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  تصديٌر 
حيث�يتم�تأط���الحديث�مباشرة��»الرب«أو��»الخالق«ة�اشكالية�ت��ز�ح�ن�الحديث�عن�ثّم 

�أ �والحال �أو�الرب، �الخالق �هذا �وماهّية �الصفاتبصفات �قضية �أصل��١ّن �ع8ى �:حقة قضية

خرى�أ )اتر صوّ ت�أو (حّد�ذاته�بمعزٍل�عن�أّية�مفاهيم�Eي��الخالق" وجود"ا@طلب،�الذي�هو�اثبات�

�به �مرتبطة �ا@غالطة �ومن ،� �الخالق �وجود �هدم ��–محاولة �كما��-عموًما �الكمالية �صفاته بنفي

قضية�مسمّيات�أك���bالقضية�باتتهذه�ع8ى�الرغم�من�وضوح�أن�و ،�٢يراها�ديٌن�ما�أو�نقدها

خصة،�فتغl���ّسم�:�يغّ���ا@عej،�وسواء�تسم�eبالرب�أو�هللا�أو�
ّ

مpqا�قضية�حقيقة�ثابتة�وُمش

الطبيعة�أو�غ��ها�باختxف�آلياpuا�وصفاpuا�وما�يتم�اسقاطه�من�ا@ذاهب�وtتجاهات�الفكرية�

:�ُيختلف�فيه،�وهذا�ما��أمرٌ �٣ةوجود�قّوة�قاهر �عل}pا،�فإّن بناًء�ع8ى�تنظ��ها�للمسألة�ا@تعددة�

ُيرجع�إ�ى�الذهن�القول�بأّن�ليس�اثبات�الخالق��ي�القضية�بقدر�ما��ي�بناء�معرفة�هذا�الخالق�

  .٤ع8ى�أسس�سليمة،�أو�تأسيس�tيمان�به�ع8ى�قواعد�معرفية�صحيحة

  :خالق�تنحصر�Eي�ثxثةال��اه�ن�Eي�الوصول�إ�ى�الإّن�طرق�

�ُيعرف � �ما �أو �الوجدان، �ال����طريق �التجربة �ع8ى �يعتمد �طريق �وهو بالشهود،

ة�للمعلو:ت
ّ
 .يخوضها�الشخص،�وtنطxق�من�العل

�النَّ ط � �ب��هان �ُيعرف �ما �أو �الحس، �من�٥ظمريق �وtنطxق �lستد:ل �وهو ،

ة
ّ
 .ا@علو:ت�إ�ى�العل

                                                           
١

والحديث�هنا�عن�الصفات�من�حيث��ديان،�بمع�ejأننا�ح�ن�نتكلم�عن�اثبات�الخالق�أو�الرب�فإن�الحديث�يتجاوز�إطار� 

 .رب�با@ع�ejالعام،�أو�ال}pودية�ل}pوه�إ�ى�وجود�ال]الثالوث[اثباته�وفق�الرؤية�tسxمية��،�أو�ا@سيحية�ل�قنوم�
٢
  lانق�اللخا�فيبن ل:دتسxط 

ً
 طxنا سمشلا يفن ةلو احمك وه ق و لخ@ا مهفن�م�اق

ً
  !اهل ميغلا بجحن�م�اق

٣
  t مع� ع�فاند� با�لةمثتا@ ةادرe لا xوبش�عندا�كماة�حيال�حو ن�قلاعpq ت�يابلقالا ملهت�وضعو �اسلنا�قتلخ ��لا عةبيلطاأو  ر،او

 .ا�هغ�و �،طانكد�عن يةحر الر�طو ت�طةخم�له�متورس
٤
  .،�كمال�الحيدري ١التوحيد�جمقّدمة�كتاب� 
٥

ص�. �سس�ا@نطقية�ل¥ستقراء: الذي�اثبته�الشهيد�الصدر�Eي�كتابه) دليل�حساب�lحتما:ت(وهناك�برهان�آخر�هو� 
ّ

وقّد�لخ

 ).الرسالة�–الرسول��–ا@رسل�(أهم�أفكاره�Eي�كتيب�صغ���صدر�باسم�
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�ا@تعددة � �وبراهيpqا �الفلسفة �طريق �وهو �العقل، / الصّديق�ن/ tمكان: طريق

 .�غ�ّ الحركة�والت

مات�
ّ
الس¨ي�إ�ى�اثبات�الخالق�من�الطريق��ّول�:�يمكن�اثباته�وتعميمه�§نه�يبت��jع8ى�مسل

�ا@عرفة��شخصية، �تنقل �أن �الصعب �ومن �ليع}pا، �يعيشها �أن �الشخص �يحتاج �ذاتية وتجربة

   .ا@كتسبة�مpqا�إ�ى�¬خرين�أو�أن�تصيغها�بصورة�قوان�ن�ونتائج�ثابتة�:�يختلف�عل}pا�الُعقxء

ثبت�والناEي�لجدالأّما�الطريق�الثاني�فقد�صار�مxزًما�ل
ُ
�البحث�،�ب�ن�ا@ وهو�Eي�الغالب�محلُّ

أي�النظام�ا@وجود�Eي�الكون��الِحسُّ  �و�ى: وtثبات�Eي�قضية�tلوهية،�فهو�يقوم�ع8ى�رك�±ت�ن

يصدر�ال��هان�ل�Eي�ويوظفهاالذي�ين´±ع�هذه�ا@فاهيم��العقل الثانيةمن�حولنا�وسننه�وقوانينه�و

�أساسها �ع8ى ��١حكام �الطريق، �بمخاطبة� وهو �يكتفي xف� �العام �البشري �الفهم �إ�ى �قرب

ع8ى�استيعاب�تطّور�العلوم�الكّم���الوجدان�كما�أّنه�قادر �و �العاطفةمتد�@خاطبة�عقولهم�بل�وي

�حولنا �من �يحدث �الذي �ورؤيته�والكيفي �براهينه �تدعيم �E٢ي �وهو�، �إ�يبا@حصلة �إعطاء�قود ى

  .معرفة�كلية�با��:�معرفة�خاصة،�أي�tيمان�بوجود�القوة�العظيمة

�متعّسرٌ  �الثالث �الطريق ��ويبقى �البشرية ��ذهان �متم´�سة�العاّمةع8ى
ً
�عقو: �يتطلب �§نه ،

وبناء�ا@عارف�استناًدا�للمقدمات�العقلية�البحتة�با@عارف�الفلسفية�وقادرة�ع8ى�التجريد�التام�

و:�يعتمد�إ:�ع8ى�العقل،�ويتمّ�±�هذا�ا@سلك�بأنه�يعطي�معرفة��مستغٍن�عن�الِحّسِ �ومن�ثّم�فهو 

قة�به�خاصة�ودقيقة�با@عارف�tلهية�ا@تعلقة�بصفات�الخالق�سبحانه
ّ
،�وين¹º¸�وا@سائل�ا@تعل

��ي�أقرب�لليقينيات�وبالتا�ي�أصعب�للنقض،�وهو�ا@سار�الذي�سلكه�الشيخ�الرئيس�ابن�
َ

معارف

  .واستد::puم�Eي�براهيpqم�٣ا@�xصدر�ا@تأله�نسينا�و 

�:�زال�
ً
�تساؤ: �أن

ّ
�إ: �سبحانه، �الخالق �اثبات �ع8ى �البناء �جرى �الثxثة �ا@سالك �هذه ومن

 :سابري�هذه�ال��اه�ن�يطرحونه�ع8ى�أنفسهم

  !كيف�لك�أن�تفّسر�ا@اء�إ:�با@اء؟

                                                           
١
 .،�جعفر�السبحانيt١لهيات،�ج: يوم،�وtجابة�عل}pا�Eيانظر�اشكا:ت�ديفيد�ه 
٢
 .،�مرت¿�e¹فرج٢دروس�Eي�التوحيد،�ج 
٣
 .الشيخ�محمد�بن�إبراهيم�القّوامي�الش��ازي،�ا@عروف�بـ�ا@�xصدرا،�صاحب�مدرسة�الحكمة�ا@تعالية 
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�١ة�عن�س��ها��ي�البدpÂياتفمن�أصعب�ما�مّر�ع8ى�العقول�ح��eوقفت�ع8ى�أعتاpÁا�عاجز 

�تبًعا�لهواها ُعها
ّ
فطبيعة�tنسان�الجدلية�وميله�. ال���تقطع�العقول�pÁا�وEي�نفس�الوقت�ُتَقط

الدائم�نحو�التساؤل�إذا�لم�يُ�َن�ع8ى�قواعد�معرفية�صحيحة،�ولم�ُيحكم�بآ:ت�العلم�وال��هان،�

نفسه��»tنسان«لوجود�بما�فيه�ولم�تكن�النفس�مستعّدة�للخضوع�وtذعان�فإّن�:��¹Äء�Eي�ا

�وعدمه� �وجوده �ب�ن �التفريق �ع8ى �قادًرا �يكون �لن �وهو�بذاته �بوجوده، �للتصديق
ً
xقاب� سيكون

  .لÅخرين

� �كلمة �أو�حوته �جمعته �واحد، �كائٌن �تعد�) إنسان(tنسان �لم �وبياpÆا �شرحها �أردنا �إن لكن

�إ�ى� ��الواحد�إ:�. صل�ا@عejح��eنستطيع�أن�نو �»تكث���الواحد«الكلمة�تكفينا�فنلجأ
ّ
bليس�تك

رؤيته�بلحاظات�متعددة،�فتارة�نصفه�بالحيوان�الناطق،�وأخرى�بالكائن�ا@فكر،�وثالثة�بإتحاد�

�إ�ى�استعراض�صفاته�وطباعه�ح��eُنّفهم�¬خرين�ما�هو�
ً
  .فقط) tنسان(النفس�والبدن�وصو:

�ت �ازداد �كلما �وبدpÂًيا، ا،
ً
�بسيط �الواحُد �هذا �كان �وكلّما

ً
�صعوبة �أو�اثباته �وشرحه وضيحه

�يُ  �ذلك �وع8ى �ا@نطق�وتعقيًدا �كلمات �لسيطرة �خاضًعا �ذاته �Eي �البسيط �ا@فهوم �هذا صبح

� �وlستقراء �lستد:ل �@وازي�ن �وخاضًعا �:�والفلسفة eح�� �موضوعة �كلها �و�ي �ف}pا، وال��هنة

�ا �الوحيدة �ألفاظها �ولكون �لنتائجها، �إهماله �Eي �حجة �للعقل �هذه�ناسب@يكون �@ناقشة ة

  .٢القضايا

�٣من��ذهان�:�تقبل�هذه�النتائج،�:�لعيٍب�ف}pا،�إّنما�لشpÊة�اوع8ى�الرغم�من�ذلك�فإّن�كث��ً 

�نقٍص  �من �إّما �ا@ناطقة�تنشأ �اصطxح �بحسب �فاسدة �أو�تربية �عارض، �أو�مرض لذا�. طبي¨ي،

                                                           
١
 .و�ي�ما�:�يحتاج�اكتساpÁا�إ�ى�بحٍث�ونظر 
٢

 � �مصطلحاته �أّن�لكل�فّنٍ �التوضيح�للفرعّيات�ع8ى�حساب�ا@ناقشة�:�يخفى �وlستغراق�Eي وعباراته�ال���تغ��jعن�tطالة

ِم�الطب�مصطلحاته�ال���تعارف�عل}pا�أصحابه،�ولعالم��دب�مثلها،�والفّن�باختxفه،�
َ
وtثبات�للقضية��ساسية،�كما�أّن�لعال

لفلسفة�ا@ختّصان�بإثبات�ومناقشة�القضايا�العقلية�وا@عرفية�والرياضيات�وسائر�ا@جا:ت��خرى�مثلها�وكذا�فإّن�للمنطق�وا

� ��و�ى �العلة �قضية �مثل �pÁا �متعلقة �قضية �مناقشة �تتم �ح�ن �تجاوزها �يتم �أن �يمكن �و: �ومصطلحاpuا، ) الخالق(ألفاظها

قاpuا
ّ
 –لذا�ف�xبّد��ومتعل

ً
xيكون�الجواب�مناسًبا�لل�-أق�eجمال�ح�tا�ولو�بنحو�p{ع�علxطtسؤالمن�. 

٣
�ا@غالطة: الشpÊة  �من �فيه �عّما �صاحpÊا �ويغفل �البدpÂيات، �من �بدpÂة �به �يناقض �فاسًدا

ً
xدلي� �الذهن �يؤلف �أن ا@نطق��.�ي

 .١للمظفر،�ج
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ذعان�لهذا�tثبات�ف��Íأّما�القبول،�والخضوع،�وt �فقط�فإّن�دور�ال��هان�محصوٌر�Eي�tثبات

  .،�وكفىpÁا�tيمان�أو�:�تريد�قضية�تقع�خارج�دائرة�العقل،�وتنحصر�بالنفس�ال���تريد

�فإنه�قد�يكون�مبنًيا�
ً
أخ�ً�ا،�ينبÎي�tلتفات�إ�ى�أّن�للسؤال�فّنه�وقواعده،�ومهما�بدا�مقبو:

ب�عليه�بإجابة�صحيحة�،�والسؤال�الخاطئ�:�يمكن�أن�ُيجاع8ى�مغالطة�:�يلتفت�لها�صاحبه

مباشرة�بل�:بّد�من�توضيح�ا@قّدمات�الxزمة�ح��eيمكن�الوصول�إ�ى�إجابة�ترفع�tشكال،�وEي�

  .ضح�ا@غالطة�Eي�السؤالنفس�الوقت�توّ 

�البحث�الذي�تناول�بإيجاز�شديد،�وباقتضاٍب�أشد،�أحد�هذه��سئلة� ومن�هنا،�فإّن�هذا

�هللا؟«وهو� �خلق �ذل�»من �سياق �Eي �قدر�tمكان�يأتي �حاول �وهو�بحث �منواله، �وسار�ع8ى ك،

�وليست� �ا@نهج �هذا �ع8ى e¹¿وم� �السؤال، �إجابة �Eي �وتوضيحها �ا@تداولة �ا@صطلحات تبسيط

النصوص�الدينية�فيه�إ:�شواهَد�ومؤّيدات�فقط�@ا�اتفق�الوصول�إليه�با@نهج�ا@نطقي�الذي�

�� ّ¹Öناهج�ا@ذكورة�سابًقاالثاني�من�ا@[سار�عليه�الكاتب�وفق�الطريق��الح.[  

ولهّمة�الباحث�عpqا��ث�وا@ناهج�بعمق�أك��،�فهو�م´�وك�@حله،وأّما��التوسع�Eي�هذه��بحا

  .والطالب�لها

  .والحمد��رّب�العا@�ن

  

                                                                                                                                                                                                                                          

  دسـفـيـ                                                                                                           

http://Safeed.BlogSpot.com 

Safeedom@gmail.com 

@SafeedomTwitter:  

 

  

  

  



 ٦............................................................................................ من خلق �؟

 

 

 

  

  

  الفهرس

  

  

  

  

  

  ٧  ................................................................  ا7قدمة

  ٩  .................................................................  من
خلق
هللا؟
:الفصل
�ول 

  ١٢  .................... الواجب
وا7مكن
وا7متنع  

  ١٤  .....................................................  الَدْور   

  ١٦  ......................................... بطPن
الدور   

  ١٧  ...................... \]Zء
عWى
نفسهتقّدم
ال  

  ١٨  ............................................... التسلسل  

  ٢٠  .................... إيضاح
لبطPن
التسلسل  

  ٢٢  ................................................... ا7عقول   

  ٢٣  ................................. eله
أم
الطبيعة؟  

ا  
ً
  ٢٦  ...................... هللا
خالٌق
وليس
مخلوق

  ٣٠  ...............................................................  أين
هللا؟
:الفصل
الثاني

  ٣٥  ...............................................................  ما
هو
هللا؟
:الفصل
الثالث


نرى
ذاته
�قدس؟7ا  s
  ٣٧  ................. ذا


نرى
هللا؟
:الفصل
الرابعs
  ٤٠  ...............................................................  7اذا

  ٤٧  ....... zي
الحث
بعدم
التفكر
بذات
هللا  



 ٧............................................................................................ من خلق �؟

 

 

 

  

  بسم
هللا
الرحمن
الرحيم


رب
العا7~ن،�
  الحمد

  أما
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 � �فإن �الكxم، �علم �Eي �البحث �آداب �ا@قابل�أمن �تواجه �و: �والنفي، �بالقطع �تجيب :� ن

 إو �،غريبة،�ولكن�يجب�اح´�ام�رأيهباستفزاز�وبمعارضة�
ً
xن�كان�باط.  

ا: "  تعا�ى�قال� ْو  َوِإنَّ
َ
ْم  أ

ُ
اك ى ِإيَّ

َ
َع8

َ
ْو  ُهًدى ل

َ
ِب�ٍن  َضxٍل  Eِي أ ع8ى�يق�ن��-جل�شأنه�-وهللا��٢٤/سبأ" مُّ

�بما��بأّن  �واجابpÙم �اصابpÙم �بعدم �يجزم �لم �الكxم، �Eي �ا@جاراة �سبيل �ع8ى �لكنه �هداه، الهدى

�أراد �وكأنما �E: " يحبون �ضxل �أو�ع8ى �حق، �ع8ى �أو�أنتم ��مرنحن �هذا �آداب�" ي �كانت وكذلك

  .يخنبياء�عل}pم�السxم�وس��puم�Eي�التار � 

�ِمن�: " وهو�يقص�أحسن�القصص�Eي�س��ة�الن��Úهود�عليه�السxم تعا�ى�قال�
ْ
َفُروا

َ
ِذيَن�ك

َّ
�ال

ُ
�

َ ْ
اَل�ا@

َ
ق

اِذِب�َن�
َ
ك

ْ
َك�ِمَن�ال نُّ

ُ
َنظ

َ
ا�ل َ�اَك�Eِي�َسَفاَهٍة�َوِإنَّ

َ
Û
َ
ا�ل ْوِمِه�ِإنَّ

َ
ن�ق* ق ��َرُسوٌل�ّمِ ِjِّك

َ
�َول

ٌ
ْيَس�ِبي�َسَفاَهة

َ
ْوِم�ل

َ
اَل�َيا�ق

� ّبِ �َن رَّ ِ
َ

َعا@
ْ
� .٦٧-٦٦/عراف� "  ال �� أذلك �التكليف�ن �بأعباء �pÆضوا �حينما �السxم �عل}pم نبياء

�Eي�مقابلة�أخطاء�هات�و�خطاء�وأقوى�مراًس ـوالتوجيه،�كانوا�أوسع�الناس�صدرا�Eي�مناقشة�الشب ا

  .١ا@داهن�ن�

  :الخلق�العظيم�مpqم�و يخاطب�ذ تعا�ى�قال�

َك  َسِبيِل إ�ى� اْدعُ "  َمِة  َرّبِ
ْ

ِحك
ْ

ِة  ِبال
َ
ْوِعظ

َ ْ
َحَسَنِة  َوا@

ْ
ُهم ال

ْ
ِ�� َوَجاِدل

َّ
ْحَسُن  ِ�يَ  ِبال

َ
  .١٢٥ /نحلال"  أ

ونحن�ع8ى�علم�بأنه�مخطئ�pÁذا��ن�كان�بدpÂياإأخ��نا�أحد�عن�E�¸¹Äي�أمر�ما�و �فع8ى�هذا�لو 

صرخ�ف�xنست. ه�ع8ى�مشهد�من�الناسأنه،�و ضمع�علمنا�ببيا! هذا�اللون�أسود: مر،�كأن�يقول � 

: نما�نقول�لهإن�ا@عارض،�أو�نستعرض�له�خطأه،�و الناس�و:�نكذبه،�و:�نقطع�ببياض�هذا�اللو 

لو�كان�هذا�اللون�كما�تّدáي�بأنه�أسود،�: ما�أنت�أو�نحن�ع8ى�صواب،�ثم�نمثل�له�بمثال�ونقول إ

                                                           
١
  الفرقان�٧النساء�،��١٥،الحجر�،��١٥- ١٤القصص�،��٥٥ا@ائدة�،��l١٠٥نعام،��١٤٩توجد�آيات�عديدة�حول�ا@جادلة�مpqا� 



 ٨............................................................................................ من خلق �؟

 

 

 

�غامًق   لكان
ً
�بارق �نراه �ونحن �أسودً ا، �كان �ولو �الجسم� ماذالف�اا، �نلمس �عندما �بدفء نحس

 ا
ً
x؟@صبوغ�به�كالحديد�مث  

ن�اللو ف. الوجدناه�باردً �افهذا�يدل�ع8ى�أنه�يمتص�الضوء�والحرارة�فهو�أسود،�ولو�كان�أبيضً 

 .يجابي�نستطيع�اقناعهء�وحرارة�الشمس�وpÁذا�lسلوب�t بيض�يعكس�الضو� 

� �Eي �شك �جوابً أو: �ويريد �بخاطره، �يجول �ما �كل �عن �يسأل �العصر�الحا�ي �Eي �الشباب ا�ن

  .ذهنه،�ح��eلو�كان�قاصر�الفهم�با@وضوع�الذي�يتحدث�عنهإ�ى�ا�ا�قريبً ا�مقنعً باشرً م

عب�فهمه�ن�علم�الكxم�قد�يم´±ج�مع�الفلسفة،�والفلسفة�علم�خاص�بحد�ذاته�ويصأوبما�

 tالسائلإ�ى�نه،�وطريقة�ايصال�الجواب�ا@قنع�جابة�مبسهولة،�لذا�يصعب�فهم�.  

وهذا�من��،اعادة�فكرة�ا@وضوعإ�ى�اشكال�لكونه�يضطر�ب�نفسه�Eي�محل�وقد�يوقع�ا@جي

  .معايب�الكتابة�ع8ى�رأي

�pÁا، �مسلم �§شياء �ال��هان �ع8ى �يواكبه ��أيضا �يتجنب �ال¹º¸�ألذا �ايصال �العلماء �bك

  .ذلك�:�يضعف�شيئا�من�قدره�ّن أذهن�السائل�بوضوح،�مع�إ�ى�ستع��¹æا@

�علم�فالكتاب �كتاب �تشالفلسفي �أدبي �بكتاب �وليس ،� �� �فيه �من�´�ط �تجعل �ال�� مور

  .الكتاب�موضع�نقد

قمت�بكتابة�هذا�البحث�ا@تواضع،�وصّبه�Eي�طريقة�يسهل�فهمها�@ن�درس�العقائد،�أو��الذ

  .لم�يدرسها،�وهللا�من�وراء�القصد

  السويعدي
نمالك
مهدي
خلصا

  

  

  

  



 ٩............................................................................................ من خلق �؟

 

 

 

  ول الفصل�� 

 ١من�خالقه؟

  أليس�لكل�موجود�موجد؟�فمن�أوجد�هللا�يا�ترى؟: س

  .؟له�من�موج�ن�كل�موجود�:بدَّ أهذه�مغالطة،�فمن�أين�لك�: ج

�لف: س �و� إ: تقولون  ماذا �السماء �و� رضن �والن pÆاروالجبال نسان�وt باتاتوالبحار

  لها�موجد؟�،والحيوان

  .يكون�له�صانع�أّن ن�هذه�مصنوعات،�وكل�مصنوع�:بد�§ : ج

ا@وجود�:�يلزم�أن�يكون�له�موجد��ّن أا�ا@صنوع،�وب�ن�ا@وجود،�لتقولو ما�الفرق�ب�ن�: س�

  يكون�له�صانع؟�أنأما�ا@صنوع�فxبد� !دائما؟

  : الفرق : ج

  .وكل�¹Ä¸�صنع�:بد�له�من�علة�صنعه،�نعال¹º¸�الذي�صُ : ن�ا@صنوع�معناهأ

  :أما�ا@وجود�فهو�ع8ى�قسم�ن

  ..قسم�مصنوع،�و:بد�له�من�صانع�-١

  .له،�بل�هو�صانع��شياءو:�صانع�) وهو�هللا(وقسم�غ���مصنوع��-٢

  ما�هو�أول�lشياء؟: س

  .أول�lشياء: هللا�: ج

  ؟..فمن�خلق�هللا: س

  .:�خالق��: ج

  وكيف�يمكن�أن�يكون�¹Ä¸�ب�xخالق؟:س

  ما�هو�أول�lشياء،�Eي�رأيكم،�أpÂا�الطبيعيون؟: نعود�لسؤالنا��ول�ونقول : ج

 .ا@ادة�أو�غ��هاث���أو�شياء،�سواء��ه�أول�� أنّ : ومهما�قلتم

  من�خلق�ذاك�ال¹º¸��ول؟: نقول�لكم

                                                           
١
  ب�معرفة�هللا�؟�سلسلة�الثقافات�lسxمية�بتصرفعن�كتاب�هل�تح 



 ١٠............................................................................................ من خلق �؟

 

 

 

  .هو�كائن�ب�xخالق) ث���ا@ادة��: ( ل و ال¹º¸�� : تقولون�Eي�الجواب

  .شياءنه�¹Ä¸�:�كا§ كائن�ب�xخالق،�§ ) هو�هللا(عتقادنا�ال¹º¸��ول،�Eي�ا: ونكرر�عليكم�فنقول 

ال¹º¸�: لكنا�نقول ،�خالق شياء،�بxحن�وأنتم�سواء�Eي�lع´�اف�بوجود�¹Ä¸�هو�أول�l ،�نذنإ 

  ).ا@ادة(ول�ال¹º¸�� : وأنتم�تقولون ) هللا(ول�� 

  فما�الذي�يدل�ع8ى�صحة�كxمكم،�دون�كxمنا؟: س

�كxمن: ج �ب�ن �وكxمكمالفرق �.. ا �يقول �من �ب�ن �أكالفرق �الكون �باني �عاجز،�] رجل[ن جاهل

  .بانيه�رجل�قادر�عالم�أنوب�ن�من�يقول�

  وكيف�ذلك؟: س

�جاإ: ج �ا@ادة �ن �هذه �صدور �ف�xيمكن �عاجزة، �هلة �مpqا�شياء �ا@تقنة ،� �هللا، فإنه�بخxف

  .يهإللكون�تناد�ااسعالم�قادر،�فيصح�

  ؟)هللا(إ�ى�كما�تّدعون�أنتم�بالنسبة�. ل يكون�¹Ä¸�ب�xأوّ �أنكيف�يمكن�: س

  : ج

  ).ث���أو�ا@ادة�( إ�ى�ا،�كما�تدعون�أنتم�بالنسبة�د�عليكم�أيضً رِ يراد�يَ هذا�t : أو:

  يستحيل�وجود�¹Ä¸�ب�xأول؟ اذا�@و : اثانيً 

دليل�ع8ى�استحالة�مصنوع�نما�دل�الإو ،�نه�لم�يدل�دليل�منطقي�ع8ى�استحالة�¹Ä¸�ب�xأول إ

  .ب�xأول 

  وجود�هللا�من�أين؟: س

  وجود�هللا�ليس�صفة�زائدة�ح��eيسأل�عنه�بذلك؟: ج

  .ذات�لها�صفة�الوجود�أّنهن�ذاته�:�صفة�زائدة،�فوجوده�ع�بذاته�موجود�:�بفإنه�

 ما�مع�ejذلك؟: س

�: ج ��نهأمعناه �آخر�أي ¸¹Ä� �من �الوجود �يكتسب �مفتقرً أنّ لم �يكن �لم � اه �هو�إ�ى �بل الوجود،

  .بذاته�موجود

  !وكيف�يوجد�¹Ä¸�ب�xوجود�زائد�عليه؟�هل�هناك�مثال�يقرب�لنا�ذلك؟: س

  .حدمثلة�متشاpÁة�كث��ة،�:�مثال�واأ. نعم: ج



 ١١............................................................................................ من خلق �؟

 

 

 

  ..!نوابيّ : س

  ..النظام�،الحرارة�ر،النو : ج

  وكيف؟: س

  ١.غ��ه هئيه�:�يضأنما�ضياء�النور�فمن�نفسه،�بمع�ejأ ،ضياء�كل�¹Ä¸�بالنور : ج

  .pÆا�:�تكتسب�الحرارة�من�غ��هاأفمن�نفسها،�بمع��ej ا�حرارة�النارأم ،حرارة�كل�¹Ä¸�بالنار

�ejالعقل�هو�الذي�ينظم�حركا�أننظام��مور�بالعقل،�بمعtما�نظام�أ ،نسان�وسكناتهت�

  .ه�:�يكتسب�النظام�من�¹Ä¸�آخرأنبمع�ej. العقل�فمن�نفسه

ن�وجود�إ: -ن�كان�مع�الفارق إو �-لبسيطة�نقول�Eي�مقام�التشبيه�ثلة�امتدبرت�Eي�هذه�� إذا�

  .٢ما�وجود�هللا�فمن�ذاتهأ ،كل�¹Ä¸�با�

 ربعة؟صار�حاصل�هذه�البنود��  ماذا�: س

  :حاصلها: ج

  .شياءبأول�� �،ن�الطبي¨ي�وا@ؤمن�كxهما�يقو:نأ -١

٢-� ��¸¹ºن�يكون�أوّ أول�الذي�يقوله�الطبي¨ي�:�يمكن�لكن�ال:.  

 ��¸¹ºوّ أن�يكون�أول�الذي�يقوله�ا@ؤمن�يمكن�أما�ال:.  

  .و¹Ä¸�وجوده�من�غ��ه،�ومن�ا@مكن�أن�يكون�وجوده�من�ذاته�-٣

  .كالغرفة�ومحتوياpuا�،شياءوسائر�� �،تهن�النور�ضياؤه�من�ذاأوكما��-٤

  .ضياؤها�من�النور 

  :عدم�وجود�موجد�للخالق،�فهكذا�يقولون إ�ى�ا�بالنسبة�أّم �

� ¸¹ºواجبإال� �§ �ماإو �،ما �نفسه، �من �وجوده �والواجب �ممكن، �يتطرق �لم �إنه �يحتاج eح�� �العدم إ�ى�ليه

   .،�وا@مكن�سائر��شياءهو�هللا�جد،�فالواجبا�ثم�وُ ه�كان�معدوًم نوا@مكن�وجوده�من�غ��ه،�§  ٣دموج

                                                           
١

 �¸¹Äا�،فالضياء�ي´�شح�منه�النور،�واوجوده�من�ذاته�سوى�هللا�§ :�يوجد�pÁا�:�من�ن�ذاتيته�ينفرد�puلنورية�اكتسبت�من�ذا

 ر � 
ً
xض�مث�lاا�أزليً ن�القائم�بذاته�يكون�قديًم كتساب�بواسطة�الغ���وهو�هللا�§ ،�لكن�هذا� 

٢
  .كر�أو�غ��هه�لم�يكتسpÊا�من�الّس أنا@لح�من�نفسه�بمع��ejملوحة 
٣

 ،�بعكس�ا@مكنtيجادإ�ى�من�يخرجه�من�حالة�العدم�إ�ى�بمع�ejأن�الواجب�ُوِجد�بذاته�لم�يسبقه�َعَدم�ح��eيكون�محتاًجا� 

عد[
ُ
  ]ا@



 ١٢............................................................................................ من خلق �؟

 

 

 

 § ) هللا غ���(�شياء�عدم�صxحية�سائر�إ�ى�ا�بالنسبة�ّم أو 
ً
  :،�فهكذا�يقولون ن�يكون�أو:

  ).صغرى (العالم�متغ����-١

  ).ك��ى (وكل�متغ���حادث��-٢

  ١).نتيجة(فالعالم�حادث��-٣

 
ً
 .والحادث�:�يكون�أو:

  ".والتحول�وعروض�الطوارئ�عل}pا���� Eي�العالم�قابلة�للتغ�شياء�ف�ن�كل�" ول�وأما�� 

 ف�ن�ما�يتغ���:بد�أن�يكون�له�ُم : وأما�الثاني
ُ
  .فهو�حادث�،غ���سابق�ع8ى�ا@تغ��غ��،�فا@

  .اف�ن�الحادث�جديد،�والجديد�:�يكون�قديًم : وأما�الثالث

  ..السابق�القديم�ع8ى�جميع��شياء: فغ���هللا�حادث،�وهللا�وحده�هو��ول : ذنإ

  

 ٢.جب�وا@مكن�وا@متنعالوا

�ا@وضوع: س �هذا �Eي �فلسفية �وأخرى �منطقية، �عبارات �وردت �بالواجب،�. قد �ا@قصود فما

  وا@مكن؟

  :ج

  : ا@عقول  

�أخرى  �وبعبارة �الحاصل، �: هو�العلم �العقل �لدى �تحصل �ال�� �هو�الصورة �لهذا�إذا نسبنا

رج�وهو�ا@مكن،�أو�:�يمكن�¹Ä¸�يمكن�وجوده�Eي�الخاإ�ى�يقسم�فإنه�ا@عقول�الوجود�الخارêي،�

  .وجوده�وهو�ا@متنع،�أو�يجب�وجوده�Eي�الخارج�وهو�الواجب

                                                           
١

ا�إنما�أ. [8ي�من�الشكل�lول ْم هذا�قياس�اق´�اني�َح  
ً
داة�تساعد�ع8ى�lستنباط�بشرط�صحة�القياس�ا@نطقي�ليس�استنباط

ِعد�–ا@قدمات�ال����ي�من�مسؤولية�ا@ختص�
ُ
 ]ا@

  )lيجاب ضرورة( عنه سلبه يمتنع وجه ع8ى له ولزومه ا@وضوع لذات ا@حمول  ثبوت ضرورة:  الوجوب ٢
  )السلب ضرورة( عنه سلبه فيجب ا@وضوع لذات ا@حمول  ثبوت استحالة:  lمتناع

  . يمتنع و: ا@وضوع لذات ا@حمول  ثبوت يجب فx الضرورت�ن سلب) : الحقيقي،لخاصا: ( lمكان

  فاذا.ا@وافق الطرف عن السكوت مع ا@قابل الطرف عن الضرورة سلب أي الضرورت�ن احد سلب:  العام lمكان

 أو الوجود لواجبا فهو السلب ضرورة سلبتإذا�و  الخاص lمكان أو الوجود ا@متنع فهو lيجاب ضرورة سلبت

  .الخاص lمكان
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  :فا@متنع

�خارًج  �غ���ا@وجود �وذهنً هو�ا@عدوم �و:�نس. اا �للذهن �يمكن �لكن �وجوده، �وصف ن�أتطيع

� �وجوده �لواقع �كاذبة �صورة �له �لذاته. يرسم �الوجود ��،فهو�ممتنع �الباري �كشريك صورته�فإن

  ١.أثر�Eي�الخارج،�و:�Eي�الذهن،�و:�نستطيع�رؤيpÙا،�فيسم�eا@متنع�الوجود�لذاتهليس�لها�

  :الواجب

فا@لوحة�من�ا@لح�ذاته�ولم�يكتسpÊا�� .فهو�موجود�لذاته�:�لغ��ه : أما�الواجب�وجوده�لذاته

�٢من�غ��ه �نهأ:�إ،�]ا@حسوسة[ عيانبا§  عتباري�عق8ي�ليس�لوجوده�تحققٌّ افوجوده�بالخارج��

�صورة�ويصطنعها�ولكpqا�غ��هأمكن�للذهن�موجود�وي هللا�( واجب�الوجود�هو� و�،ن�يرسم�له

  ). تعا�ى�

 :ا@مكن

نسان�فهو�ممكن�وجوده،�وt ن،كالكائنات�وهو�ما�عدا�الواجب�كالحيوا : مكن�الوجودما�أم

  .وجوده�متوقف�ع8ى�وجود�غ��ه وممكن�عدمه�،�و

� �محتاج �§نه �¬خر�لإ�ى �ا@وجود �ووجوده�ذلك �فهو�محتاج، �عليه �بتأث��ه �ويوجده يؤثر�فيه،

  ٣.محتاجة،�و�ي�القابلية�ع8ى�lيجاد�والعدموكذلك�قابلية�lمكان�. رجا�وذهنامتحقق�خا

                                                           
١

:�يظهر�لعدم�وجود�الغيم�،�فإنه�ممتنع�وجوده�بالخارج�،�لكن�:�لذاته�بل�لغ��ه�،�وهو�كا@طر�فإنه�: أما�ا@متنع�الوجود�لغ��ه 

والط�ن�،�والنار�:�تظهر�لعدم�وجود�الحطب�،وإنما�:عراض�جانب��رض�عpqا�والشمس�:�تظهر�Eي�الليل�:�لخفاpìا�أو�عدمها

  .صلنه�موجود�با§ أة�أسباب�وجوده،�فهو�ممتنع�لسبب،�مع�ئاء�@زجه،�والزرع�لعدم�توفر�وpuيلعدم�وجود�ا@
٢

 وجود ع8ى متوقف الحرارة فوجود. النار من كالحرارة آخر ¹Ä¸ من وجوبه كتسبا الذي ال¹º¸ كوجود ، لغ��ه وجوده الواجب أما 

�النار   والواجب لغ��ه ا@متنع( أي الوجود ا@مكن أقسام من القسمان هذان وكون  ، بدونه رةالحرا ظهرت ما النار صدور  لو:و �

  ).لغ��ه

  
٣

  tسم�نمكان�ع8ى�قو : tفتقار[كان�العام�هو�سلب�الضرورة�مامكان�عام�وامكان�خاص،وlما�أو ،�ف�ا@قابلعن�الطر ] أي�

أي�“ شريك�هللا�ممكن�العدم”: كما�Eي�قولنا[ارة�:�تسلب�ا�،�وتفتارة�تسلب�الضرورة�عنه�أيضً .الطرف�ا@وافق�فمسكوت�عنه�

  ]أنه�غ���ضروري�الوجود،�أما�أنه�ضروري�العدم�أم�غ���ضروري�العدم؛�فذلك�مسكوت�عنه

 tالخاصو� �:مكان �عن �الضرورة �سواءهو�سلب �وعدمه �وجوده �فيكون �قولنا[ الطرف�ن �Eي �ممكن”: كما �غ���“ tنسان �أنه أي

فمعناه�سلب�ضرورة�أن�تمطر�وسلب�“ يمكن�للسماء�أن�تمطر”: غ���ضروري�العدم،�وكذا�Eي�قولنا�ضروري�الوجود�كما�أنه

 ]ضرورة�أن�:�تمطر�كذلك



 ١٤............................................................................................ من خلق �؟

 

 

 

�وخياطتهكالخيّ  �الثوب �ايجاد �قابلية �له  . اط
ً
xمث� �السجادة ��فصناعة �تحتاج صانع�إ�ى

  .:يجادها،�أوعدم�ايجادها

  .هخالق�ليوجدإ�ى�ومحتاج�بنفسه��،ة�ا@مكناط�هو�ممكن،�له�ماهيفالخيّ 

  ١ر وْ الدَّ 

  وما�رأيكم�به؟�؟ما�هو�الدور �:س

د�الدور�هو�توقف�وجود�ال¹º¸�ع8ى�¹Ä¸�آخر،�وذلك�ال¹º¸�¬خر�يتوقف�وجوده�ع8ى�وجو : ج

  .نه�يوجب�توقف�ال¹º¸�ع8ى�نفسهال¹º¸�الذي�أوجده�والدور�باطل�§ 

��:س �ذلك �@أوضح   اذا
ً
xباط� �الدور ��؟يكون �الدليلوما �باجابتكم؟ �ا@قصود �الدور� وما بأن

  توقف�ال¹º¸�ع8ى�نفسه؟إ�ى�يؤدي�

من�الدجاجة،���٢قلنا�هذه�الدجاجة�ا@شخصة�من�هذه�البيضة�ا@شخصة،�والبيضةإذا�: ج

  .لبيضة�يتوقف�وجودها�ع8ى�الدجاجةن�اأأي�

 خرفكxهما�يتوقف�وجوده�ع8ى�¬ �.والدجاجة�بنفسها�يتوقف�وجودها�ع8ى�وجود�البيضة

يضة�أو�الدجاجة�ن�نجزم�بوجود�البأإ�ى�نتيجة،�و:بد�أن�ينت��Íبنا�lستنتاج�إ�ى�و:�نصل�

 
ً
طبقنا�الدور�وقلنا�الدجاجة�وجدت�من�البيضة،�والبيضة�وجدت�من�الدجاجة،�إذا�و ،�٣أو:

  .فهذا�يسم�eالدور�وهو�باطل�،وكxهما�متوقف�وجوده�ع8ى�¬خر

                                                           
١
¨ي الدور  هنا ا@قصود 

ّ
الدور�ا@صرح�هو�كقولنا�توقف�أ�ع8ى�ب�وتوقف�ب�ع8ى�[ ا@ستطيل أو ا@ضمر الدور  وليس ا@صرح أو ا@

ِعد�-أ�و�ب�بعكس�توقف�أ�ع8ى�ج�بوجود�ب�Eي�ا@نتصف��ب�ن) فاصلة(أ�بحيث�:�توجد�واسطة�
ُ
  .]ا@

٢
�الدجاجة�أو�البيضة�  �وهذه�البيضة�ا@شخصة�لكي�:�يفهم�من�قو�ي انما�قيدت�الدجاجة�بقو�ي�هذه�الدجاجة�ا@شخصة

pا�وهذه�البيضة�والدورالذي�يقع�ب�ن�مشخص�ن�هذه�الدجاجة�ا@شخصة�بعيq.ا@فهوم�العام�لهما�أي�افرادهما�:نه�ليس�دورا�

ولم�أقصد�ف}pما�ا@xزمة�كمxزمة�الحرارة�للنار�.ا@شخصة�بعيpqا�وليس�مفهوم�الدجاجة�او�البيضة�أو�افرادهما�:نه�ليس�دورا�

وكذلك�lب�وlبن�هذا�lب�ا@شخص�وهذا�lبن�ا@شخص�.والضوء�للشمس�:نه�يتوقف�وجود�احدهما�ع8ى�¬خر�با@xزمة�

  .ا�قد�يصح�كونه�أبا�وابنا�بآن�واحد�مثل�كونه�أب�لشخص�وابن�ñخر�غ��هبعينه�أما�غ��هم
٣

وان�! م�الفلسفة�،�الدجاجة�من�البيضة�أم�البيضة�من�الدجاجة؟جيب�عن�السؤال�الفلسفي�القديم�قد:�نريد�هنا�ان�ن 

 . دجاجة�ويمكن�العكسكان�لنا�رأينا�الخاص�به�:نه�يمكن�للخالق�أن�يفيض�الوجود�ع8ى�البيضة�أو:�وتخرج�مpqا�ال



 ١٥............................................................................................ من خلق �؟

 

 

 

لدجاجة�أو�ى�ف´�ة�لتفقيسها،�فاإ�ى�اج�الدجاجة،�ونحتاج�ن�البيضة�نتأأمعنا�النظر،�بإذا�و 

 �� ��ي �§pÆا �خرجت�بالوجود �البيضة �هذه �ومن �البيضة، �مpqا �وخرجت �هللا، �خلقها صل

  .الدجاجة�وأوجدت�بيضة�أخرى،�ومpqا�دجاجة�ثانية

  .لكن�ليست�الدجاجتان�من�بيضة�واحدة�،�بل�كل�واحدة�من�بيضة

. بوقت�واحد�،�وابٌن لكن�ليس�هو�أٌب . من�شخص�آخر�كذلك�lبن�من��ب،�و�ب�ولد

�من� �وابن �هو�أب�لولد، �الولدبل �نفس �:�من �آخر، �. شخص �هو�ايجاد�أصحيح �التفقيس ن

�البيضة �من �. الدجاجة �ثم �موجدة، �البيضة �:�تكون �اإلكن �البيضة �وكذا�ن �موجودة، لثانية

�والجد�موجد�ل� ب�ُم � . التوالد ب�وموجود�ب�موجد�ل� ن�� ب،�ولم�يكوجد،�وابنه�موجود،

  .منه

�الب �من �الدجاجة �بأن �§ فالقول �وذلك �الدجاجة، �من �والبيضة �هذا�يضة، �Eي �ا@شكك ن

ن�الدجاجة�من�البيضة،�والبيضة�ليست�أن�الحق��ى�§ و العلة�Eي�أصالpÙا�� إ�ى�الدور�:�يرجع�

  ).أصل(ج�،�والدجاجة�منت)فرع(والبيضة�ناتج�،�دجاجة،�بل�من�دجاجة�أخرى�غ��هامن�ال

مرة�واحدة�تكون�موجودة�بدون�الدجاجة�و وقت�:يجادها،�إ�ى�البيضة�كما�قلنا�تحتاج�ف

  .كمل�وتصبح�دجاجة�كاملة،�أو�فرخةا�لتيوًم ) ٢١(إ�ى�لكن�البيضة�تحتاج��،�تدرج

 

    

  

  

  
  



 ١٦............................................................................................ من خلق �؟

 

  ١طPن
الدور ب

 بينتم�أوضح�ذلك؟�ولكن�كيف�تثبت�بطxنه�كما. قد�فهمنا�الدور�وما�يقصد�منه

 
ً
xأص� �موجودة �بذاpuا �Íف� �الدجاجة �أوجدت �عندما �أوجدت�البيضة �وعندما ،

  .الدجاجة�معدومة،�وليس�لها�وجود�قبل�ذلك

ا،�وعندما�أوجدت�البيضة،�ف��Íبذاpuا�موجودة�أيضً . والدجاجة�عندما�أوجدت�البيضة

  . موجودة�وغ���موجودةة�ون�الدجاجفالبيضة�هنا�معدومة،�وليس�لها�وجود،�فتك

  .pÆا�موجودة�ومعدومة�بآن�واحدأوالبيضة�موجودة�وغ���موجودة،�أي�

كون�ن�تأب�من�الوجود،�يلزم�§ن�البيضة�عندما�أوجدت�الدجاجة�ال���ما�كان�لها�نصي

  ٢.نه�يتوقف�وجود�البيضة�وانتاجها�ع8ى�الدجاجة�ومpqاالدجاجة�موجودة�بنفس�الوقت�§ 

  :بالتخطيط

  )الحالة�lصلية( غ���موجودة�) ٢(موجودة�والدجاجة�

  )٢(لتخرج�الدجاجة�) ١(ع8ى�وجود�البيضة�) ٣(يتوقف�هنا�عند�ايجاد�البيضة

  غ���موجودة) ٣(موجودة�والبيضة�

  
 ٢" )بآن�واحد�" الناتج�موجودة�ومعدومة�معا�

والدجاجة�معدومة�عندما�ارادت�) ٢(وجدت�الدجاجة�pÆا�أموجودة�§) ١(أي�ان�البيضة�

  )٣(هذه�الدجاجة�ايجاد�البيضة�

                                         

�يتكّون�من� ،�فإن�العربة�رقم��٥هنا�مثال�يمكن�أن�يضرب�لتقريب�الصورة�للذهن،�فلو�شاهدنا�قطاًرا
ً
xتس����٥عربات�مث

� �٤ع8ى�نفس�سكة�العربة�رقم �كلها�تتوقف�ع8ى�٣،�و�ي�تس���ع8ى�نفس�سكة�العربة�رقم �إ:�أpÆا �العربات، �باòي ،�وهكذا�مع

تتحرك�وتس���وبمس��ها�تجر�باòي�العربات�وتدفعها�للحركة،�وهكذا�:بد�للتسلسل�أن�ينت��Íإ�ى�نقطة�بحيث�

ِعد
ُ
  ]ا@

وهذه�البيضة�. )أي�ا@حددة(يتوقف�وجودها�ع8ى�هذه�البيضة�ا@شخصة�) أي�ا@حدّدة(نما�نقصد�هذه�الدجاجة�ا@شخصة�

�� �نفسها �ا@شخصة �الدجاجة �هذه �وجود�. . ع8ى �فيتوقف �واحدة �بيضة �بل �بيضت�ن �أقصد ولم

.  

من خلق �؟

 

 

قد�فهمنا�الدور�وما�يقصد�منه�:س

 �-١: ج
ً
xأص� �موجودة �بذاpuا �Íف� �الدجاجة �أوجدت �عندما البيضة

الدجاجة�معدومة،�وليس�لها�وجود�قبل�ذلككانت�البيضة،�

والدجاجة�عندما�أوجدت�البيضة�-٢

فالبيضة�هنا�معدومة،�وليس�لها�وجود،�فتك

والبيضة�موجودة�وغ���موجودة،�أي�

§ن�البيضة�عندما�أوجدت�الدجاجة�ال���ما�كان�لها�نصي

الدجاجة�موجودة�بنفس�الوقت�§ 

بالتخطيطكما�مب�ن�

موجودة�والدجاجة�) ١(البيضة�

يتوقف�هنا�عند�ايجاد�البيضة

موجودة�والبيضة�) ٢(الدجاجة�

الناتج�موجودة�ومعدومة�معا�(

أي�ان�البيضة�

هذه�الدجاجة�ايجاد�البيضة�

                                                          
١

�يتكّون�من�  هنا�مثال�يمكن�أن�يضرب�لتقريب�الصورة�للذهن،�فلو�شاهدنا�قطاًرا

� ع8ى�نفس�سكة�العربة�رقم

تتحرك�وتس���وبمس��ها�تجر�باòي�العربات�وتدفعها�للحركة،�وهكذا�:بد�للتسلسل�أن�ينت��Íإ�ى�نقطة�بحيث�ال����١العربة�رقم�

ِعد[:�ندور�Eي�حلقة�مفرغة�
ُ
ا@

٢
نما�نقصد�هذه�الدجاجة�ا@شخصة�إ 

�وجودها �يتوقف �ا@شخصة

.البيضة�ع8ى�البيضة�نفسها�



 ١٧............................................................................................ من خلق �؟

 

 

 

  . ١٣نفسها�البيضة�١فالبيضة

  تقّدُم
ال\]Zِء
عWى
نفسه

�ب: س �بينتم �إقد �يؤدي �§نه �الدور �بطxن �عن �جابتكم �فما�إ�ى �نفسه، �ع8ى ¸¹ºال� تقدم

 ا@قصود�بذلك؟

  تستنكره؟ اذا�@و 

. بيضة�متوقف�وجودها�ع8ى�الدجاجةالف. لدجاجة�قبلها§ن�ناتج�الدور�يوجب�وجود�ا: ج

�فيلزم�إ �البيضة، �توجد �لكي �نفسها، �الدجاجة �وجود �ع8ى �الدجاجة �ايجاد �وجود �توقف ذن

  قبل�أن�يوجد�ه�دو أي�وج. تقدم�وجود�ال¹º¸�ع8ى�نفسه

�ejقبل�وجودها،�أي�و�ي�معدومة�جاد�نفسهإيبمع . xيضاح�انظر�للتخطيطول:  

  

 دجاجة
ا7شخصةال               

^  

^  

 >    >    البيضة�ا@شخصة�

  

  

 دجاجة
مشخصة

  

  ١)توقف�وجود�ال¹º¸�ع8ى�نفسه�( 

  ن�يوجدأموجود�قبل�

�لتوجد� �الدجاجة �وجود �ع8ى �الدجاجة �وجود �عند �وجودها �يتوقف �ان �يجب والدجاجة

  .ا@جموع�بيضة�واحدة�مع�دجاجة�واحدة�فقط�و:�توجد�دجاجة�-البيضة�

  

                                                           
١

�ال  �معرفة �ع8ى �الشمس �معرفة �تتوقف �يؤدي �مما �الشمس �معرفة �الpqار�ع8ى �ومعرفة �pqار�، �ع8ى�إ�ى �الشمس �معرفة توقف

  .معرفة�الشمس�نفسها�



 ١٨............................................................................................ من خلق �؟

 

 

 

  ١التسلسل

 سxمي�فيه؟التسلسل؟�وما�رأي�الدين�t �و ما�ه: س

نه�مخلوق�من�آخر،�والخالق�مخلوق�من�قبل�خالق�أب. هو�التّدرج�بالخالق: التسلسل: ج

� �ويؤدي �غ��ه، �والإ�ى �له، �pÆاية �§ ما: �باطل، �وهو �مخلوق�ن �يصبحون �جميع �يؤدي إ�ى�نه

  .احتما:ت�ونتائج�باطلة

 أوضح�هذه�lحتما:ت؟: س

�أي�هو�: التسلسل: ج �الxحق، �وجود �Eي �علة �السابق �يكون �بحيث �وأسباب �سبب ترتيب

  .٢خالق�ومخلوق 

له�آخر�غ��ه،�وهكذا،�إخالق�وقد�خلقه�آخر،�و¬خر�خلقه�:حقه�أي�و  ،فالسابق�خالقه

�جميع �و§ن �تسلسل �§نه �باطل �تكو �وهذا �تجمعهم �ال�� �السلسلة أي��=( ممكنات ن أفراد

  .خالق،ومؤثر�لهاإ�ى�§pÆا�محتاجة��.فتكون�كل�السلسلة�ممكنة). مخلوقات

  ..يخلقها�ويوجدها مؤثر�إ�ى�ه�السلسلة�بأكملها�Eي�lحتياج�فتش´�ك�هذ

  .ا�عpqاخارًج  ا�مpqا،�أوما�أن�يكون�نفس�السلسلة،�أو�جزءً إ ،وهذا�ا@ؤثر،�أو�ا@وجد

  :ذن�فا:حتما:ت�تكون�ثxثةإ

١-
  :٣ا7ؤثر
نفس
السلسلة

�إ �سأما �ا@ؤثر�نفس �يكون �ن �:يجوز �وهذا �ا@مكنات، �ع8ى�§ لسلة ¸¹ºتأث���ال� �:�يصح نه

¸�ع8ى�نفسه�كما�بينا�:�لزم�تقدم�ال¹ºإو . ل�ان�يكون�ا@مكن�قد�خلق�نفسهأي�يستحي�١نفسه

                                                           
١

اتصال�[ ما�:�pÆايةإ�ى�هو�عملية�انتقال�مستمر�Eي�السؤال�عن�علة�الxحق�للسابق�وعلة�السابق�للxحق�وهكذا�: التسلسل� 

  .بنتيجة�فقد�اتفقت�كلمة�العقxء�ع8ى�بطxنه�و@ا�كان�لم�ينته��]بعض��شياء�ببعض�إ�ى�ما�:�pÆاية�
٢

�كالخالق�: العلة�  . أي�ا@تقدم�Eي�خلقه�ووجوده�قبل�غ��ه�: التقدم�.ا@خلوق�أو�الحرارة�: ا@علول�. صح�التعب���أو�كالنار�إذا

�Eي�خلقه�: التأخر� �ووجوده�ومجيئه�كائن�بعد�غ��ه�متاخرا �ا@تاخر�Eي�خلقه متوقف�عليه�وجود�(لق�الخا:  ا@وقوف�عليه. أي

  )موقوف�وجوده�ع8ى�غ��ه(ا@خلوق�: ا@وقوف�) . غ��ه
٣
  . جاده�لهاإيأي�الخالق�لها�الذي�يؤثر�ب: ثر�ا@ؤ  



 ١٩............................................................................................ من خلق �؟

 

 

 

�§ . وهو�باطل �نه  إذا
ُ
�ا@ �خالًق كان �مكن �يستلزم  أا،

ً
�مخلوق �يكون �يَ ن �أن �قبل  ا

ُ
�فيتوقف�خل ق،

  . .جودها�متوقف�ع8ى�وجودهو ن�وخلقها�§ �أي�هو�الذي�أوجد�نفسه،�.وجوده�ع8ى�نفسه

٢-
  :ا7ؤثر
جزء
من
السلسلة

� �أما �واحًد إذا �كونه �أي �السلسلة، �من �جزءا �ا@ؤثر�الخالق ��اكان �فيلزم �ا@مكنات، ن�أمن

�مؤثرُ  �نفسهيكون �Eي �جملpÙا§ . ا �من �ا@ؤثر. نه �هذا �من هو: أي �Eي� جزء �ال�� �ا@مكنات هذه

  .وع8ى�عللهفيجب�تقدمه�ع8ى�نفسه،�. الحلقة

t� �مثل �نسان �أوجإذا �ال�� ��ي �يده �عل}pاكانت �يده �وجود �فيتوقف �اليد( دته، �ذات . )أي

tا�موجدة�لهوpÆ§�،ه�ع8ى�نفسه�ليخلقها،�وع8ى�عِ ُم َد فيلزم�قِ . نسان�كله�ع8ى�يده 
َ
 ل
َ
) جسمه(ه�ل

  .ليخلقها�وذلك�باطل

٣ -

 :ا7ؤثر
خارج
عن
السلسلة

� �ا@ؤثر�خارًج إذا �كان �حلقة �عن �ا �فيجب �واجبً أا@مكنات �يكون �سلسلة�ن �عن �خارج �§نه ا،

� �قدمنا �كما �وا@وجودات �فإا@مكنات، �أو�واجبة �ممكنة �ما �و أخرجناإذا �:بد �السلسلة �عن ن�أه

�واجبً  �§ يكون �واسطةا �توجد :� �هو��نه �فيصبح �وا@مكن، �الواجب �الوجود"ب�ن وهنا��"واجب

  :احتما:ن

  .ذلك�الخارج�هو�هللا�واجب�الوجود�لذاتهن�أوهو�الذي�نقر�به�نحن،�ع8ى��:�ول 

د�حصرنا�كل�ممكن�ف}pا�ننا�قمثلها،�فيلزم�دخوله�Eي�السلسلة�§ كون�ا@ؤثر�ممكن��:الثاني

ن�أما�إمنا�ن�ا@وجود�كما�قّد ،�وهذا�:�يمكن،�§ واحد�آٍن ا�Eي�كنً ا�وممن�يكون�واجبً أفيلزم�منه�

  .ع8ى�مخلوق�واحد�شخ��¹æن�ن�مستقل�ْ خالَق لنه�اجتماع�ا�باطل�§ وهذ. اا�أو�ممكنً يكون�واجبً 

�و  �الَح إذا  أخذنا
َ
�� َق ل �فالخالق �ة، �لنا �خلق �قد �آخرلهً إول �ا ،� �خلق  �الهً إوالثاني

ً
�فيكون�ثالث ا،

�معً  �والخارêي �الثاني �خلقه �قد �§ الثالث �بيّ ا، �كما �ممكنات �جميعها �الكل �موارد �سلًف ن �أي�نا ا

                                                                                                                                           
١

ا@ؤثر�ف}pا�هو�نفسها�:ن�نفس�ال¹º¸�هو�ع�ن�ال¹º¸�،�وال¹º¸�الواحد�:�يتصور�بحقه�العلية�وا@علولية�من�جهة�واحدة�:نه� 

�باعتب �نفسه �ع8ى �تقدمه �واحدة�يلزم �حالة �Eي �يكون �فكيف �واحد ¸¹Äوهو�� �التأخر، �ومعلو:�يلزمه �التقدم �يلزمه �علة ار�كونه

 .متقدما�ومتأخرا�



 ٢٠............................................................................................ من خلق �؟

 

 

 

�ف. مخلوقة �أإذا �خارًج أخذنا �وجعلناه �عحدهما، �فهو�با§ ا �مخلوق pqا، �مؤثر�فيه،�. ١صل و:حقه

ا�ن�يكون�أبً أنه�:�يجوز�للشخص�§ �،ا،�ف�xيصح�ذلك�حينئذا�وخالًق وبنفس�الوقت�يكون�مؤثرً 

  . ل�ب�وموجود�منه�بنفس�الوقت�ٌد أي�lبن�موِج . ا�لشخص�واحدوابنً 

� �الصورة[و �لتقريب �لذلك  ] كمثال
ُ

�تمي�± الك �نستطيع �لكننا �واحد �هو �ع8ى�سنِ ُح �حل، ه

 أتكحلت�بنتان�نعرف�بإذا�أي�. شخاص�
ً
xي�وجه��نه�قد�يكون�هذا�الكحل�جميEداهما�دون�حإ

  .خرى � 

 
ُ

 [ عارٌض �لكونه ،:�مع�غ��هإحل�نفسه�:�يصح�معرفة�حسنه�لكن�الك
ٌ

وليس�من��أي�ُمضاف

�و �]الذات �يتوقف :� �الشخص، �كذلك ��شياء، �نفسهع8ى �ع8ى �t. جوده �استغناء له�فيلزم

عpqا�وهو�محتاج� ه�كيف�يخلق�ا@مكنات،�ويستغ�jنعن�ا@مكنات�حال�احتياجه�لها،�§ رج�الخا

  ؟هاـيإل

 ن§ 
ً
�مخلوق �كان �نقيضانه �فيجتمع �بالتأث���الxحق، �مpqا �واحد. ا �بوقت ejوالغ� �lحتياج . أي

  .اوزمان�واحد�معً واحد�مكان�Eي� اوأسودً �اا�أو�أبيضً ا�وفق��ً وهذا�باطل�:يصح�كون�ال¹º¸�غنيً 

�هو�با§ ف �ا@مكن ¸¹ºالسلسلةال� �ضمن �صل ��مخلوٌق ، �يكون�ـليإومحتاج �أن �يصح �فكيف ها،

  ؟خارجا�عpqا�ويخلقها�ويستغ��jعpqا

  إيضاٌح
لبطPن
التسلسل

  

 حتما:ت�ا@تعلقة�بشأنه�لكن�لم�توضحوا�كيفية�بطxنه؟قد�فّصلتم�التسلسل�وt : س

�إ: ج �تخطيٍط ضاًح إيليكم �مع ��ا �التسلسل �لبطxن �حسب��مواٍف مبسط �ذكره، �تقدم @ا

  :lحتما:ت

١-
 �
  :ول �حتمال

 lي�هذا�Eحتمال .  

                                                           
١

ا�للرقم��t٣له�رقم�فإن�ثم�جعلناه��ع8ى��١أي�أنه�لو�أخذ�tله�رقم� 
ً
مخلوق�ل¥له�ن��١مًعا،�وtله�رقم��٢و�١يكون�مخلوق

ِعدُّ . (كل�واحٍد�مpqم�يعتمد�ع8ى�¬خر�Eي�وجوده�مًعا،�وهكذا�تستمر�الدائرة�§ن�٣و�٢رقم�
ُ
 )ا@



 ٢١............................................................................................ من خلق �؟

 

ا�قبل�أي�يكون�موجودً ). قبل�وجوده�(ن�يكون�علة�لوجود�نفسه�أالخالق�الثالث�:�يستطيع�

�xف. أي�بمثابة�الخالق�الثاني�كما�تراه�بالرسم�علة�لوجود�الخالق�الثالث). ليخلقها�

  .لث�علة�لوجود�نفسه

  

 :�حتمال
الثاني

وان�الخالق�الثالث�قد�خلقه�الثاني،�:نه�جزء�. ا�Eي�نفسهن�يكون�الخالق�مؤثرً 

�أيضا �علله �وأثر�Eي �وانفرد �الخالق. مpqا، �من �با@حل �نيابة �ويكون� فيكون �نفسه، �ليخلق الثاني

 .الرابع�با:صل�خالقه�الذي�خلقه�أي�الخالق�الثاني،�وعلة�لوجود

  ول،�والثاني،�ومعلو:ته�الرابع�والخامسلله�ال����ي�� عِ �الثالث�خلق�نفسه،�وخلَق 

  

 :�حتمال
الثالث

 إجاء�إذا�ف. ن�كل�واحد�مؤثر�بوجود�¬خرأنجد�Eي�ا@خطط�
ّ
ر�بوجودات�حلقات�له�خارêي�وأث

  .سببان�لخلق�السلسلة�]هناك[ ا�فيصبح

�موجود �خالقها �السلسلة �الثالث�. ن �والخالق �lول، �أوجده �قد �الثاني �الخالق مثل

  ..أوجده�الثاني،�والخالق�الرابع�قد�أوجده�الثالث،�وهكذا

  .فكيف�يكون�قد�أوجدها�هذا�الخالق؟�وبنفس�الوقت�خالق�آخر�خارج�عpqا

  .جل�خلق�أفراد�السلسلةله�ن،�§ إهذا�يلزمه�اجتماع�

جل�ا�للسلسلة�§ نه�يكون�محتاًج العلت�ن،�فهذا�:�يجوز،�§  ا�لو�كان�يصح�اجتماع

  . لكونه�هو�الخالق�لها ن�تخلق،�بعضها�من�بعض،�وبنفس�الوقت�يستغ��jعpqا

من خلق �؟

 

 

الخالق�الثالث�:�يستطيع�

ليخلقها�( وجود�ذاته�

لث�علة�لوجود�نفسهيكون�الثا

٢-
�حتمال
الثاني

ن�يكون�الخالق�مؤثرً أيلزم�علينا�

�أيضا �علله �وأثر�Eي �وانفرد مpqا،

خالقه�الذي�خلقه�أي�الخالق�الثاني،�وعلة�لوجود

الثالث�خلق�نفسه،�وخلَق �ّن أأي�

  

٣ -
�حتمال
الثالث

نجد�Eي�ا@خطط�

ا�فيصبحالسلسلة�جميعً 

�موجودأ لهاأو  �خالقها �السلسلة ن

أوجده�الثاني،�والخالق�الرابع�قد�أوجده�الثالث،�وهكذا

فكيف�يكون�قد�أوجدها�هذا�الخالق؟�وبنفس�الوقت�خالق�آخر�خارج�عpqا

هذا�يلزمه�اجتماع�

ا�لو�كان�يصح�اجتماعوأم،�وثان��ا

ن�تخلق،�بعضها�من�بعض،�وبنفس�الوقت�يستغ��jعpqاأ



 ٢٢............................................................................................ من خلق �؟

 

له�الثالث�فهو�خالق،�نه�خلق�tمثل�الخالق�الثاني�غ�j،�§ . الوقتفهو�غ��jومحتاج�بنفس�

� �jفهو�غ� �عنه، �خارج �لخالق �t غ�jٌ .  . ومحتاجومحتاج �§ عن �الخارêي، �tله �خلقه �قد له�نه

الخالق�الخارêي�ليكون�pÆاية�السلسلة�إ�ى�ومحتاج�). له�الذي�قبلهأي�t(ول�ضمن�السلسلة�

  .وده،�ووجود�السلسلة،�وهذا�باطلليوجده،�ويتوقف�عليه�وج

  
t٣له�نه�خلق��tومحتاج�ل¥�١له�وخلقه�� �الخارêي�§ ف�xيحتاجه ن�أل�جله

ي�ممكنات�وليس�بفرض�خالق�ا�ع8ى�ا@خلوقات�ألهً إله�الخارêي�هنا�تستطيع�فرضه�

 ١ا7عقول 

  :بأن�)موجود(كل�معقول�نه�:�يخلو�§ �له�محدث�موجود�بذاته

  .مستحيلالعدم�با@وجودات��ا،�وتأث��ُ ا�معدوًم ن�يكون�الذي�أوجده�شيئً 

). خالق(ا�ب�xعلة�الوجود�بعدما�كان�معدوًم إ�ى�نقلب�هو�بنفسه�ان�يكون�ا@وجود�

¸¹Äمرجح،�أي�أولوية��xوهو�مستحيل�،بدون�سبب�لتقدمه�]تقّدمه[ وهذا�ترجيح�ب.  

 . ن�ا@وجود�أوجد�نفسه
ّ
�نوهذا�مستحيل،�§ . ٣ر�Eي�نفسه�فأوجدهاأي�هو�الذي�أث

  :ال�ن

                                         

  .تنبيه�الغافل�ن،�بتصّرف

�الخالق[ ) ا@خلوق (هو�ا@عقول�أو�ا@مكن� �بفعل وجد�من�العدم
ُ
ِعّد �-أي�ما�حّدث�وأ

ُ
� .]ا@ : ث�حِد ـُم الأّما

�التساؤل . العالم�Eي�آن�واحد�الخالق�:�يجوز�أن�يخلق�نفسه�ويخلق ؟�أين�كان�لكي�يخلق�نفسه�قبل�خلقه�لنفسه�:وإ:�حقَّ

� �حادث �الخالق �بأن �قلنا �العدم، �قبله �(!) كان �منه �أسبق �وهو�أوجد�والعدم �الوقت �نفس �Eي �وجدا �هو�والعدم �كان وإن

عّد �
ُ
  ]ا@

من خلق �؟

 

 

فهو�غ��jومحتاج�بنفس�

� �jفهو�غ� �عنه، �خارج �لخالق ومحتاج

ول�ضمن�السلسلة�� 

ليوجده،�ويتوقف�عليه�وج

t٢له� §��jغtنه�خلق�

له�الخارêي�هنا�تستطيع�فرضه�وt. يخلقه

 ... خإل ٢،  ١

 :٢الحادث

له�محدث�موجود�بذاته

ن�يكون�الذي�أوجده�شيئً أما�إ -١

ن�يكون�ا@وجود�أما�إ -٢

¸¹Äمرجح،�أي�أولوية��xوهذا�ترجيح�ب

ن�ا@وجود�أوجد�نفسهأأو��-٣

ال�نيرجع�:حتم�ذلك

                                                          
١
تنبيه�الغافل�ن،�بتصّرف: عن 
٢

 � حَدثالحادث
ُ
هو�ا@عقول�أو�ا@مكن�: أو�ا@

 )لهt(ا@ؤثر�
٣

الخالق�:�يجوز�أن�يخلق�نفسه�ويخلق 

]� �فإن �حادث �الخالق �بأن �قلنا �العدم، �قبله كان

�–نفسه،�فمن�أوجد�العدم؟



 ٢٣............................................................................................ من خلق �؟

 

 

 

ا�مؤثرً  ا،�فيلزم�منا�أن�يكون�العدمنه�عندما�أوجد�نفسه�بحالة�كونه�معدوًم أما�إفهو��-أ

أي�أن�الخالق�كان�عدًما،�ومن�العّدم�أوجد�نفسه،�وهذا�:�[ .ا�ويستحيل�للعدم�ذلكوخالًق 

�غ���مؤثر� �العدم �§ن عد�–يصح
ُ
�من�ن§ ] ا@ �وهو�أك��bاستحالة �نفسه، �Eي �تأث���ا@عدوم �يلزم ه

  .تأث���العدم�Eي�غ��ه

�إو �-ب �موجوداأنما �كونه �حالة �Eي �نفسه �أوجد �للحاصل. ه �تحصيل �§نه �محال أي�. وهذا

 
ً
x¹¸�وهو�موجود�أصÄتكوين�.  

�ُم  �كون �موجودً ف�xيصح �§ وجده �آخر�مثله، �:�يسا �وا@مكن �ممكن، �لكونه�نه �بالخلق تقل

  .ب�xمثيل�وجودا�بالذات��زليةميجب�أن�يكون�الخالق��،�و محتاجا�@ؤثر

eالطبيعة؟
  له
أم

وجه�الحكمة�ع8ى�أولوية�وترجيح�لكن�ما�. لقد�أثبتم�وجوب�أولوية�خالق،�وبينتم�ذلك: س

tله�ع8ى�الطبيعة؟ 

،�وكماله�وعدم� تعا�ى�ن�وجود�هللا�أصلح�من�وجود�الطبيعة،�وذلك�لحكمته�أ:�شك�Eي�: ج

 
ً
xفض� �الطبيعة �وكمالها�شعور �حكمpÙا �يش .عن �ما �ويكتشف�اهده�tويكفي �عجائب نسان�من

�الكون  �Eي �ويتأمل �سبحانه، �مخلوقاته �Eي �وبحار قدرته �وحيوان، �ونبات، �انسان، �من �فيه . بما

�مخلوقات �أبسط �Eي �حكمته، �ع8ى �تدل �lمور �ف. هوأبسط �� إذا �ترى �فسوف �حياتك ن�eùتأملت

�من �طفلها � ترضع �ويتخللها �الل�ن، �منا �يتدفق �ال�� �الحلمة �بواسطة �ثقوب�ثدي}pا �أو�عدة ثقب،

فما�وجدنا�أمراة�قط�قد�. ابمقدار�الحاجة،�ف�xينصب�صبً . بحيث�يخرج�الل�ن�بتوازن . صغ��ة

�حلم �مجرى �Eي �أنغxق �من �رضاعها �Eي �عانت �الحليب �يتعسر�خروج �بحيث �الثدي �ة فم�إ�ى

áي�Eي�كانت�ا@راة�تستعمل�الحليب�الصناإذا�ينما�نxحظ�ذلك�Eي�حياتنا�اليومية،�فيما�ب�الرضيع

ام�له�فتحة�يخرج�منه�الرّضاعة،�وتناوله�للطفل�بواسطة�قنينة�و�ي�قنينه�تحوي�برأسها�صّم 

ا�:�يخرج�فمرة�تراه�مسدودً . اا،�فنثقبه،�وقد�يكون�مفتوًح ام�قد�يكون�مسدودً وهذا�الصّم . الل�ن

  .رة�بحيث�يتسرب�منه�الل�ن�بغزارةمنه�الل�ن،�ومرة�تراه�مفتوحا�بصو 

� �ا@رأة �اولو�كانت �لوجدنا �الطبيعة، �خلق �أو�من �بتدفق، �الل�ن �مpqا �يخرج �حلمpÙا�أمرأة ن

¸¹Äا�p{ي�. مسدودة،�و:�يخرج�من�ثديáي�الثدي�الصناEاولكان�خلقها�عشوائيً  )ا@ّمة(كما�يحصل� .



 ٢٤............................................................................................ من خلق �؟

 

 

 

نتاج�عيوبا�كا:نسداد،�أو�توسع�الفتحة،�ونرى�Eي�t . عة�ا@كائن�ال���تصبكما�نxحظ�Eي�صنا

  .صولها،�وخالقها�ومدبرها§ �شياء�ارجاع��ن�هنا�يجب�علينافم

t� �تخديرً نكذلك �عملية، �:جراء �يخّدر�جسمه �عندما �عاًم سان، �ماعدا�ا �فيتخّدر�بأجمعه ا،

�لتخّدر�قلبه�بُ  �كله �ولو�تخّدرlنسان �لxنسان، �الxأرادي �التنفس �عن �ا@سؤولة �الدماغ صيلة

 . ومات
ً
xمتعق� �فلو�خلق �الطفل، �اجتماوتأمل �كان �@ا �لكونه�عيً ، �وأخته �عائلته �يألف �ولم ا،

 
ً
�ولم�يتعايش�معهمعن�أسرته�ول�معزو: �pÁم، نما�حصر�بيpqم�لل´�ابط،�ولحكمة�:�إو . م�يرتبط

 يعة�تعَ تستطيع�الطب
ّ
  .هاقل

الل�ن،�ولكنه� وتأمل�الحكمة�Eي�خلقة�أسنان�الطفل�وغذائه،�فعند�ل�ن�عظامه�يتغذى�ع8ى

 
ّ
�pÁا�ع8ى�هضم�الطعام�الصلبأسنان�يستإ�ى�ا�يشتد�عظمه�يحتاج�@ فلو�كانت�الطبيعة�. ع�ن

  .جل�أن�يأكل�بواسطpÙام�من�أحدنا�انتظار�ظهور�أسنانه�§ خالقة�للز 

  .خرج�وليدها�بعد�تمامه�ب�xنقصانوكذا�ا@رأة،�عند�الطلق�ي

التبول�يخرج�منه�البول�إ�ى�ه�الطبيعة�ئجُتلفعندما�. عضاءوكذلك�نرى�ا@وازنة�Eي�تكامل�� 

�لذلكبانبسا �تناول�السيد�. وكذا�lفرازات�lخرى . ط�وانكماش�فيحس�بحاجته ويعضد�قولنا

ا�ا�وفردً عضاء�ال���خلقت�زوًج Eي�� � وفكر�":»حق�اليق�ن«Eي�كتابه� -قدس�سره��- عبد�هللا�شّ���

�  فإن
ً
xمث� �زوًج �الرأس �ِك لو�كان �لكان  ا

َّ
x�t� �والرجل�ن�ع8ى �اليدين �بخxف �فيه �:�فائدة نسان

  . "عين�ن�ونحوها�وكان�حكم�تعددها�:�يخفى�وال

أو�ثxث�أرجل،��ناعضاء�كوجود�رأس�ن�كما�بيَّ ادة�Eي�الجسم�من�وجود�تعدد�Eي�� ولم�نجد�زي

ة،�أو�يد،�أو�نسان�مخلوق�برجل�واحدإعضاء�كا�بعضو�من�� لعدم�حاجته�لها،�و:�نجد�نقصانً 

  .خرى ع�ن�واحتياجه�§ 

 �� �نرى xف� �الجسم �تركيب �مفتوًح و:حظ �ل� نف �وأشا �ا@اء، �عليه �يدخل xلكي� ياء�ع8ى،

  .ن�تعمل�عمل�أصغر�غدة�Eي�جسم�lنسانأأخرى،�:�تستطيع�معامل�ك��ى�

من�خلق�الطبيعة�لوجدنا�ولو�كان�. ل�الحيوان،�فالجمل�يس���Eي�الصحراء�بدون�مخالبوتأّم 

حاجته�لxف´�اس؟�فما�فهل�علمت�الطبيعة�بعدم��كأن�تظهر�له�مخالب�مث�xكا:سد فيه�عبثا

  هو�جانب�عظمة�الخلق؟
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�وáي xب� �الوحشية �الحيوانات �البشر�و:حظ �لهاجمت �الذهن �أصناف�. ولو�أعطيت وترى

�العلف �من �تحتاجه �ما �pÁما �تتناول �كا:نسان �يدين �لها �ليست �لxسفل�. ا@اشية �فمها فخلق

  .ليسهل�عل}pا�ما�تتناوله�من�ا@رáى

� �واصغ �إ�ى �Eي �اليق�ن«قوله �وانظر��" ١»حق �ليpÙيأ�إ�ى �أزواجا �جعلت �كيف �الحيوان قوائم

لم�تصلح�لذلك،�فذو�القائمت�ن�ينقل�واحدة�ويعتمد�ع8ى�lخرى،�وذوي��فراًداللم��¹ºولو�كانت�أ

lربع�ينقل�ثنت�ن�ويعتمد�ع8ى�ثنت�ن�دون�خxف،�بأن�ينقل�اليم�ejمن�مقاديمه�مع�اليسرى�من�

�lر  �ع8ى �ليثبت �¬خرين �ويثبت �ع8ى�. ضمآخ��ه �وأعتمد �جانبيه �أحد �من �القائمت�ن ولونقل

  ."الباقيت�ن�من�الجانب�¬خر�@ا�ثبت�

�الصوف �لها �. وجعل �بقوله �السيد �بينه �كما �بيده �ينسج �الذي �lنسان �هذه�" بعكس ثم

. والحوافر�لتق}pا�من�الحفا من�الحر�وال��د�ومن��ظxف وبر�وصوف�ليق}pا و الكسوة�من�شعر�

ي�لها�و:�أكف�و:�مxبس�مهيأة�للغزل�والنسج�فجعلت�كسوpuم�Eي�خلقpÙم�بانية�كان�:�أيدإذا�

 ."عل}pم�ما�بقوا�

النبات�حيث�نxحظ�النخلة�إ�ى�وتطلع�. ة�لهأفهل�تعلم�الطبيعة�ذلك،�لتكون��ي�ا@هي

  .تسقى�من�ماء�واحد�،�وثمرة�واحدة،�ف}pا�أنواع�مختلفة�من�التمور . الواحدة

لة�الحمضيات،�كالعنب�@ا�نلمس�فيه�من�دقة�التوزيع�Eي�وهاك�نوعا�آخر�من�فصي

مما�يدل�ع8ى�انه�خاضع�لرقيب�عتيد،�:�لطبيعة�. سيقان�هيكله�وروعة�نظام�التغذية�ف}pا

  .ا،�كاختxف�كيفيات�حبات�العنقود�الواحدكما�يبدو�ذلك�واضًح �عبثية�حمقاء

 lلوان�من�بيضاءوكذلك�lي�تعدد�Eف�xحجام،�فواحدة�ومن�ح. حمراءإ�ى� ختlيث�

وتسقى�جميعها�من�ماء�. حلوإ�ى�فمن�حامض�. واختxف�ا@ذاق�ف}pا. كب��ة،�وأخرى�صغ��ة

  ..واحد،�وأرض�واحدة�،�وشجرة�واحدة

�البحر �ظاهر�ا@اء،�. ولو�تأملنا �يتجمد �منخفضة �معينة �حرارة �بدرجة �ينجمد نجده

  .ويبقى�قاعه�با:سفل�غ���منجمد

                                                           
١

فّضل«منقوٌل�عن��هنا�بمجمله�»حق�اليق�ن«ما�ُنقل�من�كتاب� 
ُ
وهو�ما�أمxه�tمام�ع8ي�بن�مو��e¹الرضا�عليه��»توحيد�ا@

فّضل
ُ
فّضل�بن�عمر�Eي�التوحيد،�وعرف�بعد�ذلك�بتوحيد�ا@

ُ
ـعد. [،�فاطلب�ا@زيد�فيهالسxم�ع8ى�ا@

ُ
  ]ا@
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�الحيوانات �حياة �تبقى �قيعانهو� �لكي �Eي �تعيش �ال�� �. سماك �الطبيعة�علمفهل ت

هللا�أعطاها�بحكمته�وقدرته�ما��ّن أأم��؟نجمادفخافت�موpuا�من�t ؟�سماك�تحتهبوجود�� 

�العظمة، �pÁذه �وحكمته�تحتاجه، �وقدرته �ا@عرفة، ْرِض  َوEِي « .وكمال
َ
ٌع  �

َ
 ُمَتَجاِوَراٌت  ِقط

اٌت  ْعَناٍب  ِمْن  َوَجنَّ
َ
ِخيٌل وَ  َوَزْرعٌ  أ

َ
ْ�ُ�  ِصْنَواٌن  ن

َ
ُل  َواِحٍد  ِبَماٍء  ُيْسَقى ِصْنَواٍن  َوغ ى َبْعَضَها َوُنَفّضِ

َ
 َع8

ِل  Eِي َبْعٍض 
ُ
ك

ُ
ِلَك  Eِي ِإنَّ  �

َ
وَن  ِلَقْوٍم  ñَياٍت  ذ

ُ
  .٤/الرعد�»َيْعِقل


هللا
خالٌق  
ً
 اوليس
مخلوق

�معقّدة: س �وأمثلة �فلسفي �بلسان �وبطpÆxا �التسلسل، �نظرية �بينتم �أمثلة��أ: . لقد نجد

  بسيطة�علمية�تدل�ع8ى�بطpÆxا،�ويمكن�تيسرها�ع8ى�أذهاننا�بشكل�يسهل�استيعابه؟

� �: ج �ولو�اطلعناإب8ى، �ذلك، �با§ �ليك �ترجع �لوجدناها �النظريات �ع8ى �صل . البدpÂياتإ�ى

pÆا�أأي�. برهان�:ثبات�وجودهاإ�ى�§pÆا�حقيقة�واضحة�:�تحتاج�. ¹Ä¸إ�ى�والبدpÂيات�:�ترجع�

ن�ا@لح�لم�أأي�. ملوحة�ا@لح�نفسها�من�ذاته�ن�ا@لوحة�من�ا@لح،�لكنأكما�. ة�لذاpuاموجود

  .١ف��Íموجودة�فيه�لذاpuا. و�الحامضيكتسب�ملوحته�من�السكر،�أ

فهو�قبل�كل�. برهان�:ثبات�وجودهإ�ى�نه�:�يحتاج�أأي� موجود�لذاته تعا�ى�سبحانه�و �وهللا

�ب�xأوّ  ¸¹Äأز�ي� �قديم �فا@خلوقا. ل، �ترجع �. ليهإت ��ّن أكما �ترجع �النظريات �إ�ى ا�أمالبدpÂيات،

�ُم  �أشياء �Íف�  البدpÂيات
ّ
�الجزء�ٌم سل �أك���من �الكل �كقولنا �منطقية�. بصحpÙا �فرضية فهذه

�نص) بدpÂية( �� والواحد �مجموع �يساوي �والكل �lثن�ن، �. جزاءف �فهذه ��شياء إ�ى�:�تحتاج

توضيح��شياء�ومن�أصعب�. ثن�نااحد�يساوي�،�وكذلك�الواحد�زائد�و برهان�:ثبات�صحpÙا

�الواضحات،�فالطفل� كامل،�يعلم�� عطيه�رغيف�خ�±من�ثم�تا�من�الخ�±،�و جزءً �أعطيتهإذا

  ).الجزء(أك���من�القطعة�الصغ��ة�) الكل(بأن�الرغيف�

�النار�حارة�والشمس�مضي ة�والثلج�بارد،�ندركه�بالعلم�الضروري�لكن�مع�ذلك�قد�ئوكذا

  . بينا�ف}pا�الرد حد�العلماءن�الفلسفي�@حاورة�§ نا�اللسابيّ 

                                                           
١
 وى�هللاpÆا�ذاتية�،�أي�لذاpuا�،�لذات�ا@صنوع�بتأث���من�الخالق�وهو�هللا�:نه�:�ذاتية�ل¹º¸�سأأي� 
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خالق�واحد،�إ�ى�وها�نحن�نفصح�لك�بصورة�نظرية�عقلية�علمية�:ثبات�رجوع�ا@خلوقات�

�التسلسل �l .وابطال �ان �Íالبدي� �با§ فمن �ترجع �وا@خلوقات �نسان �صل �و إ�ى �خالق، كان�إذا

� �أوجده �الخالق �tإهذا �وذلك �آخر، �أوجله �آخله �خالق �أيضً ده �يحتاج �وهكذا �ر، �ا من�إ�ى

  .يوجده�فيتسلسل�الخالق�وهذا�باطل

ض�ال���ر ونستطيع�تصوير�ذلك�بحقيقة�� �،وسبق�بيان�ذلك. ما:�pÆاية�لهإ�ى�ه�يؤدي�ن§ 

  .عل}pا�نعيش

�ف �الفكرية�تشفت�ما:�pÆاية�لهاإ�ى�مسطحة�وتمتد�رض�قلنا�ان�� إذا ت�عقولنا�Eي�حركpÙا

  :ي�ا@خطط�¬تي¹Ä¸�:�حدود�له�كما�Eإ�ى�

  مخلوقات�ما�:�pÆاية�لها> =�رض�تمتد�§pÆا�مسطحة�> =:�بداية�لها�

  ما�:pÆاية�لهإ�ى�> =٤خالق�> = ٣خالق�> = ٢خالق�> = ١خالق�

�بع �:يريد �ال�� �للحقيقة �رجعنا �لو �t ولكن �لهاضهم �. ذعان ترجع��قاتا@خلو �ّن أو�ي

  :كما�Eي�ا@خطط�التا�ي ١ل،�وهو�¬خرو له،�فهو�� tإ�ى�بحقيقpÙا�

 لهt >===========<ا@خلوقات

 pÆاية�¬خر                                                                                  ول بداية�� 

tله  

  

  رض� 

  

  ا@خلوقات

  

                                                           
١

 � �به �ويحيط �يحده �غ��ه ¸¹Ä� �و�lفيكون �و:�متناهيا �محدودا �:�يكون �مقارنpÙا�. هللا �مع �وجودها �تحديد �يمكن �lرض :ن

لكن�من�جانب�حده�.فالتحديد�للمخلوقات�فقط�دون�الخالق�. وهللا�هو�ا@حيط�بكل�¹Ä¸�وغ���هللا�هو�ا@تناه�وا@حدود�. بالسماء

 .هو�الحد�:�ا@حدود�كما�بمثالنا�كا:رض�الكروية�ال���تستطيع�تصور�حدودها�دون�ا@سطحة��بنفسه�:�بغ��ه�يصح�بكونه
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أية�متد�من�تة،�فقلنا�بأpÆا�مدور إذا� ا،ا�أيضً رض�ال���نعيش�عل}pنستطيع�تمثيل�ذلك�با§ 

  .}pا،�ف��Íالبداية�والpqايةإلبدأنا�مpqا،�وتنت��Íإذا�نقطة�ف}pا�

يم�الذي�أراده�هللا�حيث�ا@بدأ�السلإ�ى�وهام�بل�ن´�كها�تنطلق�تشطح�با§ �عقولنا�ف�xندعُ 

  .١ول�و¬خرنه�هو�� هللا�سبحانه�لها�§ 

متداد،�pÆا�مسطحة،�ونذهب�ل¥ اطل�القول�بأرض،�ونجزم�ببقرار�بكروية�� ن´�ك�t ماذا�لف

نه�¹Ä¸،�بل�يرجع�لذاته�§ إ�ى�:�يرجع�الخالق،�والخالق�إ�ى�فا@خلوقات�ترجع� ٢ون´�ك�التحديد؟

�و . هو�ا@رجع . نفس�تلك�النقطةإ�ى�ة،�وننت��Íننا�نبدأ�من�نقطإرض�كروية�،فقلنا�بأن�� إذا

:�نقع�Eي�و . ليه�دون�غ��هإا�ننت��Íننإن�هللا�هو�الخالق�وليس�له�موجد�فما�بدأنا�بقولنا�بأإذا�ف

و:�توجد�لها�pÆاية،��،ض�مسطحة�:�توجد�لها�بدايةر � �ّن أ: قلناإذا�ولكن�. تخبطات�عشوائية

�. دودمح�و:�حدٌّ  �:�نصل �امتددنا �كلما �§ننا �أو� خالقإ�ى ��حّدٍ إ�ى �الفرض(محدود لذلك��)مع

  . متاهات�نحن�Eي�غ�ejعpqاإ�ى�ننتE��Íي�مطافنا�

�أ �صحةوهذا �للتسلسل �وليس �للكائنات، �موجد �هللا �بأن �يؤكد �بيان �يقر�. بسط كالذي

�أ �تصدقه؟ �فأpÂما �وتسطيحها �lرض،   بكروية
ُ
 ت

ّ
�يوهمك؟�سل �الذي �أم �للحل �يوصلك �للذي م

  ! ويرميك�Eي�مسالك�الشك�والح��ة؟

  ،�أو�اسئلة�وردت�pÁذا�الخصوص؟�كهل�من�أدلة�نقلية�ع8ى�ذل: س

�pÁانعم�توجد�بك�bة�ولو�ان: ج �آنفا�لعدم�تعلق�حاجتنا §ن�ا@وضوع�يحتاج�. نا�لم�نذكرها

ن�القرآن�أذي�يسلم�بصحة�lيمان�با�،�مع�وانما�تستعمل�ال��اه�ن�النقلية�لل. برهانا�عق8ي

 .من�حكيم�و:�شك�فيه قول�عقxئي�صادر�

                                                           
١

فكان�(وهنا�مبحث�يختص�بالتوحيد،�بحثه�الحكماء�ا@سلمون�يختص�بقو���¹الÛ±ول�والصعود�Eي�بيان�مع��ejول�و¬خر� 

ِعّد . [فاطلبه�Eي�محله) قاب�قوس�ن�أو�أدنى
ُ
 ]ا@

٢
�أن�أب�ن�pÁذ  �التشبيه�ع8أردت مlخ���و ) الخالق(ى�آخر�السلسلة�ا

ُ
�ا@سطحة�لكون�lرض�أ �ا@ستقيم�،�أو�lرض ثله�بالخط

�ا@ستوي  �الخط �وكذا �امتدادها �ويمكن �تحديدها �يمكن  .  ]ا@ستقيم[ ا@سطحة
ُ
�الكروية��مثلهُ أو�أ �أو�lرض �jا@نح� بالخط

ه�واحد�والتسلسل�مجموعة�من�ا@عاليل�ن،§ أو�الخط�ليس�تسلس�xًا@حدودة،�وليس�لها�مجال�لxمتداد�مع�ان�امتداد�lرض�

إ�ى�ما:�pÆاية�له�فتكون�متعددة�لكن�أقصد�ان�آخر�السلسلة�قد�مثلته�بامكان�امتداده�إ�ى�العلل،�قد�يرتبط�كل�معلول�بعلته�و 

xرض�أي�الlاية�له�أو�تحديده�كالخط�أو�pÆ�:اء�) :�بّد (بّدية� ماpÙنlمن�. 
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Eم�من�ايراد�النصوص،�و لكن�تجنب�العلماء�xا�ليك�بعٌض إي�علم�الكpqم:  

 �أّن �Eي�حديٍث �-١
ً
xيا�رسول�هللا�نافقت�: ى�رسول�هللا�ص8ى�هللا�علية�وآله�وسلم�فقالأت رج

 �ما�نافقت�ولو�نافقت�ما�وهللا: فقال�رسول�هللا�ص8ى�هللا�عليه�وآله�وسلم
ُ
ما��،علم�jأتيت��jت

  الذي�رابك؟

  ن�العدو�الحاضر�أتاك،�فقال�من�خلقك؟أأظن�

  خلق�j تعا�ى�هللا�: فقلت

  ؟من�خلق�هللا: فقال�لك

  .أي�والذي�بعثك�بالحق،�لكان�كذا: فقال

�وسلم �وآله �عليه �هللا �ص8ى �قِ إ: فقال �من �أتاكم �الشيطان �يقو�عليكمن ��عمال،�فلم . بل

  ١.هللا�وحده كان�كذلك،�فليذكر�أحدكمإذا�ف. تاكم�من�هذا�الوجه،�لكي�يس´±لكمأف

٢-� tم�مام�ع8يقال�x¹¸�ل�الذي�لم�يكن�و � : " بن�أبي�طالب�عليه�السÄله�قبل�فيكون�

 ٢"قبله،�و¬خر�الذي�ليس�له�بعد،�فيكون�¹Ä¸�بعده�

�أيضا �كانإن: " وقال eم�� �يقال �كانـّم ل�،ما eم�� �ف�xيقال �كان �ما �فأما �يكن �لم �قبل�. ا كان

  . ٣".. ب�xقبل،�وبعد�البعد�ب�xبعد�القبل

�جعفر� -٣ �أبا �lزرق �بن �نافع �فقالالباقر�سأل �السxم �هللا: عليه �عن �كان؟�أخ��ني eم��

م��eلم�يكن�ح��eاخ��ك�م��eكان،�سبحان�من�لم�يزل�و:�يزال�فردا�صمدا�لم�يتخذ�: فقال

  ٤.صاحبة�و:�ولدا

  

                                                           
١
 .وما�بعدها�١٥٦ص��١السعادات�للمو�ى�ال�Ûاòي،�ج�جامع 
٢
  .١٦٠،�ص�١نهج�البxغة،�ج 
٣
 .٢٨٣،�ص�٣بحار��نوار،�ج 
٤
  .٨٨،ص�١الكاEي،�ج 



 ٣٠............................................................................................ من خلق �؟

 

 

 

  الفصل�الثاني

 أين�هللا�؟

  :�يحل�هللا�سبحانه�Eي�مكان؟ اذا�@: س

. اذلك�ا@حل�الذي�يحل�فيه،�فيكون�محتاًج إ�ى�ن�الذي�يحل�بمكان�يفتقر�ويحتاج�§ : ج

  .غ�jسبحانه�ج�من�صفات�ا@خلوقات�وهللا�اوlحتي

�¬خر �ا@كان �من �خلوه �يستلزم �مكان، �Eي �يحل �ماءً . والذي �فهو��لَّ ح�فلو�وجدنا �قدح، Eي

وهللا�سبحانه� فيلزم�أن�يخلو�منه�ا@كان�¬خر ما�يحيط�به�قداح،�أو�يم� ه�دون�بقية��ؤ يمل

  .حاطته�بهموجود�Eي�كل�مكان،�و:�يصح�أن�يخلو�مكان�منه�قط�دون�ا

�بمداخلة :� �مكان �كل �¬شيا. فهو�Eي �Eي �أو�داخل �بمزايلة، :� �عنه �عpqاخارج �خارج . ء،

  .اوسنوضح�ذلك�:حًق 

ا�ه�خاليً ؤ فزواله�من�ذلك�ا@كان�وبقا. زوالحال�آخر�من�عxمات�الإ�ى�وlنتقال�من�حال�

ا�كان�حلوله�بمكان�ـّم ول. ¸:�يخلو�منه�¹Ä تعا�ى�وهللا� ´�اق�وlجتماعمنه�يستلزم�الحركة�أو�lف

،�وكذلك�حّده�با:شارة�١هو�اخxؤه�عن�مكان�آخر،�بمع�ejذلك�انه�يوجب�علينا�رؤيته�غالبا

وآخر�ليس�فيه،�أو�ما�يحيط�به�من�ا@اء�دون�ما�يخلو�. كما�اننا�لو�رأينا�قدحا�فيه�ماء. اليه

وذلك�lف´�اض�. عب���آخرما�خ�xمنه�بت أو ٢ ح،�ونحده�دون�ما�يحيط�بهالقدإ�ى�عنه،�فنش���

�.بعاد�الثxثةنه�ليس�بجسم�كي�يقبل��§ �ه�عpqاوهو�مÛ±ّ  وا@كانية ضيةرَ زم�الجسمية،�والعَ يستل

  .هاـيإل من�طول،�وعرض،�وعمق،�وغ���مفتقرٍ 

� �يحتاج �لكي �بجسم �وليس �وبُ إ�ى �عَ  عٍد مكان �و: �ليحتاج �رض �عليهإ�ى �ليعرض . الجسم

هللا�بكل��وكان. " يعرض�عليه،�و:�كا@اء�الذي�يحل�Eي�القدح�كاللون�يرتسم�ع8ى�الحائط،�أو 

/  ٥٤ "أ:�انه�بكل�¹Ä¸�محيط�"  تعا�ى�ل�قا�نه�ليس�كمثله�¹Ä¸§  النساء�/١٢٦" ¹Ä¸�محيطا�

  .السجدة

                                                           
١
  :نه�قد�يحل�الهواء�بمكان�و:�يجب�علينا�رؤيته�لكن�قد�نرى�ا@اء�حينما�يكون�مزاحما�له�عند�ازاحته�أياه 
٢

�الفxني��كما�تقول�ان�فxنا�Eي�الغرفة�،�كغرفة  �البيت�دون�البيت �ت. " lستقبال�دون�غ��ها�من�الغرف�أو�ذلك ولوا�أينما

 لبقرةا ١١٥" وجوهكم�فثم�وجه�هللا�



 ٣١............................................................................................ من خلق �؟

 

 

 

  .واحدة�غ���مركبة ذات وهو�ليس�صفة�وموصوف�أو�متغ���أو�متصف�بالغ��،�بل�هو

هَ : " قال�عز�وجل
َّ
�الل نَّ

َ
َر�أ

َ
ْم�ت

َ
ل

َ
��أ

َّ
ٍة�ِإ:

َ
xث

َ
ْجَوى�ث وُن�ِمن�نَّ

ُ
ْرِض�َما�َيك

َ
َماَواِت�َوَما�Eِي�� ُم�َما�Eِي�السَّ

َ
َيْعل

ْيَن�َما�
َ
�ُهَو�َمَعُهْم�أ

َّ
َ��ِإ:

َ
b

ْ
ك

َ
ِلَك�َو:�أ

َ
ى�ِمن�ذ

َ
ْدن

َ
�ُهَو�َساِدُسُهْم�َو:�أ

َّ
ْمَسٍة�ِإ:

َ
�ُهَو�َراِبُعُهْم�َو:�خ مَّ

ُ
اُنوا�ث

َ
ك

 
ُ
pُ�ُم�ِبَما�َعِمل ّبِ

َ
ْ�ٍء�َعِليٌم ُين

َ
¹Ä� ّلِ

ُ
َه�ِبك

َّ
�الل ِقَياَمِة�ِإنَّ

ْ
  .ا@جادلة/٧"  وا�َيْوَم�ال

�: " وقال ِسُبوَن
ْ

ك
َ
�ت �َما ُم

َ
�َوَيْعل ْم

ُ
�َوَجْهَرك ْم

ُ
ك �ِسرَّ ُم

َ
�َيْعل ْرِض

َ
�� �َوEِي َماَواِت �السَّ �Eِي ُه

َّ
" َوُهَو�الل

  �نعام/٣

  أين�هللا؟: س

  .و:�يخلو�منه�¹Ä¸�هللا�Eي�كل�مكان: ج

  ع8ى�نحو�السماء؟نسان�بدعائه�ل� يتوجه�t اذا�@: س

ْم�َوَما�ُتوَعُدوَن " ن�هللا�سبحانه�قال�§ : ج
ُ

ك
ُ
َماِء�ِرْزق   .الذاريات/٢٢" َوEِي�السَّ

) tم�جابة�عن�أحد�أئمتناهذه�xم�السp{عل  .(  

 
ً
�أو: �ثان�هذا �ف�ّن يً وأما ��ا �هللا �و�  تعا�ى �عال �دائًم شأنه �والعع8ى �الرفعة �ع8ى �يدل لو�Eي�ا

  .الشأن،�كما�هو�غ���خاف�ع8ى�أحد

  ما�ا@قصود�بانه�Eي�كل�مكان؟: س

  .نه�داخل�Eي�lشياء،�خارج�عpqاأأي�: ج

� �هللا �قال �: "  تعا�ى �ُنوُر ُه
َّ
�Eِي�الل ْصَباُح ِ

ْ
�ا@ �ِمْصَباٌح �ِف}pَا اٍة

َ
ك

ْ
ِمش

َ
�ك �ُنوِرِه ُل

َ
�َمث ْرِض

َ
�َو� َماَواِت السَّ

ْربِ 
َ
ٍة�َو:�غ ْرِقيَّ

َ
�ش

ّ
ٍة�:

َ
ٍة�َزْيُتون

َ
َباَرك َجَرٍة�مُّ

َ
ُد�ِمن�ش

َ
�ُيوق ٌب�ُدّرِيٌّ

َ
ْوك

َ
pَا�ك َّÆ

َ
أ

َ
�ك

ُ
َجاَجة اُد�َزْيpَÙُا�ُزَجاَجٍة�الزُّ

َ
ٍة�َيك يَّ

 
َ
ْم�ت

َ
ْو�ل

َ
�ُء�َول اِس�ُي¿¹ِ اَل�ِللنَّ

َ
ْمث

َ
ُه��

َّ
اء�َوَيْضِرُب�الل

َ
ُه�ِلُنوِرِه�َمن�َيش

َّ
ى�ُنوٍر�pْÂَِدي�الل

َ
وٌر�َع8 اٌر�نُّ

َ
ْمَسْسُه�ن

ْ�ٍء�َعِليٌم 
َ

¹Ä� ّلِ
ُ
ُه�ِبك

َّ
 .النور /٣٥"   َوالل



 ٣٢............................................................................................ من خلق �؟

 

 

 

�� �Úالن� �وقال �وسلمم�عظم �وآله �عليه �هللا �ص8ى �إ: " حمد �هللا �كما�ن �العقول �عن احتجب

ن�lمام�ع8ي�بن�أبي�وكما�ب�ّ �١"كما�تطلبونه�أنتم�. ى�يطلبونهن�ا@���ع8إو . بصاراحتجب�عن�� 

وخارج�مpqا�:�ك¹º¸�من�. :�كE�¸¹ºي�¹Ä¸�داخل�شياء�داخل�Eي�: " طالب�عليه�السxم�Eي�خطبته

  ٢"¹Ä¸�خارج�

  ٣"مباينة� ع8ى�غ���ممازجة�خارج�مpqا�ع8ى�غ���شياء�هو�Eي�" 

  ٤"كل�¹Ä¸�:�بمزايلة��مع�كل�¹Ä¸�:�بمقارنة،�وغ�� " 

 ٥"غ���مxمس�بعيد�عpqا�غ���مباين��شياء�قريب�من�" 

�عpqا: س �وخارج �lشياء، �Eي �يكون �ع8ى�. كيف �ينطوي �كxم �أو�هو�مجرد �هو�مpÊم هل

  مغالطات،�ووصف���مباين؟

  .شياءأي�محيط�با§ " شياء،�خارج�عpqا�داخل�Eي�� . " ك�xبل�lجابة�واضحة: ج

 . سماكظت�البحر،�أو�حوض�� :حإذا�نك�إف
ٌ
  .سماكبالحيوانات،�و� �فستجد�ا@اء�محيط

أي�أن�. شياء،�ولكنه�خارج�عpqا،�هذا�بالنسبة�للماديات�مع�الفارق فا@اء�داخل�Eي�هذه�� 

�و  �جوفها، �عن �خارج �و ا@اء �بداخلها �بكلإليس �كلية �هللا �ا حاطة eح�� �مpqا لجراثيم�ذرة

�الذرة �وأجزاء �باطpqا�محيط�وا@اء�وا@كروبات �Eي �و:�يدخل �فقط، �باط§ . pÁا �لو�فتحت ن�نك

                                                           
١
 .٤٥صحق�اليق�ن،�السّيد�عبد�هللا�شّ��،� 
٢

 ��jقده(أورد�الكلي (ي�الحديث�هكذا�Eي��صول�من�الكاE":سئل�أم���ا@ؤمن�ن�)نفسه�بما�عرّ : بم�عرفت�ربك�؟�قال�، ) ع��jف .

فوق�كل�، :�يشpÊه�صورة�و:�يحّس�بالحواس�و:�يقاس�بالناس�؛�قريب�Eي�بعده�بعيد�Eي�قربه�: كيف�عّرفك�نفسه�؟�قال�: قيل�

:��شياء�وخارج�من�، :�ك�¹ºء�داخل�Eي��¹Äء��شياء�داخل�Eي�، أمام�كل��¹Äء�و:�يقال�له�أمام�، �¹Äء�و:�يقال��¹Äء�فوقه�

أنه�:�يعرف�"باب��٨٥ص��١أصول�الكاEي�ج" (ولكّل��¹Äء�مبتدء�، سبحان�من�هو�هكذا�و:�هكذا�غ��ه�، ك�¹ºء�خارج�ٍ�من��¹Äء�

�به�
ّ

 ").إ:
٣
  .وما�بعدها�٣٠٤التوحيد،�للشيخ�الصدوق�قدس�سره،�ص 
٤
�َعن.. 

َ
�َعن. َحَدٍث � كائٌن�:

َ
�. َعَدٍم � َموُجوٌد�:

َ
¹Ä� ّلِ

ُ
�ِبُمَقاَرَنٍة  َمَع�ك

َ
ّلِ . ٍء�:

ُ
ْ�ُ��ك

َ
��َو�غ

َ
¹Ä  ِبُمَزاَيِلِة�

َ
  .١هج�البxغة،�جن: ٍء�:

٥
 .مصدر�سابق: من�حديث�ذعلب�ا@شهور،�التوحيد�للشيخ�الصدوق  



 ٣٣............................................................................................ من خلق �؟

 

 

 

معاء،�بل�ترى�Eي�باطpqا��  ا@اء�خارج�عpqا�أو�محيط�pÁا�فقط،�فالسمكة،�:�تراها�مملؤة�با@اء

  .١ليه�من�محتوياتإوما�

  .٢رهذا�ا@ثال�واضح�للفكر�فتفك�ّن أأظن�

 
ً
xي�الزجاجة�وكذلك�¬ية�الكريمة،�ف´�ى�ا@صباح�داخE لكنه��ليه�من�الخارجإما�نظرنا�ذا�إ

 ليس�
ً
xا�أيضً �داخpqا،�بل�هو�خارج�عp{ي�نو،�افEاpqي�باطEمسة فس�الوقت�فهو�xلكن�:�بم ،

�بيّ . أي�بعدم�زواله�عpqا. وخارج�عpqا�:�بمزايلة نف�مام�ع8ي�عليه�السxم�¬ ي�قول�t نا�Eكما

  .٣"وغ���كل�¹Ä¸�:�بمزايلة� .مع�كل�¹Ä¸�:�بمقارنة:" ه�السxموكذلك�قوله�علي. الذكر

 " وEي�دعاء�ليلة�القدر�
ً
ا�غ���محدود،�يا�غائبً �:�يبلغ�بكينونته�موصوف،�و:�حدٌّ �ايا�موصوف

ض،�وما�بيpqما�ر لسماوات�و� طلب�فيصاب،�ولم�تخل�منه�ايُ �ا�غ���مشهودمفقود،�ويا�شاهًد 

  .٤"ور�نه�نور�النإن�بأين،�و:�بحيث�درك�بكيف،�و:�يؤيّ :�يُ  طرفة�ع�ن

حتجب�ا لَم : " ن�مو��e¹الرضا�عليه�السxممام�أبي�الحسن�ع8ي�بل¥  ٥قال�بعض�الزنادقة

 ".هللا؟�

. ف�xتخفى�عليه�خافية�ا�هو ّم أالحجاب�عن�الخلق�لك�bة�ذنوpÁم،�ف ّن إ: " فقال�عليه�السxم

  ٦.ناء�الليل�والpqارآEي�

                                                           
١

  x¹¸�بسيط�لÄبالنسبة�للماديات�مثلناه�بالسمكة�لتقريب�الفهم�لعدم�استحضار�� يضاح�الصوري�أما�هللا�فإنه�محيط�هذا

 .دقائق�الوجود�واجزائه�وجزئياتهحاطة�تامة�بكل�ا
٢

ليس�صفة�وموصوف�لكي�يعرض�ع8ى�¹Ä¸�تعا�ى��هذا�مثال�ع8ى�ا@خلوقات�:جل�البيان�:�للتشبيه�با��جل�جxله�:ن�هللا� 

  .ولم�يكن�قائما�بغ��ه�ليحل�فيه) قائم�بذاته(أو�هو�جسم�ليحل�بمكان�يحويه�ويستوعبه�كالظرف�وا@ظروف�:نه�ذات�
٣

قدرته�Eي�ا@مكنات�كلها�،�وفيضه�عل}pا�بالتساوي�:ن�مرتبة�ا@مكنات�بالنسبة�أي�ان�علم�هللا�موجود�Eي�كل�ذرة�من�ا@ادة�و  

وكونه�كامل�و�ي�ناقصة�فتسبح�له�لتÛ±هه�عن�النقص�كقوله�:�بمقارنة�اي�:�. له�بدرجة�واحدة،�و�lلكان�ترجيح�ب�xمرجح�

اديات�:نه�مجرد�عن�ا@ادة�،�وليس�هو�مادة�أي�خارج�عن�ماهية�ا@�شياء�وخارج�من�. نقارنه�معها�بأنه�جسم�ومادة�وممكن�

 :نه�موجود�وا@ادة�موجودة�،�و:�بمزايلة�كون�هذا�التجرد�:�يخرجه�عن�lحاطة�pÁا
٤
  .،�وقد�رواه�عن�tمام�الحسن�بن�ع8ي�عل}pما�السxم٣٨٢ص��١إقبال��عمال،�السّيد�ابن�طاووس،�ج 
٥

وهم�الدهري�ن�الذين�يقولون�:�رب�و:�جنة�و:�نار�وما�. لهواشم�العباسي�ن�حركة�شعوبية�باطنية�تفاقمت�زمن�ا: الزندقة� 

 .pÂلكنا��lالدهر�
٦

أي�أّن�الحجاب�هو�tحساس�ا@تيقن�به�وبمراقبته�عز�وجل�هو�تراكم�ع8ى�النفس�من�الكدورات�ح��eرانت�القلوب�فلم�تعد� 

 [قابلة�له�بل�ُحبست�Eي�سجن�ما�أحاط�pÁا�من�ماديات�بحتة�
ُ
  ]ِعدا@



 ٣٤............................................................................................ من خلق �؟

 

 

 

  فلم�:�تدركه�حاسة�البصر؟: قال

  .بصاره،�الذين�تدركهم�حاسة�� وب�ن�خلقللفرق�بينه�: قال

 
َ
  .ّل�من�ان�تدركه�lبصار�أو�يحيط�به�وهم،�أو�يضبطه�عقلَج ثم�هو�أ

  ]أي�ِصف�حجمه[ فحّده��ي؟: قال

  .دُّ َح انه�:�يُ : قال

  لم؟: قال

�متناهٍ �ّن § : قال �محدود � ]ينت�Í[ كل �فإ�ى �حد، �و إذا �الزيادة �احتمل �التحديد، إذا�احتمل

  ١"فهو�غ���محدود،�و:�م´±ايد،�و:�متجزئ�و:�متوهم�،�قصاناحتمل�الزيادة�احتمل�الن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
١
  .علة�احتجاب�هللا�عز�وجل�عن�خلقه��٩٨باب��١١٩ص،�الشيخ�الصدوق،�علل�الشرائع 



 ٣٥............................................................................................ من خلق �؟

 

 

 

  الفصل�الثالث

 ما�هو�هللا؟

الذي�نراه�:بد�أن��ّن وذلك�§ . Eي�الدنيا�و:�Eي�¬خرةرى�بحاسة�البصر�:�:�يُ  تعا�ى�هللا��ّن إ

حانه�مÛ±ه�عن�وهللا�سب .وله�صورة�وشكل�ومكان شار�اليه�،�وEي�جهة�مقابلةويُ �١ايكون�جسًم 

 �،و§ن�ا@رئي�محاط�بالنظر�ضرورة. جميع�ذلك
ً
وكل�ذلك�من�،�اوهللا�محيط،�ف�xيكون�محاط

  .٢تجدها�قاصرة. فلو�تأملت�حواس�lنسان. وهللا�أظهر�ا@وجودات�وأجxها�لوازم�الجسمية

 
ً
xا�تستطيع�الرؤية�لغاية�منظور أ:�إ،�فحاسة�البصر�:�ترى�النمل�ع8ى�بعد�أميال�مثpÆها .

وكذلك�الحيوانات�الصغ��ة�Eي�. ماكن�البعيدة،�لرؤية�� نظارولكن�نستطيع�ذلك�باستعمال�ا@

  .:�با@جهرإننا�:�نستطيع�رؤيpÙا�إك�ا@اء،�والجراثيم�فرَ بِ 

 
ّ
  .الًف أعشرين�إ�ى�ذن�تسمع�الهزات�من�خمس�� �ّن ا،�§ السمع�تجده�قاصرً إ�ى�لع�وتط

  .ذنزاد�يشق�طبلة�� ك�:�تسمعه،�وما�فالذي�ينقص�عن�ذل

tعدليه�عن�بُ إالذباب�والنمل�يشمه،�ويسرع��ّن أنسان�:�يشم�رائحة�السكر،�مع�و.  

وح��eالخيال،� ٣ك��bمن�صورة�واحدة�فيه�بآن�واحدأن�يرسم�أوكذلك�العقل،�:�يستطيع�

ننا�:�نستطيع�تخيل�رائحة�حمراء�بحاسة�إتخيل�¹Ä¸�ليس�له�وجود�Eي�الكون�فف�xتستطيع�

  .الشم

Eإذا�:�إ �ي�البحر�:�يستطيع�تخيل�عالم�ال�َ والسمك� 
ُ
 أ

ً
xي�حوض�ماء�مثEخرج��tنسان�:�و

�صوًر  �تخيل �وجوديستطيع �ليس�لعا@ها �الكون  ا �Eي �تشكيل �ا@جنح �موجود�،فالثور ، فالجناح

                                                           
١
 .الجسم�يفتقر�للمكان�،�والعرض�يفتقر�للجسم�كاللون�يفتقر�للجسم�ليعرض�عليه�:نه�ممكن� 
٢
 [من�سورة��عراف��١٤٣راجع�تفصيل�ذلك�Eي�تفس���ا@�±ان�للعxمة�الطباطبائي�Eي�تفس���¬ية 

ُ
  ]عدا@

٣
بآن�واحد�مما�يبطل�كون�ما�وضعتمها�قبال�بعض�إذا�:�نستطيع�تحريك�أصابع�الكف�ن�بحركة�دائرية�باتجاه�ن�متعاكس�ن� 

 .ا@ادة�قبل�الفكر



 ٣٦............................................................................................ من خلق �؟

 

 

 

فكيف�. افالوهم�قاصر�أيضً  و:�¹Ä¸�جديد�قد�قام�بتوسعه�الخيال. والثور�موجود�Eي�الكون 

  ١؟تدرك�هللا�سبحانه�ْن أولنا�القاصرة�تستطيع�عق

 :ن�السبب�يعود�لشيئ�نإ

  .يختفي�ب�xسبب�ْن أعاء�غ���مقنع�دوهذا�t . ائه�Eي�نفسه،�أو�غموضهخف�-١

. والحقيقة�تقر�بذلك. حجبه�عنا�هذا�الوضوح،�هو�الذي�ّن أما�يتنا�ى�وضوحه�بحيث��-٢

غامض،�وغ��� Eي�الpqار،�ليس�§ن�الpqار� تأملنا�الخفاش�وهو�يبصر�Eي�الليل،�و:�يبصر�إذا�نا�ن§ 

حقيقة�طبيعة�الخفاش�هو�،�و السبب�هو�شدة�وضوح�الpqار�وجxئهواضح،�أو�معدوم،�ولكن�

  .انسجامه�مع�الليل�وعدم�انسجامه�Eي�الpqار�بعكس�أحداق�العيون�البشرية

� �يُ فإن �ضعيف، �الشمسبصر�الخفاش �ف. pÊره�نور �ضعف�ظهر�النور�قويً إذا �سبب �فمع ا،

 
ً
xسبي� �ذلك �من �جعل �ف�xيرى �بصره �الpqار، �لضوء �رؤيته �:�إ. شيئا :متناع �إذا الظxم�ام´±ج

�الضوء �ظهور �وضعف �بأّن �بالنور، �العلم �الضوء�مع �و�ي �شروط �تحت �تتم وعدم� .الرؤية

  . .وجود�الحاجب،�والشفافية

� �بالنسبة �الحال �فكذلك �و إ�ى �كماإو . بصارناأعقولنا �lلهية �الحضرة �جمال �بعض�ب�ّ  ن ن

��eصار�ظهوره�ووضوحه�ح. وEي�غاية�lستغراق�والشمول . العلماء�Eي�pÆاية�lشراق�وlستنارة

  ٢سببا�لخفائه

 كَم �َس ليْ : "  تعا�ى�قال��-١
َ
  لِه ث

َ
¹Ä ٌ̧� َ١١/الشورى"  �ُ� صَ البَ �يُع مِ السَّ �هوَ و  

  .أي�موجود�مجرد�عن�ا@ادة

                                                           
١

الوجود�الطبي¨ي�فهو�فطري�يحسه�ما�أبحانه�Eي�سؤال�ما�هو�هللا؟��سعن�الوجود�الخارêي��] مقتضب�ومختصر[هذا�بحث� 

tله�يتعلق�به��نسان�ح�ن�:�من�ي.  

د�أك��bفق�؟يابن�رسول�هللا�دل��jع8ى�هللا�ما�هو :سأل�رجٌل�tمام�جعفر�الصادق�عليه�السxم: ٣نقل�ا@جلE��¹Öي�بحار��نوار�ج

�ا@جادلون�وحّ��وني   .ع8يَّ

�]ع8ى�الغرق �أي�كسرت�وأوشكت[ فهل�كسر�بك: قال�.نعم: رجل�هل�ركبت�سفينة�قط؟�قال�يا): عليه�السxم(فقال�له�tمام��

ن�يخلصك�من�أ�قادر �شياء�من��ان�شيئً أهنالك��فهل�تعلق�قلبك: قال. نعم: حيث�:�سفينة�تنجيك�و:�سباحة�تغنيك؟�فقال

�قال �. نعم: ورطتك؟ �الصادق �tمام �السxم(قال �lغاثة�): عليه �وع8ى �:�من�ي �حيث �lنجاء �القادر�ع8ى �هو�هللا �ال�¹ºء فذلك

 .حيث�:�مغيث
٢
 ا@ادية�كالكهرباء�وا@غنطيس�لكن�نتحسس�بآثارها�وهذا�:�يناEي�وجودها�شياء�نرى�كث��ا�من��اننا�:  



 ٣٧............................................................................................ من خلق �؟

 

 

 

٢-� t� �قاوعن �السxم �عليه �الصادق �محمد �جعفر�بن �وهو�: " لمام �صورة �و: :�جسم

  ١"تناه�،�ولم�ي´±ايد،�ولم�يتناقص�lجسام�ومصور�الصور�لم�يتجزأ،�ولم�ي�ُم جّسِ ُم 

�سأله�ماهو؟�قال�عليه�السxم" ا�وعنه�أيضً �-٣ هو�¹Ä¸�بخxف�: " انه�قال�للزنديق�ح�ن

�. lشياء �بقو�ي �" ¹Ä¸"أرجع �و إ�ى ejمع� �الشيئية،غ���أنّ اثبات �بحقيقة ¸¹Ä� �:�جأه �و:�نه سم

  ٢"صورة�

  .من�زعم�ان�هللا�ع8ى�¹Ä¸�أو�Eي�¹Ä¸�أو�من�¹Ä¸،�فقد�أشرك" وعنه�أيضا��-٤

 
ً
ا�ولو�كان�من�،�ولو�كان�Eي�¹Ä¸�لكان�محصوًر لو�كان�هللا�عز�وجل�ع8ى�¹Ä¸�لكان�محمو:

 ¹Ä¸�لكان�ُم 
ً
٣"ا�حدث

  

7

نرى
ذاته
�قدس اذاs؟ 

� ّن إ  �شياء
َ
�يع. بأضدادها�نُّ �َ بْ ت �وليوالذي �وجوده �م �يعسر�علينا �ضد، �له �ندركأس ه،�ن

  .٤بعض،�ندرك�lختxف�بالفرق�بيpqابعضها�دون��شياء�فلو�اختلفت�،�ونعرفه

 �د:لpÙا،�وكيفيpÙا�ع8ى�شكل�واحد�اش´�كت�Eيإذا�و 
ّ

ر�الشمس�نو �ّن أر�ومثال�ذلك،مر�� تعذ

نا�راق،�:�غروب�لها،�§صبحشكانت�الشمس�دائمة�t إذا�عرض�يزول�عند�غروب�الشمس�ف

ولكن�لو� ندركه،�و:�نعرف�له�وجود والضوء�:. يضبسوى�� �جسام�ليس�لها�لوٌن � �أّن نظن�

م�أفقها�الذي�كانت�فيه�مشرقة�ندرك�ذلك،�ونفّرق 
ّ
فنعرف�. ب�ن�الحالت�ن غابت�الشمس�واظل

�الضوء� �ّن أ �بواسطة �بلون �اتصفت �الغروب. جسام �عند �يفارقها �اللون وهو�النور�. وهذا

  .والظxم

�و:  ��ْن أ�نستطيع �النور، �زواله: إنعرف �و��عند �تش´�ك��شياء �كلها �وا@تشاpÁة ا@ختلفة

�أ �Eي �واحد ejبمع §� �لها �معرفتنا �فقدان �لسبب �اختxف��ّن ذهاننا �أي �الظxم �:�يظهر�Eي ذلك

�مظهر�لغ��ه .بيpqا �ذاته �الذ. والظاهر�بحد �فالنور �حقائق �عن �يفصح �يظهر�بالظxم �شياء�ي

                                                           
١
 . باب�انه�ليس�جسم�و:�صورة�-٩٨��،٧توحيد�الصدوق�ص 
٢
 .¹Ä¸�تعا�ى��باب�تبارك�و �-١٤٠��،٢توحيد�الصدوق�ص� 
٣
 تعا�ى��باب�نفي�الزمان�وا@كان�والحركة�عنه��- ١٧٨��،٩توحيد�الصدوق�ص 
٤
 مصدر�سابق: راجع�حق�اليق�ن 



 ٣٨............................................................................................ من خلق �؟

 

 

 

 . كلها�شياء�وهللا�أظهر� .هخرى�بظهور � 
َ
،�أو�تغّ���:pÆّدت�السماوات�يبة،�أو�عدمولو�كانت�له�غ

هَ  ِإنَّ " رض�و� 
َّ
َماَواِت  ُيْمِسُك  الل ْرَض  السَّ

َ
ن َو�

َ
ُزو: أ

َ
ِ	ن ت

َ
َتا َول

َ
ُهَما ِإْن  َزال

َ
ْمَسك

َ
َحٍد  ِمْن  أ

َ
ن أ  َبْعِدهِ  ّمِ

هُ  اَن  ِإنَّ
َ
ُفوًرا َحِليًما ك

َ
  .٤١/فاطر"  غ

�الفر و  �§دركت �أو�انعدم �� لو�غاب، �بعض �ولو�كانت �الحالت�ن �ب�ن �موجودمق pÁا،��اكن

�مو  �الشيئ�ن�جودوبعضها �ب�ن �الفرق �§دركت �غ��ه �. pÁا �وجوده�كشريك �فرض �ع8ى الباري

�ال �هللاع:متناع �وجود �لعدم �التصور �من �قل ��حوال، �كل �Eي �دائم �هللا �وجود �هو�. لكن وهذا

اقه�نسان�وهو�Eي�صباه،�واستغر دراك�tإن�إو ١ تعا�ىدراك�هللا�إ أفهامنا�عن السبب�Eي�قصور 

 xي�مEائpuو �ذ�الدنيا�ومغريا 
ُ
  .بما�يحيط�به�فسقط�تأث��ها�ع8ى�قلبه�هنسأ

وكذا�. يط�به�الدهشة�والغرابةسرعان�ما�تحا�فجأة�لم�يره�من�قبل،�ا�غريبً رأى�حيوانً إذا�ف

�ع�  eم� �إذا �دفعة�واحدة، �بصره�للكون �امتد  يفإنه
ُ
�فا§ �تعجبه، �وعظم �ع8ى�عقله، نس�خاف

  .بال¹º¸�سد�عليه�سبيل�ا@عرفة

عليه�) زين�العابدين(قلت�لع8ي�بن�الحس�ن�السجاد�: نه�قالأحمزة�الثما�ي�ب�أبيروي�عن�

  §ي�علة�حجب�هللا�عز�وجل�الخلق�عن�نفسه؟: السxم

@ا� هللا�عز�وجل نظرونفلو�أpÆم�كانوا�ي. بناهم�بنية�ع8ى�الجهل تعا�ى�نه�هللا�تبارك�و § : قال

�pÂابون �بالذي �و:�يعظمونهكانوا �. ه، �أحدكم �نظ���ذلك �نظر�إذا �مرة�إ�ى �أول �الحرام �هللا بيت

مه
ّ
  ٢"لك�التعظيمو:�يعظمه�ذ. مر�بهإذا�. ليهإيه�أيام�وهو�يراه،�:�يكاد�ينظر�أتت�علإذا�ف. عظ

  :قال�الشاعر

                                                           
١

 آلة تشابه ال�� للع�ن الشبكية Eي الصورة ارتسام ثم) البؤبؤ( الع�ن عدسةإ�ى� الجسم من الضوء انعكاس عن عبارة الرؤية نإ 

 ةلشبكيا�ع8ى lشعة سقوط فعند. ��االكام Eي الحساس الفلم تشابه والشبكية ، الكام��ا عدسة تشابه الع�ن وعدسة التصوير،

 عينه تشابه من وغ��ه lنسان يرى  الكيفية pÁذه.  في´�جمها الدماغإ�ى� الصورة pÁا ا@تصلة lعصاب وتنقل ف}pا الصورة ترتسم

.  ف��اها للخفاش ترجع جسم pÁا اصطدمإذا�ف الخارêي الفضاءإ�ى� وتذهب تxمسه فا@وجات.  كالرادارفإنه� الخفاش وأما.  عينه

 ليس :نه رؤيته يمكن : فعليه الضوء عليه يسقط و: الذبذبات تع´�يه فx بجسم ليس سبحانه ة،وهللامادي اجسام فالذبذبات

  .بمادة
٢� �الشرائع ��-٢. ١١٩علل ��٩باب �lنسان �معرفة �بالنسبة �النملة �كمعرفة ��كمعرفة �صناعات�إ�ى �من �يفكر�به �وما lنسان

  .وتدب��ات�
 



 ٣٩............................................................................................ من خلق �؟

 

 

 

ــــرف�الـعـه�،�:�يـمـى�أكـلــ:�عإ�..  دــفى�ع8ى�أحـلقد�ظهرت�ف�xتخ   راــمـقــ

  وكيف�يعرف�من�بالعارف�است´�ا  .. لكن�بطنت�بما�أظهرت�محتجبا

تدل�كيف�يس: " Eي�دعاء�عرفة�شهداء�الحس�ن�بن�ع8ي�عليه�السxمويشهد�قول�سيد�ال

  ليك؟إعليك�بما�هو�Eي�وجوده�مفتقر�

 
ُ
إ�ى��eغبت�ح��eتحتاج�م��؟ظهر�لكأيكون�لغ��ك�من�الظهور�ما�ليس�لك،�ح��eيكون�هو�ا@

  ؟ليكإ�ي�ال���توصل� دليل�يدل�عليك،�وم��eبعدت�ح��eتكون�¬ثار�

فقة�عبد�لم�تجعل�له�من�حبك�عميت�ع�ن�:�تراك،�و:�تزال�عل}pا�رقيبا،�وخسرت�ص

  .١"تعرفت�لكل�¹Ä¸�فما�جهلك�ش�¸،�نصيبا

 t� �جعفوعن �السxممام �عليه �الصادق �محمد �عز�وجلأن�ر�بن �هللا �عن �سئل �يراه��:ه هل

 ا@ؤمنون�يوم�القيامة؟

  .نعم�وقد�رأوه�قبل�يوم�القيامة: قال

  م�e؟: فقيل

  ".ألست�بربكم؟�قالوا�ب8ى"ح�ن�قال�لهم�: فقال

  . ن�ا@ؤمن�ن�ل��ونه�Eي�الدنيا�قبل�يوم�القيامةإو : ثم�سكت�ساعة،�ثم�قال

  ألست�تراه�Eي�وقتك�هذا؟

  .الحديث�عنك�جعلت�فداك�فأحدث�pÁذا: فقلت�له: أبو�بص��: قال

�إن:�ف: فقال �فانكر�منإذا�ك �به �ثم�قّدر�حّدثت �ما�تقول، ejبمع� �تشبيه،�أكر�جاهل �ذلك ن

  .كفر

  .٢ن�وا@لحدون هللا�عما�يصفه�ا@شpÊو  تعا�ى�. وليست�الرؤية�بالقلب�كالرؤية�بالع�ن

  

                                                           
١
 .م�،�Eي�أعمال�يوم�عرفةمفاتيح�الجنان،�الشيخ�عباس�الق: راجع 
٢
 .ما�جاء�Eي�الرؤية��: باب،��١١٧توحيد�الصدوق�ص� 



 ٤٠............................................................................................ من خلق �؟

 

 

 

  لفصل�الرابعا

 :�نرى�هللا؟ اذا�@

 
ُ
�ت �عرف �الظل�شياء �نرى �النور �ذهاب �فعند ��١مةبأضدادها �نرى�إوعند �لقدرته �هللا زالة

وع8ى�سبيل�الفرض�عندما�ينعدم�. عدموهللا�:�يُ ،�فنستطيع�أن�نم�±ه. أي�عدم�وجوده ،عدمه

ليس�كمثله�¹Ä¸� تعا�ى�وهللا�سبحانه�و . له�نرى�عدم�وجوده�فندرك�كيفيته�وماهيته�tوجود

  .)أي�رأينا�هللا(ف�xيوجد�له�ضد�أو�شريك�ولو�كان�له�شريك�لرأيناه�

ف}pا� تعا�ى�أ:�ينطبق�كxمنا�هذا�وهللا�أعلم�ع8ى�مصداق�¬ية�الكريمة�ال���قال�هللا�: أقول 
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ُ ْ
  .١٤٣/�عراف" ا@

فلكي�. كمثله�¹Ä¸ليس�ا�وليس�له�شريك،�أو�ضد�و كان�واحًد �ـّمال تعا�ى�هللا�سبحانه�و �ّن إ

. @شاهدة�أضداده�غ���تصورنا�ذلكإ�ى�ن�نم�±ه�عن�شريكه�:�يوجد�سبيل�أنستطيع�أن�نراه�و 

ة�النظر�بعيوننا�ننا�بواسط§ . ك�ا@كان�فنحس�بالفرق،�ونم�±هن�يخلو�منه�ذلأأي�. و�ي�العدم

� �نستطيع �نُح أا@بصرة �حدوده[ دَّ ن �هللا�دَّ فنستطيع�َح ، ال¹º¸�]ندرك �دون ¸¹Ä. هللا� �نرى �،لكي

  .ن�يخلو�منه�أي�يخلو�من�وجود�هللاأا�دونه�يجب�ولكي�نحد�شيئً 

                                                           
كتقابل�ال(النور�والظلمة� ١

َ
أي�وجود�وعدم�:�يجتمعان�ويجوز�ارتفاعهما�بموضع�:�تصح�فيه�) ة�وعدمهاـَمل

يجتمعان�و:��ضدان�فهما�وجودان�متعاقبان�ع8ى�موضوع�واحد�: ) الخ���والشر�،�السواد�والبياض(لكن�. ا@لكة�

�¬خر� �ع8ى �تعلقهما �هو�عدمٌ . يتوقف �وليس �خارêي �وجود �له ��فاللون �و:�سواد(للبياض ) من���وغ���من���،سواد

� �وعدم(نقيضان �يرتفعان) وجود �و: �يجتمعان : " �� �يدرك �وهو �lبصار �تدركه �اللطيف�: �وهو بصار

  ١٠٣/�نعام"الخب��

e¹م�الصاعقة�بظلمهم�ر أ"أك���من�ذلك�فقالوا� لقد�سألوا�مو�puفالرؤية�باطلة� ١٥٣/النساء"نا�هللا�جهرة�فاخذ  

  .وا@رئي�محيط�بالنظر�وهللا�محيط�و:�يكون�محاطا�ف�xيكون�مرئيا�"�lانه�بكل�¹Ä¸�محيط�أ"

  



 ٤١............................................................................................ من خلق �؟

 

 

 

�ف �آخر�فإذا �دون �بمكان �هللا �س�Ûاهإكان �و ننا ،�  إذا
ّ

�¹Ä¸�تج8 �و:�يوجد �ظهر، �أي �سبحانه ى

  .١وجوده يقيم�ونراه�بدون�قدرة�هللا�فيه�و

إذا�ف�،لونه�أحمر�ه�يتكون�من�غxفأنذ�إ ،خذ�الدف´��كمثال�تقري��Úع8ى�صحة�ما�أّدعيناه

الورقة�±�فنم�ّ ) ع8ى�قدر�ذلك�الجزء�ا@طوي (ا�من�الغxف�نرى�لون�الورقة�أبيض�طوينا�جزءً 

 �� �الغxف ��،حمرعن �ولكننا �نطوِ إذا �من�جزءً �لم �جزء �§ي �رؤيتنا �ف�xيمكن �الغxف �من ا

الغxف�عن�:�بان´±اع�جزء�من�وجود�إف�xتتم�الرؤية��،بالغxف�ومست´�ة�الورقة�§pÆا�محجوبة

 .الدف´�

إذا�: فقال�@و��e¹عليه�السxم�،راد�ان´±اع�جزء�من�وجوده�عن�الجبلأكذلك�هللا�سبحانه�

فرق�سوف�يرى�ال�،عنه�وجوده�رأى�الجبل�وهو�مسلوٌب إذا�نه�§ . استقر�الجبل�فسوف�تراني

Eي��اوالسبب�§ن�كل�م. لكن�الجبل�لم�يستقر،�فيم�±ه�بالرؤية٢ب�ن�هللا،�وعدم�وجوده�بالجبل

  .٤١/،�راجع�سورة�فاطرالكون�قائم�ومحاط�بوجود�هللا

  .االرؤية�مطلًق �تنتفيا،�فسحب�وجوده�عنه�يصبح�عدًم إذا�ف

e¹و�@� �عز�وجل �السxمع�فقال �نظر�ا: ليه �الجبل�إ�ى �استقر�مكانهفإن �قد �رأيته فسوف�،

�اأف. تراني �وpÁذه �احاطته، �ومن �يخلو�منه، �لكي �الجبل �عن �ووجوده �احاطته �سحب لحالة�راد

  .ايرى�مو��e¹الجبل�خاليا�من�احاطة�الباري�به،�والكون�يحيط�هللا�به�ف��اه�عيانً 

ناء�ا@ملوء�با@اء�:�نستطيع�رؤية�ا@اء�ن�t أوكما�. بالسمك،�والهواء�يحيط�بناكا@اء�محيط�

  .ب�ن�وجود�ا@اء�وعدم�وجوده :�ان�نفرغ�جزء�من�ا@اء�الذي�Eي�القدح�فنم�±إالذي�فيه،�

ا�بحيث�يسهل�علينا�التمي�±�ب�ن�ا@اء�والهواء،�أو�ا�نضع�Eي�جزء�منه�ماء�ملونً أخذ�قدًح أو�ن

 
ً
xا:�ذاتً �أي�جنس�آخر�مختلف�عنه�شك.  

وليس� تعا�ى�ن�كل�¹Ä¸�قائم�به�§ . اطته�بالجبل�انعدم�وجود�الجبلاح تعا�ى�ا�سلب�هللا�فلّم 

  .٣لذا�لم�نستطيع�رؤية�ربنا. ل¹º¸�وجود�وبقاء�دونه�

                                                           
١

وما�من�عدة�أجزاء�أو�أعضاء�أو�صور�[ ان�هللا�ليس�مركبً § . من�ذاته��انقصد�هنا�سحب�قدرته�عن�ذلك�ا@كان�وليس�جزءً  

 إذا�ما�هو�ذات�واحدة�فإنويستطيع�نفي�جزء�منه�،�]شابه�ذلك
َ
ل�ف�xيحل�فيه�َح انتفى�جزء�منه�انتفى�كله�وهللا�مستغ��jعن�ا@

  ].وهذا�باطل[،�عند�سحب�قدرته�من�الجبل،�وحلوله�يستلزم�الحركة�والتحرك�أي�الجهة�وlشارة
٢
 .اه�ليس�وجودً نرى�§ :�يُ والxوجود�،�)نقيض(بل�الxوجود�أي�الوجود�مقا: العدم� 
٣
 أقلنا�ان�الرؤية�تتحقق�بالضد� 

ُ
�للرؤيةوهللا�سبحانه�. ضدادها�أبان��شياء�بي�ت

ً
xآخر�إ،��يكون�قاب�ejن�وجد�له�شريك�أو�بمع

�هللا�عند�رؤية�عدمه� �فلّم . نرى�وجود ¸¹Äرؤيتها�:�يوجد�له�شريك�و:�يخلو�منه�� �انعدم�و . انتفت @ا�سلب�قدرته�من�الجبل
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 . تعا�ى�هو�السبب�الحقيقي�لعدم�استطاعتنا�لرؤية�هللا�سبحانه�و وهذا�

  .فتّدبر�،ا�أستدل�به�أوضح�من�ذلكا،�وتفس��ً ف�xأجد�جوابا�مقنعً 

  هل�توجد�أدلة�نقلية�حول�الرؤية؟: س

  :ليك�بعضهاإ ،نعم: ج

  " تعا�ى�قال��-١
َّ
هُ  :

ُ
ْبَصاُر  ُتْدِرك

َ
ْبَصاَر  ُيْدِرُك  َوُهَو  �

َ
 ال َوُهَو  �

ُ
ِطيف

َّ
ِب�ُ�  ل

َ
خ

ْ
  ١٠٣٫/�نعام"  ال

الحمد���الذي�:�تدركه�الشواهد،�و:�: "مام�ع8ي�بن�أبي�طالب�عليه�السxمل�t قا�-٢

�خلقه،� �بحدوث �قدمه �ع8ى �الدال �السواتر، �تحجبه �و: �النواظر، �تراه �و: �ا@شاهد، تحويه

  ١"شبه�له :�ّن أوبحدوث�خلقه�ع8ى�وجوده�وباشتباههم�

رحمك�هللا�: فقال: عليه�السxممام�ع8ي�بن�مو��e¹الرضا�ن�الزنادقة�ع8ى�t دخل�رجل�م�-٣

  كيف�هو؟�وأين�هو؟. جدنيأو ف

وهو�كّيف�الكيف�وكان�. هو�أّين��ين�وكان�و:�أين. ليه�غلطإالذي�ذهبت��ّن إ. قال�ويلك

¸¹º٢.و:�كيف،�و:�يعرف�بكيفوفية�و:�بأينونية�و:�يدرك�بحاسة،�و:�يقاس�ب  

 إف: لقال�الرج
ً
  .درك�بحاسة�من�الحواسذ�:�يُ إ. ه�:�¹Ä¸إنا،�ذ

  راكه�انكرت�ربوبيته؟إدويلك،�@ا�عجزت�حواسك�عن�: سxمفقال�عليه�ال

  ٣"شياءخxف�� ،�ه�ربناأنّ عجزت�حواسنا�عن�ادراكه�أيقنا�إذا� ونحن

�أس�-٤ �اليماني �ذعلب �ع8يل  �أم���ا@ؤمن�ن
ً
xقائ� �السxم �أم���: عليه �يا �ربك �رأيت هل

  @ؤمن�ن؟ا

  ".فأعبد�ما�:�أرى  أ: "فقال�عليه�السxم

  وكيف�تراه؟: فقال

                                                                                                                                           

كالقدح�:�نرى�فيه�. ه�عنه�أي�يرى�هللا�بمشاهدته�لخلو . @قارنته�للعدم�) وجود�هللا(رى�الوجود�لجبل�فلم�يشاهد�العدم�لكي�يُ ا

  .�ان�نسحب�وننقص�¹Ä¸�من�ا@اء�ف�Ûاهإ: ماء�

كمله�أبعب�البيت�ن�كان�يستو إو . ف�Ûاه�بتلك�الغرفة�دون�سواها�كالشخص�يدخل�البيت�ويحصر�نفسه�Eي�غرفة�دون�أخرى�،

كذلك�:�نراه�،�. محيط�بالكون��وهللا.الة�جزء�من�الغطاء�إز �ان�يكشف�ب¹º¸�عنه�بإ: نسان�ا@ّدثر�بالغطاء�:�نراه�كا:. ف�xنراه�

 )٤١/فاطر(وجوده�مستمر�فنه�:�يخلو�منه�¹Ä¸�سلب�¹Ä¸�§ يته�و@ا�كان�:�يُ سلب�¹Ä¸�أو�أخ8ى�¹Ä¸�عنه�نستطيع�رؤ إذا�ف
١
 ١٨٥نهج�البxغة،�خ 
٢

ن�إشارة�للمكان،�وكيف�إشارة�للهيئة،�وكان�إشارة�للزمان،�و@ا�كان�ا@كان�والزمان�والهيئة�من´±عتان�من�الوجود،�أي�أنه�أي 

لو:�وجود�ا@خلوقات�واعتبارها�للزمان�ع8ى�أنه�ا@قدار�ب�ن�الحدث�ن،�وا@كان�ع8ى�أنه�جهة�الحدث،�والهيئة�ع8ى�أpÆا�شكله�@ا�

�ن،�وهللا�سبحانه�أز�ي�جّل�عن�الحدوث�كان�لهم�وجود�أو�ذكر،�فدّل 
َ
ِعد[ .ذلك�ع8ى�كوpÆما�حادث

ُ
 ]ا@

٣
 باب�الرد�ع8ى�الوثنية�والزنادقة،  ٢٥١ص�١ج�توحيد�الصدوق  
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قريب�من�. يمانار،�ولكن�تدركه�القلوب�بحقائق�t :�تدركه�العيون�بمشاهدة�lبص: "قال

غ���مxمس،�بعيد�عpqا�غ���مباين،�متكلم�:�بروية،�مريد�:�pÁمة،�صانع�:�بجارحة،��شياء�

�ك �بالخفاء، �يوصف :� �:�لطيفل �رحيم �بالحاسة، �يوصف �بص���: �بالجفاء، �يوصف ب���:

   ١"القلوب�من�مخافته] أي�تضطرب[الوجوه�لعظمته،�وتجب��]أي�تذل[ يوصف�بالرقة�تعنو

�: س �لنا �يمكن �بأهل �الكون �نتصور �فيه،أم�أن �محتوى �وهللا �عليه �وقائم �با� �محيط نه

 ؟ماذا

  .كx: ج

 �به�شياء�واحاطة�،�شياءهللا�محيط�با§ �
ً
xمسة�لكي�يكون�محxأي�[و�ي�عارضة�،�لها�:�بم

�مكتسبة �تتصورون ] صفة �كما �َم §�،عليه �ليس �أي �وهو�يستوعpÊا، �به �تحيط  َح pÆا
�
x� §� �نلها

�ejمسة�بمعxم�xستيعاب�بlي�Eا�كما�قلنا�شياء�داخل�pqخارج�ع.  

: "فا@نظور�محاط�بنظر�الناظر�وهللا�محيط�
َ
هُ  أ ّلِ  ِإنَّ

ُ
ْ�ٍء  ِبك

َ
¹Ä  

ٌ
ِحيط وا@حيط� ٥٤/فّصلت"  مُّ

 
ً
�محاط �مركبً �ا:�يكون �بيpqما�ف�xيكون �ا@قابلة �وا@رئي�كوجوب �الرائي �ب�ن �الفاصلة �ولوجود ا،

 ـّم الجسمية،�والفاصلة��ي�الحاجب�ول�وذلك�من�لوازم
ً
ا�:�فاصلة�له�عن�الكون�ا�كان�محيط

  ٢والرؤية�تتم�طبعا�بواسطة�الضوء�واللون ،�ف�xنراه

                                                           
١
  .١٧٧نهج�البxغة،�خ 

٢
�وع�xبا@وجودات�والكائنات�تشبه�إحاطة�الهواء�الذي�يلف�الكرة�  �أّن�إحاطة�الخالق�جلَّ �ـ

ً
يجب�أن�:�نتصور�ـ�مطلقا

�يتمثل�
ً
�ولطيفا

ً
فها،�§ّن�مثل�هذه�tحاطة��ي�دليل�ا@حدودية،�بل�tحاطة�ا@عنية�هنا�تتضمن�مع�ejدقيقا ِ

ّ
�رضية�ويغل

خرى  .Eي�ارتباط�كّل�الكائنات�وا@وجودات�بالذات�ا@قدسة
ُ
:�يوجد�Eي�عالم�الوجود�سوى�وجود�أصيل�واحد�: وبعبارة�ا

لحظة�واحدة�ف�xيبقى��¹Äء��ات�تعتمد�عليه�وترتبط�به،�بحيث�لو�زال�هذا�tرتباطقائم�بذاته،�وبقية�ا@وجودات�والكائن

يمكن�تمثيل�ذلك�بأن�هذه�الوجودات�كلها�إنما�تتقّوم�وتستمد�طاقpÙا�من�فيض�هللا�سبحانه�وإحاطته�pÁا�بحيث�[،�مpqا

  ]لو�زال�هذا�الفيض�والعناية�@ا�عادت�لها�القدرة�ع8ى�الوجود�وlستمرار

�هذه �أم���ا@ؤمن�ن�إّن �عن �الواردة �الكلمات �Eي �وحقيقpÙا �كpqها �نتلّمس �السxم(tحاطة �يقول ) عليه �:�«: إذ ��¹Äء �كّل مع

  .»بمقارنة،�وغ���كّل��¹Äء�:�بمزايلة

: Eي�دعاء�عرفة�ذي�ا@حتوى�العميق،�إذ�يقول�فيه) عليه�السxم(وقد�نلمح�هذا�ا@ع�ejبعينه�فيما�ذكره�tمام�الحس�ن

�لغ« �أيكون �تحتاج eح�� �غبت eم�� �هو�ا@ظهر�لك؟ �يكون eح�� �لك، �ليس �ما �الظهور �من ���ك �وم��eإ�ى �عليك؟ �يدل دليل

،�وخسرت�صفقة�عبد�لم�تجعل�له�من�
ً
�ال���توصل�إليك؟�عميت�ع�ن�:�تراك�عل}pا�رقيبا بعدت�ح��eتكون�¬ثار��ي

 
ً
 . من�تفس����مثل�للشيخ�ناصر�مكارم�الش��ازي،�بتصّرف[ »حبك�نصيبا

ُ
  ]ِعدا@
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كالغxف�(سحب�صفته�إذا� وقلتم) العارض(كالصفة�وا@وصوف�pتم�ذات�هللا�كيف�شÊّ : س

�� ) مرح�  �رؤية �الدف´��نستطيع �. راقو عن �رؤيته �أي � تعا�ى �أو�؟ �ضده �سحب �يستطيع هل

  ؟ذن�مركبإنقيضه�فهو�

  تألف�من�أجزاء؟ينه�أأنعدم�¹Ä¸�منه�نراه�فهل�إذا�بأنه�وقلتم��

أي�العدم�(ه�ينعدم�من�ذلك�ال¹º¸�أننتفي�وليس�بمع�ejخ�xمن�¹Ä¸�يإذا� تعا�ى�ن�هللا�إ: ج

� �للوجود ��) ا@قابل �بـ �ُيعرف �. النقيض�ن�تقابلما �الفرض �سبيل �ع8ى �إوهذا �تحقق أي� -ن

 tءxخ- tأصح�ينكموهو��ejنه�ليس�مركب�ليعدم�ش�و§ زاحة�ال���تتم�بواسطة�الحركة�أو�بمع

  .لهانعدام�جزء�منه�دليل�ع8ى�انعدامه�ك�ّن جزء�منه�§ 

  . كالسواد�والبياض) تقابل�الضدين(وليس�له�شريك�ليخلو�منه�

  .١فعندما�يذهب�السواد�يبقى�البياض

� �تصور �فرض �وجودهإع8ى �هللاّم أو . مكان �وجود �ا �ا@قصود �ليس �بالكون نه�أ�واحاطته

�َح  �ا�اٌل سبحانه �Eي �وع8ى  أنلكون
َ
�ا@ �ع8ى �العارضة �الصفة �بمثابة �و َح ه �يكون�أل �الكون ن

 
ً
  ).أي�نصفه(يوصف�) الكون (صفته�عن�محله� تعا�ى�د�هللا�جرّ دما�يُ وعن اموصوف

اته�سبحانه�كائنة�ب�xمكان�ذلكون�ه�:يحل�بمكان�نّ أو�يسحب�¹Ä¸�من�ذاته�عن�مكانه�§ 

 ه�ليس�َح نّ أوكما�
�
وجود،��خ�xمنه�¹Ä¸�ينتفي�منه�و:�يبقى�له�أيُّ إذا�بل�هو�محيط�ولكنه��ا:

�¹Ä¸ف �منه�كل xخ� �فلما �بقدرته �وجوده�الجبل�قائم �رؤيته�. انتفى �فاستحالت �به واحاطته

  . واستحال�وجود�الجبل

� �عندما �ا@اء �و:� بعُد تُ كحوض �غ���محاطة �Íف� �لوحدها �وتبقى �تسقط �بالسمكة احاطته

  .ال¹º¸�الذي�يخلو�منه�ليس�له�وجود�ّن حاطة�هللا�بال¹º¸�بمع�ejانتفائه�§ ا لكن�عدم�٢يحيطها

هلك�وينتفي�:�ـحاطة�بال¹º¸�ليبتعاد�عن�t t � الخلو�هو�وا@قصود�من) أصل�الوجود(ا��ف

  .ليخلو�منه�ا@كان

                                                           
١

راجع�ا@نطق�للمظفر�[ فا��والشريك�نقيضان. ليس�له�وجود�§نه�عدم�وهو�من�باب�الوجود�والxوجود�فهو�نقيض: الشريك 

ِعد�-لتقف�ع8ى�مع�ejالتناقض�والتقابل�وغ��ه��١ج
ُ
 ]ا@

٢
 ل�ن�صح�التعب�� إ 

ً
فا@حيط�بالغرفة�ليس�. ا�عpqا�ًد نه�محيط�بكل�دقائقها�وليس�مبتعأ والحقُّ �،ا�لهالمثال�با@ادة�لكونه�ممسك

 
ً
�ا�بمحتمحيط �§ . وياpuا �و إ: جرثومة�و:�ذرة�] أي�تقوم�بذاpuا[ تقّومنه�:�توهللا�محيط�بالكائنات ن�وجوده�بسيط�أن�بوجوده�،

 �امجرد�وليس�مركبً 
ً
بة�مع�أي�ُيصبح�متكّوًنا�من�أجزاء�مختلفة�مرك[ ا�بال¹º¸�دون�محتوياته�:قت¿�e¹خلوه�في´�كبولو�كان�محيط

  ].بعضها�البعض



 ٤٥............................................................................................ من خلق �؟

 

 

 

 َم �أو هللا�وعاء�للكون�وهو�محيط�به��ّن أpÁذا�ا@فهوم�من�قولك��ى ر تأ:��:س
�
xلحلوله�أو��ح

  .كان�يم´±ج�با@اديات�نإله،�كالظرف�وا@ظروف،�و �وعاءٌ 

  ؟ تعا�ى�هانة�لكرامته�األيس�ذلك�مماسة�له�و �

 أو : ج
ً
 �ّن إ :

�
xهللا�ليس�مح� 

�
xله�للحوادث،�أو�هو�وعاء�:ستيعاب�الكون�ومح .  

  . الذي�هو�وعاء�للكون �١نما�ذلك�الكر��¹إا،�نه�ليس�جسًم § 

�t إو  �ف�xيستلزم �كذلك، �كان �قلنان �كما �§ §  هانة ¸¹ºب� �و:�تمس �متداخلة، �ا@اديات ه�نّ ن

بل�. اا@ادة�:�تحل�فيه،�لكونه�ليس�جسًم حال�ظهور��،�§نهماسف�xيلزم�التَّ ،�ادةعن�ا@�خارٌج 

 ن�كانت�t إهو�محيط�pÁا،�وخارج�عpqا،�و 
�
xلزم�رؤيتهحاطة�بكونه�مح�،.  

الهواء�ما�دون��ّن § �،ه�هو�الهواء�الذي�تحسهأنّ الحالة�ما�دون�الكون�ف�Ûاه،�أي�نه�pÁذه�§ �

�غ��� �وهذا �ا@رئية، �الهف�ممكن، ا@اديات �وينفعل �با@ادة، �يم´±ج �معهاواء �يتغ���، باللون� و:

محيط�واحاطته�للهواء�أو�ا@ادة�:�نفس�ا@ادة�فهو�معها�و:�يق´�ن�pÁا�سبحانه�بل�هللا�. وغ��ه

¸¹ºوهو�ليس�مادة�لتكون�احاطته�ذات�ال.  

  هل�من�كلمات�ختامية�pÁذا�الشأن�تجلو�لنا�الحقيقة؟: س

  :ليك�مpqاإ�: ج

١-� t� �السxممقال �عليه �طالب �أبي �بن �ع8ي �: : "ام ¸¹Ä� �كل �:��مع ¸¹Ä� �وغ���كل بمقارنة

  ٢."بمزايلة

  ٣"الحمد���الذي�:�من�¹Ä¸�كان�و:�من�¹Ä¸�كّون : "وEي�خطبة�له�Eي�مسجد�الكوفة�قال

�ولم" �بكيفية �فيوصف �مثال �شبه �و:�له �بأينية �فيدرك �مكان �منه �يخل �علمه��لم �عن يغب

 "¹Ä¸�فيعلم�بحيثية

  "قادير�لجxلهو:�تذرعه�ا@، ماكن�لعظمته:�تحويه�� "

                                                           
١
   :لتÛّ±ه�هللا�سبحانه�عن�الجسمية،�وا@كانية،�والزمانية،�والكيفية،�فالكر���¹بحسب�الروايات�ُيستفاد�منه�معاٍن�عدة 

  )تفس���ا@�±ان/الطباطبائي( ك��jبالكر���¹عن�ا@لك�فيقال�كر���¹ا@لك،�و�يراد�منطقة�نفوذه�و�متسع�قدرته -

لكيةالكر���¹كناية�عن�السلطة� -
ُ
  )ريب�القرآنقت/ الش��ازي السيد�( وا@

قدرته�Eي�السماوات�و�رض،�كما�تش��� حكومة�هللا�ا@طلقة�ونفوذإ�ى�يمكن�أن�تش���) وسع�كرسّيه�السماوات�و�رض(عبارة� -

ة�عن�سعة�علم�وهذه�¬ية�تكمل�¬يات�السابق. أوسع�بكث���من�عا@نا�هذا عالمإ�ى�علمه�النافذ،�وكذلك�إ�ى�Eي�الوقت�نفسه�

ِعد[ ).تفس����مثل/ مكارم�الش��ازي ( هللا
ُ
  ]ا@

  .قباس ردصم ،نهج�البxغة٢
٣
  .باب�التوحيد�ونفي�التشبيه��٦٩توحيد�الصدوق�ص� 



 ٤٦............................................................................................ من خلق �؟

 

 

 

  . ن�تمثلهأذهان�ن�تستغرقه�وعن�� أفهام�ن�تكتpqه،�وعن�� أوهام�ممتنع�عن�� "

ليه�با:كتناه�بحار�إشارة�اطة�به�طوامح�العقول�ونضبت�عن�t حمن�استنباط�t  قد�يئست

  " .العلوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٧............................................................................................ من خلق �؟

 

 

 

 ِ
ّ

  ١بعدم
التفكر
بذات
هللا
zي
الحث

  :هللا�Eي�التوحيد،�للشيخ�الصدوق�رحمه

 tم�قالعن�xي�هللا�: "مام�محمد�بن�ع8ي�الباقر�عليه�السEي�خلق�هللا�و:�تكلموا�Eتكلموا�

  "ا�ً :�تح�ّ إالكxم�Eي�هللا�:�يزيد�فإن�

 t� �جعفمعن �السxمام �عليه �الصادق �محمد �بن �إ: "ر �يقول �هللا نَّ  "ن
َ
� َوأ َك إ�ى  َرّبِ

eÍَنَت
ُ ْ
  ".هللا�عز�وجل�فامسكواى�إ�انت�eÍالكxم�إذا�: قال�٤٢/النجم"ا@

 tم�قالمام�محمد�بعن�xي�هللا�ولكن�إ: "ن�ع8ي�الباقر�عليه�السEأردتم�إذا�ياكم�والتفكر�

  ".عظم�خلقهإ�ى�عظمة�هللا�فانظروا�إ�ى�ن�تنظروا�أ

 tمعن�xي�هللا�كيف�هو� من�نظر�: "مام�جعفر�بن�محمد�الصادق�عليه�السE هلك."  

  مالك مهدي خلصان

  :الحمد هللا فيالكتاب و  م تَ 

  حديوم األ 

  م ١٩٨٨-٩-١١ 

  هـ ١٤٠٩محرم  ٢٩

 

                                                           
١
بأن�التفكر�Eي�ذات�هللا� قد�يحمل�الجاهل�ع8ى�الظن» التفكر�Eي�الذات�وlسماء�والصفات«: ن�قولنا�أبد�ان�نعرف�:  -أ 

حسب�ما�يستفاد�من�lحاديث� التفكر�Eي�اكتناه�الذات�وكيفيpÙا�، هو يعلم�ان�التفكر�ا@منوع�دون�ان ممنوع�بحسب�الروايات

ا،�السيد�الخمي��jص[ ا@عارف�ذات�ا@قدمات�الدقيقة وقد�ُيمنع�غ���ا@ؤهل�،�من�النظر�Eي�بعض. الشريفة
ً
  ]�١٨٧ربعون�حديث

ر�ب -ب
ّ

ر�Eي�الذات�tلهية�وب�ن�التفك
ّ

  .ا§مور�ا@ستحيلةهناك�فرق�ب�ن�التفك

،�فإّن�كّل�ما�يمكن
ً
ر�Eي�ذات�هللا�تبارك�وتعا�ى�هو�من�التفكر�ا@نE��Íي�ا@وروث�القرآني�والروائي؛�§ن�الدائرة�مغلقة�تماما

ّ
�فالتفك

أن�نتوّسل�به�للوصول�إ�ى�معرفة�الذات،�فهو�مخلوق�لنا�بعيد�عن�الذات،�وكّل�ما�يمكن�أن�نتصّوره�عن�نفس�الذات�فهو�

�عن�بواطنه،�ف�xتصل�النوبة�إ�ى�رّب�عالم��مجّرد
ً
xمكان،�فضtام�بظاهر�عالم�@tفرزه�القدرة�العقلية�القاصرة�عن�

ُ
تصّور�ت

  .tمكان

به؛�§نه�طلب�ما�:�ف�xيمكن�الخوض�فيه،�والتشوق�Eي�طل) ويحذركم�هللا�نفسه: (وهذا�ما�حذر�القرآن�الكريم�منه،�حيث�قال

إذا�لم�تكن�هناك�إمكانية�Eي�التفكر�Eي�ذات�هللا،�فكيف�يمكن�لنا�: قد�تثار�إشكالية�Eي�الب�ن�مفادهاومن�هنا�ف .يمكن�تحصيله

  معرفته�تعا�ى؟

ر�بما�ورد�عن�الن��Úو�ئمة��طهار�Eي�تعليل�ذلك،�حيث�عزو��مر�إ�ى�الرأفة�والرحمة�tلهية�
ّ

ول¥جابة�ع8ى�هذا�التساؤل�نذك

  .نعم،�هناك�معرفة�إجمالية�فقط�.بالعباد؛�§نه�طلب�ما�:�يحصل

�Íغ���مشمولة�بالن��Íأجوبة��سئلة�العقائدية–السيد�كمال�الحيدري�[ .وأما�غ���ذلك�من��مور�ا@ستحيلة�ف.[  


