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الجدل الالنهائي بين املؤمنين بالعدل
اإللهي واملشككين فيه

هاجر السعدية

يف �صريورة احلياة الطبيعية ،يعرت�ض الفكر الإن�ساين حمن وابتالءات تقوده �إىل التفكري وفق منهج ال�سببية للتعرف على �سبب املحنة ،وكلما تعاظم �أثر املحنة،
ا�ستغرق الإن�سان مزيدا من الوقت يف التحليل والتفكري ملعرفة ال�سبب؟ وكيف؟ وملاذا؟ وهنا جند �أن املجتمع الب�شري يثري م�سائل متعلقة بالإميان والعدل الإلهي،
وم�س�ؤولية الإن�سان ،ووجود اهلل .ووفقا لهذه الق�ضية ،ينق�سم النا�س �إىل فرق ومذاهب.
وميكننا اخ��ت��زال ال��ف��رق املتباينة يف التف�سري وال��ت���أوي��ل لهذه
الق�ضية �إىل فريقني:
الفريق الأول :ي�ؤمن �إميانا تاما ب�أنَّ ما حدث هو ابتالء مبا�شر
م��ن اهلل ت��ع��اىل ل�ل�إن�����س��ان ،وه��ي �إ���ش��ارة غ�ضب م��ن اهلل ،ودع��وة
للإن�سان نحو الت�أمل و�إعادة النظر يف �أفعاله و�إميانه وم�س�ألة
قربه من اهلل.
الفريق الثاين :ي�ؤمن ب�أن ما حدث ل�سبب ت�س َّبب فيه الإن�سان
وميكن للإن�سان معاجلته.
وهنا ..يتجلى ال�صراع الأزيل والتاريخي بني امل�ؤمنني بوجود
اهلل وال��ع��دل الإل��ه��ي وامل�شككني فيه .ولقد يتفاوت �شكل وق��وة
ه��ذا ال�صراع ب��ن��اءا على الأح���داث يف احل��ي��اة اليومية ،فالعامل
ال��ي��وم ي�شهد �أزم���ة م��ع جائحة «ك��وف��ي��د  ،»19لقد �أخ���ذ العامل
وقته حتى ي�ستفهم وي�ستك�شف طبيعة وم�سببات الفريو�س ،مما
�أدى �إىل بروز هذا ال�صراع على ال�سطح نتيجة التحديات التي
واجهتها الب�شرية ملقاومة فريو�س كورونا ،هناك من ادعى �أن
الفريو�س هو عقاب من اهلل للب�شرية �إلخ .ولقد تناول الدكتور
�إبراهيم الديبو �أ�ستاذ العقائد والأديان يف بحثه املن�شور مبجلة
«م��ق��ارب��ات» ال��ع��دد ال��ث��ام��ن  ٢٠٢٠ب��ع��ن��وان (امل��ح��ن واالب��ت�لاءات
بني العدالة الإلهية وامل�س�ؤولية الإن�سانية) ،واملن�شور مبجلة
«التفاهم» هذه الق�ضية اجلدلية ،م�شريا �إىل �أنه ن�ش�أت مذاهب
وف���رق ت��ع�بر ع��ن م��وق��ف��ه��ا م��ن امل��ح��ن واالب���ت�ل�اءات وارت��ب��اط��ه��ا
بالفعل الإلهي.
ووفقا لت�صنيف دكتور �إبراهيم يوجد �صنفان من النا�س:
الأول :م���ؤم��ن ب���اهلل ،م�����ص��دق ب��ع��دل��ه وح��ك��م��ت��ه ل��ك��ن ي��ري��د �أن
ي��ط��م��ئ��ن م���ن خ�ل�ال م��ع��رف��ة احل��ك��م��ة م���ن االب���ت�ل�اءات وامل��ح��ن
وعالقتها بعدل اهلل.
ال��ث��اين :منكر وم��ك��ذب ،ي�سعى ج��اه��دا �إىل ع��ر���ض من���اذج من
االبتالءات واملحن ليجعل منها مادة للت�شكيك بعدالة اهلل.

الإلهية ،و�أهمية العدل وحترمي الظلم .ولكن هذا ي�أخذنا �إىل
ا�ستفهام عن كيفية فهم العدالة الإلهية يف ظل الظروف التي
نرى فيها القتل واجلوع والفقر واملر�ض والآالم؟
ف��الإج��اب��ة ع��ن ه���ذا ال�����س���ؤال وف��ق��ا ل��ل��ب��اح��ث ال��دك��ت��ور �إب��راه��ي��م
الديبور ترتبط ب�سنن اهلل وعقيدة امل�سلم وموقفه من ال�صفات
الإلهية ،وهي كالآتي:
 �أبرز مظاهر العدالة الإلهية؛ خلق الإن�سان وتزويده بالإرادةاحل��رة التي هي مناط امل�س�ؤولية واملحا�سبة .فاجلميع ميلك
حرية الإرادة امل�ؤمن وغري امل�ؤمن.
 و�ضع اهلل الإن�سان يف ميدان االختبار ،ومل ي�سلب منه �أدواتاالختبار؛ فالإن�سان يقدر على الك�سب وال�سعي والتمييز .قال
اهلل ت��ع��اىل� « :أَ َ ْ
ل َْ
َ�ين ()9
َ�ين (َ )8و ِل��� َ��س��ا ًن��ا َو���شَ �� َف��ت ْ ِ
ن�� َع ْ��ل َل�� ُه عَ�� ْي��ن ْ ِ
َو َه َد ْينَا ُه ال َن ّْج َديْنِ ».
 قانون العدالة الإلهية ال ينظر �إىل اخللق بل �إىل ا ُخللق ،ال
ينظر �إىل اجل�سد بل �إىل القلب ،وال يحا�سب الإن�سان على �شيء
مل يفعله �أو �شيء ال ي�ستطيع فعله «ال ُي َك ِلّفُ َّ ُ
الل َنف ًْ�سا �إِال َما
�آ َتاهَا».
 �إنَّ م��ظ��اه��ر ال��ب�لاء واحل����روب وال��ف��ق��ر والآالم � ُ��س�� َّن��ة �إل��ه��ي��ة،م�لازم��ة لطبيعة احل��ي��اة ال��دن��ي��ا ال��ت��ي جعلها اهلل دار اب��ت�لاء
ولي�ست دار قرار وجزاء.
 لي�ست احل��ي��اة الدنيا -بق�صر مدتها -ه��ي امل��ع�برة ع��ن كمالال��ع��دال��ة الإل��ه��ي��ة ،ب��ل ه��ن��اك ح��ي��اة �أخ���رى مم��ت��دة تتجلى فيها
العدالة الإلهية.
 وج��ود املجرمني والظاملني ال يت�ضمن �إق���رارا مبا فعلوه� ،أو�أن العدالة الإلهية غافلة عن ذلك بل �سيحا�سب ويجازى كل
ظامل.
 اجلزاء يوم القيامة له ميزان حق وعدل وفق قانون التفا�ضلبالعمل وال�سعي والبذل وال�صرب� ...إلخ.

العدالة الإلهية وعالقتها بالفعل الإن�ساين
ال��ع��دل ه��و �إع��ط��اء ك��ل �شي حقه م��ن املكانة وامل��ن��زل��ة ،وه��و �ضد
ال��ظ��ل��م .واهلل ت��ع��اىل ع����ادل ح��ك��ي��م ،وج�����اءت الآي�����ات ال��ق��ر�آن��ي��ة
والأحاديث النبوية ت�ؤكد هذه املعلومة ،قال اهلل تعاىل» ذل َِك ِبَا
َق َّدمَتْ �أَ ْيدِ ي ُك ْم َو�أَنَّ َّ َ
الل َل ْي َ�س ب َِظ َّل ٍم ِّل ْل َعبِيدِ » .الأدلة يف القر�آن
الكرمي والأحاديث النبوية وا�ضحة و�صريحة يف �إثبات العدالة

�سنة االبتالء وارتباطها باحلب �أو العقوبة الإلهية
االب���ت�ل�اءات وامل��ح��ن ع��ن��د الإن�����س��ان امل����ؤم���ن ع��ن��دم��ا حت��ل عليه
م�صيبة �أو حمنة م�ؤملة جنده ي�س�أل نف�سه :ماذا فعلت يف حياتي
حتى يحدث هذا الأم��ر معي؟ وه��ذا ي�أخذه �إىل �إع��ادة التفكري
والنظر يف تاريخه لت�صحيحه ظنا منه �أن االب��ت�لاءات �سوف
تتوقف يف حال �أنه قوم �سلوكه ونواياه .وكذلك ن�شهد �إذا حل

ب��الآخ��ر م�صيبة وه��ذا الآخ���ر ب��دا �سيئا م��ع ال��ن��ا���س ي��ق��ال :هذا
جزا�ؤه من اهلل يف احلياة الدنيا ،ويف اجلانب الآخر هذا الإن�سان
نف�سه من يعتقد �أن��ه �إذا فرجت عليه م�صيبة �أو �أزم��ة �أو �شفى
من مر�ض ما يف�سر الأمر ب�أنه حب �إلهي ،نتيجة نواياه الطيبة
وقربه من اهلل.
جن��د �أن ال��ب��اح��ث ي�شري �إىل �أن ال��ت�����ص��ورات �أع�ل�اه خاطئة عن
عالقة االبتالء بالعقوبة �أو احلب .معلال ذلك بـ:
 �أن املنع والفقد عقوبة والعطاء �إك���رام م��ن اهلل ت��ع��اىل ،وقد�صور القر�آن �صورة االنحراف يف هذا الفهم بقوله تعاىل:
ن�سانُ �إِ َذا َما ا ْبتَال ُه َر ُّب�� ُه َف�أَ ْك َر َم ُه َو َن َّع َم ُه َف َيق ُ
ُول َر ِّبي
( َف�أَ َّما الإِ َ
�أَ ْك�� َر َم��نِ��ي* َو�أَ َّم�����آ �إِ َذا َم��ا ا ْب��تَ�لا ُه َف��قَ�� َد َر عَ��لَ�� ْي�� ِه ِر ْز َق���� ُه َف�� َي��ق ُ
ُ��ول َر ِّب��ي
�أَهَا َننِي).
 �أن االبتالءات نوع من �أنواع احلب الإلهي .وهذا ت�صور خاطئ�أن ينظر �إىل االبتالءات على �أنها هدايا �إلهية ،وداللة على قرب
الإن�سان من ربه ،مف�سرا ذلك بواجب النظر �إىل الأنبياء عليهم
ال�����س�لام ،فهم مل ي��ن��ال��وا امل��ن��زل��ة ال�سامية وال��رف��ع��ة م��ن خالل
ابتالئهم فقط بل ب�سبب �صربهم و�إيثارهم ،فحب اهلل يرتبط
مبن ر�ضى و�صرب وابتغى بذلك وجه اهلل� .أي �أن الر�ضا من اهلل
واجلزاء يقرتنان بال�صرب على االبتالء ،فامل�ؤمن يقابل البالء
ب��ال�����ص�بر واالح��ت�����س��اب� ،أم���ا اجل��اح��د ف�لا ي�صرب وال يحت�سب.
ف��االب��ت�لاءات يف حقيقتها تنبيه للفطرة الب�شرية وتذكريها.
وثمة حكم مرتبطة بها كالآتي:
 �أن اهلل تعاىل يعلم من كان �صادقا وم�ؤثرا يف طاعته على كل�شيء.
 �أن ي�صيب االب���ت�ل�اء ال��ن��ا���س ل��ي��ت�����ض��رع��وا �إىل رب��ه��م وي��ق��روابعبوديتهم.
 ليميز اهلل اخلبيث من الطيب ،ويظهر ف�ضل امل�ؤمنني.وجند �أنَّ الباحث يف متحي�صه وحتليله لق�ضية العدالة الإلهية
والتكليف الب�شري مبالغ يف الفكرة الرئي�سية التي ي�صبو �إليها
م��ت��ج��اه�لا ب��ذل��ك حت��ل��ي��ل وم��ن��ظ��ور امل�����ش��ك��ك�ين وامل��ن��ك��ري��ن لهذه
العدالة الإلهية ،وو�صفهم ب�أنهم �ضيقوا الأف��ق وال��ر�ؤي��ة ،كما
�شكك يف ن��واي��اه��م .واحل��ق��ي��ق��ة �أن ه��ذه الق�ضية �ستظل حمل
نقا�ش وجدل بني تيار امل�ؤمنني وامل�شككني �إىل ما ال نهاية .حيث
ال ميكننا اجل��زم يف فل�سفة احلياة والعدالة الإلهية والتكليف
الب�شري .فالإن�سان حقل من املمكنات وم�صنوع من النقائ�ض.
hajirwork@outlook.com
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