
 أدلة وجود هللا

 الدلٌل األول : دلٌل الحدوث 

ٌنص هذا الدلٌل على ان العالم حادث من خالل ممدمات المٌاس الكبرى 

 والصغرى والنتٌجة 

 الممدمة الكبرى : العالم حادث 

 الممدمة الصغرى : لكل حادث َ ُمحدث 

 النتٌجة : العالم حادث

الدلٌل اآلخر على ان العالم حادث هو ان العالم ٌتكون من جواهر واعراض فكل 

الجواهر واالعراض حادثة وذلن ألن الجواهر واألعراض لابلة للتغٌر والتبدل من 

سكون الى حركة ومن حركة الى سكون , ومن وجود الى عدم , ومن عدم الى 

 وجود وهكذا حٌث التغٌر والصٌرورة الدائمة  . 

ً ان ما ٌدل على حدوث الجواهر واألعراض هو ان هذه الجواهر تحتاج الى اٌض ا

 مموم ٌمومها او موجد ٌوجدها فً ولت ما . 

لذلن نرى ان العلماء والمتكلمون بما فٌهم الفرق الكالمٌة من ) معتزلة واشاعرة ( 

اتفموا على حدوث العالم ولالو كل شًء فً هذا الوجود ٌخضع للتغٌر والصٌرورة 

وكل ما هو ٌخضع للتغٌر والصٌرورة فهو حادث الن العالم ٌتألف من جواهر 

واعراض وذرات وبالتالً هً حادثة , اٌضاُ ما نرى ان العالم خلك دفعة واحدة من 

أََراَد  أَْمُرهُ إَِذا إِنََّما} غٌر زمان وانما بمدرة او مشٌئة إلهٌة كما جاء فً لوله تعالى 

ٌْئًا  (  28{ ) سورة : ٌس , األٌة   فٌََُكونُ  هُ ُكنْ أَْن ٌَقُوَل لَ  َش

اٌضاً هنان رأي ٌمول بحدوث العالم بزمان مؤلت وهو ما استند الى المرآن الكرٌم 

إن ربكم هللا الذي خلق السماوات واألرض فً ستة أٌام ثم  }كما فً لوله تعالى 

 . 45األعراف /  {استوى على العرش ... 



للناس مدى لدرته على خلك شًء بعد شًء لم ٌحصل وهذا من اجل ان ٌبٌن 

باإلتفاق او الصدفة وانما بتدبٌر وعناٌة وحكمة منهُ وهذا ما سنفصل المول فٌه عند 

 دلٌل العناٌة واألختراع .



 تفصيل الصفات اإللهية 

 العلم والمدرة  –اوالً : الصفات الذاتٌة وهً ثالث : الحٌاة 

 مفهوم الحٌاة : ٌستعمل فً مجموعتٌن من المخلولات  -1

 األولى : النباتات حٌت تتغٌر بالنمو 

 الثانٌة : اإلنسان والحٌوانات حٌث تملن الشعورواإلرادة .

لمفهوم الحٌاة مستلزم النمص واألحتٌاج وذلن ألن طبٌعة النمو  المعنى األوللكن 

تفرض ان ٌكون الشًء النامً فً بداٌة تكوٌنِه فالداً للكمال , لكن نتٌجة لبعض 

العوامل والمؤثرات الخارجٌة تحصل فٌه تغٌرات تصل بِه الى كمالِه بالتدرٌج , 

 فال ٌمكن نسبة مثل هذه األمور الى هللا تعالى . 

فأنه مفهوم كمالً , وان ألترن فً بعض مصادٌمه اإلمكانٌة    المعنى الثاني أما

ببعض النمائض والتحدٌدات التً تتصف بها هذه المصادٌك , لكن ٌمكن أن 

نتصور له مرتبة ال متناهٌة لٌس فٌها اي نمص او تحدٌد أو احتٌاج كما فً 

للعلم والمدرة واإلرادة  مفهوم الكمال ومفهوم الوجود , والحٌاة بمعناها المالزم

 من مستلومات الوجود غٌر المادي . 

 العلم  -2

ان مفهوم العلم اكثر المفاهٌم وضوحاً وبداهة , لكن مصادٌك هذا العلم نالصة    

ومحدودة , مفهوم العلم بهذه الخصائص ال ٌمكن ان ٌصدق على هللا تعالى , لكن 

ه اي نمص او تحدٌد وهو عٌن ذات العمل ٌمكنه لهذا المفهوم الكمالً مصداق لٌس فٌ

 العالم , وهذا هو العلم الذاتً هلل تعالى . 

 فٌمكن لنا اثبات علم هللا تعالى من طرق عدة ومنها :   



الطرٌك الذي اثبتنا من خالله كل الصفات الذاتٌة , اي بما ان العلم موجود  -1

 بٌن المخلولات فال بد من وجودِه بأكمل مرتبة فً خالمها . 

تعانة على اثبات ذلن بدلٌل النظام وذلن فأن اي ظاهرة او مخلوق ٌتوفر أألس -2

اكثر على نظام او اتمان وتدبٌر , فأنه ٌدل اكثر على علم خالمه ولدرٌته , 

كما فً الكتاب العلمً او الفلسفً او المصٌدة او الصورة الفنٌة , جٌث تدل 

ٌمكن لعالل ان على مدى ما ٌملكه مبدعها من ثمافة وذوق وخبرة , وال 

ٌتصور ان الكتاب العلمً او الفلسفً لد كتبه شخص جاهل غٌر مثمف , 

فكٌف ٌحتمل ان ٌخلك هذا الكون العظٌم بكل ما فٌه من اسرار ومدهشات 

 شخص غٌر عالم ؟ .

 

 مفهوم القدرة  -3

 

فً حك الفاعل الذي ٌؤدي عمله بإرادتِه وأختٌاره , انه ٌملن المدرة فً عمله , يقال 

 درة هً عبارة عن مبدئٌة الفالع المختار للعمل الذي ٌمكن صدوره منه .فالم

فٌتضح من خالل هذا المول انه كلما كان الفاعل اكثر تكامالً فً مراتبه الوجودٌة 

كان أكثر لدرة , فالموجود الذي ٌتوفر على الكمال الالمتناهً له لدرة غٌر محدودة 

 " . 22ل شًء لدٌر ( " البمرة _ آٌة كما فً اآلٌة المرآنٌة ) أن هللا على ك

 



 الصفات اإللهية

 الصفات الذاتية والفعلية :

هً الصفات التً تنسب الى هللا تعالى , أو إنها مفاهٌم منتزعة من  الصفات الذاتية :

الذات اإللهٌة بالنظر الى إنها واجدة لنوع من انواع الكماالت , مثل الحٌاة , العلم 

 والمدرة .

من نوع عاللة تربط بٌن هللا وهً مفاهٌم منتزعة او تنتزع الصفات الفعلية : 

 وسائر مخلولاتِه .

 الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية

 .فً الصفات الذاتٌة تكون الذات اإللهٌة مصداق عٌنٌاً لها  -

أما فً الصفات الفعلٌة , فهً تعبر عن نوع نسبة واضافة بٌن هللا وسائر  -

, ألن الخلك  ) َخلَك (ل مخلولاتِه , مثالً صفة الخالمٌة هً تنسب الى الفع

ٌنسب هلل تعالى عٌن ذاتِه وٌنسب الى اإلنسان , وأٌضاً الخالك هو هللا تعالى 

والمخلوق هو الموجود اي العالم فهذه العاللة بٌن الذات اإللهٌة والموجودات 

 .  ) َخلَك(هً عاللة منتزعة من ممام الفعل 

ً كثٌراً ما نشاهد النعم التً تجري على الن - اس وٌسخرها هللا لجمٌع اٌضا

مخلولاتِه فهً تسمى بالرزق بمعنى الرازلٌة وهً صفة فعلٌة تنسب الى هللا 

 تعالى شأنها شأن المغفرة والرحمة . 

هنان فرق آخر ان ما ٌجري على الذات اإللهٌة هو األثبات دائماً , ألن هللا  -

 الخ , ... وحده ثابت غٌر متحرن غٌر متغٌر 

صفات الفعلٌة تارة سلبٌة وتارة اخرى اٌجابٌة , فالمدرة اما ما ٌجري على ال -

والعلم والحٌاة , ال تحمل اال على وجه واحد وهو اإلٌجاب التً هً صفة 

الذات , لكن الخلك والرزق والمغفرة والرحمة تحمل تارة بالسلب وتارة 



اخرى باإلٌجاب , مثالً نمول َخلَك هذا ولم ٌخلك ذلن , َغفََر للمستغفر ولم 

 ٌغفر للمصُر على الذنب . 

وهً الصفات التً   بالصفات الخبريةهنان نوع آخر من الصفات وتسمى 

 اختص بها اهل الحدٌث ولسموها الى :

 ذاتٌة : هً الصفات الكمالٌة  -1

هً ما وصف سبحانه بِه من المرآن الكرٌم من العلو وكونه ذا وجه خبرٌة :  -2

وٌدٌن وأعٌن وغٌرها من األعضاء الجارحة واأللفاظ الواردة فً المرآن 

 الكرٌم . 

البصٌر , أنها ذاتٌة ثبوتٌة لكن  –اضافة الى الصفات التً تختص باهلل مثل السمٌع 

الم تفسر بالمسموعات والمبصرات , ٌمكن ان تؤول ونمول إنها فعلٌة , إلنها فً الع

بمعنى ان هللا المادر فهً اصبحت صفة فعلٌة ٌمكن أن تنسب الى المدرة , فهً 

تنتزع من نوع العاللة بٌن المخلولات المابلة على السمع واألبصار  وبٌن ذات هللا 

 تعالى المدٌر السمٌع البصٌر .  
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 :عنى العقيدة لغةً واصطالحًام

بط    العقٌدة لغة: مصدر ِمن اعَتَقد ٌعتقُد اعتقاًدا وعقٌدة، مأخوٌذ من الَعقد، وهو: الرَّ

ٌُطلَق العقد على البٌع  ا فٌه توثُّق وجزم؛ ولذا  ة وإْحكام، ونحو ذلك ممَّ والشدُّ بقوَّ

الرتباط كلٍّ من الطرفٌن والعهد والنِّكاح والٌمٌن ونحوهما من المواثٌق والُعقود؛ 

ا ٌجُب الَوفاء به؛ قال تعالى َها الَِّذٌَن  ﴿ :بهذا العقد ُعرًفا وَشرًعا، إلى غٌر ذلك ممَّ ٌُّ اأَ ٌَ

 .المائدة: ]﴾  آَمُنوا أَْوفُوا ِباْلُعقُودِ 

 

والعقٌدة فً االصطبلح: هً ما ٌنَعِقُد علٌه قلُب المرء وٌجزُم به وٌتَّخذه دًٌنا 

ق إلٌه الشكُّ فٌه، فهً ُحكم الذهن الجازم أو ما ٌنَعِقُد علٌه وَمذهًبا؛ بح ٌث ال ٌتطرَّ

 .الضمٌر، أو اإلٌمان الجازم الذي ٌترتَّب علٌه الَقصد والقول والعمل بُمقَتضاه

  

 :صحَّة العقيدة أو فسادها

ر أنَّ عقٌدة المرء: هً إٌمانه الجازم الذي ٌنعقد علٌه قلُبه وٌحكم به ذهنه وٌ تَّخذه تقرَّ

ٌُفرق بٌن العقائد،  تها وَفسادها؛ ولهذا  َمذهًبا وِدًٌنا ٌدٌُن به، بغضِّ النَظر عن ِصحَّ

تها؛ كاعتقاد  ة والبرهان على صحَّ فٌقال: هذه عقٌدة صحٌحة؛ نظًرا لقٌام الحجَّ

د هللا تعالى فٌما ٌختصُّ به وٌجُب له، واعتقادهم بطبلَن تسوٌة غٌره به  المؤمنٌن بتفرُّ

 .ٍء من َخصاِئصه وُحقوقهفً شً

 

وما خالَف الحقَّ فهو اعتقاٌد باطٌل لقٌام الدلٌل على ُبطـبلنه؛ كاعتقاد ُضبلَّل 

النصارى أنَّ هللا تعالى هو المسٌح ابن مرٌم، أو أنَّه ثالث ثبلثة، واعتقاد المشركٌن 

بهم إلى هللا أو تشَفُع لهم عن َده، واعتقاد بعض أنَّ أْصنامهم وأوثانهم آلهة مع هللا ُتقرِّ

المنتِسبٌن لئلسبلم أنَّ ِشركهم باهلل بُدعائهم الصالحٌن والمقبورٌن عبادةٌ هلل وسبٌب فً 
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فة والعقائد الباطلة التً ال ٌـُحِصٌها إال  َقضاء الحاجات، ونحو ذلك من الملل المحرَّ

 .هللا عزَّ وجلَّ 

 

 اسماء علم العقائد : 

 الفقه األكبر علم  -ٔ

علم التوحٌد : سمً بهذا األسم ألن اشهر مباحثِه واهمها هو البحث فً وجود  -ٕ

 هللا ومعرفة صفاتِه . 

وعملٌة خلق القرأن من  علم الكبلم : سمً بهذا األسم ألن مسألة كبلم هللا  -ٖ

أشهر مباحثِه واكثرها جدالً حتى كثر فٌه الخصام واٌضاً ٌورث القدرة على 

 والزام الخصوم كمثله علم المنطق فً اللغة . الكبلم فً تحقٌق الشرعٌات 

ما ٌتعلق  علم اصول الدٌن : ألنه ٌتكفل ببٌان األعتقادات الشرعٌة وهو -ٗ

  باآللهٌات والنبوات والٌوم اآلخر . 

 

 أهمٌة العقٌدة األسالمٌة :

تحرٌر األنسان من العبودٌة لغٌر هللا فأن هللا تعالى خلق االنسان لٌعمر  -ٔ

وجل خلٌفه لُه سخر مخلوقاته واعطى له الصفات األرض وجعله عز 

فخلق له العقل لٌدرك من والملكات لٌقوم بمهمة خبلفتِه فً األرض  

 حوله كل ما فً الوجود . 

تحرٌر األنسان من التقلٌد األعمى واألوهام الزائفة التً تحٌط بالعقل  -ٕ

 وتعٌق عملٌة األدراك عنده .

بما ورد من القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة من اطاعة اوامره  األلتزام -ٖ

واألنهاء عن نواهٌه ، فاألعتقاد باهلل رباً وبالرسول نبٌاً هو اساس تحكٌم 

 كتابه عز وجل . 
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 تربٌة الضمٌر الٌقط الذي ٌغدوا به صاحبِه محاسباً لنفسِه .   -ٗ

بلمٌة عزٌز تهذٌب النفس واألخبلق فٌكون المسلم بتأثٌر العقٌدة االس -٘

 النفس ، غٌر متكبر وغٌر فخور محباً لآلخرٌن .

 

 خصائص العقٌدة اإلسالمٌة : 

مصدرها آلهً لٌس للبشر تدخل او نصٌب فً وضع اسسها ، فالقرآن الكرٌم  -ٔ

 كتاب هللا هو مصدر الشرٌعة األسبلمٌة األول . 

هو كتاب استقبللها عن غٌرها من العقائد فهً قائمة بذاتها مصدرها الرئٌسً  -ٕ

 هللا ، فبل مجال للتغٌر او التحرٌف بها .

مبلءمتها للفطرة اإلنسانٌة كما جاء فً قوله تعالى } فطرة هللا التً فطر  -ٖ

 ( .  ٖٓالناس علٌها { ) الروم ، األٌة : 

نصوصها النقلٌة ال ٌعارضها العقل ، فمبدأ اثبات العقٌدة اإلسبلمٌة وبٌان  -ٗ

 ة النبوٌة . قواعدها هو النص القرآنً والسن

 

 

 

 :معرفة هللا تعالى 

ان قضٌة معرفة هللا هً قضٌة ضاربة جذورها منذ القدم فً عهد الفلسفات القدٌمة 

بما فٌها الٌونانٌة واإلسبلمٌة والوسٌطة ) اي المسٌحٌة ( ، الى ٌومنا هذا ، وان 

وم سرمدٌة ( ألان السرمدي هو المفه عنها عملٌة ازلٌة ابدٌة ) اي عملٌة البحث

الوحٌد الذي ٌطلق هلل تعالى وحده ، وان عملٌة البحث عن هللا تتم من خبلل األجابة 

 على  السؤال : هل هللا موجود ام غٌر موجود ؟ 
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ان هذا السؤال نحاول االجابة عنه من خبلل المحاكمة العقلٌة لكً نتوصل الى نتٌجة 

لمتشعبه بها التً منها ) وهذه النتٌجة ان كانت اٌجابٌة فعلٌنا البحث فً المسائل ا

العلم وغٌرها من سائر الصفات واألفعال التً تخص  –القدرة  –التوحٌد  –العدل 

لهٌة الدٌنٌة ، وان كانت النتٌجة إلا الى النظرة اتقود بن هللا عز وجل ( ، وهذه النتٌجة

 سلبٌة تقود بنا الى النظرة الماركسٌة المادٌة اي انكار وجود هللا . 

 

 نوعان لمعرفة هللا تعالى :هناك 

 المعرفة الحصولٌة والحضورٌة :  -1

هً ان ٌتعرف اإلنسان على هللا بنوع من الشهود الباطنً الحضورٌة :  -

القدٌم  –الموجد  –المدبر  –والقلبً دون توسط المفاهٌم الذهنٌة كـ ) الخالق 

( ، وان من ٌملك هذا  المحرك الذي الٌتحرك –السرمدي  –األزلً  –

الشهود الشعوري ال ٌملكه اي انسان اال النابه او الواعً بالنسبة هلل عز وجل 

، كما ٌدعٌِه كبار العرفاء ، وهذه المعرفة ال ٌحتاج معها الى األستدالل او 

 البرهان العقلً . 

هً ان ٌمتلك اإلنسان تلك المفاهٌم الذهنٌة عن هللا تعالى ، فقد  الحصولٌة : -

ٌحتاج األنسان الى هذه المفاهٌم فً هذه المعرفة لكً ٌصل الى المعرفة 

الحضورٌة ومن اجل الوصول الى المعنى الغٌبً هن هللا تعالى ، ولكً 

ٌؤمن بوجود موجود متعالً على سائر المخلوقات وبأنه خالق الكون وهو 

, الموجود الول واجب الوجود بذاتِه وعنه صدرت الموجودات الممكنة 

لكً ٌتوصل من بعد حصوله على هذه المفاهٌم الذهنٌة ٌتوصل الى و

، ، ألن المعرفة الحصولٌة اسبق من المعرفة الحضورٌة  المعرفة الحضورٌة

وان ما ٌحصل بالمباشرة من البحوث العقلٌة ومعطٌات البراهٌن الفلسفٌة هو 

 هذا العلم الحصولً . 
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هللا فطرٌة او األنسان  معرفةكثٌراً ما نواجه ان المعرفة الفطرٌة :  -2

بالفطرة ٌعرف هللا ، وهذا ما ورد فً احادٌث ائمة اهل العلم والدٌن 

 والحكماء فمن اجل هذا علٌنا اٌضاح كلمة ) فطرة ( : 

 الفطرة :  هً كلمة عربٌة ومعناها : تركٌبة الخلقة اإلنسانٌة .

تً تقتضٌها الللفطرة وهً األمور واألمور التً تسمى فطرٌة هً منسوبة 

 الموجودات وتركٌبتها الذاتٌة .

فلكل فرد نوعاً من معرفة هللا ، ال ٌحتاج معه الى التعلم ، والتعلم امكن ان 

نسمٌِه معرفة فطرٌة ، واذا ثبت وجود نوع ممن المٌل الى هللا والى عبادته 

والتدٌن الفطري ، فهً تعنً الفطرٌة هللا فً كل انسان امكن ان نسمٌه عبادة 

ن قلب األنسان ٌعرف هللا وان فً عمق روحه توجد امكانٌات وبذور ا

  المعرفة الشعورٌة باهلل . 
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 أدلة وجود هللا

 الدلٌل األول : دلٌل الحدوث 

ٌنص هذا الدلٌل على ان العالم حادث من خبلل مقدمات القٌاس الكبرى 

 والصغرى والنتٌجة 

 المقدمة الكبرى : العالم حادث 

 حدث مُ  كل حادث َالمقدمة الصغرى : ل

 النتٌجة : العالم حادث

 

 

الدلٌل اآلخر على ان العالم حادث هو ان العالم ٌتكون من جواهر واعراض فكل 

الجواهر واالعراض حادثة وذلك ألن الجواهر واألعراض قابلة للتغٌر والتبدل من 

ومن عدم الى سكون الى حركة ومن حركة الى سكون ، ومن وجود الى عدم ، 

 وجود وهكذا حٌث التغٌر والصٌرورة الدائمة  . 

ما ٌدل على حدوث الجواهر واألعراض هو ان هذه الجواهر تحتاج الى اٌضاً ان 

 مقوم ٌقومها او موجد ٌوجدها فً وقت ما . 

لذلك نرى ان العلماء والمتكلمون بما فٌهم الفرق الكبلمٌة من ) معتزلة واشاعرة ( 

غٌر والصٌرورة وجود ٌخضع للتوقالو كل شًء فً هذا الوث العالم اتفقوا على حد

ٌخضع للتغٌر والصٌرورة فهو حادث الن العالم ٌتألف من جواهر  وكل ما هو

واعراض وذرات وبالتالً هً حادثة ، اٌضاُ ما نرى ان العالم خلق دفعة واحدة من 

َما} ى غٌر زمان وانما بقدرة او مشٌئة إلهٌة كما جاء فً قوله تعال أََراَد  أَْمُرهُ إَِذا إِنَّ

ًئا ٌْ قُولَ لَُه ُكنْ  َش ٌَ ُكونُ  أَْن  ٌَ  (  22{ ) سورة : ٌس , األٌة   َف
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اٌضاً هناك رأي ٌقول بحدوث العالم بزمان مؤقت وهو ما استند الى القرآن الكرٌم 

ربكم هللا الذي خلق السماوات واألرض فً ستة أٌام ثم  إن }كما فً قوله تعالى 

 . 54األعراف /  {استوى على العرش ... 

على خلق شًء بعد شًء لم ٌحصل وهذا من اجل ان ٌبٌن للناس مدى قدرته 

تفاق او الصدفة وانما بتدبٌر وعناٌة وحكمة منُه وهذا ما سنفصل القول فٌه عند باإل

 دلٌل العناٌة واألختراع . 

 

 الدليل الثاني : دليل الوجوب واإلمكان

، وبعد ما  ٌنص هذا الدلٌل على ان موجد هذا العالم اما واجب او ممكن او مستحٌل 

تقرر ان العالم حادث لٌس بقدٌم وان القراءات األسبلمٌة تذكر بأن األله قدٌم وكل 

 ماسواه فهو حادث .

فعلٌنا ان نوضح موجد هذا العالم ) اي هللا (  هل هو ممكن ؟ ام واجب ؟ او 

 مستحٌل ؟ 

الواجب معناه : هو متى فرضته موجود لزم او نتج عن تصورك موجود ضررورة 

 . اي وجوده واجب ال محال منه . 

تصورته موجود او غٌر موجود لزم األثنٌن معاً . اي ممكن  متى ماالممكن معناه : 

 ده وعدمه فً وقت واحد . وجو

 المستحٌل : معناه هو الشًء الذي ٌنتفً اي العدم بالضرورة الشًء الغٌر موجود . 

 قسم عند الفبلسفة الى اثنٌن :نواجب الوجود بطبٌعة الحال ٌ

وهو القائم بذاته ال ٌحتاج الى غٌره لٌقومه وهو العلة  واجب الوجود بذاتهِ  -ٔ

 االولى لجمٌع العلل ) اي هللا ( .
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وهو الموجود الذي وجوده واجب لكن بغٌره مثل العدد  واجب الوجود بغٌرهِ  -ٕ

 ٗ= ٖ+ٔاو  ٗ=  ٕ+ٕلم ٌأتً من تلقاء نفسه وانما نتٌجة جمع العدد  ٗ

بمعنى هذا الموجود محتاج الى غٌره لٌكتمل مثل العالم لم ٌكتمل ولم ٌخرج 

بالصورة التً علٌه هو اال بعد احتٌاجه الى علة اولى وموجود اعلى وهو 

 .جود بذاتِه واجب الو

 

فبعد هذا التوضٌح لتلك المفاهٌم الثبلثة ونحن نعرف ان موجد هذا العالم هو علة 

المخلوقات والكائنات جمٌعاً فهو واجب الوجود والموجود األول وعلل العلل اي علة 

العالم ، وجب علٌنا ان نقر او نسلم بأن موجد هذا العالم هو واجب الوجود لنه مثل 

ل العلل ال ٌحتاج الى علة لتوجده فهو قائم بذاته وبنفسه وهو ما وضحنا هو عل

وهو تام غٌر ناقص منزه عن صفات النقص وهو الجوهر األول لجمٌع الجواهر 

الذي ٌحمل صفة الكمال وحده ، وان العالم هو ناقص النه محتاج الى علة لتوجده او 

ستحٌل ألن المستحٌل لتقومه اذن بالنتٌجة العالم ممكن لٌس بمستحٌل وال موجده م

 عدم وفراغ وفاقد الشًء ال ٌعطٌه . 

……. فموجد العالم هو واجب الوجود النه كما ذكرنا ال ٌحتاج الى مقوم ٌقومه و 

 غٌرها من الصفات التً ذكرناها . 

 معنى الدور او التسلسل فً العلل 

المعلول ان الدور هو هناك شٌئان ٌستدعً تبلزم بعضهما البعض مثل تبلزم العلة و

التً هً هللا والعالم ، اٌضاً مثل زٌد وعمر كأن نقول عمر اوجد زٌد وزٌد اوجد 

عمر ، ٌصح لنا ان نقول الدور والتسلسل فً العلل على الممكن وال ٌمكن لنا ان 

العلل ونحن نرجع الى علة واحدة ل على الواجب الوجود ألننا سنقع فً تسلسل نقو

وهً العلة األولى علة العلل ) واجب الوجود ( وبالتالً سٌصبح هناك تعدد فً 

 اإللهة وهذا ال ٌجوز الن المنطق ٌرفض التسلسل فً العلل الى ما النهاٌة  .  
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 الدلٌل الثالث : دلٌل العناٌة واإلختراع 

أبو هو الدلٌل الذي قدمه آخر فٌلسوف من فبلسفة األسبلم فً المغرب العربً     

الذي ٌكنى بـ ابن  األندلسًالولٌد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد 

م (   91ٔٔ –م  ٕٙٔٔهـ ( )  9٘٘ -هـ  ٕٓ٘رشد الحفٌد المولود سنة ) 

عربً مسلم أندلسً. نشأ فً أسرة من أكثر  وفٌزٌائً وفلكً ًوقاض وفقٌه وطبٌب فٌلسوف هو

 المالكً المذهب على الفقه ودرس المالكً، بالمذهب عرفت والتً األندلس فً وجاهة األسر

 وصحح الفلسفة عن دافع. اإلسبلم فبلسفة أهم من رشد ابن األشعري ٌعد المذهب على والعقٌدة

 ابن قدمه. وأرسطو أفبلطون نظرٌات بعض فهم والفارابً سٌنا كابن له سابقٌن وفبلسفة للعلماء

 منصب رشد ابن تولّى .قرطبة فً قاضٌاً  ثم له طبٌباً  فعٌنه الموحدٌن ةخلٌف ٌعقوب ألبً طفٌل

 ٌعقوب أبً الموحدي الخلٌفة لرغبة تلبٌة أرسطو، آثار تفسٌر على وأقبل أشبٌلٌة، فً القضاء

 له والمعارضون األندلس علماء اتهمه حٌث لمحنة حٌاته آخر فً رشد ابن تعرض ٌوسف،

 .  (م 91ٔٔ) فٌها وتوفً مراكش إلى ٌعقوب ٌوسف أبو أبعده ثم واإللحاد بالكفر

استدل على وجود هللا من خبلل كتبه التً وضعها من اجل التوفٌق بٌن الحكمة والشرٌعة اي 

الفلسفة والدٌن من اشهر كتبه التً وضعها هً فً هذا المجال هً )) مناهج األدلة فً عقائد 

 ة من األتصال (( . الملة (( )) فصل المقال فً مابٌن الحكمة والشرٌع

 حٌث قال ان االستدالل على وجود هللا من خبلل العناٌة واالختراع :

 ونعم ربانٌة وعناٌة حماٌة من به ٌحٌط فٌما وٌنظر جٌداً  اإلنسان ٌفكر أن على العناٌة دلٌل ٌقوم

 فً وما السموات فً ما جمٌع بل الموجودات، أكثر أجله من هللا خلق وقد تحصى، وال تعد ال

رَ : }تعالى قوله فً وذلك األرض، َماَواتِ  ِفً َما لَُكمْ  َوَسخَّ { ِمْنهُ  َجِمٌعاً  األَْرِض  ِفً َوَما السَّ

 :  الجاثٌة)

ٖٔ. ) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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 وجود على ال تدل التً والمصنوعات الموجودات فً الدقٌق النظر على االختراع دلٌل وٌقوم

 على تدل وصفة، المؤثر على ٌدل كأثر، ووحدانٌته وعظمته قدرته على بل فحسب، الخالق

 وتختص تفهمها الناس من جماعة الداللتٌن من داللة لكل أن الولٌد أبو وٌرى الحكٌم، الصانع

 االختراع داللة ٌجعل كما، حسٌة ألنها الجمهور طرٌقة العناٌة داللة وٌجعل وإدراكها، بفهمها

 ٌتم الذي بالبرهان ٌدركونه ما الحس ٌدركه ما على ٌزٌدون ألنهم والخواص؛ بالعلماء خاصة

 بقوله اإلشارة هذا وإلى، واألرض السموات ملكوت فً وٌنظروا الفكر، واستعمال بالنظر

ْنُظُرونَ  أََفبل: }تعالى ٌْفَ  اإلِبِلِ  إِلَى ٌَ َماءِ  َوإِلَى، ُخلَِقتْ  َك ٌْفَ  السَّ ٌْفَ  اْلِجَبالِ  َوإِلَى، ُرِفَعتْ  َك  َك

ٌْفَ  األَْرِض  َوإِلَى، ُنِصَبتْ   فً بالنظر وحكمته وقدرته هللا وجود على لٌستدلوا{ ، ُسِطَحتْ  َك

{ ُوْسَعَها إالّ  َنْفساً  هللاُ  ٌَُكلِّفُ  ال} الجمهور دون استطاعتهم فً ذلك كان إذ المخلوقات هذه أسرار

 ٌعرفوا كً بإرشاده الجمهور إلى ٌتقدم وهم الولٌد أبً إلى اآلن ولنستمع( 1ٕٙ: البقرة)

 :فٌقول: تعالى هللا وجود على االستدالل

 :جنسٌن فً تنحصر بابها من الكل ودعا، علٌها العزٌز الكتاب بها نبه التً الطرٌق"

 .العناٌة دلٌل هذا ولنسم أجله، من األشٌاء جمٌع وخلق باإلنسان العناٌة فً – ٔ

 الحسٌة واإلدراكات الجماد فً الحٌاة اختراع مثل األشٌاء جواهر اختراع من ٌظهر ما ثم – ٕ

 ".اختراع دلٌل هذا ولنسم والعقل،

 فً الموجودات جمٌع إن: "الولٌد أبو ٌقول ثم الشرع، دلٌل هما الدلٌلٌن هذٌن أن رشد ابن وٌرى

 واألمطار والحٌوان والنبات والقمر الشمس كوجود اإلنسان، لوجود ومفٌدة مناسبة الكون هذا

 حكٌم قدٌر العالم هذا موجد أن على دلٌل ذاتها اإلنسان أعضاء فً بل، والنار والهواء والبحار

 مخترعة الموجودات هذه جمٌع كانت لما: "فٌقول البدٌع تحلٌله ٌواصل ثم ،"بعباده لطٌف علٌم

 االختراع على قادر الكون لهذا صانع مبدع وجود من بد ال أنه على دل تكن لم أن بعد العدم من

 رب وال هو إال إله ال هللا هو الخالق المبدع وذلك بنفسها، الوجود إلى العدم من تحولها الستحالة

 ".سواه
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 ( القضاء والقدر) 

 والقدر القضاء مفهىم  -1

  فٌعنً األتمام والفراغ من الشًء او األداء والحكم.القضاء 

 قٌاس الشًء وجعله على مقدار .  ٌعنًوالتقدٌر بمعنى المقدار اما القدر  

 القضاء والقدر كلمتان مترادفتان ٌستعمبلن بمعنى المصٌر .وكل من 

المراد من التقدٌر اإللهً ، ان هللا جعل لكل حادث من الحوادث مقداراً وحدوداً كمٌة 

 وكٌفٌة وزمانٌة ومكانٌة معٌنة ، فً تحققه بفعل العلل والعوامل التدرٌجٌة .

ه النهائٌة والحتمٌة بعد توفر اما المراد من القضاء اإللهً اٌصال الشًء الى مرحلت

 ااألسباب والشروط لذلك الحادث . 

فعلى هذا الضوء ٌمكن لنا تفسٌر ان مرحلة التقدٌر سابقة على مرحلة القضاء ، وذلك الن 

مرحلة التقدٌر تكون مشتملة على مقدمات بعٌدة ومتوسطة وقرٌبة ، اظافة الى ذلك 

الشروط . مثبل مسٌرة الجنٌن المتدرجة من الى التغٌر بتغٌر األسباب وتعرض التقدٌر ٌ

النطفة الى العفلة ثم المضغة الى ان تكون جنٌناً متكامبلً ، فجمٌع هذه المراحل تمثل تقدٌره 

، حٌث ٌشمل المشخصات الزمانٌة والمكانٌة اٌضاً وسقوط هذا الجنٌن فً احد هذه 

 المراحل ٌعد تغٌراً فً التقدٌر .

ٌة ولٌست تدرٌجٌة مرتبطة بتوفر كل االسباب والشروط ، اما مرحلة القضاء فهً دفع

 فإنما يقول له كن فيكون { وهً اٌضاً حتمٌة ال تقبل التغٌر
ً
آل عًزاٌ : األٚت  } اذا قض ى امرا

74   

 القضاء والقدر العلمي والعيني  -2
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تحقق انعهًٙ : ْٕ عهى هللا بتٕفز انًقذيبث ٔاألسببة ٔانشزٔط انًؤثزة فٙ ذر انقضبء ٔانق

 انظبْزة ٔكذنك عهًّ ببنٕقٕع انحتًٙ نٓب .

ايب انقضبء ٔانقذر انعُٛٙ : ٚستعًم بًعُٗ اَتسبة انًسٛزة انتذرٚجٛت نهظٕاْز , ٔكذنك اسُبد 

 تحققٓب انعُٛٙ انٗ هللا تعبنٗ . 

انعهى بكم انظٕاْز ببنصٕرة انتٙ تتحقق بٓب فٙ انعبنى انخبرجٙ انعُٛٙ , نٓٙ : ْٕ انعهى اإل

ببنهٕح انًحفٕظ ٔكم يٍ ًٚكُّ االتصبل بٓذا انهٕح سٛكٌٕ عبنًبً ببنظٕاْز انًبضٛت ٔٚسًٗ 

 ٔانًستقبهٛت . 

  

 

 

 القضاء والقدر وعالقته باإلنسان : -3

ببنقضبء ٔانقذر اإلنٓٙ ٚستهزو االعتقبد بٕجٕد انظٕاْز يٍ بذاٚت تكُٕٚٓب انٗ اٌ اإلعتقبد 

َٓبٚت عًزْب , فٓٙ خبضعت نهتذبٛز اإلنٓٙ انحكٛى ٔكذنك عهُٛب اٌ َؤيٍ بئٌ تٕفز اسببة 

ٔجٕدْب ٔشزٔط تٕفزْب ٔٔصٕنٓب انٗ انًزحهت انُٓبئٛت يستُذ انٗ اإلرادة أ انًشٛئت 

 اإلنٓٛت . 

ختٛبر اإلَسبٌ الفعبنّ ٔتحذٚذ يصٛزِ : رأُٚب بعض انًتكهًٍٛ ٔيُٓى ) اإلشبعزة بًُٛب اًٚبٌ ا

انذ٘ ٚعُٙ  بالجبر( انذٍٚ تقبهٕا شًٕل انقضبء اإلنٓٙ إلفعبل اإلَسبٌ ٔقذ اتجٕٓا انٗ انقٕل 

اٌ ٚجبز عهٗ انقٛبو بعًم يب , بذٌٔ اختٛبرِ نُّ ٔعهّٛ اٌ ُٚفذ . بًُٛب َزٖ انفزقت االخزٖ 

ًٍٛ ) انًعتزنت ( اَكزٔا انجبز ٔآثبرِ انخطٛزة ٔانسٛئت , ٔاَكزٔا اٚضبً شًٕل يٍ انًتكه

انقضبء اإلنٓٙ إلفعبل اإلَسبٌ اإلختٛبرٚت ٔقبنٕا ببنتفٕٚض ا٘ تفٕٚض األيٕر انٗ االَسبٌ 

 بفعهّ ٔتحذٚذ يصٛزِ يٍ قبم ارادة إنٓٛت  
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 الصفات اإللهية

 الصفات الذاتٌة والفعلٌة :

هً الصفات التً تنسب الى هللا تعالى ، أو إنها مفاهٌم منتزعة  : الصفات الذاتٌة

،  ة، مثل الحٌامن انواع الكماالت  من الذات اإللهٌة بالنظر الى إنها واجدة لنوع

 العلم والقدرة .

عبلقة تربط بٌن هللا نوع ع من او تنتز وهً مفاهٌم منتزعةالصفات الفعلٌة : 

 وسائر مخلوقاتِه .

 الصفات الذاتٌة والصفات الفعلٌةالفرق بٌن 

 .فً الصفات الذاتٌة تكون الذات اإللهٌة مصداق عٌنٌاً لها  -

أما فً الصفات الفعلٌة ، فهً تعبر عن نوع نسبة واضافة بٌن هللا وسائر  -

، ألن الخلق  ) َخلَق (مخلوقاتِه ، مثبلً صفة الخالقٌة هً تنسب الى الفعل 

، وأٌضاً الخالق هو هللا تعالى إلنسان االى ٌنسب هلل تعالى عٌن ذاتِه وٌنسب 

والمخلوق هو الموجود اي العالم فهذه العبلقة بٌن الذات اإللهٌة والموجودات 

 .  ) َخلَق(هً عبلقة منتزعة من مقام الفعل 

اٌضاً كثٌراً ما نشاهد النعم التً تجري على الناس وٌسخرها هللا لجمٌع  -

وهً صفة فعلٌة تنسب الى هللا  الرازقٌةمخلوقاتِه فهً تسمى بالرزق بمعنى 

 تعرٌف الرازقٌة. تعالى شأنها شأن المغفرة والرحمة 

هناك فرق آخر ان ما ٌجري على الذات اإللهٌة هو األثبات دائماً ، ألن هللا  -

 الخ ، ... وحده ثابت غٌر متحرك غٌر متغٌر 

ٌة ، فالقدرة اما ما ٌجري على الصفات الفعلٌة تارة سلبٌة وتارة اخرى اٌجاب -

والعلم والحٌاة ، ال تحمل اال على وجه واحد وهو اإلٌجاب التً هً صفة 

الذات ، لكن الخلق والرزق والمغفرة والرحمة تحمل تارة بالسلب وتارة 
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اخرى باإلٌجاب ، مثبلً نقول َخلَق هذا ولم ٌخلق ذلك ، َغَفَر للمستغفر ولم 

 ٌغفر للمصُر على الذنب . 

وهً الصفات التً   الصفات الخبرٌةبالصفات وتسمى  هناك نوع آخر من

 اختص بها اهل الحدٌث وقسموها الى :

)الصفات الذاتٌة الثبوتٌة, الحٌاة ـ القدرة ـ ذاتٌة : هً الصفات الكمالٌة  -1

 العلم(

خبرٌة : هً ما وصف سبحانه بِه من القرآن الكرٌم من العلو وكونه ذا  -2

وجه وٌدٌن وأعٌن وغٌرها من األعضاء الجارحة واأللفاظ الواردة فً 

 القرآن الكرٌم . 

البصٌر ، أنها ذاتٌة ثبوتٌة لكن  –اضافة الى الصفات التً تختص باهلل مثل السمٌع 

، ا فً العالم تفسر بالمسموعات والمبصرات ٌمكن ان تؤول ونقول إنها فعلٌة ، إلنه

بمعنى ان هللا القادر فهً اصبحت صفة فعلٌة ٌمكن أن تنسب الى القدرة ، فهً 

تنتزع من نوع العبلقة بٌن المخلوقات القابلة على السمع واألبصار  وبٌن ذات هللا 

 تعالى القدٌر السمٌع البصٌر .  
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 تفصٌل الصفات اإللهٌة 

 العلم والقدرة  –اوالً : الصفات الذاتٌة وهً ثبلث : الحٌاة 

 مفهوم الحٌاة : ٌستعمل فً مجموعتٌن من المخلوقات  -ٔ

 األولى : النباتات حٌت تتغٌر بالنمو 

 الثانٌة : اإلنسان والحٌوانات حٌث تملك الشعورواإلرادة .

وذلك ألن طبٌعة النمو  لمفهوم الحٌاة مستلزم النقص واألحتٌاج المعنى األوللكن 

تفرض ان ٌكون الشًء النامً فً بداٌة تكوٌنِه فاقداً للكمال ، لكن نتٌجة لبعض 

العوامل والمؤثرات الخارجٌة تحصل فٌه تغٌرات تصل بِه الى كمالِه بالتدرٌج ، 

 فبل ٌمكن نسبة مثل هذه األمور الى هللا تعالى . 

ان أقترن فً بعض مصادٌقه اإلمكانٌة فأنه مفهوم كمالً ، و   المعنى الثانًأما 

ببعض النقائض والتحدٌدات التً تتصف بها هذه المصادٌق ، لكن ٌمكن أن 

نتصور له مرتبة ال متناهٌة لٌس فٌها اي نقص او تحدٌد أو احتٌاج كما فً 

مفهوم الكمال ومفهوم الوجود ، والحٌاة بمعناها المبلزم للعلم والقدرة واإلرادة 

 .  لوجود غٌر الماديمن مستلومات ا

 العلم  -ٕ

هوم العلم اكثر المفاهٌم وضوحاً وبداهة ، لكن مصادٌق هذا العلم ناقصة ان مف   

ومحدودة ، مفهوم العلم بهذه الخصائص ال ٌمكن ان ٌصدق على هللا تعالى ، لكن 
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العقل ٌمكنه لهذا المفهوم الكمالً مصداق لٌس فٌه اي نقص او تحدٌد وهو عٌن ذات 

 ، وهذا هو العلم الذاتً هلل تعالى . العالم 

 فٌمكن لنا اثبات علم هللا تعالى من طرق عدة ومنها :   

الطرٌق الذي اثبتنا من خبلله كل الصفات الذاتٌة ، اي بما ان العلم موجود  -ٔ

 بٌن المخلوقات فبل بد من وجودِه بأكمل مرتبة فً خالقها . 

رة او مخلوق ٌتوفر على اثبات ذلك بدلٌل النظام وذلك فأن اي ظاه أألستعانة -ٕ

او اتقان وتدبٌر ، فأنه ٌدل اكثر على علم خالقه وقدرٌته ، اكثر على نظام 

او القصٌدة او الصورة الفنٌة ، جٌث تدل كما فً الكتاب العلمً او الفلسفً 

لعاقل ان على مدى ما ٌملكه مبدعها من ثقافة وذوق وخبرة ، وال ٌمكن 

ٌتصور ان الكتاب العلمً او الفلسفً قد كتبه شخص جاهل غٌر مثقف ، 

فكٌف ٌحتمل ان ٌخلق هذا الكون العظٌم بكل ما فٌه من اسرار ومدهشات 

 شخص غٌر عالم ؟ .

 

 مفهوم القدرة  -3

 

، انه ٌملك القدرة فً عمله ،  فً حق الفاعل الذي ٌؤدي عمله بإرادتِه وأختٌارهٌقال 

 فالقدرة هً عبارة عن مبدئٌة الفالع المختار للعمل الذي ٌمكن صدوره منه .

فٌتضح من خبلل هذا القول انه كلما كان الفاعل اكثر تكامبلً فً مراتبه الوجودٌة 

كان أكثر قدرة ، فالموجود الذي ٌتوفر على الكمال البلمتناهً له قدرة غٌر محدودة 

 " . ٕٓفً اآلٌة القرآنٌة ) أن هللا على كل شًء قدٌر ( " البقرة _ آٌة كما 

  

 األلوهٌة –الربوبٌة  –هً اٌضاً ثالث : الخالقٌة ثانٌاً : الصفات الفعلٌة 
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 مفهوم الخالقٌة  -1

بعد اثبات واجب الوجود وانه العلة االولى لوجود الموجودات الممكنة و 

وجمٌعها محتاجة الى واجب الوجود فً تكوٌنها ، تنتزع من ذلك صفة الخالقٌة 

 لواجب الوجود والمخلوقٌة للممكنات 

والخلق بمعناه ان الموجودات وجدت او خلقت من مادة سابقة ، على العكس من 

ى خلق الموجودات من غٌر مادة سابقة  ) المجردات او لفظة األبداع بمعن

  المادة األولى ( ، وعلى هذا األساس ٌقسم األٌجاد الى قسمٌن : الخلق واألبداع

 فً اإلنسان تصرفات تشابه ال تعالى، هللا بها ٌقوم التً الخلق فعملٌة إذن     

 وإلى الحركة، إلى هذا عمله فً ٌحتاج حٌث للصناعات، وصنعه األشٌاء

 منه تحصل التً الظاهرة تمثل بٌنما" الفعل" حركته لتمثل بدنه أعضاء استخدام

 شٌئا" المخلوقات"و شئٌا،" الخلق" ٌكون فبل هللا خلق فً وأما" الفعل نتٌجة"

 الموجودات وخصائص الحركة، عن تعالى هللا تنزه إلى باإلضافة وذلك اخر،

 ذات على زائد خارجً عٌنً مصداق هللا" خلق"ل كان لو فإن الجسمانٌة،

 لٌعود بدوره، هللا مخلوقات من ومخلوقا الوجود، ممكن موجودا لكان المخلوق،

 تعرٌف فً ذكرنا وكما ولكن أٌضا، نفسه خلقه حول أخرى مرة الحدٌث

 هللا بٌن والنسب اإلضافات من منتزعة مفاهٌم الصفات هذه ان الفعلٌة الصفات

 .العقل بلحاظ والنسبة اإلضافة وقوام والخلق،

 ثانٌاً : مفهوم الربوبٌة 

 أصل فً لٌست المخلوقات أن والخلق، هللا بٌن تبلحظ التً الروابط ومن

 باهلل مرتبطة الوجودٌة شؤونها كل إن بل فحسب، تعالى هلل محتاجة وجودها

 وأن شاء، بما فٌها التصرف تعالى له وٌمكن استقبللٌة، أٌة لها ولٌست تعالى،

 منها ننتزع عامة، بصورة الرابطة هذه نبلحظ وحٌن. ٌرٌد بما امورها ٌدبر
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 عدٌدة، مصادٌق وله األمور، تدبٌر لوازمه من الذي" الربوبٌة" مفهوم

 .وأمثالها والناهً واالمر والهادي والرازق والممٌت والمحًٌ كالحافظ،

 

 : مجموعتٌن إلى بالربوبٌة المرتبطة األمور تقسٌم وٌمكن

 وارضاء الموجودات، لكل األمور تدبٌر تشمل التً التكوٌنٌة، الربوبٌة -ٔ

 ". العالم تدبٌر" واحدة وبكلمة احتٌاجاتها،

 واالختٌار، الشعور تمتلك التً بالموجودات مختصة وهً التشرٌعٌة، والربوبٌة -ٕ

 وتعٌٌن السماوٌة، الكتب وإرسال األنبٌاء، بعث أمثال مسائل عدة وتشمل

 . والقوانٌن األحكام ووضع والتكالٌف، الوظائف

 الوجودٌة شؤونها كل فً المخلوقات أن: تعنً المطلقة اإللهٌة فالربوبٌة إذن

 ارتباطها إلى بالتالً تنتهً بٌنها والروابط العبلقات وأن تعالى، باهلل مرتبطة

 االخر، البعض بواسطة المخلوقات بعض وٌدبر ٌدبر الذي تعالى وهو بالخالق،

 وهو وٌخلقها، ٌوفرها التً الرزق مصادر خبلل من الرزق ٌفٌض الذي وهو

 كالعقل) الداخلٌة الوسائل طرٌق من الشعور تملك التً الموجودات ٌهدي الذي

 وهو( السماوٌة كاألنبٌاءوالكتب) الخارجٌة والوسائل( اإلدراكٌة القوى وسائر

 .والتكالٌف الوظائف وٌضع والقوانٌن، األحكام للمكلفٌن ٌضع الذي

 المختلفة مجاالتها فً تبلحظ بأنه الفرق مع إضافً مفهوم كالخالقٌة والربوبٌة

 ولو. الرازقٌة مفهوم فً ذكرناه كما نفسها، المخلوقات بٌن الخاصة اإلضافات

 اإلضافٌة، الصفات من وكونهما والربوبٌة، الخالقٌة مفهوم فً بدقة تأملنا

 الكون رب ٌكون أن وٌستحٌل الصفتٌن، هاتٌن بٌن تبلزماً  هناك أن لنا سٌتضح

 والعبلقات المعٌنة الخصائص بتلك المخلوقات خلق الذي ان بل الخالق، غٌر

 الربوبٌة مفهوم ان الواقع وفً وٌدبرها، علٌها ٌحافظ الذي هو بٌنها، فٌما
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 مع وتكاملها انسجامها ومراعاة المخلوقات خلق كٌفٌة من منتزع والتدبٌر

 .بعضها

 لوهٌةاإلثالثاً : مفهوم 

 كتب فً ذكرت" لوهٌةاإل"و" اإلله" مفهوم حول العلماء لدى كثٌرة بحوث هناك

 أو" المعبود" بمعنى" اإلله" أن: هو المفهوم لهذا نرجحه الذي والمعنى التفسٌر،

". المكتوب" بمعنى فهو" الكتاب" لفظ مثل" والطاعة العبادة ٌستحق الذي"

 نتصور أن فبلبد انتزاعها أردنا إذا صفة االلوهٌة فإن المعنى، هذا ضوء وعلى

 ولكن لهم، باطلة الهة اتخذوا وإن الضالٌن فإن وطاعتهم، العباد عبادة إضافة

 من الدرجة وهذه فحسب، والرب الخالق هو والطاعة العبادة ٌستحق الذي

 تعالى، باهلل لبلعتقاد بالنسبة انسان كل فً توفره ٌلزم الذي الحد هً اإلعتقاد

 ومن والمدبر، الخالق وأنه الوجود، واجب هللا بأن إٌمانه إلى باإلضافة أي

 العبادة ٌستحق الذي بأنه ٌؤمن أن أٌضا علٌه ٌلزم إلرادته، العالم ٌخضع

 (.هللا إال إله ال) اإلسبلم شعار فً المفهوم هذا أخذ هنا ومن. والطاعة

 

 

 صول االعتقادٌة عند المدارس االسالمٌة األ

ال شك فً ان كل مدرسة او مذهب من المذاهب والمدارس االسبلمٌة ،  

اصول مختلفة او متفقه مع بعضها جزئٌتها ، وهذا ما علٌه بالفعل المدارس 

االسبلمٌة الثبلث الكبٌرة وهً )االمامٌة والمعتزلة واالشاعرة( وهم موضوع 

ص من خبلله الدراسة ، واٌضاً ال ٌخفى على احد من ان لكل مدرسة منبع خا

استقت اصولها االعتقادٌة ، لكنها ال تخرج عن القران الكرٌم والسنة النبوٌة واقوال 

االئمة علٌهم السبلم والعقل ، والعاطفة ان جاز لً ان اضٌفها الى تلك المنابع ،كل 

هذا المصادر هً التً ساهمت وبلورت االصول الدٌنٌة لتلك المدارس ، كذلك 
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مبررات التً جعلتها تتفق على اصول معٌنة دون اخرى ، اوجدت هذه المدارس ال

 واوجدت السبب اٌضاً لهذا االختٌار . 

 اوالً: الشٌعة االمامٌة 

 : االتً النحو على هً االمامٌة الشٌعة عند الدٌن اصول ان 

  التوحٌد -ٔ

  العدل -ٕ

  النبوة -ٖ

  االمامة -ٗ

  المعاد -٘

 ؟ األصول هذه الشٌعة علٌها بنً التً الدالئل ما هً السؤال هنا :

 :هنا هو  الجواب

 والمعتزلة واالشاعرة بأّنها الشٌعة علٌها اّتفق : والمعاد والنبّوة ان التوحٌد

 .الدٌن أصول من

 فً داخبلً  وٌكون تعالى هللا صفات إلى راجع الحقٌقة فً فهو ، العدل وأّما

ٌّته برأسه أصبلً والمعتزلة  الشٌعة عند جعل وإّنما ، التوحٌد أصل  ألنّ  ، ألهّم

ٌّة مع اختلفوا السّنة أهل من األشاعرة  هذه ثبوت فً والمعتزلة األمامٌة وهم ، العدل

 الباري على قبٌحاً  لٌس الظلم أنّ  إلى ذهبوا األشاعرة إنّ  باعتبار تعالى هلل الصفة

 ٌرجع هذا وكبلمهم ، حسن فهو عدالً  أو ظلماً  كان سواء هللا ٌفعله ما كلّ  بل تعالى

 تعالى هللا من الظلم صدور إمكان ذلك العقلٌٌن، ونتٌجة والتقبٌح التحسٌن نفً إلى

 .بالعقاب المطٌع وٌجازي بالثواب المسًء هللا ٌجازي أن ٌستحٌل فبل
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 وقبح العدل حسن بنفسه ٌدرك العقل وأنّ  ، ذلك باستحالة قالوا الشٌعة ولكن

 من العدل خّصصوا ذلك وألجل ، تعالى الحكٌم من صدوره ٌمتنع القبٌح وأنّ  الظلم

المذهب ) أصول من بجعله تعالى هللا صفات بٌن
ٔ

 ) 

لعل هذا الجدال الدائر بٌن المذاهب االسبلمٌة هو الذي حذا باألمامٌة 

والمعتزلة من اضافته الى االصول االعتقادٌة لهم ، باعتبار ان المذهبٌن ٌتفقون 

 عند االمامٌة فهً أصل العدل االلهً ، اما اإلمامةبشكل كبٌر على اساسٌات اصل 

 باعتبار النبّوة، توابع من وجعلوها(، بالعقٌدة ٌتعلّق فٌما أّنها أي) الدٌن أُصول من

 ولٌست الدٌن، حفظ فً( وسلّم وآله علٌه هللا صلّى)الرسول لوظائف استمرار أّنها

لحاجات الناس فً كل زمان ودعوتهم النبّوة ، فاإلمامة اذا هً تلبٌة  أو الرسالة نفس

الى هللا وااللتزام بالدٌن )
ٕ

) 

ٌّة األدٌان فً األساس األركان اما المعاد من   بٌوم اإلٌمان أي كافة ، السماو

فهو االصل الذي اتفقت علٌه اغلب الفرق والمذاهب  .للحساب الناس فٌه هللا ٌبعث

ُكمْ  َعَبثاً  َخلَْقَناُكمْ  َماأَنَّ  أََفَحِسْبُتمْ ﴿االسبلمٌة اذ قال تعالى :  َنا َوأَنَّ ٌْ )﴾ُتْرَجُعونَ  اَل  إِلَ
ٖ

) 

المبلحظ من خبلل ذلك ان اصل االمامة هو من االصول المهمة التً وضعها 

 علٌه بالنص تعٌٌنه طرٌق عن ٌتم اإلمام الشٌعة من ضمن االصول للمعتقد ،فنصب

باإلمامة وبوجوبها ضمن االصول الشٌعة ،فالقائل  قول ،وهو تعالى هللاّ  قبل من

ٌعتبر من ابناء المذهب الشٌعً اما الذي ٌوجب االمامة لكن ال ٌضعها من ضمن 

االصول فبل ٌصح ان ٌطلق علٌه من الطائفة الشٌعة ، وال ٌنالها اال من ولد علً 

وفاطمة علٌهما السبلم ، وهذا الراي طبعاً على العكس مما تقول به المعتزلة 

  له الناس اختٌار طرٌق تنصٌب االمام عن لذٌن وجبوا االمامة لكن ٌتمواالشاعرة ا

  . االباضٌة و االشاعرة و المعتزلة قول هو و

 ثانٌاً: المعتزلة 

                                                           
ٔ
 ٌنظر : شبكة رافد االلكترونٌة :  - 
ٕ
 . ٖ٘ٗص  ، 99ٌ٘ٔنظر : ابن بابوٌة ، االعتقادات ، قم ،  - 
ٖ
 . ٘ٔٔسورة المؤمنون : اٌة  - 
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للمعتزلة دور كبٌر فً الحٌاة الفكرٌة االسبلمٌة ، فقد اعتمدت على العقل فً  

كثٌر من انتاجها الفكري والفلسفً واالحتكام الٌه ، مع الثقة فً الوقت نفسه بالنص 

الدٌنً واالٌمان الكامل به ، اما الذي ادى الى ظهور المعتزلة واصولها فهو 

ع الفكري على اوجه بٌن الفرق االسبلمٌة لضرورات دٌنٌة وسٌاسٌة ،اذ كان الصرا

حول موضوعات دٌنٌة االمر الذي ادى الى وجود لون جدٌد ٌختلف عن سابقٌه هذا 

اللون هو الفكر االعتزالً الذي قدم فهماً جدٌداً للنص من خبلل السمة الخاصة به 

نستطٌع  وهً النزعة العقلٌة او ما عرف عنهم )بالواجبات العقلٌة ( وكان راٌهم باننا

ان نهتدي الى معرفة هللا بالعقل ، والعقل هو من ٌقرر كٌف )الحبلل والحرام( ألنه 

صالح صبلحٌة كاملة وٌستطٌع ان ٌضبط سلوك االنسان . )
ٗ

 ) 

 

 : االتً النحو على فهً المعتزلة عند الدٌن اما اصول

 التوحٌد : من االصول التً اتفقت علٌها كل المدارس والفرق االسبلمٌة   -ٔ

 العدل :  -ٕ

المنزلة بٌن المنزلتٌن : من االصول التً ادت الى تأسٌس المعتزلة ،  -ٖ

فوضعهم لهذا االصل جاء نتٌجة ردت فعل على الحسن البصري )
٘

 ) 

 الوعد والوعٌد  -ٗ

االمر بالمعروف والنهً عن المنكر .) -٘
ٙ

) 

من المبلحظ ان اغلب اآلراء والمعتقدات واالصول التً قال بها المعتزلة 

جاءت نتٌجة تأثرهم بالفكر االمامً ، وهو عكس ما تقوله بعض الشخصٌات من 

المذاهب االخرى وباألخص االدعاء الذي ٌوجهه االشعري للفكر االمامً 

أثر بالفكر ،وكذلك بعض الشخصٌات الشٌعٌة التً تقول ان االمامٌة هم من ت

االعتزالً ، الن المعروف عن المعتزلة وعن استاذ المعتزلة وهو )ابراهٌم 

                                                           
ٗ
  ٙ-٘، ص  991ٌٔنظر : القاضً عبد الجبار ، االصول الخمسة ، تحقٌق : فٌصل بدر عون ،لجنة التالٌف والترجمة ، الكوٌت ،  - 
٘
 . ٘ٙ، ص  ٌٔنظر : الشهرستانً ، الملل والنحل ،ج - 
ٙ
 . ٘ٗٔبعة النموذجٌة ، مصر ، ص ٌنظر : محمد ابو زهرة ، المذاهب االسبلمٌة ، المط - 
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النظام( انه قد درس علً ٌد المحدث االمامً )هشام بن الحكم( )
9

(، كذلك اغلب 

علماء المعتزلة فً البصرة تتلمذوا واخذوا علومهم من المحدث االمامً زرارة 

بن اعٌن )
1

) 

ن بعض محدثً المعتزلً قد وضعوا اصولهم من خبلل ذلك ٌتضح لنا ا

االعتقادٌة نتٌجة تأثرهم بمحدثً االمامٌة ، وهذا التأثر سواء كان عن طرٌق 

التتلمذ علً ٌد اغلب محدثً االمامٌة الذٌن تم االشارة الٌهم وغٌرهم ، او عن 

 طرٌق السجاالت والحوارات التً دارت بٌنهم .

 

 

 ثالثاً: االشاعرة :

 والسنة النبوٌة واقوال الصحابة المصدر االشاعرة القران الكرٌملقد اعتبر  

 نقول الذي قولنا: الدٌانة(  أصول عن )اإلبانة فً األشعري ٌقول للعقٌدة ، اذ الرئٌس

 علٌه هللا صلى نبٌنا وبسنة وجل عز ربنا بكتاب التمسك بها ندٌن التً ودٌانتنا به

الحدٌث ، فقد تعاملوا مع النصوص  وأئمة والتابعٌن الصحابة عن روي وما وسلم،

 الخالق تنزٌه ضرورة أوجبته إذا إال التأوٌل إلى اللجوء وعدم مبدئٌا، ظاهرها على

 بها وردت التً العقٌدة معانً الصفات وقد جاء تأٌٌد من به ٌلٌق ال عما وجل عز

 العقٌدة ٌنصر أن ٌمكن ما كل ٌوظف الذي العقلً بالبرهان الشرعٌة النصوص

).عموما العصر وثقافة والفلسفة والمنطق والطبٌعٌة الكونٌة كالمعطٌات
9

 ) 

 : االتً النحو على فهً االشاعرة عند الدٌن اما اصول

 االٌمان باهلل  -ٔ

 االٌمان بالمبلئكة  -ٕ

                                                           
9
 . ٕٗ٘،ص  9ٌٙ٘ٔنظر : القاضً عبد الجبار ، طبقات المعتزلة ، تحقٌق : فؤاد السٌد ، القاهرة ،  - 
1
 ٕٓٔهـ ، ص  ٌٖٓٗٔنظر : عبد القاهر البغدادي ، الفرق بٌن الفرق ، تحقٌق : نعٌم حسٌن ، - 
9
 ٕٓ ص.،م999ٔ/هـ99ٖٔ ، ٔ، ط األنصار دار. ٌنظر : ابو الحسن االشعري ، تحقٌق : فوقٌة حسٌن ،  - 
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 االٌمان بالكتب السماوٌة  -ٖ

 االٌمان بالرسل  -ٗ

 االٌمان بالٌوم االخر  -٘

االٌمان بالقدر خٌره وشره ) -ٙ
ٔٓ

 ) 

التً عند االشاعرة فً اغلبها متفق علٌها من قبل اغلب  هذه االصول

المذاهب ، والبعض منها منضوٌة تحت اصل اعتقادي معٌن ، فاألصل االول 

هو مدار االصول عند الكل وهو ما لٌس فٌه خبلف ، اال فً جزئٌات بسٌطة تم 

ول االشارة الٌها مسبقاً ، فاالختٌار لهذه االصول جاء حسب قولهم بناًء على ق

الرسول االكرم الذي روي عنه فً صحٌح مسلم عندما سئل عن االٌمان فقال : 

 وُتؤمن اآلخر والٌوم وُرسله وُكُتبه ومبلئكته باهلل ُتؤمن أن ٌقول )ص( :)اإلٌمانُ 

ٔٔ)وشّره () خٌره بالقدر
  

قد ٌكون االختٌار لؤلشاعرة اٌضاً هو نتٌجة ردة فعل على اآلراء واالفكار 

مامٌة والمعتزلة باعتبار ان االشاعرة تأتً بالمرتبة الثالثة من التً علٌها اال

الناحٌة الرتبٌة التارٌخٌة ، والمعروف ان من ٌأتً بمرتبة متأخرة تارٌخٌاً ٌكون 

قد اطلع على الكثٌر من افكار واراء من سبقوه او من تعاٌش معهم ، فبالنتٌجة 

مجاراتهم او انتقادهم او  أما ان ٌتفق معهم او ان ٌخرج بشًء جدٌد او ٌحاول

 صٌاغة شًء اخر ٌمٌزهم عن االخرٌن .

 االصول المذهبٌة : 

تعرفنا من خبلل االطبلع على المذاهب االسبلمٌة على اصول كل مذهب ،  

ووجدنا ان هنالك اصول عامة ، اي ان المذاهب تجتمع علٌها وتعتقد بها ، وفً نفس 

الحال وجدنا ان هنالك اصول خاصة وهذه االصول ٌعتمدها مذاهب دون مذهب 

 اخر ، ومن هذه االصول هً : 

                                                           
 . ٗٔت ، ص -ابو بكر الجزائري ، منهاج المسلم ، مكتبة العلوم ، المدٌنة المنورة ، السعودٌة ، د ٌنظر :- ٓٔ
ٔٔ
 . 9ٗٔصفوت السقا، ص  ، تحقٌق : ٔجفً سنن االقوال  العمال كنز ٌنظر : المتقً الهندي ، - 
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اصل من اصول المذهب ، اي اصل من اصول  االمامة : عند الشٌعة هً 

 المذهب الشٌعً بمعنى ان من انكرها ال ٌكون شٌعٌاً ، اال انه مسلم .

المنزلة بٌن المنزلتٌن : فهو اصل مذهبً عند المعتزلة ومعناه ان لمرتكب  

الكبٌرة اسماً بٌن االسمٌن وحكماً بٌن الحكمٌن ، وهو موجه ضد الخوارج الذٌن 

والمرجئة الذٌن قالوا بأٌمانه )قالوا بكفره 
ٕٔ

) 

االٌمان بالقدر خٌره وشره : وجد هذا االصل عند االشاعرة فهو اصل   

 مذهبً موجه ضد الجهمٌة القائلٌن بالجبر المطلق والمعتزلة القائلٌن باألمر بٌن 

االمرٌن )
ٖٔ

) 

من خبلل االطبلع على بعض ما ذهبت الٌه المدارس االسبلمٌة وكذلك من 

 ابتكرها التً المصطلحات من الدٌن تقدم نستطٌع القول : ان أصول خبلل ما

 إلى الدٌنٌة المعارف تقسٌم إلى ٌشٌر ما األحادٌث فً أو القرآن فً ولٌس المتكلمون

وفروع ،فالتقسٌمات الدقٌقة التً عند الشٌعة مثبلً لم ٌقسمها القران  أصول

بتفصٌبلتها التً علٌها االن ،وال تلك التً عند المعتزلة او االشاعرة او غٌرهم من 

المدارس او الحركات، فهذه المدارس هً من وضعت لنفسها اصول خاصة بها ، اذ 

ى حسب ما تعتقد ، اما العامل من خبللها نستطٌع ان نمٌز بٌن مدرسة واخرى عل

الذي دعاهم الى االختٌار لهذا االصل دون غٌره ، فٌمكن القول ان القراءات والفهم 

للقران الكرٌم وتفسٌره وااللتزام باالحادٌث النبوٌة واقوال االئمة علٌهم السبلم 

واحادٌث الصحابة ورجال العلم والعقل، هً التً ساهمت فً بلورة اصول الدٌن 

مدرسة  وال ٌمكن ألي مدرسة ان تخرج من هذه المدارات المرسومة، فالتوحٌد لكل 

مثبلً عامبلً مشتركاً تبنته كل المدارس على اعتبار ان القران الكرٌم فً كثٌر من 

آٌاته المباركة ٌؤكد على الوحدانٌة هلل سبحانه وتعالى ، كذلك حدثت عدٌد الحوارات 

هذا االصل من غٌر المنتمٌن لئلسبلم ، والجداالت فً هذا الشأن لمن ٌجهل 

                                                           
ٕٔ
 . 9ٌٙنظر : محمد علً ناصر ، اصول الدٌن االسبلمً ،  - 
ٖٔ
 . 9ٌٙنظر : المصدر نفسه ، ص  - 
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باإلضافة الى وجود العامل واالدوات الفلسفٌة التً جاءت من الٌونان وادواتها 

العقلٌة والمنطقٌة والتً ساهمت اٌضاً فً بلورة حدٌث ٌنزه وٌزكً الذات االلهٌة 

عن من الشرك وتعدد االلهة التً قال بها بعض المفكرٌن من الٌونان وكذلك الدفاع 

الخالق والمبدع والمحرك االول عند بعضهم ، فكان اصل التوحٌد هو المدار 

الرئٌس لئلسبلم والدعوات الى اعتناقه ، مع اعتراف وتثبٌت هذا االصل عند 

المسلمٌن فً مدارسهم لكن اٌضاً وقع الخبلف فً بعض الجزئٌات من امثال 

اعتقادي ان هذا الخبلف الصفات والرؤٌة وخلق القران ،وقدم وحدوث العالم ، وب

الذي وقع بٌن المدارس لٌس فً محل االساءة للذات االلهٌة بقدر ما هو دفاع عنه او 

التعصب الى رأي فً احٌان اخرى ، الن كل الفرق تحاول ان تنزهُه بالطرٌقة التً 

تعتقد ، لكن االختبلف وقع فً وجهات النظر وفهم النص القرآنً ، فمنهم من نجح 

لباري جل وعبل ومنهم من وقع اسٌر اراء وافكار هً اقرب الى سوء فً تنزٌه ا

التقدٌر والمعرفة الصحٌحة ، ولعل االبتعاد عن المنبع العلمً االلهً المتمثل 

بالرسول االكرم محمد )ص( واالعتماد على رواة ٌشهد لهم التارٌخ بالزٌف والكذب 

ى )علٌهم السبلم( الذٌن ذكرهم والتحرٌف ، كذلك االبتعاد وعدم التمسك بـ ائمة الهد

الرسول االكرم فً مواقع عدة لعل حدٌث الثقلٌن خٌر شاهد على ذلك ، والتقرب من 

الحكام ورجال السٌاسة وباألخص فً زمن الدولة االموٌة والعباسٌة هو الذي اوقع 

 البعض فً سوء التقدٌر اوالً وفً اضافة اصول معٌنة لمدارسهم .

ه المدارس الختٌار اصولها بحسب ما نراه هً فالظروف التً دعت هذ 

ظروف نابعة من المجتمع السائد آنذاك ، فالشٌعة االمامٌة اتبعوا اقوال وافعال االئمة 

علٌهم السبلم فً اغلب توجهاتهم باعتبار انهم ٌدنون لهم بالوالء ، وقد حوت اقوالهم 

والعدل كما هو قول  وكتبهم الكثٌر من االصول والتأكٌد علٌها من امثال التوحٌد

 ًّ التوحٌد ان ال تتوهمه والعدل ان : فقال ، والعدل التوحٌد عن السبلم  علٌه االمام عل

) ال تتهمه (
ٔٗ

فٌما بٌن المدارس االسبلمٌة هو الذي ساعد فً (، فلعل التأثٌر والتأثر 

                                                           
ٔٗ
 . 9ٓٗ رقم ـ الحكم قسمنهج الببلغة ،  - 
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جتمع صٌاغة االصول الدٌنٌة لهم ، فالعوامل العلمٌة واالجتماعٌة والدٌنٌة وقٌادة الم

 كانت سبباً لهذه االختٌارات عند المدارس االسبلمٌة باجمعها .

 

 


