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قال أمري املؤمنني :
ن ِرزْقٌ َتطْلُبُه
ق ِرزْقَا ِ
ن آ َدمَ الرِّزْ ُ
«يَا ابْ َ

ك فَلَا تَحْمِ ْل
ن لَمْ تَ ْأتِه أَتَا َ
ك فَ ِإ ْ
ورِ ْزقٌ َيطْلُبُ َ

هَمَّ سَنَتِكَ عَلَى هَمِّ يَ ْومِكَ ،كَفَاكَ ك ُُّل
ن
ن السَّ َنةُ مِ ْ
يَ ْومٍ عَلَى مَا فِيه ،فَ ِإنْ تَكُ ِ

ك فِي كُلِّ غَ ٍد
ك فَإِنَّ اللَّه َتعَالَى سَيُ ْؤتِي َ
عُمُ ِر َ
ن السَّ َن ُة
ن لَمْ تَكُ ِ
جدِيدٍ مَا قَسَ َم لَكَ ،و ِإ ْ
َ

مِنْ عُمُ ِركَ فَمَا تَصْنَعُ بِالْهَمِّ فِيمَا لَيْسَ لَكَ،
ن
ك طَالِبٌ ،ولَ ْ
ك إِلَى ِرزْقِ َ
ولَنْ يَسْ ِبقَ َ

َيغْلِبَكَ عَلَيْه غَالِبٌ ،ولَنْ يُبْ ِطئَ عَنْكَ مَا َق ْد

ُقدِّرَ لَكَ»
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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 رعددنربرم د راصددنم الر
عليددهراملس د رجرالددغراملب يتددةر امل د ر ددمر تر
موضددو راملددر ور مددلري نيلدقريددهرمددنربمددوارملطلصددلر
شد د لتر هدددنراإاسدددلدراد د لًر حد د ي لًر علدددىر
اخ د

رمس د ويل هراصنيرفيددةر امل سلفيددةر املنيس يددةر

امل ر ل ريللراإاسلدرجراجمل مع .ر
مددنره ددل:ررابي ددلربدرا ددل اره د ارراصوضددو ر
ضمنرييلدرمدو راصوحد ينرعليدهراملسد ر،ر اد ر
7

لر راملني وادرإ رمبلحارث ثةراا ىراص لغربدر
الردرملكلرم للرك ليدرًلرمسد س ًركداري رخد راملبثدار
م اهر حلج هرمنرامل سلشر امل اا دةر امل وضدي ر
فكلاترع واالتره هراملك بركلآل ا :ر
املك للراأل ا:راملر ورا ادلد،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 كلدرلر
امل وكل .ر
ملكرضمنراملسلسلةراصو دومةريددر« لسدلةر
املر ورجرالغراملب يتة» .ر
ملر وفيس لرإالريلبر احلم ربرالراملنيلصال .ر

ررررررررررررررررررررررررررررررراملسي رابيلراحلسين ر
رررررررررررررررررررررررررررررائيسرمن سةرعلو رالغراملب يتة ر
8

مقدمة الكتاب

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ر« احلم ربرعلىرملربانيم،ر ملهرامليكررعلىر
ملربهلم،ر امل لءرعلىرمدلراد ر ،رمدنرعمدو رانيدمر
اي د اهل،ر ددبوءرآالءرب د ارهل،ر إحسددلدرم د نر
االهل،رجمرعنراإحلدلءرعد دهل،ر اد رعدنر
اجملل ا ربم هل،ر لل ترعنراإدااكربيد هلر»(،)1ر
امللد ر املس د رعلددىرامل د راصلددطلىر م د ر
علىرآملهراملطيبالراملطلهرين .ر
يني  ...ر
فلمللكرراإاسلااريبسىرالصراًرعنرفلدمرجدرلر
اصسلئلرامل ر سد نرملدهرمسد هراحليل يدة،رملدوالربردر
ابر ددبثلاهر نيددل رمع دنارعلددىراإاسددلدرريلطلددهرر
يسددلراءرمحلدرلمراددوااالراملسددملءرملكددارير دروار
( )1مننخ بة نند نناء لعننمي

ننم اخ فمط نند را ن ي علاهننم
ي :ج 1ص.132

عالم الحتجمج لشاخ ة
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ملل ددلنرالددغراملس د مةرجرامل د ااينر،ر مددنر لددكر
اصسلئلراصلمةرمس ملةراملدر ور،راملد رالصدلربملبسدللر
كدد رمدددنرامل دددلنرثدددولراإفدددرا رب رامل لدددري ،ر
ك ملكرا بللرحلواراملر ور امللسر .ر
ا ر ضعراملبثاره ارحتترع وادر( لسلةر
املر ورجرالغراملب يتةر ملر ادرعنربم راصدنم الرر
جره اراخللوص)،رحيارجزئدترراملسلسدلةررا رر
ث ثةرمبلحار كلرمبثارضمنرك دللررمسد سلرر
مليسللرعلىراملسلا راإحلادةررمبطلملدبرراصبثدا،رر
ددل اراصبثدداراال اراملددر ور لرينيددهرا را ور
يطلبددهراإاسددلدر ا وريطلددبرصددلحبهركمددلر ادر
ع هرعليهراملس :راملدر ورا ادلد،را ور طلبده،ر
ا ورريطلبك .ر
جددلءراصبثددارامل ددلااريني ددوادرر(املددر وريددالر
املسددنيةر امل دديقر املك ددر رر املسلددة)،رامددلراصبثددار
امل لملارفسد ر دل ار( سد يرراالا اوريدالرامل كلدلر
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امل وكل) .ر
ا رال الرملللمره هراصبلحارامجلالًرعلار
اينرايارالملدبرعليدهراملسد ر،ريدللرم ي دةرعلدمر
ا وارابرصدلىرابرعليدهر املدهر،ر د س رع د ر
اطر ٍرمنرحبررحكمه،ر لئلالرمنراصو راملس اد،ر
بدريكودره اراجلل ر خراًرمليو راصنيلد.

ر

ر
ر
ر

علارفلضلراخلزاعار
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ر

املسألة األوىل :الرزق يف اللغة
واالصطالح
أوالً :الرزق لغة

الاراينرم ظدوا:ر(ا ور:راملدرا ورر املدر ااور:ر
جرصددلةرابر نيددل رألَاددهريعددر وراخللددقربَمجنيددال،ر
هدددوراملد د ررخلدددقراألَاْ اور بَعطدددىراخل ئدددقر
بَا االدددلر بَ صعدددلللرإملددديلم،ر فَنيدددلارمدددنربَي يدددةر
اصُبلمل ة ...ر
األَا اوراوعدددددددلدِ:رظدددددددلهر رملألَيددددددد ادرر
كلألَاْوات،ر يلا ةرمللسلولر املُّلونركلصَنيلاِ ر
املنيلدددو ..ر ا ْاعزاَدددهر ا ْدددعرْ اَه:رالدددبرم دددهر
املرِّ و ..ر
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املرِّ ْو:رملري ْعلعريه،ر اجلمعراألَاْ او( .)1ر
ثانياً :الرزق اصطالحا:

ر(املنيطلء،ر ييملرملريلرضدهراإمدل رجرييدتر
اصلارمللمس ثسالر يت هرمنرامل ربعلتركلملوا ،ر
اهلبة،ر ص اةرامل طو ر يت ر ملكرمملريد فعريد ر
مسليل)(.)2
**** ر

( )1لسان العرب ،ج ،10ص.115
( )2معجم المصطلحات وااللفاظ الفقهية ،محمود عبدد
الرحمن عبد المنعم ،ج ،2ص.142
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املسألة الثانية :الرزق يف القرآن
الكريم

ه لملددكراملكد رمددنراآليددلتراملسرآايددةراملكر ددةر
امل را ترمل لرصوااًرجليةرعنرملدلهيمراملدر ور
بعط ددلرم ددلمالريت يددة،ر الرشددكربردرمللددو ر
املدددددر ور ا دددددعرييدددددملراملدددددر وراألخدددددر رر
املد ايور،ر اصددلدرر اصني ددور،ر هد ارمددلربشددلار
إمليددهراملسددرآدراملكددريمرجرآيددلترع د را د كرريني ددلر
م لل :ر
أ  -الرزق األخروي:

الار نيل  :ر
وَمَننْ يُ نؤْمِنْ بِاللَّ نهِ وَيَعْمَنلْ صَننالِحا يُدْخِلْ نهُ جَنَّننا ٍ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدا قَدْ أَحْسَنَ
15

اللَّهُ لَهُ رِزْقًا

()1

ر

الار نيل  :ر
وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا
عَلَيْنَ ننا مِن ننَ الْمَ ننا ِ أَوْ مِمَّ ننا رَزَقَكُن نمُ اللَّن نهُ قَ ننالُوا إِنَّ اللَّن نهَ

حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ .)2(ر
ب  -الرزق الدنيوي املعنوي:

الار نيل رعنرملسلدرشنييب :ر
قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْنتُمْ إِنْ كُنْن ُ عَلَنى بَيِّنَنةٍ مِننْ رَبِّني

وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنا .)3(ر
ر الار نيل رجرابيهريو

رعليهراملس  :ر

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آَتَيْنَاهُ حُكْما وَعِلْما)4(ر .ر
الار نيل رجرموادرآخر :ر
فَوَجَ ندَا عَبْنندا مِ ننْ عِبَادِنَننا آتَيْنَنناهُ رَحْمَ نةً مِ ننْ عِنْ ندِنَا
( )1سورة الطالق ،آية .11
( )2سورة االعراف ،آية .50
( )3سورة هود ،آية .88
( )4سورة يوسف ،آية .22
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وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْما .)1(ر
ج  -الرزق املادي:

الار نيل  :ر
وَيُمْ ندِدْكُمْ بِ نأَمْوَالٍ وَبَ ننِنيَ وَيَجْعَ نلْ لَكُ نمْ جَنَّننا ٍ

وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارا.)2(

الار نيل :
يَن ننا أَيُّهَن ننا الَّن ن ِينَ آمَنُن ننوا كُلُن ننوا مِن ننْ طَيِّبَن ننا ِ مَن ننا
رَزَقْنَن ن ن نناكُمْ وَاشْ ن ن ن نكُرُوا لِلَّ ن ن ن نهِ إِنْ كُنْ ن ن ن نتُمْ إِيَّ ن ن ن نناهُ

تَعْبُدُونَ .)3(ر
مددنره ددلري ب دداراملسددواربدر ددوارحب ددلرهددور
االا اوراصلدية،ر ملري نيلدقريلدلر،رحيداربشدلاتر
إمليهراحلكمةر لراملبثا .ر
الار نيل  :ر
 هُنوَ الَّن ِي جَعَنلَ لَكُنمُ اََرْلَ َلُولًننا فَامْ ُننوا فِنني
( )1سورة الكهف ،آية .65
( )2سورة نوح ،آية .12
( )3سورة البقرة ،آية.172
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مَناكِبِها وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ .)1(ر
( ملدددوالًرملي دددةريسدددللرملكدددمراملسدددلوكرفيلدددلر
«فلميوارجرم لكبلدلر»رجرجواابلدلرب رجبلهلدلرفد ار
كلاترجرامل ارحبيار يارجرم لكبللر ملريسدبقر
شاءرم للرملري ملل)ر( .)2ر
الار نيل  :ر
 وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْلِ إِلَّا عَلَى اللَّنهِ رِزْقُهَنا وَيَعْلَنمُ

مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِنيٍ .)3(ر
الار نيل  :ر
 فَانْتَ ِرُوا فِي اََرْلِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ .)4(ر
الار نيل  :ر
وَآخَن نرُونَ يَضْن نرِبُونَ فِ نني اََرْلِ يَبْتَغُ ننونَ مِن ننْ

فَضْلِ اللَّهِ .)5(ر
( )1سورة الملك ،اآلية .15
( )2التفسير الصافي ،الكاشاني ،ج ،5ص.203
( )3سورة هود ،اآلية .7
( )4سورة الجمعة ،اآلية .10
( )5سورة المزمل ،اآلية.20
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اصدددرادريلمل دددرلرجراألاضرمل ي دددلءرمدددنر
ف ددلرابرالددبراملددر وريلصسددلفر رمددنرباضرإ ر
باضرملل جلا ( .)1ر
الار نيل  :ر
 كُلُ ننوا وَاشْن نرَبُوا مِن ننْ رِزْقِ اللَّن نهِ وَلَ ننا تَعْ َن نوْا فِ نني

الْأَرْلِ مُفْسِدِينَ .)2(ر
مني ىراوملهر نيل روَلَا تَعْ َوْا فِي الْنأَرْلِ مُفْسِندِينَر
بررالر ط ددددوار الر سددددنيوارجراألاضرفسددددلدار.ر
اصلراملني ل:رش رامللسلد( .)3ر
الار نيل  :ر
 فابْتَغُوا عِنْندَ اللَّنهِ النرِّزْقَ وَاعْبُندُوهُ وَاشْنكُرُوا لَنهُ

إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ .)4(ر
عنراإمل راملللدورعليهراملسد ررجر لسد رر
( )1الميزان في تفسير القرآن ،ج ،20ص.76
( )2سورة البقرة ،اآلية .60
( )3التبيان في تفسير القرآن ،الطوسي ،ج ،1ص.271
( )4سورة العنكبوت ،اآلية .17
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اوملددهرعددزر

جددل:ر رَبَّنَننا آَتِنَننا فِنني ال ندُّنْيَا حَسَ ننَةً وَفِنني

الْن نَِخِرَحِ حَسَن ننَةًرادددلا:ر«اضدددوادرابر اجل دددةرجر
اآلخددر ،ر املسددنيةرجراملددر ور اصنيددلشر حسددنر
اخللقرجرامل ايل»

()1

 .ر

****

( )1ميزان الحكمة ج 1ص.433
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املسألة الثالثة :الرزق يف السنّة
املطهّرة

ملس ر ادررجراملس ةراصطلر رك رمنراملر ايلتر
امل ريي ترفيللرف لراملر ور البهر كيليةر ني هر
س رعلىر كرراملبنيضرم لل:ر ر
- 1عنرا وارابرصلىرابرعليهر آملهربادرهر
الا :ر

«..أال وإن الروح األمني نفث يف روعي أنه
لن متوت نفس حىت تس تمكل رزقهه  ،فه قووا
وأمجل هوا يف البل ه وال أحههل أتههاء ا ه ب
يش مههن الههرز أن هبلغه ه تههه ،فإنه ال
هارك م عنا إال ب عت  .)1(»..ر
( )1الكافي ،الكليني،ج ،2ص.47
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 - 2ع هرصلىرابرعليهر آملده،رجررحد يارر
اويل،رباهرالا :ر

«ق ل قع ىل يف ليةل املعراج :اي أمحا ،إن
العغههه ع ننرح أجههه ا  ،تسهههع مهنههه طلههه
احلالل .)1(»..ر
 - 3ع هرصلىرابرعليهر آملهرالا :ر

ْسع إ َِىل َمههن هب ِع ه َّ
الب َع ه َ ِمه َهن
«اله ْهرز أَ َ
السنَ ِ »( .)2ر
السكْنيِ ِيف َّ
ْ

ر - 4عنربمد راصدنم الرعليدهرراملسد ر،ربدر

ا وارابرصلىرابرعليهر آملهرالا :ر

«إذا أعرس أتاء فليخرج من يت وليرضب
األرض هبت ههي مههن فضههل  ،وال ه ه نفس ه
وأهه»( .)3ر
كلدربم راصنم الرعليهراملس ري رلريدلصرر
( )1مسند اإلمام علي عليه السالم ،ج ،6ص.29
( )2الكافي ،الكليني ،ج ،4ص.51
( )3مسند اإلمام علي عليه السالم ،ج ،6ص.30
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برراصسددثل ر  -يسد جراراألاضددال،ر باددهربع قربمل رمملوكرمنرك ري ه( .)1ر
ر
 - 5عنربم راصنم الرعليهراملس  :ر

«اطلغوا الرز فإن مضحون لب لغ

»( .)2ر

6ر -عنربم راصنم الرعليهراملس رالا :ر

«ء من متع نفس مورت علي  ،وموتصا يف
البل قا عاق املو ير»( .)3ر
****

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

املسألة الرابعة :دوران الرزق بني
الطالب واملطلوب

ملس راسدرمراإمدل رعلدارعليدهراملسد رراملدر ور
علىراسمال :ر
أ  -رزق تطلبه:

سنيىرإمليهرمنرحياربدراملسنيارجراك سللر

املددر ورمددنراراددهرامللددثيثةرهددورمددلر ددارعليددهر
املير راصس ن،رألاهريلد ررا راالح لدلظرينيدز ر
املد د لسر شدددرفللر،ر الري ب دددارمللمدددرءر_املد د رر
يس طيعراملنيملر_ربدري كاري يهرعدنراملسدنيارجر
الددبراملددر وري د عو رادرابرعددزر جددلر ددو ر
ي يررملهراملر ور هورجليسرالر ركر لك ل،رفلار
هد اراالدعددلءرمسددثةرمددنراملكسددلر اجللددل،رألدر
25

ا ثللاراملر ورالري ىرإالرعنراريقراملسدنيار
املطلبر إدراخ للترباواعهر داجل ه،ريلرجند رر
إدراملسرآدراملكريمرملريرتكراحلارعلىراملسدنيارجر
بش ر بصنيبراصواا ررمعرعبلدهراصسدريالرف د ًرر
عنرعوا رامل لن،ر ملكر اض رجراوملهر نيل  :ر
 وَ ُهزِّي إِلَيْكِ بِجِ ْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبا

جَنِيًّا .)1(ر
حيدداربمددررابر ددبثلاهر نيددل رمددريمرعليلددلر
املسد ريلددزرامل جلددةرر هددارجرحلملددةرحرجددةرمددنر
اصجدددلضر املدددوالد ر،ر جر ملدددكرإشدددلا رإ ربدر
املسنيارمطلولرح ىرجرهك ارمواا .ر ر
مبلربدرامل لسةرعلىراملنييدلارر اجبدةررجرامليدر ر
اصسدد ن،رملددز ر ملددكر جددولراملسددنيار،ر ملكددنر
داجلتراملسنيارا رخت لد ريدالراالشدجلصرادو ر
ضددنيللركددلرحبسددبه،ر ه د اركلددهري نيلددقري دلملر ور
( )1سورة مريم ،اآلية .25
26

امل رريطلبهراإاسلد .ر
ب  -رزق يطلبك:

هددوراملددر وراملد رريد ارفجد ر ملريكددنرجر

احلسبلد،رفلاراألعمراأليتلبريكودرمثدر ر دنيار
البرمسبق،ر ملنيلراإمدل ربمد راصدنم الرعليدهر
املس د ربشددلارهل د هرامل ك ددةري س د يمر كددرراملددر ور
امل رريطلبدهراالاسدلدرعلدىراملدر وراملد رريطلدبر
االاسلدرجراومله :ر

« ِرز ٌ ق َبلغ ِورز ٌ

هَبلغ َك»..ر الر نيدلاضرر

يالراملسسمالرمنرجلدةراملسدنيار،رإ راملدر وراملد رر
يطلبراالاسلدرالرينيينراملسنيودرعنراملسنيا،رفد ر
ض د ربدريسددنيىراالاسددلدرا را اددهر جراملوا دترر
السددهري يددهراملددر وراملد رريطلبدده،ر ملكددنرهد ارالر
ينيينربدريكودرهمهراملوحي رهدوراايد لار لكد هر
جركيليةرحتلديلراصدلار دركريسيدةرمدلربر جبدهرابر
عليه،رع هلريلب رمنربهلراملد ايلر ينييد اًررعدنر
27

اآلخر ركملر ي ارييلاه .ر
اوملهرعليهراملس  :ر

الههرز
« َاي اب َ
ههن َ َ َ ْ

ِرزقَهه ِن»ربرراسددملد،ر

يددددلمل ظررا راملددددر وراحللصددددلريلملسددددنيارإمليددددهر
املطلب،ر املر ورامل رر للرمنريت رحسدبلدر
الب .ر

« ِرز ٌ ق َبلغ

»ر سنيىرإمليهرامبلر لملهر امبدلرالر

لمله .ر

« ِورز ٌ

هَبلغ َ
ههك»رادد راسددمهرامللبددهر ددبثلاهر

نيل رملكري يكرالر لا .ر

«فَإِن ل َ ق َأ ِق

أََتَ كَ »رف درملر سععر هبرإمليهر

ب لكرفج ر صلرإمليكرمنريت رع لء .ر

«فَه َهال َْ ِحههل َ َّس

َ ه َ ِت َك عَه َهَ َ ْس هَو ِمه َ
هك»رإ ر

مللنيب را ور هراحمللوظرملهري يردهر د االر،ر هد ار
امل لددارهددورعددنرمحددلره دمارراددوتراملس د ةرإ ارملر
ي ثلددل،ربمددلرإ ارحتلددلراملسددوترملماسددلدرمددنر
28

اراهرامليرعيةرف رالارع دهر،ريدلرهدورممد

رجر

املير ،رفنينراإمل راملرضلرعليهراملس رالا :ر

«إ َِّن اإلِن َسه َن ِإ َذا أَ َخه َل َط َعه َ َ ه َ ِت َخه َّ
َاح»( .)1ر
َظهره وا َرت َ
« َك َف كَ ُّ
ُك هَهو عَ َهَ َمه ِف ه »ربرراك د رمبدلر
ي يكرمنراملر ورجريومك .ر

السنَ
«فَإِن تَك ِن َّ

ِمهن مه ِركَ »ر اد ارملدكربدر

نيييلل ،ر

«فَإ َِّن َّاَّلل ق َ َع َىل َ هيْ ِق َ
يك ِيف ْ
ُك ََها َد ِاهها
َم قَ َس َ َ َ
ل»رمنراالا او .ر
السهنَ ِمهن مه ِركَ »ر ملر كدنر
«وإِن ل َ تَك ِن َّ
منربهلره هراملس ة ،ر

«فَ َحه ق َصهنَا ِهلهَه ْ ِفيَه

لَههي َس َ َ
ل»رفلدمعر لد مر

يلأليددل رامل د رمليسدرترمددنرعمددرك؟،ر إ اركلاددتر
االا اوريلدد ارامل ددو رمددنرامل سسدديمراصددلاراملدد كرر
( )1الكافي ،للكليني ،ج ،5ص.89
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فلمل اريل مراالاسلدر يسر رجر لكد هرير ادهر،ر
فرمبلره ارامل دو رمدنراملد لك راصرلدر رجرجدهرعدنر
ك رمنراحلد دراألرخ ايدةر،ريدلرح دىرامليدرعيةر
بحيلال .ر

ٌ  ،ولَهههن
قَا قها َْر

«ولَهههن ْ َسههه ِغوَ َك إ َِىل ِرز ِقه َ
ههك َط ِلههه
ه َ ِل َغ َك عَلَي َ َ ِل ٌ  ،ولَن هغ ِب َئ عَن َك َم
ََ
ل»رف د ر كددنرمل د كربخ د هريلملسددبقرإمليدده،ر الر
يلمل لبددةرعليدده،رفد ارحددلدر ا ددهرجددلءكر الرمددلاعر
نيه .ر
اددلاربمد راصددنم الرعليددهراملسد رجرحكمددةر
بخر  :ر

«اَ ْلرز ِرزقَ ِن َط ِل ٌ َو َمبل ٌ
وب فَ َحن َطلَه َ
اَ ُّدلن َي َطل َ َغ اَل َحوت َح َّىت ُي ِر َد عَهنَ َو َمن َطلَه َ
اَْل ِخ َر َ َطل َ َغت اَ ُّدلن َي َح َّىت ْ َستَو ِ َيف ِرزقَ ِمهنَ »( .)1ر
جره هراحلكمةرص راإمل ررعليهراملس ر

( )1نهج البالغة ،الحكمة .431
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املر ورا رص لالريلثلظراصر و،رمنرجلدةرإادهر
إملربدريكودرالبراملدر وريدلمل ظررا راملد ايلرمدنر
د درامل ظدددررا راآلخدددر ر،ر جر ملدددكراخلسدددرادر
اصبال،رألدراصوتري حقراالاسلدر  -هورك ليةر
عنرااس لءر لعل هرمنرامل ايلراملزائلدةر دلعةرينيد ر
ددلعةر  -إمددلربدريكددودرالددبراملددر ورمل خددر ر
بررإحرا رملر سد ريدهراحللجدرةر صدر رراملل دلرر
م هرجراصدواادرراملد ررحداررعليلدلررامليدر رراصسد نرر
هدنالءرجنيلدواراملد ايلرم جددراركمدلر صدلللربمد ر
اصنم الرعليهراملس رإ رالا :ر

« َو َمت َجههر أَو ِل َيهه ِ اَ َّ َِّلل ِاك َ َسههغوا ِفهيَهه اَ َّلر َمحهه َ
َو َر ِِبوا ِفهيَ اَل َجنَّ َ »( .)1ر
يلمل لملاريكدودررهد ررهد اراملطلدبرري دلءرداارر
اآلخدددر ،ر اد د ريددديرنراإمدددل رعليدددهراملسد د ربدر
املل رامل لاارمنرالمل راملر ور إدركدلدر دنييهر
( )1نهج البالغة ،الحكمة .131
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يلثدددلظرآخر دددهر ملريكدددرتثرمللدد ايل،رإالرإادددهرالر
جدددرارمدددنراملد د ايلرح دددىريسد د وجرا ادددهرم لدددلر
يلملكلمددل،راَددلاعربمدد راصددنم الرعليددهراملسدد رجر
حكمةربخر  :ر

«النَّه ِيف ُّادلن َي ه عَه ِم َال ِن؛ عَ ِم ه ٌل َ ِم ه َل ِيف
ُّادلن َي ِل ُّدلن َي قَا َش َلَت ن َي ه عَن َ ِخ َ ِقر  ...وعَ ِمه ٌل
َ ِم َل ِيف ُّادلن َي ِل َح َع َا َه فَ َج َ ه َّ ِاَّلي ََل ِم َن ُّادلن َي
ِ َ ِ َ َمل( )1فَ َأح َر َز ال َح َّظ ِني َمعه و َم َ َ
هَ َّادل َاري ِهن
َ ِمجيع فَ َأص َغ َح َو ِجهي ِعن َا َّاَّلل َال ْ َس َأل َّاَّلل َت َد
فَ َحنَع »( .)2ر
جرخطبدددةراملدددودا رعدددنربيدددارجنيلدددررعليدددهر
املس رالا:رالارا وارابرصلىرابرعليهر آملهر
لم :ر

( )1لعل المراد بغير عمل :أي من غير سعي وطلب،
فيكون من الرزق الذي يطلب االنسان.
( )2نهج البالغة ،الحكمة .269
32

(  )1ر ر

«..أال وإن الروح األمهني نفهث يف روعهي
أن لن متوت نفس حىت تسه تمكل رزقهه  ،فه قووا
وأمجلوا يف البل وال أحل أتاء ا ب
يش مههن الههرز أن هبلغه ه تههه ،فإنه ال
هارك م عنا إال ب عت .)2(»..ر ر

جرا ايددةرعددنربيددارعبد رامللبددهرعليددهراملسد ر
يددبالرمل ددلرفيلددلراصيددزادرجركيليددةراملسددنيار حد دهر
اجلوااحيةر املسلبيةرإ رالا :ر

« ِلههه َيكن َطلَغ َ
هههك ِلل َح ِع َيشههه ِ فَهههو َ َكسههه ِ
الهرا ِ ِهان َي ه
الح َض ْيا ِ( )3و َ
ون َطل َ ِ ال َحه ِره ِ َّ
الحب َح ِ ْئ ِإلَهيَ ولَ ِكن أَن ِل ن َف َس َك ِمن َذ ِ َل ِ َح ِْن َ ِل
( )1النفث :النفخ ،ونفث هللا الشيء في القلب من بداب
ضددرب ألقددا  ،والددرو بالضددم الخدداطر والقلددب (شددرح
اصول الكافي ،للمازندراني ،ج ،8ص.)235
( )2الكافي ،ج ،2ص.47
(( )3المضيع) أي :المضيع لنفسه وعياله ،قال النبدي
صددل هللا عليدده وآلدده( :ملعددون ملعددون مددن يضدديع مددن
يعدددول) ،وقدددال اإلمدددام الصدددادق عليددده السدددالم( :كفددد
بددالمرء إثمددا أن يضدديع مدددن يعددول ) مددن ال يحضدددر
الفقيه ،الصدوق ،ج ،3ص.168
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الحن ِص ِ الحتَ َعفْ ِ تَرفَا ن َف َس َك عَن َم ِْن َ ِل ال َوا ِه ِن
َّ
الض ه ِعي ِ وتَك َ ِس ه َم ه َال ه َّا ِمن ه إ َِّن َّ ِاَّليه َهن
أعبوا ال َح َل َّث ل َ ْ َشكروا َال َم َل لَه ( )2(»)1ر
ه لرالي رمدنرامل د ك ربدراإاسدلدرادبرربدر
ي وكددلررعلددىررابر( ددبثلاهر نيددل )رجرمجيددعر
مسلص هرمللظلًر البل،ر يكدودر دنييهرمسلدوداًريدهر
جددهرابر( ددبثلاه)ر،ر الريكددودرا كددلاراملنيبدد ر
علىرحسنر ي هر نييه،ر جرامل وكلرعلىرابر
نيل ر -رمل ثليلراملر ور -رحللاةر رببرا ور
االاسلدرمدنراحملد ااتر،رألدراص وكدلرعلدىرابر
حسدلًررينيدي ر كدرهرجددلر عد ر،ر ع د ملر نيددرضر
عليهراحمل ااتري لرر ييمئزرم للرملردا رجر كرر
ابر بثلاهر نيل .
( )1أي يسددددلبون المددددال أو ال يددددنفعهم المددددال ،ولعددددل
الغددر الحددث عل د تددرك الحددرص فددي جمددع المددال،
فإن المال الكثير يلزمه غالبا ترك الشكر ومع تركه ال
يبقددد إال الندامدددة ،فالمدددال القليدددل مدددع توفيدددق الشدددكر
أحسن ،الكافي ،ج ،5ص.81
( )2المصدر نفسه ،ج ،5ص.81
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املسألة الخامسة :ال يسمى الرزق
رزقاً إال من حالل

الارعليهراملس  :ر

«إن العغا ليحر نفس الرز احلهالل هرتك
الصرب ،وال ي ا عَ م قار َل»( .)1ر
إدرينيددضرامل ددلنرع دد ملر ثلددلرع دد همر
األمددواار_ب ريت هددل_رمددنراددروريت د رشددرعيةر
يسدددمودرهدد هراألمددواارا ادددلرمدددنرابر دددبثلاهر
نيددل ،ر مددلر ملددكرإالرجلددلرمببددلد راملسددملءر،ر
عبلد رهلو رامل لسر املييطلد .ر
فلددد ادراملسدددرآدراملكدددريمر املسدددرةراصطلددددر ر
( )1ميدددددددزان الحكمدددددددة ،محمدددددددد الريشدددددددهري ،ج،2
ص.1076
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يلددرحلدري د در سددميةرراملددر ور س لددررعل دىررمددلر
ي ثللرمنراراهراحملللةرشرعلرد دريتد هر،رادلار
نيل  :ر
يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْلِ حَلَالًا طَيِّبا وَلَا

تَتَّبِعُوا خُطُوَا ِ ال َّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِنيٌ .)1(ر
( "احلدد ا"رمددلربيددي ر ل ملدده،ر املطيددبرمددلر
اللر افدقرراملطبدعرراملسدليمر،ر يسليلده ر"اخلبيدار"ر
امل ررييمئزرم هراإاسلد .ر
"اخلطددوات"رمجددعر"خطددو "ر هدداراصرحلددةر
املددد ريسطنيلدددلرامليددديطلدرمللوصدددوارإ ره فدددهر
ملل ريرريلمل لن .ر
عبلا رال تَتَّبِعُوا خُطُوَا ِ ال َّنيْطَانِر كدراترر
مخددسرمددراتررجراملسددرآدراملكددريمر،ر كلاددتررجر
موضنيالريي دراال للد رمدنرراألانيمدةرر املدر ورر
اإهلددا،ر هددارحتد يررمددنرا د ل كرهد هراملد نيمر
( )1سورة البقرة ،آية .168
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اإهليةرجريت رموضنيلل ،ر حارعلىراال د للد رر
م لددلرعلددىراريددقراملنيبوديددةر املطلعددةرالرامللسددلدر
املط يلدرجراألاض .)1()..ر
الار نيل  :ر
وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبنا وَاتَّقُنوا اللَّنهَ

الَّ ِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ .)2(ر
الار نيل  :ر
فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبا وَاشْكُرُوا

نِعْمَ َ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ .)3(ر
ا رجلءرجراملكلجربدراملد ررصدلىررابرعليدهرر
آملهر لمرالارجرخطبةراملودا  :ر

وح َاأل ِم َني ن َ َف َث ِيف رو ِعي أَن َّ َال
«..أَ َال إ َِّن ُّالر َ
ق َحوت ن َف ٌس َح َّىت تَستَ ِمك َل ِرزقَهَ فَه ق َّووا َّاَّلل عَه َّ
و َده َّل وأَ ِمجلهوا ِيف َّ
البل َه ِ ر َوال َأ ِحل َهنَّ ا ه ِ َب
( )1االمثل ،ج ،1ص.475
( )2سورة المائدة ،آية .88
()3سورة النحل ،آية .114
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َيش ِم َن ْالرز ِ أَن ق َبلغهوه ب ََِشه ِمهن َمع ِصه َي ِ
هني
َّاَّلل فَ هإ َِّن َّاَّلل ق َ َغ ه َركَ وق َ َع ه َىل قَ َس ه َ َاألر َزا َ َه َ
خَل ِو َت َالال ول َ هَو ِسحهَ َح َرام فَ َح ِن اقَّوَى َّاَّلل َع َّ
وص َ َرب أََتَ ه َّاَّلل ِب ِرز ِق ِمن ِت ْهه و َمهن َه َت َ
هك
و َد َّل َ
الس ِرت َ َّ
وَع َل فَ َأ َخ َذه ِمهن ََه ِ ِت ْهه قه َّ
ِح َج َب ْ
ِهه ِمهههن ِرز ِقههه ال َح َههاللِ وحو ِ ههه َ عَلَيههه هَهههو َ
ال ِو َ َم ِ  .)1(»..ر
جدددلءرجراالخبدددلاربدربمد د راصدددنم الرعليدددهر
املس ردخلراصسج ر الارملرجل :ر
ليت»

عل
«أمسك َّ
خفلهها هم ه وذه ه ه  ،خفههرج عههل علي ه
السههال عهها م ه قت ه ص هالق و يههاه ره ه ن
ليههافعه إلي ه م فههأ َل ،فودهها الههغ ةل عبههال،
فافا إىل أتا َل ن ادلرمهني ليشرتي هب هم م ،
فص ف ال ال اللج املرسو يف السو  ،قها
هع الردل ارمهني ،فأخذه هدلرمهني وعه إىل
( )1الكافي ،الكليني ،ج ،5ص.80
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مواله ،فو ل عل علي السال  :إن العغها ليحهر
نفس الرز احلالل رتك الصرب ،وال ي ا عَ
م قار َل»( .)1ر
فنيلددىراإاسددلدرربدريكددودرصددبوااًرجرالددبر
ا اددهرجراحل د ار الر ددر رالسددهرم دنررانيمددةرابر
يلمل سر رجرالبراحلرا رألاهرالريزدادرمنراملدر ور
إالرملرا اهرابرمله.

ر

****

( )1ميزان الحكمة ،ج ،2ص.1076
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املسألة السادسة :التفاضل
والتفاوت يف األرزاق

الار نيل  :ر
 واللَّن ن ن نهُ فَضَّن ن ن نلَ بَعْضَن ن ن نكُمْ عَلَ ن ن ننى بَعْن ن ن ن ٍ فِ ن ن نني

الرِّزْقِ.)1(..ر ر
(بر:رجنيلكمرم لل الرجر يلد دهر اسلدلاهر
فم كمريتينر مد كمرفسد ر...ر الرايدبربدر ملدكر
بمددررمسسددو رمددنرابددلرامللبددهر إملبددلرملريكددنرامل لفددلر
اخاراملبلار املنيلالرادرراحللا)( .)2ر
الار نيل  :ر
( )1سورة النحل ،اآلية .71
( )2مسددددالك االفهددددام إلدددد آيددددات ا حكددددام ،الجددددواد
الكاظمي ،ج ،4ص.160
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إ ِنَّ رَبَّكَ يَبْسُنطُ النرِّزْقَ لِمَننْ يَ َنا ُ وَيَقْندِرُ إِنَّنهُ

كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِريا بَصِريا .)1(ر
(بر:ريو ددعرمددر ر،ر ي دديقرمددر ر،رحبسددبر
اصلددلثةرمددعر

ددنيةرخزائ دهر،رإِنَّ نهُ كَننانَ بِعِبَننادِهِ

خَ ن نبِريا بَصِن ننرياربر:رعلصددددلريدددد حواهلمر،ريلدددد ار
مبللحللم،رفيبسد رعلدىر احد ر،ر ي ديقرعلدىر
آخر،ري يرهمرعلىرملريراهرمنراملل

 .)2()..ر

الشكرإدراألصدلرجر لدل تراألا اوريدالر
امل لنرهوراا لءراحلكمةراالهليةرملد ملكر،ر د ي اًرر
صلددلاراملنيبددلدر،ر ه لملددكرخلددي رمددنراملنيوامددلر
ت،ر
اصلديددةر اصني ويددةرامل د ر س د عاره د ارامل لددل ر
ملكددنرهد اراألصددلرالريسد رحددلجزاًربمددل راجلد ر
االج للدر املسنيا،ريلرجنل راالاسلدريكمدنرجر
م لير هر دنييهرر جد هر،ر دواءربكدلدرجراألا اور
( )1سورة االسراء ،االية.30
( )2مجمع البيان ،الشيخ الطبرسي ،ج ،6ص.245
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اصلديةرب رجراألا اوراصني ويدة،رفلملسدنيار املنيمدلر
اصسدددر دريدددلمل سو رر املبنييد د رعدددنربررإفدددرا رب ر
لري رمنربهمرعواملراملسنيلد رجرامل ااين .ر
هل ارجنيدلراملسدرآدراملكدريمراا بلادلريدالرمدلر
لددددلرعليددددهراإاسددددلدر يددددالر ددددنييه،رفسددددلار
يوضو  :ر
وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى .)1(ر
مدددنراألمدددواراصلمدددةر اصدددنثر رجرمسددد ملةر
ا ثلددلاراملددر وراالمل ددزا ريلصبددلد رمددنرابيددلر
امل سددددو ر األملاددددةر إالعددددةراملسددددوااالراإهليددددةر
االمل ددزا ري صددواراملنيد ا،ركمددلربشددلارإ ر ملددكر
اوملهر نيل  :ر
 وَلَ نوْ أَنَّ أَهْ نلَ الْقُ نرَى آَمَنُننوا وَاتَّقَ نوْا لَفَتَحْنَننا عَلَ نيْهِمْ

بَرَكَا ٍ مِنَ السَّمَا ِ وَالْأَرْلِ .)2(ر
كملرجراوملهر نيل  :ر
( )1سورة النجم ،اآلية .39
( )2سورة االعراف ،اآلية .96
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وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَنلْ لَنهُ مَخْرَجنا * وَيَرْزُقْنهُ مِننْ

حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ .)1(ر
كملرجراوملدهر نيدل رولدوصربثدرراإالدلور
جر نيةراملر و :ر
إِنْ تُقْرِضُن ن ن ننوا اللَّ ن ن ن نهَ قَرْضًن ن ن ننا حَسَن ن ن نننا يُضَن ن ن نناعِفْهُ

لَكُمْ .)2(ر
الار نيل  :ر
نَحْنننُ قَسَننمْنَا بَيْنننَهُمْ مَعِي َننتَهُمْ فِ نني الْحَيَ نناحِ النندُّنْيَا

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْ ٍ دَرَجَا ٍ .)3(ر
جلءرجر لس راإمل راملنيسكرررعليهراملس ر
جر لسدد رمني ددىراوملددهر نيددل ر:ر

أَهُ نمْ يَقْسِ نمُونَ

رَحْمَ نةَ رَبِّ نكَ نَحْ ننُ قَسَ نمْنَا بَيْ ننَهُمْ مَعِي َ نتَهُمْررفِنني الْحَيَنناحِ

الدُّنْيَارأي س هوسحون رمح رك اي محما؟ حنهن
قسهههحن يههههن معيشههه  ،فأحوجنههه عضههه إىل
( )1سورة الطالق ،اآليتان .3-2
( )2االمثل ،ج ،8ص.251
( )3سورة الزخرف ،اآلية.32
44

عض ،أحوجن  :هذا إىل م ل ذل وأحهوج ذاك
إىل لع هذا ،وههذا إىل خامته  ،فهرت أدهل
امللوك وأغىن األغني حمت د إىل أفور الفورا يف
رضب من الضروب :إم لع مع ليست مع ،
وإمه خامه هصههلح لهه ال ي يههأ َّلل املههَ أن
ْس ت ين إال ه  ،وإمه هب مهن العلهو واحله ،
فهو فو إىل أن ْس تف اه من هذا الفو  ،فهذا
الفو أته ج إىل مه ل ذل املهَ ال هين ،وذل
املههَ أتهه ج إىل عههم هههذا الفوهه أو رأههه أو
معرفت  ،ث ليس للفو أن هوول :ههال اجمتها إىل
رأيي وعلحي وم أقرصف ف من فنون احل م ل
هههذا املههَ ال ههين ؟ وال للحههَ أن هوههول هههال
اجمتا إىل مليك عم هذا الفو »( .)1ر
منره لرانيلمرامجلالرملرحلك دهريد راحلكمدةر
اإهليةرجر ي ربمواراملنيبلدري الدرامل للضلرفيمدلر
يي د لم،رإ رجنيددلرابر(عددزر جددل)رمددنراالاسددلدر
( )1تفسير اإلمام العسكري ،ص.507
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اج ملعيددلر نيل ايددلرجراملطبددع،رح ددىري لددعركددلر
فددردري ي ددلءراوعددهرمب دلرري يسددررملددهراالا لددل راصس د نر
يسدددوااالراملسدددملء،ر ي ب ددداربدرانيلدددمربدرادددلاودر
امل للضلره ا ردراصلدررم هر اصني ور ردرخلضدعرا ر
لسلةرب بللر مسببلترملديةر مني وية.
****
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ر

نتائج البحث

اس غرمنرخ اراملبثداربدرم دلمالرادوار
بم راصنم الرامل ركلاترمدواداًررملبيدلدراحلكمدةرجر
مس ملةراملر ور هاركلآل ا :ر

هههرز
- 1ر«ر َاي ابه َ
هههن َ َ َ اله ْ

ِرزقَهههه ِن»ربرر

اسملد،ريلمل ظررا راملر وراحللصلريلملسدنياررإمليدهرر
املطلب،ر املر ورامل رر للرمنريت رحسدبلدرر
الب .ر
 - 2رإدراملسنيارجراك سللراملدر وررجراوملدهر

عليهراملس ر« ِرز ٌ ق َبلغ

»ر سنيىرإمليهرامبلر لملهر

امبلرالر لمله .ر

« ِورز ٌ

هَبلغه َ
ههك»رادد راسدددمهرامللبدددهر دددبثلاهر
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نيل رملكري يكرالر لا .ر
- 3رمللنيبد د را ور د د هراحمللدددوظرملدددهري يدددهر
االر،رفل لكرالارعنرمحلرهدمررادوترراملسد ةرر
إ ارملري ثللر،ربملرإ ارحتللراملسدوتررملماسدلدرر
منراراهرامليرعيةرف رالارع هر،ريلرهورممد

رر

جراملير  .ر
- 4ابربدري وكلراملنيب رعلىرابر بثلاهر
نيل رجرمجيدعررمسلصد هررمللظدلًرر البدل،رر يكدودرر
نييهرمسلوداًريهر جدهررابر دبثلاه،رر الريكدودرر
ا كلاراملنيب رعلىرحسنر ي هر نييه .ر
**** ر
ر ر
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املصادر واملراجع

املسرادراملكريم ر- 1رملسددلدراملنيددرل،ررايددنرم ظددوا،ررايددررربدلر
احلو ،ر ر ر1405هد .ر
- 2ررمنيجددمراصلددطلثلتر االمللددلظرامللسليددة،ر
مددودرعبد راملددرمحنرعبد راصد نيم،ردااراملل دديلةر
ملل يرر امل و يعر امل ل ير،راملسلهر  .ر
- 3ررالغراملب يتة،رحتسيدقر:رصدبثاررامللدلا،رر
ي ت،ر ،1ر1387رهر -ر . 1967ر
- 4راملواج،راملليضراملكلشلاا،رابلعدةرربفسدترر
ايددددل ربصددددلللد،ر ،1رمك بددددةراالمددددل ربمددد ر
اصنم الرعلارعليهراملس راملنيلمة،راصلللد .ر
- 5راصيددددددزادرجر لسدددد د راملسددددددرآد،راملسددددددي ر
املطبلابددلئا،رمن سددةرامل يددرراإ د مارامل لينيددةر
جلملعةراص ا ال،رامراصيرفة .ر
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ر- 6رميددزادراحلكمددة،ر مدد راملرييددلرر،رداار
احل يا،ر  .1ر
ر- 7راملكلج،رملييخراملكليين،رمطبنيةرحي ار،ر
دااراملك براإ

مية،ر  .5ر

ر- 8رمس راإمدل ررعلداررعليدهراملسد ،راملسدي ر
حسدددددنراملسبدددددلجنا،رحتسيدددددق:رامليددددديخرادددددلهرر
املسدد د ما،راألعلمددددا،ررم يددددوااترمن سددددةر
األعلمددارمللمطبوعددلت،ري د ت،رملب ددلد،ر ،1ر
1421هدر–ر . 2000ر
ر- 9رراالاشلد،راملييخراصلي ،رحتسيق:رمن سةر
آاراملبيددترعلدديلمراملس د رمل ثسيددقراملددرتاث،رداار
اصليد د رمللطبلعدددةر امل يدددرر امل و يدددع،ريد د ت،ر
ملب لد،2 .ر1414هدر . 1993-ر ر
ر- 10رحبلاراالاواا،راملني مةراجمللسا،رمن سةر
املوفدددددلء،ريددد د ت،رملب دددددلدر 2راصلدددددثثةر،ر
1403هدر  . 1983-ر
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- 11رمسدددلملكراالفلدددل را رآيدددلتراالحكدددل ،ر
اجلوادراملكلظما،رعلدقررعليدهرر بخدرارربحلدي د ره،ر
امليدددديخر مدد د ريددددلاررشددددري ر اده،ر لدد دثي ر
حتسيددق:ر م د راملبددلارريلبددودر،رع يددتري يددرهر
اصك بةراصر وية،رالراد،ر ووريالراحلرمال .ر
ا،ر
ر12ر -ر لس رعمعراملبيلد،رامليديخرراملطرب د ر
من سةراألعلمارمللمطبوعلت،ري ت،رملب لد،ر
.1ر ر
13ر -راألم دددلرجر لسددد رك دددللرابراص دددزا،ر
املييخرالصررمكلا راملي ا ر،راملطبنيدةرراجل يد رر
اص سثة .ر
- 14ر لس راالمدل رراملنيسدكرررر:راص سدولررإ ر
اإمل راملنيسكرررعليهراملس ،رحتسيق:رم ا دةرر
اإمددل راصلد ررعجددلرابرفرجدده،راددمراصس ددة،ر
1ر سسة،راييعراأل ار1409هد .ر
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- 15رامل بيدددددلدرجر لسددد د راملسدددددراد،رامليددددديخر
املطو دددا،رحتسيدددقر لد دثي :ربمحد د رحبيدددبر
الدددد راملنيددددلملا،رمطبنيددددةرمك ددددبراإعدددد ر
اإ

ما،رام لدراصبلاكر1409هد.
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