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قال أمري املؤمنني :
«وَ َقدَّرَ األرزاق فَكَثَّرَهَا وقَلَّ َلهَا،
وَقَسَّ َمهَا عَلَى الضِّيقِ وَالسَّعَةَِ ،ف َعدَلَ فِيهَا
ِليَ ْبتَلِيَ َمنْ أراد بِ َميْسُورِهَا و َمعْسُورِهَا
شكْرَ والصَّبْرَ ِمنْ
خ َتبِرَ ِبذَلِكَ ال ُّ
و ِليَ ْ
َغنِيِّهَا وفَقِريِهَا»

مقدمة املؤسسة

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمدد ربرالراملنيدددلصالر امللدد ر املسدد ر
علىراصبنيوثرامحةرمللنيدلصالربيداراملسل دمر مد ر
علىرآملهراملطيبالراملطلهرين .ر
يني  :ر
يدددالريد د رراملسدددلا رراملكدددريمرعموعدددةرمدددنر
األحلديددارامليددريلةراملددوااد رعددنربمددرراصددنم الر
عليددهراملس د رجرالددغراملب يتددةر امل د ر ددمر تر
موضددو راملددر ور مددلري نيلدقريددهرمددنربمددوارملطلصددلر
شد د لتر هدددنراإلاسدددل رقد د لًر حد د ي لًر علدددىر
اخ د

رمس د ويل هراصنيرفيددةر امل سلفيددةر املنيس يددةر

امل ر ل ريللرجراجمل مع .ر
مددنره ددل:ررابي ددلرب را ددل ره د اراصوضددو ر
ضمنرييل رمدو راصوحد ينرعليدهراملسد ر،ر قد ر
7

لر راملني وا ررإ رمبلحارث ثة،راق دىرراصد لغر
ب رالددردرملكددمرم لددلر ليددرًلرمسدد س ًر دداري رخدد ر
املبحددارم د اور حله دهررمددنرامل سددللر امل اا ددةر
امل وضدددديارفكلادددترع وااددددلهرهددد وراملك ددد ر
لآل ا :ر
املك للراأل :راملر ورا قدل ،را ور طلبدهر
ا وريطلبك .ر
املك للرامل لاا:راملدر وريدالراملسدنيةر امل ديقر
املك ر ر املسلة .ر
املك للرامل لملا:ر س يرراألا اوريالرامل كلدرمر
امل و م .ر
ملكرضمنراملسلسلةراصو دومةريددر« لسدلةر
املر ورجرالغراملب يتة» .ر
ملر وفيس لرإالريلبر احلم ربرالراملنيلصال .ر
رررررررررررررررررررررررررررررراملسي رابيمراحلسين ر
رررررررررررررررررررررررررررررائيسرمن سةرعلو رالغراملب يتة ر
8

مقدمة الكتاب

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ر« احلم ربرعلىرملربانيم،ر ملهرامليكررعلىر
ملربهلم،ر امل لءرعلىرمدلرقد ،رمدنرعمدو رانيدمر
اي د اهل،ر ددبوءرآالءرب د ارهل،ر إحسددل رم د نرر
االهل،رهمرعنراإلحلدلءرعد دهل،ر اد رعدنر
اجملل ا ربم هل،ر لل هرعنراإلدااكربيد هلر»(،)1ر
امللد ر املس د رعلددىرامل د راصلددطلىر م د ر
علىرآملهراملطيبالراملطلهرين .ر
يني  ..ر
فإ رابر نيدرل رجر سد يرورملدزا اور رهدلرجر
مر قللللرجر مرآخر،رب رقسمللرعلىرامل يقر
( )1من طبةنس دن نس ءدننعا ميننعيم
عل هننننع ميدننننجا مللشيننننعب يل نننن
ص.132
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فعبمنس ميهرنن،ما
ميبة،دنننن ب1

املسددنية،ر إمنددلر ددل ر ملددكرحلكمددةرخل ددةريددينر
واهلربمدررراصدنم الرعليدهراملسد ر،ر

م لمي للر

هدددورمدددلر د د ل ملهرمدددنرخد د
مسلئله.

رهد د اراصبحدددار

ر

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررعلارفلضمراخلزاعا ر
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املسألة األوىل :الفرق بني معنى
السعة والزيادة

دل ربهددمراملل ددةرملدرد راملسددنيةر املزيددلد رجر
مل لل لم،ر مل رضراملوقدو رعلدىرامللدروريدالرر
اصلرد الراوادرملرهلءرجرمل لل لم.ر ر
أوالً :السعة لغة:
 -1قول ابن منظور:

ر(املسنية:راسيضرامل ِّيق،ر قد رر ِدنيهرريسد هنيهرر

يسِ دنيههر ددنيةً،ر هددارقليلددة،ربَعددينرفَنيِيددمريلْنيِ دمهر
إِمنلرف حللرحر راحللق،ر ملور لاتريلْنيمهرثب تر
املدددوا ر

دددحترإِملَّدددلرحبسد د ريلهد دمه.ر

هدددع،ر

يلمل ددم،ر ددلعةً،رفلددور ِددي ٌع.ر شدداءٌر ِدديعٌر
11

بَ ِيعٌ:ر ا ِعٌ)( .)1ر
 -2قول حممد بن أبي بكر الرازي:

ر( نيىريسنيىر نييلربررع ار د اررإ ارعمدمرر

س ر مرمنر ملارشيئلرعلىرقدو رفلدورر دل رر
علدديلمر ب ددررمددلريسددل ر ملددكرجر ددنيل راملل د قةر
يسل ر نيىرعليللربررعممرعليللر هدمراملسدنيل ر،ر
اصسدددنيل ر احدد راصسدددلعارجراملكدددر ر ا دددود،ر
ددنيىريددهررإ راملددواملار ددنيليةر شددىريددهر ددنيىر
اصكل رجرع قراقب دهرر دنيليةرربي دلر ا سدنييترر
املنيب رجرقيم ه)( .)2ر
ثانياً :الزيادة لغة:
 -1قول ابن منظور:

ر(املزيلد :رخ

رامل سلل .ر ادراملياءهريزي هر

يْ د اًر ِي د اًر يددلد ر يددلداًر مزِي د اًر مددزاداًربَرر
( )1يدع مين،ب مة مءظو ،ب 8ص.392
( )2مطشننع ،مياننلعح ملمننن ة ن أة ن ة نن ،مينن،مه
ص.161
12

ا داد .ر املزَّيْ هر املزِّي ه:راملزيدلد ر .ر هدمرر ِيد ٌررعلدىرر
ملئةر يْ ٌ،رقل ر راألُ بعراملني ااا :ر
ر

بَاْ دهددمهرمنيْديرٌر يْدد ٌرعدلىرمدلئدة ،ر
همِنيهواربَمر مرطُرًّا،رفكي اِا ر
فَ ْ
ر

يددر ريلملكسددرر امللدد ا.ر د ددهربَاددلربَ يدد ور
يلد :رهنيلدتررفيدهرراملزيدلد ر .ر ا د زد هر:رطلبدترر
م ددهراملزيددلد .ر ا د زادوربَررا سْلددرو.ر ا د زادر
ف

رف الًرِإ ارع رعليهرجربَمررملريرضدهر ،ر ِإ ار

بَعطىراه ًرشيئلًرفطلد رر يدلد ررعلدىررمدلرربَعطدلورر
قيم:رق را زادو)( .)1ر
 -2قول حممد بن أبي بكر الرازي:

ر(املزيددلد رامل مددور يليددهريددل ر يددلد ربي ددل،رر

ادورابرخددرا،رقلددتريسددل ر ادرامليدداءر ،ادور
يترورفلدوررال ،ر م نيد رررإ رملنيدوملالرر ،قوملدكرر
ادراصل رداهملر املربرم ا،رف اهملر مد اررمتييدزاورر
( )1يدع مين،ب ب 3ص.199
13

ما،ر اصزي ريكسرراملزارراملزيدلد ،رر ا د زادورر
ا سلددرور ،زي د راملسددنيرربرريت د ،ر امل زي د هرجر
احلد د ياراملكد د ل،ر اصدددزاد رريدددلملل اراملر ايدددة،ر
ا معرمزادر مزاي )( .)1ر
مددنرخدد

رهدد اراصني ددىراملل ددوررصلرد ددارر

(املسنية)ر (املزيدلد )ري دارب رموضدو راملبحدار
جرحتسقراملسنيةرامل رهلءهرمبني ىراسيضرامل ديقر
هارضمنرمس يلهرإهراءرحكمدةرابر نيدلر رجر
سدد يررملددلحةرخلسدده،ر مللوقددو رعلددىرهدد ور
اص لمالرادوادرمدلرهدلءريدهراملدوحارحدو راملسدنيةر
امل يقرجراألا او .ر
**** ر

( )1مطشع ،ميالعح ص.151
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املسألة الثانية :سعة الرزق يف
القرآن الكريم والسنّة املطهرة

ل راملسرآ راملكريمر املسدرةراصطلدر رمسد ملةر
املددر ورضددمنرمددواادرع ي د را د رريني دلًرم لددلر
حبس راح يلجراصس ملةر ها :ر
اوالً :بعض اآليات املتعلقة بسعة الرزق

- 1رقل ر نيل  :ر
قَااالَ لَهُ ا ْ نَبِ ايُّهُ ْ إِنَّ اللَّ ا َ قَ ادْ بَعَ ا َ لَكُ ا ْ طَااالُو َ
مَلِكًااا قَااالُوا أَنَّااى يَكُااونُ لَ ا ُ الْمُلْ اكُ عَلَيْنَااا وَنَ ْ انُ
أَحَقُّ بِالْمُ ْلكِ مِنْ ُ وَلَ ْ يُؤْ َ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّ َ
اصْ افَفَا ُ عَلَ ايْكُ ْ وَزَادَ ُ بَسْ افَةً فِااي الْعِلْ ا ِ وَالْجِسْ ا ِ وَاللَّ ا ُ
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يُؤْتِي مُلْكَ ُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّ ُ وَاسِعٌ عَلِي ٌ .)1(ر
- 2رقل ر نيل  :ر
لِيُنْفِقْ ذُو سَاعَة مِانْ سَاعَتِ ِ وَمَانْ قُادِرَ عَلَيْا ِ رِزْقُا ُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَا ُ اللَّ ُ لَا يُكَلِّافُ اللَّا ُ نَفْسًاا إِلَّاا مَاا آتَاهَاا

سَيَجْعَلُ اللَّ ُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً .)2(ر
- 3رقل ر نيل  :ر
جرْ فى سَبيلِ اللّ ِ يَجِدْ فِى الْاَرْضِ مُراغَماً
َ ومَنْ يُها ِ

كَثرياً وسَعَةً .)3(ر
- 4رقل ر نيل  :ر
وَ ِإنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّ ُ كُلًّا مِنْ سَعَتِ ِ وَكَانَ

اللَّ ُ وَاسِعًا حَكِيمًا .)4(ر

( )1دو،س ميةق،س مآل س .247
( )2دو،س ميبجق مآل س .7
( )3دو،س ميءدعا مآل س .100
( )4دو،س ميءدعا مآل س .30
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ثانيا :بعض األحاديث املتعلقة بسعة الرزق

- 1رعنربمرراصنم الرعليهراملس ر -رمنر
خطبةرمله،ر هداررمدنرراخلطد رراملنيجيبدة،رر هسدمىرر
امل راء  :-ر

«ُ ...اوصيييي م عبيييي َاّلل بتقيييي َاّلل اذلي
رضب األمث ي ووقّي لييم اآلج ي وألبسييم
الرايش وأرفغ لم املع ش»( .)1ر
ِّ

(املرفد د ر املرفليتدددةريدددلمل الراصنيجمدددةرهدددا:ر

املرخلءر املسنيةرجراملنييش)ر( .)2ر
- 2ر ع هرعليهراملس  :ر
«من هينء  -هنأ  -النعم سعة األرزاق»( .)3ر
- 3ر ع هرعليهراملس  :ر
( )1مودوعس مإلمعا عل ة أةن بعينب عل ن ميدنجا
ف مي شعب وميدءس وميشع ،ملمن مي ،ه ،ب11
ص.191
( )2مينننن ةعب ميو ننن قبنننب مينننن مي ننن،وء ب1
ص.390
( )3غ ،،ميل ا ون ،،مي لا ل،ف ميم ا ص.394
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«نعم الربكة سعة الرزق»( .)1ر
- 4ر ع هرعليهراملس  :ر

«وإ َن من النِّعم سعة الْام وافْض ُل م ْن ذل
()2
َ
الْ ُقلُ ب» .
ِص ُة الْبدن وافْض ُل م ْن ذل ت ْق
****

( )1ميمان ،ءفد .
( )2ع و ميل ا وميمومعظ عل ميل ث
18

ص494

ر

املسألة الثالثة :تقدير األرزاق بني
الكثرة والقلة

قوملهرعليهراملس  :ر

«وق َدر األ ْرزاق فك ََّثه

وقلَله » ر

ق ارابر بحلاهر نيدل راملدر ورعلدىرعبدلدور
فم لمرمنريسطرعليدهرجراملدر ورر مد لمرمدنرقد ر
عليددهرفددإ اراضدداراإلاسددل رمددنرابريلملسليددمرمددنر
املر ورامل رريس حلله،رفإ رابر يسبمريلملسليدمر
منرعمله .ر
عنرعلارينراحلسدال،ررعد رنربييده،ررعدنررعلدارر
عليددهراملس د رقددل :رقددل را ددو رابر ددلىرابر
عليهر آمله :ر

«ميين ريض ميين هللا ابلقل ييل ميين الييرزق
19

ريض هللا منه ابلقل ل من العمل وانتظ ر الفرج
عب ة»( .)1ر
ر مددلرب راملددر ورمسسددو رعلددىراملنيبددلدرر هددور
ي د اررإ راإلاسددل ربيددلر لاددتر هل ددهر ميوملدده،ر
واءر لاترحنورامل سىرب رحنورامللجوا .ر
فنيددنربمددرراصددنم الرعليددهراملس د رجر لسددرر
احلم ربرالراملنيلصال،رقل  :ر

رب الع ملني م لكهم وخ لقهم وس ئق أرزاقهم
« ّ
إلهيم من حيث يعلم ن ومن حييث ال يعلمي ن
ف لرزق مقس م وه يأيت ابن آ م عىل ّأي سرية
س ره من ادلن ليس بتقي متّيق يزاييد وال
لفج ر ف جر ين قصيه وبسنيه شيرب وهي ط لبيه
ولي ّأن أحييدم ي يّب ّ رزقييه لطلبييه كييام يطلبييه
امل ت»( .)2ر
ب52

( )1ةلننننننع ،ملءننننننوم ،مينجمننننننس ميميلدنننننن
ص.122
( )2مدنننءن ملمنننعا علننن عل ننن ميدنننجا ميدننن ن لدننن
ميقةعءي ب 155ص.11
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عددنربيددارعبدد راب،رعددنربييدده،رعددنرهدد ور
علدديلمراملس د رقددل :رقددل ربمددرراصددنم الرعليددهر
املس  :ر

فينن
«كن مل ال ترج أرىج منك مل ترجي
ّ
مي ى بيين معيران عل ييه السي م خييرج يقتييب
عييز وجيي ّل ورجيي نبيّيي
ألهييه انرا فلكّمييه هللا ّ
مرس ي وخرج ي ملكيية س يأبأ فأسييلم م ي
سييل ن عل ييه السي م وخرجي حسييرة فرعي ن
العز لفرع ن فرجع ا مؤمنني»( .)1ر
يطلب ن ّ
عددنراإلمددل رعلددارريددنربيدداررطلملدد رعليددهرر
املس ،رعنرامل ر لىرابرعليهر آملهرباهرقل  :ر

«اي عيل ّإن ال قيني أن ال تيريض أحيدا عيىل
حتمدن أحدا عىل مي آاتك هللا
خسط هللا وال ّ
فنن الرزق
وال ّ
تذمن أحدا عىل م مل يؤتك هللا ّ
ال جيي ّير حيير احليري وال يرصييفه كيير اكر
فنن هللا ّعز وج ّل حبمكتيه وفضيه جعيل اليرو
ّ
( )1ميومف

ميف ض مي ع عء
21

ب 17ص.67

والفرج يف ال قني والرىض وجعيل اهلي ّم واحليزن
يف الشييك والسيي،ط فننّييه ال فقيير أش ي ّد ميين
اجلهل»( .)1ر
ب ار ل راملنيب رالريطيعرايهر الرييكرورفلمل ار
إ اًري مرمنرا قه!؟ .ر
عددنرراأل ددب رريدددنرابل ددة،ررقدددل :رقددل رربمدددرر
اصنم الرعليهراملس رملرهم :ر

«إن كن ي ال تط ي خ لقييك ف ي تييأل ميين
يدو ف ي خرج ميين
رزقييه وإن كن ي وال ي عي ّ
ملكه وإن كن غري ق ن بقض ئه وقدر ف طلب
راب س ا »( .)2ر
ّ
رفددإ ارباادراإلاسددل ر ددلوكرطريددقرامل و ددمر
علىرابرال حلل راملر ورفلزا رعليهرب رجينيمر
السددهريددالري د ررابر لصيددترريددالري د ررامل ل ددمر
حالريسلبهر يفرييلءرع ر سيله .ر
( )1ميمان ،ءفد ب 18ص.102
( )2مدءن مإلمعا عل عل ميدجا ب 19ص.10
22

رقل ربمرراصنم الرعليهراملس  :ر

«أّيّ الن س ال يشغلم املضم ن مين اليرزق
عيين املفييرو عل ي م ميين العمييل واملت ي ّل ال
يسييأ وال ييير ّ وال ميسييك شييس خي الفقيير
وينبغي ملن أرا سل ك طرييق التي ّل أن جيعيل
نفسه بني ييدي هللا تعي في جييري عل يه مين
الاُم ر اكمل ّ بيني ييدي الغ سيل يقلّبيه ك ي
يش ء»( .)1ر
****

( )1إ ،عن ميقلوب أةو ميلد ملمنن مين ين لم
ص.1
23

ب18

ر ر

املسألة الرابعة :تقسيم األرزاق
بني الضيق والسعة

قسمرابر بحلاهر نيل راألا اوريدالررعبدلدورر
فقراظل ر حسللردقديسرالر،فلدوررعدلملرررمبسد اارر
رفينيطيدددهرا قدددهر فسدددلر

ا د د ينيللر دددمرشد د

صللح هرهدمرر عد ،ررفد ررينيطيدهرر د راًررح دىررالر
يط ىر،ر الرينيطيهرقلي ًرح ىرالرينيييهرامللسر.ر ر
ابر بحلاهر نيدل رهنيدمراخللدقرم لدل الر
جراملددر ورجراملد ايلر هد ارمددنرمس ددىرإااد رابر
حكم دده،رأل رامل د ايلرداارام حددل ،ر ملدديسرهلددلر
قيمةر ررع رابر نيل ،رفس ريبسطرابراملدر ورر
مللكددلفر،ر يس ددرورعلددىراصددنمن،ر ملددكرالري د ر
علددىر كددريمراملكددلفرر إهلاددةراصددنمن،رفددإ ر ددنيةر
25

املر ورق ر كو ردملي رعلىرامل واطر اال
اإلضراا،ر

ااجر

دييقرراملدر وررقد رريكدو رر يدلد ررجر

األهرر امل وال.ر اصني ىرإ ره ار لهرمبييئةراب،ر
يل د راملكددلفرراصددل رمليللكددهريدده،ر يسدد اورعلددىر
اصنمنرملينيظمري ملكربهرور خرو .ر
ع د رامل د قيقر املبحددارجربحددوا رامل ددل ر
المدددسرعلدددىرهدد وراحلسيسدددةرامللدددلدقة،رإرربادددهر
ع د ملر سبددمراملد ايلرعلدديلمر ينيييددو رجرافلهيددةر
نية،ري سو راخللملقر يب نيد

ررع دهرر ي رقدو رر

جرحبررامليلواه،ر يلنيلدو ررمدرلرالري ب داررفنيلده،رر
ييينيو راملظلمر ا وار امللسلدرجراألاض .ر
ف ر ربش ل لًرهلمرا ور فرر قد رربفسد ارر
ط وار راًرجرامل ايلر ملر نيلمراخللملق،ر دواءرر
علددددىرمسدد د و راألفددددراد،رب راملدد د

رامل لهبددددةر

املظلصة،ر ملكرب ريسطراملر وربحيلادلًررقد رريكدو رر
ب لويلًرمل م حل ر ر االخ بلا،رأل رمجيعرامل ل ر
26

جيد رب ريه ددرب ارجره د اراملنيددلمل،ر قسددمرمد لمر
خي رب ريوا طةراصل  .ر
بحيلالًرق ريكو ريسطراملر ورملبنيضراالفرادر
ملكدددارينيلمدددواريدد رامل دددر رالرجتلدد راملسدددنيلد ،ر
فنيسددىرب ريني ددر ارعلددىراملطريددقر يرهنيددواررإ ر
خدددلملسلم،ر حندددنراآل رادددر رينيدددضراجمل منيدددلهر
يترقىري اوا رامل نيمر امل ر اه،ر جراملوقترالسهر
مشلد لمررخم لددفراصلددلئ ر اصيددل م،ر ددلخلو ر
املس دددمرر امللسددددلدراخللسددددا،ر املسلددددقري اواعددددهر
اص للة .ر
ف حيلالًر كو رامل ر ريترراحملد د رراوعدلًررمدنرر
املنيسللراإلهلارامل ررييممرينيضرامل دل ،ررفدإ ارر
اظرالر رإ رحيل لمرمنرينيي راراهلرمجيلة،ربملرإ ار
لحل د لهلرعددنرقددرلرفسددو رايددله رامل نيل ددةر
ي هلىرحلال لل .ر
قل ر نيل  :ر
27

إِنَّ اإلنسان لَيَفْغَى أَنْ رَآ ُ اسْتَغْنَى .)1(ر
رهلدد ارعددللرابراأليت يددلءرراألشددسيلءر حسددررر
شد د المر شد د ربمدددواهلم،رفد د ريلدددارهلدددمرب ر
يللموارب ر يلد راملر ور امل ىر فر راصدل ر رهلدمرر
ملكوالمريس حسو ر ملدكر،ر إمندرلرقد رريكدو رر ملدكرر
ني يبلرهلم،رفإ ارفرحراصير و ر املكلفر رفرحر
يطرر كبرريلحليدل رراملد ايلرر م لعلدلر،ر هللدواررمدلرر
ع د د رابرمدددنراخلدددرراملد د ائمراخللملد د رجراآلخدددر ر
املسنيلد راألي يدةر،رفدإ ررفدرح لمرر نيسبلدلررامل لدةرر
األمل،رأل راحليل رامل ايلرجرميزا راآلخدر ررعدردرر
م ل ر ائم،ر شارءرقليمر اهد ر،ريدز رريسدرعةرر
لملربوراخللطف،رصنر ممر عى،رقل ر نيل  :ر
وَلَ اوْ بَسَ ا َ اللَّ ا ُ ال ارِّزْقَ لِعِبَ ااادِ ِ لَبَغَ اوْا فِ ااي الْ اأَرْضِ

وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّ ُ بِعِبَادِ ِ خَبِريٌ بَصِريٌ .)2(ر
( )1دو،س مينلق مآل شع .7-6
( )2دو،س مي و،ى مآل س .27
28

قل ربمرراصنم الرعليهراملس  :ر

السيامء إ
«أ ّم بعيد ّ
فينن األمير ييل مين ّ
األر كقطرات املطير إ ّ
ل نفي مبي قسيم
له من زاي ة أو نقص ن فنن رأ أحدم ألخيه
غفرية (أي زاي ة) يف أهل أو م أو نف ف
نن هل فتنة»( .)1ر
تك ّ
فم ددىرمددلر ددل راإلاسددل رفسددراًرفد ري ب ددارملددهر
امليدد د

رمددددنرامحددددةرابر،رأل راخلددددلملقرهنيددددمر

ملددلح هرجره د ارامللسددررفس د ر كددو رقلددةراملددر ور
يسددب ر سددمراإلاسددل ر لل اددهربحيلاددلً،رفلدد ار
امل س ر احلرمل رمليسرمدلرريريد وررابرح مدلً،رريدمرر
يسددب ربعململدده،ر اإل دد ريدد عورا ميددعررإ ر
ا ل ر اص لير ر فسلًرمل يد وررعلدىررب دمرراملسدنيارر
ي را ل .ر ر
ملكنرع ملريبد رراإلاسدل ررم لدىررهلد و،رر
( )1ءهج ميةجغس

،ح ملمن عةنه ب 1ص.60
29

ايتمر ملكر لدقرراأليدوالررجر هلده،ررعليدهررب ر
ينيلمري ره لكرمللحةرمنيي ةرجره اراألمر،رف ر
جيز ،ر الريي

،ر الري طقريلملكلر،ر يس مررجر

ل ال هر يس سلمرملرضلراخللملقربي لً.
****

30

ر

املسألة الخامسة :ابتالء اهلل
لخلقه بميسور الرزق ومعسوره

قوملهرعليهراملس  :ر

يين أرا بمس ُْسييي ره
«فعيييد فهيييي ل ْبيييتيل مي ْ
وم ْع ُس ره » ر
إ ربر دددبحلاهر نيدددل راحلكمدددةراملبلمل دددةرجر
اخللقرريلمل سبةررإ رامل س يرر امل ييقرعلىرعبلدور
امل يسررهلم،ررفني ملريرحمرابرعزر همربحد ر
عبلدوريرمحةرم هرثمريني رحالريزيدمرابر دبحلاهر
نيددل رع ددهرهد ورامل نيمددةرملي ددربورهددمرييددكررب ر
يكلددر،ررفددإ ارب يلددترع ددهر دديكو ريلئسدلًرفيكلددرر
ي نيمةراب،ر ع ملرينيطيهرابرير دلهرمدنرع د ور
يكددو رفرح درلًر ف ددوااًري د رابراض داررع ددهر الر
31

ينيلددمري د ره د ورامل نيرمددةرامل د رهلء ددهرهددارمب ليددةر
اخ بلارمله،ر ملرقل ر نيل  :ر
وَلَ ِئنْ أَذَقْنَا اإلنسان مِنَّا رَحْمَةً ثُ َّ نَزَعْنَاهَا مِنْ ُ إِنَّ ُ
لَيَئُااو ٌ كَفُااورٌ * وَلَائِنْ أَذَقْنَااا ُ نَعْمَاااءَ بَعْادَ ضَارَّاءَ مَسَّاتْ ُ

لَيَقُو َلنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَا ُ عَنِّي إِنَّ ُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ *

إِلَّا الَّذِينَ

صَا ابَرُوا وَعَمِلُ ااوا الصَّ ااالِ َا ِ أُولَئِا اكَ لَهُا ا ْ مَغْفِا ارَةٌ وَأَجْا ارٌ

كَبِريٌ .)1(ر
فسسددمرابراملددر وريددالرعبددلدورملينيددر رامل ددينر
قدد ارانيمددةرابرعليددهريلإليسددلارفييددكرورعليلددلر
يل حقريلمليل رين،ر ينير رامل ينرملراي ورابر
منرامللسررفيلربرعليهر ي ل رداهةرامللليرين ،ر
قل ر نيل  :ر
إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُ ْ بِغَيْرِ حِسَابٍ .)2(ر
فددلمللسرراليددزا ريس د رايددهراصيسددر ر ي ظددرر
( )1دو،س رون مآل عت .11-9
( )2دو،س ميهم ،مآل س .10
32

امللرجرمنرالراملنيدلصالر،رفكدل رر سسديمهرر دبحلاهرر
نيددل ررمللددر وريددالرعبددلدورعلددىرا ددل ر سددويمر
ملددلحللمرامل ي يددةر امل ايويددة،رفلددوريسددطراملددر ور
علدددىرمجيدددعرعبدددلدورملب دددوارجراالاضريدددلملكلرر
املط يددل ر امللسددلد،ر ملددورضدديقراملددر ورعلدديلمر
مجينيددلًرالخ ددمراظددلملم،ر ملددور ددل رامل ددل رجر
املددر ورعلددىرداهددةر احدد رملري دد ريني ددلمر
يني لر
ملرحيد د

ريلر ملرينيمدمرربحد همررملآلخدررر د نيةرر
رملدددهرحبرفددده،رأل راملكدددمرجرداهدددةر

احد ،رفلدديسربحد همرب ريلد ارمددنراآلخددر.ر
عنراحلواايالربالمرقلملوارملنييسىرعليهراملس ريدلر
ا حرابرهددمرينيد الربمددة؟رقددل :رانيددمربمددةر مد ر
لىرابرعليهر آملهرحكملءرعلملءرب سيدلءر د المرر
مددنرامللسددهربابيددلءريرضددو رمددنرابريلمليسددررمددنر
املر ور يرضىرابرم لمريلمليسررمنراملنيمدمر»(.)1
( )1شفدننننن  ،غ ،نننننب ميقننننن،ل
ميب ،ل ص.227
33

مي ننننن

فطننننن ،مينننننن

املسألة السادسة :أثر الضيق
والسعة يف دفع اإلنسان إىل
االختبار

قوملهرعليهراملس  :ر

«ل ْ،تييرب بييذل ُّ
الصي ْيرب مي ْين غنهيِّ ي
الش ي ْكر و َ
وفقريه » ر
يسدطراملنيلديمراحلكدديمراملدر ورملنيبدلدور ضدديرسهر
علددىريني ددلمرمليني ددرب ارريلد ارامل لددل هرجراملد ايلر
لل هرملريي لمرجرداهلهراآلخر  .ر
رفكمددلرب رامل ددل رجرهد وراملد ايلرم لددل و ،ر
فمد د لمرمدددنريسدددكنراملسلدددواراصيدددي راملنيلمليدددةر
ير

راصرا

راملل مةرامل لمليةر ي سل رجرململدهر
35

بهلهر ي يهرجر ر ار مرح .ر
رملددهر الربهددمر الرمددل ر

م د لمرمددنرالرم د

الي ددو ،ر م د لمرمددلريددالر ملددكرعلددىرداهددلهر
خم للةرفكملرهورحدلهلمرهد ارجردااراملد ايل،رفدإ رر
امل لل هرجرداهلهراالخر ربعظمر ا دربر بهدمر
بيسى،رقل ر نيل  :ر
انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُ ْ عَلَى بَعْا ٍ وَلَلْاخخِرَةُ

أَكْبَرُ دَرَجَا وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا .)1(ر
فددإ ار لاددتراآلرخددر رب ددربرامل د اهلهر رب ددربر
ل دددي ًرفإادددهري ب دددارب را سدددليقررإ رداهل لدددلر
املنيلمليةر حيل للراملبلقيةر ملكرخرر بحسنربم  .ر
عنربمرراصنم الرعليهراملس  :ر

«العف زينة الفقر
هددلءرجرظد

و ّ
الشكر زينة الغىن»( .)2ر

رالددغراملب يتددةر(املنيلددل ر ي ددةر

( )1دو،س مإلد،ما مآل س .21
( )2م هم ميل مس مي ،ه،
36

ب 4ص.219

ف يلةرملللسرر امل ينر بي لرمللملوك..ر خد رر
اإلمددل رامللسددرريلملد ررألاددهرم سلددةرع د رامل ددل ،ر
املنيلل ريكلررع ه،ر بي لرامليكرر ي ةر ف ديلةرر
ملكددمرامل ددل ،ريددمرهددور اهد رعددل رعلدديلمر ددمرر
دررراإلمدل ررامل دىرريلخللدو رر

حس رطلق دهر،ر

ألاهرجرامل لمل ريبنيارعلدىرراملكربيدلءرر املط يدل ر،ر
فددإ ارشددكررامل ددينر واضددعرفمني ددىرهد ارااددهرمددنر
املطيبالراألخيلا،ر ي ارقو راإلمل :رمدلرربحسدنرر
واضددعراأليت يددلءرملللسددراءرطلبددلرصددلرع دد رامللدده،ر
بحسددنرم ددهر يددهرامللسددراءرعلددىراأليت يددلءرا كددلالر
علىراملله)

()1

.

ر
**** ر
ر

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

املسألة السابعة :مسببات الرزق

إ ر نياراإلاسدل ررملطلد راملدر ورملديسر دببلًرر
م مملررحللو راملر و،رفل لكرظدر

ر رب دبللرر

د د ر ر خم للدددةرال د د زا راملدددر ورإ ر هد د هر
حيلددددمراملددددر ور هدد د وراألر ددددبللر ني مدد د رجر
ا حلدددل راملدددر ورعلدددىرقدددواراالر ضدددنيللرابرر
ددبحلاهر نيددل رحبكم دده،رفمددنره د وراال ددبللر
امل ريس ز ريللراملر و :ر
 -1النية احلَسنة وحُسن اخللق:

منراألمواراملد ر دندرررإ رحلدو راملدر ور

مل راإلاسل رهارامل يةراحلس ةر حسنراخللق.
عنربمرراصنم الرعليهراملس :ر ر

«وص املرء إ ل م يبتغ يه مين ط يب
39

عسشه و أمن رسبه و سعة رزقيه حبسين نستيه و
()1
سعة خلقه»
 -2الزكاة:

ني راملز ل ربح راأل دبللراصنديدةررإ ر يدلد ر

ا وراإلاسل  ،رحيارب رإعطلءراملز دل ررجر دبيمرر
ابرهورامل رري لعفرامل در  ،ر مدلرقدل ر راالمدل ر
علارعليهراملس  :ر
اّلل اميميي ن ت ْطهيريا ميين الشِّارْ
َ

«فيير
الزاكة ت ْسبسب ل ِّلر ْزق»( .)2ر
وَ

ِ....

اصللو رمنر د راإلرمدل ربمدررراصدنم الرعليدهر

املس د رإ راملز ددل ر وه د ر يددلد راملددر ورر هددار
مبني ىرامل ملءربررامل مورجراصل .ر ر
 -3الصدقة:

مددنراألمددواراملدد ر ددندرررإ ر يددلد را ور

اإلاسل رهاراملل قة،ر ملرجرقدو راإلرمدل رعلدارر
( )1م هم ميل مس ب 10ص.570
( )2ءهج ميةجغس ميل مس .252
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عليهراملس  :ر

« ْاست ْللُ

الر ْزق اب َلصدقة»( .)1ر
ا ِّ

بررراطلبددواراددز راملددر وريإعطددلءراملل د ق رة،ر
فإاللر وه ر يلد راملر و(.)2ر ر
ر

ملكرجرحكمةرملهرعليهراملس :ر ر

«مييين يعيييط ابل يييد القصيييرية يُعيييط ابل يييد
َ
الط يةل»( .)3ر
(فدددإ رامليددد ينرعبلا دددل رعدددنرامل نيمدددةرمدددعر
ظلواهملرجرا لاحةراص لو ةر اق االملرمبدلر
ي ئمراملسري ربعينراالعطلءر املسلدرر املطدو ر،ر
املي راملسلدر رهدارانيمدةراملنيبد ر،ر امليد راملطويلدةر
هارانيمةراملرلر بحلاه)(.)4
( )1ةلع ،ملءوم ،ب 10ص.99
( )2شو ننن ه ءهنننج ميةجغنننس ميدننن ن ملمنننن ميلدننن ء
مي ،مه ب 4ص.331
( )3ءهج ميةجغس ميل مس.232
( )4مءهعب مية،معس ف ،ح ءهنج ميةجغنس لة نب
ميهع م ميطوئ ب 1ص.164
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 -4التقوى:

ملكرمنراألموارامل ر وه ر يدلد راملدر ور

هارامل سو ،ر ملرقل رهمرامسه :ر
 وَمَ انْ يَتَّ اقِ اج يَجْعَ الْ لَ ا ُ مَخْرَج ااً وَيَرْزُقُ ا ُ مِ انْ

حَيْ ُ ال يَ ْتِسبُ .)1(ر
عنربيارهنيلررعليهراملس رقل  :ر

«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:
نقل احلطب وأن جييء ابلطع م فق له ي م :ر
اي ف طمة هل عندك يشء؟ ق ل  :واذلي عظيم
حقَك م اكن عندان منذ ثي إال يشء آ رتيك
به ق  :أفي أخ تربيين؟رق لي  :اكن رسي هللا
صييىل هللا عل ييه وآهل أ ي س أن أسييأل شييس
فق  :ال تسأيل ابن معك شس إن ج ءك بيشء
عف ا وإال ف تسأل ه ق  :خفرج عل يه السي م
( )1دو،س ميبجق مآل س.3
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فلقي رج ف سيأتقر منيه يني را مث أقبيل بيه
وقييد أم ي فلقييي املقييدا بيين األس ي فق ي
للمقييدا  :م ي أخرجييك يف هييذ الس ي عة؟ ق ي :
اجل ع واذلي عظم حقك اي أمري املؤمنني ق :
فه أخرجين وقيد اسأتقرتي يني را وسي ؤ رك
به فدفعه إل ه فأقبل ف جيد رسي هللا صيىل
هللا عل ه وآهل ج لس وف طمة تصيل وبسيامام يشء
مغطى فلام فرغ أحرضت ذل اليشيء فينذا
جفنيية ميين خي وحلييم قي  :اي ف طميية أكل ل
هذا؟ ق ل  :هي مين عنيد هللا إن هللا ييرزق
من يش ء بغري حس ب فق رسي هللا صيىل
هللا عل ه وآهل :أال أحدثك مبيكل ومثلهي ؟ قي :
بىل ق  :مثل زكراي إذا خل عىل مرمي احملراب
ف جييد عنييده رزقي قي  :اي مييرمي أكل ل هييذا
ق ل ه من عند هللا إن هللا يرزق مين يشي ء
بغري حس ب فألك ا مام شهرا ويه اجلفنة الي
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يأل مام الق مئ عل ه الس م وه

عند »( .)1ر

يس للدرمنره وراملر ايةرملريلا :ر
- 1رإ راملزهددراءرعليلددلراملس د رملر ددردرب ر
كلفراإلمل رعليهراملس رب ررمنرطلق دهر هدار
نيلددمرباددهرالر لددكراصددل ،ر م نيلددلرمددنراملسددنا ر
املطل د رمددنر هلددلر

دديةراملر ددو راألعظددمرر

حالرقل رهللر لىرابرعليهر امله :ر
«ال تسأيل ابن عمك شيئا .»..ر
- 2رخددر جراإلمددل رعليددهراملسدد رر لدد ر
املطنيددل ررمددعرعد ر هددودراصددل ر ا سراضددهرهددور
حب ر ا هر نياررال حلل راملر و .ر
ررررر- 3رإ راالي ددددلاربحدد د رب ددددبللرا دد د زا ر
املر و،ريمراملر وراصبلشرر مدلرحد ثرمدعرمدريمر
عليللراملس رإ رباز رابرهللرا قلريسب رإي لاهلر
يإطنيل رامللسراء .ر
( )1ةلع ،ملءوم ،ب 14ص.198
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عنربمرراصنم الرعليلمراملس  :ر

«من أات هللا بيرزق مل طيط إل يه بيرجه ومل
ميد إل يه ييد ومل ييتلكم فييه بلسي نه ومل يشيد
إل ه ث به ومل يتعير هل اكن نين ذكير هللا عيز
وجل يف كت بيه:روَمَانْ يَتَّاقِ اج يَجْعَالْ لَا ُ مَخْرَجااً
وَيَرْزُقُ ُ مِنْ حَيْ ُ ال يَ ْتِسبُ .)2(»)1(ر
اصسلودرمدنرهد وراملر ايدةرإ رامل سدو رجتلد ر
املددر ورمددنريتددرر ددنيار ملك لددلرالر لددارحلددو ر
املسددنيارجرطلدد راملددر ور،رألالددلرالر سددو ررمددنر
هلسرجردااو،ريمراهلره اراملر وراحلل مرمدنر
د ر ني ر ع لءرهورمثر راملر وراصسبوو .ر
ق رهلءرجر دللر د ر رامللسلدلءر(إ رقومدلر
منرب حللرا و رابر لىرابرعليهر آملدهررصدلر
ازملددتر وَمَانْ يَتَّاقِ اللَّا َ يَجْعَالْ لَا ُ مَخْرَجًااا *روَيَرْزُقْا ُ

( )1دو،س ميبجق مآل س .3
( )2ةلع ،ملءوم ،ب 67ص.281
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مِانْ حَيْا ُ لَااا يَ ْتَسِابُربيتلسددواراأليددوالر بقبلددوار
علىراملنيبلد ر قلملوارقد ر ُلي دلر،رفبلد ر ملدكراملد ر
لىرابرعليهر آملهرف ا مرإمليلم،رفسل  :ر

«م محلم عىل م

صنعمت؟» ر

فسددلملوا:ريددلرا ددو رابرر كلددمرمل ددلري ا اق ددلر
فلقبل لرعلىراملنيبلد رفسل  :ر

«إنييه ميين فعييل ذل مل يسيأتجب هل علي م
ابلطلب»( .)1ر
ي ددبالرمل ددلرمددنر ملددكرإ راملسددنيار املطل د رجر
راالشد ل ر

ا حلل راملر ورخي لفريدلخ
قليليل لمرمنرمجيعرا واا  .ر
 -5االستغفار:

إ رمنراالموارامل ر دندرررإ ر يدلد راملدر ور

هدداراال د للارحيددارب ر ددر را د للاراصددنمنر
يندرررإ رداُّراملر و،ر ملرقل ر بحلاهر نيل  :ر
( )1شذ ،س ميفقهعا مينجمس ميلل
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ب 1ص.580

 اسْ اتَغْفِرُوا رَبَّكُ ا ْ إِنَّ ا ُ ك ااانَ غَفَّ اااراًر* يُرْسِ الِ
السَّ ااماءَ عَلَا ايْكُ ْ مِا ادْراراًر* وَيُمْا ادِدْكُ ْ بِا اأَمْوالٍ وَبَا انِنيَ

وَيَجْعَلْ لَكُ ْ جَنَّا وَيَجْعَلْ لَكُ ْ أَنْهاراً .)1(ر
رقل ربمرراصنم الرعليهراملس  :ر

«وقييد جعييل هللا سيأبس نه الاسيأتغف ر سييبب
الرزق ورمحة اخللق»( .)2ر
دلرور ّ
 -6السعي والطلب:

إ ر نياراإلاسل ر طلبهريني ا رمنراأل بللر

امل ر ندرررإ ر يلد را قدره،ر مدلرجرقوملدهرعليدهر
املس  :ر

«اطلب ي ا الييرزق فننييه مضييم

ن لط لبييه»(.)3ر

ل ربمرراصنم الرعليهراملسد رري درلريدلصرر_ر
برراصسحل ر_ر يس رجراألاضال،ر بادهربع دقر

( )1دو،س ءوح مآل شع .12 - 10
( )2ءهج ميةجغس ل مس .143
ميمف ن ص.160
( )3مل ،عن مي
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بملفرمملوكرمنر ري و( .)1ر
 -7األمانة:

مدددنراألمدددواراملد د ر دددندرررإ ر يدددلد را ور

اإلاسل رهارحلظراألملاة،ر ملرقل رامل ر لىر
ابرعليهر آمله :ر

الييرزق و اخل نيية بلييب
«األم نيية بلييب ّ
الفقر»( .)2ر
عنربمرراصنم الرعليهراملس  :ر

«األم نة بر الرزق واخل

نة بر الفقر»( .)3ر

 -8الشكر:

رإ رشكرراإلاسل ربر بحلاهر نيل ريد ا ار

املددر ورملددهرمددنريني د رمددنراألمددوارامل د ر زي د رجر
املر و،رقل ر نيل  :ر
لَإن شَكَرْتُ لَأَزِيدََّنكُ  .)4(ر
( )1مي عف ب 2ص.47
( )2شلف مينقول ع لل مي،دول ميانوق ص.45
( )3م هم ميل ا ب 1ص232
( )4دو،س غعف ،مآل س.60
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قل راإلمل رعلارعليهراملس  :ر

«م اكن هللا ل فتح عيىل عبيد ابب ّ
الشيكر
الزاي ة»( .)1ر
ويغلق عنه ابب ّ
 -9التوكل:

ر دد د ملكرامل و ددددمرعلددددىرابرجرا دد د ج لر

اإلاسل رملر قهرمدنراألرمدواراملد ر دندرررإ راملزيدلد ر
جراملر و.رقل راإلمل راملللدورعليهراملس :ر ر

«من اه ّمت لرزقه كتب عل ه خط ئة إن ان
اكن يف زمن مي جبي ر عي ت أخيذ فطرحيه يف
جييب وطيير معييه الس يأب ع فييت تييدن منييه ومل
برحه فأوىح هللا إ نيب مين أنبي ئيه أن ائي
ان ي بطعي م .قي  :اي رب وأييين ان ي ؟ قي :
خترج من القرية فسسأتقب تب ف تبعه فننيه ييدل
عل ه فأت به الضيب إ ذل اجليب فينذا فييه
ان فأ إل ه الطع م فقي ان ي  :امحليد
اذلي ال ين من ذكر وامحلد اذلي ال ط يب
من ع امحلد اذلي من ت ل عل ه كف امحلد
( )1ءهج ميةجغس ميل مس.435
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اذلي من وثق به مل يلكه إ غيري امحليد هللا
اذلي جيزي ابميحس ن إحس ان وابلصرب جن ة» )1(.ر
 -10صلة الرحم:

رمدددنراأل دددبللراملدد ر دددندرررإ راملرب دددةرجر

يلد را وراإلاسل رهار لةراملدرحمر يدلملنيكسرر
فإ رقطينيةرراملرحمر واثرامللسر،رفنينرا و رابر
لىرابرعليهر آملهر لمرقل  :ر

رس أن يُم ي َد هل يف معيير و ُي يزا هل يف
«ميين ّ
رزقه فل ّرب وادليه ول صل رمحه»( .)2ر
عنربمرراصنم الرعليهراملس  :ر

«من رس أن يُم َد هل يف معير ويُ َسي هل يف
رزقه ويُدف عنه ميتة الس ء فل تق هللا ول صيل
رمحه»(.)3ر ر

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

ددد ملكرمددددنراألمددددواراملددد ر زيددد رجرا ور

اإلاسل رهارامل نيسي ريني رامللد ر،رفنيدنراإلرمدل رر
املللدورعليهراملس رقل  :ر

«التعقيب أبلغ يف طلب الرزق مين الرضيب
يف الب »(.)1
ينيينريلمل نيسي ،رامل علءرينيس راملل  .ر
 -12البكور يف طلب الرزق:

رإ رمدددنراال دددبللراملدد ر دددندرررإ ر يدددلد ر

املر ورهاراملبكوار بلحلرجرطل راملر و .ر
رقل را و رابر لىرابرعليهر امله :ر

«تعلم ا من الغراب خصي ال ثي  :اسيتت ر
(ابلسيييييف )( )2وبكييييي ر يف طليييييب اليييييرزق
وحذر »( .)3ر
( )1ةلع ،ملءوم ،ب 82ص.315
( )2ميدننننفعن ميميعمنننننس (مدننننشن،ا دننننف ءس ميةلننننع،
ميءمعه ب 2ص.249
( )3ةلع ،ملءوم ،ب 61ص.262
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عنراإلمل راملللدورعليهراملس رقل  :ر

يينن
«إذا اكنييي ل ح جييية ف غيييد فهيييي في ّ
وإن هللا
تقسييم قبييل طل ي ع الشييم
ّ
األرزاق ّ
تبييي رك وتعييي ابرك لهيييذ الاُ ّمييية يف بك رهييي .
فيينن الييب ء ال
وتصييدّق بشاايء عنييد البكيي ر ّ
ّ
يت،طى الصدقة»( .)1ر
فضل زيارة اإلمام احلسني عليه السالمم يف زيالادة
االرزاق:

اشدددلاهراملر ايدددلهرامليدددريلةررإ رمسدددببلهر
بخر رملزا اورا ررم للراهلءًرمللم ويةر س يمر
املللئ رمللسلا راملكريم،رفلار نيد ر ر يدلا راالمدل ر
احلسددالرعليددهراملسدد رربحدد راال ددبللراصوهبددةر
ملزيلد راملر و،رحيارا رجر يلا دهرعليدهراملسد رر
م لفعر ر ري لهللراملنيبد رجراملد ااينر برحد ر لدكر
اص لفعرهار يلد راملر و،رفنينراالمل راملبلقررعليدهر
( )1ميمان ،ءفد ب 100ص.41
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املس ،رقل  :ر

«مروا شأ عتن بزايرة احلسني عل ه السي م
فنن إت نه يزيد يف الرزق ومي ّد يف العمير وييدف
ّ
مداف الس ء وإت نه مفّ عىل ل مؤمن ّيقر
ابميم مة من هللا»( .)1ر
عنربياراحلسنرعليهراملس رقل  :ر

«من أىت قرب احلسني عل ه الس م يف السأنة
مرات أمن من الفقر»( .)2ر
ث
ا رايددنرقوملويددهريس د ورعددنرم لددواريددنر
حل رقل :رمسني لور_رارراالمل رامللدلدورعليدهر
املس ر_ريسو  :ر

«من أىت عل ه ح مل يأت قرب احلسني عل ه
الس م أنق هللا من ُمعير حي ال ولي قلي ُ :
َإن أحدم ل م ت قبل أجه بكل ثني سينة لكني ُ
ص ق وذل ألنّيم تّكي ن زايرة احلسيني عل يه
ميبود
( )1شهذ ب ملل عا مي
( )2ميمان ،ءفد ب 3ص.108
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ب 6ص.42

الس م في تيدع ا زايرتيه يمي ُّد هللا يف أعيامرم
ويزيد يف أرزاقيم وإذا تيركمت زايرتيه نقّي َ هللا
ميين أعييامرم و ْأرزاقييم فتن فس ي ا يف زاي ترييه وال
ينن احلسييني ش ي هد لييم يف ذل
تييدع ا ذل في َ
عند هللا وعند رس هل وعند ف طمية وعنيد أميري
املؤمنني علهيم الس م»( .)1ر
رعنر ي رامليحل ،رعنربيداررعبد ررابرعليدهر
املس رقل  :ر

«ان زايرة احلسييني عل ييه السيي م تزيييد يف
العمر والرزق وان تركه تنقصهام»( .)2ر
عددنر م د ريددنرمددر ا ،رعددنرايددارعب د رابر
عليهراملس ،رقل رمسني هريسو  :ر

«زوروا احلسني عل ه الس م ول ّ
ل سأنة
فنن ل من أات ع رف حبقه غري ج حد مل يكن هل
ع غري اجلنة ورزق رزق واسع وآات هللا
( )1عمل ميه ع،مت مة قويو ب 13ص.1
( )2ميمان ،ءفد ب 1ص.262
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من قبه بفرج ع جل»( .)1ر
عنرعب راصلكراخل نيما،رعنربيارعبد ررابر
عليهراملس رقل :رقل رملا :ر
«يلرعب راصلكرالر

ر يلا راحلسالرينرعلدارر

عليلملراملس ر مهررب حليكري ملك،ر رابرجر
عمركر يزي رابرجرا قك،ر حيييدكررابر دنيي ارر
الرمتوهرإالر نيي اًر يك بكر نيي ًا»( .)2ر

( )1ميمان ،ءفد .
( )2ميمان ،ءفد .
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ر

نتائج البحث:

اس غرمنرخ

راملبحدارب ررم دلمالرقدو ر

بمددرراصددنم الرعليددهراملس د ررامل د ر لاددترمددواداًرر
ملبيل راحلكمةرجراملسنيةر امل ديقرر املك در ر املسلدةر
املنيسرر امليسررهار لآل ا :ر
- 1رإ ر سد يرراالا اور ددل رمددنرابر نيددل ر
علددىرا ددل راملك ددر ر املسل دةر،ر إ ر سسدديمهرعددزر
همر ل رعلىرامل يقر املسنية .ر
- 2را َّراحلكمةرجراي ءراإلاسل رمبيسواهلر
منيسواهلر ل راأل ل رجرع ملهر بحلاهرفيلل،ر
بررجراصنيسوار اصيسوارمنراملر و .ر
- 4رإ راحلكمةرجراملك در ر املسلدةر ارمل ديقر
املسدددنيةر امليسدددرر املنيسدددررجراألا اور دددل ر -ر
ف د ًرعمددلرمددررييلادده ردررالخ بددلارامل ددينريلمليددكرر
امللسرريلمللرب .ر
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رإ ره ددلري لددارحبددار«املددر وريددالراملسددنيةر
امل يقر املك ر ر املسلة»رااهالرمنرابراملسبو ،ر
ايددمراضددلوراص د مو ،ر ملددهراحلمد رعلددىرإ ململددهر
امليكررعلىرإجنل ور املل ر املس رعلىرا ر
املرمحةر آملهراملطيبال.
****
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املصادر واملراجع

املسرا راملكريم ر
 .1االاشدددددلد،رامليدددددي راصليدددد ،رم يدددددوااهر
يلر ا،رقم .ر
 .2األململا،رامليدي ررامللد و،رحترسيدقر:رقسدمرر
امل اا دددلهراإل دد مية،رمن سدددةراملبني دددة،ر
قم،رط .1ر
 .3حبددلاراالاددواا،راملني مددةراجمللسددا،رمن سددةر
املوفددلء،ريددر ه،رملب ددل ،رطر،2ر1403هدددر
 . 1983ر .4لددد ي راالحكدددل :راملني مدددةراملطو دددا،ر
حتسيق:راملسي رحسدنراصو دور،رطر،4رداار
املك راال

مية،رطلرا  .ر

 .5حتفراملنيسو رعنرآ راملر و ،راليدنرشدنيبةر
احلرااا،رمن سةرامل يرراإل
.6

ما،رط .2ر

ر رامللسللء،راملني مةراحللا،رملر،رقدم،رر
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من سددةرآ راملبيددترعلدديلمراملس د رإلحيددلءر
امل اث،رط،1ر ر ر1414هدر.ر ر
.7

ا ،ر
امل لسددددررامللددددلجر،رامللدددديضراملكلشددددلا ر

من سدددةراهلدددلدرر،رقدددمراصس د دةر،رمك بدددةر
امللد د ا،رطلدددرا ،رط،2رام دددل ر1416ر
ر1374رل .ر .8لسدرريتريد راملسدرآ ،رامليدي رف درراملد ينر
املطرحيا،رحتسيق:ر مد ر دلظمراملطرحيدا،ر
اه ررقمرملل يرر املطبع ،ر
.9

وضدددديارالددددغراملب يتددددة،راملسددددي رر مددد ر
احلسدديينرامليددرا رر،رداار ددراثرامليددديني رة،ر
طلرا ،رايرا .

 .10املد د ا

رامليدددرعيةرجرفسدددهراالملميد د رة،ر

امليدددي رمشدددسراملد د ينر مد د ريدددنرمكدددار
املنيددددلملاررامليددددلي راأل ر رقدد د

ر ددددر رو،ر

حتسيددق:رمن سددةرامل يددرراإل د مارامل لينيددةر
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ملعددددةراص ا ددددالريسددددمراصيددددرفة،رط،2ر
1417هد .ر
 .11امل يبلجراملوضا،رقط رامل ينرينر مَّد ر
امليرْ اارا نيلرر،راملسسمراملب يتةر امل حور
األدلر املينير .ر
 .12يتراراحلكمر دااراملكلم،رعب راملواح راآلم ر،ر
من سةراالعلمارمللمطبوعله،رط .1ر
 .13املكددددلج،رامليددددي راملكلدددديين،رمطبنيددددةرر
حي ار،ردااراملك راإل
.14

مية،رط .5ر

لمددمراملزيددلااه،رهنيلددرريددنر م د ريددنر

قوملويدددده،ر،من سددددةرامل يددددرراإل ددد ما،ر
من سةرايررامللسلهة،رط،1ر1417هد ر
 .15ملسددل راملنيددرل،رايددنرم ظددوا،رايددرربدلر
احلو ،ر ر ر1405هد .ر
 .16خم ددلارامللددحلح،ر مدد ريددنربيدداريكددرر
املدددرا ر،ردااراملك د د راملنيلميدددة،ريدددر ه،ر
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ملب ل ،رط،1ر1415هدر . 1994-ر ر
ا،ر
 .17مس اكراملو لئم ،رامل وارراملطرب د ر
حتسيق:رمن سدةرآ راملبيدترعلديلمراملسد رر
إلحيلءرامل اث،رط .2ر
 .18مسددد راالمدددل رعلدددا،راملسدددي رحسدددنر
املسبددلجنا،رم يددوااهراالعلمددا،ريددر ه،ر
ملب ل ،رط1421،1هد .ر
 .19مني را واهر،رايورامللد اراملكرا جدار،ر
حتسيق:راملسي ربمح راحلسيين،رمطبنيةرملدرر
ا واا،رقم،رط،2ر1394ررهد .ر
 .20منرالرحي رورامللسيه،ربيدىرهنيلدرر مد ر
يددنرعلددىريددنراحلسددالريددنريليويددهراملسم دار،ر

م يدددوااهرمجلعدددةراص ا دددالرجراحلدددو ر
املنيلميةرجرقمراصس ة،رط .2ر
 .21م لدلجرراملرباعددةرجرشدرحررالددغراملب يتددة،ر
املني مدةررحبيد ررابراخلدوئا،ررحتسيدقر:ر دير ر
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إيددددراهيمراصيددددلجنا،راصطبنيددددةراال دددد ميةر
يطلرا ،رط .4ر
 .22مو ددوعةراإلمددل رعلدداريددنربيددارطلمل د ر
عليهراملس رجراملك للر راملس ةر رامل لاي ،ر
م راملرييلرر،رجر،11ر  .191ر
 .23ميددزا راحلكمددة،ر مد راملرييددلرر،رداار
احل يا،رط .1ر
ا،ر
 .24الددددغراملب يتدد دةر،رامليددددريفراملرضدد د ر
حتسيددق:ر ددبحارامللددلح،رااددوااراهل د ،ر
ايرا ،رقم،رط1431،4هد.ر ر
 .25الغراملب يتة،رحتسيق:ر بحاراملللح،ر
ير ه،رط،1ر1387رهر -ر ، 1967ر
 .26الغراملسنيلد رجرمس اكرالغراملب يتة،ر
امليدددي ر مد د ريدددلقرراحملمدددودرر،رمن سدددةر
األعلمارمللمطبوعله،رير ه،ررملب ل  .ر
 .27امل ددددددواراصددددددبالرجرقلددددد راألابيددددددلءر
63

اصر دددلال،راملسدددي رانيمدددةرابرا زائدددرر،ر
م يوااهرمك بةرآيدةررابراملنيظمدىرراصرعيدارر
امل جلا،رقم،رايرا ،ر1404هد .ر
 .28املدددواج:رامللددديضراملكلشدددلاا،رحتسيدددق:ر
مر زرامل حسيسدلهرامل ي يدةر املنيلميدةر،رط،1ر
1412هدر،رافسترايلط،را للل  .ر
ر
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