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رزق حقيقي و غير حقيقي

حضرت امام الموحدين علي )عليه السالم( در ادامه نصايح و دستورالعمل هاي خود در نامه31 
به فرزندشان امام حسن )عليه السالم( فرازي مهم را در تحليل جايگاه رزق در زندگي انسان 
گشودند كه بصيرت هاي بسياري براي نجات از حيله هاي شيطان و قدم در سلوك الي اهلل، 

در آن نهفته است. حضرت مي فرمايند:

ْزَق ِرْزقاِن: ِرْزٌق تَْطُلُبُه َو ِرْزٌق يَْطُلُبَك( ! اَنَّ الرِّ )َواْعلَْم يا بَُنيَّ

)َفإِْن اَنَْت لَْم تَْأتِِه اَتاَك ما اَْقَبَح الُْخُضوَع ِعْنَد الْحاَجة َوالَْجفا ِعْنَد الِْغني(

)اِنَّ لََك ِمْن ُدنْياَك، ما اَْصلَْحَت بِِه َمْثواَك(

ْل اِلَْيَك( )َو اِْن َجِزْعَت َعلي ما تََفلََّت ِمْن يََديَْك َفاْجَزْع َعلَي ُكلِّ ما لَْم يَِصِ

اي فرزندم! بدان كه رزق، دو رزق است: رزقي كه تو به دنبال آن هستي و رزقي كه آن 
به دنبال تو است، كه رزِق نوع دوم طوري است كه اگر هم به سوي آن نروي، به سوي تو 
مي آيد. چه زشت است فروتني به هنگام نياز و ستم كاري به هنگام بي نيازي. دنياي تو براي 
تو همان قدر است كه قيامتت را اصالح كند و اگر به جهت آنچه از دستت رفته نگران و 

ناراحت هستي، پس نگران باش براي همة آنچه در دست نداري.

دستورات دين، عامل جهت گيري به سوي عالم غيب

عواملي  از  توصيه كردند،  فرزندشان  به  السالم(  )عليه  امير المؤمنين  آن كه حضرت  از  بعد 
كه تو را گرفتار خودت مي كند برحذر باش. مي فرمايند: يكي از عوامل گرفتاري انسان به 

خودش و غفلت از خدا، نگراني از رزق است، و در اين فراز به اين نكته مي پردازند.

ْزَق لَُيطالُِب الَْعْبَد اَْكَثَر  در همين رابطه رسول خدا )صل اهلل عليه وآله( مي فرمايند: »اِنَّ الرِّ
ِمّما يَْطُلُبُه اََجُلُه«1  يعني؛ رزق انسان در جستجوي اوست، بيش از آن كه اجلش به دنبال 
َُّه َقاَل لَْو أَنَّ َعْبداً َهَرَب ِمْن ِرْزقِِه َلتََّبَعُه  اوست. و نيز از پيامبر )صل اهلل عليه وآله( داريم: »أَن
يُْدِرُكُه«2.  يعني؛ حتي اگر بندة خدا از رزقش فرار هم  الَْمْوَت  أَنَّ  َكَما  يُْدِرَكُه  ِرْزُقُه َحتَّی 
بكند، رزقش او را دنبال مي كند تا به او برسد، همان طور كه مرگ، انسان را دنبال مي كند 

تا به او برسد.

تو  به سراغ  است كه  رزق  بود؛ يك  اين  فرزندشان  به  السالم(  )عليه  اميرالمؤمنين  سخن 
مي آيد و يك رزقي هم هست كه به سراغ تو نمي آيد، هر چند هم به دنبالش بدوي، به آن 

1. نهج الفصاحه، حديث شماره 630.
2. مستدرك الوسائل، ج 13 ص 31.
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نمي رسي. عنايت داشته باشيد اين حرف، حرف امام معصوم است، اگر عقل معمولي يا بهتر 
بگويم »َوْهم« آن را تصديق نكرد، بايد آن َوْهِم عقل نما را عوض كرد. سخن امام معصوم 
از عقل قدسي نشأت گرفته است، يعني عقلي كه قواعد كّل هستي را مي بيند. حال اگر 
رسيديم به اين كه اين حرف، حرِف امام معصوم است، نمي شود بر اساس »َوْهم« خودمان 

آن را تحليل كنيم.

هماهنگي سخن امامان با عقل روحاني انسان ها

مسلّم است كه پيرمرد60 ساله، اگر الفاظ، حركات و تفّكرش، تفكر يك جوان 18ساله باشد! 
اين ديگر عقل ندارد!! زيرا بعد از 40 سال هنوز در موطن 18 سالگي است و هنوز از عقِل 
چون و چرا به عقل هدايتگر راه پيدا نكرده است. اين خيلي بد است. درست است كه قبح اش 
پيدا نيست، چون اكثر مردم عقلشان عقِل چون و چراست. ولي نرسيدن به عقل هدايتگر 
نباشد كه حرف هاي  داراي عقلي  اگر در سن 40 سالگي هنوز  انسان  بزرگي است.  خطر 
امير المؤمنين )عليه السالم( را به راحتي بپذيرد و نوري در خود ايجاد نكرده باشد كه سخن 

معصوم را تصديق كند، اين بايد بداند خود را در ورطة هالكت قرار داده است.

اگر به لطف الهي به اين حقيقت رسيديد كه اهل البيت، حق مي گويند و در شما عقلي پيدا 
شد كه سخن آن ها را تصديق كرد -كه اين راهي است ممكن و زود دسترس- ديگر وظيفة 
شما در روبه رو شدن با سخنان آن ها، تالش است تا حرف آن ها را در زندگي خود پياده 
نماييد، نه اين كه هنوز بخواهيد بررسي كنيد كه راست مي گويند يا نه. كالم معصوم با عقل 
روحاني هر انساني همخواني دارد و در واقع سخن آن ذوات مقّدس، قّصة حقيقت جان ما 
است، عاقل كسي است كه توانسته عقلش را در مسير فهم سخن امامان معصوم تربيت كند.

تصحيح نسبت خود با سخن معصومين

اطمينان رسيد،  به  قرآن  آيات  و  به سخن معصوم  و نسبت  آري؛ مي شود زحمت  كشيد، 
چنين عقل و استعدادي در ما نهفته است، بايد آن را به كار گيريم. هيچ راهي براي اعتقاد 
مطلق به قرآن جز خود قرآن نيست، اگر در يك سوره از قرآن به خوبي تدبّر نماييد يقين 
پيدا مي كنيد، كه اين كلمات ، كلمات الهي است و از مقامي صادر شده كه آن مقام، مقام 
به  انسان ها  را در نظر دارد كه هرگز  انسان  ابعاد  از  انسان و جهان است و جوانبي  خالق 
خودي خود نمي توانند متوّجة آن جوانب بشوند. حال كه قلب به اين مرحله رسيد، آيا درست 
است آن عادت قبلي را داشته باشيم و بخواهيم در مقابل سخنان خدا چون و چرا كنيم؟ 
وقتي قلبمان موضوع را تصديق مي كند ديگر انصاف آن است كه آن موضوع را به عنوان يك 
سرماية سير و سلوكي بگيريم و اجازه ندهيم »َوْهم« و »عقِل چون و چرا« ميدان عمل مان 
را تحت تأثير خود قرار دهند. اين چون و چراها مربوط به سن نوجواني  است كه هنوز انسان 

به مقام تصديق دين و ديانت نرسيده است.
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تو با عقل جستجوگر و چون و چرا، تالش كن بفهمي  اين كلمات مربوط به امام معصوم 
و  بگذار  كنار  را  عقل  آن  ديگر  است،  معصوم  گوينده اش  مطمئن شدي  وقتي  ولي  است 
پرورش  با  مي بلعد.  را  كلمات  آن  چرا،  و  به جاي چون  عقل  آن  كه  بگير  را  قدسي  عقل 
عقل قدسي به مقامي مي رسيد كه وقتي سخنان معصومين )عليهم السالم( را مي شنويد، 
پيامبر  مي بينيد  اگر  نمي دهد.  معني  برايتان  آن ها  دستورات  مقابل  در  مقاومت  ديگر 
خدا»صلّي اهلل عليه وآله سلّم« اين همه تسليم حق است، چون آن همه عاقل است. فكري  براي 
امامان روبه رو مي شويد، چطور عمل كنيد. هنر داشته  با دستورات  بكنيد كه وقتي  خود 

باشيد، حرف معصوم را بپذيريد.

رزقي كه به دنبال توست

عنايت داشتيد كه حضرت  فرمودند: دو نوع رزق هست، يك نوع رزقي كه تو به دنبال آن 
مي دوي و براي تو مقّدر نشده است و بدون آن كه به آن محتاج باشي، حرص تو دنبال آن 
است و در عيـن اين كه در طلب آن هالك مي شوي هرگز به دست نمي آوري - چون اصاًل 
مال تو نيست- يك نوع رزق ديگر هم هست كه خدا برايت مقّدر كرده است و آن به دنبال 

تو است تا خودش را به تو برساند، و هيچ كس هم نمي تواند آن را از تو بگيرد.

ِرْزُقها«1؛  هيچ جنبنده اي  َعلَي اهللِ  اِّل  فِي الْْرِض  ٍَّة  داب ِمْن  خداوند در قرآن مي فرمايد: »ما 
براي  خداوند  كه  حقيقي  رزق  آن  يعني  است.  واجب  خدا  بر  رزقش  اين كه  جز  نيست 
جنبنده ها تقدير كرده، طوري است كه خداوند براي خود واجب كرده است كه آن را به 

موجودات برساند، پس آن رزق كه خدا تقدير كرده است تو را مي جويد تا به تو برسد.

آن رزق مقّدر را كسي نمي تواند از تو بگيرد، تالش اضافه هم آن را اضافه نمي كند، ولي 
اين در صورتي است كه تو با حالت معمولي عمل كني. حضرت دارند با آدم  حرف مي زنند، 
مي گويند: خودت را ذليل رزقت نكن، نفرمودند اصاًل تحّرك نداشته باش و برنامه ريزي نكن 

و از حالت يك انسان معمولي هم خارج شو.

تحليل هاي غلط نسبت به فقر و ثروت

حضرت در ادامه نصيحت شان به امام حسن )عليه السالم( مي فرمايند: »ما اَْقَبَح الُْخُضوَع ِعْنَد 
الْحاَجة«؛ يعني با اين توصيف، چقدر زشت است در موقع نياز، انسان خود را خوار كند. 
چون آن رزقي كه بناست براي تو بيايد كه مي آيد و آن رزقي هم كه براي تو مقّدر نشده كه 
نمي آيد، پس چرا خود را در مقابل اهل دنيا، خوار و ذليل مي كني؟ با توجه به اين كه وقتي 
خودت را در مقابل صاحبان ثروت سبك و ذليل مي كني، رزقت اضافه نمي شود، پس چه 
جاي چنين كاري؟! پس از آن كه فرمودند: چه زشت است در موقع نيازمندي، انسان خود را 
ذليل كند، مي فرمايند: »َوالَْجفا ِعْنَد الِْغنا«؛ و چه زشت است ستمكاري به هنگام بي نيازي! 

1. سوره هود، آيه 6
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چون فكر كرده اي آنچه به تو رسيده است خودت به دست آورده اي، نمي فهمي  كه آنچه 
به عنوان رزق فعاًل در اختيار توست، خداوند اين چنين مقّدر كرده است تا در اين شرايط 

امتحان بدهي، فكر مي كني تو خودت به دست آورده اي و مال تو است.

پنج غنيمت در زندگي

امام باقر )عليه السالم( به جابربن يزيدجعفي نصيحت مي كنند كه »يا جابِر! اِْغَتِنْم ِمْن اَْهِل 
َزمانَِك خْمساً«؛ پنج چيز را در رابطه با مردم زمانه غنيمت شمار: »إِْن َحَضْرَت لَْم تُْعَرْف«؛ 
اگر در مجلسي حاضر بودي و تو را نشناختند. »َو إِْن ِغْبَت لَْم تُْفَتَقْد«؛ و اگر از جلسه خارج 
نظر  تو  از  و  بودي  اگر در جلسه  و  تُشاَور«؛  لَْم  َشِهْدَت  إِْن  نبودند. »َو  به دنبالت  و  شدي 
نخواستند. »َو إِْن ُقلَْت لَْم يُْقَبْل َقْولَُك«؛ و اگر نظر دادي و نظرت را نپذيرفتند. »َو إِْن َخَطْبَت 
لَْم تَُزوَّْج«1؛  و اگر خواستگاري كردي و جواب رّد دادند. اين پنج حالت را غنيمت بشمار، 
نه اين كه از آن ها ناراحت شوي، چون امام )عليه السالم( مي خواهند كه ارزش هاي اهل دنيا 
براي ما مالِك  كمال و خواري قرار نگيرد. مگر تو در اين دنيا نيامده اي كه عبوديت خود را 

تقويت كني، سراسر اين دنيا امتحان است براي اظهار عبوديت.

كه  است  عالم جاري  اين  در  قواعدي  متوجه شويم  ما  السالم( مي خواهند  )عليه  امام باقر 
محروميت هاي دنيايي، حقيقتاً محروميت نيست. لذا مي فرمايند: آنها را غنيمت بشمار. پس 

نمي شود گفت فقر نشانة حقارت و ثروت نشانة بزرگي است.

جايگاه دارايي ها

كه  نمودند  باز  ثروت  به  نسبت  را  گرانقدري  باب  السالم(  )عليه  اميرالمؤمنين  حضرت 
مي فرمايند: »چه زشت است خواري در هنگام نياز، و ظلم هنگام ثروت« و سپس در يك 
جمله فوق العاده نوراني مي  فرمايند: »اِنَّ لََك ِمْن ُدنْياَك، ما اَْصلَْحَت بِِه َمْثواَك َو اِْن َجِزْعَت 
ْل اِلَْيَك«؛ اي پسرم! دنياي تو براي تو  َعلي ما تََفلََّت ِمْن يََديَْك َفاْجَزْع َعلَي ُكلِّ ما لَْم يَِصِ
همان قدر است كه قيامتت را اصالح كند و اگر به جهت آنچه از دستت رفته نگران و ناراحت 

هستي، پس نگران باش براي همة آنچه در دست نداري.

اگر خداوند ما را در اين دنيا نگه دارد، كار لغو كرده است. پس حتماً ما را براي ابديت خلق 
كرده است، پس بايد رزق مناسب اصالح ابديت ما را به ما برساند و لذا حتماً به ما رزق 
مي دهد و حتماً هم به ما آن رزِق مناسب ابديت را مي رساند. ثروتي كه ما را از ابديت باز 
كند، رزق ما نيست. خداوند آن رزقي كه ما را به ابديت بكشاند و قيامت ما را اصالح بكند، 
حتماً به ما مي رساند و حضرت مي فرمايند: پس حرص و غّصه ندارد، چون رزق حقيقي تو 
آني است كه قيامت تو را براي تو اصالح كند و اين رزق مطمئناً همواره نزد تو است، مواظب 

باش از اين مسئله مهم غفلت نكني.

1. تحف العقول، قسمت روايات امام باقر، حديث اّول.
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مردم اكثراً ثروت غير حقيقي را مي خواهند. مثاًل اگر لباس براي آن است كه اّولً: وسيلة 
كرامت و عّزت من باشد، ثانياً: مرا از گرما و سرما حفظ كند، اين لباس در واقع ثروت حقيقي 
من است، اّما اگر مي خواهم با لباس توّجه شما را به خودم جلب كنم، ديگر اين رزق حقيقي 
من نيست و نه تنها به وسيلة آن، ابديت خود را آباد نكرده ام، بلكه ابديتم را خراب كرده ام.

پولي كه بتواني با آن يك زندگي ساده فراهم كني و آن زندگي را بستر معرفت و عبادت 
حق قرار دهي، برايت مفيد است، اما اگر پول زيادي برايت بيايد كه ديگر به اين خانه و 
اين نوع غذا راضي نشوي و عماًل پولي باشد كه فرصت عبادت را از تو بگيرد، در واقع پول 
اّوليه اي كه فرصت بود براي آباداني قيامت، با پول اضافه از بين مي رود. خالصه اين كه رزق 
حقيقي شما، شما را نجات مي دهد، ولي آنچه رزق حقيقي شما نيست، شما را از بين مي برد.

زشتِي التماس فقيران و تكّبر ثروتمندان

ذليل  ثروتمندان  و  ثروت  مقابل  در  را  داده اند خودشان  ارزش  مال  به خود  عّده اي چون 
مي كنند، در حالي كه بنا نيست ما با التماس به ديگران رزق خود را به دست آوريم و نيز 
چه زشت است كسي فكر كند آنچه در اختيار دارد ماِل خودش است و متكّبرانه جهِت  دادن 

مقداري از آن به مردم، اجازه دهد به او التماس كنند.

ُ َعزَّ َو َجلَّ لََها ِرْزَقَها َحاللً  َعْن أَبِي َجْعَفٍر  )عليه السالم(: َقاَل لَْيَس ِمْن نَْفٍس إِلَّ َو َقْد َفَرَض اهللَّ
َها بِِه  يَْأتِيَها فِي َعافَِيٍة َو َعَرَض لََها بِالَْحَراِم ِمْن َوْجٍه آَخَر َفإِْن ِهَي تََناَولَْت َشْيئاً ِمَن الَْحَراِم َقاصَّ

ِمَن الَْحاَلِل الَِّذي َفَرَض لََها«1. 

يعني؛ هيچ كس نيست مگر اين كه خداي عّز و جّل براي او رزق حاللي در عين سالمت و 
عافيت، فرض كرده و در عرض هر رزق حاللي، از جهت ديگر، رزق حرامي را قرار داده، پس 
اگر آن شخص چيز حرامي را به دست آورد، از آن حرام برايش از رزق حالل كم مي گذارند. 

ما نمي دانيم رزقمان از چه راهي مي رسد، ولي مي دانيم كه در مقابل خداوند يك آدابي بر 
عهدة ما هست كه بايد دائم رابطة خودمان را با خدا حفظ كنيم، همچنان كه يك آدابي 
نسبت به خود داريم، و يك آدابي نسبت به خلق. عاقل بايد از طريق رعايت اين آداب در 
زندگي، بيشترين بهره را بگيرد. معلوم است كه خدا ما را بي رزق نمي گذارد، حال اگر ما از 
اين زاويه نگاه كنيم كه رزقي داريم كه به دنبال ما مي آيد و براي ما مقّدر شده است، آيا باز 
خودمان را در هيچستان خيال و َوْهم، خسته مي كنيم؟ وقتي متوّجه شديم رزق حقيقي ما 
به دنبال ما مي آيد، از اين به بعد به دنبال وظيفه مان نسبت به خلق خدا هستيم و سعي در 
آسايش مردم داريم تا از اين طريق جامعه را رشد دهيم، در اين حالت است كه مي گوييم 
جامعه رشد كرده، چون شرايط تعالي معنوي در كنار رفاه اقتصادي براي افراد فراهم شده 
است. در توسعه، »حرص« عامل حركت است. فرق سياست هاي خليفة دوم و امير المؤمنين 

1. كافي، ج 5، ص 80.
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علي )عليه السالم( در كشورداري در همين بود كه خليفة دوم دنبال توسعه بود و علي )عليه 
السالم(  دنبال رشد و تعالي جامعه بود.

سخن خود را با اين حديث پيامبرخدا )صل اهلل عليه وآله( ختم مي كنيم كه مي فرمايند: 
ِة الْنُْفِس، َفاِنَّ اْلُُموَر تَْجِري بِالَْمقاِدير«1  يعني؛ با عزت نفس به دنبال  »اُْطُلُبوا الَْحوائَج بِِعزَّ
حوائج و نيازهاي خود برويد، چرا كه امور زندگي تان بر اساس مقدرات الهي جريان دارد و با 

خوار و زبون كردن خود، بيش از آنچه مقّدر شما است به شما نمي رسد.

جايگاه اعتماد به سخنان ائمه معصومين در رزق

رزق هر كس به وقتش مي رسد 

به دنبال آن مي دوي، هالكت خودت  تو  اّولي كه  : در رزق  حضرت علی )ع( مي فرمايند 
را در آن مي يابي، چون هر چه بيشتر به دنبال آن بگردي، كمتر به آن دست مي يابي و 
عماًل حاصل كار تو پوچ خواهد بود. ولي رزق دومي آنچنان است كه تا تو را نيابد، تو را 
رها نمي كند. تو را همواره دنبال مي كند، چون آن رزق را خدا براي تو مقّدر كرده است.و 
َفَأْجِمُلوا فِي  ِرْزُقُه  َلَتَاُه  الَْعْبُد فِي ُجْحٍر  نيز از امام صادق )عليه السالم( داريم كه: »لَْو َكاَن 
لَِب«2.  يعني؛ اگر بنده اي در سوراخي باشد رزق او به او خواهد رسيد، پس در طلب آن  الطَّ

حريص نباشيد.

نداشتن ها بسيار است، از داشتن ها استفاده كن 

حضرت در يك جملة فوق العاده اساسي جايگاه رزق را در زندگي تعيين كردند تا زندگي ما 
بازيچة رزق ما نشود، بلكه رزق وسيله و ابزار كار اصلي ما قرار گيرد، فرمودند:

»اِنَّ لََك ِمْن ُدنْياَك، ما اَْصلَْحَت بِِه َمْثواَك َو اِْن َجِزْعَت َعلي ما تََفلََّت ِمْن يََديَْك َفاْجَزْع َعلي 
ُكلِّ ما لَْم يَِصْل اِلَْيَك«؛ از دنيا آن قدرش مال توست كه به كمك آن قيامتت را كه جايگاه 
اصلي توست، اصالح كني و اگر نسبت به آنچه از دست داده اي، نگران هستي، پس بايد 

نگران باشي نسبت به آنچه هنوز به دست نياورده اي.

حضرت مي خواهند ما را متوّجه آن رزقي بكنند كه فعاًل در دست داريم و ما را نسبت به 
دو حالت َوهمِي گذشته و آينده، آزاد نمايند؛ نسبت به آنچه از دست داده ايم و نسبت به 
آنچه به دست نياورده ايم، و ذهن ما را نسبت به هر دوي آن ها آزاد كنند تا بتوانيم به وظيفة 
اصلي خود بپردازيم و متوّجه باشيم آنچه در دست داريم براي آباد كردن قيامت كافي است.

1. نهج الفصاحه، حديث شماره 325.
2. مستدرك الوسائل، ج 13، ص 28.
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انسان هاي بي خطا يعني  بدون تحليل صحيح نسبت به رزق، آن هم تحليلي كه از طريق 
در  وقتي  مثال؛  عنوان  به  بود.  خواهيم  سرگردان  همواره  باشد،  رسيده  ما  به  معصومين 
نيست كه دوري  يعني چيزي  نيست،  آن جا  در  برهوتي هستيم كه هيچ شاخصي  بيابان 
تا  كنيم  پيدا  شاخص  يك  بگرديم  بايد  كنيم،  مشخص  آن  به  توّجه  با  را  نزديكي مان  و 
موقعيتمان از دستمان نرود. در برهوت دنيا و در بيابان پر از فكرهاي گوناگون در مورد رزق، 
بهترين راه اين است كه حرف امام معصوم )عليه السالم( را بگيريد و بقية افكار و اعمال را 

با آن ارزيابي كنيد، تا همة عمرمان در نگراني از رزق تمام نشود.

اگر در حال حاضر كه چند ساعت از شب گذشته است، كسي بگويد هم اكنون شب است 
و ديگري اشكال  كند اگر شب است، چرا من شما را مي بينم؟! آيا درست است كه طرف 
بايد اشكال را جواب بدهيد و بگوييد علّت اين كه مرا  يا  بگويد: ببخشيد پس روز است؟! 
مي بيني اين است كه چراغ روشن است. در مورد حرف امام معصوم هم موضوع همين طور 
است، مگر مي شود با اندك اشكالي كه در مورد رزق آن طور كه امام مطرح مي كنند، برايمان 
پيش مي آيد، از حرف امام معصوم )عليه السالم( عقب نشيني كرد، اگر در ابتداي امر كه 
امثال بنده با سخن امام معصوم روبه رو شدم، تجزيه  و تحليلم با آن حرف منطبق نبود، 
منطقي است كه تجزيه و تحليل خود را - كه عموماً به َوهميات آغشته است - عوض كنم، 
بعد با تبعيت از سخن امام، به خوبي مي فهمم كه مباني من اشكال دارد كه غلط تجزيه  و 

تحليل مي كنم.

اين توصيه اي را كه امام مي فرمايند، براي آن است كه حرص نزني، و عمرت را فقط صرف 
كني  بايد صرف  را  عمرت  تمام  كني  فكر  كه  نپنداري  تنگ  آنچنان  را  دنيا  و  نكني  دنيا 
بر  خداوند  كه  مهم تري  كار  از  و  بميري  هم  بعد  آوري،  به دست  مسكني  و  نان  فقط  كه 
عهده ات گذارده غافل بماني. پيامبر خدا )صل اهلل عليه وآله( در همين رابطه مي فرمايند: 
»اَْغَني الّناِس َمْن لَْم يَُكْن لِلِْحْرِص اَسيراً«1  يعني؛ بي نيازترين مردم كسي است كه اسير و 

گرفتار حرص نباشد.

گاهي ثروت هاي شما فرصت هاي تعالي و اُنس با خدا را از شما مي گيرد. رسول خدا )صل اهلل 
عليه وآله( در اين رابطه مي فرمايند: »ما َقلَّ َو َكفي َخْيٌر ِمّما َكُثَر َو اَلْهي«2؛  يعني؛ اندكي 
از رزق كه تو را كفايت كند، از زيادي ثروت كه تو را به بطالت آورد، بهتر است. حرص براي 
شما چيزهايي از اموال دنيا پيش مي آورد كه مزاحم شماست. در طرف مقابل هم در دعا 
مي خوانيم: »خدايا! فقيرم نكن« اين دعا به معناي اين  است كه خدايا! طوري نكن كه اسير 
رزق بشوم. پس بايد از سخن امام معصوم استفاده كنيم و نگذاريم زندگي تماماً تحت تأثير 
رزقمان باشد و بدانيم مسئلة رزق ظرائفي دارد كه مي توان از طريق سخنان امام معصوم 

متوّجة آن ظرائف شد.

1. نهج الفصاحه، حديث شماره 380.
2. نهج الفصاحه، حديث شماره 2704.
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رهنمودي بزرگ و چاره ساز

امام صادق )عليه السالم( از قول اميرالمؤمنين )عليه السالم( در كتاب كافي مي فرمايد:

َ َعزَّ َو َجلَّ لَْم يَْجَعْل لِلَْعْبِد َو إِِن اْشَتدَّ َجْهُدُه َو َعُظَمْت ِحيلَُتُه َو  »اْعلَُموا ِعلْماً يَِقيناً أَنَّ اهللَّ
ْكِر الَْحِكيِم َو لَْم يَُحْل ِمَن الَْعْبِد فِي َضْعِفِه َو  َي لَُه فِي الذِّ َكُثَرْت ُمَكابََدتُُه أَْن يَْسِبَق َما ُسمِّ
َُّه لَْن يَْزَداَد اْمُرٌؤ نَِقيراً بِِحْذقِِه  ْكِر الَْحِكيِم أَيَُّها النَّاُس إِن َي لَُه فِي الذِّ قِلَِّة ِحيلَِتِه أَْن يَْبُلَغ َما ُسمِّ
َو لَْم يَْنَتِقِص اْمُرٌؤ نَِقيراً لُِحْمِقِه َفالَْعالُِم لَِهَذا الَْعاِمُل بِِه أَْعَظُم النَّاِس َراَحًة فِي َمْنَفَعِتِه َو الَْعالُِم 
تِِه َو ُربَّ ُمْنَعٍم َعلَْيِه ُمْسَتْدَرٍج بِاْلِْحَساِن إِلَْيِه َو  لَِهَذا التَّاِرُك لَُه أَْعَظُم النَّاِس ُشُغاًل فِي َمَضرَّ
ْر ِمْن َعَجلَِتَك َو انَْتِبْه  اِعي ِمْن َسْعِيَك َو َقصِّ ُربَّ َمْغُروٍر فِي النَّاِس َمْصُنوٍع لَُه َفَأفِْق أَيَُّها السَّ
ِ َعزَّ َو َجلَّ َعلَی لَِساِن نَِبيِِّه )صل اهلل عليه وآله(«1.  ْر فِيَما َجاَء َعِن اهللَّ ِمْن ِسَنِة َغْفلَِتَك َو تََفكَّ

»يقين بدانيد كه بنده هر چه سخت كوشش كند و چاره انديشي هاي بزرگ و نقشه هاي 
فراوان به كار برد، خدا چنين قراري نگذاشته كه وي از آنچه در »ذكر حكيم« برايش 

مقّدر شده، پيشي گيرد.«

»ذكر حكيم« آن علم الهي است كه بر اساس آن، خداوند به فكر بندگانش بوده و براي 
هركس رزِق خاص مربوط به آن شخص را تعيين فرموده است، براي همين هم تكليف 
هر روزه ما را براي ما تعيين كرده اند، مي فرمايند: 8 ساعت كار، 8 ساعت عبادت، 8 ساعت 
استراحت. هر كه بيش از اين براي طلب رزق تالش بكند، خودش را خسته كرده و از 

عبادات و مطالعاتش محروم شده است.

در ادامة آن حديث مي فرمايد: 

»اي مردم! هرگز كسي را بر اثر هوشي كه دارد پشيزي افزون ندهند و احدي را به خاطر 
حماقتش كم ندهند. پس هركس اين را بداند و بدان عمل كند از همة مردم آسوده تر 
بوده و سود برد، ولي كسي كه اين را بداند و عمل نكند گرفتاري و ضرر او بيش از همة 
مردم است. چه بسا شخصي كه نعمت فراوان به او داده اند ولي همين احساني كه به او 
شده باعث درهم كوبيدن اوست و چه بسا مردمي كه در بين مردم فريب خورده اند، ولي 
در عين حال كارشان هم درست شده است. پس اي مرد كوشا! در كوشش خود پرهيزكار 
باش، و از عجلة خود كم كن و از خواب غفلت خود بيدار شو و در آنچه كه از طرف خدا 

بر پيغمبر )صل اهلل عليه وآله( نازل شده فكر كن.«

مي فرمايند: »اَحدي را به خاطر سادگي اش كم ندهند«؛ يعني نه افراد زرنگ بيشتر از 
رزقي كه برايشان مقدر شده نصيبشان مي شود و نه افراد ساده، كمتر از آنچه برايشان 

1. كافي، ج 5، ص 82.
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مقدر شده بهره مي برند،

بعد مي فرمايند: »كسي كه اين را بداند و عمل نكند، گرفتاري و ضرر او بيش از همة مردم 
است«؛ چون راه و روش بسيار پرارزشي را زير پا گذارده و گوهر پر قيمتي را به دور انداخته 
است، آيا اين ضرر بزرگي نيست؟ انسان هاي جدا شده از چنين فرهنگي، حريص اند و اسم 
آن را تالش و زرنگي مي گذارند. اين ها فراموش كرده اند كه رسول خدا )صل اهلل عليه وآله( 
فرمود: اي فرزند آدم! »هر روز رزق تو مي رسد و باز تو نگران هستي، و هر روز از عمر تو 
مي رود و خوشحالي مي كني؟«1  دارايِي ثروت غير از تأمين رزق است، همان طور كه فقر 
غير از گرسنگي است. خداوند بنده اش را بدون رزق نمي پسندد، هر چند ممكن است بنا 
به مصلحتي به ظاهر او را فقير نمايد. رسول خدا )صل اهلل عليه وآله( مي فرمايند: »ما ُزِويَِت 
نْيا َعْن اََحٍد اِّل كانَْت َخْيراً لَُه«2؛  يعني دنيا از كسي گرفته نشد مگر آن كه خير وي در آن  الدُّ

باشد. پس آن قسمت از دنيا را از او مي گيرند كه به نفع او نبوده است.

دارايي ها تكليف آور و مسئوليت زا است، اشتباه از آن جا ناشي مي شود كه عّده اي دارايي ها 
را رزق خود مي گيرند و در نتيجه وظيفه شان را نسبت به ثروت ها انجام نمي دهند. فقر هم 
امتحان است، هر چند ممكن است بعضي ها به دست ما فقير  شوند، در اين حالت فقر براي 

آن ها امتحان و عمل ما هم برايمان عامل عقوبت مي شود. حضرت در ادامه مي فرمايند:

»چه بسا شخصي كه نعمت فراوان به او داده اند ولي همين احساني كه به او شده باعث در 
هم كوبيدن اوست، و چه بسا مردمي كه در بين مردم فريب خورده  ولي در عين حال كارشان 

هم درست شده است.« در آخر اين روايت مي فرمايند:

»اي انساِن كوشا! در كوشش خود پرهيزگار باش و از عجلة خود كم كن و از خواب غفلت 
بيدار شو و در آنچه كه از طرف خدا بر پيامبر نازل شده فكر كن!«3 

چيزي را تضمين كرده و چيزي را بر عهدة تو گذارده اند

بود، ندادند و  بقيه  بقّيه مي دادند و حق  به  بايد  اي مردم! بعضي مردند، ولي مالي را كه 
حال در تنگناي قبر، گرفتار آن هستند. حضرت علي )عليه السالم( در خطبه 114 تذّكر 
ْزِق َو اُِمْرتُْم بِالَْعَمِل«؛ يعني؛ خداوند روزي شما  َل لَُكْم بِالرِّ خوبي دارند، مي فرمايند: » َقْد تََكفَّ
را ضمانت كرده و شما را به كردار و اعمال خداپسند امر كرده است. كاري به عهدة خود 
گرفته و كاري را به عهدة شما گذاشته، آنچه خود به عهده گرفته، تأمين رزق شماست و 
آنچه به عهدة شما گذارده، آباداني قيامتتان است. فرمايش لقمان حكيم در اين مورد بسيار 
كارسازاست كه مي فرمايد: »اي پسرم! كاري را خدا به عهدة خود گرفته و كاري را بر عهدة 

1. نهج الفصاحه، حديث شماره 2082.

2. نهج الفصاحه، حديث شماره 2642.
3. اصول كافي، ج5، ص81.
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مردم گذاشته است، آنچه را خود به عهده گرفته، همان تأمين رزق مخلوقات است، ولي 
مردم هم در تأمين آن تالش مي كنند و كاري را كه به عهدة مردم گذارده، آباداني قيامتشان 

است، ولي مردم آن را به عهده خدا گذارده اند.«

زيبايي هاي كفاف

با چنين بصيرتي است كه انسان هاي بزرگ خودشان به دنبال دنياِي بيشتر نمي رفتند، چون 
متوجه بودند به همان اندازه كه دنياي آن ها وسيع شد كار آن ها در ابديت مشكل مي گردد1  
و لذا است كه زيباترين رزق را، »كفاف« مي دانستند. كفاف يعني آن اندازه اي كه نه گرفتار 
فقر باشيم، و از آن طريق فكر و ذهن ما مشغول باشد و نه گرفتار ثروت باشيم و از آن طرف، 
فكر و ذهن ما مشغول ثروتمان باشد. لذا است كه رسول خدا )صل اهلل عليه وآله( مي فرمايند: 
خوشبخت  ترين مردم كسي است كه متعلقاتش كم باشد، و از نمازش بهرة كامل ببرد و 
»كاَن ِرْزُقُه َكفافاً َفَصَبَر َعلَْيِه َحتَّي يَلَْقي اهللَ«2  يعني؛ رزقش در حد »كفاف« باشد و بر همان 
رزق شكيبا است تا خدا را مالقات كند. به همين جهت رسول خدا )صل اهلل عليه وآله( به 
عنوان يك مژده مي فرمايند: ».... َو َمْن َعِمَل ِلِخَرتِِه َكفاهُ اهلُل ُدنْياُه«3  يعني؛ هركس براي 

آخرت خود تالش كند، خداوند دنياي او را در حّد كفاف تأمين مي كند.

آري؛ هيچ اشكال ندارد كه انسان براي اصالح زندگي خود تالش كند و در راستاي چنين 
در  رزق  باشد جايگاه  متوجه  اولً:  كه  است  آن  استفاده كند. عمده  دنيا  از وسايل  هدفي 
زندگي كجاست. ثانياً: خودش به دنبال ثروتمند شدن نباشد، ولي به دنبال اصالح زندگي 
وآله( مي فرمايند:  عليه  اهلل  پيامبر خدا )صل  باشد.  بندگي  دادن  انجام  بهتر  براي هر چه 
از  يُْصلُِحَك«4  يعني؛  َما  َطلَُب  نْيا  الدُّ ِمْن ُحبِّ  لَْيَس  َو  َمِعيَشَتُه  يُْصلَِح  اَْن  ُجِل  الرَّ فِْقِه  »ِمْن 
انديشمندي فرد اين كه بتواند زندگي خود را اصالح نمايد و تالش براي اصالح زندگي، حّب 

دنيا محسوب نمي شود.

رزِق فرداِي نيـامده

جايگاه رزق در زندگي

خداوند متعال مي فرمايد: من شما را براي بندگي روي زمين آفريده ام، در حالي كه اگر 

از  قبل  قيامت،  روز  در  آن ها  آسودگي  به  دهيد  بشارت  را  فقير  مؤمناِن  مي فرمايند:  رسول خدا   .1
ثروتمندان، به اندازه پانصدسال، به طوري كه آن فقرا در آن حال در بهشت اند و اغنياء در حال حساب 

پس دادن )نهج الفصاحه، حديث شماره 2369(.
2. نهج الفصاحه، حديث شماره 371.

3. نهج الفصاحه، حديث شماره 3051.

4. نهج الفصاحه، حديث شماره 3047.
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دنيا را خدا طوري خلق كرده باشد كه ما اسير رزق مان باشيم، پس عماًل به بندگي خدا 
نمي رسيم و لذا بايد رزق ما را از قبل تأمين كرده باشد تا ما دغدغة رزق نداشته باشيم و به 
همين جهت اولياء دين دائماً ما را متذكر اين نكته مي كنند كه؛ با حرِص بيشتر، رزق بيشتر 
نصيب شما نمي شود، ولي فرصت بندگي خود را از بين مي بريد. پيامبر خدا )صل اهلل عليه 
ُه ِحْرُص َحريٍص َو ل يَْصِرُفُه ِكراَهُة كاِرٍه«1  يعني؛ رزق  ْزَق ل يَُجرُّ وآله( مي فرمايند: »...اِنَّ الرِّ

را حرِص حريصان افزون نكند و تنفر و ممانعت افراد، نقصانش ندهد.

استغفار، عامل ريزش رزق

حضرت   اميرالمؤمنين )عليه السالم( مي فرمايند: »َقْد َجَعَل اهلُل ُسْبحانَُه  اْلِْسِتْغفاَر َسَبباً لُِدُروِر 
ْزِق َو َرْحَمِة الَْخلِْق«2  يعني؛ خداوند استغفار را سبب پيوسته داشتن رزق بر رزق خواران  الرِّ

و موجب رحمت بر آفريدگان قرار داده است. 

عوامل  از  يكي  كه  شوند  متذّكر  را  نكته  اين  مي خواهند  خطبه  از  فراز  اين  در  حضرت 
از  پيروي  ما در  افتادن در دام گناهان است.  و  انسان   تنگ شدن رزق ، گرايش هاي منفي 
تمّدن غرب، بدون فرار از گناه و با غفلت از استغفار، به دنبال رفاه و زرق  و برق دنيا رفتيم، 
در نتيجه رزقمان تنگ شد، و به خوبي مشخص است، ريشة تنگي رزق در زمان معاصر، 
برگشت از خدا و رجوع به دنيا است. ابزاري بعد از ابزاري ساختيم كه با تسلط بيشتر بر 
طبيعت، رزق خود را وسيع كنيم، ولي همين ابزارها به خاطر غفلت از رّزاق و اميدواري به 

ابزارها، چنان رزق را تنگ كرد كه مي بينيم

صدقه، عامل نزديكي رزق

َدَقة«3  رزق خود را با  ْزَق بِالصَّ حضرت در كلمات قصار نهج البالغه مي فرمايند: »اِْسَتْنِزلُوا الرِّ
صدقه فرود آوريد. يعني مي توانيد كاري بكنيد كه رزق برايتان سخت و ديردسترس نباشد، 
بلكه به راحتي در دسترس شما قرار گيرد و آن از طريق صدقه دادن ممكن مي شود. انسان ها 
عموماً فكر مي كنند با بخل و نگهداشتن  مالي كه در اختيار دارند، مال و رزق خود را حفظ 
مي كنند، ولي امام )عليه السالم( قاعدة ديگري را پيشنهاد مي كنند و مي فرمايند: از طريق 
صدقه دادن شرايطي در نظام عالم فراهم مي شود كه رزقت را آسان به دست مي آوري، چون 
بخل، انسان را ماّدي و دنيايي مي كند و راه هاي معنوِي ايجاد رزق را بر روي او مي بندد و با 
صدقه دادن، عوامل معنوي موجب مي شوند كه رزق آسان تر به دست آيد، همچنان كه با گناه، 

عموماً رزق از دسترس  انسان ها دور مي شود.

1. نهج الفصاحه، قسمتي از حديث شماره 921.
2. نهج البالغه، خطبه 143.

3. نهج البالغه، كلمات قصار شماره 137.
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ريشة سختي در زندگي

ريشة سخت  زندگي كردن، يكي اين است كه فكر مي كنيم در اين دنيا آمده ايم تا فقط رزق 
درآوريم، در حالي كه آمده ايم در اين دنيا تا بندگي كنيم و خدا رزق ما را به عهده گرفته 
است و هر چه در بندگي خدا بيشتر هّمت كنيم، راحت تر رزق ما را تأمين مي كند. خداوند 
ٍَّة فِي الْْرِض اِّل َعلَي اهللِ ِرْزُقها«1  يعني هيچ جنبنده اي نيست  در قرآن مي فرمايد: »ما ِمْن داب
معلوم  گرفته،  عهده  به  را  رزق  تأمين  وقتي  است. پس  عهدة خدا  بر  او  رزق  اين كه  مگر 
مي شود كه ما را براي كار ديگري خلق كرده است، آن وقت همان خدايي كه مي فرمايد: 
رزق بندگانم را خودم به عهده گرفته ام و آن ها را براي پول درآوردن خلق نكرده ام، مي فرمايد 
آن ها را براي عبادت و بندگي خلق كرده ام. البته دوباره عرض مي كنم به بهانة اين كه خدا 

رزق ما را به عهده گرفته، به گوشة خانقاه خزيدن، يعني از انسانيت دور شدن.

بصيرتي زيبا

امام علي )عليه السالم( مي فرمايد: »َمْن َرِضَي بِِرْزِق اهللِ لَْم يَْحَزْن َعلي مافاتَُه«2  اگر كسي 
راضي به رزق خدا شد، بر آنچه از دستش رفت اندوهگين نمي شود. چون رزق هركس ثابت 

است، پس آنچه از دست ما مي رود، رزق ما نبوده تا جاي نگراني باشد.

برايتان حتماً پيش آمده كه غذايي در سفره آماده است كه بخوريد، ناگهان به شما خبري 
مي رسد كه مجبور مي شويد بلند  شويد و دنبال كاري برويد، اگر به رزق خود راضي نباشيد، 
آخرش  ولي  غذا  كردن  فراهم  براي  كشيديم  سختي  اين همه  عجب!  كه  مي خوريد  غّصه 
نخورديم و رزق كس ديگري شد، در حالي كه تو بايد خوشحال باشي كه اسباب رزق ديگري 
شده اي و به آن هم بايد راضي باشي و مطمئن باشي رزق تو نبوده است وگرنه به دست تو 
مي رسيد، اصاًل چيزي از دست نداده اي، مي فهمي رزقت نبوده و اين نوع تجزيه  و تحليل 
نسبت به رزق يك بصيرت است كه انسان متوّجه باشد آنچه از دست او رفته، رزق او نبوده 
است و به رزق خودش راضي شود كه هماني است كه در دست اوست، و راه رسيدن به خدا 

هماني است كه در دست اوست، بقيه رهزن است و راه ما را منحرف مي كند. 

غِم فردا نشايد خوردن امروز

باز امام علي )عليه السالم( مي فرمايد: »يَابَْن آَدم! ل تَْحِمْل َهمَّ يَْوِمَك الَّذي لَْم يَاْتَِك َعلَي 
َُّه اِْن يَُك ِمْن ُعُمِرَك يَأِت اهلُل فيِه بِِرْزقِك«3  يعني اي فرزند آدم!  يَْوِمَك الَّذي َقْد اَتاَك َفاِن
غصة رزق نيامده ات را، بر روز آمده ات ميفزا. كه اگر فرداي نيامده از عمر تو بود، خداوند 
رزق و روزي تو را در آن روز مي رساند. پس امروزت را با غم فردايي كه نيامده براي خود 

1. سوره هود، آيه 6.
2. نهج البالغه، حكمت 349.

3. نهج البالغه، كلمات قصار، شماره 267.
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سخت نگردان.

مولوي در مثنوي در رابطه با همين موضوع داستان آن گاوي را مي گويد كه هر روز از صبح 
تا شب در مزرعة سرسبزي مي چريد و علف هاي آن را مي خورد و بعد از سر شب تا صبح 
غصه مي خورد كه فردا چكار كنم! باز فردا با علف هاي از نو سرسبز شده آن مزرعه روبه رو 
مي شد و تا شب به خوردن آن مشغول مي گشت و باز از شب تا صبح نگران رزق فردا بود.. 
مولوي بعد از اين كه اين مثال زيبا را مطرح مي كند و ما را متوّجة ضعف بينش اين گاو 
مي نمايد كه چگونه از نظام الهي كه همواره در حال فيضان رزق بندگانش است، غافل است. 
همواره نگران فردايي است كه به وجود نيامده و لذا از نتيجه اي كه امروز بايد از زندگي خود 

بگيرد غافل است.

غم هاي پوچ

حضرت علي )عليه السالم( مي فرمايند: حال كه متوّجه اي رزق حقيقي تو به سوي تو مي آيد. 
»َفال تَْحِمْل َهمَّ َسَنِتَك َعلي َهمَّ يَْوِمَك، َكفاَك ُكلُّ يَوٍم َعلَي َما فِيِه«1؛  پس غم رزق يك سال 
خود را بر امروزت تحميل مكن، كه رزق همان روزي كه تو در آن هستي، تو را بس است.

اگر مي خواهيد در زندگي كاري بزرگ تر از دنبال نان دويدن داشته باشيد، بايد اين مسئله را 
كه مي فرمايد غِم رزق يك سالة خود را بر امروزت تحميل نكن، براي خود حل كنيد. هستند 
از  اگر شما مي خواهيد كاري بزرگ تر  اسير رزقند.  عّده اي كه در عين دينداري معمولي، 
كار انسان هاي معمولي انجام دهيد و به بزرگي ها و اسرار عالم خلقت دست پيدا كنيد، بايد 
بتوانيد از اين انحراف  مهم آگاه شويد و حقيقتاً اين جمله حضرت را مبناي كار خود قرار 
دهيد كه »ل تَْحِمْل َهمَّ يَْوِمَك الَّذي لَْم يَاْتَِك َعلَي يَْوِمَك«؛ غم آن روزي را كه نيامده است 

بر روح و روان خود تحميل نكن.

مثل آتشفشان، فّعال و مثل دريا، آرام

دو عامل است كه نمي گذارد هدايت گري هاي امام معصوم )عليه السالم( عميقاً وارد زندگي 
ما بشود: يكي جهل به معارف دين، و يكي هم وسوسة شيطان. نمونه  وسوسة شيطان اين كه 
با انواع ترديدها و شبهه  هايي كه در ذهن شما مي آورد، تالش مي  كند فرمايش پيامبر اكرم 
)صل اهلل عليه وآله( و امامان معصوم )عليهم السالم( در بارة رزق به خوبي فهميده نشود 
و عماًل شما را از تصميمات بزرگ براي زندگي  محروم كند. تالش كنيد بفهميد امام چه 
مي گويد تا مثل آتشفشان، فّعال و مثل دريا، آرام  شويد. كسي كه اين اسرار را بفهمد، نه 
گوشه گير است و نه ترسو. اگر انسان از جايگاه رزق در هستي آگاه شد و فهميد رابطة رزق 

او با او چگونه است، شيطان از تأثير بسياري از وسوسه هايش مأيوس مي شود.

1. نهج البالغه، كلمات قصار، شماره 379.
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برايتان پيش آمده كه رزقتان از طريق خاصي مي آمد. آن طريق دور مي شود، فكر مي كنيد 
حال صدمه مي خوريد، ولي بعد متوجه مي شويد هيچ مشكلي پيش نمي  آيد، طريق ديگر 
باز مي شود و از اين به بعد راه تصاحب رزقتان، از آن طريق ممكن مي گردد، بعضي ها فكر 
مي كنند از طريق به تنگنا انداختن رزق ما مي توانند به ما صدمه بزنند. حضرت علي )عليه 
السالم( مي فرمايند: چنين قدرتي را خداوند در اختيار كسي قرار نداده است، حّتي آنچه 

برايت مقّدر شده درست همان وقتي كه مقّدر شده مي رسد و تأخير نمي افتد.

عالمه طباطبائي»رحمة اهلل عليه« مي فرمايند: »موقعي كه نجف بودم..، در تبريز جنگ شد 
و پولي كه حاصل زمين هاي كشاورزي مان بود و براي خرجي ام مي رسيد ديگر نرسيد، و 
من همچنان در فكر خرج زندگي خود بودم، همين طور كه پشت ميز مطالعه نشسته بودم، 
احساس كردم در خانه را مي زنند، رفتم در را باز كردم ديدم يك آقاي بلند قدي پشت در 
بود، گفتند من شاه حسين َولّي هستم، خداي عّزوجل به تو سالم مي رساند و مي گويد: اين 
هجده سال كه مهمان ما بودي، چه موقع رزق تو را نرسانديم كه حال مطالعاتت را تعطيل 
كرده اي و به فكر رزق افتاده اي؟ و خداحافظي كرد و رفت. متوّجه شدم عجب من پشت ميز 
هستم و از جايم تكان نخورده ام، چند سؤال برايم پيش آمد: يكي اين كه چگونه پشت در 
رفتم، در حالي كه پشت ميز بودم، ديگر اين كه منظور از اين هجده سال چه موقعي است 
و سوم اين كه اين آقا خودش را شاه حسين ولّي معرفي كرد، در حالي كه لباس بسيار ساده و 
فقيرانه داشت، سؤال اّولم برايم حل بود كه بدنم پشت ميز بود و در عين حال، روحم چنين 
سيري را داشته است. در مورد هجده سال هم فكر كردم، متوّجه شدم هجده سال است كه 
معّمم شده و لباس روحاني به تن كرده  ام. ولي سؤال سوم برايم باقي بود تا اين كه روزي در 
قبرستان داشتم قدم مي زدم، يك قبر را ديدم كه روي آن نام شاه حسين ولّي نوشته بود، 

متوّجه شدم كه 300 سال پيش رحلت كرده.«

نور  قلمش  از  كه  مؤمني  ندارم  دوست  كه  شده  متذّكر  عالمه»رحمة اهلل عليه«  به  خداوند 
معرفت اسالم مي درخشد، وقتش صرف اين شود كه حال رزق من از تبريز چگونه مي رسد.

معني خوب امتحان دادن

حضرت علي )عليه السالم( مي فرمايند: »َمْن عاَش َفَعلَْيِه ِرْزُقُه«1  كسي كه زندگي مي كند 
َُّه يَْخَتِبُرُهْم بِالْْمواِل َو الْْولِد لَِيَتَبيََّن  بر خداست كه رزقش را بدهد. و نيز مي فرمايند: »اِن
الّساِخَط لِِرْزقِِه َو الّراِضَي بِِقْسِمه«2  يعني خداوند از طريق امتحاِن با مال و فرزند، روشن 
مي كند چه كسي به رزقش كه خدا به او داده ناخشنود است و چه كسي به قسمت و رزقش 
راضي است، چون وقتي كسي كه به واقع به خداوند و به برنامه حكيمانة او ايمان آورد، هر 
چه و به هر شكل از خداوند برسد، براي او پذيرفتني است. و اين است معني خوب امتحان 

1. نهج البالغه، خطبه 109.
2. نهج البالغه، كلمات قصار، شماره 93.
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دادن. پس موضوع اصلي زندگي ما در اين دنيا زيادي و كمي مال نيست، موضوع اصلي ما 
خوب امتحان  دادن است. راز كمي و زيادي رزق بايد از طريق اين سخن حضرت درست در 
ذهنتان جا بيفتد و مفهوم شود تا نه به صورت منفي و نه به صورت افراطي در مورد آن 

عمل كنيد.

َر لَك«1  يعني؛ تأخير  حضرت در انتهاي اين كالم مي فرمايند: »َو لَْن يُْبِطَئ َعْنَك ما َقْد ُقدِّ
نمي پذيرد آن رزقي كه براي تو مقّدر شده است. آري؛ اگر فعاليت كردي كه رزقت افزون 
شود، افزون نمي شود زحمتت زياد مي شود، ولي اگر در بندگي خدا فعاليت كردي، رزقت 
نمي كني. در  رزق، جان  آوردن  به دست  براي  ديگر  به دست مي آيد.  پربركت تر  و  راحت تر 
با تأمين خاّص رزق در حديث قدسي داريم كه حضرت حق مي فرمايند: »َضِمْنُت  رابطه 
اَْرزاَقُهم«؛ يعني رزق اهل علم را ضمانت كرده ام، اين ضمانت، ضمانت خاص  الِْعلِْم  ِلَْهِل 
است، يعني همان رزقي كه براي همة انسان ها مقّدر شده است براي اهل علم به نحو خاص 

تضمين شده و آن تضمين خاص اين است  كه به راحتي رزق آن ها را مي رساند.

ما عموماً خودمان را در شرايط اضطراري مي اندازيم و بعد مي گوييم چاره اي ديگر نداريم. 
طرف گفته بود: كاري مي كنم كه گربه حالل شود و مي خورمش. گفتند: چطور! گفت: گربه 
را در كيسه اي مي انداز م و روي دوشم مي گذارم و به بي راهه مي روم تا جايي كه ديگر پاهايم 
طاقت رفتن و برگشتن نداشته باشد و در آن جا هيچ چيزي هم براي خوردن پيدا نشود، 
آن وقت بايد گربه را بخورم تا از گرسنگي نميرم و لذا همان گربه را مي خورم. ما بعضي مواقع 
براي خودمان همين طور برنامه ريزي مي كنيم، خودمان را در تنگناهاي بي بركتي مي اندازيم 
و بعد هم مجبور مي شويم به احكام و لوازم آن تنگناها تن بدهيم. اين تمّدن با ما كاري 
كرده است كه همة ما گربه خور شده ايم. گاومان را فروختيم يا كشتيم، بعد به شهر آمديم در 
صف تقسيم شير پاستوريزه ايستاديم. بعد مي گويد آقا مگر در اين دنيا يك ليتر شير حّقم 
نيست؟ آري؛ حّقت است، ولي از پستان گاوت در مزرعه! با آن همه بركت هاي جانبي. ولي 
شما به جاي اين كه گاو را به صحرا ببري هم  شيرش را بخوري و هم با شير آن بسياري از 
نيازهاي زندگي ات را تأمين كني، رفاه شهري را خواستي. و از همه مهم تر به جاي اين كه از 
آن زندگي و از آن شير و ماست، روحت را در آرامش نگهداري، حال جسمت به ظاهر آرام 
ولي دستيابي به رزقت تنگ شده است، در نتيجه به جاي آن سختي هاي جسمي در مزرعه، 

حال فشارهاي روحي جايگزين شده است.

حضرت باقر )عليه السالم( مي فرمايند: رسول خدا )صل اهلل عليه وآله( فرمودند كه خداوند 
فرموده2 : به عّزت و جاللم و عظمت و كبريايي و نور و ُعلّو و برتري موقعيتم قسم؛ هرگز 
و  پريشان  را  امورش  آن كه  مگر  نمي كند  مقدم  من  خواست  بر  را  خود  خواست  بنده اي 
دنيايش را به هم ريخته و قلبش را به آن مشغول كرده و از دنيا به او مگر آنچه برايش مقّدر 

كرده ام، نمي رسانم.

1. نهج البالغه، كلمات قصار، شماره 379.
2. اصول كافي، ج2 ص335.
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و به عّزت و جالل و عظمت و نور و ُعلّو و برتري مقامم سوگند، هيچ بنده اي خواست من 
را بر خواست خود مقدم نمي كند مگر اين كه مالئكه ام او را محافظت مي كنند و آسمان ها و 
زمين ها را كفيل رزقش قرار مي دهم و براي او برتر از تجارت هر تاجري خواهم بود و دنيا 

در عين تواضع به سوي او رو مي آورد .

مقّدرات حكيمانه، بستر تعالي انسان ها

رزق؛ هدف زندگي نيست

حضرت امير )عليه السالم( فرمودند: اي فرزندم! رزق، تحفة خداست به بنده اش، تا بندة 
خدا بتواند قيامتش را سامان دهد، پس نه تنها به دست آوردن رزق، هدف زندگي نيست، 
بلكه انسان دائم بايد به خودش متذّكر باشد كه رزق، وسيله و ابزاري است تا قيامت انسان 
سامان يابد و اصالح شود. سپس فرمودند: اگر اين نكته را در مورد رزقت نفهمي دو حالت 

پيدا مي كني، يا در هنگام ثروتمند بودن ستم مي كني و يا در موقع فقر، خوار مي شوي.

بركات انتظار گشايش

رسول خدا )صل اهلل عليه وآله( مي فرمايند:

ْزِق َرِضَي اهلُل تَعالي ِمْنُه بِالَْقليِل ِمَن  »اِنِْتظاُر الَْفَرِج ِمَن اهللِ ِعباَدٌة َو َمْن َرِضَي بِالَْقليِل ِمَن الرِّ
الَْعَمل«؛ يعني در اموِر خود منتظر فرج و گشايش از طرف خدا بودن، نوعي عبادت است و 

هر كس به رزِق كم راضي شد، خداوند نيز به عمل كم او راضي مي شود.1 

تقديرهاي متفاوت، زمينه هاي امتحان

قلبش  سراسر  مردم،  به  خدمت  شوِر  ولي  نبود،  رزق  دنبال  خميني»رحمة اهلل عليه«  امام 
انسان هاي موّحد  اين روحيه جزء فرهنگ توحيدي و سّنت ديني همة  را پر كرده بود و 
بنده خودم روحية  از دست مي دهيم.  داريم  را  دنياي گذشته  توحيدِي  فرهنگ  ما  است. 
خدمت گزاري را در مؤمنين گذشته ديده ام، به عنوان نمونه در خرداد سال 1349 نزديكي 
منزل ما، پيرمرد دّكان داري بود از بّقال هاي قديم كه همه نوع كاليي داشتند، ديدم نيمه 
شب شده و او هنوز بيدار است، گفتم؛ چرا نرفته ايد بخوابيد؟ گفت: مي ترسم كسي نيمه 
شب دل فرزندش درد بگيرد و شاه تره بخواهد و نتواند تهيه كند!! حال در نظر بگيريد از 
نظر اقتصادي يك ريال شاه تره كه از او مي خريدند شايد هيچ سودي برايش نداشت، ولي 
روحية خدمتگزاري او را بيدار نگهداشته بود. شور خدمت به مردم وقتي فرو مي ريزد كه 
حرِص جمع آ وري مال در جامعه زياد شود، شور خدمت به مردم در جامعه چيز بسيار خوبي 

1. نهج الفصاحه، حديث شماره 556.
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بود، ولي از روزي كه نگراني از رزق جاي آن را گرفت، به جمع آوري مال تبديل شد و عماًل 
جامعه سقوط كرد.

گرسنگي  از  ما  شود  سبب  كه  نيست  آنچنان  سختي اش  مي آيد،  الهي  تقدير  به  بنا  رزق 
بميريم، بلكه براي خوب يا بد امتحان دادن است. جنس زندگي روي زمين امتحان است 
ْبَر ِمْن َغِنيِّها و فقيرها«  ْكَر َو الصَّ لذاست كه حضرت در ادامه مي فرمايند: »و ليخَتِبَر بِذلَك الشُّ
از طريق رزق هاي تنگ يا گشاده، صبر يا شكر بندگان را امتحان مي كند. ما آمده ايم در 
اين دنيا كه در سختي ها صبر و در راحتي ها شكر پيشه كنيم و از اين طريق امتحان  شويم. 
سپس مي فرمايند: »ثُمَّ َقَرَن بَِسَعِتها َعقابيَل فاَقِتها َو بَِسالَمِتها َطواِرَق آفاتِها« يعني؛ خدايي 
كه صاحب اين دنياست اين چنين در دنيا برنامه ريزي كرده است كه در كنار وسعت رزق، 
تنگي رزق را قرار داده است، به طوري كه نه آن چنان در جواني بايد شنگول باشيد كه 
فكر كنيد اصاًل پير نمي شويد و نه آن چنان در پيري افسوس بخوريد كه گويا چيزي را از 

دست داده ايد.

گاهي در سالمت به مرگ كشيده مي شوي، گاهي در فقر به غنا و همه اين موقعيت ها براي 
ايجاد شرايط امتحان است در همة ابعادي كه ما بايد امتحان شويم. بايد نوع نگاه به زندگي 
را درست كنيم و عمده آن است كه جاي رزق را درست بفهميم تا بتوانيم درست بندگي 
كنيم وگرنه تمام عمرمان مي شود دنبال رزق دويدن و ابعاد انسانيمان را كه بايد متعالي 

كنيم، لگدمال مي نماييم.

تعالي در دِل تقديرات

پيامبر خدا )صل اهلل عليه وآله( مي فرمايند:

ِة الْنُْفِس، َفإنَّ اْلُُموَر تَْجري بِالَْمقادير«1؛  يعني حوائج و نيازهاي خود را  »اُْطُلُبوا الَْحوائَِج بِِعزَّ
همراه با عّزت نفس پيگيري و برآورده سازيد، چراكه امور عالم بر اساس مقادير و قواعدي 

تنظيم شده است.

پس فكر نكنيد با تالش هاي افراطي و خود را به ذلّت انداختن، مي توانيد قواعد و مقادير عالم 
را به هم بزنيد و چيز بيشتري به دست آوريد. همچنان كه حضرت در جاي ديگر مي فرمايند:

»در طلب دنيا معتدل باشيد، زيرا به هر كس هر چه قسمت اوست مي رسد.«2 

ريشة همه اين سخنان، بصيرتي است كه اين عزيزان نسبت به تقديرات و برنامه ريزي هاي 
عالم دارند، هنر ما اين است كه در برخورد با اين جمالت از قواعد عالم آگاه شويم و خود 
را در يك هماهنگي با آن قواعد بپرورانيم و با تمام وجود به آن قواعد و تقديرات حكيمانه 

عالم راضي باشيم. 

1. نهج الفصاحه، حديث شماره 325.
2. نهج الفصاحه، حديث شماره 67.
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ثروت و مالي كه من و شما را از انجام وظيفة ديني كه موجب آبادي قيامت است محروم 
مي كند، دام من و شما است. اگر گرفتاري هاي اقتصادي و طلب مال بيشتر، وظيفة رعايت 
والدين را از ما گرفت، به دست آوردن آن مال، به دست آوردن قطعه اي از جهنم است. روز 
قيامت از من نمي  پذيرند كه خيلي كار داشتم و لذا به پدر و مادرم سر نزدم، چون قاعدة 
نظام الهي اين بود كه با احسان به والدين قيامت خود را آباد كنيم. حضرت اصرار دارند 
ما را متوجه كنند، آنچه از دنيا و فعاليت دنيايي، براي ما مي ماند هماني است كه موجب 

آباداني قيامت ما بشود.

آزادي از َوهم

اين همه  غم  بخوري،  را  نيامد  تو  دست  به  و  رفت  كه  رزقي  غم  بناست  اگر  مي فرمايند: 
به  بخور. خيلي چيزها  نيز  را  نيافته اي  به آن ها دست  تو  و  چيزهايي كه هست و مي آيد 
ظاهر مي توانستي به دست آوري ولي نشد، حال چه شد؟ هيچي. حضرت مي خواهند ما را از 
آرزوهاي پوِچ آينده و غم هاي بيخود گذشته، آزاد كنند. براي ملموس كردن موضوع مثالي 

هست كه:

شخصي چند مرغ داشت كه به اصطالح ُكرچ آمده بودند و آماده بودند تا اگر تخم مرغ زير 
بال آن ها قرار دهند جوجه بياورند. رفت و تعدادي تخم مرغ خريد و در سبدي قرار داد 
و روي سرش گذاشت و به سوي خانه حركت كرد. در مسير كه مي آمد به فكر فرو رفت 
اين تخم مرغ ها را زير پاي مرغ ها مي گذارم، همة آن ها جوجه مي شوند، بعد آن  كه حال 
جوجه ها بزرگ مي شوند و تخم مي  گذارند و بعد دوباره همان تخم مرغ ها را زير پاي خودشان 
مي گذارم و جوجه مي شوند و آن جوجه ها مرغ مي شوند و تخم مي كنند و دوباره از آن ها 
جوجه به دست مي آورم، و چه مي شود، ثروتمندترين مرد شهر خواهم شد و همه به من 
تعظيم مي كنند. همين كه در فكر بود كه همة مردم شهر به من تعظيم مي كنند، خودش 
هم به حالت تعظيم در آمد كه ناگهان سبد تخم مرغ ها از سرش افتاد و همة آن ها شكست. 

به خود آمد كه عجب! از اول هم بدتر شد.

قصة خيلي از انسان ها اين گونه است كه گرفتار نيامده هايي هستند كه هرگز نمي آيد و در 
نتيجه از شرايطي هم كه در آن قرار دارند درست استفاده نمي كنند.

سپس حضرت در ادامه مي فرمايند: »اِْسَتِدلَّ َعلَي ما لَْم يَُكْن بَِما َقْد كاَن، َفاِنَّ اْلُُموَر اَْشباٌه« 
يعني؛ دليل بگير و براي خود روشنگري كن كه آن چيزي را كه هم اكنون نداري و قباًل 

داشتي، مثل آن چيزي است كه از اول نداشتي، چرا كه امور شبيه هم اند.

راه كار علي )عليه السالم( راه كار بسيار خوبي است كه از نداشتن هايي كه از اول نبوده و تو 
نگران آن نيستي، نتيجه بگير نسبت به نداشتن هايي كه از دست داده اي، و آن ها را مثل 
اولي قلمداد كن. به اصطالح مردم بگو: »گيرم كه از اول نداشتم« چون فرقي بين آن دو 
نوع نداشتن نيست، بيخود ذهن خود را مشغول نداشتن هايي كرده اي كه از دست داده اي و 
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لذا روح خود را لگد مال اين فرض بيخود مي كني و از امكان تعالي در دنيا محروم مي شوي 
و بعد مي گوييم چرا ما مثل علماء و عرفاي بزرگ قلبي كه بتواند با خداوند اُنس داشته 

باشد نداريم؟!

به اين فرمايش امام الموحدين )عليه السالم( عنايت بفرماييد كه مطلبي است پر از رمز و 
لَِب َقْد َساَعَدتُْه الَْمَقاِديُر«1   راز. مي فرمايند:»َكْم ِمْن ُمْتِعٍب نَْفَسُه ُمْقَتٍر َعلَْيِه َو ُمْقَتِصٍد فِي الطَّ
يعني؛ چه بسيار افرادي كه در طلب دنيا نفس خود را به سختي مي اندازند و با اين حال 
خداوند بر آن ها تنگ دستي وارد مي كند، و چه بسيار افراد ميانه رو و مقتصدي  كه تقديرهاي 

الهي به كمكشان مي آيد و با توجه به مقدرات الهي برنامه هاي خود را جلو مي برند.

پيامبر در فراز ديگر از سخنشان به اباذر مي فرمايند: »يا اَباذر! اِْسَتْغِن بِِغَني اهلل يُْغِنَك اهلُل. 
َفُقلُْت: َو ما ُهَو يا َرسوَل اهلل؟ قاَل: َغذاُء يَْوٍم َو ِعشاُء لَْيلٍَة، َفَمْن َقَنَع بَِها َرَزَقُه اهلُل َفُهَو اَْغَني 

الّناِس«.

اباذر مي گويد: عرض  اباذر! خود را به آن چه خدا تو را غني ساخته، غني دان.  يعني؛ اي 
كردم آن چيست اي رسول خدا؟ حضرت فرمودند: غذاي يك روز و شام يك شب، هركس 
قانع شد به رزقي كه خداوند به او داده، ثروتمندترين مردم است. اين روايت؛ موضوع غناي 
از غناي حقيقي مورد بررسي قرار داده و نقش خيال و آرزوها را در به دست  را  دروغين 

آوردن ثروت هاي دروغين روشن مي كند.2 

ُ يَْرُزُقَها َوإِيَّاُكْم  ٍَّة َل تَْحِمُل ِرْزَقَها اهللَّ قرآن در آيه 60 سوره عنكبوت مي فرمايد: »َوَكَأيِّن ِمن َداب
نمي كنند- مثل  را حمل  بسيار جنبندگان كه رزق خود  يعني؛ چه  الَْعلِيُم«  ِميُع  السَّ َوُهَو 
پرندگان- و خدا رزق آن ها را و شما را مي دهد، و او شنوا به نيازهاي شما و دانا به راه هاي 

رفع نيازهاي شماست.

ْمَس  الشَّ َر  َوَسخَّ َوالْْرَض  َماَواِت  السَّ َخلََق  مَّْن  َسَألَْتُهم  »َولَِئن  بعد مي فرمايد:  آية  در  سپس 
ُ َفَأنَّی يُْؤَفُكوَن« يعني؛ اگر به همين افراد كه از رّزاق بودن خدا غافل شده اند  َوالَْقَمَر لََيُقولُنَّ اهللَّ
و خود را گرفتار حرص در طلب رزق كرده اند بپرسي چه كسي آسمان ها و زمين را خلق كرد 
و انضباط خورشيد و ماه را در قبضة خود دارد؟ خواهند گفت: خدا! پس به اين ها بگو حال 
كه چنين است اين چه تهمتي است كه روا مي داريد و منكر رّزاق بودن خداييد و اين چنين 
 ُ در طلب رزق سر از پا نمي شناسيد؟ و لذا در ادامه به عنوان نتيجه گيري مي فرمايد: »اهللَّ
َ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم« يعني؛ حال كه متوجه  ْزَق لَِمن يََشاء ِمْن ِعَباِدِه َويَْقِدُر لَُه إِنَّ اهللَّ يَْبُسُط الرِّ
شديد از آن پرنده بدون سرمايه تا شما كه سرمايه و زمين و مغازه داريد، همه را خدا رزق 
 ُ مي دهد، و حال كه متوجه شديد تمام عالَم در قبضة قدرت خداوند است، پس بدانيد: »اهللَّ

1. كافي ج 5، ص 81.
2. براي بررسي بيشتر در موضوع فوق به سلسله مباحث شرح حديث »اي اباذر« جلسات 91 و 92 

مراجعه فرماييد.
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بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم« يعني؛ خدا است كه   َ ْزَق لَِمن يََشاء ِمْن ِعَباِدِه َويَْقِدُر لَُه إِنَّ اهللَّ يَْبُسُط الرِّ
با برنامه هايي كه دارد هركس را اراده كرد، رزقش را وسعت مي دهد و يا محدود مي كند، 

چرا كه خداوند بر همه چيز دانا است و مي داند شرايط بندگي هركس چگونه بايد باشد.1

زندگي، ماوراء وسعت و تنگي رزق

تدبير الهي، نحوة آرماني زندگي ما

كارش  رّب  است،  داده  انجام  را  لزم  برنامه ريزي هاي  قبل  از  شما  زندگي  براي  شما  رّب 
پروريدن است، حال اگر از قبل مي داند كه پروريدن و تعالي شما در رابطه با ايجاد اين نوِع 
خاص از شرايط است، همان شرايط را براي شما تدبير مي كند. حال شما طوري زندگي 
كن كه نگاه و عقيدة توحيدي ات تو را متوجه شرايط پرورش پروردگارت كند. يعني نظام 
توحيدي و تدبير حكيمانه اي كه بر اساس آن ، رزق يكي را تنگ گرفته و رزق ديگري را 
وسعت داده است، نه آن  كه رزقش تنگ است زندگي اش از تعادل خارج مي شود و نه آن  

كه رزقش وسعت دارد قرار است گرفتار ريخت  و پاش شود و از تعادل لزم خارج گردد.

غفلت از رزِق مقدر، عامل قتل فرزندان

الهي و اين كه مصلحت ديده ما را  شيطان مي خواهد كاري كند كه ما در راستاي تقدير 
در تنگي رزق بپروراند، ما خود را فقير احساس كنيم. كساني كه با شيطان بيشتر رفيق 
هستند، اگر بيشتر از بقّيه هم ثروتمند باشند، بيشتر احساس فقر مي كنند. قرآن مي فرمايد: 
ْغِفَرًة مِّْنُه َو َفْضاًل َواهللُّ َواِسٌع َعلِيٌم«2   ْيَطاُن يَِعُدُكُم الَْفْقَر َويَْأُمُرُكم بِالَْفْحَشاء َواهللُّ يَِعُدُكم مَّ »اَلشَّ
يعني؛ شيطان شما را از فقر مي ترساند و به فحشاء امر مي كند، و خدا به شما وعده مغفرت 

و فضل و گشايش مي دهد، خداوند در عالم حضوري گسترده و عالمانه دارد.

طبق آية فوق احساس فقر مالي ريشه در وسوسة شيطان دارد، حال خواه انسان ثروتمند 
پيدا  تشّتت شخصيتي  اين كه  براي  آدم ها!  اي  مي فرمايد:  بعد  آيه  در  نباشد.  خواه  باشد، 
نكنيد و به تعادل شخصيت و يگانگي روح برسيد و بتوانيد با حق، يگانه شويد و با يگانه 
َقْتلَُهْم َكاَن  َوإِيَّاُكم إنَّ  نَْرُزُقُهْم  َّْحُن  ن أَْولَدُكْم َخْشَيَة إِْمالٍق  تَْقُتُلواْ  ارتباط برقرار كنيد: »َولَ 
ِخْطًأ َكِبيًرا«3  يعني؛ فرزندانتان را از ترس فقر، نكشيد، ما آن ها و شما را رزق مي دهيم و 
اين كار شما انحرافي بزرگ است. چون نمي دانند اين كه از فقر نگرانند شيطان بازي شان 
داده است و كارشان را به جايي رسانده كه براي فرار از فقر به جنايتي بزرگ- يعني قتل 

فرزند- دست مي زنند.

1. براي شرح بيشتر اين آيات مي توانيد به بحث تفسير سوره عنكبوت جلسه 24 رجوع فرماييد.
2. سوره بقره، آيه268.
3. سوره اسراء، آيه 31.
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فكر نكنيد قتل اين كودك باعث مي شود يك نان خور از خانواده كم شود، اصاًل بنا نبوده 
نان خوردن اين كودك يا اين همسر به دست شما باشد، خداوند خودش خلقشان كرده، 
خودش هم رزقشان را مي دهد، منتها ممكن است از طريق شما آن رزق را به بندگانش 
برساند، حال اگر تو فكر كردي خودت بايد رزقشان را بدهي و احساس سنگيني بر دوش 
را واسطه ديدي و واسطة  اگر خود  را مي گيرد، ولي  فقر گريبانت  از  نگراني  خود كردي، 
خوبي براي رساندن رزق به كودكانت شدي، به بركت رزقي كه از طريق شما براي آن ها 
مي فرستند، بركات اضافه تري هم به شما مي رسد، اين جاست كه رسول خدا )صل اهلل عليه 
َعلَْيَك«1   َفُيوعي اهلُل  تُوعي  ل  َو  َعلَْيَك،  اهلُل  َفُيْحصي  تُْحصي  ل  َو  »اَنِْفقي  وآله( مي فرمايند: 
يعني؛ خرج كن و حساب نكن، كه خدا بر تو حساب نكند، و بخل مورز تا خدا بر تو بخل 
نورزد. حضرت در اين فرمايش مي خواهند ما را متوّجه كنند كه فكر نكن تأمين رزق همسر 
و فرزندت را بر دوش تو گذاشته اند كه بخواهي حساب تأمين رزق را بكني و لذا سخت 
جمله  اين  از  نبايد  وگرنه  است،  كرده  را  زندگي  اين  خداوند حساب  مي فرمايند:  بگيري. 
حضرت برداشت كنيم كه به نام بخل نورزيدن، ريخت  و پاش كنيم، چون خودشان در جاي 
ْرِف اَْن تَْأُْكَل ُكلَّ َما اْشَتَهْيَت«2  يعني؛ از انواع اسراف اين كه  ديگر مي فرمايند: »اِنَّ ِمَن السَّ
نِْصُف  الُْخلِْق  َو ُحْسُن  الَْعْيِش  نِْصُف  هر چه مي خواهي بخوري، و يا مي فرمايند: »اَْلِْقِتصاُد 
الّدين«3  يعني؛ اقتصاد و ميانه روي، نصف زندگي است و ُحسن خلق، نصف ايمان است.  

بناست شما خدا را بندگي كنيد.

چه موقع كشاورزي تحقير و يا معلّمي و يا خانه داري تحقير شد؟ موقعي كه خود اين ها 
زندگي به حساب نيامد، بلكه وسيلة پول  درآوردن شد تا به كمك پولي كه از طريق آن ها 
به دست مي آيد برويم زندگي كنيم، چقدر زيبا بود و هست وقتي كه شغل ما بستر زندگي 

ما باشد و نه صرفاً منبع درآمد، در آن حالت خود آن شغل مطلوب است.

زنده بودن يا زندگي كردن

يك وقت آدم زندگي را شناخته است، و لذا خوب زندگي مي كند. اگر زنده بودن و زندگي 
كردن را بشناسد و در راستاي زندگي كردن، كار كند و نه براي زنده بودن، ديگر خسته 
آدم  دارد.  ارتباط  خودش  با  زندگي  در  انسان  نمي آورد.  زندگي خستگي  چون  نمي شود، 
خودش از خودش خسته نمي شود. عرض كردم از چه موقع خانه داري تحقير شد؟ از وقتي 
پول درآوردن زندگي شد، لذا گفته شد خانه داري كه كار نيست، برويد پول درآوريد تا كاري 
كرده باشيد و بتوانيد زندگي كنيد، غافل از اين كه همين خانه داري زندگي است و آن كس 
هم كه به دنبال پول درآوردن است براي اين كه به همين زندگي برسد پول در مي آورد، 
ولي گاهي زندگي كردن را ُگم مي كند و پول درآوردن را زندگي خود مي پندارد و اين اول 

1. نهج الفصاحه، حديث شماره566.
2. نهج الفصاحه، حديث شماره918.

3. نهج الفصاحه، حديث شماره1058.
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افسردگي ها و خستگي ها است. در اثر چنين تفكر غلط بود كه خانه داري يعني مقّدس ترين 
نحوة حيات، از دست رفت، زنان زندگي را ُگم كردند. مقام معظم رهبري»حفظه اهلل تعالي« 
در مقابل شعاري كه مي خواست تحت عنوان احياء حقوق زن، زنان را از خانه به اداره و 
خيابان بكشد، فرمودند: بزرگ ترين ظلم به زنان در خانه شده است كه خانه داري را زندگي 
ندانيم، اين بزرگ ترين خيانت است به زنان، مثل بنده كه پدر بودنم براي فرزندانم زندگي 
است، حال چندين آپارتمان داشته باشم، كه زندگي نيست، من همين كه پدر بّچه هايم 
تا  بنده ارزش دارد  براي  اين خيلي  از زندگي ام است.  بُعد اساسي  هستم، پدر بودنم يك 
اين كه مثاًل چندين كارخانه داشته باشم و تمام كارگرهايش صبح به صبح به بنده سجده 
كنند، اين كه مشكل مرا حل نمي كند و زندگي به من نمي دهد و جان مرا سيراب نمي كند.

بركات كفاف در رزق

جمله  آن  نيست،  مطرح  برايش  ثروت  و  فقر  ديگر  را  شناخت،  زندگي  انسان  وقتي 
به »نقطة  نامه مشهور  آن  احمدآقا در  به  باشيد كه  را داشته  امام خميني»رحمة اهلل عليه« 
بود كه  آن در حالي  و  برمي داشتند،  را  روحانيت  عّمامه  نوشتند: »زمان رضاخان  عطف« 
راه كسب درآمد روحاني، لباس و عّمامه است، رضاخان خوب مي دانست عّمامه برداشتن 
نامه مي فرمايند:  آن  در  امام»رحمة اهلل عليه«  روحانيت«.  اقتصادي  ممّر  يعني مختل كردن 
»در آن زمان، صبح رفتم نان بگيرم، ديدم يك روحاني كه عّمامه اش را برداشته بود، يك 
تكه نان خريده در حال خوردن است، رو كرد و به من و گفت: حال كه سير شدم، عّمامه ام 
است«.  بزرگ  خدا  هم  ظهر  تا  بكند!!  پيراهن  بّچه هايش  براي  تا  دادم  يتيم دار  زن  به  را 
امام»رحمة اهلل عليه« به احمدآقا مي گويد: به جان تو سوگند! من حسرت حالت آن آقا را 
مي خورم، اين غني ترين آدم زير آسمان است. چون نظام عالم را مي شناسد، اين آدم با اين 
عبادت هايش، با نماز خواندن هايش، به اينجا رسيده است و ارتباطش را با خدا مي شناسد، 
چراكه زندگي يعني ارتباط با خدا. حال اين زندگي هرگز بي رزق نمي شود. پيامبرخدا )صل 
اهلل عليه وآله( مي فرمايند: »ُطوبَي لَِمْن اَْسلََم َو كاَن عيَشُه َكفافاً«1؛  يعني چه خوش است 
موقعيت كسي كه مسلمان باشد و زندگي او در حّد كفاف باشد و فقط به آنچه نياز دارد 

قانع باشد،

منظور عرضم اين نكته است كه چرا پيامبرخدا )صل اهلل عليه وآله( در حديث قبل فرمودند؛ 
چون خداوند بخواهد بنده اش را مورد محبت قرار دهد، رزق او را در حّد كفاف مي دهد. 
َّه َمْن اََخَذ ِمْنُه َفْوَق ما يَْكفيِه اََخَذ ِمْن َحْتِفِه َو  نْيا ِلَْهلِها َفإِن جاي ديگر مي فرمايند: »اُتُْرُكوا الدُّ
ُهَو ليَْشَعْر«2؛  يعني دنيا را براي اهلش واگذاريد زيراكه هر كس بيش از آنچه كفاف اوست 
و او را كافي است از دنيا به دست آورد، در هالكت خود مي كوشد بدون آن كه متوّجه باشد.

1. نهج الفصاحه، حديث شماره1909.
2. نهج الفصاحه، حديث شماره32.
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انسان باهوشي در همين راستا از پيامبر )صل اهلل عليه وآله( پرسيد: يا نَِبيَّ اهلل ما يَْكِفيني 
نْيا؟ قاَل: ما َسدَّ َجْوَعَتَك َو َواَرى َعْوَرتََك َو إِْن كاَن لََك بَْيٌت يَِظلَُّك َفَبٍخ بَخ، َو إِْن كاَن  ِمَن الدُّ

ا ِسَوى َذلِك1.  ٌَّة تَْرَكُبَها َفذاَك َو أَنَْت َمْسُئوٌل َعمَّ لََك داب

آن چه  فرمودند:  است؟ حضرت  كافي  من  براي  دنيا  از  پيامبر خدا! چه چيزي  اي  يعني؛ 
گرسنگي ات را برطرف ساخته، و بدنت را بپوشاند، و اگر خانه اي داشته باشي كه در ساية آن 
زندگي كني چه بهتر، و هم چنين اگر چارپايي براي سواري داشته باشي نيز خوب است، و 

تو نسبت به داشتِن بيش از آن مسؤل خواهي بود.

عنايت داشته باشيد كه بايد زندگي را بشناسيد و كار ما همان زندگي ما باشد، نه اين كه 
كار ما وسيلة پول درآوردن باشد و زندگي را در ناكجاآباد جستجو كنيم، كه در آن صورت 
انجام  ما  به دست  ديگر  ارزشمند،  و  زيبا  كارهاي  و  نمي كند  قانعمان  ديگر  كارهايمان 
نمي گيرد، چون عاشق كار خود نيستيم تا به نحو شايسته آن كار را انجام دهيم و آن را 

زندگي خود بپنداريم. 

ُجِل بَِيِدِه«2   پيامبرخدا )صل اهلل عليه وآله( مي فرمايند: »اَْفَضُل الَْكْسِب بَْيٌع َمْبُروٌر َو َعَمُل الرَّ
خود  تالش  با  انسان  اين كه  و  است  حيله  بدون  و  نيك  معاملة  كسب ها،  بهترين  يعني؛ 

روزي اش را به دست آورد. 

اگر كار تدريس و معلّمي، براي معلم زندگي نبود، بايد دائم تبليغش را بكنند شايد براي 
كه  بكني  را  تبليغش  بايد  نبود،  زندگي  مادر  براي  مادري  اگر  كند.  پيدا  انگيزه  كار  ادامة 
مادري خوب است و خوب است كه مادران به مادري خود دلگرم باشند. تازه اّول ماجرا است 
چون مادر، داشت مادري اش را مي كرد و خيلي هم خوب مادري مي كرد، و آن را زيباترين 
دورة زندگي اش مي دانست. مشكلي كه به وجود آمد اين بود كه انسان معني زندگي كردن 
را گم كرد  از دست داد، زندگي كردن  را  تعادل توحيدي اش  ابتدا  از دست داد، چون  را 
و در نتيجه همة آنچه را قباًل زندگي مي پنداشت اكنون بي فايده مي بيند و پول درآوردن 
مقصد و مقصودش شد و فكر كرد خداوند به دست آوردن رزق را به دوش انسان گذارده  و لذا 
زندگي اش براي رزق درآوردن است و ديگر هيچ. چنين انساني ديگر نمي بيند رزق درآوردن 
براي چه هدفي بايد باشد، خود رزق درآوردن مقصد و مقصود انسان مي شود و انسان در 
اين حالت به سوي ناكجاآباد همواره در حركت است و در اين مسير انواع رقابت ها و تنگناها 
را براي ديگران به وجود مي آورد تا خودش را از تنگنا در آورد. و زندگي را براي همديگر 
آنچنان تنگ مي كنند كه حّتي همسر و فرزند كه يكي از فرازهاي زيباي زندگي است، عامل 
تهديد زندگي مي شوند و يك نحوه فرزندكشي در جامعه رايج مي شود و اينجاست كه قرآن 
مي فرمايد: »َولَ تَْقُتُلواْ أَْولَدُكْم َخْشَيَة إِْمالٍق«3  آدم ها! فرزندانتان را به جهت فقر نكشيد، 

1. مجموعه وّرام، ج 2، ص 215.
2. نهج الفصاحه، حديث شماره 414.

3. سوره هود، آيه6.
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َوإِيَّاُكم« ما رزق آن ها و شما را مي دهيم. خدا آن قدر لطف دارد كه گاهي  نَْرُزُقُهْم  َّْحُن  »ن
سر نخ را نشان مي دهد، مي گويد ما رزق آن ها و شما را مي دهيم، چون وقتي فكر كرديم 
خودمان عامل تهية رزق هستيم: اّولً؛ سخت بُخل مي ورزيم. ثانياً؛ اگر نان خور كمتر داشته 
باشيم خوشحال مي شويم. در حالي كه رسول خدا )صل اهلل عليه وآله( كه قاعده رزق را در 
عالم مي دانند، مي فرمايند: »اگر بر خدا توّكل كنيد -آن طور كه حّق توّكل است- حتماً رزق 
شما را مي رساند، همچنان كه رزق پرندگان را مي رساند، صبحگاهان گرسنه از لنه خارج 

مي شوند و شامگاهان سير برمي گردند.« 1

آري؛ در توّكل انسان به خدا اطمينان دارد و در آغوش گرم اين توّكل زندگي مي كند و 
بيش از آن كه اميدش به مردم باشد به خداوند است، چنانچه رسول خدا )صل اهلل عليه 
وآله( مي فرمايند: »َعلَْيَك بِالَْيْأِس ِمّما فِي اَيِْدي الّناس«2  يعني؛ بر تو است كه نسبت به 
آنچه در دست مردم است مأيوس باشي و به آنچه نزد خداست اميد داشته باشي. آيا جز اين 
است كه با چنين روحيه اي انسان به راحتي زندگي مي كند و در اين حالت فشار حرص و 
طمع كه زندگي او را ساقط مي كند از بين مي رود؟ چنانچه رسول خدا )صل اهلل عليه وآله( 
مي فرمايند: »اَبََي اهلُل اَْن يَْرُزَق َعْبَدُه الُْمْؤِمَن اِّل ِمْن َحْيُث ليَْحَتِسْب«3  يعني خداوند اِبا دارد 
رزق بنده مؤمن خود را به او برساند مگر از جايي كه او انتظار ندارد، چون چنين بنده اي 
بيش از آن كه به خود اميدوار باشد به مديريت خداوند اميدوار است و مي داند در اين نظام 

گستردة الهي، جايي هم براي او و زندگي او باز كرده اند.

روش جديد قتل فرزندان

قرآن فرمود: »إنَّ َقْتلَُهْم َكاَن ِخْطًأ َكِبيًرا« يعني؛ اين كه آن ها فرزندان خود را به جهت فقر 
به قتل مي رسانند خطاي بزرگي است، چون تحليل آن ها از مسير رزق غلط است. حال 
مي خواهم عرض كنم وقتي شما عزيزان براي آيندة فرزندانتان تصميم مي گيريد، اگر در 
رابطه با نگراني از رزقشان، استعدادهاي انساني شان را در حّد به دست آوردن رزق محدود 
كرديد، اين همان خطاي بزرگ قتل فرزند است. فرزندكشي انواعي دارد. يك وقت مي گويي: 
بازاِر كار دارد و دچار  بايد در اين رشتة تحصيلي يا دانشگاهي قبول شوي، چون  بابا! تو 
گرسنگي و گدايي نمي شوي. شما در واقع داري او را مي كشي. در صورتي كه قرار شد اين 
آدم وظيفة انساني اش را در زير آسمان به عنوان يك زندگي الهي انجام دهد، خدا رزقش 
از فقر  فرار  به  را  او  بلكه  به زندگي نكردي،  را دعوت  او  اين پيشنهاد،  با  را مي دهد. شما 
دعوت كردي و او را از فقر ترساندي. در حالي كه قباًل عرض شد؛ شيطان انسان ها را از فقر 

مي ترساند تا از وظيفة اصلي شان باز دارد.

1. نهج الفصاحه، حديث شماره 2310.

2. نهج الفصاحه، حديث شماره 1985.
3. نهج الفصاحه، حديث شماره 13.
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اميدوارم مردم ما به موليشان امير المؤمنين )عليه السالم( اقتدا كنند كه زندگي برايشان 
چيز ديگري است هر چند نخل هم مي كارد و عملگي هم مي كند. لزم است كه فرزندانمان 
را در انتخاب شغل به ترس و وحشت از فقر نيندازيم. اين روش خوبي نيست كه بنده و 
جنابعالي زندگي مان فقط اين باشد كه يك چيزي دربياوريم كه از گرسنگي نميريم. نه! 

وظيفة ما اين است كه زندگي  كنيم، رزقمان هم مي رسد

امام حسين )عليه السالم( به مردي فرمود1  : اي مرد! در طلب رزق نه آنچنان تالش كن 
كه همة تالش تو طلب رزق باشد، و نه آنچنان كار را به تقدير واگذار كه دست بسته تسليم 
شوي، چرا كه طلب رزق،  سنت است و حريص نبودن، از عفت، و عفت ورزيدن در طلب رزق 
موجب نمي شود كه رزق از تو منع شود و نه اين كه حرص موجب  شود كه اضافه تر به دست 
آيد. رزق تقسيم شده است و اجل هركسي حتمي است و حرص زدن در رزق زمينة ايجاد 

گناه است.

مالحظه فرموديد كه طبق سخن حضرت امام حسين )عليه السالم(، ما براي هدفي بالتر به 
اين دنيا آمده ايم، حال يا براي رسيدن به آن هدف، خداوند مقّدر كرده است زندگي ما با 
تنگي معيشت همراه باشد و يا با فراخي معيشت، هر چه خدا خواسته همان به نفع ماست 
و چون در تنگي معيشت ظاهراً كار سخت تر است، ارزش آن هم بيشتر است، لذا است كه 
رسول خدا )صل اهلل عليه وآله( مي فرمايند: »لُِيْبِشْر ُفَقراَء الُْمْؤِمنيَن بِالَْفراِغ يَْوَم الِْقياَمِة َقْبَل 
الْْغِنياَء بِِمْقداِر َخْمَسِمَأِة عاٍم، هُؤلِء فِي الَْجنَِّة يُْنِعُموَن َو هُؤلِء يُحاَسُبون«2  يعني؛ مؤمنان 
فقير را بشارت باد كه آن ها در روز قيامت به اندازة پانصدسال زودتر از اغنياء از محاسبه 
فارغ مي شوند، آنان در بهشت متنعم اند و اغنياء حساب پس مي دهند. پس طبق اين روايت 
معلوم نيست تنگي رزق در نهايت، مزاحم حيات معنوي ما باشد بلكه در ورود به حيات 

معنوي سرعت مي بخشد.

مي فرمايد: فرزندانتان را از ترس فقر نكشيد، خواه از نظر بدن، خواه از نظر انسانيت. كمالت 
معنوي شان را فداي تهديد فقر نكنيد، از ترس فقِر موهوم آن ها را از كمالت واقعي محروم 
ننماييد. اين نوع نگاه كردن به زندگي كه نگران رزق فرزندانتان باشيد، دائماً بدن فرزندانتان 
را مي لرزاند، اين هم يك نوع كشتن است، در حالي كه دين به شما مي گويد: نه خودتان را 
از ترس فقر بكشيد و نه فرزندانتان را، بگذاريد زندگي كنند، زندگي ماوراي نان و آب است. 
زندگي همان بندگي است. تمام وجود ما بنده بودن است، فقط هم بايد بنده خدا باشيم، با 
اين ديد ديگر تمام ابعاد روحي انسان متعادل مي شود و در صراط مستقيم به سوي هدف 

متعالي خود سير خواهد كرد.

اِلَي اهللِ  اهللِ  ِعباِد  اَبَْغَض  »اِنَّ  رابطه مي فرمايند:  در همين  وآله(  عليه  اهلل  رسول خدا )صل 

1. مستدرك الوسائل، ج 13، ص 35.
2. نهج الفصاحه، حديث شماره 2369.
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الِْعْفريُت الِْنْفريُت الَّذي لَْم يُْرَزأْ في ماٍل َو ل َولٍَد«1  يعني؛ منفورترين بندگان خدا در نزد 
خدا شخص سركشي است كه در مال و فرزند مصيبت نديده باشد. چون ظرفيت چنين 
ضررهايي را ندارد، لذا سخت دنيا را گرفته كه ريالي از آن از دستش نرود، چراكه تمام مقصد 
و مقصود خود را دنيا مي داند. آيا اين آدم به واقع و در حقيقت بايد خود را زرنگ بداند؟! در 

حالي كه جّدي ترين ابعاد زندگي را رها كرده و براي آن هيچ كاري نمي كند.

پيامبرخدا )صل اهلل عليه وآله( مي فرمايند2:   يعني؛ بهترين بي رغبتي و زهد نسبت به دنيا 
بهترين  نباشي، و  بوده و مضطرب بيشتر داشتن دنيا  از آنچه داري خشنود  آن است كه 
چيزي كه شايسته است انسان از خدا بخواهد، عافيت دين و دنيا است. تا به بهترين نحو 
زندگي را به انتها برساند و به بهترين نحو وظيفه  اش را نسبت به دين خدا عمل نمايد. در 
چنين حالتي است كه مؤمن به تجربه مي يابد آن قدر كه دارايي ها و نعمت ها زمينه لغزش 
را فراهم مي كنند، محدوديت هاي اقتصادي او را به چنين خطراتي نمي اندازد و در رابطه 
بُِمْؤِمٍن  »لَْيَس  مي فرمايند:  وآله(  عليه  اهلل  )صل  خدا  رسول  كه  است  تجربيات  همين  با 
ُمْسَتْكِمِل اْليمان َمْن لَْم يَُعِد الَْبالَء نِْعَمًة َو الرِّخاَء ُمصيَبًة«3  يعني؛ هر كس بال را نعمت، 
معنوي  تجربة  سال ها  چون  نيست.  كامل  ايمانش  نداند  مصيبت  را  فراواني  و  گشايش  و 
نياز است كه انسان ايمانش كامل شود و يكي از آن تجربه هاي معنوي رسيدن به چنين 
مطلبي است كه مي بيند هرگاه براي او باليي آمد، آن بال دريچة نعمت است و هر وقت او 

را گشايشي حاصل شد، بستر مصيبت او فراهم شده است.

نشانه هاي محبت خدا

امام صادق )عليه السالم( فرمودند: چون خداوند بنده اي را دوست بدارد، طاعت پروردگار 
را به او الهام مي كند، و او را با قناعت همراه مي گرداند و او را در فهم دين عميق مي كند 
و با يقين در دين، او را قدرت مي بخشد و از كفاف برخوردارش مي كند و در عفاف او را 
را گسترش  او  مال  و  مي كند  مال دوست  را  او  كند،  بنده اي غضب  بر  و چون  مي پوشاند. 
مي دهد، و دنيايش را به او الهام مي كند و او را به هوسش مي سپارد، پس او بر مركب عناد 

و سرپيچي سوار مي شود و بساط فساد و ظلم بر بندگان را مي گستراند.

ببينيد  و  بفرماييد  توجه عميق  فوق  روايت  در  السالم(  )عليه  امام صادق  فرمايش  به  شما 
چگونه حضرت مالك هاي كمال و خواري را ارزيابي مي كنند. حوزة محبت خدا را طاعت 
و قناعت و تعمق در دين و قّوت يقين به حقايق معنوي و كفاف داشتن و عفاف، مي دانند. 
و هوس زدگي  دنيا  الهام  و  مال  و وسعت  مال دوستي  را  الهي  آن، حوزة غضب  برعكِس  و 
مي دانند. بر انديشمند بصير كافي است با توجه به اين روايت ارزيابي هاي خود را در زندگي 

تصحيح نمايد.

1. نهج الفصاحه، حديث شماره 573.
2. نهج الفصاحه، حديث شماره 308

3. نهج الفصاحه، حديث شماره 2391.
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ريشة پريشاني زندگي ها

حضرت باقر )عليه السالم( مي فرمايند: رسول خدا )صل اهلل عليه وآله( فرمودند كه خداوند 
مي فرمايد: به عزت و جاللم و عظمت و كبريائي و نور و ُعلّو و برترِي موقعيتم قسم، هرگز 
و  پريشان  را  امورش  آن كه  مگر  نمي كند  مقدم  من  خواست  بر  را  خود  خواست  بنده اي 
دنيايش را به هم ريخته، و قلبش را به آن مشغول كرده و از دنيا به او نمي رسانم مگر آنچه 

برايش مقّدر كرده ام.

رزق حرام، همان رزق توست كه آن را حرام كردي

امام رضا )عليه السالم( مي فرمايند 1: در طلب رزق تقوا پيشه كن و به اختصار راضي باش و 
در كسب مال، دسِت پايين را بگير و بدان كه رزق دو نوع است؛ رزقي كه به دنبال تو است 
و رزقي كه تو به دنبال آن هستي، پس آن رزقي كه تو به دنبال آن هستي، از طريق حالل 
آن را دنبال كن كه اگر آن را از راه درست طلب كرده باشي برايت حالل است و إّل اگر از 
راه حرام به دست آورده باشي، استفاده از آن حرام است، از طرفي آن رزق تو است - چه 

حالل، چه حرام - و حتماً تو از آن استفاده خواهي كرد.

مالحظه مي فرماييد چگونه حضرت رضا )عليه السالم( در آخر اين روايت تأكيد مي كنند آن 
رزقي هم كه به صورت حرام مصرف كرده اي چيزي جز رزق تو نبوده است مگر اين كه آن 
را به صورت حرام به دست آوردي و مصرف نمودي و در نتيجه حال بايد حساب حرام خوارِي 

آن را بدهي.

نتيجة هالكت بار فخر

َ يَْوَم  نَْيا َحاَلًل ُمَكاثِراً ُمَفاِخراً ُمَرائِياً لَِقَي اهللَّ َقاَل رسول اهلل )صل اهلل عليه وآله(: »َمْن َطلََب الدُّ
يَلَْقاُه َو ُهَو َعلَْيِه َغْضَباُن«2.  رسول خدا  )صل اهلل عليه وآله( مي فرمايند: هركس دنيا را از 
راه حالل ولي زيادخواهانه و جهت فخر و چشم و هم چشمي طلب كند، خداوند را مالقات 

مي كند در حالي كه خداوند بر او غضبناك است.

راه اميدواري

ْزُق يَْسَعی إِلَی َمْن ل يَْطُلُبُه«3.  َُّه َقاَل الرِّ َعْن أَِميِرالُْمْؤِمِنيَن )عليه السالم(: »أَن

آن  طالب  كه  آن كسي  به سوي  مي شتابد  رزق  مي فرمايند:  السالم(  )عليه  اميرالمؤمنين 

1. مستدرك الوسائل، ج 13، ص 27.

2. مستدرك الوسائل، ج 13، ص 32.

3. مستدرك الوسائل، ج 13، ص 32.
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نيست. و نيز مي فرمايند: »الْْرَزاُق ل تَُناُل بِالِْحْرِص َو الُْمَغالََبِة«1.  ارزاق با حرص و چيرگي 
بر همديگر به دست نمي آيد.

لَِب َفَكْم ِمْن َحِريٍص َخائٌِب َو ُمْجِمٍل لَْم يَِخْب«2. در طلب  و نيز مي فرمايند: »أَْجِمُلوا فِي الطَّ
نااميد شد و چه صرفه جو و كم طلبي كه  رزق حريص نباشيد، كه چه بسيار حريصي كه 

نااميد نشد.

و نيز مي فرمايند: »ِرْزُقَك يَْطُلُبَك َفَأِرْح نَْفَسَك ِمْن َطلَِبِه«3. رزق تو به دنبال تو است، نفس 
خود را در طلب آن به زحمت مينداز. و نيز مي فرمايند: »َسْوَف يَْأتِيَك أََجُلَك َفَأْجِمْل فِي 

َر لََك َفَخفِّْض فِي الُْمْكَتَسِب«4.   لَِب َسْوَف يَْأتِيَك َما ُقدِّ الطَّ

به زودي مرگ تو فرا مي رسد، پس در طلب رزق حرص به خرج مده، بالخره آنچه براي تو 
تقدير شده به تو مي رسد. آري! »مباد آن كه ز احوال خود شوي غافل« و از توجه به قلب 
و ورود به عالم معني غافل گردي و در تعالي آن نكوشي، آسوده خاطر باش و فرصت چند 
روزة دنيا را غنيمت شمار و در كسب معارف الهي و سير به سوي حقايق معنوي تالش كن، 
چرا كه فرمود: »َسوَف يَأتيَك اََجُلك....« به زودي مرگت فرا مي رسد و خداي ناكرده در آن 
حال، قلب از حق فهمي و حق خواهي و حق بيني محروم است. اين جاست كه امام الموحدين 
لَِب«5.   ُجِل إِلَی أَْن َقاَل َو اْلِْجَماُل فِي الطَّ )عليه السالم( مي فرمايند: »ِستٌَّة يُْخَتَبُر بَِها ِديُن الرَّ
يعني؛ با شش چيز دين انسان امتحان مي شود، تا آنجا كه فرمود: و با حريص نبودن در 
طلب رزق. يعني؛ آن كس كه با اين همه حرف هنوز نسبت به طلب رزق حريص است بايد 

به ايمان خود شك كند.

عبرتي بزرگ

از امام صادق )عليه السالم( شنيدم كه مي فرمود6 : خداي عّز و جّل رزق انسان هاي ساده را 
وسعت داده است تا عبرتي براي عقال باشد و بدانند كه دنيا با عقل و چاره جويي به دست 

نمي آيد.

راستي كه عجيب نكته اي است و چقدر عبرت آموز است، به واقع بارها با چنين پديده اي 
روبه رو شده ايم. مي فرمايد: اگر عاقل باشي مي فهمي كه عقل و چاره جويي ها را براي رزق 
بيشتر به تو نداده اند بايد آن ها را در جاهاي ديگر به كار برد كه موجب كسب معارف بيشتر 

1. همان.
2. مستدرك الوسائل، ج 13، ص 32.

3. همان.
4. مستدرك الوسائل، ج 13، ص 32.
5. مستدرك الوسائل، ج 13، ص 33.

6. همان.
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و معنويت برتر شود. عقل را به ما دادند تا در قرآن تدبّر كنيم و در ارتباط با آيات الهي با 
خدا اُنس بگيريم، اين طور نيست كه بتواني با عقل بيشتر رزق بيشتر نصيب خود كني.

قناعت؛ نشانة عقل

امام كاظم )عليه السالم( در توصيه  به يار وفادارشان مي فرمايند1: 

يعني؛ اي هشام! عاقالن نسبت به دنيا بي ميل و به آخرت راغب هستند، چون مي دانند كه 
يا دنيا را بايد طلب كرد، يا دنيا آنها را طلب مي كند، و يا بايد آخرت را طلب كرد يا مرگ 
آنها را طلب مي كند. پس آن كس كه آخرت را طلب كند، دنيا به خودي خود او را طلب 
مي كند، تا اين كه رزق كافي برايش حاصل شود. و آن كس كه دنيا را طلب كند، آخرت به 

سراغش مي آيد و مرگ او را فرا مي گيرد و دنيا و آخرتش را از بين مي برد.

اي هشام! هركس خواست بدون مال، ثروت مند شود و قلبش از حسد راحت گردد و دينش 
سالم بماند، از خداي عّزوجّل عاجزانه تقاضا كند، عقلش كامل شود. پس هركس عقلش 
كامل شد به آنچه نيازش را برآورده مي كند قانع مي شود، و آن كس كه به آنچه نيازش را 
برآورده مي كند قانع شد، به واقع غني شده است. و هركس نسبت به آنچه براي او كفايت 

مي كند قانع نشد، هرگز احساس غنا و بي نيازي نخواهد كرد.

حضرت در اين روايت به هشام مي فرمايند: اولً؛ آن كس كه عقلش رشد كرده است به دنيا 
بي ميل مي شود و به آخرت رغبت دارد. چون قاعدة رابطة دنيا را با انسان ها مي دانند كه 
هركس آخرت را طلب كرد دنيا به خوديِ  خود به سوي او مي آيد. ثانياً؛ حضرت رمز همة 
رستگاري ها را تعالي عقل مي دانند و لذا است كه مي فرمايند: هركس خواست بدون مال در 
غني و بي نيازي به سر برد و قلبش از حسد راحت و دينش سالم بماند، بايد از خدا تقاضا 
كند كه عقلش را كامل نمايد، بعد مي فرمايند: علت اين كه انسان ها به بيش از آنچه نياز 
دارند حريص اند، بي عقلي آنهاست و لذا هركس عقلش كامل شد به آنچه نيازش را برآورده 

مي كند، قانع مي شود

هشدار كه خزينه دار ديگران نباشي

اميرالمؤمنين )عليه السالم( مي فرمايند2 : اي فرزند آدم! نبايد بزرگترين غم تو آن رزقي 
باشد كه نيامده است، اگر آن روز جزء عمر تو باشد، رزق آن روز را خداوند در آن روز به تو 
مي رساند، و بدان كه تو هرگز آنچه را رزق تو نيست، به دست نمي آوري مگر اين كه آن را 
براي غير خود جمع كني، زحمتش در دنيا براي تو و بهره اش براي وارث تو است، و حساب 
آن در قيامت براي تو مي ماند، پس شاد باش به آنچه داري و آن را براي قيامتي كه در 

1. مستدرك الوسائل، ج 13، ص 33.

2. مستدرك الوسائل، ج 13، ص 35.
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پيش داري بفرست، چرا كه سفري طولني در پيش است و وعده گاه اصلي ما، قيامت است 
و محل ورود يا بهشت است يا دوزخ.

طلب رزق سنت است

امام حسين )عليه السالم( به مردي فرمود1  : اي مرد! در طلب رزق نه آنچنان تالش كن كه 
همة تالش تو در طلب رزق صرف شود، و نه آنچنان كار را به تقدير واگذار كه دست بسته 
تسليم شوي، چرا كه طلب رزق،  سنت است و حريص نبودن، از عفت، و عفت ورزيدن در 
طلب رزق موجب نمي شود كه رزق از تو منع شود، همچنان  كه حرص موجب  نمي شود كه 
رزق اضافه تر به دست آري. چرا كه رزق تقسيم شده است و اجل هركسي حتمي است و 

حرص زدن در رزق زمينة ايجاد گناه است.

چنانچه مالحظه فرموديد؛ حضرت سيدالشهداء )عليه السالم( مي خواهند جواب اين سؤال 
را بدهند كه ممكن است انسان بپرسد اگر رزق مقسوم است پس تالش براي چه؟ حضرت 
ضمن آن كه ابتدا توصيه به تعادل در طلب رزق مي كنند، سپس مي فرمايند: »َفإنَّ ابِْتغاَء 
نَِّة« يعني؛ در طلب رزق بودن، سنت و روش پيامبران و اولياء الهي است. پس  ْزِق ِمَن السُّ الرِّ
اگر مي خواهي تحرك و تالشي همانند آن ها داشته باشي، بايد از طلب رزق به نحوي كه 
گوشزد شد باز نماني تا در عالَم پيامبران خدا وارد شوي و در آخر ما را متوجه نكته اي بسيار 
اساسي مي نمايند و مي فرمايند: » َو اْسِتْعَماَل الِْحْرِص َجالُِب الَْمآثِِم« يعني؛ اين حرص زدن 
نه تنها تو را از عالَم پيامبران خارج مي كند از آن خطرناك تر اين كه زمينة ايجاد گناه خواهد 
شد. حال آيا انساِن بصير كه هر لحظه مواظب آن است كه گرفتار گناه نشود، جا ندارد ريشة 

حرص در طلب رزق را كه بستر گناه است، در خود بسوزاند؟

دفن استعدادها

همواره اميرالمؤمنين )عليه السالم( مي فرمودند: آنچه دور است را به خود نزديك كنيد و 
سختي را بر خود آسان نماييد و بدانيد كه بنده اگر برنامه هايش ضعيف و نقشه هايش در 
به دست آوردن رزق، ناقص باشد، هرگز از آنچه خداوند برايش مقدر كرده، محروم نخواهد 
شد، و اگر بنده اي در نقشه كشيدن براي به دست آوردن رزق توانمند و برنامه هايش كارآمد 

باشد، هرگز بيش از آنچه خداوند براي او تقدير كرده به دست نخواهد آورد.

آري مي فرمايد: آن كس كه قدرت برنامه ريزي بيشتر دارد بايد اين استعدادها را در جهتي 
ديگر به كار بندد تا راه هاي آسمان را بر روي خودش و بقيه باز كند و انسان ها را به ساحت 
قرب الهي نزديك كند. كاري كه پيامبران و اولياء الهي )عليهم السالم( با استعدادهاي خود 
كردند. چون اين استعدادها را به او نداده اند تا در جهت رزِق بيشتر به كار گيرد. پس به 
چنين كاري نيايد، پس اگر او اين استعدادها را در راستاي ازدياد رزق به كار گيرد آن ها را 

دفن كرده است.

1. مستدرك الوسائل، ج 13، ص 35.
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آسايش دو گيتي

در حال  دنيا   : مي فرمايند1  وآله(  عليه  اهلل  )صل  پيامبر  كه  فرمود  السالم(  )عليه  امام باقر 
چرخش است، پس آنچه از آن براي تو است، به تو مي رسد، هرچند ضعيف باشي، و آنچه 
هم عليه تو است به تو مي رسد و تو نمي تواني آن را دفع كني، هرچند قوي باشي، و كسي 
كه اميدش را به آنچه از دست او رفته قطع كرد، از زحمات بدني راحت شد، و كسي كه به 

آنچه خدا براي او رزق قرار داد، راضي شد، در آرامش كامل به سر مي برد.

حضرت باقر )عليه السالم( مي فرمايند: دنيا چيزي است در حال چرخش، نه نگه داشتني 
است و نه اگر رفت براي هميشه رفته است، خيلي شبيه توپ فوتبال در ميدان بازي است 
كه نه هر بازيكني مي تواند توپ را براي هميشه نزد خود نگهدارد و نه آنچنان است كه اگر 
از دست او رفت ديگر برنگردد. البته فرق چرخش دنيا با چرخش توپ آن است كه چرخش 
دنيا در اختيار انسان ها نيست. تا ما نه از ماندن آنچه در دست داريم مطمئن شويم و گمان 
كنيم با قدرت و ابتكار خود مي توانيم آن را حفظ كنيم و نه مأيوس باشيم كه ضعف ما 
مانع به دست آمدن دنيا براي ما است. در همين راستا فرمود آن چه از حوادث دنيا بر عليه 
توست نيز به تو مي رسد و قوت تو مانع رسيدن آن نيست. آري تو نسبت به آن حادثه  بايد 

بتواني خوب امتحان دهي.

هر حاللي را حرامي است

از امام صادق )عليه السالم( است كه فرمود: خداوند عّز و جّل افراد را خلق كرد و همراه آنها 
رزقشان را به صورت حالل و طيب خلق نمود، پس اگر كسي آن را به صورت حرام به دست 

آورد، به همان اندازه از رزق حالل او كم مي شود.

باقر )عليه السالم( چه اسراري از سنت رزق را در عالَم هستي براي انسان ها روشن  امام  
فرمودند، كه اولً؛ هركس رزق حاللي دارد كه در نهايت آرامش و عاقبت به خيري براي او 
قرار داده اند. ثانياً؛ درست از جهت ديگر همان رزق را به صورت حرام بر او عرضه كرده اند تا 
در عرضة انتخاب بين حالل و حرام، ايمان او آزموده شود و بتواند بين رزق حالل و مشابه 
آن كه به صورت حرام است يكي را انتخاب كند. ثالثاً؛ اين طور نيست كه انسان گمان كند 
حال كه آن وجه حالِل رزق برايمان هست پس خوب است فعاًل وجه حرام آن را استفاده 
كنيم و سپس به سراغ وجه حالل آن رويم. مي فرمايد: درست به همان اندازه كه از حرام 

استفاده نمودي از حاللي كه برايت مقدر شده است كاسته مي شود.

مطلب فوق جواب بسياري از سؤالت انسان هاي دقيق در مورد فلسفة رزق است. آن جايي 
كه انسان سؤال مي كند چرا ما را محتاج به رزق نمود و چرا اين رزق ها را رنگارنگ كرد و 
شرايط متنوعي در دست يابي به آن فراهم كرد؟ جواب همة آن ها را در يك كلمه فرمود 

1. مستدرك الوسائل، ج 13، ص 37.
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كه بناست در كنار هر رزق حالِل خوش عاقبتي، رزق حرام بد عاقبتي عرضه شود تا انسان 
آزموده گردد.

تحركي با نشاط

از  در آن صورت  - كه  باش  بي تحرك  نه  توصيه مي فرمايند  السالم(  )عليه  حضرت صادق 
عرصة امتحان فرار كرده اي- و نه حريص و به دنيا اميدوار - كه در امتحان مردود شده اي 
- بلكه در آن حّد كه بتواني نياز حقيقي ات را به دست آوري تالش كن، كه در اين حّد، در 
عرصة طلب رزق وارد شدن، براي امتحان دادن، كافي است. سپس در آخر؛ نكتة ظريفي را 
مطرح كردند كه اگر مالي را به كسي دادند ولي او نتوانست متوجه دهندة آن شود و خداي 
دهندة مال را گم كرد، او عماًل ثروتي ندارد. چون نعمت را دادند تا انسان را متوجه صاحب 
نعمت كنند و سرماية حقيقي هركس، نظر داشتن به صاحب نعمت است و نه به خود نعمت. 
چرا كه اين نعمت شكر كه صاحب نعمت را مي بيني، ديگر تو را از حرص آزاد مي كند و قانع 
و بزرگ مي شوي و به راحتي براي اين كه ارتباط تو با صاحب نعمت بماند صد نعمت را نثار 
فقير مي نمايي يعني؛ به آنهايي كه مال داده شده ولي شكر آن را نمي كنند، در واقع مالشان 

مال نيست، چون مال نتوانسته است آن ها را به منعم برساند.

خداوند از ما به ما عاشق تر است

امام صادق )عليه السالم( از پدران بزرگوارشان )عليهم السالم( از پيامبر )صل اهلل عليه وآله( 
در حديث َمناهي - كه در آن نكاتي را نهي مي كردند- فرمودند: هركس به آنچه خداوند 
از رزق براي او تعيين نموده راضي نباشد و ِگاليه كند و بر آن صبر نكند، از او حسنه اي به 
آسمان بال نمي رود و خداوند را مالقات مي كند در حالي كه خداوند از او غضبناك است، 

مگر اين كه توبه كند.

با  و  دقت  و  حكمت  نهايت  با  و  چيست  ما  تعالي  شرايط  مي داند  خداوند  وقتي  راستي 
دل سوزي تمام، آن شرايط را براي ما فراهم كرده است، بي انصافي نيست كه ما از چنين 
خدايي ِگله مند باشيم و نسبت به آنچه براي ما مقدر كرده راضي نباشيم؟ در حالي كه راه 
ارتباط با خدا درست همان شرايطي است كه حضرت رب العالمين براي ما فراهم كرده، حال 
اگر ما آن شرايط را نپذيريم، در واقع راه ارتباط خود با خدا را نپذيرفته ايم. اين است كه 
مي فرمايد: » از او حسنه اي به آسمان بال نمي رود و خداوند را مالقات مي كند در حالي كه 
خداوند از او غضبناك است، مگر اين كه توبه كند«. چرا كه به راه ارتباط با خدا و به راه 
فراهم  او  براي  فراموش كرده شرايطي كه خداوند  و  ايجاد رضايت خدا پشت كرده است 
كرده، همان راه بندگي او است، مگر اين كه خودش آن شرايط را از حالت بندگي خارج كند.

سخن آخر؛ فوق فقر و غني

در آخر با دعاي امام سجاد )عليه السالم( كه به واقع جامع همة مباحث گذشته است، بحث 
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را به انتها مي رسانيم. حضرت با خداي خود چنين مراوده مي كنند1:  

پروردگارا! از تو خوبي زندگي را تقاضا دارم، زندگي اي كه از طريق آن براي همة حاجتم نيرو 
گيرم و از آن طريق زندگي ام به آخرتم متصل گردد، بدون آن كه مرا در آن به خوش گذراني 
و ريخت و پاش گرفتار كني، تا در نتيجه سركش شوم، و بدون آن كه در آن زندگي، بر من 

تنگ گيري كه در نتيجه شقي و گناهكار گردم.

رزق مرا با رزق حالل خود وسعت بده و از باران فضل خود بر من فرو ريز، نعمتي گوارا 
و  زيبايي ها  به طوري كه  مدار،  باز  از شكر  نعمت  آن  زيادي  با  مرا  انقطاع، سپس  بدون  و 
شادابي هاي آن مرا به خود سرگرم سازد، و درخشندگي شكوفه هايش مرا فريب دهد، و نيز 
مرا به كمي و قلّت آن دچار مساز كه رنج به دست  آوردن رزق، مرا از وظايف و عباداتم باز 

دارد و سينه ام را اندوه رزق فرا گيرد.

اي معبود من! آن قدر عطا كن كه از انسان هاي فرومايه بي نياز و در رسيدن به رضوان تو 
موفق باشم.

اي معبود من! به تو پناه مي برم از شّر دنيا و آنچه مربوط به دنياست، دنيا را براي من زندان 
مساز و جدايي آن را اندوه من قرار نده و مرا از فتنه هاي آن خارج كن، بدان سان كه تو 
از من راضي باشي و عمل من در دنيا براي قيامت مورد قبول باشد. به جاي دنياي فاني، 

نعمت هاي عالَم باقي را براي من قرار ده.

خدايا! به تو پناه مي برم از خواري و پريشاني هاي دنيا و سلطة شيطان و تسلط آن، و از ستم 
آن كس كه در اين دنيا به من ستم كند

1. الكافي، ج 2، ص 553، باب الدعاء للرزق.
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رزق، انواع رزق خدا

گفتاری از حجت االسالم والمسلمين قرائتی

1380/9/21

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الهی انطقی بالهدى و الهمنی التقوى

بين 25 تا 30 دقيقه سر سفره قرآن بنشينيم. آياتی تالوت می شود و من می گويم اين آيات 
چه پيامی دارد. چه دستورى به ما می دهد. بالخره ما خلق خدا هستيم و خلق خدا حقش 
اين است كه كتاب خالق را بخواند يعنی خلق و مخلوق بادى كتاب خالق را بخواند. تا آيات 
َربََّك يَْبُسُط  ْحمِن الرَّحيم »إِنَّ  الرَّ  ِ قبل را خوانديم. آيه 30 سوره »اسرا« هستيم بِْسِم اهللَّ
َُّه كاَن بِِعباِدِه َخبيراً بَصيراً «1  كلمات اين آيه را بلديد يعنی چه.  ْزَق لَِمْن يَشاُء َو يَْقِدُر إِن الرِّ
رب می دانيد يعنی چه، رزق می دانيد يعنی چه، عباد می دانيد يعنی چه، خبير و بصير هم 
می دانيد يعنی چه. فقط يك چهار تا كلمه اش را بايد معنی كنم. بدرستيكه پروردگار تو باز 
می كند رزق را بر هر كه بخواهد. براى هر كه بخواهد رزق را توسعه می دهد و براى هر كه 
بخواهد رزق را تنگ می گيرد. يعنی سفت كن شل كن دست خود خداست، شل می كند 
سفت می كند، باز می كند، چراغ قرمز، چراغ سبز، چرا اين كار را می كند، خداوند نسبت به 
بندگانش خبير و بصير است. می داند چه كند. اين ترجمه آيه، راجع به رزق چند تا بحث 
داريم. اول اينكه برخوردهاى مردم نسبت به رزق خداوند چيست؟ اين را می گذاريم بعد. 
چه عواملی، اين درست است كه می گويم خدا هر كسی را بخواهد، اين يشاء می دانيد يعنی 
«، ان يعنی اگر، شائ يعنی بخواهد اهلل،  چه؟ خواستن، ما در فارسی می گوييم »إِْن شاَء اهللَّ
« يعنی اگر خداوند بخواهد. پس  « توى فارسی می دانيد يعنی چه؟ »إِْن شاَء اهللَّ »إِْن شاَء اهللَّ

اشاء يعنی خواستن. 

حال كه شاء يعنی خواست، »يَشاُء« هم از همان شاء است. »يَشاُء« يعنی هر كس را بخواهد. 
منتهی حرف من اين است كه آيا خداوندبراى يكی می خواهد براى يكی نمی خواهد. چه 
عواملی باعث می شود كه براى يكی كم شود. چه عواملی باعث می شود زياد شود. البته رزق 
هم خانه و ماشين و تلفن نيست. همين استعداد شما رزق است. شكل شما رزق است. بيان، 
هنر، توفيقات، اولد خوب، حج، »اللَُّهمَّ اْرُزْقِنی َحجَّ بَْيِتَك الَْحَراِم«2 . حج هم رزق است. يكی 

رزقش بچه پسر است يكی رزقش بچه دختر است. هر كسی رزقی دارد. 

1. اسراء/30
2. إقبال األعمال، ص 24
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يك مقدار راجع به رزق صحبت كنيم. يك عواملی باعث می شود رزق زياد شود. در مقابل 
كم شدن و زياد شدن چيست؟ مسئوليت ما چيست؟ يك صلوات براى گفتن عوامل زيادى؟ 

اول اين كه رزق به زندگی نيست، اين را بدانيم خيلی ها صبح تا شام می دوند به جايی هم 
نمی رسند. حديث داريم گاهی خداوند افراد ساده را چنان زندگيشان را مرفه می كند و جور 
می كند كه افراد تيز، بفهمند رزق، همه اش به زندگی نيست. پس اين يك درس، رزق به 

زندگی نيست.

رزق مادی و معنوی

درس دوم هم كه گفتيم اين است كه رزق فقط مسائل مادى نيست مسائل معنوى هم 
َُّه كاَن بِِعباِدِه  ْزَق لَِمْن يَشاُء َو يَْقِدُر إِن رزق است. خب اين آيه می گويد كه »إِنَّ َربََّك يَْبُسُط الرِّ
َخبيراً بَصيراً«. خداوند به هر كسی می خواهد رزق می دهد پس رزق به زندگی نيست، يك 

رزق هم مادى نيست. دو، گاهی وقت ها نماز بهار رزق است. 

افرادى هستند عمرشان می گذرد، دو ركعت نماز با توجه نمی خوانند. عبادت هم رزق است، 
اما اين كه می گويند لمن يشاء يعنی خواست خدا براى كی ها می خواهد؟ بعد می گويد »إِنَّ 
« آخر آيه می گويد »َخبيراً بَصيراً«، خدا خبير است. در يك آيه ديگر می گويد »َو لَْو بََسَط  اهللَّ
ْزَق لِِعباِدِه لََبَغْوا فِی الْْرِض«1  ديگر خداوند به هر كه، هر چه می خواهد می دهد، همه  ُ الرِّ اهللَّ
گردن كلفتی می كنند، يعنی اگر مردم خواسته باشند به آنجا كه می خواهند برسند، برسند، 
]دنيا می شود[ می شود جنگل، همه به هم می پرند. آيه اش را می خوانم. »لَْو« يعنی اگر، 
ْزَق«، اگر خداوند رزق را گشايش  ُ الرِّ ُ«، »بََسَط« يعنی گشايش»َو لَْو بََسَط اهللَّ »َو لَْو بََسَط اهللَّ

بدهد، »لِِعباِدِه«، اگر براى بندگانش توسعه بدهد، »لََبَغْوا فِی الْْرِض«، تجاوز می كنند. 

در كاشان می گويند خدا خر را شناخت، شاخ اش نداد. شما هم می گوييد؟، يعنی اگر الغ 
شاخ داشته باشد، مثاًل واقعاً اگر شتر آرام نبود، می شد يك قطار شتر را افسارش را بدهند 
دست يك بچه ببرد؟ دستورات خدا حكيمانه است. براى همين خداوند گفته است گوسفند 
را گردنش را ببر، ذبحش كن، اما شتر را نمی گويد گردنش را ذبح كن. مگر می شود شتر 
گردنش مثل تنه درخته، می شود بريد؟ پدر قصابه و شتره با هم در می آيد و لذا گفته شتر 
را نمی خواد گردنش را ببرى. اين چاله هست توى گلويش يك سيخچه بزن تمام است. 
چون اين سيخچه، چاله نزديك قلبش است می خوره به قلبش سريع خونش بيرون می ياد 

آزاد می شود. 

را  گردنش  باشيم  خواسته  است،  درخت  تنه  مثل  گردنش  كه  هم  شتر  مثاًل  بود  بنا  اگر 
بايد يك  قطع كنيم اصاًل چقدر زجر می كشيد، رم می كرد. هر كس می خواد شتر بكشه 
الم شنگه اى بود. اصاًل ولی خداوند اين طور قرار داده. حال كه شتر بزرگترين حيوان است 

1. شورى/27
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رام ترين حيوان است. بزرگ ترين را رام ترين می كند تا ما بتوانيم ازش استفاده كنيم. 

 تمام كارهاى خداوند حكيمانه است. چشم ما از پي است، پی زود خراب می شود جز اين 
كه توى آب نمك باشد ولذا اشك ما شور است. ابروى ما مشكی است چرا چون نور خورشيد 
وقتی می خواهد بخورد به چشم اين ابروى مشكی سايبان باشد، جلوى فشار نور را بگيرد. 

هوا از بينی وارد می شود تا سه كار رويش انجام شود. غبارها گرفته شود توى بينی از طريق 
لوله ها  تر شود. هواى  بينی گرم شود، هواى خشك توى  لوله هاى  موها، هواى سرد توى 
خشك ،تر شود، هواى سرد، گرم شود، هواى غبار، تصفيه شود. كارهاى خداوند حكيمانه 

است. »َو َرَفْعنا بَْعَضُهْم َفْوَق بَْعٍض ٍ َدَرجاٍت لَِيتَِّخَذ بَْعُضُهْم بَْعضاً ُسْخِريًّا «1  

آيه ديگر می خوانم: و رفعنا، تركيبش را بلديد، رفع يعنی بال برد. فالنی رفعت، »َو َرَفْعنا« 
بال برديم »بَْعَضُهْم َفْوَق بَْعٍض«. بعضی از شما را بال قرار داديم. يعنی اون سرهنگه، اون 

سرگرده. اون آيت اهلل است. اون طلبه، اون تاجره، اون كاسبه. 

 »َو َرَفْعنا بَْعَضُهْم َفْوَق بَْعٍضٍ  َدَرجاٍت« اين درجه ها را پايين و بال كرديم. چرا؟ »بَْعُضُهْم بَْعضاً 
ُسْخِريًّا«، تا همديگر را تسخير كنيد. اگر همه نمره 20 باشند، كه زير بار هم نمی روند آن 
موقع بخار را چكار می كرديم. بخار نان می خواست. هر كسی را خداوند يك چيزى اش داد، 
كه اون نياز اون يكی را برطرف كند، اون نياز اين يكی را برطرف كند. اين به پزشك نياز 
دارد، پزشك به شيشه بر، شيشه بر به آهنگر، آهنگر به واكسی، واكسی به حمامی، قرآن 
می گويد هر كسی را يكجايی قرار داديم كه همه تان محتاج بشويد. دور هم جمع شويد براى 

حل مشكالت خودتان يك زندگی اجتماعی تشكيل دهيد. 

استعدادها مبنای تقسيم رزق

سليقه  يك  و  می كردند  فكر  يكجور  همه  اگر  بود،  يكجور  هوششان  و  استعداد  همه  اگر 
بكار  براى  را  رزق  در  تفاوت ها  دليل  نمی رفت. خوب،  ديگرى  بار  زير  هيچ كس  داشتند، 
گرفتن ديگران]است[. اگر همه مردم رزقشان يكجور بود هيچكس زير بار همديگر نمی رفت. 
براى اين كه الن، شما حديث بلدى، نمی دانی، اما نيازت به من است، من هم در و پنجره 
می خواهم نيازم به بخاره، هر دومون نيازمون به دكتر است، دكتر نيازش به نانوا، ، پس اين 

تفاوت ها بخاطر اين كه زير بار همديگر برويم، اين يك!

دو، براى جلوگيرى از طغيان. حال آيه اش را هم اگر می خواهيد بنويسيد اين است كه قرآن 
می فرمايد »َو َرَفْعنا بَْعَضُهْم َفْوَق بَْعٍض«، »َرَفْعنا«، بال برديم بعضی از شما را فوق بعضی، 
بعضی را »َفْوَق بَْعٍض«، قرار داديم. چرا؟ »لَِيتَِّخَذ بَْعُضُهْم بَْعضاً ُسْخِريًّا«، براى اين كه يكديگر 
را سخرى يعنی مسخر، »ُسْخِريًّا«، تفاوت قرار داديم تا همديگر را تسخير كنيد، من شما را 

1. زخرف/32
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تسخير كنم، شما مرا تسخير كنيد، يعنی بخاطر اين كه من نياز دارم به شما، شما را بياورم 
زير پرچم خودم، شما هم نياز دارى به من جا بدهی، حال آيه دوم هم كه گفتم»َو لَْو بََسَط 
ْزَق لِِعباِدِه لََبَغْوا فِی الْْرِض«، اين »لََبَغْوا فِی الْْرِض«، »لَْو« يعنی اگر بسط و گسترش  ُ الرِّ اهللَّ

بدهد، رزق را »لِِعباِدِه« براى بندگان خودش، »لََبَغْوا«، تجاوز می كنند.

تنبلی خود مردم  يا  بخاطر تالش  نداد. گاهی  را شناخت شاخش  اگر خدا خر  همان كه 
است. چون قرآن گفته كه »َفاْمُشوا فی  َمناِكِبها«1  پا شويد برويد دنبال خرجی. يكی تالش 
می كند، كار بيشترى اضافه كار می كند، شب كار می كند، روز كار می كند، تابستان و پولدار 
می شود، يكی كنار خيابان عالف است و عياش، گاهی هم بخاطر كار خودمان است، گاهی 
بخاطر ايمان و تقواست يا گناه. قرآن می فرمايد: »َو لَْو أَنَّ أَْهَل الُْقرى  آَمُنوا َو اتََّقْوا لََفَتْحنا 

َعلَْيِهْم بََركاٍت« . »آَمُنوا« را بلديد يعنی چه »آَمُنوا« ايمان دارند. »َو اتََّقْوا«، تقوى دارند. 

باز می كنيم. پس  رويشان  را  بركات  بََركاٍت«2،  َعلَْيِهْم  لََفَتْحنا  اتََّقْوا  »َو  ايمان  بخاطر  يعنی 
گاهی هم مثاًل نماز باران می خوانند باران می آيد. در همين قم، نه شما بوديد نه من حدود 
معصومه،  توى حرم حضرت  قبرش  كه  العظمی خوانسارى  آيت  بيشتر  يا  پيش  40 سال 
مسجد بال سر، سه چهار تا قبر بلند هست يكيش مال آيت العظمی است. مدتها باران نيامد، 
مردم، جمع شدند با ايشان رفتند خاك فرج، يك نمازى خواندند. آن زمان انگليسی ها اينجا 
مستقر بودند، پايگاه داشتند، گفتند اينها كجا می روند، راهپيمايی می كنند. گفتند می روند 
نماز باران بخوانند. يكی از اين انگليسی ها گفت نه، اينها می روند نماز برف بخوانند. برف هم 
می آيد رو سر خودشان، عمامه سفيدها، می گفت: اينها نماز برف می خوانند برف هم می آيد 
رو سر خودشان، متلك گفت، نماز باران كه تمام شد يك بارانی آمد كه چندين ماه باران 
نيامده بود. همه تعجب كردند. اصاًل آيت اهلل خوانسارى مرجع بود، اما بخاطر نماز بارانش 

مشهور شد. مثل امام خمينی، مرجع بود بخاطر انقالبش توى دنيا معروف شد. 

ميزان رزق تحت تاثير ايمان و گناه 

می كنند  گناه  ايشان  منتهی  كرده.  قسمتشان  را  رزق  خداوند  هستند  افرادى  آقا  ايمان، 
خداوند رزقش را كم می كند. خوب، گاهی بخاطر مثاًل اين كه می گويد گناه. آيه اش اين 
ْمنا«3 چون يهوديها ظلم می كردند، حرمنا، بر آنها حرام  است: »َفِبُظلٍْم ِمَن الَّذيَن هاُدوا َحرَّ

كرديم فالن چيز را. گاهی انسان يك كارى می كند در محاصره اقتصادى قرار می گيرد. 

اِدُق ع: »نَْوَمُة  راجع به تنبلی و زرنگی هم يك آيه می خوانم. مثاًل راجع به تنبلی: َقاَل الصَّ
ْزَق«4 كسی كه اگر بين طلوعين بخوابد، يعنی صبح زود دنبال كار  الَْغَداِة َمُشوَمٌة تَْطُرُد الرِّ

نرود، رزقش كم می شود. 

1. ملك/15
2. اعراف/96
3. نساء/160

4. من اليحضره الفقيه، ج 1، ص 502
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نَْب َفُيْحَرُم الرِّْزق«  ]درخصوص[ نيت بد حديث داريم: امام صادق ع: »إِنَّ الُْمْؤِمَن لََيْنِوى الذَّ
1. گاهی. قتها انسان می گويد بروم بگيرمش يك كتكش بزنم. بيا اين عكس خوبيه، فتوكپی 
بگيريم آبرويش را بريزيم، بيا اين را سر بسرش بگذاريم. حديث داريم افرادى كه تو دلشان 

نيت بد كنند، خدا اينها را محروم می كند يا رزق را ازشان كم می كند. 

َل  »َو  محمد ص:  داريم: حضرت  حديث  نيفتيد.  حرام  به  ديگر  شد  كم  رزق  هم  وقتی   
ِ«2. اگر رزق كم شد به  ْزِق أَْن تَْطُلُبوُه بَِشیْ ٍء ِمْن َمْعِصَيِة اهللَّ يَْحِملَنَُّكُم اْسِتْبَطاُء َشیْ ٍء ِمَن الرِّ
گناه نيفتيد. امتحان است. با زندگِی حداقل صبر كنيد، ولی دستپاچه نشويد. براى اينكه 
آدم دنبال كار برود و زرنگ باشد رواياتی داريم. اما آيانی كه در قرآن داريم می گويد دنبال 

نان برويد: »َفاْمُشوا فی  َمناِكِبها«

قرآن می گويد من آفرينش خلق كردم، فمشوا فی مراتبها، پا شويد برويد روى كره زمين 
 ،  3»ِ اهللَّ َفْضِل  ِمْن  ابَْتُغوا  َو  الْْرِض  فِی  »َفانَْتِشُروا  دربياوريد.  چيز  زمين  از  و  شويد  سوار 
ِ«، از فضل خدا  »َفانَْتِشُروا فِی الْْرِض«، پا شويد در زمين منتشر شويد»َو ابَْتُغوا ِمْن َفْضِل اهللَّ
كار، يعنی پاشيد دنبال كشت، دنبال تجارت برويد، آيات و روايات در اين زمينه زياد است. 
ْزَق  در مقابل رزق ما يك مسئوليتی داريم، يك بار ديگر آيه را بخوانيد: »إِنَّ َربََّك يَْبُسُط الرِّ
َُّه كاَن بِِعباِدِه َخبيراً بَصيراً« در قرآن براى رزق صفات آمده، مثاًل يك آيه  لَِمْن يَشاُء َو يَْقِدُر إِن
داريم: »ِرْزقاً َحَسناً«4، رزق خوب، يك آيه داريم رزق كريم »ِرْزقاً َكريماً«5، يك آيه داريم 
رزق مبارك، گاهی وقتها رزق هست ولی كريم نيست، بركت ندارد. يعنی چه؟ يعنی چه 
جور بگويم؟ مثاًل از روزى كه ماشين خريده، همه اش می رود بيمارستان و مياد، از وقتی كه 
خانه را ساخت همه اش توى دكتر و آمپول زن مياد و ميره. بنابراين قرآن هرجا می گه بچه، 
نمی گه خدا بچه بده، می گه »ُذرِّيًَّة َطيَِّبًة«6 بچه صالح، »ُغالماً َزِكيًّا«7 ، هرجا می گويد رزق 
می گويد »أَيُّها أَْزكی  َطعاماً«8، رزق حالل رزق مبارك، خيلی ها عمر هم دارند، 60 يا 80 
يا 90 سال عمی می كنند، هيچ يادگارى از خود ندارند، نه اولد صالحی، نه كتاب خوبی، 
نه وقف خوبی، هيچ، هيچ، همين طور كيلويی آمد و كيلويی رفت، دو كيلو متولد شد، نود 
كيلو رفت توى قبر، يعنی بود و نبودش فرقی نكرد، و حال آنكه حديث داريم: آدم حسابی 
َها َشیْ ٌء«9،  آن است كه وقتی می ميرد، جايش خالی باشد. »ثُلَِم فِی اْلِْساَلِم ثُلَْمٌة َل يَُسدُّ

مثاًل من نباشم چی می شود. 

1. بحاراألنوار، ج 70، ص 358
2. كافی، ج 5، ص 80

3. جمعه/10
4. هود/88

5. احزاب/31
6. آل عمران/38

7. مريم/19
8. كهف/19

9. كافی، ج 1، ص 38
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رزق و مفهوم آن در زندگی

بايد چهل كار  اگر نباشی چی می شه؟ آدم  هيچ هيچ، شما نباشی چی می شه؟ فكر كن 
كليدى بكند، چنان آدم با بركتی باشد كه وقتی نيست بگويند نيست، نه اين كه حال بودش 
بود، نبود هم نبود. در دعاها رزق كريم، رزق مبارك، سراغش برويد. از اول زندگی، شماها 
جوانيد، از اول زندگی سعی كنيد قلمه حالل بخوريد. اگر يك چيزى را قانون گفته بود 
بدهيد، حال گه چی زرنگ بازى كنيد، اقا پول بدهيد اداره دارايی، بگين اين پولها را بگير، 
اين دو ميليون را، و اين ماليات را كم كن. كاله سر كی می گذارى؟ دولت مال كجاست؟ 
دولت مال ده ها ميليون جمعيت كه رأى دادند گفتند اينها مسئول مملكتی، ايشون هم 
رهبر، ايشون رئيس جمهور، ايشون هم نماينده مجلس، مجلسی ها هم كه شما مردم بهش 
رأى داديد گفتيد آقا، هر كی مثاًل اينقدر درآمد دارد، اينقدر ماليات بدهد حال شما تيزبازى 
می كنيد. يك كارمند اداره دارايی را می بينيد، يك كارمند اداره شهردارى را می بينيد، مثاًل 
با يك خرده رشوه پايين و بال می كنيد، كاله سر كی می گذارى؟ اگر خدا خواسته باشد 
تنگ بگيرد كه، يك چيزى برايتان بخوانم، حديث داريم افرادى كه خمس نمی دهند، سهم 
امام نمی دهند، يك ميليون دارى خب دويست هزار تومن را بده، ميگن نه من نمی دم، امام 
كاظم فرمودند كسی كه مال حالل را وقتی گفتند بده نداد، خداوند يه جورى برايش در 
زندگی پيش می آورد كه دو برابرش را در راه حرام خرج كند. می گويد اينجا دويست تومان 
ندادى حال اينجا چهارصد تومان خرج كن. حديث داريم كسانی كه حق حالل را ندهند 
خداوند چنان زندگيشان را تنظيم كند كه دو برابر آن مقدار كه بايد در راه حالل بدهند در 
راه حرام و باطل خرج می كنند. چوب هم می خورند. وظيفه ما اين است كه اگر يكی رزقش 
خوب است، حسد بهش نورزيم. چطور اين دارد ما نداريم. خب خدا يك چيزهايی به تو 
داده، شكل او بهتره، هوش تو بهتره، خط تو بهتره، خط او بهتره صداى تو بهتره، صداى او 

بهتره، پدر و مادر تو بهتره، پدر و مادر او بهتره نمی دانم. 

اميرالمؤمنين در نهج البالغه می فرمايد خداوند همه گوشت هاى لخم را به يكی نداده، همه 
َفاَقِتَها«1، كنار  َعَقابِيَل  بَِسَعِتَها  َقَرَن  دنبه هاى را به يكی، همه استخوان ها را به يكی، »ثُمَّ 
گشايش ها، تنگناها، كنار گل ها تيغ ها، قد بلند همت كوتاه، بيان نرم دل سنگ، يعنی اگر 

بيانش نرم است قلبش سنگ است. اگر قدش بلند است همتش كوتاه است.

بعضی رزق ها »ِمْن َحْيُث ل يَْحَتِسب«2 است. قرآن می گويد اگر شما تقوا داشته باشيد از 
يَْحَتِسب«. آيه  باور نمی كرديد خدا يك چيزى قسمتتان می كند »ِمْن َحْيُث ل  راهی كه 
قران است كسی تقوا داشته باشد »ِمْن َحْيُث ل يَْحَتِسب« يعنی از راهی كه برنامه نريخته، از 
جايی كه پيش بينی نمی كرده خدا يك چيزهايی قسمتش می كنه. باور هم نمی كند كه خدا 
يك همچين چيزى قسمتش كند. فقط بايد تقوى داشت. كليد رزق دوتاست، يك كليد، 
كار و تالش و يك كليد، ايمان و تقوى. هيچكدام هم كار همديگر را نمی كند. كسی مريض 
شد توى خانه مثل اين كه يكی از انبياء بود. حضرت موسی بود. بنظرم، مريض شد نرفت 

1. نهج البالغة، خطبه 91
2. طالق/3
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دكتر، گفتند چرا نمی روى دكتر گفت خدا مرض داده خدا هم خوب می كند. وحی شد كه 
نه، همان كسی كه مرض را خلق كرده دوا را هم خلق كرده، تو بايد بروى دكتر، وظيفه تو 
دكتر است. حديث داريم اگر كسی بنشيند توى خانه كار نكند دعايش مستجاب نمی شود. 

دين كه می گويد دعا كن همان دين هم گفته برو سراغ كار، يعنی پس ما دو تا بال داريم. با 
اين دو تا بال پرواز می كنيم. بال كار، بال تقوا. كاِر تنها كافی نيست. چون می بينيم افرادى 

همه جا كار می كنند هشت شان گرو نه شان است. تقوا تنها هم كافی نيست. 

برويد  پا شويد  بايد   .»ِ اهللَّ َفْضِل  ِمْن  ابَْتُغوا  َو  الْْرِض  فِی  »َفانَْتِشُروا  گفته  قرآن  چون خود 
احتكار  را  اگر كسی رزق مردم  به رزق  راجع  مناكبها. خب  فامشوا فی  الرض  سيروا فی 
كرد حكومت اسالمی موعظه اش می كند و اگر موعظه نپذيرفت نياز جامعه را انبار كرده، 
حكومت اسالمی می تواند قفل را بشكند حرف هاى ديگر هم دارم بعضی راضی اند، نه قانعند، 
تو دلشان، يعنی حال فعاًل، خيلی خوب چه خاكی بسر كنم می سازيم، ولی راضی اند يعنی 
به رزق، بعضی شاكی اند، شكايت می كنند.  خوشحال هم هست. بعضی حريص اند نسبت 

بعضی سركشند بعضی بخيل اند. بعضی با گذشت اند. 

را پاك می كند،  بهشان داد، می خوره و لب اش   بعضی كتمان می كنند. خدا يك چيزى 
يعنی من نخورده ام. يعنی كتمان می كند. بعضی اظهار می كنند، بعضی رزق را از خودشان 

می دانند. می گويند ُمخ من است. 

مديريت، اقتصاد، تخصص من، قارون می گفتند، به قارون می گفتند به فقرا كمك كن خدا 
َّما أُوتيُتُه َعلی  ِعلٍْم ِعْندى«1   بهت داده، می گفت خدا! خودم، مخ، مديريت، علوم اقتصاد، »إِن
يعنی علمی پهلوى من است. از آن تخصصم استفاده كرده ام. ولی سليمان می گفت هذا من 
فضل ربی. خدا داده. يكی می گويد عندى، يكی ربی، يكی نعمت ها را از خودش می داند يكی 

ا َكُفوراً«2  وقتم تمام شد.  نعمت ها را از خدا می داند. يكی كفران می ورزد. »إِمَّا شاِكراً َو إِمَّ

خالصه اش وظيفه ما اين است كه 1- كار بكنيم 2- تقوى داشته باشيم. 3- كسی دارد بهش 
حسد نورزيم 4- اگر يك رزقی را نداريم فكر نكنيم خدا تفاوت قائل شده. اين تفاوت ها 
يك حكمتی دارد و اگر خدا يك چيزى به او داده به من نداده عوض اش يك چيزى به من 
داده به او نداده. خدايا نسبت به تك تك ما رزق حالل مبارك نصيب فرما. گناهی كه باعث 
می شود رزق ما كم و نامبارك شود آن گناه را از ما ببخش، رزق معنوى ما، ايمان، تقوا، 
علم، اخالص، هم رزق مادى، باران رحمت، فرزند خوب، آبرو، عزت، رزق مادى و معنوى ما 
را مبارك و زياد فرما. آنها كه بهشان رزق را تنگ گرفتی اگر گناه كردند از سر تقصيراتشان 

بگذر. 

والسالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته

1. قصص/78
2. دهر/3.
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