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َن اخلروج من بني فكي ثنائية اجلرب والتفويض، واندراج إ َّ ّ
ِن مل يعف املسرية  نطاق نظرية األمر بني األمرييفاألفعال اإلنسانية  ُ

ّإلنساين خاصة من التورط بعثرات نظرية اّاإلنسانية عامة والعقل  ّ
لتوفيق بني عدد من الظواهر انشأت عن التباس األمر يف 

  .واملعتقدات

إذا كانت نظرية األمر بني األمرين قد أشادت بنياهنا عىل ف
ّلقرآن الكريم وأدلة بينة من السنّة القطعاقواعد ركينة من  ية، كام ّ

لك مل يمنع ثقافة الفكر الديني ذّهنضت هبا الرباهني العقلية، فإن 
ملدلول العميل االتوفيق بني من أن تواجه معضلة عىل صعيد 

 من خالقه للنظرية الذي يعني هيمنة اإلنسان عىل مصريه بإذن
 وامتالكه احلرية يف تقرير هذا املصري بنفسه كام يشاء، وبني سبحانه
ّقضاء والقدر الذي نطق به القرآن رصاحة وحتدثت به الباإليامن 

ذا أخذنا بنظر االعتبار النظر البدوي الذي إّ، خاصة السنّة القطعية
لقضاء والقدر هو إبطال االختيار، ابعقيدة ّيوحي أن مقتىض اإليامن 

  .ّفتعطيل فعالية العمل اإلنساين
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َّعنى القضاء والقدر أن كل يشء مقدر لإلنسان مكتوم ّ ب عليه ّ
ّحيث لن يكون بمقدوره أن ينفك عن مصريه املقرر له بمنذ األزل  ّ

ُسلفا، عىل ما يوحي به  دد كبري من النصوص القرآنية والروائية، عً
َقل لن يصي نا {: كام يف قوله سبحانه َ ِ ُ ْ َ ْ َال ما كتب اهللا  اِإُ َ ُ َ َ َ َ : التوبة( } 

ٍاد وة وال هبطتم بطن فواهللا ما علوتم تلع«: ّويف العلوي الرشيف، )٥١
ّواإلشكالية التي تقدم نفسها يف هذا . »ّإال بقضاء من اهللا وقدر

ًناك رضبا من التعارض بني اإليامن بعقيدة القضاء هّاإلطار هي أن 
ّوالقدر وما متليه من تعلق  إلرادة اإلهلية األزلية ـ وهي التي اُ

 اإلرادة تأثريوّيستحيل ختلفها ـ بالفعل، وبني اختيارية الفعل 
ّل ثم ب. ّاإلنسانية يف وجوده كام دلت عليه نظرية األمر بني األمرين َ

ّما يتخطى ختوم االلتباس أو اإلشكالية اجلزئية إىل إشكالية عامة  ّ
ّ عقيدة القضاء والقدر إال اجلرب املطلق، بحيث حتول يفال ترى  ّ

اجس مقلق ومقولة مرعبة، بحسب ما ينتهي هالقضاء والقدر إىل 
: الجتامعي للمسألة، حيث يقولاليه مرتىض مطهري يف حتليله إ
أمثاهلا مرعبة، هو وّالرس الذي جعل كلمة القضاء والقدر «

احث بّوعىل ما يوضحه . )١(»ّصريورهتا مرادفة للجرب وعدم احلرية
ّيتضمن اجلرب عدة عقائد يف مقدمتها القضاء«: آخر بقوله ّ ّ 

                                                             
 .٥٩ص :اإلنسان والقضاء والقدر) ١(



 ٩ ................................................................................................توطئة 

ّم وهي اجلرب برأس عقائده رتبطت العقيدة األاوقد ... والقدر
صبحت العقيدتان األصلية أّوهو اإليامن بالقضاء والقدر حتى 

القدر، وفالقول باجلرب هو إثبات للقضاء . والفرعية متالزمتني
ّوسيتبني خطل هذا  )١(»وإثبات القضاء والقدر هو قول باجلرب

  .خطأه الفاضحوًالرأي الحقا 

والتصادم بني هذه العقيدة ّىل أن التشابك بني القضاء والقدر ع
ّإلنسان يف تقرير املصري وإرادته اخلاصة يف إجياد فعله، هذا اّوحرية 

ألخرية وكأثر النبثاق الوعي احلديث أو االتشابك مل ينشأ يف العصور 
ألوريب، بل للمسألة جذور ابسبب ما يصطلح عليه بصدمة الوعي 

نسانية يف إطار لديني لإلاعريقة وهلا شعاب ضاربة يف عمق الفكر 
ًفقد أطلت برأسها بدءا وهي تكتسب . األديان السابقة لصيغة اّ

ّكيف نوفق بني وجود إله قادر عىل كل «:  التاليةاإلشكالية املعرفية ّ
ّامل بكل يشء من ناحية، وبني حرية اإلنسان املسؤول عيشء،  ّ

ًأخالقيا من ناحية  ّثم يف مرحلة الحقة من النمو . »خرىأّ ّ
ًعرفيا الصيغة اإلشكالية م والعلمي لإلنسانية اكتسب اإلدراكي

ّلسببية اّكيف نوفق بني احلرية األخالقية وبني فكرة «: التالية
  .)٢(»وعمومية القانون وشموله

                                                             
 ).َّتعنياإلنسان امل(، ٨٠ص، ٣ج: من العقيدة إىل الثورة) ١(
 .١٤٣ص: مفهوم احلرية يف الفكر العريب احلديث) ٢(
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ًىل أهنا أبعد توغال يف احلياة اإلنسانية واالجتامعية من الصيغ ع ّ ّ
ساين إشكاالهتا النظرية، راكزة يف عمق الالشعور اإلنوالعلمية 

ّتى اآلن، بحيث خيطئ من يظن أهنا زالت حمنذ العصور السحيقة  ّ ّ
ّلغرب، ولن تزول ألهنا تعبري عن اًمتاما سواء يف الرشق أو يف 

حيح يعيدها إىل موقعها صّاالرتباط باملطلق، إنام حتتاج إىل تكييف 
رادته الكائنة إالصائب يف ربط اإلنسان بمظاهر قدرة اهللا وجماري 

ّواحلياة، بدال من أن ييمم وجهه صوب القوى السحرية يف الكون  ّ ً
ّاخلرافة أو نحو احلظ واملجاهيل وبقية األالعيب التي يزدحم هبا و ّ

  .إلنساين املعارص يف املجتمعات الغربية والرشقية عىل سواءاالواقع 

ّهي هبذا الوصف ال ختتص باإلسالم دون بقية األديان و ّ
لشخصيات الثقافية والسياسية لك بعض اذالساموية كام أشاع 

ّالغربية، ورد عليهم الشيخ حممد  بده قبل أكثر من مئة سنة من عّ
ّاآلن بنص دال جاء فيه ّن البحث يف أ) ١(هل نيس مسيو هانوتو«: ّ

                                                             
وزير خارجية فرنسا حينذاك، الذي نعى عىل االسالم إيامنه بالقضاء والقدر، ) ١(

ًتحدثا عن مسافة تفصل بني املسيحية واالسالم عىل هذا األساسم فام كان من . ّ
ّلشيخ عبده إال أن رد عليه يف ا نت تصدر من باريس التي كا» العروة الوثقى«ّ

ًمنبها إىل  ّطئه يف فهم مقولة القضاء والقدر وإىل أن املسيحية تؤمن خّ ّ
لك عىل التالطم الفكري الناشب يف صفوف ذً أيضا، مستدال يف  باملقولة

 . ّاملسيحيني حيال املقولة



 ١١ ..............................................................................................توطئة 

ّالقدر مل خيتص بملة من امللل وأن منشأ الكالم فيه هو االعتقاد  ّ ّ
ّإحاطة علم اهللا بكل يشء، وشمول قدرته لكل ممكب ن؟ وهل نيس ّ

ّ املسألة قد عظم بني املسيحيني أنفسهم قبل اإلسالم يفّأن اخلالف 
ّأليام؟ إن أتباع القديس توما وإن الدومينكيني اّواستمر إىل هذه  ّّ ّّ

ّثبت قول املسيحيني بالقدر يّوإن يف خطب لوثر وكلفان ما 
  .)١(»ونزوعهم إليه

لقدر األة مس«: َّونص الشيخ حممد آصف حمسني من املعارصين
ّمما جاءت به مجيع األديان وليست من خصائص  )٢(والقضاء
  .)٣(»ام قيلكاإلسالم 

إىل ما ) ١٩٧٩: ت(ّن جهته أشار الشيخ حممد جواد مغنية م
أجل من «: ّن عراقة وتوغل يف الفكر اإلنساين، فقالمّحتتله املسألة 
عقول الناس ) لقضاء والقدر وحرية اإلنسانامقولة (هذا شغلت 

  .)٤(»غري الفالسفةوًمجيعا منذ أقدم العصور، الفالسفة 

                                                             
مشكلتا الوجود واملعرفة يف : ً، نقال عن١٣٠ص :  تاريخ األستاذ حممد عبده)١(

 .١٧٥صإلسالمي احلديث، الفكر ا
ّتابع املؤلف يف هذه الصيغة النصوص الروائية التي تقدم القدر عىل القضاء، ) ٢( ّ

 .ًالفا ملا هو مألوف بينناخ
 .٢ط، ّرصاط احلق يف املعارف اإلسالمية واألصول االعتقادية) ٣(
 .٣٦٧ص: فلسفات إسالمية) ٤(



 رالقضاء والقد ....................................................................................١٢

: ت(ّما يف النطاق اإلسالمي ذاته فقد أشار مرتىض مطهري أ
هلذه املسألة «: ّلفيتها العريضة، عىل النحو التايلخإىل ) ١٩٧٩

ملسلمني، فقد طرحت للبحث يف صدر اتأريخ بعيد الغور عند 
ِّرسون واملتكلمون ملفااإلسالم بني املسلمني، وبحث حوهلا  ِّ

ّوالفالسفة والعرفاء وحتى الشعراء واألدباء، حتى أن  ّ راسة سري دّ
  .)١(»ً هذه املسألة بني هذه الطبقات تستلزم كتابا مستقال

ذه العراقة الزمنية للقضاء والقدر يف الفكر الديني واإلنساين ه
ّىل البعد العلمي للمسألة، بل متتد إىل وجهها اآلعال تقترص  خر ُ

الجتامعي والسيايس السلبي للمقولة يف واقع اِّاملتمثل بالتوظيف 
ا عرفته األديان السابقة، كام مل ّممفهذا التوظيف هو . حياة الناس

  .ًملسلمني أيضااّيشذ عنه املسار االجتامعي والسيايس لتأريخ 

                                                             
 .٤١ص :اإلنسان والقضاء والقدر) ١(



 
 

 

ّذا كان للقضاء والقدر وجهان؛ علمي يقع يف نطاق البحث إ
ّالفلسفي، وعميل يقع يف نطاق املجتمع والتأريخ وكالمي ال

ّألفراد واجلامعات، فال ريب أن ل والسياسة والتكوين النفيس
ىل مستوى عّالوجه العلمي يتقدم عىل الوجه العميل سواء 

االلتباس يف فهم املقولة وإدراك مراميها الصحيحة أو عىل مستوى 
 فهم صحيح، وهو ما اوز هذا االلتباس والسعي للركون إىلجت

لرتتيب ذاته ورعايته يف منهجية البحث التي ايدعونا إىل مماشاة 
غفال للتشابك القائم بني إّتتوزعها اخلريطة التالية، من دون 

  :ُالبعدين العلمي واالجتامعي

ّعرض اإلشكالية املتحكمة باملوضوع وتقديم صياغة علمية  .١
  .حتواهامل

  .واحلديثالقضاء والقدر يف القرآن  .٢

  .القضاء والقدر يف اللغة واالصطالح .٣

ّتقديم تفسري نظري للمقولة ينتهي بحل الوجه العلمي من  .٤ ّ
  .ملطروحةااإلشكالية 
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ّدراسة القضاء والقدر يف إطار تيارات الفكر االجتامعي  .٥
ّاملعارص انطالقا مما قدمه هذا الفكر من معطيات يف واحلديث  ّ ً

خارجها مع التلويح ببعض النقود  وية نطاق املدرسة اإلسالم
 .للفكر االجتامعي الغريب واالسترشاقي

تناول معطيات عقيدة القضاء والقدر وآثارها العملية عىل  .٦
  .لرتبوي واالجتامعيااملستويني 

  .ّاالنتهاء إىل خالصة تربز أهم حمتويات البحث ونتائجه .٧

 
ّشار جل ـ بل كل ـ من تنأ اول املسألة إىل الغموض الذي ّ

ّلنظري ملقولة القضاء والقدر وما حيف هبا من ايكتنف البنيان 
لنصوص من ولوج هذا الوادي اّمسائل، خاصة مع حتذير بعض 

ّلتسلح بأقىص اًمن البحث؛ نظرا ملا ينطوي عليه من عمق يميل 
  .)١(ّحاالت الدقة واحلذر

                                                             
: قالفجاء رجل إىل أمري املؤمنينعليه السالم : ا عن توحيد الصدوقمن ذلك م) ١(

: الق. ٌبحر عميق فال تلجه: يا أمري املؤمنني أخربين عن القدر؟ قال عليه السالم
. سلكهتٌطريق مظلم فال : يا أمري املؤمنني أخربين عن القدر؟ قال عليه السالم

. »ّكلفهتّرس اهللا فال : يه السالميا أمري املؤمنني أخربين عن القدر؟ قال عل: قال
 .٣٦٥، ص٣، ح)القضاء والقدر(ّالتوحيد، الباب الستون 



 ١٥ ....................................................................................البحث هيكلية

لة القضاء والقدر صف أحد الباحثني الطابع اإلعضايل ملسأو
ّن املسائل التي توجه املسلمون إليها يف الصدر موهي «: بقوله

ّاألول كام يظهر من اآلثار، ثم  ّتسعت دائرهتا باتساع اآلراء اّ ّ
لتي ال اّواألنظار حتى أصبحت عند الناس من املعضالت 

  .)١(»ّتنحل

ّهب باحث آخر إىل أن العقل اإلسالمي مل يزد يف تعامله مع ذ
ّ خالل القرون األربعة عرش اهلجرية، إال عىل أهنا القدروضاء الق ّ

ّخاصة يف طبيعة عالقة هذه املقولة مع بمشكلة علمية عويصة، 
ّتى أشار إىل أهنا رمت حّثم مل يكتف بذلك . احلرية اإلنسانية ّ

ْلشيعي نأت اّبظالل هيبتها عىل رموز علمية كبرية حتى يف الفكر 
  .)٢(ّورط ببعض املنزلقات الفكريةعن خوض غامرها خشية الت

                                                             
ّ حيث عقب املؤلف عىل ذلك بقوله٢٧٧ص: ّرصاط احلق) ١( ّواحلال أن األمر «: ّ

ّمشريا إىل أن يف نصوص العرتة النبوية من املفاتيح » ليس كذلك ا يكفي إليفاء مً
 .ظريّاملسألة حقها من الوضوح الن

طهري يف التأكيد ملقد دأب . ١٢١، ١١٤، ٦٤ص: اإلنسان والقضاء والقدر) ٢(
ّمرات عديدة يف ثنايا كتابه هذا أن مسألة القضاء والقدر  ًثل بذاهتا مشكال علميا متّ ّّ ً

ّكبريا للفكر اإلسالمي، ثم تتضاعف هذه املشكلة مرات  ّ ّتتحول إىل معضل وً
اإليامن بالقضاء وّة التعارض بني احلرية ّحني تعرب عن نفسها بصيغة إشكالي

 .والقدر
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ّ خيف هؤالء الباحثون ـ وغريهم ممن تصدى للموضوع ـ مل ّ ِ ُ
ّن اجلانب األكرب من التعقيد والغموض الذي أاإلشارة إىل 

ّلناشئ عن تصور التعارض بني ااكتسبته املسألة يعود إىل االلتباس 
طباطبائي ّملنطلق قدم الامن هذا . احلرية واإليامن بالقضاء والقدر

لتعارض، اصياغة للمرتكز العلمي الذي تصدر منه إشكالية 
ًممهدا لذلك بإشارة إىل عراقة املسألة وتشابك اآلراء من حوهلا،  ِّ

ّليعلم أن من أقدم املباحث التي وقعت يف اإلسالم «: يث قالح ُ
اإلبرام وتشاغبت فيه األنظار، مسألة الكالم وًموردا للنقض 

عنى القضاء والقدر مّدر، إذ صوروا ومسألة القضاء والق
                                                                                                                                             

ّن وجهة نظره أن علامء شيعة كبارا من وزن السيد املرتىض م ً ) هـ٤٣٦: ت(ّ
ّ، والعالمة احليل )هـ٤١٣(ملفيد اوالشيخ  : ت(، والشيخ املجليس )هـ٧٢٦: ت(ّ
. ٍّحدقعوا يف معاجلة املسألة حتت تأثري الفكر املعتزيل واألشعري إىل و) هـ١١١١

ّمن كتابه عىل نحو تقريري دون أن يسوق ) ١٢١(ّسجله يف الصفحة يهذا ما 
 .و شواهد تعضدهأّعليه أدلة 

ّن جهة أخرى ال خيفي مطهري إعجابه باملنطق القرآين وبعده الروايات املأثورة م
ّن النبي وأهل البيت يف معاجلة املسألة واإلشكالية املرتتبة عليها عىل نحو ال ع ّ
ّ إليه نتاجات املتكلمني والفالسفة، وإن كان يرى أن املحاوالت الفلسفية رتقيت ّ ِّ
ًلتي قدمت حال نظريا ناجحا عىل هذا الصعيد مل تستطع ذلك لوال اهتداء ا ً  ّ

ّاآليات والروايات التي زودت البحث الفلسفي بامدة ممتازةبأصحاهبا  : ينظر. ّ
 .١٢٠، ٤١صاملصدر، 
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ّواستنتجوا نتيجته، فإذا هي أن اإلرادة اإلهلية األزلية تعلقت  ّكل بّ
ًيشء من العامل، فال يشء من العامل موجودا عىل وصف اإلمكان، 

ّان موجودا فبالرضورة، لتعلق اإلرادة هبا واستحالة ختلف كبل إن  ّ ً
ّا فباالمتناع لعدم تعلق رادته، وإن كان معدومإمراده تعاىل عن  ً

إذا اطردت هذه القاعدة يف و. ّاإلرادة هبا وإال لكانت موجودة
ّلصادرة منّا، فإنا ااملوجودات وقع اإلشكال يف األفعال االختيارية 

ًنرى يف بادئ النظر أن نسبة هذه األفعال وجودا وعدما إلينا  ً ّ
ّتساوية، وإنام يتعني واحد من اجلانبني بتعلق اإلم ّ رادة به بعد ّ

فأفعالنا اختيارية واإلرادة ). من قبل اإلنسان(جلانب ااختيار ذلك 
ٌمؤثرة يف حتققه سبب يف  ّ ّجياده، ولكن فرض تعلق اإلرادة اإلهلية إٌّ

ًبطل اختيارية الفعل أوال، ُيّاألزلية املستحيلة التخلف بالفعل  ّ
  .)١(»ًوتأثري إرادتنا يف وجود الفعل ثانيا

ر اإلسالمي هذه اإلشكالية بحلول ومعاجلات قد واجه الفكل
ّتنوعت بتنوع  ّملنطلقات املعرفية واملنهجية، وتوزع فيها املسلمون اّ

ّمع أن اجلميع سعى ألن يقدم لقراءته بأدلة وإىل اجتاهات وفرق،  ّ ّ
ّمستمدة من القرآن والسنّة، إال أن  ّ لك مل يمنع اختالف أقوال ذّ

ًالعرفاء، مضافا إىل ومني والفالسفة ِّالعلامء ونظراهتم بني املتكل
                                                             

 .٩٨ ـ ٩٧، ص١ج :قرآنامليزان يف تفسري ال) ١(
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إطار كِّفاملتكلمون . ّالتنوع املعريف داخل اإلطار املنهجي الواحد
ّمنهجي اختلفوا داخل هذا اإلطار إىل فرق واجتاهات ومدارس 

والفالسفة كإطار . برزها األشاعرة واملعتزلة واإلماميةأربام كان 
ّمنهجي آخر توزعوا  جتاه يتبع احلكمة اخل هذا اإلطار إىل ادّ

إلرشاق وثالث يقتدي بمبادئ ااملشائية وآخر حيتذي حكمة 
  .صوهلا وهكذاأاحلكمة املتعالية و

ّكن برغم هذا التنوع الذي طواه التاريخ الفكري والعلمي ل
الحظة حممد جواد مغنية عىل قدر كبري من مللمسألة، تبدو 

ّالصواب، وهو يسجل أنه وبالرغم  ّلة قد تشعبت ّن أن هذه املسأمِّ
ُفيها األقوال وتعددت، ولكنّها تركت و دا قول عمهلت ما أّ

  .)١(»اإلمامية، واملعتزلة وقول األشاعرة

ّما بشأن املعاجلة التي يقدمها هذا البحث لإلشكالية فهي أ ّ
ىل نظرية التفسري التي يتبنّاها للقضاء والقدر وما إترجع بال ريب 

. ات الستيعاب املشكلة املثارةدرقتطويه هذه النظرية بذاهتا من 
لبحث يف البدء عىل عدد من اّويف الطريق إىل النظرية املنشودة يمر 

لقضاء والقدر، اّالروايات واآليات التي تضمنت اإلشارة إىل 
ّلكي يؤسس من خالل ذلك لرؤية قرآنية ـ حديثية للمسألة  ُّ

  .تكامل عرب اخلطوات األخرى يف البحثت

                                                             
 .٣٦٧ص :فلسفات إسالمية) ١(
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ّالكريم معان متعددة بتعدد  للقضاء يف القرآن :القرآن الكريم: أ ّ
فيام ، )١(ّتى أهناها بعضهم إىل أحد عرش معنىحاالستعامالت 

ّنسب للعال مة احليل  ّ ّأنه قال باستعامله يف معان ) هـ٧٢٦: ت(ُ
: تب يقولكفقد )  هـ٤١٣: ت(ّأما الشيخ املفيد . )٢(عرشة

 عىل أربعة أرضب، أحدها اخللق، والثاين األمر، فالقضاء«
وبعد أن » إلعالم، والرابع القضاء يف الفصل باحلكماوالثالث 

وقد «: ذه االستعامالت عاد ليضيفهساق الشواهد القرآنية عىل 
ًقيل إن للقضاء وجها خامسا وهو الفراغ  ً ُن األمر، واستشهد مّ

ِق  األ ر ا ي  يه {: عليه السالمّعىل ذلك بقول النبي يوسف  ِ ِ  ُ ْ َ َ ِ ُ

ِستفتيانَ  َ َِ ْ يعني فرغ منه، وهذا يرجع إىل معنى  )٤١: يوسف( }ْ
 .)٣(»اخللق

                                                             
 .٦٢فلسفات إسالمية، ص) ١(
لكن بمراجعة . ٥٢٥، ص١ج: ّاإلهليات عىل هدى الكتاب والسنة والعقل) ٢(

ّكشف املراد وجدت أن ما ذكره من املعاين يتقارب كثريا ـ وربام تطابق ـ مع ما  ً ّ
ّوالصحيح أن . ٢٤٦ص: االعتقادكشف املراد يف رشح جتريد : ينظر. كره املفيدذ

ًقال عن بعض أهل  العلم كام نالذي ذكر األوجه العرشة هو الشيخ الصدوق 
 .سيأيت

 .١٩٤ص: رشح عقائد الصدوق أو تصحيح االعتقاد) ٣(
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َوق  ر ك {: أمثلة لبعض هذه االستعامالت يواجهنا قول اهللا سبحانهك  َ َ َ َ

أ
َ

ًال عبدوا إال إياه و ا واِ ين إحسانا َ ْ ُ
ِ
ْ َْ َ ْ ِ َ ُ  ِ ِ

  ُ :  وقولهأي أمر، )٢٣: اإلرساء( }َ
َفاقض ما أنت { َْ َ ِ

ْ َإذا {: بمعنى احلكم والفصل، وقوله )٧٢:  طه( }ٍاضَقَ ِ
ْق  أ را فإ ما  قول    ن  ُ ُ َ ُ ُ َ َ  

ِ
َ ًَ ْ ََ

ُيكونَ  ُ بمعنى اإلرادة  )٤٧:  آل عمران( }َ
َوما كنت  انب الغر  إذ قضينا {: التكوينية، وقوله َْ َ ْ

ِ ِ ِ
ْ َ ْ ِ َ ِ َ َُ َ   و  األ رِإَ ْ َ َ ُ َ{ 

ِفو زه  و   ق  عليه{: بمعنى العهد، وقوله )٤٤: القصص( ْ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ{ 

َ قضاهن سبع سموات{: ملوت والقتل، وقولهابمعنى  )١٥: القصص( َ ََ ْ  ُ َ َ َ{ 

  .)١(بمعنى اخللق وهكذا )١٢: ّفصلت(

عن ) هـ٣٨١: ت(كن يف مقابل ذلك نقل الشيخ الصدوق ل
 عرشة أوجه هي ّن القضاء يف القرآن عىلأبعض أهل العلم 

َإالحاجة    فس  عقوب قضاها{: كام يف قوله سبحانه، )٢(العلم َ ََ َ َ َُ ْ ِ ْ َ ِ ً  
ِ{ 

ِوقضينا إ ه {: ِأي علمها، والثاين اإلعالم، كام يف قوله )٦: يوسف( ْ َ ِ َ َْ َ َ

َذ ِك األ ر ْ َ : أي أعلمناه، والثالث احلكم، كام يف قوله )٦٦: احلجر( }َ
                                                             

؛ كشف ١٩٤تصحيح االعتقاد، املفيد، ص: تنظر هذه االستعامالت وغريها يف) ١(
؛ اإلهليات، ٦٢ ـ ٦١مغنية، ص؛ فلسفات إسالمية، ٢٤٦ّملراد، احليل، صا

بحار : ًكام ينظر أيضا. ٥٢٥، ص١، ج)ّبقلم حسن مكي العاميل(سبحاين 
، )القضاء والقدر(ّلعدل واملعاد، مقدمة الباب الثالث ا، كتاب ٥األنوار، ج

  .٨٤ص
 .٣٨٦ ـ ٣٨٥التوحيد، كتاب التوحيد، باب القضاء والقدر، ص: ينظر) ٢(
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ُواهللا { َ ق  با قَ َ ِ ِ ّأي حيكم باحلق، والرابع القول،  )١()٢٠: غافر( }ْ
ِواهللا  ق  {: كام يف قوله ْ َ ُ ّأي يقول احلق،  )٢٠: غافر( }َ ا قِبَ

ِفلما قضينا عليه {: واخلامس احلتم، كام يف قوله ْ َْ َ َ ََ َ َ َ موتا  ْ  )١٤: سبأ( }َ
َوق  ر ك أال  {: أي حتمنا، والسادس األمر، كام يف قوله  َ َ  َ َ َ ُعبدوا َ ُ ْ

ُالإياهِإ  ِ
: َأي أمر، والسابع اخللق، كام يف قوله )٢٣: اإلرساء( } 
ِ قضاهن سبع سماوات   { َ َ ََ َْ  ُ َ َ ِوم َيَ ْ َ ّأي خلقهن،  )١٢: ّفصلت( }ْ

َفاقض ما أنت قاض{: والثامن الفعل، كام يف قوله ََ َْ َ ِ
ي أ )٧٢: طه( }ْ

َفلما ق   و  {: ولهافعل ما أنت فاعل، والتاسع اإلمتام، كام يف ق ُ َ َ َ َ 

َألجلا َ َ
ّأي أتم، والعارش الفراغ من اليشء، وهو  )٢٩: القصص( }

ُق  األ ر {: قوله سبحانه ْ َ َ ِ ِ ي  يه  ستفتياناُ َ َِ ْ ْ َ ِ ِ ِ    .)٤١: يوسف( } 

ّيد أن بعض العلامء الحظ أن هذه األوجه ليست معاين ب ّ َ
 داخل يف البعض االشرتاك اللفظي، بل بعضهابموضوع هلا اللفظ 

ّملفهوم باملصداق، كام أن بعضها افجاء ذكرها من باب اشتباه 
  .)٢(اآلخر غري ثابت يف نفسه

                                                             
َن ربك ِ﴿إ: سبحانهّ أن الذي يناسب هذا الوجه، هو قوله َ هكذا ذكر يف املتن بيد)١( َّ َ َّ

ُيقيض بينهم بحكمه وهو العزيز العليم ِْ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َْ ُْ ِ ُ ِ ِ ِْ ِ َ ّذلك حمقق كتاب لّكام نبه ) ٧٨: النمل(﴾ ْ
 .»التوحيد«

 .٢٧٤، ص١ج: ّرصاط احلق: ينظر) ٢(
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ًو ذا ق  أ را {: ّلعنرص املهم الذي يلحظ يف مثل قوله سبحانها َْ ََ َ
ِ َ

َفإ ما   ِ
ُقول    ن  يكونَ َ ُُ َ َ ْ ُ َ ُ ّأن القضاء اإلهلي إذا  )١١٧:   البقرة( }ُ

 إذا اقتضت اإلرادة :نه، أيع ّ فال يتخلف املقيضانبسط عىل يشء
ّاإلهلية شيئا فال يمكن أن يتخلف املراد ً. 

ّم عنرص آخر حري بالتثبيت يعزى إىل بعض اللغويني، ذهب َث ّ
ستعامالت القضاء ترجع هناية املطاف إىل حقيقة اّفيه إىل أن 

ّملتعددة إال تنوعات يف مصاديق تلاوما املعاين  )١(واحدة، ّ ك ّ
 األجزاء الالحقة من يفاحلقيقة أو ذلك املعنى، وهو ما قد ينفعنا 

  .البحث

ّما القدر فقد جاء استعامله هو اآلخر بكثافة يف القرآن عرب أ
ّيث تفاوتت معانيه تبعا لتنوع االستعامالت؛ حعرشات اآليات،  ً

َوأما إذا {: من ذلك قوله سبحانه
ِ  

َ ِا ا تاله  قدر عليه َمَ ْ َ َ ََ َ َ َ َُ َ رزقه  يقول ر  ْ ُ ُ َ َ ُ َ ْ
ِ

ِأهانن
َ َ َ

َوما {: بمعنى التضييق، وقوله )١٦: الفجر( } َ دروا اهللا حق َقَ ََ ُ

ِقدره ِ
ْ بمعنى التعظيم، كام استعمل يف مبلغ اليشء  )٩١: األنعام( }َ

ٍقد جعل اهللا ل   ء {: ىل نحو ما هو يف قوله سبحانهعومقداره،  ْ َ ُ ِ ُ َ َ َ ْ َ

                                                             
انتبه واللسان، كام ذهب إىل ذلك الزهري والرازي عىل ما ينقل عنهام صاحب ) ١(

تبعه عليه وإليه غري واحد من الباحثني املعارصين مثل الشيخ آصف حمسني 
 .الشيخ سبحاين
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ًقدرا ْ َو   ء عنده بمقدار{: وقوله )٣: الطالق(}َ َْ ُِ ٍِ ُ ْ ِ ْ َ  )٨: الرعد( }َ 
  و ن من  ء إال عندنا خزائنه وما     إال {: وقوله

ِ ُِ ُ  َ ُْ َ َ َُ ُ ِ ِ َِ َ َ َ ٍ ْ َ ْ ْ
ُقدر معلومِبِ ْ َ

ٍ
َ َ{ 

َإنا    ء خلقناه بقدر{: وقوله )٢١: احلجر( َ
ِ ُ َ ْ َُ َ ٍ ْ َ   

الذي  )٤٩:  القمر( }ِ
ّيعني بحق ووضعناه يف «: ، بقولهملفيداّعقب عليه الشيخ 

 .)١(»موضعه
ّذا كانت بعض آيات القضاء يف القرآن قد أظهرت أن يف األمر إ

ْو ذا ق  أ را فإ ما  قول    ن {: ًضاء، كام يف قوله تعاىلقاإلهلي  ُ ُ َ ُ ُ َ َ  ِ
َ ًَ َْ ََ

ِ َ

ُ يكون ُ َ يات القدر ما يفيد وجود القدر يف آَّفثم يف  )١١٧: البقرة( }َ
ِو ن أ ر اهللا {: هللا، كام يف قوله سبحانهأمر ا ُ ْ َ َ َ ًدرا مقدوراَقَ ًُ ْ َ : األحزاب( }َ
 .بمعنى القضاء احلتم، ليجتمع بذلك القدر والقضاء يف أمر اهللا )٣٨
ّذا يتضح أن البت واإلمضاء أوضح معاين القضاء يف هب ّ ّ

ّام أن التقدير أو مبلغ اليشء وحده ومقداره كاالستعامل القرآين  ّ
  .)٢(أوضح معاين القدرهو 

ند االنتقال إىل احلديث الرشيف ع: احلديث الرشيف: ب 
ّلكتب واملجاميع احلديثية قد توفرت عىل رصد وتتبع اّنلحظ أن  ّّ

  :نعرض فيام ييل بعضها، )٣(القدروعرشات األحاديث عن القضاء 

                                                             
 .١٩٦ص: تصحيح االعتقاد) ١(
 .٦٢ص: فلسفات إسالمية) ٢(
، )القضاء والقدر(ّالتوحيد، الصدوق، الباب الستون : ينظر عىل سبيل املثال) ٣(
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ّقال رسول اهللا ص  «:   قالعليه السالمعن اإلمام أمري املؤمنني .١

ّح   شهد أن ال   إال : ّال يؤمن عبد ح  يؤمن بأر عة:  عليه وآ اهللا ّ

ّ ك  ، وأ  رسول اهللا بعث  با ق، وح  يؤمن با عث  اهللا وحده ال  ّ ّ

ّامللفت يف النص أن النبي . )١(»ّح  يؤمن بالقدروبعد ا وت،  ّ ّصىل اهللا ّ
ثالثة التوحيد ّإليامن بالقدر يف مصاف األصول الا جيعل عليه وآله

  .ّوالنبوة واملعاد

ّصىل اهللا عليه قال رسول اهللا «: مامة الصحايب، قالأعن أيب  .٢
ّ ق، ومنان، و كذب بالقدر، : ر عة ال ينظر اهللا إ هم يوم القيامةأ: وآله ّ ّ

  .)١(»ر ومدمن 

ّال يؤمن أحد م ح  يؤمن «: ، قالّصىل اهللا عليه وآلهّعن النبي  .٣

ّو ه وحلوه و رهالقدر خ ه ب ّ«)٢(.  

:  قالعليه السالمعن اإلمام زين العابدين عيل بن احلسني  .٤
                                                                                                                                             

كون يّأنه ال :  كتاب التوحيد، باب،١ج: فام بعد؛ األصول من الكايف ٣٦٤ص
، ١٥٠اإلرادة، صواملشيئة : ، وباب١٤٩ّيشء يف السامء واألرض إال بسبعة ص

ُمواضع أخرى؛ بحار و ١٦٠ ـ ١٥٥وباب اجلرب والقدر واألمر بني األمرين، ص
 فام ٨٤، ص)القدروالقضاء (، كتاب العدل واملعاد، الباب الثالث ٥األنوار، ج

 .بعد
 .٨٧ ص٣ و٢، ح٣، كتاب العدل واملعاد، باب ٥نوار، جبحار األ) ١(
 .٢٨٠ ـ ٢٧٩، ص٢٧التوحيد، باب القضاء والقدر، ح) ٢(
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ّستة لعنهم اهللا و  ن   اب: ّصىل اهللا عليه وآله سول اهللارقال « ّ ا زائد : ّ
ّحتى عد متام الستة )١(»ّهللا، وا كذب بقدر اهللا  كتاب  ّ ّ.  

ال ي ون  ء « :، قالعليه السالمعن اإلمام موسى الكاظم  .٥
بقضاء وقدر و رادة و ش ئة و تاب وأجل : ّ سماوات واألرض إال  سبعةا  

ّمن قال غ  هذا فقد كذب   اهللا، أو رد   اهللا عز وجلفو ذن،  ّ ّ«)٢(.  

ما من قبض وال «: ، قال السالمعليهعن اإلمام جعفر الصادق  .٦
ّإشارة إىل أن القضاء وفيه . )٣(»ّالوهللا فيه  ش ئة وقضاء وابتالءإ سط 

ّء وال يشذ عن فعل وال حركة وال سكنة، وهو يشّمنبسط يف كل 
ّلتفسري التي تذهب إىل عمومية القدر اّمما يسهم يف بناء نظرية 

لطبيعي واإلنساين وعىل اوالقضاء وانبساطهام يف الوجودين 
  .مستوى الفواعل الطبيعية واإلرادية

                                                             
 .٨٨ ـ ٨٧، ص٤، ح٣، كتاب العدل واملعاد، باب ٥بحار األنوار، ج) ١(
السامء  ّ، كتاب التوحيد، باب أنه ال يكون يشء يف١األصول من الكايف، ج) ٢(

، ٧، ح٣، باب ٥، ومثله يف بحار األنوار، ج١٤٩، ص٢ّاألرض إال بسبعة، حو
 .٨٨ص

، كتاب ١األصول من الكايف، ج: ًأيضا. ٣٥٤، ص٢، ح٥٧التوحيد، باب ) ٣(
 .١٥٢، ص١االبتالء واالختبار، ح: لتوحيد، بابا
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يقول . ّرجع املعنى اللغوي للقدر إىل بيان كمية اليشء ومبلغهي
ّوالقدر والتقدير تبيني كمية «): هـ ٥٠٢: ت(ألصفهاين االراغب  ْ َ

ْقدرته : اليشء، يقال ّقدرته، وقدره بالتشديد أعطاه القدرةوَ ّ ...
: ُبإعطاء القدرة، والثاين: حدمهاأفتقدير اهللا األشياء عىل وجهني، 

صوص حسبام اقتضت خمعلها عىل مقدار خمصوص ووجه بأن جي
  .)١(»احلكمة

القدر القضاء املوافق، «: ، فيقول)هـ٧١١: ت(ّما ابن منظور أ
َدر اإلله كذا تقديرا، وإذا وافق اليشء اليشء قلتق: يقال ُ ً جاءت : ّ
َالقدر والقدر .. َقدره ّلقضاء واحلكم، وهو ما يقدره اهللا عز وجل اَْ ّ ّ

ّهللا عز وجلاقال . حيكم به من األمورمن القضاء و ِإنا أنز اه   {: ّ ُ َ ْ َ َ  
ِ

ِ لة القدر
ْ َ ْ ِ َ ْ ّوقدر كل «: ًكام قال أيضا. »ُأي احلكم؛ }َ : ء ومقدارهيشْ

َّمقياسه، وقدر اليشء يقدره قدرا وقدره ْ ًَ ّثم ذكر أن . »قاسه: ُ ّ
  .)٢(ّلتقدير عىل وجوه من املعاين عد بعضهاا

، فام يلحظ »قىض«ّلقضاء املشتق من الفعل ّما بشأن مصطلح اأ
ّللغوية تسجل يف معناه أنهاّأن املصادر  كام تشري إىل . احلكم: ّ

                                                             
 .٣٩٥ص: املفردات يف غريب القرآن) ١(
 .٥٧، ٥٥، ص١١ج: لسان العرب، ابن منظور) ٢(
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فصل : القضاء«: »املفردات«اء يف ج. ّاستعامله يف وجوه متعددة
ّاألمر قوال كان ذلك أو فعال، وكل واحد  ّإهلي : نهام عىل وجهنيمًً

َوق{: فمن القول اإلهلي قوله. ّوبرشي َ   ر ك أال َ َ  َ ُعبدوا إال إياهَ َ  ِ ِ
 ُ ُ ْ{ 

ِوقضينا إ  ب  إ ا يل   {: أي أمر بذلك، وقال )٢٢: اإلرساء( َ ِ ْ ِ
َ َ ََ

ِ
ْ َ َ

ِلكتابا َ ِ هذا قضاء باإلعالم والفصل يف احلكم، أي ف )٤: اإلرساء( }ْ
ًليهم وحيا جزماإأعلمناهم وأوحينا  : ومن القول البرشي نحو... ً

ومن الفعل . حلاكم يكون بالقولاّبكذا، فإن حكم قىض احلاكم 
ْفإذا قضيتم مناسك م{: البرشي ُْ َ َ َِ َ ََ ُ ْ َ

ُ  م {: وقال. ..)٢٠٠: البقرة( }ِ

ِاقضوا إ  وال  نظرون ُ ِ ْ ُ َ َ  َ ِ ُ   .)١(»أي افرغوا من أمركم )٧١: يونس( }ْ

. وأصله القطع والفصل.. احلكم: القضاء«: »لسان العرب« يف
ٍ قضاء فهو قاض إذا حكم وفصلقيضيقىض : يقال وقضاء . ً

  .)٦٤(»الفراغ منه، فيكون بمعنى اخللقوإحكامه وإمضاؤه : اليشء

ّمكن أن نسجل عىل االستعامل اللغوي للقدر والقضاء ي
 :لتاليةااملالحظات 

ّإن العنرص األبرز يف معنى القدر هو التقدير والتمييز وأخذ  .١
ّأما العنرص . ة االستعامالتّرمي بظالله عىل بقييّاحلد، وهو ما 

لقضاء فهو فصل األمر واحلكم فيه اخذ يف معنى أاألبرز الذي 
                                                             

 .٤٠٦قرآن، صاملفردات يف غريب ال) ١(
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ّىل بقية االستعامالت عوهذا املعنى يرمي بظالله . ّوبته وإمضاؤه
  .ّبرغم تنوعها

» القضاء«ّرغم ما أشارت إليه مصادر اللغة من تعدد معاين  .٢
ّستعامالته، إال أن فيها من بت برجواأو  ّ عها إىل مرتكز واحد هو ّ

عن » لسان العرب«حكى . ّالبقية مصاديق لهواملعنى األسايس 
القضاء يف اللغة عىل وجوه مرجعها إىل  انقطاع «: الزهري قوله
ُتم أو ختم أو أحكم عمله أو أّوكل ما . اليشء ومتامه ّدي أداء أو أّ

 .)١(»يضُقميض فقد أنفذ أو أعلم أو أجب أو أ
ّالقضاء أصل صحيح يدل عىل إحكام أمر «: وعن ابن فارس

ِ قضاهن سبع سماوات   يوم {: جلهته، قال تعاىل إنفاذهووإتقانه  ْ َُ ْ  َ َِ َ َ ََ َْ َ َ{ 
  .)٢(»لقهنخأي أحكم  )١٢: فصلت(

ّما يتبني يف ضوء املعنى اللغوي أن القضاء أخص من القدر  .٣ ّ ّ
ّعم منه، وأن بينهام عالقة وثيقة حيث ينبني أوالقدر  القضاء عىل ّ
ّوالقضاء من اهللا تعاىل أخص «: »املفردات« صاحب يقول. القدر

القدر هو التقدير والقضاء هو فّمن القدر ألنه الفصل بني التقدير، 
                                                             

ّ، وممن اختاره من املعارصين، حممد آصف ٢٠٩، ص١١لسان العرب، ج) ١(
 .٥٢٥، ص١اإلهليات، ج: ، وجعفر سبحاين٢٧٤ّرصاط احلق، ص: سنيحم

 .٥٢٥، ص١ج :اإلهليات: ً، نقال عن٩٩، ص٥معجم مقاييس اللغة، ج) ٢(
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ّمنزلة املعد بّوقد ذكر بعض العلامء أن القدر . الفصل والقطع
ّأما ابن منظور فيعرب عن الوجه . )١(»للكيل والقضاء بمنزلة الكيل ّ

فالقضاء والقدر «: ّين للمالحظة بدقة متناهية، وهو يقوللثاا
ّنفك أحدمها عن اآلخر، ألن أحدمها بمنزلة يأمران متالزمان ال  ّ

لبناء وهو القضاء، فمن رام ااألساس وهو القدر، واآلخر بمنزلة 
  .)٢(»الفصل بينهام فقد رام هدم البناء ونقضه

ّذه املالحظة التي تقيض بأن القدر أعم منه  القضاء وهو ّ
ّاملرتكز بالنسبة إليه، هي مما تنبه إليه النصوص الروائية واألساس  ّ

يث دأب بعضها عىل تقديم القدر عىل حّعىل نحو واضح ودال، 
ًخالفا للمألوف املتداول عىل وًالقضاء انسجاما مع روح املعنى، 

  .األلسنة ويف الكتابات

ّأخريا، يتحول املعنى اللغوي إىل أساس صل .٤ ب للمعنى ً
ُو بمنزلة البذرة التي تبلور املعنى هاالصطالحي، إذ 

للغوي، فيسهل بناء نظرية ااالصطالحي، الذي يأيت غري بعيد عن 
للغوية االتفسري عىل نحو منسجم ال تتعارض فيه املعاين 

واالصطالحية واملفهومية ملقولة القضاء والقدر ـ أو القدر 
  .ّحو أدق ـ نوالقضاء عىل 

                                                             
 .٤٠٧ ـ ٤٠٦املفردات يف غريب القرآن، ص) ١(
 .٢٠٩، ص١١لسان العرب، ج) ٢(
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سهل مالحظة هذه احلقيقة عند االنتقال إىل املعنى ي
عندما أراد : عىل سبيل املثال. ملفهوميةااالصطالحي والداللة 

 القدر والقضاء انطلق يفّأن يؤسس رؤيته » ّرصاط احلق«ّمؤلف 
: ت(لطرحيي اّيف التأسيس من املدلول اللغوي، فمر عىل ما ذكره 

ًمن النظرات اللغوية منتهيا إىل » البحرينجممع «يف ) هـ١٠٨٥
خمتار «ّثم ما جاء يف ، )١(»ّما يقدره اهللا من القضاء: القدر«: لقولا

ّن قدر اليشء مبلغه، لينتهي يف أول نتيجة يرتبها أمن » الصحاح ّ ّ
ّعلق القدر بكل يشء، انطالقا من أنه تعىل املدلول اللغوي عموم  ً ّ ّ

ّالبد وأن يكون لكل يشء حد ّيع اجلهات؛ أي البد مجّ خاص من ّّ
ًيضيف بعد ذلك موضحا. ّمن تعلق القدر به ّن كل أّوقد مر «: ّ ّ

 يف ٌ يف علم اهللا ومذكورٌيشء ـ بجميع حاالته وأوصافه ـ ثابت
ّعني بالقدر إال حتديد اليشء من مجيع جوانبه، فقد نوال . اللوح

ّثبت أن كل يشء بقدر اهللا  : إليه بقوله تعاىلّولعله املومأ . بحانهسّ
َإنا    ء خلقناه بقدر{ َ

ِ ُ َ ْ َُ َ ٍ ْ َ   
ُو   ء عنده {: عاىلتوقوله  )٤٩: القمر( }ِ َ ْ ِ ٍ ْ َ  ُ َ

َبمقدار ْ ِ   .)٢(»)٨: الرعد( }ِ

                                                             
 .٤٥٢، ص٣ج: جممع البحرين) ١(
 .٢٧١، ص١ج :ّرصاط احلق يف املعارف اإلسالمية) ٢(
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ّومئ النص بوضوح إىل الرتابط بني املعنيني اللغوي ي
نبني املدلول املفهومي للمصطلح عىل يواالصطالحي حيث 

  .مدلوله اللغوي

 الباحث املذكور الطريق ذاته يف حتديد املدلول املفهومي سلكي
ّفبعد أن يمر عىل معناه يف اللغة وأنه . صطلح القضاء بعد القدرمل ّ
ّأو البت واإلمضاء الذي ال معقب وال مرد  )١(»حلتمياالنقش « ّ ّ

بعد أن يكون معناه احلكم الفصل يوال «: له، ينعطف للقول
ًتكوينيا كان أو اعتباريا ً لقضاء الذي هو اّوقد عرفت أن معنى .. .ّ

إذ من  ؛)٢(»ّمن أسباب الفعل هو كتابة احلكم البتي يف اللوح
ّلواضح أنه أخذ يف حتديد معناه فصل األمر، وأنه أمر انتهى فيه ا ّ

  .ّستمد من املعنى اللغويموهذا . ّكل يشء

ذا االنتقال من اللغوي إىل االصطالحي وتأسيس الداللة ه
ًيف ضوء الداللة اللغوية سيبدو أكثر وضوحا مع حماولة املفهومية 

فعندما يدرس القضاء . » تفسري القرآنيفامليزان «خرى لصاحب أ
يف «: ّلفصل األول بالعنوان التايلاّيف بحث من عدة فصول، يفتتح 

جد احلوادث اخلارجية نّإنا «: حيث يقول» حتصيل معناه وحتديده
                                                             

 .٤٥١، ص٣جممع البحرين، الطرحيي، ج) ١(
 .٢٧٤، ص١ج :ّرصاط احلق) ٢(



 رالقضاء والقد ....................................................................................٣٢

ملقتضية هلا عىل ا عللها واألسباب واألمور التكوينية بالقياس إىل
ّإحدى حالتني، فإهنا قبل أن تتم عللها املوجبة هلا والرشائط  ّ

ّارتفاع املوانع التي يتوقف عليها حدوثها وحتققها، ال يتعني هلا و ّ ّ
ّالثبوت وال عدمه، بل يرتدد أمرها بني أن تتحقق وأن ال وّالتحقق  ّ

  .ّتتحقق من رأس

ّبة هلا وكملت ما تتوقف عليه من الرشائط ّإذا متت عللها املوجف
ّملوانع ومل يبق هلا إال أن تتحقق، خرجت من الرتدد اوارتفاع  ّ ّ

ّلطرفني وهو التحقق أو عدم التحققاّواإلهبام وتعني هلا أحد  ّإن . ّ
ّفرض انعدام يشء مما يتوقف عليه  ّوال يفارق تعني . جودهاوّ

ّالتحقق نفس التحقق ّ«)١(.  

ّلنص حتى هنايته نقف هنيهة يف إيضاحه من خالل بل متابعة اق ّ
فهي ًفعندما نأخذ هذه القطعة الورقية ـ مثال ـ . ملشهورااملثال 

تى؟ هي حترتق إذا توافرت هلا مجيع محترتق بالنار دون ريب، لكن 
ّوجد املقتيض، وإال فهي مرددة والرشائط وارتفعت عنها مجيع املوانع  ُّ

ّلنار، وحتقق الرشط افإذا ما وجدت . قبني أن حترتق وأن ال حترت
ًاملتمثل بالتامس، وارتفع املانع متمثال برطوبة الورقة  ِّ ابتالهلا، فحينئذ وّ

ّيصري حتقق االحرتاق أمرا رضوريا، لتخرج من الرتدد واالهبام  ًّ ً ىل إّ
                                                             

 .٧٢، ص١٣ج :امليزان يف تفسري القرآن) ١(



 ٣٣ ....................................................................................البحث هيكلية

  .ّطرف التحقق الذي هو االحرتاق

مور ذان االعتباران كام جيريان يف الفواعل الطبيعية واأله
ُفإذا وجدت . ًرسيان يف أفعالنا اخلارجية أيضايالكونية، فهام 

ّارتفعت املوانع، فإن املراد يتحقق واإلرادة وتوافرت الرشائط  ّ
ذه األجزاء ـ أي جزء هّأما إذا انتفى جزء من . ًخارجا بالرضورة

ّمن أجزاء العلة التامة ـ فإن املعلول ينتفي يف اخلارج  ّ ًيضا، حيث أّ
ّ تتمة النص السالفنقرأ يف واالعتباران جاريان يف أفعالنا «: ّ

ًفام مل نرشف عىل إيقاع فعل من األفعال كان مرتددا بني . خلارجيةا ّ
فإذا اجتمعت األسباب واألوضاع املقتضية . قعيأن يقع أو ال 

ّحيث مل يبق له إال الوقوع والصدور، بوأمتمناها باإلرادة واإلمجاع 
 .)١(»ّني فتعني له الوقوعّعينا له أحد اجلانب

 يقترص عمل هذه القاعدة عىل أفعالنا اخلارجية وحدها بل ال
فإذا اختصم اثنان يف . عاملنا الوضعية االعتبارية كذلكأّتطرد يف 

ٌّملكية مال كل  ًدعيه لنفسه، كان أمر ملكيته مرددا بني أن يكون يٍ ّ ّ ّ
حدمها دون َملتنازعان إىل حكم فحكم ألافإن رجع . هلذا أو ذاك

ًاآلخر، فإن يف احلكم فصال لألمر  ّإخراجا له عن اإلهبام والرتدد وّ ً
  .وتعيني أحد اجلانبني، بقطع رابطته مع اآلخر

                                                             
 .٧٢، ص١٣امليزان يف تفسري القرآن، ج) ١(
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ذا املعنى يف الفصل والتعيني كام يرسي يف الفعل، يرسي يف ه
ّيضا، وهذه املامرسة املتمثلة بالبت واإلمضاء هي التي أالقول  ِّ ً

 .ضاءلقانطلق عليها عنوان 
ًىل أن املغزى نفسه باالعتبارين املشار إليهام آنفا، يدخل يف ع ّ

بقوله » امليزان«القضاء اإلهلي، عىل ما يوضحه صاحب  عنىم
ّوملا كانت احلوادث يف وجودها «: ّلك املقدماتتالذي يأيت بعد 

هي فعله، جرى فيها االعتباران وّوحتققها مستندة إليه سبحانه 
ّيرد اهللا حتققها ومل يتم هلا بعينهام، فهي ما مل  لعلل والرشائط اّ

. ّاملوجبة لوجودها باقية عىل حال الرتدد بني الوقوع والالوقوع
ّإذا شاء اهللا وقوعها وأراد حتققها فتم هلا عللها وعامة رشائطها ف ّ ّ

ًوجد، كان ذلك تعيينا منه تعاىل وفصال هلا من تّومل يبق هلا إال أن  ً
ًيسمى قضاء من اهللاولإلهبام، ًاجلانب اآلخر وقطعا  ن م .)١(»ّ

اللغوي وهو  ّالواضح أن هذا املعنى للقضاء يرجع إىل املعنى
  .نهمّمستمد 

للقدر حيث » امليزان«ملنحى نفسه نلمسه يف بحث صاحب ا
ًيقول انطالقا من . ملعنى اللغوي املعنى االصطالحيايتاخم 

ّيتعني اليشء وهذا القدر هو الذي بسببه «: التحديدات اللغوية
                                                             

 .٧٣ ـ ٧٢، ص١٣ج :امليزان يف تفسري القرآن) ١(



 ٣٥ ....................................................................................البحث هيكلية

ًويتميز من غريه، ففي زيد مثال يشء  ّه يتميز من عمرو وغريه من بّ
السامء، وّأفراد اإلنسان، ويتميز من الفرس والبقر واألرض 

ليس هو بعمرو وال بالفرس والبقر : وجيوز لنا به أن نقول
  .ّالسامء، ولوال هذا احلد لكان هو هي وارتفع التمييزوواألرض 

ّمن القوى واآلثار واألعامل حمدودة مقدرة، كذلك ما عنده و
ّثال إبصارا مطلقا يف كل حال ويف كل زمان ويف مفليس إبصاره  ّ ً ً ً

ّكل مكان ولكل يشء وبكل  ّ ًضو مثال، بل إبصار يف حال وزمان عّ
ّومكان خاص وليشء خاص وبعضو  ّاص وعىل رشائط خاصة، خّ ّ

ّولو كان إبصارا مطلقا ألحاط بكل إبصار خاص  ّ ً كان اجلميع وً
له، ونظريه الكالم يف سائر ما يعود إليه من خصائص وجوده 

  .توابعه، فافهم ذلكو

َمن هنا يظهر أن القدر خصوصية وجود اليشء وكيفية و ّ
َ ا ي خلق فسوى {: ًيضا من قوله تعاىلأخلقته كام يستفاد  َ ََ َ ِ ِ وا ي *   َ

َقدر  هدى َ َ َ ِا {: قولهو )٣ ـ ٢: األعىل( }َ  ُ ي أ طى    ء خلقه  م   ُ َ ْ َ ٍ ْ َ  ُ َ ْ َ

َهدى   .)١(»)٥٠: طه (}َ

ّن الواضح أن ما انتهى إليه من أن قدر اليشء هو خصوصية م ّ
خلارجة عنه، يرجع إىل املعنى اللغوي كام بينّاه فيام اخلقه غري 

  .سبق

                                                             
 .١٤٤، ص١٢امليزان يف تفسري القرآن، ج) ١(
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قاربة املعنى االصطالحي للقضاء والقدر باملعنى اللغوي ال م
» امليزان«عىل تفسريه ) هـ١٤٠٣: ت(ي لطباطبائايقترص عند 

لدريس املتداول يف احلوارض العلمية اّوحده، بل يتعداه إىل كتابه 
ّملخصص للموضوع ما نصها، إذ ذكر يف الفصل »هناية احلكمة« ّ :
لتي بني موضوع اّأما القضاء فهو بمفهومه املعروف جعل النسبة «

يام ف يف قضائه، ًوحمموله رضورية موجبة، فقول القايض ـ مثال ـ
ّإذا ختاصم زيد وعمرو يف مال أو حق ورفعا إليه اخلصومة والنزاع 

ّاملال لزيد، واحلق لعمرو، إثبات املالكية لزيد : ّليه حجتهامإوألقيا 
ّثباتا رضوريا يرتفع به التزلزل والرتدد الذي إّوإثبات احلق لعمرو  ًّ ً

  .)١(»فصل اخلصومةوأوجده التخاصم والنزاع قبل القضاء 

ّا أخذه النص بنظر االعتبار هو فصل األمر أو البت فيه م ّ
ففي . واء يف اجلانب االعتباري أو التكوينيسًاستمدادا من اللغة، 

ًصل األمر واضحا يف حكم فاملعنى االعتباري الفقهي يربز 
ّما يف اجلانب أ. ّالقايض وبته باملسألة املتنازع عليها وفصله للنزاع

ًرددا مّحظ أن املعلول أو املوجودات املمكنة يكون التكويني فام يل ّ
ّبني الوجود والعدم، حتى إذا ما وجدت مجيع العلل والرشائط، 

ّملوانع كافة، يكون املعلول رضوري الوجود، وإن اوارتفعت 
                                                             

 .٢٩٣ص: هناية احلكمة) ١(
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ورضورة . انتفت واحدة من تلك كان املعلول رضوري العدم
 فيه، وهو ما ّصل أمره والبتفوجوده أو رضورة عدمه هي بعينها 

  .يساوق املدلول اللغوي

ًيسري يف االجتاه ذاته منطلقا » القدر«ندما ينتقل الطباطبائي إىل ع
: يقول. ملدلول االصطالحي عرب املعنى اللغوي ومن خاللهاإىل 

ّلحق اليشء من كمية أو حد يف صفاته وآثاره، يّأما القدر فهو ما « ّ
ًثار تعيينا علميا يتبعه لصفات واآلاوالتقدير تعيني ما يلحقه من  ً

ّكام أن . ملوجودةاالعمل عىل حسب ما تسعه األسباب واألدوات 
ّاخلياط يقدر ما خييطه من اللباس عىل الثوب الذي بني يديه  ّم ثّ

ّخييط عىل ما قدر، والبنّاء يقدر ما يريده من البناء عىل القاعة من  ّ
وات ىل حسب ما تسعه وتعني عليه األسباب واألدعاألرض 

ّلبناء عىل طبق ما قدر ألسباب متجددة اّاملوجودة عنده، ثم يبني  ّ
ّليشء املقدر، كالقالب افالتقدير بالنسبة إىل . توجب عليه ذلك

ٍّالذي يقلب به اليشء فيحد به اليشء بحد أو حدود ال    .)١(»ّتعداهايّ

  

التي ا هو موقف البحث الروائي؟ أينتهي إىل النتيجة ذاهتا م
ّلبحث اللغوي واالصطالحي يف حتديد املادة األصلية اانتهى إليها 

                                                             
   .٢٩٤ص :هناية احلكمة) ١(
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ًالقضاء ليلتقي معهام عىل معنى واحد أم وأو اجلذر اللغوي للقدر 
يل بجولة رسيعة عىل بعض يفيام ّخرى؟ نمر أهو حمكوم برؤية 

  :ّالنصوص الروائية نتلمس موقفها هبذا الشأن

l  أنه قال ليونس موىل المعليه السعن اإلمام موسى الكاظم ّ
ّإين ال أتكلم بالقدر : قال. ّيا يو س ال تت م بالقدر «:قطنييعيل بن  ّ

ّال ما أراد اهللا وشاء وقىض وقدر، فقالإال يكون : ولكن أقول ّ :
ّال ما شاء اهللا وأراد وقدر إال ي ون : ل س هكذا أقول، ول ن أقول ّ

أو . ا  ءبّهمه : فقال. ال:  فقالّأتدري ما ا شية؟: ّثم قال. وق 
ّدر؟ قأو تدري ما : فقال. ّإتمامه   ا شية: قال. ال:  قالتدري ما أراد؟

ّإن اهللا إذا شاء : ّثم قال. من الطول والعرض وا قاء )١(هو ا ندسة: قال

ّراده، و ذا أراد قدره، و ذا قدره قضاه، و ذا قضاه أ ضاهأًش ئا  ّ«)٢(.  

l  عن اإلمام عيل بن موسى الرضا خرى عن يونسأيف رواية ،
ّال ي ون إال ما شاء اهللا وأراد وقدر وق «:  قالعليه السالم فام :  قلت.ّ

                                                             
ّيذكر أن املادة األصلية لكلمة هندسة تعود إىل الكلمة الفارسية ) ١( التي » اندازه«ُّ

ّعني املقياس والكمية واملقدار، وترتبط بتقدير اليشء وبيان حدوده وكميته، ثت ّم ّ
؛ وهي العلم الذي يعنى باألبعاد »هندسة«ّلتتحول بعدئذ إىل » اندزه«ّففت إىل خ
 .القياسات واألشكالو

، كتاب العدل ٥بحار األنوار، ج: واللفظ يف املتن عن» املحاسن«احلديث يف ) ٢(
 .١٢٢، ص٦٩املعاد، باب القضاء والقدر، حو
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الثبوت : فام معنى أراد؟ قال: قلت. ابتداء الفعل: القمعنى شاء؟ 
. تقدير ا  ء من طو  وعرضه: القّفام معنى قدر؟ : قلت. عليه
  .)١(»ّ، فذ ك ا ي ال  رد   ضاهأإذا ق  : فام معنى قىض؟ قال: قلت

l  ّيف نص روائي آخر عن اإلمام أيب عبداهللا جعفر بن حممد ّ ّ
ّإن اهللا إذا أراد ش ئا قدره، فإذا قدره قضاه، «: ، قالعليه السالمالصادق  ّ ً ّ

  .)٢(» ضاهأفإذا قضاه 

l عليه ُسئل العامل «: ّعن الكليني، عن ابن عامر، عن املعىل، قال
ّعلم وشاء وأراد وقدر وق  وأ  ، :  اهللا؟ قاليف علمك: السالم َ ِ َ

ّق  ما قدر، وقدر ما أرادوفأ   ما ق ،  فبعلمه  نت ا ش ئة، . ّ
 إرادته  ن ا قدير، و تقديره  ن القضاء، وو مش ئته  نت اإلرادة، 

 ا ش ئة، وا ش ئة ثانية، واإلرادة  ّوالعلم متقدم . و قضائه  ن اإل ضاء
  .)٣(»اإل ضاءب، وا قدير واقع   القضاء ثا ة

  :ًفرز هذه النصوص عددا من املعطيات يمكن متابعتها كام ييلت

ّالتقاء ما تفيده النصوص احلديثية يف معنى القدر والقضاء  .١
                                                             

 .١٥٠ص، ١شيئة واإلرادة، ح، كتاب التوحيد، باب امل١األصول من الكايف، ج) ١(
، كتاب العدل ٥بحار األنوار، ج: واللفظ يف املتن عن» املحاسن«ّالنص يف ) ٢(

 .١٢١، ص٦٤املعاد، باب القضاء والقدر، حو
 .١٤٩ـ ١٤٨، ص١٦، كتاب التوحيد، باب البداء، ح١األصول من الكايف، ج) ٣(
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ّالصطالحي املستمد بدوره من املعنى اللغوي، وهبذا امع املدلول 
ي للمقولتني؛ ذلك االصطالحي والروائويتطابق املدلول اللغوي 

ّأن مجيع املعاين املارة التي يدل عليها  ّ ال خترج عن » القدر«ذر جّ
ّام أن مجيع املعاين كِّاملعنى احلقيقي املتمثل يف مبلغ اليشء ومقداره، 

ّالتي حتدث هبا األعالم يف اللغة والكالم التي يدل عليها  ذر جّ
ِّملتمثل يف ال خترج هي األخرى عن املعنى احلقيقي ا» القضاء«

ّاإلمضاء، وهذا هو عني ما تفيده ـ بل ما ترصح به ـ وّالبت 
ملوردين، كام هو احلال يف النصوص أعاله االنصوص الروائية يف 

  .كمثال

ّحرصت النصوص احلديثية عىل تقديم القدر عىل القضاء  .٢
ّو مألوف ومتداول عىل األلسنة ويف لغة الثقافة العامة هبعكس ما 
وإعادة ترتيب املقولة بالتقديم والتأخري واضح . لقضاءمن تقديم ا

ّفحيث آمنّا بأن القدر هو حتديد . وريرضّيف ضوء ما مر، بل 
ّدخل يف املقدمات، وحينئذ ياليشء وتبيني مقداره ومعامله، فذلك 

ّالبد أن تكون املقدمات التي تنتج اليشء  ّتقدمة عليه، بينام مّ
ًمرها املقدمات، فالبد أن جييء تاليا القضاء بمثابة النتيجة التي تث ّ ّ

ًومتأخرا عن القدر ّ.  

ّخرى إن القدر هو بمنزلة األساس والبناء التحتي، أعبارة ب
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وهذا ما . لبناء الذي يعلو عىل ذلك األساساوالقضاء هو بمنزلة 
ّترصح به النصوص الروائية فيام  ّفيده من أن اليشء ال يمكن أن تُ

ّبه إال إذا تقدمه تقدير يقىض عليه أو يقيض اهللا  حتديد من اهللا وّ
ّوبه يتبني أن القدر أعم والقضاء أخص منه، وهذه . سبحانه ّ تيجة نّّ

: تبكّبدهيية سبق أن حتدث عنها كثريون، منهم الراغب الذي 
ّالقضاء من اهللا تعاىل أخص من القدر ألنه الفصل بني التقدير« ّ ...

ّة املعد للكيل والقضاء ّعض العلامء أن القدر بمنزلبوقد ذكر 
ّلطبيعي تقدم املعد للكيل عىل الكيل نفسه، اومن  )١(»بمنزلة الكيل ّ

 .ّوأن يكون ثمة تالزم بني االثنني
من املعطيات األخرى التي تفيدها النصوص الروائية، أن  .٣

لقدر والقضاء، حيث دأبت تلك النصوص عىل اال انفكاك بني 
ّئي يلتقي مع ما أكدته البحوث لروااهذا املعطى . قرن االثنني

ًان مناسبا العودة كّاللغوية واالصطالحية حول املقولة، وربام 
ًجمددا إىل ما ذكره صاحب  فالقضاء «: من القول» لسان العرب«ّ

ّالقدر أمران متالزمان ال ينفك أحدمها عن اآلخر، ألن أحدمها و ّ
لقضاء، هو القدر، واآلخر بمنزلة البناء وهو اوبمنزلة األساس 

  .)٢(»لبناء ونقضهافمن رام الفصل بينهام فقد رام هدم 

                                                             
 . ٤٠٧ ـ ٤٠٦ص :املفردات يف غريب القرآن) ١(
 .٢٠٩، ص١١ج :لعربلسان ا) ٢(
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ًثم معطى رابع يلوح من النصوص الروائية التي  .٤ ّ َ
فعند الرجوع . ّلتامسه إىل يشء من التدبرااستعرضناها، قد حيتاج 

ركيزها عىل نظام السببية تإىل اآليات والروايات نلحظ كثافة 
اإلنسان وّ الوجود برمته ّالذي ينبسط يف نظام التكوين ويعم
ّهذا النظام العام هو مما . ّوالكون واحلياة وكل عامل املمكنات ّ

حلكمة اإلهلية وأرادت رسيانه عىل مستوى الفواعل ااقتضته 
أ  اهللا «: ّنم عن ذلك احلديث الرشيفيالطبيعية واالختيارية، كام 

ّأن  ري األشياء إال بأسباب، فجعل  ً   ء س با، وجع ُ ّل    سبب ّ

ّ حا، وجعل     ح علما، وجعل     ًّ ًلم بابا ناطقاعً ً«)١( . 
ّفكل يشء وكل معلول وحادث إذا ما أراد أن  ّيوجد البد أن ّ

ّوالبد أن يكون لذلك السبب تقدير وحد ، )٢(ّسبقه سبب خاصي ّ
ّمعني حتى  ّيف ضوء ذلك ليس القدر والقضاء اإلهليني . ّبت بوجودهيّ
ّانون السببية العام الذي حيكم عامل اإلمكان، بل مها ق شيئني وراء

  .السنن اجلاريةوّتعبري عن املبدأ العيل 

                                                             
 .١٨٣ص، ٧ّ، كتاب احلجة،  ح١األصول من الكايف، ج) ١(
أثناء » خلالقيةاالتوحيد يف «استوفينا بحث هذه النقطة يف املبحث السابق املعنون ) ٢(

ن الفواعل ممناقشة االجتاه األشعري وعموم النظرية اجلربية، يف طبيعة موقفها 
 .الطبيعية واالختيارية
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ذه النتيجة التي تلوح لنا من فحوى البحث القرآين والروائي ه
املدلولني اللغوي واالصطالحي، هي التي تضعنا بمعضودين 

ّل ضعنا عىل ختوم البحث يف حتَّبإزاء نظرية التفسري، ومن ثم 
  .اإلشكالية التي تطوهيا الدراسة

  

ًيس القدر والقضاء أكثر من كوهنام جزءا من قانون السببية، ل
هذا هو جوهر . راء السنن اإلهلية اجلارية يف الوجودوًوليسا شيئا 

ّىل ضوئها إشكالية التعارض بني حرية عّنظرية التفسري التي تنحل 
ملصري من خالل فعله وبني ايف اإلرادة واالختيار وحتديد اإلنسان 

إليامن غري متقاطع ااإليامن بالقدر والقضاء، بحيث ال يغدو هذا 
ّمع الفعل اإلنساين وحسب، وإنام يتحول إىل حمفز  ّ إلنسان عىل لّ

بذل املزيد من اجلهد عرب اكتشاف القوانني املودعة يف الطبيعة، 
  .التي تنتظم احلياة والوجود اإلنساينوعي العالئق العقالنية و

ّبام كان أفضل مؤرش يؤكد هذا املعنى للقدر والقضاء هو ما ر ِّ ّ
ًلنصوص الروائية من عدمها جزءا من علل الفعل، كام احفلت به  ّ

 : لرشيفايف احلديث 
: ّال ي ون  ء   األرض وال   ا سماء إال بهذه ا صال ا سبع«

ّ و ذن و تاب وأجل، فمن زعم أنه يقدر   مش ئة و رادة وقدر وقضاءب
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فمن زعم غ  هذا فقد «: ويف حديث آخر، )١(»احدة فقد  فرونقض 
ّو رد   اهللا عز وجلأكذب   اهللا،  ّ كذلك ما يف النبوي . )٢(»ّ

ّإن اهللا عز وجل قدر ا قادير ودبر ا داب  قبل أن  لق آدم «: الرشيف ّ ّ ّ ّ

ّقدر اهللا ا قادير قبل أن  لق ا سماوات «: ويف آخر، )٣(»م بأل  

ّففي احلديث إشارة إىل أن اهللا سبحانه . )٤(»مس  ألف سنة واألرض 
ّ نظام خمصوص وقانون حمدد؛ القدر لعامل وأرساه عىلاقد خلق 

 .ّنفكان من بنيانه التكوينييوالقضاء جزءان ال 
ًىل أن املسألة تكتسب طابعا أوضح عند العودة إىل كع تاب اهللا ّ

ّليه آياته من أن عامل التكوين يستند إىل سنن إهلية ال عّفيام تنص 
ِوأقسموا باهللا {: كام يف قوله سبحانه، )٥(لتغيريايطاهلا التبديل أو  ِ ُ َ ْ َ َ

                                                             
ّاألرض إال وّيف، كتاب التوحيد، باب أنه ال يكون يشء يف الساموات أصول الكا) ١(

 .١٤٩، ص١بسبعة، ح
 .١٥٠، ص٢املصدر السابق، ح) ٢(
 .٣٧٦، ص٢٢التوحيد، كتاب التوحيد، باب القضاء والقدر، ح) ٣(
 .٣٦٨، ص٧املصدر السابق، الكتاب والباب نفسه، ح) ٤(
ّد أن ذلك مل يمنع من ازدهارها للسنن خلفية عريقة يف فكر املسلمني، بي) ٥( الل خَ

القرن األخري إذ ال يكاد خيلو منها كتاب من كتب التفسري أو الفكر العام ذي 
ّعىل مستوى التفسري ضمت . لصلة بقضايا املجتمع والتغيري وفلسفة التأريخا
ّرشوعات حممد عبده وعبد احلميد بن باديس وحممد حسني الطباطبائي م
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ٌجهد أ مانهم ل  جاءهم نذير  ِ َ ْ ُْ َ َ َ َ َْ ِ َ ِ ِ
ْ َْ

 َ ْكو ن أهدى من إحدى األ م فلما جاءهم َ  ُ َْ َ َ َ َ َ َ ِ
ُ

ِ ْ ِ ْ َ ُ ُ

ِنذ ًير ما زادهم إال  فوراَ ُ ُ  
ِ ْ ُ َ َ َ ًاستكبارا *  ٌ َ ْ

ِ ُ األرض ومكر ا سيئ وال  يق ا مكر ِ ْ ْ َْ ُ ِ َ َ َ َ
ِ
  َ ِ ْ َ

َا سيئ إال بأهله  هل  نظرون إال سنة    ُ   
ِ َِ ُ ُ ْ َْ َْ َ ِ ِ

َ
ِ ُ ًألول  فلن  د  ِسنة اهللا  بديال ا  ِ ْ َ ِ ِِ  ُ َ ِ

َ ْ َ َ َ  َ

ْولن  د  ِسنة اهللا   َْ َ
ِ ِ  ُ َ ِ

َ ًو الَ
ْقد خلت {: وقوله )٤٣ ـ ٤٢: فاطر( }ِ َ ََ ْن ِمْ

َ بل م س  فس وا   األرض فا ظروا كيف  ن  قبة ا مكذ   ٌِ
 َ َ َ َ َُ ُ َ َُ ِ َِ َ َ ْْ ْْ َْ

ِ ُ ِ َ ُ ُ آل ( }ِ
   .)١٣٧: عمران

ّيست قليلة هي اآليات التي تتحدث عن السنن التي تنتظم ل
                                                                                                                                             

ّأما عىل مستوى الفكر . ًبحوثا المعة عىل هذا الصعيدالطاهر بن عاشور و
تفسري التأريخ، عبد احلميد : ّالجتامعي وفلسفة التأريخ، فمن احلري اإلشارة إىلا

وهي حماولة رائدة ) ١٩٨٠، ٢كاظم اجلوادي، الكويت، ط. ترمجة د(ديقي ص
ّيسية ّتبت باالنكليزية وصدرت مطلع اخلمسينيات لتكون بمنزلة البذرة التأسك
كذلك التفسري اإلسالمي . ّذا النحو من التنظري يف ثقافة اإلسالميني املعارصةهل
ّثم ). ١٩٨٣، ٤بريوت، دار العلم للماليني، ط(عامد الدين خليل . لتأريخ، دل

ّاولة السيد حممد باقر الصدرحمجاءت  السنن التأرخيية يف القرآن التي صدرت يف : ّ
املجتمع : ، وكذلك)هـ١٤٠٠ت، دار التعارف، بريو(املدرسة القرآنية : طارإ
ّالتأريخ، الشيخ مرتىض مطهري، تعريب حممد عيل آذرشب، مؤسسة البعثة، و
ّأما بعد هذا التأريخ فقد صدرت عرشات الكتب ومئات . هـ١٤٠٢هران، ط

ّ هذا االجتاه يف مرشق العامل اإلسالمي ومغربه، وبلغات خمتلفة، حتى يفالبحوث 
ّنن من أكثر العنارص ذيوعا واستقرارا يف ثقافة اإلسالميني قافة السثغدت  ً ً

 .املعارصة
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خ وحركة نظام التكوين وتضبط مسار التأريوعامل اخلليقة 
حيث دأبت عىل تناول ذلك ، )١(ألرضااالجتامع اإلنساين عىل 

ِأفلم  س وا   األرض {: سبحانهّمن زوايا متعددة، كام يف قوله  ْ َْ
ِ ُ ِ َ َ َ َ

َ ينظروا كيف  ن  قبة ا ين من  بلهم دمر   َْ َْ ِ ِ
ْ َْ َِ َ ِ  ُ َ َُ َِ َ َ ُ َهللا عليهم و ِل فر ن اَ ِ ِ

َ ْ َ ْ ِ
ْ َ َ ُ

َأمثالـها ُ َ ْ ْيا   ها ا ين آمنوا إن  تقوا اهللا  عل {: وقوله )١٠: دّحمم( }َ َ َ َْ َ ََ ُ  ْ  ِ ُ َ َ ِ  
َ

ْ م فرقانا و  فر عن م س ئات مَل ْ ُْ  ُ ُِ َ ََ َْ ْ ُ َ ً َ َ و و أن {: وقوله )٢٩: األنفال( }ُ ْ َ َ

ْأهل القرى آمنوا وا قوا  َ  َ َُ َ ُ ْ َ ْ َ
فتحنا عليهم بر ت من ا سماء واألَل

َ َ َِ َ  َْ ِ ٍ
َ َ َ َ َْ ِ

ْ َ ْرض ول ن َ ِ َ ِ ْ

ْكذبوا فأخذناهم ُ َُ ْ َ َ َ َ إن اهللا ال  غ  ما بقوم ح  {: وقوله )٩٦: األعراف( } َ ْ  ََ
ِ َ ُ َ ُ  َ

ِ
ْ غ وا ما بأنفسهم  ِ ِِ ُ َ َ ُ َ ُذ ِك بأن اهللا  م يك {: وقوله )١١: الرعد( }ُ َ ْ ََ  َ ِ ًغ ا ُمَ  َ

َنعمة أ عمها   قوم ح   غ وا ما  ُ  َْ ُ  َ َ َ ََ َ َ َ ْ َ ً ْ ْبأنفسهمِ ِ ِِ ُ َ
: وقوله )٥٣: األنفال( }

ْو ذ تأذن ر  م { ُ  َ َ  َ َ ْ
ِ ِ  شكر م ألز دن م ول   فر م إن عذا  َلَ

َ َ  ِ ْ ْ ُْ ُْ َْ َ ْ ِْ َِ ََ ُ  َ
ِ
َ َ

ٌ شديد ِ َ   .)٧: إبراهيم( }َ
  

ّواخر القرن التاسع عرش امليالدي عندما كان الشيخ حممد أ
: ت( مع شيخه مجال الدين األفغاين يقيم) م١٩٠٥: ت(عبده 
إىل ) هانوتو(ّاريس، تعرض وزير خارجية فرنسا آنئذ بيف ) م١٨٩٧

                                                             
؛ ٤٤؛ فاطر؛ ٤٢: ؛ الروم٤٦: ؛ احلج١٠٩: يوسف: ينظر عىل هذا الصعيد) ١(

 .٦٩: ؛ النمل٣٦: ؛ النحل١١: األنعام؛ ٨٢: غافر
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ًاإلسالم حمطا من  ًملسلمني وطاعنا يف دينهم إيامنه بعقيدة القدر اّ
ًبده إال أن رد عليه منبها لعراقة هذه عوالقضاء، فام كان من  ّ ّ ّ

ّضحا له أن القدر ًالعقيدة يف األديان الساموية مجيعا، ومو ً يس لّ
هكذا  )١(»تقرير السنن اإلهلية املعروفة بنواميس الكون«أكثر من 
 .ّبالنص

ىل الغرار ذاته جاءت صياغة املصلح اجلزائري الشيخ عبد ع
الذي أبرز يف تفسريه القرآين ) هـ١٣٥٩ـ ١٣٠٨(اديس باحلميد بن 

قد ربط «: ّلسنني، ثم قال عن حقيقة القدراعناية كبرية باجلانب 
ًلقا وقدرا بمشيئته وحكمته، خّاهللا بني األسباب ومسبباهتا  ً

 )٢(»اجتناب أسباهبابّلنهتدي باألسباب إىل مسبباهتا، ونجتنبها 
  .ركتهاحّوذلك حني كان يتحدث عن األمم والسنن الضاربة يف 

قبل قرابة املائة سنة من اآلن سعد املسلمون يف العراق بتأللؤ و
ّعني بنهضة األمة نحو العمران واحلضارة ستنري مفكر أصيل 

ّىل املصلح املعروف الشيخ حممد إوازدهار اإلحياء الديني، يعود 
ّلقد ركز ). م١٩٥٤/ هـ ١٣٧٣: ت(حسني كاشف الغطاء 

                                                             
لفكر ا؛ مشكلتا الوجود واملعرفة يف ١٧٧ص: اإلسالم بني العلم واملدنية) ١(

 .١٧٧مي احلديث، صاإلسال
 .تفسري ابن باديس يف جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري) ٢(
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ّ عىل قضية االنحطاط والتخلف التي ترضب )١(كاشف الغطاء
                                                             

ّهـ انتهى كاشف الغطاء من تأليف اجلزئني األول والثاين من ١٣٢٨يف عام ) ١(
ّالذي أراد له أن يمتد عىل » الدعوة اإلسالمية«أو » الدين واإلسالم«تابه ك

جل ونفاذ فكره وواقعية حتليله كشف هذا الكتاب عن مدى وعي الري. حلقات
ُملسلمني وهو بعد يف مطلع القرن امليالدي العرشين قبل أن تتبلور خطوط األمور 

لوعي اإلسالمي املعارص وقبل أن تنطلق موجات الفكر اإلسالمي احلركي ا
 .التغيرييو
قد طرح يف هذا الكتاب أزمة الواقع اإلسالمي من زاويتني؛ زاوية الضعف ل
ً كام يقول نصالداخيل أوا ّرزية اإلسالم يف أهله، وبليته من قومه، ومصيبته من «: ّ ّ
 ).٣ص(» ّبنائه، املصيبة التي هي أشد عليه من وطأة أعدائه وكيد أغيارهأ
ًم من زاوية اخلطر اخلارجي حيث تكالب الغرب لرضب الرشق املسلم منتهزا ث ّ

ّظة ضعفه، مسخرا مجيع األسباب والعوامل، فكل الحل ً أقالم «: ذي يلحظ منِّ
ُري، ودعاة ترسي، ورسل تبرش، وكتب تكتب، ورسائل تنرش، وأموال جت ُ ّ

ّإعامل القوى الروحية، والكتائب الدينية، واجليوش امللية، «: عضدهاي» تستميل
ّدافع يف الرب، وأساطيل يف البحر، وطيارات يف اجلوموتعضدها  ّ وما هناك من » ...ّ

ًكام يقول نصا إىلّياسية إنام هيدف سآالعيب  حمق اإلسالم وإزهاق هذا الدين، «: ّ
 ).٣ص(» ّلرشق واستعباد الرشقينياوامتالك 

ِّن نقاط اليقظة واإلبداع عند كاشف الغطاء حتذيره املبكر من خطر التغريب؛ م
انتزعت فنفذت الروح الغربية يف جسد الرشق وجسم العامل اإلسالمي، «: قال

ّس روحي ورشف معنوي، وجمد باذخ ّمنه كل عاطفة رشيفة وإحسا استقالل وّ
 ).٤ص(» ّذايت
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ّتسمع باملسلم الرشقي الذي يلهج باملحاماة والذب عن «: ّام يقول يف نص آخرك
ًلدين اإلسالمي والتنارص له، فإذا وقع برصك عليه وجدته غربيا من قرنه إىل ا

ّريب األهواء، غريب األزياء، غريب األميال، غريب األغقدمه،  ّ ّ ّشكال، غريب اللباس، ّ
ّلظاهر كله، غريب يف كل يشءاّغريب   ).٥ص(» ٌّّ

ّ نص آخر يربط شيخنا املجدد بني تبعات التغريب ووهن املسلمني وضعفهم، يف ٍّ
ًيكتب نصاف الغاية : فلو سألتني ما السبب الوحيد يف ضعف املسلمني؟ لقلت«: ّ

: لمني؟ لقلتعف الدين، ولو سألتني ما سبب ضعف الدين يف املسضهي 
 ).١٧ ـ ١٦ص(» ُّلدنيا ونفوذ الروح الغربيةازخارف 

ّ مقابل األوضاع اهلزيلة حتدث كاشف الغطاء عن أربعة أركان للنهضة، يف
األركان األربعة والدعائم املمنعة «العمل والسيف والقلم، فهذه وهي العلم 

ّبة كل جمد ورشف وكل سعادة وسيادة، وبمقدارقالتي تبنى عليها  ّ ّ قوهتا ّ
 ).٨ص(» ألمماوارتفاعها ترتفع منازل 

ّالعلم بال عمل كاألساس وال بناء، أما العمل بال علم فهو كالبناء عىل غري ف
ّأما السيف والقلم فعليهام يتوقف . ًخلق به وشيكا أن ينهدم عىل صاحبهأأساس  ّ

ب ّوالرشف كل الرشف ال يكمن باحلس. ّملدنية وقوام كل هيئة اجتامعيةانظام 
ال باملال والثروة وال حتى بالعلم، بل يكمن كام يقول كاشف الغطاء ووالنسب 

ًملرء أمته وملته، حيث يضيف نصاابام خيدم به  ّ ّ ّ الرشف حفظ االستقالل «: ُ
ًلرشيف من خيدم أمته خدمة ختلد ذكرهاوتنشيط األفكار،  ّ  ).١٠ص(» ُ

هه إىل ضعف املؤسسة ن النقاط املبدعة يف فكر كاشف الغطاء اإلحيائي انتبام
ومروقهم من مرشق هذا «لدينية، فمن أقوى أسباب رسيان الداء بني املسلمني ا
ّحتى أن اإلسالم امتهن » ّلدين إىل منازع الغربيني عدم قيام الزعامء يف الدعوةا ّ
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ّوكان البد أن يمر عىل، شعاهبا يف أوساط املجتمعات اإلسالميةب ّ 
ًلقدر والقضاء بوصفها سببا فكريا ألقى بتبعاته عىل الواقع امقولة  ّ

لمسلمني من خالل القراءة العرفية املغلوطة هلذه لاالجتامعي 
صيحة رافضة للفهم اخلاطئ املقلوب،  طلقأالعقيدة، فكان أن 

خلزعبالت واملخرفات ادع عنك يا هذا هذه «: وهو يقول
ّواألباطيل والتعلالت، فإن اهللا القدر وّ جل شأنه ما جعل القضاء ّ

ّلتتخذه ستارا لسيئاتك ومتشية لشهواتك وعىص تتوصل هبا إىل  ًّ ً
  .)١(»عاصيك وأهوائكم

ّم قارب بني القضاء والقدر وبني حركة السنن والنواميس ث
                                                                                                                                             

ّإن رجال هذا ... امتهن بإمهال زعامئه سبيل الدعوة واإلرشاد«َداءين عضالني ب
ىل عنفوس املسلمني عىل سذاجتها، وألقوا حبلها وتركوا ..  الدعوة ّلدين ملا أمهلواا

ًهنالك استيقظ العدو فرأى فرصة أمكنت وأمرا حان وقته وأينعت .. غارهبا » امرهثّ
 ).٢١ ـ ٢٠ص(
ّجل فام أمل باملسلمني مل يكن إال كأثر أ لعدم قيام املصلحني وسكوت اآلمرين «ّ
ي أوجب سكوهتم وإغضاءهم عن متزيق املعروف والناهني، ولو قلت ما الذب
حسبك يف فمي ماء وهل ينطق من : ينهم برتقيع دنياهم فال هذا وال ذاك، لقلتد

سيأيت مزيد إيضاح لفكر كاشف الغطاء ىف موضع و). ١٧ص(» !يه ماءِفيف 
 .الحق إن شاء اهللا

 .١٨٢ ـ ١٨١، ص١ج: الدين واإلسالم أو الدعوة اإلسالمية) ١(
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ًلوجود بادئا بمثال يالمس الوجدان اإلنساين وال ااحلاكمة يف 
ّكل بصري جد خبري أن كل ألست أنت و«: ّخيطئه احلس، حني قال ّّ ّ

ّاحدة وجهة عامة ال حمالة حتتاج وّمة دخلت حتت جامعة أمجاعة و
ن الفوىض والرساح عإىل وضع نواميس جتري عليها، وخترج هبا 

نتقل إىل عامل ابعد هذا املثال . )١(»ّاملودي هبا واملؤدي إىل هالكها؟
ّاخلليقة وحاجته إىل قضايا كلية وأحكام عامة جتري  هور مجعىل ّ

ّالناس مدى العصور، منيطا ذلك إىل ملك حكيم هنض بوضع كل  ً
ًتوقف عليه النظام والسري إىل السعادة النوعية جاعال يما  ّلكل «ّ

ًمسببات، وعلال وغايات يوجب بعضها بعضا، وًذلك أسبابا  ً ّ
ّواميس معينة وحدود مبينة، سبقت نّوينجر بعضها إىل بعض عىل  ّ

ال تقف، وال تنخرم وأن تسري عىل ذلك كلمته وقضت حكمته 
  .)٢(»وال ختتلف

ًذا ما كتبه كاشف الغطاء نصا يف تقريب املقولة يف الفصل من ه ّ
ّ، ليفيد بعده أن »القضاء والقدر«املعنون » الدين واإلسالم«كتابه 

ذا أبرم أحكامه وأحكم إبرامه، وأجرى يف هاهللا سبحانه عىل 
ّشيته، ثم زود خلقه ووهبهم م فيهم اللوح بام شاء أقالمه، واستربأ ّّ

                                                             
 .١٥٨القضاء والقدر، ص: الم، فصل بعنوان الدين واإلس)١(
 .١٥٩املصدر السابق، ص) ٢(
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وهر حرية االختيار ججوهر العقل و«ّإياه جوهرين رشيفني، مها 
بقت من سوتلك هي الكلمة التي . ّوإطالق اإلرادة ورساح املشية

ّربك، ولوالها ملا تأسست املدن وال متدن اإلنسان وال اعتمر  ّ ّ
  .)١(»ال انتظم العمرانوالنظام 

ء والقدر بنظام السببية والنواميس والسنن عد أن قارب القضاب
ّلوجود وعامل اخلليقة، وأن ذلك كله مسجل يف اللوح االتي تنتظم  ّ ّ

ّىل أن اإلنسان مزود بالعقل كي يكتشف إاملحفوظ، وبعد أن أشار  ّ
لتي هبا يتبع من السنن ما اّهذه السنن ويعيها، وبحرية االختيار 
جملة علمية بّقاء، عاد ليحذر يفيض به إىل السعادة وجيتنب به الش

ّمكثفة ونافذة إىل أن انبساط القدر والقضاء يف كل يشء بام يف  ّ ّ
ّلك اإلنسان، وإيامن اإلنسان بالقدر والقضاء وأن كل يشء ذ ّ

ّضل ريب وال ينسى، ال يعني إبطال اإلرادة يّمسجل يف كتاب ال  ّ
ّتتحول املشية عن حقيقتوّوأن ينقلب االختيار إىل ضده  ها، ملاذا؟ ّ

ًجييب نصا ّفإنه كتب يف سجل التكوين «: ّ  الترشيع أن سيفعل الّ
ُكذا وأنه خيتار كذا، ال كتب عليه أن يفعل كذا وأن خيتار  ... ذاكّ

والفرق بني العبارتني كالفرق بني احلقيقتني يف غاية اجلالء 
ّقد أصبح اليوم من اجلليات أن العلم ال أثر له يف و. والوضوح ّ

                                                             
 .١٦٠املصدر السابق، ص) ١(
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أسبابه وسلسلة علله ال بعلم العامل أو بّ وأن املعلوم يوجد املعلوم
  .)١(»جهل اجلاهل

ّا دام القدر والقضاء تعبريا عن نظام السببية، وما دام السعي م ً
ّاجلد واجلهد والعزيمة والثبات واملداومة عىل الطلب ووالنشاط 

ًسبابا للنجاح وقرن هبا حصول الغايات أّقد جعلها اهللا جل شأنه «
اري لرزقه وتوفيقه ومفاتيح جمّطلوبة يف سائر األعامل، وصريها امل

ّرمحته، فإن العناية جلت حكمتها قضت وأبت  ّال أن تكون إّ
األمور منوطة باالسباب املتكانفة والوسائط املرتامية، وأن ال 

ّصل لإلنسان غاية إال بالسعي إليها من أبواهبا وجرها بسلسلة حت ّ
ّفإنه ال جيري القضاء والقدر عىل «ك كذلك ام ذلدما ؛ )٢(»أسباهبا

ّمة أو فرد إال عىل حسب أ ّساعيها وقدر جدها واتفاق مّ ّ
يده عرب بأجل، اإلنسان هو الذي يصنع مصريه . )٣(»كلمتها

َالتوسل بنظام األسباب ومن خالل العقل املودع فيه وعرب إرادته،  ّ
يده عرب ألمم هي التي ختتار احلارض واملستقبل الذي تراّوإن 

                                                             
 .١٦٢ص: الدين واإلسالم) ١(
 .١٩٤املصدر السابق، ص) ٢(
ُوستأيت تفاصيل أخرى ورؤى جديدة . ١٨٤، ص١ج: الدين واإلسالم) ٣(

 .كاشف الغطاء يف الفقرة األخرية من هذا البحثل
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جلارية يف املجتمع والتأريخ وعامل الطبيعة، ومن ااكتشاف سنن اهللا 
ّثم جيوز القول إن األفراد  األمم هم الذين يصنعون أقدارهم وّ

ٍن دون تناف بني مّوأقضيتهم بأيدهيم بام ال يشذ عن علم اهللا، 
َّاالثنني، ألن اهللا جل جالله هو الذي يرس اإلنسان للسعي  ّ أوجد وّ

ّسباب ومهد له السبل ووهبه العقل وحرية االختيارله األ َُّ.  

ّإن ): م١٩٨٠: استشهد(ّبتعبري مجيل للسيد حممد باقر الصدر و
لسنن والنواميس يف الوجود وعامل اخلليقة اإلنسانية، وما اجريان 

عالقات بني أجزاء الوجود ويف حركة اإلنسان ومتليه من روابط 
يف احلقيقة تعبري عن حكمة «: وه ّواملجتمع ومسار التأريخ، إنام

للوجود  )١(»لتكوينيااهللا سبحانه وتعاىل، وحسن تقديره، وبنائه 
النواميس هي ووحني تكون هذه السنن . والطبيعة وعامل اخلليقة

لتكويني اًبذاهتا تقدير اهللا وقدره، ويكون القدر جزءا من البناء 
يد إرادة اإلنسان ّللطبيعة والوجود اإلنساين، فإن ذلك ال يعني جتم

ّتعطيل حريته باالختيار، عرب وهم مصادرة هذه اإلرادة واحلرية و ّ
ّالناموس، خاصة عىل مستوى الفواعل االختيارية وبفكرة السنّة 

ليعتها، وهو يصنع وجوده يف التأريخ طالتي يأيت اإلنسان يف 
ّويؤسس ملجتمعه، وذلك ألن هذه  ال جتري من فوق «لسنن اّ

                                                             
 .٧٩ص:  القرآنيةاملدرسة) ١(
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هو سهيم يف فّومن ثم  )١(» بل جتري من حتت يدهرأس اإلنسان،
إجياد قدره والتمهيد لنوع قضائه، بمشيئة اهللا الذي منحه القدرة 

ّىل احلرية واالختيار، وشاء بحكمته البالغة أن جيري الكون ع
ّإلنساين عىل أساس سنن حمددة يدركها اإلنسان بعقله اوالوجود 

  .جهدهودحه كوينال منافعها ب

 يف معاجلة عقيدة القدر والقضاء عىل األساس ذاته ن أسهمّمم
ففي كتاب له عنوانه ). م١٩٧٩: ت(ّمد جواد مغنية حمهو الشيخ 

ًأسلوبه اجلاذب اليرس هذه املقولة داخال بتناول » فلسفة التوحيد«
ّإليها عرب نظام السببية وقانون العلة  فام دام موضوع . املعلولوّ

ما يصدر عن والطبيعة من ظواهر القضاء والقدر هو ما حيدث يف 
اإلنسان من أعامل، وما دام هلذه احلوادث واألعامل والظواهر 

ّوجبات وأسباب، فإن القضاء والقدر املنبسطني فيها، إنام م ّ
ّتوسط أسباب وعلل مرتتبة منتظمة، بعضها بيوجبان ما يوجبان « ّ

جتمعت األسباب وارتفعت اّخرى متأثرات، ومتى أّمؤثرات و
ّانع وجد اليشء املقيض املقدراملو ُ«)٢(.  

ّم ينعطف ملقاربة املقولة بالسنن، فيستعرض بعض آيات ث
                                                             

 .٨٤املصدر السابق، ص) ١(
 .٦٣فلسفات إسالمية، ص: فلسفة التوحيد، املطبوع يف إطار جمموعة) ٢(
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ّلقرآن الكريم، لينتهي إىل القول بأن هذه اآليات دلت االسنن يف  ّ
ّن قانون األسباب واملسببات، وربط أبرصاحة ووضوح عىل « ّ

ّالنتائج باملقدمات هو قانون كوين إهلي  ّ ّطرد يف كل يشيّ ء وال خيرج ّ
ّإن القضاء فوبذلك . )١(»ّعنه يشء إال إذا خرج عن صنع اهللا

ّوالقدر داخالن يف إطار هذا القانون الكوين اإلهلي ال يشذان عنه، 
ّمها جزء منه أيضا، ألهنام من صنعه سبحانه ومن خلقه، كام نقرأ و ً

  .)٢(»ّإن القضاء والقدر خلقان من خلق اهللا«: حلديث الرشيفايف 

ً هذه النظرية يف التفسري ينتهي مغنية إىل القول نصا وءيف ض ّ
اإليامن بقضاء اهللا وقدره هو عني اإليامن باهللا ونظامه، «: ّبأن

  .)٣(»نن الطبيعة بالذاتسوقدرته وسننه التي هي 

ن ولج البحث يف القضاء والقدر عىل األساس النظري ذاته ّمم
عام وتفسريمها عىل أساس درجهام يف نطاق نظام السببية البِّاملتمثل 

ّملودعة يف الكون واحلياة، الشيخ مرتىض مطهري االسنن اإلهلية 
ّالميذ الطباطبائي وأملع رشاح غوامض تأبرز ) ١٩٧٩: استشهد(

ّاص عن هذه العقيدة بأن اهللا خفبعد أن أوضح يف كتاب . أفكاره ّ
                                                             

 .٦٤املصدر السابق، ص) ١(
 .٣٦٤، ص١التوحيد، كتاب التوحيد، باب القضاء والقدر، ح) ٢(
 .٦٥ص :فلسفات إسالمية) ٣(
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أسباهبا وسبحانه شاء أن يوجب األشياء عن طريق عللها 
ّإن القضاء والقدر ال يعنيان إال ابتناء نظام «: عاد ليقولّاخلاصة،  ّ

وبعد توضيح ، )١(»ّلعامة عىل أساس العلم واإلرادة اإلهليةاالسببية 
ّمفصل يفيد أن  سناد ذلك إىل العلم اإلهلي ال يعني تعطيل إرادة إّ

ّام ال يرضاه، وسلبه حقه يف تقرير باإلنسان أو إجباره عىل القيام 
ّالقدر يوجب وجود كل والقضاء «ّ يشاء، ألن مصريه الذي

  .)٢(»ريهاغّموجود عن طريق علله اخلاصة به وامتناع وجوده من 

ّواخلالصة، هي أن متام «:  هذا التفسري، انتهى إىل القوليف ضوء
ّفكلام تكثرت . األسباب مظاهر للقضاء والقدر اإلهليوالعلل  ّ

نة املمكن وقوعها ملختلفة والوقائع املتباياالعلل واألسباب 
لقضاء والقدر املختلفة بالنسبة اّبالنسبة حلادثة ما، تكثرت أنواع 

القدر اإلهلي، وما مل وفام وقع من األحوال هو بالقضاء . ًهلا أيضا
  .)٣(»ًيقع هو بالقضاء والقدر اإلهلي أيضا

ّملسامهة األخرية التي نطل عليها تعود إىل السيد حممد حسني ا ّ ّ
ّ، الذي ذهب إىل أن الذي ورط املجربة )هـ١٤٠٣: ت(الطباطبائي  ّ

                                                             
 .٧١ص :اإلنسان والقضاء والقدر، الرتمجة العربية) ١(
 .٨٦املصدر السابق، ص) ٢(
 .٨٨املصدر السابق، ص) ٣(
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ملذهب اجلربي، هو بحث القضاء االتزام  بام ذهبوا إليه من
نتهوا إليها حيث اشتبه اوالقدر، وخطأهم يف تطبيق النتيجة التي 

لوجوب اعليهم أمر احلقائق واالعتباريات، واختلط عليهم 
جوهر نظرية يف سياق عرضه للمسألة، وبام يصلها ب. واإلمكان

فانبساط القدر والقضاء يف العامل هو «: لتفسري التي تتبنّاها يقولا
ّرسيان العلية التامة  املعلولية يف العامل بتاممه ومجيعه، وذلك ال وّ

خرى وبنظر أاإلمكان يف العامل من جهة وّينايف رسيان حكم القوة 
 إلنسان بإرادته إذا فرضافالفعل االختياري الصادر عن . آخر

إرادة وأدوات وًمنسوبا إىل مجيع ما حيتاج إليه يف وجوده من علم 
ّصحيحة ومادة يتعلق هبا الفعل وسائر الرشائط الزمانية واملكانية  ّ

ّان رضوري الوجود، وهو الذي تعلقت به اإلرادة اإلهلية ك
ّلفعل رضوريا بالقياس إىل مجيع أجزاء علته ااألزلية، لكن كون  ً ّ
ًوريا إذا قيس إىل بعض رض ال يوجب كونه ّالتامة ومن جهتها ّ

ّأجزاء علته التامة، كام إذا قيس الفعل إىل الفاعل دون  ّقية أجزاء بّ
ّعلته التامة فإنه ال يتجاوز حد اإلمكان وال يبلغ البتة حد  ّ ّ ّ ّ

  .)١(»لوجوبا

ّم يضيف يف الرد عىل من اختذ من عموم القضاء اإلهلي وتعلق ث ّ ّ ّ
                                                             

 .٩٩، ص١ج :امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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ًلفعل سببا يوجب زوال القدرة وارتفاع اإلرادة إلهلية باااإلرادة 
ّاإلنسانية، موضحا أن  ً ّإلرادة اإلهلية إنام تعلقت بالفعل بجميع اّ ّ

رتباطه بعلله ورشائط اّشؤونه وخصوصياته الوجودية، ومنها 
إلرادة اإلهلية اّخرى، تعلقت أبعبارة «: وجوده، حيث قال يف بيانه

ّطلقا، بل من حيث إنه فعل ًبالفعل الصادر من زيد مثال ال م ً
فإذن تأثري . ختياري صادر من فاعل كذا يف زمان كذا ومكان كذاا

ّ الفعل يوجب كون الفعل اختياريا، وإال ختلف يفاإلرادة اإلهلية  ّ ً
إذن تأثري اإلرادة اإلهلية يف صريورة ف. ّمتعلق اإلرادة اإلهلية عنها

ًالفعل رضوريا يوجب كون الفعل  ًختياريا؛ اّ أي كون الفعل ّ
ًرضوريا بالنسبة إىل اإلرادة اإلهلية ممكنا اختياريا  ً ًّ النسبة إىل بّ

  .)١(»اإلرادة اإلنسانية الفاعلية

ّمكن اإلشارة إىل عدد من املالحظات تثار من حول النصي ُ:  

ّقدم النص لفظ القدر عىل القضاء كام جرى عىل ذلك أغلب  .١ ّ
ملدلول اللغوي واالصطالحي ًلروائي وتبعا ملا يفيده اااملأثور 

الفلسفي، وإن كان الطباطبائي مل يلتزم وونتائج البحث العقيل 
لسائد عليه وعىل غريه من ابذلك يف مجيع املوارد، لغلبة املألوف 

  !الباحثني، وعلينا يف هذا الكتاب

                                                             
 .١٠٠ ـ ٩٩املصدر السابق، ص) ١(
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ُتومئ إشارته إىل انبساط القدر والقضاء يف العامل واستيعابه  .٢
ًيعا، إىل حقيقة حرصت األحاديث عىل بياهنا األشياء مجواألمداء 

ّما من قبض وال  سط إال وهللا فيه  ش ئة «: نهامبأساليب خمتلفة، 

ّأنه ل س  ء فيه قبض «: ديث آخرحوكذلك يف ، )١(»وقضاء وابتالء

ّو سط  ما أ ر اهللا به أو ن  عنه، إال وفيه  ّ عز وجل ابتالء وقضاءهللاّ ّ«)٢( .
ّء يقدر ح   ّ  «: روائي يف هذا الشأنومن طريف املأثور ال

  .)٣(»العجز وا كسل

ّإذن، القدر والقضاء ممتدان يف كل قبض وبسط، مستوعبان  ّ
ّاما كام النظام العيل الذي يعربان عنهمتًاألشياء مجيعا  ّ وهذا املعنى . ً

فانبساط القدر والقضاء يف «: قولهبّهو ما عرب عنه الطباطبائي 
ً النص املقتبس كامالّكام مر يف» العامل ّ.  

ّأن ما من يشء إال بقدر وقضاء إهلي«معنى  .٣ ّأنه ما من : هو» ّ
ّتحرك يف نطاق سنّة إهلية وبقانون إهلي؛ ما يبعد عن يّيشء إال وهو  ّ

ّينقذ من التورط بمقولة اإلرادة وإلزامات النظرية األشعرية 
                                                             

، ١، كتاب التوحيد، باب االبتالء واالختبار، ح١األصول من الكايف، ج) ١(
 .١٥٢ص

 .١٥٢، ص٢املصدر السابق، ح) ٢(
 .٤٥١ ص،٣ج :جممع البحرين، الطرحيي: عن) ٣(
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  .ذا العاملهاجلزافية ونفي السنن والنواميس التي حتكم 

ّيف النص إشارة مكتنزة إىل أن القدر والقضاء يوجبان  .٤ ّ
ّجيعالنه رضوريا، ال أهنام يسلبان اإلنسان واالختيار اإلنساين  ً ّ

حيرمانه تأثري فعله يف صنع مصريه، واختياره وقدرته عىل الفعل، 
  .التفسريات املنحرفة للمقولةوكام توحي بذلك القراءات اخلاطئة 

 
ّالل ما مر من مسامهات الفكر اإلسالمي، ويف ضوء ن خم

سمتها لنظرية التفسري يمكن العبور إىل معاجلة راملعامل التي 
لقدر والقضاء يف نطاق نظام افبعد وضع . اإلشكالية املثارة

ّلعلية واملعلولية االسببية العام وتفسريمها عىل أساس انبساط مبدأ 
لوجود اواميس اجلارية يف نظام يف العامل، ومقاربتهام بالسنن والن

وعامل اخلليقة اإلنسانية، ال معنى للتعارض بني اإليامن هبام كعقيدة 
  .اسخة ال مناص عنها وبني اإلرادة واالختيار اإلنساينر

ّأن االختيار اإلنساين هو بنفسه جزء من أجزاء هذا : وضيحهت
ّرسي فيه القدر والقضاء، ومن ثم هو مشمول بنظام يالعامل 

ًففعل اإلنسان ال يقع خارجا . نواميسهوالسببية العام وبسنن اهللا 
لفعل اإلنساين ومن ورائه اإذن . ّإال إذا اختاره اإلنسان وأراده

إليامن بعقيدة ااإلرادة واالختيار اللذان ينتجانه ال يتصادم مع 
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  .ّالقدر والقضاء، ألنه يندرج يف إطار مبدأ السببية ونظام السنن

ات فاعلية اإلنسان هنا من خالل الدور الذي تنهض ّىل أن إثبع
ّاختياره ال يتعارض مع اإلرادة واملشيئة اإلهلية، حيث وبه إرادته 

َوما {: قوله سبحانه َشاءون إال أن  شاء اهللا رب العا م َ َ ِ َ َ َْ  َ ُ َ َ َْ َ  
ِ َ : التكوير( }ُ

ّألن املشيئة اإلهلية تتحرك ضمن  )٢٩  انون القدر والقضاء؛ أيقّ
لسنن اإلهلية اّضمن قانون األسباب واملسببات ومن خالل مبدأ 

أكثر من ذلك، . ّوالنواميس الربانية املودعة يف الوجود واحلياة
ّجد أن العالقة بني االثنني تتجاوز ختوم عدم التعارض، إىل أن ن

القدر والقضاء إىل أساس لصريورة االختيار بّيتحول اإليامن 
ًاإلنساين رضوريا، ال  إلنسان اختياره؛ عىل ما هي عليه اّأنه يسلب ّ

قدره أن يكون اإلنسان وّالنظرة املألوفة اخلاطئة، ألن من قضاء اهللا 
كان ذلك لًخمتارا يف أفعاله، فلو صدر منه فعل من غري اختيار 

  .ًمنافيا للقدر والقضاء اإلهلي

 يف ّعود املرتكز العلمي هلذه الفكرة إىل أن تأثري اإلرادة اإلهليةي
ّإلنساين يوجب أن يكون هذا الفعل اختياريا وإال ختلف االفعل  ّ ً ّ

ّوتصور التزاحم . ام أملع الطباطبائي لذلككّمتعلق اإلرادة اإلهلية، 
ّساس، ألن اإلرادة اإلنسانية أبني اإلرادتني متهافت ال يقوم عىل 

تزامحا ويلزم من تأثري تّيف طول اإلرادة الربانية وليست يف عرضها ل
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رادة اإلنسان إفتأثري . اإلرادة اإلهلية بطالن تأثري اإلرادة اإلنسانية
ًال تبطل يف الفعل ملحض تعلق إرادة اهللا جل وعال به؛ انطالقا  ن مّ

ّالتمييز الدقيق يف طبيعة تعلق هذه اإلرادة بالفعل، وأن ذلك يتم  ّ ّ
ْويل متسق، ال عىل نحو عريض يفيض إىل التعارض طعىل نحو  ّ

 .عوالتقاط
كذا تثبت فاعلية اإلنسان يف إطار اإلرادة اإلهلية من دون ه

ّإلنساين، الذي يتحرك بدوره ضمن القدر اإبطال للفعل 
ّنظام السنن، ومن ثم هو ال ووالقضاء؛ أي عىل وفق مبدأ السببية 

ًقل ال أ لك ِ ف   فعا وال  ا {: يتعارض مع مبدأ َ َّ َ َ ًَ ْ َْ ِ ُ ِ ْ َ ْ ُال ما شاء اهللاِإُ َ َ َ  { 

ًعىل أن ذلك ال يعني تقييدا يف اإلرادة واملشيئة  )١٨٨: األعراف( ّ
ّ يعني حدا من قدرته املطلقة جل وعال، فإرادته هي الاإلهلية، كام  ً ّ

ّألمور إال عىل أسباهبا، وحكمته هي التي االتي أبت أن جتري 
لوجود عىل هذا املنوال، ااقتضت أن يكون نظام اخلليقة وعامل 

ّومن ثم فإن ائر يف نطاق د ما جيري هو حتقيق إلرادته ومشيئته، ّ
  .ّقدرته جل وعال

ّذا املعنى الذي يفيد بأن القدر والقضاء اإلهليني ليسا غري ه ّ
ّاالختيار اإلنساين فحسب، بل يؤكدانه وجيعالنه  عممتعارضني 

ًرضوريا حيث ال يعقل  دور فعل من اإلنسان من غري اختياره؛ صّ
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ّلنصوص الروائية وأكدت نتائجه اومأت إليه هذا املعنى هو ما أ
إلثباتية عليه من اّومعطياته عىل نحو واضح، لتعلو األدلة 

  .ًمعطيات العقل والنقل معا

بدأ بالواقعة املشهورة يف املجاميع الروائية، فهذه املجاميع ن
ّحتدث أن   بعد منرصفه عليه السالمًجال هنض لإلمام أمري املؤمنني رّ
سأله عن القدر والقضاء، فام كان من اإلمام ف» نيّصف«من واقعة 

ًإال أن أجابه جوابا أودعه مجيع  ًذه النقاط الدقيقة، معرضا هّ
بلورت من حول تبالتفسريات اخلاطئة واالجتاهات املنحرفة التي 

: ت(ّنبقى مع نص الواقعة كام أوردها الصدوق . هذه العقيدة
 أهل العراق عىل دخل رجل من«: ، قال»التوحيد«يف ) هـ٣٨١

أخربنا عن خروجنا إىل أهل الشام :  فقالعليه السالمأمري املؤمنني 
أجل يا : عليه السالمقال له أمري املؤمنني فأبقضاء من اهللا وقدر؟ 

ّبطتم بطن واد إال بقضاء من اهللا وقدرهشيخ، فواهللا ما علوتم تلعة وال 
ٍ .

ًمهال يا :  فقال.ؤمننيمري املأعند اهللا أحتسب عنائي يا : فقال الشيخ

ًشيخ، لعلك تظن قضاء حتما وقدرا الزما ًً ً ّ ذ ك  طل ا واب ك و  ن ! ّ
ا وعد، و م ي ن ووالعقاب، واأل ر وا   وا زجر، و سقط مع  ا وعيد 

ا الئمة من ب    ء الئمة، وال  سن  مدة، و  ن ا حسن أو  
ألوثان ا تلك مقالة عبدة ا ذنب، وا ذنب أو  باإلحسان من ا حسن،
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ّوخصماء ا ر ن وقدر ة هذه األمة و وسها ّ«.  

ّيا شيخ، إن اهللا عز «: ً موضحا للشيخعليه السالمّم أردف اإلمام ث ّ

ًف  ي ا، ون   ذيرا، وأعطى   القليل كث ا، و م يعص مغلو ا، ّ ّوجل  َ ُ ً ً ً

ًطع  كرها، و م  لق ا سماوات واألرض وما بُ و م  ّ نهما باطال، ذ ك ظن َ ً

  .)١(»ٌفروا فو ل   ين  فروا من ا ار ا ين 

ًقد بلغ من فرحة الشيخ من جواب االمام أن أنشد أبياتا من ل
دى سعادته عن إزاحة الغموض وااللتباس مّالشعر تنم عن 

  .)٢(القضاءوّاللذين خالطا تفكريه حول القدر 

ّوالقضاء يف كل ّومئ النص العلوي بجالء إىل رسيان القدر ي
ّفعل، ويرضب بقوة عىل املبدأ املغلوط؛ مبدأ وحركة وسكنة 

ع اجلرب، من خالل نفي االلتباس متقارن اإليامن بالقدر والقضاء 
ّالناشئ عن أن اإليامن هبام يؤدي إىل تعطيل  إلرادة اإلنسانية اّ

ّوإلغاء حرية اإلنسان واختياره ومسؤوليته، ثم يعدد التبعات  ّ ّ ّ
ة التي تلزم من االنسياق وراء هذا التفكري امللتبس عىل خلطريا

إلنسان املسلم ووجوده ودوره يف حركة احلياة كام امستوى عقيدة 
َألخروية، رافضا املضامني التي ألفت ـ فيام اعىل مستوى املوازين  ًَّ

                                                             
 .٣٨١ ـ ٣٨٠، ص٢٨التوحيد، كتاب التوحيد، باب القضاء والقدر، ح) ١(
 .٣٨١ص: تنظر األبيات يف) ٢(
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كوين النظرية اجلربية بشكل تبعد ـ االجتاه األشعري ودخلت يف 
  .ّعام

ّخرى التي تؤكد املدلول ذاته الكائن يف عدم ن األحاديث األم
ّني احلرية والقدر والقضاء، وتركز املعنى الذي يقول بالتعارض 

ّظام السببية العام ويتساوقان مع املبدأ نّإهنام يقعان يف سياق 
ّإن القضاء «:  يف قولهعليه السالمالسنني، ما عن اإلمام الصادق 

ّذلك، فإن اهللا كث يكونان فحي .)١(»والقدر خلقان من خلق اهللا
ّسبحانه هو الذي جعل هذه املقدمات، وجعل تلك النتيجة 

ًرتتبة عىل هذه املقدمات، متاما كام يف مثال النار، حيث جعل م ّ ّ
ّي السبب وجعل اإلحراق هو املسبب، وكالمها هسبحانه النار 

لقدر والقضاء خملوقني من خلق اما دام  :بتعبري آخر. خملوق له
ّفاليشذ عنهام نظام السببية وال خيرجان اهللا،  ن نطاق حركة عّ

لسياق اّالسنن اإلهلية والنواميس الربانية، بل مها مندرجان يف هذا 
ًوليسا شيئا آخر من خارجه، مفروضني عىل اإلنسان والغيني 

  .ّحريتهوإلرادته 

ّبقى إشارة البد منها تتمثل يف أن احلديث ـ هنا ـ عن تأثري ت ّ ّ
ن خالل ما يملكه اإلنسان من حرية اإلرادة منساين الفعل اإل

                                                             
 .٣٦٤، ص١التوحيد، كتاب التوحيد، باب القضاء والقدر، ح) ١(
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ظرية األمر بني األمرين، وليس يف نّواالختيار، إنام يقع يف نطاق 
َّلتفصيل الذي مر يف انطاق التفويض االعتزايل، وذلك عىل 

  .املبحث السابق

  

ّلقول إن نظام اخلليقة والوجود حمكوم بسنن وقوانني ا
ّلتفويض وأن اخلالق جل وعال كف يده عن اني ّرضورية، هل يع ّ ّ

ّنتج عن الفهم السابق تؤدي إىل تالوجود؟ هذه إشكالية فرعية قد 
عبد من دون اهللا ُتّتصنيم نظام السببية وتأليه السنن ونصبهام آهلة 

ّسبحانه، كام تورطت بذلك بعض تيارات العقالنية األوربية  عد بّ
  .د املسلمنيّعرص النهضة ومن تأثر هبا يف بال

ّننا نؤمن برسيان مبدأ السببية يف الوجود وجريان السنن إ ّ
ّامل اخلليقة وسوح احلياة، بخاصة الساحتني عوالنواميس يف 

ّالتأرخيية واالجتامعية، بيد أن ّلك ال يعني أن هذه القوانني ذ َ
ّوالسنن رضورية يف نفسها مستغنية عن اهللا تعاىل، ومن ثم ال تعني 

نه هبذه عالكون والوجود واحلياة باهللا بعد أن استغنت قطع عالقة 
ّالقوانني والسنن، كام أهنا ال تعني أن هلا من احلاكمية ما تفرض به  ّ

ًلنتمعن مدلوالت هذا النص جيدا. رادهتا عىل خالقها سبحانهإ ّ ّ ّ :
ّلرشيف ـ عىل ما يفهم من ظواهره ـ قوانني عامة اّقد بني القرآن « ُ
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هللا تعاىل من أمر السعادة والشقاوة، اّ واملعاد وما رتبه كثرية يف املبدأ
ّثم خاطب النبي  َونز ا عليك الكتاب {:  بقولهّصىل اهللا عليه وآلهّ ََ َِ ْ ْ َ َ َْ  َ

ْت يانا ل   ء َ ُ ِ ًِ َ ّلكنّها مجيعا قوانني كلية رضورية،  )٨٩: النحل( }ْ ّال إً
بل بام أفاده اهللا ّأهنا رضورية ال يف أنفسها وباقتضاء من ذواهتا، 

  .)١(»ن الرضورة واللزوممسبحانه عليها 

ّن دوران قانون السببية العام يف الظواهر وعملها من خالل إ ّ ّ
ّ يعني أن األمر قد خرج عن إرادة اهللا ومشيئته النواميس وسنن، 

ّالسنن تعمل بنفسها وعىل نحو مستقل وّوقدرته وأن هذه القوانني 
ّكال، ففي الوقت . مشيئتهو بغري إذنه من دون استعانة باهللا أو

لعامل هو عامل اّالذي ال نقبل النظرية األشعرية التي ترفض أن هذا 
عاىل تّاألسباب واملسببات؛ ما يلزمها اإليامن باإلرادة اجلزافية هللا 

َال  سأل  ما  فعل وهم  سأ ون{: ًاستنادا إىل ظاهر قوله سبحانه ُ َ َْ ُْ ُ ُْ َ ُ َ َ َْ  ُ َ{ 

ًنحن نرفض أيضا ما تذهب إليه النظرية االعتزالية،  ف)٢٣ :األنبياء(
لقوانني والسنن والنواميس خملوقة هللا، اّهذه النظرية التي تقر بأن 
ًستقلة عنه بقاء واستدامةمًحمتاجة إليه حدوثا، لكنّها  ّ. 

قد اجتمعت البداهة والوجدان بمعطيات املبحث العقيل ل
امل من حولنا يستند إىل نظام السببية ّأمجعها أن العبوالنقيل، فأفادتنا 

                                                             
 .٢٥٥ ـ ٢٥٤، ص٦ج :امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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ن هذا النظام ومن مجلة األسباب، مّوأن اختيار اإلنسان هو جزء 
ّلتفويض املطلق وأن هذه الكن ال عىل نحو ما مال إليه املعتزلة من 

ًاألسباب واملسببات حمتاجة إىل اهللا حدوثا مستغنية  ًنه بقاء عّ
ّودواما، بل هذه وكل يشء حمتاج إليه حد ٍوثا وبقاء، يف كل آن آن، ً ّ ً ً

ّنقطع فيضه عنها حلظة لذوت وتالشت وحتولت إىل الفناء اولو 
مجيع الوجودات املمكنة ليست مفتقرة حمتاجة وّوالعدم، ألهنا 

َيا   ها ا اس أ تم الفقراء إ  {احلاجة ووحسب، بل هي عني الفقر 
ِ ُ َ َ ُ ْ ُ  ُ ُْ َ ََ َ 

َاهللا واهللا هو الغ  ا   ِ
َ ْ َ ُ ُ َ ُميدِ   .)١٥: فاطر( }ِ

  

ُدخل الفكر الصحيح يف صياغة الواقع الصحيح، كام ينبئ ي
هذه . ن فكر سقيم أو فهم خاطئ لفكرة سليمةعالواقع املريض 

لقضاء والقدر يف طبيعة عالقة هذه ااحلقيقة تنطبق عىل مقولة 
لك تضخيم الفكر ذون أن يعني الفكرة بالواقع االجتامعي من د

ياغة صفللفكر دوره يف . ًونصبه إهلا ال رشيك له يف حياة الناس
ّالواقع االجتامعي وهو مقدمة البد منها، بيد أنه ال يمأل املساحة  َ ّ ّ

ّمن ثم ال يلغي بقية املقدمات والعلل التي تسهم يف بناء وبأكملها،  ّ ّ
ى لتضخيم الواقع وعزله كام ال معن. غيريهتالواقع االجتامعي أو 

ُعن الفكر متاما، بذريعة تضخيم البعد  الجتامعي وبدعوى اً
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  .الرتكيز عىل اجلانب العميل

ّبه الباحثون املسلمون إىل هذه املسألة بوجهيها يف دراستهم ن
ّالقدر، فبينوا أن هذه املقولة ليست عقيدة جمردة أو حمض وللقضاء  ّ ّ

ّ، كام أشاروا أيضا إىل أن الواقع القة هلا بالواقععفكرة نظرية ال  ً
ّإلنساين ال تكفي وحدها حلل ااالجتامعي ورضوب السلوك 

ّام أهنا ليست كًالعقدة أو أن تكون دليال عىل املحتوى النظري، 
ًبديال لنظرية التفسري والبحث العلمي، إذ املطلوب هو رضب من 

  .ّلتوازن السليم بني املكونني النظري والعميلا

 مغنية يف سياق بحث عن القضاء يقولّ األول ن الوجهع
ّإن مسألة حرية اإلنسان يف أفعاله «: إلنسانيةاّوالقدر واحلرية 

ّلذي ال يمت إىل الواقع بسبب، بل اليست من نوع اجلدل املنطقي 
من أجل هذا شغلت وّهي متصلة بحياة اإلنسان ومآله ومصريه، 

سفة وغري ًعقول الناس مجيعا منذ أقدم العصور، الفال
  .)١(»لفالسفةا

ال ينبغي أن خيطر عىل «: ّ مطهرييقولّما عن الوجه الثاين فأ
) اجلرب واالختيار(و) القضاء والقدر(رض مسألة عّاألذهان بأن 

ّال يتم إال عىل أساس  ّجتامعي وحسب، ألهنا قبل كل يشء اّ ّ ّ
                                                             

 .٣٦٧ص :فلسفات إسالمية) ١(
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ّكل مفكر ويتطلب منه لمشكلة علمية وجمهول فلسفي خيطر  ِّّ
  .)١(»ّاحلل

ُىل أساس هذه النظرة املتوازنة التي جتمع بني البعدين العلمي ع
ّطل عىل الواقع االجتامعي للمسلمني لنتفحص مدى نوالعميل،  ّ

ًعقيدة القضاء والقدر، ومدى متليه عمليا لُاستيعابه البعد العلمي  ّ
ّمدلوهلا النظري كام مر علينا وًوجتسيده واقعيا لروح هذه العقيدة 

عرفة مدى مّات السابقة، حتى يتسنّى لنا عرب ذلك خالل الفقر
انتفاع هذه املجتمعات باآلثار الرتبوية واملعطيات االجتامعية 

  .ّملرجوة لإليامن بالقضاء والقدرا

ّبيعي أن إطاللة كهذه البد أن تقودنا إىل الفكر االجتامعي ط ّ
ّجله من نظرات إزاء هذه املسألة، خاصة وأهنا سالسائد فيام  ّ ّ

ني خمتلف اجتاهاته الناشطة يف برت بمنزلة العنرص املشرتك صا
  .بالد املسلمني خالل العقود األخرية

قد راحت مجيع االجتاهات الفكرية تنقد الواقع االجتامعي ل
ّهي تسجل تأثره السلبي بفكرة القضاء والقدر، إذ وللمسلمني  ّ

  :سامهات تنتمي إىلمنلحظ عىل هذا الصعيد 

ِّإلسالمي الذي أنتجه علامء مصلحون مفكرون ّتيار الفكر ا .١
                                                             

 .ّلنصاّبترصف طفيف يف صياغة  ٦٢ص: اإلنسان والقضاء والقدر) ١(
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  .سلمونموباحثون 

ًالفكر غري اإلسالمي الذي يشمل خليطا من كتابات  .٢
ّمختلف مشارهبم وخمتصني اجتامعيني معنيني بقضايا بالعلامنيني 

ًرتبط بالتقدم والتخلف، مضافا إىل يالتغيري االجتامعي وما  ّ ّ
نشط خالل العقود ت جمموعة من الباحثني والدارسني راحت
  .ّاألخرية حتت عنوان تيار العقالنية النقدية

ّالفكر الغريب عامة والفكر االسترشاقي، خاصة فيام أنتجه  .٣ ّ
  .ن العامل اإلسالميعمن دراسات 

ّدهيي أن اشرتاك مجيع هذه التيارات يف نقد اآلثار السلبية ب ّ
افقها يف القدر ال يعني وحدة منطلقاهتا أو توولعقيدة القضاء 

ُحتليل املشكلة وتلمس سبل  ًحلل، كام أن بينها تباينا شديدا من اّ ً ّ ّ
ملوضوعية أو احيث السطحية والعمق وعىل مستوى التزام 

ًاجلنوح إىل التطرف واالنفعال، وأحيانا االنجرار إىل االبتذال  ّ
ًلطفويل كام نرى يف بعضها ممن يدعو إىل جتاوز الدين أساسا حتت ا ّ

ّعة متومها أن الدين لباس فضفاض ختلعه املجتمعات لذرياهذه  ً ِّ
  .وقتام تشاء

ّىل هذا سنعرض لنقدات هذه التيارات وما سجلته من ع ّ
  :لوضع االجتامعي يف نطاق إطارين عريضنيامالحظات عىل 
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ّوهر ما ركز عليه الناقدون من التيارين الفكريني الثاين ج ّ

لقدرية هي عقلية غيبية مستسلمة تركن بفعل اّلثالث أن العقلية وا
ّالكسل وجتمد عقلها عن وإيامهنا بالقضاء والقدر إىل الدعة 

ّاورائية، بل أهنا ممورها بيد قوى أّالتفكري بعد أن سلمت زمام 
ًمتيل أحيانا إىل اخلرافة والشعوذة وحتى السحر بدال من  ّ ّري حتً

ًكائنة وراء الوقائع واألشياء، وبدال من ّاألسباب الطبيعية ال
  .ّلعالقات السببية واملنطقية املوجودة بني الظواهرااكتشاف 

ّن التيار املتطرف الذي ينزع إىل التعميم الفج دون روية أو م ّّ
قد طغت العقلية اخلرافية بشكل «: حدهم وصفهألتوازن، نقرأ 

  !)١(»ًربعة عرش قرناأّإحباطي للفكر العريب ملدة 

اليسار الطفويل » مآثر«ّ نموذج آخر تبدت فيه النزاقة ومجيع يف
ّالجتامعي من شتائم وسباب ولغة نارية حادة ايف النقد  ّ

ملعنى، هاجم كاتب آخر الواقع اّومصطلحات منمقة خاوية من 
ّلفه إىل العقل الغيبي ختًاالجتامعي لإلنسان العريب واملسلم، معزيا 

ًخذا عىل آّء والقدر يف طليعة مكوناته، الذي يدخل اإليامن بالقضا
                                                             

حول نظرية مقرتحة يف .. ىل الثورةإمن الرتاث : ؛ عن٥٣ص: حمنة العقل املبدع) ١(
 .٣٦٧ص: قضية الرتاث العريب
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بعامل الغيبيات واملنزالت والسامويات أو ما «هذا اإلنسان إيامنه 
عرف بالعقل الغيبي ـ مع مالحظة االشتقاق اللغوي املفيض إىل ي

ّكل ما حيمله من سلب وهروب وانغالق بـ  )١(الغباء
 يلمس  الدين أي مأثرة، ومليفمل جيد هذا الكاتب ! )٢(»ّوتعصب

ّللتيارات الدينية أي حسنة؛ ألن  ّ ّتبدى يف تأقىص جاذبيتها «ّ
ّاألساطري والتحليق يف رومانتيكية العقل الغيبي، املضاد واملعادي 

  !)٣(»ات الوقت للعقل كهدف أخري للتأريخذيف 

                                                             
عي وّهذا الكاتب ومدى ما يتحىل به من أمانة وحرص عىل » عبقرية«ّلكي نتبني ) ١(

ّده يسجل يف مادة ّالقراء وعقوهلم نكتفي بمراجعة رسيعة للسان العرب، لنج ّ
َيؤمنون {أبو إسحاق يف قوله تعاىل . ّكل ما غاب عنك: الغيب«: »غيب« ُ ِ ْ ُ

ِبالغيب ْ َ ْ ؤمنون بام غاب عنهم مما أخربهم به النبي صىل اهللا عليه وآله من يأي ؛ }ِ
وقال أبو . ا غاب عنهم مما أنبأهم به فهو غيبمّوكل . ّأمر البعث واجلنة والنار

ًيضا ما غاب عن العيون وإن كان حمصال أوالغيب :  باهللا؛ قاليؤمنون: األعرايب ّ ً
 .»يف القلوب

ذن فال عالقة بني اجلذر اللغوي للغيب بالغباء، فهام ينحدران من جذرين إ
. »غبا«بينام ينحدر الغباء من اجلذر » َغيب«تلفني، إذ ينحدر الغيب من اجلذر خم
ّحني تأيت مادة غيب التي تعد ، يف ١٦ّ، مادة غبا، ص١٠لسان العرب، ج: نظري ّ
ًصدرا اشتقاقيا للغيب يف صفحة م ًّ١٥١!  

 .٦ص: علمنة الدولة وعقلنة الرتاث العريب) ٢(
   .٥٤املصدر السابق، ص) ٣(
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ّع نموذج آخر، ربام كان أقرب إىل ذاكرة اجلميع نتيجة ما أثاره م
ّ أن صاحبه تورط هو اآلخر نجد، )١(ند صدورهعّمن ضجة  ّ

لفكر الديني ـ هكذا عىل نحو مطلق ـ ابالتعميامت، حني نزع عن 
ًأي صفة علمية أو حتليلية خاصا ما أسامه  لفكر العلمي وحده اّ

لغوص اّفمع ما متيز به هذا النقد من قدرة عىل . )٢(هباتني الصفتني
اء هذه ّيف الظاهرة االجتامعية، وتوغل يف العقلية الثاوية ور

ّالفكر املنتج هلا، وبالرغم أيضا من صحة عدد غري قليل والظاهرة  ً
ّحتليالته والسيام تذرع األنظمة السياسية يف ومن مالحظاته  ّ

لتسويغ اهلزيمة » اخلرافة الدينية«ـباملنطقة بالدين أو باألحرى 
خاصة حتليالته ب ١٩٦٧ّالتي حلت هبا أبان حرب حزيران عام 

ّفشت تظهور العذراء وغري ذلك من الظواهر التي النافذة لظاهرة 
يف بلدان األنظمة املهزومة بعد أن نضجت عىل نار األجهزة 

وعىل الرغم كذلك من نجاحه يف ، )٣(ّالدعائية الرسيةواألمنية 
                                                             

 .٣ط، نقد الفكر الديني: أقصد به) ١(
يقصد بالفكر العلمي الفكر املاركيس ومنهجياته يف التحليل اآليديولوجي ) ٢(

 .أرخيياالجتامعي والتو
لقد سادت يف مرص بعد اهلزيمة ظاهرة من اهلوس الديني حتت ذريعة ظهور ) ٣(

ّلسيدة مريم، روجت هلا السلطة ونالت عناية مبارشة من أجهزهتا األمنية ا ّ
ّذلك يف إطار محلة جاءت حتت عنوان أن السامء مل تتخل عن النظام ووالدعائية  ّ
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ّلناشئة من حول الفعل اإلنساين ووعيه بدقة امقاربة املشكلة 
ّإال حماولة «اهي ّلكسب، وأهنا ماّللمأزق الذي تورطت به نظرية 

نظرية اجلرب ؛ )١(»لنظريتنيالتزييف التضارب القائم بني هاتني 
لمس يف هذه نّونظرية االختيار؛ بالرغم من ذلك كله وعىل ما 

ألربعة اّخرى حني نطل عليها بعد ما يناهز أاملحاولة من إجيابيات 
ّعقود عىل صدورها حيث خفت الضجة وهدأت حالة االنفعال،  ّ

ّاحبها سقط بأخطاء فادحة ربام يعود أغلبها إىل املنهجية صّنجد أن 
                                                                                                                                             

ّظهور العذراء بشري بأن اهللا سيكون «: مام جاء يف عنوان صحيفة األهراكاملهزوم، 
ّأن السامء مل تتخل عناويف نرصتنا  ّ ّكام أيضا يف بيان صحايف رسمي! »ّ ّ ّإن «: ً
ّالشهداء يظهرون للمؤمنني يف وقت الشدة ملساندهتم وشد أزرهموّالقديسني  ّ .

ّاءت العذراء لشد أزر الشعب املرصي املؤمن املبارك بنص الكتاب جولذلك  ّ
ّبشري طيب وعالمة ساموية بأن اهللا معنا ومل يرتكنا«: ذلكك! »ّدساملق وليشعر .. ّ

ّالكل بأن هذه  لنقارن بني هذا . »ّألزمة طارئة فقط وأن السامء ما زالت يف نرصتنااّ
ارسه السلطات باسم الدين، وجييء أمثال صادق العظم ليحسبه متالدجل الذي 

ّفكر اإلسالمي الذي يسجل فيه فقيه الفكر الديني، وبني منطق الوعىل الدين 
ًمد باقر الصدر بأن النرص حق طبيعي للمسلمني وليس حقا حمِّومفكر من وزن  ّّ ّّ

ّإهليا، ومن ثم فهو  ً ّقوم برشوطه املوضوعية التي إذا حتققت حتقق، وإال فهي يّ ّ ّ ّ
 .اهلزيمة

ً كام تلحظ قول املؤلف أيضا أثناء حماك١٤٤نقد الفكر الديني، ص) ١( مته أمام ّ
 .٢٥٠كمة املطبوعات، صحم
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نّطت عقله وجعلته ال يرى من الظواهر التي حاألحادية التي 
ّملطلق، واخلري املطلق أو الرش اّتقابله إال السواد املطلق أو البياض 

  .ّوهذا ما اتسمت به أحكامه. املطلق

أو » دينيةالذهنية ال«ّفي حتليله لألزمة أعاد كل يشء إىل ف
بطغيان التقبل العفوي واالنتظام «ّلتي تتصف ا» العقلية الغيبية«

، )١(»آليديولوجية الغيبيةاالالشعوري لإلنسان ضمن إطار 
واجهة ملّوحرض يف املقابل ما أسامه بالفكر العلمي التحلييل 

ّمع أننا نعرف أن اهلزيمة ، )٢(ّالذهنية الدينية عىل كافة املستويات ّ
 أنظمة هلا أيديولوجيتها املعروفة، وال صلة هلا بالفكر شأت بفعلن

ّثم إن احتكار العلمية والتحليلية . ريب أو بعيدقالديني من  ّ
ّقابلها من نعوت ليس فقط ال حيل يوالعقالنية ووصم اآلخر بام 

ًمشكلة الواقع، بل يستبطن أيضا تزويرا  فهاهو . ًاضحا للحقائقفً
لقدرية ـ االروح  ّلواقع ومن تفيشذا الفكر اإلسالمي يشكو من ا

باملعنى العريف للقدر ـ ويأخذ عىل ذهنية املسلمني غيبيتها 
ّالستسالمية قبل صدور حماولة صادق العظم وبعدها، ويعلمها ا

ّقا إهليا للمسلمني وإنام هو حق طبيعي يتوقف حّأن النرص ليس  ً ً ّّ ّ ّ
                                                             

 .٧ص:  نقد الفكر الديني)١(
 .٨املصدر السابق، ص) ٢(
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ّن للتغيري وطه املوضوعية، وأرشّعىل قدر ما يوفر له املسلمون 
 .)١(صوله ومبادئه وسننه وقوانينهأاالجتامعي 

                                                             
ّنشط هذا النمط من التفكري يف كتابات اإلسالميني عىل نحو تنظريي مبارش ) ١( بل قّ

ًكتاب العظم بمئة عام عىل أقل تقدير، كام الحظت ذلك جليا من متابعات  ّ ُ ّ
: ت(ومجال الدين األفغاين ) م١٨٩٠: ت(تونيس بارشة يف كتابات خري الدين الم

) م١٩٤٠: ت(وعبد احلميد بن باديس ) م١٩٠٥: ت(وحممد عبده ) م١٨٩٧
وعبد احلميد صديقي وحممد حسني كاشف ) م١٩٧٣: ت(ن نبي بومالك 
، وحممد باقر الصدر )١٩٧٩: ت(، وحممد جواد مغنية )م١٩٥٤: ت(الغطاء 

: ت(وحممد حسني الطباطبائي ) ١٩٧٩: ت(ّمطهري  مرتىضو) ١٩٨٠: ت(
ّثري، مضافا إىل فكر الشخصيات اإلصالحية وتيارات كوغريهم ) هـ١٤٠٣ ً

إلسالم احلركي وحركاته وأحزابه، إذ ال معنى لعمل هؤالء ااإلحياء واجتاهات 
ّوجود قواعد حمددة لإلصالح وسنن ونواميس للتغيري جتايف بًمجيعا من دون إيامن 

 . بمعناه العريف اخلاطئلقدريانمط التفكري 



 
 

  

ّعى فريق آخر أن يغلف نقده للمجتمعات اإلسالمية س
ّيامهنا بالقضاء والقدر، بلغة ربام بدت أهدأ من إومؤاخذهتا عىل 

. ملنهج العلمي والروح املوضوعيةالغة الفريق السابق وأقرب إىل 
ّبيد أن تفحص  كشف عن منزلق أكرب يآثار هؤالء وحتليل فكرهم ّ

ليها إانحدروا إليه أودى إىل نتائج أخطر من تلك التي انتهى 
فقد جلأ هؤالء إىل نسق تنميطي ونزعة عرقية . زمالؤهم السابقون

ًصلوا عىل أساسها بني ذهنية آسيوية متخلفة طبعا وذهنية فخطرية  ّ
ًأوربية متقدمة طبعا،  ًية غري علمية أصالة وعقلية بني عقلية رشقوّ

و إسالمي بياين وغيبي أًغربية علمية أصالة، وبني عقل عريب 
ّتكوينا وعقل يوناين فلسفي والحقا أوريب منطقي  ّ ً ّلييل علمي حتً ّ

  .ًتكوينا

ّذه النزعة يف الفصل عىل نحو قطعي بني عقلية آرية سببية هل ّ
بدايات تعود (!) خرى سامية غيبية قدرية مستسلمةأو(!) ّخالقة

وربا، فقد انثالت بذورها يف األجواء أّهبا إىل بواكري التعرف عىل 
طلق عليها بصدمة الوعي أّالفكرية العربية واإلسالمية يف ظل ما 
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هذه وإن و. )١(األوريب أو صدمة احلداثة بحسب بعضهم اآلخر
انطلقت يف إطار بدايات متواضعة عىل املستوى التنظريي وحذرة 

ّى اآليديولوجي، لكنّها ما لبثت أن نمت وعززت ىل املستوع
عد ازدهار آلية البحث العلمي وتنامي املقدرة بًمقوالهتا حارضا 

ّفرته العدة املنهجية املستمدة من وعىل التنظري الفكري بفعل ما  ّ ّ
ُالبنيوية والتفكيكية وحتليل بنى اخلطاب  األلسنية املعارصة وما وّ

  .هجيةإىل ذلك من أدوات وأجهزة من

ًمع إسامعيل مظهر مثال اكتسبت فكرة التعارض بني عقلية ف
ًوربية لونا باهتا رسعان ما ذوى رغم إرصار أآسيوية وعقلية  ً

ّمالحظات من قبيل أن العقل بصاحبها عليها، وسعيه لعضدها 
ًاآلري نزاع إىل االندماج يف الطبيعة اندماجا تاما  ًّ ّ خالف العقل بّ

ّغيبيات والراكن إىل قوى ماورائية حتركه ّالسامي الوثاب إىل ال ّ
ِحو قدره عىل نحو أعمىن ّحيث كانت بوادر التقدم املتميز يف ، )٢(َ ّ

ًوهي جتربة آسيوية رصفة عقال وقالبا (ليابانية االتجربة  ً
                                                             

) ادونيس(صدمة احلداثة؛ عنوان الكتاب الثالث من ثالثية عيل أمحد سعيد ) ١(
بحث يف االتباع واإلبداع عند العرب، ... ّالثابت واملتحول: ملشهورة بعنوانا
 .١٩٨٣ريوت، ب، ٤ط

 .٣٧٦، ص١ج: من الرتاث إىل الثورة: ؛ عن١٩٨ص: تأريخ الفكر العريب) ٢(
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ًاقعيا وموضوعيا، فضال عن وكافية لإلطاحة هبا ) ًومضمونا ً ًّ
ربة نمور جتّها ونمو ّالتطورات الالحقة التي شهدهتا اليابان نفس

ّرشقي آسيا والصني وإىل حد ما اهلند وحتى الباكستان، فهذه  ٍّ
ارب آسيوية استطاعت حتقيق اليشء الكثري عىل مستوى جتًمجيعا 

ّمسائل التقدم العلمي بالعقلية اآلسيوية والتعامل مع الطبيعة 
جعية جامدة وقدرية رّذاهتا التي وصفها صاحبنا بأهنا عقلية 

فة صّة بعكس العقلية األوروبية التي قال عنها إهنا ذات مستسلم
  .)١(!ّارتقائية وطابع سببي

ألطروحة ذاهتا املبنية عىل أساس نزعة عرقية عنرصية ترفع من ا
ًلعقل األوريب وختفض من شأن العقل الرشقي بوصفه عقال اشأن 

ًقدريا، برزت يف  . ّعامل ومشاريع عدد من مثقفي لبنان ومرصأّ
: ت ()٢(فكار سالمة موسىأّ أطلت األطروحة عرب ففي مرص

حدة الثقافة ويف ) ١٩٧٣: ت(ومرشوع طه حسني ) ١٩٥٨
ّواحلضارة املتوسطية ـ نسبة إىل البحر املتوسط ـ التي رام عىل  ّ

                                                             
 .٣٧٦، ص١ من الرتاث إىل الثورة، ج:عن) ١(
ّلإلطالع عىل أفكاره، خاصة فكرة إحلاق مرص بحضارة اإلغريق والرومان ) ٢( ّ

: الفصل اخلاص بسالمة موسى، اإلسالم بني التنوير والتزوير: ًالحقا الغربو
 .١٥٧ ـ ٩٧ص
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ًمتاما كام متنّى ذلك ، )١(ساسها أن يلحق مرص باملركز األوريبأ
  .نملارونية اللبنانية بالنسبة إىل لبنااّمثقفو 

ّم ما لبثت الفكرة ذاهتا وإن أطلت مؤخرا عرب أعامل املثقف ث ً ّ ّ ّ
ًمد عابد اجلابري، الذي رام أن يقدم هلا أساسا علميا حماملغريب  ً ّ ّ

ّومعرفيا مكينا تستقر  ً ّليه من خالل ثالثيته عن بنية العقل عً
ذه الثالثية عن التاميز هّلقد حتدث اجلابري رصاحة يف . العريب

ّلسفي بطبعه فًامل بني عقل يوناين ـ وأوريب الحقا ـ القطعي الك
ً نصايقول. ّ بياين بطبعهّوعقل عريب صيح، ففالعريب حيوان «: ّ

ّفبالفصاحة وليس بمجرد العقل حتدد ماهيته ّ عىل عكس ، )٢(»ّ
ًليوناين ثم األوريب الحقا الذي يعد حيوانا عقالنيا وعلمياا ً ً ًّ ّ ّ يف . ّ

الفلسفة هي معجزة اليونان « صارت لتباين التكوينياضوء هذا 
ما دام األمر . )٣(»لعربية هي معجزة العرباعىل حني غدت علوم 

ّن نصيب إال أهنا مكذلك فليس للحضارة اإلسالمية  حضارة «ّ
                                                             

ر، التزويواإلسالم بني التنوير : ينظر يف تفاصيل هذه األطروحة عند طه حسني) ١(
: ّاحلضارة املتوسطيةوالعقل اليوناين : ّالفصل اخلاص بطه حسني املعنون

 . فام بعد١٥٨ص
 .٧٥ص: تكوين العقل العريب) ٢(
   .٨٠املصدر السابق، ص) ٣(
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لبياين وعقله اّوحسب، وهو ما يتسق مع تكوين إنساهنا  )١(»فقه
 ّالذي ال حيسن املامرسة العقلية خاصة يف(!) السامي الدوين

قراءات «ّانبها الفلسفي، وما النشاط الفلسفي عند املسلمني إال ج
  !)٢(»ي الفلسفة اليونانيةهخرى ألفلسفة 

مثلام احلضارة » حضارة فلسفة«ّما احلضارة اليونانية فهي أ
  .)٣(»حضارة علم وتقنية«ملعارصة هي ااألوربية 

لقاسم املشرتك بني هذه النزعات التي ترضب عىل وتر وجود ا
ّرقي تكويني طبيعي بني عقلني آري وسامي، وإنسانني عاضل تف ّ ّ ّّ

ّغريب ورشقي،  ّحضارتني أوربية وإسالمية، يتمثل بوصم املسلم وّ
ُبعد الال عقالنية «فكره وسلوكه بـ ووالعريب والرشقي يف عقله 

املجتمع، هبدف استكشاف ووافتقاد القدرة عىل مواجهة الطبيعة 
كنتيجة  )٤(»ياقهسبمقتىض ذلك ويف قوانينهام، والفعل النشط 

  .لقدريته وذهنيته الغيبية وتربيته الدينية

ّن الواضح أن هذه الدعاوى واألطروحات وما ينسج عىل م
                                                             

 .٩٦املصدر السابق، ص) ١(
 .٥ط، قراءات معارصة يف تراثنا الفلسفي: نحن والرتاث) ٢(
   .٩٦تكوين العقل العريب، ص) ٣(
 .١٢٣ص: جال الفكري الراهنيف الس) ٤(
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جميع تأثيثاهتا املنهجية والتنظريية صدى ألطروحة بمنواهلا، تبقى 
عد عرص النهضة األوريب وراحت بأوربية عن الرشق برزت 

زدهار الذات ا بتنظريات خمتلفة مع ّتتنامى وتعزز منطوقها
فعند األملاين . ّاألوربية وترسخ سيطرهتا احلضارية عىل العامل

ًمثال يف كتابه عن فلسفة التأريخ البرشي ) ١٨٠٣: ت(اردر ه
ّوطن التقدم واحلركة، وأهنا تتميز عن غريها من متغدو أوربا هي  ّ ّ

ًيزا متّالبلدان باحلضارة والتقدم  ًطبيعيا«ّ ّاما كام نميز احليوان عن مت» ّ ً
) م١٨٣١: ت(يف فلسفة هيغل و. )١(النبات واإلنسان عن احليوان

ّللتأريخ ثم روح معينة هي التي ختلق املجتمع  ّاحلضارة وحتركهام وّ
لتأريخ اتكمن يف أوربا وذلك بعد أن اختفى اإلسالم عن مرسح 

» مّالتقد«وما دامت فكرة ! )٢(وتراجع يف اسرتخاء وخشوع رشقي
هي القانون العام الذي حيكم حركة ) م١٨٠٤: ت(انت كعند 

ّكون أوربا هي روح هذا العامل بوصفها القارة تّالتأريخ، فالبد أن 
ّاملتقدمة والسيام العنرص    .جلرمايناّ

ذا كانت النزعات العرقية عند هؤالء سعت إلخراج مضموهنا إ
                                                             

العروبة .. مسألة اهلوية: ًأيضا.  فام بعد٣٤ص: اإلسالم يف الفكر األوريب: ينظر) ١(
 .١٢٢ص: اإلسالم والغربو

 .٣٧ص :اإلسالم يف الفكر األوريب) ٢(
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ّ مركبات زعة املركزية األوربية وهتميش اآلخر عربنيف ترسيخ 
ّقد ظهرت عند آخرين عارية حتى من فنظرية يف فلسفة التأريخ، 

ّفعند منتسكيو يقوم التقدم . ورقة التوت ىل العامل اجلغرايف، ما عُ
ّدام األمر كذلك فهو يقرر أن  سبب بموطن الكسل » اجلنوب«ّ

! هو موطن العمل والنشاط بسبب برودته» الشامل«ّحرارته وأن 
ّ الطبيعة احلارة بمناظرها عقول أهلها لك، تسلبذأكثر من 

َالف مع قدر السامء املحتومحتوشجاعتهم وتدفعهم ـ يف  ـ ! َ
عكس الطبيعة األوربية بصوب اخلرافة واالستكانة واالستسالم، 

هلها امليل أالتي ال خوف فيها وال رهبة، بل بالعكس أوجدت يف 
ّى منتسكيو أنه هكذا ير. ًإىل السيطرة عىل الطبيعة بدال من عبادهتا

َمن قدر الشعوب اجلنوبية أن تغزوها الشعوب الشاملية « َ ِ
لطبيعي أن يكون العبيد من اجلنوب والسادة اّباستمرار، وأن من 

  !.)١(»من الشامل

ذه النزعة العرقية الالغية الوقحة تربز عند عدد آخر من ه
ّألوربيني منهم غرانت الذي يقرر أن اجلنس الشاميل االدارسني  هو ّ

ّأن ما ظهر من حضارات خارج أوربا إنام ووحده حامل احلضارة  ّ
ّوبينو فيسجل رصاحة بأن جّأما . كان بفضل غزو شعوب الشامل ّ

                                                             
 .١٢٣ص :مسألة اهلوية) ١(
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االبتكارات الفنّية ومجيع مظاهر احلضارة واالخرتاعات العلمية 
هي من عمل اجلنس اآلري األبيض، يف حني مل يبدأ التأريخ 

  !)١( مع األملانّلصحيح للعامل مع شامربلن إالا

ّع دارس أوريب آخر تعرب هذه النزعة عن نفسها بكثري من م ّ
األوريب ذو حماكمة عقلية «: لفاقعة، إذ يقول كرومراالرصاحة 

ّال من أي التباس، وهو منطقي مطبوع خدقيقة، وتقديره للحقائق 
قل الرشقي فهو عىل عّأما ... ّرغم أنه قد ال يكون درس املنطق

ّقصته ف) ١٨٩٢: ت(ّأما الفرنيس ارنست رينان ! )٢(»النقيض
ّمعروفة، وهو الذي يسجل بإرصار عجيب بأن ليس للسامي 

ّال البساطة اهلائلة التي يتسم هبا، هذه البساطة إوالرشقي  التي «ّ
ّي فكرة بارعة، وأي شعور رفيع، أتقفل الدماغ البرشي يف وجه  ّ

ة املشهورة احب الصيحصوهو إىل ذلك . )٣(»ّوكل بحث عقالين
فريقيا جوبه اّكل من زار املرشق أو «: يف تعارض اإلسالم والعلم

ًبنوع احللقة احلديدية التي تسجن رأس املؤمن، جاعلة إياه مغلقا  ّ
ّاما عن استيعاب العلم، وغري قادر عىل أن ينفتح عىل أي يشء مت ً

                                                             
 . فام بعد١١٨ص: مسألة اهلوية: ينظر يف هذه النزعات) ١(
 .١٣٠ صمسألة اهلوية،) ٢(
 .١٣٠مسألة اهلوية، ص: ًأيضا. ٤٠اإلسالم يف الفكر األوريب، ص) ٣(
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ّإن الروح اآلرية هي التي خلقت كل يشء«: ملقابلايف . »جديد ّ ...
ّوبالتايل فإن مستقبل ... دهيا يشءلّن الشعوب السامية ليس وإ

  .)١(»ألوربيةاالبرشية حتتضنه أيدي الشعوب 

ّطئ من يتوهم أن هذه النزعة قد اختفت يف أوربا والغرب، خي ّ
ّكون كمن يدس رأسه يف الرتاب، فالغرب اآلن يومن ال يراها 

ًيفرض بكل قواه نسقا حضاريا  ًّ ًاحدا وزمنا عاملوّ ّيا للجميع متثله ً ً ّ
ّل تكشف حتوالت ب. العقالنية الغربية، وعىل اجلميع أن يندرج هبا

ًالعقدين األخريين محاسا أوربيا غربيا آليديولوجية التمركز  ً ً
ّألوريب ـ الغريب ورضب كل من تسول له نفسه اخلروج عن هذا ا ّ

ّسكري رهيب مصحوب بتدمري عات لكل ما يقع عاإلطار بعنف  ٍ ّ
  .ذا املدارخارج ه

طروحة اجلابري ومن ينسج عىل منواهلا تستحرض يف خلفيتها أ
ّملوروث السلبي القائم عىل نزعة عرقية متعصبة نازعة إىل اّكل هذا 

ًارج الذات األوربية، بل تالمس أحيانا خّإلغاء كل ما يقع 
ّمقوالت عتاة هذا التيار حتى تكاد  ّكررها بحذافريها، فحني تّ

ًبحاثا يف أس لنا أن نلتمس عند العرق السامي لي«:  رينانيقول
ّالفلسفة، فلم تكن الفلسفة عندهم سوى جمرد اقتباس جمدب 

                                                             
 .٤١ ـ ٤٠ص :اإلسالم يف الفكر األوريب) ١(
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جتيء عبارة اجلابري التالية لتكون  )١(»لفلسفة اليونانيةلّومقلد 
ّإن الفلسفة يف اإلسالم كانت عبارة عن «: اهلبمثابة رجع الصدى 

  .)٢(»اليونانيةلفلسفة اّقراءات مستقلة لفلسفة أخرى هي 

ّذه اخللفية يف التمييز القطعي بني عرق سامي ذي عقلية ه
ّعرق آري ذي عقلية سببية وثابة مقتحمة، التي وقدرية مستسلمة  ّ

لتي أثارت عليه غضب الناقدين، اتقبع يف منهجية اجلابري، هي 
ًحتى عده أحدهم امتدادا لرينان وصنّف  ّ رشوعه يف سياق مّ

ّبكل ما هلذا املصطلح من محولة » وربيةاملركزية األ«ترسيخ 
ّإذ الحظ طيب تيزيني يف إحدى نصوصه ، )٣(مدلوالت خطريةو

ًقد اكتسب طابعا سياسيا يكاد يكون «مل اجلابري عّالناقدة أن  ًّ
ّعرقيا كل العرقية عد أن ولج الدائرة العرقية الفاسدة بوذلك » ً

ّم أنه يوجد فكر زعتنزعة املركزية األوربية، التي «ّاملتمثلة بـ 
                                                             

ّعىل أنه يمكن أن ينظر هذا النص لرينان يف سياقه . ١٣٠مسألة اهلوية، ص) ١( ّ
ابن رشد، ارنست رينان، نقله إىل العربية عادل زعيرت، : لكامل، من خاللا

 .١٩٥٧، القاهرة
 .٣١ص: نحن والرتاث) ٢(
لكتاب مقالتني اّ إذ يتضمن ١٢٤ ـ ١٠٣ص: يف السجال الفكري الراهن: ينظر) ٣(

: ملطلوب، حيث األوىلاً نقديتني ملرشوع اجلابري حيمالن كالمها عنوانا داال عىل 
 .ىل اجلابريإمن رينان : ّمن كسينوفان إىل حممد عابد اجلابري، والثانية
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  .)١(»!حضاري واحد هو الفكر األوريب؟

َحلقيقة أن حماولة اجلابري تستحق أن تواجه هبذا النقد وما هو ا ّ ّ
ّيس فقط ألخطائها العلمية الكبرية، وألهنا ال تزيد لأعنف منه، 

ألوريب، بل خلطورهتا الفادحة اعن كوهنا حماكاة للصوت 
اإلسالمي، من ولواقع العريب ُوالدواهي العظيمة التي تلحقها با

ًدون أن يعفي صاحبها أنه قدم عمال مقروءا استطاع أن يرتك  ً ّ ّ
صداء ال تنكر عىل مستوى الساحة الفكرية والثقافية خالل أ

ّرد ذلك أن تيارات النقد االجتامعي حتى م. السنوات األخرية ّ ّّ
 ملدى الذي بلغه نقدها، بقدرةاّاملاركسية، بقيت تؤمن برغم كل 

ّإمكانيته يف جتاوز حمنته باإلنسان الرشقي عىل فعل يشء وتعرتف 
سعى إىل توصنعه لقدره، بعكس النزعة العرقية العصبوية التي 

ّوالنهضة والتقدم ّدق أسفني بني هذا اإلنسان وقدرته عىل احلركة 
ّهي حتكم عليه بالفشل مهام سعى وفعل، ألن العجز كائن يف بنيته و

عدم القدرة معجونان يف تكوينه، والقصور الفشل ووالعقلية، 
» ًهامشا«ّمن ثم فقدره املحتوم أن يبقى ومالزم جلنسه وطبيعته، 

  !ألوريبايدور يف فلك مركزية اإلنسان 

وقر فمنهم من «): م١٩٤٦ ـ ١٨٦٩(بتعبري شكيب أرسالن و
                                                             

 .١١١ص :جال الفكري الراهنيف الس) ١(
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ّإلفرنج هم األعلون عىل كل حال، وأنه ال سبيل اّيف أنفسهم أن  ّ
ّأن كل مقاومة عبث، وأن كل مناهضة وجه من الوجوه، ملغالبتهم بو ّّ ّ

ّزداد ويتخمر يف صدور يّخرق يف الرأي، ومل يزل هذا التهيب 
الرعب، وصار بُاملسلمني أمام األوربيني إىل أن صار هؤالء ينرصون 

  .)١(»ّاألقلون منهم يقومون لألكثر من املسلمني

ًنا نصوصا عن ّبقى مسألة عىل غاية من األمهية، فقد اقتبست
دانة واضحة لنزعة التمركز األوريب، وتكشف عن إاجلابري فيها 

ّقصاء للرشقيني وللعرب وللمسلمني إانتباه ملا يامرسه الغرب من 
سس عرقية وعقلية أىل عخرى أًيقوم تارة عىل أساس اجلغرافيا، و

عكس هذه تهل .مدعاة، والنتيجة واحدة، هي اإلقصاء احلضاري
من نوع املفارقات الكثرية التي متأل أجواء النصوص مفارقة 

                                                             
ّملاذا تأخر املسلمون وملاذا تقدم غريهم؟ شكيب أرسالن، ط) ١( ولد أرسالن يف . ٣ّ

ّحرض دروسا خاصة للشيخ . الشويفات بلبنان وفيها نشأ ّمد عبده، وسافر إىل حمً
كام سافر إىل . ًألفغاين شخصيااّمرص والقسطنطينية حيث تعرف عىل مجال الدين 

ّاملغرب األقىص وجتول بعدد من و اجلهاد ضد إيطاليا، وزار اليمن طرابلس بقصد
 .ويرساسّالبلدان األوربية، وقد مكث مدة طويلة يف 

احللل ): ّملاذا تأخر املسلمون(ن أعامله األخرى باإلضافة إىل كتابه الشهري م
لسندسية يف الرحلة األندلسية، يف ثامنية أجزاء، ودراسة عن ابن خلدون وديوان ا

 .عرش
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ّملثقفني، أم هي من قبيل الرتحال والقفز من موقف إىل آخر ا
ّاملثقفني «ّوفر اجلابري نفسه أطلق عليها ظاهرة ت ملضمن ظاهرة 

من املعقول إىل الالمعقول، ومن «ّملثقف اينقلب فيها » ّالرحل
  !ّحسب نص تعبريهب)١(»ّاليسار إىل اليمني بسهولة تكاد التصدق

ّفإن ، )٢(هام تكن األسباب التي تكمن وراء هذه الظاهرةم
فقد برزت يف . ندي يعود إىل اجلمود املنهجيعّمسوغها النظري 

لعقود األخرية اجتاهات ترمي إىل االفكر العريب املعارص خالل 
ّملهم يف أعامل هذا اّاإلعالء من شأن املنهج حد التصنيم، فام هو 

إلطار اّالباحثني ليس املحتوى النظري والفكري وإنام النمط من 
                                                             

 .  ٤٥ص: تكوين العقل العريب) ١(
الالعقالنية، وّيأخذ ناقدو اجلابري عليه حتامله عىل ابن سينا واهتامه بالغنوص ) ٢(

ّبيد أن الناقد اللبناين عيل حرب يذهب إىل أن حتامل اجلابري عىل  ّ بن سينا ودفاعه اَ
ّعن ابن رشد ال يعود إىل أن األول غري عقالين والثاين عقالين، ب بدافع «ّم تل ّ
ساس أعىل . »ّعصبوي غري عقالين، أي ألن ابن رشد عريب وابن سينا غري عريب

ّهذه اللفتة وانطالقا منها يفرس عيل حرب تقلبات اجلابري وما صدر منه مع  ّ ً
ًطلع التسعينيات، متوقعا له املزيد، يف قولهم ّومع ذلك ال ننسى أن اجلابري «: ّ

وهلذا فال يستبعدن أحد أن . واقف وإعادة بنائهاتغيري امل اهر قادر عىلمالعب 
ن عقل الفرس الذي يستبعده اآلن من دائرة العقل، وأن يذهب مّيغري موقفه 

ّ النص، سلسلة النص نقد: ينظر. »كي حيارض بني أهلهالًيوما إىل بالد العجم 
 .١٢٣ ـ ١٢٢ ص: )١(واحلقيقة 
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ّفجهود هؤالء ال تنصب عىل الواقع . ِّاملنهجي الذي يؤطر الفكر
ّلتواصل معه ومعاجلة قضاياه ومشكالته، بل هي معلقة امن أجل 

ّوهذا ما يفرس عقم هذه األعامل . ملنهجيابإصابة قدر من اإلبداع 
ّأو ضعف فاعليتها عىل أقل تقد لتعامل مع الواقع ويف اير يف ّ

  .إحداث التغيري فيه

ذه الطريقة يف التعامل مع املنهج حتنّط العقل وتفرض عليه ه
ّذ لن يكون من هم الباحث مماشاة الفكرة يف سريها إحلقة مغلقة، 

ّالل واقعها املوضوعي، وإنام مبتغاه أن خالطبيعي ومتابعتها من 
ه املنهجي، والفكر والواقع طارإجيتزئ وخيتزل وينتقي لكي يمأل 

ّإنام يكسبان أمهيتهام يف هكذا أعامل بقدر ما  ّوفران من مصاديق يّ
 يفولكن . ّوشواهد عىل صحة اإلطار املنهجي وليس العكس

اللحظة التي خرج فيها اجلابري من إطاره املنهجي املغلق يف 
ّلعريب وتنميطه وحترر من قبضة قوالبه املنهجية ادراسة العقل 

ّألمور عىل مدى أرحب، خاصة بعد اخرى، استطاع أن يرى األ ً
القوالب عقب صدمة وًأن انفتح عىل الواقع بعيدا عن هذه األطر 

هنب وحرب اخلليج الثانية وما حلق املنطقة من تدمري للعراق 
  .)١(ثروات بلداهنا حتت ستار حرب حترير الكويت

                                                             
إذ أخضع »  هو غريه قبلهاّأن اجلابري بعد حرب اخلليج«ّيسجل عيل حرب ) ١(
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زة واالنفتاح ّلتحرر من حصار املقوالت واألطر املنهجية اجلاها
ّا اللذان أهبا اجلابري لكي يتحدث عن مهعىل الواقع  ّ ّ

إقصاء «ّهمة االسترشاق يف موعن » آيديولوجية املركزية األوربية«
ُملشوهة التي تصنع اوعن الصورة النمطية » الرشق وبناء الغرب ّ

حلقائق ايف نطاق ، )١(لإلسالم وللعرب واملسلمني يف الغرب
طرها أًللجميع بعيدا عن الوثنيات املنهجية وواملعطيات املشهودة 

  .ملغلقةا

ّ هذه اجلولة التي وفرهتا لنا الصفحات السابقة مع يف ضوء
ّا أفرزته تيارات الفكر االجتامعي العام بمنطلقاته ّممّعينات منتخبة 

ّملوجه ملجتمعات املسلمني وهشاشة اّاملختلفة، يتبني سقم النقد 
ّدعيه من مرتكزات علمية تّصة فيام ّاألحكام الصادرة ضدها، خا

                                                                                                                                             
ّفسه وفكره إىل رضب من النقد الذايت بلغ حد االنقالب عىل النفس عىل حد ن ّ
 .١٢٤ّنقد النص، املصدر السابق، ص: ينظر. صفهو

ّتناول اجلابري هذه العناوين بطريقة خمتلفة متاما يف كتاباته املتأخرة، ) ١( ارقة غً
ًبالكامل بام كان يسميه ـ استخفافا ـ ب النزعة اآليديولوجية التي وجد نفسه يف ّ

ّعمعتها بعد أن حترر عقله من التحنيط املنهجي وانفتح عىل الواقع، فصار يرى م
ألمور من خالل حقائقها وليس من خالل ما يمليه القالب املنهجي من انتقائية، ا
، ّمسألة اهلوية، حممد عابد اجلابري: ينظر. ّمن ثم تزوير للواقع وتشويه للفكرو
 .ّاألخص القسمني الثاين والثالث من الكتابب
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 البنى يفمزعومة تقوم عىل أساس التقاطع العرقي والتفاضل 
ّالتكوينية للعقل أو عامل اجلغرافية والروح العامة واللون وما 

فنصيب اإلنسان الرشقي أو اآلسيوي أو السامي أو . لكذسوى 
سببية لعقل والعقالنية وإدراك العالقات الااملسلم أو العريب من 

ًال يتفاوت استعدادا مع وًبني الظواهر واألشياء ال خيتلف بنية 
ّإن واقع فّنصيب اإلنسان الغريب أو األوريب أو اآلري، ومن ثم 

ًالتخلف الذي ترزح به املجتمعات اإلسالمية ليس قدرا حمتوما  ً ّ
ًضاء مربما ناشئا من اعتناقها للدين وإيامهنا بالقضاء والقدرقوال  ً ً .
ن حتافظ عىل إيامهنا وتبقى عىل معتقدها أ بل بمقدورها ّكال،

  .ّلنهضة والتقدمابالقضاء والقدر وتسلك طريق 

ّند هذه النقطة بالذات يكمن االفرتاق بني تيارات الفكر ع
ّملنطلق غري اإلسالمي وبني تيارات الفكر اذات االجتامعي 

ن ًملسلمون هم أيضا ينقدوا فالباحثون. االجتامعي اإلسالمي
إلصالحية االواقع االجتامعي القائم بمختلف منطلقاهتم 

والتغيريية وعىل صعيد رموزهم اإلحيائية واحلركية والفكرية 
الثقافية، لكن ليس بإسقاط انتامء اإلنسان املسلم للدين أو و

ّهلية ومعتقد قرآين مثل القضاء والقدر، بل إّبتخليه عن عقيدة  ّ
ملعتقد واالندراج يف إطار الفهم اا بإلغاء الفهم العريف اخلاطئ هلذ
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إليامن هبذا املعتقد اّأكثر من ذلك، أن . الديني العلمي الصحيح له
يدفعه والسببية هو من بني ما يضع اإلنسان املسلم يف قلب نظام 

إىل ممارسة الواقع من خالل العقالنية الصارمة، وييضء له الطريق 
ّيار، ال أن يسلم نفسه إىل ّتوظيف فعله عن حرية كاملة وبإرادة واختل

ّإىل قوة ماورائية غائمة بدعوى اإليامن بالقدر أو الركون واملجهول، 
ستسالمية، والشعور من ورائها بالعجز الكامل عن اإىل عقلية غيبية 
  .اخللق واإلبداع

ًىل هذا فاإلسالميون ينتقدون الواقع االجتامعي القائم أيضا، ع ّ
كامل مع الرؤية الغربية ومن اختالف جذري يتقاطع بالبلكن 

إلسالمي، كام خيتلف بدرجة كبرية مع اّيمثل امتدادها يف العامل 
ّشيد حلها عىل إلغاء االنتامء تّتيارات الفكر االجتامعي العام التي  ّ

اليامن بعقيدة قرآنية اوالتنازل عن  )١(الديني أو التقليل من شأنه
                                                             

ّقبل أربعني عاما من اآلن تناول حممد باقر الصدر جتارب التنمية يف العامل ) ١( ً
ّإلسالمي يف نطاق دراسة اجتهت إىل معاينة عجز هذه التجارب عن حتقيق ا
ّلنجاح من زاوية نقد أطرها الفكرية، حيث الحظ أن هذه األطر تنتمي إىل ا ُ

ّكرية، إما أهنا تتصادم مع عقيدة املجتمعات اإلسالمية أو ال صلة هلا فوامل ح ّ
ّألمر الذي انتهى إما إىل مقاومة اإلنسان املسلم هلذه التجارب أو اهبذه العقيدة، 

 .لسلبية والالمباالة منها، والنتيجة واحدةاّاختاذ موقف 
 من خالل ممارستها عرب ّ ذلك دعا الصدر إىل إعادة النظر بقضية التنميةيف ضوء
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 آن يفبني اإليامن هي القضاء والقدر، بعدما عجزت عن التوفيق 
هذا ما سنلمسه . ّواحد بالقضاء والقدر وبحرية الفعل اإلنساين

  . اإلطار النقدي الثاينيفًواضحا 

 
ّبام ليست جمازفة أن نزعم أن اإلسالميني بمختلف انتامءاهتم ر ّّ

ّالجتامعي وما يتخلله ّيع التيارات احلديثة يف نقد الواقع امجسبقوا 
ّمظاهر وتصورات ناشئة عن فهم عريف خاطئ ومن عالقات 

إليامن هبا يف ضوء مبدأ السببية اللقضاء والقدر منادين برضورة 
ملودعة يف الكون االعام ويف سياق السنن والنواميس اإلهلية 

  .واحلياة

                                                                                                                                             
ملنظومة العقيدية هلذه املجتمعات، بوصف ذلك اإلطار الناجح الذي بمقدوره ا
ّن يستنهض جهود األمة ويعبئ طاقاهتا وحيرك إمكاناهتا للمعركة ضد التخلف، أ ّ ّ ّّ
ّهييئ قدرات هائلة يف جمال التطوير احلضاري والقضاء عىل التخلف، ويقيض و ّ
ّ واإلثنينية بني عقيدة األمة وإيامهنا وبني األطر الغريبة التي ّن ثم عىل االنتظارم
ّستند إليها جتارب التنمية وهي تتخىل عن دين الناس وتتحرك بمعزل عنهت ّ .

ّقتصادنا، حممد باقر الصدر، طبعة مصورة عن البريوتية، املجمع العلمي ا: ينظر ّ
: ًأيضا. ٢٥ ـ ٧ّهـ، مقدمة الطبعة الثانية، ص١٤٠٨لصدر، قم، اللشهيد 

ّمد باقر الصدر، طبعة وزارة اإلرشاد اإلسالمي، إيران، حماإلسالم يقود احلياة، 
 .٢٠٧ ـ ١٧٥لقدرة يف الدولة اإلسالمية، صامنابع : احللقة اخلامسة
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ّ يرى أن طريق )١٨٩٧ ـ ١٨٣٩(ّهذا السيد مجال الدين األفغاين ف
ّىل النهضة الشاملة متر باإلصالح الديني الذي ينبغي أن إسلمني امل

خلاطئة لعدد من املعتقدات، من بينها ايطال األفهام العرفية 
ّالبد من حركة دينية«: القضاء والقدر ّركتنا الدينية هي ح... ّ

عض بّاهتاممنا بقلع ما رسخ يف عقول العوام واخلواص من فهم 
 الرشعية عىل غري وجهها احلقيقي، مثل العقائد الدينية والنصوص

ّلقضاء والقدر عىل معنى يوجب أن ال يتحركوا لطلب جمد امحلهم  ً
ّوال لتخلص من ذل،  مثل فهمهم لبعض األحاديث الرشيفة وّ

لهم عىل عدم السعي وراء محّالدالة عىل فساد آخر الزمان الذي 
ّفالبد من بث العقائد الدينية ... اإلصالح والنجاح ّ ّحلقة بني اّ

اجلمهور ورشحها هلم عىل وجهها املناسب ومحلها عىل حماملها 
  .)١(»لصحيحة التي تقودهم ملا فيه خريهم دنيا وآخرةا

  

ّىل جوار األفغاين وبحث منه انطلق الشيخ حممد عبده إ ّ)١٨٤٩ 
ّسامها فاعال يف مهامجة الصورة املشوهة للقضاء م) م١٩٠٥ـ  ً ً

ّجلربيون من أن اإلنسان ال خيار له فيام اوالقدر وما يذهب إليه  ّ
                                                             

 :االجتاهات الفكرية عند العرب، عيل املحافظة: نع؛ ٣٢٨ ص:األعامل الكاملة) ١(
 .٧٧ص
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ًيفعل، مشبها هؤالء وهم يتبنّون هذا  ّالعتقاد أهنم كالريشة اّ
ّاملعلقة يف اهلواء تقلبها الرياح كيفام متيل، وأن بفقداهنم  ّ نرص عّ

ّالسعي املبني عىل اإلرادة واالختيار أجدر هبم أن يتحولوا من عامل 
ّها إىل أن ما يؤخذ به من القول بالقضاء ّلوجود إىل عامل الفناء، منبا ً

ًتلف متاما عن اجلرب، إذ هو ال يعفي الفاعل من خموالقدر 
ّلتوكل والركون إىل القضاء فإن اوكذلك احلال يف . ّمسؤوليته ّ

  .)١(الكسلوالرشع قد طلبه يف العمل ال يف البطالة 

» عبده« وقت الحق زعم السيايس الفرنيس املعارص لـ يف
ّأن حالة التخلف التي يعاين منها املسلمون ) انوتوهيبل جابر( ّ

لعقيدة اإلسالمية نفسها، بالتحديد إىل مبدأ اّترتد هناية املطاف إىل 
ّالتوحيد اخلالص والعلو ف. »القدر«وعقيدة » التوحيد اخلالص«

ُاملطلق هللا هيمش اإلنسان ويشعره بالعجز فيبعث فيه  ليأس ووهن اِّ
ّدر فيلغي إرادة اإلنسان ويشل فعاليتهّأما الق. العزيمة ّعندما بث . ّ

                                                             
ّأسس التقدم عند مفكري) ١( مشكلتا ؛ ١٩٥ص : اإلسالم يف العامل العريب احلديثّ

إلمام حممد عبده اّالوجود واملعرفة يف الفكر اإلسالمي احلديث عند كل من 
 ٣١٦ص :حلرية يف الفكر العريب احلديثا فام بعد؛ مفهوم ١٧١ ص:وحممد إقبال

» لوثقىاالعروة «حيث اعتمد هؤالء عىل رسالة يف القضاء والقدر نرشت يف 
ّتأليفها إىل حممد عبده، بيد أن الباحثني يؤكدون أهنا تعرب عن موقف نسب  ّ ّّ ّ َ

 .ًألفغاين وعبده معاا
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ًانوتو مزاعمه هذه انربى له عبده مذكرا له يف البدء ما حتظى به ه ّ
ّهل نيس مسيو هانوتو أن «: القدر من عراقةوعقيدة القضاء 

ّالبحث يف القدر مل خيتص بملة  ّن امللل، وأن منشأ الكالم فيه هو مّ
ّدرته لكل قّكل يشء، وشمول االعتقاد بإحاطة علم اهللا ب

ّوهل نيس أن اخلالف يف املسألة قد «: ّثم انعطف يقول. »ممكن؟
ّظم بني املسيحيني أنفسهم قبل اإلسالم واستمر إىل هذه ع ّ

  .»ّاأليام؟

ّوضح له بعد ذلك أن اإليامن بالقضاء والقدر ال يعني اإليامن أ
ّجلربي كام يتوهم الدارسون الغربيون، تباباملذهب  عهم عىل ذلك ّ

ّاعتقد االفرنج أنه ال فرق بني االعتقاد «: ّلرشقينياعدد من 
ّمذهب اجلربيني بأن اإلنسان ببالقضاء والقدر وبني االعتقاد  ّ

ّجمبور جربا حمضا يف مجيع أفعاله، وتومهوا  ً ِّن املسلمني بعقيدة أً ُ ّ
يفام كّالقضاء والقدريني أنفسهم كالريشة يف اهلواء تقلبها الريح 

ّومتى رسخ يف نفوس قوم أنه ال اختيار هلم يف قول وال . تعمل
ّركة وال سكون، وإنام مجيع ذلك بقوة جابرة وقدرة حعمل وال  ّ

واهم ويفقدون ثمرة ما وهبهم اهللا من قّقارسة، فال ريب تتعطل 
اعية السعي والكسب، داملدارك والقوى، ومتحى من خواطرهم 

  .امل الفناءعالوجود إىل  ن عاملّيتحولوا م وأجدر هبم بعد ذلك أن
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هكذا ظنّت طائفة من اإلفرنج، وذهب كثريون من ضعاف و
ّكذب الظان وأخطأ : لرشق، ولست أخشى أن أقولاالعقول يف 

  .)١(»ًىل اهللا واملسلمني كذباعالواهم وبطل الزاعم وافرتوا 

ّما املحتوى العلمي لنظرية التفسري عند عبده فلم يزد عىل أ
يف تقرير السنن «السنن اإلهلية، إذ جاء القدر بدر مساوقة الق

بحسب وصف القرآن  )٢(»لكونااإلهلية املعروفة بنواميس 
ّثم يف نص . ًالكريم، وليس هو شيئا آخر ليس «: وضح وأطولأّ

لكون من امن املمكن ملسلم أن يذهب إىل ارتفاع ما بني حوادث 
ّالرتتيب يف السببية واملسببية إال إذا كفر بد ! ينه قبل أن يكفر بعقلهّ

ّ يف األمم واألكوان سننا ال تتبدلهللاّإن ..  ّوهي التي تسمى .. ً
ونظام املجتمعات البرشية وما .. واننيقرشائع أو نواميس أو 

ّتبدل، وعىل من يطلب يّحيدث فيها هو نظام واحد ال يتغري وال 
ّتى يرد إحصول هذا النظام أالسعادة يف املجتمع أن ينظر يف  ليها ّ

                                                             
: ً؛ نقال عن٩٢ـ ٩١ ص:ّالعروة الوثقى، مجال الدين األفغاين وحممد عبده) ١(

: ًأيضا. ١٧٦ ـ ١٧٥حلديث، صامشكلة الوجود واملعرفة يف الفكر اإلسالمي 
ِّأسس التقدم عند مفكري اإل حلرية يف الفكر العريب ا؛ مفهوم ٢٠٢سالم، صّ

 .٣٢٠احلديث، ص
املعرفة يف الفكر و؛ مشكلتا الوجود ٧٧ ص:ّاإلسالم بني العلم واملدنية) ٢(

 .١٧٧اإلسالمي احلديث، ص



 ١٠١ .................................................................................! العرقية النزعة

أعامله، ويبني عليها سريته، وما يأخذ به نفسه، فإن غفل عن ذلك 
ّافل فال ينتظر إال الشقاء، وإن ارتفع يف الصاحلني نسبه أو اتصل غ ّ

ّفمهام بحث الناظر وفكر وكشف وقرر، أتى لنا . ببهسّباملقربني  ّ
ري مع طبيعة الدين وطبيعة الدين ال جيبأحكام تلك السنن، فهو 

  .)١(»ه وال تنفر منهتتجاىف عن

ّفسري القدر عىل أساس سنني، وإيالء السنن اإلهلية كل هذا ت
ّملكني يف الكون والطبيعة واحلياة البرشية، ثم تقرير سعادة ااملوقع 

ّدي اكتشاف هذه السنن الربانية والعمل هبا، هل هاملجتمع عىل 
ّيبقى لذي مسكة شك أو ريبة  ّ؟ ثم  فاعلية هذه العقيدة القرآنيةيفُ

ملوغل يف العقالنية اهل بمقدور إنسان أن يرمي هذا التفسري 
الركون بّبالغيبية واالستسالمية أو أن يتهم املؤمن بالقضاء والقدر 
  ّإىل الدعة بدعوى اللوذ بقوة ماورائية مبهمة واخلضوع هلا؟

ّىل أن ذلك كله مل يمنع عبده إىل أن ينبه أن عقيدة القدر ع ّّ ّ
كون أحد األسلحة التي جلأ إليها جيش من تّحتولت إىل أن 

إلهيان العزائم وتثبيط » ّلرشاوالة «ّاملضللني املتحالفني مع 
ّأن كل ما هو من «ّالنفوس وغل األيدي عن العمل و مور اجلامعة أّ

ّوالدولة فهو مما فرض فيه النظر عىل احلكام دون من عداهم ّ ..
                                                             

 .٣٠٥ ص:ّ؛ تيارات الفكر اإلسالمي٢٨٤، ٥٠٢، ص٣ ج:األعامل الكاملة ) ١(
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وال ليس من صنع ّأن ما يظهر من فساد األعامل واختالل األحو
ّاحلكام وإنام هو  ّقيق ملا ورد يف أخبار آخر الزمان، وأنه ال حيلة حتّ

  .)١(»!ألسلم تفويض ذلك إىل اهللاّيف إصالح حال وال مآل، وأن 

  

ذا ما تركنا األفغاين وعبده ورحلنا صوب رمز آخر من رموز إ
 ـ ١٨٤٨(ّإلسالمي هو السيد عبد الرمحن الكواكبي ااإلحياء 
كره االجتامعي منظومة من العوامل التي فّلرأيناه يقدم يف ) ١٩٠٢

ّتأخرهم ترجع إىل ثالث جماميع وأسهمت يف انحطاط املسلمني 
ّاألسباب الدينية، والسياسية، : من األسباب، هي ألخالقية اّ

ًثم ال يألو جهدا يف أن يضع التأثريات السلبية لعقيدة . والرتبوية ّ
لفهم العريف اخلاطئ للقضاء والقدر من تبعات ما محله اواجلرب 

ّسلوكها، يف طليعة األسباب الدينية ومقدمتها، وّعىل أفكار األمة 
  .)٢(»ّأم القرى«ملعروف اّكام فصل ذلك يف كتابه 

                                                             
ّأسس التقدم عند مفكري ؛ ١٢٤ص :اإلسالم والنرصانية مع العلم واملدنية) ١( ّ

 .٢٠٥ص :اإلسالم
لفكرية عند العرب يف عرص النهضة، ا؛ االجتاهات ١١٠ ص:ّأم القرى) ٢(

 .١٦٤ص
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ني نصل إىل العامل اجلزائري املعروف الشيخ عبد احلميد بن ح
 الفهم ّنراه يرضب بشدة عىل) هـ١٣٥٩ـ ١٣٠٨(باديس 

ّىل تربير التخلف واخلضوع إاالجتامعي اخلاطئ الذي يسعى 
هلية مزعومة، إسس قدرية أّلالستعامر واالستكانة للذل عىل 

ّوجيعل من إعادة بناء هذه العقيدة الربانية القرآنية عىل أساس 
يكتب يف حكاية قول . ّنني أحد أركان مهمته يف اإلحياء الدينيس

ل الفرنيس للجزائر وسياسة الفرنسة سويغ االحتالتمن ابتغى 
ّلك قدر وقضاء إهلي ال مرد له وال مفر ذّالتي متارسها بدعوى أن  ّّ

ّلك، وهو عىل كل ذإذا كنّا أصبحنا فرنسيني فقد أراد اهللا «: منه
ّولو أراد اهللا أن يكسح الفرنسيني من هذه البالد .. يشء قدير

ًفعل وكان ذلك عليه أمرا يسريا، لكنّه كامل ّ ترون يمدهم بالقوة، ً ّ
  .)١(»!درته اإلهلية، فلنحمد اهللا ولنخضع إلرادتهقوهي مظهر 

ّرد عىل هذا الفهم املستخذي بإعطاء مضمون سببي للقضاء ي ّ
قد ربط اهللا «: ّتفسريه من ثم عىل أساس سنني، فيقولووالقدر 

ًلقا وقدرا بمشيئته وحكمته، لنهتدي خّبني األسباب ومسبباهتا  ً
فإذا ما . )٢(»اجتناب أسباهبابّاب إىل مسبباهتا، ونجتنبها باألسب

                                                             
 .٣٠٨ ص:ّتيارات يف الفكر اإلسالمي: ّالنص عن) ١(
 .١٢٦ ص:تفسري ابن باديس) ٢(
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ّالنجاة من التخلف وّرامت األمة أن يكون اخلالص من االستعامر 
هللا اهو قدرها، فلها ذلك برشط أن تعرف أسبابه من خالل سنن 

ّاملودعة يف احلياة والكون، وإذا قلعت عن هذه األسباب وتنكبت 
ّضوخ لالستعامر والتخلف، ويف سيكون قدرها هو الرفطريقها 

لتي سلكت طريقها إىل قدرها، ومل اّاحلالني تكون األمة هي 
ًيفرضه عليها أحد قدرا حمتام وقضاء مربما  ًً ً   .ّ مفر منهالّ

ّم إن سنن اهللا وأسبابه ال جتامل وال حتايب، بل هي طوع من ث ّ
ً اكتشافها والعمل هبا كائنا من كان مسلام أيفيطلبها وجيهد  م غري ً

ّالعمران والتقدم فيها مبذولة للخلق وّإن أسباب احلياة «: مسلم
ّعىل السواء، وأن من متسك بسبب بلغ ـ  ّإذن اهللا ـ إىل مسببه، بّ
ًسواء أكان برا أم فاجرا، مؤمنا أم كافرا ً ً ً ني حفاملسلمون . )١(»ّ

أخذوا بأسباب العمران كام يأمرهم دينهم سادوا وارتفعوا، وحني 
ّأخروا وانحطوا، وقد اختطوا قدرهم يف احلالتني ت أمهلوها ّ ّ

  .رض عليهم من فوقُفباختيارهم وصنيعهم، ال بأمر 

ّىل أن األروع من ذلك كله هي القاعدة العامة التي ينتهي ع ّ ّ
ّأنه ما «ّ هذا املضامر، وهو حيث املسلم أن يعلم يفإليها ابن باديس 

ّتأخر بسبب إسالمه وأن  ّدم إسالمه، وأن السبب ّريه ما تقدم بعغّ
                                                             

 .٦٩ ـ ٦٨ ص:لرتاثا؛ نظرية ٧٨ ص:تفسري ابن باديس) ١(
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ّيف التقدم والتأخر هو التمسك والرتك  ّ   .)١(»ألسبابلّ

  

ِّ سامء العراق بزغ نجم الفقيه املستنري واملفكر الكبري الشيخ يف
أوائل القرن ) م١٩٥٤ ـ ١٨٧٧(سني آل كاشف الغطاء حّحممد 

من إلحياء اإلسالمي يف املنطقة، وكغريه ااملايض كرمز من رموز 
ّان البد أن ييل قضية هنضة كرموز اإلحياء يف العامل اإلسالمي 

ًاملسلمني االهتامم الذي تستحقه، بحثا يف أسباب  ّلتخلف اّ
ّواستقصاء لدواعي التقدم والنهوض بمعناه احلضاري الشامل 

وهذا ما هنض . ُتجاوز البعد العلمي والتقني دون أن يلغيهيالذي 
 من كتاباته ونشاطاته التي استغرقت  العديديفبه عىل أحسن وجه 

  .)٢(ّجل حياته

                                                             
ّكام من احلري أن ينظر يف مفصالت أفكار ابن باديس. املصدر السابق) ١( ابن : ّ

 .ّاديس وعروبة اجلزائر، حممد املييلب
. ًمقاعّيتسم فكر كاشف الغطاء اإلحيائي بالثراء واخلصوبة الباذخني وبالتوغل ) ٢(

ّبمقدور كل إنسان أن يتأكد بنفسه من هذه املالحظة ويعيش مع كاشف  لغطاء اّ
لذي اّ من خالل نموذج فذ من فكره اإلحيائي العظيم النافذ ًهذه األبعاد مجيعا

وهو رسالة » ُاملثل العليا يف اإلسالم ال يف بحمدون«ّيتجىل بوضوح يف كتابه 
ًوابية بعث هبا منتصف اخلمسينيات ردا عىل دعوة مجعية أمريكية لعقد ندوة ج ّ
ىل عواحليوية والغرية ّفهذا الكتاب ال يزال وثيقة تنبض باجلدة . ناهضة الشيوعيةمل
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اعلية فّكرامة الشعوب والبالد العربية واإلسالمية واحلمية لدين اهللا، وتومئ إىل 

ًاما عىل عفكر كاشف الغطاء ورؤاه التي تسرب األعامق رغم مرور أكثر من مخسني 
 .صدوره

ّرد عىل التحريض األمريكي ضد االحتاد السوفيايت والشيوعية ـ دون أن يربئهام ـ ي   ّ
ُأليست هذه اإلرضابات واالضطرابات التي تراق فيها دماء أهل الوطن «: قولهب
ّلواحد وامللة الواحدة يف طهران وسوريا ومرص ولبنان؛ أليست كلها من ا ّ

ًخلفية التي تلعب ليال وهنارا من وراء الستار؟ ألستم أنتم الذين اأصابعكم  ً ّ
 الرشق والغرب؟ فتونس املحن وتريقون دماء األبرياء يفوّتصبون البالء 

صطيل يف املغرب بناركم، وكوريا واهلند الصينية وكينيا تومراكش واجلزائر 
ًثم يقرتح عىل أمريكا والغرب طريقا أجدى لدرء . »أواركم؟بتضطرم يف الرشق  ّ

ّان هذا اخلطر هو فعال مما يقلق الغرب عىل سالمة العامل كخطر الشيوعية، إذا  ً
ّال يندفع خطر الشيوعية إال بتحقيق حرية الشعوب «: هقولبّاإلسالمي، يوضحه  ّ
قلع جذور الظلم والعدوان وقمع رذيلة احلرص والرشه ووالعدالة االجتامعية 

ليه، فهل أنتم يا معارش األمريكان ويا حكومة عّعىل حق الغري والتجاوز 
 .»!النكليز؛ هل أنتم واجدون تلك الصفات؟اّالواليات املتحدة، ويا دولة 

ًليوم إذ يتآكل الوعي األممي الذي يتجاوز مهوم القطر واإلقليم، إسالميا كان أم ا ّ
ًوميا عربيا، وينام كل قطر عىل ذاته فرحا بمكاسبه حني يربح وحزينا بام فاته ق ً ً ًّ ّ ّ

رس، ما أحوجنا لروح كاشف الغطاء التي تنبض هبموم العامل العريب خيحني 
ًرمته، وهو يسجل نصاب واإلسالمي ّ ّ ّفام قصدنا إال اخلري وال أردنا إال املجد «: ّ ّ

الرفعة والنصيحة اخلالصة، ال لبالدنا العراق وحسب، بل ملا هو وّواملنعة والعلو 
وطاننا العربية املجاورات لنا العزيزات علينا كاألردن والكويت أأوسع من سائر 
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القضاء «قد ساقه بحثه يف الوضعني الديني واالجتامعي إىل ل
ّكلام حاولت أن أجتاوز «: فتتح فيه احلديث بقولهاالذي » والقدر

ّملباحث دون أن أخوض هذه اللجة؛ جلة اهذا املقام وأطوي هذه  ّ
ًالقضاء والقدر، وجدت كأن دافعا  ّ َّزين ورقيبا عيل من ضمريي هيُ ً ّ

ًيستفزين إال عن مشاطرهتا بعضا من الكالم  ّ ّثم خيصص . )١(»يهافّ ّ
ّبحثا علميا معمقا يمتد قرابة مخسني صفحة، يرجع فيه  ً ً ًّ لقضاء اّ

والقدر إىل مبدأ السببية ونظام السنن كام سبقت اإلشارة لبعض 
خلص بعد لي، )٢(نصوصه عند احلديث عن نظرية التفسريورؤاه 

لتعارض بني اإليامن بالقضاء والقدر والسعي يف اذلك إىل عدم 
ّؤاخذا من يسعى إىل شل إرادة مبناء العمران وإنشاء احلضارة،  ً

ّحينام عرفت أن اجلد «: اإلنسان وتعطيل سعيه حتت هذه الذريعة ّ َ
                                                                                                                                             

 وما بعدت لسعودية، وما إليها من لبنان وسوريا ومرص واليمن، بلاواململكة 
ًبينهن وهي منا ونحن منها دينا ولغة وأخالقا وأعراقا وحمنة واملسافات بيننا  ً ً ً ّ ّ

ّليبيا، بل وعامة املاملك اإلسالمية التي تشاركنا يف الدين كام وكتونس ومراكش 
 .»إيران واألفغان والباكستان واندونيسياكتشاركنا يف االبتالء 

، حيث انتهى من ٧٩، ١٧، ١٦صيف بحمدون، املثل العليا يف اإلسالم ال : نظري
 .فاته رمحه اهللاوّتأليف هذه الرسالة قبل أقل من ثالثة أشهر من 

 .١٥٨، ص١ج :الدين واإلسالم) ١(
   . من الكتاب٥٤ص : ينظر) ٢(
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ّإلسالمية، وأنه اّوالسعي والطلب له مقام من األمهية يف الرشيعة 
ّعامرة العامل ولواله الختل النظام وبطل اإلتقان من نواميس 

ّاإلحكام، وأن شيئا من حديث القضاء والقدر والتوكل عىل اهللا و ً ّ
ًلدنيا ال يثل شيئا من ذلك العرش وال يصدم حاشية اوالزهد يف  ُّ ُّ

ّسوف يتجىل لك خطل بعض األقوال فمن ذلك احلصن املنيع، 
ّة احلقيقة، وتود أن ال ّحمجووخطأ اخلطوات عن مدرجة الصواب 

  :يكون جرى قلم القائل بقوله

ّسيان التحرك والسكونف  رى قلم القضاء بام يكونج ّ  

ًل وتعد رضبا من اجلنون قوله بعد ذلكب ّ:  

)١(يرزق يف غشاوته اجلننيو  نون منك أن تسعى لرزقج
  

ّلك ألن االتكاء عىل القضاء والقدر باملعنى الذي يتعطل فيه ذ ّّ
ين يف طلب الرزق ـ حيث ذكره الشاعر ـ ويف غريه إلنساااجلهد 

النشاطات، هو بنفسه خمالفة لسنّة اهللا يف العالقات وّمن الفعاليات 
ٌّالسببية، ومن ثم فحري  ّال يعتمد ويتكل عىل «اإلنسان أن بّّ

لرزق، فيخالف سنّة اهللا االقضاء والقدر وعىل ما يف السامء من 
ً نظرا هلم ورمحة وكلمته احلسنى التي سبقت لعباده م، من ربط هبً

فاإلنسان حتم عليه .. األمور بأسباهبا ودخول البيوت من أبواهبا
                                                             

 .١٩٧، ص١ج :الدين واإلسالم) ١(
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ّسعى لكن متكال عىل اهللا ال عىل سعيه، ناظرا إىل أنه تعاىل هو يأن  ًّ ً
ُلسعي وأوجد له األسباب ومهد له السبل وأعطاه لّالذي يرسه  ّ
  .)١(»غريزة العقل

ّأحلقه تفيش الفهم العريف اخلاطئ ّ يغفل كاشف الغطاء عام مل
القدر وللروح القدرية املستسلمة وملذهب اجلرب من وللقضاء 

ّوبال حلق األمة  َ ِ ّاليزال، حتى عد ذلك يف مقدمة أسباب تأخر وَ ّ ّ ّ
ّو كله يف تأخر املسلمني أّولعل بعض السبب «: املسلمني ّ

ّليوم كل واحد اَّوسقوطهم يف أعمق مهابط اخلمول ـ كام أحس به 
منهم ـ هو رسيان هذه الروح الوبيئة يف نفوسهم، فلطأوا بأرض 

هلوان وأخلدوا إليها، ينتظرون أن تأخذ بأيدهيم يد القضاء ا
ّراكزهم األوىل من التقدم عىل سائر موالقدر، فتعيدهم إىل 

لوهم هو كرساب بقيعة الكن هيهات فاخللود إىل هذا . )٢(»األمم
ن تلجأ أّإذ عىل األمة لو أرادت جتاوز كبوهتا ! ًحيسبه الظمآن ماء

إىل نواميس اهللا وسننه يف النهوض، فتصنع عندئذ قدرها بنفسها 
ًدر مساعيها دون أن يفرض عليها فرضا كام تذهب قوعىل 

  .ّالتصورات العليلة

                                                             
 .١٩٦املصدر السابق، ص) ١(
 .١٨٤ ـ ١٨٣املصدر السابق، ص) ٢(



 رالقضاء والقد .................................................................................١١٠

ّنلحظ ما يفيض به هذا النص من وضوح وامتالء يف الداللة ل
حني ، )١(هـ١٣٢٨ف الغطاء عام ملعنى، وقد كتبه كاشاعىل هذا 

وهيهات ما مل ينهضوا تلك النهضة «: لسابقةاًيقول مستأنفا الفقرة 
ّالقدر، فال يقىض وال يقدر هلم والتي تأخذ بأيدهيم عىل يد القضاء 

ّإال باحلسنى، فإنه ال جيري القضاء والقدر عىل  ّمة أو فرد إال عىل أّ ّ
دهم جم للمسلمني لن يعود. )٢(»ّحساب مساعيها وقدر جدها

ُحتى نعود إىل التمسك بتلك األسباب املحكمة العرى التي « ّ ّ
ًدحا من الدهر وما حفظناها، وانغمسنا يف محأة الضعة رحفظتنا 

  .)٣(»ينام وضعناها وأضعناهاحواخلمول ضائعني 

ّ ترد العقيدة اإلسالمية أن تتعثر باإلنسان خطاه يف تشييد مل ِ ُ
ُيراد من «: ّدعوى القضاء والقدر، إنامحلضارة باالعمران وبناء 

ّالقدر وتتوانى عن العمل فيختل وّالنفوس أن ال تتكل عىل القضاء 
ّحلرص وحب االستكثار انظام العامل املبتني عىل دعائم من أحكمها 

لعمران ومتهيد اّ، ويتفرع عليهام توسعة ّالباعثان عىل اجلد واجلهد
                                                             

ّغطاء آخر اجلزء الثاين من كتابه أنه انتهى من تأليفه أوائل ربيع كتب كاشف ال) ١(
 .هـ١٣٢٨لثاين سنة ا

 .١٨٤، ص١ج :الدين واإلسالم) ٢(
 .١٩٤املصدر السابق، ص) ٣(
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لغريزة ااإلسالم رام هتذيب هذه ّغاية ما يف األمر أن . )١(»احلضارة
ّواستصالحها لكي ال يميل اإلنسان إىل الرش واجلشع، من خالل 

ِّىل مسبب تلك األسباب، واإليامن بأنه هو سبحانه امليرس عّالتوكل  ّ ِّ
ّواملدبر، وأن  ّللجوء إىل سلسلة األسباب واملسببات ال يعني أهنا اِّ ّ

  .لكوته وسلطان مشيئتهمقد خرجت عن حيطة 

ّا يبتغيه كاشف الغطاء من نصوصه املكثفة هذه يف عدم الركون م
ّ والقدر، هو ليس إلغاء هذه العقيدة الربانية القرآنية كام لقضاءاإىل 

ّملحدثة يف الفكر االجتامعي من خالل ما توجهه اتفعل االجتاهات 
ملعتقد يف الواقع اإلنساين الفردي اّمن نقد، وإنام إعادة بناء هذا 

ّوإال . ه حقيقتهبُامعي عىل ما تقتضيه قواعده وتلزم واالجت
ّفكاشف الغطاء يؤمن هو اآلخر برسيان القدر والقضاء يف كل 

ّكل ما يصدر منّا من احلركات والسكنات والسيئات «: ءيش ّ
اجبة علينا، لكن ال كام يظنّه القارصون وواحلسنات مقدرة لنا 

غري ما صدر منه مل يكن فعل يّويزعمه الزاعمون من أنه لو أراد أن 
ّله ذلك وال كان قادرا عليه، بل بمعنى أن وجوهبا  كون باختيارنا يً

  .)٢(»وإرادتنا ولو أردنا خالفها كان لنا ذلك

                                                             
 .١٩٥املصدر السابق، ص) ١(
 .١٩١املصدر السابق، ص) ٢(
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ّام قدر لنا يأتينا عرب العمل والسعي وفق النواميس اإلهلية يف ف
ًاحلياة، ونظام األسباب مقدر لنا أيضا لكن بعملنا والكون  ّ

ّإلنسان هو جهده وما يفعله، ذلك أن اّلنقل إن قدر وجهدنا، بل 
ّلمه أن يكون اجلد والسعي عيف حمكم قضائه وسابق «اهللا قد جعل 

قاصدنا، خمرجة من مّواحلركة والعزيمة مهيئة ملطالبنا، موصلة إىل 
ًالقوة إىل الفعل كامن كامالتنا، كام جعلها اهللا أسبابا مقرتنا  ً ا ما هبّ

ّقنا وما قدر لنا من معايشنا أو ملا يرصفه اهللا عنّا يصل إلينا من أرزا
ّملكاره ويدفعه عنّا من املضار، وكل هذه الغايات ال حتصل لنا امن  ّ

ّإال باجتامع كل  ًاتيك املبادئ والوسائط نظرا إىل نواميس الكون هّ
ّإذ من اجليل أنه ال .. ّاألولية ّدث ممكن يف الكون إال بأسبابه حيّ

ّم إن تلك األسباب وسلسلة علله، ث ّالوسائط من السعي واجلد وّ
ّوالنشاط وأضدادها أيضا واجبة لنا مقدرة علينا،  لكن سنخ وً

ّعىل أهنا تقع  وجوهبا كام عرفت ليس تقدير إجبار وحتم بل
ّاختيارنا، وتنشأ من ضعف أو قوة عزايمنا التي يكون ضعفها ب

  .)١(»اقتدارناوّوقوهتا يف إمكاننا 

ُ البعدين العلمي واالجتامعي للقضاء والقدر ذه اجلولة يفه
  :اشف الغطاء إىل إطالق دعوتنيكتقود الشيخ 

                                                             
 .١٩١ ـ ١٩٠، ص١ج :الدين واإلسالم) ١(
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ّأن الدين منزه عن «ينبغي للشعوب واألمم أن تعلم  :ألوىلا ّ
التي  )١(»خلزعبالت واملخرفات التي تصادم رضورة العقلاتلك 

ما جعل القضاء والقدر «: ّإلنسان، ألن اهللا سبحانهاّيتعلل هبا 
ّلتتخذه ستارا لسيئاتك  ّمتشية لشهواتك وعىص تتوصل هبا إىل وً ً ً

ًظهارا لعظمته وبيانا لسعة علمه إّمعاصيك وأهوائك، وإنام جعلهام  ً
  .)٢(»وإحاطته ونفوذ سلطانه وبالغ قدرته

التحذير من التواين والفشل الناشئني عن البطالة  :لثانيةا
وهنا جاءت كلامته . ّالتكال عىل القضاء والقدراوالكسل بذريعة 

ِّوار كلامت من سبقوه ومتهد ملن يليه جّصيحة مدوية لتصطف إىل 
ليس الغرض من «: ًستخلصاميقول . من رادة اإلحياء اإلسالمي

ّكل هذه النبذة إال كلمة فذة، وهي نصيحة نفيس  ّ من بلغته وّ
دعويت يف التحذير من البطالة والكسل وما يستتبعان من اخلمود 

ّاخلور والفشل، فاجلد اجلد يا عباد اهللا والعمل اخلمول وو ّ
ّل احلذر من جنوح النفس وقرارها إىل الراحة، كواحلذر  )٣(»العمل

ّني األسباب ومسبباهتا والعلل بتعمل عىل التفكيك «ّوكأهنا 
                                                             

 .١٨٥املصدر السابق، ص) ١(
 .١٨٢ ـ ١٨١در السابق، صاملص) ٢(
 .١٥٥املصدر السابق، ص) ٣(
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  .)١(»لكذومعلوالهتا، وقد أبى اهللا يف بديع حكمته خلليقته 

ّم يطلقها زفرة عميقة تنشق عن صدر مث أليس من «: كلومّ
ّسفا واهللا يميت الغيور ويشق الصدور قبل أاألسف واحليف،  ُ ً

َالقبور أن من أمامكم من األمم الراقية  وج احلضارة والعمران أّ
إلسالمي اتقتدي بل ترتقي بحسنات مذهبكم السامي ودينكم 

  .)٢(»ّوتقتدون أنتم بسيئات مذهبهم األسوأ؟

  

ّرة مع رمز كبري آخر من رموز نبق يف العراق، لكن هذه املل
ّإلسالمي هو السيد حممد باقر الصدر ااإلحياء  ) م١٩٨٠ ـ ١٩٣٥(ّ

ًرياعه فكرا حتليليا معمقا جمدوال إىل بّالذي استطاع أن خيط  ً ً ًّ
ّبل أن يتوج حياته قمنهجية تبهر بتامسكها وأصالتها ونفاذها، 

  .ين اهللادًرية عىل ًبالشهادة يف سبيل اهللا دفاعا عن كرامة اإلنسان وغ

ّدم الصدر العديد من املسامهات يف الفكر االجتامعي تضمنت ق ّ
ّميقة للواقع القائم وتصحيحا للمعتقدات السائدة مما عنقدات  ً

لعريف اخلاطئ كام هو احلال يف القضاء اّانجر إىل متاهات الفهم 
الذي صدر » اقتصادنا«تاب كملعت يف ذلك إشارات يف . والقدر

                                                             
 .١٥٥املصدر السابق، ص) ١(
 .١٥٦، ص١ج :الدين واإلسالم) ٢(
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ّر من أربعة عقود، ثم تكثفت أكثر وراحت قبل أكث ًكتسب طابعا تّ
ّمنظوميا ومنهجيا فيام قدمه السيد الصدر من بحوث نظرية يف  ّ ً ً

  .لسنن التأرخيية وعنارص املجتمع يف القرآن الكريم أواخر حياتها

ّ البدء أكد الصدر الطابع العام الذي التزم به تيار عريض من يف ّ
ً تفسري القضاء والقدر بوصفهام تعبريا لعقدي اإلسالمي يفاالفكر 

ّملوجود بني الظواهر واألشياء، مشريا إىل أن اعن النظام السببي  ً
عن حكمة اهللا «حلقيقة تعبري اهي يف هذه الروابط والعالقات 

ّقدر اهللا جل جالله ف. )١(»سبحانه وحسن تقديره وبنائه التكويني
ًتكوينا وً بدءا وبنية هي الروابط والعالقات املوجودة يف األشياء

بحيث تكون خاضعة لألسباب والقوانني والسنن، وهذا هو 
ّإذا كان الصدر قد ركز يف دراسته عىل حركة السنن و. معنى القدر

ّنه يسجل بوضوح إىل أن هذا النسق أّيف التأريخ واملجتمع، إال  ّ ّ
ّيشمل الفواعل كافة وينتظم مجيع الساحات الكونية والوجودية 

  .ّ واختياريةطبيعية

ّني يمأل هذا التصور املشهد الكوين والوجودي برمته ح ّ
ملدلوالت اخلاطئة يف تفسري األحداث والتعامل مع اتتالشى مجيع 

ساس القضاء والقدر بمعناه العريف املغلوط أالواقع اخلارجي عىل 
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ّلذي جيمد الفعل اإلنساين اأو العقلية الغيبية باملعنى الشعبي 
ّومع أن اخلط العام للنبوات . المّويسوغ االستس ّ هدي السامء وّ

ّأكد هذا املعنى، إال أن القرآن ركز عليه عىل نحو مكثف  ّّ ّّ
ّيف حدود ما نعلم، القرآن أول كتاب عرفه اإلنسان «: ّاستثنائيو

ّملفهوم وكشف عنه وأرص عليه وقاوم بكل ما لديه اّأكد عىل هذا  ّ
لنظرة العفوية أو النظرة الغيبية اوم اقمن وسائل اإلقناع والتفهيم؛ 
ّالعتيادي كان يفرس ااإلنسان . االستسالمية بتفسري األحداث

ّكمثال حيث كان يتحدث الصدر عن هذا (أحداث التاريخ 
ّبوصفها كومة مرتاكمة من األحداث، يفرسها عىل ) ملوضوعا

ًارة، وعىل أساس القضاء والقدر واالستسالم تأساس الصدفة 
لكريم قاوم هذه النظرة العفوية احانه وتعاىل، القرآن ألمر اهللا سب

ّلبرشي إىل أن هذه اّوقاوم هذه النظرة االستسالمية ونبه العقل 
  .)١(»الساحة هلا سنن وهلا قوانني

ًعد أن قدم الصدر للقضاء والقدر منظورا تفسرييا يقوم عىل ب ًّ ّ
ىل ّنني يرضب يف تكوين الظواهر واألشياء، سعى إسّأساس سببي 

                                                             
ًإذا الحظ القارئ أحيانا ضعفا يف العبارات،  . ٧٢ ـ ٧١ ص: املدرسة القرآنية)١( ً

ي هذه األفكار عىل فذلك يعود إىل الطابع الشفهي هلا، حيث كان الصدر يلق
 .كل حمارضاتش
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 منظورات جديدة لفهم التأريخ ءرب بناعًاملواجهة والتصحيح معا، 
ّوهلام وإال فهام ال يعدوان ححيث كان حديثه يدور (واملجتمع 

مواجهة ويف ضوء األساس اجلديد، ) ًكوهنام مثاال وحسب
ّالتفسريات والتصورات اخلاطئة بنقد مكثف ّ.  

ًحتى يكون اإلنسان فاعال ـ وهذه هي النتيجة اف ملنطقية لنظرية ّ
ألمرين عىل مستوى الفعل اإلنساين ولنظرية التفسري ااألمر بني 

ّستوى القضاء والقدر ـ البد أن يقتحم مالسببي والسنني عىل 
كتشاف وتوظيف دائبني امضامر الطبيعة واحلياة يف حركة 

ًلكي تستطيع أن تكون إنسانا فاعال «: لقوانينها وسننها ّؤثرا البد مً ً ِّ
ّكتشف هذه السنن، البد لك أن تتعرف عىل هذه القوانني لك أن ت ّ

َّفيها وإال حتكمت فيك وأنت مغمض  ّكي تستطيع أن تتحكمل ّ
ينيك عىل هذه القوانني، عىل هذه السنن لكي عالعينني، افتح 

  .)١(»ِّكون هي املتحكمة فيكتّتكون أنت املتحكم ال لكي 

ِّبعد هذه الدعوة لإلنسان كي يفجر طاقاتَأ ه الكامنة وما فيه من َ
ّإنه مكبل : استعدادات يف اقتحام الطبيعة واحلياة، يقال لهوقوى  ّ

ّالقدر؟ األكثر من ذلك أن الصدر يتقدم وبإلزامات القضاء  ّ
ّلفهم وهو يسجل نصا أن هذه اخطوات إىل اإلمام عىل طريق هذا  ً ّ ِّ
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إلنسان بل جتري من اال جتري من فوق رأس «السنن واألسباب 
ي هّوذلك ألن إرادة اإلنسان وفكره واختياره  )١(» يدهحتت

ّحلركة التأريخ والبناء االجتامعي العلوي بكل ما يضم «األساس  ّ
  .)٢(»من أنظمة وتفاصيلومن عالقات 

ّد عىل ذلك أن القضاء والقدر بتفسريمها السببي ومفهومهام ز
ّقط ال يعطالن إرادة اإلنسان وحريته وفعله بلفالسنني ليس   مها ّ

ّيركزان مسؤوليته، ألن هذه  ال تفصل اإلنسان عن دوره «لسنن اّ
ّاإلجيايب وال تعطل فيه إرادته وحريته  ّاختياره، وإنام تؤكد أكثر وّ ّ
ًعمد أيضا إىل تكام . )٣(»ّفأكثر مسؤوليته عىل الساحة التأرخيية

ّتصليب االختيار اإلنساين ومنحه قوة إضافية كام هو احلال يف 
جتامعية التي تنتج آثارها يف إطار القضية الرشطية، أي لسنن االا

ُإن السنّة حينئذ تطغي «: إلنسان نفسه وإرادتهايف إطار فعل  ّ
ّقدرة ومتكنا من الترصف يف وًاختيار اإلنسان، تزيده اختيارا  ً ّ

رادة اإلنسان وليست إهي يف احلقيقة ليست عىل حساب .. موقعه
  .)٤(»إلنساناّ مؤكدة الختيار ًنقيضا الختيار اإلنسان، بل هي

                                                             
 .٨٤املصدر السابق، ص ) ١(
 .١٤١املصدر السابق، ص ) ٢(
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ّنقارن بني هذا الفهم للقدر الذي يصلب إرادة اإلنسان ل
ّلفعل ، وحيرضه عىل أن يصنع قدره بنفسه اّويرسخ إمكانه عىل 

ًلكون اكتشافا ووعيا وفعال، لكي امن خالل سنن اهللا املودعة يف  ً ً
ع لوقائع، وال يقاال مترق السنن من بني يديه وال تسحقه عجلة 

ًخملوب اللب عاجزا أمام احلوادث مستسلام هلا باسم اإليامن  ً ّ
معضلة «ّالغيب، وبني فهم الغربيني ومن يتابعهم ملا يسمونه ب

: ًوفقا لتصوير كاتب قدير هلذا الفهم، جاء فيه، )١(»ّاحلريةوالقدر 
رضبة مفاجئة جتيء عىل حني ) ّالغربيني(ّصورهم تيف ) القدر(ّإن «

ّإلنسان، ودعابة درامية ثقيلة وحمزنة تصور اظهر غفلة لكي تقصم 
يقاع العباد يف الشباك التي إلاآلهلة وهم يرسمون اخلطط اخلبيثة 

ُلغثاء لكي تعيد اّإن الصورة القرآنية تكنس هذا .. ُنصبت بمهارة
ّملنطقي اصيغة العالقة بني الناس وأقدارهم إىل موقعها اإلنساين 

م موقفه اإلنساين املفتوح ورفضه ّوهبذا يؤكد اإلسال.. العادل
  .)٢(»لقدرية الرتاجيدية القائمة عىل الغشم واملفاجئةلّالكيل 

ّثريا ما نرى نقاد الفكر االجتامعي العام الذي ال يلتزم ك ً
إلسالم وخياراته، يستكثرون عىل أنفسهم اأصحابه بمنطلقات 
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ًنجازا ّالستسالمية ويعدون ذلك إانقد القدرية التواكلية والغيبية 
زيد عليه، حني يًكبريا، وهذه نصوص الصدر تفيض هبذا وما 

ّيزيل الغشاوة عمن يتوهم أن النرص حق إهلي للمسلمني  ّّ ّ ّجرد ملّ
ّال تتخيلوا أن النرص حق إهلي لكم، وإنام النرص «: ّأهنم مسلمون ّ ّ ّ

ّبيعي لكم بقدر ما يمكن أن توفروا الرشوط املوضوعية طّحق  ّ
نطق سنن التأريخ التي وضعها اهللا سبحانه مب هلذا النرص، بحس
ًكونيا ال ترشيعيا ًّ«)١(.  

يف السياق ذاته انطلق نقده يف أماكن عديدة لنظريات التفسري و
سواء يف بيئة املسلمني وما ، )٢(لطبيعة والتأريخ واملجتمعلاإلهلي 

ّيارات فكرية أو عىل صعيد الفكر األوريب الذي شهد تنبت هبا من 
  .لنظريات الالهوتيةاّمعينة ازدهار يف برهة 

ن التاريخ واملجتمع إىل موضوع التنمية والعمران واملعركة م
ّضد التخلف،  ففي . ّواصل الصدر التحرك عىل املسار ذاتهيّ

ّطرت جتارب التنمية يف العامل أدراسته للمرجعيات الفكرية التي 
ني إىل خطر ّلصدر املعنياّاإلسالمي وانتهت بأمجعها إىل الفشل، نبه 

لفشل عىل االوقوع ضحية التحليل الغريب الذي يلقي بتبعات 
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فقد كتب . أخالقية إنسان العامل اإلسالمي وإيامنه بالغيب وبالقدر
ّ سياق رده عىل أحد ممثيل هذه النزعة يف يف كتابه ) جاك أوسرتوي(ّ
ّإن اجتاه إنسان العامل اإلسالمي «: ّ، ما نصه»القتصاديةاالتنمية «
مدلوله األصيل استسالم اإلنسان للقدر ب السامء ال يعني إىل

شعوره بالعجز الكامل عن وّواتكاله عىل الظروف والفرص، 
ّوإنام يعكس . )١(»وسرتويأاخللق واإلبداع كام حاول ذلك جاك 

ّبدأ اخلالفة الربانية مارتباط اإلنسان املسلم بالسامء وإيامنه بالغيب 
ّتان بني مفهوم اخلالفة الربانية هلذا اإلنسان يف األرض، وش ما وّ

يستلزمه من إرادة ومسؤولية وما يستبطنه من طاقات وثراء 
لقضاء والقدر بمدلوهلام السلبي، وبحسب الصدر اعريض وبني 

ن مفهوم اخلالفة هللا يف التأكيد مًال أعرف مفهوما أغنى «: نفسه
 املطلق يف ِّليفة السيدخعىل قدرة اإلنسان وطاقاته التي جتعل منه 

ن عًالكون، كام ال أعرف مفهوما أبعد من مفهوم اخلالفة هللا 
ّاالستسالم للقدر والظروف، ألن اخلالفة تستبطن معنى 

ّستخلف عليه، وال مسؤولية بدون حرية ياملسؤولية جتاه ما 
ّوشعور باالختيار والتمكن من التحكم  ّ الظروف، وإال فأي يفّ ّ

ً مقيدا أو مسريا؟استخالف هذا إذا كان اإلنسان ًّ ّ«)٢(.  
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ّبيعي يندرج هذا الكالم للسيد الصدر عن التنمية أو التقدم ط ّ
طار املسألة املثارة ، أي يف نطاق البحث النظري ذي إّوالتخلف يف 

ّالقدر، وإال كلنا يعرف وجود أسباب والصلة بعقيدة القضاء  ّ
 يط العوامل النظرية الحمّموضوعية تكتنف القضية متتد خارج 

ضة للنشاط حمّفال التقدم الغريب ثمرة . يكتمل املشهد من دوهنا
ّوالعمل والعقالنية وال التأخر الرشقي معلول بالكامل إىل السلبية 

فالنهب ومراكمة الثروات عرب االستعامر . الكسل والغيبيةو
جلديدة داخل يف قوام التجربة األوىل يف حني اوأشكال السيطرة 

املواجهة باحلصار االقتصادي والتدبري وم تبدو السيطرة والتحجي
ّابتة هددت وال تزال مجيع ثالعسكري عنارص يف اسرتاتيجية غربية 

ربة حممد عيل جتجتارب التنمية والنهوض يف العامل اإلسالمي منذ 
لنظر اّبغض ، )١(ّيف مرص حتى الوقت احلارض) م١٨٤٩ـ ١٧٦٩(

  )٢(!نيةعن منطلقاهتا وإسالمية كانت أم وطنية أم علام

                                                             
كتب الكثري يف دراسة مكاسب هذه التجربة وما اجرتحته من أخطاء ) ١(

ّبه من نقاط ضعف، كذلك فيام تعرضت له من حتديات االسرتاتيجية  وقعتو ّ
 .لغربيةا
يل ع جتربة حممد: كعمل جيمع بني الكثافة واالختصار يمكن الرجوع إىلكن ل
 .١٩٩٧دروس يف التغيري والنهوض، منري شفيق، دار الفالح، بريوت، .. لكبريا

ّهناك مبدأ يف االسرتاتيجية الغربية أسميه ) ٢( رضب بيقيض » حالة التوافق الدويل«ُ
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ّن جانب آخر يلحظ أن الفهم الذي يقدمه السيد الصدر ومن م ّ ّ
القدر وتفسريمها عىل أساس سببي ـ سنني ينقل وسبقه للقضاء 

الفاعلية والنشاط دون أن يفقده إيامنه وّاملجتمع إىل قمة احلراك 
لذي يدفع به مرشوع اّبربه ودينه، وذلك يف مقابل املأزق 

فرتق صعب م املجتمعات املسلمة يف التحديث الغريب حني يضع
ّبني البقاء عىل اإلسالم والتخيل عن التقدم أو الولوج يف  سارات مّ

ًالتقدم والتحديث والتخيل عن اإلسالم، بناء عىل ما يذهب إليه  ّ ّ
هو فقط املجتمع العلامين » املجتمع احلراكي«ّملرشوع من أن اهذا 

له عىل أساس ن حتميات القدر ويصنع مستقبمّالذي يتحرر 
ّبيل املثال يقدم دانيال لرينر يف سعىل . العقالنية ومبدأ االختيار

ًتصورا عن » اختفاء املجتمع التقليدي«كتابه  لتحديث العاملي اّ
لدين اّيستلزم نظرية عاملية شاملة عن العلامنية تضع التخيل عن 

ًرشطا للتحديث، والتحرر من حتميات القدر رشطا للحراك  ًّ
                                                                                                                                             

تستملك وار السيطرة الغربية أي جتربة تتجاوز اخلطوط احلمر، بأن خترج عن مد
ّمن كل ومجيع التجارب ّعنارص حقيقية يف القوة والنهوض؛ هذه احلالة تشمل 

و التنموية أّاالجتاهات يف العامل اإلسالمي، وهي ال متيز يف قمع التجارب النهضوية 
ٍبني جتربة أحرزت تقدما جزئيا وبني أخرى شاملة، وال بني نظام موال  ٍ ً ً  لغرب تابع لهلّ

 .وبني آخر خارج عن مداره
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العلامين برأيه هو وحده » املجتمع احلراكي«ّن أل ياالجتامع
ّلعقالنية، ألن حساب االختيار يشكل اّيشجع «املجتمع الذي  ّ

ّن الناس يرون ألالسلوك الفردي ورشوط مكافأته، ذلك 
ًمستقبلهم االجتامعي كيشء يمكن صياغته وليس أمرا حمتوما،  ام كً

 خالل ما ينظرون إىل اآلخرين يف ضوء إنجازاهتم وليس من
ىل هذا يغدو اإلنسان العلامين يف املجتمع احلراكي هو ع. )١(»يرثونه

ًعميل بعكس التقليدي الذي يرى عمله شيئا ونشط شخص « ّ
  .)٢(»ًمنتهيا واليمكن تغيريه

  

قيقة يبدو هذا الكالم بمنتهى التفاهة حني نضعه إىل جوار ما ح
عل اإلنساين ّن معطيات التصور اإلسالمي للفمأرشنا إليه 

احلياة واملجتمع، جتتمع عىل وّولكيفية التعاطي مع الطبيعة 
ل رؤى من بمعارضته ودحضه ليس نصوص الصدر وحدها 

                                                             
ّذا الكتاب يتسم بأمهية كبرية هّ، احلقيقة أن ٢٢٤ ص:علم االجتامع واإلسالم) ١( ّ

ًلتي تدخل أساسا حتتيا يف ابحكم ثراء أفكاره وغنى رؤيته النقدية ألفكار فيرب  ًّ
ّالسيايس من الغربيني وكثري من رؤى الدارسني لإلسالم ودوره االجتامعي 

 . العامل اإلسالمي نفسهواملنتمني إىل
 .٢٢٤املصدر السابق، ص) ٢(
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ّسبقه ممن تعرضنا ألفكارهم ّهذه الرؤى التي بودي أن أعززها . ّ ّ
مسامهة أخرى من مسامهات الفكر اإلسالمي تنتمي إىل رمز ب

 طابق حممد جواد مغنية بني فبعد أن. ملعارصةاآخر من رموزه 
إذا كان اإليامن بقضاء «:  قولهيفاإليامن بالقضاء والقدر والسنن 

سننه التي هي واهللا وقدره هو عني اإليامن باهللا ونظامه وقدرته 
إذن أين مكان الرصاع «: ًراح يتساءل قائال» سنن الطبيعة بالذات

بالعلم والعمل؟ العناد بني اإليامن بالقضاء والقدر وبني اإليامن و
  .)١(»لتواكل والكسل؟اوأين مكان 

ّم راح يؤسس يف ضوء ذلك منطلقات ضخمة يف التعامل مع ث ّ
مع ظاهرة التغيري االجتامعي تقوم عىل املنهج السنني والطبيعة 
ّىل أن الواقع ال يتغري بمعجزة، ألن إّلقد نبه . )٢(العقالين ّكل يشء «ّّ

اهرة من ظواهر الطبيعة أو ظن خيضع ألسبابه الواقعية سواء أكا
 واقعنا يفّوعوامل التخلف التي تعمل . )٣(»ظاهرة اجتامعية

ّوالتغيري ال يتم ، )٤(»ّحيتاج تغيريها إىل جهد وجهاد طويل وشاق«
                                                             

 .٦٥ص :فلسفات إسالمية) ١(
 .١١٣ ـ ٧٩ ص: حياته ومنهجه يف التفسري،ّحممد جواد مغنية: ينظر) ٢(
 .٧ص ١ ج:التفسريالكاشف) ٣(
   .٨، ص١املصدر السابق، ج) ٤(
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ًفويا، ألن التأريخ ال يتحرك تلقائيا إىل األمامع ّ ّإنام يتوقف  )١(»ًّ ّ
ًوطه الالزمة ذاتيا وموضوعيا، وإرشذلك عىل  رادة اإلنسان هي ًّ

ّالرشط األول، ألن  ّإلنسان إذا صدق فيها أقوى من كل اإرادة «ّ
  .)٢(»ّسالح حتى التفجريات النووية

ّا دام تغيري الواقع خيضع للفعل التغيريي فإن للتغيري منطقه م
ّهو يتطلب ختطيطا حمكام، ألن فّالسنني، ومن ثم  ًً العامل احلاسم «ّ

وبالنتيجة ينبغي . )٣(»ملحكم الدقيقالنجاح اإلسالم هو التخطيط 
ّللمسلمني أن ينأوا عن أي منهج خرايف  ّعطل العقل ويزوي به يّ

ّال يشء أرض عىل الدين ممن يتسم بسمته «: ًجانبا ّ يدعو إليه وّ
عىل عقله وقوله، ويتفاقم هذا الرضر  بمنهج خرايف يسيطر

ّذا وجد من يشجع اخلرافة وينرشها يف جمتمع إواخلطر 
  .)٤(»فّمتخل

ّىل هذا انتهى مغنية إىل نتائج مهمة عىل الصعيد االجتامعي ع
ّمن اهللا وال من صنع الطبيعة، وإنام هو من «يس لّمنها أن الفقر 

                                                             
 .٣٨ ص:صفحات لوقت الفراغ) ١(
 .٦٦ ص:اإلسالم بنظرة عرصية) ٢(
   .٥٧صدر السابق، صامل) ٣(
   .١٠٩صفحات لوقت الفراغ، ص) ٤(
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ّوال جمال لتفسري التخلف  )١(»لفاسدةاصنع اإلنسان واألوضاع 
ًتفسريا دينيا عىل أساس القضاء والقدر  مىض الزمن «الصرب، فقد وًّ

مىض عهد و.. ّفرس فيه األحداث بالقضاء والقدرالذي كانت ت
ّالدين الذي يعد الصرب عىل الذل فضيلة وحتمل االضطهاد  ّ ّ

ّوال سبيل لتقدم املجتمعات اإلسالمية إال باملثابرة ، )٢(»نقبةم ّ
ّاهللا ال حيب وال يرىض عن جمتمع ال جيد «ّن ألّواجلد والعمل،  ّ

 أرقى وأبقى، ولو مأل بيل حياةسوجيتهد، وال يكافح ويناضل يف 
  .)٣(»الشوارع بالكنائس واجلوامع

  

ّخر مثال نقف عنده مما قدمه الفكر االجتامعي اإلسالمي هو آ ّ
الذي ) م١٩٧٩ ـ ١٩٢٠(ّيران الشيخ مرتىض مطهري إما كتبه من 

ًخصص كتابا كامال للقضاء  ً ُع فيه بني البعدين العلمي القدر مجوّ
ُلبعد االجتامعي أكثر اتامعي، وإن كان والعميل أو الفكري واالج

ّكثافة خاصة يف الثلث األول من الكتاب ّ)٤(.  

                                                             
جتارب : ينظر. الفقر وليد النظام اجلائر: ّمقال نرشه أوائل اخلمسينيات بعنوان) ١(

 .١٣٢ص :مد جواد مغنيةحم
 .١٢٥ ص:التجارب) ٢(
 .٤١١ص :الشيعة يف امليزان) ٣(
ّفكري ال زالت عمل لّتقرتح مقدمة الكتاب دعوة . اإلنسان والقضاء والقدر) ٤(
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ّقرتح مطهري خريطة بحثية لعلل انحطاط املسلمني وتأخرهم ا ّ ّ
ّىل سبعة وعرشين عنوانا ترتاوح بني ما هو فكري عّتوزعت  ً

ّاخيل وخارجيدّوموضوعي وبني ما هو  كام اختلفت ، )١(ّ
ّ ما هو تأرخيي ونفيس منطلقات البحث بني ّأخالقي واجتامعي وّ ّ

ًوديني وبني ما يكون بحثا فلسفيا ًّ دخل يّومع أن القضاء والقدر . ّ
ّيف عداد البحوث الفلسفية بحسب مطهري، إال أنه وضعه يف  ّ ّ

ُلعوامل الفكرية التي تساق يف بحث التخلف بحكم بعده اطليعة  ّ
تلف رضوبه  الفعل اإلنساين بمخيفّوتوغله االجتامعي 
ًيتساءل مطهري بدءا. ومستوياته العتقاد بالقضاء والقدر اهل  «:ّ

لتي تدفع اكام تثبته القواعد الربهانية الفلسفية هو من نوع العقائد 
الذي ّاملعتقدين هبا نحو اخلمول والكسل واخلور، وأن املجتمع 

عتقد هبا سوف ينتهي به احلال إىل االضمحالل والفناء شاء أم ي
                                                                                                                                             

ّمربراته قائمة يف الواقع، ينصب عىل بحث العوامل  ّاألسباب التي أدت إىل وّ
ّتأخر املسلمني بعد تقدم وانحطاطهم بعد صعود ّالكتاب الذي ألف سنة و. ّ ُ

ُهـ جيمع كأغلب كتابات مطهري بني البعدين العلمي ١٣٨٥ العميل، والفكري وّ
ّلسفية نراه يتوفر ف القضاء والقدر مسألة ّواالجتامعي، ففي الوقت الذي يؤمن أن

ّشكلة الواقع التي حتف معىل تناول أبعادها االجتامعية، كام يعيد يف املقابل حتليل 
 .لنظرياُعنوان البحث من خالل دراسة ألساسها العلمي وبعدها 

 .٣٣ ـ ٣١ ص: اإلنسان والقضاء والقدر)١(
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  .)١(»أبى؟

ّغدو هذا التساؤل أكثر إحلاحا عند مطهري عندما يلحظ ي ً
ًمبكرا وهو يواصل  ّالغربيني «ّرسه احلوزوي يف حارضة قم أن دِّ

ّحدى العلل بل العلة األساس إجيعلون االعتقاد بالقضاء والقدر 
ّشمري ساعد اجلد والتوفر تمما يدعوه إىل  )٢(»يف انحطاط املسلمني ّ

ّيف تأليف مستقل، ليتأكد بنفسه عىل دراسة املسألة  تأثري هذه «ن مّ
  .)٣(»العقيدة أو عدم تأثريها يف انحطاط املسلمني

ّدهيي كان بمقدور مطهري أن يكتفي بالرد النقيض عىل تيار ب ّ ّ
ًألوريب ومن يتابعه يف بالد املسلمني، حمتجا بقولهاالفكر  إن كان «: ّ

نحطاط الفردي ًالقدر سببا للركود واالواالعتقاد بالقضاء 
 )٤(»ملسلمني األوائل كذلك؟اواالجتامعي، فلامذا مل يكن واقع 

ّخاصة وأننا مجيعا نعرف أن مبدأ القضاء والقدر  ً ّ  يطرأ عىل ملّ
ّالعقيدة اإلسالمية تاليا، بل كان جزءا من مكوناهتا األوىل منذ  ً ً

                                                             
 .٢٧، ١٥املصدر السابق، ص ) ١(
ّ حيث رد عىل عدد منهم مثل واشنطن أرونك وول ٣٤لسابق، صاملصدر ا) ٢(

 .يورانثد
   .٤٠املصدر السابق، ص) ٣(
 .٤٩ ص: اإلنسان والقضاء والقدر)٤(
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ّلتأسيس؟ مل يفعل مطهري ذلك لسببني أوهلام منهجي يعود احلظة  ّ ّ
لبحث العلمي التي متيل إىل حتليل القضايا واملسائل ا طريقته يف إىل

تعاطاها والتعامل معها عىل أساس تأسييس يواملشكالت التي 
ًلغموض وااللتباس، بدال من ايسهم يف بناء العقول وإزالة ) ّحيل(

. إفحامه بالنقضواللجوء إىل األسلوب اجلديل وإسكات اخلصم 
ًإننا فعال إز: وثانيهام يف واء مشكلة واقعية يف تفكري املسلمني ّ

ّواقعهم، ال يؤثر فيها أن األوربيني والدارسني الغربيني ربام  ّ ّ
فسواء أثار الدارسون األوربيون . ّيضخموهنا أكثروينفخون فيها 

ّنحن أمام واقع فكري ملتبس حيياه فمسألة القضاء والقدر أم ال، 
ّقطاع واسع منهم يميل واملسلمون عىل مستوى هذه املسألة، 

ّعمليا إىل تسويغ حالة التأخر واالستكانة والضعف  ت هذه حتً
ّوواقع إشكايل كهذا ال ينفع فيه األسلوب النقيض، ألن . التعلة ّ

ًملسألة جدليا بالنقض وباإلسكات واإلفحام، ال يعني اإغالق  ّ
ًالتخلص منها نظريا عىل  ستوى الوعي واإلدراك أو معاجلة مّ

  .ية عىل أرض الواقعآثارها السلب

ّذلك كله جلأ مطهري إىل املعاجلة التحليلية العميقة ذات ل ّ
ًارا باملسار العريض نفسه الذي سار فيه من مالطابع التأسييس،  ّ

القضاء والقدر مها تعبري عن ف. ّسبقه ممن أرشنا هلم فيام مىض



 ١٣١ .................................................................................! العرقية النزعة

ّينهام، ومن ثم فهام ال عالنظام السببي وجمرى حلركة العلل بل مها 
 الالقضاء والقدر «: ًيوجبان شيئا آخر من خارج هذا النظام

ّيوجب شيئا إال من خالل جمرى العلل واألسباب يف ضوء . )١(»ً
ّكل القوانني والسنن القطعية مظاهر «لراكز تكون اهذا الفهم 

وما دون ذلك من أنامط . )٢(»إلهلياوجماري للقضاء والقدر 
إنكار «: حسبوافة التفكري وأنساقه ال يعدو أن يكون خر

ّالتالحم بني األسباب واملسببات ومنها الطاقات اإلنسانية 
اإلرادة واالختيار، جتعل من مثل هذا القضاء والقدر خرافة و

  .)٣(»ّاألدلة القاطعةبيستحيل وجودها 

ّيد أن السؤال املحريب ّ إذا كانت عقيدة القضاء والقدر هبذا : َ
ّي وإشكال اجتامعي حتى ّولت إىل معضل فكرحتالوضوح فلامذا 

ّتصور بعضهم أن الزم  العتقاد بالقضاء والقدر أن جيد اإلنسان اّ
ًنفسه مكبال جمبورا، فينسى دوره يف  ً جياد احلياة األفضل للمجتمع إّ

بقدر ما  )٤(ّملحتم؟اًوتكوينها وبنائها، ويقيض عمره منتظرا القضاء 
                                                             

 .١٠٥املصدر السابق، ص ) ١(
 .٩٨ ص : اإلنسان والقضاء والقدر)٢(
 .٧١املصدر السابق، ص ) ٣(
 .١٠٨املصدر السابق، ص) ٤(
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ًيتعلق األمر باجلانب النظري بعيدا عن الدوافع  السياسية ّ
ّاالجتامعية، يعيد مطهري اجلواب إىل االلتباس املنهجي الذي و

 اخللط بني اإليامن بالقضاء والقدر وبني اجلرب يفسقط به كثريون 
هذا الغلط ناشئ من اخللط بني «: متاثلهاموِّمتومهني وحدة االثنني 

. اجلرب وعدم التفريق بينهامباالعتقاد بالقضاء والقدر واالعتقاد 
إلنسان ليس هو اّربية تعني فقدان اإلرادة واالختيار وأن فاجل

ّالفاعل احلقيقي ألفعاله، وأن الصفات والروحيات التي يملكها  ّ
ّفهو يردد كالببغاوات ما يقال له من خلف .  تأثري هلا يف مصريهال

ّل إن الفاعل احلقيقي لرتديده ليس هو يف الواقع، بفحسب، الستار 
ًيف حني أنه طبقا ل القضاء والقدر ال توجب اإلرادة اإلهلية بالعتقاد ّ

ّوالعلم اإلهلي شيئا إال عن طريق  رى علله وأسبابه، ومن املحال جمً
ّرى علله وأسبابه، ألن ذلك جمّأن تتعلق اإلرادة اإلهلية بيشء من غري 
ّمناف لوحدة اهللا وبساطته وعلو ذاته   .)١(»ّملقدسةاٍ
ًر موقعا معاكسا متاما للمعنى يف هذا الضوء يأخذ القضاء والقد ً ً

فبالقضاء والقدر يصري . الرتكازي املغلوط يف العقول والنفوسا
ًاإلنسان حرا  ّإن القضاء والقدر اإلهلي هو الذي جعل «: ًتاراخمّ

ًرا مؤثرا يف مصريهحًاإلنسان مطلق اليدين خمتارا  ّ ً هذا الفهم . )٢(»ّ
                                                             

 .١٠٩ ص : اإلنسان والقضاء والقدر)١(
 .١٠٩املصدر السابق، ص ) ٢(
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ّجير مطهري إىل نتيجة كبرية عىل  الفردي واالجتامعي، ملستوى اّ
بالتبع ملا متليه وًفاإلنسان يفعل ما يفعله بإرادة ورىض كامل منه، 

 الليس هناك عامل جيربه عىل القيام بام «: ّقواه اإلدراكية، ومن ثم
  .)١(»ّيرىض به وال يرغب فيه ال القضاء والقدر وال أي عامل آخر

يخ حممد ّند هذه النتيجة احلاسمة أضم صويت إىل املرحوم الشع
ّأبعد هذا يقال بأن اإليامن بالقضاء والقدر «: ًغنية، متسائالمجواد  ُ َ

َملسلم كسوال متواكال يدع اجيعل اإلنسان  ً موره إىل خالقه يعملها أً
  .)٢(»عنه وينجزها له؟

  

ّود أن ننهي هذه اجلولة مع القضاء والقدر يف تيارات الفكر ن ّ
  :ظات، هيعدد من املالحباالجتامعي 

نحن مع نقد الواقع االجتامعي ملجتمعات املسلمني وما  .١
ّالواقع من فهوم خاطئة، رشيطة أال يتحول هذا ذا هيثوي خلف  ّ

جلامهري وتدمري ثقافتها وحماكامت من طرف االنقد إىل سوط جللد 
ًالتي تعد حارضا حتت  )٣(»املذابح«واحد كام هو حاصل اآلن يف  ّ

                                                             
 .٨٨املصدر السابق، ص )١(
 .٦٥ ص:فلسفات إسالمية) ٢(
  : هذا املصطلح من إبداع الناقد العريب الالمع جورج طرابيش، يف كتابه) ٣(
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ّلتي سجلها أحد ا كم هي نافذة اإلشارة .»نقد الرتاث«عنوان 
ًالباحثني املناوئني هلذه النزعة التدمريية ضد ثقافة األمة مذكرا  ّ ّ ّ

ّلعل من العوامل التي ما تزال حتفظ متاسك األمة «: صحاهباأ ّ
ّاملجتمعات العربية يف وجه جرافة احلداثة املسخ التي والعربية 

ّ التي ينظم هلا أبناؤها لعريب، هي هذه الثقافةاتعمل يف اجلسم 
  .)١(»حماكمة من الداخل

ّجل، نحن مع النقد رشيطة أن ال يتحول إىل تعلة لتربئة أ ّ
النخب املتعاملة وإسقاط سطوة الغرب، كام وّاألنظمة املتسلطة 

الشعب نفسه «شكلة الواقع بـ مّتفعل بعض التيارات وهي حترص 
ّمدعية أن ختلفه الفكري ومجوده هو السبب  ّ ألسايس يف هذه اّ

لتي اّاهلزيمة، مسرتجعة بذلك احلجة االسترشاقية الغربية القديمة 
ّترجع ختلف وانحطاط وضع الرشق إىل اخلصائص اجلمودية 

املطلوب من النقد أن . )٢(»ّاجلربية التي متيز شعبهووالركودية، 
                                                                                                                                             

 .ذبحة الرتاث يف الثقافة العربية املعارصة، دار الساقي، لندنم
ويف الكتاب نقاط حمورية . ١٤١ ص:إشكالية املرجع يف الفكر العريب املعارص) ١(

 .العنايةبَكثرية حرية 
التزال احليوية تنبض يف هذا الكتاب رغم مرور قرابة  . ٧ ص:جمتمع النخبة) ٢(

 .العقدين عىل صدوره
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ًتلمس آفاقا للحركة والعمل والنهوض ال يّيبني ال أن يدمر، وأن  ّ
ملطلوب أن ينطلق من أخالقية ال إىل حتبيط ويأس، كام ّأن يتحو

ًجلامعة مرتفقا هبا، ال باحثا اًرفيعة جتعل الناقد حريصا يف نقده عىل  ً
ال بعض حكام هو  )١(»عن خالصه الفردي بشتم اجلامعة

  .)٢(االجتاهات والرموز

املطلوب من النقد أن يعتصم برؤية ذاتية مستبرصة تنتمي  ـ ٢
ّ الثقافية لألمة، وأن حيذر االنزالق إىل النزعات ملرجعيةاإىل 

ّاالسترشاقية ومنهجياهتا املدمرة، والتحول إىل واالستعامرية  ّّ
تسويق أفكار أقطاب الفكر العنرصي وّصدى يردد أو يعيد إنتاج 

 )٣(»استعامر الشخصية«ّالغريب ويسهم من ثم يف صناعة ظاهرة 
القتصادي ااالستغالل التي يامرسها اآلخر إىل جوار النهب و

ًلنكن عىل حذر كامل من أن أفكارا من قبيل . والتبعية السياسية ّ
الذهنية الرشقية عاجزة متام العجز عن التفكري الرتكيبي، «ّأن 

                                                             
 .٢١املصدر السابق، ص) ١(
يذكر . الدين يف املجتمع العريب: ينظر كنموذج هلذه االجتاهات بعض دراسات) ٢(

ًكثر من ثالثني باحثا عربيا، سعى فيها بعضهم ألّيضم دراسات ّأن هذا الكتاب  ً
ّجلامهري املسكينة وكأنه بذلك قد حقق فتوحات اإىل حشد جهوده يف نقد ثقافة  ّ

 !عظيمة
 .٤٥ ص:العامل الثالث: املصطلح لبيرت وورسيل يف كتابه) ٣(
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ّوأن اجلنس اآلخر غري اآلري يعيش ، )١(»لذاتاوعن جتاوز  ّ
كالكسل الفطري والعقم «ًعيوبا بنيوية وخلقية جسيمة 

تركيز هليبته وّحادي غاشم لثقافة املنترص أ ترويج هي، )٢(»الفكري
ًوتأكيد ملركزية، أكثر منها تعبريا عن بحوث علمية تالمس حقائق 

ًلواقع وتلم هبا إملاما موضوعياا ًّ ّ.  

ّإال أي موضوعية هذه التي تسجل بوقاحة فجةو ّ ّ ًأن رفا «: ّ ّ ّ
ّوربية جيدة يعادل كل الرتاث الوطني للأًواحدا من مكتبة  هند ّ
ّذا النص يف ثناياه كل معاين هأال يطوي ؟ )٣(»واجلزيرة العربية ّ

دف أكثر هيّاالستعالء والعداوة والطغيان وتضخم األنا؟ وهل 
ّمن إلغاء اآلخر، وتصغري كل مكاسب احلضارات اإلنسانية 

  أريخ جديد للحضارة تكون أوربا مبتدأه ومنتهاه؟توكتابة 

ّحري بالنقد أن يتحول إىل ن .٣ افذة إلعادة فهم الدين ال ّ
                                                             

لذات اة الشخصية العربية بني صور: حضارة فرنسا، جورج دهياميل، مذكور يف) ١(
 .٧٢ ص:ومفهوم اآلخر

 حيث يسوق ٧٤اآلخر، ص  الذات ومفهوم العربية بني صورة الشخصية) ٢(
ّملؤلف هذا الكالم يف سياق نقده لتيارات الفكر العنرصي األوريبا وهذا . ّ

ًليق باالهتامم؛ نظرا لطابعه الذي جيمع بني التوثيق والتحليل ويامرس خالكتاب 
 .حرص من دون جتريحبالنقد 

 .٧٢ ـ ٧١الشخصية العربية، ص: ً؛ نقال عن٤٣العامل الثالث، بيرتوورسيل، ص) ٣(
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جلامهري جتهل القضاء والقدر أو ال تفهمهام عىل اهلدمه، فإذا كانت 
أجل . لغي هذه العقيدة القرآنيةنّنحو صحيح، فاحلل ليس أن 

قبله، لكن إذا يًلإلنسان احلرية بدءا يف أن يقبل اإلسالم أو ال 
بعضه ارتىض هذا الدين وآمن به فليس هو باخليار يف أن يؤمن ب

ّيكفر ببعض، وليس له أن يعيض الدين اإلهلي مهام كانت و
فمع فرط احرتامي للجهود الفكرية التي . الذرائعواملسوغات 

من » يعجب«من عجبه، وهو » أعجب«يبذهلا حسن حنفي، فأنا 
حلديثة تثبت القضاء اّحتى بعض احلركات اإلصالحية «ّأنه 

ّوالقدر وتكفر كل من ال يؤمن به حلركات ـ اّأن األمر هلذه وك؛ )١(»ّ
ّأو لغريها ـ حتى تلغي القضاء والقدر أو ما سواه من املفردات 

ّأجل، نحن نتفق معه يف ! ًدخل يف العقيدة اإلسالمية أصالةتالتي 
ّالجتامعي العريف الذي يفرس ارفض الفهم  عقيدة القضاء «ّ

ّأن كل ما حيدث يف : والقدر حيدث بالرضورة برصف .. لعاملاّ
قع يف الكون بفعل تاحلوادث «ّوأن  )٢(»ظر عن إرادة اإلنسانالن

ّاألقدار ال بفعل اإلنسان، وإذا سعى اإلنسان باختياره احلر 
ّإدراكه العقيل ومتييزه بني احلسن والقبيح مل يتم أي فعل ومل و

                                                             
 .٨٥، ص٣ج :من العقيدة إىل الثورة) ١(
 .٨١من العقيدة إىل الثورة، ص ) ٢(
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  .)١(»ءيشّيتحقق 

ّم إن عقيدة القضاء والقدر بالتفسري الذي قدمناه ال ختتص ث ّ ّ ّ
لبرشية دون آخر، فاإلنسان حيتاج أن يتعامل عىل اعمر بعرص من 

ّن خالل مبدأ السببية والنظام العيل، مالدوام مع الطبيعة والوجود 
لتي تنتظمها، وهذا هو اويتعاطى مع احلياة باستمرار عرب السنن 

القدر وّحنفي من أن القضاء . ّوحينئذ ال نتفق مع د. معنى القدر
ًيع األنبياء فقد كان ذلك طبيعيا يف إذا كان عقيدة قال هبا مج« ّ

ّلوحي السابقة قبل أن تكتمل تربية اجلنس البرشي، حتى امراحل 
ّألن  )٢(»إرادته أمام نظام الطبيعة الثابتوّيستقل عقل اإلنسان 

ىض يف التعامل مع هذه مّاإلنسانية هي أقدر اآلن من أي وقت 
ّالظاهرة بحكم التطور الذي بلغته، هذا التطور ّؤهلها ي الذي ّ

لوعي القوانني والسنن وبذل اجلهود الكتشافهام وتوظيفهام خلدمة 
  .إلنسانا

ّادام الكالم قد بلغ بنا هذه التخوم ونحن نتحدث عن م
قد املوروث اخلاطئ إىل حافز لفتح النافذة نّرضورة أن يتحول 

ًوقعها بدال من الفهم اخلاطئ، معىل معرفة إسالمية مستأنفة تأخذ 
                                                             

 .٨٥املصدر السابق، ص ) ١(
 .٨٢ ص : من العقيدة إىل الثورة)٢(
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ًراجع عمال أثار أشري إىل مفاجأة حصلت يل وأنا أي أن ّفبود
احبه صّإذ رأيت أن ، )١(خالل العقد املنرصم أصداء نقدية واسعة

ّقارب الفهم العيل للقدر وإن استعصت عليه إشكالية العلم 
ّفقد فرس القدر بالوجود املوضوعي لألشياء . ألزيلااإلهلي 
ّقضاء اهللا النافذ ال يأيت إال ّأن «: وضحأّثم  )٢(املوضوعية وقوانينه

َ قو  ا ق{: من خالل كلامته ُ ُ ْ ِ ق ا ق ب لماته{ )٧٣: األنعام( }َ ِِ َ ِ َ ِ   َ ُ{ 
ْو   ء {وكلامته هي الوجود وقوانينه املوضوعية  )٧: األنفال( َ  ُ َ

ًأحصيناه كتابا َ َِ ُ ْ َ ْ َ
ّأي أن قضاءه املربم ال ينفذ إال من  )٢٩: النبأ( } ّ

فعندما أراد سبحانه إهالك عاد وثمود . )٣(»قدراتملاخالل 
قضائه، ولكن كان إهالكه هلم عن طريق بأهلكهم «ومدين 

  .)٤(»القوانني املوضوعية كلامته

ّأن عالقة اإلنسان بكتب الطبيعة «يف هذا الضوء ذهب إىل 
ّبحيث كلام زادت  )٥(»والتي هي القدر هي عالقة دراسة ومعرفة

ي بالقوانني التي تعمل من حوله، زادت أر، معرفة اإلنسان بالقد
                                                             

 .٦ ط،الكتاب والقرآن؛ قراءة معارصة: أقصد به) ١(
 .٤٤٠ ـ ٣٩٤اب والقرآن قراءة معارصة، صالكت) ٢(
 .٣٩٥ ص : الكتاب والقرآن قراءة معارصة)٣(
 .٣٩٥املصدر السابق، ص ) ٤(
 .٤١٢املصدر السابق، ص ) ٥(
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ًأما اجتامعيا فقد انتهى للقول. ّحريته ّ فإذا حكم الناس إنسان «: ّ
لينا بكذا عظامل، ال نقول هذه إرادة اهللا وهذا قدر اهللا واهللا قىض 

إن هذا الكالم مناف ألساس األسس يف العقيدة . وكذا
تمعات اإلنسانية ّذا األساس يقيض بأن املجهّاإلسالمية، ألن 

فوعي هذه القوانني ... لامت اهللاكتقوم عىل قوانني موضوعية هي 
  .)١(»ّالترصفوّاملوضوعية هو الذي يعطينا حرية احلركة 

ّع أن مقتىض هذا الفهم أن ينقذ صاحبه من الشبهة العتيدة م
لم اهللا األزيل وعويصة التوفيق بينه وبني االختيار، عاملثارة حول 
ّإال أن صا ّفعىل عكس اجلربيني ! ًعكوسامحبنا وقع باإلشكال ّ

ألزيل، جنح االذين التزموا اجلرب للحفاظ عىل حريم علم اهللا 
الباحث إىل نفي علم اهللا األزيل يف القضاء والقدر لكي حيفظ 

  .)٢(ريم االختيار اإلنساينح

ّ نريد أن نستعيد النقاش حول هذه النقطة، وإنام نذكر أن علم ال ّ
ّ وعال يبقى عىل حاله من الشمول واألزلية وعدم التغري ّاهللا جل

                                                             
 .٣٩٧املصدر السابق، ص ) ١(
 ومواضع ٣٩٨، ٣٩٧، ٣٨٩الكتاب والقرآن، ص: ينظر عىل سبيل املثال) ٢(

ّكام جيدر يب أن أنبه إىل أن هذ. خرىأ ه اإلشارات للكتاب تقترص عىل املوضوع ّ
ّلذي ندرسه، وال عالقة هلا ببقية ما فيه وما عرضه املؤلف من أفكار ورؤى ا ّ

 .ّاصة يف املجال الفقهيخ
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ّوة اجلرب، إذا أخذنا بالتفسري الذي يقول إن هبدونام حاجة للسقوط 
اسطة بوقوع الفعل وال وّالعلم األزيل ال يتعلق مبارشة وبال 

ّبعدمه، بل يتعلق به عرب علته وفاعله اخلاص، بمعنى أن  ّ ّ ذا هّ
ّ األسباب واملسببات، ومن ثم فهو ال ًالعلم ليس منفصال عن نظام ّ

كثر من صدور أثر الفاعل الطبيعي من الفاعل الطبيعي، أيوجب 
لفاعل الشعوري، وأثر الفاعل املختار اوأثر الفاعل الشعوري من 

  ..من الفاعل وهكذا

ّم علينا أن ال ننسى ما مر معنا يف اجلزء األول من الكتاب من ث َّ ّ
ّ علم فعيل إجيايب ينبع فيه املعلوم من ّلعلم اإلهلي وأنهاخصائص  ّ

ّنفعاليا يستمد العلم فيه وجوده من وجود اًالعلم، وليس علام  ً
ّحتى نتعسف القول من ، )١(املعلوم ّن احلوادث والكائنات ينبغي أّ

ًأن جتري بنحو يتطابق مع علم اهللا قهرا وجربا ً.  

ّينبغي لنا أن نكون رصحيني ونحن نسجل أن األمة ا .٤ ّ آلن ّ
تفرضه أنظمة » قدر«لعربية واإلسالمية هي ضحية اوالشعوب 

ِّن جهة، والتبعية املدمرة للغرب مالبطش وسلطات االستبداد 
ملسكينة من شعوبنا ال افاملاليني . خرىأواالستكبار من جهة 

ألنظمة اّتعيش اليوم حتت قدر السامء، بل هي بني كامشتي قدر 
                                                             

 . فام بعد٢١٤، ص١ ج:التوحيد، بحوث يف مراتبه ومعطياته: ينظر) ١(
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درها، ويوم تعيش قدرها عندئذ ّوقدر الغرب، واملهم أن تعود لق
ّقال إهنا حتيا يف ظل قدر السامءيفقط  ّ.  

ًذه حقيقة ينبغي أن يدركها الناقدون ويعوها جيدا لكي ه ّ
ّطاره احلقيقي دونام تضخيم، وحتى يكون إّيتحرك النقد يف 

ّلواقع كام هي ال كام يتخيلها ابمقدوره أن يالمس مشكالت 
  .الناقدون

ة ترتبط هبذا الرتكيز الشديد الذي الحظه املالحظة األخري .٥
ّ القضاء والقدر بالنظام العيل ومبدأ السببية فسريتالقارئ يف 

فقد جاء هذا . لكونية واحلياتيةاوبمجرى السنن والنواميس 
ملعتقد القرآين، االرتكيز ملواجهة نزعة لغوية عابثة يف النظر هلذا 

خاطئة، وّسة متطرفة ّواملطلوب أن ال يؤسس بدوره إىل نزعة معاك
ُحتول النظام السببي والسنن والنواميس إىل أوثان جديدة تعبد من  ّ

عن سلطانه، وتنحدر إىل ) ّجل جالله(ون اهللا، فتعزل اخلالق د
  .تسلب اإلنسان روح العبودية يف هذه املامرسةفالتفويض املطلق، 

ّال، فمع أن القوانني العامة رضورية إال أن هذه الرضورةك ّّ ّ ّ 
اهتا بل بام أفاده اهللا سبحانه عليها من الرضورة ذليست من اقتضاء 

كتشاف السنن واالقتداء بالنواميس الوسعي اإلنسان . واإللزام
ّهو عمل عبودي يتم عىل عني اهللا ويف ظل  فللقوانني . وجيههتّ
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ّجتليات ووالسنن طابع إهلي، وهي كلامت اهللا ومظاهر قدرته 
ّ ومن ثم فإن حكمته يف النظام األحسن، االستفادة من خمتلف «ّ

ًلقوانني والسنن التي تتحكم يف هذه الساحات، ليس انعزاال عن ا ّ
ّتعاىل، ألن اهللا يامرس قدرته من خالل هذه السنن، واهللا سبحانه 

ّي إرادة اهللا، وهي ممثلة حلكمة اهللا هّوألن هذه السنن والقوانني 
ذه السنن ليست خارجة ه ّإن«: بتعبري آخر. )١(»وتدبريه يف الكون

جتسيد وّومن وراء قدرة اهللا سبحانه وتعاىل، وإنام هي تعبري 
يف  وحتقيق لقدرة اهللا، فهي كلامته وهي سننه وإرادته وحكمته

ًكي يبقى اإلنسان دائام مشدودا إىل اهللا، لكي تبقى الصلة لالكون  ً
وقت يف نفس ال) القرآن الكريم(اإليامن، فهو والوثيقة بني العلم 

ًظرة علمية ينظر أيضا إليها نظرة نالذي ينظر فيه إىل هذه السنن 
  .)٢(»إيامنية

ّام نضيف هلذه املالحظة نقطة ثانية ال تقل أمهية عن األوىل ك ّ
ًورة انفتاح األفق اإلنساين عىل معنى أوسع للعلل رضّتتمثل يف 

ّيتجاوز حدها املادي العامل من حولنا هو من التعقيد بدرجة ف. ّ
ّلبعد احليس واملادي اّتعذر عىل اإلنسان أن يزعم حبسه يف ي ُّ

                                                             
 .٧٨ص :املدرسة القرآنية) ١(
 .٨١ ـ ٨٠املصدر السابق، ص ) ٢(
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ئيل من ضّوحدمها، وما وعاه اإلنسان وأدركه ال يمثل سوى جزء 
ّعامل الشهادة، فكيف ومن وراء هذا العامل عامل الغيب؟ إن هذا 

ّالنفتاح ومد النظام العيل ليشمل العوامل املعنوية يف بنيته ا ّ
ان دور العوامل املعنوية من الدعاء ستوعب اإلنسيّرضوري لكي 

إلحسان والصالت والصدقات وما اّوالتوسل والعبادة ورضوب 
عطي قيمة معنوية عالية يلذلك من تأثري يف تغيري املصري، ولكي 

جل ألقضايا مواجهة الظلم واحليف واملنكرات والسعي من 
  .إرساء العدالة والقسط

  

ِّلفكر اإلسالمي منسجام مع نفسه وهو يسجل معطيات بدو اي ً
القدر عىل الصعيدين الرتبوي واالجتامعي، جتيء وباهرة للقضاء 

لفهم اخلاطئ وملا يزخر به الواقع لًيف اجلهة املعاكسة متاما 
نفسها بعنوان القضاء لّاالجتامعي من تطبيقات منحرفة تسوغ 

ّفبعد أن قرر هذا الفكر أن مع. والقدر ّال بقضاء إنى ما من يشء ّ
ّوقدر يعني حرصا أن ما من يشء يف الوجود والكون واحلياة إال   ّ ً

ًنّة وقانون وناموس جيري عىل أساسه، فسيفتح األفق واسعا سله 
ّحلة تكون هلا بداية وال نعرف هلا هناية إال بنهاية رأمام اإلنسان يف 

  .حياة اإلنسان نفسه
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م بيد اإلنسان وهو يدفع به ن املنطقي أن يأخذ هذا الفهم
ًحلياة والتوغل يف أعامقها باحثا ومنقبا عن هذه اخلوض غامر  ّ ً ّ

ّب العزة واجلالل يف األشياء رالسنن والنواميس التي أودعها  ّ
ّني اهللا ويف ظل عًتكوينا، لكي ترشق احلياة بإنجازات جتيء عىل 

ّالتفسري العيل للقدر يستحث اإلنسان وحيرضه . توجيهه ّ لكي ّ
ًكون يف صميم حركة احلياة أبدا باذال جهده يف اكتشاف مبادئ ي ً

ّمكونات املجتمع والتأريخ والواقع لكي يتلمس طريقه ووأصول  ّ
والتفسري . ملنزلقات بمعرفة سنن اهللا وكلامتهاعىل بصرية، حيذر 

ًلب الطبيعة باحثا عن أرسارها قالسببي للقدر يضع اإلنسان يف 
ّاملادية، حتى يوظفها وتنتظم العلوم الطبيعية وعن القوانني التي  ّ ّ

  .ّحلياته وحيقق من املكاسب عىل قدر سعيه

ّلتفسري العيل ـ السببي للقدر يضع اإلنسانية برمتها ا عىل خط «ّ
ّو هذا اخلط متطور قبل (إلنسان عىل الكون والطبيعة اسيطرة  ّ

 لن يقف عند مرحلة من املراحل عىلواإلسالم وبعد اإلسالم، 
ّيطرته بإذن اهللا جل جالله عند سواإلنسان لن تقف . اإلطالق

إن انتهى . الطبيعةومرحلة من مراحل االستيالء عىل الكون 
 يفّاستيالؤه عىل األرض سوف يفكر باالستيالء عىل السامء، 

ّاالستيالء عىل كل أبعاد الكون، إذن فهو يف نمو مستمر ال ينقطع  ّ ّ
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  .)١(»هذه الناحيةه حدود معرتضة من لوال توضع 

ّلقضاء والقدر بمفهومهام العيل السنني يفجران طاقات ا ّ
ّاستعداداته املكنونة وحيرضانه عىل اقتحام احلياة واإلنسان 

حيث يأخذ نصيبه من هذه احلياة عىل بوالطبيعة بمعرفة وبصرية، 
ِوأن ل س  ِإل سان {قدر سعيه ومعرفته  َ َ ْ َ ْ َ َال ما س ِإَ َ َ َبيد  )٣٩: النجم( } 

رب عّأهنام ال يقفان به عند هذه التخوم بل يدفعانه إىل املزيد، 
ًاكتشاف القوانني التي ترتبط بالنشأة األخروية أيضا، فيستفيد من 

تلك النشأة بقدر معرفته لقوانينها ويكون له نصيب لهذه النشأة 
  .عملهومنها يتناسب مع سعيه 

 الطبيعة واحلياة كذا يفتح هذا الفهم عني اإلنسان ويديه عىله
ًآلخرة، فيكون له نصيب منها مجيعا عىل قدر معرفته اوالنشأة 

و الذي صنع مصريه بيده، من دون أن هوعمله وسعيه، ويكون 
و يدعه إىل الوهن أيسلبه القضاء والقدر احلرية واالختيار، 

  .والتكاسل والعجز

                                                             
ً حيث يقدم الصدر تصورا من ٤٢ص: ّالبيت تنوع أدوار ووحدة هدف لأه) ١( ّ ّ

ّىل ضوئها اإلنسانية، اخلط الثالث منها هو خط التعامل مع عّثالثة خطوط تتطور  ّ
ًوهذا اخلط مبذول ملطلق اإلنسان رشقا وغربا، مسلام . ببيسالطبيعة عىل أساس  ً ً ّ

ًكان أم كافرا، وساميا  ًان أم آرياكًّ ّ. 
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ن يكون اإليامن بالقضاء والقدر هو عني اإليام«: يف هذا الضوء
ّالعمل، واجلد واالجتهاد من أجل احلياة، بل هو عني وبالعلم 

ّلعاملني واملجاهدين وأنه سبحانه ضد الكساىل اّاإليامن بأن اهللا مع  ّ
ّالقدر فهو الرضا بكد اليمني وّأما الرضا بالقضاء .. واملخنثني

ْالعبء عن بوعرق اجلبني والثقة باهللا وبالنفس، هو النهوض 
ّاملسؤولية من غري تأفف وتربم، ونفض ّطيب خاطر وحتمل  ّ

كام كتب أحد رادة الفكر » ن الغرور مع النجاحماليدين 
 .)١(اإلسالمي املعارص

ّروع هذا الفهم يعرب عنه اإلمام عيل بن احلسني السجاد يف أما  ّ
ّمثال دال ومعرب جعلني اهللا فداك، أبقدر «: عندما سأله رجلف. ّ

ّإن «:  بقولهعليه السالمجابه أ يصيب الناس ما أصاهبم أم بعمل؟

ّسد ال  س وا سد جالقدر والعمل بم لة ا روح وا سد، فا روح بغ  

ذ ك العمل ك. بغ  روح صورة ال حراك بها، فإذا اجتمعا قو ا وصلحا
 خلوق اًوالقدر، فلو  م ي ن القدر واقعا   العمل  م يعرف ا الق من 

ّو ن القدر ش ئا ال  س، و و  مض ي م ي ن العمل بموافقة من القدر  م ً
ّو م يتم، و كنهما باجتماعهما قو اه وهللا فيه العون لعباده ا صا   ّ ّ«)٢(.  

                                                             
 .٦٢ ص:لسفات إسالميةف) ١(
 .٣٦٧ ـ ٣٦٦، ص٤التوحيد، كتاب التوحيد، باب القضاء والقدر، ح) ٢(
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ذا الفهم هو الذي ساق رادة الفكر اإلسالمي احلديث إىل أن ه
ّاالعتقاد بالقضاء والقدر إذا جترد عن «: ِّقت مبكرويقولوا يف 

اإلقدام، وخلق الشجاعة جلرأة واشناعة اجلرب يتبعه صفة 
رجف هلا قلوب توالبسالة، ويبعث عىل اقتحام املهالك التي 

هذا االعتقاد يطبع األنفس . األسود وتنشف منها مرائر النمور
ّىل الثبات واحتامل املكاره ومقارعة األهوال، وحيليها بحيل ع

ّيدعوها إىل اخلروج من كل ما يعز عليها، بل واجلود والسخاء،  ّ
ّكل هذا يف . ّالتخيل عن نرضة احلياةو عىل بذل األرواح حيملها

هذا االعتقاد «. »لعقيدةاّسبيل احلق الذي قد دعاها لالعتقاد هبذه 
يوش جهو الذي ثبت به أقدام بعض األعداد القليلة منهم أمام 

يغض هبا الفضاء ويضيق هبا بسيط الغرباء، فكشفوهم عن 
  .)١(»ّردوهم عىل أعقاهبمومواقعهم 

ًام يقول آخر من الرادة املعارصين مميزا بني فهمني يعودان إىل ك ّ
بموجب هذا الفرق يكون االعتقاد بالقضاء «: عطيات خمتلفةم

                                                             
تأريخ االستاذ : ًأيضا. ٩٤، ٩٣العروة الوثقى، ص: ّهذا النص لألفغاين وعبده) ١(

لفكر ا؛ مشكلتا الوجود واملعرفة يف ٢٦٨، ٢٦٧ ص٢ ج:ّإلمام حممد عبدها
ّنعرف أن أول عدد من وحيث . ١٧٨ ـ ١٧٧اإلسالمي احلديث، ص العروة «ّ

ّهـ واألخري صدر يف ذي احلجة سنة ١٣٠١صدر يف مجادى األوىل سنة » لوثقىا
 .ّهـ فسيكون عمر هذا النص أكثر من مائة وعرشين سنة١٣٠١
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ًلنظر اإلهلية عامال مؤثرا خارقا يف إجياد األمل اوالقدر من وجهة  ً ِّ ً
كام . )١(»لنتيجة من السعي والعملاّوالنشاط والفعالية، وضامن 

وعليه «: خرى هلذه العقيدةأاستعراض مكاسب ًيضيف أيضا بعد 
دفع يّفإن االعتقاد الراسخ الصحيح بالقضاء والقدر اإلهلي 

ّاإلنسان املؤمن ألن يرسخ أقدامه عىل الطريق ويبذل قصارى 
ّيطمئن للنتيجة املرجوةوجهده،  ّإن املعتقد «: ًكام يقول أيضا. )٢(»ّ

.. ة والعدالة اإلهليةًعتقد أيضا باحلكمة والرمحمبالتقدير اإلهلي 
ّالتدبري اإلهلي ينتج التوكل واالعتامد وومثل هذا االعتقاد بالتقدير 

ّالعوز ويسد أكرب نقطة وعىل اهللا وينفي اخلوف من املوت والفقر 
حلسابات يف اّإن العقيدة بوجود مثل هذه .. ضعف يف اإلنسان

ّالعامل هي التي ربت املسلمني يف صدر اإلسالم عىل الفع الية ّ
النشاط ودفعتهم للشجاعة والتضحية التي ال نظري هلا يف و

  .)٣(»العامل

ّذا كانت عقيدة القضاء والقدر هبذه املثابة، وأهنا قوة دافعة إ ّ
إلسالمي إىل احلركة والتجديد، وإىل الفحص اللمجتمع 

حلاكمة يف احلياة ومعرفة قوانني اوالتنقيب الكتشاف السنن 
                                                             

 .١١٠ ص:اإلنسان والقضاء والقدر) ١(
 .١١١املصدر السابق، ص ) ٢(
 .١١٢ ص : اإلنسان والقضاء والقدر)٣(



 رالقضاء والقد .................................................................................١٥٠

ّحيث حتولت إىل دالة ب إىل انقالهبا بالكامل ّالوجود، فام الذي أدى ّ
 ّل يشء؟كّعىل فشل اإلنسان وعجزه واستسالمه وأنه جمبور يف 

ًذه املفارقة الضخمة ال يمكن تفسريها بالفكر وحده متاما كام ه
ّالج الواقع السلبي القائم بالنظريات وحسب، حتى لو عال يمكن 

ّ ذلك أنه ال يمكن توضيح. النظريات صحيحةوًكان الفكر صائبا 
ّألخرى خاصة السياسية اعزل الفكر عن البنى احلياتية 

اللتزام اواالجتامعية واالقتصادية، من دون أن يلزم من ذلك 
ّباملادية الفجة التي تفرس النشاط الفكري عىل أساس أنه نتاج  ّ ّ ّ

ّإذا كان املغزى العميق هلذه املالحظة ينصب عىل . حسبوّمادي 
ّهد الواقع احليايت لألمة وللجامعة بجميع شمرضورة رؤية 

إلجيابية التي تقوم بني الفكر اّمكوناته ووعي العالقة السلبية أو 
ّذه أمهية، تتمثل هّخرى ال تقل عن أّوهذه املكونات، فهناك نقطة  ّ

ّبرضورة التعاطي مع ثقافة األمة وعقيدهتا ككل، وعدم  فكيكها تّ
ّال إذا كان هذا التفكيك أو إىل عنارص منفصلة وجزر متباعدة، إ

  .يء ألغراض الدراسة والبحثجيالفصل 

  

ني نأخذ هذه املالحظة املزدوجة بنظر االعتبار سيكون من ح
ِّلحظ تدخالت السلطة يف الدولة اإلسالمية املبكرة نالسهل أن  ّ
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ّلقضاء والقدر وحدها وقلبها إىل ضدها، اليس يف تشويه عقيدة 
ملفردات الدينية وتفريغها من اشويه عدد كبري آخر من بل يف ت

ّ الصرب والتوكل يفحمتواها التغيريي وطاقاهتا الثورية كام هو احلال 
ّوالزهد والقناعة والتقية والشفاعة واإليامن باملهدي وانتظار 

لفرج واجلرب والتفويض وخلق القرآن واإلمامة والشورى ا
 املفاهيم العقيدية واألخالقية آلخر إىل عرشاتاواإليامن باليوم 

  .االقتصاديةوواالجتامعية والسياسية 

ّقدر ما يتعلق األمر بموضوع البحث فقد كتب كثريون عن ب
ًتأرخييا لعقيدة القضاء ) هـ١٣٢ ـ ٤٠(ألموية ااستغالل السلطة 

ّكل تيار فكري فرقي برز شوالقدر من خالل إعادة إنتاجها يف  ّ ّ
ىل ممارسات ع إىل سند يسبغ الرشعية ّحتول، )١(باسم املرجئة

» اإليامن«وذلك عىل خلفية الفصل بني ، )٢(امللكية األموية
                                                             

ّ فرقة تعتقد أنه ال يرض مع اإليامن معصية وال ينفع مع الكفر طاعة، املرجئة) ١( قد وّ
ّسموا مرجئة العتقادهم أن اهللا أرجأ تعذيبهم عىل املعايص، وقيل رجئون يّألهنم : ّ

ّالعمل عن النية؛ أي يؤخرونه، كام قيل غري ذلك األمل وكتاب املنية : ًينظر مثال. ّ
 .١١٤ـ ١١٣، ٢٤ ص:يف رشح امللل والنحل

ّينظر ممن درس االستغالل األموي للقضاء والقدر باسم اإلرجاء والفكر ) ٢(
 فام ٥٥ ص:ّ فام بعد؛ مسلمون ثوار٣٣ ص:ّتيارات الفكر اإلسالمي: جلربيا

 . فام بعد٥١٠، ص١ّالسنة والعقل، جوبعد؛ اإلهليات عىل هدى الكتاب 
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ّوجعل األول هو املعيار حيث ال ترض مع اإليامن » العمل«و ّ
حلكم إىل اهللا يف اآلخرة ليكون السالطني اّمعصية، ثم إرجاء 

  !ؤوام أن يفعلوا ما يشاهلُّوالطغاة يف هذه الدنيا مطلقي اليد 

ً أحد الدارسني منبها إىل الدور التأسييس الذي اضطلعت يقول ّ
هكذا عرف املجتمع «: ألموية يف إنشاء اإلرجاءااألرسة  به

ّاإلسالمي أول ما عرف تيار اإلرجاء ّبدأ ببني أمية وأركان . ّ
واإلدانة » التكفري«دولتهم وأنصارها، واستهدف إبعاد شبح 

إلسالمي ا نظام احلكم يف املجتمع الدينية عن أولئك الذين قلبوا
ّوبدلوا فلسفته من شورى واختيار إىل وراثة يف ملك 

  .)١(»!ضوضع

ّقد تعانق مع فكر اإلرجاء الذي يسوغ للحكام والسالطني أن ل ّ
شاءون دون حساب ما داموا قد أعلنوا االيامن ييفعلوا ما 

ّىل مجيع مظاملهم، فكر تربيريع» الرشعية«بألسنتهم، ويسبغ   آخر ٌ
ًلسيايس واضحا يف صوغ اهو الفكر اجلربي حيث يظهر العامل 

ّلتحوالت امن أبرز «: فكر اجلامعة وتأطريه بام ينفع السلطة
ّالفكرية ذات الصلة الوثيقة بالتحوالت السياسية التي صاحبت 

ألموي، ظهور الفكر اجلربي الذي يرى اإلنسان ال حول ااحلكم 
                                                             

 .٣٥ ص:ّتيارات الفكر اإلسالمي) ١(
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ّ أفعال، وأن أفعاله هذه خملوقة هللا نه منعله وال طول فيام يصدر 
ّليه سلفا، ومن ثم عّومقدرة من اهللا لإلنسان وحمكوم هبا  ً

ّاستخدمت هذه العقيدة يف تربير التحوالت السياسية التي  دت بُ
غريبة عن هنج املسلمني األوائل، والتخفيف من وقع املظامل 

ّلتطورات الظاملة التي زخر هبا املجتمع يف ذلك اوبشاعة 
  .)١(»احلني

يست عقيدة القضاء والقدر هي املسؤولة عن التخريب الذي ل
ًملجتمع اإلسالمي مبكرا، بل هو االستغالل السيايس للدولة احلق  ِّ

ّملكثف هلذا املعتقد وغريه ملا خيدم املوقع ااألموية وتوظيفها 
ّمصاحلها االقتصادية، وملا يعزز مكانتها وّالسيايس ألرسة بني أمية 

ًارضيها، ويوفر هلا ستارا ّضد مع ًضفاضا من الرشعية الدينية يف فّ
ّالبطش ضد من ال ومواجهة مناوئيها واالستمرار بسياسة التنكيل 

  .يصمت منهم

ّن االستغالل السيايس السلطوي للدين ـ وليس الدين ـ هو إ
واب معاوية لعبد اهللا بن عمر عندما اعرتض عليه جالذي أمىل 

ّإين أحذرك أن «: عده، حني قال لهب من ًنصب ولده يزيد حاكام ّ
لئهم، وأن تسفك مّتشق عصا املسلمني وتسعى يف تفريق 

                                                             
 .٥٩ص :ّمد عامرةّمسلمون ثوار، حم) ١(
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ّدماءهم، وإن أمر يزيد قد كان قضاء من القضاء وليس للعباد 
ّوكذلك جوابه لعائشة عندما وجهت إليه . )١(»رية من أمرهمخ

ّإن أمر يزيد قضاء من القضاء، وليس للعباد «: فسهناالعرتاض 
األغرب منه تواطؤ السامعني معه وعدم و. )٢(»خلرية من أمرهما

العتبار موقعهام يف اّاعرتاضهام عليه خاصة إذا أخذنا بنظر 
  !املجتمع اإلسالمي

ّإلرجاء والفكر اجلربي حتت تعلة اإليامن بالقضاء والقدر وإن ا
ّهد بني أمية أو بتشجيع كبري منهم، إال أن من اخلطأ عنشآ عىل  ّ ّ
ّ أن نتصور ختيل اجلسيم ّخالفهم عن هذا الفكر يف الدولة العباسية أّ

والسلطات . كمت املسلمنيحوغريها من األطر السياسية التي 
ًاملعارصة ليست أقل ولعا من السلطة األموية أو  ّلعباسية أو اّ

ّالعثامنية يف استغالل القضاء والقدر كام أي مفردة أو حالة دينية 
  .لطريق حتالفها مع الغربخرى، يعضدها عىل هذا اأ

إذا كان التشويه واالستغالل والتوظيف للدين وعقائده ف
ّملحلية يف السابق، فهو اليوم عمل مزدوج داخيل امتارسه السلطة  ّ

ًوخارجي، تلتقي عليه معا  ّألنظمة املحلية والغرب السيايس، بل اّ
                                                             

 .١٧١، ص١ ج:اإلمامة والسياسة) ١(
 .١٦٧املصدر السابق، ص) ٢(
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فاالثنان . ن اجتاهاتهمّحتى الغرب الثقايف والفكري يف العديد 
القدر وال ينزعجان من حتويل اجلرب والقضاء ) األنظمة والغرب(

الناس راضني هبام ومنعهم من القدرة عىل احلركة «إىل عقيدة جتعل 
ّالتغيري والثورة، ثم ترسخ العقيدة يف وجدان األمة وبالتايل و ّ ّ

ّلتخلف بكل مظاهره من طغيان داخيل وقهر اّتستمر مرحلة  ّ ّ
ّستقالل األمة وحريتهاالوضياع ّخارجي وتبعية وانحياز  ّ«)١( .

ّما أراد احلاكم أن يتسلط وأن يتحكم بال بيعة «فإذا  ّو شورى فإنه أّ
ًرسعان ما جيد مربرا له يف الدعوة إىل اجلرب يف أفعال العباد،  ّ

ّاحلرية املطلقة إلرادة شاملة يتمثلها احلاكم حتى يصعب بعدها و ّ
اجلامهري «وكذلك مطالبة » لطانرادة اهللا وإرادة السإالتفرقة بني 

القدر والرتويج ملعتقدات القسمة وبالتسليم واإليامن بالقضاء 
  !)٢(»ّوالنصيب واحلظ

ّ ظل حتالف أنظمة التبعية مع املركز الغريب عىل أساسة الفهم يف
مسألة «ّترسيخه يتحول موضوع خطري كالفقر إىل والقدري 

. )٣(»ة اجتامعية سياسيةسألة اقتصاديمطبيعية كونية قدرية وليست 
                                                             

 .٣٨، ص٣ ج:من العقيدة إىل الثورة) ١(
 .٣٤٦املصدر السابق، ص ) ٢(
 .٣١٤املصدر السابق، ص ) ٣(



 رالقضاء والقد .................................................................................١٥٦

ًوبدال من أن تعالج قضية األرزاق يف ضوء العدالة االجتامعية 
القتصادية يف اّوكيفية توزيع الثروة والدخل وبقية السياسات، 

اجلنوب وّالداخل، ثم طبيعة العالقة بني الشامل الرأساميل الناهب 
اهللا ّوكأهنا من أفعال «املنهوب عىل مستوى اخلارج، ينظر إليها 

ّوذلك يف املعنى الذي يفيد أن ما نحن فيه هو  )١(»هللا وقدرهابقضاء 
ّكام يتم حتكيم مقياس أخالقي جتردي . الص منهخقدرنا الذي ال  ّ ّ ّ

دون وصف للبنية االجتامعية التي يظهر «مبهم بني الفقر والغنى 
  .)٢(»سباهبام، وملقدارمهاألفيها الفقر والغنى ودون حتليل 

ّم يتقدم ث األجل والقضاء «حتالف التبعية واملركز وهو يستخدم ّ
ملوت والتعمية عىل حوادث الطريق والفقر واالغتياالت التربير 

ّتناسيا أن عدم االلتفات إىل األسباب م» ّوكل الرشور واآلثام ً
الجتامعية وعدم حرمة اجهل باألوضاع «: املبارشة للموت، هو

أسالك و الطرقات حلياة الناس، وتعمية وتغطية عىل حوادث
الكهرباء العارية والبالوعات املفتوحة واملنازل اآليلة للسقوط 

ًالبنايات اهلشة رغبة يف الربح ورسقة لألموال، واألغذية و ّ
لعضالة، والقتل من أجل الرسقة والفقر االفاسدة واألمراض 

                                                             
 .٣٢٢املصدر السابق، ص ) ١(
 .٣٣٦املصدر السابق، ص ) ٢(
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  .)١(»واجلوع، واحلروب العدوانية

ّبني والوعاظ ّألنكى من ذلك أن يطيب لبعض الدعاة الطيا
ذه اآلراء يف استغالل الدين واملسامهة يف هالساذجني تسعري 

ّغذيتها بسيل من املواعظ التي متجد تتسويقها وتأجيج هليبها عرب 
لصرب وتعد الناس إن سكتوا اّالفقر وتزكي القناعة والزهد ومتتدح 

  !بجنّة عرضها كعرض الساموات واألرضني

ّىل نتيجة مهمة عىل صعيد ُردت أن أنتهي من حصيلة ذلك إأ
ّلفكري، تفيد بأن عقيدة القضاء والقدر ليست إشكالية االتعامل 

ّحسب، بحيث إذا درسناها وحللناها وفكرية أو نظرية أو معرفية 
ّظرية تفسريية جديدة، تتبخر نّوأعدنا تفكيكها ثم بناءها يف ضوء 
معرفية شكالية إّوملا مل تكن . التبعات السلبية من أرضية الواقع

رصفة فقد أتاحت كغريها من عرشات املفردات الدينية ـ بل 
ًحلالة الدينية برمتها ـ لنفوذ عنارص االستغالل السيايس تربيرا ا ّ

  .واقعها االجتامعي واالقتصادي والثقايفولوضع السلطة 

ّن تفاقم الرصاع السيايس واالجتامعي من حول الدين إ
ّومكوناته يغيب  ر النظري للقضايا املثارة، غلب األحيان اجلذأّ

ًطراف الرصاع، جيد كل طرف تربيرا ألّوحيوهلا إىل مواقف سياسية  ّ
                                                             

 .٣١٨ ص : من العقيدة إىل الثورة)١(
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هذه . ذه املفردة أو تلكهًنظريا ملوقفه السيايس باالعتامد عىل 
ألموي للقضاء اّالصورة كانت واضحة أشد الوضوح يف الطرح 

والقدر وللجرب واالختيار، إذ مل يستند هذا الطرح عىل أساس 
ّحث علمي موضوعي كالمي أو فلسفي كام يقتيض املوضوع، بل ب ّ ّ ّ

ًمثل رصاعا  ّياسيا واجتامعيا متسكت فيه السلطة باجلرب سّ ً ً
ني مال االجتاه اآلخر إىل رفض حواإلرجاء والتفسري القدري يف 

  .تفسري السلطة ونظرياهتا

ّكذا احلال مع موقف الدولة العباسية من خلق القرآن ه
واملعتزلة، إذ ) األشاعرة(لفائها بني احلنابلة خف وجتاذب مواق

ّلجأ فيه كل طرف إىل الفكر يًكان الرصاع سياسيا يف مضمونه 
لسيايس اًليختار بغيته وما يمكن أن يكون غطاء ملوقفه 

  .واالجتامعي

ًلكالم نفسه ينطبق عىل ما يثار حارضا من قضايا كثرية منها ا ُ
ّتعددة للدين، فهذه الدعوات وإن القراءات املوّالتكثرية الدينية 

ّتدثرت بطابع معريف كالمي أو  ّلسفي أو علمي فّ باملعنى املعارص (ّ
ًللعلم الذي يعني توظيفا مكثفا للعلوم  ّ إلنسانية واأللسنية يف اً

ّإال أهنا تعرب يف حقيقتها عن ) دراسة املسائل الدينية ّ واقع يف مّ
ّؤكد ذاتياهتا وتعمق قدرهتا التنميط االجتامعي تتصارع فيام بينها لت ّ
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ىل إحداث التغيري ليس يف النسق االجتامعي وحده، بل يف ع
  .ًيضاأالسلطة السياسية 

دهيي ال يعني ذلك عدم وجود األساس املعريف يف القضايا ب
 يعني عدم إمكان البحث النظري أو عدم وجوده الالتي تثار، كام 

ّأساسا، بقدر ما يعني أن الفكر   احلياة، والنظريات تشابك معيً
  .االقتصادوتتداخل مع منظومة السياسة واالجتامع 

ّبقدر ما يتعلق البحث بعقيدة القضاء والقدر، فال ينبغي أن و
ملسلمني يف العصور األوىل غابوا عن الفهم الصحيح؛ اّنقول إن 

ًلبعد املعريف وحده، ألن املشكلة أساسا ليست النحرص املشكلة يف  ُ
لضخمة وأجهزهتا وبمصاحلها ابإمكاناهتا فالسلطة . كذلك

ملعتقد ـ كام غريه ـ اّالواسعة هي التي غيبت املحتوى الصحيح هلذا 
ّوأعادت صبه يف الكيان االجتامعي عرب فهم آخر، خاصة  ندما عّ

استطاعت أن تؤصد أمام املجتمع اإلسالمي أبواب املعرفة 
 صلوات اهللا ّبواب عيل وآل عيل، أبواب آل بيت النبيأالصافية، 

  .مجعنيأوسالمه عليه وعليهم 

ًام ال ينبغي أن نتوهم حارضا أننا بمجرد أن نقدم تفسريا سليام ك ً ًّ ّّ ّ
ًلقضاء والقدر ستختفي اآلثار السلبية اجتامعيا وثقافيا العقيدة  ً
ًونفسيا كرية وحسب، والنظريات وحدها ال ففاملعضلة ليست . ّ
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لواقع االجتامعي بالفكر ايري متأل املشهد االجتامعي، ومعادلة تغ
ّوحده مع إمهال بقية العوامل خاصة السياسية  االقتصادية تنتهي وّ

الفكر ف. ّإىل درجة الصفر وجتر أصحاهبا إىل اليأس واإلحباط
ّحيتاج إىل وسيط حركي وحامل اجتامعي ومحاية من السلطة حتى  ّ ّ

ّتحول إىل تيار يف املجتمع، ويسهم يف عملية التغيري وي ّهو مزود ّ
رف مواقع الفكر املنحرف لتثبت مكاهنا الفكر جتبأدوات كافية 

  .الصحيح

ّعىل قدر أمهية احلقيقة التي تقول إن معركة تغيري الواقع هي و ّ
ّعركة نظريات وتفسريات وحسب تتفوق فيها النظرية مليست 

لتفسري السليم، بل هي تعبري عن رصاع اّالصحيحة ويتقدم 
ّاجتامعي سيايس وا ّقتصادي وعلمي، ّ ًإن هناك جانبا آخر يف فّ ّ

لغربية اّاملشهد املعارص يتمثل بالعامل الغريب بل قل باملركزية 
ّوترصدها ألي بوادر هنوض وحركة وسط العامل اإلسالمي فيميل 

  .ًعقيدا أكربت

ّىل أن ما ينطبق عىل القضاء والقدر ينطبق عىل غريه، بل ينطبق ع
وقضية استغالل الدين وتوظيفه من . تهاّحلالة اإلسالمية برماعىل 

لدينية نفسها هي معضلة ينبغي لإلسالميني اِقبل السلطات 
 !مواجهتها، وال أظنّهم قادرين
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ّأول ما ينبغي أن يلحظ يف القضاء والقدر أهنا مسألة متصلة  .١ ّ ّ
ّلفواعل اإلرادية ومتفرعة عن اجلرب والتفويض، فتحرر ابمقولة  ّ
التفويض وتبنّيه ملقولة األمر بني األمرين و من ثنائية اجلرب اإلنسان

  .عثرات جديدة عىل هذا اخلطبّمل يعف العقل اإلنساين من التورط 

ّتطل أوىل خيوط املشكلة من املفارقة الناشئة بني إيامن  .٢
ّالقضاء والقدر الذي نطق به القرآن وحتدثت عنه السنّة باإلنسان 

ّلتي توحي أن هذا اإليامن يبطل االختيار اوىل القطعية، والنظرة األ
ّويعطل فعالية العمل اإلنساين ّ.  

ّعنى القضاء والقدر أن كل يشء مقدر لإلنسان مكتوب عليه م ّ ّ
ّاإلشكالية التي تقدم نفسها يف هذا اإلطار أن هناك ومنذ األزل،  ّ

ُالعتقاد بالقضاء والقدر وما يمليه من اًرضبا من التعارض بني 
ختيارية الفعل وتأثري اق اإلرادة اإلهلية األزلية بالفعل، وبني ّتعل

ألمر بني اّاإلرادة اإلنسانية يف وجوده كام دلت عىل ذلك مقولة 
  .األمرين

ّمل تنشأ إشكالية القضاء والقدر وحرية اإلنسان يف تقرير  .٣
ّإرادته اخلاصة يف إجياد فعله، يف العصور األخرية وكأثر ومصريه 

عاب ضاربة يف عمق الفكر الديني شديث بل هلا للوعي احل
لذلك .  تأرخيه الدينييفلإلنسانية تسبق اإلسالم وترافق اإلنسان 
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املسلمني كام توحي وّمن اخلطأ أن نتصور اقتصارها عىل اإلسالم 
  .ّبذلك دراسات املسترشقني واملتغربني

للقضاء والقدر وجهان؛ علمي يقع يف نطاق البحث  .٤
ّلفلسفي، وعميل يرتبط باملجتمع والتأريخ والسياسة اوالكالمي 

  .ألفراد واجلامعاتلوالتكوين النفيس 

ليس بمقدور أحد أن ينكر الغموض النظري الذي أحاط  .٥
ابتها رموز علمية كبرية، نأت عن خوض غامرها هاملسألة بحيث 

ّملنزلقات الفكرية، خاصة مع وجود بعض اّخشية التورط ببعض 
  .خلوض فيهااّثية التي تنهى عن النصوص احلدي

ّمهد البحث لإلطار النظري الذي تبنّاه يف معاجلة املسألة  .٦
ّفاد القضاء والقدر يف القرآن بام حمصله أن البت مّبمقدمات عن  ّ ّ

ّلقضاء، كام أن التقدير أو مبلغ اليشء اواإلمضاء أوضح معاين 
  .ّوحده ومقداره هو أوضح معاين القدر

ّلغة ما ذهبت إليه من أن القدر هو التقدير ام أخذ من الك
ّحلد، يف حني أن القضاء هو فصل األمر واحلكم اوالتمييز وأخذ  ّ

ّللغوي يتبني أن القضاء أخص من اومن املعنى . ّفيه وبته وإمضاؤه ّ ّ
ّالقدر والقدر أعم منه، وأن بينهام عالقة وثيقة  يث ينبني القضاء حّ

  .ّألساس واألول بمنزلة البناءعىل القدر، إذ األخري بمنزلة ا
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ّمن املقدمات التي سامهت يف التمهيد لنظرية التفسري،  .٧
ملعنيني اللغوي واالصطالحي حيث ينبني املدلول االتعانق بني 

وهذان . لقضاء والقدر عىل مدلوهلام اللغويااملفهومي ملصطلحي 
  .ّلنصوص القرآنية واحلديثيةااالثنان يلتقيان مع دالالت 

ًيس القضاء والقدر أكثر من كوهنام تعبريا آخر عن قانون ل .٨
هذا هو . ًيئا وراء السنن اإلهلية اجلارية يف الوجودشّالسببية وليسا 

ّنحل يف ضوئها إشكالية التعارض بني تجوهر نظرية التفسري التي 
حتديد املصري من خالل فعله وّحرية اإلنسان يف اإلرادة واالختيار 

  .قضاء والقدروبني اإليامن بال

ّعزز البحث نظرية التفسري بشهادات حاسمة للفكر  .٩
ّلصعيد أشار فيها من بني املعارصين إىل حممد ااإلسالمي عىل هذا 

ّحممد حسني كاشف الغطاء وحممد وعبده وعبد احلميد بن باديس  ّ
طهري وحممد حسني مّجواد مغنية وحممد باقر الصدر ومرتىض 

  .الطباطبائي وغريهم

ّ ضوء ذلك كله انتهى البحث إىل أن انبساط القضاء يف .١٠ ّ
ّلعامل، وأن ما من قبض وال بسط إال بقدر وقضاء؛ اوالقدر يف  ّ

ّأن معنى ما من يشء إال بقدر و. ّمعناه انبساط نظام السببية فيه ّ
ّوقضاء إهلي هو أنه ما من يشء إال وهو يتحرك  ّّ  نطاق سنّة إهلية يفّ
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  .ّوبقانون إهلي

ّتب عىل اإلطار التفسريي النظري أن القدر والقضاء يرت .١١ ّ
ّالختيار اإلنساين وجيعالنه رضوريا، ال أهنام يسلبان ايوجبان  ً ّ

ىل الفعل، وحيرمانه تأثري فعله يف صنع عاختيار اإلنسان وقدرته 
  .خلاطئة للمقولةامصريه كام توحي بذلك القراءات 

 هذا العامل يرسي االختيار اإلنساين هو بنفسه جزء من أجزاءف
القضاء، وبالنتيجة هو مشمول بنظام السببية العام وفيه القدر 

ّإلنسان ال يقع خارجا إال إذا اختاره افعل . وبسنن اهللا ونواميسه ً
لفعل واإلرادة واالختيار ااإلنسان وأراده، وعندئذ ال يتصادم هذا 

درج يف نيّاللذان ينتجانه مع اإليامن بعقيدة القدر والقضاء، ألنه 
  .إطار مبدأ السببية ونظام السنن

ّىل أن إثبات فاعلية اإلنسان من خالل الدور الذي تنهض به ع
ّاختياره ال يتعارض مع اإلرادة واملشيئة اإلهلية، ألن وإرادته 

  .من قانون القضاء والقدرضّاملشيئة اإلهلية تتحرك 

ن ّال يعني اإليامن بأن نظام اخلليقة والوجود حمكوم بسن.١٢
ّورية، االنزالق إىل التفويض، وإىل حتويل مبدأ رضوقوانني 

ّآهلة تعبد من دون اهللا، كام تورطت والسببية والسنن إىل أصنام  ُ
رص النهضة ومن عّبذلك بعض تيارات العقالنية األوربية بعد 
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  .ّتأثر هبا يف بالد املسلمني

 ليست هذه القوانني واألنظمة والسنن واملبادئ متلك التأثريف
ّستقل، أو أهنا رضورية يف نفسها مستغنية عن اهللا، أو معىل نحو  ّ

ّأهنا تفرض حاكميتها  ّىل اهللا سبحانه، وإنام هي رضورية بام أفاده عّ
  .اهللا عليها من الرضورة واللزوم

ما دام هناك وجه اجتامعي وعميل للقضاء والقدر وله  .١٣
عات سلوك املسلمني ومواقفهم كأفراد ومجابصلة وثيقة 

لبحث إىل تقديم صورة مشبعة اّوجمتمعات وكأمة، فقد سعى 
لعقيدة، عرب نامذج من اللنقد الذي واجهه املسلمون إليامهنم هبذه 

الجتامعيني اّكتابات العلامنيني بمختلف مشارهبم، واملختصني 
ًاملعنيني بقضايا التغيري االجتامعي، مضافا إىل مسامهات جمموعة 

 راحت تنشط خالل العقود األخرية حتت ن الباحثني والدارسنيم
  .لعقالنية النقديةاّعنوان تيار 

ّقد تعامل البحث مع التيارات النقدية برحابة وانفتاح، بيد أنه ل َ ّ
ًتشددا من النزعة العرقية التي تتخندق وراء مًالتزم موقفا  ّ

ّقي وإنسان غريب، وبني عقل رشًمقوالت متايز تكوينيا بني إنسان  ّ
ّر آري وما إىل ذلك، لتحكم بالتخلف سامي وآخ الضعة وّ

ّوالضياع عىل أغلب سكان األرض حتت ذرائع عنرصية ودينية  ّ
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  !ا أغراضها السياسيةهبتواري 

ّنتقل البحث  وعىل نحو مفصل إىل متابعة عقيدة القضاء ا .١٤
طار تيارات الفكر االجتامعي للمسلمني، فعكف عىل إوالقدر يف 

ّن العلامء املصلحني واملفكرين م بارز متابعة ما أنتجه عدد
  .ملاضينياوالباحثني املسلمني خالل القرن والنصف 

املنطلق النقدي الذي التزمت به الدراسة دفعها للرتكيز  .١٥
ّلداخل، وأن ال تنساق وراء منحى هرويب يعلق اّعىل العلة من  ّ

ّىل مشجب اآلخرين ليرسي عاألخطاء عىل اخلارج ويلقي هبا 
ّهذا ما يفرس و، من دون إمهال دور العامل اخلارجي، الذات

ّاإلشارات التي مرت الستغالل السلطة الدينية هلذه العقيدة يف  ّ
ّدجني الشعوب يف املايض واحلارض، األمر الذي يكشف أن ت

املعتقد الصحيح ال يمآلن مشهد احلياة وحدمها، والفكر السليم 
ّبل البد من رعاية بقية    .ّملكوناتاّ

عىل هذه األرضية انتهى البحث يف آخر فقرة من فقراته  .١٦
ّتحدث عن املعطيات الرتبوية واإلجيابية للقضاء والقدر، يإىل أن 

تفتح يف إطار التفسري الصحيح هلذه العقيدة، تهذه املعطيات التي 
 .لنهوضاويف نطاق تفعيل بقية عنارص 
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 .١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦
لسامحة اإلمام ،  بحمدوناملثل العليا يف اإلسالم ال يف .٤٦

ّاألكرب حممد احلسني آل كاشف الغطاء، طبعة منظمة  ّ
 .هـ ١٤٠٣اإلعالم اإلسالمي، طهران، 

برهان غليون، معهد اإلنامء العريب، . د، جمتمع النخبة .٤٧
 .١٩٨٦بريوت، 

ّالشيخ مرتىض مطهري، تعريب حممد ، املجتمع والتاريخ .٤٨
  .ـه١٤٠٢عيل آذرشب، مؤسسة البعثة، طهران، 

الشيخ فخر الدين الطرحيي، املتوىف سنة ، جممع البحرين .٤٩
ّهـ، حتقيق السيد أمحد احلسيني، طبعة سنة ١٠٨٥
  .هـ١٣٨٦

جواد عيل ، حياته ومنهجه يف التفسري.. ّحممد جواد مغنية .٥٠
 .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠ّكسار، دار الصادقني، قم، 



 ١٧٣ ....................................................................................... الكتاب مصادر

 .مصطفى النهريي، الدار البيضاء ،حمنة العقل املبدع .٥١
، حمارضات السيد حممد باقر الصدر، سة القرآنيةاملدر .٥٢

 .هـ١٤٠٠بريوت 
دار الساقي، ، مذبحة الرتاث يف الثقافة العربية املعارصة .٥٣

 .جورج طرابيش. لندن
حممد عابد . د ،العروبة واإلسالم والغرب.. مسألة اهلوية .٥٤

، بريوت، ٢اجلابري، مركز دراسات الوحدة العربية، ط
١٩٩٧. 

ّد عامرة، طبعة املؤسسة العربية ّحمم، ّمسلمون ثوار .٥٥
 .١٩٧٤للدراسات والنرش؛ بريوت، 

 الوجود واملعرفة يف الفكر اإلسالمي احلديث عند تامشكل .٥٦
عطية سلامن أبو ، كل من اإلمام حممد عبده وحممد إقبال

 .١٩٨٥عاذرة، دار احلداثة، بريوت، 
 .هـ١٣٦٦، القاهرة ابن فارس، معجم مقاييس اللغة .٥٧
احلسني بن حممد املعروف ، يب القرآناملفردات يف غر .٥٨

 .بالراغب األصفهاين
سليم نارص . د، مفهوم احلرية يف الفكر العريب احلديث .٥٩

 .١٩٨٤بركات، الطبعة الثانية، دمشق، 
حول نظرية مقرتحة يف قضية .. من الرتاث إىل الثورة .٦٠



 رالقضاء والقد .................................................................................١٧٤

، دار دمشق ـ دار ٣طيب تيزيني، ط. د الرتاث العريب،
 .اجليل

حسن حنفي، طبعة دار التنوير ـ . د،  الثورةمن العقيدة إىل .٦١
 .١٩٨٨املركز الثقايف العريب، بريوت، 

ّللعالمة السيد حممد حسني ، امليزان يف تفسري القرآن .٦٢ ّ
تصوير عىل الطبعة (الطباطبائي، مؤسسة إسامعيليان 

 .)١٩٧٤البريوتية الثالثة، 
حممد ، قراءات معارصة يف تراثنا الفلسفي: نحن والرتاث .٦٣

 .١٩٨٦، املغرب، ٥ اجلابري، طعابد
، دار ٣صادق جالل العظم، ط . د، نقد الفكر الديني .٦٤

 .١٩٧٢الطليعة؛ بريوت، 
السيد حممد حسني الطباطبائي، مؤسسة ، هناية احلكمة .٦٥

  .هـ١٤٠٥النرش اإلسالمي، قم، 
 



 ١

 
 

 

 ).تفسري سورة احلمد: اجلزء األول(اللباب يف تفسري الكتاب . ١
أصول التفسري؛ مقارنة منهجية بني آراء الطباطبائي وأبرز . ٢

 .ّاملفرسين
 . النظرية واملعطيات؛تأويل القرآن. ٣
 ).٢-١ (طالل احلسن:  بقلم.معرفة اهللا .٥ـ٤
خل لدراسة ماهية علم املعصوم الراسخون يف العلم؛ مد. ٦

 .الشيخ خليل رزق:  بقلم.وحدوده ومنابع إهلامه
 ).٢-١. (خليل رزق:  بقلم.املعاد؛ رؤية قرآنية. ٨ـ٧
جواد :  بقلم. بحوث حتليلية يف مراتبه ومعطياته،التوحيد. ١٠ـ٩

 ).٢-١. (ارّعيل كس
 .ارّجواد عيل كس:  بقلم، حوار.بحث حول اإلمامة. ١١
 .عة؛ بحوث يف حقيقتها وأقسامها ومعطياهتاالشفا. ١٢
ّ رؤى يف مرتكزاته النظرية ومسالكه ؛العرفان الشيعي. ١٣

 .الشيخ خليل رزق:  بقلم.ّالعملية
ّحممد : بقلم. العصمة؛ بحث حتلييل يف ضوء املنهج القرآين. ١٤

 .القايض



 ٢

 .حممود اجليايش: بقلم.  رؤية قرآنية؛ّيوسف الصديق. ١٥
ين؛ مدخل لدراسة منشأ احلاجة إىل الدين وتكامل فلسفة الد. ١٦

 .الشيخ عيل العبادي:   بقلم.الرشائع
 ).٤-١ ()رشح احللقة الثانية(الدروس . ٢٠ـ١٧
الشيخ حممود نعمة :  بقلم.ّالقطع؛ دراسة يف حجيته وأقسامه. ٢١

 .ّاجليايش
ّالظن؛ دراسة يف حجيته وأقسامه. ٢٢  .ّاجليايش حممود :  بقلم.ّ
 . قراءة يف مرتكزات احلكمة املتعالية؛سفة صدر املتأهلنيفل. ٢٣

 .الشيخ خليل رزق: بقلم
ّاملثل اإلهلية. ٢٤ ُ الشيخ :  بقلم. بحوث حتليلية يف نظرية أفالطون؛ُ

 .عبد اهللا األسعد
 .الرتبية الروحية؛ بحوث يف جهاد النفس. ٢٥
 ويشمل الرسائل ؛مدخل إىل مناهج املعرفة عند اإلسالميني. ٢٦

 :التالية
 ).بحث يف الوجود الذهني(التفسري املاهوي للمعرفة  •
 .نفس األمر  ومالك الصدق  يف القضايا •
 .املدارس اخلمس يف العرص اإلسالمي •
 .منهج الطباطبائي يف تفسري القرآن •
 .ّخصائص عامة يف فكر الشهيد الصدر •
 .عبد اهللا األسعد:  بقلم.بحوث يف علم النفس الفلسفي. ٢٧
 .الشيخ طالل احلسن: بقلم. ه يف الدينّالتفق. ٢٨



 ٣

 .الشيخ طالل احلسن:  بقلم.مراتب السري والسلوك إىل اهللا. ٢٩
ّ اإلهليات ،ة املرحلة الثانية عرش؛رشح هناية احلكمة. ٣١ـ٣٠

 ).٢-١. (الشيخ عيل محود العبادي:  بقلم.ّباملعنى األخص
 .املذهب الذايت يف نظرية املعرفة. ٣٢
 ).٢-١(الشيخ خليل رزق :  بقلم. احلكمةرشح بداية. ٣٤ـ٣٣
 .التقوى يف القرآن؛ دراسة يف اآلثار االجتامعية. ٣٥
 .حممود نعمة اجليايش:  بقلم.عصمة األنبياء يف القرآن. ٣٦
ّمعامل التجديد الفقهي؛ معاجلة إشكالية الثابت واملتغري يف . ٣٧

 . الشيخ خليل رزق:  بقلم.اإلسالميالفقه 
 . طالل احلسن. د: بقلم.فسريي عند العالمة احليدرياملنهج الت. ٣٨
 . طالل احلسن: بقلم.املنهج الفقهي عند العالمة احليدري. ٣٩
 ).٣-١ (بحوث عقائدية. ٤٠

 العرش والكريس يف القرآن الكريم •
 مراتب العلم اإلهلي وكيفية وقوع البداء فيه •
 التوحيد أساس مجيع املعارف القرآنية •
 ).٦-٤ (بحوث عقائدية. ٤١

 األسامء احلسنى يف القرآن الكريم •
 رؤية اهللا بني اإلمكان واالمتناع •
 صيانة القرآن من التحريف •



 ٤

ّالثابت واملتغري يف املعرفة الدينية. ٤٢  .ّالدكتور عيل العيل:  بقلم.ّ
 .حممود اجليايش:  بقلم.اإلعجاز بني النظرية والتطبيق. ٤٣
 .)بحث فقهي(ال رضر وال رضار . ٤٤
 ).٢-١ (روس يف احلكمة املتعاليةد. ٤٦ـ٤٥
ــة . ٤٧ ــم األئم ــب عل ــة ومرات ــوث يف حقيق ــام؛ بح ــم اإلم ّعل

 .الشيخ عيل محود العبادي:  بقلم.املعصومني
 الدكتور : إعداد.كامل احليدري؛ قراءة يف السرية واملنهج. ٤٩ـ٤٨

 .)٢-١( ّمحيد جميد هدو
 . عيل محود العبادي: بقلم. حقيقتها ومظاهرها؛الوالية التكوينية. ٥٠
ّاإلهليات باملعنى (الفلسفة؛ رشح كتاب األسفار األربعة . ٥٢ـ٥١

 ).٢-١. (الشيخ قيرص التميمي:  بقلم).ّاألعم
 من ة رشح املرحلة احلادية عرش؛العقل والعاقل واملعقول. ٥٣

 . الشيخ ميثاق طالب: بقلم. هناية احلكمةكتاب
 اجلزء  ،عقلية األربعةرشح كتاب األسفار الكتاب املعاد؛ . ٥٤

 . عبد اهللا األسعد: بقلم.لّاألو
القسم  ؛ّ للشهيد حممد باقر الصدر،رشح احللقة الثالثة. ٥٧ـ٥٥

 ).٣-١( الشيخ حيدر اليعقويب : بقلم.ّاألول
 . األصول العملية: القسم الثاين؛رشح احللقة الثالثة. ٦٣ـ٥٨

 ).٦ -١(الشيخ عيل العبادي : بقلم



 ٥

ّ للعالمة الشيخ حممد رضا املظفر؛ املنطقرشح كتاب. ٦٨ـ٦٤ ّ. 
 ).٥-١(بقلم الشيخ نجاح النويني 

ّ للشهيد السعيد آية اهللا العظمى السيد ؛رشح احللقة األوىل. ٦٩
 . الشيخ سعد الغنامي: بقلم.+ّحممد باقر الصدر

 . الشيخ عيل محود العبادي: بقلم.دروس يف علم اإلمام. ٧٠
 . الشيخ عيل محود العبادي: بقلم.دروس يف التوحيد. ٧١
 ).٣-١(طالل احلسن . د:  بقلم.منطق فهم القرآن. ٧٤ـ٧٢
 .عيل املدن:  بقلم.معامل اإلسالم األموي. ٧٥
 . عيل املدن: بقلم. وصناعة الوضع والتأويل؛السلطة. ٧٦
 .)الرسالة العملية لسامحته، قسم العبادات( الفتاوى الفقهية. ٧٧
بحوث يف عملية  (اخلالف يف حتديدهاموارد وجوب الزكاة و. ٧٨

 .الشيخ ميثاق العرس:  بقلم).١/االستنباط الفقهي
بحوث يف عملية (  حقيقته رشوطه حكمه؛يمنكر الرضور. ٧٩

 .ميثاق العرس:  بقلم.)٢/االستنباط الفقهي
بحوث يف عملية ( هل خلمس أرباح املكاسب أصل قرآين؟. ٨٠

 .لعرسميثاق ا: بقلم). ٣/االستنباط الفقهي
 .)١/فتاوى فقهية (كتاب الزكاة. ٨١
 .)٢/فتاوى فقهية (مخس أرباح املكاسب. ٨٢
 .)٣/فتاوى فقهية (خمتارات من أحكام النساء. ٨٣



 ٦

 .)٤/فتاوى فقهية( ّاملنتخب يف مناسك احلج والعمرة. ٨٤
ّ وآفاق املستقبل لدى السيد كامل ة الدينيةمرشوع املرجعي. ٨٥

 ).نية من الباحثخبن(احليدري 
 . دراسة يف رشوطها وآثارها؛ التوبة. ٨٦
 . ّمقدمة يف علم األخالق. ٨٧
الشيخ :  بقلم.مناهج بحث اإلمامة بني النظرية والتطبيق. ٨٨

 .ّحممد جواد الزبيدي
 .ّحممد جواد الزبيدي:  بقلم.مفهوم الشفاعة يف القرآن. ٨٩
 ).هجمموعة الكتب األربعة أعال (يف ظالل العقيدة واألخالق. ٩٠
 .مدخل إىل اإلمامة. ٩١

  :بحوث ودراسات يف طور الطباعة
الشيخ : بقلم). ٤-١ (ّبحوث يف فقه املكاسب املحرمة .٩٥ـ٩٢

 .نجاح النويني
، اجلزء رشح كتاب األسفار العقلية األربعة ؛املعادكتاب . ٩٦

 .الشيخ عبد اهللا األسعد:  بقلم.الثاين
الشيخ حيدر :  بقلم.ّولرشح احللقة الثالثة؛ القسم األ. ١٠٠ـ٩٧

 .٧ و٦ و٥ و٤: األجزاء: اليعقويب
 .اجلزء الثالثّرشح األسفار؛ اإلهليات باملعنى األعم، . ١٠١

  .الشيخ قيرص التميمي: بقلم
 .ّاملكاسب املحرمة. ١٠٢



 ٧

 .)١/مفاهيم قرآنية، عقائدية، أخالقية(االسم األعظم . ١٠٣
 .)٢/يةمفاهيم قرآنية، عقائدية، أخالق(ّالغلو . ١٠٤
مفاهيم قرآنية، (البداء، وكيفية وقوعه يف العلم اإلهلي . ١٠٥

 .)٣/عقائدية، أخالقية
مفاهيم (القضاء والقدر، وإشكالية تعطيل الفعل اإلنساين . ١٠٦

 .)٤/قرآنية، عقائدية، أخالقية
إبداعات العالمة احليدري، يف املنهج والتوحيد واإلمامة . ١٠٧

 )٥/أخالقيةمفاهيم قرآنية، عقائدية، (
مفاهيم قرآنية، عقائدية، (صيانة القرآن من التحريف . ١٠٨

 .)٦/أخالقية
 


