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  7 \ ر در جلب رزقجمع میان مفهوم مقدر بودن رزق با تأثیر تالش و تدبی

 
  مجع ميان مفهوم مقدر بودن رزق با تأثري تالش و تدبري در جلب رزق

  
  1سيد حممد باقر حجيت
   ٢علي رضايي

  دهيچک
 چرا کـه    ؛ جلب رزق ندارد   ي برا ريض به تالش و تدب    ي با حتر  ريتيقت مقدر بودن رزق مغا    يحق

 به .است سبحان ي خدااز سوير رزق ي از عوامل مؤثر در تقديکي  انسان خودريتالش و تدب  
مسبوق , ل است يار انسان در آهنا دخ    ي که اخت  يمتام فعل و انفعاالت عامل و از مجله امور        عالوه  
ـ د و يتأکرسد، سّر اين كه       به نظر مي  .  است ير اهل يبه تقد   مقـدر بـودن رزق شـده        ي رو يژه ا ي
ـ که اخت است   ر مقدرايت ير رزق نسبت به سا    ي انسان در تقد   ري کمتر تالش و تدب    ري تأث ،است ار ي

 ييهـا   سبحان منبعث از حکمـت     يژه ارزاق از جانب خدا    ير و يتقد. ل است يانسان در آن دخ   
  . است و امالء و استدراج اينميامداد ا, آزمون شکر ,ميآزمون تسل, يديه توحيچون تنب

   ريتدب،  تالش،ري تقد،رزق: د واژه هايکل
  

  مقدمه . ١
ن و  يانگيزتـر   حبـث , نيتـر  مهـم , نيتر ز مطرح د ا ي ترد  يب ير سابق اهل  يار و علم و تقد    يجرب و اخت  

ـ در ق«آن   صـعوبت    يشه اصل يد بتوان گفت ر   ي است که شا   ديتيمقوالت عق دشوارترين   د زمـان  ي
اين زمينـه    از علما که در      يريل کث يخ. است» دين ق ي از ا  ينزاهت ذات اقدس اهل   «و  » بودن بشر 

ـ يقوشـان ح  يده اند و بر سر سفره قـرآن ن        يات قرآن را ژرف نکاو    يآ ـ اهـل ب  ، يق  ،)ع(ت اطهـار    ي
ع و اوامـر و     ي و اساس شـرا    اند  گراييده به جرب    ي قوم :در ورطه احنراف در افتاده اند     , ننشسته اند 

                                              
  استاد دانشگاه تهران.  1

  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی خوی. 2
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  )6138 زمستان ( سوممارهنامۀ قرآن و حدیث ـ ش شپژوه / 8

قـت عـامل   ين حقيتـر  ليض شده و اصي قائل به تفوي معنا جلوه داده اند و گروه       را يب  ي اهل ينواه
ـ   « ل قـرآن و سـنت       قت ناب مستفاد از زال    ي حق د را خمدوش ساخته اند؛ ويل     ي توح عيني  نيامـٌر ب

  .است» نياالمر
ق آن تـابع تـالش و    يا رزق انسان و بسط و ضـ       يآ: كهاست  اين    نيني از متد  ياريدغدغه بس 

که مستقل از تالش او بوده  نيا ايض شده است ي خود اوست و امر رزق به خود انسان تفوريتدب
   ر شده است؟ ي و تقدينيش تعيو از پ

» رزق«مراد از گفتين است كه . م پرداختين مقوله خواهيل ا ي و حتل  ينيدر مقاله حاضر به تب    
  . و مال و ثروت استي مادي ناظر به روزتنها و نيستع آن ين مقاله مفهوم وسيدر ا

     
  لهئطرح مس. ٢

 انسان و متام موجـودات از       ي روز ،  فه متعدد يات شر ي و روا  فه قرآين يات شر يبنا به آ  از يك سو،    
  ١. مهه از جانب اوست، در ارزاق هستيقي و ضياگر بسط .ر شده استجانب پروردگار مقد
ـ ري تدب ،  )ع(  نيات منقول از معصوم   يفه و روا  يات شر يآاز سوي ديگر،      را در ي و تالش آدم

  و حـيت ٢كـرده اسـت  ض ي حتررياو را به تالش و تدبدر مواردي ثر دانسته و ؤل و م  يرزقش دخ 
  . ٣راد فرموده اندي جلب رزق اثر درؤ مرينه تدابيز در زمي نارشادايت

                                              
و در حوزه روایات بـرای  ...  و 62 ،عنکبوتال ؛30 ،سراءاال ؛82، قصصال ؛71 ،نحلال ؛26 ،رعدال:  مثال رجوع شود به آیات مبارکۀ. 1

  ... و 1235ح ، ترمذی،4/13, ، صدوق 270و 131 و122/ ، سید رضی5/57 ، ج2/74 ج,کلینى: نمونه رجوع شود به

زه روایـات بـرای نمونـه    و در حو...  و32،نساءال ؛2،مسدال ؛267، بقرهال ؛12،سراءاال ؛198، بقرهال:  رجوع شود به آیات مبارکهمثالً.  2

  ... و 10/74،  طبرانی؛4/370 , مناوی؛149 و 148 و 5/88ج, رجوع شود به کلینی

 1/32, کلینـی :  و در حوزه روایات برای نمونه رجوع شود به282-283، بقرهال ؛43-49، یوسف:  رجوع شود به آیات مبارکه مثالً.  3

  4/368,  و صدوق314و307 و90 و 5/87 و4/53و
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  9 \ ر در جلب رزقجمع میان مفهوم مقدر بودن رزق با تأثیر تالش و تدبی

ـ      ،  ياگـر روز  . استچگونه  ن دو   ي ا نيحنوه مجع ب   اين است كه     حال سؤال  ش ي مقـدر و از پ
اگر ؟  تواند داشته باشدي مي بشر در جلب رزق چه مفهومريگر تالش و تدبي د، است شده ينيتع

ـ يچـه دل  گـر   ي د ، فرموده است  يش طراح ي را از پ   ي معاش کس  يا تنگ يش  ي گشا  تعايل يخدا  يل
 جز آن ، بکنديچرا که او هر کار؟  بکندري معاشش تدبيافکند و برايدارد که او خود را به رنج ب

  !ديبش خنواهد گردي مقدر نصيروز
  

   ريتقد در ريتالش و تدبتأثري  .٣
 بر نصوص مقـدس     ح و مبتين  ي پاسخ صح  يني مطرح و مهم است که عدم تب        سؤايل ،  مذكورسؤال  

 و تـالش    ري را به انکار نقش تدب     يبرخ؛  دياد منا جي در اذهان ا   ياحنرافات بزرگ  تواند   ي م   آن ينيد
ده مستلزم ي مبتال سازد که  هر دو عقير اهليگر را به انکار تقدي دي جرب و برخ يو افتادن در واد   

ف خارج از جرب يف و ظري لطقيتيکه حق حال آن؛  خواهد بودينيق دي از حقاي کفر به خبشينوع
  !نجا هنفته استيض در ايو تفو

  
  ر يمفهوم تقد. ١. ٣
 که بيانگر انتساب متام افعال بـه        – د افعايل ي است و لذا بنابه توح     ير از مراحل حتقق فعل اهل     يتقد

  .  استير اهلي مسبوق به تقد، دهدي که در عامل رخ م هر هر فعل و انفعايل–حضرت حق است 
 توان مراحـل حتقـق      يد حتقق فعل م   گاه آن در رون   ير و جا  يتر مفهوم تقد   حي درک صح  يبرا

ـ  توان ا  ي م يل عقل يبا حتل .  قرار داد  يه انسان را مورد بررس    يفعل از ناح   ن مراحـل را در حتقـق       ي
 بعـد عالقـه بـه        شـود؛    اجياد مـي   انسان از فعل در ذهن      ي ابتدا تصور  :فعل انسان  استنتاج منود    

 کند و آنگاه فعـل مـورد نظـرش را    ي حتقق خبشيدن را ابراز م هاجنامش پيدا مي كند و آنگاه اراد      
  . گذارد ياجرا مبه مورد د و آنگاه اراده اش را ي مناي مي و کميفي کير و اندازه گذاريتقد

 ي طي را در ذات اهل    حتققشان مراتيب  يست که برا  ي ن ني بودن چن  ي با حلاظ اهل   يالبته افعال اهل  
 بـا   يسه فعل اهل  ي با مقا  ي آدم ويل؛  ه است  مرت ل و فعل و انفعايل    ي و تبد  يريخداوند از هر تغ    .نديمنا
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  )6138 زمستان ( سوممارهنامۀ قرآن و حدیث ـ ش شپژوه / 10

ـ  از ا  يکي کند و    ي م  حتقق آن انتزاع ذهين    ي را برا  ي مراحل يفعل بشر  ر ين مراحـل مهـان تقـد      ي
 ي و کمـ   يفي ک يرا مرزبند   آن ي هر فعل  ي سبحان قبل از حتقق خارج     يخدابه اين معنا كه     . است

  ١.فرموده است
ونـه كـه    گ را آفريده و بـدان       ييزچو هر   ؛  )٢،فرقانال ( »راًٍء فَقَّدَرُه َتقِْدي  يَو َخلََق كلّ ش   .. .«

  .  كرده استيري گدرخور آن بوده اندازه
  .امي  را به اندازه آفريدهيماييم كه هر چيز ؛)٤٩ ،قمرال (»ُه بِقََدرٍاٍء َخلَقْنيإِّنا كلّ ش«
  

  جربو ر يتقدفقدان مالزمه ميان . ٢. ٣
ـ  ن ي خملوقات خمتار اهل   ياري افعال اخت  ،  با توجه به آنچه گفته شد      ر و  يقـت تقـد   يز خـارج از حق    ي

ـ  نبا  ويل ؛اسـت مـسبوق    ير اهلـ  يز به تقـد   ي انسان ن  ين کارها ي تر يست و فرد  ي ن ي اهل يطراح  دي
 مانند علم سـابق     يرِ سابقِ اهل  ين مورد تقد  ي در ا  .قت را معادل جرب دانست    ين حق ينگرانه ا  يسطح
هـا   دهي سبحان به متام پد  يکه خدا  نيح ا يتوض. د شو يار انسان من  ي است که موجب سلب اخت     ياهل

 علم دارد  و علـم       – به حضرت او منسوب هستند       ي به نوع  ي که مجلگ  –و فعل و انفعاالت عامل      
 يلي و تبديري از هر تغيچون ذات اقدس اهل؛ ء حادث شوديد آمدن شيست که با پدي نني چنياهل

 سـبحان مطـرح     ي خـدا  ي حبث زمـان بـرا      است و اساساً    ازيل ي علم ،  ن علم يمرته است و لذا ا    
  ازيل – جـل و عـال       –ز علـم دارد و علـم او         ي انسان ن  ياري به افعال اخت    تعايل يلذا خدا . نيست
ـ   ي اخت ي دانسته است که فالن فرد در فالن ساعت از رو          ي يعين  از ازل  م      ؛است .  کنـد  يار چه م

 ،مي و ما چون در قالـب زمـان        يست زمان مطرح ن    تعايل ي خدا ي اساساً برا  ،البته چنان که گذشت   
کـه فـالن فـرد در فـالن          ني به ا  ي اهل  حال علم ازيل   . ان مطرح است  ميقبل و بعد و ازل و ابد برا       

 ي بلکه علم  ؛ديست که او را جمبور به اجنام آن کار در آن ساعت بنما            ي ن ني چن ، کند يساعت چه م  

                                              
 بـه  179، صفحه 1-3، مجلد »معارف قرآن«در کتاب » مراتب فعل الهی «رای وقوف بهتر بر این بحث رجوع شود به ذیل عنوان  ب. 1

  .بعد 
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  11 \ ر در جلب رزقجمع میان مفهوم مقدر بودن رزق با تأثیر تالش و تدبی

 در فـالن    ،  است  عطاء فرموده  ا ي به و   تعايل ي که خدا   خودش» ارياخت«است به آنچه که فرد با       
 ،روز دوستم قرآن حفظ منوده اسـت      يکه د  نيگونه که علم من به ا      مهان .ساعت اجنام خواهد داد   

ـ  جيـ  ا يز جرب ين مطلب ن  ي به ا  ي علم اهل  ،   کند ياد من جي در او ا   يجرب  ي کنـد و چـون خـدا       ياد من
   . استي و ابدازيلست و ين علم منحصر به بعد از فعل ني ا،سبحان خارج از حصار زمان است

 ي اگر خداعيني با افعال اختياري انسان نيز با مهني حتليل قابل طرح است؛      ير اهل يرابطه تقد 
ـ ست که اخت  ي ن ني چن ، در فالن سال از دانشگاه قبول شود       که فالين است  سبحان مقدر فرموده     ار ي

عباريت مثالً  ه  ب.  است ير اهل ين تقد يل در ا  ي از عوامل دخ   يکيار آن فرد    يبلکه اخت ؛  او معطل مباند  
ـ   دانست که فرد مزبور در فالن سال به سين         ي م  تعايل يخدا ل در  يط حتـص  ي رسـد کـه شـرا      ي م

خود در کنکـور ثبـت نـام خواهـد منـود و بـا               » ارياخت« دانست که او با      يدانشگاه را دارد و م    
 خـود  مي دانـست کـه تـا روز کنکـور از تـصم     يخود چند ماه مطالعه خواهد منود و م   » ارياخت«

 از کنکـور  ينـد کـه و  ي بيش صالح مي سبحان با حکمت بالغه خويمنصرف خنواهد شد و خدا 
 ا قبويلي مانع شرکت در کنکور ،ار فرد ممکن بود   ير موانع را که خارج از اخت      يقبول شود و لذا سا    

ـ  در ا  ير اهلـ  ي شود تقد  ين م يد و ا  ي فرما ي او حذف م   ري از مس  ،در آن بشود    ين امـر کـه خـدا      ي
 در ي سـد ين آگاهيکه ا ني بدون ا؛را طراحي فرموده و بر آن آگاه بوده است  از ازل آن  سبحان  
   .ار فرد باشديراه اخت

 اختيـاري   ري تـالش و تـدب     عيني؛   است نيز چن ي ن ي امور زندگ  ريمعاش و تدب  براي  در تالش   
 امـا قطعـاً     ؛ل اسـت  ي دخ ي و يان روز ي در جر  – جل و عال     – به خواست حضرت حق      ،  انسان
 ي و خـدا انـد  ار انـسان يطه اختيند که خارج از حا  لي دخ رين مس يز در ا  ي ن يگريمشار د  ل يب عوام

 کـه بـه اذن      – ي خمتارانه و  ريار انسان و تالش و تدب     يسبحان با حکمت بالغه خود عالوه بر اخت       
ـ ر و ترک  يگر را چنـان تقـد     يل د ي عوامل دخ  – باشد   يخوِد حضرِت او انسان متمکن به آن م        ب ي

ر معاش انـسان    ي شود تقد  ي حضرتش باشد و مهني م     هکه متناسب با مصلحت حكيمان    د  يفرما يم
ار انـسان   ي با اخت  ريتيچ مغا ير معاش ه  ي لذا تقد  ؛   سبحان از ازل به آن علم داشته است        يکه خدا 

تاً ي و هنا   است رين تقد ي ا ياري انسان از عوامل دخيل در طراح      ي اخت ريِندارد و بلکه تالش و تدب     
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 ي و خـدا   نيست در خصوص رزق     ير اهل يل در تقد  ي انسان تنها عوامل دخ    ري تدب که تالش و   نيا
ر رزق انـسان حلـاظ      ي در تقـد   – حکمـتش    ي بـه اقتـضا    –ز  ي را ن  يگريسبحان عوامل مرتبط د   

  . ديفرما يم
ـ ي مني چن، استثر در جلب رزق ؤ م يکه از اسباب فوق عاد    را   مثال دعا    يبرا  يني توان تب
ـ هـا ز    فالن فرد که مدت    ،  نست در فالن ساعت    دا ي سبحان م  ي که خدا  كرد  ينير قـرض سـنگ    ي
ـ  د ي عوامـل ادا   ي و ي دعـا  ا ب  تعايل ي و خدا  كرد با دل شکسته دعا خواهد       ،  است  بوده ن او را   ي

ـ  بـا اخت   چ منافايت يهو آن    از ازل بوده است      ير مقدر و  ين تقد يفراهم خواهد آورد و ا      و  يار و ي
 عوامـل  ني مهـ ير اهلـ ين تقـد ي ايريعوامل و ارکان شکل گ از يکي بلکه ؛ دعا نداردريثأبا ت نيز  
  :و مهني است شرح اين كلمات بلند اند بوده

الدواء   من :   قال؟ يا رسول اهللا ينفع الدواء   من القدر     : قال رجل  : عن بن عباس مث قال     ...«
آيا : پرسيد) ص(مردي از رسول خدا   ؛  )١٢٧٤٨ح،  ١٢/١٦٩ , طرباين( قد ينفع بإذن اهللا    القدر  و  

خود دوا از قََدر است و به اذن اهلي     : سودي مي خبشد؟ حضرت فرمود    ) اهلي(دوا در مقابل تقدير     
   ».گاهي سود مي خبشد

ـ       : قلت : عن عروة عن حكيم بن حزام قال       ...« ـ  ي مث يا رسـول اهللا رق   هبـا  و    ىا   نـسترق     كّن
ـ حـاکم ن  (  قال هو من قـدر اهللا       هبا هل ترد من قدر اهللا تعايل       ىا نتداو أدوية كنّ  ، ١/٨٥, يشابوري

رقيه هايي كه استفاده مي كنيم و داروهايي كه با          ! يا رسول اهللا  : عرض كردم : عروه گويد ؛  ) ٨٧ح
  »!خود آن از قََدر اهلي است:  آيا تقدير اهلي را كنار مي زند؟ حضرت فرمود،آن درمان مي مناييم

ـ      : قال )ع(عن أيب عبد اهللا   ...«  مـن   ى هـ  : فقـال  القـدر شـيئاً    أ تـدفع مـن       ي سـألته عـن الرق
ـ  آ :دميپرسـ ) ع( از امام صادق     :دي گو ي م يراو؛  )٣٨٢،خ صدوق يش(...القدر ـ ا رق ي ـ  ي  توانـد   يه م
  »...خود رقيه از قدر است:  از قدر را دفع کند؟ حضرت فرموديزيچ

لْ َتُردُّ قََدراً ِمَن اللَِّه  َنْسَتْشِفي بَِها َهي ُرقً)ص( ِقيلَ ِلَرُسولِ اللَِّه: َعْن َجْعفَرٍ َعْن أَبِيِه قَالَ...«
با  که يه ايا رقيآ: ده شديپرس) ص(از رسول خدا؛ )٢/٤٢٥ ,يحر عامل(فَقَالَ إِنََّها ِمْن قََدرِ اللَِّه 

  .» استير اهليخود آن جزء تقد:  زند؟ فرمود ي را کنار مير اهلي تقد،ميي جويآن شفا م
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  د بر مقّدر بودن رزق ي سّر تأک.٤
ـ        بر هر حرکت و فعل و انفعايل       ير اهل ي تقد ،تکه گذش  چنان  حـاکم   ،دري گـ  ي که در عامل اجنـام م
 را در عـامل و از مجلـه   لذاست که هر حـرکيت  و  موجودات خمتاريارياز مجله بر افعال اخت ؛  است

مثالً در حوزه امـور     .  منسوب ساخت  ير اهل ي توان به تقد   يار انسان را م   يمتام افعال مرتبط با اخت    
ا شکـست  ي يوزريپ . مقدر است  يمرگ و زندگ   . افراد بشر مقدر است    يماريا ب ي ميتسال, يويدن

 و  ي در حـوزه امـور معنـو       . مقـدر اسـت    يا جاهل بودن هر فرد    يعامل   .ها مقدر است   در جنگ 
  هبشيت . مقدر است  يا شقاوت هر فرد   ي سعادت   . مقدر است  يا ضاللت هر فرد   يت  يهدا, ياخرو

 مقدر  يد رو يد اک ي تأک يني در متون د   ،  انين م ي در ا  ويل.. .ت و  مقدر اس  ي بودن هر فرد   يا جهنم ي
 ، ار انـسان  ير موارِد داخل در حوزه اخت     ي است و مقدر بودن سا      تعايل يبودن رزق از جانب خدا    

  . د قرار نگرفته استيکأگونه مورد ت نيظاهراً ا
ـ کأ ت است، وارد شدهينيز که از امر طلب رزق در متون مقدس د ي ن يريدر تعاب  ـ د وي ژه بـر  ي

 بارها از کـسب رزق بـا   ني در قرآن مببراي مثال.  شود ي در خصوص رزق استفاده م     ير اهل يتقد
اد شده است که    ي ٢»ي اهل ياعطا«ا  ي» يفضل اهل  «ا نام  و از خود رزق ب     ١»ابتغاء فضل اهللا  «  ريتعب
  .  استير و فضل و خبشش اهلي حمصول تقد، که رزق نيگر است بر اي ديديکأت

 ٧ تنها ،  استعمال شده استميدر قرآن کر» کسب« که مشتقات ماده ي مورد٦٧ود ا از حدي
نجا ي شود که از ا    يه عمدتاً به کسب گناه و ثواب مربوط م        ي اشاره دارد و بق    يمورد به کسب روز   

 کسب و   ريثأ ت يني در رزق و نسبت سطح پا      ي اهل ير و طراح  ي تقد يد فراوان رو  يکأ توان ت  يز م ين
  . سان در آن را استفاده منود انريتالش و تدب

                                              
  ... و 73 ،قصصصال ؛12 ،سراءاال ؛20 ،مزملال ؛10 ،جمعهال:  مثالً در آیات شریفه. 1

  ... و 37 ،نساءال ؛180 ،آل عمران:  مثالً در آیات شریفه. 2
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 گردد که بـه     ين نکته بر م   ي در مورد رزق به ا     ير اهل يژه بر تقد  يد و يکأ ت ّر رسد س  يبه نظر م  
 کـم رنگتـر از نقـش آن در          ،  ار انسان در امر رزق    ي توأم با اخت   ري نقش تالش و تدب    ،  ي اهل ريتدب
  .  استي و اخرويحوزه معنو خمصوصاً امور داخل در ،ار انسانير امور داخل در حوزه اختيسا

 انـسان بـه     ري تـالش و تـدب     ري تأث يا در امر کسب پاداش اخرو     يت  يمثالً در امر کسب هدا    
دن بـه   ي رس ري سبحان در مس   يچراکه بنا به فرموده خدا    . تر از امر کسب معاش است      شيمراتب ب 

 َو  قَالَ ذَرٍَّة َخْيراً َيَرُهفََمن َيْعَملْ ِمثْ  «  : گردد يع من ي ضا يچ قدم و نفس   ي ه يت و کسب ثواب اهل    يهدا
 كند  آن را خواهـد       ي نيك يا پس هر كه مهوزن ذّره    ؛  )٧-٨ ،زلزالال( َمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة شرا َيَرهُ     

  .» كند آن را خواهد ديدي بديا و هر كه مهوزن ذّره ديد
 هـيچ   يامروز بر كـس   ؛  ٥٤،يس(نُتْم َتْعَملُونَ فَالَْيْوَم ال ُتظلَُم َنفٌْس شْيئاً َو ال جتَْزْونَ إِال َما كُ          « 
  . »جزا داده خنواهيد شدايد   جز آنچه كرده ورود يستم من
ـ  ىِهيَم الَّـذِ  اَو إِْبرَ  ي صُحِف ُموس   أَْم لَْم ُيَنبَّأْ بَِما يف     «  َو أَن    يأَال َتـزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أُْخـرَ       ي َوفّ

ـ (ثُمَّ ُيْجزاُه الَْجـزاَء اَْألْوىف      يسْعَيُه سْوف ُيرَ   َو أَنَّ     يِن إِال َما سعَ   الَّْيس ِلالنس  يـا  ؛ )٤١-٣٦ ،نجمال
 كـه   يمهان ابراهيم ] يها نيز در نوشته  [خرب نيافته است؟  و      ] آمده [يس مو يها بدانچه در صحيفه  

 انسان جـز تـالش او       يكه برا  و اين . دارد ي را بر من   ديگري بار گناه    يا وفا كرد كه هيچ بردارنده    
  ». را پاداش دهنديتر و سپس هر چه متام.  ديده خواهد شديكوشش او به زودكه  اين  و نيست

  بلکـه حـيت    ؛ع گـردد  ي انسان ضا  ي تالش ها  ، کسب معاش نه تنها ممکن است      ري در مس  ويل
 يني ع قيتي حق ،  يي و روا  ن مطلب عالوه بر شواهد قرآين     يز بدهد و ا   يجه معکوس ن  ي نت ،ممکن است 

ها تالش و کار غصب       پس از سال   ي حقوق فرد  ، شود يمثالً مشاهده م  که    چنان ؛و مشهود است  
ز از کـف    يه اش را ن   ي تصادف منوده و سرما    ،ين کار کند  ي خواهد با ماش   ي که م  يا کس ي ،   گردد يم
 بارد ي ثروت بر سرش م،  جلب رزق نداردي برايله اي و حري که تدبيا فرد ساده لوحي دهد يم
  ....و

 ِلَيْعَتبِـَر الُْعقَلَـاُء َو َيْعلَُمـوا أَنَّ         ي َوسََّع ِفي أَْرَزاقِ الَْحْمقَ    يَيقُولُ إِنَّ اللََّه َتَعالَ   ): ع( أََبا َعْبِد اللَّهِ  « 
 يخداوند عزو جل روز   ): ع(  امام صادق   ؛)٥/٨٢ ,ينيلك(الدُّْنَيا لَْيَس ُيَنالُ َما ِفيَها بَِعَملٍ َو لَا ِحيلٍَة          
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 بـه   ريا با تـالش و تـدب      يند و بدانند که دن    ريندان درس عربت گ   د تا خردم  يامحقان را فراخ گردان   
  . »دي آيدست من
 كَْم ِمْن ُمْتِعبٍ َنفَْسُه ُمقَْترٍ َعلَْيِه َو ُمقَْتِصٍد ِفي الطَّلَبِ قَْد َساَعَدْتُه الَْمقَاِديرُ  ): ع(أَِمُري الُْمْؤِمنِنيَ  « 

 ،  افکنند يبه رنج م  ) يدر کسب روز  ( را    که خود  چه بسا کساين  ): ع (ي امام عل   ؛)٥/٨٢  ,ينيلك(
 کنند و   ي م يانه رو ي م ي که در طلب روز    ي برند و چه بسا افراد     ي به سر م   ي و تنگ  اما در سخيت  
  .» کنديشان ميارير يدست تقد

 ميـان امـر طلـب رزق و         ،  عالوه بر مقايسه اي كه از حيث ميزان دخالت تـالش و تـدبري             
تأثري رزق با   تالش و تدبري براي       تأثري  در مقايسه  ،  ودمي اخروي من  هامورات مربوط به كسب هبر    
 تالش و تدبري    تر دنيوي نيز باز نقش كم رنگ     اختياري  ساير امورات   تالش و تدبري در خصوص      

تالش و تدبري انـسان بـه مراتـب           ،  مثالً در امر طلب علم    . در امر جلب رزق قابل مشاهده است      
  : تري از امر طلب رزق دارد تأثري بيش

 أَيَُّهـا النَّـاُس     : َيقُـولُ  )ع (ْن أَبِي إِْسَحاَق السَّبِيِعيِّ َعمَّْن َحدَّثَُه قَالَ َسِمْعُت أَِمَري الُْمْؤِمنِنيَ         َع... «
 الَْمـالِ   اْعلَُموا أَنَّ كََمالَ الدِّينِ طَلَُب الِْعلْمِ َو الَْعَملُ بِِه أَلَا َو إِنَّ طَلََب الِْعلْمِ أَْوَجُب َعلَْيكُْم ِمْن طَلَبِ                 

إِنَّ الَْمالَ َمقُْسوٌم َمْضُمونٌ لَكُْم قَْد قََسَمُه َعاِدلٌ َبْيَنكُْم َو َضِمَنُه َو َسَيِفي لَكُْم َو الِْعلُْم َمْخـُزونٌ ِعْنـَد                    
بـر مشـا    طلب علـم  ): ع(امري املومنني   ؛  ) ١/٣٠ ,ينيکل(أَْهِلِه َو قَْد أُِمْرُتْم بِطَلَبِِه ِمْن أَْهِلِه فَاطْلُُبوُه         

 چراكه مال برايتان تقسيم و تضمني شده است و وجود عـاديل ايـن               ؛تر از طلب مال است     واجب
طور كامـل بـه مشـا خواهـد         ه  ضمانت فرموده است و ب    ) را   رساندن آن (  و   هتقسيم را اجنام داد   

پـس  ؛  را از اهلش جبوييـد     زون است و به مشا امر شده است كه آن          ويل علم نزد اهلش خم     ؛رسيد
  .»را جبوييد آن

 چرا كـه    ؛ امري غري مقّدر است    ،  روايت حاكي از آن نيست كه طلب علم       اين  دقت شود كه    
آنچه روايت بـه   . خارج از مشول تقدير اهلي نيست      ،   هيچ فعل و انفعايل در عامل      ،كه گذشت  چنان

ر  پررنگ بودن نقش تالش و تدبري فرد در رسيدن به علم و كم رنگ بودن آن د                 ،آن اشاره دارد  
   .جلب رزق است
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 طلب پريوزي در جهاد با كفار اسـت كـه بـاز مـشاهده      ،مثال ديگري كه مي توان ذكر منود      
كـه   تر از امر جلب رزق اسـت و شـاهد آن ايـن              دخالت تالش و تدبري در آن پررنگ       ،شود مي

  در امر جهاد به،برخالف امر طلب رزق كه در آن به امجال و ميانه روي در طلب تأكيد شده بود             
   :مجع اسباب پريوزي در هنايت حّد توان توصيه شده است

َو أَِعدُّوا لَُهْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُوٍَّة َو ِمْن رِباِط الَْخْيلِ ُتْرِهُبونَ بِـِه َعـُدوَّ اللّـِه َو َعـُدوَّكُْم َو                      « 
ٍء يف َسبيلِ اللِّه ُيَوفَّ إِلَْيكُْم َو أَْنـُتْم          وا ِمْن َشيْ  آَخريَن ِمْن ُدونِهِْم ال َتْعلَُموَنُهُم اللُّه َيْعلَُمُهْم َو ما ُتْنِفقُ         

 آماده بسيج كنيد، تا با اين       يها  از نريو و اسب    ،و هر چه در توان داريد     ؛  )٦٠،نفالاال( ال ُتظْلَُمونَ 
كــه مشــا  - را جــز ايــشان يديگــر] دمشنــان[، دمشــن خــدا و دمشــن خودتــان و ]تــداركات[
 پاداشش  ، در راه خدا خرج كنيد     ي بترسانيد و هر چيز    -شناسد ين را م  شناسيدشان و خدا آنا    يمن

  .»شود و بر مشا ستم خنواهد رفت يبه خود مشا بازگردانيده م
 تا جايي كه بـاالترين      ست براي تالش و تدبري در امر جهاد مطرح نشده ا          پاياينو هيچ حّد    

  :  استمعريف شدهجت  ترك جان و سر در اين مسري پرهب، نيكي
 ُيقَْتلَ الرَُّجلُ ِفي َسبِيلِ     ي فَْوَق كُلِّ ِذي بِرٍّ بِرٌّ َحتَّ      : قَالَ َرُسولُ اللَّهِ   : َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه ع قَالَ      .. .«

بـاالتر از هـر     ) : ص(رسول خـدا     ؛ )٢/٣٤٨  ,ينيکل( اللَِّه فَإِذَا قُِتلَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَلَْيَس فَْوقَُه بِرٌّ        
 از آن نيكـي     بـاالتر كه فرد در راه خدا كـشته شـود و ديگـر               تا اين   است گري نيكي دي  ،  نيكي
   .»نيست
  

  دعوت به امجال در طلب رزق: شاهد نظريه. ٥
ز قابل  ي ن يگري رزق، از منظر د    ي برا ير اهل ي کم تالش و تدبري انسان در شاکله تقد        ريجلوه و تأث  

 يتيچ حمدود ي ه ي اخرو يه هبره ها  دن ب ي رس ي برا ينيدهاي  که در دستور   نيمشاهده است و آن ا    
  : اند شدهض ين امور حتري به سبقت گرفنت در اني بلکه مؤمن؛ استشده آرزو و عمل مطرح نيبرا

 ي نيـك بـر يكـديگر پيـش        يدر كارها ...؛  )٤٨ة،  ائدامل ؛١٤٨ة،بقرال (»...فَاسَتبِقُوا الَْخَريتِ ...«
 .»...گرييد
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ُيـْسقَْونَ ِمـْن       َتْعرُِف يف ُوُجوِههِْم َنْضَرةَ النَّعيمِ        اَْألراِئِك َيْنظُُرونَ  يَعلَ   إِنَّ اَْألْبراَر لَفي َنعيمٍ   « 
ـ  ؛)٢٦-٢٢،طففـني امل( ِختاُمُه ِمْسٌك َو يف ذِلـَك فَلَْيَتنـافَسِ الُْمَتناِفـُسونَ            َرحيقٍ َمْخُتومٍ   راسـيت ه   ب

هايشان طراوت نعمت    از چهره . نگرند يم] نشسته[بر ختتها   . خواهند بود ] ياهل[نيكوكاران در نعيم    
ُمهر آن، ُمشك است، و در ]  كهيا باده [ . ُمهر شده نوشانيده شونديا از باده. يايب يرا درم] هبشت[

  .» گرينديمشتاقان بايد بر يكديگر پيش] ها نعمت[اين 
آل ( ْرُض أُِعـدَّْت ِللُْمـتَّقنيَ     َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّكُْم َو َجنٍَّة َعْرُضـَها الـسَّماواُت َو اْألَ           َو سارُِعوا إِيل  « 
هـا   آمسان] به قدر [ كه هپنايش     از پروردگار خود، و هبشيت     ي نيل به آمرزش   يو برا ؛  )١٣٣،عمران

  .» پرهيزگاران آماده شده است، بشتابيديبرا] و[و زمني است 
ـ  ييهـا  تي حمـدود  ،  ريه به تـالش و تـدب      يغم توص ري طلب رزق عل   ري در مس  ويل ش روي  ي پ

و است   ممدوح   يدر چار چوب مشخص   زمينه  ن  يقرار داده شده است و آرزو و عمل در ا           نيمؤمن
ـ  است كه بنا بـه روا      ني شود و چن   يل م ين چارچوب به ضد ارزش تبد     يخارج از ا   ـ  پ ،  تي امرب ي

  :  سفارش فرمودند١»امجال در طلب«مردم را به ) ص(خدا
 ِفي َحجَِّة الَْوَداعِ فَقَـالَ      )ص( قَالَ َخطََب َرُسولُ اللَِّه      )ع(َعْن أَبِي َحْمَزةَ الثَُّماِليِّ َعْن أَبِي َجْعفَرٍ      «

ـ              ... َيا أَيَُّها النَّاسُ    َتـْسَتكِْملَ رِْزقََهـا     يَو إِنَّ الرُّوَح الْأَِمَني َنفَثَ ِفي ُروِعي أَنَُّه لَْن َتُمـوَت َنفْـٌس َحتَّ
ٍء ِمَن الرِّْزقِ أَنْ َيطْلَُبـُه بَِغْيـرِ ِحلِّـِه           ِملْ أََحَدكُْم اْسِتْبطَاُء َشيْ   فَاتَّقُوا اللََّه َو أَْجِملُوا ِفي الطَّلَبِ َو لَا َيحْ        
ـ (فَإِنَُّه لَا ُيْدَرُك َما ِعْنَد اللَِّه إِلَّـا بِطَاَعِتـِه            از رسـول   ) ع( امـام بـاقر    ؛)٨٣ و   ٥/٨٠ و   ٢/٧٤, ينيکل

ـ     نيا ا د ت ري م ي من يچ نفس يد که ه  ي دم ني در دمل چن   نيروح االم  ...):ص(اعظم طـور  ه  که رزقـش ب
ـ د و دي نکنياده رويد و در طلب رزق زي داشته باش ي اهل ي پس تقوا   ؛کامل به او برسد    ر آمـدن  ي

) از پـاداش  ( چرا که به آنچه نزد خداست        ؛ديرا طلب کن    حالل آن  ريرزق مشا را وادار نکند از غ      
  .»دي توان رسيجز با طاعتش من

                                              
ابـن  ( تـأنّی نمـا و میانـه روی نمـا و افـراط مکـن      ؛»اتّأَد و اعتدل فلم یُفرط :اجمل فی طلب الشی ء«: در لسان العرب آمده است .  1

  .)11/127منظور، 
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اْعلَْم َيِقيناً أَنََّك لَْن َتْبلُغَ أََملََك َو لَْن َتْعُدَو أََجلَـَك  َو « ): ع( ري است هشدار حضرت ام   نيو چن 
 ؛)٤٠١،يد رضـ  يسـ ( َو أَنََّك ِفي َسبِيلِ َمْن كَانَ قَْبلََك فََخفِّْض ِفي الطَّلَبِ َو أَْجِمـلْ ِفـي الُْمكَْتـَسبِ                

چرا .  منود نتوايند و از اجلت جتاوز      ي رس يخنواه) اطليبيدر دن (ت  يمطمئن باش که هرگز به آرزو     
  .»انه رو باشيپس در طلب سهل گري و در کسب م؛ انت هسيتينيشيکه تو در راه پ
  :داً منع شده استيا شدي در طلب دنياست که از حرص ورززمينه ن يو در ا

 القدر اتكال املستسلم فإن ابتغـاء  ي ال جتاهد الطلب جهاد الغالب و ال تتكل عل    :)ع(و قال ...«
و اإلمجال يف الطلب من العفة و ليست العفة بدافعـة رزقـا و ال احلـرص جبالـب       الفضل من السنة    

در ): ع( امـام حـسن   ؛)٢٣٣،حـراين (فضال فإن الرزق مقسوم و استعمال احلرص استعمال املـأمث           
ر ي کوشش مکن و به تقـد ،  کنديکار ميپ) بر دمشن(ه شدن   ري چ ي که برا  ي مانند کس  يطلب روز 

 ي فضل و روزيرا در جستجوي ز ؛ي کار و تالش و کوشش دست کشه مکن که از  يز چنان تک  ين
 را از ينـه عفـت روز  .  از عفتيدن راه اعتدال در طلب روزييخدا بر آمدن از سنت است و پو       

 قسمت شده است و حرص      ي روز ،  چه؛   آورد ياد م ي را ز  ي کند و نه حرص روز     يانسان دور م  
  .» شوديزدن موجب افتادن در ورطه گناهان م

 را بـه    يد و باق  ي طلب رزق منا   ،   مقدار بر عهده فرد است که به امجال و اعتدال          نيمهصه  خال
 او در آن اسـت  يي سبحان بسپارد و مطمئن باشد که او آن مقدار از رزق را کـه نفـع هنـا              يخدا
  :لذاست که و ش خواهد رسانديبرا

 در واقـع    ي ورز  داند حـسد   يچون م ؛   ورزد يگران حسد من  ي د يي به دارا  يقيمن حق ؤ م ،اوالً
  :  استير اهلي از تقديتينارضا
ـ  -َعـزَّ َو َجـلَّ     - قَـالَ اللَّـُه      )ص( قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه      )ع( َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه      ...«  ْبـنِ   ي ِلُموَس

 ذَِلـَك   ي َتُمدَّنَّ َعْيَنْيَك إِلَ    َما آَتْيُتُهْم ِمْن فَْضِلي َو لَا      ي َيا اْبَن ِعْمَرانَ لَا َتْحُسَدنَّ النَّاَس َعلَ       )ع(ِعْمَرانَ  
َو لَا ُتْتبِْعُه َنفَْسَك فَإِنَّ الَْحاِسَد َساِخطٌ ِلنَِعِمي َصادٌّ ِلقَْسِمَي الَِّذي قَـَسْمُت َبـْيَن ِعَبـاِدي َو َمـْن َيـُك                      

ـ ك(كَذَِلَك فَلَْسُت ِمْنُه َو لَْيَس ِمنِّي       بـه   -عـزو جـل    -خداونـد   ): ص(رسـول اهللا     ؛)٢/٣٠٧ ,ينيل
ده ام حسد مـورز و      يبه آنچه با فضل خود به مردم خبش       !  پسر عمران  يا: است  فرموده) ع(يموس
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  19 \ ر در جلب رزقجمع میان مفهوم مقدر بودن رزق با تأثیر تالش و تدبی

 من ناراحـت    يها را که حسود از نعمت    يز؛   آن نداشته باش   يچشمانت را به آن مدوز و دل در پ        
  .»گردان استي رو،  بندگامن مقرر داشته امي که براو از قسميت

  داند که پـس از آن      ي ورزد؛ چون م   يا حرص من  يل دن  ما يمن برا ؤ م ،که گذشت   چنان ،اًيثان
 ،بش شـود  ي هر چـه نـص     ي باق ،  فه اش در قبال تالش معاش و امجال در آن عمل منود           يکه به وظ  
  :ستي ني حرص و ولع و افسوس و اندوهي سبحان است و جايد خدايصالحد
اگـر  ): ع( امام صادق  ؛)٤/٣٩٣ ,وقخ صد يش( َو إِنْ كَانَ الرِّْزُق َمقُْسوماً فَالِْحْرُص ِلَما ذَا       .. .«

  »!؟ستي چيرزق مقسوم است پس حرص برا
ـ          ف.. .« بـدان للمـوت    اَْألو إن تكـن       و أنبـل   يإن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثـواب اهللا أعل
فقلـة حـرص املـرء يف        رزاق قسما مقـدرا   اَْألو إن تكن      فقتل امرئ بالسيف يف اهللا أفضل      أنشئت

اگـر  : دن خرب شهادت جناب مسلم    ي پس از شن   ،)ع(  نيامام حس  ؛)٤٤/٣٧٤ ,يجملس(الرزق أمجل 
هـا بـراي      اگـر بـدن   .  تر و ارزنده تر است      پاداش خداوند عايل   ي سرا ،  ديا ارزمشند به مشار آ    يدن

هـا   ياگـر روز  مرگ آفريده شده است، پس كشته شدن آدمي با مششري در راه خدا برتر است و                 
  .»باتر و برازنده تر استي زيانسان در روزدن ي پس حرص نورز،قسمت شده و مقدر است

 داند  ي چون م  ؛ انگارد ي خود را مزاحم کسب رزق من      يف اهل ير تکال يمؤمن عمل به سا    ،ثالثاً
ـ  يفه او تنها عمل به تکل     ي مهربان است و وظ    يرسان خدا  يکه روز   باشـد، چـه در حـوزه        يف م

  :ر حوزه هايتالش معاش و چه در سا
يك مبا قد ضمن لك فإنه ليس بفائتك ما قد قـسم لـك و لـست                 ال تتشاغل عما فرض عل    ...«

 ني تضميمبادا با پرداخنت به کسب روز): ص(امرب خدا ي پ؛)٣٤٤،يلمدي(بالحق ما قد زوي عنك
 رسد و آنچه قسمت     ي م يرا قسمت تو از روز    ي ز  ؛ماين شده از آنچه بر تو واجب شده است باز        

  . »ايبي ي به آن دست من،تو نباشد
 امــام حــسن ؛)٤٨٩،حــراين(اليــشغلك رزق مــضمون عــن عمــل مفــروض :)ع( و قــال«
  . » باز دارد ضمانت شده تو را از کار واجيبيمبادا روز) : ع(يعسگر
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  ر رزقي در تقدري کمتر تالش و تدبري تأثسرِّ
تر بر مقدر بودن  كه اگر سّر تأكيد بيش در اين ميان سؤال ديگري مطرح مي گردد و آن اين

؟ مطلب چيستاين  سّر خود ، گ بودن دخالت تالش و تدبري انسان در آن است كم رن، رزق
يعين چرا خداي تعايل تأثري تالش و تدبري انسان را در تقدير رزق او كم رنگ حلاظ فرموده 

   ؟است
 ؛جاست كه رزق مربوط به دنياست و دنيـا دار جـزا نيـست             ينبه نظر مي رسد كه نكته در ا       

 بلكه  ؛ذا رزقي كه نصيب انسان مي گردد جزاي مطابق تالش او نيست           بلكه دار امتحان است و ل     
به ميزاين است كه خداي سبحان به اقتضاي حكمت بالغه اش براي سري انسان در سراي امتحان                 

 ، بر خالف امر جزاي اخروي كه انسان در قبال يك تالش و تدبري نادرستش             . مناسب ديده است  
بل تالش و تدبري صاحلش متناسب با آن به پاداش مـضاعف  در مقاو معادل مهان را خواهد ديد    

 ري رسد نقـش تـالش و تـدب       ي به نظر م   ،که گذشت  البته چنان . و چندين برابر اهلي خواهد رسيد     
مانند امـر جلـب پـاداش        (ير رزق عالوه بر امورات مقدر داخل در حوزه اخرو         يانسان در تقد  

ـ   يمانند امر طلب دانش      ( يوير امورات مقدر دن   يسه با سا  ي در مقا  حيت, )ياخرو  يوزريا طلب پ
  . خواهد بودييها  بر حکمتز قطعاً مبتينيز کمتر است که آن نين) در جنگ

باري خداي تعايل به اقتضاي حكمت بالغه اش روزي افراد را در اين دنيـا مقـّدر فرمـوده                   
ـ     ؛است و تالش و تدبري انسان در اين تقدير اهلي دخالت داشته اسـت               .ت مطـابقي   ويل نـه دخال

 بلكه طبق طرحي است كـه خـداي         نيست؛ متأثر از تالش و تدبري فرد        ،  شاكله هنايي اين تقدير   
هـاي    برخـي حكمـت    ذيـالً .  فرد در سراي امتحان صالح ديده است       هتعايل براي سري چند روز    

دخيل در صالحديدهاي اهلي در طرح و تقدير رزق دنيوي افراد با اسـتفاده از معـارف قـرآن و             
  :عرضه مي گرددسنت 
  

   تقدير رزق حاکم برهاي اهليِ  حكمت. ٦
  :هاي اهلي كه بر تقدير رزق حاكم است، به قراري است كه در پي مي آيد  حكمت
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  تنبيه توحيدي . ١. ٦
تري نسبت به ساير امور      تأثري كم رنگ  ظاهراً  گذشت كه تالش و تدبري انسان در امر جلب رزق           

  يهـا   از حکمتيکي توان ي م،سته شودير رزق نگريمنظر به تقدن ياگر از احال   .اختياري دارد 
 ، كه انسان به دست فراتري كه در مسري زندگي اش كارگرداين مي كنـد  استنباط منود نيرا چن  آن

 ناكام مي گذارد و كار به بـن   است،به پايان رسيده را به ظاهر    مهان دست غييب كه كار      . پي بربد 
   .يدبست رسيده را يكباره مي گشا

 ٥١١،يد رضـ  يس( َعَرفُْت اللََّه ُسْبَحاَنُه بِفَْسخِ الَْعَزاِئمِ َو َحلِّ الُْعقُوِد َو َنقْضِ الْهَِممِ             :)ع(َو قَالَ   «
 گشوده شدن گره ها و نقض اراده ها         ،  ها  فسخ شدن تصميم   هخداوند را به وسيل   ؛  )٢٥٠حكمت  ،

   .»شناختم
از جـايي كـه      سـبحان ارزاق مـؤمنني را        مهني تنبه توحيدي اسـت كـه خـداي        زمينه  و در   

شم اميد و اعتمادشان به آن دست بـا كرامـت            چ به ايشان مي رساند تا مهيشه     رود،    تصورش مني 
  : غييب باشد

 إِنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ َجَعلَ أَْرَزاَق الُْمْؤِمنَِني ِمـْن َحْيـثُ لَـا َيْحَتـِسُبونَ وَ                :  َيقُولُ )ع(أََبا َعْبِد اللَّهِ  « 
ـ الفق،  خ صدوق يش ؛٥/٨٤ ،  ينيلک(ذَِلَك أَنَّ الَْعْبَد إِذَا لَْم َيْعرِْف َوْجَه رِْزِقِه كَثَُر ُدَعاُؤُه             ؛٣/١٦٥ ،  هي

خداونـد عـز و     ): ع( امام صادق  ؛  )٥/٨٣،  ينيکل: نك تفاوت   ي با کم  ني مهچن ؛٤٠٢ ،ديتوحالمهو،  
 بنده حمل آمـدن      چرا که وقيت   ؛ند رسا ي م ، کنند ي که گمانش را من    ييمنان را از جا   ؤ م يجل روز 

   .»ت شوديتر م ش افزوني دعا، ش را نشناسديروز
رمحان و قدرت به خداي را ) ع( زكريا، )ع(است كه رزق بغري حساب مرميزمينه و در مهني 
  : سازد منسوب ميفضل حضرتش 

فَّلََهـا َزكَرِيَّـا  كلََّمـا َدَخـلَ َعلَْيَهـا َزكَرِيَّـا       فََتقَبَّلََها َربَُّها بِقَُبولٍ َحسنٍ َو أَنَبَتَها َنَباتاً َحـسناً َو كَ      «
 لَِك َهذَا  قَالَت ُهَو ِمْن ِعنـِد اللَّـِه  إِنَّ اللَّـَه َيـْرُزُق َمـن      الِْمْحَراب َوَجَد ِعنَدَها رِْزقاً  قَالَ َيَمْرَيُم أَين   

 قبول پذيرا شد و او را با ُحسنِ] مرمي [=يپس پروردگارش و ؛)٣٧،آل عمران(َيشاُء بَِغريِ ِحساب
زكريا هـر بـار كـه در حمـراب بـر او وارد              .  قرار داد  يرا نيكو بار آورد، و زكريا را سرپرست و        
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آمده است؟ او در    [ تو   ي مرمي، اين از كجا برا     يا: گفت. يافت ي م يخوراك] ينوع[شد، نزد او     يم
  .»دهد ي مي روزبه غريحساباين از جانب خداست، كه خدا به هر كس خبواهد، : گفت]پاسخ

كه انسان  است براي اينابزاري  ، هاي اهلي در مسري تالش  معاش انسان  باري سبب سوزي  
 اعتماد و اميدش از اسباب عادي منصرف و به خداونـد سـبحان متوجـه                ،  در مسري جلب رزق   

  .گردد
  

  زمون  تسليم  آ. ٢. ٦
كه با تضييق و فـشار و       خبشي از تقديرات رزق      خصوصحكمت ديگري كه در     رسد،    به نظر مي  

 را ايـشان    شبنـدگان برخـي   آن است كه خداي سبحان بـا تنـگ گـرفنت بـر              ،  فقر مقرون است  
آزمايد كه مراتب تسليم و رضاي خود را در برابر تقـدير و خواسـت پروردگارشـان هويـدا                    مي

  : سازند
رِ ِت  َو َبـشِّ    اَنفُـسِ َو الثََّمـرَ    اَْأللِ َو   اْموَألاٍْء مَِّن اخلَْْوِف َو الُْجوع َو َنقْصٍ مَِّن          يَو لََنْبلَُونَّكُم بِش  «
 در امـوال    ي، و كاهش  يترس و گرسنگ  ] قبيلِ[ از   يو قطعاً مشا را به چيز     ؛  )١٥٥ة،  بقرال(برِيَناالص

 .»آزماييم و مژده ده شكيبايان را يها و حمصوالت م و جان
تـرين و    خواست حكـيم   ،   آيد كه خواست اهلي    لمؤمن موحد بايد به اين معرفت عرشي ناي       

  حمـض    تـسليم  ،   الجـرم  ،  ترين و داناترين وجود عامل است و نتيجه هضم ايـن معرفـت             مهربان
  » . من نيز مي پسندم، چون دوست مي پسندد«  كه ، خواهد بود و رسيدن به مقام بلند رضا

لضِّيقِ َو السََّعِة فََعَدلَ ِفيَها ِلَيْبَتِلَي َمْن أََراَد         ا ي قَدََّر الْأَْرَزاَق فَكَثََّرَها َو قَلَّلََها َو قَسََّمَها َعلَ        َو ...«
  ؛)١٣١، يد رضـ  يسـ (بَِمْيُسورَِها َو َمْعُسورَِها َو ِلَيْخَتبَِر بِذَِلَك الشُّكَْر َو الصَّْبَر ِمْن غَنِيَِّهـا َو فَِقريَِهـا              

تنگي و فراخـي عادالنـه   ها را مقدر فرمود و آنگاه آهنا را زياد و كم و به             روزي) : ع(امام علي   
تقسيم كرد تا هر كـه را خبواهـد بـه وسـعت روزي و يـا تنگـي آن بيازمايـد و از ايـن طريـق                    

   .»سپاسگذاري و شكيبايي توانگر و هتيدست را به آزمايش گذارد
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ـ   »َو اْعلَُموا أَنَّمـا أَْمـوالُكُْم َو أَْوالُدكُـْم ِفْتَنـةٌ            «نَّ اللََّه ُسْبَحاَنُه َيقُولُ     إِ...«   ذَِلـَك أَنَّـهُ    يَو َمْعَن
 تفسري آيه   ؛ )٤٨٣،يد رض يس( َيْخَتبُِرُهْم بِالْأَْمَوالِ َو الْأَْولَاِد ِلَيَتَبيََّن السَّاِخطَ ِلرِْزِقِه َو الرَّاِضَي بِِقْسِمهِ         

 هخداونـد بـه وسـيل   ، ايـن اسـت كـه       >.  آزمايش اسـت    هها و فرزندان مشا ماي     ييبدانيد كه دارا  <
 ناخـشنود اسـت و      ش مردم را مي آزمايد تا معلوم شود چه كسي از روزي           ،  زندانها و فر   دارايي

   .» راضي و خشنود مي باشدشچه كسي به قسمت
  

  آزمون شكر  . ٣. ٦
گذاري يا غفلت    سپاسجهت  از  آزمون بنده    رزق از سوي خدا      در خصوص تقدير  مت ديگر   كح

افـراد   از   گروهيدر  يز روحيات هنفته    خداي سبحان از اين راه ن     .  مي تواند باشد   و كفران نعمت    
، مالك اساسي قبويل از اين امتحـان      . كند  بشري را هويدا مي فرمايد و حجت را بر ايشان متام مي           

 رسيدن به اين فهـم      ،كه علريغم تفاوت در ميزان بسط رزق و نعم  شامل حال مهگان مي شود                
عامـل ديگـري تـأثري تـاّم و         است كه حواله كننده ارزاق و نعم تنها حضرت حق است و هـيچ               

  :  جوهره و حقيقت شكر، چيزي جز رسيدن به اين فهم واال نيستاساساً .مستقل ندارد
 ,ينيکل( ُشكَْرَها ي َمْن أَْنَعَم اللَُّه َعلَْيِه بِنِْعَمٍة فََعَرفََها بِقَلْبِِه فَقَْد أَدَّ         : قَالَ ) ع ( َعْبِد اللَّهِ  ى َعْن أَبِ  ...«

آن ) از جانب خدا بودن  (، دلش) صميم (د به او نعميت عطا فرمايد و او از  هر كه خداون؛)٢/٩٦
 . »قطع شكر آن نعمت را به جا آورده استبه طور  ، را بفهمد) نعمت(

ـ  ) ع (ي ُموسَ ي اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ إِلَ     ي ِفيَما أَْوحَ  : قَالَ ) ع ( َعْبِد اللَّهِ  ىَعْن أَبِ ...«  ى اْشـكُْرنِ يَيا ُموَس
 َيا َربِّ َو كَْيَف أَْشكُُرَك َحقَّ ُشكْرَِك َو لَْيَس ِمْن ُشـكْرٍ أَْشـكُُرَك بِـِه إِلَّـا َو أَْنـَت                      : فَقَالَ ى ُشكْرِ َحقَّ

ـ        ى الْآنَ َشكَْرَتنِ  ي َيا ُموسَ  : قَالَ ـىَّأَْنَعْمَت بِِه َعلَ   ـ (ى ِحَني َعِلْمـَت أَنَّ ذَِلـَك ِمنِّ امـام   ؛) ٢/٩٨, ينيکل
گونـه كـه حـق       مرا آن : آمده است ) ع( هاي اهلي به حضرت موسي       در ضمن وحي  ): ع(صادق  

گونـه كـه حـق     چگونـه آن ! پروردگـارا : عرض منـود ) ع( موسي  !سپاس من است سپاس گذار    
كه هر سپاسي كه به پيشگاهت عرضه بدارم لطفي است از   حال آن؟ سپاست گومي،سپاست است
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ـ   ! جانب حضرتت كه به من ارزاين فرموده اي        مهـني االن سپاسـم     ! اي موسـي  : ود  خداوند فرم
   .»آنگاه كه دانسيت آن از جانب من است! گفيت

 آنگاه كه امكانات ويژه اهلي در اختيارش        ، عميقاً متوجه اين معنا بود     )ع (روح بيدار سليمان  
  : قرار مي گرفت

 إِلَْيَك طَْرفُـَك فَلَّمـا َرآُه ُمـْسَتِقرا          ِعْنَدُه ِعلٌْم ِمَن الِْكتابِ أََنا آتيَك بِِه قَْبلَ أَنْ َيْرَتدَّ          ىقالَ الَّذ « 
 َء أَْشكُُر أَْم أَكْفُُر َو َمْن َشكََر فَإِنَّما َيْشكُُر ِلَنفِْسِه َو َمْن كَفَـَر               ـى ِلَيْبلَُون ىِعْنَدُه قالَ هذا ِمْن فَْضلِ َربّ     

من آن را پيش : بود، گفت] ياهل[ از كتاب ي كه نزد او دانش   يكس؛  )٤٠،نملال(  غَنِيٌّ كَرميٌ  ىفَإِنَّ َربّ 
را نـزد خـود     ] ختـت [آن  ] سـليمان [پس چون   . آورم ي برايت م  از آنكه چشم خود را بر هم زين       

گـزارم يـا     اين از فضل پروردگار من است، تا مـرا بيازمايـد كـه آيـا سـپاس                : مستقر ديد، گفت  
ـ    ي م يناسپاس ر كـس  گـزارد و هـ   يكنم و هر كس سپاس گزارد، تنها به سود خـويش سـپاس م
  .»نياز و كرمي است گمان پروردگارم يب  كند، يبيناسپاس

و سرمـست    مني توانند بريون بدهند       سره اي   اين امتحان صعب گوهر    هويل قارونيان در بوت   
  : خود را ويل نعمت خود مي خوانند، غروراز باده 
 الدُّْنيا َو أَْحِسْن كَما أَْحـَسَن اللّـُه         ِخَرةَ َو ال َتْنَس َنصيَبَك ِمنَ     االَو اْبَتغِ فيما آتاَك اللُّه الّداَر       « 

 أَ َو   ى ِعلْمٍ ِعْند  يقالَ إِنَّما أُوتيُتُه َعل    ْرضِ إِنَّ اللَّه ال ُيِحبُّ الُْمفِْسدينَ     االَإِلَْيَك َو ال َتْبغِ الْفَساَد ِفي اْ      
َو أََشدُّ ِمْنُه قُوَّةً َو أَكْثَُر َجْمًعـا َو ال ُيـْسئَلُ َعـْن              لَْم َيْعلَْم أَنَّ اللَّه قَْد أَْهلََك ِمْن قَْبِلِه ِمَن الْقُُروِن َمْن هُ           

 و سهم خود    ي آخرت را جبو   يو با آنچه خدايت داده سرا      ؛)٧٨-٧٧،قصصال( ذُُنوبِهُِم الُْمْجرُِمونَ 
 كه ي كن و در زمني فساد جموي نيك، كردهيكه خدا به تو نيك را از دنيا فراموش مكن، و مهچنان

آيـا  . ام ها را در نتيجه دانش خود يافته       من اين : گفت] قارون. [دارد ي را دوست من   خدا فسادگران 
اندوزتر بودنـد؟     را پيش از او نابود كرد كه از او نريومندتر و مال            يهاي  ندانست كه خدا نسل    يو
  .»به پرسيده شدن از گناهانشان نيست] ينياز[جمرمان را ]  اين گونهيل[و

 غـري خـدا را در اعطـاي نعـم شـريك             ،  ي سطحي و غفلـت زده     غالب مردمان نيز با نگاه    
  : حضرتش مي سازند
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اَها َحَملَـت   ِحَدٍة َو َجَعلَ ِمنَها َزْوَجَها ِلَيسكَُن إِلَيَها  فَلَمَّـا َتَغـشّ           ا َخلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَ    ي ُهَو الَّذِ  «
فَلَمَّـا    ِكرِيَناِلحاً لََّنكُوَننَّ ِمَن الش   ا َربَُّهَما لَئْن َءاَتْيَتَنا ص    َحْمالً َخِفيفاً فََمرَّت بِِه  فَلَمَّا أَثْقَلَت دََّعَوا اللَّهَ        

ـ        اَءاَتاُهَما ص    ؛)١٩٠-١٨٩،عـراف اال( اللَّـُه َعمَّـا ُيـشرِكُونَ      يلاِلحاً َجَعال لَُه شَركاَء ِفيَما َءاَتاُهَما  فََتَع
. د آورد تا بدان آرام گريد      را از آن پدي    ي آفريد و جفت و    يكه مشا را از َنفْس واحد     كسي  اوست  

] بـار سـبك   [بـا آن    ] يچنـد [و  .  سـبك  يدرآميخت باردار شد، بار   ] حّوا[با او   ] آدم[پس چون   
شايسته ] يفرزند[بار شد، خدا، پروردگار خود را خواندند كه اگر به ما             گذرانيد، و چون سنگني   

شايسته داد، در آنچـه     ] يدفرزن[و چون به آن دو،       .گزاران خواهيم بود    قطعاً از سپاس   ،عطا كين 
گرداننـد   يشريك م ] با او [ قرار دادند، و خدا از آنچه         او شريكاين  يبه ايشان داده بود، برا    ] خدا[

  ».برتر است
ي كه هرگز معرفت توحيدي خود را در نظاره بر نعم از كـف              گذار چه اندكند بندگان سپاس   

  :مني دهند
شـكرگزار  !  اي خاندان داوود   ؛  )١٣،سبأ(ْن ِعباِدَي الشَّكُورُ  اْعَملُوا آلَ داُوَد ُشكْراً َو قَِليلٌ مِ      «

  .»باشيد و از بندگان من اندكي سپاسگذارند
 ما بـه ازاء خـارجي نيـز          طبعاً – كه جوهره سپاس است      –البته شناخت قليب منعم و رازق       

خواهد داشت و آن الجرم حلاظ منودن خواست و رضاي منعم در هبره گريي از نعمـت خواهـد                   
  :ودب

ـ (...ُشـكُْر النِّْعَمـِة اْجِتَنـاُب الَْمَحـارِمِ       :  قَـالَ  )ع( َعْن أَبِي َعْبـِد اللَّـِه        ...« امـام  ؛  )٢/٩٥ ,ينيکل
  .»...سپاس نعمت دوري از حمارم است): ع(صادق

بنا به آنچه گذشت مبين بر تالزم ميان شكر نعمت با استفاده از نعمـت در مـسري مرضـات                    
ق و دل كندن از نعم و ارزاق به امر حضرت مـنعم كـه  از تكـاليف     آزمون به انفا  ،  حضرت منعم 

تواند تلقي   نيز در واقع از منودهاي عيين آزمون به شكر مي،مندرج در منت مقدس دين اهلي است
 بندگانش را در مواردي به چشم پوشي و دل          ،  خداي سبحان كه معطي ارزاق و نعم است       ؛  گردد

ق  و اعطا و احسان آن به ديگران امر فرموده است كه اين امـر                كندن از خبشي از اين نعم و ارزا       
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صـدقه  : مانند؛  مانند زكات و مخس و يا در قالب مستحبات        ؛  شريف يا در قالب فرائض مي باشد      
 بـه درك و هـضم        كـساين كـه حقيقتـاً      ،   در قبال اين امر اهلي      طبعاً ،  كه گذشت  چنان. و احسان 

 نائل گشته اند و بسط و قبض رزق را تنها به دست             ،  حق تنها به حضرت     ،  انتساب نعم و ارزاق   
 ابراز سپاس خويش هيچ ترديدي در اجراي ايـن اوامـر            به منظور  ،  مقدس حضرت او مي دانند    

اهلي خنواهند ورزيد و مهچنني اجراي اين اوامر ايشان را دچار نگراين از بابت نقـصان روزي  و                   
 در جوهره روح سپاس خـود حـائز ايـن معرفـت              چرا كه ايشان   ؛حمروميت از خري خنواهد منود    

اند كه فزوين رزق و نيل به خري تنها به دست حضرت حق اسـت و هـيچ عامـل                     توحيدي گشته 
ديگري تأثري تاّم و مستقلي در اين خصوص مني تواند ايفا منايد و لذا مي دانند كه چنني نيـست                    

 خريي را از ايشان صلب منايـد  ، هكه انفاق و احسان از آنچه خداي سبحان امر به دادنش فرمود   
دانند كه امساك و عدم اجراي امر         موجب تنقيص رزقشان گردد و مي      و نيز چنني نيست كه لزوماً     

  . موجب افزوين رزقشان خنواهد بود لزوماً، اهلي در خصوص انفاق و احسان
احـساِن   بلكـه    ؛البته انفاق و احسان و ايثار  چنني نيست كه مهواره مقدس و ممدوح باشـد               

 كه آنچـه    اين توضيحاً  . احساين است كه صبغه توحيدي داشته باشد        طبعاً ،  مرضي حضرت حق  
 اشـباع   عـاطفي و   منشاء نبايسيت صرفاً    اعمال اين   آن است كه  در حبث احسان و ايثار مهم است        

 ؛ بلكه بايسيت كامالً جنبه اهلي داشته و تنها براي رضاي خدا باشـد             ،  احساس دروين داشته باشد   
ـ  و حتقـق ع اسـت هر چند كه وجدان و احساس عاطفي انسان نيز در اين مـسري مهاهنـگ         ي مل

 »لوجه اهللا «  تنها) ع(و لذاست كه انفاق معصومني     تر مي منايد    احسان و ايثار را آسان     بهخبشيدن  
  ! ارضاي عواطف واحساسات نه براي ؛است

 ي خـشنود  يما بـرا  ؛  )٩،نساناال( ْم َجزاًء َو ال ُشكُوًرا    إِنَّما ُنطِْعُمكُْم ِلَوْجِه اللِّه ال ُنريُد ِمْنكُ      « 
  .»خواهيم ي از مشا مني و پاداش و سپاساطعام مي كنيمخداست كه به مشا 
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؛ احـساين متعـادل   ؛  روزي رسان مـي پـسندد      در حدي باشد كه خداوند    احسان بايد   ميزان  
گويا اشاره بسيار لطيفـي بـه       سراء  إآيات شريفه سوره مباركه     . تفريط و فروتر از افراط    از  فراتر  

  :  داردمطلباين 
إِنَّ َربََّك     ُعُنِقَك َو ال َتْبُسطْها كُلَّ الَْبْسِط فََتقُْعَد َملُوًما َمْحُسوًرا         َو ال َتْجَعلْ َيَدَك َمْغلُولَةً إِيل     « 

و دسـتت را بـه      ؛  )٣٠-٢٩،سـراء اإل(َيْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيشاُء َو َيقِْدُر إِنَُّه كانَ بِِعباِدِه َخبًريا َبـصًريا           
 .  مـاين يزده بـر جـا   شده و حسرت  منما تا مالمتدسيت گشاده] هم[گردنت زجنري مكن و بسيار     

در حقيقت، او به    . گرداند ي را گشاده يا تنگ م     ي هر كه خبواهد، روز    يگمان، پروردگار تو برا    يب
  . »بندگانش آگاه بيناست] حال[

نفاق كه هر دو ناشي از عدم اعتماد و اعتقاد حقيقي به رزاقيت             عالوه بر افراط و تفريط در ا      
 احنراف ديگري نيز در حبث انفاق متصور است كـه ناشـي از              ،  احنصاري خداي سبحان مي باشد    

است با اين هبانه شانه خايل كردن از انفاق     كه    و آن اين   استعدم درك صحيح مفهوم تقدير اهلي       
 ،  برسدي گشايش ر اهلي است و اگر صالح بود به فالن فقريانفاق حركيت در خالف جهت تقديكه 

ار بـا بيـان آن از انفـاق فـرار           فاين توجيهي است  كه برخي ك       .خود خداوند اين كار را مي كرد      
  : كردند مي

 َمْن لَْو َيشاُء اللُّه     َو إِذا قيلَ لَُهْم أَْنِفقُوا ِمّما َرَزقَكُُم اللُّه قالَ الَّذيَن كَفَُروا ِللَّذيَن آَمُنوا أَُنطِْعمُ             « 
 ياز آنچه خدا به مشا روز: و چون به آنان گفته شود ؛)٤٧،يس(أَطَْعَمُه إِنْ أَْنُتْم إِالّ يف َضاللٍ ُمبنيٍ

 را خبورانيم يآيا كس: گويند ياند، م اند، به آنان كه اميان آورده    كه كافر شده   داده انفاق كنيد، كساين   
] بـيش  [ي آشـكار  يخورانيد؟ مشـا جـز در گمراهـ        ي را م  يو] خودش[خواست   يكه اگر خدا م   

  . »نيستيد
تر در مجع ميان مقدر بودن رزق و مؤثر بودن تالش و             اين اشكال مهان است كه پيش     پاسخ  

ها و تدابريي كه انسان در راه        اشاره شود كه متام تالش    افزون بر آن    . تدبري انسان در آن بيان شد     
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 ه  از عوامل دخيل و مؤثر در شـاكل ،  ديگران اجنام مي دهدطلب رزق براي خويش يا احسان به      
   .دهد ميي ديگر تقدير اهلي را شكل عواملاضافه ه  بعواملتقدير اهلي است و مهني 

  
  امداد امياين  . ٤. ٦

حكمت ديگري كه براي كم رنگ بودن تـأثري دخالـت تـالش و تـدبري انـسان در امـر رزق و                       
 امـداد و توفيـق اهلـي بـراي     ،  مي تـوان تـشخيص داد     ر اهلي آن به طرح و تقدي    ه  وابستگي ويژ 
 و   تشمـ  به اقتضاي فضل و حك       خداي سبحان . استواسطه قبض و بسط رزق      ه   ب ،  شايستگان

ها و شرايط دروين و بريوين هر فرد انساين و با اشراف ازيل به      به واسطه علم ازيل اش به قابليت      
 امداد او را مقّدر فرموده اسـت و از مجلـه در             زارِ اب  اوانتخاب اختياري راه خري و شّر از جانب         
 خداوند متعال متناسب بـا روحيـات و خـصوصيات           ،  مورد افرادي كه حائز قابليت الزم هستند      

  . كه به صالح اميان و آخرت ايشان باشداست گونه اي تقدير فرموده ه  رزق ايشان را ب، ايشان
 دچـار ضـيق     ،  مين علريغـم تـالش و تـدبري       كه اي بسا فرد مؤ     لذاست كه يك حكمت اين    

 مهني مي تواند باشد كه خداي سبحان صـالح سـلوك توحيـدي او را در فقـر                   ،  معاش مي شود  
  . بيند و عكس اين مطلب نيز مي تواند اتفاق بيافتد مي

 الُْمْؤِمُن إِنْ قَتَّْرُت َعلَْيـِه َو       َى قَالَ إِنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ َيقُولُ َيْحَزنُ َعْبدِ         )ع( َعْبِد اللَّهِ  ى َعْن أَبِ  ...«
ـ  (ى الُْمْؤِمُن إِنْ َوسَّْعُت َعلَْيِه َو ذَِلَك أَْبَعُد لَُه ِمنِّ         َى َو َيفَْرُح َعْبدِ   ىذَِلَك أَقَْرُب لَُه ِمنِّ    ؛ )٢/١٤١ ,ينيکل

زون  حم ،   مؤمنم آنگاه كه بر او تنگ مي گريم        هبند: خداوند عز وجل مي فرمايد      ): ع(امام صادق   
 مؤمنم وقيت به او گشايـشي       هتر مي كند و بند     كه آن حال او را به من نزديك         در حايل  ،  مي شود 
  . »كه آن حال او را از من دورتر مي منايد  در حايل،  شودمي شاد ، مي خبشم

ُمْؤِمنِ ِعْنَدَك قَـالَ َيـا       قَالَ َيا َربِّ َما َحالُ الْ      )ص( بِالنَّبِيِّ   َى قَالَ لَمَّا أُْسرِ   )ع( َجْعفَرٍ ى َعْن أَبِ  ...«
 َو َما َتـَردَّْدُت     ى ُنْصَرِة أَْوِلَيائِ  يٍء إِلَ  ْى بِالُْمَحاَرَبِة َو أََنا أَْسَرُع شَ     ى َوِلّياً فَقَْد َباَرَزنِ   ىُمَحمَُّد َمْن أََهانَ لِ   

 َىَت َو أَكْـَرُه َمـَساَءَتُه َو إِنَّ ِمـْن ِعَبـادِ            َعْن َوفَاِة الُْمْؤِمنِ َيكَْرُه الَْمـوْ      ىٍء أََنا فَاِعلُُه كََتَردُّدِ    ْىَعْن شَ 
 الُْمـْؤِمنَِني َمـْن   َى غَْيرِ ذَِلَك لََهلََك َو إِنَّ ِمْن ِعَبادِ  ي َو لَْو َصَرفُْتُه إِلَ    ىالُْمْؤِمنَِني َمْن لَا ُيْصِلُحُه إِلَّا الِْغنَ     
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هنگـامي كـه   ): ع( باقر م اما؛)٢/٣٥٢  ,ينيکل(  ذَِلَك لََهلََك غَْيرِ يلَا ُيْصِلُحُه إِلَّا الْفَقُْر َو لَْو َصَرفُْتُه إِلَ       
؟ حال مؤمن نزد تو چگونـه اسـت   ! پروردگارا:  عرض منود    ،  به معراج برده شد   ) ص(پيامرب خدا 

 جنگ كرده اسـت     اعالن حمققاً با من     ،كسي كه به ولّيي از اولياء من اهانت منايد        ! اي حممد : فرمود
نـا امـر    غو برخي از بندگان مؤمنم طوري هستند كه جـز           ... ترينم عمن در ياري دوستامن سري    و  

  هالك مـي شـوند   ، برگردامن) غنا ( به غري آن ) وضع ايشان را ( ايشان را اصالح مني كند و اگر        
و برخي ديگر از بندگان مؤمنم طوري هستند كه جز  فقر امر ايشان را اصالح منـي كنـد و اگـر                       

   ». هالك مي شوند، برگردامن) فقر(ن به غري آ) وضع ايشان را ( 
 الُْمـْؤِمنَِني   َى قَالَ اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ إِنَّ ِمْن ِعَبـادِ         )ص( قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَّهِ    )ع( َجْعفَرٍ ى َعْن أَبِ  ...«

 َو الـسََّعِة َو  يَبَدِن فَـأَْبلُوُهْم بِـالِْغنَ   الْى َو السََّعِة َو الصِّحَِّة ِفىِعَباداً لَا َيْصلُُح لَُهْم أَْمُر ِدينِهِْم إِلَّا بِالِْغنَ   
 الُْمْؤِمنَِني لَِعَباداً لَا َيْصلُُح لَُهْم أَْمُر ِدينِهِْم إِلَّـا          َىِصحَِّة الَْبَدِن فَُيْصِلُح َعلَْيهِْم أَْمَر ِدينِهِْم َو إِنَّ ِمْن ِعَبادِ         

هِْم فَأَْبلُوُهْم بِالْفَاقَِة َو الَْمْسكََنِة َو الـسُّقْمِ فَُيـْصِلُح َعلَـْيهِْم أَْمـَر            بِالْفَاقَِة َو الَْمْسكََنِة َو السُّقْمِ ِفي أَْبَدانِ      
   ).٦٠،مهان(... الُْمْؤِمنَِنيَىِدينِهِْم َو أََنا أَْعلَُم بَِما َيْصلُُح َعلَْيِه أَْمُر ِدينِ ِعَباِد

 امام  ؛)١٢/ ١ ,شرايععلل ال ؛ مهو،   ٣٩٨ ،توحيدال ،صدوق( است نقل شده يز  ننظري دو روايت    
:  كـرد  حضرت از خداوند عز وجـل چـنني حـديث         نقل  منود كه آن      ) ص(از رسول خدا  ) ع(باقر

 اصـالح   ،   امر دينشان جز با گـشايش و صـحت بـدن            كه برخي از بندگان مؤمنم طوري هستند     
 پس من ايشان را با گشايش و صحت بدن مي آزمامي و امر دينشان بر ايشان اصـالح        ،  گردد مني
ي گردد و برخي از بندگان مؤمنم طوري هستند كه امر دينشان جز با فقر و مسكنت و بيماري                    م

اصالح مني شود و لذا من ايشان را با فقر و مسكنت و بيماري مي آزمامي و امر دينشان اصـالح                     
  .»و من به آنچه كه امر دين بندگان مؤمنم را اصالح مي كند داناترم مي گردد

  
  تدراج  و اسءالما. ٥. ٦

ـ حتقـق ا  اين است كه     ،  حكمت ديگري كه مي توان سراغ جست       الء و اسـتدراج در خـصوص       م
  . است بسط رزق ا ب، هاي پيوند خود را متاماً با خداي سبحان بريده اند كساين كه رشته
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هاي اهلي حاكم بر زندگي بشر است كه وقـيت فـردي آيـات متعـدد اهلـي را        اين يكي سنت  
 در  ،هاي لطف و هدايت اهلي را نشنيده گرفت يا پـس زد             و پيام  كردكذيب  ناديده انگاشت و يا ت    

 نـه   ، جزايـي اسـت    ،  هنايت به فرجام سهمگني اضالل اهلي مبتال مي گردد و البتـه ايـن اضـالل               
اما  رمحانيت و هدايت است و       ،اً نثار بندگان مي شود    ئ ابتدا  آنچه از جانب خداي مهربان    . ابتدايي
كه احسان اهلي را با ناسپاسي جواب داده اند و يكـي از مـصاديق                 آنان   جزايي است بر    ،اضالل

 اين توضيح كه خداوند فردي را كه خود را به اصـرار از              اب؛   امالء و استدراج است    ،  اضالل اهلي 
تـر در     بعضاً مبتال به وسعت چشم گري رزق مي سازد تا هر چه بيش             ،  رمحتش خارج منود  ه  داير

ويش سـ ه  تر در چاه ضالليت كه مصرانه ب        فرو رود و هر چه بيش      ،  است  تهغفليت كه او را فرا گرف     
  . مي رفت سقوط منايد

َو لَْو ال أَنْ َيكُونَ الّناُس أُمَّةً واِحَدةً لََجَعلْنا ِلَمْن َيكْفُُر بِالرَّْحمنِ ِلُبُيوِتهِْم ُسـقُفًا ِمـْن ِفـضٍَّة َو                    « 
َو ُزْخُرفًا َو إِنْ كُلُّ ذِلَك لَّمـا َمتـاُع            هِْم أَْبواًبا َو ُسُرًرا َعلَْيها َيتَِّكُؤنَ      َو ِلُبُيوتِ   َمعارَِج َعلَْيها َيظَْهُرونَ  

در [مـردم   ] مهه[ و اگر نه آن بود كه         ؛)٣٥-٣٣،زخرفال(ِخَرةُ ِعْنَد َربَِّك ِللُْمتَّقنيَ   الالَْحياِة الدُّْنيا َو اْ   
ـ   ] يخدا[نان كه به     آ يها  خانه ي واحد گردند، قطعاً برا    اميت] انكار خدا  ورزيدنـد،   يرمحان كفر م

هايشان نيـز درهـا و        خانه يو برا  دادمي ي از نقره كه بر آهنا باال روند قرار م         يهاي سقفها و نردبان  
 دنيـا   يو مهه اينها جز متـاع زنـدگ       ] ديگر نيز  [يو زر و زيورها     كه بر آهنا تكيه زنند     يهاي ختت

  . »زگاران است پرهيينيست و آخرت پيش پروردگار تو برا
ـ       أََيْحَسُبونَ أَنَّما ُنِمدُُّهْم بِِه ِمـْن مـالٍ َو َبـننيَ          «    الَْخْيـراِت َبـلْ ال َيـْشُعُرونَ    ىُنـسارُِع لَُهـْم ِف

ـ            يآيا م ؛  )٥٦-٥٥،منونؤامل( از آن   [ دهـيم،    يپندارند كه آنچه از مال و پسران كه بديشان مدد م
  .»فهمند يبلكه من] نه،[ شتاب ورزمي؟ خواهيم به سودشان در خريات يم]  است كهيرو

  
  نتايج
هر دو مستند به نصوص   ,  جلب رزق  ي برا ريض به تالش و تدب    يمقّدر بودن رزق و حتر     .١

  . استينيمعترب د
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  31 \ ر در جلب رزقجمع میان مفهوم مقدر بودن رزق با تأثیر تالش و تدبی

 . نداردريتي جلب رزق مغاي براريض به تالش و تدبيمقدر بودن رزق با حتر .٢
 .است رزق ير اهليل در تقدي جلب رزق از عوامل دخي انسان براريتالش و تدب .٣
. نيـست  انـسان    ريزان تـالش و تـدب     ير رزق لزوماً مطابق با م     يتقد, ي اهل يبنا به مصاحل   .٤

 انسان در   ري که تالش و تدب    ر مقدرايت يسه با سا  ير رزق در مقا   ي انسان در روند تقد    ريتالش و تدب  
ـ د و ي است سّر تأک   ني را داراست و ظاهراً مه     رين تأث يتر کم, ل است يآهنا دخ   بـودن   ژه بـر مقـدر    ي
 .رزق

ـ  بـسا بتـوان مـوارد ز       ير رزق ا  ي حاکم بر تقد   ي سنن اهل  يها از مصاحل و حکمت    .٥ ر را  ي
آزمـون شـکر و     ؛  م در قبال قبض رزق    يآزمون تسل ؛   سبحان يبه خدا انسان  توجه دادن   : برمشرد

  . امالء و استدراج کفار با غنا؛ ا ثروتي با فقر ني مؤمناينميامداد ا؛ انفاق در قبال بسط رزق
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