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قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ 
ءٍ فَهُوَ  عِبادِهِ وَ يَقْدِرُ لَهُ وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْ

 [93]سبا آيه يُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقينَ 

بگو: پروردگارم روزى هر كه را خواهد گشاده 
كند يا بر او تنگ گيرد و هر چه انفاق كنيد آنرا 

 عوض دهيد كه او بهترين روزى دهان است

يکي از عواملي كه باعث افزايش رزق و روزی مي 
شود قرض دادن و نسيه دادن است و بسيار واضح 

نقطه مقابل افزايش  نسیه و قرض ندادناست كه 

  روزی را کم می کندست يعني روزی ا

 داستانک:

گوید: روزی مرحوم مرشد چلویی معروف خدمت جناب شیخ رسید و از کسادی بازارش گله کرد و گفت:  یکی از فرزندان شیخ می

ها  یداداش! این چه وضعی است که ما گرفتار آن شدیم؟ دیر زمانی وضع ما خیلی خوب بود روزی سه چهار دیگ چلو میفروختیم و مشتر

 شود ...؟ ها یکی یکی پس رفتند، کارها از سکه افتاده، و اکنون روزی یک دیگ هم مصرف نمی باره اوضاع زیر و رو شده مشتری فراوان بودند، اما یک

 کنی ها را رد می تقصیر خودت است که مشتری:  دشیخ تأملی کرد و فرمو

 .دهم یی میکنم و نصف کباب به آنها میها هم پذیرا مرشد گفت: من کسی را رد نکردم، حتی از بچه

  ؟!ل دادی و از در مغازه بیرون کردیآن سید چه کسی بود که سه روز غذای نسیه خورده بود؛ بار آخر او را ه د: شیخ فرمو

اش نصب کرد و  تابلویی بر در مغازهمرشد سراسیمه از نزد شیخ بیرون آمد و شتابان در پی آن سید راه افتاد، او را یافت و از او پوزش خواست، و پس از آن 
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