سال ُم
اإل ْ
هللا
سالَ ِة ِ
ُر ْؤيَةٌ ِع ْل ِميَّةٌ ِل ِر َ
ِللبَش َِريَّ ِة
ص ُل السا ِب ُع
الفَ ْ

ع ِب ْي ٌد ُم ْجبَ ُرونَ ؟
ِعبَا ٌد ُم َخي َُّرونَ أ َ ْم َ
ش ْي َ
عو ُذ بِاللِ ِمنَ ال َّ
الر ِج ِيم
أَ ُ
ان َّ
ط ِ
الر ِح ِيم
الرحْ َم ِن َّ
بِ ْس ِم للاِ َّ
ُمقَ ِد َمةٌ
هناك الكثير من الترجمات للقرآن الكريم  ،من اللغة العربية إلى
اللغات المختلفة .فمثالً  ،خالل شهر يوليو من عام  ، 2018كانت
هناك سبع عشرة ترجمة من اللغة العربية إلى اللغة اإلنكليزية في
موقع واحد  ،هو  ، www.tanzil.infoباإلضافة إلى ترجمات عديدة
للغات األخرى .ومع ذلك  ،فمعظم هذه الترجمات ينقصها الدقة فيما
يتعلق بالموضوع البحثي لهذا الفصل.
عبَ َد " ومشتقاته الواردة في آيات
ومثا ٌل على ذلك  ،ترجمة الفعل " َ
عبِيد .فقد ورد في معظم هذه
القرآن الكريم  ،مثل ِعبَا َدة و ِعبَاد و َ
ع ْبدٌ)  ،المشتق من هذا الفعل  ،بمعان
الترجمات المفرد المذكر ( َ
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ع ْب ٌد
بعيدة عن معنى العبادة الموجودة فيه .فتمت ترجمته على أنه " َ
مملوكٌ "  ،باستعمال كلمتين مختلفتين هما (”)“slave” and “bondman
 ،وترجم في األغلب على أنه "خَا ِد ٌم" ( ، )servantوهذا غير صحيح
 ،كما ستتم مناقشته في هذا الفصل .ولم ترد الترجمة الصحيحة سوى
في اثنتين من الترجمات فقط  ،وهما اللتين أقرنتا الترجمة بمعنى
العبادة في كلمتين مختلفتين هما.)"worshipper" and "votary"( :
وقد عبرت ثمان ترجمات عن الفهم الصحيح لكلمة " ِعبَا َدتِ ِه" الواردة
في اآلية الكريمة  ، 172 :4وهي المرجع القرآني في فهم معنى الفعل
ع ْبدٌ"  ،الذي هو موضوع
عبَ َد" ومشتقاته  ،خاصة المفرد المذكر " َ
" َ
البحث األساس في هذا الفصل  ،فت ُرجمت بكلمتي (، )His worship
أي عبادة للا  ،عز وجل .ولكن المترجمين لم يطبقوا معنى العبادة
عبْد (لمزيد من التفصيل ،
هذا على ترجمتهم للمفرد المذكر  ،أي َ
أنظر المالحظة اإلستطرادية رقم [ ]1والجدول رقم .)1
وتنطبق نفس المالحظة على صفة الجمع المشتقة من هذا الفعل ،
خالف على
وهي كلمة " ِع َباد"  ،التي ال ينبغي أن يكون هناك
ٌ
ترجمتها  ،خاصة في اآلية الكريمة  .172 :4ومع ذلك  ،فقد تُرجمت
بتسع ترجمات مختلفة  ،أصابت اثنتان منها القترانهما بمعنى العبادة
 ،وهما (” .)“worshippers” and “votariesأما الترجمات السبع
األخرى  ،التي جانبها الصواب  ،لكلمة " ِعبَاد" فكانت "خدم  ،مماليك
 ،عبيد (مملوكون وأرقاء)  ،مخلوقات ُ ،خشع (جمع خاشع)  ،رجال
 ،ومخلوقات إنسانية" (لمزيد من التفصيل  ،أنظر المالحظة
اإلستطرادية [ ]2والجدول رقم .)2
مثل هذه الترجمات غير الدقيقة لمعاني آيات القرآن الكريم ربما تقود
القراء  ،وخاصة الذين ال يعرفون العربية منهم  ،مسلمين وغير
مسلمين  ،ألن يعتقدوا بأن القرآن الكريم يشير إلى المسلمين
والمؤمنين  ،بما في ذلك الرسل  ،على أنهم "عبيد"  ،وذلك غير
صحيح .وحتى بين العرب المسلمين  ،هناك من اختلط عليهم هذا
األمر  ،أو من ال يلتزمون الدقة فيه .ولذلك  ،فإنهم يخلطون بين
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العباد والعبيد  ،وبين العبادة واالستعباد .وربما يؤدي بهم ذلك لتبني
اآلراء المتطرفة لجماعتي القدرية والجبرية  ،اللتين ظهرتا في نهاية
القرن األول الهجري  ،قبل  1300سنة مضت  ،واللتين قال
أدعياؤهما بأن البشر عبيد مجبرون  ،وبالتالي فإنهم ال ينبغي أن
يُعتبروا مسؤولين عن أعمالهم .وقد رد علماء المسلمين عليهم عبر
القرون  ،ودحضوا آراءهم المخالفة لجوهر دين للا  ،الذي يقوم على
االختيار في الحياة الدنيا  ،كأساس للثواب والعقاب في اآلخرة.
ويهدف هذا الفصل إلى البحث في هذا الموضوع من خالل مناقشة
معاني آيات القرآن الكريم ذات الصلة .فيبدأ بالمقارنة بين كلمتي
عبِيد"  ،كمقدمة لموضوع أشمل  ،وهو التخيير والتسيير
" ِعبَاد" و " َ
 ،من أجل الوصول إلى إجابة للسؤال الذي هو عنوان هذا الفصل ،
أي ما إذا كان البشر عموما ً  ،والمؤمنون على وجه الخصوص ،
مخيرين في عبادتهم لخالقهم  ،وفي أقوالهم وأفعالهم  ،أم أنهم مجرد
عبيد مجبرون ومسيرون  ،ينفذون أمر للا فيهم  ،وال يملكون من
أمرهم شيئاً.
وهكذا  ،فالمناقشة ههنا  ،هي تكملة لموضوع االستخالف
سان:
واالختيار  ،الذي بدأت مناقشته في الفصل الخامس  " ،ا ْإل ْن َ
ض"  ،لكنها تنضوي تحت منهج الوسطية ،
علَى ْ
أألر ِ
َخ ِليفَةُ للاِ َ
الذي أشارت إليه اآلية الكريمة .143 :2
س ً
طا ِلِّتَ ُكونُوا ُ
سو ُل
الر ُ
اس َويَ ُكونَ َّ
علَى النَّ ِ
ش َه َدا َء َ
َو َك َٰ َذلِكَ َج َع ْلنَا ُك ْم أ ُ َّمةً َو َ
ش ِهيدًا (البقرة .)143 :2 ،
علَ ْي ُك ْم َ
َ
وفي تفسيرهما لهذه اآلية  ،أشار الطبري والقرطبي إلى أن للا ،
سبحانه وتعالى  ،يُعَ ِلِّ ُم المؤمنين بأن يأخذوا األمور باالعتدال
والتوسط  ،بعيدا ً عن التطرف الذي أصاب من كان قبلهم .فأتباع
موسى عليه السالم  ،لم يقبلوا تعاليمه لهم بسهولة  ،بل إنهم قد سببوا
له األذى ( .)69 :33أما أتباع عيسى  ،عليه السالم  ،فكان تطرفهم
على النقيض  ،بأنهم عظموه ومجدوه إلى درجة أنهم أشركوه مع للا
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في العبادة  ،بل حتى عبدوه من دون للا  ،عز وجل (.)73-72 :5
[ ]3

وعلى ذلك  ،فإن الموقف اإلسالمي من قضية التخيير والتسيير هو
الموقف الوسطي المعتدل .فبينما لنا اإلختيار في األمور التي
بمقدورنا فعلها  ،هناك أمور أخرى خارجة عن قدراتنا  ،وبالتالي
فليس لدينا اختيار حيالها .وهذا يعني أننا مسؤولون أمام بعضنا
البعض عن قراراتنا المتعلقة باألمور الدنيوية التي نستطيع التأثير
أو التحكم فيها .كما أننا مسؤولون عنها أمام الخالق  ،عز وجل ،
في اآلخرة .وسيتم استكمال البحث في هذا الموضوع عند مناقشة
مسألة "القدر والقضاء"  ،في الفصل األخير من هذا الكتاب.
عبِي ٌد؟
ِعبَا ٌد أَ ْم َ
ع َب َد"
هناك حوالي  243آية في القرآن الكريم تتضمنُ الفعل " َ
ومشتقاتَه .وقد تمت اإلشارة إلى البشر على أنهم "عبا ٌد"  ،وغير
ذلك من أشكال هذه الصفة  ،في  96منها .وهناك  20آية تشير إليهم
بأنهم "العباد ".وفي  4آيات  ،تأتي كلمة "عباد" بصيغة الفاعل .وفي
آيتين  ،تأتي بصيغة المفعول به .وهناك  7آيات بصيغة "عبادك"
(رفعا ً ونصبا ً وجراً)  ،و  12آية بصيغة "عبادنا"  ،كلها مجرورة ،
ما عدا اآلية  45من سورة ص ( ، )38التي جاءت مرفوعة .كما
جاءت في  34آية بصيغة "عبا َدهُ"  ،وفي  17منها بصيغة "عبادي"
وفي  11منها بصيغة "عابدون" أو "عابدين" أو "عابدات".
وكلمة "عباد" هي صفة جمعية ال إشكال وال لبس في إقرانها بالعبادة
بصفة عامة  ،من حيث المعنى .أي أن صفة "العباد" إشارة إلى
الصالحين من البشر  ،الذين اختاروا أن يعبدوا خالقهم  ،عز وجل ،
الذي أوجد فيهم القدرة على اإلختيار  ،في المقام األول .وهناك
استثناء لهذا المعنى العام  ،يتمثل في عدد قليل جدا ً من اآليات
الكريمة  ،التي من المحتمل أن تشير كلمة "عباد" الواردة فيها إلى
غير المؤمنين العابدين]4[ .
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وينطبق األمر ذاته أيضا ً على الصفة المفردة لكلمة "عباد"  ،أي
عبْد ".فال إشكال وال لبس في أنها تشير إلى الفرد الذي يعبد
كلمة " َ
خالقه  ،عز وجل  ،اختيارا ً أيضا ً  ،وكما هو الحال في كلمة "عابد"
 ،التي وردت مرة واحدة (الكافرون  .)4 :109 ،لكن هذه الصيغة
عبْد"  ،قد أُشكلت على البعض في المعنى  ،لكونها
المفردة  ،أي " َ
مفردة لصفة جمعية أخرى  ،وهي "عبيد".
عبْد" كصفة مفردة
وما كان لمثل هذا اإلشكال أن يقع  ،ألن كلمة " َ
لكلمة "عبيد" لم ترد في القرآن الكريم َّإال مرتين .ففي اآلية  75من
عبْد" مقترنة بكلمة " َم ْملوك" ،
سورة النحل (ُ ، )16ذكرت كلمة " َ
التي أضيفت لها تأكيدا ً للمعنى .وقد ُذكرت هنا لإلشارة إلى الذين
يعبدون للا  ،عز وجل  ،في الحياة الدنيا .أما في اليوم اآلخر  ،فإن
الناس يُبعثون ال حول لهم وال قوة  ،أي "عبيدا ً" لمالك يوم الدين ،
الواحد القهار  ،كما جاء في اآلية الكريمة  93من سورة مريم (.)19
يء (النحل :16 ،
علَ َٰى َ
ب اللَّـهُ َمثَ ًال َ
ع ْبدًا َّم ْملُوكًا َّال َي ْقد ُِر َ
ض َر َ
َ
ش ْ
.)75
ع ْبدًا (مريم ،
الرحْ َم َٰـ ِن َ
اوا ِ
ِإن ُك ُّل َمن ِفي ال َّ
ض ِإ َّال آ ِتي َّ
ت َو ْاأل َ ْر ِ
س َم َ
.)93 :19

والرأي الفصل في هذا األمر أن الناس عامة ليسوا عبيدا ً  ،بل هم
عبا ُد للا  ،ما داموا يعبدونه  ،سواء كانت اإلشارة إليهم بصيغة
الصفة المفردة أم بصيغة الجمع .ودليل ذلك أن اإلشارة لألنبياء
عبْد" وصيغها
والرسل والصالحين كانت دائما ً باستخدام كلمة " َ
األخرى  ،مثل "عبدنا" و "عبده" و"عبد للا"  ،كما جاء في  23من
آي الذكر الحكيم .وكلها تشير إلى معنى العبادة اإلختيارية الحرة ،
وليس االستعباد القسري  ،أي أن للا  ،سبحانه وتعالى  ،شاء لنا أن
نكون عبادا ً أحرارا ً  ،ال عبيدا ً مسلوبي اإلرادة]5[ .
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شا َء لَنَا ْ
أن نَ ُكونَ ِعبَا َدا ً
ع َّز َو َج َّل َ ،
قَ ،
ال َّد ِلي ُل ا ْلقَ ْط ِعي َ
علَى أنَّ ا ْل َخا ِل َ
ع ِبي َدا ً
َ ،ل َ
عبْد" تعني الذي يعبد للا  ،فتقدمه
أما الدليل القطعي على أن كلمة " َ
لنا اآلية الكريمة  172من سورة النساء ( ، )4التي تصف المسيح ،
عليه السالم  ،بأنه كان عبدا ً لل  ،بمعنى عابدا ً له  ،حيث قرنت صفته
كعبد بفعل العبادة .أي أن هذه اآلية الكريمة تجيب على السؤال
األساس للبحث في هذا الفصل من الكتاب  ،في أننا كبشر لنا الخيار
في عبادة الخالق  ،عز وجل .وبالتالي  ،فإننا نفعل ذلك اختيارا ً  ،ال
إجبارا ً كالعبيد  ،أي أننا عبا ٌد لل اخترنا عبادته  ،ولسنا عبيدا ً مسلوبي
اإلرادة .كذلك فإن هذه اآلية الكريمة تخبرنا بأن المالئكة المقربين
هم أيضا ً عبا ُد للا المكرمين  ،الذين ال يستنكفون عن عبادته  ،كما
وصفهم في اآلية الكريمة  26من سورة األنبياء (.)21
ْ
لِل َوال ْال َمال ِئ َكةُ ْال ُمقَ َّربُونَ َو َم ْن
ف ْال َم ِسي ُح أَ ْن َي ُكونَ َ
ع ْبدًا ِ َّ ِ
لن َي ْستَ ْن ِك َ
س َيحْ ُ
عا (النساء :4 ،
َي ْستَ ْن ِك ْ
ش ُر ُه ْم ِإلَ ْي ِه َج ِمي ً
ف َ
ع ْن ِع َبا َد ِت ِه َو َي ْستَ ْك ِب ْر فَ َ

.)172

ع َبا ٌد مك َْر ُمونَ (األنبياء :21 ،
س ْب َحانَهُ ۚ َب ْل ِ
الرحْ َم َٰـنُ َولَدًا ۗ ُ
َوقَالُوا ات َّ َخ َذ َّ
.)26

ف ال َّ
ع ِبي ٌد"
ظا ِل ِمينَ ِبأ َنَّ ُهم " َ
س الَّ ِتي تَ ِص ُ
اآل َياتُ ا ْل َخ ْم ُ
أما اآليات التي أشارت إلى بعض الناس على أنهم "عبي ٌد" بصيغة
خمس آيات فقط  ،ألن هذه الصفة ال تليق إال بالذين
الجمع  ،فهي
ُ
ظلموا أنفسهم  ،برفضهم ما جاء في رساالت للا للبشرية ،
واستبدالهم العبادة لخالقهم  ،عز وجل  ،بعبوديتهم لشهواتهم وتكبرهم
وعناد كفرهم]6[ .
اآلية األولى التي تصف الظالمين بأنهم "عبيد" (آل عمران :3 ،
 ، )182نزلت في الحاخام اليهودي "فنحاص"  ،الذي قال عن للا ،
عز وجل  ،بأنه فقير .أما اآلية الثانية (األنفال  ، )50 :8 ،فقد أشارت

إلى الكفار الذين قاتلوا المسلمين في معركة بدر .وأشارت اآلية
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الثالثة (الحج  )10 :22 ،إلى أحد كفار قريش  ،وهو النَّض ُْر بنُ
صلَ ْ
ت  ، )46 :41 ،فكانت وصفا ً لليهود
الحارث .أما اآلية الرابعة (فُ ِ ِّ
ِ
الذين أرهقوا موسى  ،عليه السالم .وكانت اآلية الخامسة (ق :50 ،
 )29وصفا ً للذين ضلوا سبيلهم في الحياة الدنيا  ،باتباعهم لشهواتهم
 ،ثم محاولتهم إلقاء اللوم على الشيطان .وفيما يلي تفصيل لهذه
اآليات الخمس:
علَى ا ْل ُمتَ َكبِ ِرينَ ا ْل ُمتَ َه ِك ِمينَ
ف َو َرد َ
أَ َّو َلًَ :و ْ
ص ٌ
ب َما
سنَ ْكت ُ ُ
س ِم َع ال َّلـهُ َق ْو َل ا َّلذِينَ َقالُوا ِإ َّن ال َّلـهَ َف ِق ٌ
ير َونَحْ نُ أَ ْغنِ َيا ُء َ
َّل َق ْد َ
ق ﴿﴾١٨١
ع َذ َ
قَالُوا َوقَتْلَ ُه ُم ْاألَن ِب َيا َء ِبغَي ِْر َح ِّق َونَقُو ُل ُذوقُوا َ
اب ْال َح ِري ِ
ْس بِ َ
َٰ َذلِكَ بِ َما قَ َّد َم ْ
ظ َّالم ِلِّ ْلعَبِي ِد ﴿( ﴾١٨٢آل عمران
ت أَ ْيدِي ُك ْم َوأَ َّن اللَّـهَ لَي َ
.)182-181 :3 ،
وكلمة "عبيد"  ،في هذه اآلية الكريمة  ،إشارة إلى الذين تهكموا على
القرآن الكريم في اآلية التي تحث على اإلنفاق في قوله تعالىَّ " :من
سنًا" (البقرة  .)245 :2 ،ومن هؤالء
ض اللَّـهَ قَ ْر ً
َذا الَّذِي يُ ْق ِر ُ
ضا َح َ
الحاخام فنحاص  ،الذي قال ألبي بكر  ،رضي للا عنه  ،بأن للا
فقير يحتاج إلى أموالهم  ،بينما هم أغنياء ال يحتاجون إليه  ،عز
وجل .وقد ذكر الطبري والقرطبي وابن كثير بأن هذه اآلية الكريمة
هي ر ٌد من للا  ،سبحانه وتعالى  ،عليه وعلى أمثاله من هؤالء
المتكبرين  ،متوعدا ً إياهم بعذاب الحريق على ما قالوا وعلى عدم
إنفاقهم للمال على الفقراء  ،كما أمر للا في رساالته للبشرية .وانفرد
ابن كثير مضيفا ً بأن هؤالء قد ُوصفوا بأنهم "عبيد" كتعبير عن
التقريع والتوبيخ والتحقير والتصغير لهم.
س ِل ِمينَ فِي َم ْع َر َك ِة بَ ْدر
ثَانِيَا ًَ :و ْ
ف ِل ْل ُكفَّ ِار الَّ ِذينَ قَاتَلُوا ا ْل ُم ْ
ص ٌ
ار ُه ْم
َولَ ْو ت ََر َٰى إِ ْذ يَت ََوفَّى الَّذِينَ َكف َُروا ْال َم َالئِ َكةُ يَض ِْربُونَ ُو ُجو َه ُه ْم َوأَ ْدبَ َ
ق ﴿﴾٥٠
ع َذ َ
َو ُذوقُوا َ
اب ْال َح ِري ِ
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ْس ِب َ
َٰ َذلِكَ ِب َما قَ َّد َم ْ
ظ َّالم ِلِّ ْل َع ِبي ِد ﴿( ﴾٥١األنفال :8 ،
ت أَ ْيدِي ُك ْم َوأَ َّن اللَّـهَ لَي َ
.)51-50
وتشير كلمة "عبيد" في هذه اآلية الكريمة إلى الكفار الذين قاتلوا
المسلمين في معركة بدر  ،والذين كان المالئكة يضربونهم على
وجوههم وأدبارهم  ،كما تخبرنا اآلية السابقة لها .وقد ذكر المفسرون
الثالثة بأن هذا الوصف ينطبق على الكفار بصفة عامة .وأضاف
الطبري وابن كثير بأنها تصف كفار بدر  ،بصفة خاصة أيضاً.
علَى ا ْل ُك ْف ِر ِعنَا َدا ً َوتَ َكب َرا ً ِ ،م ْن َ
غ ْي ِر ِع ْلم
ف ِل ْل ُم ِص ِرينَ َ
ثَا ِلثَا ًَ :و ْ
ص ٌ
اس َمن يُ َجا ِد ُل فِي اللَّـ ِه بِغَي ِْر ِع ْلم َو َال ُهدًى َو َال ِكتَاب ُّم ِنير
َو ِمنَ ال َّن ِ
ْ
َّ
ُ
َ
ي َونُذِيقهُ يَ ْو َم
ُض َّل َ
ي ِعط ِف ِه ِلي ِ
عن َ
سبِي ِل اللـ ِه لهُ فِي ال ُّد ْنيَا ِخ ْز ٌ
﴿ ﴾٨ثَانِ َ
ْس بِ َ
ق ﴿َ َٰ ﴾٩ذلِكَ بِ َما قَ َّد َم ْ
ظ َّالم
ع َذ َ
ْال ِقيَا َم ِة َ
ت يَدَاكَ َوأَ َّن اللَّـهَ لَي َ
اب ْال َح ِري ِ
ِلِّ ْلعَبِي ِد ﴿( ﴾١٠الحج .)10-8 :22 ،
ذكر المفسرون الثالثة أن اآليات العشر األولى من سورة الحج نزلت
في أحد زعماء الكفار  ،وهو النَّض ُْر بنُ
الحارث  ،الذي كان يجادل
ِ
في إمور هو جاهل بها  ،وال بينة لديه من كتاب  ،وال هدى .فقد
أنكر يوم البعث  ،وبعثة رسول للا  ،صلى للا عليه وسلم  ،وأن
القرآن هو كالم للا .كما ادعى بأن المالئكة هم بنات للا  ،أي أنهم
من اإلناث .كما أنه كلما كان يُدعى إلى اإلسالم  ،كان يشيح بعنقه
ورأسه إلى الناحية األخرى  ،في تكبر  ،محاوالً أالَّ يسمع .وفوق
الناس بعيدا ً عن صراط للا
ذلك كله  ،كان دائبا ً في محاوالته ليُض َّل
َ
المستقيم  ،ولذلك أخزاه للا  ،سبحانه وتعالى  ،في الدنيا  ،وتوعده
وأمثالَه بعذاب الحريق في اآلخرة.
وهكذا  ،فإن كلمة "عبيد" في اآلية العاشرة من سورة الحج إنما هي
ث،
تعبير عن االزدراء واالحتقار لكل من يمثلهم
النضر بنُ الحار ِ
ٌ
ُ
الذين يليق بهم هذا الوصف  ،ألنهم "عبيدٌ" لجهالتهم وتكبرهم  ،من
غير علم وال كتاب منير.
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ون ْ
أن يَ ُكونَ
صروا َ
َرا ِبعَا ًَ :و ْ
ف ِل َم ْن أ َ
علَى َر ْف ِ
ص ٌ
ض الت َّ ْو َرا ِة ِ ،ب ُد ِ
َ
اس ِلذ ِلك
لَ َد ْي ِه ُم أ َ
س ٌ
َاب فَ ْ
سبَقَ ْ
ت ِمن َّربِِّكَ
سى ْال ِكت َ
ف فِي ِه َولَ ْو َال َك ِل َمةٌ َ
َولَقَ ْد آتَ ْينَا ُمو َ
اخت ُ ِل َ
ي بَ ْينَ ُه ْم َوإِنَّ ُه ْم لَ ِفي ش ِّ
َك ِ ِّم ْنهُ ُم ِريب ﴿﴾٤٥
لَقُ ِ
ض َ
سا َء فَ َعلَ ْي َها َو َما َربُّكَ ِب َ
ظ َّالم ِِّل ْل َع ِبي ِد
َّم ْن َ
صا ِل ًحا فَ ِلنَ ْف ِس ِه َو َم ْن أَ َ
ع ِم َل َ
﴿( ﴾٤٦فصلت .)46-45 :41 ،
وكلمة "عبيد" في هذه اآلية الكريمة تشير إلى الذين رفضوا التصديق
بأن التوراة كانت كتاب للا  ،سبحانه وتعالى  ،الذي أرسل به موسى
 ،عليه السالم  ،لبني إسرائيل .ولم يكونوا في ذلك على يقين  ،بل
إنهم كانوا في شك مريب مما كانوا يقولون .ولذلك  ،فإنهم استحقوا
هذا الوصف  ،أي بأنهم كانوا "عبيداً" لعنادهم وتكبرهم وجهلهم.
ولوال أن للا  ،سبحانه وتعالى  ،شاء تأخير العقوبة إلى يوم الدين ،
لعاقبهم في هذه الدنيا على ما تفوهوا به من إساءة إلى رسول للا
موسى  ،عليه السالم  ،بإنكارهم أن التوراة كانت من عند للا.
ش ْي َ
علَى َ
ان
علَى ال َّ
ض َاللَة ُ ،م ْل ِقينَ ا ْللَّ ْو َم َ
ف ِل ْل ِذينَ ُه ْم َ
سا ًَ :و ْ
َخ ِ
ام َ
ص ٌ
ط ِ
َوحْ َد ُه
قَا َل قَ ِرينُهُ َربَّنَا َما أَ ْ
ض َالل بَ ِعيد ﴿ ﴾٢٧قَا َل َال
طغَ ْيتُهُ َو َل َٰـ ِكن َكانَ فِي َ
ي َو َما
ت َْخت ِ
ي َوقَ ْد قَد َّْمتُ ِإلَ ْي ُكم بِ ْال َو ِعي ِد ﴿َ ﴾٢٨ما يُبَ َّد ُل ْالقَ ْو ُل لَ َد َّ
َص ُموا لَ َد َّ
ْ
ِّ
أَنَا بِ َ
ظ َّالم ِلل َعبِي ِد ﴿( ﴾٢٩ق .)29-27 :50 ،
تصف كلمة "عبيد" في هذه اآلية الكريمة الذين هم على ضالل ،
باتباعهم لرغباتهم وأهوائهم  ،بعيدا ً عن صراط للا المستقيم ،
فأصبحوا "عبيداً" لتلك الرغبات واألهواء .وفي يوم الحساب  ،الذي
ال ريب فيه  ،سيختصمون ضد شياطينهم  ،مدعين بأنهم أطغَ ْو ُهم ،
فير ُّد أقرانُهم من الشياطين بأن ذلك ليس صحيحا ً  ،وأنهم كانوا في
ضالل بعيد  ،قبل أن يستمعوا لوسوسة الشياطين .فيقو ُل الخالق
العظيم لهم بأنه قد توعدهم بالعذاب من قبل وأنهم ذائقوه ال محالة ،
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سهم  ،جزاء وفاقا ً على ضاللهم ،
وأنهم ال يلومون في ذلك إالَّ أنفُ َ
نتيجة لعبوديتهم لرغباتهم وأهوائهم.
سيَّر؟
َهل اإلنسانُ ُم َخيَّ ٌر  ،أ ْم أنَّهُ ُمجْ بَ ٌر ُم َ
السؤال الجوهري الذي طرحه كثير من الناس عبر القرون  ،وما
سي ٌَّر ُ ،مجْ بَ ٌر
يزال بعضهم يطرحه حتى اآلن  ،هو :هل اإلنسان ُم َ
فيما يفعل  ،ال حول له في ذلك وال قوة  ،أم أنه ُح ٌر  ،له الخيار فيما
يقول وما يفعل؟ والجواب الصريح الذي ال مواربة فيه  ،من وجهة
أحرار في خياراتنا  ،التي نصبح
نظر إسالمية عامة  ،هو أننا
ٌ
مسؤولين عنها أمام الناس في هذه الدنيا وأمام الخالق  ،عز وجل ،
في اآلخرة .أما في األمور الخارجة عن إرادتنا  ،فإننا نقب ُل مشيئةَ
ق لها ،
للاِ  ،بما في ذلك عل َمهُ
ق لألحدا ِ
ِ
ث والالح ِ
المحيط  ،الساب ِ
س ِلِّ ُم " ِب ِدقَ ِة
وتدخلَه لنصرة المؤمنين الذين يدعونه خوفا ً وطمعا ً  ،كما نُ َ
ضا ِئ ِه"  ،كما ستتم مناقشته في الفصل الخامس
ع َدالَ ِة قَ َ
قَ َد ِر ِه َو َ
والعشرين من هذا الكتاب.
ذلك ما يخبرنا به للا  ،سبحانه وتعالى  ،في آيات عديدة من القرآن
اختبار للبشر.
الكريم .فهذه الحياة الدنيا على األرض  ،ماهي إال
ٌ
فالفائزون منهم  ،سيجزون رضى للا والحياةَ األبدية في جنة خلده.
نار
أما األخسرين أعماالً منهم  ،الذين يفشلون في االختبار  ،فلهم ُ
جهنم خالدين فيها أيضاً .وهذا يعني أن البشر لهم الخيار في عمل
الصالحات من األعمال أو اقتراف السيئات .ولو لم يكن لهم الخيار
في ذلك  ،لما حاسبهم للا على أعمالهم  ،كيف ال  ،وهو الذي يأمر
بالعدل واإلحسان  ،وهو الرحمن الرحيم.
يم
ال َّد ِلي ُل َ
آن ا ْل َك ِر ِ
علَى الت َّ ْخيِ ِ
ير فِي ا ْلقُ ْر ِ
سيَّر
يقدم لنا القرآن الكريم الدليل الكافي على أن اإلنسان ُمخ ٌ
َير  ،ال ُم َ
 ،في هذه الحياة الدنيا  ،كما توضح اآليات الكريمة التالية:
أولً :هللا  ،سبحانه وتعالى  ،يشجع الناس على الختيار  ،خاصة
المبادرة بأعمال الخير
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هناك آيات عديدة من القرآن الكريم  ،تذكر أوامر للا  ،سبحانه
وتعالى  ،للناس  ،وحتى دعواته لهم  ،بأن يبادروا بأعمال الخير
التي تفيدهم  ،وتفيد غيرهم من البشر .وفي ذلك دليل على أنه  ،جل
وعال  ،يشجع الناس على االختيار .ومن خالل وعده باالستجابة
للدعاء  ،فإنه يشجعهم على سؤاله بأن يسبغ عليهم من نعمه وأن
خيار أمام الناس
يكشف الضر عنهم .وذلك يعني أيضا ً أن هناك
ٌ
بالدعاء إلى خالقهم  ،وأن هناك وع ٌد منه لمساعدتهم إن قاموا بذلك.
وقد وردت هذه المعاني في آيات كثيرة  ،مثل ، 97 :16 ، 105 :9
 ، 41 :14 ، 19 :47 ، 62 :27 ، 186 :2 ، 55 :7 ، 60 :40كما يلي:
سولُهُ َو ْال ُمؤْ ِمنُونَ (التوبة ،
ع َملَ ُك ْم َو َر ُ
سيَ َرى اللَّـهُ َ
َوقُ ِل ا ْع َملُوا فَ َ
.)105

:9

صا ِل ًحا ِ ِّمن َذكَر أَ ْو أُنثَ َٰى َوه َُو ُمؤْ ِم ٌن فَلَنُحْ ِي َي َّنهُ َح َياة ً
َم ْن َ
ع ِم َل َ
َ
س ِن َما كَانُوا َي ْع َملُونَ (النحل .)97 :16 ،
ط ِِّي َبةً َولَنَجْ ِز َينَّ ُه ْم أَجْ َرهُم ِبأَحْ َ
ست َِجبْ لَ ُك ْم (غافر .)60 :40 ،
عونِي أَ ْ
َوقَا َل َربُّ ُك ُم ا ْد ُ

عا َو ُ
خ ْف َيةً (األعراف .)55 :7 ،
ض ُّر ً
ا ْد ُ
عوا َر َّب ُك ْم تَ َ
يب َدع َْوةَ الدَّاعِ ِإ َذا
عنِِّي فَإِنِِّي قَ ِريبٌ أ ُ ِج ُ
سأَلَكَ ِعبَادِي َ
َو ِإ َذا َ
ان (البقرة .)186 :2 ،
َد َ
ع ِ
ض َ
عاهُ (النمل .)62 :27 ،
يب ْال ُم ْ
أَ َّمن ي ُِج ُ
ط َّر إِ َذا َد َ
ت (محمد .)19 :47 ،
َوا ْستَ ْغ ِف ْر ِل َذنبِكَ َو ِل ْل ُمؤْ ِمنِينَ َو ْال ُمؤْ ِمنَا ِ
اب (إبراهيم ،
س ُ
ي َو ِل ْل ُمؤْ ِمنِينَ يَ ْو َم يَقُو ُم ْال ِح َ
َربَّنَا ا ْغ ِف ْر ِلي َو ِل َوا ِل َد َّ
.)41

:14

ثانيا ً :في يوم القيامة  ،ستتم محاسبة الناس حتى على أصغر
األعمال التي قاموا بها  ،ولو كان ذلك بمثقال ذرة من خير أو شر
 ،كما تخبرنا اآليات الكريمة :8-6 :99
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اس أَ ْشتَاتًا ِلِّي َُر ْوا أَ ْع َمالَ ُه ْم ﴿ ﴾٦فَ َمن يَ ْع َم ْل ِمثْقَا َل َذ َّرة
يَ ْو َمئِذ يَ ْ
صد ُُر النَّ ُ
ْ
َرا يَ َرهُ ﴿( ﴾٨الزلزلة -6 :99 ،
َخي ًْرا يَ َرهُ ﴿َ ﴾٧و َمن يَ ْع َم ْل ِمثقَا َل َذ َّرة ش ًّ
.)8
ثالثا ً :البشر قادرون على الختيار بين الخير والشر
كانت مشيئة للا  ،سبحانه وتعالى  ،بجعل اإلنسان خليفة له في حكم
األرض  ،مبنية على علمه بمقدرة البشر على االختيار بصفة عامة
 ،وعلى ثقته بقدرتهم على االختيار بين الخير والشر  ،على وجه
الخصوص .وهكذا  ،فإن البشر لديهم القدرة على االختيار بين
الطاعة والمعصية.
وباإلضافة إلى ذلك  ،فإن للا  ،سبحانه وتعالى  ،يحب أن يرى نعمته
على عباده  ،وأن يسمع شكرهم له على ذلك  ،وأن يرى طاعتهم
ألوامره واجتنابهم لنواهيه  ،عن اختيار محض منهم .فعندما أخبر
مالئكة قدسه أنه سيجعل اإلنسان خليفة له على األرض  ،تعجبوا
من ذلك  ،لعلمهم بأن اإلنسان مفسد وسفاك للدماء .لكنه  ،جل وعال
 ،أجابهم قائالً بأنه يعلم عن ذلك اإلنسان ما لم يكونوا هم يعلمون ،
كما جاء ذلك في اآلية الكريمة .30 :2
ض َخ ِليفَةً قَالُوا أَتَجْ عَ ُل فِي َها
َوإِ ْذ قَا َل َربُّكَ ِل ْل َم َالئِ َك ِة إِنِِّي َجا ِع ٌل فِي ْاأل َ ْر ِ
ِّس لَكَ قَا َل إِنِِّي
سبِِّ ُح بِ َح ْمدِكَ َونُقَ ِد ُ
َمن يُ ْف ِس ُد فِي َها َويَ ْس ِفكُ ال ِ ِّد َما َء َونَحْ نُ نُ َ
علَ ُم َما َال تَ ْعلَ ُمونَ (البقرة .)30 :2 ،
أَ ْ
فقد كان  ،سبحانه وتعالى  ،يعلم بأن بعض البشر هم فعالً مفسدون
في األرض وال يترددون في سفك الدماء .لكنه كان يعلم أيضا ً أن
من البشر من هم غير ذلك  ،أولئك الذين يطيعون أوامره عن اختيار
 ،ويسارعون في عمل الخير ألنفسهم ولغيرهم ولألرض كلها .فقد
جبلهم خالقهم على القدرة على االختيار ما بين طريقي الخير والشر
 ،أي أن حرية االختيار هي صفة لهم بالوالدة  ،وليست بالتعلم ،
فهي جزء من صبغتهم الوراثية التي أوجدها الخالق فيهم .ولذلك ،
فإنه أثنى على الذين يحافظون على أنفسهم ويبقونها زكية طاهرة ،
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ووصفهم بالمفلحين الذين سيفوزون بالجنة خالدين فيها أبدا  ،وتوعد
الذين يفسدونها بالعذاب في يوم الحساب  ،كما تخبرنا اآليات الكريمة
.10-7 :91 ، 10 :90 ، 3 :76
ورا (اإلنسان .)3 :76 ،
إِنَّا َه َد ْينَاهُ ال َّ
سبِي َل إِ َّما شَا ِك ًرا َوإِ َّما َكفُ ً
َو َه َد ْينَاهُ النَّجْ َدي ِْن (البلد .)10 :90 ،

ورهَا َوتَ ْق َواهَا ﴿ ﴾٨قَ ْد أَ ْفلَ َح َمن زَ َّكاهَا
َونَ ْفس َو َما َ
س َّواهَا ﴿ ﴾٧فَأ َ ْل َه َم َها فُ ُج َ
َاب َمن َدسَّاهَا ﴿( ﴾١٠الشمس .)10-7 :91 ،
﴿َ ﴾٩وقَ ْد خ َ
رابعا ً :األعمال التي يختار الناس القيام بها في الحياة الدنيا تكتب
وتسجل  ،لتكون أساسا ً للحساب في اليوم اآلخر .آنذاك  ،يتسلم الناس
من المالئكة نوعين من الكتب المرقومة  ،التي تحتوي على السجل
الكامل ألعمال كل منهم .النوع األول هو ِس ِ ِّجين  ،الخاص بالفجار
 ،الذين اختاروا عصيان ربهم  ،وأصروا على إنكارهم ليوم الدين ،
فمأواهم جهنم  ،في أسفل سافلين .أما النوع الثاني فهو ِع ِلِّيُّون ،
الخاص باألبرار  ،الذين اختاروا طاعة أوامر خالقهم  ،فقاموا
باألعمال الخيرة في حياتهم الدنيا  ،فجزاؤهم عند ربهم حياة خالدة
في نعيم الجنة  ،كما تذكر لنا اآليات الكريمة  9-7 :83و -18 :83
.20
َّار لَ ِفي ِس ِجِّين ﴿َ ﴾٧و َما أَد َْراكَ َما ِس ِج ٌ
ِّين ﴿ِ ﴾٨كتَابٌ
ك ََّال ِإ َّن ِكت َ
َاب ْالفُج ِ
َّم ْرقُو ٌم ﴿( ﴾٩المطففين .)9 -7 :83 ،
ع ِلِّيُّونَ ﴿﴾١٩
َاب ْاألَب َْر ِار لَ ِفي ِع ِلِّيِِّينَ ﴿َ ﴾١٨و َما أَد َْراكَ َما ِ
ك ََّال إِ َّن ِكت َ
ِكتَابٌ َّم ْرقُو ٌم ﴿( ﴾٢٠المطففين .)20 -18 :83 ،

خامسا ً :أرسل هللا الرسل ليخبروا الناس بأنهم قادرون على فعل
الخير
بما أن النفس اإلنسانية بمقدورها أن تفرق بين الخير والشر  ،فإن
الحياة األولى على األرض ما هي َّإال اختبار للناس حول أيهم أحسن
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عمالً  ،كما تخبرنا اآلية الكريمة  .2 :67ولذلك  ،فإن للا  ،سبحانه
وتعالى  ،أرسل الرسل ليخبروا الناس بأنهم قادرون على ذلك  ،وأن
عليهم فعل الخير خالل حياتهم .وبناء على أفعالهم في هذه الدنيا ،
سيجزون إما الخلود في الجنة  ،أو العقاب في النار  ،كما نقرأ في
اآليتين الكريمتين  15 :17و .165 :4
ع َمال َوه َُو ْالعَ ِز ُ
يز
سنُ َ
الَّذِي َخلَقَ ْال َم ْوتَ َو ْال َحيَاةَ ِليَ ْبلُ َو ُك ْم أَ ُّي ُك ْم أَحْ َ
ور (الملك .)2 :67 ،
ْالغَفُ ُ
َو َما ُكنَّا ُم َع ِ ِّذ ِبينَ َحتَّى نَ ْب َع َ
سوال (اإلسراء .)15 :17 ،
ث َر ُ
سال ُمبَ ِ ِّ
علَى َّ ِ
س ِل
الر ُ
ُر ُ
َّللا ُح َّجةٌ بَ ْع َد ُّ
ش ِرينَ َو ُم ْنذ ِِرينَ ِلئَال يَ ُكونَ ِللنَّ ِ
اس َ
ع ِز ً
يزا َح ِكي ًما (النساء .)165 :4 ،
َو َكانَ َّ
َّللاُ َ
ير
ير َوالت َّ ْ
ا ْل َو َ
س ِي ِ
ان ْأو ُج ِه الت َّ ْخ ِي ِ
س ِط َّيةُ ِ ،في َب َي ِ
البحث والنقاش في العالقة ما بين التخيير والتسيير ليس جديدا ً  ،فقد
بدأ ذلك في السنوات األولى من صدر اإلسالم .والرأي السائد في
هذا الموضوع هو أن البشر لهم حرية اإلختيار في األمور التي
يقدرون عليها في هذه الحياة الدنيا .فال يكلف للا نفسا ً إال وسعها ،
ٌ
اتفاق أيضا ً على أن
كما جاء في اآلية الكريمة  .286 :2لكن هناك
للا  ،سبحانه وتعالى  ،له ق َدره وقضاؤه المستقليْن عما يستطيع الناس
أن يقوموا به .ويشمل ذلك عل َمه المحيط  ،أي السابق والالحق
لإلحداث (الطالق  ، )12 :65 ،وتدخله إن شاء لمساعدة الذين يسألونه
بالدعاء ( ، )60 :40 ، 186 :2ولعقاب من يرفضون اإليمان به ،
ويس َع ْون في األرض بالفساد (.)13 :41 ، 205 :2
وبما أن الناس ال يعلمون شيئا ً عن ق َدر للا وقضائه  ،وعما إذا كان
سيتدخ ُل لهم أو عليهم  ،فإن أفضل ما يستطيعون القيام به أن يتبعوا
أوامره ويجتنبوا نواهيه .وعندما يفعلون ذلك  ،فإنهم يفوزون في
امتحانه لهم  ،فينعموا بالسعادة في هذه الدنيا  ،وينالوا الجائزة الكبرى
 ،أال وهي الحياة األبدية في جنة الخلد  ،في الحياة األخرى.
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هذا هو جوهر منهج الوسطية للبحث في موضوع التخيير والتسيير
 ،وملخصه أن البشر أحرار في خياراتهم  ،التي يصبحون مسؤولين
عنها  ،ولكن المؤمنين من بينهم يرجون من للا ما ال يرجو غيرهم
(النساء  .)104 :4 ،كما أنهم يؤمنون بدقة قدر للا وعدالة قضاْئه ،
كما ستتم مناقشته في الفصل الخامس والعشرين من هذا الكتاب .أما
بالنسبة لألمور الخارجة عن قدرات البشر  ،فال خيار لهم في ذلك.
[ ]7

وقد تناول النبي  ،عليه الصالة والسالم  ،هذا الموضوع بالشرح ،
فقال باالختيار والمبادرة اإلنسانية  ،والتي ال تتعارض مع ق َد ِر للاِ
وعلمه المحيط .فذات يوم  ،سأله أحد
وقضائِ ِه  ،بما في ذلك مشيئتِ ِه
ِ
الصحابة  ،رضوان للا عليه  ،عما إذا كان التداوي من األمراض
يتعارض مع ق َدر للاِ وقضائِ ِه  ،فأجابه الرسول  ،عليه الصالة
ُ
ً
ِي ِم ْن قَ َد ِر َّ ِ
َّللا" أيضاُ]8[ .
ه
"
:
ال
قائ
بالنفي
،
والسالم
َ
وفي حديث آخر  ،حث الرسول  ،عليه الصالة والسالم  ،المؤمنين
بأن يبادروا بعمل ما ينفعهم  ،وأن يكونوا أقوياء في ذلك  ،مع
سو ُل
استعانتهم بالل .فعَ ْن أَبِي ه َُري َْرةَ  ،رضي للا عنه  ،قَا َل  ،قَا َل َر ُ
ي َخي ٌْر َوأَ َحبُّ ِإلَى َّ ِ
َّ ِ
َّللا ِم ْن
صلَّى َّ
َّللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
َّللا َ ،
سلَّ َمْ " :ال ُمؤْ ِمنُ ا ْلقَ ِو ُّ
علَى َما يَ ْنفَعُكَ َ ،وا ْستَ ِع ْن
ْال ُمؤْ ِم ِن ال َّ
يف َ ،وفِي ُك ِّل َخي ٌْر .احْ ِر ْ
ض ِع ِ
ص َ
بِ َّ ِ
ش ْي ٌء  ،فَ َال تَقُ ْل لَ ْو أَنِِّي فَ َع ْلتُ َك َذا َو َك َذا
صابَكَ َ
اّلل َ ،و َال تَ ْع َج ْز .فَإِ ْن أَ َ
ش ْي َ
ع َم َل ال َّ
ان]9[ ".
َ ،ولَ ِك ْن قُ ْل قَ َّد َر َّ
َّللاُ َو َما شَا َء فَ َع َل  ،فَإِ َّن لَ ْو تَ ْفتَ ُح َ
ط ِ
وقد سأل الصحابي أبو عبيدة بن الجراح أمير المؤمنين عمر  ،رضي
للا عنهما  ،عن موضوع التخيير والتسيير أيضا ً  ،فأجابه عمر بنفس
إجابة رسول للا  ،صلى للا عليه وسلم .وكان ذلك عندما أراد الخليفة
أن يسافر لبالد الشام مع مجموعة من الصحابة الكرام .فبعد أن
خرجوا من المدينة فعالً  ،علموا بأن وبا ًء ينتشر هناك  ،وهو الذي
عرف فيما بعد بطاعون عمواس  ،في فلسطين .فقرر عمر العودة
َّللاِ؟"
للمدينة  ،فسأله أبو عبيدة بن الجراح قائالً" :أَفِ َرارا ً ِم ْن قَ َد ِر َّ
ع َم ُر" :نَعَ ْم  ،نَ ِف ُّر ِم ْن قَ َد ِر َّ ِ
َّللاِ]10[ ".
َّللا  ،إِلَى قَ َد ِر َّ
فقَا َل لَهُ ُ
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وهناك قول مأثور لعبد القادر الجيالني ( 561-470للهجرة) في هذا
األمر  ،حيث قال " :فنازعتُ
ق ،والرج ُل من
َ
ق للح ِ
ق بالح ِ
أقدار الح ِ
يكونُ منازعا ً
للقدر  ،ال من يكونَ موافقا ً للقدر]11[ ".
ِ
وعلى الرغم من هذا الوضوح عن االختيار في اآليات الكريمة
وشرح الرسول  ،عليه الصالة والسالم  ،وتطبيق عمر  ،رضي للا
عنه  ،إال أن بعض المسلمين تطرفوا في فهم العالقة بين قدرة الناس
على االختيار ومشيئة للا المستقلة .فمع نهاية القرن األول الهجري
 ،ظهرت فرق من المعتزلة  ،التي اختلفت في فهمها لهذه العالقة
عن غالبية علماء المسلمين .فقالت القدرية باالختيار اإلنساني الكامل
 ،بدون أي "قدر" أو تدخل من للا  ،عز وجل  ،أي أن الناس
يتحكمون في "أقدارهم ".وقالت الجبرية بعدم وجود أي خيار إنساني
على اإلطالق  ،أي أن الناس ليس لهم خيرة فيما يقومون به من
أعمال  ،بما في ذلك ارتكاب الذنوب والمعاصي .وهكذا  ،فإنهم
"مجبرون" على تنفيذ إرادة للا  ،عز وجل  ،بدون أن يكون لهم أي
خيرة في ذلك.
والواضح أن الجماعتين قد تطرفتا في فهمهما لهذا األمر بما يناقض
جوهر التعاليم اإلسالمية التي نصت عليها آيات القرآن الكريم ،
وشرحها الرسول  ،عليه الصالة والسالم  ،وطبقها عمر والصحابة
الكرام  ،رضي للا عنهم  ،والتي تقول باالختيار اإلنساني في األمور
التي هي بمقدور البشر  ،والذي تتبعه المسؤولية في هذه الحياة الدنيا
 ،والثواب والعقاب في اآلخرة .وقد تَبَ َّرأَ الصحابة المتأخرون من
أقوال تلك الجماعات ورد عليها علماء المسلمين  ،من أمثال ابن
خروجها وترهاتِها]12[ .
تيمية  ،داحضين
ِ
سانِي
آيَاتٌ َ
ع ْن ا ْلعَ َالقَ ِة بَ ْينَ قَ َد ِر ِ
هللا َو ُح ِريَّ ِة ال ْختِيَ ِار اإل ْن َ
يزخر القرآن الكريم بآيات عديدة تشير إلى العالقة ما بين حري ِة
وقدر للاِ وقضائِه .ومجمل القول في هذه العالقة
ختيار اإلنساني
اال
ِ
ِ
أن الذين يُظهرون استعدادهم للخير  ،فيقومون بصالح األعمال ،
ويسألون للا الهداية  ،ويطلبون عونه  ،فإنه سيهديهم  ،ويعينُهم ،
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ويجزيهم أحسنَ الجزاء .أما الذين يُظهرون استعدادهم للشر ،
فيرتكبون سيئ األعمال  ،ويعتقدون أنهم مستقلون تماما ً عن خالقهم
 ،فال يسعون للهداية أو للعون منه  ،فإنه سيضلهم في هذه الحياة
الدنيا  ،ويعاقبهم على أعمالهم الشريرة في اآلخرة.
واآليات الكريمة التالية توضح لنا ذلك .فتشير اآلية  27من سورة
إبراهيم ( )14إلى هداية للا للمؤمنين وإضالله للظالمين  ،واآلية 34
من سورة غافر ( )40إلى إضالل المسرف المرتاب  ،واآلية  74من
سورة غافر أيضا ً ( )40إلى إضالل الكافرين  ،واآلية األولى من
سورة محمد ( )47إلى إضالل أعمال الكفار  ،واآلية الثانية من
سورة محمد ( )47إلى إصالح بال المؤمنين  ،واآلية  15من سورة
هود ( )11إلى اإلختيار في الميل لألمور الدنيوية  ،واآليتان 29-28
من سورة التكوير ( )81إلى مشيئة اإلنسان ومشيئة للا  ،واآليات
 10-5من سورة الليل ( )92إلى الموقف اإللهي من االختيار اإلنساني
في اإلنفاق أو البخل  ،واآليتان  56-55من سورة المدثر ( )74إلى
الموقف اإللهي من اإلختيار اإلنساني لذكر للا أو عدمه  ،واآلية 78
من سورة النساء ( )4إلى الموقف اإللهي من األحداث التي تصيب
الناس خيرا ً أم شرا ً  ،واآلية  28من سورة األعراف ( )7إلى أن للا
سبحانه وتعالى ال يأمر بالفحشاء  ،وإنما ينهى عن ذلك  ،كما ذكر
في اآلية  90من سورة النحل ( ، )16كما يلي:
ت فِي ْال َحيَاةِ ال ُّد ْنيَا َوفِي
يُثَبِِّتُ اللَّـهُ الَّذِينَ آ َمنُوا بِ ْالقَ ْو ِل الثَّابِ ِ
ُض ُّل اللَّـهُ َّ
الظا ِل ِمينَ َويَ ْفعَ ُ
ل اللَّـهُ َما يَشَا ُء (إبراهيم :14 ،
ْاآل ِخ َرةِ َوي ِ
.)27

ف ُّم ْرتَابٌ (غافر .)34 :40 ،
ُض ُّل اللَّـهُ َم ْن ه َُو ُمس ِْر ٌ
َك َٰ َذلِكَ ي ِ
ُض ُّل اللَّـهُ ْالكَافِ ِرينَ (غافر .)74 :40 ،
َك َٰ َذلِكَ ي ِ
ع َمالَ ُه ْم (محمد .)1 :47 ،
ض َّل أَ ْ
سبِي ِل اللَّـ ِه أَ َ
صدُّوا َ
عن َ
الَّذِينَ َكف َُروا َو َ

علَ َٰى ُم َح َّمد َوه َُو
صا ِل َحا ِ
ع ِملُوا ال َّ
ت َوآ َمنُوا ِب َما نُ ِ ِّز َل َ
َوالَّذِينَ آ َمنُوا َو َ
ح بَالَ ُه ْم (محمد .)2 :47 ،
س ِِّيئَاتِ ِه ْم َوأَ ْ
ْال َح ُّق ِمن َّر ِِّب ِه ْم ۙ َكفَّ َر َ
ع ْن ُه ْم َ
صلَ َ
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ف ِإلَ ْي ِه ْم أَ ْع َمالَ ُه ْم فِي َها َو ُه ْم فِي َها
َم ْن َكانَ ي ُِري ُد ْال َحيَاةَ ال ُّد ْنيَا َو ِزينَتَ َها نُ َو ِّ ِ
سون (هود .)15 :11 ،
ال يُ ْب َخ ُ
َّللاُ َربُّ
يم (َ )28و َما تَشَا ُءونَ إِال أَ ْن يَشَا َء َّ
ِل َم ْن شَا َء ِم ْن ُك ْم أَ ْن يَ ْستَ ِق َ
ْالعَالَ ِمينَ (التكوير .)29-28 :81 ،
فَأ َ َّما َم ْن أَ ْع َ
سنُيَ ِس ُِّرهُ ِل ْليُس َْر َٰى
صدَّقَ ِب ْال ُح ْسن ََٰى ﴿ ﴾٦فَ َ
ط َٰى َواتَّقَ َٰى ﴿َ ﴾٥و َ
ْ
سنُ َي ِس ُِّرهُ
﴿َ ﴾٧وأَ َّما َمن َب ِخ َل َوا ْستَ ْغن ََٰى ﴿َ ﴾٨و َك َّذ َ
ب ِبال ُح ْسن ََٰى ﴿ ﴾٩فَ َ
ِل ْلعُس َْر َٰى ﴿( ﴾١٠الليل .)10-5 :92 ،
فَ َمن شَا َء َذك ََرهُ (المدثر .)55 :74 ،

َو َما َي ْذ ُك ُرونَ ِإ َّال أَن َيشَا َء اللَّـهُ ه َُو أَ ْه ُل الت َّ ْق َو َٰى َوأَ ْه ُ
ل ْال َم ْغ ِف َر ِة (المدثر
.)56 :74 ،
سنَةٌ يَقُولُوا َه ِذ ِه ِم ْن ِع ْن ِد َّ ِ
سيِِّئَةٌ يَقُولُوا
َّللا َوإِ ْن ت ُ ِ
َوإِ ْن ت ُ ِ
ص ْب ُه ْم َ
ص ْب ُه ْم َح َ
ْ
ْ
ُ
َه ِذ ِه ِم ْن ِع ْندِكَ ق ْل ُك ٌّل ِم ْن ِع ْن ِد َّ ِ
ُالء القَ ْو ِم ال يَكَادُونَ يَفقَ ُهونَ
َّللا فَ َما ِل َهؤ ِ
حدِيثًا (آالنساء .)78 :4 ،
َ
اح َ
َو ِإ َذا فَ َعلُوا فَ ِ
علَ ْي َها آ َبا َءنَا َواللَّـهُ أَ َم َرنَا ِب َها قُ ْل ِإ َّن اللَّـهَ
شةً قَالُوا َو َج ْدنَا َ
علَى اللَّـ ِه َما َال ت َ ْعلَ ُمونَ (األعراف .)28 :7 ،
َال َيأ ْ ُم ُر ِب ْالفَحْ ش ِ
َاء أَتَقُولُونَ َ
َاء
ع ِن ْالفَحْ ش ِ
ان َو ِإيت َِاء ذِي ْالقُ ْربَ َٰى َويَ ْن َه َٰى َ
اإلحْ َ
ِإ َّن اللَّـهَ يَأ ْ ُم ُر بِ ْال َع ْد ِل َو ْ ِ
س ِ
َو ْال ُمنك َِر َو ْالبَ ْغي ِ ۚ يَ ِع ُ
ظ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرونَ (النحل .)90 :16 ،
صدق للا العظيم
***
صة ُ
ا ْل ُخال َ
الجواب المباشر للسؤال الذي يتضمنه عنوان هذا الفصل هو أن
البشر ليسوا عبيدا ً مجبرين على اإليمان بخالقهم  ،عز وجل  ،أو
على الكفر به .وعلى العكس من ذلك  ،فلهم الخيرة في إيمانهم أو
كفرهم  ،وفي القرارات واألعمال التي بمقدورهم القيام بها .لكن
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االختيار اإلنساني ليس مطلقا ً  ،فهناك أمور خارجة عن قدرات
البشر  ،فال خيار لهم في ذلك .وبالتالي  ،فإن المحاسبة بينهم في
الدنيا وأمام للا في اآلخرة  ،إنما تكون على تصرفاتهم إزاء ما
يستطيعون القيام به  ،بمحض إرادتهم وحرية اختيارهم.
فالل  ،سبحانه وتعالى  ،شاء للبشر أن يكونوا أحرارا ً في اختياراتهم
 ،وفي عالقاتهم مع بيئاتهم الطبيعية واالجتماعية  ،وفي عالقتهم
معه .ولعلمه بأن الكثيرين منهم سيكونون عند حسن ظنه بهم  ،فإنه
شاء أن يجعلهم خلفاء له في حكم األرض .وذلك يفسر قبولَه لطلب
الشيطان منه بتأجيل عقابه  ،حتى يثبت زعمه بأنهم غير جديرين
عه من
بثقة للا بهم .لكنه وعد بمعاقبة الشيطان والذين يختارون ا ِت ِّبا َ
الناس  ،فيتسببون باألذى ألنفسهم ولغيرهم ولألرض التي اؤتمنوا
على حكمها.
وكان قبو ُل للاِ  ،سبحانه وتعالى  ،لطلب إبليس  ،بناء على علمه
المحيط بأن هناك من الناس من سيعبدونه حبا ً وطوعا ً واختياراً.
ولذلك  ،فهو يشير أليهم في كتابه العزيز بأنهم "عبا ُده"  ،الذين
سينالون حسنَ الجزاء  ،في الحياة األبدية في جنته .كما حذر الذين
يختارون معصيتَه بالعذاب األليم في نار جهنم.
ولو أن للا  ،سبحانه وتعالى  ،شاء للبشر أن يكونوا "عبيدا ً ُمجبرين"
 ،دونما حرية أو اختيار  ،لكانوا كذلك .ولو كانت تلك هي مشيئته ،
لما كان باستطاعة هؤالء "العبيد" أن يرتكبوا المعاصي والسيئات.
وبالتالي  ،ما كانت هناك حاجة لليوم اآلخر  ،وال للحساب أو للعقاب.
وبما أن للا  ،سبحانه وتعالى  ،شاء للبشر أن يكونوا أحرارا ً في
اختياراتهم  ،فإن استعبادهم يمثل معصيةً عظيمة لمشيئته  ،ورجسا ً
كبيرا ً  ،ألن ذلك يحر ُمهم من حرية االختيار التي وهبها للا لهم .وقد
البشر بصفة عامة  ،وخاصة المؤمنين منهم  ،باإلشارة إليهم
َّ
َ
كرم للاُ
على أنهم "عبا ُده ".ولم تتم اإلشارة ُ
للبشر على أنهم "عبي ٌد"  ،في
ِ
ً
القرآن الكريم كله  ،إال في خمس آيات فقط  ،كانت جميعا تصف
الذين ظلموا أنفسهم برفضهم لما جاء في رساالت للا التي بعثها
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لإلنسانية .وهكذا  ،فهؤالء هم "عبي ٌد" لتكبرهم وجهلهم وعنادهم
وضاللهم.
أساس من امتحانه
لإلنسان هي جز ٌء
وحريةُ اال
ٌ
ِ
ختيار التي وهبها للاُ
ِ
خالل حياته الدنيا على األرض .ولذلك  ،فال يتمتع بها في اليوم
أمام
اآلخر  ،الذي يُبعث فيه للحساب .ففي ذلك اليوم  ،يقف اإلنسانُ َ
اختيار وال قوةَ وال حيلةَ لَهُ  ،كما تخبرنا اآليةُ
ربِِّ ِه "عبداً"  ،ال
َ
الكريمةُ (مريم .)93 :19 ،
وتطبيقا ً لما جاء في آيات القرآن الكريم  ،فإن الرسو َل  ،عليه الصالة
والسالم  ،والصحابةَ
الكرام  ،رضي للا عنهم  ،والغالبيةَ العظمى
َ
الناس على العمل بجد واجتهاد ،
من علماء المسلمين  ،قد حثوا
َ
ت التي ت ُفي ُدهم في أمور دنياهم .أي أن على الناس
وباتخا ِذ المبادرا ِ
أن يفعلوا ذلك بدون تردد  ،ما داموا يت َّبعون تعاليم للا وأوامره لهم
 ،وذلك ألن اختياراتَهم هي أيضا ً جز ٌء من علم للا المحيط  ،وبالتالي
من قَ َد ِر ِه  ،ج َّل وعال.
أخيرا ً  ،فإن مترجمي السبع عشرة ترجمةً للقرآن الكريم  ،التي
ذكرت في هذا الفصل  ،قد بذلوا قصارى جهدهم لتوصيل رسالة للا
للبشرية  ،من نصها العربي األصيل إلى قراء اللغة اإلنكليزية []13
في أنحاء العالم  ،جزاهم للا أحسن الثواب على جهودهم في هذا
المضمار .لكن من الواضح أنهم جميعا ً  ،باستثناء قريب للا ودرويش
 ،لم يكونوا على درجة كافية من الدقة في ترجماتهم  ،كما تمت
مناقشتَهُ آنفاً.
والحل األمثل أن تتم ترجمة معاني آيات القرآن الكريم من اللغة
العربية إلى اللغات األخرى  ،بما في ذلك اللغة اإلنكليزية من خالل
لجنة من علماء المسلمين  ،التي ينبغي أن تتكون من المترجمين ،
وعلماء القرآن والسنة المتمكنين من اللغة العربية  ،باإلضافة لعلماء
العلوم الطبيعية واالجتماعية .ومثل هذه اللجنة من شأنها أن تق ِ ِّد َم
ُ
ُ
حيث دقتِها  ،الترجمات الفردية الحالية ،
تفوق بكثير  ،من
ترجمات
ً
ً
ً
ألنها تقدم للمترجمين تفسيرا لغويا وعلميا آليات القرآن الكريم.
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لقد حان الوقت الذي ينبغي فيه توصيل رسالة للا آلالف الماليين
من البشر على هذه األرض  ،مترجمة بدقة من قبل خبراء
متخصصين في مختلف العلوم  ،لتحل محل الجهود الفردية
للمترجمين الحاليين  ،جزاهم للا خيرا ً عن إسهاماتهم في نشر كلمة
للا بين الناس .هذه دعوة من هذا المؤلف لكل مهتم بهذا األمر
للمبادرة بذلك ولإلسهام في هذا العمل الجليل.
===============================================

ستِ ْط َرا ِديَّةٌ َوتَ ْوثِي ِقيَّةٌ
ُمال َح َ
ظاتٌ ا ْ
[ ]1كيف تمت ترجمة وصف القرآن الكريم لرسل للا  ،سبحانه
وتعالى  ،في  17ترجمة  ،منشورة في موقع  www.tanzil.net.؟
يصف القرآن الكريم رسل للا  ،عليهم الصالة والسالم  ،بأن كالً
منهم هو "عبد" للا .فعلى سبيل المثال  ،جاء ذلك في وصف عيسى
بن مريم في اآلية  ، 172 :4ومحمد في اآلية  ، 1 :17ونوح في اآلية
 ، 3 :17وزكريا في اآلية  ، 2 :19وداوود في اآلية ، 17 :38
وأيوب في اآلية .41 :38
وتفسر لنا اآلية الكريمة  172 :4أن كلمة "عبد" للا تعني الذي يعبد
للا  ،أي أن الرسل هم عباد للا .وال لبس في ذلك بالنسبة للقراء
الذين يجيدون اللغة العربية  ،ويستطيعون فهم (أو البحث عن) معاني
كلمات النسخة العربية األصلية للقرآن الكريم  ،المعروفة بمصحف
عثمان .لكن األمر يختلف عند الترجمة إلى اللغات األخرى  ،مثل
اللغة اإلنكليزية في هذه الحالة .فالترجمة الدقيقة تتطلب إجادة اللغتين
معا ً  ،وليس واحدة على حساب األخرى .كما أن الترجمة الدقيقة
لمعاني آيات القرآن الكريم تحديدا ً  ،تتطلب أن يكون المترجم على
علم بالقرآن جملة وتفصيال.
وإذا لم تتوفر هذه الشروط  ،فإن الترجمة ربما تسفر عن تقديم معان
مختلفة تماما ً لكلمات اآليات الكريمة  ،كما هو الحال في المثال
المشار إليه عاليه .فمن بين سبع عشرة ترجمة للقرآن الكريم إلى
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اللغة اإلنكليزية  ،توصلت ترجمتان فقط للمعنى الصحيح لكلمة
لقريب للا
عبْد"  ،أي الذي يعبد للا .كانت األولى )(worshipper
ُ
" َ
ودرويش  ،وكانت الثانية ) (votaryألحمد علي  ،وهي قديمة
االستعمال.
أما الترجمات األخرى  ،فلم يكن بعضها دقيقا ً  ،ولم يثبت بعضها
اآلخر على استعمال المعنى الصحيح باستمرار  ،مما أدى بأغلبها
عبْد" بكلمة "خادم" ) (servantأو بكلمة تعني
أن تترجم فيها كلمة " َ
ً
ً
"عبدا ً مملوكاً" ) ، (bondmanأو بكلمة تعني "عبدا رقيقا" ) (slaveكما
يوضح الجدول األول.
ففي ترجمة كلمة " ِع َبا َدتِ ِه" في اآلية  ، 172 :4التي تقدم لنا التفسير
عبْد"  ،أي الذي يعبد للا  ،أظهرت ست
القرآني لمعنى كلمة " َ
ترجمات فهما ً صحيحا ً لمعناهما  ،باستخدام كلمة ) .(worshipوكانت
قريب للا ودرويش ،
تلك ترجمات أحمد خان  ،هاللي وخان ،
ُ
صحيح العالمي  ،ساروار  ،ويوسف علي .ولكن واحدة منها فقط
عبْد" بشكل
هي التي طبقت ذلك الفهم في ترجمة الكلمة المفردة " َ
صحيح  ،وهي ترجمة قريب للا ودرويش ) ، (worshipperحيث تم
استعمال المعنى الصحيح في ترجمة هذه الكلمة  ،في جميع اآليات
التي ذكرت فيها.
أما الترجمات الخمس األخرى التي أظهرت فهما ً صحيحا ً لمعنى
كلمة " ِعبَا َدتِ ِه"  ،فإنها لم تطبق ذلك الفهم في ترجمة الصفة المفردة
عبْد ".فقد طبق ساروار ذلك الفهم مرة واحدة ولكن باستعمال اإلسم
" َ
) ، (worshipبدالً من الصفة المفردة ) .(worshipperكذلك فعل يوسف
علي  ،لكنه استعمل الفعلين ) ، (to serve and worshipبدالً من الصفة
المفردة ) .(worshipperوترجمها أحمد خان بكلمة )، (bondman
وترجمها هاللي وخان بكلمة ) ، (slaveكما تُرجمت بكلمة )(servant
 ،من قِ َب ِل صحيح العالمي.
ولم يظهر أحمد علي فهما ً صحيحا ً لإلسم ِ " ،عبَا َدتِ ِه"  ،فترجمه
) ، serveلكنه أصاب في الصفة المفردة ) .(votaryوترجمها
(to
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داريابادي بكلمة ) ، (bondmanكما ترجمت بكلمة ) (servantمن قِ َب ِل
آر ِبري وأسد ومودودي وشاكر .أما ِبكتال  ،فقد استخدم ثالث
عبْد"  ،هي (slave, servant,
ترجمات مختلفة للصفة المفردة " َ
) ، bondmanوكذلك فعل يوسف علي  ،الذي استعمل ثالث ترجمات
مختلفة أيضا ً  ،هي ).(to worship, servant, devotee
وبحلول شوال ( 1439يونيو  ، )2018أضاف نفس الموقع
) ، (www.tanzil.infoأربع ترجمات أخرى للقرآن الكريم  ،من تأليف
عيتاني  ،ومبارك بوري  ،وقراي  ،ووحي ُد الدين .وقد أظهرت
جميعها فهما ً صحيحا ً لمعنى كلمة " ِعبَا َدتِ ِه"  ،فترجمتها بكلمة
) .(worshipومع ذلك  ،فإنها لم تطبق ذلك الفهم على الصفة المفردة
عبْد"  ،التي ترجمت فيها جميعا ً بكلمة "خادم" ) ، (servantفي
" َ
اآليات الست المذكورة في الجدول األول .وكان االستثناء الوحيد في
ترجمة مبارك بوري  ،الذي ترجمها بكلمة "عبد رقيق" في آية
واحدة فقط  ،هي .17 :38

الجدول األول
عبْد" التي تصف الرسل  ،عليهم السالم  ،في عالقة كل منهم
ترجمة كلمة " َ
مع هللا  ،كما وردت في  13ترجمة للقرآن الكريم محمولة على
موقع )2010( www.tanzil.info
اآلية  41 :38اآلية  17 :38اآلية 2 :19
عن أيوب
عن زكريا
عن داود

اآلية 17 :3
عن نوح

اآلية  1 :17اآلية 172 :4
عن محمد عن عيسى بن
مريم
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[ ]2يوضح الجدول الثاني أن الترجمات السبع عشرة للقرآن الكريم
كانت متسقة في ترجمة الصفة الجمعية " ِعبَاد" مع ترجمتها للصفة
عبْد" التي تمت مناقشتها في الجدول األول .وبصفة عامة
الفردية " َ
 ،كانت الترجمة غير صحيحة  ،حيث تمت ترجمة كلمة " ِعبَاد"
بالكلمات الثالث ) ، (servants, bondmen, slavesأي "خدم  ،وعبيد
مملوكون  ،وعبيد أرقاء".
وكانت ترجمة أحمد علي هي األقل التزاما ً بأي معنى محدد  ،حيث
ع َباد" بأربع كلمات مختلفة هي (creatures, votaries,
أنه ترجم كلمة " ِ
) ، devotees, menأي "مخلوقات  ،وعباد ورعون  ،ومخلصون ،
ورجال ".وتبعه في ذلك أسد  ،الذي ترجمها بثالث كلمات مختلفة ،
هي ) ، (servants, beings, menأي "خدم  ،وكائنات  ،ورجال ".كذلك
فعل ِبكتال  ،الذي ترجمها بثالث كلمات مختلفة أيضا ً  ،هي
) ، (bondmen, slaves, menأي "عبيد مملوكون  ،وعبيد أرقاء ،
ورجال".
قريب للا ودرويش هي الوحيدة التي قدمت الترجمة
وكانت ترجمة
ُ
الصحيحة ) (worshippersلصفة الجمع " ِعبَاد"  ،في جميع اآليات
الست  ،التي هي محل البحث .كما قدم أحمد على ترجمة قريبة من
الصحة  ،باستعمال كلمتي ) ، (votaries, devoteesأي "عباد ورعون
 ،ومخلصون"  ،ولكن في آيتين فقط .كذلك  ،أتى يوسف علي

سالَ ِة للاِ لِل َبش َِريَّ ِة  ،تأليف حسن علي النجار
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بترجمة قريبة من الصحة  ،هي ) ، (devoteesأي "مخلصون" ،
ولكن في آية واحدة فقط .وفعل ساروار مثل ذلك  ،في اإلتيان
بالترجمة الصحيحة ) ، (worshippersولكن في آية واحدة أيضاً.
وكما تمت مالحظته في الجدول األول  ،فإن أغرب الترجمات كانت
تلك التي تتعلق بوصف المالئكة الكرام .فاآلية  19 :43تصف
المالئكة بأنهم "عباد الرحمن"  ،التى تُرجمت بكلمات وصفتهم بأنهم
"مخلوقات  ،وعبيد مملوكون  ،وعبيد أرقاء  ،وخدم  ،وكائنات"!
وقد أتى كل من أحمد خان وداريابادي بترجمة غريبة لوصف
المالئكة الكرام  ،وهي ) ، (bondmenأي "الرجال من العبيد
المملوكين"! وتبعهما في ذلك كل من ِبكتال والهاللي وخان  ،الذي
وصفوا المالئكة بأنهم ) ، (slavesأي "عبيد"! فهل المالئكة الكرام
رجال  ،من الناس؟ وهل هم عبيد يباعون ويشترون؟ حاشى لل أن
يكونوا كذلك  ،وقد وصفهم ربهم  ،في اآلية  ، 26 :21بأنهم "عبا ٌد
مكرمون!".
وبحلول شوال ( 1439يونيو  ، )2018أضاف نفس الموقع
) ، (www.tanzil.infoأربع ترجمات أخرى للقرآن الكريم  ،من تأليف
عيتاني  ،ومبارك بوري  ،وقراي  ،ووحي ُد الدين .وقد أظهرت
عبَا َدتِ ِه"  ،فترجمتها بكلمة (His
جميعها فهما ً صحيحا ً لمعنى كلمة " ِ
) .worshipومع ذلك  ،فإنها لم تطبق ذلك الفهم على الصفة الجمعية
" ِعبَاد"  ،التي ترجمت فيها جميعا ً بكلمة "خدم" ) ، (servantsفي
اآليات الست المذكورة في الجدول الثاني .وكانت ترجمة وحي ُد الدين
هي االستثناء  ،حيث جاءت بترجمة قريبة من المعنى  ،وهي
) ، (human beingsأي "كائنات إنسانية"  ،ولكن في آية واحدة فقط
من اآليات الست محل البحث  ،وهي اآلية .11 :50
الجدول الثاني
ترجمة كلمة " ِعبَاد" كما وردت في  13ترجمة للقرآن الكريم
محمولة على موقع )2010( www.tanzil.info
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[ ]3نص اآليات الكريمة  69 :33 ،و  ، 73-72 :5التي ذكرت في
س َٰى
هذا القسم كما يلي :يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا َال تَ ُكونُوا كَالَّذِينَ آ َذ ْوا ُمو َ
عن َد اللَّـ ِه َو ِجي ًها (األحزاب .)69 :33 ،
فَبَ َّرأَهُ اللَّـهُ ِم َّما قَالُوا ۚ َو َكانَ ِ
لَقَ ْد َكف ََر الَّذِينَ قَالُوا إِ َّن اللَّـهَ ه َُو ْال َم ِسي ُح ابْنُ َم ْريَ َم ۖ ﴿ ﴾٧٢لَّقَ ْد َكف ََر الَّذِينَ
قَالُوا إِ َّن اللَّـهَ ثَا ِل ُ
اح ٌد ۚ ﴿( ﴾٧٣المائدة ،
ث ثَ َالثَة ۘ َو َما ِم ْن إِلَ َٰـه إِ َّال إِلَ َٰـهٌ َو ِ
.)73-72 :5

عبَ َد"
[ ]4القائمة الكاملة آليات القرآن الكريم التي تشتمل على الفعل " َ
ومشتقاته موجودة في الصفحات  445-441من "المعجم المفهرس
أللفاظ القرآن الكريم"  ،تأليف محمد فؤاد عبد الباقي  ،الذي نشرته
دار الفكر بالقاهرة في عام  .)1986( 1406وهناك العديد من مواقع
الشبكة العالمية التي يمكن من خاللها البحث عن أية كلمة وردت في
القرآن الكريم  ،مثل موقع  ، www.tanzil.netالذي استخدمه هذا
المؤلف.
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ومن المحتمل لكلمة "عباد" أن تشير إلى العبيد المملوكين  ،كما جاء
في اآلية الكريمة  32من سورة النور (َ " :)24وأَن ِك ُحوا ْاألَيَا َم َٰى ِمن ُك ْم
صا ِل ِحينَ ِم ْن ِعبَا ِد ُك ْم َو ِإ َمائِ ُك ْم ".كما أن من المحتمل لكلمة "عباد"
َوال َّ
أن تشير إلى غير المؤمنين  ،كما هو الحال في أربع آيات من سورة
عاد َوثَ ُمو َد َوالَّذِينَ
غافر ( ، )40وهي اآلية ِ " :31مثْ َل َدأْ ِ
ب قَ ْو ِم نُوح َو َ
ِمن َب ْع ِد ِه ْم ۚ َو َما اللَّـهُ ي ُِري ُد ُ
ظ ْل ًما ِِّل ْل ِع َبا ِد"  ،واآلية  ، 44التي تشير إلى
ُ
ض أَ ْم ِري ِإلَى اللَّـ ِه ۚ ِإ َّن
ستَ ْذ ُك ُرونَ َما أَقُو ُل لَ ُك ْم ۚ َوأفَ ِّ ِو ُ
آل فرعون" :فَ َ
ير ِب ْال ِع َبا ِد"  ،واآلية  ، 48التي تذكر مصير المستكبرين في
ص ٌ
اللَّـهَ َب ِ
النار " :قَا َل الَّذِينَ ا ْستَ ْك َب ُروا ِإنَّا ُك ٌّل فِي َها ِإ َّن اللَّـهَ قَ ْد َحك ََم َبيْنَ ْال ِع َبا ِد"
 ،واآلية  ، 85التي تخبرنا عن مآل الكافرين " :لَ ْم َيكُ َينفَعُ ُه ْم ِإي َمانُ ُه ْم
سنَّتَ اللَّـ ِه الَّتِي قَ ْد َخلَ ْ
ت فِي ِع َبا ِد ِه ۖ َو َخ ِس َر ُهنَالِكَ
سنَا ۖ ُ
لَ َّما َرأَ ْوا َبأ ْ َ
ْالكَا ِف ُرونَ ".
[ ]5وصفت اآليتان  23 :2و  41 :8رسول للا  ،عليه الصالة والسالم
 ،بكلمة "عب ِدنا" (بالجر) .ووصفته اآلية  19 :72بأنه "عب ُد للا"
(بالضم) .كما أنه وصف بكلمة "عب ِده" في اآليات ، 1 :25 ، 1 :18
( 9 :57 ، 10 :53 ، 36 :39بالجر والنصب).
وكذا كان وصف األنبياء والرسل اآلخرين  ،عليهم سالم للا
ورحمته .فوصف زكريا بانه كان "عب َده" في اآلية  ، 2 :19وعيسى
ع ْب ُد اللَّـ ِه" في اآلية :19
ع ْبدًا ِلِّلَّـ ِه" في اآلية  172 :4وبأنه " َ
بأنه كان " َ
ع ْب ٌد" في اآلية  .59 :43ووصف للا  ،سبحانه وتعالى  ،داود
 ، 30و" َ
ْ
ْ
ُ
ع ْب َدنَا َد ُاوو َد" في اآلية  ، 17 :38وسليمان بأنه "العَ ْب ُد"
قائالًَ " :واذك ْر َ
ُّوب" في
ع ْب َدنَا أَي َ
في اآلية  .30 :38ووصف أيوب قائالًَ " :وا ْذ ُك ْر َ
اآلية  41 :38و " ْالعَ ْب ُد" في اآلية  .44 :38ووصف نوح بأنه كان
"عبداً" في اآلية  17 :3و "عبدنا" في اآلية  ، 9 :54كما وصفه مع
صا ِل َحي ِْن" في اآلية .10 :66
لوط على أنهما كانا " َ
ع ْب َدي ِْن ِم ْن ِعبَا ِدنَا َ
ْ
ع ْبدًا ِ ِّمن ِعبَا ِدنَا" في اآلية .65 :18
ووصف الخضر بأنه كان " َ
عبْد
وتصف اآليتان  9 :34و  8 :50المؤمن بصفة عامة بكلمتي " َ
صلَّ َٰى".
ُّمنِيب"  ،كما تذكر اآلية َ " 10 :96
ع ْبدًا إِ َذا َ
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[ ]6يصف القرآن الكريم الكفار والعصاة بأنهم "ظالمون" ألنفسهم
ولغيرهم  ،وذلك ألنهم يصدون الناس عن سبيل للا  ،ويتبعون السبل
لمعو َّجة  ،وال يؤمنون باليوم اآلخر  ،كما تبين لنا اآليتان
الملتوية ا َ
الكريمتان .45-44 :7
علَى َّ
الظا ِل ِمينَ األعراف .)44 :7 ،
أَن لَّ ْعنَةُ اللَّـ ِه َ
س ِبي ِل اللَّـ ِه َو َي ْبغُونَ َها ِع َو ًجا َوهُم ِب ْاآل ِخ َرةِ كَافِ ُرونَ
الَّذِينَ َي ُ
صدُّونَ َ
عن َ

(األعراف .)45 :7 ،

[ ]7ناقش الشيخ يوسف القرضاوي موضوع التخيير والتسيير ،
ضمن حلقة عن القدر والقضاء  ،من برنامجه األسبوعي "الشريعة
والحياة"  ،الذي كان يبثه تلفزيون الجزيرة .ويمكن االطالع على
نص هذه المناقشة على الرابطين التاليين:
Al-Qadha Wal Qadar By Shaikh Yousuf Al-Qaradawi
http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_n
o=32&version=1&template_id=105&%20parent_id=16

[ ]8نص حديث النبي  ،عليه الصالة والسالم  ،عن عدم التعارض
بين االختيار والقدر  ،أي رد القضاء بالقضاء:
سو َل َّ ِ
علَ ْي ِه
صلَّى َّ
سأ َ ْلتُ َر ُ
َّللاُ َ
ع ْن أَبِي ُخزَ ا َمةَ َ
َ
ع ْن أَبِي ِه قَا َل َ ،
َّللا َ ،
ْ
َ
َ
َّ
سو َل َّ ِ
َّللا  ،أ َرأيْتَ ُرقًى نَ ْست َْرقِي َها َو َد َوا ًء نَتَ َد َاوى بِ ِه
سل َم  ،فَقُلتُ  :يَا َر ُ
َو َ
َوتُقَاة ً نَت َّ ِقي َها ه َْل ت َُر ُّد ِم ْن قَ َد ِر َّ ِ
ش ْيئًا؟
َّللا َ
ِي ِم ْن قَ َد ِر َّ ِ
َّللا" (سنن الترمذي  ،الحديث رقم .)2065
قَا َل" :ه َ
[ ]9حديث المؤمن القوي والمؤمن الضعيف رواه مسلم ، 2664 :وابن
ماجه ، 79 :وأحمد.)370/2 :

[ ]10نص ما قاله أمير المؤمنين عمر  ،رضي للا عنه  ،عن الفرار
من قدر للا إلى قدر للا  ،عندما سئل عن رجوعه عن الذهاب إلى
بالد الشام التي انتشر فيها الوباء:
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ع َم َر بْنَ ْالخ َّ
ع ْب ِد َّ ِ
ب،
عبَّاس  ،رضي للا عنهما  ،أَ َّن ُ
َطا ِ
َّللا ب ِْن َ
ع ْن َ
َ
ُ
س ْر َ
رضي للا عنه  ،خ ََر َج ِإلَى ال َّ
غ لَ ِقيَهُ أ َم َرا ُء
ش ِام َ ،حتَّى ِإ َذا َكانَ ِب َ
ْ
َ
َ
َ
ص َحابُهُ فَأ ْخبَ ُروهُ أ َّن ال َوبَا َء قَ ْد َوقَ َع
ْاألَجْ نَا ِد أَبُو ُ
اح َوأ ْ
عبَ ْي َدةَ بْنُ ْال َج َّر ِ
ع َم ُر بْنُ ْالخ َّ
ض ال َّ
ب:
عبَّاس  ،فَقَا َل ُ
َطا ِ
ِبأ َ ْر ِ
ش ِام .قَا َل ابْنُ َ
َار ُه ْم َوأَ ْخبَ َر ُه ْم أَ َّن ْال َوبَا َء
ا ْدعُ ِلي ْال ُم َه ِ
اج ِرينَ ْاأل َ َّولِينَ  ،فَ َد َ
عا ُه ْم فَا ْستَش َ
ش ِام  ،فَ ْ
قَ ْد َوقَ َع بِال َّ
ض ُه ْم قَ ْد خ ََرجْ تَ ِأل َ ْمر َو َال ن ََرى
اختَلَفُوا  ،فَقَا َل بَ ْع ُ
سو ِل َّ ِ
َّللا
ص َح ُ
ع ْنهَُ .وقَا َل بَ ْع ُ
اب َر ُ
اس َوأَ ْ
ض ُه ْم َمعَكَ بَ ِقيَّةُ النَّ ِ
أَ ْن ت َْر ِج َع َ
علَى َه َذا ْال َوبَاء.
صلَّى َّ
سلَّ َم َو َال ن ََرى أَ ْن ت ُ ْق ِد َم ُه ْم َ
َّللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
َ
ع ْوت ُ ُه ْم
فَقَا َل ُ
ع َم ُر ْ
ار  ،فَ َد َ
ارتَ ِفعُوا َ
عنِِّي  ،ث ُ َّم قَا َل ا ْدعُ ِلي ْاأل َ ْن َ
ص َ
اختَلَفُوا ك ْ
اج ِرينَ َو ْ
َاختِ َالفِ ِه ْم.
س ِبي َل ْال ُم َه ِ
سلَ ُكوا َ
َار ُه ْم  ،فَ َ
فَا ْستَش َ
ع ِّنِي  ،ث ُ َّم َقا َل ا ْدعُ ِلي َم ْن َكانَ هَا ُهنَا ِم ْن َم ْشيَ َخ ِة قُ َريْش
َف َقا َل ْ
ارتَ ِفعُوا َ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
عل ْي ِه ِم ْن ُه ُم َر ُج َال ِن  ،فَقَالوا
ع ْوت ُ ُه ْم  ،فَل ْم يَ ْختَ ِل ْ
ِم ْن ُم َه ِ
ف َ
ح .فَ َد َ
اج َرةِ الفَت ِ
ْ
ْ
َ
على َه َذا ال َوبَاء.
ن ََرى أَ ْن ت َْر ِج َع بِالنَّ ِ
اس َو َال تُق ِد َم ُه ْم َ
علَى َ
علَ ْي ِه.
فَنَا َدى ُ
ظ ْهر  ،فَأ َ ْ
اس ِإ ِنِّي ُم ْ
ع َم ُر ِفي النَّ ِ
ص ِب ُحوا َ
ص ِب ٌح َ
َّللاِ؟
فَقَا َل أَبُو ُ
ارا ِم ْن قَد َِر َّ
عبَ ْي َدةَ :أَفِ َر ً
ع َم ُر :لَ ْو َ
ع َب ْي َدةَ!
غي ُْركَ قَالَهَا َيا أَ َبا ُ
قَا َل ُ
َّللاِ.
نَعَ ْم  ،نَ ِفر ِم ْن قَد َِر َّ ِ
َّللا إِلَى قَد َِر َّ
َصبَةٌ
أَ َرأَيْتَ لَ ْو َكانَ لَكَ إِبِ ٌل فَ َهبَ َ
ط ْ
ت َوا ِديًا لَهُ ُ
َان  ،إِحْ َدا ُه َما خ ِ
عد َْوت ِ
َّللاِ َوإِ ْن
ع ْيتَ َها بِقَ َد ِر َّ
َصبَةَ َر َ
عيْتَ ْالخ ِ
ْس إِ ْن َر َ
َو ْاأل ُ ْخ َرى َج ْدبَةٌ  ،أَلَي َ
َّللاِ؟
ع ْيتَ َها بِقَ َد ِر َّ
عيْتَ ْال َج ْدبَةَ َر َ
َر َ
ض َحا َجتِ ِه  ،فَقَا َل
ع ْب ُد َّ
ع ْوف َ ،و َكانَ غَائِبًا فِي بَ ْع ِ
الرحْ َم ِن بْنُ َ
فَ َجا َء َ
ْ
سلَّ َم
َّللاُ َ
سو َل َّ ِ
َّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
ِإ َّن ِع ْندِي ِم ْن َه َذا ِعل ًما َ
س ِمعْتُ َر ُ
صلَّى َّ
يَقُو ُل:
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علَ ْي ِه َ ،و ِإذَا َوقَ َع ِبأ َ ْرض َوأَ ْنت ُ ْم ِبهَا
س ِم ْعت ُ ْم ِب ِه ِبأ َ ْرض فَ َال تَ ْق ِد ُموا َ
" ِإذَا َ
ارا ِم ْنهُ".
فَ َال تَ ْخ ُر ُجوا فِ َر ً
ف ( ُم َو َّ
طأ مالك:
َّللا ُ
ع َم ُر ث ُ َّم ا ْن َ
ص َر َ
قَا َل فَ َح ِم َد َّ َ
 ، 1742صحيح البخاري.)2164 :
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http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=237&Words

[ ]11نص ما قاله عبد القادر الجيالني عن منازعة القدر بالقدر:
"إن كثيرا من الرجال  ،إذا وصلوا إلى القضاء والقدر  ،أمسكوا ،
إال أنا .فإني فتحت لي فيه روزنة  ،فنازعت أقدار الحق بالحق للحق،
والرجل من يكون منازعا ً للقدر  ،ال من يكون موافقا ً للقدر".
https://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=949&node=413
7

وقد ورد قوله هذا أيضا ً في رسالة العبودية البن تيمية  ،وفي
شرحها من تأليف عبد الرحيم السلمي  ،الموجود على الرابط
التالي:
http://shamela.ws/browse.php/book-36581/page-23

[ ]12في كتابه عن "العبودية" الذي كان جوابا ً لمتسائل عن معنى
العبادة والعبودية  ،رد ابن تيمية على القدرية والجبرية  ،مبينا ً
أخطاءهما وخروجهما عن تعاليم اإلسالم .والكتاب منشور على
الرابط التالي:
http://www.islamicbook.ws/amma/alabwdit.pdf

أورد صالح نجيب الدق في مقالته عن "القدرية والجبرية" بأن
المتأخرين من الصحابة قد تبرأوا من القدرية .ومن هؤالء الصحابة
عبدللا بن عمر وجابر بن عبدللا وأبي هريرة وابن عباس وأنس بن
مالك وعبدللا بن أبي أوفى وعقبة بن عامر الجهني  ،وأقرانهم.
لمزيد من المعلومات عن هاتين الفرقتين الضالتين والرد عليهما ،
أنظر مقالته على الرابط التالي:
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http://www.alukah.net/sharia/0/115029/#ixzz5LnnDY5dP

[ ]13من مظاهر عدم الدقة لدى الكثير من ال ُكتَّاب العرب أن يترجموا
الحرف  gفي اللغات األوربية بحرف الجيم العربي (ج) .والصحيح
أن أقرب أصوات األبجدية العربية لهذا الصوت األوروبي هي الغين
(غ) والقاف (ق) والكاف (ك)  ،واألخير أخفها نطقاً .أما صوت
الجيم المعطشة (لسان قريش)  ،فهو بعيد تماما ً عن منطقة نطق هذا
الصوت األوروبي.
وهناك ثالث لهجات عربية ال يُ َع َّ
ش فيها صوت الجيم  ،وهي
ط ُ
عمان .ف ُكتَّاب
المصرية باستثناء الصعيد  ،وبعض أجزاء اليمن و ُ
هذه اللهجات ال يجدون مشكلة في استعمال كلمتي "اللغة اإلنجليزية"
كترجمة لكلمتي ) .(English languageلكن ذلك يجانبه الصواب في
باقي أنحاء الوطن العربي  ،حيث تنطق الجيم معطشة  ،كما تنطق
في القرآن الكريم .وعلى ذلك  ،فالصواب هو استعمال "اللغة
اإلنكليزية" وليس "اللغة اإلنجليزية ".أما األصوب  ،فهو استحداث
حروف جديدة لألبجدية العربية للتعبير عن حروف اللغات األخرى
 ،مثلما هو الحال مع الحروف األوروبية  ، g p vخاصة أننا نعيش
في عالم تتعايش فيه الثقافات المختلفة وتتفاعل باستمرار.

