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١نام رازق    

 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

  ١) نام رازق ١٠٠- ٠٩٩درس ( -٢٠٠٨ھای نیک خداوند  عقیده اسالمی ـ نام

ی امانت دار. بار خدایا ما را  سپاس خداوند جھانیان را و درود و سالم بر سیدنا محمد راستین وعده  

ھای نادانی و گمان بھ سوی انوار معرف و دانش و از لجنزارھای شھوات بھ بھشت برین  از تاریکی

  بیرون ببر. 

  ھای نیک خداوند: (رازق):  از نام

  است. » رازق«پردازیم و نام امروز  ھای خداوند می مبرادران گرامی، بھ یکی دیگر از نا  
  نام رازق در قرآن و حدیث شریف:

ھای سھ  ی نام این نام در حدیث شریف وارد شده است. در حدیث انس رضی هللا عنھ کھ درباره  
  ی پیشین است از پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم نقل شده است:  گانھ

ُر،   القابُض، الباسط، الرازق )) (( إنَّ هللا ھو الُمَسعِّ

  گیرنده، گشایش دھنده و روزی دھنده است.)) گذار، تنگ می ((خداوند قیمت

  [روایت ابو داود و ترمذي از انس بن مالک ]

  ی زیر آورده شده است:  این نام در قرآن کریم بھ صورت مقید در آیھ  

ِلنَا َوآَِخِرنَا َوآَیَةً ِمْنَك ﴿ قَاَل ِعیَسى اْبُن َمْریََم اللَُّھمَّ َربَّنَا أَْنزِ  ْل َعلَْینَا َمائَِدةً ِمَن السََّماِء تَُكوُن لَنَا ِعیداً ِألَوَّ

اِزقِیَن ﴾   َواْرُزْقنَا َوأَْنَت َخیُر الرَّ

( عیسى پسر مریم گفت: بار الھا پروردگارا از آسمان خوانى بر ما فرو فرست تا عیدى براى اول و 

  دھندگانى )  ى از جانب تو و ما را روزى ده كھ تو بھترین روزى ا  آخر ما باشد و نشانھ

  ( سوره مائده )

  رازق در زبان عربی: 
"رازق" در زبان اسم فاعل است. رزق یرزق رزقا فھو "رازق" و رزق منظور چیزی است کھ سود   

  رساند. می
پوشید  رید و لباسی کھ میخو اند. چیزی کھ می بنابراین علماء میان روزی و کسب درآمد تفاوت گذاشتھ

برید. اما پس انداز و مبلغ مالی  ھا بھره می ھا رزقی ھستند کھ از آن و خانھ ای کھ ساکن ھستید، این
چھ  بری رزق است. اما آن چھ کھ مستقیما از آن بھره می برید. آن دستاوردی است بھره ای از آن نمی

پرسند از کجا آن را بھ  ی درآمد می اما درباره کنی کسب تو ھست. ای و از آن استفاده نمی کسب کرده
کھ شما از آن بھره ای نبرده اید. یعنی کسی کھ یک میلیارد  ای؟ با آن چھ کردی؟ با آن دست آورده
پوشد و بر یک تختخواب  خورد و یک لباس می ی مشخص را می خورد؟ تنھا یک وعده دارد چھ می

خورید؟  قفی دارد. ھر چقدر ھم ثروتمند باشید چقدر میخوابد و توان بھره گیری اش از زندگی س می
خوابید؟  پوشید؟ یک لباس. در یک شب بر روی چند تختخواب می ی مشخص. چند لباس می یک وعده

  بر روی یک تختخواب. 
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  رزق و درآمد: 
برید. درآمد: حجم مالی شماست. حجم مالی شما چیزی است کھ  رزق: تنھا چیزی کھ از آن بھره می  

اید  دھد، ولی ھر ریالی کھ کسب نموده برید، اما بھ شما تکبر و قدرت و نیرو می گز از آن بھره نمیھر
  کھ از آن استفاده ای نکرده اید. گیرید با این برایش مورد بازخواست قرار می
  ھای ماثور آمده است:  برای ھمین در برخی از روایت

ي یا أھلي، ال تلعبن بكم الدنیا كما لعبت بي، جمعت (( إن روح المیت ترفرف فوق النعش، تقول یا ولد

  المال مما حّل وحرم، فأنفقتھ في حلھ وفي غیر حلھ، فالھناء لكم والتبعة علّي ))

گوید ای فرزندم و ای خانواده ام، دنیا چنان کھ مرا  کند و می ((روح مرده بر روی جسد پرواز می

را اندوختم و آن را در حالل و حرام صرف کردم کھ  بازی داد با شما بازی نکند، مال حالل و حرام

  کنم)) برای شما مبارک است و پیامدھای آن را من تحمل می

  [ روایت ماثور]

رزق و روزی ھمان بخشش است. استرزقھ یعنی از او روزی خواست. وزن استفعل در عربی   
حمت کرد. استرزق طلب دھد. استغفر یعنی طلب آمرزش کرد. استرحم یعنی طلب ر ی طلب می افاده

رویاند.  ھا را می رویاند و گندم و سبزی شود؛ زیرا گیاه را می رزق کرد. گاھی باران رزق نامیده می
  بنابراین ررق از نتایج باران است. 

  مومن باید روزی را تنھا بھ خداوند نسبت دھد: 

  ی الھی:  اما این فرموده  

بُوَن ﴾   ﴿ َوتَْجعَلُوَن ِرْزقَُكْم أَنَُّكْم تَُكذِّ

  دھید)  (و تنھا نصیب خود را در تكذیب [آن] قرار مى

  ( سوره واقعھ )

آید؛  ی کم فشاری از روی قبرس بھ سمت ما می گویند: توده شنویم کھ می بارد و می باران زیادی می  
رحمت خداوند است. رزق را بھ اسباب زیرا این رزق خداوند است. این فضل خداوند است. این 

  دھیم.  زمینی نسبت می

بُوَن ﴾   ﴿ َوتَْجعَلُوَن ِرْزقَُكْم أَنَُّكْم تَُكذِّ

  دھید)  (و تنھا نصیب خود را در تكذیب [آن] قرار مى

و در حدیث صحیح از پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم وارد شده است کھ پس از یک شب بارانی   

  فرمود: 

رون ماذا قال ربكم ؟ قالوا: هللا ورسولھ أعلم قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما (( ھل تد

من قال: ُمِطْرنا بفضل هللا ورحمتھ: فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال: ُمِطْرنَا بِنَْوِء كذا وكذا: 

  فذلك كافر بي، مؤمن بالكواكب ))

دانند. فرمود: برخی از بندگانم  د: خدا و رسولش بھتر میدانید پروردگارتان چھ گفت؟ گفتن ((آیا می

بھ من ایمان آوردند و برخی کافر شدند. اما کسانی کھ گفتند: خداوند فضل و رحمت خود را بھ ما 
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ھا مومن بودند ونسبت بھ آسمان و زمین کافر شدند، اما کسانی کھ گفتند: بھ سبب تقابل  بخشید: این

  ھا بھ من کافر شدند و بھ آسمان و زمین یقین دارند)) ارید: اینفالن ستاره بر ما باران ب

  [ بھ روایت بخاری، مسلم، ابو داود، نسائي و مالک از زید بن خالد جھني ]

دھند. یعنی زلزلھ ای تمام  در توضیح این حدیث برخی رویدادھا را تنھا بھ اسباب زمینی نسبت می  

ا یک زمین لرزه بود. چرا اینجا اتفاق افتاد و فالن جا نشد؟ گوید تنھ چیزھا را از بین برد بھ شما می

  فرماید:  کھ خداوند عزوجل می با وجود آن

  ﴿ َوَما َكاَن َربَُّك ِلیُْھِلَك اْلقَُرى بُِظْلٍم َوأَْھلَُھا ُمْصِلُحوَن ﴾

(و پروردگار تو [ھرگز] بر آن نبوده است كھ شھرھایى را كھ مردمش اصالحگرند بھ ستم ھالك 

  كند)

  ( سوره ھود )

  انسان باید اسباب را بھ مسبب آن نسبت دھد تا با او آشتی و تعامل برقرار کند:

کنید و تفسیر دور از ذھن را بھ خداوند عزوجل نسبت  چرا تنھا تفسیر زمینی نزدیک را قبول می  
شرک آمیز و  کند و تنھا تفسیر زمینی دھید؟ انسان گاھی تفسیر واال، الھی و توحیدی را رد می می

  پذیرد. ظاھری را می
شود. خداوند  ھای مسلمانان امروزی تنھا بھ استعمار و صھیونیسم جھانی نسبت داده می درد و رنج

کجاست؟ چطور بھ آنان اجازه داده بر جھان تسلط یابند؟ آیا ما بندگان او نیستیم؟ پس ناگزیر باید 
ین نسبت داد تا بتوانید با او تعامل و آشتی برقرار ھا و زم ی آسمان اسباب را بھ مسبب و بھ آفریننده

  کنید.
بنابراین نباید رویدادھا را با اسباب زمینی شرک آمیز تعبیر کنید و اگر ناگزیر باید رویدادھا را با 

  اسباب زمینی تعبیر کرد مسبب آن هللا است و در این امر حکمتی واال و بسیار واال نھفتھ است. 

  وزی آشکار و روزی نھان:روزی دو نوع اند: ر

برادران روزی دو نوع است. روزی آشکار مانند روزی مورد نیاز بدن. بھ بازار تره بار بنگرید.   
ھا روزی بندگان و  ھای نجومی. تمام این ھا، غالت، گندم و گوسفند، رقم ھا، سبزی حجم باالیی از میوه

یمان است. خداوند عزوجل فھم کتاب روزی بدن است. نوعی روزی ھم پنھان است و آن معارف و ا
  خود را بھ بنده اش بھ روزی داده است. این کار روزی و رزق است.

  بھ ھمین تناسب: علم بزرگترین نوع روزی است و دلیل آن: 

ِ َعلَْیَك َعِظیماً ﴾   ﴿ َوَعلََّمَك َما لَْم تَُكْن تَْعلَُم َوَكاَن فَْضُل �َّ

  دانستى بھ تو آموخت و تفضل خدا بر تو ھمواره بزرگ بود)  (و آنچھ را نمى

  ( سوره نساء )
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ا بَلََغ أَُشدَّهُ َواْستََوى آَتَْینَاهُ ُحْكماً َوِعْلماً ﴾   ﴿ َولَمَّ

  (و چون بھ رشد و كمال خویش رسید بھ او حكمت و دانش عطا كردیم)

  ) ١٤( سوره قصص آیھ: 

کند. باید واقع  ا بھ ھر کس دوست داشتھ باشد و دوست نداشتھ باشد، عطا میخداوند عزوجل اموال ر  
  نگر باشیم. اموال را بھ قارون داد، ولی او را دوست نداشت و بھ او دستور فرمود: 

ُ الدَّاَر اْآلَِخَرةَ ﴾   ﴿ َواْبتَغِ فِیَما آَتَاَك �َّ

  (و با آنچھ خدایت داده سراى آخرت را بجوى)

  ) ٧٧آیھ: ( سوره قصص 

و اموال را بھ سیدنا عثمان ھم داد و او را دوست داشت و او آن را برای جیش العسره ھزینھ کرد و   
  پیامبر اکرم صلی هللا علیھ وآلھ وسلم فرمود: 

  (( ما ضّر عثمان ما عمل بعد ھذا الیوم ))

  رساند)) ((از امروز بھ بعد ھیچ کاری بھ عثمان ضرر نمی

  [بھ روایت حاكم از عبد الرحمن بن سمره ]

خداوند کامال از او خشنود بود. پادشاھی را بھ فرعون بخشید درحالی کھ او را دوست نداشت و آن   
را بھ سلیمان داد و او را دوست داشت. اما کسانی کھ آنان را دوست دارد چھ بھ آنان بخشیده است؟ 

اما کسانی را کھ او دوست دارد پیامبران ھستند. اوج  پادشاھی معیار نیست و مال ھم مالک نیست.
  ی انسانیت:  قلھ

ا بَلََغ أَُشدَّهُ َواْستََوى آَتَْینَاهُ ُحْكماً َوِعْلماً ﴾   ﴿ َولَمَّ

  (و چون بھ رشد و كمال خویش رسید بھ او حكمت و دانش عطا كردیم)

را سپاس نمایید. در روی پس اگر روزی شما بھ سان روزی محبوبان الھی بود خداوند عزوجل   

پرستند و  زمین در قاره آسیا موش پرست وجود دارد. افرادی وجود دارند کھ آلت مردان را می

پرستند  پرستند و گروھی ھم گاو پرستند و گروھی نیز خورشید و ماه را می گروھی موج دریا را می

و ما را گرامی داشتھ تا آفریدگار پرستند. اما خداوند سبحان بھ ما منت نموده  و افرادی نیز سنگ می

  ھا و زمین را بپرستیم.  آسمان

  خداوند عزوجل "رازق" است کھ روزی را ضمانت نموده است، گرچھ بھ طول انجامد:

دھد و کسی است کھ روزھای  ھا را روزی می کسی است کھ تمام آفریده» رازق«اما خداوند عزوجل   
  رده است. آنان را پیش از آفرینش جھانیان تعیین ک

ُ الَِّذي َخلَقَُكْم ثُمَّ َرَزقَُكْم ﴾ َّ� ﴿  

  (خدا ھمان كسى است كھ شما را آفرید سپس بھ شما روزى بخشید)

  ) ٤٠( سوره روم آیھ: 
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ھای  فرستید تا درس بخواند. او باید مطمئن شود کھ ھزینھ یعنی فرزندتان را بھ کشوری اروپایی می  
  نید... برای اطمینان..ک شش سال وی را برایش ارسال می

  فرماید:  خداوند عزوجل می

ُ الَِّذي َخلَقَُكْم ﴾ َّ� ﴿  

  (خدا ھمان كسى است كھ شما را آفرید)
  فعل ماضی   

  ﴿ ثُمَّ َرَزقَُكْم ﴾

  (سپس بھ شما روزى بخشید)
  دھد  نگفتھ سپس شما را روزی می  

  ﴿ ثُمَّ َرَزقَُكْم ﴾

  (سپس بھ شما روزى بخشید)

وجل "رازق" است. خود را مکلف بھ تکمیل روزی و لو بعد از مدتی نموده است. ھر خداوند عز   

شود. گفتھ اند: کسی کھ چیزی  انسانی نزد خداوند یک روزی دارد، اما در وقتی معین بھ او داده می

  شود. پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم فرمودند:  را زودتر طلب کند با محرومیت از آن عذاب می

َ َوأَْجِملُوا فِي الطَّلَِب فَِإنَّ نَْفساً لَْن تَُموَت َحتَّى تَْستَْوفَِي ِرْزقََھا َوإِنْ (( أَ  أَْبَطأَ َعْنَھا  یَُّھا النَّاُس اتَّقُوا �َّ

َ َوأَْجِملُوا فِي الطَّلَِب ُخذُوا َما َحلَّ َوَدُعوا َما َحُرم. ))   فَاتَّقُوا �َّ

ھ زیبایی درخواست کنید، چراکھ ھیچ کس ھرگز نخواھد مرد مگر آنکھ ((ای مردم از خدا بترسید و ب

روزی خود را کامل دریافت کند، ھر چند ھم کھ طول بکشد. پس از خداوند بترسید و بھ زیبایی 

  درخواست کنید و حالل را بگیرید و حرام را رھا کنید))

  [روایت ابن ماجھ از جابر بن عبد هللا ]

   و در راویتی آمده است:  

  (( استجملوا مھنكم ))

  ((شغل زیبا برگزینید))
شغل شریفی را انتخاب نمایید. شغلی کھ بھ مردم سود برساند و در آن باجگیری از مردم نباشد.   

کاری را برگزینید کھ مردم از آن بھره مند گردند و از آن بھ ترس و وحشت نیفتند. اطرافیان از آن 
ترین چیز بھ  درآمد آن بر آوار مردم بنا شود؛ چرا کھ نزدیک سود ببرند و شغلی را پیشھ نکنید کھ

شود. خانھ  ی اوست. وسیلھ عوض می ی نقلیھ زندگی انسان رزق و روزی او و ھمسر و شغل و وسیلھ
ی الھی بود دیگر مشکل  شود. اما ھمسر یا فرزندان و کارش؛ اگر کار بر خالف برنامھ عوض می

   بھ دور خواھید ماند. است و شما برای ھمیشھ از نظر هللا

  ھای خداوند سبحان بی شمار است: روزی

  حدیثی دیگر:   
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(( نفث روح القدس في روعي أن نفساً لن تخرج من الدنیا حتى تستكمل أجلھا وتستوعب رزقھا 

فأجملوا في الطلب، وال یحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصیة هللا، فإن هللا ال ینال ما عنده إال 

  بطاعتھ ))

كھ اجلش بھ پایان  ((روح القدس این پندار را در خاطر من انداخت كھ ھیچ كس نمي میرد جز آن

برسد و روزى خود را تمام دریافت كند، پس از خدا بترسید و در طلب معتدل باشید و اگر روزى 

ی  ی معصیت خدا نجوید، زیرا آنچھ پیش خداست جز بھ وسیلھ وسیلھ یكى از شما دیر رسید آن را بھ

  اطاعت او بھ دست نمى آید.))

  [ بھ روایت طبراني از ابوامامھ باھلي ]

  ی شریفھ:  آیھ  

ِ یَْرُزقُُكْم ِمَن السََّماِء وَ  ِ َعلَْیُكْم َھْل ِمْن َخاِلٍق َغْیُر �َّ   اْألَْرِض ﴾﴿ یَا أَیَُّھا النَّاُس اْذُكُروا نِْعَمةَ �َّ

خدا را بر خود یاد كنید آیا غیر از خدا آفریدگارى است كھ شما را از آسمان و زمین   (اى مردم نعمت

  روزى دھد)

  ) ٣( سوره فاطر آیة: 

گیرد و این  یکی از علماء گفتھ است: رزق نامی است کھ ھم انسان و ھم غیر انسان را در بر می  
شود. ورود بھ بھشت روزی است. نجات در روز قیامت  کلمھ بر روزی دنیا و آخرت تعمیم داده می

ھا روزی است. بھ  ھمھ این روزی است. علم دنیا، کمال یافتن از سوی هللا، بردباری، پرھیزگاری،
دانیم. شاید انسانی را ببینید کھ درآمدی اندک دارد اما علم  سادگی ما منظور از رزق را فقط مال می

دھد. یا  فراوانی دارد و نام نیکی از او بر زبان ھاست. آرامش درونی دارد. خداوند او را توفیق می
  قام او نزد خداوند بسیار واالست.داعی بزرگی است. اموال وی بسیار اندک است. اما م

ھا نزد خداوند عزوجل  ی رزق بھ معنای مال است، خیر، رزق و روزی پس نباید تصور کنیم کھ واژه
  بی شمار است و خداوند عزوجل فرموده است: 

ا َرَزْقنَاُھْم ﴿ الم * َذِلَك اْلِكتَاُب َال َرْیَب فِیِھ ُھًدى ِلْلُمتَِّقیَن * الَِّذیَن یُْؤِمنُوَن بِاْلغَیْ  َالةَ َوِممَّ ِب َویُِقیُموَن الصَّ

  یُْنِفقُوَن ﴾

ی ھدایت تقواپیشگان است * آنان  (این است كتابى كھ در [حقانیت] آن ھیچ تردیدى نیست [و] مایھ

ایم انفاق مى   آورند و نماز را بر پا مى دارند و از آنچھ بھ ایشان روزى داده كھ بھ غیب ایمان مى 

  كنند.)

  وره بقره )( س

  خداوند عزوجل خود را ملزم بھ دادن روزی بندگان کرده است:

شود. این  بخشد و با این جایگاه مشکالت بزرگی حل می گاھی خداوند عزوجل بھ کسی جایگاھی می  
کنند. این ھیبت را برای  ترسند و اوامر شما را اطاعت می ی شما است. مردم از شما می سرمایھ

  گوید:  ی شریفھ می مشکالت آنان و نجات نیازمندان بھ کار بگیرید. آیھخدمت بھ مردم و حل 
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ِ ِرْزقَُھا ﴾   ﴿ َوَما ِمْن َدابٍَّة فِي اْألَْرِض إِالَّ َعلَى �َّ

  ی خداست) اش بر عھده كھ] روزي اى در زمین نیست مگر [این  (و ھیچ جنبنده

  ) ٦( سوره ھود آیھ: 

جاللھ، بھ این معنا کھ خداوند خود را ملزم نموده بھ بندگانش حرف َعلَی کجا آمده است؟ با لفظ   
  روزی دھد 

ِ ِرْزقَُھا ﴾   ﴿ َعلَى �َّ

  ی خداست) اش بر عھده (روزي
  پس از آن   

  ﴿ َوَما ِمْن َدابٍَّة ﴾

  اى نیست)  (و ھیچ جنبنده
  کند.  ی استغراق افراد یک نوع را می افاده  

اگر معلم وارد یک کالس شود و بگوید: ای دانش آموزان، من برایتان ھدیھ ای دارم. یعنی برای 
افرادی کھ در مقابلش ھستند. اما اگر گفت: تمام دانش آموزان این کالس نزد من ھدیھ دارند. این 

ن شود. حتی کسی کھ اکنو ی فراگیری دارد و حتی غائبان از کالس را نیز شامل می حرف افاده
تواند ھدیھ را بگیرد. ھر دانش آموزی کھ در این کالس است نزد من ھدیھ دارد. این شامل تمام  نمی

  شود. افراد یک نوع می
  نگفتھ است: جنبنده روزی اش بر خداست، فرموده است: 

  ﴿ َوَما ِمْن َدابٍَّة ﴾

  اى نیست)  (و ھیچ جنبنده
رود خداوند روزی اش را  اریکی راه مییعنی حتی مورچھ ای کھ بر روی تختھ سنگی در شب ت  

  دھد. می
ھایی در  ھا مخزن ھا وجود دارد. در قلھ ی کوه ھایی در قلھ کند. چشمھ ھا زندگی می بز کوھی کھ در قلھ

ھای  ھا وجود دارد. کمک رسانی شگفت آور بھ خاطر بزھای کوھی. بزھای کوھی کھ در قلھ نوک قلھ
ھای باالتر از  ھا از کوه ان فراھم است. بھ این معنا کھ این چشمھھای آبی برایش زیستگاه دارند چشمھ

ھا برای پر کردن این آبشخور  ھایی وجود دارد. باران خود سرچشمھ دارند. آبشخورھا و سنگ آب
گیرد. در اندونزی  کافی نیست. چشمھ ای کھ سرچشمھ اش در طرطوس است و از زیر دریا نشأت می

ھای بزرگی و  ھا نشانھ جزیره ای یک چشمھ آب شیرین دارد. این سیزده جزیره وجود دارد. ھر
  عظمت هللا است.

  بنابراین 

  ﴿ َوَما ِمْن َدابٍَّة فِي اْألَْرِض إِالَّ َعلَى ﴾

  كھ] روزیش بر) اى در زمین نیست مگر [این  (و ھیچ جنبنده

  یعنی خداوند خود را ملزم بھ روزی دادن بھ بندگانش کرده است.   

  شجاعت انسان در این است کھ روزی شرعی مقدر از جانب خداوند را استفاده کند: 

خورد یک روزی از جانب هللا است. یعنی مثالی را کھ بسیار نقل  حتی غذای حرامی کھ انسان می  
  گویم:  کنم اکنون نیز می می
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این از آن فالنی ی سوم و فرع چھارم و سیب پنجم.  باغی یک درخت سیب دارد. درخت ھفتم و شاخھ
است. فالنی شاید آن را با مال خود بخرد و شاید در مھمانی بخورد و یا ھدیھ بگیرد و یا آن را بدزدد 

ھای بدست آوردن سیب  ھا گزینھ و یا گدایی کند. گدایی، دزدی، ھدیھ، دعوتی و خریدن ، ھمھ این
  است. بھ ھر حال این سیب از آن اوست.

  روزی شرعی مقدر از جانب خداوند را استفاده کنید: شجاعت شما در این است کھ 

(( نفث روح القدس في روعي أن نفساً لن تخرج من الدنیا حتى تستكمل أجلھا وتستوعب رزقھا 

  فأجملوا في الطلب ))

كھ اجلش بھ پایان  ((روح القدس این پندار را در خاطر من انداخت كھ ھیچ كس نمي میرد جز آن

  مام دریافت كند، پس از خدا بترسید و در طلب معتدل باشید))برسد و روزى خود را ت

  [ روایت طبرانی از ابو امامھ باھلي ]

خودتان را خوار نکنید، در مقابل ثروتمندان قد خم نکنید و در مقابل قدرتمندان خودتان را خوار   
  ننمایید: 

  (( اطلبوا الحوائج بعزة األنفس فإن األمور تجري بالمقادیر ))

  ھایتان را بجویید، چرا کھ امور مقدر شده است.)) عزت نفس نیازمندی((با 

  [ ابن عساكر از عبد هللا بن بسر با سند ضعیف]

یک بار برادری پیر با من دیدار نمود. از وی پذیرایی مختصری نمودم. اولین لقمھ را در این   
ن لقمھ را قسمت ما نموده کھ ای کھ بخورد گفت: پاک و منزه است آن مھمانی برداشت و پیش از آن

  کند. است و ھیچ کسی را از فضل و بخشش خود محروم نمی
نماید. او  این گونھ باور داشتھ باشید. خداوند عزوجل ھیچ کس را از فضل و کرم خود محروم نمی

شما را آفریده است و ضامن روزی شما شده است. ضامن ازدواج شما و کار شما شده است. ناراحت 
کھ این لقمھ را قسمت ما نموده است  ران و ناامید نباشید و گالیھ نکنید. پاک و منزه است آننباشید. نگ

  کند. و ھیچ کسی را از فضل و بخشش خود محروم نمی
کنند این روزی خداوند عزوجل است، اما آنان برای بھ دست  حتی دزدانی کھ در دنیا دزدی می

  خذه شوند، اما این روزی آنان بوده است. آوردنش راه دزدی را انتخاب کرده اند تا موا

  تباھی اعمال در آخر الزمان بھ عنوان یک پیامد: 

آید کھ امور بر خالف مصلحت اسالم در جریان است.  برادران گرامی، گاھی انسان بھ شگفت می  
د کنند و از جایگاه استراتژی عجیبی برخورداراند و با وجو آنان در ناز و نعمت و ثروت زندگی می

  ستاند.  آید و بھ زور آن را از آنان می این، این ھمھ ثروت از آنان نیست و یکی می
  عبد هللا بن عمر از پیامبر اکرم صلی هللا علیھ وآلھ وسلم روایت نمود و گفت: 

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم فَقَاَل: یَا َمْعَشَر اْلُمَھا ِ َصلَّى �َّ ِجِریَن َخْمٌس إَِذا اْبتُِلیتُْم بِِھنَّ َوأَُعوذُ (( أَْقبََل َعلَْینَا َرُسوُل �َّ

، لَْم تَْظَھْر اْلفَاِحَشةُ فِي قَْوٍم قَطُّ َحتَّى یُْعِلنُوا بَِھا )) ِ أَْن تُْدِرُكوُھنَّ   بِا�َّ
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تا خصلت  ((رسول هللا صلی هللا علیھ وآلھ وسلم رو بھ ما نمود و فرمود: ای گروه مھاجرین! پنج

ھا را دریابید: ھر  برم از این کھ شما آن ھا مبتال شدید و من بھ خدا پناه می شما بھ آناند، زمانی کھ 

  حیایی در میان قومی ترویج یافت و آن را آشکارا مرتکب شدند)) زمانی کھ فاحشھ و بی

  [ ابن ماجھ و بزار و بیھقي از عبد هللا بن عمر ]

  ـ گسترش فحشا: ١
، رھبر، مرجعیت و کارت شناسایی دارند.  در جھان سازمان اکنون در جھان امروز ھمجنس بازان  

ھای زیادی در  از حکومت درخواست دارند مانند سایر شھروندان با آنان برخورد نماید و حکومت
شود. در آن  دست دارند. گاھی سفیر یک کشور بزرگ مراسم تودیع در پایتخت برایش برگذار می

در برخی از کشورھای غربی قانونی وجود دارد کھ بھ  شود. مراسم شریک جنسی وی نیز حاضر می
دھد. اگر شخصی از کشوری پیشرفتھ یک شریک جنسی داشتھ باشد این  شریک جنسی وی تابعیت می

  شود. شریک جنسی او مستحق دریافت تابعیت است و برایشان تدارکات دیده می
  گوید:  اکنون می

  (( َحتَّى یُْعِلنُوا بَِھا ))

  را مرتکب شدند))((آن را آشکا

  [ ابن ماجھ و بزار و بیھقي از عبد هللا بن عمر ]

ھمجنس بازی انحراف خطرناکی است. با فطرت در تناقض است. در بسیاری از کشورھا و در   
قالب قوانین رسمی شریک ھمجنس شخص محترم و از تمام امتیازات شخص متاھل بر خوردار 

  است. 
  ـ گسترش بیماری: ٢

َمَضْت ْر اْلفَاِحَشةُ فِي قَْوٍم قَطُّ َحتَّى یُْعِلنُوا بَِھا إِالَّ فََشا فِیِھْم الطَّاُعوُن َواْألَْوَجاُع الَّتِي لَْم تَُكْن (( لَْم تَْظھَ 

  فِي أَْسَالفِِھْم ))

حیایی در میان قومی ترویج یافت و آن را آشکارا مرتکب شدند،  ((ھر زمانی کھ فاحشھ و بی

شان بھ شدت  ھا خبری نبوده در میان شان از آن ض دیگری کھ در اسالفطاعون و دردھا و امرا

  گردد.)) منتشر می

  [ ابن ماجھ و بزار و بیھقي از عبد هللا بن عمر ]

افتاد  زد از ترس خداوند بھ لرزه می کرد و شب درب خانھ ای را می ایدز. در قدیم اگر کسی سفر می  
  افتد.  ایدز لرزه بر اندام می کرد، اما اکنون از ترس و درب را باز نمی

ُ أَْعَمالَُھْم ﴾   ﴿ فَأَْحبََط �َّ

  (و خدا اعمالشان را تباه گردانیده)

  ) ١٩( سوره احزاب آیھ: 
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  ـ گسترش تقلب و خیانت: ٣

نِیَن ))   (( َولَْم یَْنقُُصوا اْلِمْكیَاَل َواْلِمیَزاَن إِالَّ أُِخذُوا بِالّسِ

  سالی گرفتار خواھند شد.)) ((ھرگاه در کیل و وزن، کمی کردند بھ قحط
  تقلب. انواع تقلب.   

 ِمْن السََّماِء، َولَْوَال (( َوِشدَِّة اْلَمئُونَِة، َوَجْوِر السُّْلَطاِن َعلَْیِھْم، َولَْم یَْمنَعُوا َزَكاةَ أَْمَواِلِھْم إِالَّ ُمنِعُوا اْلقَْطرَ 

ُ َعلَْیِھْم َعُدّواً ِمْن َغْیِرِھْم فَ اْلبََھائُِم لَْم  ِ َوَعْھَد َرُسوِلِھ إِالَّ َسلََّط �َّ أََخذُوا یُْمَطُروا، َولَْم یَْنقُُضوا َعْھَد �َّ

  بَْعَض َما فِي أَْیِدیِھْم )) 

گیرد. ھرگاه از دادن زکات امتناع  شود و ستم پادشاه آنان را فرا می ((وضعیت آذوقھ سخت می

بارید. ھرگاه عھد  بودند، اصالً باران نمی شود و اگر چارپایان نمی د، باران از آسمان بند میورزیدن

گرداند کھ بسیاری از آنچھ در  خدا و رسول را بشکنند، خداوند دشمنان بیگانھ را بر آنان مسلط می

  گیرند.)) ھایشان است از دست شان می دست

  عمر ] [ ابن ماجھ و بزار و بیھقي از عبد هللا بن

در اولین جنگ ھفتصد میلیارد از کشور ما بھ کشورھای غربی منتقل شد. در ھر جنگی ھزاران   
  شود.  میلیارد از کشور ما بھ کشورھای غربی منتقل می

  ـ حکم نکردن بھ کتاب خداوند: ٤

ا أَْنَزلَ  ِ َویَتََخیَُّروا ِممَّ تُُھْم بِِكتَاِب �َّ ُ بَأَْسُھْم بَْینَُھْم )) (( َوَما لَْم تَْحُكْم أَئِمَّ ُ إِالَّ َجعََل �َّ َّ�  

((و تا زمانی کھ ائمھ و حکمرانان بھ کتاب خدا حکم نکنند و آنچھ را خداوند فرود آورده اختیار 

  کند.)) ننمایند، خداوند آنان را گرفتار اختالفات داخلی می

  [ ابن ماجھ، بزار و بیھقي از عبد هللا بن عمر ]

  داخلی. ھای  جنگ  

ُ بَأَْسھُ  ُ إِالَّ َجعََل �َّ ا أَْنَزَل �َّ ِ َویَتََخیَُّروا ِممَّ تُُھْم بِِكتَاِب �َّ   ْم بَْینَُھْم ))(( َوَما لَْم تَْحُكْم أَئِمَّ

((و تا زمانی کھ ائمھ و حکمرانان بھ کتاب خدا حکم نکنند و آنچھ را خداوند فرود آورده اختیار 

  کند.)) نان را گرفتار اختالفات داخلی میننمایند، خداوند آ
  برد.  شود و ھر چھ دارند بھ تاراج می دشمن بر آنان چیره می  

  (( ُمنِعُوا اْلقَْطَر ِمْن السََّماِء ))

  شود)) ((باران از آسمان بند می

  [ ابن ماجھ، بزار و بیھقي از عبد هللا بن عمر ]

  شوند.  ھا ھمھ اشتباھاتی است کھ مسلمانان در آخر الزمان مرتکب می این  
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١نام رازق    

  شناخت خدا بھترین رزق از میان دو رزق جسمی و روحی است: 

شود. علم و معرفت  علما گفتھ اند: روزی بدن با غذا و روزی روح با شناخت و دانش تامین می  
دھد  ی خداوند درآمد باالیی بھ شما میروزی است. معرفت بھترین روزی از این دو نوع است. وقت

دھد. بھ یقین بدانید کھ  خورید و بنده ای دیگر را معرفت و علم روزی می شما بھترین غذا را با آن می
ی دیگر نزد خداوند از شما واالتر است، زیرا خداوند روزی جان را بھ او داده است و روزی  بنده

  فرماید:  ند متعال میجان و روان ھمان معرفت و دانش است؛ خداو

ا بَلََغ أَُشدَّهُ َواْستََوى آَتَْینَاهُ ُحْكماً َوِعْلماً َوَكَذِلَك نَْجِزي اْلُمْحِسنِیَن ﴾   ﴿ َولَمَّ

(و چون بھ رشد و كمال خویش رسید بھ او حكمت و دانش عطا كردیم و نیكوكاران را چنین پاداش 

  دھیم)  مى

  ( سوره قصص )

  ھ وآلھ وسلم فرمود: و پیامبر صلی هللا علی  

  (( أبیت عند ربي یطعمني ویسقیني ))

  دھد.)) خوابم و او بھ من خوراکی و نوشیدنی می ((نزد پروردگارم می

  [ مسلم از ابوھریره]

گاھی برخی از برادران در مجلسی ھستند. مجلسی مبارک و باشکوه و نورانی و شادمان و محبت   
رود.  گوید: در جلسھ ای بودم کھ تا زنده ام از یادم نمی آمیز و یاد خدا در آن جاری است. بھ شما می

ھا  سام خوراکیشود و انواع و اق فقط یک لیوان چایی پذیرایی شدند. اما گاھی بھترین غذاھا آورده می
  گوید: ھیچ خوش نگذشت و راحت نبودم. آورند و بھ شما می می

کسی است کھ با توفیق و یاری خود روح را غذا دھد و باور واعتقاد » رازق«گوید:  یکی از علما می
بھ خود را در دل برگزیدگان بیفکند. رزق دو نوع است. رزق و روزی جسمی و رزق و روزی 

زی جسمی ھستیم. اما نیاز بزرگ خود بھ روزی روح یعنی شناخت خدا را روحی. ما نیازمند رو
  فراموش نکنید. 

ِ َعلَْیَك َعِظیماً ﴾   ﴿ َوَعلََّمَك َما لَْم تَُكْن تَْعلَُم َوَكاَن فَْضُل �َّ

  دانستى بھ تو آموخت و تفضل خدا بر تو ھمواره بزرگ بود)  (و آنچھ را نمى

  ( سوره نساء )

 


