
  �سم هللا الرمحن الرحمي

  والصالة والسالم �ىل س%يد' محمد س%يد املرسلني و!امت النب�ني �ليه ٔ�فضل الصالة والسالم

  )2(ليقيض هللا ٔ�مرا اكن مفعوال 

  

فعىل مر  ، Fري ٔ�ن املسلمني مل يتفقوا �ىل تفسري لٕالميان هبام،امٔ�@د ٔ�راكن إالميان واليت ال يمت إالميان ٕاال هب القضاء والقدر، هام
̀ٔزمان تناقش وجتادل هذا الطرف وذاك ولك وا@د مهنام يدعي بGٔنه قد @از احلقNقة لكها، مفن مؤمن بGٔن إالميان  العصور وا

fلقضاء والقدر،  fلقضاء والقدر eس%تدعي إالميان بGٔن إالcسان مسري ومن قائل بىل ٕان إالcسان خمري وهذا من مصمي إالميان
̀ٔذهان ومل oزد ٕاال ضبابية كثريا م هذا اجلدال شّوش ̀ٔ@د ٔ�راكن إالميان اuي s �القة مrارشة بتصور إالcسان pلمسؤولية ن ا

vف s ارNفهل هو مسري ال خ ،sاملنوطة �ىل ٔ�فعا s يفعل ويقع،  s ٔ�م ٔ�ن ،sسالم والتعامل �سلبية مع ما حوzٕاذا �ليه }س
حوs من جناح ٔ�و فشل وال حيق s ٔ�ن يعتذر ويتحجج بGٔن ما وقع اكن  اكمل اخليار فهو مسؤول مسؤولية {مة للك ما يقع

فوق طاق�ه؟، هل مفهوم إالميان fلقضاء والقدر هبذه احلدية اليت تصورها البعض ٔ�م ٔ�ن هناك تدا!ال بني اجلرب والتخيري؟ 
و�ىل تصوراتنا لطريقة �س%يري احلياة و�يف يؤ�ر تصور' pلقضاء والقدر �ىل رؤي�zا لٔ�@داث اليت تقع حولنا ومسؤولي�zا �ليه 

  والكون من قrل هللا س%ب�انه وتعاىل؟

̀ٔ فشل ا�منوذج احلدي لتفسري  ̀ٔ�ر وفق منوذج  املرتتب عن �را إالميان fلقضاء والقدر يدفعنا ٕاىل البحث عن تفسري �u ا
̀ٔ@داث اليت تتفا�يل تدا!يل oرى ٔ�ن هناك تفا�ال   هبا وبني ما يقع يف دا£رة ٕارادته قع pلمرء ال د!ل sوتدا!ال بني ا

ومسؤوليته، ف§ من دا£رة اجلرب والتخيري تتدا!الن فv ب�هنام ويؤ�ر لك وا@د مهنام يف ا`ٓخر، وهذا ما جيعل إالميان fلقضاء 
̀ٔمن والقدر مفهوما ٕاجيابيا حNو©، ويعطي الفرد املؤمن هبذا املبدٔ� اس%تقرارا نفس%يا وثبا{ فكر f ة، وهذا هو© وشعورا�� والطمGٔن

̀ٔ±ل هذا الغرض س%ن�اول تلمس ٔ��ر القضاء والقدر يف سري . احrهلب الر اليت يفرتض ٔ�ن يرت»ها إالميان يف قلب ص و
رسدها من قrل هللا س%ب�انه وتعاىل، ففي  طريقة تلمس ٔ�@داث ٔ�@د ٔ�مه احملطات اليت مرت هبا ا³عوة احملمدية من !الل

̀ٔ@داث يف غزوة بدر ليصحح تصور املسلمني بGٔن  ̀ٔنفال، واليت معناها الغنامئ، يعيد هللا س%ب�انه وتعاىل رسد سري ا سورة ا
 ،زي �لهياغزوة بدر تد!ل يف ٕاطار خطة ٕالهية م�اكم¼ متثل روح القضاء والقدر، كام يبني pلمسلمني اجلوانب اليت �لهيم الرتك

̀ٔنفال اليت اخ�لفوا �لهيا ٕاال عرض ±انيب للك ما @دث   .فهÂي متثل ٔ�ساس }خ�بار اuي اج�ازوه يف غزوة بدر وما ا

̀ٔ@داث بقوs عز من قائل Ëكَ  �Êْخَرَ±كَ  Çََ : "هكذا يف�تح رب العزة ±ل و�ال رسد ا نfِ  Íلَْحّقِ  بَ�ِْ�كَ  ِمن َرب
Î
نَ  فَرِيقاً  َوا  ّمِ

، فاuي ٔ�خرج الرسول ومن معه من املؤم�ني ملالقاة قرeش ل�س رغبته صىل هللا �ليه وسمل وال حىت "لََاكِرُهونَ  نيَ الُْمْؤِم�ِ 
رغبة من معه، فهم اكنوا اكرهني Fري راغبني يف مÔل هاته املواÓة، اuي ٔ�خرÓم هو قضاء من عند هللا س%ب�انه وتعاىل، فهو 

̀ٔس%باب وeرسها حىت يمت ذ� ، فا× cسب الفعل لنفسه ليذ�ر الرسول واملؤم�ني بGٔن ما حصل اكن من  اpلقاءاuي Öد ا
، "الُْمْجرُِمونَ  َكرِهَ  َولَوْ  الَْباِطلَ  َويُْبِطلَ  الَْحقÍ  ِلُيِحقÍ : "تدبري هللا وتقدoره لٔ�±ل Fاية وسÙب وحضه يف ا`ٓية اليت قال فهيا

  فكNف مت هذا التدبري؟ 



يف السورة الكÔري من إالشارات ٕاىل هذا التدبري والzس%يري، فقد س%بق هاته الواقعة و�د من هللا لرسوs الكرمي وpلمؤم�ني 
و»لك املهجرoن املهاجرoن وكذا oÞpن 'رصومه و�ٓزرومه بGٔن يظفرمه بGٔ@د الطائف�ني، قاف¼ ٔ�يب سفNان ٔ�و ±�ش قرeش، 

تصدمه به واليت غنامئها كثرية وسه¼، هذا ما رغبوا به ومالت ٕاليه نفوسهم، لكن  ٕاcسان مالت نفوسهم ٕاىل اليت ال متß ما
̀ٔيب سفNان سNÙل الفرار من املواÓة،  حمكة هللا وٕارادته اكنت �ىل Fري ما ٔ�رادوا، فرصف عهنم Fري ذات الشوكة بGٔن eرس 

اد مقصدا ٔ�مسى وهو ٔ�ن oكون النرص فرقا' بني فاملسلمون اكنوا oرغبون بنرص سهل وبغنمية �برية ٔ�ما رب العزة ±ل و�ال ٔ�ر 
حقrتني ؤ�ن eسوق قوما لطاملا شاقوا هللا والرسول وصدوا عن سèNÙ ٕاىل ح�فهم، فكام رصف قاف¼ ٔ�يب سفNان، جعل خنوة 

وم ن بGٔن اليقرeش وكرب©ءمه يصدمه عن العودة ٔ�دراÓم وتفادي الصدام، ما دامت القاف¼ قد سلمت، فقد ٔ�ومههم الش%يطا
، فGٔىن لفíة قلي¼ ضعيفة ٔ�ن توا±ه ±�ش قرeش الكrري مث تعود ساملة Fامنة، ففي تقدoر الكفار ٔ�ن النرص @ليفهم ال حماê يوÖم

وهكذا اكن اpلقاء ٔ�مرا حمتوما وقدرا ال مفر م�ه، ولو اكن ñرك pلðلق ملا . ا`ٔ�يد ؤ�ن هذا اليوم هو يوم ح�ف محمد ؤ�حصابه
َِّيْقِيضَ  َولòَِكن الِْميَعادِ  ِيف  َالْخ�َلَْفُمتْ  تََوا�َدمتÍْ  َولَوْ : "ام فكام �رب عهنا هللا يف ا`ٓية الكرميةوفقوا يف املالقاة ب�هن  َاكنَ  �Êْمراً  اóُّ  ل

  ".َمْفُعوالً 

ٔ�يضا من عند تدبري هللا س%ب�انه وتعاىل لوقائع غزوة بدر مل يتوقف فقط يف ت�سري ٔ�س%باب اpلقاء بل اكنت نôNzة اpلقاء مقدرة 
الÍ  النÍْرصُ  َوَما : "هللا س%ب�انه وتعاىل فكام قال

Î
نÍ  اóِّ  ِعندِ  ِمنْ  ا Î

̀ٔس%باب النفس%ية اليت "َحِكميٌ  َعِزoزٌ  اóَّ  ا ، فا× قد eسري ا
ñراءى جتعل املؤم�ني يف ثقة وٕاقrال، وقذف يف قلوب اouن كفروا الرعب، حفىت الش%يطان اuي غرمه وزoن هلم ٔ�عامهلم ملّا 

ىت يف م�ام الرسول قد ٔ�راه هللا ٔ�ن مجع الكفار قليل و@ني النرص اليوم @ليف املؤم�ني، وحامجلعان úكص �ىل عقrيه و�مل ٔ�ن 
تالقوا ٔ�رى هللا املؤم�ني مجع قرeش قليال، فهل معىن ذ� ٔ�ن الرسول مل oكن يعمل بعدد ±�ش قرeش، ý، فقد روى الرواة 

eس%تكشف s ٔ�خrار القوم فقNل s بGٔهنم يذحبون  يوما عرش ٔ�بعرة ويوما �ٓخر �سع فقدر �ددمه بGٔن رسول هللا قد ٔ�رسل من 

̀ٔلف، ولكن هللا ٔ�راد ٔ�ن حيفز املسلمني �ىل املواÓة ذْ  َرَمNَْت  َوَما قَ�َلَهُمْ  اóَّ  َولòَِكنÍ  تَْقُ�لُوُمهْ  فَملَْ . "  بني الzسع مíة وا
Î
 َرَمNَْت  ا

 Íِكنòََول  َóّا" َرَمى اu س%هباc ̀ٔفعال ته، وٕان اكنت يف ظاهرها من فعلهم، فهم قد fدروا fهلم �ىل هذا ما قاs هللا تعاىل، حفىت ا

  .الفعل وهللا هو اuي ٔ�بلغ لك فعل مقصده

 ٕاذن ٕاذا اكنت غزوة بدر من التخطيط ٕاىل النôNzة لكها تدبري وقضاء من عند هللا س%ب�انه وتعاىل كام بني ووحض ذ� هللا 

  مبعىن ما هو ±انب التخيري يف وقائع غزوة بدر؟ س%ب�انه وتعاىل، مفا هو دور املسلمني فهيا؟

̀ٔنفال اليت اف�تحت بـ  ̀ٔ@داث �لينا بتrzع ا`ٓ©ت يف سورة ا ، فقد "©ٔ�هيا اouن ءام�وا" حىت úكzشف هذا اجلانب من ا
±ه fلنداء oÞpن ءام�وا يوحض pلقارئ ما هو املطلوب مهنم وردت يف السورة �دة �ٓ©ت اف�تحت بتß العبارة، فاخلطاب املو 

̀ٔ@داث، فقد قال مÔال يف ا`ٓية الكرمية َا ©َ : " يف خضم هاته ا Ëهي Ê�  َنo ِ Íuَذا �َٓم�ُواْ  ا
Î
oنَ  لَِقNُمتُ  ا ِ Íuومهُُ  فَالَ  َزْحفاً  َكَفُرواْ  اËر تَُولfَْدỀ " ا

ٔ�نفسهم ثبا{ يف احلرب، فال يليق مبن حتمل ٔ�عباء اuود عن رشع هللا ومواÓة اouن فا× oريد من املؤم�ني ٔ�ن oروا هللا من 
يصدون عن سèNÙ يف سا@ة الق�ال ٔ�ن يفر ٔ�و ينخر، وٕاال فكNف يمت التصدي لهؤالء البغاة املعتدoن ٕان اكن اouن �ىل حق 

نَ  ِبَغَضٍب  fَء فَقَدْ "اذل يف مÔل هذا املوقف ويف سNÙل هللا ال يث�Ùون ٔ�ماÖم ويتðاذلون عن مواÓهتم، ومن بدر م�ه خت  اóِّ  ّمِ
منÍُ  َوَم�Gَواهُ  َÓَ  س%ب�انه وتعاىل" الَْمِصريُ  َوِب�َْس sِطيُعواْ : "هكذا قرر الرب س%ب�انه وتعاىل، ومن ا`ٓ©ت كذ� قوÊَو�  َóّا 

 ُsَواْ  ِرُحيُمكْ  َوتَْذَهبَ  فَ�َْفَشلُواْ  تَنَاَزُعواْ  َوالَ  َوَرُسو نÍ  َواْصِربُ Î
اِ�رoِنَ  َمعَ  اóَّ  ا Íذوا ٔ�س%باب النرص " الصðٔن يتGفاملؤم�ون مطالبون ب

̀ٔنه سÙب يف الفشل وتبديد لقوة املسلمني: ومهنا ومن  .اليت ال ñكون ٕاال fلتئام الشمل الطا�ة × وpلرسول و�دم التنازع 



̀ٔوامر قوs تعاىل�ىل فهم املطلوب من املسلمني كقاكذ� ا`ٓ©ت اليت تعي��ا  َا ©َ : "�دة �امة وشام¼ �تلف ا Ëهي Ê�  َنo ِ Íuَٓم�ُواْ  ا� 
Íْوا َوالَ  َوَرُسوsَُ  اÊ�  َóِّطيُعواْ  eس%تجيب  ٔ�مر هللا ورسوs ٔ�ن ٕاذ اكن لزاما �ىل لك مسمل بلغ مسامعه" �َْسَمُعونَ  َو�Êنُمتْ  َعْنهُ  تََول

̀ٔوامره والرغبة يف رضاهfلطا�ة واالئ�ر وما تß الطا�ة ٕاال �الم   .ة يقدÖا املرء بني يدي رب العزة �ىل }سzسالم 

©ت يف السورة اليت اكن خطاهبا موÓا pلمرشكني حتدد املطلوب اuي اكن �لهيم مت لنا الصورة �لينا ٔ�ن نتGٔمل ا`ٓ وحىت ت
oنَ  قُل: "تGٔديته يف غزوة بدر، فقد قال هللا تعاىل ِ ÍÞpِ  ْن َكَفُروا

Î
ا لَهُم يُغََفرْ  يَ�َهتُواْ  ا Íنْ  َسلََف  قَدْ  م

Î
نÍةُ  َمَضْت  فَقَدْ  يَُعوُدواْ  َوا  س%ُ

ِلنيِ  ÍوỀ ٕاذ اكنت تß فرصة هلم ليعودوا لرشدمه فNعرتفوا بGٔخطاهئم وoكفوا عن غواoهتم ويذعنوا لرشع هللا ويعلنوا تو�هتم عام " ا
ن هللا ليعذهبم ومه eس%تغفرون، ولكهنم ٕان مه ٔ�رصوا فقد اكن هلم يف بدر مهنم، ولو ٔ�هنم فعلوا ذ� لغفر هللا هلم، مفا اك

̀ٔولني �ربة يف مصا£رمه و�يف دمرمه هللا تعاىل �سخط من عنده ̀ٔولني اليت مضت واليت س%متيض �لهيم ٕان ا ، ف�ß س%نة ا
ٔ�رصوا و�اندوا  ، ولكنفهل اعترب كفار قرeش، ý. مه ساروا يف درب العناد والصد عن سNÙل هللا كام فعل من اكن قrلهم

اكن  اً حفق �لهيم العذاب، فمل ñكن املواÓة اليت قدرها هللا بني فريق املؤم�ني املو@دoن والكفار اجلا@دoن املتكربoن ٕاال ٔ�مر 

َهيßَِْ "مفعوال، ال لغاية ٕاال  ِّ ِّ�َةٍ  َعن َهßََ  َمنْ  � �َىي  بَ ِّ�َةٍ  َعن َ�Í  َمنْ  َوَحيْ �  .هللا س%ب�انه وتعاىلكام �رب عن ذ� " بَ

ما غزوة بدر ٕاال منوذج ومÔال لنفهم م�ه حقائق كثرية مهنا ترصيف هللا تعاىل لشؤون !لقه، فا× هو املسري احلقNقي والفعيل 
̀ٔ@داث اليت مير هبا إالcسان ٕاال مواقف ليتÙني معدنه احلقNقي، فالفرد املسمل حياول يف لك  ̀ٔرض، وما ا للك ما حيدث يف ا

̀ٔوامره، مفثال @ني ي�Ùليه هللا �كرثة الرزق مث eُسري ٕاليه فردا  حمطة من حمطات حNاته ٔ�ن oُري هللا م�ه اس%تôابة وخضو�ا 
Nنفس عنه �ربته ٔ�م س%يrzع درب الكفار الضالني حمتا±ا، فاملطلوب م�ه يف تß احلاê هل س��ðذ سNÙل املؤم�ني الطائعني ف 

Íوْ  َمن �Êنُْطِعمُ "فNقول كام قالوا  ُ  eََشاءُ  ل Íóْطَعَمهُ  اÊ�" رية والشهادات و املناصب ٕاال ف�نة مير �لهيا الفردùٔزواج وا ̀ٔموال وا ، مفا ا

  .!الل حNاته وما الغرض مهنا ٕاال ٔ�ن ميتاز اخلب�ث والطيب وهنا ب�ت القصيد

وتعاىل كتهبا وقدرها � بعمل ٕاذن ٔ�ن تؤمن fلقضاء والقدر معناه ٔ�ن توقن بGٔن ما حيدث � من حوادث مردها هللا س%ب�انه 
̀ٔوامر هللا ورسوs، فٕان ٔ�نت ابتغيت و±ه هللا ومرضاته يف ما كتب � من شدة  وحمكة لغرض ام��ان مدى اس%تôابتك 
ٔ�و ر!اء فقد بي�ت �ىل طيب معدنك فGٔنت ٔ�هل ٔ�ن جتازى fجلنة، وٕان ٔ�نت اس%تكربت وتعديت وطغيت وصددت عن 

  .ر!اء فقد بي�ت عن خrث معدنك مفصريك النار والعياذ f× سNÙل هللا مبا كتب � من شدة ٔ�و

  اpلهم ٔ�عنا �ىل صيام رمضان ٔ�حسن الصيام  

   

     


