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  مقدمه

ل طاعته، و اکرمنا احلمد هللا الذی هدانا الیه صراطاً مستقیماً، و جعلنا من اه
باالسالم، و هدانا لالیمان، و اصلی علی خامت رسله و انبیائه، الذی بلغ الرسالة 
و ادی االمانة، و نصح االمة و جاهد فی اهللا حق جهاده، حتی اتاه الیقین من 

  :ربه، فصلوات اهللا و سالمه علیه، و علی آله االخیار، و اصحابه االبرار، و بعد
است كه شروعش به بيش از ده سال  پاياني از زنجيره بحثي  ي اين نوشته حلقه

را  نماييم كه توفيق را رفيق ما گردانيد تا آن را ستايش مي أگردد، خداوند قبل برمي
را ببپذيرد و نيتم را خالص و  اش خواستارم كه آن به پايان برسانيم، و از بارگاه ازلي

تمامش ياور و مددكارم بود، در روز پاك گرداند، همانگونه كه در اين دنيا براي ا
  . واپسين هم پاداش نيكو را به اين بنده ارزاني فرمايد

خداوند منان با قبول شدن اين اثر نزد دوست داران علم و دين بر من منت 
نهاد و بزرگواري و احترام بخشيد، از حكيم منان خواستارم كه تالش ما را قبول 

از ما خشنود باشد، و از كوتاهي و اشتباهاتمان  احسانش فرمايد، و با فضل و كرم و
  .در گذرد

از خواننده محترم اين سطور خواهانم كه از خداوند حكيم خواستار گذشت از 
ي كتاب را از ياد نبرد، تا شايد  اشتباهات و چشم پوشي از گناهان نويسنده

ران ك بندگان صالح، ما را هم مورد رحمت بيبه خاطر نيايش يكي از  أخداوند
  .خودش قرار دهد

وان فعاليت و ايجاد مشكالتي كه اچون چاپ و نشر كتاب بر اثر حجم فر
ها ممكن نبود، انتظار خوانندگان را بيشتر نمود، تا اينكه فرصتي فراهم  رهايي از آن

  .شد و براي نوشتن توفيق رفيق گرديد
درآورم اما  قبالً تصميم گرفته بودم كه در اين موضوع كتابي را به رشته تحرير

ديدم كه  واپس بودم چون بزرگان و فرزانگاني را قبل از خودم مي خيلي نگران و دل
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با وجود هوش و ذكاوت فراوان، مسير را اشتباه پيموده و راه را به گمراهي و خطا 
  .  رفته بودند

اند،  را كوبيده ترين و دشوارترين دري است كه محققين آن اين باب پيچيده
ل گمراه شده در باب قدر منحرف اند، بسياري از نس نمودهغواصي  وخاصان در آن

دارد، پژوهشگران خيلي كم تحقيق  اند، چون بيابان گرم و راه پرپيچ و خمي شده
  .كنند خود را در اين مقوله تحسين مي

شفاء العلیل فی مسائل القضاء و القدر و احلکمة و « ابن قيم در مقدمه كتاب 
اند و هر  بزرگان و فرزانگان در اين مقوله به هر جا سر كشيده :فرمايد مي» التعلیل

به شناخت آن دست اند، تا  اند  و هر فراز و نشيبي را طي كرده مسيري را پيموده
ها از روزگاران قديم تا به امروز در  قش را به دست آورند، امتپيدا كنند و حقاي

اند، براي دست  تگو پرداختهاند و با هم به بحث و گف اين مورد قلم فرسائي كرده
هاي  هاي مختلف با طيف و بينش كردند، گروه حقيقت، خيلي تالش مييابي به 

اند، مصنفين و نويسندگان  گوناگون دراين مقوله به تحقيق و تفحص پرداخته
اند، همه خود را وادار به تحقيق در اين  هاي متفاوتي به رشته تحرير در آورده كتاب

ديدند و يا  يا خود را متردد مي به قناعت دروني برسند؛ اماا شايد كردند، ت مورد مي
پرداختند، در نهايت هر كدام ديدگاهي را  با همكيشانشان به بحث و گفت وگو مي

دانستند و بر ديدگاه مخالف خط  گزيدند و حقيقت را فقط همان نظر مي برمي
  .كشيدند و تنها به سخن خود راضي و خوشنود بودند بطالن مي

همه از گمراهي سر در آوردند مگر كساني كه به ريسمان الهي چنگ زدند، جز 
ده در تالش و تكاپو بودند و اي هدايت را بر خود بستند، بي فايآن گروه، همه دره

اما بدترين و  شدند، گشت و گذار فراواني در افكار داشتند از منجالب سيراب مي
اي را سيراب و نه  ه ديدگاهي كه نه تشنهگزيدند، ب ها را برمي خطرناكترين ديدگاه

گر الهي را  باليدند و وحي حيات بخش و هدايت ساخت مي نيازمندي را بي نياز مي
بردند، در حالي كه هميشه  گذاشتند، در سرگرداني مطلق به سر مي پشت سر مي

هاي دور مردم را به  پنداشتند، از فاصله تشنه بودند، هر مايعي را آب گوارا مي
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نمودند ولي كسي به دعوت  ها را به هدايت دعوت مي خواندند و آن يقت فرا ميحق
  .داد ها گوش فرا نمي و نداي آن

به گمراهي خود دل بسته بودند و به هر باطل و غير ممكني قناعت داشتند، 
گذاشت به هدايت  نمي پنداشتند همچو ديوار محكمي را هدايت مي كفري كه آن

آيا : گفتند گان برسند، با زبان حال و قال مي ايت يافتهدست پيدا كنند و به هد
گانند، آيا  ها منت نهاده، و فقط ايشان هدايت يافته خداوند از ميان ما تنها بر آن

  خداوند بهتر از هر كسي به حال و وضعيت شكرگذاران آگاه نيست؟
ل گاني كه در گذشته و حاهاي بزر مصداق كالم ابن قيم را در نوشته نمونه و

ي و نوشتن يبدين سبب از قلم فرسا، كردم ميي كردند، پيدا يدر مورد قدر قلم فرسا
ه اما عشق و عالقه به كامل كردن حلق، و مطالعه در اين مقوله خيلي هراس داشتم

تحقيقات چند ساله و پرسشهاي فراوان از جويندگان گلستان معرفت، شور و 
  . نمود ميرغبتي در درونم ايجاد 

ت و استمداد از حكيم منان و پيروي از روش و منهج بزرگاني كه در با استعان
اين در را باز نمودم و در آن   دين و علم به مقام شامخ امامت رسيده بودند به آرامي

كنم  لذا اقوال و ديدگاه سلف صالح را خيلي نقل مي. به تحقيق و تفحص پرداختم
از خداوند . را برنگزينم خالف آن تا با اين كار از راه و روش مؤمنين دور نشوم و

هاي راه گمراه نگردم و براي  خواستارم كه از راه منحرف نشوم و در سراشيبي
آيات حيات بخش الهي و  روشن كردن مسير حركت و باال بردن برج دانش از

  .بهره جستم صسنت مطهر رسول مكرم
م به خطا رفته در پايان از جويندگان دانش و معرفت خواهانم در مياديني كه قل

و تفكر دچار لغزش شده و سخن به آشفتگي و پريشاني روي آورده، با دلسوزي و 
  .را اصالح كنند امانت كامل آن

  :باشد كتابي كه پيش رو داريد شامل يك مقدمه و هفت فصل مي
در فصل اول لزوم ايمان به قدر بيان شده و ثابت شده كه قدر يكي از اركان 

  .آيد مي اساسي ايمان به شمار
  .ايم در فصل دوم مروري گذرا بر تاريخ قدر داشته



  
  
  

   گفتاري پيرامون قضا و قدر                                                       4
 

  .ايم فصل سوم را به تعريف و بيان اركان قدر اختصاص داده
  : فصل سوم از چهار مبحث تشكيل شده است

  .به تعريف قدر اختصاص داده شده: بحث اولم
  .تعريف قضاء و ارتباط ميان قضاء و قدر: بحث دومم
ها ايمان هيچ انساني كامل  مان به قدر كه بدون آنبيان اركان اي: بحث سومم
  .شود نمي

نصوص فراواني از قرآن و سنت ذكر شده كه دال بر مخلوق و : بحث چهارمم
  .مقدر بودن كردار بندگان هستند

حدود و مرز تكاپوي عقل انساني مشخص گشته، و ميدان : فصل چهارم
شكار هستند از منطقه ممنوعه ي كه با تور عقل قابل يفعاليت عقل انسان و چيزها

  . فعاليت عقل تمييز داده شده است
  :شود كه شامل سه بحث است در اين مورد بحث مي از فرق كالمي: فصل پنجم
شده و نظر بزرگان  شان بيان ديدگاه و مذهب منكرين قدر و گمراهي: بحث اول

لشان را تأييد كنند مذهب باط اي كه گمان مي ها آورده شده و ادله دين در مورد آن
ولي در حقيقت شبهاتي هستند كه توان رودررو شدن با نور حق را  - نمايد مي

در مقابل هدايت  ي  ا به ميان كشيده شده تا ساختمان عنكبوتي چنين ادله -ندارند
  .گان و گروندگان به شريعت الهي بر هم فرو ريزد و متالشي گردد يافته 

، عقل  تجاج به قدر، امت را گمراه كردهبه بيان مذاهبي كه با اح: بحث دومم
جان  ها را سست و بي آهنين آن ي  ، اراده فرزندانش را به نابودي و تعطيل كشانيده

و در مقابل دشمنان اسالم ضعيف و   هايش را به تباهي كشانيده ، توانايي نموده
نيستند، پردازد، كه البته چنين گروهي جز قدريه كسي ديگر  اند، مي شان ساخته ذليل

  .كه با هفت دليل خط بطالن را بر عقائدشان كشيدام
ويژگيهاي اساسي مذهب اهل سنت و جماعت در سه مطلب بيان : بحث سومم

شده است و در هر مطلبي به ديدگاه يكي از بزرگان فرزانه اهل سنت تمسك 
  .ام جسته
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قرار ها را در اين مقوله مورد تحقيق و بررسي  نعلل انحراف انسا: فصل ششم
  .ام ام، درپايان فصل ثمرات و نتايج ايمان به قدر را بيان نموده داده

طلبم كه در تدوين و توضيح اين اصل اسالم  از خداوند معين استعانت مي
 همانا خداوند بهترينتوفيق را رفيق گرداند و بندگانش را از اين اثر بهرمند سازد، 

  .ياور و ياري رسان است وهمواست كه مرا بس است
  

  دكتر عمر سليمان اشقر
  هجري1410رجب سال  25

  21/2/1990مصادف با 



 



 

  فصل اول
  ايمان به قدر يكي از اصول اسالم است

گردد،  بدون اعتقاد بدان كامل نمي انسان ن به قدر يكي از اصولي است كه ايمانايما
درجريان پرسش و پاسخ ميان  سدر حديث امام مسلم از عمر بن خطاب

  :يل آمدهئرو جب صپيامبر
ِه َوِلقَاِئِه َوُرُسِلِه بُِتاللَِّه َوَملَاِئكَِتِه َوكُقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َما الْإَِميانُ قَالَ أَنْ ُتْؤِمَن بِ

  1َوُتْؤِمَن بِالَْبْعِث َوُتْؤِمَن بِالْقََدرِ كُلِِّه قَالَ َصَدقَْت 
  اي رسول خدا ايمان چيست ؟: جبرئيل فرمود

ايمان آن است كه به وجود خدا، فرشتگان، كتاب : دجواب دا صحضرت
  .ايمان و اعتقاد داشته باشيد -خير يا شر -هاي آسماني، پيامبران الهي و قضا و قدر

دارند و به  نصوصي كه دال بر قدرت خدا هستند و پرده از اين حقيقت برمي
ها را  ي از آندهند فراوانند، در اين جستار برخ ايمان آوردن به قضا و قدر دستور مي

  :نماييم بيان مي

 m   ã        â  á  à              ß  Þl ٤٩: القمر  
  .ايم اندازه الزم و از روي حساب و نظام آفريده ما هرچيزي را به

m   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢l ٣٨: األحزاب  
ي  ي دقيقي است و بايد به مرحله فرمان خدا همواره روي حساب و برنامه

  .اجرا درآيد

 mv    {  z  y  x    wl ٤٢: األنفال  
  .بايست انجام گيرد وليكن تا خداوند كاري را تحقق بخشد كه مي

 m     Â    Á     À  ¿  ¾l ٢: الفرقان  

                                           
  ١/١٥٧شرح امام نووی بر صحیح مسلم  -١
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گيري و كامالً برآورده كرده  اندازه و هرچيزي را آفريده است و آن را دقيقاً 
  .است

 m  {   z   y  x  w  v    u  t  s  r  q  p  ol ٣ -١: علىاأل  
آفريند  همان خداوندي كه مي. تسبيح و تقديس كن پروردگار واال مقام خود را

  .نمايد كند و رهنمود مي اندازه گيري مي خداوندي كه. آرايد و سپس مي
  :كند امام مسلم در صحيحش از طاوس روايت مي

لُّ َشْيٍء بِقََدرٍ قَالَ َقُولُونَ كُ يصاللَِّه َناًسا ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ قَالَ أَْدَركُْت
تَّى الَْعْجزِ كُلُّ َشْيٍء بِقََدرٍ َحصاللَِّه َن ُعَمَر َيقُولُ قَالَ َرُسولَُوَسِمْعُت َعْبَد اللَِّه ْب

  الْكَْيسِ َوالَْعْجزِ َوالْكَْيسِ أَوِ
 هر: فرمودند ام كه مي را مالقات كرده صبرخي از اصحاب پيامبر: گفت

آفريده شده است، طاووس  نظام و حساب روي از و الزم ازهاند به چيزي
هر چيزي حتي توانستن و نتوانستن : گفت از عبداهللا بن عمر شنيدم كه مي: گويد مي

  .از روي حساب و كتاب است
كه گروهي از مشركين قريش نزد : كند هريره روايت مي باز هم مسلم از ابي

له پرداختند، تا اين آيه آمدند و با ايشان در مورد قدر به بحث و مجاد صحضرت
  :نازل شد

 m        â  á  à              ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø    ×  Ö  Õ  Ô
   ãl  )1)٤٩ – ٤٨: القمر   

شوند، بديشان گفته  روزي داخل آتش، بر رخساره، روي زمين كشيده مي
حساب اندازه و از روي  ما هر چيزي را به. را پسوده دوزخبچشيد لمس و : شود مي

  .ايم و نظام آفريده
در اين مورد نصوص فراواني وجود دارد و از آنجا كه هر نصي كه برعلم، 

اي دال بر قدر الهي هم  هاي خالق منان داللت كند به گونه قدرت، مشيت و آفريده
هست، بنابراين همانگونه كه توضيح داديم و نصوص وارده در قرآن را نيز بيان 

                                           
  و ترمذی هم حدیث را تصحیح کرده است ٤/٢٠٤٦مسلم  -١
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يعني اعتقاد به دانش، مشيت و خلق مخلوقات، توسط نموديم، ايمان به قدر 
  .باشد آفريننده مي أخداوند

از راغب اصفهاني نقل كرده، قدر در لغت به معني  :حجر همانطور كه ابن
وجود  ي  شود و پا به عرصه باشد يا هر چيزي كه توسط علم ايجاد مي قدرت مي

  1.نهد مي
تواند او را درمانده و  ي نميداراي قدرت مطلقي است كه هيچ چيز أخداوند

ي قدرتش بدر رود، قادر و مقتدر و  تواند از دايره ناتوان سازد، هيچ موجودي نمي
قدرة صفتي است از اوصاف باشند و  قدير، از يك ماده هستند و اسم خداوند مي

  .پروردگار يعليا
باشد،  مي» قدر يقدر«بر وزن فعيل، اسم مبالغه باب » قدير«اسم فاعل و » قادر«

قدير يعني ايجاد كردن هر چيزي كه اراده كند بدون كم و كاست بنا به حكمتي كه 
جايز  أبدين خاطر است كه اطالق اين صفت تنها برخداوند. مقتضي آن است

  :فرمايد مي أخداوند. است و درست نيست هيچ موجود ديگري بدان متصف شود

m         £  ¢            ¡  �      ~l ٣٣: األحقاف  
تراست  بليغ» قدير«بر وزن مفتعل از ريشه اقتدر است و از باب » مقتدر«و 
  :فرمايد مي أخداوند

 m     e  d  c  b   a  `l )٥٥: القمر(  
قدر يعني : در مورد قدر از امام احمد پرسيدند، ايشان در جواب فرمودند

  2.قدرت خداوند
كالم . قدرت خداوند قدر يعني: فرمود :امام احمد: فرمايد مي :ابن قيم

سخن امام احمد : فرمايد عقيل در مورد بيان امام احمد خيلي جالب است كه مي ابن
در نهايت ظرافت و زيبايي است كه دال بر علم، دقت و معرفت امام در اصول دين 

                                           
  ١١/٤٧٧ی فتح البار -١
  ٨/٣٠٨جمموع فتاوای ابن تیمیه  -٢
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انكار قدر به معني انكار قدرت : گويد گونه كه ابوالوفا مي باشد، چون همان مي
  .ثبت و تقدير كردار بندگان است خداوند بر آفريدن و

  :فرمايد مطالب گذشته را در قالب ابيات شعري اين گونه بيان مي :ابن قيم
  ـار الوری         فی شأنه هو قدرة الرمحـــانفحقیقة القدر الذی ح

  و استحسن ابن عقیل ذا من امحد         ملا حکاه عن الرضا الریـــان
  ظة          ذات اختصار و هی ذات بیـانله قال االمام شفی القلوب بلف

افرادي كه منكر قدر هستند در حقيقت قدرت : فرمايد ابن قيم در پايان مي
  .كنند خداوند را قبول ندارند و در راستاي اثباتش براي خداوند تالش نمي

كسي كه در مورد قدر، ديدگاه سلف صالح را نپذيرد : فرمايد مي :ابن تيميه
عتزله در حقيقت نه صفت قدرت را براي خداوند قدير ثابت مانند جهميه و م

ها اين است  چكيده سخن آن. دنپندار كند و نه قادر را يكي از اسماء خداوند مي مي
كه خدا نه قادر است نه ملك دارد، چون ملك يا قدرت است يا ميدان مانور قدرت 

د، بنابر اين هر كس يا هر دو، هر كدام را قبول كنيم بايد قدرتي وجود داشته باش
  1.بدون قدرت باشد ملك هم ندارد

دانند، چون  اهل توحيد هم نيستند و خداوند را واحد و أحد نمي ،منكرين قدر
ها  ها نيست، يكي از آن ها خالق بدي نيكي ي  آفريننده: گويند منكرين قدر مي

رخ  أندشود بر اساس اراده و مشيت خداو گناهاني كه انسان مرتكب مي: گويد مي
  .ها علم هم ندارداصالً خداوند بدان: گويند گروهي ميدهند، حتي  نمي

ها اين است كه تمام كردار حيوانات بدون قدرت و  هاي آن يكي ديگر از مقوله
ي فعال و قدرت شامل  گيرد، يعني منكر، اراده صورت مي أخداوند ي  اراده

اساس و ريشه : مايدفر مي سعباس خداوند هستند، بر اين اساس است كه ابن
توحيد، ايمان به قدر است، هركس خدا را تنها بداند و به قدر ايمان داشته باشد 
كاخ توحيد را برافراشته و هركس موحد باشد ولي قدر را نپذيرد، با تكذيب قدر به 

  2.سازد را ويران مي  افتد و ساختمان آن جان توحيد مي

                                           
 ٤٩شفاء العلیل  -١
 ٨/٢٥٨جمموع فتاوی ابن تیمیه  -٢
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اند و  شوران اسالم، قدر را ثابت نمودهاز دوران قديم تا به امروز بزرگان و دان
ه چراغ هايي ك آن- ي بزرگان اهل سنت  اند، همه ايمان بدان را واجب قلمداد فرموده

به واجب بودن ايمان به قدر تصريح  - اند ها بودهراه هدايت و فانوس تاريكي
  .پندارند عقل مي اند و منكرينش را افرادي سفيه و بي نموده

ي اين   همه: فرمايد احاديث مسلم در مورد قدر ميدر شرح  :امام نووي
احاديث، ديدگاه اهل سنت را در مورد قدر با داللت قاطع و آشكاري تأييد 

آور بنا به  ي رخدادها، خوب و بد، سودمند و زيان دارند كه همه نمايند، و بيان مي مي
  1.گيرند قضا و قدر الهي صورت مي

ي قاطعي از قرآن و سنت و اجماع  ادله: فرمايد امام نووي در جاي ديگري مي
  2.رسانند قدر را به اثبات مي ،صحابه و اهل حل و عقد از سلف و خلف

مذهب سلف صالح اين است كه همه امور بر اساس : فرمايد مي :ابن حجر
  3:فرمايد مي أگيرد، خداوند قدر الهي صورت مي

 m  v       u      t  s  r  q   po  n   m  ll ٢١:احلجر  
 جز و است ما پيش در آن هاي گنجينه كه اين مگر ندارد وجود چيزي و

  .فرستيم نمي فرو را آن) كند اقتضاء ما حكمت كه( مشخّصي و معين ازهاند به
  

                                           
  ١٦/١٩٦شرح مسلم  -١
  ٢/١٥٥شرح مسلم  -٢
  ١١/٤٧٨فتح الباری -٣



 



 

  فصل دوم
  گذري بر تاريخ قدر

اعتقاد به قدر يكي از اركان اساسي و اصول ايمان است، نصوص فراواني از قرآن و 
مرتبت با سنت مبارك   اند و حضرت ختمي در را بيان نمودهسنت نبوي مفهوم ق

اتي خويش ثابت فرموده كه تالش كردن و به كارگيري اسباب با اصل قدر مناف
ش در مورد تكذيب قدر و يا قايل بودن به تناقض ميان ندارد، همچنين ايشان به امت
  .ه استاند و امت را از اين گمراهي برحذر داشت شرع و قدر هشدار فرموده

وارد شد كه  روزي در حالي بر اصحاب  صدر سيره روايت شده كه پيامبر
  بحث قدر را به ميان كشيده بودند،

فََغِضَب َحتَّى اْحَمرَّ َوْجُهُه َحتَّى كَأَنََّما فُِقئَ ِفي َوْجَنَتْيِه الرُّمَّانُ فَقَالَ أَبَِهذَا أُِمْرُتْم  
إِنََّما َهلََك َمْن كَانَ قَْبلَكُْم ِحَني َتَناَزُعوا ِفي َهذَا الْأَْمرِ َعَزْمُت أَْم بَِهذَا أُْرِسلُْت إِلَْيكُْم 
  َعلَْيكُْم أَلَّا َتَتَناَزُعوا ِفيِه

اي كه صورت مباركش  خيلي نگران شدند، به گونه از اين صحنه صپيامبر
اي را بر صورتش ماليده باشند، سپس  سرخ گشت مثل اينكه انار شكافته شده

ايد؟ يا رسالت من اين است؟ پيشينيان شما  آيا به چنين چيزي مكلّف شده: ودفرم
مجادله پرداختند، نابود شدند، ديگر در اين مورد  و وقتي كه در اين موارد به بحث

  1.بحث نكنيد
ديگر هرگز بحث قدر را به ميان نكشيدند و  صوفاي حضرت ياران با

چ روايتي از اصحاب در دوران ي هيتصميم و دستور ايشان را به جا آوردند، حت
و بعد از ايشان در مورد بحث و گفتگو كردن از قدر روايت نشده  صحضرت

  .است

                                           
 ٢/٢٢٣ سنن ترمذی -١
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هيچ روايتي از بحث و  صخلفاء پيامبر حتي از دوران طاليي خالفت اسالمي
مجادله در مورد قدر نداريم، تنها چيزي كه در دوران سه خليفه روايت شده، 

ه عامر بن جراح از عمر بن خطاب است، جريان از اين قرار داستان اعتراض اباعبيد
وارد شام نشود،  تصميم گرفت به علت شيوع بيماري واگير طاعون، عمر كه بود

  كنيد؟ اي امير مؤمنين از قدر الهي فرار مي: ولي اباعبيده خطاب به عمر گفت
، آورد اي كاش كسي ديگر اين سخن را بر زبان مي: در جواب فرمود سعمر

  .بريم بله از قدر خدا به قدري ديگر از خدا پناه مي
اي  داشتي و در دره گوسفند مي اي  اي اباعبيده اگر تو گله: فرمود سسپس عمر

علف باشد، گوسفندانت را در هر جا بچراني از  زار و بي كه داراي دو مكان علف
قدربوده  اي چون هر دو بر اساس و گناهي مرتكب نشده(اي  قدر خدا فرار نكرده

  1.)است
اي به نام جابيه از مناطق  در منطقه سكند كه عمر بن خطاب اللكائي روايت مي

شام در حالي كه بزرگ و رهبر مسيحيان درمقابلش ايستاده بود خطبه دادند، ايشان 
عمر اين . يابد نمي  هر كسي را گمراه كند هدايت أخداوند: در بياناتشان فرمودند
و مرد مسيحي لباسش را به قصد انكار سخن عمر تكان كرد  سخن را تكرار مي

  .داد مي
علت كارش جويا شود، تا اينكه جريان را براي عمر ترجمه كردند،  عمر از

د، خداوند تو را آفريده و يگوي اي دشمن خدا دروغ مي: فرمودعمر در جواب 
..... .فرستاداهللا به جهنم خواهد شاءميراند، و ان مي گمراهت كرده، سپس تو را

ها را آفريد و فرزندانش را در اين جهان پهناور منتشر كرد،  نخداوند وقتي كه انسا
ها رهسپار جهنم  اين: يان و جهنميان را در لوح المحفوظ نوشت، سپس فرمودتبهش

  .ها رهسپار بهشت خواهند شد و اين
مردم همه متفرق گشتند و هيچ كس به سخن عمر اعتراض نگرفت و اختالف 

  .ا نكردندهم پيد

                                           
  .٥٧٢٩مشاره حدیث . ١٠/١٧٩فتح الباری  -١
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اولين فردي كه زبان را به قدر گشود، مردي بقال بود از اهل بصره به نام 
سعراقي  ياولين فردي كه در مورد قدر زبان باز كرد، مرد: گويد ويه، اوزاعي مينس

برد تا اينكه مسلمان شد، سپس  به نام سوسن بود، قبالً بر كيش مسيحي به سر مي
مقوله قدر را به ميان آورد، بعد از او معبد جهني  دوباره به كيش مسيحي برگشت، و

   1.سر رسيد و غيالن در اين تراث نامشروع وارث هر دو شد
ويه و نسوارد شهر بصره شدم كه تنها س در حالي: گويد نس بن عبيد مييو

  2.معبد و ملعون ديگري از طائفه بني عوافه اهل قدر بودند
اولين كسي كه : كند كه گفته روايت مي امام مسلم از بريدة بن يحيي بن يعمر

  .در بصره بحث قدر را به ميان كشيد، معبد جهني بود
اهل قدر عقيده داشتند كه قدري وجود ندارد : فرمايد بريدة در حديث بيان مي

  3.داند و خداوند قبل از وقوع حادثه چيزي از آن نمي
ن اصقع و مانند عبداهللا بن عمر و ابن عباس و واثلة ب صاصحاب حضرت
هريره و انس بن مالك كه در آن دوران در قيد حيات بودند بر  جابر بن عبداهللا و ابي

ي فاسد شوريدند و چماق كفر را بر سر رهبران اين تفكر وارداتي كفر  چنين مقوله
  4.انگيز كوبيدند

بزرگان معتزله مانند واصل بن عطاء و عمرو بن عبيد و غيالن  ،بعد از معبد
  .ي را از او به ارث بردنديسيدند و چنين تفكر واهدمشقي سر ر

واصل بن عطاء متفكر معتزلي بر اين باور بود كه نسبت دادن شر به خداوند 
جايز نيست چون خداوند حكيم است، و هرگز براي بندگانش چيزي خالف 

كند، چگونه خداوند حكيم، فردي را مجبور به شر  دستور و شريعت خود اراده نمي
  .دهد او را بر آن كار سزا مي شو بعد از مرگسازد  مي

                                           
  ٢٤٢الشریعة آجوری ص ٣/٧٥٠شرح اصول اعتقاد  -١
 ٣/٧٤٩اصول اعتقاد اهل سنت شرح  -٢
  ١/١٥٠شرح نووی -٣
  ١٩الفرق بین الفرق ص  -٤
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كند كه بنده فاعل خير و شر، ايمان و كفر،  در جايي صراحتاً اعالم مي
گيرد، خداوند تنها  فرمانبرداري و نافرماني است و بر كردار خود پاداش يا سزا مي

  1.او را بر انجام اين كارها چيره ساخته است
اعتزال بر اين باور است كه خداوند به فاعل ام معتزلي متفكر نامدار ديگر نظّ

  2.شرور و معاصي مقدور ايشان نيست گردد و اصال شرور و معاصي متصف نمي
نامند چون  مي» قدريه«ها را  اين نحله همان گروهي هستند كه بزرگان ما آن

خودش مستقالً قادر به انجام هر كرداري  أبنده بدون استعانت خداوند: گويند مي
كنند، با وجود چنين  درت، قدر و قضاء الهي را بر جهان و حوادث نفي مياست و ق

را به قدري  -راهروان راه هدايت-ها اهل سنت و جماعت  گمراهي و ضاللتي، آن
ها  كنند، چون به قدرت و قدر الهي ايمان دارند و خطاب به آن بودن متهم مي

  3.تر هستيد م از ما مستحقشما به اين اس: گويند مي
گونه بيان  را اين ها آندر شرح صحيح مسلم ادعاي واهي  :ام نوويام

بلكه شما قدري هستيد ، ما قدري نيستيم: گويند ميها  برخي از قدري :فرمايد مي
  .چون به قدر الهي ايمان داريد

اين نهايت تحريف، گستاخي و تكبر : فرمايند امام ابن قتيبه و امام جويني مي
ي كارهاي خود را به خداوند  اهل سنت و جماعت همهاين قوم نادان است، چون 

ها همه چيز را به  دانند، ولي آن دهند و خداوند را قدير و فاعل مي قادر نسبت مي
دهد و مدعي  دهند، بنابر اين هر كس چيزي را كه به خود نسبت مي خود نسبت مي

ي را قبول انجام آن است به ديگري نسبت دهد در حالي كه آن فرد دوم چنين ادعاي
  4.سازد عين ناداني و گمراهي است ندارد و خود را از آن رها مي

به اثبات رسيده كه قدريه را مجوس اين امت معرفي  صاز حضرت رسول
آن حديث  ،بر صحيحين بوداود در سننش و حاكم در مستدرك خودفرموده است، ا

                                           
  ١/٤٧امللل و النحل  -١
  ١/٥٤امللل و النحل  -٢
  ١٠/١٢٨جامع االصول ابن اثیر  -٣
  ١/١٥٤شرح نووی  -٤
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عمر به صحت  بنحازم از ا اگر شنيدن ابي: اند، حتي حاكم فرموده را تخريج كرده
  1.برسد، حديث بنا به شرط شيخين صحيح است

علت نامگذاري اين فرقه در حديث شريف نبوي به مجوس اين است كه 
كنند كه خير  و تاريكي هستند، و گمان مي) نور(ها  قايل به دو اصل آتش  مجوس

و  گيرد، با اين اعتقاد ي نوراست و شر هم از تاريكي سرچشمه مي ساخته و پرداخته
ها خير را به خدا  اند، قدريه هم مانند آن گمان به كيش ثنويت يا دو خدايي در آمده

ي خداوند هستند،  دهند، در حالي كه خير و شر آفريده و شر را به ديگري نسبت مي
در اين جهان هيچ چيزي از حيطه قدرت و توانايي او بدر نيست و هر چيزي با 

ر اين شر و نيكي را در آفريدن و ايجادكردن بايد گيرد، بناب ي ايشان صورت مي اراده
تنها به خدا نسبت دهيم، و در انجام هر كاري توسط بندگان تنها به اكتساب قايل 

  2.3باشيم
كه گروهي ديگر وارد  از اين بدتر در پايان خالفت اموي اتفاق افتاد زماني

ور است و بر انجام كردند كه انسان مجب ها ادعا مي شدند، آن ي كالم اسالمي  عرصه
زند هيچ نقشي  اي ندارد، در چيزهايي كه از او سر مي هر كاري هيچ قدرت و اراده

اين قدرت در انجام : گفتند ندارد، برخي ديگر، مقدار قدرتي را قبول كردند ولي 
كارها هيچ تأثيري ندارد، اولين فردي كه دهان به چنين بدعتي گشود جهم بن 

هاي فراواني  هاي شنيع و گمراهي اي پوچ و واهي بدعتصفوان بود، از اين ادع
  4.سرچشمه گرفت

جايگاه خود را  سوز شيوع پيدا كرد و در ميان امت اسالمي اين ديدگاه خانمان
به دست آورد، تا بسياري از عباد و زهاد و متصوفه بدان گرويدند، اگر گروه اول 

كي را به سوي مشركين مسل دست دوستي و هم ،مشابه مجوس باشند گروه دوم هم
  :فرمايد ها مي زبان آن كنند، قرآن از دراز مي صدوران حضرت

                                           
  ١/١٥٤شرح نووی  -١
 ١٠/١٢٨نگاه جامع االصول . نقل از خطابی  ١/١٥٤شرح نووی  -٢
 .توضیحات بیشتری در این مورد خواهد آمد» اند در مورد قدر گمراه شدهگروهی که « در باب  -٣
  ١/٨٥امللل و النحل٨/٤٦٠جمموعه فتاوی ابن تیمیه  -٤
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 m  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S   R     Q  P  O
   ]\l )١٤٨: األنعام(  

) حالل خوراكيهاي تحريم از خواهي معذرت و كفر از اعتذار براي( مشركان
 خدا مشيت برابر، ما سوي از حالل چيزهاي تحريم و ما شرك( :گفت خواهند
 اشياء از( را چيزي و، شديم نمي مشرك ما پدران و ما، خواست مي خدا اگر!) است
  .كرديم نمي تحريم) خود بر حالل

چون گروه اول براي امر و  ،اولي خيلي خطرناكتر هستند ي اين گروه از نحله
لهي خارج بودند، تنها كردار بندگان را از قدر ا قايلنهي خدا احترام و ارزشي 

پذيرند، اما امر و نهي خداوند را باطل و بي  ميرا  گروه دوم قدرولي  نمودند، مي
   1.2.سازند ميارزش 

                                           
 ١/٣٠٦عقیده سفارینی  -١
 .توضیحات کافی در مورد این گروه خواهد آمد -٢



 

  فصل سوم
  تعريف قضاء و قدر

  تعريف قدر: مبحث اول

با تخفيف و فتح دال » قدرت الشيء«: شود قدر مصدر است، در لغت عربي گفته مي
به معني چيره شدن و تسلط پيدا كردن » قدراً قدراً و«با كسر و فتح دال » أقدره«و 

  1.برآن چيز
اجرا كردن و حكم صادر نمودن و به نهايت رساندن «قدر در لغت به معني 

  2.باشد، و تقدير يعني تفكر و تفحص در مرتب كردن كاري يا چيزي مي» چيزي
ي خدا و ثبت و ضبط تمام رخدادها و  اما در اصطالح بر علم پيشي گرفته

گردد، خداوند دانا و توانا قبل از  دهد، اطالق مي ث كه درصحنه گيتي رخ ميحواد
هايش را تعيين فرموده و به  ي همه آفريده اندازه خلق موجودات در ازل مقدار و

تمام حوادث و رخدادها قبل از وقوع، علم داشته است، در اين جهان پهناور هر 
ي خداوند حكيم منان صورت  امهدهد، بر اساس همان نقشه و برن چيزي كه رخ مي

  3.گيرد مي
يعني خداوند مقدار، زمان و مكان وقوع : فرمايد در تعريف قدر مي :حجر ابن

ها را ايجاد فرموده، بنابر اين هر  هر فعلي را دانسته، سپس بنا به علم ازلي خود، آن
  4.پيوندد به وقوع مي أاي بر اساس علم، قدرت و اراده خداوند حادثه

رسانند و دال  ريفات نزديك و مشابه به هم، دو اصل ذيل را به اثبات مياين تع
  :باشند بر اين دو حقيقت مي

                                           
  ١/١١٨فتح الباری ابن حجر -١
  .٥٩١قاموس احملیط فیروزآبادی  -٢
 .١/٣٤٨ عقیده سفارینی -٣
  ١/١١٨فتح الباری  -٤
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بر هر موجودي كه بر خواست خدا پا به عرصه  أعلم ازلي خداوند - 1
ي موجودات را در  و حركات همهنهد، تعلق گرفته، و صفات  وجود مي

آسمان و چگونگي آفرينش  المحفوظ ثبت فرموده است، حجم و بعد زمين و لوح
شود دقيقاً در  ها آفريده مي ها و هر آنچه در آسمان و زمين و ميان آن آن

  .المحفوظ به ثبت و ضبط رسيده است لوح
آورد، بر  ي هستي رو مي شود و از نيستي به دايره هر چيزي كه ايجاد مي - 2

زي در ، هيچ چيخدا گذشته استاساس همان ويژگي و صفاتي است كه در علم 
شود و هر چيزي كه ايجاد شود از نقشه  عالم خارج، خارج از علم الهي، ايجاد نمي

  .و طرح ازلي الهي بدر نيست و با آن مطابقت دارد
شود، برخي مواقع بر علم ازلي خداوند  بنابر اين قدر بر هر دو اطالق مي

وادث گردد و در جاهاي ديگر بر ايجاد و صورت گرفتن و رخ دادن ح اطالق مي
  .مطابق با علم خداوند داللت دارد

  :سرايد در جواب قدر اين چند شعر را مي :امام شافعي
  نو ما شئت ان مل تشأ مل یکـ     ـأ          فما شئت کان و ان مل أش

  خلقت العباد علی ما علمـت              ففی العلم یجری الفتی و املسن
  ـنت و هذا مل تعـو هذا اعن         علی ذا مننت و هذا خذلـت     

  نمنهم قبیح و منهم حســو       ـد       ی و منهم سعیـفمنهم شق
گيرد، هر چند من نخواهم و اگر من چيزي را  اگر تو بخواهي صورت مي

  .گيرد بخواهم، ولي تو نخواهي صورت نمي
  .بندگان را بر اساس علم خود آفريدي، در علم تو جواني و پيري گذشته است

سازي، ياور  نهي و ديگري را پست و حقير مي اين اساس بر يكي منت مي بر
  .رساني شوي و به ديگري كمك نمي يكي مي

ها زيبا و  اند و بعضي از آن ها گمراه و برخي ديگر هدايت يافته برخي از آن
  .شوند گروه ديگر زشت و بد قواره مي

  
  



  
  
  

   21                                  گفتاري پيرامون قضا و قدر  
 

  

 
 تعريف قضا :مبحث دوم

  
لغت قضاء  صدر احاديث حضرت. صادر نمودنحكم  قضاء يعني جدا كردن و

گفته . چندين دفعه تكرار شده، اصل لغت در جدا كردن و بريدن بكار رفته است
و فيصله داد، يا  قضي يقضي قضاء فهو قاض، يعني حكم را صادر كرد: شود مي

به معني محكم كردن و تمام نمودن و به اتمام رساندن چيزي، بنابر » قضاء الشيء«
  .يحات، قضاء يعني آفريدن و ايجاد كردناين توض

ي  ي همه گردد، ريشه قضاء در لغت بر چند معاني اطالق مي: گويد زهري مي
گردد، هر چيزي تمام  كردن و به پايان رساندن و خاتمه دادن بر مي ها به تمام آن

شود، يا به جا آورده شود، يا واجب گردد، يا دانسته شود، يا تنفيذ گردد و يا به 
باشد، در احاديث  آن چيزي ميمضاء رسد، در حقيقت در حكم پايان يافتن ا

ها را در كالم گوهر  ي آن همه صتمام معاني لحاظ شده و پيامبر صحضرت
  1.بارش استعمال فرموده است

بزرگان و پيشتازان علم در مورد تفاوت ميان قدر و قضاء دو ديدگاه متفاوت 
  :دارند

ي خداوند است، و قدر  ازلي و ثابت گذشتهقضاء حكم : گويند گروهي مي
ابن حجر . باشد ي خداوند مي ايجاد كردن موجودات مطابق نقشه و علم گذشته

قضاء حكم و نقشه كلي و اجمالي ازلي خداوند است : گويند بزرگان مي: فرمايد مي
  2.باشد و قدر جزئيات و تفاصيل آن كليات مي

ني قدر حكم سابق و علم قضيه معكوس است يع: گويند گروه دوم مي
ي خداوند است و قضاء ايجاد و آفرينش موجودات بر اساس نقشه و  گذشته
  .ي ازلي برنامه

                                           
  .٤/٧٨. النهایة فی غریب احلدیث ابن اثیر -١
  .١١/٤٧٧فتح الباری -٢
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  1قضاء يعني تمام شده، به خاتمه رسيده و ايجاد گشته: گويد ابن بطال مي
ي  قدر، اسم است براي افعال مقدر شده: گويد خطابي هم در معالم سنن مي

بود كردن و منتشر ساختن و بازنمودن، اسمائي هستند براي موجود توانا، مثالًَ نا
رخ ) قابض(و بازكننده ) ناشر(و منتشر كننده ) هادم(كارهايي كه از نابود كننده 

  .دهند مي
قضاء با اين مفهوم به معني ايجاد نمودن و آفريدن است، مثالً خداوند 

  :فرمايد مي

 m  E  D  C  B  Al   )١٢: فصلت(  
  .رساند انجام به روز دو در آسمان هفت صورت به را اه آن گاه آن

نمودن چند  تر است، چون قضاء يعني تعيين بنابر اين مفهوم قضاء از قدر خاص
يعني : گيري است، پس قضاء اندازه قدر نامعلوم و اجرا كردنش، و قدر هم به معني

  .اندازه گيري شده جدا كردن و ايجاد نمودن اشياء 
. رسانند آيات حيات بخش الهي اين حقيقت را به اثبات مينصوص فراواني از 

  :فرمايد مي أخداوند

 m  «  ª  ©  ¨l   )٢١: مرمي(  
  .)است نمانده گفتگو و بحث براي جائي و( است يافته انجام كار ديگر

 m  j  i  h      g  f            el    )٧١: مرمي(  
    .رتانپروردگا از قطعي است فرماني و حتمي امر اين  

 m  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ªl      )١١٧: البقرة(  
 را چيزي وجود فرمان كه هنگامي و .است او، زمين و ها ناآسم بخش هستي  
    .شود مي پس! باش :گويد مي بدو تنها، كند صادر

بنابر اين قضاء و قدر الزم و ملزوم يكديگرند، قابل انفكاك و جدا شدن 
ي نقشه و اساس است و ديگري در حكم بنا و ايجاد  منزلهنيستند، چون يكي به 

                                           
  ١١/١٤٩فتح الباری  -١
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خواهد بنا  ها باشد در حقيقت مي كردن، هر كس خواهان جدا كردن و انفكاك آن
  1.كردن ساختمان را از نقشه و برنامه جدا سازد

  اركان ايمان به قدر :بحث سومم

و ايمان  ها اقرار كند نس بداايمان به قدر داراي چهار ركن اساسي است، هر ك
ها مؤمن نباشد در  كس به يكي از آنرد، ايمانش كامل و سالم است و هربياو

  .هاي باورش را لرزان ساخته است حقيقت ايمانش را ناقص كرده و ستون
  :اند از چهار ستون اساسي ايمان به قدر عبارت

  .ايمان به علم و آگاهي شامل و همه گير خداوند - 1
  .دها و حوادث در لوح المحفوظي رخدا ايمان به ثبت همه - 2
ايمان به اراده، مشيت و قدرت مطلق و بدون قيد الهي، بدين معني كه هر  - 3

  .دهد و هر چه را اراده نكند، صورت نخواهد گرفت چه اراده كند رخ مي
خداوند است و در آفرينش موجودات  ،ي اشياء ي همه خالق و آفريننده - 4

  .هيچ همباز و شريكي ندارد
  .نماييم ر كدام از اصول را با توضيحات كافي بيان ميه حال

  أايمان به دانش گسترده و شامل خداوند: ركن اول
اين اصل كامالً  صاكرم ت بخش خدا و سنت مبارك رسولدر كتاب وحياني حيا

گيرد، دانا به گذشته،  روشن و ثابت شده است، دانش خداوند هر چيزي را فرا مي
هستي  ي  ي چيزهايي كه پا به عرصه م خداوند به دامنهحال و آينده است، حتي عل

كشد، خالصه، دانشش موجود و معدوم، محال و ممكن را  اند، سر مي هم نگذاشته
  .احاطه فرموده است

                                           
 ١٠/١٠٤نگاه جامع االصول . ٤/٧٨هنایة فی غریب احلدیث ابن اثیر  -١
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باشد،  دانا به أجل، رزق، احوال، حركات و سكنات بندگانش مي أخداوند
ز آفرينش زمين و داند، قبل ا ها را مي سعادت و شقاوت، گمراهي و بدبختي آن

  .آسمان، جهنميان و بهشتيان را دانسته و شناخته است
هايي از صفات پاك خداوند هستند، صفاتي همچون عليم،  ها جلوه ي اين همه

  .خبير، بصير و سميع مقتضي چنين چيزهايي در عالم هستي هستند
  :فرمايد مي أخداوند

 ms      r  q  p  o  n  mt  w   v  ux    {  z  y 

  |l    )٢٢: احلشر(  
 و نهان جهان از آگاه .نيست معبودي و پروردگار او جز كه است كسي خدا  
 عامه مرحمت داراي او .)است يكسان دانشش برابر در پيدا و ناپيدا و( است آشكار

 به نسبت، جهان آن در( خاصه مرحمت داراي و، )همگان حق در، جهان اين در(
    .است )مؤمنان

 m×    Ö  Õ     â   á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø
   î  í  ì     ë  ê  é  è  ç  æ  å         ä  ãl   )١٢: الطالق(  

 فرمان .است آفريده را زمين آن همانند و را آسمان هفت كه است همان خدا  
 از اي لحظه، او رهبري و هدايت تدبير و( است جاري ها آن ميان در همواره )خدا(

 بدانيد تا )است خاطر بدان عظيم آفرينش اين، شود نمي برداشته تيهس بزرگ جهان
  .است گرفته فرا را چيز همه او آگاهي و، است توانا چيزي هر بر خداوند

 mt  su    `  _  ~  }  |  {  z    y  x  w   v
  j  i  h  g     f  e   d   c  b   al    )٣: سبأ(  

 شما سراغ به قيامت، است )جهان گستره در نهان( راز داناي كه كسي آن
 تمام در، اي ذره سنگيني ازهاند به ).نمايد مي رسيدگي شما اعمال به خدا و( آيد مي
 نه و ذره ازهاند از كمتر نه و، گردد نمي نهان و پنهان او از زمين در و ها Ĥنآسم

 نگهداري و ضبط و ثبت آشكاري كتاب در كه اين مگر نيست چيزي، آن از بزرگتر
  شود مي
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 m°  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §   ¦   ¥  ¤l ١٢٥:النحل  
 او راه از كه است كساني حال به )همگان از( تر آگاه پروردگارت گمان بي
  گردند مي راهياب و رهنمود كه اين يا و شوند مي گمراه و منحرف

 m    ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~  }  |  {  zl   
  ٣٢:النجم

 به شما كه روز آن از و، است آفريده زمين از را شما كه انزم همان از خداوند
  .ايد بوده مادرانتان هاي شكم درون در ناچيزي جنينهاي صورت

وجود  ي  خداوند در مورد علم به چيزهايي كه وجود ندارند و اگر پا به عرصه
  :فرمايد بودند مي گذاشتند، داراي چنين حاالتي مي مي

 mH  G  F  E  D  C  B  AI    Q  P    O  N  M  L  K  J
  Rl ٢٨: األنعام  

 چيزي همان سراغ به، شوند برگردانده )دنيا به محال فرض به( هم اگر
  .دروغگويند )ايمان وعده در( ايشان .اند شده نهي آن از كه روند مي

پرورانند، اگر  داند، كافراني كه آرزوي بازگشت به دنيا را در سر مي خداوند مي
آورند و  گردانده شوند، به فسق و فجور و گمراهي و منهيات الهي رو ميبه دنيا باز

  .در اين ادعاي خود راست گو نيستند
  :فرمايد در مورد كافراني كه توان شنيدن هدايت را ندارند مي

 m  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤£  ¢   ¡  �  ~  }l   
  ٢٣: األنفال

 )و خير قبول ي زمينه و، ديد مي حق پذيرش آمادگي آنان در( خداوند اگر  
 گوششان به )بود صورت هر به را حق حرف( ،داشت مي سراغ ايشان در نيكي
 به )را حق و كرد مي را كاري چنين، زمينه نبودن فراهم با( اگر ولي، رسانيد مي

 )حق پذيرش از آگاهانه( ايشان كه چرا كردند؛ مي سرپيچي، رسانيد مي آنان گوش
    .روگردانند
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كند كه دال بر عالم بودن خدا به وضعيت  ديثي را روايت ميامام بخاري ح
  .اند جهان را وداع گفته ،هايي است كه در دوران طفوليت بچه

  :كند روايت مي سدر صحيحش از ابن عباس :امام بخاري
  َعْن ذََرارِيِّ الُْمْشرِِكَني فَقَالَ اللَُّه أَْعلَُم بَِما كَاُنوا َعاِمِلَنيص ُسِئلَ النَّبِيُّ

در جواب  سؤال شد، ايشان صهاي مشركين از حضرت در مورد بچه
  .دادند داند چه كارهايي را انجام مي مي أخداوند: فرمودند

اي وفات كرد، من هم  بچه: كند كه گفته روايت مي ساز عائشه :امام مسلم
اي از پرندگان بهشت مبدل خواهد  خوشا به حالش به پرنده: در موردش گفتم

  .گشت
  :فرمود صپيامبر

  أََو لَا َتْدرِيَن أَنَّ اللََّه َخلََق الَْجنَّةَ َوَخلََق النَّاَر فََخلََق ِلَهِذِه أَْهلًا َوِلَهِذِه أَْهلًا
دانيد خداوند بهشت و جهنم را آفريد، براي هر كدام برخي را خلق  مگر نمي

  .كرد
به را براي  صآمده كه رسول خدا لدر روايت ديگر امام مسلم از عائشه

اي رسول خدا خوشا به حالش، : اي از انصار فراخواندند، گفتم خاك سپاردن بچه
اي از پرندگان بهشت است، چون هيچ كار ناشايستي از او صورت نگرفته و  پرنده

  .اصالً به هيچ كاري دست پيدا نكرده
خداوند بهشت را آفريد و بهشتيان را در حالي كه هنوز به : فرمودند صپيامبر

امده بودند، تعيين فرمود، و جهنم را آفريد و اهلش را هم در حالي آفريد كه دنيا ني
  1.در پشت پدرانشان بودند

هايي  بچه ي  اين احاديث دال بر اين هستند كه خداوند، عالم و دانا به آينده
اند، البته فراموش  اند و جهان را وداع گفته ت وفات كردهياست كه در دوران طفول

اين روايت اين نيست كه خداوند افرادي را بدون عمل به جهنم نكنيم، هدف از 
  . فرستد مي

                                           
  .٢٦٦٢مشاره . ٤/٢٠٥٠صحیح مسلم  -١
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خداوند : فرمايد مي» اهللا اعلم بما كانوا عاملين«در مورد روايت  :ابن تيميه
گزيدند، چون در  رسيدند چه مسيري را بر مي دانست اگر به سن تكليف مي مي
  :فرموده صامبرروايت شده كه پي صهريره از پيامبر ديث ديگر از ابيح

إذَا كَانَ َيْوُم الِْقَياَمِة فَإِنَّ اللََّه َيْمَتِحُنُهْم َوَيْبَعثُ إلَْيهِْم َرُسولًا ِفي َعْرَصِة الِْقَياَمِة فََمْن 
  .أََجاَبُه أَْدَخلَُه الَْجنَّةَ َوَمْن َعَصاُه أَْدَخلَُه النَّاَر

دهد، پيامبري  ش قرار ميها را مورد امتحان و آزماي در روز قيامت خداوند بچه
روند و اگر  فرستد، هركدام جواب مثبت دادند به بهشت مي ها مي را به سوي آن

  .شوند ها منفي باشد به سوي جهنم رانده مي جواب آن
گيرند،  شود و بر اين اساس جزا يا پاداش مي در اينجا علم خداوند آشكار مي

  1.جهنم بروندنه اينكه تنها بر اساس علم خداوند به بهشت يا 
  :ي خداوند قبل از آفرينش اشياء ي عقلي بر علم گذشته ادله

ي خداوند  جهان و هر آنچه در گرداگرد آن به وجود آمده دال بر علم گذشته
وسيع خداوند  علم قبل از آفرينش،: گويند بر مقاديراشياء است، با زبان حال مي

اس جهل و ناداني ممكن ها را فراگرفته بود، چون آفريدن هر چيزي بر اس آن
گيرد، و اراده  ي خداوند صورت مي نيست، به عبارت ديگر هر چيزي با اراده

باشد، وجود نقشه و طرح  مي) مراد آنچه اراده شده(مستلزم وجود نقشه و طرح 
باشد و اراده بدون علم  مراد همان علم است، بنابر اين آفريدن مستلزم اراده مي

  2.ن بدون علم محال استگيرد، پس آفريد صورت نمي
كاري و ظرافتي كه در مخلوقات اعمال شده، مستلزم علم  همچنين محكم

هاست، چون چنين استحكام و ظرافتي از دست  ي آن فراگير سازنده و آفريننده
  3.آيد نادان، ناتوان و جاهل بر نمي

                                           
  .٤/٢٤٦جمموع فتاوی ابن تیمیه  -١
  ١٤٨شرح الطحاویة  -٢
  .١٤٨شرح الطحاویة  -٣
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گيرند و  بزرگان دين براي اثبات علم خداوند از چنين قياسي بهره مي
ها دانا  آن ي  برخي از مخلوقات دانا و عالم هستند، ممكن نيست آفريننده: ندگوي مي

  .و عالم نباشد
  :وجه استدالل به اين قياس دو روش دارد

دانيم كه سازنده از ساخته شده و واجب الوجود از ممكن  ما ضرورتاً مي - 1
ي را فرض تر است، با در نظر گرفتن اين دو مقدمه اگر دانا و نادان الوجود كامل

تر است، حاال اگر سازنده، عالم نباشد بايد بپذيريم كه  كنيم، دانا از نادان كامل
  .تر است، ولي چنين چيزي محال است شده از سازنده كامل ساخته
ها  شود از طرف خداوند به آن هر دانشي كه در ميان مخلوقات يافت مي - 2

انش، از آن بي بهره ي علم و د رسيده است، حاال چگونه ممكن است سرچشمه
چون ! ي دست دانشش، عالم و دانا باشند باشد و مخلوقات ساخته و پرداخته

اند، بنابر اين خالق و سازنده از همه  موجودات هر چه دارند از آفريننده گرفته
تر است تا بدان چيز متصف گردد، نه اينكه آن صفت را به مخلوقات نسبت  مستحق

و مخلوقات را از هر عيب و نقصي مبرا ! بهره سازيم دهيم و سازنده را از آن بي
ها از آن عيب و نقص دورتر و مبراتر  ي آن سازيم، در حالي كه خالق و سازنده

  1.است
ي ذيل استنباط نمود، خداوند سبحان  توان از نور آيه ي اين مطالب را مي همه

  :فرمايد در كالم نوربخش خود مي

 m     R  Q   P  O  N  M   Ll ١٤: امللك  
 حال و، داند نمي )را ايشان وضع و حال( آفريند مي )را مردمان( كه كسي مگر  
   ! است؟ آگاهي بس بين باريك و دقيق او كه اين

ي خداوند بر اشياء قبل از وجود و وقوع  گرفته توان براي اثبات علم پيشي مي
 ،ي هدايت شتههاي گذ خداوند رحمان در كتاب: ها به مطالب ذيل استدالل كرد آن

اند در حالي  خبر داده صهاي ايشان خالق و عالمات و نشانهاز صفات حضرت و ا

                                           
  .١٤٨شرح الطحاویة  -١
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ي حيات مباركش نگذاشته بود، يا خبر دادن از  پا به عرصه صكه پيامبر اكرم
هاي امت آن پيشوا قبل از تشكيل و ايجاد امت اسالمي، يا خبر  صفات و ويژگي

ند سال قبل از وقوع آن حادثه، يا در قرآن و دادن از پيروزي روم بر ايران مجوس چ
  .پيوندد شود كه در آينده به وقوع مي هايي خبر داده مي سنت از غيب

  همه چيز در لوح المحفوظ نوشته شده است قدر :ركن و اساس دوم
ام به آفرينش، قبل از اقد أنصوصي از كتاب و سنت دال بر اين هستند كه خداوند

فوظ ثبت و ضبط فرموده است، امام مسلم در حديثي از المح هر چيزي را در لوح
  :فرموده صكند كه پيامبر و بن عاص روايت ميعبداهللا بن عمر

كََتَب اللَُّه َمقَاِديَر الَْخلَاِئقِ قَْبلَ أَنْ َيْخلَُق السََّماَواِت َوالْأَْرَض بَِخْمِسَني أَلَْف َسَنٍة  
  .قَالَ َوَعْرُشُه َعلَى الَْماِء

ها را پنجاه سال قبل از آفريدن زمين و آسمان  اندازه ي مقدار و همهخداوند 
  1.در آن هنگام عرش خداوند بر روي آب قرار گرفته بود: سپس فرمود. نوشته است

  :فرمايد ترمذي همين حديث را با اين لفظ روايت مي
  .َض بَِخْمِسَني أَلَْف َسَنٍةقَدََّر اللَُّه الَْمقَاِديَر قَْبلَ أَنْ َيْخلَُق السََّماَواِت َوالْأَْر

  2.اندازه گرفته است  خداوند پنجاه سال قبل از آفريدن زمين و آسمان مقادير را
  :فرموده است صباد بن صامت روايت شده كه پيامبردر سنن ترمذي از ع

ُتْب الْقََدَر َما كَانَ إِنَّ أَوَّلَ َما َخلََق اللَُّه الْقَلََم فَقَالَ اكُْتْب فَقَالَ َما أَكُْتُب قَالَ اكْ
  .َوَما ُهَو كَاِئٌن إِلَى الْأََبِد

  . بنويس: اولين چيزي كه آفريده شد قلم بود، خداوند خطاب به او فرمود
هر آنچه در گذشته رخ داده و تا ابد رخ : فرمود قلم جواب داد چه بنويسم؟

  .خواهد داد
   1.يب استحديث مذكور با چنين سندي غر: گويد ابو عيسي ترمذي مي

                                           
  .٢٦٥٣مشاره حدیث . ٤/٢٠٤٤مسلم  -١
  .حدیث حسن و صحیح است: و می فرماید .  ٢٠٤٤مشاره حدیث ٤/٤٥٨سنن ترمذی  -٢
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ي مقادير مخلوقات در آن نوشته شده، در  لوح المحفوظ كتابي است كه همه
الكتاب و كتاب مسطور  قرآن با اسمائي چون كتاب و كتاب مبين و امام و ام

  :فرمايد خداوند مي. نامگذاري شده است

 m   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â     Á  Àl    )٢٢ – ٢١: الربوج(  
 در .است عاليقدر و بزرگوار قرآن، اين بلكه )نيست دروغ و سحر سخن اين( 
، رسد نمي آن به هرگز كاهنان و شياطين و نااهالن دست و( دارد جاي محفوظ لوح
  .)است امان در و بركنار نقصاني و زياده و تبديل و تغيير هرگونه از و

 m  �~  }   |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  ql        
  )٧٠: احلج(

 در كه چيزهائي همه از است مطلع قطعاً خداوند داني نمي مگر )! لعاق اي(
 و )ماند نمي مخفي او بر مردم اقوال و اعمال از چيزي و( است زمين و آسمان
 كار اين مسلّماً و، است ضبط و ثبت )محفوظ لوح نام به( كتابي در چيزها ي همه
  .است آسان و ساده خدا براي

 m ¿  ¾      ½  ¼  »  º  ¹  l ١٢: يس  
 و نمائيم مي سرشماري )محفوظ لوح( آشكار كتاب در را چيز همه ما و

  .نگاريم مي

 m  v     u  t  s  r      q  p  o  nl ٣ - ١: الطور  
 رهنمود براي كه!  آسماني( شده نوشته كتاب به قسم و  .طور كوه به سوگند

 در )است شده وشتهن كه كتابي(  ).است شده فرستاده زمين ي كره به ها انسĤن
  .است گرديده پخش )جهانيان ميان( و صفحاتي

 m    b    a   `  _  ~  }  |l ٤: الزخرف  
  .است استوار و واال، است ما پيش در محفوظ لوح در كه قرآن

                                                                                                      
حدیث صحیح است علت غرابت این است که در . ٢٠٥٥مشاره حدیث .  ٤/٤٥٨ن ترمذی سن -١

لبانی حدیث را آحدیث حسن و غریب است،  :می فرمایدفسیر باب قدر روایت شده اما در باب ت
  .در لیست سلسله احادیث صحیحه روایت کرده است
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  مشيت فراگير و قدرت اجرايي: ركن سوم
د، باش اين اصل مقتضي ايمان آوردن به قدرت اجرايي و مشيت گارگر خداوند مي

دهد، در  گيرد و هر چه را اراده نكند رخ نمي هر آنچه خداوند بخواهد صورت مي
دهد، در  زمين و آسمان هيچ حركت و سكوني بدون إذن و اراده حي منان رخ نمي

  .شود وبس ي خداوند اجرا مي مملكت پهناور هستي تنها اراده
نند، و بدان رسا نصوص فراواني از قرآن اين اصل اعتقادي را به اثبات مي

  :فرمايد نمايند، خداوند مي تصريح مي

 m     Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  Àl ٢٩: التكوير  
 جهانيان خداوند كه را ييچيزها جز بخواهيد توانيد نمي كه اين حال و  

    .بخواهد

m    M  L             K  J   I   H  G  F    E   D  C  B
  T  S  R      Q  P         O  Nl    ١١١: األنعام  

 به را فرشتگاني )مثالً و كرديم نمي كوتاهي مشركان درخواست درباره( ما اگر  
 زنده را( مردگاني و )ديدند مي را آنان سر چشم با و( فرستاديم مي ايشان پيش
 )محمد صدق درباره و آوردند مي بدر گورها از سر ديدگانشان برابر در و كرديم مي
 تا( آورديم مي گرد آنان برابر در آشكارا را چيز همه و، دگفتن مي سخن ايشان با

 ايمان آنان )دهند گواهي آن بر و بيان ايشان براي روياروي را حق جملگي
  .خواست مي خدا كه اين مگر آوردند نمي

 m  nm  l  k  j   il ١١٢: األنعام  
  .كردند نمي را كاري چنين، خواست مي تو پروردگار اگر

 m   ¾  ½    ¼     Æ  Å              Ä  Ã  Â  Á  À  ¿l ٨٢: يس   
 بدان خطاب كه است اين تنها او كار، بشود كه بخواهد را چيزي خدا گاه هر
   .شود مي هم آن و! بشو :بگويد

 m    m  l  k  j  i  h  g   f  e  dl ٣٩: األنعام  
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 گمراه واهدبخ را كه هر )دارد كه سنني و قوانين و نظام و نظم برابر( خداوند
  .دهد مي قرار )ايمان( مستقيم جاده بر بخواهد را كه هر و، سازد مي

شود قابل جمع  مشيت مؤثر و قدرت فراگير خداوند در آنچه واقع شده يا مي
شود و قابل جمع  دهد از هم جدا مي است، ولي در محال و چيز ممكني كه رخ نمي

  .نيست
گيرد،  هد بنا به قدرتش صورت ميبه عبارت ديگر هر چه را كه خداوند بخوا

گيرد، پس علت  و هر چه را كه نخواهد چون مشيت بدان تعلق نگرفته صورت نمي
  .عدم وقوع، تعلق نگرفتن مشيت است نه عدم قدرت و توانايي بر انجام آن كار

  :فرمايد مي أخداوند

 mz  y  x  w  v     u  t  s  r  ql   ٢٥٣: البقرة    
 خداوند ولي، خاستند نمي ستيز به و جنگيدند نمي هم با استخو مي خدا اگر و
  .دهد مي انجام )داند مي خود كه حكمتي روي از( خواهد مي را آنچه

 m  æå  ä  ã  â    á  àl ٣٥: األنعام  
  .كرد خواهد جمع هدايت بر )جبراً و قهراً( را آنان بخواهد خدا اگر ولي

 m  qp  o  n  m  ll ١٠٧: األنعام  
 قوت و قدرت با را ايشان، بپرستند يگانگي به را او كه( خواست مي خدا گرا  

 شرك )هرگز و، داشتند نمي اختياري خود از و كرد مي كار اين به وادار خويش
  .ورزيدند نمي

 m  `_   ^  ]  \  [  Z  Y  X  Wl ٩٩: يونس  
 صورت به( جملگي زمين كره مردمان تمام، خواست مي پروردگارت اگر

  .آوردند مي ايمان )اجبار و راراضط

 m  ]  \  [    Z   Y     X   W  V  U  T  Sl 45: الفرقان  

 خدا اگر ؟ است گسترانيده را سايه چگونه پروردگارت كه بيني نمي مگر
  .كرد مي ساكن را سايه خواست مي
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وجود دارند كه عدم وقوع را به عدم مشيت  ياين آيات و آيات فراوان ديگر
هند نه به عدم قدرت و توانايي خداوند بر انجام آن كارها، چون خداوند  د نسبت مي

  .بر هر كاري چيره و توانا است

  هر چيزي است ي  خداوند آفريننده: ركن چهارم
هر چيزي  ي  كنند كه خداوند آفريننده نصوص ديگري از كالم خداوند ثابت مي

و ايجاد نموده، خالق و است، خداوند است كه مخلوقات را آفريده و شكل داده 
  :فرمايد خداوند مي. سازنده تنها اوست و ديگران مخلوق و پرورش يافته هستند

 m  h  g           f  e   d  cb  a  `   _l ٦٢: الزمر    
    .نمايد مي مراقبت و پايد مي را چيز همه و است چيز همه آفريدگار خدا  

 m     º     ¹  ¸  ¶l ٨١: يس  
  .است دانا و آگاه بس آفريدگار او كه چرا )كند چنين واندت مي(! آري

 m    JI          H  G  F  E  D  C  B  Al ١: األنعام  
 تاريكيها و است آفريده را زمين و ها Ĥنآسم كه است سزا را خداوندي ستايش

  .است كرده ايجاد را روشنائي و

 m  M  L    K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
 P  O  N          RQl ١: النساء  

 يك از را شما كه پروردگاري .بپرهيزيد پروردگارتان )خشم( از!  مردمان اي
 زنان و مردان نفر دو آن از و، آفريد او نوع از را همسرش )سپس( و بيافريد انسان

  .ساخت منتشر )زمين روي بر( فراواني

 m¾  ½  ¼   »  º¹    ¸  ¶  µ  ´  ³  ²l ٣٣:األنبياء  
 مداري در همه و است آفريده را ماه و خورشيد و روز و شب كه است خدا  
    ).است كرده تعيينها  آن براي او كه( گردند مي
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  كردار بندگان مخلوق و مقدر است: مبحث چهارم

  
نيستند و در آن مجموعه قرار  د خارجبندگان و كردارشان از زمره مخلوقات خداون

زند،  ها سر مي شوند و كرداري كه از آن ه خلق ميگيرند، خداوند به بندگاني ك مي
دانا و عالم است، و همه را در لوح المحفوظ ثبت و ضبط فرموده است، آفريدن 

ها به  ي قبلي صورت گرفت، و تقدير خداوند در مورد آن ها بر اساس همان نقشه آن
ته بود، وقوع پيوست، و همان راه و مسير را پيمودند كه در علم وسيع خداوند گذش

همان مسير  گان قرار داشت بهشد ر لوح المحفوظ در ليست هدايتكسي كه د
گان هم بر همين اساس گمراه شدند، در علم ازل اهل شد هدايت شد و گمراه

از  ها ميسر ساخت و اهل جهنم هم دانست و پيمودن راه را براي آن بهشت را مي
همان مسير به آساني حركت ها علم داشت و در اين قاعده مستثني نيستند، بدان

  .كردند
هر چند نصوصي كه در بحث قبلي ذكر كرديم دال بر اين مفاهيم هم هستند و 

ها استدالل نمود، ولي باز هم نصوص براي اثبات خالق بودن خداوند بدان توان مي
  .كنند ديگري وجود دارند كه صراحتاً بر اين مسئله داللت مي

  :فرمايد مي أخداوند

 m §  ¦  ¥     ¨l ٩٦: الصافات  
  .سازيد مي كه را ييبتها هم و، است آفريده را شما هم خداوند

 m  D  C  B  Al ٥٢: الصافات  
  .كنند مي باور كه هستي كساني زمره از تو آيا :گفت مي

 m  Ù  Ø  ×   ÖÕ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì
ëê  é   è  ç  æ  å  ä   ã  â     á  à  ßÞ  Ý  Ü    Û  Ú        ì

     ð  ï   î  íl ١١: فاطر  
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 از را )آدم ذريه( شما سپس، بيافريد خاك از را )آدم( شما )اصل( خداوند  
 زني هيچ .درآورد )ماده و نر( زوجهاي صورت به را شما گاه آن و، كرد خلق نطفه
 دختر يا پسر او جنين( داند مي خدا كه مگر كند نمي حمل وضع و شود نمي باردار
 عمر پيري شخص هيچ ).آيد مي دنيا به كي و دارد احوالي چه مادر شكم در و است
 شخصي هيچ و، )كند نمي زيادي عمر و ماند نمي زنده و( شود نمي داده بدو درازي

 در كه اين مگر )گردد نمي گريبانگيرش زودرس مرگ و( شود نمي كاسته عمرش از
    .است آسان و ساده خدا براي اين .است ضبط و ثبت )محفوظ لوح( كتاب

mÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë   Ê  É  Èl   

  ١٧٨:األعراف
 سعادت به و( يافته راه او حقيقتاً، كند هدايت )حق راه به( خداوند را كه هر  
 توفيق اين از، هوسش و هوي سيطره سبب به( را كه هر و، است )رسيده جهان دو

  .دايشانن انزيانكار، كند گمراه )حق راه از و محروم

 m    °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §   ¦   ¥  ¤l ١٢٥: النحل  
 او راه از كه است كساني حال به )همگان از( تر آگاه پروردگارت گمان بي
  .گردند مي راهياب و رهنمود كه اين يا و شوند مي گمراه و منحرف

با اين  صمرتبت متواتر هستند از حضرت ختميفراواني كه معناً  يثاحاد
دانسته و آنرا مقدر  اند كه خداوند كردار بندگان را در ازل مي يت شدهمفهوم روا

شته، ها در آينده علم دا فرموده و از آن فارغ گشته است، و به سعادت و شقاوت آن
خبر داده كه قدر مانع عمل كردن انسان  صبا وجود همه اين موارد حضرت

  .سازد نيست و انسان را مجبور به چيزي نمي
  .كُلٌّ ُمَيسٌَّر ِلَما ُخِلَق لَُهاْعَملُوا فَ

عمل كنيد زيرا هر كس براي چيزي آماده شده كه به منظور آن خلق شده 
  .است

  :كنيم برخي از آن احاديث را ذكر مي
هاي  شدن نامه احاديثي كه دال بر باز ايستادن قلم ها از نوشتن و خشك -1

  .كنند داللت مي ،شدن مقادير اعمال و قطعي
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كند كه گفته سراقه بن مالك بن  در صحيحش از جابر روايت ميامام مسلم 
  :جعشم آمد و گفت

اللَِّه َبيِّْن لََنا ِديَنَنا كَأَنَّا ُخِلقَْنا الْآنَ  ْبنِ ُجْعُشمٍ قَالَ َيا َرُسولََجاَء ُسَراقَةُ ْبُن َماِلِك 
ْت بِِه الَْمقَاِديُر أَْم ِفيَما َنْسَتقْبِلُ قَالَ لَا َبلْ ِفيَما الَْعَملُ الَْيْوَم أَِفيَما َجفَّْت بِِه الْأَقْلَاُم َوَجَر

َبْيرِ ِفيَما َجفَّْت بِِه الْأَقْلَاُم َوَجَرْت بِِه الَْمقَاِديُر قَالَ فَِفيَم الَْعَملُ قَالَ ُزَهْيٌر ثُمَّ َتكَلََّم أَُبو الزُّ
  .1لُوا فَكُلٌّ ُمَيسٌَّربَِشْيٍء لَْم أَفَْهْمُه فََسأَلُْت َما قَالَ فَقَالَ اْعَم

اي رسول خدا، دين را براي ما بيان كن، فرض كن كه همين حاال خلق : گفت
اند و مقادير تعيين  ايم، كارهاي ما چگونه است؟ آيا قلم ها خشك شده شده
  گيرند؟ ها در آينده صورت مي اند، يا اين گشته

  .اند يين گشتهاند و مقادير تع ها خشك شده نه بلكه قلم: فرمود صپيامبر
  دهيم؟ پس ما چگونه اعمال را انجام مي: سراقه گفت

عمل كنيد، زيرا هر كس براي چيزي آماده شده كه به منظور آن خلق  :فرمود
  .شده است

  .هر كس براي عملش آماده شده است: يا در روايت ديگر
  :كند ترمذي در سننش روايت مي

َت َما َنْعَملُ ِفيِه أَْمٌر ُمْبَتَدٌع أَْو ُمْبَتَدأٌ أَْو ِفيَما قَْد فُرِغَ قَالَ ُعَمُر َيا َرُسولَ اللَِّه أََرأَْي 
ِمْنُه فَقَالَ ِفيَما قَْد فُرِغَ ِمْنُه َيا اْبَن الَْخطَّابِ َوكُلٌّ ُمَيسٌَّر أَمَّا َمْن كَانَ ِمْن أَْهلِ السََّعاَدِة 

  .ِمْن أَْهلِ الشَّقَاِء فَإِنَُّه َيْعَملُ ِللشَّقَاِء فَإِنَُّه َيْعَملُ ِللسََّعاَدِة َوأَمَّا َمْن كَانَ
فرماييد؟ آيا خداوند بعد  خدا در مورد اعمال ما، چه مي اي رسول: عمر فرمود 

  كند، يا از نوشتن آن فارغ شده است؟ از وقوع بدان علم پيدا مي
از آن فارغ گشته، و هر كس براي عملش آماده شده، كسي : فرمود صپيامبر

كند و كسي كه اهل شقاوت  هل سعادت است براي رسيدن به سعادت عمل ميكه ا
  .كند و بدبختي است براي شقاوت عمل مي

  2.حديث حسن و صحيح است: فرمايد ترمذي مي
                                           

  .٢٦٤٨مشاره . ٤/٢٠٤٠صحیح مسلم  -١
  .٢١٣٥مشاره حدیث .  ٤/٤٤٥ترمذی   -٢
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  علم خداوند به بهشتيان و جهنميان -2
اي رسول خدا، آيا : كند، مردي گفت بخاري از عمران بن حصين روايت مي

ها شناخته  شوند و قبل از خلق، آن هم تمييز داده مياهل بهشت و جهنم از 
  شوند؟ مي

  .بله: فرمود صپيامبر
اند كار كردن براي  اگر هر دو مشخص شده( كنند؟ پس چرا كار مي: مرد گفت

  )چه
كند يا آماده شده  هر كس براي چيزي كه خلق شده عمل مي: فرمود صپيامبر

  .است
  :كند امام مسلم از علي روايت مي

فَقََعَد َوقََعْدَنا ص قَالَ كُنَّا ِفي َجَناَزٍة ِفي َبِقيعِ الَْغْرقَِد فَأََتاَنا َرُسولُ اللَِّه َعِليٍّ
َحْولَُه َوَمَعُه ِمْخَصَرةٌ فََنكََّس فََجَعلَ َيْنكُُت بِِمْخَصَرِتِه ثُمَّ قَالَ َما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد َما ِمْن 

ها ِمْن الَْجنَِّة َوالنَّارِ َوإِلَّا َوقَْد كُِتَبْت َشِقيَّةً أَْو  ناَتَب اللَُّه َمكَلَّا َوقَْد كََنفْسٍ َمْنفُوَسٍة إِ
  .َسِعيَدةً

بوديم، » بقيع غرقد« اي در  ما براي انجام دادن كارهاي جنازه: علي گفته
به ميان ما تشريف آورد و عصايي با خود داشت، سپس نشست و ما هم  صپيامبر

انداخت و با نوك عصايش بر  سرش را فرو صم، پيامبرحلقه زدي صگرد ايشان
هر يك از شما محل و موقعيتش در آتش يا بهشت : زد و سپس فرمود زمين مي

  .تعيين شده، همچنين سعادت و شقاوتش هم تعيين شده است
آيا بر آن نوشته اتكاء كنيم و عمل كردن را رها  صخدا اي رسول: مردي گفت

  نماييم؟
دهد و كسي  ل سعادت باشد، عمل اهل سعادت را انجام ميكسي كه اه: فرمود

  .كند كه اهل شقاوت باشد عمل اهل شقاوت را دنبال مي
  :در ادامه حديث فرمود 
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اْعَملُوا فَكُلٌّ ُمَيسٌَّر أَمَّا أَْهلُ السََّعاَدِة فَُيَيسَُّرونَ ِلَعَملِ أَْهلِ السََّعاَدِة َوأَمَّا أَْهلُ 
  .1ُرونَ ِلَعَملِ أَْهلِ الشَّقَاَوِة ثُمَّ قََرأَالشَّقَاَوِة فَُيَيسَّ

عمل كنيد، هر كسي براي چيزي آماده شده است، اهل سعادت براي عمل اهل 
ي ذيل را  اند، سپس آيه سعادت و اهل شقاوت براي عمل اهل شقاوت آماده شده

  :تالوت فرمود

 m  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~    }  |  {  z  y  x  w

©  ¨  §  ¦     ®    ¬  «  ªl ١٠ – ٥: الليل  
 پيشه پرهيزگاري و، كند بخشش و بذل )را خود دارائي خدا راه در( كه كسي

 و، سرا اين در خدا( خوب پاداش به و   ).بهراسد خويش آفريدگار از و( سازد
 آسايش و رفاه آماده را او   .باشد داشته باور و ايمان )سرا آن در خدا خوبتر

 خدا راه در دارائي بخشش و بذل به و( بكند چشمي تنگ كه كسي اما و   .نمائيم مي
 )الهي اخروي و دنيوي پاداش و توفيق و خدا از( نياز بي را خود و )نيازد دست
 باور و ايمان )سرا آن در خدا خوبتر و، سرا اين در خدا( خوب پاداش به و    .بداند

 ناگوار و مشكل بس زندگي و( تمشقّ و سختي براي آماده را او    .باشد نداشته
    .سازيم مي )دوزخ
ها به دو  بيرون آوردن آدميزاد بعد از آفريدنش از پشت آدم و تقسيم آن - 3

  :گروه مؤمن و كافر يا بهشتي و جهنمي
بعد از آفرينش آدم، بر پشتش  أدر حديثي خبر داده كه خداوند صيامبرپ

يرون آورد، و اهل بهشت و جهنم را از دستي ماليد و مانند دانه همه فرزندانش را ب
  .ها بيرون كشيد ميان آن

اند كه در مورد آيه  امام مالك و ترمذي و ابوداود از مسلم بن يسار روايت كرده
  :پرسش شد سسوره اعراف از عمر بن خطاب

                                           
امام خباری و ترمذی و ابوداود مهین حدیث را روایت . ٢٦٤٧مشاره حدیث . ٤/٢٠٣٩مسلم .  ١

  .ی لفظ مسلم را نقل کرده ایمکرده اند ول
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 m  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
  r  q  p  o     n  m   l  k  j  ih  gf  e  dc  b

  sl ١٧٢: األعراف  
 از را آدم فرزندان پروردگارت كه را هنگامي )كن بيان مردم براي!  پيغمبر اي(  
 داد بدانان ادراك و عقل( و كرد پديدار )قرون و اعصار طول در( آدميزادگان پشت

 انگيز شگفت و منظّم سنن و قوانين روي از و دريابند را گيتي غرائب و عجائب تا
 كتاب در يزدان شناخت دالئل خواندن با باالخره و بشناسند را خود خداي، هستي

 است گرفته گواه خودشان بر را ايشان )سبحان خداوند انگار، جهان گسترده و باز
 زبان به هم( آنان ؟  نيستم شما پروردگار من آيا :كه )است فرموده بدانان خطاب و(

 و دالئل ما .باري خالق ييوت( دهيم مي گواهي!  آري :اند گفته )و داده پاسخ حال
 نگوئيد قيامت روز تا )ايم كرده مردمان شما اعتراف و اقرار موجب را جهان براهين

    .ايم بوده خبر بي و غافل )يكتاپرستي و خداشناسي امر( اين از ما
  :فرمود م كه مياز رسول خدا شنيد: در جواب فرمود عمر

زَّ َوَجلَّ َخلََق آَدَم ثُمَّ َمَسَح ظَْهَرُه بَِيِمينِِه فَاْسَتْخَرَج إِنَّ اللََّه َع صاللَِّه فَقَالَ َرُسولُ
ِمْنُه ذُرِّيَّةً فَقَالَ َخلَقُْت َهُؤلَاِء ِللَْجنَِّة َوبَِعَملِ أَْهلِ الَْجنَِّة َيْعَملُونَ ثُمَّ َمَسَح ظَْهَرُه 

ونَ فَقَالَ َرُجلٌ َيا ارِ َوبَِعَملِ أَْهلِ النَّارِ َيْعَملُفَاْسَتْخَرَج ِمْنُه ذُرِّيَّةً فَقَالَ َخلَقُْت َهُؤلَاِء ِللنَّ
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ إِذَا َخلََق الَْعْبَد ِللَْجنَِّة  صاللَِّه ِفيَم الَْعَملُ فَقَالَ َرُسولُاللَِّه فَ َرُسولَ

ْن أَْعَمالِ أَْهلِ الَْجنَِّة فَُيْدِخلَُه بِِه اْسَتْعَملَُه بَِعَملِ أَْهلِ الَْجنَِّة َحتَّى َيُموَت َعلَى َعَملٍ ِم
لِ الَْجنَّةَ َوإِذَا َخلََق الَْعْبَد ِللنَّارِ اْسَتْعَملَُه بَِعَملِ أَْهلِ النَّارِ َحتَّى َيُموَت َعلَى َعَملٍ ِمْن أَْعَما

  .1أَْهلِ النَّارِ فَُيْدِخلَُه بِِه النَّاَر
ي  د، سپس بر پشتش دست كشيد، همهخداوند آدم را آفري: فرمود صپيامبر

ام و مانند  ها را براي بهشت آفريده اين: فرزندانش را از آن بيرون آورد، سپس فرمود

                                           
راویان حدیث مهه مردان : گوید لبانی حمقق مشکاة میآ،  ٩٥مشاره .  ١/٣٤مشکاة املصابیح .  -١

امام بین مسلم بن یسار و عمر یک راوی افتاده است ولی شواهد . باشند خباری هستند و افرادای موثق می
 .فراوانی دارد که حدیث به درجه صحت می رسانند
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ام و مانند جهنميان عمل  ها را براي جهنم آفريده كنند و اين بهشتيان عمل مي
  .كنند مي

اگر جريان از اين قرار است پس چرا عمل  صخدا اي رسول: مردي گفت
  كنيم؟

خداوند اگر كسي را براي بهشت بيافريند، مانند بهشتيان : فرمود صپيامبر
ماند، و خداوند او را به  رود و بر همان اعمال باقي مي كند، تا از دنيا مي عمل مي

كند، و  ها زندگي مي برد، و اگر اهل جهنم باشد، تا هنگام مرگ مانند آن بهشت مي
  .برد بعد از مرگ خداوند او را به جهنم مي

كند كه  ابن عباس روايت ميامام احمد در مسندش با سندي صحيح از 
  :فرمود صپيامبر

قَالَ أََخذَ اللَُّه الِْميثَاَق ِمْن ظَْهرِ آَدَم بَِنْعَمانَ َيْعنِي َعَرفَةَ فَأَْخَرَج ِمْن ُصلْبِِه كُلَّ ذُرِّيٍَّة 
  :كَلََّمُهْم ِقَبلًا قَالَ ذََرأََها فََنثََرُهْم َبْيَن َيَدْيِه كَالذَّرِّ ثُمَّ

 m  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
  r  q  p  o     n  m   l  k  j  ih  gf  e  dc  b
   b   a  `  _~  }  |  {  z  y  x   w        v  u  t  s

  d  cl 1731 – 172: األعراف  
ون آورد و مانند خداوند در عرفه تمام فرزندان آدم را از پشت آن بزرگوار بير

ها  دانه گندم در مقابل بارگاه اقدس الهي پخش شدند، خداوند رو در رو با آن
  :ها فرمود صحبت كرد و خطاب بدآن

 آيا :كه )است فرموده بدانان خطاب و( است گرفته گواه خودشان بر را ايشان
!  ريآ :اند گفته )و داده پاسخ حال زبان به هم( آنان ؟ نيستم شما پروردگار من

 و اقرار موجب را جهان براهين و ليدال ما .باري خالق يتوي( دهيم مي گواهي
 و خداشناسي امر( اين از ما يدنگوي قيامت روز تا )ايم كرده مردمان شما اعتراف

                                           
  .١/٤٣مشکاة املصابیح  -١
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 شرك ما از پيش ما نياكان :يدينگو كه اين يا .ايم بوده خبر بي و غافل )يكتاپرستي
 نياكان يعني( گرايان باطل كه كاري سبب به آيا  وديمب آنان فرزندان هم ما و ورزيدند
 در و كني مي مجازات( را ما اند كرده )اند بوده پرستي بت بنيانگذاران كه ما مشرك
  ؟ گرداني مي نابودمان )خود عذاب با رستاخيز روز

ي را از و با سندي حسن حديث ديگر امام ترمذي از عبداهللا بن عمر
  :كند ت ميبا اين لفظ رواي صپيامبر

إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َخلََق َخلْقَُه ِفي ظُلَْمٍة فَأَلْقَى َعلَْيهِْم ِمْن ُنورِِه فََمْن أََصاَبُه ِمْن 
   1.ذَِلَك النُّورِ اْهَتَدى َوَمْن أَْخطَأَُه َضلَّ فَِلذَِلَك أَقُولُ َجفَّ الْقَلَُم َعلَى ِعلْمِ اللَِّه

ها تاباند، هر  كي آفريد، سپس نور خود را بر آنخداوند مخلوقات را در تاري
كس چيزي از آن گرفته باشد هدايت يافته و هر كس از آن محروم شده باشد گمراه 

قلم بر علم گذشته :  گويم بر اساس اين دليل مي: گويد راوي مي. گشته است
  .نويسند گر چيزي را خارج از علم گذشته خداوند نميياست د خداوند خشك شده

  نوشتن بهشتيان و جهنميان -4
  :كند ترمذي در سننش از عبداهللا بن عمرو بن عاص روايت مي

َوِفي َيِدِه ِكَتاَباِن فَقَالَ أََتْدُرونَ َما َهذَاِن الِْكَتاَباِن  صَخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه
ي ِفي َيِدِه الُْيْمَنى َهذَا ِكَتاٌب ِمْن َربِّ فَقُلَْنا لَا َيا َرُسولَ اللَِّه إِلَّا أَنْ ُتْخبَِرَنا فَقَالَ ِللَِّذ

َزاُد الَْعالَِمَني ِفيِه أَْسَماُء أَْهلِ الَْجنَِّة َوأَْسَماُء آَباِئهِْم َوقََباِئِلهِْم ثُمَّ أُْجِملَ َعلَى آِخرِِهْم فَلَا ُي
َهذَا ِكَتاٌب ِمْن َربِّ الَْعالَِمَني ِفيِه ِفيهِْم َولَا ُيْنقَُص ِمْنُهْم أََبًدا ثُمَّ قَالَ ِللَِّذي ِفي ِشَماِلِه 

أَْسَماُء أَْهلِ النَّارِ َوأَْسَماُء آَباِئهِْم َوقََباِئِلهِْم ثُمَّ أُْجِملَ َعلَى آِخرِِهْم فَلَا ُيَزاُد ِفيهِْم َولَا 
كَانَ أَْمٌر قَْد فُرِغَ ِمْنُه  ُيْنقَُص ِمْنُهْم أََبًدا فَقَالَ أَْصَحاُبُه فَِفيَم الَْعَملُ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنْ

فَقَالَ َسدُِّدوا َوقَارُِبوا فَإِنَّ َصاِحَب الَْجنَِّة ُيْخَتُم لَُه بَِعَملِ أَْهلِ الَْجنَِّة َوإِنْ َعِملَ أَيَّ َعَملٍ 
 صاللَِّه قَالَ َرُسولُيَّ َعَملٍ ثُمَّ َوإِنَّ َصاِحَب النَّارِ ُيْخَتُم لَُه بَِعَملِ أَْهلِ النَّارِ َوإِنْ َعِملَ أَ

  2.بَِيَدْيِه فََنَبذَُهَما ثُمَّ قَالَ فََرغَ َربُّكُْم ِمْن الِْعَباِد فَرِيٌق ِفي الَْجنَِّة َوفَرِيٌق ِفي السَِّعريِ

                                           
  .٢٦٤٢مشاره حدیث . ٥/٢٦سنن ترمذی  -١
. لبانی هم روایت شده استآحدیث در صحیح سنن ترمذی . ٢١٤١ه مشار. ٤/٤٥٠سنن ترمذی  -٢
٢/٢٢٥. 
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و  در حالي كه دو كتاب در دست داشت بر ما وارد شد صروزي پيامبر
  ها چه چيزهايي هستند؟ دانيد اين مي: فرمود

  دهيد؟ ، به ما خبر نميصرسول خدا  نه اي: گفتيم
اين كتاب پروردگار جهانيان است، : در مورد كتاب دست راست فرمود

ي بهشتيان درآن نوشته شده است، از تعداد آن نه چيزي كم  مشخصات كامل همه
  .يابد شود نه فزوني مي مي

اين هم كتاب پروردگار جهانيان : سپس در مورد نوشته دست چپ فرمود
شود و  ي جهنميان در آن نوشته شده، نه كسي زياد مي صات كامل همهاست، مشخ
  .گردد نه كم مي

اگر چنين است و همه كارها تمام شده چرا : عرض كردند صياران حضرت
  ما براي رسيدن به بهشت عمل كنيم؟

يد و ميانه رو در گفتار و كردار راه صواب را پيش بگير: فرمود صپيامبر
شود و  ت ختم مينهايت كارش با كارهاي اهل بهش باشيد، چون شخص جهنمي
كارهاي  شود هر چند قبال ختم مي با كارهاي جهنمي نهايت كار شخص جهنمي

  .را انجام داده باشند يديگر
: و فرمود 1با دستانش اشاره كرد و كتاب ها را پرت نمود صسپس پيامبر

  . گردند جهنم مي روند و گروه ديگر رهسپار خداوند فارغ شده گروهي به بهشت مي
  .حديث حسن صحيح غريب است: فرمايد ترمذي در مورد سند حديث مي

  اندازه گيري روزانه يري شب قدر واندازه گ -5
سال قبل از آفرينش زمين و آسمان تمام هزار   بيان كرديم كه خداوند پنجاه

از قرآن و سنت مبارك  مقادير را مقدر و تعيين فرمود، و نصوص فراواني
اندازه   اندازه گيري وجود دارد، يكي فرمايد كه دو نوع تقدير و بيان مي صحضرت

گيرد، خداوند در آن شب تمام رخدادهاي  گيري ساالنه كه در شب قدر صورت مي

                                           
آهنا را به عامل غیب پرت کرده یا پرت کردن با قصد اهانت : در مورد این مجله عاملان می گویند -١

 .تنها متثیل است و واقعیت بیرونی ندارد نبوده است ، یا داستان
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سال آينده را از مرگ و مير، رزق و اجل و غيره در لوح المحفوظ ثبت و ضبط 
  :فرمايد قرآن مي. فرمايد مي

 mJ        I  H  G  F  S     R  Q  P  O  N          M  L  K
  ]  \        [  Z  YX  W  V   U  Tl ٥ – ٣: الدخان  

 كافران( دهنده بيم همواره ما .ايم فرستاده فرو بركتي و پرخير شب در را قرآن ما
، مبارك شب اين در ايم بوده )سويشان به پيغمبران ارسال با، ظالمان و مشركان و

 و صادر ما سوي از كه باري و كار  .است گشته مقرّر و بيان يا هانحكيم كار هرگونه
 ما )و است گشته روانه هاانسان براي قرآن در و( است شده داده دستور بدان

  .ايم بوده )آسماني كتابهاي همه و قرآن و، انبياء همه و محمد( فرستنده
كه در  گيري روزانه است، يعني مرتب كردن چيزهايي اندازه تقدير و دومي

  :فرمايد مي أخداوند. گذشته براي آن موجود مقدر گشته است

 m  k  j  i  h      g         f  ed  c  b  a  `l ٢٩: الرمحن  
 روزي، قال يا حال زبان به( زمينند و هاآسمان در كه كساني همه و چيزها همه  

    .است كاري اندركار  دست پيوسته او .كنند مي درخواست خدا از )را خود نياز و
اين آيه را  صخدا كند كه رسول بن عبداهللا روايت ميابن جرير از منيب 

  كار خداوند چيست؟ ،خدا اي رسول: الوت فرمود، عرض كرديمت
بخشش گناه، گشايش مشكالت، به قدرت رساندن گروهي و نابود : فرمود

  .كردن گروه ديگراست
ميراندن، آفريدن و روزي  زنده كردن و: ي اقوال مفسرين در مورد آيه خالصه

رساندن، عزيز و ذليل كردن اقوام، شفا بخشيدن به بيمار، نجات درافتاده، گشايش 
ها، بخشش گناهان و چيزهاي  سختيها، پاسخ فريادها، جواب نيازها و خواسته

  1.شمار ديگر از جمله كارهاي روزانه خداوند است بي
  
  

                                           
  .١/٣٤٦. نویسنده کتاب معارج القبول از بغوی مفسر نقل کردن است -١
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  وشتن تقديرات انسان قبل از والدتن -6
براي نوشتن روزي، اجل، سعادت و  أحاديث روايت شده كه خداونددر ا

فرستد، در صحيح بخاري و  اي را به سويش مي شقاوت جنين در شكم مادر فرشته
گوي تصديق شده  راست صخدا اهللا بن مسعود روايت شده كه رسولمسلم از عبد

  :فرموده
ْرَبِعَني َيْوًما ثُمَّ َيكُونُ ِفي ذَِلَك َعلَقَةً ِمثْلَ إِنَّ أََحَدكُْم ُيْجَمُع َخلْقُُه ِفي َبطْنِ أُمِِّه أَ

ذَِلَك ثُمَّ َيكُونُ ِفي ذَِلَك ُمْضَغةً ِمثْلَ ذَِلَك ثُمَّ ُيْرَسلُ الَْملَُك فََيْنفُُخ ِفيِه الرُّوَح َوُيْؤَمُر 
يٌد فََوالَِّذي لَا إِلََه غَْيُرُه إِنَّ بِأَْرَبعِ كَِلَماٍت بِكَْتبِ رِْزِقِه َوأََجِلِه َوَعَمِلِه َوَشِقيٌّ أَْو َسِع

أََحَدكُْم لََيْعَملُ بَِعَملِ أَْهلِ الَْجنَِّة َحتَّى َما َيكُونُ َبْيَنُه َوَبْيَنَها إِلَّا ِذَراٌع فََيْسبُِق َعلَْيِه 
بَِعَملِ أَْهلِ النَّارِ َحتَّى َما  الِْكَتاُب فََيْعَملُ بَِعَملِ أَْهلِ النَّارِ فََيْدُخلَُها َوإِنَّ أََحَدكُْم لََيْعَملُ

  .١اَيكُونُ َبْيَنُه َوَبْيَنَها إِلَّا ِذَراٌع فََيْسبُِق َعلَْيِه الِْكَتاُب فََيْعَملُ بَِعَملِ أَْهلِ الَْجنَِّة فََيْدُخلَُه
چهل : شود آفرينش هر كدام از شما در شكم مادرش، چنين جمع و انجام مي

شود، سپس در  مي) خون بسته(چهل روز ديگر، علقهروز نطفه است، آن گاه در 
آيد، سپس  در مي) پاره گوشت قابل جويدن(چهل روز ديگر به صورت مضغه 

دمد كه چهار مورد رزق و اجل و عمل و  شود و در او جان مي فرشته، فرستاده مي
سعات يا شقاوت او را بنويسد، و سوگند به كسي كه جز او خدايي نيست، يكي از 

اي كه ميان او و بهشت تنها يك زراع  اندازه كند تا  ه عمل اهل بهشت رفتار ميشما ب
گاه او ورزد و آن بر او سبقت مي) تقدير(اول  ي  ماند، اما نوشته باقي مي) نيم متر(

شود و يكي از شما به عمل اهل  كند و وارد جهنم مي چون عمل دوزخيان عمل مي
ماند ولي  و و دوزخ، تنها يك زراع فاصله ميكند تا آنجا كه ميان ا آتش رفتار مي

كند و وارد  گاه او چون عمل بهشتيان مي گيرد و آن اول بر او سبقت مي ي  نوشته
  .شود بهشت مي

  :فرموده است صكند كه پيامبر بن مالك روايت مي بخاري از انس

                                           
  .٢٦٤٣مشاره . ٤/٢٠٣٨و مسلم  ١١/٤٧٧نگاه فتح الباری . خباری  -١
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أَْي َربِّ ُنطْفَةٌ أَْي َربِّ َعلَقَةٌ أَْي إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَْد َوكَّلَ بِالرَِّحمِ َملَكًا فََيقُولُ 
قَالَ الَْملَُك أَْي َربِّ ذَكٌَر أَْو أُْنثَى َشِقيٌّ أَْو ُه أَنْ َيقِْضَي َخلْقًا َربِّ ُمْضَغةٌ فَإِذَا أََراَد اللَّ

   1.َسِعيٌد فََما الرِّْزُق فََما الْأََجلُ فَُيكَْتُب كَذَِلَك ِفي َبطْنِ أُمِِّه
اي را مأمور نطفه در شكم مادر كرده است، فرشته در حال به  رشتهخداوند ف
برد، وقتي كه  دهد كه جنين در دوران نطفه يا علقه يا مضغه به سر مي خدا خبر مي

اي خداوندا مرد باشد يا زن، گمراه : گويد خداوند بخواهد او را بيافريند، فرشته مي
ها در  ي اين رسد، همه مي ؟ و اجلش چه وقت فرا؟ چه روزي دارد يا خوشبخت

  .گيرد شكم مادر صورت مي
  :فرموده است صكند كه پيامبر ش از انس روايت ميترمذي در سنن

اللَِّه قَالَ ُيَوفِّقُُه  ْيَف َيْسَتْعِملُُه َيا َرُسولَإِذَا أََراَد اللَُّه بَِعْبٍد َخْيًرا اْسَتْعَملَُه فَِقيلَ كَ
   .2ِتِلَعَملٍ َصاِلحٍ قَْبلَ الَْمْو

كند و به كار  اي نيكي بخواهد او را براي آن كار آماده مي اگر خداوند براي بنده
  .گيرد مي

  گيرد؟ چگونه او را به كار مي: اصحاب عرض كردند
  .دهد قبل از مرگ او را براي انجام دادن كار نيك توفيق مي: فرمود

  .حديث حسن و صحيح است: فرمايد ترمذي مي
فرموده  صكند كه پيامبر بي هريره روايت مياز اامام مسلم در صحيحش 

  :است
إِنَّ الرَُّجلَ لََيْعَملُ الزََّمَن الطَّوِيلَ بَِعَملِ أَْهلِ الَْجنَِّة ثُمَّ ُيْخَتُم لَُه َعَملُُه بَِعَملِ أَْهلِ 

ُيْخَتُم لَُه َعَملُُه بَِعَملِ أَْهلِ  النَّارِ َوإِنَّ الرَُّجلَ لََيْعَملُ الزََّمَن الطَّوِيلَ بَِعَملِ أَْهلِ النَّارِ ثُمَّ
  .٣الَْجنَِّة

                                           
  .٢٦٤٦مشاره .  ٤/٢٠٣٨و مسلم . ١١١.٤٧٧نگاه فتح الباری . خباری  -١
  .٢١٤٢مشاره . ٤/٤٥٠سنن ترمذی  -٢
 .٢٦٥١مشاره حدیث   ٤/٢٠٤٢مسلم  -٣
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ي  دهد، سپس در پايان پرونده مردي زمان طوالني عمل اهل بهشت را انجام مي
شود، و مرد ديگر زمان طوالني عمل اهل جهنم  عملش با عمل اهل جهنم ختم مي

  .شود تم ميي اعمالش با عمل اهل بهشت خ دهد، سپس در پايان پرونده را انجام مي
  :فرموده صكند كه رسول خدا ساعدي روايت مي مسلم از سعد

إِنَّ الرَُّجلَ ِلَيْعَملُ َعَملَ أَْهلِ الَْجنَِّة ِفيَما َيْبُدو ِللنَّاسِ َوُهَو ِمْن أَْهلِ النَّارِ َوإِنَّ الرَُّجلَ 
  ١.أَْهلِ الَْجنَِّة ِلَيْعَملُ َعَملَ أَْهلِ النَّارِ ِفيَما َيْبُدو ِللنَّاسِ َوُهَو ِمْن
دهد ولي در نهايت براي مردم آشكار  مردي عمل اهل بهشت را انجام مي

هد ولي در  است، و مردي ديگر عمل اهل آتش را انجام مي شود كه جهنمي مي
  .شود كه بهشتي است نهايت براي مردم آشكار مي

عيد را ل بن سشايسته است كه در اينجا حديث امام بخاري از ابي حازم از سه
ست در بودن مردي را در دنيا به اصحاب داده ا خبر جهنمي صنقل كنيم كه پيامبر

كرد و در صف مجاهدين اسالم  جهاد مي صرسول حالي كه آن مرد همراه حضرت
در مورد او  صاي بود، پيامبر سربازان در غزوه ترين كرد و يكي از فعال مبارزه مي

  .ببيند به فالني نگاه كند را هر كس دوست دارد مرد جهنمي: فرمود
يكي از حاضرين آن مرد را در شدت پيكار بر مشركين دنبال كرد تا از حال او 

ت را دوست نداشت، در پيكار كرد تا مجروح شد، درد جراح مطلع شود، آن مرد
مرگ خود شتاب نمود، تا نوك شمشيرش را در ميان پستان هايش گذاشت و از 

  .پشت بيرون آمد و جان داد
دهم كه  شهادت مي: رفت و عرض كرد صن مرد شتابان پيش حضرتآ

  .خدا هستي ي  فرستاده
  است؟ چه اتفاقي افتاده: فرمود صپيامبر
هر كس دوست دارد مردي از اهل جهنم : شما در مورد فالني فرموديد: گفت

را ببيند به فالني نگاه كند، در حالي كه مسلمين خيلي نيازمند او بودند و خوب 

                                           
  .٤/٢٠٤٢مسلم  -١



  
  
  

   47                                  گفتاري پيرامون قضا و قدر  
 

ميرد، او را دنبال كردم، ديدم وقتي كه  كرد، فهميدم كه در اين حال نمي ميتالش 
  .مجروح شد خودكشي كرد
  :فرمود صدر اين هنگام پيامبر

إِنَّ الرَُّجلَ لََيْعَملُ الزََّمَن الطَّوِيلَ بَِعَملِ أَْهلِ الَْجنَِّة ثُمَّ ُيْخَتُم لَُه َعَملُُه بَِعَملِ أَْهلِ 
الرَُّجلَ لََيْعَملُ الزََّمَن الطَّوِيلَ بَِعَملِ أَْهلِ النَّارِ ثُمَّ ُيْخَتُم لَُه َعَملُُه بَِعَملِ أَْهلِ النَّارِ َوإِنَّ 

  .1الَْجنَِّة
دهد، سپس در پايان پرونده  مردي زمان طوالني عمل اهل بهشت را انجام مي

جهنم شود، و مرد ديگر زمان طوالني عمل اهل  عملش با عمل اهل جهنم ختم مي
  .شود دهد، سپس در پايان پرونده اعمالش با عمل اهل بهشت ختم مي را انجام مي

                                           
  .٢٦٥١مشاره حدیث   ٤/٢٠٤٢مسلم  -١



 



 

  فصل چهارم
  توانايي عقل در ميدان قدر

براي : دكن گونه نقل مي ديدگاه ابومظفر سمعاني را در مورد قدر اين :ابن حجر
ي قرآن و سنت وجود دارد، قياس و عقل محض در اين شناخت قدر تنها راه توقيف
شود و در  ندارند، كسي كه از اين راه عدول كند، گمراه مي ميدان چيزي براي گفتن

ي شفا دهنده  درياي گمراهي حيران و سرگردان خواهد شد،  نه به سرچشمه
معرفت خواهد رسيد و نه قلبش آرام خواهد گرفت، چون قدر يكي از اسرار نهفته 

محروم هستند چون بر آن  الهي است، و مخصوص عليم خبير است، ديگران از آن
پرده كشيده شده و بر اساس حكمت خودش شناخت قدر را از دايره عقل بشري 

ي مقرب بدان دست پيدا  بيرون نموده است، بنابر اين تنها پيامبر مرسل يا فرشته
  1.گردند كنند و از اسرارش مطلع مي مي

ي مرسل و نه قدر يكي از اسرار خداوندي است، نه نب: فرمايد امام طحاوي مي
اند، تفكر و تعمق  اند و از اسرارش مطلع نگشته ي مقرب بدان علم پيدا نكرده فرشته

اي از طغيان و  در آن موجب درماندگي و نردبان محروميت از معارف الهي و مرحله
بيرون رفتن از حد و مرز بشري است، آگاه باشيد در آن تفكر و تعمق نكنيد و 

راه ندهيد، چون خداوند دانش قدر را از مخلوقات ي شيطاني را به دل  وسوسه
قرآن . مخفي كرده است، و بندگان را از دنبال و قصد كردنش نهي فرموده است

  :فرمايد مي

 m  Æ  Å  Ä  Ã  Â    Á  Àl ٢٣: األنبياء  
 و( گيرد نمي قرار بازخواست مورد، كند مي كه كارهائي برابر در خداوند  

 و بازخواست مورد ديگران ولي )ندارد گيري خُرده حق كسي و، شود نمي بازپرسي
  ).است بسيار سؤال و ايراد جاي اقوالشان و افعال در و( گيرند مي قرار پرسش

                                           
  .١٦/١٩٦و نگاه به شرح نووی بر مسلم . ١١/٤٧٧فتح الباری  -١
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تحقيق و تفحص مسلمين در مورد قدر ناپسند است، چون : گويد آجري مي
و  باشد، ايمان آوردن به مقادير تعيين شده، خير قدر يكي از اسرار نهفته خداوند مي

شر از طرف خداوند بر مؤمنين واجب است، سخن گفتن در مورد قدر در حقيقت 
ها اشتباه  دخالت كردن در مقادير غيبي خداوند است و احتمال دارد انسان در آن

كند و مقادير جاري بر بندگان را تكذيب نمايد، چنين كاري جز گمراهي و انحراف 
  1.آورد ار نمياز راه حقيقت و هدايت الهي چيز ديگري به ب

ايمان به خير و شر قدر و تصديق احاديث روايت شده : فرمايد امام احمد مي
هاي الزمه دين است، چون بحث ايمان و  ها يكي از روشايمان بدان در مورد آن و

  .ندارد تصديق است، چرا و چگونه مفهومي
ست كسي كه از تفسير حديث درمانده شد و عقلش بدان راه پيدا نكرد، كافي ا

ايمان بياورد و سند حديث را به صحت برساند و تسليم گردد، اين  و بايد بدان
  2.شود گوي تصديق شده و قدر الهي به كار گرفته مي روش در مورد احاديث راست

  3.دهد علي بن مديني ديگاه امام احمد را پذيرفته و مانند ايشان نظر مي
مهم  ي  و قدر چند قاعدهنصوص نقل شده از امامان اهل سنت در مورد قضاء 

  :كنند ريزي مي و اساسي را پايه
  .وجوب ايمان به قدر - 1
در شناخت قدر و روشن نمودن حدود و مرزهايش تنها بر كتاب و سنت  - 2

چون عقل انساني به تنهايي . اعتماد شود، نه بر تحقيق عقل و قياس محض
اف و گمراهي نجات يابد ريزي كند تا از انحر ها را پايه تواند مشخصه و اساس نمي

اند، گمراه و  و مصون بماند، حتي افرادي كه در اين ميدان با عقل خود به راه افتاده
اند و گروهي ديگر اعتقاد  ها قدر را تكذيب نموده اند، برخي از آن سرگردان شده

گردد و گروه   اند كه ايمان به قدر موجب جبر و سلب اختيار از انسان مي پيدا كرده
بينند، البته اين  اند و در آن تناقص مي ي شرع به جان قدر افتاده با اسلحه ديگر

                                           
  .١٤٩شریعة آجری  -١
 .١٥٩شرح اصول اعتقاد اهل سنت  -٢
  .مرجع سابق -٣
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انحرافات موجب پديد آمدن مشكالت فراواني در واقع زندگي بشري شده است، 
  .كشاند انحرافات عقائديي كه اخالق و واقع زندگي را به فساد مي

بشري در  هايي از آن به دام عقل چون گوشه ترك تعمق و تفحص در قدر، - 3
آيد هر چند خيلي نابغه هم باشد و كشف برخي از جوانب ديگر با صعوبت و  نمي

  .نارحتي فراواني ممكن است
  آيا چنين كاري زنداني كردن عقل و تحجر نيست؟: شايد گفته شود
نه چنين كاري تحجر و ايستايي عقل نيست، بلكه : ميگوي در جواب مي

توان تفكر كردن ندارد نيرو و  ميداني كه نگهداري و محافظت از عقل است تا در
گويي و ابداع را ندارد  ت خودش را ضايع نكند و در ميداني كه توان تحسينقدر

  .بايد دور گردد تا نابود نشود
هايي را در اختيار انسان قرار داده تا به قدر ايمان  ها و رهنمون دين اسالم چراغ

فراگير خداوند بر گذشته و حال ، اراده  بياورد، اساس و بنياد ايمان به قدر بر علم
ريزي شده است، عقل  ها پايه مؤثر، ايجاد و آفريدن حكيمانه و نوشتن همه اين

انسان براي پذيرفتن چنين مقدماتي آماده و مهيا گشته و دچار هيچ سختي، 
  .شود ناراحتي، غموض و پيچيدگي نمي

اعماق آن موجب نابودي قدر و تعمق در  ي  دن در مورد اسرار نهفتهث نموبح
گردد، بحث كردن در مورد چگونگي علم و  هايش مي شدن توانايي عقل و ضايع

ها در اختيار عقل  و كيفيت صفات و عمل كردن آن أاراده و مشيت خداوند
بشري نيست و انسان از آن محروم گشته است، چون غيبيات الهي هستند و 

كردن از كيفيت استواء خدا بر عرش  ها مانند سؤال پرسيدن از حقيقت و كنه آن
معني و مفهومي صفاتي كه اساس قدر : توان گفت است، در مورد صفات قدر مي

ها واجب و پرسش در ت، ولي كيفيتش مجهول، و ايمان بدانهستند معلوم اس
  .گردد موردشان بدعت محسوب مي

ده و محقيقن اين مقوله را درمانده و ناتوان كر ،پرسش در مورد كيفيت قدر
د تحقيق مبدل ارترين مو ترين و مشكل بحث كردن در اين مورد را به يكي از پيچيده

ساخته است و اساس حيرت و سرگرداني محقيقين در آن نهفته است، ايماني كه 
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باشد، حصول آن همچو زيارت كردن عنقاء بر سر  اساسش چنين راه پر پيچ و خمي
  .قله قاف است

د كه خط قرمزهايي در باب قدر وجود دار: اند جمعي از بزرگان دين فرموده
آيد، كالم امام احمد بن حنبل را نقل  ها جرم به شمار مي شدن به درون آن داخل

ايمان به خير و شر قدر و تصديق  :فرمايد كرديم كه دال بر اين اصل است، امام مي
ن است، هاي الزمه دي ها يكي از روشرد آن و ايمان بداناحاديث روايت شده در مو

  .ندارد چون بحث ايمان و تصديق است چرا و چگونه مفهومي
ها را  محققين در مورد آفريدن كردار بندگان توسط خدا در حالي كه خود آن

اند، و همچنين در مورد كيفيت علم  دهند وارد بحث و بررسي شده انجام مي
الي كه ها در شريعت در ح خداوند به كردار بندگان و چگونگي مكلف ساختن آن

زند و آگاهي او از سرنوشت نهايي بندگان  ها سر مي داند چه كاري از آن خود مي
  .اند هايي را انجام داده به سوي بهشت يا جهنم، تحقيق و پژوهش

اند، و خود را نگران، حيران و  انداخته در اين راه نصوص قرآن را به جان هم 
اند،  ايمان هم دست پيدا نكردهاند و در نهايت به ساحل آرامش و  سرگردان ساخته

به امت هشدار داده كه در اين مسير پا  صمرتبت بدين خاطر است حضرت ختمي
نگذارند و در اين بيابان به راه نيفتند چون چنين راهي به تركستان است،  در سنن 

  :هريره روايت شده ترمذي از حسن بن ابي
ا به ميان كشيده ها بحث قدر ر د و آنروزي بر اصحاب وارد ش صپيامبر

اي كه صورت مباركش  خيلي نگران شدند، به گونه از اين صحنه صبودند، پيامبر
اي را بر صورتش ماليده باشند، سپس  سرخ گشت مثل اينكه انار شكافته شده

ايد، يا رسالت من اين است؟ پيشينيان شما  آيا به چنين چيزي مكلف شده: فرمود
جادله پرداختند نابود شدند، ديگر در اين مورد م و وقتي كه در اين موارد به بحث

  1.بحث نكنيد
  

                                           
  ٢/٢٢٣سنن ترمذی -١
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  توانايي عقل در تشخيص حسن و قبح افعال

جمهور بزرگان اهل سنت و جماعت اعتقاد دارند كه اوامر و دستورات خداوند بر 
دهد نه  بدون حكمت نه دستور مي أاساس حكمت و علل است، چون خداوند

  .آفريند چيزي را مي
ها راجع به بندگان هستند و برخي ديگر به خداوند بر  ن حكمتبرخي از اي

خير و نيكي و اصالح در حال : اند از هاي راجع به بندگان عبارت گردند، حكمت مي
هاي راجع به خدا در محبت الهي بر پيروي، اطاعت، عبادت،  يا آينده، و حكمت

يشان خالصه رجوع، اميد و ترس از خدا، توكل بر او و تالش كردن در راه ا
  :فرمايد مي أخداوند. شود مي

 m  i   h  g  f  e  d   cl ٥٦: الذاريات  
    .ام نيافريده خود پرستش براي جز را ها انسĤن و ها پري من  

 m   o  n    m  l    k       jl ٣٦: القيامة  
 قوانين و( شود رها خود حال به بيهوده او كه پندارد مي )معاد منكر( انسان آيا  

   ).!باشد؟ نداشته اخروي و دنيوي جزاي و سزا و كتاب و حساب و، الهي مقرّرات و

  m  e       d  c         b  a  `l ١٠٧: األنبياء  
  .ايم نفرستاده جهانيان رحمت عنوان به جز را تو ما )! پيغمبر اي(  

  m  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~l ١١٥: املؤمنون  
 در اي فلسفه و حكمت( و ايم آفريده بيهوده را شما ما هك ايد برده گمان آيا  

 به )كه ايد انگاشته چنين و ايد؟ پرداخته فساد به كه است اين، نيست شما آفرينش
  . شويد نمي برگردانده )كتاب و حساب براي( ما سوي

اند، عقل  نصوصي كه دال براين اصل هستند خيلي فراون و غير قابل حصر
  .رسي پيدا نمايدها را كشف كند و بدانها دست از اين حكمت تواند برخي بشري مي

جهمور اهل سنت و جماعت اعتقاد دارند كه عقل بشري در برخي موارد 
تواند حسن و قبح افعال را درك كند، مثالً قبح بودن ظلم، دروغ، سرقت و  مي

، كند يا حسن و زيبا بودن عدالت، راستي، اصالح گناه را درك مي كشتن مردم بي
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شدن است براي عقل بشري  ي غرق آشتي ميان مردم و نجات فردي كه در آستانه
  .قابل درك و كشف است

  حكمت هاي شريعت الهي

اي نهفته است، يعني هر  مصلحت يا مفسده ،ـ در هر دستور يا نهي خدا1
اي ابالغ شده هر چند  اي براي دفع مفسده دستوري براي جلب مصلحتي و هر نهي

 ،ريعت از آن بحثي به ميان نيامده باشد، مثالً عدالت براي جهانصراحتاً در ش
  .آورد مفسده به بار مي ،مصلحت و ظلم

 ،شوند، ولي اگر در شريعت حسن و قبح اين دو مورد با عقل و شرع كشف مي
تواند پاداش يا مجازات أخروي  ها بيان نگردد عقل به تنهايي نمي حكم أخروي آن

اين هر كس ادعا كند بدون إرسال رسل توان كشف عواقب  ررا به دست بياورد، بناب
  .كفر و ظلم را دارد در حقيقت اشتباه كرده و دچار خطا شده است

اگر شارع به چيزي دستور دهد آن چيز خوب است و اگر از آن نهي كند  - 2
دهند، و  بد و قبيح است، پس دستور و نهي شارع صفت حسن يا قبح را به فعل مي

  .گيرد ودن فعلي با خطاب شارع صورت ميخوب و بد ب
شارع با قصد آزمايش و امتحان، دستوري را به برخي از بندگان صادر  - 3

دهد كه فرزندش اسماعيل را قرباني كند، هدف  كند، مثالً به ابراهيم دستور مي مي
  .شارع قرباني و ذبح كردن فرزند نيست بلكه آزمايش و ابتالء ابراهيم است

با موضعگيري در مورد سه اصل گذشته سه نحله و گروه ذيل   مذاهب كالمي
اند ولي به اصل دوم و سوم اقرار  معتزله اصل اول را پذيرفته: اند را پديد آورده

كنند و هر  كنند، اشاعره همه اوامر و نواهي را در اصل سوم خالصه مي نمي
بح و حسني را قبل دانند، براي افعال صفت ق ي را امتحان و ابتالء مييدستوري و نه

حكماء هر سه اصل را  شناسند، اما جمهور و از بيان شارع به رسميت نمي
  .1اند پذيرفته

                                           
  .٤٢٨، ٣٠٨، ٨/١٢٢. تیمیه  ابن االسالم ی شیخاجمموع فتاو -١
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ديدگاه اهل سنت و جماعت در مورد تعليل افعال و اينكه عقل توان كشف 
حسن و قبح برخي از افعال را دارد، بابي را در برابر عقل انساني گشوده است تا 

موجودات را آفريده و شريعت  أها خداوند خاطر آنهاي آشكاري كه به  حكمت
ن باب خيلي مبارك و بزرگ است، فرموده به دست بياورند، البته اي را تدوين
توانند از خالل آن به دانش فراوان برسند و ايمان را ثابت گردانند و يقين  بندگان مي
  .را بيفزايند

  :فرمايد خداوند مي

 m |  {      z  yx  w  v   u  t      �  ~  }l ٧:السجدة  
 از را )اول( انسان آفرينش و، آفريد نيكو، آفريد را چه هر كه است كسي آن  
    .آغازيد گل

دهد كه در طول تاريخ داليل روشن از آيات را به  خداوند در قرآن پيمان مي
  . آشكار شود صنماياند تا صداقت پيام حضرت رسول بندگان مي

 mÆ   Å  Ä  Ã  Â  Á   À     ËÊ  É  È  Ç
  Ô  Ó  Ò           Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ìl ٥٣: فصلت  

 را خود هاي نشانه و ليدال زودتر هرچه )قرآنند و اسالم منكر كه( آنان به ما  
 درون و داخل در و )است كبير جهان كه، زمين و هاانآسم( نواحي و اقطار در

 داد خواهيم نشان )قرآنند و اسالم منكر كه( آنان به )صغيراست جهان كه( خودشان
 برگشت براي( آيا .است حق قرآن و اسالم كه گردد آشكار و روشن ايشان براي تا

 هر بر پروردگارت كه نيست بسنده اين تنها )شرك از مشركان و كفر از كافران
  . است گواه و حاضر چيزي

ات اند كه به تفكر و تدبر در جهان و مخلوق آيات فراواني در قرآن نازل شده
  :دهند دستور مي

 m  h  g  f  e   d   c  b  al ٢٤: حممد  
 وارسي و بررسي را آن نكات و مطالب و( انديشند نمي قرآن درباره آيا

  اند؟ زده اي ويژه قفلهاي ييدلها بر كه اين يا )كنند؟ نمي
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 m  e  d  c   b  a  `  _  ~}     |  {  z  y  x
g  fl ١٠١: يونس  

 زمين و هاانآسم در )ببينيد و كنيد باز را درون و برون شمچ و( بنگريد :بگو  
 ديدني و، قرآن جمله از، آسماني كتابهاي خواندني( آيات! ؟ است ييچيزها چه

 حال به )كدام هيچ انذارها و رزهااند و، نام پيغمبر( دهندگان بيم و )هستي جهان
    .بياورند ايمان خواهند نمي كه افتد نمي سودمند كساني

 mx    ~  }  |  {  z  yl ١٧: الغاشية  
    !  ؟ اند شده آفريده چگونه كه نگرند نمي شتران به آيا  

 m  ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £l   

  ٢٦ - ٢٤: عبس
 به آسمان از را آب ما  . بينديشد آن درباره و بنگرد خويش غذاي به بايد انسان

  .كنيم مي باز هم از و شكافيم مي را زمين سپس .بارانيم مي شگفتي گونه



 

  فصل پنجم
  مذاهب اهل قدر

  ديدگاه مخالفين قدر :مبحث اول

 أخداوند - اند كنند، و گمان كرده برخي از گمراهان و منحرفين، قدر را نفي مي
داند، و  گويندـ خداوند قبل از حصول اشياء چيزي نمي دور است از آنچه مي

اد كردن آفريدن و ايج خداوند بعد از: گويند رد، ميگي علمش از وقوع پيشي نمي
  .كند ها علم پيدا ميرخدادها و وقوع حوادث بدان

برند كه هرگاه خداوند به بندگان دستور يا نهي  از روي دروغ و بهتان گمان مي
داند  شناسد و نمي ها را نميانها فرمانبران و نافرم صادر كند تا زمان موضعگيري آن

شوند، اين  هايي رهسپار جهنم ميبه سوي بهشت و چه انسان ر چه كسانيمسي
پذيرند و تعيين مقادير الهي را تكذيب  گمراهان علم گذشته خداوند را نمي

نمايند، هر چند در قرآن و سنت ثابت شده كه خداوند قبل از آفريدن زمين و  مي
  .آسمان مقادير را تعيين فرموده است
هد صحابه ظهور كرد، و اولين كسي كه بدان اين ديدگاه انحرافي در پايان ع

دهان گشود معبد جهني بود، بعد از او سران و متفكرين معتزله مانند واصل بن 
ال باطلي را در تكذيب خدا و عطاء و عمرو بن عبيد از او پيروي كردند، و اقو

  1.در مورد قدر بر زبان جاري كردند صرسول
اند خيلي بيم  دچار آن شدهاز اين گمراهي كه گروهي  صپيامبر رحمت

بر در جامع داشت، در حديث صحيحي ابن عساكر از ابي محجن و ابن عبد ال
  :فرمود صروايت كرده كه پيامبر

                                           
 .٨/٥٩، و جمموع فتاوی ابن تیمیه  ١/٣٠٠عقیدة سفارینی  -١
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التصديق بالنجوم، والتكذيب بالقدر، وحيف : إمنا أختوف على أميت ثالثا
  1.األئمة

و ظلم تصديق نجوم و تكذيب قدر : در مورد امتم تنها از سه چيز هراس دارم
  .هان و امامان فرماند و جور

بن مالك عدي در كامل از انس  ابويعلي در مسندش و خطيب در تاريخ و ابن
  :فرموده است صكنند كه پيامبر روايت مي

   2.تكذيباً بالقدر وتصديقاً بالنجوم: أخاف على أميت خصلتني
ستاره تكذيب قدر و تصديق و تأييد : بعد از خود از دو صفت امتم هراس دارم

  .شناسان دروغگو
مع دهد، طبراني در مج ت خود هشدار ميدر حديث ديگر از اين گمراهي به ام

فرموده  صكنند كه پيامبر هريره روايت مي ياالوسط و حاكم در مستدرك از اب
  :است

   3.آخر الكالم يف القدر لشرار هذه األمة
  .گويند نهايت سخن قدر را بدترين امت مي

  :فرمود صكند كه پيامبر امامه روايت مي بيير از اطبراني در معجم كب
  4.َوالْقََدرِ، ُموا ِفي الْوِلَْداِن لِّكَرًِبا أَْو ُمَواِتًيا َحتَّى ُيإِنَّ أَْمَر َهِذِه اُألمَِّة ال َيَزالُ ُمقَا

اين فرقه را به مجوس امت نامگذاري فرموده است، چون  صپيامبراكرم
لمت هستند، و اين گروه هم دو خالق را قبول مجوس قايل به دو خالق نور و ظ

  . آورند دارند، حتي از اين هم بدتر همه موجودات زنده را خالق به شمار مي
از اين گروه را صادر فرموده است، و زيارت  دستور دوري و بيزاري صپيامبر
كند  عمر روايت مي شان را قدغن نموده، در حديثي كه امام احمد از ابن و عيادت

  :فرمود صكه پيامبر آمده

                                           
 .٢١٢مشاره حدیث .  ١/١٢٠صحیح جامع الصغیر  -١
  .١٢٠مشاره حدیث .  ١/١٢٠صحیح جامع الصغیر  -٢
 .٢٢٤مشاره حدیث .  ١/١٢٣جامع الصغیر  -٣
  .٣٠٦٠مشاره . ٣/٧٢جامع الصغیر -٤
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إِنْ َمرُِضوا فَلَا َتُعوُدوُهْم  ،ِلكُلِّ أُمٍَّة َمُجوٌس وَمُجوُس أُمَِّتي الَِّذيَن َيقُولُونَ لَا قََدَر
   1.َوإِنْ َماُتوا فَلَا َتْشَهُدوُهْم

كنند،  ها هستند كه قدر را نفي مي هر امتي مجوسي دارد و مجوس امت من آن
ها در  ي آن شان نرويد و همراه جنازه دند به عيادتاگر چنين افرادي بيمار ش

  .گورستان حاضر نشويد
  :فرمود صكنند كه پيامبر روايت مي بعمر امام احمد و ابوداود از ابن

   2.الْقََدرِيَّةُ َمُجوُس َهِذِه الْأُمَِّة إِنْ َمرُِضوا فَلَا َتُعوُدوُهْم َوإِنْ َماُتوا فَلَا َتْشَهُدوُهْم
ها را عيادت نكنيد و اگر  ين امت هستند اگر بيمار شدند آنقدريه مجوس ا

  .مردند در گورستان حاضر نشويد
از هر طرفي بر اين فرقه تازيدند، و اقوال گمراه و  صاصحاب حضرت

ها نهي فرمودند، با نصوص و  شان را انكار كردند، و مردم را از همنشيني با آن باطل
  .ها را رسوا ساختند ند و آنبيانات قاطع حقيقت را بر كرسي نشاند

فالني : عمر آمد و گفت در سنن ترمذي از نافع روايت شده كه مردي پيش ابن
  .كرد بر  تو سالم مي

شنيدم كه بدعتي به وجود آورده است، اگر چنين : عمر در جواب گفت ابن
  : فرمود شنيدم كه مي صن، چون از پيامبرباشد سالم مرا به او نرسا

ِه الْأُمَِّة أَْو ِفي أُمَِّتي الشَّكُّ ِمْنُه َخْسٌف أَْو َمْسٌخ أَْو قَذٌْف ِفي أَْهلِ َيكُونُ ِفي َهِذ
   3.الْقََدرِ

مردماني از اهل قدر وجود دارند كه در زمين فرو ) يا امتم(در اين امت 
  .شوند شوند يا در آتش پرت مي روند يا مانند حيوانات مسخ مي مي

  .حسن و صحيح و غريب است حديث: فرمايد امام ترمذي مي
  :كند كه فرمود مرفوعي را روايت ميعمر حديث  دوباره امام ترمذي از ابن

                                           
 .٥٠٣٩مشاره حدیث . ٥/٣٧غیر صحیح جامع الص -١
 ١٠٧مشاره . ١/٣٨مشکاة املصابیح  -٢
 .٢١٥٣، ٢١٥٢مشاره .  ٤/٤٥٦سنن ترمذی  -٣
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روند يا مسخ  در ميان امت من هم مردماني وجود دارند به زمين فرو مي
  1.ها تكذيب كنندگان قدر هستند آن ،شوند مي

  با عطاء بنبه مكه رفتم و : كند كه گفت سليم نقل مي لواحد بنترمذي از عبدا
برخي از اهل بصره قدر را نفي : رباح ديدار كردم، خطاب به ايشان گفتم ابي
  .كنند مي

  اي؟ اي پسرم قرآن را خوانده: فرمود
  .بله: گفتم
  .ي زخرف را تالوت كنم سوره: فرمود

  :من هم آيه ذيل را تالوت كردم

 m  z  y   x  w  v  u  t s  r  q  p
    a   `  _  ~  }  |  {  c  bl ٤-١:الزخرف  

 )آسماني احكام و عقائد( روشنگر و روشن خود كه! قرآن به سوگند   .ميم .حا   
 آن اعجاز به پي بتوانيد( شما تا ايم آورده فراهم عربي زبان به را قرآن ما  . است
 ما پيش در محفوظ لوح در كه قرآن    .كنيد درك )را آن مفاهيم و معاني و ببريد
    .است استوار و واال، است

  الكتاب چيست؟ دانيد ام مي: فرمود
  .دانند خدا و رسول مي: گفتم
كتابي است كه قبل از آفريدن زمين و آسمان نوشته شده است، و در آن : فرمود

  .لهب به اين نكبتي محكوم خواهد شد بيان گشته كه فرعون از اهل آتش و ابي

 m  }  |  {  z  y  xl ١: املسد  
    .گردد مي نابود هم حتماً و! بولهبا باد نابود  

ديدار نمودم  صي حضرت يد بن عباد بن صامت صحابهبا ول: گويد عطاء مي
  دم؟پدرش هنگام وفات از او سؤال كر و در مورد وصيت

                                           
  .٢١٥٢، ٢١٥٣مشاره .  ٤/٤٥٦سنن ترمذی  -١
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اي پسرم، تقواي خدا را پيشه كن و بدان : پدرم مرا صدا زد و گفت: جواب داد
شوي،  رش اعتقاد پيدا نكني، متقي نميكه تا ايمان نياوري و به قدر خدا خير و ش

شنيدم كه  صاهل جهنم هستي، چون از رسول خدا اگر بر اين حالت نميري
  :فرمود مي

إِنَّ أَوَّلَ َما َخلََق اللَُّه الْقَلََم فَقَالَ اكُْتْب فَقَالَ َما أَكُْتُب قَالَ اكُْتْب الْقََدَر َما كَانَ 
  .َوَما ُهَو كَاِئٌن إِلَى الْأََبِد

  . بنويس: اولين چيزي كه آفريده شد قلم بود، خداوند خطاب به او فرمود
  قلم جواب داد چه بنويسم؟

  .هر آنچه در گذشته رخ داده و تا ابد رخ خواهد داد: فرمود
  1.حديث مذكور با چنين سندي غريب است: گويد ابو عيسي ترمذي مي

كفر گروهي كه علم أئمه بزرگ شريعت مانند امام مالك و شافعي و احمد بر 
  2.اند كنند تصريح فرموده خدا را قبول ندارند و بدان اقرار نمي

ي خداوند را تكذيب  خوشبختانه وجود نحس گروهي كه علم گذشته و آينده
عالمان : گويد ني ميياند، سفار ي روزگار پاك شده و نابود گشته كردند از صحنه مي
كفير امام مالك و احمد و شافعي و هايي كه چماق ت منكرين قدر، آن: گويند مي

   3.ديگران را خوردند، منقرض گشتند ومحو شدند
اين مذهب منقرض شده، از متأخرين كسي را : فرمايد امام قرطبي مي

هاي  قدريه: گويد شناسيم كه خود را بدان نسبت دهد، ابن حجر عسقالني مي نمي
ندگان علم دارد، تنها در اين امروز اتفاق دارند كه خداوند قبل از وقوع به كردار ب

كنند كردار بندگان مقدور خودشان است و  اصل مخالف سلف هستند كه گمان مي
دهند، هرچند اين گمان هم باطل است  را انجام مي ي خداوند آن مستقالً بدون اراده

: فرمايد سپس ابن حجر در ادامه مي. ي اول بهتر است هاي قدريه گويي ولي از ياوه
كنند تا قايل به  ي خداوند به كردار بندگان را انكار مي دريه تعلق ارادهمتأخرين ق

                                           
  . ٤/٢١٥٥سنن ترمذی  -١
 ٨/٢٨٨جمموعه فتاوی  -٢
 .١/٣٠١عثیده سفارینی  -٣
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به مخلوق حادث و غير قديم ) داند چون صفات را قديم مي(ي قديم  تعلق اراده
  1.نباشند

هايي كه به اين قول شنيع  قدريه: گويند مي متفكرين كالمي: فرمايد امام نووي مي
كسي از قبل باقي نمانده كه بدان قول كند، و باطل قايل بودند منقرض گشتند، و 

كنند، ولي اعتقاد دارند كه خير و نيكي از طرف  هاي متأخر به قدر اعتراف مي قدريه
ي دست انسان است البته خداوند  خداوند است و شر و بدي هم ساخته و پرداخته

  2.از اين سخن باالتر است
آفريده است، اما ) ده كنندهارا(قدريه قبول دارند كه خداوند انسان را مريد 

پذيرند، ولي  مي) كاري انجام دادن و انجام ندادن(ي انسان را در قوت و قبول  اراده
كنند و  را تعيين كرده باشد، رد مي مريد بودن انسان نسبت به چيزي كه خداوند آن

  3.كردار انسان مخلوق خدا نيست: گويند مي
ند، ها هم بدتر و حتي از آن ست هستندپر ها مجوس دوگانه در حقيقت اين

ها براي هر انسان  چون مجوس تنها قايل به دو خداي نيكي و بدي است، ولي اين
زند به  رسانند، حتي براي هر كاري كه از انسان سر مي خداوندي را به اثبات مي

ي مخلوقات را آفريننده تلقي  اي قايل هستند، از اين هم بدتر اينكه همه آفريننده
  .نمايند مي

ي ديدگاه  بيرون كردن كردار بندگان از خلق و ملك خداوند نتيجه و الزمه
آيد، چون در ملك خداوند  ها است، چنين چيزي با ربوبيت خداوند جور در نمي آن

دهد يا رخ داده كه دوست ندارد و اراده نكرده است، خود را بي نياز  چيزي رخ مي
اري و ترك نافرماني از خدا كمك دانند، چون در فرمانبرد و غني از خداوند مي

برند و از خداوند  گيرند، از بديهاي نفس و كردار شوم به خداوند پناه نمي نمي
  4.طلبند هدايت و راهنمايي به راه راست را نمي

                                           
 .١/٣٠١عقیده سفارینی -١
 ١٥/١٤٥شرح نووی  -٢
  .٨/٢٠٨عه فتاوی ابن تیمیه جممو -٣
 .٢/٢٥٣معارج القبول  -٤
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دارند، چون گمان  ، خداوند را پاك و منزه مي قدريه به گمان خود با اين عقيده
كند ولي كافر كفر را اراده نموده است و  دارند كه خداوند از كافر طلب ايمان مي

كند  كند، حاال چگونه خداوند ظلم مي خداوند در نهايت كفر را براي او اراده مي
ي خدا است  دهد، اگر كفر اراده كافر را بر چيزي كه برايش اراده نموده، عذاب مي

است كه  ي خدا سزا ببيند، اين عين ظلم و بي عدالتي چرا كافر بايد به خاطر اراده
  .خداوند از آن پاك و منزه است

ها مانند كسي است كه از  ي آن گويدـ نمونه گونه كه طحاوي مي همان - اما
كنند ولي  برد، قدريه از چيزي فرار مي به آتش پناه مي ،ترس زمين داغ و سوزان

كند  خداوند اراده مي: شوند، داستان از اين قرار است تري مي دچار مشكل سنگين
پروراند، در نهايت  ي عدم ايمان را در سر مي ر ايمان بياورد و كافر هم ارادهكه كاف
نمايد، اين بدترين اعتقاد است  شود و غلبه مي ي خدا چيره مي ي كافر بر اراده اراده

  1.كنند كه هيچ اساس و بنيادي ندارد و قرآن و سنت با آن مخالفت مي
هاي ظالم گمان  ه كه قدريهگون ي كفر از طرف خدا براي كافر همان اراده

كنند ظلم و ستم نيست، چون خداوند داراي دليل روشن و رسا است، در مورد  مي
  . كند يابد و درك نمي هايي دارد كه هيچ كس بدان علم نمي بندگانش حكمت

  :اسود ديلي آمده كه گفته در صحيح مسلم از ابي
َيْعَملُ النَّاُس الَْيْوَم َوَيكَْدُحونَ ِفيِه أََشْيٌء ْينِ أََرأَْيَت َما قَالَ ِلي ِعْمَرانُ ْبُن الْحص

 قُِضَي َعلَْيهِْم َوَمَضى َعلَْيهِْم ِمْن قََدرِ َما َسَبَق أَْو ِفيَما ُيْسَتقَْبلُونَ بِِه ِممَّا أََتاُهْم بِِه َنبِيُُّهْم
َوَمَضى َعلَْيهِْم قَالَ فَقَالَ أَفَلَا َيكُونُ َوثََبَتْت الُْحجَّةُ َعلَْيهِْم فَقُلُْت َبلْ َشْيٌء قُِضَي َعلَْيهِْم 

ظُلًْما قَالَ فَفَزِْعُت ِمْن ذَِلَك فََزًعا َشِديًدا َوقُلُْت كُلُّ َشْيٍء َخلُْق اللَِّه َوِملُْك َيِدِه فَلَا 
بَِما َسأَلُْتَك إِلَّا ِلأَْحزَِر ُيْسأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ َوُهْم ُيْسأَلُونَ فَقَالَ ِلي َيْرَحُمَك اللَُّه إِنِّي لَْم أُرِْد 

اللَِّه أََرأَْيَت َما َيْعَملُ  فَقَالَا َيا َرُسولَ صاللَِّه ِمْن ُمَزْيَنةَ أََتَيا َرُسولَإِنَّ َرُجلَْينِ  َعقْلََك
َبَق أَْو ِفيَما النَّاُس الَْيْوَم َوَيكَْدُحونَ ِفيِه أََشْيٌء قُِضَي َعلَْيهِْم َوَمَضى ِفيهِْم ِمْن قََدرٍ قَْد َس

هِْم ُيْسَتقَْبلُونَ بِِه ِممَّا أََتاُهْم بِِه َنبِيُُّهْم َوثََبَتْت الُْحجَّةُ َعلَْيهِْم فَقَالَ لَا َبلْ َشْيٌء قُِضَي َعلَْي
  .َوَمَضى ِفيهِْم َوَتْصِديُق ذَِلَك ِفي ِكَتابِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ

                                           
 .٢٧٧شرح طحاویة  -١
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 m  _  ^  ]  \  [  Z  Y  Xl ٨ – ٧: الشمس 
در مورد كردار انسان و چيزهايي كه : عمران بن حصين خطاب به من گفت 

ا بر همراه خود آورده و حجت ر صكنند، يا آنچه كه پيامبر براي آن تالش مي
ها را مقدر فرموده؟ و كار به اتمام  ؟ آيا خداوند آنگويي ايشان تمام كرده، چه مي

  رسيده؟
  .وند در مورد آن گذشتهبله همه در قدر گذشته، و علم خدا: گفتم
  آيا چنين چيزي در حق انسان ظلم و ستم نيست؟: گفت

را  يخداوند هر چيز: خيلي به وحشت افتادم و ترسيدم و گفتم: گويد راوي مي
، كند مي كه ييكارها برابر در آفريده و همه تحت فرمان و دستور ايشان هستند، او

  .گيرد نمي قرار بازخواست مورد
رحمت خدا بر تو باد، خواستم عقل و دانشت را : من گفتعمران خطاب به 

  .بسنجم
، صخدا اي رسول: آمدند و عرض كردند صو مرد از قبيله مزينه نزد پيامبرد

فرماييد؟ آيا قدر الهي است و از طرف خدا مقدر  در مورد كار و تالش مردم چه مي
  شده؟

ي  يده است، آيههمه چيز مقدر شده و به اتمام رس: در جواب فرمود صپيامبر
  :فرمايد قرآن اين مطلب را تصديق و تأييد مي

 قواي و( است كرده پرداخته و ساخته را او كه آن به و، آدمي نفس به سوگند و
 وا هب سپس   !)است نموده تنظيم را او جسمي دستگاههاي و ،تعديل را وي روحي
 وحي و عقل توسط را قبح و حسن و راه و چاه و( است كرده الهام را تقوا و گناه
    ).است داده نشان او به

كعب رسيدم، و خطاب  نزد ابي بن: كند كه گفته نقل مي  ابو داود از ابن ديلمي
در مورد قدر چيزي به ذهنم خطور كرده، و دچار شك و گمان : به ايشان گفتم

  .ام، توضيحاتي را بيان كن تا از اين مشكل نجات يابم و قلبم آرام گيرد شده
اگر خداوند اهل زمين و آسمان را سزا بدهد و به آتش بيندازد ظلم  :گفت

ها  شود، و اگر رحمت خود را بر آن گردد و خداوند ظالم تلقي نمي محسوب نمي
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ي كوه  اندازه ارزاني بخشد رحمتش از كردار و اعمال خودشان بهتر است، اگر به
در ايمان نياورند ارزشي احد طال و نقره در راه خدا به نيازمندان ببخشي تا به ق

تواند آنرا باز دارد، و  رسد و هيچ قدرتي نمي ندارد، بدان آنچه مقدر شده به تو مي
كني، اگر بر اين عقيده جهان را ترك  رسد هرگز بدان دست پيدا نمي آنچه به تو نمي
  .جز آتش نداري و به جهنم خواهي رفت نكنيد سرانجامي

عبداهللا بن مسعود و حذيفه بن يمان و زيد بن سپس با : گويد راوي در ادامه مي
  1.كعب را فرمودند ها هم سخناني مشابه ابي بن ثابت مالقات نمودم، آن

ها را بر خود چيره  قدريه با اتخاذ اين روش باطل و گمراه كننده، مجوسي
ها را مورد هجوم قرار  دهند كه دشمنان از اين دريچه آن اند و اجازه مي ساخته

روزي بر كشتي سوار شدم و با يك نفر مجوسي و : گويد ر بن هيثم ميبدهند، عم
  .قدري هم سفر گشتم

  .ايمان بياور: قدري خطاب به مجوسي گفت
  .آورم تا خدا اراده نكند ايمان نمي: مجوسي گفت
  .گذارد خدا اراده كرده ولي شيطان نمي: قدري گفت

يطان غلبه كرده، خداوند و شيطان اراده كردند ولي اراده ش: مجوسي گفت
من همراه كسي : مجوسي گفت: تر است، در روايت ديگر آمده شيطان از خدا قوي

  2.باشد تر هستم كه قوي

  گفت و گوي اهل سنت و قدريه

منطق و استدالل اهل اعتزال در ميدان استدالل و منازعه عالوه بر متفكرين و 
  .اهل سنت را هم نداردالناس  سنت تاب و توان مقابله با عوام نظران اهل  صاحب

رود، و  نشيني نزد عمرو بن عبيد معتزلي مي باديهيك عرب : گويند اهل علم مي
را صحيح و سالم برايم  شترم دزديده شده، از خدا بخواه كه آن: گويد خطاب بدو مي

  .گرداندباز
                                           

 .٣٦٩٩مشاره . ٤/٣١٠سنن ابی داود  -١
 .٢٧٨شرح طحاویة  -٢
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اي شتر اين مرد فقير و  در حالي كه تو اراده نكرده اخداوند: گويد عمرو مي
  .را باز گردان آن اسرقت رفته، خداوند بينوا به

  .شترم رفت و از بازگشتنش نا اميد گشتم ناالهمين : گويد نشين مي مرد باديه
  چرا؟: عمرو گفت
چون خداوند اراده نكرد ولي به سرقت رفت، حاال اگر اراده كند : جواب داد

  1.اطمينان ندارم برگردد، اين را گفت و از پيش عمرو رفت

  كن ابو عصام قسطالنيپاسخ دندان ش
به نظر شما اگر خدا مرا از : مردي پيش ابو عصام آمد و خطاب به ايشان گفت

هدايت منع كند و گمراهم سازد سپس در سزاي گمراهي مرا عذاب دهد انصاف و 
  عدالت را به جا آورده است؟

اگر هدايت جزء اشياء باشد مال خداوند است، و مال خود را : ابو عصام گفت
  2.كند دهد يا منع مي كسي كه بخواهد، مي به هر

  گفت و گوي عبد الجبار و ابو اسحاق 
عبد الجبار همداني يكي از متفكرين اهل اعتزال نزد ابن عباد رفت، ابو اسحاق 
اسفراييني يكي از بزرگان و متفكرين اهل سنت هم آنجا بود، عبدالجبار وقتي 

  .ه از فحشاء دور استمنزه خدايي است ك: متوجه حضور استاد شد گفت
منزه خدايي است كه در ملك و قدرت ايشان : استاد بي درنگ و در جا فرمود

  .دهد چيزي خالف ميلش رخ نمي
  كند كه از او نافرماني شود؟ آيا خداوند اراده مي: قاضي گفت
  شود؟ آيا جبراً از خدا نافرماني مي: استاد فرمود

                                           
 .٧٤٠شرح اصول اعتقاد اهل سنت  -١
 .٢٧٨شرح طحاویة  -٢
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راه سازد، و به مرگ و نابودي به نظر شما اگر خداوند مرا گم: قاضي گفت
  محكوم شوم، در حق من خوبي كرده يا بدي؟

بدي كرده،  وت اگر چيزي را از تو منع كند كه مال تو است در حق: استاد فرمود
 كه را هركس تو منع كند بدي صورت نگرفته، چون وليكن اگر مال خودش را از

  .و دم در نداد قاضي مبهوت گشت. گرداند مي مخصوص خود رحمت به بخواهد
در تاريخ طبري نقل شده كه غيالن در حضور هشام بن عبدالملك خطاب به 

آيا خداوند اراده كرده كه : ميمون بن مهران كه براي مناقشه و مناظره آمده بود گفت
  نافرماني شود؟

تواند خالف  يعني كسي مي(شود  آيا جبراً از خدا نافرماني مي: ميمون فرمود
  1).با قدرت خود او را نافرماني كند ميل و اراده خدا

  مناظره عمر بن عبدالعزيز و غيالن دمشقي
وگو كرد،  عمر بن عبدالعزيز با غيالن دمشقي يكي از سران اعتزال بحث و گفت

  .زنيد اي غيالن شنيدم كه دم از قدر مي: عمر فرمود
  .گويند غ ميوراي اميرمؤمنان د: گفت

  .بخوان را برايم» يس«سوره : خليفه فرمود
  :به خواندن غيالن شروع كرد

 m  g  f   e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \
  u  t  s  r  q  p    o    n  m  l    k      j  i  h

   d  c  b  a  `  _  ~  }  |  {  z     y  x  w  v
  p  o  n   m  l  k  j  i  h  g  f  e

  u  t  s  r  ql            )٩ – ١: يس(  

                                           
 .مراجعه کنید ١٣/٤٥١و فتح الباری  ٢٧٨برای این دو داستان به تعلیق شرح طحاویة صفحه  -١
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    .هستي )يزدان( فرستادگان زمره از تو قطعاً ! حكيم قرآن به سوگند    .سين ،يا  
 فرو )را قرآن اين(    ).است اسالم دين كه( داري قرار )خداشناسي( راست راه بر و

 قومي تا )است فرستاده فرو تو براي را آن(    .مهربان و چيره خداوند است فرستاده
، اند نشده داده بيم )پيغمبران توسط( ايشان )نزديك( نياكان و پدران كه دهي بيم را
 و خود و خدا به نسبت، آسماني قانون از( خبر بي و غافل كه است علّت همين به و

 كردن پر بر مبني خدا( سخن )و اند گشته عذاب مستحقّ ايشان(  .هستند )مردمان
 ديگر آنان و ،است پيوسته حقيقت به آنان بيشتر درباره )افرادي چنين از جهنّم
 و رسد مي هايشان چانه تا كه اندازيم مي غلّهائي گردنهايشان به ما   .آورند نمي ايمان

 پاهاي زير به توانند مي نه و( شود مي داشته نگاه باال به رو )آن اثر بر( ايشان سرهاي
 در ما   ).دهند حركت سو آن و سو بدين را سرهايشان توانند مي نه و، بنگرند خود
 كساني به لذا و( ايم داده قرار سدي ايشان سر پشت در و، سدي آنان روي پيش
 را خود سر پشت و رو پيش و، باشند كرده گير، سد دو ميان در كه مانند مي

  .بينند نمي ديگر و ايم گرفته را ايشان چشمان جلو وسيله بدين و )نكنند مشاهده
اولين بار است اين سوره را  نه سوگند به خدا اي خليفه مثل اينكه: غيالن گفت

كنم و هرگز در مورد قدر دهان  دهم اي اميرمؤمنان توبه مي شهادت مي. خوانم مي
  .گشايم نمي

گويد  اش را بپذير و اگر دروغ مي گويد توبه خداوندا اگر راست مي: عمر فرمود
  1.اي براي مؤمنين قرار بده او را نمونه و نشانه

كرد كه مردي از قبيله تميم  برايم تعريف مي دوستي: گويد معاذ بن معاذ مي
عون داستان عمر بن عبدالعزيز و غيالن را براي  عون عبور كرد، ابن ي ابن كنار خانه

من غيالن را در دمشق در : عون خطاب بدان مرد گفت مرد بازگو نمود، سپس ابن
  2.حالي ديدم كه آويزان شده بود

                                           
و ابن بطة در  ٢٢٩صفحه » الشریفه« شرح اصول اعتقاد اهل سنت ، روایت از آجری در کتاب  -١

 .می باشد. ٣٢٧ -٢/٣٢٦» االبانة« کتاب 
عبداهللا بن امحد بدون معاذ و ابن عون داستان را روایت کرده : حمقق شرح اصول اهل سنت می گوید -٢

. امام امحد با رجال ثقه آنرا نقل کرده است: می گویدهیثمی . ٢/٣٢٧و االبانة  ١٢٨فی السنة ص . است
  .٧/٢٠٧جممع الزوائد 
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ر بن عبدالعزيز بودم، به خاطر من در حضور عم: گويد مي ابوجعفر خطمي 
واي به : خبري كه از غيالن به او رسيده بود غيالن را طلبيد، و خطاب به او گفت

  حالت اي غيالن اين خبرها چيست در مورد تو به من رسيده است؟
  .سازند گويند، افتراء مي اي اميرمؤمنان دروغ مي: غيالن در جواب گفت

  گويي؟ چه مي) قدر الهي خدا و(در مورد علم : خليفه فرمود
ي  يعني همه چيز بر اساس علم گذشته(علم خدا تنفيذ شده است : گفت

  )دهد خداوند رخ مي
  .خواهي بگو چه ميبرو تو دشمن شكست خورده هستي، هر: خليفه فرمود

چون بدان ايمان (اي  اي غيالن اگر به علم خدا اقرار نمودي شكست خورده
اي، البته اقرار به علم  اگر آنرا انكار كني كفر ورزيده و، )كني نداري ولي اعتراف مي

  .شود بهتر از نفي و انكاري است كه منجر به كفر مي
  اي؟ را خوانده» يس«آيا سوره : سپس فرمود

  .بله: گفت
  .آنرا بخوان: فرمود

  : غيالن شروع كرد به خواندن

 m  g  f   e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \
 l    k      j  i  h   u  t  s  r  q  p    o    n  m

  }  |  {  z     y  x  w  vl ٧ – ١: يس  
  گويي؟ توقف كن، در مورد آن چه مي: خليفه فرمود
  .خوانم مثل اينكه اولين بار است اين آيه را مي: جواب داد

  .ادامه بده: خليفه فرمود
  :غيالن ادامه را خواند

 m  i  h  g  f  e   d  c  b  a  `  _  ~
   v  u  t  s  r  q  p  o  n   m  l  k  j

  ~  }  |     {  z   y  x  wl ١٠ – ٨: يس  
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 ايشان سرهاي و رسد مي هايشان چانه تا كه اندازيم مي غلّهائي گردنهايشان به ما
 پشت در و، سدي آنان روي پيش در ما  شود مي داشته نگاه باال به رو )آن اثر بر(

 كرده گير، سد دو ميان در كه مانند مي كساني به لذا و( ايم داده قرار سدي ايشان سر
 چشمان جلو وسيله بدين و )نكنند مشاهده را خود سر پشت و رو پيش و، باشند
، نترساني را ايشان چه و بترساني را آنان چه   .بينند نمي ديگر و ايم گرفته را ايشان

    .آورند نمي ايمان است يكسان برايشان
  گويي؟ در اين مورد چه مي: خليفه فرمود

دهم كه  ام، پيمان مي اي امير مؤمنان مثل اينكه تا حاال اين آيه را نخوانده: گفت
    .كردم سخني به ميان نياورم ديگر هرگز در مورد چيزي كه قبالً بحث مي

خداوندا : ودوقتي غيالن از مجلس بيرون رفت، خليفه فرم. برو: خليفه فرمود
  .گويد بدترين عذاب را به او بچشان اگر دروغ مي

غيالن در دوران خالفت و حيات عمر هرگز از قدر چيزي : گويد ابو جعفر مي
غيالن . داد نگفت، اما در دوران يزيد بن عبدالملك كه به اين مسائل اهتمام نمي

  .كرد وگو در مورد قدر دوباره شروع به بحث و گفت
د از يزيد به سر كار آمد، دنبال غيالن فرستاد و خطاب بدو وقتي هشام بع

  مگر تو در حضور عمر پيمان ندادي كه از قدر سخني به ميان نياوري؟: گفت
  .كنم اين بار از من درگذر، سوگند به خدا هرگز بحث نمي: گفت

يعني كشتن تو . (كند اگر تو را به قتل برسانم خداوند مرا عفو نمي: خليفه گفت
  اي؟ فاتحه را خوانده ي  ، آيا سوره)نيست جايز

  .آري: گفت
  : گفت بخوان

 m  M  L  K   J  I  H  G  F   E  D  C  B       A

  V  U  T  S  R   Q  P    O  Nl ٥ – ١: الفاحتة  
 پروردگار كه است سزا را خداوندي ستايش   .مهربان بخشنده خداوند نام به  

 را تو تنها    .است جزا و سزا روز مالك      .است مهربان بخشنده   .است جهانيان
    .طلبيم مي ياري تو از تنها و پرستيم مي
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طلبي؟ در چيزي كه در اختيار تو  در چه چيزي از او ياري مي: خليفه گفت
  نيست، يا در چيزهايي كه به دست خودت است؟

او را به برويد دستانش را قطع كنيد و پاهايش را ببريد و گردنش را بزنيد و 
  1.2.دار آويزان كنيد

يكتا را  ي  ، استعانت و كمك گرفتن از خداوند يگانهاند قدريه نافي علم الهي
گانش چيره و قادر كنند كه خداوند بر كردار بند اند، چون گمان مي حرام كرده

خود آفريننده كردار خود هستند، اگر حال از اين قرار باشد  نيست، بلكه بندگان
  .طلبند كه بر استعانت قادر نباشد دي را به ياري ميچگونه خداون

كنند، و پاداش و  آنان در انجام افعال بر نيرو، قدرت و دانش خود اعتماد مي
خواهند همانگونه كه كارگر و مستأجر از صاحب كار و اجيركننده  جزا را از خدا مي

و و سود فعاليت طلبند، خداوند نيازمند بنده و كردارش نيست، بلكه بهره  پاداش مي
نيازمند كاركردن هستند و از  ،چند فقط بندگانرسد، هر تالش انسان به خودش مي

  .استعانت و كمك خواستن بي نياز نيستند
  :فرمايد مي أخداوند

 m   J  I  H  G  Fl ٢: الفاحتة   
  .است جهانيان پروردگار كه است سزا را خداوندي ستايش

 m     g    f  e  d  c  b  a  `             i  h
   q  p  o   n  m  l  kjl ١٢٣: هود  

 بدو يكسره كارها و، خداست ويژه زمين و هاانآسم غيب )از آگاهي(  
 كن تكيه او بر و بپرست را او پس )چرخد مي او فرمان به جهان امور و( گردد برمي

  .نيست خبر بي كنيد مي كه چيزهائي از پروردگارت )كه بدان( و

                                           
. آنرا نقل کرده است» السنة « عبداهللا بن امحد در کتاب : گوید یحمقق اصول اعتقاد اهل سنت م -١

١٢٨ - ١٢٧. 
 .٧١٥ـ ٧١٣شرح اعتقاد اصول اهل سنت  -٢
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  سخهاشبهات و پا

  مفهوم محو و اثبات در صحف و افزايش و كاهش اجل -1
براي بعضي از مردم مبهم و  صاكرم مواقع مفهوم آيات و احاديثي رسولبرخي 

اگر خداوند دانا به گذشته، حال و آينده : گويند شوند، مثالً برخي مي پيچيده مي
 چه ه رعد بهسور 39ي آنرا در لوح المحفوظ ثبت و ضبط فرموده آيه  است، و همه

  :؟باشد مي يمعني

 m   ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥l ٣٩: الرعد    
 ديدني كتاب هاي نشانه از، بداند مصلحت و( بخواهد كه را هرچه خداوند  

 از( را هرچه و، دارد برمي ميان از )آسماني خواندني كتاب هاي آيه از و جهاني
 )باشد زمان با مناسب و كند اقتضاء حكمتش كه الهي شرائع از و هستي قوانين
    .است مقرّر و ثابت خدا علم در )اينها همه و .سازد مي جايگزين( و دارد مي برجاي

اند و قابل افزايش و كاهش  ها همه تعيين شده يا اگر رزق و كردار و اجل
  :فرمايد چه توجيهي داريد كه مي صاكرم در مورد حديث ذيل از رسول. نيستند

  .رحمه فَلْيصلْ أَثَرِه في لَه ينْسأَ أَو رِزقه في لَه يبسطَ أَنْ رَّهس منْ يقُولُ
هر كسي كه دوست دارد رزقش واسع و اجلش به تأخير افتد، صله رحم را به 

  .جا آورد و به نزديكان خود سر زند
  :فرمايد كنيد كه مي يا خطاب پيامبر نوح به قومش را چگونه تفسير مي

 m  q   p  o  n  m  l  k  j  i  h   g  f
  ¡   �  ~   }  |{  z  y  x  w  v  u  ts  rl ٤ – ٣: نوح  

 مرا دعوت اگر( .كنيد فرمانبرداري من از و، بترسيد او از و، بپرستيد را خدا  
 تأخير به را شما مرگ نهائي اجل تا و، آمرزد مي را شما گناهان خداوند )بپذيريد

 پيدا تأخير، رسد فرا الهي نهائي اجل كه هنگامي، باشيد متوجه اگر اام .اندازد مي
    .كند نمي

خداوند حيات و زندگي داود را از چهل سال : فرمايد يا در مورد حديثي كه مي
  گوييد؟ به صد سال فزوني داد چه مي
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  :درزق و اجل دو نوع دار: پاسخ
و ضبط شده است، اين نوعي كه در قدر الهي گذشته و در لوح المحفوظ ثبت 

شود، نوع  دگرگوني و تبديل ايجاد نمي  كند و در آن نوع رزق و اجل تغيير نمي
سازد، در  ديگري از رزق و اجل وجود دارد كه خداوند فرشتگان را از آن مطلع مي

  : فرمايد دهد، بدين علت است كه خداوند مي اين نوع افزايش و كاهش رخ مي

 m  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥   ¯  ®l ٣٩: الرعد    
ي خداوند براي جهانيان  ام الكتاب لوح المحفوظ است، كتابي كه طرح و نقشه

  .ي مقادير تعيين گشته است در آن نوشته شده و همه
ي فرشتگان بر اساس اتخاذ اسباب، افزايش و كاهش اجل و رزق  در نوشته
ند، اگر آن فرد نويس رزق و اجل هر فردي را مي ،گيرد، چون فرشتگان صورت مي

د، رزق و اجلش فزوني ني رحم را اتخاذ نماي اسبابي مانند به جا آوردن صله
روزي و روزهاي حياتش ريزش  نديابد، و ليكن اگر اسباب را اتخاذ نكرد مي
  1.شوند كنند و كاسته مي مي

اجل مطلق كه تنها خداوند از : اجل هم دو قسم دارد: فرمايد مي :ابن تيميه
دهد كه اجل فالني  ي مأمور دستور مي ارد و اجل مقيد، خداوند به فرشتهآن اطالع د

ي رحم را به جا آورد،  كند، اگر آن فرد صله را بنويس، فرشته هم امر را امتثال مي
بنابر . دهد كه اجل و روزي فالني را زياد كن ي مربوطه دستور مي خداوند به فرشته

داند،  ندارد چون اجل مطلق را نمي اين فرشته از فزوني يا كاهش اجل اطالعي
 اي لحظه نه و كرد خواهد تأخير اي لحظه نهوقتي كه اجل مطلق فالني فرا رسد 

  2.گيرد مي پيشي
چيزي كه در علم خدا گذشته قابل تغيير و : فرمايد ابن حجر عسقالني مي

گردد كه براي مردم روشن و  كند و متحول مي تبديل نيست، فقط چيزي تغيير مي
بينند، بعيد نيست كه چنين چيزي  لوم باشد مانند فعل فاعلي كه مردم آنرا ميمع

ي مرتبط به انسان باشد و در آن محو و  متعلق به دانش فرشتگان نگهبان و يا مالئكه
                                           

  ٨/٥٤٠جمموع فتاوی  -١
 .٨/٥١٧جمموع فتاوی ابن تیمیه  -٢
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شود، اما قدري كه در علم خدا گذشته و  اثبات مانند كاهش و افزايش اجل واقع 
كنند نه تبديلي بر آن صورت  ت، نه تغيير ميباشد نه محو دارد نه اثبا نزد خودش مي

  1.گيرد مي

  »كل مولود«رابطه تقدير قدر و حديث  -2
رده ي چيزها را مقدر ك چگونه ممكن است خداوند همه: گويند برخي از مردم مي

اي بر  هر بچه: به صحت رسيده كه فرموده صي خدا در حالي كه از فرستاده
ي خداوند كافر يا  اگر كسي درعلم گذشته(آيد؟  فطرت پاك و مقدس به دنيا مي

زايد و پدر و مادرش او را به گناه و فساد  شرور باشد چگونه بر فطرت مي
  ؟)كشانند مي

هيچ تناقص و مخالفتي ميان اين دو نص و اصل وجود ندارد، خداوند : پاسخ
ه ها را ب بندگان را بر پاكي و سالمتي از هر اعتقاد باطلي آفريده است، يعني آن

آيند  پذيرند، ولي وقتي كه به دنيا مي اي آفريده كه عقايد و بينش صحيح را مي گونه
گيرند، فطرت و درونش را به فساد و  و شياطين انس و جن گرداگردش را فرا مي

دهند، اما افرادي كه خداوند اراده  كشانند و آنرا به سوي باطل تغيير مي تباهي مي
كنند و با بادهاي  ان پاك ثابت بمانند تغيير نميفرموده بر همان فطرت سالم و رو

  .مانند آيند، و بر هدايت خداي باقي مي جاهليت از پاي در نمي
كند و چه كسي ثابت قدم باقي  داند كه چه كسي فطرتش تغيير مي خداوند مي

ماند و در علم ازلش چنين چيزي گذشته است و در لوح المحفوظ به ثبت  مي
ن تعارض و تناقضي ميان حديث و قدر وجود ندارد، در بنابر اي. رسيده است
كه پيامبر از خداوند متعال روايت  حمار آمدهمسلم از عياض بن حديث امام 

  ):حديث قدسي(كند  مي
َوإِنِّي َخلَقُْت ِعَباِدي ُحَنفَاَء كُلَُّهْم َوإِنَُّهْم أََتْتُهْم الشََّياِطُني فَاْجَتالَْتُهْم َعْن ِدينِهِْم 

  .رََّمْت َعلَْيهِْم َما أَْحلَلُْت لَُهْم َوأََمَرْتُهْم أَنْ ُيْشرِكُوا بِي َما لَْم أُْنزِلْ بِِه ُسلْطَاًناَوَح

                                           
 .١١/٤٨٨تح الباری ف -١
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ها را گمراه  آيد و آن ي بندگانم را بر فطرت پاك آفريدم، اما شيطان مي من همه
ها  انسازد، و بد هاي من را برايشان حرام مي برد، حالل كند و از راه به در مي مي

دهد كه براي من كساني را شريك قرار دهند كه هيچ دليل و برهاني در  دستور مي
  .ام ها نفرستاده تأييد آن

گردد،  شود و بدان غره مي داند كه كدام بنده توسط شيطان گمراه مي خداوند مي
  .شود ماند و به راه راست هدايت مي اي بر راه هدايت ثابت قدم مي و چه بنده

در مورد يحيي و فرعون خيلي  صيحات حديث شريف نبويبا اين توض
  :فرمايد شود كه مي خوب تفهيم و توجيه مي

َخلََق اللَُّه َيْحَيى بن َزكَرِيَّا ِفي َبطْنِ أُمِِّه ُمْؤِمًنا، َوَخلََق ِفْرَعْونَ ِفي َبطْنِ أُمِِّه 
  ١.كَاِفًرا

در شكم مادرش  زكريا را در شكم مادرش مؤمن و فرعون را  خداوند يحيي بن
  .كافر خلق فرموده است

اين حديث را » االوسط«و طبراني در كتاب » الكامل«ابن عدي در تأريخ 
  .اند روايت كرده

  » ما اصابك«تقدير اشياء و آيه  -3
سوره نساء استدالل  79برخي از مردم براي تأييد ديدگاه نافي اهل اعتزال به آيه 

  :فرمايد كنند كه مي مي

 m  Ù  Ø  ×      æ  å  äã  â   á   à  ß  Þ  ÝÜ  Û   Ú
   ì  ë  ê  é  èçl ٧٩: النساء  

 و عافيت و نعمت و رفاه :قبيل از( خوبي و خير از آنچه )! پيغمبر اي(  
 :قبيل از( بدي و بال آنچه و ؛  است )تو بر( خدا )فضل( از، رسد مي تو به )سالمت
 و قصور سبب به و( است تو خود زا رسد مي تو به )رنج و درد و بيماري و سختي
 )همه هدايت( براي پيغمبري عنوان به را شما ما ).اي شده مرتكب كه است گناهي

                                           
 .٣٢٣٢مشاره . ٣/١١٣صحیح اجلامع الضغیر  -١
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 عدم يا پذيرش و تو تبليغ بر( گواه خداوند كه است كافي و، ايم فرستاده مردم
    .باشد )آنان پذيرش

نافرماني كنند كه حسنات و سيئات در اين آيه مباركه فرمانبرداري و  گمان مي
  .خداوند هستند

كنند، چون هدف از حسنات نعمتها و از  ولي در اين تفسير و ترجمه اشتباه مي
سيئات بال، مصيبت و ناراحتيها است، براي تأييد اين تفسير به فهم سياق آيه كه 

  :فرمايد خداوند در آيات قبل مي. پردازيم تنها راه بهتر فهم كردن قرآن است مي

m±  °  ¯  ®   ¬    º   ¹  ¸  ¶µ  ´  ³  ²
  ÎÍ  Ì  Ë       Ê  É  ÈÇ  Æ  Å     Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »
  ß  Þ  ÝÜ  Û   Ú     Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó     Ò    Ñ  Ð  Ï

   ì  ë  ê  é  èç   æ  å  äã  â   á   àl ٧٩ – ٧٨: النساء  
 استوار و محكم برجهاي در اگرچه، يابد مي در را شما مرگ، باشيد هركجا  

 )غنيمت و پيروزي قبيل از( خوبي و خير اگر )منافق ترسويان اين( .باشيد جايگزين
 قبيل از( مصيبتي و بدي اگر و ؛  است خدا سوي از اين :گويند مي، رسد بديشان

!  است تو )نامباركي و شوم( از اين :گويند مي، رسد بديشان )شكست و خشكسالي
 و( است خدا سوي از )رسد مي شما به بدي و خوبي از آنچه( همه :بگو )بدانان(

 اين ).پذيرد مي انجام معلول و علّت نظام پايه بر و تعالي حق قدر و قضا برابر
 اي( ).؟ شود نمي سرشان منطق و( فهمند نمي سخن كه است شده چه را مردمان
 تو به )سالمت و عافيت و نعمت و رفاه :قبيل از( خوبي و خير از آنچه )!پيغمبر

 و سختي :قبيل از( بدي و بال آنچه و ؛  است )تو بر( خدا )فضل( از، رسد مي
 گناهي و قصور سبب به و( است تو خود از رسد مي تو به )رنج و درد و بيماري
 مردم )همه هدايت( براي پيغمبري عنوان به را شما ما ).اي شده مرتكب كه است

 پذيرش عدم يا پذيرش و تو تبليغ بر( گواه خداوند كه است كافي و، ايم فرستاده
   .باشد )آنان
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كشد كه  خداوند در اين آيات حال و وضعيت منافقين را براي ما به تصوير مي
: گويند هايي مانند روزي، پيروزي و سالمتي مي هنگام رسيدن به نعمت و بخشش

از ها از طرف خداوند است، ولي وقتي كه بال و مصيبتي مانند بيماري، ترس  اين
ها از طرف محمد هستند، چون با  اين: گويند شود، مي دشمن و غيره دامنگيرشان مي

ي بال و  آوردن اين دين جديد مردم با ما به دشمني پرداختند، و علت همه
  .ها شخص محمد است مصيبت

ها هستند، مانند آيات ذيل كه  ها و سيئات نقمت بنابر اين حسنات نعمت
  :فرمايند مي

 m³  ²  ±  °    ¼  »  º¹   ¸  ¶  µ  ´
  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   ÂÁ       À  ¿  ¾  ½l   

   ١٢٠: آل عمران
 شما بهره غنيمت و پيروزي همچون نعمتي و( دهد دست شما به نيكي اگر  
 در( اگر و .شوند مي شادمان، برسد بدي شما به اگر و، شوند مي ناراحت )گردد
 و( گري حيله، بپرهيزيد )ايشان با دوستي از( و كنيد بردباري )آزارشان و اذيت برابر

 خداوند نيست شكّي )چه( ، رساند نمي زياني هيچ شما به آنان )خائنانه دشمنانگي
  . دارد احاطه دهند مي انجام بدانچه

 m  vu  t  s  r   q  po  n  m  l
  |  {  z  y   x  wl ١٦٨: األعراف  

 بودند صالح ايشان از برخي .رديمك تقسيم ييگروهها به زمين در را آنان و  
 و كافران :از عبارتند كه( بودند آنان جز آنان از بعضي و )مؤمنان :از عبارتند كه(

 آزمايش بديها و نيكيها به را ايشان )دينان بي و دينداران از اعم همگان( و )منافقان
 باز )كردگار سوي به و بيدار غفلت خواب از و شوند پشيمان( كه اين تا كرديم
    .گردند
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فرمايد كه هيچ چيز خير و  سپس خداوند منان در پايان آيه با بيان قاطع مي
روند و همه از طرف خداوند هستند و با  شري از قبض قدرت خداوند بيرون نمي
  :گيرند اساس قدرت و اراده ايشان صورت مي

 m  Ö  Õ  Ô   Ó     Ò    Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë       Ê  Él ٧٨: النساء  
 برابر و( است خدا سوي از )رسد مي شما به بدي و خوبي از آنچه( همه :بگو

 مردمان اين ).پذيرد مي انجام معلول و علّت نظام ي پايه بر و تعالي حق قدر و قضا
  .فهمند نمي سخن كه است شده چه را

ي گناه و نافرماني  ها نتيجه فرمايد كه بال و مصيبت بعد از آن خداوند بيان مي
ها است، اما اسباب خير و نيكي منحصر نيست، چون از فضل و بخشش الهي  انسان

گيرد، يعني هم كردار خوب بندگان هم فضل خداوند در بخشيدن  سرچشمه مي
ها بايد زبان شكر بگشايند و  ها دخيل هستند، بنابر اين بندگان هنگام نزول نعمت آن

ام نزول بال و مصيبت از دست تحميد را به سوي بارگاه أحديت دراز كنند و هنگ
در توبه و استغفار وارد شوند چون عدم استغفار و ترك توبه سبب نزول بالها بوده 

  .است

» á   à  ß  Þ«و »   ×  Ú     Ù  Ø«ي  تأمل و تفكر كردن در دو آيه با
شويم كه حسنات و سيئات افعال و كردار عباد هستند كه در بال و نعمت  متوجه مي

يعني سبب بال و مصيبت گناه و كردار بد »   ã  âä «ند، اما آيه رس به انسان مي
ها  اند ولي خداوند براي وقوع آن ها است، البته بال و مصيبت هم مقدر شده انسان

  .سبب مصيبت را تقدير فرموده است

  كند؟ خداوند چگونه شر را آفريده و تقدير مي -4
خداوند از انجام دادن : گويند انگيزي مي ها به قصد آشوب و فتنه برخي از قدريه

كارهاي شر پاك و منزه است، و بندگان وظيفه دارند كه پروردگارشان را از شر و 
بدي به دور گردانند، پس چگونه روا است كه شر را به خداوند پاك و مقدس 



  
  
  

   79                                  گفتاري پيرامون قضا و قدر  
 

ها باطل و راستي  گويند، در حقيقت آن نسبت دهيم؟ همانگونه كه قايلين به قدر مي
  .اند اند و در اموري دچار ابهام و اشتباه شده را قاطي كرده

آفريند كه شر مطلق  خداوند بر اساس حكمتش هرگز چيزي را نمي: پاسخ
باشد و هيچ نفع و سودي به همراه نداشته باشد و در آن حكمت و مصلحتي يافت 

تيميه و شاگرد  دهد، بزرگاني چون ابن اي را بدون گناه سزا نمي نشود، و هيچ بنده
قيم و ديگران حتي براي آفرينش شيطان و حشرات و درندگان  آورش ابن نام

  .فرمايند هاي فراواني را بيان مي ها و رحمت حكمت
چيزي در يك حالت شر و در حالت ديگر خير و نيكي است، مثالً خداوند 

ي آزمايش و ابتالء انسان قرار داده است، برخي از  را وسيله شيطان را آفريده و آن
شوند و با خود و منهج و روشش به جنگ و دشمني  از شيطان خشمگين مي بندگان

شوند، و در  پردازند و با دوستان و پيروانش از سر جنگ و دشمني وارد مي مي
آورند، ولي  مقابل ياور و دوست رحمان هستند و در برابرش سر تسليم فرود مي

  .افتند ايش راه ميشوند و پا به پ برخي ديگر با شيطان از سر دوستي وارد مي

  برداري منفي از قدر بهره: مبحث دوم

هاي سياه  اند و خود را به چاله ديگر در مورد قدر اشتباه كرده اي  گروهي به گونه
ي  اگر خداوند دانا به هر چيزي است و به همه: گويند اند، مي گمراهي كشانده

او گذشته و كارهاي ما علم دارد و مسير ما به سوي جهنم يا بهشت در علم 
ي كردار ماست، چرا ما عمل كنيم و خود را به زحمت  ي همه خودش آفريننده

بيندازيم؟ چرا قدرها را به حال خودشان رها نكنيم تا هر آنچه كه دوست داريم يا 
  برايمان ناخوشايند است به وقوع بپيوندد؟

 نزد برخي از عباد و زهاد و اهل تصوف اين گمراهي و ضاللت به اوج خود
اند و بدان نظر  از اهل كالم  بدين تفكر قايل نبوده رسيده، هر چند هيچ گروهي 
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اند، بلكه مدام بر زبان بسياري از مسلمين نادان، گمراهان، ملحدين و دهريان  نداده
  1.شيوع پيدا كرده است

دانند، و خلق و  اين گروه به قدر ايمان دارند، و خداوند را دانا به هر چيزي مي
ي  دهند، و جهان را ساخته و پرداخته ي مخلوقات را به خدا نسبت مي همهآفرينش 

چه را اراده كرده كنند كه خداوند هر ، اما گمان مينمايند داد مي ي ايشان قلم اراده
كشيدن و اتخاذ اسباب  بدان راضي و خشنود است، و هيچ نيازي به تالش و زحمت

آيد، و انسان هيچ  ها مي ه سوي آنچه مقدر شده الجرم بگان نيست، هراز سوي بند
نقش و اختياري ندارد، و انسان در هر كاري بدون تأثير است، بلكه انسان همراه 

گيرد، يا همچو  قدرتي كه دارد به مثابه كاهي است كه در مسير وزش باد قرار مي
شود،  انداخته مي  عميقي به پايين ي  چيزي است كه از باالي كوه بلندي به سوي دره

كنند و در اختيار خود نيستند و اصالً هيچ  لبته كه چنين چيزهايي نقش آفريني نميا
  .اختياري ندارند

اند، و هر عمل مخالف  عمل كردن را رها نموده ،اين گروه با استدالل به قدر
كنند، تا در نهايت كارشان به جايي  زند توجيه مي ها سر مي شريعت الهي را كه از آن

ايمان، مسلمان و كافر، اهل هدايت و گمراهي تفاوتي قايل  رسيده ميان كفر و
دانند، اگر همه مخلوق خدا  نيستند، چون همه را به يك ميزان، مخلوق خداوند مي

  هستند تفاوت براي چه؟
شماري را از راه راست الهي منحرف كرده، و  افراد بي ،ي گمراه اين عقيده

ها به هم  ن عدالت و حقيقت نزد آنعقول فراواني را به تعطيلي كشانيده، موازي
را عاطل، باطل و  خورده است، و طاقت و تواناييهاي فراوان و مهيب امت اسالمي

نشين كرده كه هيچ كاري را انجام  اي زمين بيهوده ساخته است، و مردم را به گونه
ها سر زند به نفع و سود دشمنان و زيان  دهند، از اين بدتر اگر كاري از آن نمي
  .شود مي ي معكوس عايد امت اسالمي  نان است، تا در نهايت نتيجهمؤم

كنند  ي منحرف اين است كه گمان مي يكي از نتايج خطرناك اين عقيده
خداوند كفر، شرك، كشتار، زنا، دزدي، پايمال نمودن حقوق والدين و گناهان ديگر 

                                           
 .٢٥٦. ٩٩. ٨/٥٩جمموع فتاوی  -١
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ها خداوند  آن ي ها خوشنود و راضي است، چون بنا به عقيده را دوست دارد و بدان
  .هر چه را اراده كند و بيافريند بدان رضايت هم دارد

باشد كه  و يكي ديگر از آثار شوم اين ديدگاه رها كردن هر عمل صالحي مي
ي رسيدن به جنات نعيم الهي و نجات از جحيم خدايي است، و از اين بدتر  وسيله

باشد و كار ما تأثيري چه هست بايد و غلط از قدر كه هربا توجيه و تفسير ناروا 
 و ندارد و ما نقشي به عهده نداريم پس تالش و زحمت كشيدن بيهوده است

  .شود هاي سنگيني مي مرتكب گناهان و جرم
اند، نماز خواندن و زكات دادن را  اين گروه به كارگيري اسباب را رها نموده

انت و توكل دهند، همچنين دعا، نيايش، استع كه در حكم وسيله هستند انجام نمي
: گويند پندارند و مي د ميسو ها را بي فايده و بي اند چون آن بر خدا را رها نموده

ش و يپيوندد، بنابر اين دعا، نيا دهد و به وقوع مي چه را اراده كرده رخ ميخدا هر
  .آورند اي به بار نمي توكل هيچ بهره

دادند و  مي ها به ظلم، ستم و جور ظالمان و طاغيان رضايت بسياري از آن
زند با اراده و  ها سر مي هرچه از آن: گفتند نمودند، چون مي سكوت اختيار مي

  .گيرد قدرت خداوند صورت مي
ي  آورند، و براي اقامه همچنين امر به معروف و نهي از منكر را به جا نمي

كنند وقوع جرايم و مفاسد ضروري  قايل نيستند، چون گمان مي حجت اهتمامي 
  .رم بايد رخ بدهنداست و الج

كند  ها را بيان مي هايش ديدگاه آن در بسياري از كتاب :امام مجاهد ابن تيميه
كساني كه به قضاء و : فرمايد ي فتاوي مي پردازد، در مجموعه و به رد و ابطالشان مي

دانند، در نهايت كارشان به  كنند و آنرا موافق دستور و نهي الهي مي قدر اعتراف مي
چند ربوبيت خداوند را براي هر شود، هر ن شرايع الهي منجر ميكردتعطيل 

دانند، ولي اين  ي جنبندگان را مطيع و مسخر خدا مي پذيرند، و همه مخلوقي مي
ي بسياري از اهل تصوف و فقرا  ي آزمايش و ابتالء و فتنه عقيده و گمان وسيله
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روند و  بيرون ميي مباحات به سوي محرمات  اي كه از دايره شده است، به گونه
  1.سازند كنند و عقوبات را باطل و عاطل مي واجبات را ملغي مي

ي  كنند كه خداوند آفريننده ها گمان مي آن: فرمايد ها مي دوباره در مورد آن
ي  ي جهان بر اساس اراده ي مخلوقات و خالق كردار بندگان است، و همه همه

و ايمان، اعتراف و انكار، حق و  خداوند به وجود آمده ولي بعد از آن ميان كفر
باطل، هدايت يافته و گمراه، راهيابنده و سرگردان، پيامبران و دروغ گويان، دوست 

ها، عدالت و ظلم، خوبي و  و دشمن خدا، افراد مورد رضايت الهي و نفرت شده
بينند و همه را  بدي، كردار بهشتيان و دوزخيان و بزهكاران و نيكوكاران تفاوتي نمي

نگرند، با اين توضيح كه قضاء و قدر،  سنجند و با يك چشم مي يك ميزان مي با
ي  علم گذشته، اراده نافذه و قدرت شامله و فراگير خداوند و آفريدن همه

پذيرند، ولي در مورد تفاوت خلق و امر، اراده و  مخلوقات را توسط خالق منان مي
   2.قايل نيستند تفاوتيها  اند و ميان آن ه شدهرضايت، كور و گمرا

كنند و از راه هدايت و راستي  برخي از منتسبين به اين ديدگاه افراط مي
دانند  ي موجودات را عين و ذات خداوند مي اي كه همه گردند، به گونه منحرف مي

و قايل به وحدت وجود هستند، و براي كارهاي منكر و غير شرعي خود به 
مثالً حريري كه يكي از شاعران . ويندج ي قدري خداوند تمسك مي موافقت اراده

شود كافر هستم،  من به خدايي كه از او نافرماني مي: گويد نامدار اين فرقه است مي
  :گويد يا سخن ابن اسرائيل كه مي

  اصبحت منفعالً ملا یختاره        منی ففعلی کله طاعات
تيار شده شوم كه متأثر از چيزهايي هستم كه برايم اخ من در حالي بيدار مي 

  .ي كردار و رفتار من فرمانبرداري از خداوند است است، همه
آفرينش و اراده كردن (ها اين نوع گمراهي را بنا به حقيقت ربوبيت خدا  آن
  3.نمايند داد مي پندارند و قلم راستي و حقيقت مي) اشياء

                                           
 .٨/٢٥٦. جمموع فتاوی ابن تیمیه -١
 .٨/٦٠جمموع فتاوی ابن تیمیه -٢
  .٢٥٧/ ٨جمموعه فتاوی  -٣
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ديدگاه و » شفاء العليل«قيم جوزي در كتاب با ارزش خود  امام ابن
سپس گروه ديگري سردرآوردند و : فرمايد كند و مي ها را بيان مي اي آنه گمراهي

گمان بردند كه افعال اختياري انسان مانند حركت درخت هنگام وزش باد و جزر و 
مد درياها اجباري هستند و اختياري در وزش و حركت و كار كردن وجود ندارد، 

كه آفريده شده آماده نگشته،  يعني انسان بر فرمانبرداري اجبار شده و براي كرداري
  .زند بلكه بدون اراده و اختيار خود برخي حركات از او سر مي

شان را دنبال كردند، بدين  ها گروه ديگري مسير و منهج سپس بعد از اين
دادند، و در اثبات آن تالش و كوشش  مذهب اقرار نمودند و خود را بدان نسبت مي

ي گمراه بود  افزايش گمراهي بيشتر به اين عقيده ها ي كار و تالش آن نمودند، نتيجه
ي  دانستد و در حقيقت آن را به مثابه مثالً تكاليف الهي را از توان انسان خارج مي

نمودند، تكليف  داد مي گير به پروازكردن در آسمان قلم زمين شخص كردن  مكلف
نايي انسان به ايمان و انجام دستور و دوري از منهيات را خارج از قدرت و توا

ي  چنين تكاليفي مخصوص خداوند خالق است كه همه: گفتند دانستند، چون مي مي
انا ي وجود آورده، خداوندي كه بر هر چيزي چيره و تو موجودات را به عرصه

ها را  ها نيست، سپس آن كند كه در توان آن ف ميلكاست، بندگانش را به كرداري م
  .ها سر نزده است از آندهد، در حالي كه چنين كاري  سزا مي

ي بحث، ديدگاه و سخنان برخي از عابدان اين مسلك را بيان  امام در ادامه
در جهان نافرماني خداوند وجود ندارد، چون كسي كه : گويند فرمايد كه مي مي

اي است كه موافق نظر اراده كننده  دهد مطيع و پيرو اراده كاري را انجام مي
  :به گفته شاعرشانيا بنا . باشد مي) خداوند(

  اصبحت منفعالً ملا یختاره        منی ففعلی کله طاعات
اند،  شوم كه متأثر از چيزهايي هستم كه برايم اختيار شده من در حالي بيدار مي

  .ي كردار و رفتار من فرمانبرداري از خداوند است همه
ستور اگر با د: ها شاعر را مالمت نمودند، او هم در جواب گفت بعضي از آن

ام، كسي كه پيرو اراده باشد نبايد  اش اطاعت نموده ام، از اراده خدا مخالفت كرده
اند كه مشيت و  اين مذهب در علم كالم اقرار كرده محققين كالمي. مالمت شود
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اراده و محبت خداوند يكي است و با هم تفاوتي ندارد، محبت همان مشيت است 
ي خدا است، و همان چيز را دوست  جه ارادهشود نتي و هر آنچه در جهان يافت مي

  .دارد كه اراده كرده است
ترين  اين گروه در مورد خداوند بدترين گمان را دارند، و شنيع: فرمايد امام مي

دستورات و نواهي الهي به مثابه : گويند دهند، مي ظلم را به خداوند عادل نسبت مي
مرده به زنده كردن مردگان  پرواز كردن در آسمان است يا مانند مكلف ساختن

باشد، و بعد از آن خداوند بندگان را در قبال كاري كه قادر بر انجامش نيستند و  مي
دهد، حتي بر چيزهايي كه  منهياتي كه اختيار تركش را ندارند به شدت عذاب مي

بينند، در حالي كه در راستاي آن آماده و مهيا  براي ايشان مقدر شده سزا مي
بينيم  و اصالً بايد آنرا انجام دهند، يكي از عارفان و سياه دالنشان را مي اند، نگشته

كند و گله دارد و مظلوميت خود را به رخ  كه با زبان شعر از خداوند شكايت مي
  :گويد كشد و مي خدا مي

  القاه فی الیم مکتوفاً و قال له           ایاک ایاک ان تبتل باملاء
مواظب باش : گويند اندازند، و خطاب به او مي ياو را كتف بسته به دريا م

  .خيس نشوي
خواهند جرم و گناه خود را به قدر نسبت دهند و  اين گروه در حقيقت مي

اين : گويند ي قدر بگذارند، مي خود را تبرئه نمايند، و عواقب وخيم آنرا بر عهده
   1.كار ما نبوده بلكه خداوند خالق دانا آنرا انجام داده است

شود كه اين دليل ديدگاه  كتاب متذكر مي ي  در مقدمه» الشفاء«ق كتاب محق
ي جبر مسؤليت را از  عقيده: گويد غالب هر دوران و زماني براي جبر بوده است، مي

كند و  ي جرم و گناهاني را كه از او سر زده توجيه مي دارد و همه دوش انسان بر مي
ي انسان را به حركت در آورده  كه اراده اندازد ها را به گردن قدرتي مي مسؤليت آن

هاي  كند، بدين علت انسان است و انگيزه و هدف تصرفات انساني را رها مي
گرايند، مثال وثني و مشرك كردار خود را به  شماري بدين نحله و مذهب مي بي

                                           
 .١٦شفاء العلیل صفحه  -١
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كنند، و مسؤليتش را به گردن جهان  دهد كه او را عبادت مي نسبت مي الهي 
  .اندازند مي

عتقاد دارند كسي كه مؤمن به خدا باشد، قدر او را به هر طرفي كه بخواهد ا
ي او سلب شده و بدون اختيار است، اين ديدگاه غلط در دوران و  برد و اراده مي

: گويد عصر جديد هم خودش را نمايان ساخته است، يكي از جبريين معاصر مي
انسان در آفريدن حوادث هيچ ي انسان مقيد به غريزه، وراثت و جامعه است،  اراده

مسؤل نيست، چون اعمال بدون   نقشي ندارد، بنابر اين در ارتكاب هيچ جرمي
زنند، در ايجاد شدن انگيزه هاي دروني هيچ تأثيري ندارد بلكه  اختيار از او سر مي

ها است و يا اصالً چاره  خودش ثمره و نتيجه هستند و در نهايت تسليم و مطيع آن
  .ندارد و راه فراري

هاي منحرف و متصوف در ميان  ي جبر از طرف گروه با انتشار يافتن عقيده
به بار آمد، اوج زيان  هاي جبران ناپذيري براي امت اسالمي مسلمين، ضرر و زيان

  :گفتند ها مي در ترك اسباب و به كارنگيري مقدمات الزم ايجاد شد، برخي از آن
  کونان التحرک و السفسی       جری قلم القضاء مبا یـکون 
  1ـنابته اجلنیـیرزق فی غی     جنون منک ان تسعی لرزق    

ي رخدادها جاري شد، تالش كردن و ايستادن تفاوتي با هم  قلم قضاء بر همه
ندارند، اگر دنبال رزق و روزي برويد ديوانه هستيد، چون جنين درتاريكي شكم 

  .گيرد مادر روزي مي
اي اين گروه كفر به خدا و تكذيب شرايع و پيام ه ي سخنان و ديدگاه نتيجه

  :فرمايد پيامبران است، امام ابن تيميه مي
كسي كه قدر را بپذيرد ولي اوامر و نواهي خداوند را باطل سازد، به مراتب از 

كند، بدتر است،  پذيرد ولي قدر را انكار مي كسي كه دستور و نواهي خدا را مي
ر اين حكم اتفاق دارند، چون كسي كه ربوبيت را با تمام مذاهبش ب امت اسالمي 

بپذيرد و قايل به قدر باشد، ولي ميان كافر و مسلمان، اهل فرمانبرداري و نافرمانان 
را قبول  يتفاوتي نبيند، به هيچ پيامبري ايمان نياورده است و هيچ كتاب آسماني

                                           
  .٥شفاء العلیل صفحه  -١
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ي هستند، يا نوح شده مساو نكرده و نزد او حضرت آدم پيامبر با ابليس لعين نفرين
مجاهد هزار ساله با قوم بت پرست مشرك طاغي تفاوتي ندارد، يا موسي پيامبر 

ظالم مفسد فرقي ندارد، يا  ي  دست ياور مظلومان با فرعون خدا خوانده عصا به
   1.ران يكي هستند كش هوس سابقين اولين از مهاجرين و انصار با كفار گردن

كسي كه به علم گذشته خداوند اقرار : فرمايد ا ميه دوباره ابن تيميه در مورد آن
نياز است و احتياجي به عمل  نمايد، ولي گمان كند كه از امر و نهي و عمل بي

شود و گمراهان  كردن ندارد، كسي كه اهل سعادت است بدون عمل وارد بهشت مي
ر و روند، از منكرين قدر به مراتب كافرت هم با آن همه جرم و جنايت به بهشت مي

ها تعطيل كردن اوامر و نواهي، حالل و  تر است، نتيجه و مضمون سخن آن گمراه
   2.ها از يهود و نصارا كافرتر هستند حرام و وعد و وعيد الهي است، آن

ها اگر بر اين اعتقاد پافشاري كنند از يهود و  آن: فرمايد در جاي ديگري مي
و نهي، وعد و وعيد الهي و پاداش نصارا كافرتر هستند، چون يهود و نصارا به امر 

اند و به برخي  و سزا ايمان دارند، تنها دستورات خداوند را تحريف و تبديل نموده
   3.مؤمن و به برخي ديگر كافر هستند

  پاسخ جبريه
  :ها پاسخ داد توان با چند روش به ديدگاه منحرف آن مي

  :كنند در اطالق اسم جبر بر كردار انسان اشتباه مي -1
از آن نرفته است،  گيرند كه در قرآن و سنت اسمي ها لفظي را به كار مي ناي

مسلمين بايد همان الفاظي را به كار گيرند كه در نصوص قرآن و سنت به كار رفته 
كند كه گفته از اوزاعي و زبيدي در مورد  است، امام اللكائي  از بقيه روايت مي

  جبر سؤال كردم؟

                                           
  .٨/١٠٠جمموع فتاوی  -١
 .٨/٢٠٨جمموع فتاوی  -٢
  .٨/٢٦٢جمموع فتاوی  -٣
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تر است  و فرمان و قدرت خداوند از اين بزرگدستور : زبيدي در جواب گفت
آفريند و به  كند و مي ها را به جبر وادار سازد، بلكه خداوند تقدير مي كه انسان

  .بخشد اي كه دوست دارد به انسان سرشت و فطرت مي گونه
شناسم، بنابر اين  اصلي را براي جبر نمي ،من در قرآن و سنت: اوزاعي گفت

لفظ  ص، بلكه در قرآن و سنت مبارك حضرتبان بياورمجرئت ندارم آنرا بر ز
   1.قضاء و قدر، آفريدن، فطرت و سرشت به كار رفته است

نمونه و مشابه سخن اوزاعي از ديگر بزرگان اهل سنت از سلف صالح مانند 
   2.اسحاق فزاري و غيره نقل شده است سفيان ثوري و ابي

براي كردار انسان بدين جهت عدم به كارگيري لفظ جبر از طرف بزرگان دين 
باشد چون جبردر لغت عرب براي اكراه هم به  است كه لفظ جبر مبهم و نامعلوم مي

يعني پدر با اكراه . اجبر االب ابنته علي النكاح: گويند كار رفته است، مثالً مي
حاكم فالني را بر خريد و فروش مجبور : گويند دخترش را انكاح كرد، يا مي

اجبر : گويند ها كه مي بر او اكراه كرده است، بنابر اين مفهوم كالم آنكند، يعني  مي
اهللا العباد يعني خداوند بندگان را اكراه كرده است، نه اينكه خداوند از روي 

  . خشنودي و رضايت بدان كار به بندگانش اراده و اختيار داده است
خيلي باالتر  دادن چنين چيزي به خداوند غلط و اشتباه است، چون خدا نسبت

فرد عاجزي ديگران را به  ا به انجام كاري مجبور كند، تنهااز آن است كه كسي ر
سازد كه خود از انجامش عاجز و ناتوان باشد، در حالي كه  انجام كاري مجبور مي

دار انجام كاري و تصميم به  خداوند قدرت مطلق دارد، حتي كسي كه دوست
اراده و رضايت و دوستيش نعمت خداوندي  گيرد و بدان خشنود است، انجامش مي

سازد،  است كه به او ارزاني بخشيده، پس چگونه او را به انجام كاري مجبور مي
   3.كنند همانگونه كه مخلوقات همديگر را در انجام كارها مجبور مي

                                           
  .٨/١٠٥و جمموع فتاوی ابن تیمیه . ٧٠٠شرح اعتقاد اهل سنت ص  -١
  .٨/١٣٢،٢٩٤،٤٦١جمموعه فتاوی ابن تیمیه  -٢
  .٨/٤٦٣جمموعه فتاوی ابن تیمیه  -٣
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فرمايد كه  ي جبر اين باشد كه خداوند اراده مي اما اگر هدف از اطالق كلمه
گيرد، هيچ مشكلي  ختيار و بدون اكراه تصميم به انجام افعال ميانسان بر اساس ا

شود و چنين اطالقي درست و جايز است، برخي از بزرگان سلف صالح  ايجاد نمي
كسي كه بندگان را بر انجام : اند امت در مورد مفهوم صفت جبار خداوند فرموده

  1.سازد كنند مجبور مي كارهايي كه خود اراده مي
كند،  جبر داراي چنين اجمالي است و بر هر دو مفهوم داللت مي وقتي كه لفظ

  .اند سلف صالح از بكار گيري آن به صورت نفي و اثبات خودداري فرموده
كند  از مروزي نقل مي» السنة«بكر خالل در كتاب  تيميه از ابي شيخ االسالم ابن

: گويد مردي مياي اباعبداهللا، : گويد كه مردي خطاب به امام احمد ابن حنبل مي
  ).كند مجبور مي(دارد خداوند بندگانش را بر انجام كردار وا مي

 را كه هرخداوند : گوييم، سپس فرمود ما چنين نمي: امام در جواب فرمود
  .فرمايد مي عطا هدايت بخواهد را كه هر و نمايد مي گمراه بخواهد

م گناهان وا خداوند بندگان را بر انجا: مردي گفت: گويد دوباره مروزي مي
چرا، خداوند بندگان را : دارد، مرد ديگر اعتراض كرد و براي اثبات قدر گفت نمي

سازد، جريان را براي امام احمد تعريف كردند و از  بر انجام دادن افعال مجبور مي
 هرخداوند : ايشان نظر خواستند، امام در جواب، سخن هر دو را انكار كرد و فرمود

  .فرمايد مي عطا هدايت بخواهد را كه هر و نمايد مي گمراه بخواهد را كه
دو مرد در : ه اوزاعي پيش ايشان آمده و فرموداسحاق فرازي نقل شده ك از ابي

پيش شما بيايند تا : ها گفتم مورد قدر از من سؤال كردند، من هم در جواب آن
  .ها را بشنوي وپاسخ دهيد سخن آن
تر  رحمت كند، براي پاسخ از من شايستهخدا تو را : گفتم: گويد اسحاق مي ابي
  .هستيد

دو مرد در خدمتت : بعد از آن امام اوزاعي همراه آن دو مرد آمد، و فرمود
  .هستند

                                           
 .٨/٤٦٤جمموع فتاوی ابن تیمیه  -١
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چند نفر از اهل قدر پيش ما آمدند، و در مورد قدر با هم : ها هم گفتند آن
نهيات بحث كرديم، تا در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه خداوند ما را بر انجام م

كند، و محرمات را  سازد، و ميان ما و دستوراتش حايل و مانع ايجاد مي مجبور مي
  .رساند به عنوان روزي به ما مي

اند، شما هم  اند و در آن افتاده آن گروه اهل قدر بدعتي را ايجاد كرده: گفتم
  .ايد براي فرار از آن بدعت دچار بدعتي مشابه آن شده

  1.حاق درود بر تو باد، به حق اصابه كرديداس اي ابا: اوزاعي فرمود
  
  ار بي عقلي استانكار اختي -2

كنند انسان اختيار ندارد و مجبور است، درحقيقت بر عقل  گروهي كه گمان مي
اند و هم در صدد گمراه كردن  اند، هم خود گمراه شده خود خط بطالن كشيده

با حركت كردن جماداتي  دانيم كه حركات و كردار ما ديگران هستند، چون همه مي
  .كه هيچ اراده، قدرت و اختياري ندارند، آسمان و ريسمان است

حتي ما ميان حركات اختياري و اجباري در درون خود تفاوت قايل هستيم، 
ها و هزاران كار ديگر كه در  رگها و جريان خون در  مثال حركت قلب و كار روده

اي نداريم، بلكه  ها هيچ اختيار و اراده گيرد، ما در انجام آن ن انسان صورت ميورد
ها نداريم، مانند دست  حركات اجباري هستند، و ما نقشي در وقوع و عدم وقوع آن

  .لرزاني كه متوقف كردنش در اختيار ما نيست
ولي خوردن و آشاميدن و سوار بر مركب شدن، خريد و فروش، نشست و 

ي ما به اتمام  اختيار و ارادهبرخاست، ازدواج و طالق و كارهاي مشابه آن با 
ها را به  كنند، ميزان رسند، و افرادي كه اين قدرت و اختيار را از انسان سلب مي مي

  . اند و عقلشان سرگردان و گمراه شده است هم زده
قرآن مملو از آيات و نصوصي است كه كردار و اعمال را به خود انسان نسبت 

  :فرمايد دهد، خداوند مي مي

                                           
  .٨/١٠٣جمموع فتاوی  -١
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 m  n  m  v  u  t  s  r    q  p  o
wl ٢٠: يس  
 فرستادگان از! من قوم اي :گفت، بيامد شتاب با شهر نقطه دورترين از مردي  

  .)است آن در شما جهان دو هر سعادت كه( كنيد پيروي )خدا(

 m  E     D  C  B  Al ١٠٣ – ١٠٢: الصافات  
 را پسر ابراهيم و( شدند )خدا فرمان( تسليم دو هر )پسر و پدر( كه هنگامي  
    .اختاند  خاك بر را او رخساره و )كشاند دراز شنها روي

 m d  c   b  a  `l ٧٩: القصص  
  .گرديد نمايان خويش قوم برابر در خود زينت تمام با

نصوص فراون غير قابل حصر ديگري هم وجود دارند كه كردار و اعمال 
  .دهند انسان را به انسان نسبت مي

  
  رينش و رضايت و محبتتقدير و آف -3

كنند كه خداوند هر چه را تقدير كند و بيافريند، بدان راضي است و  گمان مي
از آن خوشنود، ولي اين گمان كامالً اشتباه است، چون خداوند وجود كفر، شرك، 
گناه، معصيت، زنا، دزدي، پايمال كردن حقوق والدين، دروغ، افتراء و خوردن اموال 

ها را دوست ندارد و بندگانش را  اده فرموده، ولي هيچ كدام از آنمردم به ناحق را ار
  .فرمايد هم از ارتكاب چنين چيزهايي نهي مي

كرد كه روزي  شيخ االسالم براي ما تعريف مي: فرمايد ابن قيم جوزي مي
آنرا دوست ندارند  صر دوست داشتن چيزي كه خدا و رسولها را ب برخي از آن
  .مالمت كردم

محبت آتشي است كه در قلب قرار دارد و : شده در جواب گفت فرد مالمت
ي خداوند  شده  سوزاند، تمام موجودات اراده نخواهد مي) خدا(هر چه را كه مريد 

  هستند، من كدام يكي را دوست نداشته باشم؟
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ها  ها را نفرين و مالمت كند، تو آن اگر خداوند بر امتي خشم گيرد و آن: گفتم
شوي و به كردار و اعمالشان  ها وارد مي و از در دوستي با آن داري را دوست مي

  شوي يا دشمن؟ ها دوست مي راضي و خوشنود خواهي شد؟ اصالً با آن
   1.فرد جبري مات و مبهوت شد، و چيزي نگفت: امام فرمود

توضيحات بيشتري ) امر(ي شرعي  و اراده) آفرينش(ي كوني  در بحث اراده
  .سازيم بهتر روشن ميخواهد آمد و مسئله را 

  
  ايمان به قدر و ترك عمل و اهمال كردن اسباب -4

ايمان به قدر انسان را از عمل كردن و : گويند اين گروه در اين ادعا كه مي
ورزند،  كنند و از حقيقت قدر غفلت مي سازد، اشتباه مي نياز مي اتخاذ اسباب بي

ي بدون مقدمه را به  ه، نتيجهچون خداوند اسباب و نتايجش، هر دو را مقدر فرمود
ي  نمايد و هر كس گمان كند كه خداوند نتيجه را مقدر نمي شناسد و آن رسميت نمي

بدون مقدمه و مسبب بدون سبب را مقدر فرموده، در حقيقت دروغ بزرگي بر 
  .خداوند بسته است

ي  دهد، براي آن روزي وسيله وقتي كه خداوند براي فردي روزي قرار مي
نمايد، كسي كه گمان كند انسان نيازمند اسباب نيست و هر  ا هم مقدر ميرسيدن ر

رسد، حقيقت قضاء و  چه از طرف خداوند مقدر شده بدون اتخاذ اسباب به او مي
  .قدر را فهم نكرده است

كند كه فرزندي را به يكي از بندگانش ببخشد،  مثالً وقتي كه خداوند مقدر مي
مچون ازدواج و معاشرت با همسر و غيره را تقدير براي ايجاد اين قدر اسبابي ه

  .فرمايد مي
شود، همراه اين قدر عمل  فرمايد كه فالني وارد بهشت مي خداوند مقدر مي

نمايد، يا اگر تقدير كند فالني به  صالح و استقامت و پايداري بر راه را هم تقدير مي
صالح هم مقدر  رود، اسباب ورود به جهنم مانند ترك ايمان و عمل جهنم مي

  .شود مي
                                           

  .١٦شفاء العلیل صفحه  -١
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يابد، خداوند در روز ازل هم  كند كه فالني دارو مصرف كند و شفا  يا مقدر مي
  .است بيماري و هم خوردن داروي شفا بخش را مقدر كرده

كند كه فالني به نيايش و استغاثه بپردازد و خواهشش پذيرفته  خداوند مقدر مي
كند و نه به استغاثه  فالني نه دعا  كند كه شود و نيازش به جا آيد يا  مقدر مي

سپارد و او در بينوايي و هالكت باقي  بپردازد، در نتيجه او را به دست خودش مي
  . ماند مي

خالصه خداوند مسببات و اسباب را تقدير فرموده است، كسي كه گمان كند 
آيد، نه دين را فهم نموده و نه از قضاء و قدر  بدون سبب، مسبب به دست مي

ي را درك كرده است، و در حقيقت با سنت و قانون خداوند منان مخالفت چيز
نموده و مانند كسي است كه بدون زن گرفتن و بذر پاشيدن در زمين منتظر بچه و 

  .محصول كشاورزي باشد، يا كسي كه بدون غذا و آب در انتظار سير شدن باشد
گذشته را  مطالب و بيانات صاكرم لنصوص فراواني از قرآن و سنت رسو

  .رسانند كنند و به اثبات مي تأييد مي
در موراد مختلفي از زندگي  صآيات حيات بخش الهي و سنت مطهر پيامبر

دهند، در  به اتخاذ اسباب و فراهم كردن مقدمات الزم براي هر كاري، دستور مي
رو شدن با  روبهمورد به دست آوردن رزق و روزي به تالش و كوشش  و در 

آوري زاد و توشه دستور  ارگيري عده و در مسافرت كردن به جمعكدشمن به ب
شويم كه قرآن و سيره مملو از اين  دهد، با بررسي و مطالعه متوجه مي مي

  .ندا نصوص
  :فرمايد خداوند مي

 m  b  a  `  _  ^      ]  \  [  Z  Y  X
  g   f  e       d  cl ١٠: اجلمعة  

 روزي و رزق دنبال به و گرديد پراكنده مينز در، شد خوانده نماز كه آنگاه  
    .شويد رستگار كه اين تا، كنيد ياد بسيار )زبان و دل با( را خداي و برويد خدا

 m      b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  V  U  Tl   

  15: الملك
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 راه آن جوانب و اطراف در .است گردانيده شما رام را زمين كه است كسي او  
    .است او دست در دوباره شدن زنده .بخوريد خدا روزي از و، برويد

 m   ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
  ¶  µ  ´l ٦٠: األنفال  

 )جمله از( و )معنوي و مادي( نيروي توانيد مي كه آنجا تا آنان )با مبارزه( براي
 و خدا دشمنِ )جنگي برگ و ساز و آمادگي( بدان تا، سازيد آماده ورزيده اسبهاي
  .بترسانيد را خويش دشمن

 m  ^]  \  [  Z  Yl ١٩٧: البقرة  
 كه )بدانيد و ديگرتان سراي براي هم و حج سفر براي هم( برگيريد توشه و
  .است پرهيزگاري توشه بهترين

 m     RQ  P  O  N  Ml ٦٠: غافر  
  .بپذيرم تا خوانيد فرياد به مرا :گويد مي شما پروردگار

 m{   z  y  x    £  ¢  ¡  �  ~}  |
  ª  ©  ¨§  ¦  ¥   ¤l ١٢٨: األعراف  

 كه بدانيد و( كنيد شكيبائي و جوئيد ياري خدا از :گفت خود قوم به موسي  
 زمين خدا بيگمان )و است خدا مطلق فرمانرواي و نيست بيش ناتواني بنده فرعون

 و نيك( انجامسر و، بخواهد خود كه كند مي واگذار خود بندگان از كساني به را
 و سنن مراعات كه كساني آن( است پرهيزگاران آن از )جهان دار و گير در پسنديده
 در صبر و عدل اقامت و حق به اعتصام و اتّفاق و اتّحاد قبيل از .دارند مي اسباب
    ).شدائد برابر

براي رسيدن به رضايت و بهشت به اتخاذ اسبابي مانند نماز و حج و روزه و 
  .ر فرموده استزكات دستو

ي مؤمنين كه راه و  و اصحاب بزرگوارش و همه صزندگاني پيامبر رحمت
كارگيري اسباب و عمل  اند، شاهد بزرگي براي به روش آن بزرگوار را برگزيده

  .كردن و تالش نمودن است
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كارگيري اسباب و فراهم كردن مقدمه يكي از قدرهاي خداوند منان  ضمناً به
  .قضاء و قدر منافات و تناقضي ندارنداست و اصالً با اصل 

و اصحاب بزرگوارش قدر را خوب فهم كرده بودند و اين  صپيامبر اكرم
دانستند، بلكه اعتقاد داشتند كه قدر انسان را به عمل  اصل را منافي عمل كردن نمي
پيدا كند، اصحاب  دارد تا به آرمان و آرزوهايش دست كردن و تالش بيشتري وامي

ي  از ايشان پرسيدند، اگر اعمال انسان مقدر است و نامه صرتبزرگوار حض
پرونده را به حال خود  اعمال خشك شده و خداوند منان از آن فارغ گشته، چرا

  اي دارد؟ ؟ و اصالً عمل كردن چه نفع و فايدهرها نكنيم
هر كسي براي چيزي كه خلق . تالش كنيد: در جواب فرمودند صحضرت

  :سپس آيات ذيل را تالوت نمودشده آماده گشته است، 

 m  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~    }  |  {  z  y  x  w

  ®    ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦l ١٠ – ٥: الليل  
 پيشه پرهيزگاري و، كند بخشش و بذل )را خود دارائي خدا راه در( كه كسي

 و، سرا اين در خدا( خوب پاداش به و  ).بهراسد خويش آفريدگار از و( سازد
 او براي را موانع و مشكالت(   .باشد داشته باور و ايمان )سرا آن در خدا بترخو

 آسايش و رفاه آماده را او )و دهيم مي توفيقش خير كار در و سازيم مي آسان
 خدا راه در دارائي بخشش و بذل به و( بكند چشمي تنگ كه كسي اما و   .نمائيم مي

 )الهي اخروي و دنيوي پاداش و توفيق و خدا از( نياز بي را خود و )نيازد دست
 باور و ايمان )سرا آن در خدا خوبتر و، سرا اين در خدا( خوب پاداش به و     .بداند

 ناگوار و مشكل بس زندگي و( مشقّت و سختي براي آماده را او   .باشد نداشته
    .سازيم مي )دوزخ

مانع عمل كردن داند كه قدرگذشته  كسي كه قدر را درست فهم كرده باشد مي
كند تا براي رسيدن  شود، بلكه انسان را وادار مي اتكال و اتكا نمينيست و موجب 

  . تالش و كوشش بيشتري به خرج دهد هاي ديني و دنيوي به منفعت
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توان و اصالً درست نيست بر بنده و  تنها كافي است كه هشدار دهيم نمي
ي واقعي كه خداوند  ننده و اراده كنندهاسباب اتكاء و توكل نمائيم، بلكه بايد بر آفري

  .منان است، توكل و اتكاء نمائيم
رو كردن و توكل نمودن بر اسباب : اند حتي بزرگان اين دين حنيف گفته

ي  شود و به فراموشي سپردن اسباب نتيجه دار شدن توحيد مي موجب خدشه
سباب، كردن و اعراض نمودن كلي از اتخاذ ا عقلي است، پشت سري و بي سبك

سازد، بنابر اين توكل و رجاء با آميختن و ايجاد هماهنگي  دار مي شريعت را خدشه
  . گيرد ميان توحيد و عقل و شريعت صورت مي

رو كردن به اسباب، دل بستن، اميد پيدا كردن و اعتماد : توضيح اين مطلب
تواند  مستقالً نمي - در حالي كه هيچ مخلوقي چنين جايگاهي ندارد-ها  قلبي به آن

شود، چون اگر  منتج نتيجه و مسبب اسباب باشد و موجب شرك و چند خدائي مي
كرد،  ها را مسخر انسان نمي خداوندي كه آفريننده و مالك هر چيزي است، آن

ها را به عنوان اسباب اتخاذ نمايد و در اختيار خود  توانست آن هرگز نمي آدمي
ك و موجودات گرداگردش داراي خالق آخر مگر آسمان و زمين و تمام افال. بگيرد

از ستاره گرفته تا (اي نيستند و هر چه از اين مخلوقات و موجودات  و سازنده
دهد، با اراده، اجازه و اذن خودشان  زند و رخ مي سر مي)  سياره، فرشته و ديگران

گيرد؟ و اصالً در انجام اين كارها مستقل هستند؟ ويا اينكه براي هر  صورت مي
و مخالف، دست قدرت خداوند آفريننده چيره به  معاونو سكوني با وجود حركت 
  1.كند افتد و عمل مي كار مي

در جهان هر سببي موافق و مخالفي دارد، اگر موافقين همكاري نكنند، و 
شود و در نتيجه مسببي پديد  مخالفين از سر راه برداشته نشوند سببي درست نمي

رويد و از زمين بيرون  ن باران كه سببي است، گياه نميآيد، مثالً تنها با باريد نمي
آيد، بلكه بايد هوا، خاك، نور خورشيد و غيره به عنوان نيروي معاون و همكار  نمي

عمل كنند و هنگام رويدن زراعت، مخالفيني چون آفات و غيره از سر راه برداشته 
ب تقويت و تغذيه شوند، تا باران سبب رويدن گياه شود، يا اينكه غذا و آب موج

                                           
 .٨/١٧٠جمموع فتاوی  -١
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شوند تا در بدن آمادگي كافي براي گرفتن غذا و آب ايجاد نشود و  انسان نمي
ي نتيجه، برداشته نشوند،  ي مخالفين و اسباب فاسدكننده همراه اين آمادگي اگر همه

  . گيرد از خوردن و آشاميدن تغذيه صورت نمي
كاري كه كه براي هراند  اعتقاد پيدا كردهدانند و  انديشمندان مي بزرگان و

كنند، ولي با  ها اسبابي را اتخاذ مي دوست دارند مستقل نيستند، بسياري از آن
ها نقش  آيد و نقشه و برنامه درست شدن مانع و حايلي آروزهايشان به عمل در نمي

  :فرمايد مي أشود، خداوند بر آب مي

 m  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µ
Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á    À              Í  ÌË    Ê  É    È

  Ò  Ñ  Ð  Ï  Îl ٢٤: يونس   
 و آراسته و گيرد مي ييزيبا و آرايش كامالً )آن پرتو در( زمين كه بدانجا تا 
 حتماً و( دارند تسلّط زمين بر كه كنند مي پيدا يقين زمين اهل و گردد مي پيراسته

 شادي اين بحبوحه در .شوند دمن بهره آن محصوالت و غلّات و ثمرات از توانند مي
 ويران و كوبيدن درهم بر مبني( ما فرمان )آراستگي و سرسبزي اين گيراگير در و

 سرماي :قبيل از، گوناگون بالهاي با و( رسد مي در روز يا شب در )آن كردن
 از را گياهانش و )سازيم مي نابود را آن، غيره و، طوفان، سيل، شديد كتگر، سخت
 و( است نبوده اينجا در ديروز انگار .كنيم مي نابودش و دروده و برآورده ريشه
 بدين( ما ).اند نزيسته سرزمين آن در ئيها نانسا و، است نداشته وجود هرگز

 و( انديشند مي كه كنيم مي تبيين و تشريح قومي براي را )خويش ي( ها آيه )وضوح
    ).فهمند مي

آب خواست، جاريه هم استكاني از اش  كند كه مردي از جاريه اللكائي نقل مي
شيشه آورد و آب را برايش ريخت، استكان را به او داد و مرد هم استكان را 

توانم اين  كنند كه من نمي گروهي گمان مي: برداشت و به سوي دهان برد و گفت
  .كنم آب را بخورم، اگر نتوانستم آب را بخورم اين جاريه را آزاد مي
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به استكان زد، و استكان آب افتاد و شيشه شكست و  جاريه با آستين پيراهنش
   .1آب ريخته شد

جاريه با اين كار به سيد مسكينش ثابت كرد كه توان انجام دادن هر كاري را 
آن كار را مقدر نموده باشد، جاريه درس  أخواهد، ندارد مگر اينكه خداوند كه مي

  .ر اسارت رهايي بخشيدبندگي و عبوديت را به او ياد داد، و خودش را از زنجي
هاي فراواني از ثروتمندان، چيره دستان، آقا و بزرگان اقوام گمان  انسان

ها است، اما طولي  ها مسخر شده و عنانش در اختيار آن كردند كه دنيا براي آن مي
اند و بارها دشمن تجاوزگر، يا  نكشيده كه خود را عاجز، ناتوان و نيازمند ديده

كننده، يا دوست خيانتكار، يا آرزوي درازمدت، او را سر  نشين بيماري مهلك و خانه
  :فرمايد مي أخداوند. گذارند كاري انجام دهند نشانند و نمي جاي خود مي

 m  k       j  i  hg  f   e  d  c   b  a  `  _  ~
m  ll ٥٤: سبأ  
 عذاب از نجات و ايشان ايمان پذيرش كه( دارند آرزو آنچه و ايشان ميان

 آنان همكيش و همسان گروههاي با كه گونه همان، شود مي افكنده ييجدا )تاس
  .اند بوده شك در سراپا )جهان در( ايشان آخر .است شده عمل چنين قبالً

  
  استدالل به قدر -5

كنند، اگر  اين گروه براي ترك و رها كردن عمل به قضاء و قدر احتجاج مي
زه گرفتن يا قرآن خواندن فراخواني، در ها را به نماز خواندن يا رو يكي از آن
دادم، از طرف ديگر  خواست اين كارها را انجام مي اگر خداوند مي: گويد جواب مي

ها را براي توجيه گناهان و اشتباهات و ظلم و فساد خود بر  گروهي همين حرف
را خواست اين كارها  ما اختياري نداريم، اگر خداوند مي: گويند رانند و مي زبان مي

ي اين استدالالت و توجيهات چيزي جز رها كردن  داديم، نتيجه انجام نمي
  .در حال رشد و نمو هستند، نيست هايي كه در ديار اسالمي باطل

                                           
 .٨/١٦٧جمموعه فتاوی  -١
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شوند و حتي بعضي  مي بينيد كه تسليم هرنوع ظلم و ستمي ها را مي برخي از آن
هيچ : گويند و ميآيند  مواقع ياور و دستيار ظالمان هستند و با مردم به سخن مي

  . اي جز رضايت به اراده و قدر الهي نداريد چاره
ها  بينيد كه هر گناه و معصيتي از جمله زنا، دزدي و غيره از آن يا برخي را مي

  .آورند بار خود به قدر رو مي زند و در نهايت براي كارهاي معصيت سر مي
ود را به اگر اعتقاد داشته باشند كه هر رخدادي دليل و حجت است، خ

يابند كه موجب به  اند كه از آن رهايي نمي انداخته مخمصه و گرفتاري و بدبختي 
گيرند، ابن قيم  شود و خود را به باد تمسخر ديگران مي خنده آوردن عاقالن مي

كردن عاقالن  كند كه موجب خوار و ذليل هايي را از آنان نقل مي جوزي داستان
تر از حيوانات و چهارپايان  اي پايين مرتبه شود و بازيگران داستان را به مي
داد، مرد  اش دشنام مي داشت كه به همسايه ها غالمي  كشاند، مثالً يكي از آن مي

خواست او را به خاطر گناهش سزا دهد و مجازات كند، غالم هم به كيش و 
ن قدر ما را رها نكرد تا مرا مجبور به انجام آ: مذهبش آگاه بود، در جواب او گفت

  .ساخت
اطالعات و آگاهي تو در مورد قدر براي من از هر چيزي : مرد هم گفت

  .خوشايندتر است، برو در راه خدا آزاد باش
دهد، با او  يكي ديگر مردي را ديد كه با زنش كار فحشاء و ناروا انجام مي

اين كار قضاء و قدر بود، : گفت روبرو شد و خواست او را بزند، ولي شنيد كه مي
آوري و كارت  زني و اينگونه معذرت مي اي دشمن خدا دست به زنا مي: گفتمرد 

  كني؟ را توجيه مي
نمايي و مذهب و ديدگاه  را رها مي صاهللا رسول چه شده سنت مطهر: گفت

  ؟!گزيني ابن عباس را بر مي
اي را كه در دست داشت پرت كرد و شروع كرد به  مرد بيدار شد، تازيانه
اگر تو باعث : خواهي كردن، سپس خطاب بدو گفت پوزش نمودن و معذرت

  .گشتم شدي من گمراه مي نمي
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چه شده؟ چرا : دهد، گفت يكي ديگر مردي را ديد كه به همسرش دشنام مي
  دهي؟ دشنام مي

  .قضاء و قدر الهي است: جواب داد
  1.خير و نيكي در چيزي است كه خداوند تقدير فرموده: گويي راست مي: گفت

نمودن به قدر درست باشد و فرد مجرم را تبرئه كند، هر كسي اگر احتجاج 
تواند مردم را به قتل برساند و دنيا را به فساد و تباهي بكشاند و اموال مردم را  مي

ها ظلم و ستم روا دارد و با به ميان كشيدن قضاء و قدر خود را  بگيرد و در حق آن
دانند كه چنين استدالل و  ميانديشان  ي عاقالن و مصلحت نجات دهد، ولي قاطبه

ارزش است، اصالً اگر چنين چيزي مورد  توجيهي مرفوض، بي اساس، واهي و بي
تأييد شريعت باشد و خداوند قدر را با اين هدف و منظور در پيام خود فرو 

  .فرستاده باشد، دنيا به فساد و تباهي كشيده خواهد شد
هاي خود پاي قدر را  گمراهي افرادي كه براي توجيه ظلم، ستم، فسق، فجور و

ها صورت گيرد، آنرا  در حق آن كنند، اگر ظلمي كشند و بدان احتجاج مي به ميان مي
ها به قدر  پذيرند و راضي نيستند كه ديگران براي توجيه كارهاي خود عليه آن نمي

  .استدالل كنند
ز خداوند آمر حكيم و روش و مسلكي كه بزرگان اين دين حنيف و مقدس ا

اند اين است كه بدان ايمان بياورند، ولي  در مورد قدر فهم كرده صيامبر رحمتپ
هرگز نبايد براي ترك عمل بدان استدالل نمايند، همانگونه كه درست نيست با 

ي قدر به جان شريعت رفت و با آن مخالفت نمود، بلكه تنها در مورد  مقوله
شود قابل  نگير انسان ميهايي كه در قبال گناه و مصيبت دام مصيبت و حوادث

استدالل و احتجاج است، به عبارت ديگر استغفار، توبه و بخشش خواستن هنگام 
كه هر كاري را بر اساس حكمت (نزول بال و مصيبت از طرف خداوند حكيم منان

  ). دهد و نقشه قبلي انجام مي
دو ها  اي در مورد مقدر شده هر بنده: فرمايد ابن تيميه شيخ بزرگ اسالم مي

  .شدن قدر و حالت دوم بعد از آن حالتي قبل از وقوع و عملي: حالت دارد
                                           

 .نقل کرده است ٢/٢٥٥» معارج القبول « ابن قیم این داستان ها را از نویسنده کتاب  -١
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قبل از وقوع بايد از خدا ياري طلبيم و بر او توكل كنيم و دست نيايش و دعا 
 و مقدر شد اي  به سوي بارگاه احديتش دراز كنيم، اما اگر بدون اختيار بنده حادثه

راضي و خشنود باشد، ولي اگر خودش به وقوع پيوست بايد صبر پيشه كند و بدان 
ها و گناهان  ها حمد و سپاس و بر بدي در آن نقش و تأثير داشته باشد بر نعمت

  .استغفار و توبه را به جاي آورد
  :در مورد دستورها و اوامر هم دو حالت دارد

جا  در اين حالت عزم و اراده بر امتثال و به: حالت قبل از انجام و امتثال امر
ي انسان است و بعد از امتثال امر  و ياري طلبيدن از خداوند معين تنها وظيفهآوردن 

ها حمد و  بايد در مورد تقصيرات توبه و استغفار كند و در قبال نعمات و بخشش
  : فرمايد خداوند مي. ستايش پروردگار را به جا آورد

 m  d  c  b  a  `  _   ~  }  |  {
  g  f     el ٥٥: غافر  

 چرا، كن ييشكيبا )روزگار ناماليمات و كفّار آزار و اذيت بر! محمد يا( پس  
 )و ناپذير تخلّف، بديشان مؤمنان و خود پيغمبران به كمك امر در( خدا ي وعده كه
 ستايش و سپاس به شامگاهان و بامدادان و، بخواه را گناهانت آمرزش و .است حق

    .بپرداز پروردگارت

m Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾           Ål ١٨٦: آل عمران  
 پرهيز بايد آنچه از( و كنيد بردباري )جاني و مالي آزمايش برابر در( اگر و
 انجام بر بايد كه است اموري اين )و است همين شايسته كارهاي( ، بپرهيزيد )كرد
    .كوشيد ها آن اجراي در و كرد جزم را عزم ها آن

 m  r     q  p  o  n  m   l  k  j  i  sl 
  ٩٠: يوسف

 و كند پيشه تقوا )و بترسد او از و دارد چشم پيش را خدا( هركس گمان بي
 را او پاداش خداوند( ورزد استقامت و شكيبائي )مصيبتها و گرفتاريها برابر در(

  .گرداند نمي ضائع را نيكوكاران اجر خدا كه چرا )داد خواهد
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گام غفار و تقوا هندر مورد صبر پيشه كردن هنگام بال و مصيبت و است
  :فرمايد مي صشدن گناه، پيامبر اكرم مرتكب

اْحرِْص َعلَى َما َيْنفَُعَك َواْسَتِعْن بِاللَِّه َولَا َتْعَجْز َوإِنْ أََصاَبَك َشْيٌء فَلَا َتقُلْ لَْو أَنِّي 
لَْو َتفَْتُح َعَملَ  فََعلُْت كَانَ كَذَا َوكَذَا َولَِكْن قُلْ قََدُر اللَِّه َوَما َشاَء فََعلَ فَإِنَّ

  1.2.الشَّْيطَاِن
بر چيزي كه مفيد است حريص باش، و از خداوند ياري بطلب، و ناتوان و 

شد،  كردم، چنين مي اگر چنين مي: عاجز نشو، و اگر دچار بال و مصيبتي شدي نگو
هر آنچه خدا خواسته همان خواهد شد، چون اي كاش گفتن، راه را براي : بلكه بگو
  . گشايد ميشيطان 
انديش و دوربين هرگز با ادعاي گذشتن قدر، عمل كردن را رها  ي عاقبت بنده

دهد، اوامر و  كند، بلكه با قوت، اراده و تصميم قاطع كارها را انجام مي نمي
انديشد، سپس  داند و به نفع و زيان و سود و ضرر مسايل مي دستورات خدا را مي

امتثال اوامر الهي و اتخاذ اسبابي كه به گمانش توان و استعداد خود را در  ي  همه
گيرد، اگر در نهايت به نتيجه نرسيد و  انگيز هستند، به كار مي مفيد و مصلحت

خوردن ضايع   موفقيت به دست نياورد، وقت و زمان خود را در حسرت و تأسف
ر چه او اين تقدير خدا بود و ه: گويد گرداند، بلكه با اطمينان و اعتماد كامل مي نمي

  .تقدير كند همان خواهد شد
بخش انسان از مشكالت و  ايمان به قدر و احتجاج بدان كليد رهايي

خارج است و بشر را به نابودي،  گرفتاريهايي است كه از قدرت و توان آدمي
كند،  هرگز مانع و حايلي براي تالش كردن و  خسران، بدبختي و تنگنا دچار مي

  .نيستي زندگي  نوآوري در آينده
  
  
  

                                           
  .٢٦٦٤مشاره . ٤/٢٠٥٢مسلم از ابی هریره  -١
 .٨/٧٦جمموع فتاوی ابن تیمیه  -٢
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  :استدالل به حديث آدم و موسي
اند و اطالعات كافي ندارند، به حديث صحيحي  اي از علم نبرده افرادي كه بهره

ابوهريره روايت كنند،  اند استدالل مي كه اصحاب سنن و صحاح روايت كرده
  :فرمود صكند كه پيامبر مي

ى أَْنَت بِّهَِما فََحجَّ آَدُم ُموَسى قَالَ ُموَساْحَتجَّ آَدُم َوُموَسى َعلَْيهَِما السَّلَام ِعْنَد َر
اللَُّه بَِيِدِه َوَنفََخ ِفيَك ِمْن ُروِحِه َوأَْسَجَد لََك َملَاِئكََتُه َوأَْسكََنَك ِفي  آَدُم الَِّذي َخلَقََك

اللَُّه  ى الَِّذي اْصطَفَاَكْنَت ُموَسَجنَِّتِه ثُمَّ أَْهَبطَْت النَّاَس بَِخِطيئَِتَك إِلَى الْأَْرضِ فَقَالَ آَدُم أَ
َه بِرَِسالَِتِه َوبِكَلَاِمِه َوأَْعطَاَك الْأَلَْواَح ِفيَها ِتْبَيانُ كُلِّ َشْيٍء َوقَرََّبَك َنجِيا فَبِكَْم َوَجْدَت اللَّ

َجْدَت كََتَب التَّْوَراةَ قَْبلَ أَنْ أُْخلََق قَالَ ُموَسى بِأَْرَبِعَني َعاًما قَالَ آَدُم فََهلْ َو
قَالَ َنَعْم قَالَ أَفََتلُوُمنِي َعلَى أَنْ َعِملُْت َعَملًا كََتَبُه اللَُّه }َوَعَصى آَدُم َربَُّه فََغَوى{:ِفيَها

  .1فََحجَّ آَدُم ُموَسىصاللَِّه  ْرَبِعَني َسَنةً قَالَ َرُسولَُعلَيَّ أَنْ أَْعَملَُه قَْبلَ أَنْ َيْخلُقَنِي بِأَ
وردگار به بحث و مجادله پرداختند، ابتدا موسي استدالل موسي و آدم نزد پر

خداوند تو را با دستان خودش آفريد، و در كالبد ماديت روح الهي : كرد و گفت
شدي، چرا  دميد و فرشتگان برايت سجده بردند و همراه زنت در بهشت اسكان داده

  با انجام گناهي مردم را به زمين پايين آوردي؟
وند با رسالت و سخن گفتن، تو را انتخاب نمود و لوح موسي خدا: آدم گفت

و كتاب هدايت را به تو ارزاني بخشيد كه تبيان هر چيزي است و مقرب بارگاه 
  احديت شدي، چه مدت قبل از آفريدن تو تورات نوشته شده است؟

اي كه  آيا در تورات اين آيه را پيدا نكرده: آدم گفت .چهل سال: موسي گفت
  ؟شد گمراه و كرد سرپيچي پروردگارش فرمان از آدم: مايدفر خداوند مي

  .بله: موسي گفت
كني كه چهل سال قبل از آفريدنم  پس چرا مرا بر كاري مالمت مي: آدم گفت
  مقدر شده بود؟

  .موسي شكست خورد و آدم پيروز شد

                                           
 .١٠/١٢٤ع االصول نگاه به جام. خباری و ترمذی . ٢٦٥٢مشاره حدیث .  ٤/٢٠٤٣مسلم  -١
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تجين به ي آدم و موسي دليل و حجتي براي محدر اين حديث و گفت وگو
ها وجود ندارد، چون آدم براي توجيه گناهش به قضاء و قدر  صيتمع قدر بر گناه و
خواهد پدرش را به خاطر گناهي مالمت كند كه  كند و موسي هم نمي استدالل نمي

از آن توبه كرده و خداوند هم او را بخشيده است و هدايت را شامل حالش كرده و 
ن او و فرزندانش از به پيامبري برگزيده، بلكه او را به خاطر مصيبت بيرون رفت

  .نمايد بهشت مالمت مي
كند، نه به  آدم هم براي وقوع مصيبت بيرون رفتن از بهشت به قدر استناد مي

شود نه وقتي  خاطر وقوع گناه، چون  هنگام وقوع بال و مصيبت به قدر استدالل مي
   1.زند كه گناهي از انسان سر مي

بايد تسليم قضاء و قدر باشد، عبد و بنده واقعي هنگام رسيدن بال و مصيبت 
  :فرمايد چون خداوند مي

 m  h     g       f    e  d     c  b  a  `       _  ^l ١٥٦: البقرة  
 و يميخدا آنِ از ما :گويند مي، رسد مي بدانان يبالي كه هنگامي كه كساني آن  
    .گرديم بازمي او سوي به

احتجاج كنند، بلكه بايد دست دعا  توانند به قدر ولي گناهكاران و مجرمان نمي
خداوند . را بلند و آستين توبه را پهن كنند و از خداوند غفار پوزش بطلبند

  :فرمايد مي

 m  g  a  `  _   ~  }  |  {l ٥٥: غافر  
  .كن ييشكيبا )روزگار ناماليمات و كفّار آزار و اذيت بر! محمد اي( پس  

نزول بال و مصيبت به صبر و شكيبايي  خداوند در اين آيات بندگانش را هنگام
  .فرمايد و هنگام گناه و عصيان به استغفار و توبه راهنمايي مي

سوره حجر ابليس را به خاطر احتجاج به قدر مالمت  39خداوند در آيه 
  ي قدر،  كند نه به خاطر اعتراف و اذعان به علم گذشته مي

                                           
. ابن قیم مراجعه کنید» شفاء العلیل « و برای جواب ابن تیمیه به کتاب . ١٥شرح طحاویة ص -١

  .٣٥ص 
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 m  w      v  u  tl ٣٩: احلجر  
  .ساختي گمراه مرا )انسان اين خاطر به( كه اين سبب به!  پروردگارا :گفت

دهد، ايشان  اي ديگر پاسخ مي ابن قيم در مورد حديث آدم و موسي به گونه
احتجاج به قدر در مورد گناهان برخي مواقع مفيد و خوب است و در : فرمايند مي

كردن از آن  آور و غير جايز است، اگر بعد از وقوع گناه و توبه مواقع ديگر زيان
صورت گيرد، خوب است، همانگونه كه آدم چنين كرد، چون در اين حالت از يك 
طرف انسان به معرفت و شناخت كامل در مورد خدا و اسماء و صفاتش اذعان و 

كند و شريعت خدا را باطل  كند و از طرف ديگر امر و نهي را رد نمي اقرار مي
ر اساس توحيد خالص و برائت از هر سازد، بلكه نهايت كارش اين است كه ب نمي

  .كند قدرت و توانايي بر جهان خبري را نقل مي
آيا مرا بر كاري : آدم خطاب به موسي فرمود: فرمايد ي توضيح مي امام در ادامه

اگر كسي بعد از ارتكاب گناه ! كني كه قبل از آفرينشم مقدر شده است؟ مالمت مي
تواند به قضاء و قدر  مت قرار گرفت، ميو توبه و بخشش در بارگاه خدا مورد مال

يكن تلقي نمايد و خطاب به مالمت كننده  لم الهي احتجاج كند و كار و گناه را كأن
چنين كاري قبل از آفريدنم مقدر شده بود، چون در اين حالت نه قدر را رد : بگويد

  .كند سازد و خود را تبرئه نمي كند و نه حجت و دليلي را باطل مي مي
آورد، حالتي  موقعي احتجاج به قدر جايز نيست و ضرر و زيان به بار مي اما

را مرتكب شود و يا از زير بار واجبي   خواهد حرامي است كه گناه رخ نداده و مي
فرار كند و آنرا انجام ندهد، اگر كسي او را مالمت كند، براي انجام خواهش 

باطل سازد و گناهي را مرتكب نمايد، تا حقي را  نفساني خود به قدر استدالل مي
پرستي  شود، مشركين براي توجيه شرك و بت شود، همانگونه كه در قرآن بيان مي

   1.كنند خود به قضاء و قدر احتجاج مي
  به قضا؟ حكم رضا

                                           
 .٣٥شفاء العلیل ص  -١
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زند،  اگر گناه و معصيت بنا به قضاء و قدر الهي از فرد مجرم و گناه كار سر مي
  ن به جنگ و ستيز بپردازيم؟چرا بايد بدان راضي نباشيم و با آ

 صيات بخش الهي و نه در سنت مطهر حضرتنه در قرآن كالم ح: پاسخ
شود، كه بندگان را به رضا به هر قضايي، خوب و بد،  هيچ نص و عبارتي يافت نمي

فرمانبرداري و نافرماني دستور دهد، بلكه الزم است انسان مؤمن به دستورات الهي 
روا نيست كه نسبت به يكي از دستورات و   هيچ آدمي راضي و خشنود باشد، براي

   :فرمايد اوامر الهي ناراحت و نگران باشد و از آن به خشم بيايد، خداوند مي
 m  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±      °   ¯  ®  ¬

   Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹l ٦٥: النساء  
 در را تو تا آيند نمي ربشما مؤمن آنان كه سوگند پروردگارت به! نه، اما  

 داوري از خود دل در ماللي سپس و نطلبند داوري به خود درگيريهاي و اختالفات
    .باشند )تو قضاوت( تسليم كامالً و نداشته تو

اي الزم است كه به تقديرات الهي از جمله بال و  براي هر عبد و بنده
ود باشد، مثالً اگر با فقر ي گناه نيستند، راضي و خشن هايي كه نتيجه و ثمره مصيبت
دستي، بيماري و ذلت و يا اذيت و آزار مردم مورد آزمايش و امتحان قرار  و تنگ

بنابر اين رضايت در برابر اين حوادث مشروع . گرفت، صبر و شكيبايي پيشه كند
گيري، از بزرگان دين دو  است، اما در مورد واجب و يا سنت بودن اين موضع

  1.، بنا به ديدگاه مرجح و اصح سنت است، نه واجبديدگاه نقل شده است
  
  توان انسان و تكليف ما ال يطاق -6

ي  كنند كه فاعل و انجام دهنده اند گمان مي افرادي كه اين مذهب را برگزيده
: تواند كاري ديگر انجام دهد، به عبارت ديگر گناه و معاصي جز انجام دادنش نمي 

وان گناهكار خارج است و تكليف كردن خالف انجام ندادن گناه مقدر شده از ت

                                           
  .٨/١٩٠جمموع فتاوی  -١
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ي تكليف ما ال يطاق است، و در شريعت رحمت اسالم چنين تكليفي  تقدير، مقوله
  :فرمايد نفي شده و رسميت و اعتباري ندارد، خداوند مي

  m¬  «  ª  ©   ¨  §®  l ٢٨٦: البقرة  
  .كند نمي تكليف يشيتوانا ي ازهاند  به جز كس هيچ به خداوند

m   z      y   x  w  v  u  |{l ٧: الطالق  
  .سازد نمي مكلّف است داده بدو كه ازهاند  بدان جز را كسي هيچ خداوند
  :كنند يس استدالل مي 9هود و  20سوره كهف و  101هايي مانند آيه  يا به آيه

 m  r  q   p    o  n  m  l  k  j  i   h  gl  
  ١٠١: الكهف 

 و بوده پرده در من )ديدني و خواندني( آيات )ديدن( از چشمانشان كه كافراني
  .اند نداشته را )يزدان فرمان( شنيدن توان

 m  [  Z  Y  X  W     VU  T  SR  Q  Pl 
  ٢٠: هود

 در كه چرا .شود مي افزونتر و افزونتر پيوسته و( گردد مي برابر چندين عذابشان
  .ببينند )را انفس و آفاق در شپخ خداشناسيِ هاي نشانه( توانستند نمي آنان )دنيا

 m  s  r  q  p  o  n   m  l  k  j  i
  u  tl ٩: يس  

 بدين و ايم داده قرار سدي ايشان سر پشت در و، سدي آنان روي پيش در ما  
  .بينند نمي ديگر و ايم گرفته را ايشان چشمان جلو وسيله

و قدرت انجام اعمال  ها توان كنند كه آن اين آيات مباركه تصريح مي: گويند مي
  .را نداشتند، پس مكلف كردن ناتوان تكليف ما اليطاق است

كنند كه اين  اندازند و گمان مي اين گروه آيات قرآن را به جان هم مي: پاسخ
آيات با برخي از آيات ديگر قران تناقض دارند، اما درست نيست، چون استطاعت 

كنند، استطاعت و تواني  ان استناد ميها بد و تواني كه در آيات نفي شده است و آن
نيست كه در انجام اوامر و دوري از نواهي به شرط گرفته شده باشد و انجام 
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دستورات و نواهي در شريعت خدا به اين استطاعت مشروط نشده، اگر چنين 
استطاعتي موجود نباشد دستور و نهي وجود ندارد و وعده و وعيدي صورت 

شود و ثواب و  ز طرف خداوند براي بندگان ثابت نميا گيرد و مدح و ذمي  نمي
گردد، ولي روشن است كه بندگان در اين  عقابي در روز رستاخيز عايد بندگان نمي

اند و تهديد و نويد در مورد  مخاطب اوامر و نواهي خداوند آمر قرار گرفته ،موارد
شده، همان توان بنابر اين استطاعتي كه در آيات مذكور نفي . ها نازل شده است آن

   1.و استطاعت مشروط براي امر و نهي نيست
ها قرار گرفته، به خاطر محال  استطاعت نفي شده در آياتي كه مورد استدالل آن

بودن و ناتواني بر انجام اعمال نيست، بلكه علت اساسي آن، پشت نمودن از آن 
وند كافر را هاست، مثالً خدا اعمال و روكردن و مشغول شدن به ضد و مخالف آن

كند، چون ايمان آوردن براي او ممكن است و از  در حال كفر به ايمان مكلف مي
كه ناقض  ولي به خاطر مشغول شدن به كفريانجامش هم ناتوان و عاجز نيست، 

فردي است كه به  ي  تواند به خطاب خدا جواب دهد، به مثابه ايمان است، نمي
   2.كند و معيشت خود را به دست آوردتواند دنياداري  اندوزي نمي خاطر علم

، خداوند  اند اما استطاعتي كه مناط تكليف است، در آيات ذيل ذكر شده
  :فرمايد مي

 m¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |¦  l ٩٧: آل عمران  
 براي )بدني و مالي( توانائي كه كساني بر است الهي واجب خانه اين حج و
  . دارند را بدانجا رفتن

 m i  h    q  p  o  n  m    l  k  jr    u    t  s
x   w  vl ٤:جمادلة  

                                           
 .٨/٢٩١جمموع فتاوی  -١
 .٨/٢٩٦جمموع فتاوی ابن تیمیه  -٢
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 دو بايد، باشد نداشته را او كردن آزاد ييتوانا و نيابد را اي بنده كسي هم اگر
 همديگر با همسر و شوهر آنكه از پيش، بگيرد روزه فاصله بدون و پياپي ماه

  .دهد خوراك را قيرف نفر شصت بايد، نتوانست هم اگر .كنند آميزش و نزديكي
  :فرمايد كه مي صيا حديث صحيح پيامبر

  .َصلِّ قَاِئًما فَإِنْ لَْم َتْسَتِطْع فَقَاِعًدا فَإِنْ لَْم َتْسَتِطْع فََعلَى َجْنبٍ
ايستاده نماز بخوان، اگر نتوانستيد نشسته و اگر باز هم نتوانستيد خوابيده نماز 

  .بياور يرا به جا
كسي را مكلف به انجام كاري  ،رج از تواناييخا أروشن است كه خداوند

سازد،  بيمار را به روزه  گير را به قيام در نماز مكلف نمي كند، مثالً انسان زمين نمي
خواهد، چون چنين  دهد،  جنگ و قتال را از انسان كور نمي گرفتن دستور نمي

  .ها بيرون است دستوراتي از توان آن
اي از به جا آوردن برخي از  رند كه اگر بندهبزرگان و فرزانگان دين اتفاق دا

د، مثالً اگر كسي پا گرد ، حكم واجب نسبت به او ساقط ميواجبات ناتوان شد
شود و اگر كسي توان غسل جنابت يا قيام و ركوع در  نداشت، شستن پا ساقط مي

نماز را نداشت، احكام غسل و قيام و ركوع نسبت بدان فرد در حكم سقوط 
شود كه بنا به اتفاق فرزانگان دين، استطاعت  اين توضيحات روشن ميهستند، با 

ها استطاعتي نيست كه مدار تكليف به دستورات  مذكور در آيات مورد استدالل آن
- و نواهي شريعت باشد، استطاعت شرعي كه در شريعت اساس تكليف است  

تي است كه خداوند همان استطاع -آياتي را از قرآن براي تأييد و اثباتش بيان كرديم
  1.فرمايد خارج از آن كسي را به انجام يا ترك عملي ملزم نمي

  
  ينايجاد تساوي ميان مخالف - 7

اين مذهب موجب شده كه پيروانش را به تساوي ميان خوب و بد، نيكوكاران 
و بزهكارن، اهل بهشت و جهنم وادر كند، و قايل به آن باشند، در حالي كه خداوند 

                                           
 .٨/١٣٠جمموعه فتاوی ابن تیمیه  -١
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ها را در يك مقام و جايگاه  ها تفاوت گذاشته است، و آن حكيم ميان آن دانا، آگاه و
  :فرمايد دهد، مي قرار نمي

 m  ^   ]  \  [  Z  Y   X  W  V  U  T
  a     `  _l ٢٨ – ٢٧: ص  

 و آورند مي ايمان كه را كساني )است سازگار ما عدالت و حكمت با( آيا  
 )زمين در پيشگان فساد و( باهكارانت همچون، دهند مي انجام شايسته كارهاي
  ؟ داريم برابر بزهكاران با پرهيزگاران كه اين يا و ؟ آوريم بشمار

 m  »  º ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±
  Ä  Ã  Â   Á  À¿  ¾  ½  ¼l ٢١: اجلاثية  

 را آنان ما كه برند مي گمان، شوند مي بديها و گناهان مرتكب كه كساني آيا  
 خوب و پسنديده كارهاي و آورند مي ايمان كه آوريم مي بشمار كساني همچون
 چنين اگر(  باشد؟ مي يكسان آخرتشان و دنيا و ممات و حيات و، دهند مي انجام

   ! !  كنند مي داوري و قضاوت بد چه )بينديشند

 m  Æ  Å         Ä   Ã  Â  Á          À  ¿      ¾l ٣٦ - ٣٥: القلم  
 چه را شما  ! ؟ شماريم مي يكسان گناهكاران مچونه را فرمانبرداران آيا  
   ! كنيد؟ مي داوري چگونه! شود؟ مي

  ديدگاه اهل سنت در مورد قدر: مبحث سوم

ي قدر كامالً  هاي گمراه و منحرف را در مقوله در سطور گذشته ديدگاه گروه
نت و جماعت را به خواهم در اين فرصت مذهب و نظر اهل س توضيح داديم، مي

زيز برسانم، هر چند بزرگان بيشماري اين مذهب را تدوين خوانندگان عنظر 
  .كنم اند، ولي من تنها نقطه نظر سه نفر از رادمردان اين ميدان را بحث مي كرده
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  ابن تيميه -1
خداوند او را رحمت كند و پاداش فراواني بدو ارزاني  - شيخ االسالم ابن تيميه

ر مورد قدر بنا به آيات حيات ماعت دمذهب اهل سنت و ج: فرمايد بخشدـ مي
 پيشگامان ريزي شده است، پايه  صبخش الهي و سنت مطهر حضرت رسول

 و گرفتند پيش در را آنان روش نيكي به كه كساني و انصار و مهاجراناز نخستين
بر اين مذهب و ديدگاه بودند كه خداوند منان  پيمودند خوبي به را ايشان راه

ي موجودات و  چيزي است، كه شامل ذات و صفات همهآفريننده و مالك هر 
  . باشد ها و حيوانات كه قائم به ذات موجودات هستند، مي كردار و افعال انسان

شود و هر چه ايشان  و همچنين اعتقاد دارند كه هر چه خدا بخواهد همان مي
به اراده نكند صورت نخواهد گرفت، بنابر اين چيزي بدون اراده و مشيت خداوند 

كند،  گذارد و چيزي در برابر اراده و قدرت ايشان قد علم نمي عرصه وجود پا نمي
  .بلكه خداوند بر هر چيزي كه اراده كند، قادر و توانا است

و همچنين ايمان دارند كه خداوند، عالم و آگاه به گذشته، حال و آينده است، 
انش ايشان بيرون گذارند ازعلم و د ي هستي نمي حتي چيزهايي كه پا به عرصه

شويم كه كردار بندگان و موجودات ديگر هم داخل ميدان علم  متوجه مي. نيستند
جل، رزق ا ني مخلوقات همچو د، خداوند قبل از آفرينش، مقادير همهنشو الهي مي

را ثبت و ضبط كرده است، همچنين  المحفوظ آن و كردار را تعيين فرموده و در لوح
مند هستند  ها به سوي بهشت است يا جهنم، سعادت يي آنبيان فرموده كه مسير نها

  .يا گمراه و بدبخت
ي هر چيزي است و بر هر  ها ايمان داشتند كه خداوند، خالق و آفريننده آن

ي خدا آفريده شده و خداوند قبل  موجودي چيره و توانا است، هر مخلوقي با اراده
شان را مقدر  ركات و سكناتها علم و آگاهي داشته و ح ي آن از آفرينش به همه

   1.است المحفوظ به ثبت و ضبط رسانده كرده و در لوح
اند دستور و اوامر  پيشگامان امت و بزرگانشان اتفاق دارند كه بندگان مكلف

آورند و از منهيات و محرمات دوري گزينند، همچنين اجماع دارند  يالهي را به جا
                                           

  .٨/٤٤٩جمموعه فتاوی -١
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ها هستند، واجب  رآن و سنت ناطق بدانكه ايمان آوردن به نويد و وعيدهايي كه ق
  . و الزم است

اتفاق دارند كه هيچ انساني در ترك واجب و ارتكاب محرمات دليل و حجتي 
  1.ندارد، چون خداوند داراي دليل روشن و رسايي بر بندگان است

  ـ امام ابي بكر محمد حسين آجري2
د بهشت و جهنم و خداون: گوييم ما در مورد قضاء و قدر مي: فرمايد امام مي

ها  مستحقينش را آفريده و سوگند ياد فرموده كه دوزخ را مملو از جنيان و انسان
  .خواهد كرد

ي فرزندانش را كه قرار  گيتي آورد و  همه ي  سپس آدم ابو البشر را  به عرصه
ها را به دو گروه، بهشتي  ي هستي نهند، از پشتش بيرون آورد و آن است پا به عرصه

  .تقسيم نمود  و جهنمي
همچنين ابليس را آفريد و بدو دستور داد تا آدم را سجده كند، خداوند 

برد و تمام بدبختي و شقاوت ابليس نفرين شده در  دانست كه ابليس سجده نمي مي
ت و علم خداوند دانا گذشته بود، علم خداوند به مسير نهايي ابليس با حكم

چه اراده كند همان خواهد بود و ريم منان هكعدالتش منافاتي ندارد، چون ح
  .هاي خداوند بر اساس عدالت و رحمت هستند تقديرات و اراده

ها  آدم و حوا را براي زمين از نيستي به هستي آورد، آن ،بعد از آفريدن ابليس
ها دستور فرمود كه از نعمات بهشت،  را در بهشت برين اسكان داد، سپس بدان

د و از آن استفاده يديك درخت ممنوعه نشوخوش و آسوده بخوريد و ليكن نز
ي ممنوعه،  ننمايند، در قدر گذشته خداوند مقدر شده بود كه آدم با خوردن ميوه

داد ولي در  ها دستور مي خداوند آمر را نافرماني خواهد كرد، خداوند در ظاهر بدان
ه خوردن درخت ممنوعه مقدر شد. كنند دانست كه دستور را امتثال نمي باطن مي
اي جز خوردن ميوه نداشتند، تا در نهايت نافرماني كنند و در  ها هم چاره بود، آن

                                           
  .٨٤٥٢جمموعه فتاوی  -١
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ي گناه با بهشت برين وداع گويند، چون براي زندگي كردن در زمين آفريده  نتيجه
البته در جهان واقع . ي اين جريان و حوادث در علم خدا گذشته بود اند، همه شده
پيوندد، مقدر گشته و علم  چه به وقوع ميردهد، ه يزي خالف علم خدا رخ نميچ

خداوند قبل از رخ دادن حوادث و جاري شدن قضاء بر هر موجودي احاطه كرده 
  .   است

 m  Æ  Å  Ä  Ã  Â    Á  Àl ٢٣: األنبياء  
 و( گيرد نمي قرار بازخواست مورد، كند مي كه يكارهاي برابر در خداوند

 و بازخواست مورد ديگران ولي )ندارد يگير خُرده حق كسي و، شود نمي بازپرسي
  .گيرند مي قرار پرسش

گونه صورت گرفته كه خودش براي هر كسي خواسته،  آفريدن مخلوقات همان
مند و گروهي را بدبخت خلق فرموده است،  قبل از آمدن به دنيا برخي را سعادت
گشته و بردند، روز، روزي و كردارشان مقدر  در حالي كه در شكم مادر به سر مي

گذارند و  هستي پا مي ي  به ثبت رسيده، بعد از فراهم شدن اين مقدمات به صحنه
  .پردازند ها، خوب باشند يا بد، به تالش و تكاپو مي براي تقدير شده

ها نازل فرمود،  بخش را براي آن سپس پيامبران را گسيل داشت و وحي حيات
ها هم جهت  يافت نمودند و آنپيامبران دستور ابالغ به مردم را از حي منان در

امتثال دستور، پيام را ابالغ كردند و مردم را نصيحت فرمودند، در نهايت كار انبياء 
آورد و كسي كه قلم قضا بر كفرش  كسي كه در تقدير الهي مؤمن باشد، ايمان مي

پيمايد، خداوند  آورد و مسير گمراهي را مي به حركت در آمده باشد، ايمان نمي
  :يدفرما مي

 m[   Z Y    X    W  V  U\    a  `  _  ^  ]l 
  ٢: التغابن

 ).است داده اختيار و آزادي شما به و( است آفريده را شما كه است كسي او   
 كه را هرچه بيند مي خدا .گرديد مي مؤمن شما از گروهي و كافر شما از گروهي

    .كنيد مي
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كند و اگر  اي ايمان گشاد مياش را بر هر كسي را كه دوست داشته باشد، سينه
سازد و  كوبد و گوش و چشمش را معطل مي بر كسي خشم بگيرد، بر قلبش مهر مي

  :فرمايد شود، خداوند مي هرگز به هدايت راهنمايي نمي

 m  Æ  Å  Ä  Ã  Â    Á  Àl ٢٣: األنبياء  
 و( گيرد نمي قرار بازخواست مورد، كند مي كه كارهائي برابر در خداوند

 و بازخواست مورد ديگران ولي )ندارد گيري خُرده حق كسي و، شود نمي رسيبازپ
  .گيرند مي قرار پرسش

ي موجودات را آفريده و در آفرينش با اراده و ميل خود تصرف  خداوند همه
كند، اصالً نسبت دادن ظلم به ساحت مقدس بارگاه  نمايد، به كسي ظلم نمي مي

ر نيست، ظلم تنها به كسي نسبت داده الهي با عظمت و شوكت خداوند سازگا
 و زمين در آنچه و ها انآسم در آنچهشود كه در ملك ديگران تصرف كند، اما  مي

 آنِ باشد، از مي )معادن و ندفاي از( خاك زير در آنچه و دو آن ميان در آنچه
خداوند است، يادش ارجمند و اسمائش پاك و مقدس باد، فرمانبرداري بندگان را 

رد و بدان دستور داده، فرمانبرداران با توفيق الهي به اطاعت و پيروي دوست دا
كند و در حالي كه آنرا دوست ندارد و بدان  پردازند، از گناه و نافراني نهي مي مي

فرمان نداده، اراده كرده است، خداوند از آن فراتر و دورتر است كه به زشتيها و 
ي  وايي ايشان چيزي خالف ميل و ارادهپلشتيها امر كند و يا در مملكت و فرمانر

خودش صورت گيرد، يا قبل از آفرينش چيزي از علم و دانشش مجهول و نامعلوم 
شود، قبل از آفرينش و بعد از خلقت و پيش از جاري شدن قضاء و قدر، به كردار 

  .بندگان آگاه است
نيكي  ي رخدادها از المحفوظ براي نوشتن همه قلم به دستور حي منان در لوح

كنند  و بدي به حركت درآمد و جاري شد، بندگاني كه بنا به دستور خدا حركت مي
گيرند، خداوند واجبات را  نمايند، مورد مدح و تمجيد قرار مي و اوامر را امتثال مي

فرمايد، اگر توفيق و  ها به بندگان ارزاني مي كند و پاداش بزرگي در مقابل آن بيان مي
توانست كاري انجام دهد و پاداشي بگيرد،  بود، كسي نمي يياري الهي در كار نم

  :فرمايد خداوند مي
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 mx  w  v  u   t  sy    ~        }  |   {  zl ٢١: احلديد  
 داراي خدا و، دهد مي را آن بخواهد كه كس هر به و، است خدا عطاء، اين  
  .است فراوان و بزرگ عطاء

ها را به سزاي خطرناك  كند و آن ميگناهكاران را به خاطر كردار بد مالمت 
ها بنا به قدر جاري الهي در علم ازل صورت  ي اين فرمايد، همه اعمال تهديد مي

 عطاء هدايت بخواهد را هركه و نمايد مي گمراه بخواهد را هركه گيرد،  مي
  .فرمايد مي

  1.مذهب ما در مورد قدر اين است: فرمايد امام محمد بن حسين در ادامه مي

  امام طحاوي -3
خداوند بنا به علمش مخلوقات را آفريد، : فرمايد امام طحاوي در مورد قدر مي

ها را تعيين كرد، قبل از آفرينش چيزي از او مخفي و  قدرها را مقدر فرمود و اجل
ي مخلوقات دانا و آگاه بود، بندگان را به  ناپديد نشد و قبل از عمل، به كردار همه

  .و از منهيات و محرمات نهي فرمود فرمانبرداري دستور داد
ي ايشان ساري و جاري است، اراده و مشيت  هر چيزي بر اساس تقدير و اراده

مشيتي ندارند، باشد و بندگان بدون اراده و مشيت الهي، اراده و  خداوند محقق مي
ي هستي نخواهد  گيرد و چيزي كه اراده نشود به عرصه چه اراده كند صورت ميهر
  . آمد

دهد و بنا به فضل و بخشش برخي را  هر كه را دوست داشته باشد هدايت مي
سازد و  كه را دوست داشته باشد، گمراه ميكند، هر ت و گروه ديگر را عفو ميمجازا

  .دهد كند و مورد آزمايش قرار مي بنا به عدلش هر كه را بخواهد، درمانده و ذليل مي
الت الهي و براساس مشيتش در حال ي بندگان ميان بخشش و عد بنابر اين همه

  .كنند برند و زندگي دنيا را سپري مي تغيير، تبديل و تحرك به سر مي

                                           
  . ١٥٢ـ١٥٠الشریعة امام آجری ص -١
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خداوند از اينكه موجودي را به عنوان شريك خود و يا ضد و مخالف قرار 
تر است، قضاء و قدر الهي برو و برگشت ندارد، كسي  دهد، فراتر و بلندمرتبه

، كسي ندارد مانعي و رادع گونه هيچ فرمانشگرداند و تواند قضاء الهي را بر نمي
  . تواند بر حكم خدا چيره شود نمي

ي اين مفاهيم ايمان داريم و باورمان بر اين است كه همه از طرف  به همه
  1.اند نازل شده صپيامبر رحمت خداوند منان بر

بدان علم  دانست، بنا ي بهشتيان و جهنميان را مي اندازه خداوند در ازل تعداد و
گردد و نه كسي زياد  شوند، نه كسي كم مي قطعي، همان مقدار وارد اين دو منزل مي

  .شود مي
كسي براي چيزي بندگان در علم خداوند گذشته و هري كردار  همچنين همه

ترين اعمال و  ي كار بندگان به نهايي كه آفريده شده، آماده و مهيا گشته است، نتيجه
بودن به پايان زندگي مربوط است نه  يعني بهشتي و جهنميكردارشان بستگي دارد 

مند و خوشبخت است كه در قضاء و قدر  به اعمال اوايل زندگي، كسي سعادت
الهي خوشبخت و سعيد بوده و كسي بدبخت و گمراه است كه در قضاء و قدر به 

  .عنوان گمراه و بدبخت قلمداد شده باشد
ي مقرب و نبي مرسل از آن  الهي، فرشتهقدر در مخلوقات سرّي است از اسرار 

ي نابودي و هالكت،  مطلع و آگاه نيستند، تفكر و تفحص فراوان در آن وسيله
اي است از طغيان و تجاوزگري، پس از تفكر و  نردبان محروميت و مقام و درجه

كردن در مورد قدر كامالً بپرهيزيد، چون خداوند علم قدر را از  تدبر و وسوسه
پنهان نموده و آهنگ و قصدكردنش را حرام و ناروا قرار داده است، قرآن ها  انسان
  :فرمايد مي

 m  Æ  Å  Ä  Ã  Â    Á  Àl ٢٣: األنبياء  

                                           
 .٢١شرح عقیده طحاوی ص -١
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 و( گيرد نمي قرار بازخواست مورد، كند مي كه ييكارها برابر در خداوند
 و بازخواست مورد ديگران ولي )ندارد گيري خُرده حق كسي و، شود نمي بازپرسي

  .گيرند مي قرار سشپر
چرا خداوند چنين كرده است؟ با اين اعتراض و پرسش، در : اگر كسي بگويد

اي از  كس حكم خدا را رد كند، بهرهقت حكم خدا را رد نموده است و هرحقي
كند، هرچند به ظاهر در صف  آرايي مي برد و در ليست كافرين صف ايمان نمي

  .مسلمين سياهي لشكر باشد
دل و پاك  اي است از علم و دانشي كه اولياء روشن چكيده بيانات گذشته،

اي است از  سيرت، نيازمند و محتاج بدان هستند، پي بردن و درك نمودنش مرحله
قدمان در علم و دانش، چون  است از مقامات ثابت مراحل رسوخ در علم و مقامي

ورد جهان در مورد جهان مادي و ظاهر و علم ديگر در م علمي: علم دو قسم دارد
ايماني هستند،  پنهان و معنوي، انكار علم اول و ادعاي علم دوم، هر دو كفر و بي

  . شود ايمان تنها با پذيرفتن علم اول و ترك و رهاكردن دانش دوم كامل و ثابت مي
  ي ها ايمان داريم، اگر همه به لوح و قلم و تمام تقديرهاي مقدرشده در آن

ي خداوند، در  تا حيوانات، نگذارند كه علم گذشته ها گرفته مخلوقات، از انسان
ي آب در هاون كوبيدن  موردي عملي شود و اجرا گردد، كار و تالششان به مثابه

ي موجودات جمع  است و بر تصميم خود قادر و توانا نخواهند بود و اگر همه
ها  لمتوانند، چون ق شوند تا چيزي كه در علم خدا نوشته نشده به تو برسانند، نمي

اند، چيزي كه براي بنده مقدر نشده  ها خشك شده اند و نامه از نوشتن باز ايستاده
  .رسد و آنچه مقدر شده است، ممكن نيست كه از او بگذرد است، مطمئناً به او نمي

الزم است كه بندگان بدانند علم خداوند بر هر مخلوقي پيشي گرفته است، بر 
را به صورت محكم و قطعي تقدير فرموده،  ها اندازه ي  اساس علم محيطش همه

تواند مانع و حايلي  نقصي و عيبي در آن طرح و نقشه وجود ندارد و كسي هم نمي
را از ميان   به وجود بياورد، يا در آن تغيير و تبديلي ايجاد كند، يا نقشه و برنامه

چيزي شود و نه  ببرد، در آفرينش آسمان و زمين نه چيزي از آن نقشه كاسته مي
  .يابد فزوني مي
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اين مفاهيم و مطالب پيمان ايمان، اصول معرفت و اعتراف به توحيد ربوبيت و 
  :فرمايد آيد، همانگونه كه خداوند منان در قرآن مي الوهيت به شمار مي

 m   Ã   Â    Á     À  ¿  ¾l ٢: الفرقان    
 كرده برآورد كامالً و گيري ازهاند  دقيقاً را آن و است آفريده را چيز همه و
  .است

 m  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢l ٣٨: األحزاب  
 اجرا مرحله به بايد و است دقيقي برنامه و حساب روي همواره خدا فرمان و
  .درآيد

واي به حال كسي كه در مورد قدر با خداوند به چنگ، جدال و دشمني 
ون با وهم شود، چ پردازد، يا با قلب و فكر بيمار وارد ميدان تحقيق و تفحص مي مي

و گمان به ميدان تفكر و تدبر در اسرار الهي و غيب مكتوم  پا نهاده است و در 
  1.آورد نهايت چيزي جز دروغ، افتراء و گناه به بار نمي

                                           
 .٣١عقیده طحاوی ص -١



 



 

  فصل ششم
  علل گمراهي و انحراف در قدر

قدرگرفته تا مجبرين  يانفاها در قدر از ن علت اساسي انحراف و گمراهي تمام گروه
بينند و از طرف  شود كه تنها يك طرف قضيه را مي ين مشكل خالصه ميتنها در ا

نمايند،  شوند، يا به عبارت ديگر قدر را از يك زاويه بررسي مي ديگر غافل مي
ماند كه يك طرف  ي چنين اشخاص و تفكري به مثابه انسان واحدالعيني مي نمونه
را كأن لم يكن تلقي  گيرد و طرف ديگر بيند كه در مقابل چشمش قرار مي را مي
كند  خداوند كفر، گناه و نافرماني را اراده نمي: گويند نمايد، مثالً منكرين قدر مي مي

ي كردار  و بدان راضي و خوشنود هم نيست، پس چگونه قايل به آفرينش همه
  .خورد ها به چشم مي بندگان باشيم در حالي كه كفر، گناه و معاصي در ميان آن

ي هر مخلوقي  خالق و آفريننده ،ه ايمان دارند كه خداونداز طرف ديگر جبري
هاي خود راضي و  ي آفريده كنند كه خالق آفريننده به همه است، ولي گمان مي
  .ها را دوست دارد خوشنود است و آن

اما اهل سنت و جماعت هر دو طرف قضيه را بدون كم و كاست مالحظه 
يه ايمان دارند، ولي باطل و نمايند، به حقايق هر دو طرف نفات و جبر مي

  .كنند اند، رد مي هايي را كه بدان تمسك جسته گمراهي
اهل سنت و جماعت ايمان دارند كه خداوند هر چند معاصي و گناه را در 
نقشه و طرح قدر، اراده فرموده، ولي بدان راضي نيست و آنرا دوست ندارد و هرگز 

آن ناراضي است و مردم را از گرويدن  كند، بلكه از دهد و امر نمي بدان دستور نمي
  .دهد فرمايد و عذاب سخت و دردناكي را به مرتكبينش نويد مي به آن نهي مي

ا اراده كند، چه رل سنت اعتقاد دارند كه خداوند هري بزرگان سلف از اه همه
ي گيتي  ي مطلق خداوند نگذرد، به عرصه چيزي از كانال ارادهرخ خواهد داد، و هر

مد، بنابر اين فقهاء اتفاق دارند كه اگر انساني هنگام سوگند خوردن، نخواهد آ
اگر خدا خواست، چنين كاري را انجام خواهم داد، با صورت نگرفتن و : بگويد
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شود، هر چند سوگند در مورد امر مباح يا  انجام ندادن كار، سوگندش باطل نمي
  .واجبي هم باشد

را بر زبان بياورد، » ا دوست داشتاگر خد« ولي اگر هنگام قسم خوردن قيد 
  .شود سوگند شكسته مي

  انواع اراده

كوني و تشريعي هستند، يعني : ي محققين اهل سنت و جماعت قايل به دو اراده
ي تشريعي  گذاري براساس اراده ي كوني و در قانون خداوند در آفرينش بنا به اراده

  .فرمايد عمل مي
محبت و رضايت مطرح است، ولي در ي  ي شرعي دو مقوله در مورد اراده

  .آيد ي مخلوقات به ميان مي ي مشيت فراگير براي همه ي كوني پاي مقوله مورد اراده
  :فرمايد خداوند در مورد اراده شرعي مي

 m  º  ¯   ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §l ١٨٥: البقرة  
  ،نيست شما زحمت خواهان و خواهد مي را شما آسايش خداوند

m u   t  s  r      {  z  y  x  w  v
   a  `  _  ~  }  |l ٦: املائدة  

 خواهد مي بلكه و، ازداند مشقّت به و آورد تنگ به را شما خواهد نمي خداوند
 را خود نعمت )اسالمي احكام بيان با( و دارد پاكيزه )باطن و ظاهر حيث از( را شما
 و طاعت بر دوام با( را او )الطاف و انعام( شكر كه شايد، نمايد تمام شما بر

  .آوريد جاي به )عبادت

 m  À  ¿  ¾      ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
ÁÂ     Æ  Å   Ä  Ã  G  F  E  D  C  B  A

S    R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I      HT    U
  X  W  Vl ٢٨ – ٢٦: النساء  
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 را شما و كند روشن برايتان )را امور مصالح و دين قوانين( خواهد مي خداوند  
 توبه و، اند بوده شما از پيش كه كند رهنمود )صالحان و پيغمبران از( كساني راه به
 بندگان احوال از( آگاه خداوند و، بپذيرد را شما )پيشين بزهكاريهاي و لغزشها(

 )دارد بر در را شما منفعت و مصلحت كه نمايد مي وضع برايتان را قوانيني و است
 خداوند    ).نمايد مي صادر را شريعت احكام، حكمت برابر و( است حكيم و

 لوث از و برگرديد عبادت و طاعت سوي به و( بپذيرد را شما توبه خواهد مي
 خواهند مي، افتند مي راه شهوات دنبال به كه كساني و )گرديد پاكيزه و پاك گناهان

 منحرف خيلي )راست راه از و يديبگرا باطل سوي به و شويد دور حق از( كه
 )ساده و سهل احكام وضع با( خواهد مي خداوند   ).شويد ايشان همچون تا( يدگرد
 خود اميال و زغراي برابر در انسان كه داند مي او كه چرا( كند آسان شما بر را كار

 تاب زنان به گرايش امر در و( است شده آفريده ضعيف انسان و )است ناتوان
    ).ندارد مقاومت

 m  {    z  y  x      w  `   _  ~  }     |
  al ٣٣: األحزاب  

 را شما و كند دور )پيغمبر( بيت اهل شما از را پليدي خواهد مي قطعاً خداوند
  .سازد پاك كامالً

ي دوم صورت نگيرد وقوعش الزم و ضروري نيست،  اين نوع اراده تا اراده
كوني هم  ي دهد كه اراده پيوندد و اثر مي ي تشريعي به وقوع مي يعني وقتي اراده

ي تشريعي دال بر عدم رضايت خداوند به گناه،  موجود باشد، پس بنا براين، اراده
دهد و آنرا  باشد، هرگز بدان دستور و فرمان نمي معصيت، گمراهي و كفر مي

ي هستي پا نهاده  ي كوني ايجاد شده و به عرصه دوست ندارد، هر چند بنا به اراده
  .است
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ديگر اراده تشريعي را دوست دارد و بدان راضي و  ولي امور ديني يا به تعبير
دارد، در قيامت با پاداش  خوشنود است و سالكان آن مسير و منهج را ماندگار مي

  1.ها است بهشت و در دنيا با نصرت و پيروزي ياور آن
ي شامل و فراگير قدر است و بزرگان  ي كوني كه اراده خداوند در مورد اراده

هر چه خدا بخواهد همان صورت خواهد گرفت و هر چه : دگوين در مورد آن مي
  :فرمايد ي وجود خواهد آمد، مي اراده نكند به عرصه

 mH  G  F  E  D  C   B  AI    N  M  L   K  J
  Q  P  Ol ١٢٥: األنعام  

 )و باز ايمان نور پرتو با( را اش سينه، كند هدايت بخواهد خدا كه را كس آن
 و گمراه بخواهد خدا كه را كس آن و، سازد مي سالما )پذيرش( براي گشاده

 صعود آسمان سوي به گوئي كه سازد مي تنگ اي گونه به را اش سينه، كند سرگشته
  .كند مي

 m  ®  ¬          «   ª  ©  ¨  §  ¦     ¥  ¤       £  ¢   ±°  ¯l   

  ٣٤: هود
 و گمراه )وانفرا گناهان و درون فساد خاطر به( را شما بخواهد خدا هرگاه

 شما به سودي من رزاند  ،دهم رزاند  را شما بخواهم كه هرچند، كند هالك
  .رساند نمي

 m  {  z  y  x  w  v     u  t  s  r  ql ٢٥٣: البقرة  
 خداوند ولي، خاستند نمي ستيز به و جنگيدند نمي هم با خواست مي خدا اگر و
  .دهد مي انجام )نددا مي خود كه حكمتي روي از( خواهد مي را آنچه

 m  e   d  c  b  a`  _  ~  }  |  {  z  y  x  w      v  u

  i  h  g  fl ٣٩: الكهف  

                                           
  .٨/١٨٨و جمموع فتاوی بان تیمیه .  ١١٦شرح طحاوی ص -١
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 آثار و، مرحمت و نعمت همه اين و( شدي مي باغ وارد كه وقتي!  كاش  
 خدا لطف و فضل از نعمت اين(!  ماشاءاهللاُ :گفتي مي )ديدي مي را عظمت و قدرت
 خدا ناحيه از جز قدرتي و قوت هيچ )!است شدني هدبخوا خدا آنچه و، است
 .داشت نخواهيم را پرستش و عبادت توانائي، نباشد او توفيق و مدد اگر و( نيست

   ...).اما( ، كمترم تو از اوالد و اموال نظر از كه بيني مي اگر )ناسپاس رفيق اي
ي  يع ارادهي وس شود كه خارج از اين دايره موجودي در جهان هستي يافت نمي

ي وسيع و عظيم  دهد در آن دايره اي كه در اين جهان رخ مي الهي باشد، هر حادثه
مؤمن و . گيرد و بر اساس اراده و مشيت خداوند صورت خواهد گرفت قرار مي

هايي  آن - كافر، خوب و بد، دوزخي و بهشتي، دشمن و دوست خدا، فرمانبردارن
دارد و فرشتگان همراه  ها را دوست مي آنكه خداوند را دوست دارند و ايشان هم 

افرادي كه اهل گناه و  -و نافرمانان - فرستند ها درود و مغفرت مي خداوند بر آن
ها را دوست ندارد و مورد نفرين خدا و نفرين  معصيت هستند و خداوند آن

ي عام مستثني  در اين اراده مشترك هستند و از اين قاعده -گيرند كنندگان قرار مي
  1.شوند ينم

شود، خوب باشد يا بد،  ي افعال و كردارهاي انسان مي اين اراده، شامل همه
  2.طاعت باشد يا نافرماني با هم تفاوتي ندارند

  اقسام مخلوقات بنابر ارادات

  :باشند مخلوقات بر اساس دو اراده كوني و تشريعي شامل چهار نوع مي
گيرد، عبادات و اعمال صالحه از  ها تعلق مي هر دو اراده خداوند بدان :نوع اول

ها را اراده فرموده و بندگان را  ي تشريعي آن اين نوع هستند، چون از لحاظ اراده
ي كوني هم اراده  ها راضي و خوشنود است و از لحاظ اراده مكلف نموده و بدان

                                           
 .٨/١٩٨و جمموع فتاوی ابن تیمیه  ١١٦شرح طحاویة ص -١
  .٨/١٩٨جمموع فتاوی  -٢
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ها  توانست آن اي نمي شود، هيچ بنده اند، چون اگر انجام اعمال صالح اراده نمي شده
  .ا انجام دهدر

گيرد، دستورات و نواهي  ها تعلق مي ي تشريعي بدان تنها اراده :نوع دوم
ها از اين نوع اراده هستند، چون دستوردادن خداوند  خداوند به كافران و نافرمان

ها را انجام  نشانه و عالمت رضايت و خوشنودي است هر چند كافر و عاصي آن
  .ردآو دهد و دستورات را به جا نمي نمي

دادهايي مانند  گيرد، حوادث و رخ ها تعلق مي ي كوني بدان تنها اراده :نوع سوم
گيرند ولي  اند و با مشيت الهي صورت مي افعال مباح و كردار ناپسند كه تقدير شده

ها دستور از اين نوع هستند، چون خداوند بداندستوري در موردشان نازل نشده 
ي كوني صورت  هم نيست، اما بدون اراده ها راضي و خوشنود دهد و بدان نمي
پيوندند و  مي ي خداوند به وقوع گيرند، يعني كفر كافر و فعل مباح بعد از اراده نمي

چه اراده نشود به واهد شد و هرچه خدا اراده كند همان خگيرند، هر صورت مي
  .ي وجود نخواهد آمد عرصه

د، كردار مباح و افعال گير ها تعلق نمي اي بدان كه هيچ اراده :نوع چهارم
اند از اين نوع هستند، چون در دين  اي كه در عالم خارج به وقوع نپيوسته ناپسنديده

ي كوني  اند تا اراده ها نازل نشده و صورت هم نگرفته دستور و فرماني در مورد آن
   1.وارد عمل شود

 ي اش با اراده ي كوني تقدير شده بنابر اين خوشبخت كسي است كه اراده
تشريعي تناسب و هماهنگي داشته باشد، يا به عبارت ديگر در ازل همان چيز براي 
او مقدر شده باشد كه در تشريع بيان شده و گمراه و بدبخت كسي است كه 

هاي تشريعي نباشد، بزرگان اهل سنت  تقديرهاي ازلي او بر اساس دستور و فرمان
اند و آيات و نصوص  دهو جماعت كه دين را همانگونه كه نازل شده فهم كر

اند، ايمان دارند كه احكام خدا بر اساس اين دو  شريعت را به جان هم نينداخته
اراده بنا شده است، هر انساني با اين دو اراده به كردار بندگان نگاه كند به بصيرت 
و علم دست پيدا خواهد كرد، ولي اگر شريعت را بدون قدر و قدر را بدون 

                                           
  .٨/١٨٩جمموع فتاوی  -١
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بريم و در نهايت كور و گمراه خواهيم شد و  ي نمييكار به جاشريعت بررسي كنيم 
  :فرمايد ها مي رانيم كه قرآن از زبان آن ي قريش را بر زبان مي گفته

 m  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S   R     Q  P  O
\l ١٤٨: األنعام  

 )حالل خوراكيهاي تحريم از خواهي معذرت و كفر از اعتذار براي( مشركان  
 خدا مشيت برابر، ما سوي از حالل چيزهاي تحريم و ما شرك(  :گفت خواهند
 اشياء از( را چيزي و، شديم نمي مشرك ما پدران و ما، خواست مي خدا اگر )! است
  .كرديم نمي تحريم )خود بر حالل

  :فرمايد ها مي خداوند در جواب آن

m e  d  c    b  a  `  _  ^f     j  i  h  g
m  l  kn  p    o    w  v  u  t  s  r       ql ١٤٨: األنعام  

 تو و گويند مي دروغ تو به كه( گونه همين نيز اند بوده آنان از پيش كه كساني
 تا نمودند مي تكذيب )را آنان و گفتند مي دروغ ما پيغمبران به، دارند مي تكذيب را
 آيا :بگو .)ديدند را خود بد اعمال كيفر و( چشيدند را ما عذاب )طعم سرانجام(

 چيزهاي تحريم و خود شرك از خدا رضايت براي درستي سند و( قاطعي دليل
 اساس بي پندارهاي از فقط شما! دهيد؟ ارائه ما به را آن تا داريد )دست در، حالل
 روي از نه شما .نداريد خود كردار و گفتار بر برهاني و حجت( و كنيد مي پيروي
  .كنيد مي كار تخمين و ظنّ روي از )بلكه، يقين و علم



 



 

  فصل هفتم
  هاي ايمان به قدر بهره

در سطور گذشته حقيقت ايمان به قدر را بيان كرديم كه از پستي، تنبلي و كسالتي 
شده بود پاك و بري  هاي زيادي از امت اسالمي كه در طول تاريخ دامنگير گروه

سستي و بدبختي ي قدر و عدم فهم صحيح آن در برابر اين  است، انحراف در مقوله
  .امت مسئول است

شود كه  ي قدر به تأمل و تفكر بپردازد، متوجه مي كسي كه با بصيرت در عقيده
داراي آثار و نتايج مفيد فراواني است و براي هميشه ضامن   اين نعمت اسالمي

  .اصالح فرد و جامعه بوده و هست
اين تحقيق را به ي  شده در اين جستار برآنيم تا برخي از آثار و نتايج حاصل

  .نظر خوانندگان عزيز و ارجمند برسانيم

  رهايي از شرك -1

ست و بدي ساخته و اند كه خير و نيكي از طرف خدا هبسياري از فالسفه گمان كرد
خواهند از نسبت  باشد، با اين نظر و ديدگاه مي ي دست خدايان ديگر مي پرداخته

   1.شوند بدتري مي مشكله دچار دادن بدي به خدا فرار كنند، اما غافل از آنك
  .ها است كنند كه نور آفريننده نيكي و تاريكي خالق بدي ها گمان مي مجوسي

آفريند، يا  كنند خداوند كردار بندگان را نمي كه گمان مي گروهي از امت اسالمي
، خدا از غير ها و اشرار نيست، در حقيقت بدي ي  به تعبير ديگر خالق و آفريننده

  .گزينند برمي ديگر راچند خداي 
ي جاري و ساري خدا در  تا به واحد بودن خالق اقرار نشود و ايمان به اراده

آيد و حقيقت آن براي جهانيان  مخلوقات ايجاد نگردد، حق توحيد به جا نمي

                                           
  .١٤العلیل ص شفاء  -١
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 را دانند و ايشان خداوند را واحد نمي ،كنندگان قدر روشن نخواهد شد، تكذيب
كفر و ايمان است،  ي هايمان به قدر خط ميان ،بنابر اين، اند نشناخته بايد كه چنان

دادها از سوي خداي يكتا  كند كه جهان و تمام حوادث و رخ مؤمنِ به قدر اقرار مي
گيرد، اگر كسي داراي چنين اعتقاد و ايماني نباشد  و معبود تنها صورت مي  و يگانه

  . است گرفته ييخدا به را ييمعبودها اهللا بجز در حقيقت 

  پايداري در خوشي و ناخوشي - 2

ي ضعف و ناتواني  با وجود همه بنا به كالم خداوند دانا به وضعيت انسان، آدمي 
  :فرمايد تواند بر يك روش و مسير پايدار بماند، خداوند مي موجود در بدن نمي

m    x     w  v  u  t  s            r  q  p  o   n  m      l  k
  |   {   z  yl ٢٢ - ١٩: عارجامل  

، كند مي رو بدو بدي كه هنگامي    .است شده آفريده، ناشكيبا و طاقت كم آدمي 
 از( سخت، كند مي رو بدو خوبي كه زماني و    .گردد مي بيقرار و تاب بي سخت

    .نمازگزاران مگر    .ورزد مي دريغ )و دارد مي باز دست خيرات و حسنات
 ،سازد، با وجود نعمت ي ثابت قدم و ماندگار ميايمان به قدر انسان را در زندگ

داند كه رسيدن  گردد، چون مي مأيوس و نااميد نمي ،مغرور و با نزول بال و مصيبت
  :آيند الهي است و با عقل و زيركي به دست نمي ي  ها هديه به نعمت و خوبي

 mÑ  Ð    Ï   Î  Í  ÌÒ  l ٥٣: النحل    
  .است خدا سوي از همه داريد نعمتها از آنچه  

خود حال و وضعيت انسان مؤمن همچون حال قاروني نيست كه بر قوم 
كرد و با ثروت و ساماني كه خدا بدو بخشيده بود بر مردمش  فخرفروشي مي

  :نمود گستاخي و تكبر مي

m  ~    }  |        {  z  y  x   w�     ¥  ¤    £  ¢  ¡
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¿     ¾  ½  ¼     »  º  ¹À  Å  Ä  Ã    Â  ÁÆ  
Ë  Ê   É  È  ÇÌ   Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÒ    Ö  Õ  Ô   Ó

   Ø  ×F     E  D  C      B  AG    O  N   M  L  K  J  I  H
X   W  V  U  T      S  R  Q  PY     ^  ]  \    [  Z

  _l ٧٨ – ٧٦: القصص  
 فروشي فخر آنان بر )فراوان دارائي داشتن اثر بر( و بود وسيم قوم از قارون  
 فرمانده را او كه خواست ايشان از، بود اسرائيل بني فرد ثروتمندترين چون و( كرد
 كه بوديم داده بدو دفينه و گنج ازهاند آن ما ).بدانند فرمانبردارش را خويشتن و
 ايشان و( كرد مي سنگيني تقدر با و زور پر گروه بر آن خزائن )صندوقهاي حمل(
 شادماني )مغرورانه(  :گفتند بدو او قوم )اوقات از( وقتي ).نمود مي مشكل دچار را

 آنچه وسيله به    .دارد نمي دوست را )غرور از سرمست( شادمانان خدا كه، مكن
 )آور چنگ فرا را جاويدان بهشت و( بجوي را آخرت سراي، است داده تو به خدا
 از بايد و داري حيات حق هم تو كه بدان و( مكن فراموش دنيا از ار خود بهره و

 تو به خدا كه گونه همان و، )برسي خويشتن به و بكني استفاده حالل ذيلذا و امتعه
 )بديشان و ببخش ديگران به( نيز تو، است كرده نيكي )تو حق در و است بخشيده(

 )قارون(    .دارد نمي دوست را تباهكاران خدا كه مجوي تباهي زمين در و، كن نيكي
 فراهم مرا و( است شده داده من به دارم كه دانشي و آگاهي سايه در مال اين :گفت
 مصرف را آن چگونه دانم مي هم خودم و ام آورده دست به را آن خودم .است گشته
 كرده نابود را زيادي )اعصار و قرون( نسلهاي خداوند كه است ندانسته مگر ).كنم
  .اند داشته زيادتري )مهارت دارائي( گردآوري در و، بيشتري قدرت او از كه است

 قيامت در .روند فرو خود غرور و كبر و فجور و فسق در او چون مجرمان بگذار(
 سؤال گناهانشان از گناهكاران )لذا و، نيست بيان به حاجت و است عيان چيز همه

    ).گردد مي ايشان از تحقير و توبيخ سؤال بلكه( ، شود نمي )ترحيم و تحقيق(
داند كه از طرف خدا است و بر اساس  شود مي اگر بال و مصيبتي نازل مي

گردد،  شود و مأيوس نمي تقدير و مشيت ايشان صورت گرفته، پس نارحت نمي
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طلبد، چنين ايماني  كند و از خداوند منان پاداش و نيكي مي بلكه شكيبايي پيشه مي
  :فرمايد آورد، خداوند مي اه ميرضايت و آرامش به همر

 m  ®  ¬    «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢    ¡  �
°  ¯±    ¿    ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸      ¶  µ  ´  ³  ²

Á  ÀÂ    É  È  Ç            Æ  Å  Ä   Ãl ٢٣ – ٢٢: احلديد  
 مگر، دهد نمي دست شما به يا، پيوندد نمي وقوع به زمين در رخدادي هيچ  
 لوح نام به( مهمي و بزرگ كتاب در، شما خود و زمين آفرينش از پيش كه اين

 اين   .است آسان و ساده خدا براي كار اين و، است بوده )ضبط و ثبت، محفوظ
 بدر دستتان از كه بخوريد غم چيزي دادن دست از بر نه شما كه است خاطر بدان
 هيچ خداوند .است رسانده تاندست به خدا آنچه بر بشويد شادمان نه و، است رفته

    .دارد نمي دوست را فخرفروشي متكبر شخص

 m  j  i  h     g       f    e  d     c  b  a  `       _  ^
n  m  l  ko    s  r  q   pl ١٥٧ - ١٥٦: البقرة   

 و خدائيم آنِ از ما :گويند مي، رسد مي بدانان بالئي كه هنگامي كه كساني آن   
 رحمت و الطاف )كه هستند ايماني با بردباران همان( آنان   گرديم بازمي او سوي به
 يافتگان راه ايشان مسلّماً و، گردد مي آنان حال شامل خدايشان مغفرت و احسان و
    .هستند )سعادت و خير طريق و حقيقت و حق جاده به(

  قدر و هوشياري -3

  :هميشه هوشيار و بيدار است ،مؤمنِ به قدر

 m m  l     s  r  q    p  o    nl ٩٩: األعراف   
 از و( زيانكاران جز خدا ناگهاني مجازات و نهاني چاره از حالي در    
  .گردند نمي غافل و ايمن )يتانسان و عقل دهندگان دست
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ميان دو انگشت  قلب بندگان هميشه در حال تغيير و تحول است، قلب آدمي 
كند،  گونه كه بخواهد در آن تصرف مي و هر آناز انگشان خداوند رحمان قرار دارد 

روند، اگر انسان  و خطرناك فتنه به سوي قلب انسان نشانه مي  مدام تيرهاي سمي
رود و هميشه  چنين حالتي دارد و مؤمن عالم بدان است هرگز به خواب نمي

 ي بد و سرانجام نافرجام امين نيست، بنابر ماند چون از خاتمه هوشيار و بيدار مي
اين تنبلي و كسالت به ساحت پاك مؤمن راه ندارد، بلكه هميشه با جهاد،  مبارزه، 

  .ماند انجام عمل صالح و دوري از محرمات پابرجا و مقاوم باقي مي
خواند و به  ست و مدام او را فرا ميكه قلب مؤمن مرتبط به خدادر حالي 

ايش ثبات و استقامت را طلبد و با دعا و ني رحمتش اميد دارد و از قدرتش ياري مي
  !شود؟ رود و دچار غفلت مي خواهان است، چگونه به خواب مي

  ها روبرو شدن با مشكالت و سختي -4

رسند و روزي و روزهاي حياتش  وقتي كه عبد مؤمن اعتقاد دارد تقديرات به او مي
دست خداوند حيات بخش است، با قلبي آرام و همتي بلند رو در روي مشكالت 

باكانه وارد  گيرد، اين ايمان بود كه مجاهدين را بدون ترس و بي ها قرار مي و سختي
  طلبيد و خود را به كرد و مرگ را با جان و دل در جاي خود مي كارزار ميدان مي

ها بر  مرگ زياد بود، اگر يكي از آن روبرو شدن باانداخت كه احتمال  جايي مي
خورد كه اي كاش در  ت و حسرت ميگريس گرفت، زار زار مي بالين مرگ قرار مي

هراسيد و در زندگي به آب و  دادم، چون از مرگ نمي ميدان كارزار شهيدانه جان مي
  .زد آتش مي

ترين چيزهايي بود كه قلوب صالحان را در مواجه  ايمان به قدر يكي از بزرگ
 ازساخت، در اين راه پر مخاطره  قدم و پابرجا مي گران ثابت با ظالمان و طغيان

دادند، چون ايمان دارند و  نمي راه خود به هراسي  اي كننده سرزنش هيچ سرزنش
دانند كه عنان هر چيزي دست خداوند قادر و توانا است و هر چه خدا مقدر  مي

  .كرده باشد حتماً و الجرم به سراغشان خواهد آمد
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از ترس انقطاع روزي و محروميت از امرار معاش از گفتن حقيقت هراسي 
ارند، چون ايمان دارند كه روزي، دست خداوند رازق است و هر رزقي كه اراده ند

تواند آن روزي را از او  كند و كسي نمي ميو مقدر گشته الجرم بدان دست پيدا 
بگيرد و اگر خداوند چيزي را از انسان منع كند، هيچ قدرتي توان دادن و عطا 

  .كردنش را در اختيار ندارد
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