
 داللة األحداث يف لقاء موسى واخلضر عليهما السالم

 مصطفى حممد ايسني
 مقاالت للكاتب

 هجري  24/7/1429 -ميالدي  28/07/2008 اتريخ اإلضافة:
       108زايرة: 

 
 سور القرآن الكرمي ِبذلك اللقاء الذي مل يتكرَّر ال يف مثل شخوصه، وال يف مثل أحداثه، وال انفردْت سورة الكهف من بني

 يف مثل مناسبته!!
 

َبب: )أن موسى قام خطيًبا يف بين إسرائيل، فسئل: أيُّ الناس أعلم؟ قال: أان، فعتب هللا عليه إذ مل يرد  فيَما ُيرَوى عن السَّ
إنَّ يل عبًدا مبجمع البحرين هو أعلم منك، قال موسى: اي رب كيف يل به؟ قال: أتخذ معك حواًت  الِعلَم إليه، فأوحى هللا إليه

 فتجعله مبكتل، فحيثما فقدت احلوت فهو َثَّ((.. وقد كان!!
 

 ويقّص علينا القرآن الكرمي يف بياٍن ساحر إصراَر موسى على إمتام اللقاء مهما كلفه ذلك، وكيف سارت رحلته.
 

ا بَ َلغَا َمَْ : }قال تعاىل َمَع بَ ْيِنِهَما َنِسَيا ُحوََتَُما َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَفَتاُه اَل أَبْ َرُح َحَّتَّ أَبْ ُلَغ ََمَْمَع اْلَبْحَرْيِن َأْو َأْمِضَي ُحُقًبا * فَ َلمَّ
ا َجاَوزَا َقاَل ِلَفَتاُه َآتَِنا غَ  ََذ َسِبيَلُه يف اْلَبْحِر َسَرًًب * فَ َلمَّ َداَءاَن َلَقْد َلِقيَنا ِمْن َسَفِراَن َهَذا َنَصًبا * َقاَل َأرَأَْيَت ِإْذ َأَويْ َنا ِإىَل َفاَّتَّ

ََذ َسِبيَلُه يف اْلَبحْ  ْيطَاُن َأْن َأذُْكَرُه َواَّتَّ  [.63 - 60{ ]الكْهف: ِر َعَجًباالصَّْخَرِة َفِإّّنِ َنِسيُت احْلُوَت َوَما َأْنَسانِيُه ِإالَّ الشَّ
 

 الل اآلايت السابقة نستطيع أن نتبنيَّ املالمح اآلتية:ويف ظ
َأْو كان حريًصا أن يَلَقى الرَّجل الذي هو أعلم منه، كما بدا يف إصراره على أن جيد املكان }  -عليه السالم  -أنَّ موسى 

 {!!َأْمِضَي ُحُقًبا
 

ذ احلوت طريقه إىل املاء )بيئته الطبيعية(، وكانت عالمة املكان آيًة من آايت هللا؛ فقد أعاد هللا احلياة إىل احلو  ت، َث اَّتَّ
ا إشارٌة إىل نسيان موسى أن يستثين وهو خيرب الناس أنه أعلمهم؛ إذ مل يردَّ العلم  وأُنِسي التابع أن يذكر الواقعة لسيده وكأَّنَّ

رمها  ًبلغداء. إىل هللا، وكان من ذلك أَّنما جاوزَا املكان، َث أصاهبما التعب واجلوع الذي ذكَّ
 

ا َعَلى آََثِرمِهَا َقَصًصافما كان من التَّابع إال أن استعاد يف ذاكرته انِسراب احلوت يف البحر } { حَّت ال يضيع املوقع َفاْرَتدَّ
 منهما!!

 
َناُه َرْْحًَة ِمْن ِعْنِداَن َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلدُ ووصال إىل املكان } [، ذلك العبد 65{ ]الكهف: انَّ ِعْلًمافَ َوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعَباِداَن آتَ ي ْ

الصاحل، آاتُه هللا رْْحًة من عنده، وعلَّمه من لدنه علًما، إًذا مها )الرْحة والعلم( من هللا سبحانه وتعاىل مل يكتسبا ًبلتحصيل 
 البشري. 

 
 هل اخَلِضُر َنِب؟
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 يقول ابن اخلطيب يف )أوضِح التَّفاسري(: إنَّه نِبٌّ.

 
رّن رّّب ويقول شوقي  أبّن سألقى هنالك عبًدا صاحلًا عاملًا، ولقد آتى هللاُ  -قول موسى  -ضيف يف )الوجيز(: "حيث بشَّ

ة، وعلَّمه من لدنه علم الغيوب". احل رْحًة من عنِده لعلَّها الّنبوَّ  هذا العبَد الصَّ
 

لذلك الرجل  -عليه السالم  -رِب تعاىل عن قيل موسى أمَّا اْبُن كثرٍي فال يقول شيًئا عن اخلِضر: أنِبٌّ هو أم ال، ويقول: "خيُْ 
ه هللا بعلم مل يطَّلع عليه موسى".  العامل الصاحل الذي خصَّ

 
تِه".  وأمَّا القرُطِّب فيقول: "واخلِضر نِّب عند اجلمهور، وقيل هو عبد صاحلٌ غري نِب، واآلية تشهد بنبوَّ

 
َناُه َرْْحًَة ِمْن عِ ويف تفسريه لآلية } ة أْْنزها برفقة ْنِدانَ آتَ ي ْ {: الرْحة هنا يف هذه اآلية )النبوة(، وعلى أية حال فإنه أرسل مبهمَّ

 موسى عليه السالم.
 

د احلوار يف البداية للرفقة: } يَع َمِعَي َصرْبًا َقاَل َلُه ُموَسى َهْل أَتَِّبُعَك َعَلى َأْن تُ َعلَِّمِن ِمَّا ُعلِّْمَت ُرْشًدا * َقاَل ِإنََّك َلْن َتْسَتطِ وُُيهِّ
َقاَل َفِإِن {، وجاء الشرط: }ًرا* وََكْيَف َتْصرِبُ َعَلى َما مَلْ ُتُِْط بِِه ُخرْبًا * َقاَل َسَتِجُدّن ِإْن َشاَء اَّللَُّ َصاِبًرا َواَل َأْعِصي َلَك َأمْ 

 [.70-66{ ]الكهف: اات َّبَ ْعَتيِن َفاَل َتْسَأْليِن َعْن َشْيٍء َحَّتَّ ُأْحِدَث َلَك ِمْنُه ِذْكرً 
 

وكان ذلك احلوار خمربًا عن صعوبة األحداث، وأتثريها يف نفس موسى، وتوقع العبد الصاحل أنَّ موسى لن يصرب على ما يرى، 
 فال يستطيُع أن يلوذ ًبلصمت؛ لذا اشرتط العبد الصاحل عليه ذلك الشرط.

 
رط مع كل ما كان؟  فهل وََف موسى ًِبلشَّ

 
 رواها القرآن الكرمي:  وكانت األحداث كما

 فلقد ركبا سفينًة فخرقها العبد الصاحل..؟
 

 [.72{ ]الكهف: َقاَل َأمَلْ َأُقْل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصرْبًاويعرَتُِض موسى.. ويذّكره اخلضر: }
 

 [؟74ف: { ]الكهَفاْنطََلَقا َحَّتَّ ِإَذا َلِقَيا ُغاَلًما فَ َقتَ َلهُ وجاءت احلادثة الثانية: }
 

َقضَّ َفَأَقاَمهُ وجاءت احلادثة الثالثة: }  [!!77{ ]الكهف: فَ َوَجَدا ِفيَها ِجَدارًا ُيرِيُد َأْن يَ ن ْ
 

ًئا ُنْكًراعلى قْتل الغالم ووصفه: } -عليه السالم  -واعرتض موسى   {!!َلَقْد ِجْئَت َشي ْ
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 وهزأ من إقامة اجلدار يف قريٍة أََب أهُلها أن يضيفومها!! 

 
َْذَت َعَلْيِه َأْجًراال موسى: }وق  {.َلْو ِشْئَت الَّتَّ

 
َفِإِن ات َّبَ ْعَتيِن َفاَل َتْسَأْليِن َعْن َشْيٍء ومل يصرب موسى على ما رآه، وهكذا مل يلَتِزْم ًبلشرط الذي اشرتطه عليه العبد الصاحل: }

 {.َحَّتَّ ُأْحِدَث َلَك ِمْنُه ِذْكًرا
 

 {!َذا ِفَراُق بَ ْييِن َوبَ ْيِنَك َسأُنَ بُِّئَك بَِتْأِويِل َما مَلْ َتْسَتِطْع َعَلْيِه َصرْبًاهَ وأَّنى العبد الصاحل الرفقة: }
 

 صربه!  -عليه السالم  -اليت حدثت أمام عيين موسى  -لقد أفقدته الوقائع
 

 فاعرتض، ونسي ما تعهد به!!
 

مت األحداث الثالث مناذج من السلوك الذي يراه موسى وغري  ه من البشر، ويراه القانون اإلهلي يف الشرائع اليت ولقد قدَّ
 ُتكم السلوك اإلنساّن يف األرض معه، أعمااًل تستحق اإلنكار، وبعضها يستحق العقوبة!!

 
ما كان من العبِد الصاحل بناء على ما حيكم السلوك اإلنساّن، املنظِّم ألحوال الناس  -علْيه السالم  -وهكذا أنكر موسى 

 نسانيَّة!واجلماعات اإل
 

 ولكن التَّأويل الذي جاء به العبد الصاحل أعطى تفسريًا آَخَر لألْحداث..
 

ا هو عن أمر هللا }  {!َوَما فَ َعْلُتُه َعْن أَْمِريوقد أخرب أنَّ ما فعله إمنَّ
 

 ولننظر يف األحداث..
 

د امللك فيها، فال أيخذها، وبذلك تسلم  ألصحاهبا املساكني!!! لقد خرقت السفينة؛ ليصري هبا عيب، يزهِّ
 

َفَأَرْداَن {، حَّت يولد هلما من هو أفضل منه }َفَخِشيَنا َأْن يُ ْرِهَقُهَما طُْغَيااًن وَُكْفًراوقتل الغالم؛ لئال يكون سبًبا يف فتنة والديه }
َُما َخرْيًا ِمْنهُ   {.َأْن يُ ْبِدهَلَُما َرهبُّ

 
كشف؛ حَّت يكرب الغالمان اللذان كان أبومها رجاًل صاحلًا ويستخرجا  وأقيم اجلدار؛ حَّت يسلم الكنز الذي ُتته وال ين

 كنزمها!
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وأَّنَّ له أن يعرفها، وتغيب هي وأمثاهُلا عن منطق الناس وتقديراَتم  -عليه السالم  -وإن هذه األسباب قد غابت عن موسى 

 يف عامل الشهادة؛ فال يعلم حكمة تدبريها إال هللا!
 

يعّلمنا أبنَّ ما يقع يف الكون من أحداث يتَّسم  -سبحانه وتعاىل  -حكمة التَّدبري اإلهلّي فإنَّ احلقَّ وإذ كشف التَّأويل عن 
 ًبلعدل واحلكمة والرَّْْحة! مهما بدا يف ثناايها من األمل والَقسوة، ويف ُتليلنا لألحداث يرتاءى لنا فعالن: 

 
 فهنالك الفعل اإلنساّن وهو يتمثل يف:

  االستيالء على السفينة دون وجه حق._ رغبة امللك يف
 سلوك الغالم الذي سرُيهق والديه طغيااًن وكفًرا. -
 ُُبل أهل القرية وُشّحهم الذي منعهم من إطعام موسى واخلضر عليهما السالم. -

 
 وتلك األفعال اإلنسانيَّة قابلها الفعل الذي جاء عن أمر هللا:

 حرق السفينة. -
 قتل الغالم. -
 اجلدار.إقامة  -

 
 وننظر فنجد:

 أن الفعل اإلنساّن قد اتَّسم ًبلظلم...
 وَْند الفعل عن األمر اإلهلي ينتصر للمظلوم من الظامل!!

 
ذلك فَ ْهم لداللة األحداث كما تقع يف الكون ويفّسرها املنطق اإلنساّّن وحَّتَّ من الوجهة الشرعية املرعيَّة، وكما هي يف 

 -دارة الكون على إرادة اخلالق العظيم سبحانه وتعاىل، كما أًبن عْنها التَّأويل الذي جاء به اخلضر التَّدبري اإلهلّي احملكم إل
 وعن أمر ربِّه ُسبحانه وتعاىل. -عليه السالم 

 
ا هو من رْحة {، أي: هذا الذي فعلُته يف األحوال الثالَرْْحًَة ِمْن رَبَِّك َوَما فَ َعْلُتُه َعْن أَْمِرييقول ابُن كثري يف تفسريه: } ثة إمنَّ

 هللا أبصحاب السفينة، وواِلَدي الغالم، وولَدي األِب الصاحل، وما فعلته عن أمري، ولكين ُأِمرت به!!
 

نَ َعم، هو من رْحة هللا ًبلضعفاء واملساكني والصغار وإنقاذ للناس من عواطف األبوة اليت تصيب أصحاهَبا ًبلكفر؛ فُهم 
 م وكفرهم!!!ُُيالئون أبناَءهم على ضالهل

 
واإلنسان على األرض له من احلّريَّة واإلرادة ما جَيعله مسؤواًل عن أفعاله؛ لذا جاءت الشرائع السماوية تنظم العالقة بني 

َعل وال تَ ْفَعل(، وترّتب عقوًبت على املُخالفات واملمنوعات يف حياة البشر، لكن أحداث  العباد يف األرض فتقول: )اف ْ
 ليست كلها من صنع اإلنسان وتدبريه! -نها على األرض، وما كان يف خارِجها ما كان م -الكون 
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 وأحداث الكون فيها ما هو )خري(، وفيها ما هو )شّر( للعباد على ما يظهر ويبدو هلم!

 
 وقد كان من ُمقَتَضيات اإلُيان: أن يؤمن املسلم ًبلقضاء والقدر خريه وشره.

 
 -كما يف التَّصّور اإلسالمي الذي سنْشَرُحه   -َنَظِر املؤمن وغري املؤمن، لكن املؤمن  ذلك )الشر( وهو يف ظاهره هكذا، يف

 ال يرى يف ذلك إال اخلري مهما بدت قسوتُه وآالمه..
 

ويقودان ذلك إىل نظرية اإلسالم يف إيضاحه وتفسريه لقضية الشر ما علمنا من أمره وما غاب عنا من تدبري وحكمة يف 
  ثناايه..

 
رَّ يف الكون ال يتَّفق مع وََننُ   بذلك نوضح التصور اإلسالمي، وننقض ما جييء به الفالسفة، يقول التصور الفلسفي: "إنَّ الشَّ

 الرْْحة اإلهليَّة"..
 

ّّن ونظريَّة اإلسالم تقدّ  ا، بل وََتد فيه الكرم اإلهلي، واإلكراَم الرًَّبَّ م تفسريًا مقنًعا "تطمئّن به نفُس املؤمن وترضى به عن رهبِّ
( أمًرا مقبواًل يف احملاكمة العقليَّة للتدبري ا رَّ إلهلي للكون، الَّذي يُ ْنِقُذها من اآلَثم، وجَيعل هلا طريًقا إىل اجلنة، وجَيعل هذا )الشَّ

 {!!تَ َباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ هلامات البشرية مسبحة: }فتسجد ا
 

إن قصور التصور املادي الفلسفي هو سبب الفشل يف إدراك اإلنسان حلقيقة حسن التدبري اإلهلي والعدالة فيما يراه من 
ليس هو  -يش اإلنسان على األرض هذه املدة احملدودة من الزمن األحداث )خريها( و)شرها(؛ ذلك أنَّ احلياة الدنيا وع

َّناية املطاف يف رحلة اإلنسان من الوجود إىل اخللود؛ فاحلياة الدنيا مرحلُة اختبار، وكما كان هلا ما قبلها، فهي أيًضا هلا ما 
 بعدها! 

 
ر التصور اإلسالمي هو تصور خاطئ يقود إىل وأساس الوجود هو اإلُيان ًبهلل، واتّباع منهاجه، وتصور الوجود خارج إطا

 النار!! 
 

يستحّق اإلثبات  -يرْحه هللا  -وقبل أن أثبت "نظرية اإلسالم" يف )قضية الشر يف الكون( فإّن أعرض رأاًي لألستاذ العقاد 
 والتنويه به يف معرض )القضية(.. 

 
"... وبعد؛ فهذه خالصات موجزة ملدارس الفلسفة  ربيني:يقول العقاد يف كتابه "هللا" بعد أن استعرض آراء الفالسفة الغ

عجز  األوىل:الربيطانية واألمريكية يف العصر احلاضر، وهي كما رأى القراء فكرة تقوم على ُقْطَبني أو تتسم بسمتني: 
ان يف هذا العامل، الفالسفة احملدثني عن التوفيق بني قدرة هللا تعاىل على كل شيء ووجود الشر واألمل يف خليقته كما يوجد

 حماولة اخلروج من هذه املشكلة بتعميم قوانني التطور وإدخال احلقيقة اإلهلية يف نطاقها. والثانية:
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وليس يف وسع أحد أن ينكر وجود الشر واألمل يف هذا العامل أبسره؛ ألن األداين والفلسفات وشرائع اإلنسان مجيًعا تتالقى يف 

ر عليه فهم العامل مع اعتقاد  -ا ومعاجلة اخلالص منها، ولكن املطلوب من الفيلسوف ُترمي الشرور واملعاقبة عليه إذا تعذَّ
 أن ُُيثِّله )العامل( لنا يف صورة أقرَب إىل العقل وأصحَّ يف النظر وأثبت يف الربهان!! -القدرة اإلهلية 

 
لعلهم عرضوا على العقل اإلنساّن حلواًل ال يقبلها وذلك ما مل يصنعه واحد من أولئك الفالسفة، وال اقرتَب من ُصْنِعه، بل 

 بربهان، وال يقبلها ًبعتقاد، وال يقبلها بتخمني!!
 

وَنن ال َنزعم أننا َنيط حبكمة هللا فيما يلقاه األحياء من العذاب والبالء وفيما يقع منهم أو يقع عليهم من اإليالم والبالء، 
قل من صورته هذه، فال تكمل هذه الصورة عندان، وال نرى فيما افرتضه ولكننا نبحث عن صورة للعامل أقرب إىل الع

 الفالسفة إال إشكااًل ُيضاف إىل إشكال!!" ا.ه .
 

ويقدم العقاد "توفيًقا" فلسفيًّا لوجود الشر: "وَنن ننظر إىل حيز واحد من التحفة الفنية اخلالدة، فال نرى فيها إال بقعة تقبح 
والطني، وال نقيس التحفة الفنية، مع ذلك، على البقعة الشائهة يف احليز احملدود، ولو طال أجل  يف نظٍر أو قطعة من احلجر

هذا النوع اإلنساّن أضعاف مطاله، ما كان يف تلك البقعة الشائهة غري ذرة هباء؛ ألنه بقعة ضئيلة يف صورة تتناول الدهور 
 اليت ال َنصيها واملكان الذي ال نستقصيه.

 
أن نقيس مجال الصورة األبدية على بقعة احلاضر كما متثلناه، وكيف َنصر اآلزال واآلًبد يف حملة من حاضر فمن أين لنا 

 عابر، وكيف نستوعب ًبحلواّس ما تضيق به احلواس بل تضيق به العقول" ا.ه .
 

سفة مجال الكون وحسن ولقد أحسن العقاد يف الدفاع عن العقيدة اإلهلية بل واإلسالم يف تصّوره ذاك، وهو يصدر عن فل
 تدبريه ذلك اجلمال الذي ال تفسده جزيئات صغرية ال ندرك َنن البشر مغزى وجودها..

 
ولكن التصّور اإلسالمي الذي ينبع من نصوص اإلسالم، يوضح )قضية الشر(، ما أصاب منهما املؤمن يف نفسه، وما أصاب 

سان عن إدراك تدبري هللا، وذلك ما أًبنت عنه أحداث اللقاء بني غريه ِمن يف الكون مبثل ما قاله العقاد؛ حيث يعجز اإلن
 موسى واخلضر عليهما السالم.

 
ا أييت من استقراء الّنصوص ما تعلق منها ًبملؤمن.. ًبإلسالم.. وًبلكافر يف الدنيا وعلى مرِّ العصور!!  وبقية التَّصّور، إمنَّ

 
 التفسري اإلسالمي لوجود الشر..

 
 م رساالت السماء من شرائع وعقائد كما أنزلت من عند خالق الكون ومالكه ومدّبره سبحانه وتعاىل!!انتهْت إىل اإلسال

 
 وجاء القرآن الكرمي مبا كان ومبا هو مطلوب ومبا سيكون!!
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لوجود وكّل تصّور للحياة اإلنسانية خارج عقائده وشرائعه ال يغين عن اإلنسان شيًئا بل هو البوار واخلسران املبني؛ ألن ا

 اإلنساّن ال ينتهي ًبحلياة الدنيا وما فيها من امللذات والشهوات!
 

ْنَس إالَّ لِيَ ْعُبُدونوأييت على مقّدمة اإلخبار القرآّن: }  {. َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ
 

ِإالَّ نُوِحي ِإَلْيِه أَنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ َأاَن  َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن َرُسولٍ ويقول سبحانه وتعاىل، خالق الكون ومالكه ومدبره: }
 {، ولكن أغلب الناس ال يعملون هبذا التوجيه اإلهلي..َفاْعُبُدون

 
 ما كان ِمن شأن العذاب الواقع..

 
يء هبا الرسل إىل ينقسم العباد دائًما، كما يقص علينا القرآن الكرمي، وكما نشاهد يف واقع احلياة يف قضية اإلُيان ًبهلل اليت جي

: مؤمن، وكافر!  فريَقنْيِ
 

 ولقد أنذر العباد أبنَّ عاقبة الكفر وخيمة وبشروا ًبجلنة إذا آمنوا.
 

 ولكن طبع اإلنسان املشاكس والعِنيد قد صدَّ كثريين عن االستجابة لداعي السماء، فكان عذاب هللا الشديد!
 

 واختلفت صور العذاب األرضي..
 

 :العذابوِما كان من أسباب 
ا ظََلُموا َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِكِهْم َمْوِعًداقال سبحانه: }  [.59{ ]الكهف: َوتِْلَك اْلُقَرى َأْهَلْكَناُهْم َلمَّ

 
 :ومن صور التعذيب

ا تَ َراَءى اجْلَْمَعاِن َقاَل َأْصَحاُب ُموَسى ِإانَّ َلُمْدرَُكوَن * أهلك احلق فرعون وجنده غرقًا يف البحر: } َقاَل َكالَّ ِإنَّ َمِعَي َرّبِّ فَ َلمَّ
َنا ِإىَل ُموَسى َأِن اْضِرْب بَِعَصاَك اْلَبْحَر َفانْ َفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعظِ  َنا َسيَ ْهِديِن * َفَأْوَحي ْ يِم * َوَأْزَلْفَنا َثَّ اآْلََخرِيَن * َوَأْْنَي ْ

َنا اآْلََخرِينَ ُموَسى َوَمْن َمَعُه َأمْجَِعنَي * َثَّ أَ   [!!66-61{ ]الشعراء: ْغَرق ْ
 

{ ]القصص: َتِصرِينَ َفَخَسْفَنا بِِه َوِبَدارِِه اأْلَْرَض َفَما َكاَن َلُه ِمْن ِفَئٍة يَ ْنُصُرونَُه ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َوَما َكاَن ِمَن اْلُمن ْ وهذا قارون: }
81.] 

 
ًة َأَومَلْ يَ َرْوا َأنَّ اَّللََّ الَِّذي َخَلَقُهْم ُهَو َفأَمَّا َعاٌد َفاْسَتْكرَبُوا وهؤالء قوم عاد: } َأَشدُّ يف اأْلَْرِض بَِغرْيِ احْلَقِّ َوَقاُلوا َمْن َأَشدُّ ِمنَّا قُ وَّ

ٍم َنََِساٍت لِنُ  ًة وََكانُوا ِبَِاَيتَِنا جَيَْحُدوَن * َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِرحًيا َصْرَصًرا يف َأايَّ ُهْم قُ وَّ نْ َيا َوَلَعَذاُب ِمن ْ ِذيَقُهْم َعَذاَب اخلِْْزِي يف احْلََياِة الدُّ
 [16، 15{ ]فصلت: اآْلَِخَرِة َأْخَزى َوُهْم اَل يُ ْنَصُرونَ 
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 ذلك هو بعُض الِعقاب اإلهلي على الكفر..

 
ُلَونَُّكْم ِبَشيْ وهنالك االبتالء؛ ليميز هللا املؤمن الصابر من غريه.. قال تعاىل: } ٍء ِمَن اخْلَْوِف َواجْلُوِع َونَ ْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِل َولَنَ ب ْ

ُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا ِإانَّ َّلِلَِّ َوِإانَّ  اِبرِيَن * الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَ ت ْ ِر الصَّ  ِإَلْيِه رَاِجُعوَن * ُأوَلِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َواأْلَنْ ُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِّ
 [.157-155{ ]البقرة: ٌة َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدونَ َرهبِِّْم َوَرْحَْ 

 
وجيعل اإلسالم يف كل ما يصيب املؤمن من األذى واألمل واملصائب عامة سبًبا يف حط الذنوب عنه، وغفراَِّنا له، حَّت جيد 

 نفسه وال ذنَب له! 
 

واملؤمنة يف نفسه وولده، حَّت يلقى هللا ما عليه : ))ما يزال البالء يف املؤمن -صلى هللا عليه وسلم  –يقول رسول هللا 
 خطيئة((!!

 
 ومن العقوًبت اليت تعم العباد ما كان من صمتهم على املنكر وعدم إدانته: 

َهُونَّ عن املنكر أو ليوِشَكنَّ هللا أن يبعث -صلى هللا عليه وسلم  -* قال  : ))والذي نفسي، بيده لتأمرن ًبملعروف ولتَ ن ْ
 منه َث تدعونه فال يستجاب لكم((.عليكم عقاًًب 

 
هُبُْم َعَذاًًب َشِديًدا ويقول سبحانه وتعاىل يف الذين ينهون عن املنكر: } ُهْم ملَ تَِعظُوَن قَ ْوًما اَّللَُّ ُمْهِلُكُهْم َأْو ُمَعذِّ َوِإْذ َقاَلْت ُأمٌَّة ِمن ْ

ُقونَ   [.164ألعراف: { ]اَقاُلوا َمْعِذرًَة ِإىَل رَبُِّكْم َوَلَعلَُّهْم يَ ت َّ
 

وِء َوَأَخْذاَن الَِّذيَن ظََلُموا بَِعَذاٍب بَ } َهْوَن َعِن السُّ َنا الَِّذيَن يَ ن ْ ا َنُسوا َما ذُكُِّروا بِِه َأْْنَي ْ { ]األعراف: ِئيٍس مِبَا َكانُوا يَ ْفُسُقونَ فَ َلمَّ
165.] 

 
لذي يصيب اإلنسان مؤمًنا أو كافًرا يف رحلته على وهكذا ْند أنفسنا أمام فلسفة إسالمية واضحة املعامل يف تفسري الشر ا

 األرض وعاملها، كما عرضناها يف األفكار السابقة:
 تدبري الكون على العدل واحلكمة ومكافأة املؤمنني، كما دلتنا عليه أحداث اللقاء بني موسى واخلضر عليهما السالم. -1
وآايته جزاء كفرهم، كما فعل ًبألقوام السابقة اليت ذكرها القرآن  معاقبة الكافرين ًبهلل الضالني واملعرضني عن منهاجه -2

 الكرمي.
 َّتليص املؤمنني من ذنوهبم، وغفراَّنا هلم؛ لَينجوا من تَِبَعاَتا. -3
 اختبار وابتالء املؤمنني لتبني صدق إُياَّنم!! -4
 

 وهللا أعلم.
 

 املراجع:
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 القرآن الكرمي. -
 تفسري القرطِب. -
 .تفسري ابن كثري -
 أوضح التفاسري، ابن اخلطيب. -
 الوجيز، شوقي ضيف. -
 رايض الصاحلني، شرح صبحي الصاحل. -
 هللا، ِلَعبَّاس حممود العقاد. -
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