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تعرف عىل إهلك!!
ٍ
صاف ،التقى األصدقاء الثالثة حسب املوعد املحدد عىل ضفاف هنر
يف عرص يوم مشمس
السني ،دعا راجيف صديقيه الستقالل باخرة هنرية بدا أهنا فاخرة ..وقف األصدقاء الثالثة
يستمتعون باملناظر الرائعة للنهر واخلرضة املحيطة بجانبيه ..أطلق راشد برصه يف األفق وخاطب
صديقيه:

راجيف :لقد اتفقنا يف اجللسة قبل املاضية عىل رضورة أن يكون هلذا العامل خالق ،ولكن هناك
بعض القضايا املتعلقة هبذه القناعة تستحق مناقشتها ومتحيصها.

مايكل :أرى أن أهم ما نبدأ به ما سبق أن ذكره املهندس راجيف بشأن التساؤل عن الصفات
التي ينبغي أن يتصف هبا اإلله احلق.

راشد :إن ما نعيشه ونشاهده من إبداع خلق الكون وثيق الصلة بام تطلبه؛ إذ إن أصل اإليامن
صحيحا» هلذا الكون بام يف ذلك نفسك التي
«تصورا
واليقني بأن اهلل هو احلق هو أن يكون لديك
ً
ً
بني جنبيك؛ وذلك بمعرفة عنارصه وتراكيبه وغايات خلق كل خملوق فيه.

مايكل :لقد سلمنا بوجود إله خالق للكون ،ولكن تصور هذا اإلله خيتلف باختالف األديان،
بل إن بني هذه التصورات من االختالف والتباين ما يدفع بعض الناس إىل اهلروب من البحث
يف هذا املوضوع والعيش حياة أقرب إىل اإلحلاد ،حتى وإن مل يقروا بذلك رصاحة.

راشد :معك حق يا صاحبي ،ولكني أضيف أن ذلك اهلروب مل يمنعهم من اإلحساس باحلاجة
إىل التأله إلله ما ،بل إن بعضهم يف احلقيقة عندما ينكر وجود إله فإنام هو يؤله نفسه ..يتخذ إهله
هواه ،فعتاة املالحدة هربوا من االعرتاف باهلل واإليامن به إىل أشياء أخرى أعطوها القدر نفسه
والصفات نفسها التي ال ينبغي أن تكون إال لإلله احلقيقي دون أي مسوغ إال اهلروب من تصور
منحرف لإللوهية شاهدوه أو عايشوه.
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إن األهنار والبحار والنباتات واحليوانات واجلبال واإلنسان وكل ما نشاهده يف هذا العامل،
بل كل ما ال نشاهده وال نراه ..يمثل داللة واضحة عىل حكمة خارقة جعلت هذه األشياء تنبض
باحلياة ،ويدل عىل أن هلذا العامل خال ًقا ور ًّبا ..أال تتفقان معي عىل ذلك؟

https://www.path-2-happiness.com/ar
تعرف على إلهك!!

راجيف :إذا دخلنا يف موضوعنا فإننا نستطيع القول :إن اإلله ال بد أن يكون مها ًبا حمبو ًبا
مرهو ًبا يف الوقت نفسه ،يشعر اإلنسان جتاهه باحلاجة إليه؛ هذا من جهة اإلنسان ،ولكن هذه
الصفات هي يف حقيقتها متثل حالة لإلنسان قد تتحقق يف أكثر من شخص جتاه أكثر من إله ،إذن:
لنستعرض صفات اإلله احلق الذي ينبغي أن يتفق عليه البرش.

راجيف :إذا أقررنا بكالمك ،أستطيع القول :إن الصفات األوىل البدهية أن يكون هذا اإلله
موجو ًدا وح ًّيا ،كام أن هذا اإلله الرب ينبغي أن يكون خال ًقا.
أيضا أال يكون هذا اإلله بذاته وصفاته خملو ًقا؛ فاخلالق
راشد :هذا صحيح ،وهذا يقتيض بداهة ً
ال يمكن أن يكون خملو ًقا؛ ألنه لو كان خملو ًقا القتىض ذلك أن يكون مثلنا ،له خالق؛ فال يكون
إهلًا وال جتوز عبادته؛ وعىل ذلك ال تصلح مجيع املخلوقات أن تكون آهلة.
مايكل :إذن ،ال بد أن نعرف ما معنى اخلالق؟

راشد :باختصار أستطيع القول :إن اخلالق هو خمرتع األشياء من غري مثال أو نموذج سابق ،أي:
أيضا القادر عىل إجيادها من العدم،
الذي أوجد األشياء مجيعها بعد أن مل تكن موجودة ،وهو ً
وهو الذي يقدِّ ر هذه املوجودات والرتكيبات ،عىل تقدير أوجبته احلكمة ،أي :ليست عبثية وال
عىل سبيل املصادفة.
أما صفات املخلوق الالزمة :فإن أمهها أال يكون موجو ًدا قبل خلقه؛ أي :إنه حمدَ ث له بداية،
وأيضا فإنه حمدود القدرات واإلمكانات،
كام أنه ال بد أن يبىل ويفنى؛ أي :ال بد له من هنايةً ،
وحمتاج دائماً إىل غريه.

راجيف :وإذا كان هذا اإلله الرب خال ًقا ،فطبيعي أن يكون مالكًا ملا خلقه.
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راشد :كالمك مجيل وصحيح ..واألمر موصول بام بدأناه ،فمن خالل إقرارنا بحتمية وجود
إله ،واتفاقنا عىل أن هلذا الكون البديع املتناسق خالق قدَّ ر هذا الكون وأوجده من العدم ،هذا
اخلالق هو الذي نصفه بأنه الرب ،وهذا الرب  -الذي هو خالقنا وخالق كل يشء  -هو يف
احلقيقة هذا اإلله الذي يستحق التأله والعبادة وينبغي أال يعبد أحد سواه؛ أي :كام قلت أنت
ينبغي أال يتوجه أحد إىل غريه باملهابة املطلقة واملحبة واخلوف والرجاء املطلق ..ومن هنا نستطيع
تلمس صفات هذا اإلله احلق.
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ٌ
خملوق له ،لزم أن يكون مجيع ذلك معلو ًما له؛ ألنه
وإذا قلنا إن ما يف الساموات واألرض هلل،
لو خفي عليه يشء لكان العبد  -يف حالة اختفاء حاله عن علم اهلل -مستقلاً عن خالقه ،كام أنه
يدل عىل علمه :اإلحكام واإلتقان الذي نراه يف املخلوقات ،فهذا ال يكون إال بكامل العلم.

راشد :ويرتتب عىل امللكية :الترصف يف الساموات واألرض وما بينهام :ويرتتب عليها وعىل
العلم :أن يكون له حق التسيري ووضع سنن األشياء وقوانينها.

راشد :ملحوظتك مهمة جدًّ ا يا صديقي ،وأرى أن االسرتسال يف ذكر الصفات هبذه الطريقة
معيارا هلذه الصفات ،ونستطيع –
سيطول رغم أمهيته ،ويمكننا التوصل إىل قاعدة عامة نجعلها
ً
إىل حد كبري -استخراج الصفات من خالهلا؛ اسمحا يل أن أعرض مالمح هذه القاعدة؛ وهي
يف احلقيقة حسب تصوري القائم عىل ثقافتي اإلسالمية.
مايكل وراجيف :تفضل..

راشد :يمكن تلخيص هذه القاعدة يف اآليت:

أولاً  :يمكن تقسيم الصفات الذاتية عمو ًما إىل قسمني :صفات نقص ،وصفات كامل.

الكامل هو :أن تتصف بالصفة احلسنة مع انتفاء نقيضها السلبي عن املوصوف.

والنقص هو :أن تتصف بالصفة السلبية مع انتفاء نقيضها احلسن عن املوصوف.

وعليه :فلكي يكون نفي االتصاف بصفة سلبية نفي تنزيه ،جيب االتصاف بنقيض هذه
الصفة ،أي :بصفة من صفات الكامل؛ وإال يكون النفي نفي نقص؛ ألن عدم االتصاف بحد
ذاته نقص وعجز.

ثان ًيا :اليشء الذي يستنكف املخلوق منه ،ال يمكن إثباته للخالق ،فكل ما ينزه عنه املخلوق
ويوصف به املذموم املعيب ،فالرب تعاىل أحق أن ينزه ويقدس عنه ،وال يصح أن يدخل ذلك
املذموم يف صفاته بوجه من الوجوه ،ألن اإلله هو األكمل بكل وجه.
ثال ًثا :الفصل التام بني اخلالق واملخلوق؛ فاخلالق ليس كمثله يشء ..وأما ما جاء من
األوصاف التي يمكن أن تطلق عىل اخلالق واملخلوق؛ كامللك والعلم والرمحة واملحبة ...فال
تشابه بينهام يف املعنى احلقيقي ،ألن صفات اخلالق سبحانه بخالف صفات املخلوق ،إذ صفات
املخلوقني ال تنفك عن النقص واألغراض واألعراض.
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أمورا كثرية ،فهل يدل ذلك عىل أن يب
أيضا أملك أشياء ،وأنا ً
مايكل :ولكني أنا ً
أيضا أعلم ً
صحيحا!
صفات إهلية؟ ..ال أظن أن ذلك
ً
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مايكل :ليتك توضح ما تقوله باألمثلة.

راجيف :وليتك توضحها مقرونة بالنقاط التي ذكرهتا ،وأن تكون هذه األمثلة مما مر احلديث
عنه ،أو أمثلة واقعية.

وكذلك :اختاذ الولد :يتنزه اإلله احلق عن نقص مشاهبة املخلوقني املحتاجني ،فمن يطلب
الولد يطلبه المتداد الذكر وللعون ولإلرث أو ما إىل ذلك ،وكلها صفات نقص واحتياج ال
جتوز عىل اإلله احلق.

أما النقطة الثانية :فجميع العقالء يستنكفون مثلاً أن يتصفوا بصفة العجز ،فأوىل أال يتصف
اإلله احلق هبذه الصفة ،بل ال بد أن يتصف بصفة الكامل املقابلة هلا ،وهي صفة (القدرة) ،وهكذا
عاجزا عن أن يدفع عن نفسه أذى أعدائه ،أو ال تستطيع األصنام أو احليوانات
إذا كان املسيح
ً
املتخذة آهلة عند بعض الناس أن تدفع عن نفسها ..فإهنم يكونون عاجزين أن يدفعوا عن غريهم
وعن عابدهيم وحمبيهم ،وهذا يدرك بالبدهية ،وعليه فإن العاجز ال يصلح أن يكون إهلا يعبد
بحق.
والعقالء يستنكفون أن يوصفوا مثلاً بالظلم ،وعليه :فاإلله احلق ال يظلم ألنه العدل..
وهكذا كل نفي نقص يقابله إثبات لنقيض املنفي..

أخريا ،النقطة الثالثة :فنأخذ مثلاً  :صفة العلم ،وهي صفة حسنة ونقيضها السلبي هو
ً
اجلهل ..الكامل هو أن تتصف بالعلم وينتفي عنك اجلهل ..والنقص أن تتصف باجلهل وينتفي
عنك العلم ..اهلل سبحانه له الكامل املطلق يف صفة العلم ،ألنه يتصف بالعلم املطلق وينتفي عنه
اجلهل مطل ًقا..
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راشد :حسنًا ،النقطة األوىل :أن مجيع العقالء يتفقون أن الضعف صفة نقص ،وكذلك احلاجة
إىل اآلخرين أو األشياء صفة نقص؛ فعليه ال يصح أن يكون اإلله احلق متص ًفا بإحدى هاتني
منزها عن هاتني الصفتني ومتص ًفا يف الوقت نفسه بضدمها من
الصفتني ،بل ال بد أن يكون ً
صفات الكامل ،التي هي :القوة ،واالستغناء عن اآلخرين ..ولذلك فإن قرآننا نفى األلوهية
عن املسيح وأمه عليهام السالم بثالث كلامت أصابت صميم املسألة ،وهي قوله تعاىل( :ﯠ
ﯡ ﯢ) [املائدة ،]75:فالذي حيتاج أن يأكل الطعام إنام يأكله إلحساسه باجلوع
حمتاجا هلذا الطعام،
وما يصاحبه من ضعف ووهن ،ومن يأكل الطعام يكون – كغريه من البرش-
ً
وعىل ذلك ال يصح أن يكونا أو أحدمها إهلًا؛ ألهنام ال تتحقق فيهام صفات اإلله احلق.
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أما اإلنسان فله كامل نسبي يف صفة العلم ،ألنه يتصف بالعلم ألمور يف ذات الوقت الذي
يتصف باجلهل ألمور أخرى ..فكامله نسبي فقط ..وهلم جرا يف باقي الصفات..
مايكل :أحس بربودة يف اجلو خاصة مع حلول الظالم ،وأظن أن هذا يكفي الليلة.
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