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ﻣﺘﻦ ﭘﺮﺳﺶ

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻫﻮﯾﺖ دﯾﻨﯽ و ﻣﻠﯽ ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺎﻃﺮاوت اﺳﺘﺎد ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :ﮐﺘﺎب ﺟﺎﯾﮕﺎه رزﻗﺘﺎن را دو
ﺑﺎر ﺧﻮاﻧﺪه ام وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و وﯾﺮاﯾﺶ ﺟﺪی و اﺳﺎﺳﯽ دارد
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻓﺮزﻧﺪم ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮد ﺑﺎزﻧﮕﺮی و وﯾﺮاﯾﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﭘﺮ اﺑﻬﺎم ﺟﺎﯾﮕﺎه رزق ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﺠﺪد اﺳﺘﺎد ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی روزی زدﮔﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز راﻫﮕﺸﺎی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی آزاده ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﺒﻦ اﺑﻬﺎﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺳﺎﯾﺖ رﺟﻮع ﮐﺮدم
اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﻮﻋﯽ اﻧﻔﻌﺎل و ﺗﺮدﯾﺪ در ﻣﻮﺿﻮع رزق ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮔﻮﯾﺎ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ دارﯾﺪ .ﺑﺎ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻣﯽﭘﺮدازم و ﺗﻤﻨﺎ دارم اﺳﺘﺎد
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ای ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻮاﻻت ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮده و ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﺎﺪ .ﺗﺸﮑﺮ  .۱ﺷﻤﺎ ﻣﮑﺮرا ﺟﻤﻠﻪ ای
را ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﺪ ﮐﻪ »در ﻫﺮ ﺣﺎل رزق ﻣﻘﺴﻮم اﻧﺴﺎن ﺑﻪ او ﻣﯽرﺳﺪ« اﻣﺎ در ﺟﻮاب ﺳﻮال  ۳۰۷۹۹در ﻗﺴﻤﺘﯽ از
ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮده اﯾﺪ) :اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻋﺪه ای رزق ﺟﻮاﻧﺎن را ﻣﯽﻗﺎﭘﻨﺪ( ﺟﺴﺎرﺗﺎ و واﻗﻌﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ در
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻨﺎﻗﺾ آﺷﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺎﻻﺧﺮه رزق ﻣﻘﺴﻮم )در ﻫﺮ ﺣﺎل( ﻣﯽرﺳﺪ ﯾﺎ
ﻋﺪه ای ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﻘﺎﭘﻨﺪ؟  .۲اﮔﺮ ﻣﺎ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﯾﻪ ای ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﺮاﺣﺖ دارﯾﻢ ﮐﻪ »اﮔﺮ ﺷﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮ آن ﻣﯽ اﻓﺰاﻢ« و ﯾﺎ دﺳﺘﻮرات اﺋﻤﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ رزق را دارﯾﻢ ﭘﺲ ﭼﺮا در ﺟﻮاب ﺳﻮال ۲۸۷۳۱
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﺪ» :ﺑﻌﻀﯽ را اﮔﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رزق ﻣﺤﺪود ﺑﺪﻫﺪ ،ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ« ﭼﺮا اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻮاب ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﺴﻤﻮم در ذﻫﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ٰٰ
ﻓﻘﺮ ﻣﻘﺪر اﻟﻬﯽ اﺳﺖ و ﮐﺎری
ﺑﺮای رﻓﻊ آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻤﻼت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺗﻔﮑﺮ اﻓﺮاﻃﯽ در ﻣﻮﺿﻮع
ﺟﺒﺮ و اﺧﺘﯿﺎر داﻣﻦ ﻧﻤﯽزﻧﺪ؟  .۳وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال  ۲۹۵۶۹ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﺪ »رﯾﺸﻪی ﻫﺮ
ﻗﺤﻄﯽ ،ﻗﺤﻄﯽزدﮔﯽ اﺳﺖ و ﻏﻔﻠﺖ از ﺳﻌﻪی رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ« ﭘﺲ دﯾﮕﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ در  ۲۸۷۳۱ﮐﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﺪ» :ﺑﻌﻀﯽ را اﮔﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رزق ﻣﺤﺪود ﺑﺪﻫﺪ ،ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ« ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ
دارد؟ اﮔﺮ رﯾﺸﻪ ﻗﺤﻄﯽ را ﻗﺤﻄﯽ زدﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭘﺲ دﯾﮕﺮ وارد ﮐﺮدن ﻣﻘﺪرات ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ
دارد؟  .۴ﺷﻤﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال  ۲۲۵۶۹ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺤﻄﯽ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺑﯽ ﻋﺮﺿﮕﯽ ﺷﺎﻫﺎن ﺑﻮد ﺟﻮاب داده اﯾﺪﮐﻪ »از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ وﺳﯿﻠﻪای ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻣﺮگ ﺧﻮد آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺑﯽﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻧﺪ« آﯾﺎ اﯾﻦ از ﻋﺪل و
ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ دور ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻋﺪه ای ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و اﺛﺮات ﻧﺎﺷﯽ از آن ﮐﻪ ﻣﺮگ اﺳﺖ از ﻧﻌﻤﺖ
ﺣﯿﺎت و ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿﺖ رﺳﺎﻧﺪن اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎی ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺣﯿﺎت زﻣﯿﻨﯽ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﻋﺪه ای ﻇﺎﻟﻢ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؟ آﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎ اﯾﻦ ﺟﻮاب ﺷﻤﺎ در ﻓﻀﺎی ﺗﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺨﺺ ﺟﻨﺎﺑﺘﺎن

اﺳﺖ؟  .۵از ﻃﺮﻓﯽ در ﭘﺎﺳﺦ  ۲۲۵۵۹ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﺪ» :ﺧﺎﻟﻖ ﻋﺎﻟﻢ و ﺧﺎﻟﻖ ﻫﻤﻪی ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ،ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﯿﭻﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻊ ر ّزاﻗﯿﺖ آن ﻧﻤﯽﺷﻮد« از ﻃﺮﻓﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ۱۹۸۳۶ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﺪ» :ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ آری! ﺧﺪاوﻧﺪ رزق ﻫﺮﮐﺲ را ﺗﻌﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از او ﻗﺎﭘﯿﺪه اﺳﺖ؟
و ﯾﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از او ﺑﻘﺎﭘﺪ؟« ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺎﻧﻊ رزاﻗﯿﺖ ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد ﯾﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻇﺎﻟﻢ
ﻣﺎﻧﻊ رزاﻗﯿﺖ ﺧﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :ﺑﺤﻤﺪﷲ دﻗﺖ ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺘﻪاﯾﺪ .وﻟﯽ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺪ ﮐﻪ در رﺟﻮع

ً
ً
ﺑﻌﻀﺎ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ از ﺳﻨﺖ ر ّزاق
ﺑﻌﻀﺎ اﻣﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﺆالﮐﻨﻨﺪه ﺟﻮاب دادهاﻧﺪ و
ﺑﻪ رواﯾﺎت،

ﺑﻮدن ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رواﯾﺎت رﺟﻮع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .آری!
 .۱ﻣﻘﺴﻮمﺑﻮدن رزق ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺗﻼش ﻋﺎدی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﻪ آن ﻣﯽرﺳﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در آن رزق ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ و از آن ﻃﺮف وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ رزق،
ﻣﻘﺴﻮم اﺳﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن رزق ﻣﻘﺴﻮمﺷﺪه ﻫﺴﺖ و ﻟﺬا ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آن را

ﻣﻘﺪر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ آﯾﻪ ﱠ
ﻦﻳ َ
ّ
ّ
ﻦ
ﻣﻘﺪر ﺷﺪه ﻧﻪ آنﮐﻪ ﻓﻘﺮ،
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .۲ .رزق،
»اﻟﻠ ُﻪ َﻳ ْﺒ ُ
َﺸ ُ
ﺎء ِﻣ ْ
ﺴ ُﻂ اﻟ ﱢﺮ ْز َق ﻟِﻤَ ْ
ِﻋ َﺒﺎدِ ِه وَ ﻳ َْﻘ ِﺪ ُر َﻟ ُﻪ ۚ إنﱠ ﱠ
اﻟﻠ َﻪ ِﺑ ُﻜ ﱢ
ﻲءٍ َﻋﻠِﻴﻢٌ « در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ،ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﮐﺮدن رزق در
ﻞ َﺷ ْ
ِ
ﺑﺴﻂ آن ،ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ .۳ .ﻗﺤﻄﯽزدﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﺮﻓﺘﺎر آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﻣﻘﺎﺑﻞ
ِ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ ﻧﮑﻨﺪ رزق ﻣﻘﺴﻮم ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺮﺳﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻘﺴﻮمﺑﻮدن رزق ،ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻌﯽ را
ﻣﺪد ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .۴ .ﻣﮕﺮ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ دادن ﮐﻪ ﻣﺬﻣﻮم اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن راﺿﯽ ﺑﻪ
ّ
ﻣﻘﺪر و ﻣﻘﺴﻮم اﺳﺖ وﻟﯽ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﮕﺮدد؟  .۵آری! از ﻃﺮف ﺧﺪا رزق،
اﮔﺮ ﺑﻨﺪه ﺗﻦ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﺪﻫﺪ و ﮐﺴﯽ رزق او را ﺑﻘﺎﭘﺪ ،ﻣﻘﺴﻮمﺑﻮدن رزق ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از
دﻗﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد داﺷﺘﯿﺪ .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ

