بسم هللا الرحمن الرحٌم
سلسلة أجوبة العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر
على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً"
جواب سؤال

الرزق هو كل ما ٌتمول به
إلى Mohd Temiza
السؤال:
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته أٌها الشٌخ العالم الجلٌل،
لو تكرمتم باإلجابة على سؤال لم أصل فٌه لجواب شاف ،أسأل هللا أن ٌكون جوابه على أٌدٌكم،
السؤال :هل الرزق محصور بالمال فقط بمعنى كل شًء ٌمكن تملكه بسبب شرعً؟ أم أن المال من نقود
وأموال منقولة أو غٌر منقولة هو جزء من الرزق ،وال تحوي كل أصناف الرزق؟ فمث ا
ال هل الزوجة الصالحة
رزق؟ وهل الصحة والنجاح والذرٌة الصالحة من الرزق أٌضا؟
وجزاكم هللا عنا خٌر الجزاء
محمد الحارثً
الجواب:
وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته
إن الرزق هو كل ما ٌتمول به:
العطاء وهو مصدر قولك َر َزقه هللا ...وقد ٌسمى المطر رزقا ا وذلك قوله
ٔ -جاء فً لسان العرب[ :والرَّ زق َ
الس َماء مِن ِّر ْز ٍق َفأ َ ْح ٌَا بِ ِه ْ َ
نزل َ ه
تعالى ﴿ َو َما أَ َ
الس َماء ِر ْزقُ ُك ْم َو َما
ض َب ْعدَ َم ْوتِ َها﴾ ،وقال تعالى ﴿ َوفًِ ه
اْل ْر َ
َّللا ُ مِنَ ه
وعدُونَ ﴾ .قال مجاهد هو المطر وهذا اتساع فً اللغة ...وأَ
ُ
رزاق الجند أَطماعُهم وقد ارْ َتزقُوا والرَّزقة بالفتح
ُت َ
الرَّز ُ
َ
قات وهً أَطماع الجند وارْ َ
تزق الجُن ُد أَخذوا أَرْ زا َقهم وقوله تعالى ﴿و َت ْج َعلونَ ِر ْز َق ُكم
المرة الواحدة والجمع
ش ْك َر رزقكم مثل قولهم مُطِ رنا ب َن ْو ِء ُّ
أنكم ُت َك ِّذبونَ ﴾ ،أَي ُ
ور َز َق
اسأ َ ِل ا ْل َق ْر ٌَ َة﴾ٌ ،عنً أهلهاَ .
الثرٌا وهو كقوله ﴿ َو ْ
األَمٌ ُر جنده فارْ َتزقُوا ارْ تِزاقا ا وٌقال ر ُِزق الجن ُد َر ْزقة واحدة ال غٌر ور ُِزقوا َر ْزقتٌن أَي مرتٌن .ابن بري]...
ٕ -وجاء فً القاموس المحٌط[ :الرِّ ْز ُق ،بالكسْ ِر ما ٌُ ْن َت َف ُع به ،كالمُرْ َت َز ِق ،وال َم َطرُ ،ج أرْ ٌ
زاق ،وبال َف ْت ِح
كة ،وهً ْ
ور َز َق ُه ّ
قات ،مُحرَّ ا
الحقٌ ِقًُّ  ،والمَرَّ ةُ ،الواحِدَ ةُ بهاءٍ ،ج َر َز ٌ
ص َل إلٌه ِر ْزقاا،
هللا ُ ْأو َ
أطماع ال ُج ْن ِدَ .
ال َمصْ دَ ُر َ
وفُالنا ا َش َك َرهُْ ،
أز ِدٌ ٌَّة ،ومنه ﴿و َت ْج َعلونَ ِر ْز َق ُكم أنكم ُت َك ِّذبونَ ﴾].
[الر ْز ُق :ما ٌُ ْن َت َف ُع به والجمع األرْ ُ
والر ْز ُق العطاءُ ،وهو مصدر قولك:
زاق.
ِ
ٖ -وجاء فً الصحاح فً اللغةِ :
قات ،وهً أطماع الجند .وارْ َت َز َق الجن ُد ،أي َ
الر َز ُ
أخذوا أرزاقهم.
والر ْز َق ُة بالفتح :المرّة الواحدة ،والجمع َ
َر َز َق ُه هللاَ .
وقوله تعالى﴿ :و َت ْج َعلونَ ِر ْز َق ُكم أنكم ُت َك ِّذبونَ ﴾ أي ُ
اسأ َ ِل ا ْل َق ْر ٌَ َة﴾ ٌعنً أهلها .وقد
ش ْك َر ِر ْزقِ ُك ْم .وهذا كقوله ﴿ َو ْ
نزل َ ه
ض﴾ وقال ّ
ٌ َُسمَّى المطر َر ْزقاا ،وذلك قوله َّ
عز وج ّلَ ﴿ :و َما أَ َ
عز وجل:
الس َماء مِن ِّر ْز ٍق َفأ َ ْح ٌَا بِ ِه ْاْلَ ْر َ
َّللا ُ مِنَ ه
الس َماء ِر ْزقُ ُك ْم﴾ ،وهو ا ِّتسا ٌع فً اللغة]
﴿ َوفًِ ه

ٗ -وجاء فً الكراسة عن الرزق[ :وأما مسألة الرزق فإن اآلٌات الكثٌرة القطعٌة الداللة ال تدع مجاالا لمن
ٌؤمن بالقرآن إال أن ٌؤمن بأن الرزق بٌد هللا ٌعطٌه من ٌشاء .ومسألة الرزق غٌر مسألة القدر ،فإن القدر هو أن
هللا ٌعلم أن األمر الفالنً سٌقع قبل وقوع ذلك األمر فٌكون قد كتب وقد قدَّر ،أما الرزق فإنه لٌس فقط أن هللا ٌعلم
أن فالنا ا سٌرزق ،فٌكون قد كتب وقدَّر ،بل هو إلى جانب ذلك ،أي إلى جانب كونه قد قدّر الرزق ،فإن الرازق هو
هللا ولٌس العبد ،هذا ما تدل علٌه اآلٌاتَ ﴿ :ل َن ْسأَل ُ َك ِر ْزقا ً هن ْحنُ َن ْر ُزقُ َك َوا ْل َعاقِ َب ُة لِل هت ْق َوى﴾ سورة طهَ ﴿ ،و ُكلُواْ ِم هما
َّللا اله ِذي أَن ُتم بِ ِه ُم ْؤ ِم ُنونَ ﴾ سورة المائدة ﴿ ،ه
َر َز َق ُك ُم ه
َّللا ُ َلطِ ٌف بِ ِع َبا ِد ِه ٌَ ْر ُزقُ َمن ٌَ َ
شا ُء َوه َُو
َّللاُ َح َاللً َط ٌِّبا ً َوا هتقُواْ ه َ
ا ْل َق ِوي ا ْل َع ِزٌ ُز﴾ سورة الشورى]...
٘ -وأما ما ذكرته من غٌر ما ٌتمول به مثل :الذرٌة الصالحة والصحة والعافٌة وكل ما ٌقع فً الدائرة التً
تسٌطر علٌك ،أي لٌس عملك االختٌاري فهو فً دائرة القضاء ،وهذا ٌشمل الرزق وكل األفعال الواقعة منك أو
علٌك دون اختٌارك ...جاء فً الكراسة فً موضوع القضاء والقدر تحت عنوان (الرأي الصواب فً مسألة أفعال
العباد) ما ٌلً:
[الرأي الصواب فً هذه المسألة بالنسبة ألفعال العباد أن اإلنسان ٌعٌش فً دائرتٌن :إحداهما ٌسٌطر علٌها،
وهً الدائرة التً تقع فً نطاق تصرفاته وضمن نطاقها تحصل أفعاله التً ٌقوم بها بمحض اختٌاره ،واألخرى
تسٌطر علٌه وهً الدائرة التً ٌقع هو فً نطاقها وتقع ضمن هذه الدائرة األفعال التً ال دخل له بها سواء وقعت
منه أو علٌه .فاألفعال التً تقع فً الدائرة التً تسٌطر علٌه ال دخل له بها وال شأن له بوجودها ،وهً قسمان :قسم
ٌقتضٌه نظام الوجود ،وقسم تقع فٌه األفعال التً لٌست فً مقدوره والتً ال قبل له بدفعها وال ٌقتضٌها نظام
الوجود ،أما ما ٌقتضٌه نظام الوجود فهو ٌخضع له ولذلك ٌسٌر بحسبه سٌراا جبرٌاا ،ألنه ٌسٌر مع الكون ومع
الحٌاة طبق نظام مخصوص ال ٌتخلف ،ولذلك تقع األعمال فً هذه الدائرة على غٌر إرادة منه ،وهو مس ٌَّر فٌها
ولٌس بمُخٌر...
فهذه األفعال كلها التً حصلت فً الدائرة التً تسٌطر على اإلنسان هً التً تسمى قضاء ،ألن هللا وحده هو
الذي قضاها ،ولذلك ال ٌحاسب العبد على هذه األفعال مهما كان فٌها من نفع أو ضر أو حب أو كره بالنسبة
لإلنسان ،أي مهما كان فٌها من خٌر أو شر حسب تفسٌر اإلنسان لها ،ألن اإلنسان ال أثر له بها وال ٌعلم عنها ،وال
عن كٌفٌة إٌجادها ،وال ٌملك دفعها أو جلبها مطلقا ا ،وعلى اإلنسان أن ٌؤمن بهذا القضاء أنه من هللا سبحانه
وتعالى]...
آمل أن ٌكون فً هذا الكفاٌة وهللا أعلم وأحكم.
أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
ٔٔ صفر الخٌر ٗٗٗٔهـ
الموافق ٕٕٕٓ/ٓ0/ٓ0م
رابط الجواب من صفحة اْلمٌر (حفظه هللا) على الفٌسبوك:
https://web.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/628263805527659

موقع حزب التحرٌر
www.hizb-ut- tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمً المركزي

موقع جرٌدة الراٌة

www.hizb- ut-tahrir.info

www.alraiah.net

موقع إعالمٌات حزب التحرٌر
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah.net

