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 مسألة الجبر واالختيار

 
 الّسؤال: هل اإلنسان في جميع أعماله فاعل مختار أو مجبور وليس له اختيار؟ 

 
ن  ياء   فيي الجواب: إّن هذه المسألة من أمّ   هات المسائل اإللهّية وهيي اامضية جيّداإ واش

عنهيا انن مختويراإ  بتداء بالغيداء سن يرف فيي بيانهيا بالّتفوييل وميع هيذا ف نيت ّ ميوم آخر عند اال
في ك ميات ل ي يةو وذلين إّن ارميور اّلتيي تيدخل تحيت اختييار اإلنسيان كالايدل واإلنويا  والّ  يم 

الّ ييرو فميين الواضييل الما ييوم أّن إلرادة اإلنسييان أفاييال عتسييا  وباالختوييار أعمييال الخييير و واال
م والمييوت والّتايير  ع يميياإ فيهيياو ول يين هنييان أمييور مجبييول ومجبيير ع يهييا اإلنسييان كييالّنو  دخيي إ 

لألمييرا  وانحطيياق الوييّو والّضييرر والخسييارة فهييي ليسييت تحييت إرادة اإلنسييان وهييو اييير مسييؤول 
 عنها رّنه مجبر ع يها.

 
وأّما في أعمال الخير وأفاال الّ ر فهو مخّير فيها وتودر عنيه باختييارهو ميث إ يمكنيه أن  

وفييي اسييتطاعته أن يكييون  ييماة مولييدة ميين ي ييتغل بييذكر  و أو إذا أراد أن ي ييتغل بييذكر ايييرهو 
ر له أن يكون محّباإ ل االم أو مبغضاإ لبنيي آدمو أو ي يتغل بحيّب اليّدنيا نار محّبة  و ومن الميسّ 

 فه واختياره ولهذا فهو مسؤول عنها.أو يكون عادالإ أو  الماإو فهذه ارعمال وارفاال تحت تورّ 
 

تان ويير  وفويير بحييتو والوييّوة والوييدرة مختّويي وهنييان مسييألة أخييّر وهييي أّن الب يير عجيي  
رادة   ذر ال برمييياءو كميييا هيييو ميييذكور فيييي متا ّ  واليييّدنوّ  بالحضيييرة ارحدييييةو والا يييوّ  ويييان بم ييييئة واش

عتييرا  اال يويينع كأسيياإ ع ميي اإ ولييدحاإ ذلييي إ ف يييس للبرميي  الييّذليل حيي ّ  اررّ اإلنجيييل أّن   كالّفّخيي
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اررّ  توناني كأسياإ ع مي اإ تتناوبيه ارييدرو والموويود مين هيذه الابيارة أّن بووله لماذا لم  ع ى الفخَّ
عتيرا  موامات الّنفوس مخت فةو فالذر في المويام اردنيى مين الوجيود كالجمياد ال حيّ  ليه فيي اال

عتييرا  بوولييه لميياذا الت الّنباتّيييةو وكييذلن ليييس ل ّنبييات حيي  االابوولييه إلهييي لميياذا لييم تاطنييي ال ميي
الايييالم الحييييوانّيو كيييذلن الحييييوان ال ي يييي  بيييه أن ي يييكو مييين حرمانيييه مييين حرمتنيييي مييين كمييياالت 

ّ ال مياالت فيي ال ماالت اإلنسانّيةو بل إّن كّل ار ياء كام ية فيي مراتبهيا ومجيب ع يهيا أن تتحيرّ 
كمييا سييب  ليييس لهييا الحييّ  وال الّويي حّية لموييام وكميياالت مييا هييو أع ييى رتبتهييا فال ائنييات الّدانييية 

منهييياو بيييل يجيييب ع يهيييا أن تط يييب ال ميييال والّرليييّي فيييي رتبتهييياو وكيييذلن سيييكون اإلنسيييان وحركتيييه 
ذا انوطيع عنيه الميدد اإللهيّي لميا اسيتطاف عميل الخيير أو يتولّ  فان ع يى تأيييد الحضيرة ارحدّييةو واش

يه مدد الوجود من رّب الجود فإّنه يسيتطيع أن ياميل الخيير وأن يفايل فال الّ رو ول ن عندما يأت
الّ يير ك يهميياو أّمييا لييو انوطييع المييدد يكييون عيياج اإ بال ّ ّيييةو هييذا هييو الّسييبب فييي ذكيير أميير توفييي  

ن بويّوة الّرمياو والبخيارو فيإذا البارر وتأييده في ال تب الموّدسةو مثل هذا الموام مثل الّسيفينة تتحيرّ 
لّوة البخيار تيدفاها  ان فإنّ هها الّسكّ كت أبداإو ومع وجود هذا فحيثما يوجّ ذه الوّوة ما تحرّ انوطات ه
ن وجّ جاه المط وبو فيإن وجّ تّ إلى اال هيت إليى الغيرب تيذهب هيت إليى الّ يرذ تيذهب إليى الّ يرذ واش

إليييى الغيييربو فهيييذه الحركييية ليسيييت مييين الّسيييفينة بيييل مييين الّرمييياو والبخيييارو وكيييذلن جمييييع حركيييات 
 ة من في  الّرحمنو ول ّن اختيار الخير أو الّ ر راجع للنسان.سان وسكناته مستمدّ اإلن
 

وكييذلن لييو عيييَّن الم يين حا ميياإ لهييذه المدينيية وأعطيياه الّسيي طة والّنفييوذ وعّ مييه طرميي  الاييدل  
فيإّن الم ين ال  –وليو أّن   ميه بويّوة الم ين ونفيوذه  –و   م هذا الحا م  والّ  م بموجب الوانونو ف

بيييهو  رضييييه هيييذا الّ  يييمو وليييو عيييدل كيييان ذلييين بنفيييوذ الم ييين أيضييياإو والم ييين يرضييييه هيييذا ويسيييرّ ي
 ف ع يى ميدد وجيودرّ والمووود أّن اختيار الخير والّ ر راجع إلى اإلنسان وفي كّل ارحوال يتولّ 

 ميين   الوييديرو فالّسيي طنة اإللهّييية ع يميية وال ييّل أسييير فييي لبضيية لدرتييهو والابييد ال لييدرة لييه ع ييى
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وواهب الوّوة لجمييع ال ائنياتو فهيذه المسيألة ويارت واضيحة  أمر بإرادتهو و  هو الموتدر الوورّ 
 م روحة والّس م.
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