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تمهيد

ِحيِم ِن	الرَّ ـٰ ْحَم ِه	الرَّ بِْسِم	اللّـَ

قيــل	أن	نهــج	البالغــة	ال	تمكــن	نســبته	الــى	اإلمــام	علــّي	عليــه	الّســالم،	وحّجتهــم	علــى	ذلــك	بــأن	نهــج	البالغــة	فيــه	مــن	الحكــم	

البليغــة	واألفــكار	الســامية	مــا	يشــّكل	دســتوراً	متكامــالً	للحيــاة	والمجتمــع،	ليــس	مجتمــع	اإلمــام	الــذي	عــاش	فيــه	وحســب،	بــل	

وحتــى	مجتمعنــا	الحالــي	الــذي	نعيــش	فيــه،	وعصــر	اإلمــام	ومجتمعــه	لــم	يكونــا	ليُتيحــا	لهيئــات	علميــة	مختّصــة	أن	تُبــدع	مثــل	

هــذا	الشــيء،	فكيــف	لنــا	أن	ننســبه	لشــخص	واحــد؟

ــر	 ــق	ليغيّ ــة	والمجتمــع	ال	لرجــٍل	ُخل ــه	البيئ ــر	في ــح	بالنســبة	لرجــٍل	تُؤث ــه	صحي ــم	ب ــول:	إّن	مــا	تفّضلت ولكــي	ننصــف	هــؤالء	نق

المجتمــع.	إّن	قولكــم	هــذا	يصــّح	فــي	رجــل	تُغيـّـره	األوضــاع	والظــروف	ال	لرجــٍل	هــو	فــوق	األوضــاع	وفــوق	الظــروف.	إّن	مــا	

تقولونــه	صحيــح	بشــأن	رجــٍل	ُولــد	فــي	ذلــك	الزمــان	وذلــك	المجتمــع،	ولكــن	عليــاً	ُولــد	قبــل	زمانــه.

ونحــن	علــى	كل	حــال	نشــكر	لهــم	هــذا	اإلطــراء	غيــر	المقصــود	-	لعلــّي	ونهجــه.	فبالرغــم	مــن	أنــه	عليــه	الّســالم	لــم	يكتــب	نهــج	

البالغــة	بيــده،	ولــم	تكــن	غايتــه	أن	يُخرجــه	كتابــاً	يطــرح	فيــه	نظرياتــه	وآرائــه،	ولكنــه	مــع	ذلــك	هــو	بواقعــه	عبــارة	عــن	مجموعة	

مــن	اآلراء	والنّظريــات	حــول	الوجــود	ومــا	يتعلّــق	بــه،	وهــو	فــي	النّهايــة	يشــّكل	دســتوراً	كامــالً	للحيــاة	والمجتمــع،	ولكــّن	هــذه	

ــل	هــذه	 ــاب،	ب ــي	كت ــا	ف ــم	يطرحه ــالم	ل ــه	الّس ــام	علي ــا	كل	إنســان،	ألن	اإلم ــث	يصــل	إليه ــات	ليســت	مــن	الســهولة	بحي النظري

النظريــات	تُســتفاد	مــن	متفرقــات	أقوالــه	عليــه	الّســالم	التــي	جمعهــا	الّشــريف	الرضــّي	رحمــة	اللــه	عليــه.	ومــن	هنــا	فــإن	معرفــة	

نظريــة	اإلمــام	ورأيــه	حــول	أي	موضــوع	مــن	الموضوعــات	يحتــاج	الــى	عنــاء	طويــل	يتلّخــص	بإســتقصاء	جميــع	أقوالــه	حــول	

ذلــك	الموضــوع	ثــم	دراســتها	بشــكل	موضوعــي	حتــى	نتمّكــن	فــي	النهايــة	مــن	الخــروج	بــرأي	واضــح	ومقنــع	لــه.

وهــذا	هــو	هدفنــا	إبتــداء	مــن	هــذا	الكتــاب،	أي	إســتخراج	نظريــات	نهــج	البالغــة.	والكتــاب	الــذي	بيــن	أيدينــا	يُشــّكل	القســم	األول	

مــن	نظريــات	اإلمــام،	ويتضّمــن	فقــط	الفلســفة	اإللهيــة	لإلمــام،	وســنتبعه	إن	شــاء	اللــه	ببقيــة	األقســام	بحيــث	يتكــّون	لدينــا	فــي	

النهايــة	دراســة	كاملــة	لنظريــات	اإلمــام	علــّي	عليــه	الّســالم	فــي	نهــج	البالغــة.

وفــي	نهايــة	هــذا	الكتــاب	وكل	الكتــب	التــي	ســتصدر	الحقــاً	ســيكون	هنــاك	فهــرس	لكلمــات	اإلمــام	مرتّبــة	حســب	موضوعاتهــا	

فــي	كل	كتــاب	علــى	حــدة.	وفــي	نهايــة	بحوثنــا	ســنُخرج	هــذه	الفهــارس	فــي	كتــاب	واحــد	بعنــوان	الفهــرس	الموضوعــي	لنهــج	

البالغــة.

بعلبك،	1980

علي	الشيخ	سليمان	يحفوفي



مقدمة

اإلمــام	علــّي	عليــه	الّســالم	هــو	أول	إنســان	مــن	هــذه	األمــة	خــاض	ِغمــار	البحــث	عــن	المعــارف	اإللهيــة	وبرهــن	عليهــا	بمــا	يُمليــه

ــم	يتمّكــن	أحــد	مــن	 عليــه	الفكــر	العظيــم	الــذي	يحملــه،	وســنرى	مــن	خــالل	البحــث	أن	المســائل	التــي	طرحهــا	عليــه	الّســالم	ل

الفالســفة	الذيــن	جــاءوا	بعــد	زمانــه	مــن	اإلتيــان	بجــزء	ممــا	جــاء	بــه،	فضــالً	مــن	محاولــة	نقضهــا	وإبطالهــا.

واإلمــام	عليــه	الّســالم	لــم	يكــن	ليخــوض	فــي	أبحــاث	المعــارف	اإللهيــة	لــو	لــم	تَدعــه	متطلّبــات	عصــره	إلــى	ذلــك.	فالمســلمون	

فــي	عهــد	النّبــي	كانــوا	حديثــي	عهــٍد	باإلســالم،	وعبــادة	األصنــام	لــم	تكــن	بعيــدة	العهــد	منهــم،	وَمــن	كان	يعبــد	الحجــر	ال	يستفســر	

عــن	ذات	اللــه	وصفاتــه،	وال	يهتــم	بتنزيهــه	ممــا	يجــب	تنزيهــه	عنــه.	كمــا	كانــوا	يعتقــدون	أيضــاً	بــأن	االســالم	معنــاه	التّســليم،	

أي	التّســليم	بمــا	جــاء	بــه	الوحــي	علــى	لســان	النّبــي	األعظــم	صلــى	اللــه	عليــه	وآلــه،	فلــم	يكــن	لهــم	أن	يناقشــوا	بمــا	يجيئهــم	بــه،	

كمــا	أن	النّبــي	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	كان	ينهــى	عــن	الخــوض	فــي	مثــل	هــذه	المســائل	إذا	مــا	خطــرت	علــى	بــال	أحدهــم	

وذلــك	لكــي	ينصرفــوا	إلــى	العبــادة	والجهــاد	فــي	ســبيل	اللــه،	مــع	مــا	يــؤدي	إليــه	الخــوض	فــي	هــذه	المســائل	مــن	تفرقــة	وشــقاق	

ال	طائــل	تحتــه،	كمــا	حــدث	فعــال	فيمــا	بعــد،	حيــث	أريقــت	دمــاء	المســلمين	فــي	عهــد	العبّاســيين	نتيجــة	الخــالف	حــول	قـِـَدم	كالم	

اللــه	وحدوثــه.

ولكــن	بعــد	وفــاة	النبــي	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	بــدأ	الخــالف	يــدّب	بيــن	المســلمين	حــول	مســائل	العقيــدة،	وكان	مرجعهــم	

فــي	القــول	الفصــل	هــو	اإلمــام	علــّي	عليــه	الّســالم،	فــكان	يوضــح	لهــم	مــا	اختلفــوا	فيــه	ببيــان	ســاحر	واســتدالل	مقنــع.

معنى	الفلسفة	اإللهية

وقبــل	الّشــروع	فــي	البحــث	علينــا	أن	نُوضــح	أوالً	معنــى	الفلســفة	اإللهيـّـة.	الفلســفة	اإللهيـّـة	هــي	محاولــة	معرفــة	الحقائــق	اإللهيـّـة

بواســطة	اإلســتدالل	عليهــا	بالعقــل	والمنطــق،	والفكــر	البشــري	يَمــّر	بعــدة	مراحــل	لِيشــرع	فــي	النّهايــة	فــي	البحــث	عــن	نَْيــِل	هــذه

الحقائــق	والمعــارف.

وتوضيحــه:	أّن	اإلنســان	مدفــوع	بطبيعتــه	إلــى	البحــث	عــن	واقعيـّـة	األشــياء	المرتبطــة	بوجــوده	وبســائر	شــؤون	حياتــه،	والقّصــد	

مــن	ذلــك	هــو	تمييــز	األشــياء	المحيطــة	بــه	عــن	األشــياء	األخــرى	المشــابهة	لهــا،	ليعــرف	بذلــك	الّصــواب	فيتّبعــه	ويعمــل	علــى	

طبقــه،	ويعــرف	الباطــل	فيتركــه.

فالبحــث	إذاً	متعلــق	أوالً	بالــذات	بمــا	يرتبــط	بوجــود	هــذا	اإلنســان،	ولكــن	الّذهــن	بمــا	طُبــع	عليــه	مــن	قريحــٍة	التّعميــم	يأخــذ	فــي	



تعميــم	هــذا	البحــث	ليشــمل	الوجــود،	فتتوســع	بذلــك	دائــرة	البحــث	مــن	الموجــودات	المحيطــة	باإلنســان	إلــى	البحــث	عــن	الوجــود

بمــا	هــو،	فيأخــذ	اإلنســان	فــي	طــرح	األســئلة	المتعلّقــة	بــذات	الوجــود،	فيســأل	مثــالً	عــن	العلــةّ	والمعلــول	وعــن	القـِـَدم	والحــدوث،	

وإلــى	مــا	هنالــك	مــن	المســائل	التــي	تتعلـّـق	بــذات	الوجــود،	-	أي	الوجــود	بمــا	هــو	-	وبأحكامــه	وأنواعــه.

ولكــّن	البحــث	عــن	الوجــود	يســتدعي	البحــث	عــن	مبــدأ	هــذا	الوجــود،	ألن	اإلنســان	الحــظ	أن	هــذا	الوجــود	ال	يمكــن	أن	يكــون	

قائمــا	بذاتــه،	بمعنــى	أنــه	ليــس	مســتقالً	فــي	وجــوده	بــل	هــو	محتــاج	الــى	ُموجــد	آخــر	غيــر	ذاتــه،	فأخــذ	يبحــث	عــن	ذلــك	الوجــود	

ــل	اليــه	ومــن	 المســتقل	غيــر	المحتــاج	الــذي	تنتهــي	اليــه	جميــع	الموجــودات،	وعــن	طريــق	الفكــر	واإلســتدالل	تمّكــن	مــن	التوصُّ

معرفتــه،	وهــو	اللــه	ســبحانه،	فوّحــده	ونّزهــه،	وتكلـّـم	فــي	صفاتــه	وأفعالــه،	والبحــث	عــن	جميــع	ذلــك	هــو	فــي	الحقيقــة	موضــوع	

الفلســفة	االلهيــة.

منهج	البحث

وفيمــا	يلــي	نذكــر	المنهــج	العــاّم	الــذي	ســوف	نســير	عليــه	فــي	بحثنــا	عــن	المعــارف	اإللهيــة	فقّســمنا	الكتــاب	الــذي	بيــن	أيدينــا	الــى

ــة	فصول: خمس

الفصل	األّول:	نبحث	فيه	عن	مسألة	الرؤية،	أي	رؤية	الله	سبحانه	والبحث	هنا	يتعلق	بأمرين:

األّول:	في	إثبات	أن	رؤيته	تعالى	مستحيلة.

ــه	هنــا	إلــى	أن	البحــث	عــن	إمــكان	الرؤيــة	 والثّانــي:	فــي	أن	عــدم	إمكانيــة	رؤيتــه	تعالــى	ال	يعنــي	عــدم	وجــوده.	ويجــب	أن	ننبّ

	مــن	الحــواّس،	وإنمــا	ُعنونــت	هــذه	المســألة	كذلــك	فــأن	النّظــر	مــن	أدّق	 هــو	فــي	الحقيقــة	بحــث	عــن	إمــكان	االحســاس	بــه	بــأيٍّ

الحــواس.

ــا	فــي	الفصــل	األّول	 ــد	أثبتن ــه،	إذ	نكــون	ق الفصــل	الثّانــي:	نســتدّل	فيــه	علــى	وجــوده	تعالــى	بطــرق	أخــرى	غيــر	اإلحســاس	ب

إســتحالة	اإلحســاس	بــه.	وفــي	هــذا	الفّصــل	نثبــت	إســتحالة	كــون	المــاّدة	هــي	الخالقــة،	ونثبــت	أن	اللــه	تعالــى	هــو	الخالــق	وهــو	

األزلــي،	وهنــا	يُعتــرض	بأنــا	ســلّمنا	بــأن	اللــه	خالــق	وأزلــي	ولكــن	ال	نســلّم	بأنــه	الخالــق	الوحيــد	واألزلــي	الوحيــد،	وهــذا	مــا	

نناقشــه	فــي	الفصــل	الثّالــث.

الفصل	الثّالث:	نثبت	فيه	اّن	الله	تعالى	هو	الخالق	األزلي	الوحيد،	فنبحث	بالتفصيل	في	مسألة	توحيده	تعالى.

الفصل	الّرابع:	بعد	أن	اثبتنا	وجوده	تعالى	ووحدانيته	يبقى	علينا	أن	نعرف	ماهيّته	تعالى	وصفاته	ومدى	إدراكنا	لذلك.

الفصــل	الخامــس:	نبحــث	فيــه	مســألة	العــدل.	والعــدل	وإن	كان	مــن	صفاتــه	تعالــى	ويجــب	دخولــه	فــي	الفصــل	الّرابــع،	إال	أنّــا	



أفردنــاه	بالبحــث	تبعــاً	للمتقّدميــن	لكثــرة	مســائله،	اذ	يُبحــث	فيــه	عــن	مســألة	الجبــر	والتفويــض،	ومســألة	القضــاء	والقــدر،	ويُبحــث

فيــه	أيضــاً	عــن	اآلجــال	واألرزاق.

وبقــي	كلمــة	أخيــرة،	وهــي	أن	بعــض	المباحــث	قــد	توّســعنا	فيهــا،	والبعــض	اآلخــر	إختصرنــاه	بعــض	الشــئ	وذلــك	تبعــاً	لمــا	

ــه	ســميع	مجيــب يذكــره	اإلمــام	عليــه	الّســالم	حولهــا.	نســأل	اللــه	أن	يوفّقنــا	لمــا	بدأنــاه	بخيــر	منــه	وعافيــة	انّ



 الفصل	األّول	
في	إمكان	الرؤية	وامتناِعها

ــا	أن ــة	البصــر،	ولكــن	يحــّق	لن ــه	ســبحانه	بحاّس ــه	قــد	رأى	الل ــوم	بأن ــى	الي ــذ	ُوجــدت	الخليقــة	وحتّ ــدَّع	أحــد	مــن	البشــر	من ــم	ي ل

نتســاءل:	هــل	أن	عــدم	رؤيتــه	تعالــى	هــو	بســبب	قِصــر	نظرنــا	عــن	رؤيتــه،	كمــا	قَُصــر	عــن	رؤيــة	الكثيــر	مــن	األشــياء	اللّطيفــة،	

أم	أّن	عــدم	الرؤيــة	يســتند	اليــه	تعالــى،	بمعنــى	أن	ذاتــه	القدســيّة	غيــر	قابلــة	للرؤيــة؟	اإلمــام	عليــه	الّســالم	يعطينــا	جوابــاً	صريحــاً	

علــى	ذلــك	فيقــول:

َواْمتَنََع	َعلَى	َعْيِن	اْلبَِصيِر،	فاَلَ	َعْيُن	َمْن	لَْم	يََرهُ	تُْنِكُرهُ،	َوالَ	قَْلُب	َمْن	أَْثبَتَهُ	يُْبِصُرهُ	)خطبة	49(

َوالَ	تُِحيطُ	بِِه	األْبَصاُر	َواْلقُلُوُب	)خطبة	84(

َواِهُد،	َوالَ	تَْحِويِه	اْلَمَشاِهُد،	َوالَ	تََراهُ	النََّواِظُر	)خطبة	185( الَ	تُْدِرُكهُ	الشَّ

فكالمــه	عليــه	الّســالم	واضــح	فــي	إســتناد	عــدم	رؤيتــه	تعالــى	الــى	إمتناعــه	عــن	الرؤيــة،	ويستشــهد	عليــه	الّســالم	علــى	ذلــك

بالعقــل،	فيقــول:

	األَدَواُت	أَْنفَُســَها،	َوتُِشــيُر	ااْلالَُت	إِلَــى	نَظَائِِرَهــا….	بَِهــا	تََجلَّــى	َصانُِعَهــا	لِْلُعقُــوِل،	َوبَِهــا	اْمتَنَــَع َوإِنََّمــا	تَُحــدُّ
ــِر	اْلُعيُــوِن	)خطبــة	186( َعــْن	نَظَ

والمقصــود	بهــذه	األدوات	الحــواّس	والمشــاعر،	فبهــا	عرفنــا	أنــه	تعالــى	ال	يـُـرى	ألن	هــذه	الحــواس	قــد	غــّذت	عقولنــا	بالمعــارف	

والمعلومــات	حتــى	إكتملــت	وأصبحــت	قــادرة	علــى	إدراك	أنــه	تعالــى	ال	تمكــن	رؤيتــه،	ألن	البصــر	مــن	وســائل	اإلدراك	الماّديــة	

فــال	يــرى	إاّل	األشــياء	المحسوســة	المتجّســمة،	وهــو	تعالــى	ُمنــّزه	عــن	ذلــك	كمــا	ســيأتي	برهانــه.

ــا	ســأله	 ــى	فــي	جــواب	موســى	لّم ــه	تعال ــهُ	اأْلَْبَصــاُر(،	وقول 	تُْدِرُك ــى	)الَّ ــه	تعال ــم	كقول وهــذا	يوافــق	مــا	جــاء	فــي	القــران	الكري

الرؤيــة	)لَــن	تََرانِــي(،	فلــو	كانــت	رؤيتــه	تعالــى	ممكنــة	لمــا	كان	أحــد	أحــّق	مــن	نبــّي	اللــه	بذلــك.	وأمــا	مــا	يُوِهــم	إمــكان	الرؤيــة	

مــن	اآليــات	كقولــه	تعالــى	)	ُوُجــوهٌ	يَْوَمئـِـٍذ	نَاِضــَرةٌ	إِلـَـى	َربِّهـَـا	نَاِظــَرةٌ(،	فإنهــا	محمولــة	علــى	معــاٍن	أخــرى	غيــر	الرؤيــة	بالبصــر	

كالتطلّــع،	وكذلــك	الحــال	فيمــا	ورد	مــن	األخبــار	علــى	لســان	النبــّي	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	كحديــث	)ســترون	ربَّكــم	كمــا	

تَــرون	القمــر	ليلــة	البــدر(،	فهــي	علــى	تقديــر	صّحــة	ســندها	محمولــة	علــى	العلــم	اليقينــي	التّــام.

ولكــن	خالــف	فــي	ذلــك	جماعــة	مــن	المتكلميــن	-	وهــم	األشــاعرة	حيــث	قالــوا	بصحة	رؤيتــه	تعالــى،	ورؤيــة	كل	موجــود	كالّروائح	

والطّعــوم	واألصــوات،	ثــم	قالــوا	أن	صحــة	الرؤيــة	لشــيء	ال	تعنــي	تحقيــق	الرؤيــة	خارجــاً	فهــذه	الموجــودات	وإن	كانــت	رؤيتهــا	



ممكنــة	إال	أنـّـا	ال	نراهــا	ألن	اللــه	تعالــى	قــد	جــرت	عادتــه	بعــدم	خْلــق	رؤيتهــا،	فلــو	شــاء	لخلــق	رؤيتهــا	وألصبحنــا	نراهــا،	فاللــه

ســبحانه	إذن	يســتطيع	أن	يخلــق	فينــا	رؤيتــه	لــو	شــاء.

والحــّق	أنــه	تعالــى	ال	يســتطيع	وهــو	القــادر	علــى	كل	شــيء	-	تمكيننــا	مــن	رؤيتــه	ألن	قدرتــه	تتعلّــق	بالمقــدورات	بينمــا	رؤيتــه	

تعالــى	مســتحيلة	ألنــه	مطلــق،	ورؤيتــه	تتطلـّـب	الكمــال	المطلــق	فــي	النّظــر	وهــو	مــا	ال	يمكــن	تحقّقــه	فــي	غيــره	ســبحانه	وتعالــى	

حتــى	لــو	أراد	ذلــك،	وليــس	هــذا	نقصــاً	فــي	قدرتــه	تعالــى	ألن	قدرتــه	إنمــا	تتعلــق	بالمقــدور،	أي	الممكــن	أّمــا	رؤيتــه	فهي	مســتحيلة

فــال	يمكــن	أن	تتعلـّـق	القــدرة	فيهــا	ألنهــا	تكــون	مــن	قبيــل	تعلُّــق	القــدرة	بَجمــِع	المتناقضيــن.

الرؤية	والوجود

ــن	مــن	رؤيتــه	تعالــى	ال	يعنــي	إطالقــاً	عــدم	وجــوده،	أو	عــدم	اســتطاعة	إثباتــه،	ألنــه	ســبحانه	كمــا	يقــول	عليــه إن	عــدم	التمكُّ

الّســالم:

اْلَحْمُد	للِه	اْلَمْعُروِف	ِمْن	َغْيِر	ُرْؤيَة	)خطبة	89(

ا	تََرى	اْلُعيُوُن	)خطبة	155( 	َوأَْبيَُن	ِممَّ 	اْلُمبِيُن،	أََحقُّ َهَو	اللهُ	اْلَحقُّ

فهــو	تعالــى	موجــود	بــال	شــك،	ومعــروف	لــكل	أحــد	وإن	كانــت	العيــن	ال	تــراه	والحــواّس	ال	تُدركــه	-	وهــذا	مــا	نثبتــه	فــي	الفصــل

الثانــي	-	ولكــّن	الفلســفة	الحســيّة	ال	تؤمــن	بذلــك،	إذ	تزعــم	بــأن	الِحــّس	هــو	الوســيلة	الوحيــدة	للمعرفــة،	فــكل	ما	هو	ليس	بمحســوس

ال	يمكــن	إثباتــه	وال	يصــّح	اإليمــان	بــه،	فحاولَــت	أن	تبنــي	تبريــر	إلحادهــا	عــن	هــذا	الطريــق،	فمــا	دام	اللــه	ال	يُــرى	وال	يُحــّس	

فكيــف	لنــا	أن	نؤمــن	بــه؟

وهــذه	الفلســلفة	نتيجتهــا	إنــكار	كل	شــيء	-حتــى	ولــو	لــم	يــرد	أصحابهــا	ذلــك-	ألن	الِحــّس	إنمــا	يُعّرفنــا	األشــياء	التــي	نحّســها	ليــس	

إاّل،	ولكنــه	ال	يُثبــت	تلــك	األشــياء	فــي	الواقــع،	فاإلحســاس	بالشــيء	ال	يعنــي	وجــوده	فــي	الواقــع،	فنحــن	إنمــا	نتحقـّـق	بوجــود	مــا	

نــراه	بالعقــل،	فعندمــا	نــرى	شــيئاً	أو	نحــّس	بــه	فــإن	العقــل	يؤلـّـف	علــى	الفــور	قضيــة	منطقيــة	مفادهــا:	نحــن	نحــّس	بهــذا	الشــيء	

)الكتــاب	مثــال(	وكل	مــا	نحــّس	بــه	فهــو	موجــود	إذن	فهــذا	الشــيء	-	الــذي	إفترضنــاه	كتابــاً	موجــود.	فالجملــة	الثّانيــة	وهــي	)اّن	

كل	مــا	نحــّس	بــه	موجــود(	هــي	فــي	الواقــع	قضيــة	عقليــة	محضــة	ال	يمكــن	للفلســفة	الحســيّة	ان	تؤمــن	بهــا.	وهــذا	يعنــي	أن	الحــّس	

قــد	أصبــح	الحــّد	النهائــي	للمعرفــة	بعــد	أن	كان	وســيلة	لهــا.	وهــذا	مــا	ال	يرضــاه	أّي	عاقــل	حتــى	أصحــاب	هــذه	الفلســفة.

فليــس	مــن	الضــروري	إذن	أن	نرفــض	وجــود	كل	مــا	ال	تدركــه	حواّســنا،	فهنــاك	الكثيــر	مــن	الموجــودات	التــي	نؤمــن	بهــا	وال	

نرتــاب	إطالقــاً	فــي	وجودهــا	بالرغــم	مــن	عــدم	إحساســنا	بهــا.	فمنــذ	أن	توّصــل	العلمــاء	الــى	تحطيــم	الــذّرة	آمنــوا	بوجــود	الكهــرب	

ــره،	وفــي	نفــس	الوقــت	ال	 ــم	يَ ــان	أحــداً	مــن	العلمــاء	ل ــر	الحامــل	للضــوء	ف ــك	األثي ــره،	وكذل ــم	يَ بالرغــم	مــن	أن	أحــدا	منهــم	ل



يســتطيعون	إنــكاره،	فهــذه	كلهــا	أجســام	ماديّــة	نؤمــن	بوجودهــا	وال	نحّســها،	وكذلــك	هنــاك	ألــوان	يعتــرف	بهــا	علمــاء	الفيزيــاء

غيــر	األلــوان	الســبعة	األصليــة	ويســّمونها	بمــا	وراء	الحمــراء	أو	البنفســجي،	بالرغــم	مــن	أن	أحــدا	منهــم	لــم	يرهــا.	فإيمانهــم	بهــذه

األجســام	وهــذه	األلــوان	كان	عــن	طريــق	الفكــر	واإلســتدالل	باآلثــار.	واإلمــام	علــّي	عليــه	الّســالم	بعبقريتــه	الفــّذة	قــد	أدرك	وجــود	

أجســام	وألــوان	ال	تـُـرى	لذلــك	نــراه	يقــول:

	األْلَواِن	َولَِطيِف	األْجَساِم	)خطبة	64( 	بَِصير	َغْيَرهُ	يَْعَمى	َعْن	َخفِيِّ َوُكلُّ

ــة ــكار	وجــوده،	ألن	الحــّس	ليــس	هــو	الطريق ــي	إن ــى	ال	يمكــن	إدراكــه	بالحــواّس،	ولكــّن	هــذا	ال	يعن ــه	تعال والخالصــة،	اّن	الل

الوحيــدة	للمعرفــة.	وبذلــك	نختتــم	الــكالم	فــي	هــذا	الفصــل،	فننتقــل	الــى	الفصــل	الثانــي	وموضوعنــا	فيــه	هــو	اإلســتدالل	علــى	

وجــوده	تعالــى.



 الفصل	الثّاني	
في	اإلستدالل	على	وجوده	تعالى

هل	هناك	طُرق	أخرى	غير	الرؤية	واإلحساس	نستطيع	بواسطتها	إثبات	وجود	الله	سبحانه	وتعالى؟.

موضــوع	كالمنــا	فــي	هــذا	الفصــل	هــو	اإلجابــة	علــى	هــذا	الســؤال،	وذلــك	بمــا	نســتفيده	مــن	كالم	أميــر	المؤمنيــن	عليــه	الّســالم،	

ولكــن	قبــل	الشــروع	فــي	هــذا	البحــث	يحــّق	لنــا	أن	نتســاءل	عــن	ضــرورة	إثبــات	وجــود	اللــه	واإليمــان	بــه،	فمــا	دمنــا	ال	نــراه	وال	

نحّســه	فمــا	فائــدة	إثبــات	وجــوده،	ومــا	فائــدة	اإليمــان	بــه؟.	فــي	الفقــرة	التاليــة	ســنُجيب	عــن	هــذا	الســؤال	ثــم	ننتقــل	الــى	صلــب	

الموضــوع.

ضرورة	اإليمان	باهلل

ال	يُعّرفنــا	التاريــخ	متــى	بــدأ	اإليمــان	باللــه،	وهــو	ال	يســتطيع	اإلّدعــاء	بــأن	فتــرة	مــن	الفتــرات	كانــت	خاليــةً	مــن	اإليمــان	بــه،	وأمــا

األديــان	فانهــا	تُخبرنــا	بــأّن	اإليمــان	قــد	ُوجــد	مالزمــاً	لإلنســان،	فمنــذ	أن	ُوجــد	اإلنســان	ُوجــد	معــه	اإليمــان،	وإيمانــه	هــذا	لــم	يكــن	

َوليــد	القهــر	والظّلــم،	أو	َوليــد	التّناقضــات	اإلجتماعيــة،	وال	وليــد	الخــوف	والّرهبــة	مــن	الكــوارث	الطبيعيــة	كمــا	يحــاول	أن	يثبــت	

يــون،	بــل	كان	تعبيــراً	عــن	نَزعــة	أصيلــة	فــي	اإلنســان	نحــو	خالقــه،	كان	ايمانــاً	نقيـّـاً	نابعــاً	مــن	الفطــرة	كمــا	يُحّدثنــا	القــرآن	 المادِّ

الكريــم	عــن	إيمــان	إبراهيــم	الخليــل	عليــه	الّســالم،	وســؤالنا	هنــا	هــو:	هــل	أّن	اإليمــان	باللــه	واجــب؟	يُجيبنــا	أميــر	المؤمنيــن	عــن	

ذلــك	بقولــه:

يِن	َمْعِرفَتُهُ،	َوَكَماُل	َمْعِرفَتِِه	التَّْصديُق	بِِه	)خطبة	1( ُل	الدِّ أَوَّ

لَْم	يُْطلِِع	اْلُعقُوَل	َعلَى	تَْحِديِد	ِصفَتِِه،	ولَْم	يَْحُجْبَها	َعْن	َواِجِب	َمْعِرفِتِِه	)خطبة	49(

ــة	هــو	معرفــة	اللــه	ســبحانه	معرفــةً	تامــةً	وكاملــة،	وكمالُهــا	إنمــا	يكــون	بالتّصديــق فمــن	الواضــح	إذن	اّن	أّول	الواجبــات	الدينيّ

بــه	ســبحانه،	بمعنــى	العمــل	باآلثــار	ألُمترتّبــة	علــى	معرفتــه،	مــن	إطاعــة	األوامــر	واالنتهــاء	عــن	الزواجــر.	ومعرفتــه	ســبحانه	

ممكنــة	لــكل	إنســان،	فهــو	وإن	َحَجــب	النظــر	عــن	رؤيتــه	ولكنـّـه	لــم	يحُجــب	العقــول	عــن	معرفتــه	ألنهــا	واجبــة	كمــا	قلنــا،	واللــه	

ســبحانه	أعــَدل	مــن	أن	يأمــر	اإلنســان	بمــا	ال	يســتطيعه	وال	يتمّكــن	منــه.	

كمــا	اّن	العقــل	ايضــاً	يحُكــم	بوجــوب	هــذا	اإليمــان،	ألّن	فطــرة	اإلنســان	تُملــي	عليــه	أن	يُحســن	إلــى	مــن	أحَســن	إليــه	وأن	يُكافــئ	



مــن	أنَعــم	عليــه،	واإلخــالل	بذلــك	يُعــّد	كفــراً	بالجميــل	وجحــودا	لــه،	واللــه	ســبحانه	ُمنعــم	علــى	البشــر	بمــا	ال	يُحصــى	وال	يُعــّد

مــن	النّعــم،	فواجــٌب	علــى	اإلنســان	أن	يعــرف	هــذا	الُمنِعــم	لكــي	يــؤدي	إليــه	حقّــه،	ففائــدة	اإليمــان	باللــه	ومعرفتــه	هــي	لتأديتــه	

حقـّـه،	وليســت	هــذه	هــي	الفائــدة	الوحيــدة،	فــإن	اإليمــان	يُنظّــم	أيضــاً	طـُـرق	تعامــل	اإلنســان	مــع	اآلخريــن،	ويدعــوه	إلــى	العمــل	

الّصالــح	باإلحســان	إليهــم،	وهــذا	المعنــى	يُســتفاد	ايضــاً	مــن	كالمــه	عليــه	الّســالم	حيــن	يقــول:

	َعلَى	اإليَماِن	)خطبة	156( الَِحاِت	يُْستََدلُّ الَِحاِت،	َوبَالصَّ 	َعلَى	الصَّ فَبِاإليَماِن	يُْستََدلُّ

ً ــا فهنــاك	ُمالزمــة	أكيــدة	بيــن	اإليمــان	وبيــن	العمــل	الصالــح،	أّمــا	مالزمــة	الصالحــات	لإليمــان	فــأّن	مــن	يعتــرف	بــأّن	لــه	ربّ

وخالقــاً	ويؤمــن	بــأن	مصيــره	إليــه	ونهايتــه	بيــن	يديــه،	وان	ذلــك	الخالــق	يُريــد	الحســنات	مــن	العبــد	ويكــره	منــه	فِعــل	الســيئات،

فــإّن	هــذا	اإلنســان	يضطــّر	إلــى	العمــل	بالّســيرة	الحســنة	التــي	يريدهــا	هــذا	اإللــه	ألنهــا	هــي	التــي	تضمــن	لــه	ســعادته	النهائيــة.	

وأمــا	الجاحــد	بهــذا	الخالــق	فإنــه	ال	يعتــرف	بوجــود	حيــاة	أُخــرى	غيــر	هــذه	التــي	يعيشــها،	ويعتقــد	بــأن	المــوت	نهايــة	حياتــه	

وليــس	بعــده	شــيء،	فإنــه	يعمــل	فــي	وجــوده	علــى	هــذا	األســاس	فيكــون	كل	هّمــه	هــو	تحصيــل	المقــدار	األكبــر	مــن	اللـّـذة	والتمتـّـع	

بهــذه	الحيــاة،	حتــى	ولــو	أّدى	ذلــك	إلــى	ظلــم	اآلخريــن	واإلعتــداء	علــى	حقوقهــم.

هــذا	بالنســبة	لُمالزمــة	الصالحــات	لإليمــان،	أّمــا	مالزمــة	اإليمــان	للصالحــات	فتوضيحهــا:	اّن	العبــد	عندمــا	يكــون	مســتوياً	فــي	

حياتــه،	يعمــل	بمــا	تُمليــه	عليــه	الفطــرة	الحســنة	التــي	فُطــر	عليهــا،	فــال	يعمــل	إاّل	كّل	صالــٍح	وال	ينغمــس	فــي	الّشــهوات	ليســتولي	

الشــيطان	علــى	عقلــه	وقلبــه،	فــإن	فطرتــه	تبقــى	علــى	نقاوتهــا	وطهارتهــا،	والفطــرة	بــال	شــك	تــدّل	اإلنســان	علــى	خالقــه	وعلــى	

ضــرورة	االيمــان	بــه.

وهنــاك	فائــدة	اخــرى	تترتـّـب	علــى	اإليمــان	تُضاهــي	فــي	أهميتهــا	جميــع	مــا	ذكرنــاه،	أشــار	إليهــا	ســيّد	العقــالء	اإلمــام	علــّي	عليــه	

الّســالم	حيــث	يقول:

َوبِاإليَماِن	يُْعَمُر	اْلِعْلُم	)خطبة	156(

ومعنى	هذه	الجملة	العظيمة	على	قَِصرها	يتّضح	فيما	يلي:

اّن	الِعلــم	هــو	الطريــق	الصحيــح	إلــى	الســعادة	التــي	يُنشــدها	كّل	إنســان	وكّل	مجتمــع،	وقــد	حــّث	اإلســالم	بشــكٍل	أكيــد	علــى	طلــب	

ب	األبعــاد	والــذي	حطـّـم	الــذرة	مــن	أجــل	خدمــة	اإلنســان	وســعادته،	هو	 العلــم،	ولكــّن	العلــم	ســالٌح	ذو	حديــن،	إذ	اّن	العلــم	الــذي	قــرَّ

بذاتــه	قــد	حطّمهــا	أيضــاً	لتدميــره	وإهالكــه،	فالعلــم	اذن	يمكــن	تســخيره	لمصلحــة	البشــرية	كمــا	يمكــن	تســخيره	لتدميرهــا،	وهنــا	

يبــرز	دور	اإليمــان	فانــه	يوّجــه	العلــم	نحــو	خدمــة	االنســانية	فقــط،	فمــن	يؤمــن	باللــه	فانــه	يؤمــن	قطعــاً	باإلنســان	وبإنســانية	هــذا	

اإلنســان،	فــال	يمكــن	حينئــذ	أن	يســعى	الــى	إهالكــه،	فــال	يُســّخر	علمــه	فــي	هــذا	اإلتجــاه	بــل	يوظّفــه	فــي	ســبيل	خدمتــه	وســعادته،	

وبهــذا	يحيــى	العلــم	وهــو	معنــى	قولــه	عليــه	الّســالم	)َوبِاإليَمــاِن	يُْعَمــُر	اْلِعْلــُم(

وقــد	أدرك	بعــض	الفالســفة	ايضــاً	أهميــة	اإليمــان	وضرورتــه،	وفيمــا	يلــي	ننقــل	بعــض	اقوالهــم.	فمــن	هــؤالء	الفيلســوف	اليونانــي	



ابيكتيــت	اذ	يقــول:	»العقيــدة	باللــه	يجــب	أن	تكــون	مســتمرة	كاســتمرار	التنفـّـس«	)1(	ومنهــم	ايضــا	المارتيــن	الــذي	يقــول:	»إن

ضميــراً	خاليــاً	مــن	اللــه	كالمحكمــة	الخاليــة	مــن	القاضــي«	)2(

ــا	نتكلــم	عــن	ضــرورة	اإليمــان	باللــه	وعــن	فائدتــه	ولكــن	يحــّق	لنــا	أن	نتســاءل	عــن	حقيقــة	هــذا	اإليمــان	 ونحــن	حتــى	اآلن	كنّ

ومــاذا	نعنــي	بــه؟	هــذا	مــا	ســنجيب	عنــه	فــي	الفقــرة	التاليــة.

معنى	اإليمان

لإليمــان	معنيــان،	أحدهمــا	اإليمــان	بالمعنــى	األَعــم،	وهــو	يتحقّــق	بالنطــق	بالّشــهادتين،	فــكّل	مــن	قــال	أشــهد	أن	ال	الــه	اال	اللــه،

وأشــهد	أن	محمــداً	رســول	اللــه	فهــو	مؤمــن،	فيُحقـَـن	بذلــك	مالــه	ودمــه	وعرضــه،	حتــى	لــو	كان	ال	يعتقــد	بقلبــه	مــا	تفــّوه	بــه.	ولكــن	

هــذا	ليــس	هــو	اإليمــان	المطلــوب	الــذي	نتحــّدث	عنــه	فلقــد	آمــن	مــن	قبــل	أبــو	ســفيان	وولــده	معاويــة	وولــده	يزيــد،	ولكــن	مــع	ذلــك	

لــم	يفعلــوا	الصالحــات	المفتــرض	مالزمتهــا	لإليمــان،	بــل	انهــم	لــم	يتوّرعــوا	عــن	ارتــكاب	المحرمــات،	فليــس	هــذا	هــو	االيمــان	

الــذي	ننشــده	بــل	المطلــوب	هــو	اإليمــان	بمعنــاه	الثانــي	وهــو	اإليمــان	بمعنــاه	الخــاص.

واإليمــان	بهــذا	المعنــى	هــو	إيمــان	علــّي	بــن	أبــي	طالــب،	وهــو	اإليمــان	الــذي	يأمرنــا	بــان	نســير	علــى	هــداه.	ويعبـّـر	عليــه	الّســالم	

عــن	هذيــن	المعنيــن	لإليمــان	بقوله:

ــدور فَِمــَن	اإليَمــاِن	َمــا	يَُكــوُن	ثَابِتــاً	ُمْســتَقِّراً	فـِـي	اْلقُلـُـوِب،	َوِمْنــهُ	َمــا	يَُكــوُن	َعــَواِرَى	)1(	بَْيــَن	اْلقُلـُـوِب	َوالصُّ
)خطبــة	189(

)1(	َعَواري:	جمع	عارية،	والكالم	كناية	عن	كونه	زعماً	بغير	فهم.

ــاّم	بضرورتــه،	وأمــا	القســم	 فاإليمــان	علــى	قســمين،	أحدهمــا	وهــو	الثابــت	المســتقر	بالقلــب	وهــذا	القســم	يكــون	عــن	اقتنــاع	ت

األخــر	فهــو	كشــيء	مســتعار،	صحيــح	انــه	موجــود	فــي	القلــب	ولكنــه	ليــس	ثابتــاً	ألنــه	مســتعار،	وحالـُـه	لــن	يســتمّر	علــى	ذلــك	بــل	

لــه	أجــل	معلــوم،	فعنــد	ذلــك	األجــل	إمــا	أن	يرتفــع	الــى	مرتبــة	اإليمــان	الحقيقــي	فيصبــح	ثابتــاً	مســتقراً،	وإمــا	أن	يــزول	تمامــاً.

ولكن	كيف	يتوّصل	اإلنسان	الى	درجة	اإليمان	الثابت	المستقر؟	

الجواب	عند	اإلمام	عليه	الّسالم	فلنستمع	اليه	وهو	يتحّدث	عن	معنى	إيمانه	فيقول:

ــداً، ــهُ	ُمَوحِّ ــهُ	ُمْذِعنــاً،	َوأَْخلَــَص	لَ ــَع	)3(	لَ ــِه	ُمْؤِمنــاً،	َوَخنَ ــاَب	إِلَْي ــه	إِيَمــاَن	َمــْن	َرَجــاهُ	ُموقِنــاً،	َوأَنَ َونُْؤِمــُن	بِ
ــداً	)خطبــة	182( ــِه	َراِغبــاً	ُمْجتَِه ــداً،	َوالََذ	بِ َوَعظََّمــهُ	ُمَمجِّ

)1(	دائرة	معارف	القرن	العشرين	ج	1	ص482
)2(	دائرة	معارف	القرن	العشرين	ج1	ص	483

)3(	َخنََع:	ذل	وخضع.



أإليَماُن	َمْعِرفَةٌ	بِاْلقَْلِب،	َوإِْقَراٌر	بِاللَِّساِن،	وَعَمٌل	بِاألْرَكاِن	)حكمة	217(

فهــذا	هــو	اإليمــان	الــذي	يريــده	إبــن	أبــي	طالــب	وهــو	الــذي	يحقــق	الصالحــات،	أن	نؤمــن	باللــه	إيمــان	خضــوع	وإخــالص	وتعظيم

ورجــاء،	وكل	ذلــك	ليــس	قــوالً	باللّســان	فقــط،	بــل	أن	ينضــّم	اليــه	إيقــان	بالقلــب	وعمــل	بالجــوارح.

كمــا	أن	اإليمــان	ليــس	علــى	درجــة	واحــدة	عنــد	جميــع	النــاس،	بــل	إن	مراتبــه	تتفــاوت	وتتغايــر،	فإيمــان	النبــي	غيــر	إيمــان	بقيــة	

النــاس	ولــذا	يقــول	عليــه	الّســالم:

	ااْليَماَن	يَْبُدو	لُْمظَةً	فِي	اْلقَْلِب،	ُكلََّما	اْزَداد	ااْليَماُن	اْزَداَدِت	الُّلْمظَةُ	)حكمة	هـ( إنَّ

ولكــن	قــد	يقــال	هنــا:	مــا	دام	اإليمــان	هــو	كمــا	عّرفــه	عليــه	الّســالم،	أي	معرفــة	وإقــرار	وعمــل،	فــكل	مــن	حقّــق	هــذه	األمــور

فــي	نفســه	فهــو	مؤمــن،	فكيــف	إذن	يختلــف	إيمــان	شــخص	عــن	آخــر؟	إذ	لــو	تخلـّـف	أحــد	هــذه	األركان	لمــا	ُســمي	المــرء	مؤمنــاً	

أصــالً،	ال	أنــه	يُطلــق	عليــه	أنــه	ذو	إيمــان	ضعيــف؟.	

والجــواب:	إن	إختــالف	درجــات	اإليمــان	منشــؤه	التفــاوت	فــي	العمــل،	فكثيــر	مــن	األعمــال	والصفــات	يزيــد	وجودهــا	مــن	درجــة	

ــان	 ــّم	اإليم ــال	يت ــه	ف ــان	ومقدمات ــر	مــن	شــرائط	اإليم ــات	إذن	تعتب ــه.	فبعــض	الصف ــه	وال	يلغي ــا	يُضعف ــان،	ولكــن	نقصانه اإليم

بدونهــا،	وهــي	التــي	يعــّدد	بعضهــا	عليــه	الّســالم	بقولــه:

َك	َعلـَـى	اْلَكــِذِب	َحْيــُث	يَْنفَُعــَك،	أَْن	يَُكــوَن	فـِـي	َحديِثـِـَك	فَْضــٌل	َعــْن	ِعْلِمَك ــْدَق	َحْيــُث	يَُضــرُّ اإليَمــاِن	أَْن	تُؤثـِـَر	الصِّ
)1(	َوأَْن	تَتَّقـِـَي	اللــهَ	فـِـي	َحِديــِث	)2(	َغْيــِرَك	)حكمــة	448(

وأما	الصفات	التي	يعتبرها	عليه	الّسالم	من	متّممات	اإليمان	فنجدها	بقوله:

ْبِر	)حكمة	108( َوالَ	إِيَماَن	َكاْلَحيَاِء	َوالصَّ

وبعد	أن	قدمنا	هذه	الفقرة	في	معنى	اإليمان	وضرورته،	نعود	الى	أصل	البحث	وهو	إثبات	وجود	الله	سبحانه.

)1(	في	حديثك	فضل	أي:	ال	تقول	أزيد	مما	تعلم.
)2(	َحِديث	الَغْير:	الرواية	عنه،	والتَْقَوى	فيه:	عدم	االفتراء.



اإلستدالل	على	وجوده	تعالى

الدليل	األول:	الفطرة

ــة ــى	أي	نــوع	مــن	البَرهن ــه	ســبحانه،	مــن	دون	حاجــة	ال ــة	الل ــى	معرف ــه	عل ــل،	أن	اإلنســان	مفطــوٌر	بطبيعت ُمحّصــل	هــذا	الدلي

ــه: ــل	بقول ــه	الّســالم	هــذا	الدلي ــّرر	علي واإلســتدالل.	ويق

تُْدِرُكهُ	اْلقُلُوُب	بَِحقَائِِق	اإليَماِن	)خطبة	179(

تَتَلَقَّاهُ	األْذَهاُن	الَ	بُِمَشاَعَرة	َوتَْشَهُد	لَهُ	اْلَمَرائِي	الَ	بُِمَحاَضَرة	)خطبة	185(

إلــى	غيــر	ذلــك	مــن	النصــوص	التــي	تــدل	بوضــوح	علــى	أن	القلــب	والشــعور	يشــهدان	بوجــوده	تعالــى،	ومعنــاه	أنهمــا	مفطــوران

علــى	ذلــك.	بعــض	علمــاء	الغــرب	فضــالَ	عــن	علمــاء	الشــرق	قــد	عرفــوا	اللــه	عــن	هــذا	الطريــق،	وفيمــا	يلــي	ننقــل	بعضــاً	مــن	

كلماتهــم:	يقــول	العالمــة	اإلقتصــادي	بــرودون:	»إن	ضمائرنــا	تشــهد	لنــا	بوجــود	اللــه	قبــل	أن	تكشــفه	لنــا	عقولنــا«	)1(

ــه	ال	تأتــي	اإلنســان	عــن	 ــاء،	اّن	فكــرة	الل ــى	اآلب ــغ	االلمانــي:	»بعــض	الالهوتييــن	الكاثوليــك	يعلمــون	مســتندين	ال ويقــول	لودي

طريــق	التفكيــر	اإلســتنتاجي	المعتِمــد	علــى	اإلختيــار،	بــل	هــو	اإلنســان	مطبــوع	عليهــا.	ال	ريــب	أّن	بعــض	اآلبــاء	قــد	وصفــوا	

معرفــة	اللــه	علــى	انهــا	)	مغروســة	ولــم	نتلقّنهــا	بالتعليــم(،	)ومعروفــة	بذاتهــا(،	)وهــي	للنفــس	كالبائنــة(،	ويقــول	يوحنــا	الدمشــقي	

)إّن	معرفــة	وجــود	اللــه	قــد	غرســها	اللــه	لــدى	جميــع	النــاس	فــي	الطبيعــة(،	والقديــس	تومــا	)	نقــول	اّن	معرفــة	اللــه	هــي	مطبوعــة	

فينــا	بمعنــى	أننــا	نســتطيع	بســهولة	بواســطة	المبــادئ	المطبوعــة	فينــا	أن	نعــرف	وجــوده«)2(

ولكــن	يحــّق	لنــا	هنــا	أن	نتســاءل:	مــا	هــي	هــذه	الفطــرة؟	وهــل	هــي	موجــودة	لــدى	جميــع	النــاس؟	وهــل	تشــمل	غيــر	اإلنســان؟	

ســنتحدث	عــن	ذلــك	فيمــا	يلــي:

1ـ	ماهيّة	الفطرة:

ليــس	للفطــرة	معنــًى	محــّدد،	ففــي	لســان	العــرب	يذكــر	للفطــرة	عــدة	معــاٍن	ينقلهــا	عــن	كبــار	علمــاء	اللغــة.	فمــن	هــذه	المعانــي

ــه	عليــه	الخلــق	مــن	 )اإلبتــداء	واإلختــراع(،	ومنهــا	:	الخلقــة	التــي	يخلــق	عليهــا	المولــود	فــي	بطــن	أمــه،	ومنهــا:	مــا	فطــر	الل

المعرفــة	بــه	)3(،	والــى	غيــر	ذلــك.

)1(	دائرة	معارف	القرن	العشرين	ج	1	-	ص483
)2(	مختصر	في	علم	الالهوت	العقائدي	ج	1	-	ص2

)3(	لسان	العرب.ج	5	ص	56



ــول:	إّن	أهــم ــراد	عليهــا	ولكــن	نق ــرات	وعليهــا	إشــكاالت،	وليــس	هــذا	مجــال	البرهــان	لهــا	واإلي ــي	لهــا	تبري وكل	هــذه	المعان

مقومــات	الفطــرة	هــو	النــزوع	نحــو	الكمــال،	فــكل	إنســان	يشــعر	بــأن	لــه	هدفــاً	مــن	وجــوده	ال	بــّد	مــن	الوصــول	اليــه،	فيضــع

نصــب	عينيــه	هدفــاً	مــا	ويعتقــد	بوجــوب	الوصــول	اليــه،	ألن	وجــوده	كان	مــن	أجــل	هــذا	الهــدف،	ولكــن	مــا	أن	يصــل	اليــه	حتــى	

يجــد	أن	هــذا	الهــدف	ليــس	شــيئاً	وليــس	هــو	الداعــي	لوجــوده،	ألنــه	ال	يجــد	ذلــك	اإلطمئنــان	النفســي	الــذي	كان	يرجــوه	مــن	بلــوغ	

هــذا	الهــدف،	فيعــود	ليضــع	نصــب	عينيــه	هدفــاً	أكبــر	عســى	أْن	يجــد	فيــه	ضالتــه	وكل	ذلــك	طلبــاً	للكمــال	الــذي	يشــعر	فــي	قــرارة	

نفســه	بوجــوده	فيحــاول	الوصــول	اليــه.

ونالحــظ	ذلــك	مــن	حــال	الصغيــر،	حيــث	يكــون	هدفــه	األول	هــو	المشــي	والتكلـّـم	ألنــه	يشــعر	بــأن	كمالــه	فــي	ذلــك،	ولكــن	مــا	أن	

يتمّكــن	مــن	المشــي	حتــى	يضــع	نصــب	عينيــه	هدفــا	أكبــر	وهــو	تقليــد	والــده،	وهــذه	مرحلــة	أخــرى،	وهكــذا	تســتمر	رحلــة	هــذا	

اإلنســان	مــن	هــدٍف	الــى	آخــر	ومــن	مرحلــة	الــى	أخــرى	وال	يــزال	يشــعر	بــأن	هنــاك	مرحلــة	عليــا	وهدفــاً	أكبــر	فيــه	الكمــال	

الــذي	ينشــده،	ولــم	يســتطع	حتــى	اآلن	الوصــول	اليــه،	فيبــدأ	حينئــذ	بــإدراك	أن	هــذا	الكمــال	لــن	يســتطيع	الوصــول	اليــه	ابــداً،	ألنــه	

يشــعر	بنفســه	انــه	يتألــم	ويتوّجــع	وييــأس	ويحــزن،	والــى	مــا	هنالــك	مــن	المشــاعر	التــي	تعترضــه،	وكلهــا	تنافــي	الكمــال.

فــاذا	مــا	توّصــل	الــى	هــذه	القناعــة،	يحــاول	حينئــذ	أن	يجــد	ذلــك	الكمــال	فيمــا	يحيــط	بــه،	فيبحــث	فــي	عالــم	الحيــوان	والنبــات	

والجمــاد،	ولكــن	هيهــات	أن	يجــد	فيهــا	مــا	لــم	يجــده	فــي	نفســه،	فيتطلــع	حينئــذ	نحــو	الســماء	عســى	أن	يجــد	ضالّتــه،	أن	يجــد	ذلــك	

الكمــال	الــذي	ال	يعتريــه	النقــص	أو	المــوت	أو	الــزوال،	ولكنــه	يجــد	أّن	كل	شــيء	يعتريــه	النقــص	والفتــور،	وكل	شــيء	قــادم	

علــى	الفنــاء،	فيــدرك	حينئــذ	أّن	مبتغــاه	ليــس	فــي	عالــم	المحسوســات	بــل	فــي	عالــم	آخــر،	وهــو	ال	يســتطيع	إدراكــه	ألن	منتهــى	

إدراكــه	يتعلــق	بالمحسوســات	ال	مــا	ورائهــا،	وهــذا	المطلــق	الغيــر	محســوس	هــو	مــا	يســميه	)اللــه(.	

ويذكــر	القــرآن	رحلــة	االنســان	هــذه	نحــو	اللــه	بمــا	يحكيــه	عــن	إبراهيــم	الخليــل	عليــه	الّســالم	فــي	تأمالتــه	ومحاكماتــه	الفكريــة	

التــي	ينطلــق	فيهــا	بالتشــكيك	فــي	كل	مــا	يعبــد	قومــه	الــى	قمــة	اإليمــان	واليقيــن.	وقبــل	إســتعراض	اآليــات	التــي	يذكرهــا	القــرآن،	

يجــب	ان	نشــير	إلــى	ان	إبراهيــم	عليــه	الّســالم	لــم	يَخــُل	ســاعة	قــط	مــن	االيمــان	باللــه،	ومــا	اآليــات	التــي	يحكيهــا	القــرآن	عــن	

لســانه	إاّل	تذكيــر	ألبنــاء	قومــه	للرجــوع	بهــم	إلــى	فطرتهــم	ليعرفــوا	ربهــم،	وفيمــا	يلــي	نســتعرض	اآليــات	مــع	التعليــق	عليهــا:

ــوَت	 ــَم	َملَُك ــِري	إِْبَراِهي ــَك	نُ ــٍن	)74(	َوَكَذلِ ــي	َضــاَلٍل	ُمبِي ــَك	فِ ــي	أََراَك	َوقَْوَم ــةً	إِنِّ ــا	آَلِهَ ــُذ	أَْصنَاًم ــِه	آََزَر	أَتَتَِّخ ــُم	أِلَبِي ــاَل	إِْبَراِهي َوإِْذ	قَ

	 ــبُّ ــاَل	اَل	أُِح ــَل	قَ ــا	أَفَ ــي	فَلَمَّ ــَذا	َربِّ ــاَل	هَ ــا	قَ ــُل	َرأَى	َكْوَكبً ــِه	اللَّْي 	َعلَْي ــنَّ ــا	َج ــَن	)75(	فَلَمَّ ــَن	اْلُموقِنِي ــوَن	ِم ــَماَواِت	َواأْلَْرِض	َولِيَُك السَّ

ــا	 الِّيــَن	)77(	فَلَمَّ 	ِمــَن	اْلقـَـْوِم	الضَّ ــا	أَفـَـَل	قـَـاَل	لَئـِـْن	لـَـْم	يَْهِدنـِـي	َربِّــي	أَلَُكونـَـنَّ ــا	َرأَى	اْلقََمــَر	بَاِزًغــا	قـَـاَل	هـَـَذا	َربِّــي	فَلَمَّ اآْلَفِلِيــَن	)76(	فَلَمَّ

ْهــُت	َوْجِهــَي	 ــا	تُْشــِرُكوَن	)78(	إِنِّــي	َوجَّ ــا	أَفَلَــْت	قَــاَل	يَــا	قَــْوِم	إِنِّــي	بَــِريٌء	ِممَّ ــْمَس	بَاِزَغــةً	قَــاَل	هَــَذا	َربِّــي	هَــَذا	أَْكبَــُر	فَلَمَّ َرأَى	الشَّ

ــا	ِمــَن	اْلُمْشــِرِكيَن	)79( )1( ــا	َوَمــا	أَنَ ــَماَواِت	َواأْلَْرَض	َحنِيفً ــَر	السَّ لِلَّــِذي	فَطَ

كان	قــوم	ابراهيــم	قــد	إتخــذوا	آلهــة	لهــم	مــن	األصنــام	والزهــرة	والشــمس	والقمــر،	فــأراد	إبراهيــم	عليــه	الّســالم	أن	يحاججهــم	

بذلــك.	أمــا	األصنــام	فقــد	حطّمهــا	والقــى	التّبعــة	علــى	كبيرهــا	ليعــودوا	إلــى	نفســهم	وليعرفــوا	أن	هــذه	األصنــام	ال	يمكــن	ان	تكــون

)1(	سورة	األنعام	-	آية	74	-	79



	آلهــة،	ألنهــا	ليســت	بقــادرة	علــى	حمايــة	نفســها،	وهــذا	نقــص	بيِّــن	فيهــا،	-	علــى	مــا	يقصــه	القــرآن	فــي	آيــات	أخــر-	ثــم	أبطــل

عليــه	الّســالم	ربوبيــة	الكوكــب	وهــو	الزهــرة	حســب	المفســرين	بســبب	أفولــه	وغيابــه،	ألن	هــذا	نقــص	فيــه	فليــس	إذن	هــو	الكمــال

المنشــود،	وأبطــل	ربوبيتــه	أيضــا	بعــدم	الحــب	لــه،	ألن	المفــروض	فــي	المعبــود	أن	يكــون	متحليــا	بالكمــال،	والكمــال	مطلــوب	

ومحبــوب	لالنســان	فلمــا	رأى	نفســه	ال	يحــب	الكوكــب	عــرف	أنــه	ليــس	بإلــه	وليــس	بمطلــق،	فنحــن	عندمــا	نكــره	شــيئا	فهذا	بســبب	

نقصــان	فيــه.	ونفــس	الشــيء	بالنســبة	للشــمس	والقمــر،	فلمــا	وجدهــا	كلهــا	يعتريهــا	النقــص،	عــرف	أن	اللــه	غيــر	ذلــك	بــل	هــو	

خالقهــا	كلهــا.

الفيلســوف	الشــهير)ديكارت(	إنطلــق	الــى	معرفــة	اللــه	عــن	هــذا	الطريــق،	طريــق	الفطــرة	اذ	يقــول:	»إن	شــّكي	فــي	كثيــر	مــن	

األمــور	يــدّل	علــى	أننــي	موجــود	ناقــص،	ألن	المعرفــة	أكثــر	كمــاالً	مــن	الشــك	ومــا	كنــت	ألعــرف	إننــي	موجــود	ناقــص	لــو	لــم	

تكــن	لــدّي	فكــرة	الموجــود	الكامــل	أو	الالمتناهــي،	فأنــا	إذن	موجــود	ناقــص	أملــك	فكــرة	الكمــال	فمــن	أيــن	جاءتنــي	هــذه	الفكــرة؟	

إننــي	ال	أســتطيع	أن	أخلــق	هــذه	الفكــرة	بنفســي	مــا	دمــت	قــد	الحظــت	اننــي	موجــود	ناقــص،	ومــع	ذلــك	فــال	بــد	مــن	أن	يكــون	

لهــذه	الفكــرة	علــة،	إن	العلــة	المؤثــرة	لهــا	مــن	الحقيقــة	والكمــال	مــا	لمعلولهــا	علــى	األقــل،	فــإذا	كانــت	طبيعتــي	متناهيــة	وناقصــة	

فانــه	يلــزم	مــن	ذلــك	اننــي	لــم	أخلـُـق	بنفســي	فكــرة	الكمــال	والالنهايــة،	ألننــي	موجــود	ناقــص	وفكــرة	الكمــال	هــذه	ليســت	مســتمّدة	

مــن	العــدم،	وإذن	ال	بــّد	أن	يكــون	هنــاك	موجــود	ال	نهائــي	كامــل	طَبــَع	هــذه	الفكــرة	فــي	نفســي،	وهــذا	الموجــود	الالنهائــي	الكامــل

هــو	اللــه«	)1(

ويقــول	المســيو	بوشــيت	فــي	كتابــه	المســّمى	التذكــرة	فــي	تاريــخ	البراهيــن	علــى	وجــود	الخالــق:	»إن	إعتقــاد	األفــراد	والنــوع	

ــة	علــى	وجــوده«)2( االنســاني	بأســره	فــي	الخالــق	إعتقــاداً	إضطراريــاً،	قــد	نشــأ	قبــل	حــدوث	البراهيــن	الدالّ

2-	وجود	الفطرة:

بعــد	أن	عرفنــا	معنــى	الفطــرة	ننتقــل	لإلجابــة	علــى	الســؤال	الثانــي،	وهــو	هــل	الفطــرة	موجــودة	لــدي	جميــع	النــاس	دون	إســتثناء؟

ــا	 ــى	الفطــرة	فهــذا	يقتضــي	أن	يكــون	كل	إنســان	عارف ــد	عل ــه:	اذا	كان	كل	إنســان	يول الجــواب	بنعــم	يُواجــه	إعتراضــاً	وحاصل

باللــه،	مــع	أنّــا	نشــاهد	بالضــرورة	كثــرة	الملحديــن	والجاحديــن.	وجــواب	هــذا	اإلعتــراض:	إن	الجاحــد	باللــه	هــو	أحــد	اثنيــن:

األّول:	هو	الذي	يجحد	بلسانه	ال	بقلبه	مكابرةً	عن	الحق.

الثانــي:	هــو	الــذي	تكــون	رحلتــه	نحــو	المطلــق	قــد	توقّفــت	فــي	مرحلــة	مــن	المراحــل	بســبب	قصــر	النظــر	عنــد	هــذا	االنســان،	أو	

بســبب	بعــض	اإلنتكاســات	النفســية	التــي	قــد	تعــّرض	لهــا	فــي	حياتــه.	ولكــن	هــذا	ال	يعنــي	أن	يقــف	االنســان	عنــد	هــذا	الحــد	فــال	

يعــرف	ربـّـه،	بــل	ان	الحــوادث	الحياتيــة	ُســرعان	مــا	تُرجعــه	إلــى	الطريــق	الصحيــح	وتذّكــره	بفطرتــه،	ونستشــهد	علــى	ذلــك	بمــا	

)1(	مقالة	الطريقة	ص	44
)2(	دائرة	معارف	القرن	العشرين	ج	1	ص	483



جاء	في	القرآن	الكريم	من	قوله	تعالى:

	َواْلبَْحــِر	َحتَّــى	إَِذا	ُكْنتُــْم	فِــي	اْلفُْلــِك	َوَجَرْيــَن	بِِهــْم	بِِريــٍح	طَيِّبَــٍة	َوفَِرُحــوا	بِهَــا	َجاَءْتهَــا	ِريــٌح	َعاِصــٌف	 هُــَو	الَّــِذي	يَُســيُِّرُكْم	فِــي	اْلبَــرِّ

ــَن	 	ِم ــنَّ ــِذِه	لَنَُكونَ ــْن	هَ ــا	ِم ــْن	أَْنَجْيتَنَ ــَن	لَئِ ي ــهُ	الدِّ ــَن	لَ ــهَ	ُمْخلِِصي ــُوا	اللَّ ــْم	َدَع ــطَ	بِِه ــْم	أُِحي ــوا	أَنَّهُ ــَكاٍن	َوظَنُّ 	َم ــْن	ُكلِّ ــْوُج	ِم ــُم	اْلَم َوَجاَءهُ

ــاِكِريَن	)1( الشَّ

ومثل	ذلك	ما	عن	اإلمام	الّصادق	عليه	الّسالم،	إذ	يأتي	إليه	رجل	فيسأله	عن	وجود	الله	وكيفية	اإلستدالل	عليه،	فيجيبه:

يــا	عبــد	اللــه	هــل	ركبــت	ســفينة	قــط؟	قــال	نعــم.	قــال:	فهــل	كســر	بــك	حيــث	ال	ســفينة	تنجيــك	وال	ســباحة	تغنيــك؟	قــال	نعــم.	قــال:	

فهــل	تَعلّــق	قلبــك	هنالــك	أن	شــيئا	مــن	األشــياء	قــاٌدر	أن	يخلّصــك	مــن	ورطتــك؟	قــال	نعــم.	قــال	الّصــادق	عليــه	الّســالم:	فذلــك	

الشــيء	هــو	القــادر	علــى	اإلنجــاء	حيــث	ال	ُمنجــي	)1(

)1(	البحار	ج	2	-	ص	41

ففــي	مثــل	هــذه	الحالــة	التــي	يصفهــا	القــرآن	واإلمــام	الصــادق	عليــه	الّســالم،	يكــون	االنســان	فــي	أضعــف	حاالتــه	وأذلّهــا،	حيــث	

إنقطعــت	الّصلــة	بينــه	وبيــن	ســائر	األســباب	الماّديــة،	حينهــا	يعــرف	ضعفــه	علــى	حقيقتــه	ويــدرك	عجــزه	عــن	تخليــص	نفســه،	

فتتــراءى	لــه	صــورة	القــوي	القــادر	فتنــزع	نفســه	إليــه	ممــا	يُشــعره	ببعــض	األمــل	والرجــاء.

واإلعتــراض	علــى	شــمولية	الفطــرة	لجميــع	النــاس،	قــد	توّجــه	بــه	كل	مــن	)هوبــس(	و	)غاســندي(	و	)كاتــروس(	علــى	ديــكارت	

فقالــوا:	»إن	فكــرة	الكمــال	التــي	وجدهــا	ديــكارت	فــي	نفســه	ليســت	موجــودة	لــدى	جميــع	النــاس«.

فرّد	عليهم	ديكارت	بقوله:	»إن	هذه	الفكرة	مالزمة	للعقل	البشري،	وإنها	فطرية،	وإنها	موجودة	عند	الطفل	بالقوة«	)2(

3-	الفطرة	والغريزة:

وأمــا	عــن	الســؤال	الثالــث،	وهــو	شــمولية	الفطــرة	لغيــر	اإلنســان،	فجوابــه:	إن	الفطــرة	ليســت	موجــود	إال	لــدى	اإلنســان	خاصــة،

فهــو	المخلــوق	الوحيــد	المتطلـّـع	نحــو	الكمــال	والقــادر	علــى	المســير	بإتجاهــه،	وأمــا	مــا	نشــاهده	لــدى	بعــض	أجنــاس	الحيوانــات	

كالنّمــل	والنّحــل	مثــالً	مــن	تنظيــم	مدهــش،	فهــو	ليــس	فــي	حقيقتــه	اال	غريــزة	قــد	جعلهــا	اللــه	فيهــا،	ولــذا	نشــاهد	أّن	خليــة	النّحــل	

ال	زالــت	كمــا	هــي	منــذ	أن	أوجــد	اللــه	النّحــل	وهــداه	الــى	وظيفتــه،	بينمــا	اإلنســان	فقــد	تطــور	تطــوراً	رائعــا	فــي	حياتــه	عمــا	

أوجــده	اللــه	عليــه.	وبهــذا	نختــم	الــكالم	عــن	الدليــل	األول	علــى	وجــود	اللــه	وهــو	دليــل	الفطــرة.

)1(	سورة	يونس	-	اآلية	22
)2(	مقالة	الطريقة	صفحة	44



الّدليل	الثّاني:	الخلق

ثانــي	األدلــة	التــي	يبرهــن	بهــا	عليــه	الّســالم	علــى	وجــود	اللــه	هــو	دليــل	الخلــق،	ومفــاد	هــذا	الّدليــل	أّن	هــذا	الخلــق	الرائــع	ال	بــّد

لــه	مــن	خالــق	فيقــول	عليــه	الّســالم:

اْلَحْمُد	للِه	الَِّذي	بَطََن	َخفِيَّاِت	)1(	ااْلُموِر،	َوَدلَّْت	َعلَْيِه	أَْعالَُم	)2(	الظُُّهوِر	)خطبة	49(

فَُهَو	الَِّذي	تَْشَهُد	لَهُ	أَْعالَُم	اْلُوُجوِد،	َعلَى	إِْقَراِر	قَْلِب	ِذي	اْلُجُحوِد	)خطبة	49(

تِِه	)خطبة	107( اْلَحْمُد	للِه	اْلُمتََجلِّي	لَِخْلقِِه	بَِخْلقِِه،	َوالظَّاِهِر	لِقُلُوبِِهْم	بُِحجَّ

ةً	لَهُ	َوَدلِيالً	َعلَْيه	)خطبة	90( 	َما	َخلََق	ُحجَّ فََصاَر	ُكلُّ

	فِي	اللِه،	َوُهَو	يََرى	َخْلَق	اللِه	)حكمة	121( َعِجْبُت	لَِمْن	َشكَّ

فيســتدل	عليــه	الّســالم	بالمخلــوق	علــى	وجــود	الخالــق،	فــاذا	مــا	تفّكــر	اإلنســان	فــي	الَخلــق	فــال	بـّـد	أن	يصل	
إلــى	خالقــه،	إذ	ال	شــيء	يوجــد	مــن	العــدم،	بــل	لــكل	شــيء	علــة.	ويواجــه	هــذا	اإلســتدالل	عــّدة	إعتراضات:

أحدها:	إذا	كان	الله	قد	خلقنا	فمن	الذي	خلق	الله؟

ثانيها:	إذا	قلنا	بأن	العالم	ُخلق	صدفة	فال	داعي	إلفتراض	الخالق.

الثالث:	اّن	المادة	هي	الخالقة.

وفيما	يلي	نجيب	عن	كٍل	من	هذه	اإلعتراضات	ونثبت	بطالنها.

اإلعتــراض	االّول:	إّن	القــول	بكــون	اللــه	هــو	الــذي	خلقنــا	يســتلزم	الســؤال	عــن	الــذي	خلــق	اللــه.	وهــذا	اإلعتــراض	وّجهـَـه	جــون	

ســتيوارت	فــي	ســيرة	حياتــه	إذ	يقــول:	»اّن	أبــاه	قــد	علّمــه	أّن	ســؤال	مــن	الــذي	خلقنــي	ال	يكفــي	إلثبــات	وجــود	اإللــه	اذ	ينُجــم	

عنــه	تلقائيــا	ســؤال:	فمــن	الــذي	خلــق	اإللــه	وقــد	إعتــّد	)برترانــد	رســل(	هــذا	اإلعتــراض	الثانــي	كافيــا	لرفــض	مدلــول	الســؤال	

األول«)3(.	وقــد	تبنــى	بعــض	فالســفة	الماركســيين	هــذا	اإلعتــراض	ولكــن	مــع	محاولــة	الصبغــة	العلميــة،	فقالــوا:	إّن	التجربــة	

تُفيــد	بــأن	الوجــود	بمختلــف	أشــكاله	يحتــاج	إلــى	علّــة،	وهــذه	قاعــدة	عامــة	للكــون،	فاللــه	إذن	يحتــاج	الــى	علــة	لوجــوده.

)1(	بَطََن	الخفيّات:	علَِمها	من	باطنها
)2(	االْعالم:	جمع	َعلَم	بالتحريك	وهو	المنار	يهتدى	به،	ثم	عّم	في	كل	ما	دل	على	شيء،	وأعالم	الظهور:	االدلة	الظاهرة.

)3(	االسالم	يتحدى	صفحة	75

والجــواب	عــن	هــذا	اإلعتــراض:	إن	مــا	يقولونــه	صحيــح	بالنســبة	للنّطــاق	المــاّدي	ألن	ُمســتندهم	فــي	ذلــك	هــو	التجربــة،	والتجربة	

مجالهــا	ال	يتعــدى	حــدود	العلـّـة،	ففــي	مجــال	المــادة	نســأل	دائمــا	عــن	العلــة	ألنهــا	حادثــة	وال	بــّد	لهــا	مــن	ُمحــِدث،	ولكــّن	الوجــود	



بمــا	هــو	وجــود	ال	ينطبــق	عليــه	قانــون	العلّيــة	هــذا،	ألنــه	ليــس	بحــادث	لنســأل	عّمــن	أحدثــه،	بــل	هــو	موجــود	دائمــا	بمعنــى	انــه

أزلــي،	والقــول	باألزليــة	ال	يختــّص	بأصحــاب	المذهــب	اإللهــي،	بــل	اّن	هنــاك	المادييــن	الذيــن	يعتقــدون	بأزليــة	المــاّدة	وعندمــا	

يوصــف	شــيء	بأنــه	أزلــي	فــال	يصــّح	الســؤال	عّمــن	أوجــده	ســواء	كان	ذلــك	األزلــي	إلهــا	أو	مــاّدة.

اإلعتــراض	الثّانــي:	مفــاد	هــذا	اإلعتــراض،	أنـّـا	نعتــرف	بــأن	الكــون	حــادث	ولكننــا	ال	نبحــث	عّمــن	أوجــده	ألنــه	قــد	ُوجــد	ُصدفــة.	

دفــة.	الحــدوث:	هــو	صفــة	 وقبــل	الخــوض	فــي	مناقشــة	هــذا	اإلعتــراض	ال	بــّد	لنــا	أوالً	مــن	توضيــح	معنــى	الحــدوث	ومعنــى	الصُّ

اذا	 لمــا	كان	مســبوقاً	بالغيــر	أو	العــدم،	فيُقــال	حــادث	الوجــود	إذا	كان	معدومــاً	ســابقا	أو	علــى	حــال	مغايــر،	ويُقــال	حــادث	العــدم

كان	موجــوداً	ثــم	ُعــِدم.	أمــا	الّصدفــة	فمعناهــا	وجــود	الشــيء	الــذي	يســتوي	بالنســبة	إليــه	الوجــود	والعــدم	مــن	دون	ســبب	ظاهــر.	

ونأتــي	اآلن	لطــرح	فكــرة	الصدفــة،	

يقــول	هلســكي:	»لــو	جلســت	ســتة	مــن	القــردة	علــى	آالت	كاتبــة،	وظلـّـت	تضــرب	علــى	حروفهــا	لمالييــن	الســنين	فــال	نســتبعد	أن	

نَجــد	فــي	بعــض	األوراق	األخيــرة	التــي	كتبوهــا	قصيــدة	مــن	قصائــد	شكســبير.	فكذلــك	كان	الكــون	الموجــود	اآلن	نتيجــة	لعمليــات	

عميــاء	ظلـّـت	تــدور	فــي	المــادة	لمالييــن	الســنين«	)1(	.

واحتجــوا	علــى	جــواز	الّصدفــة	بقانــون	)نيوتــن(	فــي	الحركــة	القائــل:	»اّن	كل	جســم	يســتمّر	علــى	حالتــه	مــن	الســكون	أو	الحركــة	

بســرعة	ثابتــة	إال	اذا	أثــرت	عليــه	قــوة	غيــر	متّزنــة«	)2(

ومعنــى	هــذا	القانــون	أن	الجســم	إذا	كان	ســاكناً	فإنــه	يبقــى	علــى	حالتــه	مــن	الســكون	إلــى	أن	توجــد	قــّوة	تحركــه،	فــاذا	ُوجــدت	

تلــك	القــوة	وتحــّرك	ذلــك	الجســم	فإنــه	يســتّمر	علــى	حركتــه	إلــى	أن	توقفــه	قــّوة	أخــرى.	فقالــوا:	ان	الحركــة	كمــا	يجــوز	أن	تســتمر	

بــال	ســبب،	فكذلــك	يجــوز	أن	تحــدث	بــال	ســبب،	والحــدوث	بــال	ســبب	هــو	معنــى	الصدفــة.	ثــم	ضربــوا	لذلــك	بعــض	األمثلــة	مــن	

الحــوادث	اليوميــة،	مثــل	أن	تبحــث	عــن	كتــاب	معيـّـن	فــي	جميــع	المكتبــات	ولكــن	دون	جــدوى،	ثــم	تجــده	بالّصدفــة	عنــد	صديــق	

لــك.	أو	أن	تطلــق	ســهما	فــي	الهــواء	بقصــد	اللّهــو	فتصيــب	طائــراً	كان	يمــّر	مــن	فوقــك	دون	قصــد	أي	صدفــة.

ثــم	حاولــوا	إعطــاء	فكــرة	الصدفــة	فــي	نشــوء	الكــون	الّصبغــة	العلميــة	فقالــوا:	»ان	تفســير	الكــون	بواســطة	قانــون	الصدفــة	ليــس	

بــكالٍم	فــارغ،	بــل	هــو	كمــا	يعتقــد	الســير	جيمــس	جينــز	ينطبــق	علــى	قوانيــن	الّصدفــة	الرياضيــة	المحضــة«	.

ويقــول	أيضــاً	أحــد	العلمــاء	األمركييــن:	»إن	نظريــة	الّصدفــة	ليســت	إفتراضــاً	وإنمــا	هــي	نظريــة	رياضيــة	ُعليا،	وهــي	تطلق	على	

األمــور	التــي	ال	تتوفّــر	فــي	بحثهــا	معلومــات	قطعيــة،	وهــي	تتضمــن	قوانيــن	صارمــة	للتمييــز	بيــن	الحــّق	والباطــل،	وللتدقيــق	

فــي	إمــكان	وقــوع	حــادث	مــن	نــوع	معيــن،	وللوصــول	إلــى	نتيجــة	وهــي	معرفــة	مــدى	إمــكان	وقــوع	ذلــك	الحــادث	عــن	طريــق	

الصدفــة«	)3(	.
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الــى	هنــا	كنــا	نوضــح	معنــى	الصدفــة	وننقــل	أقــوال	العلمــاء	القائليــن	بهــا	وطريقــة	إســتداللهم	عليهــا.	وفيمــا	يلــي	ســنناقش	كل	مــا

ذكــروه	وذلــك	ضمــن	عــدة	نقــاط	نذكرهــا	فيمــا	يلــي:

أوالً:	إن	فرضيــة	القــردة	الكاتبــة	ليســت	ُمَســلّمة	أبــداً،	إذ	حتــى	لــو	جلــس	جميــع	القائليــن	بالصدفــة	مــع	تلــك	القــردة	فإنهــم	لــن	

يتمكنــوا	مــن	كتابــة	ســطٍر	واحــٍد	مــن	قصائــد	شكســبير	فضــالً	عــن	قصيــدة	كاملــة.	ثــم	حتــى	لــو	مّكنــت	الصدفــة	تلــك	القــردة	بهــذه	

المــدة	الطويلــة	مــن	كتابــة	إحــدى	قصائــد	شكســبير،	فــإن	ذلــك	ال	يعنــي	أبــداً	إمكانيــة	نشــوء	العالــم	صدفــة،	ألن	العلــم	قــد	كشــف	

عــن	ُعمــر	الكــون	وحجمــه	الخيالــي،	وتطبيقــا	لمبــدأ	الصدفــة	الرياضــي	فــإن	الكــون	يحتــاج	الــى	مــدة	أطــول	بكثيــر	مــن	الزمــان	

الــذي	اســتغرقه	تكوينــه	بالفعــل،	وهــو	أيضــا	يتطلــب	مــادة	يزيــد	مقدارهــا	بمليــون	مــرة	عــن	المــادة	الموجــودة	اآلن	فــي	ســائر	

الكــون.

يقــول	البروفيســور	ايدويــن	حــول	هــذه	الفكــرة:	»إن	القــول	بــأن	الحيــاة	وجــدت	نتيحــة	حــادث	اتفاقــي	شــبيه	فــي	مغــزاه	بــأن	نتوقـّـع	

إعــداد	ُمعجــم	ضخــم	نتيجــة	إنفجــار	صدفــي	يقــع	فــي	مطبعــة«	)1(

ثانياً:	إن	إستداللهم	بقانون	)نيوتن(	عن	الحركة	إلثبات	الصدفة	خطأ	فاحش	وذلك	ألمرين:

1-	إن	إســتمرار	الحركــة	ليــس	بــال	ســبب،	فهــم	قــد	توهّمــوا	مــن	خــالل	التجربــة	أّن	الســبب	الحقيقــي	للحركــة	هــو	تلــك	القــوة	

الخارجيــة،	فــإذا	انقطعــت	تلــك	القــوة	وبقيــت	الحركــة	مســتمرة	فــإن	إســتمرارها	يكــون	بــال	ســبب.	ولكــن	فــي	الواقــع	اّن	التجربــة	

ال	يُســتفاد	منهــا	كــون	القــوة	الخارجيــة	هــي	علــة	الحركــة،	إذ	مــن	الجائــز	جــداً	أْن	يكــون	ســبب	الحركــة	الحقيقــي	هــو	قــوة	موجودة	

ــة	إلســتمرار	 ــاك	عل ــى	هــذا	فهن ــة،	وعل ــّوة	الكامن ــارة	هــذه	الق ــة	فمــا	هــي	إال	إلث فــي	نفــس	المتحــّرك،	وأمــا	األســباب	الخارجي

ك،	فإســتمرار	الحركــة	إذن	ليــس	بــال	ســبب. الحركــة	وهــي	القــوة	الموجــودة	فــي	المتحــرِّ

2-	حتــى	لــو	أثبتــت	التجربــة	إمــكان	إســتمرار	الحركــة	دون	علـّـة	فــإن	هــذا	ال	يعنــي	أْن	تَحــُدث	تلــك	الحركــة	بــدون	علـّـة،	وإال	لمــا	

بقيــت	األجســام	الســاكنة	علــى	ســكونها،	ألن	تَحّركهــا	إبتــداًء	دون	علــة	ممكــن،	وهــذا	اإلمــكان	يُســاوي	الوجــوب،	ألن	اإلمــكان	

ينتظــر	العلـّـة	لخروجــه	مــن	دائــرة	اإلمــكان	الــى	دائــرة	التحقـّـق،	وحيــث	ال	لــزوم	للعلـّـة	فالوقــوع	والتحقـّـق	واجــب.

ــول	 ــم	مدل ــر	عــن	فه ــر	النّظ ــم	منشــؤها	قَِص ــى	فكرته ــا	عل ــة	واســتدلوا	به ــي	فســروها	بالصدف ــة	الت ــاً:	إن	الحــوادث	الحياتيّ ثالث

ــن: ــل	أحــد	مدلولي ــة	إذ	تحتم الّصدف

ــي	 ــا	ف ــر	قصــد	الُمحــِدث،	كم ــة	ولكــن	مــن	غي ــة	تحصــل	بأســبابها	الطّبيعي ــة	المعيّن ــى	اّن	الحادث ــي	القصــد،	بمعن ــة	ف 1-	الّصدف

صــورة	غليــان	المــاء	نتيجــة	وضــع	الحــّداد	لحديدتــه	الُمحمــاة	فيــه،	فهــو	لــم	يكــن	يعنــي	أن	يغلــي	المــاء	بــل	اّن	قصــده	تعلـّـق	بتبريــد	

الحديــدة،	فالغليــان	قــد	حــدث	صدفــة.

2-	الّصدفة	في	الحدوث،	بمعنى	أن	يوجد	المعدوم	دون	علة.
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والمعنــى	األول	للّصدفــة	ليــس	مقصــوداً	لهــم،	فإثبــات	أّن	الكــون	قــد	ُوجــد	صدفــة	معنــاه	أنـّـه	قــد	ُوجــد	دون	علــة،	أي	حــدث	صدفة،

واألمثلــة	التــي	يحاولــون	اإلســتدالل	بهــا	هــي	مــن	الّصدفــة	بالمعنــى	األول،	وهــم	يســتهدفون	إثبــات	المعنــى	الثّانــي	منهــا	فتحصيــل	

ذلــك	الكتــاب	عنــد	صديقــك	لــه	عللــه	الطّبيعيــة	وهــي	شــراء	صديقــك	لذلــك	الكتــاب	وذهابــك	إلــى	بيتــه،	فتحصيــل	الكتــاب	لــم	يصّح	

إطــالق	الصدفــة	عليــه	إال	لجهلــك	بوجــوده	عنــده،	فلــو	كنــت	علــى	علــم	ُمســبَق	بوجــوده	لمــا	ُســمِّي	تحصيلــه	صدفــة.	فاإلســتدالل	

إذا	بهــذه	الحــوادث	اليوميــة	ال	يجــدي	نفعــاً	إلثبــات	الّصدفــة	فــي	حــدوث	الكــون.

رابعــاً:	محاولتهــم	لتطبيــق	قوانيــن	الّصدفــة	الرياضيــةّ	علــى	الّصدفــة	فــي	حــدوث	العالــم	هــي	أيضــاً	بســبب	قصــر	النّظــر	عــن	

إدراك	التّفرقــة	بيــن	مدلولــي	الّصدفــة،	فقانــون	الّصدفــة	يَحســب	مثــالً	إحتمــال	وقــوع	قطعــة	النّقــد	علــى	هــذا	الوجــه	الُمعيّــن	أو	

ذاك	عنــد	رميهــا	إلــى	األرض،	وهــذه	الحادثــة	لهــا	أســبابها	بخــالف	مــا	يحاولــون	اإلســتدالل	عليــه.

وأكثــر	مــن	ذلــك	فــإن	نفــس	قوانيــن	الّصدفــة	الرياضيــةّ	هــذه	يمكــن	إســتخدامها	بنجــاح	إلثبــات	وجــود	خالــق	للكــون،	ألننــا	نالحــظ	

ــو	اســتبدلت	 ــاة	علــى	األرض،	بحيــث	ل فــي	هــذا	الكــون	عــدداً	كبيــراً	مــن	الظواهــر	وكل	فــرٍد	منهــا	ضــروري	إلســتقرار	الحي

ظاهــرة	مــكان	أخــرى	لــكان	فــي	ذلــك	نهايــة	الحيــاة.	فإفتــراض	أن	جميــع	هــذه	الظواهــر	قــد	وجــدت	صدفــة	هــو	إحتمــال	ضئيــل	

يقــرب	مــن	العــدم	ألنــه	يســتبطن	مجموعــة	هائلــة	مــن	الّصــدف،	بينمــا	إفتــراض	صانــع	حكيــم	لهــذه	الظواهــر	ال	يحتــاج	إلفتــراض	

ذلــك،	فيكــون	االحتمــال	الثانــي	أكبــر	بكثيــر	مــن	اإلحتمــال	األول	طبقــاً	لقوانيــن	الّصدفــة	الرياضيـّـة.

خامسا:	إن	القائلين	بالصدفة	ال	يفسرون	لنا	من	أين	ُوجدت	هذه	المادة	التي	هي	أصل	الكون.

اإلعتــراض	الثّالــث:	إن	أصــل	الكــون	هــو	المــادة	وهــذه	المــادة	أزليــة	فــال	تحتــاج	الــى	خالــق.	وقــد	توهـّـم	أصحــاب	هــذا	اإلعتراض	

بأنهــم	بذلــك	قــد	نجحــوا	فــي	إبطــال	ضــرورة	اللــه.	وقبــل	مناقشــة	هــذا	االعتــراض	ال	بــّد	مــن	شــرح	معنــى	األزلي.

األزلــي	هــو	الموجــود	الــذي	لــم	يكــن	لوجــوده	أّول،	بمعنــى	انــه	لــم	يُســبَق	بالعــدم.	وندخــل	اآلن	فــي	مناقشــة	هــذا	االعتــراض	

فنجيــب	عنــه	بجوابيــن:

الجواب	االول	نستخلصه	من	كالم	اإلمام	علّي	عليه	الّسالم	حيث	يَرّد	على	هؤالء	ويقول:

ظََهَر	لِْلُعقُوِل	بَِما	أََرانَا	ِمْن	َعالََماِت	التَّْدبِيِر	اْلُمْتقَِن،	َواْلقََضاِء	اْلُمْبَرِم	)خطبة	182(

َولَْو	فَكَّروا	فِي	َعِظيِم	اْلقُْدَرِة،	َوَجِسيِم	النِّْعَمِة،	لََرَجُعوا	إِلَى	الطَِّريِق	)خطبة	185(

فاإلمــام	عليــه	الّســالم	يُخاطــب	عقــول	هــؤالء،	هــل	يمكــن	لهــذا	الخلــق	العظيــم	بمــا	فيــه	مــن	تدبيــر	مدهــش	أن	يوَجــَد	بــال	ُموِجــد

حكيــم؟	الجــواب	طبعــا	بالنفــي.	وعــن	نفــس	هــذا	الطريــق	توّصــل	كبــار	العلمــاء	إلــى	معرفــة	ربّهــم،	يقــول	بوســيت	الفرنســي:	

»ليــس	علينــا	إال	أن	ننظــر	الــى	انفســنا	لنتحقــق	أننــا	صــادرون	مــن	أصــل	رفيــع«	)1(

)1(	دائرة	معارف	القرن	العشرين	ج	1	-	ص	493



ويقــول	العالمــة	نيوتــن:	»وهــذه	الكائنــات	كلهــا	فــي	قيامهــا	علــى	أبــدع	األشــكال	وأكملهــا،	أال	تــدل	علــى	وجــود	إلــه	منــّزه	عــن

	حكيــٌم	موجــود	فــي	كل	مــكان	ويــرى	حقيقــة	كل	شــيء	فــي	ذاتــه	ويدركــه	أكمــل	إدراك؟«	)1( الجســمانيّة،	حــيٌّ

ويقــول	لينيــه	الفرنســي:	»إن	اللــه	األزلــي	الكبيــر	العالــم	بــكل	شــيء	والمقتــدر	علــى	كل	شــيء،	قــد	تجلّــى	لــي	ببدائــع	صنائعــه	

حتــى	صــرت	مبهوتــاً،	فــأّي	قــدرة	وأّي	حكمــة	وأّي	إبــداع	أودعــه	مصنوعــات	يــده	ســواًء	فــي	أصغــر	األشــياء	أو	أكبرهــا«	)2(

فالجــواب	األول	علــى	القــول	بأزليــة	المــادة	هــو	هــذا	التدبيــر	المدهــش	والخلــق	العظيــم	فــي	هــذا	الكــون،	وألن	فــي	ذلــك	نفــي	كــون	

المــادة	هــي	الخالقــة،	ففــي	نفــس	الوقــت	يــدّل	علــى	إلــه	خالــق	حكيــم	مدبّــر.	ونحــن	لــن	نخــوض	فــي	إســتعراض	آيــات	اللــه	فــي	

خلقــه،	اذ	يغنينــا	عــن	ذلــك	كثــرة	المؤلفــات	حــول	هــذا	الموضــوع،	ويكفــي	أن	نعــرف	أن	بعــض	النجــوم	بــدأت	بإرســال	نورهــا	

نحــو	األرض	منــذ	أن	وجــدت	وحتــى	اآلن	لــم	يصــل	الينــا،	بالرغــم	مــن	ســرعته	الخياليــة.	ولكــن	يبــدو	ان	هــذا	التدبيــر	المدهــش	

فــي	الكــون	لــم	يعــِط	النتيجــة	المرجــّوة	منــه	لــدى	بعــض	العلمــاء	وهــؤالء	علــى	قســمين:

القســم	األّول،	يمثلهــم	هوتســن	تتــل	فيقــول:	»كل	مــا	فــي	الوجــود	مــن	أّول	ذرة	الهبــاء	الــى	عقــل	االنســان	محكــوم	بقوانيــن	ثابتــة

ال	تتغيــر،	وبنــاء	عليــه	ال	صانــع	للوجــود«	)3(

فهــو	قــد	بنــى	إلحــاده	علــى	مــا	يشــاهده	مــن	التنظيــم	الُمحكــم	لهــذا	الكــون،	فمــا	دام	كل	شــيء	يســير	بإنتظــام	فمــا	الداعــي	لوجــود	

الخالــق	المدبـّـر؟	وهــذا	كـــأن	نجــد	مدينــة	يحكمهــا	حاكــم	قــوي	وضــع	لهــا	الســنن	والقوانيــن	وأجبــر	أهلهــا	علــى	اتباعهــا	بالقــوة	فــال	

يجــرؤ	أحــد	علــى	مخالفتــه	فيأتــي	قائــل	ليقــول:	مــا	دام	كل	شــئ	فــي	هــذه	المدينــة	يســير	بإنتظــام	فمــا	حاجــة	أهلهــا	الــى	حاكــم؟

القســم	الثّانــي	مــن	العلمــاء	بنــى	الحــاده	علــى	عكــس	القســم	األول،	فهنــاك	علــى	حــّد	زعمهــم	الكثيــر	مــن	األخطــاء	فــي	الطبيعــة	

وحــوادث	شــاذة	تحصــل،	كلهــا	تــدّل	علــى	عــدم	وجــود	خالــق	حكيــم	مدبّــر.

يقــول	جيبيــل	األلمانــي:	»إن	األســتاذ	›فوجــت‹	شــاهد	وجــود	حيوانــات	خنثــى	لهــا	أعضــاء	تناســل	الجنســين	معــا،	ومــع	ذلــك	فــال	

يســتطيع	الفــرد	منهــا	أن	يلقّــح	نفســه	بنفســه	فــأي	فائــدة	ُوجــد	هــذا	التركيــب؟	ويوجــد	مــن	الحيوانــات	أنــواع	كثيــرة	األخصــاب	

لدرجــة	لــو	انهــا	تُركــت	وشــانها	لمــأت	البحــار	فــي	مــدى	ســنين	قليلــة،	وغطّت	ســطح	األرض	بطبقــة	إرتفاعهــا	كارتفــاع	البيوت،	

فــأي	حكمــة	هــذا	التركيــب؟«.

ويقــول	أيضــا:	»الطبيعــة	كان	يمكنهــا	ان	تكــّون	الجســم	اإلنســاني	بحيــث	تنفــذ	منــه	القنابــل	بــدون	أن	تحــدث	بــه	ضــرراً	ويقبــل	

ضربــات	الصــوارم	بــدون	أن	ينجــرح«	)4(

)1(	دائرة	معارف	القرن	العشرين	ج	1	-	ص	497
)2(	دائرة	معارف	القرن	العشرين	ج	1	-	ص	504
)3(	دائرة	معارف	القرن	العشرين	ج	1	-	ص	508
)4(	دائرة	معارف	القرن	العشرين	ج	1	-	ص	511



ونعتــرض	علــى	هــذا	القــول	بــأن	الفيزيولوجيــا	ال	تكشــف	الحكمــة	مــن	وجــود	هــذه	الطبيعــة،	واذا	كنــاّ	لــم	نكتشــفها	بعــد،	فذلــك	ال

يعنــي	أبــداً	عــدم	وجودهــا،	بــل	يعنــي	اّن	العلــم	لــم	يتوّصــل	بعــد	إلــى	إدراكهــا،	فمــا	توّصــل	اليــه	العلــم	مــن	كشــف	أســرار	الطبيعــة	

ال	يُعــّد	شــيئا	بالنســبة	لمــا	ال	يــزال	خافيــاً	عنــه،	فللطبيعــة	وال	شــك	نواميــس	محــددة	فــاذا	ُوجــدت	حادثــة	لــم	نتمكــن	مــن	إرجاعهــا	

الــى	أســبابها	فيجــب	وضعهــا	علــى	الــرّف	الــى	ان	يحيــن	وقتهــا	بتقــّدم	العلــم.	هــذا	كلــه	بالنســبة	للجــواب	األول	علــى	كــون	المــادة	

هــي	الخالقــة.

الجــواب	الثّانــي:	أن	المــاّدة	يســتحيل	أن	تكــون	أزليـّـة،	وهــذا	مــا	تثبتــه	ســائر	العلــوم.	يقــول	عالــم	الكيميــاء	جــون	كليفالنــد:	»تدلّنــا	

الكيميــاء	علــى	أن	بعــض	المــواد	فــي	ســبيل	الــزوال	أو	الفنــاء	ولكــن	بعضهــا	يســير	نحــو	الفنــاء	بســرعة	كبيــرة،	واآلخــر	بســرعة	

ضئيلــة	وعلــى	ذلــك	فــإن	المــادة	ليســت	أبديــة،	ومعنــى	ذلــك	أيضــا	انهــا	ليســت	أزليــة	إذ	أن	لهــا	بدايــة«	)1(	وقــد	قلنــا	بــأن	األبديــة	

تــالزم	األزليــة	دون	العكــس.

ويقــول	عالــم	الفلــك	ويليــام	نوبلوتشــي:	»علــم	الفلــك	يشــير	إلــى	أن	هــذا	الكــون	لــه	بدايــة	قديمــة،	واّن	الكــون	يســير	الــى	نهايــة	

محتومــة،	وليــس	ممــا	يتفــق	مــع	العلــم	أْن	نعتقــد	اّن	الكــون	أزلــي	ليــس	لــه	بدايــة	أو	أبــدي	ليــس	لــه	نهايــة،	فالكــون	قائــم	علــى	

أســاس	التغييــر	وفــي	هــذا	الــرأي	يلتقــي	العلــم	بالديــن«	)2(

كمــا	أن	علــم	الفيزيــاء	يُبرهــن	علــى	حــدوث	المــادة،	يقــول	الدكتــور	ادوارد	لوثركيســيل:	»العلــوم	تُثبــت	بــكل	وضــوح	أن	هــذا	

الكــون	ال	يمكــن	أن	يكــون	أزليــاً،	فهنــاك	إنتقــال	حــراري	مســتمر	مــن	األجســام	الحــارة	الى	األجســام	البــاردة،	وال	يمكــن	ان	يحدث	

العكــس	بقــوة	ذاتيــة	بحيــث	تعــود	الحــرارة	فترتــّد	مــن	األجســام	البــاردة	الــى	األجســام	الحــاّرة،	ومعنــى	ذلــك	اّن	الكــون	يتّجــه	

الــى	درجــٍة	تتســاوي	فيهــا	حــرارة	جميــع	األجســام	وينضــب	فيهــا	معيــن	الطاقــة،	ويومئــذ	لــن	تكــون	هنــاك	عمليــات	كيميويــة	أو	

طبيعيــة	ولــن	يكــون	هنــاك	أثــر	للحيــاة	نفســها	فــي	هــذا	الكــون،	ولّمــا	كانــت	الحيــاة	ال	تــزال	قائمــة	وال	تــزال	العمليــات	الكيمياويــة	

والطبيعيــة	تســير	فــي	طريقهــا	فإننــا	نســتطيع	أن	نســتنتج	اّن	هــذا	الكــون	ال	يمكــن	اْن	يكــون	أزليــاً	وإال	إلســتهلكت	الطاقــة	منــذ	

زمــن	بعيــد	وتوقــف	كل	نشــاط	فــي	الوجــود،	وهكــذا	توصلــت	العلــوم	دون	قصــد	الــى	اّن	لهــذا	الكــون	بدايــة«	)3(

ونخــرج	مــن	هــذا	البحــث	بخالصــة	أن	هــذا	الكــون	يســتحيل	أن	يكــون	قــد	حــدث	صدفــة،	كمــا	يســتحيل	أيضــا	أن	يكــون	أزليــاً،	

بــل	هنــاك	خالــق	حكيــم	قــد	خلقــه	وأبدعــه.	ولكــن	بهــذا	ال	ينتهــي	البحــث	حــول	الخالــق	اذ	يقــال:	فلنفتــرض	أنـّـا	ســلمنا	كــون	اللــه	

هــو	الــذي	أوجــد	الكــون،	ولكــن	هــذا	ال	يعنــي	أنــه	الموجــود	الوحيــد،	فمــن	المعقــول	والممكــن	أن	يكــون	لــه	شــريك	فــي	ذلــك	فمــاذا	

يثبــت	وحدانيتــه؟	وهــذا	هــو	موضــوع	بحثنــا	فــي	الفصــل	التالــي.

)1(	حوار	بين	االلهيين	والماديين	ص	62
)2(	حوار	بين	االلهيين	والماديين	ص	67
)3(	الله	يتجلى	في	عصر	العلم	ص	26



 الفصل	الثّالث	
في	توحيد	الله	سبحانه

التّوحيــد	هــو	األصــل	األّول	واألهــم	الــذي	إرتكــزت	عليــه	العقيــدة	اإلســالمية،	وهــو	أيضــاً	المحــور	واألســاس	للشــرائع	اإللهيــة

ورســاالت	الســماء.	وقبــل	الخــوض	فــي	التفاصيــل	وحســب	المنهــج	الــذي	اتّبعنــاه	نشــرح	أوالً	معنــى	التوحيــد.

التّوحيد:	هو	اإلعتراف	بأن	الله	عّز	وجل	واحد	ذاتاً	وصفاتاً.	ونقصد	بوحدة	الذات	معنيين:

األّول:	أن	الله	واحد	في	الوجود	ال	شريك	له.

الثّاني:	أن	الله	واحد	ذاتاً	غير	مرّكب.

ونقصــد	بوحــدة	الصفــات:	ان	صفــات	اللــه	تعالــى	هــي	عيــن	ذاتــه	وليســت	زائــدة	عليهــا.	فتبيــن	مــن	ذلــك	ان	للتوحيــد	ثالثــة	مفاهيــم	

يجــب	اإلعتــراف	بهــا	جميعــا	فيجب:

أوالً:	توحيده	في	الوجود،	ومعناه	أنه	تعالى	واحد	وجوداً	ال	شريك	له.

ثانياً:	توحيده	في	الذات،	أي	أن	ذاته	تعالى	واحدة	ال	تركيب	فيها.

ثالثاً:	توحيده	في	الصفات،	بمعنى	ان	صفاته	تعالى	عين	ذاته.	وتفصيل	القول	في	ذلك	ضمن	المباحث	التالية:

المبحث	األّول:	توحيده	تعالى	في	الوجود

جميــع	شــرائع	الســماء	إتفقــت	علــى	أنــه	تعالــى	واٌحــد	ال	شــريك	لــه،	وقــد	أجَمــل	القــرآن	الكريــم	دعــوة	الشــرائع	بأجمعهــا	الــى

التوحيــد	فقــال	تعالــى:

	أَنَا	فَاْعبُُدوِن	)1( 	نُوِحي	إِلَْيِه	أَنَّهُ	اَل	إِلَهَ	إاِلَّ َوَما	أَْرَسْلنَا	ِمْن	قَْبلَِك	ِمْن	َرُسوٍل	إاِلَّ

ق	والدمــار،	إذ	أنــاّ	نشــاهد	بالضــرورة	أن	القبيلــة	الواحــدة	اذا	 والتوحيــد	فــي	واقعــه	ضــرورة	حياتيــة	تُجنّــب	اإلنســان	شــّر	التمــزُّ

لــم	تّتفــق	علــى	زعيــم	واحــد	تُديــن	لــه	بالطاعــة،	فإنهــا	ال	تنجــو	مــن	التناحــر	والدمــار،	فكيــف	بهــذه	البشــرية	اذا	لــم	تتّفــق	علــى	

إلــه	واحــد؟	يقــول	عليــه	الّســالم	فــي	توحيــده	تعالــى:

)1(	سورة	األنبياء	-	آية	25 



ُل	الَ	َشْيَء	قَْبلَهُ،	َواالِخُر	الَ	َغايَةَ	لَهُ	)خطبة	84( َوأَْشَهُد	أَْن	الَ	إِلهَ	إاِلَّ	اللهُ	َوْحَدهُ	الَ	َشِريَك	لَهُ،	األوَّ

	َخْلقُهُ	)خطبة	90( َوالَ	َشِريك	أََعانَهُ	َعلَى	اْبتَِداِع	َعَجائِِب	األُموِر،	فَتَمَّ

	َخْلقُهُ	بِأَْمِرِه	)خطبة	155( َخلََق	اْلَخْلَق	َعلَى	َغْيِر	تَْمثِيل،	َوالَ	َمُشوَرِة	ُمِشير،	َوالَ	َمُعونَِة	ُمِعين،	فَتَمَّ

فكالمــه	عليــه	الّســالم	صريــح	فــي	أنــه	تعالــى	واحــٌد	ال	شــريك	لــه،	وأّن	الخلــق	كلــه	مخلــوق	لــه	تعالــى،	خلقــه	دون	إستشــارة	وال

معونــة	مــن	احــد.	واإلعتقــاد	بوحدانيتــه	تعالــى	هــو	الركــن	األّول	الــذي	ابتنــى	عليــه	اإلســالم.	ولكــن	هــذا	ال	ينهــي	البحــث،	اذ	يحــق

لنــا	ان	نتســاءل:	أوالً:	مــا	معنــى	وحدانيتــه	تعالــى؟	وثانيــا:	كيــف	نســتدّل	علــى	هــذه	الوحدانيــة؟

الوحدة	الالعددية

عندما	نقول	أن	الله	تعالى	واحد	فلسنا	نعني	أنه	ليس	بإثنين،	وبهذا	يقول	عليه	الّسالم:

األَحُد	الَ	بِتَأِْويِل	َعَدد	)خطبة	152(

َواِحٌد	الَ	بَِعَدد	)1(	َوَدائٌِم	الَ	بِأََمد	)2(	َوقَائٌِم	الَ	بََعَمد	)خطبة	185(

	ُمَسّمًى	بِاْلَوْحَدِة	َغْيَرهُ	قَلِيٌل	)خطبة	64( ُكلُّ

فوحدتــه	تعالــى	علــى	مــا	يبيّــن	عليــه	الّســالم	ليســت	وحــدة	عدديــة	كــي	يتميّــز	عــن	غيــره	فــي	الوجــود،	إذ	ال	وجــود	لغيــره،	بــل

هــي	بمعنــى	أنــه	واحــد	ال	شــريك	لــه	فــي	أي	معنــًى	مــن	المعانــي	التــي	يتّصــف	بهــا،	فهــو	خالــق	وكل	مــن	ســواه	مخلــوق،	وهــو	

رّب	وكل	مــن	ســواه	مربــوب،	والواحــد	هــو	أقــل	األعــداد،	فعندمــا	نُطلــق	علــى	الشــخص	بانــه	واحــد،	نعنــي	أنــه	ال	معيــن	لــه	وال	

مســاعد،	ولكــن	عندمــا	يُطلــق	علــى	اللــه	تعالــى	فإنــه	يعنــي	التفــّرد،	وهــذا	تعظيــم	وتنزيــه	لــه	تعالــى.

فمعنــى	الوحــدة	العدديــة	هــو	أن	توجــد	ماهيــةّ	مــن	الماهيــاّت	ويكــون	إفتــراض	أي	فــرد	آخــر	مــن	هــذه	الماهيـّـة	ممكنــا	ســواء	تحقّق	

أم	ال	فالماهيــةّ	التــي	ُوجــدت	يطلــق	عليهــا	أنهــا	واحــدة،	أي	أنهــا	ليســت	ثانيــة،	فلــو	تحقــق	فــرد	آخــر	مــن	هــذه	الماهيــة	فإنــه	يصــّح	

ــاك	حــاالت	إذا	ُوجــدت	فيهــا	 ــة،	ولكــن	هن ــى	وحــدة	عددي ــةّ	األول ــة	والرابعــة،	فوحــدة	الماهي ــة	وهكــذا	الثالث ــال	انهــا	الثاني أن	يُق

الماهيــةّ	فإنــه	يســتحيل	إفتــراض	فــرد	آخــر	منهــا	فضــالً	عــن	وجودهــا،	ويتضــح	ذلــك	بالتالــي:

يبحــث	العلمــاء	فــي	مســألتين:	األولــى:	هــل	أن	هــذا	العالــم	متنــاٍه	أم	ال؟	والثانيــة:	هــل	هنــاك	عالــم	جســمانيات	آخــر	غيــر	عالمنــا	

هــذا؟

)1(	واحد	ال	بعدد:	أي	اليتكون	من	أجزاء.

)2(	االَمد:	الغاية.



مــن	الواضــح	أن	المســألة	الثانيــة	مترتبــة	علــى	األولــى،	ألنــاّ	لــو	قلنــا	بــأن	العالــم	متنــاٍه	-	بمعنــى	أنــه	محــدود	ولــه	ونهايــة	-	فحينئــذ

يمكــن	إفتــراض	عالــم	آخــر	للجســمانيات	غيــر	عالمنــا،	فيِصــح	البحــث	فــي	المســألة	الثانيــة.	ولكــن	لــو	قلنــا	بــأن	هــذا	العالــم	غيــر	

متنــاٍه،	بمعنــى	أنــه	ال	حــّد	لــه	وال	نهايــة،	ففــي	أي	إتجــاه	ســرنا	فــي	هــذا	الكــون	فلــن	نبلــغ	لــه	غايــة	أو	طــرف،	فالمســألة	الثانيــة	

هنــا	تصبــح	غيــر	واردة،	إذ	ال	يصــّح	إطالقــا	افتــراض	عالــم	آخــر،	ألن	كل	مــا	نفترضــه	مــن	عالــم	جســمانيات	فإنــه	يكــون	جــزءاً	

ــا	إذا	 ــاه،	ألن ــر	متن ــم	جســمانيات	آخــر	مــع	كــون	األول	غي ــل	افتــراض	عال ــه	آخــر	هــو	مــن	قبي ــا	هــذا.	وافتــراض	إل مــن	عالمن

افترضنــا	الثانــي	لــه	حــّد	ونهايــة	فإنــه	ال	يكــون	ثانيــا،	ألن	الماهيــة	ليســت	متشــابهة،	فــاألول	غيــر	متنــاٍه	والثانــي	لــه	نهايــة.	وان	

كان	الثانــي	المفتــرض	غيــر	متنــاٍه	أيضــا،	فــإن	نفــس	إفتراضــه	ممتنــع،	إذ	يســتحيل	إفتــراض	ال	نهائيــان.	وبذلــك	يتبيــن	مقصودنــا	

عندمــا	نقــول	أّن	وحــدة	اللــه	ليســت	وحــدة	عدديــة،	فــإن	التعــّدد	يقتضــي	اإلثنينيــة،	فقصــد	عــدم	اإلثنينيــة	مــن	الواحــد	يكــون	لغــواً،	

ألن	إفتــراض	الثانــي	ممتنــع.

اإلستدالل	على	الوحدانيّة

بعــد	أن	عرفنــا	معنــى	وحدانيّتــه	تعالــى	نأتــي	لإلســتدالل	علــى	هــذه	الوحدانيـّـة،	وفــي	ذلــك	يقــول	عليــه	الّســالم	مــن	وصيــة	إلبنــه

الحســن	عليــه	الّســالم:

،	أَنَّــهُ	لـَـْو	َكاَن	لَِربِّــَك	َشــِريٌك	الََتَْتــَك	ُرُســلُهُ،	َولََرأَْيــَت	آثـَـاَر	ُمْلِكــِه	َوُســْلطَانِِه،	َولََعَرْفــَت	أَْفَعالـَـهُ َواْعلـَـْم	يـَـا	بُنـَـيَّ
هُ	فـِـي	ُمْلِكــِه	أََحــٌد،	َوالَ	يـَـُزوُل	أَبـَـداً	َولـَـْم	يـَـَزْل	)كتــاب وِصفَاتـِـِه،	َولِكنَّــهُ	إِلــهٌ	َواحــٌد	َكَمــا	َوَصــَف	نَْفَســهُ،	الَ	يَُضــادُّ

)31

فلــو	كان	هنــاك	إلــه	آخــر	لــكان	مــن	المنطقــي	جــداً	أن	يُعّرفنــا	نفســه	ويدلّنــا	عليــه،	وذلــك	إمــا	بمشــاهدة	آثــاره	أو	بإرســال	الّرســل،	

ولكنـّـا	بالوجــدان	لــم	نشــاهد	شــيئا	مــن	ذلــك،	كمــا	لــم	يصلنــا	منــه	رســول	ليعّرفنــا	عليــه،	أمــا	هــذه	اآلثــار	التــي	نشــاهدها	فانهــا	مــن	

صنــع	إلــه	قــد	عّرفنــا	نفســه	ويســتحيل	أن	يكــون	لــه	شــريك	فيهــا،	ألنــا	نشــاهد	اّن	القوانيــن	التــي	تحكــم	هــذا	الكــون	واحــدة،	فلــم	

نالحــظ	أي	إختــالل	فــي	التدبيــر	أو	خطــأ	فــي	التنظيــم،	فلــو	كان	هنــاك	أكثــر	مــن	مدبـّـر	الختــّل	النّظــام	الكونــي	واضطــرب،	ألن	

إفتــراض	الشــراكة	يعنــي	اّن	كاًل	مــن	اإللهيــن	عالــم	بعلــم	مغايــر	لآلخــر،	وقــادر	بقــدرة	غيــر	قــدرة	اآلخــر،	وُمريــد	بــإرادة	تُخالــف	

اآلخــر	فــال	يمكــن	تشــابههما	فــي	كل	ذلــك	وإال	لــم	يكونــا	إثنيــن،	فــإن	قِــوام	التعــّدد	هــو	وجــود	ميــزة	بيــن	المتعدديــن،	وكل	ذلــك	

يقتضــي	أن	يعمــل	كل	واحــد	منهمــا	عمــالً	مغايــراً	لآلخــر،	وذلــك	علــى	طبــق	علمــه،	وهــو	مــا	يســتلزم	اإلختــالل	بالكــون،	الشــيء	

الــذي	ال	نالحظــه،	فالدليــل	علــى	وحدانيتــه	تعالــى	هــو	التّدبيــر	والتّنظيــم	فــي	هــذا	الكــون.	وبهــذا	يَســتدل	بعــض	كبــار	الفالســفة	

أيضــاً.	يقــول	صــدر	المتألهييــن	فــي	أســفاره:

»إن	مجمــوع	العالــم	مــن	حيــث	هــو	مجمــوع،	شــخٌص	واحــٌد	لــه	وحــدة	طبيعيــة،	وليســت	وحدتــه	كوحــدة	أشــياء	متغايــرة	إتّفــق	

إن	صــارت	باإلجتمــاع	واإلنضمــام	كشــيء	واحــد،	مثــل	إجتمــاع	البيــت	مــن	اللّبنــات	والعســكر	مــن	األفــراد،	وذلــك	بــأن	أجــزاء	

العالــم	بينهــا	عالقــة	ذاتيــه	ألنهــا	حاصلــة	علــى	الترتيــب	العلّــي	المعلولــي«.



ويقــول	ليبنتــز	األلمانــي:	»لمــا	كان	الوجــود	كلــه	مترابطــاً	ببعضــه	ومفرغــاً	فــي	قالــب	واحــد،	فــال	ســبيل	لفــرض	وجــود	علــة

ثانيــة«	)1(

ويعتــرف	)كنــت(	أيضــاً	بذلــك	فيقــول:	»إن	الطبيعــة	واحــدة	وأجزاؤهــا	مترابطــة،	واذا	كان	لــكل	كوكــب	وجــرم	قانــون	خــاص	

فــإن	هنــاك	قانــون	يشــمل	الجميــع،	وهــذه	الوحــدة	فــي	القانــون	والترابــط	تــدل	علــى	تنظيــم	واحــد	ومنظّــم	واحــد«.	وبهــذا	ننهــي	

كالمنــا	عــن	توحيــده	تعالــى	فــي	الوجــود.

المبحث	الثّاني:	توحيده	في	الذات

ويعني	توحيده	تعالى	في	الذات،	أن	الذات	القدسيّة	واحدة	بسيطة	يستحيل	فيها	التركيب،	وبهذا	يقول	عليه	الّسالم:

َوالَ	تَنَالُهُ	التَّْجِزئَةُ	َوالتَّْبِعيُض	)خطبة	84(

فاللــه	ُمنــّزه	عــن	التركيــب	بشــتى	أشــكاله،	ســواًء	كان	كتركــب	الــذات	مــن	الوجــود	والماهيــة،	أو	مــن	المــادة	والصــورة،	أو	مــن

الجنــس	والفصــل،	أو	مــن	الجوهــر	والَعــَرض،	فــكل	ذلــك	يســتحيل	عليــه	تعالــى	ألن	المرّكــب	يفتقــر	الــى	أجزائــه	إفتقــار	العلــة	

الــى	المعلــول،	فــال	يتــّم	إال	بوجــود	جميــع	أجزائــه	التــي	هــي	بمثابــة	العلّــة،	واإلفتقــار	نقــٌص	ينافــي	الكمــال	المطلــق	المفــروض	

ــب،	أي	ُموجــد،	وهــو	تعالــى	واجــب	الوجــود. للــه	تعالــى،	كمــا	اّن	المرّكــب	بحاجــة	الــى	ُمركِّ

المبحث	الثّالث:	توحيده	في	الصفات

ــن ــر	موجــود	ال	بي د	غي ــدُّ ــا،	فالتع ــدة	عليه ــه	وليســت	زائ ــُن	ذات ــى	هــي	عي ــه	تعال ــات	أن	صفات ــي	الصف ــى	ف ــده	تعال ــى	توحي معن

الّصفــات	والــذات	ألن	صفاتــه	عيــن	ذاتــه،	وال	بيــن	الّصفــات	فــي	مــا	بينهــا	بمعنــى	أن	مــا	يفعلــه	ويعلمــه	بصفــة	فإنــه	يفعلــه	ويعلمــه	

بســائر	الصفــات.	ونوضــح	ذلــك	بالمثــال	فنقــول:	إن	حقيقــة	االنســان	هــي	الحيــوان	الناطــق،	وحقيقــة	العلــم	الكشــف	عــن	الواقــع،	

فــإذا	وصفنــا	اإلنســان	بالعلــم	فقلنــا	اإلنســان	عالـِـم	نكــون	قــد	وصفنــاه	بمــا	هــو	خــارج	عــن	طبيعتــه	وزائــد	عــن	ذاتــه،	وإال	لــو	كان	

العلــم	ذاتيــا	لإلنســان	لــكان	عالمــاً	مــن	غيــر	تَعلُّــم.

ووصــف	اللــه	ســبحانه	بالعلــم	هــو	مــن	قبيــل	وصــف	االنســان	بالحيــوان	الناطــق	ال	مــن	قبيــل	وصفــه	بالعالــم،	يّصــرح	بذلــك	عليــه	

الّســالم	اذ	يقــول:

اْلَعالِِم	باَلَ	اْكتَِساب	َوالَ	اْزِديَاد،	َوالَ	ِعْلم	ُمْستَفَاد	)خطبة	213(

ويؤكد	عليه	الّسالم	على	كون	الصفات	غير	زائدة	على	الذات	بقوله:
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هُ	)خطبة	1( َوَمْن	أَشاَر	إِلَْيِه	فَقَْد	َحدَّهُ،	َوَمْن	َحدَّهُ	فَقَْد	َعدَّ

فََمْن	َوَصَف	اللهَ	ُسْبَحانَهُ	فَقَْد	قََرنَهُ،	َوَمْن	قََرنَهُ	فَقَْد	ثَنَّاهُ	)خطبة	1(

فكــون	الصفــات	زائــدة	علــى	الــذات	يعنــي	التركيــب،	وهــو	مســتحيل	عليــه	تعالــى	ألنـّـا	نســأل:	أن	هــذه	الصفــات	هــل	هــي	حادثــة

أم	قديمــة؟	فــإن	قلنــا	بأنهــا	حادثــة	لــزم	مــن	ذلــك	محاذيــر	كثيــرة	أهّمهــا	اإلحتيــاج	الــى	ُمحــدث،	وإن	قلنــا	بأنهــا	قديمــة	لــزم	مــن	

ذلــك	تعــّدد	القديــم،	وقــد	عرفنــا	ســابقا	أنــه	تعالــى	األزلــّي	الوحيــد.

حقيقة	الّذات:

وهنا	نتساءل	عن	مدى	إدراكنا	لحقيقة	ذاته	تعالى؟	ويجيب	عليه	الّسالم:

َوالَ	تُِحيطُ	بِِه	األْبَصاُر	َواْلقُلُوُب	)خطبة	84(

الَ	تَْبلُُغهُ	بُْعُد	اْلِهَمِم،	َوالَ	يَنَالُهُ	َحْدُس	اْلفِطَِن	)خطبة	93(

لَْم	يُْطلِِع	اْلُعقُوَل	َعلَى	تَْحِديِد	ِصفَتِِه،	ولَْم	يَْحُجْبَها	َعْن	َواِجِب	َمْعِرفَتِِه	)خطبة	49(

ــدرك	إال ــّس	فــال	يُ ــل.	أمــا	الِح ــى	ال	يمكــن	إدراكهــا،	ألن	وســيلتنا	إلدراك	األمــور	هــي	الحــّس	والعق ــه	تعال ــا	أن	ماهيت ــن	لن فتبي

األشــياء	المحسوســة	وهــو	تعالــى	ليــس	كذلــك	ألنــه	ليــس	بجســم.	وأّمــا	العقــل	فإنــه	يــدرك	األمــور	باإلســتنباط،	أي	التــدّرج	مــن	

الكليــات	الــى	الجزئيــات،	والكلـّـي	هــو	مــا	يصــُدق	علــى	الغيــر	والجزئــي	هــو	مــا	يصــُدق	الغيــر	عليــه،	وذاتــه	تعالــى	ليســت	كأي	

منهمــا.

العالمة	اإلقتصادي	برودون	يقول:	»الله	هو	الكائن	الذي	ال	يُدرك	وال	يُوصف	ومع	هذا	فهو	ضروري«	)1(

ولكــن	خالــف	بذلــك	بعــض	المتكلميــن	فزعمــوا	أنـّـا	نــدرك	حقيقــة	ذات	اللــه،	بــل	زعمــوا	أنــه	ســبحانه	ال	يعــرف	عــن	ذاتــه	اال	مــا	

نعرفــه	نحــن،	وهــذا	كالم	باطــل	بــال	شــك،	الن	العقــول	محــدودة،	ومــا	تدركــه	يجــب	أن	يكــون	محــدوداً	أيضــاً،	واللــه	ســبحانه	هــو	

الُمطلــق	الــذي	الُ	يحــّد.

ــا	قلنــا	فيمــا	ســبق	بأنهــا	 تبيــن	إذا	إمتنــاع	ذاتــه	تعالــى	عــن	اإلدراك،	ونفــس	الشــيء	يقــال	بالنســبة	لصفاتــه	تعالــى	الواقعيــة،	ألنّ

عيــن	الــذات	وليســت	شــيئا	آخــر	زائــدا	عنهــا.	نعــم،	نحــن	نــدرك	فقــط	صفــات	اللــه	تعالــى	الثبوتيــة	والّســلبية،	وهــذا	موضوعنــا	

فــي	الفصــل	التّالــي.
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 الفصل	الّرابع	
في	الّصفات	الثّبوتية	والّسلبية

وهــي	مجــرد	إصطــالح	بيــن	العلمــاء	لتوضيــح	حقيقــة	الكمــال	المطلــق	بحيــث	تهضمــه	العقــول	وتستســيغه	األفهــام،	فالغــرض

مــن	الّصفــات	الثّبوتيــة	هــو	نفــي	أضدادهــا.	فمعنــى	وصفــه	تعالــى	بالقــدرة	أنــه	غيــر	عاجــز،	ووصفــه	بالعلــم	أنــه	غيــر	جاهــل،

ألن	العجــز	والجهــل	صفتــان	ال	تليقــان	بــه	تعالــى،	وأمــا	الّصفــات	الســلبية	فالغــرض	منهــا	تنزيهــه	تعالــى	عــن	جميــع	النقائــص	

التــي	ال	تليــق	بعظمــة	األلوهيــة.	وفيمــا	يلــي	يعــّدد	عليــه	الّســالم	بعــض	تلــك	الصفــات	فيقــول:

	قَيُّــوٌم،	الَ	تَأُْخــُذَك	ِســنَةٌ	َوالَ	نـَـْوٌم،	لـَـْم	يَْنتـَـِه	إِلَْيــَك	نَظَــٌر،	َولـَـْم فَلَْســنَا	نَْعلـَـُم	ُكْنــهَ	َعظََمتـِـَك	إاِلَّ	أَنَّــا	نَْعلـَـُم	أَنَّــَك:	َحــيٌّ
يـُـْدِرْكَك	بََصــٌر	)خطبــة	160(

ونعــرف	أنــه	قيــّوم	أي فنحــن	ال	نــدرك	حقيقــة	الماهيـّـة،	ولكــن	نعــرف	انــه	حــّي،	أي	يتصــف	بصفــات	األحيــاء	مــن	العلــم	والقــدرة،

يُقيــم	األشــياء	ويُمســكها،	ونعــرف	أيضــاً	انـّـه	ال	تأخــذه	َســنة	وال	نـَـوم،	ألن	ذلــك	مــن	صفــات	األجســام	وهــو	تعالــى	ليــس	بجســم،	

وهــو	تعالــى	ال	يُدركــه	بصــر	ألن	ذلــك	يســتلزم	كونــه	فــي	جهــة	وهــو	فــي	كل	مــكان.	فــكل	مــا	ندركــه	إذن	ال	يُعــّد	مــن	صفــات	

اللــه	الواقعيــة	ألنهــا	فــوق	إدراك	البشــر،	وهــذا	يوافــق	مــا	جــاء	فــي	الحديــث	الشــريف:

»إن	الله	إحتجب	عن	العقول	كما	إحتجب	عن	األبصار	واّن	المأ	األعلى	يطلبونه	كما	تطلبونه	أنتم«	)1(

فمــا	أُثبــت	لــه	مــن	الصفــات	إنمــا	هــو	علــى	قـَـدِر	أوهامنــا	ومــا	تصــل	اليــه	أفهامنــا،	فإنـّـا	نعتقــد	إتصافــه	ســبحانه	بإشــرف	طَرفــي	

نقيــض	بالنظــر	إلــى	عقولنــا	القاصــرة	وهــو	تعالــى	أرفــع	وأجــّل.

وفــي	كالم	اإلمــام	الصــادق	عليــه	الّســالم	أيضــا	إشــارة	لهــذا	المعنــى	إذ	يقــول:	»كّل	مــا	ميّزتمــوه	بأوهامكــم	فــي	أدّق	مخلــوق	

ــك	كمالهــا	وتتوهــم	أن	عدمهمــا	 ــإن	ذل ــن،	ف ــى	زبانتي ــه	تعال ــم	أن	لل ــل	الّصغــار	تتوهّ ــوع	مثلكــم	مــردود	إليكــم،	ولعــّل	النّم مصن

نقصــان	لمــن	ال	يتّصــف	بهمــا،	وهكــذا	حــال	العقــالء	فيمــا	يصفــون	اللــه	تعالــى	بــه«.	ولــذا	فنحــن	لــن	نبحــث	عــن	ذات	اللــه	وال	

عــن	صفاتــه	الواقعيــة،	بــل	ســنقصر	كالمنــا	علــى	صفاتــه	الذاتيــة	والســلبية.

عندما	نتطلّع	الى	كلمات	اإلمام	علّي	عليه	الّسالم	حول	صفات	الله	سبحانه	وتعالى،	فإن	بإمكاننا	أن	نصنفها	الى	فئتين:

الفئة	األولى:	وفيها	ينهى	اإلمام	عليه	الّسالم	عن	وصف	الله	سبحانه	بالصفات	الواقعية.

)1(	حق	اليقين	ج	1	ص	45 



الفئة	الثانية:	وتشمل	كلمات	اإلمام	التي	يصف	فيها	الله	سبحانه	بالصفات	الثبوتية	والسلبية.

وفيما	يلي	نبيّن	كل	فئة	على	حدة	مع	ما	يقتضيه	المقام	من	الشرح	والتعليق.

الفئة	األولى	النّاهية	عن	الوصف

إذا	دقّقنــا	النظــر	فــي	هــذه	الفئــة	مــن	كالمــه	عليــه	الّســالم،	نجــد	أنــه	يتسلســل	ضمــن	خطــوات	ثــالث	ينتهــي	منهــا	إلــى	وجــوب

اإلمتنــاع	عــن	وصــف	اللــه	ســبحانه،	والنهــي	طبعــاً	يتعلـّـق	بالصفــات	الواقعيــة،	أمــا	الصفــات	الثبوتيــة	والّســلبية	فــال	مانــع	منهــا،

اذ	نجــد	أن	اإلمــام	عليــه	الّســالم	يصــف	اللــه	بهــا،	كمــا	هــو	مفــاد	الفئــة	الثانيــة.

وهذه	الخطوات	الثالث	هي:

أّوالً:	اّن	العقول	مهما	َسمت	ال	يمكنها	إدراك	صفات	الله	الواقعية.

ثانياً:	إن	عجز	العقول	عن	الوصف	مرّده	الى	ُسمّو	الّذات	القدسية.

ثالثاً:	النتيجة	الطبيعية	لذلك	هي	وجوب	الكّف	عن	محاولة	الوصف.

وفيمــا	يلــي	نســتعرض	كلمــات	أميــر	المؤمنيــن	عليــه	الّســالم	فيمــا	يختــص	بــكل	خطــوة	مــن	الخطــوات.	ففيمــا	يتعلــق	بعجــز	العقــل	

عــن	إدراك	صفاتــه	تعالــى	يقــول	عليــه	الّســالم:

لَْم	يُْطلِِع	اْلُعقُوَل	َعلَى	تَْحِديِد	ِصفَتِِه،	ولَْم	يَْحُجْبَها	َعْن	َواِجِب	َمْعِرفَتِِه	)خطبة	49(

الَ	تَقَُع	األْوَهاُم	لَهُ	َعلى	ِصفَة،	َوالَ	تُْعقَُد	)1(	اْلقُلُوُب	ِمْنهُ	َعلَى	َكْيفِيَّة	)خطبة	84(

َوَرَدَع	َخطََراِت	َهَماِهِم	النُّفُوِس	َعْن	ِعْرفَاِن	ُكْنِه	ِصفَتِِه	)خطبة	195(

فهــذه	النصــوص	وكثيــٌر	غيرهــا	صريحــة	فــي	عجــز	العقــل	عــن	إدراك	صفــات	اللــه	الواقعيــة،	ولكــن	قد	يُتوهــم	من	النّصيــن	األول

واألخيــر	أّن	هــذا	العجــز	مــرّده	إلــى	تقديــٍر	مــن	اللــه	ومشــيئة،	فلــو	أراد	ســبحانه	إلســتطاع	تمكيــن	العقــول	مــن	معرفتــه	وإدراك	

صفاتــه،	وهــذا	الوهــم	باطــل	بــال	إشــكال،	فــان	اللــه	ســبحانه	لــم	يَــردع	العقــول	عــن	إدراكــه	بفعــٍل	منــه	بــل	أن	جــالل	عظمتــه

وســمّو	ذاتــه	يقفــان	ســداً	مانعــاً	أمــام	العقــول	فــال	تســتطيع	الوصــول	إلــى	وصفــه.	فهــذان	النّصــان	وإن	أوهَمــا	إســناد	الــّردع	الــى

فعــٍل	مــن	اللــه	ســبحانه	إال	أن	حقيقــة	المــراد	منهمــا	مــا	شــرحناه،	وهــو	أيضــا	مــا	يُســتفاد	مــن	كالم	أميــر	المؤمنيــن	عليــه	الّســالم	

الــذي	يشــّكل	الخطــوة	الثانيــة	فــي	طريــق	النهــي	عــن	الوصــف،	إذ	يقــول	عليــه	الّســالم:

)1(	تُْعقَُد:	مجاز	عن	استقرار	حكمها،	أي	ليست	له	كيفية	فتحكم	بها.



َوالَ	يُوَصُف	بَِشيء	ِمَن	األْجَزاِء	)1(	َوالَ	بِالَجَواِرِح	َواألْعَضاِء	)خطبة	186(

	َمْحُدوٌد،	َوالَ	نَْعٌت	َمْوُجوٌد	)خطبة	1( الَِّذي	لَْيَس	لِِصفَتِِه	َحدٌّ

ــة	الحقيقيــة	لعجــز	العقــل	عــن	الوصــف	إذن	هــي	إمتنــاع	الــذات	القدســية	عــن	الوصــف،	فاألشــياء	إنمــا	تُوصــف	بالحــدود فالعلّ

ــن واألجــزاء،	وهــو	ســبحانه	غيــر	متنــاٍه	ليوصــف	بالحــدود،	وليــس	مرّكبــا	ليوَصــف	باألجــزاء،	والنتيجــة	الطبيعيــة	لعــدم	التمكُّ

مــن	إدراك	صفاتــه	هــي	لــزوم	الكــّف	عــن	محاولــة	وصفــه،ألن	كل	محاولــة	مــن	هــذا	القبيــل	تكــون	فاشــلة	بــال	شــك،	بــل	أنهــا	

تــؤدي	الــى	اإلفتــراء	علــى	اللــه	ســبحانه	ووصفــه	بغيــر	الحــّق.	وهــذه	هــي	النتيجــة	التــي	يخلــص	اليهــا	اإلمــام	عليــه	الّســالم	إذ	

يقــول:

َمْن	َوَصفَهُ	)2(	فَقَْد	َحدَّهُ،	َوَمْن	َحدَّهُ	فَقَْد	َعدَّهُ،	َوَمْن	َعدَّهُ	فَقَْد	أَْبطََل	أََزلَهُ	)خطبة	152(

َدهُ	َمْن	َكيَّفَهُ،	َوالَ	َحقِيقَتَهُ	أََصاَب	َمْن	َمثَّلَهُ	)خطبة	186( َما	َوحَّ

فالنتيجــة	إذن	النهــي	عــن	الوصــف	ألن	الوصــف	يســتلزم	الحــّد،	فــإن	األشــياء	إنمــا	تُعــرف	برســومها،	أي	بــالزم	مــن	لوازمهــا

ف	بــه	كمــا	تُعــّرف	األشــياء	المحــدودة،	وهــو	 وِصفــة	مــن	صفاتهــا،	ولكنــه	تعالــى	ال	يُــدرك	بالّرســم	إذ	ليــس	لحقيقتــه	حــّد	ليُعــرَّ

تعالــى	ال	يوصــف	بالكيفيــات	واأللــوان	واألشــكال،	ألن	ذلــك	كلــه	مــن	صفــات	األجســام.

وبذلــك	ننهــي	الــكالم	عــن	الفئــة	األولــى	مــن	كالمــه	عليــه	الّســالم	التــي	ينهــى	فيهــا	عــن	وصــف	اللــه	ســبحانه	وتعالــى	بالصفــات	

الواقعية.

الفئة	الثّانية:	في	وصف	هللا	سبحانه

وفيمــا	يلــي	ننتقــل	الــى	الفئــة	الثانيــة	مــن	كالمــه	عليــه	الّســالم	وهــي	التي	يصــف	فيها	اللــه	ســبحانه	وتعالــى،	ونحن	في	إســتعراضنا

لهــذه	الفئــة	سنســير	علــى	الطريــق	الــذي	رســمه	علمــاء	الــكالم	فنقول:	صفــات	الله	ســبحانه	على	قســمين:

القسم	األّول:	الصفات	الثبوتية،	وهي	التي	تُثبت	ما	يليق	بالذات	القدسيّة	كالعلم	والقدرة.	وهذه	الصفات	أيضا	على	نوعين:

أ	-	صفــات	الــّذات:	وهــذه	الصفــات	هــي	عيــن	الــّذات	وليســت	زائــدة	عنهــا.	وال	يمكــن	إنفكاكهــا	عنهــا	أبــداً	فثبــوت	هــذه	الصفــات	

يعنــي	كمــال	الــّذات،	ونفيهــا	يعنــي	النّقــص	فــي	الــّذات.

ب	-	صفــات	األفعــال:	وهــي	صفــات	زائــدة	عــن	الــّذات	ومتأّخــرة	عنهــا،	وهــي	ُمنتزعــة	عــن	مقــام	الفعــل،	وال	يمكــن	أن	تكــون	

عيــن	الــّذات	ألنهــا	حادثــة،	فهــو	تعالــى	رازق	بعــد	حــدوث	المــرزوق،	فالقــول	بأنهــا	عيــن	الــّذات	يســتلزم	حــدوث	الــّذات،	ونفــي

)1(	ال	يوصف	بشيء	من	االجزاء:	أي	اليقال:	ذو	جزء	كذا	وال	ذو	عضو	كذا.	
)2(	من	وصفه:	أّي	َمْن	كيفه	بكيفيات	المحدثين.	



	هذه	الصفات	ال	يوجب	نقصه	تعالى.

واإلختــالف	بيــن	صفــات	الــذات	وصفــات	األفعــال	ليــس	مــن	قبيــل	إختــالف	المتباينيــن،	بــل	مــن	إختــالف	الفــرع	عــن	األصــل،	

ــى	القــدرة،	والّســمع	والبصــر	 ــّذات	هــي	األصــل،	وصفــات	الفعــل	هــي	الفــرع،	فالَخلــق	والــرزق	مثــال	يرجعــان	ال فصفــات	ال

يرجعــان	إلــى	العلــم	وهكــذا.

القســم	الثّانــي:	الصفــات	الســلبية،	وهــي	الصفــات	الممتنعــة	علــى	اللــه	تعالــى	ألن	إتصافــه	بهــا	ال	يليــق	بكمالــه	الّذاتــي،	ونفــي	هــذه	

الصفــات	يعنــي	التنزيــه	عــن	جميــع	النقائــص.

وتفصيل	الكالم	في	جميع	ذلك	كما	يلي:

القسم	األّول:	الّصفات	الثبوتية

وقد	قلنا	أن	هذه	الّصفات	تنقسم	الى	صفات	الذات	وصفات	األفعال،	وفيما	يلي	نتحدث	عن	كل	قسم	من	هذين	القسمين.

أّوالً:	صفــات	الــذات،	ونذكــر	منهــا:	القــدرة،	العلــم	واإلرادة،	الســمع	والبصــر،	والقـِـدم.	وقــد	َذكــر	العلمــاء	صفاتــاً	أخــرى	إضافــة	

الــى	هــذه	كالّصــدق	والحيــاة	وغيــر	ذلــك،	ولكننــا	إكتفينــا	بهــذه	الخمــس	تبعــاً	لمــا	يذكــره	اإلمــام	عليــه	الّســالم.

القدرة:

ومعناهــا	أن	اللــه	قــادر	علــى	كل	شــيء	فــال	يُعجــزه	شــيء	فــي	األرض	وال	فــي	الســماء،	فالعجــز	نقــٌص	ال	يليــق	بالكمــال	المطلــق،

ولــوال	القــدرة	الســتحال	عليــه	تعالــى	َخلــق	هــذا	الكــون	وإبداعــه.	وفــي	معنــى	القــدرة	يقــول	عليــه	الّســالم:

	َشْيء	)خطبة	85( ةُ	َعلى	ُكلِّ 	َشْيء،	َواْلقُوَّ 	َشْيء،	َواْلَغلَبَةُ	لُِكلِّ لَهُ	اإلَحاطَةُ	بُِكلِّ

ــِدُر	 ــَرهُ	يَْق ــاِدر	َغْي 	قَ ــٌم،	َوُكلُّ ــَرهُ	ُمتََعلِّ ــم	َغْي 	َعالِ ــوٌك،	َوُكلُّ ــَرهُ	َمْملُ ــك	َغْي 	َمالِ ــٌف،	َوُكلُّ ــَرهُ	َضِعي ــِوي	َغْي 	قَ َوُكلُّ
ــة	64( ــُز	)خطب َويَْعَج

	إِْذ	الَ	َمْربُوٌب،	َوقَاِدٌر	إِْذ	الَ	َمْقُدوٌر	)خطبة	152( َوَربٌّ

فاللــه	ســبحانه	هــو	الــذي	قــّدر	المقــدورات	فــال	بــّد	إذن	أنــه	موجــود	قبلهــا،	وقدرتــه	تعالــى	غيــر	قــدرة	البشــر،	فقــدرة	كل	مــن	عــداه

تُعــّد	َضعفــا	بالنســبة	الــى	قدرتــه،	ومــن	قدرتــه	تعالــى	انــه	إن	شــاء	فعــل	الفعــل	المعيـّـن	وان	شــاء	تــرك،	فالكــون	بأكملــه	قــد	أوجــده

اللــه	بإختيــاره	ال	كمــا	يقــول	بعــض	الفالســفة	مــن	أن	إيجــاده	تعالــى	للكــون	هــو	مــن	لــوازم	ذاتــه	بحيــث	يســتحيل	إنفكاكــه	عنــه،	

ألن	هــذا	معنــاه	ســلٌب	للمقــدرة	عنــه،	اذ	يصبــح	مقهــوراً	علــى	ذلــك	ال	مختــاراً،	كمــا	يلــزم	منــه	أن	يكــون	علّــة	لوجــود	الكــون،	



والمعلــول	ال	يتخلـّـف	عــن	علّتــه.

وقدرتــه	تعالــى	تشــمل	الحســن	والقبيــح،	بمعنــى	أنــه	تعالــى	لــو	أراد	فعــل	القبيــح	فإنــه	يســتطيع	ذلــك،	وهــو	إنمــا	يتــرك	فِعــل	القبيــح	

ألنــه	ليــس	لــه	داٍع	الــى	فعلــه،	ففعــل	القبيــح	ممكــن	لــه	ذاتــاً	لكنــه	ممتنــع	عليــه	بالَعــرض،	وهــذا	اإلمتنــاع	ال	يُخرجــه	عــن	كونــه	

مقدوراً.

ولكــن	بعــض	المتكلّميــن	وقعــوا	فــي	اإلرتبــاك	عنــد	هــذه	المســألة	إذ	لــم	يُدركــوا	هــذه	التفرقــة	بيــن	القــدرة	وعــدم	الفعــل،	فتوهّمــوا	

اّن	القــدرة	تســتلزم	الفعــل،	فقســم	منهــم	قالــوا	بــأن	اللــه	ال	يَقبــُح	منــه	شــيء	فمــا	يفعلــه	يكــون	َحســناً،	فمقيــاس	الُحســن	والقبــح	عنــد	

هــؤالء	هــو	فعــل	اللــه	وعــدم	فعلــه،	ولــذا	اضطــروا	الــى	القــول	اّن	العقــل	ال	يــدرك	الُحســن	والقُبــح.	وأمــا	القســم	اآلخــر	فقالــوا	إّن	

اللــه	ال	يقــدر	علــى	القبيــح	أصــالً،	اذ	مــع	العلــم	بالقبــح	يكــون	فعلــه	ســفهاً	وأمــا	الجهــل	بــه	فيســتلزم	النقــص.

وكال	القوليــن	باطــل،	ونحــن	غيــر	مضطريــن	لأخــذ	بــأي	منهمــا	بعدمــا	بينــاه	مــن	أن	القــدرة	ال	تســتلزم	الفعــل.	والخالصــة	أن	

قدرتــه	تعالــى	مطلقــة،	ولكــن	هــذا	اإلطــالق	فــي	القــدرة	فَِهمــه	البعــض	بشــكل	خاطــيء،	إذ	فســروه	أنــه	التحلُّــل	مــن	القيــود،	كمــا	

توهــم	)بخنــر(	حيــث	يقــول	فــي	كتابــه	المــادة	والقــوة:	»لــم	يُشــاهَد	أبــداً	فــي	أي	مــكان	حتــى	فــي	أبعــد	مــدًى	مــن	الفضــاء	الــذي	

ندركــه	بالتلســكوب	حادثــة	شــاذة	عــن	النظــام	تســّوغ	لإلنســان	إال	اإلعتقــاد	بضــرورة	وجــود	قــوة	مطلقــة	ذات	تأثيــر	علــى	الكائنات	

ومتميـّـزة	عنهــا«	)1(

فقــد	توهـّـم	أن	معنــى	»القــدرة	المطلقــة	«	هــو	مــا	يفهمــه	منهــا	النــاس	وهــو	التحلُّــل	عــن	القيــود،	أي	إبــرام	شــيء	ثــم	نقضــه،	فمــع	

هــذا	التنظيــم	الرائــع	فــي	الكــون	يســتحيل	وجــود	قــوة	مطلقــة	تفعــل	مــا	تشــاء،	واال	لرأينــا	آثارهــا	فــي	تشــويش	هــذا	الكــون.	كمــا	

أن	هــذه	القــدرة	مطلقــة	بالنســبة	للمقــدورات	فقــط،	فــال	يســتطيع	ســبحانه	مثــال	أن	يجمــع	بيــن	النقيضيــن	وليــس	هــذا	معنــاه	العجــز	

و	التوهيــن	فــي	مقــدار	القــدرة،	وقــد	قيــل	ألميــر	المؤمنيــن	عليــه	الّســالم:	هــل	يقــدر	ربــك	أن	يدخــل	الدنيــا	فــي	بيضــة	مــن	غيــر	

أن	تصغــر	الدنيــا	وتكبــر	البيضــة؟	قــال:	إن	اللــه	تبــارك	وتعالــى	ال	ينســب	الــى	العجــز	والــذي	ســألتني	ال	يكــون	)2(

ومن	قدرته	تعالى	أنه	إن	أراد	شيئاً	فإنه	يفعله	في	الحال	لكن	ليس	كأفعال	البشر،	وبهذا	يقول	عليه	الّسالم:

فَاِعٌل	ال	بَِمْعنَى	اْلَحَرَكاِت	َواآللة	)خطبة	1(

يَقـُـوُل	لَِمــا	أََراَد	َكْونـَـهُ:	)ُكــْن	فَيَُكــوُن(	الَ	بَِصــْوت	يَْقــَرُع،	َوالَ	بِنـِـَداء	يُْســَمُع،	َوإِنََّمــا	َكالَُمــهُ	ُســْبَحانَهُ	فِْعــٌل	ِمْنــهُ	
أَْنَشــأَهُ	َوَمثَّلـَـهُ،	لـَـْم	يَُكــْن	ِمــْن	قَْبــِل	ذلـِـَك	َكائِنــاً	)خطبــة	186(

رهــا،	بــأن	يأمــر	الشــيء	الــذي	يريــد	كونــه	فيكــون	حــااًل.	وهــذا	كلــه	بالنســبة	لتوضيــح وهــذا	منتهــى	القــدرة	التــي	يمكــن	تصوُّ

معنــى	القــدرة	وحدودهــا،	وأمــا	اإلســتدالل	عليهــا	ففيــه	يقــول	عليــه	الّســالم:

)1(	المادة	والقوة

)2(	ميزان	الحكمة،	ج3،	ص1916.



ُمْستَْشِهٌد	بُِحُدوِث	األْشيَاِء	َعلَى	أََزلِيَّتِِه،	َوبَِما	َوَسَمَها	بِِه	ِمَن	اْلَعْجِز	َعلَى	قُْدَرتِِه	)خطبة	185(

وتقريــب	هــذا	اإلســتدالل	أن	اللــه	تعالــى	هــو	خالــق	كل	شــيء،	وكل	هــذه	المخلوقــات	فيهــا	جهــة	عجــٍز	ونَقــص،	فاإلنســان	مثــالً

ــم	 ــة	والِحل ــذا	عجــز	عــن	الصح ــم	ويغضــب	ويشــقى	وه ــو	أيضــاً	يتألّ ــزوال،	وه ــاء	وال ــى	الفن ــره	إل ــاء	فمصي عاجــز	عــن	البق

ــي،	والعجــز	يضطــّره ــراف	باألزل ــاء	يضطــّره	لإلعت ــق.	فالفن ــرف	بضــرورة	المطل ــه	يعت ــه	يجعل ــذا	العجــز	في ــعادة،	وه والس

ــادر. ــراف	بالق لإلعت

الِعلم:

الّصفــة	الثّانيــة	مــن	صفــات	الــذات	هــي	العلــم.	وعلمــه	تعالــى	ليــس	كعلــم	البشــر	الُمســتَفاد	مــن	طريــق	التعلّــم	واإلكتســاب،	بــل

كمــا	يقــول	اإلمــام	عليــه	الّســالم:

اْلَعالِِم	باَلَ	اْكتَِساب	َوالَ	اْزِديَاد،	َوالَ	ِعْلم	ُمْستَفَاد	)خطبة	213(

	َعالِم	َغْيَرهُ	ُمتََعلٌِّم	)خطبة	64( َوُكلُّ

فهــو	تعالــى	يعلــم	كّل	شــيء	إبتــداًء	فــال	يطــرأ	علــٌم	زائــد	عليــه،	ألن	العلــم	الحــادث	بالشــيء	معنــاه	مســبوقية	هــذا	العلــم	بالجهــل

وكمــا	هــو	واضــح	فــإن	اللــه	منــّزه	عــن	الجهــل.

ولكــن	مــا	هــي	حــدود	علمــه	تعالــى؟.	قيــل	بأنــه	يعلــم	الكليـّـات	دون	الجزئيــاّت،	فهــو	يعلــم	مثــالً	أن	االنســان	حيــوان	ناطــق	ولكنــه	

ال	يعلــم	زيــداً	مــن	أفــراد	هــذا	االنســان،	وال	يعلــم	أوصافــه	مــن	طــول	وقِصــر،	أو	عوارضــه	مــن	صّحــة	وســقم،	ألن	العلــم	بــكل	

ذلــك	يســتلزم	علــى	زعمهــم	محــذوراً	ال	يمكــن	الهــرب	منــه	وحاصلــه:	اّن	العلــم	دائمــا	يتبــع	المعلــوم،	وهــذه	الصفــات	واألغــراض	

حادثــة	ومتجــددة	فلــو	كان	اللــه	يعلــم	بهــا	للــزم	تبــّدل	علمــه.	ويجيبهــم	اإلمــام	عليــه	الّســالم	علــى	ذلــك	بقولــه:

َعالٌِم	إِْذ	الَ	َمْعلُوٌم	)خطبة	152(

وتوضيــح	هــذا	الجــواب:	اّن	مــا	يقولونــه	مــن	كــون	العلــم	تابــع	للمعلــوم	يصــّح	بالنســبة	لعلــم	المخلــوق،	ولكــن	علــم	الخالــق	ال

يُقــاس	عليــه	ألنــه	عالــم	باألشــياء	قبــل	وجودهــا،	فعلمــه	تعالــى	قــد	ســبق	كّل	معلــوم،	وال	يختلــف	علُمــه	بالموجــود	عــن	علِمــه	بمــا

ســيوجد،	فــكال	العلميــن	ســواء	بالنســب	اليــه.	ويوضــح	صــدر	المتأهليــن	فــي	كتــاب	المبــدأ	والمعــاد	ذلــك	بقولــه:

ــاً،	 ــاً	كان	أو	عيني ــاً	كان	أو	حســياً،	ذهني ــكل	موجــود	عقلي ــدأ	ل ــه،	وهــو	مب ــة	فائضــة	عن ــة	والجزئي ــع	الموجــودات	الكلّي »اّن	جمي

بَعــد	عــن	الحــق	بعــداً	كثيــراً«. وفيضانهــا	عنــه	ال	ينفــّك	عــن	إنكشــافها	لديــه.	فمــن	قــال	اّن	الواجــب	تعالــى	ال	يعلــم	الجزئيــات	فقــد

ومــا	قلنــاه	مــن	ان	اللــه	يعلــم	كل	شــيئ	فإنــه	ينطبــق	أيضــا	حتــى	علــى	مــا	يســّره	االنســان	فــي	نفســه،	وهــذه	النصــوص	مــن	اإلمــام	



ــد	ذلك: تؤك

اْلَحْمُد	للِه	الَِّذي	بَطََن	)1(	َخفِيَّاِت	ااْلُموِر	)خطبة	49(

	َشــْيء	 ةُ	َعلــى	ُكلِّ 	َشــْيء،	َواْلقـُـوَّ 	َشــْيء،	َواْلَغلَبـَـةُ	لـِـُكلِّ مائـِـَر،	لـَـهُ	اإلَحاطَــةُ	بـِـُكلِّ ــرائَِر،	َوَخبـَـَر	الضَّ قـَـْد	َعلـِـَم	السَّ
)85 )خطبة	

ِريَراِت	)خطبة	107( تَُراِت	)2(	َوأََحاطَ	بُِغُموِض	َعقَائِِد	السَّ َخَرَق	ِعْلُمهُ	بَاِطَن	َغْيِب	السُّ

هُ	)خطبة	108( َوَمْن	َسَكَت	َعلَِم	ِسرَّ

اإلرادة:

اإلرادة	هــي	الرغبــة	والنــزوع	نحــن	الفعــل	الــذي	يعتبــره	الُمريــد	مطابقــاً	لمصلحتــه،	فهــو	يحتــاج	أوالً	إلــى	تصويــر	الُمــراد،	وبعــد

ذلــك	تَنــزع	نفســه	اليــه،	لكــن	إرادتــه	تعالــى	ليســت	بهــذا	المعنــى	بــل	هــي	عيــن	تصــّوره	وعلمــه،	فهــي	تختلــف	عــن	إرادة	البشــر	

ويوضــح	عليــه	الّســالم	إرادتــه	تعالــى	بقولــه:

ة	)3( )خطبة	179( ُمِريٌد	باِلَ	ِهمَّ

فهو	تعالى	يريد	ولكن	بدون	أية	مقدمات	تمهيدية	كالشوق	والرغبة،	بل	إن	إرادته	ناشئة	عن	نفس	علمه،	وتوضيح	ذلك:

إّن	إرادة	الفــرد	العــادي	منـّـا	تمــّر	بعــدة	مراحــل	حتــى	تصــل	الــى	درجــة	الفعليـّـة	والمطلوبيـّـة،	ففــي	المرحلــة	األول	نتصّور	الشــيء	

المعيّــن	بجميــع	جوانبــه	وخصوصياتــه،	ثــم	نأخــذ	فــي	البحــث	عّمــا	فيــه	مــن	المصلحــة	والمفســدة	بالنســبة	لنــا،	فــاذا	أدركنــا	فيــه	

جهــة	مصلحــة	تنشــأ	لدينــا	إرادة	لفعــل	هــذا	الشــيء،	وأمــا	اذا	أدركنــا	وجــود	مفســدة	مترتبــة	عليــه	فــإن	إرادتنــا	تتعلــق	بتركــه.	

وهــذه	اإلرادة	ليســت	ثابتــة	وعلــى	درجــة	واحــدة،	بــل	انهــا	تقــوى	وتضعــف	بحســب	أهميـّـة	المصلحــة	والمفســدة	المترتبــة	علــى	

الفعــل،	وأمــا	اذا	لــم	نــدرك	فــي	الفعــل	ال	جهــة	مصلحــة	تدعونــا	الــى	فعلــه	وال	جهــة	مفســدة	تدعونــا	الــى	تركــه،	فــإن	إرادتنــا	ال	

تتعلــق	بفعلــه	وال	بتركــه،	ألن	الّداعــي	الــى	الفعــل	مفقــود	كمــا	ان	الّداعــي	الــى	التــرك	غيــر	موجــود.

ولكــن	بالنســبة	الــى	إرادتــه	تعالــى	فاألمــر	مختلــف	تمامــاً،	إذ	أنـّـه	ســبحانه	ال	مصلحــة	شــخصية	لــه	فــي	أي	فعــل	مــن	األفعــال،	ألن	

	عــن	كل	أحــد،	وقاهــر	كل	أحــد،	فــال	يرجــو	اإلســتفادة	مــن	 المصلحــة	فــي	حقيقتهــا	هــي	جلــب	الخيــر	ودفــع	الشــر،	واللــه	غنــيٌّ

أحــد،	وال	يخــاف	المفســدة	مــن	أحــد،	ولكــن	هــذا	ال	يعنــي	أن	اللــه	ليــس	لــه	غايــة	مــن	إرادتــه	واال	لكانــت	عبثــاً	بــل	ان	غايتــه	

)1(	بَطََن	الخفيّات:	علَِمها	من	باطنها.
)2(	الّسترات:	جمع	ُسْترة،	ما	يُْستَُر	به،	أيّاً	كان.	

)3(	الهّمة:	االهتمام	باالمر	بحيث	لو	لم	يفعل	لجّر	نقصاً	وأوجب	هماً	



هــي	نفــس	علمــه،	وقــد	قلنــا	أن	علمــه	تعالــى	ليــس	شــيئا	خارجــا	عــن	ذاتــه،	إذن	فغايتــه	ليســت	خارجــة	عــن	ذاتــه	أيضــا،	والقــول

بذاتيــة	الغايــة	ال	يتنافــى	مــع	مــا	هــو	مســالم	عليــه	مــن	اّن	الغايــة	مــن	أفعالــه	تعالــى	هــي	مصالــح	العبــاد،	ألن	ذاتــه	تعالــى	تتّصــف	

بالكمــال	المطلــق،	ومــن	مســتلزمات	هــذا	الكمــال	الخيــر	والمصلحــة	للبشــر.

الّسمع	والبصر:

الّصفــة	الّرابعــة	مــن	صفــات	اللــه	الثبوتبــة	الذاتيّــة	صفــة	الّســمع	والبصــر،	وليــس	المــراد	مــن	كونــه	تعالــى	ســميعاً	بصيــراً	أنــه

يســمع	بجارحــة	الســمع	ويُبصــر	بآلــة	البصــر،	ألن	ذلــك	يقتضــي	كونــه	ذا	أجــزاء،	بــل	المــراد	انـّـه	تعالــى	عالــم	بجميــع	الُمبصرات	

والمســموعات	دون	جارحــة،	فمرجــع	هاتيــن	الصفتيــن	فــي	الحقيقــة	الــى	علمــه	تعالــى	وإنمــا	أُفــردا	بالذكــر	فأنــه	ســبحانه	قــد	

أفردهمــا	فــي	كتابــه	الكريــم.	وفيمــا	يلــي	ســنتناول	كل	صفــة	مــن	هاتيــن	الصفتيــن	علــى	حــدة،	وذلــك	بمــا	يمكــن	ان	نســتفيده	مــن	

كالم	أميــر	المؤمنيــن	عليــه	الّســالم.	فبالنســبة	لصفــة	البصــر	يقــول	عليــه	الّســالم:

ِة	)خطبة	179( بَِصيٌر	الَ	يُوَصُف	بِاْلَحاسَّ

َواْلبَِصيُر	الَ	بِتَْفِريِق	)1(	آلَة	)خطبة	152(

وهــذا	صريــح	فــي	أنــه	تعالــى	يُبصــر	ولكــن	ال	بحاســة	كإبصــار	البشــر.	ولكــن	مــا	مــدى	مــا	يبصــره	تعالــى؟	هــل	يُبصــر	فقــط

نفــس	ُمبصــرات	البشــر	أم	أنــه	يتصــف	بإبصــار	خــارق؟	يجيــب	عليــه	الّســالم:

	األْلَواِن	َولَِطيِف	األْجَساِم	)خطبة	64( 	بَِصير	َغْيَرهُ	يَْعَمى	َعْن	َخفِيِّ َوُكلُّ

وذلــك	ألن	حاســة	البصــر	عنــد	االنســان	محــدودة	ال	تتمّكــن	مــن	رؤيــة	غيــر	المحسوســات،	بينمــا	اللــه	يبصــر	بــال	حاســة،	فهــو

الُمطلــق،	فكــم	مــن	األجســام	اللطيفــة	الســابحة	فــي	الفضــاء	والتــي	نعجــز	عــن	رؤيتهــا	وكــم	مــن	األلــوان	التــي	آمــن	العلــم	بوجودها	

وســّماها	ولكــن	دون	إبصارهــا؟.	وننهــي	بحثنــا	عــن	صفــة	البصــر	بمعرفــة	كــون	هــذه	الصفــة	أزليــة	أم	حادثــة	يقــول	عليه	الّســالم:

بَِصيٌر	إْذ	الَ	َمْنظُوَر	إلَْيِه	ِمْن	َخْلقِِه	)خطبة	1(

فــكالم	أميــر	المؤمنيــن	يــدّل	علــى	كــون	هــذه	الصفــة	قديمــة،	فهــو	تعالــى	بصيــٌر	منــذ	األزل	قبــل	أن	يخلــق	المبصــرات.	ومعنــى

ذلــك	أنــه	يصــّح	منــه	تعالــى	إدراك	المبصــرات	عنــد	وجودهــا،	فقولنــا	بصيــر	فــي	األزل	يصــّح،	ولكــن	ال	يصــّح	أن	نقــول	ُمبصــر

فــي	األزل	ألن	المبصــر	هــو	المــدرك	بالفعــل	ال	القــوة.

هــذا	كلــه	بالنســبة	لكونــه	تعالــى	بصيــراً،	أمــا	كونــه	ســميعاً	فمعنــاه	انــه	يســمع	لكــن	ال	بجارحــة	كمــا	تقــّدم	فــي	البصــر،	وينــّص	

علــى	ذلــك	عليــه	الّســالم	بقولــه:

)1(	تفريق	االلة:	تفريق	االجفان	وفتح	بعضها	عن	بعض.	



ِميُع	الَ	بِأََداة	)خطبة	152( َوالسَّ

وينطبق	هنا	أيضا	نفس	الكالم	المتقّدم	عن	وصفه	تعالى	بالبصير،	فهو	تعالى	يسمع	كل	شيء،	وبذلك	يقول	اإلمام:

هُ	َكبِيُرَها	)خطبة	64( 	)1(	َعْن	لَِطيِف	األْصَواِت،	ويُِصمُّ 	َسِميع	َغْيَرهُ	يََصمُّ َوُكلُّ

ألن	كل	ذي	ســمع	مــن	المخلوقــات	يســمع	بآلــة	جســمانية،	وهــي	ذات	قــدرة	متناهيــة	لهــا	حــّد	تقــف	عنــده،	فلــذا	تَضعــف	عــن	ســماع

األصــوات	الخفيفــة،	وتتأثــر	مــن	قويها	وشــديدها.

القِدم	والبقاء:

الصفــة	الخامســة	واألخيــرة	مــن	صفــات	الــّذات	الثبوتيــة	التــي	يذكرهــا	عليــه	الّســالم	صفــة	القـِـدم.	أي	أن	اللــه	تعالــى	قديــم،	ومعنــى

كونــه	كذلــك	أنــه	لــم	يُســبق	بالعــدم	مطلقــاً،	فكلمــا	افترضنــا	مــن	زمــان	ســابق	فــإن	اللــه	موجــود	فيــه،	والقـِـدم	يســتلزم	البقــاء	عقــالً،	

فعندمــا	نقــول	أن	اللــه	قديــم	فــان	ذلــك	يســتلزم	القــول	بأنــه	بــاٍق	الــى	األبــد.	وتوضيــح	مالزمــة	البقــاء	للقــدم:	اّن	كــون	اللــه	تعالــى	

أزليــا	يعنــي	انــه	ال	علــة	لوجــوده،	وإال	لــو	كان	هنــاك	علــة	لمــا	كان	قديمــاً،	فهــو	غنــّي	عــن	كل	علـّـة	مــن	أجــل	وجــوده،	ومــا	ُوجــد	

ــة	ايضــاً،	ومــن	هنــا	فــال	يُتصــور	إنعدامــه	بحــال،	وهــو	 ــة	يســتمّر	وجــوده	كذلــك	فــال	يحتــاج	فــي	بقائــه	الــى	علّ غنيــاً	عــن	العلّ

معنــى	األبــدي.

وفيمــا	يلــي	نســتعرض	كلمــات	اإلمــام	علــي	عليــه	الســالم	حــول	صفــة	األزلــي	واألبــدي	فنتسلســل	فــي	ذلــك	مــن	تعريــف	األزلــي

الــى	إيــراد	خصائصــه،	والــى	اإلســتدالل	عليــه	ثــم	ننتقــل	الــى	معنــى	األبــدي	وكيــف	أن	اإلمــام	يربــط	كثيــرا	بينهمــا،	وننهــي	بحثنــا	

فــي	هــذه	الفقــرة	باإلجابــة	عــن	ســؤال:	إذا	كان	اللــه	موجــودا	دائمــا	فأيــن	هــو؟

يقول	عليه	الّسالم	في	توضيح	معنى	األزلي:

َولَْم	يَتَقَدَّْمهُ	َوْقٌت	َوالَ	َزَماٌن	)خطبة	182(

	إِْحَصاء	َوِعَدة	)خطبة	163( 	َغايَة	َوُمدَّة،	َوُكلِّ قَْبَل	ُكلِّ

َسبََق	األْوقَاَت	َكْونُهُ،	َواْلَعَدَم	ُوُجوُدهُ،	َواالْبتَِداَء	أََزلُهُ	)خطبة	186(

كائٌِن	الَ	َعْن	َحَدث	)2(	َمْوُجوٌد	الَ	َعْن	َعَدم	)خطبة	1(

)1(	يََصّم	بفتح	الصاد:	مضارع	»َصّم«	من	باب	علم	إذا	أصيب	بالصمم	وفقد	السمع،	وما	عظم	من	االصوات	حتى	فات	
المألوف	الذي	يستطيع	احتماله	يحدث	فيها	الصمم	بصدعه	لها

)2(	العن	َحَدث:	ال	عن	إيجاد	موجد.	



هــذا	هــو	معنــى	األزلــي،	موجــود	دائمــا	لــم	يَخــُل	منــه	زمــان	قــط	فكلمــا	رجعنــا	القهقــري	وجدنــاه،	وكلمــا	افترضنــا	مــن	زمــان

فــإن	اللــه	تعالــى	موجــود	فيــه،	بــل	هــو	تعالــى	موجــود	قبــل	الّزمــان،	ألن	الّزمــان	عبــارة	عــن	تعاقــب	اللّيــل	والنّهــار	نتيجــة	حركــة	

الكواكــب	وهــي	مصنوعــة	ومخلوقــة	للــه	تعالــى،	ومــن	هنــا	صــّح	قــول	اإلمــام	أنــه	تعالــى	لــم	يتقّدمــه	زمــان،	وكذلــك	فــإن	اللــه	

موجــود	ولكــن	لــم	يُســبق	بالعــدم،	ألن	العــدم	ال	يُفــرض	إال	حيــث	يكــون	الوجــود،	فلــو	قلنــا	بــأن	اللــه	مســبوق	بالعــدم	لــكان	أيضــا	

مســبوقاً	بالوجــود،	وبذلــك	لــم	يَعــد	هــو	األزلــي	الوحيــد،	كمــا	انـّـا	لــو	قلنــا	بمســبوقيته	بالعــدم	إلضطررنــا	الــى	البحــث	عــن	العلـّـة	

التــي	أوجدتــه،	ألن	كل	مســبوق	بالعــدم	يبقــى	علــى	حالــه	الــى	أن	تتوفــر	لــه	علــة	تخرجــه	الــى	عالــم	الوجــود،	واللــه	ســبحانه	غنــّي	

عــن	كل	علـّـة.	

ومن	مستلزمات	مسبوقيته	تعالى	للزمان	انّه	كما	يقول	اإلمام:	

الَ	يُقَال	لَهُ:»َمتَى«؟	َوالَ	يُْضَرُب	لَهُ	أََمٌد	»بَِحتَّى«	)خطبة	163(

أي	ال	يُســأل	عنــه	تعالــى	متــى	ُوجــد،	ألن	متــى	مفادهــا	الســؤال	عــن	الزمــان،	وهــو	تعالــى	موجــود	قبلــه.	وكمــا	أنــه	تعالــى	موجــود

قبــل	كل	شــيء	حتــى	العــدم	والزمــان	فكذلــك	لــم	يقارنــه	شــيء	فــي	وجــوده،	بــل	كل	شــيء	موجــود	بعــده	ألنــه	هــو	الــذي	أوجــده	

وفــي	معنــاه	يقــول	عليــه	الّســالم:	

	إِْذ	الَ	َمْربُوٌب	)خطبة	152( َوَربٌّ

ألنـّـا	لــو	افترضنــا	وجــود	شــيء	معــه	فالزمــه	أن	يكــون	أزليــاً	أيضــاً،	وبالتالــي	يجــب	لــه	كل	مــا	وجــب	للبــاري	تعالــى	مــن	العلــم

ــرّب	وكل	 ــى	وتنزيهــه	عــن	الشــريك	فهــو	ال ــده	تعال ــدم	توحي ــد	تق ــك	إلهــاً	آخــر،	وق ــات	فيكــون	بذل ــدرة	وغيرهــا	مــن	الصف والق

مــن	ســواه	مربــوب.	ومــن	مســتلزمات	أزليتــه	تعالــى	انــه	ال	يطــرأ	عليــه	أي	تبــّدل	أو	تغييــر،	ألن	التبــّدل	ســيكون	ال	محالــة	نحــو	

األنقــص	ال	األكمــل،	ألنــا	افترضنــا	منــذ	البدايــة	تحلّيــه	تعالــى	بالكمــال	المطلــق،	ومعنــى	المطلــق	انــه	ال	يُتصــور	أكمــَل	منــه	بــل	

هــو	نهايــة	الكمــال	وغايتــه،	فلــو	افترضنــا	التبــّدل	لــكان	نحــو	األنقــص	ال	محالــة،	وهــو	تعالــى	منــّزه	عــن	النقــص،	فهــو	تعالــى	

ثابــت،	وهــو	مــا	يقــرره	اإلمــام	عليــه	الّســالم	بقولــه:

الَ	يَْشَغلُهُ	َشأٌْن،	َوالَ	يَُغيُِّرهُ	َزَماٌن،	َوالَ	يَْحِويِه	َمَكاٌن	)خطبة	178(

ولَْم	يَتََعاَوْرهُ	)1(	ِزيَاَدةٌ	َوالَ	نُْقَصاٌن	)خطبة	182(

َوالَ	يَتََغيَُّر	بَِحال،	َوالَ	يَتَبَدَُّل	فِي	األْحَواِل،	َوالَ	تُْبلِيِه	اللَّيَالي	َواأليَّاُم	)خطبة	186(

ــه	المســمى ــي	كتاب ــول	ف ــث	يق ــى	حي ــاري	تعال ــدل	والتحــول	فــي	حــق	الب ــة	أيضــا	إســتحالة	التب ــد	أدرك	أرســطو	هــذه	الحقيق وق

اثولوجيــا:	»إن	واجــب	الوجــود	ال	يتغيـّـر،	ألن	إنتقالــه	عــن	حالتــه	يكــون	الــى	الشــّر	ال	الــى	الخيــر،	ألن	كل	رتبــة	هــي	دون	رتبتــه

)1(	يتعاوره:	يتداوله	ويتبادل	عليه.	



	وكل	شيء	يناله	هو	دون	نفسه«	)1(

والــى	هنــا	نكــون	قــد	أوردنــا	كالم	أميــر	المؤمنيــن	فــي	معنــى	األزليــة	وخصائصهــا،	وفيمــا	يلــي	نقــّرر	إســتدالله	عليــه	الّســالم	

علــى	أزليّتــه	تعالــى،	وذلــك	ضمــن	نصــوص	كثيــرة	نذكــر	منهــا	قولــه:

	َعلَى	قَِدِمِه	بُِحُدوِث	َخْلقِِه،	َوبُِحُدوِث	َخْلقِِه	َعلَى	وُجوِدِه	)خطبة	185( الدَّالِّ

	َعلَى	ُوُجوِدِه	بَِخْلقِِه،	َوبُِمْحَدِث	َخْلقِِه	َعلَى	أََزلِيَّته	)خطبة	152( الدَّالِّ

ــق	إذن ــاء	فالَخل ــه	العلم ــا	يثبت ــى	م ــاء	-	عل ــى	فن ــادم	عل ــه	نجــد	أن	كل	شــيء	ق ــا	في ــكّل	م ــا	ب ــط	بن ــون	الُمحي ــا	ناُلحــظ	الَك عندم

ليــس	بأبــدي،	وهــذا	يســتلزم	أن	ال	يكــون	أزليــاً	ألنــا	قلنــا	بــأن	األزليــة	تســتلزم	األبديــة،	وكونــه	ليــس	بأزلــي	معنــاه	أنــه	حــادث	

وبالضــرورة	فإنـّـا	نتســاءل	عــن	ُمحِدثــه،	وهــذا	الُمحــِدث	ال	بــّد	أن	يكــون	أزليــاً	واال	لــزم	التسلســل،	وبذلــك	نكــون	قــد	برهنـّـا	علــى	

الخالــق	األزلــي	عــن	طريــق	الخلــق	الحــادث	علــى	مــا	يفيــده	كالم	أميــر	المؤمنيــن	عليــه	الّســالم.

وهــذا	بنفســه	برهــان	»	كالرك	«	علــى	أزليتــه	تعالــى	إذ	يقــول	فــي	كتابــه:	اثبــات	وجــود	اللــه:	»ال	بــد	مــن	فــرض	ان	شــيئا	وجــد	

منــذ	األزل	بدليــل	وجــود	األشــياء	األن،	وهــذا	الفــرض	حقيقــة	ال	شــك	فيهــا،	ألن	كل	موجــود	يجــب	ان	يُوجــد	ســبٌب	أوجــَده	أو	

أصــل	قــام	عليــه	وجــوده،	وهــذه	األشــياء	إمــا	موجــودة	بذاتهــا	فهــي	إذن	قديمــة	أزليــة،	وإمــا	ان	تكــون	موجــودة	بُموجــد	تقــّدم	

عليهــا	فيكــون	هــو	القديــم«	)2(

وقريــب	منــه	برهــان	»	بوســويت	«	الفرنســي	إلثبــات	األزلــي	حيــث	يقــول:	»مــن	بيــن	الحقائــق	المقــررة	األزليــة	التــي	أدركتهــا	

ل	وال	يعتريــه	تَبــدُّل،	ألنــه	إذا	 حقيقــة	جليلــة	القــدر،	وهــي	انــه	يوجــد	فــي	العالــم	شــيء	موجــود	بذاتــه	وهــو	أبــدي	ال	يدركــه	تَحــوُّ

فرضنــا	أنــه	كان	وقــت	ليــس	فيــه	شــيء	مطلقــاً	فــي	العالــم	أي	ال	شــيء	قائــم	بغيــره،	وال	شــيء	قائــم	بنفســه	مــن	القِــدم	فلــم	يكــن	

غيــر	العــدم،	والعــدم	ال	يصلــح	إليجــاد	شــيء،	فــال	يصــّح	أن	يقــال	أن	العــدم	حقيقــة	أبديــة،	وان	ال	حــق	الــى	األبــد	إال	العــدم،	اذن	

فــال	بــد	أن	يكــون	فــي	الوجــود	شــيء	كان	قبــل	كل	شــيء	فيــه	مــن	األزل،	وفيــه	تركــزت	جميــع	الحقائــق	الكونيــة«	)3(

الــى	هنــا	نكــون	قــد	إنتهينــا	الــى	نتيجــة	ان	اللــه	أزلــي،	وقــد	قلنــا	ســابقا	ان	األزلــي	يســتلزم	األبــدي،	وفــي	كالم	اإلمــام	عليــه	الّســالم	

مــا	يشــير	الــى	هــذا	المعنــى	حيــث	نجــده	كثيــرا	مــا	يربــط	بيــن	المعنييــن	فــي	ســياق	أحــد.	وفيمــا	يلــي	بعــض	النصــوص	التــي	تشــهد	

علــى	مــا	نقول:

ُل	الَ	َشْيَء	قَْبلَهُ،	َواالِخُر	الَ	َغايَةَ	لَهُ	)خطبة	84( األوَّ

)1(	دائرة	معارف	القرن	العشرين	ج	1	ص	489
)2(	دائرة	معارف	القرن	العشرين	ج	1	ص	498 
)3(	دائرة	معارف	القرن	العشرين	ج	1	ص	494



ــهُ ــِه	َوَجــَب	أَْن	الَ	آِخــَر	لَ َل	لَــهُ،	َوبِآِخِريَّتِ ــِه	َوَجــَب	أَْن	الَ	أَوَّ لِيَّتِ 	آِخــر،	بِأَوَّ ل،	َوااْلِخــِر	بَْعــَد	ُكلِّ 	أَوِّ ــَل	ُكلِّ ِل	قَْب األوَّ
)خطبــة	100(

ُل	لَْم	يََزْل،	َواْلبَاقي	باِل	أََجل	)خطبة	163( لِيَّتِِه	اْبتَِداٌء،	َوالَ	اِلََزلِيَّتِِه	اْنقَِضاٌء،	ُهَو	االَوَّ لَْيَس	اِلوَّ

ولــن	نطيــل	فــي	التعليــق	علــى	هــذا	التــالزم	بــل	نكتفــي	بمــا	ذكرنــاه	فــي	أوائــل	البحــث،	ولكــن	نــورد	كالم	اإلمــام	فــي	شــرح	معنــى

ــة	اذ	يقول: األبديّ

ُل	الَِّذي	الَ	َغايَةَ	لَهُ	فَيَْنتَِهَي،	َوالَ	آِخَر	لَهُ	فَيَْنقَِضَي	)خطبة	93( األوَّ

وكونــه	تعالــى	ال	نهايــة	لوجــوده	مــن	مســتلزمات	األزليــة	كمــا	قلنــا،	وكمــا	تقــّدم	مــن	أنــه	ال	يُســأل	عنــه	تعالــى	»بمتــى«	اي	متــى

ُوِجــد،	فكذلــك	ال	يُســتفهم	عنــه	»بحتــى«	أي	حتــى	متــى	يبقــى	موجــوداً،	ألن	الســؤال	بحتّــى	هــو	ســؤال	عــن	الزمــان	أيضــا	ًمــن	

جهــة	الغايــة	واإلنتهــاء،	وهــو	تعالــى	أبــدي	ال	غايــة	لــه،	ولــذا	ينهــى	عليــه	الّســالم	عــن	الســؤال	بحتــى	فيقــول:

الَ	يُقَال	لَهُ:»َمتَى«؟	َوالَ	يُْضَرُب	لَهُ	أََمٌد	»بَِحتَّى«	)خطبة	163(

وإذ	وصلنــا	الــى	هــذه	النقطــة	مــن	البحــث،	وبعــد	أن	عرفنــا	انــه	تعالــى	أزلــي	ابــدي،	كان	موجــوداً	دائمــاً	ويبقــى	كذلــك،	يحــق	لنــا

ان	نتســاءل	عــن	مــكان	وجــوده	تعالــى؟	يجيــب	اإلمــام	بقولــه:

	إِْنس	َوَجاّن	)خطبة	195( 	ِحين	َوأََوان،	َوَمَع	ُكلِّ 	َمَكان،	َوفِي	ُكلِّ َوإِْنهُ	لَبُِكلِّ

الَ	يَْشَغلُهُ	َشأٌْن،	َوالَ	يَُغيُِّرهُ	َزَماٌن،	َوالَ	يَْحِويِه	َمَكاٌن	)خطبة	178(

فكلمــا	افترضنــا	مــن	مــكان	فــان	اللــه	موجــود	فيــه،	ولكــن	هــذا	ال	يعنــي	ان	ذلــك	المــكان	يحويــه،	إذ	انــه	تعالــى	قــد	خلــق	المــكان

فكيــف	يحويــه	مــا	هــو	مخلــوق	منــه؟

ولكــن	القــول	فــي	انــه	تعالــى	فــي	كل	مــكان	قــد	أوهــم	بعــض	المتكلميــن	بأنــه	قــد	اتّحــد	بالموجــودات،	وهــو	قــول	بعــض	الصوفيين،

اذ	قالــوا	»أنــه	تعالــى	نفــس	الوجــود	وكل	موجــود	هــو	الله	تعالــى« )1(

	فــي	غيــره	والفــرق	بيــن	اإلتّحــاد	والحلــول،	اّن	مقتضــى	األول	صيــرورة	اللــه	والموجــود	 وبعضهــم	اآلخــر	قــال	بأنــه	تعالــى	يحــلُّ

الــذي	إتّحــد	بــه	شــيئاً	واحــداً،	وأمــا	الحلــول	فــال	يســتلزم	ذلــك،	واإلمــام	عليــه	الّســالم	ينفــي	كال	األمريــن،	فاللــه	ســبحانه	فــي	كل	

مــكان	ولكــن	ال	علــى	وجــه	اإلتحــاد	وال	الحلــول،	والنصــوص	علــى	ذلــك	كثيــرة	كقولــه	عليــه	الّســالم:	

لَْم	يَْحلُْل	فِي	األْشيَاِء	فَيُقَاَل:	ُهَو	فيها	َكائٌِن،	َولَْم	يَْنأَ	َعْنَها	)2(	فَيُقَاَل:	ُهَو	ِمْنَها	بَائٌِن	)خطبة	64(

)1(	احقاق	الحق	ج	1	ص	179
)2(	لم	ينأ	عنها	أي:	لم	ينفصل	انفصاَل	الجسم	



لَْم	يَْقُرْب	ِمَن	األْشيَاِء	بِاْلتَِصاق،	َولَْم	يَْبُعْد	َعْنَها	بِاْفتَِراق	)خطبة	163(

قَِريٌب	ِمَن	األْشيَاِء	َغْيُر	ُمالَِمس،	بَِعيٌد	ِمْنَها	َغْيُر	ُمبَايِن	)خطبة	179(

ــا	يقتضــي	صيــرورة	الشــيئين	واحــداً	وهــو	باطــل إذن	فــكل	مــن	اإلتحــاد	والحلــول	باطــل،	أمــا	بطــالن	اإلتحــاد	فالنــه	كمــا	قلن

بالضــرورة،	وأمــا	الحلــول	فانــه	باطــل	ألنــه	يســتلزم	كــون	واجــب	الوجــود	ممكنــاً،	ألن	الحــاّل	فــي	شــيء	ُمفتقــر	الــى	الشــيء

الــذي	يحــّل	فيــه،	والمفتقــر	الــى	الغيــر	ال	يكــون	واجبــاً	ألن	وجــوده	يتوقــف	علــى	ذلــك	الغيــر،	واللــه	تعالــى	هــو	الغنــّي	الواجــب	

الوجــود.

والخالصــة	انــه	تعالــى	موجــود	فــي	كل	مــكان،	وهــذا	أمــر	يعتــرف	بــه	كل	مــن	آمــن	بوجــوده	تعالــى.	يقــول	باســكال:	»الخالــق	

كــرة	ال	نهايــة	لهــا،	مركزهــا	فــي	كل	مــكان،	ومحيطهــا	ليــس	لــه	مــكان«	)1(

ويقــول	روســو:	»أنــه	موجــود	ليــس	فــي	الســماوات	التــي	يحّركهــا،	وال	فــي	الكوكــب	الــذي	يضــيء	علينــا،	وال	فــي	ذاتــي،	بــل	هــو	

يوجــد	أيضــاً	فــي	النعجــة	التــي	ترعــى	وفــي	العصفــور	الــذي	يطيــر،	وفــي	الحجــر	الــذي	يســقط	وفــي	الورقــة	التــي	يســتطيرها	

الريــح«	)2(.	وبذلــك	نكــون	قــد	إنتهينــا	مــن	البحــث	عــن	صفــات	الــذات	التــي	يذكرهــا	أميــر	المؤمنيــن	عليــه	الّســالم.

ثانياً:	صفات	األفعال

ــزم	مــن	إنتفائهــا	النّقــص	ألنهــا	ليســت	مــن ــة،	وال	يل ــات	حادث ــة	ُمنتزعــة،	وهــذه	الصف ــات	األفعــال	أمــور	إعتباري ــا	اّن	صف قلن

صفــات	الكمــال،	فلــو	قلنــا	أنــه	تعالــى	ليــس	رازقــاً	أو	ليــس	خالقــاً	ال	يُعــّد	نقصــاً	فيــه،	بــل	النّقــص	فــي	عــدم	قدرتــه	علــى	الخلــق	

والــرزق،	وقــد	قلنــا	ان	اللــه	قــاٌدر	علــى	كل	شــيء،	وضابــط	الفــرق	بيــن	صفــات	الــّذات	وصفــات	األفعــال	أن	األولــى	هــي	مــا	

يتّصــف	اللــه	بهــا	ويمتنــع	عليــه	اإلتصــاف	بأضدادهــا،	فبالنســبة	لقدرتــه	تعالــى	مثــالً	ال	يقــال	أنــه	قــادٌر	علــى	كــذا	وغيــر	قــادر	

علــى	كــذا،	بينمــا	صفــات	األفعــال	يمكــن	إتصافــه	بهــا	وبأضدادهــا	فيقــال	ان	اللــه	خلــق	كــذا	ولــم	يخلــق	كــذا.

ويذكــر	اإلمــام	عليــه	الّســالم	مــن	صفــات	األفعــال:	الــرازق،	الخالــق،	والمتكلــم،	وســنتحدث	فيمــا	يلــي	عــن	كل	صفــة	مــن	هــذه	

الصفــات	علــى	حــدة.

الّرازق:

بمعنى	أنه	سبحانه	هو	الرازق	الوحيد	للبشر،	فجميع	أرزاقهم	تستند	اليه	تعالى،	يقول	عليه	الّسالم	في	ذلك:

)1(	دائرة	معارف	القرن	العشرين	ج	1	ص	483

)2(	دائرة	معارف	القرن	العشرين	ج	1	ص	502



ِعيَالُهُ	اْلَخالَئُِق،	َضِمَن	أَْرَزاقَُهْم	)خطبة	90(

وُســئل	عليــه	الســالم:	كيــف	يحاســب	اللــه	الخلــق	علــى	َكْثرتهــم؟	فقَــال	عليــه	الســالم:	َكَمــا	يَْرُزقُُهــْم	َعلَــى	
َكْثَرتِِهــْم	)حكمــة	291(

وصفــة	الــرزق	حادثــة	علــى	ذاتــه	تعالــى،	إذ	مــن	أجــل	أن	يُســّمى	رازقــاً	يجــب	إفتــراض	المــرزوق	أوالً،	أي	المخلــوق،	وجميــع

المخلوقــات	حادثــة.

الخالق:

الله	سبحانه	وتعالى	هو	الخالق،	وكل	من	عداه	مخلوٌق	له.	وعن	األزهري:

»مــن	صفــات	اللــه	تعالــى	الخالــق	والخــاّلق،	وال	تجــوز	هــذه	الصفــة	باأللــف	والــالم	لغيــر	اللــه	عــز	وجــل،	وهــو	الــذي	أوجــد	

األشــياء	جميعهــا	بعــد	أن	لــم	تكــن	موجــودة«	)1(

فمعنــى	أن	اللــه	خالــق	كل	شــيء	أي	أنــه	قــد	إبتــدع	كل	شــيء	إبتداعــاً	مــن	غيــر	تقليــد	وتمثيــل،	وهــذا	هــو	المســتفاد	مــن	كالم	اإلمــام	

علــّي	حيــث	قال:

َخلََق	اْلَخْلَق	َعلَى	َغْيِر	تَْمثِيل،	َوالَ	َمُشوَرِة	ُمِشير،	َوالَ	َمُعونَِة	ُمِعين	)خطبة	155(

أَْنَشــأَ	الَخْلــَق	إْنَشــاًء،	َواْبتـَـَدأَهُ	اْبتـِـَداًء،	بـِـالَ	َرِويَّــة	أََجالََهــا	)2(	َوالَ	تَْجِربـَـة	اْســتَفَاَدَها،	َوالَ	َحَرَكــة	أَْحَدثََهــا،	َوالَ	
َهَماَمــِة	نَْفــس	)3( اْظطَــَرَب	فِيَهــا	)خطبــة	1(

الَّــِذي	اْبتـَـَدَع	اْلَخْلــَق	َعلـَـى	َغْيــِر	ِمثـَـال	اْمتَثَلـَـهُ	َوالَ	ِمْقــَدار	اْحتـَـَذى	َعلَْيــِه	ِمــْن	َخالـِـق	َمْعبـُـود	َكاَن	قَْبلـَـهُ	)خطبــة
)90

فاللــه	تعالــى	قــد	خلــق	كل	شــيء	بإبــداع	منــه	وابتــكار،	ودون	تقليــد	ألشــياء	أخــرى	اذ	ال	يصــّح	أصــالً	إفتراض	أشــياء	غيــر	مخلوقة	

لــه،	النهــا	إمــا	أن	تكــون	أزليـّـة	وإّمــا	أن	تكــون	مخلوقــة	لخالــق	غيــره،	وكالهمــا	مســتحيل.	وهنــا	تتبــادر	الــى	الذهن	عدة	اســئلة:

أوال:	من	أي	شيء	خلق	الله	الخلق؟	ثانيا:	كيف	خلق	الله	ما	خلق؟	ثالثا:	لماذا	خلقه؟

وفيما	يلي	نوضح	كيف	ان	اإلمام	أجاب	عن	كل	هذه	األسئلة.	فبالنسبة	للسؤال	االول:	من	أي	شيء	خلق	الله	الخلق؟

)1(	لسان	العرب	الجزء	10	-	ص	85 
)2(	الّرِويّة:	الفكر،	وأجالها:	أدارها	َوَرَدَدها.	

)3(	هََماَمة	النفس	بفتح	الهاء:	اهتمامها	باالمر	وقصدها	إليه.



	يقول	عليه	الّسالم:

لَْم	يَْخلُِق	ااْلْشيَاَء	ِمْن	أُُصول	أََزلِيَّة،	َوالَ	ِمْن	أََوائَِل	أَبَِديَّة	)خطبة	163(

وهــذا	جــواب	للمادييــن	الذيــن	يســتندون	فــي	إنكارهــم	للخالــق	بإرجــاع	مصــدر	الكــون	الــى	أصــول	أزليــة،	ويزعمــون	أن	هــذه

األصــول	قــد	تطــّورت	وتبّدلــت	بفعــل	الزمــن	مــن	شــكلها	البدائــي	الــى	هــذه	الصــورة	التــي	نراهــا	اآلن،	وفيمــا	ســبق	أثبتنــا	بطــالن

قولهــم	هــذا،	وامــا	اإللهيّــون	فقــد	اعترفــوا	بوجــود	خالــق	للكــون	هــو	المصــدر	األول	والوحيــد	لــه،	ويســتحيل	إفتــراض	مصــدر	

آخــر	مشــارك	لــه،	فاللــه	تعالــى	قــد	كان	ولــم	يكــن	معــه	شــيء،	وعندمــا	إبتــدع	الخلــق،	ابتدعــه	مــن	ال	شــيء،	وإال	لــكان	هــذا	

الشــيء	أزليــاً	فيجــب	ان	نفتــرض	لــه	كل	مــا	لأزلــي	مــن	علــم	وقــدرة،	وبذلــك	يكــون	إلهــاً	ثانيــا	و	قــد	أثبتنــا	تنزيهــه	تعالــى	عــن	

الشــريك.

وأما	السؤال	الثاني:	كيف	خلق	الله	الخلق؟	فيجيب	عنه	عليه	الّسالم	بقوله:

مائـِـِر	)1(	َولَْيــَس	بـِـِذي	َضِميــر	فـِـي ِويَّــاُت	الَ	تَلِيــُق	إاِلَّ	بـِـَذوي	الضَّ َخلـَـَق	اْلَخْلــَق	ِمــْن	َغْيــِر	َرِويَّــة،	إِْذ	َكانـَـِت	الرَّ
نَْفِســِه	)خطبــة	107(

اْلَخالِِق	ِمْن	َغْيِر	َرِويَّة	)خطبة	89(

اْلَخالُِق	الَ	بَِمْعنَى	َحَرَكة	َونََصب	)2( )خطبة	152(

فهــذه	النصــوص	تؤكــد	أن	خلقــه	لأشــياء	وإبداعــه	لهــا	لــم	يكــن	نتيجــة	تفكيــر	وتأّمــل،	ولــم	يكــن	نتيجــة	مجهــود	وتعــب،	وهــذا

ه	عنــه	العالــم	المطلــق،	فعندمــا	يتــرّوى	اإلنســان	او ــل	يُنــزَّ هــو	المفتــرض	بالعالِــم	المطلــق	والقــادر	المطلــق،	ألن	التــرّوي	والتأمُّ

يتأّمــل	ويطيــل	التفكيــر	بأمــٍر	مــا	فــان	ذلــك	لجهلــه	بعواقــب	هــذا	األمــر	ومــا	يصيــر	اليــه،	فيأخــذ	فــي	تقليــب	وجوهــه	وإحتماالتــه،	

ويضــع	فــي	حســابه	إحتمــال	الفشــل	والنجــاح،	وإحتمــال	الّربــح	والخســارة	الــى	ان	يخــرج	بنتيجــة	يعمــل	علــى	مؤداهــا،	فإمــا	أن	

ُيقــدم	وإمــا	أن	يتــرك،	ولكــن	العالـِـم	المطلــق	ال	يحتــاج	الــى	كل	ذلــك	النــه	يعلــم	منــذ	اللحظــة	األولــى	بمــا	يكــون	عليــه	هــذا	األمــر	

ومــا	ســوف	يصيــر	إليــه	فــال	يحتــاج	الــى	التــرّوي	والتفكيــر.

وكمــا	أن	اللــه	تعالــى	يخلــق	مــا	يريــد	مــن	غيــر	تــرّو	فكذلــك	يخلقــه	مــن	غيــر	تعــب	أو	منصبــة،	ألن	التّعــب	والّراحــة	مــن	صفــات	

األجســام	وهــو	تعالــى	منــّزه	عــن	الجســمانية،	كمــا	أن	التّعــب	يكــون	َوليــد	الحركــة	المســتمّرة،	وَخلقــه	تعالــى	للخلــق	لــم	يكــن	وليــد	

حركــة،	بــل	كمــا	يقــول	اإلمــام	عليــه	الّســالم:

يَقُوُل	لَِما	أََراَد	َكْونَهُ:	)ُكْن	فَيَُكوُن(	)خطبة	186(

)1(	المراد	بـ	»ذوي	الضمائر«	ذووالقلوب	والحواّس	البدائية.	

)2(	النََصب	محّركة:	التعب.	



ــه ــا	نؤمــن	ب ــأن	يكــون،	فهــو	ممــا	ال	نســتطيع	إدراكــه،	ولكنن ــه	ب ــى	ل وأمــا	كيــف	يوجــد	الشــيء	مــن	العــدم	بمجــرد	أمــره	تعال

ــة. ــه	المطلق ــدرة	الل ــا	بق إلعتقادن

وبالنسبة	للسؤال	الثالث:	لماذا	خلق	الله	الخلق؟	فيجيب	أمير	المؤمنين	بقوله:

ــاِور	َوالَ ــّد	ُمثَ ــى	نِ ــِب	َزَمــان،	َوالَ	اْســتَِعانَة	َعلَ ف	ِمــْن	َعَواقِ ــهُ	لِتَْشــِديِد	ُســْلطَان،	َوالَ	تَْخــوُّ ــْق	َمــا	َخلَقَ ــْم	يَْخلُ لَ
ــر	)1( )خطبــة	186( ــر	َوالَ	ِضــّد	ُمنَافِ َشــِريك	ُمَكاثِ

هُ	َمْعِصيَــةُ	َمــْن	َعَصــاهُ،	 َخلَــَق	اْلَخْلــَق	ِحيــَن	َخلَقَُهــْم	َغنِيّــاً	َعــْن	طَاَعتِِهــْم	آِمنــاً	ِمــْن	َمْعِصيَتِِهــْم،	اِلنَّــةُ	الَ	تَُضــرُّ
َوالَ	تَْنفَُعــهُ	طَاَعــةُ	َمــْن	أَطَاَعــهُ	)خطبــة	193(

َوالَ	لَهُ	بِطَاَعِة	َشْيء	اْنتِفَاٌع	)خطبة	163(

فاللــه	ســبحانه	حيــن	خلــق	الخالئــق	لــم	يكــن	ذلــك	منــه	وليــد	الحاجــة	اليهــم،	ألن	هــذه	الحاجــة	الُمفترضــة	إمــا	ان	تكــون	لتشــديد

ســلطانه	وتحصيــن	ُملكــه،	وهــو	باطــل	لكونــه	تعالــى	قويــاً	علــى	كل	شــيء،	أو	لحاجتــه	إليهــم	ليســتعين	بهــم	أيــام	َعجــزه	كمــا	يفعــل	

البشــر،	وهــو	مســتحيل	عليــه	تعالــى	إذ	أنــه	ال	يتبــّدل	وال	يتّغيــر،	فكيــف	يطــرأ	عليــه	الفتــور	والّضعــف	لكــي	يحتــاج	الــى	مســاند؟.

صــن	مــن	العــدو	الــذي	هــو	الشــيطان،	وهــذا	كالم	باطــل	بالضــرورة	كمــا	قدمنا.	 وقــد	زعــم	المجــوس	أن	علـّـة	َخلــق	العالــم	هــي	التحُّ

إذن	فاللــه	لــم	يخلــق	الخلــق	لحاجتــه	اليهــم	بــل	خلقهــم	ليعبــدوه	كمــا	فــي	الذكــر	الحكيــم.

المتكلّم:

ــم. ــم،	بمعنــى	ان	اللــه	تعالــى	ُمتكلّ الصفــة	الثالثــة	واألخيــرة	مــن	صفــات	األفعــال	التــي	يذكرهــا	اإلمــام	عليــه	الّســالم	هــي	التَكلّ

ومســألة	كالم	اللــه	مــن	أقــدم	مســائل	علــم	الــكالم،	ومــن	أجلهــا	ُســمي	بهــذا	االســم.	وتكلُّمــه	تعالــى	ليــس	كتكلُّــم	البشــر	فهــو	ال	يحتاج

ــر	كمــا	انــه	ال	يصــدر	عــن	حركــة	اللّســان،	بــل	هــو	تعالــى	كمــا	يخبــر	عليــه	الّســالم: الــى	رويــة	وتفكُّ

ُمتََكلٌِّم	باِلَ	َرِويَّة	)خطبة	179(

يُْخبُِر	الَ	بِلَِسان	َولَهَوات	)2(	َويَْسَمُع	الَ	بُِخرُوق	َوأََدَوات،	يَقُوُل	َوالَ	يَْلفِظُ	)خطبة	186(

فهــو	تعالــى	يخلــق	الــكالم	فيمــا	يشــاء	مــن	األجســام	ليُفهــم	مــن	يريــد	إفهامــه	بغاياتــه	ومآربــه،	فيوِجــد	حروفــاً	وأصواتــاً	مســموعة

قائمــة	بتلــك	األجســام،	كمــا	كلـّـم	ســبحانه	موســى	عليــه	الّســالم	مــن	الشــجرة،	فهــو	فاعــل	للــكالم،	وهــذا	معنــى	المتكلـّـم	فــي	اللغــة

)1(	الّضّد	الُمنافِر:	الذي	يحاكي	ضده	في	الرفعة	والنسب	فيغلبه	
)2(	اللهَوات	بفتح	الهاء	جمع	لهَاة:	اللحمة	في	سقف	أقصى	الفم.	



	العربيــة	وال	جــدال	فــي	كل	ذلــك،	وإنمــا	وقــع	الــكالم	والبحــث	فــي	ان	كالمــه	تعالــى	هــل	هــو	قديــم	ام	حــادث؟	فــإن	قلنــا	بقدمــه

إســتلزم	ذلــك	كونــه	مــن	صفــات	الــّذات	التــي	ال	تكتمــل	الــّذات	بدونهــا،	كالعلــم	والقــدرة	واالرادة،	وان	قلنــا	بحدوثــه	فإنــه	يكــون

مــن	صفــات	األفعــال	كالــّرزق	والخلــق.

وقــد	تشــعبت	األقــوال	فــي	هــذه	المســألة	وتعــددت	وكثــرت	األدلــة	والبراهيــن	وبــّرر	كٌل	موقفــه	بمــا	يجــده	مناســباً	لــه	فــي	الكتــاب	

والســنة،	ونحــن	فــي	هــذا	الكتــاب	لــن	نطيــل	بمناقشــة	هــذه	األقــوال	والبراهيــن،	وإنمــا	نكتفــي	بتوضيــح	معنــى	الحــدوث	والقــدم	

بالنســبة	لكالمــه	تعالــى،	ثــم	نذكــر	القــول	الفصــل	فــي	هــذه	المســألة،	وذلــك	بمــا	يُمليــه	علينــا	أميــر	المؤمنيــن	عليــه	الّســالم،	فنقــول:

الــكالم	تــارة	نالحظــه	بمــا	هــو	كالم	فــي	ذاتــه،	وأخــرى	نالحظــه	مــن	حيــث	غايتــه	والغــرض	مــن	وجــوده.	فــإن	الحظنــاه	بمــا	هــو	

فــي	ذاتــه	فإنــه	يســتحيل	إتصافــه	بشــيء	مــن	القـِـدم	والحــدوث،	ألن	القـِـدم	معنــاه	عــدم	مســبوقية	الشــيء	بالعــدم	الزمانــي،	والحدوث	

معنــاه	مســبوقيته	كذلــك،	فهمــا	إذاً	مــن	خصائــص	الحقائــق	الخارجيّــة،	بينمــا	الــكالم	بمــا	هــو	فــي	ذاتــه	مــن	األمــور	اإلعتباريــة	

ألنــه	فــي	حقيقتــه	عبــارة	عــن	مجموعــة	مــن	األصــوات	تــدُل	بالوضــع	واإلعتبــار	علــى	معنــًى	معيـّـن	فــي	الذهــن،	ومــن	الواضــح	

ان	المعانــي	الذهنيــة	ال	تَحقُّــق	لهــا	فــي	الخــارج	بــل	الُمتحقِــق	فــي	الخــارج	هــو	تلــك	األصــوات	التــي	تــدّل	علــى	مــا	فــي	الذهــن،	

والــذي	جعلهــا	كذلــك	هــو	الوضــع	واإلعتبــار،	وهــذا	معنــى	مــا	قلنــاه	مــن	اّن	الــكالم	مــن	األمــور	الوضعيــة	اإلعتباريــة	فــال	يمكــن	

إتصافــه	بالقـِـدم	والحــدوث	ألنهمــا	مــن	األمــور	الخارجيــة.

هــذا	كمــا	قلنــا	إذا	الحظنــا	الــكالم	بمــا	هــو	فــي	ذاتــه،	وامــا	اذا	الحظنــاه	مــن	حيــث	غايتــه	والغــرض	منــه،	فيمكــن	حينئــذ	إتصافــه	

ــة،	 ــر،	والكشــف	مــن	األمــور	الحقيقي ــات	الضمي ــه	هــو	الكشــف	عــن	مكنون ــث	اّن	الغــرض	من ــدم	والحــدوث،	حي ــكٍل	مــن	القِ ب

فصفــات	الشــيء	الذاتيــة	كالٌم	عــن	ذلــك	الشــيء	النهــا	تكشــف	عــن	حقيقتــه	كمــا	يكشــف	الــكالم	عــن	ذلــك	تمامــا.	ومــا	دام	الــكالم	

مــن	حيــث	غرضــه	مــن	األمــور	الحقيقيــة	فيمكــن	حينئــذ	اتّصافــه	بالقــدم	والحــدوث،	فيصــح	أن	نتســاءل:	اّن	كالمــه	تعالــى	هــل	هــو	

حــادث	ام	قديــم؟	والجــواب:

إن	الــكالم	انطالقــاً	مــن	هــذه	الحيثيــة	حيثيــة	الكشــف	يتّصــف	تــارة	بالقـِـدم	وأُخــرى	بالحــدوث،	وذلــك	تبعــاً	لوجــوده،	فعلمــه	تعالــى	

مثــال	الــذي	هــو	كالم	لــه	النــه	مــن	صفاتــه	قديــم	بقـِـدم	ذاتــه،	بينمــا	َخلقــه	لزيــد	وعمــرو	فــكالم	حــادث	لــه،	الن	وجــود	زيــد	وعمــرو	

حــادث	بــال	شــك،	وهكــذا	فــي	ســائر	صفاتــه	تعالــى،	فالصفــات	الذاتيــة	كالقــدرة	واإلرادة	كالٌم	قديــم	لــه	ألنهــا	قديمــة،	بينمــا	صفــات	

األفعــال	كالــّرزق	فتعتبــر	كالمــاً	حادثــاً	النهــا	حادثــة.

وقــد	يقــال	هنــا،	اذا	كانــت	المســألة	علــى	هــذه	الصــورة	فمــا	معنــى	الخــالف	حــول	حــدوث	كالمــه	تعالــى	وقدمــه؟	والجــواب:	إن	

الخــالف	منشــؤه	اإلختــالف	فــي	تحقيــق	معنــى	الــكالم،	فهــل	يطلــق	الــكالم	بمعنــاه	الحقيقــي	علــى	ذات	اللّفــظ	الــدال	علــى	معنــى،	

ــم	بالنفــس؟	فمــن	قــال	أن	الــكالم	يُطلــق	علــى	ذات	اللفــظ	فانــه	يضطــر	للقــول	بحدوثــه،	 ــه	ال	يطلــق	إال	علــى	المعنــى	القائ أم	انّ

ألن	القــول	حــادث	بحــدوث	التلفـّـظ	بــه،	ومــن	قــال	بــأن	الــكالم	يُطلــق	فقــط	علــى	المعنــى	القائــم	بالنفــس	فإنــه	قائــل	بــال	شــك	بقــدم	

كالمــه	تعالــى،	ألن	المعانــي	القائمــة	بنفســه	تعالــى	قديمــة	بقــدم	علمــه.



ــدم	والحــدوث،	نعــم	األصــوات	التــي 	ونحــن	قــد	أوضحنــا	بــأن	الــكالم	فــي	ذاتــه	مــن	األمــور	اإلعتباريــة	التــي	ال	تتّصــف	بالقِ

للحاجــة	اليهــا، تشــّكل	الــكالم	يمكــن	إتصافهــا	بذلــك	ألنهــا	موجــودة	خارجــاً	وهــي	حادثــة	بــال	شــك،	النــه	تعالــى	إنمــا	يوِجدهــا	تبعــاً

فأوجدهــا	مثــالً	ليخاطــب	بهــا	موســى	عليــه	الّســالم،	ولكــن	فــي	األزل	حيــث	لــم	يكــن	معــه	أحــد	لــم	يكــن	هنــاك	داٍع	إليجادهــا.	

وهــذا	معنــى	كالم	اإلمــام	عليــه	الّســالم	حيــن	يقــول:

ً َوإِنََّمــا	َكالَُمــهُ	ُســْبَحانَهُ	فِْعــٌل	ِمْنــهُ	أَْنَشــأَهُ	َوَمثَّلَــهُ،	لَــْم	يَُكــْن	ِمــْن	قَْبــِل	ذلِــَك	َكائِنــاً،	َولَــْو	َكاَن	قَِديمــاً	لَــَكاَن	إِلهــا
ثَانِيــاً	)خطبــة	186(

ً ــا ــت	عبث ــا	واال	لكان ــد	له ــاده	بهــا،	ألن	هــذا	هــو	الداعــي	الوحي ــة	عب ــا	أوَجدهــا	ســبحانه	لمخاطب ــى	أن	هــذه	األصــوات	إنم بمعن

ولغــواً،	فلــو	كانــت	هــذه	األصــوات	واأللفــاظ	قديمــة	إلقتضــى	ذلــك	إفتــراض	ُمخاطَــب	قديــم	أيضــاً	وحينئــذ	يجــب	لــه	مــا	وجــب	

للبــاري	مــن	الصفــات،	فيكــون	بذلــك	إلهــاً	ثانيــا.

ــى	الحــادث	 ــاً،	والحــرف	الالحــق	حــادث	بالضــرورة	والســابق	عل ــارة	عــن	حــروف	متتابعــة	زمان كمــا	أن	هــذه	األصــوات	عب

بزمــاٍن	ُمتنــاه	يكــون	حادثــاً	أيضــاً،	والنتيجــة	هــي	إســتحالة	كــون	هــذه	األلفــاظ	والحــروف	قديمــة.	هــذا	كلــه	بالنســبة	للقســم	األول	

مــن	صفاتــه	تعالــى	وهــي	الصفــات	الثبوتيــة	بقســميها،	أي	صفــات	الــذات	وصفــات	األفعــال،	وفيمــا	يلــي	نتكلــم	عــن	صفاتــه	تعالــى	

الســلبية.

القسم	الثّاني:	الّصفات	الّسلبية

الّصفــات	الّســلبية	هــي	التــي	تَنفــي	عنــه	تعالــى	جميــع	النقائــض	وذلــك	مــن	لــوازم	إثبــات	الكمــال،	ألن	الكمــال	ال	يكــون	مــع	وجــود

النقــص،	وهــذه	الصفــات	ال	حصــر	لهــا،	فكلمــا	كان	هنــاك	مــن	صفــة	تُوجــب	النّقــص	للمتّصــف	بهــا،	َوجــب	تنزيهــه	تعالــى	عنهــا،	

ومــن	هــذه	الصفــات	نفــي	الشــريك	لــه،	وهــو	معنــى	توحيــده	فــي	الوجــود،	ومنهــا	انــه	ليــس	بمرّكــب	وهــو	معنــى	توحيــده	فــي	

الــذات،	ومنهــا	انــه	تعالــى	ال	يـُـرى،	وانــه	ال	يحــل	وال	يتّحــد	بغيــره،	الــى	غيــر	ذلــك.

ونحن	قد	فّصلنا	الكالم	في	جميع	ذلك	عند	الكالم	عن	الصفات	الثبوتية	لذا	ال	نجد	داعياً	لإلعادة.



 الفصل	الخامس	
في	العدل

العــدل	مــن	صفــات	اللــه	ســبحانه	وتعالــى،	وهــو	أحــد	أركان	العقيــدة	اإلســالمية،	وكان	يجــب	إندراجــه	ضمــن	الفصــل	الّرابــع	الذي

تحدثنــا	فيــه	عــن	صفاتــه	تعالــى	ولكنّــا	أفردنــاه	بالبحــث	تبعــاً	للمتقدميــن	لكثــرة	مســائله	كمــا	قلنــا،	وإلرتباطــه	الوثيــق	باإلنســان	

ومصيره.

والعــدل	ضــّد	الظلــم،	وال	شــك	أّن	العقــل	يحكــم	بُحســن	العــدل	وقبــح	الظلــم،	والعمــل	بمقتضــى	العــدل	والســير	علــى	هَديـِـه	ضرورة	

ملّحــة	للبشــرية	مــن	أجــل	ســعادتها	المنشــودة،	وال	يرتــاب	أحــٌد	بــأن	العــدل	رأس	الفضائــل	االنســانية.	يقــول	برجســون:	»األفــكار	

األخالقيــة	كلهــا	متداخلــة،	ولكــن	فكــرة	العدالــة	أصلهــا	ألنهــا	تشــمل	ســائر	األفــكار	االخــرى،	إنهــا	فــي	كل	األزمنــة	تشــير	فــي	

الذهــن	الــى	أفــكار	المســاواة«.

فاذا	كان	العدل	رأس	الفضائل	أفال	يجدر	بالله	سبحانه	ان	يكون	عادالً!	يقول	علّي	عليه	الّسالم:

َواْرتَفََع	َعْن	ظُْلِم	ِعبَاِده،	َوقَاَم	بِاْلقِسِط	فِي	َخْلقِِه،	َوَعَدَل	َعلَْيِهْم	فِي	ُحْكِمِه	)خطبة	185(

ومــن	الضــروري	جــداً	أن	يكــون	اللــه	عــادالً،	واألدلــة	العقليــة	علــى	هــذه	الضــرورة	كثيــرة	نذكــر	منهــا	دليــل	واحــد	مفــاده:	اّن

الباعــث	للظلــم	الــذي	هــو	ضــد	العــدل	أحــد	اشــياء،	إمــا	الجهــل	بقبــح	الظلــم،	أو	الحاجــة	اليــه	لتثبيــت	ُملــك	أو	ســلطان،	أو	العجــز	

عــن	تفاديــه،	وكل	هــذه	األمــور	ممتنعــة	عليــه	تعالــى،	ألن	كونــه	عالمــاً	يقتضــي	ِعلمــه	بقُبــح	القبيــح،	وكونــه	غنيــاً	مطلقــا	يقتضــي	

ــم	مســتحيالً	عليــه	 عــدم	حاجتــه	إلــى	الغيــر،	وكونــه	القــادر	علــى	كل	شــيء	يقتضــي	قدرتــه	علــى	تفــادي	الظلــم،	واذا	كان	الظّل

تعالــى	فــان	العــدل	يكــون	ضروريــاً.

ولكن	بعض	فرق	المسلمين	جوزوا	عليه	تعالى	ما	ينافي	العدل،	ونحن	نفّصل	كالمهم	ضمن	المسائل	التالية:

المسألة	األولى:	التّكليف	بغير	المقدور

ســبب	إنــدراج	هــذه	المســألة	تحــت	مبحــث	العــدل	واضــح،	ألن	تكليــف	إنســان	علــى	فعــل	شــيء	ال	يســتطيعه	ثــم	معاقبتــه	علــى	

ذلــك	قبيــح	بــال	شــك	وهــو	ظلــم	لذلــك	االنســان،	لــذا	نقــول	أنــه	يســتحيل	فــي	عــدل	اللــه	وحكمتــه	أن	يكلـّـف	بغيــر	المقــدور	لقولــه	

تعالــى:

	ُوْسَعهَا.)1( اَل	يَُكلُِّف	اللَّهُ	نَْفًسا	إاِلَّ

)1(	سورة	البقرة	اية	286



ويدل	عليه	قول	اإلمام	عليه	الّسالم:

َوَكلََّف	يَِسيراً،	َولَْم	يَُكلِّْف	َعِسيراً	)حكمة	73(

وخالــف	فــي	ذلــك	األشــاعرة	فإنهــم	قالــوا	بجــواز	التّكليــف	بمــا	ال	يطــاق،	ولكــن	قبــل	الدخــول	فــي	إيــراد	حجتهــم	ومناقشــتها،

نتســاءل	عــن	أصــل	التكليــف	هــل	هــو	َحســٌن	أم	قبيــح؟	مــع	مــا	نعــرف	ِمــن	أن	التكليــف	مأخــوذ	مــن	الكلفــة	وهــي	المشــقّة،	فهــل

مــن	العــدل	أن	يكلّــف	اللــه	العبــاد	ويشــّق	عليهــم؟

والجــواب:	إّن	التّكليــف	َحســٌن	منــه	تعالــى	ألن	فيــه	مصلحــة	العبــاد،	لمــا	فــي	ذلــك	مــن	تعريــض	المكلّفيــن	للثـّـواب	وتمكينهــم	مــن	

الوصــول	إلــى	درجــات	ومراتــب	لــم	يكونــوا	ليَصلــوا	إليهــا	إال	بعــد	إختبارهــم	بالتكاليــف	وإجتيازهــم	لهــا،	مــع	مــا	فــي	التكاليــف	

مــن	ضــرورات	لتنظيــم	حيــاة	اإلنســان	اإلجتماعيــة،	ألن	االنســان	إجتماعــي	بطبعــه	وهــو	يعيــش	ضمــن	مجموعــة	مــن	البشــر	

لــكل	فــرد	منهــم	آراءه	ومعتقداتــه	الخاّصــة	والتــي	تدعــوه	للعمــل	والعيــش	علــى	طبقهــا،	وتــرك	كل	إنســان	يعيــش	علــى	طبــق	

معتقــده	وهــواه	يــؤدي	الــى	التعــّدي	علــى	حّريــات	اآلخريــن	ومعتقداتهــم،	ومهمــة	التكليــف	هــي	وضــع	ســيرة	ودســتور	يســير	عليه	

الجميــع	دون	إســتثناء	ممــا	يــؤدي	إلــى	حفــظ	الحقــوق	بمقــداٍر	متســاٍو	للجميــع.	إذن	فالتكليــف	َحســٌن	بــال	شــك	بــل	هــو	ضــروري	

شــرط	أن	يكــون	تطبيقــه	مقــدورا	للمكلّفيــن.

ــف	اللــه	 وخالــف	بذلــك	األشــاعرة	كمــا	قلنــا	فأجــازوا	عليــه	ســبحانه	التكليــف	بغيــر	المقــدور	أو	المســتطاع،	»	فجــّوزوا	أْن	يكلّ

تعالــى	مقطــوع	اليــد	بالكتابــة،	وَمــن	ال	مــال	لــه	بالــزكاة،	وَمــن	ال	يقــدر	علــى	المشــي	للزمانــة	بالطّيــران	الــى	الســماء،	وان	يأمرهم	

بالكتابــة	الجيــدة	وال	يخلــق	لهــم	األيــدي	واآلالت،	وان	يكتبــوا	فــي	الهــواء	بغيــر	ادوات	وال	مــداد	وال	قلــم«	)1(

واحتّجــوا	علــى	ذلــك	بــأن	اللــه	قــد	أخبــر	بعــدم	إيمــان	ابــي	لهــب،	ومــع	ذلــك	كلفــه	باإليمــان،	فتكليفــه	هــذا	تكليــٌف	بمــا	ال	يطــاق	

ألنــه	ال	يســتطيع	اإليمــان	حتــى	لــو	أراده،	واال	اســتلزم	ذلــك	كــذب	اإلْخبــار	بعــدم	إيمانــه.

والحــق	أن	هــذا	الــذي	يســّمونه	دليــالً	عبــارة	عــن	شــبهة	هزيلــة،	ألن	القــرآن	لــم	يُخبــر	أصــالً	بعــدم	إيمــان	ابــي	لهــب،	إذ	مــن	

الممكــن	أن	يؤمــن	ومــع	ذلــك	يصلــى	النـّـار	جــزاء	فســقه	وفجــوره.	أو	يقــال:	إن	اإلخبــار	بدخــول	ابــي	لهــب	النـّـار	إنمــا	هــو	علــى	

تقديــر	بقائــه	علــى	الكفــر	وعــدم	اإليمــان.

المسألة	الثّانية:	التّوفيق	للطّاعة

التّوفيــق	للطّاعــة	يعنــي	وجــوب	اللّطــف	عليــه	تعالــى	للعبــاد	بــأن	يقّربهــم	الــى	طاعتــه	ويمّكنهــم	منهــا،	ويُبعدهــم	عــن	معصيتــه

وينهاهــم	عنهــا،	ولكــن	مــن	دون	إكــراه	او	إجبــار	علــى	ذلــك،	وإال	لمــا	كان	العبــد	مســتحقاً	للعقــاب	والثــواب.	ويوضــح	هــذا	المعنــى

)1(	حق	اليقين	ج	1	ص	58 



	فــي	شــرح	التجريــد	بقولــه:	»اللطــف	هــو	مــا	يكــون	المكلـّـف	معــه	أقــرب	إلــى	فعــل	الطّاعــة	وأبعــد	مــن	فعــل	المعصيــة،	ولــم	يكــن

لــه	حــظ	فــي	التمكيــن	ولــم	يبلــغ	حــد	اإللجــاء«	)1(

ووجــوب	اللّطــف	يقضــي	بــه	العقــل،	فــإن	اللــه	ســبحانه	عندمــا	أمــر	بالواجبــات	ونهــى	عــن	المعاصــي	فإنــه	كان	يريــد	مــن	العبــاد	

أن	يفعلــوا	مــا	أمرهــم	بــه	ويتوقّفــوا	عّمــا	نهاهــم	عنــه،	وإمتثــال	كّل	ذلــك	فيــه	بعــض	المشــقّة	ويتطلـّـب	الّجهــد	والعنــاء	لــذا	كان	مــن	

الواجــب	عليــه	تعالــى	أن	يقّربهــم	إلــى	اإلمتثــال،	ألن	تــرك	ذلــك	منــه	معنــاه	تفويــت	غرضــه،	وهــو	قبيــح	ال	يصــدر	منــه	تعالــى.	

يقــول	عليــه	الّســالم	فــي	معنــى	اللّطــف	والتّوفيــق	للطّاعــة:

نَْحَمُدهُ	َعلَى	َما	َوفََّق	لَهُ	ِمَن	الطَّاَعِة،	َوَذاَد	َعْنهُ )2(	ِمَن	اْلَمْعِصيِة	)خطبة	194(

ــا ــا	أنه ــراد	بوجوبه ــس	الم ــاً	لي ــه	ســبحانه،	وطبع ــة	علي ــي	هــي	واجب ــه	للطاعــة،	الت ــى	توفيق ــه	عل ــد	الل ــالم	يَحم ــه	الّس ــو	علي فه

ــرق. ــال	ف ــا	كواجــب	الوجــود	ب ــه	به ــراد	ضــرورة	إتّصاف ــل	الم ــه	ب ــه	مــن	خلق مفروضــة	علي

المسألة	الثالثة:	اآلجال

األجــل	هــو	الوقــت	المحــّدد،	وأجــل	االنســان	هــو	وقــت	موتــه.	والمســألة	هــي	هــل	لإلنســان	أجــل	محــدود	أم	ال؟	بمعنــى	أن	المقتــول

فــي	ســاحة	الحــرب	هــل	كان	مــن	الُممكــن	أن	ال	يمــوت	لــو	أنــه	قــد	أقــام	فــي	بيتــه؟	أم	أن	المــوت	واقــٌع	بــه	فــي	جميــع	األحــوال؟	

والمقتــول	لــو	لــم	يقتلــه	قاتلــه	هــل	كان	مــن	المعقــول	أن	يعيــش	فتــرة	أخــرى	أم	أن	موتــه	ُمحتــم؟	بمعنــى	لــو	لــم	يمــت	عــن	هــذا	

الطريــق	هــل	كان	مــن	الواجــب	أن	يمــوت	مــن	طــرق	اخــرى؟

قــد	يتســّرع	البعــض	بنفــي	األجــل	لالنســان،	اذ	ياُلحــظ	بــأن	الجليــس	فــي	بيتــه	نصيبــه	مــن	إحتمــال	المــوت	أقــّل	ممن	يعّرض	نفســه	

للمهالــك	والُمرديــات،	كمــا	انّــه	لــو	ألقينــا	نظــرة	علــى	ســاحة	القتــال	بيــن	جيشــين	متناحريــن	لوجدنــا	القتلــى	بالمئــات	واأللــوف،	

وهــؤالء	لــم	يكونــوا	ليموتــوا	بأجمعهــم	دفعــة	واحــدة	وفــي	وقــت	واحــد	لــوال	تلــك	الحــرب	التــي	إختاروهــا	بأنفســهم،	اذ	الحــرب	

تــأكل	القــوي	كمــا	تــأكل	الضعيــف.

ولكــن	بقليــل	مــن	التــرّوي	نعــرف	بطــالن	هــذا	الــكالم،	فلنــَدع	ســاحة	المعركــة	قليــال	ولننتقــل	الــى	مشــهد	آخــر،	ونفترضــه	تصــادم	

قطاريــن،	فالقتلــى	هنــا	قــد	يكونــون	بالمئــات	أيضــا	ولكــن	مــع	ذلــك	نقــول	اّن	أجــل	الراكبيــن	قــد	إنتهــى	عنــد	تصــادم	القطاريــن،	

فــال	نقــول	لــو	لــم	يتصادمــا	لــكان	مــن	الممكــن	أن	يعيــش	هــؤالء	مــدة	أخــرى	ألن	التصــادم	كان	خارجــاً	عــن	اإلرادة	فليس	لإلنســان	

يــٌد	فيــه	فوقوعــه	محتـّـم	ومــوت	هــؤالء	كذلــك.

وقد	يقال	هنا:	فرق	كبير	بين	تصادم	الجيشين	وتصادم	القطارين،	فإن	األول	واقع	بإختيار	البشر	فلو	أرادوا	لما	كانت

)1(	شرح	التجريد	ص	181 
)2(	ذاَد	عنه:	حمى	عنه	وطََرَد	



	الحــرب	ولمــا	قُتــل	هــؤالء	فــان	الحــرب	التــي	أرادوهــا	بإختيارهــم	هــي	التــي	َوضعــت	أجلهــم،	بخــالف	تصــادم	القطاريــن	فإنــه

خــارج	عــن	اإلرادة.

والجــواب	اّن	الحــرب	أيضــاً	خارجــة	عــن	اإلرادة	البشــرية،	ألن	ســببها	عبــارة	عــن	نزعــة	حيوانيــة	لــدى	االنســان	تدفعــه	الــى	

التّقاتــل	ومحاولــة	الســيطرة	علــى	اآلخريــن،	فأســبابها	موجــودة	لــدى	كل	انســان	ولكنهــا	خارجــة	عــن	إرادتــه.	ويؤكــد	اإلمــام	عليــه	

الّســالم	علــى	وجــود	األجــل	بقولــه:

َواألَجُل	َمَساُق	النَّْفِس	)1(	َواْلَهَرُب	ِمْنهُ	ُمَوافَاتُهُ	)خطبة	149(

	أََجل	ِكتَاٌب	)خطبة	107( فَلُِكلِّ

ٌر	ِمْنُكْم	يَْوماً	ِمْن	ُعُمِرِه	إاِلَّ	بَِهْدِم	آَخَر	ِمْن	أََجلِِه	)خطبة	145( ُر	ُمَعمَّ َوالَ	يَُعمَّ

	أََجل	َوْقتاً	الَ	يَْعُدوهُ،	َوَسبَباً	الَ	يَتََجاَوُزهُ	)خطبة	193( 	لُِكلِّ إِنَّ

وكالمــه	عليــه	الّســالم	صريــح	فــي	محدوديــةّ	ُعُمــر	اإلنســان	والمــوت	مالقيــه	ال	محالــة،	فالمقتــول	إذن	لــم	يكــن	ليعيــش	لــو	لــم

يقتلــه	قاتلــه،	وال	يعنــي	ذلــك	أن	يمــوت	بســبب	آخــر،	فــإن	طريقــة	موتــه	محــدّدة	أيضــاً	لمــكان	قولــه	عليــه	الّســالم:	)َوَســبَباً	الَ	

ــاَوُزهُ( يَتََج

وقــد	ياُلحــظ	علــى	ذلــك	أن	كــون	أجلــه	محتــوم	بقتــل	القاتــل	لــه،	معنــاه	أن	القاتــل	ُمجبــر	علــى	القتــل،	إذ	لــو	كان	مخيّــرا	لــكان	

مــن	الممكــن	أن	يحــدث	مــا	يردعــه	عــن	التنفيــذ	وبذلــك	يبطُــل	األجــل،	وكونــه	مجبــرا	يســتلزم	عــدم	معاقبتــه	بمقتضــى	العدالــة.	

والجــواب	أن	القاتــل	غيــر	مجبــر	اطالقــاً	علــى	ذلــك،	فهــو	يســتطيع	اإلمتنــاع	لــو	أراد،	ولكنــه	ال	يمتنــع	واللــه	ســبحانه	يعلــم	بعــدم	

إمتناعــه	ألنــه	عالــم	بــكل	شــيء.	فأجــل	االنســان	محــّدد	ال	يعيــش	بعــده	كمــا	أنــه	ال	يمــوت	قبلــه،	فــان	كان	أجلــه	مئــة	ســنة	فــال	بــّد	

لــه	ان	يســتكملها،	وبهــذا	يقــول	عليــه	الّســالم:

	األَجَل	ُجنَّةٌ	َحِصينَةٌ	)2( )حكمة	191( َوإِنَّ

َكفَى	بِاالََجِل	َحاِرساً	)حكمة	297(

	ِمــَن	اللــِه	ُجنَّــةً	َحِصينــةً،	فـَـإَِذا	َجــاَء	يَْوِمــي	اْنفََرَجــْت	 	َعلـَـيَّ وقــال	عليــه	الّســالم	وقــد	ُخــِوف	مــن	الغيلــة:	َوإِنَّ
ــْهُم	)3(	َوالَ	يَْبــَرأُ	اْلَكْلــُم	)4(	)خطبــة	61( َعنِّــي	َوأَْســلََمْتنِي،	فَِحينَئـِـذ	الَ	يَِطيــُش	السَّ

)1(	َمَساق	النّْفس:	هو	ما	تَُسوقها	اليه	أطوار	الحياة	حتى	تُوافِيه	
)2(	ُجنّة	حصينة:	وقاية	منيعة.

)3(	طاش	السهم	عن	الهدف	من	باب	باع	أي:	جاوره	ولم	يصبه.	
)4(	الَكْلُم	بالفتح:	الجرح



فنــراه	عليــه	الّســالم	ال	يخــاف	مــن	اإلغتيــال	ألنــه	يعتــرف	بوجــود	أجــل	محــّدد	لــه،	وحيــن	يأتــي	ال	تبقــى	فائــدة	مــن	اإلحتيــاط

والحــذر،	واذا	كان	ال	يــزال	فيــه	متســع	فــال	خــوف	حينئــذ	مــن	شــيء.	فاألجــل	أشــبه	بالحــارس	القــوي	الــذي	ال	يســمح	لشــيء	

ــي	عــن	الحيطــة	والخــوض	فــي	المهالــك	 ــى	التخلّ ــه	دعــوة	ال ــا	هــذا	بأن بالوصــول	الــى	مــن	يحرســه.	وقــد	يفهــم	البعــض	كالمن

والمخاطــر،	فمــا	دام	فــي	أجــل	اإلنســان	فُســحة	فــال	يُخــاف	عليــه	مــن	شــيء	فــال	بــأس	مثــالً	أن	يُلقــي	بنفســه	فــي	أحضــان	الّســبع	

المفتــرس	ألنــه	لــن	يســتطيع	إيــذاءه	قبــل	حلــول	أجلــه.	

وجوابــه	يُفهــم	مــن	كثيــر	مــن	اآليــات	القرانيــة	واألخبــار	التــي	تصــّرح	بوجــود	أجليــن	لإلنســان،	أجــل	محتــوم	ال	بــّد	مــن	حصولــه،	

وأجــل	موقــوف	تُمكــن	الزيــادة	فيــه	أو	النقيصــة،	فمــا	يزيــد	فيــه	مثــال:	الّصدقــة	والّدعــاء	وصلــة	الّرحــم،	ونستشــهد	بقولــه	عليــه

الّسالم:

ِحِم	فَإِنََّها	َمْثَراةٌ	فِي	اْلَماِل	َوَمْنَسأَةٌ	)1(	في	األَجِل	)خطبة	109( َوِصلَةُ	الرَّ

ــّد	أيضــاً	مــن	ُمنقصــات	األجــل. ــكات	يُع ــاء	المــرء	بنفســه	فــي	المهل ــة،	وإلق وممــا	ينقــص	فــي	األجــل	قطيعــة	الّرحــم	والمعصي

فنفتــرض	مثــالً	اّن	األجــل	المحتــوم	لزيــد	مــن	النــاس	هــو	خمســون	ســنة	فهــي	ال	تزيــد	ال	تنقــص،	وامــا	األجــل	الموقــوف	فقــد	

يكــون	ثالثيــن	ســنة،	وهــي	تقبــل	الّزيــاة	الــى	مئــة	بشــرط	أْن	يعمــل	هــذا	االنســان	أعمــاال	معينــة	مــن	صدقــة	ودعــاء	وغيرهــا،	

فكلمــا	َعمــل	شــيئا	مــن	ذلــك	زاد	اللــه	فــي	أجلــه،	فيصــّح	أن	نقــول	هنــا	اّن	أجلــه	موقــوف	علــى	هــذ	األعمــال	ولكــّن	اللــه	ســبحانه	

العالــم	بــكل	شــيء	يعلــم	بــأن	هــذا	االنســان	ســيعمل	مــن	تلــك	األعمــال	مــا	يحــّدد	لــه	مــن	األجــل	خمســين	ســنة	فقــط،	وهــذه	المــدة	

هــي	أجلــه	المحتــوم	الــذي	ال	يعلمــه	اال	اللــه،	ولذلــك	نــراه	عليــه	الّســالم	يقــول	قُبيــل	موتــه	بعــد	ضربــة	ابــن	ملجــم	لــه:

َكــْم	أَْطــَرْدُت	االَيَّــاَم	أَْبَحثَُهــا	َعــْن	َمْكنـُـوِن	هــَذا	االَْمــِر،	فَأَبـَـى	اللــهُ	إاِلَّ	إِْخفـَـاَءهُ،	َهْيَهــاَت!	ِعْلــٌم	َمْخــُزوٌن	)خطبــة	
)149

والخالصة:	أن	األجل	أمر	ال	بد	من	اإلعتراف	به،	ولو	إجمااًل.

المسألة	الّرابعة:	األرزاق

زق	هــو	كل	مــا	يُنتفـَـع	بــه،	والــّرازق	هــو	اللــه	ســبحانه،	فــكل	مــا	ينالــه	العبــاد	فــي	حياتهــم	هــو	رزق	منــه	تعالــى	وهــو	يشــمل الــرِّ

جميــع	العبــاد،	فيســتحيل	أن	يوجــد	مخلــوٌق	وال	يوجــد	لــه	رزق،	كمــا	يســتحيل	أن	يوجــد	رزق	وال	يوجــد	لــه	مــن	يرتــزق	بــه،	

ألن	الغــذاء	الــذي	يرتــزق	بــه	اإلنســان	يصبــح	جــزءا	منــه	،	فتســتمر	حياتــه	بــه،	ففــي	الحقيقــة	يوجــد	هنــا	شــيئان،	إنســان	وهــو	

زق	قــد	تبــّدل	وتّغيــر	نتيجــة	عمليــة	اإلرتــزاق،	فــاألول	قــد	نمــا	والثانــي	 المرتــِزق،	وغــذاء	وهــو	الــرزق،	وكل	مــن	المرتــِزق	والــرِّ

قــد	أصبــح	جــزءاً	مــن	األول.	وبكلمــة	أخــرى	أنهمــا	تطــورا	إلنتقالهمــا	مــن	طــور	الــى	آخــر،	والتّدبيــر	اإللهــي	المحيــط	بــكل	شــيء

)1(	َمْنَسأة:	َمطَاٌل	فيه	وَمزيد.	



	محيــط	أيضــا	بهــذا	التطــّور	واإلنتقــال.	وهنــا	نتســاءل	هــل	مــن	الممكــن	وجــود	هــذا	الشــيء	المتنقــل	المتطــّور	وال	يوجــد	معــه	مــا

يحتاجــه	مــن	أجــل	إنتقالــه	وتطــوره؟.

والجــواب	هــو	النّفــي،	ألن	إثبــات	ذلــك	ينافــي	القــول	بالتدبيــر	المطلــق	للكــون،	وبذلــك	نصــل	الــى	المطلــوب	وهــو	إثبــات	تســاوي	

الــرزق	والمرتــزق.	وهــذا	بعينــه	يســتفاد	مــن	كلمــات	اإلمــام	عليــه	الّســالم	كقولــه:

َر	أَْقَواتَُهْم	)خطبة	90( ِعيَالُهُ	اْلَخالَئُِق،	َضِمَن	أَْرَزاقَُهْم،	َوقَدَّ

فاألقوات	مقّدرة	على	العباد	وهي	األرزاق	ال	تزيد	عليهم	وال	يزيدون	عليها	وقد	يستفاد	ذلك	أيضا	من	قوله	عليه	الّسالم:

ُد	لَهُ	ِزيَاَدةٌ	فِي	أَْكلِِه	إاِلَّ	بَنَفَاِد	َما	قَْبلََها	ِمْن	ِرْزقِِه	)خطبة	145( َوالَ	تَُجدَّ

والخالصــة	أنــه	يســتحيل	وجــود	رزق	ال	يوجــد	لــه	مــرزوق،	كمــا	يســتحيل	أن	يوجــد	مــرزوق	ليــس	لــه	رزق،	،	بــل	ال	بــّد	لــه	مــن	

رزق	مقــّدر،	ولكــن	هــذا	ال	يعنــي	أبــداً	تســاوي	األرزاق	لجميــع	الخلــق،	وال	يعنــي	كذلــك	عــدم	طــروء	الزيــادة	والنّقيصــة	عليــه،	

وبهــذا	يقــول	عليــه	الّســالم:

ــاَدة	أَْو	نُْقَصــان 	نَْفــس	بَِمــا	قُِســَم	لََهــا	ِمــْن	ِزيَ ــِر	إِلَــى	ُكلِّ ــماِء	إِلَــى	األْرِض	َكقَطــر	الَمطَ األْمــَر	يَْنــِزُل	ِمــَن	السَّ
ــة	23( )خطب

وهــذه	الزيــادة	والنقيصــة	ليســت	إعتباطيــة	بــل	هــي	تابعــة	ألســباب	ُمحــّددة	تمامــاً	كمــا	فــي	اآلجــال،	واإلمــام	عليــه	الّســالم	يذكــر	

ــق	بــكٍل	مــن	 بعــض	األســباب	التــي	تزيــد	فــي	الــّرزق	كمــا	يذكــر	بعــض	مــا	ينقصــه،	وفيمــا	يلــي	نســتعرض	كلماتــه	فيمــا	يتعلّ

الفئتيــن.	أمــا	الفئــة	األولــى	فيقــول	فيهــا:

ْزق	)خطبة	143( َوقَْد	َجَعَل	اللهُ	ُسْبَحانَهُ	االْستِْغفَاَر	َسبَباً	لُِدُروِر	الرِّ

َدقَِة	)حكمة	132( ْزَق	بِالصَّ اْستَْنِزلُوا	الرِّ

َر	ِمْنهُ	َخاطََر	بَِزَواِل	نِْعَمتِِه	)حكمة	235( اهُ	َزاَدهُ	ِمْنَها،	َوَمْن	قَصَّ 	نِْعَمة	َحقّاً،	فََمْن	أَدَّ 	لله	فِي	ُكلِّ إِنَّ

فالصدقــة	واإلســتغفار	ودفــع	الحقــوق	كل	ذلــك	ممــا	يزيــد	فــي	الـّـرزق،	وأمــا	مــا	ينقصــه	وهــو	مضمــون	الفئــة	الثانيــة	فيقــول	عليــه

الّسالم:

َهــا	)1(	فِــي	أَْيِديِهــْم	َمــا	بََذلُوَهــا،	فَــإَِذا	َمنَُعوَهــا	نََزَعَهــا ُهــْم	بِالنَِّعــِم	لَِمنَافِــِع	اْلِعبَــاِد،	فَيُقِرُّ 	لِلَّــِه	ِعبَــاداً	يَْختَصُّ إِنَّ
لََهــا	إِلَــى	َغْيِرِهــْم	)حكمــة	415( 	َحوَّ ِمْنُهــْم،	ثـُـمَّ

)1(	يُقِّرها:	أي	يبقيها	ويحفظها	مدة	بَْذلِِهْم	لها	



والخالصــة	أن	األرزاق	قابلــة	للّزيــادة	والنّقيصــة	وهــي	تابعــة	ألســبابها	وعللهــا،	وتقديــر	األرزاق	يكــون	تبعــاً	لتحقق	هذه	األســباب

والعلــل.	ولكــن	قــد	يقــال	هنــا	بــأن	معنــى	هــذا	أن	الــّرزق	يصــل	الــى	صاحبــه	حتــى	ولــو	لــم	يعمــل	لــه	فيكفيــه	أن	يتصــّدق	ويســتغفر	

ثــم	يجلــس	فــي	بيتــه	بإنتظــار	رزقــه	أن	يأتيــه	مــن	الســماء.	وفــي	كالم	اإلمــام	مــا	يوهــم	ذلــك	أيضــاً	كمــا	ورد	مــن	انــه	قيــل	لــه:

ــاُب	بيتــه،	وتُــِرَك	فيــه،	مــن	أَيــن	كان	يأتيــه	رزقُــه؟	فقَــال	عليــه	الســالم:	ِمــْن	َحْيــُث لــو	ُســدَّ	علــى	رجــل	بَ
ــهُ	)حكمــة	346( ــِه	أََجلُ َكاَن	يَأْتِي

ويجــب	أْن	نوضــح	هنــا	أن	معنــى	كــون	الــرزق	يأتــي	مــن	حيــث	األجــل	أنـّـه	يأتــي	مــن	حيــث	ال	نعلــم،	فكمــا	أن	األجــل	يأتــي	مــن

حيــث	ال	نعلــم	فكذلــك	الــرزق،	ال	أن	مقصــوده	عليــه	الّســالم	المقايســة	بينهمــا	مــن	جميــع	الوجــوه	حتــى	يـَـرد	عليــه	أن	االنســان	بــل	

كل	حــي	يحمــل	معــه	ســبب	موتــه	بينمــا	ال	يحمــل	معــه	رزقــه.	ومــن	كالمــه	الــذي	يوهــم	ذلــك	أيضــاً	قولــه	مــن	وصيّتــه	للحســن	

بــن	علــي	عليهمــا	الســالم:

ْزَق	ِرْزقَاِن:	ِرْزٌق	تَْطلُبُهُ،	َوِرْزٌق	يَْطلُبَُك،	فَإِْن	أَْنَت	لَْم	تَأْتِِه	أَتَاَك	)كتاب	31( الرِّ

والحاصــل	انــه	قــد	يســتنتج	مــن	كل	مــا	تقــدم	أن	الــرزق	مــا	دام	مقــّدرا	فإنــه	ســيصل	الــى	صاحبــه	علــى	أي	حــال،	فــال	حــَرج

علــى	المــرء	أن	يجلــس	فــي	بيتــه	ينتظــر	رزقــه.	ولكــن	الّصحيــح	والواقــع	خــالف	ذلــك،	فــان	كالم	اإلمــام	فــي	هذيــن	الموضوعيــن

يتوضــح	مــن	كالم	آخــر	لــه	عليــه	الّســالم	كقولــه:

	)1(	َمَعاَشــهُ،	َوَســاَعةٌ	يَُخلِّــي	بَْيــَن	نَْفِســِه لِْلُمْؤِمــِن	ثـَـالَُث	َســاَعات:	فََســاَعةٌ	يُنَاِجــي	فِيَهــا	َربَّــهُ،	َوَســاَعةٌ	يـَـُرمُّ
ــة	لَِمَعــاش،	أَْو	ُخْطــَوة	 	َويَْجُمــُل.	َولَْيــَس	لِْلَعاقـِـِل	أَْن	يَُكــوَن	َشــاِخصاً	إاِلَّ	فـِـي	ثـَـالَث:	َمَرمَّ تَِهــا	فِيَمــا	يَِحــلُّ َوبَْيــَن	لَذَّ

م	)حكمــة	380( فـِـي	َمَعــاد	)2(	أَْو	لـَـذَّة	فـِـي	َغْيــِر	ُمَحــرَّ

ــه،	ومــن	الواضــح	اّن ــادة	لل ــن	العب ــه	وبي ــدة،	ويقــرن	بين ــّرزق	مــن	خصــال	المؤمــن	الحمي ــب	ال ــه	الّســالم	يعتبــر	طل ــراه	علي فن

ــه. ــق	طلب ــد	إال	عــن	طري ــه	ال	يحصــل	للعب ــدة	يقتضــي	كون ــات	الحمي ــاره	مــن	الصف ــرزق	وإعتب ــب	ال الّدعــوة	لطل

وأمــا	الــكالم	المتقــّدم	عنــه	عليــه	الّســالم	فــإن	توضيحــه	غيــر	مــا	توهـّـم	منــه	هــؤالء،	فبالنســبة	لجوابــه	بــأن	الــرزق	يأتــي	مــن	حيــث	

يأتــي	األجــل	فالمــراد	منــه:	أن	اللــه	قــادر	علــى	كل	شــيء	فلــو	رأى	مصلحــة	فــي	حيــاة	هــذا	العبــد	المحبــوس	وأراد	إســتمرار	حياته	

فانــه	يســتطيع	ان	يوصــل	اليــه	رزقــه،	قــد	يكــون	بإنــزال	مائــدة	مــن	الســماء،	او	مــن	أي	طريــق	آخــر	ال	نعلمــه،	تمامــاً	كمــا	يأتــي	

األجــل	مــن	حيــث	ال	نعلــم،	وهــذا	ال	يكــون	إال	بمعجــزة	خارقــة	للعــادة	تحصــل	لمصلحــة،	قــد	تكــون	فــي	مقامنــا	هــذا	إثبــات	قــدرة	

اللــه	تعالــى	علــى	كل	شــيء،	ومــن	هنــا	فــال	يقــاس	علــى	مثــل	ذلــك،	فإنّــا	نشــاهد	بالضــرورة	أن	مــن	يُحبــس	فــي	بيتــه	مــن	دون	

مــاء	وال	طعــام	فانــه	يمــوت	بــال	شــك،	وأمــا	بالنســبة	لــكالم	اإلمــام	اآلخــر	وهــو	تقســيم	الــّرزق	الــى	رزقيــن	فــإّن	المــراد	منــه	كذلــك	

غيــر	مــا	تُوهِّــم،	ويتضــج	معنــاه	مــن	كالم	آخــر	لــه	عليــه	الّســالم	اذ	يقــول:

)1(	يَُرّم	بكسر	الراء	وضمها	أي:	يُْصلِح	

)2(	الَمَعاد:	ما	تعود	إليه	في	القيامة



ْنيـَـا	طَلَبـَـهُ	اْلَمــْوُت	َحتَّــى	يُْخِرَجــهُ	َعْنَهــا،	َمــْن	طَلـَـَب	ااْلِخــَرةَ ْزُق	ِرْزقـَـاِن:	طَالـِـٌب،	َوَمْطلـُـوٌب،	فََمــْن	طَلـَـَب	الدُّ الــرِّ
ْنيـَـا	َحتَّــى	يَْســتَْوفَِي	ِرْزقـَـهُ	ِمْنَهــا	)حكمة	421( طَلَبَْتــهُ	الدُّ

فمن	مجموع	كالمه	عليه	الّسالم	في	الموضعين	نستطيع	ان	نوضح	معنى	تقسيم	الرزق	الى	رزقين	بأن	نقول:

الــّرزق	الطالــب	هــو	الــرزق	المقــّدر	لالنســان	بأحــد	أســبابه	المتقّدمــة	ولكــن	علــى	اإلنســان	أن	يســعى	إليــه	مــن	طريقــه،	نعــم	إذا	

لــم	يســتطع	اإلهتــداء	الــى	الطريــق	الــذي	يجــب	عليــه	أن	يســلكه	للوصــول	إلــى	رزقــه	فــإن	الــّرزق	ياتيــه	مــن	طريــق	آخــر	يتمّكــن	

هــذا	اإلنســان	مــن	اإلهتــداء	اليــه،	فيصــل	الــى	رزقــه	وبذلــك	يصــح	أن	يقــال	اّن	الــّرزق	هــو	الــذي	طلــب	اإلنســان،	وأمــا	الــّرزق	

المطلــوب	فهــو	الــّرزق	الزائــد	عمــا	قـُـدِّر	إلانســان،	والزائــد	عمــا	يتمكــن	مــن	تحصيلــه	والوصــول	اليــه	مهمــا	ســعى،	وهــو	طلــب	

الدنيــا	برّمتهــا	فــإن	االنســان	مهمــا	كســب	فــي	هــذه	الدنيــا	مــن	رزق	فانــه	ال	يكتفــي	بــل	يطلــب	المزيــد	دون	التوقُّــف	عنــد	حــّد	أو	

اإللتفــات	الــى	الــوراء	قليــال	حيــث	المــوت	يطــارده،	وال	شــك	انــه	ســيصل	اليــه	يومــا	مــا	وهــو	غافــل	عنــه،	فيخطفــه	وهــو	لــم	

يــدرك	بعــد	الــّرزق	الــذي	يطلبــه.	إذا	فالفــرق	بيــن	الــّرزق	الطالــب	والــّرزق	المطلــوب	أن	األول	يُدركــه	العبــد	بالســعي	اليــه	ألنــه	

مقــّدر	لــه،	وأمــا	الثانــي	فمهمــا	ســعى	االنســان	فلــن	يســتطيع	إدراكــه	لعــدم	تقديــره	لــه،	فهــو	فــي	ســعيه	يــدرك	فقــط	مــا	قــّدر	لــه،	

ويُلّخــص	عليــه	الّســالم	كل	ذلــك	قائــال:

	اللــهَ	لـَـْم	يَْجَعــْل	لِْلَعْبــِد	َوإِْن	َعظَُمــْت	ِحيلَتـُـهُ،	َواْشــتَدَّْت	ِطْلبَتـُـهُ،	َوقَِويـَـْت	َمِكْيَدتـُـهُ	أَْكثـَـَر اْعلَُمــوا	ِعْلمــاً	يَقِينــاً	أَنَّ
َي	 ــمِّ ْكــِر	اْلَحِكيــِم	َولـَـْم	يَُحــْل	بَْيــَن	اْلَعْبــِد	فِــي	َضْعفـِـِه	َوقِلَّــِة	ِحيلَتـِـِه	َوبَْيــَن	أَْن	يَْبلـُـَغ	َمــا	سُّ َي	لـَـهُ	فـِـي	الذِّ ــا	ُســمِّ ِممَّ

ْكــِر	اْلَحِكيــِم	)حكمــة	264( لـَـهُ	فِــي	الذِّ

ر	لــه	مــن	الــّرزق	حتــى	لــو	كان	مــا	إكتســبه	عــن	طريــق	الحــرام، ففــي	هــذا	داللــة	واضحــة	علــى	اّن	العبــد	ال	يكســب	اال	مــا	قــدُّ

ــداً	أنــه	قــد	كتــب	عليــه	أن	يكــون	رزقــه	مــن	الحــرام،	بــل	العبــد	هــو	الــذي	شــاء	إكتســابه	عــن	هــذا	الطريــق وهــذا	ال	يعنــي	أب

فُحســب	عليــه	رزقــاً.

ويخلــص	اإلمــام	مــن	كل	ذلــك	الــى	دعــوة	االنســان	لتــرك	التّكالــب	فــي	تحصيــل	الــّرزق	ألنــه	لــن	ينــال	فــي	النهايــة	اال	مــا	قـُـّدر	

لــه،	وال	يبخــل	بمــا	بيــن	يديــه	إدخــاراً	لــه	لضمــان	الغــد،	وال	يغتــّم	بالتفكيــر	فــي	أيامــه	الالحقــة	وعــن	كيفيــة	إكتســاب	رزقــه	فيهــا،	

فيخاطــب	عليــه	الّســالم	هــذا	االنســان	بقولــه:

	يَْوِمــَك	الَّــِذي	لـَـْم	يَأْتِــَك	َعلـَـى	يَْوِمــَك	الَّــِذي	قـَـْد	أَتـَـاَك،	فَإِنَّــهُ	إِْن	يـَـُك	ِمــْن	ُعُمــِرَك	يـَـأِْت يَاْبــَن	آَدَم،	الَ	تَْحِمــْل	َهــمَّ
اللــهُ	فِيــِه	بِِرْزقِــَك	)حكمــة	258(

ويقول	أيضاً:

	اللــهَ ــإنَّ ــنَةُ	ِمــْن	ُعُمــِرَك	فَ ــإِْن	تَُكــِن	السَّ ــِه،	فَ ــْوم	َمــا	فيِ 	يَ ــاَك	ُكلُّ 	يَْوِمــَك!	َكفَ 	َســنَتَِك	َعلَــى	َهــمِّ فَــالَ	تَْحِمــْل	َهــمَّ
ــا	 	لَِم ــمِّ ــُع	بِاْلَه ــا	تَْصنَ ــِرَك	فََم ــْن	ُعُم ــنَةُ	ِم ــِن	السَّ ــْم	تَُك ــَك،	َوإِْن	لَ ــَم	لَ 	َغــِد	َجِديــد	َماقََس ــي	ُكلِّ ــى	َســيُْؤتِيَك	فِ تََعالَ



َر	لـَـَك لَْيــَس	لـَـَك،	َولـَـْن	يَْســبِقََك	إِلـَـى	ِرْزقـِـَك	طَالـِـٌب،	َولـَـْن	يَْغلِبـَـَك	َعلَْيــِه	َغالـِـٌب،	َولـَـْن	يُْبِطــىَء	َعْنــَك	َمــا	قـَـْد	قـُـدِّ
)حكمــة	369(

فهَــّم	الــرزق	لهــذا	اليــوم	يكفيــك	فــال	داعــي	ألن	تضيــف	اليــه	هَــمَّ	رزق	الغــد،	فكمــا	رزقــك	اللــه	فــي	هــذا	اليــوم	فكذلــك	يرزقــك	

فــي	الغــد،	هــذا	إن	كان	قــد	كتــب	لــك	ان	تعيــش	حتــى	الغــّد،	وأمــا	اذا	كان	األجــل	قــد	حــان	فمــا	الداعــي	لتحمــل	هَــّم	شــيء	ليــس	

لــك؟	فهــو	عليــه	الّســالم	يدعــو	الــى	التــرّوي	والتمهـّـل	فــي	طلــب	الــّرزق،	هــذا	أوالً.	ويدعــو	ثانيــاً	الــى	اإلقتنــاع	بمــا	حصــل	عليــه	

االنســان،	وبهــذا	يقــول	عليــه	الصــالة	والســالم:	

َوَمْن	َرِضَي	بِرْزِق	اللِه	لَْم	يَْحَزْن	َعلَى	َما	فَاتَهُ	)حكمة	339(

فكثيــراً	مــا	تتيــح	الفــرص	لإلنســان	أن	يكتســب	الـّـرزق	والمــال	بقليــل	مــن	الحنكــة	والتدبيــر،	ولكنــه	ال	يعــرف	كيــف	يســتغل	ذلــك

فتفــوت	الفرصــة	مــن	يــده،	فيحــزن	علــى	مــا	فاتــه،	لمثــل	هــذا	ينصــح	اإلمــام	بالّرضــى	والقناعــة	بمــا	بيــن	يديــه	ونســيان	مــا	قــد	

فاتــه.

المسألة	الخامسة:	الّجبر	والتّفويض

مســألة	الّجبــر	والتفويــض	مــن	المســائل	القديمــة	التــي	بحثهــا	العلمــاء	والفالســفة	وخاضــوا	غمراتهــا،	وقــد	كان	لهــا	إهتمــام	خــاص

منهــم	بســبب	إرتباطهــا	الوثيــق	باإلنســان	وأفعالــه،	فبعضهــم	آمــن	بالَجبــر	وأن	اإلنســان	ُمجبــر	علــى	أفعالــه،	والقســم	اآلخــر	علــى	

النّقيــض	منهــم	آمنــوا	بالتّفويــض،	وفيمــا	يلــي	نوضــح	معنــى	الجبــر	والتفويــض	ونذكــر	إســتدالالت	العلمــاء	علــى	ذلــك،	ومــن

خــالل	البحــث	ســوف	يتبيـّـن	لدينــا	بُطــالن	ِكال	القوليــن،	لننتقــل	بعدهــا	الــى	القــول	الفصــل	وهــو	الــذي	يرشــدنا	اليــه	اإلمــام	عليــه	

الّســالم.

القول	بالّجبر:	

وقبل	إستعراض	كالم	الجبريين	ومناقشتها	علينا	ان	نُوضح	أوالً	معنى	الّجبر،	قال	الشيخ	المفيد	في	توضيح	معناه:

»إن	الّجبــر	هــو	الحمــل	علــى	الفعــل	واإلضطــرار	اليــه	بالقســر	والَغلبــة،	وحقيقــة	ذلــك	إيجــاد	الفعــل	فــي	الخلــق	مــن	غيــر	أن	يكون	

لهــم	القــدرة	علــى	دفعــه	واإلمتنــاع	مــن	وجــوده	فيــه،	وقــد	يعبـّـر	عمــا	يفعلــه	اإلنســان	بالقــدرة	التــي	معــه	علــى	وجــه	اإلكــراه	لــه	

علــى	التّخويــف	واإللجــاء	انــه	جبــر،	واألصــل	فيــه	مــا	فعــل	مــن	غيــر	قــدرة	علــى	إمتناعــه«	)1(

)1(	شرح	االعتقاد	للمفيد	

إذن	فالجبريــون	يعنــون	بقولهــم	بالّجبــر	أن	أفعــال	اإلنســان	خارجــة	عــن	إرادتــه،	فــال	فــرق	بيــن	الّصاعــد	الــى	الســطح	والّســاقط	

ــم	 ــرض	عليه ــح،	إذ	اعتُ ــل	بالُحســن	والقُب ــم	العق ــكار	حك ــول	إن ــذا	الق ــد	وإرتعاشــها.	ونتيجــة	ه ــع	اليّ ــن	رف ــرق	بي ــا	ال	ف ــه	كم من



بــأن	العبــد	مــا	دام	مجبــوراً	علــى	أفعالــه	فكيــف	يمكــن	ان	يُثــاب	او	يُعاقــب	عليهــا؟	ألن	العقــل	حاكــم	بقبــح	عقــاب	الُمجبــر	علــى

المعصيــة.	فــكان	جوابهــم	اّن	العقــل	عاجــٌز	عــن	إدراك	الُحســن	والقُبــح	بــل	همــا	تابعــان	لفعــل	اللــه	وعــدم	فعلــه.	وإســتدلوا	علــى

مذهبهــم	الجبــري	هــذا	بعــدة	أدلــة	نســتعرض	بعضهــا	فيمــا	يلــي:

الدليــل	االول:	اّن	الفعــل	معلــول	لــإلرادة	وصــاٌدر	عنهــا،	واإلرادة	إْن	كانــت	غيــر	إراديــة	فهــو	المطلــوب	وإن	كانــت	إراديــة	فانهــا	

ــزم	 ــادي	وإال	ل ــى	أمــٍر	غيــر	إعتي ــّد	وأْن	تنتهــي	إل ــة	لهــا،	وهــذه	اإلرادة	األخيــرة	ال	ب تكــون	صــادرة	عــن	إرادة	أخــرى	ومعلول

التسلســل،	وبمــا	اّن	الفعــل	معلــول	لــإلرادة،	واإلرادة	معلولــة	ألمــر	غيــر	إعتيــادي،	فــان	الفعــل	أيضــاً	يكــون	غيــر	إرادي	وهــو	

معنــى	الّجبــر.

والجــواب	عــن	هــذا	اإلســتدالل،	اّن	إرادة	اإلنســان	غيــر	إراديــة	لــه،	بمعنــى	اّن	إتصافــه	بــاإلرادة	لــم	يكــن	إختياريــاً	لــه،	ولكــن	مــا	

يصــدر	عــن	هــذه	اإلرادة	مــن	أفعــال	فانــه	يكــون	صــادراً	عــن	إختيــاره	وإرادتــه،	إذن	فهــو	غيــر	ُمجبــر	عليــه.

الدليــل	الثانــي:	يبتنــي	علــى	مــا	تقــّدم	عنــد	الــكالم	فــي	علمــه	تعالــى	حيــث	قلنــا	اّن	اللــه	تعالــى	عالــٌم	بجميــع	الموجــودات	ومنهــا	

أفعالنــا،	وكونــه	تعالــى	عالمــاً	بأفعالنــا	يعنــي	أننــا	مجبــرون	علــى	فعلهــا،	وإال	لــو	كان	لنــا	اإلختيــار	فــي	ذلــك	لــكان	مــن	الممكــن	

أن	ينقلــب	علمــه	جهــالً	تبعــاً	لمطابقــة	أفعالنــا	لعلمــه	وعدمهــا.

والجــواب:	اّن	األفعــال	اإلختياريــة	الصــادرة	عــن	االنســان	لهــا	مقدمــات	ال	بــّد	مــن	وجودهــا	لتتحقق	تلــك	األفعال،	وهــذه	المقدمات	

ــه	ســبحانه	كمــا	 ــك	الفعــل.	والل ــار	واإلرادة	لذل ــه،	ومنهــا	أيضــاً	اإلختي ــم	بالمصلحــة	في ــه	والعل هــي	الشــوق	للفعــل	والقــدرة	علي

يعلــم	بأفعالنــا	كذلــك	يعلــم	بهــذه	المقدمــات،	وقــد	قلنــا	بــأن	مــن	هــذه	المقدمــات	»اإلختيــار«	وبذلــك	يكــون	ســبحانه	عالمــاً	بصــدور	

أفعالنــا	عــن	اإلختيــار	فــال	يتبــّدل	علمــه.

الدليــل	الثالــث:	لــو	أراد	اللــه	أمــراً	وأراد	العبــد	خالفــه،	فــإن	تحقّــق	اإلرادتيــن	معــاً	مســتحيل	النــه	يســتلزم	إجتمــاع	النقيضيــن،	

أي	وجــود	الشــي	وعدمــه.	وتحقــّق	إرادة	العبــد	دون	إرادة	اللــه	يقتضــي	كــون	العبــد	أقــدر	مــن	خالقــه،	إذن	فــال	بــّد	مــن	إفتــراض	

تحقّــق	إرادة	اللــه	ونفــي	قــدرة	العبــد،	وهــو	معنــى	الّجبــر.

وجوابــه:	اّن	تحقـّـق	اإلرادتيــن	ليــس	مســتحيالً،	ألن	إرادة	العبــد	ال	تتعــّدى	دائــرة	العــزم	والتّصميــم،	ولكــّن	هــذا	العــزم	ال	يتحقـّـق	

اال	بــإرادة	مــن	اللــه	ســبحانه،	بــأن	يُمّكــن	العبــد	مــن	فعــل	مــا	يريــده.	

الدليــل	الرابــع:	اّن	الكثيــر	مــن	اآليــات	القرآنيــة	تنســب	اإلضــالل	الــى	اللــه	ســبحانه	فيمكــن	أن	يُســتفاد	منهــا	أنــه	تعالــى	خالــق	

	َمــْن	يََشــاُء	َويَْهــِدي	 	اللَّــهَ	يُِضــلُّ الّضــالل	والكفــر	فــي	عبــاده،	ومعنــى	ذلــك	أنّهــم	مجبــرون	علــى	الكفــر،	ومــن	هــذه	اآليــات	»قـُـْل	إِنَّ

	اللَّــهُ	َمــْن	يََشــاُء	َويَْهــِدي	َمــْن	يََشــاُء« )2( إِلَْيــِه	َمــْن	أَنَــاَب«	)1(.	وقولــه	تعالــى:	»فَيُِضــلُّ

)1(	سورة	الرعد	االية	27
)2(	سورة	ابراهيم	االية	4 



والجــواب:	اّن	اللــه	ســبحانه	يَنســب	اإلضــالل	فــي	آيــات	أُخــر	إلــى	إبليــس	وأعوانــه	فذّمهــم	وأمــر	باإلســتعاذة	منهــم	وعــدم	إتّباعهــم.

ومــع	ذّمــه	تعالــى	للُمضلّيــن	كيــف	يكــون	هــو	أيضــا	ُمضــالً؟	إذن	فالمقصــود	مــن	إضاللــه	تعالــى،	اّن	ســمو	ذاتــه	والّجهــل	بعرفــان	

كنــه	حقيقتــه	قــد	ســبّب	ضــالل	العبــاد	عــن	الصــواب.	وقــد	يُحمــل	أيضــاً	إضاللــه	تعالــى	علــى	أنـّـه	إضــالل	للكافريــن	عــن	الجنــة،	

أو	غيــر	ذلــك	مــن	الوجــوه	الكثيــرة	التــي	تُذكــر	فــي	هــذا	المقــام.

وبذلــك	نعــرف	اّن	جميــع	أدلـّـة	القائليــن	بالّجبــر	باطلــة،	إضافــة	إلــى	ذلــك	أن	القــول	بــه	مخالــف	لمــا	يدركــه	اإلنســان	بفطرتــه	مــن	

أنـّـه	قــادر	علــى	فعــل	كثيــر	مــن	األفعــال	أو	تركهــا،	فلــو	فعلهــا	فإنــه	يشــعر	بانـّـه	كان	مســتطيعاً	لتركهــا،	ولــو	تركهــا	فإنــه	يحــّس	

بوجدانــه	أْن	لــو	شــاء	لفعلهــا.

القول	بالتّفويض:

بعــد	أن	تبيــّن	بُطــالن	الجبــر	إتّجــه	بعــض	المتكلّميــن	وهــم	المعتزلــة	إلــى	القــول	بالتفويــض،	بمعنــى	اّن	العبــد	هــو	الــذي	يختــار

أفعالــه	وليــس	للــه	تعالــى	أّي	تأثيــر	فــي	ذلــك،	صحيــح	اّن	اللــه	هــو	الــذي	أقــَدر	العبــاد	علــى	أفعالهــم،	ولكــّن	األمــر	خــرج	مــن	

يــده	فيســتطيع	العبــد	أْن	يفعــل	مــا	يشــاء	وال	يتمّكــن	اللــه	مــن	توقيفــه.	فمبــادئ	األفعــال	مــن	العلــم	بالمصلحــة	والقــدرة	علــى	الفعــل	

والشــوق	اليــه	كلهــا	مخلوقــة	للــه	ســبحانه،	ولكــن	إســتمرارها	فــي	الوجــود	ال	يحتــاج	اليــه،	تمامــا	كالكاتــب	الــذي	يؤلــف	كتابــاً،	

فــان	اســتمرار	وجــود	الكتــاب	ال	يحتــاج	اليــه،	فاللــه	ســبحانه	قــد	مّكــن	العبــاد	مــن	األفعــال	ورفــع	يَــده.

ــة	الوجــود،	ومــن	 ــا	ُممكن ــك	ألنه ــّر،	وذل ــي	إســتمرار	وجودهــا	عــن	المؤث ــادئ	األفعــال	مســتغنية	ف ــكار	كــون	مب والجــواب:	إن

المعلــوم	أن	ُممكــن	الوجــود	يحتــاج	فــي	بقائــه	وإســتمراره	الــى	المؤثـّـر	كمــا	يحتاجــه	مــن	أجــل	حدوثــه	ووجــوده،	ألن	وجــوده	ال	

يخرجــه	عــن	دائــرة	اإلمــكان،	تمامــا	كالتيـّـار	الكهربائــي	بالنســبة	للضــوء،	فــان	إســتمرار	بقــاء	الضــوء	مفتقــر	إلســتمرار	وصــول	

التيّــار	الكهربائــي.	فالقــول	بالتفويــض	إذن	أيضــا	باطــل	كالقــول	بالّجبــر.	ولكــن	يبقــى	هنــاك	إحتمــال	ثالــث	وأخيــر،	ألن	افعــال

العبــاد	حســب	الحصــر	العقلــي	دائــرة	بيــن	ثــالث	إحتمــاالت:

األّول:	ان	يكون	حصولها	بقدرة	الله	وإرادته	وال	دخل	إلرادة	العبد	في	ذلك	وهو	معنى	الّجبر.

الثّاني:	ان	يكون	حصولها	بقدرة	اإلنسان	وإرادته	فقط	بحيث	ال	يكون	إلرادة	الله	أّي	تأثير،	وهو	معنى	التّفويض.

الثّالــث:	ان	يكــون	حصولهــا	بقــدرة	العبــد	ُمنضّمــة	الــى	قدرتــه	تعالــى،	بحيــث	تكــون	قــدرة	العبــد	هــي	المؤثِّــرة	ولكــن	بإنضمامهــا	

ــن	وهــو	معنــى	األمــر	بيــن	أمريــن	الــذي	يُســتفاد	مــن	كلمــات	اإلمــام	عليــه	الّســالم	 إلــى	قــدرة	اللــه.	وهــذا	اإلحتمــال	هــو	الُمتعيِّ

حيــث	يقــول:

	اللــهَ	ُســْبَحانَهُ	أََمــَر	ِعبـَـاَدهُ	تَْخيِيــراً،	َونََهاُهــْم	تَْحِذيــراً،	َوَكلَّــَف	يَِســيراً،	َولـَـْم	يَُكلِّــْف	َعِســيراً،	َوأَْعطَــى	َعلـَـى إِنَّ
اْلقَلِيــِل	َكثِيــراً،	َولـَـْم	يُْعــَص	َمْغلُوبــاً،	َولـَـْم	يُطَــْع	ُمْكِرهــاً	)حكمــة	73(



وقد	أوضح	الشيخ	المفيد	معنى	األمر	بين	أمرين	بقوله:

إن	اللــه	أقــَدَر	الَخلــق	علــى	أفعالهــم،	ومّكنهــم	مــن	أعمالهــم	وحــدَّ	لهــم	الُحــدود	فــي	ذلــك،	ونهاهــم	عــن	القبائــح	بالّزجــر	والتّخويــف	

والوعــد	والوعيــد،	فلــم	يكــن	بتمكينهــم	مــن	األعمــال	مجبـِـراً	لهــم	عليهــا،	ولــم	يفــوِّض	األعمــال	اليهــم	لمنعهــم	مــن	أكثرهــا،	ووضع	

الحــدود	لهــم	فيهــا،	وأمَرهــم	بُحســنها	ونهاهــم	عــن	قبيحهــا.

إذن	فاللــه	ســبحانه	أمــر	عبــاده	ببعــض	األفعــال	ولكــن	لــم	يجبرهــم	عليهــا،	بــل	تــرك	لهــم	الخيــار	فــي	الفعــل	وعدمــه،	ونهاهــم	

عــن	بعــض	األفعــال	بــان	حّذرهــم	مــن	فعلهــا،	فــاذا	أطــاع	العبــد	مــا	أُمــر	بــه	لــم	يكــن	ذلــك	إلضطــراره	إلــى	الطاعــة،	ألنــه	ليــس	

مجبــراً،	واذا	عصــى	مــا	نُهــي	عنــه	فــال	يكــون	ذلــك	لعجــز	اللــه	عــن	ردعــه.

والخالصة	أنه	)	الجبٌر	وال	تفويض،	ولكن	أٌمر	بين	أمَرين(	وهذا	هو	المتواتر	عن	أئمة	أهل	البيت	عليهم	الّسالم.

المسألة	الّسادسة:	القضاء	والقدر

هــذه	المســألة	مــن	أقــدم	المســائل	العلميــة	والفلســفية	التــي	لفتــت	إنتبــاه	العلمــاء	والفالســفة	فكثـُـر	كالمهــم	حولهــا	منــذ	عهــد	أرســطو

وهــو	أول	مــن	تعــّرض	لهــا	وحتــى	اليــوم.	وموضــوع	هــذه	المســألة	هــو	مصيــر	اإلنســان،	فهــل	أن	مصيــر	اإلنســان	قــد	فـُـرض	

عليــه	فرضــاً	بحيــث	ال	يســتطيع	تبديلــه	وتغييــره،	أم	اّن	ذلــك	فــي	إســتطاعته	لــو	شــاء؟	

والبحــث	فــي	هــذه	المســألة	ليــس	مــن	التـّـرف	العلمــي	والفلســفي	وانمــا	هــي	تُبحــث	لمــا	لهــا	مــن	إرتبــاط	وثيــق	فــي	تكييــف	حيــاة	

اإلنســان،	إذ	فــرٌق	بعيــد	بيــن	اإلنســان	الــذي	يــرى	لنفســه	القــّوة	علــى	صياغــة	مصيــره	كيفمــا	يشــاء،	وبيــن	اإلنســان	الــذي	يعتقــد	

ان	مصيــره	مفــروض	عليــه	فرضــاً	فــال	يســتطيع	تبديلــه.	فــان	األول	يعمــل	نهــاره	ويســهر	ليلــه	جاهــداً	للوصــول	الــى	مســتقبٍل	

ــا	 أفضــل	وحيــاة	أكمــل،	واذا	مــا	أخطــأ	أو	فِشــل	فانــه	يلــوم	نفســه	ويحــاول	اإلســتفادة	مــن	غلطــه	وفشــله	للمــرات	القادمــة.	وأّم

الّشــخص	الثّانــي	فانــه	يتكلّــم	دائمــا	عــن	القــدر،	واذا	مــا	فشــل	فإنــه	يلعــن	قــدره	المشــؤوم	بــدل	البحــث	عــن	ســبب	فشــله.

ومســألة	القضــاء	والقــدر	مــن	المســائل	الدقيقــة	التــي	ال	يدركهــا	اال	الّراســخون	فــي	العلــم،	وأمــا	مــن	ســواهم	فتحتــار	عقولهــم	فــي	

فهمهــا	ممــا	قــد	يــؤدي	بهــم	إلــى	الوقــوع	فــي	هـُـّوة	الّجبــر	أو	هـُـّوة	التّفويــض،	كمــا	حــدث	بالنســبة	لذلــك	الشــامي	مــع	اإلمــام	علــّي	

عليــه	الّســالم	عندمــا	كان	منصرفــاً	مــن	صفيــن،	إذ	قــال	لــه:

يــا	أميــر	المؤمنيــن	أَخبرنــا	عــن	مســيرنا	الــى	أهــل	الّشــام،	بقضــاء	مــن	اللــه	وقــدر؟	فقــال	أميــر	المؤمنيــن،	أجــل	يــا	شــيخ	مــا	

ــا	أميــر	المؤمنيــن. ــه	أحتســب	عنائــي	ي ــد	الل ــه	وقــدر.	فقــال	الشــيخ	عن َعلَوتــم	تَْلعــة	وال	هبطتــم	بطــن	واٍد	اال	بقضــاء	مــن	الل

فهــذا	الشــيخ	فَِهــم	مــن	كــون	مســيره	بقضــاء	مــن	اللــه	وقــَدر،	أنــه	ُمجبــر	علــى	ذلــك	ولــذا	تأّســف	علــى	معاناتــه	فــي	مســيره،	ألنــه	

يــدرك	ككل	عاقــل	أن	الُمجبــر	ال	يُكافــأ	كمــا	ال	يعاقــب،	فهــو	والجالــس	فــي	بيتــه	بمنزلــٍة	ســواء.	ولكنــه	عليــه	الّســالم	يدفــع	عنــه	

هــذا	التوهـّـم	فيوضــح	لــه	معنــى	القضــاء	والقــدر	بقولــه:



ــاُب، ــَواُب	واْلِعقَ ــَل	الثَّ ــَك	لَبَطَ ــَك	َكذلِ ــْو	َكاَن	ذلِ ــاً	)1(	!	َولَ ــَدراً	َحاتِم ــاً،	َوقَ ــاًء	الَِزم ــُت	قََض ــَك	ظَنَْن ــَك!	لََعلَّ َوْيَح
ــة	73( ــراً	)حكم ــْم	تَْحِذي ــراً،	َونََهاُه ــاَدهُ	تَْخيِي ــَر	ِعبَ ــْبَحانَهُ	أََم ــهَ	ُس 	الل ــُد،	إِنَّ ــُد	َواْلَوِعي ــقَطَ	اْلَوْع َوَس

فنــراه	عليــه	الّســالم	يُوضــح	بــأن	القضــاء	والقــدر	ال	يســتلزمان	الّجبــر،	واال	لبطــل	الثــواب	والعقــاب	بــل	اّن	معناهمــا	شــيء	غيــر

ذلــك،	وهــو	اذ	يكتفــي	بهــذا	القــدر	مــن	الجــواب	فــأن	العقــول	ليســت	كلهــا	بقــادرة	علــى	التعّمــق	فــي	هــذه	األبحــاث	واســتيعابها،	

ولذلــك	نــراه	عليــه	الّســالم	فــي	مــكان	آخــر	وقــد	ُســئل	عــن	القــدر	يجيــب	بقولــه:

	اللِه	فاَلَ	تَتََكلَّفُوهُ	)حكمة	278( طَِريٌق	ُمْظلٌِم	فاَلَ	تَْسلُُكوهُ،	َوبَْحٌر	َعِميٌق	فاَلَ	تَلُِجوهُ،	َوِسرُّ

وواضح	اّن	المقصود	بهذا	النّهي	أولئك	الذين	ال	قدرة	لهم	على	الخوض	في	أمثال	هذه	المسائل.

مضاعفات	المسألة:

ــرت	المســألة	بمــا	يناســب	األغــراض	واألهــواء،	ولكــّن إتّخــذ	البحــث	فــي	مســألة	القضــاء	والقــدر	ألوانــاً	وأشــكاال	أخــرى،	ففُسِّ

إتجــاه	غالبيـّـة	تلــك	التّفســيرات	واحــد،	وهــو	عــدم	التّفرقــة	بيــن	القــول	بالقضــاء	والقــول	بالجبــر،	فالقضــاء	عندهــم	يســتلزم	نتيجــة	

واحــدة	والتّــي	هــي	الجبــر.	ونستشــهد	علــى	ذلــك	بمــا	يذكــره	الســيد	جمــال	الّديــن	االفغانــي	فــي	العــروة	الوثقــى،	اذ	يقــول:

»واعتقــد	أولئــك	اإلفرنــج	انــه	ال	فــرق	بيــن	اإلعتقــاد	بالقضــاء	والقــدر	وبيــن	اإلعتقــاد	بمذهــب	الجبريــة	القائليــن	بــأن	االنســان	

مجبــور	محــض	فــي	جميــع	أفعالــه«	)2(

ــا	المذاهــب	 ــون	عليه ــذوا	يبن ــلّمة	وأخ ــية	ومس ــة	أساس ــر،	كمقدم ــول	بالّجب ــول	بالقضــاء	والق ــن	الق ــالزم	بي ــذا	الت ــد	أخــذوا	ه وق

المغرضــة	التــي	تناســب	أهواءهــم.	فأحــد	هــذه	التّفســيرات	يزعــم	بــأن	اإلعتقــاد	بالقضــاء	والقــدر	يــؤدي	الــى	التّكاســل	والخمــول،	

ألن	المعتقِــد	بذلــك	يضــع	مســؤولية	كل	شــيء	علــى	القــدر،	ويهــرب	هــو	منهــا	ولنســتمع	الــى	االفغانــي	حيــث	يقــول	فــي	تقريــر	

ذلــك:

»وتوهّمــوا	أي	علمــاء	الغــرب	وفالســفته	أّن	المســلمين	بعقيــدة	القضــاء	يــرون	أنفســهم	كالّريشــة	المعلّقــة	فــي	الهــواء	تقلبهــا	الريــاح	

كيفمــا	تميــل،	ومتــى	رســخ	فــي	نفــوس	قــوم	أنــه	ال	خيــار	لهــم	فــي	قــول	وال	عمــل	وال	حركــة	وال	ســكون،	وانمــا	جميــع	ذلــك	بقــوة	

جابــرة	وقــدرة	قاســرة	فــال	ريــب	تتعطـّـل	قواهــم،	ويفقــدون	ثمــرة	مــا	وهبهــم	اللــه	مــن	المــدارك	والقــوى،	وتمحــى	مــن	خواطرهــم	

داعيــة	الّســعي	والكســب،	وأجــدر	بهــم	بعــد	ذلــك	ان	يتحّولــوا	مــن	عالــم	الوجــود	الــى	عالــم	العــدم«	)3(

)1(	الحاتم:	الذي	المفّر	من	وقوعه	حتماً	
)2(	العروة	الوثقى	ص	50
)3(	العروة	الوثقى	ص	50



وتفســير	آخــر	ينتهجــه	أصحــاب	الفلســفة	الماديــة	وحاصلــه:	اّن	العقيــدة	بالقــدر	معناهــا	اإلعتقــاد	بــأن	جميــع	أفعال	اإلنســان	مخلوقة

للــه	ســبحانه،	وليــس	لإلنســان	أي	إرادة	فــي	إختيــار	مــا	يشــاء	مــن	االفعــال،	وهــذا	مــا	تحــاول	إثباتــه	الّســلطات	الحاكمــة	مــن	أجــل	

الحفــاظ	علــى	مصالحهــا،	اذ	بذلــك	تُقنــع	طبقــة	الشــعب	المســتعبَدة	بمــا	هــي	فيــه،	فتلقــي	باللـّـوم	علــى	القــدر،	فمــا	دام	اللــه	ســبحانه	

هــو	الــذي	أراد	لهــا	ذلــك	وقــدََّره	لهــا	فمــا	علــى	الجماهيــر	المســتعبَدة	إال	ان	ترضــى	بقــدر	اللــه	وقضائــه،	فتبقــى	علــى	مــا	هــي	

عليــه	مــن	الــذّل	واإلســتبعاد	وتبقــى	الطبقــة	الحاكمــة	ترتــع	فــي	نعيمهــا	وســلطانها،	وفيمــا	يلــي	بعــض	مــا	يقولونــه:

»ليــس	الغــرض	مــن	هــذه	العقيــدة	)	القضــاء	والقــدر(	إال	إخمــاد	ثــورة	العمــال	والفالحيــن	والعبيــد	الكادحيــن	بوجــه	األشــراف	

والبرجوازييــن	واإلرســتقراطيين،	اذ	أن	هــذه	الفكــرة	إنمــا	حملــت	مــن	قِبـَـل	تلــك	الطبقــة	الجائــرة	علــى	المجتمــع	البشــري	لتكــون	

ــط	كلهــا،	خيرهــا	وشــرها،	زينهــا	وشــينها،	 ــدة	ترتب ــى	هــذه	العقي ــإن	مجــاري	األمــور	عل ــرة،	ف ــات	الفقي ــراً	وســلوى	للطّبق صب

بقضــاء	اللــه	وقــدره	الــذي	ال	محيــص	عنــه	وال	تحويــل،	فــال	ثــورة	عليهــا	وال	نهضــة،	وال	تمــّرد	عليهــا	وال	لحظــة«	)1(

وبذلــك	نــرى	كيــف	اّن	هذيــن	التّفســيرين	للقــدر	إعتبــرا	أّن	العقيــدة	بالقــدر	مــا	هــي	اال	عامــل	ركــود	وخنــوع،	ركــود	مــن	التطــور	

نحــو	األحســن،	وخنــوع	للطبقــة	الحاكمــة	الجائــرة.	والخطــأ	فــي	هذيــن	التفســيرين	منشــؤه	الربــط	بيــن	اإلعتقــاد	بالقــدر	والقــول	

بالجبــر.	وقــد	حــاول	بعــض	المدافعيــن	عــن	االســالم	وعقائــده	أن	يُبطــل	مثــل	هــذه	التفاســير	واإلســتنتاجات،	فقــال	اّن	اإلعتقــاد	

بالقــدر	ليــس	عامــل	خضــوع	وجمــود	علــى	اإلطــالق،	بــل	هــو	عامــل	أساســي	فــي	بعــث	النّشــاط	والســعي	نحــو	األفضــل	دائمــا	

ولكــن	هــذا	الكاتــب	أيضــا	كمــا	ســنرى	إعتبــر	ان	القــول	بالقضــاء	والقــدر	هــو	قــول	بالجبــر،	ولنســتمع	اليــه	حيــن	يقــول:

ــى	اللــه	عليــه	وآلــه	-	جــّل	 ــد	-	صلّ »القاعــدة	السادســة	واألخيــرة	مــن	قواعــد	العقيــدة	اإلســالمية	هــي	الجبريــةّ،	وقــد	أقــام	محّم

اعتمــاده	علــى	هــذه	القاعــدة	لنجــاح	شــؤونه	الحربيّــة،	فقــد	قــّرر	اّن	كل	حــادث	يقــع	فــي	الحيــاة	قــد	ســبق	فــي	علــم	اللــه	تقديــره،	

فُكتــب	فــي	لــوح	الُخلــد	قبــل	ان	يبــرأ	اللــه	العالــم،	واّن	مصيــر	اإلنســان	وســاعة	أجلــه	قــد	ُعيِّنــت	تعيينــا	ال	مــرّد	لــه،	فــال	يمكــن	

أْن	تتقــّدم	او	تتأّخــر	بــأي	مجهــود	مــن	مجهــودات	الحكمــة	اإلنســانية	او	بُْعــد	النّظــر،	وبهــذا	االقتنــاع	كان	المســلمون	يخوضــون	

غمــار	المعــارك	دون	أن	ينــال	منهــم	الخــوف،	فمــا	دام	المــوت	فــي	هــذه	المعــارك	هــو	عــدل	اإلستشــهاد	الــذي	يســرع	بصاحبــه	

الــى	الجنّــة،	فقــد	كانــت	لهــم	الثقــة	بالفــوز	فــي	حــال	اإلستشــهاد	أو	اإلنتصــار«	)2(

ــَدر	أمــام	آراء	المادييــن	المتقّدمــة،	فحيــث	كانــوا	يعتبــرون	العقيــدة	بالقــدر	عامــل	 فهــذا	الكاتــب	حــاول	الّدفــاع	عــن	العقيــدة	بالقَ

ــُج	ممــا	وقعــوا	فيــه	مــن	الخلــط	بيــن	معنــى	القــدر	 جمــود	وخنــوع	إعتبرهــا	هــو	عامــل	تقــّدم	وإنتصــار،	ولكنــه	مــع	ذلــك	لــم	يَن

ومعنــى	الجبــر.	وحقيقــة	األمــر	غيــر	ذلــك،	فــإن	القــول	بالقــدر	والقــول	بالجبــر	بينهمــا	مئــات	الفواصــل،	كمــا	ســيتضح	لنــا	ذلــك	

عنــد	تفصيــل	معنــى	القضــاء	والقــدر.

)1(	القضاء	والقدر	ص	33
)2(	حياة	محمد	صلّى	الله	عليه	وآله	وسلّم	صفحة	54 



معنى	القضاء:

لــو	تــرّدد	أمــر	مملوكيــة	شــئ	مــا	بيــن	شــخصين	بــأن	كان	كل	منهمــا	يّدعيــه	لنفســه،	فهنــا	ال	نســتطيع	الّجــزم	بملكيــة	أي	منهمــا	لــه.

ولكــن	لــو	َحَكــم	القاضــي	بــه	ألحدهمــا	بعــد	اإلطــالع	علــى	دعــوى	كل	منهمــا	وســماع	دليلــه	فــاّن	الُملكيــة	تتعيـّـن	لــه	وتنقطــع	عــن	

اآلخــر،	وبذلــك	يرتفــع	التــرّدد،	هــذا	فــي	األمــور	الوصفيــة	اإلعتباريــة.	ولــو	ترددنــا	فــي	فعــل	أمــر	خارجــي	أو	عــدم	فعلــه،	ثــم	

حصلــت	لدينــا	بعــض	األســباب	التــي	تدعونــا	إلــى	فعلــه،	فهنــا	أيضــاً	يرتفــع	التــرّدد	عــن	هــذا	الفعــل.	ونفــس	الشــيء	نجــده	بالنّســبة	

لأمــور	الكونيـّـة	حيــث	انــه	ال	يتعيـّـن	لهــا	التحقـّـق	والثّبــوت	إال	بعــد	وجــود	عللهــا	وأســبابها	المقتضيــة	لهــا.

وهــذا	هــو	بالتحديــد	معنــى	القضــاء،	أي	وجــود	الِعلــل	والشــرائط	التــي	تقتضــي	تعيُّــن	وجــود	الشــيء	أو	عدمــه،	فحكــم	القاضــي	

مثــال	هــو	العلــة	التــي	اقتضــت	تعيـّـن	الشــئ	لهــذا	الشــخص	دون	ذاك،	والمصلحــة	فــي	الفعــل	الخارجــي	هــي	التــي	رّجحــت	فعلــه	

علــى	تركــه،	ووجــود	العلــل	هــو	الــذي	أّدى	الــى	حصــول	الحادثــة	المعيّنــة	وهكــذا.	ومــن	هنــا	نســتطيع	أن	نفهــم	معنــى	قضــاء	

اللــه،	فــإن	الحــوادث	كلهــا	تســتند	فــي	وجودهــا	الــى	إرادتــه	تعالــى،	بمعنــى	اّن	العلــةّ	الموجبــة	لوجــود	الشــيء	هــي	إرادتــه	تعالــى،	

فيكــون	ذلــك	بمثابــة	العلـّـة	التامــة	لتعيينهــا	فــي	دائــرة	الوقــوع،	إذن	فقضــاؤه	تعالــى	هــو	إرادة	وجــود	الشــيء.

معنى	القدر:

القــدر	هــو	الهندســة	مــن	الطــول	والعــرض،	فاللــه	ســبحانه	قــد	خلــق	كّل	شــيء	وقــّدر	وجــوده،	بمعنــى	أنـّـه	حــّدد	مــا	لــه	مــن	اآلثــار

والخصوصيّــات،	ووضــع	مــا	لــه	مــن	العلــل	والشــرائط	التــي	إن	ُوجــدت	ُوجــد	ذلــك	الشــيء	بينمــا	فقدانهــا	يعنــي	عــدم	وجــوده،	

فالموجــودات	التــي	خلقهــا	اللــه	ســبحانه	تهتــدي	فــي	مســارها	بمــا	رســمه	وقــّدره	اللــه	لهــا،	وهــذا	هــو	معنــى	قولــه	عليــه	الّســالم:

َر	َما	َخلََق	فَأَْحَكَم	تَْقِديَرهُ،	َوَدبََّرهُ	فَأَْلطََف	تَْدبِيَرهُ	)خطبة	90( قَدَّ

ــدر	ليســا	مــن ــا	يتّضــح	أيضــاً	اّن	القضــاء	والق ــى	القضــاء،	كم ــدر	ومعن ــى	الق ــن	معن ــر	بي ــارق	كبي ــاك	ف ــك	يتّضــح	أن	هن وبذل

ــنن	والقوانيــن	اإللهيــة	التــي	تحكــم	الكــون،	فاإلنســان	هــو	 العوامــل	الخفيـّـة	المؤثــرة	فــي	مصيــر	االنســان،	بــل	همــا	عبــارة	عــن	السُّ

الــذي	يقــّرر	مصيــره	بنفســه	نتيجــة	إختيــاره	إلحــدى	تلــك	الســنن	دون	األخــرى،	ولذلــك	نجــد	فــي	الخبــر:	أن	أميــر	المؤمنيــن	عليــه

	مــن	قضــاء	اللــه	 	مــن	قضــاء	اللــه؟	قــال:	أفــرُّ الّســالم	َعــَدل	مــن	حائــط	مائــل	الــى	حائــط	آخــر،	فقيــل	لــه:	يــا	أميــر	المؤمنيــن	تفــرُّ

إلــى	قــدر	اللــه	)1(

ويعنــى	ذلــك	أن	القضــاء	والقــدر	كالهمــا	مــن	اللــه،	ولكــن	البقــاء	تحــت	هــذا	الّجدار	المائــل	معنــاه	الموت	المحقـّـق،	ألن	الســنن	التي	

تحكــم	الكــون	تقضــي	بســقوط	الّجــدار	اذا	بلــغ	حــداً	معيّنــا	مــن	الَميــالن،	وســقوط	الّجــدار	علــى	إنســان	يعنــي	تهشــيمه	والقضــاء	

عليــه،	فالبقــاء	تحــت	هــذا	الجــدار	معنــاه	المــوت	المحتــم	تنفيــذاً	لقضــاء	اللــه.	ولكــن	الّجــدار	اآلخــر	لــم	تتحقـّـق	فيــه	الشــروط	التــي

)1(	التوحيد	للصدوق	ص	369 



	تقضــي	ســقوطه	فقضــاء	اللــه	لــم	يتعلـّـق	بســقوطه،	نعــم	قــدر	اللــه	متعلـّـق	بــه،	ألن	معنــى	قــدره	تعالــى:	انـّـه	لــو	مــال	هــذا	الّجــدار

فإنــه	يصبــح	معّرضــاً	للســقوط.	وطبعــا	هــذه	الســنن	ثابتــة	ال	تتغيّــر،	ألنهــا	بمثابــة	العلــل	التــي	ال	تتخلّــف	أبــداً	عــن	معلوالتهــا،

واإلنســان	يقــّرر	مصيــره	تبعــاً	لمــا	يختــاره	مــن	هــذه	الّســنن	بنفســه،	وبذلــك	نســتطيع	أن	نفهــم	كالم	اإلمــام	عليــه	الّســالم	الــذي	

يُوهــم	بــأن	القضــاء	والقــدر	همــا	اللــذان	يقــّرران	مصيــر	اإلنســان	كقولــه	عليــه	الّســالم:

	األُُموُر	لِْلَمقَاِديِر،	َحتَّى	يَُكوَن	اْلَحْتُف	في	التَّْدبِيِر	)حكمة	12( تَِذلُّ

	أَْخَســَر	النَّــاِس	َصْفقـَـةً	َوأَْخيَبَُهــْم	َســْعياً،	َرُجــٌل	أَْخلـَـَق	بََدنـَـهُ	)1(	فـِـي	طَلـَـِب	آَمالـِـِه،	َولـَـْم	تَُســاِعْدهُ	اْلَمقَاِديــُر	 إِنَّ
ْنيـَـا	بَِحْســَرتِِه،	َوقـَـِدَم	َعلـَـى	ااْلِخــَرِة	بِتَبَِعتـِـِه	)حكمــة	420( َعلـَـى	إَِراَدتـِـِه،	فََخــَرَج	ِمــَن	الدُّ

فهــذا	الّرجــل	الــذي	لــم	يســتطع	الوصــول	الــى	مــا	يريــده	ليــس	المانــع	لــه	مــن	ذلــك	هــو	وقــوف	القــدر	فــي	ســبيله	بالمعنــى	الــذي

قــد	يُتبــادر	ألول	وهلــة،	بــل	المانــع	لــه	هــو	عــدم	إدراكــه	التــام	لســنن	الكــون،	فهــو	يطلــب	المــال	والغنــى	ولكــن	مــن	غيــر	الطريــق

المقــّدر	والمرســوم.

القضاء	المحتوم	والمخروم:

ــة،	مــن	أن قــد	يقــول	قائــل:	إذا	كان	هــذا	معنــى	القضــاء	والقــدر،	فمــاذا	يعنــي	مــا	ورد	مــن	اآليــات	القرآنيــة	واألحاديــث	النبويّ

القضــاء	منــه	محتــوم	ومنــه	مخــروم؟	وأن	القضــاء	المحتــوم	هــو	الواقــع	ال	محالــة،	وال	يعلمــه	إال	اللــه،	وأمــا	القضــاء	المخــروم

فهــو	الــذي	يمكــن	تبديلــه	وتغييــره	بالدعــاء	او	بالصدقــة	او	غيــر	ذلــك؟

والجــواب	اّن	هــذا	التقســيم	ال	يعنــي	أبــدا	اّن	مــن	القضــاء	مــا	يكــون	مفروضــا	علــى	االنســان،	بــل	الــذي	نفهمــه	اّن	اإلنســان	بنفســه

هــو	الــذي	يختــار	قضائــه	دائمــا،	فالقضــاء	المحتــوم	يفرضــه	اإلنســان	علــى	نفســه	بإختيــار	طريقــه	والقضــاء	المخــروم	كذلــك،	

وانمــا	ُســمي	هــذا	محتومــاً	فــأن	االنســان	ســيختاره	لنفســه	ال	محالــة،	فاللــه	يعلــم	منــذ	األزل	بإختيــار	اإلنســان	ذلــك،	وأمــا	المخروم	

فُســمي	كذلــك	ألنــه	ليــس	مــن	الَحتــم	أن	يختــاره	اإلنســان	بــل	اختيــاره	مــرّدد	بيــن	هــذا	وذاك.	نعــم	الدعــاء	والصدقــة	وأمثــال	ذلــك	

ــه	علــى	ذلــك	بإرشــاده	الــى	 ــه	الل ــه	ســبحانه	فيكافئ يســاعده	علــى	إختيــار	األفضــل	واألصلــح	الن	اإلنســان	يتقــرب	بهــا	الــى	الل

األصلــح	لــه،	بمعنــى	انـّـه	يــزرع	فــي	نفســه	إختيــار	هــذا	الطريــق	دون	ذاك.

وبالــكالم	عــن	القضــاء	والقــدر	ينتهــي	كالمنــا	فــي	موضــوع	الفلســفة	االلهيــة.	كتابنــا	المقبــل	ســنتناول	فيــه	موضــوع	»الخالفــة	

والخلفــاء«	وذلــك	بمــا	يرشــدنا	اليــه	كالم	ســيّد	البلغــاء	وإمــام	الحكمــاء	علــّي	بــن	أبــي	طالــب	عليــه	الّســالم،	فنســأل	اللــه	أن	يوفّقنــا	

لذلــك	بلطفــه	ومنِّــه،	إنــه	حســبنا	ونعــم	الوكيــل.

)1(	أْخلََق	بدنَهُ	أي:	أباله	ونَهََكهُ	في	طلب	المال	ولم	يحّصله.	



الفهرس	الموضوعي	

لكلمات	نهج	البالغة	الواردة	في	هذا	الكتاب	

امكانية	الرؤية	وامتناعها

َواْمتَنََع	َعلَى	َعْيِن	اْلبَِصيِر،	فاَلَ	َعْيُن	َمْن	لَْم	يََرهُ	تُْنِكُرهُ،	َوالَ	قَْلُب	َمْن	أَْثبَتَهُ	يُْبِصُرهُ	)خطبة 49(

َوالَ	تُِحيطُ	بِِه	األْبَصاُر	َواْلقُلُوُب	)خطبة 84(

َواِهُد،	َوالَ	تَْحِويِه	اْلَمَشاِهُد،	َوالَ	تََراهُ	النََّواِظُر	)خطبة 185( الَ	تُْدِرُكهُ	الشَّ

ــوِن  ــِر	اْلُعيُ ــْن	نَظَ ــَع	َع ــا	اْمتَنَ ــوِل،	َوبِهَ ــا	لِْلُعقُ ــى	َصانُِعهَ ــا	تََجلَّ ــا….	بِهَ ــى	نَظَائِِرهَ ــيُر	ااْلالَُت	إِلَ ــهَا،	َوتُِش 	األَدَواُت	أَْنفَُس ــدُّ ــا	تَُح َوإِنََّم

ــة 186( )خطب

اْلَحْمُد	للِه	اْلَمْعُروِف	ِمْن	َغْيِر	ُرْؤيَة	)خطبة 89(

ا	تََرى	اْلُعيُوُن	)خطبة 155( 	َوأَْبيَُن	ِممَّ 	اْلُمبِيُن،	أََحقُّ هََو	اللهُ	اْلَحقُّ

	األْلَواِن	َولَِطيِف	األْجَساِم	)خطبة 64( 	بَِصير	َغْيَرهُ	يَْعَمى	َعْن	َخفِيِّ َوُكلُّ

اإلستدالل	على	وجوده	تعالى

يِن	َمْعِرفَتُهُ،	َوَكَماُل	َمْعِرفَتِِه	التَّْصديُق	بِِه	)خطبة 1( ُل	الدِّ أَوَّ

لَْم	يُْطلِِع	اْلُعقُوَل	َعلَى	تَْحِديِد	ِصفَتِِه،	ولَْم	يَْحُجْبهَا	َعْن	َواِجِب	َمْعِرفَتِِه	)خطبة 49(

	َعلَى	اإليَماِن	)خطبة 156( الَِحاِت	يُْستََدلُّ الَِحاِت،	َوبَالصَّ 	َعلَى	الصَّ فَبِاإليَماِن	يُْستََدلُّ

َوبِاإليَماِن	يُْعَمُر	اْلِعْلُم	)خطبة 156(

دور	)خطبة 189( فَِمَن	اإليَماِن	َما	يَُكوُن	ثَابِتاً	ُمْستَقِّراً	فِي	اْلقُلُوِب،	َوِمْنهُ	َما	يَُكوُن	َعَواِرَى	بَْيَن	اْلقُلُوِب	َوالصُّ

ــِه	 ــداً،	َوالََذ	بِ ــداً،	َوَعظََّمــهُ	ُمَمجِّ ــهُ	ُمَوحِّ ــَص	لَ ــهُ	ُمْذِعنــاً،	َوأَْخلَ ــَع	لَ ــِه	ُمْؤِمنــاً،	َوَخنَ ــاَب	إِلَْي ــاً،	َوأَنَ ــه	إِيَمــاَن	َمــْن	َرَجــاهُ	ُموقِن َونُْؤِمــُن	بِ



ــة 182( ــداً	)خطب ــاً	ُمْجتَِه َراِغب

أإليَماُن	َمْعِرفَةٌ	بِاْلقَْلِب،	َوإِْقَراٌر	بِاللَِّساِن،	وَعَمٌل	بِاألْرَكاِن	)حكمة 217(

	ااْليَماَن	يَْبُدو	لُْمظَةً	فِي	اْلقَْلِب،	ُكلََّما	اْزَداد	ااْليَماُن	اْزَداَدِت	الُّلْمظَةُ	)حكمة	هـ( إنَّ

َك	َعلَــى	اْلَكــِذِب	َحْيــُث	يَْنفَُعــَك،	أَْن	يَُكــوَن	فِــي	َحديِثِــَك	فَْضــٌل	َعــْن	ِعْلِمــَك	َوأَْن	تَتَّقِــَي	اللــهَ	 ــْدَق	َحْيــُث	يَُضــرُّ اإليَمــاِن	أَْن	تُؤثِــَر	الصِّ

فِــي	َحِديــِث	َغْيــِرَك	)حكمــة 448(

ْبِر	)حكمة 108( َوالَ	إِيَماَن	َكاْلَحيَاِء	َوالصَّ

تُْدِرُكهُ	اْلقُلُوُب	بَِحقَائِِق	اإليَماِن	)خطبة 179(

تَتَلَقَّاهُ	األْذهَاُن	الَ	بُِمَشاَعَرة	َوتَْشهَُد	لَهُ	اْلَمَرائِي	الَ	بُِمَحاَضَرة	)خطبة 185(

اْلَحْمُد	للِه	الَِّذي	بَطََن	َخفِيَّاِت	ااْلُموِر،	َوَدلَّْت	َعلَْيِه	أَْعالَُم	الظُّهُوِر	)خطبة 49(

فَهَُو	الَِّذي	تَْشهَُد	لَهُ	أَْعالَُم	اْلُوُجوِد،	َعلَى	إِْقَراِر	قَْلِب	ِذي	اْلُجُحوِد	)خطبة 49(

تِِه	)خطبة 107( اْلَحْمُد	للِه	اْلُمتََجلِّي	لَِخْلقِِه	بَِخْلقِِه،	َوالظَّاِهِر	لِقُلُوبِِهْم	بُِحجَّ

ةً	لَهُ	َوَدلِيالً	َعلَْيه	)خطبة 90( 	َما	َخلََق	ُحجَّ فََصاَر	ُكلُّ

	فِي	اللِه،	َوهَُو	يََرى	َخْلَق	اللِه	)حكمة 121( َعِجْبُت	لَِمْن	َشكَّ

ظَهََر	لِْلُعقُوِل	بَِما	أََرانَا	ِمْن	َعالََماِت	التَّْدبِيِر	اْلُمْتقَِن،	َواْلقََضاِء	اْلُمْبَرِم	)خطبة 182(

َولَْو	فَكَّروا	فِي	َعِظيِم	اْلقُْدَرِة،	َوَجِسيِم	النِّْعَمِة،	لََرَجُعوا	إِلَى	الطَِّريِق	)خطبة 185(

توحيد	الله	سبحانه

ُل	الَ	َشْيَء	قَْبلَهُ،	َواالِخُر	الَ	َغايَةَ	لَهُ	)خطبة 84( َوأَْشهَُد	أَْن	الَ	إِلهَ	إاِلَّ	اللهُ	َوْحَدهُ	الَ	َشِريَك	لَهُ،	األوَّ

	َخْلقُهُ	)خطبة 90( َوالَ	َشِريك	أََعانَهُ	َعلَى	اْبتَِداِع	َعَجائِِب	األُموِر،	فَتَمَّ

	َخْلقُهُ	بِأَْمِرِه	)خطبة 155( َخلََق	اْلَخْلَق	َعلَى	َغْيِر	تَْمثِيل،	َوالَ	َمُشوَرِة	ُمِشير،	َوالَ	َمُعونَِة	ُمِعين،	فَتَمَّ

األَحُد	الَ	بِتَأِْويِل	َعَدد	)خطبة 152(



َواِحٌد	الَ	بَِعَدد	َوَدائٌِم	الَ	بِأََمد	َوقَائٌِم	الَ	بََعَمد	)خطبة 185(

	ُمَسّمًى	بِاْلَوْحَدِة	َغْيَرهُ	قَلِيٌل	)خطبة 64( ُكلُّ

،	أَنَّــهُ	لـَـْو	َكاَن	لَِربِّــَك	َشــِريٌك	الََتَْتــَك	ُرُســلُهُ،	َولََرأَْيــَت	آثـَـاَر	ُمْلِكــِه	َوُســْلطَانِِه،	َولََعَرْفــَت	أَْفَعالـَـهُ	وِصفَاتِــِه،	َولِكنَّــهُ	إِلــهٌ	 َواْعلـَـْم	يـَـا	بُنـَـيَّ

هُ	فِــي	ُمْلِكــِه	أََحــٌد،	َوالَ	يـَـُزوُل	أَبـَـداً	َولـَـْم	يـَـَزْل	)كتــاب 31( َواحــٌد	َكَمــا	َوَصــَف	نَْفَســهُ،	الَ	يَُضــادُّ

َوالَ	تَنَالُهُ	التَّْجِزئَةُ	َوالتَّْبِعيُض	)خطبة 84(

اْلَعالِِم	باَلَ	اْكتَِساب	َوالَ	اْزِديَاد،	َوالَ	ِعْلم	ُمْستَفَاد	)خطبة 213(

هُ	فَقَْد	َعدَّهُ	)خطبة 1( هُ،	َوَمْن	َحدَّ َوَمْن	أَشاَر	إِلَْيِه	فَقَْد	َحدَّ

فََمْن	َوَصَف	اللهَ	ُسْبَحانَهُ	فَقَْد	قََرنَهُ،	َوَمْن	قََرنَهُ	فَقَْد	ثَنَّاهُ	)خطبة 1(

َوالَ	تُِحيطُ	بِِه	األْبَصاُر	َواْلقُلُوُب	)خطبة	84(

الَ	تَْبلُُغهُ	بُْعُد	اْلِهَمِم،	َوالَ	يَنَالُهُ	َحْدُس	اْلفِطَِن	)خطبة 93(

لَْم	يُْطلِِع	اْلُعقُوَل	َعلَى	تَْحِديِد	ِصفَتِِه،	ولَْم	يَْحُجْبهَا	َعْن	َواِجِب	َمْعِرفَتِِه	)خطبة 49(

	قَيُّــوٌم،	الَ	تَأُْخــُذَك	ِســنَةٌ	َوالَ	نـَـْوٌم،	لـَـْم	يَْنتـَـِه	إِلَْيــَك	نَظَــٌر،	َولـَـْم	يـُـْدِرْكَك	بََصــٌر	)خطبــة  فَلَْســنَا	نَْعلـَـُم	ُكْنــهَ	َعظََمتـِـَك	إاِلَّ	أَنَّــا	نَْعلـَـُم	أَنَّــَك:	َحــيٌّ

)160

الصفات	الثبوتية	والسلبية

لَْم	يُْطلِِع	اْلُعقُوَل	َعلَى	تَْحِديِد	ِصفَتِِه،	ولَْم	يَْحُجْبهَا	َعْن	َواِجِب	َمْعِرفِتِِه	)خطبة 49(

الَ	تَقَُع	األْوهَاُم	لَهُ	َعلى	ِصفَة،	َوالَ	تُْعقَُد	اْلقُلُوُب	ِمْنهُ	َعلَى	َكْيفِيَّة	)خطبة 84(

َوَرَدَع	َخطََراِت	هََماِهِم	النُّفُوِس	َعْن	ِعْرفَاِن	ُكْنِه	ِصفَتِِه	)خطبة 195(

َوالَ	يُوَصُف	بَِشيء	ِمَن	األْجَزاِء	َوالَ	بِالَجَواِرِح	َواألْعَضاِء	)خطبة 186(

	َمْحُدوٌد،	َوالَ	نَْعٌت	َمْوُجوٌد	)خطبة 1( الَِّذي	لَْيَس	لِِصفَتِِه	َحدٌّ

هُ	فَقَْد	أَْبطََل	أََزلَهُ	)خطبة 152( هُ،	َوَمْن	َعدَّ هُ	فَقَْد	َعدَّ هُ،	َوَمْن	َحدَّ َمْن	َوَصفَهُ	فَقَْد	َحدَّ



َدهُ	َمْن	َكيَّفَهُ،	َوالَ	َحقِيقَتَهُ	أََصاَب	َمْن	َمثَّلَهُ	)خطبة 186( َما	َوحَّ

القدرة	

	َشْيء	)خطبة 85( ةُ	َعلى	ُكلِّ 	َشْيء،	َواْلقُوَّ 	َشْيء،	َواْلَغلَبَةُ	لُِكلِّ لَهُ	اإلَحاطَةُ	بُِكلِّ

	قَاِدر	َغْيَرهُ	يَْقِدُر	َويَْعَجُز	)خطبة 64( 	َعالِم	َغْيَرهُ	ُمتََعلٌِّم،	َوُكلُّ 	َمالِك	َغْيَرهُ	َمْملُوٌك،	َوُكلُّ 	قَِوي	َغْيَرهُ	َضِعيٌف،	َوُكلُّ َوُكلُّ

	إِْذ	الَ	َمْربُوٌب،	َوقَاِدٌر	إِْذ	الَ	َمْقُدوٌر	)خطبة 152( َوَربٌّ

فَاِعٌل	ال	بَِمْعنَى	اْلَحَرَكاِت	َوااْللة	)خطبة 1(

يَقـُـوُل	لَِمــا	أََراَد	َكْونـَـهُ:	)ُكــْن	فَيَُكــوُن(	الَ	بَِصــْوت	يَْقــَرُع،	َوالَ	بِنـِـَداء	يُْســَمُع،	َوإِنََّمــا	َكالَُمــهُ	ُســْبَحانَهُ	فِْعــٌل	ِمْنــهُ	أَْنَشــأَهُ	َوَمثَّلـَـهُ،	لـَـْم	يَُكــْن	

ِمــْن	قَْبــِل	ذلـِـَك	َكائِنــاً	)خطبــة 186(

ُمْستَْشِهٌد	بُِحُدوِث	األْشيَاِء	َعلَى	أََزلِيَّتِِه،	َوبَِما	َوَسَمهَا	بِِه	ِمَن	اْلَعْجِز	َعلَى	قُْدَرتِِه	)خطبة 185(

الِعلم	

اْلَعالِِم	باَلَ	اْكتَِساب	َوالَ	اْزِديَاد،	َوالَ	ِعْلم	ُمْستَفَاد	)خطبة 213(

	َعالِم	َغْيَرهُ	ُمتََعلٌِّم	)خطبة 64( َوُكلُّ

َعالٌِم	إِْذ	الَ	َمْعلُوٌم	)خطبة 152(

اْلَحْمُد	للِه	الَِّذي	بَطََن	َخفِيَّاِت	ااْلُموِر	)خطبة 49(

	َشْيء	)خطبة 85( ةُ	َعلى	ُكلِّ 	َشْيء،	َواْلقُوَّ 	َشْيء،	َواْلَغلَبَةُ	لُِكلِّ مائَِر،	لَهُ	اإلَحاطَةُ	بُِكلِّ قَْد	َعلَِم	السَّرائَِر،	َوَخبََر	الضَّ

تَُراِت	َوأََحاطَ	بُِغُموِض	َعقَائِِد	السَِّريَراِت	)خطبة 107( َخَرَق	ِعْلُمهُ	بَاِطَن	َغْيِب	السُّ

هُ	)خطبة 108( َوَمْن	َسَكَت	َعلَِم	ِسرَّ



اإلرادة

ُمِريٌد	باِلَ	ِهمَّة	)خطبة 179(

الّسمع	والبصر:

بَِصيٌر	الَ	يُوَصُف	بِاْلَحاسَِّة	)خطبة 179(

َواْلبَِصيُر	الَ	بِتَْفِريِق	آلَة	)خطبة 152(

	األْلَواِن	َولَِطيِف	األْجَساِم	)خطبة 64( 	بَِصير	َغْيَرهُ	يَْعَمى	َعْن	َخفِيِّ َوُكلُّ

بَِصيٌر	إْذ	الَ	َمْنظُوَر	إلَْيِه	ِمْن	َخْلقِِه	.)خطبة 1(

ِميُع	الَ	بِأََداة	)خطبة 152( َوالسَّ

هُ	َكبِيُرهَا	)خطبة 152( 	َعْن	لَِطيِف	األْصَواِت،	ويُِصمُّ 	َسِميع	َغْيَرهُ	يََصمُّ َوُكلُّ

القِدم	والبقاء

ْمهُ	َوْقٌت	َوالَ	َزَماٌن	)خطبة 182( َولَْم	يَتَقَدَّ

	إِْحَصاء	َوِعَدة	)خطبة 163( 	َغايَة	َوُمدَّة،	َوُكلِّ قَْبَل	ُكلِّ

َسبََق	األْوقَاَت	َكْونُهُ،	َواْلَعَدَم	ُوُجوُدهُ،	َواالْبتَِداَء	أََزلُهُ	)خطبة 186(

كائٌِن	الَ	َعْن	َحَدث	َمْوُجوٌد	الَ	َعْن	َعَدم	)خطبة 1(

الَ	يُقَال	لَهُ:»َمتَى«؟	َوالَ	يُْضَرُب	لَهُ	أََمٌد	»بَِحتَّى«	)خطبة 163(

	إِْذ	الَ	َمْربُوٌب	)خطبة 152( َوَربٌّ

الَ	يَْشَغلُهُ	َشأٌْن،	َوالَ	يَُغيُِّرهُ	َزَماٌن،	َوالَ	يَْحِويِه	َمَكاٌن	)خطبة 178(

ولَْم	يَتََعاَوْرهُ	ِزيَاَدةٌ	َوالَ	نُْقَصاٌن	)خطبة 182(



َوالَ	يَتََغيَُّر	بَِحال،	َوالَ	يَتَبَدَُّل	فِي	األْحَواِل،	َوالَ	تُْبلِيِه	اللَّيَالي	َواأليَّاُم	)خطبة 186(

	َعلَى	قَِدِمِه	بُِحُدوِث	َخْلقِِه،	َوبُِحُدوِث	َخْلقِِه	َعلَى	وُجوِدِه	)خطبة 185( الدَّالِّ

	َعلَى	ُوُجوِدِه	بَِخْلقِِه،	َوبُِمْحَدِث	َخْلقِِه	َعلَى	أََزلِيَّته	)خطبة 152( الدَّالِّ

ُل	الَ	َشْيَء	قَْبلَهُ،	َواالِخُر	الَ	َغايَةَ	لَهُ	)خطبة 84( األوَّ

َل	لَهُ،	َوبِآِخِريَّتِِه	َوَجَب	أَْن	الَ	آِخَر	لَهُ	.)خطبة 100( لِيَّتِِه	َوَجَب	أَْن	الَ	أَوَّ 	آِخر،	بِأَوَّ ل،	َوااْلِخِر	بَْعَد	ُكلِّ 	أَوِّ ِل	قَْبَل	ُكلِّ األوَّ

ُل	لَْم	يََزْل،	َواْلبَاقي	باِل	أََجل	)خطبة 163( لِيَّتِِه	اْبتَِداٌء،	َوالَ	اِلََزلِيَّتِِه	اْنقَِضاٌء،	هَُو	االَوَّ لَْيَس	اِلوَّ

ُل	الَِّذي	الَ	َغايَةَ	لَهُ	فَيَْنتَِهَي،	َوالَ	آِخَر	لَهُ	فَيَْنقَِضَي	)خطبة 93( األوَّ

	إِْنس	َوَجاّن	)خطبة 195( 	ِحين	َوأََوان،	َوَمَع	ُكلِّ 	َمَكان،	َوفِي	ُكلِّ َوإِْنهُ	لَبُِكلِّ

الَ	يَْشَغلُهُ	َشأٌْن،	َوالَ	يَُغيُِّرهُ	َزَماٌن،	َوالَ	يَْحِويِه	َمَكاٌن	)خطبة 178(

لَْم	يَْحلُْل	فِي	األْشيَاِء	فَيُقَاَل:	هَُو	فيها	َكائٌِن،	َولَْم	يَْنأَ	َعْنهَا	فَيُقَاَل:	هَُو	ِمْنهَا	بَائٌِن	)خطبة 64(

لَْم	يَْقُرْب	ِمَن	األْشيَاِء	بِاْلتَِصاق،	َولَْم	يَْبُعْد	َعْنهَا	بِاْفتَِراق	)خطبة 163(

قَِريٌب	ِمَن	األْشيَاِء	َغْيُر	ُمالَِمس،	بَِعيٌد	ِمْنهَا	َغْيُر	ُمبَايِن	)خطبة 179(

صفات	األفعال

ِعيَالُهُ	اْلَخالَئُِق،	َضِمَن	أَْرَزاقَهُْم	)خطبة 90(

وسئل	عليه	السالم:	كيف	يحاسب	الله	الخلق	على	َكْثرتهم؟	فقَال	عليه	السالم:	َكَما	يَْرُزقُهُْم	َعلَى	َكْثَرتِِهْم	)حكمة 291(

َخلََق	اْلَخْلَق	َعلَى	َغْيِر	تَْمثِيل،	َوالَ	َمُشوَرِة	ُمِشير،	َوالَ	َمُعونَِة	ُمِعين	)خطبة 155(

ــَرَب	 ــِة	نَْفــس	اْظطَ ــا،	َوالَ	هََماَم ــة	اْســتَفَاَدهَا،	َوالَ	َحَرَكــة	أَْحَدثَهَ ــا	َوالَ	تَْجِربَ ــة	أََجالَهَ ــالَ	َرِويَّ ــَداًء،	بِ ــَدأَهُ	اْبتِ ــَق	إْنَشــاًء،	َواْبتَ أَْنَشــأَ	الَخْل

ــا	)خطبــة 1( فِيهَ

الَِّذي	اْبتََدَع	اْلَخْلَق	َعلَى	َغْيِر	ِمثَال	اْمتَثَلَهُ	َوالَ	ِمْقَدار	اْحتََذى	َعلَْيِه	ِمْن	َخالِق	َمْعبُود	َكاَن	قَْبلَهُ	)خطبة 90(

لَْم	يَْخلُِق	ااْلْشيَاَء	ِمْن	أُُصول	أََزلِيَّة،	َوالَ	ِمْن	أََوائَِل	أَبَِديَّة	)خطبة 163(



مائِِر	َولَْيَس	بِِذي	َضِمير	فِي	نَْفِسِه	)خطبة 107( ِويَّاُت	الَ	تَلِيُق	إاِلَّ	بَِذوي	الضَّ َخلََق	اْلَخْلَق	ِمْن	َغْيِر	َرِويَّة،	إِْذ	َكانَِت	الرَّ

اْلَخالِِق	ِمْن	َغْيِر	َرِويَّة	)خطبة 89(

اْلَخالُِق	الَ	بَِمْعنَى	َحَرَكة	َونََصب	)خطبة 152(

يَقُوُل	لَِما	أََراَد	َكْونَهُ:	)ُكْن	فَيَُكوُن( )خطبة 186(

ف	ِمــْن	َعَواقـِـِب	َزَمــان،	َوالَ	اْســتَِعانَة	َعلـَـى	نـِـّد	ُمثـَـاِور	َوالَ	َشــِريك	ُمَكاثـِـر	َوالَ	ِضــّد	 لـَـْم	يَْخلـُـْق	َمــا	َخلَقـَـهُ	لِتَْشــِديِد	ُســْلطَان،	َوالَ	تَْخــوُّ

ُمنَافِــر	)خطبــة 186(

هُ	َمْعِصيَــةُ	َمــْن	َعَصــاهُ،	َوالَ	تَْنفَُعــهُ	طَاَعــةُ	َمــْن	 َخلَــَق	اْلَخْلــَق	ِحيــَن	َخلَقَهـُـْم	َغنِيّــاً	َعــْن	طَاَعتِِهــْم	آِمنــاً	ِمــْن	َمْعِصيَتِِهــْم،	اِلنَّــةُ	الَ	تَُضــرُّ

أَطَاَعــهُ	)خطبــة 193(

َوالَ	لَهُ	بِطَاَعِة	َشْيء	اْنتِفَاٌع	)خطبة 163(

ُمتََكلٌِّم	باِلَ	َرِويَّة	)خطبة 179(

يُْخبُِر	الَ	بِلَِسان	َولَهَوات	َويَْسَمُع	الَ	بُِخرُوق	َوأََدَوات،	يَقُوُل	َوالَ	يَْلفِظُ	.)خطبة 186(

َوإِنََّما	َكالَُمهُ	ُسْبَحانَهُ	فِْعٌل	ِمْنهُ	أَْنَشأَهُ	َوَمثَّلَهُ،	لَْم	يَُكْن	ِمْن	قَْبِل	ذلَِك	َكائِناً،	َولَْو	َكاَن	قَِديماً	لََكاَن	إِلهاً	ثَانِياً	)خطبة 186(

العدل

َواْرتَفََع	َعْن	ظُْلِم	ِعبَاِده،	َوقَاَم	بِاْلقِسِط	فِي	َخْلقِِه،	َوَعَدَل	َعلَْيِهْم	فِي	ُحْكِمِه	)خطبة 185(

َوَكلََّف	يَِسيراً،	َولَْم	يَُكلِّْف	َعِسيراً	)حكمة 73(

نَْحَمُدهُ	َعلَى	َما	َوفََّق	لَهُ	ِمَن	الطَّاَعِة،	َوَذاَد	َعْنهُ	ِمَن	اْلَمْعِصيِة	)خطبة 194(

اآلجال

َواألَجُل	َمَساُق	النَّْفِس	َواْلهََرُب	ِمْنهُ	ُمَوافَاتُهُ	)خطبة 149(

	أََجل	ِكتَاٌب	)خطبة 107( فَلُِكلِّ



ٌر	ِمْنُكْم	يَْوماً	ِمْن	ُعُمِرِه	إاِلَّ	بِهَْدِم	آَخَر	ِمْن	أََجلِِه	)خطبة 145( ُر	ُمَعمَّ َوالَ	يَُعمَّ

	أََجل	َوْقتاً	الَ	يَْعُدوهُ،	َوَسبَباً	الَ	يَتََجاَوُزهُ	)خطبة 193( 	لُِكلِّ إِنَّ

	األَجَل	ُجنَّةٌ	َحِصينَةٌ	)حكمة 191( َوإِنَّ

َكفَى	بِاالََجِل	َحاِرساً	)حكمة 297(

ــلََمْتنِي،	 ــي	َوأَْس ــإَِذا	َجــاَء	يَْوِمــي	اْنفََرَجــْت	َعنِّ ــةً	َحِصينــةً،	فَ ــِه	ُجنَّ ــَن	الل 	ِم ــيَّ 	َعلَ ــة:	َوإِنَّ وقــال	عليــه	الّســالم	وقــد	ُخــِوف	مــن	الغيل

ــة 61( ــُم	)خطب ــَرأُ	اْلَكْل ــْهُم	َوالَ	يَْب ــُش	السَّ ــذ	الَ	يَِطي فَِحينَئِ

ِحِم	فَإِنَّهَا	َمْثَراةٌ	فِي	اْلَماِل	َوَمْنَسأَةٌ	في	األَجِل	)خطبة 109( َوِصلَةُ	الرَّ

َكْم	أَْطَرْدُت	االَيَّاَم	أَْبَحثُهَا	َعْن	َمْكنُوِن	هَذا	االَْمِر،	فَأَبَى	اللهُ	إاِلَّ	إِْخفَاَءهُ،	هَْيهَاَت!	ِعْلٌم	َمْخُزوٌن	)خطبة 149(

األرزاق

َر	أَْقَواتَهُْم	)خطبة 90( ِعيَالُهُ	اْلَخالَئُِق،	َضِمَن	أَْرَزاقَهُْم،	َوقَدَّ

ُد	لَهُ	ِزيَاَدةٌ	فِي	أَْكلِِه	إاِلَّ	بَنَفَاِد	َما	قَْبلَهَا	ِمْن	ِرْزقِِه	)خطبة 145( َوالَ	تَُجدَّ

	نَْفس	بَِما	قُِسَم	لَهَا	ِمْن	ِزيَاَدة	أَْو	نُْقَصان	)خطبة 23( األْمَر	يَْنِزُل	ِمَن	السَّماِء	إِلَى	األْرِض	َكقَطر	الَمطَِر	إِلَى	ُكلِّ

ْزق	)خطبة 143( َوقَْد	َجَعَل	اللهُ	ُسْبَحانَهُ	االْستِْغفَاَر	َسبَباً	لُِدُروِر	الرِّ

َدقَِة	)حكمة 132( ْزَق	بِالصَّ اْستَْنِزلُوا	الرِّ

َر	ِمْنهُ	َخاطََر	بَِزَواِل	نِْعَمتِِه	)حكمة 235( اهُ	َزاَدهُ	ِمْنهَا،	َوَمْن	قَصَّ 	نِْعَمة	َحقّاً،	فََمْن	أَدَّ 	لله	فِي	ُكلِّ إِنَّ

لَهـَـا	إِلـَـى	َغْيِرِهــْم	 	َحوَّ هـَـا	فـِـي	أَْيِديِهــْم	َمــا	بََذلُوهـَـا،	فـَـإَِذا	َمنَُعوهـَـا	نََزَعهـَـا	ِمْنهـُـْم،	ثـُـمَّ هـُـْم	بِالنَِّعــِم	لَِمنَافـِـِع	اْلِعبـَـاِد،	فَيُقِرُّ 	لِلَّــِه	ِعبـَـاداً	يَْختَصُّ إِنَّ

)415 )حكمة 

لــو	ُســدَّ	علــى	رجــل	بـَـاُب	بيتــه،	وتـُـِرَك	فيــه،	مــن	أَيــن	كان	يأتيــه	رزقـُـه؟	فقـَـال	عليــه	الســالم:	ِمــْن	َحْيــُث	َكاَن	يَأْتِيــِه	أََجلـُـهُ	)حكمــة 

)346

ْزَق	ِرْزقَاِن:	ِرْزٌق	تَْطلُبُهُ،	َوِرْزٌق	يَْطلُبَُك،	فَإِْن	أَْنَت	لَْم	تَأْتِِه	أَتَاَك	.)كتاب 31( الرِّ



ــلُّ ــا	يَِح ــا	فِيَم تِهَ ــَن	لَذَّ ــِه	َوبَْي ــَن	نَْفِس ــي	بَْي ــاَعةٌ	يَُخلِّ ــهُ،	َوَس 	َمَعاَش ــُرمُّ ــاَعةٌ	يَ ــهُ،	َوَس ــا	َربَّ ــاَعةٌ	يُنَاِجــي	فِيهَ ــاَعات:	فََس ــالَُث	َس ــِن	ثَ لِْلُمْؤِم

م	)حكمــة  ــة	لَِمَعــاش،	أَْو	ُخْطــَوة	فـِـي	َمَعــاد	أَْو	لـَـذَّة	فـِـي	َغْيــِر	ُمَحــرَّ َويَْجُمــُل.	َولَْيــَس	لِْلَعاقـِـِل	أَْن	يَُكــوَن	َشــاِخصاً	إاِلَّ	فـِـي	ثـَـالَث:	َمَرمَّ

)380

ْنيـَـا	َحتَّــى	 ْنيـَـا	طَلَبـَـهُ	اْلَمــْوُت	َحتَّــى	يُْخِرَجــهُ	َعْنهـَـا،	َمــْن	طَلـَـَب	ااْلِخــَرةَ	طَلَبَْتــهُ	الدُّ ْزُق	ِرْزقـَـاِن:	طَالـِـٌب،	َوَمْطلـُـوٌب،	فََمــْن	طَلـَـَب	الدُّ الــرِّ

يَْســتَْوفَِي	ِرْزقـَـهُ	ِمْنهـَـا	)حكمــة 421(

ْكــِر	 َي	لـَـهُ	فـِـي	الذِّ ــا	ُســمِّ 	اللــهَ	لـَـْم	يَْجَعــْل	لِْلَعْبــِد	َوإِْن	َعظَُمــْت	ِحيلَتـُـهُ،	َواْشــتَدَّْت	ِطْلبَتـُـهُ،	َوقَِويـَـْت	َمِكْيَدتـُـهُ	أَْكثـَـَر	ِممَّ اْعلَُمــوا	ِعْلمــاً	يَقِينــاً	أَنَّ

ْكــِر	اْلَحِكيــِم	)حكمــة 264( َي	لـَـهُ	فـِـي	الذِّ ــمِّ اْلَحِكيــِم	َولـَـْم	يَُحــْل	بَْيــَن	اْلَعْبــِد	فـِـي	َضْعفـِـِه	َوقِلَّــِة	ِحيلَتـِـِه	َوبَْيــَن	أَْن	يَْبلـُـَغ	َمــا	سُّ

ــَك	 ــِه	بِِرْزقِ ــهُ	فِي ــأِْت	الل ــِرَك	يَ ــْن	ُعُم ــُك	ِم ــهُ	إِْن	يَ ــاَك،	فَإِنَّ ــْد	أَتَ ــِذي	قَ ــَك	الَّ ــى	يَْوِم ــَك	َعلَ ــْم	يَأْتِ ــِذي	لَ ــَك	الَّ 	يَْوِم ــمَّ ــْل	هَ ــَن	آَدَم،	الَ	تَْحِم يَاْب

ــة 258( .)حكم

	 	اللــهَ	تََعالـَـى	َســيُْؤتِيَك	فـِـي	ُكلِّ ــنَةُ	ِمــْن	ُعُمــِرَك	فـَـإنَّ 	يـَـْوم	َمــا	فيـِـِه،	فـَـإِْن	تَُكــِن	السَّ 	يَْوِمــَك!	َكفـَـاَك	ُكلُّ 	َســنَتَِك	َعلـَـى	هـَـمِّ فـَـالَ	تَْحِمــْل	هـَـمَّ

	لَِمــا	لَْيــَس	لـَـَك،	َولـَـْن	يَْســبِقََك	إِلـَـى	ِرْزقـِـَك	طَالـِـٌب،	َولـَـْن	 ــنَةُ	ِمــْن	ُعُمــِرَك	فََمــا	تَْصنـَـُع	بِاْلهـَـمِّ َغــِد	َجِديــد	َماقََســَم	لـَـَك،	َوإِْن	لـَـْم	تَُكــِن	السَّ

َر	لـَـَك	)حكمــة 369( يَْغلِبـَـَك	َعلَْيــِه	َغالـِـٌب،	َولـَـْن	يُْبِطــىَء	َعْنــَك	َمــا	قـَـْد	قـُـدِّ

َوَمْن	َرِضَي	بِرْزِق	اللِه	لَْم	يَْحَزْن	َعلَى	َما	فَاتَهُ	)حكمة 339(

الّجبر	والتّفويض

ــْم ــْم	يَُكلِّــْف	َعِســيراً،	َوأَْعطَــى	َعلَــى	اْلقَلِيــِل	َكثِيــراً،	َولَ ــاَدهُ	تَْخيِيــراً،	َونَهَاهُــْم	تَْحِذيــراً،	َوَكلَّــَف	يَِســيراً،	َولَ 	اللــهَ	ُســْبَحانَهُ	أََمــَر	ِعبَ إِنَّ

ــْع	ُمْكِرهــاً	)حكمــة 73( ــْم	يُطَ يُْعــَص	َمْغلُوبــاً،	َولَ

	 َوْيَحــَك!	لََعلَّــَك	ظَنَْنــُت	قََضــاًء	الَِزمــاً،	َوقـَـَدراً	َحاتِمــاً	!	َولـَـْو	َكاَن	ذلـِـَك	َكذلـِـَك	لَبَطَــَل	الثَّــَواُب	واْلِعقـَـاُب،	َوَســقَطَ	اْلَوْعــُد	َواْلَوِعيــُد،	إِنَّ

اللــهَ	ُســْبَحانَهُ	أََمــَر	ِعبـَـاَدهُ	تَْخيِيــراً،	َونَهَاهـُـْم	تَْحِذيــراً	)حكمــة 73(

	اللِه	فاَلَ	تَتََكلَّفُوهُ	)حكمة 278( طَِريٌق	ُمْظلٌِم	فاَلَ	تَْسلُُكوهُ،	َوبَْحٌر	َعِميٌق	فاَلَ	تَلُِجوهُ،	َوِسرُّ

َر	َما	َخلََق	فَأَْحَكَم	تَْقِديَرهُ،	َوَدبََّرهُ	فَأَْلطََف	تَْدبِيَرهُ	)خطبة 90( قَدَّ

	األُُموُر	لِْلَمقَاِديِر،	َحتَّى	يَُكوَن	اْلَحْتُف	في	التَّْدبِيِر	)حكمة 12( تَِذلُّ

	أَْخَســَر	النَّــاِس	َصْفقَــةً	َوأَْخيَبَهـُـْم	َســْعياً،	َرُجــٌل	أَْخلَــَق	بََدنَــهُ	فِــي	طَلَــِب	آَمالِــِه،	َولَــْم	تَُســاِعْدهُ	اْلَمقَاِديــُر	َعلَــى	إَِراَدتِــِه،	فََخــَرَج	ِمــَن	 إِنَّ

ْنيَــا	بَِحْســَرتِِه،	َوقَــِدَم	َعلَــى	ااْلِخــَرِة	بِتَبَِعتِــِه	)حكمــة 420( الدُّ




