 ‐ 49004ﺧﻼﺻﻪی ﻋﻘﯿﺪهی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ درﺑﺎرهی ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر
ﺳﻮال

ﻟﻄﻔﺎ ﻧﺎه اﺳﻼم ﺑﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر را ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ و ﺑﻮﯾﯿﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻪ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺳﺨﻦ درﺑﺎرهی ﻧﺎه اﺳﻼم ﺑﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮی
درﺑﺎرهی ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر آﻏﺎز ﻣﮐﻨﯿﻢ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻟﻤﺎن اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح آن ﻣﭘﺮدازﯾﻢ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﻀﺎء و ﻗﺪر ،ﺑﺎور ﻗﻄﻌ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن رخ ﻣدﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ.
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻗَﺪَر ،رﮐﻦ ﺷﺸﻢ از ارﮐﺎن اﯾﻤﺎن اﺳﺖ و اﯾﻤﺎن ﮐﺴ ﺟﺰ ﺑﻪ آن ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺷﻮد .در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ) (۸رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫ از ﻣﺮدم ﻗَﺪَر را اﻧﺎر ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ آﻧﺎن را دﯾﺪی ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻮ
ﻣﻦ از آنﻫﺎ ﺑﯿﺰارم و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ از ﻣﻦ ﺑﯿﺰارﻧﺪ؛ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ آﻧﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﮐﻨﺪ )ﯾﻌﻨ اﻟﻪ( اﮔﺮ ﯾ از آﻧﺎن
ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﻮه اﺣﺪ ﻃﻼ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﭙﺲ آن را اﻧﻔﺎق ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ از وی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﻣﺮ آﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد.
ﺳﭙﺲ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ آﻧﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر درﺟﻪی ﻗﺪر اﯾﻤﺎن آورد:
 ‐۱اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ از ازل ﻣداﻧﺪ و ﺣﺘ ذرهای ﻧﺎﭼﯿﺰ در آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ از وی ﭘﻨﻬﺎن
ﻧﻤﻣﺎﻧﺪ.
 ‐۲اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﻪ اﻟﻪ ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ را ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آﻓﺮﯾﻨﺶ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ در ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 ‐۳اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﯿﺖ و ارادهی اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧ اﻟﻪ و ﻗﺪرت ﻓﺮاﮔﯿﺮ او؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ـ ﭼﻪ ﺧﯿﺮ و ﭼﻪ ﺷﺮ ـ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن رخ
ﻧﻤدﻫﺪ ﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﯿﺌﺖ او.
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 -۴اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻫﻤﻪی ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻪ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او ﺧﺎﻟﻖ آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ و ﺧﺎﻟﻖ ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل آﻧﺎن اﺳﺖ،
ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ذَﻟﻢ اﻟﻪ رﺑﻢ ﻻ اﻟَﻪ اﻻ ﻫﻮ ﺧَﺎﻟﻖ ﻛﻞ ﺷَء] اﻧﻌﺎم) [۱۰۲ /اﯾﻦ اﺳﺖ اﻟﻪ ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ،ﻫﯿﭻ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ او
ﻧﯿﺴﺖ ،آﻓﺮﯾﻨﻨﺪهی ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ(.
ﺑﺮای آﻧﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ،ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد واﺟﺐ اﺳﺖ:
ـ اﯾﻨﻪ ﺑﻨﺪه ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺸﯿﺖ و اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی آن ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻣﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻻ
ﻳﻠّﻒ اﻟﻪ ﻧَﻔْﺴﺎ اﻻ ۇﺳﻌﻬﺎ ]ﺑﻘﺮه) [۲۸۶ /اﻟﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﺟﺰ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﻮاﻧﺎﯾاش ﺗﻠﯿﻒ ﻧﻤﮐﻨﺪ(.
ـ و اﯾﻨﻪ ﻣﺸﯿﺖ و ﻗﺪرت ﺑﻨﺪه از ﻗﺪرت و ﻣﺸﯿﺖ اﻟﻪ ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اوﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺪرت را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﻄﺎ ﮐﺮده و ﻧﯿﺮوی
ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﻧﺘﺨﺎب را ﺑﻪ وی داده اﺳﺖ :وﻣﺎ ﺗَﺸَﺎءونَ اﻻ انْ ﻳﺸَﺎء اﻟﻪ رب اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ] ﺗﻮﯾﺮ) [۲۹ /و ﺗﺎ اﻟﻪ ،آﻓﺮﯾﺪﮔﺎن ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﺳﺖ(.
ـ و اﯾﻨﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ،راز اﻟﻪ در آﻓﺮﯾﺪﮔﺎن اوﺳﺖ؛ آﻧﭽﻪ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﯾﺎد ﻣﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن ﻣآورﯾﻢ و آﻧﭽﻪ از ﻣﺎ
ﭘﻮﺷﯿﺪه داﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﭘﺬﯾﺮﯾﻢ و اﯾﻤﺎن ﻣآورﯾﻢ ،و ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻗﺎﺻﺮ و ﻓﻬﻢ ﻧﺎﻓﺺ ﺧﻮد درﺑﺎرهی ﮐﺎرﻫﺎ و اﺣﺎم اﻟﻬ ﺟﺪل
ﻧﻤﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺣﻤﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ او اﯾﻤﺎن ﻣآورﯾﻢ و ﻣداﻧﯿﻢ ﮐﻪ او ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ درﺑﺎرهی ﮐﺎرﻫﺎی
ﺧﻮد ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﻧﻤﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪی اﻋﺘﻘﺎد ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺮﺧ از اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﭘﺮدازﯾﻢ:
اوﻻ :ﻣﻌﻨﺎی ﻗﻀﺎ و ﻗَﺪَر در ﻟﻐﺖ:
ﻗﻀﺎ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾ ﭼﯿﺰ و ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﯾ ﮐﺎر اﺳﺖ ،و ﻗﺪر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗَﻘﺪﯾﺮ ﯾﻌﻨ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺮﻋ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر:
ﻗَﺪَر ﯾﻌﻨ ﻣﻘﺪر ﺷﺪن اﺷﯿﺎء در ﻗﺪﯾﻢ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل و ﻋﻠﻢ او ﺑﻪ وﻗﻮع آن در اوﻗﺎت ﻣﻌﯿﻦ و ﺑﺎ ﺻﻔﺎﺗ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮد وی ﻣداﻧﺪ و ﻧﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن آن ﺗﻮﺳﻂ او ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ و ﻣﺸﯿﺖ او و رخ دادن آن ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﻣﻘﺪر ﻧﻤﻮده و آﻓﺮﯾﺪه
ﺷﺪن آن ﺗﻮﺳﻂ اوﺳﺖ.
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ﺛﺎﻟﺜﺎ :آﯾﺎ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ؟
ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ اﯾﻦ دو را ﻣﺘﻔﺎوت ﻣداﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﺮ دو
ﻣﻌﻨﺎی ﻫﻢ را ﻣدﻫﻨﺪ .در ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ دﻟﯿﻞ آﺷﺎری ﺑﺮای ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﯾ از اﯾﻦ
دو ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﻤﻪی دﯾﺮ را ﻧﯿﺰ ﻣدﻫﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻟﻔﻆ ﻗَﺪَر ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﺼﻮص ﮐﺘﺎب
و ﺳﻨﺖ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪی وﺟﻮب اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ رﮐﻦ اﺳﺖ .واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
ﭼﻬﺎرم :ﺟﺎﯾﺎه اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﺪر در دﯾﻦ:
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﺪر ﯾ از ارﮐﺎن ﺷﺸﺎﻧﻪی اﯾﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺨﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ از اﯾﺸﺎن
درﺑﺎرهی اﯾﻤﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ] :اﯾﻤﺎن[ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﻪ و ﻣﻼﺋﻪی او و ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ و روز ﺑﺎزﭘﺴﯿﻦ
اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎوری ،و ]ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ[ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮِ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎوری ﻣﺴﻠﻢ ) .(۸ﻟﻔﻆ ﻗﺪر دو ﺑﺎر در ﻗﺮآن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ :اﻧﱠﺎ ﻛﻞ ﺷَء
ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎه ﺑِﻘَﺪَرٍ ]ﻗﻤﺮ) [۴۹ /ﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ اﻧﺪازه ]ی ﻣﻘﺪر[ آﻓﺮﯾﺪهاﯾﻢ( و وﻛﺎنَ اﻣﺮ اﻟﻪ ﻗَﺪَرا ﻣﻘْﺪُورا ]اﺣﺰاب) [۳۸ /و ﻓﺮﻣﺎن
اﻟﻪ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻣﻘﺪر ﺷﺪه اﺳﺖ(.
ﭘﻨﺠﻢ :ﻣﺮاﺗﺐ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﺪر:
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺷﻮد ﻣﺮ آﻧﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد:
 ‐۱ﻣﺮﺗﺒﻪی ﻋﻠﻢ :اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺘ ذرهای در آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ از وی ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﻣﺎﻧﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺶ از آﻓﺮﯾﺪن ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﻪی آﻧﺎن آﮔﺎه ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ازﻟ ﺧﻮد ﻣداﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ادﻟﻪی اﯾﻦ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﻮ اﻟﻪ اﻟﱠﺬِي ﻻ اﻟَﻪ اﻻ ﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ اﻟْﻐَﻴﺐِ واﻟﺸﱠﻬﺎدة] ﺣﺸﺮ/
) [۲۲اوﺳﺖ اﻟﻪ ،ﻣﻌﺒﻮدی ]ﺑﻪ ﺣﻖ[ ﺟﺰ او ﻧﯿﺴﺖ ،داﻧﺎی ﻧﻬﺎن و آﺷﺎر اﺳﺖ( و اﯾﻨﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وانﱠ اﻟﻪ ﻗَﺪْ اﺣﺎطَ ﺑِﻞ ﺷَء
ﻋﻠْﻤﺎ ]ﻃﻼق) [۱۲ /و ﺑﻪ راﺳﺘ ﮐﻪ داﻧﺶ اﻟﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ(.
 ‐۲ﻣﺮﺗﺒﻪی ﻧﻮﺷﺘﻦ :ﯾﻌﻨ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ و اﻧﺪازهﻫﺎی ﻫﻤﻪی ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت را در ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ
آن ،ﺳﺨﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﻟَﻢ ﺗَﻌﻠَﻢ انﱠ اﻟﻪ ﻳﻌﻠَﻢ ﻣﺎ ﻓ اﻟﺴﻤﺎء واﻻرضِ انﱠ ذَﻟﻚَ ﻓ ﻛﺘَﺎبٍ انﱠ ذَﻟﻚَ ﻋﻠَ اﻟﻪ
ﻳﺴﻴﺮ] ﺣﺞ) [۷۰ /آﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪای ﮐﻪ اﻟﻪ آﻧﭽﻪ را در آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻣٔداﻧﺪ؟ اﯾﻦﻫﺎ ]ﻫﻤﻪ[ در ﮐﺘﺎﺑ] ﻣﻨﺪرج[ اﺳﺖ .ﻗﻄﻌﺎ
اﯾﻦ ﺑﺮ اﻟﻪ آﺳﺎن اﺳﺖ(.
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و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎن را ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آﻓﺮﯾﻨﺶ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۶۵۳
 ‐۳ﻣﺮﺗﺒﻪی اراده و ﻣﺸﯿﺖ )ﺧﻮاﺳﺖ اﻟﻪ( :اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن رخ ﻣدﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﯿﺖ اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ
اﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺷﻮد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﺷﻮد ،و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از ﭼﺎرﭼﻮب ارادهی او ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ.
دﻟﯿﻞ آن ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:وﻻ ﺗَﻘُﻮﻟَﻦ ﻟﺸَء اﻧّ ﻓَﺎﻋﻞ ذَﻟﻚَ ﻏَﺪًا اﻻ انْ ﻳﺸَﺎء اﻟﻪ ]ﮐﻬﻒ) [۲۴‐۲۳ /و در
ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی ﻣﻮ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﻓﺮدا اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻢ داد ) (۲۳ﻣﺮ آﻧﻪ اﻟﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ( و آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وﻣﺎ ﺗَﺸَﺎءونَ اﻻ انْ
ﻳﺸَﺎء اﻟﻪ رب اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ] ﺗﻮﯾﺮ) [۲۹ /و ﺗﺎ اﻟﻪ ،آﻓﺮﯾﺪﮔﺎن ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﺳﺖ(.
 ‐۳ﻣﺮﺗﺒﻪی آﻓﺮﯾﻨﺶ :ﯾﻌﻨ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را آﻓﺮﯾﺪه ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻨﺪﮔﺎن را؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﺮ ،ﻫﯿﭻ
ﭼﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن رخ ﻧﻤدﻫﺪ ﻣﺮ آﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻪ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﻟﻪ ﺧَﺎﻟﻖ ﻛﻞ ﺷَء
]زﻣﺮ) [۶۲ /اﻟﻪ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ( و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :واﻟﻪ ﺧَﻠَﻘَﻢ وﻣﺎ ﺗَﻌﻤﻠُﻮن ]ﺻﺎﻓﺎت) [۹۶ /و اﻟﻪ ﺷﻤﺎ را و آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣدﻫﯿﺪ ،آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ(.
و ﺳﺨﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪه و ﮐﺎر او را ﺳﺎﺧﺘﻪ )آﻓﺮﯾﺪه( اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری در ﺧﻠﻖ
أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد ) (۲۵و اﺑﻦ أﺑ ﻋﺎﺻﻢ در اﻟﺴﻨﺔ ) ۲۵۷و  .(۳۵۸آﻟﺒﺎﻧ در ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۱۶۳۷آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺳﻌﺪی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻟﻪ آﻧﺎن ـ ﯾﻌﻨ ﻣﺮدم ـ را آﻓﺮﯾﺪه ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻧﯿﺰ ﻗﺪرت و اردهی آﻧﺎن را
آﻓﺮﯾﺪه؛ ﺳﭙﺲ آﻧﺎن اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺎﻋﺎت و ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺑﺎ ﻗﺪرت و ارادهای ﮐﻪ اﻟﻪ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ
اﻟﺪرة اﻟﺒﻬﯿﺔ ،ﺷﺮح اﻟﻘﺼﯿﺪة اﻟﺘﺎﺋﯿﺔ ).(۱۸
ﻫﺸﺪار از دﺧﺎﻟﺖ دادن ﻋﻘﻞ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ:
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ،ﻣﺤ ﺣﻘﯿﻘ اﯾﻤﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل و اﻣﺘﺤﺎﻧ دﻗﯿﻖ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﻣﯿﺰان ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر
و ﻧﺘﺎﯾﺠ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺷﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺻﻔﺎت ﺟﻼل و ﮐﻤﺎﻟ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی
اوﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺴﺎﻟﻪی ﻗﺪر ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﻋﻨﺎن ﻋﻘﻞ ﺧﻮد را رﻫﺎ ﺳﺎزد ﭘﺮ اﺳﺖ از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﻋﻼﻣﺎت ﺳﻮال و ﻣﺮدم در ﺟﺪل
و ﺗﺎوﯾﻞ آﯾﺎتِ ﻗﺪر زﯾﺎدهروی ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺣﺘ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﻦ دﯾﻦ در ﻫﺮ دوراﻧ ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ و اﯾﺮاد ﺷﺒﻬﺎت ،ﺳﻌ
در ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻘﯿﺪهی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺰ ﮐﺴ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی ﻧﯿ و ﺻﻔﺎت واﻻﯾﺶ
ﻣﺷﻨﺎﺳﺪ و اﻣﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺮودﮔﺎر ﺳﭙﺮده و ﺑﻪ او اﻃﻤﯿﻨﺎن دارد ،ﮐﺴ ﺑﺮ اﯾﻤﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﻤﻣﺎﻧﺪ .ﺷ و ﺷﺒﻬﻪ ﺑﻪ
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درون ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴ راه ﻧﻤﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﺑﺷ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﺪر در ﻣﯿﺎن دﯾﺮ ارﮐﺎن اﯾﻤﺎن اﺳﺖ .ﻋﻘﻞ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮل
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﺪر را درک ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ،راز ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن آﻓﺮﯾﺪﮔﺎن اوﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد و ﺑﺮ
زﺑﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻣﺎ را از آن آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﻤﺎن ﻣآورﯾﻢ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ درﺑﺎرهاش ﺳﻮت ﮐﺮده ]ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ و[ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﺎﻣﻞ و
ﺣﻤﺖ او اﯾﻤﺎن ﻣآورﯾﻢ و ﻣداﻧﯿﻢ ﮐﻪ او درﺑﺎرهی آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﻧﻤﮔﯿﺮد و دﯾﺮان ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ و درود و ﺳﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪه و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻣﺤﻤﺪ و ﺑﺮ آل و اﺻﺤﺎب او.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ :أﻋﻼم اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ) (۱۴۷و اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﺪر ﻓ ﺿﻮء اﻟﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ،ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟﻤﺤﻤﻮد ،و اﻹﯾﻤﺎن ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﺪر ،اﺛﺮ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﺪ.
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