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 : املؤمنني أمريقال 
 

 َقلََّلَها،و فََكثَّرََها األرزاق َقدََّر وَ»

 ِفيَها َفَعدََل َوالسَّعَةِ، الضِّيِق َعَلى وَقَسََّمَها

 َمْعسُورَِهاو ِبَمْيسُورَِها أراد َمْن ِليَْبَتِلَي

 ِمْن الصَّْبَرو الشُّْكَر ِبذَلَِك ِليَْخَتِبَرو

 «َفقِريَِهاو َغنِيَِّها
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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 الرربمددرحلديددارامليددريلةراملددوااد رعددنرراأل

 ترعليددهراملسدد  رجرالددغراملب يتددةر املدد ر  ددم ررر

مددوارملطلصددلرقريددهرمددنرباملددر ور مددلري نيلددرموضددو 

 علدددىرر حددد ي ًلرقددد  ًلراإلاسدددل شددد لتر هدددنر

لفيددةر املنيس يددةراصنيرفيددةر امل سرمسدد ويل هاخدد   ر

رجراجمل مع.امل ر  ل ريللر

راصوضددو رهدد اب را  ددل  ررابي ددلر مددنره ددل:ر

 قد ررر،ل رمدو راصوحد ينرعليدهراملسد  ررررضمنريي
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اصد لغررراق  دىرر،مبلحارث ثةإ رر راملني وا ر لر

خدد ررمسدد سً ر دداري رررًلكددمرم لددلر  ليددرر رالددردرملب

مددنرامل سددللر امل اا ددةرررمدد اور حله ددهراملبحددار

رترع وااددددلهرهدددد وراملك دددد  امل وضدددديارفكلادددد

رلآل ا: 

املر ورا قدل ،را ور طلبدهرررراملك للراأل  :

ر ا وريطلبك.

املدر وريدالراملسدنيةر امل ديقرررررراملك للرامل لاا:

ر املك ر ر املسلة.

مرا اوريالرامل كل در س يرراألراملك للرامل لملا:

رم. امل و  

 لسدلةرر»ةراصو دومةريددرررل  ملكرضمنراملسلس

ر«.املر ورجرالغراملب يتة

ر ملر وفيس لرإالريلبر احلم ربرالراملنيلصال.

راملسي رابيمراحلسينرررررررررررررررررررررررررررررر

رعلو رالغراملب يتةرائيسرمن سةررررررررررررررررررررررررررررر
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 مقدمة الكتاب

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلم ربرعلىرملربانيم،ر ملهرامليكررعلىر»ر

ملربهلم،ر امل  لءرعلىرمدلرقد  ،رمدنرعمدو رانيدمرررررر

رهل،ر إحسددل رمدد نراي دد اهل،ر  ددبوءرآالءرب دد ار

عدنررحلدلءرعد دهل،ر اد  رررر االهل،رهمرعنراإل

،ر(1)«دااكربيد هلراجملل ا ربم هل،ر  لل هرعنراإل

 امللدد  ر املسدد  رعلددىراملدد  راصلددطلىر مدد رر

ر. علىرآملهراملطيبالراملطلهرين

ر.. يني 

رهدلرجرر   جر سد يرورملدزا اوررر رل رابر نيدرفإ

لللرجر مرآخر،رب رقسمللرعلىرامل يقر مر قل 

                                                            

 فعبمنس ميهرنن،ما  من  طبةنس دن نس ءدننعا ميننعيم   (1)
  1عل هننننع ميدننننجا  مللشيننننعب  يل نننن   ميبة،دنننن   ب

 .132ص
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حلكمددةرخل ددةري ددي نرر ملددكرإمنددلر ددل رر  املسددنية،ر

ر،عليدهراملسد  رراصدنم الررربمدررم لمي للر   واهلر

 هدددورمدددلر ددد   ل ملهرمدددنرخددد  رهددد اراصبحددداررر

ر مسلئله.

 

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

راخلزاعافلضمرعلارررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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الفرق بني معنى  :املسألة األوىل

 السعة والزيادة

  دل  ربهددمراملل ددةرملدرد راملسددنيةر املزيددلد رجررر

ر،ر مل رضراملوقدو رعلدىرامللدروريدالررررمل لل لم

رر.اصلرد الراوادرملرهلءرجرمل لل لم

 أواًل: السعة لغة:

 ابن منظور:  قول -1

ري س دنيههرر  ِ دني هرر قد رر،امل ِّيقراسيضر:املسنية)ر

ري ْلنِيددمهرَفنِييددم رَبعددينر،قليلددةر هددار،  ددنيًةر ي ِسددنيهه

رثب تري ْلني مهر لاتر ملور،احللقرحر رف حللر ِإمنل

ر،   هدددعر.يله دددمهرحبس ددد رِإملَّدددلر  دددحتراملدددوا 

ر  ِ دديٌعر شدداٌءر.  ِ دديٌعرفلددور،  ددلعًةر،يلمل ددم
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ر.(1)( اِ ٌعر: َبِ يٌع

  :الرازيبي بكر حممد بن أ  قول -2

ر  د ارربرر نييلريسنيىر نيى)ر رعمدمررإ ارع ا

ر دل ررقدو رفلدورررعلىرشيئلر ملارمنر  مر  س 

ر ددنيل رامللدد قةرجر ملددكريسددل رمددلر ب  ددررعلدديلم

ر، هدمراملسدنيل رررعليللرعممربررعليللر نيىريسل 

ر،املكدددر ر ا دددودرجراصسدددلعار احددد  ر اصسدددنيل 

ريددهر  ددنيىر شددىر ددنيليةراملددواملاإ ررريددهر  ددنيى

ربي دلر ا  سدنييتررر دنيليةرراقب دهررع قرجراصكل  

ر.(2)(قيم هرجراملنيب 

 ثانيًا: الزيادة لغة:

 ابن منظور: قول -1

ريزي هراملياءهر  ادر.امل سلل رخ  ر:املزيلد )ر

رَبرر م ددزادًار م ِزيدد ًار  يددلدًار  يددلد ر ِ يدد ًار  ْيدد ًا

                                                            

 .392  ص8يدع  مين،ب  مة  مءظو،  ب (1)
ةنن  ة نن، مينن،مه   أمطشننع، مياننلعح  ملمننن ةنن   (2)
 .161ص
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رعلدىررِ يد ٌرر هدمرر.املزيدلد رر: املزِّي هر املزَّْي هر.ا د اد

ر:املني  اااراأُل بعر  رقل ر،   ْيٌ رملئة
ر

ر،ةدلئدمرلىدعرٌ دد  ْيري ٌردم نْيرمهددده َبْا 

رفكي  ِاار،ُطرًّارَبمر  مرفَ ْهِمنيهوا
ر

رَب يدد ورَباددلر  د ددهر. امللدد اريلملكسددرريددر  

رطلبدترر: ا د زد هرر.املزيدلد ررفيدهررهنيلدترر: يلد 

ر ا دد زادر.ا   ْسل ددر ورَبرر ا دد زادور.املزيددلد رم دده

ر ِإ ار،يرضدهررملرَبمررجرعليهرع  رِإ ارف اًلرف  

رَبعطدلوررمدلررعلدىرر يدلد ررفطلد ررشيئًلراهً رَبعطى

ر.(1)(ا  زادورق ر:قيم

 الرازي: بكر بيأ بن حممد قول -2

ر  يددلد ربي ددل،رريددل ر يليددهرامل مددوراملزيددلد )ر

ر،  ادورامليدداءر ادريسددل رخددرا،رقلددترابر  ادو

ر، قوملدكررملنيدوملالرإ رررال  ،ر م نيد ررفلدورريترو

رمتييدزاورر مد اررف اهملر،م ا املربررداهملراصل ر اد

                                                            

 .199  ص3يدع  مين،ب  ب (1)



 

14 
 

ر ا د زادورراملزيدلد ،رريكسرراملزارر اصزي ر  ما،

رجر ه امل زي ددريتدد ،راملسددنيرربرر ،  زي ددرا  سلددرو

راملر ايدددة،ريدددلملل اراملكددد ل،ر اصدددزاد رراحلددد يا

ر.(1)(مزادر مزاي ر ا مع

رمددنرخدد  رهدد اراصني ددىراملل ددوررصلرد ددارررر 

)املزيدلد (ري  دارب رموضدو راملبحداررررر ر)املسنية(

جرحتسقراملسنيةرامل رهلءهرمبني ىراسيضرامل ديقرر

جر ر نيدلرهارضمنرمس  يلهرإهراءرحكمدةرابرر

 سدد يررملددلحةرخلسدده،ر مللوقددو رعلددىرهدد ورررررر

يدهراملدوحارحدو راملسدنيةررررراص لمالرادوادرمدلرهدلءرررر

را او. امل يقرجراأل

ر****
  

                                                            

 .151مطشع، ميالعح  ص (1)
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سعة الرزق يف  :املسألة الثانية

 الكريم والسّنة املطهرةالقرآن 

ةراصطلدر رمسد ملةررر راملكريمر املسد  ر  ل  راملسرآ

يني ددًلرم لددلراملددر ورضددمنرمددواادرع يدد  رادد  ررر

ر: هاح يلجراصس ملةرحبس را

 اواًل: بعض اآليات املتعلقة بسعة الرزق

ر:قل ر نيل ر-1

َطاااُلوَ  َلُكااْ  َبَعااَ  َقااْد اللَّااَ  إِنَّ َنِباايُُّهْ  لَُهااْ  َقاااَل 

 َلااُ  اْلُمْلااُك َعَلْيَنااا َوَنْ اانُ    َيُكااونُ  َأنَّااى َقاااُلوا  َمِلكًااا

 اللََّ  إِنَّ َقاَل اْلَماِل مَِن َسعَةً ُيؤَْ  َوَلْ  ِمْنُ  ِباْلمُْلِك َأحَقُّ

 َواللَّااُ  َواْلجِْسااِ  اْلِعْلااِ  ِفااي بَْسااَفةً وََزادَُ  َعَلااْيُكْ  اْصااَفَفاُ 
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ر.(1)َعِلي ٌ َواِسعٌ َواللَُّ  َيَشاُء مَْن ُمْلَكُ  ُيْؤِتي

رقل ر نيل :ر-2

رِْزُقا ُ  َعَلْيا ِ  ُقاِدرَ  وََمانْ  َساَعِت ِ  ِمانْ  َساَعة   ُذو ِلُيْنفِْق 

 آَتاَهاا  َماا  ِإلَّاا  َنفْسًاا  اللَّا ُ  ُيَكلِّافُ  َلا اللَُّ  آَتاُ  ِممَّا َفْلُيْنفِْق

ر.(2)اًيُْسر عُْسٍر َبْعَد اللَُّ  َسَيْجَعُل

ر:قل ر نيل ر-3

ُمراَغماً اْلَاْرِض ِفى َيِجْد اللِّ  َسبيِل فى يُهاِجْر َومَْن 

ر.(3)َسَعةًو َكثرياً

ر:قل ر نيل ر-4

َوَكاَن َسَعِتِ  مِْن ُكلًّا اللَُّ  ُيغِْن َيتَفَرََّقا وَِإْن 

ر.(4)َحِكيمًا َواِسعًا اللَُّ 

                                                            

 .247مآل س   دو،س ميةق،س (1)
 .7مآل س  ق دو،س ميبج (2)
 .100مآل س   دو،س ميءدعا (3)
 .30مآل س   دو،س ميءدعا (4)
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 حاديث املتعلقة بسعة الرزق ثانيا: بعض األ

رمنر-راملس  عليهراصنم الرربمرعنرر-1

ر  هسدم ىرراملنيجيبدة،رراخلطد ررمدنرر هداررمله،رخطبة

ر:-امل ر اء

 اذلي اّلَل  بتقيييي   اّلَل  عبيييي     .ُاوصيييي م..»

 وألبسييم  اآلجيي   لييم ووقّيي  األمثيي    رضب

ايش ر.(1)«املع ش لم وأرفغ الرِّ

:رهددداراصنيجمدددةريدددلمل الر املرفليتدددةر)املرفددد 

ر.(2)راملنييش(رجر املسنيةراملرخلء

ر:املس   ع هرعليهرر-2

ر.(3)«األرزاق سعة النعم - هنأ - هينء من»

ر ع هرعليهراملس  :ر-3

                                                            

 ميدنجا عل ن  بعينب أةن  ة  عل  مإلمعا مودوعس (1)
  11مي،  ه،   ب وميشع،    ملمن وميدءس مي شعب ف 
 .191ص
  1ب قبنننب مينننن   مي ننن،وء  مينننن ةعب ميو ننن   (2)
 .390ص
 .394غ،، ميل ا ون،، مي لا  ل،ف ميم ا  ص (3)
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ر.(1)«الرزق سعة الربكة نعم»

رس  : ع هرعليهراملر-4

ن   نَ إ  و  » م   م  ة   النِّع  ع  لُ و   الاْم    س  نْ  ا فْض   ذل    م 

َةُ  ن   ِص  لُ و   الْب د  نْ  ا فْض  (2)«الُْقلُ ب   ت ْق     ذل    م 
ر.

**** 

  

                                                            

 ميمان، ءفد . (1)
 494ع و  ميل ا وميمومعظ  عل  ميل ث   ص (2)
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رزاق بني تقدير األاملسألة الثالثة: 

 الكثرة والقلة

ر:قوملهرعليهراملس  

ق َدر  » اق  األ   و  ر«ق لَل ه  و  ف ك ََّث ه   ْرز 

املدر ورعلدىرعبدلدورررر نيدل ررق ارابر بحلاهر 

 مد لمرمدنرقد رررررجراملدر ورفم لمرمنريسطرعليدهرر

يلملسليددمرمددنرمددنرابرراإلاسددل  اراضددارفددإعليددهر

 رابر يسبمريلملسليدمررفإاملر ورامل رريس حلله،ر

ر.عملهرمن

رعلداررعدنرربييده،ررعدنرراحلسدال،ررينرعلا رعن

رابر ددلىرابرا ددو رقددل :رقددل راملسدد  رعليدده

ر:مله آرعليه

 الييرزق  ميين ابلقل ييل هللا ميين ريض ميين»
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 الفرج وانتظ ر العمل  من ابلقل ل منه هللا ريض

ر.(1)«عب  ة

 مددلرب راملددر ورمسسددو رعلددىراملنيبددلدرر هددورررر

بي ددلر لاددتر هل ددهر ميوملدده،رررراإلاسددل إ رريدد  ار

ر. واءر لاترحنورامل سىرب رحنورامللجوا

ر لسددررجراملسدد  رعليددهراصددنم الربمددررنيددنف

ر:قل راملنيلصال،رال ربراحلم 

 أرزاقهم وس ئق وخ لقهم م لكهم الع ملني رّب »

 يعلمي ن  ال حييث ومن يعلم ن حيث من إلهيم

 سرية أيّ  عىل آ م ابن يأيت وه  مقس م ف لرزق

 وال يزاييد  متّيق بتقي   ليس  ادلن    من س ره 

 ط لبيه  وهي  شيرب وبسنيه ين قصيه  ف جر لفج ر

ّبّ  أحييدم أنّ  وليي   يطلبييه كييام لطلبييه رزقييه ييي

ر.(2)«امل ت

                                                            

  52ةلننننننع، ملءننننننوم،  مينجمننننننس ميميلدنننننن   ب (1)
 .122ص
مدنننءن ملمنننعا علننن  عل ننن  ميدنننجا  ميدننن ن لدننن   (2)

 .11  ص155ميقةعءي   ب
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رهدد  ورعددنربييدده،رعددنراب،رعبدد ربيددارعددن

رعليددهراصددنم الربمددررقددل :رقددل راملسدد  رعلدديلم

ر:املس  

 فيننّ  ترجي   مل  منك أرىج ترج  ال مل  كن»

 يقتييب  خييرج السيي م عل ييه معييران بيين ميي ى

 نبيّيي    ورجيي  وجييلّ  عييزّ  هللا فلكّمييه انرا   ألهييه

 ميي  فأسييلم  سييأبأ ملكيية وخرجيي  مرسيي  

 فرعيي ن حسييرة وخرجيي  السيي م  عل ييه سييل ن

ر.(1)«مؤمنني فرجع ا لفرع ن العزّ  يطلب ن

رعليددهررطلملدد ربيددارريددنرمددل رعلددا راإلر عددن

ر:قل ربا هرمله آرعليهرابر لىرامل  رعنراملس  ،

 عيىل أحيدا   تيريض ال أن ال قيني إنّ  عيل اي»

 هللا  آاتك مي  عىل أحدا   حتمدنّ  وال هللا  خسط

 الرزق فننّ  هللا  يؤتك مل م  عىل أحدا   تذمنّ  وال

 اكر   كيير  يرصييفه وال احلييري  حيير  جيييّر  ال

 اليرو  جعيل وفضيه حبمكتيه وجلّ  عزّ  هللا فننّ 

                                                            

 .67  ص17ميومف   ميف ض مي ع عء   ب (1)
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 واحليزن اهليمّ  وجعيل والرىض  ال قني يف والفرج

 ميين أشييدّ  فقيير ال فننّييه والسيي،ط  الشييك يف

ر.(1)«اجلهل

رالريطيعرايهر الرييكرورفلمل ااملنيب رب ار ل ر

ر.!؟ي  مرمنرا قهر ًاإ

ربمدددررقددل ر:رقدددل رابل ددة،رريدددنراأل ددب ررعددنر

ر:ملرهمراملس  رعليهراصنم ال

 ميين تييأل فيي  خ لقييك تط يي  ال كنيي  إن»

 ميين فيي خرج عييدّو  وال يي  كنيي  وإن رزقييه 

 ف طلب وقدر  بقض ئه ق ن  غري كن  وإن ملكه 

ر.(2)«س ا  راّب  

 ددلوكرطريددقرامل و ددمرررراإلاسددل فددإ ارباادرر

رعلىرابرال  حلل راملر ورفلزا رعليهرب رجينيم

السددهريددالريدد ر رابر لصيددترريددالريدد ر رامل ل ددمررر

رحالريسلبهر يفرييلءرع  ر  سيله.

                                                            

 .102ص  18ب ميمان، ءفد   (1)
 .10ص  19ب  عل   ميدجامعا عل  مدءن مإل (2)
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ر:املس  رعليهراصنم الربمررقل ر

 اليرزق مين املضم ن يشغلم ال الن س أّّي »

 ال واملتيي ّل  العمييل  ميين عليي م املفييرو  عيين

 الفقيير  خيي   شييس     ميسييك وال ييير ّ  وال يسييأ 

 جيعيل أن التي ّل  طرييق سل ك أرا  ملن وينبغي

 مين عل يه جييري في تعي    هللا ييدي بني نفسه

 ك ي  يقلّبيه الغ سيل ييدي بيني اكمل ّ  الاُم ر 

ر.(1)«يش ء

**** 

  

                                                            

  18ب مينني لم  ميلد  ملمنن  وأة   عن ميقلوبإ، (1)
 .1ص



 

 
 

رر
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تقسيم األرزاق املسألة الرابعة: 

 بني الضيق والسعة

رعبدلدورريدالررا اواأل نيل ر ر بحلاهرابرقسم

رمبسد اارررعدلملررفلدور،رالدقديسرر حسللراظل ر فق

ر فسدددلرا قدددهرفينيطيدددهرشددد  ر دددمرا ددد ينيلل

رالرح دىرر د راًررينيطيدهررفد رر عد ،ررهدمررصللح ه

رر.امللسررينيييهرالرح ىرقليً رينيطيهر ال،رريط ى

هنيدمراخللدقرم لدل  الرررر نيدل ررابر بحلاهر  

رابر هدد ارمددنرمس  ددىرإااد راملدد ايلرجرجراملددر و

رهلددلر ملدديسر،ام حددل ردااراملدد ايلرأل ر، حكم دده

راملدر  وررابريبسطرفس ر، نيل رابرع  ر   ررقيمة

ريدد   رالر  ملددكر،اصددنمنرعلددىر يس  ددرور،مللكددلفر

ر ددنيةرفددإ ر،اصددنمنر إهلاددةراملكددلفرر كددريمرعلددى
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ر اال   ااجرامل  وا طرعلىردملي ر كو رق راملر و

رجر يدلد رريكدو ررقد رراملدر ورر   دييقرر، اإلضراا

ر،ابرمبييئةر لهره ارإ ر اصني ى.ر امل والراألهر

رعلددىراو يسدد  ر،يددهرمليللكددهراصددل راملكددلفرريلدد 

ر.  خروربهروري ملكرملينيظمراصنمن

رامل ددل ربحددوا رجر املبحددارامل دد قيقر ع دد 

ربا دددهإرررامللدددلدقة،راحلسيسدددةرهددد ورعلدددىرالمدددس

رافلهيددةرجر ينيييددو رعلدديلمراملدد ايلر سبددمرع دد مل

ر ي رقدو ررع دهرر يب نيد   رراخللملقري سو ر  نية،

رفنيلده،رري ب داررالرمدلرر يلنيلدو ررامليلواه،رحبررج

ر.األاضرجر امللسلدر ا واراملظلمر ييينيو 

ربفسد  ارر قد رر فررا ورهلمربش ل ًلرف ر 

ر دواءرراخللملق،ر  نيلمر ملرامل ايلرجر  رًار ط وا

رامل لهبددددةراملدددد   رب راألفددددراد،رمسدددد و رعلددددى

ريكدو ررقد رربحيلادلًرراملر وريسطرب ر ملك املظلصة،ر

رامل ل رمجيعرأل رخ بلا، االررم حل مل رب لويًل
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رمدد لمر قسددمراملنيددلمل،رهدد ارجريه  ددرب ارب رجيدد 

ر.اصل ريوا طةرخي رب  

راالفرادرملبنيضراملر وريسطريكو رق ر بحيلاًل

راملسدددنيلد ،رجتلددد رالرامل دددر  ريددد  رينيلمدددوارملكدددا

إ ررر يرهنيددواراملطريددقرعلددىريني ددر ارب رفنيسددى

راجمل منيدددلهرينيدددضرادددر ر اآلرحندددن رخدددلملسلم،

رهالسراملوقتر جر امل ر اه،رامل نيمري اوا ريترقى

ر ددلخلو ر اصيددل م،راصلددلئ رخم لددفرمشلد لمر

ري اواعددددهر املسلددددقراخللسددددا،ر امللسددددلدر املس دددمر

ر.اص  للة

رمدنرراوعدلًرراحملد  د رريتررامل ر  ر كو رف حيلاًل

رفدإ اررامل دل ،ررينيضرييممرامل رراإلهلاراملنيسلل

رإ اربم لرمجيلة،راراهلرينيي رمنرحيل لمإ ررراظرال

رامل نيل ددةرايددله رفسددو رقددرلرعددنرلدد لهل لح 

ر.حلال للري هلى

ر:قل ر نيل 
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َّاْسَتْغَنى َرآُ  أَْن َلَيْفَغى اإلنسان إِن(1).ر

ر حس ددررراألشددسيلءراأليت يددلءررابرعددللرهلدد ار

رب رهلدددمريلدددارفددد ر،بمدددواهلمر شددد  رشددد الم

رهلدمرراصدل رر  فر ر امل  ىراملر ور يلد رب ريللموا

ر ملدكرريكدو ررقد رر إمندلرر، ملدكرريس حسو رملكوالم

رفرحر املكلفر  راصير و رفرحرفإ ار،هلمر ني يبل

رمدلرر هللدوارر، م لعلدلرراملد ايلرريلحليدل رر  كب رريطر

راآلخدددر رجراخللملددد راملددد ائمراخلدددررمدددنرابرع ددد 

رامل ل دةررنيسبلدلر رفدرح لمررفدإ رر،األي يدةرر املسنيلد 

رعدردرراآلخدر ررميزا رجرامل ايلراحليل رأل ر، األمل

ريسدرعةرريدز  رر، اهد ررقليمرءر شار، ائمرم ل 

رقل ر نيل :،ر  عىر  ممرصنر،اخللطفر لملربو

اْلاااَأْرِض ِفاااي َلَبَغاااْوا ِلِعَباااادِِ  الااارِّْزَق اللَّاااُ  بََساااَ  َوَلاااْو 

ر.(2)َبِصريٌ َخِبريٌ ِبِعَبادِِ  ِإنَُّ  َيَشاُء َما ِبَقَدٍر ُيَنزُِّل َوَلكِْن

                                                            

 .7-6دو،س مينلق  مآل شع   (1)
 .27 مآل س  دو،س مي و،ى (2)
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رعليهراملس  :اصنم الرربمرر قل 

إ    الّسيامء مين ييل  األمير فيننّ  بعيد أّم »

 قسيم مبي  نفي  لّ إ    املطير كقطرات األر 

 ألخيه أحدم رأ  فنن  نقص ن أو زاي ة من  له 

 ف   نف  أو م   أو أهل يف( زاي ة أي) غفرية

ر.(1)«فتنة هل تك ننّ 

رملددهري ب ددارفدد رفسددرًاراإلاسددل ر ددل رمددلرفم ددى

رهنيددددمراخلددددلملقرأل ر،امليدددد  رمددددنرامحددددةرابر

راملددر ورقلددةر كددو رسدد فامللسددرررهدد ارجرملددلح ه

رفلدد اربحيلاددًل،ر  لل اددهراإلاسددل ر سددمريسددب 

ريدمررح مدًل،ررابريريد وررمدلررمليسر احلرمل رامل س 

إ رررا ميددعريدد عور اإل دد  ربعململدده،ريسددب 

راملسدنياررب دمررعلدىررمل   يد ورر فسًلر اص لير را ل 

ررا ل .ر ي  

رهلد و،ررم  لدىرراإلاسدل رريبد  ررع  ملر ملكن

                                                            

 .60ص  1ب ملمن عةنه   ،ح  ءهج ميةجغس (1)
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رب رعليدهرر هلده،ررجراأليدوالرر  لدقرر ملكر ايتم

رف راألمر،ره ارجرمنيي ةرمللحةره لكري  رينيلم

رجر يس مرريلملكلر،ري طقر الريي  ،ر الرجيز ،

ر.بي ًلراخللملقرملرضلر يس سلمر ل ال ه

**** 
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ابتالء اهلل املسألة الخامسة: 

 لخلقه بميسور الرزق ومعسوره

رقوملهرعليهراملس  :

يييد    » هي ييي  ف ع  ييينْ  ل   بْيييت يل    ف  ه   أرا  م  سُْسييي ر   ب م 

ه  و  ْعُس ر  ر«م 

احلكمدددةراملبلمل دددةرجر نيدددل ربر دددبحلاهر إ ر

امل س يرر امل  ييقرعلىرعبلدورإ رراخللقرريلمل سبةر

حد ررهلم،ررفني  ملريرحمرابرعزر همربر امل يسر

عبلدوريرمحةرم هرثمريني رحالريزيدمرابر دبحلاهررر

رع ددهرهدد ورامل نيمددةرملي  ددربورهددمرييددكررب  نيددل ر 

 يلددترع ددهر دديكو ريلئسددًلرفيكلددرريكلددر،ررفددإ ارب

طيهرابرير دلهرمدنرع د ورررر ع  ملرينير،ي نيمةراب

ع ددهر الررًاريدد  رابراضددارًلر ف ددوايكددو رفرحددر



 

32 
 

رمب ليددة ددهرهددارمددةراملدد رهلءينيلددمريدد  رهدد ورامل نير

ر ملرقل ر نيل :،راخ بلارمله

ِإنَُّ  ِمْنُ  َنَزْعَناَها ُث َّ َرْحَمةً ِمنَّا اإلنسان َأَذقَْنا َوَلِئْن 

 مَسَّااْتُ  َضاارَّاَء َبْعااَد َنْعَماااَء َأَذْقَناااُ  َوَلاائِْن *  َكُفااورٌ َلَيُئااو ٌ

 الَِّذيَن ِإلَّا  * َفخُورٌ َلَفرِحٌ ِإنَُّ  َعنِّي السَّيَِّئاُ  ذََهَب َليَقُوَلنَّ

 وََأْجااارٌ َمْغِفااارَةٌ لَُهاااْ  ُأوَلِئاااَك الصَّااااِلَ اِ  َوَعِمُلاااوا َصاااَبُروا

ر.(1)َكِبريٌ

رامل ددينرملينيددر رعبددلدوريددالراملددر ورابرفسسددم

رعليلددلرفييددكروريلإليسددلارعليددهرابرانيمددةرقدد ا

رابراي  ورملرامل ينر ينير ،ريلمليل رينر يل حق

ر،امللليرينرداهةر ي ل رعليهرفيلربرامللسررمن

ر: نيل رقل 

حَِساٍب ِبَغْيِر َأْجرَُهْ  الصَّاِبُروَن ُيَوفَّى ِإنََّما(2).ر

ر ي  ظددرراصيسددر رايددهريسدد  راليددزا رفددلمللسر

                                                            

 .11-9 مآل عت  دو،س رون (1)
 .10 مآل س  دو،س ميهم، (2)
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ر دبحلاهرر سسديمهررفكدل ر،راملنيدلصالررالرمنرامللرج

ر سددويمرا ددل رعلددىرعبددلدوريددالرمللددر ور نيددل ر 

راملددر وريسددطرفلددو،ر امل ايويددةرامل ي يددةرملددلحللم

ريدددلملكلرراالاضرجرملب دددوارعبدددلدورمجيدددعرعلدددى

رعلدديلمراملددر ورضدديقر ملددو،ر امللسددلدر املط يددل 

رجرامل ددل ر ددل ر ملددور،لملماظددرالخ ددمرمجينيددًل

ريني ددلمري  دد رملر احدد  رداهددةرعلددىراملددر و

ر د نيةررملآلخدررربحد همررينيمدمرر ملر  ريلريني ل

رداهدددةرجراملكدددمر أل،رحبرفدددهرملدددهرحيددد  ر مل

ر.خددراآلرمددنريلدد ارب  ربحدد همرفلدديس،ر احدد  

ملنييسىرعليهراملس  ريدلررعنراحلواايالربالمرقلملوار

ا حرابرهددمرينيدد الربمددة؟رقددل :رانيددمربمددةر مدد رر

 لىرابرعليهر آملهرحكملءرعلملءرب سيدلءر د المرررر

مددنرامللسددهربابيددلءريرضددو رمددنرابريلمليسددررمددنرررررر

.(1)«املر ور يرضىرابرم لمريلمليسررمنراملنيمدمر

                                                            

شفدننننن ، غ، نننننب ميقننننن،ل   مي ننننن   فطننننن، مينننننن    (1)
 .227ميب، ل   ص
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أثر الضيق املسألة السادسة: 

إىل   اإلنسانوالسعة يف دفع 

 االختبار

رعليهراملس  :قوملهر

ل    ل   ْ،ت ييرب   » ييْكر   ب ييذ  يينْ  الَصييرْب  و  الشُّ  غ ن هيِّ يي  م 

ر«ف ق ري ه  و 

سهريسدطراملنيلديمراحلكدديمراملدر ورملنيبدلدور ضددي رررر

علددىريني ددلمرمليني ددرب ارريلدد ارامل لددل هرجراملدد ايلر

ر.خر جرداهلهراآلر لل هرملريي لم

ر،فكمددلرب رامل ددل رجرهدد وراملدد ايلرم لددل  و ر

فمددد لمرمدددنريسدددكنراملسلدددواراصيدددي  راملنيلمليدددةررر

 ي سل رجرململدهرررامل لملية ير  راصرا  راملل مةر
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رهلهر ي يهرجر ر ار مرح. ب

 مدد لمرمددنرالرمدد   رملددهر الربهددمر الرمددل رر

 الي ددو ،ر مدد لمرمددلريددالر ملددكرعلددىرداهددلهرررر

رفكملرهورحدلهلمرهد ارجردااراملد ايل،رفدإ رررررخم للةر

امل لل هرجرداهلهراالخر ربعظمر ا دربر بهدمررر

ر:قل ر نيل ر، بيسى

َوَلْلاخِخرَةُ  َبْعا ٍ  َعَلى َبْعضَُهْ  َفضَّْلَنا َكيَْف اْنُظْر 

ر.(1)َتْفِضيلًا وَأَْكَبُر َدَرَجا   أَْكَبُر

 ددربربخددر رب ددربراملدد اهلهر رفددإ ار لاددتراآلر

داهل لدددلرإ ررا سدددليقرري ب دددارب فإادددهرر ل ددديً 

ر.بم املنيلمليةر حيل للراملبلقيةر ملكرخرر بحسنر

رعليهراملس  :اصنم الرربمرعنر

ر.(2)«الغىن زينة الّشكرو   الفقر زينة العف  »

ر ي ددةراملنيلددل )جرظدد  رالددغراملب يتددةرهددلءر

                                                            

 .21د،ما  مآل س دو،س مإل (1)
 .219  ص4م هم  ميل مس  مي،  ه،   ب (2)
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ر خد رر..مللملوكربي ل رامل ين رملللسررف يلة 

ر،امل ددل رع دد رم سلددةرألاددهريلملدد  ررامللسددرراإلمددل 

رف ديلةر ر ي ةرامليكرر بي ل،رع هريكل رراملنيلل  

ر ددمررعلدديلمرعددل ر اهدد رهددوريددمر،امل ددل رملكددم

ريلخللدو ررامل  دىرراإلمدل رر   دررر،طلق دهررحس 

ر، املط يدل رراملكربيدلءررعلدىرريبنيارامل لمل رجرألاه

رمددنرااددهرهدد ارفمني ددىر واضددع رامل ددينرشددكررفددإ ا

ربحسدنررمدلرر:اإلمل رقو ر ي  ار،األخيلاراملطيبال

ر،املل ددهرع دد رصددلرطلبددلرملللسددراءراأليت يددلءر واضددع

را كددلالراأليت يددلءرعلددىرامللسددراءر يددهرم ددهربحسددن 

(1)(املل هرعلى
ر.

ر****

ر

                                                            

 .66ميةجغس  ملمن يومن مغء س  ص ءهج ظجل (1)



 

 
 

ر
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 مسببات الرزقاملسألة السابعة: 

رملطلد راملدر ورملديسر دببلًررررراإلاسدل رإ ر نيار

 دبللررربفل لكرظدر  ر رر،م مملررحللو راملر و

 ر هددد هرإال ددد  زا راملدددر ورر خم للدددةر ددد ر ر

 ددددبللر ني مدددد رجررحيلددددمراملددددر ور هدددد وراألرر

االر ضدددنيللرابررا  حلدددل راملدددر ورعلدددىرقدددوارر

فمددنرهدد وراال ددبللررر،حبكم دده نيددل ر ددبحلاهر 

رامل ريس  ز ريللراملر و:

 :سن اخللقسنة وُحالنية احَل -1

حلدو راملدر ورررإ ررمواراملد ر دندررررمنراأل

 هارامل يةراحلس ةر حسنراخللق.راإلاسل مل  ر

ر:رعليهراملس  اصنم الرربمرعنر

 ط يب مين يبتغ يه م  لإ    املرء وص  »
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 و نستيه حبسين رزقيه سعة و رسبه أمن و عسشه

 (1)«خلقه سعة

  :الزكاة -2

 يدلد ررإ رر دبللراصنديدةررر ني راملز ل ربح راأل

ر دبيمررجراملز دل ررإعطلءرحيارب ر،اإلاسل ا ور

االمدل ررر مدلرقدل ررامل در  ،ررري لعفرامل ررهوراب

رعليهراملس  :علار

يين  » مي يي ن  ت ْطه ييريا  م  .... الشِّاارِْ ف يير    اّلَل امي 

ْزق   سب   ل لرِّ ة  ت ْسب  ر.(2)«والَزاك 

عليدهرراصدنم الررربمدررمدل رراصللو رمنر د  راإلر

 يددلد راملددر ورر هددارررإ راملز ددل ر وهدد راملسدد  

رررامل مورجراصل .ربمبني ىرامل ملءر

 :الصدقة -3

إ ر يددلد را وررمددواراملدد ر ددندرررر مددنراأل

مدل رعلدارررر ملرجرقدو راإلر،رهاراملل قةراإلاسل 

                                                            

 .570ص  10ب  م هم  ميل مس (1)
 .252ل مس ميءهج ميةجغس   (2)
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ر:عليهراملس  

ق ة  » لَصد  ْزق  اب  ر.(1)«اْست ْل لُ ا الرِّ

ر،طلبددواراددز  راملددر وريإعطددلءرامللدد قةرارربر

رر.(2)فإاللر وه ر يلد راملر و

ررعليهراملس  :   ملكرجرحكمةرملهرر

ابل يييد  عيييط ابل يييد القصيييرية يُ  مييين يعيييط »

ر.(3)«الَط يةل

  رامليددد ينرعبلا دددل رعدددنرامل  نيمدددةرمدددعررررإفددد)

ظلواهملرجرا لاحةراص لو ةر اق االملرمبدلرر

ر،ي ئمراملسري ربعينراالعطلءر املسلدرر املطدو رر

 امليد راملطويلدةرررر، املي راملسلدر رهدارانيمدةراملنيبد رررر

 .(4)(هارانيمةراملر لر بحلاه

                                                            

 . 99ص  10ب ةلع، ملءوم،  (1)
ميدننن ن  ملمنننن ميلدننن ء    شو ننن ه ءهنننج ميةجغنننس (2)

 .331ص  4ب مي  ،مه  
 .232ل مسميءهج ميةجغس  (3)
لة نب     مءهعب مية،معس ف   ،ح ءهنج ميةجغنس (4)

 .164ص  1ب ميهع م  ميطوئ  



 

42 
 

 :التقوى -4

 يدلد راملدر وررر وه رامل رموار  ملكرمنراأل

رهارامل سو ،ر ملرقل رهمرامسه:

       وَمَااْن َيتَّااِق اج َيْجَعااْل َلااُ  َمْخَرجاااً َوَيرُْزُقااُ  ِمااْن

ر.(1)َحْيُ  ال َيْ تِسُب

ر:املس  رقل  عنربيارهنيلررعليهر

إن ف طمة علهي  الس م مضني  لعييل عل يه »

  الس م معل البس  والعجني واخلي  و  البسي 

 :ومضن له  عيل عل ه الس م م  اكن خل  الب ب

ر:فق   له  ي م   وأن جييء ابلطع م  نقل احلطب

واذلي عظيم  :؟ ق ل اي ف طمة هل عندك يشء

رتيك حقَك م  اكن عندان منذ ثي   إال يشء آ 

اكن رسي   هللا  :ق لي ر؟خربت يينأفي  أ :ق    به

  صييىل هللا عل ييه وآهل أيي س أن أسييأل شييس  

إن ج ءك بيشء   ال تسأيل ابن معك شس   :فق  

خفرج عل يه السي م  :ق    عف ا وإال ف  تسأل ه

                                                            

 .3 سمآل  دو،س ميبجق (1)
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مث أقبيل بيه   فلقي رج  ف سيأتقر  منيه  يني را

فلقييي املقييدا  بيين األسيي   فقيي     وقييد أم يي

 :قيي   ؟ميي  أخرجييك يف هييذ  السيي عة :للمقييدا 

 :ق    املؤمنني أمريواذلي عظم حقك اي   اجل ع

ؤ رك  فه  أخرجين وقيد اسأتقرتي   يني را وسي

فأقبل ف جيد رسي   هللا صيىل   فدفعه إل ه  به

هللا عل ه وآهل ج لس  وف طمة تصيل وبسيامام يشء 

فينذا   ذل اليشيء أحرضت فلام فرغ   مغطى

اي ف طميية أكل ل  :جفنيية ميين خيي  وحلييم   قيي  

إن هللا ييرزق   هي  مين عنيد هللا :ق ل  ؟هذا

 صيىل فق   رسي   هللا  من يش ء بغري حس ب

 :؟ قي  : أال أحدثك مبيكل  ومثلهي وآهل عل ه هللا

مثل زكراي إذا  خل عىل مرمي احملراب  :ق    بىل

اي مييرمي أكل ل هييذا  :ف جييد عنييده  رزقيي  قيي  

ق ل  ه  من عند هللا إن هللا يرزق مين يشي ء 

فألك ا مام  شهرا ويه اجلفنة الي    بغري حس ب
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ر.(1)«وه  عند  عل ه الس ميأل مام  الق مئ 

ر:يس للدرمنره وراملر ايةرملريلا

 رب راملزهددراءرعليلددلراملسدد  رملر ددردررإر-1

طلق دهر هداررر  ررمنربمل رعليهراملس  رفراإل كل 

م نيلددلرمددنراملسددنا رر ر،  لددكراصددل رالاددهرب نيلددمر

رمددنر  هلددلر  دديةراملر ددو راألعظددمررر املطلدد ر

ر لىرابرعليهر امله:هللرحالرقل ر

ر.«..ال تسأيل ابن عمك شيئا»

 لدد ررعليددهراملسدد  رمددل رخددر جراإلر-2

املطنيددل ررمددعرعدد  ر هددودراصددل ر ا  سراضددهرهددور

رحب ر ا هر نياررال  حلل راملر و.

 ددددبللرا دددد  زا رربحدددد رباالي ددددلارإ رر-3ررررر

املر وراصبلشرر مدلرحد ثرمدعرمدريمرررررر،ريماملر و

ي لاهلرإاز رابرهللرا قلريسب ربإ ررعليللراملس  

ريإطنيل رامللسراء.

                                                            

 .198ص  14ب ةلع، ملءوم،  (1)
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ر:مراملس  اصنم الرعليلربمر عنر

بيرزق مل طيط إل يه بيرجه ومل  من أات  هللا»

ومل يشيد   ومل ييتلكم فييه بلسي نه  إل يه ييد  ميد

ومل يتعير  هل اكن نين ذكير هللا عيز   إل ه ث  به

وََماْن َيتَّاِق اج َيْجَعاْل َلاُ  َمْخَرجااً      ر:وجل يف كت بيه

ر.(1)»(2)َوَيرُْزُقُ  مِْن َحْيُ  ال َيْ تِسُب

اصسلودرمدنرهد وراملر ايدةرإ رامل سدو رجتلد رررررر

املددر ورمددنريتددرر ددنيار ملك لددلرالر  لددارحلددو ر

مددنررألالددلرالر سددو رر،املسددنيارجرطلدد راملددر ورر

يمراهلره اراملر وراحلل مرمدنررر،هلسرجردااو

رد  ر ني ر ع لءرهورمثر راملر وراصسبوو.

إ رقومدلرر) ق رهلءرجر  دللر د  ر رامللسلدلءرررر

 لىرابرعليهر آملدهررصدلررررمنرب حللرا و راب

َوَيرُْزْقااُ  *روََمااْن َيتَّااِق اللَّااَ  َيْجَعااْل َلااُ  َمْخَرجًااا  ازملددتر

                                                            

 .3  مآل س دو،س ميبجق (1)
 .281ص  67ب  ةلع، ملءوم، (2)
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بيتلسددواراأليددوالر بقبلددواررَلااا َيْ تَِسااُب ِمااْن َحْيااُ 

فبلد ر ملدكراملد  ررررر،علىراملنيبلد ر قلملوارقد رُ لي دلرر

ر:فسل ر، لىرابرعليهر آملهرف ا مرإمليلم

ر«؟م  محلم عىل م  صنعمت»

 كلددمرمل ددلري ا اق ددلرررر:ريددلرا ددو رابرافسددلملو

ر:فلقبل لرعلىراملنيبلد رفسل 

عليي م   إنييه ميين فعييل ذل مل يسييأتجب هل»

ر.(1)«ابلطلب

مل ددلرمددنر ملددكرإ راملسددنيار املطلدد رجرررري ددبال

ا  حلل راملر ورخي لفريدلخ   راالشد ل ررر

ر قليليل لمرمنرمجيعرا واا .

 االستغفار: -5

 يدلد راملدر ورررإ ررإ رمنراالموارامل ر دندررر

را دد  للاراصددنمن ر  ددر ربرحيددارهدداراال دد  للا

ر  نيل :رقل ر بحلاهاملر و،ر ملررداُّإ رريندرر

                                                            

 .580  ص1شذ ،س ميفقهعا  مينجمس ميلل   ب (1)
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ًُيْرِساااِل  *راْساااَتْغِفُروا َربَُّكاااْ  ِإنَّاااُ  كااااَن َغفَّاااارا

َوُيْماااِددُْكْ  ِباااأَْمواٍل َوَباااِننَي   *رالسَّاااماَء َعَلاااْيُكْ  ِماااْدراراً 

ر.(1)َوَيْجَعْل َلُكْ  َجنَّا   َوَيْجَعْل َلُكْ  َأنْهاراً

ر:عليهراملس  راصنم الربمرقل رر

وقييد جعييل هللا سييأبس نه الاسييأتغف ر سييبب  »

ر.(2)«دلرور الّرزق ورمحة اخللق

 :السعي والطلب -6

 بللرا رمنراأل طلبهريني  راإلاسل  ر نيارإ

عليدهرر مدلرجرقوملدهررره،ر يلد را قدرإ ررامل ر ندرر

ر:املس  

.ر(3)«اطلبيي ا الييرزق فننييه مضييم ن لط لبييه»

ر_ي درلريدلصرررررعليهراملسد  رراصنم الربمر  ل ر

 بادهربع دقرررر، يس  رجراألاضالر_برراصسحل ر

                                                            

 .12 - 10   مآل شع دو،س ءوح (1)
 .143 ل مس  ءهج ميةجغس (2)
 .160ص ي    ميمف ن م  مل، عن (3)
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ر.(1)بملفرمملوكرمنر  ري و

 مانة:األ -7

 يدددلد را ورإ ررمدددواراملددد ر دددندرررمدددنراأل

 لىر ملرقل رامل    رر،ملاةاإلاسل رهارحلظراأل

ر:ملهآابرعليهر 

و اخل  نيية بلييب   األم نيية بلييب الييّرزق»

ر.(2)«الفقر

ر:عليهراملس  راصنم الربمر عنر

ر.(3)«الفقر بر واخل  نة الرزق  بر األم نة»

 :الشكر -8

يد ا ارر رلبر بحلاهر  نيراإلاسل  رشكررإر

مددواراملدد ر زيدد رجررراألاملددر ورملددهرمددنرينيدد رمددنرررر

ر:قل ر نيل راملر و،

َكُنَّيَدزِأَ  َلتُرْكَن َشإل (4).ر

                                                            

 .47ص  2ب  مي عف  (1)
 .45شلف مينقول ع  لل مي،دول  ميانوق  ص (2)
 232  ص1  بم هم  ميل ا (3)
 .60دو،س غعف،  مآل س (4)
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ر:عليهراملس  مل رعلار قل راإل

  م  اكن هللا ل فتح عيىل عبيد ابب الّشيكر»

ر.(1)«ويغلق عنه ابب الّزاي ة

 :التوكل -9

امل و ددددمرعلددددىرابرجرا دددد ج لرر  دددد ملكرر

املزيدلد ررإ ررمدواراملد ر دندرررررملر قهرمدنراألرراإلاسل 

رررعليهراملس  :مل راملللدورقل راإلراملر و.جر

إن  ان      لرزقه كتب عل ه خط ئة من اهمتّ »

أخيذ  فطرحيه يف   اكن يف زمن مي  جبي ر عي ت

ومل   فييت تييدن منييه  جييب وطيير  معييه السييأب ع

أن ائي    نيب مين أنبي ئيهإ   فأوىح هللا   برحه

 :قيي   ؟وأييين  ان يي    اي رب :قيي   . ان يي   بطعيي م

خترج من القرية فسسأتقب  تب  ف تبعه فننيه ييدل 

فينذا فييه   ذل اجليبإ   فأت  به الضيب    عل ه

امحليد    :فقي    ان ي    فأ   إل ه الطع م   ان   

اذلي ال ط يب وامحلد     اذلي ال ين  من ذكر 

امحلد   امحلد   اذلي من ت ل عل ه كف    من  ع  
                                                            

 .435ل مسمي  ءهج ميةجغس (1)
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امحليد هللا   غيري إ     اذلي من وثق به مل يلكه 

ر(1).«زي ابميحس ن إحس ان وابلصرب جن ةاذلي جي

 صلة الرحم: -10

املرب دددةرجرإ رر دددبللراملددد ر دددندررمدددنراألر

ر يدلملنيكسرهار لةراملدرحمررراإلاسل  يلد را ور

رفنينرا و راب،راملرحمر واثرامللسررقطينيةرفإ ر

رقل :رملهر  لمىرابرعليهر آ ل

ييَد هل يف معيير  وُيييزا   هل يف»  ميين رّس  أن يُم 

ر.(2)«رزقه فل رّب وادليه ول صل رمحه

ر:عليهراملس  راصنم الربمر عنر

َد هل يف معير  ويُ َسي   هل يف » من رس  أن يُم 

هللا ول صيل تة الس ء فل تق رزقه ويُدف    عنه مي 

رر.(3)«رمحه

                                                            

 .300ص ميبود    ملمعي  (1)
 .356  ص11مي،  ه،   بم هم  ميل مس   (2)
 .6مدءن مإلمعا عل   ص (3)
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 :العصر وبعد الغداة بعد التعقيب -11

مددددواراملدددد ر زيدددد رجرا ور دددد ملكرمددددنراأل

رمدل ر،رفنيدنراإلرهارامل نيسي ريني رامللد  رراإلاسل 

ر:قل رعليهراملس  راملل لدو

 الرضيب مين الرزق طلب يف أبلغ التعقيب»

 .(1)«الب   يف

ر.املل  رينيس رامل علءريلمل نيسي ،رينيين

 الرزق: طلب يف البكور -12

 يدددلد رإ ررإ رمدددنراال دددبللراملددد ر دددندررر

راملر ورهاراملبكوار بلحلرجرطل راملر و.

ر لىرابرعليهر امله:رابرا و رقل ر

 اسيتت ر  :ثي   خصي ال   الغراب من تعلم ا»

 اليييييرزق طليييييب وبكييييي ر  يف (2))ابلسيييييف  (

ر.(3)«وحذر 

                                                            

 .315  ص82ةلع، ملءوم،  ب (1)
ميميعمنننننس )مدننننشن،ا دننننف ءس ميةلننننع،    ميدننننفعن (2)

 .249  ص2ميءمعه   ب
 .262  ص61ةلع، ملءوم،  ب (3)
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ر:قل رعليهراملس  راملل لدورمل عنراإل

 فيييننّ  فهيييي   ف غيييد ح جييية ل اكنييي  إذا»

 هللا وإنّ  الشييم   طليي ع قبييل تقّسييم األرزاق

. بك رهييي  يف الاُّمييية لهيييذ  ابرك   وتعييي تبييي رك

 ال الييب ء فييننّ  البكيي ر  عنييد بشاايء وتصييّدق

ر.(1)«الصدقة يت،ّطى

يف زيالادة   مام احلسني عليه السالمم اإلفضل زيارة  

 :االرزاق

رمسدددببلهإ رررامليدددريلةراملر ايدددلهاشدددلاهر

ر  س يمرمللم ويةراهلًءرم للرا  ررملزا اوربخر 

 يدلا راالمدل رررراملكريم،رفلار نيد ررمللسلا راملللئ  

بحدد راال ددبللراصوهبددةرررراحلسددالرعليددهراملسدد  رر

رعليدهراملسد  ررحيارا رجر يلا دهررر،ملزيلد راملر و

حد ر لدكرررم لفعر  ر ري لهللراملنيبد رجراملد ااينر برر

عليدهررفنينراالمل راملبلقرراص لفعرهار يلد راملر و،ر

                                                            

 .41  ص100  بميمان، ءفد  (1)
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ر:قل راملس  ،

 عل ه السي م مروا شأ عتن  بزايرة احلسني »

وييدف    فنّن إت  نه يزيد يف الرزق وميّد يف العمير

وإت  نه مفّ  عىل ل مؤمن يقّر     الس ءمداف

ر.(1)«ابميم مة من هللا

ر:قل رعليهراملس  راحلسنربيار عن

 السأنة يف عل ه الس م احلسني قرب أىت من»

ر.(2)«الفقر من أمن مرات ث  

ريددنرم لددوارعددنا  رايددنرقوملويددهريسدد  وررر

االمل رامللدلدورعليدهررررارر_ر:رمسني لوقل رحل  

ر:يسو ر_راملس  

 عل ه احلسني قرب   يأت مل ح      عل ه أىت نم  »

ن هللا أنق  الس م ي ال   مُعير  م   :قليُ   ولي   ح 

م إنَ  د  ين ة بكل ثني أجه   قبل   ل   م ت أح   لكنيُ   س 

ّكي ن ألنّيم وذل  ص  ق     عل يه احلسيني زايرة   ت

                                                            

 .42ص  6  بمي    ميبود ملل عا   شهذ ب (1)
 .108ص  3  بميمان، ءفد  (2)
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ع ا في   الس م تيه ت يد   أعيامرم يف هللا ي ميدُّ  زاير 

 هللا ن قّيَ   زايرتيه تيركمت وإذا  أرزاقيم يف ويزيد

يين  وال زايرتييه يف فتن فسيي ا  وأْرزاقييم أعييامر م م 

ع ا  ذل يف لييم شيي هد   احلسييني فييننَ   ذل ت ييد 

 أميري وعنيد ف طمية وعند ر س هل وعند هللا عند

ر.(1)«الس م علهيم املؤمنني

عليدهرررابرعبد رريداربرعنرل ،امليح ر ي رعنر 

رقل :راملس  

 يف تزيييد عل ييه السيي م احلسييني زايرة ان»

ر.(2)«تنقصهام تركه  وان والرزق العمر

رابرعبدد رايددارعددنرمددر ا ،ريددنر مدد رعددن 

ر:يسو رمسني هرقل ر،عليهراملس  

  سأنة لّ  ول  عل ه الس م احلسني زوروا»

 هل يكن مل ج حد غري حبقه ع رف    أات  من ل نفن

 هللا وآات  واسع   رزق  ورزق اجلنة  غري ع  

                                                            

 .1  ص13ب مة  قويو     عمل ميه ع،مت  (1)
 .262  ص1  بميمان، ءفد  (2)
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ر.(1)«ع جل بفرج قبه من

رابرعبد رريابرعنراخل نيما،راصلكرعب ر عن

ر:ملارقل :رقل رعليهراملس  

رعلداررينراحلسالر يلا ر   رالراصلكرعب ريل»

رجرابر  ري ملك،رب حليكرر مهراملس  رعليلمل

ر دنيي اررابر حيييدكررا قك،رجرابر يزي رعمرك

ر.(2)«ًا نيي ر يك بكر نيي ًارالإرمتوهر ال

                                                            

 ميمان، ءفد . (1)
 ميمان، ءفد . (2)



 

 
 

ر
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 :نتائج البحث

م دلمالرقدو رررراس   غرمنرخ  راملبحدارب ر

راملدد ر لاددترمددواداًرراصددنم الرعليددهراملسدد  رربمددر

 املك در ر املسلدةررررملبيل راحلكمةرجراملسنيةر امل ديقر

ر ا: املنيسرر امليسررهار لآل

 نيددل ر سدد يرراالا اور ددل رمددنرابررإ  ر-1

 إ ر سسدديمهرعددزررر،علددىرا ددل راملك ددر ر املسلددةر

ر همر ل رعلىرامل يقر املسنية.

مبيسواهلرراإلاسل ي  ءراحلكمةرجرارا َّر-2

 منيسواهلر ل راأل ل رجرع ملهر بحلاهرفيلل،ر

رررجراصنيسوار اصيسوارمنراملر و.ب

مل ديقررإ راحلكمةرجراملك در ر املسلدةر اررر-4

ر-ا اور دددل ر املسدددنيةر امليسدددرر املنيسدددررجراأل

ردررررعمددلرمددر رف ددً  الخ بددلارامل ددينريلمليددكرررييلادده

ر امللسرريلمللرب.
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راملسددنيةريددالراملددر و»ه ددلري  لددارحبدداررإ رر 

ااهالرمنرابراملسبو ،رر« املسلةر املك ر ر امل يق

،ر ملددهراحلمدد رعلددىرإ ململددهر ايددمراضددلوراصدد مو 

جنل ور املل  ر املس  رعلىرا ر امليكررعلىرإ

 املرمحةر آملهراملطيبال.

رر****
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 املصادر واملراجع

راملسرا راملكريم

رم يدددددوااه،راصليددددد رامليدددددي راالاشدددددلد، .1

ر.قم،ريلر ا

رقسدمرر:سيدقرامللد  و،رحتررامليدي رراألململا، .2

املبني دددة،ررمن سدددةراإل ددد مية،رامل اا دددله

ر.1طرقم،

راجمللسددا،رمن سددةراملني مددةراالاددواا،رحبددلا .3

رهددد1403ر،2يددر ه،رملب ددل ،رطرراملوفددلء،

ر .1983-

 لددد ي راالحكدددل :راملني مدددةراملطو دددا،رررر .4

،رداار4حتسيق:راملسي رحسدنراصو دور،رطرر

راملك  راال  مية،رطلرا .

اليدنرشدنيبةرررر،حتفراملنيسو رعنرآ راملر و  .5

ر.2طر،من سةرامل يرراإل  مار،احلرااا

رقدم،ررملر،راحللا،رامللسللء،راملني مةر   ر  .6
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رإلحيددلءراملبيددترعلدديلمراملسدد  رآ رمن سددة

ر.ررهد1414،ر ر ر1امل اث،رط

ر،امللدددديضراملكلشددددلاارر،امل لسددددررامللددددلجر .7

مك بدددةر،رقدددمراصس  دددةرر،من سدددةراهلدددلدرر

ر1416ام دددل رر،2،رططلدددرا ر،امللددد ا

ر.لر1374ر-

 لسدرريتريد راملسدرآ ،رامليدي رف درراملدد ينرررررر .8

:ر مد ر دلظمراملطرحيدا،ررررسيقاملطرحيا،رحت

ر اه ررقمرملل يرر املطبع،

املسددددي رر مدددد رر، وضدددديارالددددغراملب يتددددة .9

ر،داار ددراثرامليدددينيةرر،احلسدديينرامليددرا ررر

 .ايرا ر،طلرا 

ر،املددد ا  رامليدددرعيةرجرفسدددهراالملميدددةر .10

امليدددي رمشدددسراملددد ينر مددد ريدددنرمك دددارررر

ر، رقدددد  ر ددددروراملنيددددلملاررامليددددلي راأل ر

من سددةرامل يددرراإل دد مارامل لينيددةررر:سيددقحت
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ر،2،رط ملعددددةراص ا ددددالريسددددمراصيددددرفة

رهد.1417

قط رامل ينرينر مَّد ررر،امل يبلجراملوضا .11

املسسمراملب يتةر امل حور،راملي ْر  اارا نيلرر

ر األدلر املينير.

راآلم ر،راملواح رعب راملكلم،ر دااراحلكمريترا .12

ر.1مللمطبوعله،رطراالعلمارمن سة

راملكلدددديين،رمطبنيددددةررامليددددي راملكددددلج، .13

ر.5اإل  مية،رطراملك  رداارحي ار،

ريددنر مدد ريددنرهنيلددرراملزيددلااه،ر لمددم .14

راإل دددد ما،رامل يددددرر،من سددددة،رقوملويدددده

رهد1417،ر1امللسلهة،رطرايررمن سة

ربدلرم ظددوا،رايددررايددنراملنيددرل،رملسددل  .15

رهد.1405ر ر راحلو  ،

ريكددرربيدداريددنر مدد رامللددحلح،رخم ددلا .16

املنيلميدددة،ريدددر ه،رراملك ددد راملدددرا ر،رداا
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رر .1994-رهد1415،ر1،رطملب ل 

ر،امل وارراملطرب دارر،مس  اكراملو لئم .17

رعلديلمراملسد  ررمن سدةرآ راملبيدتررر:رسيقحت

ر.2،رطإلحيلءرامل اث

رحسدددنراملسدددي رعلدددا،راالمدددل رمسددد   .18

ر،يددر ه،راالعلمدداراملسبددلجنا،رم يددوااه

ر.هد1،1421ملب ل ،رط

ر،ايورامللد اراملكرا جداررر،مني  را واهر .19

مطبنيةرملدررر،راملسي ربمح راحلسيينر:سيقحت

رد.رهر1394ر،2،رطقمر،ا  واا

بيدىرهنيلدرر مد ررررر،منرالرحي رورامللسيه .20

ر،يددنرعلددىريددنراحلسددالريددنريليويددهراملسمددارررر

م يدددوااهرمجلعدددةراص ا دددالرجراحلدددو  ررر

ر.2،رطاملنيلميةرجرقمراصس  ة

املب يتددة،ررالددغرشدرحررجراملرباعددةرم لدلجر .21

ر  دير:رسيدقرحتراخلدوئا،ررابرحبيد رراملني مدةر
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راال دددد ميةراصطبنيددددةراصيددددلجنا،رإيددددراهيم

ر.4يطلرا ،رط

رطلملدد ربيدداريددنرعلدداراإلمددل رمو ددوعة .22

رامل لاي ،ر راملس ةر راملك للرجراملس  رعليه

ر.191 ر،11رجر،املرييلررر م 

ردااراملرييددلرر،ر مدد راحلكمددة،رميددزا  .23

ر.1احل يا،رط

ر،امليددددريفراملرضددددارر،الددددغراملب يتددددةر .24

ر،ااددوااراهلدد  ر، ددبحارامللددلحر:سيددقحت

ررهد.4،1431،رطايرا ،رقم

راملللح،ر:ر بحاسيقحتراملب يتة،رالغ .25

ر ،1967ر-رره1387ر،1ير ه،رط

ر،الغراملسنيلد رجرمس  اكرالغراملب يتة .26

من سدددةررر،امليدددي ر مددد ريدددلقرراحملمدددودرر

ر.ملب ل رر،ير هر،األعلمارمللمطبوعله

راألابيددددددلءرقلدددددد رجراصددددددبالرامل ددددددوا .27
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ا زائدددرر،ررابرانيمدددةراملسدددي ر اصر دددلال،

راصرعيدارراملنيظمدىررابرآيدةررمك بةرم يوااه

رهد.1404ايرا ،ررقم،رامل جلا،

حتسيدددق:رراملدددواج:رامللددديضراملكلشدددلاا، .28

،ر1،رطمر زرامل حسيسدلهرامل ي يدةر املنيلميدةررر

رهدر،رافسترايلط،را للل .1412

ر
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