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 اإل�مان �القدر
 وضع دعا�ات للمحالت التجار�ة مع �ون األرزاق مكتو�ة

 
 فهل ذلك یز�د من أرزاقهم شیًئا؟  ،ل لماذا �ضع الناس دعا�ات لمحالتهم مع أن األرزاق مكتو�ةءأتسا :السؤال

مادامت األرزاق مكتو�ة ( :و�ال لقیل ،ولكن بذل السبب مطلوب شرًعا ،دةال شك أن األرزاق مكتو�ة واآلجال محدَّ  :الجواب
و�نما مزاولة التجارة والضرب في  )،تب له شيء؟ینقص من رزقه الذي �ُ  نول ،هلماذا ال �جلس اإلنسان في بیته و�أتیه رزقُ 

-جلب بواسطتها الرزق �إذن هللا األرض وجلب السلع و�یعها والتعب علیها والصناعة والزراعة �لها من األسباب التي �ُ 
جدت هذه غیر مشهور ال یلتفت إلیه الناس وال �عرفونه فإذا وُ  اقد �كون المحل مغمورً ف ،لك الدعا�اتو�ذ ،-جل وعال

مع أنه جاء  ،تهفهذه مجرد أسباب ال تؤثر في ز�ادة الرزق وقلَّ  ،إلیه واشتروا �ضائعهم منه واالدعا�ات عرفه الناس واتجه
[مكارم األخالق للخرائطي:  »له في أجله فلیصل رحمهمن سره أن یبسط له في رزقه و�نسأ «في الحدیث الصحیح 

وال شك وتأخیر األجل صلة الرحم،  من أسباب �سط الرزق من األسباب، فوهذا أ�ًضا  ]٢٠٦٧/ وُ�نظر: البخاري:  ٢٦٩
]، ٣٤األعراف: [ }َ�ْسَتْقِدُمونَ َال َ�ْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَال {�ذلك األجل محدود فماذا �عني �سط الرزق؟ و  ،دأن الرزق محدَّ 

 �عني تأخیر األجل؟ فماذا

 »ا لن تموت حتى تستوفي رزقهافإن نفسً «د رزق محدَّ وأن ال ،أن المقصود بذلك البر�ةعلى كثیر من أهل العلم 
وانتفع �ه على الوجه  ،ومع ذلك إذا وصل رحمه بورك له في هذا الرزق  ،ند برقم معیَّ الرزق محدَّ ، ف]٢١٤٣[ابن ماجه: 

تبت له عمره التي �ُ  ه �سنيِّ وانتفاعُ  ،رثُ ه ولو �َ ه برزقِ غیرِ  أكثر من انتفاعِ  و�ن قلَّ وانتفاُعه �ه ه رزقِ  فیكون نفعُ  ،المطلوب
بعض الناس دخله محدود ف ،وهذا مشاهد ،إذا وصل رحمه أكثر �كثیر من انتفاع �عض من لم �صل رحمه ولو طال عمره

تجد من أهل  ،العمر ، و�ذلكمعارفه �سبب صلة الرحمو ع على أهله وذر�ته بل منه �سخاء و�تصدق منه و�وسِّ  وتجده ینفق
لم ُ�كمل ن سنة أو و أر�ععمره عمر بن عبد العز�ز فمثًال  ، ولكن نفعه عظیم،من عمره قصیر -بل من عامة الناس-العلم 

علم من خالل �تب التراجم �الحظ أ�ًضا في أهل الو  ،م الساعةومع ذلك آثاره في األمة من سنة مائة إلى قیا األر�عین
َیر مَ  و�ثرة  ،�بیر األثر في األمة من حیث نشر العلم �كثرة اآلخذین من الطالب ،ن �ان قصیر العمر �النسبة للسنینوالسِّ
بعض الناس ف ،و�ذلك الرزق  ،وذلك �سبب الصلة المنصوص علیها في الحدیث الصحیح ،صر العمرمع قِ  ،المؤلفات

إدارته وعلى رأسهم مدیر  تجده �قرض الموظفین الكبار فيومع ذلك صغیر  أو موظفٍ  -مثًال – مٍ �خاد محدوًدا �كون دخله
 امعنى هذا أننا إذا رأینا شخًص  فلیس ،رد لكن ال ینعكسوهذا �طَّ  ،وسببه ما جاء في هذا الحدیث ،وهذا موجودالمؤسسة، 

زاد في رزقه جد هذا السبب أنه یُ لكن هذا مؤشر إلى أنه إذا وُ  ،دخله �بیر أو عمره طو�ل و�نتاجه قلیل أنه لم �صل رحمه
 .�البر�ة، وُ�زاد في أجله و�نسأ فیه �البر�ة

سب وأن الذي یز�د � ،-جل وعال-وأن الذي ال یز�د وال ینقص ما في علم هللا  ،ن الز�ادة حقیقیةإ :ومنهم من �قول
 إلى غیر ذلك من األقوال الموجودة في الشروح. ،وما في الصحف المكتو�ة ،الصلة هو ما في علم المالئكة

لو أنكم تو�لتم على هللا حق تو�له، لرزقكم �ما «ولذلك جاء في الخبر ر وال تقدح في التو�ل، فهذه الدعا�ات ال تؤثّ 
 بل: ال، )تجلس في أو�ارها و�أتیها رزقها( فلم �قل: ،]٤١٦٤[ابن ماجه:  »اا، وتروح �طانً یرزق الطیر، تغدو خماًص 



٢ 
 

 -علیه الصالة والسالم-النبي و�ذلك  ،مما یدل على أن بذل السبب ال ینافي التو�ل، �عني تبذل السبب »وتروح...تغدو«
�غیره من  ،الحر والبردقي من و�تَّ  ،قي �آالت الحربو�تَّ فكان یلبس المغفر  ا،لبس الِمغفر في فتح مكة وغیرهو بذل السبب 

وال �قال �ما  ،النفع فیها -جل وعال-واألسباب على مذهب أهل السنة والجماعة تنفع �جعل هللا  ،ألن هذه أسباب ؛البشر
وال �قال  ،األثر فیها -جل وعال-إنما هي مؤثرة �جعل هللا ال،  ،بذاتها وتؤثرنها تنفع بذاتها إ :تقول �عض طوائف البدع

جل -لكن �جعل هللا  ،رى بواسطتهؤثر و�ُ وهو مُ  ،سبب لإل�صار -ًال مث– فالبصر ،وجودها �عدمها إن :أ�ًضا �المقابل
 -على ما قالوا-فیجوز  ،ن السبب ال قیمة وال أثر لهإ :�ما تقول �عض طوائف البدعأ�ًضا وال �قال  ،هذا األثر فیه -وعال
هذا هذا منصوص �الحرف في �تبهم، و  ،ألن البصر ال قیمة له ووجوده مثل عدمه ؛ندلساأل ةَ رى أعمى الصین �قَّ أن یَ 

مع أن فیهم أذ�یاء  ،مع ذلك �قوله �عض طوائف البدع و�قررونه في �تبهم ،و�خالف الحس والواقع ،كالم �خالف المعقول
ن األسباب مؤثرة بذاتها وال تتوقف على إ :في المقابل �عض الطوائف تقول ،-�هللا المستعان-و�مر علیهم مثل هذا الكالم 

قول أهل وهو  ،والخیر في الوسط ،وهما على طرفي نقیض ،-جل وعال-ل التأثیر فیها من هللا عْ جَ �أن �كون  ،تأثیر هللا
 ،ولذلك أحیاًنا یتأخر األثر مع وجود السبب ،األثر فیها -جل وعال-السنة والجماعة أن األسباب مؤثرة لكن �جعل هللا 

ومع ذلك �صاب �البرد  ،تجد اإلنسان في األ�ام الشاتیة یلبس من المال�س الشيء الكثیر مما لو لبس نصفه لكفاهف
 .، وقد �موت مع وجود هذا السببو�مرض
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