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 دراسة حتليلية لكتاب )اإلنسان مسري أم خمري؟(

 حممد سعيد رمضان البوطي لألستاذ الدكتور )شهيد احملراب(
 إعداد: شريف حممد مراد

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 :وعلى آله وصحابته أمجعني أما بعداحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد 

الكتاب الذي أتناوله بالبحث امسه "اإلنسان مسري أم خمري؟ " وهو من تأليف األستاذ الدكتور اسم الكتاب:  
حممد سعيد رمضان البوطي، ومن منشورات دار الفكر يف دمشق، والكتاب طبع أول طبعة منه يف عام 

 برنام  تلفييوي ألقاه يف -كان الدكتور رمحه اهلل تعاىل-م، مث توالت طبعاته، والكتاب يف حقيقته حبث 1997
حتت عنوان: الدراسات القرآنية، يف التلفييون السوي بدمشق يف أيام األربعاء من كل أسبوع، ألقاه بشكل 

  .مبسط من ذاكرته، مث قدمه مفصالً وحمدداً بضوابط علمية يف كتابنا هذا
يدة املسلم؛ يت تتعلق بعقيأيت أمهية الكتاب أنه يتناول مسألة من أهم املسائل الحول أمهية هذا الكتاب: 

خاصة تلك العقيدة اليت ال بد لكل مسلم من معرفتها مث اليقني هبا كوجود الصَّانع جلّ  جالله، وصفاته، 
وعبودية اإلنسان له عيَّ وجلَّ، ومسؤوليته جتاهه، وما هو مقبل عليه بعد املوت، وموجبات التكليف 

علم حىت يبصر ن أن يت العبد وربه جل جالله. والبد لنإنسا.. واملقصود من العقيدة عالقة ما بني.ومسقطاته
، مث يعبده عن قناعة وطمأنينة النفس. ومسائل العالقة بني اإلنسان وربه كثرية، ولكن من أمهها هذا العالقة

 وأكثرها تعرضاً للجدل والنقاش. 
وثيق بعقيدة  ذات ارتباط يوه ري والتخيري يف حياة اإلنسان،منذ عصر الصحابة إىل يومنا هذا، مسألة التسي

ة عباس، وابن مسعود خاصالقضاء والقدر، وممن ناقش وجادل يف هذه املسألة علي بن أيب طالب، وابن 
 هذا األمر . مث اتسع نطاق اجلدل يفاملشكالت حوهلائل الذين كانوا خيلطون يف مسألة القدر ويستثريون اأو 

من  اي حيدث طفرة دون سابق علم) ال قدر واألمر أُنف   وتشكلت الفرق، وتطرف بعضهم إىل القول بأن:
هـ( وتطرف فريق أخر إىل  72-(. وكان أول من اهتاج فقال هذا الكالم معبد بن خالد اجلهين )....اهلل

-القول بأن اإلنسان جمرب يف كل أحواله وشؤونه وأنه أسري القضاء والقدر، ومنهم جهم بن صفوان )...
أ مذهب القدرية، ومن الثاي مذهب اجلربية. مث مخدت حدة املذهبني مث نشأ مذهب هـ(. ومن األول نش128

املعتيلة الذين فروا من مشكلة اجلرب اليت ختدش يف تصورهم صفة العدل هلل عي وجل، وقالوا أن اإلنسان هو 



 شريف حممد مراد                                                                          دراسة حتليلية لكتاب )اإلنسان مسري أم خمري؟(
 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                      2
 

ألشعري ا خالق ألفعال نفسه االختيارية، ومن مث هو السؤول عنها، واستمر هذا اجلدل حىت جاء أبو حسن
(. فأعادوا الناس إىل ما كان عليه أصحاب رسول اهلل 268-...هـ( وأبو منصور املاتريدي ) 260-330)

من احلق؛ الذي جاء به كتاب اهلل وسنة رسوله )ص(، وأخذ الفقهاء وعلماء التفسري ورجال احلديث هبذه 
جلدل لك مل تنتهي املشكلة، ومل ينتهي االعقيدة، وخدموا األمة هبا حىت عاد الناس إىل جادة الصواب. ورغم ذ

 فظهر بني املتأخرين فرقني من العلماء.  .حىت يف العصر احلديث
فاألول: وهم املنافحون عن اإلسالم، فقد أثروا عدم اخلوض يف مسألة اجلرب واالختيار هذه. واستدلوا على 

كوا، وإذا وا، وإذا ذُكرت  النجوم فأمس)إذا ذُكر أصحايب فأمسكديث الذي يرويه الطربي مرفوعاً موفقهم باحل
 ذكر القدر فأمسكوا(. 

املتحاملني عليه عن عمالة وكيد، أو عن جهل وسوء فهم. الذين راحوا جيعلون منها مدخالً  :والفريق الثاي
لبعث الريب يف عقول املؤمنني. أما هديف وغاييت أنا من الكتابة يف هذا املوضوع أن أعود باملسلمني إىل تنقية 

ىل حال ت هبا، أي إعقائدهم من العكر الذي طرأ عليها، وتصفيتها من الشوائب والشبهات اليت ألصق
الصحابة ونفوسهم املطمأنة الذين استوعبوها بعيدًا عن صخب األهواء وأغشية الشبهات الوافدة وضجي  

ق لك الشبهات واألفكار، وبيان زيفها وبطالهنا، ولو عن طرييق إىل حتقيق هذا هو إزالة تاجملادالت. والطر 
وعلى  ،صامت واملطمئن حيال هذا املوضوعاليقني الفلسفة زائفة. حىت نصل إىل ما وصل إليه الصحابة من 

لية ، وإعادة العق-أهل السنة واجلماعة-ألشعري، يف انتصاره لسواد األمةمنه  الذي سلكه أبو احلسن ا
اإلسالمية إىل اجلادة املستقيمة العريضة اليت ترك رسول اهلل أصحابه عليها. دون زيادة أو نقصان. مث قياماً 

وأداء وظيفة أقامنا  ،اليت كلفنا اهلل هبا من بيان احلق، وإقامة الرباهني عليه، ودعوة الناس إليه بواجب املسؤولية
يت تصدر من اإلنسان خارج التصرفات واحلركات ال . فما الذي نعنيه بالّتسيري والّتخيري: نعين بالتسيرياهلل عليها

التخيري ، واملرض، والسقوط بغري قصد.. ونعين بقصده وإرادته؛ كالتثاؤب، وحركة االرتعاش، والوالدة، واملوت
تلك التصرفات واألعمال اليت تأيت مثرة وإرادة من صاحبها، كقيام أحدنا إىل الصالة، وخروجه من داره ملباشرة 

..فاإلنسان أياً  .وظيفته أو عمله التجاري، وكمشاريعه املختلفة اليت يقصد إليها وخيطط هلا مث يقوم بتنفيذها
وخالصة القول أن هناك تصرفات وحركات ال خيار  ...رض لكال هذين النوعني من التصرفاتكان، يتع

لنإنسان يف جذهبا أو ردها، أي تصرفات قسرية ال شأن لنإرادة هبا، والدليل عليه الواقع والتجربة واملشاهدة، 
اإلنسان  ما يعلمهوتصدر من اإلنسان يف الوقت ذاته تصرفات وأعمال هو أمري نفسه فيها، والدليل هو 

ويشعر، وهناك فرق بني النوعني من التصرفات، ومثاله حركة االرتعاش وحركة الرقص، وهذا الفرق الذي يشعر 
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به كل منا بالضرورة والبداهة هو دليل قاطع على أننا خمتارون يف التصرفات األخرية، ومسريون يف تصرفاتنا 
سنة واجلماعة متفقون على هذه احلقيقة ". هل تتعّرض حرية األوىل، "وعلماء العقيدة اإلسالمية من أهل ال

االختيار ملؤثرات تربوية واجتماعية تقضي عليها؟ ولعل من الناس من يقول: ولكن اإلرادة اليت تروهنا مصدر 
أنه مسري غري باالختيار قد تتعرض ملؤثرات تفقدها فعاليتها، خاصة الرتبية، حىت يظهر يف تصرفاته اإلرادية 

! واجلواب إن إرادة اإلنسان ال تنبع من الفراغ ولكنها تتحرك حبوافي، ومن األشياء اليت تربز هذه احلوافي خمري
الرتبيُة؛ بل وتلعب دورا كبرياً يف إظهارها. والقرار الذي يتخذه اإلنسان بعد تلك املؤثرات هو منبع املسؤولية 

د تشّوش توجه إرادته إىل ما خيتاره العقل. وهذه املؤثرات ق يف كل األحوال. وهذه املؤثرات ال تفقده اإلرادة إمنا
على اإلنسان سبيله إىل اختاذ القرار املخالف، كما جيد هذا التشويش من حظوظ نفسه وأهواءها أيضاً، لذا 

، َلهُ  )َأملَ  ََن َعل  وذلك معىن قول اهلل تعاىل:  ...يأيت هنا دور العقل والرشاد الختيار واختاذ القرار املناسب ، نَـني   َعيـ 
 ، َدي ن،(.  ،َول،َسانًا َوَشَفتَـني  لي رضي اهلل عنهم كما قال ابن مسعود وابن عباس وع  أي اخلري والشر،َوَهَديـ َناُه النَّج 

َواهَ : وتعاىلوهو أيضاً معىن قوله سبحانه  .وغريهم ََمَها ُفُجوَرَها َوتـَق  لذا فهو يقول: . (ا)َونـَف ٍس َوَما َسوَّاَها، َفَأهل 
" واحلكمة من ذلك أن يكون انقياد اإلنسان ألوامر اهلل عيَّ وجّل مصحوباً جبهد يستأهل عليه األجر، وإمنا 
اجلهد أن يقتحم عقبة هذا الصراع وجيتازها إىل تنفيذ أمر اهلل. وهذا ما جعل اإلنسان امللتيم بأوامره عّي وجّل 

مصادر العقيدة اإلسالمية". أي املهم أن نعلم أن تلك املؤثرات  أعلى درجة من املالئكة، كما هو مقرر يف
ال تعدم إرادة اإلنسان، وال تلغي قدرته على االختيار واختاذ القرار، ولكنها حتمله بعض الصعوبات واملشاق. 
 ومىت اشتدت هذه العوائق حىت قضت على إرادة اإلنسان، عندها تسقط عنه التكليف، مبقتضى اآلية القرآنية

َعَها(. القائلة:  ًسا إ،الَّ ُوس  اختذ القرار ولكنه الختيار، و اوهذا يعين قد يكون هناك صعوبة يف )اَل ُيَكلُِّف اللَُّه نـَف 
 ؟ أغلب من ال يستطيعون أن ميييوا بني هذينضاء اهلل ما يلغي اختيار اإلنسانهل يف ق .ال يعين استحالته

اإلنسان خاضع يف كل األحوال لقضاء اهلل وقدره. ولبيان ذلك  النوعني من التصرفات، هم الذين يظنون أن
 .علينا بيان معىن القضاء والقدر
مصدره هلل عي وجل و : اإلميان بالقضاء والقدر جيء من حقيقة اإلميان الكلي باومصدر الوجوب اإلميان هبما

 :دليالن اثنان
قدر وكتبه ورسله واليوم اآلخر وبالاإلميان أن تؤمن باهلل ومالئكته  (حديث عمر بن خطاب مرفوعاً  -1

 .(خريه وشره
 .تعاىل وجوب اإلميان بصفة العلم هلل  -2
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كلمتان يعرب هبما عن علم اهلل تعاىل ألشياء ووقوعها يف الوجود حسب علمه، ليس  :معىن القضاء والقدر 
در وجود تلك الق ستوجد عليها..أكثر. فالقضاء: علم اهلل جل جله باألشياء يف األزل على الصورة اليت 

األشياء يف عامل الظهور على وجه تفصيلي يوافق القضاء السابق." فعالقة قضاء اهلل تعاىل باألفعال أو األشياء؛ 
ه جل ، وهي لوازم ألوهية اهلل تعاىل بالبداهة، إذ من صفاتقة علم هبا وكشف هلا قبل وقوعهاليست سوى عال

يف الوجود. ولو أن األشياء أو بعضها وجدت أخرياً على غري جالله أن يعلم بكل ما هو كائن وما سيكون 
الشكل الذي تعلق به علم اهلل يف الغيب، النقلب علمه جهاًل، وذلك حمال يف ذات اهلل تعاىل كما هو 
معلوم". ومن هنا ندرك أن وجوب اإلميان بقضاء اهلل عي وجل ليس إال من مستليمات وجوب اإلميان بعلم 

ومن ذلك ما يصدر عن اإلنسان من تصرفات وأفعال. أي عندما  .علق بكل ما جيري يف الكوناهلل األزيل املت
ك خيتار اإلنسان شيئاً ما وتتجه إليه نفسه من جيئيات التصرفات واألفعال عندئذ خيلق اهلل أفعاله وتصرفاته تل

ناًء على ذلك: إن : " فنقول بمطابقة الختياراته اليت اجّته إليها. وكل ذلك ثابت ومسجل يف علم اهلل األزيل
عنا أن نعرب وبوس .اهلل علم وأراد ما يصدر عن اإلنسان بإرادته واختياره من خري وشر، وهذا هو معىن القضاء

عن هذا كله بكلمة وجيية جامعة، وهي أن القضاء علم اهلل بكل ما يقع يف الكون وكل ما يصدر عن 
ذه إىل همن أين يأيت اإلجبار والقهر من خالل صفة العلم اإلنسان، والعلم صفة كاشفة وليست مؤثرة. ف

ول: ملاذا خلق ، فمنهم من يق. وقد كثرت الشبه يف هذه الناحية؟ والعلم تابع للمعلوم وليس العكس"اإلنسان
اجلواب عن  ؟قول: من الذي خيلق أفعال اإلنسانومنهم من ي اهلل زيداً وهو يعلم أنه سريتكب ما ال يرضيه؟

هناه ة واالختيار ودله على اخلري وأمره بفعلها و ة احلر ألول هو معلوم أن اهلل أنعم على اإلنسان بنعمالسؤال ا
عن الشر ودليل عليه فإذا اختار الشر فهو املسؤول عن فعله وليس اهلل تعاىل. وأيضاً من قال لكم ينبغي أن 

قد قرروا ية هذه الشبهة هم املعتيلة: " فيكون الكون خالياً من الشرور. وعن الثاي فنقول: أول من ذهبوا ضح
(، واقتضاهم هذا القرار أن يقولوا: " بأن اإلنسان وهذا حق ال شك فيه) أن اهلل عادل يف سائر أفعاله وأحكامه

إذن هو الذي خيلق أفعال نفسه االختيارية. إذ لو كان اهلل هو اخلالق هلا، ألدى ذلك إىل أن اهلل خيلق يف 
مع  يت يأمرهم هبا واليت ينهاهم عنها، مث يثيبهم ويعاقبهم على ما ال يد هلم فيه، وهذا يتناىفعباده أفعاهلم ال

فتهربوا من هذا الليوم إىل القول بأن اإلنسان هو خالق ألفعال نفسه االختيارية".  ..صفة العدالة الثابتة له
هو خالق   ما أهل السنة فقالوا: اهللاخللق". أ يصفاته وأفعاله وه"وجعلوا اإلنسان شريكًا مع اهلل يف أخص 

ذي خالق كل هلل هو ال. والرد على املعتيلة بأن نقول: انسان داخلة يقيناً يف هذا العمومكل شيء، وأفعال اإل
الفعل من القلم والورق، وأعطى لنإنسان القدرة على القصد املتجه إىل استعمال هذه  صرشيء أي عنا
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ق وهو الفاعل. أما القبح فهو الذي خلق القبح، ولكن اإلنسان هو الكاسب العناصر وتوظيفها، فإذا هو اخلال
لكسب . اعاىل عن فعل القبيح علواً كبرياً وت .لفعل القبح باختياره فعل القبح وتركه للفعل احلسن إذن هو فاعله

عىن الربوبية م هو مناط الثواب والعقاب وحىت تتضح هذا نقول: اهلل هو الذي خيلق أفعال اإلنسان، وال يستقيم
واإلنسان هو الذي يكسب هذا الفعل  .إال بذلك. ومعىن ذلك هو الواجد للمواد الفعل وعناصره اخلارجية

بقصده واختياره، واإلنسان ينال الثواب أو العقاب على قصده واختياره ال على فعله. وهذا القصد واالختيار 
 لسببني: يستعمل اإلمام األشعري بدالً عنه كلمة الكسب، وذلك 

أواًل: ألن كلمة الكسب وردت يف القرآن الكرمي يف هذا الصدد تعبرياً عن مصدر استحقاق اإلنسان للثواب 
َا َكَسَبت  قـُُلوُبُكم  : العقاب يف أفعاله مثل قوله تعاىلأو  ذُُكم  مب،   ب.قد نسب الكسب إىل القلو ، ف()َوَلك،ن  يـَُؤاخ،

كون فقد ي والعيم، إذ الكسب قصد إىل الشيء مع اإلَناز، أما القصدثانياً: أن الكسب أخّص من القصد 
مع اإلَناز وقد يكون بدونه. أم أبو منصور املاتريدي فيغلب عليه وأصحابه التعبري بكلمة االختيار، واخلالف 

 ، وال عالقة له باملضمون واجلوهر. ما هو موقع الكسب من القدرة؟ وهلباالصطالح والتعبريلفظي يتعلق 
يبقى جرٌب مع ثبوت الكسب لنإنسان؟ ذهب السلف الصاحل من هذه األمة وإمامهم يف ذلك أبو احلسن 
األشعري إىل القول: بأن اهلل عّي وجّل هو خالق أفعال اإلنسان، لكن بكسب اإلنسان وخبلق اهلل وقدرته، 

يني من الكتاب همه بعض السطحوهذا ال يعين أن اإلنسان جمرب يف أفعاله وجمرب يف اختياراته وإرادته كما ف
املعاصرين. وذلك ألن اهلل هو خالق ملكة القصد واالختيار يف اإلنسان. ومن الواضح أن ملكة اإلرادة 
واالختيار شيء، وممارسة هذه امللكة من خالل االختبارات اجليئية أمر أخر. أي مجيع تصرفات اإلنسان إمنا 

يح القرآن الكرمي، فيما قد جعله خمتاراً فيه. وهذا بصر -أي لنإنسان-له مع ثبوت االختيارتتم بقدرة اهلل تعاىل، 
وهي ليست نظرية أو اخرتاع أتى هبا اإلمام األشعري كما أدعى ذلك األستاذ اليركان، بل هذه حقيقة قرآنية 

ا اإلمام هب . وإىل هذا ذهب سعد الدين التفتازاي وأكد احلقيقة اليت ردالعشرات من اآليات القرآنيةمثبتة يف 
األشعري على املعتيلة قائاًل:" اهلل خالق كل شيء، والعبد كاسب. وحتقيقه أن صرف العبد قدرته وإرادته إىل 

على أن اهلل جعل  - وإجياد اهلل تعاىل الفعل عقيب ذلك خلق". وال جرب يف هذا أبداً بل دليل .الفعل كسب
شاهد  -، قصوده ورغباته اليت يعيم عليها مث يتوجه إليهاالقدرة اليت خلقها يف اإلنسان ومتعه هبا، خادمة ل

على أن هذا اإلنسان يتمتع باختياره وقصده، ويفعل ما يشاء. وعندما يريد فعل شيء خيلق اهلل له القدرة 
على ذلك الشيء فإن كان خريًا أُث ي،َب عليه وإن كان شرًا ُعوق،َب عليه. بل أستطيع أن أقول ملن حيت  هبذه 

الواهية أال تشعر وأنت خترج من بيتك وتتوجه إىل ملعٍب لتمارس بعض احلركات الرياضية حفاظاً على احلج  
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سالمة جسمك من األمراض وأنت تفعلها بأنك حر خمتار وقادر على أدائها، ويف نفس الوقت تدرك نعمة 
فهل هو  أدائها. استطعت اهلل عليك إذا أقدرك على أداء تلك احلركات، فلوال قدرته تعاىل وخلقه لفعلك ملا

الذي أجربك على تلك احلركات أم أنت اخرتهتا؟ أليس هذا الذي يدفعك للشعور بالشكر هلل على هذه 
النعمة اليت أقدرك عليها يف حني هناك الكثري ممن منعه اهلل منها بسبب مرض أو عجي أقعده عن احلركة 

ة اإلنسان . مشكلة التوفيق بني إرادواجلماعةل السنة فارجع إىل ذاتك تدرك احلقيقة اليت أكدها أه .واخلروج
وإرادة اهلل وهذا حيتاج إىل تفريق بني اإلرادة والرضا. وهناك فرق دقيق بينهما: اإلرادة: "هي قرار العقل بفعل 
أو تصرف ما، بقطع النظر عن كونه مرغوبًا أو غري مرغوب إىل نفس املريد. أما الرضا فهو حب الشيء 

ه ". والفرق واضح جداً؛ ألن الشيء قد يكون مراداً ولكن غري مرضيُّ عنه، وقد يكون الشيءُّ مرضيّاً والرغبة في
عنه وهو غري مراد، وقد يكون مراداً ومرضياً عنه يف وقت واحد. أما عند املعتيلة فالكلمتان مرتادفتان وال فرق 

اللغة العربية.  ح األلفاظ القرآنية القائم على فقه، ومصطلبيةبينهما. ومرد القول يف هذه املسألة إىل اللغة العر 
وله ، بالنصوص القاطعة يف كتاب اهلل عي وجل من مثل قوصفة الرضا هلل عي وجلَّ وقد ثبتت صفة اإلرادة 

رُُه إ،َذا أَرَاَد َشي ًئا َأن  يـَُقوَل َلُه ُكن  فـََيُكوُن(. تعاىل:  َا أَم  َر )وَ : أما آية الرضا فقوله تعاىل)إ،منَّ اَل يـَر َضى ل،ع،َباد،ه، ال ُكف 
ُكُروا يـَر َضُه َلُكم (.  ما يفعله ومن اآليتني يتضح أن صفة إرادته تعاىل تعلقت بكل ما جيري يف الكون و َوإ،ن  َتش 
يف حني أن اآليات اليت أثبتت صفة الرضى له سبحانه وتعاىل أوضحت تعلق رضاه  الناس من شر أو خري،

ضها اآلخر. إذا معىن الكلمتان خمتلف، واهلل ال يرضى عن مجيع التصرفات اليت عي وجل ببعض األمور بع
ا يصدر ومن هذا نستنت  أن كل م)فإن اهلل ال يرضى عن القوم الفاسقني(. تصدر من الناس كما قال تعاىل: 

 ال يرضى عن اىل، ولكنه تعاىلمن اإلنسان من خري أو شر وحبريته واختياره وإرادته فهو أيضًا بإرادة اهلل تع
الشر واملعاصي. وألن املعتيلة مل يفرقوا بني الرضى واإلرادة فقد تورطوا يف وهم كبري فقالوا: أن إرادة القبيح 

إذ قالوا عنه هو أيضًا أنه قبيح. وهذا أمر يف غاية اخلطورة ألن خلق  ،وإجيادهصفة قبيحة، كخلق القبيح 
وا عن واجلماعة بني األمرين فأجازوا األول، ومنعوا الثاي. وأجابالقبيح خيتلف عن فعله؛ هلذا فرق أهل السنة 

رور واالآلم بصورها ؟ فقالوا:" إرادته تتعلق خبلق الشواملعاصي بإرادة اهلل تعاىلشبهة املعتيلة كيف يكون الشرور 
العلية عنه، وإمنا  هوأنواعها املختلفة؛ ولكن ال على وجه االعتباط، فذلك هو العبث الذي نيَّه اهلل عي وجلَّ ذات

حلكم باهرة ترتبط بنظام هذا الكون. أما العبث فاهلل منيه عنه ويتعاىل عنه علواً كبرياً". هل املشيئة اإلنسانية 
نإنسان إال مبشيئة اهلل ، فال مشيئة لاهلل تعاىلمتوقفة على مشيئة اهلل؟ نعم مشيئة اإلنسان متوقفة على مشيئة 

لى اإلنسان أن جيعله ذا مشيئة واختيار. فهو خاضع يف هذا حلكم اهلل وقراره. عي وجّل. أي أن اهلل حكم ع
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َشاَء اللَُّه إ،نَّ اللََّه  )إ،نَّ َهذ،ه، َتذ ك،َرٌة َفَمن  َشاَء اختَََّذ إ،ىَل َربِّه، َسب،ياًل، َوَما َتَشاُءوَن إ،الَّ َأن  يَ والدليل قول اهلل تعاىل: 
ة هلا  اآلية ترسخ حقيقة املشيئة اليت شاء اهلل أن يتمتع هبا اإلنسان، وليست نافي فهذهَكاَن َعل،يًما َحك،يًما(. 

لفعل الثاي ( نسيًا منسياً، وتقديره يف اية يتمثل يف حذف مفعول: )تشاؤونكما فهم اجلربيون أي نسق اآل
لضرورة حتقيق الربط بني االستثناء واملستثىن منه. وهو تأكيد على امتنان اهلل على  ،وهو: إال أن يشاء اهلل

عباده أن متعهم مبحض فضله ومشيئته بنعمة املشيئة واالختيار، ولوال تفضله عليهم بذلك ملا متتعوا هبذه 
اله املتوقفة على خلق اهلل عالنعمة". أي أن املشيئة اليت يتمتع هبا اإلنسان يف اختيار تصرفاته وأعماله وأيضا أف

القدرة يف كيانه عند اإلقدام على الفعل كلها متوقفة على مشيئة اهلل تعاىل وحكمه، وهي حقيقة جلية. آيات 
يف القرآن قد توهم اجلرب يف القرآن آيات كان وال ييال يف الناس من حيمِّلوهنا معىن سلب اهلل االختيار عن 

َوَلو  َشاَء َربَُّك )حتمل أي داللة على أن اإلنسان جمبور، مثل قول اهلل تعاىل:  اإلنسان، ولكنها يف احلقيقة ال
ر،ُه النَّاَس َحىتَّ َيُكونُوا ُمؤ م،ن،نَي(.  يًعا أََفأَن َت ُتك  َر ض، ُكلُُّهم  مجَ، َنا ُكلَّ منها أيضاً و آَلَمَن َمن  يف، األ  َنا آَلتـَيـ  ئـ  : )َوَلو  ش،

، فهذه األيات وغريها تقرر أن اهلل (َحقَّ ال َقو ُل م،ينِّ أَلَم ََلَنَّ َجَهنََّم م،َن اجل ،نَّة، َوالنَّاس، َأمج َع،نينـَف ٍس ُهَداَها َوَلك،ن  
لو شاء ألدخل اهلداية يف عقول الناس وأفئدهتم دون أن ميارسوا ذلك باختيار منهم. لكن عند الرجوع إىل 

فأجابه اهلل هبذه  . كان شديد احلرص على هداية املشركنيمعرفة سبب نيول هذه اآليات ندرك أن رسول اهلل
اآليات توضح  أي أن.اآليات ليؤكد له أن اهلل قادر على هدايتهم، لكنه جل جالله تركهم خيتارون هم اهلداية

أن اهلل سلى رسوله وخفف عنه هذا اهلم ببيان " أنه تعاىل كان قادرًا على أن يضرهم إىل اهلداية والرشد، 
ل السرور على قلب نبيه بذلك، ولكنه جلَّت حكمته شاء أن يفسح أمامهم ساحة املشيئة واالختيار، ويدخ

وأن يضعهم بني نوازع الشر وحوافي اخلري، ويرتك القرار ملا يرغبون ويفضلون، على أن يرشدهم إىل احلق ويبني 
اليت كلِّف هبا  وتلك هي الرسالة هلم نتائ  التمسك به، وحيذرهم من الباطل ويبني هلم عواقب التورط فيه،

سائر الرسل واألنبياء ". وهناك طائفة من اآليات تؤكد أن اهلل عي وجل إن شاء هداية الناس فال راد ملشيئته 
د،ي مَ  :ومن شاء ضالله فال سبيل إىل هدايته. مثل قول اهلل تعاىل لُّ َمن  َيَشاءُ َويـَه  ، وقوله (ن  َيَشاء)َوَلك،ن  ُيض،

َتق،يٍم(.  :تعاىل رَاٍط ُمس  ل،ل ُه َوَمن  َيَشأ  جَي َعل ُه َعَلى ص، آليات توضح أن مشيئة اهلل هى هذه ا)َمن  َيَشإ، اللَُّه ُيض 
وهذه تتعارض مع اآليات اليت توضح بأن اهلل منح الناس طرقني اخلري والشر مثل ،النافذة ال مشيئة اإلنسان

جد من اتباع سبيل اهلداية وسبيل الضالل. ويف احلقيقة ال تو  ، أي مكناه(وقوله تعاىل: )وهديناه النجدين
تعارض بني اآليات، واجلواب: من أراد اهلداية وسلك سبلها وطلب من اهلل العون مده اهلل باهلداية والتوفيق، 
ومن أصر على املنكر والشر وتكرب على احلق خذله اهلل وعجل له عقابه، فيكون بذلك ممن أضله اهلل مبشيئة 
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نه. وهذا عني العدالة؛ ألنه نات  عن اختيار إنسان لواحد من الطريقني. واألدلة على ذلك كثري من الكتاب م
 :والسنة

َهَك  :ما من إنسان يولد إال وقد غرس اهلل فيه فطرة التوجه إىل اإلميان باخلالق.مثل قوله تعاىل - 1 )َفأَق،م  َوج 
يل،لدِّين، َحن،يًفا ف،ط َرَت اللَّه، الَّيت،  َل ق، اللَّه، َذل،َك الدِّ َها اَل تـَب د،يَل خل، ثـََر النَّاس، اَل  َفطََر النَّاَس َعَليـ  ُن ال َقيُِّم َوَلك،نَّ َأك 

 .يـَع َلُموَن(
ثل م من سنن اهلل يف عباده أنه يضيف إىل هذه اهلداية الفطرية عوامل تدفعهم إىل مييد من اهلداية. -3

ن،نَي(، قوله تعاىل:  س، د،يـَنَـُّهم  ُسبـَُلَنا َوإ،نَّ اللََّه َلَمَع ال ُمح  ي من طلب اهلداية أ)َوالَّذ،يَن َجاَهُدوا ف،يَنا لَنَـه 
وعمل واستسلم لفطرته اإلميانية وفقه اهلل وأعانه على اهلداية والعكس صحيح. وآيات اخلذالن مثل 

َقُهوُه َويف، آَذاهن،،م  َوقـ رًا َوإ،ن  )إ،نَّا َجَعل َنا َعَلى قـُُلوهب،،م  أَ قوله تعاىل:  َُدى فـََلن  ك،نًَّة َأن  يـَف  ُعُهم  إ،ىَل اهل   َتد 
َتُدوا إ،ًذا أََبًدا(.  ولكن لكل من اإلضالل واهلداية دستورًا أليم اهلل ذاته العلية به. وقد رأيت أنه يـَه 

رب يف سول اهلل قد توهم اجليتفق متام االتفاق مع حرية اإلنسان واختياره ". وأحاديث من كالم ر 
الصحيح من أحاديث املصطفى صلى اهلل عليه وسلم، أحاديث كان وال ييال الناس يتومهون فيها 
داللة على أن اإلنسان جمبور، بل يفهمون منها أن القدر ليس إال القيد الذي يقيد اإلنسان للسري 

والنار فال بد أن يسلك مسالك  فيما قد خلق من أجله، فإن كان قضاء اهلل أنه من أهل الشقوة
أهل الشقوة والعذاب، وإن كان قضاء اهلل أنه من أهل السعادة والنعيم، فال بد أن يسلك مسالك 
أهل السعادة والنعيم، أي بدافع من ذلك القضاء. أي يفهمون أن سلوك اإلنسان تابع لقضاء اهلل 

 واقع سلوكه واختياراته. يف حقه، وليس قضاء اهلل يف حقه تابعاً ملا علمه اهلل من
 ..(. .)إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوماً  واألحاديث هي أوالً  
 )ما منكم من نفس إال وقد علم منيهلا من اجلنة والنار....(.واحلديث الثاي:  
 ) احت َّ آدم وموسى...(. :والثالث 
 ن() إن قلب بين آدم بني أصبعني من أصابع الرمح:والرابع 
 )ما من مولود إال ويولد على الفطرة...(. واخلامس:  

و أجاب أهل السنة واجلماعة عن مجيع اإلشكاالت اليت أثرها أهل الييغ واألهواء، وأزالوا اللبس الذي قد 
يوهم اجلرب، وقرروا أن اإلنسان يتمتع بكسب يتوجه به ما خيتار من األعمال والتصرفات، وأنه هو مصدر 

تب له أو عليه. وأخري عاد إىل منطق العبودية هلل تعاىل بعد مجيع تلك األدلة العلمية اليت اجلياء الذي يرت 
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أن اهلل تبارك وتعاىل مل يشأ إال أن يسوق قسماً من عباده بسياط  –أيها األخ –ذكرها هنا فقال:" هب 
وسيلة ذاهتا إىل قسم اآلخر بالالقسر واإلكراه إىل النار، فيقذفهم فيها عنوة وابتداء، ومل يشأ إال أن يسوق ال

 جنة اخللد، فيكرمهم هبا منحة وابتداء، أفيوجد يف هذا امللكوت كله من يستطيع أن يناقشه احلساب،
قال: ال. قلت: أفيوجد من وراء ملكوت اهلل كله كون آخر ال خيضع لسلطان رب العاملني،   ؟ويقول له: مل

قلت:  .ما يريد أن يستنكره من القوانني واألحكام؟ قال: ال حىت يلجأ أحدنا إليه ويعلن من هناك استنكار
قلت  .ى؟ قال: بلفإذا كان هو وحده مالك امللك كله، أفليس من حق املالك أن يتصرف مبلكه كما يشاء

اب، ، فقد كدنا أن نشرد عنه إىل شقاء الغواية واالضطر األربابله: فتعال يا أخي نليم باب العبودية لرب 
ر من اهلل إال إليه، وال مالذ من عذابه إال باخلضوع لسلطانه، وال عليك ممن استنكر فوق .فال مف.تعال

قمامة من اجلهل، أو اعتلى فوق عيدان من الوهم، فسوف يقدم اجلميع إىل اهلل من باب العبودية له 
َر ض، إ،الَّ آيت، الرَّمح َ صاغرين مطأطئني:  الَ  ،ن، َعب ًدا) إ،ن  ُكلُّ َمن  يف، السََّماَوات، َواأل  َصاُهم  َوَعدَُّهم  َعدًّ  ،َقد  َأح 

 وَُكلُُّهم  آت،يه، يـَو َم ال ق،َياَمة، فـَر ًدا(. 
؟ أي هل هلا وجود سابق على أفعال اهلل وأحكامه. ومثال ذلك ألحكام اآلهلية خاضعة لقيم سابقةهل ا

اخلري والشر هل ينبع اخلري أو الشر من جوهرمها، أي من ذاهتما، دون أن يصنعه فيها صانع، ودون أن 
يضفيه عليها خالق؟ أم هل القيم كلها خاضعة لتقيم اهلل هلا، فهو املوجود هلا. ومن مث قهو الذي يعطيها 

ق هبا مبقتضى حكمته ورمحته وعدله. فالقبح واحلسن ليسا قبحا أو حسنًا جلوهرمها وذاهتما، وصفها الالئ
إمنا يأتيهما عوارض واعتبارات وعالقات خيلقها اهلل عي وجل. وهذا السؤال جاء من طريق انبهار العقل 

 األشياء، فاضطر ن يفاالعتيايل مبقوالت الفلسفة اإلغريقية دون هضم هلا. أي مسألة احلسن والقبح العقليا
أهل السنة واجلماعة أن يردوا عليهم، ويواجهوهم باحلقيقة اليت عليها أن يعلموها وهي ال جيوز حتميل العقل 
قرارات ال يستقل هبا إال النقل. وهناك نقطة يتفق فيها مجيع العقالء وهي أن من األفعال والتصرفات ما 

ى من عوارض خارجية كالعالقات االجتماعية. وبعض يوصف بالقبح أو احلسن. وهذا الوصف إمنا أت
العادات اليت تتعلق ببئة معينة، أي حسب اآلثار االجتماعية املفيدة أو الضارة، مثل العبادات وما يرتتب 
عليها من األجر والثواب، أو املعاصي وما يرتتب علها من الوزر والعقوبة. وهذه من األمور اليت اتفق املعتيلة 

نة أن احلاكمية يف هذه األشياء كلها هلل وحده عند اجلميع. أما نقطة اخلالف يف أهنم قالوا مع أهل الس
بعد االتفاق السابق بأن هناك أفعااًل وتصرفات تتوقف صفة القبح واحلسن على العوارض اخلارجية، أي 

ذا قالوا جيب طلق، لمن ذاهتا وأمثلته العدل حسن، والظلم قبح، وزعموا أن هذا حيقق هلل تعاىل الكمال امل
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من اهلل األمر بكل ما فيه خري وصالح، والنهي عن كل ما فيه شر وفساد. والعقالء يقررون احلسن والقبح 
بوازع من عقوهلم ال من الشرع، وإمنا أرسل اهلل الرسل واألنبياء ليؤكدوا ما قد علم العقل اإلنساي حسنه 

ار مينعون من وصف األشياء باحلسن أو القبح مبقتضى قر  لذاته وضرورة شرعه والعمل به."وأهل السنة ال
العقل ودون الرجوع إىل الشرع، لكنهم مينعون من جعل العقل بدياًل عن الشرع يف ربط األعمال احلسنة 
باألجر. ألن قناعات العقل ال تصلح أن تكون حاكماً على شرع اهلل وأوامره، بل العكس هو الصحيح ". 

بح ال تنبع من جوهر الشيء وهويته، وإمنا تعرض له من خارج ذاته. واحلكم الشرعي أي أن مسة احلسن والق
ال يرتتب عليها وحدها بل ال بد من االعتماد يف ذلك على خرب رسول أو نيب خيرب بذلك عن اهلل عي 
 هللوجل. لذا فاجلواب عن السؤال الذي طرحه يف أول هذه النقطة هو: ال، بل القيم كلها تابعة ألحكام ا

قضاء اهلل باملصائب والشرور ومعناه أن مجيع املصائب والشرور إمنا تقع بقضاء من اهلل عي وجل  .عي وجل
أي بعلم وإرادة سابقتني من اهلل تعاىل يف الوقت احملدد هلا، دون أن يكون للناس اختيار فيها. والدليل هو 

َر ض، ) :قول اهلل تعاىل يَبٍة يف، األ  ُكم  إ،الَّ يف، ك،َتاٍب م،ن  قـَب ل، أَ  َما َأَصاَب م،ن  ُمص، رَأََها إ،نَّ َذل،َك َواَل يف، أَنـ ُفس، ن  نـَبـ 
َا آتَاُكم  َواللَّهُ اَل حيُ،بُّ ُكلَّ خُم   َرُحوا مب، رٌي، ل،َكي اَل تَأ َسو ا َعَلى َما فَاَتُكم  َواَل تـَف  وهلل تعاىل َتاٍل َفُخوٍر(. َعَلى اللَّه، َيس،

  .ً الشرور حكمة، ولكن ما هي هذه احلكمة. ويف احلقيقة هلا حكم كثرية منها مثاليف هذه املصائب و 
أواًل: أن يوقظ املفنونني بعلومهم، واملأخوذين مبا يتصورونه من آلية الطبيعة وشأهنا، إىل أن الفعال هو اهلل 

من  ذا اإليقاظوقد كان ال بّد أن يأيت ه ،وأن الذي أخضع الطبيعة وسخرها ملصلحة اإلنسان هو اهلل
 .خالل مصائب وشرور، ويف هذا اإليقاظ رمحة بالغة من اهلل باإلنسان

ثانياً: لقد كلف اهلل اإلنسان بتكاليف ومهام وال تظهر مسؤولية اإلنسان وعبوديته إال من خالل قيامه 
ستوى هذا مبتلك التكاليف بسلوكه االختياري. فإن استجاب هلذه التكاليف وارتفع يف يقينه وسلوكه إىل 

الشرف الذي مييه اهلل به فقد َنح يف االختبار، واالختبارات ال تكون إال إذا كانت حياته مميوجة بشيء 
من املصائب واآلالم. لذا كان من الضروري أن تكون يف الدنيا مصائب وشرور حىت ال يستوي املخلص 

 .بة والعذابمع املنافق، وحىت ينال األول الثواب واألجر، وينال الثاي العقو 
لدنيا وملذاهتا  املقر وحىت ال يركن اإلنسان إىل ا يممرا إىل احلياة احلقيقة اليت ه ثالثاً: جعل اهلل هذه احلياة 

كان ال بد من وضع بعض العقبات على طول طريق اإلنسان أثناء رحلته من الدنيا إىل اآلخرة كي ال 
 قره الذي أعده اهلل له منذ األزل. أما املصائب اليتيأسى على ما فاته، ويستعد للخروج من الدنيا إىل م
َا َكَسبَ يتحمل اإلنسان مسؤوليتها. كما يف قوله تعاىل:  ر، مب، ت  أَي د،ي النَّاس، )َظَهَر ال َفَساُد يف، ال بَـرِّ َوال َبح 
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ُعوَن(.  ُلوا َلَعلَُّهم  يـَر ج، صائب، عدم تقيده عن هذه املومصدر مسؤولية اإلنسان ل،ُيذ،يَقُهم  بـَع َض الَّذ،ي َعم،
بالوصايا والتعليمات اليت خاطبه اهلل وأمره هبا. عرض نفسه ملوجبات الشقاء واهلالك، وقد أرسل اهلل تلك 
املصائب والشرور نتيجة استكباره وفساده وإمهاله لتلك التعاليم، واحلكمة لتوقظه إىل حقيقة هذا الدنيا، 

َما َأَصاَبَك )ك الفساد، وصدق اهلل القائل: لها، وهو احلامل ملسؤولية ذؤوليتوحىت ال حيمل الذات اإلهلية مس
َك(. م بعض الناس أن مقتضى القضاء ورّد القضاء يتوه م،ن  َحَسَنٍة َفم،َن اللَّه، َوَما َأَصاَبَك م،ن  َسيَِّئٍة َفم،ن  نـَف س،

لكدح للشفاء، والدراسة للنجاح، وا اإلميان بالقضاء والقدر، أن ال يأخذ اإلنسان نفسه باألسباب، كالدواء
ألهنم يتومهون ويقولون: ما دام اهلل قد قضى يف حكمه بأن  .يف السوق من أجل الرزق، والدعاء لرّد البالء

املريض سيشفى فال حاجة إىل الدواء والطبيب، وإن كان قضائه أنه لن يشفى فال فائدة منها. وهذا يدفع 
خالل  اكل، مث انتشار التخلف. ويف احلقيقة يتن  هذا التفكري اخلاطئ منبالناس إىل الوقع يف انتشار التو 

فيها ما ليس اهلل وعلمه، و اخليال الذي يتخيله بعضهم بأن يف أحداث الكون وأموره ما هو داخل يف قضاء 
فاملرض مثاًل داخل والدواء خارج عن دائرة القضاء والقدر، وهذا التصور اخلاطئ هو مصدر هذا  .داخالً 

الوهم التافه الباطل. ألن كل شيء من أحداث الكون: ماضيها وحاضرها ومستقبلها، خاضع لقضاء اهلل 
املريض ف وقدره. وكلها داخل يف علم اهلل تعاىل. ومن سنن اهلل تعاىل أن يستخدم اإلنسان مجيع األسباب

أما معىن قول اهلل  .عاىلاهلل تيتناول الدواء، ويدعو لنفسه بالشفاء، مث يتوكل على مثال يذهب إىل الطبيب و 
تعاىل: ميحو اهلل ما يشاء ويثبت: واجلواب هو أن قضاء اهلل املثبت يف اللوح احملفوظ ينقسم القضاء إىل 
قضاء معلق. أي غري مربم، والثاي هو القضاء املربم. والقضاء غري املربم هو الذي ينسخه وميحوه بفضل 

عليه  فيتحول إىل املربم، واملثبت يف علم اهلل الغيب الذي ال يطلع .الدعاء والصدقة أو بغريه من األسباب
أحد. أما غري املربم فقد يطلع عليه األنبياء والرسل واملالئكة بعد إذن اهلل تعاىل هلم، أم املربم فال يطلع عليه 

ليت كان ا أحد سوى اهلل تعاىل. والدعاء باحملو واإلثبات جائر؛ ولكن على شرط أن يكون هبذه األلفاظ
هم إن كنت  اللكان يطوف بالبيت ويقول باكياً: )يكررها بعض الصحابة ومنهم عمر بن اخلطاب الذي  

وز قوله: أن (. والذي ال جيو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتابكتبت علي شقوة أو ذنباً فاحمه، فإنك متح
ألنه متعلق بعلم .(...فامح. مطروداً  يقول إنسان: اللهم ان كنت قد كتبتين عندك يف أم الكتاب شقياً أو

أي  وعلم اهلل ال يتبدل وال يتغري وهو العلم املثبت فيما مساه اهلل تعاىل بـ)أم الكتاب( ال يلحقه ،اهلل الغيب
؟ املعتيلة قالوا: أنه مل ميت بأجله. أما أهل ية املقول ظلمًا هل هو ميت بأجلهأما إشكال .تبديل وال تغيري
ُروَن ) :قالوا ميت بأجله ودليلهم قول اهلل تعاىلالسنة واجلماعة ف َتأ خ، َول،ُكلِّ أُمٍَّة َأَجٌل فَإ،َذا َجاَء َأَجُلُهم  اَل َيس 
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تَـق د،ُموَن(. فالذي مات  (.ه، ك،َتابًا ُمَؤجَّاًل..اللَّ  )َوَما َكاَن ل،نَـف ٍس َأن  مَتُوَت إ،الَّ ب،إ،ذ ن، وقوله تعاىل:  َساَعًة َواَل َيس 
وهو علم اهلل بأن شخصًا ما  .مقتواًل، تبَّني أن األجل املضروب ملوته يف علم اهلل إمنا هو ميقات قتله

؟ معلوم أن وماذا عن املقضي ..وجوب الرضا بالقضاء .سيعتدي عليه ويقتله. إذًا فاملقتول مات بأجله
لى الوقائع مفعول ينطبق ع معىن القضاء: علم اهلل تعاىل بكل ما سيجري يف الكون. أما املقضي: فاسم

الكونية والتصرفات اإلنسانية املختلفة. يعين اخلري والشر. لذا جيب الرضا بالقضاء دون املقضي، ألن القضاء 
تابع حلكمة اهلل تعاىل وعدله ورمحته، مهما كانت األسباب مثل اليالزل واألمراض واألوبئة؛ ألن هلل تعاىل 

تار خي ا املقضي فال جيوز الرضى به، ألنه من اختيار اإلنسان؛ فالذيحكمة يف تلك األشياء السابقة. أم
إخل ال جيوز الرضى بفعله حىت ال يكون اإلنسان شريكًا لفاعله؛ وألن اهلل ال  .الكفر أو السرقة أو اليىن
 لرضىوال يوجد تالزم بني القضاء واملقضي. بل جيب ا وال يرضى لعباده الكفر(.) يرضاه ذلك. وهو القائل

م الثاي اليت تتعلق أما القس بالقضاء اليت تتعلق باألمور الكونية، اليت ال دخل إلرادة اإلنسان وحريته فيها.
باختيارات اإلنسان وتصرفاته التكليفية فإن كانت طاعة أو تصرفاً ال معصية فيه وجوب الرضا هبا، أما إذا  

رة على اختاذ ديتمتعوا حبرية االختيار والقكانت معصية وجب عدم الرضا، ألن اهلل وإن رضي لعباده أن 
 واخلامتة نوصي املسلم أن حيصن هذه العقيدة .، إال أنه ال يرضى هلم الكفر واملعاصيالقرار، وأراد هلم

 .: حبصن من اليقني العقلي املستند إىل دالئل العلم وبيناتهأوالً  
هلل وتعظيمه اهلل ومراقبته وهتيي  عوامل حمبة اثانياً: تغذية مشاعر العبودية يف القلب، باإلكثار من ذكر 

ناس مجيعاً. اهلل تعاىل وقدرته وحتكمه يفَّ ويف ال ىأنصح نفسي بالتجرد من كل شيء سو  واملخافة منه. كما
يات آع أمسى نه أطلب العون، وإليه أرفوأنا أعلن عبودييت له كاملة، وخضوعي لسلطانه وفقر بني يديه وم

 .اهلل عليه وسلم به وسنة نبيه صلى، وأن جعلنا خدماً لدينه وكتاهلداية والتوفيق واإلمياند على االشكر واحلم
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