 ‐ 34898اﻧﺴﺎن ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر دارد ﯾﺎ ﻧﺪارد
ﺳﻮال
آﯾﺎ اﻧﺴﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اﯾﻦ ﺳﻮال را از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪن؛ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
از ﮐﺴ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ﮐﺴ او را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﯾﺎ آﯾﺎ ﺧﻮد او ﻧﻮع
اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻠ ﮐﻪ ﺳﻮار آن ﻣﺷﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده؟ ﺳﭙﺲ از ﺧﻮدش ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ او ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدش دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺷﻮد؟
آﯾﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدش ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺷﻮد؟
ﯾﺎ آﯾﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدش ﻣﻣﯿﺮد؟
و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺎﺳﺦ وی داده ﻣﺷﻮد ﮐﻪ او ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ.
ﭘﺎﺳﺦ :ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻞ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ ﺑﺷ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدش اﺳﺖ .ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻓَﻤﻦ
ﺷَﺎء اﺗﱠﺨَﺬَ اﻟَ رﺑِﻪ ﻣﺂﺑﺎ ]ﻧﺒﺄ) [۳۹ /ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ،راه ﺑﺎزﮔﺸﺘ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺑﺠﻮﯾﺪ( و آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻨﻢ
ﻣﻦ ﻳﺮِﻳﺪُ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ وﻣﻨﻢ ﻣﻦ ﻳﺮِﻳﺪُ اﻵﺧﺮةَ ]آل ﻋﻤﺮان) [۱۵۲ /ﺑﺮﺧ از ﺷﻤﺎ دﻧﯿﺎ را ﺑﺮﺧ از ﺷﻤﺎ آﺧﺮت را ﻣﺧﻮاﻫﺪ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻓَﻔﺪْﻳﺔٌ ﻣﻦ ﺻﻴﺎم او ﺻﺪَﻗَﺔ او ﻧُﺴﻚٍ ]ﺑﻘﺮه]) [۱۹۶ /ﺑﻪ ﮐﻔﺎرهی آن ﺑﺎﯾﺪ[ روزهای ﺑﺪارد ﯾﺎ ﺻﺪﻗﻪای ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ
ﻗﺮﺑﺎﻧای ﺑﻨﺪ( در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺨﺺ را ﻣﺨﯿﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭼﻪ ﻓﺪﯾﻪای را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ]ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وی ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب دارد[.
اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻨﺪه ارادهی ﮐﺎری را ﮐﺮد و اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻫﻢ داد ،آﻧﺎه ﻣداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﯿﺰ آن را اراده ﮐﺮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وﻣﺎ ﺗَﺸَﺎوونَ ا ان ﻳﺸَﺎء اﻟﻪ رب اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ] ﺗﻮﯾﺮ) [۲۸ /و ﺗﺎ اﻟﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ] ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ[ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ
ﺧﻮاﺳﺖ( .زﯾﺮا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻤﺎل ﭘﺮوردﮔﺎری اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در آﺳﻤﺎنّﻫﺎ و زﻣﯿﻦ رخ ﻧﻤدﻫﺪ ﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﺸﯿﺖ او.
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اﻣﺎ اﻣﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﺮگ و ﺣﻮادﺛ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﯾﺎ دﯾﺮان ﺑﺪون اﺧﺘﯿﺎر وی رخ ﻣدﻫﺪ ،ﻣﺤﺾ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ و ﺑﻨﺪه
در آن ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر و اراده ﻧﯿﺴﺖ.
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