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 چکیده
 در. اسـت  اسـالم  و مـسیحیت  یهودیت، ابراهیمی ادیان در هامسئله ترین اساسی از یکی نجات
 ۀواسـط     بـه  خـدا  فرمـان  از آن در آدم. کـرد  ساکن عَدَن باغ یا بهشت در را آدم خدا ادیان، این

 ۀهمـ  در واقـع،   و کرد هبوط زمین به و شد اخراج آن از در نتیجه،  کرد، سرپیچی مار یا ابلیس
 را عَـدَن  بـاغ  یـا  بهشت به بازگشت یعنی نجات، به نیاز انسان رو،  از این   . کردند هبوط ها  انسان
 از مجیـد  قـرآن  در. است ردهک وحی را کریم قرآن بشریت کل نجات برای خدا اسالم، در. دارد

 قـرآن کـریم،    در نجـات  اهمیت به توجه با. است آمده میان به سخن مؤمنین و رسوالن نجات
 ایـن  کـه  تفاسیری از یکی. گیرد قرار توجه مورد نیز مجید قرآن تفاسیر در آن که است بدیهی
 و االسـرار   کشف یرتفس داده، قرار بررسی مورد عرفانی و تفسیری نگاه از و تفصیل به را موضوع

 تحلیلـی  و توصـیفی  روش بـا  کـه  مقالـه  این. است میبدی ابوالفضل رشیدالدین اثر االبرار،  عُدَّة
 و سـعادت  بـا  معـصیت  و طاعت ۀرابط شقاوت، و سعادت در خدا نقش تبیین به یافته، نگارش
 گـر چـه    ی،میبد نظر به. پردازد  می تفسیر این در ... و شقاوت و سعادت در انبیا نقش شقاوت،

 خلـق  آنان در را ها  آن عمل وقت در امروز و کرد تقدیر ازل روز در را بندگان اعمال و اقوال خدا
 همـین  را بنـدگان  شـدن  معاقب و مثاب دلیل میبدی. کند  می کسب را ها  آن بنده اما کند،  می

 و داند  یم تقدیر احکام از نه و تکلیف احکام از را عقاب و ثواب میبدی همچنین. داند  می کسب
 فـرع  عمـل  و اصل تقدیر زیرا است؛ خِذالن و توفیق بر نه و ،ینه و امر بر ها   آن بنای او، نظر به

 .است اصول احکام از نه و فروع احکام از عقاب و ثواب و است
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 مقدمه
.  و اسالم است   تیحی مس ت،یهودی یمی ابراه انیر اد  د هالهئ مس نیتر ی از اساس  یکینجات  

، خدا آدم را خلق کرد و او را در بهشت بنابر قرآن کریم و باغ عَدَن برای کار انی ادنیدر ا
مبنی بر  از فرمان خدا آن در آدم .در آن و محافظت از آن بنابر کتاب مقدس، ساکن کرد

ابر قـرآن مجیـد و نخـوردن از     شـیطان بنـ  ۀ وسوسۀواسط نزدیک نشدن به این درخت به  
 جـه ینت  در ،دکر یچیسرپ مار بنابر کتاب مقدس      ۀواسط   درخت معرفت نیک و بد به      ۀمیو

در نتیجـه   . ها هبوط کردنـد      انسان ۀ و در واقع هم     هبوط کرد  نیاز آن اخراج شد و به زم      
ایش، ، سفر پیـد ١٢[ را از دست داد  خدا اتحاد خود با     ایقرب  انسان بهشت یا باغ عَدَن یا       

؛ ٥/١٩، انیـ  پـولس رسـول بـه روم   ۀرسـال ؛ همـان،  ٢٤ـ٣/٢٣، ٦ـ٣/١،  ١٧ـ٢/١٥ ،٩ـ٢/٧
 ].١٢٣ـ١١٦ /؛ طه٣٦ـ٣٥ /البقرة
 .ا خدا را داردب اتحاد ایقرب  یا  به بهشتزگشت بایعنی به نجات،    ازی ن انسان رو،   نیا از
 لیاسـرائ  یبن نجات قوم    ی خدا برا  ت،یهودیدر  . شود ی نجات از خدا شروع م     انی اد نیدر ا 

 ی خـدا بـرا    ت،یحیدر مـس  ]. ٧ــ ٢٤/٣،  ٦ـ١٩/٣، سفر خروج،    ١٢ [کند ی م یتورات را وح  
؛ ٢٨ــ ٢٦/٢٦همان، انجیل متّی، [ کند ی م ی را وح  ی مسیح سیعانجیل   تینجات کل بشر  

 اول پولس رسول به     ۀ؛ همان، رسال  ١٩/١٠؛ همان، انجیل لوقا،     ١/٢٩همان، انجیل یوحنا،    
 کنـد  ی م ی را وح  میر قرآن ک  تی نجات کل بشر   یر اسالم، خدا برا   دو  ] ٧ـ٢/٣تیموتاؤس،  

 ].١٢٤ـ١٢٣ /؛ طه٣٨ /البقرة[
ثُـمَّ  «:  آمـده اسـت  انی سخن به منی و متّقنی از نجات رسوالن و مؤمن   مجید در قرآن 

ی   «]. ١٠٣ /یـونس [» نَ ءَامَنُوا کَذَلِکَ حَقّاً عَلَینَا ُننْجِ الْمُؤْمِنِینَ      الَّذِیْ نُنَجِّی رُسُلَنَا وَ    ثُـمَّ نُنَجـِّ
 ].٧٢ /مریم[»  وَ نَذَرُ الظَّالِمِینَ فِیْهَا جِثِیّاًوااتَّقَالَّذِینَ 

  مجیـد   قـرآن  ری است که آن در تفاس     یهی، بد  کریم  نجات در قرآن   تیبا توجه به اهم   
 و از نگـاه     لی موضـوع را بـه تفـص       نیـ  کـه ا   یری از تفاسـ   یکـ ی. ردی مورد توجه قرار گ    زین

االبـرار، اثـر      االسـرار و عُـدَّة       کـشف  ری تفـس  ده، قـرار دا   ی مـورد بررسـ    ی و عرفـان   یریتفس
 . است،یبدی ابوالفضل منیدالدیرش

 نقـش خـدا در      نیـی  بـه تب   افتـه، ی نگـارش    یلـ ی و تحل  یفی مقاله که با روش توص     نیا
 در سـعادت و     ایـ  با سعادت و شقاوت، نقش انب      تی طاعت و معص   ۀسعادت و شقاوت، رابط   

 .پردازد ی مری تفسنیدر ا...   و شقاوت، طریق سعادت وشقاوت
 میبـدی،   االبـرار   االسرار و عُـدَّة     کشفقبل از بحث از نجات و راه نیل به آن در تفسیر             

 .ابتدا الزم است که این موضوع به اجمال در اسالم مورد بحث و بررسی قرار گیرد
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 نجات در قرآن کریم
یـابی بـه پـاداش        جهنم و دسـت    در قرآن مجید عبارت از رهایی از عذاب آتش           "نجات"

ـ  یتَـدْعُونَنِ   النَّجَـاةِ وَ   یأَدْعُوکُمْ إِلَ ... «: لذایذ بهشت است   ارِ  ی إِلَ خالف بـر . ]٤١ /غـافر [» النـَّ
مسیحیت که در آن نجات به معنای رهایی از گناه است، در اسالم نجات به معنای رهـایی                  

قـرآن مجیـد هـدایت    . اسـت از مجازات آتش جهنم از طریق پیروی از هدایت قرآن کـریم           
آورد و وارد  کنند از تاریکی بیـرون مـی    است به این معنی که کسانی را که از آن پیروی می           

کند، و از عدم اطاعـت        آورد و وارد پرستش خدای واحد می        کند، از شرک بیرون می      نور می 
 در  "فـالح "این هدایت قرآنی بـه      . کند  آورد و وارد اطاعت عاشقانه می       و نافرمانی بیرون می   

فالح به کوشش انسان و نیـز بـه رحمـت خداونـد در              . انجامد  این جهان و در آن جهان می      
 .]pp59‚ 60‚ 71‚ 164‚ 165 ‚20[پیروی از تعلیمات قرآن بستگی دارد 

تـری از رهـایی از کیفـر      نجات را باید در قرآن کریم در سطح عمیق       ١اما، به نظر دِنِی   
به عنوان مثـال، خداونـد حـضرت        . ایذ بهشت فهمید  آتش جهنم و دستیابی به پاداش لذ      

ـ    الْغَـمِّ وَ   نَجَّیْنَاهُ مِـنَ   فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ  «: دهد   نجات می  "غم"را از   ) ع(یونس    یکَـذَلِکَ نُنْجِ
نجات به این معنا عبارت از این است که خداونـد بنـدگانش را              ]. ٨٨ /األنبیاء[» نَیالْمُؤْمِنِ

ترس، وحشت، اضطراب، و دیگر اشکال      -تر وضعیت انسانی      اریکدر این حیات از اعماق ت     
ـ رنج عاطفی نجات در اینجا به جای اینکه رهایی آدمـی از یـک تهدیـد    . دهد  رهایی می 

ای اسـت کـه او        خارجی، یعنی مجازات عذاب دوزخ باشد، عبارت از رهایی آدمی از بدی           
 .]pp65-66 ‚20[کند  در درون خود ایجاد می

 

 ل به نجات در اسالمهای نی راه
تواند به نجات نائل شود، به عبارت دیگر، از عذاب آتش   این مسئله که چطور آدمی میۀدربار

های گوناگونی وجود دارد که به        جهنم رهایی یابد و به پاداش لذت بهشت دست یابد دیدگاه          
به . ندی کرد ب  ها را تحت شش عنوان دسته       توان به منظور مطالعه و بررسی آن         می ٢نظر مِیلِر 

ها را اعتقاد داشته باشد و        ها و یا ترکیبی از آن       تواند یکی از این دیدگاه       وی شخص می   ۀعقید
 ۀنجـات از راه اراد    : اند از   آن شش راه نجات عبارت    . با وجود این مسلمانی راستین باقی بماند      

 و اعمال، نجات  پاداش ایمان، نجات از راه ایمانۀخدا، نجات از راه رحمت خدا، نجات به مثاب
 .]Ibid‚ pp71‚ 165[از راه شفاعت پیامبران، و نجات از راه طریق عرفانی صوفی 
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 .دهیم طور جداگانه در زیر مورد بررسی قرار می ما هر یک از این شش رویکرد به نجات را به
 

   خداةنجات از راه اراد
از قبل تعیین شده     جبریه افعال انسان همه محکوم به حکم قضای الهی بوده و             ۀبه عقید 

خـدا  .  افعال او خلـق خـدا اسـت        ۀهم. انسان هیچ توانایی خلق افعال خود را ندارد       . است
قادر مطلق است و قدرت مطلق او بر همه چیز از جمله بـر اراده و افعـال انـسان احاطـه                   

ها نجات انسان به تقـدیر خداونـد         رو، به اعتقاد آن     از این ]. ٣٢٥، ص ١٠؛  ٧٢، ص ٨[دارد  
. یابنـد   شوند و یا نجـات مـی        ها بر طبق این تقدیر خداوند محکوم می         است و انسان  بسته  

ها در تأیید این نظر خود به آیاتی از قرآن مجید و نیز به برخـی از روایـات استـشهاد                       آن
»  ونَمَـنْ یُـضْلِلْ فَأُولَئِـکَ هُـمُ الْخَاسِـرُ           وَ یالْمُهْتَـدِ  مَنْ یَهْدِ اللَّهُ فَهُـوَ    «کنند، از جمله      می

یُـضِلَّهُ یَجْعَـلْ     مَنْ یُـرِدْ أَنْ    یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَ     فَمَنْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ   «؛  ]١٧٨/األعراف[
دهند  این آیات و نیز بسیاری از آیات دیگر نشان می  . ]١٢٥/األنعام [»...صَدْرَهُ ضَیًِّقا حَرَجًا    

همچنین در این مـورد     .  تقدیر خداوند هستند   ۀارادکه نجات و محکومیت تنها منوط به        
ای را بـرای بهـشت    وقتی که خداوند بنـده «: از عمر بن خطاب روایت شده که گفته است  

کند که اعمال اهل بهشت را انجام دهـد و بـدین وسـیله او را                  کند، به او امر می      خلق می 
کنـد، بـه او امـر         ق مـی  ای را برای آتش خلـ       و وقتی که خداوند بنده    . کند  وارد بهشت می  

ایـن  . »کنـد  کند که اعمال اهل جهنم را انجام دهد و بدین وسیله او را وارد جهنم می        می
کنند که خداوند تقدیر کرده است که چـه کـسی             روایت و روایاتی از این قبیل تأیید می       
 .شود وارد جهنم و چه کسی وارد بهشت می

شود،   کامل خداوند تأکید میۀ و سلطاما در قرآن کریم، گر چه گاهی اوقات بر قدرت
در . شود که انسان اختیار دارد و مسئول اعمال خود اسـت            ولی گاهی اوقات نیز گفته می     

کند که چه کسی به بهشت و چه کسی به جهنم             نتیجه، این عقیده که خداوند تقدیر می      
گاه را  گروهی موسوم به معتزلـه ایـن دیـد        . رود همواره مورد پرسش قرار گرفته است        می

هـا اختیـار دارنـد و در قِبـال اعمـال              مورد پرسش قرار دادند، و اعتقاد داشتند که انسان        
ها، بنده قادر و خالق افعال خود،   آنۀبه عقید. ]pp71‚72 ‚20[خودشان مسئول هستند 

هم نیک و هم بد آن است، و بر طبق اعمـال خـود مـستحق ثـواب و عقـاب در آخـرت                        
از آنکه شر و ظلم و فعلی که کفر و معصیت است به او نسبت               شود، و خدا منزه است        می

که اگـر عـدل را خلـق          داده شود؛ زیرا اگر او ظلم را خلق کند ظالم خواهد بود، همچنان            
. ]٣٢٥، ص ١٠؛  ٢٨٥، ص ١٨؛  ١١٥ــ ١١٤،  ٢؛  ١/٦٢،  ٥؛  ٣٩، ص ٨[کند عادل خواهد بود     
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گونه تقـدیری در کـار        است و هیچ   خود انسان بسته     ۀها نجات به اراد     رو، به نظر آن      از این 
معتزله در حـدود یـک      . نیست، گرچه قدرت و توانایی انسان بر نجات، مخلوق خدا است          

 .بر تفکر اسالمی حاکمیت داشتند)  عصر متداول٩٥٠ـ٨٥٠(قرن 
هـا را مـورد نقـد قـرار داد و دیـدگاه او                زیست دیدگاه آن    اما اشعری که در قرن دهم می      

گفت که در تحلیل نهایی خداونـد اسـت کـه تقـدیر               اشعری می .  شد ها  جایگزین دیدگاه آن  
بنـابر اسـتدالل او، از آنجـا کـه تنهـا            . شـود   کند که چه کسی وارد بهشت و یا جهنم می           می

و از آنجا که    .  چیزها باید در نهایت به او نسبت داده شوند         ۀخداوند خالق است، در نتیجه هم     
خداوند فـوق هـر     . که بخواهد با مخلوقاتش انجام دهد     تواند هر کاری را       او پروردگار است می   

چیزی و در عین حال علت هر چیزی است، از جمله اینکه چه کسی وارد بهشت و یا جهنم                   
در پاسخ به این سؤال که در این صورت آیا فرقی دارد که انـسان چـه بکنـد و چـه           . شود  می

 ‛کـسب ’آفرینـد   را که خداونـد مـی   ها اعمالی     نکند، اشعری این نظریه را ارائه کرد که انسان        
 عمـل خلـق   ۀکسب نیرویی است که خداوند آن را در انسان در لحظ. ]Ibid‚ p72[کنند  می
به این طریق اشعری سعی کرد که برای مـسئولیت و فعـل انـسان در    . ]p205 ‚21[کند  می

اه اشعری، در دیدگ. ]p72 ‚20[هایی که خداوند قبالً انجام داده است جایی را باز کند  انتخاب
 .]٣٢٥، ص١٠[واقع حد وسطی بین دیدگاه جبریه و معتزله است 

 
 نجات از راه رحمت خداوند

بنابراین بعضی از مـسلمانان بـه       . گوید  قرآن مجید اغلب از رحمت و فیض خدا سخن می         
هـا در تأییـد ایـن         آن. اند که نجات تنها از طریق رحمت خدا ممکن است           این فکر افتاده  

ذِینَ   «کنند، از جملـه    به آیاتی از قرآن کریم و روایات استشهاد می  دیدگاه خود  أَهَؤُلَـاءِ الـَّ
؛ ]٤٩/األعراف[» لَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ أَقْسَمْتُمْ لَایَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَیْکُمْ وَ

بر طبق ایـن آیـات      . ]١٦/األنعام[» ذَلِکَ الْفَوْزُ الْمُبِینُ   مَهُ وَ مَنْ یُصْرَفْ عَنْهُ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِ     «
هـا را وارد بهـشت        دهد و آن    ها را از جهنم نجات می       رحمت خدا است که برخی از انسان      

تـر    خدا نسبت به بندگانش مهربان    «همچنین از ابوداود نقل شده که گفته است،         . کند  می
 .»ست اهایش جوجه مادر نسبت به ۀاز پرند

به نظر مِیلِر مغفـرت یـا   . توان در مغفرت او دید      رحمت خداوند را از همه آشکارتر می      
ویـژه    غفران در قرآن مجید اساساً مفهومی منفی است و آن عبارت از مجازات نکردن، به              

طور که نجات در اسالم اساساً رهایی از جهنم و دسـتیابی بـه                همان. در روز قیامت است   
پذیر  ر هم رحمت خدا به بخشایش مجازات که این رهایی را امکانطو بهشت است، همین
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مسلمانانی که به این رویکرد به نجات اعتقاد دارند، امید دارند کـه   . سازد مربوط است    می
 .]pp74‚ 75 ‚20[ها را در روز قیامت مورد رحمت خود قرار دهد  خداوند آن

 
  پاداش ایمانۀنجات به مثاب

ایمان عبارت از این است     . تقاد دارند که نجات پاداش ایمان است      بسیاری از مسلمانان اع   
هیچ خدایی جز   «که آدمی با عقل تصدیق کند، با دل باور کند، و با زبان اعتراف کند که                 

طرفداران این دیـدگاه بـه آیـاتی از قـرآن           . » خدا است  ۀهللا وجود ندارد، و محمد فرستاد     
هَ وَ       یَا أَیُّ «کنند، از جمله      کریم استشهاد می   آمِنُـوا بِرَسُـولِهِ یُـؤْتِکُمْ       هَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُـوا اللـَّ

هُ غَفُـورٌ رَحِـیمٌ      یَغْفِـرْ لَکُـمْ وَ     یَجْعَـلْ لَکُـمْ نُـورًا تَمْـشُونَ بِـهِ وَ           کِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتِـهِ وَ     » اللـَّ
ند ایمـان   ک   بهشت می  ۀبر طبق این آیه آنچه که شخص را مسلمان شایست         . ]٢٨/الحدید[

 .]p75 ‚20[است 
 

  نجات از راه ایمان و عمل
کنند که در حالی که ایمـان شـرط الزم نجـات اسـت کـه                  مسلمانان زیادی استدالل می   

. توان آن را کنار گذاشت، ولی آن شرط کافی نیست و کارهای خوب نیـز الزم اسـت         نمی
تی از قـرآن مجیـد اشـاره    کسانی که به این رویکرد اعتقاد دارند در تأیید نظر خود به آیا   

ذِینَ    وَ«ها ایمان و کارهای خوب هر دو الزم هستند، از جمله،           کنند که در آن     می بَـشِّرِ الـَّ
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَـرَةٍ          یعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ      آمَنُوا وَ 

رَةٌ وَ      أُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَ     رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَ    یا هَذَا الَّذِ  رِزْقًا قَالُو  هُـمْ فِیهَـا     لَهُمْ فِیهَا أَزْوَاجٌ مُطَهـَّ
کنند که     قرآنی اشاره می   ۀها در این مورد به این آموز        همچنین آن . ]٢٥/البقرة[» خَالِدُونَ

در . شـود   وزن و داوری مـی    در روز قیامت، اعمال هر شخص که در کتاب خدا ثبت شده             
 .]pp77‚ 78 ‚20[نتیجه برای نجات هم ایمان و هم عمل الزم است 

 

 نجات از راه شفاعت پیامبران
هـا    انسانۀاز آنجا که هم. دانند همچنین بسیاری از مسلمانان شفاعت را طریق نجات می     

، و نیـز از     گناهکار هستند، و نیز از آنجا که دانسته نیست که خدا چه حکم خواهد کـرد               
آنجا که معلوم نیست که آیا اعمال خود شخص برای پاک کردن گناهان او کافی هستند                

ها برای تأیید این اعتقاد خود به         آن. اند  کار را برخی از مسلمانان پذیرفته       یا نه، فکر کمک   
ةَ إِلَّا مَنِ   لَایَمْلِکُونَ الشَّفَاعَ «کنند، از جمله      برخی از آیات قرآن کریم و روایات استشهاد می        
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ا مَـنْ           وَ«؛  ]٨٧/مریم[» اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا    لَایَمْلِکُ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلـَّ
بر طبق این آیه کـسانی کـه حقیقتـاً بـه خـدا            . ]٨٦/الزخرف[» هُمْ یَعْلَمُونَ  شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ  

نیـز در ایـن مـورد در    .  کمک به دیگران شـفاعت کننـد     توانند برای   دهند می   شهادت می 
 ی شَـفَاعَتِ  نَّإِ«: فرمـوده اسـت   ) ص(سنن الترمذی از اَنَس روایت شده که حضرت پیامبر          

 .»١یمَّتِأَهْلِ الْکَبَائِرِ مِنْ أُیَوْمَ الْقِیَامَةِ لِ
 ، و در)ص(ویژه حـضرت محمـد    این شفاعت در نزد اهل تسنن شامل پیامبران، و به  

، شـامل امامـان شـیعی نیـز         )ص(ویژه حضرت پیامبر      نزد شیعیان، غیر از پیامبران، و به        
 .]pp80‚ 84‚ 165 ‚20[شود  می
 

 نجات از راه طریق عرفانی صوفی
کنـد بلکـه همچنـین        رویکرد صوفی نه تنها راه متفاوتی را برای نیل به نجات معرفی می            

بـرای صـوفی نجـات،      . کنـد   ارائـه مـی   بینش متفاوتی را از اینکه هدف از نجات چیـست           
هـای آن نیـست بلکـه آن          شود، نیل بـه بهـشت و نعمـت          که معموالً توصیف می     همچنان

طریق تحقـق   . توان آن را در این حیات تحقق بخشید         عبارت از اتحاد با خدا است که می       
مریـد، بـا    .  ممکن بـا خـدا انـضباط معنـوی صـوفی اسـت             ۀترین رابط   و نیل به این عالی    

گذرانـد کـه بـه        ای از احوال و مقاماتی را پشت سـر مـی            ایی شیخ صوفی، مجموعه   راهنم
 .]Ibid‚ p82[شود  اتحاد معنوی با خدا منتهی می

های نیل به آن در اسالم، اینـک ایـن موضـوع بـه                پس از بحث اجمالی از نجات و راه       
 .گیرد ار می میبدی مورد بحث و بررسی قراالبرار االسرار و عُدَّة کشفتفصیل در تفسیر 

 
  سعادت و شقاوتۀتقدیر ازلی خدا نتیج

تعیین سعادت و شقاوت هر کسی در این جهان و آن جهان با تقدیر ازلی خدا موضـوعی                  
 و غیر عرفـانی، یعنـی نوبـت دوم و           ]٢٢٥، ص ١٣[های عرفانی     است که در سراسر بخش    

ابد و عـارف ایـن   به نظر میبدی فرق بین ع. شود االسرار یافت می نوبت سوم تفسیر کشف   
 .]٥/٢٦٠، ٣[»  ازل کندۀعارف همه نظار...  ابد کند، ۀعابد همه نظار«است که 

گاه رانده شدن از       آدم و آن   ۀابلیس عذر خود را در نافرمانی از امر خدا مبنی بر سجد           

                                                                                                                             
 .»همانا شفاعت من در روز قیامت برای کسانی از امتم است که مرتکب گناهان کبیره شده باشند «.١
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ــ  ١/١٦٠همـان،   [کنـد      در روز ازل یاد می     ١درگاه او تقدیر ازلی خدا و حکم قضای الهی        
 ص ،٧؛  ٩٢ و   ٩١، ص ١٦؛  ٩، ص ٦؛  ٢٢٦ــ ٢٢٥، ص ١٣: ـ  ؛ نیز نکـ   ٨/٣٧٣،  ٦/٢٥٥،  ١٦١
ای که به سهل تستری داد ایـن بیـت را             که او در نوشته      چنان ]٢٨٥ و   ٢٨٤،  ٢٨٣،  ٢٨٢

 :آورده است
 اِنْ کُنْتُ اَخْطَاْتُ فَمَااَخطَاَ القَدَرُ

 .]٣٨، ص١٥: ـ ؛ نیز نک١/١٦١، ٣[ ٢اِنْ شِئْتَ یا سَهْلُ فَلُمْنِی اَوْ فَذَر   
. رأیـی و همـدلی دارد       داند و با ایـن نظـر او هـم           میبدی این عذر ابلیس را مقبول می      

 :که او گفته است ن چنا
 جرمی است یا از آنک مراد وی مخـالف مـراد            ۀپس لعن و طرد ابلیس نه به مقابل       ... «

او را  ازل است و در ازل حکم کرد به شـقاوت وی، و        ۀحق بود یا موافق بود، بلکه به سابق       
 ].١/١٥٤، ٣[» ...براند از درگاه خود 

]. ٧٥٤ و   ٢١٢ــ ١/٢١١همـان،   [دانـد     میبدی یکی از متعلقات ایمان را ایمان به قَدَر می         
 در روز ازل و میثاق،     ایمان به قَدَر، به نظر او، عبارت از این است که بنده ایمان آورد که خدا               

 قول پیر طریقت، پیش از آدم و حوا یا پـیش    ها، و یا بنابر     یا پیش از آفرینش این زمین و تَن       
 از خیر و شر، نفع و ضرر، ایمـان و کفـر،             اعمال و احوال بندگان    اقوال و    ۀهم از خوف و رجا،   

توفیق و خِذالن، طاعت و معصیت، عطا و منع، غنی و فقر، وفاق و نفاق، و محبوب و مکـروه                    
 بود در   ی تقدیر و خواست و    هک چنان و   . تقدیر کرد خواست که باشد     هک  و چنان  . تقدیر کرد  را

را   و اقـوال و احـوال       ایشان آن افعال   عمله در وقت    اگ ن آ  و .شتولوح محفوظ ن  کتاب، یعنی   
شـده در     شده در ازل را آشکار کند و آن سخنان گفتـه               و در واقع آن کارهای کرده        دنبیافری

 و حکم شده امروز بر سر       به عبارت دیگر، جز آنچه که در لوح محفوظ نوشته         . ازل را بشنواند  

                                                                                                                             
قضای الزم آن است که خدا . قضای الزم و قضای جایز:  از نظر میبدی قضای خدا بر دو قسم است.١

رسد و آن با هیچ فعلی  یطور حتم به بنده فرا م این حکم به. حکم کرده است که از آسمان فرود آید
ها بنده را با  توانند آن را دفع کنند و آن گردد و فرشتگان نمی از افعال بنده از خیرات و صدقات برنمی

پس هرگاه «، »فَإِذَا جَاءَ اَلْقَدَرُ خَلَّوْا بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ«: که در خبری آمده است کنند، چنان این قضا ترک می
 یاما قضا. »گذارند تنها می) قَدَر(را با آن ) بنده(او ) فرشتگان(ها  فرا رسد آن) مقدّرات حتمی(قَدَر 

 بر فرا رسیدن آن حکم شده ولی بر واقع شدن آن حکم نشده است، بلکه بر ست که اجایز آن
: ستاه شده  گفت است که از اینجا. حکم شده استفرشتگانبرگردانیدن آن با توبه، دعا، صدقه و 

 ].١٧٩ـ٥/١٨٠، ٣[» گرداند صدقه بالء را بر می«، »یَرُدُّ البالءَ قَةُالصَّدَ«
 .»ای سهل، اگر خواستی مرا مالمت کن یا رها کن. کند اگر من خطا کردم، قَدَر خطا نمی«. ٢
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؛ ٣٧٩ و ١٥٣، ٤/١٥٢؛ ٧٥٤ و ١/٦٨١همـان،   [بندگان نرود و تغییر و تبـدیلی در آن نـشود            
 ].١٠/٥١٥؛ ٥٠٦ و ٤٩٨ ،٩/٣٩٩؛ ٣٤٨ و ٣٢١، ٦/٢٥٧؛ ٥/٢٣٠

 آن را کـه خواسـت در ازل خواسـت و آن را کـه                !ای جـوانمرد  : ... پیر طریقت گفت  «
ها در ازل فرموده  نماید، سخن می کرده و امروز کرده ارها در ازلنواخت در ازل نواخت، ک  

رساند، کُـلَّ یَـوْمٍ هُـوَ فِـی           ها در ازل دوخته و امروز می        شنواند، خلعت   و امروز فرموده می   
 .]٥٥ـ٥٦، ص٩: ـ ؛ نیز نک٨/٥١٨همان، [» ١شَأنٍ

 یک  کند که به نقل تنها سه آیه و         میبدی آیات و روایاتی را در تأیید این نظر نقل می          
  لَـنْ «او در نوبت دوم ]. ٥١/التوبة[» یُصِیبَنَا إِلَّا مَا کَتَبَ اللَّهُ لَنَا  قُلْ لَنْ «: شود  روایت اکتفا می  

را به قضا و قَدَر الهی که       » إِلَّا مَا کَتَبَ اللَّهُ لَنَا    «را به شدت و رخاء، و خیر و شر، و           » یُصِیبَنَا
بـه  ]. ٤/١٤٧، ٣[کند   شده تفسیر می نوشتهدر مورد هرکسی در روز ازل در لوح محفوظ       

نظر میبدی در نوبت سوم، هر چه از خیر و شر، نفع و ضر، عطـا و منـع، غنـی و فقـر، و                         
أَصَـابَ   مَـا «؛  ]٤/١٥٢همان،  [ها تقدیر الهی هستند        آن ۀرسد هم   نفاق و وفاق به بنده می     

]. ٢٢/الحدیـد [» نَبْرَأَهَـا   کِتَـابٍ مِـنْ قَبْـلِ أَنْ   ی فِ أَنْفُسِکُمْ إِلَّایلَا فِ  الْأَرْضِ وَ  یمِنْ مُصِیبَةٍ فِ  
هـا و ثمـرات، و آشـکار          نقص تَن «را به   » مصیبت در زمین و اَنفُس    «میبدی در نوبت دوم،     

، و  »لوح محفوظ «را به   » کِتَابٍ«، و   »شدن فساد در خشکی و دریا، و مرگ و درد و بیماری           
به نظر  ]. ٩/٤٩٨،  ٣[کند    تفسیر می » ها  ل از خلق زمین و تَن     قب«را به   » نَبْرَأَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ  «

او، در نوبت سوم، هرچه از نعمت یا مصیبت، آسانی یا دشواری، سـعادت یـا شـقاوت بـه                    
هُ خَلَقَکُـمْ وَ     وَ«؛  ]٩/٥٠٦همـان،   [رسد به مشیت خـدا هـستند          بنده می  » مَـا تَعْمَلُـونَ    اللـَّ

ن آیـه، اعمـال و افعـال بنـدگان مخلـوق خـدا           از نظر میبدی، بر طبق ایـ      ]. ٩٦/الصافات[
ما مِـنکُم مِـن     «: نقل شده است  ] ص[؛ از رسول خدا     ]٢٨٦ و   ٨/٢٨٢؛  ١/٦٨١،  ٣[هستند  

ـ  عَلُکِتَّالنَفَأَ!  اللّهِ ولَسُیا رَ : واالُقَ. »مَقعَدُهُ مِن الجَنَّهِ   قَد کُتِبَ مَقعَدُهُ مِن النّارِ وَ      أحَدٍ إلّا وَ   ی لَ
 هـلِ الـسَّعادَةِ  انَ مِـن أَ مّا مَن کِیَسَّرٌ لِما خُلِقَ لَهُ، أَإعمَلُوا فَکُلٌّ مُ«: الَ؟ قَ لَمَ العَ عُدنَ ا وَ نَابِتَکِ

» ٢هـلِ الـشَّقاوَةِ   هلِ الشَّقاوَةِ فَیُیَسَّرُ لِعَمَـلِ أَ      أَ انَ مِنْ  کَ مّا مَنْ أَ فَیُیَسَّرُ لِعَمَلِ أهلِ السَّعادَةِ، وَ    
 ].١٠/٥١٤همان، [

                                                                                                                             
 ]٢٩/الرحمن [.١
. » شده است نوشته و مقدّر جهنم یاهشت وب در گاهشیکه جا نی، مگر استی از شما نکی چیه «.٢

 دیعمل کن«: رمودف م؟ی و عمل را رها سازمیکنن هی تککتاب و تقدیر خودر ب ایآ! رسول خدا یا: گفتند
 است، به عمل اهل  اهل سعادت هرکس از،ست اای شده، مهدهی آفرشی آنچه برایکه هرکس، برا

 .» روان استشقاوت عمل اهل یرود، به سو یشمار م  بهاهل شقاوتکه از  آورد؛ اما آن ی می روسعادت
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ـ ،تأویل قـدریان و معتزلیـان  خدا، بر خالف    قضا و تقدیر و خواست       از نظر میبدی،   ه  ب
 ].٦٨٢ـ١/٦٨١؛ ٩/٣٩٩همان، [ست نی علم یامعن

الزم است یادآوری شود که، از نظر میبدی، درست است که هم خیـر و هـم شـر بـه      
تقدیر و خواست خدا هستند، ولی خیر هم به تقدیر و هم به رضا و محبت او است، و اما                    

رو، به نظر میبدی، ثنـا و اَحـسَنت    از این . ا به تقدیر و نه به رضا و محبت او استشر تنه 
خیر از آن خدا است که هم آن را تقدیر کرده و هم راضی به آن است، و طعن و لعن شر              

 :از آن بنده است که راضی به آن است
از . واسـته که خـود خ     که خود دانسته، عاقبتی نهاده چنان       ای رانده، چنان    آری سابقه «

بشریت تیری ضعیف ترکیب در وجود آورده و آن تیر در کمان علم ازل نهاده و در هدف                  
اگر راست رود ثنا و اَحسَنت اندازنده را، و اگر کـژ رود طعـن و لعـن                  . حکم انداخته است  

 ].٥٦ـ٥٧، ص٩: ـ ؛ نیز نک٦/٦١؛ ٣/٨٢١؛ ١/٧٥٤همان، [» تیر را
ه غیر از آنچه که خدا برای او تقدیر کرد و علـم             این سؤال که، چرا جایز نیست از بند       

زیرا وجود خالف مقدور عجـز      : دهد  طور جواب می    او از وی است صادر شود؟ میبدی این       
 ].١٠/١٢٧، ٣[است و وجود خالف علم جهل است 

رو، از نظر میبدی سعادت در دین و اسالم نیست، بلکه دیـن و اسـالم در سـعادت                     از این 
: ـ ؛ نیز نکـ ٦٥٩ و ١٠/١٢١همان، [فر نیست، بلکه کفر در شقاوت است است؛ و شقاوت در ک    

در همین زمینه او به نقل از خواجه عبدهللا انصاری، یافت خدا را نه بـه نـور                  ]. ٥٨ـ٥٩، ص ٩
 .]٧/١٩٦، ٣[داند  ایمان که طریق سعادت و نجات است، بلکه نور ایمان را به یافت خدا می

روز اول «، نه روز قیامت، بلکـه  ]٣٩/مریم[» وْمَ الْحَسْرَةِیَ«بر این اساس، به نظر میبدی       
است که سرنوشت هرکسی در آن روز تعیین شـده اسـت و در روز قیامـت                 » در عهد ازل  

 ].٥٨، ص٩: ـ ؛ نیز نک٦/٦٠، ٣[شود   شده اجرا می تنها آن حکم نوشته
د، خـود او را     ای را در ازل رقم زده باشـ            به نظر میبدی، وقتی که خدا سعادت بنده       

 :کند در این عالم به طرف آن راهنمایی می
ـ       بنده   هللا چون   « از باطـل   ق  نظـر خـویش بیارایـد تـا حـ         ه  خیر خواهـد، دل او را ب

ـ        . یابد يعلم فراخ کند تا دیدار قدرت در آن جا        ه  ب .واشناسد نـور منـت    ه  بینـا کنـد تـا ب
ـ  .مان و شک در آن نیامیزدراست دارد تا گ   .نیوشد ی م يشنوا کند تا پند ازل     .بیند یم ه ب

 ينور خویش روشن کند تا ازو بـا و        ه  ب .هر دوست روید  عطر وصال خوش کند تا در آن مِ       
 :صیقل عنایت بزداید تا در هر چه نگرد او را بینده  ب.نگرد

 لطف خویش حق بگزینده آن را که ب
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 دــینا ننشـ                                          بر باطن او گَرد جف
  ار ز دل برچيندـــد اغيـــك و بــني

 ].٣/٦٥، ٣[» در هر چه کند نظاره حق بیند                                         
میبدی، به نقل از دیگران اطاعت مدام را نشان سعادت بنده و معصیت مدام را نشان                

عمل فراوان و از «یقت، نیز او به نقل از پیر طر]. ٩/٥٠٨همان، [کند  شقاوت بنده ذکر می   
اشتغال زبـان   «، و در جای دیگری از هم او         »خلق نهان، و دل با وقت وِرد پیوسته شتابان        

را نشان سعادت بنده یـاد  » به ذکر حق، استغراق دل به مِهر حق، و امتالء سِر از نظر حق        
 آخر زبان نخست از حق نظر آید، سپس دل به مِهر بیاراید، و در     «: آورد  کند و از او می      می

 ].٣٤٦ـ٩/٣٤٥همان، [» بر ذکر دارد
راست است که طاعت بـه توفیـق اسـت، امـا            «به نظر میبدی، به نقل از پیر طریقت،         

 میبدی، این جهد و کوشش ۀبه عقید. ]٤٤١ـ٤/٤٤٢همان، [» جهد بگذاشتن روی نیست
د اگر  بنده به جهد خود کجا رس     «.  خدا است  ١بنده گرچه الزم است اما شرط کافی توفیق       

همـان،  [» مَرکَـب توفیـق راه بـه حـق چـون بـرد        توفیق نبود، نجات خود کی توانـد، بـی        
تقـدیر و   بنده بی «. به عبارت دیگر، خود این کوشش بنده خود توفیق خدا است          . ]٤/٤٤١

» و بنده را استطاعت قبل الفعل به هیچ حال نیـست          . توفیق هللا بر هیچ فعل قادر نیست      
 .]١/٦٣ همان، :ـ ؛ نیز نک١/١٧همان، [

راه نیل به آن نه جـدّ و        . باری، از نظر میبدی سعادت و نجات حکمی ازلی و کاری ابدی است            
؛ ٩/٥٠٨همـان،   [جهد و کرد بنده بلکه تنها قضای ربوبی و مشیت الهـی و خواسـت خـدا اسـت                    

 ].١/١٢٩همان، [آورد  نیز میبدی همین نکته را از قول پیر طریقت می]. ٥/٣٩٥؛ ٣/٦٥
 هاکُرِدْ یُسَیْ لَرٌمْ اَةَادَعَ السَّنَّاِ

 رِیْادِقَمَالْا ِبلَّ اِةِادَعَ السَّلُهْاَ                                           
 ها لَنَیْبِالِ طَاسٍنَ اُنْ عَةٌوبَتُکْمَ

 ].٩/٥٠٨همان،  [٢رٍیْدِقْتَ بِمٍوْ قَيلَ اِاقُسَ تُدْ قَوَ                        

                                                                                                                             
به نظر میبدی، به نقل از دیگران، معنی توفیق موافقت افکندن میان قضای خدا و ارادة بنده، هم در  .١

اما، به حکم عادت و عرف، آن تنها عبارت از جمع کردن میان ارادة بنده و . شر و هم در خیر است
 تسدید، و هدایت، رشد،: توفیق به چهار چیز تمام شود. قضایی که خیر بنده در آن است، شده است

هدایت راه نمودن حق؛ رشد تقاضای رفتن در بنده پدید آوردن؛ تسدید حرکات اعضای وی بر . تأیید
 ].٢/٥٥٨، ٣[صواب و سداد داشتن؛ و تأیید مدد نور الهی از غیب در پیوستن است 

ة آن برای مردمانی که جویند. یابند سعادت امری است که اهل سعادت جز با تقدیر به آن دست نمی «.٢
 .»شود واسطة تقدیر به سوی قومی روان می هستند نوشته شده است، و گاهی به
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 میبدی، نجات عبارت از رهایی از دوزخ و ورود به تنعم و ناز و نعیم ابد و باقی                   از نظر 
 ].١٠/٥٠٣؛ ٤/١١٩؛ ٥٣٥ و ٣/١٨٤همان، [بهشت و سعادت جاودان است 

 
  فضل و عدل ازلی خداۀسعادت و شقاوت ثمر

 فضل، لطـف، عطـا،      ۀمیبدی سعادت، پیروزی، دوستی و آشنایی یا سعادت سعداء را ثمر          
هـا؛ و شـقاوت،       لی، نظر، مهر، رضا و احسان قدیم خدا، و نه اطاعـت و عمـل آن               عنایت از 

 قهر، غضب، سخط، عدل سرمدی خدا، و نه ۀبیگانگی و دشمنی یا شقاوت اشقیاء را نتیج
ـ دِبَ االَ ةُایَفَ کِ ةِیَّلِزَاَ الْ ةُایَنَعِ«. داند  ها می   معصیت و کسالت آن    خـدا در روز  : گویـد   او مـی  . »ةِیَّ

گروهی را به فضل خود و نه به اطاعـت ایـشان خوانـده و               : ندگان را دو گروه کرد    میثاق ب 
ها نهاده؛ و گروه دیگری را به عـدل خـود و    نواخته و تاج سعادت و کرامت بر فرق سر آن    

؛ ٩٣ و ٩٢، ١/٧٣همـان،  [ها کرده اسـت   نه به معصیت ایشان رانده و حکم بر شقاوت آن      
ــ٣/٧٩٦ ــ١٥٢، ٤/٢٥؛ ٧٩٧ـ ؛ ٧/٣٩٨؛ ٣٢١ و ٣٢٠، ٦/٢٥٦؛ ٥/٥٣٤؛ ٤٦٠و  ٣٤٥، ١٥٣ـ
رو، اگر باد تقدیر الهی   از این]. ٦٥٩ و  ٦٢٨،  ٤٤٨،  ٢٤٣،  ١٠/١٢٠؛  ٣٤٥ و   ١١٨ و   ٩/١١٧

و اگر آن از جانب عدل آید سـابقان را          . ید الحقان را به سابقان در رساند      از جانب فضل آ   
به عبارت دیگر، اگر یک لمحه از لمحات نسیم رضای الهی به درک             . به الحقان در رساند   

و اگر یک باد از بادهـای سـخط او بـه فـردوس اعلـی                . اسفل برگذرد فردوس اعلی گردد    
چنـدین سـال   ، با اینکـه   فرعونۀسحرکه  نچنا]. ٣/٧٩٦همان،  [بگذرد درک اسفل شود     

ها وزیـدن     ولی از آنجا که یک باد رضای الهی بر آن         کفر ورزیدند، و فرعون را پرستیدند،       
ه  توحید پرورد  ۀهفتاد سال شجر   لطف کرامت گشتند و بلعم باعور با اینکه          ۀگرفت نواخت 

از آنجا کـه یـک بـاد        ، بود خود دیده ه  ها ب  ، و کرامت  ه بود ، و با نام اعظم صحبت داشت      بود
وار از آن بیچاره بر پرید         درگاه حق شد و ایمان مرغ      ۀسخط الهی بر او وزیدن گرفت راند      

لذا، آنچه مهم است نـه جهـد بلکـه حکـم ازلـی اسـت                . و اسم اعظم از وی روی بپوشید      
 ].١٠/٦٥٩؛ ٦/٢٥٦؛ ١٨١ و ٥/١٨٠؛ ٣/٧٩٦همان، [

خـدا را بـا اطاعـت، و شـقاوت و     این سؤال که، چرا ممکن نیست سـعادت و رحمـت           
زیرا اگـر ممکـن بـود       : دهد  طور جواب می    دست آورد؟ میبدی این     عقوبت را با معصیت به    

دسـت آورد، در ایـن صـورت خـدایی خـدا درسـت                سعادت و رحمت خدا را با اطاعت به       
دست آورد، در این صـورت        طور هم، اگر ممکن بود با معصیت شقاوت را به           همین. نبودی

دست آورد و نه شـقاوت را         توان با اطاعت به      رو، نه سعادت را می      از این . ابر آمدی ترازو بر 
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همـان،  [ عدل الهـی اسـت    ۀ فضل الهی و شقاوت تنها نتیج      ۀسعادت تنها ثمر  . با معصیت 
که مُشک بوی خوش خود، و عسل شیرینی خـود را              میبدی، همچنان  ۀبه عقید ]. ٦/٢٠٢

هـا داده شـده       ش و آن شـیرینی در روز ازل بـه آن          اند، بلکه آن بوی خـو       خودشان نیافته 
انـد، بلکـه آن    شـان را خودشـان نیافتـه       ها سـعادت و شـقاوت       طور هم انسان    است، همین 

 ].٤/٤٦٠همان، [ها داده شده است  سعادت و شقاوت در روز ازل به آن
دانـد و   مندی خلق از فضل خدا و سود جستن از او مـی  میبدی، علت آفرینش را بهره   

ـ  عَحَبَرْنَاللِ انَیْلَا عَوْحُبَرْتَ لِمْاکُنَلقْخَ«. ر عکس، سود جستن خدا از خلق     نه ب  توضـیح  . »١مْکُیْلَ
 میبدی، خدا دارای صفات لطف و قهر، یا فضل و عدل، یا جمال و جـالل                 ۀآنکه، به عقید  

 را در بـاغ     يیـک «لذا خلق کـرد تـا       . ها را نثار کند     آن حضرت خواست که این گنج     . بود
  را در نارِي یک. داغ قهر بر جگر نهد، را در زندان عدلو یکی تاج لطف بر سر نهد، ،فضل

به عبارت دیگر، بـه نظـر میبـدی صـفت            .» بنوازد  را در نور جمال    يیکو  جالل بگدازد،   
لذا حـق  . فضل خدا در جستجوی مطیعان، و صفت قهر خدا در جستجوی عاصیان برآمد      

و سود جویند و حظِّ خـود از آن بردارنـد و عاصـیان              تعالی خلق کرد تا مطیعان از فضل ا       
 ].٩/١٦همان، [نصیب خود از قهر او برگیرند 

 کنم یدسو تا مر ادمنکر من
 ].٢/١٧٦٠، ١٧[ کنم      یدجو نبندگا بر تا کهبل                           

ـ       «ۀ در مصراع اول اشاره به آی      "امر" ۀکلم » وْلُ لَـهُ کُـنْ فَیَکُـوْنُ      اِذَا قَضَی أَمراً فَاِنَّمَـا یَقُ
 ].٢٦١، تعلیقات مصحح، ص١٧[دارد ] ٦٨/؛ غافر٣٥/؛ مریم٤٧/؛ آل عمران١١٧/البقرة[

 :ست ادهفرمو حق که پیغمبر گفت
 ست ادهبو نحسا ا،خلق از من قصد

 کنند یدسو من ز تا مفریدآ
 ندکن یدلوآست دمشهدز تا 

  کنم                یدسو تا که آنیابر نه
 ].٢٦٤٧ـ٢/٢٦٤٥همان، [   برکَنم قبایی من رهنهبوز 

» ٢عَلَـیْهِمْ  اَخْلُقْهُمْ لِـاَرْبَحَ    اِنَّمَا خَلَقتُ الْخَلْقَ لِیَرْبَحُوْا عَلَیَّ وَ لَمْ      «این ابیات اشاره به حدیث قدسی       
 ].٤٠٤، تعلیقات مصحح، ص٤١٧٧ـ٥/٤١٧٦؛ همان، ٢٩٦همان، تعلیقات مصحح، ص[دارند 

                                                                                                                             
 .»ایم که ما از شما بهره بریم ایم که از ما بهره برید، نیافریده ما شما را آفریده «.١
 .»ها بهره برم ام که من از آن ام که از من بهره برند، و نیافریده جز این نیست که من خلق را آفریده«. ٢
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صـفت لطـف خـدا      : توان توضیح داد، و آن اینکه       ای دیگر می     را به گونه   البته این موضوع  
لذا خدا خلق . برای تجلی نیاز به مطیعان، و صفت قهر خدا برای تجلی نیاز به عاصیان داشت
 ۀبنـا بـه گفتـ     . کرد تا صفت لطف او با مطیعان و صفت قهر او با عاصـیان ظهـور پیـدا کنـد                   

شود، شرایط ظهور احکـام اسـمای     عالم نیز خوانده میالهیجی، مراتب موجودات امکانیه که    
تواند ظهور پیـدا کنـد و اگـر          الهیه هستند؛ زیرا اگر مخلوق وجود نداشته باشد، خالقیت نمی         

تواننـد ظهـور      جرم و مجرم وجود نداشته باشد، احکام غفور، رؤوف، راحم، ضار، و منتقم نمی             
لَـوال اَنَّکُـمْ    «: فرماینـد    تعـالی حکایـت مـی      از حق ] ص[رو، حضرت رسالت      از این   . پیدا کنند 

 .»١تُذْنِبُوْنَ لَذَهَبَ هللاُ بِکُمْ وَ جَاءَ بِقَومٍ یُذْنِبُوْنَ فَیَسْتَغْفِرُوْنَ فَیَغْفِرَ لَهُمْ
 ظهور تو به من است و وجود من از تو

 ].١٣، ص١٤[   ٢اَکُنْ لَوْالکَ وَ لَسْتَ تَظْهَرُ لَوْالیَ، لَمْ               
البته میبدی در اینجا این تفسیر و توضیح را در نظر ندارد؛ زیرا در این صـورت خـدا بـه                    

 .کند ای که میبدی آن را در مورد خدا رد می بود، مسئله خلق محتاج و جویای سود می
باری، از نظر میبدی نجات و سعادت به کـرم و فـضل و لطـف و عنایـت و رحمـت و                  

 نه به طاعت و جهد و عبادت و عمـل و کـردار بنـدگی                مغفرت و توفیق الهی بسته است     
میبدی اعطـای نبـوت   ]. ٦/١٧٠؛ ٥/٤٥٤؛  ٤٤١ و   ٣٥٩،  ٣٤٥،  ٤/١١٩؛  ٣/٦٤؛  ٢/٧٤٢،  ٣[

کند؛ زیرا او بـدون       در هنگام کودکی را در اثبات این معنا ذکر می         ] ع[به حضرت عیسی    
 یَآتانِ«.  او اعطا کرد   اینکه هیچ طاعت و عبادتی انجام دهد، خدا به فضل خود نبوت را به             

 ].٤٣ـ٦/٤٢، ٣] [٣٠/مریم[»  نَبِیًایالْکِتابَ وَ جَعَلَنِ
 

 چونی فضل و عدل ازلی خدا بی
دانـد،    میبدی نه اطاعت بنده را علت فضل خدا و نه معصیت بنده را سـبب عـدل او مـی                   

 .]٩/١١٦؛ ٨/١٦٣؛ ٧/٣٩٨؛ ٦/٢٥٦همان، [کند  سبب یاد می علت و بی ها را بی بلکه آن
چونی فضل و عدل ازلی خدا را خالق بودن، مالـک بـودن و مَلِـک                     میبدی دلیل بی  

 ۀاز آنجا که خدا خالق و مالک و مَلِک است، بـه حجـت بالغـ               : گوید  داند و می    بودن او می  
خالق بودن و مالک بودن و مَلِک بودن، او را سزد و رسد که هـر چـه کـه                    ] ١٤٩/االنعام[

ی خلق، مِلک و مُلک خـود، کنـد، خـواه او را سـوزد خـواه او را                    خود، یعن  ۀبخواهد با بند  
                                                                                                                             

کنند و در پی آن طلب  آورد که گناه می کند و قومی را می اگر شما گناه نکنید خدا شما را نابود می«. ١
 .»بخشد ها را می گاه خدا آن کنند آن بخشش می

 .»کردی، و اگر تو نبودی من نبودم و اگر من نبودم تو ظهور پیدا نمی«. ٢



  ١٧٥  االبرار رشیدالدین ابوالفضل میبدی    االسرار و عُدَّة  نجات و راه نیل به آن در کشف
  

نوازد، خواه او را خواند خواه او را راند، و کس را بر او اعتراض، بر صنع او چـرا، در حکـم                       
ا یَفْعَـلُ وَ        «. وی چون، با او سخن، و از او واخواسـت نیـست            » هُـمْ یُـسْأَلُونَ    لَـا یُـسْأَلُ عَمـَّ

 ].١٠/٦٢٧؛ ٩/١١٦؛ ٤/١٥٢؛ ٨٢١ و ٣/٦٤؛ ٧٥٤ و ١/١٥٤، ٣] [٢٣/االنبیاء[
 

 دعوت و ابالغ: رسالت انبیا
 اقوال و افعال و احوال بنده تقدیر خدا است، پس ارسال رُسُـل از               ۀاین سؤال که، اگر هم    

هـدایت و ضـاللت، سـعادت و شـقاوت، و           : دهد  گونه جواب می    برای چیست؟ میبدی این   
دا است و کسی را با او در این کار مشارکتی نیـست             توفیق قبول و خِذالنِ رد تنها کار خ       

کار انبیا تنهـا ابـالغ و دعـوت و خوانـدن            . و وی را در این امر حاجت به مشاورتی نیست         
خدا به علم قدیم دانسته بود و تقدیر کرده بود که بعضی از اقـوال و                : توضیح اینکه . است

و نیـز او    . سبب شقاوت اسـت   ها    اعمال و احوال آدمی سبب سعادت، و بعضی دیگر از آن          
دانسته بود که آدمی با عقل خود راه به مصالح دین خویش نبرد و اسـباب سـعادت را از                    

 را کـه    پیـامبرانی حکم فضل و کرم خویش      ه  برو، خدا     از این   . اسباب شقاوت باز نشناسد   
 خلق   و ایشان را از این راز آگاه کرد و به          سعادت ایشان حکم کرده بود برگزید     ه  در ازل ب  

 از هـم جـدا    رازهر دیـن د و زهـر و پـا     شان دهند ایشان ن ه  برا  راه خوف و رجا     فرستاد تا   
ـ  رنـد بیاو را که ایمان     يقوم در نتیجه،    .ندنمایبیان  را   ایمان   رکنند و نفع و ضر     فـضل  ه  ب

 هیچ ا ت عذاب الیم نذارت کنند   ه  زنند ب سر باز    را که از ایمان      يقوم، و   کبیر بشارت دهند  
اهل سعادت را به رحمت و کرامت و مغفرت بشارت  به عبارت دیگر،. نماندکس را حجت 

؛ ١/٧٥٩همـان،   [دهند، و اهل شقاوت را به عقوبت و نقمت و عزت و قدرت نذارت دهند                
میبدی، در یک جا از پیـر طریقـت و          ]. ٢٤٤ـ١٠/٢٤٣؛  ٨/١٨١؛  ٥/٥٧٢؛  ٥/٢٣١؛  ٣/٦٩٢

 بـه شـباهت بـسیار زیـاد جمـالت و      در جای دیگری، بدون ذکر اسم گوینده که با توجه      
کند که تخم هدایت      کلمات باید هم از پیر طریقت باشد، رسالت انبیا را تنها این ذکر می             

رو، از    از ایـن    ]. ٣٤٥ و   ٩/١١٧همـان،   [را که به عنایت ازلی کاشته شده است آب دهند           
] ص[، پیامبر خدا ]٨١/النمل[» هِمْ عَنْ ضَلَالَتِ یِ الْعُمْ یمَا أَنْتَ بِهَادِ   وَ «ۀنظر میبدی بنابر آی   

تواند گمراهان را به راه بیاورد و کران را بشنواند مگر کسی که بـه نظـر و اسـتدالل                      نمی
طالب حق باشد و توفیق یافته باشد که دعوت قبول کند و پنـد بـشنود و ایـن را کـسی                    

کـه او ایمـان     تواند که عنایت ازلی به او رسیده باشد و در علم حق تعالی رفته باشـد                   می
به ایـن علـت، یعنـی اینکـه خـدا هرکـه را              ]. ٧/٢٥٤،  ٣[بیاورد و به سعادت ابدی برسد       
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بخواهد بیراه کند و هر که را بخواهد راه نماید، یعنی هدایت و ضاللت، و کفر و ایمان به                   
] ص[جز ابالغ و دعـوت نیـست، پیـامبر          ] ص[خواست و مشیت خدا است، و کار پیامبر         

 ].٨/١٦٣همان، [ هالک کافران غم بخورد نباید بر کفر و
ـ  یب خلق را ۀهمتوانست  این سؤال که، آیا خدا نمی     ؟ ي ایمـان داد رسـول  یواسطه و ب

 خلق ۀهمتوانست    خدا می : دهد  طور جواب می    پس چرا رسوالن را فرستادی؟ میبدی این      
ان پیغـامبران ایمـ      خلـق بـی    ۀ و اگـر خواسـتی همـ       یرسول ایمـان داد    یواسطه و ب   یرا ب 

 و  ، گرداند ینبوت گرام رسالت و   ه   را از بندگان خود ب     ي گروه  لیکن خواست که   آوردندی،
 کند، و تاج کرامت خویش را بر فـرق سـر ایـشان               مخصوص  کرامت ینوعه  ب را   يهر یک 

را خِلَّت،  ] ع[را کرامت، حضرت ابراهیم     ] ع[را صفوت، حضرت نوح     ] ع[حضرت آدم   . نهد
را ] ص[را رفعـت، و حـضرت محمـد         ] ع[ضرت عیسی   را مکالمت، ح  ] ع[حضرت موسی   

به عبارت دیگر، خدا برای نظام مُلک خویش هیچ نیازی به رسوالن نداشت؛             . محبت دهد 
هـا را فرسـتاد تـا         او آن . زیرا او برای مُلک خود از هر گونه پیوندی با خلق مستغنی است            

 ].١٠/٢٤٤؛ ٣/٦٩٢همان، [به این خصایص و تشریفات عزت و مرتبت دهد ها را  آن
 

  کسب بندهۀثواب و عقاب بنده نتیج
پـس چـرا   ، هـستند   خـدا بر تقدیر  اقوال و اعمال و احوال بنده بنا       ۀهماین سؤال که، اگر     

 خـالق را بـه      :دهـد   مـی جـواب   طور    میبدی این  ها مثاب و معاقب گردد؟      خاطر آن   بنده به 
 یـا بـه سـبب    سـبب معـصیت و   حجت آفریدگاری و پادشاهی رسد که خلق خـود را بـی   

 معصیت است، تعذیب اطفـال، بهـائم و         ۀسابق  معصیت عقوبت کند؟ اما آن عقوبت که بی       
خدا ایشان را گاهی به گرسنگی، تشنگی، وبا، بال، غـرق و            . دیوانگان است که عقل ندارند    
کـه  چنان. و اما خدا قومی را به سبب معصیت تعذیب کند         . حَرق و امثال آن عقوبت کند     

ا أَخَـذْنَا بِذَنْبِـهِ     «: مده اسـت  در قرآن مجید آ    أَصَـبْنَاهُمْ بِـذُنُوبِهِمْ   «؛  ]٤٠/العنکبـوت [» فَکُلـ «
از نظر میبدی این هـر دو عقوبـت از          ]. ٥٤/األنفال[» فَأَهْلَکْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ «؛  ]١٠٠/األعراف[

 وی  خدا راست و عدل است و در آن بیداد نه؛ زیرا بیداد آن بُوَد که کسی کاری کند کـه                   
گذارد و حال آنکـه خـدا از          را آن کار نرسد، یا حقی بر وی الزم است که آن حق فرو می              

 ].١/١٥٤، ٣[این هر دو پاک و منزه است 
شود مگر خـود      این سؤال که، آیا این معصیتی که بنده به سبب انجام آن تعذیب می             

 و بـدی، و     درست است که نیکی   : دهد  طور جواب می    تقدیر ازلی خدا نیست؟ میبدی این     
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کنـد و کاسـب       می ١ها را کسب     خدا هستند، ولی بنده خود آن      ۀخیر و شر تقدیر و آفرید     
میبـدی در   ]. ٩/٣٩٩همـان،   [خاطر آن مثاب و معاقـب گـردد           ها است و در نتیجه به       آن

کند، در نتیجـه عقوبـت    جای دیگری اضالل را از خدا و اختیار ضالل را از بنده اثبات می   
 ].٧/٤٥٠همان، [داند  تیار آن توسط بنده میآن را ناشی از اخ

جمـع اسـت      بی] عبودیت[الزم به یادآوری است که از نظر میبدی، دین خدا نه فرق             
بلکـه  . فرق است که معتقد جبریان است       بی] ربوبیت[که معتقد قَدَریان است، و نه جمع        
م دهد و دارای    یعنی نه اینکه بنده هرچه بخواهد انجا      . آن فرق و جمع هر دو با هم است        

استطاعت و اختیار قبل از فعل است، و نه اینکه بنده را اصالً استطاعت و اختیار نیـست،                  
 اکتساب  ي از رو  است، ولی در عین حال    تقدیر او   ه  ببلکه به نظر او فعل بنده خلق خدا و          

 لی کسب وست و ااختیارکسب و بنده را به عبارت دیگر، .  است و کسب اوبنده با اضافت
 تا خدا نخواهد بنده نتواند خواسـت، و یعنی اینکه   مشیت خدا است،    ه تقدیر و    یار او ب  اخت

از نظـر میبـدی، ایـن    ]. ١٠/١٢٧؛  ٩/٣٩٩؛  ٢٤ و   ٤/٢٠؛  ٦٨٢ــ ١/٦٨١همان،   [نتواند کرد 
اختیار و استطاعت برخالف دیدگاه معتزله یا قَدَریان، نه قبل از فعل بلکه همراه بـا فعـل             

 ].٨٢١ و ٣/١٩٣؛ ٢/٣٥٣؛ ١/١٧همان، [است 
پـس  ، هستند  خدابر تقدیر اقوال و اعمال و احوال بنده بنا     ۀهمنیز این سؤال که، اگر      

ثـواب و   : دهـد   مـی جـواب   طور    میبدی این  ها مثاب و معاقب گردد؟      خاطر آن   چرا بنده به  
 نه بر توفیق و      و ي آن بر امر و نه     یو بنا است   نه از احکام تقدیر      وعقاب از احکام تکلیف     

نـه از    و   ، و ثواب و عقاب از احکـام فـروع          است زیرا تقدیر اصل و عمل فرع     ذالن است؛   خِ
اوقات نماز و شرائط و ارکان آن اصـل اسـت و عمـل              ه   علم ب  هک  چنان . است احکام اصول 

 میبـدی در تأییـد ایـن        . اسـت  اصـل بر   نه    و نماز بر آن فرع است و ثواب و عقاب بر فرع          
ـ یَم لَ کُدَحَ اَ نَّاِ«: کند  نقل می ] ص [سولحضرت ر  از   راخبر صحیح   سخن این    ـ عَ بِ لُعمَ  لِمَ

ـ عَ بِ لُعمَیَفَ. ابَُت الکِ یهِلَ عَ قُسبِیَ فَ اعٌرَا ذِ لَّا اِ هَینَ بَ  وَ هُینَ بَ ونُکُا یَ  مَ يتَّ حَ ةِنَّ الجَ هلِاَ  هـلِ  اَ لِمَ
، اشاره به اصـل بـودن       »ابُتَ الکِ یهِلَ عَ قُسبِیَفَ« میبدی   ۀبه عقید . »٢... اهَهلِن اَ  مِ ونُکُیَ فَ ارِالنَّ

ـ یَفَ«اشاره به فرع بـودن عمـل دارد و         » ارِ النَّ هلِ اَ لِمَعَ بِ لُعمَیَفَ«تقدیر، و    ـ ونُکُ ـ هلِن اَ مِ » اهَ

                                                                                                                             
گردد، بدون اینکه اثری  و ارادة خالق مقارن میمعنی کسب این است که قدرت و ارادة بشر با قدرت «. ١

 )].١پاورقی  (٣٠، ص١١[» در وجود و عدم فعل داشته باشد
ای جز به اندازة یک  دهد تا اینکه بین او و آن عمل فاصله یکی از شما عمل اهل بهشت را انجام می«. ٢

عمل اهل جهنم را انجام بنابراین او . گیرد ذراع وجود ندارد ولی کتاب یا تقدیر بر او پیشی می
 .»...شود  دهد و از اهل جهنم می می
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 و  ،مـستند عمـل   گیـرد کـه       میبدی نتیجه می  . اشاره به این دارد که به ظاهر عمل است        
 ].١٠/٥١٥همان، [ تقدیر است ثواب و عقاب

 
  کرامت و سعادت، و خِذالن و شقاوتطریق: ایمان و کفر

به نظر میبدی، خدا هر که را بخواهد به رحمت خویش توفیق دهد و کرامـت بخـشد تـا      
و هر که را بخواهد به عـدل خـویش خـوار کنـد و               . ایمان آورد و بهروز و نیکبخت گردد      

؛ ٥/٥٧١؛  ٤/٢٨؛  ٦/٣٤٨همـان،   [روز و بـدبخت گـردد         خِذالن دهد تـا کفـر آورد و سـیه         
آورد دلیل آن این است     بنابراین، اگر امروز کسی ایمان می     ]. ١٠/٥١٦؛  ٣١ـ٩/٣٠؛  ٧/٢٥٤

آورد دلیل آن ایـن       و اگر کسی امروز کفر می     .  لطف و فضل قدیم الهی است      ۀکه او نواخت  
 ].١٨٦ و ٩/١٨٥؛ ٣٤٥ و ٤/١٣١همان، [ عدل و قهر ازلی الهی است ۀاست که او خست

؛ ١/٧٨٨همان، [عنایت ازلی خدا و عطای محض است در تبیین این مسئله که ایمان  
 »لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ     «ۀ، میبدی حکم ارث را که در آی       ]٣/٦٣ ؛١/٣١٦؛  ٣/٦٣
که، برای مثـال اگـر فـردی دو پـسر،             چنانهم: گوید  آورد و می    آمده، مثال می  ] ٧/النساء[

عهـد و دیگـری بدعهـد، داشـته باشـد آن دو در                یکی صالح و دیگری فاجر، یا یکی نیک       
 هستند زیرا حکم میراث عطا اسـت، و آن بـه صـالح بـودن یـا              میراث پدر و مادر یکسان    

طـور هـم حکـم        عهد بودن یا بدعهد بودن مشروط نیـست، همـین           فاجر بودن، و به نیک    
علـت بـه    سـبب و بـی      یمان موهبت الهی و عطای رایگانی است که خدا به کرم خود بـی             ا

 ].٢/٤٢٨، ٣[مؤمنان عطا کرده است و آن به طاعت و معصیت مشروط نیست 
بـه او   ] ص[ میبدی اگر قومی پس از مبعـث حـضرت رسـول             ۀبه این دلیل، به عقید    

بـه  ] ص[اسـتواری آن حـضرت      ها در راسـتی و        ایمان نیاوردند دلیل آن این نبود که آن       
 حضرت حق و مخـذول      ۀ عدل ازل و راند    ۀخورد  ها زخم   شک افتادند، بلکه این بود که آن      

طور هم، اگـر قـومی        همین]. ٦٢٨ و   ١٠/٤٧٥؛  ٨/١٨١؛  ٧/١٥١همان،  [درگاه عزت بودند    
و برگزیـده   » که در ازل اصطفائیّت یافتند    «ایمان آوردند و هدایت شدند دلیل آن این بود          

ها را در ازل راه نمودنـد         ها امروز راه بردند چون آن       به عبارت دیگر، آن   . پسندیده شدند و  
 ].٣/٦٥؛ ٧/٢٤٧همان، [

ها را آفرید کـه        خلق، بلکه تنها برخی از آن      ۀبر این اساس، به نظر میبدی خدا نه هم        
 ۀ آیـ   خلق را خلق کـرده بـود کـه ایمـان بیاورنـد، او در               ۀایمان بیاورند؛ زیرا اگر خدا هم     

گذاشـت کـه      بر مؤمنان منـت نمـی     ] ٩٤/النساء[» کَذَلِکَ کُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَیْکُمْ      «
 ].٢/٦٤٥، ٣[ایمان بیاورند 
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باری، به نظر میبدی، خدا سعادت و شقاوت هرکسی را بنابر فضل و عدل خـود و نـه       
کـرده و در لـوح نوشـته        علت، در ازل حکـم        سبب و بی    بنابر طاعت و معصیت بنده، و بی      

ایمان، که طریـق نجـات و سـعادت و امـان            . اند  یافتگان برگزیدگان   رو، نجات    از این . است
بنـابراین،  ]. ٧/٧٥همـان،   [است، عطا و عنایت ازلی حق تعالی به بعضی از بندگان اسـت              

همه از نظر میبدی ایمان که خلـق خـدا اسـت، آن کـسب                 با این   . اند  مؤمنان برگزیدگان 
علـی، کـه      با استفاده از دیدگاه ایوب    . ه، به همراه فعل ایمان و نه قبل از آن، نیز است           بند

گونـه کـه      آن» که آشکار اسـت، ایـن عقیـده         چنان« اند  ایشان آن را در مورد اشعری گفته      
، ٤[»  جبریـه چنـدان تفـاوتی نـدارد        ۀدر اساس بـا نظریـ     «دهد،    میبدی آن را توضیح می    

 .]٢٩٤، ص١٩: ـ ؛ نیز نک١/٣٧٨
 
 جهنتی

 و اقوال بندگان، چه خیر    افعالدر روز ازل     از نظر میبدی، بنابر قرآن کریم و روایات، خدا        
گاه او    و آن . شتو ن ،لوح محفوظ کتاب، یعنی    در   را اتتقدیرو آن    . تقدیر کرد  و چه شر را   

میبدی اساس تقدیر اقوال و اعمـال       . را در بنده خلق کند      و اقوال  آن افعال به وقت عمل    
هـا بـه تقـدیر و علـم خـدا             کند؛ زیرا اگـر آن      ندگان را تنزیه خدا از عجز و جهل یاد می         ب

 .بود بودند او عاجز و جاهل می نمی
ها، و   میبدی، تقدیر سعادت بعضی از بندگان بر فضل خدا و نه بر اطاعت آنۀبه عقید

او .  اسـت  ها مبتنـی    تقدیر شقاوت بعضی دیگر از بندگان بر عدل خدا و نه بر معصیت آن             
دلیل عدم ابتنای سعادت بنده بر طاعت را درست بودن خدایی خدا؛ و دلیل عدم ابتنای                

 .داند شقاوت بنده را بر معصیت برابر بودن ترازو می
هـا، و عـدل خـدا         به نظر میبدی فضل خدا نسبت به بعضی از بندگان بر اطاعـت آن             

علـت    هـا بـی     بلکـه آن  . ستندها مبتنی نیـ     نسبت به بعضی دیگر از بندگان بر معصیت آن        
. داند  چونی فضل و عدل ازلی خدا را خالقیت، مالکیت و مَلِکیت او می              او دلیل بی  . هستند
رو، به نظر او خدا را به این دالیل سزد که هر چه که بخواهد با خلق، مِلک و مُلک    از این   

 .اگر بخواهد او را خواند، و اگر بخواهد او را راند. خود کند
 او، از آنجـا کـه       ۀبـه عقیـد   . میبدی پیامبران کارشان تنها دعوت و ابالغ است       به نظر   

تواند با عقل خویش اسباب سعادت را از اسباب شقاوت بـاز شناسـد، بـه                  آدمی خود نمی  
 و به خلق فرستاد تا راه سـعادت          را برگزید  پیامبرانحکم فضل خویش    ه  باین دلیل خدا    
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، و  بشارت دهند ها را به رحمت و کرامت و مغفرت          شدگان نشان دهند، و آن      را به خوانده  
ها را به عقوبت و نقمت و عزت و قـدرت             و آن  راه شقاوت را به رانده شدگان نشان دهند،       

توانست این کـار را بـدون         به نظر میبدی خدا می    . هیچکس را حجت نماند    ا دهند ت  نذارا
 .ها بگذارد بر فرق سر آنها را فرستاد تا تاج کرامت  پیامبران انجام بدهد ولی او آن

همه، به نظر میبدی گرچه خدا اقوال و اعمال بندگان را در روز ازل تقدیر کرد          با این   
. کنـد   هـا را کـسب مـی        کند، اما بنـده آن      ها را در آنان خلق می       و امروز در وقت عمل آن     

ثـواب و   نیـز میبـدی     . داند  میبدی دلیل مثاب و معاقب شدن بندگان را همین کسب می          
 ی بر امر و نهها  آنی بنا به نظر او،وداند  می نه از احکام تقدیر واز احکام تکلیف را قاب ع
، و ثواب و عقاب از احکام        است زیرا تقدیر اصل و عمل فرع     خِذالن است؛    نه بر توفیق و      و

 . استنه از احکام اصول و فروع
رو، هرکـه از    از ایـن . به نظر میبدی ایمان طریق سعادت، و کفر طریق شقاوت اسـت         
دهد تا ایمـان آورد و    اهل سعادت باشد خدا او را به لطف و فضل قدیم خویش توفیق می             

و هر که از اهل شقاوت باشد خدا او را به عدل و قهر ازلی خویش خِذالن . نیکبخت گردد
 .دهد تا کفر آورد و بدبخت گردد می
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