
 

 

  گشايش ثروت  هایکليد
  (در پرتو  قرآن و سنت) 

  
  

  : دکتر فضل الهی تأليف
  : پدرام اندايشه و اضافاتترجم 



 

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  ی مترجم مقدمه
دهم که پرستش شونده و معبود برحقی جز هللا  به نام هللا و به ياد هللا و برای هللا. گواهی می

باشد.  ی وی می بنده و فرستاده   –و دلسوز در دعوت شمشير در کارزار   –وجود ندارد و محمد  
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. 
] (آيا  2[العنکبوت:  تَنُونَ يُفْ  الَ  َوهُمْ  آَمنَّا يَقُولُوا أَنْ  يُتَْرُكوا أَنْ  النَّاسُ  أََحِسبَ فرمايد: هللا تعالی می

شوند و آنان مورد آزمايش  ايم» به حال خود رها میمردم پنداشتند که اگر بگويند: «ايمان آورده
گيرد و اين امتحان با توجه به استعدادهای  انسان مورد امتحان قرار می ،گيرند). بلهقرار نمی

انها برای پيامبران و صالحان است.  کند، چه بسا که شديدترين امتحمردم و نيت آنها فرق می 
شود، بلکه بايد  توانيم بگوييم که هر کسی ايمان آورد، تمامی مشکالت وی حل می پس نمی 

ی که بيان نشده است،  ديگر صبور باشد و با عمل به مطالبی که در اين کتاب است و امور 
  منتظر خوشبختی در دنيا و آخرت باشد. 

  اْلَخْوفِ  ِمنَ  بَِشْيءٍ  َولَنَْبلَُونَّكُمْ فرمايد: گيرد. هللا تعالی میبله انسان مورد امتحان قرار می
رِ  َوالثََّمَراتِ  َواْألَْنفُِس  اْألَْمَوالِ  ِمنَ  َونَْقٍص  َواْلُجوعِ  ابِِرينَ  َوبَّشِ   ُمِصيبَةٌ  أََصابَتُْهمْ  إِذَا الَِّذينَ  * الصَّ

َِّ  إِنَّا  َقالُوا   اْلُمْهتَُدونَ  ُهمُ  َوأُولَئِكَ  َوَرْحَمةٌ  َربِِّهمْ  ِمنْ  َصلََواتٌ  َعلَْيِهمْ  أُولَئِكَ  *  نَ َراِجعُو إِلَْيهِ  َوإِنَّا  ِ
ها  ] (و شما را با چيزهايی مثل ترس و گرسنگی و نُقصان مال و جان و ميوه 157- 155[البقرة: 

- رسد، میو به صبرکنندگان بشارت بده! * کسانی که وقتی مصيبتی به آنها می کنيم ش میآزماي
گويند: «ما برای هللا هستيم [و مالک ما هللا تعالی است] و ما [در روز قيامت] به سوی او باز  

باشد و آنها همان  گرديم» * آنان کسانی هستند که درود و رحمت پروردگارشان برای آنها میمی
ِّ  إّنا فَيَقُولُ  ِصيبَةٌ مُ  تُِصيبُهُ  أََحدٍ  ِمنْ  َما « فرموده است: نيز  هدايت يافتگان هستند). پيامبر   َوِإّنا  ِ

ُ  أََجاَرهُ  إالّ  ِمْنَها َخْيًرا  ِلي َوأَْخِلفْ  ُمِصيبَتِي   فِي أُْجْرني  اللُّهمّ  َراِجعُونَ  إلَْيهِ    لَهُ  َوأَْخلَفَ  ُمِصيبَتِهِ   فِي ّ
ا به سوی او  (کسی نيست که به او مصيبتی برسد و بگويد: ما برای هللا هستيم و م  1» ِمْنَها َخْيًرا

به خاطر مصيبتم به من اجر بده و از پس آن برای من خيری بگذار،   !گرديم، يا هللا باز می
دهد و از پس آن برايش خيری  افتد] مگر اين که هللا به ازای مصيبتش به او اجر می[اتفاقی نمی

  هد. نمايم که ما را از اين افراد قرار د دهد). از هللا تعالی درخواست می قرار می
َ  يَْعبُدُ  َمنْ  النَّاِس  َوِمنَ فرمايد: باشد، هللا تعالی میاما کسی که در امتحانها صبور نمی    َعلَى َّ

ْنَيا َخِسرَ  َوْجِههِ  َعلَى اْنقَلَبَ  فِتْنَةٌ  أََصابَتْهُ  َوإِنْ  بِهِ  اْطَمأَنَّ  َخْيرٌ  أََصابَهُ  فَِإنْ  َحْرفٍ    ُهوَ  ذَِلكَ  َواْآلِخَرةَ  الدُّ
دودلی هللا را  [حرف و] ] (و از انسانها کسی وجود دارد که با 11[الحج:  اْلُمبِينُ  ْسَرانُ اْلخُ 

ای به او برسد،  کند و اگر فتنهنمايد. اگر خيری به او برسد، اطمينان خاطر پيدا میپرستش می
ت).  شود و آن زيان ديدنی آشکار اسدر دنيا و آخرت زيانکار میگرداند، [از دين] روی بر می
تان به اين کتاب عمل کنيد  خواهم که برای رونق گرفتن رزق و روزیمی از شما برادر گرامی 

د. و توفيقی وجود ندارد، يی آن را ان شاء هللا در دنيا و آخرت ببينو کمی صبور باشيد تا نتيجه
  مگر از جانب هللا بسيار رحمتگر. 
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  از حديث ام سلمة رضی هللا عنها.(مترجم)



 

  ی مؤلف همقدم 
طلبيم  و از نيان است، او را حمد گفته و از او کمک میشکر و ستايش برای هللا پروردگار جها

بريم از شّرهای درونيمان و بدی اعمالمان. کسی را که نماييم. به هللا پناه میاو طلب آمرزش می
ای نـدارد. ای ندارد و کسی را کـه گمـراه سـازد، هـدايت کننـدههللا تعالی هدايت کند، گمراه کننده

-ی برحقی جز هللا وجود ندارد و محمد بنده و فرستادهرستش شوندهدهم که معبود و پشهادت می
  سلم. بارك و أتباعه و أصحابه و على آله و صلى هللا عليه وباشد و ی وی می

  ما بعد:ا
-چيزی که تعداد بسياری از مسلمانان را به خود مشغول نموده است، طلـب رزق و روزی مـی

هستند که تمسک جسـتن بـه اسـالم، روزی آنهـا را کـم  باشد و تعداد زيادی از آنها در اين گمان
کنند که رود که بعضی از مسلمانان فکر میشود و تا آنجا پيش میکند. امر به اينجا ختم نمیمی

بعضی از واجبات اسـالمی را نبايـد انجـام دهنـد تـا زنـدگی مـادی آسـانی داشـته باشـند و وضـع 
  .اقتصادی آنها بهتر بشود 

ديـنش را فقـط جـل جاللـه  یاند که آفريننـدههزد و يا خود را به فراموشی  د انآنان فراموش نموده
بلکه هللا تعالی دين خـود را  ،برای آخرت و کوشش در راه آن قرار نداده است. بايد توجه داشت 

برای دنيا و زندگی آن و کوشش در راه آن نيز قرار داده است؛ تا بـه آنجـا کـه بيشـترين دعـای 
ايـن بـوده   ی کسی که او را الگويی برای بشـر قـرار داده اسـت، يعنـی پيـامبرمحبوب هللا تعال

ْنَيا َحَسنَةً َوفِي اْآلِخَرِة َحَسنَةً َوقِنَا َعذَاَب النَّارِ : است  (پروردگارا در دنيـا بـه  ))1َربََّنا آتِنَا فِي الدُّ
آتـش جهـنم حفـظ  ما نيکی عطا فرما و در آخـرت [بـه مـا] نيکـی عطـا فرمـا و مـا را از عـذاب 

  ).!فرماب
امت اسالمی را در تاريکی قرار نداده اسـت و بـرای ايـن   پيامبر گرامی ما جل جالله و خالقِ 

هـای بدسـت آمـدن روزی امت، کوشش در راه طلب زندگی دنيوی نيز قرار داده است، بلکه راه
را دهنـد و بـه آن را بيان داشته و روشن نموده است که اگر امت آن را بفهمند و بـه آن گـوش فـ 

، از هـر اسـت  انتهادارای قدرت و قوت بی که تمسک بجويند و به نيکی آن را به کار بندند، هللا
فرمايد و برکتهای آسـمان و زمـين را بـه سـوی طرف راه رزق و روزی را برای آنها آسان می

  .دارد آنها گسيل می
بـرادران مسـلمان و درسـت  ب رزق بـههای کسـ  اين سبب رغبت داشتن به اين مطلب و آموزِش 

های موجود و هشدار دادن به کسی که از راه مستقيم برای کسـب رزق، گمـراه نمودن کج فهمی
های گشايش روزی را در اين کتاب شده است، مرا بر آن داشت تا به توفيق هللا تعالی تمامی راه

  ».لسنةمفاتيح الرزق في ضوء الكتاب وا: «امبيان دارم و اين کتاب را ناميده
  

  ام.اموری که در نوشتن اين کتاب آنها را در نظر گرفته
  :باشد مل موارد زير میاش فضل هللا تعالىه ب

  .است  اشسنت پيامبر گرامی كتاب هللا تعالى ومرجع اصلی اين مطلب،  -1
احاديث شريف از مرجع اصلی آنها نقل شده است و همچنين حکم علماء بر آنها را بيان  -2

احاديثی که از صحيحين بيان شده است که امت اسالمی بر درسـت بـودن  ام، مگرداشته
 .)2(آن دو اجماع دارند 

 
ْنَيا َحَسنَةً َوفِي اْآلِخَرِة  : «كان أكثر دعاء النبي روايت کرده است أنس ازمام بخاري ا) 1( َربََّنا آتِنَا ِفي الدُّ

ربنا آتنا في الدنيا حسنة، رقم الحديث  (صحيح بخاري، كتاب الدعوات، باب قول النبي َحَسنَةً َوقِنَا َعذَاَب النَّارِ 
6389  ،11/191.(  

از  نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر  ، و14صحيح مسلم ص  بر ششرحر دنووي ی ه: مقدمنگاه شود )2(



 

ام که در حين اسـتدالل بـه آيـات کريمـه و احاديـث شـريف از کتـب تفسـير و سعی کرده -3
 .های حديث نيز استفاده کنمشرح

الی از ام و بعـد از کمـک گـرفتن از هللا تعـ های طلب روزی مشـروع را بيـان داشـتهراه -4
 .ام تا مبادا برداشت اشتباهی از آن صورت گيرد سخن علماء کمک گرفته

منــافع ديگــری را کــه هللا تعــالی بــرای ايــن امــوری کــه در کســب رزق تــأثير دارنــد را  -5
 ام بيان بدارم، مگر آن که خود [در آيات يا احاديث] ذکر شده باشـند و باشـد کـهنخواسته

 .سباب را در وقتی ديگر آسان فرمايد بدست آمدن اتعالى  هللا سبحانه و
إن  ام تا مفيد بودن اين اثـرکلمات غريب که در احاديث شريف وجود دارد را شرح داده -6

[از اين شرح در ترجمه استفاده شـده اسـت و مـتن شـروح  .به کمال برسد  شاء هللا تعالى
 حذف شده است].

کنـد، بـرايش ايـن امـر آسـان  خواهد به آنهـا رجـوعام تا کسی که میذکر منابع را نموده -7
 .باشد 

ام ام تا اسباب روزی را به اقتصار بيان دارم، بلکه احاديثی را جمع آوری نمودهنخواسته -8
 .جمع آوری آنها را برای من آسان فرمود  که هللا

  
  فهرست مطالب

  :باشد فهرست مطالب به شرح زير می
  ی مترجم.مقدمه
  .ی مؤلفهمقدم

  .هتوب و آمرزش)(طلب أول: استغفارمطلب 
  .ا: تقودوممطلب 
  هللا تعالى. بر: توكل سوممطلب 
  .نمودنو خود را وقف آن  هللا عز وجل عبادت جديت نمودن در : چهارممطلب 

  .پنجم: مداومت دادن به حج و عمرهطلب م
  رحم.ی هصل ششم:مطلب 
  هللا تعالى. در راهإنفاق هفتم: مطلب 
  .وقف کسب علوم شرعی نموده است به کسی که خود را  : إنفاقهشتممطلب 
  .به ضعيفان نيکوکاری: نهممطلب 

  هللا تعالى.هجرت در راه : دهمطلب م
  .مطلب يازدهم: شکر[

  .اعتنايی به دنيامطلب دوازدهم: بی
  .باشند اذکاری که کليد رزق و روزی میمطلب سيزدهم: 

  .مطلب چهاردهم: کسب روزی از راه حالل
  .مطلب پانزدهم: دعا کردن 

  ].مطلب شانزدهم: انسان علت فقر خود را هللا تعالی بداند 
  .شامل نتايج مطلب و سفارش نمودن است : هخاتم

  
  ی خير دعا شكر وت
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شکر و حمد برای هللا تعالی است که يکتا و واال مقام بوده و تمامی مخلوقات به او نيـاز دارنـد، 
اش منـت نهـاده عفـو و بزرگـواری ی نيازمند به رحمـت وکنم که بر اين بندهبرای اين شکر می

-تشـکر مـی سيد محمد ساداتي شنقيطياست تا اين موضوع را بيان دارد، سپس از برادر دکتر 
ام. همچنين تشکر نمايم که از او در تهيه اين مطلب استفاده نمودهمی ی خيرنمايم و برای او دعا

الجاليـات  ت عوة واإلرشاد قسـممكتب التعاوني للد و دعای خير خود را معطوف به برپا کنندگان 
کشـور اإلرشـاد  الـدعوة و األوقـاف و الشؤون اإلسالمية و ت تابع وزارکه رياض در بطجاء در 

باشد که در اين مکتب صـورت ای میکنم، چرا که اصل اين مطلب از دو محاضرهعربستان می
دهم يگرم قرار میفرزندان د  حافظ حماد إلهي وپذيرفت. دعای خير خود را برای فرزند عزيزم 

که در نوشتن اين مطلب مرا ياری دادند. هللا تعالی به تمامی آنها در دنيـا و آخـرت پـاداش خيـر 
  .دهد 
نمـايم تـا عمـل مـرا خـالص بـرای ذات خـودش فرمايـد و آن طلب می اإلكرام هللا ذا الجالل و از

دهـد، مگـر سـود نمـیام برای روزی که مـال و فرزنـد ای برای من و پدر و مادر گرامیذخيره
و  (زنـده)الحي کسی که هللا تعالی به او قلب سليم داده باشد، مقرر فرمايد! همچنين از پروردگارِ 

نمايم تا به من و برادران و فرزندان و نزديکان و تمامی مسلمانان (پابرجا) در خواست میالقيوم
ا در دنيا و آخرت آسان توفيق دهد که اسباب رزق مشروع برای ما حاصل شود و آن را برای م

على  . آمين يارب العالمين. صلى هللا تعالى على نبينا وگرداند، همانا او شنوای اجابت کننده است 
  سلم. بارك و أتباعه و أصحابه و آله و

  فضل إلهي                                                                                       

  . ه توب   و  (طلب آمرزش)تغفار اس: ول امطلب 
باشد، طلب استغفار و توبه نمودن به از مهمترين اموری که باعث نازل شدن رزق و روزی می

ی گناهان است. اين مطلب را در خالل اين دو موضـوع سوی هللاِ بسيار توبه پذير و پنهان کننده
  :دارمبيان می

  . هتوب   استغفار و ت أول: حقيق

  . ندست ههای گشايش روزی ه از کليد توب   استغفار وکه  برای آنسند بيان : دوم

  : هتوب   استغفار وت أول: حقيق
باشد، کسی از آنها است که ی زيادی از مردم، در اين پندارند که استغفار و توبه با زبان میعده
 نمايم) ونمايم و به سوی او توبه می(از هللا طلب آمرزش می : «أستغفر هللا وأتوب إليه»گويد می

اين در حالی است که اين سخن کوچکترين اثری بر قلب ندارد و به همين صـورت اسـت تـأثير 
  .اين استغفار و توبه به مانند عمل دروغگويان است  .آن بر اعضای بدنش

انـد. بـه طـور ه را بيان داشـتهتوب استغفار و ت حقيق –جزاهم هللا تعالى عنا خير الجزاء  –علماء 
به معنای ترک گناه بـرای زشـتی آن گنـاه  ،توبه در دين: «گفته است  صفهانياراغب إمام مثال 

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 

  .)1(»ل شده است مچهار امر يکجا جمع شود، شرايط توبه کا

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



 

توبـه از : انـد گفته : «علماءاين امر را با اسلوب خودش بيان داشته است و گفته است إمام نووي 
هر گناهی واجب است. اگر معصيت بين بنده و هللا تعالی باشد و به حق الناس مربوط نباشد، سه 

  :شرط دارد 
  .يکی از آنها: دست کشيدن از گناه است 

  .آندوم: پشيمانی از انجام 
  .سوم: اراده نمايد که به آن [گناه] باز نگردد 

  .باشد اگر يکی از اين موارد وجود نداشته باشد، توبه صحيح نمی
ولی اگر گناه به حق الناس مربوط شود، [توبه] دارای چهار شرط است: اين سه مورد [که بيـان 

بايـد آن مـال شد] و اين که از صاحب حق طلب حالليت صورت گيرد. اگر خوردن مال اوسـت 
به او برگردد. اگر تهمت زدن و مانند آن باشد، به او مکانت دهد و از او طلب بخشـش نمايـد و 

  .)1(»طلبد ليت باگر غيبت بود از او حال
آن با سخن و عمل اسـت و ايـن سـخن : «طلب گفته است  استغفاری دربارهصفهاني اراغب إمام 

(از او طلب آمرزش نماييد، همانا او بسـيار آمرزنـده  هُ َكاَن َغفَّاًرااْستَْغِفُروا َربَّكُْم إِنَّ : هللا تعالی
است) امر نفرموده است که فقط با زبان آن را طلب کنيد، بلکه با زبان و عمل. حقيقتاً گفته شده 

  . )2(»دروغگويان است  است: استغفار با زبان بدون عمل، عمل

  : های گشايش روزی هستندليد ه از کتوب   استغفار وبرای آن که سند بيان : دوم
نصوص بسياری در قرآن کريم و حديث شريف وجود دارد که دليلی بر اين است که استغفار و 

ی از ايـن توفيـق هللا تعـالى بعضـ در اينجا به . باشد توبه، به فضل هللا تعالی از اسباب روزی می
  :امنصوص را آورده

 آن را بيان داشته اسـت، و از قـول نـوح لهجل جالکه هللا  ن ماجرای نوحياد آورد شد  –الف 
ِدْدُكْم : فرمايد به قومش می ْدَراًرا َويُمـْ ْيُكْم مـِ فَقُْلُت اْستَْغِفُروا َربَُّكْم إِنَّهُ َكاَن َغفَّاًرا يُْرِسِل السََّماَء َعلـَ

اًرا و گفـتم: از پروردگارتـان طلـب آمـرزش ( ))3بِأَْمَواٍل َوبَنِيَن َويَْجعَْل لَُكْم َجنَّاٍت َويَْجعَْل لَُكْم أَْنهـَ
د و بـه شـما بـا مالهـا و انـ بارنماييد که او بسيار آمرزنده است. از آسمان پياپی بر شما باران می

  نهد).قرار می يیدهد و برای شما نهرهاقرار میباغهايی کند و برای شما فرزندان کمک می
  :ر نمودن، بيان شده است ی گرامی به وجود آمدن چند امر با استغفادر اين آيه

هُ : فرمايـد و اين همان سخن هللا تعالی است کـه مـیهللا تعالى آمرزيدن گناهان توسط  -1 إِنـَّ
  (همانا او بسيار آمرزنده است). َكاَن َغفَّاًرا

بـه  )مـدراراً (: «گفتـه اسـت  ابن عباس رضي هللا عنهمادرپی. باراندن باران به طور پی -2
 .)4(»درپی است معنای پی

ايـن سـخن هللا تفسير  در. عطاء فرمايد با اين عمل فرزندان و مالها را زياد می  تعالىهللا -3
 .)5(»فرمايد گفته است: «مالها و فرزندان را زياد می َويُْمِدْدُكْم بِأَْمَواٍل َوبَنِينَ : تعالی

 .فرمايد هللا تعالی باغهايی را مقرر می -4
 .فرمايد هايی را مقرر میهللا تعالى نهر -5

 
  .42  – 41) رياض الصالحين ص 1(

  . 362) المفردات في غريب القرآن، مادة «غفر»، ص 2(

  .12- 10) سورة نوح آيات: 3(

  .8/666نوح،  ةر، سور) صحيح بخاري، كتاب التفسي4(

  .7/154: تفسير الخازن همچنين نگاه شود ، و4/398) تفسير البغوي 5(



 

دليلـی بـر ايـن امـر » )1(ی هود آمـده اسـت در اين آيه و آنچه در سوره: «گفته است  مام قرطبيإ
  .)2(»شود است که استغفار باعث نازل شدن روزی و باران می

به اين معناست که اگر به سوی هللا [تعالی] توبه نماييـد و : «گفته است  تفسير درحافظ ابن كثير 
کند و برکات آسمان را بر او غذا بدهيد، رزق شما را زياد میاز او طلب آمرزش نماييد و برای  

دهد و رويند و به زراعت شما رونق میباراند و برای شما بر روی زمين گياهان را میشما می
نمايد، فرمايد و به شما با مالها و فرزندان کمک میشير میاز شيردانهای [حيوانات] شما را پُر 

دهد که انواع ميـوه دهد و برای شما باغهايی را قرار میل و فرزند میبه اين معنا که به شما ما
  .)3(»در آن وجود دارد و در خالل آن نهرها جاری است 

برای طلب بـاران از پروردگـار جـل  أمير المؤمنين عمر بن الخطاب اين همان چيزی است که 
  .جالله به آن تمسک جست 

طلب باران با مردم [از شهر] خارج شدند و  برای عمرروايت کرده است که شعبي  از مطرف  
  ».از تو نشنيديم که طلب باران نمايی« دائماً استغفار نمود تا آن که بازگشت، به او گفته شد:

: آيـد، طلـب بـاران نمـودم، سـپس قرائـت نمـود به محلهای آسمان که از آن آب پايين مـی«گفت: 
 ًْدَراًرااْستَْغِفُروا َربَُّكْم إِنَّهُ َكاَن َغفَّار ْيكُْم مـِ َماَء َعلـَ (از پروردگارتـان طلـب آمـرزش  ا يُْرِسِل السـَّ

  .)4(بارد)نماييد که او بسيار آمرزنده است [و] از آسمان پياپی برای شما باران می
تمامی کسانی را که از خشکسـالی، فقـر، کـم بـودن فرزنـد و خشـک مام حسن بصري همچنين ا

ابـن از مـام قرطبـي ا. ا به اسـتغفار نمـودن راهنمـايی نمـود شدن باغها نزد وی شکايت نمودند ر
مردی نزد حسن بصری از خشکسالی شکايت نمـود، بـه او گفـت: «از هللا : «آورده است صبيح 

  .طلب آمرزش نما»
  .ديگری از فقر نزد او شکايت نمود، به او گفت: «از هللا طلب آمرزش نما»

  .ه که به من فرزند دهد»نفر ديگری به او گفت: «از هللا [تعالی] بخوا
  .به او گفت: «از هللا طلب آمرزش نما»

  .ديگری از خشک شدن باغش نزد او شکايت کرد، به او گفت: «از هللا طلب آمرزش نما»
  .خن گفتيمی آن با او سدرباره

ئل امردانی نزد تـو آمدنـد کـه از مسـ : «به او گفت  ربيع بن صبيحدر روايت ديگری آمده است: 
  .)5(»يت داشتند و تمامی آنها را به استغفار نمودن امر نمودیمختلفی شکا

هُ  :فرمايد ی نوح میاز خودم چيزی نگفتم. هللا تعالی در سوره«گفت:  ْم إِنـَّ تَْغِفُروا َربَّكـُ فَقُْلُت اسـْ
ْم يُْرِسِل السََّماَء َعلَْيُكْم ِمْدَراًرا ، َويُْمِدْدُكْم ِبأَْمَواٍل َوبَنِ ،  َكاَن َغفَّاًرا ْل لَكـُ اٍت َويَْجعـَ يَن َويَْجعَْل لَُكْم َجنـَّ

(و گفتم: از پروردگارتان طلب آمـرزش نماييـد کـه او بسـيار آمرزنـده اسـت. از آسـمان  أَْنَهاًرا
کند و برای شما باغهايی قرار بارد و به شما با مالها و فرزندان کمک میپياپی بر شما باران می

  )6(نهد).ر میدهد و برای شما نهرهايی قرامی

 
إن شاء هللا  ی آن دربارهحديث  . و... َويَا قَْوِم اْستَْغِفُروا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيهِ : دارد ه به اين سخن هللاشارا) 1(

  .خواهد آمد آياتاز اين تعالى بعد 
  .5/417فتح القدير  ، و274: اإلكليل في استنباط التنزيل ص همچنين نگاه شود ، و18/302ر قرطبي ) تفسي2(

  .4/449) تفسير ابن كثير 3(

  .29/72: روح المعاني همچنين نگاه شود ، و7/154 قبلی) مرجع 4(

 .29/73: روح المعانى همچنين نگاه شود ، و7/154) تفسير الخازن 5(
 .123/ 16المحرر الوجيز   ، و192/ 4: تفسير الكشاف همچنين نگاه شود ، و303 – 18/302) تفسير قرطبى 6(



 

ی استغفار کردن چه با ارزش و زياد است! يا هللا! ما را از استغفار کنندگان قرار ثمرههللا أكبر! 
ی استجابت ی آن را از نزد خودت در دنيا و آخرت به ما عطا فرما! همانا تو شنوندهبده و نتيجه
  .(برپا و برپا دارنده)يا قيوم (زنده). آمين يا حىکننده هستی

وی بـه طلـب آمـرزش و اسـتغفار توسـط  ی دعـوت قـوم هـود دربـاره هللا از آنها سخن –ب 
ةً : فرمايد است، می َويَا قَْوِم اْستَْغِفُروا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا ِإلَْيِه يُْرِسِل السََّماَء َعلَْيُكْم ِمْدَراًرا َويَِزْدُكْم قُوَّ

تُِكْم َوَال تَتََولَّْوا ُمْجرِ  ماييد و بـه سـوی (و ای قوم من از پروردگارتان طلب آمرزش ن ِمينَ ِإلَى قُوَّ
د و قـدرتی بـر قـدرت شـما انـ باری آن از آسمان پياپی بر شما باران میاو توبه نماييد! در نتيجه

  .)1(افزايد و مجرمانه روی بر نگردانيد)می

ود تـا طلـب اسـتغفار به قومش امر نمـ  سپس هود : «اين آيه گفته است  تفسير درحافظ ابن كثير 
شود و با توبه از آنچه [از اند، آمرزيده میی آن، گناهانی که در قبل انجام دادهنمايند و در نتيجه

آيد. کسی کـه دارای ايـن صـفت باشـد، هللا گردد، جلوگيری به عمل میگناهان] در بعد ايجاد می
کنـد و منزلـت برايش راحت میفرمايد و امر او را روزی را برای او آسان می و[تعالی] رزق 
(ز آسمان پياپی بر  يُْرِسِل السََّماَء َعلَْيكُْم ِمْدَراًرا :فرمايد نمايد و به همين دليل میاو را حفظ می
  .)2(باراند)شما باران می

يا هللا! ما را از کسانی قرار بده که خصوصيت آنها توبه نمودن و استغفار کردن است و روزی 
ميسر نما و امور ما را بر ما آسان گردان و منزلت ما را حفـظ بفرمـا! همانـا تـو  ما را برای ما

  . آمين يا ذا الجالل واإلكرام.ی استجابت کننده هستیشنونده
َوأَِن اْستَْغِفُروا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه يَُمتِّْعكُْم َمتَاًعا : است  تعالى سبحانه و از آنها اين سخن هللا - ج
ْوٍم كَ حَ  ذَاَب يـَ ْيُكْم عـَ  بِيـرٍ َسنًا ِإلَى أََجٍل ُمَسمى َويُْؤِت ُكلَّ ِذي فَْضٍل فَْضلَهُ َوإِْن تََولَّْوا فَِإنِّي أََخاُف َعلـَ
ی آن] به شما متاعی لب آمرزش نماييد و به سوی او توبه کنيد، [در نتيجهطو از پروردگارتان  (

دهـد و اگـر و به هر صاحب فضيلتی، فضيلت او را مـی فرمايد نيکو تا رسيدن [اجلتان] عطا می
  .)3(ترسم)روی برگردانيد برای شما از عذاب روز بزرگ می

ی متـاع ی گرامی هللا قادر و توانا به کسی کـه توبـه نمايـد و اسـتغفار نمايـد، وعـدهدر اين آيه
ا حَ : نيکو داده است. منظور از اين سخن هللا تعالی نًايَُمتِّْعُكْم َمتَاعـً (بـه شـما متـاع نيکـويی  سـَ

گفته است، زياد کردن روزی  عبد هللا بن عباس رضى هللا عنهمافرمايد) همان گونه که عطا می
  .)4(و ثروت است 

ی استغفار نمـودن و توبـه کـردن اسـت، بـه ايـن اين نتيجه: «ش گفته است تفسيردر مام قرطبي ا
رمايد و با عـذاب شـما را همـان گونـه فشکل که به شما وسعت روزی و راحتی زندگی عطا می

  .)5( »نمايد که نفرات قبل از شما را هالک فرمود، هالک نمی

- ی الهی و گرامی، پاداش دادنی بر اساس شرطی است [و آن شرط استغفار و توبه میاين وعده
ی گرامی دليلی بر اين اسـت کـه اسـتغفار و اين آيه: «گفته است  . شيخ محمد أمين شنقيطي]باشد 
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مند شدن توسط هللا [متعال] تا زمان رسيدن اجل است، زيرا توبه به سوی هللا [تعالی] باعث بهره
  .)1(»او استغفار و توبه را شرط آن پاداش قرار داده است 

دليل ديگری که استغفار و توبه از کليدهای گشايش روزی هستند، حـديثی اسـت کـه احمـد،  –د 
انـد کـه روايـت کـردهعبد هللا بـن عبـاس رضـي هللا عنهمـا ز ابوداود، نسائی، ابن ماجه و حاکم ا

ُ  َجعَلَ )2( اِالْستِْغَفارِ  ِمنْ  أَْكثَرَ  َمنْ : «فرموده است  رسول هللا  ِضيقٍ  كُلِّ  َوِمنْ  فََرًجا َهمٍّ  كُلِّ  ِمنْ  لَهُ  َّ

نْ  َوَرَزقَهُ  َمْخَرًجا ثُ  مـِ بُ  الَ  َحيـْ در حـديثی ديگـر دائمـاً (کسـی کـه زيـاد اسـتغفار کنـد ( )3(»يَْحتَسـِ

ه فـراری قـرار دهد و از هـر تنگيـی رااستغفار کند) هللا برای او در هر غمی گشايشی قرار می
  .دهد)کند، او را روزی میهد و از جايی که حساب نمینمی

، سـه نتيجـه را بـرای ی وحی، يعنی پيامبردر اين حديث راستگوی تصديق شده، سخن گوينده
ی قرار داده است. يکی از آنها: رزق و روزی از طرف هللاِ روزی دهنـده ن،نمود زياد استغفار 

 .کنـد کند و به آن اميد ندارد و به ذهنش خطور نمیپُر قدرِت قوی از جايی که او فکرش را نمی
 در نتيجه بر کسانی که رغبت به رزق و روزی دارند، واجب است تا بـه اسـتغفار نمـودن خـود 

عمل آن را به کار بندند. ولی بايد بر حذر بود که استغفار فقط با زبان  سرعت دهند و با زبان و
  .ر مقابل آن صورت نگيرد که اين عمل، عمل دروغگويان است د باشد و عملی 

  تقوا : مطلب دوم
 اين موضـوع را بـاتوفيق هللا تعالى شود، تقوا است. به از اموری که باعث نازل شدن رزق می

  :داريمدو نکته بيان می
  .منظور از تقواأول: 

  .دوم: سند شرعی برای آن که تقوا از کليدهای رزق است 

 
 . 3/9) أضواء البيان 1(
  ، و4/267: سنن أبي داود نگاه شود. (»من لزم االستغفار«: » و در روايتی آمده استمن أكثر االستغفار«) 2(

هنگام انجام گناه  – گفته است شيخ أبو الطيب العظيم آباديگونه که همان  – ی آن). ومعنا2/339 هسنن ابن ماج

 رود]. به همين دليل پيامبرباشد يا با دوام دادن به آن آنچه نفس احتياج دارد [از بين میو ظاهر شدن بال می
ی  ه(درخت طوبی برای کسی است که در پروند »كثيراً  اً : «طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارفرموده است

المبعود  ن. (عوروايت کرده است سند حسن صحيحا بآن را  هابن ماج اعمالش استغفار زياد وجود داشته باشد) 
4/267.( 
؛ سنن أبي داود، أبواب قيام الليل، تفريع أبواب الوتر، باب برای اوست لفظ ، و56 – 4/55، 2234) المسند، 3(

سنن ابن   ؛ و118/  6، 10290/2، كتاب عمل اليوم والليلة، كتاب السنن الكبرى ؛ و4/267، 1515في االستغفار، 

المستدرك على الصحيحين، كتاب التوبة واإلنابة،  ؛ و2/339، 3864، أبواب اآلداب، باب االستغفار، هماج

4/292.  

  . اندبعضی از محدثين به علت يکی از راويان آن اين حديث را ضعيف دانسته
لباني  آشيخ از ضعيف سنن أبي داود  ، و4/267عون المعبود   ، و4/262 حافظ الذهبياز : التلخيص نگاه شود(

  ).149ص

أحمد محمد   ی آن شيخدرباره ) و4/262: المستدرك نگاه شود. (ولی امام حاکم اسناد آن را صحيح دانسته است

از راويان  ی يکی همان گونه که به آنچه درباره )4/55هامش المسند  »اسناد آن صحيح است« :گفته است شاكر

 وهللا تعالى أعلم بالصواب. آن گفته شده است، جواب داده شده است.



 

  : منظور از تقوا  :لأو
مـام راغـب انـد. بـه طـور مثـال امنظـور از تقـوا را بيـان داشـتهرحمهـم هللا تعـالى  علمای امـت 

و آن بـا تـرک شـود محسوب مـی خود از آنچه که گناه کردننمودن حفظ : «گفته است صفهاني ا
  .)1(شود»ی نهی شده است و با ترک بعضی از امور مباح کامل میچيزها

پای بند بودن به آنچه به آن امر شده است و : «ا را بدين شکل معرفی نموده است تقونووي مام ا
  .)2(»باشد می تعالى سبحانه و از آن نهی شده است و معنای آن: حفظ شدن از خشم او و عذابش

بـدون از مجـازات هللا تعـالی بـا اطاعـت از وی و آن حفـظ  برحـذر: «گفتـه اسـت مام جرجاني ا
شود و شامل انجام دادن [بعضـی از امـور] و نمودن نفس از اموری است که باعث مجازات می

  .)3(»باشد ترک نمودن [اموری ديگر] می

کسی که با چشمش به چيزی نگاه کند کـه  .باشد کسی که نفسش را از گناه باز ندارد، با تقوا نمی
 تعالی آن را حرام نموده است يا به چيـزی گـوش دهـد کـه هللا تعـالی بـه آن خشـم دارد يـا بـا هللا

ای قدم بردارد که هللا تعالی باشد يا به گونهدستش چيزی را بگيرد که هللا تعالی از آن راضی نمی
  .، او خودش را از گناه حفظ نکرده است شود از آن خشمگين می
مخالفت کند و مرتکب اموری شود که از آن نهی شده است،  تعالى و سبحانه کسی که با امر هللا

  .باشد متقی و پرهيزگار نمی
شود، خـودش را کسی که مرتکب گناهی شود که موجب خشم هللا تعالی و مجازات دادن وی می

  .از پرهيزگاران و متقيان جدا نموده است 
  دوم: سند شرعی برای آن که تقوا از کليدهای رزق است:

باشـد کـه تقـوا از اسـباب رزق و روزی اسـت و صی وارد شده است که دليلی بر ايـن مـینصو
  داريم:بعضی از آنها را بيان می

َ يَْجعَْل لَهُ َمْخَرًجا :فرمايد که می سخن هللا – الف َّ بُ ، َوَمْن يَتَِّق  ُث َال يَْحتَسـِ ْن َحيـْ  َويَْرُزْقهُ مـِ
دهـد و از جـايی کـه فکـرش را ، برای او راه فراری قـرار مـیو کسی که از هللا تقوا پيشه کند (

بيان فرموده است که اگر شرط تقوا وجود  جل جاللهموالی ما . )4(دهد)کند به او روزی مینمی

ا: دهـد: يکـی از آنهـاداشته باشد، هللا تعالی دو پاداش به او می هُ َمْخَرجـً ْل لـَ (بـرای او راه  يَْجعـَ
  دهد).فراری قرار می

از  – گفته است  ابن عباس رضي هللا عنهماهمان گونه که  – دهد به اين معنا که او را نجات می
  .)5(تمام طوفانهای بالی دنيا و آخرت 

رساند کـه اميـد به اين معنا که از جايی به او روزی می َويَْرُزْقهُ ِمْن َحْيُث َال يَْحتَِسبُ دوم آنها: 
  . )6(کند ندارد و فکر آن را نمی

 
 . 531) المفردات في غريب القرآن، مادة «وقى»، ص1(
 .322) تحرير ألفاظ التنبيه ص2(
 .68) كتاب التعريفات ص3(

 . 3و  2 هایه) سورة الطالق آي4(
برای او گشايشی از هر تنگيی که بر : «ه استگفت ربيع بن خثيم . و18/159: تفسير قرطبي نگاه شود) 5(

، 4/357: تفسير البغوي همچنين نگاه شود ؛ و292 – 8/291». (زاد المسير فرمايدانسان وجود دارد ايجاد می

 ). 7/108تفسير الخازن  و
به  از جايی که : «و در آن آمده است: الكشاف همچنين نگاه شود ، و292 – 8/291: زاد المسير نگاه شود) 6(



 

به اين معناسـت کـه کسـی کـه از هللا [تعـالی] در انجـام : «ش گفته است تفسيردر حافظ ابن كثير 
دادن چيزی که به او امر فرموده است و ترک آنچه را که او را نهی نموده است، تقوا پيشه کند، 

-کند بـه او روزی مـیدهد و از جايی که فکرش را نمیدر امر او برای او راه فراری قرار می
  .)1(»کند د به اين معنا که از جايی که به ذهنش خطور نمیده

ای در بزرگتـرين آيـه: «گفتـه اسـت  د ! عبد هللا بـن مسـعوی تقواچه عظيم و بزرگ است نتيجه
َ يَْجعَْل لَهُ َمْخَرًجاقرآن که گشايش در آن بيان شده است:  َّ   .)2(است  َوَمْن يَتَِّق 

َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلقَُرى آَمنُوا َواتَّقَْوا َلفَتَْحنَا َعلَْيِهْم بََرَكاٍت :  است  اللهجل جسخن هللا  از آنها اين    –ب 
ايمـان  ،سـرزميناين (اگر اهل  ) )3ِمَن السََّماِء َواْألَْرِض َولَِكْن َكذَّبُوا َفأََخْذَناُهْم بَِما َكانُوا يَْكِسبُونَ 

نموديم. دربهای] برکت را در آسمان و زمين باز میکردند برای آنها [آوردند و تقوا پيشه میمی
مـورد مؤاخـذه قـرار  را ی آنچـه کسـب نمودنـد آنهـاولی [حقيقت را] تکذيب کردند و به واسـطه

  داديم).
فرمايد که اگـر دو امـر تحقـق پيـدا کنـد و ی گرامی بيان میدر اين آيهتعالى  تبارك وپروردگار 

هر گرداند و از را بر آنها وسيع می خيرهای راهتعالى  حانه وسب  باشند، ویآنها ايمان و تقوا می
  .د سازطرف برای آنها آن را ميسر می

ْيِهْم : گفتـه اسـت  تعـالى ايـن سـخن هللاتفسـير در عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهمـا  ا َعلـَ لَفَتَْحنـَ
  .بََرَكاٍت ِمَن السََّماِء َواْألَْرِض 

  .)4(»داريمگردانيم و آن را از هر طرف بر آنها ميسر میامور خير را بر آنها وسيع می«

باشد که بـه شـرح هايی از طرف هللا تعالی برای اهل ايمان و تقوا میی گرامی، وعدهدر اين آيه
  :زير هستند 

را به آنها داده است و برکات جمع برکت هستند بركات ی باز شدن دربهای وعده هللا تعالى – 1

يا آن چنان که امام ،  )5(که امام بغوی گفته است، مداومت داشتن چيزی است   و معنای آن، آنچنان

ی «برکـت» برداشـت آنچـه از کلمـه.  )6(خازن گفته است، ثابت بودن خير الهی در چيزی اسـت 

-شود آن است که هللا سبحانه و تعالی به آنها به سبب ايمـان و تقوايشـان چيـزی را عطـا مـیمی
ار بوده و شـّری در آن وجـود نـدارد و بعـد از آن عقوبـت بـدی بـدنبال آن د فرمايد که خيِر ادامه

بر مؤمنـان دربهـای برکـت و نعمـت : «اين گونه بيان داشته است محمد رشيد رضا آيد. سيد نمی
باشـد و شـاد شکر از هللا [تعالی] و رضايتمندی از وی می ،شود و عمل آنها در مقابل آنباز می

ه از آن در راه خير، بدون آن که شّری در آن وجود داشـته باشـد و از بخشش وی و استفاد شدن 
ح نمودن بدون ايجاد فساد و پاداش آنها بر آن از طرف هللا تعـالی زيـاد الاص[استفاده از آن] در 

  .)7(»شدن نعمت و رشد آن در دنيا و نيکويی ثواب در آخرت است 
 

 ). 4/120». (آوردکند و آن را به حساب نمیفکرش خطور نمی
 .4/400) تفسير ابن كثير 1(
 .2/651؛ و تفسير ابن مسعود 4/400) تفسير ابن كثير 2(
 .  96: یه) سورة األعراف آي3(
 . 3/253) تفسير أبي السعود 4(
 .2/183) تفسير البغوي 5(
 . 2/266) تفسير الخازن 6(
 .9/25) تفسير المنار 7(



 

ای برکت، خيـر و اصـالحی اسـت کـه معن: «آن را اين گونه تعبير نموده است شيخ ابن عاشور 
  .)1(»عقوبنی به دنبال آن در آخرت وجود ندارد و آن همان بهترين حالتهای نعمت است 

َماِء : در اين سخن هللا تعالی، به صورت جمع بيان شده است  – 2 َن السـَّ لَفَتَْحنَا َعلَْيِهْم بََرَكاٍت مـِ

و آن همـان طـور کـه  ،کنـيم)و زمين را باز می(برای آنها [دربهای] برکتهای آسمان  َواْألَْرِض 
-باشد که دارای تعدد نوع چيزهای مبارک مـیبيان داشه است دليلی بر اين می شيخ ابن عاشور

  . )2(دو مورد نيست] اي باشد [و يک

َماِء َواْألَْرِض فرمايد: می ل جاللههللا ج – 3 َن السـَّ (برکتهـايی از آسـمان و زمـين) و  بََرَكاٍت مـِ

نظور از آن همان طور که امام رازی گفته است: برکات آسـمان بـا بـاران و برکـات زمـين بـا م
ها و حاصل شدِن امنيت و سالمت است. اين به خاطر تها و زياد شدن دامها و نعمگياهان و ميوه

ماند و زمين به مانند مادر و از آن دو تمامی منافع و امـور خيـر آن است که آسمان مثل پدر می
  . )3(گردد آفرينش هللا تعالی و تدبيرش ايجاد میبا 

ِزَل : اسـت  ل جاللههللا جاز آن اسناد اين سخن  -جـ  ا أُنـْ ْنِجيـَل َومـَ ْوَراةَ َواْإلِ اُموا التـَّ ْم أَقـَ ْو أَنَّهـُ َولـَ
ةٌ  ْنُهْم أُمـَّ ْم مـِ ِت أَْرُجِلهـِ ْن تَحـْ ا ِإلَْيِهْم ِمْن َربِِّهْم َألََكلُوا ِمْن فَْوقِِهْم َومـِ اَء مـَ ْنُهْم سـَ َدةٌ َوكَثِيـٌر مـِ  ُمْقتَصـِ

شـود را و انجيل و آنچه بر آنها از طرف پروردگارشان نـازل مـی ت (اگر آنها تورا ) )4يَْعَملُونَ 

. در بين آنها امتی عادل خوردند روزی میباالی سرشان و از زير پاهاياشان داشتند، از برپا می
  دهند).مال بدی را انجام میوجود دارد و تعداد زيادی از آنها اع

ما را از اهل کتاب باخبر فرموده است که  تعالى تبارك وراستگوترين سخنگويان، پروردگار ما 
عبد هللا بن عباس رضي هللا همان گونه که  – کردند به تورات و انجيل و قرآن عمل می اگر آنها
شـود را ز آسمان بـر آنهـا نـازل مـیهللا تعالی رزقی که ا – )5(آيه گفته است  نايتفسير در عنهما 

  . )6(روياند فرمايد و برای آنها بر زمين گياه میزياد می

اگر آنها به  –وهللا أعلم  – اين است  تعالىمنظور [هللا] «  :گفته است  أندلسيشيخ يحيى بن عمر 
زيـر آنچه در تورات و انجيل و اين قرآن نازل شده است، عمل کنند به آنها از باالی سرشـان و 

  .)7(»دهد دنيا را به طور کامل به آنها می –وهللا أعلم  –دهد به اين معنا که پاهايشان روزی می

باشـد کـه ديگری می ات به مانند اين آيه، [آي: «ی گرامی گفته است اين آيهفسير در تمام قرطبي ا
ا: همان] هُ َمْخَرجـً ْل لـَ َ يَْجعـَ َّ نْ ، َوَمْن يَتَِّق  هُ مـِ بُ  َويَْرُزقـْ ُث َال يَْحتَسـِ (و کسـی کـه از هللا  ) )8َحيـْ

 
 .9/22) تفسير التحرير والتنوير 1(
 .9/22 قبلی) مرجع 2(
 .9/22التنوير  تفسير التحرير و ، و2/266؛ و تفسير الخازن 12/185) التفسير الكبير 3(
 . 66: یه) سورة المائدة آي4(
سير ابن  تف ، و2/395زاد المسير  ، و153 – 5/152المحرر الوجيز  ، و10/463: تفسير الطبري نگاه شود) 5(

 .2/86كثير 
بيان  : «که در آن آمده استفتح القدير  ، و630 – 1/629تفسير الكشاف  ، و2/86 قبلی: مرجع نگاه شود) 6(

  )، و 2/85( »باال و پايين برای مبالغه در اسباب رزق برای آنها است و [همچنين] زياد بودن آن و تعدد انواع آن

 ).4/254».(شودبه اين معنا که از راهی به آنها روزی داده می « است:که در آن آمده التنوير  تفسير التحرير و
 .  41) «كتاب النظر واألحكام في جميع أحوال السوق» ص7(
 . 3 – 2 هایه) سورة الطالق آي8(



 

پنـدارد بـه او روزی دهيم و از جايی که نمـیاری قرار می[تعالی] تقوا پيشه کند برای او راه فر
َدقًا دهـيم) ومی اًء غـَ قَْينَاُهْم مـَ ِة َألَسـْ ى الطَِّريقـَ تََقاُموا َعلـَ ِو اسـْ اگـر بـر راه [راسـت]  و( ) )1َوأَلـَ

َرى  فرمايد سازيم). همچنين میند، آب فراوانی برای آنها مهيا میاستقامت ورز َل اْلقـُ َولَْو أَنَّ أَهـْ
آوردند و (اگر اهل سرزمين ايمان می ) )2آَمنُوا َواتَّقَْوا َلفَتَْحَنا َعلَْيِهْم بََرَكاٍت ِمَن السََّماِء َواْألَْرِض 

و [هللا]  نمـوديم)آسـمان و زمـين بـاز مـی کردند برای آنهـا [دربهـای] برکـت را درتقوا پيشه می
تعالی تقوا را از اسـباب رزق قـرار داده اسـت، همـان گونـه کـه در ايـن آيـات آمـده اسـت و در 

َوإِْذ تَأَذََّن َربُُّكْم لَئِْن َشَكْرتُْم : فرمايد زياد کردن آن داده است و می هنمودن، وعده بصورت شکر 
-که پروردگارتان اعالم داشت که اگر شکر نماييد برای شما زيـاد مـی (و هنگامی ) )3َألَِزيَدنَّكُمْ 

  .)4(فرمايد)

تمامی افرادی که اشتياق به روزی وسيع و زندگی راحت دارنـد، بايـد خودشـان را از  در نتيجه
گناه باز بدارند و به اوامر هللا تعالی عمل نمايند و از آنچه وی نهی فرموده است، خودداری کنند 

شود، مانند انجام کار زشت و ترک کار نيک، بـاز را از آنچه که باعث مجازات می و خودشان
  .دارند 

  
  . هللا تعالىبر توكل :  سوممطلب 

  .نياز است شود، توکل بر هللاِ يکتا و واال و بیاز مواردی که باعث نازل شدن رزق می
  :داريمسه مبحث را به شرح ذيل بيان می ،ی اين موضوعدرباره

  هللا تعالى. برتوكل ظور از من: اول
  .دوم: سند شرعی بر اين که توکل بر هللا تعالی از کليدهای گشايش روزی است 

  ؟شود که به دنبال کسب و کار نباشيمسوم: آيا توکل باعث می

  : اول: منظور از توکل بر هللا تعالی
بـه طـور مثـال امـام  انـد.معنای توکل را بيان داشته –جزاهم هللا تعالى عنا خيرا  – علمای امت 

ای که توکل بـه آن صـورت توکل عبارت است از اعتماد قلب به چيز يگانه: «غزالی گفته است 
  .)5( »گرفته است 

اظهـار نـاتوانی و اعتمـاد بـر چيـزی اسـت کـه بـر آن توکـل : «توكـل: گفته اسـت  مناوي هعالم
  .)6(»صورت گرفته است 

اين را بدانيد که انجام : «بيان داشته است  ار منظور از توکل بر حسب حق توکلمال علي قاري 
از مخلوقات، روزی، ضـرر، نفـع، ای در هستی وجود ندارد، مگر هللا و تمامی موجودات دهنده

 
 . 16 یه) سورة الجن آي1(
 . 96: یهآي ) سورة األعراف2(
 .7 ی هآيقسمتی از  ) سورة إبراهيم3(
 .6/241) تفسير قرطبي 4(
 . 4/259) إحياء علوم الدين 5(
 . 5/311) فيض القدير 6(



 

گوينـد، فقر، ثروتمندی، مريضی، سالم بودن، مرگ و زندگی و هر چيزی که به آن موجـود مـی
  .)1(»از هللا تعالی است 

  
  .بر هللا تعالی از کليدهای گشايش روزی است دوم: سند شرعی بر اين که توکل

عمـر بـن  ازبغـوي  قضـاعي و، حـاكم، ابـن حبـان، مباركابن ه، ابن ماج، ترمذي، أحمد امامان 
هِ  َحقَّ  َِّ  َعلَى تَتََوكَّلُونَ  أَنَّكُمْ  لَوْ : «فرمود  رسول هللا اند کهروايت کرده الخطاب  َرَزقَُكمْ  تََوكُّلـِ  لـَ

(اگر شما آنچنان بر هللا [متعال] توکل نماييـد کـه  )2(»بَِطاًنا َوتَُروحُ  ِخَماًصا تَْغُدو الطَّْيرَ  يَْرُزقُ  َكَما

دهـد، صـبح دهد، همان گونه که پرندگان را روزی مـیحق توکِل بر او باشد، شما را روزی می
  گردند).روند و شب با شکم پُر بر میگرسنه [از النه] بيرون می

-فرموده است که کسی که به هللا به اندازه رسول هللا ی،حی وسخنگوينده در اين حديث شريف
شود. چگونه است کـه بـر کسـی کـه زنـده ی حقش توکل پيدا کند، به مانند پرنده روزی داده می

-ر او توکل نمايد، وی برايش کافی میگيرد و کسی که بميرد، توکل صورت نمیباشد و نمیمی
ُ ِلُكّلِ :  فرمايد می  جل جالله  باشد. هللا َّ َ بَاِلُغ أَْمِرِه قَْد َجعََل  َّ ِ فَُهَو َحْسبُهُ إِنَّ  َّ َوَمْن يَتََوكَّْل َعلَى 

ترديـد هللا [متعـال] . بـیو کسی که بر هللا توکل نمايـد، او بـرای وی کـافی اسـت ( ) )3َشْيٍء قَْدًرا

  ای قرار داده است).ر چيزی اندازهفرمايد [و] هللا [تعالی] برای هحکمش را اجرا می
  .)4(»از هر چيزی که برای مردم تنگی دارد : «آيه گفته است  تفسير درربيع بن خثيم 

  
  ؟شود که به دنبال کسب و کار نباشيمسوم: آيا توکل باعث می

 
 .9/156) مرقاة المفاتيح 1(
جامع ترمذي، أبواب الزهد، باب ما جاء في   ؛ و1/304، 373، و 1/313، 370 ، و243/ 1، 205) المسند، 2(

،  4216قين، ، أبواب الزهد، التوكل واليه؛ سنن ابن ماجبرای اوست لفظ ، و7/7، 2447الزهادة في الدنيا، 

اإلحسان   ؛ و197 – 196، ص559، باب التوكل والتواضع، چهارمزء جابن المبارك، از كتاب الزهد  ؛ و2/419

في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب الرقائق، باب الورع والتوكل، ذكر األخبار عما يجيب على المرءمن قطع 
المستدرك على الصحيحين، كتاب  ؛ و2/509، 730القلوب عن الخالئق بجميع العالئق في أحوال وأسبابه، 

شرح السنة للبغوي   ؛ و2/319، 1444؛ ومسند الشهاب، لو أنكم تتوكلون على هللا حق توكله، 4/318الرقائق 

  . 14/301، 4108كتاب الرقاق، باب التوكل على هللا عز وجل، 

». (جامع شناسمآن را نمیاين حديث صحيح است و خرج از اين وجه : «گفته است مام ترمذيی آن ادرباره
 ».انداين حديث صحيح االسناد است و آن را تخريج نکرده«  :ی آن گفته استحاکم درباره ).7/8الترمذي 

  ).4/318(المستدرك على الصحيحين 

  ).4/318وافقه حافظ الذهبي. (انظر: التلخيص 

  ). 14/301». شرح السنة است  حديث حسن اين: «ی آن گفته استدرباره مام بغويا

  ).1/243: هامش المسند نگاه شود. (اسناد آن را صحيح دانسته است شيخ أحمد محمد شاكر

  /سوم أول، جزء جلد ، 310سلسلة األحاديث الصحيحة، نگاه شود به . (آن را صحيح دانسته است لبانيآشيخ 

 ). 12 یهصفح
 .3 ی هآيقسمتی از  ) سورة الطالق3(
 .  14/298) شرح السنة 4(



 

شود، پس نمايد، روزی داده میوقتی کسی که به هللا تعالی توکل می« گويند:بعضی از مردم می
-کنيم و روزی ما از آسمان میتنبلی مینشينيم و بايد سعی و کوششی داشته باشيم، بلکه میما ن
  ».آيد 

صلوات ربي ی حقيقت توکل، جاهل است. پيامبر شود که دربارهاين سخن فقط از کسی گفته می
ای تشبيه فرموده است که اول روز برای کسـب روزی از توکل کننده را به پرندهسالمه عليه  و
گـردد و ايـن بـدان معنـا نيسـت کـه شـخص بـه دنبـال شود و آخر روز باز میاش خارج مینهال

شـود [و نياز خـارج مـیاو با توکل و اعتماد بر هللا يکتای بی .مزرعه يا کارخانه يا شغلی نباشد 
 جزاهم هللا تعالى عنا – ی امت . علمااش بماند و به دنبال رزق نباشد]اين گونه نيست که در النه

  :اند. به طور مثال امام احمد گفته است ما را از اين امر آگاه نموده –خير الجزاء 
در حديث دليل بر اين که کسب و کار بايد ترک شود، وجود ندارد، بلکه دليلی بر [کار کـردن «

؛ بلکـه منظـور آن ايـن اسـت کـه اگـر در رفـت و آمـد و برای] طلـب روزی در آن وجـود دارد 
گردنـد، مگـر بـه [تعالی] توکل کنند و بدانند که خير در دست اوست، بـر نمـی کارهايشان بر هللا

  .)1(»مانند پرندگان با دست پُر و سالم

کـاری « گويـد:نشـيند و مـیاش يا مسـجد مـیی مردی سوال شد که در خانهاز امام احمد درباره
  ».زی به نزدم بيايد وکنم تا رنمی

يإن هللا جعـل : «فرموده است  پيامبراين مرد، در علم جاهل است، « او گفت: تَ  ِرْزقـِ لِّ  تَحـْ  ظـِ
  ام قرار داده است).ی نيزه(هللا روزی مرا زير سايه »ُرْمِحي

ونَ  أَنَّكُمْ  لَوْ «همچنين فرموده است:  ى تَتََوكَّلـُ قَّ  َِّ  َعلـَ هِ  حـَ َرَزقَكُمْ  تََوكُّلـِ ا لـَ ْرُزقُ  َكمـَ رَ  يـَ ُدو الطَّيـْ  تَغـْ
(اگر شما آنچنان بر هللا [متعال] توکل نماييد کـه حـق توکـِل بـر او باشـد،  »بَِطانًا وحُ َوتَرُ  ِخَماًصا

دهد، صبح گرسنه [از النه] بيـرون دهد، همان گونه که پرندگان را روزی میشما را روزی می
  .گردند)روند و شب با شکم پُر بر میمی

 الی کـه در طلـب رزق و روزیگردد، در حرود و شب بر میو بيان فرموده است که صبح می
  .است 

-کردند و آنها الگو مـینمودند و در نخلستانهايشان کار می] فعاليت میهمچنين گفت: صحابه[
  .)2(»باشند 

اين پندار وجود دارد که معنای توکل اين است که عمل نمودن با بدن «  :گفته است   شيخ أبو حامد 
ای کـه افتـاده اسـت يـا بـه ماننـد لبـاس کهنـهو يا بـر زمـين  ترک شود و تدبير با قلب ترک شود 

شود، افتاده شود. اين گمان جـاهالن اسـت و ايـن امـر در گوشتی که بر تخته قصابی گذاشته می
دين حرام است، دين توکل کننده را ستايش نموده است، پس چگونه است که عملی به دين نسبت 

  ؟شود، ولی آن عمل در دين ممنوع شده است داده می
ای تأثير دارد که برای رسيدن بـه وکل بر بندهتفقط : «گوييمداريم و میز حق پرده بر میبلکه ا

  ».کند اهدافش کوشش می
بدان که محل توکل قلب است، ولی حرکت نمودن در ظاهر با : «گفته است  مام أبوقاسم قشيريا

روزی از طـرف  فهمـد کـه رزق وتوکل در قلب منافاتی ندارد و اين بعد از آن است که بنده می
  .)3(»باشد باشد و اگر امری سخت باشد، آسان کردن آن با او میهللا تعالی می

 
 . 7/8تحفه األحوذي  از ی) نقل1(
 . 306 –  11/305فتح الباري ی از ) نقل2(
 .5/157عن مرقاة المفاتيح  ی از) نقل3(



 

باشد، از داليلی که برای اين امر که توکل نمودن بر هللا تعالی دليلی برای ترک کسب و کار نمی
د: انـ روايت کرده از پدرشجعفر بن عمرو بن أمية  ازحاكم  ابن حبان وحديثی است که امامان 

  ».نمايمکنم و توکل میشترم را رها می: «گفت  مردی به پيامبر
  .)1((پای آن را ببند و [بعد] توکل کن) »َوتََوكَّلْ  اْعِقْلَها« :فرمود 

گفـتم: ای رسـول هللا! آيـا  :گفتـه اسـت  عمرو بـن أميـةباشد که می مام قضاعيدر روايتی نزد ا
  ؟».نمايم يا او را رها سازم و توکل نمايمشترم را ببندم و بعد بر هللا [تعالی] توکل 

  .)2((او را ببند و توکل کن) »قيدها وتوكل« فرمود:

شـود کـه کسـب و کـار تـرک گـردد و بـر شـخص ی سخن اين است که توکل باعث نمیهخالص
مسلمان واجب است که برای زندگی سعی و کوشش نمايد و البته نبايد به سـعی و کوشـش خـود 

باشـد و رزق و ، بلکه بايد اعتقاد داشته باشد که تمامی امـور از هللا تعـالی مـیاعتماد داشته باشد 
  .باشد به طور يگانه میتعالى  سبحانه وروزی از او 

  

  و خود را وقف آن نمودن. هللا عز وجل  جديت نمودن بنده در عبادت: چهارم طلب م

  .جديت نمايد  شاز کليدهای گشايش رزق و روزی اين است که بنده در عبادت پروردگار
  :ی اين موضوع دو مبحث وجود دارد درباره

  .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 

ســت کــه بنــده در خــالل اايــن  –وهللا تعــالى أعلــم  –روز در مســجد اســت، بلکــه منظــور از آن 
عبادت، قلب و بدن او حضور داشته باشد و برای هللا يکتا خشوع و فروتنی داشته باشد، عظمت 

و حس کند کـه در برابـر پادشـاهی بسـيار توانـا  پروردگار تعالی را در قلبش حاضر داشته باشد 
َ  تَْعبُدَ  أَنْ : «ت و آن گونه باشد که در حديث شريف آمده است ايستاده اس  تَُكنْ  لَمْ  فَِإنْ  تََراهُ  َكأَنَّكَ  َّ

بينی و اگـر تـو او بادت نمايی که گويی او را میعای (اين که هللا را به گونه )3(»يََراكَ  فَِإنَّهُ  تََراهُ 

ادی بود که بدنهای آنها در مسجد است و قلـب بيند) و نبايد به گونه افربينی، او تو را میرا نمی
: «تفــرغ گفتــه اســت  ايــن ســخن پيــامبررح در شــ قــاريء مــال علــى . آنهــا در خــارج آن اســت 

 
) اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب الرقائق، باب الورع والتوكل، ذكر األخبار بأن المرء يجب عليه 1(

؛ المستدرك على  برای اوست لفظ و، 2/510، 731مع توكل القلب االحتراز باألعضاء ضد قول من كرهه، 

  . 3/623الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة، ذكر عمرو بن أمية رضي هللا عنه، 

  ).3/623». (التلخيص است  جيد آن :«سندی آن گفته استدرباره حافظ ذهبي

الطبراني  : «رواه ی آن گفته استدرباره ، و10/303منبع الفوائد  مجمع الزوائد وه مانند آن در حافظ هيثمي ب

من طرق، ورجال أحدها رجال الصحيح غير يعقوب بن عبد هللا بن عمرو بن أمية الضميري، وهو ثقة. (المرجع 
 ).10/303السابق 

 . 1/368، 633) مسند الشهاب، «قيدها وتوكل»، 2(
)، 9( 5 قسمتی از حديث: صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان اإليمان واإلسالم واإلحسان...، نگاه شود) 3(

1/39. 



 

به معنای آن اسـت کـه قلبـت را بـرای  :)و خود را وقف آن نمودن (جديت در عبادت منلعبادتي
  .)1(»یگردانبعبادت پروردگارت، فارغ از هر چيزی 

  بر اين که جديت در عبادت از کليدهای رزق و روزی است:دوم: سند شرعی 
باشد، چندين نصوص وجـود دارد از کليدهای روزی می آن که جديت در عبادت هللا یدرباره

  :و آنها عبادتند از
  إِنَّ : «فرمود  اند که پيامبر روايت کرده از ابوهريره حاكم  و  هابن ماج ذی، ترم، أحمد آنچه  –أ 

 َ غْ  آَدمَ  اْبنَ  َيا: يَقُولُ  ىتَعَالَ  َّ   يََدْيكَ  َمَألْتُ  تَْفعَلْ  َوإِالَّ  فَْقَركَ  َوأَُسدَّ  ِغنًى  َصْدَركَ  أَْمَألْ  ِلِعبَاَدتِي تَفَرَّ
فرمايد: ای فرزند آدم! در عبادت من جديت داشته باش [  (هللا تعالی می )2(»فَْقَركَ  أَُسدَّ  َولَمْ  ُشْغالً 

گيرم و گر اين  ات را می کنم و جلوی نيازمندینيازی پُر میت را از بی ای آن] سينهکه در نتيجه
  گيرم). نيازت را نمینمايم و جلوی بیکار را ننمايی، تو را دچار مشغوليت می

دارد کـه هللا تعـالی بـرای در اين حديث شريف بيان مـی  پيامبر گرامِی راستگوی تصديق شده
اداش قرار داده است و کسی که اين جديت را نداشته باشد و پد کسی که در عبادتش جديت نمايد،  

  .فرمايد را به دو شکل مجازات می
-نمايد را با بیاما پاداشها دو مورد هستند و آنها: هللا تعالی قلب کسی که [در عبادت] جديت می

  .کند کند و از نيازش به مردم جلوگيری مینيازی پُر می
کنـد و و مشغوليت ايجاد میاجديت نداشته باشد در زندگی  اما دو مجازات: کسی که در عبادتش

  .ماند گيرد و به مردم نيازمند باقی میجلوی نيازمندی او را نمی
: فرمـود  رسـول هللاآورده است کـه  معقل بن يسار ازحاكم مام از آنها روايتی است که ا –ب 
بك غني، وأمأل يديك رزقـا. يـا ابـن ! تفرغ لعبادتي أمأل قل يقول ربكم تبارك وتعالى: يا ابن آدم«

فرمايد: پروردگارتان تبارک و تعالی می( )3(»آدم ! ال تباعدني فامأل قلبك فقرا، وامأل يديك شغال

ر مـیای فرزند آدم! در عبادت من جديت داشته باش! قلبت را از بی کـنم و دسـت را از نيازی پـُ
ر مـی م. ای فرزند آدم! از من دور مشو!نمايروزی پُر می کـنم و در که قلبت را از نيازمنـدی پـُ

   دهم).دستت مشغوليت قرار می
سـازد کـه هللا تعـالی، همـان باخبر مـی در اين حديث شريف سخنگوی وحی، رسول گرامی ما

کند، برای کسی که در عبادتش جديت داشته باشـد اش وفا نمیبه وعدهکسی کسی که بهتر از او 
  .نيازی و دستش از روزی است ر کردن قلبش از بیدهد و آنها: پُ دو پاداش می

 
 ).7/140: «تفرغ من مهماتك لطاعتي». (در آن آمده است، تخفة األحوذي 9/26) مرقاة المفاتيح 1(
 برای اوست؛ لفظ ؛ و7/140، 2584جامع الترمذي، أبواب صفة القيامة، باب،  ؛ و16/284، 8681) المسند، 2(

  .2/443تدرك على الصحيحين، كتاب التفسير، ؛ المس2/408، 4159، أبواب الزهد، الهم بالدنيا، هسنن ابن ماج

  ).7/141ترمذي ل» (جامع ااست حديث حسن غريب اين: «گفته است مام ترمذيی آن ادرباره

  ». انداست و آن تخريج نکرده حديث صحيح اإلسناد اين: «ی آن گفته استدرباره مام حاكما
  ).2/443: التلخيص نگاه شودوافقه حافظ. ( )، و2/443(المستدرك 

 ).2/393 ه؛ سنن ابن ماج 2/300: «صحيح». (صحيح سنن الترمذي ی آن گفته استدرباره لبانيآشيخ 
حديث اين : «ی آن گفته استدرباره مام حاكما، 4/326) المستدرك على الصحيحين، كتاب الرقاق، 3(

  ).326/ 4 قبلی». (مرجع انداست و آن را تخريج نکردهصحيح اإلسناد 

آن همان گونه است که آن دو  : « گفته است لبانيآ). شيخ 4/326: التلخيص نگاه شودي. (وافقه حافظ ذهب

 ). 3/347، 1359». (سلسلة األحاديث الصحيحة، اندگفته



 

نمايد که هللا پُر عزت و صاحب انتقام برای کسی که از او دور تهديد می  به همين ترتيب پيامبر
کنـد و در دسـتش مشـغوليت دهد و آنها: قلبش را پُر از نيازمندی مـیشود، دو مجازات قرار می

  .دهد قرار می
نياز گرداند، ی جل جالله، قلبش را بینياز کنندهکه کسی که هللاِ بیآنچه که معلوم است اين است 

او را از  و کسی کـه هللاِ دارای قـدرت و قدرتمنـد، دسـت  شود هرگز نيازمندی به آن نزديک نمی
ر عـزت  مقتـدرِ کسـی کـه هللاِ قـادِر  .شـود روزی پُر کند، هرگز فقير نمـی قـبلش را از  ،پادشـاه پـُ

نياز گرداند و کسی که هللاِ مسـلِط چيـره او را تواند قلب او را بیچ کس نمینيازمندی پُر کند، هي
  .تواند برای او فراغت ايجاد نمايد هيچ کس نمی ،مشغول دارد 

  

  ه عمر حج وتداوم دادن به  :  پنجممطلب 
آنها را از کليـدهای گشـايش رزق و روزی قـرار داده اسـت، تـداوم  هللا جل جاللهاز اعمالی که 

  :داريمحج و عمره است. اين موضوع را با دو مبحث بيان میدادن به 
  .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
يکی را بعـد از : «دارد اين گونه بيان می مداومت دادن به حج و عمره راشيخ أبو الحسن سندي 

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

  .)1(»باشند 

  .ج و عمره از کليدهای رزق و روزی استدوم: سند شرعی بر اين که مداومت دادن به ح
-باشند که تداوم دادن به حج و عمـره از کليـدهای رزق مـیاحاديث شريفی که دليلی بر اين می

  :باشند، بدين شرح هستند 
اند  آورده عبد هللا بن مسعود از ابن حبان  ابن خزيمة و، نسائي، ترمذي، أحمد آنچه امامان  -الف
  اْلِكيرُ  يَْنِفي  َكَما َوالذُّنُوبَ  اْلفَْقرَ  يَْنِفَيانِ  فَِإنَُّهَما َواْلعُْمَرةِ  اْلَحّجِ  بَْينَ  ابِعُواتَ : «فرمود  رسول هللاکه 

ةِ  َوَلْيسَ  َواْلِفضَّةِ  َوالذََّهبِ  اْلَحِديدِ  َخبَثَ  حج و عمره را يکی  ( )2(»اْلَجنَّةُ  إِالَّ  ثََوابٌ  اْلَمْبُروَرةِ  ِلْلَحجَّ

ی  ه کنند، همان گونه که کوريد که آن دو فقر و گناهان را پاک میبعد از ديگری قرار ده 

 
 . 3/225؛ و فيض القدير للمناوي 5/115) حاشية اإلمام السندي على سنن النسائي 1(
، 807حج، باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة، ؛ وجامع الترمذي أبواب ال245 – 5/244، 3669) المسند، 2(

؛ صحيح  5/115؛ سنن نسائي، كتاب مناسك الحج، فضل المتابعة بين الحج والعمرة، برای اوست لفظ ؛ و3/454

؛ واإلحسان إلى تقريب صحيح  4/130،  464ابن خزيمة، كتاب المناسك، باب األمر بالمتابعة بين الحج والعمرة، 

  . 9/6، 3693، باب فضل الحج والعمرة، ابن حبان، كتاب الحج

» (جامع است حسن صحيح غريب حديثی : «حديث ابن مسعود رضي هللا عنهگفته مام ترمذيی آن ادرباره
  ). 3/455الترمذي 

)، شيخ 5/244». (هامس المسند است صحيحآن  سنادا: «گفته است شيخ أحمد شاكری آن درباره

  ) و2/558، وصحيح سنن النسائي 1/245صحيح سنن الترمذي ». (است : «حسن صحيحگفته است لبانيآ

 ). 9/6». (هامش اإلحسان است حسن  آن سنادا: «گفته است شيخ شعيب األرناؤوط



 

گرداند و برای حج کامل [و قبول شده] پاداشی  پاک می گری خباثت را از آهن و طال و نقرهآهن
  وجود ندارد، مگر بهشت). 

ی بيـان فرمـوده اسـت کـه ميـوه راستگوی تصديق شده، سخنگوی وحی ،در اين حديث شريف
مـام ابـن عنـوان آن در صـحيح ا .درپی از بين رفتن فقر و گناهـان اسـت ی پیعمرهانجام حج و 

(بيـان آن کـه  )1(: «ذكر نفي الحج والعمرة الذنوب والفقر عن المسلم بهما»بدين شکل است  حبان

  کند).حج و عمره گناهان و فقر را از مسلمان نفی می
از بـين هما ينفيان الفقـر والـذنوب»: «: «فإنگفته است که  سخن پيامبراين شرح در مام طيبي ا

  .)2(»کند هستند مانند آن که صدقه مال را زياد می ری فقبرنده

رسول  آورده است که  ابن عباس رضي هللا عنهما  از نسائي از آنها روايتی است که امام  -ب 
  َخبَثَ  اْلِكيرُ  يَْنِفي َكَما َوالذُّنُوبَ  ْلفَْقرَ ا يَْنِفَيانِ  فَِإنَُّهَما َواْلعُْمَرِة، اْلَحّجِ  بَْينَ  تَابِعُوا: « فرمود  هللا

برند، همان گونه  (به حج و عمره مداومت دهيد که آن دو فقر و گناهان را از بين می )3(»اْلَحِديدِ 

  کند). ی آهنگری خباثت را از آهن جدا میکه کوره
ی خـود مـداومت پس بر رغبت کنندگان به از بين رفتن فقر و گناهان است که بـه حـج و عمـره

  .دهند 
  

  رحم ی  هصل: ششممطلب 
ی اين موضوع به کمک هللا تعـالی، چهـار درباره .ی رحم است از کليدهای رزق و روزی صله

  :داريممبحث را بيان می
  .ی رحماول: منظور از صله

  .ی رحم از کليدهای رزق است دوم: سند شرعی بر اين که صله
  ؟ی رحم در چه چيزی است سوم: صله

  .ی رحم با افرادی که اهل گناه هستند ارم: کيفيت صلهچه

  :ی رحم اول: منظور از صله
ی هكسـر را و یهفتحـ ا : «الرحم بگفته است  فظ ابن حجرا. حمنظور از رحم، خويشاوندان است 

شود و آنها کسانی هستند که دارای نسـبت فـاميلی هسـتند، به خويشاوندان اطالق می، همهملحاء 
  .چه ارث نبرند، و چه محرم باشند و چه محرم نباشند  چه ارث ببرند و

قول اول ارجح اسـت، زيـرا در حالـت دوم . همچنين گفته شده است: آنها فقط افراد محرم هستند 
شـوند و ايـن درسـت ی رحم خارج مـیی صلهفرزندان عمو و دايی از محارم نيستند و از دايره

  .)4(»باشد نمی

منظور نيکـی کـردن بـه خويشـاوندان  –گفته است على قاري  مالهمان گونه که  –ی رحم صله
باشد و همچنين عاطفه نشان دادن به آنها و مـدارا نمـودن و رعايـت حـال آنهـا نسبی و سببی می

  . )1(است 

 
 . 9/6) اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان 1(
 . 25€3/2) فيض القدير 2(
  .5/115) سنن نسائي، كتاب مناسك الحج، فضل المتابعة بين الحج والعمرة، 3(

 ).2/558». (صحيح سنن النسائي است  : «صحيحگفته است لبانيآ شيخ
 . 10/414) فتح الباري: 4(



 

  .ی رحم از کليدهای رزق استدوم: سند شرعی بر اين که صله
ی رحم از اسباب وسعت يافتن باشد که صلهاحاديث و آثاری وارد شده است که دليلی بر اين می

  :باشد. از آنها اين موارد است روزی می
نْ « فرمـود: رسـول هللاآورده اسـت کـه  (بخارايی) از ابـوهريرهمام بخاريا -الف هُ  مـَ رَّ  أَنْ  سـَ

-ود، روزیشـ (کسی که خوشحال می )2(»َرِحَمهُ  فَْليَِصلْ  أَثَِرهِ  فِي لَهُ  يُْنَسأَ  َوأَنْ  ِرْزقِهِ  فِي لَهُ  يُْبَسطَ 

  ی رحم بجا بياورد).اش زياد شود و عمرش طوالنی شود، پس صله
:  فرمود  رسول هللاآورده است که  أنس بن مالك ازبخاري مام از آنها حديثی است که ا -ب 
َ  ِرْزقِهِ  فِي لَهُ  يُْبَسطَ  أَنْ  أََحبَّ  َمنْ « وست دارد (کسی که د  )3(»َرِحَمهُ  فَْليَِصلْ  أَثَِرهِ  فِي لَهُ  َويُْنَسأ

  ی رحم بجا بياورد). روزی او زياد شود و عمرش طوالنی شود، پس صله 
ی رحم دو ميـوه دارد، آنهـا: بيان فرموده است که صله در اين دو حديث شريف پيامبر گرامی

  .وسعت يافتن روزی و زياد شدن عمر است 
آن را انجام  ی وحیهی هللا تعالی و سخن گويند اين آشکار نمودنی است که راستگوترين آفريده

ی صـله ،ی آنهـا را بکـارد و آن دانـهداده است و کسی که به اين دو ميوه رغبت دارد، بايد دانـه
  .رحم است 

: برای ايـن دو حـديث بـابی قـرار داده اسـت کـه آن را ناميـده اسـت مام بخاري در اينجاست که ا
  .)4(ی رحم)ط صله(باب زياد شدن رزق توس «باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم»

  .)5(رحمی هسبب صلبه معنای آن که به 

ش قـرار داده اسـت و عنـوان آن را ايـن صـحيحدر  أنس بـن مالـكرا حديث اين مام ابن حبان ا
(بيـان  : «ذكر إثبات طيب العيش في األمن وكثرة البركة في الرزق للواصل رحمه»گذاشته است 

  .)6(ی رحم نمايد)برای کسی که صلهو زياد شدن برکت در رزق  ندگی نيکوزاثبات 

:  فرمود  اند که پيامبرآورده از ابوهريرهحاكم  ترمذي و، أحمد حديثی است که امامان  –ج 
ِحمِ  ِصلَةَ  فَِإنَّ  أَْرَحاَمكُمْ  بِهِ  تَِصلُونَ  َما  أَْنَسابِكُمْ  ِمنْ  تَعَلَُّموا «   اْلَمالِ  فِي  َمثَْراةٌ  اْألَْهلِ  فِي  َمَحبَّةٌ  الرَّ
شود را بدانيد! زيرا  ی رحم می(در مورد نسبهايتان آنچه مربوط به صله  )7(»أَثَِرهِ  فِي  ْنَسأَةٌ مَ 

- ی رحم] و زياد شدن مال و زياد شدن عمر میی رحم [باعث ايجاد] محبت در اهل [صله صله
  شود). 

 
 .8/645: مرقاة المفاتيح نگاه شود) 1(
 . 10/415، 5985) صحيح بخاري، كتاب األدب، باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم، 2(
 .10/415، 5986، قبلی) مرجع 3(
 .10/415 قبلی) مرجع 4(
 . 22/91ارئ ) عمدة الق5(
  .2/180) اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب البر واإلحسان، باب صلة الرحم وقطعها، 6(

  6/96، 2045؛ جامع الترمذي، وأبواب البر والصلة ، باب ما جاء في تعليم النسب، 17/42، 8855) المسند، 7(

اين « :گفته است مام حاكم ا .4/161، ؛ المستدرك على الصحيحين، كتاب البر والصلةبرای اوستلفظ  ، و97 –

وافقه حافظ ذهبي. (التلخيص  ). و4/161 قبلی(مرجع  ».انداست و آن را تخريج نکردهحديث صحيح اإلسناد 

آن را  لبانيآيخ ش ) و17/42. (هامش المسند است هآن را صحيح دانست سناد ايخ أحمد محمد شاكر ش ) و4/161

 ). 2/190مذي . (صحيح سنن الترصحيح دانسته است



 

-هبيان فرموده است که برای صل صلوات ربي وسالمه عليه در اين حديث شريف پيامبر گرامی
  .باشد ی رحم سه ميوه وجود دارد و دومين آنها زياد شدن مال می

  على بن أبي طالب از طبراني  بزار و ، عبد هللا بن أحمد  از آنها حديثی است که امامان   –د 
هُ  َمنْ : « فرمود  اند که پيامبرآورده   َعْنهُ  عَ َويُْدفَ  ِرْزقِهِ  فِي لَهُ  َويَُوسَّعَ  ُعْمِرهِ  فِي  لَهُ  يَُمدَّ  أَنْ  َسرَّ
َ  فَْليَتَّقِ  السُّوءِ  ِميتَةُ  شود که عمرش طوالنی شود و  کسی که خوشحال می( )1(»َرِحَمهُ  َوْليَِصلْ  َّ

ی رحم بجا  رگ بد به سراغ او نيايد، پس از هللا تقوا پيشه کند و صلهمرزقش وسيع گردد و 
  . بياورد)

، سه ميوه برای کسی که مه عليهصلوات ربي وسال در اين حديث شريف راستگوی تصديق شده
ی رحـم اسـت. دارای دو خصلت باشد را بيان فرموده است و آن دو: تقـوا از هللا تعـالی و صـله

  .ی رحم است رساند، صلهيکی از آن دو که اين سه فايده را می
آورده است که   عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما از بخاري از آنها حديثی است که امام  - هـ 

کسی که از  ( )2(» أهلُه وأََحبَّه ماله َوثَرى أجله  في نُِسىءَ  رحمه ووصل ربه اتقى من«  :گفت 

- افتد و مالش زياد میقب میی رحم بجا بياورد، اجلش به عصله پروردگارش تقوا پيشه کند و
  دارند). شود و اهلش او را دوست می

شود که به دن فقر معلوم میی رحم در زياد شدن روزی و دور شاينجاست که شدت اثر صله  -و
شـود و تعـداد آنهـا ی رحم اموالشان زيـاد مـینيز به سبب صله 3فضل هللا تعالی حتی گناهکاران

روايـت کـرده اسـت کـه  أبـي بكـرة ازمام ابن حبان ا. شود شود و فقر از آنها دور میبيشتر می
فجـرة، فتنمـو  )4(ت ليكونواإن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، حتى إن أهل بي: «فرمود  پيامبر

(سـريعترين  )5(»أموالهم، ويكثر عددهم إذا تواصلوا، ومـا مـن أهـل بيـت يتواصـلون فيحتـاجون

ی رحم است، حتی اگر آن خانواده گناهکار باشند، در شود، صلهاطاعتی که به آن ثواب داده می
ای يافـت ود و اهـل خـانوادهشـ يابد و تعداد آنها زياد میاموال آنها رشد می ،ی رحمی صلهنتيجه
  ی رحم نمايند و نيازمند باشند).که صله د شونمی

 
  . 153 – 152/ 8منبع الفوائد، كتاب البر صلة الرحم وقطعها،  مجمع الزوائد و ؛ و2/290، 1212) المسند، 1(

، ورجال بزار  اندروايت کرده عبد هللا بن أحمد، والبزار، والطبراني في األوسطآن را :«گفته است حافظ هيثمي
  ). 8/153 قبلی(مرجع ». ه استثقاو  عاصم بن حمزة واست مگر   رجال صحيح

  ).2/290(عاصم بن حمزة): الصحيح أنه عاصم بن ضمرة وكتابة (حمزة) خطأ مطبعي (هامش المسند 

  ).  2/290 قبلی». مرجع است صحيح  آن سنادا: «گفته است شيخ أحمد محمد شاكر

  . 37، ص59) األدب المفرد، باب من وصل رحمه أحبه هللا، رقم الحديث 2(
باشند و بهترين خطاکاران بسيار توبه ی مردم خطاکار میر حديث صحيح آمده است: همههمان طوری که د -  3

شود و در آن  کنندگان هستند. ولی منظور ما در اين کتاب از گناهکاران و گناهانی است که به عمد انجام می
 اصرار وجود دارد.(مترجم)

لجادة: (ليكونون) كما في«مكارم األخالق»  :«كذا األصل، واگفته است شيخ شعيب األرناؤوط ) (ليكونوا)4(

  از نثر غير شعر ودر تخفيف حذف شود، برای  نون جايز است  ، واست فعل مرفوعزيرا خرائطي، از  45ص

 ).2/183». (هامش اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان ه استضمآن به  جازم شبيه نه و است ناصب
، 440لبر واإلحسان، باب صلة الرحم وقطعها، رقم الحديث) اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب ا5(

صحيح   ضوء الشواهد التي أوردها في هامش اإلحسان را درشيخ شعيب األرناؤوط حديث  . و183 – 182

  ). 184 – 2/183. (دانسته است



 

  ؟ی رحم در چه چيزی استسوم: صله
  .کنند ی رحم را به دادن مال منحصر میمفهوم صله مبعضی از مرد 

آن کوشش نمودن برای رساندن خير بـه . زيرا مفهوم آن وسيعتر است  .باشد اين امر صحيح نمی
باشد و يکسان کـه بـا دادن مـال صـورت گيـرد و يـا بـا ديگـر دفع شّر از آنها میخويشاوندان و 

ی رحم با دادن مال و با کمک کردن به رفع نياز و صله« :گفته است  مام ابن أبي حمزةا. اعمال
  ».شود با دفع ضرر و با خوشرويی و با دعا نمودن ايجاد می

ير رسانده شود و در حد امکان از آنهـا شـّر معنای کامل آن اين است که در حد امکان به آنها خ
  . )1(دفع گردد و اين بر حسب توان است 

  ی رحم با افرادی که اهل گناه هستند:چهارم: کيفيت صله
ی رنـد کـه صـلهاپند شوند و میی رحم با اهل گناه دچار خطا میبعضی از مردم در کيفيت صله

خوردن و تعريف کردن از آنها بايـد دوری  رحم با آنها نبايد صورت گيرد و از مجالست و غذا
  .باشد صورت گيرد. اين امر صحيح نمی

-به خويشاوندانی که از اهل گناه مـی نآنچه شناخته شده است، اين است که اسالم از نيکی کرد 
ِن  فرمايـد:مـی باشند و حتی کافران آنها منع نکرده است، همان گونه کـه هللا ُ عـَ َّ اُكُم  َال يَْنهـَ

ْيِهْم إِنَّ ا ُطوا إِلـَ وُهْم َوتُْقسـِ رُّ اِرُكْم أَْن تَبـَ ْن ِديـَ وُكْم مـِ يِن َولَْم يُْخِرجـُ بُّ لَِّذيَن لَْم يُقَاتِلُوكُْم فِي الّدِ َ يُحـِ َّ  
(هللا [تعالی] شـما را از [دوسـت داشـتن کـافرانی] کـه بـا شـما بـرای ديـن جنـگ   ) )2اْلُمْقِسِطينَ 

اند، نهی نفرموده است، تا به آنها نيکی کنيد و تان] اخراج نکردهسرزمين اند و شما را [ازننموده
 دختـرأسـماء شود حديثی است که دارد). آنچه دليل میعدالت ورزيد و هللا عادالن را دوست می

ی رحم نمايـد يـا نـه، نظر خواست که با مادر مشرکش صله رسول از بكر رضي هللا عنهماوأب
ی رحم با من رغبـت يد و او به نيکی به من و صلهآنزد من می م«مادر: در آن آمده است: گفتم
  »؟ی رحم بکنمدارد، آيا با مادرم صله

كِ  ِصِلي نَعَمْ «: فرمود  وی   .)3(رحم نما)(بله، با مادرت صله »أُمَّ

ولی دوستی و ارتباط با اهل کفر و گناه و همنشينی با آنها و غذا خوردن با آنها و تعريف کردن 
َال تَِجُد قَْوًما يُْؤِمُنوَن  :فرمايد می باشد. هللاز آنها، شامل کسانی که دشمن هللا تعالی هستند نمیا

ولَهُ  َ َوَرسـُ َّ ادَّ  ْن حـَ َوادُّوَن مـَ ِ َواْليَْوِم اْآلِخِر يـُ َّ َوانَُهْم أَْو  ِبا اَءُهْم أَْو إِخـْ اَءهُْم أَْو أَْبنـَ انُوا آبـَ ْو كـَ َولـَ
يابی که به هللا و آخرت ايمان داشته باشند و محبت و واليت کسـی (قومی را نمی ) )4 ُهمْ َعِشيَرتَ 

کند، حتی اگر [از] پدرهايشان باشد يا پسرهايشان را داشته باشند که با هللا و رسولش دشمنی می
  ی آنها).يا برادرنشان يا عشيره

 
 . 6/30تخفة األحوذي  ی از) نقل1(
 . 8:یهآي ) سورة الممتحنة2(
، 2620. (صحيح بخاري، كتاب الهبة، باب الهدية للمشركين..، کرده است اين حديث را روايت مام بخاريا) 3(

5/233.(  

ی رحم با کافران توسط مال وجود دارد، همان گونه که با مسلمان  در آن دليلی به صله: «گفت است مام خطابيا
 ).5/234فتح الباري  ی از ». (نقلشودی رحم میصله

 . 22 یقسمتی از آيه  ) سورة المجادلة4(



 

ايـن اسـت کـه ايمـان همـراه  – اسـت همان گونه که امـام رازی گفتـه  – ی گرامیمعنای اين آيه
دارد، باشد و اين گونه است که وقتی انسان کسی را دوسـت مـیمحبت و دوستی دشمنان هللا نمی

  . )1(کند از دوست داشتن دشمن او خودداری می

دشمنی نمود و همنشينی با آنهـا را  2امام مالک به همين آيه استدالل نموده است که بايد با قدرية
  .)3(ترک کرد 

  :آورده است  استدالل امام مالكی بر مام قرطبي تعليقا
  .)4(»هستند گويم: منظور از اهل قدر تمامی اهل ظلم و دشمنی [با اسالم] می«

کنند، حتـی اگـر از با دشمنان دوستی نمی: «ی کريمه گفته است اين آيه تفسيردر حافظ ابن كثير 
  .)5(»خويشاوندان باشند 

ايد همراه کوشش برای اين باشد که آنها را از نزديک شـدن بـه آتـش ی رحم با آنها، ببلکه صله
اگر مصـلحتی در بـه تحقـق پيوسـتن ايـن هـدف برتـر و  .جهنم و دور شدن از بهشت، منع نمود 

-ی رحم بـا آنهـا مـینهايت بزرگتر وجود نداشت، بايد به آنها قطع رابطه نمود و آن همان صله
اگر کافر يا فاجر باشند، قطـع رابطـه بـا آنهـا، : «گفته است  ةمام ابن أبي حمزباره ادر اين .باشد 

گيرد که کوشش ی رحم صورت میباشد و در صورتی با آنها صلهی رحم با آنها میهمان صله
باشد و البته ايـن شود تا به آنها پند داده شود و از پس آن بدانند که دليل آن تخلف آنها از حق می

با آنها از طريق دعا نمودن برای آنها در حالت پنهانی قطع شود، ی رحم  شود که صلهباعث نمی
  .)6(»[بدين صورت که برای آنها دعا شود] که به راه درست بازگردند 

باشـد، و ايـن را ی رحم نيکوکاری در حد توان با خويشاوندان می[همان گونه که بيان شد، صله
-همه برگردن ما حق دارند، پدر و مادر میبايد بدانيم در بين خويشاوندان، کسانی که بيشتر از 

يابيم که از مهمترين باشند. با سير نمودن در وضع و حال افراد دور و اطراف ما بخوبی در می
ی با پدر و مادر و رضايتمندی آنها مسائلی که به خوشبختی مردم در دنيا اثر گذار است، رابطه

  7باشد].از اشخاص می
  

  هللا تعالیانفاق در راه   :هفتممطلب 
  .باشد از کليدهای گشايش رزق و روزی، انفاق در راه هللا تعالی می

  :داريمی اين موضوع دو مبحث را بيان میدرباره
  .اول: منظور از انفاق

  .باشد می یدوم: سند شرعی برای آن که انفاق در راه هللا تعالی از کليدهای رزق و روز

 
 . 5/272فتح القدير  ، و29/276) التفسير الكبير 1(
 قدريه گروهی از اهل بدعت هستند که اعتقاد به قضاء و قدر و تقدير ندارند.(مترجم) -  2
 .17/307تفسير القرطبي  ، و4/1763ابن العربي از أحكام القرآن  نگاه شود:) 3(
 .26/80ير التنو : تفسير التحرير ونگاه شود ، و17/307 قبلی) مرجع 4(
  .4/347) تفسير ابن كثير 5(

 . 6/30تخفة األحوذي ی از ) نقل6(
 اين پاراگراف توسط مترجم اضافه شده است.  -  7



 

  :   اول: منظور از انفاق

(و آنچه انفـاق  َوَما أَْنفَْقتُْم ِمْن َشْيٍء فَُهَو يُْخِلفُهُ  :اين سخن هللا تعالی تفسيردر شيخ ابن عاشور 
انفـاق تـوانگر در ديـن : منظـور از انفـاق« :گفتـه اسـت  فرمايـد)کنيد، او آن را جايگزين مـیمی

  .)1(»و انفاق در راه هللا [متعال] برای ياری دادن دين نراين به فقد است، مانند انفاق کر

  باشد:می یدوم: سند شرعی برای آن که انفاق در راه هللا تعالی از کليدهای رزق و روز
باشـد کـه کسـی کـه در راه هللا نصوصی در قرآن کريم و حديث شريف آمده اسـت کـه دليـل مـی

کنـد و بـه همـراه آن پـاداش آن را در دنيا برای او جـايگزين مـی هللا جل جالله تعالی انفاق کند،
  :داريمفرمايد. اين بعضی از نصوصی است که بيان میی در آخرت به او عطا میزياد 
َو  :فرمايد است که می هللا جل جاللهاز آنها سخن  – الف هُ َوهـُ َو يُْخِلفـُ ْيٍء فَهـُ ْن شـَ تُْم مـِ َوَما أَْنفَقـْ

اِزقِينَ  رين روزی دهنـدگان فرمايـد و او بهتـ کنيد، او جـايگزين مـی(و آنچه انفاق می ) )2َخْيُر الرَّ

  است).
معنای آن اين است که آنچه انفـاق کنيـد کـه بـه شـما « گويد:اين آيه میتفسير  در حافظ ابن كثير

کنـد و در او بدل آن را در دنيا برای شما جايگزين مـی ،امر شده است و يا برای شما مباح باشد 
  .)3(...»دهد، همان گونه که در حديث آمده است آخرت پاداش و ثواب می

َوَما أَْنفَْقتُْم ِمْن َشْيٍء فَُهَو يُْخِلفُهُ َوهَُو َخْيُر   تعالى:  اين سخن هللا « : گفته است  مام رازيا
اِزقِينَ  :  باشد که فرموده است می عليه الصالة  ی آن آمد) تحقق معنای سخن پيامبر(ترجمه  الرَّ

  اْآلَخرُ  َويَقُولُ  َخلَفًا ُمْنِفقًا أَْعطِ  اللَُّهمَّ  أََحُدُهَما فَيَقُولُ  يَْنِزَالنِ  نِ َملََكا إِالَّ  فِيهِ  اْلِعبَادُ  يُْصبِحُ  يَْومٍ  ِمنْ  َما«
- (روزی نيست که بندگان صبح نمايند، مگر آن که دو فرشته نازل می 4»تََلفًا ُمْمِسًكا أَْعطِ  اللَُّهمَّ 

گزين قرار بده و ديگری  کند، جايگويد: يا هللا! برای کسی که انفاق میشوند و يکی از آنها می
که هللا  برکتی قرار بده!) و اين به دليل آن است کند، بیگويد: يا هللا! برای کسی که انفاق نمیمی

فرمايد:  نياز و دارای خزائن آسمان و زمين است و وقتی میپادشاهی بزرگوار و بیتعالی، 
شود و مانند آن  الزم می  «انفاق کن و جايگزين کردن آن با من است» از روی اين وعده، آن

  ». است که بفرمايد: «تو کااليت 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، 

را است که جايگزين آن بدسـت آيـد  شود و کسی که آنچه شايستهاز بين رفتن مال او الزامی می
  .باشد انجام ندهد، [دارايی] خود را از دست داده است و آن تلف شدن مال می

باشد، آن را بـه داند که مالش در معرض هالک شدن میجای تعجب اينجاست که وقتی تاجر می
گويد: آن بهتر از از بين رفتن مال است و اگر آن نمايد و میصورت نسيه هم که شده معامله می

 ،اه کرده است، و در اين حالت است که اگر آن را به شخصی مطمئن نسيه ندهد را نفروشد، اشتب
  .دليلی بر ديوانگی وی است 

داند و در حالی که به ديوانگی نزديـک اسـت در حـالی کـه امـوال مـا در شخص اين امر را می
روند] و انفـاق بـرای اهـل و معرض هالک شدن قرار دارند [و با مرگ تمامی آنها از دست می

نيـاز آن را شود و اين در حالی اسـت کـه هللا بـیباشد، باز انفاق کرده نمیرزند قرض دادن میف
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(و آنچه کـه انفـاق کنيـد او  َوَما أَْنفَْقتُْم ِمْن َشْيٍء فَُهَو يُْخِلفُهُ : فرمايد تضمين فرموده است و می
  فرمايد).جايگزين می

ياب يا مستراح يـا منفعتـی را بـه طـور قـرض در اين گونه است که هللا تعالی زمين يا باغ يا آس
ده نمايـد و توسـط آن بـرای ادهد و گريزی نيست که انسان بايد از آن استفاختيار انسان قرار می

باشـند و بـه طـور خود مال فراهم آورد و اين در حالی است که تمامی آنهـا ِملـک هللا تعـالی مـی
عالی بيان داشته است که [اگر انفاق صورت گيـرد] اند و هللا تقرض در اختيار انسان قرار گرفته

شود، نه کند و مالش تلف میشود، ولی با اين وجود شخص انفاق را ترک میآن مال تضمين می
  .)1(شود می شود و نه از وی قدردانیاجر داده می

مـالش را ای که به انفاق کننده داده است که در اين آيه برای وعدههللا جل جالله در اينجاست که 
بـا آوردن « :گفته است  ابن عاشورباره در اين. آورده است  2ت تأکيد فرمايد، سه اداجايگزين می

: ی اسميه و با جلو انداختن مسند اليه بر خبـر فعلـی بـا سـخنشی شرط و قرار دادن جملهصيغه
اد بـودن تاکيـد وی در اين وعده سه ادات تأکيـد آورده شـده اسـت و دليلـی بـر زيـ  ،»فهو يخلفه«

  . )3(»باشد برای بيان داشتن مقصود [هللا] تعالی می

باشـد کـه شـکی در تأکيد شده و حتمـی و قطعـی مـی تعالى سبحانه وی پروردگار ما همانا وعده
فرمود، پس چگونـه خواهـد بـود ، حتی اگر آن را بدون تأکيد بيان میتحقق يافتن آن وجود ندارد 

  !ن فرموده است وقتی که با سه تأکيد بيا
أُْمرُ : باشد می تعالى سبحانه و از آنها اين سخن هللا –ب  َر َويـَ ُدُكُم اْلفَقـْ ْيَطاُن يَعـِ اِء الشـَّ ُكْم بِاْلفَْحشـَ

ُ َواِسٌع َعِليمٌ  َّ ُ يَِعُدُكْم َمْغِفَرةً ِمْنهُ َوفَْضًال َو َّ دهد و شما را ی فقر می(شيطان به شما وعده ) )4َو

دهـد و هللا مـی بخشـشی آمرزشـی از طـرف وی و کنـد و هللا بـه شـما وعـدهء امـر مـیبه فحشا
: ی گرامـی گفتـه اسـت اين آيـهتفسير در ابن عباس رضي هللا عنهما بسيار دانا است).  گشايشگرِ 

رَ باشـد و دو چيـز از طـرف شـيطان: دو چيز از طرف هللا [تعالی] مـی« ُدُكُم اْلفَقـْ ْيَطاُن يَعـِ  الشـَّ
مالـت را انفـاق نکـن و آن را بـرای خـودت « گويـد:دهـد)، مـیی فقـر مـیان به شما وعده(شيط

-(و شما را به فحشاء امر می َويَأُْمُرُكْم بِاْلفَْحَشاءِ  ،نگهدار، زيرا به آن احتياج خواهی داشت»
ُ يَِعُدُكْم َمْغِفَرةً ِمْنهُ نمايد) و  َّ دهـد) [يعنـی طرف وی میی آمرزشی از ا(و هللا به شما وعده َو

  .)5(»و روزی رزقدر  بخششیو  َوفَْضالً  ،آمرزشی] بر گناهان

) (آمـرزش) همـان پوشـاندن المغفـرة(« :ی گرامی گفته اسـت اين آيهتفسير ه در قاضي ابن عطي
» روزی در دنيا و وسيع کردن آن و نعمتهای الفضل[گناهان] بندگان در دنيا و آخرت است و «

  .)6(»است و به تمامی اين موارد، هللا تعالی وعده داده است زياد در آخرت 
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 باشد.(مترجم)ارسی مثل همانا، مطمئناً و حتما و ديگر ادات میشود، در ف
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:  و د آن آمده است 1/290؛ تفسير الخازن 7/65: التفسير الكبير نگا شود ، و5/571، 6168) تفسير طبري، 5(

شود و  ضل اشاره به منافع دنيوی و آنچه از روزی حاصل میمغفرت اشاره به منافع آخرتی دارد و ف «
 ».گرددجايگزين می

  . 2/329) المحرر الوجيز 6(



 

دهـد از ی فقر میی گرامی گفته است: «اين که به او وعدهاين آيهتفسير در مام ابن قيم جوزية ا
ی آمرزيـدن اش وعـدهبـه بنـدهتعـالى  هللا سـبحانه وامـا ... باشـد دلسوزی و خيرخواهی وی نمـی

بيشـتر از مـالی  ،که با آن بخششیدهد] به و [همچنين وعده میدهد خود را میگناهان از طرف 
 دهـد»چند برابر آن را در دنيا و همچنين در دنيا و آخرت بـه او مـی حتی وکه انفاق شده است 

)1(.  

الَ : «فرمـود  آورده است کـه پيـامبر از ابوهريرهمسلم از آنها حديثی است که امام  – ج ُ  قـَ َّ 
فرمايد: ای فرزنـد آدم! انفـاق (هللا تبارک و تعالی می »َعلَْيكَ  أُْنِفقْ  أَْنِفقْ  آَدمَ  اْبنَ  َيا ىَوتَعَالَ  تَبَاَركَ 

  .)2(کن تا بر تو [از طرف من] انفاق شود)

کنـد! و چـه راهـی ز اين محکمتر برای کسی که در راه هللا تعالی انفاق میاچه پيمانی هللا أكبر! 
کنـد آوردن رزق وجود دارد! بنده در راه هللا تعالی انفاق می آسانتر و راحتر از اين برای بدست 

اگر بنده تا آنجا که در  .فرمايد و کسی که ملکوت تمامی چيزها در دست اوست، به وی انفاق می
توان دارد انفاق کند، کسی که خزائن آسمانها و زمين و ملکوت تمامی چيزهـا بـرای اوسـت بـه 

  .باشد الل، عظمت و قدرت او میوی انفاق خواهد نمود و اين از ج
(انفاق کن تا بر تو [از طرف  »َعلَْيكَ  أُْنِفقْ  أَْنِفقْ عز وجل: «سخن [هللا] : «گفته است  مام نوويا

َوَما أَْنفَْقتُْم ِمْن َشْيٍء فَُهَو  :فرمايد است که می عز وجلمن] انفاق شود) همان معنای سخن [هللا] 
تشويق بـه انفـاق اسـت کـه از نمايد) و تضمينی برای او جايگزين می (و آنچه انفاق کنيد  يُْخِلفُهُ 

  .)3(»باشد و بشارتی است بر جايگزين شدن آن به فضل هللا تعالیامور خير می

باشد، حـديثی شود که انفاق در راه هللا تعالی از کليدهای رزق و روزی میاز آنچه دليل می –د 
 يَْومٍ  ِمنْ  َما«: فرمود  روايت کرده است که پيامبر يرهاست که امام بخاری(بخارايی) از ابوهر

ولُ  َخلًَفا ُمْنِفقًا أَْعطِ  اللَُّهمَّ  أََحُدُهَما فَيَقُولُ  يَْنِزَالنِ  َملََكانِ  إِالَّ  فِيهِ  اْلِعبَادُ  يُْصبِحُ  رُ  َويَقـُ مَّ  اْآلخـَ طِ  اللَّهـُ  أَعـْ
شوند و يکی ، مگر آن که دو فرشته نازل می(روزی نيست که بندگان صبح نمايند   4»تَلًَفا  ُمْمِسًكا

گويد: يا هللا! کند، جايگزين قرار بده و ديگری میگويد: يا هللا! برای کسی که انفاق میاز آنها می
  . )5(برکتی قرار بده!)کند، بیبرای کسی که انفاق نمی

ای کسـی کـه دو فرشته بـر ،بيان فرموده است که هر روز در اين حديث شريف پيامبر گرامی
 –نمايند به اين که هللا تعالی برای آن جـايگزين قـرار دهـد. منظـور از آن کند، دعا میانفاق می

اين است که برای آن جايگزين بزرگی وجود دارد و  – گفته است  قاريمال على همان گونه که 
هد، زيـرا د باشد يا آن که جايگزينی در دنيا و عوضی در آخرت قرار میآن جايگزينی نيکو می

 
يعنی جايگزين : «فضل در آن گفته است 1/438شوكاني از  : فتح القديرنگاه شود ، و168) التفسير القيم ص 1(

دهد که آن برتر رت به آنها نعمت میشود و در آخشدن بيشر از آنچه انفاق شده است و باعث وسعت روزی می
  ». و بيشتر و بزرگتر و زيباتر است

 2/690)، 993( 36) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف، رقم الحديث 2(

– 691 . 
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اِزقِينَ  :فرمايد هللا تعالی می -(و آنچه انفاق می ) )1َوَما أَْنفَْقتُْم ِمْن َشْيٍء فَُهَو يُْخِلفُهُ َوُهَو َخْيُر الرَّ

  نمايد و او بهترين روزی دهندگان است).کنيد او جايگزين می
ی کسـی دعـا شـود، زيـرا آنهـا بـراآنچه که معلوم است اين است که دعای مالئک استجابت مـی

َن إِالَّ ِلَمِن اْرتََضى َوُهْم َوَال يَْشفَعُو: فرمايد هللا تعالی میجل جالله. ی هللا کنند، مگر به اجازهنمی
و آنهـا از  [هللا تعـالی] بپسـندد کنند، مگر برای کسی که (و شفاعت نمی ) )2ِمْن َخْشيَتِِه ُمْشِفقُونَ 

  .او هراسان هستند) 3یخشيه
 فرمـود: کـرده اسـت کـه پيـامبر روايـت  از ابـوهريرهمام بيهقي ا حديثی است که ااز آنه - هـ
 (يا بالل! انفاق کن! و از کم گذاشتن کسی کـه )4(»إِْقالال اْلعَْرِش  ِذي ِمنْ  تَْخشَ  َوال بِاللُ  َيا أَْنِفقْ «

  صاحب عرش است، ترس نداشته باش!).
ده در راه هللا تعـالی وجـود دارد! آيـا صـاحب از اين برای انفـاق کننـ  رچه تضمين و امنيتی بيشت

گردانـد و فقـر و کند، خوار میانفاق میتعالى  سبحانه و عرش جل جالله کسی را که در راهش
خورم که هرگز اين گونه به عزت پروردگار ما و جاللش قسم می؟ برد نابودی او را از بين نمی

  !باشد نمی
به معنای فقر و ناداری است و به ايـن ): : «(إقالالً گفته است  حديث اين  شرحدر قاري مال علي 

ترسی که مالت ضـايع شـود، در حـالی کـه او امـور را از آسـمان بـه سـوی معنا است که آيا می
  ؟فرمايد زمين تدبير می

ات از رحمت کسـی کـم شـود کـه بـه ترسی که اميدت بر باد رود و روزیبه اين معنا که آيا می
  .)5(؟»دهد و به پرندگان و حيوانات نعمت می كافر من ومؤاهل آسمان و زمين، به 

برای اين امر چه بسيار شاهدهای در کتابهای سنت، سـيره، تفسـير و تـاريخ وجـود دارد و  –و 
شود کـه هللا تعـالی رزق ی وجود دارد که دليلی بر اين مید حتی در زمان حال حاضر نيز شواه

قتصار يک شاهد از اين مـورد ابه طور  .نمايد میکند، جايگزين کسی را که در راهش انفاق می
  :داريمبرای شما بيان می هللا تعالى یرا بر اساس خواسته

مـردی در بيابـانی بـر روی زمـين بـود و از ابـر «فرمود:  آمده است که پيامبر از ابوهريره
  ».صدايی شنيد که گفت: «باغی فالنی را آبياری کن!

بر زمينی که دارای سنگهای سياه بود ريخـت و تمـامی آبـش در ابر قصد او را نمود و آبش را 
، به دنبال آب رفت و ناگهان مردی را در بـاغش ديـد، کـه مسـير آب را تنظـيم نهری جاری شد 

   ؟».ی هللا! اسم تو چيست کرد و به او گفت: «ای بندهمی

 
هللا معنای اين دعوت آن است که از سنتهای : «گفته است . سيد محمد رشيد رضا4/366) مرقاة المفاتيح 1(

کند و آن را بر  دهد و منزلت او را در قلبها زياد می[تعالی] است که برای انفاق کننده آسانی در رزق قرار می
  ).4/74». (تفسير المنار گرداندکند، ممنوع میکسی که انفاق نمی

 . 28: ی قسمتی از آيه ) سورة األنبياء2(
 جم)باشد.(مترخشيه به معنای ترس از ابهت و عظمت می -  3
ا ب 1885: مشكاة المصابيح، كتاب الزكاة، باب اإلنفاق وكراهية اإلمساك، نگاه شودشعب اإليمان. ( در) بيهقي 4(

  ). 591 – 1/590اختصار، 

  ).1/591». (هامش مشكاة المصابيح است صحيحبا طرقش :« حديث گفته است لبانيآشيخ 

تنقيح الرواة  ، و244 – 1/243لخفاء ومزيل اإللباس كشف ا ، و3/126منبع الفوائد  : مجمع الزوائد ونگاه شود

 . 2/19شيخ أحمد حسن دهلوي از في تخريج أحاديث المشكاة 
 .4/389) مرقاة المفاتيح 5(



 

  .همان اسمی که از ابر شنيده بود  ،»ی«فالنگفت: 
  ؟».اسمم را پرسيدی ،! چرا از منی هللابه او گفت: «ای بنده

گفـت: «بـاغ فالنـی را آبيـاری گفت: من صدايی را از ابری که اين آب آن اسـت شـنيدم کـه مـی
  کنی؟کن!» و آن اسم تو بود، در آن چه کار می

نگـرم و يـک سـوم آن را رويـد مـی گويی، من بـه آنچـه از آن مـیحاال که اين گونه می«گفت: 
خـوريم و از يـک سـوم آن بـرای زراعـت ام مـیم آن را من و خـانوادهدهم و يک سوصدقه می
  .)1(»نمايماستفاده می

-و يک سوم آن را برای فقيران و گدايان و در راه مانده قرار می« :در روايتی ديگر آمده است 
  .)2(»دهم

ان در [اين] حديث فضيلت صدقه و نيکوکاری به فقيران و در راه ماندگ: «گفته است  مام نوويا
و انفـاق کـردن بـه  خـودش بيان شـده اسـت و [همچنـين] فضـيلت خـوردن انسـان از دسـترنجش

  .)3(»خانواده

  

  . انفاق کردن به کسی که خود را وقف بدست آوردن علم شرعی نموده است: هشتممطلب 
از کليدهای رزق و روزی انفاق کردن برای کسـی اسـت کـه خـود را وقـف بدسـت آوردن علـم 

روايـت  أنـس بـن مالـك ازحـاكم  ترمـذي ودليل آن حديثی است که امامان شرعی نموده است. 
آمد [و علـم شـرعی می بودند، يکی از آنها نزد پيامبر رسول هللادو برادر در زمان  :اند کرده

کـرد، روزی آورد] و ديگری مشغول کار بود [و هر دوی آنها با درآمد آن که کار میبدست می
: فرمـود  پيـامبر، شـکايت نمـود  ل کار بود از بـرادرش نـزد پيـامبرخوردند]، آن که مشغومی
  .)4(شوی)تو برای او روزی داده می (باشد که »بِهِ  تُْرَزقُ  لَعَلَّكَ «

ه برای کسی که به سـبب مشـغول صلوات ربي وسالمه علي در اين حديث شريف. پيامبر گرامی
ی کار کردن، بيان فرموده است که او به تنهايی برا بودن برادرش به علم شرعی و ترک کردن

شود و چه بسا دهد، روزی داده میاو به سبب انفاق نمودن به برادرش توسط کاری که انجام می
که هللا تعالی درب روزی را برای او به سبب انفـاق بـه بـرادرش کـه خـود را وقـف کسـب علـم 

  .شرعی نموده بود، باز نموده باشد 
ی مجهول آمده هصيغا : «لعلك ترزق به» بگفته است  يامبردر شرح اين سخن پقاري  مال علي

شـوی، زيـرا ترسم که تو بـه برکـت او روزی داده مـیاميد دارم و يا می«: است به اين معنا که
  .)5(»دهی بر او منت قرار ندهشود و برای کاری که انجام میروزی او با شغل تو تأمين می

 
 . 4/2288)، 2984( 45) صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب الصدقة على المساكين، 1(
 .4/2288 قبلی ) مرجع2(
 .18/115) شرح نووي 3(
؛ المستدرك برای اوست لفظ ، و7/8، 2448ع ترمذي، أبواب الزهد، باب ما جاء في الزهادة في الدنيا، ) جام4(

  . 94 – 93/ 1على الصحيحين، كتاب العلم، 

- هستند و آن را تخريج نکرده ثقاتراويان آن  ، واست شرط مسلم  بهحديث صحيح  اين « :گفته است مام حاكما
  ).1/94». (المرجع السابق اند

 ).2/274». (صحيح سنن الترمذي است : «صحيحگفته است لبانيآشيخ  ). و94/ 1ه حافظ ذهبي. (التلخيص وافق
 .9/171) مرقاة المفاتيح 5(



 

و  سـول هللاجـايز اسـت کـه بـه ر«لعلـك» : سـخندر  »لعل«ى ا: معنگفته است  طيبي هعالم
(آيا روزی «فهل ترزقون إال بضعفائكم»  :کند، همان گونه که آمده است ی قطع و توبيخ میافاده

گـردد تـا او را بـه تفکـر و تامـل شويد، مگر به خاطر ضعيفانتان) و به مخاطب بر مـییداده نم
  .)1(»شد ی حق خودش انصاف داشته باوادار کند تا درباره

سب علم شرعی هستند از جمله کسانی ککه کسانی که به دنبال  د انن داشتهبيا )2( بعضی از علماء

تَِطيُعوَن : فرمايد ی آنها میهستند که هللا تعالی درباره ِ َال يَسـْ َّ ِلْلفُقََراِء الَِّذيَن أُْحِصُروا فِي َسبِيِل 
ا َضْرًبا فِي اْألَْرِض يَْحَسبُُهُم اْلَجا اَس إِْلَحافـً أَلُوَن النـَّ يَماُهْم َال يَسـْ ِهُل أَْغنَِياَء ِمَن التَّعَفُِّف تَْعِرفُُهْم بِسـِ

َ بِِه َعِليمٌ  َّ ه هللا بـاز در رانيازمندانی اسـت کـه برای [اين صدقه] ( ) )3َوَما تُْنِفقُوا ِمْن َخْيٍر فَِإنَّ 

پنـدارد کـه آنهـا ت خجالت و شرم آنها، جاهل مـیمين را ندارند. به علسفر در ز اند و توانمانده
خواهنـد و شناسی، با اصرار چيزی از مـردم نمـیشان میهنياز هستند [و] تو آنها را از چهربی

  آنچه از خير انفاق کنيد، هللا [متعال] به آن بينا است).
دهـد، مـیبرای او شايسته است که طلب صدقه نمايد از کسی که صدقه « :گفته است  مام غزاليا

باشـد و علـم کسـب کـردن از باشد و اين کمک کردن به او برای علم میزيرا او از اهل علم می
  . باالترين عبادتها است اگر نيت در آن سالم باشد 

اگر بـزرگ شـناخته نشـود « به شناخت اهل علم تخصيص داده است. به او گفته شد:ابن مبارك 
  .»شود؟][چه می
شناسم. اگر قلـب کسـی از آنهـا بـه وت، مقامی باالتر از مقام علماء نمیبعد از مقام نب« :او گفت 

تواند علم کسب کند. پس وقـف علـم تواند خود را وقف علم نمايد و نمیچيزی مشغول شود، نمی
  .)4(»شدن آنها باالتر است 

  

  . نيکوکاری به ضعيفان:  نهممطلب 

بيـان فرمـوده اسـت کـه  گرامـی از کليدهای رزق و روزی نيکوکاری به فقيران است. پيـامبر
  .شود روزی داده میبه آنها شوند و بندگان به سبب ضعيفانشان ياری می

اين گونه ديد که برای او   عد سروايت کرده است که گفت:  مصعب بن سعد  ازمام بخاري ا
  )5(»بُِضعََفائِكُمْ  إِالَّ  َوتُْرَزقُونَ  تُْنَصُرونَ  َهلْ « : فرمود  سول هللاو ر وجود دارد فضليتی بر ديگران 

  شود). شويد و به شما روزی داده میآيا جز برای ضعيفانتان [بر عليه دشمنانتان] ياری می(
با گرامی داشتن ضعيفان و  جل جاللهتشويق فرموده است به ياری هللا تعالی و روزی دادن وی 

  .نيکوکاری با آنها
بـا نيکوکـاری بـه  وی [از مسـلمانان] همچنين بيان فرموده است که رضايتمندی پيامبر گرامی

 درداءاز ابـوحـاكم  ابـن حبـان و، نسـائي، ترمـذي، أبـو داود ، أحمـد د. امامان آيفقراء بدست می

 
 .9/171) مرقاة المفاتيح 1(
 .3/88: تفسير المنار نگاه شود) 2(
 . 273: یآيه ) سورة البقرة3(
 .3/250تفسير القاسمي: ی از) نقل4(
بوع مع عمدة القاريء)، كتاب الجهادوالسير، باب من استعان بالضعفاء والصالحين في  ) صحيح بخاري (المط5(

 . 14/179، 108الحرب، 



 

عَفَاءَ  اْبغُونِى: «فرمود   اند که رسول هللاروايت کرده  )1(»بُِضَعَفائُِكم َوتُْنَصُرونَ  تُْرَزقُونَ  فَِإنََّما الضُّ

شـويد و به فقرا بدست بياوريد، فقط بـرای ضـعيفانتان روزی داده مـی مندی مرا با نيکی(رضايت
  شويد).ياری می

رضـايتمندی مـرا بـا  : «ابغوني في ضعفائكم»:گفته است  سخن پيامبرشرح در مال علي قاري 
  . )2(نيکوکاری به فقيرانتان بدست بياوريد 

را بـا نيکوکـاری بـه  رت ی صاحب قـد کسی که کوشش نمايد تا رضايتمندی [هللاِ] روزی دهنده
فرمايـد و بـه او روزی او را بر دشمنانش ياری میجل جالله فقيران بدست آورد، پروردگار او 

  .دهد می
  

  هللا تعالىهجرت در راه  : دهممطلب 

  .را کليدی از کليدهای رزق و روز قرار داده است تعالى  سبحانه وهجرت در راهش  هللا
  :داريمدو مبحث را بيان می تعالى توفيق هللای اين موضوع به درباره

  هللا تعالى. اول: منظور از هجرت در راه
  .باشد از کليدهای رزق و روزی میهللا تعالى  دوم: سند شرعی برای اين که هجرت در راه

  هللا تعالى: اول: منظور از هجرت در راه 

سـرزمين کفـر بـه  خارج شدن از –گفته است  )3(صفهانيامام راغب همان گونه که ا –: هجرت 

  .ايمان است، به مانند [کسانی که قبل از فتح مکه] از مکه به مدينه رفتند  سرزمينسوی 
هجـرت حقيقـی در راه هللا  –گفتـه اسـت  )4(سيد محمد رشيد رضـاهمان گونه که  – واجب است 

 تعالی صورت گيرد و آن وقتی است که هجرت کننده، نيتش کسب رضايتمندی هللا تعالی با برپا
بر کافرانی  ،خواهد، باشد و اهل او، همان مؤمنان راداشتن دينش همان گونه که ذات تعاليش می

  .اند، ياری نمايد که به آنها ظلم نموده

  باشد:از کليدهای رزق و روزی میهللا تعالى  دوم: سند شرعی برای اين که هجرت در راه

 
. المكتب اإلسالمي)؛ سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب االنتصار برذال الخيل والضعفة،  چاپ(5/198) المسند 1(

، 5/291، 1754ستفتاح بصعاليك المسلمين، ؛ جامع الترمذي، وأبواب الجهاد، باب ما جاء في اال7/183، 2591

؛ اإلحسان في تقريب صحيح  46 – 6/45ضعف،  ؛ سنن النسائي، كتاب الجهاد، االستنصار بابرای اوست لفظ و

ابن حبان، كتاب السير، باب الخروج وكيفية الجهاد، ذكر استحباب االنتصار بضعفاء المسلمين عند قيام الحرب 
  . 2/106المستدرك على الصحيحين، كتاب الجهاد، ؛ و11/85، 4767على ساق، 

آن را صحيح   مام حاكما ). و5/292». (جامع الترمذي است حديث حسن صحيح اين: «گفته است ترمذيامام 

  ).2/106وافقه حافظ ذهبي. (التلخيص  ) و2/106المستدرك (. دانسته است

، صحيح 2/140ح سنن الترمذي ي، صح2/492. (صحيح سنن أبي داود آن را صحيح دانسته است لبانيآشيخ 

 ).2/422، 779سلسلة األحاديث الصحيحة،  ، و2/669سنن النسائي 
 . 9/84: مرقاة المفاتيح نگاه شود )2(
، وكتاب 313: تحرير ألفاظ التنبيه صنگاه شود ، و537«هجر»، ص یه) المفردات في غريب القرآن، ماد3(

 .277التعريفات ص
 .5/359لمنار : تفسير انگاه شود) 4(



 

جـل  سـبب رزق و روزی اسـت، سـخن هللاز هللا تعالى باشد که هجرت در راه از آنچه دليل می
ِ يَِجْد فِي اْألَْرِض ُمَراَغًما َكثِيًرا َوَسعَةً   :فرمايد است که می  جالله َّ و ( ) )1َوَمْن يَُهاِجْر فِي َسبِيِل 

هـای زيـاد و گشايشـی [در امـور ديـن و کسی که در راه هللا هجرت کند، بر روی زمين اقامتگاه
  دنيا] خواهد يافت).

 هجرت کنـد  تعالى سبحانه و ی هللا تعالی به کسی است که اگر در راهشی گرامی، وعدهن آيهاي
  .است  َسعَةً : دومين آنها ، وُمَراَغًما َكثِيًرااولين آنها: : يابد می ادو چيز ر ی آنو در نتيجه

کسی که  :اين است  (مراغما)معنای : «گفته است  مام رازيمنظور از امر اول، همان گونه که ا
کـه آورد در راه هللا به سرزمينی ديگر هجرت نمايد در آن سرزمين خير و نعمتی را بدست مـی

شـود. آن اش بودند میمنانش که همراه او در سرزمين اصلیشد باعث به خاک ماليده شدن بينی 
رزد، ورود و در آن استقامت میشود و به سرزمين بيگانه میست که او [از آنها] جدا میاوقتی  

شـوند و رسد و آنها از بدی رفتارشان با او شرمگين میخبر او به اهل سرزمين [اصلی]اش می
  .)2(»شود به همين دليل بينی آنها با خاک ماليده می

عبد هللا بن  اين تفسيری است که از. وسعت در رزق و روزی است «سعة»  منظور از امر دوم
 و )4(عطـاء، )3(ضـحاكده است و [همچنين] از ربيع، در تفسير اين آيه آمعباس رضي هللا عنهما 

  . )5(ی امت رسيده است جمهور علما

-ه ثروتمنـدی مـیبـ : رفتن از گمراهی به سـوی هـدايت و از فقـر سعةمعنای « :گفته است  قتادة
  .)6(باشد»

  .)7(»وسعت سرزمين است : «السعة گفته است  مام مالكا

  :ی بر اين سه سخن آورده است مام قرطبي تعليقا
و وسعت يافتن زمين و زيـاد شـدن ، به فصاحت عرب نزديکتر است  –ام مالك سخن ام –اين «

وااليی شامل وسعت يافتن رزق و از بين رفتن غمها و مشغوليات فکری و ديگـر چيزهـايی کـه 
  .)8(»باشد می ،افتد گشايش در آنها اتفاق می

ی وعده  ی در راه هللا تعالیجرت کنندهيابيم که برای هبا هر کدام از اين سخنهای سه گانه در می
  .زياد شدن روزی وجود دارد، چه به صورت مستقيم و چه به صورت غير مستقيم

نمايد. پس چه کسـی آن خلف وعده نمی ری حقی داده است که د وعده جل جالله [هللاِ] قادر مقتدر
  ؟فرمايد اش وفا میبهتر از هللا تعالی به وعده

  تصديق کرد است و دائما شاهد آن است.عالَم اين وعده را 

 
 .100ی  قسمتی از آيه) سورة النساء 1(
در آن آمده  ، 5/180التنوير  تفسير التحرير و ، و5/407: تفسير القاسمي نگاه شود ، و11/15) التفسير الكبير 2(

و به اين  مالديابد که کسی که او را آزار داده است را به خاک میمعنای آن اين است که مکانی را می« :است
 ».يابد، همان گونه که به او زور کرده بودند که بر کفر بمانداش بر قومش غلبه میکه با آزادی معنا

 . 5/348تفسير قرطبي  ، و2/179زاد المسير  ، و228/ 4: المحرر الوجيز نگاه شود )3(
 . 1/764فتح القدير  :نگاه شود) 4(
 .1/445أيسر التفاسير  ، و5/359سير المنار تف ، و5/127روح المعاني  ، و2/179: زاد المسير نگاه شود) 5(
 .1/597: تفسير ابن كثير نگاه شود ، و5/348) تفسير قرطبي 6(
 .5/127: روح المعاني نگاه شود ، و5/348) تفسير قرطبي 7(
 .5/348قرطبي ) تفسير 8(



 

ی منـوره، تـاريخ اسـالمی را شـروع به مدينه ی رسول گرامیرت مهاجرين از صحابهجاما ه
مود. آنان ديار، اموال و کاالی خود را تـرک نمودنـد و در راه هللا تعـالی هجـرت نمودنـد و هللا ن

را به آنها داد و آنها  يمن فارس و، شام کليدهایجل جالله  تعالی جايگزين بهتری به آنها داد. هللا
ر سفيد مدائن نمـود و دربهـای صـنعاء را بـر آنهـا گشـود و صرا مالک قصرهای قرمز شام و ق

  .خزائن قيصر و کسری را به آنها داد 
حاصل آن اين است : «ی گرامی را اين گونه بيان نموده است ی تفسير اين آيهخالصهمام رازي  ا

ان! اگر از هجرت نمـودن از وطنـت تـرس داری کـه در مشـقت و سـختی که گفته شود: ای انس
رگز نترس! زيرا هللا تعالی نعمت بزرگ و مراتب عظيمی را برای هجرتت به تو هسفر بيافتی،  

-ات قـرار مـیمالد و آن را سببی برای وسـعت زنـدگیدهد که بينی دشمنانت را بر خک میمی
   .)1(»دهد 

  
  2[مطلب يازدهم: شکر] 

  مودن از هللا تعالی يکی از کليدهای زياد شدن رزق و روزی است.شکر ن
ئِنْ  َألَِزيَدنَُّكمْ  َشَكْرتُمْ  لَئِنْ  َربُّكُمْ  تَأَذَّنَ  َوإِذْ فرمايد: همان طور که هللا تعالی می ْرتُمْ  َولـَ ذَابِي إِنَّ  َكفـَ  عـَ

ِديدٌ  کر کنيـد بـرای شـما زيـاد ] (و هنگامی که پروردگارتان اعالم داشت، اگر شـ 7[ابراهيم: لَشـَ

  کنم و اگر کفر بورزيد، عذاب من بسی شديد است).می
«شکر» در زبان عربی، تشکر نمودنی است که شخص برای انجـام در مقابـل کسـی کـه از او 

دهد و عملـی نيسـت کـه فقـط بـا زبـان و دل صـورت کند، کاری را برای او انجام میتشکر می
  خص مقابل، با انجام دادن کاری، از او تشکر نمايد.گيرد، بلکه بايد در مقابل نيکی ش

باشـد، باشد، ولـی ايـن درسـت نمـیکنند که تشکر نمودن فقط از هللا تعالی میای فکر میاما عده
دهند تشکر نمايـد. زيـرا ی کارهايی که برای ما انجام میبلکه انسان بايد از مردم نيز به واسطه

َ  يَْشُكرْ  لَمْ  النَّاسَ  ْشُكرْ يَ  لَمْ  َمنْ فرموده است: « پيامبر (کسی که از مردم تشکر نکند از هللا  3»َّ
شـود، ننموده است). بايد توجه داشت که هر چه حق مردم بر گردن ما بيشتر مـی [متعال] تشکر

تر باشد و بيشترين کسی که به گردن انسان حق دارد، اول مادر است تشکر از آنها نيز بايد قوی
  و دوم پدر.

  
  4اعتنايی به دنيا] [مطلب دوازدهم: بی

فرموده   اعتنايی به دنيا است. زيرا پيامبريکی ديگر از کليدهای رزق و روزی دنيوی، بی
ُ  َكفَاهُ  آِخَرتِهِ  َهمَّ  َواِحًدا  َهما اْلُهُمومَ  َجعَلَ  َمنْ است: «  (کسی که مشکالت را يک   5» ُدْنيَاه َهمَّ  َّ

ل آخرت باشد، هللا [متعال] برای مشکالت دنيوی وی کافی خواهد  مشکل قرار دهد و آن مشک
  بود). 

  شد، هللا تعالی برای زندگی دنيای در اين حديث بيان شده است کسی که فکر و ذکرش آخرت با
  او کافی خواهد بود. 
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  1]باشندمطلب سيزدهم: اذکاری که کليد رزق و روزی می[

  باشد.وزی میاذکاری وجود دارد که از کليدهای رزق و ر
  از آنها: 

(کسی که هر شب   2» يفتقر لم ليلة  كل  الواقعة سورة  قرأ منفرموده است: «  پيامبر -الف 
  شود). ه را بخواند، فقير نمیواقعی سوره

  كانت  مرة مائة  يوم  كل  )بين المُ  قُّ الحَ  كُ لِ المَ  هللا إال إله  ال( قال من « فرموده است:  پيامبر -ب 
(کسي   3» الجنة باب  له  واستفرغت  الغنى  له  واستجلبت  القبر  وحشة  من  أنساو الفقر  من  أمانا  له

ي برحقي جز هللا وجود ندارد [و او] پادشاه، حق  که روزانه صد بار بگويد: هيچ پرستش شونده
- و آشکار است، براي او اماني از فقر و آرامش از وحشت قبر و ثروتمندي براي او حاصل مي

  کار او خواهد بود).  شود و دربي از بهشت پايان
  

  4] مطلب چهاردهم: کسب روزی از راه حالل[
  . باشد از ديگر کليدهای با برکت شدن مال، کسب آن از راه حالل می 

ی هر مسلمانی است که فقه تجارت و کسب و کار را بداند و مطابق آن کسب درآمد نمايد  وظيفه
رف اعتياد و بيمارستان و ديگر  آورد، صشود و هر چه بدست میو اگر نه روزی او حرام می

  . 5شوند ی بسيار کمی که گرفتار سنت امالء و استدارج هللا تعالی میشود، مگر عدهموارد می
از آنها را بيان   سه مورد برای اين مسأله داليل زيادی در قرآن و سنت وجود دارد که در اينجا 

  داريم: می
ُ  يَْمَحقُ فرمايد: هللا تعالی می –الف  بَا  َّ َدقَات  َويُْربِي الّرِ ] (هللا [متعال درآمد  276[البقرة: الصَّ

  فرمايد). ها را زياد میی] صدقهسازد و [بهرهاز] ربا را تباه می
ای که در آن ربا وجود دارد،  شود در معاملهباشد و از آن فهميده میاين سخن هللا تعالی می 

سلمانی که بخواهد مال و درآمد با برکت  ضرر و زيان به وقوع خواهد پيوست. پس بر هر م 
  داشته باشد، واجب است تا انواع ربا را بشناسد و از انجام آن خودداری کند. 

ْلعَة، َمْمَحقَةٌ لْلَكْسبِ «فرموده است:  پيامبر -ب  - (قسم خوردن رواج دهنده 6» الَحِلُف مْنَفقَةٌ للّسِ
إِيَّاُكْم َوَكثَْرةَ الحِلِف في اْلبَْيع، فَِإنَّهُ  ت: «. همچنين فرموده اسی کسب است)کاال و محو کنندهی 

(از زياد سوگند خوردن در فروش بپرهيزيد، زيرا اين کار تجارت را رواج   7» يُنَفُِّق ثُمَّ يَْمَحقُ 
  . می دهد و سپس محو می کند)

خورد. پس بنگريد وضعيت کسی را که  ی کسی است که قسم راست می اين دو حديث درباره 
  خورد. ی درآمد خود قسم دروغ میبرا
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  1]مطلب پانزدهم: دعا کردن[
باشد که دارای  يکی ديگر از کليدهای رزق و روزی و يا هر خير ديگری دعا کردن می 

  توانيد برای اطالعات بيشتر به کتابهای مربوطه رجوع کنيد. احکامی است که می
- يدن به مقاصد خود، حتی نمیترين اشخاص کسانی هستند که برای رس گفته شده است: ضعيف

دارد، استجابت نشدن  ی ديگری که اشخاص را از دعا کردن باز میتوانند، دعا کنند. اما نکته 
توانيد برای بدست آوردن آنها به کتابهای مربوطه رجوع  آن است و آن نيز داليلی دارد که می

و امر به نيکی و نهی از   شاميدن و پوشيدن چيزهای حرامآکنيد، ولی مهمترين آنها: خوردن و 
  نمودن است و دليل ديگری وجود دارد که در اين حديث بيان شده است:را ترک  بدی 

»  ال يَزاُل يُْستََجاُب ِللعَْبِد َما لَم يدعُ بِإثم، أَْو قَِطيعِة َرِحم، ما لَْم يَْستْعِجلْ «  فرموده است: پيامبر
رحم دعاء کند،   یگناه و قطع صله رایبکه مگر آن شود، هميشه برای بنده اجابت می[دعا] (

که شتاب و عجله ننمايد) گفته شد: ای رسول هللا! عجله نمودن چيست؟ فرمود:   شرطي ه ب [البته] 
گويد:  ب( 2»يَقُول: قَْد دَعْوت، َوقَْد َدعَْوُت فَلَم أََر يَْستَِجيُب لي، فَيَْستَْحِسُر ِعْند ذلك، ويََدُع الدَُّعاءَ «

ردم و دعا کردم و نديدم که برايم اجابت شود، پس در اين اثناء خسته شده و دعا  همانا دعا ک
  . کند)نمودن را ترک می

بله، برای استجابت دعا بايد صبر کرد و اين را هم بايد بدانيم که اگر دعايی در دنيا مستجاب  
گويند:  شود، میگردد و کسانی که دعايشان در آخرت مستجاب مینشود در آخرت مستجاب می

  شد». «ای کاش هيچ دعايمان در دنيا مستجاب نمی
باشد. به طور مثال اگر  يکی ديگر از داليل اجابت نشدن دعا، خير بودن آن اجابت نشدن می

دعای شخص مستجاب شود و وضع مادی او خوب شود، به جای شکر هللا تعالی بگويد: «من  
ی  نتيجه گرفتار منيت شود و در نتيجه دانم» و «من ...». در انسان زرنگی هستم». «من می

  قَْلبِهِ  فِى  َكانَ  َمنْ   اْلَجنَّةَ  يَْدُخلُ   الَ ی آن فرموده است: « درباره  گرفتار غروری شود که پيامبر ،آن
ةٍ  ِمثْقَالُ  شود).  ای تکبر در قلبش وجود داشته باشد، داخل بهشت نمی(کسی که ذره 3» ِكْبرٍ  ِمنْ  ذَرَّ

شوند و  شود، افرادی که در امتحان مصيبت پيروز میدر جامعه ديده میهمچنين همان طور که 
شوند و  نمايند، خيلی بيشتر از افرادی هستند که در امتحان زيادی نعمت پيروز میصبر می
نمايند. بايد دانست دنيا کوچک است و محل امتحان، مهمتر از فقر و ثروت، پيروزی  شکر می

  مانند. ی اين امتحان سرزمينی است که افراد در آن جاودانه میجه در امتحان دنيا است، زيرا نتي
  

  4]مطلب شانزدهم: انسان علت فقر خود را هللا تعالی بداند[
م  لّ سَ ، اين است که انسان دليل فقر خود را مردم نداند. اين امری مُ های رهايی از فقريکی از راه 

-به ما برسانند تا هللا متعال نخواهد نمیاست که اگر تمام مردم دنيا بخواهند کوچکترين شّری 
توانند و همچنين اگر تمام مردم دنيا بخواهند تا کوچکترين خيری به ما برسانند، تا هللا متعال  

  توانند. نخواهد نمی
، فَيُوِشُك  َمْن أَصابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَْنَزلََها ِبالنَّاِس لَْم تَُسدَّ فاقَتُه، َوَمْن أَْنَزلها فرموده است: « پيامبر َّ با

(کسی که دچار فقر شود و آن را به مردم نسبت دهد، فقر او از   5»َّ لَهُ بِِرزٍق عاِجٍل أَْو آِجلِ 
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  گردد) صحيح است. نياز میميرد يا به زودی بی» (به زودی میعاجل  يغن أو عاجل يموت« لفظا ب است:
 (مترجم)



 

ی زود  است که هللا [تعالی] او را با رزقرا به هللا نسبت دهد، نزديک رود و کسی که آن بين نمی
  نياز] نمايد). يا دير [بی 

ده است که اگر فردی علت فقر خود را مردم بداند، هللا تعالی  در اين حديث به وضوح بيان ش
آن به   بداند که سازد، بلکه بايد علت فقر خود را هللا تعالی بداند ونياز نمیهيچ وقت او را بی

  فَبَِما ُمِصيبَةٍ  ِمنْ  أََصابَُكمْ  َوَمافرمايد: ی گناهان وی است. همان گونه که هللا تعالی میواسطه
ی  رسد، مگر به واسطه (و مصيبتی به شما نمی ] 30[الشوری: َكثِيرٍ  َعنْ  َويَْعفُو أَْيِديكُمْ  َكَسبَتْ 

  شود تا تعداد زيادی از گناهان شما بخشيده شود). ايد و باعث میآنچه کسب نموده
  

  ه خاتم
به  ی ضعيف اجازه داد تا اين مبحث را بيان دارد وشکر و ستايش برای هللا است که به اين بنده

  :. در خالل اين موضوع مسائل زير بيان شد عفو، َکَرم و قبولش اميد دارم
-برای رزق و روزی اسباب و کليدهايی قرار داده است که به شرح زير می هللا جل جالله – 1

  :باشد 
  .و آنها بايد در سخن و عمل باشند  توبة استغفار و –أ 

يا انجـام دادن اوامـر هللا تعـالی و خـودداری باشد و تقوا و حقيقت آن حفظ نفس از گناه می –ب 
شـود و کردن از چيزهايی که نهی فرموده است يا حفظ نمودن نفس از آنچه باعث مجـازات مـی

  .باشد شامل انجام دادن بعضی امور و ترک اموری ديگر می
  .است  که همان اظهار ناتوانی و اعتماد به هللا تعالی به صورت يگانهتوكل  -جـ 
 که همان خالی کردن قلب از اموری به غير از عبادت موالیهللا تعالى در عبادت جديت  –د 

  .است 
  .مداومت دادن به حج و عمره که همان ادای آنها يکی بعد از ديگری است  -هـ 
  .باشد که همان نيکی کردن به خويشاوندان می رحمی هصل –و 
دارد زهايی است که هللا تعالی دوست میکه همان انفاق کردن در چي هللا تعالى در راهنفاق ا –ز 

  .شود و از آن راضی می
  .انفاق به کسی که خود را وقف طلب علم شرعی نموده است  –ح 
  .نيکوکاری به ضعيفان –ط 
که همان خارج شدن از سرزمين کفـر بـه سـوی سـرزمين ايمـان هللا تعالى هجرت در راه  –ي 
هللا تعالی و توفيق يافتن به عمل نمودن به ديـن باشد، به شرط آن که برای کسب رضايتمندی می

  .او باشد 
زبـان  بـا هتوبـ  اسـتغفار وواجب است که استغفار و توبه با زبان و عمل صـورت گيـرد و  – 2

  بدون عمل، عمل دروغگويان است.
وامر اهمان گونه که تقوا بايد همراه با حفظ نمودن نفس از نافرمانی هللا تعالی باشد و با عمل به 

ای نـه در دنيـا خودداری از چيزهايی که نهی فرموده است باشد و دعا نمودن به تنهـايی فايـده و
  .دارد و نه در آخرت 

  .باشد دليلی برای ترک کسب و کار برای زندگی نمی توکل و وقف شدن برای عبادت هللا – 3

  :گيرد، بلکه آنی رحم فقط با دادن مال صورت نمیصله – 4

ه امکـان دارد کـ باشد و دفع آنچه از شّر ير که امکان دارد به خويشاوندان میرساندن آنچه از خ
ی رحم با اهل گناه همـراه دوسـت نبايد صله .باشد از آنها است و اين بر حسب توان و طاقت می

ی رحم با آنها بايد همراه کوشش برای منع آنها داشتن و محبت و تعريف از آنها باشد، بلکه صله
  .شد از گناهان با



 

  شود].اضافه شده است که از ذکر آنها خودداری می م[چند مبحث نيز توسط مترج
ته باشند. کنم به تمسک جستن به اين سببهای رزق اميد داشبه برادران مسلمان خودم توصيه می

آن را در ديـن قـرار داده اسـت و تمـامی  عـال جل وتمامی خير تمسک به چيزی است که خالق 
  .آن است  شّر رويگرداندن از

ُسوِل إِذَا َدَعاُكْم ِلَما يُْحيِيُكْم َواْعلَُموا أَنَّ فرمايد:  هللا تعالی می ِ َوِللرَّ َّ ِ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِجيبُوا 
َ يَُحوُل بَْيَن اْلَمْرِء َوقَْلبِِه َوأَنَّهُ إِلَْيِه تُْحَشُرونَ  َّ )1( ای کسـانی کـه ايمـان آورده)يـد! وقتـی هللا و ا

بخشد، آنها را اجابـت کنيـد [و از آنهـا خوانند که به شما زندگی میرسولش شما را به چيزی می
و بدانيـد کـه بـه پيشـگاه او،  گـردد بپذيريد] و بدانيد که هللا [متعال] بين شخص و قلبش حائـل مـی

َعْن ِذْكِري فَِإنَّ لَهُ َمِعيَشةً َضْنًكا َوَمْن أَْعَرَض : فرمايد می تعالى همچنين هللا شويد).می  برانگيخته
ا *  َقاَل َرّبِ ِلَم َحَشْرتَنِي أَْعَمى َوقَْد ُكْنُت بَِصيًرا*  َونَْحُشُرهُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة أَْعَمى َك آَياتُنـَ قَاَل َكذَِلَك أَتَتـْ
ى ردانـد، زنـدگی تنگـی خواهـد (و هـر کـس از يـاد مـن روی برگ ) )2فَنَِسيتََها َوَكذَِلَك اْليَْوَم تُْنسـَ

گويـد: «پروردگـارا! چـرا مـرا کـور گـردانيم * مـیداشت و روز قيامت او را کور محشور مـی
فرمايد: «آنچنان بود که آيات ما به نزد تـو رسـيد و آن محشور فرمودی و من بينا بودم؟» * می

  شوی»).را فراموش کردی و اين چنين است که امروز فراموش می
آخر دعوانا أن الحمد   سلم و  بارك و  أتباعه و  أصحابه و  على آله و  الى على نبينا وهللا تع  صلی

  رب العالمين.
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