رزق و روزی در آیات و روایات

عوامل وسعت و تنگی رزق و روزی
اشاره

زندگی هر موجود زندهای وابسته به روزی ،و روزیدهنده هماه موجاودات خادای
سبحان است .در آیات و روایات بسیاری ،عواملی به عنوان عوامال افاگایش روزی و
عواملی نیگ به عنوان اسباب کاهش روزی معرفی شدهاند .این عوامل ،علت تامه برای
وسااعت رزق نیسااتند؛ بلکااه مقتضاای هسااتند و بااه تنهااایی موجااب افااگایش روزی
نمیشوند؛ یعنی باید عالوه بر انجاام دادن مقتضای و فاراهم شادن شارایط الزم ،از
مرتکب شدن اسباب کاهش رزق بر حذر بود تا بعد از وجود مقتضی و فقدان ماانت،
افگایش روزی بر آن عمل مترتب شود .چه بسا شخصی عوامل افاگایش روزی را باه
جا میآورد ،ولی از سوی دیگر از اسباب کاهش رزق حذر نمیکند؛ طبیعی است کاه
این فرد به نتیجه نخواهد رسید .در این جلسه بحث را در دو محور عوامل افاگایش و
عوامل کاهش روزی بررسی میکنیم.
اسباب افزایش رزق
 .1شکر و سپاسگزاری

شکر و سپاسگگاری خداوند سبحان ،یکی از مهمترین عوامل افگایش روزی اسات و

َ ْ َ َ و َ َّ و
بالعکس کفر و ناسپاسی ،سبب نقصان و کاهش روزی میشود« :ل ِئنشك ْرت ْمألز َیدنك ْم َو
ِ
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َ

َ

َ
َلئ ْن َکت ْر وت ْمإ َّن َ
یلش ِدید»« 1:اگار واقعاا سپاساگگار کنیاد [نعمات] شاما را افاگون
ذاب
ع
ِ
ِ
ِ

خواهم کرد و اگر ناسپاسی نمایید ،قبعاً عذاب من سخت خواهد بود».

َ ٌ ُّ ْ
امام علی درباره ارتباط میان شکر و نعمت فرموده اساتِّ « :
اللن َعم َم ْوصلولة ِبالُّلك ِر َو
ْ
ٌ ْ
َّ
ُّ ْ
ُّ ْ
َ
َ ََ َ
ْ َ
الُّكر َم ْوصوٌ ِبال َم َِ ِيد َو ه َما َمقرون ِان ِفي ق ْر ون فل ْن َي ْنق َِ َ ال َم َِ يد ِم َلن الل ِله َح َّتلى َي ْنق َِل َ الُّلكر ِم َلن
َّ
لاكر»« 2:نعمت به شکر متّصل شده و شکر به فگونی ،و این دو به ی رشاته بساته
الُّ ِ

شدهاند .پس فگونی از طرف خداوند بریده نمیشود ،مگر آنگاه که شاکر شاکرکننده
بریده شود».
یکی از یاران امام صادق

به نام اسحاق میگوید:

در مسیری همراه با امام صادق

و با حضرت همکالم بودم .ناگااه حضارت از

مرکب پیاده شد و رو به قبله ،سجدهای طوالنی به جای آورد و پس از آن ،گوناه
راست خود را طوالنی مدت بر خاک نهاد .سپس صورت خاود را پااک نماود و
دوباره بر مرکب سوار شد .علت آن را که پرسیدم ،فرمود :ای اسحاق! نعمتای را
که خداوند بر من ارزانی فرموده ،به یاد آوردم .پس دوست داشتم که نفس خاود
را (در مقابل خدا خوار نمایم .ای اسحاق! خداوند هایچ نعمتای را بار بنادهاش
ارزانی نمیکند که او با ی

سجدهای که در آن ستایش خدا باشاد ،او را ساپاآ

گوید و از آن فارغ شود ،مگر اینکه خداوند به زیادت نعمت او در دنیا و آخرت
امر مینماید.

3

در واقت شکر ،قدردانی ،اندازهشناسای و حقشناسای در ماورد نعمتهاای خداوناد
است؛ همچنان که امام علی
َ

َ َ

ّ ًَ َ
ِّ
َّ
فرموده استِ « :إ َّن ِلل ِه ِفي كل ِن ْع َم ولة َحقلا ف َم ْلن أ َّداو َِ َادو َو َم ْلن

ق َّص َر َع ْنه خاط َر ِب ََ َو ِاٌ ال ِّن ْع َمة»« 4:خداوند متعال در هر نعمتی حقی از شکر قرار داده ،پاس
کسی که شکر نعمت را به جا آورد ،نعمت [بر او] زیااد میشاود و کسای کاه شاکر

ننماید ،نعمت به زوال میرود».
 .1ابراهیم.7 :
 .2علی بن محمد لیثی واسبی؛ عیون الحکم و المواعظ؛ ص .34
 .3محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،33ص .307
 .4علی بن محمد لیثی واسبی؛ عیون الحکم و المواعظ؛ ص .511
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دندد ون ک ددر

دد م یتندد م یتنتدد

کفددمم یتندد

دآ کفدد

بيددمو

ک ددر

1

شکرگگار در برابر برکات و نعمتها مستمر و مداوم الهای ،ضارورت و حاداقل
شرط بندگی الهی است .ما انسانها در برابر بسیار از نعمتها الهای ناسپاسایم و
حتی به بسیار از این نعمتها الهی توجه نداریم؛ از جمله این نعمتها مایتاوان
به نعمت اسالم ،تشیت ،محبت اهل بیت

 ،نعمات والیات و در امتاداد آن نعمات

وجود رهبری اشاره کرد .یکی از نعمتهای بگر الهی که همواره باید شاکرگگار آن
بود ،نعمت بگر وجود رهبر است .وجود رهبر به عنوان نقبهای در رأآ هرم نظاام
اسالمی ،نعمتی است که خدا به ماا ارزانای داشاته اسات؛ نعمتای کاه دیگاران از آن
محرومند .از این رو باید سپاسگگار این نعمت باگر
َ

َ
ْ َ
الهای باودَ « :و َأ َّ
ـة َر ِّبـك
م
ـاب ُِعم ِ
ِ

ف َح ِّدث» 2.رهبر معظم انقالب ،نعمت الهی و افتخار بگرگی بارای ماا و جهاان اساالم
است؛ چنانکه کوفی عنان 3میگوید:

ایرانیهااا و مساالمانان بایااد افتخااار کننااد کااه چنااین رهبااری دارنااد .ماان بااا
شخصیتهای مختلفی از جمله ژاک شیراک و هلموت کهل دیدار داشتهام که باه
شدت تحت تأثیر قرار گرفتهام ،ولی در مالقات با ایشاان احسااآ کاردم هناوز
کسی را مثل ایشان ندیدهام .شخصیت معنوی ایشان چنان مرا تحات تاأثیر قارار
داد که پیش خودم فکر کردم چرا شخصیتی مثل من بایاد دبیرکال ساازمان ملال
باشد .پس از این دیدار ،شخصیتهایی که مرا جاذب کارده بودناد ،هماه را باه
فراموشی سپردم.

4

یکی دیگر از نعمتهای الهای کاه هماواره بایاد شاکرگگار آن باود ،نعمات امنیات
اجتماعی است؛ چیگی که در دیگر کشورها به ویاژه آمریکاا کاه خاود را ابرقادرت
جهان میداند ،بسیار اندک است .ایاالت متحده آمریکا با داشاتن ساه مقتاول توساط
سالح گرم به ازای هر صد هگار نفر ،رکورددار نا امنی اجتماعی در جهاان اسات .در
 .1علیاکبر دهخدا؛ امثال و حکم؛ ج  ،3ص .5037
 .2ضحی.55 :
 .3دبیر کل اسبق سازمان ملل.
4. http://defapress.ir/fa/news/37976

  86رهتوشه راهیان نور ،ویژة رمضان 9318

گگارشهای به دست آمده ،آمریکا رکورددار تجااوز باه عناف نیاگ شاناخته شاده و
ایالتهای «آالسکا»« ،اوریگون» و «نوادا» ،بیشترین فراوانی تجاوز به عنف را دارد .در
کنار رسواییهای اخالقی کلیساها ،از جمله کلیسای کاتولیا  ،مسائله قاانونی شادن
همجنسگرایی در آمریکا و افشای فساد جنسی در ارتش آمریکا ،از مظاهر گساترش
مفاسد اخالقی در این کشور و بار شاوم دیگاری از تااریخ مفاساد آن باه شامار
میآید.

1

 .۲پرهیزکاری

تقوا و دوری از گناه ،یکی از عوامل وسعت روزی است .همانگونه کاه گنااه سابب
کاهش روزی میشود ،تقوا و پرهیگکاری چه در بعد فردی و چه در بعاد اجتمااعی،

َ َ َ َ
سبب افگایش روزی میشود؛ همچنانکه خداوند متعاال فرماوده اساتَ « :و ل ْلو أ َّن أ ْهلل
َ
َ
َ
َ َّ َ َ َ ْ َ
ْالق َرى َآمنوا َو َّات َق ْوا َل َف َت ْج َنلا َع َل ْليه ْم َب َر َكلا م َلن َّ
الس َلم ِاء َو اْل ْ ِ َول ِك ْلن كلذبوا فَخلذناه ْم ِب َملا كلانوا
و ِ
ِ
َي ْكسب َ
ون»« 2:و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودناد ،قبعااً برکااتی از
ِ

آسمان و زمین برایشان میگشودیم ،ولی تکذیب کردند؛ پس به [کیفر] دستاوردشاان
[گریبان] آنان را گرفتیم» .بر اساآ این آیه شریفه ،تقوا معیاری برای نگول نعمات بار
بندگان است .از همین روست که امام علی

فرموده است« :شما را سفارش مایکنم

به پرهیگکاری  ...پس هر که تقوا و پرهیگکاری پیشه گیرد ،ساختیها بعاد از نگدیا
شدن و رو آوردن از او دور [میشود]  ...رحمت و مهربانی پاس از دور شادن باه او
بازگشت و نعمتها پس از کم شدن بر او فراوان میگردد و برکت مانند باران باگر
قبره پس از اندک باریدن به او میرسد».

3

 .3صدقه دادن

صدقه دادن ،از جمله اموری است که در روایات به عنوان عامل افاگایش روزی از آن
 .1باشگاه خبرنگاران جوان؛ «گگارههای نا امنای در ایااالت متحاده آمریکاا»؛  ،5295/03/03کاد خبار:
.4039453
 .2اعراف.93 :
 .3محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ خببه .593
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یاد شده است؛ چنانکه رسولخدا

َ

َ

َ
اللرِق ب َّ
سلتنَلوا ِّ
الص َلدق ِة»« 1:روزی را باه
فرماودِ « :ا ِ
ِ

وسیله صدقه فرود آورید» .البته صادقه دادن صارفاً باه معناای پاول دادن باه فقیار و
تهیدست نیست؛ بلکه در روایات معنای وسیعی برای صدقه بیان شاده اسات .روزی
پیامبر

به یارانش فرمود« :بر هر مسالمانی در هار روز صادقهای واجاب اسات».

عرض شد :کیست که بتواند چنین کاری کناد؟ پیاامبر

فرماود« :عیاادت ماریض

صدقه است ،امر به معروف صدقه است ،نهی از منکر صدقه اسات ،پاساخ ساالم را
دادن صدقه است».

2

در پهنه هستی و در روابط کلی موجودات ،هر کس هر طور رفتار کند ،عکسالعملای
متناسب با رفتار خود خواهد دید .اگر رحم کند ،به او نیگ رحم میشود .اگر دساتها
را باز و گسترده نماید ،دستها به رویش باز میشود .اگر به دیگری ببخشد و کما
کند ،به او نیگ میبخشند و کم

میکنند.

 .4صله رحم

صله رحم ،یکی از عواملی است که درهاای برکات و رحمات خداوناد را باه روی
انسان میگشاید و سبب افگایش روزی میشود .پیامبر خدا فرموده استَ « :ملا ِملن
َّ َ
ََ
َ َ َ
ََ
َاهل َبيَ َو َ
إا أ َ
الله»« 3:هیچ خانوادهای صله رحام
اصلوا
جرى الله عل ِيهم ِّالرِق و كانوا ِفى كن ِف ِ
ِ و
نمیکند ،جگ اینکه خداوند روزی را بر آنها جااری مینمایاد و آنهاا تحات حمایات
خداوند هستند».
 .5ازدواج

انتخاب همسر و پذیرش مسائولیت خاانواده ،روزی انساان را افاگایش میدهاد .اماا
متأسفانه امروزه باورها تا اندازهای ضعیف شده است که بسیاری از جواناان از تارآ
تهیدستی ،انتخاب همسر را به تأخیر میاندازند و تن به زندگی مشاترک نمیدهناد؛
زیرا مسائل را از نگاه مادی میبینند .این در حالی اسات کاه قارآن کاریم میفرمایاد:
َ ْ َ و ْ َ َ و ْ ْ َ و و و َ َ َ و ْ و َّ و ْ َ ْ
ْ و ْ َ َّ
َ َْ و ََ َ
مـنفض ِـل ِه
من ِ
عب ِادکمو ِإم ِائكم ِإنیكونوافقراءیغ ُِ ِهمالله ِ
یمُكموالص ِال ِحین ِ
«وأن ِكحوااألیام ِ
کتاب من ال یحضره الفقیه؛ ج  ،3ص.33
 .1شیخ صدوق؛
ُ
 .2شیخ عباآ قمی؛ سفینةالبحار؛ ج  ،2ص .32
 .3عالءالدین هندی؛ کنگالعمال؛ ج  ،3ص .473
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َو َّالل وه َو ِاسع َع ِلیم»« 1:بیهمسران خود و غالمان و کنیگان درساتکارتان را همسار دهیاد،
اگر تنگدستند خداوند آنان را از فضل خویش بینیاز خواهد کارد و خادا گشایشاگر
داناست».
در روایتی آمده است جوانی نگد پیامبر

آمد و از نیازش شکایت کرد .حضرت باه

او فرمود :ازدواج کن .جوان میگوید من شرمم آمد کاه دوبااره پایش رساولخدا
برگردم .آنگاه مردی از انصار همراه او پیش حضرت آماد و گفات :مان یا

دختار

زیبارویی دارم .حضرت دختر را به عقاد آن جاوان درآورد .خداوناد روزی را بار او
گشایش داد .بعد از آن جوان نگد پیامبر

آمد و حضرت را از گشاایش در رزقاش

با خبر نمود .حضرت فرمود« :ای جوانان بر شما باد که ازدواج کنید».

2

 .6استغفار

َوْ و
بنا بر آیات قرآن ،طلاب آمارزش از خادا موجاب ریاگش برکاات میشاود« :فقلـت
و َ
ً
ْ
َ
وار َّب وك ْمإ َّن وه َک َ
َّ َ َ َ َ ْ و ْ
ْاس َت ْغت ور َ
ان َغ َّت ً و ْ
ارا * َو وی ْم ِد ْدک ْم ِبأ ْم َوال َو َب ُِین َو َی ْج َعـل
م ْد َر 
ِ
ارا*یر ِس ِلالسماءعلیكم ِ
ِ
َ
ْ
َّ
َ
ْ
َل وك ْم َ
و َی ْج َعلل وك ْمأن َه ًارا»« 3:و گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهید کاه او هماواره
جُات َ 

آمرزنده است [تا] بر شما از آسمان باران پی در پی فرستد و شما را به اموال و پسران
یار کند و برایتان باغها قرار دهد و نهرها برا شما پدید آورد».
مفسران ذیل این آیه شریفه این روایت را آوردهاند:
ربیت بن صبیح میگوید مردی نگد امام حسن
امام حسن

آمد و از خش سالی گلاه کارد.

به او فرمود« :استغفار کن [از خدا آمرزش بخاواه]» .مارد دیگاری

آمد و از فقر و نیازمندی گله کرد ،امام به او فرمود« :استغفار کن» .مارد دیگاری
آمد و عرض کرد :دعا کنید خدا پسری به من بدهد .امام باه او فرماود« :از خادا
آمرزش بخواه» .عرض کردیم :افرادی با حوائج گوناگون نگد شاما آمدناد .شاما
همه آنها را به استغفار سفارش کردیاد .حضارت فرماود« :مان ایان را از خاود
 .1نور.23 :
 .2محمد بن یعقوب کلینی؛ الکافی؛ ج  ،1ص .220
 .3نوح 53 :ـ .50
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نگفتم ،بلکه این را در نتیجه تأمل در گفته خادا باه دسات آوردم .خادا از ناوح
ْ
َ َّ ْ َّ َ َ َ َّ ً 2 1
پیامبر حکایت میکند که به قوم خود گفتْ " :اس َتغ ِفروا بكم ِإنه كان يفا ا" ».

وقتی انسان از خدا آمرزش میطلبد ،موانت برطرف شاده و نسایم رحمات الهای باه
وزش در میآید و باران رحمت الهای بار سارزمین وجاود انساان جااری میشاود.
حضرت داود

به منادی دستور داد همه مردم را به نماز دعوت کند .ماردم از خاناه

بیرون آمدند ،در حالی که میپنداشتند امروز ،روز دعا ،عباادت ،موعظاه و تربیات از
جانب حضرت داود

خواهد بود .وقتای حضارت داود

در جایگااه خاود قارار

َ
َ َّ َّ
ايفر ل َنلا» .سپس به خانه برگشت .افراد آخر جمعیات از آناان کاه
گرفت ،گفت« :اللهم ِ

دعاا کارد

جلو بودند [و بر میگشتند] پرسیدند :چه خبر؟ گفتند :پیامبر خدا فقط ی
و برگشت .گفتند :سبحان ه ّال! ما انتظار داشاتیم اماروز ،روز دعاا ،عباادت ،موعظاه و
تربیت باشد [اما] حضرت داود فقط ی

دعا کرد! گفتند :خداوند به او وحی کرد که:

«از طرف من به مردمت بگو آنان دعای تو را اندک شمردند ،در صورتی که مان هار
کس را بیامرزم ،کار آخرت و دنیایش را اصالح میکنم».

3

 .7احسان و نیکی

اسالم در مقابل احسان و نیکی به دیگران ،پاداشهای گوناگونی را برای فرد محسان
در نظر گرفته که یکی از آنها ،افگایش رزق و بهرهمندی از مواهب الهای اسات .اماام
علی

َ

ْ

َ

ْ

ْ

ٌ

ْ

فرموده است« :كل ن ْع َمة أنيل م ْن َها ال َم ْعروف فِ َّن َها َمَمون َّ
السلل ِب م ْج َص َلنة ِم َلن ال ِغ َيلر»:
ِ و ِ ِ
ِ

4

«هر نعمتی که به سبب احسان به دیگران میرسد ،از تغییرات و نابودی ایمن است».
مردی در بنیاسرائیل در خواب دیاد فاردی باه او گفات :نیمای از عمار تاو در
وسعت و نیم دیگر در عسرت است .اکنون انتخااب کان کادام اول باشاد .مارد
 .1نوح.50 :
 .2فضل بن حسن طبرسی؛ مجمت البیان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،50ص .142
 .3عبدالرحمن بن ابیبکر سیوطی؛ الدر المنثور؛ ج  ،1ص « :207إنِّی من اغفِر لَه اصلل ِح لَله ََمر ِ
آخ َرتِلهِ َو
َ
َ

َدنیَاه»
 .4علی بن محمد لیثی واسبی؛ عیون الحکم و المواعظ؛ ص .277
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گفت :من شریکی در زندگی دارم که باید با او مشورت کنم .وقتی مسائله را باه
همسرش گفت ،همسرش به او گفت نیم اول را انتخاب کن .مرد این کار را کرد
و دنیا به او روی آورد .هر گاه نعمتی به او میرسید ،همسرش به او میگفت :به
فالن خویشاوند نیازمندت کم

کن! فالن همساایه نیازمناد اسات ،دسات او را

بگیر .بدین سان هر نعمتی که به او میرسید ،به نیازمندان کم

میکارد و شاکر

نعمت را به جای میآورد .وقتای نصاف دوم عمارش رساید ،هماان مارد را در
خواب دید که به او گفت :به درستی که خداوند از کار تو سپاساگگاری نماود و
تو در تمام عمرت مثل گذشته خواهی بود.

1

عوامل کاستی و نقصان روزی
 .1گناه

همانگونه که رعایت تقوا ،عامل افگایش روزی است؛ گناه مانت بگرگای در جاذب و
جلب رحمت الهی است .رسولخدا

فرمود« :از گناهان بپرهیگید؛ زیارا خیارات را

از بین میبرد .همانا بنده خدا در اثر گناه ،دانشی را که فرا گرفته از یاد میبرد و یاا از
شبزندهداری محروم میشود .همانا بنده خدا در اثار گنااه ،از روزی آمااده محاروم
میشود» 2.دروغ ،تهمت ،افتارا ،عادم رعایات حقالنااآ و منازعاات خاانوادگی در
مسائل مختلفی چون ظلم در تقسیم ارث ،بدحجابی ،بیتوجهی به نماز ،روزه ،خمس
و  ،...از جمله گناهانی است که متأسفانه در جامعه امروز شیوع یافته و سبب کااهش
برکات الهی شده است و در کم شدن روزیها نقشآفرینی میکند.
 .۲کفر و ناسپاسی

ناسپاسی و کفران نعمت ،از دیگر عواملی است که سبب سلب نعمات یاا نقصاان و
کاستی روزی میشود .متأسفانه برخی افراد در برابر نعمتهاای الهای کاه باه سابب
انقالب نصیب ما شده است ،ناشکری میکنناد؛ نعمتهاایی چاون اساتقالل ،امنیات
 .1محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،54ص .493
 .2محمد محمدی ریشهری؛ میگان الحکمة؛ ج  ،4ص .5900
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اجتماعی و سیاسای ،والیتماداری ،شاهادتطلبی ،وجاود رهباری حکایم و فرزاناه،
پیشرفت در علم و تکنولوژی به دست افراد متخصاس داخلای و  ...؛ ایان در حاالی
است که کشورهای همسایه ا حداقل ا از بسیاری از این نعمات محرومناد و اگرچاه
استقالل ظاهری دارند ،اما در واقت همچنان تحت استثمار دولتهاای ساتمگر غربای
هستند .ناشکری نسبت به این نعمات میتواند صدمات جبرانناپذیری را برایماان باه
بار بیاورد؛ چنانکه خداوند شهری را مثاال میزناد کاه در اثار عصایان و ناسپاسای،

َ َ َ َ َّ و َ َ ً َ ْ َ ً َ َ ْ َ ً ْ َّ ً ْ
آمُـة ومط َم ِئُـة َیأ ِت َیهـا
نعمتهایشان را از دست میدهند« :وضرباللهم مقریـةکانـت ِ
َّ َ َ َ َ
َ و
ْ و َ َ َ ً ْ و ِّ َ َ َ َ ْ َ ْ
َّ
ـهل َب َ
ـاالل و
ـاس ْال وجـوَ َو ْال َخ ْ
ـو ِف ِب َمـاکـانوا
امنکل َمكانفكت َرت ِبأن وع ِمالل ِهفأذاق َه
ِ
ِرزقهارغد ِ
ِ
ْ َ
ون»« 1:و خدا شهر را مثل زده است که امن و امان بود [و] روزیش از هر ساو
َیصُ وع َ 

فراوان میرسید پس [ساکنانش] نعمتها خدا را ناسپاسای کردناد و خادا هام باه
سگا آنچه انجام میدادند ،طعم گرسنگی و هراآ را باه [ماردم] آن چشاانید» .اماام
علی

ْ

ْ

نیگ فرموده است« :كفر ِّالن ْع َم ِة م َِ يل َها َو شلكر َها م ْس َلت ِديم َها»« 2:ناسپاسای نعمات از

بین برنده آن است و شکر و سپاسگگاری ،نعمتها را پایدار میگرداند».
 .3اسراف

در اسالم اعتدال و میانهروی بر همه امور سایه افکنده است .هار چاه در مقابال ایان
قانون پسندیده قرار دارد یا افراط است یا تفریط .اسراف ناوعی افاراط ،زیاادهروی و
تجاوز از حد اعتدال و از عوامل مهمی است که سابب نقصاان روزی میشاود .اماام
علی

َْ ْ

فرموده استَ « :س َلبب الفق ِلر ِاْل ْس َلراف»« 3:اساراف ،موجاب فقار اسات» .انساان

اسرافکننده با سوءتدبیر و نداشتن برنامه از همه مواهب الهی با تجاور از حد طبیعای
استفاده میکند ،اما انسان معتدل و میانهرو ،هر چیگی را در جاای خاود و باه انادازه
مصرف میکند و در بهرهمندی از مواهب الهی تدبیر را در نظار میگیارد .از ایان رو
هیچگاه روی فقر و تهیدستی را نمیبیند.
 .1نحل.553 :
 .2علی بن محمد لیثی واسبی؛ عیون الحکم و المواعظ؛ ص .297
 .3همان؛ ص .333
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 .4عدم رسیدگی به محرومان

یکی دیگار از عوامال نقصاان و کااهش روزی ،رسایدگی نکاردن باه محروماان و
دستگیری نکردن از نیازمندان است .رسولخدا

فرماوده اسات« :نعمات خادا بار

بندهای فراوان نمیگردد ،مگر اینکه نیاز مردم نیاگ باه او بیشاتر میشاود .اگار کسای
نیازمندی مردم را برطرف ننماید ،نعمتهای الهی را در معارض زوال و نیساتی قارار
داده است» 1.امام علی

نیگ فرموده است« :به درستی که حاجتهای مردم به ساوی

شما نعمتی است از خدا بر شما؛ پس آنها را غنیمت شمارید و از آنها ملاول نشاوید،
پس ناخوشیها [از شما] برگردد».

2

کاهش رزق تنها به معنای کم شدن درآمد افراد نیست؛ بلکه بیبرکت شدن درآمد نیگ
مصداق کاهش رزق است .عدم رسایدگی باه محروماان از ساویی میتواناد سابب
تشدید فقر در جامعه شود و از سوی دیگر سبب بیبرکت شدن درآمد افراد میشود؛
در این صورت فرد از درآمد و ثروتش لذت معنوی نمیبرد.

 .1محمد بن یعقوب کلینی؛ الکافی؛ ج ،3ص .23
 .2محمد خوانساری؛ شرح غررالحکم و دررالکلم؛ ج  ،3ص .174

