َمـا أ ُ ْنـ ِز َل
التـ ْو َراةَ َو ْ ِ
سـا َء َمـا
ِإلَي ِْه ْم ِم ْن َربِّ ِه ْم َﻷ َ َكلُوا ِم ْن فَ ْوقِ ِه ْم َو ِمـ ْن تَ ْحـ ِ
ت أَ ْر ُج ِل ِهـ ْم ِمـ ْن ُه ْم أ ُ ﱠمـةٌ ُم ْقتَ ِصـ َدةٌ َوكَثِيـ ٌر ِمـ ْن ُه ْم َ
يَ ْع َملُ َ
ون) (4) اگر آنها تورات و انجيل و آنچه بر آنها از طرف پروردگارشان نـازل مـیشـود را
برپا میداشتند ،از باﻻی سرشان و از زير پاهاياشان روزی میخوردند .در بين آنها امتی عادل
وجود دارد و تعداد زيادی از آنها اعمال بدی را انجام میدهند(.
راستگوترين سخنگويان ،پروردگار ما تبارك و تعالى ما را از اهل کتاب باخبر فرموده است که
اگر آنها به تورات و انجيل و قرآن عمل میکردند – همان گونه که عبد ﷲ بن عباس رضي ﷲ
عنهما در تفسير اين آيه گفته است) – (5ﷲ تعالی رزقی که از آسمان بـر آنهـا نـازل مـیشـود را
زياد میفرمايد و برای آنها بر زمين گياه میروياند). (6
شيخ يحيى بن عمر أندلسي گفته است » :منظور ]ﷲ[ تعالى اين است – وﷲ أعلم – اگر آنها به
آنچه در تورات و انجيل و اين قرآن نازل شده است ،عمل کنند به آنها از باﻻی سرشـان و زيـر
پاهايشان روزی میدهد به اين معنا که – وﷲ أعلم – دنيا را به طور کامل به آنها میدهد«).(7
امام قرطبي در تفسير اين آيهی گرامی گفته است» :به مانند اين آيه] ،آيات ديگری میباشـد کـه
ق ﱠ َ يَجْ َعـ ْل َلـهُ َم ْخ َر ًجـاَ ،ويَ ْر ُز ْقـهُ ِمـ ْن َح ْيـ ُ
ب) (8) و کسـی کـه از ﷲ
ث َﻻ يَحْ ت َ ِ
سـ ُ
همان[َ  :و َم ْن يَت ﱠ ِ
) (1تفسير التحرير والتنوير .22/9
) (2مرجع قبلی .22/9
) (3التفسير الكبير 185/12؛ و تفسير الخازن  ،266/2و تفسير التحرير و التنوير .22/9
) (4سورة المائدة آيهی.66 :
) (5نگاه شود :تفسير الطبري  ،463/10و المحرر الوجيز  ،153 – 152/5و زاد المسير  ،395/2و تفسير ابن
كثير .86/2
) (6نگاه شود :مرجع قبلی  ،86/2و تفسير الكشاف  ،630 – 629/1و فتح القدير که در آن آمده است» :بيان
باﻻ و پايين برای مبالغه در اسباب رزق برای آنها است و ]همچنين[ زياد بودن آن و تعدد انواع آن« ) ،(85/2و
تفسير التحرير و التنوير که در آن آمده است» :به اين معنا که از راهی به آنها روزی داده میشود«.(254/4).
)» (7كتاب النظر واﻷحكام في جميع أحوال السوق« ص.41
) (8سورة الطﻼق آيههای .3 – 2

]تعالی[ تقوا پيشه کند برای او راه فراری قرار میدهيم و از جايی که نمـیپنـدارد بـه او روزی
اسـتَ َقا ُموا ع ََلـﻰ ال ﱠ
سـقَ ْينَا ُه ْم َمـا ًء َ
ط ِر َ
غـ َدقًا) (1) و اگـر بـر راه ]راسـت[
يقـ ِة َﻷ َ ْ
میدهـيم( و َ وأ َ َلـ ِو ْ
استقامت ورزند ،آب فراوانی برای آنها مهيا میسازيم( .همچنين میفرمايد َ ولَ ْو أَ ﱠن أَ ْهـ َل ا ْل ُقـ َرى
ض) (2) اگر اهل سرزمين ايمان میآوردند و
آ َمنُوا َواتﱠقَ ْوا َلفَتَحْ َنا َ
علَي ِْه ْم بَ َركَا ٍ
س َم ِ
ت ِم َن ال ﱠ
اء َو ْاﻷ َ ْر ِ
تقوا پيشه میکردند برای آنهـا ]دربهـای[ برکـت را در آسـمان و زمـين بـاز مـینمـوديم( و ]ﷲ[
تعالی تقوا را از اسـباب رزق قـرار داده اسـت ،همـان گونـه کـه در ايـن آيـات آمـده اسـت و در
شك َْرت ُ ْم
صورت شکر نمودن ،وعده به زياد کردن آن داده است و میفرمايدَ  :و ِإ ْذ تَأَذﱠنَ َربﱡ ُك ْم لَئِ ْن َ
َﻷ َ ِزي َدنﱠكُ ْم) (3) و هنگامی که پروردگارتان اعﻼم داشت که اگر شکر نماييد برای شما زيـاد مـی-
فرمايد().(4
در نتيجه تمامی افرادی که اشتياق به روزی وسيع و زندگی راحت دارنـد ،بايـد خودشـان را از
گناه باز بدارند و به اوامر ﷲ تعالی عمل نمايند و از آنچه وی نهی فرموده است ،خودداری کنند
و خودشان را از آنچه که باعث مجازات میشود ،مانند انجام کار زشت و ترک کار نيک ،بـاز
دارند.
مطلب سوم :توكل بر ﷲ تعالى.
از مواردی که باعث نازل شدن رزق میشود ،توکل بر ﷲِ يکتا و واﻻ و بینياز است.
دربارهی اين موضوع ،سه مبحث را به شرح ذيل بيان میداريم:
اول :منظور از توكل بر ﷲ تعالى.
دوم :سند شرعی بر اين که توکل بر ﷲ تعالی از کليدهای گشايش روزی است.
سوم :آيا توکل باعث میشود که به دنبال کسب و کار نباشيم؟
اول :منظور از توکل بر ﷲ تعالی:
علمای امت – جزاهم ﷲ تعالى عنا خيرا – معنای توکل را بيان داشتهانـد .بـه طـور مثـال امـام
غزالی گفته است» :توکل عبارت است از اعتماد قلب به چيز يگانهای که توکل بـه آن صـورت
گرفته است« ).(5
عﻼمه مناوي گفته اسـت» :توكـل :اظهـار نـاتوانی و اعتمـاد بـر چيـزی اسـت کـه بـر آن توکـل
صورت گرفته است«).(6
مﻼ علي قاري منظور از توکل بر حسب حق توکل را بيان داشته است» :اين را بدانيد که انجام
دهندهای در هستی وجود ندارد ،مگر ﷲ و تمامی موجودات از مخلوقات ،روزی ،ضـرر ،نفـع،

) (1سورة الجن آيهی .16
) (2سورة اﻷعراف آيهی.96 :
) (3سورة إبراهيم قسمتی از آيهی .7
) (4تفسير قرطبي .241/6
) (5إحياء علوم الدين .259/4
) (6فيض القدير .311/5

فقر ،ثروتمندی ،مريضی ،سالم بودن ،مرگ و زندگی و هر چيزی که به آن موجـود مـیگوينـد،
از ﷲ تعالی است«).(1
دوم :سند شرعی بر اين که توکل بر ﷲ تعالی از کليدهای گشايش روزی است.
امامان أحمد ،ترمذي ،ابن ماجه ،ابن مبارك ،ابـن حبـان ،حـاكم ،قضـاعي و بغـوي از عمـر بـن
الخطاب روايت کردهاند که رسول ﷲ فرمود» :لَ ْو أَنﱠكُ ْم تَت َ َو ﱠكلُ َ
علَﻰ ﱠ ِ حَقﱠ تَ َوك ِﱡلـ ِه َلـ َر َزقَ ُك ْم
ون َ
ح ِب َ
ق ال ﱠ
طا ًنا«)) (2اگر شما آنچنان بر ﷲ ]متعال[ توکل نماييـد کـه
صا َوت َ ُرو ُ
َك َما يَ ْر ُز ُ
طي َْر تَ ْغدُو ِخ َما ً
حق توک ِل بر او باشد ،شما را روزی میدهد ،همان گونه که پرندگان را روزی مـیدهـد ،صـبح
گرسنه ]از ﻻنه[ بيرون میروند و شب با شکم پُر بر میگردند(.
در اين حديث شريف سخنگويندهی وحی ،رسول ﷲ فرموده است که کسی که به ﷲ به اندازه-
ی حقش توکل پيدا کند ،به مانند پرنده روزی داده میشود .چگونه است کـه بـر کسـی کـه زنـده
میباشد و نمیميرد ،توکل صورت نمیگيرد و کسی که بر او توکل نمايد ،وی برايش کافی می-
سبُهُ ِإ ﱠن ﱠ َ بَا ِل ُغ أَ ْم ِر ِه قَ ْد َجعَ َل ﱠ ُ ِل ُك ِ ّل
باشد .ﷲ جل جﻼله میفرمايدَ  :و َم ْن يَتَ َو ﱠك ْل َ
علَﻰ ﱠ ِ فَ ُه َو َح ْ
ش ْﻲ ٍء قَد ًْرا) (3) و کسی که بر ﷲ توکل نمايـد ،او بـرای وی کـافی اسـت .بـیترديـد ﷲ ]متعـال[
َ
حکمش را اجرا میفرمايد ]و[ ﷲ ]تعالی[ برای هر چيزی اندازهای قرار داده است(.
ربيع بن خثيم در تفسير آيه گفته است» :از هر چيزی که برای مردم تنگی دارد«).(4
سوم :آيا توکل باعث میشود که به دنبال کسب و کار نباشيم؟

) (1مرقاة المفاتيح .156/9
) (2المسند ،243 /1 ،205 ،و  ،313/1 ،370و 304/1 ،373؛ و جامع ترمذي ،أبواب الزهد ،باب ما جاء في
الزهادة في الدنيا ،7/7 ،2447 ،و لفظ برای اوست؛ سنن ابن ماجه ،أبواب الزهد ،التوكل واليقين،4216 ،
419/2؛ و كتاب الزهد از ابن المبارك ،جزء چهارم ،باب التوكل والتواضع ،559 ،ص197 – 196؛ و اﻹحسان
في تقريب صحيح ابن حبان ،كتاب الرقائق ،باب الورع والتوكل ،ذكر اﻷخبار عما يجيب على المرءمن قطع
القلوب عن الخﻼئق بجميع العﻼئق في أحوال وأسبابه509/2 ،730 ،؛ و المستدرك على الصحيحين ،كتاب
الرقائق 318/4؛ ومسند الشهاب ،لو أنكم تتوكلون على ﷲ حق توكله319/2 ،1444 ،؛ و شرح السنة للبغوي
كتاب الرقاق ،باب التوكل على ﷲ عز وجل.301/14 ،4108 ،
دربارهی آن امام ترمذي گفته است» :اين حديث صحيح است و خرج از اين وجه آن را نمیشناسم«) .جامع
الترمذي  .(8/7حاکم دربارهی آن گفته است» :اين حديث صحيح اﻻسناد است و آن را تخريج نکردهاند«.
)المستدرك على الصحيحين .(318/4
وافقه حافظ الذهبي) .انظر :التلخيص .(318/4
امام بغوي دربارهی آن گفته است» :اين حديث حسن است« .شرح السنة .(301/14
شيخ أحمد محمد شاكر اسناد آن را صحيح دانسته است) .نگاه شود :هامش المسند .(243/1
شيخ آلباني آن را صحيح دانسته است) .نگاه شود به سلسلة اﻷحاديث الصحيحة ،310 ،جلد أول ،جزء سوم/
صفحهی .(12
) (3سورة الطﻼق قسمتی از آيهی .3
) (4شرح السنة .298/14

بعضی از مردم میگويند» :وقتی کسی که به ﷲ تعالی توکل مینمايد ،روزی داده میشود ،پس
ما نبايد سعی و کوششی داشته باشيم ،بلکه مینشينيم و تنبلی میکنيم و روزی ما از آسمان می-
آيد«.
اين سخن فقط از کسی گفته میشود که دربارهی حقيقت توکل ،جاهل است .پيامبر صلوات ربي
و سﻼمه عليه توکل کننده را به پرندهای تشبيه فرموده است که اول روز برای کسـب روزی از
ﻻنهاش خارج میشود و آخر روز باز میگـردد و ايـن بـدان معنـا نيسـت کـه شـخص بـه دنبـال
مزرعه يا کارخانه يا شغلی نباشد .او با توکل و اعتماد بر ﷲ يکتای بینياز خـارج مـیشـود ]و
اين گونه نيست که در ﻻنهاش بماند و به دنبال رزق نباشد[ .علمای امت – جزاهم ﷲ تعالى عنا
خير الجزاء – ما را از اين امر آگاه نمودهاند .به طور مثال امام احمد گفته است:
» در حديث دليل بر اين که کسب و کار بايد ترک شود ،وجود ندارد ،بلکه دليلی بر ]کار کـردن
برای[ طلـب روزی در آن وجـود دارد؛ بلکـه منظـور آن ايـن اسـت کـه اگـر در رفـت و آمـد و
کارهايشان بر ﷲ ]تعالی[ توکل کنند و بدانند که خير در دست اوست ،بـر نمـیگردنـد ،مگـر بـه
مانند پرندگان با دست پُر و سالم«).(1
از امام احمد دربارهی مردی سوال شد که در خانهاش يا مسـجد مـینشـيند و مـیگويـد» :کـاری
نمیکنم تا روزی به نزدم بيايد«.
او گفت» :اين مرد ،در علم جاهل است ،پيامبر فرموده است» :إن ﷲ جعـل ِر ْز ِقـﻲ ت َ ْحـتَ ِظـ ِ ّل
ُر ْم ِحﻲ« )ﷲ روزی مرا زير سايهی نيزهام قرار داده است(.
َ
ق ال ﱠ
َ
َ
ُ
همچنين فرموده است» :لَ ْو أَنﱠكُ ْم تَت َ َوك ُﱠلـ َ
ُ
ط ْيـ َر ت َ ْغـدُو
ز
ر
يـ
ا
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م
ك
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ون ع ََلـﻰ ﱠ ِ َحـ ﱠ
ق ت َ َوك ِ ِ َ
ح ِب َ
طانًا« )اگر شما آنچنان بر ﷲ ]متعال[ توکل نماييد کـه حـق توکـ ِل بـر او باشـد،
صا َوتَ ُرو ُ
ِخ َما ً
شما را روزی میدهد ،همان گونه که پرندگان را روزی میدهد ،صبح گرسنه ]از ﻻنه[ بيـرون
میروند و شب با شکم پُر بر میگردند(.
و بيان فرموده است که صبح میرود و شب بر میگردد ،در حالی کـه در طلـب رزق و روزی
است.
همچنين گفت :صحابه] [فعاليت مینمودند و در نخلستانهايشان کار میکردند و آنها الگو مـی-
باشند«).(2
شيخ أبو حامد گفته است» :اين پندار وجود دارد که معنای توکل اين است که عمل نمودن با بدن
ترک شود و تدبير با قلب ترک شود و يا بـر زمـين بـه ماننـد لبـاس کهنـهای کـه افتـاده اسـت يـا
گوشتی که بر تخته قصابی گذاشته میشود ،افتاده شود .اين گمان جـاهﻼن اسـت و ايـن امـر در
دين حرام است ،دين توکل کننده را ستايش نموده است ،پس چگونه است که عملی به دين نسبت
داده میشود ،ولی آن عمل در دين ممنوع شده است؟
بلکه از حق پرده بر میداريم و میگوييم» :فقط توکل بر بندهای تأثير دارد که برای رسيدن بـه
اهدافش کوشش میکند«.
امام أبوقاسم قشيري گفته است» :بدان که محل توکل قلب است ،ولی حرکت نمودن در ظاهر با
توکل در قلب منافاتی ندارد و اين بعد از آن است که بنده میفهمـد کـه رزق و روزی از طـرف
ﷲ تعالی میباشد و اگر امری سخت باشد ،آسان کردن آن با او میباشد«).(3

) (1نقلی از تحفه اﻷحوذي .8/7
) (2نقلی از فتح الباري .306 – 305/11
) (3نقلی از عن مرقاة المفاتيح .157/5

از دﻻيلی که برای اين امر که توکل نمودن بر ﷲ تعالی دليلی برای ترک کسب و کار نمیباشد،
حديثی است که امامان ابن حبان و حاكم از جعفر بن عمرو بن أمية از پدرش روايت کردهانـ د:
مردی به پيامبر گفت» :شترم را رها میکنم و توکل مینمايم«.
فرمود» :ا ْ
ع ِق ْل َها َوت َ َو ﱠك ْل« )پای آن را ببند و ]بعد[ توکل کن().(1
در روايتی نزد امام قضاعي میباشد که عمرو بـن أميـة گفتـه اسـت :گفـتم :ای رسـول ﷲ! آيـا
شترم را ببندم و بعد بر ﷲ ]تعالی[ توکل نمايم يا او را رها سازم و توکل نمايم؟«.
فرمود» :قيدها وتوكل« )او را ببند و توکل کن().(2
خﻼصهی سخن اين است که توکل باعث نمیشـود کـه کسـب و کـار تـرک گـردد و بـر شـخص
مسلمان واجب است که برای زندگی سعی و کوشش نمايد و البته نبايد به سـعی و کوشـش خـود
اعتماد داشته باشد ،بلکه بايد اعتقاد داشته باشد که تمامی امـور از ﷲ تعـالی مـیباشـد و رزق و
روزی از او سبحانه و تعالى به طور يگانه میباشد.

مطلب چهارم :جديت نمودن بنده در عبادت ﷲ عز وجل و خود را وقف آن نمودن.
از کليدهای گشايش رزق و روزی اين است که بنده در عبادت پروردگارش جديت نمايد.
دربارهی اين موضوع دو مبحث وجود دارد:
اول :منطور از جديت در عبادت.
دوم :سند شرعی بر اين که جديت در عبادت از کليدهای رزق و روزی است.
اول :منظور از جديت در عبادت:
کسی نبايد بپندارد که جديت در عبادت ،ترک کوشش نمودن برای کسب زندگی و نشستن شـبانه
روز در مســجد اســت ،بلکــه منظــور از آن – وﷲ تعــالى أعلــم – ايــن اســت کــه بنــده در خــﻼل
عبادت ،قلب و بدن او حضور داشته باشد و برای ﷲ يکتا خشوع و فروتنی داشته باشد ،عظمت
پروردگار تعالی را در قلبش حاضر داشته باشد و حس کند کـه در برابـر پادشـاهی بسـيار توانـا
ايستاده است و آن گونه باشد که در حديث شريف آمده است» :أَ ْن تَ ْعبُ َد ﱠ َ َكأَنﱠكَ ت َ َراهُ فَ ِإ ْن لَ ْم تَك ُْن
ت َ َراهُ فَ ِإنﱠهُ يَ َراكَ «)) (3اين که ﷲ را به گونهای عبادت نمايی که گويی او را میبينی و اگـر تـو او
را نمیبينی ،او تو را میبيند( و نبايد به گونه افرادی بود که بدنهای آنها در مسجد است و قلـب
آنهــا در خــارج آن اســت .مــﻼ علــى قــاريء در شـ رح ايــن ســخن پيــامبر گفتــه اســت» :تفــرغ
) ( 1اﻹحسان في تقريب صحيح ابن حبان ،كتاب الرقائق ،باب الورع والتوكل ،ذكر اﻷخبار بأن المرء يجب عليه
مع توكل القلب اﻻحتراز باﻷعضاء ضد قول من كرهه ،510/2 ،731 ،و لفظ برای اوست؛ المستدرك على
الصحيحين ،كتاب معرفة الصحابة ،ذكر عمرو بن أمية رضي ﷲ عنه.623/3 ،
حافظ ذهبي دربارهی آن گفته است»:سند آن جيد است«) .التلخيص .(623/3
حافظ هيثمي به مانند آن در مجمع الزوائد و منبع الفوائد  ،303/10و دربارهی آن گفته است» :رواه الطبراني
من طرق ،ورجال أحدها رجال الصحيح غير يعقوب بن عبد ﷲ بن عمرو بن أمية الضميري ،وهو ثقة) .المرجع
السابق .(303/10
) (2مسند الشهاب» ،قيدها وتوكل«.368/1 ،633 ،
) (3نگاه شود :صحيح مسلم ،كتاب اﻹيمان ،باب بيان اﻹيمان واﻹسﻼم واﻹحسان ،...قسمتی از حديث ،(9) 5
.39/1

لعبادتي)جديت در عبادت من و خود را وقف آن نمودن( :به معنای آن اسـت کـه قلبـت را بـرای
عبادت پروردگارت ،فارغ از هر چيزی بگردانی«).(1
دوم :سند شرعی بر اين که جديت در عبادت از کليدهای رزق و روزی است:
دربارهی آن که جديت در عبادت ﷲ از کليدهای روزی میباشد ،چندين نصوص وجـود دارد
و آنها عبادتند از:
أ – آنچه أحمد ،ترمذی ،ابن ماجه و حاكم از ابوهريره روايت کردهاند که پيامبر فرمودِ » :إ ﱠن
س ﱠد فَ ْق َركَ َوإِ ﱠﻻ ت َ ْفعَ ْل َم َﻸْتُ يَ َد ْيكَ
ﱠ َ تَعَالَﻰ يَقُو ُلَ :يا اب َْن آ َد َم تَفَ ﱠر ْغ ِل ِعبَا َدتِﻲ أ َ ْم َﻸْ َ
صد َْركَ ِغنًﻰ َوأ َ ُ
س ﱠد فَ ْق َركَ «)) (2ﷲ تعالی میفرمايد :ای فرزند آدم! در عبادت من جديت داشته باش ]
ُ
ش ْغ ًﻼ َولَ ْم أ َ ُ
که در نتيجهی آن[ سينهات را از بینيازی پُر میکنم و جلوی نيازمندیات را میگيرم و گر اين
کار را ننمايی ،تو را دچار مشغوليت مینمايم و جلوی بینيازت را نمیگيرم(.
گرامی راستگوی تصديق شده در اين حديث شريف بيان مـیدارد کـه ﷲ تعـالی بـرای
پيامبر
ِ
کسی که در عبادتش جديت نمايد ،دو پاداش قرار داده است و کسی که اين جديت را نداشته باشد
را به دو شکل مجازات میفرمايد.
اما پاداشها دو مورد هستند و آنها :ﷲ تعالی قلب کسی که ]در عبادت[ جديت مینمايد را با بی-
نيازی پُر میکند و از نيازش به مردم جلوگيری میکند.
اما دو مجازات :کسی که در عبادتش جديت نداشته باشد در زندگی او مشغوليت ايجاد میکنـد و
جلوی نيازمندی او را نمیگيرد و به مردم نيازمند باقی میماند.
ب – از آنها روايتی است که امام حاكم از معقل بن يسار آورده است کـه رسـول ﷲ فرمـود:
»يقول ربكم تبارك وتعالﻰ :يا ابن آدم ! تفرغ لعبادتﻲ أمﻸ قلبك غنﻲ ،وأمﻸ يديك رزقـا .يـا ابـن
آدم ! ﻻ تباعدنﻲ فامﻸ قلبك فقرا ،وامﻸ يديك شغﻼ«)) (3پروردگارتان تبارک و تعالی میفرمايد:
ای فرزند آدم! در عبادت من جديت داشته باش! قلبت را از بینيازی ُپـر مـیکـنم و دسـت را از
روزی پُر مینمايم .ای فرزند آدم! از من دور مشو! که قلبت را از نيازمنـدی پـُ ر مـیکـنم و در
دستت مشغوليت قرار میدهم(.
در اين حديث شريف سخنگوی وحی ،رسول گرامی ما باخبر مـیسـازد کـه ﷲ تعـالی ،همـان
کسی که بهتر از او کسی به وعدهاش وفا نمیکند ،برای کسی که در عبادتش جديت داشته باشـد
دو پاداش میدهد و آنها :پُر کردن قلبش از بینيازی و دستش از روزی است.

) (1مرقاة المفاتيح  ،26/9تخفة اﻷحوذي در آن آمده است» :تفرغ من مهماتك لطاعتي«.(140/7) .
) (2المسند284/16 ،8681 ،؛ و جامع الترمذي ،أبواب صفة القيامة ،باب140/7 ،2584 ،؛ و لفظ برای اوست؛
سنن ابن ماجه ،أبواب الزهد ،الهم بالدنيا408/2 ،4159 ،؛ المستدرك على الصحيحين ،كتاب التفسير.443/2 ،
دربارهی آن امام ترمذي گفته است» :اين حديث حسن غريب است« )جامع الترمذي .(141/7
امام حاكم دربارهی آن گفته است» :اين حديث صحيح اﻹسناد است و آن تخريج نکردهاند«.
)المستدرك  ،(443/2و وافقه حافظ) .نگاه شود :التلخيص .(443/2
شيخ آلباني دربارهی آن گفته است» :صحيح«) .صحيح سنن الترمذي 300/2؛ سنن ابن ماجه .(393/2
) (3المستدرك على الصحيحين ،كتاب الرقاق ،326/4 ،امام حاكم دربارهی آن گفته است» :اين حديث
صحيح اﻹسناد است و آن را تخريج نکردهاند«) .مرجع قبلی .(326/4
وافقه حافظ ذهبي) .نگاه شود :التلخيص  .(326/4شيخ آلباني گفته است» :آن همان گونه است که آن دو
گفتهاند«) .سلسلة اﻷحاديث الصحيحة.(347/3 ،1359 ،

به همين ترتيب پيامبر تهديد مینمايد که ﷲ پُر عزت و صاحب انتقام برای کسی که از او دور
شود ،دو مجازات قرار میدهد و آنها :قلبش را پُر از نيازمندی مـیکنـد و در دسـتش مشـغوليت
قرار میدهد.
آنچه که معلوم است اين است که کسی که ﷲِ بینياز کنندهی جل جﻼله ،قلبش را بینياز گرداند،
هرگز نيازمندی به آن نزديک نمیشود و کسی کـه ﷲِ دارای قـدرت و قدرتمنـد ،دسـت او را از
روزی پُر کند ،هرگز فقير نمـیشـود .کسـی کـه ﷲِ
مقتـدر پادشـاه پـُ ر عـزت ،قـبلش را از
قـادر
ِ
ِ
ِ
مسـلط چيـره او را
ﷲ
که
کسی
و
گرداند
نياز
نيازمندی پُر کند ،هيچ کس نمیتواند قلب او را بی
ِ
مشغول دارد ،هيچ کس نمیتواند برای او فراغت ايجاد نمايد.
مطلب پنجم :تداوم دادن به حج و عمره
از اعمالی که ﷲ جل جﻼله آنها را از کليـدهای گشـايش رزق و روزی قـرار داده اسـت ،تـداوم
دادن به حج و عمره است .اين موضوع را با دو مبحث بيان میداريم:
اول :منظور از مداومت دادن به حج و عمره.
دوم :سند شرعی بر اين که مداومت دادن به حج و عمره از کليدهای رزق و روزی است.
اول :منظور از مداومت دادن به حج و عمره:
شيخ أبو الحسن سندي مداومت دادن به حج و عمره را اين گونه بيان میدارد» :يکی را بعـد از
ديگری قرار بدهيد و آن را در پشت آن اجرا کنيد ،به اين معنا کـه اگـر حـج کرديـد ،بعـد از آن
عمره نماييد و اگر عمره نموديد ،بعـد از آن حـج بجـا آوريـد و آنهـا يکـی بعـد از ديگـری مـی-
باشند«).(1
دوم :سند شرعی بر اين که مداومت دادن به حج و عمره از کليدهای رزق و روزی است.
احاديث شريفی که دليلی بر اين میباشند که تداوم دادن به حج و عمـره از کليـدهای رزق مـی-
باشند ،بدين شرح هستند:
الف -آنچه امامان أحمد ،ترمذي ،نسائي ،ابن خزيمة و ابن حبان از عبد ﷲ بن مسعود آوردهاند
ير
ان ا ْلفَ ْق َر َوالذﱡنُ َ
وب َك َما َي ْن ِفﻲ ا ْل ِك ُ
ج َوا ْلعُ ْم َر ِة فَ ِإنﱠ ُه َما َي ْن ِف َي ِ
که رسول ﷲ فرمود» :ت َا ِب ُعوا َبي َْن ا ْل َح ّ ِ
ْ ﱠ ُ )(2
َخبَ َ
ب َوا ْل ِف ﱠ
اب إِ ﱠﻻ ال َجنة« )حج و عمره را يکی
ور ِة ث َ َو ٌ
ْس ِل ْل َح ﱠج ِة ا ْل َمب ُْر َ
ض ِة َو َلي َ
ث ا ْل َحدِي ِد َوالذﱠ َه ِ
بعد از ديگری قرار دهيد که آن دو فقر و گناهان را پاک میکنند ،همان گونه که کورهی
) (1حاشية اﻹمام السندي على سنن النسائي 115/5؛ و فيض القدير للمناوي .225/3
) (2المسند245 – 244/5 ،3669 ،؛ وجامع الترمذي أبواب الحج ،باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة،807 ،
454/3؛ و لفظ برای اوست؛ سنن نسائي ،كتاب مناسك الحج ،فضل المتابعة بين الحج والعمرة115/5 ،؛ صحيح
ابن خزيمة ،كتاب المناسك ،باب اﻷمر بالمتابعة بين الحج والعمرة130/4 ، 464 ،؛ واﻹحسان إلى تقريب صحيح
ابن حبان ،كتاب الحج ،باب فضل الحج والعمرة.6/9 ،3693 ،
دربارهی آن امام ترمذي گفته» :حديث ابن مسعود رضي ﷲ عنه حديثی حسن صحيح غريب است« )جامع
الترمذي .(455/3
دربارهی آن شيخ أحمد شاكر گفته است» :اسناد آن صحيح است«) .هامس المسند  ،(244/5شيخ
آلباني گفته است» :حسن صحيح است«) .صحيح سنن الترمذي  ،245/1وصحيح سنن النسائي  (558/2و
شيخ شعيب اﻷرناؤوط گفته است» :اسناد آن حسن است«) .هامش اﻹحسان .(6/9

آهنگری خباثت را از آهن و طﻼ و نقره پاک میگرداند و برای حج کامل ]و قبول شده[ پاداشی
وجود ندارد ،مگر بهشت(.
در اين حديث شريف ،راستگوی تصديق شده ،سخنگوی وحی بيـان فرمـوده اسـت کـه ميـوهی
انجام حج و عمرهی پیدرپی از بين رفتن فقر و گناهـان اسـت .عنـوان آن در صـحيح امـام ابـن
حبان بدين شکل است» :ذكر نفي الحج والعمرة الذنوب والفقر عن المسلم بهما«)) (1بيـان آن کـه
حج و عمره گناهان و فقر را از مسلمان نفی میکند(.
امام طيبي در شرح اين سخن پيامبر که گفته است» :فﺈنهما ينفيان الفقـر والـذنوب«» :از بـين
برندهی فقر هستند مانند آن که صدقه مال را زياد میکند«).(2
ب -از آنها روايتی است که امام نسائي از ابن عباس رضي ﷲ عنهما آورده است که رسول
ير َخبَ َث
ان ا ْلفَ ْق َر َوالذﱡنُ َ
وب َك َما يَ ْن ِفﻲ ا ْل ِك ُ
ج َوا ْلعُ ْم َر ِة ،فَ ِإنﱠ ُه َما يَ ْن ِف َي ِ
ﷲ فرمود» :تَابِعُوا بَي َْن ا ْل َح ّ ِ
ا ْل َحدِي ِد«)) (3به حج و عمره مداومت دهيد که آن دو فقر و گناهان را از بين میبرند ،همان گونه
که کورهی آهنگری خباثت را از آهن جدا میکند(.
پس بر رغبت کنندگان به از بين رفتن فقر و گناهان است که بـه حـج و عمـرهی خـود مـداومت
دهند.
مطلب ششم :صلهی رحم
از کليدهای رزق و روزی صلهی رحم است .دربارهی اين موضوع به کمک ﷲ تعـالی ،چهـار
مبحث را بيان میداريم:
اول :منظور از صلهی رحم.
دوم :سند شرعی بر اين که صلهی رحم از کليدهای رزق است.
سوم :صلهی رحم در چه چيزی است؟
چهارم :کيفيت صلهی رحم با افرادی که اهل گناه هستند.
اول :منظور از صلهی رحم:
منظور از رحم ،خويشاوندان است .حافظ ابن حجر گفته است» :الرحم با فتحـ هی را و كسـرهی
حاء مهمله ،به خويشاوندان اطﻼق میشود و آنها کسانی هستند که دارای نسـبت فـاميلی هسـتند،
چه ارث ببرند و چه ارث نبرند ،و چه محرم باشند و چه محرم نباشند.
همچنين گفته شده است :آنها فقط افراد محرم هستند .قول اول ارجح اسـت ،زيـرا در حالـت دوم
فرزندان عمو و دايی از محارم نيستند و از دايرهی صلهی رحم خارج مـیشـوند و ايـن درسـت
نمیباشد«).(4
صلهی رحم – همان گونه که مﻼ على قاري گفته است – منظور نيکـی کـردن بـه خويشـاوندان
نسبی و سببی می باشد و همچنين عاطفه نشان دادن به آنها و مـدارا نمـودن و رعايـت حـال آنهـا
است). (1
) (1اﻹحسان في تقريب صحيح ابن حبان .6/9
) (2فيض القدير .25€2/3
) (3سنن نسائي ،كتاب مناسك الحج ،فضل المتابعة بين الحج والعمرة.115/5 ،
شيخ آلباني گفته است» :صحيح است«) .صحيح سنن النسائي .(558/2
) (4فتح الباري.414/10 :

دوم :سند شرعی بر اين که صلهی رحم از کليدهای رزق است.
احاديث و آثاری وارد شده است که دليلی بر اين میباشد که صلهی رحم از اسباب وسعت يافتن
روزی میباشد .از آنها اين موارد است:
َ
سـ ﱠرهُ أ ْن
الف -امام بخاري)بخارايی( از ابـوهريره آورده اسـت کـه رسـول ﷲ فرمـودَ » :مـ ْن َ
س َ
سأ َ لَهُ فِﻲ أَثَ ِر ِه فَ ْليَ ِص ْل َر ِح َمهُ«)) (2کسی که خوشحال میشـ ود ،روزی-
ط لَهُ فِﻲ ِر ْزقِ ِه َوأ َ ْن يُ ْن َ
يُ ْب َ
اش زياد شود و عمرش طوﻻنی شود ،پس صلهی رحم بجا بياورد(.
ب -از آنها حديثی است که امام بخاري از أنس بن مالك آورده است که رسول ﷲ فرمود:
س َ
سأ َ لَهُ فِﻲ أَثَ ِر ِه فَ ْليَ ِص ْل َر ِح َمهُ«)) (3کسی که دوست دارد
ط لَهُ فِﻲ ِر ْزقِ ِه َويُ ْن َ
ب أ َ ْن يُ ْب َ
» َم ْن أ َ َح ﱠ
روزی او زياد شود و عمرش طوﻻنی شود ،پس صلهی رحم بجا بياورد(.
در اين دو حديث شريف پيامبر گرامی بيان فرموده است که صلهی رحم دو ميـوه دارد ،آنهـا:
وسعت يافتن روزی و زياد شدن عمر است.
اين آشکار نمودنی است که راستگوترين آفريدهی ﷲ تعالی و سخن گويندهی وحی آن را انجام
داده است و کسی که به اين دو ميوه رغبت دارد ،بايد دانـهی آنهـا را بکـارد و آن دانـه ،صـلهی
رحم است.
در اينجاست که امام بخاري برای ايـن دو حـديث بـابی قـرار داده اسـت کـه آن را ناميـده اسـت:
»باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم« )باب زياد شدن رزق توسط صلهی رحم().(4
به معنای آن که به سبب صلهی رحم).(5
امام ابن حبان اين حديث را أنس بـن مالـك در صـحيحش قـرار داده اسـت و عنـوان آن را ايـن
گذاشته است» :ذكر إثبات طيب العيش في اﻷمن وكثرة البركة في الرزق للواصل رحمه« )بيـان
اثبات زندگی نيکو و زياد شدن برکت در رزق برای کسی که صلهی رحم نمايد().(6
ج – حديثی است که امامان أحمد ،ترمذي و حاكم از ابوهريره آوردهاند که پيامبر فرمود:
الر ِح ِم َم َحبﱠةٌ فِﻲ ْاﻷ َ ْه ِل َمثْ َراةٌ فِﻲ ا ْل َما ِل
»تَعَلﱠ ُموا ِم ْن أَ ْن َ
سابِكُ ْم َما ت َ ِصلُونَ بِ ِه أَ ْر َحا َمكُ ْم فَ ِإنﱠ ِصلَةَ ﱠ
سأَةٌ فِﻲ أَث َ ِر ِه«)) (7در مورد نسبهايتان آنچه مربوط به صلهی رحم میشود را بدانيد! زيرا
َم ْن َ
صلهی رحم ]باعث ايجاد[ محبت در اهل ]صلهی رحم[ و زياد شدن مال و زياد شدن عمر می-
شود(.
) (1نگاه شود :مرقاة المفاتيح .645/8
) (2صحيح بخاري ،كتاب اﻷدب ،باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم.415/10 ،5985 ،
) (3مرجع قبلی.415/10 ،5986 ،
) (4مرجع قبلی .415/10
) (5عمدة القارئ .91/22
) (6اﻹحسان في تقريب صحيح ابن حبان ،كتاب البر واﻹحسان ،باب صلة الرحم وقطعها.180/2 ،
) (7المسند42/17 ،8855 ،؛ جامع الترمذي ،وأبواب البر والصلة  ،باب ما جاء في تعليم النسب96/6 ،2045 ،
–  ،97و لفظ برای اوست؛ المستدرك على الصحيحين ،كتاب البر والصلة .161/4 ،امام حاكم گفته است» :اين
حديث صحيح اﻹسناد است و آن را تخريج نکردهاند«) .مرجع قبلی  .(161/4و وافقه حافظ ذهبي) .التلخيص
 (161/4و شيخ أحمد محمد شاكر اسناد آن را صحيح دانسته است) .هامش المسند  (42/17و شيخ آلباني آن را
صحيح دانسته است) .صحيح سنن الترمذي .(190/2

در اين حديث شريف پيامبر گرامی صلوات ربي وسﻼمه عليه بيان فرموده است که برای صله-
ی رحم سه ميوه وجود دارد و دومين آنها زياد شدن مال میباشد.
د – از آنها حديثی است که امامان عبد ﷲ بن أحمد ،بزار و طبراني از على بن أبي طالب
ع ْنهُ
س َع لَهُ ِفﻲ ِر ْز ِق ِه َويُ ْدفَ َع َ
آوردهاند که پيامبر فرمودَ » :م ْن َ
س ﱠر ُه أ َ ْن يُ َم ﱠد لَهُ ِفﻲ ع ُْم ِر ِه َويُ َو ﱠ
)(1
ق ﱠ َ َو ْليَ ِص ْل َر ِح َمهُ« )کسی که خوشحال میشود که عمرش طوﻻنی شود و
س ِ
ِميتَةُ ال ﱡ
وء فَ ْليَت ﱠ ِ
رزقش وسيع گردد و مرگ بد به سراغ او نيايد ،پس از ﷲ تقوا پيشه کند و صلهی رحم بجا
بياورد(.
در اين حديث شريف راستگوی تصديق شده صلوات ربي وسﻼمه عليه ،سه ميوه برای کسی که
دارای دو خصلت باشد را بيان فرموده است و آن دو :تقـوا از ﷲ تعـالی و صـلهی رحـم اسـت.
يکی از آن دو که اين سه فايده را میرساند ،صلهی رحم است.
هـ  -از آنها حديثی است که امام بخاري از عبد ﷲ بن عمر رضي ﷲ عنهما آورده است که
سﻰ َء فﻲ أجله َوثَرى ماله وأَ َحبﱠه أهلُه«)) (2کسی که از
گفت» :من اتقﻰ ربه ووصل رحمه نُ ِ
پروردگارش تقوا پيشه کند و صلهی رحم بجا بياورد ،اجلش به عقب میافتد و مالش زياد می-
شود و اهلش او را دوست میدارند(.
و -اينجاست که شدت اثر صلهی رحم در زياد شدن روزی و دور شدن فقر معلوم میشود که به
فضل ﷲ تعالی حتی گناهکاران 3نيز به سبب صلهی رحم اموالشان زيـاد مـیشـود و تعـداد آنهـا
بيشتر میشود و فقر از آنها دور میشود .امام ابن حبان از أبـي بكـرة روايـت کـرده اسـت کـه
پيامبر فرمود» :إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم ،حتﻰ إن أهل بيت ليكونوا) (4فجـرة ،فتنمـو
أموالهم ،ويكثر عددهم إذا تواصلوا ،ومـا مـن أهـل بيـت يتواصـلون فيحتـاجون«)) (5سـريعترين
اطاعتی که به آن ثواب داده میشود ،صلهی رحم است ،حتی اگر آن خانواده گناهکار باشند ،در
نتيجهی صلهی رحم ،اموال آنها رشد میيابد و تعداد آنها زياد میشـ ود و اهـل خـانوادهای يافـت
نمیشود که صلهی رحم نمايند و نيازمند باشند(.

) (1المسند290/2 ،1212 ،؛ و مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،كتاب البر صلة الرحم وقطعها.153 – 152/8 ،
حافظ هيثمي گفته است»:آن را عبد ﷲ بن أحمد ،والبزار ،والطبراني في اﻷوسط روايت کردهاند ،ورجال بزار
رجال صحيح است مگر عاصم بن حمزة و او ثقه است«) .مرجع قبلی .(153/8
)عاصم بن حمزة( :الصحيح أنه عاصم بن ضمرة وكتابة )حمزة( خطأ مطبعي )هامش المسند .(290/2
شيخ أحمد محمد شاكر گفته است» :اسناد آن صحيح است« .مرجع قبلی .(290/2
) (2اﻷدب المفرد ،باب من وصل رحمه أحبه ﷲ ،رقم الحديث  ،59ص.37
 - 3همان طوری که در حديث صحيح آمده است :همهی مردم خطاکار میباشند و بهترين خطاکاران بسيار توبه
کنندگان هستند .ولی منظور ما در اين کتاب از گناهکاران و گناهانی است که به عمد انجام میشود و در آن
اصرار وجود دارد).مترجم(
)) (4ليكونوا( شيخ شعيب اﻷرناؤوط گفته است»:كذا اﻷصل ،والجادة) :ليكونون( كما في»مكارم اﻷخﻼق«
ص 45از خرائطي ،زيرا فعل مرفوع است ،و جايز است نون حذف شود ،برای تخفيف در شعر و نثر غير از
ناصب است و نه جازم شبيه آن به ضمه است«) .هامش اﻹحسان في تقريب صحيح ابن حبان .(183/2
) (5اﻹحسان في تقريب صحيح ابن حبان ،كتاب ا لبر واﻹحسان ،باب صلة الرحم وقطعها ،رقم الحديث،440
 .183 – 182و شيخ شعيب اﻷرناؤوط حديث را در ضوء الشواهد التي أوردها في هامش اﻹحسان صحيح
دانسته است.(184 – 183/2) .

سوم :صلهی رحم در چه چيزی است؟
بعضی از مردم مفهوم صلهی رحم را به دادن مال منحصر میکنند.
اين امر صحيح نمیباشد .زيرا مفهوم آن وسيعتر است .آن کوشش نمودن برای رساندن خير بـه
شر از آنها میباشد و يکسان کـه بـا دادن مـال صـورت گيـرد و يـا بـا ديگـر
خويشاوندان و دفع ّ
اعمال .امام ابن أبي حمزة گفته است» :صلهی رحم با دادن مال و با کمک کردن به رفع نياز و
با دفع ضرر و با خوشرويی و با دعا نمودن ايجاد میشود«.
شـر
معنای کامل آن اين است که در حد امکان به آنها خير رسانده شود و در حد امکان از آنهـا ّ
دفع گردد و اين بر حسب توان است). (1
چهارم :کيفيت صلهی رحم با افرادی که اهل گناه هستند:
بعضی از مردم در کيفيت صلهی رحم با اهل گناه دچار خطا میشوند و میپندارنـد کـه صـلهی
رحم با آنها نبايد صورت گيرد و از مجالست و غذا خوردن و تعريف کردن از آنها بايـد دوری
صورت گيرد .اين امر صحيح نمیباشد.
آنچه شناخته شده است ،اين است که اسﻼم از نيکی کردن به خويشاوندانی که از اهل گناه مـی-
عـ ِن
باشند و حتی کافران آنها منع نکرده است ،همان گونه کـه ﷲ مـیفرمايـدَ  :ﻻ يَ ْن َهـا ُك ُم ﱠ ُ َ
سـ ُ
ب
ِين َولَ ْم يُ ْخ ِر ُجـو ُك ْم ِمـ ْن د َِيـ ِار ُك ْم أَ ْن تَ َبـ ﱡرو ُه ْم َوت ُ ْق ِ
طوا إِ َلـي ِْه ْم إِ ﱠن ﱠ َ يُ ِحـ ﱡ
الﱠذِي َن لَ ْم يُقَاتِلُوكُ ْم فِﻲ ال ّد ِ
س ِطينَ ) (2) ﷲ ]تعالی[ شـما را از ]دوسـت داشـتن کـافرانی[ کـه بـا شـما بـرای ديـن جنـگ
ا ْل ُم ْق ِ
ننمودهاند و شما را ]از سرزمينتان[ اخراج نکردهاند ،نهی نفرموده است ،تا به آنها نيکی کنيد و
عدالت ورزيد و ﷲ عادﻻن را دوست میدارد( .آنچه دليل میشود حديثی است که أسـماء دختـر
أبوبكر رضي ﷲ عنهما از رسول نظر خواست که با مادر مشرکش صلهی رحم نمايـد يـا نـه،
در آن آمده است :گفتم» :مادرم نزد من میآيد و او به نيکی به من و صلهی رحم با من رغبـت
دارد ،آيا با مادرم صلهی رحم بکنم؟«
) (3
وی فرمود» :نَعَ ْم ِص ِلﻲ أ ُ ﱠم ِك« )بله ،با مادرت صلهرحم نما( .
ولی دوستی و ارتباط با اهل کفر و گناه و همنشينی با آنها و غذا خوردن با آنها و تعريف کردن
از آنها ،شامل کسانی که دشمن ﷲ تعالی هستند نمیباشد .ﷲ میفرمايدَ  :ﻻ تَ ِج ُد قَ ْو ًما يُ ْؤ ِم ُنونَ
ِبا ﱠ ِ َوا ْليَ ْو ِم ْاﻵ ِخ ِر ُيـ َواد َ
آبـا َءهُ ْم أَ ْو أَب َْنـا َء ُه ْم أَ ْو إِ ْخـ َوانَ ُه ْم أ َ ْو
سـولَهُ َو َلـ ْو َكـانُوا َ
ﱡون َمـ ْن َحـا ﱠد ﱠ َ َو َر ُ
يرت َ ُه ْم ) (4) قومی را نمیيابی که به ﷲ و آخرت ايمان داشته باشند و محبت و وﻻيت کسـی
َ
ع ِ
ش َ
را داشته باشند که با ﷲ و رسولش دشمنی میکند ،حتی اگر ]از[ پدرهايشان باشد يا پسرهايشان
يا برادرنشان يا عشيرهی آنها(.

) (1نقلی از تخفة اﻷحوذي .30/6
) (2سورة الممتحنة آيهی.8:
) (3امام بخاري اين حديث را روايت کرده است) .صحيح بخاري ،كتاب الهبة ،باب الهدية للمشركين،2620 ،..
.(233/5
امام خطابي گفت است» :در آن دليلی به صلهی رحم با کافران توسط مال وجود دارد ،همان گونه که با مسلمان
صلهی رحم میشود«) .نقلی از فتح الباري .(234/5
) (4سورة المجادلة قسمتی از آيهی .22

معنای اين آيهی گرامی – همان گونه که امـام رازی گفتـه اسـت – ايـن اسـت کـه ايمـان همـراه
محبت و دوستی دشمنان ﷲ نمیباشد و اين گونه است که وقتی انسان کسی را دوسـت مـیدارد،
از دوست داشتن دشمن او خودداری میکند). (1
امام مالک به همين آيه استدﻻل نموده است که بايد با قدرية 2دشمنی نمود و همنشينی با آنهـا را
ترک کرد).(3
امام قرطبي تعليقی بر استدﻻل امام مالك آورده است:
)(4
»میگويم :منظور از اهل قدر تمامی اهل ظلم و دشمنی ]با اسﻼم[ هستند« .
حافظ ابن كثير در تفسير اين آيهی کريمه گفته است» :با دشمنان دوستی نمیکنند ،حتـی اگـر از
خويشاوندان باشند«).(5
بلکه صلهی رحم با آنها ،ب ايد همراه کوشش برای اين باشد که آنها را از نزديک شـدن بـه آتـش
جهنم و دور شدن از بهشت ،منع نمود .اگر مصـلحتی در بـه تحقـق پيوسـتن ايـن هـدف برتـر و
نهايت بزرگتر وجود نداشت ،بايد به آنها قطع رابطه نمود و آن همان صلهی رحم بـا آنهـا مـی-
باشد .در اينباره امام ابن أبي حمزة گفته است» :اگر کافر يا فاجر باشند ،قطـع رابطـه بـا آنهـا،
همان صلهی رحم با آنها میباشد و در صورتی با آنها صلهی رحم صورت میگيرد که کوشش
شود تا به آنها پند داده شود و از پس آن بدانند که دليل آن تخلف آنها از حق میباشد و البته ايـن
باعث نمیشود که صلهی رحم با آنها از طريق دعا نمودن برای آنها در حالت پنهانی قطع شود،
]بدين صورت که برای آنها دعا شود[ که به راه درست بازگردند«).(6
]همان گونه که بيان شد ،صلهی رحم نيکوکاری در حد توان با خويشاوندان میباشـد ،و ايـن را
بايد بدانيم در بين خويشاوندان ،کسانی که بيشتر از همه برگردن ما حق دارند ،پدر و مادر می-
باشند .با سير نمودن در وضع و حال افراد دور و اطراف ما بخوبی در میيابيم که از مهمترين
مسائلی که به خوشبختی مردم در دنيا اثر گذار است ،رابطهی با پدر و مادر و رضايتمندی آنها
7
از اشخاص میباشد[.
مطلب هفتم :انفاق در راه ﷲ تعالی
از کليدهای گشايش رزق و روزی ،انفاق در راه ﷲ تعالی میباشد.
دربارهی اين موضوع دو مبحث را بيان میداريم:
اول :منظور از انفاق.
دوم :سند شرعی برای آن که انفاق در راه ﷲ تعالی از کليدهای رزق و روزی میباشد.

) (1التفسير الكبير  ،276/29و فتح القدير .272/5
 - 2قدريه گروهی از اهل بدعت هستند که اعتقاد به قضاء و قدر و تقدير ندارند).مترجم(
) (3نگاه شود :أحكام القرآن از ابن العربي  ،1763/4و تفسير القرطبي .307/17
) (4مرجع قبلی  ،307/17و نگاه شود :تفسير التحرير و التنوير .80/26
) (5تفسير ابن كثير .347/4
) (6نقلی از تخفة اﻷحوذي .30/6
 - 7اين پاراگراف توسط مترجم اضافه شده است.

اول :منظور از انفاق:
ش ْﻲ ٍء فَ ُه َو يُ ْخ ِلفُهُ) و آنچه انفـاق
شيخ ابن عاشور در تفسير اين سخن ﷲ تعالیَ  :و َما أَ ْنفَ ْقت ُ ْم ِم ْن َ
میکنيد ،او آن را جايگزين مـیفرمايـد( گفتـه اسـت» :منظـور از انفـاق :انفـاق تـوانگر در ديـن
است ،مانند انفاق کردن به فقيران و انفاق در راه ﷲ ]متعال[ برای ياری دادن دين«).(1
دوم :سند شرعی برای آن که انفاق در راه ﷲ تعالی از کليدهای رزق و روزی میباشد:
نصوصی در قرآن کريم و حديث شريف آمده اسـت کـه دليـل مـیباشـد کـه کسـی کـه در راه ﷲ
تعالی انفاق کند ،ﷲ جل جﻼله آن را در دنيا برای او جـايگزين مـیکنـد و بـه همـراه آن پـاداش
زيادی در آخرت به او عطا میفرمايد .اين بعضی از نصوصی است که بيان میداريم:
شـ ْﻲ ٍء فَ ُهـ َو يُ ْخ ِل ُفـهُ َو ُهـ َو
الف – از آنها سخن ﷲ جل جﻼله است که میفرمايدَ  :و َما أَ ْنفَ ْقـت ُ ْم ِمـ ْن َ
الر ِازقِ َ
ين) (2) و آنچه انفاق میکنيد ،او جـايگزين مـیفرمايـد و او بهتـ رين روزی دهنـدگان
َخي ُْر ﱠ
است(.
حافظ ابن كثير در تفسير اين آيه میگويد» :معنای آن اين است که آنچه انفـاق کنيـد کـه بـه شـما
امر شده است و يا برای شما مباح باشد ،او بدل آن را در دنيا برای شما جايگزين مـیکنـد و در
آخرت پاداش و ثواب میدهد ،همان گونه که در حديث آمده است.(3)«...
ش ْﻲ ٍء فَ ُه َو يُ ْخ ِلفُهُ َو ُه َو َخي ُْر
امام رازي گفته است» :اين سخن ﷲ تعالىَ  :و َما أَ ْنفَ ْقت ُ ْم ِم ْن َ
الر ِازقِ َ
ين) ترجمهی آن آمد( تحقق معنای سخن پيامبر عليه الصﻼة میباشد که فرموده است:
ﱠ
ص ِب ُح ا ْل ِع َبا ُد ِفي ِه ِإ ﱠﻻ َملَكَا ِن َي ْن ِز َﻻ ِن فَ َيقُو ُل أ َ َح ُد ُه َما اللﱠ ُه ﱠم أَع ِْط ُم ْن ِفقًا َخلَفًا َو َيقُو ُل ْاﻵ َخ ُر
» َما ِم ْن َي ْو ٍم يُ ْ
سكًا ت َ َلفًا«) 4روزی نيست که بندگان صبح نمايند ،مگر آن که دو فرشته نازل می-
اللﱠ ُه ﱠم أَع ِْط ُم ْم ِ
شوند و يکی از آنها میگويد :يا ﷲ! برای کسی که انفاق میکند ،جايگزين قرار بده و ديگری
میگويد :يا ﷲ! برای کسی که انفاق نمیکند ،بیبرکتی قرار بده!( و اين به دليل آن است که ﷲ
تعالی ،پادشاهی بزرگوار و بینياز و دارای خزائن آسمان و زمين است و وقتی میفرمايد:
»انفاق کن و جايگزين کردن آن با من است« از روی اين وعده ،آن ﻻزم میشود و مانند آن
است که بفرمايد» :تو کاﻻيت را در دريا بيانداز و تضمين آن با من است«.
پس کسی که انفاق کند شرط بدست آوردن جايگزين را بجا آورده است و کسی کـه انفـاق نکنـد،
از بين رفتن مال او الزامی میشود و کسی که آنچه شايسته است که جايگزين آن بدسـت آيـد را
انجام ندهد] ،دارايی[ خود را از دست داده است و آن تلف شدن مال میباشد.
جای تعجب اينجاست که وقتی تاجر میداند که مالش در معرض هﻼک شدن میباشد ،آن را بـه
صورت نسيه هم که شده معامله مینمايد و میگويد :آن بهتر از از بين رفتن مال است و اگر آن
را نفروشد ،اشتباه کرده است ،و در اين حالت است که اگر آن را به شخصی مطمئن نسيه ندهد،
دليلی بر ديوانگی وی است.
شخص اين امر را میداند و در حالی که به ديوانگی نزديـک اسـت در حـالی کـه امـوال مـا در
معرض هﻼک شدن قرار دارند ]و با مرگ تمامی آنها از دست میروند[ و انفـاق بـرای اهـل و
فرزند قرض دادن میباشد ،باز انفاق کرده نمیشود و اين در حالی اسـت کـه ﷲ بـینيـاز آن را
) (1تفسير التحرير و التنوير .221/22
) (2سورة سبأ قسمتی از آيهی .39
) (3تفسير ابن كثير  ،595/3و نگاه شود :تفسير التحرير و التنوير و در آن آمده است» :ظاهر آيه اين است که
جايگزين شدت مال در دنيا و آخرت میباشد «.(221/22) .
 - 4صحيح بخاری  1442و صحيح مسلم ).2383مترجم(

ش ْﻲ ٍء فَ ُه َو يُ ْخ ِلفُهُ) و آنچه کـه انفـاق کنيـد او
تضمين فرموده است و میفرمايدَ  :و َما أَ ْنفَ ْقتُ ْم ِم ْن َ
جايگزين میفرمايد(.
اين گونه است که ﷲ تعالی زمين يا باغ يا آسياب يا مستراح يـا منفعتـی را بـه طـور قـرض در
اختيار انسان قرار میدهد و گريزی نيست که انسان بايد از آن استفاده نمايـد و توسـط آن بـرای
خود مال فراهم آورد و اين در حالی است که تمامی آنهـا ِملـک ﷲ تعـالی مـیباشـند و بـه طـور
قرض در اختيار انسان قرار گرفتهاند و ﷲ تعالی بيان داشته است که ]اگر انفاق صورت گيـرد[
آن مال تضمين میشود ،ولی با اين وجود شخص انفاق را ترک میکند و مالش تلف میشود ،نه
اجر داده میشود و نه از وی قدردانی میشود).(1
در اينجاست که ﷲ جل جﻼله در اين آيه برای وعدهای که به انفاق کننده داده است که مـالش را
جايگزين میفرمايد ،سه ادات تأکيد 2آورده است .در اينباره ابن عاشور گفته است» :بـا آوردن
صيغهی شرط و قرار دادن جمله ی اسميه و با جلو انداختن مسند اليه بر خبـر فعلـی بـا سـخنش:
»فهو يخلفه« ،در اين وعده سه ادات تأکيـد آورده شـده اسـت و دليلـی بـر زيـ اد بـودن تاکيـد وی
برای بيان داشتن مقصود ]ﷲ[ تعالی میباشد«).(3
همانا وعدهی پروردگار ما سبحانه و تعالى تأکيد شده و حتمـی و قطعـی مـیباشـد کـه شـکی در
تحقق يافتن آن وجود ندارد ،حتی اگر آن را بدون تأکيد بيان میفرمود ،پس چگونـه خواهـد بـود
وقتی که با سه تأکيد بيان فرموده است!
ْ
الشـ ْي َ
اء
طا ُن يَ ِعـ ُد ُك ُم ا ْلفَ ْقـ َر َو َيـأ ُم ُر ُك ْم ِبا ْلفَحْ َ
ب – از آنها اين سخن ﷲ سبحانه و تعالى میباشد  :ﱠ
شـ ِ
َو ﱠ ُ يَ ِع ُد ُك ْم َم ْغ ِف َرةً ِم ْنهُ َوفَ ْ
ع ِلي ٌم) (4) شيطان به شما وعدهی فقر میدهد و شما را
س ٌع َ
ض ًﻼ َو ﱠ ُ َوا ِ
به فحشاء امـر مـیکنـد و ﷲ بـه شـما وعـدهی آمرزشـی از طـرف وی و بخشـش مـیدهـد و ﷲ
گشايشگر بسيار دانا است( .ابن عباس رضي ﷲ عنهما در تفسير اين آيـهی گرامـی گفتـه اسـت:
ِ
َ
ْ
َ
ْ
الشـ ْيطا ُن يَ ِعـ ُد ُك ُم الفقـ َر
»دو چيز از طرف ﷲ ]تعالی[ مـیباشـد و دو چيـز از طـرف شـيطان  :ﱠ
)شيطان به شما وعدهی فقـر مـیدهـد( ،مـیگويـد» :مالـت را انفـاق نکـن و آن را بـرای خـودت
َاء) و شما را به فحشاء امر می-
نگهدار ،زيرا به آن احتياج خواهی داشت«َ  ،ويَأْ ُم ُر ُك ْم بِا ْلفَحْ ش ِ
نمايد( و َ و ﱠ ُ يَ ِع ُد ُك ْم َم ْغ ِف َرةً ِم ْنهُ) و ﷲ به شما وعدهای آمرزشی از طرف وی میدهـد( ]يعنـی
آمرزشی[ بر گناهانَ  ،وفَ ْ
ض ًﻼ و بخششی در رزق و روزی«).(5
قاضي ابن عطيه در تفسير اين آيهی گرامی گفته اسـت)» :المغفـرة( )آمـرزش( همـان پوشـاندن
]گناهان[ بندگان در دنيا و آخرت است و »الفضل« روزی در دنيا و وسيع کردن آن و نعمتهای
زياد در آخرت است و به تمامی اين موارد ،ﷲ تعالی وعده داده است«).(6

) (1التفسير الكبير .263/25
 - 2ادات تأکيد چيزهايی است که در هر زبان وجود دارد و توسط آنها جمله محکمتر و با تاکيد بيشتر بيان می-
شود ،در فارسی مثل همانا ،مطمئنا ً و حتما و ديگر ادات میباشد).مترجم(
) (3تفسير التحرير و التنوير .221/22
) (4سورة البقرة آيهی.268 :
) (5تفسير طبري ،571/5 ،6168 ،و نگا شود :التفسير الكبير 65/7؛ تفسير الخازن  290/1و د آن آمده است:
»مغفرت اشاره به منافع آخرتی دارد و فضل اشاره به منافع دنيوی و آنچه از روزی حاصل میشود و
جايگزين میگردد«.
) (6المحرر الوجيز .329/2

امام ابن قيم جوزية در تفسير اين آيهی گرامی گفته است» :اين که به او وعدهی فقر میدهـد از
دلسوزی و خيرخواهی وی نمـیباشـد ...امـا ﷲ سـبحانه و تعـالى بـه بنـدهاش وعـدهی آمرزيـدن
گناهان از طرف خود را میدهد و ]همچنين وعده میدهد[ به بخششی که با آن ،بيشـتر از مـالی
که انفاق شده است و حتی چند برابر آن را در دنيا و همچنين در دنيا و آخرت بـه او مـیدهـد«
).(1
ج – از آنها حديثی است که امام مسلم از ابوهريره آورده است کـه پيـامبر فرمـودَ » :قـا َل ﱠ ُ
علَ ْيكَ « )ﷲ تبارک و تعالی میفرمايد :ای فرزنـد آدم! انفـاق
اركَ َوتَعَالَﻰ َيا ا ْبنَ آ َد َم أَ ْن ِفقْ أ ُ ْن ِفقْ َ
تَبَ َ
)(2
کن تا بر تو ]از طرف من[ انفاق شود( .
ﷲ أكبر! چه پيمانی از اين محکمتر برای کسی که در راه ﷲ تعالی انفاق میکنـد! و چـه راهـی
آسانتر و راحتر از اين برای بدست آوردن رزق وجود دارد! بنده در راه ﷲ تعالی انفاق میکنـد
و کسی که ملکوت تمامی چيزها در دست اوست ،به وی انفاق میفرمايد .اگر بنده تا آنجا که در
توان دارد انفاق کند ،کسی که خزائن آسمانها و زمين و ملکوت تمامی چيزهـا بـرای اوسـت بـه
وی انفاق خواهد نمود و اين از جﻼل ،عظمت و قدرت او میباشد.
علَ ْيكَ « )انفاق کن تا بر تو ]از طرف
امام نووي گفته است» :سخن ]ﷲ[ عز وجل» :أ َ ْن ِفقْ أ ُ ْن ِفقْ َ
ش ْﻲ ٍء فَ ُه َو
من[ انفاق شود( همان معنای سخن ]ﷲ[ عز وجل است که میفرمايدَ  :و َما أَ ْنفَ ْقت ُ ْم ِم ْن َ
يُ ْخ ِلفُهُ) و آنچه انفاق کنيد او جايگزين مینمايد( و تضمينی برای تشويق بـه انفـاق اسـت کـه از
امور خير میباشد و بشارتی است بر جايگزين شدن آن به فضل ﷲ تعالی«).(3
د – از آنچه دليل میشود که انفاق در راه ﷲ تعالی از کليدهای رزق و روزی میباشد ،حـديثی
است که امام بخاری)بخارايی( از ابوهريره روايت کرده است که پيامبر فرمودَ » :ما ِم ْن َي ْو ٍم
َان يَ ْن ِز َﻻ ِن فَيَقُو ُل أ َ َح ُد ُه َما اللﱠ ُه ﱠم أَع ِْط ُم ْن ِفقًا َخلَ ًفا َويَ ُقـو ُل ْاﻵ َخـ ُر اللﱠ ُهـ ﱠم أ َ ْعـ ِط
يُ ْ
ص ِب ُح ا ْل ِعبَا ُد فِي ِه ِإ ﱠﻻ َملَك ِ
ََ ً 4
سكًا تلفا« )روزی نيست که بندگان صبح نمايند ،مگر آن که دو فرشته نازل میشوند و يکی
ُم ْم ِ
از آنها میگويد :يا ﷲ! برای کسی که انفاق میکند ،جايگزين قرار بده و ديگری میگويد :يا ﷲ!
برای کسی که انفاق نمیکند ،بیبرکتی قرار بده!(). (5
در اين حديث شريف پيامبر گرامی بيان فرموده است که هر روز ،دو فرشته بـرای کسـی کـه
انفاق میکند ،دعا مینمايند به اين که ﷲ تعالی برای آن جـايگزين قـرار دهـد .منظـور از آن –
همان گونه که مﻼ على قاري گفته است – اين است که برای آن جايگزين بزرگی وجود دارد و
آن جايگزينی نيکو میباشد يا آن که جايگزينی در دنيا و عوضی در آخرت قرار میدهد ،زيـرا

) (1التفسير القيم ص  ،168و نگاه شود :فتح القدير از شوكاني  438/1در آن گفته است» :فضل يعنی جايگزين
شدن بيشر از آنچه انفاق شده است و باعث وسعت روزی میشود و در آخرت به آنها نعمت میدهد که آن برتر
و بيشتر و بزرگتر و زيباتر است «.
) (2صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف ،رقم الحديث 690/2 ،(993) 36
– .691
) (3شرح نووي .79/7
 - 4صحيح بخاری  1442و صحيح مسلم ).2383مترجم(
) (5صحيح بخاري ،كتاب الزكاة ،باب قول ﷲ تعالى :فَأ َ ﱠما َم ْن أَ ْع َ
سنُيَ ّ
س ُِرهُ
صدﱠقَ بِ ْال ُح ْسنَى فَ َ
طى َواتﱠقَى َو َ
ل ِْليُس َْرى ...اللهم أعط منفق ماله خلفا ،رقم الحديث .304/3 ،1442

الر ِازقِينَ ) (1) و آنچه انفاق می-
ﷲ تعالی میفرمايدَ  :و َما أَ ْنفَ ْقت ُ ْم ِم ْن َ
ش ْﻲ ٍء فَ ُه َو يُ ْخ ِلفُهُ َو ُه َو َخي ُْر ﱠ
کنيد او جايگزين مینمايد و او بهترين روزی دهندگان است(.
آنچه که معلوم است اين است که دعای مﻼئک استجابت مـیشـود ،زيـرا آنهـا بـرای کسـی دعـا
ارت َ َ
نمیکنند ،مگر به اجازهی ﷲ جل جﻼله .ﷲ تعالی میفرمايدَ  :و َﻻ َي ْ
ضﻰ َو ُه ْم
شفَعُو َن ِإ ﱠﻻ ِل َم ِن ْ
ش ِفقُ َ
شيَتِ ِه ُم ْ
ِم ْن َخ ْ
ون) (2) و شفاعت نمیکنند ،مگر برای کسی که ]ﷲ تعـالی[ بپسـندد و آنهـا از
خشيهی 3او هراسان هستند(.
هـ  -از آنها حديثی است که امام بيهقي از ابـوهريره روايـت کـرده اسـت کـه پيـامبر فرمـود:
ش ِم ْن ذِي ا ْل َع ْر ِش ِإ ْقﻼﻻ«)) (4يا بﻼل! انفاق کن! و از کم گذاشتن کسی کـه
»أَ ْن ِفقْ َيا ِبﻼ ُل َوﻻ ت َ ْخ َ
صاحب عرش است ،ترس نداشته باش!(.
چه تضمين و امنيتی بيشتر از اين برای انفـاق کننـ ده در راه ﷲ تعـالی وجـود دارد! آيـا صـاحب
عرش جل جﻼله کسی را که در راهش سبحانه و تعالى انفاق میکند ،خوار میگردانـد و فقـر و
نابودی او را از بين نمیبرد؟ به عزت پروردگار ما و جﻼلش قسم میخورم که هرگز اين گونه
نمیباشد!
مﻼ علي قاري در شرح اين حديث گفته است)» :إقﻼﻻً( :به معنای فقر و ناداری است و به ايـن
معنا است که آيا میترسی که مالت ضـايع شـود ،در حـالی کـه او امـور را از آسـمان بـه سـوی
زمين تدبير میفرمايد؟
به اين معنا که آيا میترسی که اميدت بر باد رود و روزیات از رحمت کسـی کـم شـود کـه بـه
اهل آسمان و زمين ،به مؤمن و كافر و به پرندگان و حيوانات نعمت میدهد؟«).(5
و – برای اين امر چه بسيار شاهدهای در کتابهای سنت ،سـيره ،تفسـير و تـاريخ وجـود دارد و
حتی در زمان حال حاضر نيز شواهدی وجود دارد که دليلی بر اين میشود کـه ﷲ تعـالی رزق
کسی را که در راهش انفاق میکند ،جايگزين مینمايد .به طور اقتصار يک شاهد از اين مـورد
را بر اساس خواستهی ﷲ تعالى برای شما بيان میداريم:
از ابوهريره آمده است که پيامبر فرمود» :مـردی در بيابـانی بـر روی زمـين بـود و از ابـر
صدايی شنيد که گفت» :باغی فﻼنی را آبياری کن!«.
ابر قصد او را نمود و آبش را بر زمينی که دارای سنگهای سياه بود ريخـت و تمـامی آبـش در
نهری جاری شد ،به دنبال آب رفت و ناگهان مردی را در بـاغش ديـد ،کـه مسـير آب را تنظـيم
میکرد و به او گفت» :ای بندهی ﷲ! اسم تو چيست؟«.
) (1مرقاة المفاتيح  .366/4سيد محمد رشيد رضا گفته است» :معنای اين دعوت آن است که از سنتهای ﷲ
]تعالی[ است که برای انفاق کننده آسانی در رزق قرار میدهد و منزلت او را در قلبها زياد میکند و آن را بر
کسی که انفاق نمیکند ،ممنوع میگرداند«) .تفسير المنار .(74/4
) (2سورة اﻷنبياء قسمتی از آيهی.28 :
 - 3خشيه به معنای ترس از ابهت و عظمت میباشد).مترجم(
) (4بيهقي در شعب اﻹيمان) .نگاه شود :مشكاة المصابيح ،كتاب الزكاة ،باب اﻹنفاق وكراهية اﻹمساك 1885 ،با
اختصار.(591 – 590/1 ،
شيخ آلباني گفته است »:حديث با طرقش صحيح است«) .هامش مشكاة المصابيح .(591/1
نگاه شود :مجمع الزوائد و منبع الفوائد  ،126/3و كشف الخفاء ومزيل اﻹلباس  ،244 – 243/1و تنقيح الرواة
في تخريج أحاديث المشكاة از شيخ أحمد حسن دهلوي .19/2
) (5مرقاة المفاتيح .389/4

گفت» :فﻼنی« ،همان اسمی که از ابر شنيده بود.
به او گفت» :ای بندهی ﷲ! چرا از من ،اسمم را پرسيدی؟«.
گفت :من صدايی را از ابری که اين آب آن اسـت شـنيدم کـه مـیگفـت» :بـاغ فﻼنـی را آبيـاری
کن!« و آن اسم تو بود ،در آن چه کار میکنی؟
گفت» :حاﻻ که اين گونه میگويی ،من بـه آنچـه از آن مـی رويـد مـینگـرم و يـک سـوم آن را
صدقه میدهم و يک سوم آن را من و خـانوادهام مـیخـوريم و از يـک سـوم آن بـرای زراعـت
استفاده مینمايم«).(1
در روايتی ديگر آمده است » :و يک سوم آن را برای فقيران و گدايان و در راه مانده قرار می-
دهم«).(2
امام نووي گفته است » :در ]اين[ حديث فضيلت صدقه و نيکوکاری به فقيران و در راه ماندگان
بيان شـده اسـت و ]همچنـين[ فضـيلت خـوردن انسـان از دسـترنجش خـودش و انفـاق کـردن بـه
خانواده«).(3
مطلب هشتم :انفاق کردن به کسی که خود را وقف بدست آوردن علم شرعی نموده است.
از کليدهای رزق و روزی انفاق کردن برای کسـی اسـت کـه خـود را وقـف بدسـت آوردن علـم
شرعی نموده است .دليل آن حديثی است که امامان ترمـذي و حـاكم از أنـس بـن مالـك روايـت
کردهاند :دو برادر در زمان رسول ﷲ بودند ،يکی از آنها نزد پيامبر میآمد ]و علـم شـرعی
بدست میآورد[ و ديگری مشغول کار بود ]و هر دوی آنها با درآمد آن که کار میکـرد ،روزی
میخوردند[ ،آن که مشغول کار بود از بـرادرش نـزد پيـامبر شـکايت نمـود ،پيـامبر فرمـود:
ق بِ ِه« )باشد که تو برای او روزی داده میشوی().(4
»لَعَلﱠكَ ت ُ ْر َز ُ
در اين حديث شريف .پيامبر گرامی صلوات ربي وسﻼمه عليه برای کسی که به سـبب مشـغول
بودن برادرش به علم شرعی و ترک کردن او به تنهايی برای کار کردن ،بيان فرموده است که
او به سبب انفاق نمودن به برادرش توسط کاری که انجام میدهد ،روزی داده میشود و چه بسا
که ﷲ تعالی درب روزی را برای او به سبب انفـاق بـه بـرادرش کـه خـود را وقـف کسـب علـم
شرعی نموده بود ،باز نموده باشد.
مﻼ علي قاري در شرح اين سخن پيامبر گفته است» :لعلك ترزق به« با صيغهی مجهول آمده
است به اين معنا که» :اميد دارم و يا میترسم که تو بـه برکـت او روزی داده مـیشـوی ،زيـرا
روزی او با شغل تو تأمين میشود و برای کاری که انجام میدهی بر او منت قرار نده«).(5
) (1صحيح مسلم ،كتاب الزهد والرقائق ،باب الصدقة على المساكين.2288/4 ،(2984) 45 ،
) (2مرجع قبلی .2288/4
) (3شرح نووي .115/18
) (4جامع ترمذي ،أبواب الزهد ،باب ما جاء في الزهادة في الدنيا ،8/7 ،2448 ،و لفظ برای اوست؛ المستدرك
على الصحيحين ،كتاب العلم.94 – 93/1 ،
امام حاكم گفته است» :اين حديث صحيح به شرط مسلم است ،و راويان آن ثقات هستند و آن را تخريج نکرده-
اند«) .المرجع السابق .(94/1
وافقه حافظ ذهبي) .التلخيص  .(94/1و شيخ آلباني گفته است» :صحيح است«) .صحيح سنن الترمذي .(274/2
) (5مرقاة المفاتيح .171/9

عﻼمه طيبي گفته است :معناى »لعل« در سـخن» :لعلـك« جـايز اسـت کـه بـه رسـول ﷲ و
افادهی قطع و توبيخ میکند ،همان گونه که آمده است» :فهل ترزقون إﻻ بضعفائكم« )آيا روزی
داده نمیشويد ،مگر به خاطر ضعيفانتان( و به مخاطب بر مـیگـردد تـا او را بـه تفکـر و تامـل
وادار کند تا دربارهی حق خودش انصاف داشته باشد«).(1
بعضی از علماء ) (2بيان داشتهاند که کسانی که به دنبال کسب علم شرعی هستند از جمله کسانی
سـتَ ِطي ُعونَ
س ِبي ِل ﱠ ِ َﻻ َي ْ
هستند که ﷲ تعالی دربارهی آنها میفرمايدِ  :ل ْلفُقَ َر ِ
اء الﱠ ِذينَ أ ُ ْح ِص ُروا ِفﻲ َ
اس ِإ ْل َح ً
سبُ ُه ُم ا ْل َجا ِه ُل أَ ْ
ون ﱠ
سـأَلُ َ
َ
افـا
سـي َما ُه ْم َﻻ يَ ْ
ف تَ ْع ِرفُ ُه ْم ِب ِ
غنِ َيا َء ِم َن التﱠعَفﱡ ِ
ض يَحْ َ
ض ْر ًبا فِﻲ ْاﻷَ ْر ِ
النـ َ
)(3
ع ِلي ٌم]) اين صدقه[ برای نيازمندانی اسـت کـه در راه ﷲ بـاز
َو َما ت ُ ْن ِفقُوا ِم ْن َخي ٍْر فَ ِإ ﱠن ﱠ َ ِب ِه َ
ماندهاند و توان سفر در زمين را ندارند .به علت خجالت و شرم آنها ،جاهل مـیپنـدارد کـه آنهـا
بینياز هستند ]و[ تو آنها را از چهرهشان میشناسی ،با اصرار چيزی از مـردم نمـیخواهنـد و
آنچه از خير انفاق کنيد ،ﷲ ]متعال[ به آن بينا است(.
امام غزالي گفته است» :برای او شايسته است که طلب صدقه نمايد از کسی که صدقه مـیدهـد،
زيرا او از اهل علم میباشد و اين کمک کردن به او برای علم میباشـد و علـم کسـب کـردن از
باﻻترين عبادتها است اگر نيت در آن سالم باشد.
ابن مبارك به شناخت اهل علم تخصيص داده است .به او گفته شد» :اگر بـزرگ شـناخته نشـود
]چه میشود؟[«.
او گفت» :بعد از مقام نبوت ،مقامی باﻻتر از مقام علماء نمیشناسم .اگر قلـب کسـی از آنهـا بـه
چيزی مشغول شود ،نمیتواند خود را وقف علم نمايد و نمیتواند علم کسب کند .پس وقـف علـم
شدن آنها باﻻتر است«).(4
مطلب نهم :نيکوکاری به ضعيفان.
از کليدهای رزق و روزی نيکوکاری به فقيران است .پيـامبر گرامـی بيـان فرمـوده اسـت کـه
بندگان به سبب ضعيفانشان ياری میشوند و به آنها روزی داده میشود.
امام بخاري از مصعب بن سعد روايت کرده است که گفت :سعد اين گونه ديد که برای او
)(5
ون َوت ُ ْر َزقُ َ
ص ُر َ
ون ِإ ﱠﻻ ِب ُ
ضعَ َفائِكُ ْم«
فضليتی بر ديگران وجود دارد و رسول ﷲ فرمودَ » :ه ْل ت ُ ْن َ
)آيا جز برای ضعيفانتان ]بر عليه دشمنانتان[ ياری میشويد و به شما روزی داده میشود(.
تشويق فرموده است به ياری ﷲ تعالی و روزی دادن وی جل جﻼله با گرامی داشتن ضعيفان و
نيکوکاری با آنها.
پيامبر گرامی همچنين بيان فرموده است که رضايتمندی وی ]از مسـلمانان[ بـا نيکوکـاری بـه
فقراء بدست میآيد .امامان أحمـد ،أبـو داود ،ترمـذي ،نسـائي ،ابـن حبـان و حـاكم از ابـودرداء
) (1مرقاة المفاتيح .171/9
) (2نگاه شود :تفسير المنار .88/3
) (3سورة البقرة آيهی.273 :
) (4نقلی از تفسير القاسمي.250/3:
) (5صحيح بخاري )المطبوع مع عمدة القاريء( ،كتاب الجهادوالسير ،باب من استعان بالضعفاء والصالحين في
الحرب.179/14 ،108 ،

ص ُرونَ بِ ُ
روايت کردهاند که رسول ﷲ فرمود» :ا ْبغُونِﻰ ال ﱡ
ض َع َفائِكُم«
ضعَفَا َء فَ ِإ ﱠن َما ت ُ ْر َزقُونَ َوت ُ ْن َ
)رضايتمندی مرا با نيکی به فقرا بدست بياوريد ،فقط بـرای ضـعيفانتان روزی داده مـیشـويد و
ياری میشويد(.
مﻼ علي قاري در شرح سخن پيامبر گفته است» :ابغوني في ضعفائكم« :رضـايتمندی مـرا بـا
نيکوکاری به فقيرانتان بدست بياوريد). (2
) (1

کسی که کوشش نمايد تا رضايتمندی ]ﷲِ[ روزی دهندهی صاحب قـدرت را بـا نيکوکـاری بـه
فقيران بدست آورد ،پروردگار او جل جﻼله او را بر دشمنانش ياری میفرمايـد و بـه او روزی
میدهد.
مطلب دهم :هجرت در راه ﷲ تعالﻰ
ﷲ هجرت در راهش سبحانه و تعالى را کليدی از کليدهای رزق و روز قرار داده است.
دربارهی اين موضوع به توفيق ﷲ تعالى دو مبحث را بيان میداريم:
اول :منظور از هجرت در راه ﷲ تعالى.
دوم :سند شرعی برای اين که هجرت در راه ﷲ تعالى از کليدهای رزق و روزی میباشد.
اول :منظور از هجرت در راه ﷲ تعالﻰ:
هجرت – :همان گونه که امام راغب اصفهاني) (3گفته است – خارج شدن از سـرزمين کفـر بـه
سوی سرزمين ايمان است ،به مانند ]کسانی که قبل از فتح مکه[ از مکه به مدينه رفتند.
واجب است – همان گونه که سيد محمد رشيد رضـا) (4گفتـه اسـت – هجـرت حقيقـی در راه ﷲ
تعالی صورت گيرد و آن وقتی است که هجرت کننده ،نيتش کسب رضايتمندی ﷲ تعالی با برپا
داشتن دينش همان گونه که ذات تعاليش میخواهد ،باشد و اهل او ،همان مؤمنان را ،بر کافرانی
که به آنها ظلم نمودهاند ،ياری نمايد.
دوم :سند شرعی برای اين که هجرت در راه ﷲ تعالﻰ از کليدهای رزق و روزی میباشد:
) (1المسند )198/5چاپ  .المكتب اﻹسﻼمي(؛ سنن أبي داود ،كتاب الجهاد ،باب اﻻنتصار برذال الخيل والضعفة،
183/7 ،2591؛ جامع الترمذي ،وأبواب الجهاد ،باب ما جاء في اﻻستفتاح بصعاليك المسلمين،291/5 ،1754 ،
و لفظ برای اوست؛ سنن النسائي ،كتاب الجهاد ،اﻻستنصار با ضعف46 – 45/6 ،؛ اﻹحسان في تقريب صحيح
ابن حبان ،كتاب السير ،باب الخروج وكيفية الجهاد ،ذكر استحباب اﻻنتصار بضعفاء المسلمين عند قيام الحرب
على ساق85/11 ،4767 ،؛ والمستدرك على الصحيحين ،كتاب الجهاد.106/2 ،
امام ترمذي گفته است» :اين حديث حسن صحيح است«) .جامع الترمذي  .(292/5و امام حاكم آن را صحيح
دانسته است) .المستدرك  (106/2و وافقه حافظ ذهبي) .التلخيص .(106/2
شيخ آلباني آن را صحيح دانسته است) .صحيح سنن أبي داود  ،492/2صحيح سنن الترمذي  ،140/2صحيح
سنن النسائي  ،669/2و سلسلة اﻷحاديث الصحيحة.(422/2 ،779 ،
) (2نگاه شود :مرقاة المفاتيح .84/9
) (3المفردات في غريب القرآن ،مادهی »هجر« ،ص ،537و نگاه شود :تحرير ألفاظ التنبيه ص ،313وكتاب
التعريفات ص.277
) (4نگاه شود :تفسير المنار .359/5

از آنچه دليل میباشد که هجرت در راه ﷲ تعالى از سـبب رزق و روزی اسـت ،سـخن ﷲ جـل
ض ُم َرا َ
سعَةً) (1) و
يرا َو َ
اج ْر فِﻲ َ
سبِي ِل ﱠ ِ يَ ِج ْد فِﻲ ْاﻷ َ ْر ِ
غ ًما َكثِ ً
جﻼله است که میفرمايدَ  :و َم ْن يُ َه ِ
کسی که در راه ﷲ هجرت کند ،بر روی زمين اقامتگاههـای زيـاد و گشايشـی ]در امـور ديـن و
دنيا[ خواهد يافت(.
اين آيهی گرامی ،وعدهی ﷲ تعالی به کسی است که اگر در راهش سبحانه و تعالى هجرت کنـد
و در نتيجهی آن دو چيز را میيابد :اولين آنهاُ  :م َرا َ
سعَةً است.
يرا ،و دومين آنهاَ  :
غ ًما َكثِ ً
منظور از امر اول ،همان گونه که امام رازي گفته است» :معنای )مراغما( اين است :کسی که
در راه ﷲ به سرزمينی ديگر هجرت نمايد در آن سرزمين خير و نعمتی را بدست مـیآورد کـه
باعث به خاک ماليده شدن بينی دشمنانش که همراه او در سرزمين اصلیاش بودند میشـود .آن
وقتی است که او ]از آنها[ جدا میشود و به سرزمين بيگانه میرود و در آن استقامت میورزد،
خبر او به اهل سرزمين ]اصلی[اش میرسد و آنها از بدی رفتارشان با او شرمگين میشـوند و
به همين دليل بينی آنها با خاک ماليده میشود«).(2
منظور از امر دوم »سعة« وسعت در رزق و روزی است .اين تفسيری است که از عبد ﷲ بن
عباس رضي ﷲ عنهما در تفسير اين آيه آمده است و ]همچنين[ از ربيع ،ضـحاك) ،(3عطـاء) (4و
جمهور علمای امت رسيده است). (5
قتادة گفته است» :معنای سعة :رفتن از گمراهی به سـوی هـدايت و از فقـر بـ ه ثروتمنـدی مـی-
باشد«).(6
امام مالك گفته است» :السعة وسعت سرزمين است«).(7
امام قرطبي تعليقی بر اين سه سخن آورده است:
»اين – سخن امام مالك – به فصاحت عرب نزديکتر است ،و وسعت يافتن زمين و زيـاد شـدن
واﻻيی شامل وسعت يافتن رزق و از بين رفتن غمها و مشغوليات فکری و ديگـر چيزهـايی کـه
گشايش در آنها اتفاق میافتد ،میباشد«).(8
با هر کدام از اين سخنهای سه گانه در میيابيم که برای هجرت کنندهی در راه ﷲ تعالی وعدهی
زياد شدن روزی وجود دارد ،چه به صورت مستقيم و چه به صورت غير مستقيم.
]ﷲِ[ قادر مقتدر جل جﻼله وعدهی حقی داده است که در آن خلف وعده نمینمايد .پس چه کسـی
بهتر از ﷲ تعالی به وعدهاش وفا میفرمايد؟
عالَم اين وعده را تصديق کرد است و دائما شاهد آن است.
) (1سورة النساء قسمتی از آيهی .100
) (2التفسير الكبير  ،15/11و نگاه شود :تفسير القاسمي  ،407/5و تفسير التحرير و التنوير  ،180/5در آن آمده
است» :معنای آن اين است که مکانی را میيابد که کسی که او را آزار داده است را به خاک میمالد و به اين
معنا که با آزادیاش بر قومش غلبه میيابد ،همان گونه که به او زور کرده بودند که بر کفر بماند«.
) (3نگاه شود :المحرر الوجيز  ،228/4و زاد المسير  ،179/2و تفسير قرطبي .348/5
) (4نگاه شود :فتح القدير .764/1
) (5نگاه شود :زاد المسير  ،179/2و روح المعاني  ،127/5و تفسير المنار  ،359/5و أيسر التفاسير .445/1
) (6تفسير قرطبي  ،348/5و نگاه شود :تفسير ابن كثير .597/1
) (7تفسير قرطبي  ،348/5و نگاه شود :روح المعاني .127/5
) (8تفسير قرطبي .348/5

اما هجرت مهاجرين از صحابهی رسول گرامی به مدينهی منـوره ،تـاريخ اسـﻼمی را شـروع
ن مود .آنان ديار ،اموال و کاﻻی خود را تـرک نمودنـد و در راه ﷲ تعـالی هجـرت نمودنـد و ﷲ
تعالی جايگزين بهتری به آنها داد .ﷲ جل جﻼله کليدهای شام ،فارس و يمن را به آنها داد و آنها
را مالک قصرهای قرمز شام و قصر سفيد مدائن نمـود و دربهـای صـنعاء را بـر آنهـا گشـود و
خزائن قيصر و کسری را به آنها داد.
امام رازي خﻼصهی تفسير اين آيهی گرامی را اين گونه بيان نموده است» :حاصل آن اين است
که گفته شود :ای انسان! اگر از هجرت نمـودن از وطنـت تـرس داری کـه در مشـقت و سـختی
سفر بيافتی ،هرگز نترس! زيرا ﷲ تعالی نعمت بزرگ و مراتب عظيمی را برای هجرتت به تو
میدهد که بينی دشمنانت را بر خک میمالد و آن را سببی برای وسـعت زنـدگیات قـرار مـی-
دهد«).(1
2

]مطلب يازدهم :شکر[
شکر نمودن از ﷲ تعالی يکی از کليدهای زياد شدن رزق و روزی است.
عـذَا ِبﻲ
شك َْرت ُ ْم َﻷ َ ِزي َدنﱠ ُك ْم َو َلـ ِئ ْن ك ََفـ ْرت ُ ْم ِإ ﱠن َ
همان طور که ﷲ تعالی میفرمايدَ  :و ِإ ْذ تَأَذﱠ َن َر ﱡبكُ ْم لَ ِئ ْن َ
شـدِي ٌد] ابراهيم) [7:و هنگامی که پروردگارتان اعﻼم داشت ،اگر شـ کر کنيـد بـرای شـما زيـاد
لَ َ
میکنم و اگر کفر بورزيد ،عذاب من بسی شديد است(.
»شکر« در زبان عربی ،تشکر نمودنی است که شخص برای انجـام در مقابـل کسـی کـه از او
تشکر میکند ،کاری را برای او انجام میدهد و عملـی نيسـت کـه فقـط بـا زبـان و دل صـورت
گيرد ،بلکه بايد در مقابل نيکی شخص مقابل ،با انجام دادن کاری ،از او تشکر نمايد.
اما عدهای فکر میکنند که تشکر نمودن فقط از ﷲ تعالی میباشد ،ولـی ايـن درسـت نمـیباشـد،
بلکه انسان بايد از مردم نيز به واسطهی کارهايی که برای ما انجام میدهند تشکر نمايـد .زيـرا
اس لَ ْم يَ ْ
پيامبر فرموده استَ » :م ْن لَ ْم يَ ْ
شك ُْر ﱠ َ«) 3کسی که از مردم تشکر نکند از ﷲ
شك ُْر ال ﱠن َ
]متعال[ تشکر ننموده است( .بايد توجه داشت که هر چه حق مردم بر گردن ما بيشتر مـیشـود،
تشکر از آنها نيز بايد قویتر باشد و بيشترين کسی که به گردن انسان حق دارد ،اول مادر است
و دوم پدر.
4

]مطلب دوازدهم :بیاعتنايی به دنيا[
يکی ديگر از کليدهای رزق و روزی دنيوی ،بیاعتنايی به دنيا است .زيرا پيامبر فرموده
آخ َرتِ ِه َكفَاهُ ﱠ ُ َه ﱠم ُد ْنيَاه«) 5کسی که مشکﻼت را يک
احدًا َه ﱠم ِ
استَ » :م ْن َجعَ َل ا ْل ُه ُمو َم َهما َو ِ
مشکل قرار دهد و آن مشکل آخرت باشد ،ﷲ ]متعال[ برای مشکﻼت دنيوی وی کافی خواهد
بود(.
در اين حديث بيان شده است کسی که فکر و ذکرش آخرت باشد ،ﷲ تعالی برای زندگی دنيای
او کافی خواهد بود.

) (1التفسير الكبير .15/11
 - 2اين مطلب توسط مترجم اضافه شده است.
 - 3سنن ترمذی  1955و گفته است :اين حديث حسن صحيح میباشد و آلبانی آن را صحيح لغيره دانسته است.
مسند احمد  7504و شيخ شعيب اﻻرنووط گفته است :اين حديث اسنادش صحيح میباشد).مترجم(
 - 4اين مطلب توسط مترجم اضافه شده است.
 - 5سنن ابن ماجه  257و  .4106شيخ آلبانی اين حديث را حسن دانسته است).مترجم(

1

]مطلب سيزدهم :اذکاری که کليد رزق و روزی میباشند[
اذکاری وجود دارد که از کليدهای رزق و روزی میباشد.
از آنها:
2
الف  -پيامبر فرموده است» :من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم يفتقر« )کسی که هر شب
سورهی واقعه را بخواند ،فقير نمیشود(.
ب -پيامبر فرموده است» :من قال )ﻻ إله إﻻ ﷲ ال َم ِلكُ ال َحقﱡ ال ُمبين( كل يوم مائة مرة كانت
له أمانا من الفقر وأنسا من وحشة القبر واستجلبت له الغنﻰ واستفرغت له باب الجنة«) 3کسي
که روزانه صد بار بگويد :هيچ پرستش شوندهي برحقي جز ﷲ وجود ندارد ]و او[ پادشاه ،حق
و آشکار است ،براي او اماني از فقر و آرامش از وحشت قبر و ثروتمندي براي او حاصل مي-
شود و دربي از بهشت پايان کار او خواهد بود(.
4

]مطلب چهاردهم :کسب روزی از راه حﻼل[
از ديگر کليدهای با برکت شدن مال ،کسب آن از راه حﻼل میباشد.
وظيفهی هر مسلمانی است که فقه تجارت و کسب و کار را بداند و مطابق آن کسب درآمد نمايد
و اگر نه روزی او حرام میشود و هر چه بدست میآورد ،صرف اعتياد و بيمارستان و ديگر
موارد میشود ،مگر عدهی بسيار کمی که گرفتار سنت امﻼء و استدارج ﷲ تعالی میشوند.5
برای اين مسأله دﻻيل زيادی در قرآن و سنت وجود دارد که در اينجا سه مورد از آنها را بيان
میداريم:
ص َدقَات] البقرة) [276:ﷲ ]متعال درآمد
الر َبا َوي ُْر ِبي ال ﱠ
الف – ﷲ تعالی میفرمايدَ  :ي ْم َح ُق ﱠ ُ ِ ّ
از[ ربا را تباه میسازد و ]بهرهی[ صدقهها را زياد میفرمايد(.
اين سخن ﷲ تعالی میباشد و از آن فهميده میشود در معاملهای که در آن ربا وجود دارد،
ضرر و زيان به وقوع خواهد پيوست .پس بر هر مسلمانی که بخواهد مال و درآمد با برکت
داشته باشد ،واجب است تا انواع ربا را بشناسد و از انجام آن خودداری کند.
ب«) 6قسم خوردن رواج دهنده-
س ْل َعةَ ،م ْم َحقَةٌ ل ْل َك ْ
ف م ْن َفقَةٌ لل ِ ّ
ب  -پيامبر فرموده است» :ال َح ِل ُ
س ِ
ف فﻲ ا ْلبَيْع ،فَ ِإنﱠهُ
ی کاﻻ و محو کنندهی کسب است( .همچنين فرموده استِ » :إيﱠا ُك ْم َو َكثْ َرةَ الح ِل ِ
ق«) 7از زياد سوگند خوردن در فروش بپرهيزيد ،زيرا اين کار تجارت را رواج
ق ث ُ ﱠم يَ ْم َح ُ
يُنَ ِفّ ُ
می دهد و سپس محو می کند(.
اين دو حديث دربارهی کسی است که قسم راست میخورد .پس بنگريد وضعيت کسی را که
برای درآمد خود قسم دروغ میخورد.

 - 1اين مطلب توسط مترجم اضافه شده است.
 - 2شعب اﻻيمان امام بيهقی  2497و ).2498مترجم(
 - 3شيخ آلباني حديث را ضعيف دانسته است .امام ابن رجب حنبلی گفته است :اين حديث مرسل است .علماء
دربارهی حديث مرسل اختﻼف نظر دارند :بعضی مثل فخررازی و دارقطنی آن را حجت میدانند و بعضی
مثل امام شافعی فقط از بعضی از تابعين مثل سعيد بن مسيب آن را قبول میکنند و بعضی ديگر آن را به طور
کل ضعيف میدانند).مترجم(
 - 4اين مطلب توسط مترجم اضافه شده است.
 - 5سنتی است که ﷲ تعالی به انسانهای خبيث فرصت میدهد تا درجه به درجه بر خباثت آنها افزوده شود و
در جهنم به عذاب شديدتری گرفتار شوند).مترجم(
 - 6سنن نسائی  .4461آلبانی سند حديث را صحيح دانسته است).مترجم(
 - 7صحيح مسلم  .4210سنن نسائی ).4460مترجم(

1

]مطلب پانزدهم :دعا کردن[
يکی ديگر از کليدهای رزق و روزی و يا هر خير ديگری دعا کردن میباشد که دارای
احکامی است که میتوانيد برای اطﻼعات بيشتر به کتابهای مربوطه رجوع کنيد.
گفته شده است :ضعيفترين اشخاص کسانی هستند که برای رسيدن به مقاصد خود ،حتی نمی-
توانند ،دعا کنند .اما نکتهی ديگری که اشخاص را از دعا کردن باز میدارد ،استجابت نشدن
آن است و آن نيز دﻻيلی دارد که میتوانيد برای بدست آوردن آنها به کتابهای مربوطه رجوع
کنيد ،ولی مهمترين آنها :خوردن و آشاميدن و پوشيدن چيزهای حرام و امر به نيکی و نهی از
بدی را ترک نمودن است و دليل ديگری وجود دارد که در اين حديث بيان شده است:
پيامبر فرموده است» :ﻻ َ
ست ْع ِج ْل«
اب ِللعَ ْب ِد َما لَم يدعُ ب ِإثم ،أَ ْو قَ ِطيع ِة َر ِحم ،ما لَ ْم يَ ْ
يزا ُل يُ ْ
ست َ َج ُ
)]دعا[ هميشه برای بنده اجابت میشود ،مگر آن که برای گناه و قطع صلهی رحم دعاء کند،
]البته[ به شرطي که شتاب و عجله ننمايد( گفته شد :ای رسول ﷲ! عجله نمودن چيست؟ فرمود:
ع ال ﱡدعَا َء«) 2بگويد:
س ُر ِع ْند ذلك ،و َي َد ُ
ستَ ْح ِ
يب لﻲ ،فَ َي ْ
» َيقُول :قَ ْد دع َْوتَ ،وقَ ْد َدع َْوتُ فَلَم أ َ َر َي ْ
ستَ ِج ُ
همانا دعا کردم و دعا کردم و نديدم که برايم اجابت شود ،پس در اين اثناء خسته شده و دعا
نمودن را ترک میکند(.
بله ،برای استجابت دعا بايد صبر کرد و اين را هم بايد بدانيم که اگر دعايی در دنيا مستجاب
نشود در آخرت مستجاب میگردد و کسانی که دعايشان در آخرت مستجاب میشود ،میگويند:
»ای کاش هيچ دعايمان در دنيا مستجاب نمیشد«.
يکی ديگر از دﻻيل اجابت نشدن دعا ،خير بودن آن اجابت نشدن میباشد .به طور مثال اگر
دعای شخص مستجاب شود و وضع مادی او خوب شود ،به جای شکر ﷲ تعالی بگويد» :من
انسان زرنگی هستم«» .من میدانم« و »من  .«...در نتيجه گرفتار منيت شود و در نتيجهی
آن ،گرفتار غروری شود که پيامبر دربارهی آن فرموده است» :ﻻَ يَ ْد ُخ ُل ْال َجنﱠةَ َم ْن َكانَ فِى قَ ْلبِ ِه
ِمثْقَا ُل ذَ ﱠرةٍ ِم ْن ِكب ٍْر«) 3کسی که ذرهای تکبر در قلبش وجود داشته باشد ،داخل بهشت نمیشود(.
همچنين همان طور که در جامعه ديده میشود ،افرادی که در امتحان مصيبت پيروز میشوند و
صبر مینمايند ،خيلی بيشتر از افرادی هستند که در امتحان زيادی نعمت پيروز میشوند و
شکر مینمايند .بايد دانست دنيا کوچک است و محل امتحان ،مهمتر از فقر و ثروت ،پيروزی
در امتحان دنيا است ،زيرا نتيجهی اين امتحان سرزمينی است که افراد در آن جاودانه میمانند.
4

]مطلب شانزدهم :انسان علت فقر خود را ﷲ تعالی بداند[
سلمّ
يکی از راههای رهايی از فقر ،اين است که انسان دليل فقر خود را مردم نداند .اين امری ُم َ
شری به ما برسانند تا ﷲ متعال نخواهد نمی-
است که اگر تمام مردم دنيا بخواهند کوچکترين ّ
توانند و همچنين اگر تمام مردم دنيا بخواهند تا کوچکترين خيری به ما برسانند ،تا ﷲ متعال
نخواهد نمیتوانند.
شكُ
س ﱠد فاقَتُهَ ،و َم ْن أَ ْن َزلها با ﱠ  ،فَيُو ِ
اس لَ ْم ت ُ َ
پيامبر فرموده استَ » :م ْن أَصا َبتْهُ فَاقَةٌ فَأ َ ْن َزلَ َها ِبالنﱠ ِ
آج ِل«) 5کسی که دچار فقر شود و آن را به مردم نسبت دهد ،فقر او از
عاج ٍل أ َ ْو ِ
زق ِ
ﱠ لَهُ ِب ِر ٍ
 - 1اين مطلب توسط مترجم اضافه شده است.
 - 2مسلم  7110و  7111و  .7112ابوداود  .1486ابن ماجه ).3853مترجم(
 - 3صحيح مسلم  275و 277؛ سنن تِرمذی 1999؛ سنن ابن ماجه .59
 - 4اين مطلب توسط مترجم اضافه شده است.
 - 5سنن ابوداود  .1647سنن ترمذی  2326و گفته است :اين حديث حسن صحيح غريب میباشد و آلبانی گفته
است :با لفظ »يموت عاجل أو غني عاجل« )به زودی میميرد يا به زودی بینياز میگردد( صحيح است.
)مترجم(

بين نمیرود و کسی که آن را به ﷲ نسبت دهد ،نزديک است که ﷲ ]تعالی[ او را با رزقی زود
يا دير ]بینياز[ نمايد(.
در اين حديث به وضوح بيان شده است که اگر فردی علت فقر خود را مردم بداند ،ﷲ تعالی
هيچ وقت او را بینياز نمیسازد ،بلکه بايد علت فقر خود را ﷲ تعالی بداند و بداند که آن به
صابَ ُك ْم ِم ْن ُم ِصيبَ ٍة فَبِ َما
واسطهی گناهان وی است .همان گونه که ﷲ تعالی میفرمايدَ  :و َما أَ َ
ير] الشوری) [30:و مصيبتی به شما نمیرسد ،مگر به واسطهی
َك َ
سبَتْ أَ ْيدِيكُ ْم َويَ ْعفُو ع َْن َكثِ ٍ
آنچه کسب نمودهايد و باعث میشود تا تعداد زيادی از گناهان شما بخشيده شود(.
خاتمه
شکر و ستايش برای ﷲ است که به اين بندهی ضعيف اجازه داد تا اين مبحث را بيان دارد و به
عفو ،ک ََرم و قبولش اميد دارم .در خﻼل اين موضوع مسائل زير بيان شد:
 – 1ﷲ جل جﻼله برای رزق و روزی اسباب و کليدهايی قرار داده است که به شرح زير می-
باشد:
أ – استغفار و توبة و آنها بايد در سخن و عمل باشند.
ب – تقوا و حقيقت آن حفظ نفس از گناه میباشد و يا انجـام دادن اوامـر ﷲ تعـالی و خـودداری
کردن از چيزهايی که نهی فرموده است يا حفظ نمودن نفس از آنچه باعث مجـازات مـیشـود و
شامل انجام دادن بعضی امور و ترک اموری ديگر میباشد.
جـ  -توكل که همان اظهار ناتوانی و اعتماد به ﷲ تعالی به صورت يگانه است.
د – جديت در عبادت ﷲ تعالى که همان خالی کردن قلب از اموری به غير از عبادت موﻻی
است.
هـ  -مداومت دادن به حج و عمره که همان ادای آنها يکی بعد از ديگری است.
و – صلهی رحم که همان نيکی کردن به خويشاوندان میباشد.
ز – انفاق در راه ﷲ تعالى که همان انفاق کردن در چيزهايی است که ﷲ تعالی دوست میدارد
و از آن راضی میشود.
ح – انفاق به کسی که خود را وقف طلب علم شرعی نموده است.
ط – نيکوکاری به ضعيفان.
ي – هجرت در راه ﷲ تعالى که همان خارج شدن از سرزمين کفـر بـه سـوی سـرزمين ايمـان
میباشد ،به شرط آن که برای کسب رضايتمندی ﷲ تعالی و توفيق يافتن به عمل نمودن به ديـن
او باشد.
 – 2واجب است که استغفار و توبه با زبان و عمل صـورت گيـرد و اسـتغفار و توبـ ه بـا زبـان
بدون عمل ،عمل دروغگويان است.
همان گونه که تقوا بايد همراه با حفظ نمودن نفس از نافرمانی ﷲ تعالی باشد و با عمل به اوامر
و خودداری از چيزهايی که نهی فرموده است باشد و دعا نمودن به تنهـايی فايـدهای نـه در دنيـا
دارد و نه در آخرت.
 – 3توکل و وقف شدن برای عبادت ﷲ دليلی برای ترک کسب و کار برای زندگی نمیباشد.
 – 4صلهی رحم فقط با دادن مال صورت نمیگيرد ،بلکه آن:
شر کـ ه امکـان دارد
رساندن آنچه از خير که امکان دارد به خويشاوندان میباشد و دفع آنچه از ّ
از آنها است و اين بر حسب توان و طاقت میباشد .نبايد صلهی رحم با اهل گناه همـراه دوسـت
داشتن و محبت و تعريف از آنها باشد ،بلکه صلهی رحم با آنها بايد همراه کوشش برای منع آنها
از گناهان باشد.

]چند مبحث نيز توسط مترجم اضافه شده است که از ذکر آنها خودداری میشود[.
به برادران مسلمان خودم توصيه میکنم به تمسک جستن به اين سببهای رزق اميد داشته باشند.
تمامی خير تمسک به چيزی است که خالق جل و عـﻼ آن را در ديـن قـرار داده اسـت و تمـامی
شر رويگرداندن از آن است.
ّ
علَ ُموا أنﱠَ
َ
َ
سو ِل إِذا َدعَا ُك ْم ِل َما يُ ْحيِي ُك ْم َوا ْ
ﷲ تعالی میفرمايدَ  :يا أيﱡ َها الﱠ ِذينَ آ َمنُوا ا ْ
لر ُ
ست َ ِجيبُوا ِ ﱠ ِ َو ِل ﱠ
)(1
ﱠ َ يَ ُحو ُل بَي َْن ا ْل َم ْر ِء َوقَ ْل ِب ِه َوأَنﱠهُ إِلَ ْي ِه تُحْ ش َُر َ
ون) ای کسـانی کـه ايمـان آوردهايـد! وقتـی ﷲ و
رسولش شما را به چيزی میخوانند که به شما زندگی میبخشد ،آنها را اجابـت کنيـد ]و از آنهـا
بپذيريد[ و بدانيد که ﷲ ]متعال[ بين شخص و قلبش حائـل مـیگـردد و بدانيـد کـه بـه پيشـگاه او،
ض ع َْن ِذ ْك ِري فَ ِإ ﱠن لَهُ َم ِعيشَةً َ
ض ْنكًا
برانگيخته میشويد( .همچنين ﷲ تعالى میفرمايدَ  :و َم ْن أَع َْر َ
ب ِل َم َحش َْرتَنِﻲ أَ ْ
يرا * قَا َل َكذَ ِلكَ أَت َ ْتـكَ آ َيات ُ َنـا
َونَ ْح ُ
ش ُر ُه يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة أَ ْع َمﻰ * َقا َل َر ّ ِ
ع َمﻰ َوقَ ْد ُك ْنتُ بَ ِص ً
)(2
سـﻰ) و هـر کـس از يـاد مـن روی برگردانـد ،زنـدگی تنگـی خواهـد
فَنَ ِ
سيتَ َها َو َكذَ ِلكَ ا ْل َي ْو َم ت ُ ْن َ
داشت و روز قيامت او را کور محشور مـیگـردانيم * مـیگويـد» :پروردگـارا! چـرا مـرا کـور
محشور فرمودی و من بينا بودم؟« * میفرمايد» :آنچنان بود که آيات ما به نزد تـو رسـيد و آن
را فراموش کردی و اين چنين است که امروز فراموش میشوی«(.
صلی ﷲ تعالى على نبينا و على آله و أصحابه و أتباعه و بارك و سلم و آخر دعوانا أن الحمد
رب العالمين.
فهرس المصادر والمراجع
 » - 1اﻹحسان في تقريـب صـحيح ابـن « لﻸمريـة عـﻼء الـدين الفارسـي ،ظ :مؤسسـة الرسـالة
بيروت ،الطبعة اﻷولى 1408هـ ،بتحقيق الشيخ شعيب اﻷرناؤوط.
» - 2أحكام القرآن« لﻺمام أبي بكر بـن العربـي ،ط :دار المعرفـة بيـروت ،بـدون الطبعـة وسـنة
الطبع ،بتحقيق اﻷستاذ على محمد البجاوي.
» - 3إحياء علوم الدين« ﻹمام أبي حامد الغزالي ،ط:دار المعرفة بيروت ،سنة الطبع 1403هـ.
»- 4اﻷدب المفرد« لﻺمـام محمـد بـن إسـماعيل البخـاري ،ط :عـالم الكتببيـروت ،الطبعـة الثانيـة
1405هـ ،بترتيب وتقديم اﻷستاذ كمال يوسف الحوت.
» - 5أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن« للعﻼمـة محمـد اﻷمـين الشـنقيطي ،ط :علـى نفـق
سمو اﻷمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود ،سنة الطبع 1403هـ.
» - 6أيسر التفاسير« للشيخ أبي بكر الجزائري ،الطبعة اﻷولى  1407هـ.
 » - 7تحرير ألفاظ التنبيه« أو »لغة الفقة«لﻺمام محي الدين النووي ،ط :دار القلم دمشق ،الطبعة
اﻷولى 1408هـ ،بتحقيق اﻷستاذ عبد الغني الدقر.
» - 8تحفة اﻷحوذي« شـرح جـامع الترمـذي للشـيخ عبـد الـرحمن المبـاركفوري ،ط :دار الكتـب
العلمية بيروت ،الطبعة اﻷولى 1410هـ.

) (1سورهی اﻷنفال آيهی.24:
) (2سورة طه آيات.126 – 124 :

» - 9تفسير البغوي« المسمى بـ ـ »معـالم التنزيـل« لﻺمـام أبـي محمـد البغـوي ،ط :دار المعرفـة
بيروت ،الطبعة اﻷولى 1406هـ ،بﺈعداد وتحقيق اﻷستاذين خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار.
» - 10تفسير التحرير والتنوير« لﻸستاذ محمد طاهر عاشور ،ط :الـدار التونسـية للنشـر تـونس،
سنة الطبع 1984م.
» - 11تفسير الخازن« المسمى »لباب التأويل في معاني التنزيل« للعﻼمة عﻼء الـدين علـي بـن
محمد الشهير بالخازن ،ط :دار الفكر بيروت ،سنة الطبع 1399هـ.
» - 12تفسير أبي السعود« المسمى بـ »إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم« للقاضي أبي
السعود ،ط:دار إحياء التراث العربي ،بدون الطبعة وسنة الطبع.
» - 13تفسير الطبري« )جامع البيان من تأويل أي القـرآن( لﻺمـام أبـي جعفـر الطبـري ،ط :دار
المعارف بمصر ،بدون الطبعة وسنة الطبع ،بتحقيق الشيخين محمـود محمـد شـاكر وأحمـد محمـد
شاكر.
» - 14تفسير القاسمي« المسمى بـ »محاسن التأويل« محمد جمال الدين القاسـمي ،ط :دار الفكـر
بيروت ،الطبعة الثالثة  1398هـ ،بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي.
» - 15تفسير القرطبي«المسمى بـ » الجامع ﻷحكام القرآن« لﻺمـام أبـي عبـد ﷲ القرطبـي ،ط:
دار إحياء التراث العربي ،بدون الطبعة وسنة الطبع.
 » - 16التفسير القيم« لﻺمام ابن القيم ،ط :دار الفكر بيروت ،سنة الطبع 1408هـ ،جمعـة الشـيخ
محمد أويس الندوي ،وحققه الشيخ محمد حامد الفقي.
» - 17التفســير الكبيــر« بـــ»مفاتيح الغيــب« لﻺمــام فخــر الــدين الــرازي ،ط :دار الكتــب العلميــة
طهران ،الطبعة الثانية ،بدون سنة الطبع.
» - 18تفسير ابن كثير« المسمى بـ ـ»تفسير القـرآن العظـيم« للحـافظ ابـن كثيـر ،ط :دار الفيحـاء
دمشق ودار السﻼم الرياض ،الطبعة اﻷولى 1413هــ ،بتقديم الشيخ عبد القادر اﻷرناؤوط.
» - 19تفسير ابن مسعود  «من إعداد اﻷستاذ محمد عيسوي ،ط :مؤسسة الملك فيصل الخيرية،
الطبعة اﻷولى 1405هـ.
»- 20تفسير المنار« للسيد محمد رشيد رضا ،ط :دار المعرفة بيروت ،الطبعة الثانية ،بدون سـنة
الطبع.
» -21التلخيص« )المطبوع بذيل المستدرك على الصحيحين( للحافظ الذهبي ،الناشر :دار الكتاب
العربي بيروت ،بدون الطبعة وسنة الطبع.
» - 22تنقيح الرواة في تخريج أحاديث المشكاة« للشيخ أحمد حسن الدهلوي ،ط :المجلس العلمـي
السلفي ﻻهور ،بدون الطبعة وسنة الطبع.
» - 23جامع الترمذي« )المطبوع مع تخفة اﻷحوذي لﻺمام أبي عيسى محمد بن عيسـى ،ط :دار
الكتب العلمية بيروت ،الطبعة اﻷولى 1410هـ.
» - 24حاشــية اﻹمــام الســندي علــى ســنن النســائي« للشــيخ أبــي الحســن الســندي ،ط :دار الفكــر
بيروت ،الطبعة اﻷولى 1348هـ.

» - 25روح المعاني« للعﻼمة محمود اﻵلوسي ،ط :دار إحيـاء التـراث العربـي بيـروت ،الطبعـة
الرابعة 1405هـ.
» - 26زاد المسير في علم التفسير« لﻺمام ابن الجوازي ،ط :المكتب اﻹسﻼمي بيـروت ،الطبعـة
اﻷولى 1984م.
» - 27رياض الصالحين« لﻺمام النووي ،ط :مؤسسة الرسالة بيروت ،الطبعة الخامسة 1405هـ،
بتحقيق اﻷرناؤوط.
» - 28سلسة اﻷحاديث الصحيحة« للشيخ محمد ناصر الدين اﻷلباني ،ط :المكتبة اﻹسﻼمية عمان
والدار السلفية الكويت ،الطبعة اﻷولى 1403هـ.
» - 29سنن أبي داود« )المطبوع مع عون المعبود( لﻺمام سليمان بـن اﻷشـعث السجسـتاني ،ط:
دار الكتب العلمية بيروت ،الطبعة اﻷولى 1410هـ.
» - 30سنن ابن ماجة« لﻸمام أبي عبد ﷲ محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة ،ط :شركة الطباعة
العربية السعودية ،الطبعة الثانية 1404هـ ،بتحقيق د .محمد مصطفى اﻷعظمي.
» - 31سنن النسائي« )المطبوع مع شرح السيوطي وحاشية السندي( لﻺمام أبي عبد ﷲ الـرحمن
أحمد بن شعيب النسائي ،ط :دار الفكر بيروت ،الطبعة اﻷولى 1348هـ.
» - 32شرح السنة« لﻺمـام البغـوي ،ط :المكتـب اﻹسـﻼمي بيـروت ،الطبعـة اﻷولـى 1390هـ ـ،
بتحقيق الشيخين شعيب اﻷرناؤوط وزهير الشاويش.
» - 33شرح النـووي علـى صـحيح مسـلم« لﻺمـام النـووي ،ط :دار الفكـر بيـروت ،سـنة الطبـع
1401هـ.
» - 34صحيح البخاري« )المطبوع مع فتح البـاﻻي( ﻹمـام محمـد بـن إسـماعيل البخـاري ،نشـر
وتوز يـع :الرئاسـة العامـة لــﻺدارات البحـوث العلميـةواﻹفتاء والــدعوة واﻹرشـاد الريـاض ،بــدون
الطبعة وسنة الطبع.
 » - 35صحيح ابن خزيمة« لﻺمام أبي بكر بن إسحاق بن خزيمة ،ط:المكتب اﻹسﻼمي بيروت،
بدون الطبعة وسنة الطبع ،بتحقيق د .محمد مصطفى اﻷعظمي.
» - 36صحيح سنن الترمذي« اختيار محمد ناصر الدين اﻷلبـاني ،نشـر :مكتـب التربيـة العربـي
لدول الخليج الرياض ،الطبعة اﻷولى 1409هـ.
» - 37صحيح سنن أبي داود« صحح أحاديثة الشيخ محمـد ناصـر الـدين اﻷلبـاني ،نشـر :مكتـب
التربية العربي لدول الخليج الرياض ،الطبعة اﻷولى  1409هـ.
» - 38صحيح سنن ابن ماجة« اختيار الشيخ محمد ناصـر الـدين اﻷلبـاني ،نشـر :مكتـب التربيـة
العربي لدول الخليج ،الطبعة 1408هـ.
» - 39صحيح سنن النسائي« صحح أحاديثه الشيخ محمد ناصـر الـدين اﻷلبـاني ،الناشـر :مكتـب
التربية العربي لدول الخليج الرياض ،الطبعة اﻷولى 1409هـ.
» - 40صحيح مسلم« لﻺمام مسلم بن حجاج القشيري ،نشر وتوزيع:

الرئاســة العامــة لــﻸرادات البحــوث العلميــة واﻹفتــاء والــدعوة واﻹرشــاد الريــاض ،ســنة الطبــع
1400هـ ،بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي.
» - 41ضعيف سنن أبي داود« ضعف أحاديثة الشـيخ محمـد ناصـر الـدين اﻷلبـاني ،ط :المكتـب
اﻹسﻼمي بيروت ،الطبعة اﻷولى 1412هـ.
»- 42عمدة القارئ شرح صحيح البخـاري« للعﻼمـة بـدر الـدين العينـي ،ط :دار الفكـر بيـروت،
بدون الطبعة وسنة الطبع.
» - 43عــون المعبود«شــرح ســنن أبــي داود للعﻼمــة أبــي الطيــب العظــيم آبــادي ،ط :دار الكتــب
العلمية اﻷولى 1410هـ.
» - 44فتح الباري« شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر ،نشر وتوزيع :الرئاسة العامة ﻹدارة
البحوث العلمية واﻹفتاء والدعوة واﻹرشاد الرياض ،بدون وسنة الطبع.
» - 45فتح القدير« لﻺمام محمد بن علـي الشـوكاني ،التوزيـع :المكتبـة التجاريـة مكـة المكرمـة،
بدون الطبعة وسنة الطبع ،مع تعليق اﻷستاذ سعيد محمد اللحام.
»- 46فيض القدير شرح الجامع الصغير« للعﻼمة محمد المدعو بعبد الـرؤوف المنـاوي ،ط :دار
المعرفة بيروت ،بدون الطبعة وسنة الطبع.
» - 47القاموس المحيط« للعﻼمة مجد الدين الفيروزابادي ،ط :المؤسسة العربية للطباعة والنشـر
بيروت ،بدون الطبعة وسنة الطبع.
» - 48كتاب التعريفات« للعﻼمة الجرجاني ،ط :مكتبة لبنان بيروت ،سنة الطبع 1985م.
» - 49كتاب الزهد« لﻺمام عبد ﷲ بـن المبـارك ،ط :دار الكتـب العلميـة بيـروت ،بـدون الطبعـة
وسنة الطبع ،بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن اﻷعظمي.
» - 50كتاب السنن الكبرى« لﻺمام أبي عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب النسـائي ،ط :دار الكتـب
العلمية بيروت ،الطبعة اﻷولى 1411هـ ،بتحقيق اﻷستاذين د .عبد الغفار سـليمان البنـداري وسـيد
كروي حسن.
» - 51كتاب النظر واﻷحكـام فـي جميـع أحـوال السـوق« لﻺمـام يحيـى بـن عمـر اﻷندلسـي ،ط:
الشركة التونسية للتوزيع ،سنة الطبع 1975م.
» - 52الكشـاف عــن حقـائق التنزيــل وعيـون اﻷقاويــل فــي وجـوه التأويــل« للعﻼمـة أبــي القاســم
الزمخشري ،ط :دار المعرفة بيروت ،بدون سنة الطبع والطبعة.
» - 53كشف الخفاء ومزيل اﻹلباس« للشيخ إسـماعيل بـن محمـد العجلـوني،ط :مؤسسـة الرسـالة
بيروت ،الطبعة الرابة 1405هـ بتصحيح اﻷستاذ أحمد القﻼش.
» - 54مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« للحافظ نور الدين الهيثمي ،ط" دار الكتاب العربـي بيـروت،
الطبعة الثالثة 1402هـ.
» - 55مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« للحافظ نو الـدين الهيثمـي ،ط :دار الكتـاب العربـي بيـروت،
الطبعة الثالثة 1402هـ.
 » - 55المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز« للقاضـي ابـن عطيـة اﻷندلسـي ،بـدون الناشـر
والطبعة وسنة الطبع ،بتحقيق المجلس العلمي بفاس.

 » - 56المستدرك على الصحيحين« لﻺمام أبـي عبيـد ﷲ الحـاكم ،دار الكتـاب العربـي بيـروت،
بدون الطبعة وسنة الطبع.
» - 57المسند« لﻺمام أحمد بن حنبل،ط :دار المعارف للطباعـة والنشـر مصـر ،الطبعـة الثالثـة،
بتحقيق الشيخ أحمـد محمـد شـاكر»} .المسـند«{ لﻺمـام أحمـد بـن حنبـل  ،ط :المكتـب اﻹسـﻼمي
بيروت>{.
» - 58مسند الشهاب« للقاضـي أبـي عبـد ﷲ محمـد بـن سـﻼمة القضـاعي ،ط :مؤسسـة الرسـالة
بيروت ،الطبعة الثانية 1407هـ ،بتحقيق الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي.
»- 59مشــكاة المصــابيح« للشــيخ محمــد بــن عبــد ﷲ الخطيــب التبريــزي ،ط :المكتــب اﻹســﻼمي
بيروت ،الطبعة الثانية 1399هـ ،بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين اﻷلباني.
» - 60المفردات في غريب القرآن« لﻺمام راغـي اﻷصـفهاني ،ط :دار المعرفـة بيـ روت ،بـدون
سنة الطبع ،بتحقيق اﻷستاذ سيد كيﻼني.
» - 61نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر« للحافظ ابن حجر ،ط :قـرآن محـل مكراتشـي ،بـدون
الطبعة وسنة الطبع.
» - 62النهاية في غريب الحديث واﻷثر« لﻺمام ابن اﻷثير ،الناشـر :المكتبـة اﻹسـﻼمية بيـروت،
بدون سنة الطبع ،بتحقيق اﻷستاذين طاهر أحمد الزاوي ود .محمود الطناجي.
» -63هـامش اﻹحسـان فـي تقريـب صـحيح ابـن حبـان« للشـيخ شـعيب اﻷنـارؤوط ،ط :مؤسســة
الرسالة بيروت ،الطبعة اﻷولى  1408هـ.
» - 64هامش المسند« للشيخ أحمد محمد شاكر ،ط :دار المعارف للطباعة والنشر مصر ،الطبعة
الثالثة.
» - 65هامش مشكاة المصابيح« للشيخ محمد ناصر الدين اﻷلباني ،ط :المكتب اﻹسﻼمي بيروت،
الطبعة الثانية 1399هـ.

