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  العتبة العباسية المقدسة

  المركز اإلسالمي للدراسات االستراتيجية

  يعنى باالستراتيجية الدينية والمعرفية

  

  

  

  

  

  

  

   ١ أجوبة الشبهات الكالمية /
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  مقدمة المركز

  

  بامسه تعاىل

تعترب العقيدة الصحيحة؛ مالك النجاة والسعادة األخروية، وألجلها متّ 
تدوين علم مستقلّ يف الثقافة الدينية مسي بعلم الكالم أو اإلهليات، حيث 
يتكفّل تبيني معامل العقيدة الصحيحة والدفاع عنها أمام سائر املعتقدات واآلراء 

هتم كل دين ومذهب ذا العلم وقدم تراثاً ضخماً يف جمال اُألخرى، ولذا ا
  الالهوت على مدى حياة األديان.

وقد تنوعت السبل واملناهج اليت اعتمدها هذا العلم بتنوع احلاجات 
والشبهات، وكذلك تنوع اخللفيات واملنطلقات املعرفية، وتبعه تنوع التراث 

فلسفة ناهيك عن اصطباغه بصبغة ال ،ليالكالمي بني عقلي أو نقلي أو عقلي نق
  خر.أو العرفان بني احلني واآل

وقد أخذ املركز اإلسالمي للدراسات االستراتيجية ـ املهتم برسم 
االستراتيجيات الدينية واملعرفية ـ على عاتقه االهتمام ذا احلقل املعريف ملا له 

وما يأخذ على عاتقه  من دورٍ حموري يف سعادة اإلنسان الدنيوية واُألخروية،
من الدفاع عن الدين سيما يف زمن (عوملة الشبهات) جراء الثورة املعلوماتية 

  وتطور العلوم والتقنيات املختلفة. ،الضخمة اليت أنتجتها احلضارة
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من هذا املنطلق متّ اختيار جمموعة من الكتب والعناوين الكالمية، 
ا أو االستكتاب حوهلا لسد الفراغ تفقدها الساحة العربية، وقد قمنا بترمجته

املوجود وتلبية حاجة اتمع كذا حبوث جادة، وكان من بينها سلسلة كتب 
ألّفها مساحة (الشيخ الدكتور حممد حسن قدردان قراملكي) بأُسلوب شيق 
وجديد يف اإلجابة على جمموعة شبهات متنوعة طُرحت حول أصول الدين، 

ة هذه الشبهات ورصدها من بطون الكتب القدمية حيث قام املؤلّف مبتابع
يطرح يف املواقع االلكترونية ما واحلديثة، كما استعان باالنترنت ومجع 

والتواصل االجتماعي مهما أمكن، مث قام بالرد على هذه الشبهات مستعيناً 
  بالقرآن والسنة والعقل بأُسلوب سهل خياطب طبقة الشباب واملثقفني.

ن ما بذله املؤلّف من وحنن إذ نقدم الترمجة العربية هلذا الكتاب، نثم
جهد مشكور يف متابعة الشبهات واجلواب عنها، ونتمنى له دوام التوفيق 
ومتابعة األمر واملثابرة يف الدفاع عن العقيدة الصحيحة، ونعتقد انه جهد بشري 

وحده وملن  يعتريه ما يعتري البشر من السهو واخلطأ والنسيان، والعصمة هللا
  اصطفاه.

وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيد 
  املرسلني وآله الطاهرين..

***
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  ..عزيزي القارئ

يتضمن الكتاب بني دفّتيه املبحث األول من سلسلة البحوث اخلمسة 
سليط إذ متّ تاليت تتمحور مواضيعها حول حتليل الشبهات الكالمية ونقدها، 

علم الالهوت منذ  حولة طروحالشبهات العقائدية امل من عدد الضوء فيه على
باكورة ظهور األديان ورواج عقيدة اإلميان باهللا تعاىل إىل عصرنا الراهن، 

  . تناوهلا املؤلّف بالبحث والتحليل يف منطيها التقليدي واحلديث

 إثرا هذا يف يومن الشبهات حول الدين والالهوت ضراوةاحتدمت  لقد
الشبكة ال سيما و ،وسائل اإلعالم العامة على صعيدلتطور املشهود ا

عنكبوتية تبسط نفوذها يف كلّ  اليت أصبحت ذات أذرعٍ العاملية اإللكترونية
مكان من دون توقّف .  

 واحلديثة اليت اعتمد عليها وروثةأهم اآلثار املعن بعد أن حترى املؤلّف 
 لكترونية؛ن لألديان، مبا فيها الكتب واملقاالت واملواقع اإلوناهضاملامللحدون و

يف بعض و ،صور للقارئ الكرمي الشبهة بشكلٍ إمجايلٍّ يدلّ على مضموا
والتحليل يف  بحث، ومن مثّ تناوهلا بالتبناها فكرياًذكر من روج هلا و املوارد

 علمي لفلسفية والعرفانية، وفق القواعد واُألسس الكالمية واعلى إطارٍ نقدي
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  . اليت تفي بالغرض وعند اقتضاء الضرورة دعم كالمه بالنصوص الدينية

رغم أنّ نقد الشبهات املطروحة حول املعتقدات والتعاليم اإلسالمية هو 
مباحث أخرى ذات ارتباط وثيقٍ  عرضحمور البحث يف الكتاب، لكن املؤلّف 

دون من بحانه وعقيدة التوحيد، إذ ذا املوضوع من قبيل إثبات وجود اهللا س
ذلك ال تتحقّق الغاية من البحث؛ ومن هذا املنطلق ساق يف بادئ الكالم 

مثّ ذكر  جمملٍّالرباهني املعتمدة يف التوحيد وإثبات وجوده تبارك شأنه بشكلٍ 
ـ  لدى بيانه الرباهني املذكورةـ  الشبهات اليت طرحت حول هذين املوضوعني

نقضها. إذن، مبا أنّ حمور البحث ال يتمركز على براهني التوحيد وقام بتحليلها و
وإثبات وجود اهللا تعاىل وتعريف صفاته، مل يتطرق املؤلّف إىل شرحها 

  وتفصيلها بإسهابٍ. 
يتضمن الكتاب مباحث استداللية موجزة ومبسطة حول براهني علم 

ى دراسات نقدية الالهوت وعقيدة التوحيد وصفات اهللا تعاىل، كما يشتمل عل
بيان وهنها يف قام املؤلّف بنقضها و إذللشبهات املطروحة حول هذه املواضيع، 

عن تلك االستفسارات اليت طرحت يف القرون املاضية على هذا  ضمن إجابته
   .يف رحاب تقنية االتصاالت احلديثة بشكلٍ أو بآخر الصعيد واليت سادت اليوم

مل الشبهات الالهوتية اليت متّ تسليط جمومن احلري بالذكر هنا أنّ 
  الضوء عليها بلغت تسعني شبهة تقريباً. 
نّ البحث األول من سلسلة البحوث أكما ذكرنا يف ديباجة الكتاب 

  العقائدية يتمحور حول علم الالهوت وقد متّ تدوينه يف إطار مخسة فصولٍ: 
ان على أمهّية املوضوع، قدرة اإلنس�الفصل األول: مباحث عامة 

  .�معرفة اهللا تعاىل، براهني إثبات وجود اهللا تعاىل
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براهني إثبات وجود اهللا �الفصل الثاين: براهني إثبات وجود اهللا تعاىل 
  .�تعاىل والشبهات املطروحة حوهلا

شبهات عامة �الفصل الثالث: شبهات امللحدين يف بوتقة النقد والتحليل 
  .�وجود اهللا تعاىل حول علم الالهوت ونقضها يف ظلّ إثبات

التوحيد وأقسامه وأدلّته � التوحيد حول وردود شبهاتالفصل الرابع: 
  .�والشبهات املطروحة حوله

صفات اهللا �حول صفات اهللا تعاىل  وردود شبهاتالفصل اخلامس: 
  .�تعاىل والشبهات املطروحة حوهلا

د شبهات ومن اجلدير بالذكر هنا أنّ الكتب الالحقة تتضمن حتليل ونق
  : اآلتيةمطروحة حول املواضيع 

  الدين واألنبياء. � ١

  التشيع واألئمة. � ٢

  املعاد.  � ٣

  اإلسالم وتعاليمه.  � ٤

  دراسات قرآنية.  � ٥

نسأل اهللا العلي القدير أن يعيننا على إجناز هذا املشروع ويوفّقنا خلدمة 
  احلق واحلقيقة. 

يد املهندس سعيد كيال الذي قدم لنا  ويف اخلتام نتقدم بالثناء لألخ
، كما نشكر فرع الكالم والدراسات لكترونيةالعون يف استخراج املصادر اإل



 ��

الدينية التابع ملعهد الثقافة والفكر اإلسالمي على اقتراحه موضوع البحث، 
لدكتور عسكري سليماين الذي تولّى مهمة تنقيح لونقدم خالص تقديرنا 

  علومات يف غاية األمهّية. الكتاب وأحتفنا مب

�	
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  :أوالً: أهمية علم الالهوت   ■

دراسة قد يتبادر إىل أذهان بعض الناس سؤالٌ حول مدى أمهّية 
 فهامموضوع وجود خالقٍ بارئٍ للكون، فيا ترى ما هو املسوغ لالست وحتليل

  اً؟ شائكونه مبحثاً عن حقيقة وجود اهللا عز وجلّ رغم ك

  لبيان ما طرح أعاله، نقول:

� ���� !� "# $%&�'( )*+,� !� -: 
إنّ غريزة اإلنسان حترضه على استكشاف ااهيل احمليطة به ومعرفة 

استفسارات حول و نتابه هواجسحقائقها وكلّ ما يكتنفها، ومن هذا املنطلق ت
ى عن منشئه وعلّة خلقته، وهذه كلّ أمرٍ يصادفه يف حياته الدنيوية فيتحر

لذا تنامت العلوم  ؛احلالة ال تقتصر على القضايا املعنوية، بل تشمل املادية أيضاً
صلٍ التجريبية ومكّنت البشرية من تسخري القابليات الطبيعية بشكلٍ متوا

  واستثمارها على نطاقٍ واسعٍ.

ف شؤون من املسائل اليت تراود الذهن البشري حول خمتل هناك عدد
العلوم اإلنسانية واملاورائية ومبا يف ذلك خلقة الكون وقوانني النظم اليت يتقوم 

نفسه وتأمل يف واقع مع عليها، فهذه اهلواجس ال تنفك عن خميلته كلّما اختلى 
  حياته. 



 �/

فيا ترى، هل أنّ الكون أزيلٌّ؟ أال يوجد خالق ومدبر له؟ من هو 
  خلالق؟ من أين جئنا ولـم خلقنا؟ خالقه؟ ما هي صفات هذا ا

أذهان بين آدم حول  راودأسئلةٌ أخرى كثرية ت فضالً عنهذه األسئلة 
خمتلف القضايا امليتافيزيقية، وهي بطبيعة احلال حتفّز اإلنسان على استكشاف 

العلل الذي مكّن اإلنسان من  ستكشافحب اإنّ احلقائق ومعرفة أجوبتها. 
كبري حتقيق إجنازاتية،املرفاهية العلى صعيد العلوم التجريبية و ةأليس من  اد

له الرفاهية املعنوية والطمأنينة النفسية إن انصب يف جمال  يضمن أن شأنه
  العلل املاورائية؟!  ستكشافا

حتفّزه  هي اليتإذن، غريزة اإلنسان ـ فطرته ـ اليت تدعوه لطلب العلم، 
ئلة، وهذا اهلدف ال يتحقّق بطبيعة على البحث عن إجابات ملا ذكر من أس

ضمن علوم الكالم يف احلال إال عرب اخلوض يف غمار مباحث علم الالهوت 
  والفلسفة والعرفان. 

�  )	012(� ��3 4567 -: 
املتعارف بني العقالء أنّ من يسدي خدمةً لغريه أو يكرمه بنعمة، فهو 

من ذلك، وحفّزته على يت ال بواعثهإحسانه و على قدريستحق الشكر والتقدير 
  . تهعدم شكر نعميذم و هفالعقل حيكم بقبح جتاهل فضل مثّ

النعم العظيمة اليت أكرمه اهللا  تلك إذن، أال جيب على اإلنسان شكر
ا؟ فهذه النعم ال تعد وال حتصى، ومبا فيها خلقته من العدم وإحتافه  تعاىل

ادية واملعنوية. إنّ العقل بكلّ تأكيد بفضائل العقل والصحة وخمتلف املواهب امل
يوجب على اإلنسان إظهار االمتنان إىل الوهاب ومحده على ما أفاض عليه 
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من عطايا ال حصر هلا، وبطبيعة احلال قبل ذلك ال بد له من اإلميان به 
لرب العظيم لاإلنسان  عرفةواالعتقاد بوجوده ومعرفته، وهذا األمر مرهونٌ مب

حيث يتسنى له ذلك عن طريق إملامه  ،خلق كلّ ما حييط بهالذي خلقه و
  مببادئ علم الالهوت. 

�  )�	�89� �:+;9� <�� $�7= -: 
إنّ عقل اإلنسان حيكم بضرورة درء كلّ خطرٍ يهدده والتفكري حبلولٍ 
كفيلة باخلالص منه قبل وقوعه، فحينما يشاهد سلكاً كهربائياً على سبيل 

كان متصالً بتيارٍ كهربائي أو ال، لذا حيفّزه  إذا التفكري فيمااملثال يبادر إىل 
  التيار الكهربائي جارياً فيه.  يكونعقله على عدم ملسه حينما 

وكذا هو احلال بالنسبة إىل موقف اإلنسان جتاه الكون وخالقه، فال 
شرية احمللدون ـ يف وجود صلحاء عرفتهم الب وأخيتلف اثنان ـ سواٌء املتدينون 

بادروا إىل هداية بين آدم إىل  إذمنذ باكورة خلقتها بصفتهم أنبياء ومرسلني، 
 أزلية ية وانتقاهلم إىل حياةسواء السبيل وإعالمهم بزوال هذه احلياة املاد

. وعلى هذا �ونمؤمن� سعداءو �ونكافر� أشقياءيصنفون فيها إىل صنفني، 
ان ـ حتى وإن مل يكن معتقداً األساس وحسب قاعدة االحتماالت، فكلّ إنس

املعتقد على  يف حنيحيتمل وجود خطرٍ كامنٍ يهدده بعد وفاته،  فهوباآلخرة ـ 
يقنيٍ بأنه إن مل يستجب ألوامر الشريعة ونواهيها سيواجه عذاباً أليماً من 
منطلق تصديقه مبا جاء به األنبياء واملرسلون من أخبار غيبية، ناهيك عن أنّ 

سليمة ترسخ يف نفس اإلنسان هذا الشعور الذي اكتنف الذهن البشري الفطرة ال
  منذ اللحظة األوىل من اخللقة. 
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جانب احليطة  التزاماالحتماالت أال جيدر باإلنسان  دىنأ وفقإذن، 
ومن هذا املنطلق  !واحلذر ومن مثّ يسعى جاهداً لدفع أي خطرٍ يهدده مستقبالً؟

 ومعرفة ءدقيق مبا جاءت به رساالت السمافال مناص له من التمحيص والت
يكون على علمٍ باإلله كي مدى صحتها أو سقمها عن طريق البحث والتحليل 

العظيم الذي دعت األديان السماوية إىل عبوديته وتقديسه، وبعد هذه اخلطوة 
سوف يدرك حقيقة عامل اآلخرة واحلياة بعد املوت؛ وكما قلنا فهذا األمر ال 

  يف ظلّ مباحث علم الالهوت واآلراء املطروحة فيه. يتيسر إال 

خالصة الكالم أنّ اإلنسان بطبعه ميتلك ثالثة دوافع أساسية حتفّزه 
 للخوض يف غمار مباحث علم الالهوت، وهي االستجابة لغريزة حب

  االستطالع ووجوب شكر النعمة وضرورة درء املخاطر احملتملة. 
  

  : تعالىثانياً: إمكانية معرفة اهللا  ■

إنّ معرفة اهللا عز وجلّ كانت وما زالت هاجساً يراود ذهن اإلنسان، 
وبالطبع ال بد هنا من توفّر بعض املقدمات، إذ ينبغي أوالً اإلملام مبعىن العلم 
ـِم كي يتم التوصل إىل املقصود  ومتعلّقاته ومعرفة من يصدق عليه أنه عال

ف على خمتلف خصائصه؛ ولكنالبشري  ذهنأنّ ال بني العقالء الثابت والتعر
حمدود وغري مرته من النقص وتكتنفه احلجب املادية والنفسانية اليت حتول دون 

اللجوء إىل مبادئ أخرى تعينه يف  إال من خاللمتكّنه من معرفة اهللا تعاىل 
ذلك، فالبارئ جلّ شأنه وجود جمرد غري متناه. ومن ناحية أخرى، فإنّ 

ده فريد من نوعه وال نظري له حبيث ال ميكن تشبيهه بأي كائنٍ من وجو
الكائنات يف عامل اإلمكان واملادة، فهو وجود شاملٌ جلميع الكماالت املعروفة 

  لإلنسان.  وغري املعروفة



 ��

وببيان آخر، إن أردنا تعريف شخصٍ بكيفية صناعة جهازٍ كهربائي أو 
ى سبيل املثال ـ من املؤكّد أننا ال نلجأ إىل قواعد آلة ميكانيكية ـ كالطائرة عل

الفلسفة واملنطق كي نوضح له خمتلف زوايا املوضوع، بل نذكر له القواعد 
الفيزيائية واملعادالت الرياضية اخلاصة ذه الصناعة املعقّدة نظراً الرتباطها 

من فال بد لنا باملوضوع. وكذا هو احلال بالنسبة إىل موضوع معرفة اهللا تعاىل، 
اللجوء إىل التجارب الدينية واحلقائق اليت جاء ا الوحي بغية بيان خمتلف 

  زوايا املوضوع. 
ـِم بطبيعة احلال عاجز عن بلوغ كُنه احلقائق العلمية  اإلنسان غري العال
والغيبية جبميع تفاصيلها، وعلى هذا األساس فهو قادر على معرفتها بشكلٍ 

على وحي السماء والتجارب الدينية ملن سبقه من علماء  إمجايلٍّ اعتماداً
  نظراً لعدم اكتمال استنتاجاته العقلية.  حمدودةٌ فإنّ معارفه املعنويةوصلحاء؛ لذا 

يتضح لنا مما ذكر مدى ضعف العقل البشري وعجزه عن امتالك معرفةً 
مع مستوى  تامةً بالبارئ الكرمي، فاملعرفة تتحقّق لكنها حمدودةٌ وتتناسب

، وكما يقول علماء الفلسفة فالعلم املعلول لعلّته لكلّ إنسان دركات العقليةامل
هو علم ناقص وحمدود، ونتيجة ذلك أنّ اإلنسان بصفته خملوقاً من قبل اهللا 

 .تعاىل ومعلوالً له فهو ذو علمٍ ناقصٍ وحمدود  
ية املباركة تبلغ الذات اإلهل وكُنه ميكن القول إنّ معرفة اإلنسان حلقيقة

إذ يقول العرفاء إنّ معرفة مكنون مقام األحدية خارج عن  ،���درجة الصفر
  قال شاعرهم: حيث قدرة املمكنات، 
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  ���فاِءـة اخلـايـه يف غـوكُنه     اءـن أعرف األشيـه مـمفهوم
مقام األمساء والصفات اإلهلية وسائر املقامات اليت هي  بالنسبة إىلأما 

تتحقّق عن طريق األفعال، وهي  تها، فإنّ معرفمن الذات املباركة رتبةًأدىن م
  وقدرته الذهنية.  إنسانكلّ معرفةٌ إمجاليةٌ خيتلف كمها وكيفها طبقاً ملدى علم 

معرفة اهللا تعاىل عن طريق  حفّزت علىحاديث طائفةٌ من األ هناك
ميكن القول لذا  ؛�*�، يف حني منعت أحاديث أخرى عن ذلك�)�البحث والتفكّر

عن  اًالعقل البشري عاجز هو اعتبار الطائفتني إنّ أفضل طريقٍ للجمع بني
لكنه قادر على معرفة األمساء والصفات  املقدسة معرفة كُنه الذات اإلهلية

  واألفعال اإلهلية بشكلٍ إمجايلٍّ. 
ية قدرة اإلنسان على معرفة كُنه الذات اإلهل بناًء على ما ذكر، فإنّ عدم

يرجع سببه إىل أمرين أساسيني، أحدمها يرتبط باإلنسان نفسه ويتمثّل يف 
وجود حمض وذات  اليت هيعدم تكامل عقله، واآلخر يرتبط بالذات املباركة 
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 .غري متناهية صفات  

نّ اإلنسان عاجز عن النظر إىل الشمس املشرقة مباشرةً، من البديهي أ
التشكيك يف وجودها، بل إنّ عينه قاصرةٌ عن  إال أنّ عجزه هذا ال يعين مطلقاً

  تأملها والتدقيق فيها؛ فهو هو قادر على رؤية األنوار الساطعة منها فحسب. 

  املقاصد ���انتهىإىل جنابك         امدـل لك احملـيا واهب العق
  �)�الظاهر الباطن يف ظهوره        يا من هو اختفى لفرط نوره

معرفة األمساء وصفات األفعال اإلهلية مبستوى  إذن، اإلنسان قادر على
قابلياته اإلدراكية ودرجة تقواه وورعه، ومن هنا يتضح لنا السر الكامن وراء 
ي بعض األحاديث عن السعي للتفكّر يف ذات اهللا تعاىل، فهذا النهي ال يعين 

ل يراد ، بهمتشجيع اإلنسان على التقليد األعمى للتعاليم الدينية كما زعم بعض
  منها عجز مدركاته العقلية عن ذلك. 

 عتمدةالثمرة اليت تترتب على هذا النهي هي أنّ السبل والرباهني امل
إلثبات وجود البارئ جلّ شأنه ال متنحنا صورةً عن كُنه الذات اإلهلية، وإنما 

على سبيل املثال تقام  اآلتية، فالرباهني �*�تثبت لنا أمساءه وصفات أفعاله
  : وبياا ت مفاهيم معينةإلثبا

  : مفهوم واجب الوجود. �اإلمكان والوجوب�برهان الصديقني  -
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  برهان احلدوث: مفهوم اخلالق.  -
  برهان النظم: مفهوم الناظم الذي ينظّم الكون ويدبر شؤونه.  -
  برهان احلركة: مفهوم احلركة.  -
ذات البارئ انطباق بعض هذه املفاهيم على  أنّ إثبات الرغم منبو

سبحانه ـ كاحملرك واملدبر ـ حباجة إىل برهان آخر، إال أننا سنثبت يف املباحث 
البشري على استكشاف بعض الصفات اإلهلية عن طريق  ذهنالالحقة قدرة ال

  التحليل العقلي لعدد من املفاهيم الفلسفية من قبيل واجب الوجود.
إمكانية معرفة كُنه الذات ب القبناًء على ما ذكر يثبت لنا عقم رأي من 

ذهب إليه علماء الكالم من األشاعرة  قولٌ اإلهلية من قبل البشر، وهو
أنه  الفخر الرازينقل عن  إذ، ���واملعتزلة، يف حني أنّ حكماء اإلمامية رفضوه

ذهب مجهور املتكلّمني منا ومن املعتزلة إىل أنها [ذات اهللا تعاىل] v: قال
: لـما كان لدينا علم يأيتوقد استدلّوا على رأيهم هذا كما  .�)�wمعلومةٌ لنا

نحن إذن منتلك معرفةً عن فبأصل الوجود الذي هو حقيقة الذات اإلهلية، 
  حقيقة هذه الذات املباركة.

هذا االستدالل عقيم وال أساس له من الصحة، إذ يرد عليه أنّ الذات 
حمضٍ غري متناه لذا فإنّ الذهن البشري احملدود اإلهلية عبارةٌ عن وجود ،

واملقيد بالظواهر املادية ال ميتلك القدرة الكافية إلدراك كُنهها، وغاية ما يف 
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األمر أنه ميتلك القابلية على إدراك معاين بعض األمساء والصفات اإلهلية يف 
ية إطار معرفة إمجالية. نعم، ميكن القول بضرسٍ قاطعٍ إنّ هذه املعرفة اإلمجال

باألمساء والصفات واليت هي ذات مراتب خمتلفة وتتحقّق لكلّ إنسان وفق 
  قدراته اإلدراكية، جتعله قادراً على معرفة مقام اإللوهية بشكلٍ إمجايلٍّ. 

  
ثالثاً: عدم الحاجة إلى إقامة البرهان إلثبات وجود   ■

  :اهللا تعالى 

بوجود اهللا عز  سنتطرق يف املباحث الالحقة إىل إثبات أنّ االعتقاد
نفسه جيد  قرارة، فكلّ إنسان يتأمل يف مدعوم بإمجاعٍ عاموجلّ أمر فطري و

أنه كائن غري متكاملٍ وينتابه شعور بأنه مفتقر إىل وجود مطلقٍ ومتكاملٍ؛ 
وهذا الشعور يف احلقيقة هو عني االعتقاد بوجود اهللا تبارك وتعاىل، أو أنه على 

  معه. تالزمم أقلّ تقديرٍ
هناك سؤالٌ يطرح على هذا الصعيد، وهو: هل أنّ الفطرة والبداهة 

االعتقاد بوجود اهللا تعاىل، أو البد من  على صعيدوالشهود تعد كافيةً 
  االستدالل عليه بإقامة برهان عقلي فلسفي؟

يؤكّدون على ضرورة إقامة الربهان العقلي  يبدو أنّ علماء الالهوت ال
لسفي إلثبات وجود اهللا عز وجلّ، بل يكتفون مبا يدركه اإلنسان عن طريق الف

الفطرة والبداهة والشهود؛ وبعبارة أخرى: االعتقاد بوجود اخلالق البارئ 
قامة إاليفتقر إىل الدليل والربهان، لكن الضرورة تقتضي درء الشبهات و

ن، والسيما يف الرباهني بغية إثباته لآلخرين من جهة ومشكّكني وملحدي
  عصرنا الراهن الذي يشهد هجمات عنيفةً ضد التدين وعقيدة التوحيد. 



 ��

  :إثبات وجود اهللا تعالى يةرابعاً: إمكان  ■

عرب معرفة صفاته  عز وجلّبعد أن حتدثنا عن إمكانية معرفة اهللا 
ه  أربعة آراٍء  على صعيد إمكانية إثبات وجودأيتوأمسائه احلسىن، نذكر فيما ي

  وفق الرباهني العقلية: على 

�  Y�ZA [\*+] ^�567 -: 
 تؤكّد هذه الرؤية على أنّ الرباهني اليت تقام إلثبات وجود اهللا عز

  وجلّ متقنةٌ ومتكاملةٌ من الناحية العقلية، فهو ثابت عقالً. 

� CV+E]N )_D+��N -: 
إلثبات  يرى أتباع هذه الرؤية أنّ الرباهني اليت أقامها علماء الالهوت

وجود اهللا تعاىل ال تدلّ بالضرورة على املدعى، ويف احلني ذاته يؤكّدون على 
رأيهم إثبات وجود الذات اإلهلية بنكاره؛ لذا من املمكن دعو إلعدم وجود ما ي

هذا املنحى بعض  ااملقدسة مستقبالً عن طريق االستدالل العقلي. لقد حن
حيث ، ���ني املتأثّرين بالتنوير الفكرياملثقّفثني املسلمالفالسفة الغربيني و

زعموا أنّ البشرية اليوم جيب أن تركّز أنظارها على ما هو معقولٍ وليس على 
التعقّل ذاته، كما ادعوا أنّ األصول والقواعد الفلسفية والعقائدية يف علم 

  . �)�الالهوت مل تعد مؤثّرةً بعد أن فقدت مصداقيتها
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 اًدلّة إثبات وجود اهللا سبحانه ليس مساوقمن البديهي أنّ التشكيك بأ
وجوده، إذ من الطبيعي أن تكون هناك نظريةٌ مطابقةٌ للواقع لكن من  يلنف

طرحها عاجز عن إثبات صحتها لآلخرين وإقناعهم بصواا عرب استداللٍ 
؛ وعلى هذا األساس فمن يذكر مؤاخذات على هذه غبار عليهعقلي متقنٍ ال 
   احلقيقة يشكّك يف صحة الرباهني اليت تثبتها وليس يف داللتها. النظرية هو يف

إذن، لو ترتلنا وافترضنا احملال ـ وبالطبع فإنّ فرض احملال ليس مبحالٍ 
ـ وقلنا إنّ أدلّة إثبات وجود اهللا عز وجلّ غري تامة وتفتقر إىل اإلتقان حبيث 

دلّ بتاتاً على عدم وجوده ميكن للملحدين واملعاندين املساس ا، فهذا ال ي
جلّ شأنه. إنّ غاية ما يستشف من استدالل هؤالء هو املساس بأدلّة إثبات 
املوضوع وليس املوضوع ذاته، لذا إن أرادوا إثبات مزاعمهم فال مناص هلم 

خلل؛ وهو ما عجزوا عنه على  والمن ذكر أدلّة وبراهني ال يكتنفها أي نقص 
  وسيبقون عاجزين عنه إىل األبد.  ؛هذامر العصور وإىل يومنا 

� CV+E]N )_D+��N `�A -: 
أتباع هذه الرؤية يعتقدون بعدم جناعة األدلّة العقلية والفلسفية يف 
إثبات وجود اهللا عز وجلّ مما دعاهم إىل تعطيل العقل واالستدالالت املنطقية، 

طريق القلب وهؤالء ليسوا ملحدين، بل يؤكّدون على أنّ إثباته ممكن عن 
  والضمري وليس للعقل دور يف هذا الصدد. 

ال ميكن v: �ـه١٣١٤ـ  ـه�١٢٧٠يقول املريزا آغا تقي خان الكرماين 
 عن أي هإثبات وجود ذات البارئ تعاىل بالربهان العقلي، واالعتقاد به مرت

  . ���wجدلٍ ونقاشٍ
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ن أمثال كما تبنى هذه الرؤية بعض الفالسفة املاديني الغربيني م
إميانوئيل كانط الذي تأثّر بسلفه ديفيد هيوم وجرد الرباهني الفلسفية يف إثبات 
وجود اهللا تعاىل عن مصداقيتها مؤكّداً على أنّ الضمري األخالقي هو السبيل 

  الوحيد يف هذا املضمار. 

/ ^�567 `�A a+E]N -:  
رك شأنه، إذ يتبنى امللحدون هذه الرؤية املتطرفة حول وجود الرب تبا

االعتقاد بوجوده يفضي  ذهبوا إىل القول بأنّزعموا أنّ إثباته غري ممكنٍ عقالً و
حتى اآلن، وهو ما اعترف به  شيئاًإىل التناقض، لكن مساعيهم هذه مل تثمر 

  . ���أبرز الفالسفة امللحدين من أمثال برتراند راسل

 تعاىل، والرؤية إذن، حسب الرؤية األوىل فإنّ العقل يبت بوجود اهللا
 ه موجودالثانية تؤكّد على إمكانية إثباته بالرباهني العقلية، والثالثة ترى أن
لكن أتباعها ينكرون قدرة الدليل العقلي على إثباته، ولكن مبا أنّ هذه الرؤية 
ال تتقوم على أُسس منطقية فال ميكن ادعاء أنّ وجود اهللا تعاىل خمالف حلكم 

الرؤية الرابعة واألخرية فقد ذهب أصحاا إىل إنكار وجوده تعاىل العقل. أما 
الورفضوا الرباهني العقلية اليت تساق يف هذا ا .  
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  :براهين علم الالهوت عن لمحةخامساً:   ■

وغري  إنّ إثبات وجود اخلالق العظيم للكون وما فيه من كائنات ةحي
،ةبطرق استداللية عديدة، ونكتف حي جانبٍ منها فقطي هنا بذكر ممكن :  
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، القسم األول هو العلم إما أن يكون حضورياً أو حصولياًعلم اإلنسان 

ـ  آخر دركم ـ النفس أو أي مـِالذي حيضر فيه عني الواقع املعلوم لدى العال
فس بذاا وليست صورته الذهنية، ويظفر العامل بشخصية املعلوم، كعلم الن

علم اإلنسان بأنه حزين أو مسرور أو من قبيل وحاالا الذهنية والوجدانية، 
جائع. والقسم الثاين يظفر الذهن ـ أوالً وبالذات وبال واسطة ـ باملفاهيم 

ها والصور الذهنية، ولكنل  مرآةٌ هذه املفاهيم متتاز بأنللخارج حبيث يتخي
العامل اخلارجي دون واسطة، مثّ يقول حقيقة  أدرك اإلنسان ألول وهلة أنه قد

يف املرحلة الثانية إنّ هذه املفاهيم اليت أتصورها عن األرض والسماء هلا 
إنّ منشأ ومبدأ ظهور التصورات  يقول وجود يف اخلارج، ويف املرحلة الثالثة

  الذهنية هو التأثريات اخلارجية. 

ثبات وجود اهللا عز وجلّ ال خترج وبالطبع فإنّ الرباهني اليت تقام إل
عن نطاق هذين القسمني، إذ ميكن للذهن البشري استشعار وجود اهللا تعاىل يف 

على  من دون االعتمادذاته على أساس فطرته وعلمه احلضوري فيؤمن به 
العلم �مفاهيم وتصورات ذهنية؛ وهذا النمط من العلم يطلق عليه يف العرفان 

جلديرة بالذكر هنا أنّ العلم احلضوري ليس على مستوى . املسألة ا�الشهودي
واحد بني مجيع الناس، فاألنبياء واألئمة ميتلكون علماً حضورياً يفوق سائر 
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الناس، كما أنّ اإلنسان السالك العارف ميتلك علماً أوسع نطاقاً من علم عامة 
  الناس. 

لعلم احلصويل ـ تعاىل ـ اسبحانه والصورة الثانية للعلم البشري باهللا 
 امتالك هذا العلمتحقّق عن طريق املقارنة واالستدالل العقلي، حيث ميكن ت

كرباهني النظم واحلركة  ،الرباهني املتقومة على القواعد العقلية استناداً إىل
  والصديقني. 

� W�(�7 W*+�(� I�0(� -:  
على  االستدالل على وجود اهللا تعاىل بواسطة العلم احلصويل يتم

  وجهني، مها: 
األول: استداللٌ حمض تنتفي فيه احلاجة إىل مقدمات حسية وجتريبية 

  . �برهان الصديقني� إلثبات املدعى، مثل برهان اإلمكان والوجوب
الثاين: االستدالالت اليت حتتاج إىل مقدمات حسية وخارجية إلثبات 

  احلركة والنظم. واملدعى، مثل براهني احلدوث 
لكونه يتحقّق  �سابق�النمط األول من االستدالل احلصويل يطلق عليه 

ألنه حيتاج يف حتقّقه إىل  �الحق�قبل احلس والتجربة، والنمط الثاين يسمى 
  قضايا حسية وخارجية. 
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العلّة أو املعلول، السبيل اآلخر إلثبات وجود اهللا تعاىل هو البحث عن 

فإثبات وجود املعلول تارةً يتحقّق عن طريق العلم بعلّته وإثبات وجودها، 
مثالً حينما نعلم بوجود نارٍ يف املوقد يتحقّق لدينا علم بوجود حرارة فيه، 
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، وهذا الربهان يف أحد �برهان لـمي�وهذا االستدالل يسمى يف علم املنطق 
 إثبات وجود العلّة من دالالته ينفي وجود علّة وجلّ. وتارةً أخرى يتم هللا عز

 ،خالل العلم مبعلوهلا وإثبات وجوده، كالتأكّد من وجود نارٍ عند رؤية دخان
  . �برهان إني�وهو ما يطلق عليه يف علم املنطلق 

ميكن إقامة هذين الربهانني إلثبات وجود اهللا عز وجلّ، فاالستدالل 
 ي يتمظم بالربهان اإلنعلى أساس إثبات وجود املمكنات واحلدوث والن

واحلركة، وهو يشمل غالبية الرباهني الكالمية والفلسفية. وأما االستدالل على 
أساس الربهان اللمي فيتم عرب إثبات حقيقة الوجود، ولكن ليس عن طريق 

ان لـمي، ، وهذا يف الواقع ال يطلق عليه بره�اهللا تعاىل�إثبات علّته املالزمة له 
بل هو برهانٌ مشابه له ألنّ اهللا سبحانه ال علّة له كي نثبت وجوده عن طريق 

  . ���إثبات علّته
إىل احلديث عن مسألة عدم إمكانية  الحقسوف نتطرق يف الفصل ال

إقامة الربهان اللمي يف علم الالهوت، ونوضح القيمة املعرفية للربهان شبه 
  اللمي. 
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يف بعض الرباهني يتحد املسلك مع السالك واهلدف، من قبيل برهان 
الصديقني الذي يثبت بأنّ اهللا تعاىل هو الوجود كلّه وذلك عرب تبني نظرية 

اإلنسان �مع السالك  �نفس الوجود�وحدة الوجود؛ وإثر ذلك يتحد املسلك 
  . �لوجود الكاملا�واهلدف  �الذي هو شأنٌ من شؤون الوجود الكامل

صدر الدين الشريازي إىل هذه النظرية معترباً برهان  احلكيم وقد أشار
 ،... طريقة الصديقنيvشأناً من برهان النفس، حيث قال:  ىالصديقني أعل

فيفضل عليه وعلى غريها بأنّ السالك واملسلك واملسلوك منه واملسلوك إليه 
   .���wكلّه واحد، وهو الربهان على ذاته

بعض الرباهني توحد بني السالك واملسلك فقط، كربهان النفس الذي 
الذي هو  �اهلدف�ليبلغ  �النفس�حيث يبدأ من  ،فيه اإلنسان �السالك�يكون 

أيضاً، وهو ما أكّد  �املسلك�، فاإلنسان هنا جيسد إثبات وجود اهللا عز وجلّ
ون املسافر عني ففي هذه الطريقة يكvبقوله:  هذا احلكيم املتألّهعليه 
  . �)�wالطريق

ت املبادئ الثالثة متمايزةً عن بعضها، كربهان النظم دوهناك براهني ع
 �اهلدف�يقيم الدليل على وجود اهللا تعاىل  �السالك�الذي يرى أنّ اإلنسان 

  . �املسلك�عن طريق النظم املوجود يف العامل 
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، وتصنف إىل �املسلك�ق نفسه تقام الرباهني هنا على أساس الطري

  . يف املبحث اآلنف، وقد وضحناها نقليةعقلية وشهودية وطبيعية وفطرية و
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ذكرنا أهم الرباهني املعتمدة إلثبات وجود اهللا تعاىل وحددنا أقسامها 

فلسفة الغربية تصنف هذه الشائعة يف علمي الكالم والفلسفة اإلسالميني، ويف ال
  الرباهني يف مثانية أقسامٍ: 

  .�األنطولوجيا�أ ـ الوجودية 
  .ب ـ اإليديولوجية الشمولية

  .ج ـ األخالق
  .د ـ التجربة الدينية

  .ه ـ اإلمجاع العام
  .و ـ درجات الكمال
  .ز ـ الرغبة الشعبية

  .ح ـ الغائية

  

وجود سادساً: المدارس الفكرية التي تسعى إلثبات   ■

  :اهللا تعالى

ذكرنا يف املباحث اآلنفة براهني إثبات وجود البارئ تبارك شأنه، 
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  ، وهي: ���وميكن تصنيف هذه الرباهني يف نطاق ثالث مدارس فكرية أساسية

� )_�Z0(� ) ��9� -: 
إنّ منهج العقل واالستدالالت املربهنة يعد أحد املناهج القدمية يف علم 

لى العقل إلثبات وجود اهللا عز وجلّ عن طريق الالهوت، حيث يعتمد ع
خمتلف الرباهني اليت غالباً ما تكون ذهنيةً ونظريةً يعجز عوام الناس عن 

مبادئ ومفاهيم فلسفية معقّدة، لذا تتطلّب على بسطها وحتليلها لكوا تتقوم 
  في. امتالك معلومات ختصصية يف هذا املضمار وإملاماً بأصول االستدالل الفلس

هذا املنهج الفكري يضرب جبذوره يف الفلسفة اإلغريقية والرومانية، 
العصور من  حيث برز آنذاك عدد من الفالسفة الذين ملعت أمساؤهم على مر

بذل هؤالء ومن حذا حذوهم . �+�وأرسطو �*�وأفالطون �)�أمثال سقراط
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الستدالالت وجود اهللا سبحانه اعتماداً على خمتلف ا إلثبات جهوداً حثيثةً
العقلية ووصفوه بعناوين عديدة، منها واجب الوجود وعلّة العلل واحملرك 

  األول. 
وكما هو معلوم فهذه املدرسة الفكرية واجهت اعتراضاً من قبل سائر 
املدارس الفكرية، وسنتطرق إىل بيان هذا األمر لدى حديثنا عن املدرستني 

لرباهني االستداللية اليت ساقها أتباع ا نشري إىلاملادية والعرفانية، كما س
  إثبات وجود اهللا عز وجلّ يف فصلٍ مستقلٍّ. على صعيد املدرسة العقلية 

� )&�b�5y(� ) ��9� -:  
الرتعة الظواهرية تضرب جبذورها يف املنتصف الثاين من القرن األول 

ت اهلجري حينما اكتفى أهل احلديث، وال سيما احلنابلة، بظواهر اآليا
والروايات وحظروا كلّ استفسارٍ وحبث علمي يف اجلوانب العقلية للتعاليم 

وا ذلك بدعةً. على سبيل املثال، مالك بن أنس الذي يعد أحد دالدينية وع
سئل عن معىن قوله  حينما فقهاء أهل السنة املعروفني ومؤسس الفقه املالكي،

�z (تعاىل:  { � |} {� z0{(� z@ zA ~�z {� ��(�� z5(���،  ،ًب وجهه عرقاثارت حفيظته وتصب
 �)�، مثّ أمر بطرد السائل من الس!wالكيفية جمهولةٌ، والسؤال بدعةvٌوقال: 

 ،دينية ا يطرح عليه من أسئلةباإلجابة عم مكلّف ه عامل دينٍ وفقيهيف حني أن
 وعندما جيهل اجلواب كان املفترض به االعتراف بذلك واجتناب الغضب غري
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  املسوغ على السائل وطرده. 

منحى متطرفاً على هذا الصعيد ومتسك بالظواهر  اوأما ابن تيمية فقد حن
وزعم  ،���Hأجهل اخللق برب العاملنيvأيما تسمك لدرجة أنه اعترب الفالسفة 

أنّ األسلوب الذي اتبعه القرآن الكرمي واألنبياء يف إثبات وجود اهللا تعاىل هو 
، حيث أكّد على �)� بالظواهر الطبيعية وليس الرباهني العقلية واملنطقيةالتذكري

  .�*�وجود بون شاسعٍ بني األمرين

� $�+09� )_0_E�(� )& "�+9� ) ��9� -:  
بعض أتباع الرتعة املادية الطبيعية أنّ أصول علم الالهوت  يعتقد

 م على أساس البحث يف الطبيعة من أناحلقيقي البدوخمتلف العلوم  تتقو
احلسية التجريبية من منطلق اعتبارهم املبادئ العقلية والرباهني الفلسفية جمرد 

فة حقيقة اإلنسان على امتالك معر إعانةمفاهيم ذهنية انتزاعية ليس من شأا 
  باهللا سبحانه وتعاىل.

العلوم التجريبية بأسرار الكون ونظمه خرباء يرى هؤالء أنّ إميان 
، وقد انعكس هذا التوجه الفكري يف ةفالسوالف هاءمن إميان الفق قوىأالدقيق 

وحممد فريد  �+�عصرنا الراهن بني بعض العلماء املسلمني، من أمثال سيد قطب
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  . �*�، وغريهم ممن تأثّر بالفكر املادي املعاصر�)�وطنطاوي ���وجدي
الرتعة الفكرية، ومن مجلة العلماء املسلمني املعاصرين الذين تبنوا هذه 

أحد مفكّري أهل السنة املتأثّرين بالفلسفة املادية  دإقبال الالهوري الذي يع
الغربية، حيث قيد مصادر املعرفة البشرية بثالثة مبادئ أساسية هي التجربة 
الباطنية والتأريخ وعامل الطبيعة؛ وعلى هذا األساس شدد بضرسٍ قاطعٍ على 

أنها ترتكز على  زعماإلغريقي واإلسالمي فعارضها بنمطيها ببطالن الفلسفة 
مبادئ عقلية انتزاعية حمضة وجتعل اإلنسان يف غفلة عن القضايا احملسوسة، 

إنّ التجربة الباطنية هي املصدر الوحيد للمعرفة البشرية، وحسب vحيث قال: 
طبيعة، مها التأريخ وعامل ال هلذه املعرفة، املدلول القرآين هناك مصدران آخران

ضح روح اإلسالم بأفضل وجهومن خالل البحث يف هذين املصدرين تتw�+� .  
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وأكّد على عدم وجود تناسقٍ بني اإلسالم والفلسفة، وال سيما القرآن 
إنّ روح القرآن الكرمي vمتعارضاً مع الفلسفة بالكامل، فقال:  عدهالذي 

لقضايا العينية، يف حني تتعارض مع التعاليم اإلغريقية ... فهي تتمحور حول ا
أنّ الفلسفة اإلغريقية تتطرق إىل القضايا النظرية يف عني جتاهلها للحقائق 

  . ���wالعينية

منحى مادياً جتريبياً يف تفسري القرآن الكرمي  اوعلى هذا األساس حن
يرى القرآن الكرمي أنّ أنفس البشر وآفاق v: ومن مجلة أقواله وعلم الالهوت،

مصادر العلم واملعرفة، كما أنّ اهللا سبحانه جيعل عالمات وجوده العامل هي 
تتجلّى يف التجربة سواٌء كانت باطنيةً أو خارجيةً، لذا فإنّ واجب اإلنسان هو 

من < . وقال أيضاً:�)�Hامتالك معرفة متكّنه من تقييم مجيع اجلوانب التجريبية
ى عن طريق اإلدراك نّ احلقيقة ميكن أن تتجلّفإالقرآن الكرمي  وجهة نظر

احلسي جلميع شؤون الطبيعة، ومبا يف ذلك الشمس والقمر والظالل وتوايل 
الليل والنهار وتنوع األجناس البشرية واختالف اللغات وتداول أيام اخلري 

. وقد تطرق إىل احلديث عن مسألة إثبات وجود اهللا عز وجلّ يف �*�wوالسوء
تلك الرباهني  باألخصو اً، وانتقدها نقداً الذعإطار الرباهني الفلسفية العقلية

اليت يعتمد عليها الفالسفة يف بيان واقع اإليديولوجية الشمولية والغائية 
  ، وسنوضح هذا املوضوع يف حملّه. �+�واألنطولوجية
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إنّ هذه الوجهة الفكرية شاعت إىل حد ما بني بعض حمدثي اإلمامية 
لدرجة أنّ صدر املتألّهني الذي عاش يف أوائل ومفسريهم يف القرون املاضية 

لكوم قيدوا  �حنابلة أهل احلديث�القرن احلادي عشر اهلجري وصفهم بأنهم 
نطاق فكرهم يف القضايا املادية فتخلّفوا عن قافلة التعاليم الدينية السامية ومن 

  . ���مثّ ابتعدوا عن الروح املعنوية

على خمتلف العلوم التجريبية وتعرفوا  بعد أن اطّلع العلماء املسلمون
على مبادئ الفلسفة املادية الغربية يف العقود املنصرمة، تزايدت هذه الرتعة 

واتشحت حبلّة جديدة. املفكّر اإليراين مهدي بازركان هو أحد  هملدى بعض
إقبال الالهوري، حيث اتخذ موقفاً  سارت يف ركبالشخصيات اإلسالمية اليت 

فقد جتاه الفلسفة معترباً أنّ املسلمني قد اهتموا ا أكثر مما تستحق، صارماً 
إنّ املسلمني ... قد منحوا نظريات الفالسفة الروحانيني v: عرف عنه قوله

اإلغريق مرتلةً أكثر مما تستحق مقارنةً مع اهتمامهم بكتب األنبياء وآيات اهللا 
فقيدوا أنفسهم بقيود التقليد  ،مةًتقدام بديهيةً وحمكعتعاىل، إذ اعتربوا م

  . �)�wوالتعصب العلمي طوال قرون مديدة

وقد أكّد على أنّ القرآن الكرمي سلّط الضوء بشكلٍ أساسي على 
الطبيعة يف جمال علم الالهوت، وادعى أنّ العلماء املسلمني قد غفلوا عن هذه 

الفالسفة اإلغريق لقد حذا علماء الفقه واملفسرون حذو vاحلقيقة، فقال: 
كما متسكوا بالطبيعة أيوهم يف هذا الصدد خالفوا النهج املتعارف بني ومتس ،
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. كما يرى أنّ قدرة ���wالكالم والذي دام ألكثر من مئة عامٍ أرباب علم
العلماء املاديني على معرفة اهللا تعاىل وصفاته الثبوتية تفوق قدرة معظم الفقهاء 

تطور العلوم الطبيعية مل يقتصر فقط على vرية، إذ قال: وأساتذة العلوم النظ
ترسيخ عقيدة التوحيد لدى عامل الطبيعيات، بل جعله يدرك حقيقة الصفات 
الثبوتية هللا بشكلٍ يفوق إدراك الفقهاء واألساتذة ... وذلك ألنّ علماء الطبيعة 

يهي أنّ عرفوا حقيقة املصنوع بصورة أدق وأكمل من معرفتنا، لذا من البد
  . �)�wعبادم للصانع أفضل من عبادتنا وتقرم له أكثر من تقربنا

/ �+G�0(�7 �5Qm(� ) ��� -: 
 أتباع املدارس الفكرية اليت ذكرت يرومون معرفة اهللا تعاىل عرب إدراك

اعتمد أصحاب الرتعة العقلية  لذلكخارجٍ عن نطاق النفس وعامل الشهود، 
هنية، وجلأ املاديون إىل العلوم الطبيعية. وأما الذين على العقل واملفاهيم الذ

تبنوا مبادئ مدرسة الشهود والعرفان فال مييلون إىل احلس والعقل ويؤكّدون 
على عجز اإلنسان عن امتالك معرفة حقيقية بالبارئ الكرمي يف ظلّ املفاهيم 

اتباع منهج  إىل ومن هذا املنطلق دعواالعقلية أو البحث يف املسائل الطبيعية، 
نفس، وهو ما يطلق الالسري والسلوك املعنوي يف عامل الشهود من خالل ذيب 

  . �التجربة الدينية�عليه اليوم عنوان 
ومن اجلدير بالذكر أنّ هذه املشارب الفكرية ال تقتصر على املسلمني 
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 ���باسكال بليس فحسب، بل هناك من يتبناها يف العامل الغريب من أمثال
  . �*�ووليام جيمز �)�برجيسونو

 املسلك العرفاينالنقاش احملتدم بني العرفاء والفالسفة دعا بعض أتباع 
إىل احتقار العقل والتقليل من شأن استدالالته، ودعوا إىل اإلعراض عنه يف 
القضايا املاورائية بعد أن قيدوا حجيته بنطاق الزمان واملكان وعامل الطبيعة؛ 

أنا ال أُنكر بأنّ العقل قد خلق ملعرفة vضاة اهلمداين قوله: ونقل عن عني الق
املسائل اهلامة من غوامض األمور، لكنين ال أُحب أن تتجاوز مبادؤه فطريت 

  . �+�wومرتليت الطبيعية

نقول يف بيان هذه الوجهة العرفانية: غالبية العرفاء يعتقدون بأنّ مسلك 
الوحيد ملعرفة اهللا سبحانه وتعاىل، بل  الشهود وذيب النفس ال يعد السبيل

يعتربونه أفضل السبل وأجنعها؛ لذلك يعتربون االستدالل العقلي مقدمةً 
 معرفةvضروريةً للشهود والعرفان. قال السيد داوود قيصري يف هذا الصدد: 

ليكون  ولمشروطٌ باأل القسم الثاين، علمي وعملي، نيقسم على اهللا سبحانه
  . �w�iعلى بصرية يف عمله� العاملُ

كما حذّر ابن الفارض العرفاء من االكتفاء بالعلوم الروائية واإلعراض 
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، والعارف الشهري ابن تركه أكّد على ضرورة االعتماد ���عن العلوم العقلية
على العلوم الفكرية والنظرية كعلم املنطق يف جمال معرفة احلقائق على صعيد 

، وأما الشاعر العارف جالل الدين مولوي حينما �)�انيةالقضايا العلمية والعرف
قلّل من شأن االستدالل العقلي والقياس املنطقي، نوه على أنّ هذا األمر يطبق 
يف املرتبة األوىل من مراتب الشهود والعرفان، وكالمه هذا يعين وجوب 

عرفان يف االستغناء عن العقل عندما يتمكّن اإلنسان من اللجوء إىل الشهود وال
احلقيقة على  اليت يعجز فيها عن معرفة األخرى املراتب يف ولكن معرفة احلقيقة،

  .�*�أساس الشهود والعرفان فهو مضطر ألن يرجع إىل العقل كوسيلة لذلك

املسألة اجلديرة بالذكر هنا أنّ مسلك الشهود والعرفان يوجه خطابه 
ن عامة الناس غري قادرين على إىل فئة معينة من أهل السري والسلوك لكو

الغور يف مفاهيمه العميقة، لذا على غري العرفاء اللجوء إىل سبل أخرى يف علم 
الالهوت ومعرفة اهللا تعاىل من قبيل التأمل يف حقائق الطبيعة واالنتهال من 

  العلوم النظرية والعقلية اعتماداً على االستدالالت العقلية. 

تعدد السبل الكفيلة مبعرفة اهللا تعاىل واإلميان به  وال خيتلف اثنان يف أنّ
كلّ إنسان يتمكّن من ذلك حبسب ف ،على عباده ههو يف الواقع لطف من

  قابلياته الفكرية وذوقه العلمي. 
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سابعاً: البراهين التي أقامها معارضو البراهين الفلسفية   ■

  :في علم الالهوت

ماد على الرباهني الفلسفية يف بعض العلماء واملفكّرين رفضوا االعت
متسكوا بأدلّة عقلية وروائية إلثبات مدعاهم، ونذكر  حيثجمال علم الالهوت، 

  : يأيتأمهّها فيما 

�  <7�: )_D+��N -���� )_�Z0(� )G�09� @A: 
نكار جناعة الرباهني الفلسفية إلمن املسائل اليت متسك ا املعارضون 

مدعاهم، هي عدم حصانة  يثبتواعتربوها دليالً على صعيد علم الالهوت 
من  ،وال سيما يف جمال إثبات األمور املاورائية ،العلوم العقلية من اخلطأ واخللل

شأنه؛ ومن هذا املنطلق انتقدوا الرباهني العقلية  باركقبيل وجود اهللا ت
اإلنسان من  رمانمعتربين االعتماد عليها سبباً حل جردوها عن الصوابو

  . سبحانهاليقني بوجود البارئ 
وضمن بيانه للرباهني الفلسفية املطروحة على صعيد اإليديولوجية 

إنهم جيعلون احلركة vالشمولية والغائية واألنطولوجية، قال إقبال الالهوري: 
احلقيقية للفكر تتمحور حول البحث عن املطلق اسم، ولكن مبا أنّ 

ة منطقية، جندهم خيشون من أن تصبح عرضةً [براهينهم] ينظر إليها من زاوي
  . ���wلنقد الذعٍ

 :�5�59� K_�� 
 اعتمد عليهإىل حتليل ما ذكر يف الدليل األول الذي  أيتنتطرق فيما ي
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  يف علم الالهوت:  اليت تقام معارضو الرباهني الفلسفية

اإلنسان  أ ـ أثبتنا آنفاً حجية املعرفة العقلية وضرورا، وهنا نقول إنّ
من خالل متسكه بقدرة التعقّل يتمكّن من معرفة الشؤون املاورائية يف إطارٍ 
كلّي، ومن املؤكّد أنّ تعطيل العقل يف جمال القضايا املاورائية الدينية جيعل من 

  فهمها أمراً صعباً للغاية، بل مستحيالً أحياناً. 

 رجوع إىلورة اللقد أكّد القرآن الكرمي واألحاديث املباركة على ضر
سينجرف اإلنسان وراء فكرٍ باطلٍ  إالفهم احلقائق املاورائية، و جمال العقل يف

متقومٍ على أساس تعطيل العقل مما حيجبه عن فهم القرآن واحلديث وجيعله 
حائراً أمام ذلك الكم اهلائل من التعاليم واملبادئ الدينية. ومن مجلة اآليات 

  :يأيتذلك، ما  القرآنية اليت أكّدت على
- ) ~� |�zE{(� ~g_ |	 ��(� z5 ~b z7 [< { zf |C|�{� |	 zq z�{_z((���.  
- )|F z7  {(�� ~I_|� z{w� ~%& |%z0{(� z5 ~b z7 z@ {Az {n� ~Kz� z	(�(�.  
- )|F z7  {(� ~< z� { z {n��+ z |� ~̂ 5 ~A {�+ zG �z2 {� ~8(�*�.  
- )|F z7  {(�� {(� z7 ~� | {� z	� z�z2 {&z� zG ~4 |� {' z	 �( z5 ~VF� ~C {6 z7 �Iz� zG �5 zF� ��|N  [g | � z7
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- )~F� z5 ~b {K ~�  [� zzB(�i�.  

                                                             

�   �L�� ,���l�� ���� ��� : 
(   �L�� ,zc<�� ���� �8f : 
*   �L�� ,��%�S� ���� ��9f : 
+  3��� ���� � �L�� ,�%��i : 
i   �L�� ,��'�o�� ���� �� : 



 /�

- ) [I_|� zA e< { zf 1K ~�|* z5 ~b z7 ~�|:+zE{(� z7 ~� |b+�y(� z7 ~� |X {s� z7 ~M �7z {n� z5 ~b(��� .  
ال ميكن أن يتجلّى علم vيقول الشهيد مرتضى مطهري يف هذا الصدد: 

سائل املرتبطة به ـ كعلمٍ معتربٍ إال يف رحاب العقل والفلسفة، الالهوت ـ وامل
 حاله حال بعض العلوم األخرى مثل علم النفس وعلم النبات. من اخلطأ مبكان

املسالك  اخلوض يف غمارادعاء أنّ البحث عن شؤون اخللقة يغنينا عن 
  .�)�wالفلسفية الصعبة واملعقّدة

تعان بالعرفان والشهود إىل جانب من البديهي أنّ عامل الدين لو اس
اعتماده على العقل والفلسفة، سوف تتنامى قدراته العلمية ويتمكّن من التعرف 
على مكنون التعاليم امليتافيزيقية بشكلٍ أوسع وأدق، ألنّ علمه الفلسفي يف 

  هذه احلالة ميسي حكمةً متعاليةً. 
عقلية يف إطار ب ـ صحيح أنّ اخلطأ ميكن أن يطرأ على املعارف ال

القضية املوجبة اجلزئية، لكن ليس من احلري اعتبار ذلك وازعاً لتجريدها 
بالكامل من قابليتها على إجياد العلم والطمأنينة لدى اإلنسان، إذ إنّ بعضها 

أدىن جمالٍ للشك والترديد. على  معه بديهي ومربهن عليه بشكلٍ ال يبقى
الطبيعة  أثبتت وجود العامل ارد فيما وراء عامل سبيل املثال، الرباهني الفلسفية

املادة، وسنتطرق إىل بيان ذلك يف املباحث الالحقة املرتبطة برباهني علم و
  الالهوت. 

ج ـ ال ريب يف أنّ احتمال طروء اخلطأ يف املعارف احلسية إن مل يكن 
قلّ منه. العلوم أكثر مما هو عليه يف العلوم العقلية، فهو بكلّ تأكيد ليس بأ
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التجريبية يف أساسها مرتكزةٌ على احتمال اخلطأ والبطالن، وهو ما أثبته 
، ويف عصرنا الراهن ���الفيلسوف املادي كارل رميوند بوبر يف القرن العشرين
  . �)�يطلق على القوانني الطبيعية عنوان القوانني اإلحصائية

تشبثوا بنفس  بعد أن ناقضوا رأيهمقد د ـ معارضو الرباهني العقلية 
هذه الرباهني لنقضها، ومثال ذلك أنّ الشاعر العارف موالنا ذكر شعراً إلثبات 

إن كان االستدالل فاملدعى اعتماداً على قضيتني عقليتني صغرى وكربى، لذا 
العقلي معترباً إلثبات املدعى فهو بكلّ تأكيد معترب على صعيد إثبات كلّ 

إن سقط عن االعتبار فهذا يعين بطالن استدالل كلّ من قضية أخرى، ولكنه 
  هنة العقلية.متسك به ومبا يف ذلك معارضو أسلوب الرب

ما ذكره إقبال الالهوري يف نقد الرباهني العقلية اليت تقام على  � هـ
صعيد علم الالهوت، سوف نتطرق إىل بيانه يف املباحث الالحقة لدى حديثنا 

  لى الشبهات. عن الرباهني والرد ع
�  �T��T(� �+bc(� )A+,D `�A -P vo(� C(P� �567 a+E]

�+&�n� C* �Z�0V: 
ذهب معارضو الرتعة الفلسفية يف علم الالهوت إىل أنّ غاية ما تثبته 

، �واجب الوجود�أو  �العلّة األوىل�وجود حتت عنوان  هو الرباهني الفلسفية
  ذي تعتقد به األديان. وهذا األمر ال يتناغم مع صفات اإلله ال
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سوف نتطرق إىل نقض هذه الشبهة بالتفصيل يف الفصل الثاين ضمن 
وسيتضح حينئذ أنه  والوجوب، احلديث عن الشبهة الثامنة يف برهان اإلمكان

  من املمكن معرفة إله األديان بصفاته اخلاصة يف رحاب معرفة واجب الوجود. 

� �S�7�(� K_(�(� -: 
ن، االستشهاد وشائعة اليت تشبث ا علماء الالهوت املاديمن األدلّة ال

بالدالالت الظاهرية لآليات القرآنية واألحاديث اليت تدعو إىل التأمل يف 
من اآليات اليت تتضمن  ، فهناك عدد���اخللقة والطبيعة ملعرفة اهللا عز وجلّ
�z  zWz (هذه الداللة، ومنها اآليتان التاليتان:  zX v |o�(� � z�zV + z� + Y�+zE|: ea� z7 z� z  zg{E

 e�5~�~G {� |� � z�zV {K zb z z�zE{(� |g |6 {�+ zG ea ~7+ zT zV {� |� |� z {� ��(� |W{� zX |U(�(� .) z�zGzB
 {(� z�|N z7 * {\z0|G ~� z�{_ zq |< z� ��(� z�|N z7 * {\zZ|� ~X z�{_ zq |K|* | {P� z�|N z�7 ~�~y{2 z&� |M+zE |,

 |N z7 * {\zE |�~D z�{_ zq {\ z8|� ~  z�{_ zq |� {�z {n� z�(�*�.  

أنّ  على القرآن الكرمي أكّدلقد vيقول إقبال الالهوري يف هذا الصدد: 
احلقيقة ميكن أن تتجلّى عن طريق اإلدراك احلسي جلميع شؤون الطبيعة، ومبا 
يف ذلك الشمس والقمر والظالل وتوايل الليل والنهار وتنوع األجناس 

  . �+�wات وتداول أيام اخلري والسوءالبشرية واختالف اللغ

ا هؤالء، احلديث املنسوب إىل رسول  سكث اليت متيومن األحاد
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، وذلك حينما شاهد عجوزاً تغزل الصوف ���wعليكم بدين العجائزv: 9اهللا
وسأهلا عن خالق الكون، فبادرت إىل وقف غزهلا وقالت: لو أنّ هذا املغزل 

 9كون كذلك حيتاج إىل حمرك. فنظر رسول اهللا حباجة إىل حمرك حيركه، فال
هم على ضرورة معرفة اهللا تعاىل عن طريق البحث يف النظم ثّإىل صحابته وح

  والطبيعة واحلركة. 

 :�5�59� K_�� 
  نقول يف حتليل ما ذكر: 

ما سواه، وحنن  عين نفيهناك قاعدةٌ عقليةٌ تقول إنّ إثبات أمرٍ ال ي � ١
رآن الكرمي واألحاديث املقدسة على ضرورة دراسة وحتليل نقر بتأكيد الق

القضايا احلسية والطبيعية بغية معرفة اهللا سبحانه وتعاىل، لكن هذا التأكيد ال 
يعين بتاتاً غض النظر عن الرجوع إىل املسائل العقلية وإقامة الرباهني 

ها وريتني خماطبالفلسفية. وبتعبريٍ آخر: لكلّ واحدة من هاتني الوجهتني الفك
الذين هلم ختصص فيها، فالشؤون احملسوسة تستقطب غالبية الناس وال سيما 

  من ال ميتلك إملاماً باملباحث العقلية والفلسفية. 
كما ذكرنا يف املبحث السابق، فإنّ إدراك مكنون املفاهيم الدقيقة  � ٢

ي، لذا لو ختلّينا لبعض النصوص الدينية ال يتسنى إال يف ظلّ االستدالل العقل
  عن العقل والفلسفة يف فهم احلقائق نكون قد خالفنا روح الدين وأهدافه. 

، wعليكم بدين العجائزvهناك مالحظات حريةٌ بالذكر حول حديث: 
  وهي:
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يدلّ هذا احلديث على أمهّية االستدالل العقلي، ولكن كلٌّ حسب  � ١
سب لى وجود احملرك للكون حفهمه وإدراكه، فالسيدة العجوز قد استدلّت ع

.برهان أرسطو وبأسلوبٍ فطري  

اخلطاب املوجه يف احلديث يشمل غالبية الناس الذين يعتقدون  � ٢
على ضرورة ترسيخ  9بدينهم على أساس أمورٍ حسية، وقد أكّد رسول اهللا 

 العقيدة واإلميان باهللا تعاىل طبق استدالل السيدة العجوز اليت أيقنت بوجوده
 ىجلّ شأنه بطريقتها اخلاصة، لذا على اآلخرين السعي لبلوغ مراتب أعل

  حسب استطاعتهم.

بكلّ تأكيد ليس املراد من احلديث مجود اإلنسان على مسائل  � ٣
 ة فيما خيصعاء يتعارض املتعاليم والسطحية عامعتقدات الدينية، ألنّ هذا االد

  ة، وقد وضحنا املوضوع سابقاً. مع روح القرآن الكرمي واألحاديث املبارك

 9عترض البعض قائالً بأنّ احلديث منسوب إىل رسول اهللا ا � ٤
والشهيد  ���والميكن البت بأنه قد صدر منه، وهو ما ذهب إليه املريزا القمي

  ، وقد وضحنا هذا األمر يف اهلامش اخلاص باحلديث.�)�مرتضى مطهري

  
UIO  
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دون أسلوبني إلثبات مزاعمهم الواهية وإنكار حقيقة يتبع امللح
احلقائق، فتارةً جندهم يفندون الرباهني اليت استدلّ ا علماء الالهوت إلثبات 
وجود اهللا عز وجلّ زاعمني أنها تفتقر إىل القيمة املعرفية، وتارةً أخرى يأتون 

. ومن هذا برباهني واهية يزعمون أنها تدلّ على عدم وجود رب للكون
نستهلّ البحث بذكر  حيثاملنطلق سوف نسلّط الضوء على هذين املوضوعني، 

براهني إثبات وجود اهللا سبحانه وتعاىل بشكلٍ موجزٍ مثّ نتطرق إىل الشبهات 
، ويف الفصل التايل سنتناول نقيمها بأسلوبٍ نقدياليت طرحها املشكّكون و

   ا الصدد.ما ذكره امللحدون يف هذأطراف احلديث ع
  

  :البرهان األول: اإلمكان والوجوب  ●

على  ابه وتأمل فيه بيئته احمليطةال ريب يف اإلنسان لو ألقى نظرةً على 
أساس علمه بنوعيه احلصويل واحلضوري، سوف يشعر بوجوده ووجود أشياء 
أخرى، كما سيلحظ وجود مذهبني فلسفيني حول واقع هذا الوجود، أحدمها 

، واآلخر الفكر �املذهب الواقعي�من بعامل الوجود ويطلق عليه الفكر الذي يؤ
  .�املذهب السوفسطائي�الذي ينكر عامل الوجود ويطلق عليه 

وجود  به هي إدراكه أنّ يف الكون والبيئة احمليطة اإلنسان مثرة تأمل
دا ممكن الوجود أو واجب ب الكائنات مقيإم صنفني ال ثالث هلما، فكلّ موجود



 ��

ال تقتضي  �طبيعته الوجودية�ود. كون الشيء ممكن الوجود يعين أنّ ذاته الوج
بالضرورة أن يكون موجوداً، فهو يف الوجود والعدم سواٌء ألنه ظهر من العدم 

خارجية مثل كفّيت امليزان املتكافئتني، إذ إنّ نزول  املمكن. ���بفعل علّة
 بٍ  إىل �بالضرورة�إحدامها وارتفاع األخرى حباجة؛ وهذا ما �علّة�مسب

  . �ممكن الوجود�يطلق عليه يف علم الفلسفة بـ 
كما ذكرنا أعاله، فإنّ ممكن الوجود ليس من شأنه االتصاف بالوجود 

دون تأثريٍ علّة خارجية، وعلى هذا األساس ال مناص من كون هذه العلّة من 
  غيبية ماورائية. 

 كلّ وجود من املمكنات ويف من الثابت مبكان أننا حينما نتأمل يف
على أنه اكتسب وجوده من غريه، ولو صفاته وميزاته الفارقة تدلّ  ماهيته، جند

تأملنا يف هذا الغري الستنتجنا من طبيعته اإلمكانية أنه اكتسب وجود من غريه 
وعلى هذا  فليس هناك شيٌء من املمكنات اكتسب وجوده من ذاته، أيضاً؛

  ، وهي: املمكناتفرضيات حول أصل وجود  األساس طرحت ثالث

�7 ��(� :Y! "7B: 
 �أ�يعرف الدور يف املنطق بأنه توقّف وجود الشيء على نفسه، مثالً 

، وهذا األخري بدوره يكون علّةً لوجود األول؛ وهو ما �ب�يكون علّةً لوجود 
 �ث�و �ت�. وقد يتزايد العدد ويسري إىل �الدور الصريح�يطلق عليه عنوان 

نها إاليت تعد معلوالً إىل ما قبلها، أي  �ي�حتى يتوقّف عند العلّة  �ح�و
                                                             

�   ) ,��������� � !��"� ��h$ ,��5T ,�% 4MZ	  %	 �B8i6 ; 1��2	 �3 � 45
 � ,��������� � !��"� �L�3� ./�	$ ,��0���� ,�/�%�� %|��� ;r"���� ����� ,

 � ,��&`=� R'��=�( ) ,+8X : 



 ��

ها معلولةٌ ملعلوهلا، وهذا يعين تقدم وجود املعلول على وجود نمعلولةٌ لنفسها أل
  . �الدور املضمر�علّته؛ وهو ما يطلق عليه 

K����(� :Y+_D+]: 
العلل إىل ما ال اية، وعلى يعرف التسلسل يف املنطق بأنه ترتب 

صعيد وجود املمكنات فهو يعين عدم توقّف علّتها يف حد، أي أن يستند 
املمكن يف وجوده اىل علّة مؤثّرة فيه، وهذه العلّة تستند إىل علّة أخرى مؤثّرة 
فيها؛ وهلّم جراً إىل غري اية. نتيجة هذا الكالم أنّ كلّ علّة ممكنة تتوقّف 

لّة ممكنة أخرى، ويتواىل األمر على هذا املنوال يف إطار عللٍ ممكنة ال على ع
  . ���حد هلا وال حصر
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 �565(� #6�7 :Y+�(+]: 
الفرضية الثالثة املطروحة على صعيد خلقة الكون تؤكّد على وجود 
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علّة �أو  �واجب الوجود�علّة أساسية ال علّة فوقها، ويطلق عليها الفالسفة 
  .�العلل

متقومةٌ بغريها  ،نّ الكائنات املمكنة على أساس ماهيتها اإلمكانيةإ
ووجودها يقتضي بالضرورة وجود علّة واجبة ال تتصف باإلمكان وال تتقوم 

 تكون قائمةً بنفسها. وميكن تقريب املوضوع باملثال،  من أنبغريها، بل البد
ة املاحلة تكتسب ملوحتها نّ األطعمإفالطعم املاحل لكلّ شيٍء منشؤه امللح، أي 

منه، يف حني أنّ امللح بذاته يقتضي أن يكون ماحل الطعم، وإال مل يعد ملحاً، 
والنتيجة أنه علّةٌ لنفسه وليست هناك علّةٌ أخرى دخيلةٌ جعلته يكتسب هذا 

  الطعم. 

هذه الفرضيات الثالثة مطروحةٌ على صعيد خلقة الكون وعامل 
نّ الفرضيتني األوىل والثانية باطلتان من األساس املمكنات، وبكلّ تأكيد فإ

حسب القواعد املنطقية والفلسفية، لذا تبقى الفرضية الثالثة وهي بطبيعة احلال 
ال ختالف العقل وال املنطق، بل تنسجم مع قواعدمها غاية اإلنسجام، ومن هذا 

  املنطلق ال يوجد أي مسوغٍ للتشكيك بصحتها. 

د له من علّة خارجة عن نطاق اإلمكان كي تفيض إذن، كلّ ممكنٍ ال ب
عليه الوجود، وهذه العلّة هي واجب الوجود، وحبسب تعبري الشهيد مرتضى 

 ،ري فاملمكنات تناظر الكتب املستندة إىل بعضها بشكلٍ مائلٍ يف رفإذ مطه
ذا لو ذا الشكل مرهونٌ حبافّة الرف اليت يستند إليها أول كتابٍ، ل إنّ بقاءها

  أُزحيت هذه احلافّة لسقطت مجيعاً. 

  : اآلتيةميكن تلخيص الربهان املذكور يف النقاط 
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  اإلذعان حبقيقة وجود الواقع اخلارجي.  �١
  كنٍ وواجبٍ. متقييد الوجود احلقيقي مب �٢
٣�  بديهي يف وجوده أمر ته وذاته.  اقتضاًءافتقار املمكن إىل علّةملاهي  
  الدور والتسلسل على صعيد العلّية. استحالة حدوث  �٤
ع من يهي الفرضية الوحيدة اليت نستط �واجب الوجود�فرضية  �٥

  خالهلا تربير وجود املمكنات بأسرها. 
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يف ميكننا طرح برهان اإلمكان والوجوب يف إطار مبادئ علم املنطق 

  : أيت، كما ي���ضمن أركان مخسة
أو غري  �واجب�األول: كلّ موجود إما أن يكون مستقالً الركن 

  . �ممكن�مستقلٍّ 
هذا الركن يف حقيقته يعد حصراً عقلياً للوجود، وهو متقوم على 

  . �مانعة اجلمع واخللو�أساس قضية حقيقية منفصلة تسمى 
 الركن الثاين: املوجودات إما أن تكون برمتها ممكنات، أو يكون فيها

  واجب الوجود. 
هذا الركن أيضاً حصر عقلي يقيد املوجودات بأنها إما أن تكون ممكنةً 

  أو أن يكون فيها واجب الوجود. 
  كاذبةٌ.  �مجيع املوجودات ممكنةٌ�الركن الثالث: قضية أنّ 
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هذا الركن يف احلقيقة ينفي االفتراض األول من الركن الثاين، ويثبت 
ي ف، إذ من املستحيل ن�واجب الوجود�أال وهو وجود  االفتراض الثاين منه

ال بد من إثبات ما هو صادق منهما. وهذا األمر حبسب  من مثّكال األمرين و
التعبري املنطقي يعد قياساً استثنائياً متّ على أساسه إثبات املقدمة بعد رفع تايل 

  الوضع. 
على أرض  الركن الرابع: واجب الوجود هو حقيقةٌ ثابتةٌ موجودةٌ

  الواقع وليس جمرد فرضيةً. 
الركن اخلامس: خصوصيات واجب الوجود تنطبق بالكامل على 

  خصوصيات اهللا تعاىل. 
من اجلدير بالذكر هنا أننا سنتطرق إىل تفنيد الشبهات املطروحة حول 
موضوع البحث الحقاً لدى حديثنا عن واجب الوجود وإثبات تطابقه مع 

  الذي دعت األديان السماوية إىل عبوديته. صفات الرب العزيز 
  

−  g_� �5q ��¡G� ) "8� `�Ax ¨(+�(� �q�(� a+E]N
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أربعة أركان من األركان اخلمسة متّ بيان جانبٍ من تفاصيلها يف 
مجيع � يت هيالواملباحث اآلنفة، وأما القضية الكاذبة يف الركن الثالث 

، فنظراً ألمهّيتها وكثرة الشبهات اليت طرحت حوهلا، �كنةٌاملوجودات مم
  ضمن مقدمات مثانية:  أيتسنتطرق إىل تسليط الضوء عليها فيما ي

يترتب على تقييد مجيع املوجودات خبصوصية اإلمكان، القول  �١
بكون عامل الوجود مركّباً من سلسلة غري متناهية من املمكنات؛ ولو فرضنا 
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السلسلة فال بد لنا من تقييد آخر وجود ممكنٍ تنتهي إليه بعلّة  انتهاء هذه
مقدمة عليه يف الوجود، ويف غري هذه احلالة ال ميكن تربير وجوده مطلقاً. مثالً، 
ال ميكن تصور جمموعة مؤلّفة من مخسة أعضاء حبيث يكون الثاين علّةً لألول 

ث واخلامس علّةً للرابع، لذا حينما يسأل والثالث علّةً للثاين والرابع علّةً للثال
ال يوجد جواب، يف حني أنّ السلسلة حسب فعن علّة وجود اخلامس 

املفترض جيب أن تتواصل إىل السادس والسابع وإىل آخره حتى ما ال اية؛ 
  وهو حمالٌ. 

كان عامل الوجود عبارة عن سلسلة غري متناهية من املمكنات،  إن � ٢
أنه حمتاج إىل علّة لكونه مؤلّفاً من موجودات ممكنة مفتقرة يف فنتيجة ذلك 

وجودها إىل علّة. مثالً إن افترضنا وجود ألف فقريٍ حمتاجٍ، فنتيجة ذلك وجود 
  جمموعة حمتاجة مؤلّفة من ألف شخصٍ. 

  يف هذا االستدالل يقدم تايل االستدالل املذكور يف الفقرة األوىل. 

امل الوجود حمتاج بذاته إىل علّة، فهذه العلّة إما أن تكون لو أنّ ع � ٣
  خارجةً عنه أو موجودةً يف باطنه. 

مبا أنّ هذا االستدالل يتضمن حصراً عقلياً، فمن البديهي تقدم تايل 
  االستدالل الثاين. 

ال ميكن لعلّة عامل الوجود أن تكون خارجةً عنه، إذ إننا قيدنا  � ٤
اإلمكان الذي يكون كلّ ما خرج عنه عدماً، والعدم بطبيعة احلال  الوجود بعامل

  ال ميكن أن يكون علّةً لوجود غريه. 

فهذا العامل حسب  ال ميكن لعلّة عامل الوجود أن تكون يف باطنه، � ٥
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  تراض ممكن وغري مستقلٍّ. االف

نستشف من النقطتني الرابعة واخلامسة نفي االستدالل الثالث، أي 
  ر العلّة خارجة عن ذات األمر أو موجودة يف باطنه فحسب. اعتبا

٦�  .إىل علّة عامل الوجود ليس حباجة  

هذا املدعى ينفي تايل الركن الثالث، حيث حتصل النفي هنا من 
عامل �االستداللني الرابع واخلامس ألنّ نفي التايل يستلزم نقي األول الذي هو 

إىل علّة الوجود حباجة� .  

عامل الوجود عبارةٌ عن سلسلة غري متناهية من املمكنات غري  �٧
  ستقلّة. امل

إذ  ،من التلفيق بني االستداللني الثاين والسادس تجهذا االستدالل نا
يشري إىل أنّ عامل الوجود ليس حباجة إىل علّة مما يعين نفي تايل  إنّ السادس

ويترتب على هذا النفي نفي  ،�ةعامل الوجود حباجة إىل علّ�االستدالل الثاين 
إنّ عامل الوجود عبارةٌ عن سلسلة غري  :ال صحة لقولبناًء على هذا،  األول.

متناهية من املوجودات املستقلّة واملمكنة، وهو ما سيثبت يف االستدالل 
  الثامن. 

٨�  .ة لقول إنّ مجيع املوجودات ممكنةٌ وغري مستقلّةال صح  

صل من التلفيق بني االستداللني األول والسابع، هذا االدعاء يتح
ويترتب عليه وجود موجود واجبٍ ومستقلٍّ، وهذه هي نتيجة الركن الثالث 

  من برهان اإلمكان والوجوب. 
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من الشبهات حول وجود اهللا تعاىل،  اًطرح املشكّكون وامللحدون عدد

وعلى هذا األساس ن والوجوب، وقد اختص بعضها مبباحث برهان اإلمكا
 إىل ذكر بعضها ومن مثّ نقوم بنقضها وفق أُسسٍ أيتنتطرق فيما يسوف 

 :علمية استداللية  

-)& "�+9� )A%2(�x a�� "�,9� �567 �TD :�7n� )QEm(� *: 
زعم أتباع الرتعة املادية أنّ الوجود مقتصر على كلّ ما هو مادي، 

  لوجودات اردة وكلّ أمرٍ ماورائي. ومن هذا املنطلق أنكروا ا

 العصور السالفة يف، حيث طرحت ليست جديدةً يف احلقيقة هذه الشبهة
من قبل امللحدين والزنادقة، ويف يومنا هذا يتم الترويج هلا من قبل الشيوعيني 

  واملاديني.

  

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
نذكر تعريف كلٍّ من قبل أن نتطرق إىل نقض الشبهة بشكلٍ إمجايلٍّ، 

  املادي وارد. 

نا ـراد منه يف حبثـود املادي، واملـف للوجـطرح الفالسفة عدة تعاري
 الذي يقول بأنه  نكتفي بذكر تعريفه املشهورأيتهو اجلسم احملسوس، وفيما ي

وهذا هو حد �كلّ ما يتصف بثالثة أبعاد، هي طول وعرض وعمق 



 ��

  . ����اجلسم
هذا التعريف جمموعةٌ من اخلصوصيات لالسم، أمهّها تترتب على 

حتديد جهات له من قبيل حتديده جبهات خمتلفة كاليمني واليسار، وإمكانية 
  اإلشارة إليه، وشغله حيزاً مكانياً، وحركته، وتغيريه. 

الوجود ارد يف الواقع يقابل الوجود املادي، وطبيعته الوجودية 
ده عن خواصة وآثارها.  تقتضي جتراملاد  

الذين طرحوا الشبهة املذكورة قيدوا مطلق الوجود باملادي فحسب، 
اردات ليست سوى حمض أوهامٍ من نسيج تصورات بعض  أنّوزعموا 

الناس، وحسب القواعد العقلية والفلسفية هناك استدالالت عديدةٌ لنقضها، 
  : يأيتلكننا نكتفي مبا 

:Y! "7B  ª�T��G ª��:  
  لنقض الشبهة املذكورة حسب االستدالل الفلسفي، نقول: 
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فاملمكن ال يتصف  ،طبق أصول برهان اإلمكان والوجوب � ١
نه يكتسب وجوده من غريه، وهذا الغري جيب أن يكون إبالوجود يف ذاته، أي 

واجب الوجود. إذن، مبا أنّ وجود املادي من سنخ املمكنات، فال بد يف بيان 
. وبعبارة أخرى: مبا أنّ �جمردة�من الرجوع إىل علّة غري مادية  أصل وجوده
ي متالزماملاد  بكلّ وجوده مع خصوصية اإلمكان، فتحقّقه يقتضي وجود علّة

ية، وهو  ماورائيةويف غري هذه احلالة حيدث تسلسلٌ يف العلل املاد ،فاعلة
  حمالٌ. 

ان اإلمكان والوجوب ميكن اللجوء إىل براهني أخرى عدا بره � ٢
بغية إثبات افتقار العامل املادي إىل علّة جمردة ماورائية، من قبيل برهانا احلركة 

  واحلدوث، وهو ما سنتطرق إىل احلديث عنه يف املباحث الالحقة. 

  

:Y+_D+]  ª�	�A ª��: 
كثري من العلوم املعاصرة أكّدت على صحة وجود اردات، ونكتفي 

  باإلشارة إىل جانبٍ منها:  أيتفيما ي

   :النفس والروح - ١

وجود اإلنسان مركّب من عنصرين، مها الروح واجلسم، وكما هو 
اليت خيتص ا، من قبيل تغير  ياهمعلوم فاجلسم عبارةٌ عن وجود مادي له مزا

ال تتصف بذلك، لذا ليس من  �النفس�جهته وشكله ووزنه، ولكن الروح 
وصفها بأوصاف مادية من جهة وشكلٍ ووزن. مثالً ليس هناك  املمكن بتاتاً

شيٌء امسه ميني الروح أو يسارها أو طوهلا أو وزا، وال ميكن القول إنّ أحد 
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أعضاء الروح قد استبدل بعضوٍ آخر، يف حني أنّ التجارب واحلقائق العلمية 
الزمان، وخالل عد على بدن اإلنسان مبر ـ أثبتت طروء تغيريات ة سنوات

مثاين سنوات تقريباً ـ تتغير مجيع خالياه حبيث حتلّ حملّها خاليا جديدة؛ يف 
مئة عامٍ. وعلى هذا  من العمر حني أنّ روح اإلنسان هي هي حتى وإن بلغ

األساس، جند أنّ ارمني حياكمون على جرائمهم اليت ارتكبوها حتى بعد 
آخر: لكلّ  بيانه القوانني اجلزائية. وبمضي عشرات األعوام، وهو ما تنص علي

اليت ال تطرأ عليها تغيريات  �شخصيته�إنسان هويته النفسية اخلاصة به 
اليت يقوهلا يف سن  �أنا�يف سن الطفولة ال خيتلف عن  �أنا�وجودية، فقوله 

الشباب أو الشيخوخة. وبالطبع فهذه الكلمة ال تنطبق على أي عضوٍ من 
املادي، بل هي خمتصةٌ بروحه؛ وحسب القواعد اليت ذكرناها آنفاً،  أعضاء بدنه

باجلهة والشكل والوزن لكوا أمراً جمرداً غري متصف  �أنا�فال ميكن اتصاف 
  .���بأي من األوصاف واآلثار املادية

أيضاً ثابت يف هوية  �أنا�إذن، بناًء على ما ذكر فالروح ثابتةٌ، ووجود 
  . �)� ينسجم مع النظريات اليت تطرحها الرؤى املاديةاإلنسان وال

الدليل العلمي اآلخر الذي نثبت على أساسه أنّ الروح اإلنسانية 
جمردةً، هو قدرا على التدخل يف املعلومات وسائر املدركات الذهنية األخرى 

لروح اري عن اـود املادي العـةً؛ يف حني أنّ الوجـدميةً أو فعليـسواٌء كانت ق
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ال يعدو كونه قطعةً من اجللد واللحم والعظم، وحتى إن دبت فيه الروح فهو 
 وأدون أن متتلك القدرة على التدخل فيها من يناظر اآللة اليت ختزن املعلومات 

  تغيريها؛ لذا فهي على العكس متاماً من الروح.

  
− x «�7�n� �L�spiritism �:  

نا هذا متّ تأسيس الكثري من مراكز بعد انطالق عصر النهضة إىل يوم
البحث العلمي حول الظواهر امليتافيزيقية واحلياة املاورائية يف البلدان الغربية، 
ومبا فيها مراكز خمتصة بتحضري األرواح، وقد شاعت هذه الظاهرة بني الغربيني 

ضع لدرجة أنّ الناس باتوا على يقنيٍ باحلياة الغيبية؛ وبطبيعة احلال ال ميكن و
  تربيرات مادية هلا حلرفها عن مسارها احلقيقي. 

وهذه احلقيقة الدامغة قد أقر ا أبرز العلماء الغربيني مبختلف 
   إىل سبعة منهم فقط: أيتختصصام العلمية، ونشري فيما ي

: فيلسوف ومتصوف �م١٧٧٢م ـ �١٦٨٨إميانويل سويدنبريغ  -
  سويدي. 
: فيزيائي وعامل كيمياء �م١٩١٩ـ  م�١٨٣٢السري وليام كروكس  -

بريطاين، اكتشف عنصر الثاليوم وصنع جهاز الراديومتر وأنبوباً لدراسة أشعة 
  الكاثود. 
: فيزيائي تولّى �م١٩٤٠م ـ �١٨٥١السري أوليفر جوزيف لودج  -

  منصب رئاسة جامعة بريمنغهام. 
: عامل فرنسي اكتشف �م١٩٣٥م ـ �١٨٥٠شارل روبرت ريشيه  -

  اسية اليت حتدثها املواد الغريبة وحاز على جائزة نوبل يف علم الفسلجة. احلس



 ��

: فيلسوف وعامل نفس أمريكي �م١٩١٠ـ  م�١٨٤٢ وليام جيمز -
  ذائع الصيت. 

  : فيلسوف فرنسي ذائع الصيت. �م١٩٤١م ـ �١٨٥٩هنري برجسون -
: عامل نفس وطبيب �م١٩٦١م ـ �١٨٧٥ كارل جوستاف يونج -

  . ���لصيتسويسري ذائع ا

  
� )_2bo(� �5 ¬�(�7 I�0(� -: 

 دجمر ع اإلنسان بنعمة العلم واإلدراك بفضل روحه اليت هي وجوديتمت
وقد حتد ،يةماد ث علماء الفيزياء والفلسفة بالتفصيل عن من كلّ خصوصية

كيفية حصول الفهم واإلدراك يف الذهن البشري، وال يسعنا اال هنا لتسليط 
   :�)�، لكننا نكتفي بذكر النقاط اآلتيةهذا املوضوع احلساس الضوء على

   :انطباع صور األشياء يف الذهنأ ـ 

لبيان هذه احلقيقة بشكلٍ أفضل: لنفترض وجود غابة  يتنذكر املثال اآل
، بشتى أنواعهاباألشجار والزهور واحليوانات  تزخرمترامية األطراف خضراء 

البحار. حناول اآلن تصورها من مسافة بعيدة  وعلى جانبها ساحلٌ حياذي أحد
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يف السماء وننظر إليها كما ننظر إىل اخلارطة حبيث نراها بأكملها، فيا ترى هل 
استطعنا استيعاب صورا جبميع أبعادها يف أذهاننا أو ال؟ طبعاً لو تأملنا قليالً 

ية وحبرية ـ حدود برمن لوجدناها قد انطبعت يف أذهاننا ـ مع ما حييط ا 
بشكلها اخلارجي املوجود على أرض الواقع. لذا، نتساءل قائلني: كيف ميكن 
هلذا احلجم العظيم أن يرتسم يف مخ صغريٍ؟ وحبسب تعبري املاديني فإنه قد 
استقر يف اخلاليا العصبية املكونة للمخ، ولكن لو صورنا القضية يف إطار 

دث هذا األمر؟! فكيف ميكن هلذا الكم اهلائل احلسابات املادية فهل ميكن أن حي
من املكونات املادية أن جتتمع يف عضوٍ بشري متناه يف الصغر؟! من املؤكّد أنّ 

ها من ن ليس لديهم أي تفسريٍ مقنعٍ هلذه األعجوبة املذهلة، ألنياملادي
ظرف  املستحيالت حبسب املعايري املادية حيث تعين انطباع ظرف كبريٍ يف

. لكن الذين يؤمنون بعامل الغيب واردات لديهم اإلجابة الصحيحة ���صغريٍ
الصور الذهنية األولية تنطبع يف اخلاليا  نّأيعتقدون ب إذواملقنعة عن ذلك، 

العصبية املوجودة يف مخ اإلنسان، ويؤكّدون على دورها اهلام يف ارتسام الصور 
من سنخ  يعد بشري، وهذا االرتسام بطبيعة احلالاردة وجتلّيها يف الذهن ال

الصور اردة وليس مادي املاهية؛ لذا فاإلشكال الذي أعجز املاديني عن 
طرح إجابة مقنعة يف هذا املضمار، ال يرد هنا مطلقاً، فصورة الغابة العظيمة 

 وفق حسابات وقواعد النظريةعلى يستحيل عليها أن ترتسم يف ذهن اإلنسان 
  . �)�املادية البحتة، لكنها ميكن أن ترتسم طبق حسابات وقواعد نظرية التجريد
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   :جترد الصورة اإلدراكية الذهنية عن اآلثار املاديةب ـ 

املوجود املادي له وزنٌ وجهات وأجزاٌء وثالثة أبعاد ـ طول وعرض 
أي من هذه وعمق ـ كما ذكرنا آنفاً، يف حني أنّ الصورة الذهنية ال تتصف ب

  . ���اخلصوصيات احملسوسة

الصورة اردة تبقى مرتسمةً يف الذهن دون أن تتغير أو ج ـ 
  : �)�تزول

: حينما ترتسم صورة أحد املباين أو آليتنقرب املوضوع باملثال ا
األشخاص يف ذهن صيب، فهي تبقى على حاهلا حتى وإن متادت املدة 

آخر حملّه وتوفّي ذلك الشخص وأصبحت  واندرس ذلك املبىن وحلّ مبىن
عظامه رميماً، فهذا الصيب الذي جتاوز سن الصىب وأصبح معمراً بإمكانه تذكّر 

إدراكه العقلي؛ وعلى هذا عن طريق عمره  مطلعمشاهداته كما الحظها يف 
األساس لو كان التصور مادياً فمن املؤكّد أنه يزول من الذهن مع زواله من 

  ع. أرض الواق

وكما هو ثابت علمياً فإنّ خاليا بدن اإلنسان ال تنفك عن االضمحالل 
والتجدد، ولكن مع زوال هذه اخلاليا فإنّ الصور الذهنية اردة تبقى على 

  دون أن تزول، وهو ما يثبت حقيقة وجود اردات. من حاهلا 
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�  )_Z&%_G+�_9� a+q���P� -: 
دته العلوم التجريبية يف عصرنا الراهن، رغم التطور املذهل الذي شه

من العلماء يبحثون عن حقائق عجز العلم املادي عن حتصيلها  اًإال أنّ كثري
  نذكر بعضها على سبيل املثال ال احلصر:  أيتواستكشاف كُنهها، وفيما ي

   :-التخاطُرxارتباط اخلواطر أ ـ 
لفرد أن خيرب عن أمرٍ ميكن ل إذالتخاطُر يعين تبادل األفكار واملشاعر، 

شاسعة من  اًمستور اًقريب ئاًشي يصف أو ،على بعد مسافات ارتباط دون أي
دون استخدام أي من املدارك التقليدية من ، كأن يتعرف على شخصٍ به حسي

املقبولة كالسمع أو البصر أو الشم أو التذوق أو اللمس. ويسمى التخاطُر 
. ومن أمثلته أن يفكّر اإلنسان �قراءة األفكار�أو  �قراءة األذهان�أحيانا 

  . ���بشكلٍ صحيحٍ هذا التفكريبشيٍء حمدد، مثّ يكتب شخص آخر 
   :الرؤيا الصادقةب ـ 

املتعارف لدى مجيع الشعوب واألمم باختالف مشارا الدينية 
 والفكرية أنّ بعض الناس يرون يف عامل املنام أحياناً وقائع وحوداث تتحقّق

على أرض الواقع فيما بعد، بل حتى إنّ الفترة الزمنية قد تكون  حبذافريها
  ادثة يف نفس هذا الوقت املعين.تقع احلمن مثّ و ،الرؤيا هذه معينةً يف

   :اإلخبار عن الغيبج ـ 
هناك كثري من األخبار املتداولة بني الناس على مر التأريخ تفيد بأنّ 

                                                             

�   �;�' ÂG" � ��L�� ��'� �!5ol=� �c�2�� E&� �L�© E]�C	�" EL%C�� #$%3��
 :«���G" «�-��	 H� �M��P �L�� E&�? 



 ��

اء بأحداث املستقبل، ومنهم املنجم الفرنسي الشهري هلم القدرة على اإلنب همبعض
من األحداث اليت حتقّقت  الذي تنبأ بعدد �م١٥٦٦م ـ �١٥٠٣نوستر أداموس 

بالفعل الحقاً، ومن مجلة ذلك سقوط سجن الباستيل وانتصار الثورة الفرنسية 
قدرة هذه ال زاوجتدر اإلشارة هنا إىل أنه قد ع .وموت امللك بعد اقتالع عينه

  . ���اخلارقة إىل لطف اهللا تعاىل وفضله عليه

   :التحريك الذِّهيند ـ 

لبعض الناس قدرةٌ على حتريك األشياء عن مسافة بعيدة ولربما يعجز 
أو  �التحريك الذهين�عامة الناس عن حتريكها بأيديهم، وهو ما يسمى 

 �م١٩٤٦ن مواليد م�، وكلّنا اليوم نعرف احلاذق يوري جيلر �التحريك العقلي�
الذي يقوم بتحريك الوسائل املعدنية عن بعد، من قبيل امللعقة والشوكة 
واملفتاح، حيث يركّز نظره على ما يريد حتريكه مثّ يؤثّر عليه فيتحرك من 

  مكانه. 

وكان فون براون أحد األوائل الذين اختربوا آثار جتربة يوري جيلر 
من ثين خامت زواج هذا الباحث العجوز عن كثب، وذلك حينما متكّن جيلر من 

دون أي اتصال مادي معه، وعند إخضاعه للفحوص املخربية يف معهد حبوث 
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ستانفورد، استطاع حتقيق مستويات عالية من املواهب التنبؤية ومتكّن من تغيري 
قياسات الوزن باستخدام التحكّم عن طريق العقل فقط، وإثر ذلك وصف 

القواعد الفيزيائية  نطاقخارجةٌ عن  اذا املعهد قابلياته بأنهعلماء الفيزياء يف ه
  . ���املادية وال ميكن لعلم الفيزياء ذكر تربيرٍ هلا

من النشاطات  إضافةً إىل ما ذكر يف النقاط أعاله، هناك عدد
امليتافيزيقية اخلارجة عن نطاق العلوم التجريبية، مبا فيها عالج املرضى 

تعصية يف مراكز طبية دينية وحتضري األرواح، وهي يف املصابني بأمراض مس
غاية من الدقّة حبيث ال ميكن وضع أي تفسري مادي هلا وال مناص من اللجوء 
إىل عامل الغيب واملاورائيات لبيان تفاصيلها وحقائقها؛ وهنا ال يسعنا اال 

كاي ماندل يف لتسليط الضوء عليها بتفصيلٍ أكثر ونكتفي بذكر ما قاله املفكّر 
هناك اتفاق عام على كون اإلدراكات اخلارجة عن نطاق vموسوعة الفلسفة: 

احلس تتمخض عنها استنتاجات ميتافيزيقية، وقد أيد هذا األمر إتش. إتش. 
برايس وأكّد على أنّ علم الفيزياء عاجز عن وضع تفسريٍ لإلدراكات 

عة املادية البحتة وذهب إىل امليتافيزيقية، وعلى هذا األساس عارض الرت
  . �)�wالقول بضرورة األمرين معاً، املادة والروح

  

 )_ "�0(� �TD :)_D+�(� )QEm(� *: 
مبدأ العلّية يعد البنية األساسية لرباهني علم الالهوت، مبا فيها برهان 
اإلمكان والوجوب، وفحواه أنّ كلّ املمكنات حباجة إىل علّة يف حدوثها 
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؛ لذا لو متّ التشكيك ذه احلقيقة سيتسنى للملحدين طرح نظريام وبقائها
اإلحلادية وزعم أنّ العامل املادي ليس مفتقراً إىل علّة واجبة الوجود. وبالفعل، 

ر وجود اخلالق البارئ ذهب إىل أنّ انكإهذه الشبهة وبعد  همفقد استغلّ بعض
  الصدفة هي منشأ اخللقة. 

تفنيد براهني إثبات وجود اهللا عز وجلّ، ومن هذا لقد حاول املاديون 
املنطلق أثاروا الشكوك والشبهات حول مبدأ العلّية. هذه القضية روجت على 
نطاقٍ واسعٍ حبيث حتولت إىل معضلة مستفحلة يف شتى اتمعات وال سيما 

تشكيك الغربية منها لكون الفالسفة الغربيني امللحدين هم الذين محلوا راية ال
وعلى رأسهم ديفيد هيوم، ويف يومنا هذا يتم نشر هذه األفكار املنحرفة يف 

  . ���األجواء اإللكترونية الستقطاب أكرب عدد من الناس
  

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
  : بهأو يشكّك مبدأ العلّية  رد على من ينكرنذكر النقاط اآلتية لل

١ -  العلّية أصلٌ فطريثابت:  

اليت ميتلكها اإلنسان ناشئةٌ من مصدرين أساسيني، فهي إما  املعلومات
، وقد قسم الفالسفة ـ مبن فيهم �اكتسابية�أو نظريةً  �ثابتة�أن تكون بديهيةً 

أوليات، مشاهدات، �: أيتابن سينا ـ الصنف األول منها يف ستة أقسامٍ كما ي
  . �)��جمربات، حدسيات، متواترات، فطريات
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حكم العقل  لثبوتأنّ القضايا إما أن تكون تصورات كافية وبيان ذلك 
، إن كانت كافيةً فهي األوليات؛ و إن مل تكف فإما أن حتتاج تكون كذلك أو ال

 ينضم للقضية أو حتتاج إىل أمرٍ ،ينضم للعقل ويعينه على احلكم إىل أمرٍ
اليت هي املشاهدات  يعينفاألول  ؛معاً  كال األمرينأو حتتاج إىل ويثبت صحته،

حيتاج إىل  األمر الذيوهو اإلحساس، والثاين هو  ،إىل ما ينضم للعقل مفتقرةٌ
ال خيلو إما أن يكون ، وهذا يكون له دخل يف حتقّق احلكموما ينضم للقضية 

قياساا  اليت قضاياال من سنخ ، فإن كان الزماً يكونالزماً هلا أو غري الزمٍ
هلا،  منتج مرتب متّ تصورها حيصل عند العقل قياسقضايا مىت  وهيمعها، 

كان حصوهلا  ذا، فإأو بسهولة فال خيلو حتقّقه من صعوبة وإن كان غري الزمٍ
بة وينساق الذهن ؤمبادتكون  اليتفهي احلدسيات  بسهولةها يف العقل مترت

ا ثالث إمفهي النظريات. وال ،وإن كان حصوهلا بعسرٍ .واكتسابٍ إليها بال طلبٍ
، كذلك ا أن ال يكونوإم ،السمع، فهي املتواترات اسةأن يكون حصوله حب

وهو استماع األخبار يف  ،لعقلاوكلٌّ منهما حيتاج إىل  ؛وهي اربات
املتواترات وتكررا ما حيتاج باتر املشاهدة يف اتلك  انضمامإىل ، وإم

   .���كذلك ملا كان دائماً أو أكثرياًلو مل يكن  الذي هو القياس اخلفيفالقضايا، 

البديهيات الستة يف علم املنطق اليت من العلوم الفطرية تعد واحدةً 
قياساا معها، وهذا يعين أنّ النفس اإلنسانية مبحض تصورها  بكون توصف

للموضوع واحملمول واحلد األوسط ـ الذي هو حاضر يف الذهن ـ تبادر إىل 
املؤكّد أنّ مبدأ العلّية يندرج ضمن البديهيات الستة، تصديق القضية. ومن 

ولكن هل هو من األوليات أو الفطريات؟ هذا املوضوع يف احلقيقة يتطلّب حبثاً 
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إنه من الفطريات وذلك ألنّ اإلنسان حينما يرجع  :معمقاً، ولكن ميكن القول
كم بضرورة إىل نفسه ويقوم بتحليل طبيعة الوجود املمكن أو احلادث، فهو حي

وجود علّة وال يقبل أبداً أنه قد ظهر إىل الوجود مبحض صدفة. فالرسم 
املوجود على ورقة بيضاء مثالً يدلّ على وجود رسامٍ رمسه، وكذا هو احلال 

 من فاعلٍ.  كون صادراًأن يمن بالنسبة إىل كلّ فعلٍ، فهو البد  

   :العلّية أمر ماورائي سابق للفعل - ٢

ر املشكّكون أنّ نظام العلّة واملعلول ناشئ من األحداث والظواهر يتصو
 الطبيعية اليت تكتنف احلياة، فتالزم النار مع احلرارة واملاء مع إرواء العطش
على سبيل املثال هو الذي جيعل العقل يستنتج معىن العلّية برأيهم. ولكن العقل 

ويعترب ذلك من  �علّة�فاعلٍ  يف الواقع حيكم حباجة كلّ فعلٍ قبل حتقّقه إىل
البديهيات اليت ال غبار عليها، لذا يستند اإلنسان يف هذه االستنتاجات إىل 

  . ���مدركاته العقلية قبل اللجوء إىل جتاربه احلسية

وجتدر اإلشارة هنا إىل أنّ مسألة تعيني املصاديق اخلارجية للعلّية 
ضمن موضوع حبثنا يف رج وتشخيص العلّة واملعلول لكلّ موضوعٍ، ال تند

احلايل وبعضها من خمتصات العلوم التجريبية؛ وهذا األمر أوقع املشكّكني يف 
بني أمرين طبيعيني مما  �العلّية�عجزوا عن بيان العالقة التكوينية  إذحرجٍ 

اضطرهم إلنكار مبدأ العلّية من أساسه، يف حني أنّ العقالء هنا حيكمون 
إنكار علّية ما بورده وعدم تسريته إىل غريه، أي يلزمهم بضرورة تقييد األمر مب
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عجزوا عن استكشاف منشئه ال إنكارها بالكامل. وقد وقع الفيلسوف املادي 
الشهري ديفيد هيوم يف هذا اخلطأ بعد أن شكّك مببدأ العلّية وسائر القضايا 

حداث مبا ينظر هيوم إىل األvقال كارل رميوند بوبر يف هذا الصدد: إذ الغيبية، 
دون أن يدرك أي أثرٍ آخر ناشئ من  Bو  Aهي أحداث، مثالً ينظر إىل 

. وعلى الرغم من غفلة هيوم ���wاالرتباط العلّي والتالزم احلاصل بينهما
وأمثاله عن احلقيقة الثابتة، فقد أذعن كثري من العلماء الغربيني بكون العلّية أمراً 

وريتشارد  �)�د نورث وايتهديربيطاين ألفرماورائياً، وعلى رأسهم الفيلسوف ال
  . ��iستافوويونج كارل ج �+�وجورنيه هرييان �*�بوبكني

  :النتائج الباطلة اليت تترتب على إنكار العلّية - ٣

أي أثرٍ  أحد األشياء ال يترتب عليهإنكار يبدو كأنّ يف بادئ األمر 
أو  املترتبة عليه ثار السلبيةسليب، ولكن لو قمنا بتحليله أللفينا مجلةً من اآل

واحداً منها على أقلّ تقديرٍ. مثالً كيف يربر منكرو مبدأ العلّية منشأ الكون؟ 
  العامل املادي أزيلّ الوجود؟ فهل أنّ

إنّ املادة ال ميكنها  :لدى حديثنا عن برهان اإلمكان والوجوب قلنا
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اإلمكانية، وسنثبت يف االكتفاء بنفسها واالستغناء عن غريها بسبب طبيعتها 
  برهان احلدوث أنّ الوجود املادي مفتقر إىل خالقٍ. 

مل جيد بعض املاديني بداً من القول بأنّ الصدفة هي منشأ اخللقة، وهذا 
دون تأثري أي مؤثّرٍ؛ وهذه الفكرة بكلّ تأكيد من يعين أنّ العامل ظهر عشوائياً 

تعدو كوا من سفاهة القول، فيا  تتعارض تعارضاً تاماً مع حكم العقل وال
ترى هل كلّ هذا النظم العجيب والترتيب املذهل للكون بكافّة مكوناته صغريةً 
وكبريةً، قد نشأ حملض صدفة؟! هذا فضالً عن كثري من االستنتاجات البسيطة 
واملعقّدة اليت تفند ما ذهب إليه منكرو مبدأ العلّية، وهم بكلّ تأكيد عاجزون 

  ذكر أية إجابة مقنعة حوهلا. عن 
  

)0_E�(� �+0* )_ "�0(� +��X� :)�(+�(� )QEm(� *:  
 نقل عن الفيلسوف املادي ديفيد هيوم كالم تضمن تشكيكاً مببدأ العلّية،

إن كان املراد من الوجوب هو الوجوب املنطقي، vجاء يف جانبٍ منه:  حيث
صلة هلا مبا هو موجود على أرض  ال اليتفهذا يعين أنه من القضايا املنطقية 

الواقع. وإن كان املراد منه الوجوب العلّي واملعلويل، نقول جيب علينا البحث 
عن علّية املعلوالت املمكنة يف نطاق دائرة يكون فيها ملفهوم العلّة دور ومعىن، 

  . ���wوهذا األمر مقتصر على الطبيعة فحسب

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
حيكم بأنّ الكائنات مفتقرةٌ إىل موجود يف غىن عن كلّ أمرٍ  كلّ عاقلٍ
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آخر، وبتعبريٍ آخر فهو حيتاج إىل علّة؛ وال فرق هنا بني أن تكون العلّة 
مستبطنةً يف طبيعة األمر بذاته أو خارجةً عنه؛ ولكن نظراً الستحالة استبطان 

ها يف ماوراء الطبيعة. وجودالقول ب ، فال بد من�طبيعته�املعلول  ذاتالعلّة يف 
وبتعبريٍ آخر، السبب يف حاجة املعلول إىل علّته هو طبيعته اإلمكانية، حيث 
حيكم العقل بضرورة وجود هذه العلّة، وهو حكم مطلق ال يقبل التخصيص 

  مبوارد معينة. 
  

 e)& "�+� eK�0* �+��P� ��TV ¦�56 :)0*��(� )QEm(� *: 
رادوا نفي العلّية من أساسها ـ وال سيما الذين طرحوا الشبهة السابقة أ

، من سنخ املاورائيات ـ وإثبات أنها ناشئةٌ من طبيعة األشياء فحسب تعداليت 
قصدوا من ذلك نفي حاجة الكائنات املطلقة إىل العلّة؛ وهذه الشبهة ال إذ 

 تنفي مبدأ العلّية من أساسه، بل قيدته بالشؤون املادية فقط يف عني إنكارها
  لعامل املاورائيات وكلّ ما يرتبط به ومبا يف ذلك النظام العلّي. 

وبعبارة أخرى: الذين طرحوا هذه الشبهة يقيدون مبدأ العلّية باملاديات 
وينسبون النظم املوجود يف هذا العامل إىل عللٍ مادية موجودة فيه وناشئة منه، 

جمردة، ومن مثّ  ة ماورائيةويف احلني ذاته ينفون حاجة الكائنات إىل علّ
  .���ينكرون وجود إله للكون

ني يف هذه النظرية لدرجة أنهم اعتربوا االعتقاد يبعض املاد بالغوقد 
بوجود عامل اردات ونسبة اخللقة إىل قدرة ماورائية، أمراً منافياً للعقل 
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وب دف . ومن مجلة ما ذكروه يف نقد برهان اإلمكان والوج���واملنطق
الوجود الذي تتصف ذاته باإلمكان ال vإثبات صدق شبهتهم، ما يلي: 

بالوجوب، ليس من الالزم له أن يكون حمتاجاً إىل عاملٍ خارجي، ومن ادعى 
ذلك مل يقم أي برهان إلثبات كالمه. كمثالٍ على ذلك تلك األنظمة اليت ميكن 

أننا قذفنا بإلكترون حنو ستارة  البت بعدمها نظراً لصغر حجمها، فلو افترضنا
النافذة، بكلّ تأكيد ال ميكننا حتديد حملّ ارتطامه ا ونفوذه إىل اجلانب اآلخر، 
بل هناك الكثري من نقاط االرتطام احملتملة وال ميكن ترجيح أي منها مطلقاً ... 

دث ، فما الذي حيدث حينها؟ فقد حلالرتطام حتى لو افترضنا نقطةً معينةًو
أمر ال ضرورة له وليس هنا أي عاملٍ قد جعله أرجح من غريه ... إذن، حتول 
اإلمكان إىل واقعٍ ال يقتضي بالضرورة وجود عاملٍ خارجي، وعلى هذا 
األساس يفند برهان [اإلمكان والوجوب] ومن مثّ ال ميكن استنتاج وجود 

  . �)�wواجب الوجود على أساسه
  

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
  للرد على الشبهة املذكورة، نقول: 

مبدأ العلّية يعد من األصول الثابتة يف الفلسفة اإلسالمية، وال سيما  � ١
 يف الكون ال بد طبيعية أن تكون ناشئةً من الشيعية، وهذا يعين أنّ كلّ ظاهرة

من علّة طبيعية تتناسب مع شأا. هذه القاعدة يف احلقيقة عبارةٌ عن نظامٍ 
كوينٍّ أقره اهللا تعاىل إلدارة شؤون اخللقة، لذلك فإنّ العلم التجرييب احلديث 
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عاجز عن استكشاف مكنون نظام العلّية وكيفية التحكّم به يف عامل الطبيعة، 
وكذا هو احلال بالنسبة إىل امللحدين الذين ينكرون وجود بارئ عظيم، إذ إنّ 

بني معرفة احلقائق الكونية املذهلة. إحلادهم يوصد الباب عليهم وحيول بينهم و
 وطيد لّي�لقد أكّد القرآن احلكيم واألحاديث املباركة على وجود ارتباطع� 

بني مجيع الظواهر الطبيعية اليت تكتنف احلياة البشرية، إذ هناك صلةٌ فيزيائيةٌ 
وغيبيةٌ بني حركة الرياح والسحب وهطول األمطار وانتعاش الزراعة، واآليات 

  تشري إىل جانبٍ من هذا النظام املذهل:  تيةاآل
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واألحادث املروية على هذا الصعيد كثريةٌ، نذكر منها هذا احلديث 
أىب اهللا أن جيري األشياء إال <: 7املروي عن اإلمام جعفر الصادق 

باألسباب، فجعل لكلّ شيٍء سبباً، وجعل لكلّ سببٍ شرحاً، وجعل لكلّ شرحٍ 
ناطقاً؛ من عرفه عرف  مفتاحاً، وجعل لكلّ مفتاحٍ علماً، وجعل لكلّ علمٍ باباً

  . ���Hاهللا ومن أنكره أنكر اهللا، ذلك رسول اهللا وحنن
سيادة مبدأ العلّية على الظواهر الكونية ال يعد وازعاً لالستغناء عن  �٢

حباجة إىل واجب  مجيع املمكناتالرب اخلالق، وقد ذكرنا آنفاً أنّ عامل املادة و
. إذن، ينعدم بعدمهحبيث  على الواجب فاملمكن متقوم ،الوجود حدوثاً وبقاًء

العلّية تعد أمراً مطلقاً بصفتها أصالً عقلياً، ومن هذا املنطلق فهي ال ختتص بعامل 
الطبيعة؛ وبالتأكيد حتى وإن تسنى لنا بيان حقائق بعض القضايا املادية 

 اية املطاف البد ف على علل تكوينها يف ظاهر احلال، ففيأنمن والتعر 
نتوصل إىل نتيجة واحدة ال غري، وهي وجود علّة أساسية أنشأت كلّ تلك 

  . تبارك وتعاىلالعلل البادية لنا، وهذه العلّة الغيبية هي البارئ العظيم 
لقد متكّن العلم من حتليل تلك القضايا اليت تكتنف املادة لدرجة أنه 

ونة للذرة اليت هي أصغر اكتشف الربوتونات والنيوترونات واإللكترونات املك
جزٍء يف العناصر املادية، لكنه عجز عن وضع تفسريٍ مقنعٍ لسبب حركة 
مكونات الذرة حول نواا، وهذا نظري عجزه عن ذكر تفسريٍ علمي متكامل 
ومقنعٍ حلركة ارات واألجرام السماوية املذهلة يف نظمها وترتيبها، ويكتفي 

 قوانني اجلاذبية وما شاكلها من قوانني فيزيائية ال تفي بتربير ذلك باللجوء إىل
بالغرض وال تروي التعطّش العلمي لبلوغ احلقائق الكونية. إنّ العلم املادي 
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مهما بلغ من التطور يف ظاهره فهو يبقى عاجزاً عن بيان حقائق األشياء، مثالً 
لح، ال ميكنه إال أن لو سئل أحد العلماء املاديني املختصني عن سبب ملوحة امل

يقول بأنّ عناصره املكونة له تقتضي اتصافه ذا الطعم! ولكن ملاذا؟! إنه ال 
يعلم احلقيقة، فما هي اخلصوصية اليت جعلت اليود يوجد هذا الطعم يف فم 
اإلنسان؟ وعلم الفلسفة بدوره جييب عن ذلك بتربير أنّ ذات العنصر قد 

ته مثلما خلق احلديد خبصوصياته اليت عجنت مع هذه اخلصوصية منذ خلق
، لذا فحسب التعاليم �الذايت ال يعلّل�ينفرد ا عن غريه والقاعدة تقول: 

الفلسفية هذه الصفات هي من مقتضيات الذات اليت خلقها اهللا تعاىل ذا 
  الشكل، ومبا أنّ الذات ال تعلّل فهي أيضاً ال ميكن أن تعلّل. 

هناك أي تعارضٍ بني بيان حقائق الكون  بناًء على ما ذكر، ليس
وبني االعتقاد بوجود اهللا تعاىل، وحلد اآلن  وعقليةً بواسطة خمتلف العلوم ماديةً

مل تتمكّن العلوم من بيان هذه احلقائق بالكامل ومل تدرك كُنهها، لذا ال بد من 
  اإلميان بالغيب والعامل املاورائي. 

لكائن الذي تتصف ذاته باإلمكان ال الشبهة اليت فحواها أنّ ا � ٣
يقتضي وجوده بالضرورة وجود عاملٍ خارجي، هي باطلةٌ مجلةً وتفصيالً، 

دون أن يستند إىل من  وهامهونقول يف نقضها إنّ من طرحها أطلق العنان أل
أي دليلٍ علمي، ومن مجلة ما يرد عليه التناقض الواضح يف طرح املوضوع، 

ر بأنّ املمكن موجود، ولكن حينما يسأل عن تعريفه، يصفه ففي بادئ األمر يق
 ه يف الوجود والعدم سواٌء ويؤكّد على أنّ ترجيح أحدمها على اآلخر حباجةبأن
 إىل علّة إىل دليلٍ. لو دقّقنا يف تعريف املمكن وحلّلناه لوجدناه حباجة

على سبيل  خارجية، وإال وجب علينا ذكر تعريف آخر له. فواجب الوجود
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املثال ال ميكن أن يكون من سنخ املاديات، ولكن كيف هو احلال بالنسبة إىل 
املمكن؟ إضافةً إىل ذلك فالتعريف املذكور يتضمن تناقضاً آخر من حيث 

وفق هذا التعريف ال حيتاج بالضرورة إىل على مكن، فهو مالوجودية لل يااملزا
؛ وهذا األمر بالطبع تناقضخارجية رةً لكن  علّةفالكرة وإن كانت مدو .صريح
دون تأثري مؤثّرٍ خارجي؟ مثالً إن من هل ميكن هلا أن تتدحرج على األرض 

  مل حتركها الريح أو مل يركلها إنسان، فهي ال ميكن أن تتدحرج. 

 واه ة، فإنكار مبدأ العلّية كالمإذن، الشبهة باطلةٌ وعاريةٌ عن الصح
وفق احلسابات مها مستحيالن على جلمع بني الضدين، ويستتبع التناقض أو ا

  الثابتة.  واألصول العقلية العلمية

حول نقطة إصابة  بالنسبة إىل املثال الذي ذكر يف الشبهة �٤
، نقول: قذف اإللكترون وعدم معرفة نقطة إصابته، ال يعد دليالً على اإللكترون

قطة املفترضة ناجم عن جهلنا نفي مبدأ العلّية، بل سبب عدم علمنا بتلك الن
خبصائص املدارات اإللكترونية وفعلها وانفعاهلا، وإثر ذلك نفتقر إىل العلم مبحلّ 

  اإلصابة. 

إنّ مبدأ العلّية يتمحور فقط حول مسألة حاجة كلّ ظاهرة إىل علّة، يف 
 حني أنّ معرفة اإلنسان لوقائع األحداث ونتائجها ال تندرج حتته، فهي من منط
آخر؛ لذا فإنّ عدم قدرة اإلنسان على حتديد نقطة إصابة اإللكترون ناشئ من 
أسباب عديدة مكنونة على اإلنسان حبيث ال ميكن زعم أنها برهانٌ على 

  دون احلاجة إىل علّة توجده. من إمكانية حتقّق أمرٍ ممكنٍ 
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أخرى يف برهان اإلمكان والوجوب الذي وضحناه يف  لو تأملنا مرةً

مستهلّ الفصل وحلّلناه من زاوية منطقية، سنجد مثاين مقدمات يف ركنه الثالث 
 إما أن يكون هناك موجود واجباً للوجود، أو أنّ مجيع الكائنات�الذي فحواه 

لوجود عبارةً عن ، واملقدمة الثانية قلنا فيها لو كان عامل ا�مكناتامل من سنخ
سلسلة غري متناهية من املمكنات، فنتيجة ذلك أنه حمتاج إىل علّة لكونه مؤلّفاً 

  ة مفتقرة يف وجودها إىل علّة.من موجودات ممكن
، وزعموا عدم ���ذكر بعض الفالسفة امللحدين شبهةً حول هذه املقدمة
طأ مبكان اعتبار صحة تسرية حكم اجلزء إىل الكلّ بالكامل، أي من اخل

القول  ، لذا ليس من الصوابشاملةً للكون بأسره �حاجة املمكنات إىل العلّة�
.حباجته إىل علّة  

وألجل إثبات مدعاهم، استشهدوا مبثال أشجار الغابة اتمعة مع 
بعضها واليت متتلك كلّ واحدة منها جذوراً حتت األرض، فقالوا إنّ هذا ال يعين 

ال ميكن إضافة صفة اجلزء إىل  :للغابة مبا هي غابة، أيتسرية اجلذور 
. أرادوا من هذا املثال استنتاج أنّ املمكنات حتى وإن احتاج كلّ �)�الكلّ

 .الكون ليس كذلك، فهو ال حيتاج إىل علّة لكن ،منها إىل علّة واحد  
وقد متّ تقرير الشبهة املذكورة بأسلوبٍ آخر من قبل الفخر الرازي 

  رين وسنشري إليها الحقاً. وآخ
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  نقول يف نقض الشبهة املذكورة: 

حينما تطرق  ،أكّد احملقّق الطوسي على أننا ال نتالعب باأللفاظ � ١
، وجتدر اإلشارة هنا إىل أنّ مرتكز االستدالل ���إىل نقد شبهة الفخر الرازي

اء الكون من سنخ املمكنات، فهي هو: مبا أنّ أجز والوجوب يف برهان اإلمكان
حباجة إىل علّة، وهذه احلاجة ال ختتص بزمان معينٍ، إذ ال خيتلف األمر يف 
املاضي واحلاضر واملستقبل؛ لذا مىت ما تلبست بالوجود سيطرأ على ذاا 
 وهذه العلّة بكلّ تأكيد ،ا يعين افتقارها إىل علّةاإلمكان واحلدوث بالضرورة مم

  د وأن تكون خارجةً عن نطاق املمكنات. ال ب

 بناًء على ما ذكر، سوف ال نركّز املوضوع هنا حول العنوان العام
إلثبات أنه حباجة إىل علّة كي ال يطرح إشكال عدم صحة نسبة  �الكون�

مجيع أجزاء الكون �مقتضيات اجلزء إىل الكلّ، لذا سنلجأ إىل تعبريٍ آخر هو: 
. وبعبارة أدق: سوف نسلّط الضوء على أصل �)��ىل علّةاملمكنة حباجة إ
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اً من ذاا أو أنه شئالوجود واحلقائق اخلارجية، ونوضح ما إن كان وجودها نا
  مستفاض من أمرٍ خارجٍ عن ذاا.

مغالطة سوء احلمل ـ تسرية جذور األشجار إىل الغابة ـ ميكن أن  � ٢
د من الغابة األشجار وتوابعها كاألرض ، فتارةً يرا�الكلّ�ترد على الغابة 

والتراب واحليوانات، وتارةً أخرى قد يراد منها األشجار فقط. إذا أردنا املعىن 
فال ميكن تسرية حكم اجلزء إىل الكلّ ألنّ املكونات  �األجزاء العامة�األول 

فيمكن  �ةاألجزاء اخلاص�العامة هنا خمتلفة عن بعضها، وإذا أردنا املعىن الثاين 
هنا تسرية حكم اجلزء إىل الكلّ. إذن، حينما نروم من الغابة معناها العام فال 
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بأحد أجزائها فقط  هذا الوصف خمتص نّميكننا القول إنها ذات جذورٍ أل
وال يسري إىل الكلّ، لكن عندما نقصد من الغابة معناها اخلاص  �األشجار�
قاصدين من ذلك  �بة هلا جذورالغا�فقط، ميكننا القول حينئذ  �األشجار�

  األشجار فقط. 

بناًء على ما ذكر، فإنّ املثال الذي استندوا إليه مؤلّف من ثالث قضايا، 
  هي: 

.األوىل: الغابة فيها أشجار  

 .الثانية: األشجار هلا جذور  

.الثالثة: إذن، الغابة هلا جدور  

ردنا املعىن العام، يف القضية األوىل؟ إن أ �الغابة�يا ترى ما املقصود من 
، يصبح حممول القضية �األرض والتراب واحليوانات�األشجار وتوابعها  :أي

اليت هي موضوع  �األشجار�جمرد وصف جلزٍء من الغابة  �اجلذور�الثانية 
  القضية الصغرى. 

ميكن أن �وأما بالنسبة إىل برهان اإلمكان والوجوب، فإنّ قضية 
، تكون أجزاؤها ـ املمكنات �من سنخ املمكنات هكونحيتاج الكون إىل علّة ل

متساويةً ومتسقةً مع بعضها يف إطار  هياليت هي حباجة إىل علّة ـ من حيث 
احلاجة �عالقة اتحاد وعينية، وعلى هذا األساس بإمكاننا تسرية نسبة اجلزء 

  ، �الكون�إىل الكلّ  �إىل العلّة

ن يف برهان اإلمكان والوجوب آخر: املراد من الكلّ والكو توضيحٍوب
فإنّ تلك vتلك األجزاء املكونة له، وهو ما ذهب إليه ابن سينا، حيث قال: 



 �/

[اآلحاد] واجلملة والكلّ، شيٌء واحدw��� .  

وفق قواعد علم على بإمكاننا بيان املوضوع عن طريق نقض الشبهة 
  : أيتما ياملنطق، حيث نذكر مثال أصحاب الشبهة يف إطار قضاياه الثالث ك

 .األوىل: الغابة فيها أشجار  
 .الثانية: األشجار هلا جذور  

.الثالثة: إذن، الغابة هلا جدور  

املغالطة املوجودة يف هذا القياس تناظر املغالطة املوجودة يف املثال 
. القضية األوىل �يف اجلدار فأرةٌ، الفأرة هلا أُذنان؛ إذن اجلدار له أُذنان�املعروف 

ل املذكور هي املقدمة الصغرى، والقضية الثانية هي املقدمة الكربى، يف املثا
ومها صحيحتان من حيث اهليئة واملادة؛ لكن اإلشكال يكمن يف عدم مراعاة 

عدم تكرار احلد األوسط الذي هو موضوع  :شرط كون القياس ذا نتيجة، أي
فيها �من قيدين األوىل وحممول الثانية، وذلك ألنّ حممول الصغرى املركّب 

جاء فيه وصف األشجار فقط  إذمل يتكرر بذاته يف موضوع الكربى،  �أشجار
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. لذا، إن أردنا تقرير املوضوع من حيث قواعد �فيها�دون أحد القيدين من 
وهذه الداللة  �املكان الذي فيه أشجار له جذور�علم املنطق فال بد من القول: 

. يعبر نفسها إلشكال هنا يكمن يف مادة القضيةيتكرر فيها احلد األوسط؛ لكن ا
، وذلك مبعىن حذف �سوء اعتبار احلمل�عن هذه املغالطة يف علم املنطق بأنها 

  أو إضافة قيد من مادة احملمول. 

حنن ال ننظر إىل الكلّ واموع يف هذا اال، بل حينما نسلّط  � ٣
أن يكون واجباً أو ممكناً، والثاين الضوء على أحد الوجودات اخلاصة جنده إما 
  حباجة إىل علّة ماورائية فاعلة وليست ماديةً. 

  
45��9� @A $��+�9� :) �+�(� )QEm(� *: 

انتقد كلٌّ من القاضي عضد الدين اإلجيي واجلرجاين برهان ابن سينا، 
وال  اموع يشعر بالتناهي، ألنّ ما ال يتناهى ليس له كلvٌّحيث قال األول: 

وتناهي املمكنات يتوقّف جمموع وال مجلةٌ، بل ذلك إنما يتصور يف املتناهي، 
على تناهي  على ثبوت الواجب، فإثباته به ـ أي إثبات الواجب مبا يدلّ

املمكنات ـ مصادرةٌ على املطلوب، واجلواب أنّ املراد به ـ أي باموع وما 
رها حبيث ال خيرج عنها شيٌء منها، يرادفه يف هذا املقام ـ هو املمكنات بأس

وذلك متصور يف غري املتناهي؛ إذ يكفيه مالحظةٌ واحدةٌ إمجاليةٌ شاملةٌ جلميع 
آحاده، إنما املمتنع أن يتصور كلّ واحد مما ال يتناهى مفصالً، ويطلق عليه 

أنّ فقد أكّد اإلجيي على  يف هذا النص، ، كما نلحظ���wاموع ذا االعتبار
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يعد إذعاناً مبحدوديتها، ويترتب عليه  �اموع�أو  �الكلّ�وصف املمكنات بـ 
احتياجها لواجب الوجود، ورغم كون حمدودية املمكن حمالً للخالف وحنن هنا 

على  افترضناه موجوداً قبل ذلك؛ وهذا مصادرةٌ فقدبصدد إثبات وجوده، 
  املطلوب.
  

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
اآلنفة، ومع ذلك  املباحث ضمنلشبهة ثابت يف ظلّ ما ذكر بطالن هذه ا

  نقول يف نقضها:

الكلّ أو اموع، بل نقصد أنّ مجيع  كالمنا ال يتمحور حول � ١
املمكنات إما أن تكون بنفسها علّةً لوجودها أو أنها مرتبطةٌ بغريها. احلالة 

دلّ على حاجتها إىل ت األوىل ال تنسجم مع مبدأ اإلمكان، والثانية بكلّ تأكيد
  واجب الوجود.

املراد من الكلّ أو اموع مجيع أفراد اموعة ـ أي املمكنات ـ  � ٢
ينسجم هذا  لذاومن هذا احليث ليس هناك استداللٌ على حمدودية اموع؛ 

يتم إثبات حمدودية املمكنات  ولكن، ���القول مع اعتبار عدم تناهي املمكنات
، أي القول حباجتها إىل علّة موجدة وعدم معقولية يتستدالل اآلوتناهيها يف اال

  . �)�كوا واجبةً بالذات
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: لو أنّ أيتإحدى الشبهات الشائعة منذ العصور السالفة فحواها ما ي

ليت أوجدت اهللا كلّ شيٍء احتاج بالضرورة إىل علّة يف وجوده، فما هي العلّة ا
عز وجلّ؟ وهذا السؤال قد ينتاب ذهن كلّ إنسان، لكن امللحدين جلؤوا إليه 
إلثبات إحلادهم، ويف عصرنا الراهن يتم الترويج هلا يف املواقع اإللكترونية بغية 
 هدف املساس مبعتقدات الناس والتشكيك بدينهم، وجيل الشباب يعترب أهم

  .���هلم
  

D7 )QEm(� K_�� :+QLZ 
وهن هذه الشبهة واضح على أساس ما ذكر يف املباحث اآلنقة، 

  ولنقضها بالتفصيل نقول: 

النظر يف برهان اإلمكان والوجوب نلمس أنّ صرف  أمعناإذا  � ١
ة اإلمكان هي يالوجود ليس هو املعيار األساسي يف االفتقار للعلّة، بل إنّ مز

ميزة احلدوث حسب  أنّ املعيار هو أواملعيار يف ذلك حسب القواعد الفلسفية، 
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كلّ وجود حباجة �قواعد علم الكالم؛ ومن هذا املنطلق فال صحة الدعاء أنّ 
ا قولنا  �إىل علّةإىل �إذ ليس هناك برهانٌ يثبته. وأم ممكنٍ حباجة كلّ وجود

ف �علّة.هو قولٌ صحيح  
ي إثبات العلّة لكلّ مبدأ العلّية يقتض نّأالذين طرحوا الشبهة توهموا ب

م ال أساس له من الصواب بتاتاً لكون مبدأ العلّية يدلّ على وجودوهذا التوه ،
واجب �افتقار املمكنات إىل العلّة فحسب؛ وعلى هذا األساس فإنّ وجود 

، يف احلقيقة خارج عن العلّية ختصصاً هو وجود حمض ومطلقالذي  �الوجود
ضمن نظام العلّة من بادئ  نه ال يندرجإي حسب تعبري علماء األصول، أ

  األمر.
كما هو معلوم فالوجود على صنفني، ممكن وواجب، واألول هو الذي 

يف وجوده  معلوالً يكون، لذا �علّة خارجية�يتقوم يف وجوده على غريه 
لواجب الوجود الذي يتقوم وجوده على ذاته ال على غريه. ومثال ذلك الغذاء 

إنّ كلّ طعامٍ ماحلٍ يكتسب طعمه من امللح، يف حني أنّ امللح  إذملاحل، ذو الطعم ا
يتصف ذا الطعم ذاتاً وليست هناك علّةٌ خارجيةٌ أضفت عليه هذه 

تتوقّف يف ذات  �املاحل�اخلصوصية، وحسب التعبري الفلسفي فإنّ سلسلة علل 
مكنات، ولكنها امللح. وجتدر اإلشارة هنا إىل أنّ علّة الوجود تتواصل يف امل

ألنه  ،تتوقّف �واجب الوجود�حينما تصل إىل الوجود احملض البسيط والكامل 
  تعاىل قائم بذاته وليس مفتقراً إىل علّة يف وجوده. 

هو مقتضى ذات واجب الوجود، إذ  عند حد، السبب يف توقّف العلل
 كاملٍ ال وجود آخر ومن إنّ العلّة البد راءه، وحسب أن تنتهي إىل وجود

مبعىن أنّ مجيع الوجودات معلولةٌ  �ليس هناك وجود يف عرضه�التعبري الفلسفي 
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له ومستفاضةٌ منه، ومن مثّ فهي أدىن مرتبةً منه، ومن هذا املنطلق ال ميكن 
وأمتّ من واجب الوجود كي ندعي أنه علّةٌ له؛ فعندما نبلغ  ىتصور وجود أعل

شاهق على سبيل املثال، ال ميكننا حينئذ السعي أعال جزٍء من قمة اجلبل ال
  . ، ومن مثّ نتوقّف عندهالتسلّق نقطة أعال منها

يترتب على برهان اإلمكان والوجوب انقطاع سلسلة العلل وتوقّفها يف 
 وحسب االفتراض فاملمكن يستند يف وجوده إىل علّة ،واحد حمورٍ أساسي

ها معلولةٌ لعلّة أخرى. هذا التسلسل العلّي خارجة عن ذاته، وهذه العلّة بدور
  :يأيتيف الواقع ميكن أن يربر يف إطار احتمالني كما 

 �علّة العلل�األول: أن ينتهي إىل وجود كاملٍ هو علّةٌ لسائر العلل 
  . �املمكنات�حبيث يفيض الوجود على كلّ من سواه 

 .الثاين: أن يكون غري متناه  

، إذ حينما ستحيالً عقالًم بوصفهتمال الثاين ال ريب يف بطالن االح
واجب �إىل علّة أصلية صل دون أن تمن تتواصل سلسلة العلل الفاعلية 

من سنخ  �علل ومعلوالت�سيكون الوجود بأسره وجبميع أجزائه  �الوجود
املمكنات، وقد أثبتنا يف برهان اإلمكان والوجوب أنّ وجود املمكنات هو 

  ستقلٍّ مما يوجب حاجتها إىل واجب الوجود. وجود ناقص وغري م

إذن، مبا أنّ فرضية تسلسل العلل الفاعلة حمالٌ، فال بد من انتهاء هذا 
التسلسل إىل حمورٍ أساسي، وبكلّ تأكيد ليس هناك حمور سوى واجب 

  الوجود الذي هو اهللا عز وجلّ ال غري. 

ن إىل حد ما بكون نستشف من هذه الشبهة أنّ امللحدين يعتقدو � ٢
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عامل املادة قدمياً وأزلياً حبيث يستغين عن العلّة، لذلك زعموا أنه غري مفتقرٍ إىل 
علّة يف خلقه، يف حني أنّ املادة عبارةٌ عن وجود ال إدراك له وحمدود ومتغيرٍ 

 �واجب الوجود�. لكننا نراهم يطرحون على تفسخ واالحناللوقد يطرأ عليه ال
، وهي أنهم يسارعون إىل السؤال عن العلّة فكريمذهبهم ال ىترد عل شبهةً

، وحينما جنيبهم بأنه ليس مفتقراً إىل علّة وجودية يرفضون ذلك له املوجودة
مربرين أن كلّ أمرٍ ال بد له من علّة! فكيف يا ترى أنّ املادة اجلامدة 

يف حني أنّ واجب الوجود دون أن حتتاج إىل علّة من توجد نفسها  �املمكنة�
  ؟!  ذلكحباجة إىل
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هذه الشبهة هي األخرى من الشبهات القدمية اليت طرحت على صعيد 
وجود اهللا سبحانه يف إطار مباحث علم الالهوت، حيث تشبث ا امللحدون 

ىل زاعمني أنه لو كان موجوداً لرأيناه أو لتربير عدم اعتقادهم بوجوده تعا
  عرفنا أين هو. 

من حاالت نفسية، فاإلنسان  إىل حد مايبدو أنّ هذه الشبهة ناشئةٌ 
 يكلّ ما حوله حبيث إنّ الذي يعيش يف احلياة الدنيا حتت ظلّ عاملٍ ماد

مر حمسوس لديه، جنده يفسر مجيع الظواهر وفق ما يكتنفه من أحاسيس األ
سفر عن توهمه وتصوره أنّ اهللا تعاىل ميكن أن يدرك كما تدرك سائر يالذي 

األمور املادية، ومن مثّ ترسخت هذه احلالة يف نفسه لتتحول إىل وهمٍ فحواه 
 نكون قادرين على معرفتهأنه جلّ شأنه من سنخ املاديات احملسوسة ومن مثّ 

 �اإلله املادي�فوس ما يبحثون عنه باحلواس اخلمسة؛ وحينما مل جيد ضعاف الن
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  التزموا جانب اإلنكار واإلحلاد. 
بين إسرائيل إنّ هذه الشبهة تضرب جبذورها يف عهد األنبياء والرسل، ف

أن يريهم اهللا جهرةً كي يؤمنوا  7على سبيل املثال طلبوا من النيب موسى 
�z (به، فقالوا له:  |� {° ~D {�z( � z 5 ~�+ z& {I~� {� ~� {h|N z7  Y$ z� {Q z6 zF� � z�zD ��� z zdz((��� وإثر ،

هذه الرتعة املادية ضلّوا وخدعهم السامري مبكره فعكفوا على عبادة العجل: 
) z�5~|9+ z± {I~� {D zB z7 |̂ |� {0z* {� |� zK {,|0{(� ~I~V {o z �²� �I~] |a+z21_zE{(+|* � z 5 ~� {I ~q z<+ z6 {� zZz( z7(�(� .  

الشبهة وما شاكلها من استدالالت مادية من املؤسف أننا نرى هذه 
حبتة، قد انتشرت على نطاقٍ واسعٍ يف عصرنا احلاضر، مثالً قال أحد رواد 

روح يف أحشاء الالفضاء بأنه مل ير اهللا يف السماء وقال جراح إنه مل جيد اهللا وال 
اهللا  مرضاه؛ وما إىل ذلك من مزاعم واهية ال متت بأدىن صلة ملسألة وجود

  لإلعراب عن كفرهم الصريح.  همتشبث ا بعض واليت تبارك وتعاىل

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
  : اآلتيةنرد على الشبهة املذكورة يف النقاط 

ال شك يف عدم وجود تالزمٍ بني العجز عن العثور على شيٍء  �١
عدوم من ننا إن مل جند الشيء الذي نبحث عنه فهذا ال يعين أنه مإوعدمه، أي 
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  الوجود، بل هو مستتر عنا فحسب. 

وهناك حكايةٌ حول هذه الشبهة، وهي أنّ معلّماً ملحداً أخرب تالمذته 
بعدم وجود اهللا تعاىل واستدلّ على ذلك بأنه مل يره، وفجأةً سأله أحد التالميذ 
األذكياء: هل عندك عقلٌ يا أستاذ؟ فأجاب فوراً: نعم، مثّ طرح هذا التلميذ 

على زمالئه: هل تشاهدون عقل معلّمنا؟! أجابوه: كال! فبادر  يتسؤال اآلال
التلميذ إىل تكرار كالم معلّمه قائالً: كلّ شيٍء ال نشاهده فهو غري موجود، 

  ومبا أننا ال نشاهد عقل معلّمنا، نقول إنه ال عقل له. 

ح رغم أنّ االستدالل يف هذه احلكاية بسيطٌ، لكنه واضح غاية الوضو
حيث يراد منها بطالن فرضية انعدام كلّ ما ال ندركه  ،يف إثبات املطلوب

حبواسنا اخلمسة، فليس من الصواب بتاتاً احلكم على شيٍء بالعدم رد عجزنا 
عدم الوجدان ال يدلّ �عن إدراكه مبدركاتنا احلسية، وكما يقول الفالسفة فإنّ 

 عدم مشاهدة الشيء وبني ، إذ ليس هناك ارتباطٌ بني�على عدم الوجود
وجوده حقيقةً. وبعبارة أخرى، ليست هناك عالقةٌ علّيةٌ بني األمرين، فعدم 
إدراك الشيء باحلواس تارةً يتزامن مع عدم وجوده وأخرى مع وجوده؛ مثالً 
لو أضاع شخص مفتاح داره يف داخلها، وحبث عنه طويالً ومل جيده، ففي هذه 

لقاً زعم أنّ املفتاح ليس يف الدار بسبب عدم العثور احلالة ال ميكن ألحد مط
اهللا تبارك وتعاىل،  على وجوداالستدالل  احلال بالنسبة إىل عليه. وكذا هو

فاملاديون الذين يدعون أنهم ال يشاهدونه وال يدركونه حبواسهم املادية ال 
يف ميكنهم إنكار وجوده من األساس حتى وإن زعموا أنهم ال يدركونه 

ضمائرهم، فعدم إداركه باحلواس اخلمسة ليس برهاناً على عدم وجوده، إذ 
  ليس هناك أي ارتباط منطقي بني األمرين. 
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ما أدى إىل وقوع املاديني يف هذه املغالطة هو أنهم توهموا بكون  �٢
ي تصور رائد الفضاء أنه متواجد خارج الغالف اجلو إذوجود اهللا تعاىل مادياً، 

، وتصور الطبيب اجلراح أنه صغري احلجم حبيث ميكننا مشاهدته �يف السماء�
بني أحشاء اإلنسان؛ وعلى أساس هكذا تصورات أنكرا وجوده وأحلدا به! يف 

هي جترده عز وجلّ عن املادة، فهو وجود ماورائي  الثابتة حني أنّ احلقيقة
ال بد له من البحث عن فن أراد معرفته جمرد ال تدركه احلواس الظاهرية؛ لذا م

أفعاله وآثاره. وميكن تشبيه وجوده بالتيار الكهربائي الذي يسري يف األسالك 
دون أن نتمكّن من رؤيته لكننا نرى آثاره حينما ننري من  طاقة على هيئة

املصباح أو نشغل أي جهازٍ كهربائي، وهذه اآلثار بطبيعة احلال تدلّ بضرسٍ 
  . حقّاً وحقيقةً عٍ على كونه موجوداًقاط

يف الفصل السابق قلنا إنّ عقولنا عاجزةٌ عن إدراك كُنه مقام الذات 
اإلهلية لسببني، أحدمها ضيق نطاق مدركاتنا العقلية، واآلخر عظمة هذا املقام 

 ذا، لوهو ينبعث منها الالحمدود؛ فهو كنور الشمس الذي نعجز عن التحديق فيه
؛ �آثارها�فة أنّ الشمس موجودةً فيكفي يف ذلك مالحظة نورها إن أردنا معر

إن كان أثر الشمس الدالّ عليها هو و ؛وكذا هو احلال بالنسبة إىل اهللا عز وجلّ
النور فقط، فالرب العظيم له آثار وأفعالٌ ال حصر هلا، ففي كلّ شيٍء له آيةٌ 

  تدلّ على وجوده. 

األشياء  اليت تدلّ على وجودثار آلخمتلف اإن زعم املاديون أنّ  � ٣
حتى وإن مل نشاهد التيار الكهربائي لكننا نلمس آثاره ف ملموسةٌ بالنسبة لنا،

هذا االستدالل  ؛ نقول:بوجوده ناحبواسنا املادية، وعلى هذا األساس حيكم عقل
يف احلقيقة يساق ضدهم وال يؤيد مزاعمهم الواهية من أساسها، فنحن نقول إنّ 
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ما قلتم ينطبق بالتمام والكمال بالنسبة إىل اهللا تعاىل شأنه، فحتى وإن مل 
نشاهده حبواسنا املادية، لكن عقلنا حيكم بوجوده من آثاره امللموسة لنا، فال 
ميكن لعاقلٍ إنكار أنّ هذه اآلثار العظيمة الالحمدودة برهانٌ ساطع على وجود 

  املؤثّر. 

متقومة على برهان وال تعدو كوا من  الشبهة من أساسها غري � ٤
ت وبراهني سفاهة القول، إذ فضالً عن أنّ وجود اهللا تعاىل ثابت باستدالال

عديدة ومبا فيها برهان اإلمكان والوجوب وبرهان الفطرة، فكلّ إنسان يدرك 
واجب الوجود بفطرته، وال سيما عند الشدائد واحلرج، حيث يوقن يف باطنه 

ة ماورائية عظيمة تنقذه مما وقع فيه أو ما ابتلي به؛ لذا ليس من بوجود قدر
فهذا  ،من كان ضمريه حياً وفطرته سليمةً اخلالق أن ينكر وجود مبكان املعقول

ال يلجأ إىل استدالالت واهية وال يعاند احلق سعياً وراء رغباته  اإلنسان
  املادية البحتة. 
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إحدى الشبهات املطروحة على صعيد وجود اهللا عز وجلّ، هي أنّ 
غاية ما ميكن إثباته عن طريق العلوم العقلية والفلسفية بعض العناوين ال غري، 

ذلك؛  سوى، وما �احملرك األول�، �العلّة األوىل�، �واجب الوجود�من قبيل: 
والذي  �اهللا�ورة على اإلله الذي تؤمن ا األديان وهذه األمور ال تدلّ بالضر

كمالية ه ذو صفاتعي أنتد ى إىل غريه فريدةإذن، ميكن القول بأنّ ال تتعد .
عبارةٌ عن وجود كلّي وعام ال تنطبق صفاته على صفات إله  �إله الفلسفة�

  األديان. 
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كنها تضرب ، ل���هذه الشبهة وإن كانت مطروحةً يف العصر احلديث
جبذورها يف القرن الثامن اهلجري حينما أك ابن تيمية نفسه وتكلّف كثرياً يف 
نقد العلوم الفلسفية، فقد زعم هذا الرجل عدم إمكانية إثبات وجود اهللا تعاىل 
بالربهان! حيث قال إنّ الربهان ليس من شأنه سوى إثبات الكلّيات الذهنية 

جاً عنها، لذا ال ميكنه إثبات وجود اهللا! ومن وهو عاجز عن إثبات ما كان خار
ما يلي:  �األدلّة على بطالن دعواهم يف الربهان�مجلة ما قال حتت عنوان 

vهذا الكالم وإن ضلّ به طوائف،  واملقصود هنا الكالم على الربهان، فيقال
فهو كالم مزخرف وفيه من الباطل ما يطول وصفه، ولكن ننبه هنا على 

  وذلك من وجوه: ،بعض ما فيه

   .الربهان ال يفيد العلم بشيٍء من املوجودات الوجه األول:

أن يقال إذا كان الربهان ال يفيد إال العلم بالكلّيات، والكلّيات إنما 
تتحقّق يف األذهان ال يف األعيان وليس يف اخلارج إال موجود معني مل يعلم 

بالربهان شيٌء من املعينات، فال يعلم به موجود  ما يعلم به أمورأصالً، بل إن
ومعلوم أنّ النفس لو قدر أنّ كماهلا يف العلم فقط ـ وإن  مقدرةٌ يف األذهان.

كانت هذه قضية كاذبة كما بسط يف موضعه ـ فليس هذا علماً تكمل به 
النفس، إذ مل تعلم شيئاً من املوجودات وال صارت عاملاً معقوالً موازياً للعامل 

صارت عاملاً ألمور كلّية مقدرة ال يعلم ا شيٌء من العامل  املوجود، بل
  املوجود؛ وأي خريٍ يف هذا؟! فضالً عن أن يكون كماالً. 

  : ال يعلم بالربهان واجب الوجود وال العقول، إخل الوجه الثاين: 

                                                             

1 ـ   www.kaafar.netfirms.com/baad/alieat.htm . 
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أن يقال أشرف املوجودات هو واجب الوجود، ووجوده معين ال كلّي، 
تصوره من وقوع الشركة فيه، وواجب الوجود مينع تصوره فإنّ الكلّي ال مينع 

من وقوع الشركة فيه وإن مل يعلم منه ما مينع تصوره من وقوع الشركة فيه، 
بل إنما علم أمر كلّي مشترك بينه وبني غريه مل يكن قد علم واجب 

  . ���wالوجود

اهللا وقال يف نفي فائدة الرباهني الفلسفية على صعيد إثبات وجود 
وأما واجب الوجود ـ تبارك وتعاىل ـ فالقياس الذي يدعونه ال يدلّ <تعاىل: 

على ما خيتص به، وإنما يدلّ على أمرٍ مشترك كلّي بينه وبني غريه إذا كان 
 مدلول القياس الشمويل عندهم ليس إال أمور كلّية مشتركة، وتلك ال ختتص

فلم يعرفوا بربهام شيئاً من  اىل ـ بواجب الوجود رب العاملني ـ سبحانه وتع
األمور اليت جيب دوامها ال من الواجب وال من املمكنات. وإذا كانت النفس، 
إنما تكمل بالعلم الذي يبقى ببقاء معلومه، وهم مل يعلموا علماً يبقى ببقاء 
معلومه، مل يستفيدوا بربهام ما تكمل به النفس من العلم، فضالً عن أن 

  . �)�Hما تكمل به النفس من العلم ال حيصل إال بربهاميقال إنّ 

ذهب إىل القول بوجود اختالف  همومن اجلدير بالذكر هنا أنّ بعض
إنّ إله العرفاء غري إله الفالسفة  :قالوا إذحقيقي بني إله الفلسفة والعرفان، 

تدالالت ومنشأ هذه الغريية هو األسلوب الالهويت املتبع يف كلٍّ منهما، فاالس
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، بل إنها تنفيه من نالفلسفية برأيهم ليست فقط عاجزةً عن إثبات إله العرفا
األساس. وادعى هؤالء إنّ هاتني الوجهتني الفكريتني متضادتان وليس بينهما 
 يات الفكرية، وظاهر االشتراك العقائدي بينهما لفظييف املتبن اشتراك

ملا هو مطروح يف الفلسفة الغربية، فبعد  . هذا الكالم يف الواقع نظري���فحسب
أن توفّي الفيلسوف الفرنسي بليس باسكال عثر على ثوبٍ له وعليه كتابةٌ 

إنّ اإلله القدمي، إله <حول اختالف إله األديان عن إله الفالسفة، وهي: 
إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب، ال إله الفالسفة والعلماء. اليقني اليقني، 

الفرج، السالم. إله يسوع املسيح ... لن جيده اإلنسان إال بالطرق الوجدان، 
اليت يعلّمها اإلجنيل. يا مسو النفس اإلنسانية، أيها األب العادل، إنّ العامل مل 

  . �)�Hيعرفك قطّ، ولكني عرفتك. إنه الفرج الفرح، دموع الفرح ...
  

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
اهللا �ى اإلله الذي تؤمن ا األديان انطباق عنوان واجب الوجود عل

، واضح بني علماء الالهوت إىل حد ما، حيث تواتر كالمهم يف هذا �تعاىل
الصدد على مر العصور، لذا ليست هناك ضرورةٌ إلثبات هذا االنطباق 

   أمرين للرد على الشبهة املذكورة: يأيتباستدالالت مربهنة؛ لكن نذكر فيما 
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ينبغي لنا أوالً بيان ميزات إله األديان عرب الرجوع إىل النصوص 
الدينية. بالنسبة إىل اإلسالم فاإلله يتصف بالوحدة والسرمدية والقدرة والعلم 
والغىن واخللق واحلياة، وهذه كلّها صفات تنطبق على إله الفالسفة؛ ولو حلّلنا 

لعقلية يثبت لنا أنّ صفات واجب الوجود وفق القواعد اعلى املوضوع 
  املطروحة يف علم الفلسفة هي نفسها متاماً لإلله الذي تؤمن به األديان. 

عنوان واجب الوجود املطروح من قبل الفالسفة يعين أنّ من يتصف 
يكتسبه من غريه، وهو  من دون أنبذاته  ومستقلٍّ كاملٍ وجودب يتمتعبه 

يلٌّ وقيوم وغين وكاملٌ وواحد ال نظري له وال مثيل، وجود جمرد بسيطٌ وأز
  وهذه الصفات هي عني صفات اإلله الذي تؤمن به األديان. 

احلقيقية العلّة هو لوجود على غريه ويفيض امبا أنّ واجب الوجود 
 أن يكون أفضل منها ومسيطراً عليها؛ وهو ما تطلق من جلميع الكائنات، فالبد

إلله القادر املطلق، ونظراً لكون وجوده متقوماً بذاته ومل يكتسبه عليه األديان با
  من غريه، فهو جيب أن يكون جمرداً. 

جلميع الكائنات، لذا فهو ملم جبميع  �العلّة األوىل�إنه علّة العلل 
  . �م الغيبـِعال�تطلق عليه األديان  ما دون استثناٍء، وهومن شؤوا 

جلميع الكائنات، لذا  �العلّة الوجودية� يعترب هو املؤثّر الوحيد الذي
إىل خالقٍ  مفتقر بطبيعة احلال كلّ كائنٍويوصف يف األديان بأنه خالق الكون، 

 نظراً ملاهيته اإلمكانيةماورائي .  

احملقّق الطوسي الذي ختصص يف علمي الكالم والفلسفة، ذكر لواجب 



 ��

اجلود، امللك، التمام وفوق  السرمدية،�الوجود عشر صفات ثبوتية، هي: 
، وذكر ست عشرة �التمام، احلقيقة، اخلريية، احلكمة، اجلبارية، القهرية، القيومية

الشريك، الزيادة، املثل، التركيب، الضد، املكان، احللول، �صفةً سلبيةً، هي: 
وال، االتحاد، اجلهة، حملّ احلوادث، احلاجة، األمل، اللّذة، املزاج، املعاين، األح

  . ����الصفات الزائدة، الرؤية

إذن، نستنتج مما ذكر أنه عرب إثبات واجب الوجود يف علم الفلسفة 
مقارنة واقع األمر مع صفات اإلله الذي من خالل بصفاته اليت أشرنا إليها، و

تؤمن به األديان وال سيما تلك اليت تضمنتها التعاليم اإلسالمية، ندرك أنّ إله 
نه إأُثبت وجوده يف علم الفلسفة حتت عنوان واجب الوجود؛ أي األديان قد 

  واحد واالختالف يف التسمية فحسب. 

جتدر اإلشارة هنا إىل أنّ تفاصيل الصورة العامة اليت يطرحها الفالسفة 
ختتلف عن تلك الصورة اليت يطرحها علماء األديان،  ،واجب الوجودحول 

يؤدي إىل حدوث أي خللٍ على صعيد  لكن هذا االختالف بكلّ تأكيد ال
مع  االعتقاد بوجوده عز وجلّ وال يعد وازعاً لزعم عدم انطباق األمرين

  . بعضهما
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 إطاريف املبحث اآلنف تطرقنا إىل إثبات صفات واجب الوجود يف 

ه األديان وتوصلنا إىل أنها مثّ قارناها مع الصفات اليت طرحتها ل ،علم الفلسفة
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منطبقةٌ مع بعضها، ويف هذا املبحث سوف نسلّط الضوء على إحدى الصفات 
املذكورة يف النصوص الدينية مثّ نقوم بإثباا اعتماداً على األدلّة العقلية 

  والفلسفية. 
رت مراراً يف القرآن الكرمي وهي  هناك عددمن الصفات اليت تكر

ةٌ باهللا عزعلى سبيل املثال،  �الغين واخلالق�وجلّ دون سواه، ومبا فيها  خمتص
لذا فإن تصورنا أي وجود يف الكون غريه تعاىل جنده ال يتصف بالغىن احلقيقي 
وليس من شأنه اخللقة بتاتاً، فكلّ ما سواه ممكن وتستبطن ذاته احملدودية 

  والنقص. 
اصاف املمكنات ببناًء على ما ذكر، أثبت علم الفلسفة أنّ اتكو 

أن يكون كامالً من يستلزم القول بوجود خالقٍ هلا، وهذا الوجود البد  خملوقةً
، وإال ملا أمكن ذكر تربيرٍ آخر وقائماً بذاته وغنياً وغري مفتقرٍ إىل أي شيٍء

؛ وهذا اخلالق بطبيعة احلال جيب أن يكون مطلقاً وواجب للخلقةعقالين 
ألديان الذي وصفه القرآن الكرمي ذه الصفات الوجود، وهو نفس إله ا

  . اصةاخل
طرح علماء النصارى برهاناً شبيهاً ذا االستدالل، وهو الربهان 

. يف بادئ األمر أكّد على عدم وجود ���الوجودي الذي ذكره القديس أنسلم
كائنٍ أعظم أو أفضل من إله املسيحية، مثّ استدلّ عقلياً على ضرورة وجوده، 

إنّ لدي تصوراً لكائنٍ كاملٍ مثايلٍّ قديرٍ عليمٍ ضروري خالد، ولكن <ال: ق إذ
هذا الذي يوجد أقرب إىل الكمال من هذا الذي مل يوجد، وعلى ذلك فإنّ 
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الكائن الكامل املثايل جيب أن يكون الوجود من بني صفاته. ومن الذي كان 
تعاىل؟! ومن املستحيل أن ي هذه الفكرة إال اهللا سبحانه وـِـيستطيع أن يبث ف

  . Hأمحل يف نفسي فكرة اهللا إذا مل يكن اهللا موجوداً حقّاً

  

  :البرهان الثاني: برهان الصديقين  ●

اليت هي صيغة مبالغة للصدق؛ لذا  �صديق�كلمة الصديقني مشتقّةٌ من 
درجات الصدق. ولكن ما وجه تسمية  ىيراد منها اإلنسان الذي يبلغ أعل

  ن ذا االسم؟ الربها

  : هناك وجهان هلذه التسمية، مها

أوالً: أول وأهم سبيلٍ ملعرفة واجب الوجود هو الصدق، وأما سائر 
  السبل فهي قد تتصف بالضعف والكذب. 

ثانياً: الصديقون هم العباد املخلصون، وقد اختاروا االستدالل املذكور 
  يف الربهان بغية معرفة اهللا تبارك شأنه. 

برهان الصديقني هو عنوانٌ يطلق على االستدالل الذي يوصل العبد 
يتمكّن على أساسه من إثبات وجود ذاته املقدسة  إذدون واسطة، من إىل ربه 

وليس آثاره، فإثبات اآلثار يعد من خمتصات برهان احلدوث الذي طرحه 
وكذا هو احلال  علماء الكالم لكون احلدوث أحد اآلثار املترتبة على املادة؛

  . ���بالنسبة إىل برهان احلركة الذي طرحه أرسطو وبرهان اإلمكان والوجوب
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حمور برهان الصديقني هو االستدالل من املطلق والوجود الصرف على 
إنّ الربانيني ينظرون <قال صدر املتألّهني:  إذاملطلق،  �واجب الوجود�وجود 

كلّ شيٍء، مثّ يصلون ـ بالنظر إليه ـ  إىل الوجود وحيقّقونه ويعلمون أنه أصل
  . ���Hإىل أنه حبسب أصل حقيقته واجب الوجود

كرت صور عديدة هلذا الربهان حبيث أحصى احلكيم اآلشتياين تسعة ذُ
، وقد تناوهلا �)�عشر تقريراً منها يف احلاشية اليت دوا على شرح املنظومة

عالمة حممد حسني الطباطبائي بالشرح والتحليل، مثّ أضاف إليها ما ذكره ال
ليصبح العدد عشرين تقريراً. نظراً لكثرة تفاصيل هذه التقريرات املختلفة 
للربهان، ال يسعنا اال لذكرها كلّها وبيان تفاصيلها، لذا سنكتفي بتسليط 

  الضوء على أمهّها. 
ننا مبا أنّ هذا الربهان يرتكز على البداهة والفطرة إىل حد ما، لذا الميك

نسبته إىل شخصٍ بالتحديد وادعاء أنه أول من طرحه، لكن املشهور بني 
 �املعلّم الثاين�طة أيب نصر الفارايب وساالباحثني أنه طرح يف بادئ األمر ب

 �الشيخ الرئيس�وذلك يف إطار استداللٍ مربهنٍ ومنطقي، مثّ تاله ابن سينا 
  رشد يف آثاره.  بعد ذلك ساقه ابنوواإلمام الفخر الرازي، 

بعد ترمجة آثار ابن رشد إىل اللغة اإلجنليزية، انتقل هذا الربهان إىل 
ده عدديس توما  الفلسفة الغربية فأيمن الفالسفة املعروفني من أمثال القد

  األكويين، وسنستعرض هذا األمر الحقاً. 
   نتطرق إىل ذكر أهم صور الربهان وتقريراته: أيتوفيما ي
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تطرق  الشيخ الرئيس أبو علي احلسني بن عبد اهللا بن سينا يف آثاره 

، حيث �برهان الصديقني�إىل هذا الربهان وكان أول من أطلق عليه عنوان 
كلّ موجود من حيث ذاته إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود حبسب <قال: 

 موجوداً من ذاته؛ فوجود كلّ ذاته، وما حقّه يف نفسه اإلمكان فليس يصري
  . ���Hممكن الوجود هو من غريه

مؤاخذةً على تقرير ابن سينا هلذا الربهان فحواها أنه  همذكر بعض
  تضمن مفهوم اإلمكان، لذا ال ميكن أن يصبح برهاناً للصديقني. 

لإلجابة عن هذه املؤاخذة نقول: حسب بعض الشواهد والقرائن فإنّ 
يستعمل اإلمكان هنا للداللة على املفهوم الذهين فقط، فهو  الشيخ الرئيس مل

الوجود الناقص  :يقصد بشكلٍ أساسي الوجود اخلارجي هلذا املفهوم، أي
  : اآلتيتنيواملنسوب إىل العدم. ونوضح ذلك يف النقطتني 

ليس مراد الشيخ الرئيس يف الربهان جمرد اإلمكان الذهين  � ١
يتوقّف حتقّقه يف  الذيود اخلارجي احملتاج إىل الغري الوج قصدواملاهوي، بل ي

كلّ موجودv عليه؛ ويؤيد هذا الرأي كالم الشيخ نفسه، حيث قال:  اخلارج
  . wبعدما فرضته موجوداً ... وجود كلّ ممكن الوجود من غريه

إذن، مراده من اإلمكان هو النقص الوجودي للممكن الذي هو يف 
  وال يقصد اإلمكان الذهين واملاهوي.  ليس قائماً بذاته، حقيقته
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حتى لو ترتلنا وافترضنا أنّ هذا النوع من اإلمكان والنقص الوجودي 
خملٌّ بربهان الصديقني، فهذا اخللل يرد أيضاً على تقرير صدر املتألّهني للربهان 
ألنه ابتدأه باحلديث عن مشاهدة الوجود الناقص والضعيف، مثّ تدرج وفق هذا 

وب إىل أنّ وصل إىل االستدالل على الوجود األمتّ واألكمل، حيث األسل
؛ يف حني أنّ ابن سينا ذكر الوجود �اإلمكان�بدالً عن  �الناقص�استعمل لفظ 

  املمكن بدالً عن الوجود الناقص. 
بناًء على ما ذكر، ميكن القول إنّ فحوى برهاين ابن سينا وصدر 

ال الثاين لصدراملتألّهني، إذ كما يتمكّن املتألّهني واحدةٌ، لذا يحلّ اإلشك
لوجود الناقص، لاإلنسان من معرفة الوجود الكامل دون تسلسلٍ رد تصوره 

معرفة الوجود املستقلّ  مستلك القدرة على �الناقص�لممكن لفهو عرب تصوره 
  . �الكامل�

الشاهد اآلخر على أنّ مراد الشيخ الرئيس هو اإلمكان اخلارجي 
لوجود ال صرف املاهية، اعتقاده بأصالة الوجود. صحيح أنّ مبحث ونقص ا

أصالة الوجود أو املاهية مل يكن مطروحاً على طاولة البحث يف عهد ابن سينا، 
ذوات املاهية تفيض vلكننا نلمس هذا األمر من بعض عباراته، ومنها قوله: 

  . ���wعليها الوجود منه تعاىل
ر املتألّهني بنفسه استنتج من كتاب ابن إضافةً إىل ما ذكر، فإنّ صد

، وعلى هذا �)�مببدأ أصالة الوجود متسكه الشديد �املباحثات والتعليقات�سينا 
يف كلّ عباراته على املاهية، بل استناداً  �املوجود�األساس ال ميكننا محل لفظ 
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  إىل اعتقاده بأصالة الوجود ال بد لنا من محله على الوجود نفسه. 

ادعى ابن سينا أنّ الربهان متوقّف على <ل بعض الباحثني: قا � ٢
لالستدالل، وإذا أُشري إىل ممكن  مقدمةكقبول وجود املمكن وعدم طرحه 

الوجود أثناء االستدالل فهو يدلّ على أحد طرقي القضية املنفصلة، كما يلي: 
ومن جهة لو كان املوجود املفترض ممكناً فال بد وأن ينتهي بواجب الوجود. 

أخرى، حنن نعلم أنّ صدق اجلملة الشرطية ليس متوقفاً على صدق 
  . ���Hمقدمتها

نتيجة ما ذكر أنّ برهان الصديقني الذي طرحه ابن سينا قد أصبح 
  متكامالً بواسطة صدر املتألّهني. 

  

J "k��9� ��� �&�ZV :Y+_D+]: 
الذي ابتدع احلكمة  كما أشرنا فإنّ احلكيم املتألّه صدر الدين الشريازي

إنّ الوجود حقيقةٌ <قال:  إذاملتعالية، هو اآلخر قد استدلّ بربهان الصديقني، 
عينيةٌ واحدةٌ بسيطةٌ ال اختالف بني أفرادها لذاا إال بالكمال والنقص 

كما يف أفراد ماهية ،ة والضعف أو بأمورٍ زائدةوالشد وغاية كماهلا ما  ؛نوعية
الذي ال يكون متعلّقاً بغريه وال يتصور ما هو أمتّ منه ...  ال أمتّ منه، وهو

 ا مفتقرا مستغنٍ عن غريه وإمل هو لفإذن، الوجود إمذاته إىل غريه، واألو
واجب الوجود، وهو صرف الوجود الذي ال أمتّ منه وال يشوبه عدم وال 

  . �)�Hنقص، والثاين هو ما سواه من أفعاله وآثاره
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  : يأيتتألّهني للربهان متقوم على مخسة أُسسٍ، كما تقرير صدر امل

  أصالة الوجود.  � ١
  بساطة الوجود.  � ٢
  تشكيك الوجود.  � ٣
  الوجود الكامل.  � ٤
  تقدم الكامل على الناقص.  � ٥

خالصة الربهان هو أننا نأخذ األمرين بعني االعتبار، فكلّ موجود إما 
كان من سنخ األول يثبت املطلوب، وإن كان  أن يكون كامالً أو ناقصاً، فإن

منه رتبةً  ىمن سنخ الثاين فهو بطبيعة احلال حباجة إىل موجود كاملٍ أعل
  وأسبق زماناً. 

وجتدر اإلشارة هنا إىل أنّ فهم هذا التقرير يتطلّب إملاماً بالقواعد 
كلّ الفلسفية كقاعدة أصالة الوجود وبساطته وكونه مشكّكاً، وهذا األمر ب

  سليط الضوء عليها هنا. تتأكيد يقتضي طي مراحل ال يسعنا اال ل
  

v��7%E�(� v�+b �9� �&�ZV :Y+�(+]: 
بعد أن أطال صدر املتألّهني الكالم يف برهان الصديقني وأطنب يف بيان 
التفاصيل، أقدم احلكيم املتألّه املال هادي السبزواري على طرحه يف إطار 

،أيتكما ي ثالثة تقريرات :  
  :طريق اخللف - ١

إذا الوجود كان <xيقول املال هادي السبزواري يف شرح املنظومة: 



 ���

املراد به حقيقة الوجود الذي ثبت أصالته وأنّ  -الوجودxشرطية  -إذاx: -واجباً
 .به حقيقة كلّ ذي حقيقةxًفهو املراد،  -كان واجباxمبعىن الفقر  -ومع اإلمكان

مبعىن سلب ضرورة الوجود و العدم؛ ألنّ ثبوت الوجود والتعلّق بالغري ال 
لنفسه ضروري، وال مبعىن تساوي نسبيت الوجود والعدم؛ ألنّ نسبة الشيء 
إىل نفسه ليست كنسبة نقيضه إليه، ألنّ األوىل مكيفة بالوجوب والثانية 

ى على سبيل اخللف، ألنّ تلك احلقيقة ال ثاين هلا حت -قد استلزمهxباالمتناع. 
تتعلّق به وتفتقر إليه، بل كلّ ما فرضته ثانياً هلا، فهو هي ال غريها، والعدم 

  . ���Hواملاهية حاهلما معلومةٌ ... 

كما نلحظ يف هذه العبارة فإنّ مطلق الوجود إن كان واجباً فهو 
 أن يكون متعلّقاً بغريه وحمتاجاً إليه؛ من املطلوب إثباته، وإن كان ممكناً فالبد

ال إذ ، يهالكثرة معلولةٌ ملا يعرض علواحلالتني فالوجود واحد وبسيطٌ  تالويف ك
بغريه وحمتاج إليه  قلنا إنّ الوجود متعلّق لوثاين له كي يقال إنه مفتقر إليه. 

ثابت، وعلى هذا األساس وللتخلّص من شبهة ما هو فهذا يعين القول خبالف 
وماً بذاته وليس هناك أمر خارج لزوم اخللف جيب اإلذعان بكون الوجود متق

. وبالنسبة إىل املاهية وجودهاعن هذه الذات بإمكانه منحها الوجوب يف 
  ألنّ فاقد الشيء ال يعطيه.  ،والعدم فهما من األعدام وال ميكنهما إفاضة الوجود

ه مصادرةً دووع �)�استشكل بعض الباحثني على هذا التقرير
 ذونا مشاهدة الوجود احملض، فما نشاهده هو للمطلوب، إذ ليس من املمكن ل

املاهية واملنسوب إىل العدم؛ لذا فإنّ تقرير املال هادي السبزوراي متفرع على 
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  ثبوت احلقيقة الصرفة اليت هي ليست بديهيةً وال مربهنةً. 

 السبزواري هو نفس تقرير احلكيم بأنّ تقرير ن هذا اإلشكالجنيب ع
على وجود الكامل  �املمكن�تدلّ بوجود الناقص ابن سينا، حيث اس الرئيس

، وعلى هذا األساس فهو ال يعين الوجود الكامل املطلق احملض �الواجب�
اخلايل من األعدام كي نشكل عليه، ناهيك عن أنّ الوجودات الناقصة املمكنة 

الكامل، بل هي عينه إال  متساويةٌ يف أصل وجودها مع ذلك الوجود الواجب
ها متلبالنقص واحملدودية. ومن البديهي أن النقص واحملدودية يف املوجود بسةٌ أن

ان مانعاً أمام اشتراك الوجود احملض مع ما يصدر عنه من داملمكن ال يع
  وجودات. 

  :طريق االستقامة - ٢

أو على سبيل  ...<يواصل املال هادي السبزواري كالمه قائالً: 
هذه  ���مرتبةً من تلك احلقيقة، فإذا كاناالستقامة، بأن يكون املراد بالوجود 

املرتبة مفتقرةً إىل الغري، استلزم الغىن بالذات دفعاً للدور والتسلسل؛ واألول 
من الصفات،  -كلّ ماxأي على الوجود،  -وقس عليهxأوثق وأشرف وأخصر، 

xأي ممكن باإلمكان العام و -ليس امتنعxلزوم  -بالxم على الكونأي  -جتس
  .�)�-Hوقعxالوجود 

هذا التقرير يف احلقيقة ينطبق بالكامل على برهان الشيخ الرئيس، وقد 
  وضحناه آنفاً. 
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  :الوجود حقيقةٌ مطلقةٌ ومرسلةٌ - ٣

األسفار �هذا التقرير الذي ساقه السبزواري مذكور يف هوامش 
ويف معناه ما قُرر بالبناء على أصالة <لصدر املتألّهني، حيث قال:  �األربعة

لوجود أنّ حقيقة الوجود اليت هي عني األعيان وحاق الواقع، حقيقةٌ مرسلةٌ ا
ميتنع عليها العدم، إذ كلّ مقابل غري قابلٍ ملقابله، واحلقيقة املرسلة اليت ميتنع 
عليها العدم واجبة الوجود بالذات؛ فحقيقة الوجود الكذائية واجبةٌ بالذات، 

  . ���Hوهو املطلوب

لكن ، �طريق اخللف�قيقة يرتبط بالتقرير األول هذا التقرير يف احل
ويف هذا  �حقيقة كلّ ذي حقيقة�باختالف بسيط وهو أنه ذكر يف األول عبارة 

  . �)��حقيقةٌ مرسلةٌ� قالالتقرير 
  

�S+E:+E�(� )��0(� �&�ZV :Y+0*��: 
امليزان يف تفسري �العالمة حممد حسني الطباطبائي صاحب كتاب 

ليس <قال:  إذمن مجلة العلماء الذين ذكروا برهان الصديقني،  هو �القرآن
 يف واقعية الوجود، فهو ال يقبل النفي وال الزوال مطلقاً، وبعبارة هناك شك
أخرى: واقعية الوجود هي واقعيةٌ للوجود دون أي قيد وال شرط، وليس من 

احلياة xأنّ العامل بأي قيد أو شرط؛ ولكن مبا  -ال واقعيةxشأا أن تصبح 
ليس أزلياً وكلّ جزٍء من أجزائة قابلٌ للزوال، لذا فإنّ هذه الواقعية  -الدنيا
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  . ���wذه األوصاف ميكن أن تزول

ميكن القول إنّ هذا التقرير هو أفضل التقارير اليت ذكرت حول برهان 
 الصديقني وأكثرها داللةً على املطلوب، حيث ابتدأ باالستدالل من نفس

الوجود إلثبات واجب الوجود دون واسطة وعلى حنو اليقني، وهذا على 
خالف ما ذكره صدر املتألّهني الذي جعل االستدالل متوقّفاً على حتقّق 
مقدمات عديدة، كما أنه خبالف ما جاء يف تقرير املال هادي السبزواري الذي 

  جعل استدالله متوقّفاً على إثبات أصالة الوجود. 

رأي من قال بأصالة املاهية ومن قال  هذا التقرير أنه ينسجم معة يمز
فضالً عن اعتباره  ،الوجود، ألنّ الواقعية هي موضوعه وليس املوجود بأصالة

: السوفسطائي يعترب أيتبرهاناً لالحتجاج على من ينكر الواقعية، وذلك كما ي
كلّ شيٍء لديه إما أن  مجيع األشياء جمرد أوهامٍ أو يشكّك يف حقيقتها، لذا فإنّ

نّ إفيه؛ وهذا االعتقاد يف حقيقته يدلّ على واقعية، أي  اًيكون ومهياً أو مشكّك
  نه موجود. إمنكر الواقعية يقر بأنّ الواقع ثابت دائماً، أي 

األسفار �وقد تطرق العالمة إىل هذا األمر أيضاً يف هامشه على 
فرض  ل البطالن والرفع لذاا حتى إنّالواقعية ال تقب<، إذ قال: �األربعة

بطالا مستلزم لثبوا ووضعها، فلو فرضنا بطالن كلّ واقعية يف وقت أو 
، وكذا -أي الواقعية ثابتةxٌمطلقاً، كانت حينئذ كلّ واقعية باطلةً واقعاً 

السوفسطي أو رأي األشياء موهومةً أو شك يف واقعيتها، فعنده األشياء 
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قعاً، والواقعية مشكوكةٌ واقعاً أي ثابتةٌ من حيث مرفوعة، والزمة موهومة وا
الواقعية املطلقة ثابتةٌ. وإذا كانت أصل الواقعية ال تقبل العدم والبطالن لذاا 
فهي واجبةٌ بالذات، فهناك واقعيةٌ واجبةٌ بالذات واألشياء اليت هلا واقعيةٌ 

  . ���Hمفتقرةٌ إليها يف واقعيتها قائمة الوجود ا

ال ريب يف أننا نشاهد يف اخلارج موجودات ونراها رأي العني وهي 
دون أن من ، وهذه الواقعية كانت وستبقى موجودةً �الواقعية�اليت نعبر عنها بـ 

ا فإنى لو فرضنا بطالنوعاً ما بوجود نيكتنفها أي عدمٍ، وحت ا يف احلقيقة نقر
فإنّ هذا القول  �هناك أية واقعية يف الكون ليست�واقعية أخرى. مثالً إن قلنا: 

بذاته اعتراف بالواقع، فهو إما أن يكون صادقاً أو كاذباً. إن كان كاذباً فهو 
املطلوب، وإن ترتلنا وافترضنا أنه صادق ـ كما هو مذهب السوفسطائيني ـ 

أيه يرد عليه أنه يناقض نفسه، ألنّ املدعي خيالف رأيه حينما يزعم أنّ ر
  . �الواقعية�نه يعترف بـإ :، أي�واقعي�

إىل هنا ذكرنا أربعة أوجه لربهان الصديقني على لسان عدد من 
احلكماء املسلمني، وننوه هنا إىل أنه طرح أيضاً على لسان بعض العلماء 

األشياء اليت ختضع لتجاربنا <الغربيني، ومنهم القديس توما األكويين الذي قال: 
، ولو كان كلّ -يف عامل اإلمكانxأن تكون موجودةً أو غري موجودة  من شأا

شيٍء يف حيز الوجود من هذا القبيل ملا وجد شيٌء منذ البداية؛ وبناًء على هذا 
وضروري وجوده الزم وأن يكون هناك أمر ال بدH�(� .  
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 JZ& "��(� �+b�* M5 [a+QE3: 
تناظر إىل حد ما تلك  ذكرت بعض الشبهات حول برهان الصديقني

اليت طرحت حول برهان اإلمكان والوجوب وقد تطرقنا إىل نقضها يف 
  بذكر شبهتني أكثر شهرةً من غريمها:  فيما يأيتاملباحث اآلنفة، لذا نكتفي 

 �567 a+E]P JZ& "��(� �+b�* )�+�N ��	& ! :�7n� )QEm(� *
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اهللا سبحانه ال يتصف باملاهية، فهو تبعاً  أنّ ةً مضمواشبه همطرح بعض
لذلك فاقد لألعراض الذاتية؛ ومبا أنّ الربهان مكونٌ من جنسٍ وفصلٍ 

إلثبات وجوده عز شأنه ألنّ ما يحمل على اهللا، مثل  تهوعرضٍ، فال ميكن إقام
  ن يكون مشموالً يف نطاق الربهان.، ال ميكن أ�الوجود�

الرئيس ابن سينا استدالالً عن الفالسفة القدماء جاء فيه: نقل الشيخ 
ونقرر من رأسٍ فنقول باجلملة: إنّ الفصول وما جيري جمراها ال يتحقّق ا <

حقيقة املعىن اجلنسي من حيث معناه، بل إنما كانت علّة لتقومي احلقيقة 
 احليوان موجودة، فإنّ الناطق ليس شرطاً يتعلّق به احليوان يف أنّ له معىن

وحقيقته، بل يف أن يكون موجوداً معيناً. وإّذا كان املعىن العام هو نفس واجب 
الوجود، وكان الفصل حيتاج إليه يف أن يكون واجب الوجود موجوداً، فقد 
دخل ما هو كالفصل يف ماهية ما هو كاجلنس، واحلال فيما يقع به اختالف غري 

وجوب الوجود ليس مشتركاً فيه؛ فاألول  فصلي يف مجيع هذا ظاهر، فبين أنّ
ال شريك له، وإذ هو بريٌء عن كلّ مادة وعالئقها وعن الفساد، وكالمها 
شرطٌ مع ما يقع حتت التضاد، فاألول ال ضد له، فقد وضح أنّ األول ال جنس 
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 له، وال ماهية له، وال كيفية له، وال كمية له، وال أين له، وال مىت له ... تعاىل
وجلّ، وأنه ال حد له، وال برهان عليه، بل هو الربهان على كلّ شيٍء، بل هو 
إنما عليه الدالئل الواضحة، وأنه إذا حقّقته فإنما يوصف بعد اإلنية بسلب 
املشاات عنه، وبإجياب اإلضافات كلّها إليه، فإنّ كلّ شيٍء منه وليس هو 

  . ���Hس هو شيئاً من األشياء بعدهمشاركاً ملا منه، وهو مبدأ كلّ شيٍء ولي

: القضايا احلاصلة من القياس كما يأيتالشبهة املذكورة  همبعض قررو
الربهاين تكون حممولةً ألعراض املوضوع الذاتية حسب القواعد املنطقية، 
وعلى هذا األساس فإمكانية إقامة الربهان على القضايا الضرورية األزلية 

فيها من سنخ العرض الذايت للموضوع؛ ولكن مبا  مشروطةٌ بأن يكون احملمول
وجود حمض ووجوب مطلق، فال ـ  برأي احلكماء املسلمنيـ  أنّ اهللا عز وجلّ

  . �)�ماهية له، لذا ال ميكن تصور اجلنس والفصل والعرض الذايت بشأنه
  

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
  نقول يف نقد الشبهة املذكورة: 

ة: تيالقواعد املنطقية والفلسفية، ومنها القاعدة اآلالربهان ينطبق مع  �١
v ينتج يقينياً بالذات اضطراراً، والقياس ... من يقينيات الربهان قياس مؤلّف

، فهو مؤلّف من ستw�*� صورته، واليقينيات مادته، واليقني املستفاد غايته
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واملتواترات.  اتواحلدسي واربات واملشاهدات والفطريات األوليات ، هيقضايا
هي من فهي من سنخ القضايا األولية، أو على أقلّ تقديرٍ  �اهللا موجود� عبارة

املشاهدات أو الفطريات، مبعىن أنها قضايا قياساا معها، حيث يتمكّن اإلنسان 
على أساسها من حتصيل العلم باهللا تعاىل مبجرد تصور حقيقة الوجود ووفق 

يف الذهن واليت فحواها أنه ينقسم إىل واجبٍ وممكنٍ؛ إحدى القرائن املرتكزة 
. إذن، ���كما أنه قادر على حتصيل هذا العلم من خالل ما ميليه عليه ضمريه

األوليات والفطريات  تندرج ضمن �اهللا موجود�نظراً لكون قضية 
اء أنها ال تقبل إقامة واملشاهدات، فهي بذاا تعد برهاناً وال ميكن ادع

  ربهان.ال
الذين طرحوا هذه الشبهة يعتقدون بأنّ القضايا األزلية ـ من قبيل  �٢

�ـ حممولةٌ فقط على العرض الذايت، يف حني أنّ هذا النمط من  �اهللا موجود
القضايا يف احلقيقة حممولٌ على احملمول املوجود وليس العرضي، بل إنّ ذات 

. وقد �اهللا تعاىل�فسه تكون مساوقةً للموضوع ن �عني املوضوع�املوضوع 
  وصف ابن سينا هذه احملموالت بالقول: 

وقد يكون من احملموالت ذاتيةٌ وعرضيةٌ الزمةٌ وعرضيةٌ مفارقةٌ ... <
إعلم أنّ من احملموالت حمموالت مقومةً ملوضوعاا، ولست أعين باملقوم 

وداً أو احملمول الذي يفتقر املوضوع إليه يف حتقيق وجوده ككون اإلنسان مول
وكون السواد عرضاً، بل احملمول الذي يفتقر إليه املوضوع يف  خملوقاً أو حمدثاً

  . �)�Hحتقّق ماهيته ويكون داخالً يف ماهيته جزءاً منها
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وحسب التعبري املنطقي فاحملمول يف القضية املذكورة ذايتٌّ من حيث 
ضوع يتم وفقاً لذات قواعد الربهنة، وكما يقول احملقّق الطوسي فإنّ إحلاقه باملو

  . ���املوضوع
بعض  درجونوطبق التعبري الفلسفي الدقيق، فإنّ أصحاب الشبهة ي

املقوالت الفلسفية الثانية.  ـ ضمن من قبيل املمكن وواجب الوجودـ  املفاهيم
ة هذه املقوالت أنها ذات ماهية، لذلك ال ميكن انطباقها على اهللا تعاىل؛ يمز

مة املتعالية أثبتت أنّ احملمول يندرج ضمن القضايا لكن استدالالت احلك
األزلية وحني نسبته إىل اهللا سبحانه فهو عني وجود املوضوع؛ ومن مثّ فهذا 

  النمط من القضايا يف علم الفلسفة يعد من القضايا اهللّية البسيطة. 

هي من سنخ القضايا  �اهللا موجود�قضية  من اجلدير بالذكر هنا أنّو
القضية �، ومصطلح �)�اليت طرحها الفيلسوف إميانوئيل كانط التحليلية
غري موجود يف تعاليم الفلسفة اإلسالمية، لكن يستعمل بدالً عنه  �التحليلية
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  . ���الذي يعد أدق وأمشل منه �احملمول بالصميمة�تعبري 

 �الوجود�حسب قواعد علم الفلسفة فالقضايا الفلسفية اليت يكون  � ٣
. وبيان ذلك أنه طبق القواعد �)��عكس احلمل�، يطلق عليها حمموالً هلا

العلّة �املنطقية يتحول املوضوع إىل حممولٍ واحملمول إىل موضوعٍ، فعبارة 
اهللا �، وكذا هو احلال بالنسبة إىل قولنا �املوجود علّةٌ�تتحول إىل  �موجودةٌ
ارة األخرية ليس ؛ ويف العب�املوجود اهللا�حيث تتحول القضية إىل  ،�موجود

هناك حممولٌ آخر نابع من مقولة عرضية كي تطرح شبهة عدم إمكانية الربهنة 
، بل �اهللا موجود�على وجود اهللا تعاىل إثر هذه العرضية املدعاة يف قولنا 

حسب ما  �موجود�يتم استنتاجه عن طريق حتليل املوضوع  �اهللا�احملمول 
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يقني الذي مرعلى الرغم من كون القضية بسيطة وآنفاً.  ورد يف برهان الصد
وحتليلية يف هذه احلالة، لكنها ال متنح املخاطب سوى معىن واحد، وهو أنّ اهللا 

  . موجود تعاىل
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جلّ حمورها هناك شبهةٌ مطروحةٌ حول مسألة إثبات وجود اهللا عز و
. برأي الفالسفة فإنّ الرباهني اليت ����اإلني�و �اللمي�الفصل بني الربهانني 

                                                             

�   ��O� ; 4yd %���? � 45U�� �½�'k ,F5�& ~d F@���� YZ<=�? ���!��� ��!� E 4�& �
 ���? ���hd :j�!G=� ?k �4!G�� H� Rc��� �� ~�G �� ���? ���hd HC5L �<�'

���hd? ,o 4!G" E!G�� YL%u H� Y 43coL ���� j�!G=�  ����" E!GP �<�' �As	 ,�@���?
 E!� a  45�L j��o��� �O@? ,,�- «���%' ����" »E!� �<L�� Y 43coL �&�=� a «��P
 ���hd 4EoL �%�k ����? :j�!G5!� �4!G�� ���hd ���Lk �<GL? ,�� 45�� #�@%"� YZ<=�

 ���? H	 � 4NKo��N ,}���? ���hd? ���!G5" E!G�� jA� H	 �4!G�� ���? �<� «��P
 :� 4yd #�@%"� Y!Z<=� E!� a ,�!� Y!ZL �	 �@? , «#��� �L¬� 

 :,��& �<�� H"� £��%�� ��l�� H� {�Z�� Y 43c=� z3P?> ��0& �+_Z(� �+q �hN
 ,W&���(� U ) "�0(� ��AB �q �oq �oq �567 U )"�0(� ��0& !7 �oq �oq "��* W&���(�

 "�0(� ��0& �+q �hN7 , ¹�N �+b�* 5QG �q C_G � 7n� "�w� �5�& �"� Y+0_� �&��n� U )
 �565( )"�A 5b d(oq ,�+_E(� U C2A CE�  7B �'�º( cqn� �565* W&����( )"�A 5b
 �P� �+b�*7 � ¹I�|( �+b�* � "	�& �+bc(� �oQG ,�565(� �TD U CE�  7B �'�º( cqn�

! �565(� U � 5(� "�w� �5�& �B C_G WT"�& �ZG !7 �'�n� U cqn� �565( Y)"�A 
 d(h �u 7B C0� Y+��+A ,C�"�A �N )E�2(� U C( Y+&7+�� 7B C( Y+T&+L� Y���B K* ,C( Y!5�0�
 U cqn� �565* Y!5�0� �565(� U �5�& �B WT"�& ��7 �Y+0� gE�(� U C0� 5b +"»

r+�(�7 ,��:P� @A "�P� �+b�* � "	�& M "7n+G ��'�n� Y�_(� �	�& H ,�<�� H"� :
 � ,{�Z�� Y 43c=� 1`" ,����g��� ) ,*f8 ) ,���l�� #�@%" ;8* : 



 ���

لكون الرباهني  سيقت إلثبات وجود اهللا تعاىل هي من سنخ الرباهني اإلنية
إذ ال تبارك شأنه علّة العلل وليس له علّة؛  فهواللمية ال تفي بالغرض هنا، 
حنن على علمٍ بوجودها، أي إنّ هذا األمر عبثٌ فائدة من إثبات العلّة اليت 

   يتناىف مع سرية العقالء.

إنّ واجب الوجود ال برهان عليه وال <قال الشيخ الرئيس ابن سينا: 
ـِم له . ���Hيعرف إال من ذاته ... ال برهان عليه ألنه ال علّة له، ولذلك ال ل

  . �)�بت وجود اهللا عز وجلّوقد أكّد يف موضعٍ آخر على وجود أدلّة واضحة تث

احلق أنّ الواجب ال برهان عليه <وقال احلكيم صدر الدين الشريازي: 
  . �*�Hبالذات

وأما بالنسبة إىل إثبات وجود اهللا تعاىل عن طريق الربهان اإلني، فال 
فيد تال  هاشائبة عليه والرباهني الفلسفية يف الواقع من هذا النمط، إال أن

  . �+�العلم
  

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
  نقول يف نقد الشبهة املذكورة: 
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  :ترتيه اهللا عن أن يكون معلوالً - ١
نقول يف بادئ األمر بأن لو كان املقصود من الربهان اللمي جمرد العلم 
باملعلول عن طريق علّته، فال بد من القول بضرسٍ قاطعٍ إنّ هذا املعىن من 

، إذ يف هذه احلالة افترضنا حتقّق عز وجلّاهللا  العلّية ال ميكن أن يتحقّق بشأن
وجودين مستقلّني عن بعضهما، مها وجود العلّة ووجود املعلول؛ ويف هذه 
 الً بوجودالصورة وألجل معرفة وجود املعلول وإثباته جيب حتصيل العلم أو
آخر سابقٍ له وأكمل منه. من البديهي أنّ هذا االحتمال ال يصدق بتاتاً بشأن 

هللا عز وجلّ لكون حقيقة الوجود مقيدةً بوجوده تعاىل حبيث ال يوجد قبله ا
شيٌء حنسبه أكمل منه كي نقول إنه علّةٌ له وحتى ندعي أننا من خالل العلم 

  وتعاىل علواً كبرياً.  اه ذلكبه نثبت وجود اهللا تعاىل؛ حاش
ة له، ولذلك ال ال برهان عليه ألنه ال علّ<ومن مجلة ما قاله الفالسفة: 

ـِم له ن إىل هذا الرأي، وقالوا مبا أنه ي. كما ذهب بعض العلماء املعاصر���Hل
علّةً ثبوتيةً لوجود اهللا تعاىل أو لكماالته الذاتية،  كن اعتبارهليس هناك شيٌء مي

  .�)�عليه لذا ال ميكننا إقامة الربهان اللمي
  :-العلّة االحنصاريةx إمكانية حتقّق اليقني من الربهان اإلني - ٢

الشائع أنّ الربهان اللمي فقط يفيد القطع واليقني، لكن الربهان اإلني ـ 
يف  الحظنااالستدالل بوجود املعلول إلثبات وجود العلّة ـ ال يفيد ذلك، وقد 

أنّ الربهان اإلني يصنف يف  شبهة املذكورةيف هامش الاملنقول كالم ابن سينا 
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؛ القسم الثاين يفيد القطع واليقني، يف حني يرى بعض �مطلق�و  �دليل�قسمني 
العلماء بأنّ القسم األول أيضاً من شأنه إفادة ذلك ألننا حينما نقوم باالستدالل 
على وجود العلّة ال بد لنا من التأمل وعدم طرح املوضوع بشكلٍ كلّي، إذ 

نتج عن النار أو االحتكاك كاحلرارة اليت قد ت ،ميكن تصور معلولٍ له عدة عللٍ
أو احلركة أو الشمس أو التيار الكهربائي؛ ففي هذه احلالة حينما نتعرف على 

ال ميكننا تشخيص علّته. ويف حاالت أخرى هناك معلولٌ  �احلرارة�املعلول 
مقيد بعلّة واحدة فقط، لذا من خالل التحليل الذهين نتمكّن من إثباته عقالً 

  علّته عرب نفس هذا التحليل فيتحقّق لدينا القطع واليقني.  ومن مثّ إثبات
الربهان اإلني إلثبات وجود اهللا عز  احلديث عن نتطرق إىل فيما يأيت

إنّ عدم قيام بعض الفالسفة بالفصل بني قسمي هذا  طبقاً ملا ذكر، فنقول: وجلّ
احث علم الربهان ـ الدليل واملطلق ـ كان له تأثري سليب على صعيد مب

إىل طرح  بعضهمالالهوت وبراهني إثبات وجود البارئ تعاىل األمر الذي دعا 
، للقيمة املعرفية؛ لكن هذا الرأي مرفوض افتقارههذا الربهان جانباً بزعم 

ذكرنا يف مستهلّ البحث بأنّ برهان اإلن املطلق يفيد القطع واليقني. ولو حيث 
ة للدليل يعلم الالهوت لوجدنا فيها هذه املزتتبعنا الرباهني املطروحة يف جمال 

اإلني، وسنتطرق إىل بيان ذلك يف املباحث الالحقة، لكننا نكتفي هنا بذكر 
  مثالٍ يف نطاق برهان اإلمكان والوجوب حسب القياس األول:

  العالَـم من املمكنات. -
-  إىل علّة واجب الوجود�كلّ ممكنٍ حمتاج� .  
  . �واجب الوجود�تاج إىل علّة إذن، العالَـم حم -

 القضية الكربى يف هذا القياس مربهنةٌ على أساس أنّ املمكن موجود



 ���

حقّاً، فعندما نشاهد املمكن ـ املعلول ـ ندرك أنه ال ميتلك وجوداً مستقالً نظراً 
يف لذاته اإلمكانية، ومن مثّ فهو مفتقر يف وجوده إىل غريه. إنّ هذا اإلمكان 

أنه حباجة إىل علّة ماورائية غري ممكنة وال مفتقرة، ، مبعىن يتٌّ افتقاريذا حقيقته
  نه حباجة إىل واجب الوجود.إأي 

 هوإذن، إثبات واجب الوجود على ضوء برهان اإلمكان والوجوب 
أمر منطقي ه من سنخ، ووعمليي� نظراً ألنميكن االعتماد لذلك  ،�الدليل اإلن

االستدالل بشكلٍ مباشرٍ، يف حني أنّ سائر صفات اهللا تعاىل ميكن عليه يف هذا 
إثباا عن طريق ذات واجب الوجود، مثل الوحدة والبساطة، بل حتى 

هناك صفات أخرى ميكننا إثباا اعتماداً على براهني أخرى، من والقدرة. 
  قبيل الرازقية واهلداية. 

رفض الدليل اإلني يف جمال بناًء على ما ذكر، ليس من الصحيح علمياً 
، زعم أنه ال يفيد القطع واليقنيب اًإثبات وجود اهللا عز وجلّ رد كونه إني

اعتباره من مجلة الرباهني املهملة يف و وليس من الصواب مبكان ميشه
  . ���االستدالالت الفلسفية

نظرياً  بعض الفالسفة إىل هذه املسألة فاعتربوا الدليل اإلني تنبهوقد 
لسائر الرباهني اليت تفيد القطع واليقني، بل جعلوه إىل جانب الربهان اللمي، 

ـِمي�كالعالمة احللّي الذي وصفه بأنه  تقريره لربهان  ضمن �استداللٌ ل
اإلمكان والوجوب الذي طرحه الفالسفة، وهو يف هذا اال سار على خالف 
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أكّد على وجود أدلّة واضحة تثبت  . وأما ابن سينا فقد���ج علماء الكالم
، وجلأ إىل برهان اإلمكان والوجوب على هذا الصعيد �)�وجود اهللا تعاىل

، إذ إنّ إثبات وجوده تعاىل ال حيتاج إىل �برهان الصديقني� نفس معترباً إياه
  . �*�أمرٍ آخر سوى الوجود، من قبيل اخللقة واألفعال اإلهلية

  :-االستدالل باملالزمةx الربهان شبه اللمي من إمكانية حتقّق اليقني -٣
أشرنا يف املباحث اآلنفة إىل أنّ الوجود احلقيقي مقتصر على الذات 
 عنه مطلقاً، لذا من املستحيل مبكان خارج اإلهلية املباركة وليس هناك وجود

 ، وعلى هذا األساس ال ميكن ادعاءلكونه وجوداً مطلقاً افتراض وجود علّة له
أننا عن طريق العلم بعلّة واجب الوجود نتمكّن من إثبات وجود اهللا تعاىل 

مي بأسلوبٍ آخر ـبواسطة الربهان اللمي؛ لكن ميكننا هنا إقامة برهان شبه ل
وكذلك  ،�دليل إني�منط االستدالل باملعلول إلثبات وجود العلّة  خمتلف عن

  ، بل هو نوع ثالثٌ. �برهان لـمي�ليس من نوع االستدالل بالعلّة على املعلول 
املعلول والعلّة يف هذا الربهان غري متعلّقني بالعلم وال بوجه االستدالل، 

نهما يف الواقع وجود خاص متالزم مع وجود اهللا إبل إنهما حد وسطٌ؛ أي 
العلم  ن طريقع بأحد املتالزمنيسبحانه حبيث نتمكّن من حتصيل العلم 

خر. مثالً حنن نقطع بالوجودات اخلارجية حبسب قواعد املدرسة اآل باملتالزم
الواقعية، وهي إما أن تكون واجبة الوجود بذاا أو ممكنةً؛ يف احلالة األوىل 
 إىل إقامة برهان لدينا باليقني ولسنا حباجة تعاىل ثابت يكون وجود احلق
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للوجود تكون متالزمةً  عليه، ولكن يف احلالة الثانية فهي تعكس ماهيةً مفتقرةً
متالزم  اتمكنامل. وبعبارة أخرى: وجود �واجب الوجود�للحالة األوىل 

  بالضرورة مع وجود واجب الوجود. 

 ،بشكلٍ أوضح، نقول: الوجود بذاته واحد وبسيطٌ وضوعولتقريب امل
ه نإمن املقوالت املشكّكة، أي  كما أنهوحقيقته العليا تتمثّل يف واجب الوجود، 

خيتلف من حيث الشدة والضعف والكمال، فله مراتب عديدة، فهو كالنور الذي 
خيتلف سطوعه يف خمتلف مصاديقه. وهذا النور مهما كانت درجة ضعفه 

 ىيرشدنا إىل وجود ممكنٍ مرتبط بأصل الوجود وأعل ومن مث فهووضموره 
  درجاته وأكملها. 

الضعف، وهو ليس إذن، واسطة اإلثبات هي نفس الوجود املوصوف ب
معلوالً لواجب الوجود أو لغريه، بل مرتبةٌ دنيا من الوجود األعال، وميكن 

  . �املالزمة�التعبري عنه بـ 

  :-تعميم العلّيةxوفق قراءة خاصة على إقامة الربهان اللمي  - ٤

 هللا عز ي يف أحد معانيه ينفي وجود علّةذكرنا آنفاً أنّ الربهان اللم
أنه ال يقتصر على العلّية اخلارجية، بل احلد األوسط من شأنه أيضاً وجلّ، إال 

أن يكون علّةً خارجيةً ووجوديةً لثبوت األكرب على األصغر، وكذلك ميكن أن 
  يكون علّةً حتليليةً وعقليةً لكال صوريت الربهان اللمي. 

،على سبيل املثال، قيل يف برهان اإلمكان والوجوب إنّ العالَم ممكن 
 إىل واجب الوجود. احلد إىل واجب الوجود؛ فالعالَم حمتاج واملمكن حمتاج

حلاجة إىل واجب الوجود، اأنّ اإلمكان علّة هو األوسط يف هذا االستدالل 



 ��/

ثبوت األكرب لألصغر، لذا يكون هنا لـمياً، وهو ما أكّد عليه بعض  :أي
  . ���الفالسفة من أمثال احملقّق الطوسي

 كوني: هو برهانٌ يأيتعض املعاصرين الربهان اللمي كما وقد عرف ب
ما إن تصاف موضوع النتيجة باحملمول، وال فرق فيال احلد الوسط فيه علّةً

 ، كما ال فرق يف كوا خارجيةً تكن كذلكعلّةً للمحمول نفسه أو مل كانت
  وحقيقيةً أو حتليليةً وعقليةً.

اً مشاللربهان مفهوماً  طبق هذا التعريف، إن كان احلد األوسط
لإلمكان والفقر الوجودي وما شاكلهما، ميكن اعتباره برهاناً لـمياً، ألنّ 

افتقار املعلول إىل العلّة هو اإلمكان املاهوي أو الفقر  سبب�الفالسفة يقولون 
، لذا حسب األصول العقلية فقد متّ إثبات واجب الوجود للممكنات �الوجودي

  له. نظراً الفتقارها 

 ،ة علةمثرة هذا الكالم أنّ ذات واجب الوجود ليست معلولةً ألي
واتصاف املمكنات بالفقر إىل واجب الوجود معلولٌ إلمكاا املاهوي أو فقرها 

. وقد عرف احملقّق الطوسي الربهان اللمي بأنه علّية احلد �)�الوجودي
تعريف يف احلقيقة فريد من . هذا ال�*�األوسط، أي العلّية التكوينية والعقلية
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نوعه حبيث يعترب الربهان اللمي مفيداً للقطع واليقني، وقد وضحنا هذا األمر يف 
يطرح نفسه يف هذا  اآليتاملباحث السابقة. بعد التفاصيل اليت ذكرت، السؤال 

ـِمي رغم  داللته  نّأاملضمار: هل بإمكاننا تسمية الربهان املشار إليه بأنه ل
   برهان اإلنّ املطلق؟ ترجع إىل

لإلجابة نقول: ذكرنا آنفاً أنّ املهم يف الربهان هو إفادته القطع واليقني 
  وقبوله كربهان معتربٍ، بغض النظر عن عنوانه وتسميته. 

  

 �N �+ n� U �50V � "	�(� CE3 �+bc(� )(!� :)�(+�(� )QEm(� *
 "rP� �+bc(� )(!�: 

ان شبه اللمي واعتربوا داللته منبثقةً من على الربه هماستشكل بعض
حسب القواعد املنطقية، إن حاولنا إثبات <داللة الربهان اإلني، لذلك قيل: 

وجود اهللا تعاىل على أساس برهان شبه ل�ـمي، فال بد لنا من القول بوجود اهللا 
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 .ثالثة هما معلوالن لعلّةوأمرٍ آخر؛ واإلقرار بأن  

ينا إثبات وجود العلّة الثالثة بواسطة هذا األمر اآلخر يف بادئ األمر عل
xيمثّ نثبت وجود املعلول الثاين -برهان إن ،xاستناداً إىل العلّة الثالثة،  -اهللا

ـِميxوهذا    . ���-Hبرهانٌ ل
  

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
هذه الشبهة ناشئةٌ من عدم معرفة الوجه الصحيح لالستدالل يف 

األالربهان شبه اللم عى ي، فاحلدوسط فيه كما ذكرنا آنفاً ليس معلوالً كي يد
إحلاقه بالربهان اإلني، وليس علّةً خارجيةً كي ترد عليه شبهة القول بوجود 

ضعيفة هللا تعاىل؛ بل هو نفس واجب الوجود ولكن يف مرتبة لذلك �)�علّة ،
ن على نفس واجب أكّد صدر املتألّهني على أنّ االستدالل يف هذا الربهان يكو

يكون ذات املقصود  �االستدالل�، ومن مثّ فإنّ الطريق �*�الوجود
  . �+��الربهنة�

                                                             

�   E�@��=� ��!"�& ,��5C' ,	�P� �4!T ,�C!	�%& /%	�%- �'k ? ���� E!� 4�� �4���� �
 ��?¼ ��@ }��0¦ �%LO® #�@%"� �<@�!� �L�?Ì�� ���/S� x�� ��og ,�Ê/�

�*9( ��G�� ,.( ) ,�(* : 
(   ���?? �4��=� HC5=� ���? znk a «�Ao�� ���? x�� ~d �<@ ���g�� ��� �

 a ��Cl� ? ���<G	 ���g�� ���!��� E!� a ,�!� Y!ZL �	 �@? ,������ q��?
 H5CL �Ao��� 4#k �d ;������ �3�3' a »�Ao�� ��<@ £�� �k ,������� a

 �4�� ��	�� ��	k r&���� a �@? ,HC5=� ���? _<oC �o�� ��L�?�c=�? �?�D�
 :,<	 P�k «_�G� «���? ~d q����� ������ ��%	 zL�© ~d 

*   ) ,��L�� ���k ,F 4�Ko=� ��n �iX : 
+   � ,�G"�S� ����S� ,F 4�Ko=� ��n :r��� ,%sNk tA4uA� �8 ) ,�* : 



 ���

نّ الفالسفة يطلقون على هذا الربهان عنوان أهنا مرةً أخرى  نؤكّدو
مبعىن إثبات املدعى عن طريق  �إن�وال يعتربونه برهان  �برهان الصديقني�

مع ذلك  همولكن من سنخ الرباهني اللمية ن أنهإثبات املعلول للعلّة، كما ال يرو
ـِم�فأطلقوا عليه  ،من حيث إفادة اليقني امشااً هل عدوه   . �شبه ل

لو تتبعنا جذور املوضوع لوجدنا أنّ الشيخ الرئيس ابن سينا هو الذي 
... فاألول ليس عليه برهانٌ حمض ألنه ال  <ابتدع هذا التعبري، حيث قال: 

بل كان قياساً شبيهاً بالربهان ألنه استداللٌ من حال الوجوه أنه سبب له، 
. وقد رفض ابن سينا إثبات وجود اهللا تعاىل عن طريق ���Hيقتضي واجباً

احملض نظراً لعدم وجود علّة له جلّ شأنه، وكما نلحظ يف  �اللمي�الربهان 
 :لوجود، أيكالمه فهو يشبهه بالقياس الربهاين يف االستدالل على واجب ا

قد وردت  �شبه اللمي�شبيهاً بالربهان. ومن اجلدير بالذكر هنا أنّ عبارة  عده
  . �)�يف كالم صدر املتألّهني أيضاً

إذن، يتضح مما ذكر أنّ الربهان شبه اللمي خيتلف عن الربهان اللمي 
  . �الدليل�من نوع  الذي هو ذاته، كما ال ينطبق على الربهان اإلني
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− cV a+E]P �+bc(� )�+�N )_D+��N `�A U I¾B�( )T �T(� �&
�+0V F� �567:  

إقامة الربهان  يةذكرنا آنفاً كالماً لبعض الفالسفة ادعوا فيه عدم إمكان
إلثبات وجود البارئ جلّ شأنه، إال أنهم عارضوا رأيهم هذا بعد أن أقدموا 

هذا التضاد بأوجه  همبرر بعض على هذا األمر عن طريق الربهنة والقياس؛ وقد
   ���:يأيتعديدة نذكر منها ما 

  :الربهان اللمي تفنيد داللة - ١
 من املؤكّد أنّ الربهان اللمي هو أحد الرباهني اليت يقصدها منكرو

إقامة الربهان يف إثبات وجود اهللا تعاىل، وهو كما قلنا يعين وجود  إمكانية
شأن واجب الوجود نظراً الستغنائه عن أي أمرٍ  علّة خارجية، لذا فهو حمال يف

آخر؛ وحسب التعبري املنطقي فالقضية سالبةٌ بانتفاء املوضوع، وهو ما صرح به 
  . �)�العالمة حممد حسني الطباطبائي

  :حتقيق املعرفة باإلله الواقعي نالربهان ع عجز - ٢
 عز ربما يقصد معارضو إقامة الربهان على صعيد إثبات وجود اهللا
اهللا �وجلّ أنه ال يوجد برهانٌ يعيننا على معرفة اإلله الذي تؤمن به األديان 

بذات الصفات الكمالية املختصة به واملذكورة يف النصوص الدينية،  �تعاىل
فغاية ما يتمخض عن الرباهني الفلسفية إثبات مفاهيم كلّية من قبيل واجب 

  الوجود وعلّة العلل. 
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جمرد افتراضٍ  ، ناهيك عن أنهعلمية لى أُسسٍعيرتكز  هذا االدعاء ال
ـ إنّ  ���بعيد عن الواقع، إذ قال الفالسفة ـ مبن فيهم الشيخ الرئيس ابن سينا

  الربهان يرشدنا إىل اإلله والواحد البسيط ذي الكماالت الذاتية. 

من  ،الصفات الكثرية ولكن إن ادعى هؤالء أنّ مرادهم هنا اإلله ذ
األلف صفة اليت ذكرت يف دعاء اجلوشن الكبري، فمن املمكن تربير  قبيل

  اعتراضهم على هذا الصعيد. 

الربهان يثبت احلاجة إىل علّة العلل وليس احلاجة إىل اهللا تعاىل  - ٣
  :بشكلٍ مباشرٍ

من منط الربهان اإلني املرتكز على  هيالرباهني الفلسفية اليت 
ود العلّة، حينما تكون متقنةً ومتقومةً على وج إلثباتاالستدالل باملعلول 

عملية استداللية صائبة، تثبت حاجة عامل اإلمكان إىل علّة العلل وواجب 
الوجود الذي هو اخلالق واحملرك األول؛ وهذه العناوين الذاتية األولية حممولةٌ 

ة الثانية للمخلوقات من حيثيات خمتلفة، كاإلمكان واملعلولية واحلركة. املرحل
يف عملية االستدالل الفلسفي هذه، هي تطبيق العناوين املذكورة على ذات اهللا 

  تعاىل بقول إنه هو علّة العلل وواجب الوجود واخلالق. 

إذن، إثبات وجود اهللا تعاىل يف الرباهني الفلسفية ال يكون بالذات، بل 
واجب vه: بالعرض؛ وهذا ما يعنيه احلكيم صدر الدين الشريازي يف قول

  . �)�wالوجود ال برهان عليه بالذات، بل بالعرض
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  :البرهان الثالث: برهان الحدوث  ●

برهان احلدوث هو أحد الرباهني اليت أقامها الفالسفة إلثبات وجود 
عامل اإلمكان ـ وال سيما عامل املادة  أكّدوا على أنّ إذاهللا سبحانه وتعاىل، 

  . حادثٌوالطبيعة ـ 
نه إهان أنّ العامل ليس له وجود أزيلٌّ نابع من ذاته، أي فحوى هذا الرب

كان مسبوقاً بالعدم ومن مثّ ارتدى حلّة الوجود، لذا فهو مفتقر بالضرورة إىل 
 يكون واجب الوجود.  أن نمخالقٍ، وهذا اخلالق بطبيعة احلال ال بد  

 .ثله من حمد أخرى: مبا أنّ العامل حادثٌ، فال بد وبعبارة  
عرف بـ  لدرجة أنههذا الربهان غالباً ما يطرح من قبل علماء الكالم 

   .����برهان املتكلّمني�
قبل أن نتطرق إىل بيان تفاصيل الربهان، نوضح بعض املصطلحات 

  : يأيتاملرتبطة به فيما 
− )&��¿(�7 �b�(�7 `�Z(�7 À7�w�: 

ة اليت سبقت عرف احلادث بأنه الشيء الذي كان عدماً يف املرحل
نه كان مسبوقاً بعدمٍ مثّ ظهر إىل عرصة الوجود؛ وهو على إوجوده، أي 
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خالف القدمي الذي ليست له مرحلةٌ وجوديةٌ سابقةٌ كي يقال إنه كان وجوداً 
.سرمدي أو عدماً، فهو وجود  

− r+�%(� À7�w�: 
؟ يا ترى ما هي املرحلة السابقة اليت مل يكن احلادث موجوداً فيها

، أي كان هناك زمانٌ معين لكنه مل يكن ظرفاً �الزمان�أحياناً يعبر عنها بـ 
نّ احلادث كان عدماً يف ذلك الزمان. مثال إللوجود الذي يتصف باحلدوث، أي 

ذلك أنّ اإلنسان الذي يبلغ من العمر مخسني عاماً مل يكن بطبيعة احلال 
  حادثاً زمانياً.  داملنظار يع، لذا فهو من هذا عاماًموجوداً قبل سبعني 

  . �احلدوث الزماين�هذا النوع من احلدوث يطلق عليه إذن، 

من الواضح أنّ هذا النوع من احلدوث خمتص بالقضايا املادية 
والزمانية، ألنّ معىن الزمان ال ميكن أن يتحقّق إال يف ظلّ احلركة والوجود 

أن يكون من دوث الزماين ال بد املادي؛ لذا عندما يوصف أحد األشياء باحل
أوالً ذا وجود مادي، وثانياً أن يكون عدماً يف املرحلة اليت سبقت ظهوره يف 

  عرصة الوجود. 

احلدوث الزماين <: يف هذا الصدد قال العالمة حممد حسني الطباطبائي
كون الشيء مسبوق الوجود بعدمٍ زماينٍّ، وهو حصول الشيء بعد أن مل يكن 

ةٌ ال جتامع القبلية؛ وال يكون العدم زمانياً إال إذا كان ما يقابله من بعدي
الوجود زمانياً، وهو أن يكون وجود الشيء تدرجيياً منطبقاً على قطعة من 

  . ���Hالزمان مسبوقة بقطعة ينطبق عليها عدمه
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− Á�o(� À7�w�: 
فه ، وقد عر�احلدوث الذايت�النوع الثاين من احلدوث يطلق عليه 

احلدوث الذايت كون وجود الشيء مسبوقاً <: أيتالعالمة الطباطبائي كما ي
: هو شيٌء ال يقتضي الوجوب يف توضيحه. و���Hبالعدم املتقرر يف مرتبة ذاته

نّ ذاته مسبوقةٌ بالعدم والالوجود؛ فاإلنسان على إوجوده بالضرورة، أي 
، بل تدلّ ضرورة وجودهماهيته على  سبيل املثال هو حيوانٌ ناطق ال تدلّ

؛ وهذه الذات إن أُريد هلا التحقّق يف �اإلنسان حيوانٌ ناطق�فقط على مفهوم 
 هلا من علّة اخلارج فال بد ة أوواحدةعللٍ. إذن، ماهية اإلنسان يف املرحلة  عد

احلدوث �نّ العدم سابق هلا، وهو ما يعبر عنه بـ إالسابقة تتصف بالعدم، أي 
؛ لذا إن �اإلمكان�يطرأ على كلّ وجود مادي وجمرد متصف بـ  ذإ �الذايت

أمعنا النظر يف مكنون ذاته لوجدناها ذاتية احلدوث. اردات اليت تتصف ذه 
ة مثاهلا عامل العقول واملالئكة، فهي كائنات خارجةٌ عن نطاق عامل املادة ياملز

الزماين، فهي تتصف باحلدوث  وقيد الزمان، لذلك ال يصدق عليها احلدوث
  الذايت فقط. 

− -Á�o(� I&�Z(�x r+�%(� I&�Z(�: 
بالنسبة إىل الوجود الذي هو يف غىن عن غريه حبيث تقتضي ذاته أن 

احلدوث �اهللا عز وجل، فهو ليس من سنخ  :، أي�واجب الوجود�يكون 
وحد القدمي وال ميكن أن يصدق عليه هذا العنوان، بل هو الوجود األ �الذايت
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  . �القدمي الذايت�الذي تقتضي ذاته األزلّية يف الوجود ويطلق عليه 

، ويراد منه ذلك الوجود �قدمي زماين�إىل جانب القدمي الذايت هناك 
؛ وقد عرفه العالمة �كلّ عامل الطبيعة�الذي ال يصدق عليه العدم بتاتاً، وهو 

عدم كون الشيء مسبوق الوجود القدم الزماين ... هو <: أيتالطباطبائي كما ي
بعدمٍ زماينٍّ، والزمه أن يكون الشيء موجوداً يف كلّ قطعة مفروضة قبل 

  . ���Hقطعة من الزمان منطبقاً عليها

برأي بعض علماء الفلسفة فإنّ عامل الطبيعة مبختلف ظواهره كان 
نّ الزمان موجوداً منذ األزل، وهو عاملٌ غري متناه. وباعتقاد علماء الكالم فإ

زمان  يفقدمي وال مبدأ له، إال أنّ األمور املادية حادثةٌ وظهرت إىل الوجود 
دمعظّمهم ال يذهبون إىل هذا الرأي ويرفضون القدم الزماين لعامل حمد لكن ،

املمكنات يف عني تأكيدهم على ضرورة حتديد نقطة لبداية اخللقة كي ميكن 
  . �)�تصور أصل اخللقة واحلدوث

للتعبري  �احلدوث الدهري�مصطلح  عملأما احملقّق املريداماد فقد است
 تقدممبعىن  ذلك، و�*�عن الوجودات اردة وتقدمها على الوجودات املادية

عدمه املتقرر يف مرتبة هي فوقها يف السلسلة على مراتب الوجود  إحدى
سبوقية عامل املادة بعدمه يف الطولية، وهو عدم غري جمامعٍ، لكنه غري زماينٍّ، كم

عامل املثال. فعامل املادة مل يكن موجوداً سابقاً يف وعاء عامل املثال، كما أنّ هذا 
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األخري مل يكن موجوداً سابقاً يف عامل اردات. حسب هذا املثال، فإنّ تقدم 
ق عليه عامل اردات على عامل املثال، وتقدم هذا العامل على عامل املادة، يطل

. كما يطلق على حدوث عامل املادة بالنسبة إىل عامل املثال، �تقدم دهري�
. وقد �حدوث دهري�وحدوث عامل املثال بالنسبة إىل عامل اردات بأنه 

احلدوث الدهري كون املاهية <عرفه العالمة حممد حسني الطباطبائي بالقول: 
ر يف مرتبة علّتهااملوجودة املعلولة مسبوقةً بعدمها املتقرH��� .  

يعين تقدم الوجود  �سرمدي�وجتدر اإلشارة هنا إىل أنّ مصطلح 
  اإلهلي على كلّ وجود آخر ومبا يف ذلك اردات. 

  

− À7�w� �+b�* �&�ZV: 
 إىل بيان أيتبعد أن ذكرنا مقدمةً حول برهان احلدوث، نتطرق فيما ي

  خمتلف التقريرات اليت طرحت حوله: 
  :: عدم انفكاك احلدوث عن األجسامأوالً

يف أول تقريرٍ طرحه علماء الكالم حول هذا الربهان، اعتربوا أنّ 
وسط فيه، وقالوا مبا أنّ هو احلد األ �عدم خلو األجسام من احلوادث�

األجسام حادثةٌ فنتيجة ذلك أنّ عامل املادة حادثٌ أيضاً. املراد من كون األمر 
  : أيتغيري والتحول عليه، كاحلركة، وتقرير ذلك كما يحادثاً هو طروء الت

  كلّ جسمٍ ال خيلو من احلوادث.  -
  كلّ ما ال خيلو من احلوادث فهو حادثٌ.  -
  إذن، كلّ جسمٍ حادثٌ.  -
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  :ثانياً: عدم أزلية األجسام

، فاجلسم إما �عدم أزلية اجلسم�وسط يف هذا التقرير هو احلد األ
 و أوساكن ،كاحلالتني حمالةٌ بالنسبة إىل ما هو أزيل. احلركة  تاكلمتحر

ها تعين مسبوقية اجلسم بالعدم، يف حني أنّ األزلية تعين نتتعارض مع األزلية أل
يعين متركز اجلسم يف فالسكون أما و ،انتفاء خصوصية العدم عن األمر مطلقاً

تنتفي حني تطرح  مكان واحد لفترتني زمنيتني أو أكثر، وبالطبع فإنّ األزلية
قضية الزمان يف طبيعة األمر؛ ومن املؤكّد أنّ األزيل ليس من شأنه السكون 
لعدم تقيده بالزمان، وحسب القواعد فإنّ الزمان مالزم للحركة، وكما ذكرنا 

  فاحلركة مسبوقةٌ بالعدم. 

اجلسم يف حيزٍ بعد  استقراروجتدر اإلشارة هنا إىل أنّ السكون مبعىن 
وبتعبريٍ آخر: هو احلصول الثاين  .، أي استمرار بقاء اجلسم يف مكانهيهحلوله ف

يف املكان األول، أي حصولٌ ثان يف مكان واحد؛ لذا فإنّ احلصول األول ليس 
. وعلى هذا األساس ال ميكن للسكون أن يكون �كون�سكوناً، بل هو 

  . ���أزلياً

  :ثالثاً: احلركة اجلوهرية

 ياة يف احلكمة املتعالية أنّ احلركة ليست من مزامن املبادئ الثابت
أعراض األجسام فحسب، بل تطرأ على جواهرها وذواا أيضاً، وتوضيح 

  : يأيتذلك كما 

فإنّ  املشهور الفلسفي تعريفالحركة اجلسم مالزمةٌ له، وحسب 
                                                             

�   ) ,x�%=� ����& ,y�%c��� Es�	 H"� �+� p�|! ; ) ,z 42c=��Bi : 



 ���

املتحرك حادثٌ وليس من شأنه أن يكون قدمياً الفتقاره إىل حمركه؛ وهذا 
احملر أن ينتهي إىل واجب الوجود. من ك ال بد  

  : كاآليتوميكن تلخيص القاعدة 

-  .كاجلسم متحر  

  . �حمدثٌ�كلّ متحرك له حمرك أولٌ  -

- كلٌ إذن، لكلّ جسمٍ حمرثٌ� أوحمد� .  

  :رابعاً: املالزمة بني اإلمكان واحلدوث 

ات مسألة لى برهان اإلمكان الفلسفي إلثبععلماء الكالم  اعتمد
ألجسام وحاجة العالَـم للمحدث، وذلك مبعىن أنّ كلّ ما سوى اهللا احدوث 

  تعاىل فهو ممكن، وكلّ ممكنٍ حادثٌ؛ لذا فكلّ ما سوى اهللا حادثٌ. 

   ���:كما يأيت طرح احملقّق الطوسي القضية قدو

-  .كلّ ما سوى الواجب ممكن  

  كلّ ممكنٍ حادثٌ.  -

  ب حادثٌ. إذن، كلّ ما سوى الواج -

وسط لربهان اإلمكان والوجوب بربهان احلدوث، إذا أحلقنا احلد األ
يثبت لدينا بشكلٍ مطلقٍ أنّ كلّ أمرٍ ممكنٍ يكون حادثاً، وال فرق يف ذلك بني 

  املادي وارد؛ فجميع املمكنات حادثةٌ. 
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−  :�+bc(� a��&�Z�( [K_�� 
د برهان احلدوث، بعد أن ذكرنا التقريرات اليت طرحت على صعي

  : دالالا  إىل بيانأيتنتطرق فيما ي

بالنسبة إىل التقريرات الثالثة األوىل للربهان، نقول: معظم علماء  � ١
الكالم املتقدمني كانوا يرفضون عامل اردات، حيث نقل عن احملقّق الطوسي 

أهم  ، لذا فإنH���ّواملتكلّمون ينكرون وجود جواهر غري جسمانية<قوله: 
هاجسٍ هلم كان هو إثبات حدوث عامل األجسام واملادة، ومن هذا املنطلق 
فاألدلّة اليت أقاموها بغية إثبات حدوث العامل كانت ناظرةً نوعاً ما إىل حدوث 

ـ  يف التقريرات الثالثة األوىل لربهان احلدوث ناهوهو ما ذكرـ  عامل األجسام
 لذلك جند �)�ألة حدوث عامل اردات؛التزمت الصمت جتاه مس ذاته نياحل ويف
برهان إىل  جلؤوابعض علماء الكالم الذين كانوا على صلة بعلم الفلسفة،  أنّ

 .اإلمكان ليطرحوا التقرير الرابع املذكور أعاله يف إطار دليلٍ عام  

التقرير األول الذي طرحه علماء الكالم والذي يتضمن استدالالً  � ٢
خلو األجسام من احلوادث، ال يثبت املدعى ألن مرتكز يتمحور حول عدم 

 بعض ، إذ من املمكن أن تكون�*�لألجسام اًث مالزمواستدالهلم هو كون احلد
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  تطرأ عليها حوادث عارضة.  قدذوات األجسام قدميةً لكن 

هناك اعتراض ساقه الشيخ الرئيس ابن سينا على علماء الكالم،  � ٣
ما ال خيلو من احلوادث �رضنا صحة االستدالل التايل: : لو افتأيتيتلخص مبا ي
، فال بد لنا من اإلذعان بكون اهللا تعاىل حادثاً ـ معاذ اهللا ـ ألنّ �فهو حادثٌ

حدوث العامل برأي علماء الكالم يعين أنّ اهللا سبحانه كان ولكن العامل مل يكن، 
صفةٌ لفعله عز وجلّ  وبعد ذلك تعلّقت إرادته يف خلقته؛ وهذه اإلرادة برأيهم

يف هذه احلالة تعد أمراً حادثاً قائماً  �اإلرادة�فتكون شبيهةً للعامل احلادث. 
عليها، وحسب االستدالل املذكور أعاله نضطر للقول  اًبالذات اإلهلية وعارض

  .���الذات املباركة حادثةً ذهبكون ه

مل املادي إىل يترتب على القول بربهان احلدوث اإلذعان حباجة العا �٤
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ة احلركة اجلوهرية على األجسام؛ ولكن يحمدث، وذلك من خالل إضفاء مز
دون أن حيدد ما إن كان جوهراً من إىل احملدث  احلادث يثبته حاجة غاية ما

ممكناً أو واجب الوجود. لذا، فإنّ انتهاء سلسلة احملدثات إىل واجب الوجود 
   منوطٌ باللجوء إىل برهان اإلمكان.

مصطلح  اللجوء إىلال بد لنا يف تقرير برهان احلدوث من  � ٥
، استناداً إىل ما ورد �التغيري�و  �احلادث�وسط بدالً عن احلد األ �اإلمكان�

يف التقرير الرابع؛ لكن يف هذه احلالة يندرج برهان احلدوث ضمن طيات 
  برهان اإلمكان والوجوب. 

واحملدث تثبت لنا عن طريق  أنّ احلاجة إىل اخلالق كالمخالصة ال
إثبات احلدوث للظواهر اإلمكانية سواٌء كانت ماديةً أو جمردةً؛ ومن البديهي 

 ث العامل ال بدهذه  سوى، إذ يف ال غريأن يكون واجب الوجود من أنّ حمد
  . احلالة يصبح من املمكنات، ومن مثّ يكون حباجة إىل علّة؛ وهو حمالٌ

  

:[�7��7 [a+QE3 
 *�+0(� À7� �7��2& )T �T(� :�7n� )QEm(�: 

بعلماء الكالم فحسب  خمتصةٌ حدوث العاملأنّ نظرية  هميدعي بعض
حبيث إنّ الفالسفة يرفضوا من منطلق اعتقادهم بقدمه، ومن مثّ يشكّكون 
بأصل برهان احلدوث معتربين أنّ القضية من األساس ليس فيها حدوثٌ كي 

  ا إلثباته إىل احملدث. ميكن االعتماد عليه
وجتدر اإلشارة هنا إىل أنّ علماء الكالم اعتربوا نظرية قدم العامل اليت 

  يطرحها الفالسفة كفراً. 
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وأما بعض امللحدين املعاصرين فقد استندوا إىل نظرية قدم الفيض 
اإلهلي اليت طرحها الفالسفة وقالوا بأنّ الضرورة تقتضي القول بأزلية الوجود 

ياملاد��� .  
  

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
  للرد على الشبهة أعاله: نذكر النقاط اآلتية 

  :الفصل بني احلدوث الذايت والزماين  - ١
قيل يف بيان احلدوث أنه يدلّ على معنيني أساسيني، ومها ذايت 

الفالسفة بأسرهم يعتقدون بكون العامل حادثاً، لكن رأيهم استقر على و ؛وزماين
  : يأيتلذايت وليس الزماين، وتوضيح ذلك كما احلدوث ا

املادة، ومن مجلة و عامل اردات كان موجوداً قبل عامل الطبيعة
خصوصياته استحالة تصور الزمان بشأنه لكونه ناشئاً من احلركة واملادة؛ 
وعلى هذا األساس فإنّ حدوث عامل اردات ال ميكن أن يتصف بقيد الزمان، 

  خارج عن نطاق الزمان. �دهري� فهو حدوثٌ
إذن، عدم اتصاف عامل اردات باحلدوث الزماين ال يتسبب حبدوث 

احلدوث الذايت واحلاجة إىل واجب الوجود.  :أي خللٍ يف أصل حدوثها، أي
مع ذلك، مل يتقبل بعض علماء الكالم احلدوث الذايت الذي طرحه الفالسفة، 

على أنّ الضرورة والتعاليم الدينية  ني تأكيدهميف عغري قابلٍ للتصور  وعدوه

                                                             

�   ,����=�� �!T ,Â���� �L%;<� �L�3P ����� ,{���� x��' :r��� ,%sNk tA4uA� �
�X��G�� ,(, )�8B  ��X( � !��"� xAN E!� ,��!- ,F���?? �%<@ ;

 :£	�[� z2��� ,��������� 



 �/�

  . ���على احلدوث الزماين للعامل دلّوإمجاع املسلمني كلّها ت

هذا الرأي يف احلقيقة جمرد ادعاٍء حمضٍ ال يتقوم على أُسس علمية 
ورد خلالً على توثوابت منطقية، ولكن مبا أنّ مقولة احلدوث الذايت للعامل ال 

  . اوذكر تفاصيله اذلك سنغض النظر عن تسليط الضوء عليهبرهان احلدوث، ل

  :اإلمكان مناطٌ للحاجة ال للحدوث - ٢

 حاجة الشيء للغري علّةٌ أنّ بالربهان الصريح الفلسفة أثبت علماء
  حلدوثه.  تملاهيته اإلمكانية وليس

من البديهي أنّ املمكن متقوم على واجب الوجود وحباجة دائمة إليه، 
تزايدت فترة وجود هذا املمكن فإنّ حاجته تتزايد تناسباً مع هذه  ومهما
اجة املمكن إىل العلّة، حلناط املعيار واملاإلمكان هو هذا يدلّ على أنّ و ،الفترة

  وال فرق يف ذلك بني احلدوث الذايت والزماين. 

استناداً إىل ما ذكر، فإنّ املقصود من حدوث عامل اردات يف التعاليم 
ينية، احلدوث الذايت الذي هو معيار حاجتها وعدم استغنائها عن اهللا تعاىل؛ الد
 �)�ما صرح به بعض علماء الفلسفة من أمثال عبد الرزاق الالهيجي ذاوه

  . ��iمرتضى مطهري الشهيدو �+�وأيب احلسن الشعراين �*�والفيض الكاشاين
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، وهذه لوجوده عن واجب اءال تعين استغنا مكناتإذن، أزلية أحد امل
اهيته اإلمكانية. املسألة اليت جتدر بالتأمل هنا هي احلاجة يف احلقيقة معلولةٌ مل

ميع اردات اليت صدرت حتت عنوان جل الشاملةما إن كانت اخللقة اإلهلية ـ 
منبثقةً من نقطة بداية أو ـ  العقل األول أو الصادر األول أو الوجود املنبسط

  يأيت الحقاً. سألة ال؟ بيان هذه املس

  :واحلدوث املستفيض ،ق�دم الفيض اإلهلي - ٣
األمهية على صعيد تصور خلقة العامل وهناك مسألةٌ يف غاية الدقّة 

وحدوثه من حيث مبدئه، فهل أنّ فعل اهللا تعاىل كان موجوداً من األزل؟ أي 
يبقى جمالٌ  هل أنّ اخللقة أزليةٌ حبيث لو افترضنا الفاعلية اإلهلية التامة ال

النفكاك فعل اخللقة عن اهللا تعاىل؟ أو يا ترى هل للخلقة نقطة بداية حبيث مل 
  يكن قبلها أي ممكنٍ يف حيز الوجود؟ 

على أساس فرضية أزلية اخللقة، فإنّ سلسلة الوجودات اإلمكانية 
ليست هلا نقطة بداية، ومن مثّ تكون مجيع املمكنات جاريةً يف حيز الوجود 

انقطاعٍ. كما يترتب على هذه الفرضية القول بأزلية الفيض اإلهلي،  دون
  . �قدم الفيض�وبالتعبري الفلسفي 

ولكن طبق فرضية عدم أزلية اخللقة، ال بد لسلسلة املمكنات من مبدأ 
تنطلق منه، لكون هذه السلسلة حمدودةً، ومن مثّ جيب القول بأنّ الفيض اإلهلي 

  قبل تلك البداية.  تهعدمييعين وهذا  ،حادثٌ
ذهب معظم الفالسفة إىل القول بالفرضية األوىل، يف حني تبنى علماء 
الكالم الفرضية الثانية؛ وقد أقام كال الفريقني أدلّةً إلثبات املدعى، لكن 

هي فلتسليط الضوء عليها. أما املسألة اليت يتفقان عليها  هنا اليسعنا اال
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حيث ذهبوا إىل التفكيك بينه وبني أجزائه  ،مكاناحلدوث الذايت لعامل اإل
املكونة له، وقالوا بأنّ السلسلة الالمتناهية تتعلّق بأجزاء العامل املمكن، وذلك 
يعين أنّ هذه األجزاء املعينة هلا نقطة بداية لكنها ال تنتهي مهما تقدمنا إىل 

نات مسبوق جبزٍء األمام حبيث تتواصل إىل ما الاية. فكلّ جزٍء من املمك
آخر، ومبا أنّ وجود اهللا عز وجلّ قدمي أزيلٌّ فهذه السلسلة ال تنقطع  ممكنٍ

 .والتتوقّف عند حد  
الفيض اإلهلي حسب التعبري الفلسفي قدمي، إال أنّ املتسفيضات 

  حادثةٌ لكنها غري متناهية.  �الوجودات اليت تنال فيض وجودها من اهللا تعاىل�
  ر احلكيم على هذا الصعيد:ل الشاعوقا

  ���واملستفيض دائر وزائلٌ           لٌـه دائم متصـفالفيض من
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بناًء على ما ذكر، عندما نتأمل املمكنات بأجزائها جندها حادثةً وهلا 
فال ميكن لنا افتراض نقطة بداية  اًواحد انقطة بداية، لكن لو تأملناها مبا هي كلّ

ندرك أنها اكتسبت الفيض اإلهلي منذ األزل  �الكلّية�لة هلا، إذ يف هذه احلا
يف إطار وجودها الكلّي مع كوا حادثةً؛ لذلك  �عامل ما سوى اهللا�يئة 

، بل �عامل ما سوى اهللا�الميكننا هنا افتراض نقطة بداية هلا حبيث مل يكن قبلها 
  أزلياً.  �العامل�نظراً لقدم الفيض اإلهلي يكون الكلّ 

هنا هو كلٌّ اعتباري وليس  �الكلّ اموع�در اإلشارة إىل أنّ وجت
ليسوا جمتمعني يف آن واحد، لذا يكون  �أجزائه�حقيقياً، لكون جمموعة أفراده 

 إذن،يسري على األجزاء. من مثّ االعتبار الكلّي حسب الكلّ مبا هو كلٍّ و
نا أنّ املمكنات وصف األجزاء، وقد أثبت ينطبق مع وصف عبارةٌ عنالكلّ 

أزلياً،  �الطبيعة�حادثةٌ ولكلّ جزٍء منها نقطة بداية. إذن، لو كان عامل اإلمكان 
لطبيعة ممتزجةً باحلركة فإنّ أجزاءه تتصف باحلدوث الزماين وذلك لكون ا

  والزمان.

لـما كان اهللا تعاىل <مرتضى مطهري يف هذا الصدد:  الشهيديقول 
اً منذ األزل، وقادراً منذ األزل، وفياضاً منذ األزل؛ موجوداً منذ األزل، وعامل

فإنّ الفيض واجلود واخللق هي أمور ال تنفك عنه مطلقاً ... إنّ عنايته موجودةٌ 
على الدوام، لذا ال ميكن للعامل أن ينفك عنه، فالعامل يعين فيض الوجود. 

إثر ذلك ال ميكن وبشكلٍ عام فإنّ العامل ال ينفك عن ذات واجب الوجود، و
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منذ األزل والعامل غري موجود ر أنّ اهللا تعاىل موجودتصوH  ...> مل يكن مع اهللا
حنن ال نقول <...  Hشيٌء مطلقاً، لكنه تعاىل كان منذ األزل وسيكون إىل األزل

للزمان، فسلسلة احلوادث غري متناهية بوجود نقطة بدايةH��� .  
ا بأزلية سلسلة املمكنات وعدم تناهيها، ومن نستنتج مما ذكر أننا لو قلن

مثّ اعتربنا عامل الطبيعة واملمكنات أزلياً وقدمياً؛ فهذا االعتقاد ال يتعارض بتاتاً 
 ى وإن كان أزلياً وقدمياً فهو حباجةمع كون العامل حادثاً، إذ قيل إنّ العامل حت

افه باحلدوث الذايت؛ إىل حمدث وواجب الوجود نظراً لطبيعته اإلمكانية واتص
ومبا أنّ الوجود أزيلٌّ فإنّ حاجته إىل واجب الوجود أزليةٌ أيضاً وسابقةٌ له. 
وبتعبريٍ آخر: مهما اتسع نطاق عامل اإلمكان وتزايدت سلسلة املمكنات، 

  دون انقطاعٍ. من فاحلاجة إىل واجب الوجود تتزايد وتتواصل 
م يعد متقناً على صعيد إذن، برهان احلدوث الذي طرحه علماء الكال

إثبات حاجة العامل إىل اخلالق وحمصناً أمام الشبهات اليت تساق حوله، وذلك 
  بشرط أن يتم تفسري احلدوث الذايت طبقاً ملا تبناه الفالسفة. 

بني الفالسفة وعلماء الكالم حول مسألة حدوث العامل،  خالفاتهناك 
علم الالهوت وبرهان بتصاص حبثنا لكننا ال خنوض يف تفاصيلها نظراً الخ

 بسطها تطرقت إىل اليت هناك عدد من الكتب الكالمية والفلسفيةواحلدوث، 
. وحنيط القارئ الكرمي علماً بأننا لسنا بصدد إثبات إحدى بالشرح والتحليل

النظريات وبيان صحة أو سقم أدلّة الطرفني املطروحة حوهلا، بل هدفنا هو 
لنظرية اليت طرحها علماء الفلسفة على صعيد تأييد إثبات عدم تعارض ا

  صحة احلدوث الذايت مع برهان احلدوث. 
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إىل أنّ عامل  �احلدوث� و �اإلمكان والوجوب� أشرنا يف برهاين
اهيته م بسببملادي ـ حباجة إىل علّة ماورائية اإلمكان ـ مبا يف ذلك العامل ا

اإلمكانية واتصافه باحلدوث واحلركة، لكن بعض العلماء املاديني حاولوا نقض 
هذه احلاجة بزعم أنّ املادة بذاا تتصف بوجود قدميٍ أزيلٍّ لكوا موجودةً 

كون غري حمتاجة منذ األزل، لذا فهي ليست مفتقرةً إىل علّة فاعلة ومن مثّ ت
  .�اهللا تعاىل�إىل واجب الوجود 

ولتربير مدعاهم هذا، استندوا إىل القانون الذي وضعه عامل الكيمياء 
املادة ال �فحواه: و، �م١٧٩٤م ـ �١٧٤٣الفرنسي أنطوان لوران دو الفوازيه 

تيفإ، أي �ستحدث، بل تتغري من شكلٍ إىل آخرفىن وال ت ة ثابتنّ مقدار املاد 
كلّ ما هو مادي، وهذا املقدار ال ينعدم وال يضاف إليه شيٌء، فالتغيري الذي 

  . ���يطرأ عليها إنما يف الشكل فقط

هذه املسألة يف عصرنا الراهن مطروحةٌ أيضاً على صعيد العلوم 
 ��modern cosmologyالتجريبية، ومن مجلة ذلك علم الكونيات احلديث 

جديداً متفرعاً من علمي الفيزياء والفلك، حيث  الذي يعد ختصصاً علمياً
يدرس الكون ككلٍّ واحد. أحد األسئلة األساسية املطروحة يف هذا العلم، هو: 

  هل للكون نقطة بداية أو أنه كان موجوداً منذ األزل؟ 
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 �Steady �الثابتة�طرح بعض علماء الفيزياء نظرية احلالة املستقرة 

State theory� األدلّة اليت  تصنيفها ضمنين قدم الكون، لذا ميكن اليت تع
  متسك ا أصحاب الرتعة املادية. 

 دلقد تأثّر أصحاب الفكر التنويري ذه النظرية لدرجة أنّ بعضهم ع
يف العلّة األوىل، كاملفكّر آخوندزاده الذي سنفند رأيه  �عامل املادة�الكائنات 

  ضمن طيات البحث. 
  

 )QEm(� K_�� :+QLZD7 
  : بالنقاط اآلتية الشبهة املطروحة أعاله نرد على

  :عدم قطعية القوانني املطروحة لبيان علل األشياء - ١

 زعم أننا منتلكحنن ال ندعي بأننا متخصصون يف علم الفيزياء وال ن
صحة النظريات املطروحة   إملاماً كامالً بتفاصيل قوانينه كي نبدي رأينا حول

 �big، من قبيل نظرية احلالة املستقرة أو نظرية االنفجار العظيم مهاأو سق فيه

bangنات علماء الفيزياء و�نا لو ألقينا نظرةً إمجاليةً على مدودقّقنا يف ، ولكن
قطعية أي من النظريات املطروحة وال بال يبتون  الستنتجنا أنهمآرائهم، 

إنّ نظريام قد تكون ظنيةً وقابلةً يقولون بأنها مربهنةٌ بالدليل احلاسم، بل 
للتفنيد حسب القانون التجرييب الذي طرحه فيلسوف القرن العشرين كارل 

  . ���بوبر
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ماورائية كنظرية وجود اهللا تعاىل ـ اعتماداً ـ  إذن، ال ميكننا نفي نظرية
 ،حبت علمي الذي وضعه عامل الكيمياء الفرنسي  نظري القانونعلى قانون

  ان الفوازيه. أنطو

سنتطرق يف األحباث القادمة إىل بيان أنّ وجود اهللا تبارك وتعاىل 
ينسجم مع القول بالقدم الزماين لعامل املاديات يف ظلّ احلدوث الذايت، ومن هذا 
املنطلق ليس هناك أي تعارضٍ بني افتراض قدم العامل املادي وبني وجوده 

وجود البارئ القادر املطلق والفياض سبحانه، بل حسب الرأي الفلسفي فإنّ 
  ينسجم مع قدم عامل اإلمكان. 

بعض الفالسفة امللحدين املعاصرين من أمثال برتراند راسل، يرجحون 
حدوث العامل على قدمه، لكنهم ينسبون هذا احلدوث إىل الصدفة بدل أن 

  . ���ينسبوه إىل واجب الوجود

  :تالزم احلركة والتغيري مع احلاجة - ٢

حدى اُألسس اليت يتبناها أتباع الفكر الديالكتيكي املاركسي، اتصاف إ
، ويترتب على هذا الكالم أنّ كلّ كائنٍ مادي مهما �)�املادة باحلركة والتغيري

متادى يف الوجود وجتاوز املليارات من السنني، فهو ال ينفك عن خصوصية 
  اعلٍ يف هذا اال. احلركة والتغيري؛ لذا فهو دائماً حباجة إىل ف
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يفترضه املاركسيون  �أزيلٍّ�كلّ وجود مادي قدميٍ وعلى هذا األساس، 
وهذه ، �فهو وجود خاص مادي�ال مناص له من خصوصيته املادية 

احلركة والتغيري املتالزمان مع الفقر واحلاجة، ومن مثّ ليس  اخلصوصية هي
من هذا النمط يف غىن وجود فق علماء  لذلكعن العلّة اخلارجية؛  هناك أيات

  . ���القول حبدوث األجسامالكالم املسلمون على 

  :اإلمكان معيار للحاجة  - ٣

 سواء، دليلٌ صريح ية على حددة واملادراإلمكان الذايت للكائنات ا
على فقرها وحاجتها، لذلك استدلّ علماء الكالم على وجود اهللا تعاىل من 

 اًعامل اإلمكان، يف حني أنّ الفالسفة اعتربوا الوجود معيار وثمنطلق حد
اجة املاهية اإلمكانية يف املرحلة األوىل، ومن مثّ قالوا بأنّ هذا اإلمكان حل

  يوجب حدوث املاهية املادية.  دنّ اإلجياإيقتضي تدخل علّة خارجية، أي 

ليس الوجود مبادئ الفلسفة اإلسالمية تتبنى قدم العامل املادي و
اخلاص املادي، وذلك ألنّ هذا النمط من الوجود ممتزج مع احلركة والتغيري 
واإلمكان الذايت وليس من شأنه أن يكون قدمياً ذاتياً، فاحلركة تطغى على 

، وهي ال ختتص حبركة �احلركة اجلوهرية�ذات اجلسم وجوهره ليتصف بـ 
شار هنا إىل أنّ كلّ وجود خاص األعراض كاملكان والوضع والكم والكيف. ي

يآخر سابقٍ له، ومن هذا احليث فهو حادثٌ  ،ماد يماد إىل وجود مستند
دون من زماينٌّ، لكن من املمكن أن تتواصل العلل السابقة املادية للعامل املادي 
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ـُعدة، وهذا التسلسل ال ضري فيه؛ ومبا أنّ وجنانقطاعٍ أل ود اهللا ها تناظر العلل امل
بكون عامل  بتتعاىل قدمي فأفعاله أيضاً تتصف بالقدم نوعاً ما، لذا ال ميكن ال

  . ���اإلمكان حادثاً زمانياً
، نقول: مبا أنّ املاهية اإلمكانية ال التفاصيل اليت ذكرتاستناداً إىل 

ه قدميى وإن قلنا بأنسماً باإلمكان ـ حتي وجتعله متعن الوجود املاد تنفك 
 خارجية إىل علّة كي تنتهي سلسلته لزماينٌّ ـ فهو يف مجيع األحوال مفتقر

  . �علّة العلل�العلّية إىل واجب الوجود 
وعلى أساس قاعدة اإلمكان الذايت، يتضح وهن القول بكون الوجود 

من شأنه، ألنه من خالل احتفاظه مباهيته اإلمكانية الفناء املادي دائمياً وليس 
ما دام موجوداً؛ وكما قيل يف احلكمة  �املبقية�تقراً إىل العلّة الفاعلة يبقى مف

املتعالية فإنّ الوجود اإلمكاين املادي هو وجود افتقاري يفىن مبجرد انقطاعه 
؛ ومن مثّ إن كان ارتباطه ذه العلّة متواصالً فهو ال ؤثّرة يف بقائهعن علّته امل

  يفىن وال ينعدم من الوجود. 
رأي املفكّر آخوندزاده الذي  مدى ضعفقاً هلذا التفسري يتضح لنا طب

الوجود املادي واجب الوجود، وهو  عدأشرنا إليه يف مستهلّ البحث والذي 
ينم عن جهله لكونه رأيه عبثاً  كن اعتبار؛ لذا ميحنا هذا املنحىيعد أول من 

ذ إنّ وجود املادة حمدود باملبادئ واألصول الفلسفية املتعارفة بني العلماء، إ
ومن البديهي أنّ اإلمكان يتعارض مع  ،ومركّب ،إمكانية ه ذو ماهيةا يعين أنمم
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  . �واجب الوجود�مفهوم 

 اإلمكان هو عدم استقالل املمكن بذاته ويدلّ على حمض حاجة
  عن كلّ شيٍء.  غينالو املستقلّ بذاته وافتقارٍ إىل الوجود الواجب

طت األمور على هذا الرجل ومل مييز بني واجب الوجود ربما اختل
بالذات وواجب الوجود بالغري، فاملادة ومجيع املمكنات تصبح بعد خلقتها 

نّ وجودها بلغ درجة الوجوب بتأثريٍ من العلّة إواجبة الوجود بالغري، أي 
  الفاعلة، لكن هذا ال يعين استقالله عن الغري. 

ود، لكن ليس بذاا، بل بغريها وهذا األمر إذن، املادة واجبة الوج
 .ماورائية فاعلة على حاجتها إىل علّة بنفسه دليلٌ جلي  

 لذا فهو فاقد ،بسيطٌ وغري متناه ا واجب الوجود بالذات فهو وجودوأم
نها حلول الشيء إأي  �ما يقال يف جواب ما هو�للماهية. املاهية تعرف بأنها 

الفصل، ولكن مبا أنّ وجود اهللا عز وجلّ بسيطٌ وغري متناه يف وعاء اجلنس و
  فليس له حد، ومن هذا املنطلق يستحيل تعريفه ماهوياً. 
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ومستغنٍ عن أي ة ثابتيني أنّ وجود املادعي بعض املادكانت،  ةيد علّة

، من مكان إىل آخر وانتقاهلا ادة املتلبسة فيهة املتاج إىل العلّة يف حركحيلكنه 
ه متأثّر بالفكر املاركسي، نواملفكّر آخوندزاده هو أحد املؤيدين هلذا الرأي أل

، واستدلّ على رأيه كما ذكرنا آنفاً لذا اعترب املاهية املادية بأنها واجبة الوجود
دة إىل العلل، ومن مثّ إن بلزوم التسلسل املنطقي فيما لو قلنا حباجة وجود املا
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إىل القول  هم. وذهب بعض���قلنا باستغنائها عن العلّة ال يرد هذا اإلشكال
  . �)�بضرورة وجود ما هو مادي، ومن مثّ اعتربوه قدمياً

طرحت من قبل  ثحي ،هذه الشبهة تضرب جبذورها يف القرون السالفة
وطلبوا  :ئمة املعصومني جادلوا األ قدالدهريني الذين قالوا بقدم العامل، و

منهم براهني على حدوث العامل، ومن أبرز رؤوسهم ابن أيب العوجاء الذي 
  . �*� 7جادل اإلمام الصادق 

  

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
  لنقض الشبهة املطروحة أعاله، نقول: 

إن أراد أصحاب هذه الشبهة إثبات كون املادة واجبة الوجود عن  � ١
يف نقد الشبهة الثانية، إذ قلنا إنّ  قد اتضحها وهنوأزليتها، فطريق ادعاء قدمها 

أزلية الوجود اخلاص املادي ختتلف عن أزلية العامل املادي، ألنّ الوجود املادي 
والتغيري واحلدوث بذاته ليس من شأنه أن يتصف بالقدم نظراً لطروء احلركة 

  واإلمكان عليه.
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بات كون املادة واجبة الوجود عن إن أراد أصحاب هذه الشبهة إث � ٢
ي، يعاءطريق نفس الوجود املادة هذا االدرد عليهم أن ال دليل يثبت صح، 

مبا هو وجود ينسجم مع املمكن والواجب، وأما ماهية  �الوجود�ناهيك عن أنّ 
  املمكن فهي تظهر يف حيز الوجود بعد توفّر الشروط والعلل الالزمة لذلك. 

مراتب  ىهنا إىل أنّ الوجود الواجب الذي هو أعل جتدر اإلشارة
نّ وجوده إ :الوجود، يكون واجب الوجود بالذات باملعىن احلقيقي للكلمة، أي

نابع من ذاته ومل يكتسبه من غريه؛ يف حني أنّ الوجود املادي يكتسب وجوده 
ل من علّة خارجية، وإن قيل إنه واجب الوجود فهذا الوجوب ليس ذاتياً، ب

مكتسب من الغري. مع أنّ املبادئ الفلسفية تؤكّد على أنّ املمكن يتصف 
بالوجوب نظراً إلجياب علّته، إال أنّ وجوب الوجود املادي هو يف الواقع 
واجب بالغري كما ذكرنا، حاله حال الطعام الدسم الذي اكتسب دمسه من 

  الزيت. 

لوجوب بالذات إنّ اخللط بني مفهومي واجب ا :ويف اخلتام نقول
  وجعلهم يطرحون الشبهة أعاله.  هموبالغري، هو الذي أوهم بعض

  

D+��N `�A :)0*��(� )QEm(� *)_  `�0(� �� <�(� )Z�X: 
إحدى الشبهات القدمية املطروحة حول اخللقة هي كيفية خلقة 

  ، وقد طرحت ثالث فرضيات حول هذا األمر: ���العامل
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هذه الفرضية تقول بأنّ اهللا عز وجلّ أوجد العامل من العدم، وهي 
تنسجم مع ما ورد يف النصوص الدينية وآراء علماء الكالم الذين يفسرون 
اخللقة واإلبداع واإلحداث والفعل باإلجياد من العدم، ويقولون بضرورة سبق 

  كلّ فعلٍ بعدمٍ. 
رضية هي أنّ العقل حكم بعدم انفكاك املؤاخذة اليت تطرح على هذه الف

، ألنّ العدم ليس من شأنه الظهور من سنخ األعدامذاتية الشيء عنه وال يراها 
إىل ساحة الوجود وإال حتقّق التناقض؛ كما أنّ العكس صحيح، فاملوجود ال 

تصور  هال ميكن وعلى هذا األساس، يقال إنّ: العقلميكن أن يتحول إىل عدمٍ. 
  . ���ٍء من العدمإجياد شي

عدم  بذريعةيشار هنا إىل أنّ بعض امللحدين برروا نزعتهم اإلحلادية 
، لذا جند الفيلسوف برتراند �)�على طرح صورة واضحة للخلقة ة اإلنسانقدر

خلقة العامل من العدم بواسطة اهللا عز وجلّ أمراً غري ممكنٍ وخارجاً  دراسل ع
  . �*�بيةعن القوانني العلّية والتجري

                                                             

ـ   1 www.kaafar.netfirms.com/baad/hasti.htm. 
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إنّ العامل خلق من العدم عن طريق الصدفة وليس  :تقول هذه الفرضية

نه أوجد نفسه بنفسه؛ وكما رفض برتراند إ :بواسطة اهللا سبحانه وتعاىل، أي
ها ممتنعةً وتتعارض دراسل الفرضية األوىل فقد رفض هذه الفرضية أيضاً وع

ولكن مبا أنه يعترب نظرية احلدوث أقرب للعقل من نظرية مع األصول املنطقية، 
  . ���القدم، جنده يرجح حدوث العامل على ضوء فرضية الصدفة

  

 �+0(� `�|� :)�(+�(� )_��T(�: 
 :فحوى هذه الفرضية أنّ العامل قدمي وأزيلٌّ وليس حمتاجاً إىل خالقٍ، أي

  ليس من الضرورة تصور حمدث وخالقٍ له. 

داً إىل ما ذكر، فالشبهة املطروحة هنا تتمحور حول أنّ الفرضية استنا
 األوىل اليت تنطبق مع برهان احلدوث ورأي علماء الالهوت، ال تنسجم مع

والتصور الصائب؛ لذا ميكن تفنيد برهان احلدوث واحملدث  السليم العقل حكم
  . �واجب الوجود�
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الفرضيات الثالثة اليت ذكرت، بل هناك فرضيةٌ اخللقة ال تقتصر على 

وهي من النظريات اليت ابتدعها  �جتلّي وترتل الوجود�رابعةٌ حتت عنوان 
سنتطرق إىل بياا بعد  حيثأصحاب الشبهة مل يذكروها،  يف حني أنّالعرفاء، 

   فيما يأيت: إثبات نظرية اخللقة من العدم
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ؤاخذة اليت ذكرت حول فرضية اخللقة من العدم هي تعارضها مع امل

حكم العقل واألصول املنطقية، لكننا نستنتج من ضعف قدرة الذهن البشري 
  وعجز النفس اإلنسانية عن إدراك احلقائق بطالن هذه املؤاخذة، حيث نقول: 

ة، الذهن اإلنساين له القابلية على القيام بنوعني من النشاطات الفكري
ل واألهمر األشياء اخلارجية ورمسها يف  على هذا الصعيد النوع األوهو تصو

استعادا وحتليلها عند الضرورة. يف هذا  نقوة اإلدراك والذاكرة حبيث ميك
  النشاط الذهين ال يتحقّق أي منط من الفعل أو اخللق. 

ذلك هو صياغة صور ذهنية خمتلفة مل تكن قبل فالنوع الثاين وأما 
 موجودةً يف اخلارج، فعلى سبيل املثال ميكن للذهن تصور جبلٍ من ذهبٍ

ذلك من أمورٍ ممتنعة مل يشاهدها أحد يف ساحة  سوىوحصان جمنحٍ، وما 
  الوجود. 

إنّ تصور احلصان انح ال يعد خلقاً من العدم، بل جمرد  :قد يقال
موجودان يف الواقع؛ لكننا نرد  تركيبٍ بني حصان وجناحني، ألنّ كال األمرين

أنّ الذهن يف هذه احلالة أثبت قدرته على خلق صورٍ جديدة بعلى هذا الكالم 
ن ومل تك صورتا جبل الذهب واحلصان انحألشياء مل تكن موجودةً، ف

ترد على تصور  أنالشبهة ال ميكن هلذه  فيما سبق؛ وإثر ذلك تنيموجود
ت. إضافةً إىل ما ذكر فإنّ النفس اإلنسانية بإمكاا األمور الكلّية واملمتنعا

تصور الصور اردة اليت ال تنتزع من اخلارج، أي هلا القابلية على أن توجدها 
  يف الذهن؛ ويف هذه احلالة ال تطرح شبهة تركيب الصورة. 
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: كيف خلقت الصور اهناك سؤاالن يطرحان على هذا الصعيد، ومه
  لشيء من العدم؟ ل هذا النشاط الذهين خلقةً ال يعدأ اليت يصوغها الذهن؟

قدرة العقل على إبداع صور ذهنية ـ وإن كانت حمدودةً وال تعكس 
األخذ بأيدينا  كبريٍمن شأا إىل حد ـ  إال غيضٍ من عظمة الفيض اإلهلي

ملعرفة تلك اجلوانب اخلفية علينا يف جمال اخللقة، وقد روي عن املعصوم قوله: 
  . ���Hعرف نفسه فقد عرف ربهمن <

فضالً عما ذكر، فالفالسفة والعرفاء أشاروا إىل مسائل يف غاية الدقّة 
ذلك قدرا الفائقة على التهذيب  من مجلةوصف قدرة النفس، و على صعيد

قال  إذ، �)�والتكامل وقابليتها على خلق صورا الذهنية يف أرض الواقع
إنّ اهللا قد خلق النفس اإلنسانية حبيث <لشريازي: املتألّه احلكيم صدر الدين ا

يكون هلا اقتدار على إجياد صور األشياء اردة واملادية ... وخلق النفس 
مثاالً لذاته وصفاته وأفعاله، فإنه تعاىل مرته عن املثل ال عن املثال ... بعض 

هم لشددين عن جلباب البشرية من أصحاب املعارج ـ فإنصاهلم املتجرة ات
 بعامل القدس وحملّ الكرامة وكمال قوهلم ـ يقدرون على إجياد أمورٍ موجودة
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  . ���Hيف اخلارج مترتبة عليها اآلثار
، بل إنّ بعضهم متكّن من ذلك �طي األرض�كما يعتقد العرفاء مبسألة 

فقطعوا مسافات شاسعةً يف زمان قصريٍ؛ والواقع أنّ كيفية حتقّق هذا األمر 
هولٌ بالنسبة إىل اآلخرين، لكن هناك نظريةٌ تقول بأنّ العارف يف هذه احلالة جم

 جيعل الصورة اجلسمية لبدنه يف نقطة مبدأ األعدام مثّ يوجدها يف نقطة
. إذن، استناداً إىل ما ذكر فإنّ النفس اإلنسانية هلا القابلية على خلق �)�أخرى

منها، وهذا األمر بذاته شاهد  ىأعل اليت هي راتبسائر املالصور الذهنية و
نّ اهللا املؤكّد أومن  �إمكان خلقة الشيء من العدم�جلي على صحة نظرية 

تعاىل العلي القدير بإمكانه القيام بذلك نظراً لقدرته املطلقة اليت تفوق التصور؛ 
وعلى هذا األساس تنتفي الفرضية الواهية اليت تزعم امتناع اخللقة من العدم 

  . عقالً
 C_ "�®7 �565(� M "%2V �20V )Z��� :Y+_D+]: 

وفق املفاهيم العرفانية يعد أحد على ال ريب يف أنّ التأمل بواقع اخللقة 
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السبل الكفيلة يف تفسري كيفيتها. علماء الكالم وسائر الناس يعتربون اخللقة 
  إجياد الشيء من العدم، مبعىن أنّ العدم شرطٌ أساسي فيها. 

فرضيةً رابعةً حول كيفية اخللقة باعتبار أنها شكلٌ من  مهطرح بعض
بعض العرفاء  مل يكترث من هذا املنطلقالتجلّي والترتل للوجود اإلهلي، و

قالوا بأنّ اهللا تعاىل إذ ، ���وأعرضوا عنه يف نظريتهم �العدم�قيد بوالفالسفة 
يقتضي إملاماً باملبادئ أبدع الكون إبداعاً، وأكّدوا على أنّ فهم كُنه هذا اإلبداع 

والتعاليم العرفانية عرب السري والسلوك النفساين وبلوغ درجات رفيعة من 
مقامات الكشف والشهود. على الرغم من قصورنا عن بلوغ هذه الدرجة 

 بيان هذا األمر يف كالمٍ مقتضبٍ علّنا أيتالرفيعة من املعرفة، لكننا حناول فيما ي
  نفي بالغرض: 

مقتصر على واجب  �اخلالص�د احلقيقي الكامل والبحت الوجو � ١
فحسب وال يسري إىل غريه بتاتاً، وعلى أساس مبدأ  �اهللا تعاىل�الوجود 

الذي يطرحه العرفاء فإنّ املمكنات ال تتمتع بوجود حقيقي  �وحدة الوجود�
  كاملٍ وحبت، بل تكتسب وجودها يف رحاب جتلّي اإلله العظيم. 

لوجود اإلمكاين كائن يف علم اهللا تعاىل بنحوٍ كاملٍ إذن، أساس ا
وحبت�(� .  
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اعترب الفالسفة وجود  �التشكيك يف الوجود�استناداً إىل مبدأ 
 يفمرتبة ضعيفة للغاية  اذ م ذهبوا إىل القول بكونهلكنه حقيقياً،املمكنات 

وجود ، لذا كلّما ابتعدت سلسلة الوجود عنه تعاىل فاملواجب الوجودمراتب 
يزيد من حمدوديته ويقربه من درجة العدم؛  مـماينتابه ضعف وجودي أكثر 

ابتداًء يف وجوده تعاىل على حنو  ولكن أساس وجود مجيع املمكنات متحقّق
وجود بسيط، مثّ ترتل هذا الوجود إىل درجات أدىن بعد أن اكتسب الفيض 

ا سار سرياً نزولياً يف مراتب اإلهلي ليتجلّى يف هيئة موجود ممكنٍ، وهكذ
وإِنْ م�ن شيٍء إِلَّا ع�ندنا خزائ�نه وما <. قال تعاىل يف كتابه الكرمي: ���وجودية

  . �)�Hننزلُه إِلَّا بِقَدرٍ معلُومٍ

ن الشمس مثالً لتقريب املعىن املشار إليه وضرب العلماء املسلم � ٢
النحو البسيط يف الذات اإلهلية؛ فنورها الذي أعاله، أي الوجود اإلمكاين ب

يسطع يف األرض منبثق من ذاا، وهذا النور خمتلف يف الشدة والضعف من 
  مكان إىل آخر. 

وهناك مثالٌ آخر ميكن االستشهاد به يف هذا املضمار، وهو قلم 
ذي الرصاص، فالرسام املاهر بإمكانه رسم أشكالٍ رائعة ومذهلة ذا القلم ال

 هيؤثّر على الورق باللون األسود الداكن؛ وبالطبع مهما تعددت وتنوعت رسوم
، وهو هذا القلم الذي نقشها. وحسب مبادئ علم اًواحديبقى لكن مصدرها 

مل تكن  �وجود تفصيلي�الفلسفة فهذه الرسوم املنوعة اليت يصطلح عليها 
                                                             

�   � ,��������� � !��"� x�oÁ Y�'� ,�	�� ����� �� ��� :r��� ,%sNk tA4uA� �* ,
 )i*i : 

(   �L�� ,%�D� ���� �(� : 



 ���

وكذا هو احلال بالنسبة إىل القلم، وإنما هي حادثةٌ وجديدةٌ؛  رأسموجودةً يف 
  مل تكن موجودةً يف الذات اإلهلية، بل أوجدا القدرة اإلهلية.  فهياملمكنات، 

الصور املنقوشة بقلم الرصاص هي يف احلقيقة آثار سوداء جتلّت من 
من هذه العملية،  �وجودها�على الورق واكتسب سوادها  رأسهخالل حركة 

يف ذات القلم، وهو ما يصطلح عليه الفالسفة وهذا السواد يف األساس مكنونٌ 
  . �البسيط�أو  �الوجود امل�

خيلق والرسام املاهر يعتمد على إبداعه وحذقه فيحرك القلم بيده 
نّ حركة اليد أثناء الرسم ديهي أ، وبتثري دهشة الناظرصوراً وأشكاالً جذّابةً 

إىل أصل وجود املمكنات، تعد عدماً بالنسبة إىل هذه الرسوم. وهكذا بالنسبة 
فهي كانت كامنةً يف الذات اإلهلية ومن مثّ أبدعها اإلله العظيم بقدرته وحكمته، 

  نه أوجد صوراً متنوعةً على هيئة كائنات ممكنة الوجود. إ :أي
قدرة تفوق  صاحبو كاملٍ حقيقي ذو وجود مبا أنّ اهللا تعاىل � ٣

أي: ويظهرها بإرادته،  على الكائنات يةالوصف، فهو يفيض كماالته الالمتناه
كنت كرتاً <يف األساس موجودةٌ يف ذاته؛ وقد ورد يف احلديث القدسي:  إنها

  . ���Hأُعرف خمفياً، فأحببت أن أُعرف، فخلقت اخللق لكي
نزل كماالته العليا إىل عامل املمكنات،  العظيم خالق الكون ومصوره

ن العدم، بل هو ظهور من وجود مكنون ومكتومٍ وهذا الترتل بالتأكيد ليس م
؛ وبرأي العرفاء فإنّ الوجود هو جتلّي ملظاهر الكمال مكناتبالنسبة إىل امل

، حيث 7اإلهلي، وهذا الرأي منبثق من كالم أمري املؤمنني وسيد املوحدين 
                                                             

�   ,)�2<�� 4pP e�oN H	 ��	 4�3=� ,�	�� ���' �4���� :r��� ,%sNk tA4uA� �
)*9&�" � 456 ; � ,���PS� ��c" ,§!�=� %9+ ) ,�B9  ?*++ : 



 ���

��CZ�;* |CZ| <قال:  "µ,�9� |F ~�	w�Hر يف إ���طار كيفية . وهذا التجلّي فُس
  خلقة الكائنات. 

بناًء على ما ذكر فإنّ خلقة الكون ليست نابعةً من العدم كي يعترض 
، بل هو �العدم�ه الوجود نويستشكل على كيفية إجياد ما ليس من شأ همبعض

 أضعف وجتلّي الذات املباركة على شكل وجود ل الوجود اإلهلي إىل مرتبةترت
  يتصف باإلمكان. 

رفاء تعابري ومصطلحات عديدة لبيان كيفية إفاضة الوجود لقد ساق الع
مقام �و  �مقام الواحدية�و  �مقام األحدية�اإلهلي على الكائنات، من قبيل 

. احلديث �الفيض املقدس�و  �الفيض األقدس�و  �األعيان الثابتة�و  �الصفات
ال يسعنا لك لذ، �)�عن هذه التعابري وبيان تفاصيلها حباجة إىل تأليف مستقلٍّ

املقام هنا ونكتفي مبا قاله الشيخ عبد اهللا جوادي اآلملي يف هذا الصدد: 
اإلجياد ال يعين أنّ ما يتم إجياده كان عدماً حمضاً مثّ ظهر إىل ساحة الوجود، <

كما أنّ اإلعدام ال يعين كون الشيء موجوداً وبعد ذلك يصبح عدماً حمضاً؛ بل 
. يف اإلجياد يفيض اهللا تعاىل -اإلخفاءxو  -هاراإلظxإنّ حقيقة األمرين هي 
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الوجود على ما كان مكنوناً يف عامل الغيب وخمزونه، فيظهره من نطاق الغيب 
، وبعد إظهار ���-وما أَمرنا إِلّا واح�دةxٌبربكة الفيض املنبسط واألمر الواحد 

نّ اخللق إ :ةً عنه، أيحمجوبالكون خيتفي ذلك الوجود األصيل لتحيا الكائنات 
يف هذه احلالة عبارةٌ عن إسدال ستارٍ على أنظار املخلوقات لتبقى خمازن 

  . �)�Hالغيب بني يديه تعاىل مصونةً من التغيري والتحول

إذن، خلقة عامل املمكنات استناداً إىل ما ذكر هي خلقةٌ إمكانيةٌ 
  بالكامل وليست ممتنعةً عقالً. 

  

 KQ£� J* `¦��(� `�A :Y+�(+] �+2��!�7: 
 حول خلقة العامل، ولكن إن اعترض أحد عقالنية أشرنا آنفاً إىل صورة
على ذلك فغاية ما ميكننا قوله إننا ال نعلم ما إن كانت هذه اخللقة من العدم أو 

  هلنا هذا ال يعد وازعاً للقول بامتناع اخللقة من العدم. لكن جغريه؛ و

لعلوم التجريبية، إال أنّ العلماء ما التطور الكبري الذي شهدته ارغم 
زالوا جاهلني بأسرار الطبيعة وحقائقها، فهم ال ميتلكون حتى اآلن معلومات 

هذا األمر بكلّ تأكيد ناشئٌ من جهلهم كافية عن ماهية نواة الذرة وحقيقتها، و
 . وكذا هو احلال بالنسبة إىلرغم تطور التقنية املادية احلديثة عجزهم العلميو

خلقة العامل، فالرباهني العقلية ـ كربهان احلدوث وبرهان اإلمكان والوجوب ـ 
من البديهي أنّ و حاجة عامل املمكنات إىل واجب الوجود، تثبت بضرسٍ قاطعٍ

  جهل اإلنسان بكيفية اخللقة ال يعين سقم هذه الرباهني وبطالا. 
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  :البرهان الرابع: برهان الحركة  ●

بيان معىن برهان احلركة، نسلّط الضوء على بعض قبل أن نتطرق إىل 
  املواضيع املرتبطة به: 

� )q�w� )_b+� -���:  

 وهو تعريف ،االنتقال من مكان إىل آخر هولحركة التعريف الشائع ل
. تعين األينيةيشمل احلركة املكانية فقط، وهي اليت  كونهصحيح لكنه ناقص ل

للحركة، فتغير لون التفّاح من األخضر إىل  هناك صور عديدةٌإضافةً إىل ذلك، 
حركة �األمحر أو األصفر مثالً هو نوع من احلركة، وهذه احلركة يطلق عليها 

نوع من  الكائنات احلية من بشرٍ وحيوانات ونباتات منوأنّ ؛ كما �يف الكيف
 ؛ وأيضاً دوران الكرة األرضية�حركة يف الكم�احلركة، وهي اليت يقال هلا 

  . �احلركة الوضعية�حول نفسها هو نوع آخر من احلركة، وهو ما يسمى بـ 

للحركة أربع �إذن، هناك أربع صورٍ للحركة، وباملصطلح الفلسفي 
والوضع؛ وهي تطرأ على األجسام، أي�مقوالت هي األين والكيف والكم ،: 

ء قيدوا حركة نها عرض عليها. ومن اجلدير بالذكر هنا أنّ الفالسفة القدماإ
  . �)�احلركة اجلوهرية مل يؤيدوا مبدأاألجسام ذه املقوالت األربعة و

العلوم التجريبية يف عصرنا الراهن شهدت تطوراً واسعاً على خمتلف 
األصعدة، فعلم الفيزياء احلديث اكتشف حركة الذرة واإللكترون والنيوترون 

                                                             

�  �G"�S� ����S� ,F 4�Ko=���n :r��� ,�N%D� ��@�	 Q� %sNk � 4%Go!� �� ,*) ,Xi : 
(   ���3=� ,���G��Z!� j 4?S� 4H��� ,���l�� ���G��u ,�<�� H"� :r��� ,%sNk tA4uA� �

 :R��s�� z2��� ,��P�s�� 



 ���

ضع؛ وقد أثبت العلماء أنّ سرعة حول النواة، وهذه احلركة من نوع األين والو
كم يف الثانية، وسرعة حركة إلكترون  ٣٠٠٠إلكترون ذرة اهليدروجني تضاهئ 

  . ���كم يف الثانية ١٦٠٠٠٠إىل  ٢٠٠٠ذرة اليورانيوم تبلغ 

إذن، طبقاً ملا ذكر قد ال تبقى ضرورةٌ لتعريف احلركة ألنّ اإلنسان 
 �)��التغيري التدرجيي�لفالسفة بأنها يشعر ا دائماً، ومع ذلك فقد عرفها ا

الكمال األول املوجود �و  �اخلروج التدرجيي للشيء من القوة إىل الفعل�و
. اللون األمحر للتفاحة على سبيل املثال، هو �*��بالقوة من حيث كونه بالقوة

، وحينما يصل إىل درجة �بالقوة�كمالٌ موجود يف التفاحة اخلضراء األوىل 
؛ وهذا التغيري تدرجيي �عندما تصبح التفاحة محراء�ية يصبح كماالً الفعل
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  تتحول فيه القوة إىل الفعل.  �متوالٍ�
وقد ذكر احلكيم صدر الدين الشريازي منطاً آخر للحركة يف احلكمة 

 واحلركة الفالسفة سلفه من املتعالية إضافةً إىل حركة األعراض اليت أشار إليها
احلركة �ب إليها علماء العلوم الطبيعية والتجريبية؛ وهي اليت ذه املادية

جوهر جواهر األشياء متحركةٌ أيضاً، ف فإنّطبق هذه النظرية . �اجلوهرية
الشجرة مثالً يتحرك إضافةً إىل حركة نواا العرضية املكانية والكمية 

بشكلٍ تدرجيي ر جوهر النواة يف كلّ حلظةومثرة هذه والكيفية، وذلك مبعىن تغي ،
نّ الصورة النوعية ؛ وذلك مبعىن أمثّ شجرة اتاحلركة تغير النواة إىل نب

 البشري واجلوهرية لألجسام ال تنفك عن التغيري والتحول، نظري حتول احليمن
  إىل جنني مثّ إنسان. 

استدلّ احلكيم الشريازي على نظريته هذه بأدلّة متقنة ليثبت أنّ احلركة 
واهر أيضاً، وتفاصيلها مذكورةٌ يف اجلاألعراض فحسب، بل تشمل ال تكتنف 

  . ���إلطنابل جتنباًالكتب الفلسفية املتخصصة، لذا ال نتطرق إليها 
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إذن، حسب نظرية الفالسفة القدماء وعلماء العلوم الطبيعية والتجريبية 
ذو عقلٍ،  القدماء واملعاصرين، هناك حركةٌ يف عامل الطبيعة؛ وهو أمر ال ينكره

بل نشهده جلياً بالعيان. وطبق مبادئ احلكمة املتعالية فاحلركة ال تقتصر على 
  أعراض األجسام، بل هي موجودةٌ كذلك يف طبيعة اجلوهر وذاته. 

  

�  e  "�
 �N �Z�TV )q�w� -: 
احلركة تعين اخلروج التدرجيي للجسم من مرحلة إىل  تلـما كان

منة إىل مرحلة التحقّق والفعلية، ونظراً حلاجة هذا أخرى أو حتول القوة الكا
  مفتقر إىل حمرك يقومه.  فهواألمر إىل علّة حسب قانون العلّية؛ 

، �القابلية�مقوالت االنفعال واالستعداد  مناحلركة يرى الفالسفة أنّ 
 ك مستعد؛ وبالطبع فإنّ القابل ليس فاعالً، بل �قابلٌ�لذا فإنّ املتحرمتلقّياً  يعد

نه قاصر عن أن يكون حمركاً، ومن مثّ البد إ :، أي�يلقي إليه�اً إىل فاعلٍ فتقرم
كله من حمر��� .  
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، أمر ثابت جلميع الكائنات من مجادات وغريها �التغيري�احلركة إذن، 
دور حول فوق التصور حبيث تتتحرك بشكلٍ ياإللكترونات والنيوترونات ف

وهي ال تقتصر على بيئتنا احمليطة  ف الكيلومترات يف كلّ ثانية،آال نواة الذرة
سائر النجوم والكواكب يف املنظومة الشمسية ومجيع ارات  بنا، بل تشمل

كلّها صور للتغيري والتحول وهذه طوال ماليني السنني؛  األخرى السماوية
 البشري العقل يذعن أال !أنها جتري دومنا حمرك؟ من املعقولواالنتقال، لذا هل 

  اإلجابة قد اتضحت يف املبحث اآلنف.  !بوجود حمرك لكلّ حركة أو ال؟
  

�  M5�09�7 )"�0(� J* ���%�(� -: 
حينما يدور البحث يف علم الفلسفة حول علّة احلركة، يشار إىل ما 

، ركةتحامل الشجر ية ومادية، مثالً ورقةصورطرح يف العلوم التجريبية من عللٍ 
 املاديون انتقاهلا من مكان إىل آخر للرياح؛ لكن هذا التعليل ليس صائباً وعزي

  :للسببني اآلتيني

  ريةٌ حلركة الورقة وليست فاعلةً.أ ـ الرياح علّةٌ صو

ب ـ حركة الرياح تتحقّق قبل حركة الورقة، حتى وإن كان هذا 
حدث قبل انتقال الورقة؛  من مثّ فهوالتحقّق بواحد من األلف من الثانية، و

وهذا ينم عن أنها ليست علّةً فاعلةً حلركة الورقة، إذ حسب قواعد العلّية ال 
بد من التزامن بني العلّة واملعلول، لذا ال ميكن لزمان العلّة أن يتقدم على زمان 

  . ���املعلول، وإال ورد إشكال انفكاك املعلول عن علّته
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ناظرة حلركة الورقة اليت تتناقلها الرياح من إذن، علّة حركة األشياء امل
موجودةٌ يف  وإنمامكان إىل آخر، هي يف الواقع ليست علّةً صوريةً وماديةً، 

 ؛نّ هذه احلركة تعود إىل علّة ماورائية مثل العقل الفعالإ :طبيعتها، أي
  سنوضح هذا األمر الحقاً لدى نقضنا لبعض الشبهات. و
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كلّ حركة مفتقرةٌ إىل فاعلٍ يوجدها لكوا يف اخلارج تعد حقيقةً 
 عرضي ي بذاته، فهي من حيث اهليئة ليس هلا وجودخمتلفةً عن الوجود املاد

هو ارتباط وجودها  �حمرك�وال جوهري، والسبب يف حاجتها إىل فاعلٍ 
  بالعرض أو اجلوهر. 

: مبا أنّ الوجود املادي ـ سواء كان أيتاداً إىل ما ذكر، نستنتج ما ياستن
 فاعلة إىل علّة ب عليه �موجدة�جوهراً أو عرضاً ـ مفتقرتزامن، لذا يترت 

  . ����حمرك�فاعلٍ فعل  معحركته 

ولتقريب االستدالل، نقول: تصور العلّة الفاعلة للجوهر أو العرض 
، ذلك ألنّ احلركة هي كيفية وجود اجلوهر والعرض يكفي يف تصور حركتهما،

الوجود التدرجيي واخلروج من القوة إىل الفعل، وكلّ حركة على هذا  أي:
جمرد عللٍ صورية  ةاملادي علل، ومبا أنّ ال�حمرك�األساس تفتقر إىل فاعلٍ 

نّ إ :وليست فاعلةً، لذا ال مناص من أن يكون فاعل احلركة ماورائياً، أي
  احملرك علّةٌ ماورائيةٌ. 
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 :أما بالنسبة إىل تصور سلسلة العلل بصفتها حمركاً غري متوقّف، فنقول
يرد على العلل الصورية، إذ إنّ العلّة الفاعلة ليس من شأا  العلّي التسلسل

االنفكاك عن املعلول أو التقدم عليه كي يقال بإمكانية تصور سلسلة من العلل 
يها ومن مثّ يرد التسلسل الالمتناهي عليها. إذن، ال ميكن تصور املتقدمة عل

 ه ممكنا، إال أنالتسلسل العلّي يف جمال العلل الفاعلة اليت تتزامن مع معلوال
ية؛ ولكن هذا األمر خارج عن نطاق حبثنا الذي يتمحور ادعلى صعيد العلل امل

.وفاعلٍ خارجي كباعتقاد احلركة العرضية حول افتقار احلركة إىل حمر 
نها انعكاس حلركة إ :الفالسفة ترجع يف األساس إىل احلركة اجلوهرية، أي

إنّ احلركة اجلوهرية تعد من ذاتيات  :جوهر اجلسم املتحرك وطبيعته؛ وقيل
حاهلا حال اجلسم، حيث جيعلها  �خالقٍ�اجلسم، ومن مثّ فهي مفتقرةٌ إىل فاعلٍ 

  لقة اجلسم. خ أثناءاخلالق حركةً 

بناًء على ما ذكر، ال يرد هنا إشكال تسلسل العلل، فاحلركات يف 
ال أكثر، عرضية وجوهرية؛ والعرضية بدورها تابعةٌ  على قسمنياألساس 

ماورائي نظراً  �حمرك�مفتقرةٌ إىل فاعلٍ  من مثّ فهيللجوهرية وانعكاس هلا، و
  ي. لكيفية وجودها الذي يتمثّل يف التغيري التدرجي

  

−  :)q�w� �+b�* M5 �+�y�� 
أوالً: برهان احلركة املطروح من قبل املتقدمني القائلني باحلركة يف 
األعراض، إنما يثبت حاجة حركة األعراض إىل حمرك؛ ومبا أنهم ال يقولون 

هو  املستقر برأيهم جوهر األجسامفباحلركة اجلوهرية ويعتربون اجلواهر ثابتةً، 
. وعلى هذا األساس فإنّ �عامل األعراض�حركة يف عامل الطبيعة للالباعث 
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دجمر كمني ليس من شأنه إثبات وجود حمربرهان احلركة برأي املتقد��� ،
أنه ينسجم مع الرؤية اإلحلادية القائلة بأزلية املادة واستغنائها عن  ناهيك عن

باقتصار احلركة على الفاعل؛ لذا ال ميكن االعتماد على النظرية القائلة 
لكن حسب تعاليم احلكمة املتعالية اليت  .األعراض إلثبات وجود احملرك ارد

، ال ميكن اعتبار املادة فاعلةً للحركة يف األجسام هراتسري احلركة إىل جو
عني كوا ثابتةً، بل ال بد من استناد احلركة إىل غري املتحرك، وهذا ال ينطبق 

جتدر اإلشارة هنا إىل أنّ الوجود ارد ال يضفي إىل وارد.  إال على الوجود
، أي: إنّ قابليته على لحركة أثناء خلقتهل مستعداً هاجلسم حركته، وإنما جيعل
  . احلركة متزامنةٌ مع وجوده

ثانياً: استناداً إىل مبدأ احلركة اجلوهرية، فربهان احلركة وإن كان يثبت 
 أنه ال يثبت أو ينفي ما إن كان وجود هذا الفاعل وجود فاعلٍ جمرد، إال
أو واجب الوجود. لذا،  �الفعال�العقل العاشر من قبيل  كوجود سائر اردات

براهني أخرى من  يتقوم علىجند أنّ االستدالل يف املراحل التالية من الربهان 
رد إذا كان قبيل برهان اإلمكان والوجوب، ومن مثّ يتم إثبات أنّ احملرك ا
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من املمكنات، فال بد له من االنتهاء إىل واجب الوجود حسبما أثبت الفالسفة 
  يف برهان اإلمكان والوجوب. 

  

 : [�7��7 [a+QE3 
بعض الشبهات اليت طرحت حول برهان  نسوق البحث فيما يأيت إىل

 :نقدي احلركة يف إطار حبث  

+Q + B �� )q�w� �+�DN :�7n� )QEm(� * : 
قيل إنّ بعض الفالسفة اإلغريق أنكروا احلركة من رأسٍ، وهم الذين 

. مل ���ينتمون إىل املدرسة اإليليائية من أمثال الفيلسوفني بارمنيدس وزينون
 بالعيان كانوا يشاهدون ألنهمينكر هؤالء أصل التغيري والتحول يف العامل 

حول تعريف ماهية احلركة  متحور هممن مكان إىل آخر، إال أنّ نقاش انتقاهلم
  وتطبيقها على الواقع اخلارجي. 

منكرو احلركة يعتقدون بأنّ ما يبدو وكأنه حركةٌ يف اخلارج، ليس 
تغيرياً مترابطاً ومتواصالً كي يقال إنه مثالٌ للحركة، بل هي ظاهرةٌ متواليةٌ 

املتوايل  ومتناوبةٌ لكنها غري مرتبطة مع بعضها؛ وهو ما عبروا عنه بالسكون
  سكون إىل سكون آخر.  انتقال، أي �سلسلة سكونات متتالية�

  

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
مبا أنّ أصل حركة اجلسم ثابت يف العلوم التجريبية، وال سيما الفيزياء 

                                                             

�   � ,��������� � !��"� ,��!- �L�� ,#�o�!"�N �L��L%- :r��� ,%sNk tA4uA� �� ,
 )8�  ?89 : 



 ���

والكيمياء، وكذلك يف العلوم العقلية كالفلسفة؛ لذا ال نرى حاجةً إىل احلديث 
  ستقلٍّ جتنباً لإلطناب. عن املوضوع يف إطار حبث م

  

 e  "�
 �N )q�w� �+Z�G� `�A :)_D+�(� )QEm(� *: 
شبهةً فحواها أنّ احلركة تعد من ذاتيات األجسام  هميطرح بعض

  . �احملرك�املادية، لذا فهي يف غىن عن العلّة اخلارجية 

الذين طرحوا هذه الشبهة حاولوا إضفاء صبغةً علميةً على 
تمسكوا مبا متخض عن العلوم التجريبية من إجنازات من قبيل ، ف���مدعاهم

ا القانون وما شاكله من هذ إذ يؤكّد ،�قانون القصور الذايت�قانون نيوتن األول 
كقوانني فيزيائية على عدم حاجة اجلسم إىل حمر�(� .  

                                                             

ـ   1 www.kaafar.netfirms.com/baad/harkat.htm. 
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هذه الشبهة تضرب جبذورها يف العهود السالفة، حيث طرحت من قبل 
، وعلى رأسهم السوفسطائي الشهري بروتو ���أبدرا اإلغريقيةحكماء مدينة 

أعلن بصراحة أنّ احلركة يف غىن عن  إذغوراس يف القرن اخلامس قبل امليالد، 
  . �)�احملرك

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
  لنقض الشبهة املطروحة أعاله، نقول: 

� -  e  "�
 �N )q�w� )6+8* I�¢ KZ0(�: 
ول العقلية والفلسفية، ليست هناك حركةٌ بال حسب القواعد واألص

 ك ال يعد؛ ومن البديهي أنّ عجز العلوم التجريبية عن استكشاف احملركحمر
  برهاناً على نفي وجوده من األساس. 

إذن، حتى لو طرح بعض العلماء التجريبيني هذه الفرضية فإنهم غري 
ائبة، وهذا األمر بالتأكيد وفق اُألسس العلمية الصعلى قادرين على إثباا 

 علىخمالف للقواعد العقلية مما يعين طرحه جانباً، وقد ذكرنا ما فيه الكفاية 
  ضمن حديثنا عن برهان احلركة. يف هذا الصعيد 

� -  +Q�&���	� � )q�8�( ·D+9�   "�89�7 M "7n�   "�89� J* K�T(�: 
تقار املتحرك إىل معرفة معىن افعند احلديث عن احلركة، فال بد من 
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  أو اليت تزامنت معها أو حلقتها.  حركتهحمرك خارجي يف املرحلة اليت سبقت 

لو افترضنا وجود جسمٍ ساكنٍ، فمن املؤكّد أنه حباجة إىل مؤثّرٍ 
 ك�خارجيل  �حمرإلخراجه من حالة السكون، وذلك لكون احلركة تعين حتو

الميكن  جديد فعلٍعبارةٌ عن فق قوانني العلّية وعلى نها إ :القوة إىل الفعل، أي
بعد  �حمرك�ولكن هل يبقى حباجة إىل علّة خارجية  ؛دون علّةمن أن يصدر 

  طروء احلركة عليه؟ 

 خارجية كةحمر األصول العقلية والفلسفية ال تقول بضرورة وجود علّة
اجة إليها حني سكونه، حب تؤكّد على أنه للجسم املتحرك ما دام متحركاً، بل

فالكرة على سبيل املثال تبدأ باحلركة بعد أن تركل بواسطة القدم، وهذه الركلة 
تستمر  هيتعد العلّة األوىل، ولكن رغم انفصال الكرة عن القدم بعد الركل ف

باحلركة؛ ونستشف من ذلك أنّ الركلة ليست هي العلّة اليت أدت إىل استمرار 
لكوا ال تنفك يف هذه  بقائها متحركةًحباجة إىل علّة يف ، لذا فهي تدحرج

األثناء عن اخلروج من القوة إىل الفعل. فيا ترى ما هي هذه العلّة اليت جتعل 
من الفرضيات حول هذا األمر منذ عهد  جمموعةكرت احلركة مستمرةً؟ لقد ذُ

تحصلة من حيث نذكرها فيما يأيت ضمن االستنتاجات امل، ���أرسطوطاليس
  : األمثلة اليت ذكرت

حدث موجةٌ يف الفضاء أ ـ يرى بعض الفالسفة أنّ الكرة فور ركلها، ت
الركلة، فيتحقّق اتحاد بني الكرة والفضاء احمليط  املكايف حلركة تجاهاالاملمتد يف 
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ا وكأنهما جسم واحد متصلٌ، ومن مثّ فإنّ اهلواء جيذب الكرة حنوه إىل 
   .���األمام

ب ـ معظم الفالسفة يعتقدون بأنّ العلّة القريبة من حركة اجلسم 
، وهو ما يصطلح عليه بالطبيعة والصورة �ماهيته�كامنةٌ يف طبيعته  �الكرة�

. فهناك طاقةٌ كامنةٌ يف باطن اجلسم، ومن خالل تعرضه �)�النوعية والقوة
  فترغمه على احلركة. لضربة من قبل مصدرٍ خارجي، تتحرك علّته الطبيعية 

إذن، نظراً لكون علّة حركة اجلسم املتحرك هي طبيعته املتحدةٌ معه، 
 نامجاً عنعن احلركة  �الكرة�فإنّ أصحاب هذه النظرية يعتربون توقّف اجلسم 

االحتكاك باهلواء أو بأي شيٍء  اجلاذبية األرضية أو ، من قبيلخارجي مانعٍ
عقبات كأنما حتقّق فراغٌ غري متناه يف نطاق حركة آخر؛ لذا حينما تزول هذه ال

  . �*�دون انقطاعٍمن اجلسم، فيبقى متحركاً 

ج ـ علم الفيزياء احلديث طرح نظريةً حول هذا املوضوع، وذلك على 
نواة الذرة، ب يف املدارات احمليطةصعيد دوران اإللكترونات والنيوترونات 

ركانت  إذات واملنظومات الشمسية؛ وكذلك حركة األجرام السماوية وا
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أكّد العلماء التجريبيون على أنّ حركة اإللكترونات  فقدالنتيجة واحدة؛ 
والنيوترونات يف مدار الذرة بشكلٍ متواصلٍ ومستقر سببه قوة الطرد املركزي 
احلاصلة من اجلاذبية اليت متتلكها النواة، وكذا هو احلال بالنسبة إىل حركة 

املنظومات السماوية، فقوة اجلذب والنفري املوجودة فيما بينها سبب األجرام و
  لتحركها. 

الطبيعة بسيطةٌ، ويف كلّ مكان <قال إسحاق نيوتن يف هذا املضمار: 
جتري على نسقٍ واحد، وتقوم بتحريك األجسام السماوية العظيمة بفضل 

رام الصغرية وذراا إثر اجلاذبية املوجودة فيما بينها، ومتنح احلركة جلميع األج
  . ���Hقوة التجاذب والتنافر املوجودة فيما بينها

طبق هذه النظرية فاحلركة تعود إىل طبيعة األجسام، مبعىن أنّ املسبب 
ولكن هذه الطاقة الكامنة تؤثّر على كلّ  �)�هلا هو عاملٌ كامن يف باطنها؛

دة يف املغناطيس مثالً هلا جسمٍ حسب قابليته ونوعه ومكانه. العناصر املوجو
القابلية على استقطاب القطع احلديدية، مما يعين أنها تسفر عن حركتها حنو 

  قطيب املغناطيس. 
العلم احلديث من شأنه بيان ماهية احلركة إىل هذه املرحلة فحسب، 

سؤاالً عن سبب امتالك املغناطيس طبيعةً  اديونلذا حينما يواجه العلماء امل
 بيان تستقطب احلديد، جندهم يتنصلون عن اإلجابة نظراً لعجزهم عنجاذبيةً 

 اليت أسفرت عنالعلّة احلقيقية اليت جعلت هذا العنصر يتصف ذه اخلصوصية 
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  . ���حدوث قدرة الطرد املركزي

ومع ذلك فإنّ أشهر العلماء، أكّدوا على حاجة احلركة إىل حمرك يف كلّ 
 ،كلّ جسم يبقى على حالته من حيث السكون <: نإسحاق نيوت قال وكماحلظة

أو احلركة ويسري بسرعة منتظمة يف خط مستقيمٍ ما مل تؤثر عليه قوةٌ تغري من 
وهذا يعين أن اجلسم الساكن سوف يظل ساكنا ما مل تؤثر عليه قوة . Hحالته

طلق على قانون نيوتن األول مبدأ القصور الذايت، وهو خاصكه. ويية حترة املاد
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السكون إن  بقاءاليت تعبر عن استمرارية احلركة إذا كان اجلسم متحركاً، أو 
كان ساكناً. والقوى اليت تغير حركة اجلسم جيب عليها أن تتغلّب أوالً على 
 القصور الذايت له، وكلّما كانت كتلة اجلسم كبريةً، كان من الصعوبة مبكان

  . ���حتريكه أو تغيري سرعته
التجرييب حتى وإن عجز عن ذكر العلل  ج مما ذكر أنّ العلمنستنت

 ،ال يعارض الربهان العقلي القائل حباجة كلّ حركة إىل حمركلكنه  النهائية،
  . هيؤيد وإنما

ما ذكر أعاله حول احلركة االستمرارية ال يتعارض مع برهان احلركة، 
بد له من حمرك أويلٍّ يف أول ال ـ  متحركة ألنّ العامل ـ وما فيه من أجسامٍ

حركة له؛ وهذا احملرك بطبيعة احلال جيب أن يكون غري جسمٍ وخارجاً عن 
  عامل املادة واحملسوسات، وهو ما يروم إثباته برهان احلركة. 

�  M "7n�   "�89� �N e�±+D �u Á�o(� �5�Z(� �5D+� -: 
تقرةٌ إىل علّة يف كلّ آن اتضح لنا يف املباحث اآلنفة أنّ احلركة مف

قانون القصور الذايت  وابعض العلماء اتخذ لكنلكوا تعكس فعالً جديداً، 
الذي وضعه إسحاق نيوتن ذريعةً لنفي هذه احلاجة اليت تعد واحداً من 

  األصول الفلسفية. 

ات وأثبتنا أنّ نظريات العلم احلديث توعز أصل احملرك واحلركة إىل ذ
وفق األصول على  ة األمربيعتها، لكنها عاجزةٌ عن بيان حقيقاألجسام وط
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العقلية املعتربة، ناهيك عن كون قانون القصور الذايت الذي يؤكّد على عدم 
حاجة اجلسم إىل حمرك خارجي، ناظر فقط إىل بيان احلركة املتواصلة للجسم 

ال يوضح كيف  املتحرك بعد حدوثها، إال أنه ليس بصدد بيان أسباا؛ لذا
انطلّقت أول مرحلة يف احلركة، حيث قال عامل الفيزياء ريتشارد ويستفال يف 

حلفاظ يف ااحلركة على أساس مبدأ القصور الذايت هلا القابلية <هذا الصدد: 
  .���Hعلى السرعة فقط وليس من شأا مطلقاً إجيادها

/ -  M+0TD!�7 K0T�( [�+_* 5b Á�o(� �5�Z(� �5D+�: 
جندهم يعتربون  ،لو أمعنا النظر يف النظريات اليت طرحها علماء الفيزياء

يتمحور حول بيان ماهية العامل املؤثّر يف  �القصور الذايت�قانون نيوتن األولّ 
احلركة االستمرارية للجسم املتحرك، وذلك مبعىن أنه بيانٌ لردة فعلٍ على أحد 

ة اخلارجية الواردة عليه؛ وهو ما يسمى األفعال، فهذا اجلسم يتحرك إثر الطاق
لكلّ <: يأيتبقانون ردة الفعل، وهو قانون نيوتن الثالث الذي ينص على ما 

  .�)�Hفعلٍ ردة فعلٍ مساويةٌ له يف املقدار ومعاكسةٌ يف االتجاه
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إذن، ميكن القول بأنّ قانون القصور الذايت مؤيد لكون اجلسم املتحرك 
كإىل حمر عي من كونه ينفي هذا األمر. حباجةوليس كما اد ،  

� -  �_2T��( [)�*+� K* , Y)_T_�5V \�_( )_E&�,�(� JD�5Z(�: 
هناك اختالف أساسي بني القوانني العقلية والتجريبية، وهي أنّ النمط 
الثاين ليس ثابتاً ومن املمكن تفنيده حسب األصول العلمية، لذا كثرياً ما 

 العلمية اليت يتم العمل ا طوال فترة من الزمن لكنها بعد نالحظ بعض القوانني
. أو مجيعها ذلك تلغى وتفند بواسطة قوانني جديدة مباينة هلا من بعض النواحي

وقد اعترب الفيلسوف كارل رميوند بوبر هذا األمر بأنه من خصوصيات القوانني 
هي أساس كون النظرية  نّ إمكانية اخلطأإ :ظنية، أيالالعلمية اليت وصفها ب

  علميةً. 

إذن، طبق هذه الرؤية للعلوم التجريبية ال ميكننا اعتبار القوانني العلمية 
حصيلة قطعية ائيةللمواضيع اليت تتمحور حوهلا، وعلى هذا األساس ليس  و

من شأا بتاتاً أن تكون وازعاً لغض النظر عن الرباهني العقلية والفلسفية؛ لذا 
على صعيد موضوع حاجة اجلسم املتحرك إىل حمرك نقول: مقتضى فإننا 

الدليل العقلي والفلسفي هو افتقار اجلسم الساكن إىل ما حيركه، وهذه قاعدةٌ 
علمٍ مل يتمكّن من تفنيدها بشكلٍ علمي ثابتةٌ ومعتربةٌ عقلياً لدرجة أنّ أي، 

أثبتنا أنّ القوانني  نظرية معتربة على خالفها؛ وقد عدم وجودناهيك عن 
والنظريات التجريبية اليت طرحت على هذا الصعيد من قبيل قانون نيوتن 

  ، ال تتعارض مع قانون احلركة الفلسفي. �القصور الذايت�األول 

مبا أنّ فرض احملال ليس مبحالٍ، لذا لو ترتلنا وافترضنا وجود تعارضٍ 
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يد احلركة وبني األصول والقواعد فيما بني القوانني التجريبية املطروحة على صع
؛ فهذا ال على هذا الصعيد العقلية والفلسفية، وقلنا إنّ القوانني التجريبية صائبةٌ

ألنّ القوانني التجريبية بذاا عرضةٌ لإلبطال  ،يعين مطلقاً نقض القوانني العقلية
تها. فضالً عن ذلك فإنّ النتائج اوالتفنيد وليس هناك من يقول بتوقيفي ليت يتم

يشوا الشك احلركة،  يف جمالالتوصل إليها على أساس القوانني التجريبية 
  لكوا مطروحةً يف نطاق احلس والتأثري املتقابل لألجسام.  والترديد

القوانني <م هنري هول: اقال أستاذ علم الرياضيات لويس ولي
لوجدناها متقومةً  امليكانيكية اليت نتحدث عنها تعكس أراًء لو تأملنا فيها

 التجربة بواسطةعلى التجربة فحسب، ومع ذلك ال ميكننا إثبات صحتها 
منه، وعلى هذا  فراملباشرة. قانون احلركة األول قد جعلنا يف مواجهة حتد ال م

األساس إن أردنا اختبار مدى صحته فال بد من تطبيقه على جسمٍ غري متأثّرٍ 
وبالنسبة إىل  ،Hه جسم منفك عن تأثري سائر األجسامنإبأية قوة كانت، أي 

ليس من احلري اعتبار هذه < مدى صحة األصول التجريبية للحركة، قال:
  .���Hاألصول صحيحةً مطلقاً

  

� - µZ0(�  �8	�( [)�¦�� )&�b5£� )q�w�: 
املباحث اليت طرحت آنفاً تتمحور بشكلٍ أساسي حول حاجة احلركة 

من قبيل حركة  �األين�ىل حمرك ثابت، وهي تشمل احلركة املكانية العرضية إ
النمط عائد إىل طبيعة  الذرات وارات الكونية، حيث اتضح لنا أنّ هذا

  األجسام.
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ذكرنا يف برهان احلركة أننا ما مل نذهب إىل القول باحلركة اجلوهرية، 
حركة األجسام معلولةً يشكل علينا أنّ نتيجة هذا الرأي هي القول بكون 

نه مفتقر إىل علّة مادية كي يتحرك ومن مثّ فهو يف إ :جلوهر اجلسم الثابت، أي
غىن عن احملرك ارد. وبعبارة أخرى فإنّ هذا الربهان ال يثبت حاجة اجلسم 

احلركة املكانية لألجسام يتم فذلك،  فضالً عنإىل العلّة املاورائية يف حركته. 
العلم احلديث على ضوء الطاقة الذاتية لطبيعتها يف التجاذب يف مبادئ  هاتفسري

والتنافر، ومن هذا املنطلق اعترب العلماء املاديون األجسام غري مفتقرة يف 
 .دجمر كحركتها إىل حمر  

 برهان احلركةمرتكز جتدر اإلشارة هنا إىل أنّ احلركة اجلوهرية هي 
احلركة العرضية؛ وقد وضحنا النمط األول وفق  ، وليستلهور األساسي واحمل

 حركةٌ له نظرية احلكيم صدر الدين الشريازي الذي برهن على أنّ كلّ جسمٍ
؛ لذا لـما كانت احلركة جاريةً يف جواهو األجسام، فال تصل النوبة جوهريةٌ

ذ إىل بيان ماهية احلركة العرضية ومن هو حمركها يف نطاق العلوم التجريبية، إ
 بالغة ةما حتدث يف ظلّ احلركة اجلوهرية؛ لذا فما حيظى بأمهيإنّ هذه احلركة إن
يف هذا املضمار هو بيان حقيقة احلركة اجلوهرية وإثبات افتقار املتحرك إىل 

 .كحمر  

وى احلركة العرضية سكما هو معلوم فالعلوم التجريبية ال تثبت 
وهرية تعترب من اإلجنازات العظيمة لألجسام، يف حني أنّ نظرية احلركة اجل

  للحكمة املتعالية. 

لقد أقدم صدر املتألّهني على تسرية احلركة من أعراض األجسام إىل 
طرح نظريته لبيان العلّة القريبة املؤثّرة على  على هذا األساسجواهرها، و
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، �القوة�و  �الصورة النوعية�حركة األجسام عرضياً وجوهرياً، وعبر عنها بـ 
ل الكرة، والعلل املعدة للحركة كتفي بدور العلل اخلارجية من قبيل ر وهي

  األوىل، وكذلك العلل القريبة حلركة اجلسم املتحرك. 

هلذه ما هي العلّة الفاعلة أثبتنا أنّ اجلسم متحرك بطبيعته، ولكن 
، دةجمر ماورائية علّةوجود  إىل يف هذا االصدر املتألّهني  ذهب؟ احلركة

وقال مبا أنّ اجلسم وحركته اجلوهرية أمر واحد وليسا أمرين متباينني، ونظراً 
لكون احلركة شكلٌ من أشكال التحقّق املادي يف اخلارج؛ لذا فإنّ العلّة اردة 
 ،واحد تقوم بأمرين يف آن ،عرب خلق اجلسم بفعلٍ واحد من خالل جعلٍ بسيط

نفس  ياجلسم ه ةوهذا مبعىن أنّ خلق ���اً؛مها خلق اجلسم وجعله متحرك
  لعدد أربعة. الزوجية املالزمة ل وجوده املتحرك، وهذا من قبيل

 .موجدة خالصة القول إنّ احلركة اجلوهرية مفتقرةٌ إىل علّة  

نّ احلركة كامنةٌ يف جواهر األجسام أ نوه علىويف ختام هذا البحث ن
منبثقةٌ من احلركة اجلوهرية، فعلى سبيل وأعراضها، واحلركة العرضية بدورها 

املثال، إضافةً إىل احلركة املكانية لإللكترونات والنيوترونات، هناك حركةٌ 
 مفتقرتانأخرى كامنةٌ يف جواهرها؛ وهاتان احلركتان بكلّ تأكيد كإىل حمر، 

ال ميكنها أن تكون بذاا مفيضةً فنظراً لكون جواهر األجسام متحركةً، و
كة وعلّةً هلا؛ لذلك ميكن القول إنّ احلركة اجلوهرية لألجسام مفتقرةٌ إىل للحر

علّة ماورائية خارجة عن ذات اجلسم، وهذه العلّة هي الفاعل واحملرك ارد 
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، إذ تزامناً مع خلق �العقل الفعال� اصطالحالذي يطلق عليه يف علم الفلسفة 
كاً منذ خلق معه حركته، فيصري جسماً متاجلسم تحلظة خلقتهحر .  

لو أخذنا العقل واحملرك ارد للحركة اجلوهرية يف نظر االعتبار، فحتى 
وإن استطعنا توضيح حقيقة احلركة العرضية استناداً إىل طبيعة األجسام 
وجواهرها، لكننا نبقى عاجزين عن بيان حقيقة احلركة اجلوهرية، وحتى لو 

علل املادية فسوف ال نتوصل إىل نتيجة مقنعة اعتمدنا على مقولة تسلسل ال
على هذا الصعيد؛ ألنّ مجيع أجزاء هذه السلسلة ماديةٌ وهلا حركةٌ جوهريةٌ، 

 مفتقرةٌ إىل حمرك وعلّة غري مادية يف عني استحالة تسلسل العلل من مثّ فهيو
  سنذكر أسبابه يف املباحث الالحقة.  الذي

  

`�A :)�(+�(� )QEm(� *  )q "�89� K�0(� K���V )(+8� �: 
إحدى الشبهات املطروحة حول برهان احلركة هي افتراض وجود 
عللٍ حمركة إىل جانب بعضها بشكلٍ متسلسلٍ على النحو املذكور يف املثال 

علّةً حلركة أوراق األشجار، والعلّة املوجودة للرياح هي  د: الرياح تعاآليت
 اهلواء حرارةحلار والبارد، والشمس هي علّة التقاء تيارات من اهلواء ا

؛ وهلم جراً وبرودته، حيث مع وجودها يصبح حاراً ومع عدمها يكون بارداً
من العلل واملسببات الالمتناهية. لذا، بإمكاننا افتراض وجود علّة مستقلّة لكلّ 

ن وجود واحدة من احلركات اليت تطرأ على اجلسم، مما يعين أننا يف غىن ع
 .دجمر كحمر  
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  نقول يف نقض الشبهة املطروحة أعاله: 

تسلسل العلل ال ميكن افتراضه إال على صعيد احلركات العرضية  � ١
لألجسام، يف حني أنّ احلركة اجلوهرية ترتبط فقط بطبيعة اجلسم املتحرك مبا 

ك وال ميكن افتراض علّةأخرى خارج هو متحرما فعن طبيعة هذا اجلسم،  ة
عرضاً بالنسبة إليه، وقد أثبتنا كون احلركة  دهو خارج عن ذات اجلسم يع

إنها معلولةٌ هلا، ومن مثّ  :العرضية إنما تتحقّق يف رحاب احلركة اجلوهرية وقلنا
  فاملعلول ال قابلية له على التأثري يف علّته. 

لألجسام فال مناص لنا من إن أردنا بيان حقيقة احلركة اجلوهرية 
 ماورائي كدةً هلا القابلية على خلق جوهر  يكوناللجوء إىل حمرعلّةً جمر

 .كة من خالل جعلٍ بسيطالشيء وصورته اجلسمية املتحر  

نظراً لكون جوهر اجلسم ال ينفك عن احلركة يف كلّ آن، فهو يف  � ٢
؛ وهذا األمر يعبكإىل حمر مفتقر ة العلّة كلّ حلظةر عنه يف علم الفلسفة مبعي

والعكس صحيح. وتوضيح ذلك  ،واملعلول، واستحالة انفكاك املعلول عن علّته
أنّ حمرك احلركة اجلوهرية للجسم موجود يف ذات اجلسم أثناء احلركة نفسها 
حبيث ال يسبقها وال يتخلّف عنها، وهو يف الواقع طبيعة اجلسم وصورته 

نّ احلركة اجلوهرية معلولةٌ لعلّة إ :ره معلولٌ لعلّة ماورائية، أيالنوعية؛ وهو بدو
 .دةجمر  

ما يذكر من إشكالٍ حول تسلسل العلل يف احلركة يطرح يف احلقيقة 
قبل حتقّق احلركة؛ إال أنّ  هذه العلل ميكن افتراض إذحول العلل املـعدة هلا، 
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 علّة نفس احلركة جيب أن تتواكب معها يف آنوقيل إنّ علّة احلركة ���واحد ،
  اجلوهرية هو العقل الفعال واجلوهر املفارق. 

احلركة على ضوء احلركة  ماهيةبناًء على ما ذكر، لو أمعنا النظر يف 
 قطعية ل إىل نتيجةسنتوص ،كاجلوهرية وأخذنا بنظر االعتبار افتقارها إىل حمر

جمرد، بل ونقول بضرسٍ قاطعٍ إنّ  ساس إىل حمركاألمن  افتقارهاتؤكّد على 
 كمفتقرةٌ إىل حمر ة فياحلركة اجلوهرية يف كلّ آند�ماوراء املادجمر� .  

ادعاء وجود عللٍ معدة متسلسلة باطلٌ من أساسه، ألنّ األجسام  � ٣
نقطة  لكنها حباجة إىليف جمموعة ال تحصى،  حتى وإن اجتمعتاملتحركة 

مل يكن قبله أي جسمٍ آخر؛ لذا حسب نظرية  الذيسم األول بداية هي اجل
من ال مناص لنا هنا العلل املعدة، كيف يتم تفسري حركة اجلسم األول؟! 

  افتراض وجود حمرك جمرد انبثقت منه حركة اجلسم األول. 

إذا قيل إنّ األجسام املتحركة ليست هلا نقطة بداية يف حركتها وتسري 
 توقّفغري مسلسلٍ كسلسلة املمكنات واحلوادث اليت تتواصل بشكلٍ بشكلٍ مت

افتراض وجود نقطة بداية حلدوث العامل،  جتعلنا عاجزين عنعن احلركة حبيث 
احلركة العرضية بإال يرتبط ففي هذه احلالة جيب القول بأنّ هذا التسلسل ال 
مل نذعن بوجود عنها ما  اًلألجسام؛ ومن مثّ تبقى احلركة اجلوهرية مسكوت

 .دجمر كحمر  
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علّة �الشبهات اليت طرحت حوله إىل أنّ وأشرنا يف برهان احلدوث 

نّ علّة التغيري واحلركة جيب أن تكون متغيرةً ومتحركةً إ :، أي�املتغير متغيرة
  حلركة على اجلسم. هي األخرى كي تتمكّن من إضفاء ا

شبهةً فحواها: برهان احلركة إنما  همطرح بعض هذا الكالماستناداً إىل 
وغري متحرك، فحركة العامل  جمرد هوصيغ بغية إثبات وجود احملرك األول الذي 

الذي هو اهللا عز وجلّ،  �الفعال�بشتى أمناطها خملوقةٌ من قبل العقل العاشر 
فيه  احلركة احلركة؛ لذا فإنّ برهانال يتصف بفه التغيري ووهو جمرد وال يكتن

ناهيك عن أنه يؤكّد على  ،خللٌ من أساسه، ألنه يف صدد إثبات احملرك ارد
   .���ضرورة كون علّة احلركة متحركةً أيضاً

: إن جوزنا صدور احلركة من احملرك املستقر، أيتوبيان الشبهة كما ي
ا أصحاب الربهان ألن يدعوا عدم إمكانية صدور احلركة فما السبب الذي دع

قالوا إنّ فاقد الشيء  إذمما هو مستقر لدى إثبام وجود احملرك األول؟ 
ميكننا نسبة  ،اليعطية. إذن، على أساس افتراض صدور احلركة من الثابت

إىل جواهر األشياء ـ حسب نظرية الفالسفة الذين سبقوا صدر  هاصدور
هني ـ ومن مثّ ال يلزم القول بضرورة وجود حمرك جمرد. ولكننا إن مل جنوز املتألّ

صدور احلركة األوىل للعلّة  نربرصدور احلركة من احملرك ارد الثابت، فكيف 
  اردة؟
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هذه الشبهة قد اتضح لدى ردنا على الشبهات اليت أُشري إليها  وهن

  مع ذلك سنتطرق فيما يأيت إىل نقضها: آنفاً، و
القاعدة الفلسفية تقول إنّ علّة املتغير متغيرةٌ، وهذا أصلٌ ثابت وال 
غبار عليه، لكن ينبغي االلتفات إىل أنها تشمل احلركة العرضية وليس الذاتية. 
مثالً إن أردنا حتريك حجرٍ ثقيلٍ بواسطة عتلة، فال بد من طروء احلركة على 

حتتاج فقط  �احلركة اجلوهرية�، يف حني أنّ احلركة الذاتية جر والعتلة معاًاحل
إىل علّة موجدة كمحرك هلا، وال يشترط يف هذه العلّة أن تتصف باحلركة، 
كاحلرارة اليت هي مالزمةٌ للنار والزوجية املالزمة للعدد أربعة، فما هو 

  احلرارة والزوجية. ضروري هنا وجود النار والعدد أربعة لتحقّق 
احملرك األول يقوم فقط خبلق النار والعدد أربعة، وتبعاً لذلك تتحقّق 
احلرارة والزوجية. حالوة العسل مثالٌ آخر على ذلك، فيا ترى هل أنّ النحلة 

، �كال�ليه الطعم احللو؟ اجلواب طبعاً إتقوم أوالً بإنتاج العسل مثّ تضفي 
وهو ما يصطلح عليه يف علم الفلسفة  نتج حلواً يف جعلٍفالعسل ي ،واحد

الذي مثاله خلقة اإلنسان، حيث  �اجلعل املركّب�يقابل  وهو �اجلعل البسيط�بـ
يالً مثّ تجعالن�خلقان  نا يوجدخلق سائر أعضائه البدنية، وهخلق أو� .  

وأما بالنسبة إىل احلركة الذاتية واليت تشمل احلركة األوىل للجسم، 
ـما كان اجلسم ال ينفك عن احلركة والتغيري، فاخلالق إنما خيلقه مبجرد قول: لفن

جعلٍ بسيط ومن مثّ تخلق احلركة فيه من تلقاء نفسها، كمثال النار واحلرارة، 
واألربعة والزوجية. بعد هذا اخللق تتخذ احلركات العرضية طابعاً خارجياً، 

حني أنّ احلركات األوىل مفتقرةٌ فقط إىل والبد من نسبتها إىل حمرك متغيرٍ؛ يف 
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  علّة فاعلة وهي يف غىن عن احملرك نظراً لكوا خلقت يف حلظة خلقة اجلسم.

مبا أنّ احلركة اجلوهرية يف واقعها عبارةٌ عن حنوٍ واحد من الوجود 
الذي هو وجود تدرجيي يتم من خالله حتول األمر من القوة إىل الفعل؛ فهي 

رةٌ إىل جاعلٍ بسيط ـ علّة فاعلة جمردة ـ وهذه العلّة مالزمةٌ للجسم يف مفتق
كلّ آن حبيث متنحه احلركة اجلوهرية. إذن، صدور احلركة من اجلوهر ارد 

، ويف هذه احلالة وممكن معقولٌ أمر هوالثابت عن طريق اجلعل البسيط 
املتغيرة، وهذه  فاحلركات العرضية تنسب إىل طبيعة األشياء وجواهرها

اجلواهر تقوم خبلقٍ بسيط استمداداً من اجلوهر ارد. هذا املوضوع يطرح بني 
الفالسفة حتت عنوان ربط املتغير بالثابت، وحنن بدورنا نكتفي مبا ذكر مراعاةً 

  . ���البحثملقتضى 
  

 e� "�Å e  "�
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الشبهة أدركوا مدة هشاشتها فبادروا إىل هذه وا بعض الذين طرح

طرح شبهة أخرى فحواها أنّ احلركة يف هذا العامل إن مل تطرأ على املتحرك من 
متحرك آخر وانتقلت إليه من حمرك ثابت، سوف ال تعترب حينئذ أمراً غريباً 

  .�)�كي نسعى إىل البحث عن علّتها يف عامل اردات
  

QEm(� K_�� :+QLZD7 ) 
طبقاً لداللة احلركة اجلوهرية فإنّ مجيع أجزاء العامل املادي ومكوناته 
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التنفك عن احلركة والتغيري، وليس هناك أي جسمٍ ساكنٍ بتاتاً، لذا ال مناص 
لنا من البحث عن حمرك جمرد عن املادة بغية بيان حقيقة احلركة وإثبات 

  علينا البحث يف عامل املاورائيات.  بعوبالطحاجتها إىل علّة حمركة؛ 

فضالً عن ذلك، هناك من انتقد برهان احلركة باستدالالت هشة ظناً 
يف  هذا الربهان ثبات كون اهللا عز وجلّ هو احملرك األول، لكنإلمنه أنه طرح 

 أي: احلقيقة وضع يف مقام بيان أنّ احملرك األول جمرد وليس من سنخ املاديات،
وبعد إثبات هذه العلّة يستعان بربهان اإلمكان والوجوب  إنه علّةٌ ماورائيةٌ،

  إلثبات وجود اهللا سبحانه. 
  

  :البرهان الخامس: برهان النظم  ●

هذا الربهان يف واقع احلال حيظى بإقبال خمتلف الطبقات الفكرية 
ئعة بني األنبياء واالجتماعية نظراً لبساطته، لذلك كان واحداً من الرباهني الشا

واملرسلني، وحسب الوثائق التأرخيية فهو يضرب جبذوره يف العصر اإلغريقي 
  .���وال سيما يف آراء الفيلسوفني أفالطون وأرسطو

 ق إىل ذكر االستدالل املطروح إلثبات وجود اهللا عزوقبل أن نتطر
  وجلّ على أساس برهان النظم، نشري أوالً إىل تعريفه. 

− �&�0V  :Iy�2(� 
النظم هو االنسجام بني األجزاء املكونة إلحدى ااميع ألجل حتقيق 
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هدف مشترك، وحسب املدلول الفلسفي فهو قسم من املعقوالت الثانية واشتهر 
تعريفه بني الفالسفة بأنه عروض ذهين واتصاف به يف اخلارج. القدر املتيقّن 

ال يعد أمراً ذهنياً صرفاً وال اعتبارياً حمضاً، بل له من التعريف األخري أنّ النظم 
منشأ خارجي، من األجزاء حيث ينتزعه الذهن البشري عرب تصو ر جمموعة

  املنسجمة.

هناك خالف بني علماء الفلسفة بالنسبة إىل كيفية حتقّق النظم وسائر 
ج عن نطاق خار لكن هذا املوضوعاملعقوالت الفلسفية الثانية يف اخلارج، 

  .���حبثنا
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النظم مرتكز على مقومني أساسيني، مها االنسجام بني أجزاء اموعة 
الغاية املشتركة بينها؛ ومن هذا املنطلق اعتمد علماء الالهوت على والواحدة 

النظم املذهل يف الكون وعامل اخللقة إلثبات وجود اهللا سبحانه وتعاىل، ونكتفي 
ذكروها يف هذا الصدد: هنا بذكر ثالثة أوجه���   

� ?�+k� Iy�2(� -: 
يف مواضعها  اموعةيف هذا النمط من النظم تترتب مجيع أجزاء 

، وأبرز مثالٍ على لّهاتسهم يف حتقيق اهلدف األساسي للمجموعة كلاملناسبة 
ذلك األجزاء والعناصر املكونة ألحد النباتات أو احليوانات حيث تتنامى 

 رحاب العالقة العضوية املوجودة فيما بينها؛ ونتيجة ذلك بقاء وتترعرع يف
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  النبات واحليوان على قيد احلياة. 

  وهذا التقرير للربهان بذاته يتفرع إىل فرعني سنشري إليهما الحقاً. 

�  Æ�£�7 r+�8� !� Iy�2(� -: 
ر حينما يشاهد اإلنسان جمموعةً منتظمةً يف غاية الروعة واجلمال، يشع

 مالبالدهشة واإلعجاب مما يدعوه لتذكّر عظمة الصانع الذي خلق هذا اجل
املذهل. ومن البديهي أننا عندما نشاهد لوحةً مجيلةً نفكّر يف براعة الرسام 
الذي أفاضت أنامله هذا اجلمال وال ميكن ألي كان تصور عدم وجود رسامٍ 

وجود يف الكون وال سيما النجوم رمسها؛ وكذا هو احلال بالنسبة إىل النظم امل
ذه  اتصفت املتناثرة يف السماء وكأا مصابيح براقة، فيا ترى هل يعقل أنها

  دون تأثري مؤثّرٍ؟! من اهليئة الفريدة 

�  Æ5�09�7 "µ0(� Iy�2(� -: 
العقل البشري من خالل مشاهدته لبعض األجزاء واملعلوالت إلحدى 

 هاميقوتنظّمها وب من يقومكاموعة الشمسية املفتقرة إىل اموعات املنتظمة، 
نّ هذا الغري هو الناظم والعلّة املوجدة هلذه أ، حيكم بضرسٍ قاطعٍ �غري�

  اموعة وجلميع أجزائها املنتظمة. 

هذه هي أهم أوجه ذكرت حول برهان النظم، والوجه األول هو األكثر 
نظم  ه يشملفيه يتضح لنا أن أمعنا النظرفلو شهرةً بني العلماء واملفكّرين، 

أيضاً ألنّ النظم املذهل والترابط احلاصل بني أجزاء  �االستحساين�اجلمال 
اموعة وعناصرها سبب إلعجاب كلّ من يشاهده؛ وحني انعدام االنسجام 
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  وطروء التشتت تطرح استفهامات حول النظم وحتقّق املطلوب. 

ثالث، فهو أكثر شبهاً بربهان اإلمكان والوجوب الفلسفي وأما القسم ال
من برهان النظم، ونظراً لكونه مطروحاً ضمن خمتلف مباحث علم الفلسفة، 

هنا، كما سنتغاضى عن بيان بشكلٍ مستقلٍّ سوف نغض الطرف عن بيانه 
  ضمن مباحث الوجه األول. يف ه مندرج نأل ثاينالوجه ال

 − +k� Iy�2(� `+��B ?�: 
ال ريب يف أننا من خالل التأمل بعامل الطبيعة احمليط بنا نلمس وجود 
نظمٍ دقيقٍ ومذهلٍ لدرجة أنّ مجيع الظواهر املادية بشتى أجزائها تنم عن 
وجود صانعٍ نظمها يف هذه اهليئة الفريدة اليت ال يقبل العقل السليم بتاتاً بأنها 

النظم اهلادف يتفرع إىل فرعني أساسيني، نشأت من تلقاء نفسها. وكما ذكرنا ف
  : يأيتكما 

 e�7�
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من صور النظم اليت يشاهدها اإلنسان يف حياته، جتلّيه يف إطار إحدى 
الظواهر احملدودة يف الطبيعة مما جيعله يتحرى عنها ويقيمها كي يتوصل على 

، الطري وأاحلشرة  وأالسمكة  فحينما يشاهدوجدها، إثرها إىل الناظم الذي أ
أو أي كائنٍ آخر، يتمعن يف خلقتها ويتساءل مع نفسه عمن صورها ذه 

حينما تريد أن  على سبيل املثال . أُنثى أحد الدبابري الطفيليةالصورة الفريدة
وت تبيض فهي تقوم بتخدير حشرةً تنقض عليها وجتعل بيوضها يف بدا مثّ مت

مباشرةً، لذا عندما تفقس هذه البيوض تقوم املواليد اجلديدة بالتغذي من بدن 



 ���

كانت قد  ة، حيث جتد طعامها طازجاً؛ لذلك لو أنّ احلشرة األمضيفاحلشرة امل
الصغار على طعامٍ  حصل ا، لفسد جسمها وملختدرهامل و قتلت تلك احلشرة

أيضاً يف هذه الدورة احلياتية أنّ  طازجٍ، بل فاسد يهلكها فور والدا. واملذهل
دون أن من صل إىل سن البلوغ تكرر نفس العملية حينما ت ةدياملواليد اجلد

  ؟! هذه الظاهرة العجيبةم وهي تفعل ذلك. فما تربير األشاهد ت

ومثالٌ آخر على هذا النمط من النظم، نوع من مسك اجلريث 
يف أعماق احمليطات متجهاً حنو جزر يقطع آالف الكيلومترات  ، حيث�اجللكي�

برمودا ألجل وضع بيوضه، وبعد ذلك ميوت مباشرةً. وأما الصغار اليت خترج 
 إىل من البيوض فهي تعود إىل وطنها األصلي لتعود مرةً أخرى بعد أن تصل

دون أن تضلّ طريقها أو تضع بيوضها يف مكان آخر؛ ومن من سن البلوغ 
يعلّما ما عليها القيام به،  وأيرشدها إىل الطريق  مرشد دجاملؤكّد أنه ال يو

ر يبهوالنظم الذي  ذهلةء هذه الظاهرة املالذلك ال بد من وجود قدرة غيبية ور
  العقول.

إذن، هل ميكن لعاقلٍ تصديق أنّ كلّ هذا النظم العظيم واهلادف قد نشأ 
يم ناظمٍ حكيمٍ؟! أَليس من دون تأثري أي مؤثّرٍ قديرٍ وتنظمن من جراء نفسه 

مبكان زعم أنّ الصدفة العمياء هي اليت أوجدت كلّ األمناط الالمتناهية  سفاهةال
من النظم يف شتى أرجاء الكون؟! فيا ترى هل ميكن ألحد تصور أنّ شخصاً 

ينتج مثّ صدفةً أُمياً يعبث مبفاتيح احلاسوب ويضغط عليها كيفما يشاء سخريةً، 
هذا إجناز أديب أو علمي يف إطار شعرٍ منظومٍ أو نثرٍ متكامل عن فعله 

األطراف أو كتابٍ يف علم الفيزياء أو الكيمياء، مثّ نقول إنّ ما حدث حمض 
صدفة؟! أو هل من املعقول أنّ شخصاً ال يعيش يف بلدنا وال يعرف ترتيب 
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اجلوال بعد أن أرقام اجلوال األوىل، ومع ذلك نطلب منه تدوين رقم هاتفنا 
مننحه أحد عشر رقماً عشوائياً ليقوم بترتبيها دفعةً واحدةً بغية استكشاف الرقم 

إنّ  همالصحيح؟! إنّ هذا االحتمال يكاد يصل إىل درجة الصفر، وقال بعض
  . ���نسبته تصل إىل واحد يف العشرة مليارات

لكون جتعل إذن بناًء على ما ذكر، فإنّ مشاهدة النظم الالمتناهي يف ا
 فال بد العقل يوقن بوجود ناظمٍ عاملٍ قادرٍ حكيمٍ، وإذا ما شكّك بوجوده أحد
 يعاين من ضعف من استطالع مدى قدراته اإلدراكية والعقلية، فهو بكلّ تأكيد
حاد يف عقله. كمثالٍ على ذلك، نشري إىل ما قاله أحد علماء الكيمياء 

القات معقّدة يف الكيمياء اآللية على العلماء وجود ع اكتشف<املعروفني: 
صعيد ظهور الكائنات احلية وتأريخ تطور النباتات واحليوانات، وهي تنم عن 
وجود صانعٍ ومصممٍ قام ا، لذا ال ميكن القول حبدوثها عن طريق الصدفة، 

وهذه اجلهة هي  على أساسها،بل ال بد وأن تكون هناك جهةٌ معينةٌ سارت 
ظم احلاصل فيهااليت تبين حقيقة النH�(� .  

 ¹ "µq e�+:N U ?�+k� Iy�2(� :Y+_D+]: 
بعد أن وضحنا معىن النظم اهلادف يف املصاديق اجلزئية، نتطرق فيما 

 إىل احلديث عن هذا األمر يف إطار الظواهر وااميع العامة والكلّية يف أيتي
  جمالني أساسيني: 

  :من اخللقة الغاية مع  والكائناتالكون  ظمنتالزم  - ١
ال ريب يف أنّ النظم املتسق احلاصل يف جمموعة ما يدلّ على وجود 
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ابتدعه، فلو تأملنا يف ارات الكونية والكواكب السيارة يف  صانعٍناظمٍ و
اموعة الشمسية وأمعنا النظر يف الكرة األرضية اليت سبكت بشكلٍ يتناسب 

من نباتات وحيوانات وبشر، نستشف أنّ  احلية الكائناتمع حياة خمتلف 
  الناظم العظيم الذي نسقها يف هذا اإلطار املذهل له هدف معين وغايةٌ ساميةٌ. 

مجيع اخلدمات اليت تتوفّر فيها  نا أحد املباين الراقيةوجدمثالً لو 
وجود من  أننا ندرك باليقنييف ، فال شك إحدى اجلزر النائيةالرفاهية يف 

ه بزعم أن وليس ألحد ،وغاية ه فعل ذلك عن قصدده، ومن مثّ ندرك أنين شي
لذا، من البديهي أنّ  دومنا أي هدف! عبثاً من تلقاء نفسه أو عن طريق الصدفة

هذا العامل العظيم بكلّ ما فيه من وسائل عيشٍ ورفاهية يناظر ذلك املبىن، 
حلكيم دون هدف، فهو يروم هداية البشرية حيث مل يصنعه الصانع القادر ا

  لبلوغ درجة الكمال من خالل توفري كلّ مستلزمات احلياة الضرورية. 

  :التأثري املتبادل بني خمتلف أجزاء العامل  - ٢

من املؤكّد أنّ األجزاء املكونة للعامل مرتبطةٌ ببعضها وهلا تأثري متبادلٌ 
احلياة وبقائها. فاألجهزة اإللكترونية  فيما بينها األمر الذي أسفر عن ظهور

وفق املرام على أساس ارتباط على وامليكانيكية على سبيل املثال إنما تعمل 
بصفتها نها تعمل بانتظامٍ إ :أجزائها وتأثري كلّ واحد منها على اآلخر، أي

وإال حدث خللٌ فيها؛ وهذا االتساق  ،عن بعضها غري منفكّة واحدةً جمموعةً
مجيع األجزاء. وكذا هو احلال بني عة احلال ذو غاية معلومة مشتركة بطبي

بالنسبة إىل الكون برمته وحياتنا األرضية بشكلٍ خاص، فهي تظهر وتتكامل 
يف مواطن متناسبة مع بعضها ويئ مستلزمات املعيشة لكلّ كائنٍ حي وال 

  غاية سامية. قيق جل حتسيما اإلنسان، حيث نظمها صانع قادر حكيم أل
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− (�7 �+�DP� J* Ç���(� `+,�D!��5�: 
من اآلراء حول ماهية االنسجام والتناسب املوجود  جمموعةرحت طُ

، لكننا نكتفي هنا بذكر ستة أوجه منها طرحت والبيئة احمليطة به بني اإلنسان
  .���من قبل املفكّر الغريب تينانت:

  :الفكر البشري تطور مع كوينال النظم انسجام � ١

لقد صمم الكون وما فيه بشكلٍ ينسجم مع القابليات الفكرية لإلنسان، 
على معرفة ما يدور حوله وبلوغ ما يشاء من  ستعداد الكاملميتلك اال إذ

 علىرغبات ه قادرف يف بعض شؤون  لدرجة أنبل إنّ بيئته احمليطةالتصر ،
ترغّبه بالبحث والتحري بغية معرفة  كتنف حياتهالظواهر املختلفة اليت ت

  احلقائق والتحكّم بالطبيعة. 

  :مع نشأة الكائنات وبقائها كوينال النظمانسجام  � ٣ و ٢

خلق الكون وما فيه من ظواهر خمتلفة وعلى رأسها الطبيعة احلياتية 
نّ هذه إ :املنسجمة يف الكرة األرضية، بصورة تتناسب مع حياة الكائنات، أي

لقة قد مهدت األرضية املالئمة والظروف املناسبة لظهور احلياة اإلنسانية اخل
واحليوانية والنباتية وما يتفرع عليها، ناهيك عن أنها صاغتها بشكلٍ جيعل 

ات تسري يف رحاب منهجٍ تكاملي يف ظلّ قواعد متسقة. فجميع األشياء نالكائ
اء مستثىن من هذه القاعدة، على سبيل املثال تنقبض يف الربودة، لكن امل

وعدم  واحلكمة من ذلك هي احلفاظ على بقاء احليوانات املائية يف فصل الشتاء
، فلو انقبض املاء عند االجنماد هللكت معظم الكائنات البحرية. كما أنّ هالكها
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األشجار  جتذبهغاز ثاين أوكسيد الكربون الذي يعد ساماً ومضراً لإلنسان، 
كربون وتطرح األوكسجني الالزم حلياة البشر وسائر لتستخلص منه ال

  احليوانات. 

  مع الرتعة اإلنسانية يف حمبة اجلمال  كوينال النظمانسجام  � ٤

اإلنسان حمب للجمال بفطرته، والعامل احمليط به مليٌء بأروع صور 
م اجلمال يف خمتلف األصعدة مما يعين أنه يلبي رغبات بين آدم ويشبع تعطّشه

. فكلّنا يدرك مجال السماء الزرقاء الصافية اليت تسحر النفوسللمشاهد الرائعة 
تألأل وكأنها يف يومٍ مشمسٍ، ونبهر بروعتها مساًء حينما تتشح بنجوم براقة ت

واجلبال  ل، ودائماً ما منتع أنظارنا باملشاهد اجلملية للسهومصابيح عائمة
  والطمأنينة النفسية.  والبحار اليت متنحنا رؤيتها الراحة

  واخلصال احلميدة األخالقية  عايريمع امل كوينال النظمانسجام  � ٥

عل كلّ من حيتذي باخللق احلسن حبيث جتالسنة الكونية جاريةٌ بشكلٍ 
 ؛ويتحلّى باخلصال احلميدة، موضعاً لتقدير بين جلدته وحمبتهم واحترامهم

أسفرت عن ترسيخ  هذه الظاهرةخريٍ. بفضلٍ و ويذكر فيذيع صيته يف اتمع
من هذا املنطلق العصور، و على مرمبدأ االلتزام باُألسس األخالقية ودوامه 

من ال يتقيد ا ويرتكب القبائح من األعمال أو يتصف بالسيئ من األخالق، ف
  كالسرقة واخليانة والكذب، يصبح مذموماً يف اتمع ومبغوضاً بني الناس. 

األخالقي، هناك ارتباطٌ  على الصعيد الـحسن والقُبح إضافةً إىل
 ئة اليت تبدر من اإلنسان، مثالً هناك آثاربني األعمال احلسنة والسي تكويين
وخيمةٌ تترتب على من يشرب اخلمر أو ينحرف جنسياً، حيث يتعرض البدن 
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 قد تقعد اإلنسان أو تودي حبياته، ألضرار ملحوظة وأمراض مستعصية
  السرطان واإليدز. ك

  مع الرقي الصناعي  كوينال النظمانسجام  � ٦

املعادن واخلريات اليت متد اإلنسان مبا  عالطبيعة تزخر مبختلف أنوا
حيتاج إليه من متطلّبات احلياة، لذلك استغلّها لصاحله اعتماداً على قوته 

نفسه وجمتمعه ب يرتقاإلدراكية وقدرته على التفكري واالستنتاج، ومن مثّ بدأ ي
 .ر والرقيشيئاً فشيئاً إىل عصرنا الراهن الذي يشهد أرقى مظاهر التطو  

الناجم إذن، نستنتج من هذه األوجه الستة أنّ هذا االنسجام الدقيق 
يدلّ على وجود  ،املوجود يف العامل على شتى املستويات الكوين النظمعن 

بني كافّة أجزاء البيئة احمليطة بنا  ناظمٍ حكيمٍ له القدرة على إجياد تناسقٍ
وتسخريها لصاحلنا. كلّ واحد من هذه األوجه بذاته يدلّ على ضرورة وجود 

بشكلٍ  مع بعضها تدلّ على هذه احلقيقة حني جتتمعأنها عن ناهيك  ،اخلالق
صانعٍ  من قبلعظمة الكون  تتمثّل يف إثباتفهي ذات فحوى واحدة  أجلى؛
هات اليت طرحت عليها ليس من شأا التشكيك يف ؛ لذا فالشبمقتدرٍ

كلّ واحد <بتاتاً، وهو ما أذعن به املفكّر تينانت نفسه، حيث قال:  مصداقيتها
من أوجه االنطباق هذه ال يعد دليالً كافياً إلثبات نظرية التوحيد، لكننا إن 

قوال مجعناها مع بعضها سوف تكون بأمجعها دليالً نستشف منه أنّ أنسب األ
وأكثرها انطباقاً مع األصول العقلية والتفاسري املنطقية الصحيحة هو القول 

  . ���Hبالتوحيد
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ني من املؤاخذات تبعد هذه املقدمة حول النظم، نشري فيما يأيت إىل اثن
اليت طرحت حول األوجه الستة املذكورة وما شاكلها للتشكيك بوجود ناظمٍ 

  بني أجزاء الكون:  حكيمٍ أوجد كلّ هذا اإلنسجام

−  ¦���7�N M+�3N: 
ببعض مصاديق االنسجام املوجود  ���شكّك املفكّر الغريب بول إدواردز

اخلري والشر، وهناك  مبادئ ضمنيف ، فقال هناك أمور ال تندرج كونيف ال
ظواهر يعجز العقل البشري عن إدراك كُنهها من قبيل انقراض بعض الكائنات 

دم جناعة برهان النظم إلثبات وجود الناظم، إذ حيتمل أن ما يعين عـم ،احلية
يتمكّن اإلنسان على مر الزمان من استكشاف خريية بعض األمور اليت كانت 

أو عرب تطور العلوم التجريبية قد يعرف السبب  ،بالنسبة إليه داللةجمهولة ال
قد تكون  انقراض ما انقرض من الكائنات احلية. فهذه الظواهر الكامن وراء

نامجةً عن عللٍ طبيعية أو إنسانية، ولو ثبت ذلك فال يثبت مدعى وجود الناظم 
  قواعد على هذا األساس. أصوالً و الذي وضع

وأكّد هذا املفكر على أننا لو أخذنا بعني االعتبار بعض احلاالت اليت 
الت ينعدم فيها االنسجام، فال يبقى جمالٌ العتبار االنسجام احلاصل يف حا

  أخرى دليالً على وجود الناظم. 

−  �*�+* M+�3N: 
طرح املفكّر الغريب إيان باربر ثالث مؤاخذات على األوجه املذكورة، 
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  :أيتوهي كما ي
أوجه االنسجام املذكورة ال تثبت وجود اإلله الذي تؤمن به  � ١
  األديان. 
جتريد يترتب على االنسجام القول بإيكال األمور إىل الطبيعة و � ٢

  اإلله من أي تأثريٍ فاعلٍ على الكون. 
إن أوكلنا األمور إىل الطبيعة فال مناص لنا من القول باجلرب  � ٣

  . ���والعلّية

داللة  هو تأييدإيان باربر يف النقطتني األخريتني  الظاهر من كالم
أخرى  األوجه الستة على وجود الناظم احلكيم، إال أنه يستشكل على أمورٍ

، ولـما كان املراد من برهان هأو عدم إثباتوجوده ت بصلة إىل إثبات ال مت
النظم هو إثبات وجود الناظم احلكيم الذي حبك أجزاء الكون وليس إثبات 
وجود اإلله الذي تؤمن به األديان بالصفات اخلاصة اليت ذكرت له، نقول إنّ 

الطبيعة ال ينسجم مع قدرة العلّية يف  نباربر خلط بني األمور وتصور أنّ جريا
االنسجام الكوين جرباً؛ وقد  دما جعله يعـتأثريه عليها مينايف اهللا تعاىل و

  . �)�أُثبت بطالن هذه الرؤية يف موضعه

−  Iy�2(� �+bc( )_G�09� )	_Z(�: 
هناك ثالث وجهات نظرٍ أساسية ترتبط بربهان النظم ومدى فائدة 
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  ظم يف إثبات وجود اهللا عز وجلّ، وهي: الن مسألة االعتماد على

� Iy�2(� �+bc( )_Z�29� � ~n� -: 
واحد من الرباهني العقلية  يرى بعض علماء الالهوت أنّ برهان النظم

 :ميكن االعتماد عليه إلثبات وجود البارئ احلكيم سبحانه، أي املتكاملة حبيث
لالهوت. وهذه الرؤية حظيت نه كسائر الرباهني اليت سيقت يف مباحث علم اإ

بتأييد واسعٍ بني الفالسفة الغربيني وعلماء الكالم املسيحيني، وال سيما يف 
القرون الوسطى والعصر احلديث، فضالً عن تبنيها من قبل أفالطون 

وأيدها أيضاً القديس توما األكويين وإسحاق نيوتن وجون راي  ���وأرسطو؛
  . �)�م بيلسياوولي

الراهن طرحت قراءات جديدةٌ هلذا الربهان من قبل علماء  ويف عصرنا
الكالم الليرباليني الربوتستانت وكذلك يف املؤلّفات الفلسفية اليت دوا 

، كما أنّ بعض العلماء املسلمني املعاصرين تطرقوا إىل �*�الباحثون الكاثوليك
وصورٍ عديدة بيانه يف إطار أوجه�+� .  
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   :رهان النظمالدليل العقلي على ب

أحد املفكّرين املعاصرين برهان النظم بأنه يندرج ضمن الرباهني  دع
: ال نستدلّ يف برهان النظم على وجود العلّة اعتماداً أيتشبه اللمية، وذلك ملا ي

عليه وجيرده من قيمته املعرفية، بل االستدالل  همعلى املعلول كي يعترض بعض
املتالزمني على اآلخر ـ النظم والناظم ـ فهاك تالزم فيه إنما يكون من أحد 

النظم ممتزج بالعلم والدراية، وهذا التالزم ليس من سنخ  نّعقلي بينهما أل
  ارتباط املعلول بعلّته كي يدعى إحلاقه بالربهان اإلني. 

  وقيل على هذا الصعيد: 

خلقة الذرات استناداً إىل مبدأ العلّية، ليس هناك احتمالٌ بكون <
املتناثرة على نطاقٍ واسعٍ يف الكون حمض صدفة، كما الحيتمل ارتطامها مع 
بعضها بشكلٍ جيعله منتظماً ذا الشكل؛ فالنظم التكويين ال بد وأن يتواكب 
مع وجود عيين خاص، وبالتأكيد ال ميكن للوجود العيين أن ينشأ دون مبدأ 

  . فاعلٍ

وجود تالزمٍ عقلي بني النظم والناظم، وأحد  وتقريب االستدالل هو
املتالزمني يف كربى برهان النظم يثبت للمالزم اآلخر ويدرك املعلول استناداً 

  إىل العلّة ... 

نتيجة ما ذكر أنّ إثبات وجود الناظم عن طريق املنظوم ليس من 
ة لكون النظم املقوالت الكلّية، كما أنه ليس جمرد استداللٍ على وجود العلّ

معلوالً سواٌء كانت تلك العلّة واعيةً أم غري واعية؛ بل ندرك وجود املعلول 
عن طريق علّته فيكون الربهان من سنخ الرباهني اللمية، ألنّ النظم يترافق مع 
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  . ���Hمبادئ علمية، وعلى هذا األساس ال مناص من كون الناظم عاملاً

ن كالم احلكيم صدر الدين الشريازي أنّ إضافةً إىل ما ذكر، نستلهم م
الدليل العقلي اآلخر إلثبات صحة برهان النظم يتمثّل يف فطرة اإلنسان الذي 
يدرك بالوجدان حاجة كلّ نظمٍ إىل ناظمٍ مدرك؛ فبعد أن حتدث هذا احلكيم 
عن النظم املذهل يف بدن اإلنسان وسائر الكائنات احلية، قال يف نقض ادعاء 

... واألول حمالٌ، شهادة كلّ <ن ادعى عدم احلاجة إىل خالقٍ مدرك عليمٍ: م
فطرة سليمة على أنّ فاعل هذا الترتيب العجيب والنظم احملكم، يستحيل أن 

  . �)�Hتكون قوةً عدمية الشعور

�  "Ww� �N [�3��7 [K_(� Iy�2(� �+b�* -: 
دليالً مستقالً ي ظم ال يعدبرهان الن عتمد عليه يف إثبات وجود اهللا عز

وجلّ، بل غاية ما يتحصل منه إثبات وجود قدرة مدركة غالبة بإمكاا تدبري 
شؤون الكون وإجياد النظم والترتيب فيه. وبعبارة أخرى فإنّ ذروة داللة النظم 
املوجود يف الكون هي تأييده للرباهني اليت يطرحها علماء الالهوت على 

اإلنسان ذه احلقيقة الثابتة؛ لكن ال  تذكريهإثبات وجود اهللا تعاىل وصعيد 
للقول بأنّ اهللا تعاىل هو املدبر واحلكيم الذي خلق الكون  عليه ميكن االعتماد

نّ النظم يدلّ على وجود ناظمٍ فحسب بغض إ :وأنه واحد ال شريك له، أي
  النظر عن سائر املعتقدات. 

إثبات وجود اهللا تعاىل، مل يذكر الفالسفة برهان ضمن بسطهم لرباهني 
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نهم مل يعتربوه برهاناً مستقالً حاله حال سائر الرباهني إ :النظم ضمنها، أي
النظم الكائن يف السماوات  عدالعقلية؛ فاحلكيم املتألّه هادي السبزواري 

قاما إت<قال: إذ واألرض شاهداً على وجود الناظم وليس برهاناً على ذلك، 
. وقد أيد هذا الرأي بعض ���Hوانتظامهما شواهد معرفته وربوبيته تعاىل

، وقال بول إدواردز: �*�وإيان باربر �)�املفكّرين الغربيني من أمثال وليام جيمز
ليس من شأن برهان النظم إثبات اإلله الذي يؤمن به املوحدون، وأقصى ما <

لّ شكلٍ من أشكال النشأة والتدبري يف يستشف منه كحصيلة ثابتة هو أنّ ك
  . �+�Hمدبرٍ واعٍتدبري الكون ناشئٌ من فعل فاعلٍ و

عبد اهللا مبن فيهم و ،كما أنّ معظم املفكرين املسلمني يؤيدون ذلك
وإقبال  ��Xسبحاينالوجعفر  ��8وحممد تقي مصباح اليزدي ��iجوادي اآلملي
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ثبت أيضاً أنّ العامل النظم ي<ال: مرتضى مطهري الذي ق الشهيدو ���الالهوري
يتم تدبريه من قبل مدبرٍ قادرٍ مريد، ولكن ما حقيقة هذه القدرة؟ هل هي 

خملوقةٌ وخمولةٌ بنظم الكون؟ فهل يا  انفس واجب الوجود القائم بذاته أو أنه
 ترى هي قدرةٌ واحدةٌ أو متعددةٌ؟ وهل هي أزليةٌ أو ال؟ ... هذه االستفهامات
وما شاكلها ال ميكن اإلجابة عنها عن طريق املطالعة والتحري يف الكائنات 

  . �)�Hوآثارها

� )&�yDx I±+2(� �567 @A $�7É(+* Iy�2(� )(!� `�A -
-)G��(�: 

وجهتا النظر اللتان ذكرتا آنفاً تؤيدان داللة النظم على وجود الناظم 
الداللة وتؤكّد على أنّ الصدفة هي  احلكيم، ولكن وجهة النظر الثالثة تنكر هذه

مبن  ،ذهب بعض العلماء الغربيني إىل ذلك إذاليت أوجدت النظم يف الكون، 
، وسنسلّط الضوء على �*�فيهم ديفيد هيوم وإميانوئيل كانط وتشارلز داروين

  هذا املوضوع يف املباحث الالحقة بتفصيلٍ أكثر. 

من  ونـكالنظم يف ال ودـبعض معارضي برهان النظم أنكروا وج
نه عارٍ عن إه معتربينه ومهاً صاغته األوهام الذهنية لإلنسان، أي ـأساس

، وقد حظي هذا الرأي بتأييد عدد من العلماء املسلمني كإقبال �+�احلقيقة
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  سنذكر رأيه يف املباحث القادمة. و، ���الالهوري
  يل: وجهات النظر الثالثة بالنقد والتحل نعرضوفيما يأيت 

استناداً إىل ما ذكرناه آنفاً من مباحث حول برهان النظم، فال ريب يف 
ألنّ أقلّ ما نستشفّه من النظم  �نظرية الصدفة�بطالن وجهة النظر الثالثة 

املوجود يف الكون هو داللته على وجود ناظمٍ حكيمٍ، وهو أمر ينسجم مع 
 أنّ زعم كون الصدفة هي املبادئ العقلية الصائبة وسرية العقالء، يف حني

  السبب يف ذلك يرفضه العقل مجلةً وتفصيالً، وهو ما سنثبته الحقاً. 
إذا أمعنا النظر يف النظم سنجده يدلّ بكلّ ما فيه على وجود ناظمٍ 

ما فعل، ولكن النظم بذاته ال حيدد لنا من هو هذا ـحكيمٍ يروم حتقيق غاية م
واحداً أو  وال يثبت كونه ن ممكناً أو واجب الوجود،الفاعل وال يبين ما إن كا

متعدداً؛ ألنّ مجيع الفرضيات املطروحة تنسجم مع وجود نظمٍ يقبله العقل بكلّ 
حذافريه. إذن، ال ميكن اعتبار النظم دليالً منطقياً على صعيد إثبات وجود اهللا 

هو وجود ناظمٍ عز وجلّ بصفاته اخلاصة وأمسائه احلسىن، وغاية ما يفيدنا 
حكيمٍ ومدبرٍ قديرٍ، لكننا من خالل ضم هذه النتيجة مع سائر االستدالالت 

  مبا فيها مبدأ العلّية، نتمكّن من إثبات وجود اهللا تعاىل.  ،العقلية

 : [�7��7 [a+QE3 
من الشبهات حول برهان النظم، ونشري فيما يأيت إىل جمموعة كرت ذُ

  ها: نقدنقوم بتقريرها ومن مثّ 
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هناك تعريفان مطروحان حول النظم، أحدمها ال تلحظ فيه الغاية، 
 النظر عن الغاية منه يعد لحظ فيه. وبطبيعة احلال فإنّ تعريفه بغضواآلخر ت

الغاية يوجب الشك والترديد ناقصاً وخمالفاً لألصول العقلية، بل إنّ جتريده عن 
 ،فيه من األساس؛ ومن مثّ فهذا األمر يتباين مع افتراض وجود ناظمٍ حكيمٍ

نّ تعريفه مع حلاظ الغاية هو اآلخر ال خيلو من مؤاخذات، فما هي الغاية أ ماك
ه اليت يروم الناظم حتقيقها؟ وهل أنّ حدوث خللٍ فيها يتسبب يف التشكيك ب

  ؟ ساسمن األ إنكارهأو 
يقول املعترضون بأننا قادرون على تعيني غايات وأهداف لكلّ أمرٍ 

ضمن تعريفه؛ ولكن هذا يف سواٌء كان مركّباً أو بسيطاً، ومن مثّ بإمكاننا درجها 
كمثالٍ على رأيهم،  وقد استشهدوا بالعني األمر ال يدلّ على كون األمر منتظماً.

جزها عن ذلك بإمكاننا وصفها بكوا هدفها الرؤية، وحني ع إذ قالوا: إنّ
جمموعةً منتظمةً ألنها باقيةٌ يف حدقتها وحمافظةٌ على مكوناا وما يرتبط ا 

  من خاليا عصبية وشرايني. 
الغاية ـ يثري الشكوك حول  جتريد النظم منإذن، التعريف األول ـ 

ذي يتضمن الغاية أصل النظم والناظم احلكيم، يف حني أنّ التعريف الثاين ال
يذهب إىل أبعد من احلد املعقول ويدرج كلّ أمرٍ غري منتظمٍ ضمن النظم، إذ 

  . ���بإمكاننا افتراض فوائد وأهداف قريبة أو بعيدة األمد لكلّ شيٍء

                                                             

ـ   1 www.kaafar.netfirms.com/baad/nazm.htm . 
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يف  تينيإن أردنا نقض الشبهة املذكورة فال بد لنا من حلاظ األمرين اآل

  تعريفه: 
  حقيقته.  � ١
  داللته على وجود ناظمٍ حكيمٍ.  � ٢

، وعلى هذا األساس يدفع إشكال تعميم النظم على ما هو غري منتظمٍ
 أن يتناسبان مع شأنه؛ فعلى سبيل املثال من ذلك ألنّ نظم كلّ أمرٍ وغايته البد

 ابتدائية بٍ يف ساحة  مصطفّنيلو الحظنا تالميذ مدرسةبشكلٍ غري مرت
سة، فهذا ال يعين إنكار وجود معلّمٍ أو مديرٍ يشرف عليهم، بل ميكن أن املدر

يكون موجوداً لكنه تغاضى عن عدم انتظامهم بالشكل املطلوب نظراً لصغر 
سنهم؛ ولكن األمر خيتلف بالنسبة إىل أعضاء حرس الشرف الذين يستقبلون 

هلم من االنتظام  الرفيعة يف املطار، إذ ال بد والوفودالشخصيات السياسية 
بأنسب شكلٍ ممكنٍ. إذن، يف كال املثالني الناظم موجود، وبطبيعة احلال فإنّ 

إن عجزت عن ذلك فال معىن  هااهلدف من خلقة العني هو رؤية األشياء، لكن
للتشكيك يف تعريف النظم. ومن هذا املنطلق لو ألقينا نظرةً على مجيع أجزاء 

شتى ااميع املتكاملة  تندرج يف ضمنلةً منتظمةً الكون، سنجدها برمتها سلس
 ونظامٍ معينٍ دف حتظىكلّ جمموعة  أنّ يف الصياغة والوجود، وسنلفي

حنا هذه احلقيقة يف مستهلّ البحث. نعم، قد حيدث خللٌ يف خاصوقد وض ،
نظم بعض هذه اموعات ألسباب خمتلفة، كضعف عني اإلنسان إثر مشاكل 

   .أو بسبب عدم تغذيتها بالفيتامينات الالزمةوراثية 

وهذا اخللل  ،من املمكن أن تفسد مثار إحدى األشجار ألي داعٍ كان
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نظمٍ معينٍ. فإذا فقد اإلنسان  تنضوي حتتبطبيعة احلال له علله اخلاصة اليت 
قدرته على البصر سوف ختتلّ الغاية منه، ولكن احلالة األخرى للعني ـ وهي 

ا خبالياها العصبية وشرايينها املغذية هلا ـ يعد نظماً آخر تتحقّق فيه ارتباطه
من التلف  مكوناا تبقى العني عيناً يف حدقتها وتصان إذالغاية املرجوة، 

  الكامل الذي إن طرأ عليها قد يؤدي إىل إفساد سائر األعضاء احمليطة ا. 

االت اليت خيتلّ فيها استناداً إىل ما ذكر، حتى وإن الحظنا بعض احل
إن أمعنا فهذا ال يعين املساس مبصداقيته أبداً، ف احمليطة بنا، ةبيئالضمن يف النظم 
وفق املبادئ الفلسفية نلحظ أنّ البديل عن هذا اخللل هو نظم آخر على النظر 

على منتقدي برهان النظم:  يتوليس انعدامه. وبعبارة أخرى، نطرح السؤال اآل
ضمن يف انكم أن ترشدونا إىل جمموعة غري منتظمة يف الطبيعة تدرج هل بإمك

  تعريف النظم؟ 

بالنسبة إىل الكوارث الطبيعية من قبيل الزالزل والرباكني اليت تتقوم 
على عللٍ طبيعية، سوف نتطرق إىل احلديث عنها الحقاً لدى نقضنا للشبهة 

  السادسة عشرة. 

 Iy�2(� :)_D+�(� )QEm(� * ª�2bh7 ª�E�D [��B: 
مبا فيها  ،ية تزخر اليوم بشتى أنواع االحنرافاتلكتروناملواقع اإل

التشكيك باملعتقدات الدينية وحتريف حقيقة النظم املوجود يف الكون، ومن 
من األمور النسبية والذهنية،  زعم كونهمجلة الشبهات اليت طرحت حوله ادعاء 

ق يف ظلّ قضايا أخرى؛ فهو مثيل املواطن الصاحل أو يتحقّألنه ال اعتبار له  :أي
  السيئ اللذين ال ميكن تصورمها إال يف نطاق أحد اتمعات. 
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النظم يعد أمراً ذهنياً وليس خارجياً، حيث <ومن مجلة ما قاله هؤالء: 
حيكي عن وجود تطابقٍ بني األجزاء واملسائل الكلّية؛ لذلك نتصور قضايا 

. كما ���Hاننا ومن مثّ نضمها إىل بعضها ألجل غاية معينةعديدة يف أذه
، حيث عاملحياولون إنكار القوانني التكوينية املوجودة بني خمتلف مكونات ال

متنحنا الوجود، وإنما هي عبارةٌ عن قضايا  ليس من شأا أنالقوانني <قالوا: 
  . �)�Hننتزعها من وجود األشياء

ليت يطرحوا، هي اعتبار النظم أمراً نسبياً؛ ومن املؤاخذات األخرى ا
مبعىن أننا حينما نتأمل يف النظم البد أن نأخذ أموراً أخرى بعني االعتبار؛ 
وعلى هذا األساس فهو ال ميكن أن يصدق إال على أمورٍ حمدودة ويف احلني 

كن ه ميذاته ال يصدق على العامل ككلٍّ وذلك لعدم وجود معيارٍ خارجٍ عن نطاق
د عليه لتقييمه. مثالً بإمكاننا تعريف معىن النظم احلسن أو السيئ اعتماال

بالنسبة إىل بين آدم، لكننا غري قادرين على تعريف معىن حسن النظم 
االجتماعي أو سوئه نظراً لفقدان املالك اخلارجي املعتمد يف هذا التعريف. وكذا 

، حيث ليس لدينا معيار نستند إليه يف هذا هو احلال بالنسبة إىل النظم الكوين
النظم إليه ومن مثّ ال يتسنى لنا  تسرية املضمار، ومن هذا املنطلق ال ميكن

ه بذاته دإثبات وجود ناظمٍ حكيمٍ هو اهللا عز وجلّ. بالنسبة إىل العامل، ميكننا ع
؛ لكن املشكلة هي أنّ معياراً كلّياً، ومن مثّ ننظر إليه بصفته أمراً منظوماً ومرتباً

ننا افترضناه إنظمه هذا سيكون جمرد مسألة اعتبارية وضعناها بأنفسنا، أي 
  . �*�منظّماً وزعمنا عدم نشوء هذا النظم من جانب اهللا سبحانه وتعاىل

                                                             

1 ـ   Ibid. p. 2.  

ـ   2 Ibid.  

3 ـ   Ibid. p. 3.  
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  : اآلتيةبإمكاننا إثبات وهن هذه الشبهة يف النقاط 

١ � إظم قيل يف تعريف الن ه ليس مفهوماً ذهنياً، بل هو أمرننتزعمن  م
، أي دف إىل حتقيق غاية ماو مع بعضها مرتبطةوأجزاء وعناصر منسجمة 

ه غري منتزعٍ من أمرٍ خارجيلنا يفإنبذرة أحد القابلية الكامنة ل . مثالً لو تأم
جند أنها  إذ ،سنجد مدى عظمة النظم الذي تسري على وفقه النباتات كالرمان

 ،ل إىل شجرةلتتحو مناسبة قد غُرست ونبتت مثّ تنامت وترعرعت يف ظروف
وهذه الشجرة بعد أن بلغت أمثرت براعم حتولت إىل مثارٍ خضراء مثّ يانعة مليئة 

املشاة للبذرة األوىل اليت غرست يف التربة؛ وهذه  احلمراء ببذور الرمان
أشجارٍ جديدة. إذن، النظم يف  نموعلى الغرس لالبذور بدورها هلا القابلية 

احلقيقة هو انعكاس حلقيقة خارجية نستشف منها مفهوماً جنسده يف ذهننا. 
وبعبارة أخرى فهو من املعقوالت الفلسفية الثانية اليت حتكي عن الواقع 

  اخلارجي. 

د جمر اتضح لنا يف النقطة األوىل وهن القول بأنّ القوانني � ٢
، ألنّ ما يؤدي إىل استنتاجات نتوصل إليها عن طريق مشاهداتنا اخلارجية

ـ كتحول بذرة الرمان إىل شجرة ـ هو وجود ارتباط  كونحتقّق النظم يف ال
له القابلية  ، وهذا االرتباطتكويين على حنو العلّية واملعلولية يف عامل اخللقة

اموعة الشمسية، كصورٍ شاملة من النظم على متهيد األرضية الالزمة لتحقّق 
  صورٍ جزئية كشجرة الرمان. حتقّق و

إذن، القوانني هي يف الواقع تناظر النظم لكوا حتكي عن حقائق 
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وفق أصول على خارجية، والذهن بدوره يتأمل يف الطبيعة ويقوم بتحليلها 
   عقلية فيستكشف منها قوانني يضفي عليها صبغةً علميةً.

، �كلّ�، نقول: مبا أنه جمموعةٌ واحدةٌ لّهك كونبالنسبة إىل نظم ال � ٣
فهو بذاته يعين مجيع عناصره وأجزائه املكونة له؛ ولـما ثبت لنا أنّ هذه 

سن بين  كونمنتظمةٌ؛ بإمكاننا استنتاج أنّ ال ااألجزاء بذافح .بأسره منظّم
ه معياراً ملعرفة مدى تكامل اتمع على سبيل املثال ميكننا اعتباروسوئه آدم 

وما إن كان حسناً أو سيئاً. إذن، اتمع والعامل بأسره ليسا حباجة إىل معيارٍ 
نة هلما، ومن مثّ فإنظم  ه ال ميكن زعم أنّآخر غري أجزائهما املكوالكوينالن 

أيضاً بني  أمر اعتباري اتفق البشر عليه، بل هو أمر واقعي حيكي عن حتقّقه
مفتقر إىل ناظمٍ  بكلّ تأكيد تنظيم املتناسقوعناصره، وهذا ال ء الكونمجيع أجزا

طة احكيمٍ، لكن غاية ما يف األمر أنّ انتظام بعض األجزاء والعناصر يتم بوس
ضمن يف مسببات واضحة للعيان يف حني أنّ انتظامها بصفتها كلّاً واحداً 

احلكيم الذي تفوق قدرته كلّ قدرة يف  املدرك ناظمإىل ذلك ال مفتقرجمموعتها 
إىل فالحٍ حتتاج كلّ بقعة من بقاع بستان كبريٍ  ال خيتلف اثنان يف أنّ .الكون

يهتم ا، ومن مثّ لو اجتمع الفالحون يف هذا البستان فال بد هلم من شخصٍ 
  ف؟! ؛ فكيف بالكون العظيم املترامي األطرايشرف عليهم وينظّم شؤوم

بصفته جمموعةً  كونالنقطة الثالثة ترتكز على أساس افتراض ال � ٤
، ولكن إذا اعتربناه مركّباً حقيقياً، ففي هذه احلالة مع أننا �كلّ اعتباري�شاملةً 

نالحظ أجزاءه املكونة له وهي مرتبة يف إطارٍ منظومٍ، لكن العلم بالغاية من 
االً بالنسبة لنا، ورغم ذلك فهذا اجلهل ال هذا النظم يف عامل الوجود يعد حم

يعترب وازعاً حلدوث خللٍ أو تشكيك يف وجود النظم وال ميكن التشبث به 
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النظم  غاية اإلدراك ذلك احلكيم؛ ألننا ندرك املدرك للتشكيك بوجود الناظم
نة املعدة احلاصل يف العناصر واألجزاء. وهذا األمر يناظر إحدى الصاالت املزي

قد  اإنكار أنه كان نٍئ، إذ ال ميكن ألي كابإحدى املناسبات إلقامة احتفالٍ
ة أشخاصٍ يعملون اهذا اإلعداد اجلميل بوس تأُعدطة شخصٍ خبريٍ أو عد

أوامر الزينة وكلّ ما هو موجود يف الصالة حسب  وارتب ته، فهؤالءإمرحتت 
ما إن كانت  اوسائر مكونا ةنة الصال، كما نفهم من مالحظتنا لزيذلك اخلبري

  حلفل جة وسرورٍ أو لس عزاٍء وتأبنيٍ. تأُعد قد

 واملوجود يف خمتلفيف الكون  ذهلفالنظم امل ،وعلى هذا األساس
على  البداهةيدلّ بويسحر العقول ويبهر النفوس،  ،جماالت الطبيعة واحلياة

من وراء  ة الناظملو جهلنا غاي وجود ناظمٍ ماورائي، وبطبيعة احلال أننا حتى
، فهذا ال ميس بالنظم نفسه وال بداللته على وجود ناظمٍ حكيمٍ، ألنّ ما فعل

  اجلهل بشيٍء ليس دليالً على عدم وجوده. 

a!��!� 4+� :)�(+�(� )QEm(� *:  
يسعى معارضو برهان النظم إىل إثبات أنّ احتمال حتقّق النظم يف 

 ضعيفاً أحد االحتماالت املطروحة وال فرق بني كونهناظمٍ، هو دون من الكون 
   أي إنه فرضيةٌ غري مستحيلة.، أو قوياً

: إذا أيتومن مجلة األمثلة اليت استشهدوا ا على هذا الصعيد، ما ي
وضعنا مليار بطاقة طلبنا من مثّ يف صندوقٍ وخلطناها مع بعضها  مرقّمة

، فإنّ احتمال ��٩٩٩ج منها البطاقة املرقّمة شخصٍ أن يغمض عينيه ويستخر
حتقّق هذا األمر يبلغ واحد باملليار، وهو بطبيعة احلال احتمالٌ بعيد لكنه غري 



 ���

 أن يتحقّق عند التكرار. لذا، فإنّ االحتمال الضعيف من مستحيلٍ، بل البد
إىل  منتسب على أنه ال يدلّ بالضرورةلتحقّق أمرٍ ما، ال يعين استحالته ومن مثّ 

قدرة ماورائية. وكذا هو احلال بالنسبة إىل خلقة الكون والنظم املوجود فيه، إذ 
دون تأثري ناظمٍ حتى وإن كان هذا االحتمال ضعيفاً، أي من ميكن أن يتحقّق 

  نه ليس مستحيالً. إ

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
  : اطنتطرق فيما يأيت إىل نقض الشبهة املذكورة ضمن ثالث نق

كما أشرنا يف تقرير برهان النظم، هناك فرضيتان مطروحتان على  � ١
  . علّيةوال صدفةصعيد تربير وجود النظم وسبب اخللقة، ومها فرضيتا ال

الصدفة يف هذا اال، إذ يستحيل عقالً فرضية العقل ال ميكنه اإلذعان ب
الن الفرضية األوىل ال تبقى ؛ لذا بعد بط�علّة�دون تأثري ناظمٍ من حتقّق النظم 

سوى الفرضية الثانية اليت تنسجم مع املبادئ العقالئية الصائبة، وهي فرضية 
  العلّية بواسطة الناظم احلكيم. 

سحب �على أساس ما ذكر يف املثال الذي ساقه أصحاب الشبهة  � ٢
اليت ، فإننا ال نعلم جبميع املالبسات �من بني مليار بطاقة ٩٩٩البطاقة رقم 

لسحب عرب مالمسة األنامل للبطاقة املطلوبة وال لتكتنف عملية حتريك اليد 
نعلم مبكاا بني سائر البطاقات، لذا فإنّ انتقائها جمرد احتمالٍ ليس أكثر؛ ولكن 
لو تصورنا وجود جهازٍ خاص بإمكانه تشخيص البطاقة املطلوبة واستخراجها 

، ففي هذه احلالة ال يطرح أي احتمالٍ من بني مليار، بل مليارات البطاقات
 من رغموعلى القبل سحب البطاقة املطلوبة لكوننا متأكّدين من استخراجها. 
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عدم وجود جهازٍ ذه املواصفات الدقيقة يف زماننا هذا، لكننا إن أخذنا مبدأ 
تأكّدنا من كون إستخراج البطاقة ليس معلوالً للصدفة والعلّية بنظر االعتبار 

حتمال، وإنما معلولٌ حلركة دقيقة من قبل ذلك اجلهاز املفترض، فحينئذ واال
  يثبت املطلوب ويبطل االحتمال. 

 ماتبناًء على ما ذكر فإنّ استخراج البطاقة املطلوبة يتطلّب حتقّق مقد
وطي مراحل دقيقة وحمددة، وهذا بكلّ تأكيد ليس حمض صدفة وال يعين 

كيم، بل هو عني اإلقرار مببدأ العلّية وحاجة كلّ حدث إنكار وجود الناظم احل
  كلّ نظمٍ إىل ناظمٍ. افتقار إىل مسببٍ و

استمرار النظم يف الظواهر الطبيعية وعدم انفكاكه عنها يعد دليالً  � ٣
على بطالن دعوى الصدفة وحساب االحتماالت. حسب القاعدة القائلة بأنّ 

تملنا أنّ النظم املوجود يف الكون قد حدث يف فرض احملال ليس مبحالٍ، لو اح
دون تأثري ناظمٍ، فال ريب من ضعف هذا من بادئ األمر عن طريق الصدفة 

وفق حساب االحتماالت؛ إذ كيف ميكن تصور بقاء هذا النظم منذ على الرأي 
 دون تدخل قدرةمن باكورة اخللقة وإىل يومنا هذا يف مدة تقدر مباليني السنني 

  ه؟! استمرارماورائية تعمل على 

وطبق مثال اختيار البطاقة املذكور آنفاً، فإنّ النجاح يف احلركة األوىل 
ستكون هذه  املليار، ولكن كيف واحد من املقصودة حمتملٌ بنسبة النتقاء البطاقة

بالترتيب واحدةً  ٩٩٩إىل  ١النسبة لو طلبنا من شخصٍ انتقاء البطاقات رقم 
وهل هناك عاقلٌ يتوقّع  !؟! فهل يعقل حتقّق هذا األمر بسهولة؟تلو األخرى

هكذا أمرٍ؟! لذا، هل يعقل تطبيق الصدفة على كلّ هذه املنظومات  حدوث
  املذهلة يف الكون واليت يفوق نظمها مثال البطاقات بشكلٍ ال ميكن تصوره؟! 
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أنه ال ينفك إذن، نظراً لعظمة النظم الالمتناهي املوجود يف الكون، ومبا 
عن االستمرار والتنامي يف صورٍ مذهلة يعجز العقل عن بيان كُنهها؛ فالعقل 

  حكيمٍ وقديرٍ أوجده.  مدرك السليم حيكم بضرورة وجود ناظمٍ

−  e�+0� e�+:N U )QEm(� �&�ZV: 
دافع بعض املفكّرين املعاصرين عن شبهة حساب االحتماالت بزعم 

أحد املثال املذكور، هو  طبقاقة الصحيحة أنّ احتمال استخراج البط
لكنه غري مستحيلٍ؛ ومن هذا املنطلق ال ميكن تربير  االحتماالت الضعيفة،

غريه  دونوفق القواعد العقلية، كما أنّ ترجيح أحد االحتماالت على النظم 
على أساس االعتقاد بوجود ناظمٍ للكون يؤدي إىل جتاهل القيمة العلمية 

تماالت وعدم األخذ بعني االعتبار ذلك االحتمال الضعيف، ومن حلساب االح
  مثّ ينجم عنه طرح مجيع الفرضيات جانباً والقول بعدم حتقّق أي منها. 

هذا <وقال أحدهم مدافعاً عن نظرية الصدفة ومنتقداً لربهان النظم: 
حالة الربهان فيه ضعف كبري ولو قبلنا مبضمونه فال بد لنا من القول باست

تكوين أية جزيئة بروتينية بأي شكلٍ كان واستحالة إخراج البطاقات من 
الصندوق بأي ترتيبٍ كان؛ وهذا األمر يتعارض مع أصول العلم اإلمجايل 
 واستخراج بطاقات نةمعي بروتينية الذي يؤكّد على ضرورة نشأة جزيئات

افؤ احتمال استخراج مجيع . إىل أن قال بتك���Hمهما كان الرقم املدون فيها
كلّ عضوٍ حمتملٌ كالعضو اآلخر، <دون ترجيح أحدها على اآلخر: من األرقام 

لذا ال ميكن ترجيحه على غريه بزعم عدم احتمال حتقّق اآلخر أو استحالة 
                                                             

�  ��"� r<n � 4%� ,.?� EL%C�� ��� � ) ,��������� � !+if  �+i� : 
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حتقّقه، ألنّ هذه االستحالة تسري إىل مجيع أجزاء العلم اإلمجايل وجتتثّه من 
حتدث يف االستنتاجات اإلحصائية، حيث يتصور  أصله. ما ذكر هو مغالطةٌ

االحتمال  حتقّقكفّة  رجحالبعض إنه بضعف احتمال وقوع أحد األحداث ت
  . ���Hاآلخر

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
  نقول يف نقض الشبهة املذكورة: 

 ،مليار بطاقة اليت يبلغ عددهااحتمال استخراج إحدى البطاقات  � ١
دون استثناٍء وال ميكن تسريته على واحدة أو جمموعة ن مينطبق عليها مجيعاً 

منها بالتحديد؛ وهذا األمر خارج عن نطاق احلديث عن داللة برهان النظم 
نظمٍ أو غاية ليس فيه أي ل بطاقةيته، إذ إنّ انتقاء أوينطبق عليه  ذا الل ،وحج

  تعريف النظم. 
طروح حول اهليئة الكلّية موضوع النظم يف املثال املذكور م � ٢

 لنا وافترضنا أنّ الصدفة شاءت ومتكّن شخصى لو ترتللبطاقات بأسرها، وحت
بالترتيب واحدةً تلو األخرى؛ أال  ٩٩٩إىل  ١من استخراج البطاقات من 

حيكم العقل أنّ نفس وجود النظم بني هذه األرقام دليلٌ على وجود صانعٍ 
ة العددية؟! ولكن لو أذعنا بالصدفة احملضة فى عليها هذه امليزضحكيمٍ أ

وحساب االحتماالت، بإمكاننا التشكيك يف علم احلساب والرياضيات من 
أساسه والقول بأنّ الصدفة هي اليت أضفت امليزة العددية على األرقام وليس 

  هنا دور يف تعيينها. علماء الرياضياتل
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استخراج أي من األرقام  مؤيدو برهان النظم ال يقولون باستحالة � ٣
 إذيف البطاقات اليت يتم اختيارها، حتى إنهم ال يضعفون هذا االحتمال؛ 

يعتقدون بأنّ كلّ من يستخرج بطاقةً يدرج فعله ضمن حساب االحتماالت 
يف أول  ٩٩٩ومن مثّ فإنّ نتيجته األكثر احتماالً هي عدم استخراج الرقم 

 ،ه من سحبةبالترتيب  ٩٩٩إىل  ١ من مارقاأل سحباملستحيل وميكن القول إن
واحدةً تلو األخرى يف أول حماولة. إذن، الترتيب الذي يتحصل من استخراج 

هو تركيب تكويين ولكنه ال يعرف بأنه نظم نظراً فالبطاقات مهما كانت ماهيته، 
  نتج عنه. يما ـالنعدام الغاية م

ولون باستحالة استخراج أي رقمٍ من إذن، أصحاب برهان النظم ال يق
املليار، بل يقولون بتساوي احتمال استخراج أي واحد منها؛ لذا فمن ادعى 
غري ذلك هو يف احلقيقة يوجه مةً غري صائبة هلم، بل ما يعتقدون باستحالته 

بالترتيب واحدةً تلو األخرى يف  ٩٩٩إىل  ١هو استخراج البطاقات من الرقم 
الصدفة رد  معانيهاولة، كما يقولون ببطالن تصور داللة األرقام على أول حما

  دون وجود صانعٍ أضفى هلا هذه املعاين. من و

لقد وقع منتقدو برهان النظم يف مغالطة صرحية وحرفوا نظرية النظم 
األمثلة اليت ضربوها  عن طريقربهان هذا الاليت يطرحها من وضع 

   استدلّوا منها على مسائل ال متت بأدىن صلة للموضوع. واالستشهادات اليت

رغم أنّ حتقّق كلّ واحد من االحتماالت ـ يف املثال املذكور ـ  � ٤
متكافئ يف مجيع األرقام، ولكن بعد عملية استخراج األرقام ميكن تصور 

  : اآلتيني مريناأل
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من أشكال  أ ـ ظهور هيئة مشوشة ال معىن هلا حبيث تفتقد لكلّ شكلٍ
تلك النظم والترتيب بني أجزائها وعناصرها. هذا االفتراض يثبت لنا أنّ حتقّق 

األجزاء والعناصر يف اخلارج ينم عن وجود فاعلٍ ال يقصد إجياد أي نظمٍ 
  . يست له أية غاية تذكرول

 ٩٩٩إىل  ١ب ـ ظهور هيئة مرتبة ومنتظمة، كظهور أرقامٍ مرتبة من 
. هذا االفتراض يثبت لنا أنّ واحدة دفعةوبواحداً تلو اآلخر  تبٍبشكلٍ مر

حتقّق األجزاء والعناصر يف اخلارج ينم عن وجود فاعلٍ هادف يروم إجياد نظمٍ 
  وفق غاية معينة. على 

٥ �  ال يعد ،أمراً ما ذكره أصحاب نظرية الصدفة من آراء واستدالالت
نهم يناقضون كالمهم؛ فحسب رأيهم هناك احتمالٌ حممل اجلد، إذ إ صائباً حيمل

بوجود ناظمٍ حكيمٍ أبدعها لتكون على هذه اهليئة املنتظمة، وهذه هي فحوى 
قاعدة حساب االحتماالت. إذن، لو أنكر أصحاب نظرية الصدفة ما قيل هنا، 
سوف يثبت لنا أنهم ينكرون مبدأ الصدفة الذي طرحوه بأنفسهم، وإذا قالوا 

لّ ما حدث يعد من األمور الالشعورية فنحن بدورنا نؤكّد على عدم بأنّ ك
استناد هذا الكالم إىل أي أساسٍ علمي معتربٍ، ومن مثّ نعتربه مفنداً مجلةً 

  وتفصيالً. 

 eI±+D �N Iy�2(� �+Z�G� $�7É* I�¢ ! KZ0(� :)0*��(� )QEm(� *: 
تطرح شبهةً حول  �)�تقاالوامل ���هناك عدد من املواقع اإللكترونية
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الربهان املذكور فحواها أنّ العقل حيكم بعدم حاجة النظم إىل ناظمٍ، حيث 
  . رفضوا كون رأيهم متناقضاًزعموا بداهة هذا األمر و

إذن، برهان النظم باعتقادهم ال يعد قاعدةً عقليةً، إذ لو كان كذلك 
من العلماء  اًداهته أنّ كثري، وما يثبت عدم بفيه ه العقل بديهياً ال نقاشدلع

  ينكرونه. 
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إن أردنا نقض الشبهة املذكورة فال بد أوالً من اإلشارة إىل مفهوم 

الذي هو أحد املصطلحات املشكّكة يف علم الفلسفة، أي: إنّ معانيه  البداهة
، كذلك الممتعددة يفهم كلّ واحد منها حسب السياق والقرائن اليت حتف الك

. ال ريب يف أنّ إنكار والصريح فيها ينبغي لنا بيان معىن التناقض اخلفي
  البديهي الصريح يعد تناقضاً واضحاً، وهذا متفق عليه من قبل مجيع العقالء. 

حاجة الذي يؤكّد على بالنسبة إىل الربهان الذي هو حمور البحث و
البديهيات اليت حيكم ا العقل بشكلٍ فهو ال يعد من  ،النظم يف الكون إىل ناظمٍ

، وقد متّ ذلك يف مستهلّ بعد عملية االستدالل يتصف ذه املزية إذصريحٍ، 
ال أكثر،  نظريتان. إذن، ألجل بيان حقيقة النظم املوجود يف الكون هناك البحث
  ومها: 

  : وجود ناظمٍ مدرك حكيمٍ. النظرية األوىل
  طريق الصدفة.  : حتقّقه عنالنظرية الثانية

بكلّ تأكيد يرفض نظرية الصدفة على هذا الصعيد وحيكم العقل 
إنكار وعلى هذا األساس فبضرسٍ قاطعٍ بضرورة وجود ناظمٍ مدرك حكيمٍ؛ 
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وجود الناظم املدرك بعد هذا االستدالل هو من سنخ إنكار وجود العلّة 
  . اًصرحي اًتناقض هذا اإلنكار يتضمنو ،للمعلول

 فمن املمكن أنوجود الواسطة واالستدالل يف برهان النظم، نظراً ل
يذعن أصحاب الشبهة بكون إنكار وجود النظم أمراً غري بديهي ولكنه يف 
احلني ذاته ال يسفر عن حدوث تناقضٍ. لكن للبديهي أقسام حسب القواعد 

 أنّ العلم بوجود من البديهيات الثانوية، مبعىن داملنطقية، وبرهان النظم بدوره يع
 ، وذلك إن قلناالناظم يستدعي االعتماد على واسطة استداللية وحكم العقل

 .ظم على وجود ناظمٍ مدركبداللة الن  

−  `5_b �_T&�:^58D +8D ��7 
الفيلسوف الربيطاين الشهري ديفيد هيوم هو أحد املالحدة الذين 

سنةً من  ٢٥أمضى  إذتعاىل، سخروا جلّ طاقام إلنكار وجود اهللا سبحانه و
حياته يف هذا املضمار؛ ومن مجلة نظرياته طرح مثاين إشكاالت على برهان 

انتشرت على صعيد واسعٍ لدرجة أنها يف العقود املاضية أصبحت  حيثالنظم، 
مادةً دمسةً ومالذاً لبعض املفكّرين من مسلمني وغري مسلمني إلنكار وجو 

ن مجلة العلماء املسلمني الذين انضووا حتت الفكر البارئ تبارك شأنه. وم
ه الذي ادعى أنّ اإلشكاالت داإلحلادي هلذا الفيلسوف، فتح علي آخوندزا

  . ���دون رد شافمن الثمانية بقيت 
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 املواقع اإللكترونية اليوم تروج ألفكار ديفيد هيوم يف إطار من عدد
ألمهية املوضوع سنسلّط الضوء أطروحات جديدة، ونظراً  شبهات جتسدت يف

  مثّ نتناوهلا بالنقد والتحليل:  على عدد منهافيما يأيت 

 vo(� Iy�2(� g� r5�(� Iy�2(� )D�+Z� :)��+�� )QEm(� * ¯��2&
a+_�*+� �	� U �+�DP�: 

الذين يؤيدون برهان النظم يثبتون بأنّ الفيلسوف ديفيد هيوم  يعتقد
النظم املوجود يف الكون مع النظم الذي يتمكّن رأيهم عن طريق مقارنة 

ضمن نهم شبهوا النظم الكوين مع النظم البشري. وإ :اإلنسان من صياغته، أي
إنّ األشياء اليت تصنع من قبل  :قال نقده الستدالل أصحاب هذا الربهان

لّ ما هو اإلنسان حيكم اآلخرون بأنها منظومةٌ من قبل ناظمٍ، لذا يقرون بأنّ ك
مصنوع يف الشؤون املعيشية مل يكن عبثاً، بل هناك صانع صنعه؛ لكن من اخلطأ 
مبكان تسرية هذه القاعدة إىل الطبيعة بأسرها وادعاء أنها حباجة إىل صانعٍ 

  .�ناظم�

إذن، من الضروري القول بوجود صانعٍ يف املصنوعات البشرية، لكن 
صنع الطبيعة، إذ ال ضرورة هلذا  من اخلطأ احلكم بضرورة وجود صانعٍ

 :االعتقاد؛ فالطبيعة ذاا قامت بذلك على مر الزمان وعرب تكرار احلوادث، أي
نها هي اليت أوجدت النظم املوجود فيها مما يعين أنها ليست مفتقرةً إىل مؤثّرٍ إ

 .خارجي  

امل الع<وقال:  ،هيوم إىل فرضية إبيقور استندولتربير هذا املدعى، 
مركّب من عدد ال يحصى من الذرات الصغرية اليت تتحرك عن طريق 
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 الصدفة، ويف زمان غري حمدود أوجدت هذه الذرات تركيبات عديدةً حتولت
إىل إشكالٍ ممكنة ومتنوعة، وحينما تنضوي هذه التركيبات يف إطار  فيما بعد

ي على مر الزمان تؤدي إىل دوامه نظمٍ حمدد ـ سواٌء كان مؤقتاً أو دائماً ـ فه
واستقراره؛ ومن املمكن مبكان أنّ الكون الذي نعيش يف رحابه قد نشأ من 

  . ���Hهذه التركيبات

كما أنّ املفكّر املسلم إقبال الالهوري تأثّر أيضاً بنظرية ديفيد هيوم، 
لنظم ـ احلقيقة هي أنّ التشبيه الذي يرتكز عليه الربهان ـ برهان ا<حيث قال: 

ال قيمة له، إذ ليس هناك أي تشابه بني الظواهر الطبيعية وما يصنعه البشر 
  . �)�Hبأيديهم

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
من املرتكزات اليت يقر ا العقل، فحينما  تعدحاجة النظم إىل ناظمٍ 

نظمه وصاغه على هذه  ناظمٍيشاهد أي نوعٍ من النظم حيكم بضرورة وجود 
لو افترضنا وجود إنسان مل يشاهد فئة املرتبة دومنا أي تشبيه أو مقارنة. اهلي

من عظمة  من املؤكّد أنه سيشعر بالعجب والذهول أي شيٍء مما صنعه البشر،
  . �الناظم�الطبيعة ونظمها، ومن مثّ يقر بوجود من فعل ذلك 

، فهو ته معهومقارنالنظم البشري بأما بالنسبة إىل تشبيه النظم الكوين 
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ليس  أي إنهالستدالهلم،  اًومؤيد اًأصحاب برهان النظم شاهد عدهأمر ي
  بذاته. استدالالً مستقالً

)0_E��( [M5�0� Iy�2(� :) �+�(� )QEm(� *: 
اإلشكال الثاين الذي طرحه ديفيد هيوم على برهان النظم يتمحور 

وجود ناظمٍ، فال ينبغي أن يكون هذا  إىل: لو كان النظم مفتقراً أيتحول ما ي
فالنظم املوجود يف الطبيعة جيب أن  وعلى هذا األساسالناظم أمراً خارجياً، 

  يكون ناشئاً منها. 

األجزاء املركّبة اليت جتتمع مع بعضها توجد نظماً خاصاً، وهو بطبيعة 
ع األوكسجني احلال أمر ثالثٌ بالنسبة إليها؛ مثالً عندما يتحد اهليدروجني م

كلّ جزٍء  ما ينماز بهختتلف ع يةينتج لدينا أمر ثالثٌ هو املاء الذي يتصف مبز
من مكوناته على حدة، إذ ليس من شأن اهليدروجني وحده وال األوكسجني 

؛ وهذا هو الذي يتولّى هذه املهمة املركّب منهما إزالة عطش اإلنسان، لكن املاء
. وكذا هو احلال بالنسبة إىل عامل الطبيعة اع األجزاءهو النظم اخلاص من اجتم

والكون، فعلى مر الزمان وإثر انفصال الكرة األرضية عن الشمس، توفّرت 
الظروف املناسبة فيها للحياة بشتى أنواعها، فظهرت فيها أمناط خمتلفة من 

  الكائنات احلية من نباتات وحيوانات وبشرٍ. 

تروج هلذه الشبهة يف عصرنا الراهن بزعم ت اليت قاالهناك بعض امل
كما أنّ بعض املواقع اإللكترونية ���عدم حاجة الطبيعة إىل ناظمٍ خارجي ،
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طرحت هذه الفكرة وحاولت ترسيخها عن طريق االستشهاد بشتى أنواع 
  . ���النظم املوجود يف الطبيعة

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
الشبهة املطروحة أعاله هي أنّ  املسألة اجلديرة بالذكر على صعيد

، هل هي مدركةٌ وواعيةٌ كونىل الإ نظمٍ قدرا على إضفاءالطبيعة اليت يدعى 
  أو ال؟ 

، يتحقّق املطلوب من برهان النظم، وهو افتقار كلّ �نعم�إن أجبنا بـ 
نظمٍ إىل ناظمٍ مدرك بغض النظر عن حقيقته؛ وعلى هذا األساس يطرح سؤالٌ 

ة الفاعلة للنظم املوجود يف الطبيعة، فهذه العلّة املدركة اليت تضفي حول العلّ
أن من من أين اكتسبت إدراكها وقدرا اخلارقة؟! لذا البد  ،ىل الكونإالنظم 

  مثّ ختتم باإلله احلكيم القدير. منها مرتبةً، ومن ىتنتهي إىل علّة جمردة أعل

جد النظم فاقد لإلدراك، ففي هذه أنّ مو ادعيو �كال�وإذا كان اجلواب 
احلالة يفسح اال لطرح الشبهة من منطلق أنّ الوجود الذي يعجز عن 
اإلدراك كيف ميكنه خلق نظمٍ مذهلٍ حتتار يف وصفه العقول املدركة وتعجز عن 

للشعور ال ميكنها منح الشعور  فتقرةة املمعرفة كُنهه؟! وكما يقول الفالسفة فاملاد
  فاقد الشيء ال يعطيه. ألنّ لغريها، 

وبالنسبة إىل القول بكون النظم يف اإلدراك معلوالً للتركيب الناتج من 
األجزاء الصغرية، فهو باطلٌ من أساسه ألنّ األثر الذي يترتب على العناصر 

                                                             

1 ـ   www.kaafar.netfirms.com/baad/nazm.html.  



 ���

نفس أثر كلّ جزٍء مكون هلا، فما يتحصل  واقعهو يف المن عدة أجزاٍء املركّبة 
لوال هذه األجزاء ملا أثّر إذ صعيد العناصر عائد إىل األجزاء،  من نتائج على

  تأثري مستقلٌّ عن مكوناا.  للعناصروعلى هذا األساس ليس  ؛العنصر
إذن، اإلدراك ينشأ من التركيب بني أجزاء عديدة كونت املدرك، ويف 

دراك إىل نسبة اإل�هذه احلالة تطرح شبهة العلّة الفاعلة املدركة لتلك األجزاء 
ةً أخرى، وجياب عنها أيضاً بأنّ فاقد الشيء ال يعطيه.  �أجزاء غري مدركةمر  

إىل الغريزة لتربير النظم املذهل املوجود يف جمال  همقد يستند بعض
مبا فيها اإلنسان، بدعوى أنها تنتقل من جيلٍ أىل آخر عن  ،الكائنات احلية

طبيعة هي اليت صنعت النظم املوجود يف طريق الوراثة، ومن مثّ يدعى أنّ ال
  مكوناا. 

هذا الكالم نقول: بغض النظر عن انتقال النظم املذهل من السلف  تفنيدل
وهو ما يتناوله العلماء بالبحث والتحليل يف ـ  إىل اخللف عن طريق الوراثة

ه حنو أول كائنٍ حي شهدت البحث بشكلٍ أساسينسوق  ـ سوف علم الوراثة
كما أنه مل يرث شيئاً  ذكرٍ وأُنثى،الطبيعة، وهو بالتأكيد ليس مولوداً من تزاوج 

ظم املوجود يف هذا الكائن احليل� من غريه، فنسأل: ما هو تربيركم للناألو� 
الذي انشعب منه سائر بين جنسه؟! من املؤكّد ال ميكن زعم أنه اكتسبه بواسطة 

ومن مثّ ال مناص لكم من  له كي يرث منه شيئاً،إذ ال سلف  اجلينات الوراثية،
  . املادية احمليطة بنا نطاق الطبيعة عن اإلذعان بوجود ناظمٍ حكيمٍ خارجٍ

استدالل من استدلّ بتعدد أشكال النظم املوجود يف الطبيعة  ولتفنيد
 هذا التعدد يف الشكل والبنية التركيبية هو يف :إنكار وجود الناظم، نقولألجل 

فترة متمادية من  احلقيقة معلولٌ لسلسلة من العلل الطبيعية اليت ظهرت طوال
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تكونت النجوم والكواكب السيارة، ونشأت يف األرض جبالٌ وحبار  إذ، الزمن
هذه األشكال العديدة من النظم ال ميكن أن يكون  ظهورفإنّ ديهياً ورياح؛ وب

من  نظوملدى املتفوق ما لك قدرةً متت دون علّة؛ وهذه العلّة جيب أنمن 
قابليات .  

أنّ األشياء املنظومة رغم عظمتها  ومن مجلة الشبهات اليت ذكروها هنا
ومسو خلقتها، لكن تعريف النظم ال ينطبق عليها، ألنه عبارةٌ عن تركيب أجزاٍء 

أنّ عديدة لتكوين جمموعة منظومة وحتقيق غاية. لكننا نرد عليهم قائلني ب
الغاية من النظم، فهذه وبني تركيب األجزاء  بني ارتباطوجود احلقيقة هي عدم 

األشكال املنتظمة هلا عللٌ تكوينيةٌ خمتلفةٌ، وإثر هذا التعدد العلّي نالحظ وجود 
نّ تعدد أشكال ، أي إأشكالٍ منسجمة خمتلفة وليس شيئاً واحداً منسجماً

منها سائر العناصر ناشئٌ بتأثريٍ مباشرٍ من عللٍ اجلزيئات الصغرية اليت تتكون 
 مدرك وليس له ناظم ،علّةً مباشرةً.  ميكن اعتبارهتكوينية  

 )G���( [M5�0� Iy�2(� :)0*+�(� )QEm(� *: 
يرى بعض علماء األحياء والفلك أنّ النظم املوجود يف السماء 

وليست هناك حاجةٌ إىل  ،واألرض معلولٌ للتكرار واالستمرار ريات الطبيعة
الصدفة هي العلّة يف خلقتهما، فتوايل األحداث هو  نّوجود ناظمٍ حكيمٍ أل

حبكهما ونظمهما. ولتربير النظم املذهل يف كيان اإلنسان واحليوان يف السبب 
  :اآلتيةالنظريات  تيف رحاب عامل الطبيعة، طرح

   :أوالً: نظرية املركيز دو البالس

رياضيات الفرنسي بيري سيمون البالس طور نظرية عامل الفلك وال
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نّ الكواكب يف باكورة أكّد على أ إذالتناوب اليت طرحها إميانوئيل كانط، 
خلقتها كانت ترتطم مع بعضها باستمرارٍ مما أسفر عن نشأة اموعة الشمسية، 
واألرض بدورها كانت جزءاً من الشمس لكنها انفصلت عنها وأصبحت كوكباً 

تقالً إثر ارتطام أحد الكواكب ا، ومن مثّ فقدت حراراا على مر الزمان. مس
كما أكّد يف كتابه الشهري ميكانيكا األجرام السماوية على عدم حاجة الكون 

  . ���إىل إله يدبر شؤونه
  :�)�حاديةثانياً: نظرية ظهور احلياة من اخلاليا اُأل

يها اخللفية املناسبة للحياة، بعد أن تكونت الكرة األرضية ويأت ف
ظهرت الكائنات احلية من نباتات وحيوانات إثر استمرار ارتطام العناصر مع 

على هيئة  ة ظهورهاكانت يف باكور إذبعضها بشكلٍ متوالٍ على مر الزمان، 
، مثّ بدأت تتكامل لتظهر منها أمناط خمتلفة بصورة كائنات أحادية بدائيةخاليا 

  هرت كائنات حية مبيزات عديدة.عد ذلك ظاخلاليا، وب
  :ثالثاً: نظرية التطور لداروين (النشوء واالرتقاء)

بعض علماء األحياء مبن فيهم العامل الربيطاين الشهري تشارلز داروين 
 على مر ذهبوا إىل أنّ اإلنسان بلغ ما هو عليه اليوم من تكاملٍ بشكلٍ تدرجيي
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ةً. وأكّد هؤالء على أنّ بقاء النسل البشري وسائر كان أسالفه قرد إذالزمان، 
األجناس احليوانية مرهونٌ باجلدال الدائم بني الكائنات احلية والطبيعة اليت حتيا 

الصراع من �أو  �بذل اجلهد من أجل احلياة�يف كنفها، وهو ما أطلقوا عليه 
  . ���للكون إله ناظمٍوعلى هذا األساس فالكائنات يف غىن عن  ؛�أجل البقاء

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
  نتطرق فيما يأيت إىل نقض النظريات الثالثة املذكورة أعاله: 

  :أوالً: نقد نظرية املركيز دو البالس

هذه النظرية هي جمرد فرضية ظنية ومل تصل إىل درجة اإلثبات  � ١
ض علماء يعتقد بع<العلمي أو العقلي، وهو ما قاله املفكّر كريسي موريسون: 

الفلك أن نسبة جتاذب كوكبني واقتراما من بعضهما ومن مثّ ارتطامهما 
اً وقد تصل إىل واحدة  وتناثرمها أو تالشيهما بالكامل، ضئيلةٌ جدمن عد

ماليني، بل إنّ هذا االحتمال غايةٌ يف الضعف لدرجة أننا عاجزون عن طرحه 
  . �)�Hعلى صعيد احلسابات العلمية والرياضية

، فهي ال تتعارض أو سقمها بغض النظر عن صحة نظرية البالس � ٢
األرض جزءاً من الشمس مثّ  كون اعتربناحتى وإن إذ مع وجود ناظمٍ للكون، 

انفصلت عنها، نقول إنّ هذا األمر بذاته إنما حدث بفعل ختطيط ناظمٍ مدبرٍ 
  حكيمٍ شاءت أرادته ذلك. 
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  :من اخلاليا األحادية ثانياً: نقد نظرية ظهور احلياة 

قيل يف نقد نظرية نشأة النظم من الطبيعة إنّ نسبة النظم واحلياة  � ١
وال يقبله العلم وال العقل،  عليه إىل منشأ مادي غري مدرك هو أمر غري مربهنٍ

احلياة ـ وال سيما  جتردعلم الفلسفة أثبت بالربهان الصريح  أنّ ناهيك عن
روح جمردةٌ عن التعلّقات املادية، وأكّد الفالسفة على  اأي إنهالبشرية ـ 

  دون تدخل قدرة جمردة. من نشأة اردات من عللٍ مادية حمضة  استحالة

حتى وإن افترضنا صحة هذه النظرية، فهي ال تتعارض مع مبدأ  � ٢
ظروف خاصة،  النظم، ألنّ ظهور احلياة من كائنات أحادية اخلاليا منوطٌ بتوفّر

وضع أساس هذه  صانعٍوهذا األمر بذاته دليلٌ واضح على وجود ناظمٍ و
؛ ويف احلني ذاته فإنّ احتمال الصدفة على هذا حبكمة وإتقان السلسلة التطورية

  . ���الصعيد هو أمر ضعيف للغاية لدرجة أنّ العقالء يرفضونه مجلةً وتفصيالً

ئات ـ مهما ياحتمال نشأة إحدى اجلز< قال املفكّر الغريب دينو: � ٣
كانت بسيطة التركيب ـ على حنو الصدفة هو واحد بالعشرة ... فمن غري 
املمكن زعم أنّ مجيع القضايا والظواهر اليت حتتاج إليها احلياة قد نشأت عن 

  . �)�Hطريق الصدفة

  : -النشوء واالرتقاءxثالثاً: نقد نظرية التطور لداروين 

مل  ال غري، إذ ذهين افتراضٍ جمرد رية يف احلقيقة هيهذه النظ � ١
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حتى اآلن، لذا فهي تفتقر إىل القيمة املعرفية، ومن هذا  بالدليل القاطع تربهن
 صات وأكّدوا على وجود حلقةى التخصاملنطلق عارضها كثري من العلماء بشت

كن تربيره مفقودة يف سلسلة التكامل اليت طرحها داروين، وهو أمر ال مي
 .بوجه  

ها تؤكّد على نالنظرية من أساسها ال تتعارض مع برهان النظم أل � ٢
أنّ خلقة اإلنسان شهدت تكامالً تدرجيياً، وهذا األمر بطبيعة احلال ال ميكن أن 

 ل كان قرداً ـ وفرض من يتملنا وافترضنا أنّ اإلنسان األو؛ فلو ترتدون علّة
قد طوى مراحل تطورية خمتلفة بتأثري مؤثّرٍ،  ومن مثّ فهو –احملال ليس مبحالٍ 

  . ونظمه نّ الناظم هو الذي صاغ هذا التطورإأي 

تتعارض مع ظواهر الكتب السماوية كالتوراة  داروين نظرية � ٣
األب واإلجنيل والقرآن الكرمي، فهذه النصوص الدينية توعز نشأة البشرية إىل 

ره من ترابٍ؛ ولكن ال يسعنا اال لبسط هذا الذي خلق بدو 7آدم األول 
  . هنا املوضوع بالتفصيل

− �_&�V  K�+��(� W"Z� �+E�A+* �&7��� )&�yD @A �A�5� WG7
 ) "�+X: 

يف بادئ األمر اعترب علماء األحياء أنّ التكامل املطروح يف النظرية 
ولكن على الداروينية ناشئٌ من تركيب اجلزيئات الكيمياوية بطريق الصدفة، 

مر األيام أدركوا سخف القول مببدأ الصدفة وعدم استناده إىل أي أساسٍ 
علمي أو عقلي، ومبا أنّ نظرية التطور متقومةٌ عليها فهي تعد باطلةً أيضاً؛ ومن 

قال إيان  إذهذا املنطلق بادروا إىل القول بارتكاز التطور على قواعد خاصة، 
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ال ترتكز على الصدفة فقط، بل هي ناظرةٌ إىل الصدفة نظرية التطور <باربر: 
على أساسها حبيث  رحينما توجد قوانني خاصة تسري األموإذ والقانون معاً؛ 

تعمل على استقرار التركيبات الكيمياوية وتعزز قدرا على استقطاب سائر 
يع مج ئتكافالقول بساب االحتماالت وموافقةٌ حليف هذه احلالة فهي الذرات، 

  . ���Hاالحتماالت لكلّ تركيبٍ
قال من املمكن أن يقوم  إذوأشار باربر يف كالمه إىل مثالٍ لتأييد رأيه، 

قرد بطباعة نص عن طريق الصدفة شريطة وجود آلية أو قانون حاكمٍ يعمل 
احلرف املناسب يف املكان املناسب وحذف احلروف املهملة من  وضععلى 

 .النص  
ليس من شأنه تربير نظرية واحلقيقة عارٍ عن الصحة هذا الكالم يف 

رغم ، فمن جهة يؤكّد باربر على صحة مبدأ الصدفة لكونه متناقضاً داروين
مع القوانني العلمية والعلّية، ومن جهة أخرى يؤيد القوانني  عدم انسجامه

  العلّية. 
ة علماء األحياء الذين أضفوا على نظرية التطور قيد حدوث الصدف

ي بوجود ناظمٍ يف إرادوفق قواعد وآليات خاصة، قد أقروا بشكلٍ ال على 
عامل الذرات والعناصر املكونة لألشياء حبيث يتولّى مهمة ترتيبها وحتديد 

نهم عرب تربيرهم إعددها ويوفّر الظروف الطبيعية املناسبة هلا كي تتكامل؛ أي 
مدرك أرسى دعائم تطور الكائنات، للنظرية الداروينية أقروا بوجود ناظمٍ 

 وعلى هذا األساس ميكن القول إنّ نظرية داوين تثبت وجود ناظمٍ مدرك
  للكون. 
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ادعى الفيلسوف ديفيد هيوم عدم وجود أي نظمٍ حقيقي على أرض 

وهذا يعين  ؛اً تلبيةً ملصاحله اخلاصةبعض األمور نظم دالواقع، لكن اإلنسان ع
متوقّف على التوجهات البشرية، ومبا أنّ اإلنسان يرى نفسه أشرف  أنه

ة من كائنات حية يالطبيعمجيع املصادر املخلوقات فهو يروم تسخري منافع 
ومجادات لصاحله. وقد طرح داروين نظرية الصراع من أجل البقاء مبقتضى 

لطبيعي تأييداً لنظرية هيوم، وهي تنص على أنّ السبب يف قانون االنتخاب ا
بقاء اجلنس البشري ال يعود لكون اإلنسان أشرف املخلوقات، بل يعود إىل 

الطبيعة ألجل البقاء، لذلك فاق الطبيعة  معوجناحه يف الصراع احملتدم  حياً هبقائ
  املادية واحليوانية. 

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
أمورٍ ال مسوغ هلا على أساس  حدوث صورشئةٌ من تهذه الشبهة نا

فقط  برهان النظم، فما يتمخض عن هذا الربهان هو إثبات وجود ناظمٍ للكون
يتطرق إىل مسائل أخرى كأفضلية اإلنسان على غريه أو أسباب صموده وال 

خرى أمام التحديات الطبيعية؛ فهذه األمور جيب البحث عنها يف جماالت أ
  ة عن نطاق هذا الربهان.خارج

إذا كان السر يف بقاء اإلنسان هو أفضليته على غريه، فهذا يدلّ على 
وجود ناظمٍ وضع له مسرياً معيناً يسلكه لبلوغ هذه الدرجة؛ وإذا كان السر يف 
ذلك صموده أمام التحديات الطبيعية، فهذا األمر يرجع يف الواقع إىل اخلاليا 

  أيضاً يدلّ على وجود ناظمٍ مدرك.  ا األمرذاملكونة لبدنه، وه
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وهن الشبهة اليت طرحها ديفيد هيوم واضح الرتكازها على إنكار 
مبدأ النظم يف أرض الواقع وتقييده مبصلحة اإلنسان، لذا ليست هناك حاجةٌ 

نقول إنّ النظم املذهل يف السماء  مع ذلكلتقرير بطالا يف إطارٍ تفصيلي، و
 ال صلة له مبصلحة البشرية مستقالً اًموضوع يعدمجيع الكائنات، يف واألرض و

وال خلل فيه سواٌء كان اإلنسان موجوداً أو غري موجود، وسواٌء  اًمتحقّق لكونه
. لذا، ليس من شأن برهان النظم بيان ما إن  يستطعأستطاع أن ينتفع منه أو مل

  كان بنو آدم أشرف املخلوقات أو ال. 

 *)QEm(�  e� "�Å e�b56 vh eI±+D �N Iy�2(� )E�D :)0 +�(�: 
اعترب سعد الدين التفتازاين أنّ داللة النظم على وجود ناظمٍ هي داللةٌ 

تفسري  مكانية، وطرح إشكاالً فحواه إ���إقناعيةٌ من سنخ القضايا املشهورة
 دظم املوجود يف الكون عن طريق نسبته إىل جوهرٍ جمراجة إىل دون احلمن الن

ضمن نقده هلذا اإلشكال قال إنّ العلم املستند إىل الظن يف القول بوجود إله؛ 
والتخمني يوجب أن يكون خالق الكون ذا السبك من النظم املذهل غنياً 

  . �)�مطلقاً وليس أقلّ شأناً من ذلك

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
 ظم يؤكّد على ضرورة وجود ناظمٍ مدركله القدرة على برهان الن

إجياد كلّ هذا النظم املذهل يف شتى ااالت، لكنه ال يتطرق إىل حقيقة الناظم 
هذا  املدرك، ألنّ هذا األمر منوطٌ إىل سائر الرباهني الفلسفية، فقد يكون
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ما خلق من قبيل اجلوهر ارد أو العقل ـاهللا تعاىل مباشرةً أو شيئاً م الناظم
  صطلح يف مبادئ الفلسفة املشائية. العاشر كما هو م

يت: من هو خالق لو افترضنا أنه جوهر جمرد، يطرح حينئذ السؤال اآل
ارد املدرك الذي متكّن من إضفاء نظمٍ عظيمٍ على عامل املادة؟  رهذا اجلوه

  وتتواىل األسئلة عن كلّ ناظمٍ حتى ننتهي إىل واجب الوجود. 

+��N :$¥+0(� )QEm(� *I±+2(� � "�0V g� �"� Iy�2(� W"Z� )_D: 
من اإلشكاالت األخرى اليت طرحها الفيلسوف ديفيد هيوم، عدم 

مبدأ النظم الذي يدلّ  على وفقإثبات اإلله الذي تؤمن به األديان  أمكانية
، فهذا املبدأ ليس من شأنه إثبات وجود اإلله الواحد مدرك على وجود ناظمٍ

كالقدرة واحلكمة والعدل والرأفة؛ فمن املمكن أن يتحقّق  ذي الصفات الكمالية
قد يتفق أكثر من فاعلٍ مدرك  :النظم يف الكون بواسطة أكثر من ناظمٍ، أي

وقادرٍ على تنظيم شؤون الكون بغض النظر عن امتالكهم الصفات الكمالية، إذ 
  . أشكاله إجياد النظم بكلّقادرون على  فهم بالكمال حتى وإن مل يتصف

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
قلنا إنّ  إذيف املباحث اآلنفة،  تاإلجابة عن هذه الشبهة قد اتضح

إثبات وحدة اهللا سبحانه وتعاىل وصفاته الكمالية ال ميكن أن يتحقّق عن 
طريق برهان النظم، بل يتم باالعتماد على سائر الرباهني العقلية والفلسفية، لذا 

ليست مطروحةً حوله، وسيأيت احلديث عنها بالتفصيل يف فإنّ شبهة هيوم 
  موضوع توحيد اهللا تعاىل وبيان صفاته. 
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ذا يطرح بعض امللحدين شبهةً حول مسألة النظم املوجود يف الكون، 

ملدرك الذي تؤمن به األديان إلله اا: مبا أنّ كلّ نظمٍ مفتقر إىل ناظمٍ، فالتقرير
إىل مبدعٍ وذلك مبعىن افتقاره منوذجاً للنظم،  بوصفهحباجة إىل ناظمٍ أيضاً 

 برهانرتبةً منه؛ وهذا األمر بطبيعة احلال يتباين مع ما ذهب إليه أتباع  ىأعل
  النظم من املتدينني. 
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لقول، إذ إنّ السبب يف حاجة من سخف ا تعدهذه الشبهة يف احلقيقة 

ودقّة تركيبها وارتباطها مع بعضها دف  ئهالنظم إىل ناظمٍ هو تعدد أجزا
 مدركة إىل علّة ظم الكوين بأسره مفتقرفضالً عن أنّ الن ،نةمعي حتقيق غاية
نظراً لكونه ممكناً وحادثاً. هذه اخلصوصيات يف الواقع ليست موجودةً يف اهللا 

  بسيطةٌ.  وذاتهغين مطلق وواحد واجب الوجود فهو ، تعاىل

 K0T(� g� �+0V F� ):+�* `+,�D� `�A :$�A )_D+�(� )QEm(� *
 v�50m(�: 

 مسألة بعد أن أدرك خمالفو برهان النظم سقم إشكاهلم الذي سيق على
  لوا: النظم، بادروا إىل طرح شبهة حول القول بكون اهللا عز وجلّ بسيطاً، فقا

  أوالً: ما معىن كون اهللا بسيطاً؟ 
ثانياً: كيف ميكن لشيٍء أن يكون بسيطاً ومع ذلك ميتلك شعوراً 

  ويتمكّن من القيام بفعلٍ؟ 
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حنن ال ننسب معىن البساطة إىل اهللا عز وجلّ، بل إنّ الرباهني العقلية 

 ن يكون بسيطاً، إذ لو كان مركّباً أمن والفلسفية تثبت أنّ واجب الوجود البد
إىل هذه األجزاء عند قيامه بأي  حمتاجاًمن أجزاء وعناصر سيصبح حمدوداً و

  فعلٍ، وهذا األمر بطبيعة احلال ال ينسجم مع واجب الوجود. 

نّ ذات اهللا عز وجلّ مكنونةٌ علينا وغاية ما إقلنا يف بادئ الكتاب 
ا وجوداً واحداً حمضاً غري مركّبٍ من كو وه تهاميكننا تصوره من بساط

أجزاء. وببيان فلسفي: مبا أنّ تعدد األجزاء والعناصر ـ االختالف يف الوجود ـ 
؛ ولكن يف الكائنات املادية فحسب ناشئ من حمدودية املادة، لذا ميكن تصوره

ن، بساطة صرفاً فال ميكن تصور أجزاٍء له. إذجمرداً نظراً لكون وجود اهللا تعاىل 
  الذات اإلهلية هي أمر معقولٌ وتركيبها يرفضه العقل مجلةً وتفصيالً. 

قال  فقد أما بالنسبة إىل قدرة البسيط على القيام بفعلٍ كخلقة األشياء،
علماء الفلسفة إنّ اهللا جلّ شأنه قادر على فعل ما شاء مباشرةً لكونه بسيطاً، 

نّ الصادر األول يستمد قدرته وفاعليته إوهو ما يعبر عنه بقاعدة الواحد، أي 
منه تعاىل ومن مثّ يقوم بأفعال أخرى، وسلسلة العلل هذه تتواىل حتى تنتهي 

 إثر افتقارحباجة دائمة إىل واجب الوجود  الذي هو إىل عامل املادة والطبيعة
طريق ذاته اإلمكانية، ومن مثّ فإنّ أفعاله وانفعاالته تنتهي إىل اهللا تعاىل عن 

 .دةعللٍ متعد  

املعقّدة  تفاصيلالنكتفي ذا املقدار من البيان وال نتطرق إىل الغور يف 
  حبث مستقلٍّ.  تدوينتطلّب لكون هذا األمر يلموضوع ل
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ن النظم هي إحدى الشبهات اهلشة اليت طرحت من قبل معارضي برها
، وذلك مبعىن اعتبار الوجود املادي كوجود ���بالبساطةوصف الكائنات املادية 

  اهللا تعاىل من حيث البساطة، ومن مثّ منحه مقام النظم. 

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
الذين طرحوا هذه الشبهة أقروا شاشتها وبطالن كون الوجود املادي 

دون أي دليلٍ، حيث قال أحدهم: من لك ذ فقد زعموابسيطاً، ومع ذلك 
املعتقدون باهللا بإمكام إثبات أنّ املادة ليس من شأا أن تكون بسيطةً، يف <

حني أنّ ما ليس مبادي من شأنه أن يكون كذلك؛ ومع ذلك فأنا أقول إنّ 
القابلية على أن تكون بسيطةً وما ليس مبادي ليست له هذه  ااملادة هل

املتكلّم ضرب األصول العلمية عرض أنّ . نلحظ يف هذا الكالم �)�Hةالقابلي
من أعداد هائلة من  وكلّ جزٍء مكونٌاجلدار، فاملادة مكونةٌ من آالف األجزاء 

من طاقة؛ ومن ناحية  مبعىن تشكيل املادةالذرات واإللكترونات والنيوترونات، 
ليل الساطع أنّ واجب الوجود هو أخرى أثبتت الرباهني الفلسفية والعقلية بالد

  البسيط. 

 
                                                             

ـ   1 www.kaafar.netfirms.com/baad/nazm.html. p. 3.  

ـ   2 Ibid. p. 3.  
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طرحت شبهةٌ فحواها أنّ النظم إن حتقّق يف الكون فهو يقتضي انعدام 
الشر واألذى، ولكننا نشهد باستمرارٍ حدوث وقائع مدمرة كالزالزل والرباكني 

وهذا األمر ال ينسجم مع  ؛الشر أمر واقع يف عامل الطبيعة أي: إنّ ،والسيول
  فرضية وجود ناظمٍ يريد اخلري للكائنات. 

إذن، لو قلنا بوجود ناظمٍ هلذا الكون، فهو باقتضاء طبيعة النظم ال 
، ناهيك عن أنها يسمح حبدوث هذه الوقائع الضارة اليت هي مثالٌ النعدام النظم

  بنو آدم.  ال سيماياة أعداد هائلة من الكائنات احلية وودي حبت

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
برهان النظم يؤكّد على اتصاف عامل املادة بانسجامٍ خاص يوحي 
 ا النظر يف هذا الكون سنلفي أنّ كلّ ظاهرةلذا لو أمعن ،ةمرجو بوجود غاية

ألسباب، وكلّ علّة من هذه العلل طبيعية مرتكزةٌ على سلسلة من العلل وا
 منٍ. فعلى سبيل املثال، النظام األمثل يف الطبيعة متقوتوجب حتقّق معلولٍ معي

بفضل حرارة  على عملية تبخري املياه من احمليطات وسائر املسطّحات املائية
أشعة الشمس، ومن مثّ تتكاثف وجتتمع يف املناطق الباردة لتعود إىل األرض 

ة القاطنة يف  من جديدي متطلّبات الكائنات احليعلى هيئة أمطارٍ وثلوجٍ تلب
  هذه العملية بأسرها مثالٌ للنظم يف احلياة. ؛ واملناطق اجلافّة

واملثال اآلخر على هذا الصعيد، هو خلقة الكرة األرضية، إذ يقول 
ارا العلماء إنها كانت جزءاً من الشمس مثّ انفصلت عنها ومن مثّ فقدت حر
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على مر الزمان وأضحت ممهدةً الستيطان الكائنات احلية؛ ولكن مع ذلك بقيت 
يف قعرها تؤدي بني الفينة واألخرى إىل وقوع بعض  كامنةً بعض احلمم امللتهبة

احلوادث يف قشرا، وهي قبل ذلك كانت سبباً يف ظهور اجلبال واألودية 
مالذاً لشت ا. والبحار واحمليطات اليت تعدا وإنساا وحيواى أمناط احلياة بنبا

 براكنيحينما حتدث ثغرةٌ يف القشرة األرضية خترج بعض احلمم على شكل 
  ملتهبة أو أنها تبقى حمصورةً يف أعماق األرض فتسفر عن حدوث زالزل. 

  إذن، استناداً إىل املثالني املذكورين، نقول: 
وفق نظامٍ على األرضية جيري  كلّ فعلٍ وانفعالٍ طبيعي يف الكرة � ١

   .���هو حيكي عن وجود نظام العلّة واملعلول يف عامل الطبيعةومن مثّ فدقيقٍ، 
  إذن، دعوى أنّ العامل فاقد للنظم، هي يف احلقيقة زعم بال دليلٍ. 

٢ �  ر اإلنسان من بعض الظواهر الطبيعية، فهو أمربالنسبة إىل تضر
كن هذا الضرر ال يعين جواز نفي كلّ ذلك النظم واقع ال ينكره أحد، ول

املوجود يف احلياة، وحسب التعريف املطروح حول النظم فهو أمر متحقّق بني 
يف رحاب جزاء ألجل غاية معينة؛ إال أن يقال إنّ النظم ال يتحقّق إال األ

ال  داهةب مرا األالظواهر الطبيعية اليت حيقّق اإلنسان منها نفعاً وخرياً، ولكن هذ
ضمن تعريفه، فهو يتحقّق بغض النظر عن يف ميت بصلة للنظم وال يندرج 

بعض العواقب احلسنة أو الوخيمة اليت تتمخض عنه، ناهيك عن أنه ليس من 
وفق مصاحل اإلنسان فحسب، فهذا القول على الصحيح تقييم معيار النظم 

 .عقلي برهان اليستند إىل أي  
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قد يدعي معارضو برهان النظم بأنّ احلوادث السيئة يف الطبيعة 
تتعارض مع حقيقة النظم لكوا تسفر عن هالك اإلنسان الذي هو أشرف 

د إله رؤوف رحيمٍ ومقتدرٍ يريد املخلوقات، ومن مثّ فهي ال تنسجم مع وجو
على مر العصور  كلّ تلك األحداث املدمرة ربر وقوعناخلري لبين آدم. فكيف 

  ؟! ال حتمد عقباها أضرار فادحةبتتسبب  واليت
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إنّ برهان النظم يهدف فقط إىل إثبات  نقول يف نقض الشبهة املذكورة

، لذا ال صلة له مبسألة تعارض الكوارث الطبيعية والشر وجود النظم يف العامل
املوجود يف الكون مع رأفة اهللا تعاىل وحكمته وإرادته اخلري للبشرية؛ فهذه 

ضمن مباحث هذا الربهان، بل جيب البحث عن تفسريٍ هلا يف املسألة ال تندرج 
 حبث يف األصول واملباين األخرى، وهذا األمر بطبيعة احلال يتطلّب بسط

  . ���مترامي األطراف ال يسع اال لسوقه هنا

  
  :البرهان السادس: برهان الفطرة  ●

  :املعىن اللغوي للفطرة -

عدة يف اللغة العربية،  اليت هلا معان �فطر�الفطرة لغةً مشتقّةٌ من كلمة 
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مصدر نوعي يف العربية  �الفطرة�و ���ومنها االبتداء واإلبداع والفتق واخللقة؛
نها صفة إوهي صفةٌ يتصف ا املخلوق أول خلقه، أي  ،�اخللقة� تعين

اإلنسان الطبيعية. حينما تطلق على اإلنسان بالذات، فهي تدلّ على نوعٍ 
؟ علم اللغة ال جييب عن هذا السؤال، بل ال بد هو خاص من اخللقة؛ ولكن ما

   يف مصادر العلوم العقلية والروائية. اإلجابة من البحث عن

  :املعىن االصطالحي للفطرة -
خاصة يف خمتلف العلوم،  للداللة على معان �فطرة�يستعمل مصطلح 

  ونشري فيما يأيت إىل جانبٍ منها: 
الفطرة هي واحدةٌ من البديهيات الستة يف املنطق : الفطرة يف املنطق � ١

 أو براهينها ااواسط مبعىن أنّ �قضايا قياساا معها�واليت يعبر عنها بأنها 
دون احلاجة إىل واسطة من يتم التصديق ا رد تصورها  إذمعها،  متالزمةٌ

  . �)�خارجية، كتصور أنّ االثنني نصف األربعة
باعتقاد أفالطون فإنّ مجع املعلومات اليت : الفطرة األفالطونية � ٢

ال الذي مل منذ عامل املثلديه ميتلكها اإلنسان مصدرها عقله، وهي موجودةٌ 
  . �*�بالبدن؛ لكن اإلنسان نسيها روحتتعلّق فيه ال

 ومدركات معلومات عبارةٌ عن الفطرة هي :املدركات الكامنة � ٣
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ها  :يف ذهن اإلنسان، أي كامنةة ومن مثّ إنفهي موجودةٌ فيه بالقو على مر
  . ���الزمان ترتل إىل حيز الفعلية

لفطرية هي عبارةٌ عن مسائل يتمكّن كل القضايا ا: البديهي القريب � ٤
  . �)�استداللٍ بسيطالقيام بإنسان من إدراكها بعد 

يرى الفيلسوف ديكارت أنّ بعض املعلومات : فطرة ديكارت � ٥
دون حاجة إىل من نه ميتلكها حبسب طبعه إ :تنبثق من العقل مباشرةً، أي

ات واليقني والزمان واحلرك الظاهرية لألشياء حواس أخرى، مثل األشكال
  . �*�والفترة الزمنية

القضايا الرياضية فكانط  إميانوئيل باعتقاد الفيلسوف: فطرة كانط � ٦
  . �+�هي جمرد مسائل يصوغها الذهن البشري

ذي العرفاء الفطرةَ بأنها عامل اجلربوت ال صفي: الفطرة يف العرفان � ٧
  هو متقدم على عامل املادة.

− (� U $��T(� )_2&�(� À58E: 
للفطرة أمهّيةٌ بالغةٌ يف مباحث علم الكالم وسائر الدراسات والبحوث 

باحثو العلوم الدينية من خمتلف زواياها، ونتطرق فيما يأيت  عرضها إذالدينية، 
  إىل ذكر أهم ثالثة مباحث طرحت حوهلا: 

                                                             

�  T ,�% 4MZ	  %	 � � ,��������� � !��"� ��h$ ,��58 ) ,(8( : 
(   :������ ����� ,��������� � !��"� �L�3� ./�	$ ,��0��� 1��2	 �3 � 456 � 
*   ) ,��������� � !��"� Ê 4?� ,��!- �� �A4	K ,���CL� ,�<L� �+�  �iX ,�<L� ;

 ) ,��������� � !��"� ,��!- j�n� ,���CL�++ : 
+  P��@ ��o��L � ) ,��������� � !��"� �P�N ,��!- �� �-%G	 ,L%;P ,��o�f  ?B* : 



 �/�

 �+�DP�7 $��T(� :Y! "7B: 
اد منه جبلّته وغريزته احلديث عن فطرة اإلنسان، ير دورحينما ي

 جاحمةٌ املكونة لذاته واملستودعة فيه من قبل البارئ تبارك شأنه، فهي رغبةٌ
 واستعداد رك تامسن ويراد منه اخلري، حبيث لو تصف بالـحألداء كلّ عملٍ يت

اإلنسان وشأنه فهو يبادر إىل القيام ذا العمل مبحض إرادته ورغبته ما مل 
شتعوامل خارجية. به مدركات غب  

واملذهب  ���ومن اجلدير بالذكر هنا أنّ أتباع الفكر املاركسي
أنكروا اجلبلّة األوىل لإلنسان وزعموا أنّ ماهيته تتأثّر ببيئته  �)�الوجودي
  وجمتمعه. 

 �&�(�7 $��T(� :Y+_D+]: 
، وال سيما األديان التعاليم الدينيةأحد املعاين للفطرة هو تطابقها مع 

أنّ الدين قد شرع  راد من ذلكماوية؛ فعندما يذكر الدين واإلنسان معاً يالس
ذاته، ومن مثّ فإنّ مجيع  مقتضيات حبسب احلاجة النفسية لإلنسان وانسجاماً مع

على أساس هذه  منبثقةًال بد من أن تكون تعاليمه من أوامر ونواهي 
  . �*�القاعدة
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 a5b�(� I�A7 $��T(� :Y+�(+]: 
ة بني الفطرة وعلم الالهوت هي إحدى املباحث اهلامة على العالق

، هو: هل حوهلاصعيد الدراسات والبحوث الدينية، والسؤال األساسي املطروح 
وعبوديته اليت تأيت يف املرحلة  ،نّ معرفة اهللا تعاىل اليت هي يف املرحلة األوىلإ

  ممتزجتان مع الفطرة اإلنسانية أو ال؟  ،الثانية

− )G�09�  �+0V F+* )&��T(�: 
ذكر علماء الالهوت العديد من اآلراء حول معىن املعرفة الفطرية باهللا 

  : أيتعز وجلّ، ونشري إليها فيما ي

�  )_D5:�Gn� )&�y2(� -: 
ميع العلوم جلروح اإلنسان  امتالكقيل إنّ احلكيم أفالطون كان يعتقد ب

بعد ذلك نسيتها؛ وعلى  اي، ولكنهالبدن املاد أن حتلّ يف وعاءواملعارف قبل 
 هذا األساس فالعلوم واملعارف اليت ميتلكها يف احلياة الدنيا هي يف الواقع تذكار

. وهذا األمر برأيه ينطبق أيضاً على معرفة اهللا عز وجلّ، ���لمعلومات السابقةل
معرفةٌ  انّ أرواح بين آدم قبل أن يبصروا النور يف احلياة الدنيا، كانت لديهإ :أي

به تعاىل، لذا عليهم إحياء هذه املعرفة يف حيام املادية. قيل إنّ عامل املثال هو 
وفق أمنوذج على عامل الكائنات املفارقة األزلية وإنّ اإلله اخلالق صاغ الكون 

  . �)�املثال األزيل األفالطوين، وهذا الرأي الالهويت ميكن انطباقه مع الفطرة
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ذا الرأي، وحتى أرسطو مل يعريوا أمهّيةً هل أفالطونالذي تلوا الفالسفة 
ما كلّ الذي كان تلميذه مل يوافق على كون الروح خلقت قبل البدن ورفض 

  يترتب على ذلك. 

�  [R
 [���0� � $��T(� -: 
 ها استعدادالتعريف اآلخر للمعرفة الفطرية باهللا سبحانه وتعاىل هو أن

ه قابلية ىن أنّ اإلنسان خلق وأودعت يف نفسكامن يف النفس اإلنسانية، مبع
  معرفة البارئ جلّ شأنه.

عبارةٌ عن  املعرفة الفطرية<مرتضى مطهري يف هذا الصدد:  الشهيدقال 
مدركات كامنة يف ذهن كلّ كائنٍ رغم عدم فعليتها يف أذهان البعض أو وجود 

ها النفس عن ما يعارضها يف أذهام، فهي من قبيل املعلومات اليت تعرف
طريق العلم احلضوري ومل تندرج حتى اآلن يف نطاق علمها احلصويل. وهذه 

  . ���Hهي املعرفة الفطرية بالذات اإلهلية املباركة باعتقاد صدر املتألّهني

ليس من الصواب مبكان اعتبار الفطرة جمرد استعداد وإدراك كامنٍ يف 
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ثّل طبيعة خلقة الروح اإلنسانية بشكلٍ مت ذلكالنفس اإلنسانية، فهي إضافةً إىل 
  خاص ممتزجٍ مع معرفة اهللا تبارك وتعاىل. 

املعرفة الفطرية باهللا عز وجلّ تفوق نطاق االستعداد واإلدراك  إذن،
وال تبديل؛ فقد قال  وتصل إىل درجة ال تغيري هلا يف النفس اإلنسانية، الكامن

F� za( تعاىل يف كتابه احلكيم: z�{�|G  |( zK& |�{E zV z! + zQ{_ z� zA z�+�2(� z�z�zG �|��(�� |W{� z;
F�(��� .أنّ القابلية اليت ميتلكها اإلنسان ملعرفة اهللا إىل بعض الباحثني  ذهب

 ال املعريفهذا ا علىتعاىل ـ االستعداد واإلدراك الكامن ـ ال تقتصر 
األساس تصبح إلحلاد والكفر أيضاً؛ وعلى هذا قد تسوقه إىل افحسب، بل 

  من كوا جمرد استعداد كامنٍ.  ىالفطرة مرتبةً أعل
فطرة اإلنسان هي عني معرفة اهللا <قال الشيخ عبد اهللا جوادي اآلملي: 

سبحانه، ولكن هذا ال يعين أنه حينما يصل سن البلوغ ويفكّر ببارئه يكون قد 
عرفته تعاىل؛ ألنّ جمرد امتلك علماً حصولياً، وال يعين كذلك امتالكه استعداداً مل

الفهم احلاصل من التفكري أو صرف االستعداد للمعرفة ال يطلق عليهما 
xاللَّه� تفالفهم واالستعداد يسفران أحياناً عن الشرك أو إنكار وجود -ف�طْر ،

اهللا عز وجلّ؛ لذا ال ميكن ادعاء أنّ اإلنسان خلق على الفطرة رد امتالكه 
  . �)�Hي خلق اهللا الذي ال تبديل لههذين األمرين، فه

�  -W�29� U $��T(�x ª�¾�* ªÆ5� [I�A -: 
كما ذكرنا آنفاً فإنّ الفطرة تعد واحدةً من البديهيات الستة يف املنطق 
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دون احلاجة إىل واسطة خارجية من حبيث يتم التصديق ا رد تصورها 
نّ الواسطة تتبادر إىل الذهن مبحض إ :لكوا مكنونةً يف الذهن، أينظراً 

كما أنها من قياساا معها،  ، فهي من سنخ األمور اليت تكونتصور املطلوب
  . ���الذهن، كتصور أنّ االثنني نصف األربعة املوجودة يف الوسائط

: هي أيتفسر بعض احلكماء املسلمني املعرفة الفطرية باهللا تعاىل كما ي
هللا سبحانه عن طريق العلم احلصويل البديهي الذي يتطلّب املعرفة اليت تتحقّق با

حتصيله إحدى الوسائط، كتصور إمكان أو حدوث العامل. وهذا الرأي ذهب 
  . �+�وصدر الدين الشريازي �*�والفخر الرازي �)�إليه كلٌّ من الفارايب

/  e�_�* eM!�� +* K "�8�& ªÆ5� [I�A -: 
رفة الفطرية باهللا عز وجلّ عبارةٌ عن علمٍ أكّد بعض العلماء على أنّ املع

ه نوجزمٍ متحصلٍ باستداللٍ بسيط عارٍ من كلّ تعقيد وهو ممكن لكلّ إنسان أل
نةمعي ى إال لفئةمن  خيتلف عن الرباهني العقلية والفلسفية املعقّدة اليت ال تتسن

  . الناس
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املعىن اآلخر <ل: وهذا التعريف ذهب إليه أيضاً الشهيد شيت، حيث قا
 ها ال حتتاج إىل استدالالتشائكللمعرفة الفطرية باهللا تعاىل هو أن ،ومعقّدة ة

ومن هذا املنطلق جند القرآن الكرمي حينما يستدلّ ال يذهب إىل الغور يف 
البيان ألجل أن حيفّز اإلنسان على االلتفات إىل أبسط وأوضح مرتكزاته 

  . ���Hاملعرفية الفطرية

د تقي مصباح اليزدي فلم يذهب إىل بداهة املعرفة باهللا  الشيخ اوأمحمم
نّ غاية ما ميكن قوله إنها قريبةٌ إىل البداهة حبيث يكون أ أكّد علىتعاىل، و

كلّ إنسان <قال: ف إدراكها ممكناً للعقل باالعتماد على الرباهني غري املعقّدة؛
هللا به دون احلاجة إىل براهني قادر على إدراكها بواسطة عقله الذي أكرمه ا

حتصيل املعرفة  دلّ علىأنّ الفطرة ذا املعىن ت كما اعترب. �)�Hختصصية معقدة
، ونوه على أنّ �*�كلّ إنسان عن طريق استداللٍ بسيطمن قبل  سبحانهباهللا 

املعرفة باهللا  إمكانية عامة الناس سواٌء يف هذه القاعدة لكون الفطرة ال تعين
  . �+�عة الباطنية إليه إثر امتالك قدرة علميةوالرت

 على أساسجتدر اإلشارة هنا إىل أنّ املعرفة الفطرية باهللا عز وجلّ 
العلم احلصويل البديهي والعلم احلصويل الناشئ من استداللٍ بسيط، مع كون 

، فقط تصورها يسرياً وممكناً لكلّ إنسان، لكنها ال تقتصر على هذين املعنيني
بل هي أمر موجود يف عمق النفس وباطنها ومرتبطٌ بالعلم احلضوري وخلقة 
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، وسنوضح هذا �النفس� يطلق عليها هنا بالفطرة الباطنية والقلب إذاإلنسان، 
  األمر الحقاً. 

�  [)ZE�� [)&�5Q3 [)G�0� -: 
اآلراء املذكورة يف الفقرات السابقة ـ باستثناء الفقرة األوىل ـ نزلت 

ها يف نطاق املعارف والعلوم الذهنية اليت تة مرتلة العلم احلصويل وعرفالفطر
ميتلكها اإلنسان. وهناك رأيان آخران على هذا الصعيد، حيث ينظران إليها من 

  : أيتزاوية الباطن والعلم احلضوري، ومها كما ي

   :الرأي األول: معرفةٌ منبثفةٌ من عامل اردات
ىل بعض اآليات والروايات إلثبات أنّ استند أصحاب هذا الرأي إ

النفس اإلنسانية قبل تعلّقها بالبدن املادي يف احلياة الدنيا كانت موجودةً سابقاً 
يف عامل اردات، وقد كانت هلا معرفةٌ حضوريةٌ باهللا العزيز القدير، ولكن نظراً 

ذلك فإنّ هذا لتعلّقها باملادة يف هذه احلياة نسيت تفاصيل تلك املعرفة، ورغم 
 بذاته العلم املسبق يعد أرضيةً مناسبةً للمعرفة التالية بالبارئ سبحانه، وهو أمر

حمفوظٌ يف فطرة اإلنسان وآثاره باقيةٌ حتى يف حياته الدنيوية. هذا العلم برأيهم 
  جيعل اإلنسان متصفاً بالرتعة إىل اهللا لكونه خلفيةً للمعرفة الفطرية به تعاىل. 

لى ما تتبناه هذه النظرية، فإنّ الفعل اإلهلي موجود يف فطرة بناًء ع
اإلنسان، وهو خمتلف عن العلم احلصويل ومدركات اإلنسان سواٌء كانت بديهيةً 

عرف اهللا نفسه لقلوب بين آدم قبل أن يبصروا <أو غري بديهيةً. وقد قيل: 
  لب اإلنسان وروحه. النور يف احلياة الدنيا، وقد بقيت منه آثار معرفيةٌ يف ق

املعرفة الفطرية ليست من فروع العلوم البشرية، ألنّ الفطرة هي فعل 



 ��/

اهللا، وعلى هذا األساس ليس من الصواب إطالقها على العلم احلصويل 
والبديهيات األولية والثانوية والنظريات القريبة من البديهيات والعلم 

  .���Hاحلضوري باملعىن االصطالحي

ال تتفاعل مع املعرفة الذهنية واملفهومية والربهانية على هذه النظرية 
وفق على ذلك تفسرياً للمعرفة الفطرية القرآنية  دتع إذصعيد معرفة اهللا تعاىل، 

آراء املعرفة الفطرية اليت طرحها الفيلسوفان ديكارت وجوتفريد اليبرت، وهذه 
يثة اليت ظهرت يف مقابل اآلراء يف احلقيقة منبثقةٌ من املعتقدات العقالنية احلد

  . �)�الرتعة التجريبية

إضافةً إىل ما ذكر فإنّ هذه النظرية ختتلف عن نظرية العلم احلضوري 
كان اإلنسان  على احلياة الدنيوية حبيث أمراً جمرداً سابقاًهذا العلم  ها تعتربنأل

   .�*�املتعارف وليس ذلك العلم االصطالحي ،ميتلكه يف العوامل املتقدمة

  : -فطرة القلبxالرأي الثاين: معرفةٌ حضوريةٌ 

باعتقاد أتباع هذا الرأي فإنّ الفطرة قد أودعت يف ذات اإلنسان بشكلٍ 
، فهو يعرف جيعله يدرك وجود اخلالق عز وجلّ مبجرد أن يتأمل بنفسه وذاته

  دون احلاجة إىل انتزاع مفاهيم ذهنية وعقلية. من  ربه

نا ال نقصد من املعرفة الفطرية باهللا تعاىل اعتبار ومن اجلدير بالذكر أن
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، بل نعين أنه جزٌء من احلقيقة وعاملٌ اًوإدراك اًاالعتقاد باملبدأ واملعاد استعداد
مقوم خلقت ذات اإلنسان على أساسه. وقد أكّد احلكيم صدر الدين الشريازي 

ياً لدى اإلنسان وال سيما على أنّ الرتعة إىل اهللا تعاىل تعترب أمراً جبلّياً وغريز
: يأيتمرتضى مطهري وضح املوضوع كما  الشهيد، و���عند مواجهة املخاطر

غريزة البحث عن اهللا واإلميان به هي شكلٌ من أشكال الرغبات املعنوية <
الكائنة بني وعاء القلب واملشاعر اإلنسانية من جهة وبني وعاء الوجود ـ 

ق ـ من جهة أخرى؛ وهي تناظر التجاذب بني املبدأ األعال والكمال املطل
من حيث اليشعر  غيبيةاألجرام واألجسام، فاإلنسان خيضع لتأثري هذه القدرة ال

ه ميتلكوكأن xأخرى كامنة يف ذاته غري  -أناxم ومن مثّ  ،اليت يعرفها -أنايترن
  . �)�Hا مع نفسه

ان بالعبودية له إذن، ميكن لإلنسان الشعور بوجود خالقه الكرمي واإلذع
نفسه بعض الشيء واستند إىل علمه احلضوري املكنون يف بواقع إذا ما تأمل 

العقبات اخلارجية فهذا الشعور يتزايد أكثر  تقلّصتذاته، وكلّما تعمق تأمله و
يشعر باحلاجة إىل املبدأ الالمتناهي عندما يفقد األمل  وحينئذوأكثر؛ 

لى هذه احلقيقة كثرية ال حصر هلا. على سبيل باألسباب الدنيوية، واألمثلة ع
البحار املتالطمة أو يكون يف  عباباملثال حينما يواجه اإلنسان خطر الغرق يف 

طائرة على وشك السقوط والتالشي، جنده يبادر إىل التوسل بتلك القوة 
اخلارقة اليت تؤمن ا نفسه، وهي بطبيعة احلال ليست سوى البارئ اجلليل 

  . سبحانه
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هذا املعىن للمعرفة الفطرية باهللا عز وجلّ خيتلف عن املعىن املطروح يف 
معرفةً منبثفةً من العامل الذي سبق احلياة الدنيا،  الذي يعتربهاالرأي السابق 

من اإلذعان بوجود عوامل وقبل كلّ شيٍء فحسب الرأي السابق ال بد أوالً 
إال أنّ هذا الرأي ال يشترط ذلك، سابقة بقيت آثار علومها يف باطن اإلنسان، 

من  اإلنسان واليت متكّن ،حيث يؤكّد فقط على خلقته اخلاصة يف احلياة الدنيا
  االعتقاد باهللا تعاىل رد الرجوع إىل نفسه والتأمل يف باطنه. 

الفطرة تعد من <قال الشيخ عبد اهللا جوادي اآلملي على هذا الصعيد: 
املاهية، وعلى هذا األساس فهي ذات مفهومٍ  سنخ الوجود وليست من سنخ

وتدرج ضمن املعقوالت الفلسفية الثانية، ومن مثّ ال ميكن حتليلها وتعريفها 
ماهوياً وال يتسنى وضع حد هلا وال طرح تعريف رمسي هلا، إنما تعريفها جيب 

الفطرة هي رؤيةٌ v. وقال يف موضعٍ آخر: ���Hوأن يكون من سنخ شرح االسم
شهوديةٌ واجنذاب وعبوديةٌ نابعةٌ من جبلّة اإلنسان اخلاصة، وليست صفةً من 
 ها شهودى وإن زالت فموصوفها يبقى موجوداً. إنها حتصفاته كي يقال إن

  . �)�wونزعةٌ وجوديةٌ خاصةٌ خلقت مع خلقة اإلنسان

−  #�Z(� $��G Kb ªU�0� [ ���N  ?! 7B 
اآلنف أنّ املعرفة الفطرية باهللا سبحانه نستشف مما ذكر يف املبحث 

وتعاىل مكنونةٌ يف البنية املاهوية لإلنسان، وعلى هذا األساس يطرح السؤال 
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نّ اإلنسان مبا هو إنسان عاملٌ ذه امليزة الذاتية املكنونة يف باطنه إ: هل اآليت
 تعاىل أو نّ الفطرة كافيةٌ يف معرفة اهللاإأو أنه جاهلٌ ا؟ وبعبارة أخرى: هل 

  ؟ كي يعرف ربه إىل جانبها آخر نّ اإلنسان حيتاج لعلمٍإ

  لإلجابة نقول: 

الذين يعتربون املعرفة الفطرية باهللا تعاىل علماً شهودياً، يذهبون  � ١
لذلك فهي  ،يفسروا بأنها ذات اإلنسان املكنونةوإىل عدم علم اإلنسان ا، 

ريد إيقاظها جيب عليه اللجوء إىل أُخارجةٌ عن نطاق إدراكه وعلمه، وإن 
  بعض االستدالالت البسيطة أو الرجوع إىل علمه البديهي. 

املعرفة الفطرية لإلنسان <قال العالمة مصباح اليزدي يف هذا الصدد: 
تنم عن وجود  معرفيةً ليست نزعةً لكوا فطرة العبودية هللا تعاىل حاهلا حال

يف غىن عن بذل جهد فكري ـ عقلي ـ  عامة الناسإنّ لذا ف وعي وإدراك؛
. وأكّد على أنّ كلّ إنسان يتمتع مبرتبة ضعيفة من ���Hملعرفة البارئ جلّ وعال

الفطرة القلبية ـ املعرفة احلضورية ـ ولكن هذا املقدار ال يكفي ملعرفة اهللا 
 ،حلضوريةتلك مرتبةً ضعيفةً من املعرفة الفطرية اميكلّ إنسان <قال:  إذتعاىل، 
 ل واالستدالل الباطين على وجود لكنه بواسطة قليلٍ من التأمهذا ال يعين أن

اهللا تعاىل يكون قادراً على تقوية معرفته الشهودية الالشعورية ورفعها إىل 
  . �)�Hمراتب الوعي

الذين يعتربون املعرفة الفطرية باهللا تعاىل أمراً باطنياً وعلماً  � ٢
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من وعي ولكنه ليس  شئٌبأنّ العلم احلضوري به سبحانه ناحضورياً، يعتقدون 
كافياً يف معرفته، بل هو جمرد علمٍ مفيد وموصلٍ ملعرفته؛ كما أنهم يطرحون 

  . ���العلم احلصويل ـ اإلدراكي ـ على هذا الصعيد كاحتمالٍ ال أكثر
 ينالهعلماً شهودياً  دإن عحتى وأنّ الدين  إىل هناجتدر اإلشارة و
احلال ليس مبستوى واحد لدى مجيع  بطبيعةلكنه الباطنية،  تهيف فطر اإلنسان

جتعل  كلّ مرتبة فيهالبشر، وإنما له مراتب خمتلفة؛ وما حيظى بأمهية هنا أنّ 
يكون قادراً  املادية حبيثاإلنسان مضطراً لاللتفات إليه حني انقطاع األسباب 

  دون أن حيتاج إىل علمٍ حصويلٍّ. من  نفسه على معرفة بارئه رد الرجوع إىل
الفطرة اليت هي <قال الشيخ عبد اهللا جوادي اآلملي على هذا الصعيد: 

نفس الرؤية الشهودية لإلنسان بالنسبة إىل الوجود احملض وعني الرتعة 
 أيضاً الواعية واالجنذاب الشهودي والعبودية اخلاضعة هللا تبارك شأنه، هي

لقة اليت فُطرت حقيقة اإلنسان وفقاً هلا وخلقت روحه يف حنو خاص من اخل
  .�)�Hرحاا

إذن، نستنتج ممـا ذكر يف النقطتني أعاله أنه لو كان املقصود من عدم 
اإلدراك هو وصف فطرة القلب وصفاً مطلقاً، يترتب عليه نفي الفطرة من 
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وخيالف األساس، ناهيك عن أنه يتعارض مع ما ورد يف النصوص الدينية 
املبادئ الوجدانية؛ إذ كلّ إنسان حينما يراجع نفسه ـ وال سيما يف مواطن 

دون أن حيتاج من متلك التجربة ملعرفة اهللا تعاىل والرتعة إليه يالضرورة ـ س
  إىل معونة املفاهيم الذهنية والعلم احلصويل. 

القول  دتقييلكن إن كان املقصود منه أمراً نسبياً وجزئياً، فيترتب عليه 
زوال  عندالرجوع إىل الباطن اشتراط بكون الفطرة ناشئةً من وعي وإدراك ب

، ويف هذه احلالة فإنّ احلاجة إىل العلم البديهي واجلهد الذهين فقط املوانع
  املدعى.  يف خللٍ وجب حدوثإليقاظ الفطرة ال ي

−  7B v�5Lw� I�0(� ,�+0V F� )G�0� U K�n� 5b +�
 ?Æ5�w� 

يف املباحث اآلنفة عدة تعاريف للمعرفة الفطرية باهللا عز وجلّ،  كرناذ
  الفطرة علماً حضورياً أو حصولياً.  بيان ما إن كانتوما يهمنا منها 

يف حني  ،ذهب بعض العلماء إىل القول بكون الفطرة علماً حضورياً
علمني ذهب آخرون إىل اعتبارها علماً حصولياً، ولكن أي واحد من هذين ال

أساساً ومرتكزاً له؟ فهل جيب أوالً امتالك  عدهمقدم على اآلخر حبيث ميكن 
علم حضوري باهللا كي يتم يف ظلّه حتقّق العلم احلصويل به تعاىل ومن مثّ 
يتمكّن اإلنسان من طي مسرية السعادة األبدية؟ أو أنّ األمر على العكس من 

ضحت إىل حدا ذكر اتما يف املباحث السابقة، فالذين  ذلك؟ اإلجابة عم
العلم  من داعي أنّ، ذهبوا إىل أنها األساس اًووعي اًاعتربوا الفطرة إدراك

 ،ال:  إذاحلضوري ال يشوبه اخلطأ مبكانقال الشيخ جوادي اآلملي يف هذا ا
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الفطرية تعين الرؤية الشهودية لعلمٍ حضوري خمتلف بذاته عن العلم <
هما ليسا منطاً علمياً واحداًاحلصويل، أي أنH��� :القرآن <. وقال يف موضعٍ آخر

الكرمي بصفته كتاب حكمة من أوله إىل آخره، يهدف إىل بيان الفطرة 
اإلنسانية وإحياء القلوب، ألنّ طريق القلب هو الطريق املوجود يف مجيع 

سلوك الذين حرموا من <. وأضاف قائالً: �)�Hخمتلف الشؤونيشمل األحوال و
طريق القلب واحملبة، مل يتمسكوا بتأمالم الذهنية كما ينبغي لدرجة أنهم 

  . �*�Hأحياناً ال ينعمون بأية مثرة من الصور الذهنية
بعض املفكّرين وعلماء النفس الغربيني ذهبوا إىل أصالة الفطرة مقابل 

نية األساسية الب<التعقّل، ومنهم عامل النفس الشهري وليام جيمز الذي قال: 
للمفاهيم الذهنية منبثقةٌ من االعتقادات القلبية، ويف املرحلة التالية قامت 
الفلسفة واالستدالالت العقلية بنظمها وترتيبها وفق أمناط معينة؛ لذا فإنّ 

. كما أنّ الذين يقولون �+�Hيتبعهما العقلمثّ الفطرة والقلب يسريان حنو األمام 
بالعوامل السالفة، يذهبون إىل كوا البنية األساسية يف  بكون الفطرة تعين العلم

  . ��iالتفكّر
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وذهب آخرون إىل أنّ الفطرة عبارةٌ عن علمٍ حضوري متأخرٍ عن 
 الً من حتقّق علمٍ بديهيأو العلم البديهي أو قريب منه، ومن هذا املنطلق ال بد

. وبعبارة أخرى، فإنّ العلم ملعرفة اهللا تعاىل ليتجلّى من خالله العلم احلضوري
احلضوري مبعناه احلقيقي ال يتحصل إال بعد طي منازل ومراحل من السري 
والسلوك، وهذا األمر يرتبط بشكلٍ وثيقٍ مع الرباهني الفلسفية اليت تساق يف 
 جمال معرفة اهللا تبارك شأنه؛ ولكن مبا أنّ العلم احلضوري لغالبية الناس سطحي

 بغية حتصيلوعي وإدراك، لذلك هم حباجة إىل علمٍ حصويلٍّ  وغري منبقٍ من
كلّ إنسان بإمكانه <هذه املعرفة. قال الشيخ مصباح اليزدي يف هذا الصدد: 

امتالك علمٍ حضوري وشهودي بعد ذيب نفسه وطي مراحل السري 
والسلوك العرفاين، وهذا العلم إنما يتحقّق يف مرتبة ضعيفة لكونه غري 
مصحوبٍ بإدراك ووعي، لذا ال يعد كافياً المتالك إيديولوجية واعية ... العلم 
احلصويل هو الذي يتحصل مباشرةً من البحوث العقلية والرباهني الفلسفية، 
وإثر ذلك يسعى اإلنسان المتالك معرفة حضورية ناشئة من وعي 

ة الناس يتحصل من . كما أكّد على أنّ العلم احلضوري لدى عامH���وإدراك
  . �)�خالل قليلٍ من الفكر واالستدالل، وقد أشرنا إىل ذلك آنفاً

نقول يف بيان هذا الرأي إنه ال ميكن اعتبار أحد العلمني احلضوري أو 
على احلصويل أصالً مطلقاً، فبعض الناس يتسنى هلم امتالك معرفة باهللا تعاىل 

ر يف أنفسهم، يف حني أنّ هذا األمر فطرم وبقليلٍ من التأمل والتفكّ أساس
تفكّر، التأمل وقليلٍ من النّ فطرم ال تستيقظ بإ :غري ممكنٍ لدى آخرين، أي
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لذلك هم حباجة إىل علمٍ حصويلٍّ يف هذا املضمار حاهلم حال من واجه شبهةً 
  حول وجود اهللا تعاىل، فهو يؤمن به بعد البحث والتحري. 

احلضوري واحلصويل ـ  نيني األمرين ـ العلمإذن، بإمكاننا اجلميع ب
  الشك واالحتمال.  على أساسوليس من الصواب نفي أصالة أحدمها 

−  �+�;9� vB�(�: 
النتيجة احلاصلة من الرأي األخري والتعاريف الستة املطروحة على 
صعيد بيان حقيقة املعرفة الفطرية باهللا عز وجلّ، هي عدم صواب التعريف 

ى أساس املباين واألصول الفلسفية، وقد قام الفالسفة ببيان هذا األمر األول عل
يف خمتلف مباحثهم. وأما التعاريف اخلمسة األخرى فهي بذاا ال تتعارض مع 

  مبدأ الفطرة، لكن بعضها ال يكتمل إال مع إضافة سائر التعاريف إليه. 

لواقع بيانٌ جلانبٍ تعريف الفطرة بأنها استعداد وقابليةٌ كامنةٌ هو يف ا
منها فحسب وال يوضحها بالكامل، وبالنسبة إىل تعريفها بكوا علماً حصولياً 
بديهياً أو استداللياً بسيطاً فهو بيانٌ عام هلا وليس هناك ما خيصصه، وإذا كان 
املراد من املعرفة الفطرية باهللا تعاىل االكتفاء باإلدراك الذهين واالعتماد على 

العلم  :ت غري معقّدة، فهذا ال يتعارض مع البعد اآلخر للفطرة، أياستدالال
  احلضوري. 

وتعريفها بكوا علماً مسبقاً كان موجوداً لدى اإلنسان يف عامل 
  : مبا يأيتاردات املتقدمة على احلياة الدنيا، فريد عليه 

اة البشرية أوالً: ليس مجيع العلماء يتبنون فكرة وجود عوامل جمردة للحي
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سبقت حيام الدنيوية، ومن مثّ ال صحة لقول إنّ فطرم ناشئةٌ من تلك 
  العوامل. 

ثانياً: ال ميكن تقييد املعرفة الفطرية باهللا تعاىل ذا التعريف ونفي سائر 
أنها ال تنسجم مع القرآن واحلديث. وال يسعنا اال هنا  من داعيالتعاريف 

ذات التفاصيل املتشعبة واخلارجة إىل حد ما ملباحث لتسليط الضوء على هذه ا
  . عن نطاق املوضوع

وأما تعريفها بالعلم احلضوري فهو ليس تعريفاً جامعاً مانعاً، وإنما 
مصداق بارز للمعرفة الفطرية باهللا عز وجلّ حبيث يثبت أنّ املصاديق األخرى 

من شأا أن تندرج  ،بسيطالبديهي واحلصويل واالستدالل ال نيللفطرة كالعلم
  ضمن التعريف التام هلا. يف 

قدرة اإلنسان  هو ،التعريف حول الرأي املختار من حصيلة ما قيل
دون احلاجة من  اعتماداً على مدركاته الفطريةاالعتقاد بوجود اهللا تعاىل على 

رةً إىل تعليمٍ وتربية، وهذا االعتقاد يتحقّق تارةً عن طريق العلم احلضوري وتا
  أخرى بواسطة العلوم البديهية واحلصولية. 

−  �+0V F+* )&��T(� )G�09� �&+0�: 
، وهي متيزه عما وذاتيته هناك معايري وأُسس حمددة لفطرية أحد األمور

هو غري ذايتٍّ، فاحملبة اليت تكتنف باطن اإلنسان على سبيل املثال تعد وصفاً 
  اصة ا. فطرياً ذاتياً وهلا ميزاا اخل

  : أيتأهم اخلصائص اليت متيز األمر الذايت عن غريه عبارةٌ عما ي
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  :عدم احلاجة إىل جعلٍ مستقلٍّ  - ١

دون من عرب جعله بنفسه  يتحقّق الذايتُّ ولوازمه إىل الوجودظهور 
لعدد أربعة واإلمكان بالنسبة إىل ااحلاجة إىل جاعلٍ أو علّة أخرى، كالزوجية 

اليت  �احملموالت بالضميمة�اهية، ويف املنطق والفلسفة يعبر عنها بـ بالنسبة للم
هي يف الواقع غري مفتقرة إىل علّة خارجية. ويقابلها كلّ ما يتم حتصيله 

 كصفة مببالضميمة والذي هو حممولٌ خمتص ،دفهي ال تنطبق  �معلّم�وضوعٍ حمد
تعليم اليت حتتاج يف حتقّقها إىل على كلّ إنسان، بل خمتصةٌ مبن يتصف بصفة ال

ال يفتقر إىل عاملٍ  �العرض الالزم بالعلّة�علّة خارجية. إنّ الوصف الذايت 
ماً على خارجييتحقّق بذاته من املمكن أن التربية والتعليم، و، فهو ليس متقو

الغريزة اجلنسية املوجودة يف ذات من قبيل  ،عند توفّر األرضية املناسبة
  . اإلنسان

  :الثبوت واالستقرار  - ٢
 ال ينفك عن ذاته وملزومه، كالزوجية �العرض الالزم�الصفة الذاتية 

  للعدد أربعة. املالزمة 
  :الكلّية والعمومية  - ٣ 

  الصفة الذاتية جتري يف مجيع الذوات ومصاديقها على حنو العموم. 
  :اإلدراك واملعرفة  - ٤

رك ذي شعورٍ، فهي متتلك معرفةً حينما تكون الذات عائدةً لفاعلٍ مد
الزمة هلا. اإلنسان على سبيل املثال على علمٍ بالصفات واألعراض الذاتية امل

وعلمه هذا نظري علمه باجلوع والعطش  ،بصفة حمبة اجلمال واحلفاظ على نفسه
  عند طروئهما عليه. 
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  :القدسية  - ٥
  . ���ىل حد ماأنّ الفطرة تتصف مبيزة حسنة ومقدسة إ هميرى بعض

−  �+0V F+* )&��T(� )G�09� \E�V ��(� )"(�n�: 
بعد أن وضحنا اآلراء والتعاريف املطروحة حول املعرفة الفطرية باهللا 
عز وجلّ، سوف نتطرق فيما يأيت إىل ذكر األدلّة اليت تثبت وجودها استناداً 

هلا العلم احلضوري وفطرة إىل التعريف املختار هلا والذي يعترب املصداق األبرز 
  القلب مع احلفاظ على مكانة العلم احلصويل فيها. 

 [K�+37 ªr��67 [��B $��T(� :M "7n� K_(�(� *: 
 أول دليلٍ يساق إلثبات وجود املعرفة الفطرية باهللا عز وجلّ هو اعتبار

على  شرلدى مجيع الب أمراً وجدانياً يتصف بالشمول والعمومية ومتحقّقاً الفطرة
مر التأريخ، فلو تتبعنا اآلراء اليت طرحت يف شتى العصور واملعتقدات اليت 
 غريزي أنّ اإلميان بوجود اهللا تعاىل أمر تمعات نستشفسادت يف خمتلف ا

تأثريٍ من بتلقنيٍ وال  مل يتم اكتسابه عن طريقمرتبطٌ بفطرة اإلنسان حبيث 
  ضمريه فهو يستشعر هذا األمر.  عاملٍ خارجي؛ وكلّ من يرجع إىل

الضرورة والشعور  طنعندما يرجع اإلنسان إىل باطنه، وال سيما يف موا
 ماورائية باخلطر بعد انقطاع مجيع األسباب، فهو يشعر يف أعماقه بوجود قدرة
عظيمة غري متناهية، ومن مثّ يدرك أنها موجودةً حقّاً؛ فيبادر إىل التوسل ا 

ورجاٍء. ومن املؤكّد أنّ هذه القدرة الغيبية هي البارئ العظيم  بكلٍ إرادة ةوحمب
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  الذي خلقه وأودع يف باطنه جبلّته اليت أرشدته إىل الصواب. 

وجود الواجب <قال احلكيم صدر الدين الشريازي يف هذا الصدد: 
ـ كما قيل ـ أمر فطري، فإنّ العبد عند الوقوع يف األهوال وصعاب  تعاىل

حوال، يتوكّل حبسب اجلبلّة على اهللا تعاىل ويتوجه غريزياً إىل مسبب األ
  . ���Hوان مل يتفطّن لذلك األسباب ومسهل األمور الصعاب

ة يف هذا الشعور هي أنّ املعرفة الوجدانية مبقام القدس اماملسألة اهل
ند انعدام اإلهلي متقدمةٌ يف الواقع على طلب العون منه وسابقةٌ على حمبته، إذ ع

هذه املعرفة بالبارئ الكرمي ال يأيت الدور لالستعانة به وال يترسخ حبه يف 
النفس وال ينتاب الذهن رجاًء ال حمدوداً به؛ فاملفترض أنّ كلّ أمناط القدرة 

للزوال، والرجاء إنما يكون  معرضة وحمدودة ذهنية أمورٍ عبارةٌ عنواحملبة 
 .فقط مبا هو غري متناه  

على العلم احلضوري ـ  متقوموجتدر اإلشارة إىل أنّ هذا االستدالل 
قال الشيخ عبد اهللا جوادي اآلملي فقد ، ومصونٌ من اخلطأ والزللالوجداين ـ 

ما يتضح لإلنسان عند مواجهته ملخاطر انقطاع األسباب <على هذا الصعيد: 
ان برؤيته والعلل الظاهرية، هو احلق احملض الذي يدركه باطن اإلنس

الشهودية، وهذا الشهود احلضوري ال يشوبه خطأ، ألنه يرى احلق تعاىل 
املعرفة سابقةٌ على طلب فويعرفه فيطلب العون منه ويعرب له عن حمبته، 

بعد الكرمي ببارئه  مل تتحقّق لإلنسان العون واحملبة؛ أي أنّ هذه املعرفة الباطنية
ه قبل ذلك ويطلب منه ما يريد ألنه يعرف هو حمبته وطلب العون منه، بل
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  . ���Hيؤمن بوجوده؛ فهذا احملبوب ال بد وأن يكون موجوداً بالفعل

كما جتدر اإلشارة إىل أنّ هذا االستدالل يف ظاهر احلال يبدو كأنه من 
الطبيعة اإلنسانية  نّالوجدانية، لكن نظراً أل منط االستدالالت الشخصية

م على حد سواء ومبا أنّ جتارم الدينية مشتركةٌ، فال لدى مجيع بين آد متكافئةٌ
  ترد مؤاخذةٌ على البعد املعريف له؛ وبيان هذا األمر سيأيت يف املباحث الالحقة. 

 : [�7��7 [a+QE3 
 ة هناك شبهاتل، نذكر منها ما عديأيتطرحت حول الدليل األو :  

 )&��T( e� "�
 e�+_0� �567 `�A :�7n� )QEm(� *�+�DP� a�h: 
ذات  اتصافالشبهة األوىل املطروحة حول الدليل األول هي إنكار 

االعتقاد بوجود معرفة  بطالن يترتب على هذا األمر، وبالرتعة الفطرية اإلنسان
على عدم امتالك اإلنسان أية دوافع مجاعة فطرية باهللا تعاىل، حيث يؤكّد 

رٍ خاص، يف حني أننا ال نستطيع تعيني ألنّ وجود كلّ شيٍء منوطٌ مبعيا ،فطرية
ها سواٌء يف اإلنسان أو معيارٍ أو معايري للمعرفة الفطرية ومتييزها عن غري

  احليوان.

ليس لدينا معيار منيز على أساسه <وقال أحد أتباع هذا الرأي: 
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األحكام الفطرية، والواقع أنّ كلّ شيٍء من شأنه أن يكون فطرياً أو غري 
 حوٍ مانبفطريH��� .  

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
على خالف ما ادعاه أصحاب الشبهة، فهناك معايري خاصة نتمكّن 

  ن غريها، وهي: ععلى أساسها من متييز األمور الفطرية 

  . �عدم احلاجة إىل عاملٍ خارجي�عدم احلاجة إىل جعلٍ مستقلٍّ  � ١
  الثبوت واالستمرار.  � ٢
   الكلّية والعمومية. � ٣
  اإلدراك.  � ٤
  القدسية.  � ٥

عند مراجعة الضمري واالطّالع على سرية السلف من بين آدم، جند أنّ 
 معرفةٌ ي يف الواقعمعرفة اهللا تعاىل متقومةٌ على هذه املعايري اخلمسة، وه

تتصف باالستقرار والشمولية،  كما أنهامكنونةٌ يف األنفس دومنا تعليمٍ وتلقنيٍ، 
  نفسه. يف ا وهي ختتلج يقدسها رد الشعور  اإلنسان ناهيك عن أنّ

K_(�(� U �qh +� ?�X <+A"�� ¦�56 :)_D+�(� )QEm(� *: 
نقاط القوة والضعف يف القضايا العقلية واالستداللية مفهومةٌ وممكنةٌ 
 إثبات إحدى القضايا بالدليل العقلي فال جيوز ألحد للجميع، لذا بعد أن يتم
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يف وجدان  القضايا الوجدانية والفطرية حمدودةً نظراً لكون ولكنإنكارها؛ 
اإلنسان وعلمه احلضوري وال تسري من باطنه إىل اآلخرين كي جيربوها 

هم. بناًء على جانبويقيموها استداللياً، فهي غري خاضعة للرفض أو التأييد من 
ة الفطرية بغض هذا فكلّ إنسان بإمكانه ادعاء أي منط من التجارب الذاتي

  النظر عن رأي اآلخرين وجتربتهم الفطرية. 
طرحت شبهة أنّ العلم احلضوري  فقد وبالنسبة إىل موضوع البحث،

فيه أية داللة معرفية على اهللا تعاىل، بل ربما نتمكّن من نفي هذه  تبذاته ليس
  املعرفة على أساسه. 

باإلدراك الوجداين  القول<كتب أحد الذين طرحوا هذه الشبهة قائالً: 
خيرج نظرية الفطرة عن نطاق البحث وجيردها عن املبادئ العقلية واملنطقية. 
هذا األمر وإن كان وازعاً لصيانة النظرية من بعض االنتقادات، لكنه جيعلها 
عرضةً للتفنيد، إذ ميكن ملعارضها أيضاً اعتبار نظريته متقومةً على اإلدراك 

  ري فيصوا يف هذا املضمار من كلّ نقد الذعٍ. الوجداين والعلم احلضو
إنّ هذا االعتقاد جيعل من االستدالالت العقلية والبحوث املنطقية اليت 
تكتنف مجيع النظريات، أمراً مستحيالً ومن مثّ ال بد لطريف الرتاع من اللجوء 

  . ���Hإىل مبادئ غري معرفية إلثبات آرائهما

:+QLZD7 )QEm(� K_��  
يف املباحث السابقة أنّ األمور الوجدانية والفطرية ليست من  ذكرنا
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سنخ القضايا الذوقية، بل هلا معايري خاصة. األمر الوجداين ميكن اعتباره مثاالً 
الفطري هو أمر وجداينٌّ ذو  يف حنيللوجدان الشخصي لصاحب التجربة، 

فالقول بكون معايري خاصة ذكرناها يف املباحث اآلنفة. وعلى هذا األساس 
ميكن بيان صوابه عرب مقارنته مع  وجداينٍّأو غري  وجدانياًمعرفة اهللا تعاىل أمراً 

   املعايري الفطرية لألصول النظرية الصائبة.

املعرفة الفطرية باهللا عز وجلّ  مصداقيةومن املؤكّد أنّ أبرز دليلٍ على 
 تلف الشعوب واألممبني خم هو ذلك االعتقاد الشامل والثابت على مر التأريخ

مع االعتقاد اإلحلادي املعاكس املتزعزع الذي ال يضاهئ عدد أتباعه  مقارنةً
ال  ومن هذا املنطلق ���؛الكم اهلائل من املعتقدين يف كلّ عصرٍ من العصور

دون من  ةًفطري مجيع شؤونه الوجدانيةميكن للمخالف إطالق العنان واعتبار 
 .معيارٍ خاص أي  

QEm(� * [)_G�0� [)	_� +k \�_(7 ªÌ;3 [��3 $��T(� :)�(+�(� ): 
صاحب هذه الشبهة غض النظر عن الشبهتني السابقتني ومن مثّ أذعن 
بأنّ معرفة اهللا موجودةٌ يف فطرة اإلنسان وال ميكن إنكارها من أساسها، لكنه 
بادر إىل طرح شبهة أخرى فحواها أنّ العلم احلضوري الوجداين بالبارئ 

نّ اإلنسان عاجز عن إ :تعاىل أمر شخصي مرتبطٌ بكلّ إنسان على حدة، أي
معرفة ما جيول يف وجدان غريه؛ لذا فإنّ برهان فطرية معرفة اهللا تعاىل يفتقد 

  إىل القيمة املعرفية. 
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، وإن رام إعالم فقط إذن، املعلوم بذاته حاضر لدى صاحب التجربة
اص له من الرجوع إىل املفاهيم الذهنية وعلمه اآلخرين بعلمه الوجداين فال من

احلصويل وسائر القضايا املرتبطة باملوضوع، واحتمال اخلطأ والكذب يف نقل 
قال أحد القائلني ذه الشبهة:  فقدالوقائع وارد حسب القواعد املنطقية، 

املعلوم بذاته يف مقام العلم احلضوري واإلدراك الوجداين يكون حاضراً لدى <
ب العلم، ولكن حينما يعزم هذا الفاعل على اإلخبار عنه يف إطار مفاهيم صاح

ـ كما هو احلال يف عملية التنظري ـ فال بد من حتول علمه احلضوري إىل علمٍ 
حصويلٍّ. لذا لو كان العلم احلضوري أو اإلدراك الوجداين بديهياً لدى صاحب 

إنّ علمه احلصويل ميكن أن العلم حبيث جيعله يف غىن عن البحث والتحري، ف
ضوابط النقد  كن القدح بصحته وفقيتصف بالصدق والكذب ومي

  . ���Hاملنطقي

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
  للرد على الشبهة املذكورة أعاله، نقول: 

ال ننكر أنّ العلم احلضوري والوجداين باهللا تعاىل متوقّف حنن  � ١
علوم الشخصية، لكننا عرب االعتماد ضمن اليف على التجربة الشخصية ويندرج 

على جتارب قاطبة الناس أو غالبيتهم يف هذا اال، سوف نتوصل إىل نتائج 
 غيبية بوجود قدرة م هاجسمشتركة. فجميع الناس على سبيل املثال ينتا
عظيمة حينما يواجهون املخاطر وتنقطع م األسباب الطبيعية، فريجون أن 
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  ص من خالل تعلّقهم الشديد ا. تعينهم على اخلال

املعرفة الفطرية باهللا تعاىل هي عبارةٌ عن جتربة دينية ذاتية، وبطبيعة 
احلال فإنّ جتارب مجيع بين آدم تتمحور حول ذات مشتركة وحمورٍ واحد، وهو 
ما أيده بعض الفالسفة الغربيني املعاصرين من أمثال شاليرماشر وكارل أوتو 

  . ���جيمز وولتر ستيس آبل ووليام

وفق هذه الرؤية هو االعتقاد على احملور املشترك للتجارب الدينية 
، وهو بكلّ تأكيد ليس أمراً �اهللا�بقدرة ماورائية تطلق عليها األديان اصطالح 

شخصياً وباطنياً، وإنما شامالً ومشتركاً بني مجيع بين آدم وملموساً لديهم 
اآلخرين. فالشعور باجلوع والعطش على سبيل  وكأنهم على علمٍ بتجارب

املثال هو أمر شخصي، لكنه ملموس لدى الناس قاطبةً بشكلٍ متكافئ 
ومشترك، فإذا ما حرم إنسانٌ من املاء أو الطعام لفترة طويلة ندرك مدى 
معاناته ونتصور ما يكابده من حاجة ماسة، ألنّ طبيعتنا احلياتية واحدةٌ؛ وكذا 

من األحاسيس املشتركة من قبيل الشعور باخلوف والرغبة  و احلال لكثريٍه
والتعجب والسرور، فمن يواجه الغرق وسط األمواج املتالطمة تدفعه فطرته 

ا يعين أنل باهللا تعاىل ممبوجوده.  هالقلبية إىل التوس على معرفة  

خرين بالنسبة إىل احتمال اتصاف نقل األمر الوجداين إىل اآل � ٢
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نّ املفاهيم والقضايا التصديقية تقسم يف إبالصدق أو الكذب، فنقول يف نقده 
يف املنطق إىل بديهية ونظرية، واألمور الوجدانية والفطرية بدورها تندرج 

كما أشرنا سابقاً؛ ولـما كان األمر  املنطقية ضمن األقسام الستة للبديهيات
  ي، فهو بطبيعة احلال حيكي عن الواقع. البديهي ينضوي حتت مقولة العلم البديه

وأما فيما خيص احتمال تعمد املتكلّم للكذب، فهو ممكن حسب 
القواعد املنطقية، ولكن مبا أنّ احملور املشترك للتجارب واملعرفة الفطرية باهللا 
تعاىل واحداً لدى الناس قاطبةً؛ يتضح كذب هذا املتكلّم فور تقريره لكالمه 

   غري الصائب.
حني إثباتنا وجود اهللا سبحانه وتعاىل عن طريق  فضالً عن ذلك،

وجود املعرفة الفطرية به يف سرائر الناس يثبت لنا تبعاً لذلك  برهان الفطرة،
؛ �نعم، إنّ اهللا موجود�وصلنا إىل اإلجابة بـ ت ه املعرفة هي اليتمجيعاً، وهذ

ضمن هذا الربهان، بل  يفولكن بيان صفاته وسائر ميزاته املباركة ال تندرج 
  جيب الرجوع إىل الرباهني األخرى الستكشافها وإثباا. 

 Y��+3 Y���B \�_( �+0V F+* )&��T(� )G�09� :)0*��(� )QEm(� *
g_	,�(: 

على كون املعرفة الفطرية باهللا عز وجلّ كانت وما  مجاعةاعترض 
من  كثريبظهور زالت موجودةً بني مجيع بين آدم، واستدلّوا على ذلك 

  وامللحدين على مر التأريخ.  املشكّكني

من مجلة املفّكرين الغربيني الذين دافعوا عن هذه الشبهة، جون لوك 
من البقاع اليت  اًبالبحارة الذين جابوا البحار واستكشفوا كثري استشهدالذي 



 ��/

بوجود  تقطنها شعوب نائيةٌ عن التحضر، وقال إنّ هؤالء ال يكتنفهم أي تصورٍ
  . ���اهللا

علماء االجتماع <قال بول إدواردز يف املوسوعة الفلسفية اليت ألّفها: 
واألنثروبولوجيا يف القرن التاسع عشر من أمثال جون لوباك وداروين، أثبتوا 

  . �)�Hيف دراسام أنّ بعض الناس األوائل مل يكونوا معتقدين باهللا

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
  الشبهة: نقول يف نقض هذه 

معياراً أساسياً  بذاته داالعتقاد العام لدى مجيع الناس ال يع � ١
للمعرفة الفطرية باهللا تعاىل، بل املعيار هو االعتقاد احلقيقي لغالبية الناس يف 
الظروف الطبيعية واالعتقاد العام يف األوضاع االضطرارية حينما تنقطع مجيع 

  الرجاء منها.  نقطعاألسباب وي
نا يف املباحث السابقة أنّ معرفة اهللا تعاىل عن طريق العلم أثبت

املعايري الالزم توفّرها يف تصف به يناحلضوري حيكي عن حقيقة معرفية أل
ليس  فيه وتشكيكهينكر وجود اهللا تعاىل  فإنّ إنكار مناألمر الفطري، لذا 

أو عدم فطرية رية ه ال ميت بصلة إىل فطنللقدح باالستدالل أل معياراً معترباً
  معرفة اهللا سبحانه.

جيب على من طرح هذه الشبهة معرفة حقيقة الفطرة وداللتها  � ٢
استعداد حمض.  -املفهومية، ويف مستهلّ البحث ذكرنا مخسة أوجه هلا، وهي: أ
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داللٍ بسيط. ـويلٌّ يتحصل باستـم حصـي. ج ـ علـويلٌّ بديهـب ـ علم حص
  مسبقةٌ. هـ ـ علم حضوري.  د ـ معرفةٌ شهوديةٌ

 من هذه األوجه أنّ املراد من الفطرة هو االعتقاد العام مل يذكر يف أي
املشترك بالبارئ تعاىل من قبل مجيع الناس كي يتم نقضها رد وجود بعض 

  : يأيتاملالحدة واملشكّكني؛ واألوجه املذكورة تدلّ على ما 

على القابلية الكامنة يف ذات اإلنسان  نظرية االستعداد احملض تؤكّد -
 ،ماتومقد ال فعليتها، ومن الواضح أنّ فعلية االستعداد تتطلّب حتقّق شروط

يقتضي أوالً توفّر املاء والتربة اخلصبة  فهذا األمرر يف الشجر، امثل ظهور الثم
  والنور املناسب مع انعدام العوائق احلائلة. 

تقتضي  �النظرية الفطرية املنطقية�يهي نظرية العلم احلصويل البد -
وجود واسطة حتى وإن كانت داخليةً، من قبيل تصور العامل املمكن أو 

  احلادث، وذلك كي يتحقّق اإلميان باخلالق تعاىل على أساسها. 

-  تؤكّد على أنّ أي نظرية العلم احلصويل الناشئ من استداللٍ بسيط
  ـ يعد كافياً يف حتقّق املعرفة الفطرية.  وإن كان بسيطاً ـ حتى استداللٍ

عامل  الـحجب املوجودة يف نظرية املعرفة الشهودية املسبقة تثبت أنّ -
  ف احلقيقة. اشتكاسبباً يف حجب الفطرة اإلنسانية عن  تاملادة، ليس

نظرية العلم احلضوري وإن طرحت شروطاً أقلّ على صعيد املعرفة  -
النظريات، إال أنّ أتباعها يذهبون إىل أنّ فعلية العلم  الفطرية مقارنةً مع سائر

احلضوري ال تتحقّق يف ظلّ احلجب املادية، لذا ينبغي توفّر بعض املقدمات 
هذا الصعيد؛ وأبرز مثالٍ على ذلك الظروف العصيبة اليت  علىالضرورية 
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  يواجهها اإلنسان واليت ترغمه على الرجوع إىل مرتكزاته الفطرية. 

اداً إىل ما ذكر فإنّ مؤيدي املعرفة الفطرية باهللا تعاىل ـ وال سيما استن
األمور الفطرية كوا معرفةً فعليةً يف غىن عن  تربوايف التعاليم اإلسالمية ـ مل يع

د وجود  ةأير دوهاكي يعترض البعض على نظريتهم ويفن أو شرط مقدمة
  بعض امللحدين والشكوكيني. 

سفة الغربيني من أمثال بول يوهانس تيليش فسروا بعض الفال � ٣
املعرفة الفطرية باهللا تعاىل كوا أمراً يتحقّق بالفعل، لذلك عمموا معىن اإلحلاد 
والالدينية بغية الرد على اإلشكال؛ فقد عرف تيليش امللحد بأنه يعتقد بكون 

. ضعف ���اية قصوىالكافر بالدين هو من ال يعتقد بغقال إنّ و ،احلياة سطحيةً
هذا االستدالل يبدو جلياً يف التعريف اجلديد املطروح حول الكفر والالدينية، 
فلو كان املقصود من احلياة السطحية والكفر بالدين والغاية القصوى هو تقييد 
عامل الوجود باملاديات ونفي العوامل القدسية اردة، جيب القول حينئذ بأنّ هذا 

جماميع أكثر. وإن كان املقصود توسيع نطاق احلياة السطحية  التعريف يشمل
والغاية القصوى بشكلٍ ينسجم مع إنكار اهللا تعاىل وعامل املاورائيات، ينبغي 

رداً على اإلشكال، بل هو تأييد له وإنكار هللا تعاىل ومن  دإنّ هذا ال يع :القول
  عدم االعتقاد باملعرفة الفطرية.  يراد منهمثّ 

� *v��T(� ���0� !� )0_E: U �5	'(� :)��+�� )QEm(: 
يف اإلجابة عن الشبهة السابقة نسبت معرفة اهللا تعاىل إىل االستعداد 
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شبهةً فحواها أنه من  هموالقابلية ومتّ جتريدها عن الفعلية، لذا طرح بعض
املمكن على هذا األساس تربير معتقدات كثري من امللحدين والشكوكيني إىل 

أُنيطت املعرفة الفطرية بالبارئ سبحانه بتحقّق بعض الشروط  ما، حيث حد
. هذه الشبهة موجهةٌ بالتحديد إىل الشروط واملقدمات املشار إليها، واملقدمات

 دعاهم بشكلٍ حمدحوا مددقيقٍ عن طريق ووتطالب القائلني بالفطرة أن يوض
ليس من احلري مبكان استخدام ، إذ على أرض الواقعحتقّق الفطرة  كيفيةبيان 

  ألفاظ جمملة وتعابري غامضة يف التعريف. 
قال أصحاب الشبهة إنّ القائلني بالفطرة يتهمون منكريها باتصافهم مبا 

   يأيت: 
  . بشكلٍ جاد حداث العصيبةأوالً: مل يواجهوا األ

  ثانياً: فطرم ملوثةٌ. 
  ثالثاً: فطرم ضعيفةٌ. 

الشروط واحلقائق  يجمملةٌ كماً ونوعاً، فيا ترى ما ه كلّ هذه الصفات
كي يتسنى هلا إيقاظ فطرة اإلنسان؟  جيب أن تبلغ من مستوىوكم  ؟املناسبة

؟ وما هو املعيار يف حتديد قوة أو ال كيف يتم تعيني ما إن كانت الفطرة ملوثةً
   ���الفطرة أو ضعفها؟

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
  لشبهة، نقول: للرد على هذه ا
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لدى مجيع الناس ليس هو املرتكز  السليمة إثبات وجود الفطرة � ١
 لدىإثبات وجودها باإلمجال على  وإنما يرتكزاألساسي لربهان الفطرة، 

غالبية الناس، وهذا اإلثبات اإلمجايل ال يتم عن طريق االستقراء، بل 
آلخرين من خالل باالعتماد على العلم الوجداين احلضوري وتسريته إىل ا

توحيد املناط والتجربة. لقد وضحنا هذا األمر يف املباحث السابقة وأشرنا إىل 
  قرائن أخرى مرتبطة باملوضوع. 

التعريف املنطقي الصحيح يقتضي استخدام كلمات وتعابري واضحة  � ٢
وصرحية، ولكن عند احلديث عن بعض القضايا التكوينية والذاتية يلجأ 

ستخدام بعض األلفاظ والعبارات املة والتخصصية اليت قد ال الباحثون إىل ا
وفق ذلك دف بيان املوضوع بأفضل وجه و ،تكون مفهومةً لدى عامة الناس

. أحد األمثلة على هذا األمر، فعلية الغرائز الباطنية لإلنسان أو األصول العلمية
  : يأيتذلك كما توضيح احليوان وبلوغها درجة التحقّق، و

اإلنسان بذاته مفكّر، ضاحك، متعجب، فنانٌ يف خمتلف ااالت الفنية، 
شاعر، وإخل. بطبيعة احلال ال ميكن ألحد هنا إنكار أصل املوضوع، لكن بعض 

بعضهم حبيث  تظهر إىل الفعلية لدى هذه الغرائز ال تتجلّى لدى مجيع الناس، بل
على أرض الواقع؛ مثالً قد يصبح ال ميكن استكشافها إال عند االحتكاك م 

نه يفعل إ :اإلنسان شاعراً عندما يصادف أحد الشعراء ويتأثّر بشخصيته، أي
استعداده املكنون عن طريق إنشاد الشعر. وبطبيعة احلال فإنّ نوعية ومقدار 

البيئة هذا االستعداد خيتلف حبسب اختالف رغبات الناس وقابليام و
. الغريزة اجلنسية على سبيل املثال هي من طبيعة االجتماعية احمليطة م

اإلنسان، ولكن ال ميكن حتديد الزمان املناسب والظروف املالئمة اليت تؤدي 
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إىل فعليتها، وهناك بعض الناس من يقهقه رد مساع عبارة لطيفة، يف حني أنّ 
  ال يضحك، بل وال يبتسم حتى وإن مسع ألطف اللطائف.  هم اآلخربعض

نّ هذه املسائل وما إذن، السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو: هل إ
شاكلها تعد من الغرائز املكنونة يف فطرة اإلنسان أو ال؟ إذا كان اجلواب بـ 

ـ وهو حقّاً كذلك ـ فهل من املمكن تعيني معايري وشروط ومقدمات  �نعم�
 الغرائزهذه  خاصة بشكلٍ واضحٍ وصريحٍ من حيث الكم والنوع لكي ترقى

درجة الفعلية؟ يتضح من هذا اجلواب أنّ حتديد مقدمات وشروط كمية ل
ونوعية ألجل أن تبلغ غرائز اإلنسان درجة الفعلية ـ مبا فيها املعرفة الفطرية 

اً بشكلٍ دقيقٍ وصريحٍ؛ وهذا األمر ال يتسبب واضحباهللا تعاىل ـ ال يعد أمراً 
  حبدوث أي خللٍ يف أصل الغريزة. 

ذن، املعرفة الفطرية باهللا عز وجلّ لدى بعض الناس من املمكن أن إ
تتحقّق بسرعة، وقد حتدث متأخرةً لدى آخرين، ولربما ال تصل إىل درجة 

مطلقاً؛ وهذا التحقّق بطبيعة احلال له شروطٌ ومقدمات  لدى بعضهم الفعلية
  . االجتماعيةخاصةٌ ختتلف باختالف الناس وبيئتهم 

نسان حينما يبلغ مرحلة االضطرار وينقطع رجاؤه من مجيع اإل � ٣
قدرة وجود ، فهو على أقلّ تقديرٍ يؤمن يف باطنه باملادية األسباب والوسائل

غيبية ماورائية. وهذا هو القدر املتيقّن من الشرط الالزم لفعلية املعرفة الفطرية 
اخلاصة، وقد  اومقدماباهللا سبحانه وتعاىل، ولكن سائر مراتبها هلا شروطها 

  حتدثنا عنها سابقاً. 
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بعض الفالسفة الغربيني من أمثال جون لوك طرحوا شبهةً فحواها أنّ 
 اإلميان اجلماعي باهللا من قبل خمتلف الشعوب واألمم ليس دليالً على املعرفة

   الفطرية به تعاىل. الفردية

يعد استدلّ هذا الفيلسوف على مدعاه بالشمس واحلرارة، فاحلرارة 
  . ���أمراً فطرياًولكن معرفتها ليست  ،أينما تشرق الشمسيظهر أمراً عاماً 

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
سقم هذه الشبهة اتضح يف املباحث اآلنفة، فقد ذكرنا أنّ حمور معرفة 

على اآلخرين  إعمامهضوري، وبعد ذلك يتم اهللا تعاىل هو الوجدان والعلم احل
  عن طريق رؤية مشولية للتجارب البشرية على صعيد هذا النمط املعريف. 

أما بالنسبة إىل املثال الذي ساقه الفيلسوف جون لوك، فإنّ العلم 
الباطين، وإنما  شعورعن طريق الوجدان وال حقّقتيبالشمس واحلرارة ال 
ـ الشمس  احلواس اخلمسة؛ ويقول علماء املنطق إنهما ميتلكه اإلنسان بواسطة

ضمن البديهيات وهو ما ذهب يف من سنخ املشاهدات اليت تندرج واحلرارة ـ 
. إذن، القياس الذي استند إليه لوك ليس علمياً وهو �)�إليه الرئيس ابن سينا
  . �قياس مع الفارق�ما يطلق عليه العلماء 
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داللة املعرفة الفطرية باهللا تعاىل على صدق وجوده حقّاً،  همأنكر بعض

حتى وإن جتاهلنا املؤاخذات اليت طرحت سابقاً وأقررنا بكون مجيع  :إذ قالوا
ال يدلّ  عتقاديف فطرم وضمريهم، لكن هذا اال اإللهالناس يؤمنون ب

ت هناك مالزمةٌ بني هذه املعرفة الفطرية وبني بالضرورة على وجوده؛ أي ليس
أرض الواقع، فكيف ميكن ادعاء أنّ اهللا موجود باالستناد إىل  علىوجود اإلله 

  االعتقاد الفطري العام؟ 

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
  للرد على الشبهة املذكورة أعاله نقول: 

احلضوري باهللا  ا بني الفطرة ـ العلمميزوالذين طرحوا هذه الشبهة  � ١
القضايا املستوحاة من العلم إحدى ها دوع إذتعاىل ـ وبني الواقع اخلارجي، 

  احلصويل. 

، هناك اختالف بني الصورة الذهنية �رأيت علياً�مثالً حينما يقال: 
 لذا من املمكن أن �املعلوم�يف اخلارج  تهوبني مشاهد �العلم�لرؤية علي ،

كاذباً. ولكن حينما خيرب اإلنسان عن قضايا مل  يكون هذا املفهوم صادقاً أو
أنا عطشان، �حيصل له العلم ا يف اخلارج، بل علم ا بوجدانه وذاته كقوله: 

للفن حد العلم مع املعلوم اخلارجي حبيث  �أنا جائع، أنا حمبففي هذه احلالة يت
حيني الدور ال ميكن تصور عاملٍ ووعاٍء خارجي هلما غري الباطن؛ لذلك ال 

مع العامل اخلارجي. وجتدر اإلشارة هنا  أو عدم انطباقها للحديث عن انطباقها
إىل أنّ نظرية املعرفة الفطرية باهللا تعاىل يف صدد إثبات أنّ اإلنسان عند 
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االضطرار أو الشعور باملخاطر، يدرك يف باطنه عن طريق علمه احلضوري 
 أحلك الساعات، لذا يلجأ إليه وجود إله عظيمٍ له القدرة على إعانته يف

  خيرب اآلخرين بوجوده.  هذه التجربة؛ وبعد مـما حلّ به ويرجوه أن ينقذه
بالنسبة إىل حجية العلم احلضوري وعدم طروء اخلطأ فيه، قال  � ٢

علماء املنطق: لـما كان املعلوم كامناً يف ذات العامل، فال ميكن تصور اخلطأ فيه؛ 
ذوام، إذ كلّ حقيقة تكتنف ب الذين يشكّكونقاعدة إال وال خيالف هذه ال

يف هذه احلالة  م، وهثريون شكوكاً حول وجودهم وعلمهم وعطشهم وجوعهمي
  يف غمرات املدرسة املثالية.  ونمن املدرسة الواقعية وخيوض ونخيرج

نتطرق إىل إثبات صدق االعتقاد بوجود اهللا تعاىل يف ننوه على أننا س
  اقع اخلارجي ضمن املباحث الالحقة. عامل الو

 )_2:+E(� a+Eu��( ¹�6�+X eW"�0�� �567 $�7= :r+�(� K_(�(� *
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 ،من الرغبات والرتعات الكامنة يف باطن كلّ إنسان جمموعةهناك 
أن تسوقه بشكلٍ غريزي إىل تلبيتها، فاجلائع مثالً يبحث عن  امن شأو

ان يلهث وراء املاء، واإلنسان البالغ بطبيعة احلال يسعى إىل الطعام والعطش
  إشباع رغباته اجلنسية. 

لو ألقينا نظرةً على الطبيعة ندرك أنّ املتعلّق الذي من شأنه تلبية تلك 
الرغبات والرتعات موجود يف الواقع اخلارجي، فاإلنسان العطشان أو اجلائع 

وجودين يف اخلارج، والبالغ جنسياً يلبي حاجته عن طريق املاء والطعام امل
  يشبع غريزته باالعتماد على عاملٍ خارجي موجود يف أرض الواقع. 

املسألة اجلديرة بالذكر على هذا الصعيد هي إنّ اإلنسان يشعر 
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باالكتفاء عرب إشباع رغباته ونزعاته، ومن مثّ يقنع وينال مراده؛ ولكن هناك 
باطن اإلنسان وعندما يريد تلبيتها يلفي أنّ  رغبات من منط آخر موجودةٌ يف

ما حيقّق ذلك ليس من سنخ املاديات، بل أمر كامن يف عامل املاورائيات؛ من 
الشعور باحملبة مثالً ال يقتصر على ما هو مادي، إذ  .قبيل الرغبة بنيل الكمال

قي للشعور كلّ إنسان يبحث عن حمبوبٍ جمرد مطلق الوجود، وهو املتعلّق احلقي
إال تلبي ال كما أنّ القضايا املوجودة على أرض الواقع  ،بالرتعة إىل الكمال

يف حني أنّ اجلانب اآلخر منها موكولٌ إىل من رغبات اإلنسان ونزعاته،  اًجانب
القضايا الغيبية املاورائية؛ إذ ليس من الصواب مبكان التمييز بني الرغبات 

تان موجودتان حقّاً يف باطن يدامها، بل مها مزاملادية والنفسية عرب نفي إح
اآلخر  هااإلنسان لكن غاية ما يف األمر أنّ متعلّق بعضها مادي ومتعلّق بعض

ماورائي. ذهب بعض املفكّرين الغربيني إىل هذا الرأي على صعيد معرفة اهللا 
ات مجيع القابليv، وهودج الذي قال: ���تعاىل، ومنهم املفكّران تشاد والش

البدنية اليت منتلكها واألحاسيس الذهنية اليت تنتابنا، توجب بالضرورة وجود 
بنيتها املكونة هلا  مبقتضىهذه القوى ومتعلّقاا، وعلى هذا األساس فإنّ العني 

 عرف حقيقتها بدون  تتمكّن منتوجب وجود نورٍ كيالرؤية، واألذن ال ت
بالنسبة إىل األحاسيس والرغبات وجود األصوات اخلارجية؛ وكذا هو احلال 

  . �)�wالدينية، حيث توجب وجود اهللا
واحملبوب  �*�وحسب االصطالح املنطقي، هناك تضايف بني احملب

                                                             

�   ) ,��������� � !��"� ,��!- �� ��� ,F�4��=� H	 ���5T ��+f  ��+� : 
(   ) ,��������� , !��"� e%W ,��!- �� ��� ���? ���h� F@�%" ,/���?�d j�" ���* : 
*    z 43G ~d ���3��" �M<	 ªzN z 43G #�CL R�c" #�%	S� #�CL #k :�@ _L��o�� �

 ,%��� z 43Go" �d j 4?S� z 43GoÓL � :�<GL ,F-%Z�� F" x?0!�� a #�CL �O@? ,%���
S�N :eS� z 43Go" H"��? ,H"�� z 43Go" e 



 ��/

والنسبة بينهما كالنسبة بني األخوين أو بني الفوقية والتحتية، إذ إنّ وجود 
نما إحدى هذه القضايا يستدعي بالضرورة وجود األخرى املنسوبة هلا؛ فحي

آخر كي تصح النسبة وإال ألصبح الكالم  �أخ�ال بد من وجود  �أخ�يقال 
من عبثاً، وكذا هو احلال بالنسبة إىل الفوقية أو التحتية، إذ ال تتحقّق إحدامها 

دون األخرى بتاتاً. إذن، مبا أنّ اإلنسان ينتابه حب متحقّق يف ذاته حملبوبه 
هذا احلب على أرض الواقع وليس يف الكامل، فال مناص من وجود متعلّق 

، ومنهم الشيخ ���الذهن. وقد أيد هذا الرأي عدد من العلماء املعاصرين
هناك تضايف بني احلبيب واحملب نظري التضايف <جوادي اآلملي الذي قال: 

م واملعلوم، ومن مثّ فالتالزم متحقّق بينهما؛ فكلّما انتزعنا املوجود بني العال�
بالفعل. إذن،  -حمبوبxمن مصداقٍ حقيقي يصدق حينئذ وجود  -بحمxمفهوم 

عندما حيب اإلنسان الكمال احملض املطلق والالحمدود فهذا يدلّ على وجود 
بالفعل  احملبوب بالصفات املذكورة، حيث هناك عالقة تضايف بني احملب

جود تالزمٍ واحملبوب بالفعل ـ وهو الكمال احملض هنا ـ وإثر ذلك ال بد من و
بينهما، ومن مثّ ال ميكن ألحد زعم أنّ احملب موجود بالفعل لكن احملبوب غري 

  . �)�Hموجود أو أنه موجود بالقوة

نها إ :إذن، عالقة التضايف موجودةٌ بني الراغب واملرغوب فيه، أي
نه موجودةٌ أيضاً بني الرجاء والقدرة املاورائية اليت يدركها اإلنسان يف وجدا
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يدرك اإلنسان بكلّ وجوده  إذاخلطر وانقطاع األسباب الطبيعية، بحني الشعور 
ما هو فيه ـيف هذه الظروف القاهرة وجود قدرة غيبية تعينه على اخلالص م

من بالٍء، واألمثلة على هذا األمر كثريةٌ وال حصر هلا كالتعرض للغرق يف 
لـما كان اإلنسان يدرك بوجدانه وسط حبرٍ متالطم األمواج. ومن هذا املنطلق، 

وجود قدرة ماورائية متحقّقة بالفعل، فال بد عندئذ من حتقّق الطرف اآلخر من 
وجود هذه القدرة على أرض الواقع كي  :عالقة التضايف احلاصلة هنا، أي

  . ���عناه املنطقيمبيصدق التضايف 

ق بعض األحاسيس علم احلديث أيد حتقّالاألمر احلري بالذكر هنا أنّ 
  واألميال النفسية على أرض الواقع، وهو ما سنشري إليه يف املباحث الالحقة. 

 : [�7��7 [a+QE3 
 ذكرت بعض الشبهات حول القول بضرورة وجود متعلّقٍ خارجي

 :للرغبات الباطنية، وفيما يأيت نذكرها وحنلّلها يف إطارٍ نقدي  

 �+_Z(� �N <5,�(� :�7n� )QEm(� *�A "�9� a+E]P K_�	�(�7: 
نّ القائلني بإمكانية املعرفة الفطرية باهللا عز إبعض املعترضني  ادعى

وجلّ جلؤوا إىل القياس والتمثيل بغية إثبات آرائهم، فمن خالل اعتمادهم 
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على وجود متعلّقٍ خارجي لبعض الرغبات الباطنية اليت تقتصر على موارد 
فحواها وجود متعلّقٍ جلميع هذه الرغبات، أو على  حمدودة، طرحوا نتيجةً كلّيةً

أقلّ تقديرٍ توصلوا إىل نتيجة جزئية تثبت وجود متعلّقٍ للمعرفة الفطرية باهللا 
. �متثيل�ويف املنطق  �قياس�يف الفقه  هماتعاىل؛ وكال األمرين يصطلح علي

وع وعلى هذا األساس إذا كان املتعلّق اخلارجي للرغبة اجلنسية أو اجل
والعطش موجود على أرض الواقع، فال بد من وجود املتعلّق اخلارجي 
للمعرفة الفطرية باهللا على أرض الواقع أيضاً؛ وهذا األمر جمرد قياس ومتثيلٌ 

  . ���ثابت البطالن حسب القواعد املنطقية

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
  نقول يف نقض الشبهة املذكورة: 

أنّ مثال الشعور باجلوع والعطش والرغبة توهم أصحاب الشبهة ب � ١
تصوروا أنه سيق  :دليالً على إثبات املعرفة الفطرية باهللا تعاىل، أي داجلنسية ع

ألجل إثبات وجود املتعلّق اخلارجي للمعرفة الفطرية به سبحانه؛ وهذا الكالم 
ة بكلّ تاكيد باطلٌ ألنّ املثال ذكر ألجل تقريب ذهن املخاطب وبيان حقيق

ذكرنا يف دليل الفطرة أنّ التجربة الدينية والعلم  إذاملدعى بشكلٍ أفضل، 
من  يعداناحلضوري باخلالق البارئ يف احلاالت الطارئة ـ جلميع الناس ـ 

متعلّقات الشعور الباطين بوجوده جلّ شأنه؛ وهذا املتعلّق حتى وإن كان 
ه يف الواقع يتمحور حول حمورٍ واحدداً لكنوالقدر املتيقّن فيه هو وجود  ،متعد
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اخلالق سبحانه.  تلك القدرة الغيبية العظيمة اليت ال ميكن تفسريها إال بالرب  

املشاعر الغريزية لبين آدم تقيم على أساس حكمٍ واحد لكوا  � ٢
ضوري؛ لذا عند تشخيص احلعلم التتعلّق بالغرائز والوجدان وتدرك يف ظلّ 

حكم عليها حكماً واقعياً ثابتاً عرب إلغاء أمراً غريزياً ي اإحدى امليزات بصفته
  اخلصوصية وتنقيح املناط. 

ة معرفة اهللا تعاىل تناظر الشعور باجلوع يمثالً إذا شخصنا أنّ مز
 اًوالعطش، فهي أمر فطري غريزي لكون املناط يف صدق اجلوع والعطش أمر

ينطبق على شعور اإلنسان يف  تهبذا؛ فهذا املناط اًحضوري اًوعلم اًوجداني
  فطرته بوجود اهللا سبحانه. 

إذن، قمنا هنا بتنقيح املناط وليس هناك أي قياسٍ أو متثيلٍ حمضٍ 
  يف عامل الواقع.  عز وجلّ حول ضرورة وجود متعلَّق الشعور مبعرفة اهللا

: عندما اآليتولتوضيح مسألة تنقيح املناط بشكلٍ أفضل، نذكر املثال 
حد األطباء مريضاً من تناول الرمان، وفيما بعد يعرف هذا املريض أنّ مينع أ

السبب يف ذلك هو محوضة هذه الفاكهة؛ فمن احلكمة مبكان هنا اجتناب تناول 
ألنه جمرد  فقط، دون أن يقتصر األمر على الرمانمن مجيع الفواكه احلامضة 

ال بالنسبة إىل موضوع . كذا هو احللتنبيه املريض مثالٍ استشهد به الطبيب
حبثنا، فالسبب يف صدق قضييت اجلوع والعطش هو كوما أمرين وجدانيني، 
وهذا األمر يسري إىل معرفة اهللا سبحانه، ومن مثّ يصبح احلكم واحداً مع 

  اختالف املصاديق. 
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هةً فحواها أنّ ما قيل حول شعور اإلنسان مبحبة اهللا طرح البعض شب
الشك مشوب بتعاىل وطلب العون منه عند وقوع اإلنسان يف املكاره، 

  والترديد، أو على أقلّ تقديرٍ فهو ليس أمراً مشولياً. 

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
  : يأيتنرد على الشبهة املذكورة كما 

م احلضوري باهللا تعاىل لدى مجيع مل نستدلّ على وجود العل حنن � ١
وجه االستدالل هو الغالبية العظمى من الناس، وهذا األمر ال  وإنماالناس، 

  يشوبه الشك والترديد. 

رجاء اإلنسان بتلك القدرة الغيبية العظمى ـ اهللا عز وجلّ ـ عند  � ٢
  هو يف الواقع أمر مشويلٌّ.  ،مواجهة املكاره

 سبحانه وتعاىل بصفته كماالً مطلقاً، هو أحد الشعور مبحبة اهللا � ٣
املنبثقة من غريزة حمبة اجلمال والرتعة إىل الكمال، وهذه امليزة مشوليةٌ  يااملزا

استبدلت ألنها ولكن غاية ما يف األمر أنها ضئيلةٌ لدى بعض الناس  ،أيضاً
 .حمدود يمبتعلّقٍ ماد  

نه تؤكّد على وجود صفة الرجاء نظرية املعرفة الفطرية باهللا سبحا � ٤
واحملبة به تعاىل يف قرارة اإلنسان وفطرته، وتؤكّد على أنّ نزوهلا يف حيز 
الفعلية منوطٌ بتحقّق بعض الشروط وتوفّر ظروف خاصة؛ لذا إن تضاءلت هذه 
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امليزة لدى بعض الناس فال ميكن توجيه أصابع االتهام إىل االستدالل من 
  أساسه. 

 )QEm(� * [\8* ª�2bh [��B �E_'(� 45E89� � "5�V :)�(+�(� 
 من مجلة الشبهات اليت طرحت حول قضية املعرفة الفطرية باهللا عز
وجلّ، اعتبار أنّ شعور اإلنسان باحملبة والرجاء لتلك القوة الغيبية املاورائية 

نّ أصحاب إ :وليس هناك ما يقتضي ترتيله إىل أرض الواقع؛ أي اًذهني اًأمر
الشبهة أذعنوا بوجود احملبة هلذا احملبوب املاورائي يف قرارة اإلنسان لكنهم 

هاجساً يراود الذهن ومن شأنه أحياناً حتفيزه على اخلضوع والعبودية  عدوها
فإنّ جمرد طروء هذا الشعور يف الذهن ال يعد وازعاً لإلقرار  لذا، لمحبوبل

  بوجود اهللا أو سبباً يوجب عبادته. 

_�� :+QLZD7 )QEm(� K 
  نقول يف الرد على هذه الشبهة: 

كما ذكرنا آنفاً فاإلنسان أوالً يستشعر يف وجدانه وبعلمه الشهودي  � ١
وجود قدرة غيبية خارقة للعادة تتصف بالكمال املطلق ـ اهللا تعاىل ـ ويف ب

 هذاو ؛ية يبادر إىل اخلضوع والعبودية له ويعقد الرجاء عليهلاتاملرحلة ال
ال يعين أنّ اإلنسان يصوغ يف خميلته رغباته النفسية  الشعور بطبيعة احلال

ونزعاته الذاتية ـ ومبا فيها طلب الكمال والعون ـ مثّ يبحث هلا عن متعلّق 
وهذه  ،الكمال عن وجود يف ذهنه هو عني احلقيقة الباحثةامل األمريشبعها، بل 

  عارضاً.  احلقيقة بكلّ تأكيد ليست مفهوماً ذهنياً
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كلّ إنسان يدرك يف قرارة نفسه وجود اختالف بني الصور الذهنية  � ٢
 يف الذهن والعقل، والنمط الثاين كامن ل موجودوالدوافع الغريزية، فالنمط األو
يف أعماق القلب والوجود. الشعور الذي يكتنف اإلنسان على صعيد حمبة 

الواقع إحساس باطين شهودي الكمال املطلق ورجائه عند الشدائد هو يف 
  . هموليس جمرد مفهومٍ ذهين كما زعم بعض

يف حاالت الشدائد والضرورة يقطع اإلنسان رجاءه من كلّ حمبوبٍ  � ٣
 ـ وليست ذهنيةً ـ إىل قدرة حقيقية ويشعر حباجة ،وذهنية طبيعية وقدرة

  ن منها. ماورائية تتصف بالكمال املطلق فيبادر إىل طلب العو
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أنّ الرغبات النفسية والرتعات الباطنية ـ وعلى رأسها  همادعى بعض
عبادة اهللا تعاىل وحمبته ورجاؤه ـ قد تكتنف ذهن اإلنسان عن طريق التربية 

غريزية كامنة يف باطنه؛  طبائع عدهاوالتعليم منذ سن الطفولة، لذا ال ميكن 
  نها ليست فطرةً أودعها اهللا سبحانه يف مكنون نفسه. إ :أي

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
  للرد على الشبهة املطروحة أعاله، نقول: 

القضايا الفطرية هلا معايري خاصة نتمكّن على أساسها من التمييز  � ١
تتصف  هاإن لناابقة، فقد قبني الفطري وغريه، وقد أشرنا إليها يف املباحث الس

بالقدسية والثبوت والشمولية، يف حني أنّ القضايا اليت هي ليست من سنخها 
ناشئةٌ من مؤثّرات خارجية، لذا فهي غري ثابتة وهلا صور وصيغ متنوعة يف كلّ 
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  منطقة وإقليمٍ. 

حينما نراجع منظومتنا النفسية ونتأمل بالرغبات اليت سادت يف 
الكمال املطلق إىل ت البشرية على مر العصور، نستلهم أنّ الرتعة اتمعا

ورجاءه أمر موحد ومتكافئٌ يف مجيع تلك اتمعات مهما اختلفت مشارا 
وميزاا االجتماعية؛ لذا لو ادعي أنّ هذه الرتعة منبثقةٌ من التلقني والتعليم أو 

ت مع تغير األجيال واملكان متأثّرةٌ بالظروف البيئية واالجتماعية، لتغير
دون أن من والزمان، ولتنوعت مع التنوع البيئي والثقايف على مر العصور 

تنصب يف جمرى واحد حاهلا حال املوضات واملظاهر اخلارجية للحياة، كموضة 
  الثياب ومنط البناء؛ لكننا جند احلقيقة على خالف هذا املدعى. 

ى خالف ما ادعي يف الشبهة املطروحة هناك حقائق ثابتة تدلّ عل � ٢
أعاله، فالكافر على سبيل املثال خاضع طوال حياته ملنهجه املنحرف ويسري 

وفق استدالالته اإلحلادية، لذا مل يفسح اال لقابلياته الفطرية السليمة على 
د  هبالظهور يف سلوكياته وأفكاره؛ لكند حينما يواجه الشدائد واملخاطر اليت

كمواجهة خطر الغرق يف أمواج حبرٍ متالطمٍ، جنده يرجع إىل هذه  ،ياتهح
الفطرة املكنونة يف ذاته ويتوجه حنو الكمال املطلق راجياً عونه وفضله، وهذا 
الشعور بكلّ تأكيد ليس مكتسباً بالتعليم والتربية ويعد دليالً دامغاً على وجود 

  على الرتعات الباطنية.  الفطرة لدى مجيع الناس ويثبت مدى تأثريها
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الدليالن األول والثاين أكّدا على كون املعرفة باهللا عز وجلّ أمراً فطرياً، 
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وهذا الدليل يثبت أنها معرفةٌ مشوليةٌ ثابتةٌ على أساس متبنيات العقل الشمويل، 
: القول بكون معرفة اهللا تعاىل أمراً فطرياً يدلّ على أنّ االعتقاد يتأوذلك كما ي

به أمر عام وشاملٌ، ولكن الفطرة ليست هي السبب يف هذه الشمولية، بل العقل 
الشمويل هو الذي حيكم بذلك، واملقصود منه هو النمط الفكري العام املرتكز 

  يف أذهان الناس مجيعاً. 
هان بشكلٍ دقيقٍ ومنسجمٍ من قبل بعض ذكرت تفاصيل هذا الرب

العلماء الغربيني، ومنهم جي. إتش. جويس الذي تطرق إليه يف أحد 
  ، وفيما يأيت نذكر جانباً من تفاصيله: ���مؤلّفاته

  مشولية االعتقاد باهللا تعاىل.  � ١
 ىاإلنسان يرتع بفطرته إىل احلرية ويترفّع عن اخلضوع لقدرة أعل � ٢
ن حريته املطلقة ورغباته النفسية، أو على أقلّ مقد جترده  األنه ،رتبة منه

؛ ولكنه مع ذلك يرتع إىل اخلضوع للقدرة الغيبية تقديرٍ قد تضيق من نطاقها
  . اليت يدركها بغريزته

لو افترضنا أنّ الناس قاطبةً يعتقدون بوجود اهللا عز وجلّ، فهذا ال  � ٣
هي السبب يف ذلك، بل العقل هو الوازع الذي  يدلّ على كون املشاعر الباطنية

  حفّزهم على هذا االعتقاد. 
إن اعترض أحد على مشولية االعتقاد باهللا تعاىل طبق معايري  � ٤

العقل العام الشامل، جيب القول حينئذ بأنهم مجيعاً وقعوا يف فخ اخلطأ على 
  صعيد العقل الشمويل. 
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أحكام العقل الشمويل، فمن طريقٍ  عندما يفسح اال لتخطئةوبديهي 
  أوىل يتم إبطال أحكام العقل الفردي وجتريدها من حجيتها. 

  نفي حكم العقل ينجم عنه التشكيك بكلّ شيٍء.  � ٥

مبا أنّ االحكام العقلية قطعيةٌ وثابتة احلجية، لذا ليس هناك جمالٌ  � ٦
وعلى  ه؛رٍ منطقي لللتشكيك فيها، وإن حدث هذا األمر فليس هناك أي تربي

هذا األساس فالتشكيك ليس من شأنه بيان حقيقة االعتقاد الشامل باهللا تعاىل، 
  إذ إنّ السبيل الوحيد الكفيل بذلك هو حكم العقل املطابق للواقع. 

وحسب رأي املفكّر بول إدواردز فإنّ جويس طرح أدق وأنضج 
ضمن مراحل ثالثة يف صورة هلذا الربهان، حيث تطرق إىل بيان تفاصيله 

  : كاآليت

تقريباً على أنه ميكن اعتبار الناس قاطبةً وعلى مر  ناسيتفق ال - ١
العصور معتقدين باهللا تعاىل، ومن ناحية أخرى فإنهم مييلون إىل التحرر يف 

 أي إنسانعندما ينتاب إذ  ،أعماهلم وال يرغبون بوجود قدرة أعال منهم
، فذلك يعين أنه ميكن االعتماد عليهرجعٍ ومرشد شعور مؤكّد بوجود م

  استجاب لنداء العقل ودعوته الواضحة. 

إن افترضنا أنّ الناس كافّةً على خطأ يف شعورهم هذا، فال بد لنا  - ٢
من القول بأنّ العقل البشري يعاين من نقصٍ ومن مثّ يصبح البحث عن احلقيقة 

بكلّ  تشكيك غري املربر يبقى جمالٌ إال للجمرد أمرٍ عبثي؛ ويف هذه احلالة ال
  شيٍء.  

حتى وإن جتردنا عن األصول الثابتة واتبعنا أحكاماً عبثيةً، سوف  - ٣
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ندرك أيضاً أنّ العقل حجةٌ معترةٌ رغم وقوعه يف اخلطأ أو احنرافه عن سبيل 
يلةٌ الصواب يف بعض القضايا الفرعية لسببٍ أو آلخر؛ ولكنه بشكلٍ عام وس

  ةٌ من اخللل. مرته

واملبالغ فيه ليس من  دائمإذن، لـما كان العقل حجةً معتربةً، فالشك ال
شأنه بتاتاً أن يكون بديالً عنه على صعيد العقيدة الشمولية بوجود اهللا 

  . ���Hتعاىل
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عرفة الفطرية باهللا الدليل الثالث يف احلقيقة خرج عن نطاق مباين امل

سبحانه وتعاىل، يف حني أنّ الضمري اإلنساين والنصوص الدينية تثبت هذا 
فطرية معرفة اهللا عز بأصحاب الدليل املذكور  يتمسكإن مل حتى  النمط املعريف.

  كن قبول مقدماته وإثبات صحتها. مع ذلك ميوجلّ، 

من دليل الفطرة، حيث  هذا الدليل بأنه مستقلٌّ وأوسع نطاقاً دميكن ع
يروم إثبات وجود اهللا تعاىل عن طريق العقل الشمويل وكأنه يعتمد على مبدأ 

نه ينفي الشك واإلحلاد إلثبات االعتقاد إنفي النقيض إلثبات املدعى، أي 
الشمويل؛ ولكن مع ذلك طرحت عليه بعض الشبهات، وقد اتضح الرد عليها 

ة الشبهات اليت سيقت للتشكيك بداللته هي أنه يف املباحث السابقة. من مجل
االعتقاد الشمويل مبعرفة اهللا تعاىل يف مقدمته األوىل، فهذه املقدمة تقدح  نفيي

  : يأيتبداللته؛ لكننا نرد عليها كما 
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عند حتقّق املعرفة باهللا تعاىل لدى الغالبية العظمى من الناس،  � ١
على أساس هذه العقيدة  لنا إذ يثبت ،رالدليل املذكوبيقدح  اليبقى شيئاً

، ظهور هذه املعرفةالشمولية أنّ األحاسيس الباطنية ال تعد العامل األساسي ل
  بل العقل هو األصل واألساس فيها. 

لو أنّ غالبية الناس أخطؤوا يف احلكم على أحد األمور، فمن األوىل 
يك حبجية األحكام أن يقع العقل الفردي يف أخطاء فادحة مـما يعين التشك

  العقلية. 

األقلّية اليت يدعى أنها ال تؤمن باهللا عز وجلّ، فهي خالل  � ٢
األوضاع الطارئة وانقطاع مجيع األسباب الطبيعية، ترتع حنوه جلّ شأنه 

  وتطلب العون منه. 

 I��� )&�yD �_2TV :g*��(� K_(�(� *: 
اس منذ باكورة اخللقة الغالبية العظمى من الن أنّليس هنا ترديد يف 

اهللا عز وجلّ، ولكن حملّ النقاش هو أنّ وإىل يومنا هذا يعتقدون بوجود 
 يف حنيالقائلني بفطرية هذا االعتقاد يؤكّدون على كون الفطرة هي الدافع له، 

يذهب معارضوهم إىل القول بوجود عوامل خارجية أدت إليه، من قبيل تقليد 
دليالً معترباً  عده؛ ومن مثّ ال ميكن االجتماعية السائدةالتأثّر بالطباع اآلخرين و

  إلثبات وجوده تبارك شأنه. 

إذن، جيب أن تكون إحدى النظريتني صحيحةً واألخرى باطلةً، فحتى 
 ة نظريته فهذا ال يعدإلثبات صح واهية إن بادر أحد الطرفني باللجوء إىل أدلّة

ملنطقية ال ميكن للنقيضني أن جيتمعا وال  على صواا، إذ حسب القاعدة ادليالً
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فإنّ ثبوت بطالن إحدى النظريتني يعين صحة  وعلى هذا األساسأن يرتفعا، 
  األخرى. 

لقد أكّدنا على أنّ االعتقاد باهللا تعاىل أمر مشويلٌّ للبشرية قاطبةً يف 
ة منذ شتى األزمنة والعصور ويف خمتلف البقاع اجلغرافية، فهو مبدأ رافق البشري

حلظة والدا ومل يغيره مر األيام وال تنوع الرؤى والثقافات من أقصى الكرة 
 التتمعات البشرية من حتواألرضية إىل أقصاها؛ فرغم كلّ ما طرأ على ا

دون من جذرية لكن هذه العقيدة بقيت راسخةً تتناقلها األمم جيالً بعد جيلٍ 
السري يف جها؛ وحاله حال سائر الرتعات أن يتم االتفاق أو التواطؤ على 

الثابتة اليت يسعى بنو آدم إىل حتقيقها كإرادة بلوغ الكمال وحمبة اجلمال 
والسعي احلثيث للبقاء. وجتدر اإلشارة هنا إىل وجود بعض الطبائع والعادات 

  السلوكية ختتلف باختالف األزمنة واتمعات. 

لطبائع البشرية رغم اختالف األزمنة نستشف مـما ذكر أنّ الثبوت يف ا
واألمكنة، ناجم عن الرتعات الفطرية اليت ال تبديل هلا، يف حني أنّ اختالفها 

نّ التغيري حيدث حينما تتغير الظروف احمليطة. إ :ناشئٌ من عوامل خارجية، أي
إذن، مبا أنّ االعتقاد باهللا تعاىل أمر ثابت على مر العصور، فهو يندرج ضمن 
النمط األول ـ الرتعات الفطرية ـ إال أنّ مصدر الكفر أو اجلهل بوجود اهللا 

 .غري فطري من النوع الثاين ـ العوامل اخلارجية ـ لذا فهو أمر سبحانه يعد  

سبحاين هو أحد العلماء املسلمني الذين بادروا إىل بيان الالشيخ جعفر 
فطرية مثل حب االستطالع حاول إثبات الرتعات ال إذتفاصيل هذا الدليل، 

عندما <قال: فوالبحث عن احلقيقة وحمبة اجلمال واخلري ومعرفة اهللا تعاىل؛ 
ويف شتى  على مر العصورنالحظ إحدى الرتعات الشائعة بني مجيع الناس 
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ألنّ العقل  ،البقاع ... بطبيعة احلال نسعى إىل البحث عن السبب يف ظهورها
ون فاعلٍ. إذن، ال بد لنا من البحث عن العلّة حيكم بعدم وجود أي فعلٍ د

واملبدأ هلذه الرتعة اجلماعية، سواٌء يف عامل اخلارج أو عامل الباطن، وبالتأكيد 
على خلق  فإنّ الفرض األول باطلٌ، إذ ليس هناك أي عاملٍ خارجي قادرٍ

وعلى  هكذا توجه مشويل ومشترك بني الناس قاطبةً يف شتى البقاع اجلغرافية
مر العصور؛ وال سيما لو متعنا يف الظروف اليت تكتنف احلياة البشرية يف 

يقطنون يف أماكن نائية دون أن تربطهم أية  الناس األزمنة السالفة، حيث كان
عالقات تواصلية لدرجة أنّ بعض الشعوب مل تكن على علمٍ بوجود شعوبٍ 

  أخرى يف بقعة أخرى. 
بناًء على هذا، يتعي ن لنا القول باملبدأ الباطين، حيث ال يوجد افتراض

  . ���Hجبلّتهثالثٌ؛ وهذا املبدأ بكلّ تأكيد ليس إال ذات اإلنسان و

 �T2(� I�A +Q_(N K "�5V ��(� tS+�2(� :��+�� K_(�(�: 
 هناك كثري من علماء النفس أذعنوا بوجود املعرفة الفطرية باهللا عز

فوا �)�على االعتقاد به اإلنسان حتفّر وجلّ وأكّدوا على وجود نزعةوقد صن ،
  : كاآليتالرتعات الغريزية على هذا الصعيد إىل ثالثة أقسامٍ، 

  شخصية.  � ١
  اجتماعية.  � ٢
  عالية.  � ٣
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القسم الثالث بدوره ذو مصاديق عديدة، منها: امليل إىل قول الصدق 
  وإرادة اخلري وحمبة اجلمال والرتعة إىل الدين. 

سألة اليت اختلف حوهلا علماء النفس يف هذا املضمار تكمن يف امل
وجدان الالشعوري له الالنابع من  �أنا�نّ الشعور الباطين إ: هل اآليتالسؤال 

  وجود أصيلٌ أو أنه ناشئٌ من شعورٍ ظاهري؟ 
هناك رأيان مطروحان لإلجابة عن هذا السؤال، وعلى أساس الرؤية 

ور الباطين فإنّ مسألة االعتقاد باهللا تعاىل والرتعة إليه القائلة بأصالة الالشع
ال تظهر إىل أرض الواقع إال عند توفّر وتعد أمراً كامناً يف باطن اإلنسان 

. هذا الرأي ينطبق مع نظرية املعرفة الفطرية باهللا تعاىل، وهو الئمةالظروف امل
  . ���يثبتها أو على أقلّ تقديرٍ يؤيدها

املعاصرين ذهبوا إىل هذا الرأي يف جمال إثبات فطرية بعض املفكّرين 
مرتضى مطهري الذي اعترب أنّ إثباا ممكن  الشهيدمعرفة اهللا سبحانه، ومنهم 

علماء <التجربة الفردية؛ حيث قال:  آراء علم النفس واستناداً إىل على أساس
ضي إىل حقيقة النفس والباحثون يف جمال النفس اإلنسانية توصلوا يف القرن املا

وراء شعوره الظاهري وكأنّ كامناً مضموا أنّ اإلنسان ميتلك شعوراً باطنياً 
xتكشف عن  -أناxجب النفس ... ويف عصرنا الراهن  -أناوراء ح مكنونة

هناك الكثري من العلماء يعقتدون بوجود هذا الشعور املكنون الذي يعبر عن 
. بعد ذلك ذكر �)�Hارئ الباقي وتربطه بهرغبة وحمبة ونزعة تسوقه حنو الب
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 آراء بعض علماء النفس على هذا الصعيد، ونكتفي هنا باإلشارة إىل ثالثة
  منها: 

−  :¦���7�N M5* 
هناك فالسفة وعلماء نفس بارزون <حول هذا املوضوع:  إدواردزقال 

  . ���H... يؤيدون النظرية القائلة بأنّ اإلنسان ديين بطبعه

ى آراء علماء النفس امللحدين الذين أنكروا وجود اهللا تعاىل ورد عل
إنهم يؤكّدون على أنّ أبرز ميزة للعامل هي كثرة غري املعتقدين <بالقول: 

بوجود باهللا، لكنهم يذعنون إىل أنّ كماً هائالً منهم تنتام حاجةٌ نفسيةٌ جاحمةٌ 
ة آهلة بديلة وبأشكالٍ لعبادة معبود أو شيٍء ما؛ لذلك يبادرون إىل صناع

عةمنوH�(� .  

−  tD5& ?+� 56: 
، �*�يونج بوجود نزعة نفسية تسوق اإلنسان حنو اهللا تعاىليعتقد 

ويفسر املعتقدات اإلحلادية الظاهرية اليت تبدر من بعض منكري وجود اهللا 
يف  اآلهلة والشياطني مل تفن بني الناس مطلقاً، لكن غاية ما<: أيتتعاىل كما ي

  . �+�Hاألمر أنّ مسمياا تغيرت
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−  ��_3: 
الالأدرية الدينية ليست حقيقةً من <قال شيلر واصفاً النفس اإلنسانية: 

حقائق النفس اإلنسانية، إنها شكلٌ من أشكال خداع النفس ... القاعدة الثابتة 
م كثريةٌ تؤكّد على أنّ كلّ روحٍ متناهية إما أن تعتقد باهللا أو بصنمٍ، واألصنا

ومتنوعةٌ؛ وتتجسد لدى غري املعتقدين باهللا يف أُطرٍ خمتلفة، إذ قد تكون 
حكومةً أو امرأةً أو فناً أو علماً أو جمموعةً من أشياء أخرى يتعاملون معها 

  وكأنها اهللا. 

االعتقاد باهللا هو اعتقاد أصيلٍ وطبيعي، لذا ما يلزمنا توضيحه هنا هو 
  . ���Hاألصناماالعتقاد ب عدم وحقيقة االعتقاد أ

− �:+E(� U )D52�9� �_ +n� M5 �Xl [�&�ZV: 
 ،علماء النفس املعاصرون لدى حتريهم عما يكتنف النفس اإلنسانية

اكتشفوا وجود بعض األحاسيس واخلصائص الباطنية اليت متهد األرضية 
  : يأيتاملناسبة لالعتقاد باهللا تعاىل، ونذكر أمهّها فيما 

  :الشعور بالوحدة  - ١

 كلّكلّ إنسان عندما يتأمل مع نفسه فهو يشعر بالوحدة ويتصور أنّ 
إنسان يقترب منه يروم حتقيق نفعٍ مادي أو معنوي، أو أنه على أقلّ تقديرٍ 
حياول يف وحدته ختليص نفسه منها أو يبحث عن أمرٍ يسعده أو يسعى لدفع 

األساس فهو يدرك أنّ املسائل املادية والدنيوية ؛ وعلى هذا احملدق بهالضرر 
                                                             

�   ) ,��������� , !��"� e%W ,��!- �� ��� ���? ���h� F@�%" ,/���?�d j�" ��i9: 



 ���

 الميكنها أن تؤنسه يف وحدته، لذا تكتنفه حاجةٌ إىل مؤنسٍ مطلقٍ معنوي
ويعلم أنّ هذا املؤنس ال يروم حتقيق أي نفعٍ منه، بل األمر بالعكس فهو يأخذ 

اهللا  بيديه حنو الدرجات العال والسعادة املنشودة؛ وبكلّ تأكيد فهو ليس سوى
  تبارك شأنه. 

  :الشعور بالعجز  - ٢

حينما يواجه اإلنسان مشاكل احلياة ومصاعبها فهو يشعر بعدم قدرته 
وجود قادرٍ أزيلٍّ ينتابه هاجس بضرورة على اخلوض يف غمارها لوحده و

  . إىل الغاية املنشودة متعالٍ يأخذ بيده

  :باخللود رغبةال - ٣

الفناء ويرغب بالبقاء خملّداً، وهذا ينتاب اإلنسان شعور باخلشية من 
االعتقاد بوجود باهللا تعاىل و ميانالشعور بطبيعة احلال ال يزول إال يف رحاب اإل

حياة أخروية .  

  :إرادة العدل - ٤

احلياة املادية تزخر بالظلم واجلور، فهناك كثري من املضطهدين على 
، بل قد ال أو سلب احلقوق يتعرض للظلم شتى األصعدة، وقلّما جند إنساناً مل

 واحدة رةولو مل يوجد أحد كذلك، فكلٌّ منا عاىن من انعدام العدل واإلنصاف
على أقلّ تقديرٍ؛ واملؤسف يف األمر أنّ الظلمة غالباً ما يكونون  يف حياته

طيار أحراراً يف تصرفام وال ينالون جزاءهم العادل يف احلياة الدنيا كال
ة ذيفالذي قتل املئات بق قتل عشرات اآلالف بقنبلة نووية أو األمريكي الذي

كيمياوية. لذلك عندما يشاهد الناس كلّ هذا الظلم ختتلج يف أنفسهم هواجس 
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حول إقامة العدل فينتام شعور بوجود رب عظيمٍ يقهر الطغاة والظلمة 
 ظلّ االعتقاد باهللا ويقتص هلم منهم؛ وهذا التصور بكلّ تأكيد ال مثرة له إال يف

  تعاىل واملعاد يف يوم القيامة. 

− `��(� )�_�  :$��T(� �+b�* M5 
من املباحث الشاملة اليت طرحت حول  اآلتيةنستخلص النتائج 

  : �برهان الفطرة�الربهان السادس 
هو العلم  وتعاىل املقصود من املعرفة الفطرية باهللا سبحانه � ١

  أخرى، هي:  أربعة معان هلا، و�فطرة القلب�احلضوري 
  أ ـ االستعداد. 

 حصويلٌّ بديهي الفطرة يف املنطق�ب ـ علم� .  
 .على استداللٍ بسيط محصويلٌّ متقو ج ـ علم  

  د ـ معرفةٌ شهوديةٌ مسبقةٌ. 
ال ميكن اجلزم بضرسٍ قاطعٍ بأنّ العلم احلضوري هو األصيل على  � ٢

طبائع الناس ليست  نّىل أو العلم احلصويل، ألصعيد املعرفة الفطرية باهللا تعا
  سواًء. 

هناك مخسة أدلّة أثبتنا على أساسها وجود املعرفة الفطرية باهللا تعاىل 
  : لدى اإلنسان

الدليل األول متّ التأكيد فيه على أنّ هذه املعرفة أمر وجداينٌّ  � ٣
انه عن طريق وجود الرب العظيم سبح ضمريهإلنسان يف ا دركوشاملٌ حبيث ي

علمه احلضوري، وبعد تنقيح املناط واالستشهاد بالتجارب الدينية املشتركة 
  أثبتنا أنّ هذه العقيدة الفطرية متكافئةٌ لدى مجيع الناس على حد سواء. 
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ضرورة وجود متعلّقٍ خارجي للرغبات  أثبتنا فيهالدليل الثاين  � ٤
بات اإلنسان ونزعاته الغريزية كالشعور قلنا إنّ رغو، �احملبة والرجاء�الباطنية 

  باجلوع والعطش، تدعوه ألن يؤمن بوجود إله يلبيها ويعينه على إشباعها. 
نطاق  ضيقالدليل الثالث متحور حول مشولية االعتقاد باهللا تعاىل و � ٥

الشك به، فالغالبية العظمى من بين آدم يعتقدون بوجوده تبارك شأنه رغم كون 
يف التحرر من كلّ شيٍء، فهذه الرغبة مل متنع  تهمال تتناسب مع رغب هذه العقيدة

وهو أمر يدلّ على ترجيح حكم العقل على  به، تلك األعداد اهلائلة من اإلميان
إنّ العمل على خالف الفطرة يعين خمالفة  :األحاسيس الشخصية، وقلنا

  الوجدان واألصول الدينية. 
 نفى وجود ذيفنيد نظرية اخلصم الالدليل الرابع ارتكز على ت � ٦

  الفطرة. 
النفس اليت  اءالدليل اخلامس اشتمل على آراء ونظريات علم � ٧

  تؤيد حقّانية املعرفة الفطرية باهللا عز وجلّ. 
األدلّة اخلمسة كافيةٌ إلثبات فطرة اإلنسان السليمة من املؤكّد أنّ 

أدلّةٌ متقنةٌ ميكن االعتماد معرفته الفطرية بالبارئ جلّ شأنه، وهي حقّانية و
  شبهات اليت تطرح يف هذا املضمار.عليها لنقض ال

  

دفع الخطر بضرورة البرهان السابع: حكم العقل   ●

  :المحتمل

الربهان السابع الذي اعتمد عليه العلماء إلثبات وجود اهللا عز وجلّ 
ف يف كم بضرورة دفع اخلطر احملتمل، وهو ما يعرأنّ العقل حي يتمحور حول
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، وخالصته أننا لو افترضنا ترتالً عدم حجية �شرط باسكال�العامل الغريب بـ 
براهني إثبات اهللا من الناحية املنطقية، يكون أمامنا خياران ال غري حول 

  مسألة االعتقاد به جلّ شأنه، ومها: 

 مؤلّفة ل: عدم االكتراث باألخبار والروايات اليت نقلت عن آالفاألو
األنبياء الذين أكّدوا  على رأسهمادقني والرتهاء على مر التأريخ، ومن الص
على وجود اهللا تعاىل وعامل احلشر واملعاد؛ فهذا اإلنكار يتسبب بضررٍ  بأمجعهم

 ى وإن جتاهلنا كلّ ما جاء به هؤالء الصلحاء فهناك احتمالٌ قويفادحٍ، إذ حت
تيجة أنّ امللحدين سيطاهلم عذاب أليم أيضاً بوجود اهللا تعاىل وعامل اآلخرة، والن

  وخسرانٌ عظيم إثر إنكارهم هلذه احلقائق. 

الثاين: التصديق باألخبار اليت تؤكّد على وجود اهللا تعاىل وعامل 
 أزلية ما سينعم بسعادةضررٍ، وإن اآلخرة، ويف هذه احلالة ال يواجه اإلنسان أي

  . يف رحاب حياة كرمية عند مليك مقتدرٍ

استناداً إىل ما ذكر يف اخليارين أعاله، نتساءل قائلني: ما هو اخليار 
 حه صاحب العقل السليم؟ فهل من الصواب مبكانجاهلأن يتالذي يرج 

الدين وإنكار وجود اهللا  اإلعراض عننداء الفطرة والوجدان عرب  اإلنسان
احلي عرب اتباع سري على ج عقله وفطرته ووجدانه ال بد له من التعاىل؟ أو 

 والترديد؟ بكلّ تأكيد ال يكتنفها الشك ما جاء به الصادقون من أخبارٍ مؤكّدة
إذعانه لنداء  ربفإنّ العقل السليم خيتار الطريق الصحيح واخليار الصواب ع

  الفطرة وتصديقه مبا جاء به األنبياء. 
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لٌ تام ومنطقي لدرجة أنّ االستنتاج الذي ذكر هو يف احلقيقة استدال

 قاعدةٌ�و �عقلٌ حمض�امللحدين أنفسهم قد أذعنوا به ووصفوه بأنه 
، لكنهم مع ذلك أثاروا بعض الشبهات حوله نتناوهلا فيما يأيت ����ةٌمتكامل

  بالنقد والتحليل: 

 �+A U v�,_  �* ¹�0�� eI�A �567 `�A :�7n� )QEm(� *
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اآلخرة،  احلياة يف ن على سعادة املؤمنني وشقاء الكافرينيؤكّد الربها
إال أنّ الشبهة اليت تطرح على هذا الصعيد هي عدم وجود علمٍ قطعي ذا 
األمر، فنحن ال نعلم مبصري البشرية يف عاملٍ مل نرده حتى اآلن؛ إذ ليس من 

ة ويطال ينعم الكافرون بالسعادتكون احلقيقة على خالف ذلك، ف املستبعد أن
 !أليم املؤمنني عذاب  

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
هذه الشبهة يف واقع احلال ليست سوى مغالطة صرحية، فالربهان ال 
يشري إىل قطعية مصري املؤمنني والكفرة، بل يشري إىل ذلك يف نطاق الترجح 

  واالحتمال لكونه متقوماً على املباين االحتمالية. 

متحصلٌ من أخبارٍ جاء ا  وشقاء الكافرين احتمال تنعم املؤمنني

                                                             

ـ   1 www.kaafar.netfirms.com/baad/dafe-khatar .htm. p. 2.  
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آالف األنبياء الذين هم مثالٌ تام للصدق واألمانة وال أحد جيرؤ على 
التشكيك يف نزاهتهم وخصاهلم احلميدة مـما يقوي من داللة الربهان وصدق 

ناهيك عن أنّ العقل بذاته حيكم بوجود عاملٍ آخر يقتص فيه  ،احتماله
ن ظلمهم وسلب حقوقهم؛ وطبقاً حلساب االحتماالت فإنّ املظلومون مـم

درجة صدقه تبلغ مخسني باملئة أو أكثر من ذلك، فالعاقل يذعن بأنّ السعادة 
الشقاء سيطال الكافرين، وعلى أنّ ستكون من نصيب املؤمن يف عامل اآلخرة و

  هذا األساس سيعري أمهيةً للحياة بعد املمات. 
ما سيجري يف تلك احلياة، فهو كالم عارٍ حول ن هل اإلنساالقول جبأما 

ن الصحة، إذ إنّ االحتمال عند حتقّقه ينفي اجلهل، فاألخبار اليت جاء ا ع
األنبياء حتى وإن كانت حمتملةً فهي يف النتيجة تزيح اجلهل وتقدح يف الذهن 

ن الربهان ضمن تأكيده على سعادة املؤمفحقيقةً حمتملةً على أقلّ تقديرٍ، 
مبا سيجري يف احلياة  أنّ الناس جاهلونجماالً لزعم  ييبق الوشقاء الكافر 

  اآلخرة. 
بالنسبة إىل قلب مدعى الربهان والقول باحتمال انعكاس األمر يف يوم 
القيامة بعد أن ينعم الكافر حبياة سعيدة ويعاين املؤمن من حياة مريرة، نقول إنّ 

راض بتاتاً لكونه خارجاً من حساب الربهان ال يدلّ على هذا االفت
االحتماالت املوجودة فيه؛ ومن مثّ ال مناص من القول بسعادة املؤمن وشقاء 

  الكافر. 
من ساقها أذعن بسقمها و ،طُرحت هذه الشبهة يف إطار احتمالٍ حمضٍ

  . ���وعدم صدق مضموا، لذلك مهّشها ومل يرتب عليها أثراً
                                                             

ـ   1 Ibid.  
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عادة والشقاء من داعي جهل اإلنسان إذن، االعتراض على مسألة الس
حول هذا  علمٍ قطعي قدرته على حتصيلمبا سيجري يف احلياة اآلخرة وعدم 

، هو يف احلقيقة خارج عن نطاق الربهان املذكور، فهو يتمحور حول األمر
  طرح احتمالٍ يؤيده حكم العقل. 

 ¹�0�� e��;* K	�89� ���� gG� :)_D+�(� )QEm(� *: 
الربهان على وجود أخطارٍ حمتملة دد اإلنسان يف يوم القيامة، يؤكّد 

طرحوا شبهةً فحواها أنّ التدين على أساس حكم العقل يؤدي  هملكن بعض
ة يف احلياة الدنيا، فاملتدين حيرم نفسه إىل وقوع اإلنسان يف خماطر ومشاكل مج

رموز دينه كاألنبياء من خمتلف ملذّات احلياة الدنيوية عرب اضطراره إلطاعة 
  واألئمة؛ وهذا يعين جتريده من حريته. 

لو حبس إنسانٌ يف غرفة مثّ أُخرب بأنّ هذه الغرفة ستحاصر قريباً مثالً 
من قبل بعض ارمني القتلة الذين ال يقتلون ضحيتهم إال بعد تعذيبها عذاباً 

 ويقفز من النافذة؟! شديداً تطول مدته، أال يبادر فوراً إىل البحث عن مهربٍ
هذا اإلنسان يف احلقيقة يعرض نفسه خلطرٍ قطعي جراء احتمال مواجهة خطرٍ 

  . ���آخر

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
 ما هو سببن ال حيرم اإلنسان من السعادة والطمأنينة، وإنالتدي

، إذ إنّ ه يلبي متطلّباته املادية واملعنوية ومينحه جتربةً ناجحةًنلتحقّقهما أل
                                                             

ـ   1 Ibid. p. 3.  
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املتدين حتى وإن عاىن من الفقر وكابد اآلالم يف احلياة الدنيا، فهو من منطلق 
إميانه باهللا تعاىل واحلياة األخروية املنعمة، يشعر بالسعادة والطمأنينة النفسية؛ 
وإذا سلب حقّه يواسي نفسه بعقيدته األخروية وإميانه بأنه هذا احلق املغصوب 

  م احلساب بعزة وكرامة وسيقتص مـمن ظلمه. سيعود إليه يف يو

للدين فوائد ال حتصى يف خمتلف جماالت احلياة، فهو الرائد على صعيد 
 إحقاق يف احلياة الدنيا والداعي إىل سبيل القوميالعلم واملعرفة واملرشد إىل ال

يف  العماد للحياة االجتماعية املثلى واألساس للسعادةهو و ،احلق وإقامة العدل
  . ���الدارين

ال ريب يف أنّ اتباع أشراف الناس وأحرارهم الذين يتخذون الصدق 
شعاراً هلم، وعلى رأسهم األنبياء واألئمة، يوفّق اإلنسان لنيل احلرية والسعادة 

سيما اإلسالمية منها ـ هي عبارةٌ عن  واليف الدنيا واآلخرة؛ فالتعاليم الدينية ـ 
قالنية، ورغم كون جانبٍ منها يقيد نطاق حرية أصول وقواعد راقية وع

من قبيل حظر شرب  ،اإلنسان ويتعارض مع الذوق الشخصي لبعض الناس
إال  ؛اخلمر ولعب القمار واملعامالت الربوية والعالقات اجلنسية غري املشروعة

لمصحلة الشخصية واالجتماعية على حد سواء، ل سدي خدمةًأنها يف الواقع ت
هي يف احلقيقة ال و ،لنا نتائجها ومعطياا جندها ذات فوائد عظيمةفإذا حلّ

من احلرية، ناهيك عن أنّ العقل السليم يؤيد متاماً ما  حمدوداً تقيد إال جانباً
تورث الضرر والندامة؛ واألهم من كلّ ذلك أنّ العمل ا  حتظره من أمورٍ

  يضمن السعادة األخروية والراحة األبدية. 
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اعتناق دينٍ حق كاإلسالم ال يترتب عليه أي ضررٍ أو خسران إذن، 
يف احلياة الدنيا، بل يضمن لإلنسان السعادة واهلناء يف الدارين، والعقل بدوره 

  حيكم بضرورة السري يف ركب هكذا دين بغية حتصيل املبتغى واملرام. 

�:+¶ )Q6�5� U J2"&��9�7 �+ "T�(� °G+�V :)�(+�(� )QEm(� *  $+_w�
n� )&7�X: 

هناك شبهةٌ هشةٌ للغاية طرحت حول التدين يف جمال حساب 
االحتماالت، ومضموا أنّ احتمال مواجهة الكفّار للعذاب يف يوم القيامة 

من ليس مرجحاً على احتمال تنعمهم، لذا يتكافأ االحتماالن ومن مثّ يتهافتان 
مزعم أنّ  دون ترجيح أحدمها على اآلخر وال جيوز ألحد؛  عذاقطعي

ة الكافر تكون عاقبإذ من املمكن أن والنتيجة أنّ حاهلم حال املتدينني، 
ملن اتخذ الدين سبيالً على من  ترجيحٍدون وجود أي  واحدةً واملتدين

  . ���أنكره

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
ال  لدرجة أنهاال خيفى على حاذقٍ مدى هشاشة هذه الشبهة وسقمها 

االحتمال الذي يستحق االهتمام ف ،ستحق النقد والتحليل بتفصيلٍ وإسهابٍت
هو ما وافق العقل السليم، ولكن مع ذلك نقول إنّ اخلطر  من الناحية العلمية

الذي يواجهه الكفّار يف يوم احلساب ناشئٌ من إنكارهم حقيقة احلقائق 
فضالً عن ارتكام  وإعراضهم عن الدين القومي وعدم إميام باإلله العظيم

                                                             

1 ـ   Ibid. p. 3.  
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 ؛ وبالنسبة إىل احتمال تنعمهم يف احلياة اآلخرةاحلياة الدنيااألفعال الذميمة يف 
منطقي، إذ كيف يعقل أن أو عقلي  مسوغٍ ، فليس له أيكما يتنعم املؤمنون

املساواة يقدم الرب العظيم ـ الذي جعل القيامة ميزاناً حلساب األعمال ـ على 
  من أنكره وأحلد به وارتكب املعاصي بشتى أنواعها؟! بني بع دينه ومن ات بني

إضافةً إىل ما ذكر، قلنا آنفاً إنّ احتمال نيل املتدينني السعادة األخروية 
لشقاء والعذاب األليم، يتناسب مع املتبنيات الفكرية ألكارم اومواجهة الكفّار 

يمة ووجدان حي، وهذا الناس والصادقني منهم والذين ينعمون بفطرة سل
  االحتمال راجح لصاحل الفئة املتدينة. 

خنتم الفصل ذه الشبهة ونغض النظر عن بعض الشبهات األخرى اليت 
   طرحت على هذا الصعيد، بسبب وهنها وضعف داللتها.

  

  
UIO  

  



 ���

  

#+@ @@ @@ @@ @
@åí†zÜ½a@pbèj‘@ @

ÝîÜznÛaë@†ÔäÛa@òÔmìi@¿ 



 ���



 ���

  

  

  

 تطرقنا يف الفصل السابق إىل احلديث بإمجالٍ عن أدلّة إثبات وجود اهللا
 نين واملشكّكيامللحد ت حوهلا من قبلبعض الشبهات اليت طرح تناولناتعاىل و

، ومن مثّ أثبتنا أنّ االعتقاد بوجوده جلّ شأنه ينسجم انسجاماً بالنقد والتحليل
حبيث ميكن إثباته بالرباهني الفلسفية  فطرة اإلنسانيةتاماً مع حكم العقل وال

 لّ شبهة يطرحها أهل التشكيك واإلحلاد،نقض كفطرية اليت هلا قابلية على وال
 تلك الرباهني الدامغةفالشبهات الواهية اليت تشبث ا هؤالء ال تصمد أمام 

  .وليس من شأا إجياد أي خللٍ يف دالالا

حول  شكوكال يكتفون بإثارة  مناهضي األديانومن اجلدير بالذكر أنّ 
اليت  ون بعض األدلّة الواهيةبراهني إثبات وجود البارئ الكرمي، بل يسوق

وجوده من األساس، وسنذكر يف هذا الفصل بعض هذه  يزعمون أنها تنفي
  دلّة مثّ نقوم بتحليلها ونقضها:األ

�ZG a+& "�+9� @A �565(� �+���� :�7n� )QEm(� *: 
من األدلّة اليت طرحها املاديون حول نفي وجود اهللا تعاىل، تقييد 

وملموسٍ الوجود مبا هو ماد وهي، فقط البشرية املتعارفة للمدركاتي 
زعموا أنّ الوجود احلقيقي هو ما تدركه هذه احلواس،  إذاحلواس اخلمسة، 

وعلى هذا األساس استنتجوا أنّ الوجود ارد ـ مبا يف ذلك وجود اهللا تعاىل ـ 
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إلميان يعد أمراً غري حمسوسٍ لدى اإلنسان، لذا ال ميكن اإلذعان بوجوده وا
  . ���به

ميكن لذلك مبا أنّ هذا االستدالل يتمحور بشكلٍ مباشرٍ حول الوجود، 
سائر يف حني تطرح على صعيد علم الوجود،  إدراجه يف ضمن النظريات اليت

  األدلّة اليت ستذكر الحقاً تعد من سنخ النظريات املعرفية. 

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
ضمن حديثنا يف اهي يف املباحث السابقة لقد أثبتنا سقم هذا االدعاء الو

عن الشبهات اليت طرحها منكرو برهان اإلمكان والوجوب، لذا ال نكرر 
  االستدالل والنقد هنا جتنباً لإلطناب. 

 "�w� @A Y����A� )G�09� W"Z�7 �565(� a+E]N :)_D+�(� )QEm(� *
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يام هي دعوى اقتصار من اُألسس اليت اعتمد عليها املاديون يف نظر
لذا إن أردنا إثبات وجود أي  معرفة كلّ شيٍء على احلس والتجربة فحسب،

أنكروا وجود  أمرٍ كان فال بد من اللجوء إليهما. استناداً إىل هذه القاعدة املادية
  إثبات وجوده باحلس والتجربة.  ، إذ ليس من املمكناهللا تعاىل

وغست كونت وديفيد هيوم هلما الريادة يف وجتدر اإلشارة هنا إىل أنّ أ
وجود البارئ جلّ شأنه، ولكن لو  ومل يتورعا عن إنكارطرح هذه النظرية 
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تتبعنا تأرخيها لوجدناها تضرب جبذورها يف قرون سبقت عهد هذين 
تأملٍ اليت ظهرت يف اهلند قد أنكرت فائدة كلّ  �السمنية�الفيلسوفني، فالفرقة 

وزعم أتباعها أنّ احلس هو املبدأ الوحيد للمعرفة  ن نوعهباطين مهما كا
  والعقيدة. 

عدة بطبيعة احلال فإنّ منكري املعرفة العقلية ينخرطون يف طوائف 
، فبعضهم أنكروا العلم من أساسه ومنهم من أنكر العلم بالقضايا شتىشارب ومب

ئل إىل بيان املتبنيات ؛ وقد تطرق العلماء املسلمون األوافقط املاورائية الدينية
ضمن خمتلف نظريام العقائدية ومؤلّفام اليت متحورت الفكرية هلذه املذاهب 

: ، إذ قالة، ومثال ذلك ما ذكره الفخر الرازييواملعرف يةباحث العلمامل حول
v املنكرون للنظر يف اإلهليات بوجهني، أحدمها إنّ إمكان طلب التصديق واحتج

املوضوع واحملمول، واحلقائق اإلهلية غري متصورة لنا ملا موقوف على تصور 
  .���wسبق أنا ال نتصور إال ما جنده حبواسنا أو نفوسنا أو عقولنا

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
  نقول يف نقض الشبهة املذكورة: 

١ -  عدم اقتصار املعرفة على احلس:  
نسان على احلس أثبتنا يف املباحث اآلنفة أنّ زعم اقتصار معرفة اإل

واملعرفة باطلٌ من األساس وال يستند إىل أي دليلٍ معتربٍ، كما ذكرنا أدلّةً 
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وبراهني تثبت حتقّقها عن طريق العقل والشهود والعلم احلضوري؛ وعلى هذا 
األساس فإنّ عدم معرفة اهللا تعاىل عن طريق احلس والتجربة املادية ال يعين 

ة كما يوالفلسف يةالعقل الرباهنياجب الوجود الثابت ببتاتاً عدم وجوده، بل هو و
  ذكرنا سابقاً. 

   :أتباع املذهب املادي اعتمدوا على الدليل العقلي إلثبات مزاعمهم -٢
على الرغم من أنّ أتباع املعرفة املادية يقيدون علم اإلنسان مبا هو 

ت مدعاهم هذا، حمسوس فقط، لكنهم يف الواقع يتشبثون بالدليل العقلي إلثبا
املعارف البشرية متقومةٌ على احلس �: ادعاء أنّ اآليتيطرح عليهم السؤال  إذ

هل هو ثابت بالدليل احلسي أو العقلي؟ من املؤكّد أنّ احلس  �والتجربة
أو وضع أية قاعدة علمية  والتجربة ليس من شأما بتاتاً إثبات هذا االدعاء

العقل، وهذا يعين أنّ هؤالء يقولون باملعرفة ال يبقى سوى لذا  أخرى؛
املاورائية بشكلٍ مباشرٍ أو غري مباشرٍ، ومن مثّ يثبت بطالن نظريام من 

  أساسها. 
  :اإلدراكات احلسية ال تزيد من الثروة املعرفية للبشرية - ٣

إنّ األمور احلسية تعني اإلنسان على إدراك ما هو موجود بظاهره 
من مثّ ال متنحه املعرفة واليقني بوجوده، فاجلزم بوجود ما و ،املادي فحسب

ندركه باحلس يتطلّب حتقّق مقدمات مسبقة تستند إىل االستدالل العقلي. 
يف الظالم شجرة ما لو أحس بوجود عندما يشعر اإلنسان بوجود أمرٍ مادي، ك

على  الشجرة جودإنّ جمرد هذا الشعور يثبت و حينها ، ال ميكننا القولالدامس
، إذ من احملتمل أن تكون غري ومن مثّ جنزم على أساسه بوجودها الواقع أرض

ه مل يرها رأي العني  موجودةد وهمٍ ألنوالشعور الذي اكتنف هذا اإلنسان جمر
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فما العمل هنا؟! هل بإمكاننا قول إنّ الشجرة موجودةٌ ألنه  ؛ومل يلمسها بيده
 بالطبع ال، ري موجودة ألنه مل يرها ومل يلمسها؟!شعر ا ويف احلني ذاته غ

على قاعدة امتناع اجتماع النقيضني اليت  أو عدمها فاليقني بوجود شجرة ممتقو
تؤكّد على عدم إمكانية كون الشيء موجوداً ومعدوماً يف آن واحد، وكما هو 

ننا االعتماد ؛ وعلى هذا األساس ال ميكمعلوم فهي قاعدةٌ عقليةٌ وليست حسيةً
 ية هنا للحكم على وجود الشجرة أو عدم وجودها، بل البدعلى القواعد املاد

  . من الرجوع إىل القواعد العقلية

أما الدليل اآلخر على عدم فائدة املدركات احلسية يف إثراء اجلانب 
 فتصور شجرة ال املعريف لدى اإلنسان، فهو حضور صورة الشيء يف الذهن؛

جعله تنطبع فيه فت يتال يصورا ه هيئة وإنماقاهلا بذاا يف الذهن، يعين انت
وفق عملية على يصل إىل مرحلة التصديق، وهذا األمر بكلّ تأكيد يتحقّق 

  . ���نفسية عقلية وال دخل للحس املادي

اإلدراك  ما مل يرتكز على معرفيةٌ قيمةٌ ليست لهإذن، اإلدراك احلسي 
ا املنطلق فإنّ أصحاب الرتعة املادية مل جيدوا بداً من اإلذعان العقلي، ومن هذ

  للدليل العقلي واإلقرار باملعارف العقلية. 

  :معرفة اهللا تعاىل عن طريق اآلثار - ٤

يدعي أتباع احلس والتجربة أنّ وجود اهللا تعاىل ال ميكن إثباته 
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   .طة املعارف البشرية ألنه وجود ماورائيابوس

من الصحة، إذ ميكننا االعتماد على  املزاعم باطلةٌ وال أساس هلهذه ا
ملعرفة صفاته املباركة، وسوف نثبت يف والعقل واحلس معاً إلثبات وجوده 

 �واجب الوجود�عن الصفات اإلهلية أنّ عنوان  ضمن حديثنااملباحث الالحقة 
األزلية يعين ضرورة وجود صفات ثبوتية عديدة هللا عز وجلّ من قبيل 

 فالتأمل يف الكون والطبيعة ذلك فضالً عنوالوحدة والبساطة والكمال والغىن. 
وجود ب يغرس يف أنفسنا الطمأنينة واليقنيعليه،  املذهل الذي تتقومانالنظام و

  وقدرته الالمتناهية.  الواسع مدبرٍ حكيمٍ يدير شؤوما بعلمه

 ) 5�89� �u I_b+T9� :)�(+�(� )QEm(� *( e)	_� a�h \�_
 e)_G�0� M5�B WG7 )A%2(� )_0�5(� )_E&�,�(�: 

بعض املاديني منحى متطرفاً للغاية لدرجة أنهم مل يكتفوا بإنكار  القد حن
كلّ وجود ماورائي، بل ذهبوا إىل أنّ داللة كلّ مفهومٍ مرهونةٌ بكونه قابالً ألن 

 بأي منط كان كلّ أمرٍ غييب نهم ينكرونإ :يتحقّق يف إطار حلس والتجربة، أي
ويقومون بتحليل كلّ قضية أو تفكيكها إىل عناصرها األولية بغية فهمها 

كاذبةً ويعرضون عنها لكوا مهملةً  دواوإدراكها؛ ويف غري هذه احلالة يع
بزعمهم. وعلى أساس هذا االعتقاد اعتربوا املفاهيم الدالّة على العامل ارد ـ 

عن أي معىن ومن مثّ ال يصل الدور إىل  ذلك اهللا تعاىل ـ عاريةًومبا يف 
  احلديث عن وجودها أو عدم وجودها. 

عن هذه  �الفلسفة الوضعية�التجريبية الوضعية الرتعة وقد دافع أتباع 
عدم حتقّقها بذريعة حيث أنكروا مجيع الوجودات املاورائية  ،الرؤية املتطرفة
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إىل  املادي وعدم إمكانية حتليلها وتفكيكها على أرض الواقع يف العامل
  األمر الذي دفعهم إلنكار وجود اهللا عز وجلّ أيضاً.  عناصرها األولية

 :+b�ZD7 )QEm(� K_�� 
 الفكر ال شك يف أنّ تسليط الضوء على املتبنيات الفكرية ألتباع

ستقلٍّ يف التجرييب الوضعي وبيان مجيع جوانبه، يتطلّب إجراء حبث واسعٍ وم
ه يف العصر الراهن أصبح هشوهزيالً اًإطار عناوين فرعية عديدة، ولكن مبا أن 

  مقابل النظريات املعارضة له، سنكتفي فيما يأيت بذكر بعض النقاط يف نقضه: 

  :���حدوث الدور املنطقي املمتنع - ١

إثبات وجود أمرٍ عن طريق االستدالل بنفس وجوده يعد باطالً من 
القواعد العقلية واملنطقية ألنه يستلزم حدوث الدور، فليس من الصحيح حيث 

ذات  من مثّ إثبات أنهامبكان إثبات أنّ القضية صادقةٌ نظراً لكوا ذات معىن و
وجود املعىن دليالً على الصدق، وهذا األخري  دفقد ع ؛صادقةً كوامعىن ل

بدوره عد توقّف وجود الشيء على نفسه، دليالً على وجود املعىن؛ أي ق د
  وهو دور باطلٌ. 

 ،التجريبية الوضعية يستلزم حتقّق الدورالرتعة إذن، ما ذكره أتباع 
  ما يعين بطالن مذهبهم. ـم
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   :استحالة حتقّق املدعى - ٢
 :إمكانية حتليل القضايا، أي ؤكّدون علىأتباع التجريبية الوضعية ي

صادقة اليت ميكن فهمها وإدراكها هي تلك اليت ميكن نهم يقولون بأنّ القضية الإ
ومن هذا حتليلها أو تفكيكها إىل عناصرها األولية عن طريق التجربة املادية؛ 

  : يتطرح عليهم السؤال اآلن املنطلق
 عائكم فإنّ معىن القضية البدصف بالقابلية على من حسب ادأن يت

هل يندرج حتت القضايا اليت ميكن التحقّق يف اخلارج، وهذا املدعى بذاته 
  حتليلها أو اليت ميكن تفكيكها إىل عناصرها األولية؟ 

من املؤكّد أنّ هذا املدعى ال يندرج حتت القضايا التحليلية لكون 
احملمول ال يتحقّق إال عن طريق حتليل املوضوع، وحتى لو فرضنا أنه يندرج 

حينئذ أي معىن جديد أو مفهومٍ  حتت هذا النمط من القضايا فال يتحقّق منه
جديدة وهو  ،ذي داللة جديد يف األساس إلثبات معىن ه مطروحيف حني أن

  االستدالل على ضرورة قابلية حتقّق الشيٍء يف اخلارج. 
وإذا افترضنا أنه يندرج حتت القضايا التركيبية القابلة للتفكيك، فيا 

عىن جلميع القضايا مرهونٌ بقابليتها على أثبتت التجربة أنّ حتقّق امل هلترى 
  بالطبع مل يقل أحد بذلك. التحقّق يف اخلارج جبميع أجزائها؟ 

، وما ادعاه أتباعها مل يتحقّق  ة تناقض نفسهاـ، التجريبية الوضعي إذن
ق ـة مشروطةٌ بالتحقّـذا ال ميكن زعم أنّ القضايا احلقيقيـ، ل يف اخلارج

  . ���ينـالعي
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   :ن مدعى عمومية القاعدةبطال - ٣
حتى لو افترضنا أنه ميكن إثبات ما ذكر عن طريق احلس والتجربة، 
لكن مع ذلك ال ميكن ادعاء عمومية هذه القاعدة وتطبيقها على مجيع القضايا 

القوانني العلمية  بإمكانية تفنيدن والعلماء التجريبي يقراحلسية واملاورائية، إذ 
 ���، لذا ليس هناك أي قانون طبيعي ثابت ودائمٍ إىل األبد؛قاطبةً والطبيعية

وعلى هذا األساس فغاية ما ميكن أن يدعيه أصحاب املذهب الوضعي هو أنّ 
داللة القضايا على معاين قابلة للفهم واإلدراك يف نطاق احلس والتجربة ميكن 

عض القضايا احملدودة ممكن يف إطار ب احتقّقهإنّ  :تحقّق بشكلٍ كلّي، أيتأن 
  شرطاً لكلّ القضايا مطلقاً.  ذه الداللةهعد ال ميكن لذا فحسب، 

من البديهي أنّ هذا األمر املتزعزع من أساسه ليس من شأنه أن يكون 
  . �املاورائي�برهاناً على نقض القضايا املرتبطة بالعامل ارد 

   :تفنيد القضايا املاورائية إمكانيةعدم  - ٤

التجريبية الوضعية بذلوا ما بوسعهم بغية تفنيد كلّ قضية متت  أتباع
، لكنهم يف احلقيقة ال ميتلكون صالحية وعامل الغيب بصلة إىل اهللا عز وجلّ

، فغاية ما يف األمر هو اقتصار مبادئهم وبراهينهم املادية على نطاق ذلكالقيام ب
يف  منحسرةٌتنتاجام ، وحسب التعبري املنطقي فحدود اسعامل احملسوسات

إطار القضية املوجبة اجلزئية؛ لذا ليست لديهم الصالحية وال القابلية العلمية 
على نقض كلّ قضية ال ختضع للحس والتجربة، ولو أنهم خالفوا هذه القاعدة 
وذهبوا إىل أبعد من استحقاقهم فهذا يعين أنهم خرجوا عن حدود البحث 
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الذي هو احلجة والربهان إلثبات كلّ قضية العلمي وأعرضوا عن الدليل 
 .أو غري حمسوسة حمسوسة  
، ميكن للتجريبيني فقط ادعاء أنّ القضايا احملسوسة استناداً إىل ما ذكر

قابلة لإلثبات ومن مثّ ميكن فهم معانيها، لكنهم غري خمولني باحلكم على 
ذا ال حيق هلم جتريدها عن ، لالقضايا املاورائية وزعم أنها غري قابلة لإلثبات

  . املعىن
الفيلسوف األملاين مارتني بوبر الذي يدرج امسه ضمن زمرة املتعصبني 
للرتعة التجريبية والذي كان مدافعاً عنها بكلّ وجوده يف فترة من حياته، 

من السخرية v: بالقولوصف تفنيد القضايا املاورائية وجتريدها عن الداللة 
نسان بتفنيد كلّ ما ال ميكن إثباته عن طريق التجربة، ولقد مبكان أن يقوم اإل

 حاول الفالسفة يف حلقة فيينا إثبات هذا األمر فأقدموا على تدوين قائمة
أدرجوا فيها القضايا اليت اعتربوها مستحيلةً ... إنك [أيها اإلنسان] خمولٌ 

وما خال ذلك  بطرح رأيك حول القضايا العلمية يف إطار ما متتلكه من علمٍ،
  . ���wمن كالمٍ فهو ال يتعدى كونه هراًء

  :النسبوية - ٥
تعد واحدةً من التحديات اليت يواجهها أتباع  �النسبوية�الرتعة النسبية 

التجريبية الوضعية على الصعيد املعريف، فاحلس الذي هو باعتراف الرتعة 
راً أساسياً ومعياراً وحيداً العلماء التجريبيني متغير ومتحولٌ، حينما يصبح مصد

 للعلم واملعرفة وإضفاء املصداقية على مجيع القضايا، فليس من املمكن حينئذ
البت بوجود أية قضية أو اجلزم بصحة أي مفهومٍ علمي، إذ إنّ احتمال عدم 
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مطابقته للواقع يعد أمراً ثابتاً وال مناص منه يف مجيع األطروحات 
  رها باستمرارٍ. عدم استقرار القواعد العلمية وتغيواالستنتاجات إثر 

   :بطالن الفرضية من أساسها وعدم انسجام تفاصيلها - ٦

لقد واجهت املدرسة التجريبية الوضعية نقداً الذعاً منذ باكورة ظهورها 
األمر الذي دعا مؤسسوها للتراجع عن متبنيام الفكرية بني الفينة واألخرى، 

أطروحام الفكرية للرصانة العلمية ومل تشهد انسجاماً منطقياً ومن مثّ افتقدت 
يف كافّة تفاصيلها ناهيك عن عدم اتزاا فلسفياً. أتباع الرتعة الوضعية ذهبوا 
يف بادئ األمر إىل القول مببدأ التحقّق والربهان يف إثبات مصداقية القضايا 

�Verifiability principle�  هم بعد ذلك ختلّواوا لكنعن هذه األطروحة وتبن
 األساسي عياراملاليت تؤكّد على أنّ  ��Confirmabilityفكرة الثبوت 

صداقية كلّ قضية هو إثباا عن طريق املشاهدة فقط، ومن مثّ ليست هناك مل
قابلية  ضرورةٌ إلثباا بالكامل. فيما بعد طرح التجريبيون املنطقيون نظرية

التجربة �تفنيد مثّ استبدلوها بنظرية قابلية ال ومن ��testabilityاالختبار 
  . ��falsability �واخلطأ

ورغم كلّ اجلهود اليت بذهلا أصحاب هذه الرتعة وتعدد النظريات اليت 
طرحوها إلثبات مزاعمهم، إال أنهم مل يتمكّنوا من حتقيق أهدافهم، واألمثلة 

ليها هنا، لكن نكتفي على ذلك كثرية لكن اال ال يسعنا لتسليط الضوء ع
بذكر كالمٍ ألحد روادها وهو الفيلسوف اإلجنليزي املعاصر آير، فحينما سئل 

الذي ألّفه دف إثبات صحة  �لغة احلقيقة واملنطق�عن أهم خللٍ يف كتابه 
أعتقد أنّ أهم خللٍ يف هذا الكتاب vالرتعة التجريبية الوضعية، أجاب قائالً: 
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. ووصف البنية املنطقية ���wيع عارية عن الصحةهو اشتماله على مواض
إنّ البحث العلمي [يف هذه املدرسة vاملتزعزعة للمدرسة الوضعية بالقول: 

الفكرية] مل تدعائمه على أساسٍ قوميٍ منذ بادئ األمر، وقد حاولت مراراً  رس
ثر من محل املوضوع أكرأب هذا الصدع لكنين يف كلّ مرة إما اضطررت ألن أُ

عن إثرائه باملبادئ الفكرية كما ينبغي؛ وإىل يومنا هذا ما  تطاقته أو عجز
  . �)�wزالت هذه املدرسة الفكرية تفتقر إىل اُألسس املنطقية املعتربة

 *)&�E(� )G�09� M��q� `�A :)0*��(� )QEm(�: 
 هي القول اليت تشبث ا امللحدون إلثبات نزعام املادية، ذرائعمن ال

عدم اكتمال املعرفة البشرية، حيث زعموا أنّ الذهن البشري عاجز عن إدراك ب
وكلّ قضية معرفية عرضةٌ للخطأ والبطالن؛ وعلى  ،احلقائق بشكلٍ تام وكاملٍ

  هذا األساس ال ميكن ادعاء أنّ أحداً ميتلك معرفةً كاملةً بإحدى احلقائق. 

وات عديدة بعد أن وألجل إثبات مدعاهم وقعوا يف أخطاء وهف
املعرفة البشرية باهللا عز املدركات العلمية املادية، ومن مثّ أدرجوا متسكوا ب

  . ضمن هذه القاعدة حبيث مل يستثنوا أي أمرٍ غييب وجلّ

 قد انبثقت يف بادئ األمر منيف القرون املاضية  اليت شاعت هذه الرؤية
جود غريية بني الذوات كانط الذي قال بو إميانوئيل أفكار الفيلسوف

vالنِموناتw �Noumen�  وبني األعراض والظواهر اخلارجيةvالفنوموناتw 
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�Phenomen���� ومن هذا املنطلق أكّد على استحالة مطابقة الصورة الذهنية ،
  للواقع. 

  : بتفصيلٍ أكثرتوضيح الشبهة 
أوالً: ادعى بعض علماء الالهوت أنّ النقص املوجود يف املعرفة 

حمدود بنطاق الرباهني الالهوتية العقلية  فيها لبشرية واحتمال حدوث اخلطأا
والفلسفية، وذهبوا إىل أنّ اتصاف هذه الرباهني باخلطأ يضطرنا للتخلّي عنها 
وطرحها جانباً واالكتفاء بالرباهني املادية وتسليط الضوء على اآلثار الطبيعية 

  فحسب. 
فإنّ العلوم البشرية عرضةٌ للتغيري ثانياً: باعتقاد بعض العلماء 

نها دائماً إ :باستمرارٍ، وكذا هو احلال بالنسبة إىل عقيدة اإلنسان باهللا تعاىل، أي
يف مهب رياح التغيري. يف العقود اخلمسة املنصرمة اخنرط بعض املفكّرين 

املسلمون �املسلمني حتت مظلّة الفكر املاركسي وأطلق عليهم عنوان 
  .�)�، وقد دافعوا عن فكرة التغيري هذه�ناالشتراكيو
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  نقض الشبهة املطروحة: يف اآلتيةنذكر النقاط 

إنكار العلم البشري من  هو إن كان املقصود من هذا الربهان � ١
ومن املؤكّد أساسه، فهذا ضرب من السفسطة اليت تنتهي إىل الرتعة الشكوكية، 

ناهيك  ،يف االستدالل والربهنة  األفكار السوفسطائيةد إىلال ميكن االستنا أنه
  عن ثبوت بطالا حسب القواعد اإلبستمولوجية. 

إضافةً إىل ما ذكر، فالذين أنكروا وجود اهللا تعاىل حسب الفرضية 
املذكورة مل يأتوا بأي دليلٍ معتربٍ إلثبات مدعاهم وذلك لكون إقامة الدليل 

  . وإثبات املدعى العلم حقّقمقدمةً أساسيةً لت
إن مل يكن املقصود من الربهان املذكور إنكار مطلق العلم، وأُريد  � ٢

القضية  منطفحسب، فهذا يعين أنّ موضوعه ليس من  أحد جوانبهمنه إنكار 
املوجبة الكلّية، ومن مثّ ليس من الصواب زعم أنّ مجيع املعارف اإلنسانية 

ه احلالة ميكن القول إنّ أصل املدعى مقبولٌ صادقةٌ ومطابقةٌ للواقع. ويف هذ
وذلك لكون املتدينني أيضاً ال يعتقدون مبطابقة مجيع العلوم واملعارف البشرية 

   .للواقع ويقرون باحتمال طروء خطأ عليها
  : أساسيني، مها أنّ هذه العلوم تصنف يف قسمني إىل هنا وجتدر اإلشارة

  أ ـ علوم بديهية. 
  ة. ب ـ علوم نظري

  وتصنف يف تقسيمٍ آخر إىل: 
  ورية. ضأ ـ علوم ح

  ب ـ علوم حصولية. 
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وبطبيعة احلال فإنّ العلوم النظرية وكذلك احلصولية عرضةٌ لطروء 
اخللل واخلطأ وعدم مطابقة الواقع، ومن هذا املنطلق جلأ املتدينون إىل العلوم 

اهللا تعاىل. كما أنّ  البديهية واحلضورية، من قبيل برهان الفطرة، إلثبات وجود
علماء الالهوت استندوا إىل الرباهني العقلية والفلسفية ـ اليت أُشري إليها يف 

 طروءاحتمال ضعف املباحث اآلنفة ـ إلثبات وجوده تبارك شأنه وذلك نظراً ل
  يف العلوم النظرية واحلصولية.  عليها يف عني قوة احتمال حدوثه اخلطأ

كالم عقم ما ذهب إليه املاديون من ضرورة إذن، يتضح لنا من هذا ال
التخلّي عن الرباهني العقلية والفلسفية واالكتفاء بالرباهني املادية، لذا ال ميكن 

ة اليت ذكرها علماء دامغالتذرع بنقصان املعرفة البشرية لتفنيد الرباهني ال
الالهوت على صعيد إثبات البارئ عز وجلّ. وحسب أصول البحث العلمي، 
من املمكن طرح هذه الرباهني يف بوتقة النقد والتحليل العلمي ومن مثّ احلكم 

 احنيازٍ؛ ومن هذا املنطلق جند الفيلسوفومن عليها بإنصاف إميانوئيل دون أي 
كانط الذي ادعى عدم تطابق التصورات الذهنية مع الواقع، قد اعتمد على 

  الربهان األخالقي بغية إثبات اهللا تعاىل. 

ال شك يف أنّ الذهن البشري عاجز عن إدراك حقيقة الذات  � ٣
عجزه عن إثبات وجود اهللا  ، لكن هذا األمر ليس وازعاً لزعمكُنههااإلهلية و

  تعاىل.

كون علم اإلنسان غري مستقر، نقول: التغيري يف القول ببالنسبة إىل  � ٤
والسبب يف ذلك يرجع إىل العلوم احلسية يعد أمراً طبيعياً وحيدث باستمرارٍ، 

اخلطأ، إال أنّ العلوم العقلية غري مصونة من أنّ احملسوسات عرضةٌ للتغيري و
؛ عند إتقاا اخلطأ فيها حدوث ثابتةٌ وال يطرأ التغيري عليها كما ال حيتمل
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فقواعد الرياضيات واملنطق على سبيل املثال مستقرةٌ وال ميكن تغيريها بتاتاً، 
كما  �٢=  ١+  �١اليوم الذي تتغري فيه نتيجة املعادلة الرياضية لذلك لن يأيت 

  أنّ النقيضني ال ميكن أن جيتمعا يف أي آن كان. 
وجود ثابت بسيطٌ وحمض لدرجة  يعز وجلّ ه ذات البارئومبا أنّ 

 تغيريٍ على العلم املرتبط فالرباهني العقلية ايستحيل معها طروء أي ،
ة على ضرورة وجود واجب الوجود هي أصولٌ عقليةٌ مل يطرأ والفلسفية الدالّ

عليها أي تغيريٍ على مر العصور، حيث كانت مطروحةً منذ باكورة ظهور علم 
الفلسفة، لذا جندها يف الفلسفة اإلغريقية ويف الفلسفة املعاصرة على حد سواء. 

تمل حدوث ولكن نظراً لضيق نطاق علمنا بالذات والصفات اإلهلية، من احمل
هذا األمر ليس موضوع  إال أنّاختالف يف اآلراء املطروحة على هذا الصعيد، 

حبثنا احلايل، بل حمور الكالم هو إثبات وجود اهللا تعاىل الذي أصبح هدفاً 
  لسهام امللحدين. 

إذن، بناًء على ما ذكر فإنّ عدم اكتمال املعرفة البشرية ال يعد دليالً 
  يف نفي وجود الرب العظيم.  ميكن االستناد إليه

- [�565� F�x )_L� U eM5	
 �567 `�A :)��+�� )QEm(� *:  
صدق القضية  التأكيد علىبراهني إثبات وجود اهللا عز وجلّ دف إىل 

اليت هي  �موجود�أنّ كلمة  هم، لذلك ادعى بعض�اهللا موجود�ية: تاآل
مـما يعين عدم صواب  يف واقع احلال برأي املتدينني، ال تعد حمموالً ���حممولٌ
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  رأي املتدينني. 

على وجود  فقط تدلّ القضية املذكورة أنّ هؤالء زعم ومن هذا املنطلق
االعتماد على الرباهني العقلية  ومن مثّ ذهبوا إىل عدم إمكانيةنسبة بني أمرين، 

  إلثبات وجود اهللا تعاىل. 

فة الغربيني، ولدى نقده هذه الشبهة غالباً ما تطرح من قبل الفالس
كانط  إميانوئيل لربهان الوجود الذي طرحه القديس أنسلم، ادعى الفيلسوف

، �هذه الوردة موجودةٌ�عدم وجود حممولٍ حقيقي يف القضايا البسيطة كقولنا: 
والسبب يف ذلك هو أنّ احملمول يف مثل هذه القضايا ال يضفي شيئاً على 

يف اجلملة املذكورة  �موجودة�ديداً، لذا فإنّ كلمة وال مينحنا معىن ج املوضوع
، وواقع احلال �املوضوع� ال فائدة منها لكوننا على علمٍ مسبقٍ بوجود الوردة

. �هذه الوردة املوجودة، موجودةٌ�أنّ القضية اليت تصورها هذه اجلملة هي: 
كن مثّ ال ميعاريةٌ عن احملمول، ومن  �اهللا موجود�قضية بناًء على هذا الرأي، ف

القضايا التأليفية اليت يشترط يف حتقّقها افادة علمٍ جديد  اعتبارها من مجلة
  ينتقل إىل ذهن املخاطب. 

ال تتضمن أي حممولٍ حقيقي، ومن مثّ فهي  �اهللا موجود�قضية  إذن،
  . ���عاريةٌ عن املعىن

ضايا الق يست من سنخل �اهللا موجود�إضافةً إىل ما ذكر، فإنّ قضية 
التحليلية لكون احملمول ال يتم استنتاجه من حتليل املوضوع، ويشترط يف كون 
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؛ �كلّ أبٍ رجلٌ�القضية حتليليةً أنّ إنكارها يؤدي إىل حدوث تناقضٍ، كقولنا: 
 ،وعلى هذا األساس ؛لكن إنكار وجود اهللا تعاىل ال يسفر عن حدوث تناقضٍ

ضمن القضايا التأليفية وال التحليلية؛ ومن  �اهللا موجود�قضية  ال ميكن إدراج
  مثّ فهي ليست قضيةً من األساس. 

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
  نقول يف نقض الشبهة املطروحة أعاله: 

١ � اشتراط داللة القضية على احلقيقة  ليس من الصواب مبكان
 بضرورة إفادا ملعىن جديد يف ذهن املخاطب، إذ إن القضايا على نوعني،

فقط يف ذهن  تمحورت بدورها ، الذهنيةلفظيةً أو ذهنيةً فهي إما أن تكون
دون أن تلقى إىل املخاطب، لذا ال ميكن إدراجها ضمن القضايا من املتكلّم 

يتضح لنا أنّ القضية ال تتقوم على إفادة معىن  هنا اليت تفيد معىن جديداً؛ ومن
  . ���حتقّقها جديد وال يشترط هذا األمر يف

حسب أصول الفلسفة اإلسالمية وعلم املنطق فاحملموالت يف  � ٢
ال تعد من سنخ  ،مباحث وجود اهللا تعاىل وصفاته دور حولالقضايا اليت ت

حيث يعبر عنها بالقضايا  ،األعراض الذاتية، بل هي ذات املوضوع وعينه
حديثه عن  لدى وهذا األمر أيده الرئيس ابن سينا �)�اهللّية البسيطة؛ أواألزلية 

جيب أن تكون  ؛وإذا كانت املقدمات الربهانيةvقال: حيث املقدمات الربهانية، 
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  . ���wذاتية احملموالت للموضوعات الذاتية اليت تشترط يف الربهان

هي من سنخ القضايا  �اهللا موجود�استناداً إىل ذلك يتضح لنا أنّ قضية 
ستنتج من حتليل ط، لذا فإنّ حمموهلا يالتحليلية اليت أشار إليها الفيلسوف كان

 بتفصيل أكثر وضح هذا األمروسن ،مفهوم املوضوع دف إثبات الوجود اإلهلي
  يف املبحث الالحق.

نستشف مما ذكر أنّ اعتراض الفيلسوف كانط ال يرد مطلقاً على 
إلثبات وجود اهللا تعاىل وال على استدالالت الفالسفة يف  ساقالرباهني اليت ت

تطرح إلثبات  وإنماهذا املقام لكوا ليست من سنخ احملمول بالضميمة، 
 وجوده جلّ شأنه بصفتها عني املوضوع وتندرج يف القضايا اهللّية البسيطة

يف املنطق، ومن هذه الناحية يصبح الوجود حمموالً حقيقياً يف القضايا  املطروحة
  األزلية. 

ضمن القضايا التحليلية، لكن تدرج  �اهللا موجود�رغم أنّ قضية  � ٣
، للمتديننيلذات اإلهلية اوهو إفادة تأكيد وجود  ،ميكن تصور معىن جديد هلا

اً أو منكراً؛ شاكّعن وجوده ملن ال يؤمن به سواٌء كان جاهالً أو  ربكما أنها خت
تأمل فيها ومن مثّ الحيث ميكن ملن ال يؤمن باهللا حتليل القضية يف ذهنه و

  يعتربها مساوقةً للوجود احلقيقي. فإىل درجة إدراكها من الوصول  سيتمكّن
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لدى حديثنا عن برهان الصديقني وضمن الشبهة األوىل اليت  � ٤
متحورت حول الوجود احملمويل والقضايا األزلية، قلنا إنّ الفالسفة املعاصرين 

اليت يكون  من أمثال العالمة حممد حسني الطباطبائي قد ذهبوا إىل أنّ القضايا
الوجود حمموالً هلا هي قضايا من سنخ عكس احلمل، مبعىن أنّ حمموهلا هو 

هي  �اهللا موجود�املوضوع يف الواقع وموضوعها هو احملمول، فحقيقة قضية 
، ويف هذه احلالة فهي تفيد معىن جديداً ألنها على أقلّ تقديرٍ �املوجود اهللا�

  ديق املوجود. تشري إىل أنّ اهللا تعاىل هو أحد مصا

هذه القضية من سنخ القضايا التحليلية  ميكن اعتبارومن جانبٍ آخر 
الذي يتم استنتاجه من خالل حتليل  �اهللا�اليت طرحها كانط لكون حمموهلا هو 

  ؛ وهو ما أشرنا إىل تفاصيله يف برهان الصديقني. �موجود�املوضوع 

 * :) �+�(� )QEm(�$�7É(+* Y��565� �_( F� x ��7 $�7=
-)Z_Zw� �_(7 )_LZ(�:  

ـ  يصف علماء الالهوت اهللا تعاىل بأنه واجب الوجود، وهذا العنوان
هو اجلهة  �ضرورة�يعين ضرورة وجوده، فمفهوم ـ  كما هو واضح من داللته

  . �اهللا موجود بالضرورة�يف قضية 

ها الشبهة اليت طرحها امللحدون تتلخص يف أنّ الضرورة اليت توصف في
حبيث  الذهنية البحتةمن سنخ القضايا  دـتعوضوع ـالقضية ذات احملمول وامل

ال ـالب احلـرحت يف غـع؛ وهي شبهةٌ طُـى أرض الواقـعل قـإنها ال تتحقّ
د هيوم وإميانوئيل كانط وفنديل ـال ديفيـبني الفالسفة الغربيني من أمث
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 -واجبxكلمة vدد: . يقول الفيلسوف برتراند راسل يف هذا الص���وبارنز
على املعىن الكامن فيها إال حينما  منها الفائدة وال تدلّ صلباعتقادي ال تتح

تطلق على القضايا التحليلية، أي القضايا اليت يؤدي إنكارها إىل حدوث 
األمر واجباً ما مل يسفر إنكاره عن وقوعنا يف  عتربتناقضٍ... إنين ال أ

  . �)�wتناقضٍ

بعض املعترضني يعتقدون بكون الضرورة تتعلّق  نتيجة ما ذكر أنّ
واعتربوها ضرورةً منطقيةً ال تتحقّق إال ضمن نطاق القضايا  ،بالقضايا فقط

التحليلية حبيث يسفر إنكارها إىل حدوث تناقضٍ، لكنهم يف احلني ذاته جردوا 
ة داللةالء ال . ومن جانبٍ آخر، مبا أنّ هؤ�*�الضرورة العينية والفلسفية عن أي

من سنخ القضايا التحليلية، لذا جيردوا  �اهللا موجود�يعتقدون بكون قضية 
  من الضرورة والوجوب. 

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
مل ترد ذا اللّفظ يف النصوص  �اهللا موجود بالضرورة�ة قضيرغم أنّ 
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ومبا  هناك عبارات أخرى ترادفها يف املعىن، ها مستوحاة منها، إذلكن ،الدينية
  : يأيتفيها ما 

- v ~C zQ {6 z7 �!|N [d|(+ zb e< { zf �K ~qw���.  
- > |M z� z{£� 7 ~h zd1* z� ~C {6 z7 �zZ{E z& z7  |̀ � z� {q | {P� z7w�(�:  
- > ~<� z� zZ ~T{(� ~I~� {D zB z7 ��|2 z'{(� ~F� z7w�*�.  

احلمد اهللا الذي v: أنه قال 7أمري املؤمنني  عنوروي يف حبار األنوار 
�+ <، وروي عنه أيضاً يف ج البالغة: �+�wهام أن تنال إىل وجودهأعدم األو

 ! z7 , ~C zQ�E z3 {� z� �2 zA ~̂ + "&|N ! z7 , ~Cz��� z� {� z� z4+�zB ~Cz� zZ_ |Z z ! z7 , ~C zT�_ zq {� z� ~̂ z� � z7
 �K ~q z7 , [�5~2 {� z� |C |� {Tz2|* e?7 ~�{0 z� �K ~q , ~C z �� z5zV z7 |C{_z(|N z�+3zB {� z� ~̂ z� z	 z�  ~̂ �5 |  |U eI|S+�

 z! ,e$ z�+T|� { +|* ! ��|2 zu ,e$ z� {�|G |M {5 z,|* ! [� 1� zZ ~� , e)z(l |4��|� {�+|* ! [K |A+G , [M5~� {0 z�
 ~a�7 z� {n� ~̂ ~�|G {�zV ! z7 , ~a+� {7 {n� ~C~E z8 {�zVH�i� :ًوقال أيضا ،>  , eÀ z� z {� zA z! [�|S+q

 { zf 1K ~q zg z� , è z� zA {� zA z! [�5 ~6 {5 z� [K |A+ zG , e)z� z&� z% ~	|* ! <f 1K ~q ~ {� zu z7 , e)zD z�+ zZ ~	|* z! <
 |C |Z {� zX {� |� |C{_z(N z�5~y{2 z� z! {hN [� |�z* , |)({!� z7 |a+ zq z� z{w� �z2 {0 z	|* !H�8� :وقال كذلك ،

سبحانَ الواحد الذي ليس غريه، سبحان الدائم الذي ال نفاد له، سبحان <
له، سبحان الغين عن كلّ شيٍء وال شيء من األشياء يغين  القدمي الذي ال ابتداء
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إهلي أنت <املعروف بدعاء عرفة:  7. وجاء يف دعاء اإلمام احلسني ���Hعنه
  . �)�Hالغين بذاتك أن يصل إليك النفع منك، فكيف ال تكون غنياً عني؟!

،أزيلٌّ سرمدي من هذه النصوص فإنّ اهللا تعاىل وجود كما هو واضح 
 غريه فان بنفسه وهو علّة العلل، يف حني أنّ كلّ وجود قائم مطلق وغين

  ومفتقر ومعلولٌ له؛ وهذا بطبيعة احلال يعين أنه واجب الوجود. 

  وللرد على الشبهة املطروحة نقول: 

ال بد من التمييز بني معىن الضرورة يف علمي املنطق والفلسفة  � ١
ة، أي يي القضسمملنطق تستعمل للداللة على قوعدم اخللط بينهما، ففي ا

مادا وجهتها. مادة القضية تعين نسبة احملمول إىل القضية يف نفس األمر، 
وجهتها ليس مبعىن نسبة احملمول الواقعية إىل املوضوع يف نفس األمر، بل 
املقصود منها ما يتم إدراكه من هذه النسبة وفق داللة العبارة وظاهر القضية، 

ذا جند يف بعض احلاالت أنّ اجلهة تنطبق مع املادة ويف حاالت أخرى ل
واجب أن يكون �تتعارض معها، فالوجوب هو مادة القضية وجهتها يف عبارة 

هي  �واجب أن يكون اإلنسان حجراً�، ولكن املادة يف عبارة �اإلنسان ناطقاً
نفس ممتنعةٌ يف  �نإنسا�إىل املوضوع  �حجر�االمتناع ألنّ نسبة احملمول 

  . �*��واجب�، واجلهة هي الوجوب حسب داللة لفظ األمر

، أو �اهللا موجود�وأما بالنسبة إىل القضية املطروحة للبحث هنا، وهي 
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من   ب؛ فاملادة واجلهة واحدةٌ، وهي الوجو�املوجود اهللا�يف حمموهلا املعكوس 
يف نفس األمر. إذن، ادعاء  النوع األزيل الذي يترتب وجوده على مادة القضية

أنّ الضرورة املنطقية ال ميكن أن تتحقّق يف اخلارج ليس سوى زعمٍ عارٍ من 
الصواب. وبيان ذلك أنّ اجلانب اإلثبايت للمدعى، أي الوجود الذهين وتعلّق 

اليت  الوجوب املنطقي بالقضايا، هو قولٌ صحيح، ولكن حسب القاعدة العقلية
ال يستنتج منه نفي الوجوب املنطقي  ،شيء ال ينفي غريهإثبات ال تقول بأنّ

، فتحقّقه يف اخلارج متوقّف على ماهية يف نفس األمروتعريته عن املعىن 
 �اإلنسان كلّي�و  �اإلنسان نوع�القضية ونوع موضوعها وحمموهلا؛ فقضيتا 

يف  تدالن على الوجوب املنطقي، ولكن نظراً لكون األمور الكلّية ال تتحقّق
اخلارج يف هيئة كلّية، فإنّ موضوعها ووجوا أيضاً ال يتحقّقان يف اخلارج 

يتحقّق وجوا يف  �هذه الشجرة خضراء�هذا اإلطار الكلّي. لكن قضية ضمن 
 �اهللا موجود بالضرورة�اخلارج تبعاً لتحقّق موضوعها. أما بالنسبة إىل قضية 

فلو افترضنا أنّ الضرورة أمر تبعاً لوجود  سوف تتحقّق يف اخلارج، منطقي
وبتعبريٍ أكثر دقّة: نظراً لكون وجود اهللا وجوداً  على أرض الواقع.املوضوع 

  . ���حمضاً وأنه مفيض الوجود على كلّ موجود، فهي متحقّقةٌ يف اخلارج

تفيدان معىن  �ضرورة�و  �واجب�إذن، يثبت لنا مما ذكر أنّ كلميت 
إطالقهما على القضايا الواقعية، ولدى حديثنا عن براهني  ثابتاً حتى وإن متّ

                                                             

�   ���D� ÂG" ���? ~d YZ<=� ��!� ��gk ,�MoM�? ���3�� �4��" �34!Go=� R'��=� a �
 4poÙ �o�� �%�S� ���D� ÂG"? ,�M�!C� »�'�? �M�- e����� #�CL �o��

K" 4#d :�k ,#�oL�?¼ �½AN �M��? � 4��=� �����	 ��� ���/S� ���3�� ��- ,�½�'
 :�M�- »�c4o	 e����� 



 ���

 وضحنا، وجوبإثبات وجود اهللا عز وجلّ ومبا فيها برهان اإلمكان وال
كونه واجب الوجود ومنعم الوجود من منطلق تبارك شأنه  اهللا أنّببالتفصيل 

هو ، وإن أنكره أحد فعلى مجيع حقائق الكون، فال ميكن بتاتاً إنكار وجوده
مجيع  حينئذ روذلك مبعىن أنه ينكيف فخ التناقض، بكلّ تأكيد يكون قد وقع 
  الوجودات ومبا فيها نفسه. 

املقصود من الوجوب هو تلك الضرورة العينية والفلسفية، فالوجود  � ٢
حمتاج يف حتقّقه إىل الوجوب؛ وإذا كان من سنخ الوجودات املمكنة فهو بطبيعة 

لّة تفيض عليه الوجود وجتعله ممكناً، ويف هذه احلالة يصبح احلال مفتقر إىل ع
وجوده ضرورياً وعينياً على أساس العلّة التامة للوجوب، ولكن واجب 

  وجوبه مؤكّداً.  كونالوجود الذي هو واجب باقتضاء ذاته ي
فهي  �اهللا�بناًء على ما ذكر، حينما ننسب الضرورة إىل واجب الوجود 

نها مالزمةٌ إ :كون مؤكّدةً بذاا وغري مكتسبة من الغري، أيت يف هذه احلالة
بـ لذاته املباركة ومنتزعةٌ منها، وهو ما يعبر عنه يف الفلسفة اإلسالمية 

. إذن، الضرورة املنسوبة إىل اهللا تعاىل ختتلف عن ����الضرورة األزلية�
يوم وإميانوئيل الضرورة املنطقية اليت طرحها بعض الفالسفة من أمثال ديفيد ه

بعض املتخصصني يف فلسفة الدين الغربيني التفتوا إىل هذا  يف حني أنّكانط، 
النقد املطروح حول الوجوب vاالختالف، كالفيلسوف جون هيك الذي قال: 

املنسوب إىل اهللا ووصفه بأنه غري مفهومٍ وال معقولٍ عرب االعتراض على 
ألنّ الربهان املذكور ال يرتكز على  ،خاطئفهمٍ  ناجم عنبرهان األنطولوجيا، 

املتداول يف  -واجب الوجودxتصورٍ لوجود ضروري حبكم العقل، فمفهوم 
                                                             

�   � ,�G"�S� ����S� ,F 4�Ko=� ��n :r���,%sNk tA4uA� �� ) ,B* : 



 ���

مرتبطٌ بشكلٍ هو املعتقدات املسيحية ليس له ارتباطٌ بالضرورة العقلية، بل 
 ه قائممن الضرورات احلقيقية اليت تساوق وجود اهللا وتعين أن بنمط أساسي

على هذا األساس فإنّ تصور كون اهللا واجباً ال ينبغي أن يعترب بالذات؛ و
  . ���w-اهللا موجودxقضيةً عقليةً حقيقيةً وضروريةً مساوقةً لقضية 

�+0V F� a+T� J* `+,�D!� `�A :)0*+�(� )QEm(� *: 
من األدلّة اليت تشبث ا امللحدون إلنكار وجود اهللا تعاىل، زعم 

الصفات اليت ذكرها املتألّهون يف وصفه  عدوافاته، حيث وجود تضاد بني ص
متعارضةً مع بعضها ومستحيلة التحقّق يف مقام الثبوت، فاستنتجوا من ذلك أنه 

  غري موجود واتخذوا اإلحلاد سبيالً. 

  : مع تفنيدهاوفيما يأيت نذكر استنتاجام 

١ - اهللا تعاىل غري متناه:   

اهللا عز وجلّ هي كونه غري متناه، وبطبيعة من الصفات اليت تنسب إىل 
إثبات وجود من يتصف ا؛  القدرة على سبب لعدم احلال فهذه الصفة
: ألجل معرفة أحد األمور ووصفه وتعريفه لآلخرين، يأيتوتوضيح ذلك كما 

من أن يكون متناهياً وذا حدود ول ال بد ه؛ إذ لو كان غري متناهاًحمدود يسحتد 
فال ميكن وصفه وتعريفه، ومن مثّ ال ميكن إثبات وجوده. على  حبدود نةمعي

نعين به متييز هذا الشكل اهلندسي عما سواه من  �هذه دائرة�سبيل املثال قولنا 
سائر بالنسبة إىل  أشكال أخرى كاملربع واملستطيل واملثلث، وكذا هو احلال
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وم من ذلك متييزها عن نر ذكر امسها أو شكلهافحينما ن ،األشكال اهلندسية
ومن مثّ ال ميكن وصفه  يتناهاملغري  األمر غريها؛ ولكن نليس له شكلٌ معي

 حيث نقصد من �هذه وردة�وتعريفه كي يتمايز عما سواه. وهكذا إن قلنا 
وال  اًوال غصن الذي هو ليس شجرةً �املتناهي�متييز هذا الشيء احملدود  ذلك
  الوردة.  وال أي شيٍء آخر غري اًجذع

أنّ على  ؤكّداًم هدسون عن هذه الشبهة ماوقد دافع الفيلسوف ولي
إىل الذات اإلهلية، كقولنا هو قدير ورؤوف بال اية،  �ال متناهي�إضفاء صفة 

نه إ :، أي�أكثر�يعد ضرباً من التناقض، لذلك استبدل هذا التعبري بكلمة 
  . ���اعتربه تعاىل أكثر قدرةً ورأفةً

_�� :+QLZD7 )QEm(� K 
  الشبهة املذكورة ترتكز يف احلقيقة على افتراضني أساسيني، مها: 

  يدلّ على عدم إمكانية وصفه.  غري متناهأوالً: كون األمر 
  ثانياً: عدم إمكانية وصف األمر سبب لنفي وجوده. 

  وفيما يأيت نتطرق إىل نفي هذين االفتراضني ونقضهما: 

كون األمر متصفاً بالالاية وخارجاً عن نطاق  االفتراض األول: إنّ
وصفه، ومنشأ  القدرة على ال يعد سبباً لعدم ،احلدود اليت تقيد كلّ أمرٍ آخر

يواجه أموراً متناهيةً حيث هذا التصور هو الذهن البشري ذو النطاق احملدود، 
ا يف األمثلة ذات نطاقٍ معينٍ فيلجأ إىل وصفها بأمورٍ متضادة معها كما أشرن
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السابقة، وعلى هذا األساس ذهب املعترضون إىل ادعاء أنّ عدم التناهي 
متالزم مع عدم الوصف دون أن يقيموا أي دليلٍ عقلي ميكن االحتجاج به. 

األبيض حبيث ال نرى  سوىمثالً لو افترضنا عدم وجود أي لون يف الكون 
كما هو احلال اللون األبيض ـ هذا يعين عدم تناهي ـ و األشياء إال بيضاء

هل بإمكاننا ؛ فبعض احليوانات اليت ال تبصر سوى لون واحدبالنسبة إىل 
ومن مثّ  األبيض اللون عدم التناهي هذا ال بد من أن يدلّ على انعدام ادعاء أنّ

أي هل ميكن زعم عدم وجود شيٍء يتصف من صفة البياض؟!  هجتريد
   للون األبيض؟! بالبياض بسبب عدم تناهي ا

 من مثّإذن، جمرد كون األمر غري متناه ال يعين عدم إمكانية وصفه و
نفي وجوده، وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه حسب قواعد اإلبستمولوجيا إذا مل 

 نا جاهلني بسائر األلوانحبيث كاألبيض ـ كلون واحد ـ  نعرف سوى كنن
يف مقام وضع األمساء  إنما يكون جهلنا هذا يف واقع احلالف؛ اليت ال نراها

، ذواالأللوان كاألبيض واألمحر واألخضر واألزرق واألسود، وال يعد جهالً ب
وليس بإمكاننا زعم  إذ إننا نفتقر إىل العلم التفصيلي مبختلف أنواع األلوان

. وهذا األمر يندرج عدم وجودها من األساس لكوننا ال نراها أو ال نعلم ا
  . �تعرف األشياء بأضدادها�عدة الفلسفية املعروفة: حتت القا

االفتراض الثاين: ال شك يف أنّ عدم إمكانية وصف األمر ليس سبباً 
 رلنفيه، وقد أثبتنا يف املباحث اآلنفة بطالن هذا الزعم، إذ إنّ عدم الوصف مؤش

، �ةمن الناحية املعرفي�وبيانه بالتفصيل  الشيء فقط على عدم إمكانية تعريف
لقول ليس وازعاً ل أحد األشياءومن البديهي أنّ عدم إمكانية بيان تفاصيل 

. وبطبيعة احلال فإنّ فقدان التصور �من الناحية الوجودية�عدم وجوده ب
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الواضح حول أحد األمور الالمتناهية هو يف الواقع مرآةٌ تعكس مدى ضيق 
الشبهة قد خرجوا  أنّ أصحاب هذه لنا نطاق ذهننا؛ وعلى هذا األساس يثبت

عن قواعد البحث العلمي واالستدالل الصحيح بعد أن مزجوا بني املبادئ 
  املعرفية والوجودية ومل مييزوا بينها. 

بناًء على ما ذكر، نستنتج أنّ وجود اهللا الالمتناهي ليس وازعاً الدعاء 
يوصف فهو عدم إمكانية اتصافه بوصف مطلقٍ، بل تبعاً هلذه امليزة الفريدة 

بوصف المتناهي، أال وهو واجب الوجود الذي ال حتده حدود. وألجل معرفة 
االعتماد على أوصاف عدمية كما فعل  بإمكانناهذا الوجود الذي ال نظري له 

علماء الالهوت القدماء، حيث نقول إنه ليس جسماً وال فانياً وال جاهالً وال 
ل سلب هذه األوصاف عن ذلك؛ فالعقل البشري من خال إىلعاجزاً، وما 

ل إىل صفاالثبوتية.  االذات اإلهلية املباركة يتوص  
وجتدر اإلشارة هنا إىل أنّ وجود اهللا تعاىل غري متناه وتصوره يفوق 
قابليات العقل البشري، لذا ال ميكن إلنسان إدراك كُنه الذات األحدية املباركة 

كية والقابليات النفسية للبشر ذات ولو إمجاالً، ولكن مبا أنّ الطاقات اإلدرا
بإمكام إدراك وجودها إمجاالً كلٌّ حسب مرتبته العقلية  ،مراتب متباينة

على هذا األساس تصبح أوصافها قابلةً لإلدراك بشكلٍ إمجايلٍّ أيضاً  ؛والنفسية
  من إثبات وجوده شهوداً وعقالً.  نتمكّنوبنفس ذلك املستوى؛ ومن مثّ 

  :-اخلري والقدرة والعلمx عض الصفاتعدم تناهي ب - ٢
 وغري متناهية مطلقة يرى بعض الناقدين أنّ وصف اهللا تعاىل بصفات

ه التناقض، مثالً اعتباره مصدراً خلريٍ مطلقٍ يرد تيسفر عن حدوث حمذورٍ نتيج
 يف الكون، فالبشرية منذ باكورة خلقتها وعلى مر عليه إشكال وجود الشر
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 االجتماعية ، وال سيما الطبقةانقطاع هلاال  ومصائب آسيالعصور تعاين من م
احملرومة واألبرياء الذين يواجهون أحياناً أعىت أشكال الظلم واجلور رغم 

؛ ومن هذا املنطلق كيف نعترب خالقهم ذا خريٍ على املستوى املعيشيمعانام 
  .  ���مطلقٍ وهم يف هذه احلالة املزرية؟!

منذ سالف األيام كانت عرضةً الستفسارات وأما قدرته املطلقة، ف
عديدة تراود الذهن البشري، فعلى سبيل املثال هل بإمكانه أن خيلق شريكاً 

ومن ناحية علمه . �)�له؟ هل له القدرة على خلقة حجرٍ يعجز عن محله؟
الالحمدود، فقد قيل إنه لو كان عاملاً بكلّ ما يكتنف حياة بين آدم وملماً جبميع 

م وسكنام قبل أن خيلقهم، فنتيجة ذلك أنّ كلّ ما جيري يف احلياة حركا
ويف غري هذه احلالة يلزم القول جبهله؛ ويترتب  ،الدنيا مكتوب يف علمه املسبق

  على هذا العلم القول بعقيدة اجلرب وسلب االختيار من اإلنسان. 

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
يف الفصل اخلامس من الكتاب سوف نتطرق إىل بيان تفاصيل ما ذكر 

كتفي هنا بنقضها نضمن الشبهة اخلامسة املطروحة حول صفات اهللا تعاىل، لذا 
  يف إطارٍ موجزٍ. 

كون صفات القول ب من قصودبالنسبة إىل قدرة اهللا تعاىل، فليس امل
دون أي حد عقلي ومنطقي، بل من البارئ المتناهية أنها مطلقةٌ إىل ما الاية 
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ي المتناهية يف نطاق العقل واملنطق؛ وعلى هذا االساس فليس من املعقول ه
ألنّ ذلك يؤدي إىل التناقض، والقدرة اإلهلية بطبيعة  �دائرةً مربعةً�أن خيلق 

   .احلال ال يصدر عنها تناقض يف القواعد الثابتة
وجتدر اإلشارة هنا إىل أنّ عدم خلقة هكذا شكل مفترضٍ ليس مؤشراً 

ضيق نطاق القدرة اإلهلية وإنما هو شاهد على استحالة حتقّق ذات الشيء  على
وهو ما ال يتعلّق بالقدرة املطلقة. وكذا هو احلال بالنسبة إىل شريك البارئ أو 
احلجر العظيم الذي يعجز عن محله، فهذه األمور كلّها من منط القضايا اليت 

  تتصف ذاتاً باالستحالة وعدم التحقّق. 
نسبة إىل علم اهللا تعاىل جبميع حركات وسكنات خلقه قبل أن وبال

يوجدهم من العدم، نقول: إنّ أصل املوضوع يعد أمراً بديهياً لدى علماء 
نّ البارئ عز وجلّ إ :الالهوت، لكنهم يقيدونه باختيار اإلنسان يف أفعاله، أي

كاب جمزرة منذ األزل على علمٍ بأنّ الطاغية يزيد بن معاوية سيأمر بارت
كربالء يف العاشر من شهر حمرم احلرام مبحض إرادته واختياره، ومبا أنّ هذا 
العمل متعلّق بالعلم اإلهلي األزيل بقيد االختيار، فال جمال لزعم وجود جربٍ 
فيه، فهو ال بد وأن يتحقّق مبحض اختيار فاعله ويف غري هذه احلالة يلزم القول 

وبالطبع فإنّ العلم ليس من سنخ العمل كي يقال  جبهل البارئ بأفعال عباده،
إنه سبب حلدوثه. وأما بالنسبة إىل كون اهللا تعاىل خرياً مطلقاً، فقد ذكرنا 

  تفاصيل هذا األمر بإسهابٍ، ونكتفي هنا بالقول: 
اخلري الكثري، فاإلنسان بالشر يعد أمراً مالزماً لعامل الطبيعة الزاخر  أوالً:

هجيين منافع مجض ألضرار منها؛ وبطبيعة احلـيتع أيضاً ة من النار ولكنال ـر
اء ـفهذا الشر القليل ليس بشيٍء مقابل ذلك اخلري العظيم الذي ال ميكن االستغن
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  عنه بتاتاً. 
اإلنسان ال مير دون تعويضٍ، فاهللا تعاىل صيب األذى الذي ي ثانياً:

وسوف نسلّط الضوء على هذا األمر جيازيه يف عامل اآلخرة عما أصابه من شر؛ 
قدرة اهللا املطلقة والشر يف احلياة  وضوعمن مضبالتفصيل يف الفصل اخلامس 

  الدنيا. 
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طرح بعض امللحدين شبهةً فحواها أنّ وجود اهللا تعاىل ال يتعدى كونه 
ه جمرد دوغة الذهن البشري، ومن هذا املنطلق أنكروه وعومهاً من صيا

على انعكاسٍ نفسي لتصورات اإلنسان، وفيما يأيت نذكر أهم شبهام الواهية 
  ومن مثّ ندحضها بالربهان القاطع:  هذا الصعيد،
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طرحوا الشبهة يف رحاب تعاليم علم  ���بعض املفكّرين امللحدين
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النفس بغية إثبات أنّ األمم السالفة كانت تعتقد باهللا عز وجلّ بسبب خشيتها 
من الكوارث الطبيعية، كالزالزل والصواعق وما ناظرها من أمور مرعبة؛ لذا 

مالذ آمنٍ  ىلاللجوء إ حينما كان اخلوف يستويل عليهم مل جيدوا بداً من
يصوم ويهدئ من روعهم، وبالطبع فإنّ أفضل خيارٍ هلم هو تصور وجود 

ابتدعوا إهلاً ؛ وعلى هذا األساس قدرة مطلقة فوق كلّ تلك الكوارث العظيمة
  له القدرة على إنقاذهم مما يطرأ عليهم من باليا تؤرقهم. 

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
  : للرد على هذه الشبهة نقول

لو افترضنا أنّ الشعور بالرعب من احلوادث الطبيعية هو السبب يف 
ظهور عقيدة اإلميان بوجود اهللا تعاىل، فال بد من بيان املسألة يف إطار النقاط 

  الثالثة التالية: 

دون بيان تفاصيل من ال ينبغي لنا إطالق العنان هلذا االفتراض  � ١
يف بادئ األمر: ما السبب الذي  اآليت نطرح السؤال ، وألجل بيان سقمهالقضية

حيفّز اإلنسان على اللجوء إىل األمور املاورائية يف حياته املادية وال يعتمد 
على نفسه أو على قدرات مادية نظراً لكون احلوادث الطبيعية ماديةً وليست 

على طبيعة اإلنسان الفطرية ورسوخ  هذا األمرغيبيةً؟! فيا ترى أال يدلّ 
  ؟! تصوراته الذهنيةاهللا تعاىل يف  وجود

 جلي مؤشرإذن، املخاوف اليت كانت تكتنف أذهان األمم السالفة هي 
على امتالكهم فطرةً سليمةً ترتكز على اإلميان بوجود اهللا تعاىل، وحتى لو 

ففي هذه احلالة أيضاً ال يكون اخلوف برهاناً يثبت  ،ترتلنا ومل نقبل ذا األمر
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أثبتنا يف الفصل السابق  . إضافةً إىل ذلك فقدذهب إليه امللحدونصحة ما 
لدى حديثنا عن موضوع الفطرة البشرية أنّ اإلنسان يؤمن باهللا عز وجلّ من 

  داعي فطرته الكامنة يف ذاته. 

فال بد من حسب القواعد العقلية والفلسفية حينما تنعدم العلّة  � ٢
أنّ اإلنسان ال ميكن أن يشعر باخلشية من املعلول، ويترتب على ذلك  انعدام

الذي تطور العلم فيه ومتّ استكشاف  ديثاحلوادث الطبيعية يف عصرنا احل
، وإثر ذلك ال بد من إنكار تشهدها البشرية كلّ كارثة عظيمة وعلل أسباب

وجود اهللا تعاىل واتخاذ جانب اإلحلاد من قبل مجيع الناس؛ لكننا نالحظ أنّ 
لى العكس من ذلك، إذ إنّ إميان الناس واعتقادهم باهللا تعاىل يتنامى األمر ع

  ويترسخ أكثر يوماً بعد يومٍ يف مجيع مشارم وتوجهام. 

هل هذا االفتراض يعد وازعاً إلنكار وجود اهللا عز وجلّ؟ فهل  � ٣
 أنّ بعض األمم السالفة ولوهلة صحيحيستند هذا اإلنكار إىل قاعدة عقلية؟ 

ظروف املناسبة لعدم توفّر ال عز وجلّ نظراًتعتقد بوجود اهللا  تكن من الزمن مل
آمنت به إثر ما شهدته من حوادث  والشروط الالزمة؛ إال أنها بعد ذلك

 بينها صر على الشعور باخلشية، بل ترسختمرعبة؛ ولكن هذا اإلميان مل يق
سالمة تؤكّد و تعاىل وجوده تدلّ على براهني قاطعةً توعلى مر األيام اكتشف

العظيم فأصبح  ا،عقيد م بالربإمياممتقو سليمة ال  على أسسٍ عقائدية
  . ميكن املساس ا

إذن، جمرد احنراف بعض األمم عن الصراط القومي ال يعد سبباً التخاذ 
جانب اإلحلاد وإنكار وجود اخلالق بزعم أنّ االعتقاد به ناشئٌ من دواعي 

  ة. نفسي
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ادعى بعض امللحدين أنّ جهل بين آدم يف العهود السالفة بالسر الكامن 
عتقادهم بوجود إله خالقٍ للكون، ال اًسبب يعدوراء طروء احلوادث الطبيعية 

يشاهدون من باليا وكوارث عظيمة األمر  فقد كانوا عاجزين عن تفسري ما
كلّ تلك  إليهم تنسب حبيثالذي جعلهم يعتقدون بإله أو آهلة بأوصاف عديدة 

  . احلوادث الطبيعية

 حيثومن مجلة الذين طرحوا هذه الفكرة الفيلسوف أوغست كونت، 
  : يأيت، كما ���قسم املسرية التأرخيية للبشرية يف ثالث مراحل

وىل: مرحلة ربانية مرتكزة على أوهام اكتنفت اإلنسان املرحلة األ
بالنسبة إىل العلل الكامنة وراء وقوع احلوادث الطبيعية، حيث نسبت إىل قوى 

، من قبيل األرواح الشيطانية؛ ويف هذه املرحلة ظهرت عقيدة وغيبية ماورائية
  اإلميان باآلهلة. 

تنسب فيها علل احلوادث املرحلة الثانية: مرحلة فلسفية أو عقلية، ومل 
إىل مناشئ متعددة كاألرواح واآلهلة، بل جلأ اإلنسان فيها إىل العقل واعتقد 

  بوجود إله واحد مسؤولٍ عنها. 

املرحلة الثالثة: مرحلة ظهور البحوث والعلوم التجريبية ورقيها، حيث 
سري اعتمد اإلنسان على قابلياته العلمية ووجد نفسه قادراً على وضع تفا
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  . ���دون احلاجة إىل إله أو أي قدرة ماورائيةمن وتربيرات للحوادث الطبيعية 

هذا املنحى بعض املفكّرين والفالسفة الغربيني من أمثال ديفيد  اوقد حن
يف بعض املواقع  قاالتمن املجمموعة دونت  كما، �*�وإريك فروم �)�هيوم

  . �+�رأيتأييداً هلذا ال لكترونيةاإل

K_�� :+QLZD7 )QEm(� 
بطالن هذه الشبهة قد اتضح يف نقض الشبهة السابقة، لذا نكتفي هنا 

  : اآلتيةبالرد عليها يف إطارٍ موجزٍ ضمن النقاط 

لو ترتلنا وافترضنا أنّ األمم السالفة اعتقدت بوجود اهللا تعاىل إثر  � ١
 طرحت ةاليالت سئلة، فاألتزعزع أمنهااليت  کوارثعجزها عن معرفة مناشئ ال

احلوادث الطبيعية يف الطبيعة هذه هنا: ملاذا مل تبحث هذه األمم عن علل  نفسها
ـِم  ؟ فيا ترىنفسها ؟ ما السبب الذي دعاها مل تصورها يف نطاق ظواهر ماديةل

وجود قدرة غيبية ماورائية تفوق قدرة هذه احلوادث ب االعتقادإىل  ألن تذهب
ود إله عظيمٍ يدبر شؤون الكون؟ فيا ترى أال يدلّ بوج األمر الذي جعلها تؤمن

ه وبارئ اخلالئق ـده إىل بارئـذلك على امتالك اإلنسان فطرةً إهليةً ترش
  أمجعني؟ 
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يترتب على ما ادعاه امللحدون أنه تزامناً مع تطور البشرية على  � ٢
ذلك صعيد العلوم التجريبية ومعرفة مناشئ احلوادث الطبيعية، فهي بنفس 

تتراجع عن االعتقاد باهللا تعاىل وتعرض عن سوف املستوى من التطور 
والعلماء يف شتى  املعتقدات الدينية؛ ومن هذا املنطلق نستنتج أنّ املفكّرين

يلحدون باهللا تعاىل غاية اإلحلاد لدرجة أنهم  جيب وأن يف هذه احلالة العلوم
، ذلك متاماًنّ الواقع على خالف يصلون إىل مرتبة الكفر املطلق! لكننا نلمس أ

يف العلوم التجريبية يؤمنون باهللا تعاىل  رباءإذ إنّ أبرز العلماء واملخترعني واخل
ويتخذون الدين منهجاً يف حيام حبيث إنّ بعضهم جيمع بني األمرين ويصنف 

عنيني بالشأن الديين، ويشار هنا إىل إسحاق نيوتن إىل جانب سائر العلماء امل
شتاين، فال أحد يسون وأنجين وبرييسون وديكارت وماكس بالنك ودارووأد

  ينكر أنّ هؤالء أبرز العلماء التجريبيني يف العصر احلديث. 

حينما يتمكّن العلماء من طرح تفاسري واضحة ملختلف الظواهر  � ٣
العلمية واحلوادث الطبيعية، فإنّ مدى اعتبار النتائج اليت توصلوا إليها 

 املادية ت اليت ذكروها حمدود يف نطاق جتارم وختصصام العلميةوالنظريا
وال ميكن تسريته إىل املعتقدات الدينية واحلقائق املاورائية، لذا ال ميكن 

  االعتماد على جتارم املادية إلنكار وجود اهللا عز وجلّ. 

فيا ترى من الذي خلق هذا العامل املادي؟ من الذي أوجد عناصره 
ولية ومنحه كلّ هذه اخلواص وامليزات الذاتية؟ مبا أنه عاملٌ من سنخ األ

املمكنات وحباجة دائمة إىل أمرٍ غييب يتقوم عليه، فما هي تلك العلّة املاورائية 
اليت يرتكز عليها؟ هذا إضافةً إىل العديد من األسئلة اليت تطرح يف هذا 

ة قابليةٌ على ذكر أجوبة شافية هلا، املضمار وليس للعلوم التجريبية املادي
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 ،والعلوم العقلية باحث الفلسفيةوبالطبع فإننا جند أجوبةً هلا يف رحاب امل
فاملاديون هلم القدرة على طرح تفاسري علمية للحوادث اليت تطرأ يف احلياة 

، وقد حفّزت التعاليم الدينية على هذا األمر وشجعت على طلب فحسب الدنيا
وبني علّتها  احلوادث الطبيعية غية استكشاف واقع العالقة العلّية بنيالعلم ب

األساسية، لذا ال ميكن بتاتاً زعم أنّ عدم معرفة علّة هذه احلوادث دليلٌ على 
إنكار وجود اهللا تعاىل، وقد أثبتنا يف حديثنا عن برهان الصديقني أنّ العامل 

  ه عاملاً ممكناً ومفتقراً يف ذاته. املادي حباجة دائمة إىل واجب الوجود لكون

من اليت شهدا البشرية فضالً عما ذكر فاالكتشافات العلمية احلديثة 
قبل خمتلف العلماء، وال سيما يف جمال ارات الكونية واملنظومات الشمسية، 

يذهلون من عظمة الكون ويؤمنون بوجود قدرة فائقة  هؤالء العلماء قد جعلت
فأذعنوا بأنّ اهللا تعاىل فقط له القدرة على ذلك. وميكن للقارئ  تسيطر عليه،

الكرمي االطّالع على بعض أقوال العلماء واملفكّرين الذين ختصصوا يف العلوم 
املادية والفلكية وباألخص ما يتمحور منها حول االعتقاد بوجود اهللا تعاىل 

يف مرآة  تنعكس عظيمٍ هذا العامل املادي ليس سوى قطرة من حبرٍ إثبات أنّو
  . ���حقائق ماورائية
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جلأ بعض امللحدين إىل مبادئ علم االجتماع للتشكيك يف عقيدة 
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 اتمعات السالفة. نسبوها إىل أفكار خرافية سادت يف إذاإلميان باهللا تعاىل، 
وقال هؤالء إنّ القرائن التأرخيية تشري إىل رواج ثقافات وتقاليد خاصة يف 

، وجود خالقٍ للكونالتجمعات البشرية األوىل أدت فيما بعد إىل االعتقاد ب
عامل االجتماع الفرنسي إمييل دوركامي هذه الرؤية مؤكّداً على أنّ األمم  أيدوقد 

العقلية حبيث  قواعدأثّرةً بقضايا عاطفية خارجة عن نطاق الالسالفة كانت مت
الذي  �مانا�أخذا النشوة يف ظلّ أحاسيس موهومة فظهر يف كنفها مفهوم 

. �اهللا�يدلّ على القوى الطبيعية العظمى، ومبرور الزمان حتول هذا املفهوم إىل 
يف خمتلف  ���تكما أنّ بعض علماء االجتماع أيدوا هذه الفكرة فدونوا مقاال

  دفاعاً عنها.  �)�لكترونيةاملواقع اإل

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
  نقول يف نقض الشبهة املطروحة أعاله: 

حنن لسنا بصدد نقد وحتليل ما إن كانت فرضية االعتقاد باهللا  � ١
تعاىل ناشئةً من األعراف والتقاليد االجتماعية لألمم السالفة أو ال، فهذا األمر 

وهو موكولٌ إىل مباحث علمي التأريخ واالجتماع، ولكن  تأرخيي ـ اجتماعي
ننوه إىل أنّ العلماء املختصني ذين الفرعني قد أكّدوا على عدم إمكانية تقييد 

ذا منشأ فردي أيضاً، حيث توصلوا يف  عدوه لذلكالدين بالتقاليد االجتماعية، 
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  ألثر البالغ على هذا الصعيد. حبوثهم إىل أنّ التجارب الشخصية كان هلا ا
هنا إىل أنّ األديان السماوية تؤمن بكون سيدنا وجتدر اإلشارة 

هو اإلنسان األول الذي تكاثرت البشرية من نسله وقد كان مؤمناً  7آدم
باهللا عز وجلّ، بل إنه نيب من األنبياء؛ لذا ال صحة ملزاعم من ادعى من علماء 

األول مل يكن يعتقد بوجود اهللا تعاىل أو أنه كان يعبد التأريخ بأنّ اإلنسان 
  : ذلك ملا يأيتاألوثان أو الظواهر الطبيعية، و

- دليلٍ معتربٍ يثبت صح لليس هناك أيبل ة عدم إميان اإلنسان األو ،
، ومن مثّ ال ميكن جمرد فرضيات ال تستند إىل أي أساسٍ علمي كلّ ما ذكر

  بات املدعى بتاتاً. االعتماد عليها إلث
ربما تكون هناك أسباب خفيةٌ علينا أدت إىل حتريف أو زوال  -

استيطاا الكرة األرضية، لذا إن  بعد فترة مناملعتقدات الدينية للبشرية 
افترضنا صحة ما ذكره بعض املؤرخني من كون األمم السالفة ذهبت إىل عبادة 

ا األمر يف الواقع حيكي عن حال بين آدم يف األوثان أو الظواهر الطبيعية، فهذ
املراحل التالية من العهد األول؛ إذ ليس هناك أي برهان على رواج هذه 
املعتقدات الزائفة يف باكورة ظهور البشرية كي يتخذه امللحدون اليوم ذريعةً 

  إلنكار وجود اهللا عز وجلّ. 
تكن تعتقد بوجود اهللا تعاىل لو ترتلنا وافترضنا أنّ األمم السالفة مل  � ٢

نشأة جمتمعات بشرية عديدة  بعدومل تعتنق أي دينٍ وأنها على مر العصور و
بدأت تتبنى فكرة وجود خالقٍ  ،يف ظلّ قوانني ومقررات ثابتة إىل حد ماو

: هل حيق لنا التشكيك بوجود اهللا عز وجلّ رد نتساءل ونقولللكون؛ 
سالفة قد اعتقدت به إثر أعرافها وتقاليدها االجتماعية؟ افتراض أنّ األمم ال
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هل ميكن للعقل أن حيكم بإنكار وجود اهللا تعاىل رد كون بعض األمم آمنت 
من  جمموعةبه متأثّرةً بتقاليدها وقوانينها االجتماعية؟ هذا إضافةً إىل 

ال ميكن اتخاذ نا آنفاً أنه قلاالستفسارات اليت حتتاج إىل إجابات شافية، وقد 
، لذا ينبغي ملن طرح عز وجلّاألحداث التأرخيية ذريعةً إلنكار وجود اهللا 

  الشبهة أن يأيت برباهني تثبت صحة مدعاه. 

ألن يسوق مسرية التغيريات  همبعض ايا ترى ما السبب الذي دع � ٣
اليت طرأت على القوانني واألعراف االجتماعية والنشاطات التجريبية 

قدات الغيبية لألمم السالفة حنو وجهة منحرفة وزعم أنّ تلك األمم مل واملعت
حتت عنوان  ئيةتكن تؤمن باهللا تعاىل لكنها على مر الزمان آمنت بقدرة ماورا

يثبت ليس لديه أي برهان  من املؤكّد أنّ الذي ذهب إىل هذا الرأي؟ �مانا�
كذلك بإقرار امللحدين أنفسهم ، لكن حسب الوقائع التأرخيية الثابتة ومدعاه

فإنّ األمم السالفة كانت تؤمن بقدرة ميتافيزيقية عظيمة، لذا أال ميكن القول إنّ 
 تسوقه حنو البارئ احلقيقي سليمة عن امتالك اإلنسان لفطرة هذه العقيدة تنم
للكون وأنّ األعراف االجتماعية قد تأثّرت ذه الفطرة فروجت هلذه العقيدة 

  حلقّة؟ ا

 ميتافيزيقية إذن، الرتعة الفردية واالجتماعية إىل االعتقاد بوجود قدرة
سائدةً بني خمتلف األمم واتمعات، وهذا ما ال  عصورعظيمة كانت على مر ال

؛ فيا ترى أال يدلّ على وجود فطرة إهلية لدى اإلنسان ألحد إنكاره ميكن
د الذي أودع يف باطنه هذه الفطرة تسوقه حنو اإلميان باهللا الواحد األح

  السليمة؟! 
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كما هو معلوم فإنّ أصحاب الرتعة املادية وعلى راسهم املاركسيون، 
ة حبيث حلّلوها يفسرون مجيع الظواهر الكونية واالجتماعية من زاوية مادي

وفق أداء اآلالت واملعدات اإلنتاجية، ومن هذا املنطلق فهم يعتقدون بكون 
من ذلك  قصدتالدين واهللا مفهومني من صناعة الطبقة الربجوازية اليت 

  .نتاجيةواستثمار طاقاا اإل �الربوليتاريا�خضاع الطبقة احملرومة إ

ن هو أحد أشكال الضغط الديvيقول منظّر الشيوعية فالدميري لينني: 
النفسي على الطبقة الكادحة اليت تبذل جهودها خدمةً لآلخرين وتعاين من 

  .���wاحلرمان

إنّ الدين يعد أمراً مرفوضاً لكونه جمرد vويقول موريس كونفورس: 
منظومة متقومة على أوهامٍ روجها أعوان الطقبات احلاكمة دف خداع عامة 

  . �)�wالناس

، وإنّ �*�ل كارل ماركس إنّ اإلنسان هو من يصنع الدينكما يقو
 هو نتيجةٌ مشؤومةٌ للصراع الطبقي؛ لذا فهو أمر ة آهلةأو عد واحد االعتقاد بإله
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 أن يترك وحيتقرمن منبوذٌ، بل ال بد��� .  

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
  نرد على الشبهة املذكورة بالقول: 

ت صحة القول بكون الدين واإلميان باهللا ليس هناك أي برهان يثب � ١
ومن مثّ  تعاىل من صياغة إحدى الطبقات االجتماعية كالطبقة الربجوازية،

أساسه، ناهيك عن أنّ الربهان القاطع على خالف ذلك؛ فقد ذكرنا إبطاله من 
أنّ االعتقاد باهللا تعاىل يضرب جبذوره يف باطن اإلنسان  يف املباحث اآلنفة

اليت أودعت يف نفسه تزامناً مع خلقته فطرته السليمة  نه منبثقاً منلكووضمريه 
حتى آخر حلظة من حياة بالطبع فهي ستدوم و ،7آدم  أبيه خلقةو

  . �)�البشرية

ال ريب يف أنّ العهود السالفة شهدت ظهور جمتمعات ذات مشارب 
من  عدة طبقات ظهور وتوجهات متنوعة ويف احلني ذاته شهد كلّ جمتمعٍ

الناحية املادية كاألثرياء واملعدومني الكادحني الذين غالبيتهم من العمال 
والفالحني، لذا فإنّ رواج عقيدة اإلميان باهللا تعاىل على مر العصور وبني شتى 
الفئات االجتماعية ال شأن هلا باألوضاع االجتماعية للبشرية، بل هي حقيقةٌ 
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التأريخ وعلى حد سواء دون أن يبتدعها أحد، ثابتةٌ سادت بني الغين والفقري 
يشهد يف مجيع مراحله على وجود أثرياء مؤمنني وآخرين ملحدين إضافةً إىل 

  من هذا القبيل.  أيضاً وجود فقراء

من االلتفات إىل ـ  وال سيما املاركسيونـ  ال بد ألتباع الرتعة املادية
سس بواسطة أتباع الطبقة احلاكمة، أنّ موريس كونفورس مل يقل إنّ الدين قد أُ

وعلى أيv قال أيضاً:  كمابل قال إنّ هذه الطبقة قد عملت على تروجيه؛ 
حالٍ، فالدين مل يظهر بصفته وسيلة ضغط تفرض على عامة الناس، بل نشأ 

  . ���wيف كنف هذه الطبقة

فرض احملال ليس مبحالٍ،  حسب القاعدة الشائعة بني العقالء فإنّ � ٢
االعتقاد باهللا تعاىل قد نشأ يف بادئ األمر بني فئة  بكونذا لو افترضنا ترتالً ل

: هل أنّ نسبة عقيدة اآلتيةاجتماعية معينة، فكلّ عاقلٍ تتبادر يف ذهنه األسئلة 
خاصة إىل فئة معينة تعد برهاناً على بطالا؟ يا ترى أال يقتضي العقل دراسة 

اد بوجود اهللا تعاىل بغض النظر عن منشئه والدوافع اليت وحتليل ماهية االعتق
من احلكم على بطالن هذه العقيدة  مبكان دعت الناس إليه؟ فهل من الصواب

   ؟احلقيقية دواعيهامعرفة دون اخلوض يف تفاصيلها و

إذن، ادعاء أتباع النظرية املاركسية بكون الطبقة الربجوازية هي اليت 
ى وإن  أوجدت الدين، ال يعدبرهاناً على تفنيد حقيقة وجود اهللا تعاىل حت

  افترضنا صحته؛ وقد ذكرنا األدلّة اليت تثبت حقّانية الدين يف الفصل السابق. 

حتى إذا قمنا بتحليل الرؤية املاركسية باحنيازٍ إىل أطروحاا  � ٣
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تبار اعنّ األمر الذي دعا كارل ماركس إىل بأاملادية، فال مناص من القول 
الدين واقعاً اجتماعياً متّ فرضه من قبل الطبقتني الربجوازية واحلاكمة هو تلك 
الضغوطات النفسية واالجتماعية اليت كان متأثّراً ا، لذا رام من أطروحته هذه 
استقطاب دعم الطبقة املتدينة وأرباب رجال الكنيسة من غري املوالني للحكّام 

تعزيز موقفه ونشر أفكاره، وذلك ألنه ولد يف كنف واألثرياء وعامة الناس بغية 
ناهيك عن معاناته املادية  ؛أسرة يهودية إال أنّ والده اعتنق املسيحية فيما بعد

، كما أنه عاش يف ���الشديدة والفقر املدقع الذي كانت أسرته تعاين منه
للطبقة  رحاب جمتمعٍ شهد فساداً ملحوظاً للشخصيات الدينية اليت كانت مواليةً

ة باحلاكمة وتقتات على فتات مائدا اليت جتىن إليها أموال الطبقة الفقرية املغلو
يثبت بوضوحٍ كيف أنه كان ساخطاً من الديانة  اآليتوالكالم  �)�على أمرها؛

املسيحية احملرفة، وهذا السخط بطبيعة احلال كان سبباً لتبني نظرياته املادية، 
االجتماعية اليت تطرحها املسيحية تسوغ العبودية املقررات vحيث قال: 

القرون  سادت يفاألرستقراطية اليت  جمدتاملوروثة من السلف، حيث 
 وندنسي واكان رستقراطيني الفاسدينالوسطى وساندا رغم علمها بأنّ األ

يف معاناا ومآسيها، فهي مقررات تربر  ونتسببيحقوق الطبقة الفقرية و
... إنّ املقررات  حاكمة مستبدة وطبقة حمكومة حمرومة وجود طبقة

االجتماعية املسيحية توكل تعويض كلّ ما يعانيه الفقراء إىل عامل اآلخرة، لذا 
... أو تربره بأنه  تربر ما يتعرضون له يف الدنيا بأنه جزاٌء للخطيئة األوىل

                                                             

�  � e�" �� ,L%;P ��@ ,£��" z��P�� :r��� ,%sNk tA4uA� � ,��������� � !��"� HL
)�Bi: 

(   ) ,��������� � !��"� E���N��	? £N��	 �(+f  ,lL�P� �� ��� :e�oN H� �A3P
 ) ,��������� � !��"� `"XB : 



 ���

  . wابتالٌء إهلي مفروض عليهم

انتني املسيحية واليهودية قد أثّر سلباً على إنّ احنراف رموز الدي
توجهات ماركس، إذ إنهم مل يكترثوا بشؤون الناس وتنصلوا عن واجبام 
امللقاة على عاتقهم بصفتهم رجال دين، لذا كانت تصرفام اهلوجاء سبباً 

من شأن الدين، بل  للتنامي الرتعات املادية وظهور األفكار العلمانية والتقلي
  . ���نكاره من األساسوإ

فادحاً  أًهنا أنّ ماركس وأتباعه قد ارتكبوا خط من احلري بالذكرو
حبق األديان السماوية وتعاليمها حينما نسبوا أفعال رجال الدين اليهود 

بادروا إىل إنكار وجود اهللا تعاىل ونفي الدين من  حيثوالنصارى إليها، 
إنهم ـن ذلك فـضالً عـديانتني؛ فـالاتني ـراف أرباب هـأساسه متذرعني باحن

مل يوجهوا أنظارهم إىل التعاليم اإلسالمية السمحاء اليت تدعم الطبقة 
  االجتماعية احملرومة وتدعو إىل احلرية وإقامة العدل يف اتمع. 

نّ اإلسالم الذي غفلوا عنه يعد ديناً متكامالً من مجيع ال ريب يف أ
العمل بأوامره وترك نواهييه يسوق البشرية حنو ف، النواحي املادية واملعنوية

سعادة دائمة يف احلياة التمتع بالعيش يف رحاب مدينة فاضلة يف احلياة الدنيا و
من إرساء دعائم األوىل  متكّن يف القرون فقد اآلخرة، وعلى هذا األساس

هلا بكلّ ما  حضارة عظيمة ال نظري هلا لدرجة أنّ احلضارة الغربية اليوم مدينةٌ
منذ باكورة ظهورها. وال ننسى أنّ  علمية وإنسانية لديها من إجنازت
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الربوتستانتية املسيحية قد متخض عنها حدوث تغيريات مشهودة يف العامل 
  . ���الغريب وال أحد ينكر ذلك

أو أنه  �أفيون الشعوب�إذن، طبقاً ملا ذكر فهل ميكن زعم أنّ الدين 
  ة اليت استندت إليها الطبقة الربجوازية؟! بالطبع ال. الدعامة األساسي

 WS+Z )G�0� U �+0V F� �N )6+w� `�A :)0 +�(� )QEm(� *
 -�&�(� � "�8�& ¨&�w� I�0(�x �5�(� 

جهل الناس وعجزهم عن تفسري  عدواذكرنا آنفاً أنّ بعض امللحدين 
قاد بوجود اهللا تعاىل، وقد الظواهر واحلوادث الكونية سبباً لظهور الدين واالعت

نقضنا هذه الشبهة يف حملّها؛ ولكنها طرحت جمدداً يف تقريرٍ آخر، حيث زعم 
املاديون أنه بتطور العلم احلديث وتنامي العلوم التجريبية أمسى العلماء 
قادرين على معرفة حقائق الكون ووضع تفاسري علمية صحيحة ملختلف 

دون احلاجة إىل الدين أو اهللا تعاىل، كما ادعوا ن مالظواهر واألحداث الكونية 
أنّ اإلنسان بات قادراً على تسخري مجيع القابليات املادية لصاحله ومعرفة 

  حقائقها، لذا فهو يف غىن عن االعتقاد بالعلل والتفاسري املاورائية. 

ويذكر مؤرخو العصر احلديث أنّ الفيزيائي الفرنسي الشهري بيري 
إىل نابليون بونابرت  �ميكانيكا األجرام السماوية�دما بعث كتابه البالس عن

الذي مل يلمس فيه أي كالمٍ حول تأثري اهللا تعاىل وقدرته يف الكون، سأل 
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قد و. ���wلست حباجة إىل هذه الفرضيةvالبالس عن ذلك، فأجابه بالقول: 
أنّ البشرية يف تصورهم بأيد هذه الرؤية دعاة اإلحلاد والعلمانية من منطلق 

هؤالء أنّالدين واالعتقاد بوجود خالقٍ  غىن ر العلوم  له، فقد ظنتطو
بلغت درجة الكمال وكلّ ما سوى  التجريبية وتنامي قدرات العقل البشري

   ذلك من أمور غيبية ال فائدة منه.

تدافع عن األفكار املادية  تدوين مقاالتيف اآلونة األخرية متّ 
  . �*�هلا يت تروجية اللكترونوظهرت الكثري من املواقع اإل �)�العلمانية

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
  يف دحضها:  اآلتيةمع أنّ الشبهة واضحة البطالن، لكن نذكر النقاط 

تستند الشبهة املذكورة إىل افتراض أنّ االعتقاد بوجود خالقٍ  � ١
احلاكمة على أمور  عظيمٍ يترتب عليه ميش سائر العلوم والعالقات العلّية

مباشرةً؛  كلّ حدث إىل اهللا تعاىل معتنقي األديان ينسبون الكون لدرجة أنّ
وتؤكّد على أنّ هذه العقيدة تشابه ما ذهب إليه اإلنسان القدمي بكون األحداث 

مثل الزالزل والرباكني واألعاصري والكسوف واخلسوف تقع إثر سخط  خيفةامل
  . يت يرتكبها الناسال فعال القبيحةاألاهللا من 

هذه الفرضية يف الواقع مةٌ واهيةٌ لألديان السماوية، وال سيما اإلسالم 
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احلنيف، فهي زعم باطلٌ ال يستند إىل أي برهان منطقي يقبله العقل؛ فالقرآن 
الكرمي الذي نزل قبل أكثر من أربعة عشر قرناً قد تضمن حقائق علمية ال 

نه أشار إىل وجود عالقات علّية بني بعض األحداث نظري هلا، ومن مجلتها أ
، فهناك آيات توضح كيفية تكون السحب ونزول ���السماوية واألرضية

بشكلٍ  حركة الرياح والسحبتصف  ، وآيات�)�األمطار ومنو النباتات
ث عن�*�علمياجلبال وسكون األرض طبيعة ، وأخرى تتحد�+� .  

مواكبة لروايات بدورها أكّدت على ذلك فاألحاديث وا فضالً عن
 اآليت ، ومبا فيها احلديثالتعاليم اإلسالمية للمعارف والعلوم بشتى أنواعها

أىب اهللا أن جيري األشياء إال باألسباب،  <: 7املروي عن اإلمام الصادق 
فجعل لكلّ سببٍ شرحاً، وجعل لكلّ شرحٍ علماً، وجعل لكلّ علمٍ باباً ناطقاً، 

  . �H�iهفه وجهله من جهلعرفه من عر

يا ترى هل ميكن ادعاء وجود تعارضٍ بني استكشاف العالقات  � ٢
  العلّية للقضايا الطبيعية وبني االعتقاد بوجود اهللا عز وجلّ؟ 

اإلجابة عن هذا السؤال اتضحت بشكلٍ جمملٍ يف املباحث اآلنفة، وقلنا 
فالتعاليم اإلسالمية  ،قاطعمدحوض بالربهان ال �نعم�إن رأي من أجاب بـ 
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قبل أكثر من أربعة عشر قرناً قد حفّزت املسلمني على طلب العلم يف االني 
 اهللا تعاىل قد أكّدوا على وجود عللٍب املؤمننيالنظري والتجرييب، كما أنّ 

تكوينية تباينٍ بني  ثبتوايف خمتلف األحداث وأ كامنة عدم وجود أي
  وبني وجود اهللا عز وجلّ.  استكشافها والبحث عن مناشئها

ال ريب يف أنّ املعتقدين بالدين ال يرفضون قانون العلّية وال ينسبون 
كلّ أمرٍ صغريٍ وكبريٍ يف الكون مباشرةً إىل اهللا تعاىل، إال أنهم يعتقدون بأنه 

إثر تطور العلوم واتساع نطاقها اتضح وجود عللٍ ولكن علّة العلل ومسببها، 
نة وراء األحداث اليت يشهدها الكون، وهذا األمر بطبيعة احلال طبيعية كام

يؤيد عقيدة املتدينني ويدحض ما ذهب إليه العلمانيون الذين أنكروا كلّ دورٍ 
  . كلّ جمريات احلياة هللا تعاىل يف

اتضح لنا من املباحث اآلنفة أنّ جمريات األحداث يف الكون تسري  � ٣
ما أن يكون اهللا تعاىل هو العلّة املباشرة هلا أو أنه وفق نظام العلّية، فإعلى 

جعل علالً أخرى تتسبب يف وقوعها؛ وإىل جانب نظام العلّية وضع نظاماً كونياً 
هذا النظام  متناسقاً ال يشوبه أي نقصٍ وال خللٍ، وبالطبع فاستكشاف كُنه

لذلك  ،رهاعن حقائق مذهلة يعجز الذهن البشري عن تصو يط اللثاممي البديع
من العلماء واملكتشفني غري املتدينني يؤمنون بالبارئ جلّ وعال فور  اًكثري جند

. يف علم الفيزياء على سبيل املثال، فإنّ أصغر اطّالعهم على هذه احلقائق
، حتظى بنظمٍ وتركيبٍ خارقٍ للعادة حبيث ومكوناا مكونات املادة، أي الذرة

دون من  نواة الذرةدارات ثابتة وبسرعة فائقة حول إنّ اإللكترونات تدور يف م
يا ترى كم ف. ذهلةحدوث أي خللٍ فيها رغم تناهيها يف الصغر وسرعتها امل

  هي القدرة اليت تتمتع ا ذرة عنصر اليورانيوم املتناهية يف الصغر؟! 
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ن إذن، تطور خمتلف العلوم املادية يف واقع احلال قد قوى عقيدة اإلنسا
اإلنسان عظمة  يدركإميانه بوجود اهللا تعاىل، فيوماً بعد يومٍ رسخ بالدين و

حدث ـ صغرياً  لّالذي نظم الكون يف إطارٍ منسجمٍ وجعل لك ليلاخلالق اجل
كان أو كبرياً ـ علّةً تتسبب يف وقوعه؛ وهو ما اعترف ا العلماء املاديون 

قال ميكننا تلخيص هذه احلقيقة يف أنفسهم مراراً وتكراراً لدرجة أنّ بعضهم 
  على أساس النظريات املادية.  �إثبات اهللا�كتابٍ نسميه 

ال ريب يف أنّ استكشاف العالقات العلّية بني خمتلف القضايا ال  � ٤
يعد دليالً على إنكار وجود اهللا عز وجلّ، فحتى وإن متكن العلم التجرييب 

لبعض األحداث والوقائع اليت يشهدها  احلديث من بيان األسباب الفيزيائية
الكون، لكن هذا األمر ليس برهاناً يثبت عدم وجود خالقٍ للكون، وبطبيعة 
احلال فإنّ غاية ما يثبته هو وجود نظام العلّية الذي أكّدت عليه التعاليم 

  اإلسالمية. 

ومن البديهي أنّ العلماء املاديني ال يسعهم اخلوض يف نطاقٍ خارجٍ عن 
صصام العلمية، وهذا األمر ثابت بينهم أيضاً، وعلى هذا األساس فليس خت

من صالحيتهم طرح نظريات حول املسائل امليتافيزيقية ومن مثّ نفي وجود اهللا 
تعاىل من دواعي مادية حبتة ال متت إىل عامل املاورائيات بأدىن صلة. إنّ غاية 

علّية بني بعض احلوادث ومسبباا ما ميكنهم البت فيه هو بيان العالقات ال
وفق قواعد فيزيائية ثابتة؛ لكنهم بكلّ تأكيد ال ميكنهم تقييدها على املادية 

بعللٍ توقيفية ونفي كلّ ما سواها، إذ حسب القواعد العلمية التجريبية نفسها قد 
تكون هناك علّة مادية أخرى كامنة وراء تلك العلة اليت متّ استكشافها، 

بيعة احلال هناك علل ماورائية يعجز العلماء املاديون عن استكشافها بطو
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  حسب قواعدهم الفيزيائية احملدودة. 

إذا ما حاول بعض املاديني إنكار وجود اهللا تعاىل ونفي الدين إثر  � ٥
انبهارهم بعلومهم املادية احملدودة واستكشافام اليت يعتربوا مذهلةً، فمن 

القائمة هنا أمساء أبرز هذا الصنف من العلماء واملخترعني،  املؤكّد أن تشمل
لكننا جند العكس من ذلك متاماً إذ نادراً ما جند عاملاً كبرياً برع يف العلوم 

منحى إحلادياً، بل إنّ معظمهم متدينون ويعتقدون  اواملخترعات احلديثة قد حن
أنيشتاين؛ وقد حتدثنا بوجود اهللا عز وجلّ، ومن مجلة هؤالء إسحاق نيوتن و

  عن هذا املوضوع يف املباحث اآلنفة. 

−  )_"�0(� `+yD <5� @A �5�(� U �+0V F� �7�: 
يطرح البعض سؤاالً حول الصلة بني اهللا تعاىل واحلوادث الطبيعية اليت 
يشهدها الكون، وفحواه: كيف ميكننا تصور دور اهللا تعاىل مع وجود نظام العلّية 

يف الكون  ؟ فحسب هذا النظام ال بد من أن ينبثق كلّ حدثى الكوناحلاكم عل
طبيعية من علّة .  

هناك العديد من األجوبة اليت ذكرت يف اإلجابة عن السؤال املذكور، 
  :يأيتلكننا نكتفي هنا بذكر أهم إجابتني فيما 

أوالً: ميكن تشبيه اهللا تعاىل بصانع الساعات الذي يصنع ساعةً مثّ 
مٍ خاص، حيث خلق الكون وأوكل تدبري اركها تعمل لوحدها وفق نظيت

  شؤونه إىل نظام العلّية. 

هذه اإلجابة ال تتعارض مع عقيدة اإلميان بوجود اهللا عز وجلّ، لكنها 
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عقيدة ال تندرج يف ضمن نها إ :بعد خلقة الكون، أي باشرتنفي دوره امل
بعض املعتزلة والعلماء املاديني، وهي  ال. تبنى هذه الرؤيةـوحيد يف األفعـالت
  . ���دليالً على نفي وجود اهللا جلّ شأنه دال تع شك بال

فمن يؤمن بنظام العلّية  ،ثانياً: حسب رأي الشيعة وبعض الفالسفة
يؤمن بعلّية اهللا سبحانه، وهذان النظامان العلّيان غري  هو بالتايلالطبيعي 

  .غاية التناسق ان فيما بينهمامتعارضني مع بعضهما، بل متناسق

كلّ موجود من سنخ املمكنات وجوب أنّ أثبتنا يف برهان اإلمكان وال
إىل واجب الوجود حدوثاً وبقاًء، إذ إنّ  مفتقريف نظامي العلّية املادي وارد، 

االفتقار إىل اهللا تعاىل الذي هو واجب وعني احلاجة  يعدوجوده اإلمكاين 
مجيع العلل املادية املمكنة تستمد وجودها وقوامها منه جلّ الوجود، بل إنّ 

  كون أفعاهلا وآثارها منسوبةً إليها بفيضٍ منه سبحانه.  معشأنه 

إذن، حينما جنمع بني العلّية اإلهلية ونظام العلل املتفرع عليها، نستنتج 
صانع  اً، وعلى هذا األساس يثبت بطالن برهانثابتأنّ تأثري اهللا تعاىل يبقى 

ألنّ البارئ سبحانه وتعاىل مل يترك الكون وشأنه بعد أن خلقه، بل  ،الساعات
إنّ فيضه ال ينفك عن كلّ حركة وسكنة يف الكون برمته بشكلٍ مباشرٍ أو غري 

  مباشرٍ. 

نظام العلّية املادي  بكونالفالسفة  اعتقاد وجتدر اإلشارة هنا إىل أنّ
اً لتوهم بعض وازعجيب أن ال يكون  ،ة اإلهلييسري باتساقٍ مع نظام العلّي

  :ما يأيتحول الفعل والتأثري، وال سيما في غري الصائبة املسائل
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  :أوالً: اخللقة من العدم

اخللقة هي من خمتصات اهللا عز وجلّ وال ميكن ألية علّة أخرى 
خلقة  ، وقد سقنا يف املباحث اآلنفة بعض املواضيع حول كيفية���التدخل فيها

  الشيء من العدم. 

  :ثانياً: تأثري األشياء على بعضها

 هم مسألةتفسري لدىبدأ العلّية املتناسقة القول مب ذهب الفالسفة إىل
تأثري األشياء على بعضها وخمتلف أفعال البشر واحليوانات، فعلى سبيل املثال 

ه واهللا تعاىل، وا أفعال اإلنسان مستندةً إىل علّتني فاعلتني، مها اإلنسان نفسدع
لكوا [قدرة العبد] v: احلكيم صدر الدين الشريازيومن مجلة ذلك ما قاله 

من مجلة أسباب الفعل وعلله، والوجوب باالختيار ال ينايف االختيار، بل 
حيقّقه؛ فكما أنّ ذاته تعاىل علّةٌ فاعلةٌ لوجود كلّ موجود ووجوبه، وذلك 

  . �)�wألسباب باملسبباتاليبطل توسيط العلل والشرائط وربط ا

استناد فعل اإلنسان إىل على العالمة حممد حسني الطباطبائي  أكّدكما 
فما ذهب إليه ابرة من األشاعرة vنفسه وإىل اهللا تبارك وتعاىل، حيث قال: 

من أنّ تعلّق اإلرادة اإلهلية باألفعال اإلرادية يوجب بطالن تأثري اإلرادة 
؛ فاحلق احلقيق بالتصديق أنّ األفعال اإلنسانية هلا نسبةٌ واالختيار، فاسد جداً

إىل الفاعل ونسبةٌ إىل الواجب، وإحدى النسبتني ال توجب بطالن األخرى 
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  . ���wلكوما طوليتني ال عرضيتني

املسألة األخرية اليت يشار إليها على صعيد الشبهة املذكورة هي اعتقاد 
، وجاء يف شرح �)�ي بدالً عن نظام العلّيةالعرفاء بنظرية التشؤن والتجلّ

فإنّ الفعل عند أهل احلق هو التشؤن والتجلّي، وأحق الفواعل باسم vاملنظومة: 
الفاعل هو الفاعل بالتجلّي؛ والعقل البسيط باعتبار إبداعه املعقوالت البسيطة 

 رمأَالْ هلَ<اردة وإنشائه اخلياليات وتكوينه احملسوسات، آيةٌ كربى ملن 
الْولْخقHا علوماً،  ؛ال ينايف كو ،نةمنها غري مدو ةً واضحةً وكثريا جليوكو

دين . كما أنّ صدر ال�*�wإذ العلم مقسم كلّ البديهيات والنظريات
هذا املنحى، لكن اال ال يسعنا هنا لتسليط الضوء على  احن �+�الشريازي

ما يرتبط ببحثنا حسب مقتضى  كربذ ، لذلك اكتفيناتفاصيل املوضوع
  . ��iاحلاجة
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اتبع بعض امللحدين أسلوب نفي الدليل إلثبات زعمهم يف إنكار 
ادعوا أنّ أدلّة إثبات وجود اهللا تعاىل ال تنهض  إذوجود اهللا سبحانه وتعاىل، 

يترتب عليه إنكار وجود  أمروهو غري معتربة يف عني كوا عى املد حتقيقيف 
  بارئ خالقٍ للكون. 

  

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
  للرد على الشبهة املطروحة أعاله نقول: 

تطرقنا يف الفصل الثاين من الكتاب إىل الرباهني اليت تثبت وجود  � ١
 أنّ  أثبتنااستلداليلٍّ حبيث اهللا تعاىل ودحضنا شبهات املشكّكني بأسلوبٍ علمي

 أساسٍتقوم على أي تلتقليل من شأن هذه الرباهني ال لامللحدين  مساعي
  ومزاعم واهية.  اتهامات جمرد يعلمي معتربٍ، بل ه

بطبيعة احلال فإنّ فرض احملال ليس مبحالٍ، لذا لو ترتلنا وافترضنا  � ٢
هض يف إثبات املدعى، فالسؤال أنّ براهني إثبات وجود اهللا عز شأنه ال تن

التايل يطرح نفسه: هل أنّ عدم اطّالع اإلنسان على دليلٍ ظاهرٍ يثبت وجود 
  انعدامه حقّاً أو بطالنه؟!  دليالً على ميكن اعتباره ،أمرٍ ما

بطبيعة احلال هناك كثري من احلاالت اليت تكون القضية املطروحة فيها 
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 يها يف نطاق ألفاظ واستدالالت منطقيةصحيحةً لكننا نعجز عن الربهنة عل
ألسباب عديدة، لذا حسب معايري حكم العقل واملنطق ال حيق ألحد أن  وذلك

عجز عن إقامة دليلٍ اليشكّك يف صحة وجودها أو ينكرها من أساسها رد 
  مقنعٍ. 

وجود  عدم تناهيمن النظريات اليت طرحها بعض علماء الالهوت هي 
غري حمدود يف إطار ماهية تقيده، ومن مثّ نظراً لضيق نطاق  هكوناهللا تعاىل ل

 �احملدود�املعرفة البشرية واقتصارها على العقل احملدود، فال ميكن لإلنسان 
، ومن هذا املنطلق فهو عاجز عن إثبات هذا �الالحمدود�إدراك ذلك الوجود 

السبيل لذا ف ؛العقليةالوجود الذي ال ميكن أن يتقيد باأللفاظ واالستدالالت 
الوحيد ملعرفته هو الكشف والشهود اعتماداً على النفس الرتيهة والفطرة 

، يف الفصل األول من الكتاب هذه النظرية وضحنا بعض تفاصيل السليمة.
قد تبنوها ودافعوا عنها أكثر من أية فئة  العرفاءوجتدر اإلشارة هنا إىل أنّ 

  .أخرى

ادة اليت ترد على امللحدين لدى طرحهم الشبهة من املؤاخذات اجل � ٣
املذكورة، هي أنهم مل يتمكّوا حتى اآلن من إثبات مزاعمهم اإلحلادية بالدليل 

اكتفوا بطرح بعض الشبهات الواهية، وهذا األسلوب غري  إذوالربهان القاطع، 
كانت مهما  املنطقي ميكن اتباعه يف مجيع العلوم وااالت إلنكار كلّ أمرٍ

الركيك من أمثال الفيلسوف برتراند  األسلوب؛ وقد اعترف بعضهم ذا طبيعته
هل ثبت لك بالربهان القاطع عدم vسأله الفيلسوف وايت قائالً:  حيثراسل، 

، فأجاب w؟وجود شيٍء امسه اهللا؟ أو أنّ هذا األمر مل يثبت لديك بالربهان
ه اهللا، كال؛ أعتقد أنّ هذا األمر أنا ال أبت بالقول بعدم وجود شيٍء امسvراسل: 
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يشابه آهلة اإلغريق والنرويج، فهذه اآلهلة قد تكون موجودةً حقّاً ألني ال 
. ومن اجلدير بالذكر أنّ هذا الفيلسوف الذي ���wأستطبع إثبات عدم وجودها

نّ أكّد بنفسه على أ قد زعم أنّ وجود اهللا سبحانه وتعاىل مل يثبت بالربهان،
   .�)�يضفي الطمأنينة إىل النفس اإلميان به

  

  
UIO  
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  المبحث األول

  التوحيد وأقسامه

إنّ مجيع األديان ترتكز يف األساس على عقيدة اإلميان باهللا سبحانه 
ن اهللا موتعاىل، ولكن هناك أديانٌ تؤمن بآهلة ذات مسميات عديدة بدالً 

مر املقدس، نريفانا، مايا. هذه اآلهلة يف الواحد القهار، ومنها: األمر املتعايل، األ
  اإلله العزيز القهار من جوانب عديدة. عن الواقع ختتلف 

نّ اهللا إ :وأما األديان اإلبراهيمية فقد ارتكزت على مبدأ األحدية، أي
أكّدت على أنه ال ميكن أن يدير شؤون الكون كما واحد أحد،  تعاىل شأنه

اإلله بكلّ تأكيد هو اهللا عز وجلّ؛ وهذا املبدأ عرف  أكثر من إله واحد، وهذا
  :كاآليت، وقد متّ تصنيفه يف عدة أقسامٍ �التوحيد�بـ 

�  a�o(� U �_5�(� -: 
اتضح أنّ اهللا سبحانه  وجوببرهاين اإلمكان وال ضمن حديثنا عن

، لذا لو تسرى ���وتعاىل واجب الوجود ارد عن مجيع أشكال اإلمكان
ومن مثّ  ،مكان إىل ذاته الكرمية فسوف ال يصدق عليه أنه واجب الوجوداإل
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، ولو تصورنا وجود إهلني سوف ملمكنةيصبح جمرد موجود كسائر الكائنات ا
ينتفي أيضاً مفهوم واجب الوجود، حيث سنثبت سقم هذا التصور الحقاً؛ لذا 

  حاشاه ذلك وتعاىل علواً كبرياً. 
أرض الواقع، بل  يفلتعدد اآلهلة  يس جمرد نفي لإنّ توحيد اهللا تعاىل

هو صفةٌ مالزمةٌ للذات األحدية؛ وهذا يعين أنّ هذه الذات املقدسة عبارةٌ عن 
  وجود بسيط غري مركّبٍ. 

إذن، الذات اإلهلية ليست أمراً مركّباً من عدة أجزاء خارجية أو عقلية، 
هي وحدةٌ حقّةٌ ووجود جمرد، لذا وإنما هي وجود حمض، فوحدته تعاىل شأنه 

ال ميكن تصور مالزماً ثانياً هلا؛ ومن هذا املنطلق قيل إنها وحدة حقيقية 
إرادة العدد واحد.  �اهللا واحد�ننا ال نقصد من قولنا إ :وليست عددية، أي

نقصد الوحدة العددية، إذ من املمكن تصور  �الشمس واحدةٌ�فعندما نقول: 
رى أو عدة مشوسٍ، لكن الوحدة اإلهلية هي وحدة حقيقية وجود مشسٍ أخ

  حمضة. 

� a+T�(� U �_5�(� -: 
ذكرنا آنفاً أنّ وجود اهللا عز وجلّ هو وجود بسيطٌ وواحد، وقد نسبت 
له صفات عديدةٌ يف خمتلف النصوص الدينية، ومبا فيها العلم والقدرة والفاعلية؛ 

  : يأيتسارات نذكر أمهّها فيما وعلى هذا األساس طرحت عدة استف

نّ هذه الصفات موجودةٌ يف ذاته على شكل وجود بسيط إأوالً: هل 
  ؟ اًواحد اًن معها وجودنها عني الذات اإلهلية حبيث تكوإ : هلومتحد معها؟ أي

نّ إهل  :ثانياً: هل هناك اختالف بني هذه الصفات والذات اإلهلية؟ أي
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حمل على ذات ت ميكن أن على ماهيتها الوصفية الصفات من خالل حفاظها
  اهللا تعاىل وتنسب إليها؟ 

هناك نظريتان مطروحتان حول السؤالني املذكورين، إحدامها تبنت 
حمل على الذات اإلهلية، مضمون السؤال الثاين باعتبار أنّ الصفات ت

الصفات  قالوا إنّ، حيث ذهبوا إىل القول ذا الرأيواألشاعرة من مجلة الذين 
حمل عليها. هذا الرأي بطبيعة احلال زائدةٌ على الذات اإلهلية، لذا فهي ت

يستلزم القول بغريية املوضوع واحملمول، أي التباين بني الذات اإلهلية 
القدرة، العلم، احلياة، �والصفات؛ لذا وصفوا اهللا تعاىل بثماين صفات، هي: 

ومبا أنّ الصفات مغايرةٌ للذات فقد  �السمع، البصر، الكالم، البقاء، احلكمة
نهم يعقتدون بتعدد واجب إ، أي �القدماء الثمانية�ذهبوا إىل االعتقاد بـ 

  الوجود. 

وأما اإلمامية فقد ذهبوا إىل ما تبناه الفالسفة الذين اعتقدوا بصحة ما 
رح يف السؤال األول، حيث أكّدوا على عدم وجود أي تغايرٍ بني الصفات طُ
لذات اإلهلية؛ أي أنّ الذات البسيطة اردة تشمل الصفات وتتحد معها يف وا

  . �الصفات يف توحيدال�إطار وحدة حقيقية، وهو ما يطلق عليه 

�  M+0Gn� U �_5�(� -: 
بعد أن اتضحت لنا عقيدة توحيد الصفات والذات اإلهلية، يأيت الدور 

الضوء عليها يف رحاب ثالثة  للحديث عن مرحلة الفعل اليت ميكن تسليط
 كاآليتمقامات :  

  أ ـ خلقة الكون. 
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  ب ـ تدبري شؤون الكون. 
  ج ـ صدور آثارٍ من األشياء وأفعالٍ من اإلنسان. 

توحيد األفعال للفاعل احلقيقي يتحقّق يف النقاط الثالثة املذكورة 
  أعاله، وفيما يأيت نوضح كلّ واحدة منها على حدة: 

5�(� :Y! "7B)_Z(+�� U �_:  
حسب اعتقاد علماء الالهوت فإنّ اهللا الواحد األحد هو خالق الكون، 
  وليس هناك خالق آخر يناظره يف اخلالقية ال يف عامل التجرد وال يف عامل املادة. 

سائر  خلقةحتدثنا يف مستهلّ الكتاب عن العقل األول وذكرنا دوره يف 
نه، كما تطرقنا إىل نظام العلّية يف الكون؛ ويف الكائنات اليت هي أدىن رتبةً م

اخللقة ونظام  هذا املضمار يطرح سؤال حول وجود أو عدم وجود اختالف بني
أخرى والتوحيد يف اخلالقية العلّية من جهة من جهة .  

لبيان ذلك نقول: املقصود من تقييد اخلالقية باهللا عز وجلّ هو نفي 
نبه بأي حنوٍ كان، أي ال ميكن ألحد زعم وجود وجود أي خالقٍ آخر إىل جا

خالقٍ شريك له ولو يف خلقة جزٍء يسريٍ من الكون؛ ولكنه مبشيئته وحكمته 
يف علم الفلسفة  هو ما يطلق عليهمنح بعض اخللق قدرةً خارقةً للعادة، و

د من ري، وهذا املخلوق الف�احلقيقة احملمدية�أو  �النور األول�أو  �العقل األول�
بإمكانه إجياد خملوقات يف عامل اإلمكان بإذن اهللا عز وجلّ؛ وهذه  نوعه

 فعلهالفاعل و قدرةالفرضية بكلّ تأكيد ال تتقاطع مع التوحيد يف اخلالقية ألنّ 
 ، أال وهي اهللا تعاىل. ومن ناحية أخرى، فالفاعلوىلهنا منسوبان إىل العلّة األ

متفرعةٌ على العلّة التامة، ومبا أنّ العلّة الناقصة  يف احلقيقة علّةٌ ناقصةٌ التايل
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دون من ومعلوالا ممكنة الوجود ومتقومةٌ بواجب الوجود ومفتقرةٌ إليه 
إىل فعل اهللا تعاىل  ساسانقطاعٍ، لذا فإنّ أفعاهلا وأفعال معلوالا ترجع يف األ

  الذي هو منشأ وجودها. 
ب أفعال العلل واملعلوالت إىل إذن، على هذا األساس بإمكاننا أن ننس

العلّة األصيلة املتمثّلة باهللا جلّ شأنه، وهو ما يطلق عليه يف علم الفلسفة 
  . �العلّية الطولية�

)_*5*�(� U �_5�(� :Y+_D+]: 
 املرحلة اليت تلي اخللقة، هي مرحلة تدبري شؤون الكون بإرادة الرب

بأنّ اهللا تعاىل اخلالق احلقيقي لعامل  العظيم، والتوحيد يف الربوبية يعين اإلميان
ه ومل يوكل ذلك إىل شؤون اإلمكان وعلى هذا األساس فهو الذي يتولّى تدبري

ر شريكله أو وكيلٍ عنه يف هذا الصدد. غريه، حيث ال ميكن تصو  
املشركون يف عصر صدر اإلسالم كانوا يعتقدون بالتوحيد يف اخلالقية، 

� (لكرمي: فقد قال تعاىل يف كتابه ا �Dz� zG ~F� ��~(5~Zz_z( {I ~Q zZ z� zX {� z� {I ~Qz�{(z� z  {�|Äz( z7
 z�5 ~�zG {° ، لكنهم مل يؤمنوا بالتوحيد يف الربوبية لدرجة أنهم نسبوا شؤون ���)&~

  الكون إىل آهلة أخرى. 

KA�5T(�7 4+E n� �]�V U �_5�(� :Y+�(+]: 
كان ال يقتصر على تدبري الشؤون إنّ دور اهللا تعاىل الفاعل يف عامل اإلم
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أو  سواء كانت عامةً ةًقاطب هالعامة للكون فحسب، بل يسري إىل مجيع شؤون
جزئيةً؛ لذا فاملؤثّر يف كلّ حركة وفعلٍ يف هذا الكون هو اهللا تعاىل، إذ إنّ النار 
اليت حترق والغيمة اليت تزخ املطر وقدرة اإلنسان على احلركة، كلّها أفعالٌ 

تسب تأثريها وحركتها من اهللا عز وجلّ. وبعبارة أخرى فإنّ التأثري والتأثّر تك
  هو البارئ تعاىل.  ،للفاعل والعلّة لكلّ فعلٍ وانفعالٍ

/  $�+E0(� U �_5�(� -: 
عندما حتدثنا عن موضوع الفطرة قلنا إنّ اإلنسان عابد وحامد فطرياً 

ن هو أكمل منه يبادر إىل محده والثناء غري كاملٍ ولدى معرفته مب اًلكونه كائن
عليه، ولو كان هذا احلمد والثناء جمرد إجاللٍ وتقديرٍ ملن هو أكمل منه، فال 
بأس به؛ لكنه إن بلغ مرحلة العبودية حبيث يقوم اإلنسان بتمجيد كائنٍ آخر 

 إذ ،مرفوض مجلةً وتفصيالً خمطئٌ وعمله هذا ، فهومعترباً إياه إهلاًوعبادته 
الجيوز لكائنٍ كان عبادة غري اهللا الواحد األحد، فهو أهل العبودية والتقديس 

  حقّاً، وعلى هذا األساس ال جيوز البن آدم عبادة غريه مهما كانت ماهيته. 

−  �_5�(� `+��B �S+ : 
 وتقسيمات عةتناول علماء الكالم مفهوم التوحيد يف إطار شروحٍ موس

   ���بٍ منها:عديدة نكتفي هنا بذكر جا
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�  )_	q+w� U �_5�(� -: 
ذكرنا آنفاً أنّ اهللا عز وجلّ هو املتكفّل بتدبري شؤون الكون، ونؤكّد هنا 
على أنه احلاكم املطلق على كلّ شيٍء وهو الذي يعين من حيكم اتمعات 

الكمال  تمكّن من بلوغ درجةكي تلدينياً وسياسياً  يف احلياة الدنيا البشرية
عادة املنشودة، ومن هذا املنطلق أوكل هذا اجلانب من حكومته إىل والس

  .:األنبياء والصاحلني من عباده ومبن فيهم األئمة املعصومني 
إذن، انتخاب غري املتدين كحاكمٍ لألمة وكذلك اخلضوع حلكومة 

  الطاغوت، هي أمور ال تنسجم مع التوحيد يف احلاكمية. 

�  g&��(� U �_5�(� -: 
ال شك يف أنّ اتمعات البشرية حباجة ماسة إىل قوانني ومقررات 

ا، وبطبيعة احلال فمن الضروري أن تكون ذات منشأ ديينومن تنظّم شؤو ،
تتضمن أصوالً  هذا املنطلق بعث اهللا تعاىل أنبياءه ورسله ومحلهم شرائع دينيةً

تمع على حد سواء، وقد جعل الفرد وا حاجة لبيت وخاصةً وقوانني عامةً
القوانني مرنةً حبيث ميكن االعتماد عليها الستنباط قوانني ومقررات فرعية  ههذ

  يف خمتلف جوانب احلياة. 
ومن اجلدير بالذكر هنا أنّ القوانني اليت يتم إقرارها وفق خمتلف 

د يف التوجهات العلمانية أو اإلنسانية أو العقلية البحتة تتعارض مع التوحي
  الربوبية. 

�  )A+�(� U �_5�(� -: 
كأسنان املشط، لذا ال ميكن ألحد  لقد خلق اهللا تعاىل الناس سواسيةً
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منهم إرغام اآلخرين على اخلضوع لسلطته واتباع أوامره إال يف بعض األحيان 
وفق شروط معينة ويف ظل القوانني واملقررات الشرعية. ولكن على النادرة و
حلال فإنهم أمام اهللا تعاىل ليسوا كذلك، فمن يعبده حق عبادته ويؤدي بطبيعة ا

  واجباته ويعرض عن حمرماته ليس كمن ينكره ويغرق يف املعاصي واآلثام. 

حينما خلق اهللا عز وجلّ بين آدم أفاض عليهم نعماً ظاهرةً وباطنةً 
 هلم كي يسلكوه ومنحهم مقاماً رفيعاً بني سائر الكائنات ومهد الطريق القومي

وال حييدوا عنه ووفّر هلم كلّ ظروف الطاعة حتى ال تبقى ذريعةٌ ملن يضلّ عن 
السبيل، لكن مع ذلك جند منهم من يؤمن بربه ويطيعه يف حني أنّ الكثري منهم 

  يكفرون ويعصون؛ لذلك هم ليسوا سواء أمام اخلالق البارئ. 

طاعة أي كائنٍ  ال هللا تعاىل ألنّومن املؤكّد أنّ الطاعة املطلقة ال جتوز إ
طاعةً حمضةً خارج نطاق العبودية هللا تعاىل تتعارض مع مبدأ التوحيد يف 

فهي يف احلقيقة ليست طاعةً  :الطاعة، وأما إطاعة الناس لألنبياء واألئمة 
أقواهلم وأفعاهلم كلّها من الرب  كونطاعةٌ مطلقةٌ هللا تعاىل ل وإنمامطلقةً هلم، 

  من يتبعهم فقد اتبعه. فز ومن مثّ العزي

/  $�T'9�7 )A+Tm(� U �_5�(� -: 
كما أنّ اهللا عز وجلّ هو احلاكم املطلق يف احلياة الدنيا، فهو كذلك يف 

بيده الشفاعة وغفران الذنوب، وأما شفاعة عباد اهللا الصاحلني إذ احلياة اآلخرة، 
نّ شفاعتهم يف إ :بإذنه وإرادته، أي إال تكون المن أنبياء وأئمة ومقربني فهي 

  موازاة شفاة اهللا تعاىل وليست يف عرضها. 
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  المبحث الثاني

  أدلّة التوحيد  نلمحةٌ ع

أدلّة توحيد الرب جلّ وعال مطروحةٌ بشكلٍ تفصيلي يف مباحث علمي 
، وهنا سنكتفي بإلقاء نظرة عابرة على بعضها مراعني ���الفلسفة والكالم

  اإلجياز: 

� �565(� ? |� -:  
متّ إثبات أنّ اهللا سبحانه وتعاىل هو عني  وجوبيف برهان اإلمكان وال

 رف الوجود�الوجود، وبتعبريٍ أدقوال عدمٍ، ومن  �ص حد حبيث ال يكتنفه أي
 ال ميكن تصور ثانحبيث البديهي أنّ هذا الوجود يكون خالصاً وصرفاً وواحداً 

ألنّ التغاير متفرع على اإلثنينية أو الكثرة  ،آخرله وال أي وجود مغايرٍ 
ظهور عوارض وصفات متعددة لذوات متعددة؛ وهذا حمالٌ  ى ذلكويترتب عل

 يتثنى وال صرف الشيء الvيف شأنه جلّ وعال. وكما يقول الفالسفة: 
  . �)�wيتكرر

ال وبالتأكيد فإنّ افتراض وجود غريية يف الصفات الذاتية أو العرضية 
  ينسجم مع كون واجب الوجود صرف الوجود. 
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أنّ اهللا سبحانه وتعاىل واجب  أثبتنا وجوبيف برهان اإلمكان وال

حد لوجوده فليس من هناك ، إذ لو كان وجوده غري متناهقلنا إنّ الوجود و
  . ���املمكن حينئذ اتصافه بالوجوب

غري  من مثّ هوجود واجب الوجود ثابت بالربهان القطعي، فمبا أنّ و
حمدود، لذا فإنّ هذا الوجود الالحمدود والالمتناهي ال ينسجم مع التعدد 

  اخلارجي. 

لتوضيح ما ذكر نقول: افتراض وجود إهلني أو عدة آهلة مع بعضهم 
بينهم ويف احلني ذاته وجود صفات مشتركة ب عليه وجود صفاتيترت  ةخمتص

ما يوجب حدوث تغاير يف ذوام، وكما ـم متيزه عن اآلخر لكلّ واحد منهم
هو ثابت عقالً فإنّ اتصاف شيٍء بصفة غري موجودة يف غريه واتصاف هذا 
الغري بصفة غري موجودة يف األول، دليلٌ على وجود نقصٍ وحد يف كلٍّ منهما 

إىل بعضهما أو إىل  هذا مبعىن افتقارمهاو ،طلقنظراً لعدم اتصافهما بالكمال امل
  غريمها؛ ومن مثّ فإنّ إهلاً كهذا ال ميكن بتاتاً أن يكون واجب الوجود. 

التعدد يؤدي إىل التغاير، والتغاير يؤدي إىل االختالف، إذن، 
؛ ونتيجة كلّ ذلك حمدودية الشيء وحاجته ضادواالختالف يؤدي إىل الت

   وجوده. وصريورته ممكناً يف

كذلك لو ادعي أنّ ذات اهللا تعاىل مركّبةٌ من أجزاء داخلية، فهذا يعين 
ما يتعارض مع شأن واجب الوجود الذي ـحاجته إىل هذه األجزاء املفترضة م
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ال حيتاج إىل أي أمرٍ غري ذاته اردة البسيطة. إذن، هذا الدليل يثبت التوحيد 
  يف الذات والصفات. 

�  $��T(� -: 
نّ فطرة كلّ إ ثبات وجود اهللا تعاىلالذي سيق إل يف برهان الفطرة قيل

وفطرتنا القمتيل إىل اإلميان بوجود اخل إنسان فلو رجعنا إىل ضمرينا احلي ،
من مثّ و ،أنّ مدبر الكون وبارئ اخلالئق أمجعني واحد أحد ألدركناالسليمة 

  بأمره وإرادته.  ال يكون إال ةكلّ ما جيري من نظمٍ وقوانني طبيعيأليقنا أنّ 

أبرز شاهد على ما ذكر يتمثّل يف ردة فعل الضمري اإلنساين يف 
ة، حيث ال جيد مأوى يلوذ به سوى اهللا تعاىل الواحد األحد، طارئاألوضاع ال

لذا يبادر إىل طلب العون منه. فالغريق على سبيل املثال حينما تنقطع به 
ته وجود منقذ قادرٍ على انتشاله من تالطم األسباب الطبيعية يدرك يف فطر

، ويطلب العون منه أن يتوسل به وحدهعلى حيفّزه  األمر الذياألمواج العاتية 
ستوعب ألنّ فطرته ال ت ،وليس من احملتمل بتاتاً أنه يتوسل بإهلني أو أكثر

  . ذلك

من الشبهات اليت تطرح على هذا الربهان، إنكار وجود الفطرة من 
، س أو نفي قيمتها املعرفية، لكننا ال نتطرق إىل تقريرها ونقضها هنااألسا

  حتدثنا عن املوضوع بتفصيلٍ يف مباحث براهني إثبات وجود اهللا تعاىل. حيث 

/  Iy�2(� -: 
 ومتناسقة منسجمة م على منظومةإنّ الكون الذي نعيش يف كنفه يتقو
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  ان هذا األمر آنفاً يف برهان النظم. من القوانني الثابتة، وقد تطرقنا إىل بي

ومن البديهي أنّ النظم ال يدلّ على وجود الناظم فحسب، بل يدلّ 
مل يكن واحداً النفرد  ما ألنّ املدبر لشؤون الكون ،على أنه واحد ال شريك له
دارة املنظومة الكونية حسب مشيئته، وإثر إل سعىكلّ إله بقانونه اخلاص و

القوانني لتداخلها وتعارضها فيما بينها ومن مثّ الختلّ النظم وزال  ذلك تتزعزع
حقّق واالنسجام تاحلقيقة على خالف ذلك، فالنظم م من املؤكّد أنّو ؛االنسجام

 .ال يشاركه يف تدبريه شريك أحد نظراً لكون الناظم واحد تام  

−  gD��(� �+b�* :Iy�2(� �+bc( �Xl [�&�ZV: 
: أيتقرير برهان النظم يف رحاب برهان التمانع، وخالصته كما يميكن ت

ال أحد ينكر النظم واالنسجام والتناسق يف خمتلف األحداث واحلركات 
الكونية، وهذا األمر بكلّ تأكيد ال ميكن أن يتحقّق فيما لو تعدد اإلله كما ذكرنا 

نٍ يف اآلثار املترتبة الف يف األفعال وتبايتآنفاً؛ فالتعدد يقتضي حدوث اخ
ومن مثّ يسفر عن حدوث خللٍ عظيمٍ يف النظم واالتساق، وقد عبر  ،عليها

�l z)| <: اآلتيةالقرآن الكرمي عن ذلك بالفساد يف اآلية  |Q_|G z�+ zq {5z(� ~F� �!|N [) zQ
 z�5 ~T |�z& �� zA |} {� z0{(� 14 z� |F� z�+ z8{E ~�zG + zV z� z� zTz(H��� .  

ذلك، مبا أنّ النظم احلاكم على الكون مرته من كلّ خللٍ  عن فضالً
، وطبق تقرير علماء الكالم لو �)�أنّ الرب واحد ال شريك له يثبت لناونقصٍ، 
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افترضنا وجود إهلني قادرين ومطلقني حيكمان الكون، فحينما يشاء أحدمها 
  : كاآليتت، فعل شيٍء وال يشاء اآلخر فعله، ستكون هناك ثالثة احتماال

  األول: حتقّق مرادمها معاً. 
  الثاين: حتقّق مراد أحدمها فقط. 

  الثالث: عدم حتقّق مراد أي منهما. 
أو  من البديهي أنّ االحتمال األول حمالٌ لكونه يستلزم اجتماع الضدين

، فعلى يف حني أنّ القواعد القطعية تثبت عدم اجتماع أي منهما النقيضني،
وال تصور وجود شيٍء ثال ال ميكن تصور جسمٍ متحرك وساكنٍ سبيل امل
  من حيث واحد ويف آن واحد. وعدمه

االحتمال الثاين هو اآلخر غري ممكنٍ، إذ حتقّق مراد أحد اإلهلني 
مراد شريكه يعد ترجيحاً بال مرجحٍ، إذ من املفترض أن يكون اإلهلان  رفضو

ات بال تفضيلٍ ألحدمها على اآلخر؛ لذا إن  من مجيع اجلهني ومتكافئنيمتساوي
أقلّ شأناً منه فهذا يعين أنه ليس واجب  وأكان أحدمها أضعف من اآلخر 

  عين انتفاء األلوهية. يالوجود، وانتفاء هذه اخلصيصة 
وأما االحتمال الثالث فهو يدلّ على انتفاء قدرما املطلقة وعجزمها 

حلال باطلٌ أيضاً، حيث ثبت عجز كلٍّ منهما عن العمل مبشيئتهما، وهو بطبيعة ا
يف فرض إرادته على اآلخر ومن مثّ مل يتمكّن أي منهما إثبات ألوهيته اليت 

يزول دارة شؤون الكون وتنتفي صالحيتهما إل تعين التحكّم بالكون؛ ومن مثّ
  .���وديةالعب استحقاقهما يف
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ريره يف صورتني، كما وجود النظم واالنسجام يف برهان التمانع ميكن تق
  : يأيت

  . �مرحلة اإلحداث�النظم واالنسجام يف بادئ اخللقة  حتقّق األوىل:
  الثانية: استمرار النظم واالنسجام الكوين بعد مرحلة اخللقة. 

باعتقاد بعض علماء الكالم فإنّ النظم والتمانع يدالن يف املرحلة األوىل 
ال ميكن أن  كائناتظم يف إدارة شؤون الوجود الن نّذلك أل ،على التوحيد

ينسجم مع تعدد الناظم واخلالق، وهو ما سنسلّط عليه الضوء يف املباحث 
  .���معتقداتنا الدينية حولالالحقة اليت تتمحور حول الشبهات املطروحة 

  

  المبحث الثالث

  التوحيد  ينقد شبهات منكر

وقد طرح بعضها  ،ديدةاتضح لنا آنفاً أنّ التوحيد له أقسام ومراتب ع
على أساس أدلّة عليه،  هذا األمر، ولكن هناك من ينكر عقلية ويثري شبهات

  :يف إطار دراسة نقدية هانذكر بعضوفيما يأيت 

 * @A <�(� )&�7�
 )(!� `�A :�7n� )QEm(�^�+Z�G�:  
تاجةً أنّ تعدد اآلهلة يستلزم أن تكون حم �)�ما جاء يف الربهان الثاينـم
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وحمدودةً، ومن املؤكّد أنّ اإلله احملدود واحملتاج ليس من شأنه أن يكون واجب 
الوجود. لكن هناك من عارض مضمون هذا الربهان عرب تأييده ملقدمته 

دودية اإلله وفقدانه إحدى الصفات حم دع إذالصغرى وإنكاره لنتيجته، 
س بالضرورة أن يدلّ كلّ فقدان . وبعبارة أخرى: ليمفتقرأنه  اناخلاصة ال يعني

على احلاجة، فعدم اتصاف اإلنسان باخلوف أو احلسد أو البخل ال يعد نقصاً 
  وال يدلّ على حاجة اإلنسان. 

إذن، بناًء على ما ذكر من املمكن تصور وجود إهلني واجيب الوجود 
عد سبباً حبيث يفتقد كلّ واحد منهما بعض الصفات املعينة، وهذا الفقدان ال ي

  . ���لنقصهما رغم تعددمها

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
  : اآلتيةالنقاط  يف الشبهة املطروحة أعاله ميكن تفنيد

وجود إهلني جمردين وجامعني  هو حمور البحث يف هذه الشبهة � ١
للصفات الكمالية، وعلى هذا األساس يطرح السؤال التايل: هل أنّ هذين 

بينهما  متايزٍ دون وجودالصفات الكمالية بشكلٍ متساوٍ اإلهلني يتصفان جبميع 
  على هذا الصعيد؟ 

املدعي املؤاخذة ترد على  ،�نعم�كان اجلواب عن هذا السؤال  ذاإ
لذا إن قال بعدم وجود نقطة اختالف،  : ما هي نقطة االختالف بينهما؟اآلتية

  ة. يعين عدم حتقّق التعدد يف اآلهل حمالٌ ناهيك عن أنه هذاف
                                                             

�  A� � ���hd Rc�	 ,��������� � !��"� �L�� xAN ,#��C!	 �Z2	 :r��� ,%sNk tA4u
 ) ,�� ���?BB : 



 ���

وزعم املدعي أنّ أحدمها فاقد إلحدى صفات  �ال�وإن كان اجلواب 
: أال يدل فقدان إحدى اآلتيةالكمال، ففي هذه احلالة تطرح عليه املؤاخذة 

الذات؟ وبالطبع فاإلجابة عن هذا السؤال  يف نقصٍوجود صفات الكمال على 
ه ناقصةً، ومن مثّ واضحةٌ، إذ إنّ اإلله الفاقد إلحدى صفات الكمال تكون ذات

  واجب الوجود.  هوال ميكن ادعاء أنه ذلك اإلله الذي 
حتى وإن كان أحد اإلهلني غري فاقد إلحدى صفات الكمال  � ٢

حدى إلاً على اإلله اآلخر الفاقد إلحداها أو بعضها، لكن مبا أنه يفتقد حوراج
يضاً، ومن مثّ السابقة تطرح عليه أ ؤاخذةالصفات اخلاصة باأللوهية، فامل

نستنتج أنّ كال هذين اإلهلني يفتقدان للكمال املطلق وال يكون أي منهما 
  واجب الوجود. 

قد يقال إنّ كال اإلهلني يتصفان بالصفات الكمالية، ولكن ال بد من  � ٣
أن يكون أحدمها أكثر كماالً من اآلخر وأمتّ منه، وهذا يعين بطبيعة احلال أنّ 

ىن رتبةً منه؛ ونتيجة ذلك أن يكون علمه على سبيل املثال أقلّ اإلله الثاين أد
من علم األول األمر الذي يعين وجود حمدودية فقط يف صفاته مقارنةً مع اإلله 

  األول. 
ال يتصف بالكمال ، فاإلله الذي ؤاخذةهذا التربير بالتأكيد ال ينفي امل

النقصان  ييسر سوف الوال ميكن وصفه بالكامل املطلق بطبيعة احل التام
  . بتاتاً إىل ذاته، وهو ما ال يتناسب وشأن واجب الوجود فتقارواال

هناك من يربر الشبهة بالقول إن االختالف بني اإلهلني ال يعين  � ٤
إليها من  فقدان صفات الكمال، بل إنّ أحدمها يفتقر إىل صفة هو ليس حباجة

ا ألنه حباجة إليها. إذن، فقدان اإلله ، يف حني أنّ اإلله اآلخر يتمتع األساس
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  لتلك الصفة اخلاصة ال يعد نقصاً يف ذاته. 

  هذا الكالم مرفوض مجلةً وتفصيالً، لذا نقول: 

يف  يدلّ على الكمال حقّاً، هت يتالكمالية ال إحدى الصفاتأوالً: إنّ 
إنّ ف األساسعلى هذا اً؛ ومطلق امجيع األحيان كمالٌ وال ميكن االستغناء عنه

ال يوجب اتصاف  إحدى الصفات الكماليةاتصاف أحد اإلهلني ب إمكانيةزعم 
هو زعم باطلٌ من أساسه، إذ كيف ميكن وصف  ،غىن عنها اآلخر ا لكونه يف

د من جيب أن يتصف به، فنصف أحد جتريف عني القول جبواز أمرٍ بالكمال 
 د أنه ليس هناك أي مسوغ هلذا القول.من املؤكّ اإلهلني به وجنرد اآلخر منه؟!

ة أن يفصل كالمه ويوضح حقيقة هذه الصفة شبهلذا، جيب على من يربر هذه ال
  . بشكلٍ جلي يتضح املوضوعالكمالية اليت ميكن لإلله أن يستغين عنها كي 

يستغين عنها ليست  ميكن ألحد اإلهلني أن ثانياً: لو كانت الصفة اليت
نها عدمية، فكيف ميكن اعتبار أمرٍ إ :لوجودية والكمالية، أيمن الصفات ا

  عدمي كميزة تدلّ اختالف بني إهلني جمردين؟! 

الصفات اليت زعم أصحاب الشبهة املذكورة أنّ اإلله يف غىن عنها،  � ٥
ها أمراً وجودياً ال يوجب حدوث خللٍ دوكاخلوف واحلسد والبخل، حبيث ع

؛ هي يف احلقيقة صفات ماديةٌ وإنسانيةٌ، إذ إنها ال اف إن مل يتص هيف ذات
  صة ا. ختامل اإلمكانية واملادية تتقوم إال يف ظلّ النفس البشرية وميزاا

اإلنسان بطبيعته يشعر باخلوف لدى مواجهة أمرٍ مرعبٍ، وينتابه احلسد 
ه البخل ، ويطغى عليشيٍء صعب املنال صل علىعند مشاهدة أحد أقرانه حي

؛ فهذه احلاالت تكتنف النفس حينما تصبح نفسه خسيسةً ومتشبثةً باملاديات
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يزات مب صفتت نفساإلنسانية بسبب ماهيتها اإلمكانية، وبطبيعة احلال فهي 
به العقالء إثر نقصها وحمدوديتها؛ وهذا منفردة يقر ولكن  ،وال غرابة فيه أمر

ردة البسيطة اليت ال نقص فيها وال حد هلا تصور وجودها يف الذات اإلهلية ا
كالطبع البشري  صفواليت ال تت غري  كماهلا الالمتناهي،بسبب بطبعٍ خاص

اإلله جيب مطلقاً، ف مـما يعين أنّ العقل ال يقبله ممكنٍ بتاتاً الستحالة حتقّق ذلك
ماء الكالم ال ميكن أن يتصف بالنقص، وكما يقول علو وأن يكون كامالً مطلقاً

  فهو ال يوصف بالصفات السلبية إال إلثبات ضدها من الكمال. 

ومن الواضح مبكان أنّ اإلله ارد احملض والفاقد للنفس والطبع الميكن 
املطلق واملبدأ لكلّ  أن يعرض له اخلوف أو احلسد أو البخل، فهو القادر الغين

شيٍء أو حيسد شخصاً أو كيف ميكن تصور أنه خيشى من  اذلصفات الكمال؛ 
يبخل على أحد وهو الذي بيده األمر والنهي وهو مالك امللك واملقتدر 

  ؟! طلقامل

إذن، من املستحيل تصور هذه الصفات السلبية فيه، فهي حبسب العرف 
مـما  ةٌ من الطبع واملزاج، وهذا أمر غري معقولٍ يف ذات واجب الوجودشئنا

 وإال لكوا نقصاً، ا عدم إمكانية اتصافه علىدلّ ي جتريده منهانّ يعين أ
 طروء النقص على ذاته املباركة وخلوه منوجود حد لذاته إثر ب أمكن القول

  ومن مثّ يفتح الباب الدعاء إمكانية تعدد اآلهلة.  ؛بعض صفات الكمال

املسألة األخرى اجلديرة بالذكر هنا هي ادعاء البعض أنّ انعدام بعض 
وجد خلالً عن الذات اإلهلية ـ كالصفات الثالثة املذكورة أعاله ـ ال ي الصفات

فيها، وجنيب عنها أنّ حكم العقل يثبت بالدليل القطعي كون هذه الصفات 
ال ميكن  ومن الثابت أنهعدميةً وسلبيةً، إذ ال وجود هلا على أرض الواقع، 
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وبتعبريٍ فلسفوصف اإلله الكامل املطلق بأمرٍ عدمي .تناظر  هذه الصفات ،ي
وتطلق على من له قابلية االتصاف مبا يتعارض معها، فالعامل  �عدم امللكة�

نّ امتالك صفيت العلم إ :والقادر هو يف الواقع من ليس جباهل وال عاجز، أي
والقدرة تطلقان على اإلنسان واإلله اللذين ال يتصفان بصفيت اجلهل والعجز. 

جز ليس نقصاً، بل هو نوع من الكمال ألنه يقتضي إذن، انعدام اجلهل والع
حتقّق صفيت العلم والقدرة اللتني تعتربان من األمور الوجودية، وإذا ما فقد 

، ومن يف ذاته اًفتقراإلنسان أو اإلله هاتني الصفتني وما شاكلهما فهو يصبح م
  واجب الوجود.  اعتبارهال ميكن  فتقراملؤكّد أنّ اإلله امل

ا، بل إذن، جمرسبباً لقو د عدم حتقّق الصفات العدمية يف الذات ال يعد
  إنّ االتصاف مبلكة عدم وجودها هو الدليل على قوا. 

 * :)_D+�(� )QEm(�7 �+Z�G!� J* $+G+2� !�565(� #6�7: 
هي االستدالل على أنّ  ���آخر قضية مطروحة يف الربهان الثاين

طرح إذ ممكن الوجود وليس واجب الوجود،  هكوندلّ على ياإلله  افتقار
تناىف مع كونه واجب الوجود، أي من يه ال افتقارشبهةً مضموا أنّ  همبعض

املمكن أن تتصف ذاته بالفقر واحلاجة إىل إله آخر من إحدى اجلهات 
 .خاص وبوصف  

+QLZD7 )QEm(� K_��:  
وغربلةً لتفاصيل  نقض هذه الشبهة ال يتطلّب متحيصاًمن البديهي أنّ 
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اإلله إىل الغري ـ فاإلله الذي  افتقارمن نفس املدعى ـ أي  وهنها جليف، دقيقة
من نقصٍ يف أحد  ذاته عاينت صفاتال وأحيتاج إىل غريه من إحدى اجلهات 

، وهذا مبعىن وجود نقصٍ يف صفاته الذاتية؛ لذا كيف ميكن الوجودية هاأبعاد
  وهو متقوم بغريه؟!  �واجب الوجود�اعتبار أنه 

يدلّ على أنّ الذات جيب أن تكون متكاملةً  �واجب الوجود�عنوان 
 ا وأنّ هذه الصفات البدأن تكون ناشئةً من نفس هذه من من مجيع صفا

الذات، ومن مثّ فهي يف غىن عن كلّ ما سواها وكلّ شيٍء حمتاج ومفتقر إليها؛ 
اإلله قد تنقصه إحدى الصفات وهو  لكن من طرح الشبهة املذكورة زعم أنّ

نّ هذا الغري هو الذي مينح اإلله ما حيتاج إليه ويسد إ :حباجة إىل غريه، أي
النقص احلاصل يف صفاته! إذن، حسب هذا الزعم الواهي ال ميكن تعيني من 
هو واجب الوجود، فاألول حمتاج، والثاين إن مل يستكمل مجيع الصفات 

 غين فهو حمتاج أيضاً، ومن مثّ علينا أن نبحث عمن هوالكمالية والذاتية 
   ���واجب الوجود يف غريمها!و

 * :)�(+�(� )QEm(�J* $+G+2� !  )ks� � "�0VW"Z�7 Iy�2(�: 
النظم والتمانع، ادعاء  إحدى الشبهات القدمية اليت طرحت حول برهاين

، أي من �)�لق والكونعدم استحالة وجود إهلني ناظمني يدبران شؤون اخل
املمكن أن يتعايش إهلان مع بعضهما بانسجامٍ على أساس علمهما وحكمتهما 
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دون حدوث أي من فيخلقان الكون ويدبران شؤونه وجيعالن له نظاماً خاصاً 
  . هخللٍ في

هذا الكالم يعين أنّ النظم لو كان ممكناً من إله واحد، فهو ممكن أيضاً 
تدبري شؤونه منوطاً ما  يكونالكون معلوالً هلما معاً و صبحفي من إهلني اثنني،

 دعلى السواء؛ ونتيجة ذلك أنّ النظم واالنسجام يف الكون ليس من شأنه أن يع
يب لكونه ينسجم مع التوحيد الربوعلى برهاناً على التوحيد يف األفعال وال 

  تعدد اآلهلة.

االعتماد على برهان النظم  بعض علماء الكالم املتقدمني عبروا عن
من أمثال  الغربيني ، وبعض الفالسفة����احلجة اإلقناعية�إلثبات التوحيد بـ 

  . �)�ذكروا تربيرات للشبهة املذكورة ،هيومديفيد 

الذات،  يف توحيدالومن اجلدير بالذكر أنّ هذه الشبهة ال تتعارض مع 
حيث يزعم من  ؛خلالقيةا بل تتعارض مع التوحيد يف األفعال، وباألخص

  يطرحها إمكاية وجود خالقني للكون. 

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
هشاشة الشبهة املذكورة ونقضها كما تقتضيه  إلثبات نذكر النقاط التالية

  أصول البحث العلمي: 
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   :االختالف يف الذات يقتضي االختالف يف األفعال - ١
ي هو اإلله الواحد األحد منشأ الشبهة املذكورة مقارنة ناظم الكون الذ

   .مع القابليات البشرية يف النظم والصناعة
ظمة تيف عامل املادة ميكن مشاهدة عدة أمورٍ منظومة أو جمموعة من

فعلى سبيل املثال من املمكن أن جيتمع عدد من  ،عدة ناظمني نتيجة جهود
سم خارطة فيسخرون علمهم وحكمتهم لر اًاملهندسني ويستشري بعضهم بعض

وبعد ذلك ينسقون جهودهم ويقسمون مسؤوليام لبنائه  أحد املباين الشاهقة،
  . بنظمٍ معينٍبشكلٍ 

الذين طرحوا الشبهة قد تأثّروا بالنظم أنّ  من هذا املثال كما نلحظ
، فأقحموا املاديات يف عامل العظيم النظم الكوين ه معوقارنو احملدودالبشري 

لك أثاروا شبهة إمكانية تعدد اآلهلة وعدم اختالفهم يف نظم الكون اردات، لذ
؛ إذ من املمكن أن علمهم وحكمتهم على أساسوتدبري شؤونه جمتمعني 

على صعيد خلقة الكون وإدارته  مفيما بينه ينسقونو م بعضاًبعضه يستشري
  وتدبري شؤونه، ويف هذه احلالة ال يوجد أي متانعٍ وال تنازعٍ.

بأدىن يف أنّ  ال شك رات ال متتهذه الشبهة منبثقةٌ من أوهام وتصو
إجراء صلة للحقيقة، فالذين زعموها قد أطلقوا العنان ألوهامهم بعد أن قاموا ب

مقارنة باطلة من أساسها، لكنهم لو أمعنوا النظر قليالً ألدركوا وهنها واستحالة 
افترضنا وجود  إذاى أقلّ تقديرٍ وجود أكثر من ناظمٍ واحد للكون، إذ إننا عل

 حينئذ تقتضي كلّ واحد منهما واجب الوجود، فالضرورةقلنا إنّ إهلني و
امتالك كلّ واحد منهما ذاتاً وصفات خاصةً ختتلف عما ميتلكه اآلخر، ويف غري 

إذ إنّ االنطباق التام والكامل دليلٌ على  ،هذه احلالة ال ميكن تصور التعدد
  واالختالف هو منشأ التعددية؛ وقد وضحنا هذا األمر آنفاً.  الوحدة،
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إذن، افتراض وجود إهلني خمتلفني من حيث الذات والصفات يقتضي 
بالضرورة اختالفهما باإلرادة واألفعال، ذلك ألنّ كيفية األفعال ونوع اإلرادة 

ني هذين اإلهل كلٍّ من ذات لـما كانتيرتبطان بالذات والصفات الذاتية؛ و
يف أفعاهلماوف حيدث عن بعضها، س خمتلفةً مااملفترضني وصفا ال  اختالف

؛ ونتيجة هذا األمر بكلّ ومن مثّ ال مناص من حدوث تعارضٍ فيها حمالة،
ى يف تدبري شؤون الكون.  تأكيدظم، بل وحتطروء خللٍ يف اخللقة والن  

صل موجود بصورة وكما يقول علماء الفلسفة، فإنّ عامل اإلمكان يف األ
 يف ذات البارئ جلّ وعال، وهذا العامل هو يف احلقيقة وجود وبسيطة دةجمر

  تفصيلي وحمدود له. 
وبرأي علماء الكالم فإنّ نظام القضاء والقدر يصنف يف قسمني، 

 الصورة اخلارجية للشيء�أحدمها عيين�  صورة الشيء العلمية �واآلخر علمي
نّ العيين تابع إ :؛ والقسم األول تابع للثاين، أي�ي قبل أن خيلقيف املقام اإلهل

للعلمي. لذا لو افترضنا وجود إهلني، فاختالف ذاتيهما هي الصورة اردة 
والبسيطة لعامل اإلمكان، كما أنّ القضاء والقدر هلذه الصورة يف ذايت هذين 

ورة جيب أن تصدر من كلّ اإلهلني تكون خمتلفةً بطبيعة احلال؛ ومبا أنّ كلّ ص
وفق مقتضيات ذاته اخلاصة، فال مفر من االختالف والتمانع على واحد منهما 

  يف مرحليت اخللقة والتدبري. 
أنّ نطاق برهان التمانع والنظم يشمل كال  نستنتج مـما ذكرإذن، 

  املرحلتني على حد سواء، أي اخللقة والتدبري. 
الغاية األساسية vدي اآلملي يف هذا الصدد: يقول الشيخ عبد اهللا جوا

 يف هذا الربهان هي إثبات التوحيد يف ربوبية اهللا تعاىل واإلميان بأنه مدبر
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، وال يراد منه إثبات وحدانية ذاته الواجبة كما ال يقصد منه كونال شؤون
  . ���wإثبات التوحيد يف اخلالقية

 أو أكثر يف نظم شؤون ويقول يف نقد شبهة عدم استحالة انسجام إهلني
لو فُرض أنّ ذات اإلله متعددة، فنتيجة ذلك أنّ صفاته الذاتية كالعلم vالكون: 

واإلرادة، تصبح متعددةً أيضاً وخمتلفةً فيما بينها، ومن مثّ حيدث اختالف يف 
قام ملاملخلوقات واألنظمة العينية لكلّ جنسٍ منها ـ تبعاً لذلك النظام العلمي و

املفترضني لكلّ إله ـ وإثر التباين احلاصل بني هذه اآلهلة واختالف التدبري 
 موحدة وأهداف متشابه إدارك هلا امتالكمن املستحيل  صبحذواا، ي
  .�)�wمتسقٍ وأسلوبٍ

  :استحالة انسجام إهلني مع بعضهما - ٢

الدليل الثاين على نظم الكون ووجود اهللا الواحد األحد هو استحالة 
  . �*�ض حتقّق انسجامٍ بني إهلني يف خلقة الكون وتدبري شؤونهافترا
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ألجل توضيح هذا الدليل نتطرق أوالً إىل بيان كيفية حتقّق التوافق 
  واالنسجام بني الذين يشتركون يف النظم والتدبري كمقدمة للموضوع. 

على سبيل املثال، عندما يتفق مهندسان على طرح برنامج عملٍ 
وحدان آراءمها، فهذا يعين أنّ كلّ واحد منهما قد ختلّى عن التشبث مشترك وي

. لو حلّلنا هذه احلالة بالتفصيل نستشف منها آلخربرأيه اخلاص وأذعن للرأي ا
أنّ ختلّي صاحب الرأي عن رأيه ناشئ من قوة الرأي اآلخر وسداده، 

قد  يكون احلال بطبيعةهو فاملهندس الذي يرى أنّ الصواب يف برنامج زميله 
برناجمه، أو أنه ربما يذعن إىل رأي نظريه من منطلق  بوجود خللٍ يفن قّتي

احلفاظ على االتحاد واالنسجام، إذ حتى وإن تيقّن أنّ زميله على خطأ فهو 
 ينم عجزه وفشله يف عن يقبل برأيه مراعاةً للمصلحة، وهذا األمر بكلّ تأكيد

  . املطلق عدم بلوغه درجة الكمال ليلٌ جلي علىهو دومن مثّ  ،تدبري األمور

إذن، هذا االنسجام الذي ال ميكن تربيره يف مجيع الظروف واألحوال، 
مع  هه ضرورياً والزماً بشكلٍ مطلقٍ، بل فيه حماذير كثرية لتعارضدال ميكن ع

  مبادئ الكمال والعلم واحلكمة الالمتناهية. 

   :ىاالستدالل على استحالة املدع -

بشكلٍ  إنّ جمرد ادعاء وجود إهلني يتولّيان نظم الكون وتدبري شؤونه
بينهما، إذ حسب الفرضية  مشترك بعد أن خلقاه، يدلّ على وجود اختالف

وجود احلد األدىن من االختالف بينهما ولو يف  جيب على أقلّ تقديرٍاملطروحة 
كويين يسفر عن إحدى الصفات الوجودية، وكما هو ثابت فاالختالف الت

  يف اآلثار املترتبة عليها. حتى حدوث اختالف يف منظومة العلم واألفعال و
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ال ريب يف أنّ زعم وجود إهلني خيلقان ويدبران شؤون الكون بانسجامٍ 
على أساس علمهما وحكمتهما، يدلّ داللةً قاطعةً على وجود خللٍ يف 

ام باألمور أو تنقصهما القدرة املطلقة كماهلما، فإما أنهما يفتقران إىل العلم الت
أوامرمها؛ وهذا األمر  فرضللقيام مبا يشاءان أو ليست لديهما اإلرادة القوية ل

أمر يعين استحالة وهو ينم عن عجزمها وضعفهما وسريان النقص إىل ذاتيهما 
  اعتبار أحدمها أو كليهما واجب الوجود. 

ذة ترد على االفتراض املذكور ومن اجلدير بالذكر هنا أنّ هذه املؤاخ
نه مرفوض مجلةً إ :حتى قبل تصور حتقّق االنسجام بني اإلهلني املزعومني، أي

  وتفصيالً. 
، نقول: لو وتفاصيله إن أردنا اخلوض يف جزئيات االفتراض املذكور

خر، فال خيلو اآلله اإلمع  تفاقأنّ أحد اآلهلة ختلّى عن إرادته باختياره وباال
  مها: وهنا من احتمالني،  األمر

األول: إقراره بضعف إرادته ونقص صفاته الكمالية اليت تؤهله التخاذ 
 يف نقصٍ وجود قوة إرادة اإلله اآلخر وعدم يف عنيالقرار الصائب احلاسم 

ناقصاً وجاهالً يف  دصفاته الكمالية، ويف هذه احلال من املؤكّد أنّ األول يع
  لوهية األول. إ، ونتيجة ذلك بطالن كامالً يكون حني أنّ الثاين

الثاين: مع علمه بقدرته املطلقة واكتمال صفاته الكمالية اليت تؤهله 
التخاذ القرار الصائب احلاسم العاري عن أي خللٍ ونقصٍ، لكنه رغم ذلك 

رغم  ة هذا اإللهيتنازل عن رأيه ويتفق مع اإلله اآلخر فريتضي مبا تقتضيه إراد
إنّ اإلله  :ء صائبة؛ ويف هذه احلال ميكن القولاها مع ما يتبناه من آرتعارض

ما أُجرب على خمالفة احلقلإلله الثاين وكأن ل مقهوره ترك  ،األوناهيك عن أن
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األصلح وأقر األسوأ على الرغم من علمه بذلك، وهذا األمر بكلّ تأكيد يتناىف 
  ينسجم مع إرادة اخلري.  بالتمام والكمال مع احلكمة اإلهلية وال

وال خيتلف اثنان يف أنّ الرب الكامل ال ميكن أن يصدر منه أي فعلٍ 
واجب بليس  يف غري هذه الصورة فهوناقصٍ وخمالف للخري واملصلحة، و

  الوجود. 
على كال اإلهلني املزعومني،  املؤاخذات اليت طرحت يف أعاله تنطبق

دون تصور أي من ي بإرادة فردية حمضة فالسيادة املطلقة تعين اتخاذ الرأ
 منهما أحداثنان على رأي فهذا يعين أن ال  إهلان شريك، ولكن حينما يتفق
 صف بالكمال وال يعدا أن يكون ناشئاً من يتواجب الوجود لكون فعله إم

  . نشودوال يلبي الغرض امل ناقصاجلهل والنقص أو أنه 
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من البديهي أنّ الشر جبميع أشكاله غري حمبذ لدى بين آدم، لذا فكلّ 
الفالسفة منهم ثري هواجس احلكماء والطبيعة يؤرقهم وي املنظومةنقصٍ يف 

  حدوثه.  وراء للبحث عن احلكمة من
من شر وأذى ومعاناة يعود كلّ ما يشهده الكون  منشأ نّإولكن هل 

 إىل اإلله الواحد الذي يريد اخلري لعباده؟ كيف ميكن هلذا اإلله الذي هو خري
  مطلق أن يسمح ملنظومته العظيمة باخلضوع ملختلف الشرور والباليا؟ 

قد طرحت منذ سالف العصور يف  الذي يبغضه الناس الشر سألةم
ذين مل يتمكّنوا من طرح تربيرٍ مناسبٍ خمتلف املدارس الفكرية والفلسفية، فال
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ممن يعتقدون بأنّ اإلله هو خري حمض وال ميكن أن يصدر شر منه، قد واجهوا 
مآزق فكرية وعقائدية على هذا الصعيد؛ لذلك اتخذوا وقعوا يف صعوبات و

منحى آخر يتمثّل يف طرح إله آخر خالقٍ للشر! وقد بادر الثنوية من املشركني 
  جعلوا إهلاً للخري وآخر للشر. لذلك االعتقاد ذا اإلله املزعوم،  إىل

أبرز الفرق واألديان اليت تبنت عقيدة الثنوية يف األزمنة السالفة،  ومن
  : الزرادشتية، املرقيونية، الديصانية، املانوية، املزدكية، الكينونية، الصيامية. هي

تى وتطرح أفكارها اعتماداً أما اليوم فهذه العقيد تتجلّى يف أمناط ش
 �)�يةلكترونواملواقع اإل ���قاالتمن امل جمموعةعلى التقنية احلديثة، فهناك 

  اليت تروج هلا. 

هذه الشبهة يف احلقيقة ال تتعارض مع التوحيد يف الذات، بل تتعارض 
البعض يعتقد بوجود  ها جعلتمع التوحيد يف األفعال على صعيد اخلالقية، إذ إن

 �يزدان�قني، كالزرادشتية الذين يؤمنون بوجود إهلني خالقني مها إله اخلري خال
 أهرمين�وإله الشر� .  

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
  لشبهة املذكورة: اآلتية يف نقض انذكر النقاط 

١ - مع الصفات الكمالية هللا  املوجود يف الكون عدم تعارض الشر
  :تعاىل
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املوجود يف أنّ مسألة الشر  ���لرباهنيأثبتنا آنفاً مبختلف األدلّة وا
ال تتعارض مع صفات اهللا تعاىل  الم اليت يعاين منها بعض الناس،واآلالكون 

  : اآلتيةمن قبيل العلم والقدرة واخلري املطلق، وذلك لألسباب 

: إنّ الشر ال يعد من األمور الوجودية كي حيتاج الشر أمر عدميأ ـ 
عدم �در منه، بل هو عدم صرف، وبعبارة أخرى هو إىل فاعلٍ مستقلٍّ يص

تطرقنا سابقاً  قدوانعدام الكماالت؛ لذا فهو ال حيتاج إىل إله يفعله. و �امللكة
إىل احلديث عن هذه احلقيقة وقلنا إنّ الشر عبارةٌ عن إدراك النفس اإلنسانية 

  . �)�لألذى واملعاناة

يستتبع خرياً كثرياً: ال شك يف أنّ اخلري وسائر األمور  ب ـ الشر
من الشر واملعاناة، فعامل املادة  ذات نطاقٍ أوسعاملفيدة واحملبذة يف احلياة الدنيا 

 عن الشر عارٍ  لذا، قليالً كان أو كثرياًبطبيعة احلال ال ينفك ير عاملٍ مادفتصو
عامل فإنّ زوال ال ديهي، وبه من األساستصور عدم وجود يعن الشر يضاه

ترك اخلري الكثري يف عاملّ املاديات إثر الشر  ؛ ومن مثّ فإنّيعين زوال خريٍ كثريٍ
  القليل يتعارض مع إرادة اهللا تعاىل اخلري لعباده وال يتناغم مع بركاته الفياضة. 

طبقاً ملا ذكر ليس هناك تعارض بني وجود الشر يف احلياة املادية وبني 
  اللطف اإلهلي. 

ر يسمو بروح اإلنسان إىل الدرجات العال: من البديهي أنّ ج ـ الش
 اآلالم واملعاناة اليت تكتنف الروح اإلنسانية جتعلها أكثر صالبةً وتزيد من بأسها
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  بلوغ أرفع الدرجات. ورباطة جأشها، فتحفّزها على السعي ل

لخري: آالم اإلنسان ومعاناته إثر خمتلف احلوادث لد ـ الشر مبدأ 
ة اليت يواجهها يف مسريته الدنيوية تشذّب شخصيته وترتقي ا لنيل املرير

  خريٍ عظيمٍ. 

هـ ـ الثواب يستتبع الشر: اآلالم واملعاناة اليت تعد شراً يؤرق اإلنسان 
من من طبيعة عامل املادة، ال متر  ها ناشئةٌنتقصريٍ منه أل احبيث تطرأ عليه دومن

يعوض العبد يف احلياة اآلخرة عما تعرض له بسببها  دون مقابلٍ، فاهللا عز وجلّ
وبركات ال  لثوابٍ عظيمٍ ، ومن مثّ فهي مصدرويهبه نعماً ال تعد وال حتصى

. لذلك فإنّ الشر ال يتعارض بتاتاً مع الصفات الكمالية هللا تعاىل وال حصر هلا
  له.  حالًنوية عقيدة الث اعتبارما يعين عدم إمكانية ـيتناىف مع التوحيد، م

  :صحة العقيدة الثنوية يثبتعدم وجود دليلٍ  - ٢

مل يقم أصحاب العقيدة النثوية أي برهان على صحة عقيدم هذه 
واكتفوا بطرح مسألة البالء زاعمني وجود إله للخري وآخر للشر، وهذه املزاعم 

التوحيد ناهيك وقد أثبتنا ذلك يف مباحث أدلّة  ،من أساسها بكلّ تأكيد باطلةٌ
 .دليالً على وجود أكثر من إله نا أبطلنا بالربهان القاطع زعم كون الشرعن أن  

 * U �_5�(� g� I,�2V ! ��5(� $�A+� :)��+�� )QEm(�
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وفحواها أنّ  �قاعدة الواحد�هناك قاعدةٌ يف الفلسفة يطلق عليها 
بشكلٍ مباشرٍ أكثر من فعلٍ  الواحد احلقيقي البسيط ال ميكن أن يصدر منه
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ب على فعله سوى معلولٍ واحدومن مثّ ال يترت ،الواحد �، حيث تقول: واحد
وعلى هذا األساس طرحت شبهةٌ مضموها أنّ  ���؛�ال يصدر عنه إال واحد

  سائر األفعال واملعلوالت ترجع إىل فواعل وعلل وسيطة أخرى. 

 نّأل قطتعاىل باملعلول األول فيترتب على هذا الكالم حصر خالقية اهللا 
علل  من جانب لصدورها مباشرةًبشكلٍ غري مباشرٍ  تنسب إليهسائر األفعال 

 ،�العقول العشرة�وسيطة أخرى، ويعبر عنها يف تعاليم الفلسفة املشائية بـ 
وهو الذي يتولّى تدبري شؤون  �العقل الفعال�يطلق عليه  منها العقل العاشرو

ي. العامل املاد  

غالباً ما تطرح من قبل علماء ومن اجلدير بالذكر هنا أنّ هذه الشبهة 
  . �)�الكالم اعتراضاً على املتبنيات الفكرية للفالسفة

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
  : بالنقاط اآلتيةرد على الشبهة املذكورة ن
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أنّ التوحيد يف اخلالقية  �التوحيد يف األفعال�ذكرنا يف مبحث  � ١
وال يعين إنكار دور  تعاىل، ال ال يراد منه احنصار اخللق والفعل باهللاواألفع

سائر األسباب والفواعل، بل املقصود منه أنّ اهللا عز وجلّ جيري تأثريه على 
العلّة األوىل وسائر العلل حبيث  أن خلقالكون عن طريق بعض الوسائط بعد 

باألفعال باعتبار وجود يكون هو الفاعل والسبب املباشر يف التأثري والقيام 
علّة نّ العلّة الثانوية تكتسب تأثريها من الإ :علّتني يف موازاة بعضهما، أي

  األوىل وتتحرك إىل جانبها.

ال  �الواحد ال يصدر عنه إال واحد�إذن، استناداً إىل ما ذكر فقاعدة 
ية تتعارض مع التوحيد يف األفعال، والعلّية الوسيطة اليت هي يف موازاة العلّ

األوىل قد متّ التأكيد عليها يف القرآن الكرمي، فبعض اآليات نسبت إنزال املطر 
+ <إىل اهللا تعاىل مباشرةً، منها قوله تعاىل : z� |� {0z* {� |� z̈ {_ z'{(� ~M 1%z2 ~& v |o�(� z5 ~b z7

 {(� � |Æ z5{(� z5 ~b z7 ~Cz� z {� z� ~ ~�{2 z& z7 �5~�z2 z�� ~�_ |	 z8Hحاب، ، وأخرى نسبته إىل الس���
_}�z <كقوله تعاىل:  zq |< z� ��(� |U ~C~� ~�{Ez_ zG + Y*+ z8 z  ~�|�~� zG z«+ z& 1�(� ~K | {�~& v |o�(� ~F�
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ميكن اعتبار افتقار املمكنات يف وجودها إىل اهللا تعاىل بأنه عني  � ٢
فيضه منه مستمداً به و اًارتباطها بواجب الوجود حبيث يكون وجودها متقوم

 دون انقطاعٍ، ومن هذا املنطلق ميكن اجلمع بني العلّية وقاعدة من يف كلّ آن
ال مؤثّر يف �رة أخرى نقول: الواحد وبني مبدأ التوحيد يف األفعال. وبعبا
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، حسب هذه القاعدة فإنّ املؤثّر احلقيقي املستقلّ يف عامل ����الوجود إال اهللا
الوجود هو اهللا تعاىل، ومن مثّ فإنّ سائر العلل املؤثّرة ال تعد حقيقيةً ومستقلّةً 

ما تكتسب تأثريها بفيضٍ من العلّة احلقيقية واملؤثّر األوا، بل إنلبذا .  

مل يدع الفالسفة أنّ سائر العلل هلا تأثري على صعيد اخللقة  � ٣
 إىل غريها والتكوين، بل قالوا إنّ تأثريها يعد جمرى النتقال الفيض اإلهلي

احلكيم قال  حيثاخلاصة،  ظروفبعض ال بشرط توفّرحسب استعدادها و
البد منهما  هذه الوسائط كاالعتبارات والشروط اليتv: صدر الدين الشريازي

  . �)�wيف أن تصدر الكثرة عنه تعاىل، فال دخل هلا يف اإلجياد، بل يف اإلعداد

اليت  قواعدال هي من مجلةومن اجلدير بالذكر هنا أنّ قاعدة الواحد 
ال يسعنا اال هنا لتسليط الضوء وحتظى باهتمامٍ بالغٍ يف البحوث الفلسفية، 

يف  وضوع البحثبذكر بعض ما يرتبط مبعلى تفاصيلها بإسهابٍ حيث اكتفينا 
  . �*�إطارٍ مقتضبٍ
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مجيع احلركات واآلثار متعلّقةٌ إنّ عقيدة التوحيد يف األفعال فبناًء على 
األمور اليت تبدو باهللا عز وجلّ، فهو العلّة احلقيقية لكلّ فعلٍ وانفعالٍ، أما سائر 
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هي يف الواقع ذات تأثريٍ ظاهري وليس حقيقياً؛ ولكن لو ذهبنا فوكأنها عللٌ 
إىل القول بنظام العلّية وأذعنا بأنّ العلّة احلقيقية لكلّ فعلٍ هي تلك العلّة 

ـ  لصدور احلرارة مباشرة علّة اليت هيالنار ـ من قبيل  املباشرة اليت أوجدته
هذا الكالم يعين إنكار تأثري اهللا فى عقيدة التوحيد يف األفعال، عل شبهةٌ ستطرح

  تعاىل لكونه ينسب األفعال إىل غريه، وهذا بدوره يعد منطاً من الشرك. 

أنكروا مبدأ العلّية، ومن خالل و �العادة�األشاعرة طرحوا نظرية 
ع التوحيد ها أمراً ال ينسجم مدونسبتهم أفعال اإلنسان وآثارها إىل الطبائع، ع

  . ���يف األفعال

أنكروا  مثّ الوجود احلقيقي باهللا تعاىل، بدورهم قاموا بتقييد والعرفاء
وا الكون انعكاساً ديعين إنكار نظام العلّية؛ لذلك ع األمر الذيسائر الوجودات 
  للوجود اإلهلي. 

أما بعض املفكّرين املعاصرين من الشيعة فقد أيدوا املذهب العرفاين 
  . �)�العلّية نظام تقدواوان
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  نقول يف نقض الشبهة املذكورة: 

على  –مبدأ العلّية ـ نظام السببية يف الكون  علم الفلسفة أثبت � ١
الفالسفة أساساً للمعارف العقلية لدرجة  من مثّ جعلهو ،وفق براهني خاصة

، مصداقيته يف شكالدين أو الفيه مبثابة إنكار  شكيكإنكاره أو الت عدواأنهم 
  لرباهني اليت تثبت وجود اهللا تعاىل. اإنكار  مبرتلة إنكاره وقالوا أيضاً إنّ

ذكرنا يف املباحث اآلنفة أنّ القرآن واحلديث أكّدا على العلّية  � ٢
يف  ابذريعة عدم انسجامه هانظام الطبيعة، لذا ال ميكن إنكار يفها حاكميتو

ألنّ ذلك يستلزم القول مبسائل  ،التوحيد يف األفعال ظاهر احلال مع عقيدة
  باطلة تتناىف مع اإلميان باهللا تعاىل. 

أنّ العلل الثانوية اليت تقول ب طوليةالعلّية ال مبدأ على أساس � ٣
تكتسب تأثريها من العلّة األوىل، ال ميكن اجلمع بني عقيدة التوحيد يف األفعال 

  أنهما جيريان يف مسريٍ واحد.  عدمهان ومن مثّ ال ميك ،ونظام العلّية

إنّ اهللا تعاىل هو علّة العلل وهو الذي خلقها مبيزات ذاتية معينة، ونظراً 
لطبيعتها اإلمكانية وافتقارها فهي مرتبطة بواجب الوجود يف كلّ آن ويف مجيع 

واقع األحوال، لذا فإنّ حرارة النار وقدرا على اإلحراق كالمها ينسبان يف ال
  . ���إىل اهللا تعاىل شأنه
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إحدى الشبهات اليت تطرح على صعيد التوحيد يف األفعال تتمحور 
حول أنّ القول بكون اإلنسان خميراً يف أفعاله ال ينسجم مع هذه العقيدة 

من طرحها إنّ ابن آدم لو كان ميلك اخليار التام فيما يفعل  قال إذالتوحيدية، 
 ففي هذه احلال حيدث تعارض بني ،حبيث يصبح الفاعل احلقيقي واملؤثّر

وبني عقيدة التوحيد يف األفعال رغم ضرورة كونه خميراً حسب التعاليم  اختياره
  ؛ فما احللّ إدن؟!الدينية

 ،يف فلك التوحيد يف األفعالإن كان الكالم عن هذا االختيار يدور 
  ما يعين القول بعقيدة اجلرب. ـم ،فنتيجة ذلك التشكيك يف فاعلية اإلنسان

دافع أتباع عقيدة التفويض عن مبدأ اختيار اإلنسان مؤكّدين على أنّ 
أفعاله قد فوضت إليه، وهذا الرأي يتعارض بالكامل مع عقيدة األشاعرة الذين 

ت مظلّة الدفاع عن مبدأ التوحيد يف األفعال، ولكن اضطروا للقول باجلرب حت
عن نظراً لعدم إذعام للعقيدة اجلربية بصريح القول حاولوا تربير نظريتهم 

اليت تؤكّد على أنّ اهللا عز وجلّ هو الفاعل  �الكسب�طرح فرضية  طريق
إنّ اإلنسان يكتسب أفعاله منه. والطريف أنّ  إذاحلقيقي ألفعال البشر، 

ال لكن و ،نظريتهم هذه إثبات صحة شاعرة قد طرحوا آراء عديدة بغيةاأل
  . ���يسعنا تسليط الضوء عليها هنا
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التضح لنا مدى هشاشة  ،األحباث اليت طرحت آنفاًيف  أمعنا النظرلو 

  بإجيازٍ:  نقاط النقضهذه الشبهة وهزالتها، لذا نكتفي هنا بذكر بعض 
ال ميكن إنكار دور اإلنسان ـ علّيته ـ  ،قواعد نظام العلّية حسب � ١

يف أفعاله، ولكن هذا األمر ال يتعارض مع دور اهللا تعاىل ـ علّيته ـ ألنّ العلل 
هو العلّة  الق البارئبعضها البعض كما قلنا، فاخلـ على طول ـ  يف موازاة

  األوىل وعلّة العلل. 
ر لواجب الوجود ومتقوم عليه يف كلّ اإلنسان يف ذاته وأفعاله مفتق � ٢

لذا مل يوكله اهللا تعاىل إىل نفسه حبيث يكون مستقالً عنه. من دون انقطاعٍ آن ،  
على أساس ما ذكر يف النقطتني أعاله، فعقيدتا اجلرب والتفويض  � ٣

اليت  :اإلمامية ومل تؤيدها األحاديث املروية عن املعصومني  برأي باطلتان
اإلنسان ال  وذلك مبعىن أنّ ،�أمر بني األمرين�وهو منها رأياً مستقالً استنتجوا 

كما أنه ليس  ،حيظى باالستقالل التام يف أفعاله دون احلاجة إىل اهللا سبحانه
جمرباً عليها، بل من خالل اعتماده على قدرة الرب جلّ وعال يقدم على 

  ر الفعل. نّ العبد واملعبود هلما دور يف صدوإ :أفعاله، أي
مشترك على أفعال اإلنسان، فهي  تأثري هناكإذن، حسب هذه النظرية 

  تبدر منه باختياره ولكن بالقدرة اليت منحها اهللا تعاىل إياه. 

 * U �_5�(� g� �+��+0�& )A+Tm(�7 K " 5�(� :)2�+�(� )QEm(�
 $�+E0(�7 )_*5*�(�: 

يعين أنّ اهللا العلي  إذمراتب التوحيد،  هو أحدالتوحيد يف الربوبية 
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التوحيد يف العبادة يعين والقدير هو الذي يتولّى تدبري شؤون الدنيا واآلخرة؛ 
اقتصار العبودية عليه تبارك شأنه دون سواه لكونه أهالً هلا، لذا فإنّ عبادة كلّ 

وتعارض مبدأ التوحيدمع  من سواه شرك .  

آرائهم ن تأثّر بم والوهايب كرأتباع الف تشبثخالل العقود املاضية 
طرحوا شبهةً ف التوسل والشفاعة كذريعة للقدح حبقّانية التشيع، ب���املتطرفة

 األئمةو 9بالنيب األكرم التوسل إذ عدواعلى معتقدات اإلمامية، 
وطلب الشفاعة منهم شركاً، مبعىن تعارضهما مع التوحيد يف  :املعصومني

  . الربوبية والعبادة

لفإنّ  كما هو معلومالشيعة اإلمامية يتوس ة  9ون بالنيبواألئم
، لذلك طرحت شبهةٌ عليهم شفاعةالعون وال منهم ويطلبون :املعصومني 

املؤثّر الوحيد يف  نّتؤكّد على تعارض فعلهم هذا مع التوحيد يف الربوبية أل
   املدبر لشؤون خلقه. ألنه ،الكون هو اهللا تعاىل

مقام األئمة  ة أخرى فحواها أنهم يعدونيشار أيضاً إىل طرح شبه
وهذا األمر بطبيعة احلال  :مقام األنبياء والرسل  ييضاه :املعصومني 

  يؤثّر على عقيدم يف العبادة. 

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
  أعاله، نقول:  الشبهة املذكورةلبيان سقم 
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ذي أكرمهم به الشيعة ال جيعلون ألئمتهم مقاماً مستقالً عن املقام ال � ١
 م شخصيات مثلى بلغت الدرجات العال بفضلدواهللا تعاىل بتاتاً، بل يع

تعاىل فمن خيلص دينه هللا  ومن مثّتعاىل، سبحانه وعبادة اهللا  إخالصهم التام يف
يوفّقه للعبوية احلقّة ويكرمه بعنايته وألطافه ويقربه منه؛ وهو ما ناله سوف 

  طهرت أنفسهم ونزهت أعماهلم من كلّ شائبة.  بعد أن :األئمة املعصومون 

حسب اعتقاد الشيعة فإنّ مجيع الناس غري متكافئني يف الدرجات 
عدم تكافؤ أعماهلم، وكلّ من رام منهم الرقي بنفسه نظراً لواملراتب املعنوية 

 عاصيامل إثروالتقرب أكثر إىل بارئه فهو حباجة إىل وسيلة تعينه على ذلك 
؛ لذا ليست هناك وسيلةٌ ما يأخذ بيديه إىل سواء السبيلحجبته ع ليتواآلثام ا

 ،هم أنزه بين آدم وأتقاهم على اإلطالقنأل :وواسطةٌ أفضل من املعصومني 
ومن هذا املنطلق يكون هلم دور الرابط بني مدبر الكون وعباده، وهذا األمر 

كما أنه ال  ،األفعال مطلقاًبكلّ تأكيد ال يتعارض مع التوحيد يف الربوبية وال يف 
  الشرك بتاتاً.  تبعيست

على أساس  سبحانهتعرف العبادة بأنها اخلضوع والتعظيم هللا  � ٢
اإلميان بأنه الرب الواحد األحد مع عني االعتقاد بعدم استحقاق غريه هلا مهما 

ؤمنون ي إذ، غاية التأكيد كانت مرتلته، وهذا ما يعتقد به الشيعة ويؤكّدون عليه
  بأنه تعاىل فقط يستحق العبادة ال غري. 

ألئمتهم، فهو ناشئٌ من تقواهم اليت ال  إجالل الشيعةأما بالنسبة إىل 
. وال خيتلف نظري له ومقامهم املعنوي الرفيع الذي أكرمهم به البارئ عز وجلّ

 ،بشر كسائر الناس األئمة بأنّيعتقدون  :اثنان يف أنّ أتباع أهل البيت 
  . فنالوا مقاماً معنوياً رفيعاً لكنهم عبدوا اهللا حق عبادته وأخلصوا دينهم
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 إذن، هذه العقيدة التوحيدية اخلالصة تبطل مزاعم الوهابية ومن لف
  ها ال تتعارض مع التوحيد يف مجيع صوره. نلفّهم ضد الشيعة أل

اخلضوع  يعتقدون بعدم صوابالشيعة  جتدر اإلشارة هنا إىل أنّو
بقصد التأليه أو العبودية، أو حتى منحهم مقاماً يفوق  :لألئمة املعصومني 

املقام الذي أكرمهم اهللا تعاىل به؛ فهذا األمر برأيهم يتعارض مع التوحيد يف 
  الربوبية ويف العبادة. 

االستدالل ببإمكاننا نقض الشبهة املطروحة حول عقيدة الشفاعة  � ٣
أذن اهللا العلي القدير لعباده املكرمني بالشفاعة  فقدأعاله، يف املطروح نفسه 

والشهداء والصاحلون  واألئمة لسائر خلقه يف يوم القيامة، ومبن فيهم األنبياء
 :الذين طابت سريرم. حسب اعتقاد الشيعة فاألئمة املعصومون 

وهو أمر ال يتعارض مطلقاً مع التوحيد يف الربوبية وال مع  ،شيعتهمليشفعون س
  لتوحيد يف العبادة. ا

 * :)0 +�(� )QEm(��5,�(�  $�+E0(� U �_5�(� g� ��+0�& `�s 
 طلبشبهةً مضموا أنّ  ���طرح بعض املناهضني لألديان التوحيدية

، يتعارض مع �)�بعد أن خلقه :مالئكته بالسجود آلدم  من اهللا تعاىل
  عقيدة التوحيد يف العبادة. 
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من  7املالئكة أُمروا بالسجود آلدم إذ ه الشبهة واضحة البطالن، هذ

أي: إنهم مل يفعلوا ذلك مبحض  ،اهللا عز وجلّ رب كلّ شيٍء وبارئه قبل
ناهيك عن أنّ هذه السجدة ليست سجدة  ،استجابوا ألمره تعاىل إرادم، بل

منطلق أنّ اهللا تعاىل  له من هي تعظيم وإنما، ربهعبادة كتلك اليت يؤديها العبد ل
  جعله خليفةً له يف أرضه. 

ذكر، فاملالئكة كائنات جمردةٌ وتعيش يف عاملٍ جمرد عارٍ من فضالً عما 
، لذا ال ميكن القول بأنّ سجدم تناظر سجدة البشر يف العامل تبعاااملادة و

 كي يقال إنها املادي واليت تؤدى عن طريق وضع اجلبهة على األرض
تعارض مع التوحيد يف العبادة، بل كانت سجدم طاعةً حمضةً هللا تعاىل ت

  إخالصٍ. إرادة و وتنفيذاً ألوامره بكلّ

 * �_5�(� $�_ZA :$¥+0(� )QEm(�( [#E a+A�%2(�7 a+G�;� ,
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ة التوحيد من دعقيبمتس  رة شبهةإثا إىل بعض املعاندين يسعى
 حلدوث خالفات دون غريه وازع واحد األساس، حيث يزعمون أنّ وجود إله
 م بإلهدين من منطلق إمياعون أنّ املوحتمع، كما يديف ا حمتدمة ونزاعات

ما ـم ضاالً ومنحرفاًواحد يرفضون آهلة من سواهم ويعتربون من يقدسها 
اعات اليت ال تنتهي إال بزوال أحد الفريقني. واستنتجوا من كالمهم يؤجج الصر

هذا أنّ االعتقاد بتعدد اآلهلة يصون البشرية من اخلالفات والرتاعات اليت قد 
  تكون داميةً أحياناً! 
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من تشبث ذا الرأي الواهي يف البلدان الغربية، ديفيد هيوم ـوم
رائجةٌ على نطاقٍ واسع يف بعض ، ويف عصرنا الراهن فهي ���وشوبنهاور
  . �)�لكترونيةاملواقع اإل

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
  أعاله بالقول: يف نرد على الشبهة املذكورة 

١ �  ل مؤاخذةعلى الشبهة املطروحة هي أنّ الذين طرحوها ترد أو
هدفاً أساسياً بدل أن يتبعوا حكم العقل، فكلّ مفكّرٍ  مآرم اخلاصةجعلوا 

وبالنسبة  ؛غي له قبل كلّ شيٍء العمل على أساس حقيقة األمر وحكم العقلينب
على  أدلّة املوحدين والثنوية بسطحيكم بضرورة فالعقل مسألة تعدد اآلهلة  إىل

ومن مثّ تقييمها يف إطار دراسة مقارنة كي تتضح الصورة بشكلٍ  طاولة البحث
كم بصحة العقيدة التوحيدية وسقم جلي، ويف املرحلة األخرية يتم إصدار احل

الثنوية؛ إذ إنّ هذه العقيدة ال تعد من املسائل الشخصية أو العاطفية حبيث 
ميكن التساهل معها أو التغاضي عن بعض جوانبها لعدم ارتباطها باحلياة العامة، 

لي وبرهان منطقي ـمٍ عقـا إىل حكـبل هي مسألةٌ مشوليةٌ وال بد من استناده
  . شائبة فيه ال

 واحد استعرضنا آنفاً أدلّة التوحيد اليت تثبت بضرسٍ قاطعٍ أنّ الرب
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أحد ال شريك له وال نظري، ويف احلني ذاته أثبتنا أنّ عقيدة تعدد اآلهلة ليس هلا 
من أي أساسٍ عقلي أو فلسفي حبيث اكتفى من يذهب إليها بدعوى التعدد 

برهان معتربٍ.  دون االعتماد على أي  

إذن، التوحيد بذاته ال يعد وازعاً ألي نزاعٍ أو اختالف كما زعم 
  . همبعض

ال ريب يف أنّ اخلالفات والرتاعات واحلروب سائدةٌ يف اتمعات  � ٢
البشرية جبميع مشارا، فحتى اتمعات امللحدة واملشركة قد شهدت ذلك 

  على مر العصور. 

األصح  ويرونهدينهم  قّانيةدينٍ يعتقدون حب بطبيعة احلال فأتباع كلّ
وال يضاهيه إي إله احلق  بأنهإهلهم  يعتربونو ،واألنسب واألكمل من غريه

؛ ومن هذه املنطلق جندهم ينظرون إىل سائر األديان واآلهلة نظرة آخر
ما يعمق من هوة اخلالفات وقد يؤجج الرتعات املسلّحة ـاستنقاصٍ وحتقريٍ م

عض األحيان، والتأريخ خري شاهد على ذلك حيث اندلعت حروب على يف ب
  مر العصور بني أتباع خمتلف األديان دفاعاً عن معتقدام وآهلتهم. 

وعلى هذا األساس ال ميكن زعم أنّ التوحيد سبب للخالفات 
والرتاعات، فمهما اختلفت األديان وتعددت اآلهلة ال ختلو األرض من 

 من شأنه أن يف حني أنّ التوحيد بذاتهتدمة لسببٍ أو آلخر، الرتاعات احمل
  يكون وازعاً لتقليص تلك اخلالفات. 

إذا ما أذعنت البشرية يوماً للحقيقة الدامغة وآمنت باإلله الواحد  � ٣
األحد ومل تشرك به شيئاً ومل تنكره، فال شك يف حتقّق الوحدة بني مجيع 
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غلٍّ من ما بينها  سيزولومن مثّ  ،أجناسهااتمعات مبختلف مشارا وشتى 
حينئذ  الناس من اخلالفات والرتاعات بشتى أمناطها، حيث سيشعر تتخلّصو

يعيشون يف رحاب رمحة إله رؤوف واحد فيطلبون منه العون والتوفيق. بأنهم 
 جتعل اإلنسان يشعر باملساواة واالنسجام، وهو أمر إنّ هذه العقيدة بكلّ تأكيد

  يصعب حتقّقه يف العقائد األخرى كالثنوية وما شاكلها. 

 أسباب هلما خامتية الشرائع السالفة ونسخها أنّوجتدر اإلشارة هنا إىل 
، ومن مجلتها توحيد الشعوب واألمم حتت راية دينٍ إهلي واحد يتجسد عديدةٌ

  . ����عاملية الدين�يف اإلسالم احلنيف حبيث ميكن وصفه باملصطلح املعاصر 

املسائل اليت ذكرها أصحاب هذه الشبهة تصور نظرية التوحيد  � ٤
 ـوكأنها تطرح إهلاً خبيالً وحسوداً وحقوداً ـ حاشاه ذلك وتعاىل علواً كبرياً 

املعاندين  نّالواهية ال جتدر بالنقاش والتحليل أل مـوبديهي أنّ هذه املزاع
وس؛ وسنثبت الحقاً ـ، بل مبرضى النفدير بعامة الناسـشبهوا الرب العزيز الق

ة ـه أنّ الصفات الثالثـاء اهللا احلسىن وصفاتـث املتعلّقة بأمسـيف املباح
الصفات اليت تعلو ذاته الكرمية  تندرج يف ضمنورة أعاله وما شاكلها ـاملذك

  عن االتصاف ا. 

 ،ال ريب يف بطالن ادعاء كون التوحيد وازعاً للعنف واالستبداد � ٥
. بطبيعة احلال ال أحد ينكر حدوث خالفات هوليس هناك أي دليلٍ يثبت

من العبث مبكان توجيه أصابع االتهام إىل  ولكنونزاعات بني خمتلف األديان، 
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األدبان  أولعقيدة التوحيد الرتيهة، ولو كان األمر كما يدعون ألصبح اإلسالم 
مجيع األديان التوحيدية  الداعية إىل الصراعات واحلروب ألنه على رأس

 من ذلك ومتقوم يف األساس على عقيدة التوحيد احلقّة، إال أننا نشاهد العكس
تؤكّد على ضرورة عدم  النبوية والسنة الكرمي متاماً، فالتعاليم الدينية يف القرآن

املسلمني إىل التسامح مع أتباع سائر  فّزكما حت ���إكراه الناس يف اعتناقه
أهل الكتاب إىل التعاون والعمل على أساس  تدعو ويف احلني ذاته �)�تالديانا

  تبطل الشبهة املطروحة.  اوهذه األمور وما شاكله �*�املعتقدات املشتركة؛

اخللق عيال اهللا، فأحب اخللق إىل <أنه قال:  9روي عن رسول اهللا 
صلوات اهللا  ، كما ى�+�Hاهللا من نفع عيال اهللا وأدخل على أهل بيت سروراً

، ناهيك عن ��iمسلماً مل يكنن حتى وإن إنساأي قوق عن املساس حب عليه
أنه يف عهد حكومته أصدر أول وثيقة يف العامل تبيح حرية املعتقد، وحسب 

  . ��8رأي املفكّر هوستون مسث فقد متّ توقيع هذه الوثيقة مع يهود املدينة

صفون قد أكّدوا يف مدونام مراراً املستشرقون واملفكّرون الغربيون املن
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وتكراراً على أنّ اإلسالم يفوق سائر األديان يف تساحمه وتساهله مع أتباع 
، �)�، جوستاف لوبون���ومن بينهم: فيل دورانت سائر الديانات،

  .��i، آدم متز�+�، ميشو�*�روبرتسون

ية من زاو ��theologyإذن، لو أمعنا النظر يف نظرية علم الالهوت 
عننلمس بالربهان القاطع أنّ اإلميان باهللا الواحد األحد ال يسفر  ،وظائفية 

حدوث أي خالف أو انقسامٍ، بل إنه أساس إلرساء دعائم أُمة واحدة حتت 
فيجتمع إثر ذلك خمتلف الشعوب واُألمم بشتى أجناسهم  �عاملية الدين�مظلّة 

على عبادة إله واحد مما يرسخ يف  ومشارم يف رحاب دينٍ موحد متقومٍ
  اتمع املساواة والسالم واملودة. 

 * $�_ZA ) "8� \E�V e)"(�B �567 `�A :$�A )&�+w� )QEm(�
 �_5�(� 

لقد زعم امللحدون واملعاندون أنّ عقيدة التوحيد تفتقر للدليل الذي 
  ميكن االرتكاز عليه إلثباا. 

  
                                                             

�   � ,��������� � !��"� # 4�² �L�� ,�P��?� z�- �+ ) ,(*B  ?+*( : 
(   � ,��������� � !��"� e%�? xA�� #�² ,#�"�� ��o��� �� ) ,8  ~d�+� : 
*   :Y"���� ��2=� � 
+   :Y"���� ��2=� � 
i   ) ,��������� � !��"� xA�� �� ���/$? �ÄP�¦�<¥ ,�� 4�2�� H�' �89 : 

�� �� �?�N ?�<N ,�C!	�%& #����& H�' � 456 :r��� ,%sNk t�É4uA� x0�����!® ��@ ,L
 :r"�%�� z2��� ,��������� � !��"� 



 /��

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
تطرقنا يف بادئ الفصل إىل ذكر بعض األدلّة اليت تثبت وحدة اإلله  لقد

اخلالق للكون، ومن مثّ أشرنا إىل الشبهات اليت طرحها املعارضون وقمنا 
بنقدها بأسلوبٍ علمي؛ لذا ال نكرر الكالم هنا لنقض هذه الشبهة الواهية ألنها 

   قد نقضت آنفاً يف مباحث شتى.
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− :)T�(�7 I P� 
أي وضع عالمة للمسمى يعرف  �وسم ـ يِسم�االسم لغةً مشتق من 

. تصنف األمساء إىل ���ا فتوضح ذاته بغض النظر عن صفاته وخصائصه
صنفني، أحدمها اعتباري واآلخر تكويين، أما االعتبارية فهي تلك األمساء اليت 

نات والناس يف عامل االعتبار، وتتحقّق من توضع لألماكن واألجسام واحليوا
خالهلا القدرة على معرفة ماهية املسمى؛ وأما التكوينية فهي ال تنصب يف 
إطار اللّفظ واالعتبار، بل هي عالمات واقعيةٌ للمسمى. وبعبارة أخرى فهي 
تدلّ على عالقة تكوينية بني االسم واملسمى، فاللوحات الفنية واخلطوط 

ميلة وما شاكلها من فنون جذّابة على سبيل املثال، تعد عالمات ـ أمساء ـ اجل
بٍ مطبوعٍ تدلّ على وجود فنان حاذقٍ أو خطّاط ماهر ابتدعها، كما أنّ كلّ كتا

  يشري إىل كاتبٍ دونه.

ةً خاصةً موجودةً فيه، يالصفة ال تدلّ على ذات املسمى، بل تعكس مز
دون أن يشري إىل أية صفة من من ت مسماه فحسب يعكس ذا �علي�فاالسم 

ة خاصة كقيامه بنظم يصفاته الشخصية، ولكن إن كان هذا الشخص يتصف مبز
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الشعر أو امتالكه مهارات علميةً يف جماالت معينة فهو يوصف بالشاعر أو 
  العامل، وهاتان يف احلقيقة صفتان توصف ما شخصيته. 

لةً خاصةً على الفعل الذي يقوم به املسمى، من بعض األمساء تدلّ دال
أمساء �قبيل اخلالق والرازق واملزارع والسائق، ويطلق عليها اصطالحاً 

. بالنسبة إىل أمساء اهللا تعاىل، فإن دلّت على ذاته املباركة كلفظ �األفعال
شري إىل والغين واألول واآلخر، فهي اسم يف احلقيقة، وإنّ كانت ت �اهللا�اجلاللة 

ميزة وخصوصية لذاته املقدسة، كالرمحن والعليم، فهي صفةٌ، وإن كانت ناظرةً 
  . ���إىل فعله جلّ شأنه كاخلالق والرازق فهي اسم للفعل

−  "�Z_Zw� F� I �: 
ذكرنا آنفاً أنّ األمساء اليت تطلق على املمكنات، وال سيما املادية منها، 

تكوينيةً؛ فكلّ كائنٍ سواء كان ممكناً أو مادياً له اسم إما أن تكون اعتباريةً أو 
ذو داللة اعتبارية أو تكوينية، لكن هذا األمر خيتلف نوعاً ما بالنسبة إىل اهللا 
 إنسان سبحانه وتعاىل، ألنّ مقام األحدية والذات اإلهلية ال يبلغ كُنههما أي

حسب تعبري العرفاء فإنّ عنقاء حتى األنبياء وليس هلذا املقام اسم وطبع، و
  وسر األسرار. املغرب هي مقام غيب الغيوب

إضافةً إىل مقام األحدية، فالبارئ عز وجلّ له مقام آخر تتجلّى فيه 
ذاته املقدسة مع صفاته احلسىن املباركة، حيث تلحظ فيه الذات املقدسة مبا هي 

اته، ويطلق عليه يف علم ذات له؛ فهو مقام الذات وعلم احلق بأمسائه وصف
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العرفان مقام الواحدية والتجلّي األول واحلضرة الثانية والفيض األقدس. 
الصفات اإلهلية الذاتية يف هذا املقام تطرح بشكلٍ تكويين حيكي عن مقام 
األحدية باعتبار أنّ أول اسمٍ إهلي يعكس بنفسه مقام الواحدية، وبالطبع 

ناظر إىل هذا  �اهللا�تكويين ال االعتباري؛ ولفظ اجلاللة فاملقصود هنا االسم ال
  املقام ودالٌّ عليه وهو جامع لقاطبة الصفات الكمالية. 

الذي حيكي عن املسمى  �االسم التكويين�املقام اآلخر، وبتعبريٍ آخر 
اإلهلي املقدس، هو التجلّي اإلهلي يف رحاب انعكاس الصفات الذاتية وعينيتهما 

ج، وهذا األمر يف الواقع آيةٌ من آيات احلق تعاىل وعالمةٌ دالّةٌ عليه. يف اخلار
الصادر األول من احلق تعاىل بسبب كونه صدوراً أوالً ونظراً لقربه اخلاص من 
التصوير الكامل، يشري إىل الوجودات العقلية واردة املقربة، وهي بلحاظ 

تعكس صفات احلق تعاىل وعالمات مرايا  دمرتبتها الوجودية والكمالية تع
 دالّةٌ عليه إىل أن تنتهي هذه العالمات واألمساء اإلهلية التكوينية إىل وجودات
مادية؛ ونظراً حلجاا املادي من حيث كوا مرايا وعالمات، فقد اتصفت 
بالضبابية وطرحت تصويراً إمجالياً هللا تعاىل شأنه. وبكالمٍ آخر، إنّ الكائنات 

ادية تعد آخر رتبة يف مظهر األمساء اإلهلية. وقد وصف أحد العرفاء هذه امل
احلقيقة قائالً إنّ العامل بأسره مرايا، وكلّ واحدة منها تعكس جانباً يسرياً من 

  ملكوت عظيمٍ. 

األمساء االعتبارية واللّفظية اليت تطلق على اهللا العزيز اجلليل حتتلّ 
الشؤون والتجلّيات اإلهلية، وعلى أساس العلم ا  املرتبة األوىل وتعبر عن

يتحصل العلم به تعاىل ومبقام الواحدية واملقامات األخرى األدىن رتبةً منها؛ 
من قبيل اهللا والرمحان والرحيم، هي ليست  �اللّفظية�لذا فإنّ األمساء احلسىن 
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  . ���أمساءه احلقيقية، بل هي اسم االسم

هنا هي ضرورة عدم املزج بني االسم احلقيقي  املسألة اجلديرة بالذكر
ومعظم الروايات فإنّ املعىن احلقيقي لالسم  �)�واسم االسم، ففي علم العرفان

، فبعض الروايات على �االعتباري واسم االسم�وليس اازي  �التكويين�هو 
أنّ  سبيل املثال قد أشارت إىل أنّ اهللا تعاىل شأنه له مئة اسم وبعضها أكّد على

عدد أمسائه مئة ألف�*� األعظم�، ولو أنّ إنساناً علم باالسم اإلهلي اخلاص� 
أو أنه أحصى أمساء اهللا اخلاصة، فهو يدخل اجلنة وينال مقاماً سامياً وحيظى 

 .؛ وليس املقصود هنا االسم اللّفظي بكلّ تأكيدةخاص انيةرب بعناية  

− )_E��(�7 )_V5E�(� a+T�(�: 
صود من الصفات الثبوتية تلك الصفات اليت تدلّ على كمال املق

  الوجود، وهي ثابتةٌ هللا تعاىل بالضرورة وموجودةٌ يف ذاته الكرمية، وأمهّها: 
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  .احلياة �٣         .القدرة � ٢         .العلم � ١

   .اإلرادة � ٦         .البصر � ٥         .السمع � ٤
   .المالك � ٨  .        الغىن � ٧

الدليل على وجود هذه الصفات يف البارئ تبارك وتعاىل هو كونه 
حاشاه ذلك  ؛واجب الوجود ألنّ فقداا يعين ثبوت العدم والنقصان يف ذاته

  وتعاىل علواً كبرياً. 

ويف مقابل الصفات الثبوتية هناك صفات تدلّ على النقص واحلاجة، 
ي املوجب لكون ام املادم مشهوداً عينياً من قبل اآلخرين، كاجلهل والتجسس

وهذه الصفات تتعارض مع ذات اهللا تعاىل وال تتناسب مع كونه واجب 
الوجود؛ فهو مرته من كلّ صفة تدلّ على النقص، وهي اليت يعبر عنها 

  وأشهرها ما يلي:  ���بالصفات السلبية؛

   .اجلسم � ١
  . �)�اجلوهر � ٢
  . �*�العرض � ٣
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  .ء مرئياً بالعني احملسوسة كون الشي � ٤

٥ � دحمد استقراره يف مكان.   

  .إمكانية حلوله يف شيٍء آخر  � ٦

   .تركيب ذاته � ٧

الصفات السلبية يف احلقيقة تدلّ على سلب األعدام والنقائص، مثالً 
سلب اجلهل عنه عز وجلّ ألنه أمر عدمي، وهذا السلب يعين إثبات العلم له 

  . ���مراً وجودياًتعاىل لكونه أ

− )_�0T(�7 )_V�o(� a+T�(�: 
صفات اهللا الثبوتية بلحاظ ذاته املقدسة وفعله احلكيم تصنف يف 
قسمني، أحدمها ذايتٌّ واآلخر فعلي؛ فالصفات املتعلّقة بالذات املقدسة 

دون حلاظ أي قيد أو جهة أخرى من ووجودها تعد كافيةً التصاف الذات ا 
، من قبيل صفيت احلياة والقدرة اللتني ال �الصفات الذاتية�يها ويطلق عل

أو شرط قيد يقتضي حتقّقهما يف الذات اإلهلية توفّر أي�(� ولكن هناك صفات .
مرتبطةٌ بالذات وجبهة أخرى مفتقرة إليها، مثل اخلالقية والرازقية والغافرية، إذ 

يغفر له؛ ويطلق عليها  إنّ وجودها يقتضي وجود خملوقٍ ومرزوقٍ ومذنبٍ
  من فعل اهللا سبحانه وتعاىل.  ا ناشئةٌنهأل �الصفات الفعلية�عنوان 
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وقد ذكر علماء الكالم والعرفاء أقساماً عديدةً لصفات اهللا عز وجلّ ال 
  . ���يسعنا اال لذكرها هنا

�+0V F� a+T� )G�0� )_D+��N M5 <��0(� <��l: 
ب أنّ بين آدم عاجزون عن معرفة حقيقة وكُنه ذكرنا يف مستهلّ الكتا

الذات اإلهلية ـ مقام األحدية ـ ولكن اإلنسان الكامل قادر على معرفة األمساء 
والصفات. هناك آراٌء متباينةٌ حول هذه املسألة وشبهات طرحت من قبل 

  البعض، نذكر منها ما يلي: 

� C_Em�(� -: 
ة على امتالك العلم التام بأمساء حسب هذه الرؤية فاإلنسان له القابلي

اهللا تعاىل وصفاته، كما أنه قادر على فهم معاين الصفات الكمالية فهماً كامالً. 
على سبيل املثال فإنّ معىن علم اهللا سبحانه وقدرته وإرادته هو عينه بالنسبة 

سان إىل ما يتصف به اإلنسان، لذا ليس هناك اختالف بني معىن اهللا العامل واإلن
حيث  �مشبهة�العامل. على هذا األساس يطلق على أتباع هذه الرؤية بأنهم 

  يشبهون صفات اإلنسان بصفات البارئ جلّ وعال. 

املتعصبون هلذه الرؤية قد محلوا األمساء والصفات املنسوبة إىل اهللا تعاىل 
فسروها  على معانيها الظاهرية اليت ميكن أن يتصف ا اإلنسان، فالرؤية مثالً

وفق مقتضيات األعضاء واجلوارح اجلسمانية، كاليد والرجل وحاسيت على 
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 ،روا هذه األوصاف اليت  إذالسمع والبصر، وما إىل ذلك من قضايا حمسوسةفس
ذكرت يف القرآن الكرمي ويف سائر النصوص الدينية حسب تصورات مادية؛ 

  . �جمسمة�لذلك أُطلق عليهم 
كر هنا أنّ املشبهة ال ينحدرون من دينٍ واحد، إذ ومن اجلدير بالذ

هناك مشبهةٌ بني اليهود والنصارى واملسلمني، وقد ذكر القرآن الكرمي وجاء يف 
بعض آيات الكتاب املقدس أنّ أهل الكتاب ـ اليهود والنصارى ـ طلبوا من 

  . ���أنبيائهم رؤية اهللا تعاىل جهرةً

� -C&%2�(�x K_�0�(� -: 
لة يتبنون فكراً متعارضاً مع ما يتبناه املشبهة يف واقع احلال، وكما املعطّ

هو واضح من امسهم فقد عطّلوا العقل والتفكّر يف صفات اهللا سبحانه وتعاىل 
من منطلق اعتقادهم بغموض معاين هذه الصفات املباركة بالنسبة إىل بين آدم 

رفة معاين عاجزون عن معلذلك حنن ؛ �)�ألنّ الرب العظيم ليس كمثله شيٌء
  صفاته وأمسائه احلسىن.

كلّ شيٍء وصف vقال سفيان بن عيينة حول صفات اهللا تبارك شأنه: 
  . �*�wاهللا به نفسه يف القرآن فقراءته تفسريه، ال كيف وال مثيل

وقد دافع املعتزلة عن هذه الرؤية لكنهم اضطروا إىل تفسري معاين 
أكّدوا على أنّ  إذهللا تعاىل، كالعامل والقادر، بعض الصفات البديهية والواضحة 
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مبدأ العلم ومعناه الظاهران لنا ليسا موجودين يف ذات اهللا تعاىل ألنّ هذه 
الذات املقدسة تتصف بآثار وميزات األمساء والصفات اليت تطلق عليها. مثال 

وهذا الفعل ذلك أنّ قولنا اهللا عاملٌ وقادر يعين أنّ فعله يتصف بالعلم والقدرة 
  مرته من اجلهل والعجز. 

� )_(+�P� )G�09�x C_EmV �'* a+E]P� -- ��� :  

هذه الرؤية يف الواقع معتدلةٌ ومرتهةٌ من اإلفراط والتفريط، فأتباعها ال 
يذهبون مذهب املشبهة واسمة الذين زعموا قدرة اإلنسان على امتالك 

، وال يؤيدون ما اعتقد به املعطّلة من تعطيل معرفة تامة بصفات اهللا جلّ شأنه
العقل والتفكّر؛ حيث يعتقدون بأنّ عقل اإلنسان الذي وصفته الروايات بكونه 
النيب الباطن ليس له القابلية على إدراك كُنه الصفات اإلهلية وماهيتها احلقيقية 

األمر يرتبط بشكلٍ تام، بل هو قادر على إدراكها يف إطارٍ حمدود، وبالطبع ف
هنا بشخصية صاحب العقل ونضوجه الفكري. ومن هذا املنطلق فالروايات 
اليت أكّدت على عدم إمكانية وصف اهللا تعاىل تحمل على عدم إمكانية وصف 

  الذات اإلهلية أو معرفتها معرفةً تامةً وكاملةً. 

 [�7��7 [a+QE3: 
شبهات حول  طرح بعض املخالفني والناقدين املتقدمني واملعاصرين

  صفات اهللا عز وجلّ، وسنذكر فيما يأيت أمهّها مثّ نقوم بتحليلها ونقضها: 
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�_0L(� �+�DP� �bh: 

كما هو معلوم فإنّ اهللا سبحانه وتعاىل له صفات كماليةٌ، كالعلم 
هذا األمر مضموا أنّ الصفات الكمالية  والقدرة، وقد طرح البعض شبهةً حول

لألمر الواقعي واحلقيقي غري موجودة يف ذات اهللا جلّ شأنه، بل إنّ اجلهلة 
 فاضلة وميزات هم بصفاتصف ربوضعفاء اإلدراك من البشر يرغبون بأنّ يت

 .وكاملة  

  :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
مكنات متقوم على واجب ذكرنا يف املباحث اآلنفة بتفصيلٍ أنّ وجود امل

الوجود، وواجب الوجود بدوره ال بد له من امتالك صفات كمالية كالبساطة 
والغىن والعلم والقدرة كي يصبح وجوده واجباً حقيقةً؛ ولو أنه افتقد إلحدى 
الصفات الكمالية اخلاصة أو أنه اتصف ا يف إطارٍ حمدود وناقصٍ فنتيجة ذلك 

يها ومن مثّ ستتصف ذاته بالقصور والنقص، لذا فهو يف هذه احلال أنه مفتقر إل
  ال ميكن أن يكون إهلاً واجب الوجود. 

كر، من املمكن أيضاً أن يتوهم اإلنسان وجود صفات إضافةً إىل ما ذُ
أعاله فينسبها إىل ربه عز وجلّ؛ لكن يف أخرى إىل جانب الصفات املذكورة 

تنصب يف موضوع حبثنا وبكلّ تأكيد ال ميكن ألحد هذه الصفات املوهومة ال 
  أن ينسبها إىل الدين والعلوم الدينية. 

 )_��0(�7 )_(+0TD!� �+0V F� a+T� :)_D+�(� )QEm(� *: 
يصف علماء الالهوت اهللا عز وجلّ بأنه وجود كاملٌ وبسيطٌ ال ميكن 
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السبب يف تبني هذا الرأي أن يطرأ على ذاته املباركة أي حتولٍ أو تغيريٍ، و
يرجع إىل أنّ الفعل واالنفعال واالنتقال من حالٍ إىل حالٍ هي قضايا تالزم 
الكائنات املادية فحسب، يف حني أنّ الوجود ارد، وال سيما اهللا تعاىل الذي 
هو أكمل وأمتّ وجود جمرد، مرته عن أية حالة عارضة أو صفة دالّة على 

والتحول؛ لكن مع ذلك فقد وصف القرآن الكرمي البارئ جلّ وعال التغيري 
 كما وصفه بصفات ،جديدة تدلّ على الفعل واالنفعال وظهور حاالت بصفات

من قبيل: االنتقال، الكيد، املقت، احلسد، الغرور،  تدلّ على معان غري الئقة
  . ���الغضب

  :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
  كورة يف أعاله يف النقاط اآلتية: نرد على الشبهة املذ

  اخلطاب القرآين والديين  - ١

املسألة اجلديرة بالتأمل للرد على هذه الشبهة تكمن يف معرفة واقع 
اخلطاب القرآين والديين، فكتاب اهللا ايد ليس من منط الكتب التخصصية أو 

اص ا وفق تعريفها االصطالحي اخلعلى العلمية حبيث يتناول املصطلحات 
يف كلّ فرعٍ من فروع العلم، بل هو كتاب هدى ودليلٌ للبشرية قاطبةً بكلّ 
أجناسها ومشارا الفكرية ومستوياا العلمية، ومن املؤكّد أنّ معظم الناس 

وفق على ينحدرون من الطبقة العامة ومن مثّ فاألعراف والتقاليد تنشأ 
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ين آدم بلغة عرفية نوعاً ما لدرجة توجهام، ومن هذا املنطلق جنده خياطب ب
  . ���أنّ الغالبية العظمى منهم يفهمون مضامينه ودالالته

كون هذا األسلوب اخلطايب ـ أي نزول القرآن الكرمي  وعلى الرغم من
يف إطارٍ مفهومٍ للعرف العام ـ موجهاً إىل قاطبة الناس كي يفهموا معاين 

أنفسهم، لكنه يف احلني ذاته يتضمن مسائل اآليات الكرمية وتترسخ معانيها يف 
ماورائية ال يدركها كثري منهم مما يضيق نطاق إملامهم مبعانيه ومفاهيمه السامية؛ 

  ومبا يف ذلك وصف اهللا تعاىل والعوامل األخرى كعاملي الربزخ واملعاد. 

يف إطار  9إنّ اهللا عز وجلّ أرسل الوحي على نبيه الكرمي حممد 
فهومة لبين آدم يف عني اشتماهلا على مضامني سامية، وهذا يعين أنّ آيات م

القرآن الكرمي راعى هذين اجلانبني خري مراعاة. اآليات اليت تتحدث عن عامل 
 ا إىل النيبدات قد أوكل بيارـ  :وأهل الذكر ـ أهل البيت  9ا

+ (عز وجلّ:  إضافةً إىل العقل السليم الذي هو النيب الباطن؛ فقد قال z� z7
 z! {I~�{2 ~q {�|N |� {q 1o(� zK {bzB �5~(z� { + zG {I |Q{_z(|N � |5~D Y!+ z6 |� �!|N zd|�{E z� {� |� +z2 {� z {�zB
 {I |Q{_z(|N zM 1%~D + z� |�+�2�|( z 1JzE~�|( z� {q 1o(� zd{_z(|N +z2{( z% {DzB z7 |� ~* �%(� z7 |a+z21_zE{(+|* * z�5 ~	z� {0zV

 ~Q �� z0z( z7 z�7 ~� �� zTz� z& {I(�(� لذا، ال ميكن تفسري بعض اآليات حسب ظاهرها .
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 ر أنّ هللا عزمن املؤكّد ال ميكن محل معىن هاتني اآليتني على ظاهرمها وتصو
ك ما ـ حاشاه ذلك وتعاىل علواً كبرياً ـ وجلّ رجلني ميشي ما ويدين ميس

وهذا املعىن يتعارض مع العقل والربهان تعارضاً تاماً، والعرف بدوره يدرك أنّ 
املقصود من هذه التعابري وما شاكلها أمر اهللا تعاىل الذي هو فوق كلّ أمرٍ 

  ها قدرةٌ. يوقدرته العظيمة اليت ال تضاه

القرآن الكرمي يف عني كوا تتناغم مع  إذن بناًء على ما ذكر فإنّ لغة
لغة العرف السائد، تتضمن أيضاً مفاهيم ماورائية حنتاج يف تفسريها وبيان 
معانيها إىل مسائل خارجة عن نطاق العرف أمهّها امتالك قدرة فكرية متكّن 
الفرد من إدراك أصول ودالالت الكتاب احلكيم؛ واإلنسان الذي ال ميتلك هذه 

ويكون عاجزاً عن اإلملام بأصول ومبادئ بعض العلوم كاالقتصاد القدرة 
والفيزياء، هو بطبيعة احلال غري قادرٍ على تفسري أية آية أو عبارة من هذا 
القبيل. من املؤكّد أنّ تفسري الكتاب احلكيم يتطلّب االعتماد على أسلوبٍ 

ديدة ومبا فيها خاص وعلمٍ يؤهل اإلنسان لبيان مواضيعه، وذلك ألسباب ع
بالتدريج وألنه يتضمن  9كتاباً مساوياً نزل على قلب النيب األكرم  بوصفه

 .خارجةً عن نطاق الفهم العريفّ العام آيات  

إذن، كلّ آية يسهل فهمها للعرف العام أو أنها تنسجم مع العقل وسائر 
هلا ولظاهرها  ومن مثّ فإنّ فهم العرف �اآليات احملكمة�اآليات هي جزٌء من 

يعد حجةً؛ ولكن اآلية اليت يعجز العرف عن إدراك كُنهها أو أنّ ظاهرها ال 
اآليات �ينسجم مع سائر األصول الثابتة واآليات القرآنية هي جزٌء من 

ومن مثّ فإنّ تفسريها يقتضي االعتماد على منهجٍ معينٍ وال بد يف  �املتشاة
تخصصية، وبطبيعة احلال فال مناص من ذلك من مراعاة خمتلف العلوم ال
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وأهل  9الرجوع إىل مصدر الوحي األصيل يف هذا املضمار، أي النيب اخلامت 
االعتماد على العقل  فضالً عنالذين هم القرآن الناطق  :بيته الكرام 

  السليم. 

�  [� "�Å [�567 �+0V F� -: 
ة املذكورة ونقضها، املسألة األخرى احلرية بالذكر يف جمال حتليل الشبه

هي أنّ اهللا عز وجلّ وجود جمرد كاملٌ وبسيطٌ ال ميكن أن يطرأ على ذاته 
الكرمية أي تغيريٍ أو حتولٍ ومن املستحيل أن يكتنفها أي نقصٍ أو خللٍ، بل هو 
العلّة لكلّ تغيريٍ وحتولٍ، وعلى هذا األساس فالصفات املنسوبة إليه واليت تدلّ 

والتحول من قبيل جميئه، والصفات اليت تشري إىل بعض اخلصائص  على التغيري
 من تأويلها وتفسريها وفق دالالت النفسية مثل الغضب واالنتقام؛ ال بد

 .عن الظاهر اللفظي بعيدة ةخاص  

−  a+T�(� R0* ¸S+�X +k5 [a+QE37: 
ى سقم استناداً إىل ما ذكر يف املبحث السابق، يتضح للقارئ الكرمي مد

الشبهة املذكورة، ومع ذلك نقوم فيما يأيت بشرح وحتليل بعض صفات اهللا 
  تعاىل اليت أثريت شبهات حوهلا: 

�  `+Z�D!� -: 
من الصفات النفسية اليت تعرض على شخصية اإلنسان هي شعوره 
بالسخط إثر تضرره مادياً أو بدنياً أو روحياً، ومن مثّ فهو حياول إطفاء غليله 

ى الوسائل ومبا فيها التعامل مع الطرف وتتأجج يف نفسه الرتعة لالنتقام بشت



 /��

املقابل باملثل. أما بالنسبة إىل اهللا تعاىل فال ميكن تصور هذا األمر بشأنه بتاتاً، 
ألنه وجود كاملٌ حمض وجمرد بسيطٌ ال ينتابه أي خللٍ أو نقصٍ أو ضررٍ من 

أمام عظمته الالحمدودة وذاته املباركة،  قبل خملوقاته اليت هي ليست بشيٍء
لذلك فهو ال يشعر مطلقاً باحلاجة إىل االنتقام وتعويض الضرر، فهذا األمر ال 
معىن له من األساس. إذن، املعىن الظاهري لالنتقام بالنسبة إليه عز وجلّ 
ينتفي مبجرد تصور عظمة ذاته املباركة وإدارك أنه واجب الوجود والغين عن 

  كلّ أمرٍ. 
ولكن قد يتساءل البعض ويقول: ما الفائدة من وصفه ذه الصفة إذن؟ 

  وعلى هذا األساس طرح البعض شبهةً شكّك فيها حبقيقة األمر. 

  :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
للرد على الشبهة املذكورة نقول إنّ وصفه تعاىل يف القرآن الكرمي ذه 

ى انسجام لغة آياته مع العرف البشري، الصفة وما شاكلها من صفات، يدلّ عل
فهو يهدف إىل إقناع بين آدم بأنّ اهللا سبحانه وتعاىل سوف يتعامل مع الكفّار 
واملعاندين والظلمة كما يتعامل املنتقمون من اغتصب حقّهم، وهذا مبعىن أنه 
سيحاسبهم ويعاقبهم كما يقوم صاحب احلق مبحاسبة ومعاقبة من سلب 

رة أخرى فإنّ املفهوم األساسي الذي يستوحى من االنتقام هو . وبعبا���حقّه
تنفيذ العقاب حبق العاصي، وحينما يتم إطالق هذه الصفة على البارئ تبارك 
شأنه فليس املقصود منها تعويض الضرر أو مقابلة الطرف املقابل باملثل، بل 

  ه. املراد منها تنفيذ العقاب حبق اخلاطئ بالتناسب مع نوع خطيئت
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 ذه الصفة ال يدلّ على أي ا ذكر أنّ وصف اهللا تعاىلإذن، نستنتج مم
  تغيريٍ أو انفعالٍ يف ذاته املباركة. 

�  #L'(�7 +��(� -: 
صفتا الرضا والغضب هلما داللةٌ خاصةٌ بالنسبة إىل بين آدم، حيث 

يجة تشريان إىل القبول والسخط الباطنيني جتاه حدث أو شيٍء أو إنسان، ونت
ذلك أنّ اإلنسان الذي حيظى برضا غريه ينال تقديراً واحتراماً، يف حني أنّ من 

بل أحياناً العقاب. هذا  ،يصبح موضعاً لغضب غريه يتعرض للنقد والتأنيب
املعىن ينطبق أيضاً على رضا اهللا تعاىل وسخطه، لذلك طرحت شبهةٌ حول هذا 

  األمر. 

  :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
 سبحانه وتعاىل وجود جمرد كاملٌ وبسيطٌ فهو ال يشعر مبا أنّ اهللا

بالرضا أو الغضب لغرضٍ شخصي وال يتصرف كما يتصرف اإلنسان الذي 
تنتابه هاتان احلالتان، بل إنّ رضاه وغضبه يتمثّالن يف منح الصاحلني الثواب 
 وحسن العاقبة والتعامل مع املنحرفني بعدلٍ وإنصاف عن طريق تأنيبهم

  . ���ومعاقبتهم
رضا العبد عن اهللا v: �املفردات يف غريب القرآن�قال الراغب يف كتابه 

أن ال يكره ما جيري به قضاؤه، ورضا اهللا عن العبد هو أن يراه مؤمتراً ألمره 
. ومن ناحية أخرى لـما كان الناس ليسوا على حد سواء �)�wومنهياً عن يه

انه، لذا يتعامل عز شأنه معهم حسب أعماهلم، يف جمال طاعة اهللا تعاىل وعصي
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فيمنح من رضي عنه خري جزاء اآلخرة ويكرمه برمحته الواسعة إثر طاعته 
وامتثاله للتعاليم الدينية السمحاء، ويغضب على من عصاه ويعاقبه جزاًء على 
أعماله املنحرفة الضالّة. وبكالمٍ آخر فإنّ احلديث عن رضاه تعاىل وغضبه 

حتت موضوع الصفات الذاتية، وإنما يطرح يف نطاق الصفات الفاعلية اليندرج 
اليت ميكن أن يطرأ عليها التحول والتغيري على أساس ارتباطها بعمل اإلنسان 

  . ���وتصرفاته

ومن اجلدير بالذكر أنّ هذه الشبهة ليست جديدةً، فقد طرحت يف عهد 
كم عن اإلمام أيضاً، حيث روى هشام بن احل :األئمة املعصومني 

عن اهللا تبارك وتعاىل له  7: إنّ رجالً سأل أبا عبد اهللا أيتما ي 7الصادق
نعم، وليس ذلك على ما يوجد من املخلوقني، وذلك أنّ vرضا وسخط؟ فقال: 

 ،الرضا والغضب دخالٌ يدخل عليه فينقله من حالٍ إىل حالٍ، معتملٌ، مركّب
شياء فيه؛ واحد أحدي الذات وأحدي لألشياء فيه مدخلٌ وخالقنا ال مدخل لأل

املعىن؛ فرضاه ثوابه وسخطه عقابه من غري شيٍء يتداخله فيهيجه وينقله من 
حالٍ إىل حالٍ، فإنّ ذلك صفة املخلوقني العاجزين احملتاجني، وهو تبارك وتعاىل 

ه، القوي العزيز الذي ال حاجة به إىل شيٍء مما خلق، وخلقه مجيعاً حمتاجون إلي
  .�)�wإنما خلق األشياء من غري حاجة وال سببٍ اختراعاً وابتداعاً

إذن، املراد من الغضب اإلهلي هو إرادة اهللا تعاىل اليت تتعلّق يف معاقبة 
  ارمني بعد توفّر األسباب الداعية إىل ذلك. 
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كما هناك آيات تنسب صفة النسيان إىل اهللا عز وجلّ يف بعض األمور، 

I} (يف اآليات التالية:  ~Qz_ |�z2 zG F� �5 ~�zD(��� .) z<+ zZ|( �5 ~�zD z� zq {I ~b+ z�{2 zD z̀ {5z_{(+ zG
� zo zb {I |Q |� {5 z&(�(� .)� zo zb {I ~� |� {5 z& z<+ zZ|( {I~�_ |�zD z� zq {I ~q+ z�{2 zD z̀ {5z_{(� zK_|� z7(�*� .

ف ميكن أن شبهةً فحواها أنّ اهللا العليم كي هموعلى هذا األساس طرح بعض
  ينسى؟ 

  :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
النسيان باملعىن احلقيقي يرجع إىل نشاطات اخلاليا العصبية يف عقل 

ينسى بعض األمور على مر األيام ومن مثّ يسترجعها عن طريق  إذاإلنسان، 
فإنّ نتيجة هذا النسيان هي غفلته عما  من مثّاستذاكره هلا أو تذكريه ا، و

وعدم اكتراثه به وكأنه ليس موجوداً بالنسبة إليه حبيث ال تزول ذهب عن باله 
  هذه احلالة إال عرب التفاته ألي سببٍ كان. 

أما بالنسبة إىل اهللا تعاىل، فالنسيان باملعىن املذكور غري متصورٍ بشأنه 
مطلقاً، ألنه جلّ جالله وجود جمرد حمض وبسيطٌ وميتلك علماً مطلقاً ال يكتنفه 

ي نقصٍ وال خللٍ، ناهيك عن أنّ مجيع شؤون الكون وحوادثه متقومةٌ به يف أ
كلّ آن ومكان. فالنسيان اليت أشارت إليه اآليات املباركة ال ينطبق بوجه على 

نّ إ :النسيان الذي يكتنف النفس اإلنسانية، بل املراد منه ما يترتب عليه؛ أي
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فهو يقصد إمهاله وحرمانه من عنايته  اهللا تعاىل حينما يقول إنه ينسى شخصاً
  ولطفه وكرمه، فهو يتركه ويعتربه كالعدم الذي ال فائدة منه. 

إذن، نسيان اهللا تعاىل لبعض بين آدم يشمل الكفّار واملنافقني والعصاة 
الغارقني يف اخلطايا واآلثام، حيث يهملهم يوم القيامة وحيرمهم من لطفه العظيم 

هم نسوا احلق وسلكوا نالدنيئة لينالوا جزاءهم العادل ألفيتركهم هم وأعماهلم 
طريق الشيطان. وبكلّ تأكيد فالدليل على هذا املعىن ميكن استنباطه من 
اآليات املذكورة نفسها، إذ إنها أكّدت يف بادئ األمر على إعراض هؤالء عن 

هم بيوم احلساب، اهللا العزيز القدير يف احلياة الدنيا وجتاهلهم أوامره وعدم اكتراث
  ومن مثّ فهو تعاىل حيرمهم من كرمه ورمحته.

األحاديث أيضاً أكّدت على هذا املعىن، فقد قال عبد العزيز بن مسلم: 
نسوا vعن قول اهللا عز وجلّ:  �عليهما السالم�سألت الرضا، علي بن موسى 

مهِسياهللا فَنw :فقال ،vما ينسى إنّ اهللا تبارك وتعاىل ال ينسى وال يسهو، وإن
، -وما كانَ ربك نِسياxًويسهو املخلوق احملدث. أال تسمعه عز وجلّ يقول: 

 نسيهم أنفسهم، كما قال عزما جيازي من نسيه ونسي لقاء يومه بأن يوإن
T{(� {I+ | (وجلّ: ~b zd|Ä( {7~B {I ~Q z� ~T{D zB {I ~b+�{Dz� zG zF� �5 ~�zD z�& |o�(+ zq �5 ~D5 ~�zV ! z7 z�5Z( ،

، أي نتركهم كما -فَالْيوم ننساهم كَما نسوا ل�قاَء يوم�هِم هذاxوقوله عز وجلّ: 
  . ���Hتركوا االستعداد للقاء يومهم هذا

إضافةً إىل ما ذكر فإنّ هذا املعىن هو املتبادر من العرف، مثالً لو أنّ 
ان يعرفه قبل أن أحد أصحاب املناصب الرمسية املرموقة مل يكترث بشخصٍ ك
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ينال هذا املنصب، فبطبيعة احلال ينتاب هذا الشخص شعور بأنّ صاحب 
، wلقد نسيتينvاملنصب قد نسيه وحينما يلتقي به فهو خيربه ذا األمر قائالً: 

وبالتأكيد هو ال يقصد هنا النسيان الذهين وعدم التذكّر، بل يريد أنه جتاهله ومل 
ينطبق على النسيان الذي نسبه اهللا تعاىل إىل ذاته يعد يكترث به. هذا املعىن 

املباركة، حيث ينسى العصاة عن طريق جتاهلهم وعدم االكتراث م، لذا فإنّ 
  إضافة هذه الصفة إليه ليست من باب إضافة العرض إىل ذاته املباركة. 

/  ��w� -: 
يالً ألنه احلسد لغةً يعني متني زوال نعمة الغري، وهو مذموم مجلةً وتفص

يدلّ على وجود ضغينة ال مسوغ هلا يف باطن صاحبه. هذه الكلمة مل يوصف 
ا اهللا عز وجلّ يف القرآن الكرمي بتاتاً، وقد وردت فيه مخس مرات فقط 
حيث أُشري فيها إىل أنه أمر مذموم وال ينبغي للمسلم أن يتصف به ألنه من 

شبهةً مضموا أنّ اهللا تعاىل  همرح بعضخصال أتباع الشيطان. لكن مع ذلك ط
  كيف جيرد البعض من النعمة؟ هل هو حيسدهم عليها؟ 

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
نفي هذه الصفة الذميمة عن اهللا سبحانه بسيطٌ وليس حباجة إىل شرحٍ 
واستداللٍ، ولكن مع ذلك نقول: مبا أنه جلّ شأنه غين مطلق وكاملٌ ال نقص 

ه صاحب مجيع النعم والربكات ظاهرةً وباطنةً وهو نرمية، ونظراً أليف ذاته الك
دون استثناء، لذا فليس من املربر بوجه تصور أنه من الذي يهبها خللقه قاطبةً 

  يرجو زوال نعمة الغري بعد أن وهبها له! حاشاه ذلك وتعاىل علواً كبرياً. 



 //�

رتباطه بشكلٍ مباشرٍ واألمر الذي جتدر اإلشارة إليه يف هذا الصدد ال
أو غري مباشرٍ مبوضوع البحث، هو أنّ البارئ تبارك شأنه وهاب وهو صاحب 
النعم اجلزيلة وال نظري له يف ذلك على اإلطالق، لكنه ال يهب كلّ النعم عبثاً 

دون شروط واستحقاقٍ. نعم، هو يهب بعض النعم املشتركة جلميع خلقه من 
خاصة يكرم ا بعض خلقه حسب  اًعممؤمنهم وكافرهم، لكن هناك نِ

استحقاقهم وقابليام إثر أعماهلم احلسنة وتقواهم؛ وهذا يعين حرمان بعض 
 صاف الربه ال يعين بتاتاً اتالناس من بعض النعم ألسباب عديدة إال أن

  الوهاب العزيز باحلسد. 
هذا نّ احلياة الدنيا هي دار ابتالٍء واختبارٍ، وعلى أأضف إىل ذلك 

األساس خيترب اهللا تعاىل فيها عباده عرب ابتالئهم بشتى احملن من قبيل النقص 
يف األموال واألنفس بغية صقل شخصيام وذيب أنفسهم كي مييز اخلبيث 

  من الطيب ويعرف املؤمن حقّاً ممن يدعي اإلميان ومن يعرض عنه. 

F� �N )_E��(� a+T�(� R0* )E�D :)�(+�(� )QEm(� * �+0V : 
وصفه اهللا عز وجلّ بصفات  فضالً عنأنّ القرآن الكرمي  مجاعةيزعم 

انفعالية وعرضية، فقد وصفه أيضاً بصفات سلبية غري حممودة ال تنسجم مع 
مقام اللطف والرمحة الربويب وال تتناغم مع قدسية اخلالق العظيم الذي تؤمن به 

  . ���رته من كلّ قبحٍ وسوٍءاألديان السماوية وتؤكّد على أنه م

  نذكر فيما يأيت بعض هذه الصفات: 
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يؤكّد القرآن ايد على أنّ الكفّار واملشركني ال ينفكّون عن املكر 
وحياكة املكائد هللا ورسوله بشتى السبل املتاحة هلم، لذا رد عليهم رب العزة 

حبيث ال يتغاضى عما يفعلون، لذلك فهو  واجلالل بأنه ذو مكرٍ وكيد أيضاً
يكيد كيداً وميكر مكراً كما يفعلون. ومن مجلة اآليات اليت تؤيد هذا القول، ما 

�( :يأيت Y�{_ zq ~�_|qzB z7 * � Y�{_ zq z�7 ~�_|�z& {I~ ��|N((((��� .) د�يإِنَّ كَي مل�ي لَهأُمو
ت�نيمH�(� .) {� z& z�zG F� z� {� z� �5~2 |�z� zGzB {(� ~̀ {5 zZ{(� �!|N F� z� {� z� ~� z�� z�7 ~ |Ð+ z;((((�*� .
) z( � zh|N {I ~Q{� �� z� z<� � z= |�{0z* {� |� Y)z {� z� z�+�2(� +z2 {� zhzB � zh|N z7� F� |K ~� +z2|V+ z&l |U [� {� z� {I ~Q

 z�7 ~� ~�{ zi + z� z�5~E~� {�z& +z2 z� ~ ~� ��|N � Y� {� z� ~� z {ÐzB((((�+� وعلى هذا األساس ذكرت .
  شبهةٌ فحواها أنّ املكر أمر غري حمبذ، فكيف ميكن أن يتصف به اهللا تعاىل؟ 

  :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
من الواضح أنّ جلوء اإلنسان إىل املكائد يرجع يف األساس إىل ضعفه 

متطلّباته، لذا  وتلبية حتقيق أهدافه أخرى تضمن له وعجزه عن التشبث بوسائل
بات عن طريقه من خالل اتباع أسلوب احليلة املتقوم حياول جاهداً إزالة العق

على الكيد واملكر. والريب يف أنّ الكيد ذا املعىن ال ميكن أن يصدق على 
ذات البارئ تبارك شأنه ألنه ذو قدرة مطلقة وعاملٌ بكلّ شيٍء، ومن مثّ فإنّ 
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 ،مانعٍ أو عقبة وإذا شاء إجياد إرادته لو تعلّقت بأمرٍ ما فهي تتحقّق دون أي
شيٍء من العدم أو حمو أمرٍ من الوجود، فال ميكن أن يردعه عن ذلك شيٌء 

  . ���وهو هين عليه ألنّ الدنيا وما فيها أصغر من جناح بعوضة بالنسبة إليه

إذن، املراد من نسبة الكيد واملكر إىل اهللا عز وجلّ هو الرد على كيد 
طّطام الشيطانية وردعهم بالعقاب الشديد الكائدين ومكر املاكرين وتفنيد خم

والعذاب الذي سيطاهلم إثر هذه األعمال السيئة. وبعبارة أخرى: إنّ اهللا تعاىل 
فيبطل مؤامرام لعلمه مبا يكيدون نفسه أسلوم ببإمكانه أن يتعامل معهم 

إىل وميكرون؛ وهذا األمر بكلّ تأكيد ليس معناه أنه جلّ شأنه مضطر للّجوء 
هذا األسلوب الذي اضطر إليه العصاة بسبب ضعف أنفسهم وغرقهم يف 
املعاصي. وهناك معىن آخر ملكر اهللا تعاىل وكيده، أال وهو جمازاة املاكرين أو 

  . �)�منحهم مهلةً أحياناً كي ينالوا جزاءهم العادل يف يوم احلساب

 عز وجلّ خالصة الكالم أنّ استعمال كلميت الكيد واملكر يف شأن اهللا
ال يدلّ على وجود أي شكلٍ من االنفعال أو طروء حالة عارضة على ذاته 
املقدسة، ومن مثّ ال يبقى جمالٌ لطرح الشبهة املذكورة اليت تتناىف مع حقيقة ذاته 
اردة البسيطة. وبالطبع فإنّ هذه الشبهة ناشئةٌ من عدم فهم معىن الكيد واملكر 

وجلّ.  بالنسبة إىل اهللا عز  
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�  "c��(� -: 
وصف القرآن الكرمي اهللا تعاىل باملتكبر يف آيات عديدة، ومنها اآلية 

�E+�~ �)} ��)} (املباركة:  z,� ~ 1c z�z� ، وهذا املفهوم حينما يطلق على اإلنسان فهو ���)	~
يشري إىل معنيني، أحدمها الكربياء والعظمة، واآلخر احتقار اآلخرين وعدم 

. املعىن الثاين مذموم مجلةً وتفصيالً وال يستسيغه الدين وال العقل االكتراث م
وال العرف، لذلك طرح البعض شبهةً حول كيفية اتصاف ذات البارئ الكرمي 

  ذه الصفة غري احلميدة. 

  :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
بالنسبة إىل اهللا عز وجلّ، فهو ذو الكربياء والعظمة الالمتناهية، ولكنه 

قّر اآلخرين كما يفعل اإلنسان املتكبر، لذا فإنّ مقام الكربياء اإلهلي ال حي
الميكن مطلقاً أن يقارن مع مقام أي كائنٍ آخر، وكلّما ذكرت هذه الصفة 
ونظرياا بشأنه جلّ شأنه، فهي تدلّ على مقامه الرفيع الذي ال يبلغه أي كائنٍ 

لى خلقه احتقاراً هلم وإهانةً، فهو كان؛ ولكن هذا ال يعين أنه تعاىل يستكرب ع
الذي خلقهم وأسبغ عليهم نعمه ظاهرةً وباطنةً، ومن مثّ فإنّ حتقريهم دون 

  مربرٍ يرجع عليه، يف حني أنه الرؤوف احلكيم. 

وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه تبارك وتعاىل صاحب اجلالل والعظمة، قد 
بوا توبةً نصوحاً ويعبدوه حذّر أعداءه من كفرة ومشركني وعصاة بأن يتو

ويشكروا نعمه اليت أكرمهم ا بعد أن يذعنوا لعظمته وكربيائه ويقروا مبقامه 
ه مقام، ومن هذا املنطلق جيب عليهم التواضع واخلضوع يالرفيع الذي ال يضاه
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دون أي استكبارٍ. فهو وحده صاحب أعظم مقامٍ من ألوامره واالمتثال لنواهيه 
العظمة، لذا ال جيوز ذلك لغريه بتاتاً، فكلّ شيٍء سواه ممكن وله الكربياء و

  وحمتاج يف وجوده إليه وليس له مقام كهذا املقام الرفيع. 

إذن، نسبة الكربياء إىل اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي تدلّ على مقامه 
العظيم ومرتلته الرفيعة وقدرته اليت ال حتدها حدود، وهذا األمر يف الواقع 

ستبطن حتذيراً للطغاة والعصاة من بين آدم كي يرجعوا إىل أنفسهم ويطيعوا ي
  من خلقهم وأفاض الوجود عليهم. 

�  a7c£� -: 
&%~ �)} (قال تعاىل يف كتابه الكرمي:  |% z0{(�� ~�+�E z,(��� ويرى بعض ،

ع املشكّكني أنّ املراد من اجلربوت هو التجبر والطغيان مما يؤدي إىل ابتعاد مجي
  . �)�اخللق عنه خشيةً من بطشه

  :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
إنّ هذه الشبهة يف واقع احلال ال ختتلف عن الشبهات اليت ذكرت آنفاً، 

نّ سببها إفهي ناشئةٌ من عدم فهم معاين صفات اهللا عز وجلّ. وبعبارة أخرى 
قليالً عن إدراك خطاب الدين والقرآن الكرمي، فلو تأملنا  همقصور عقول بعض

يف الصفات اإلهلية الكمالية سيتضح لنا وهنها، وكما ذكرنا آنفاً فإنّ اهللا تعاىل 
وجود جمرد وغين مطلق ال حيتاج إىل أي أمرٍ آخر كالطغيان على اآلخرين، 
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ألنّ هذه اخلصلة يلجأ إليها الضعفاء من البشر حينما حيصلون على مناصب 
 ماليةً، حيث حياولون فرض سلطتهم باجلرب رمسية أو عندما ميتلكون ثروات

والطغيان إثر ضعفهم يف بسطها على أساس قواعد عقلية ومنطقية؛ وهذا األمر 
يف احلقيقة ميكن أن يعزى إىل وجود شعورٍ بالنقص وفقدان الكمال. لكن ذات 
اهللا تعاىل املباركة مرتهةٌ من كلّ أمناط النقص واحلاجة، لذا فاجلربوت الذي 

إليه خيتلف متاماً عن اجلربوت الذي يكتنف بين آدم. هذه إجابةٌ عقليةٌ ينسب 
  عن الشبهة املذكورة. 

يثبت لنا أيضاً هشاشة هذه الشبهة الواهية  �جبار�املعىن اللغوي لكلمة 
اليت أحد معانيها الغلبة والسلطان،  �جرب�من أساسها، فهي مشتقّةٌ من مادة 

يم من قبيل ترميم العظم الكسري. لو نسبنا املعىن ومعناها اآلخر التعويض والترم
األول إىل اهللا تعاىل فقد أصبنا اهلدف، فهو صاحب الغلبة والسلطان دون سواه 
 ومجيع الكائنات خاضعةٌ ومطيعةٌ له، وبطبيعة احلال فهو إىل جانب ذلك حكيم
 وعادلٌ ورمحانٌ رحيم، لذا فجربوته ليس كجربوت خلقه لكونه يتعامل مع

عباده برأفة ورمحة إال الطغاة والعصاة منهم فإنه يتعامل معهم بأسلوبٍ آخر 
إثر أعماهلم الدنيئة، وهذا األمر أيضاً من منطلق دفاعه عن املظلومني ورأفته 

. فهذه الصفة اليت وطغيام ربوت اجلائرينباحملرومني الذين يتعرضون جل
وكيفية تعامله مع من يستحق  توصف ا ذاته املباركة تعكس عظمته وقدرته

العقاب والعذاب، فقد منحهم حرية التصرف وفق إرادم لكنه يف بعض 
احلاالت يأخذهم جبربوته حني تفاقم طغيام؛ ومن الطبيعي أنّ هذه العقوبة 
اليت دف إىل نصرة املظلوم، ليس هلا أي رادعٍ عقلي أو عريفٍّ، بل هي محيدةٌ 

  اإلنسانية واإلميانية. وتنسجم مع الروح 
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التعويض والترميم، وعلى هذا األساس  :أما املعىن اآلخر للكلمة، أي
فإنّ وصفه جلّ شأنه باجلربوت على أساس هذا املعىن يدلّ على إصالح حال 

  الضعفاء واحملرومني، ومن مثّ ال ميكن تصور أي أمرٍ سليب فيه. 

الصعيد هي أنّ الذين املسألة األخرى اجلديرة بالذكر على هذا 
يطرحون هذه الشبهة والشبهات املشار إليها سابقاً، قد قصروها على الصفات 
اإلهلية فحسب، يف حني أنّ الباحث لو أراد دراسة وحتليل صفات إنسان أو 
أي أمرٍ آخر، بل حتى صفات اهللا عز وجلّ، فليس من احلري به أن يركّز حبثه 

حمدود، بل ال بد له من األخذ بعني االعتبار مجلة على مسألة الوصف يف إطارٍ 
على األوصاف فيحلّل دالالا ويقارن فيما بينها ومن مثّ يطرح رأيه حوهلا 

وفق النتائج اليت توصل إليها. لذا، فالذين يطرحون الشبهة حول جربوت اهللا 
لته على تعاىل قد سلّطوا الضوء على املعىن الذي يتضمنه هذا اللفظ وذكروا دال

أوصاف ال يرتضيها العقل والعرف، لكنهم غضوا الطرف عن األوصاف الكمالية 
األخرى اليت ختصص معناه وتبين غايته؛ ناهيك عن أنه ذو معنيني، لذا ال ميكن 
جتاهل معناه اآلخر لدى تفسري معناه األول، وهذه الطريقة تنسجم مع منهجية 

  للغوية. تفسري النصوص السائدة يف العلوم ا

/  �QZ(� -: 
. ���أنّ صفة القهار تعد من الصفات السلبية هللا تعاىل شأنه د بعضهمع

القهر يف اللغة يعين الغلبة والسيطرة، وعلى هذا األساس فالقاهر هو الغالب 
واملسيطر؛ وهذا مبعىن أنّ اهللا ميتلك قدرةً وسلطةً تفوق كلّ ما لدى املمكنات، 
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يقهرها؛ ووجه وصفه ذه الصفة ينطبق مع ما ذكر لذا فهو يسيطر عليها و
حول الصفات األخرى اليت ذكرت آنفاً، والشبهة اليت طرحت هنا تناظر ما 

  .طرح على ما ذكرنا من صفات  

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
، وهي تدلّ على شدة القهر �قاهر�صيغة مبالغة من  �قهار�كلمة 

 عز وجلّ يف القرآن الكرمي ست مرات، والغلبة، وقد ورد هذا الوصف بشأن اهللا
�~ (منها قوله تعاىل:  |� z5{(� F� |̀ zB [ {� zX z�5 ~� 1� zTz� ~� [4+z* {�zBzB |� {, 1�(� |�zE |+ z� + z&

 ~�+ �QzZ{(�(��� ه صاحب إ، وهو يعين أنّ الغلبة هللا الواحد األحد دون سواه، أين
ةٌ وال ميكن ألي متجبرٍ وطاغوت ها سلطيالسلطة العادلة العظمى اليت ال تضاه

أن يقهره، حاشاه ذلك وتعاىل علواً كبرياً. هذا الكالم يعين أنّ القدرة احلقيقية 
تقتصر على اهللا عز شأنه حبيث إنّ مجيع الكائنات خاضعةٌ ومطيعةٌ له دون 
سواه. اآليات الستة اليت ذكرت فيها صفة القهر هللا تعاىل قد تضمنت أيضاً 

يه على مقام األحدية، فهو الواحد القهار. هذا األمر يشري إىل أنّ اهللا عز التنو
وجلّ هو الواحد احلقيقي وصفاته الكمالية متحدةٌ مع علمه الالحمدود، ومن مثّ 
فإنّ كلّ وجود آخر سواه ليس مستقالً بذاته، بل متقوم به ومظهر لوجوده 

  . �)�واحد القهار احلقيقياألصيل؛ وهذا املقام القدسي هو مقام ال
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 فهي تشري إىل انتقال مالٍ أو حق ،لكلّ إنسان الوراثة معناها واضح

. هذا املعىن �وارث�من ميت إىل حي، ويطلق على من ينتقل إليه اإلرث بأنه 
 شكّكوا همحينما يستعمل بالنسبة إىل بين آدم فهو مفهوم ومعقولٌ، إال أنّ بعض

تدلّ بعض اآليات على أنه يرث  إذفيه حينما ينسب إىل اهللا عز وجلّ، 
السماوات واألرض، يف حني أنّ آيات أخرى أكّدت على كونه املالك املطلق 

لذا كيف ميكن أن يتصف  ���والوهاب الذي يفيض الرزق على الكائنات مجيعاً؛
لك غريه خارج عن ؟ فهل هو حمتاج ملا عند غريه؟ وهل أنّ م�الوارث�بـ 

  نطاق ملكه؟ 

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
هذه الشبهة هي األخرى هشةٌ وال مسوغ هلا، وهي ناشئةٌ من التصور 
اخلاطئ بتسرية املعىن اللغوي للوارث إىل اهللا تعاىل؛ ولكن ال يقصد منه يف 

ل كما إليه ووراثتها بعد هالكهم، بوحقوقهم القرآن الكرمي انتقال أموال اخلالئق 
أنّ اإلرث يصل من امليت إىل احلي الذي له احلق يف متلّك األموال واحلقوق 
لكونه حياً، فإنّ اهللا تعاىل أيضاً من هذه الناحية هو الوارث الذي يبقى ويفىن 
كلّ من سواه؛ إذ مجيع الكائنات هي من املمكنات الفانية اهلالكة، يف حني أنه 

دون استثناٍء، لذا فهو مالك من ب مجيع الكماالت تبارك شأنه غين حي وصاح
كلّ شيٍء وواهبه ومجيع اخللق حتت إمرته. فهو وحده الوارث احلقيقي املطلق، 
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لكنه ال يرث األموال واحلقوق كما يرثها اإلنسان احملتاج، بل هو الباقي بعد 
_| (فناء كلّ شيٍء، فقد قال يف كتابه العزيز:  {8~D ~� {8z2z( + �D|N z7 ~� {8zD z7 ~\_ |	 ~D z7 �

 z�5~] |�� z5{(�(��� هذه اآلية الكرمية ذكرت أنّ اهللا تعاىل هو الوارث بعد أن .
أشارت إىل أنّ حياة كلّ الكائنات مؤقّتةٌ ومصريها املوت ال حمالة، لذا ال ميكن 
 اً فريث األمور ويشرف عليها، فالوارث احلقيقيكائنٍ سواه أن يبقى حي ألي

وال يفىن؛ واهللا عز شأنه هو احلي الذي ال ميوت ناهيك عن أنه  هو من ال يزول
�~ (هو الذي يهب احلياة لكلّ كائنٍ آخر، حيث قال يف كتابه الكرمي:  {8zD + �D|N

 z�5~0 z6 {�~& +z2{_z(|N z7 + zQ{_ z� zA {� z� z7 z� {�z {n� ~À |�zD(�(� هذه اآلية تدلّ بوضوحٍ على .
ال يبقى سوى اهللا تعاىل الذي هو الوارث أنّ كلّ من هو على األرض يفىن و

وهو الذي حييي كلّ شيٍء بعد موته ويبعث اخللق يف يوم احلساب �*�احلقيقي ،
  فيخضعون لسلطته لينالوا جزاءهم العادل. 

إذن، كلّ شيٍء خاضع هللا تعاىل وتابع إلرادته وكلّ ما لدينا فان وما 
 للوراثة. ويؤيد ذلك قوله عز وجلّ: عند اهللا يبقى؛ وهذا األمر هو املعىن األمتّ

) [�|E zX z�5~� z	{0zV z�|* ~F� z7 |� {�zn� z7 |a� z7 z� ��(� ~À� z� |� |F z7(�+� تشري اآلية إىل .
يوم القيامة، فكلّ ما يف السماوات واألرضني خاضع هللا تعاىل وحتت إمرته 

األمر من قبلُ ومن كاإلرث الذي يبقى للحي فقط، فهو احلي الوارث الذي له 
بعد؛ وهذا املعىن بالطبع ال يتناىف مع سائر صفاته وأمسائه احلسىن، بل يدلّ على 
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معىن لصفة كمالية تثبت أنه أزيلٌّ سرمدي الوجود وله احلكم املطلق على كلّ 
  من سواه. 

�  )&�;�(�7 <�%Q� !� -: 
صفات اخللقية، وال ال شك يف أنّ االستهزاء باآلخرين يعد من رذائل ال

إىل آيات من القرآن الكرمي زاعمني  همجيدر بأي إنسان فعل ذلك. استند بعض
 .ذغري حمب م، وهو أمر أنّ اهللا تبارك وتعاىل قد استهزء خبلقه وسخر  

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
إنّ االستهزاء مذموم من قبل التعاليم اإلسالمية واملضامني األخالقية 

ية السامية، لذلك ى اهللا عز وجلّ عباده املؤمنني عن ارتكابه، ومن اإلنسان
� (ذلك قوله:  Y {� zX �5~D5 ~�z& {�zB � z� zA è {5 z� {� |� [̀ {5 z� {� z; {�z& z! �5~2 z�l z�& |o�(� +z �¾zB + z&

� Y {� zX �� ~�z& {�zB � z� zA e<+ z�|D {� |� [<+ z�|D z! z7 {I ~Q{2 أ فيها لكن هنا آيات استهز. ���)�|
  اهللا ببعض الناس، وألجل تفسريها وحتليلها ال بد من بيان مسألتني، ومها: 

أوالً: سخرية اهللا تعاىل ال تعم مجيع الناس، بل هي موجهةٌ إىل ذوي 
السريرة السيئة واأللسن البذيئة الذين سخروا باملؤمنني وكّموا م. لو تأملنا 

يها من هؤالء املنحرفني سيتضح لنا أنه تعاىل مل قليالً يف اآليات اليت سخر اهللا ف
يبادرهم بذلك، بل رد عليهم كي يكفّوا عن مواقفهم الدنيئة وال يتعرضوا لعباده 

وعلى  املؤمنني بكالمٍ بذيٍء، فهؤالء كانوا من معارضي النبوة وأعداء اإلسالم
  رأسهم الكفّار واملنافقون.
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فّار واملنافقون يشكّلون الغالبية العظمى يف باكورة البعثة النبوية كان الك
من اتمع، وقد كانوا ميتلكون ثروات ماديةً طائلةً ونفوذاً اجتماعياً واسعاً، يف 

كانوا من املستضعفني الذين ينحدرون  9حني أنّ معظم أتباع النيب الكرمي 
من الطبقة احملرومة، لذلك أصبحوا عرضةً للتهكّم والسخرية؛ وعلى هذا 

ألساس فإنّ اآليات املباركة اليت استهزأ اهللا تعاىل ا من أعدائه هي يف الواقع ا
  . ���ناظرةٌ إىل هذه احلالة

ثانياً: ليس املقصود من السخرية يف اآليات املباركة أنّ اهللا تعاىل 
استهزأ بالكفّار واملنافقني لفظياً وسلوكياً كما يفعل البشر، بل املراد منه 

عن طريق معاقبتهم دنيوياً أو أخروياً إثر معاصيهم اللفظية االستهزاء م 
والسلوكية؛ وهذا املعىن تدعمه اآليات نفسها. مثالً خاطب اهللا عز وجلّ الكفّار 

gz2~ (حينما كان يصنع السفينة قائالً:  7الذين سخروا من النيب نوح  {�z& z7
 |� {5 z� {� |� [ zº z� |C{_ z� zA �� z� z� �� ~q z7 zd{� ~T{(� ~� z; {�zD + �D|� zG +�2 |� �7 ~� z; {�zV {�|N zM+ z� ~C{2 |� �7 ~� |; z  |C

 |C{_ z� zA �K| z¢ z7 |C& |%{ ~³ [4� zo zA |C_|V{� z& {� z� z�5 ~	z� {0zV z? {5 z�zG * z�7 ~� z; {�zV z� zq {I ~�{2 |�
 [I_ |Z ~� [4� zo zA(�(� ه أغرقهم فرجعوبعد ذلك ذكر حادثة الطوفان وكيف أن .

أصبحوا هم اخلاسرين، وهذا اهلالك يف الواقع هو مبثابة استهزاؤهم عليهم و
استهزاء م رداً على استهزائهم، أي إهالكهم إثر استهزائهم، وكأنما االستهزاء 

  سبب لفنائهم الذي هو يف احلقيقة حتقري لقدرام وإهانةٌ هلم. 

z�7 �)} (وقال تعاىل شأنه أيضاً:  ~% |	{� z& z�& |o�(�� |� zJ |A 15�� ~	 {(� z�� |U zJ|2 |� {° ~	
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 {I ~zk z7 {I ~Q{2 |� ~F� z� |; z  {I ~Q{2 |� z�7 ~� z; {�z_ zG {I ~b z� {Q ~6 �!|N z�7 ~�| z¼ z! z�& |o�(� z7 |a+ z� z� ��(�
 [I_|(zB [4� zo zA(��� أشارت هذه اآلية الكرمية إىل املنافقني الذين يعلنون اإلسالم ،

اجتماعياً وعدم متكّنهم مالياً،  ويكتمون الكفر، حيث سخروا باملؤمنني لضعفهم
لذلك رد اهللا سبحانه وتعاىل عليهم دفاعاً عن عباده املؤمنني ومواساةً هلم ألنهم 

وعد أعدائهم بالعذاب األليم  إذتعرضوا لظلمٍ وإهانة بأسلوبٍ غري إنساينٍّ، 
 مستهزءاً م وبقدرام الواهية عن طريق منحهم جزاءهم العادل، وهذا املعىن
قد أكّدت عليه الروايات أيضاً، فقد روي عن اإلمام علي بن موسى الرضا 

إنّ اهللا تبارك وتعاىل ال يسخر وال يستهزئ وال ميكر وال <أنه قال:  7
خيادع، ولكنه عز وجلّ جيازيهم جزاء السخرية وجزاء االستهزاء وجزاء املكر 

  . �)�Hرياًواخلديعة، تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علواً كب

إذن، نستنتج مما ذكر أنّ اهللا تبارك شأنه مل يبادر أعداءه من كفّار 
ومنافقني ومشركني باالستهزاء والسخرية، لكنه رد عليهم وأثبت ضعفهم 
 عاهم، فهؤالء كانوا يسخرون باألنبياء وأتباعهم على مرووهنهم خالفاً ملد

 احلقيقة شكلٌ من أشكال التأريخ ألسباب عديدة؛ لذا فإنّ عذام هو يف
حتقرياً هلم ولقدرام اهلشة بعد أن طغوا وجتبروا يف  بوصفهاالستهزاء م 

األرض. ولو زعم أحد أنّ اهللا جيب أن يتركهم وحاهلم بأن يسخروا باملؤمنني 
ويتهكّموا م ويؤذوهم كيفما شاؤوا، نقول له إنّ سكوت الرب العظيم عن 

ة املؤمنني يتناىف مع عدله وحكمته وما وعد به أنبياءه ذلك وعدم نصرته لعباد
  من النصرة والتأييد. 
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 )_D��£� )_V5E�(� a+T�(� :)0*��(� )QEm(� * 
 دجمر وجلّ هو وجود ذكرنا يف املباحث اآلنفة مراراً أنّ وجود اهللا عز

مكان مرته عن أي وصف مادي، ذلك ألنّ الوجود املادي يتصف بالنقص وباإل
 ومن مثّ ميستحيل له أن يكون واجب الوجود؛ لكن مع ذلك هناك آيات
وأخبار نسبت بعض الصفات املادية إليه تعاىل وهي يف ظاهرها تدلّ على 
اتصافه بصفات جسمانية، لذا أُثريت شبهةٌ حول هذا األمر. ومن مجلة ذلك 

على العرش وامتالك وصفه بصفات السمع والبصر والتكلّم وايء واالستواء 
ويسمى الذين  �الصفات اخلربية�يد ووجه، ويطلق عليها يف علم الكالم 

  . ����الصفاتية�اليؤولوا بـ 

ذكرت يف بعض الكتب أدعيةٌ للتوسل بصفات اهللا اخلربية باعتبار أنه 
هو  9ادعى أصحاا أنّ رسول اهللا  إذميتلك جسماً مادياً وحواساً ملموسةً، 

ن ذكرها يف القرآن الكرمي بشكلٍ غري إرادي ألجل بيان عظمة اهللا م
  . �)�وجربوته

وجتدر اإلشارة هنا إىل أنّ هذه الشبهة ليست جديدةً، بل طُرحت ممن 
يدعون اإلسالم من الذين جعلوا هللا جلّ شأنه جسماً مادياً، ويطلق عليهم يف 

ذلك ألنهم شبهوا اهللا تعاىل و ����املشبهة�أو  �*��اسمة�علم الكالم 
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بالكائنات املادية وفسروا الصفات اخلربية املنسوبة إليه بشكلٍ ينطبق مع ما 
  يتصف به البشر. 

وفيما يأيت نذكر بعض الشبهات اليت طرحت حول الصفات املشار 
  إليها ومن مثّ نتطرق إىل حتليلها ونقضها: 

�  )&Â ��(�7 g	 ��(� -: 
اآليات اليت وصفت اهللا عز وجلّ بالسميع والبصري،  من جمموعةهناك 

أنه  هممرةً يف القرآن الكرمي، لذا زعم بعض ٤٧حيث وردت هاتان الصفتان 
  ميتلك حواس السمع والبصر كتلك اليت ميتلكها البشر. 

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
األمر احلري باالهتمام لدى بيان الصفات اخلربية هو تسليط الضوء 

املعىن اخلاص لكلّ واحدة منها ضمن إطارٍ معينٍ، والعرف بدوره يقر على 
دون أن ميزج من بوجود اختالف بني املعاين اللغوية واالصطالحية للكلمات 

بينها أو جيعلها مقتصرةً على داللة واحدة فحسب. على سبيل املثال، الشائع 
 �أُنظر�تخدمون كلمة بني الناس أنهم حينما يتخاطبون عن طريق اهلاتف يس

رغم أنّ املخاطب ال يرى املتكلّم، أو أنّ األعمى حينما يعين موعداً مع صديقٍ 
مع أنه ال ميتلك حاسة الرؤية املادية. لذا، من  �أراك يف يوم كذا�له يقول: 

 هنا قطعاً، بل املقصود يف كلّ مورد أنّ املعىن اللغوي غري مراد املؤكّد مبكان
فهو يريده  �أُنظر�اآلخر، فاملتكلم يف اهلاتف حينما يقول ملخاطبه  خيتلف عن
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فهو  �أراك يف يوم كذا�أن يدقّق يف كالمه، واألعمى حينما يقول لصديقه: 
  بطبيعة احلال يريد أن يلتقي به ويتحدث معه يف ذلك اليوم. 

كذا هو احلال بالنسبة إىل اتصاف البارئ تبارك شأنه بالسمع والبصر، 
ليس من احلري تفسريمها مبعنامها اللغوي املادي بزعم أنه ميتلك أُذنني  أي

يسمع ما وعينني يرى ما! حاشاه ذلك وتعاىل علواً كبرياً. إنّ املقصود من 
 وإحاطته بكلّ شيٍء وإدراكه لكلّ حركة هو علمه التام ذلك بكلّ تأكيد

  ةً أو مسموعةً. وسكنة تصدر من خلقه سواٌء كانت أفعاهلم مرئي
ومن الناحية الفلسفية، نقول يف بيان هاتني الصفتني: مبا أنّ املمكنات 
معلولةٌ يف وجودها هللا تعاىل، فهذه املعلوالت ال ميكن أن تتحقّق وال توجد إال 
بفعل علّتها التامة، كما أنّ علم العلّة باملعلول هو علم تام وحضوري ال يتطلّب 

العرف العام ال ميكنه إدراك هذا األمر  نّة لتحقّقه؛ ونظراً ألوجود حواس مادي
بواسطة فهمه الساذج؛ لذلك وصف اهللا تبارك وتعاىل ذاته املقدسة بصفيت 
السمع والبصر لتقريب املعىن إليهم وإفهامهم بأنه على إملامٍ تام بكلٍّ ما يقولون 

روي عن اإلمام علي  إذاً، ويفعلون. هذا التفسري قد أكّدت عليه الروايات أيض
��� ! &�'�" �D+* F'_+�  <يف حديث طويلٍ أنه قال:  7بن موسى الرضا 

 K&7��* ! [�b+± ,e��A |K&7��* ! [�B ;�7�89� �&�8�* � "�8�&! �q ,�5�;9�
:+* ,)&Â� M�Q� +* ! ¹K,�� ,$¥+E9��G+�	* ! [�S+E� , e)�&�%	* ! [�� , e)

 ! [#&�� , e�����+* ! [KA+G , è �A �0* ! [�565� , eI�,�* ! [�_�( ,$+D��	*
 ! [ ��� , e) "	� ! <+3 , e)��� ! [�&�� , e)q�8* ! [�"*�� ,e$��G M58* ! [��Z�

 e$���* ! [��* , e)(Ñ* ! [g_	  , e) "�,	*H��� .  
                                                             

�   ) ,��'�o�� ,�b?�2��� � 453�� ,L�"�" H" 4�� � 456 �*X  ?�*B : 



 /��

إذن، من البديهي أنّ املراد احلقيقي من الصفات اخلربية ليس ذلك 
اجلسمانية، ومن مثّ فالشبهة املطروحة  يااملعىن الظاهري الذي حيمل على املزا

 تنتفي من أساسها، وهو ما اعترف به بعض من طرحها من أمثال علي
  . ���الدشيت

� ) 5�89� J0(+* �+0V F� )&Â� @A W��� $��� -: 
 هناك آيات تدلّ يف ظاهرها على قدرة بعض املؤمنني على رؤية اهللا

  : يأيتتبارك وتعاىل يف يوم القيامة، ومنها ما 

- ) z�5~0 |6� z� |C{_z(|N {I~ ��zB z7 {I| 1� z� 5 ~� z� ~� {I~ ��zB z�5�2~y z& z�& |o�(�(�(�.  

- ) {I| 1� z� 5 ~� z� ~� {I~ ��|N �5~2 z�l z�& |o�(� |� |�+z�|* + zDzB + z� z7(�*�.  

- ) ��|� zG F� z<+ zZ|( 5 ~6 {�z& z�+ zq {� z�  ea zs F� zK z6zB(�+�.  

- ) Y� z	 zA {K z	{0z_ {� zG |C 1* z� z<+ zZ|( 5 ~6 {�z& z�+ zq {� z	zG [� |� z7 [Cz(|N {I ~� ~zk|N
+ Y|w+ z�((((�i�:  

- ) [$ z�|±+ zD + z 1� z� z�|N * [$ z |=+zD eo|Ä z� {5 z& [̂ 5 ~6 ~7 (�8� .  
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تشبث اسمة واألشاعرة ذه اآليات وزعموا قدرة بين آدم على 
زعم اسمة ذلك مطلقاً يف حني  فقدة اهللا تعاىل يوم القيامة بالعني املادية، رؤي

أنّ األشاعرة ذكروا تربيرات لبيان نوع تلك الرؤية، فالتفتازاين على سبيل 
دون حتديد جهة خاصة أو مقابلٍ من املثال ادعى أنّ هذه الرؤية ممكنةٌ لكن 

إنها ال تكون بالقوة البصرية للعني، بل بقوة ، يف حني أنّ ابن حزم قال ���معينٍ
ةخاص إهلية�(� .  

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
  للرد على هذا االلتباس اجللي، نقول: 

قلنا إنّ اهللا تعاىل  إذنقض هذه الشبهة قد تكرر يف املباحث اآلنفة،  � ١
ملادية اليت هلا وجود جمرد حمض، وإنّ الرؤية املادية تقتصر على الكائنات ا

جرم ملموس؛ ومن هذا املنطلق ال ميكن رؤية اهللا جلّ شأنه مطلقاً ألنّ الرؤية 
تعين حتديده مبكان خاص وتقيده جبهة معينة وإطارٍ ضيقٍ، فهذه األوصاف 

  تنطبق على ما هو حمدود ومادي وال تنسجم مع الوجود ارد الالمتناهي. 

مقدمة مبحث الصفات، فلدى تفسري كالم اهللا ايد كما ذكرنا يف  � ٢
ال بد لنا من األخذ بعني االعتبار مجيع األصول العقلية ودالالت سائر اآليات، 
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وفق هذه القاعدة، فهي وإن على لذا جيب أن ننظر إىل اآليات املذكورة أعاله 
تقيدها دلّت على إمكانية الرؤية يف ظاهرها اللّفظي لكن هناك آيات أخرى 

  : تيتانمن خالل نفيها هذا األمر مجلةً وتفصيالً، ومنها اآليتان اآل

- ) {(� ~�_|���(� z5 ~b z7 z�+ z�{*z {n� ~  |� {� ~& z5 ~b z7 ~�+ z�{*z {n� ~C ~q |� {� ~V z!� ~�|E z;(���.  

- ) z( z7� {�~y{DzB |r |�zB 14 z� zM+ z� ~C �* z� ~C z	�� zq z7 +z2|V+ zZ_||9 � z 5 ~� z<+ z6 �� zM+ z� zd{_z(|N
 {(� z�|N {�~y {D� |�|�z( z7 |r� z� zV {�z(� ~C �* z� �@ z z® �� z� zG |r� z� zV z? {5 z�zG ~C zD+ z� z� ��zZz� { � |�|� zG |KzE z,

 + zDzB z7 zd{_z(|N ~\{E ~V zdzD+ z8{E ~  zM+ z� z�+ zGzB ��z�zG + YZ |0 z� � z 5 ~� �� zX z7 + ¬q z� ~Cz� z0 z6 |KzE z,{�|(
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أنها تدلّ على الرؤية  همإذن، ال بد من تقييد اآليات اليت يتصور بعض
اتني اآليتني وما شاكلهما.املاد ية  

صحيح أنّ املتعارف يف معىن الرؤية هو اإلبصار بالعني احملسوسة،  � ٣
ذا املعىن فحسب، إذ للكلمة معان ذلك ال يعين اختصاصها ت ودالال لكن

هل رأيت كيف جنح فالنٌ �عديدة. على سبيل املثال، عادةً ما يقال يف العرف: 
هذا االستعمال وما ناظره يدلّ على علم اإلنسان  �يف االمتحان الصعب؟!

بنجاح شخصٍ يف امتحان صعبٍ، والنجاح الذي حتقّق بكلّ تأكيد ال ميكن أن 
العقلية فينتج لديه العلم ته يرى بالعني احملسوسة، بل يستشعره اإلنسان مبدركا

  به.

االستعمال اآلخر للرؤية يف العرف هو العلم احلضوري الذي خيتص به 
                                                             

�   �L�� ,x�GPS� ���� ��f* : 
(   �L�� ,��%�S� ���� ��+* : 



 /��

. من املؤكّد أنّ الرؤية هنا ال تعين �أراك رجالً نزيهاً�، كقولنا: ���اإلنسان
البصر بالعني املادية، بل املراد منها اإلدراك والعلم احلضوري التام الذي ليس 

  . �)�واسطةٌ بني العلم واملعلوم فيه حجاب أو

إذن، مبا أنّ الرؤية ال ختتص بالعني احملسوسة، فال بد من تفسري اآليات 
اليت وردت فيها على أساس هذا املعىن. إنّ سيادة اهللا تعاىل يف احلياة ليست 
مباشرةً أو جمردةً عن احلجب، بل يفرضها على العامل املادي عن طريق نظام 

تمخض عن هذا األمر حدوث بون بني اإلنسان وربه، فاألسباب العلّية، وي
والعلل هي نوع من احلجب اليت متنع بعض الناس من إدراك املسبب ومن مثّ 
تقيدهم بالعلّية وحدها. ومن اجلدير بالذكر هنا أنّ عدم خشية اإلنسان من 

  كّل عليه، ناشئان من هذه احلالة.ربه وعدم التو

ة احلساب يف يوم القيامة سوف ينقطع نظام العلل عندما حتلّ ساع
واألسباب فتزول احلجب اليت كانت حائلةً بني اإلنسان وربه يف احلياة الدنيا، 

دون أية واسطة ليخضع إىل حسابه العادل؛ من فيكون يف حمضر ربه مباشرةً 
رؤية  لذا ميكن القول إنه يراه بإدراكه ووجدانه. ومن اجلدير بالذكر هنا أنّ

املؤمن ربه ختتلف عن رؤية الكافر واملنافق، فهو تعاىل يتجلّى يف أرواح عباده 
املؤمنني، وأدىن مرتبة من هذا الكشف تتم لبعض اخللّص يف احلياة الدنيا، فقد 

 وصفاً بليغاً ورائعاً خماطباً ذعلب اليماين:  7روي عن اإلمام علي  

  . باً مل أرهويلك يا ذعلب، مل أكن بالّذي أعبد ر<
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  فقال: فكيف رأيته؟ صفه لنا! 
لكن رأته القلوب قال: ويلك، مل تره العيون مبشاهدة األبصار، و 

  حبقائق اإلميان.
ويلك يا ذعلب، إنّ ربي ال يوصف بالبعد وال باحلركة وال بالسكون 
وال بالقيام قيام انتصابٍ، و ال مبجيٍء وال بذهابٍ؛ لطيف اللطافة ال يوصف 

يف، عظيم العظمة ال يوصف بالعظم، كبري الكرب ال يوصف بالكرب، جليل باللط
 ،ال بعبادة اجلاللة ال يوصف بالغلظ، رؤوف الرمحة ال يوصف بالرقّة. مؤمن

  مدرك ال مبجسة، قائلٌ ال باللّفظ. 
هو يف األشياء على غري ممازجة، خارج منها على غري مباينة، فوق كلّ 

ٌء فوقه، و أمام كلّ شيٍء وال يقال له أمام، داخلٌ يف ل شي شيٍء، فال يق
كشيٍء يف شيٍء داخلٌ، و خارج منها ال كشيٍء من شيٍء  األشياء ال

...خارجH���.  
أما رؤية الكفّار له فهي تعين أنهم جيدون أنفسهم حاضرين يف حمكمة 

يله يف احلياة عدلٍ، لذا يكتنفهم شعور مبعرفة املالك احلقيقي الذي حادوا عن سب
تدركه حواسهم يف الدنيا فيدركون حينها أنه القادر واحلاكم املطلق، وهو أمر مل 

  احلياة الدنيا.
خالصة الكالم أنه ليس من الصواب االتكاء على بعض اآليات اليت 
تدلّ يف ظاهرها على إمكانية رؤية اهللا تعاىل إلثبات الرؤية العينية ومن مثّ 

بالكائنات املادية مع غض النظر عن سائر اآليات اليت  تشبيهه جلّ شأنه
تقيدها، بل ال بد أيضاً من الرجوع إىل العقل والنقل واالعتماد على املنهج 
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التفسريي الصحيح يف بيان معانيها. وكما قلنا فإنّ رؤية اهللا تعاىل يف يوم 
إىل إدراك  القيامة مبعىن العلم احلضوري الناشئ من أحد أمناط الكشف إضافةً

سيادته املطلقة بشكلٍ يفوق ذلك الشعور الذي كان يكتنف اإلنسان يف احلياة 
  الدنيا، ويدعم هذا املعىن سائر اآليات والعقل والنقل والفهم العريف. 

� �+0V F� `�q -: 
ورد يف القرآن الكرمي أنّ اهللا عز وجلّ تكلّم مع بعض عباده، كما جاء 

+ea (: يف اآليتني الكرميتني z6 z� z� {I ~Q zL{0z* zgzG z� z7 ~F� zI�� zq {� z� {I ~Q{2 |�(��� ،) zI �� zq z7
 Y�_|� {�zV � z 5 ~� ~F�(�(م بعض�يتكلّم مع وطرحوا شبهة أنّ اهللا تعاىل  هم. لذا توه

.يماد عباده بلسان  

:+QLZD7 )QEm(� K_�� 
البارئ جلّ  لو تأملنا يف حقيقة الكالم مع األخذ بعني االعتبار كون

وعال وجوداً جمرداً، سيتضح لنا وهن هذه الشبهة، فالكالم وإن كان باملعىن 
العريف يدلّ على القول اللّفظي عن طريق اللسان، لكنه يف احلقيقة ليس مقيداً 
ذا األمر فقط، فهذا األمر هو الشائع واملتعارف بني الناس. الكالم يعين إظهار 

أن من وذهنياً للمخاطب دف نقله إليه، وهذا النقل ال بد  املتكلّم أمراً باطنياً
يكون عن طريق وسيلة معينة كاللسان أو النصوص املدونة أو اللوحات الفنية، 
حيث يقول املؤلّف يف كتابه والرسام يف لوحته ما خيتلج يف نفسيهما عن طريق 
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يف إطار األلفاظ  الكتابة والرسم؛ وكما هو معلوم فهذا الكالم ال يندرج
أنا قلت لفالن �اللسانية، وإنما طرح يف إطارٍ آخر. مثالً لو كتب أبكم عبارة: 

فهذا بطبيعة احلال ال يعين أنه خاطبه بلسانه ألنه عاجز عن  �بأن يفعل كذا
  النطق، بل يقصد أنه أبلغه مبا خيتلج يف نفسه إمياًء أو كتابةً. 

كن أن يتحقّق يف عدة صورٍ وال يقتصر على إذن، الكالم مبعناه العريف مي
اللّفظ، ومن مجلة ذلك الكتابة والرسم واإلمياء، لكنه يف عامل اردات له 
 ا، فكالم املالئكة والعقول يعين نقل موضوعٍ أو حقيقة خصوصياته اليت ميتاز

ذا إىل الغري باالعتماد على وسائل خاصة تتناسب مع عامل اردات. وعلى ه
األساس فإنّ كالم اهللا عز وجلّ مع املالئكة يتناسب مع خصائص عامل 
اردات، وكالمه مع عباده الصاحلني يف احلياة الدنيا ينسجم مع الظروف 
الدنيوية، فقد يكون عرب إلقاء أمرٍ يف نفس النيب أو إخباره به يف عامل الرؤيا، 

تنعكس يف نطاق الصوت  أو من املمكن أن يكون عن طريق تأطريه بألفاظ
  املسموع. 

/ �+0V F� �& -: 
أشار القرآن الكرمي إىل أنّ هللا عز وجلّ يداً، كما يف اآليات املباركة 

  التالية: 
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مثّ  إىل هذه اآليات زاعماً أنّ هللا جلّ شأنه يداً، ومن هماستند بعض
  .�*�ذهب مذهب التجسيم

 :+QLZD7 )QEm(� K_��  

هذه الشبهة حاهلا حال سائر الشبهات اليت ذكرت آنفاً، فهي واهيةٌ 
وهشةٌ ال تصمد أمام أبسط استداللٍ، ففي العرف مثالً يطلق على من له سيادة 
وسلطة بأنه صاحب يد، أو صاحب اليد الطوىل، كذلك يقال ملن يقول كالماً 

رغم أنه مل يقل ما قال ومل  �ال شلّت يداك�ا أو يفعل أمراً يشفي غليلنا: يعجبن
يفعل ما فعل بيديه بتاتاً؛ فهذه الكنايات معروفةٌ ال جيهلها حتى السذّج من 

  الناس. واألمثلة اللّفظية على هذه املسألة كثريةٌ ال يسعنا اال لذكرها هنا. 

استعمال اليد كنايةً عن عدة أمورٍ،  هذه الصيغ اللّفظية برمتها تدلّ على
مبا فيها االقتدار واإلعجاب والكرم، وغري ذلك. وما ورد يف اآليات الكرمية 
ينطبق مع هذا االستعمال، فهي تدلّ على قدرة اهللا تعاىل وكرمه. وبالنسبة إىل 

بيده، فيمكن اعتبارها تشبيهاً مبا  7اآلية اليت تقول بأنه سبحانه خلق آدم 
ه اإلنسان كي يفهم البشر أنهم خلقوا من قبل بارئ قديرٍ، فعادةً ما يقوم يفعل
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اإلنسان بأعماله اعتماداً على نفسه ومن مثّ يقول إنه صنع شيئاً بيديه، ويقصد 
هذا �دون االعتماد على غريه. مثالً يقال: من من كالمه هذا أنه أجنز ما أجنز 

، وبطبيعة احلال فاليد هنا رمز �اهرةاملشروع العظيم قد أُجنز بأيدي كوادر م
للجهود احلثيثة اليت بذهلا هؤالء وكنايةٌ عن فضلهم يف إجناز املشروع، وهذا 

 .يفهمه كلّ إنسان استعمالٌ عريفٌّ شائع  

إذن، استناداً إىل ما ذكر نستنتج أنّ اهللا عز وجلّ قد نسب بعض أفعاله 
ينسب القيام باألعمال اهلامة إليها، إىل اليد مراعاةً لالستعمال العريف الذي 

لذلك قال إنه خلق آدم بيديه، ناهيك عن أنّ تأكيده تعاىل على هذا األمر فيه 
  . ���الذي هو أول اخلليقة 7إكرام ملقام أيب البشر آدم 

��+0V F� C67 -: 
من الشبهات األخرى اليت طرحها امللحدون واملشبهة واسمة، هي 

عز وجلّ وكأنّ له وجه مستندين يف ذلك إىل بعض اآليات، ومنها تصوير اهللا 
  :اآلتيتاناآليتان 

- ) ~C zQ {6 z7 �!|N [d|(+ zb e< { zf �K ~q z5 ~b �!|N zCz(|N z!(�(�.  

- ) |̀ � z� {q | {P� z7 |M z� z{£� 7 ~h zd1* z� ~C {6 z7 �zZ{E z& z7(�*�.  

يكون خالصاً  كما هناك آيات أكّدت على أنّ عمل اإلنسان جيب أن
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F� zC| (لوجه اهللا تعاىل، ومنها قوله تعاىل:  {6 z7 z�7 ~�& |�~V e$+ zq z¦ {� |� {I~�{_ zVl + z� z7
 {(� ~I ~b zd|Äz(7~� zG� z�5 ~T|0 {L ~	(���.  

هل أنّ اهللا  همعلى أساس ما ذكر يف هذه اآليات الكرمية، يتساءل بعض
  العلي القدير له وجه كالذي ميتلكه اإلنسان؟ 

 K_��:+QLZD7 )QEm(� 
لإلجابة عن السؤال املطروح أعاله، نقول: الوجه حاله حال سائر 
األعضاء احملسوسة، فهو خيتص بالكائنات املادية ذات الوجود املركّب من عدة 
أعضاء، مثل اإلنسان؛ لكن الوجود احملض ارد صاحب الذات البسيطة ال 

ور أنه ميتلك وجهاً يعكس صورةً ميكن أن يتصف بذلك عقالً، إذ ال معىن لتص
  تنطبع يف الذهن البشري! حاشاه ذلك. 

إنّ ما ذكر يف اآليات الكرمية على هذا الصعيد يشري إىل ذات اهللا تعاىل 
، فهو الباقي بعد فناء كلّ شيٍء، يف حني أنّ مجيع املمكات زائلةٌ �)�وكُنهه

  األحدية بالوجه؟ وفانيةٌ. ولكن ما السبب يف التعبري عن أزلية الذات 

لإلجابة نقول: إنّ الوجه يف االصطالح العريف يشري إىل إحدى اجلهات 
أو ظاهر الشيء من األمام، حيث يطلق على صورة اإلنسان واحليوان وسائر 
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، وهذه �وجه احليوان� �وجه اإلنسان� �واجهة املبىن�الواجهات، حيث يقال: 
ظاهرة يف مقدمته ـ هي اليت األوصاف واضحةٌ للجميع. فواجهة الشيء ـ ال

تستقطب أنظار اآلخرين، وبالنسبة إىل اإلنسان واحليوان فالوجه إضافةً إىل 
اتصافه ذه اخلصوصية فهو أيضاً يعد مركزاً أساسياً وحساساً يف احملاورات 
املباشرة. لو قارنا اجلماد البحت واجلماد النامي مع اإلنسان واحليوان جند أنّ 

وعيه، كالتراب والنار والشجر، ليس لديه وجه باملعىن االصطالحي اجلماد بن
املتعارف وأنّ مجيع أبعاده متناسقة مع بعضها، يف حني أنّ اإلنسان واحليوان 

  . ���يتصفان خبصوصية الوجه

ومن ناحية أخرى فإنّ بقاء الشيء أو فناءه يطلقان عرفاً على الوجه، 
أو  �هل سيبقى هذا الوجه احلسن؟!�يقال: مثالً عند وصف فتاة حسنة الوجه 

كما نلحظ يف هذين  �من املؤسف أنّ هذا الوجه اجلميل سيأكله التراب!�يقال: 
الفناء والبقاء مل يطلقا على نفس الشخص، بل على وجهه، واملراد أنّ املثالني 

. اهللا عز وجلّ أراد من �)�الشخص نفسه لكن استعمل وجهه كنايةً عنههو 
 القرآن الكرمي هذا املعىن العريفّ الدقيق ليؤكّد على أنه هو السرمدي الوجه يف
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نّ كلّ شيٍء هالك إال وجهه الكرمي الذي هو إوالباقي بعد فناء كلّ شيٍء، أي 
  وجوده الفياض، لذا ال جيدر بالناس نسيان أنهم هالكون ال حمالة. 

  قال تبارك شأنه: 

zG e ( ـ {� zX {� |� �5~Z |T{2 ~V + z� z7 |C {6 z7 z<+ z'|� {*� �!|N z�5~Z |T{2 ~V + z� z7 {I ~� |� ~T{Dz |º
 |F�(���.  

�)} ( ـ z7 ~C�Z z �z* {� ~Z{(� � zh |aÑzG� z�& |o ��|( [ {� zX zd|( zh |K_|E ��(� z�{*� z7 zJ|� {� |	
 |F� zC {6 z7 z�7 ~�& |�~&(�(�.  

الوجه يف هاتني اآليتني وسائر اآليات اليت تؤكّد على أنّ اإلنفاق 
لعبادة جيب أن يراد ما وجه اهللا تعاىل، يقصد منها الذات اإلهلية الكرمية، إذ وا

ال بد للعبادة بشتى أنواعها ـ من إنفاقٍ وغريه ـ أن تكون تقرباً له عز شأنه 
كي ينال العبد الثواب وحسن العاقبة يف يوم احلساب؛ لذا يقال إنّ اإلنفاق 

 والعبودية اخلالصة يرادب إىل وجه اهللا تعاىل.ما التقر  

املسألة األخرى اجلديرة بالذكر هنا هي أنّ اإلنسان عندما يسدي 
فعلت ذلك لوجهك �خدمةً ملن حيبه من داعي حمبته له، عادةً ما يقول له: 

؛ وهذا األمر بطبيعة احلال يعكس الشعور باملودة والرغبة يف إسداء �الكرمي
على فعل اإلنسان العبادي الذي يريد  خدمات للمحبوب، وهو ما ينطبق أيضاً

  به وجه اهللا تعاىل من منطلق حمبته وطاعته. 

إذن، األصول العقلية واألخبار املروية إضافةً إىل االستعمال 
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االصطالحي والعريف، كلّها تدلّ على أنّ نسبة الوجه إىل اهللا عز وجلّ ال تعين 
د لدى خملوقاته، بل تدلّ على مطلقاً امتالكه عضواً مادياً يناظر ما هو موجو

ذاته املقدسة األزلية اليت تبقى ويفىن كلّ ما سواها، وكذا هو معىن اخللوص 
  لوجهه الكرمي، أي اخللوص لذاته الكرمية. 

� �+0V F� <�Å -: 
من املسائل األخرى اليت تشبث ا اسمة ومن لف لفّهم يف وصف 

ة، قضية جميئه يف احلياة الدنيا أو يف يوم اهللا سبحانه وتعاىل بأوصاف بشري
القيامة كما ورد يف بعض اآليات، لذلك طرحت شبهةٌ حول هذا األمر 

  مضموا أنه كيف ميكن هللا تعاىل أن يأيت وهو ليس جبسمٍ مادي متحرك؟ 
  : يأيتومن مجلة تلك اآليات ما 

- ) {(� z7 zd�* z� z<+ z6 z7�+ ¬T z� + ¬T z� ~dz� z	(���.  
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 |�z�{ z¢ z# {A ��(� ~I| |�5~� ~� |U z? zo z� z7 �5~E(�*�.  
- ) ~I |Q{_ z� zA �� z;zG |� |A� z5 zZ{(� z� |� {I~ z�+z_{2 ~* ~F� �zVz� zG {I |Q|�{E z� {� |� z�& |o�(� z� z� z� {� z� 

 ~�{Z ��(�(�+�.  
                                                             

�   �L�� ,%���� ���� �(( : 
(   �L�� ,�%3��� ���� �(�f : 
*   �L�� ,`D� ���� �( : 
+   �L�� ,zc<�� ���� �(8 : 



 /��

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
املسألة الشاملة واملشتركة يف خمتلف معاين ايء هي تقارب أمرين 

، وهذا التقارب إما أن يكون باألرواح ���ريق إتيان أحدمها إىل اآلخرعن ط
أو باألبدان حسب نوع ايء. أما بالنسبة إىل اهللا تبارك وتعاىل، فمن املؤكّد 
أنّ االنتقال املكاين ال يصدق بشأنه الكرمي بتاتاً، لذا يراد من جميئه جتلّي ذلك 

. يف بعض �)�وعجزوا عن إدراكه املقام القدسي الذي غفل املخاطبون عنه
األزمنة، كيوم القيامة، فإنّ اهللا عز وجلّ يتجلّى بشكلٍ خاص لعباده ـ جتلّياً 
غري مادي ـ فيدركون وجوده ويشعرون بأنه قريب منهم رغم أنه مل يكن بعيداً 
عنهم وال عن غريهم حتى حلظةً واحدةً من حيام، لكن مدركام أصبحت 

وجتدر اإلشارة هنا إىل أنّ هذا  وده املبارك بعد أن شاءت إرادته ذلك.تعي وج
 وألطاف كرم به العباد املخلصون الذين سينعمون بربكاتالتجلّي املعنوي ي
عظيمة إثر طاعتهم وخلوصهم يف عبادام؛ إال أنّ جميئه بالنسبة إىل الكفّار 

كيام ويؤرق حاهلم جراء  والعصاة يتجلّى يف إطار عذابٍ أليمٍ وسخط يزعزع
عنادهم ومعاصيهم اليت أطبقت عليهم يف احلياة الدنيا. وهذا املعىن بطبيعة احلال 
ال يتحقّق يف احلياة الدنيا، ولربما حيدث يف موارد خاصة ونادرة، لذا فإنّ 

نّ اإلنسان إ :تقرب اإلنسان إىل ربه يتحقّق يف رحاب العبودية اخلالصة، أي
يقرب نفسه من ربه يف هذه احلياة، يف حني أنّ تقربه تعاىل يتم يف هو الذي 
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  يوم القيامة عن طريق جميئه بالتفسري الذي ذكر أعاله. 
اآليات األربعة اليت ذكرت يف مستهلّ البحث واليت تطرقت إىل جميء 
اهللا سبحانه، خمتصةٌ بيوم القيامة وتشري إىل جميئة للكافرين والعصاة والذي 

  جسد يف إطار نزول العذاب األليم وحتقّق الوعد اإلهلي. يت
إذن، جميء اهللا تعاىل إىل من ناهلم سخطه وغضبه يتحقّق عن طريق 
نزول عذابٍ شديد حيث تتحقّق إثر ذلك سيادته، وكلّ ذلك جيري يف نطاقٍ 

  نقول: معنوي بعيداً عن أية صفة مادية أو انتقالٍ مكاينٍّ، وإلثبات هذا الكالم 
١ �  حسب األدلّة والرباهني العقلية فإنّ وجود اهللا عبارةٌ عن وجود

بسيط وجمرد، لذا ال ميكن افتراض احلركة واالنتقال يف شأنه بتاتاً، بل إنّ هذا 
الفرض حمالٌ وال ميكن أن يتحقّق مطلقاً لكون احلركة تعين قطع مسافة، وقطع 

ن نقطة إىل أخرى مل يكن موجوداً فيها قبل املسافة يدلّ على انتقال املتحرك م
حركته، وهو ما يتم بني الكائنات املادية يف احلياة الدنيا؛ لذا ال ميكن تصوره 

  بالنسبة إىل البارئ الكرمي الذي ال حتده حدود وال تقيده املسافات. 
داللة ايء يف املصطلح العريف على قطع املسافة  فضالً عن � ٢

 نقطتني، يدلّ أيضاً على معاين أخرى من قبيل وصول الشيء أو الفاصلة بني
جاء اجلفاف وعلينا �، ويقال: �جاءتين رسالةٌ قصريةٌ�حدوثه، مثالً يقال: 

. كما نلحظ فإنّ هذين املثالني ال يشريان إىل التحرك واالنتقال �االستعداد له
اهلاتف اجلوال من مكان إىل آخر، بل يراد منهما ظهور الرسالة على شاشة 

  بعد وصوهلا وحدوث اجلفاف إثر قلّة األمطار. 
كذلك من املمكن أن يكون إسناد ايء إىل ما يتصف به جمازاً، كما 

جاءت أمريكا �ونقصد أنّ ماءه جرى بشدة، أو نقول:  �جاء النهر بقوة�نقول: 
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لو دقّقنا يف  ونريد أنّ القوات العسكرية دخلت العراق. �إىل العراق الحتالله
هاتني العبارتني وما شاكلهما جندمها تتضمنان معاين مقدرة، وما ذكر فيهما 

  إنما هو كنايةٌ عن تلك املعاين. 

 يء بالنسبة إىل العلياعتبار ا إذن، استناداً إىل ما ذكر فال يصح
ري وفق املعايعلى القدير بأنه من سنخ االنتقال املكاين، وإنما علينا محله 

واألصول العقلية اليت تعتربه أمراً معنوياً من منطلق حقيقة الذات اإلهلية 
البسيطة اردة اليت ال حيدها زمانٌ وال مكانٌ، فهي ال تنتقل من حالٍ إىل حالٍ 

  أو من نقطة إىل أخرى، وبالطبع فإنّ القرآن الكرمي يؤيد هذا املعىن ويدعمه. 

� (� @A �+0V F� <�5� � - }�0: 
هناك شبهةٌ ترجع يف أساسها إىل آية قرآنية، أال وهي استواء اهللا جلّ 

تذرع ا اسمة إلثبات عقيدم التجسيمية املنحرفة.  إذشأنه على العرش، 
� (فقد قال تعاىل:  z5z� { � �I~] è + �&zB |)�� |  |U z� {�z {n� z7 |a� z7 z� ��(� zWz� zX v |o�(� z5 ~b

 z0{(� z@ zA |} استوى على �. هذه اآلية وسائر اآليات اليت تتضمن عبارة ���)�}
كرسي العرش ، تدلّ يف ظاهرها اللّفظي على جلوس اهللا تعاىل على �العرش

  بعد أن أمتّ اخللقة.

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
ذكرنا مراراً أنّ اخلطاب القرآين ينطبق مع لغة العرف، واملتعارف بني 
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العصور أنّ امللوك واحلكّام بعد أن يتولّوا زمام األمور  خمتلف األمم على مر
فإنهم جيلسون على كرسي احلكم كي يصدروا األوامر والنواهي ملن هم حتت 

هذا اجللوس  ديهي أنّإمرم بغية طرحها يف اتمع وتنفيذها بشكلٍ رمسي؛ وب
له يف إطار وإن كان يف سالف األزمان يبدأ جبلوس القائد على مكان خمصصٍ 

طقوسٍ خاصة، لكنه بعد ذلك وال سيما يف عصرنا الراهن يعين التصدي 
لشؤون القيادة بغض النظر عن اجللوس البدين. لذا، فاملقصود من جلوس امللك 
أو احلاكم على كرسي احلكم هو تولّيه مقاليد األمور وإدارة شؤون الشعب 

اعى العرف على هذا الصعيد ووصف بصفته اآلمر الناهي، والقرآن الكرمي قد ر
القدرة املطلقة هللا تعاىل على األمر والنهي باجللوس على العرش، وال ريب يف 
أنّ املراد من ذلك أمر معنوي وليست له أية داللة مادية بتاتاً، فهو يدلّ على 
 أنّ حكم اخلالق القهار وسلطته األزلية على خملوقاته تبدأ منذ اللحظة األوىل

 إذخللقتهم نافياً سلطة كلّ من سواه. ويؤيد هذا املعىن ما ورد يف صدر اآلية، 
أكّدت على أنّ خلقة السماوات واألرض دامت ـ بإرادته ومشيئته ـ ستة أيام 

وبطبيعة احلال فاملرحلة األخرية هي اليت يصل فيها الدور إىل  �مراحل�
من  اآليتف إىل ذلك أنّ القسم اإلدارة والتنظيم لكلّ ما متخض عن اخللقة. أض

اآلية املباركة يؤكّد على علم اهللا تعاىل بشؤون خلقه وإحاطته بكلّ شيء: 
) + zQ_|G ~̄ ~� {0z& + z� z7 |< z� ��(� z� |� ~M |%{2 z& + z� z7 + zQ{2 |� ~̄ ~�{ z³ + z� z7 |� {�z {n� |U ~t|� z& + z� ~Iz� {0z&

 z�|* ~F� z7 {I~�{2 ~q + z� z�{&zB {I ~�z0 z� z5 ~b z7 [� |�z* z�5~� z	{0zV ( ���.  

إذن، وصف البارئ سبحانه سلطته على كلّ شيٍء وإحاطته بالكائنات 
منذ اللحظة األوىل خللقتها باالستواء على العرش من منطلق أنهم يدركون يف 
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حيام العملية كيف يتولّى القائد شؤون القيادة بشكلٍ رمسي عرب جلوسه على 
 بالتأكيد يقدح يف أذهام معىن السلطة واحلكومة كرسي احلكم، وهذا املعىن

 .يماد بعيداً عن كلّ وصف  

: هل أنّ اآليتواملسألة األخرى اجلديرة بالذكر هنا تكمن يف السؤال 
 حقيقي أو هناك وجود ،عن أمرٍ معنوي د كنايةاالستواء على العرش جمر

ليس  ديهيأولوه بالعلم؟ وبلعرش اهللا تعاىل كما قال بعض املفسرين الذين 
  . ���العرش املادي هو املقصود هنا

نترك اإلجابة عن هذا السؤال احترازاً من اإلطناب، فقد ذكرنا إجابةً 
  شافيةً للشبهة. 

� -I,w� U K�+T�(� �_TV $�+E0(� ^ob Kbx cqB F� -?  
 تعد من العبارات الشائعة على نطاقٍ واسعٍ يف �اهللا أكرب�عبارة 

هي  �أكرب�النصوص الدينية، وحسب قواعد الصرف يف اللغة العربية فإنّ كلمة 
أو  �أكثر عظمةً�فهو كبري، أي أنه  �كبر ـ يكبر ـ كرباً�اسم تفضيلٍ مشتق من 

. هناك من طرح شبهةً حول داللة هذه الكلمة وتساءل عن معىن �أكرب حجماً�
  ا الشيء الذي يكون اهللا تعاىل أكرب منه؟ الكرب بالنسبة إىل اهللا تعاىل وقال: م

ولديه ثالث  �اهللا أكرب�أنّ عرب اجلاهلة كان هلم إله امسه  همزعم بعض
بنات، لذا فاملقصود من هذه العبارة أنّ هذا الصنم أكرب حجماً من بناته الثالثة؛ 
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   ���لذا فإنّ اهللا تعاىل أكرب من سائر املخلوقات حجماً!

LZD7 )QEm(� K_�� :+Q 
  الشبهة املطروحة أعاله ونقضها، نقول:  منشأ لبيان

كي نوضح  �اهللا أكرب�ال نريد اخلوض يف اخللفية التأرخيية لعبارة  � ١
مقصود عرب اجلاهلية منها وبيان ما إن كانوا يطلقوا على اإلله الواحد 

ل األحد أو على أحد أصنامهم لكون هذا املوضوع ال يضيف شيئاً إىل حبثنا، ب
  سوف نتطرق إىل احلديث عنها يف رحاب كتاب اهللا احلكيم. 

 �اهللا�يتفق مجيع الباحثني واملختصني بالشأن القرآين على أنّ كلمة 
دون سواه، فهو لفظ اجلاللة الذي ال يطلق من خمتصةٌ بذات البارئ جلّ وعال 

فضالً صيالً. على سواه، كما أنّ القرآن ايد رفض الوثنية من أساسها مجلةً وتف
اليت جاءت بعدها هي يف احلقيقة ليست صفةً لذاته  �أكرب�كلمة  عن أنّ

نها إاملقدسة أو امساً من أمسائه احلسىن، بل تعين صاحب الكربياء والعظمة، أي 
اليت تعين العظيم الذي ال ميكن وصف عظمته أو  �الكبري�مشتقّةٌ من كلمة 

  مقارنتها مع أمرٍ آخر. 

تفضيل بالنسبة إىل اإلنسان وسائر املخلوقات يعين أفعل ال � ٢
أمحد أعلم من زيد وأعدل وأقوى �املفاضلة والرجحان، مثالً عندما نقول: 

نعين من ذلك تفوقه عليه من حيث العلم والعدل والقوة والشجاعة،  �وأشجع
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وهذا يعين أنّ زيداً هو اآلخر يتصف ذه الصفات لكنه ال يضاهئ نظريه أمحد 
  فيها، وهذا االختالف بطبيعة احلال نسيب، فتارةً يكون كبرياً وأخرى ضئيالً. 

أما بالنسبة إىل الصفات الكمالية هللا عز وجلّ فصيغة التفضيل فيها ال 
و  �اهللا أعلم العالمني�تدلّ على هذا املعىن املختص مبخلوقاته، فحينما نقول: 

قارنة بينه وبني خلقه، ألنّ ذلك يعين ال نقصد املفاضلة وامل �أحكم احلاكمني�
وغاية ما يف األمر أنهم أدىن درجةً منه؛  ،اشتراكهم معه يف هذه الصفات

سبحانه وتعاىل عن هذا الوصف. إنّ الصفات الكمالية اليت تتصف ا 
املخلوقات هي يف الواقع معلولةٌ لصفات اهللا الكمالية وتابعةٌ هلا، لذا ليس من 

 مقارنتها معها، إذ كيف ميكن مقارنة الفرع الزائل مع األصل املمكن مبكان
  الثابت؟! 

املراد من نسبة الصفات التفضيلية إىل الذات املقدسة هو إثبات 
دالالا املطلقة وختصيصها باهللا تعاىل دون سواه، فاهللا أعلم وأحكم مبعىن أنّ 

الذي ال نظري له وال  ه العامل واحلاكم املطلقنمطلق العلم واحلكم خمتص به أل
نّ أصل العلم واحلكم له هو فحسب وما كان خللقه فهو أمر إ :شريك، أي

اعتباري وبتفويضٍ منه تعاىل شأنه. وبعبارة أخرى فإنّ اهللا عز وجلّ هو 
األول واألساسي هلذه الصفات وما شاها، وعندما تتصف خملوقاته ا  ئاملنش

  املقدسة. فهي قد استفاضتها من ذاته 

يف القرآن الكرمي، وقد متّ تفسريها يف  �اهللا أكرب�وردت عبارة  � ٣
األحاديث بعظمة اهللا تعاىل الالحمدودة ونفت دالالا على التفضيل واملقارنة 

  بينه وبني غريه كائناً من كان. 
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ومن اجلدير بالذكر هنا أنّ الذهن حينما يطرقه معىن العظمة والكرب 
اخلالق القهار الذي تواضع لعظمته كلّ شيٍء من دون تصور فهو ينصرف إىل 

، ومن مثّ فإنّ اتصاف الكائنات احلية ���أية داللة مادية كاحلجم والكثافة
بعظمة احلجم مقارنةً مع بعضها هو يف احلقيقة مقتبس من تلك العظمة احلقيقية 

  هللا تعاىل واليت ال ميكن تصورها يف األحجام. 

توضح ما ذكرنا: روي أنّ  �الكايف�اليت ذكرت يف كتاب  اآلتية الرواية
 w؟اهللا أكرب من أي شيٍءv، فقال: wاهللا أكربv: 7رجالً قال عند أيب عبد اهللا 

كيف vفقال الرجل:  ،Hحددتهv: 7، فقال أبو عبد اهللا wمن كلّ شيٍءvفقال: 
تشديد من . حددته بال�)�Hقُل: اهللا أكرب من أن يوصفvقال:  wأقول؟

جعلت له حداً حمدوداً، ذلك ألنه جعله يف مقابل األشياء  :أي �التحديد�
ووضعه يف حد ... مع أنه حميطٌ بكلّ شيٍء ال خيرج عن معيته و قيوميته شيٌء 

، يعين مع �*�Hوكان ثَم شيٌء؟!vيف احلديث اآليت:  7كما أشار إليه بقوله 
شيٍء ومعيته للكلّ، مل يبق شيٌء تنسبه  مالحظة ذاته الواسعة وإحاطته بكلّ

إليه باألكربية، بل كلّ شيٍء هالك عند وجهه الكرمي، وكلّ وجود مضمحلٌّ يف 
  . �+�مرتبة ذاته ووجوده القدمي
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هي أفعل تفضيل  �أكرب�لو أصر أصحاب الشبهة على أنّ كلمة  � ٤
الثاين يف هذه وتعين ما هو أكرب من غريه حجماً، فال بد من حتديد الطرف 

بيان ماهية األمر الذي هو أقلّ كرباً من اهللا عز وجلّ، نرد عليهم  :املفاضلة، أي
بأنّ اهللا تعاىل أكرب من كلّ شيٍء ليس وصفاً، بل هو أكرب من أن يوصف ومن 
مثّ ال تصل الدرجة إىل املقارنة والتفضيل لكون عظمته خارجةً عن نطاق 

يؤيده أيضاً علماء اللغة، لكن الذين اعترضوا الوصف والتحديد. هذا املعىن 
عليه يف احلقيقة قاصرون عن فهم معاين اللغة العربية وآداا، ألنّ أفعل 

املنسوبة  �أكرب�، وكلمة �من�التفضيل دائماً ما حيتاج إىل متعلّقٍ مسبوقٍ بـ 
إىل الذات املباركة ليست من هذا النمط. ولكن إن أردنا معرفة حقيقة هذا 
 الكرب والعظمة فال بد لنا من مراجعة النصوص والشواهد كي نستنتج معىن
مناسباً هلما، ومبا أنّ اهللا تعاىل ذو قدرة تفوق الوصف وصاحب كمالٍ ال حد له، 
فالعقل البشري عاجز عن إدراك كُنهه، لذا فهو أكرب من مجيع األوصاف 

  قل البشري القاصر. والتقديرات حبيث ال تدركه األوهام اليت تراود الع

)_kP� a+T�(� R0* J* R�+2�(� :)��+�� )QEm(� *: 
ذُكرت جمموعة من الشبهات حول تباين بعض الصفات اإلهلية مع 

  بعضها، وفيما يأيت نذكرها مثّ نرد عليها: 

 4�o0(�7 )��(� ��T� J* W +2�(� `�A :Y! "7B: 
وف الرحيم والعفو الكرمي، ويف يصف املتدينون اَهللا تعاىل بأنه اإلله الرؤ

احلني ذاته يصفونه بصفات تتناقض مع ما ذكر، فيقولون إنه املنتقم القهار 
واملقيت الضار. على هذا األساس ذكر البعض شبهةً مضموا أنّ اهللا عز وجلّ 
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 صافه بصفاتاً، فهذا يعين اتإن كان رؤوفاً رحيماً ويف نفس الوقت منتقماً ضار
ب القلب متضادهوه باإلنسان وقالوا إنّ اإلنسان ال ميكن أن يكون طيكما شب .ة

وساخطاً يف آن واحد، كما ال ميكن أن يكون سخياً وخبيالً، فكيف بالرب أن 
  يكون كذلك؟! 

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
  أعاله وإثبات بطالا، نقول: يف للرد على الشبهة املذكورة 

ذه الشبهة اهلزيلة وما شاكلها من قبل امللحدين، غالباً ما تطرح ه � ١
ذلك جلهلهم حبقيقة التناقض كما يعرفه علماء املنطق الذين ذكروا له شروطاً 

  معينةً ومن مجلتها وحدة املوضوع واحملمول. 

وبيان ذلك أنّ نسبة صفة الرمحة وما شاكلها إىل اهللا عز وجلّ تتحقّق 
لقة اليت تعم مجيع بين آدم يف احلياة الدنيا، من جهتني، إحدامها الرمحة املط

وفق على واألخرى الرمحة اخلاصة اليت تشمل العباد املؤمنني الذين يستحقّوا 
شروط خاصة يف احلياتني الدنيا واآلخرة. كما أنه سبحانه وتعاىل يعاقب 

يف اآلمثني وامللحدين إثر ارتكام القبائح من األعمال وجيازيهم على ذلك 
احلياتني، ففي احلياة الدنيا قد يكون العقاب هيناً وغري متناسبٍ مع مدى اإلمث 
واجلرم يف حني أنّ العذاب احلقيقي الذي ينالونه بكلّ استحقاقٍ سيكون يف يوم 
القيامة؛ وقد ذكرنا آنفاً أنّ إطالق صفات االنتقام والقهر على اهللا تعاىل يراد 

  على الطغاة واآلمثني يف يوم احلساب. منه بيان كيفية تسليط عذابه 

 ،ا ذكر نستنتج أنّ رمحة اهللا واسعةٌ وتشمل كلّ إنسانإذن، انطالقاً مم
لكن هناك رمحةٌ خاصةٌ ال يناهلا إال املؤمنون واملطيعون، يف حني أنّ غضبه 
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إنه  إذيطال امللحدين واملعاندين؛ وليس هناك أي تضاد بني هذين األمرين، 
الرحيم مع من هو أهل لذلك وهو املنتقم القهار مع من يستحق ذلك.  الرؤوف

فاملعلّم على سبيل املثال يشجع التلميذ املهتم بدروسه ومينحه درجةً عاليةً يف 
حني أنه يؤنب املهمل لدروسه ومينحه درجةً دانيةً أو حتى صفراً، وذلك من 

ى ذلك. وكذا هو احلال منطلق استحقاقهما، لذا ال جند أحداً يعترض عل
بالنسبة إىل تعامل الرب الواحد األحد مع عباده من مطيعني وعصاة، ومن مثّ 
ال حيق ألحد أن يعترض على تعامله هذا ال من منطلق العقل وال العرف وال 
 واحد الشرع، بل االعتراض يرد فيما لو تعامل مع املطيعني والعصاة بنمط

لشبهة تطرح إن أدخل اهللا مجيع عباده اجلنة أو بغض النظر عن أعماهلم. فا
نه زجهم مجيعاً يف جهنم؛ لذلك يقال: ملاذا مل يتعامل اهللا بعدلٍ إ :بالعكس، أي

  مع عباده؟! فهل ميكن أن يكون جزاء احملسنني نفس جزاء املسيئني؟! 

إذن، إن أقررنا بأنّ اهللا سبحانه عادلٌ ورحيم، فهذا ال يعين وجود 
مع وصفه باملنتقم القهار لكون متعلّق األمرين خمتلف، ناهيك عن عدم  تناقضٍ

  حتقّق شروط التناقض حسب القواعد املنطقية. 

M��P�7 v� zQ�(� :Y+_D+]: 
من الصفات اإلهلية األخرى اليت ادعي التناقض فيها، الـهدي 

ضلّ لعباده، واإلضالل، فهناك آيات تؤكّد على أنّ اهللا عز وجلّ هو اهلادي وامل
  :يأيتومنها ما 
+>~ ( ـ  zmz& {� z� v |�{ z¾ z7 ~<+ zmz& {� z� �K |L~& zF� ��|� zG(���.  
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z5 �)} (ـ  ~QzG ~F� |� { z¾ {� z�� ~I ~b zd|Äz(7~� zG {K|� {L~& {� z� z7 v |�z� {Q ~	
 {(�� z�7 ~ |Ð+ z;(��� طرحت شبهةٌ حول هاتني اآليتني وسائر اآليات املناظرة .

  تراضني: هلما يف إطار اع
 ل: كيف ميكن أن ينسب اهللا احلكيم لنفسه صفتني متناقضتني يف آناألو

  واحد، مها الـهدي واإلضالل؟! 
الثاين: لو كان الضالل من قبل اهللا تعاىل، فما املسوغ ألن يعاقب 

  الضالّني؟! 

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
  لنقض الشبهة املذكورة نقول: 

وتعاىل على أنّ اهلدف من خلقة اإلنسان هي لقد أكّد اهللا سبحانه  � ١
هدايته إىل السبيل القومي بغية نيل السعادة األخروية، لذا وضع له اُألسس 

ومبا يف ذلك بعثة األنبياء والرسل ونعمة  ،والقواعد الناجعة اليت تنري طريقه
العقل هو نيب الباطن؛ ويف هذا الصدد مل يتعامل ديهي أنّ العقل والتفكّر، وب

سبحانه مع عباده بانتقائية ومتييزٍ، بل فسح هلم اال مجيعاً كي يسلكوا الصراط 
القومي، ولكن مع األسف مل يذعن أغلب الناس والتزموا جانب العناد واملعصية، 
لذا مل يؤمن إال أصحاب القلب السليم بعد أن هداهم إىل احلق وحذّرهم من 

ē إِ( الباطل، ويؤيد هذا الكالم قوله تعاىل: + zm {�zB e) zT{� ~D {� |� z�+ z�{D | {P� +z2 {Z z� zX + �D
� Y�5 ~T zq + ��|N z7 � Y�|q+ z3 + ��|N zK_|E ��(� ~̂ +z2 {& z� zb + �D|N * � Y� |�z* + Y0_ |	 z  ~̂ +z2 {� z0 z,zG |C_|�z�{E zD(�(� .
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وتطرح هنا مسألة التسديد اإلهلي، فالذين خلصت قلوم ورغبوا حقّاً بالسري 
،دي �يكرمهم اهللا تعاىل باهلدى والسداد وهو ما يطلق عليه  يف طريق احلقالـه

من قال يف الكتاب احلكيم:  إذ، �اخلاص قال عز) +z2_|G �7 ~� zb+ z6 z�& |o�(� z7
 z( zF� ��|N z7 +z2 z�~E ~  {I ~Q�2 z& |� {Qz2z(� {(� zg z	�J|2 |� {8 . وأما العصاة والذين خبثت ���)َ	~
هم بدل أن يتم فإننراهم يسلكون سبيل الشيطان يف مجيع سرير بعوا احلق

العصور، وقد كذّب أسالفُهم األنبياَء وافتروا عليهم واتهموهم ماً واهيةً 
كاجلنون والكذب ناهيك عن أنّ بعضهم جترؤوا وذهبوا إىل أبعد من ذلك 
 فقتلوا أنبياءهم؛ لذلك فإنّ أعماهلم القبيحة اليت ال مسوغ هلا كانت سبباً يف

حرمام من ألطاف اهللا تعاىل وهداه اخلاص، لكنه مع ذلك تركهم وشأم 
لربما يتوبوا ويرجعوا إىل صوام، إال أنّ الذين استحوذ الشيطان على قلوم 
مل ولن يسلكوا سبيل الرشاد لذلك يغرقون يف غياهب الضالل؛ وهذا هو هو 

العبد على اتخاذ الضالل سبيالً نّ اهللا تبارك شأنه ال جيرب إ :معىن اإلضالل، أي
له ـ حاشاه ذلك وتعاىل علواً كبرياً ـ لكن الذي ال يتورع عن املعاصي حيرم 

  ة خالقه وألطافه فيضلّ عن احلق.نفسه من عناي

نّ إضالل إ :هناك عدد من اآليات املباركة تثبت ما ذكرنا أعاله، أي
ام، وجتدر اإلشارة هنا إىل أنّ العصاة وامللحدين إنما يتحقّق إثر ظلمهم وطغي

نّ وصفي الفسق إ، أي �)�أهل العلم واملعرفة يعتربون الوصف مشعراً بالعلّية
والطغيان سببان لتجريد صاحبهما من التسديد اإلهلي، فمعظم هذه اآليات 
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  تؤكّد على أنه جلّ شأنه يضلّ الطغاة والفاسقني، ومن مجلتها ما يلي: 
- )� ~F� ~\1Ez� ~& |$ z� |X {s� |U z7 +z_ {D ��(� |$+z_ z{w� |U |\|*+��(� |M {5zZ{(+|* �5~2 z�l z�& |o�(

 zJ||9+�y(� ~F� �K |L~& z7(���.  
- ) zJ||9+�y(� z̀ {5 zZ{(� v |�{ z¾ z! ~F� z7(�(�.  
- )5 ~ ��(� ��zB �7 ~� |Q z3 z7 {I| |� z�&|N z� {0z* �7 ~� zT zq + Y� {5 z� ~F� v |�{ z¾ z�{_ zq ªW z zM

 zJ||9+�y(� z̀ {5 zZ{(� v |�{ z¾ z! ~F� z7 ~a+z21_zE{(� ~I ~b z<+ z6 z7( �*�.  
- ) z�& |�|G+ z�{(� z̀ {5 zZ{(� v |�{ z¾ z! zF� ��|N( �+�.  
- ) [4� �o zq [? | {¿ ~� z5 ~b {� z� v |�{ z¾ z! zF� ��|N( �i� .  

ة اإلنسان حنو ولو أردنا تقرير ما ذكر يف إطارٍ آخر، نقول: منشأ هداي
السبيل القومي هو التوفيق اإلهلي يف حني أنّ سبب ضالله يرجع إىل أعماله اليت 

نه هو السبب يف احنرافه، فبعد أن إيقوم ا مبحض إرادته واختياره، أي 
يتمادى يف الفسق والطغيان وال يكف نفسه عن ارتكاب األعمال الدنيئة سوف 

دها من لطف البارئ الرحيم فيغرق يف حيرم نفسه من الفيض املعنوي وجير
 نفسانية ل إىل ملكةيكون قد حتو حينئذ غياهب الضالل ألنّ العدول عن احلق

وعدم الـهدي  �الضالل�مالزمة له، وهذا األمر وصف يف الكتاب احلكيم بـ 
  من اهللا تعاىل. 
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ها، أعاله وسائر اآليات اليت تناظريف لو دقّقنا يف اآليات اليت ذكرت 
أللفينا أنّ اإلضالل ـ عدم الـهدي ـ إنما يكون من نصيب املعاندين والكفّار 

  . ���الذين رجحوا الضالل على اهلدى
من إذن، نستنتج مما ذكر أنّ هدي اهللا يف بادئ األمر يشمل مجيع عباده 

دون استثناٍء، لكن إضالله ال يطال إال من متحض يف الفسق والطغيان. وجتدر 
شارة هنا إىل أنه سبحانه ال يبدأ باإلضالل كما بدأ بالـهدي، بل اإلضالل اإل

هو مرحلةٌ أخرى تأيت بعد متادي العبد وإعراضه عن سبيل اهلدى والرشاد، لذا 
فهو ال يطال إال الكفّار واملنافقني والقاسية قلوم، ومن مثّ فاحلقيقة اليت ال 

تعاىل للعبد ال يعين إرغامه على ميكن ألحد إنكارها هي أنّ إضالل اهللا 
الوقوع يف املعاصي، بل هو نتيجةٌ ألعمال العبد وإصراره على عصيان األوامر 

  اإلهلية. 
إنّ اهللا الرؤوف الرحيم هو مثال العدل واحلكمة، لذلك ال ميكن تصور 
أنه يظلم أحداً بتاتاً، إذ من املستحيل على ذاته املقدسة االتصاف ذه اخلصلة 

لذميمة، ومن مثّ فإنّ معىن إضالله للبعض يعين حرمام من ألطافه وكرمه إثر ا
أعماهلم اليت ارتكبوها، وبالطبع فإنّ عدم الـهدي يعد أمراً عدمياً، لذلك فإنّ 

  . �)�إسناده إىل اهللا تعاىل ليس حقيقياً
مبا أنّ ضالل اإلنسان وحياده عن املسري الصحيح يتم باختياره وينتج 

أفعاله الدنيئة اليت ارتكبها عامداً، لذا فإنّ معاقبته تنسجم مع معايري العدل عن 
  واإلنصاف وال تتناقض بتاتاً مع هدي اهللا تعاىل وألطافه. 
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علم اهللا األزيل املطلق يعد من صفاته الذاتية الكمالية، وهو ما اتفقت 

ان السماوية، والقرآن الكرمي بدوره أكّد عليه مراراً وتكراراً، عليه مجيع األدي
�| (ومن مجلة ذلك قوله تعاىل:  {�z {n� |U e$ �� zh |M+ zZ{� |� {� |� zd1* z� {� zA ~4 ~%{0z& + z� z7

 eJ|E ~� e4+z�|q |U �!|N z zc {qzB z! z7 zd|( zh {� |� z�z' {�zB z! z7 |< z� ��(� |U z! z7(��� :وقوله ،
) z7 ~�~Z {�zV + z� z7 |� {8zE{(� z7 1 zc{(� |U + z� ~Iz� {0z& z7 z5 ~b �!|N + zQ ~	 z� {0z& z! |#{_ z'{(� ~·|V+ zT z� ~̂ z�{2 |A

 |U �!|N e�|*+z& z! z7 e#{: z� z! z7 |� {�z {n� |a z�~�~± |U e)�E z z! z7 + zQ ~	z� {0z& �!|N e) z� z� z7 {� |�
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وحة هنا تتمحور حول أنّ هذه الصفة تتعارض مع أربعة الشبهة املطر
وعقيدة البداء  أصولٍ متفقٍ عليها، وهي كون اإلنسان خميراً ونسخ بعض اآليات

  ومسألة االبتالء.

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
كثري من آيات الكتاب احلكيم تؤكّد على علم اهللا عز وجلّ بكلّ 

الكون وما فيه، ومبا يف ذلك علمه شؤون اخللقة وتفاصيلها قبل أن يوجد 
بأعمال بين آدم قبل أن خيلقهم، لذا فإنّ ما يفعلونه ال يعد أمراً طارئاً عليه 
تعاىل، بل هو عالم الغيوب الذي يشرف على أعمال كلّ كائنٍ قبل أن يرى 
النور، وميكننا تشبيه ذلك مبن يدون سيناريو أحد األفالم، فهو يعلم بأحداث 

أن يشاهده اجلمهور ولكن بفارقٍ بسيط، وهو أنّ اهللا تعاىل يعلم الفلم قبل 
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دون أي جربٍ، يف حني أنّ من بأعمال عباده الذين سيفعلوا مبحض إرادم 
مدون السيناريو هو الذي يكتب القصة ويسرد تفاصيلها ومن مثّ يقوم املمثّلون 

  بتمثيلها. 

كون اإلنسان خميراً ويفعل  كما أكّد القرآن الكرمي يف مواطن شتى على
ما يريد برغبته وإرادته، وهذا األمر بكلّ تأكيد ال يتعارض مع علم اهللا املسبق 

  بأفعاله. 

من املباحث اهلامة  دومن اجلدير بالذكر أنّ مسألة اجلرب واالختيار تع
املطروحة على طاولة البحث يف علم الكالم، وهي موضوع ختصصي يف غاية 

، ولكن ���ال يسعنا اال للخوض فيه هنا اجتناباً لإلطناب واإلطالة التعقيد
نكتفي يف الرد على الشبهة باإلشارة إىل مسألة يف غاية الظرافة، أال وهي علم 

نّ اإلنسان وأعماله متعلّقان إ :اهللا تعاىل بأعمال مجيع العباد قبل أن خيلقهم، أي
القول باجلرب يف األفعال مطلقاً، إذ إنه جلّ  بعلم اهللا املسبق؛ إال أنّ هذا ال يعين

شأنه كان يعلم مبا سيقوم به عباده باختيارهم قبل أن يوجدهم من العدم، فهذا 
  علم أزيلٌّ ال صلة له باجلرب، بل هو جمرد علمٍ مبا سيكون. 

ال خيتلف اثنان يف أنّ اإلنسان هو الذي خيتار طريقه يف احلياة، فإما أن 
اره سبيل اهلدى والرشاد أو ينحطّ يف قعر اهلاوية ويسري يف طريق يسلك باختي

دون أن يرغمه أحد على ذلك. وبعبارة أخرى فإنّ من االحنراف والضالل 
  املتعلّق بعلم اهللا املسبق هو الفعل املشروط باالختيار والعكس غري صحيحٍ. 
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الواقع  إذن، بناًء على ما ذكر فإنّ علم اهللا املسبق يتحقّق على أرض
مع مجيع متعلّقاته، ومبا يف ذلك أفعال اإلنسان اليت يؤديها مبحض اختياره 
وإرادته، ومن هنا فهذا العلم األزيلّ ينطبق مع الواقع، ولو جردنا اإلنسان عن 
اختياره فال يبقى جمالٌ لتحقّق ذلك العلم األزيلّ؛ وميكننا تشبيه هذا األمر 

بتالمذته الذين سينالون درجات عاليةً يف  باملعلم وتالمذته، فهو على علمٍ
االمتحان والذين ينالون درجات ضعيفةً، وعلمه هذا بكلّ تأكيد ليس له دخلٌ 
يف جناح بعضهم أو فشلهم يف االمتحان، بل جمرد اطّالعٍ على أفعالٍ سيقوم ا 

  أصحاا مبحض اختيارهم وإرادم. 

0(� <��*�7 W��9� F� I�A :Y+0*���+E: 
املواقف  هناك آيات تدلّ على أنّ اهللا تعاىل ابتلى الناس ببعض

قضية في كي مييز اخلبيث من الطيب. فلاألحداث العصيبة، من قبيل احلروب و
 ث عن قلق النيب9تغيري القبلة على سبيل املثال، جند أنّ اآلية الكرمية تتحد 

ئ جلّ وعال أن جيعل الكعبة إثر مترد العصاة على أوامره، لذلك طلب منه البار
(Y (املشرفة قبلةً له، حيث قال:  z�{E|� zd�2z_1( z5~2 z� zG |< z� ��(� |U zd |Q {6 z7 z#��zZ zV � z�zD {� z�

 {I ~� zb5 ~6 ~7 �5�( z5 zG {I~�{2 ~q + z� ~̈ {_ z z7 |̀ � z� z{w� |� |, {�z{9� z�{� z3 zd zQ {6 z7 1M z5zG + zb+ z� {�zV
 z�& |o�(� ��|N z7 ~̂ z�{� z3  �� zA eK|G+ z'|* ~F� + z� z7 {I| 1� z� {� |� �W z{w� ~C�DzB z�5 ~	z� {0z_z( z4+z�|�{(� �5 ~V7~B

 z�5~� z	{0z&(��� واهلدف من هذا التغيري هو معرفة معادن الناس من مسلمني ،
 بع النيبتخلّف عنه ويعانده. يومن  9اخلامت وغري مسلمني وتشخيص من يت  

إىل أنّ السبب الكامن وراء ابتالء بين آدم  وقد أشار القرآن الكرمي
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، من تظاهر باإلميانمبختلف أمناط احلوادث، هو معرفة من آمن حقّاً ومتييزه ع
̀~ (قال تعاىل شأنه:  إذ + �&z {n� zd{�|V z7 ~C~�{� |� [« {� z� z̀ {5 zZ{(� �� z� {� zZ zG [« {� z� {I ~� {� z� {	z& {�|N

 ~( |7� z� ~D� z_|( z7 |�+�2(� z {Jz* + zQ �#| ~¢ z! ~F� z7 z<� z� zQ ~3 {I ~�{2 |� zo |;�� z& z7 �5~2 z�l z�& |o�(� ~F� zI z� {0
 zJ||9+�y(�(���:ًوقال أيضا ، ) zI z� {0z_|( z7 |F� |� {h|�|E zG |�+ z0 {	 z{£� �zZz�{(� z̀ {5 z& {I ~�z*+ z�zB + z� z7

 {(�� zJ|2 |� {° البتالء هو . ويف آية أخرى متّ التأكيد على أنّ اهلدف من ا�)�)	~
>e (معرفة من خيشى اهللا تعاىل، حيث قال:  { z�|* ~F� ~I ~� �D z5 ~�{Ez_z( �5~2 z�l z�& |o�(� + z �¾zB + z&

 z� {0z* � z�z� {A� |� z	 zG |#{_ z'{(+|* ~C ~G+z z³ {� z� ~F� zIz� {0z_|( {I ~� ~+ z� |� z7 {I ~�& |� {&zB ~C~(+z2 zV |�{_ ��(� z� |�
_|(zB [4� zo zA ~Cz� zG zd|( zh [I(�*� .  

متّ للشيطان كي يوسوس لإلنسان فقد  فسح االأما الغاية من 
قال جلّ شأنه:  فقديف الكتاب الكرمي بتمييز من يؤمن باآلخرة حقّاً،  تربيرها

) ~Cz( z�+ zq + z� z7 * zJ|2 |� {°~{9� z� |� + YZ& |�zG �!|N ~̂ 5 ~0zE �V+ zG ~C�2 z± ~�_|� {*|N {I |Q{_ z� zA z� �� z� {�zZz( z7 
 z@ zA zd�* z� z7 ¹d z3 |U + zQ{2 |� z5 ~b {�� |» |$ z� |X {s+|* ~� |� {° ~& {� z� zI z� {0z2|( �!|N e�+z�{� ~  {� |� {I |Q{_ z� zA

 [Ô_ |T z e< { zf 1K ~q(�+� .  

هناك آيةٌ أخرى تؤكّد على أنّ اهللا تعاىل ضرب على آذان أهل الكهف 
الفتية يف كهفهم إبطاالً ملزاعمهم حتدياً للكفّار وإلثبات أنهم ال يعلمون كم لبث 

+)~�5 (الواهية ونصرةً لعباده املؤمنني، حيث قال:  zZ zG |� {Q z�{(� z�|N ~)z_{� |T{(� � z7zB {h|N
 |U {I| |�� zhl z@ zA +z2 {* z zÉzG * � Y� z3 z� + zD |� {�zB {� |� +z2z( {Í1_ zb z7 Y) z {� z� zd{D ~�z( {� |� +z2|Vl +z2 �* z�
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 ، وهي يف احلقيقةاآليات هذه ما ذكر يف هناك شبهات طرحت حول
بيان ذايتٍّ وفعلي، و العلم إىل تقسيمالغفلة عن علم اهللا تعاىل وب اجلهلناشئةٌ من 

  : يأيتكما  ذلك

 ، فاملهندسأو بعده قبل حدوثه حد األمورأن يتحقّق العلم بأميكن 
بإمكانه تصور خارطة بيت يف ذهنه جبميع أو معظم تفاصيلها  على سبيل املثال

املرحلة األوىل هنا تصور اخلارطة وهذا يعين أنّ  قبل أن ينقشها على الورق،
يف املرحلة  عواملرحلة الثانية نقشها على الورق كي تتحقّق على أرض الواق

مـما  ن ما خاجل ذهنه على ورقة خاصةيدوالثالثة. إذن، قام املهندس هنا بت
حمقّق على أرض �واآلخر فعلي  �مسبق�، أحدمها أويلٌّ نيحتقّق علم يعين

تنفيذ  تمحينما ي أيضاً ، ومن مثّ قد يتحول العلم الثاين إىل علمٍ مسبقٍ�الواقع
؛ وذلك مبعىن أنّ املرحلة وجتسيدها على هيئة مبىن بشكلٍ عملي اخلارطة

  . الثانية أصبحت صورةً ذهنيةً للمرحلة الثالثة

بعد إجناز املشروع وجتسيده على أرض الواقع يلقي املهندس نظرةً 
على ما أنتجته يداه فيلحظ تصوراته الذهنية وهي متحقّقة على أرض الواقع، 

ه، فهو جييب بأنه يريد معرفة كيف وحينما يسأل عن سبب نظره ملا قام ب
.راته الذهنية املسبقة إىل أمرٍ عيينلت تصوحتو  

ومن البديهي أنّ خارطته لو نفّذت بدقّة متناهية أو أنه أجنزها بنفسه، 
نقص من تزيد وال تخرى على املصداق اخلارجي لعلمه املسبق ال فنظرته األ
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ه، فيزه هو حتقّقه على أرض الواقع والتأمل ، إذ إنّ مراده من العلم مبا أجنعلمه
لذا فقد يفتخر مبا فعل أمام اآلخرين ويواجه إثر ذلك إطراًء أو نقداً، ومن مثّ 

، حيث يقول إنين قمت ذا إجنازهيقوم بنقض الشبهات اليت تطرح على 
اإلجناز ونفّذته على أرض الواقع كي يرى الناس عظمته ومجاله، وهذا مبعىن 

  لآلخرين والرد على ناقديه.  علمهريد إثبات أنه ي
لم املعلّم املحتى ، فوالتحذير وميكن تصور هذا األمر يف جمال العقوبة

من ، ال يعطي الدرجات عبثاً والعارف بكسوهلم من جمدهممبستوى تالمذته 
دون ضابطة يف املدرسة،من ، بل ال بد رمسي أن خيتربهم يف إطار امتحان 

لذا فاالمتحان ال يقصد  ة احلال فاد سينال درجةً أعلى من الكسول؛وبطبيع
دما يراد منه إثبات أنّ امنه معرفة مدى علم املعلّم مبستوى تالمذته، وإن 

  منهم سينجح واملهمل سيفشل. 
  : أيتبإمكاننا طرح هذا املوضوع بالنسبة إىل علم اهللا تعاىل كما ي

شأنه بصفته واجب الوجود وذاته املباركة بسيطةٌ ذكرنا آنفاً أنّ اهللا جلّ 
 ،للكمال احلقيقي دةٌ ومصداقمن أنوجمر ميتلك علماً حضورياً لذا ال بد 

وجودها منه  قد اكتسبتمجيع املمكنات  نّ؛ ونظراً ألاملباركة بالنسبة إىل ذاته
عامل بوسائط خمتلفة، فالضرورة تقتضي علمه ا وبأفعاهلا قبل أن خيلقها يف 

هذه هي  .اإلمكان، وعلمه هذا جمرد وبسيط يطلق عليه العلم املسبق أو الذايت
  املرحلة األوىل من علمه. 

 علىأما املرحلة الثانية فهي العلم الفعلي، مبعىن حلظة حتقّق العلم الذايت 
أرض الواقع وظهوره للعيان يف اخلارج، وهنا أيضاً يكون اهللا تبارك وتعاىل 

لحظ فإنّ هذه املرحلة نلى مجيع احلركات والسكنات لعباده. وكما مشرفاً ع
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علماً  دمع اخللقة وليست قبلها، وإال لع تتزامن ألنها ختتلف عن املرحلة األوىل
   .ذاتياً ومسبقاً أيضاً

انتصار املسلمني يف حرب بدرٍ  العلم اإلهلي املسبق،ومن أمثلة 
لج يف نفوس بعضهم وما حيوكه بعض أخربهم مبا خيت إذوهزميتهم يف أُحد، 

 املنافقني هلم مؤكّداً على أنّ علمه هذا ليس وليد اللحظة، بل هو ذايتٌّ ومسبق
علمه العظيمة قبل أن خيلق الكائنات،  ائنوأنّ مجيع األحداث موجودةٌ يف خز

يف هذا الزمن عن طريق جتسد األحداث بشكلٍ  نزل إىل حيز التنفيذلكنه 
نه ظهر بصورته الفعلية. ومن املؤكّد أنّ كلّ حدث ال يربز للعيان إعملي، أي 

إال علمنا به  ال يتحقّقوال يتحقّق بالفعل إال بعد ظهوره يف أرض الواقع، لذا 
 ان حروب النيببعد حدوثه وفعليته، فمشاعر املسلمني وكيد املنافقني إب

 ا ومترتبةٌ ها متعلّقةٌنإىل السطح إال بعد اندالع احلرب أل مل تطف 9األكرم
الناس وغربلتهم كي  أنفس عليها؛ وهذه االبتالءات كما قلنا يراد منها صقل

ب وياملؤمن من املعاندعرف مييز اخلبيث من الطي .  

العلم الفعلي هللا تعاىل وهي ترتبط بالغاية،  مالحظةٌ ظريفةٌ حولهناك 
وليست  قبل حدوثه الكاملحيث كان اهللا تعاىل يعلم بتفاصيل كلّ موضوعٍ ب

هناك أية فائدة وال غاية يروم حتقيقها من علمه الفعلي، بل األمر الوحيد الذي 
جيسده هذا العلم لنا هو حتقّق علم اهللا الذايت فعلياً على أرض احلقيقة والواقع. 

املؤمنني  إعالمفاحلروب اليت حدثت يف عصر صدر اإلسالم كانت دف إىل 
وام القتالية مبستوى قابليادوا  كي يستعدملواجهة الكفّار واملنافقني الذين جس

قابليام بأفعاهلم الشنيعة، وهذا يعين أنّ مجيع األحداث اليت تتمخض على ما 
ذكر هي يف احلقيقة ظهور فعلي لعلم اهللا الذايتّ املسبق، وليس ظهورها إال 
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 ،مللك وبارئ اخلالئق أمجعنيالذي ميتلكه مالك ا لدنيانكشاف لذلك العلم ال
 ياتثال املعلم الذي يعلم مبستومبهنا  ذكّرم بكلّ ما كان وما سيكون. ونـِوالعال

تالمذته لكنه خيتربهم يف االمتحان النهائي كي تتجلّى قابليام يف إطار أوراق 
نه حيول العلم املسبق إىل فعلي إامتحانية معلومة النتائج لديه مسبقاً، أي 

دون أن يتدخل يف شؤوم؛ وعلى هذا األساس فليس من احلري من موسٍ مل
يعرف  فهو ،بنا اعتبار أنّ االمتحان سبب إلزالة جهل املعلّم مبستوى تالمذته

الناجح من الفاشل، ولكن ال ميكن حتديد هذه احلقيقة إال عرب االمتحان 
  ي الذي جيعل علمه فعلياً. رمسال

اهلدف من حدوث بعض الوقائع يف احلياة هو اآليات اليت أشارت إىل 
جهله  كلّ تأكيدال تعين ب ،املعاندينمتميزهم عن معرفة اهللا تعاىل املؤمنني و

فهو يريد حتقّق  �ملَعنل��أو  �اُهللا ملَعيل��بأحواهلم، بل حينما يقول القرآن الكرمي 
، ألنه تعاىل شأنه أرض الواقع يئة علمٍ فعلي علىالعلم احلضوري الذايتّ 

واجب الوجود وعلّة العلل لذلك لديه علم حضوري وذايتٌّ باملعلوالت اليت 
  أوجدها من العدم. 

يف احلياة الدنيا هو  ا سيقوم ا الناسإذن، املقصود من علم اهللا تعاىل مب
واختيارهم، إذ أينما  مبإراد ، ولكنال حمالة من أفعالٍ حتقّق ما كان سيقع

كائنات حيةٌ فال بد من أن تصدر منها أفعالٌ، لذا فإنّ اهللا عز وجلّ وجدت 
يعلم بزمان ومكان صدورها وماهيتها. وميكن القول إنّ هذا يعين إرادته تعاىل 

  . ���يف حتقّقها عن طريق ظهور ما كان مكنوناً على خلقه
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الثمرة األخرى اليت تترتب على علم اهللا املسبق وانكشاف احلقائق 
يطيع بل  ،فيما بعد، هي معرفة معدن كلّ إنسان، فاملؤمن ال يتبع أهواء نفسه

بارئه الذي خلقه وخلق كلّ شيٍء سواه ومن مثّ يوكل شؤونه إليه ويتوكّل 
ه يعلم أنّ البارئ العزيز واجب الطاعة؛ نعليه راجياً منه السداد والتوفيق أل

 ذه املزية؛اآلخرون  هيعرفسلك وإثر ذلك يدرك يف قرارة نفسه أنه مؤمن وكذ
يف حني أنّ الذين قست قلوم من كفّار ومشركني ومنافقني خيوضون يف 
طغيام ويعرضون عن احلق، فيدركون بالعيان أنهم حادوا عن السبيل اإلهلي، 

بالعصاة واملردة. وعلى هذا  فيصفومالناس حاهلم  سوف يعرفومن مثّ 
باده يف يوم احلساب ليوفّيهم جزاء ما عملوا، ال األساس، حينما جيمع اهللا ع

جبنة املأوى  ني، إذ يكرم املؤمنالعادل يبقى جمالٌ لالعتراض على حكمه
 مبنار جهنم وسوء املصري حبيث ال تبقى لديه املعاندينوحسن العاقبة ويعذّب 

حق لكوم يعرفون  �وتغفر لعبادك املؤمنني؟ ناملاذا تعذّب�أية ذريعة للقول: 
ما كسبت يداه  إال ينالال  إنسان كلّأنّ العادل و جزاؤهماملعرفة أنّ هذا هو 

يف احلياة الدنيا؛ وهذا األمر بكلّ تأكيد ال يتناىف مع علمه املسبق قبل خلقة 
على أساس هذا العلم، بل ترك الناس يفعلون ما  أحداً مل جيازِ الرب، فئقاخلال

ارهم مع علمه مبا سيفعلون؛ لذلك سيكرم من يشاؤون يف احلياة الدنيا باختي
ه لو عاقبهم منذ البداية  ،يكرم ويعاقب من يعاقب استناداً إىل علمه الفعليألن

على أساس علمه الذايت العترضوا عليه بأنهم مل يفعلوا ما يستحقّون العقاب 
هيهات عليه زاعمني أنهم لو خلقوا يف احلياة الدنيا لربما كانوا مؤمنني؛ لكن 

جوا ومتردوا مبحض إرادم ورغم علم اهللا تعاىل ـل فقد ،بعد ذلك كلّ البعدو
 . إنّ هؤالءخببث سريرم لكنه منحهم الفرصة الكافية لسلوك السبيل القومي
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 ،استحوذ على قلوم وأرودهم بئس الورد املورودفالشيطان  اتبعوا خطوات
يهمل دروسه وال يؤدي الذي التلميذ الكسول  حكاية األمر يشبه وهذا

دون من أعطاه درجةً دانيةً  أنّ معلّمه لوومع ذلك ، واجباته امللقاة على عاتقه
فسح له اال يف االختبار علّه ، لذلك يأشد اعتراضاختبارٍ سيعترض عليه 

والرسوب؛  ا نفسه من الفشليعود إىل رشده وحيصل على درجة عالية ينقذ 
  ال يبقى له أي جمالٍ لالعتراض.  وعلى هذا األساس

)_Dl�Z(� a+&s� R0* ©�D7 W��9� F� I�A :Y+��+X: 
نسخ أحد املقررات واستبداله بقانون جديد، يعد من ال شك يف أنّ 

األمور املتعارفة يف القوانني البشرية اليت تدون على أساس العلوم اإلنسانية، 
لقوانني أو هشاشتها على مر الزمان حيث يلتفت الناس إىل عقم بعض هذه ا

قوانني أخرى سن على أرض الواقع، لذا يلجؤون إىل  هاومن خالل تطبيق
هذا األمر ناشئٌ من ضعف العقل اإلنساين ديهي أنّ ؛ وبما سبقهامعرضني ع

ماله بالشكل الذي جيعله يقرر أموراً ال حميد عنها، فهو عاجز عن تكاوعدم 
  ميع تفاصيلها. جباسد حبذافريها وإدراك املصاحل واملف

فبعض ، وقد صرح الكتاب احلكيم بوجود نسخٍ يف بعض أحكامه
أحكاماً ومقررات يف شتى ااالت العبادية واالجتماعية  تيات تضمناآل

وخمتلف القوانني املدنية، لكنها نسخت فيما بعد بآيات أخرى، ومن مجلة ذلك 
  : أيتما ي
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أنّ  فحواهااستناداً إىل هذه اآليات وما ناظرها، طرح البعض شبهةً 
النسخ يتعارض مع علم اهللا األزيلّ الذي ال حتده حدود، إذ لو كان اهللا ميتلك 

دون من علماً مطلقاً فال بد له من إقرار األحكام الضرورية يف بادئ األمر 
وال يدرك  ه مل حيط بكلّ شيٍء علماًة إىل تغيريها مستقبالً؛ وهذا يعين أناحلاج
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، بل ال بد له من جتربة بعض األحكام يف بادئ األمرمصاحل العباد ومفاسدهم 
  . ���ال ميتلك علماً واقعياً وعلى هذا األساس فهوليعرف غثّها من مسينها، 

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
الح العريف يعين إبطال احلكم السابق ونقض النسخ يف اللغة واالصط

 ه يف االصطالح الديينه باطلٌ منذ بداية تشريعه، إال أنذوحقّانيته واعتبار أن 
واقتضاء  ، وهو بيان انقضاء زمان حقّانية تطبيق أحد األحكاممعىن خاص

واقعية تترتب على كلٍّ من  صاحلمهناك  إذ، �)�املصلحة وضع حكمٍ بديلٍ له
ناسخ واملنسوخ يف إطار اجلعل والتقنني، إال أنّ احلكمة واملصلحة تقتضيان ال

 الً بشكلٍ مؤقّتوجلّ أحد األحكام أو اهللا عز ومن مثّ على  �املنسوخ�أن يقر
 مر الزمان وطبقاً ملقتضيات مصاحل العباد يتم إلغاؤه واستبداله حبكمٍ آخر

بعدم  9 حممدالنيب  مر فيهاأُ . على سبيل املثال، هناك آيات�الناسخ�
 ليونةالتعرض للكفّار واملشركني يف بادئ البعثة وطلبت منه التعامل معهم ب

 بنربة وعفوٍ، لكن بعد أن قويت شوكة اإلسالم نزلت آياتحيث شديدة ،
 تعاليمالىل اجلهاد دفاعاً عن دينهم وسعياً لنشر إاملسلمني  ه ودعتحرضت
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النمط األول من حيث هي بطبيعة احلال تتعارض مع السمحاء؛ و السماوية
  . الداللة

 ها جاءت يف فترةلنا يف أسباب نزول اآليات األوىل، لوجدنا أنلو تأم
الطغاة واملشركني وضعف املسلمني وقلّة عددهم، لذا مل تكن  يادةشهدت س

، يهم حيلةٌ سوى التعامل مع األعداء وفق املصلحة وعدم االحتكاك عسكرياًدل
يف  اجلائر احلصار حتملهم ، ومثال ذلكغري املنصفة قبول بعض شروطهم وحتى

شعب أيب طالب وعدم ردهم على املشركني؛ ولكن بعد تأسيس احلكومة 
املسلمون املشركني  ااإلسالمية يف املدينة املنورة أصبح اإلسالم قوياً فدع

عينة، وذلك بعد أن وفق شروط معلى اجلهاد  9العتناقه وأعلن رسول اهللا 
  نزلت آيات جديدةٌ نسخت ما قبلها. 

معينة مصاحل  على أساسإذن، اآليات الناسخة واملنسوخة قد نزلت 
، فاملنسوخ ذو مصلحة مؤقّتة تزول على مر الزمان ويف ظروف زمانية خاصة

مصلحة دائمة ال تزول، ومن هنا تتضح  يهدف إىل حتقيقيف حني أنّ الناسخ 
نّ النسخ يعين ختطئة املشرع يف وضع احلكم األول بأمن يقول  رأياشة هش

  . ���فائدته منذ حلظة وضعهونفي 

املسألة األخرى اجلديرة بالذكر يف جمال الناسخ واملنسوخ هي أنّ اهللا 
يأمرهم بالقيام ببعض األعمال امتحاناً هلم كي  إذسبحانه يبتلي ما عباده، 

أحد األحكام عرب إقرار حكمٍ  لغيي لذا ،لههم اخلالصة وطاعت امتثاهلميثبتوا 
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. ففي قضية القبلة، كما ذكرناآخر؛ وهذا األمر قد أكّد عليه الكتاب احلكيم 
كان التشريع هو أن يتوجه املسلمون حنو بيت املقدس يف صلوام، لكن هذا 

األسباب احلكم نسخ فيما بعد لتصبح الكعبة املشرفة هي القبلة اجلديدة، ومن 
ابتالء املسلمني واختبار مدى وفائهم لدينهم  ،اليت دعت إىل هذا التشريع

فقد قال عز من قال:  واتباعهم ألوامر الشريعة مهما كانت طبيعتها؛ ونبيهم
) @ zA #|�zZ2 z& �" |» zM5 "�(� ~g|E"� z& � z� zIz� {0z2|( !|N + zQ_ z� zA \2 ~q ��"(� z) z�{E |Z{(� +z2 {� z0 z6 + z� z7
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ة إىل دون احلاجمن ال شك يف أنّ القادر املطلق بإمكانه فعل ما يشاء 

 أي أمرٍمعونة أحد، لذا فهو ال يطلب من أي كائنٍ كان بأن ينصره ويعينه على 
صغرياً كان أو عظيماً؛ لكننا جند يف عدة آيات أنّ اهللا تعاىل قد طالب العون من 

، وهذا الطلب يتعارض مع قدرته املطلقة 9املسلمني لنصرة دينه ونبيه 
 ،ت اشترطت نصرة اهللا للمسلمني بنصرم له. فهناك آيا�)�وعظمته الالحمدودة

آيات أخرى دلّت على معاين مشاة حبيث طلبت منهم أن يقوموا كما توجد 
بأعمالٍ تتناىف مع غىن واجب الوجود، كالبيع والشراء واإلقراض. ونذكر بعضها 

  : يأيتفيما 
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شبهةً مضموا أنّ اهللا حمتاج لعباده ألنه يطلب العون  هملذا طرح بعض
ى يتعامل معهم بيعاً وشراًء واستقراضاً. والنصرة منهم، بل وحت  

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
، فهي يف غاية اهلشاشة ما سبقهاهذه الشبهة يف احلقيقة ال ختتلف ع

أنّ اهللا علم بوواضحة البطالن، وكلّ عاقلٍ يدرك هزالتها بأدىن تأملٍ ألنه ي
ةٌ وهو يف غىن وذو قدرة مطلقة ال تضاهؤها قدر دسبحانه وتعاىل واجب الوجو

  عن كلّ شيٍء وال حيتاج إىل أحد من عباده بتاتاً. 
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 وأبشكلٍ مباشرٍ  سواٌء إنّ اهللا العلي القدير هو املدبر لكلّ شؤون الكون
 الذايت غري مباشرٍ، فإدارته غري املباشرة تتمثّل يف نظام العلّية والنظام اجلربي

ل حمرقةٌ بذاا وهذه الصفة اجلربية الذي أقره للكائنات، فالنار على سبيل املثا
ال ميكن أن تنفك عنها، والنباتات تكتسب حياا من املاء والتراب ونور 

، وهذه أيضاً صفةٌ ذاتيةٌ جربيةٌ ال تفارقها حيث أودعت فيها من اهللا الشمس
  . العزيز احلكيم

 ليست هناك آيةٌ واحدةٌ تدلّ على أنّ اهللا سبحانه طلب العون من أي
ئنٍ كان يف عامل التكوين، لذا ال ميكن طرح الشبهة املذكورة يف عامل التكوين كا

يف ذلك العامل ألنه تعاىل العلّة املؤثّرة  مضموا بتاتاً، كما ال ميكن حتى تصور
  األوىل اليت ال حتتاج إىل علّة أخرى بأي حنوٍ كان.  

واالنفعال ليسا  وأما يف عامل التشريع واحلياة البشرية، فإنّ الفعل
، وهذا قضاياكالتكوين اجلربي، بل هناك دخلٌ إلرادة الناس يف تغيري بعض ال

 حمدودةً ه هو الذي منحهم قدرةًناألمر هو اآلخر يعود إىل مشيئة اهللا تعاىل أل
 يف أفعاله، فقد تعلّقت مشيئة اهللا عز رمبا أنّ اإلنسان خمي .حمدود ييف عاملٍ ماد

به وتكامله من منطلق االختيار الذي منحه إياه، وبناًء على هذا وجلّ بتهذي
أرسل له األنبياء والرسل بغية هدايته إىل سواء السبيل، فهو من خالل اتباع 
الشرائع السماوية يستجيب ألمر خالقه العظيم فيخطو خطوات مباركةً يف 

من تزلّ قدماه  نيل السعادة األبدية، ولكن هناكبغية طريق مسريته التكاملية 
وال يكتفي  هميف هذا املضمار وخيالف أوامر الرب الكرمي، بل قد يتمادى بعض

باحلياد عن سواء السبيل عرب دعوته اآلخرين للتمرد على األحكام الشرعية 
في األزمان السالفة تصدى ف ؛عائقاً يف طريق جناة البشرية صبحيومن مثّ 
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كلّ ما أوتوا من قوة فحاربوهم مادياً العصاة لألنبياء والرسل وعارضوهم ب
د أن استحوذ الشيطان على من ديارهم وقتلوهم بع إذ شردوهمونفسياً، 
  قلوم.

اهللا تعاىل الذي جعل الغاية من خلقة بين آدم بلوغ السعادة األخروية 
بعد هدايتهم يف احلياة الدنيا، قد أناط حتقّق هذه الغاية إىل أعماهلم االختيارية، 

ذلك أمرهم بالتقوى والصالح واتباع أنبيائه ورسله وإعانتهم قدر ما استطاعوا ل
ويف شتى ااالت املادية واملعنوية، فقد وعدهم بالنصر والغلبة ومضاعفة 

 طاعة اهللاتعين  األنبياء والرسلنّ نصرة أنعلم  وحنناألجر فيما لو فعلوا ذلك. 
 ،ر عن  إن امتثلوا ألوامره سن العاقبةحب لذا وعد املؤمننيونصرة دينه احلقوعب

 نّإذلك يف كتابه العزيز بتعابري خمتلفة، كالنصرة والبيع والشراء واإلقراض؛ أي 
هذا الطلب يف احلقيقة ينصب يف مصلحتهم وينالون منه منافع كثرية، يف حني 

تعين  اهللا نصرة دينف، أنّ البارئ العظيم ال ينال منه نفعاً ألنه الغين املطلق
  هدايتهم وجنام من العذاب األليم. 

مطلق وله القدرة على  غينقائالً: اهللا تعاىل  همولكن قد يتساءل بعض
ملاذا طلب النصرة من عباده ومل يفعل ذلك  لكننصرة دينه بعزته ومدده الغييب، 

  بنفسه؟! 

  لإلجابة نقول: 

مشيئة اهللا و، يةالعلّالنظام احلاكم يف احلياة الدنيا يرتكز على نظام  � ١
  تعاىل يف إدارة شؤون احلياة وتدبري أمورها مستندةٌ إىل هذا النظام. 

لو تدخل اهللا تعاىل يف شؤون الناس وتفاصيل حيام بشكلٍ  � ٢
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مباشرٍ ـ كما لو قضى على الكفّار واملفسدين واملناهضني لعباده املؤمنني بقدرته 
طيب وال يعرف املسلمون صديقهم من سوف ال مييز اخلبيث من الـ  الغيبية

فيمتزج الصلحاء مع املنحرفني؛  ،عدوهم احلقيقي وال تتجلّى معادن الناس
  وهذا األمر بطبيعة احلال يتعارض مع مبدأ االختيار. 

إذن، جهاد املؤمنني بأمواهلم وأنفسهم ونصرم لدين اهللا تعاىل ببذل 
ييب، هو من يضمن هلم الفالح يف الغايل والنفيس يف رحاب املدد اإلهلي الغ

الدارين، وبكلّ تأكيد فإنّ العلي القدير يف غىن عن معونة أحد، لكنه يريد 
  ابتالء عباده وذيب أنفسهم كي ينالوا عقىب الدار. 

�7 )Z��9� F� $��� :Y+0*+ �5�n� R0* )(+8�  : 
ميكن أن  من كان ذا قدرة مطلقة فهو قادر على فعل كلّ شيٍء وال

، يعجزه أي أمرٍ حبيث ال ميكن تصور عقبة حتول دون قيامه مبا يشاء
  . فاملستحيل غري متصورٍ بشأنه

طرحت شبهات  : منذ عهد البعثة النبوية وعصر األئمة املعصومني
يف إطار ها بعضحول قدرة اهللا املطلقة، واألمثلة على ذلك كثريةٌ حيث نذكر 

  : األسئلة اآلتية
   ���السماوات واألرض يف بيضة؟ ضعميكن هللا تعاىل أن يهل  -
  هل أنّ اهللا تعاىل قادر على أن خيلق شريكاً له؟  -
  هل بإمكان اهللا تعاىل أن خيلق حجراً يعجز عن محله؟  -
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  هل يستطيع اهللا تعاىل أن خيلق مربعاً دائرياً؟  -

ال ميتلك  ها أنّ اهللا عز وجلّفحوا، طرح البعض شبهةً بناًء على هذا
املستحيل يصدق يف  نّإقدرةً مطلقةً لكونه عاجزاً عن القيام ببعض األمور، أي 

  نه حاله حال سائر الكائنات اليت يستحيل عليها فعل بعض األمور. أش

LZD7 )QEm(� K_��+Q : 
  لنقض الشبهة املذكورة، نقول: 

متنع الذايت امل -ال بد أوالً من التمييز بني احملال العقلي وغري العقلي
 ا أن تتحقّق لكنا ومن شأليست مستحيلةً بذا وغري الذايت ـ فهناك أمور
اإلنسان عاجز عن القيام ا نظراً لقابلياته احملدودة، فهو على سبيل املثال غري 
قادرٍ على االنتقال من مشرق األرض إىل مغرا يف أقلّ من دقيقة، كما أنه 

ملدة مئيت عامٍ أو أكثر. إنّ هكذا أمور ممكنةٌ ذاتاً وعقالً،  عاجز عن البقاء حياً
  لكن بين آدم عاجزون عن حتقيقها يف الظروف الطبيعية. 

نّ الرياضي الذي ميتلك بنيةً بدنيةً قويةً أومثالٌ آخر على هذا األمر 
 سافة مخسة أمتارٍ أو أكثر، ملبإمكانه رمي حجرٍ ثقيلٍ يزن عشرة كيلوغرامات

ومن املؤكّد أنّ عجزه  !نه غري قادرٍ على رمي ريشة صغرية إىل هذه املسافةلك
  دنية، بل يرجع إىل الريشة نفسها.عن القيام بذلك ال صلة له بقدرته الب

وهناك أمور مستحيلةٌ ذاتاً وعقالً، لذا فإنّ عدم حتقّقها عائد إىل ذاا 
مكان حتقّقها، مثالً ال يوجد أي نّ صفتها اليت متيزها هي عدم إإوماهيتها، أي 

الرياضيات ميكنه رسم مربعٍ دائري، وبالطبع فإنّ عدم أو  خبريٍ يف الفيزياء
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قابليات اخلبري، بل سببه اتصاف  ليس ناشئاً من ضعفالقدرة على هذا األمر 
هذا األمر املتصور بالعدمية القتضاء طبيعته ذلك؛ وهذا يعين أنّ املمتنع ذاتاً ال 

  كن أن تتعلّق به أية قدرة. مي

نّ عدم إمكانية إ :قدرة اهللا عز وجلّ، أي إىل كذا هو احلال بالنسبة
حتقّق بعض األمور عائد إىل ذاا املمتنعة وليس عائداً إىل وجود ضعف يف 

ـ حاشاه ذلك وتعاىل علواً كبرياً ـ فهو ذو قدرة مطلقة وغري  تعاىل قدرته
أمرٍ على فعل كلّ  وهو القادرجد أمر مستحيلٌ بالنسبة إليه متناهية، إذ ال يو

جعل املستحيل مستحيالً ذاتياً ناهيك عن أنه بإرادته ومشيئته غريه،  يعجز عنه
املستحيل غري الذايت هين بالنسبة إليه إال أنّ ومن املؤكّد أنّ أو غري ذايتٍّ، 

نه هو فال تتعلّق به إرادته أل ـ مستحيالً ذاتياً ـ ماهية ممتنعة اذ جعلهالذي 
كلّ ممتنعٍ ال ميت بصلة إىل قدرة لذا ف ذه امليزة اخلاصة،جعله يتصف  الذي

  البارئ عز وجلّ نظراً المتناعه. 

خالصة الكالم أنّ عدم حتقّق املمتنع عقالً ال يعين عجز اهللا تعاىل عن 
 لكون االمتناع ميزةً حدوثه استحالةالقيام به، بل السبب يف ذلك يعود إىل 

  .، أي: إنّ ذاته ممتنعةٌ عن التحقّقلذاته مالزمةً

 7عبداهللا أيب روي عن توضح املوضوع بشكلٍ أفضل: اآلتيةوالرواية 
: هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا يف بيضة من 7أنه قال: قيل ألمري املؤمنني 

غري أن يصر البيضة؟ قال: غر الدنيا أو يكبvبارك وتعاىل ال ينسب إىل إنّ اهللا ت
  . ���Hالعجز، والذي سألتين ال يكون
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لقد أكّد القرآن الكرمي يف مواطن عديدة على قدرة اهللا املطلقة اليت ال 
حتدها حدود، لكن هناك شبهةٌ شائعةٌ تطرح حول السبب يف عدم تسخري هذه 

برأي أصحاب هذه رة الالمتناهية لدفع املكاره واألذى عن البشرية. القد
 إن صح القول بأنه إذاكلّ شيٍء و فعل لو كان قادراً علىالشبهة فإنّ اهللا تعاىل 

أراد شيئاً إنما يقول له كُن فيكون، ملاذا ال حيفظ خلقه من خمتلف الباليا 
من قبيل الزالزل والسيول  يت دد حيامث الطبيعية واملخاطر الكواروال

   ���؟وما شاكلها من حوادث مدمرة ،والرباكني

 :+QLZD7 )QEm(� K_�� 
 اآلتيةكي يتصح الرد على هذه الشبهة بشكلٍ أفضل، نذكر النقاط 

  �)�تاركني سائر التفاصيل اليت ال يسع اال لتسليط الضوء عليها هنا:

�  "�(� -  ª���A [��B: 
أمراً عدمياً،  الشر القدماء من مسلمني وغري مسلمني ءعلمابعض ال يرى
وجودياً، لذا ليس من املعقول مبكان طرح شبهة حول وقوعه أنه ليس 

  ؛ لذا ينتفي موضوع الشبهة املذكورة. واحلكمة منه

األسباب و ،كمالٍ خاص فقدان أوأمرٍ ما  تعين انعدام وجود العدمية
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وث جرحٍ يف يد اإلنسان بسكّني يؤدي إىل ، فحداليت تسفر عن ذلك كثريةٌ
حدوث نقصٍ فيها ـ أي فقدان جانبٍ من كماله ـ والسبب يف ذلك يرجع إىل 

ي ة السكّنيأمرين، أحدمها حد ةستعيدواآلخر رقّة جلد اليد؛ ولكن بعد مد 
اجللد حالته الطبيعية فيلتئم وتتماسك خالياه مرةً أخرى، وهذا يعين استعادة 

 ،لسابق الذي افتقده إثر اجلرح. إذن، هذا األمر يعد نقصاً مؤقّتاً للكمالكماله ا
 اًيف حني أنّ قطع اليد بالسكني وانفصاهلا عن اجلسد يعد شراً حمضاً وفقدان

نّ إاإلنسان يف هذه احلالة يفقد إحدى خصوصياته الكمالية، أي  نّللكمال أل
  انعدام. و الشر الذي حتقّق هنا هو فقدانٌ

وعلى هذا األساس فإنّ شيوع الشر يف عامل املاديات يعود ألمرٍ 
، فالشبهة إنما ترد على ما هو موجود عدمي، لذلك ال ميكن إيراد شبهة عليه

  ال ميكن االعتراض بالقول: ملاذا خلق اهللا الشر؟!  وعلى هذا األساس، يف الواقع

� [��q [�X C_�A #"V¡& �� "�(� -: 
الرؤية يقبلون إىل حد ما بضرورة وجود الشر يف العامل  أصحاب هذه

يعتقدون بأنه من األمور الالزمة اليت ال تنفك عن هذه احلياة، ومن  إذاملادي، 
مثّ قد يترتب عليه خري كثري، فالناس على سبيل املثال يتمتعون مبنافع مجة من 

حيان يتعرضون للضرر منهما؛ املاء والنار على حد سواء، ولكنهم يف بعض األ
من اخلريات اليت  اًومن املؤكّد لو أنّ اهللا تعاىل مل خيلقهما خلسر الناس كثري

  تترتب عليهما. 

 ،نّ عامل املادة مليٌء باألذى والشرور لكونه مادياً وحمدوداًمن املؤكّد أ
 ف يتجردإن زالت عنه سو ، لذاهانعنفك تال ممتزجةٌ بذاته ووكأنّ هذه األمور 
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 من األساس، ومن مثّ يتمخض عن مـما يعين زوالهعن خصوصيته املادية 
  وهذا الفرض بكلّ تأكيد يتناىف مع احلكمة اإلهلية.  ؛خريٍ كثريٍ ضياع ذلك

�  B�E� 5b "�(� -( �;�: 
أذى لإلنسان، لوجدناها  ا منوكلّ ما فيه ورلو ألقينا نظرةً على الشر

لى أقلّ تقديرٍ، مقدمةً حلصول اإلنسان على خريٍ كثريٍ رغم برمتها أو بعضها ع
  ها سوءاً حمضاً. راعتبا

يف اتمعات البشرية على مر العصور قد ولدوا  فكّرينأبرز العلماء وامل
، بل واجهوا مصاعب ومرفّهةً من رحم املعاناة ومل تكن حياة غالبيتهم منعمةً

قاموا بإجنازات  رغم كلّ ذلك نيوية لكنهممجة وعانوا األمرين يف مسريم الد
مسار التأريخ؛ وكما قال القدماء فإنّ املعاناة هي اليت تصقل معادن  تغري

  الرجال. 
البشرية هي يف احلقيقة حتذير من خطرٍ  تواجههاإذن، بعض الباليا اليت 

ع ، فوجوالصالح للخري مقدمةً ميكن اعتبارهاحمدقٍ يهدد كيان اإلنسان، لذا 
األسنان على سبيل املثال جيعل اإلنسان يف مشقّة وأذى ولربما يسلب النوم 

ما جيعله يتصور بأنه أسوأ الشرور اليت أصابته يف حياته، ـمن عينيه لشدته م
 لكنه يف احلقيقة غافلٌ عن أنّ هذا الوجع عبارةٌ عن حتذيرٍ شديد اللهجة له

ه وتفسدها بالكامل، بل وقد تفسد فمه ينبهه إىل وجود آفة دد أسنان حيث
أيضاً، لذا عليه املبادرة فوراً ملعاجلة هذا اخللل اجلزئي قبل أن يستفحل 

ال حتمد عقباها؛ وهذا الشر ـ وجع  وخيمة ويتسبب يف ضررٍ كبريٍ ونتائج
األسنان ـ بكلّ تأكيد يعد مقدمةً خلريٍ كثريٍ يتجسد يف احلفاظ على سالمة 

  الفم. األسنان و
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ال يكتنفه أي شر وال  عاملٍكما هو معلوم فاملالئكة يعيشون يف رحاب 

الذي حباها به اهللا تعاىل كائنات جمردة بقيت على كماهلا األويل  بوصفهمضررٍ 
ا للرقي املعنوي بادئ خلقتها، ومن مثّ فهي ال متتلك القابليات اليت تؤهله منذ

ما بلغته؛ وهذا األمر ال ينطبق على بين آدم، ـوالتعايل إىل درجات أكثر م
درجات  ىفاهلدف من خلقتهم يف احلياة الدنيا هو متكينهم من السعي لنيل أعل

الكمال املعنوي يف عامل اآلخرة بعد صقل أنفسهم وذيبها، وهذا ال يتحقّق 
تهم البتالءات ومصاعب ترسخ روح التوحيد بكلّ تأكيد إال يف ظلّ مواجه

  . أنفسهماحلقيقي وسائر امللكات الدينية واألخالقية يف 

إذن، الشر يف احلياة الدنيا فيه ما يأخذ بيد اإلنسان حنو الرقي نفسياً 
، ومن ه يصقل نفسه ويهذّاألن ،سلوك السبيل الصائب الذي ينبغي له سلوكهو

  ه املعنوية. يرفع من درجاتمثّ فهو 
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من هناك بعض املصائب والشرور اليت تكتنف حياة اإلنسان يف الدنيا 

دون أن حيصل على فائدة ملموسة منها من قبيل ظلم الظاملني والزالزل وسائر 
ات احلوادث الطبيعية املدمرة اليت تفين ثروته وأسرته وقد تتسبب حبدوث عاه

دون أن حيصل على فائدة من يف بدنه، ومن مثّ ينتابه الضرر يف احلياة الدنيا 
مباشرة أو غري مباشرة؛ إال أنه حيصل على نفعٍ كبريٍ يف احلياة اآلخرة ألنّ اهللا 
العلي القدير يعوضه وجيازيه خري اجلزاء جراء ما تعرض له من ضررٍ 

، وهذا يعين أنه حيصل على ما يسعده فيضاعف له ما خسره أضعافاً مضاعفةً
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  يف احلياة اآلخرة إثر معاناته من مصائب وشرور احلياة الدنيا. 

 مةٌ خلريٍ كثريٍ يف احلياة اآلخرة وسببيف احلياة الدنيا مقد إذن، الشر
السعادة األبدية اليت هي مراد كلّ عاقلٍ وحكيمٍ، إذ إنّ هذا الشر  اإلنسان لنيل

ق منه فائدة ملموسة يف احلياة الدنيا قد أصبح وازعاً للنجاة من الذي مل تتحقّ
  مواجهة مصاعب وآالمٍ مجة يف احلياة اآلخرة. 

خالصة الكالم أننا لو ألقينا نظرةً على الشر من الزوايا اخلمسة اليت 
تطرقنا إليها، ألدركنا سقم الشبهة املذكورة ولثبت لنا أنّ البارئ احلكيم ذو 

، ومن متحيصهاأنفس عباده و زكيةطلقة قد جعل الدنيا دار ابتالٍء لتاملقدرة ال
بشتى األنواع، ومهما ب عيتجلّى يف مكاره ومصا جيب أنابتالء  كلّاملؤكّد أنّ 

  وحكمته.  ة اهللا تعاىلال يتعارض بتاتاً مع قدر كانت طبيعته فهو

 :) �+�(� )QEm(� *�&+EV  �+0V F� a+T�U  ���¶ I_(+0V
��+&�n: 

طرح بعض امللحدين واملستشرقني شبهةً حول االختالف يف صفات اهللا 
عز وجلّ ضمن التعاليم اليت تتبناها خمتلف األديان، ومن مجلة ذلك ادعاء أنّ 
إله املسيحية تطغى عليه صفات الرأفة والرمحة واحملبة، يف حني أنّ أبرز صفات 

م حبيث يروم التسلّط على كلّ شيٍء إله اإلسالم هي القهر واجلربوت واالنتقا
  وتسيريه بأمره فحسب، وكذا احلال بالنسبة إىل إله اليهود. 

:+QLZD7 )QEm(� K_�� 
  : يأيتنقول يف رد هذه الشبهة ما 
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قلنا بأنّ و ،يف الفصل الثاين أنّ اهللا تعاىل واجب الوجود أثبتنا � ١
ل العلم والغىن والقدرة، ومن صفات كماليةً عديدةً من قبي حيكم بامتالكه العقل

حقائق دامغة ال ميكن نفيها  تعدأنّ هذه الصفات الكمالية  أكّدنا بالدليل علىمثّ 
لكن يف احلني ذاته ال ميكن تطبيق دالالت هذه الصفات  بتاتاً؛ عن ذاته املباركة

 افتقارهيف مجيع األديان على حد سواء، فاتصافه بالغىن املطلق يقتضي عدم 
وعلى هذا األساس فهو يريد اخلري هلم ويتلطّف  خلقه يف مجيع األحيان إىل

  إرادته. ب عليهم

 هو انعكاس ،الفيض اإلهلي الناشئ من صفات الرمحة واللطف والرأفة
ليست هناك أية عقبات حتول دون حصول العباد عليه، ولصفات الكمالية، ل

م وبينه فيحرمون منه إثر ما لكنهم أحياناً يقومون بأعمالٍ تقع حائالً بينه
فجذور الشجر على سبيل املثال غائرةٌ حتت التربة اخلصبة  ؛اكتسبته أيديهم

ألجل امتصاص املاء واألمالح املغذية منها، وهذا األمر بطبيعة احلال منوطٌ 
عملية االمتصاص سوف تتم باجلذع قبل اجلذور، فلو كان اجلذع غضاً طرياً 

الشجرة وتزهر أغصاا، لكن حينما جيف هذا اجلذع بشكلٍ طبيعي وتنمو 
دويفتقد نضارته فاجلذور هي األخرى تفقد قابليتها ويصيبها الضمور وال تع 

قادرةً على امتصاص شيٍء أو أنها ال متتص إال الشيء اليسري. وكذا هو  آنذاك
ته، قابليااستعداده واحلال بالنسبة لإلنسان، إذ حيظى بالفيض اإلهلي حبسب 

وكما ذكرنا آنفاً فإنّ لطف اهللا تعاىل املتجسد يف مجيع صفاته الرمحانية يعم مجيع 
لكن البعض يقومون بأعمالٍ حترمهم من هذا اللطف  دون استثناٍءمن الناس 

العام. وجتدر اإلشارة هنا إىل أنّ الذين يهذّبون أنفسهم ويتعالون بشخصيام 
خاصاً  فيضاًاآلثام واملعاصي، ينالون  يف رحاب خلوصهم وعبادم وتركهم
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إضافةً إىل اللطف والفيض العام الذي يشمل حال مجيع ويكرمون بلطف عميمٍ 
  اخللق. 

للمقارنة بني صفات اهللا تعاىل يف الديانات السماوية الثالث، أي  � ٢
  اإلسالم واملسيحية واليهودية، نقول: 

والنصارى ليسا يف متناول اليد، الكتابان املقدسان األصيالن لليهود  –أ 
لذا ال ميكننا تقييم ما ورد فيهما بشكلٍ علمي؛ فما هو موجود اليوم جمرد بعض 

اإلضافات  كلّ تلك النصوص املقتضبة واحملرفة من التوراة واإلجنيل ناهيك عن
  اليت مل يرتل اهللا ا من سلطان. 

، ومن مثّ ليس من لتأرخييةمن الناحية ا غري ثابتإذن، االدعاء املذكور 
دون من جاء برسالة صلحٍ وسالمٍ للبشرية  7الصواب زعم أنّ النيب عيسى 

 7أي ديد أو وعيد للعصاة، كذلك ليس من الصحيح ادعاء أنّ النيب موسى
  ل رسالةً ملؤها التهديد والوعيد.مح

صها اآليات القرآنية تتضمن صفات الرمحة والقهر، لكن عند متحي –ب 
جند أنّ صفات الرمحة أكثر بكثريٍ من صفات القهر كما ونوعاً، ناهيك عن 

فرمحته تعاىل على كون رمحة اهللا أوسع من قهره وعذابه،  العديد منها التأكيد يف
   وال حدود هلا. تشمل كلّ شيٍء باعتقاد املسلمني

  : الرمحة ما يأيت من مجلة آيات

- ) �* z� {K~Z zG z 5~* �o zq {�|� zG e) z0 | � z7 e)z {� z� 7 ~h {I ~�(��� .  
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هو مشول  9خامت األنبياء  بعثة اهلدف من تؤكّد على أنّ اآلتيةواآلية 
 كونتدلّ على  وميكن القول إنهااليت ال حتدها حدود،  الواسعة برمحة اهللا الناس

|zJ ( :الرمحة هي السبب يف دخول اجلنة z9+ z0 {�|( Y) z {� z� �!|N z +z2 {� z {�zB + z� z7(�*� .  
ف بلطلقد أكّد الكتاب احلكيم على أنّ اهللا عز وجلّ يتعامل مع خلقه 

اصفة الرمحة هلإنّ يث ألزم نفسه بذلك، وحسب التعبري العرفاين فحب ورمحة 
نّ إله املسلمني أ ومعىن ذلكالريادة واألولوية على سائر الصفات اإلهلية؛ 

C| (رؤوف رحيم بكلّ ما للرأفة والرمحة من معىن، حيث قال:  |� {TzD z@ zA z#z� zq
 z) z {� ��(�(�+� .  

 : ايد، فاألحاديث املروية عن املعصومنيكتاب اهللا  فضالً عن
سبقت <قوله:  9تؤكّد على هذه احلقيقة أيضاً، فقد روي عن رسول اهللا 

  . �H�iرمحته غضبه
الصفات اجلاللية من قبيل الغضب والقهر قد وردت يف القرآن الكرمي، 

احلسىن لكنها باملقارنة مع صفات اللطف والرمحة قليلةٌ كماً ونوعاً، فاألمساء 
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ال تتضمن  اسمٍ،اليت يبلغ عددها مئة واملقتبسة من القرآن الكرمي والروايات 
صفةً تدلّ  ٢٣سوى سبع صفات تدلّ على القهر واجلربوت، يف حني هناك 

  . ���باللفظ الصريح على الرأفة والرمحة

لدى تسليط الضوء على العهد اجلديد جند أنّ إله املسيحية ال  –ج 
والرمحة واحملبة فقط، وهذا خالف ملا يدعيه البعض، فقد وصف  يتصف بالرأفة

أنه عادلٌ  على النصوص الدينية النصرانية أكّدتبالقهر واجلربوت أيضاً، حيث 
 .ومهيب  

 الفقرة الثانية والثالثني من اإلصحاح التاسع يف سفر حنميا تضمنت
�| <: الكالم التايل z�{(� zd| |�� z� z� |K {6zn {�|�( z7 [C(|N zd�Dzn , {I ~Q {q ~ {¡zV { z� z7 {I |Q|2 {T ~V { z� |$ z�

 [I_ | z� z7 [�+�2 zH�(� :وجاء يف رسالة بولس اليسوعية إىل العربانيني ما يلي ،
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أكّدت الرسائل واألسفار اليسوعية على أنّ الرب مستقلٌّ عن  وقد
خملوقاته وله حكومةٌ مطلقةٌ عليهم كما جاء يف رسالة بولس إىل أهل أفسس: 

> z� z# z� z + YZ|*+ z  zJ|2�_ z0 ~� ,+YE_ |�zD +z2 {�|D + YL{& zB |C_|G v |o�(� e< { zf �K ~q ~K z	 {0 z& v |o�(� |� {�
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الغضب صفةٌ من الصفات الواقعية هللا نستشف من النصوص الدينية أنّ 
تضاد مع صفات الرأفة يال  وعلى أساس العقيدة التوحيدية فهوعز وجلّ، 
نيب اليف شخصية  ودة البارئ الرؤوفملذا حتى وإن جتلّت والرمحة؛ 

إذ ال سبيل  ه املباركة،لكن هذا ال يعين انتفاء صفة الغضب عن ذات 7عيسى
إال حبزمٍ وصالبة كي يسلكوا السبيل القومي أو ينالوا  املردة والعصاةللتعامل مع 

جزاءهم احلق�*� .  

كان يتصف  7كما نستشف من هذه النصوص أنّ النيب عيسى 
نب صفات أخرى تتسم بالشدة والصالبة، بصفات ملؤها اللطف والرأفة إىل جا

كان يتعامل مع الضعفاء واحملرومني بكلّ مودة ورمحة خالفاً لتعامله مع  إذ
الطغاة والعصاة؛ فعلى سبيل املثال حينما وجد التجار والصرافني يف املعبد 

+z�|N �7Â <يف إجنيل مرقس:  روي سخط عليهم وطردهم منه، حيث z6 z7
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معاقبة اآلمثني  ضرورة إذن، التعاليم املسيحية أكّدت بشكلٍ صريحٍ على
ذات أارٍ وحبارٍ وصفت جهنم بأنها  إذوارمني بعذاب أليمٍ يف يوم القيامة، 
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 نّعلى عذاب جهنم، إال أ وااعترضالنصارى على الرغم من أنّ بعض 
 يسوع، فال�)�لوهيةته من األمور املالزمة لألدالكنيسة تبنت ذلك وع

طلب من  لدرجة أنهلى حماربة أعداء اهللا ع رض الناسكان حي 7عيسى
 زمانكلّ ما لديهم لشراء عدة احلرب كي يقارعوا الطغاة يف ال أتباعه بيع

   .�*�واملكان املناسبني؛ إال أنهم مع األسف الشديد مل ينفّذوا أمره

بالذكر على صعيد صفات القهر واجلربوت  ةاملسألة األخرى اجلدير
دين ومبا أنه ال ،هي أنّ اإلسالم دين يؤكّد على خلود العباد يف احلياة اآلخرة

اخلامت جلميع رساالت السماء والناسخ جلميع الشرائع األخرى، فقد واجه 
معارضةً شديدةً من قبل األعداء منذ أيامه األوىل دف إطفاء نوره وميش 
 عديدةٌ أكّدت على وجود مؤامرات تعاليمه السمحاء؛ لذلك نزلت آيات

فضح الكفّار فأسفرت عن  9ملسلمني ونبيهم الكرمي ضد اومكائد حتاك 
هددم وتوعدم بعذابٍ أليمٍ؛ لذلك نلمس يف القرآن الكرمي أنّ  إذواملنافقني، 
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  ذات اهللا تعاىل جامعةٌ لصفات الرمحة والعذاب. 

إذن، لوال تلك الصفات القهرية واجلربوتية لتجرأ أعداء اهللا أكثر 
ضاء عليه، ولربما وتطاولوا على الدين احلنيف بكلّ ما أوتوا من قوة سعياً للق

  كانوا سينجحون يف مساعيهم الشيطانية هذه.

  

  
UIO



 ���

  



 ���

  
  
  
  

  

  الكتاب مصادر

  
  .القرآن الكرمي

) فتح علي آخوند زاده، مقاالت فلسفي (باللغة الفارسية)، منشورات  ١
  ش. ١٣٥٥(نگاه)، طهران، 

 ) فريدون آدميت، انديشه هاي مريزا آقا خان كرماين (باللغه الفارسية)، ٢
  ش. ١٣٥٧منشورات (پیام)، طهران، 

) رميوند آرون، مراحل اساسي انديشه در جامعه شناسي (باللغة الفارسية)،  ٣
ترمجه إىل الفارسية باقر برهام، منشورات (آموزش وانقالب اسالمي)، 

  ش. ١٣٦٦طهران، 
) أمري حسني آريان بور، فروديسم (باللغه الفارسية)، منشورات (الشركة  ٤

  ش. ١٣٥٧للكتب اجليبية)، طهران،  املسامهة
) السيد جالل الدين اآلشتياين، حتقيقي در دين مسيح (باللغه الفارسية)،  ٥

  ش. ١٣٦٨منشورات (نگارش)، طهران، 
  ) السيد جالل الدين اآلشتياين، خداپرستان سوسياليست (باللغه الفارسية).  ٦
السيد جالل الدين ) املريزا مهدي اآلشتياين، اساس التوحيد، تصحيح  ٧

  ش. ١٣٧٧اآلشتياين، منشورات (أمري كبري)، طهران، 
) املريزا مهدي اآلشتياين، تعليقة بر شرح منظومة (باللغه الفارسية)،  ٨

  ش. ١٣٦٧منشورات جامعة طهران، 
)  حسام اآللوسي، دراسة نقدية لنظرية الفيض، جملّة (املورد)، بغداد،  ٩



 ���

  م. ١٩٧٨
آلملي، املقدمات من كتاب نص النصوص، منشورات ) السيد حيدر ا ١٠

  ش. ١٣٦٧(توس)، طهران، 
) السيد حيدر اآلملي، جامع األسرار ومنبع األنوار، منشورات (علمية  ١١

  ش. ١٣٦٨ثقافية)، طهران، 
) حممد تقي اآلملي، درر الفوائد، منشورات (إمساعيليان)، قم، تأريخ النشر  ١٢

  غري حمدد. 
ورجن إيسنك، درست ونادرست در روانشناسي (باللغه ) هانس ي ١٣

الفارسية)، ترمجه إىل الفارسية إيرج آيني، منشورات (الشركة املسامهة 
  ش. ١٣٥٠للكتب اجليبية)، طهران، 

) هانس يورجن إيسنك، روح ودانش جديد (باللغه الفارسية)، ترمجه إىل  ١٤
قافة اإلسالمية)، الفارسية وأعده حممد رضا غفّاري، منشورات (الث

  ش. ١٣٧٦طهران، 
) ابن تركه، متهيد القواعد، منشورات (احتاد الفلسفه يف إيران)، طهران،  ١٥

  ش. ١٣٦٠
) ابن تيمية، الرد على املنطقيني، منشورات (دار الفكر اللبناين)، بريوت،  ١٦

  م. ١٩٩٣
علمية ) ابن حزم، الفصل يف امللل واألهواء والنحل، منشورات (الدار ال ١٧

   هـ.١٤٢٠اإلسالمية)، بريوت، 
) ابن العريب، فصوص احلكم (مع تعليقات أيب العالء العفيفي)، منشورات  ١٨

  ش. ١٣٧٠(الزهراء)، طهران، 
) ابن نوخبت، الياقوت يف علم الكالم، منشورات (مكتبة آية اهللا املرعشي  ١٩

   هـ.١٤١٣النجفي)، قم، 
اللغة الفارسية)، ترمجه إىل الفارسية ) ابن وراق، اسالم ومسلماين (ب ٢٠

  ش. ١٣٧٨مسعود األنصاري، دار النشر غري حمدد، أمريكا الشمالية، 



 ���

) بول إدواردز، براهني اثبات وجود خدا در فلسفه غرب (باللغه  ٢١
الفارسية)، ترمجه إىل الفارسية علي رضا عايل نسب وحممد حممد 

  ش. ١٣٧١)، قم، رضائي، منشورات (مكتب اإلعالم اإلسالمي
) مري مشس الدين أديب سلطاين، رساله وين (باللغة الفارسية)، منشورات  ٢٢

  ش. ١٣٥٩(املركز اإليراين لدراسة الثقافات)، طهران، 
) نقي آراين، پسیکولوژي (باللغة الفارسية)، منشورات (آبان)، طهران،  ٢٣

  ش. ١٣٥٧
ارسية)، ترمجه إىل الفارسية ) دبليو. يت. ستيس، عرفان وفلسفة (باللغه الف ٢٤

  ش. ١٣٦٧اء الدين خرمشاهي، منشورات (سروش)، طهران، 
) هوستون مسث، اسالم از نظرگاه دانشمندان غرب (باللغه الفارسية)،  ٢٥

ترمجه إىل الفارسية علي أصغر حكمت، منشورات (أمري كبري)، طهران، 
  ش. ١٣٥٧

لديانة، منشورات (دار الكتاب ) أبو احلسن األشعري، اإلبانة عن أصول ا ٢٦
  م. ١٩٩٠العريب)، 

) أبو احلسن األشعري، اللّمع يف الرد على أهل الزيغ، منشورات (الشركة  ٢٧
  م. ١٩٥٥املسامهة)، مصر، 

) أبو احلسن األشعري، مقاالت اإلسالميني، دار ومكان النشر غري  ٢٨
  . ـه١٤٠٠حمددين، 

ه الفارسية)، منشورات (اسالمي)، ) أصول فلسفه وروش رئاليسم (باللغ ٢٩
 .دقم، تأريخ النشر غري حمد  

) شرف الدين، حتليلي از پیشگويي هاي نوستر اداموس (باللغه  ٣٠
الفارسية)، ترمجه إىل الفارسية عباس علي برايت، منشورات (سعيد بن 

  ش. ١٣٧٢جبري)، قم، 
حسن لطفي، ) أفالطون، دوره آثار (باللغة الفارسية)، تدوين حممد  ٣١

  ش. ١٣٨٠منشورات (خوارزمي)، طهران، 



 ��/

) حممد إقبال الالهوري، احياي فكر ديين در اسالم (باللغه الفارسية)،  ٣٢
ترمجه إىل الفارسية أمحد آرام، منشورات (رسالت قلم)، طهران، تأريخ 

  النشر غري حمدد. 
، ترمجه ) حسن الصفّار، چندگونگي وآزادي در اسالم (باللغة الفارسية) ٣٣

إىل الفارسية محيد رضا آژير، منشورات (بقيع)، قم، تأريخ النشر غري 
  حمدد. 

) حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، منشورات (مؤسسة  ٣٤
  الوفاء)، بريوت، تأريخ النشر غري حمدد. 

) مسعود األنصاري (الدكتور روشنگر)، اهللا اکرب (باللغة الفارسية)،  ٣٥
  ش. ١٣٧٥منشورات (مؤسسة پارس للنشر)، أمريكا، 

) مسعود األنصاري (الدكتور روشنگر)، بازشناسي قرآن (باللغة الفارسية)،  ٣٦
  ش. ١٣٧٨منشورات (نيما)، الطبعة السادسة، أمريكا، 

) القاضي عضد الدين اإلجيي، شرح املواقف، منشورات (رضي)، قم،  ٣٧
  ش. ١٣٧٠

عباسي)، دينداري وخردگرايي (باللغة الفارسية)، ) سياوش اوستا (حسن  ٣٨
  . إلكتروينمقتبس من موقع 

) إيان باربر، علم ودين (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل الفارسية اء الدين  ٣٩
  ش. ١٣٦٢خرمشاهي، منشورات (مركز النشر اجلامعي)، طهران، 

(شركة النشر  ) مهدي بازركان، راه طي شده (باللغة الفارسية)، منشورات ٤٠
  املسامهة)، طهران، الطبعة الثانية، تأريخ النشر غري حمدد. 

) مهدي بازركان، جمموعه آثار (باللغة الفارسية)، منشورات (شركة النشر  ٤١
  ش. ١٣٧٩املسامهة)، طهران، 

) لينكولن بوزينت، جهان وانيشتني (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل الفارسية  ٤٢
رات (الشركة املسامهة للكتب اجليبية)، طهران، أمحد بريشك، منشو

  ش. ١٣٤٢



 ���

) ابن ميثم البحراين، قواعد املرام، منشورات (مكتبة آية اهللا املرعشي  ٤٣
  . ـه١٤٠٦النجفي)، قم، 

) إدوين آرثر باري، مبادي ما بعد الطبيعة علوم نوين (باللغة الفارسية)،  ٤٤
رات (علمية ثقافية)، ترمجه إىل الفارسية عبد الكرمي سروش، منشو

  ش. ١٣٧٤طهران، 
) هنري برجيسون، ماده وياد (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل الفارسية علي  ٤٥

  ش. ١٣٧٥قلي بياين، منشورات (الثقافة اإلسالمية)، طهران، 
) جون برينال، علم در تاريخ (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل الفارسية  ٤٦

  ش. ١٣٥٤كبري)، طهران،  حسني أسد بور، منشورات (أمري
) رضا برجنكار، مباين خداشناسي در فلسفه يونان وأديان إهلي (باللغة  ٤٧

  ش. ١٣٧٥الفارسية)، منشورات (مؤسسة نبأ)، طهران، 
) رضا برجنكار، معرفت فطري خدا (باللغة الفارسية)، منشورات (مؤسسة  ٤٨

  ش. ١٣٧٤نبأ)، طهران، 
شورات (مكتب اإلعالم اإلسالمي)، قم، ) ابن سينا، التعليقات، من ٤٩

   هـ.١٤٠٤
) ابن سينا، املبدأ واملعاد، منشورات (مؤسسة مطالعات اسالمي دانشگاه  ٥٠

  ش. ١٣٦٣مك گیل)، طهران، 
  ش. ١٣٦٤) ابن سينا، النجاة، منشورات (مرتضوي)، طهران،  ٥١
، ) ابن سينا، النفس من كتاب الشفاء، حتقيق حسن حسن زاده اآلملي ٥٢

  ش. ١٣٧٥منشورات (مكتب اإلعالم اإلسالمي)، قم، 
) ابن سينا، اهليات الشفاء، مع مقدمة إبراهيم مدكور، بريوت، تأريخ  ٥٣

  الطباعة غري حمدد. 
) ابن سينا، اإلشارات (بشرح احملقّق الطوسي والفخر الرازي)، منشورات  ٥٤

   هـ.١٤٠٣(مكتبة آية اهللا املرعشي النجفي)، قم، 
بن سينا، اإلشارات (بشرح احملقّق الطوسي)، منشورات (البالغة)، قم، ) ا ٥٥
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  ش. ١٣٧٥
) منوتشهر رون، ماده انرژي وجهان هسيت (باللغة الفارسية)، منشورات  ٥٦

  ش. ١٣٧٥(فروزان)، طهران، 
) حممد حسني شيت، خدا از ديدگاه قرآن (باللغة الفارسية)، منشورات  ٥٧

  ش. ١٣٧٤اإلسالمي)، طهران، (مكتب النشر والثقافة 
) جون يب. ناس، تاريخ جامع اديان (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل الفارسية  ٥٨

  ش. ١٣٦٩علي أصغر حكمت، منشورات (پرواز)، طهران، 
) ريتشارد بوبكني، كليات فلسفه (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل الفارسية  ٥٩

  ش. ١٣٧٣ن، جالل الدين جمتبوي، منشورات (حكمت)، طهرا
) جون بامسار، اثبات گرايي منطقي چیست؟ (باللغة الفارسية)، ترمجه  ٦٠

  إىل الفارسية اء الدين خرمشاهي. 
) دانييل بالس، هفت نظريه در باب دين (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل  ٦١

الفارسية حممد عزيز خبتياري، منشورات (مؤسسة اإلمام اخلميين)، قم، 
  ش. ١٣٨٢

) مايكل بيترسون وآخرون، عقل واعتقاد ديين (باللغة الفارسية)، ترمجه  ٦٢
إىل الفارسية أمحد نراقي وإبراهيم سلطاين، منشورات (طرح نو)، 

  ش. ١٣٧٦طهران، 
) كارل رميوند بوبر، جامعه باز ودمشنانش (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل  ٦٣

املسامهة)، طهران،  الفارسية علي أصغر مهاجر، منشورات (شركة النشر
  ش. ١٣٦٩

) كارل رميوند بوبر، حدس ها وابطال ها (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل  ٦٤
الفارسية أمحد آرام، منشورات (شركة النشر املسامهة)، طهران، 

  ش. ١٣٥٧
) كارل رميوند بوبر، منطق اكتشاف علمي (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل  ٦٥

  ش. ١٣٧٠ات (سروش)، طهران، الفارسية أمحد آرام، منشور
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) پوزيتيويسم منطقي (باللغة الفارسية)، ترمجة وإشراف اء الدين  ٦٦
  ش.١٣٦١ت (علمية ثقافية)، طهران، خرمشاهي، منشورا

  ) سعد الدين التفتازاين، شرح عقائد النسفي، بريوت.  ٦٧
  . ش١٣٧٠) سعد الدين التفتازاين، شرح املقاصد، منشورات (رضي)، قم،  ٦٨
) تولدي دیگر (باللغة الفارسية)، املؤلّف غري معروف، تأريخ وحملّ النشر  ٦٩

  ). موقع إلكتروينغري حمددين، (مقتبس من 
) حممد تقي اجلعفري، توضيح وبررسي مصاحبه راسل ـ وايت (باللغة  ٧٠

الفارسية)، منشورات (مكتب النشر والثقافة اإلسالمي)، طهران، 
  ش. ١٣٧٦

)، منشورات باللغة الفارسية( تقي اجلعفري، شرح ج البالغة) حممد  ٧١
  ش. ١٣٧٦(مكتب النشر والثقافة اإلسالمي)، طهران، 

) رسول جعفريان، جريان ها وسازمان هاي مذهيب سياسي ايران (باللغة  ٧٢
الفارسية)، منشورات (مركز دراسات الثقافة والفكر اإلسالمي)، الطبعة 

   ش.١٣٨١الثالثة، طهران، 
) حمسن جوادي، درآمدي بر خداشناسي فلسفي (باللغة الفارسية)،  ٧٣

  ش. ١٣٧٥منشورات (معارف)، قم، 
) عبد اهللا جوادي اآلملي، تبيني براهني اثبات خدا (باللغة الفارسية)،  ٧٤

  منشورات (اسراء)، قم، الطبعة األوىل، تأريخ النشر غري حمدد. 
موضوعي ـ توحيد در قرآن (باللغة ) عبد اهللا جوادي اآلملي، تفسري  ٧٥

  الفارسية)، الطبعة الثانية، منشورات (اسراء)، قم. 
) عبد اهللا جوادي اآلملي، تفسري موضوعي ـ توحيد در قرآن (باللغة  ٧٦

  ش. ١٣٧٩الفارسية)، الطبعة الثانية عشرة، منشورات (اسراء)، قم، 
ومعاد (باللغة الفارسية)، ) عبد اهللا جوادي اآلملي، ده مقاله پريامون مبدأ  ٧٧

  ش. ١٣٧٢منشورات (الزهراء)، طهران، 
) عبد اهللا جوادي اآلملي، رحيق خمتوم (باللغة الفارسية)، القسم الرابع من  ٧٨
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  ش. ١٣٧٥الّد األول، منشورات (اسراء)، قم، 
) وليام جيمز، دين وروان (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل الفارسية مهدي  ٧٩

  ش. ١٣٦٧نشورات (دار الفكر)، قم، قائين، م
) حسن حسن زاده اآلملي، الكلمة العليا يف توقيفية األمساء احلسىن،  ٨٠

   هـ.١٤١٦منشورات (مؤسسة املعارف اإلسالمية)، قم، 
) حممد احلسيين الطهراين، مهر تابان (باللغة الفارسية)، منشورات (العالمة  ٨١

  ش. ١٣٨٠الطباطبائي)، مشهد، 
لي أكرب حكمي زاده، اسرار هزار ساله (باللغة الفارسية)، الدفتر ) ع ٨٢

موقع ش. (مقتبس من ١٣٢٢اخلامس، منشورات (پيمان)، طهران، 
  ) إلكتروين

   هـ.١٤١٢) الرازي احلمصي، املنقذ من التقليد، منشورات (اسالمي)، قم،  ٨٣
منشورات  ) حممد حنيف جناد، راه انبياء وراه بشر (باللغة الفارسية)، ٨٤

  (سازمان جماهدين انقالب اسالمي)، طهران. 
) جمموعة من املؤلّفني، خدا در فلسفه (باللغة الفارسية)، ترمجة وإشراف  ٨٥

اء الدين خرمشاهي، منشورات (مؤسسة الدراسات والبحوث الثقافية) 
  ش. ١٣٧٠، طهران، 

)، طهران، ) تاج الدين اخلوارزمي، شرح فصوص احلكم، منشورات (موىل ٨٦
  ش. ١٣٦٢

) تشارلز دارون، منشأ أنواع (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل الفارسية نور  ٨٧
  ش. ١٣٨٠الدين فرهيخته، منشورات (زرين)، طهران، 

) علي الدشيت، بيست وسه ساله (باللغة الفارسية)، بإشراف وتنقيح رام  ٨٨
  ش. ١٣٨١تشوبينه، حمل النشر غري حمدد، 

يكارت، اصول فلسفه (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل الفارسية ) رينيه د ٨٩
  ش. ١٣٧١منوتشهر صانعي، منشورات (اهلدى)، طهران، 

) رينيه ديكارت، تأمالت در فلسفه اويل (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل  ٩٠
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الفارسية أمحد أمحدي، منشورات (مركز النشر اجلامعي)، طهران، 
  ش. ١٣٦١

تاريخ متدن (باللغة الفارسية)، أشرف على ترمجه إىل  ) فيل دورانت، ٩١
الفارسية جمموعة من املترمجني، منشورات (دار النشر والتعليم للثورة 

  ش. ١٣٧٠اإلسالمية)، طهران، 
) موريس دو فوجريه، روش هاي علوم اجتماعي (باللغة الفارسية)،  ٩٢

طهران، ترمجه إىل الفارسية خسرو أسدي، منشورات (أمري كبري)، 
  ش. ١٣٦٢

) أمحد الديلمي، طبيعت وحكمت (باللغة الفارسية)، منشورات (معارف)،  ٩٣
  ش. ١٣٧٦قم، 

) غالم حسني دينائي، امساء وصفات حق (باللغة الفارسية)، منشورات  ٩٤
  ش. ١٣٨١(وزارة اإلرشاد)، طهران، 

لفارسية ) برتراند راسل، تاريخ فلسفه غرب (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل ا ٩٥
  ش. ١٣٦٣جنف دريابندري، منشورات (پرواز)، طهران، 

) برتراند راسل، جهان بيين علمي (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل الفارسية  ٩٦
  ش. ١٣٥١حسن منصور، منشورات (جامعة طهران)، 

) برتراند راسل، چرا مسيحي نيستم؟ (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل  ٩٧
  ش. ١٣٤٩ي، منشورات (دريا)، طهران، الفارسية س. أ. س. طاهر

) برتراند راسل، عرفان ومنطق (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل الفارسية جنف  ٩٨
دريابندري، منشورات (الشركة املسامهة للكتب اجليبية)، طهران، 

  ش. ١٣٦٢
) هانس رايشن باخ، پیدایش فلسفه علمی (باللغة الفارسية)، ترمجه  ٩٩

أكرمي، منشورات (علمية ثقافية)، طهران، إىل الفارسية موسى 
  ش. ١٣٧١

) علي رباين كلبايكاين، االهيات يف مدرسة أهل البيت (باللغة  ١٠٠
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   هـ.١٤٢٠الفارسية)، منشورات (اللّوح احملفوظ)، قم، 
) علي رباين كلبايكاين، فطرت ودين (باللغة الفارسية)، منشورات  ١٠١

  ش. ١٣٨٠املعاصر)، طهران، (املؤسسة الثقافية للعلم والفكر 
) سعيد رحيميان، فيض وفاعليت وجودي از افلوطني تا صدر املتألّهني  ١٠٢

  ش. ١٣٨١(باللغة الفارسية)، منشورات (بوستان كتاب)، قم، 
) حممدي الريشهري، ميزان احلكمة، منشورات (مكتب النشر اإلسالمي)،  ١٠٣

   هـ.١٤٠٤قم، 
الساوي، البصائر النصريية، منشورات (دار ) زين الدين عمر بن سهالن  ١٠٤

  م. ١٩٩٣الفكر اللّبناين)، بريوت، 
) جعفر السبحاين، اإلهليات، منشورات (املركز العاملي للدراسات  ١٠٥

   هـ.١٤١٢اإلسالمية)، قم، 
) جعفر السبحاين، مباين حكومت اسالمي (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل  ١٠٦

  ش. ١٣٧٠ورات (توحيد)، قم، الفارسية داوود إهلامي، منش
) جعفر السبحاين، مدخل مسايل جديد در علم كالم (باللغة الفارسية)،  ١٠٧

  ش. ١٣٧٥)، قم، 7منشورات (مؤسسة اإلمام الصادق 
) املال هادي السبزواري، أسرار احلكم، منشورات (اسالمية)، طهران،  ١٠٨

  ش. ١٣٨٢
، منشورات (مصطفوي)، قم، ) املال هادي السبزواري، شرح املنظومة ١٠٩

  تأريخ النشر غري حمدد. 
) أبو نصر السراج، اللّمع يف التصوف، منشورات (أساطري)، طهران،  ١١٠

  ش. ١٣٨٢
) عبد الكرمي سروش، تفرج صنع (باللغة الفارسية)، منشورات (مؤسسه  ١١١

  ش. ١٣٧٢صراط الثقافية)، طهران، 
باللغة الفارسية)، منشورات ) عبد الكرمي سروش، دانش وارزش ( ١١٢

  ش. ١٣٥٨(ياران)، طهران، 



 ���

) عبد الكرمي سروش، درس هايي در فلسفه علم اجتماع (باللغة  ١١٣
  ش. ١٣٧٤الفارسية)، منشورات (ين)، طهران، 

) سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب، عدالت اجتماعي در اسالم (باللغة  ١١٤
ادي خسروشاهي وحممد علي الفارسية)، ترمجه إىل الفارسية السيد ه

  ش. ١٣٥٢كرامي، منشورات (شركة النشر املسامهة)، طهران، 
) سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب، عدالت اجتماعي در اسالم (باللغة  ١١٥

الفارسية)، ترمجه إىل الفارسية السيد هادي خسروشاهي وحممد علي 
  ش. ١٣٧٩ كرامي، منشورات (كلبه مشرق)، حملّ النشر غري حمدد،

) السيد املرتضى، الذخرية يف علم الكالم، منشورات (اسالمي)، قم،  ١١٦
   هـ.١٤١١

) حممد الشبلي النعماين، علم كالم جديد (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل  ١١٧
الفارسية السيد حممد تقي فخر داعي اجليالين، منشورات (سينا)، طهران، 

  ش. ١٣٢٩
حسن شريعت سنكلجي، توحيد عبادت يكتا ) (غالم رضا) حممد  ١١٨

  پرسيت (باللغة الفارسية). 
) أبو احلسن الشعراين، ترمجه وشرح فارسي كشف املراد (باللغة  ١١٩

   هـ.١٣٩٨الفارسية)، منشورات (اسالميه)، طهران، 
) مرضية شكنايي، بررسي تطبيقي امساي اهلي (باللغة الفارسية)،  ١٢٠

  ش. ١٣٨١منشورات (سروش)، طهران، 
) شيخ اإلشراق، املطارحات، منشورات (احتاد الفلسفه يف إيران)،  ١٢١

  طهران. 
) حممد بن علي بن احلسني بن موسى بن بابويه القمي (الصدوق)،  ١٢٢

   هـ.١٣٩٨التوحيد منشورات (اسالمي)، قم، 
) السيد رضا الصدر، سخنان سران كمونيزم درباره خدا (باللغة  ١٢٣

   هـ.١٤٠١من)، قم،  ٢٢نشورات (الفارسية)، م
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) صدر املتألّهني (املال صدرا)، اسرار اآليات، منشورات (حبيب)، قم،  ١٢٤
  ش. ١٣٧٨

) صدر املتألّهني (املال صدرا)، األسفار األربعة، منشورات (دار إحياء  ١٢٥
   هـ.١٤١٩التراث العريب)، بريوت، 

عاد، منشورات (مكتب اإلعالم ) صدر املتألّهني (املال صدرا)، املبدأ وامل ١٢٦
  ش. ١٣٨٠اإلسالمي)، قم، 

) أمحد صفائي، علم كالم (باللغة الفارسية)، منشورات (جامعة طهران)،  ١٢٧
  ش. ١٣٧٤طهران، 

) اخلواجه نصري الدين الطوسي، كشف املراد، منشورات (مكتبة  ١٢٨
  املصطفوي)، قم، تاريخ النشر غري حمدد. 

ين الطوسي، قواعد العقائد، منشورات (اإلدارة العامة ) اخلواجه نصري الد ١٢٩
   هـ.١٤١٦للحوزة العلمية)، قم، 

) اخلواجه نصري الدين الطوسي، نقد احملصل، منشورات (جامعة طهران)  ١٣٠
  ش. ١٣٥٢و(ماك جيل)، طهران، 

) رؤوف عبيد، انسان روح است نه جسد (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل  ١٣١
لعابدين كاظمي خلخايل، منشورات (دنياي كتاب)، الفارسية زين ا

  ش. ١٣٦٢طهران، 
) أمريي عسكري سليماين، نقد برهان ناپذيري وجود خدا (باللغة  ١٣٢

الفارسية)، منشورات (مركز الدراسات والبحوث اإلسالمية يف مكتب 
  ش. ١٣٨٠اإلعالم اإلسالمي)، قم، 

ة وإشراف عبد الكرمي ) علم شناسي فلسفي (باللغة الفارسية)، ترمج ١٣٣
  ش. ١٣٧٢سروش، منشورات (مؤسسة الدراسات والبحوث)، طهران، 

) علي خبش مريزا قاجار، ميزان العمل، تصحيح السيد جالل الدين  ١٣٤
  ش. ١٣٢٤حمدث، طهران، 

  ) عني القضاة اهلمداين، زبدة احلقائق.  ١٣٥
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لغة الفارسية)، ) حمسن غرويان، سريي در ادله اثبات وجود خدا (بال ١٣٦
  ش. ١٣٧٧منشورات (مكتب اإلعالم اإلسالمي)، قم، 

) حممد الغزايل، افت الفالسفة، منشورات (دار ومكتبة اهلالل)، بريوت،  ١٣٧
  م. ٢٠٠٢

) الفاضل املقداد، إرشاد الطالبني، منشورات (مكتبة آية اهللا املرعشي  ١٣٨
   هـ.١٤٠٥النجفي)، قم، 

للّوامع اإلهلية، منشورات (مكتب اإلعالم اإلسالمي)، ) الفاضل املقداد، ا ١٣٩
  ش. ١٣٨٠قم، 

   هـ.١٤١١) الفخر الرازي، املباحث املشرقية، منشورات (بيدار)، قم،  ١٤٠
   هـ.١٤٠٧) الفخر الرازي، املطالب العالية، منشورات (رضي)، قم،  ١٤١
نظم الدر ) سعد الدين الفرغاين، مشارق الدراري الزهر يف كشف حقائق  ١٤٢

(شرح تائية ابن الفارض)، منشورات (مكتب اإلعالم اإلسالمي)، قم، 
  ش. ١٣٧٩

) حممد علي فروغي، سري حكمت در اروپا (باللغة الفارسية)، منشورات  ١٤٣
  ش. ١٣٦٠(زوار)، طهران، 

) إريك فروم، روانكاوي ودين (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل الفارسية  ١٤٤
  ش. ١٣٦٣شورات (پويش)، طهران، آرسن نظريان، من

) بريوز فطورتشي، مسأله آغاز از ديدگاه كيهان شناسي نوين (باللغة  ١٤٥
الفارسية)، منشورات (مركز الثقافة والفكر اإلسالمي)، طهران، 

  ش. ١٣٧٧
) فني براود فوت، جتربه ديين (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل الفارسية  ١٤٦

  ش. ١٣٧٧سسة طه)، قم، عباس يزداين، منشورات (مؤ
) بول فولكيه، فلسفه عمومي (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل الفارسية حيىي  ١٤٧

  ش. ١٣٧٠مهدوي، منشورات (جامعة طهران)، طهران، 
) حممد بن املرتضى بن حممود املعروف بـ (املال حمسن الفيض الكاشاين)،  ١٤٨
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  حق اليقني، منشورات (بيدار)، قم. 
١٤٩ د بن املرتضى بن حممود املعروف بـ (املال حمسن الفيض الكاشاين)، ) حمم

الوايف يف شرح أصول الكايف، منشورات (مكتبة اإلمام أمري املؤمنني)، 
   هـ.١٤٠٦أصفهان، 

) حممد بن املرتضى بن حممود املعروف بـ (املال حمسن الفيض الكاشاين)،  ١٥٠
   هـ.١٣٧٧علم اليقني، منشورات (بيدار)، قم، 

) حممد حسن قدردان قراملكي، اصل علّيت در فلسفه وكالم (باللغة  ١٥١
  ش. ١٣٧٥الفارسية)، منشورات (مكتب اإلعالم اإلسالمي)، قم، 

) حممد حسن قدردان قراملكي، خدا ومسأله شر (باللغة الفارسية)،  ١٥٢
  ش. ١٣٨٠منشورات (بوستان كتاب)، قم، 

كوالريزم در مسيحيت واسالم (باللغة ) حممد حسن قدردان قراملكي، س ١٥٣
  ش. ١٣٧٨الفارسية)، منشورات (مكتب اإلعالم اإلسالمي)، قم، 

) حممد حسن قدردان قراملكي، كالم فلسفي (باللغة الفارسية)،  ١٥٤
  ش. ١٣٨٣منشورات (وثوق)، قم، 

) حيدر علي قلمداران، حكومت در اسالم (باللغة الفارسية)، منشورات  ١٥٥
  ش. ١٣٨٥ان)، طهران، (إمساعيلي

) حيدر علي قلمداران، راه جنات از شر غالت (باللغة الفارسية).  ١٥٦
  (كراسة دراسية) 

) داوود قيصري، رسائل قيصري (باللغة الفارسية)، منشورات (مجعية  ١٥٧
  ش. ١٣٥٧احلكمة والفلسفة)، طهران، 

رات ) داوود قيصري، شرح فصوص احلكم (باللغة الفارسية)، منشو ١٥٨
   هـ.١٤١٦(أنوار اهلدى)، طهران، 

) فريدريك كوبلستون، تاريخ فلسفه (باللغة الفارسية)، اجلزء األول،  ١٥٩
ترمجه إىل الفارسية السيد جالل الدين جمتبوي، منشورات (علمية 

  ش. ١٣٧٥ثقافية) و (سروش)، طهران، 
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ء اخلامس، ) فريدريك كوبلستون، تاريخ فلسفه (باللغة الفارسية)، اجلز ١٦٠
ترمجه إىل الفارسية أمري جالل الدين أعلم، منشورات (علمية ثقافية) و 

  ش. ١٣٧٠(سروش)، طهران، 
) جنم الدين كاتيب، حكمة العني، منشوارت (جامعة فردوسي)، مشهد،  ١٦١

  ش. ١٣٥٣
(باللغة الفارسية)، ترمجه إىل الفارسية  ) جنم الدين كاتيب، حكمة العني ١٦٢

نشورات (جامعة العالمة الطباطبائي)، طهران، عباس صدري، م
  ش. ١٣٧٥

) كارل ألكسيس، انسان موجود ناشناخته (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل  ١٦٣
   هـ.١٣٤٨الفارسية برويز دبريي، منشورات (مكتبة تأييد)، أصفهان، 

) إميانوئيل كانط، سنجش خرد ناب (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل  ١٦٤
س الدين أديب سلطاين، منشورات (أمري كبري)، طهران، الفارسية مش

  ش. ١٣٦٢
) الكتاب املقدس، باهتمام اجلماعة املعروفة بـ (بريتش وفوران)،  ١٦٥

  م. ١٩٣٢منشورات (الدار الوطنية)، لندن، 
) حممد بن يعقوب بن إسحاق الكليين، الكايف، منشورات (دار الكتب  ١٦٦

  ش. ١٣٦٥اإلسالمية)، طهران، 
) موريس كونفورس، دانش رهايي وارزش هاي انساين (باللغة  ١٦٧

  الفارسية). 
) صاموئيل كينغ، جامعه شناسي (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل الفارسية  ١٦٨

  مشفق اهلمداين، منشورات (سيمرغ)، طهران. 
) دون كوبيت، درياي إميان (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل الفارسية حسن  ١٦٩

  ش. ١٣٧٦منشورات (طرح نو)، طهران،  كامشاد،
) الشيخ حممد الالهيجي، شرح گلشن راز (باللغة الفارسية)، منشورات  ١٧٠

  ش. ١٣٧٤(سعدي)، طهران، 
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) عبد الرزاق الالهيجي، شوارق اإلهلام، طبعة قدمية، منشورات  ١٧١
  (مهدوي)، أصفان، تأريخ النشر غري حمدد. 

هر مراد (باللغة الفارسية)، منشورات (وزارة ) عبد الرزاق الالهيجي، گو ١٧٢
  ش. ١٣٧٢اإلرشاد)، طهران، 

، حملّ ) فالدميري إليتش لينني، ماترياليسم تارخيي (باللغة الفارسية) ١٧٣
  . الطباعة وتأريخ النشر غري حمددين

) جوستاف لوبون، متدن اسالم وعرب (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل  ١٧٤
  ين، منشورات (اسالمية)، طهران. الفارسية هاشم احلسي

) حممد اتهد الشبستري، هرمنوتيك كتاب وسنت (باللغة الفارسية)،  ١٧٥
  ش. ١٣٧٥منشورات (طرح نو)، طهران، 

) حممد باقر السي، حبار األنوار، منشورات (دار الكتب اإلسالمية)،  ١٧٦
  طهران، تأريخ النشر غري حمدد. 

ة الديين، تأثري ومبادي آن (باللغة الفارسية)، ) عبد احلسني مشكا ١٧٧
  ش. ١٣٤٧منشورات (جامعة مشهد)، 

) عبد احلسني مشكاة الديين، نظري به فلسفه صدر املتألّهني (باللغة  ١٧٨
  ش. ١٣٦١الفارسية)، منشورات (آگاه)، طهران، 

) حممد تقي مصباح اليزدي، آموزش عقايد (باللغة الفارسية)، منشورات  ١٧٩
  ش. ١٣٧٩ركز اإلعالم اإلسالمي)، طهران، (م

) حممد تقي مصباح اليزدي، آموزش فلسفه (باللغة الفارسية)، منشورات  ١٨٠
  ش. ١٣٦٦(مركز اإلعالم اإلسالمي)، طهران، 

) حممد تقي مصباح اليزدي، تعليقة على اية احلكمة، منشورات  ١٨١
   هـ.١٤٠٥(مؤسسة در راه حق)، 

صباح اليزدي، شرح اية احلكمة، الطبعتان األوىل والثانية، ) حممد تقي م ١٨٢
  ش. ١٣٧٦منشورات (مؤسسة اإلمام اخلميين)، قم، 

) حسن املصطفوي، التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، منشورات (وزارة  ١٨٣
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   هـ.١٤١٦اإلرشاد)، طهران، 
طهران، ) مرتضى مطهري، توحيد (باللغة الفارسية)، منشورات (صدرا)،  ١٨٤

  ش. ١٣٧٤
) مرتضى مطهري، حركت وزمان در فلسفه اسالمي (باللغة الفارسية)،  ١٨٥

  ش. ١٣٦٦منشورات (حكمت)، طهران، 
) مرتضى مطهري، ده گفتار (باللغة الفارسية)، منشورات (صدرا)،  ١٨٦

  ش. ١٣٦١طهران، 
) مرتضى مطهري، علل گرايش به ماديگري (باللغة الفارسية)،  ١٨٧

  ش. ١٣٧٨رات (صدرا)، طهران، منشو
) مرتضى مطهري، فطرت (باللغة الفارسية)، منشورات (صدرا)، طهران،  ١٨٨

  ش. ١٣٦٩
) مرتضى مطهري، فلسفه اخالق (باللغة الفارسية)، منشورات (صدرا)،  ١٨٩

  ش. ١٣٦٦طهران، 
) مرتضى مطهري، جمموعه آثار (باللغة الفارسية)، اجلزء السادس،  ١٩٠

  ش. ١٣٧٥(صدرا)، طهران،  منشورات
) مرتضى مطهري، جمموعة آثار (باللغة الفارسية)، اجلزء العاشر،  ١٩١

  ش. ١٣٧٥منشورات (صدرا)، طهران، 
) مرتضى مطهري، مسأله شناخت (باللغة الفارسية)، منشورات (صدرا)،  ١٩٢

  ش. ١٣٧٧طهران، 
ت (اإلدارة العامة ) حممد هادي معرفت، التمهيد يف علوم القرآن، منشورا ١٩٣

  ش. ١٣٦٨للحوزة العلمية)، قم، 
) هوشنگ معني زاده، آن سوي شراب (باللغة الفارسية)، منشورات  ١٩٤

  ش. ١٣٧٧(آذرخش)، أملانيا، 
) ناصر مكارم الشريازي، آفريدگار جهان (باللغة الفارسية)، منشورات  ١٩٥
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 ش. ١٣٧٩)، قم، 7(مدرسة اإلمام علي  
الشريازي، پيام قرآن (باللغة الفارسية)، منشورات ) ناصر مكارم  ١٩٦

 ش. ١٣٧٥)، قم، 7(مدرسة اإلمام علي  
) برايان ماجي، مردان انديشه ـ گفتگوي مگي با آير (باللغة الفارسية)،  ١٩٧

ترمجه إىل الفارسية عزت اهللا فوالدوند، منشورات (طرح نو)، طهران، 
  ش. ١٣٧٤

ت خدا (باللغة الفارسية)، منشورات ) مصطفى ملكيان، براهني اثبا ١٩٨
  )، (غري مطبوع)، طهران. 7(مؤسسة اإلمام الصادق 

) مصطفى ملكيان، مسايل جديد كالم (باللغة الفارسية)، منشورات  ١٩٩
  )، (غري مطبوع)، قم. 7(مؤسسة اإلمام الصادق 

) كريسي موريسون، راز آفرينش (باللغة الفارسية)، منشورات (دار  ٢٠٠
  ش. ١٣٦٥والتعليم للثورة اإلسالمية)، طهران،  النشر

) روح اهللا املوسوي اخلميين، چهل حديث (باللغة الفارسية)، منشورات  ٢٠١
  ش.١٣٧١(مؤسسة تنظيم ونشر آثار اإلمام اخلميين)، طهران، 

) روح اهللا املوسوي اخلميين، صحيفه نور (باللغة الفارسية)، منشورات  ٢٠٢
  ش. ١٣٦٥ان، (وزارة اإلرشاد)، طهر

) جالل الدين مولوي، مثنوي معنوي (باللغة الفارسية)، منشورات (أمري  ٢٠٣
  ش. ١٣٦٢كبري)، 

  ش. ١٣٧٤) احملقّق املريداماد، القبسات، منشورات (جامعة طهران)،  ٢٠٤
) حسني نوري اهلمداين، جهان آفرينش (باللغة الفارسية)، منشورات  ٢٠٥

  (برهان). 
ي در ما بعد الطبيعة (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل ) جني ويهل، حبث ٢٠٦

  ش. ١٣٧٠الفارسية حيىي مهدوي، منشورات (خوارزمي)، طهران، 
) ماكس فيرب، اخالق پرتستان وروح سرمايه داري (باللغة الفارسية)،  ٢٠٧



 ���

ترمجه إىل الفارسية عبد املعبود األنصاري، منشورات (مست)، طهران، 
  ش. ١٣٧١

ويستفال، تكوين علم جديد (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل ) ريتشارد  ٢٠٨
الفارسية عبد احلسني آذرنك ورضا رضائي، منشورات (طرح نو)، 

  ش. ١٣٧٩طهران، 
) هنري وولفسني، فلسفه علم كالم (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل الفارسية  ٢٠٩

  ش. ١٣٦٨أمحد آرام، منشورات (اهلدى)، طهران، 
فلسفي (باللغة الفارسية)، ترمجه  –جنشتاين، رساله منطقي ) لودفيج فيت ٢١٠

إىل الفارسية مري مشس الدين أديب سلطان، منشورات (أمري كبري)، 
  ش. ١٣٧١طهران، 

) وليم هدسون، لودويگ ويتگنشتاين (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل  ٢١١
  ش. ١٣٧٨الفارسية مصطفى ملكيان، منشورات (گدوس)، طهران، 

ون هروود هيك، فلسفه دين (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل الفارسية ) ج ٢١٢
  (مركز الدراسات اٍإلسالمية التابع ملركز اإلعالم اإلسالمي)، قم. 

) لويس وليم هنري هول، تاريخ وفلسفه علم (باللغة الفارسية)، ترمجه  ٢١٣
إىل الفارسية عبد احلسني آذرنك، منشورات (سروش)، طهران، 

  ش. ١٣٦٩
) فرينر هايزنبريج، جزء وكل (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل الفارسية  ٢١٤

حسني معصومي اهلمداين، منشورات (دار النشر اجلامعي)، طهران، 
  ش. ١٣٦٨

) فرينر هايزنبريج، فيزيك وفلسفه (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل الفارسية  ٢١٥
  ش. ١٣٧٠حممود خامتي، منشورات (علمي)، طهران، 

) وليام هوردن، راهنماي اهليات پروتستان (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل  ٢١٦
الفارسية طه. وس. ميكائيليان، منشورات (علمية ثقافية)، طهران، 
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  ش. ١٣٦٨
) ديفيد هيوم، تاريخ طبيعي دين (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل الفارسية  ٢١٧

  ش. ١٣٦٠محيد عنايت، منشورات (خوارزمي)، طهران، 
) يوستوس هورنتاك، نظريه معرفت در فلسفه كانت (باللغة الفارسية)،  ٢١٨

ترمجه إىل الفارسية غالم علي حداد عادل، منشورات فكر روز، طهران، 
  ش. ١٣٧٨

) يوك ريدرز داجيست، جهان عجايب (باللغة الفارسية)، ترمجته إىل  ٢١٩
   ش.١٣٧٤الفارسية أرغوان وآخرون، منشورات (جويا)، طهران، 

) يونج كارل جوستاف، روانشناسي ودين (باللغة الفارسية)، ترمجه إىل  ٢٢٠
الفارسية فؤاد روحاين، منشورات (الشركة املسامهة للكتب اجليبية)، 

  ش. ١٣٥٤طهران، 
  

  املقاالت:
) كارل رميوند بوبر، جملّة (ذهن)، العلم والفرضية (علم وفرضيه)، ربيع عام  ١

  ش، العدد األول. ١٣٧٩
) اء الدين خرمشاهي، جملّة (بينات)، القرآن والالهوت العاملي (قرآن  ٢

  . ١٧ش، العدد ١٣٧٦واهليات جهاين)، خريف عام 
) هادي صادقي، جملّة (معرفت)، الفلسفة الوضعية املنطقية (اثبات گرايي  ٣

  . ١٩ش، العدد ١٣٧٥منطقي)، شتاء عام 
املكي، جملّة (نامه حكمت)، ) السيد علي علم اهلدى و أحد فرامرز قر ٤

قابلية املفاهيم األزلية الضرورية للربهنة (برهان پذيري گزاره هاي 
  . ٢ش، العدد ١٣٨٢ضروري ازيل)، شتاء عام 

) أبو القاسم فنائي، جملّة (نقد ونظر)، إله العرفان وإله الفلسفة (خداي  ٥
ن ش، العددا١٣٧٩و  ١٣٧٨عرفان وخداي فلسفه)، شتاء وربيع عامي 

  . ٢٢و  ٢١
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) حممد حسن قدردان قراملكي، جملّة (قبسات)، فائدة الدين العملية للفرد  ٦
  . ٢٨ش، العدد ١٣٨٢واتمع (كاركرد دين در جامعه وفرد)، صيف عام 

) أمحد نراقي، جملّة (كيان)، مطهري ونظرية الفطرة (مطهري ونظريه فطرت)،  ٧
  . ١٢العدد 
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