
 

 

 ر آیات و روایاترزق و روزی د

 رزق و روزی وسعت و تنگی عوامل 

 اشاره
دهنده هماه موجاودات خادای  ای وابسته به روزی، و روزی زندگی هر موجود زنده

سبحان است. در آیات و روایات بسیاری، عواملی به عنوان عوامال افاگایش روزی و 
لت تامه برای این عوامل، عاند.  عواملی نیگ به عنوان اسباب کاهش روزی معرفی شده

وسااعت رزق نیسااتند؛ بلکااه مقتضاای هسااتند و بااه تنهااایی موجااب افااگایش روزی 
باید عالوه بر انجاام دادن مقتضای و فاراهم شادن شارایط الزم، از  یعنیشوند؛  نمی

مرتکب شدن اسباب کاهش رزق بر حذر بود تا بعد از وجود مقتضی و فقدان ماانت، 
بسا شخصی عوامل افاگایش روزی را باه افگایش روزی بر آن عمل مترتب شود. چه 

کند؛ طبیعی است کاه  آورد، ولی از سوی دیگر از اسباب کاهش رزق حذر نمی جا می
این فرد به نتیجه نخواهد رسید. در این جلسه بحث را در دو محور عوامل افاگایش و 

 کنیم. عوامل کاهش روزی بررسی می

 رزق شیاسباب افزا

 یو سپاسگزار  شکر . 1

ترین عوامل افگایش روزی اسات و  اسگگاری خداوند سبحان، یکی از مهمشکر و سپ
ْمَو»شود:  بالعکس کفر و ناسپاسی، سبب نقصان و کاهش روزی می كو ْمأَلِزیَدنَّ َلِئْنَشَكْرتو
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َعذاِبیَلَشِدید  ْمِإنَّ د ]نعمات[ شاما را افاگون یانکاگار واقعاا سپاساگگار  » 1:«َلِئْنَکَتْرتو
 .«خواهد بود  قبعاً عذاب من سخت ،دییگر ناسپاسی نمارد و اکخواهم 
لْكِر َو »درباره ارتباط میان شکر و نعمت فرموده اسات:  امام علی لوَلٌة ِبالُُّّ َعم  َمْوص  اللنِّ

وٌٌ  ْكر  َمْوص  لى   الُُّّ لِه َحتَّ يد  ِملَن اللَّ َِ َ  اْلَم َِ وَناِن ِفي َقْرنو َفَلْن َيْنَق َما َمْقر  يِد َو ه  َِ لْكر  ِملَن ِباْلَم لَ  الُُّّ َِ َيْنَق
لاِكر نعمت به شکر متّصل شده و شکر به فگونی، و این دو به ی  رشاته بساته » 2«:الَُّّ
شود، مگر آنگاه که شاکر  شاکرکننده  اند. پس فگونی از طرف خداوند بریده نمی شده

 «. بریده شود
 گوید:  به نام اسحاق می یکی از یاران امام صادق

و با حضرت همکالم بودم. ناگااه حضارت از  مام صادقدر مسیری همراه با ا
گوناه  ،ای طوالنی به جای آورد و پس از آن مرکب پیاده شد و رو به قبله، سجده

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 

خداوند بر من ارزانی فرموده، به یاد آوردم. پس دوست داشتم که نفس خاود که 
اش  را )در مقابل خدا  خوار نمایم. ای اسحاق! خداوند هایچ نعمتای را بار بناده

ای که در آن ستایش خدا باشاد، او را ساپاآ  کند که او با ی  سجده ارزانی نمی
ت نعمت او در دنیا و آخرت گوید و از آن فارغ شود، مگر اینکه خداوند به زیاد

 3نماید. امر می

خداوناد  یهاا در ماورد نعمت یشناسا و حق یشناسا ، اندازهیر، قدردانکدر واقت ش
اَدو  َو َملْن »فرموده است:  امام علی چنان که هماست؛  َِ او   دَّ

َ
لِّ ِنْعَملةو َحّقلًا َفَملْن أ ِه ِفي ك  ِإنَّ ِللَّ

ٌِ ال َوا ََ َر َعْنه  َخاَطَر ِب ْعَمةَقصَّ خداوند متعال در هر نعمتی حقی از شکر قرار داده، پاس » 4«:نِّ
شاود و کسای کاه شاکر  کسی که شکر نعمت را به جا آورد، نعمت ]بر او[ زیااد می

 «.رود ننماید، نعمت به زوال می
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  دد م یتندد م یتنتدد  دندد ون ک ددر   
 

 1کفددمم یتندد  دآ کفدد  بيددمو  ک ددر  
 

ستمر و مداوم الهای، ضارورت و حاداقل ها  م ات و نعمتکرگگار  در برابر برکش
م و یها  الهای ناسپاسا ار  از نعمتیها در برابر بس شرط بندگی الهی است. ما انسان

تاوان  ها مای م؛ از جمله این نعمتیها  الهی توجه ندار ن نعمتیار  از ایحتی به بس
، نعمات والیات و در امتاداد آن نعمات به نعمت اسالم، تشیت، محبت اهل بیت

های بگر  الهی که همواره باید شاکرگگار آن  یکی از نعمت رهبری اشاره کرد. وجود
ای در رأآ هرم نظاام  وجود رهبر به عنوان نقبهبود، نعمت بگر  وجود رهبر است. 

اسالمی، نعمتی است که خدا به ماا ارزانای داشاته اسات؛ نعمتای کاه دیگاران از آن 
ـَك»باگر  الهای باود: محرومند. از این رو باید سپاسگگار این نعمت  ْعَمـِةَربِّ ُِ ـاِب َوَأمَّ

ث رهبر معظم انقالب، نعمت الهی و افتخار بگرگی بارای ماا و جهاان اساالم  2«.َفَحدِّ
 گوید:  می 3که کوفی عنان است؛ چنان
هااا و مساالمانان بایااد افتخااار کننااد کااه چنااین رهبااری دارنااد. ماان بااا  ایرانی

ام که باه  هلموت کهل دیدار داشته های مختلفی از جمله ژاک شیراک و شخصیت
ام، ولی در مالقات با ایشاان احسااآ کاردم هناوز  شدت تحت تأثیر قرار گرفته 

ام. شخصیت معنوی ایشان چنان مرا تحات تاأثیر قارار  کسی را مثل ایشان ندیده
داد که پیش خودم فکر کردم چرا شخصیتی مثل من بایاد دبیرکال ساازمان ملال 

هایی که مرا جاذب کارده بودناد، هماه را باه  ر، شخصیتباشد. پس از این دیدا
   4فراموشی سپردم.

های الهای کاه هماواره بایاد شاکرگگار آن باود، نعمات امنیات  یکی دیگر از نعمت
به ویاژه آمریکاا کاه خاود را ابرقادرت اجتماعی است؛ چیگی که در دیگر کشورها 

مقتاول توساط  ساهشاتن مریکا با داآبسیار اندک است. ایاالت متحده داند،  جهان می
در نا امنی اجتماعی در جهاان اسات. رکورددار  ،سالح گرم به ازای هر صد هگار نفر
                                                           

 .5037ص ، 3ج  ؛امثال و حکم اکبر دهخدا؛ علی .1
 .55. ضحی: 2

 . دبیر کل اسبق سازمان ملل.3
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و شاناخته شاده نیاگ مریکا رکورددار تجااوز باه عناف آهای به دست آمده،  گگارش
در  .بیشترین فراوانی تجاوز به عنف را دارد، «نوادا»و « اوریگون»، «آالسکا»های  ایالت

از جمله کلیسای کاتولیا ، مسائله قاانونی شادن  ،ای اخالقی کلیساهاه کنار رسوایی
از مظاهر گساترش  ،گرایی در آمریکا و افشای فساد جنسی در ارتش آمریکا همجنس

مفاسد اخالقی در این کشور و بار  شاوم دیگاری از تااریخ مفاساد آن باه شامار 
 1.آید می

 پرهیزکاری. ۲

گونه کاه گنااه سابب  عت روزی است. همانتقوا و دوری از گناه، یکی از عوامل وس
شود، تقوا و پرهیگکاری چه در بعد فردی و چه در بعاد اجتمااعی،  کاهش روزی می

ْهلَل »که خداوند متعاال فرماوده اسات:  چنان شود؛ هم سبب افگایش روزی می
َ
نَّ أ

َ
َو َللْو أ

َقْوا َلَفَتْجَنلا َعَللْيِهْم َبَرَكلا و ِملَن  وا َو اتَّ َرى آَمن  وا اْلق  ْم ِبَملا َكلان  َخلْذَناه 
َ
وا َفَ ب  لَماِء َو اْلَْ ِ  َوَلِكلْن َكلذَّ السَّ

وَن  اتی از کاده بودناد، قبعااً برییمان آورده و به تقوا گرایو اگر مردم شهرها ا» 2:«َيْكِسب 
فر[ دستاوردشاان کیردند؛ پس به ]کب یذکم، ولی تیگشود  شان میین برایآسمان و زم

. بر اساآ این آیه شریفه، تقوا معیاری برای نگول نعمات بار «میبان[ آنان را گرفتی]گر
کنم  شما را سفارش مای»فرموده است:  بندگان است. از همین روست که امام علی

ها بعاد از نگدیا   به پرهیگکاری ... پس هر که تقوا و پرهیگکاری پیشه گیرد، ساختی
س از دور شادن باه او شود[ ... رحمت و مهربانی پا آوردن از او دور ]می  شدن و رو

گردد و برکت مانند باران باگر   ها پس از کم شدن بر او فراوان می بازگشت و نعمت
 3«.رسد قبره پس از اندک باریدن به او می

 صدقه دادن. 3

از جمله اموری است که در روایات به عنوان عامل افاگایش روزی از آن  ،صدقه دادن
                                                           

، کاد خبار: 03/03/5295؛ «های نا امنای در ایااالت متحاده آمریکاا گگاره»باشگاه خبرنگاران جوان؛ . 1

4039453. 
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لَدَقةِ » فرماود: خدا یاد شده است؛ چنانکه رسول َِق ِبالصَّ وا اللرِّ ل  َِ روزی را باه » 1«:ِاسلَتن
البته صادقه دادن صارفاً باه معناای پاول دادن باه فقیار و «. وسیله صدقه فرود آورید

تهیدست نیست؛ بلکه در روایات معنای وسیعی برای صدقه بیان شاده اسات. روزی 
«. جاب اساتای وا بر هر مسالمانی در هار روز صادقه»به یارانش فرمود:  پیامبر

عیاادت ماریض »فرماود:  عرض شد: کیست که بتواند چنین کاری کناد؟ پیاامبر
صدقه است، امر به معروف صدقه است، نهی از منکر صدقه اسات، پاساخ ساالم را 

 2«.دادن صدقه است
العملای  در پهنه هستی و در روابط کلی موجودات، هر کس هر طور رفتار کند، عکس

ها  شود. اگر دسات دید. اگر رحم کند، به او نیگ رحم می متناسب با رفتار خود خواهد
اگر به دیگری ببخشد و کما  شود.  ها به رویش باز می را باز و گسترده نماید، دست

 کنند.  بخشند و کم  می کند، به او نیگ می

 صله رحم. 4

یکی از عواملی است که درهاای برکات و رحمات خداوناد را باه روی  ،صله رحم
َملا ِملن »فرموده است:  شود. پیامبر خدا د و سبب افگایش روزی میگشای انسان می

وا ِفى َكَنِف اللِه  َِق َو َكان  جَرى الله  َعَليِهم  الرِّ
َ
وا إاَّ أ َو َواَصل  ای صله رحام  هیچ خانواده» 3«:َاهِل َبي

نمایاد و آنهاا تحات حمایات  کند، جگ اینکه خداوند روزی را بر آنها جااری می نمی
 «.ستندخداوند ه

 ازدواج. 5

دهاد. اماا  انتخاب همسر و پذیرش مسائولیت خاانواده، روزی انساان را افاگایش می
ای ضعیف شده است که بسیاری از جواناان از تارآ  متأسفانه امروزه باورها تا اندازه

دهناد؛  اندازند و تن به زندگی مشاترک نمی دستی، انتخاب همسر را به تأخیر می تهی
فرمایاد:  بینند. این در حالی اسات کاه قارآن کاریم می میمادی گاه زیرا مسائل را از ن

ِمـ» هو اللَّ ِهمو ُِ ْغ َقَراَءیو
وافو ونو ْمِإْنَیكو ْمَوِإَماِئكو اِلِحیَنِمْنِعَباِدکو ْمَوالصَّ كو ُْ وااأَلَیاَمیِم ْنَفْضـِلِهَوَأْنِكحو
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َعِلیم  َواِسع  هو د، یاارتان را همسار دهکگان درساتینکهمسران خود و غالمان و   بی» 1:«َواللَّ
شاگر یرد و خادا گشاکااز خواهد ین  ش بییاگر تنگدستند خداوند آنان را از فضل خو

 .  «داناست

آمد و از نیازش شکایت کرد. حضرت باه  در روایتی آمده است جوانی نگد پیامبر
 خدا گوید من شرمم آمد کاه دوبااره پایش رساول او فرمود: ازدواج کن. جوان می

گردم. آنگاه مردی از انصار همراه او پیش حضرت آماد و گفات: مان یا  دختار بر
زیبارویی دارم. حضرت دختر را به عقاد آن جاوان درآورد. خداوناد روزی را بار او 

آمد و حضرت را از گشاایش در رزقاش  گشایش داد. بعد از آن جوان نگد پیامبر
 2 «.ازدواج کنید ای جوانان بر شما باد که»خبر نمود. حضرت فرمود:  با

 استغفار. 6

»شاود:  بنا بر آیات قرآن، طلاب آمارزش از خادا موجاب ریاگش برکاات می ْلـتو َفقو
اراً َکاَنَغتَّ هو ْمِإنَّ كو واَربَّ ْمِمْدَراراً*اْسَتْغِترو َماَءَعَلْیكو ْرِسِلالسَّ یَنَوَیْجَعـْل* یو ُِ َوَب ْمِبَأْمَوال 

ْمِدْدکو َویو
َو ات 

َُّ ْمَج ْمَأْنَهاًراَلكو ه او هماواره کاد یو گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواه» 3:«َیْجَعْلَلكو
آمرزنده است ]تا[ بر شما از آسمان باران پی در پی فرستد و شما را به اموال و پسران 

 .«د آوردیها قرار دهد و نهرها برا  شما پد تان باغیند و براکار  ی
 اند:  ایت را آوردهمفسران ذیل این آیه شریفه این رو

سالی گلاه کارد.  آمد و از خش  گوید مردی نگد امام حسن ربیت بن صبیح می

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

مارد دیگاری «. استغفار کن»آمد و از فقر و نیازمندی گله کرد، امام به او فرمود: 

از خادا »پسری به من بدهد. امام باه او فرماود:  آمد و عرض کرد: دعا کنید خدا

عرض کردیم: افرادی با حوائج گوناگون نگد شاما آمدناد. شاما «. آمرزش بخواه

مان ایان را از خاود »غفار سفارش کردیاد. حضارت فرماود: تهمه آنها را به اس
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نگفتم، بلکه این را در نتیجه تأمل در گفته خادا باه دسات آوردم. خادا از ناوح 

اً ا"کند که به قوم خود گفت:  حکایت می پیامبر ه  َكاَن َيفَّ ْم ِإنَّ ك  وا َ بَّ  2«.1"اْسَتْغِفر 

طلبد، موانت برطرف شاده و نسایم رحمات الهای باه  وقتی انسان از خدا آمرزش می
شاود.  آید و باران رحمت الهای بار سارزمین وجاود انساان جااری می وزش در می
ردم را به نماز دعوت کند. ماردم از خاناه به منادی دستور داد همه م حضرت داود

پنداشتند امروز، روز دعا، عباادت، موعظاه و تربیات از  بیرون آمدند، در حالی که می
در جایگااه خاود قارار  خواهد بود. وقتای حضارت داود جانب حضرت داود

مَّ ايِفر َلَنلا»گرفت، گفت:  ه  کاه  سپس به خانه برگشت. افراد آخر جمعیات از آناان«. َاللَّ
گشتند[ پرسیدند: چه خبر؟ گفتند: پیامبر خدا فقط ی  دعاا کارد  جلو بودند ]و بر می

! و برگشت. گفتند: سبحان ما انتظار داشاتیم اماروز، روز دعاا، عباادت، موعظاه و   اّله
تربیت باشد ]اما[ حضرت داود فقط ی  دعا کرد! گفتند: خداوند به او وحی کرد که: 

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

 احسان و نیکی. 7

های گوناگونی را برای فرد محسان  اسالم در مقابل احسان و نیکی به دیگران، پاداش
اسات. اماام مندی از مواهب الهای  ها، افگایش رزق و بهرهندر نظر گرفته که یکی از آ

ل  »فرموده است:  علی ِنيَل   ك 
 
ْجَصلَنٌة ِملَن اْلِغَيلر  ِنْعَمةو أ لْلِب م  ون  السَّ م 

ْ
َها َمَ نَّ ِِ وف  َف  4«:ِمْنَها اْلَمْعر 

 «.رسد، از تغییرات و نابودی ایمن است هر نعمتی که به سبب احسان به دیگران می»
یمای از عمار تاو در اسرائیل در خواب دیاد فاردی باه او گفات: ن مردی در بنی

وسعت و نیم دیگر در عسرت است. اکنون انتخااب کان کادام اول باشاد. مارد 

                                                           
 .50. نوح: 1
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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 

گفت: به  رسید، همسرش به او می ه او میو دنیا به او روی آورد. هر گاه نعمتی ب

فالن خویشاوند نیازمندت کم  کن! فالن همساایه نیازمناد اسات، دسات او را 

کارد و شاکر  رسید، به نیازمندان کم  می بگیر. بدین سان هر نعمتی که به او می

آورد. وقتای نصاف دوم عمارش رساید، هماان مارد را در  نعمت را به جای می

گفت: به درستی که خداوند از کار تو سپاساگگاری نماود و خواب دید که به او 

 1 تو در تمام عمرت مثل گذشته خواهی بود.

 عوامل کاستی و نقصان روزی 

 گناه. 1

گونه که رعایت تقوا، عامل افگایش روزی است؛ گناه مانت بگرگای در جاذب و  همان
ا خیارات را از گناهان بپرهیگید؛ زیار»فرمود:  خدا جلب رحمت الهی است. رسول

برد و یاا از  برد. همانا بنده خدا در اثر گناه، دانشی را که فرا گرفته از یاد می از بین می
آمااده محاروم  شود. همانا بنده خدا در اثار گنااه، از روزی   داری محروم می زنده شب
النااآ و منازعاات خاانوادگی در  دروغ، تهمت، افتارا، عادم رعایات حق 2«.شود می

توجهی به نماز، روزه، خمس  چون ظلم در تقسیم ارث، بدحجابی، بی مسائل مختلفی
از جمله گناهانی است که متأسفانه در جامعه امروز شیوع یافته و سبب کااهش  ،و ...

 کند. آفرینی می ها نقش برکات الهی شده است و در کم شدن روزی

 کفر و ناسپاسی. ۲

بب سلب نعمات یاا نقصاان و ناسپاسی و کفران نعمت، از دیگر عواملی است که س
هاای الهای کاه باه سابب  شود. متأسفانه برخی افراد در برابر نعمت کاستی روزی می

هاایی چاون اساتقالل، امنیات  کنناد؛ نعمت انقالب نصیب ما شده است، ناشکری می
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طلبی، وجاود رهباری حکایم و فرزاناه،  اجتماعی و سیاسای، والیتماداری، شاهادت
به دست افراد متخصاس داخلای و ... ؛ ایان در حاالی پیشرفت در علم و تکنولوژی 
از بسیاری از این نعمات محرومناد و اگرچاه  احداقل  ااست که کشورهای همسایه 

هاای ساتمگر غربای  چنان تحت استثمار دولت استقالل ظاهری دارند، اما در واقت هم
یماان باه ناپذیری را برا تواند صدمات جبران هستند. ناشکری نسبت به این نعمات می

زناد کاه در اثار عصایان و ناسپاسای،  که خداوند شهری را مثاال می بار بیاورد؛ چنان
ـًةَیْأِتیَهـا»دهند:  هایشان را از دست می نعمت َُّ ْطَمِئ ـًةمو َُ َمَ ًمَقْرَیـًةَکاَنـْتآِم هو َوَضَرَباللَّ

هِ ِماللَّ َفَكَتَرْتِبَأْنعو َمَكان 
لِّ َهاَرَغًداِمْنکو واِرْزقو َواْلَخـْوِفِبَمـاَکـانو َِ ـو

ِلَبـاَساْلجو ـهو َفَأَذاَقَهـااللَّ
وَن عو َُ ش از هر ساو یه امن و امان بود ]و[ روزکو خدا شهر  را مثل زده است » 1:«َیْص
ردناد و خادا هام باه کها  خدا را ناسپاسای  نانش[ نعمتکد پس ]سایرس  فراوان می

. اماام «دیراآ را باه ]ماردم[ آن چشااندادند، طعم گرسنگی و ه  سگا  آنچه انجام می
َها»نیگ فرموده است:  علی ْسلَتِديم  َها م  لْكر  َها َو ش  يل  َِ ْعَمِة م  ْفر  النِّ ناسپاسای نعمات از » 2«:ك 

 «.گرداند ها را پایدار می بین برنده آن است و شکر و سپاسگگاری، نعمت

 اسراف. 3

کنده است. هار چاه در مقابال ایان روی بر همه امور سایه اف در اسالم اعتدال و میانه
روی و  قانون پسندیده قرار دارد یا افراط است یا تفریط. اسراف ناوعی افاراط، زیااده

شاود. اماام  تجاوز از حد اعتدال و از عوامل مهمی است که سابب نقصاان روزی می
انساان «. موجاب فقار اسات ،اساراف» 3«:اِْلْسلَراف اْلَفْقلِر   َسلَبب  »فرموده است:  علی
کننده با سوءتدبیر و نداشتن برنامه از همه مواهب الهی با تجاور از حد طبیعای  سرافا

رو، هر چیگی را در جاای خاود و باه انادازه  کند، اما انسان معتدل و میانه استفاده می
گیارد. از ایان رو  مندی از مواهب الهی تدبیر را در نظار می کند و در بهره مصرف می

 بیند. تی را نمیدس گاه روی فقر و تهی هیچ
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 عدم رسیدگی به محرومان . 4

یکی دیگار از عوامال نقصاان و کااهش روزی، رسایدگی نکاردن باه محروماان و 
نعمات خادا بار »فرماوده اسات:  خدا دستگیری نکردن از نیازمندان است. رسول

شاود. اگار کسای  گردد، مگر اینکه نیاز مردم نیاگ باه او بیشاتر می ای فراوان نمی بنده
های الهی را در معارض زوال و نیساتی قارار  ی مردم را برطرف ننماید، نعمتنیازمند

های مردم به ساوی  به درستی که حاجت»نیگ فرموده است:  امام علی 1«.داده است
شما نعمتی است از خدا بر شما؛ پس آنها را غنیمت شمارید و از آنها ملاول نشاوید، 

 2«.ها ]از شما[ برگردد  پس ناخوشی

برکت شدن درآمد نیگ  تنها به معنای کم شدن درآمد افراد نیست؛ بلکه بیکاهش رزق 
تواناد سابب  مصداق کاهش رزق است. عدم رسایدگی باه محروماان از ساویی می

؛ شود برکت شدن درآمد افراد می تشدید فقر در جامعه شود و از سوی دیگر سبب بی
 برد.  فرد از درآمد و ثروتش لذت معنوی نمی در این صورت
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