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 : مري املؤمننيقال أ
 

يَا اْبَن آَدمَ الرِّزُْق ِرْزَقاِن ِرْزقٌ َتْطُلُبه »
ورِْزقٌ َيطُْلُبَك َفِإْن َلمْ تَْأِته أَتَاَك َفَلا َتْحمِْل 

كَفَاكَ كُلُّ  ،هَمِّ يَْومَِكَهمَّ َسَنِتَك عََلى 
َفِإنْ تَُكِن السََّنةُ ِمْن  ،يَْوٍم َعَلى مَا ِفيه

ُعُمِرَك فَإِنَّ اللَّه َتَعاَلى َسُيْؤِتيَك ِفي كُلِّ َغٍد 
وِإْن َلمْ َتُكِن السََّنُة  ،َجدِيدٍ مَا قََسَم لََك

 ،ِمْن ُعُمِركَ َفَما َتْصَنعُ ِبالْهَمِّ ِفيمَا َليْسَ لََك
وَلْن  ،وَلنْ يَْسِبَقَك ِإلَى ِرْزقَِك َطاِلبٌ

وَلنْ ُيبِْطَئ َعْنكَ مَا َقْد  ،َيْغِلبََك عََلْيه َغاِلبٌ
 «ُقدِّرَ لََك
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 مقدمة املؤسسة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

سددد  راحلمددد ربرالراملنيدددلصالر امللددد  ر امل

علىراصبنيوثرامحةرمللنيدلصالربيداراملسل دمر مد ررررر

رملهراملطيبالراملطلهرين.آعلىر 

ر يني :

مدددنراملكدددريمرعموعدددةررريدددالريددد رراملسدددلا ر

اصددنم الرمدد رحلديددارامليددريلةراملددوااد رعددنربراأل

 ترعليددهراملسدد  رجرالددغراملب يتددةر املدد ر  ددم ررر

مددوارملطلصددلرقريددهرمددنرباملددر ور مددلري نيلددرموضددو 

 علدددىرر حددد ي ًلراسدددلدراددد  ًلشددد لتر هدددنراإ

لفيددةر املنيس يددةراصنيرفيددةر امل سرمسدد ويل هاخدد   ر

راسلدرجراجمل مع.امل ر  ل ريللراإ

راصوضددو رابي ددلربدرا  ددل ارهدد ارر مددنره ددل:ر

 اد ررر،اصوحد ينرعليدهراملسد  رررلدرمدو ررضمنريي
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دربراص لغراا  ى راملني وادرإ رمبلحارث ثةر لر

خد راملبثدارررمسد سً ركداري رررًلكلرم للرك ليدرالردرمل

منرامل سلشر امل اا دةر امل وضدي ررررم اهر حلج ه

رلآل ا:كرفكلاترع واالتره هراملك ب

املر ورا ادلد،را ور طلبدهرررراملك للراأل ا:

ر ا وريطلبك.

املدر وريدالراملسدنيةر امل ديقرررررراملك للرامل لاا:

ر املك ر ر املسلة.

لرا اوريالرامل كل در س يرراألراملك للرامل لملا:

رل. امل وك 

 لسدلةرر»ةراصو دومةريددرررل  ملكرضمنراملسلس

ر«.املر ورجرالغراملب يتة

ر ملر وفيس لرإالريلبر احلم ربرالراملنيلصال.

 

راملسي رابيلراحلسينررررررررررررررررررررررررررررررر

رعلو رالغراملب يتةرائيسرمن سةررررررررررررررررررررررررررررر
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 مقدمة الكتاب

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلم ربرعلىرملربانيم،ر ملهرامليكررعلىر»ر

 ،رمدنرعمدو رانيدمررررملربهلم،ر امل  لءرعلىرمدلراد  رر

هل،ر إحسددلدرمدد نرراي دد اهل،ر  ددبوءرآالءرب دد ار

عدنررحلدلءرعد دهل،ر اد  رررر االهل،رجمرعنراإ

،ر(1)«دااكربيد هلربم هل،ر  لل ترعنراإاجملل ا ر

 امللدد  ر املسدد  رعلددىراملدد  راصلددطلىر مدد رر

ر. علىرآملهراملطيبالراملطلهرين

ر... يني 

رل عنرفلدمرج دررراسلااريبسىرالصرًالمللكرراإف

رد مسد  هراحليل يدة،رملدوالربررراصسلئلرامل ر سد نرملدهررر

ابر ددبثلاهر  نيددل رمعددنارعلددىراإاسددلدرريلطلددهرررر

واراددوااالراملسددملءرملكددارير ددررلمريسددلراءرمح لددر

                                                            
علاهننم  فمط نند   رانن  ي  مننخ بة نند  نناء  لعننمي    ننم  اخ (1)

.132  ص1  عالم   الحتجمج   لشاخ   ة   ي: ج
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،ر مددنر لددكررملل ددلنرالددغراملسدد مةرجراملدد ااينرر

املد رالصدلربملبسدللررررر،املدر وررمس ملةراصسلئلراصلمة

ر،كددد  رمدددنرامل دددلنرثدددولراإفدددرا رب رامل لدددري 

ر ك ملكرا بللرحلواراملر ور امللسر.

 ا ر ضعراملبثاره ارحتترع وادر) لسلةر

راصدنم الرربم رعنر ادر ملراملب يتةرالغرجراملر و

ررا راملسلسدلةررجزئدتررحيا(،راخللوصره ارج

رمسد سلررك دللررضمنرمبثار كلرمبلحارةث ث

اصبثدا،ررررمبطلملدبررحلادةراإراملسلا رعلىرمليسلل

  لرينيددهرا را ور  ددل اراصبثدداراال اراملددر ورر

راسددلدر ا وريطلددبرصددلحبهركمددلر اديطلبددهراإ

املدر ورا ادلد،را ور طلبده،ررررر:ع هرعليهراملس  

ر. ا ورريطلبك

 جددلءراصبثددارامل ددلااريني ددوادرر)املددر وريددالررر

 املسلددة(،رامددلراصبثدداررراملسددنيةر امل دديقر املك ددر ر

امل لملارفسد ر  دل ار) سد يرراالا اوريدالرامل كلدلرررررر
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ر امل وكل(.

علاررامجلاًلر ا رال الرملللمره هراصبلحا

،ريدللرم ي دةرعلدمرررراينرايارالملدبرعليدهراملسد  ررر

  د س رع د رررر،ا وارابرصدلىرابرعليدهر املدهررر

منرحبررحكمه،ر لئلالرمنراصو راملس اد،رراطرٍ 

ر.مليو راصنيلدردريكودره اراجلل ر خرًا ب

ر

ر

ر

ررعلارفلضلراخلزاعار



 

 
 

 

ر
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الرزق يف اللغة  :املسألة األوىل

 واالصطالح

 أواًل: الرزق لغة

ر: املدر  ااو رراملدرا و رر:الاراينرم ظدوا:ر)ا ور

ر،َبمجنيددالراخللددقريعددر  ورأَلاددهر نيددل رابرصددلةرج

راخل ئدددقر َبعطدددىراأَلْا اورخلدددقراملددد رر هدددو

رَبي يدددةرمدددنر َفني دددلار،إملددديلمر َب صعدددلللرَبا االدددل

ر...اُصبلمل ة

رملأَليددددددد ادررظدددددددلهر ر:اوعدددددددلِدر اأَلا او 

ركلَصنيلِا ر امل ُّلونرمللسلولر يلا ةر،كلأَلْاوات

رم دددهرالدددبر: اْ ددد عْر َاهر اْا عزَاددده.ر. املنيلدددو 

ر..املرِّ و
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ر.(1)اأَلْا اور اجلمعر،يهري ْ  علع رملر: املرِّْ و 

 الرزق اصطالحا:ثانيًا: 

املنيطلء،ر ييملرملريلرضدهراإمدل رجرييدترررر)ر

اصلارمللمس ثسالر يت هرمنرامل ربعلتركلملوا ،ر

 يت ر ملكرمملريد فعريد ررر اهلبة،ر ص اةرامل طو ر

 .(2)(مسليل

ر****
  

                                                            

 .115ص ،10ج ،لسان العرب (1)
محمود عبدد  ،معجم المصطلحات وااللفاظ الفقهية (2)

 .142ص ،2ج، الرحمن عبد المنعم
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الرزق يف القرآن  :املسألة الثانية

 الكريم

املكر ددةره لملددكراملكدد  رمددنراآليددلتراملسرآايددةر

لدلهيمراملدر ورررامل را ترمل لرصواًارجليةرعنرم

مللددو ررد  بعط  ددلرم ددلمالريت يددة،ر الرشددكربررر

ا دددددعرييدددددملراملدددددر وراألخدددددر ررراملدددددر ور 

،ر هدد ارمددلربشددلار اصني ددور املدد ايور،ر اصددلدرر

ادد كرريني ددلرعدد  ركددريمرجرآيددلترمليددهراملسددرآدراملإ

ر:م لل

 :الرزق األخروي -أ 

رالار نيل :

َجنَّنناٍ  ُيْدِخْلننُه َصنناِلح ا َوَيْعَمننْل ِباللَّننِه ُيننؤْمِْن وََمننْن 

 َأْحَسَن َقْد َأَبد ا ِفيَها َخاِلِديَن اْلَأنَْهاُر َتْحتَِها مِْن َتْجِري
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ر(1)رِْزقًا َلُه اللَُّه

ر: نيل ر الا

َأِفيُضوا أَْن اْلَجنَِّة َأْصَحاَب النَّاِر َأْصَحاُب َوَناَدى 

 اللَّنننَه إِنَّ َقننناُلوا اللَّنننُه رََزَقُكنننُم ِممَّنننا َأْو اْلَمننناِ  ِمنننَن َعَلْيَننننا

ر.(2)اْلَكاِفِريَن َعَلى َحرَّمَُهَما

 الرزق الدنيوي املعنوي: -ب 

رالار نيل رعنرملسلدرشنييب:

َربِّني  ِمننْ  َبيَِّننةٍ  َعَلنى  ُكْنن ُ  إِْن َأرََأْينُتمْ  َقْوِم َيا َقاَل 

ر.(3)حََسن ا رِْزقًا ِمْنُه َورََزَقِني

ر: نيل رجرابيهريو  رعليهراملس  ر الار

َوِعْلم ا ُحْكم ا َآَتْيَناُه َأُشدَُّه َبَلَغ َوَلمَّا(4)ر.ر

ر: الار نيل رجرموادرآخر

ِعْنننِدَنا ِمننْن َرْحَمننةً آَتْيَننناُه ِعَباِدَنننا ِمننْن َعْبنند ا َفَوَجننَدا 

                                                            

 .11 آية ،الطالق سورة (1)
 .50 آية ،االعراف سورة (2)
 .88 آية ،هود سورة (3)
 .22 آية ،يوسف سورة (4)
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ر.(1)ِعْلم ا َلُدنَّا مِْن َوَعلَّْمَناُه

 :الرزق املادي -ج 

ر: نيل رالا

َجنَّنناٍ  َلُكننْم َوَيْجَعننْل َوَبننِننَي ِبننأَْمَواٍل َوُيْمننِددُْكْم 

 .(2)َأنَْهار ا َلُكْم َوَيْجَعْل

 : الار نيل 
َمننننا َطيَِّبنننناِ  ِمننننْن ُكُلننننوا آَمُنننننوا الَّننننِ يَن َأيَُّهننننا َيننننا 

 ِإيَّننننننننناُه ُكْنننننننننُتمْ  إِْن ِللَّنننننننننِه َواْشننننننننُكُروا  رََزْقَننننننننناُكمْ 

ر.(3)َتْعُبُدوَن

مددنره ددلري ب دداراملسددواربدر ددوارحب  ددلرهددوررررررر

حيداربشدلاترررر، ملري نيلدقريلدلررر،االا اوراصلدية

ر.مليهراحلكمةر لراملبثاإ

ر:الار نيل 

  ََْرَل َ ُلولًننا َفاْمُ ننوا ِفنني ُهننَو الَّننِ ي َجَعننَل َلُكننُم ا

                                                            

 .65 آية الكهف، سورة (1)
 .12 آية نوح، سورة (2)
 .172آية البقرة، سورة (3)
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ر.(1)َمناِكبِها وَُكُلوا مِْن رِْزِقِه

) ملدددواًلرملي دددةريسدددللرملكدددمراملسدددلوكرفيلدددلررررر

جرجواابلدلرب رجبلهلدلرفد  ارررر«رفلميوارجرم لكبلدلر»

كلاترجرامل ارحبيار يارجرم لكبللر ملريسدبقرر

ر.(2)ر(شاءرم للرملري  ملل

ر:الار نيل  

    وََما مِْن َدابٍَّة ِفي اْلَأْرِل ِإلَّا َعَلى اللَّنِه رِْزقَُهنا َوَيْعَلنُم

ر.(3)مُْسَتَقرََّها  وَمُْسَتْوَدعََها ُكلٌّ ِفي ِكَتاٍب ُمِبنٍي

ر: الار نيل 

ََْرِل َواْبَتُغوا مِْن َفْضِل اللَِّه ر.(4)َفاْنَتِ ُروا ِفي ا

ر: نيل  الار

  ََْرِل َيْبَتُغنننوَن ِمنننْن   َوآَخنننُروَن َيْضنننِرُبوَن ِفننني ا

ر.(5)َفْضِل اللَِّه

                                                            

 .15سورة الملك، اآلية  (1)
 .203، ص5ج ،الكاشاني التفسير الصافي، (2)
 .7، اآلية سورة هود (3)
 .10سورة الجمعة، اآلية  (4)
 .20سورة المزمل، اآلية (5)
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رمدددنرمل ي  دددلءراألاضرجريلمل دددرلر اصدددراد

إ ررباضرمددنريلصسددلفر راملددر ورالددبرابرف ددل

ر.(1)ملل جلا رباض

ر: الار نيل 

   ُكُلنننوا َواْشنننَرُبوا ِمنننْن رِْزِق اللَّنننِه َوَلنننا َتْعَ نننْوا ِفننني

ر.(2)اْلَأْرِل ُمفِْسِديَن

رَوَلا َتْعَ ْوا ِفي اْلنَأْرِل ُمفِْسنِدينَ   مني ىراوملهر نيل ر

ر.بررالر ط ددددوار الر سددددنيوارجراألاضرفسددددلدارر

ر.(3)ش  رامللسلدر: اصلراملني ل

ر:الار نيل  

       فاْبَتُغوا ِعْننَد اللَّنِه النرِّْزَق َواْعُبنُدوُه َواْشنُكُروا َلنُه

ر.(4)ِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن

ر لسد ررجراملسد  ررمل راملللدورعليهاإ عنر

                                                            
 .76ص ،20ج ،الميزان في تفسير القرآن (1)
 .60اآلية ، سورة البقرة (2)
 .271ص ،1ج الطوسي، ،نآالتبيان في تفسير القر (3)
 .17 اآلية ،سورة العنكبوت (4)
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َربََّنننا َآِتَنننا ِفنني النندُّْنَيا حََسننَنةً َوِفنني    ر: جددلرعددزراوملدده

َِِخرَِح حََسنننَنةً  رجر اجل دددةرابراضدددواد»ر:ادددلاراْلننن

ر حسددنر اصنيددلشرجراملددر ور املسددنيةر،اآلخددر 

(1)«امل ايلرجراخللق
ر.

**** 

  

                                                            

 .433ص 1ميزان الحكمة ج (1)
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ة املسألة الثالثة: الرزق يف السّن

 رةاملطّه

ك  رمنراملر ايلترةراصطلر راملس  رجرملس ر ادر

 ترفيللرف لراملر ور البهر كيليةر ني هرامل ريي 

رر:   س رعلىر كرراملبنيضرم لل

هرا دربرملهآا وارابرصلىرابرعليهر رعن-1

ر:الا

..أال وإن الروح األمني نفث يف روعي أنه  »

فه قووا    ،لن متوت نفس حىت تس تمكل رزقهه 

وأمجلههوا يف البلهه  وال أحههل أتههاء ا هه  ب   

فإنهه  ال  ،يش  مههن الههرز  أن هبلغهه    هه  تههه

ر.(1)«..هارك م  عنا   إال  ب عت 

                                                            

 .47ص ،2،جالكافي، الكليني (1)
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رحد يارر آملده،رجررعليهرابرصلىر ع ه-2

ر:الاربا هر،اويل

 إن   ،أمحا اي :املعراج ليةل يف قع ىل   ق ل»

طلههه   مهنههه  تسهههع  ،أجههه ا  ع نننرح العغههه   

ر.(1)«..احلالل

ر:الارمله ع هرصلىرابرعليهر آ-3

َع   الههْرز    » ِعهه    َمههن   ِإىَل  أَْس  َعهه  َ  ه ب   ِمههنَ  البَّ

نَ  ِ  يِف  الْسكنْيِ  ر.(2)«السَّ

ربد ر،املسد  رربمد راصدنم الرعليدهرررر عن-4ر

ر:الار آملهرعليهرابرصلىرابرا وا

 وليرضب  يت  من فليخرج أتاء أ عرس إذا»

 نفسهه  ه هه    وال ،  فضههل مههن هبت ههي األرض

ر.(3)«وأهه

ي رلريدلصررررعليهراملس  ر كلدربم راصنم ال

                                                            

 .29ص ،6ج ليه السالم،ع مام علياإل مسند (1)
 .51ص ،4ج ،الكليني، الكافي  (2)
 .30ص ،6ج عليه السالم، مام عليمسند اإل (3)
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 باددهرر، يسدد جراراألاضددال-برراصسددثل ر-

ر.(1)بع قربمل رمملوكرمنرك ري ه

ر

ر:عليهراملس   عنربم راصنم الر-5

ر.(2)«اطلغوا الرز  فإن  مضحون لب لغ »

ر:الاراملس  رعليهراصنم الرعنربم -ر6

 يف وموتصا علي ، مورت نفس  متع  من ء»

ر.(3)«  عاق  املو  ير قا البل 

**** 

  

                                                            

 .47، ص2الكافي، الكليني، ج (1)
 .303ص ،1االرشاد:  للشيخ المفيد، ج (2)
 .35ص ،100ج ،الريشهري ميزان الحكمة، (3)



 

 
 

رر
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املسألة الرابعة: دوران الرزق بني 

 الطالب واملطلوب

املدر ورررعليدهراملسد  ررعلداررمراإمدل ررملس راس در

ر:اسمالرعلى

 :رزق تطلبه -أ 

راك سللدراملسنيارجرمليهرمنرحيارب  سنيىرإ

املددر ورمددنراراددهرامللددثيثةرهددورمددلر ددارعليددهر

ا راالح لدلظرينيدز رررريلد  رألاهرر،املير راصس ن

املددد رر_رمللمدددرءر ب دددا الرير،املددد لسر شدددرفللر

جري كاري يهرعدنراملسدنيارررربدر_يس طيعراملنيملر

عددزر جددلر ددو ررريدد عو رادرابالددبراملددر ور

لارفر،الر ركر لك لسريي يررملهراملر ور هورجل

درألر،هدد اراالدعددلءرمسددثةرمددنراملكسددلر اجللددل
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الرعنراريقراملسدنياررإا  ثللاراملر ورالري   ىر

يلرجند رررر، إدراخ للترباواعهر داجل هر املطلب

سدنيارجرردراملكريمرملريرتكراحلارعلىراملآدراملسرإ

راصواا ررمعرعبلدهراصسدريالرف د ًررصنيبربش ر ب

ر:  ملكر اض رجراوملهر نيل ر،امل لنرعوا عنر

 وَُهزِّي ِإَلْيِك ِبِجْ ِع النَّْخَلِة تَُساقِْط َعَلْيِك ُرَطب ا

ر.(1)َجِنيًّا

مددررابر ددبثلاهر  نيددل رمددريمرعليلددلربحيددار

حرجددةرمددنريلددزرامل جلددةرر هددارجرحلملددةرراملسدد  

دربر إشدددلا رإر ملدددكجر ر،اصجدددلضر املدددوالد ر

رر.املسنيارمطلولرح ىرجرهك ارمواا 

جرامليدر ررر اجبدةرراملنييدلاررعلىر لسةاملدرب مبلر

 ملكددنرر،ملددز ر ملددكر جددولراملسددنيارررر،اصسدد ن

ا رخت لد ريدالراالشدجلصرادو ررررررداجلتراملسنيا

لملر وري نيلددقريددهدد اركلددهر ر، ضددنيللركددلرحبسددبه

                                                            

 .25 اآلية ،سورة مريم (1)
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ر.اسلديطلبهراإامل رر

 :رزق يطلبك -ب 

املددر وراملدد رريدد  ارفجدد  ر ملريكددنرجرر هددو

فلاراألعمراأليتلبريكودرمثدر ر دنيارررر،احلسبلد

مد راصدنم الرعليدهرررربمدل ررق،ر ملنيلراإ البرمسب

بشددلارهلدد هرامل ك ددةري سدد يمر كددرراملددر ورررراملسدد  

امل رريطلبدهراالاسدلدرعلدىراملدر وراملد رريطلدبررررررر

ر:االاسلدرجراومله

ل غ كَ » ٌ  هَب  ل غ   وِرز  ٌ  قَب  ر نيدلاضر الرر«..ِرز 

إ راملدر وراملد ررررر،يالراملسسمالرمنرجلدةراملسدنيارر

فد ررر،يطلبراالاسلدرالرينيينراملسنيودرعنراملسنيا

رضدد ربدريسددنيىراالاسددلدرا را اددهر جراملواددتررر

 ملكددنرهدد ارالرر،ي  يددهراملددر وراملدد رريطلبددهرالسدده

ينيينربدريكودرهمهراملوحي رهدوراايد لار لكد هرررر

 جبدهرابرركيليةرحتلديلراصدلار  دركريسيدةرمدلربرررررجر

عدنرررع  هلريلب رمنربهلراملد ايلر ينييد اًررر،يهعل
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ر.خر ركملر ي  ارييلاهاآل

ر: اوملهرعليهراملس  

قَهه نِ » ر،برراسددملدر«اَي اب ههَن ََ َ  الههْرز    ِرز 

مليددددهرإيددددلمل ظررا راملددددر وراحللصددددلريلملسددددنيارررر

 املر ورامل رر للرمنريت رحسدبلدررر، املطلب

ر. الب

ل غ  » ٌ  قَب   امبدلرالررمليهرامبلر  لملهرإ  سنيىرر«ِرز 

ر.  لمله

ههكَ » ل غ  ٌ  هَب  ادد راسددمهرامللبددهر ددبثلاهرررر«روِرز 

ر.ملكري  يكرالر لار  نيل 

ِق  أَََتكَ »    هبرإمليهررف درملر سععر«فَِإن  لَ   قَأ 

ر. لكرفج  ر  صلرإمليكرمنريت رع لءب

ِمههكَ » ََ َسْ هَو  ِحههل  َسَّ َ هه َِتَك عَهه  َْ إ رر«فَههاَل 

 هد اررر،هر د االرمللنيب را ور   هراحمللوظرملهري  يدر

اددوتراملسدد ةرإ ارملرررعددنرمحددلرهددماررهددورامل لددار

بمددلرإ ارحتلددلراملسددوترملماسددلدرمددنرررر،ي ثلددل
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يدلرهدورممد   رجررررر،اراهرامليرعيةرف رالارع دهر

ر:املس   رالارعليهراملرضلرمل فنينراإر،املير 

َخههلَ  ِإَذا اإِلن َسهه نَ  ِإنَّ »  َخهه َّ  َ هه َِت  َطَعهه  َ  أَ  

ه احَ  َظه ر  رَتَ ر.(1)«وا  

ََ َمه  ِف ه » ُّ هَهو    عَه برراك د  رمبدلرررر«َكَف َك ُك 

ر.ي  يكرمنراملر ورجريومك

هرِكَ » نَ   ِمهن  م    اد ارملدكربدرررر«فَِإن  تَك ِن السَّ

ر، نيييلل

ْ ََها  َدِاهها  » ِقيَك يِف ُك   ْ فَِإنَّ اَّللَّ قََع ىَل َ هي 

ر.منراالا اور«َم  قََسَ  َلَ 

هنَ   ِمهن  » هرِكَ وِإن  لَ   تَك ِن السَّ  ملر كدنررر«م  

ر،منربهلره هراملس ة

ههنَا  ِهل هَههْ  ِفيَهه  لَههي َس َلَ » فلددمعر لدد مرر«فََحهه  قَص 

 إ اركلاددترر،؟مددنرعمددركرتيلأليددل راملدد رمليسددر

االا اوريلدد ارامل ددو رمددنرامل سسدديمراصددلاراملدد كررررررر

                                                            

 .89ص ،5ج ،للكليني ،الكافي (1)
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ر،فلمل اريل مراالاسلدر يسر رجر لكد هرير ادهرر

عدنررلدر رجرجدهرررفرمبلره ارامل دو رمدنراملد لك راصررر

يدلرح دىرامليدرعيةررررر،خ ايدةرك  رمنراحلد  دراألر

ر.بحيلال

ِقهههَك َط ِلهههٌ ، ولَهههن  » هههِغوََك ِإىَل ِرز  ولَهههن  َْس 

ِبَئ َعن َك َم  قَا  ق هْاَر  ِلَغَك عَلَي   ََ ِلٌ ، ولَن  ه غ  هَ  

 الرر،مليددهإفدد ر كددنرمل دد كربخدد هريلملسددبقررر«َلَ 

فدد  ارحددلدر ا ددهرجددلءكر الرمددلاعرر،يلمل لبددةرعليدده

ر.  نيه

رحكمددةرجراملسدد  رعليددهراصددنم الربمدد ر اددلا

ر:بخر 

قَ نِ  اَلْرز    » ل وبٌ  َط ِل ٌ  ِرز   َطلَه َ  فََحن   َوَمب 

ن َي  ت   َطلََغ    ادَلُّ رَِد    َحىتَّ  اَل َحو  َ  ُي    َطلَه َ  َوَمن   َعهن 

ِخَر َ  ن َي  َطلََغت     اَْل  يِفَ  َحىتَّ  ادَلُّ تَو  قَ    َْس  َ  ِرز  ر.(1)«ِمهن 

رمل ررعليهراملس  اإر ص  ر جره هراحلكمة

                                                            

 .431حكمة ال ،نهج البالغة (1)
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ادهررإمنرجلدةررر،املر ورا رص لالريلثلظراصر  و

دريكودرالبراملدر وريدلمل ظررا راملد ايلرمدنررررربإملر

 جر ملدددكراخلسدددرادرررر،د درامل ظدددررا راآلخدددر ر

 هورك ليةر-راالاسلدرألدراصوتري حقر،اصبال

عنرااس لءر لعل هرمنرامل ايلراملزائلدةر دلعةرينيد رررر

دريكددودرالددبراملددر ورمل خددر رب إمددلر- ددلعةر

راملل دلرر صدر ررةلجدراحلسد ريدهررر  ملررإحرا برر

اصسد نررررامليدر ررعليلدلررحدارراملد رراصدواادررجرم ه

 هدنالءرجنيلدواراملد ايلرم جددراركمدلر صدلللربمدد رررررر

ر:اصنم الرعليهراملس  رإ رالا

ِلَيهه  ِ  َوَمت َجههر  » ِ  أَو  هه َ  ِفهيَهه  ِاك  ََسههغ وا اَّلَلَّ َ مح   اَلرَّ

وا ر.(1)«اَل َجنَّ َ  ِفهيَ  َوَرِِب 

ري دلءردااررهد اراملطلدبرررهد  رر يلمل لملاريكدودر

دربنراإمدددل رعليدددهراملسددد  رر اددد ريدددي رر،اآلخدددر 

املل  رامل لاارمنرالمل راملر ور إدركدلدر دنييهررر

                                                            

 .131 حكمةال ،البالغة نهج (1)
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ادددهرالرإرإالر، ملريكدددرتثرمللددد ايليلثدددلظرآخر دددهر

املددد ايلرح دددىريسددد وجرا ادددهرم لدددلرررجدددرارمدددنرر

َاددلاعربمدد راصددنم الرعليددهراملسدد  رجرررررر،يلملكلمددل

ر:حكمةربخر 

ن َيهه  عَهه ِماَلنِ » ههَل يِف  ؛النَّهه    يِف ادلُّ عَ ِمههٌل َمِ

ن َي ه َعن  َِخَرِق ... وعَ ِمهٌل  ن َي  قَا  َش َلَت      ن َي  لدِلُّ ادلُّ

ي ََل  ِ َاَه  فََج َ ه اَّلَّ ن َي  ِلَح   َع  ن َي  َمَِل يِف ادلُّ ِمَن ادلُّ

ِ َمَل   اَري هِن  (1)ِ  َ   َ ادلَّ ََ ِ َمعه   وَمه ني  َرَز ال َحظَّ فََأح 

َغحَ  يع   فََأص  َأل  اَّللَّ َت َد   َوِجهي   ِعن َا اَّللَّ اَل َْس   مَجِ

نَع   ر.(2)«فَ َح 

عليدددهرر جرخطبدددةراملدددودا رعدددنربيدددارجنيلدددر

ملهرآالارا وارابرصلىرابرعليهر ر:املس  رالا

ر:  لم

                                                            

 ،ي من غير سعي وطلبلعل المراد بغير عمل: أ (1)
 فيكون من الرزق الذي يطلب االنسان.

 .269حكمة ال ،نهج البالغة (2)
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رر(1).أال وإن الروح األمهني نفهث يف روعهي.»

فه قووا  ،أن  لن متوت نفس حىت تسه تمكل رزقهه 

  وأمجلوا يف البل  وال أحل أتاء ا   ب   

فإنهه  ال  ،يش  مههن الههرز  أن هبلغهه    هه  تههه

ر.ر(2)«..هارك م  عنا   إال  ب عت 

املس دد  ررعليددهرامللبددهرعبدد ربيددار جرا ايددةرعددن

يددبالرمل ددلرفيلددلراصيددزادرجركيليددةراملسددنيار حدد  دهر

ر:الاراجلوااحيةر املسلبيةرإ 

هههكَ  ِلهههَيك ن  » َ   ِلل َحِعيَشههه ِ  َطلَغ  هههِ   فَهههو   َكس 

َضيْاِ  ونَ  (3)ال ح  اِ   ال َحهرِهِ   َطلَِ   و   ن َي ه الهرَّ  ِ ها 

َحِئْ  ب  َ  ال ح  َلِ  َذِلَ  ِمن   نَف َسكَ  أَن  ِل   ولَِكن   ِإلهَي  ِ  ِ َحْن 

                                                            

 بداب من القلب في الشيء هللا ونفث، النفخ :لنفثا (1)
)شددرح  والقلددب الخدداطر بالضددم والددرو ، ألقددا  ضددرب

 (.235ص ،8ج ،للمازندراني ،اصول الكافي
 .47ص ،2ج الكافي، (2)
 النبدي قال ،وعياله لنفسه ع المضي   :أي( ع)المضي   (3)

 مددن يضدديع مددن ملعددون )ملعددون: وآلدده عليدده هللا صددل 
 )كفددد : السدددالم عليددده مدددام الصدددادققدددال اإلو ،يعدددول(
مددن ال يحضدددر  (  يعددول مدددن عيضددي   أن إثمددا بددالمرء
 .168ص ،3ج ، الصدوق،الفقيه
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ن ِصِ   تََعفِْ   ال ح  فَا   ال ح  َلِ  َعن   نَف َسكَ  تَر  ِ  ال َواِهنِ  َمْن 

ههِعيِ   يههنَ  ِإنَّ  ِمن هه    ههاَّ  اَل  َمهه  وتَك  َِسهه    الضَّ ِ  اَّلَّ

وا ب  َّ  ال َح لَ  أ ع  وا لَ    ث  ك ر  لَه     َم لَ  اَل  َْش 
ر(2)«(1)

ربدر ه لرالي رمدنرامل د ك ربدراإاسدلدرادبرررر

ابر) ددبثلاهر  نيددل (رجرمجيددعرررررعلددىرري وكددلر

 يكدودر دنييهرمسلدودًاريدهرررررر،مسلص هرمللظًلر البل

 الريكددودرا كددلاراملنيبدد رررر، جددهرابر) ددبثلاه(ر

 جرامل وكلرعلىرابرر،علىرحسنر  ي هر  نييه

حللاةر رببرا ورر-مل ثليلراملر ورر- نيل ر

ألدراص وكدلرعلدىرابرررر،االاسلدرمدنراحملد  ااترر

 ع د ملر نيددرضررر،ينيدي ر كدرهرجددلر عد ررررحسدلًر

دا رجر كرررملرم للعليهراحمل  ااتري لرر ييمئزر

  .ابر بثلاهر  نيل 

                                                            

 ولعددددل، المددددال يددددنفعهم ال أو المددددال يسددددلبون أي (1)
 ،المددال جمددع فددي الحددرص تددرك علدد  الحددث الغددر 

 ال تركه ومع الشكر ترك غالبا يلزمه الكثير المال نفإ
 الشدددكر توفيدددق مدددع القليدددل فالمدددال، الندامدددة إال يبقددد 
 .81ص ،5ج ،الكافي أحسن،

 .81ص ،5جالمصدر نفسه،  (2)
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املسألة الخامسة: ال يسمى الرزق 

 رزقًا إال من حالل

ر:عليهراملس  الار

إن العغا ليحر  نفس  الرز  احلهالل  هرتك »

ر.(1)«وال ي  ا  عَ م  قار َل ،الصرب

 ددلنرع دد ملر  ثلددلرع دد همررررينيددضراملإدر

مددنراددروريتدد رشددرعيةرررر_ب ريت هددل_األمددواار

واارا ادددلرمدددنرابر دددبثلاهريسدددمودرهددد هراألمددد

ر، مددلر ملددكرإالرجلددلرمببددلد راملسددملءررر،  نيددل 

ر. عبلد رهلو رامل لسر املييطلد

ةراصطلددددر رفلددد ادراملسدددرآدراملكدددريمر املسددد  رررر

                                                            

 ،2ج الريشدددددددهري،محمدددددددد ميدددددددزان الحكمدددددددة،  (1)
 .1076ص
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مددلرر س لددررعلددىرراملددر وريدد در سددميةريلددرحلدر

ادلارر،ري ثللرمنراراهراحملللةرشرعلرد دريتد هر

ر: نيل 

َوَلا َطيِّب ا َحَلالًا اْلَأْرِل ِفي ِممَّا ُكُلوا النَّاُس َأيَُّها يَا 

ر.(1)ُمِبنيٌ َعُدوٌّ َلُكْم ِإنَُّه ال َّْيَطاِن ُخُطَواِ  َتتَِّبُعوا

رمددلر املطيددبر،  ل ملددهربيددي رمددل"راحلدد ا" )

ررر،املسدليمرراملطبدعرر  افدقررالل "راخلبيدار" يسليلده

ر.اإاسلدرم هرزييمئرامل ر

راصرحلددةر هددا"رخطددو "رمجددع"راخلطددوات" 

ه فدددهررمللوصدددوارإ رامليددديطلدريسطنيلدددلراملددد 

ر.يلمل لنر ملل  رير

ر كدراتررال َّنْيَطانِ  ُخُطَواِ  َتتَِّبُعواال رعبلا  

رجر كلاددترر،املسددرآدراملكددريمرررجرمددراتررمخددس

ر املدر ورراألانيمدةررمدنرراال  للد ريي درموضنيال

راملدد نيمرهدد هرا دد ل كرمددنر هددارحتدد يرر،اإهلددا

                                                            

 .168 آية ،البقرة سورة (1)
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راال د للد ررعلىر حار،موضنيللرجريت راإهلية

رامللسددلدرالر املطلعددةراملنيبوديددةراريددقرم لددلرعلددى

ر.(1).(.األاضرجر املط يلد

ر: الار نيل 

اللَّنهَ  َواتَُّقنوا  َطيِّب نا  َحَلالًا اللَُّه رََزَقُكُم ِممَّا وَُكُلوا 

ر.(2)ُمؤِْمُنوَن ِبِه َأْنُتْم الَِّ ي

ر: الار نيل 

َواْشُكُروا َطيِّب ا َحَلالًا اللَُّه رَزََقُكُم ِممَّا َفكُُلوا 

ر.(3)َتْعُبُدوَن ِإيَّاُه ُكْنُتْم إِْن اللَِّه ِنْعمََ 

رعليدهررابرصدلىرراملد  ررد ا رجلءرجراملكلجرب

ر:  لمرالارجرخطبةراملودا ر آمله

وحَ  ِإنَّ  ..أاََل » وِعي يِف  نَفَثَ  اأَلِمنيَ  الرُّ َّ  ر   اَل  أَن

وت   ِلَ  َحىتَّ  نَف ٌس  قَح  تمَك  قَهَ  تَس  َّو وا ِرز   َعه َّ  اَّللَّ  فَه ق

ل ههوا وَدههلَّ  ِ لَههِ   يِف  وأمَج  ِحلَههنَّ     واَل رالبَّ ههِ   َب     َأ   ا  

                                                            

 .475ص ،1ج االمثل، (1)
 .88 آية ،المائدة سورة (2)
 .114 آية ،النحل سورة(3)
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هوه أَن   ِمَن الْرز  ِ  يَش     ل غ  ه    قَب  ِصهَي ِ  ِمهن   بََِش   َمع 

َزاَ   قََسهه َ  وقََعهه ىَل  قََغهه َركَ  اَّللَّ  فَههِإنَّ  اَّللَّ  َ  اأَلر    َههني 

هَ  ولَ    َتاَلال   َخل ِو  َّوَى فََحنِ  َحَرام    هَو ِسح   َع َّ  اَّللَّ  اق

ِق  اَّللَّ  أَََته وَصرَبَ  وَدلَّ   َهتَهكَ  وَمهن   ِتهْه  ِمن   ِبِرز 

ِ  ِحَج َب  ِ  ِمهن   فََأَخَذه وََعَّلَ  الْسرت   ق ه َّ  ِتهْه  ََه  

ِقههه  ِمهههن   ِ هه  وِ ههه َ  ال َحههاَللِ  ِرز  ههه  وح   هَهههو  َ  عَلَي 

ر.(1)«..ال ِو َ َم ِ 

عليدددهرردربمددد راصدددنم الب جدددلءرجراالخبدددلار

ر:اصسج ر الارملرجلردخلاملس  ر

 «  ليت أمسك علَّ »

عليهه  خفههرج عههل  ،خفلهها هم  هه  وذههه   هه 

 عهها مهه  قتهه صههالق  و يههاه  رههه ن  السههال 

 ،فودهها الههغ ةل عبههال ،ليههافعه  إليهه  م فههأ  َل

 ،فافا إىل أتا َل ن  ادلرمهني ليشرتي هب  هم م 

قها  ،فص  ف ال ال  اللج   املرسو  يف السو 

فأخذه هدلرمهني وعه   إىل  ،هع  الردل  ارمهني

                                                            

 .80ص ،5ج ،لكلينيا ،الكافي (1)
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إن العغها ليحهر   :فو ل عل علي  السال  ،مواله

وال ي  ا  عَ  ،نفس  الرز  احلالل  رتك الصرب

ر.(1)«م  قار َل

بدريكددودرصددبواًارجرالددبرررفنيلددىراإاسددلدر

مددةرابرانيرحلدد ار الر ددر رالسددهرمددنررا اددهرجرا

ملدر ورراهرالريزدادرمنرايلمل سر رجرالبراحلرا رأل

رالرملرا اهرابرمله.إ

****

                                                            
 .1076، ص2، جميزان الحكمة (1)
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السادسة: التفاضل املسألة 

 رزاقوالتفاوت يف األ

رالار نيل :

     واللَّنننننننُه َفضَّنننننننَل َبْعَضنننننننُكْم َعَلنننننننى َبْعنننننننٍ  ِفننننننني 

رر.(1)..الرِّْزِق

جنيلكمرم لل  الرجر يلد دهر اسلدلاهرررر:بر)

 الرايدبربد ر ملدكررر..ر.فم كمريتين ر مد كمرفسد رر

بمددررمسسددو رمددنرابددلرامللبددهر إملبددلرملريكددنرامل لفددلر

ر.(2)(احللارر املبلار املنيلالرادرااخ

ر: الار نيل 

                                                            

 .71سورة النحل، اآلية  (1)
الجددددواد  ( مسددددالك االفهددددام إلدددد  آيددددات ا حكددددام،2)

 .160ص ،4ج الكاظمي،
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ِنَّ َربََّك َيبُْسنُط النرِّْزَق ِلَمنْن َيَ ناُ  َوَيْقنِدُر ِإنَّنهُ      إ 

ر.(1)َكاَن ِبِعَبادِِه َخِبري ا َبِصري ا

حبسددبرر، ي دديقرمددر رر،يو ددعرمددر رر:بر)

ِإنَّننُه َكنناَن ِبِعَبننادِِه  ،راصلددلثةرمددعر ددنيةرخزائ ددهر

يلدددد ارر،علصددددلريدددد حواهلمرر:بررَخننننِبري ا َبِصننننري ا 

 ي ديقرعلدىرررر،فيبسد رعلدىر احد رررر،مبللحللم

ر.(2).(.رهمرعلىرملريراهرمنراملل  ي ي ر،آخر

األصدلرجر لدل تراألا اوريدالرررررد الشكرإ

ر د ي اًرر،امل لنرهوراا  لءراحلكمةراالهليةرملد ملكر

 ه لملددكرخلددي رمددنراملنيوامددلررررر،صلددلاراملنيبددلدر

ر،اصلديددةر اصني ويددةراملدد ر سدد  عارهدد ارامل لددل تر

بمددل راجلدد ررصددلرالريسدد رحددلجزًا ملكددنرهدد اراأل

سلدريكمدنرجرراالاريلرجنل ر، االج للدر املسنيا

 دواءربكدلدرجراألا اوررر،رم لير هر  دنييهرر جد هرر

                                                            

 .30سورة االسراء، االية (1)
 .245ص ،6ج الشيخ الطبرسي،، مجمع البيان (2)
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فلملسدنيار املنيمدلررراصلديةرب رجراألا اوراصني ويدة،رر

املبنييددد رعدددنربررإفدددرا رب رر رسدددر دريدددلمل سو راص

ر.منربهمرعواملراملسنيلد رجرامل ااين لري ر

 هل ارجنيدلراملسدرآدراملكدريمراا بلادلريدالرمدلررررررر

فسددددلارر، لددددلرعليددددهراإاسددددلدر يددددالر ددددنييه

ر:يوضو 

 ِإلَّا َما َسَعىوَأَْن َلْيَس ِلْلِإنَْساِن(1).ر

 مدددنراألمدددواراصلمدددةر اصدددنثر رجرمسددد ملةرررررر

ا  ثلددلاراملددر وراالمل ددزا ريلصبددلد رمددنرابيددلرررر

إالعددددةراملسددددوااالراإهليددددةر األملاددددةر امل سددددو ر

كمددلربشددلارإ ر ملددكرر، االمل ددزا ري صددواراملنيدد ا

ر:اوملهر نيل 

    َعَلننيِْهْم َوَلننْو أَنَّ أَْهننَل اْلُقننَرى آََمُنننوا َواتََّقننْوا َلَفَتْحَنننا

ر.(2)َبرََكاٍ  مَِن السََّماِ  َواْلَأْرِل

ر:اوملهر نيل رجر كمل

                                                            

 .39اآلية  ،سورة النجم (1)
 .96، اآلية سورة االعراف (2)
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    َوَيرُْزْقنُه ِمنْن    *وَمَْن َيتَِّق اللََّه َيْجَعنْل َلنُه َمْخَرج نا

ر.(1)َحْيُث َلا َيْحتَِسُب

 كملرجراوملدهر نيدل رولدوصربثدرراإالدلورررررر

ر:جر نيةراملر و

ُيَضنننننننناِعْفُه حََسننننننننن ا َقْرضًننننننننا اللَّننننننننَه ُتْقِرُضننننننننوا إِْن 

ر.(2)َلُكْم

ر: نيل ر الا

الننندُّْنَيا اْلَحَيننناِح ِفننني َمِعيَ نننتَُهْم َبْيننننَُهْم قََسنننْمَنا َنْحنننُن 

ر.(3)َدَرَجاٍ  َبْعٍ  َفْوَق َبْعضَُهْم َوَرَفْعَنا

رمل راملنيسكرررعليهراملس  جلءرجر لس راإ

أَُهننْم َيقِْسننُموَن  :راوملددهر نيددل رمني ددىرجر لسدد ر

ِفنني اْلَحَينناِح ررَرْحَمننَة َربِّننَك َنْحننُن قََسننْمَنا َبْينننَُهْم َمِعيَ ننتَُهمْ  

أي س هوسحون رمح  ر ك اي محما؟ حنهن رالدُّْنَيا

 إىل  عضههه  فأحوجنههه قسهههحن   يههههن  معيشههه   ، 
                                                            

 .3-2، اآليتان سورة الطالق (1)
 .251ص ،8ج ،االمثل (2)
 .32اآلية، سورة الزخرف (3)
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 ذاك ذل وأحهوج م ل إىل هذا: أحوجن ،  عض

 أدهل فهرت ، خامته  إىل وههذا، هذا  لع  إىل

 يف الفورا  أفور إىل األغني   حمت د  وأغىن امللوك

، مع  ليست مع   لع  إم : الضروب من رضب

 أن املههَ َّلل ي يههأ ال لههه  هصههلح وإمهه  خامهه 

، العلهو  واحله  مهن هب وإمه ،  ه  إال ْس ت ين

 فهذا، الفو  هذا من ْس تف اه  أن إىل فو  فهو

 وذل، ال هين ذل املهَ مه ل إىل أته ج الفو 

أو  رأههه  أو الفوهه  هههذا عههم إىل أتهه ج املههَ

 إىل اجمتها ههال: هوول أن ليس للفو  ث، معرفت 

 م ل احل  فنون من ف   أقرصف وم  وعلحي رأيي

 هههال هوههول أن للحههَ وال ؟ ال ههين املههَ هههذا

ر.(1)«الفو  هذا عم مليك إىل اجمتا

لمرامجلالرملرحلك دهريد راحلكمدةرررر منره لراني

بمواراملنيبلدري الدرامل للضلرفيمدلررهليةرجر  ي راإ

إ رجنيددلرابر)عددزر جددل(رمددنراالاسددلدرررر،ييدد لم

                                                            

 .507ص ،مام العسكريتفسير اإل (1)
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كددلررح ددىري  لددعر،اج ملعيددلر  نيل ايددلرجراملطبددع

اصسدد نرراالا لددل رملددهري يسددررفددردري ي ددلءراوعددهرمبددلرر

درادددلاودر ي ب ددداربدرانيلدددمربر،يسدددوااالراملسدددملء

رر خلضدعرا ررردرراصلدررم هر اصني وردرامل للضلره ا

ر. لسلةرب بللر مسببلترملديةر مني وية

**** 

  



 

47 
 

 

 

 

 

 نتائج البحث

اس   غرمنرخ اراملبثداربدرم دلمالرادوارررر

ملبيدلدراحلكمدةرجرررربم راصنم الرامل ركلاترمدواداًر

ر هاركلآل ا:مس ملةراملر ور

قَهههه نِ  الههههْرز     ََ  َ  اب ههههنَ  ايَ ر»ر-1 ربرر«ِرز 

رمليدهرإريلملسدنيارراحللصلراملر ورا ريلمل ظرراسملد،

رحسدبلدرريت رمنر للرامل رر املر ور املطلب،

ر. الب

جراوملدهررراملدر ورراك سللرجراملسنياردإر-2

ٌ  »رعليهراملس   ل غ   ِرز  ر  لملهرامبلرمليهإر  سنيىر«قَب 

ر.  لملهرالر امبل

«  ٌ هههكَ  وِرز  ل غ  ر دددبثلاهرامللبدددهراسدددمهراددد «رهَب 
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ر. لارالري  يكرملكر  نيل 

ري  يدددهرملدددهراحمللدددوظر ددد  هرا ورمللنيبددد ر-3

راملسد ةررادوتررهدمررمحلرعنرالافل لكرر،ر  اال

رملماسدلدرراملسدوتررحتللرإ اربملر،ري ثللرملرإ ا

رممد   ررهوريلر،رع هرالارف رامليرعيةراراهرمن

ر.املير رج

رري وكلربدراب-4 ر بثلاهرابرعلىاملنيب 

ر يكدودرر البدل،ررمللظدلًررمسلصد هررمجيدعررجر  نيل 

ريكدودرر الر دبثلاه،ررابر جدهرريهرمسلودًار نييه

ر  نييه.ر  ي هرحسنرعلىراملنيب را كلا

ر****

رر
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 املصادر واملراجع

راملسرادراملكريم-

ربدلرايددرررم ظددوا،رريددناراملنيددرل،ررملسددلدر-1

رهد.1405ر ر راحلو  ،

رامللسليددة،ر االمللددلظراصلددطلثلترمنيجددمرر-2

راملل دديلةردااراصدد نيم،رعبدد راملددرمحنرعبدد ر مددود

راملسلهر .ر امل ل ير،ر امل و يعرملل ير

رامللدلا،ررصدبثارر:سيدقرحتراملب يتة،رالغرر-3

ر. 1967ر-رره1387ر،1ي  ت،ر 

ربفسدترراملكلشلاا،رابلعدةررملليضاراملواج،ر-4

ربمدددد راالمددددل رمك بددددةر،1 ربصددددلللد،رايددددل 

راملنيلمة،راصلللد.رعليهراملس  رعلاراصنم ال

املسددددددرآد،راملسددددددي ررر لسدددددد رجراصيددددددزادر-5

رامل لينيددةراإ دد مارامل يددررمن سددةراملطبلابددلئا،

راصيرفة.رامراص ا ال،رجلملعة
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راملرييددلرر،رداار مدد راحلكمددة،رميددزادر-6ر

ر.1احل يا،ر 

ر،حي اررمطبنية،راملكليينرملييخر،املكلجر-7ر

ر.5،ر اإ  ميةراملك برداا

عليدهراملسد  ،راملسدي رررررعلداررمدل راإرمس  ر-8ر

رادددددلهررامليددددديخ:رسيدددددقحترحسدددددنراملسبدددددلجنا،

رمن سددددةرم يددددوااترر،األعلمددددار،املسدددد ما

،ر1،ر ملب ددلدر،يدد  تر،مللمطبوعددلتراألعلمددا

ر .2000ر–رهد1421

:رمن سةرسيق،رحتاصلي رملييخار،االاشلدرر-9ر

ر،رداااملددرتاثرمل ثسيددقرعلدديلمراملسدد  راملبيددترآا

ريددد  ت،ر امل و يدددع،ر امل يدددررمللطبلعدددةراصليددد 

رر. 1993-رهد1414ر،2ملب لد. 

رمن سةر،اجمللسارملني مةار،االاواارحبلار-10ر

،رراصلدددددثثةر2ملب دددددلدر ريددددد  ت،راملوفدددددلء،

ر. 1983-رهد1403
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ر،االحكدددل رآيدددلترا راالفلدددل رمسدددلملكر-11

ر،بحلدي دهرر بخدراررعليدهررعلدقرر،املكلظماراجلواد

رثي ،ر لدددد ادهرشددددري ريددددلارر مدددد رامليدددديخ

ري يددرهرع يددتر،يلبددودرراملبددلارر مدد :رسيددق حت

راحلرمال.ريالر وور،لرادار،اصر  ويةراصك بة

ر،املطرب داررامليديخر،راملبيلدرعمعر لس ر-ر12ر

ر،ملب لدر،ي  تر،مللمطبوعلتراألعلمارمن سة

رر.1 

ر،اص دددزارابرك دددللر لسددد رجراألم دددلر-ر13

راجل يد  رراملطبنيدةرر،املي ا ررمكلا رالصرراملييخ

ر. اص سثة

رإ راص سدولرر:راملنيسدكرررراالمدل رر لس ر-14

راملس  ،راملنيسكررراإمل  رم ا دةر:رسيقحترعليه

اصس  ددة،رراددمر،عجددلرابرفرجددهراصلدد رراإمددل 

رهد.1409راأل اراييعر، سسةر1 
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رامليددددديخر،املسدددددرادر لسددددد رجرامل بيدددددلدر-15

رحبيدددبربمحددد :رثي   لدددرسيدددقحتر،املطو دددا

راإعدددد  رمك ددددبرمطبنيددددةر،املنيددددلملارالدددد 

 هد.1409راصبلاكرام لداإ  ما،ر
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