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 محور اإليمان بالقضاء والقدر
الحروب واإلبتالءات والشر في الدنيا يثير األسئلة الكبري عند كثير من الناس. البعض 

حتي يطمأن. والبعض يسكت علي قلق، لكن يكون لهذا أنعكاسا  يبحث عن اإلجابة
في الالوعي علي قوة إيمانه وقوة منظومته األخالقية. ستثور أسئلة كبري ونحتاج 

 لرد سليم وصحيح ومختصر حتي نطمأن نحن ثم ننشر الطمأنينة فيمن حولنا.
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 مفاهيم حول القضاء والقدر راحة القلب/

 :إستقر في نفسيبعد أن 

 خالق هو الله اإليمان بأن للكون  

 وأن محمدا هو رسوله الكريم  

 الذي أنزله إلينا ليعلمنا ما ينفعناالله  وأن القرآن هو وحي. 

وتأتي بعض األحداث تحير  .أسئلة حول القضاء والقدر وعند الكثيرين ظلت تثور عندي

حصل علي الراحة والسكينة . الحل يأتي عندما نفهم القرآن نفهم لنحتاج أن نالعقل، 

من أسئلة حول هذا  جمعناهجملة واحدة وليس مجتزءا. جمعت لكم هنا كل ما 

 .باتهاالموضوع وإجا

 مفهومانو كلمتي القضاء والقدرسيدور حديثنا حول معني 

 :وست أسئلة حيرتني في السابق إلي أن عرفت الجواب  أساسيان

 معني كلمتي القضاء والقدر 

 أساسيان  مفهومان 

  ست أسئلة وهي: 

هناك نصوص تفيد بأن من يصل رحمه، ينسأ له في أثره ويمد له في عمره فهل  .1

 يتغير؟ يعني هذا أن القدر

كيف نفهم قول الله تعالي ) فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره لإلسالم(، وأن  .2

القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. إذا كانت الهداية واإلضالل بيد الله، فكيف 

 أحاسب أنا عليها؟

روي اإلمام البخاري في الحديث الصحيح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم  .3

إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه )فوالله الذي ال 

وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم 

ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب 

يجدي  فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ( فما جدوي العمل الصالح إذا كان ال

 وسيسبق علينا ما جاء في الكتاب إن كنا من أهل الجنة أو النار؟

لماذا يحاسبنا الله في أمور قدرها علينا وكتبها في اللوح المحفوظ وهو من حدد  .4

 أهل النار وأهل الجنة سابقا؟

https://wp.me/p9ho0b-3L
https://wp.me/p9ho0b-3L
https://wp.me/p9ho0b-bh
https://wp.me/p9ho0b-bR
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هل تسجيل كل شيء في اللوح المحفوظ يعني أن اإلنسان مقهور علي أداء  .5

 ما كتب فيه ؟

 قنا أن الحياة إختبار، فلماذا يختبرنا الله طالما أنه يعرف النتائج؟لو أننا اتف .6

ولنبدأ من البداية: هناك بعض الخالف علي المعني الدقيق والفرق بين كلمتي القضاء والقدر وأيهما 

 .األشمل وأيهما التفصيل الدقيق. ولإلختصار والتبسيط إليكم أحد آراء العلماء في ذلك

 :الصورةما رأيكم في هذه 

إحداهما للخطوط الكلية 

للبيت واالخري تحمل 

التفاصيل. وهذا بالضبط هو 

 .الرابط بين القضاء والقدر

هو الحكم  :معني القضاء

بالكليات. مثال ) قضي ربك أال 

تعبدوا إال إياه( فهو حكم عام. وقال تعالى: )إذا قضى أمراً فإنّما يقول له كن فيكون(. 

 مثل الخطوط الرئيسية لرسم البيت. .تفصيل ذلك الحكمثم يأتي القدر فيوضح 

أن يأتي الله بأمر على ترتيب معين. وأن الله له علم أزلي حكم فيه  :معني القدر

بإيجاد ما شاء أن يوجده على النحو الذي شاء. . وبالتالي يكون القدر هو تفصيل القضاء. 

 لعزيز العليم( سورة يس)إنا كل شيء خلقناه بقدر( سورة القمر. )ذلك تقدير ا

 : وأركان اإليمان بالقدر

يمكنك أن تتأمل اآليات التالية وتبحث عن التفسير القريب 

لآليات بالنقاط الثالث التالية، وتدبر ترابط معانيها يوصلك 

 ألركان اإليمان بالقدر.

اإليمان بعلم الله الشامل المحيط بخلقه جميعا  .1

 اللَُّه يَْبُسطُ )تعالي)بالناس واألحداث(. مصداقا لقوله 

َه بُِّكّلِّ 
ُر لَُه ۚ إِّنَّ اللَّ هِّ َويَْقدِّ بَادِّ الرِّّْزَق لَِّمن يََشاُء مِّْن عِّ

 العنكبوت(62َشْيٍء َعلِّيٌم )
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ألم ) .اإليمان بكتابة الله في اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن الى يوم القيامة .2

سورة الحج  (كتابتعلم بان الله يعلم ما في السماوات واالرض، إن ذلك في 

07.) 

االيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته التامة فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.  .3

وأنه من مشيئة الله أن سمح لإلنسان باإلختيار بين طريقي الخير والشر. 

فحتي لو إختار اإلنسان أن يعصي الله فلقد فعل ذلك ألن الله سمح له بالحرية 

)وهديناه النجدين( سورة البلد. وقوله  .ريد لنفسهفي إختيار الطريق الذي ي

ْلَنَها  َمَواتِّ َواألَْرضِّ َواْلجِّبَالِّ َفأَبَْيَن أَْن يَْحمِّ تعالي) إِّنَّا َعَرْضَنا األََمانََة َعلَى السَّ

ْنَساُن إِّنَُّه َكاَن ظَلُوًما َجُهواًل( ]األحزاب: ْنَها َوَحَملََها اإلِّ  [02َوأَْشَفْقَن مِّ

  :ساسيانمفهومان أ

ما رأيك في طفل في الخامسة من عمره، يصر علي أن  :لنقرب لكم المفهوم االول

يعرف تفاصيل بناء سفينة الفضاء؟ يريد أن يعرف كل القوانين الفيزيائية والمعادالت 

والمواد والتقنيات ؟ ويقول لو لم أستوعب كيف حدثت فلن أصدق أن السفينة وصلت 

  .لسطح القمر

الكيف في القدر)أي كيف عرف الله او كيف دبر أو كيف يجري القدر( عن السؤال   .1

يبدد الطاقة العقلية ويهدرها فهو أمر محجوب علمه عن البشر. فالسؤال عن 

كيف يفعل الله هذا؟ هو سؤال يتطلب من المخلوق المحدود أن يحيط بخالقه 

ما قال ولنا في حديث رسول الله عن ابن عباس رضي الله عنه .وهذا مستحيل

: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم قوماً فقال:"ما لكم؟ قالوا: نتفكر في الخالق. 

 .فقال لهم: تفكروا في خلقه وال تفكروا في الخالق، ال تقدرون قدره

 

راقب الصورة التالية وأخبرني إن كانت القطة 

 تصعد أم تنزل علي هذا السلم

وفي الصورة التالية هل يمكنك رؤية 

هناك أمور كثيرة في الحياة  الحصان:

 ستفهمها تبعا لزاوية النظر التي تنظر منها
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ففي الصورة تبدو كضفدع لكن لو نظرت من الجانب ، ستري الحصان بسهولة. كذلك 

الكثير من األحداث التي تمر بنا. لو تمكنت من النظر من الزاوية المناسبة غالبا 

سيمكنك أن تري الخير في كل موقف صعب 

 .كيمر ب

إن الله تعالي لم يخلق الشر المحض الذي  -2

ال خير فيه وال منفعة ألحد وليس فيه حكمة 

ا يَْفَعُل ) .وال رحمة، وال يعذب الناس بال ذنب مَّ

اللَُّه بَِعَذابُِكْم إِن َشَكْرتُْم َوآَمنُتْم ۚ َوَكاَن 

فإن القدر الذي قد (147) اللَُّه َشاكًِرا َعلِيًما 

سببا في خير كبير. لهذا وجب نكرهه قد يكون 

دوما عند ذكر أسماء الله الحسني أن نقول: 

الضار، النافع أو الخافض الرافع والمعز المذل وال يجوز ذكر الضار أو المذل او الخافض 

 .وحدهم

الشيء الواحد يكون خلقه خيرا من وجهة نظر وقد تراه شرا من وجهة نظر أخري. كما 

َتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَُّكْم ۖ َوَعَسٰى أَن تَْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو جاء في قوله تعالي)ُكتَِّب  َعلَْيُكُم اْلقِّ

بُّوا َشْيًئا َوُهوَ َشرٌّ لَُّكْم ۗ َواللَُّه يَْعلَُم َوأَنُتْم اَل تَْعلَُموَن ) (سورة 216َخْيرٌ لَُّكْم ۖ َوَعَسٰى أَن تُحِّ

 .11َشْيًئا َويَْجَعَل اللَُّه فِّيهِّ َخْيًرا َكثِّيًرا{النساء: البقرة. وقوله تعالي )َفَعَسى أَْن تَْكَرُهوا 

 .في قصة أصحاب األخدود مات الغالم وأسلمت جموع الناس 

 .توفيت طفلة لكن تفجر في قلب والدها الحب لجميع األطفال 

قد تكشف لك األيام مناط الخير في مقدور كرهته وربما ال يحدث لكن ثقتنا بالله أنه ال 

  .إال الخير يقدر لنا

 :التطبيق

 .في مجموعات من أصدقائك أو حتي منفردا، فكر في فوائد الحروب 

 .فكر في المميزات التي سنحققها لو كان لنا جميعا رجل واحدة 

 .إختر أحداثا يومية صعبة مرت بك واجتهد أن تري الوجه الجيد في األمر 
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 إجابات األسئلة الست حول القضاء والقدر

زمالئك وأردت أن تعرض عليهم األسئلة وتساعدهم للوصول لإلجابات، لو كنت بين  

فمن الممكن طباعة كل سؤال واإلجابة عنه بشكل منفصل عن بقية األسئلة. قسم 

زمالئك إلي مجموعات وكل مجموعة تقرأ أحد االسئلة وإجابته. نعطي لكل مجموعة 

 .فرصة للبحث اإلضافي عن إجابة السؤال

دة توزيع المجموعات بحيث أن المجموعات الجديدة تتشكل من واحد بعد ذلك نقوم بإعا

من كل من المجموعات السابقة. أي أن كل عضو سيكون قد قرأ أحد األسئلة. في 

المجموعة الجديدة. سيقوم كل عضو بشرح سؤاله الذي بحث فيه حيث يعتبر الخبير 

 .في هذا السؤال

ينسأ له في أثره ويمد له في عمره فهل  ( هناك نصوص تفيد بأن من يصل رحمه،1سؤال )

   يعني هذا أن القدر يتغير؟

هنالك قدر مثبت مكتوب في اللوح المحفوظ، وهنالك ما يسميه العلماء  :الجواب

بالقضاء المعلق، وهو ما علق وقوعه على شيء، مثل الزيادة في العمر إذا وصل 

وإن لم يصل رحمه ثالثين اإلنسان رحمه، كأن يقدر له إن وصل رحمه أربعين سنة، 

سنة، وهو بالنسبة إلى غير الله معلق حيث سبق في علم الله كيف سيتصرف هذا 

اإلنسان. أما بالنسبة للملك الموكل بقبض األرواح، أو كتابة اآلجال، أو األرزاق، فيمكن 

نْ  مُّ تغييره، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: يَْمُحوا اللَُّه َما يََشاُء َوُيْثبُِّت َوعِّ
ُ
َدُه أ

 .[31اْلكَِّتابِّ]الرعد:

وعليه يمكن تغيير القدر بأمور وردت بها النصوص كصلة الرحم وبر الوالدين وأعمال البر 

أحمد  والدعاء، والدعاء أقوى األسباب في رد القدر، كما في الحديث الذي رواه

، إال البرال يزيد في العمر  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والترمذي وابن ماجه

وال يرد القدر إال الدعاء، وإن الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها. فقد جعل الله الدعاء 

سبب رد البالء وجعل البر سببا لزيادة العمر وهكذا. وقد بني الله عالمنا علي األخذ 

 .باألسباب

م(، وأن ( : كيف نفهم قول الله تعالي ) فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره لإلسال2سؤال) 

 القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. إذا كانت الهداية واإلضالل بيد الله، فكيف أحاسب أنا عليها؟
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 :إن الهداية التي يقدمها الله للعباد هدايتان

 تشرحها اآلية الكريمة )َوإِّْذ أََخَذ َربَُّك مِّن بَنِّي آَدَم مِّن  قدمها لكل البشر األولي

ْدنَا ۛ أَن  ْم أَلَْسُت بَِّربُِّّكْم ۖ َقالُوا بَلَٰى ۛ َشهِّ هِّ ْم ُذرِّّيََّتُهْم َوأَْشَهَدُهْم َعلَٰى أَنُفسِّ ظُُهورِّهِّ

َذا َغافِّلِّيَن ) يَاَمةِّ إِّنَّا ُكنَّا َعْن َهٰ  ورة األعراف( س102تَُقولُوا يَْوَم اْلقِّ

بمعني أن الله غرس في فطرة سيدنا آدم وكل ذريته من البشر المعرفة به. وليس 

هذا بغريب اآلن ونحن نسمع عن كيف تبرمج األمهات الحوامل أجنتهن بالقراءة لهم 

وهم مازالوا أجنة في بطونهن ومن بعد الوالدة، كل ما يعيشه األطفال من يومهم األول 

ع رؤية االطفال وتوجهاتهم للحياة رغم أنهم بالتأكيد لن وحتي سن السادسة يصن

يتذكروا األحداث التي عاشوها في تلك األوقات. ويؤكد العلم الحديث علي ذلك. فتدل 

هذه اآلية الكريمة علي أن الله جبل فطرة اإلنسان علي معرفة أن له خالق. هو ما 

 .يسميه علماء النفس غريزة التقديس

 ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه  ه وسائل اإلهتداءأعطي الله لكل عباد(

وهنا يؤكد الله علي بذل تلك الوسائل التي تشمل الحواس  .النجدين( سورةالبلد

والعقل والقدرة علي اإلختيار للجميع. ويؤكد علي أنه عرف الجميع بطريق الخير 

 .وطريق الشر) النجدين(

 وَن َعلَْيُكْم آَيَاتِي فََمِن يَا بَ )ثم أرسل الرسل للبشر جميعا ا يَأْتِيَنَُّكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يَقُصُّ نِي آََدَم إِمَّ

 سورة األعراف((اتَّقَى َوأَْصلََح فَاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم يَْحَزنُونَ 

 ِن اْهتََدٰى فَِإنََّما يَْهتَِدي  (ثم وعد بأن من لم يصله الحق والرسالة فلن يحاسب ِلنَْفِسِه ۖ مَّ

بِيَن َحتَّٰى َنْبعَثَ   (11 َرُسوَل ا )َوَمن َضلَّ َفِإنََّما يَِضلُّ َعلَْيَها ۚ َوََل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرٰى ۗ َوَما ُكنَّا ُمعَذ ِ

اآلن يأتي دور اإلنسان وإختياراته، فهو إما سيستجيب للرسل وداعي اإليمان فيكون 

أو أنهم سيختارون الكفر أو  لذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا()وا مستحقا للهداية الثانية

من   عدم اإللتزام بالمنهج الذي أنزله الله فهؤالء لن يستحقوا الهداية الثانية. هؤال هم

لن يريد الله لهم الهداية. لكن ذلك ألنهم لم يريدوها ألنفسهم. أعطاهم الله الحرية 

 .ء الله لهم ولن يعطيهم الهداية الثانية أبدافأختاروا الكفر علي اإليمان فلن يشا

ضابط شرطة يقف علي مفترق طريق فيأتي إنسان ال يعرف  :ولله المثل األعلي 

الطريق فيبدأ الشرطي بشرح وصف الطريقين له و يخبره عن الطريق األفضل للوصول 

إلي غايته فلو أن هذا الشخص إستجاب للشرطي واختار الطريق الذي نصحه فيه، 

لكن و فسيستمر بإعطائه بقية تفاصيل الطريق وكيف يحصل علي أسهل وأمتع رحلة
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إذا هذا الشخص رفض الطريق الصحيح وقرر أن يسير بالطريق اآلخر والذي هو أساسا 

لن يوصله إلي الغاية السليمة فلماذا سيستمر الشرطي في إعطاء نصائح لطريق هو 

أساسا لن يسير فيه .لهذا ومن المنطقي ولله المثل األعلي أن يتوقف عن هداية 

يمان إلنه غني عزيز . من إختار الكفر فليذهب في ولن يريد لهم اإل  هؤالء الكافرين

َِّبْع َغْيَر َسبِيِل اْلُمْؤِمنِيَن نَُول ِِه َما تَ  طريقه ُسوَل ِمن بَْعِد َما تَبَيََّن لَهُ اْلُهَدٰى َويَت َولَّٰى )َوَمن يَُشاقِِق الرَّ

ا (  النساء 111َونُْصِلِه َجَهنََّم ۖ َوَساَءْت َمِصير ا

مام البخاري في الحديث الصحيح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم)فوالله ( روي اإل3سؤال)

الذي َل إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه 

الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها 

عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ( فما جدوي العمل الصالح إذا كان َل  ذراع فيسبق

 يجدي وسيسبق علينا ما جاء في الكتاب إن كنا من أهل الجنة أو النار؟

عن ذلك أن هذا النص ورد في حق من ال يعمل إخالصا وإيمانا، بل يعمل  والجواب

 .اب أخري غير إبتغاء وجه الله) فيما يبدو للناس( فقط ألسب بعمل أهل الجنة

و يفسر هذا تحول الكثير من الناس وإنقالبهم عن طريق الحق أو إنقالب الكثير من 

أهل المعاصي إلي طريق الخير، ألن المسألة هي قلبية أكثر منها سلوك ظاهري 

فربما كان العمل الصالح جاء ألسباب اخري غير اإليمان بالله ولربما كانت المعاصي 

لهذا تأتي إختبارات الدنيا وتصاريفها ليؤمن من  .لسبب غير الكفر أو محبة الشرأيضا 

َِّّنٍة َويَْحيَٰى َمْن َحيَّ  ِّّيَْهلَِّك َمْن َهلََك َعن بَي آمن عن بينة ويكفر من كفر عن بينة أيضا.)ل

يٌع َعلِّيٌم( ) َِّّنٍة ۗ َوإِّنَّ اللََّه لََسمِّ ي قلوبهم أما الصالحين ف( سورة االنفال 42َعن بَي

ْنيَا َوفِّي  يَن آَمُنوا بِّاْلَقْولِّ الثَّابِّتِّ فِّي اْلَحيَاةِّ الدُّ وأعمالهم فلقد الله عنهم )ُيَثبُِّّت اللَُّه الَّذِّ

يَن ۚ َويَْفَعُل اللَُّه َما يََشاُء ) لُّ اللَُّه الظَّالِّمِّ َرةِّ ۖ َوُيضِّ  .( سورة إبراهيم20اآْلخِّ

ور قدرها علينا وكتبها في اللوح المحفوظ وقدر أهل النار ( : لماذا يحاسبنا الله في أم4سؤال)

 وأهل الجنة سابقا؟

قال الكافرون مثل هذا القول من قبل )سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا 

 وال آباؤنا وال حرمنا من شيء من ذلك( سورة االنعام

 :وتفصيل ذلك
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  إن في حياة اإلنسان أمورا تجري في الكون ال حكم له عليها مثل الزالزل

 ال يحاسبه الله عليهاوتلك …. والبراكين والزمن

  وأمورا تجري عليه وال قرار له فيها مثل من هم والديه وعرقه ونسبه ولون بشرته

 .وتلك ال يحاسبه الله عليهاودرجة طوله أو قصره 

  وتلك فقط هي مناط الحساب والتكليفوأمورا لإلنسان فيها إرادة واختيار. 

وجود أوامر ونواهي في الشريعة هو دليل علي أن هذا مجال إختيار. وإن أجبرك أحد 

فنحن نحاسب فقط علي ما هو واقع في على فعل محرم فيسقط العقاب عن المكره. 

 .منطقة اإلختيار الحر لدينا

قدره الله عليك وليس لك فيه إختيار يعد إختبارا لك. وهومصمم تماما ولتعلم أن كل ما 

 .ليناسبك وإنك قادر على أن تنجح فيه

هناك علم في الدنيا هو علم وضع اإلمتحانات ويدور حول كيف  :ولله المثل األعلى

 :تصمم إختبارا متفاوت الصعوبة يبرز الطالب المتفوق. اإلختبار الجيد يجب أن

 لضعف عند الطالب في المساحات التي لم يتقنها، حتي يتدارك يبرز نقاط ا

 .نقصه

  االختبارات الراقية تكسب الطالب مهارة اثناء تأدية االختبار، فهي تدربه وتعمل

 .عقله

  ويجب إختيار كل سؤال بعناية حتى يتناسب مع المنهاج والصف الدراسي وما

 .قدمه المعلم من تدريب

أعلم بنا وبما نطمح ونرغب وكيف نفكر والمنهاج الذي أرسله فهو  ،ولله المثل األعلى

والظروف التي نعيش فيها. ال مجال للصدفة فإنه قدر كل شيء تقديرا. كل ما هو ليس 

من اختيارك ويمثل تحديا لك هو مختار ومصمم بعناية ليبرز أجمل ما فيك ويعلمك ما 

 .عليك بشكل صحيح ينقصك ويزيدك مهارة وإبداعا. بشرط واحد: أن تؤدي ما

إذا أظهر اختبارك ضعفا فال تتهم الممتحن )كما يفعل الكثير وينقمون على الله( وانما 

 .تعلم كيف تفيد من االختبار لترفع درجتك

 

 



 

 
 

 القضاء والقدر/ أكاديمة إتقان للمعلم والمربي
P

ag
e1

0
 

( هل تسجيل كل شيء في اللوح المحفوظ يعني أن اإلنسان مقهور علي أداء ما كتب 1سؤال )

 فيه ؟

 :نفهم الحقيقة التالية لنفهم هذا األمر نحن بحاجة إلي أن

هي من خلق الله.  قوانين الزمن التي تقسمه إلي ماضي وحاضر ومستقبل

تلك القوانين تمثل قيودا لنا فانا ال أستطيع تغيير الماضي وال أستطيع أن أعلم ما يأتي 

في المستقبل. لكن الله هو الذي خلق تلك القوانين وبالتالي فهي ال تحد قدرته وال 

 .يعلم ما في المستقبل، الذي هو علم الغيب بالنسبة لنا تعجزه. فهو

مهما حاول عقلنا أن يدرك كيف هذا فلن يستطيع إلن عقلنا مخلوق في إطار الزمن 

 .ومحكوم بقيوده

حدثت للعالم مصطفي محمود قبل تحوله من اإللحاد إلي اإليمان:  شاهد في  قصة

وعندما إلتقوا وحكي لهم منامه  نومه صديقين له يمشيان في مكان ويتحدثان بكالم

 .تعجبوا كثيرا إلن كل ما حكاه حدث فعال

يحدث هذا مع كثير منا، أن نري رؤيا وتتحقق فيما بعد كما رأيناها من قبل. حاول د. 

مصطفي بكل طريقة ان يتعامل معها كموهبة ويسترجعها او ينميها وسافر للهند وقابل 

ومارس كل التمارين الممكنة ولكن عبثا لم تتكرر البراهمة والكهان واشتري الكتب 

 :الفكرة التي وصلته كانت. معه ثانية

  هذا الغيب الذي هو غيب عني مكتوب في مكان ما ويشاء الله أحيانا أن يطلعنا

 .على سطور من ذلك المكتوب لسبب معين

  فالله كتب في اللوح المحفوظ ما سيجري إلى يوم القيامة إلن علمه محيط به

 .ليس إلنه ألزمنا أن ننفذ ما فيهو

كمعلم يعرف من طالبه من يستذكر ومن يهمل دروسه فيمكنه : ولله المثل األعلى

أن يقرر من اآلن من سيحصل على عالمات عالية وآخر سيحصل علي عالمة منخفضة. 

فال يمكنك أن تلوم المعلم إلنه عرف النتائج ولكن الطالب يلوم نفسه ألنه لم يذاكر 

 .دروسه
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مع الفارق أن هذا المعلم يتنبأ مع إحتمال الخطأ ولكن الله يعلم حقا ما كان وما 

 .سيكون

 ( : لو أننا اتفقنا أن الحياة اختبار فلماذا يختبرنا الله طالما أنه يعرف النتائج؟6سؤال)

إلن اإلختبار ليس لله ولكنه لي أنا. فلو حكم الله على بالنار بدونه العترضت وقلت 

ا ظلم لم أكن ألفعل تلك األفعال السيئة. وكم من البشر يظن بنفسه الخير وعندما هذ

يقع تحت التحدي تنكشف حقيقة نفسه. ورأينا كثير من الناس يحكون أنهم عندما 

تعرضوا الختبار معين، إكتشفوا من نفسهم أداءا مختلفا تماما عما كان يظنونه عن 

ك حقيقة أنفسنا أحيانا وتكون مواقف التمحيص أنفسهم. فسبحان الله حتى أننا ال ندر

في الحياة فرصة لنا لكي ندرك تلك الحقيقة ونكتشف نقطة الضعف أو العيب. تلك أكبر 

نعمة في امتحانات الدنيا، إذ أنك إذا اكتشفت نقطة الضعف وموطن المرض تمكنت 

جة كمال من العالج. فتلقي الله يوم القيامة وقد تطهرت من عيبك وحققت أعلي در

بشري ممكنة واستحققت الجنة. وهناك من سيكتشف سوء نفسه وعند حسابه لن 

 .يشعر بالظلم ألنه يحاسب علي ما قام به فعال بحرية وباختيار

تقوم شركة السيارات بإختبار منتجها على تحمل الصدمات بكل  :ولله المثل األعلى

ا. ولكن مازال التحدي الطرق، رغم علمها أنها استعملت أفضل المعادن لصناعته

الواقعي هو الذي يظهر نقاط الضعف ومن ثم تتمكن الشركة من تحسين منتجها 

 .لتجعله االفضل

الشركات التي ال تختبر منتجها، فسيظل رديئا ولن تكون لديه فرصة للتطور. البعض 

 .سيجتهد ويصحح الخلل فيسبق الشركات األخرى

ي أعدها الله لك، إعلم أن الله أعدها محبة منه أنت أيضا عندما تمر بمواقف الحياة الت

ليساعدك على أن تتبصر بمواطن عيب نفسك. قد تقول سبحان الله كنت أتوقع من 

 .نفسي أداء أفضل من هذا. سأصلح من نفسي وسأكون أفضل المرة القادمة

 .وقد تلقي اللوم على اآلخرين والظروف وتظل مغلقا عينيك وتدعي أن رائع

الحياة الدنيا نعمة لكل من أراد أن يكون بصيرا بنفسه على حقيقتها وأراد أن اختبار 

 .يعمل على إصالح قلبه وتنمية ذاته

 :قصة حقيقية



 

 
 

 القضاء والقدر/ أكاديمة إتقان للمعلم والمربي
P

ag
e1

2
 

كانت طفلة ألسرة متوسطة. كان بداخل تلك الفتاة محبة لله وللقرآن ورغبة دائمة في 

لسعادة في االرض. أن تكون نموذجا صالحا يرضي الله وينشر الخير والحكمة والعدالة وا

كانت تجتهد في ذلك بقدر ما يتاح لها من إمكانات. كانت تكثر من القراءة في الدين 

وتتعلم كيف يكون المسلم الصالح قويا كريما صادقا وفيا محبا للخير للجميع. وبالطبع 

 .هي تتبني كل ما قرأته وحسبت من نفسها أنها على هذا القدر من الروعة

واقف في حياتها تتحدي تلك الصفات. خافت يوما فكذبت. وثارت تحكي أنها مرت بم 

غيرتها من أخري فحسدت ورأت محتاجا وكان لديها ما تعطيه فضنت وهناك من تسبب 

لها في شيء من أذى فله الشر تمنت. وفي كل مرة كانت بعد الموقف تقيم حالها 

مة على عدم التكرار وتفاجأ بما صدر عنها وسلكت طريق الصالحين من توبة وندم وعزي

ووعد لله أن لو تكرر الموقف ألرينك من نفسي أفضل ما يرضيك عني وبالفعل أعطاها 

الله تلك الفرصة فنجحت. كانت النتيجة نقاء أكبر وتطورا لألفضل وتحققا أصدق وقربا 

 .من الله أعلي وسعادة في الدنيا وأمال في سعادة اآلخرة من بعد

االختبارات نعمة ساعدتها على معرفة نفسها ورأتها رمزا استشعرت صديقتنا أن تلك  

لرعاية الله لها الذي من فوق سبع سماوات يعرفها أكثر من نفسها يتعهدها باإلرشاد 

ويساعدها على اكتشاف الخلل ويعلمها كيف تصححه. حتي إذا قابلته يوم القيامة، 

 .رجاتها من الجنةجائته وقد تعافت من عيبها وأكملت نقصها فرضي عنها ورفع د

 التفرقة بين القدر ونتائج أعمالنا

خلق الله الكون وجعل له قوانين ومنها قانون السببية. ويعني أن إذا أردت تحقيق 

 :شيء فعلي أن أتخذ األسباب التي تؤدي لذلك. على سبيل المثال

 طالب لم يستذكر درسه فرسب هذا عمل يديه وليس بسبب القدر 

  بأقصى سرعة ويقوم بحركات بهلوانية واصيب في حادث شاب يقود السيارة

 بشلل رباعي، فهذا نتيجة عمله وليس بسبب القدر

 .فقط عندما يحدث شيء لم يكن نتيجة عملك، يمكنك أن تعزوه إلى القدر
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 فقه اإلبتالء/ لماذا المصائب واألحزان؟

 ما هو الرابط بين قصص ثالث:

والدة المسيح. وسيدنا موسي يضرب الحجر لتنبع السيدة مريم تهز جذع النخلة عند 

عيون الماء وغزوة أحد ينهزم فيها المسلمون عندما هبط الرماة من الجبل قبل إنتهاء 

 المعركة.

أقام هذا العالم على نظام محكم، وأودع فيه قوانين تنظم حركته،  -تعالى-إن الله 

القوانين األساسية هو  أحد هذه .ومن تجاهل هذه القوانين فإن حياته سوف تفسد

قانون السببية. ومعناه إرتباط النتائج باألفعال. فيكلف السيدة مريم أن تهز جذع النخلة 

 لتحصل علي التمر ويأمر سيدنا موسي بضرب الحجر بالعصا لينبع الماء.

ومن ال يقوم بواجبه يخسر حتي لو كان صالحا. فانهزم المسلمون في بداية غزوة أحد 

لرماة أمر رسول الله. وعندما تركن األمة الموحدة للكسل والتنافس عندما عصي ا

علي الدنيا والتقاتل فيما بينها، تتسلط عليها األمم األخري وتسرق أقواتها. أي أن ما 

يحدث لنا ليس بالضرورة قدرا مفروضا علينا وإنما كثيرا ما يكون هو نتيجة عملي علي 

 :المستوي الشخصي أو علي مستوي األمة

 علي المستوي الشخصي:مثال 

  كم/ساعة وتنقلب السيارة وأصاب بشلل 277أنا أقود سيارة بسرعة

 رباعي.........هذه نتيجة عملي 

 أنا ال أذاكر فأرسب في اإلختبار...........هذا ليس قدري أنه نتيجة عملي 

  شخص يدخن ويصاب بالسرطان...........هذا ليس

 قدري أنه نتيجة عملي

  باألكل ويصاب بالسمنة...........هذا ليس شخص يفرط

 قدري أنه نتيجة عملي

علي مستوي األمم: األمة التي تركن للدعة وتترك  مثال

مهمتها في إعمار األرض و البحث العلمي والريادة وتسلم 

نفسها للراحة والكسل وتتلقف كل ما يقدم إليها من شبهات 

قوتها  وتسعي فقط إلدراك الشهوات هي أمة تركت أسباب

 : وإبتعدت عن أوامر الله الذي
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 دعا إلي التفكر وإعمال العقل. 

 دعا إلي إتخاذ وسائل العلم واستعمالها في إصالح وإعمار الكون. 

 دعا إلي اتخاذ القوة التي تحمي بها الحقوق وترفع الظلم عن المظلومين. 

ناؤها ل أبفعندما تتهاون األمة في حمل مسؤولياتها فتؤكل وتستعمر وتستضعف ويقت

 .فهي مسؤولية األمة التي تراكمت أخطاؤها وعليها أن تتحمل النتيجة

إن الله علي المستوي الفردي والجماعي لم يفرض إال ماهو مفيد وضروري ولم يحرم 

اال ما هو خبيث وضار من بداية آداب قضاء الحاجة التي تفيض رقيا وصحة إلي تشريعات 

والعهود والمواثيق مع الدول. ولهذا وبعد أن أوضح الله اإلقتصاد والسياسة واإلقتصاد 

لنا كل التشريعات في كتابه الكريم وسنة رسوله كان علينا أن ال ندعي ان ما خسرناه 

 .بسبب مخالفتنا لما أنزله الله إلينا، كان ظلما من الله

 :لله المثل األعلي

نه بأداء واجباته لنشأ ضعيفا لو أن األم التي تربي إبنها صححت أخطاؤه له وقامت بدال م

فاشال فاقد القدرة .وألتهمنا تلك األم أنها هي السبب في فساد ذلك اإلبن وضعفه. 

فكيف بنا ونحن نحاسب الله علي أخطائنا ونطلب منه أن يتداركها ويصوبها ويتدخل 

 .ليوقف آثارها

القرارات. و تحمل  لنا القوة والقدرة والوعي ولهذا أعطانا الحرية في إتخاذ  أراد الله

 .النتيجة لتلك القرارات هو ما يطور إمكاناتنا وعقلنا وقدرتنا علي التعلم واكتساب الخبرة

 هذا هو إختبارنا الذي كتبه الله علينا.

الحياة الدنيا بالنسبة لآلخرة هي قصيرة جدا. تكاد ال تساوي شيئا فإن أنت قسمت 

هي ال تساوي شئ فعليا. تخبرنا سورة متوسط عمر الفرد علي ماال نهاية األبدية ف

) كأنهم يوم  :النازعات عن الحال يوم القيامة ووزن الدنيا عندما تتضح الصورة الكلية

 سورة النازعات 46يرونها لم يلبثوا إال عشية أو ضحاها(

لذا فحتي األشخاص الذين أصابتهم اإلبتالءات والمحن لو تعاملوا معها 

 :بالمعطيات الربانية

  فعلينا العمل علي تدارك الخطأ.  : كان هناك تقصير علي المستوي الفرديإذا

األخذ بأسباب القوة لرد الظلم وبالعلم لشفاء المرض. عموما علينا األخذ 
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أن تسعي ولكن بشرط أن تسعي في  .باألسباب لتحقيق المصلحة المرجوة

 ستكون إحدي حالتين:والنتيجة . اإلتجاه الصحيح

قدراتك وتطورت إمكانتك وحققت أهدافك واكتسبت خبرات  إما أن تكون فعلت .1

 من التجربة الشاقة.

فلعل  .أو قد ال تحقق أهدافك بعد إستفراغ الوسع فعليك ساعتها بالصبر الجميل .2

هناك حكمة من وراء تأخير تحقيق أهدافك. وساعتها يكون جزاءك األجر العظيم 

 .ورضا الله والجنة

  وأن أكون أنا كفرد عاجز عن إحداث  : مستوي االمةعندما يكون التقصير علي

تيار قوي لتعديل مسار األمة ، فساعتها أنا اقوم بدوري الذي أستطيعه و 

 تذهب الهم عن نفوسنا وهي : :سيقبله الله مني، إلن الله وضع لنا ضوابط

 ال يكلف الله نفسا إال وسعها .1

 وأن ال تزر وازرة وزر أخري .2

قصيرة أمامها خلود في النعيم لمن قام بدوره فعليا حتى و تلك الحياة الدنيا ال .3

لولم يتفاعل معه الناس في الخير الذي نصحهم فيه. تلك حياة األبطال من 

فهم يتحملون مشقة ويجهدون فعال وربما يصابون   الناس الذين يسعون لإلصالح

 .باألذي ولكن إذا وضع األجر مقابل العمل تتضح الصورة

جاء  :الرجل الذي جاء من اقصي المدينة يسعي في سورة يس ولنا عبرة في قصة

 .يدعو قومه لإليمان فقتلوه قتلة شنيعه وعندما رأي الجنة قال : يا ليت قومي يعلمون

إن لم تكن المصائب واإلبتالءات نتيجة تقصيري. أي أنها ليست تكفيرا لذنب 

 مزيد من التوضيح:ول فهي لرفع الدرجات أو للترقي وإبراز روعة معدن اإلنسان.

  خلق الله اإلنسان ليسعد ولمحبته. وحياته الدنيا بإختباراتها تساعده للترقي

 .في الكماالت البشرية حتي يصبح أليق للقرب من الله والخلود في الجنة

  فمثال: ماكينة عد االموال ليست أمينة ولكن إنسان يعيش إحتياجا ماليا ويصمد

 .أمام مال ليس له يستحق اإلكبار

  الكمبيوتر ليس صادقا ولكن إنسان يمكنه ان يحقق مكسبا قريبا بالكذب ويؤثر

 الصدق فهذا الذي يستحق التقدير.

 .لهذا كانت اإلختبارات واإلبتالءات وسيلة إلبراز وتنمية الخير والكماالت البشرية
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  اإلبتالءات هي فرصة لإلنسان ليكتشف حقيقة نفسه فيصوب من خطأها. فكم

 .ننا بأنفسنا خيرا ثم ظهر الضعف فقط مع التحديمن مواقف ظ

مثال: الطبيب يقوم بعمل رسم قلب مع بذل مجهود ليظهر إن كان هناك عيب في 

 .القلب ال يظهر مع الحركة المعتادة

إن الحياة الدنيا فرصة لإلنسان ليعمل علي إكتساب أعظم قدر ممكن من صفات -

. بشكل أوضح أن التقرب من الله وإستحقاق الرحمة والعلم والخبرة والقدرة واإلبداع

الخلود في النعيم والوصول إلي مقام المحبة لله يكون من خالل إكتساب تلك الصفات. 

وتكون درجة قرب كل إنسان من الله هي بحسب قدرته علي إكتساب تلك الكماالت. 

بد أن تتشبه أن تكون مؤهال لمقام المحبة لله فال .ولن يكون هذا إال بالعمل واإلجتهاد

)أال إن سلعة الله غالية ،إال إن سلعة الله الجنة(  )وللذين أحسنوا الحسني  .بصفاته

 . يونس26وزيادة وال يرهق وجوههم قتر وال ذلة.أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون(

في قصة يحكيها د. وتبرز هنا اآلية الكريمة وعسي أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم 

  راتب النابلسي:

يوم كنت طالباً في الجامعة.. كنت في  التقيت مع طبيب من كبار األطباء قال لي:

لم  سيارة عمومية لخمسة ركاب.. صعدت إلى المقعد األول ...وجاء شخص فتح الباب.

يتكلم وال كلمة. أمسكني من ثيابي وحملني وألقاني خارج السيارة وركب مكاني! 

إنزل لما حزنت! لم يكلمني أبداً كأنني ذبابة. قال:  ولم يقل لي إنزل .. والله لو قال لي

كدت أموت من األلم النفسي . وأقسم بالله لو كان معي سالح لقتلته! إحتقار ال 

يحتمل .. طالب طب جالس في سيارة .. يأتي إنسان كالوحش يحمله من ثيابه ويركب 

عتين إلى أن سا مكانه ويقول للسائق امشي ..!!المهم مشى السائق..وانا انتظرت

جاءت سيارة اخرى .. فركبت ..وفي الطريق .. وجدنا حادث مروع نزلنا لنحاول إسعاف 

أو مساعدة الركاب ففوجئت بأنها السيارة التي أنزلوني منها .. انقلبت والركاب 

سبحان من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي  الخمسة ماتوا جميعا !!!

من بؤس للمهانة التي تعرضت لها ، إلى شكرلله عز  .. خالل ثانية انقلبت حياتي

  .وجل

 :إن أصابتك محنة فأقترح عليك أن تتعامل معها كالتالي

 إحمد الله عليها وابحث كم من الروعة سأكتسب أثناء إجتيازها؟ •

 ما هي نقاط ضعفي التي سأكتشفها وسوف أعالجها ؟ •
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 ما هي المهارات التي سأكتسبها؟ •

الطريقة السليمة والحل األفضل لتلك المشكلة وماهوالجهد المطلوب ما هي  •

 وخطة التنفيذ؟

ثم توكل علي الله وانطلق وأحمد الله رب العالمين علي محنة إما ستغفر ذنبا أو  •

ترفع درجة أو تكسبك كماالت أعلي وتعطيك قوة وخبرات في الحياة ستزيد من روعة 

 .نجاحك ومتعته

 

 الشر الشهير القدر يتكلم/ سؤال

 .وكأن الَقَدر يتكلم على لسان الخضر عليه السالم 

المسلم خاصة.. هو  كيف نفهم القدر؟!.. لعل أحد أكثر األسئلة التي تدور في أذهان 
 :ما يعرف فلسفيا باسم سؤال الشر.. وهو بكل بساطة

لماذا خلق الله الشر والفقر والمعاناة والحروب واألمراض؟ لماذا يموت 
أليس الله هو الرحمن الرحيم؟ فكيف يمتلئ  األطفال جوعا أو في الحروب؟

  الكون بكل هذه المآسي؟

وقد ورد في صحيح البخاري ومسلم أن سيدنا  :قصة سيدنا موسي والخضر
موسي خطب في بني إسرائيل خطبة بين فيها بعض الغيبيات فسأله أحدهم: هل 

م: ال. وعتب الله عليه إذ لم يرد العلم يوجد في األرض أعلم منك؟ فقال عليه السال
إليه وأوحي إليه إن عبدا لي بمجمع البحرين هو أعلم منك. ورغب موسي بلقاءه فدله 
الله علي آية يعرفه بها. القصة طويلة ومشهورة ومن اراد قراءة تفاصيلها سيصل إليها 

 .بكل سهولة وندعوه إلي ذلك

ن ال ننظر إلي الخضر بشخصه وإنما بوصفه. لكن هنا هي دعوة للتدبر بشكل مختلف. أ
هو رجل يوحي له الله بأوامر يؤديها. هذه األوامر تأتي من الله ومن ينظر إلي تلك 
األفعال ال يعرف علتها وال السبب ورائها وأن تلك االفعال إذا قستها بمقياس العقل 

 . السطحي تبدو شرا فظيعا ولكن الخير مخفي في ثناياها

أري الخضر عليه السالم وكأنه يمثل القدر نفسه. يمثل قدر الله الذي في الحقيقة 
يجري علي أشخاص قد ال يعرفوا السبب وراء هذا القدر. والجميل أن سيدنا الخضرتكلم 
وأوضح لنا تلك األسباب كنموذج لبقية أقدار الله وأفعاله. لذلك نحن اآلن سنقرأ حوارا 

وبين سيدنا الخضر والذي يمثل قدر الله   لتنا.بين نبي)بََشر( مثلنا، لديه نفس أسئ
 .المتكلم. ولنقرأ هذا الحوار من زاوية جديدة
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بناء الجدار(. حاول تعمل   -قتل الغالم  -السفيتة   أحداث رئيسية: )خرق 3في القصة 
من حيث: علم من وقع الفعل في حقهم. و بما حدث   مقارنة بين األحداث الثالث

 يرا او شرا. هل سيدركون حقيقة ما حدث في المستقبل أم ال؟ورؤيتهم له إن كان خ

آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من )أول جزء في الحوار كان وصف الله لسيدنا الخضر
أي أن أوامر الله وأقداره دوما تتسم بالرحمة والعلم. وهذا أصل مهم جدا.  .(لدنا علما

أَتَّبُِّعَك على أن تَُعلَِّّمنِّي مما ُعلِّّْمَت ثم يقول سيدنا موسى عليه السالم )بشر(. "هل 
ْط به ُخْبَرا َي َصْبَرا وكيف تَْصبُر على ما لم تُحِّ يَع َمعِّ  " .ُرْشَدا". يرد القدر. إنََّك لن تَْسَتطِّ

ودون . ألن فهم أقدار الله فوق إمكانيات عقلك البشري. جواب يشير إلي لب األمر
 .ر على التناقضات التي تراها، لن تصبثقة في الله وإستسالم ألمره

في هذا الوقت لم تكن معرفة سيدنا موسي بالخضر قد توطدت لتكون لديه الثقة 
الكاملة في أفعاله كلها وأن يتأكد أنها مهما كان ظاهرها مؤلما إال أنها لصالح الناس 

موسى  أوال وآخرا ألنها أمر من الله تعالي. فكان رد 
اَء اللُه َصاِّبراً وال أَْعصِّي عليه السالم .ستجدني إِّْن شَ 

 "لََك أمرا

 )فإن اتبعتني فال   ويرد سيدنا الخضر )القدر
تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا". 
ويمضي الرجالن. ويركبا في قارب لمساكين 
يعملون في البحر. ويقوم الخضر بخرق القارب. 

الخضر.. ألن سيدنا موسى وواضح تماما أن أصحاب المركب عانوا كثيرا من فعلة 
كما نتساءل نحن. "أََخَرْقَتها لُِّتْغرَِّق   تساءل بقوة عن هذا الفعل الذي يبدوا شرا،

ْئَت َشْيَئا إمرا  ."أَْهلََها لقد جِّ

نحن نقول نفس الكالم معاتبين لألقدار التي أجراها الله علينا. أخلقتني بال ذرية؟ 
هذا الشرير بالتسلط علي الصالحين؟ أفصلتني من عملي كي أصبح فقيرا؟ سمحت ل

نفس األسئلة. طبعا الشاهد األساسي هنا أن أصحاب المركب عانوا وتأذوا وربما 
لكن ما لبثوا أن عرفوا بعد  . تحسروا علي من يقدم الخير للناس ويكون هذا جزاؤه

ذهاب الخضر ومجىء الملك الظالم أن خرق القارب كان شرا مفيدا لهم.ألن الملك لم 
 .أخذ القارب غصباي

   يمضي الرجالن.. ويقوم الخضر الذي وصفناه بالرحمة والعلم بقتل الغالم
ويمضي. فيغضب موسى عليه السالم. ويعاتب بلهجة أشد."أََقَتْلَت نفسا زكية 

 ..تحول من إمراً إلى نكراً   بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا".
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ويعيش نفس حيرتنا. يؤكد له الخضر  والكالم صادر عن نبي أوحي إليه. لكنه بشر مثلنا.
مرة أخرى "ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا".. طبعا هنا أصل مهم.. إننا 
كمسلمون نقرأ القرآن ننظر إلى الصورة من فوق.. فنحن نعرف أن الخضر فعل ذلك ألن 
 اهذا الغالم كان سيكون سيئا مع أمه وأبيه.. "وكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهم

 .."طغيانا وكفرا

 الجواب ال، بالتأكيد  هل عرفت أم الفتى بذلك؟هل أخبرها الخضر؟ :والسؤال
قلبها انفطر وأمضت الليالي الطويلة حزنا على هذا الفتى الذي ربته سنينا في 
حجرها ليأتي رجل غريب يقتله ويمضي. وبالتأكيد. هي لم تستطع أبدا أن تعرف 

ن األول. وأن األول كان سيكون سيئا.. فهنا نحن أن الطفل الثاني كان تعويضا ع
 .أمام شر مستطير من وجهة نظر األم.. ولم تستطع تفسيره أبدا

هل اليتامى  .ثم يصل موسى والخضر إلى القرية. فيبني الجدار ليحمي كنز اليتامى
ال. هل عرفوا أن الله أرسل لهم من  أبناء الرجل الصالح عرفوا أن الجدار كان سيهدم؟

بنيه؟ ال. هل شاهدوا لطف الله الخفي. الجواب قطعا ال. هل عرف موسى السر من ي
 .بناء الجدار؟ ال

ثم مضى الخضر.. وكأنه القدر المتكلم.. بعد أن شرح لسيدنا موسى ولنا جميعا السر 
وراء هذه النماذج الثالث من أقدار الله. ما تعلمناه من تلك القصة من القرآن، يمكن 

 :ة كاآلتيتلخيصه ببساط

الشر شيء نسبي.. ومفهوم الشر عندنا كبشر مفهوم قاصرألننا ال نرى الصورة كاملة، 
 ..فما بدا شرا ألصحاب المركب اتضح أنه خير لهم

أول نوع من القدر..حدث تراه فتحسبه شرا.. فيكشف الله لك فيما بعد أنه كان  .1
 .خيرا. وهذا نراه كثيرا، مثل قصة أصحاب السفينة

الثاني : حدث تراه فتحسبه شرا. لكنه في الحقيقة خير. وال يكشف الله النوع  .2
لك ذلك فتعيش عمرك وأنت تعتقد أنه شر. مثل قتل الغالم. لم تعرف أمه أبدا 

 .لم قتل
النوع الثالث وهو األهم.. هو الشر الذي يصرفه الله عنك دون أن تدري بتعرضك  .3

 .ل بناء الجدار أليتام الرجل الصالحله وحماية الله لك منه. لطف الله الخفي. مث

فالخالصة إذن:إنك لن تستطيع الصبر علي قدر الله دون ثقة كاملة في عدله 
 :ورحمته. مثال بسيط

   شخص ذو بنية ضعيفة. يقول أن الله حرمني من الجسد القوي. لربما لو أعطاك
 .القوة، فشلت في اختبار القوة واستعملتها في غير الخير
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 له المال.. أليس من الممكن أن لو أعطاه المال أن يفتنه فيبخل شخص حرمه ال
 .بزكاة ماله؟ وقد تغره سلطة المال فيظلم أو يتكبر

  شخص حرمه الله الجمال. فلربما فتنة الجمال منعته من التصرف بشكل سليم
 .وقد تجلب إليه شرا ال يتمكن من صده

التي ال تفهمهما. وقل في إستعن بإيمانك بلطف الله الخفي لتصبر على أقداره 
نفسك، قد ال أفهم أقدار الله لكنني موقن به وثقتي فيه تؤكد لي أن ما قدره الله خير 
في كل حال. وموقن كما الراسخون في العلم أنه كل من عند ربنا. إذا وصلت لهذه 
المرحلة. ستصل لنفس مطمئنة ال تهتز ألي من أقدار الله.. خيرا بدت أم شرا.. وتحمد 

لله في كل حال. حينها فقط.. سينطبق عليك نداء الله "يا أيتها النفس المطمئنة" ا
 "حتى يقول.. "وأدخلي جنتي

 

 سؤال الشر الشهير/ببساطة واختصار

لماذا يسكت الله عن الظلم. أليس من الرحمة أن يوقف الظالم عن ظلمه رحمة به 
غير متابع أم غير مهتم أم هل هو  ورحمة بالضعفاء الذين سيتألمون من هذا الظلم. 

 غير قادر؟

إذا كنت تعرض تلك األفكار لزمالئك، فيمكنك  :أفكار 8سنناقش الجواب في 
تقسيمهم مجموعات ثمانية. دون أن تخبرهم العنوان الرئيسي، وتعطي فكرة لكل 
مجموعة دون تحديد ترتيبها . تطلب من كل مجموعة أن تشرح الفكرة التي معهم وأن 

آيات من القرآن تدلل عليها. ثم نطلب منهم ترتيبها من حيث منطقية التفكير. يحضروا 
وبعد عرض جميع األفكار ، عليهم أن يخرجوا بإستنتاجات عامة وتوصيات ووضع عنوان 

 .كبير يضك تلك األفكار

 :بدون الشر تفقد الحرية واإلرادة معناها

 .عبثا وال لهوا أعلم أن الله حكيم وعلي كل شيء قدير ولم يخلق الكون .1
إقتضت حكمة الله أن يختبر البشر بالحرية واإلرادة والقدرة علي اإلختيار.  .2

 .والحرية تقتضي إحتمال حدوث الخطأ
يكون الشر في الدنيا ظلما لو لم تكن هناك حياة آخرة ترد فيها المظالم ويأخذ  .3

ما ال  المظلوم حقه وينال الظالم عقابه. مدة الحياة الدنيا عندما تقسم علي
 .نهاية )الخلود( تساوي صفر

وبصفتنــا أشــخاص محدوديــن، فــإن حكمنا علي األشياء محدود بقيود  .4
المــكان والزمــان والــذكاء والبصيــرة. لكــن الله يــرى نهايــة التاريــخ منــذ 

 .بدايتــه
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لهــا عبــارة الخــوف والقلــق والمشــقة والتعــب والعنــاء والمــرض والبــالء ك .5
 .عــن أدويــة

لو تخيلنا الكون بدون حرية إختيار وإرادة، لخال من الحكمة والمعاني الجميلة  .6
مثل اإليثار والتضحية والكرم والمساعدة. وال يمكن لإلنسان أن يعيش عالقة 
حب مع الله ويستحق الجنة إال بعد أن يبلغ درجة من الكمال البشري أو الحسن 

 م واألخالق والسلوكالبشري في القي
كثيــرا ما تكون كثــرة المــوارد أســوء مــن قلتهــا. ففي كثيــر مــن األحيــان  .0

 ! نعمــة الله علينــا في )المنــع( أعظــم مــن نعمتــه في )العطــاء(
من غير الشر إنت نفسك مستحيل تشعر بقيمة الحياة ! ومــن غيــر األلــم  .8

والصــراع بتفقــد الحيــاة معناهــا.. والشــر وتحديــك لــه سيسبب والمعانــاة 
 . تطورك الروحــي واألخالقــي

 

 :شرح األفكار الثمانية

 أعلم أن الله حكيم وعلي كل شيء قدير ولم يخلق الكون : الفكرة األولي
 .عبثا وال لهوا

ورة س  إلينا ال ترجعون(وقد ورد في القرآن الكريم )أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم 
 األنبياء -10المؤمنون. وأيضا )لو أردنا أن نتخذ لهًوا التخذناه من لدنا إن كنا فاعلين( 

يحتاج اإلنسان لقدر من العلم والتأمل في خلق الله من روعة وإعجاز حتي يستقر  
 في نفسه أن الله حكيم، عليم خبير قدير ال يعجزه شيء. حكيم وال يعزب عنه مثقال

 فعليك بالمزيد من التأملذرة. فإن كانت تلك المعاني غير مستقرة في نفسك وعقلك 
 .في اإلعجاز الرائع في تدبير الكون

هناك قاعدة فيزيائية تصدق علي كل المواد وتنكسر في مادة واحدة فقط.  :وكنموذج
 ولو لم يحدث ذلك لفنيت الحياة علي األرض. ما هي؟

تتجمد تزداد كثافتها إال الماء.  اإلجابة: كل المواد عندما
إذا تجمد الماء قلت كثافته. وعندما يحدث هذا في مياه 
البحار أو األنهار أو المحيطات، فإن الماء المتجمد يطفو 
علي السطح مما يكون طبقة عازلة تحفظ درجة 
الحرارة أسفلها فتبقي الكائنات المائية من حيوانات 

ومعلوم أن النباتات  وأسماك ونباتات علي قيد الحياة.
المائية ضرورية جدا إلعادة إنتاج األكسوجين الضروري جدا لحياة الكائنات المائية. 
انكسار هذه القاعدة الفيزيائية يوفر الدفء واألكسوجين والغذاء للكائنات المائية في 
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المناطق التي تتجمد في فصل الشتاء. لو لم يحدث هذا الختل التوازن البيئي كامال 
 .األرض في

  هناك دورة للماء ودورة لألكسوجين ودورة للمواد العضوية وطريقة التعامل مع
النباتات أو الكائنات الميتة . هناك نسبة األكسوجين التي تناسب أجسامنا 

 .ودرجة الجاذبية المثالية لنشاطاتنا وعمليات جسمنا الحيوية

تراكمت بدون األنظمة األ  دأب العلماء علي البحث في التغييرات البسيطة والتي لو
خري التي خلقها الله لحفظ التوازن، كانت ستهلك الحياة علي األرض في أيام 

 .معدودات أو أقل

لهذا فكلما سألت سؤاال عن حكمة الله في شيء ما، إستحضر تلك األفكار لتعرف مقامك أمام الله. 

وجودها. فقط أنت ما زلت قاصرا عن ال بأس من أن تبحث عن الحكمة لكن لو لم تجدها فال تتهم 

 الوصول إليها.)ال يسأل عما يفعل وهم يسألون(

هل يحق للشخص غير المتعلم ان ينتقد عالم الفيزياء في  :ولله المثل األعلي
معادالته وتفصيالت بحثه الدقيقة.أو ينتقد صانعي مركبة الفضاء ويطلب منهم تعديل ما 

اإللتفات للعلم الكبير والدقيق خلف ما يقومون به. يصنعوه بناءا علي ذوقه الخاص دون 
مثل ذلك من اليدرك حكمة الله في الكون ثم ينتقد حكمته ثم يقول لماذا لم يفعل 

 .كذا وكذا

 إقتضت حكمة الله أن يختبر البشر بالحرية واإلرادة والقدرة  :الفكرة الثانية
تضي إحتمال حدوث علي اإلختيار)التي ال يمكننا أن نحيط بها(. والحرية تق

الخطأ. فوضع منظومة من العفو واإلستغفار لدرجة أن دعاءا تقوله قبل الطعام 
يغفر لك ما تقدم من ذنبك. والصالة إلي الصالة ورمضان إلي رمضان والعمرة إلي 

 .العمرة مكفرات ما بينهن وغير ذلك كثير من مكفرات الذنوب

عالية وكرامة أعطاها الله لإلنسان  هــذه األمانــة أو الحرية واإلرادة، مرتبة
 : ومن أجلها حصل علي مميزات كثيرة منها

 أن ينفخ الله فينا من روحه .1
 وجعــل المالئكــة تســجد إلنــا .2
 وسخر لنا كل الكون .3
 واسجد لنا المالئكة وكرمنا علي العالمين .4

 فيها يكون الشر في الدنيا ظلما لو لم تكن هناك حياة آخرة ترد :الفكرة الثالثة 
 .المظالم ويأخذ المظلوم حقه وينال الظالم عقابه
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لــو حســبنا الشــر واألذي الذي يلقاه أي إنسان في الدنيا، مقارنــة مــع اآلخــرة. 
عام بدون لحظة راحة أو سعادة فعندما  177فحتي لو عاش اإلنسان في ألم لمدة 

األجر تكون النتيجة صفر. تقسم هذه المائة علي الالنهاية من الخلود في النعيم و
لهذاعندما ترغب في االنتقام من الظالمين وتعجز تشعر بالقهر، لكن تذكر قول الله 

 :تعالي

 وال تحسبن الله غافال عما يفعل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم

 اليوم تجزي كل نفس بما كسبت، ال ظلم اليوم

 حكمنا علي األشياء وبصفتنــا أشــخاص محدوديــن، فــإن  :الفكرة الرابعة
محدود بقيود المــكان والزمــان والــذكاء والبصيــرة. لكــن الله يــرى نهايــة 
التاريــخ منــذ بدايتــه، وهــو قرر أن يكون قانون السببية والقــرارات والتصرفــات 
الحــرة للنــاس هي المحرك لألحداث في معظم األحيان. الله وحده من يملك 

كافية إلدراك مآل االحداث التي تدور منذ بدء الخليقة وحتي نهايتها الحكمة ال
وهو وحده القادر علي تحديد المساحة التي يتركها للناس ليتدافعوا ويصدوا 
 .الظلم والشر بأنفسهم والمساحة التي سيساعدهم فيها وييسر عليهم ذلك

 أكبر ولله المثل األعلي، فإن الوالدين يسمحون باأللم لتحقيق منفعة

 الخــوف والقلــق والمشــقة والتعــب والعنــاء والمــرض  :الفكرة الخامسة
والبــالء كلهــا عبــارة عــن أدويــة.. يعالجنا بها الله تكفيرا لذنب أو تخويفا منه 
أو تقوية شعورنا بالحاجة إليه حتي نبقي علي إتصال به فال نشت في عالم 

 السلطة والجبروت والظلم؟

 غاب الشر لغابت الحكمة وضاع التمييز وغاب التمايز والتنافسلو 

 كثيــرا ما تكون كثــرة المــوارد أســوء مــن قلتهــا. ففي  :الفكرة السادسة
كثيــر مــن األحيــان نعمــة الله علينــا في )المنــع( أعظــم مــن نعمتــه في 

 ! )العطــاء(

 االرض  الرزق لعباده لبغوا فيمصداقا لقوله تعالي: ولو بسط الله 

 ..ربنــا بمنعــك لمصلحتــك.. وبعطيــك حســب حاجتــك.. هــو خبيــر وبصيــر بحالتــك

 كثيرا ما ستكتشف جمالك في عدم كمالك
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 لو تخيلنا الكون بدون حرية إختيار وإرادة: لخال من الحكمة  :الفكرة السابعة
والكرم والمساعدة. فمثال لتكون لديك  والمعاني الجميلة مثل اإليثار والتضحية

قيمة الصدق، فالبد أن يكون لديك خيار الكذب. ولتكون عطوفا فالبد أن يكون 
 .هناك قدر من المعاناة

ال يمكن لإلنسان أن يعيش عالقة حب مع الله ويستحق الجنة إال بعد أن يبلغ درجة 
لسلوك. والمعاناة في من الكمال البشري أو الحسن البشري في القيم واألخالق وا

 :اإلختيار في الدنيا هي آالم المخاض التي ستحقق له هذا النمو

(اإلنشقاق ) .1 يهِّ قِّ ٌح إِّلَٰى َربَِّّك َكْدًحا َفُملَٰ ُن إِّنََّك َكادِّ نَسٰ َٰٓأَيَُّها ٱإْلِّ  يَٰ
 قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون(سورة األنبياء ) .2

 الشر، إنت نفسك مستحيل تشعر بقيمة الحياة !  من غير :الفكرة الثامنة
ومــن غيــر األلــم والمعانــاة والصــراع بتفقــد الحيــاة معناهــا.. والشــر 
وتحديــك لــه هوسبب تطورك الروحــي واألخالقــي .. كتب بول براند وهو طبيب 
 مختص بالجذام كتاب بعنوان "هبة األلم" طبعا مرض الجذام في مراحله
المتطورة ببطل الشخص يشعر بسببه بأي إشي ! فممكــن ينجــرح ومــا 

ويذكر في الكتاب إنه األلم نعمة ! وأنه لو يستطيع أن  ...يحــس إنــه انجــرح
يقدم لمرضي الجذام شيء اتمني أن يقدم لهم القدرة علي الشعور باأللم. 

 .فاأللم يحميك ويفيدك وينذرك ويحذرك

 :الخالصة

تنســوا إنكــم تمرون باختبــار. واختباركــم هو كيــف توقفوا الشــر في العالــم ال   
يحملكم فوق  وتحافظــوا علــى نشر العدالة والخير في هذا العالم. تذكروا إن الله لن 

 . طاقتكم ووسعكم

ا مــن ونختــم : فـكل مــا فعلــه "الله" علمنا أن لــه فيــه حكمــة ، وهــذا ْ ْيكفينــ
حيــث الجملــة، وإن لــم نعــرف التفصيــل، وعــدم علمنا بالحكمة أحيانا مثل عــدم 

 .علمنــا بكيفيــة ذاتــه حيث ال يدركه عقل اإلنسان

 
 


