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 ابعةالرالمحاضرة  وجود هللا                                         علم الكالم            

 وجود اهلل
شغمت مسألة وجود اهلل تعالى الفكر اإلنساني قديًما وحديثًا وتمخض عن ذلك 
ايمان جميور الناس بوجود اهلل سبحانو وتعالى بعد أن حكموا عقوليم وجنبوىا اليوى 

 .فنظروا في الكون ودقائقو واسراره
لغيب ال وانكرُه الضالون المضمون مدعين حرية العقل ألنَّ الحواس لم تدركُو وا

 يعول عميو في اثبات وجودِه.
لذلك وقف العمماء أمام المنكرين فردوا عمييم وجاءوا بأدلة وافية نقمية وعقمية 
صريحة كثيرة تثبت لمعاقل المتمحص وجود اهلل تعالى وأنُو عمة الكون ونذكر أىم 

 االدلة في ذلك.

 أدلة وجود اهلل
 الدليل األول: دليل الحدوث:

 ذا الدليل عمى المقدمتين اآلتيتين:بنى المتكممون ى
 المقدمة االولى: العالم حادث.

 المقدمة الثانية: كل حادث ال بد له من محدث.
يرجح وجوده عمى عدمو وىو اهلل النتيجة: العالم ال بد له من محدث يحدثه أي: 

 .سبحانو
ولكي تظير لنا صحة ىذه النتيجة عمينا أن نقيم الدليل عمى صحة كل من 

 متين السابقتين.المقد

 الدليل عمى أن العالم حادث:
العالم متغير. وكل  أولهما:يمكن صياغة دليل حدوث العالم بالدليمين اآلتيين 

: العالم متركب من جواىر واعراف وكٌل من ثانيهمامتغير حادث فالعالم حادث. 
 الجواىر واألعراف متغير. فالعالم متغير.



 

 

2 
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 واألعراض حادثٌة بدليل:
من وجود إلى عدم ومن عدٍم إلى وجود ومن سكون إلى حركة غيرىا مشاىدة ت -أ 

 ومن حركة إلى سكون. والتغير عالمة الحدوث.
احتياجيا إلى مخصص بوقت حدوثيا دون ما قبمُو وما بعدُه فال بد من مرجح  -ب 

 لوقوعيا في ذلك الوقِت ألنَّ الترجيح من دون مرجح محال.
حادثة ايًضا وذلك: ألنيا مالزمٌة  افتقارىا إلى جسم يقوم بيا. والجواىر -ج 

لؤلعراض ال تنفصل عنيا فيي ال تخمو عن الحركة والسكون واأللوان 
واألعراض حادثٌة كما تقدم, وُمالزم الحادث حادث فإذا ثبت أن الجواىر 
واألعراض حادثة لزم ان يكون العالم المكون منيما حادثًا وبذلك تسمم لنا 

 الحادث(.المقدمة األولى وىي )العالم 

 الدليل عمى أن كل حادث ال بد له من ُمحدث:
لو حدث حادث بال محدث لمزم أن يترجح وجوده عمى عدمِو بال مرجح وىو 

 مستحيٌل بداىًة.
ومعنى الرجحان بدون مرجح ىو: أن يكون الشيء جارًيا عمى نسٍق معين ثم 

ن ألنَّ جميع يتغير عن نسقِو ويتحول عنو بدون وجود أي مغير وىذا واضح البطال
من محول ومؤثر يفرض  السابقةالعقالء يعممون أن ال بد لتحويل الشيء عن حالو 

 عميو ىذا الوضع الجديد وينسخ حالو القديمة.
فإنََّك لو تركت كفتي ميزان متساويتين ال ثقل في احداىما وزعمت أنَّ احداىما 

س أن جياز قد ترجحت دون مؤثر خارجي كنفخة ىواء أو حجر ولو زعمت لمنا
 المذياع أوصَل اليك اخبار العالم دون أن تدير مفتاحو لضحكوا منك واشفقوا عميك.

وعمى ذلك نقول: كان العدم ىو المنبسط محل العالم قبل وجودِه فالعدم ارجح 
من الوجود لسبقِو ولكن حين خمق ىذا العالم ترجح وجوده عمى العدم فالوجود والعدم 
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حد األمرين المتساويين عمى اآلخر بال مرجح مستحيل امران متساويان وترجيح ا
 وباطٌل بالبداىة.

فالقول بأنَّ العدم قد تحول الى وجود العالم دون مسبب ليذا الوجود باطل 
وبذلك تسمم لنا المقدمة الثانية  ومستحيل استحالة دعوى صاحب الميزان والمذياع

  وىي أن كل حادث ال بد لو من محدث.

 :الوجوبدليل  :ثانيالدليل ال
موجد ىذا الكون إّما أن يكون: واجًبا أو مستحياًل أو جائًزا ألن كل امر ال بد 

 أن يتصف بواحد من األمور الثالثة السابقة وال رابع ليا ألنيا أقسام الحكم العقمي.
: اثبات امر ألمر أو نفيو عنو بواسطة الشرع او العادة أو العقل والحكم هو
 وىو ثالثة أقسام:

 وسيمة اثباتو الشرع كإثبات الوجوب لمصالة. لحكم الشرعي:ا .1
 وسيمة اثباتو العادة والتجربة كإثبات االحراق لمنار. الحكم العادي: .2
( والحكم 4و 2وسيمة اثباتو العقل كإثبات الزوجية لمعدد ) الحكم العقمي: .3

 وهو ينقسم الى ثالثة اقسام العقمي ىو المعني في الدراسة
بت الذي ال يقبل االنتفاء أو ىو ما ال ُيتصور في العقل ىو الثا :الواجب .1

 .4عدمو كوجوب القدرة هلل والزوجية لمعدد 
وىو المنفي الذي ال يقبل الثبوت فال يمكن وجوده وال يتصور  المستحيل: .2

 حدوثو مطمًقا كإثبات شريك هلل.
ا ىو الذي يقبل الثبوت تارة والنفي تارة اخرى: أي يمكن وجوده إذ الجائز: .3

وجد السبب الذي يرجح وجوده وىو ما يصح في العقل وجوده وعدمو عمى 
السواء وال يوجد إال بمرجح كوجود الجنة اآلن ووجودك اآلن في الصف أو 

 في الغرفة.



 

 

4 

 

 ابعةالرالمحاضرة  وجود هللا                                         علم الكالم            

لذلك فال يجوز أن يكون موجد العالم مستحياًل ألنَّ المستحيل ال ُيَتَصوُر وجده 
ه إذ فاقد الشيء ال يعطيو فكيف يكون مطمًقا فيو عدم محض فال يمكن أن يوجد غير 

 المستحيل َمصدًرا لموجود؟
كما انو ال يجوز أن يكون موجد العالم ممكًنا ألّنض الممكن ال يوجد إال إذا 
وجد سبب وجوده وىذا السبب إن كان ممكًنا فعندئٍذ يحتاج الى سبب آخر... وىكذا. 

 وىذا يمزم منو الدور أو التسمسل وكالىما باطل.
ولما ثبت أن موجد العالم ليس بمستحيل وال ممكن وجب أن يكون موجد 

 العالم واجب الوجود ومعنى واجب الوجود ىو: أنو ال يجوز عميو العدم.

 معنى الدور ودليل بطالنه:
كقولك: زيد أوجد عمًرا الدور: ىو ان يكون شيئان كل منيما عمة لآلخر 

وجود أحدىما عمى اآلخر وىو الدور  يتوقف وأوجد زيًدا فكل من زيد وعمر  وعمرو
وسبب بطالن الدور ىو: أن يستمزم ان يكون كل واحد منيما سابًقا صاحبُو  الباطل

متأخًرا عنو في وقٍت واحد وىذا يعني استمزام تقدم الشيء عمى نفسو وىو تناقض. 
وىذا يعني ان عمًرا متوقف عمى  فعمرو يتوقف عمى زيد وزيد يتوقف عمى عمرو

ان يمزم عد حذف الحد األوسط وىو زيد. وىذا يستمزم تقدم الشيء عمى نفسو عمرو ب
أن يتقدم عمرو عمى عمرو ألنو خالق ومخموق وىذا باطل ومثال بطالن الدور: 
وجود البيض متوقف عمى وجود الدجاج ووجود الدجاج متوقف عمى وجود البيض. 

ذا الطريق فإنَّ من البدييي فمو فرضنا ان ال وسيمة إلى وجود ىذا وال ذاك إال عن ى
أن كاًل من األمرين يضالن معدومين حتى يأتي مؤثر خارجي يوجد البيض ويوجد 

فإذا قيل: إنَّ سبب حدوث العالم ىو التفاعل الذاتي الدجاج فينتيي الدور عندئٍذ 
ُأجيب: أن ىذا الدور باطل ألنَّو يعني أن وجود  المجرد في الموجودات بمرور الزمان

متوقف عمى بعضو وبعضو متوقف في وجوده عمى العالم وىذا يعني تقدم  مالعال
 الشيء عمى نفسِو وىو امٌر باطل.
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 معنى التسمسل ودليل بطالنه
التسمسل: ىو أن يستند الممكن في وجودِه الى عمٍة مؤثرة فيو وتستند تمك 

مسل يعني أن العمة المؤثرة الى عمٍة اخرى مؤثرة فييا وىمم جرا الى ما نياية فالتس
الى ما ال نياية بحيث يكون كل واحد منيا معمواًل لما المخموقات متوالدة عن بعضيا 

 قبمو وعمٌة لما بعدُه دون أن تنبع ىذه السمسمة من عمٍة واجبُة الوجود.

 دليل بطالن التسمسل:
 انَُّو يؤدي إلى وجود آلية ال نياية ليا وىو باطل.  .1
ة ذلك ألنَّ ىناك مخموقات التسمسل منقوض بالحس والمشاىد .2

تتسمسل إلى ما ال نياية بان تكون انقرضت فمو صح أن الموجودات 
كل حمقة فييا معمواًل لما قبميا وعمة لما بعدىا لما انقرضت ىذه 

 الموجودات الن الحمقة األخيرة فييا معمولة فقط وليست بعمة.
برىان التطبيق وىو اشير ادلة المتكممين وىو انك لو فرضت  .3

سمسمتين وجعمت احداىما من اآلن الى ما ال نياية واالخرى من 
الطوفان الى ما ال نياية وطبقة بينيما بان قابمت بين افرادىما من 
أوليما فكمما طرحت من اآلنية )نسبة الى اآلن( أي الوقت الحاضر 
حمقًة واحدة طرحت في مقابمتيا من الطوفانية واحدة وىكذا فال يخمو: 

مًعا فيكون كل منيما لو نياية وان لم يفرغا لزم مساواة  إما ان يفرغا
ن فرغت الطوفانية دون اآلنية كانت  الناقص لمكامل وىو باطل وا 
الطوفانية متناىية واآلنية أيًضا كذلك ألنيا انما زادت عمى الطوفانية 
بقدٍر متناٍه وىو ما من الطوفان إلى اآلن ومن المعموم أن الزائد عمى 

 بقدر متناٍه يكون متناىًيا بالضرورة.شيء متناٍه 
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 مثال بطالن التسمسل:
اذا رأيت رقًما حسابًيا طوياًل يتراصف إلى جانبِو عدد كبير من األصفار فانك  . أ

تسرع لتنظر قبل كل شيء إلى الرقم العددي األول وما لم تقع عيناك عمى 
قم ذاتي ذلك الرقم فانك ال تعطي قيمة لؤلصفار الكثيرة ما لم تستند إلى ر 

قبميا ألن الرقم الذي يممك قيمة ذاتية في داخمِو ىو الذي يضفي الحياة 
والقيمة عمى االصفار المتسمسمة عن يمينِو فسمسمة األصفار التي لم تنتيي 

 الى رقم عددي ىي خالية عن أي قيمة.
لو ادعيُت أمامك حقيقة عممية وحين سألتني عن الدليل اجبتك ببرىان يتوقف  . ب

آخر وحين سألتني عن برىان اجبتك ببرىان يتوقف عمى برىان  عمى برىان
 آخر ... وىكذا فانك تكذبني في دعواي بل تكذب وجودىا اصاًل.

فكل من ىذه البراىين المتسمسمة التي فرضنا انو ال نياية ليا ليست إلى 
ل فإن لم يوجد ذلك األصل فيذه الضالل نفسيا غير  ضالاًل تنتظر اصميا األوَّ

 .موجودة
بطل ما ادى الييما وىو كون موجد العالم ممكًنا واذا بطل الدور والتسمسل 

 .وعندئٍذ وجب أن يكون الموجد واجب الوجود
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  الدليل الوجودي واالخالقيو ليل العناية واالختراع د
الدليل ىو اجمى االدلة عمى وجود اهلل تعالى واوضحيا وىو الذي ذره وىذا 

 كن ان يتخذه:باسم العناية واالختراع وذكر انو يم األدلة ابن رشد في مناىج
وجود اهلل تعالى فيقتصرون منو عمى ما ىو مدرك  إلثباتطريًقا الجميور  . أ

 بالمعرفة االولى المبنية عمى الحس.
االشياء بالحس ما يدرك  فيزيدون عمى ما يدرك من ىذه ,والعمماء . ب

 . بالبرىان
 رضي اهلل عنيمالدليل ىو الذي نبو عميو القرآن الكريم واعتمده الصحابة وىذا 

 وبيانو كاآلتي:
 دليل العناية: األول:

وخمق جميع الموجودات من أجمِو ويبنى عمى  باإلنسانفي العناية يظير وىذا 
 أصمين:

 التي ىنا موافقة لوجود االنسان. جميع الموجوداتإنَّ  . أ
أن  إذ ليس يمكن لذلك مريد افقة ىي ضرورة من قبل فاعٍل قاصدىذه المو إنَّ  . ب

 تكون ىذه الموافقة باالتفاق.
تحصل باعتبار موافقة الميل والنيار والشمس والقمر لوجود اإلنسان والموافقة 
األنيار زمان والمكان الذي ىو فيو والحيوان والنبات والجماد و وكذلك موافقة ال

 .واألمطار....
افقة و نسان واعضاء الحيوان أي كونيا متظير العناية في اعضاء االوكذلك 

 لحياتو ووجوده ومن آيات القرآن الكريم التي بينت ىذا الدليل:

 ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام ُّٱتعالى: قولو  . أ
 .َّ زي
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 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ُّٱ  . ب
 ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ
 ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب
 .َّ اك  يق ىق يف

 :الختراعادليل  :لثانيا
دات كاختراع الحياة في ما يظير من اختراع جواىر االشياء الموجو  وىو

ات ووجود البحر واالدراكات الحسية والعقل ويدخل فيو وجود الحيوان كمو ووجود النب
السماوات وىذا الدليل يبنى عمى اصمين موجودين بالقوة في جميع اصل الناس فطرًة 

 ىما:
ىذه الموجودات مخترعو فانا نرى اجساًما جمادية ثم تحدث فييا الحياة إنَّ  . أ

ينا موجوًدا لمحياة ومنعًما بيا وىو اهلل تبارك وتعالى واما ىفنعمم قطًعا أنَّ 
حركتيا التي ال تفتر أنيا مأمورٌة بالعنايِة بما ىينا  بلِ السموات فنعمم من قِ 

والمسخر المأمور مخترع من قبل غيره ضرورًة قال تعالى: ومسخرٌة لنا 
 .َّىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم ممُّٱ

كل ُمخَتَرع فمُو ُمخَتِرع فعمى َمن أراد معرفة اهلل حق معرفتِو أن يعرف إنَّ  . ب
ألنَّ َمن لم جواىر األشياء ليقف عمى االختراع الحقيقي في جميع الموجودات 

 جب هئ مئ ُّٱيعرف حقيقة الشيء لم يعرف حقيقة االختراع قال تعالى: 

  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب

 خي حي جي يه ىه ُّٱتعالى: وقولو  .َّ مس خس حس جس مخجخ

  .َّ ٰذ  يي ىي مي

 الدليمين فمنيا: اآليات القرآنية التي تجمع بين ىذينوأمَّا 
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 حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من ُّٱ . أ
 مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ
 مي زي  ري) :قولوف .َّ خس  حس جس مخ جخ مح جحمج حج
 جب هئ  مئ خئ حئ)تنبيو عمى داللة االختراع وقولو:  :(ني
 : تنبيو عمى داللة العناية.(خب حب

 من زن رن  مم ام يل ىل مل ُّٱتعالى: قال   . ب
 َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن

عممي ىو الذي أكد عميو العمماء في العصر الحاضر خاصًة بعد أن والدليل ال
اتسع نطاق العمم وظيرت المخترعات الحديثة التي كانت سبًبا في استكشاف 

اق الفضاء والوقوف عمى اسرار الطبيعة ومعرفة خفاياىا مما دعا رجال آف
ِو وحيرة ة اهلل تعالى وابداعو وعظمتالعمم في مختمف ميادينو أن يتحدثوا بقدر 

 .ني أمام تمك االسرار في كل مخموقالعقل اإلنسا
نظرات في بعض ميادين العمم ووقوف العمماء عمى بعض اسرار الكون وىذه 

 إال مفتاٌح لمذىِن يدفعُو لمتفكير في امر ىذا الكون المترامي االطراف.ما ىي 
 ىذه األمثمة:ومن 

نجم إلينا يساوي أربع فأقرب عبارٌة عن كتٍل ممتيبة بعيدة عن األرض. وم النج .1
سنوات وربع من السنين الضوئية, والسنة الضوئية ىي: المسافة التي يقطعيا 

ألف ميل في  (186)يسير مقدار  احدة عمًما بأنَّ الضوءالضوء خالل سنة و 
 .ثانية الواحدةال

أنَّ مدير مرصد مونت ولسون نظر بمرصدِه  جامو()يقول االستاذ المجرات  .2
واحصى من المجرات ( مميون سنة ضوئية 555)إلى مسافة تقرب من 

حتمل وجود مجرات أخرى عمى ( مميون مجرة وأنَُّو يُ 155الخارجية نحو )
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( ألف سنة 155جرتنا يبمغ قطرىا )أنَّ م :ويقول مسافات أعظم لم يشاىدىا
 ( آالف سنة ضوئية وىي تجري بسرعٍة عظيمٍة جًدا.15ضوئية وسمكيا )

اميال في الثانية الواحدة لكل  (155الفضاء بشكل عظيم وقدروه بنحو )يتمدد  .3
 بعد قدرُه مميون سنة ضوئية.

ري بفمٍك معين ال يحيد عن تجالكواكب السيارة في مجموعتنا الشمسية جميع  .4
فإن حاد قمياًل اختل التوازن كمو فارتطم الكوكب باآلخر وزالت الحياة  مدارهِ 

 الكون.ومجموعتنا الشمسية واحدٌة من مجاميع شمسية ال تحصر منتشرٌة في 
ىو أن نؤمن بقدرة خارقة وقوٌة جبارة بسطة التفسير الحقيقي ليذا النظام نَّ إ

 يدييا فسيرة الكون عمى النحو العجيب.
العناية واالختراع ىو الذي ذكره بعض فالسفة الغرب باسم الدليل ودليل 

وىذِه  الغائي أو برىان الغاية الذي يتخذ من المخموقات دلياًل عمى وجود الخالق
قصد في تكوينيا وحكمة في تسييرىا فالنظام والقصد واالنسجام المخموقات تدُل عمى 

 وجود اهلل. والحكمة الظاىرة في الطبيعة طريٌق ظاىٌر إلثبات
 الوجودي:الدليل 

 برىان االستعالء واالستكمال أو برىان المثل األعمى.  ويسمى
( في صورتٍو األولى وقد صدر عن مبدأ معترف انسممصاغُو القديس )وقد 

ل فالممحدون حدين جميًعا وىو انَّ فكرة االلو موجودة في العقو بِو من المؤمنين والمم
ونقح ىذا الدليل حتى بمغ وجود االلو  دونوانما يجح لأللوىيةحدون تصورىم ال يج

 في صورتو الجامعة: واوشك أن ُينسَب إليو وفحواه (ديكارت)فمسفة  كمالو في
العقل اإلنساني كمما تصور شيًئا عظيًما تصور ما ىو اعظم منو ألنَّ أنَّ 

ب القصور قل اإلنساني ال يعرف سبالوقوف عند مرتبٍة قاصرة يحتاج الى سبب والع
إلى اكمِل منُو ثم أكمل منُو إلى نياية فما من شيٍء كامل إال والعقل اإلنساني متطمع 

وىي غايُة الكمال الُمطمق التي ال مزيد عمييا وال نقَص فييا وىذا الموجود النيايات 
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فيو في ِه في الحقيقة الكامل موجوٌد ال محالة ألنَّ وجودُه في التصور أقل من وجود
الحقيقِة موجود ألّنض الكمال المطمق ينتفي عنُو بسبب عدم وجودِه وال يبقى لو شيء 

 .وجودهِ تصور ىذا الكمال مثبت لمن الكمال بل نقٌص مطمق ىو عدم الوجود فمجرد 
 االخالقي:الدليل 

 وصورتُو ىي: (كانتصاغ ىذا الدليل الفيمسوف االلماني )وقد 
أو عالمة الواجب أو عالمة الضمير ال توجد في عالمة الوازع األخالقي نَّ ا

إن لم يُكن في نفسُو بالحق نسان ية بغير وجود الو إذ كيف يدين اإلسانالنفس اإلن
ان انَّ الكون قسطاس لمحق يغرس في نفسِو ىذا الوجود وكيف تقر في طبع اإلنس

ن لم يطمع عمى دخيوى المحبب إليِو بِو من إطاعة ال ىلواجب الكريو لديِو أولا  يمةوا 
إنَّ العادة االجتماعية ىي التي رسخت في النفس حتى استحالة سرِه احد فإن قيل: 

 إلى رغبٍة مقبولٍة ُأجيب:
ية أو بفقدان الحكمة فنحن نعمم أنَّ بإبطال الغامعرفة السبب ال تقضي بأنَّ 

قضبانو ألنو يكافئ عمى مدىا  دَّ القطار يتحرك بغميان المرجل فيِو وأنَّ الميندس قد م
ر المحطات يسيرون حركة القطار ألنيم مجزيون عمى ذلك اظباجٍر يحتاج اليو وأنَّ نُ 

 او معاقبون عمى اىمالِو.
ذلك كمو ال ُيبطل الغاية وال يقضي بمسير القطار لغير حكمة وقيام ولكن 

 العمل كمُو بغير تدبير.
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  : )الوجود(والصفات السمبية الصفة النفسية
عرفيا بعض المتكممين بانيا صفة ثبوتية, يدل الوصف بيا عمى نفس الذات, 

 دون معنى زائٌد عمييا.
 شرح التعريف:

 جنس يدخل فيو سائر الصفات. صفة:
نسبة الى الثبوت, لكونيا ثابتة في الذىن. فتخرج الصفات السمبية كالقدم  ثبوتية:

 والبقاء.
تق منيا, ال بيا بنفسيا, لعدم صحة ذلك فنقول اهلل موجود, وال نقول: أي بالمش بيا:

 اهلل وجود.
أي انَّيا ال تدل عمى شيء زائد عمى الذات, فالذات نفسيا ال  عمى نفس الذات:

 تتعقل إال بوجودىا, ولذلك سميت نفسية, فتخرج صفات المعاني والمعنوية.
 الذات(. تفسير لمقول )عمى نفس دون معنى زائد عمييا:

: أنو موجود لذاتو, ال لعمو مؤثر أي أنَّوووجود اهلل تعالى وجود كامل ذاتي, 
 : أنَّو ال يقبل العدم.خصائص الذاتيفيو, ألنَّ 

أمَّا وجود غيره )كل ما سوى اهلل تعالى( فيو وجود ناقص تبعي, أي: أنو 
أنو ال بد أن مستمد من غيره, ومتوقف عمى َمْن أوجده, ألنَّ من خصائص التبعي: 

 يقوم بين عدمين سابق والحق.

 الصفات السمبية
 وىي خمس:

القدم, القاء, المخالفة لمحوادث, القيام بالنفس, الوحدانية. وليس المراد بكونيا 
ال لزم أن يثبت لو الحدوث وطرو العدم  سمبية, أنَّيا مسموبة عن اهلل ومنفية عنو, وا 
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بية: أنَّ كل واحدة َسَمبت )َنَفت( أمًرا ال يميق بو ومماثمة الحوادث, بل المراد بكونيا سم
. 

فالقدم سمب ألولية الوجود, والبقاء سمب آلخرية الوجود .. وىكذا, والحق أنَّ 
الصفات السمبية ال تنحصر في ىذه الخمسة, إذ من جممتيا: اّنضو ال ولد لو, وال 

نَّما زوجة, وال بسيًطا, وال مركًبا, وال في مكان, وال زمان, وال  جية, وغير ذلك, وا 
 اقتصر عمى ىذه الخمسة, ألنَّيا امياتيا.

 وىذه الصفات لم يختمف بيا العمماء, بل يتفق الجميع عمى القول بيا.
 القدم: .ٔ

الِقَدم في حقو تعالى بمعنى األزلية, التي ىي كون وجوده غير مستفتح, 
 فميس معناه تطاول الزمن, فإن ذلك وصف الحادثات.

 اخرى: أو بعبارة
 ىو أنَّ وجود اهلل غير مسبوق بالعدم, فاهلل ليس لو بداية. معنى القدم:
 الحدوث. وضدَّ القدم:

 الدليل العقمي عمى قدمو تعالى:
إنَّ اهلل تعالى لو لم يكن قديًما لكان حادثًا, إذ ال وسط بينيما, ولو كان 

.. وىكذا, فيمزم ُيحدثو, ومحِدثو يحتاج إلى ُمحِدث . حادثًا الحتاج إلى محِدث
 التسمسل, وكل منيما محال, فوجب أن يكون قديًما.الدور أو 

 الدليل النقمي عمى قدمو تعالى:

 .َّ حك جك مق ُّٱفي اآلية:  َّ جك ُّٱقولو تعالى: 

 تصور صفة القدم:
من السيل عمى اإلنسان ان يفيم صفة الرحمة والعدل والجالل ... في ذات 

ويستطيع أن يدرك معانييا في الحياة بحواسو, إال أنو اهلل تعالى, ألنَّو يفيم ىثارىا, 



 

 

3 

 

 السادسةالمحاضرة  الصفات االلهية )الصفة النفسية(                  علم الكالم            

يحتفظ بصورة ليا في يستحيل عميو أن يدرك صفة القدم أو صفة البقاء, ألنو ال 
خاصة بذات اهلل تعالى, لكن ال تعني االستحالة الخيالية إنكار ىاتين  الحياة, ألنيا

 الدليل العقمي.كما بيَّنا ذلك في  –الصفتين, ألنَّ العقل يجزم بثبوتيما 
يدرك العقل إمكانو أو وجوده, وىو في الوقت نفسو يعجز عن فُرّب امٍر 

تصوره وغدراك كنيو, وقديًما قال الفالسفة وعامة العقالء: )عدم الوجدان لمشيء ال 
 يستمزم عدم وجوده في الواقع(.

 البقاء: .ٕ
العقدم  ومعناه: أنَّ اهلل تعالى أبدي, ليس لوجوده آخر, فيستحيل أن يمحقو

 والفناء.
 وضد البقاء: الفناء.

 الدليل العقمي عمى بقاءه تعالى:
لو لم يكن اهلل تعالى باقًيا, لكان فانًيا. ولو كان فانًيا لكان حادثًا, ولو كان  .1

حادثًا الحتاج إلى ُمْحِدث, ومحدثو يحتاج إلى محدث ... وىكذا, فيمزم الدور 
 عالى.او التسمسل, وكالىما باطل, فثبت بقاؤه ت

 لو جاز عميو تعالى العدم الستحال عميو القدم, وىو باطل لثبوت قدِمِو تعالى. .2
لو جاز عدُمُو الحتاج انعداُمُو بعد وجوده إلى عمة, الستحالة الترجيح بال  .3

 .مرجح
 الدليل النقمي:

 ُّٱ, وقولو سبحانو: َّ حك جك مق ُّٱفي اآلية:   َّ جك ُّٱقولو تعالى: 

 نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّ, وقولو تعالى: َّرن مم ام يل ىل
 ,َّ يب ىب
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 المخالفة لمحوادث: .ٖ
أنَّ اهلل ليس مماثاًل لشيء من الحوادث الموجودة والمعدومة معناىا: 

مطمًقا, فيي عبارة عن: سمب الِجرْمية, والَعَرضية, والُكمّية, والجزئية, ولوازميا 
 عنو تعالى.

م بالغير, والزم الكمية فالزم الِجْرمية, ىو التحيُّز, والزم الَعَرضية ىو القيا
 ىو الكبر, والزم الجزئية ىو الصغر.
 وضدىا: المماثمة لمحوادث.

 الدليل العقمي عمى ذلك:
انو تعالى لو لم يكن مخالًفا لمحوادث لكان مماثاًل ليا, ولو كان مماثاًل  .ٔ

لمحوادث لكان حادثًا مثميا, ولو كان حادثًا الحتاج الى محدث, ومحدثو يحتاج 
 ... وىكذا فيمزم الدور أو التسمسل, وكالىما باطل.الى محدث 

كل َمن وجب عميو القدم, استحال عميو العدم, وال شيء من الحوادث يستحيل  .ٕ
 عميو العدم, فال شيء منيا بقديم فثبتت المخالفة.

 الدليل النقمي:

 .َّ حي جي  يه ىهمه جه ين ُّٱقولو تعالى: 

 ونفي المماثمة يفيد االمور اآلتية:
 تعالى ليس بعرض, لما يأتي:أنو  .ٔ

الن العرض يحتاج إلى جسم يقوم بو, فيستحيل وجود العَرض قبل الجسم,  . أ
 وقد ثبت أن اهلل موجد.

 ألن احتياجو إلى شيء يقوم بو عالمة الحدوث  . ب
 ليس بجوىر: لما يأتي: .ٕ
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 ألنو مالزم لمعَرض, والعَرض حادث فيمزم حدوثو. . أ
 ألنو يوىم التركيب والتحيز. . ب

 , لما يأتي:وليس بجسم .ٖ
ألنَّ الجسم مؤلف من جواىر واعراض, وقد اثبتنا حدوثيما فيما تقدم 

الذين قالوا بأنو تعالى جسم حقيقة, لكنيم اختمفوا: فقال  ةمَ س  جَ وذلك خالًفا لممُ 
, وبعضيم: انو نور كالسبيكة البيضاء, بعضيم: ىو مركب من لحم ودم

 تعالى اهلل عما يقولون.وبعضيم: عمى صورة شيخ ابيض الرأس والمحية. 
ليست لو صورة او لون أو رائحة أو عوارض النفس من لذٍة وألٍم وفرح النَّ ذلك  .ٗ

 من خواص األجسام.
 وال يوصف بالصغر أو الكبر. .٘
 وال متمكًنا بمكان. .ٙ
 وال مختًصا بجية, ألنَّ الجيات الست حادثة بإحداث اإلنسان وغيره. .ٚ
 وال يجري عميو زمان .ٛ
 ة واالنتقال.وال تصح لو الحرك .ٜ

وال االتصال في الذات: بأن يكون مركًبا, تتصل اجزاؤىا ببعضيا.. أو  .ٓٔ
 بالغير: فيو ليس متصاًل بالعالم بحيث يكون حااًل فيو.

وال االنفصال عن العالم, ألنَّ ىذه االمور من صفات الحوادث, واهلل ليس  .ٔٔ
 بحادث.

 وال االتصاف باأللوان واالشكال. .ٕٔ
 ل.وال االتحاد وال الحمو  .ٖٔ
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 النصوص الموىمة لممشابية
 وردت في القرآن الكريم واالحاديث الشريفة نصوص تضيف إلى الباري 

صفات خبرية توىم التشبيو, كاالستواء والمجيء والنزول, فاختمفوا فييا عمى أقواٍل 
 ثالثة مع اتفاقيم عمى تنزيو اهلل تعالى وىي:

ويل أو سقوط في التشبيو, أي التوقف الكامل من غير جنوح إلى التأ التوقف: . أ
وىؤالء آمنوا بيذه الصفات الخبرية واجروىا عمى ظاىرىا,  وىو مذىب السمف.

ولم يتعرضوا لمعناىا ببحٍث وال تأويل لذلك قال كثير منيم: )اقرؤوىا كما 
جاءت( أي: آمنوا بأنيا من عند اهلل وال تتعرضوا لتأويميا وال لتفسيرىا ألن 

فاق يحتمل الخطأ, ال يمكن أن تفسر بِو صفات اهلل التأويل أمٌر ضني باالت
 تعالى احتراًزا من الوقوع في الضالل, فتفوضوا معانييا إلى اهلل تعالى.

بقولو: )االستواء  ,َّ ىف يث ىث نث ُّٱوفسر اإلمام مالك: 
معموم واإليمان بو واجب والكيفية مجيولة والسؤال عنيا بدعة(. وقد ظل ىذا 

احمد بن حنبل ويحيى بن معين الذين ناصروه إال أنو  الرأي مستمًرا الى ايام
 لم يستمر طوياًل.

في الذات باعتقاد اليد والقدم والوجو  وَ فمنيم َمن شبَ  التوغل في التشبيو: . ب
 آي التنزيو المطمق.الصريح ومخالفة 

ومنيم َمن شَبَو في الصفات كإثبات الجية واالستواء والنزول والصوت 
تيى بيم القول الى التجسيم وذلك تمسًكا بالتفسير والحرف وامثال ذلك فان

 .الحرفي لآليات واالحاديث الموىمة لمتشبيو
وىو ما ذىب اليو المعتزلة واخذ بِو عامة المسممين وفي ذلك يقول  التأويل: . ج

اإلمام الرازي جميع فرق اإلسالم يقرون بأنَُّو ال بد من التأويل في بعض 
نو ثبت عندىم بالدليل العقمي أنَّ اهلل تعالى منزٌه ظواىر القرآن واالخبار وذلك أل

عن الجسمية والجية وال سبيل لمقضاء عمى التشبيو إال إذا اولت الصفات 
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ومن أمثمة تأويالت ىؤالء لمنصوص المتشابية بما الخبرية الواردة بالنصوص 
 :يتفق وتنزيو اهلل تعالى عما ال يميق بو

 ما يوىم الجية: .1

 ىو: االستيالء والممك. تواءاالس َّ ىف يث ىث نث ُّٱ -

فالفوقية تعني: التعالي  َّ جخ مح جح  مج حج مث هت ُّٱ -
في العظمة, أي أنَّ المالئكة يخافون ربيم من أجل تعاليو وارتفاعو في 

 العظمة.

 فالعندية تعني االصطفاء واالكرام. َّ مف  خف حف ُّٱ -

قولو صمى اهلل عميو وسمم لمجارية الخرساء: أيَن اهلل؟ فأشارت إلى  -
اء فقرر فأراد بالسؤال بأيَن أن يستكشف عن معتقدىا فمما اشارت السم

الى السماء عمَم أنيا ليست وثنية وحمل اشارتيا عمى انيا أرادت خالق 
 السماء فحكم بإيمانيا.

 ما يوىم الجسمية: .2

 الشامل لمعذاب. أي: وجاء امُر ربك َّ خم حم جم هل مل ُّٱ -

 أي: اتيان عذابِو. َّ  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع ُّٱ -

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليمة الى السماء الدنيا حديث الصحيحين " -
حين يبقى ثمث الميل اآلخر فيقول: َمن يدعوني فاستجيب لو وَمن 

أي: ينزل ممك ربنا فيقول عن  "يسألني فأعطيو وَمن يستغفرني فأغفر لو
 اهلل.
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 ما يوىم الصورة: .3
ل: )إذا قاتل احدكم ما رويَّ عن النبي  صمى اهلل عميو وسمم أنَّو قا

اخاه فاليجتنب الوجو فان اهلل خمق آدم عمى صورتو( والمراد بالصورة: ىي 
 الصفة من سمٍع وبصٍر وحياٍة وعمٍم فيو عمى صفتو بالجممة.

 ما يوىم الجوارح: .4

 الوجو: أي الذات. َّ مب زب  رب  ُّٱ -

 اليد: بمعنى القدرة. َّيم ىم مم خم ُّٱ -

 :القيام بالنفس .ٗ
 :القيام بالنفسمعنى 

 :عدم افتقاره إلى محل أوليما:
 :تفسيرانولممحل 

 بمعنى المكان, ألنَّ ذلك عمم من مخالفة الحوادث. التي يقوم بيا, الالذات  .ٔ
 الغنيمي.قال  والمكان مًعا.الذات  .ٕ

 عدم افتقاره إلى المخصص, أي الموِجد.  ثانييما:
 االحتياج إلى غيره. وضدىا:

: إنَّو لو افتقر الى مخصص, لكان افتقاره إلى مخصص عمى عدمالدليل  .1
 حادثًا, كيف وقد سبق وجوب وجوده وقدمو وبقائو ذاًتا وصفات؟

 : عمى عدم افتقاره إلى محلالدليل  .2
 افتقر إلى محل, لكان صفة.لو  . أ

كان صفة, لم يتصف بصفات المعاني, وىي واجبة القيام بو ولو 
 الدالة عمى ذلك, وذلك باطل فثبت عدم افتقاره الى محل. لؤلدلةتعالى, 
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مستغٍن والمكان , بحيث يستحيل وجوده بدونو. محتاج إلى مكانوالمتمكن  . ب
المتمكن لجواز الخالء, فيمزم إمكان الواجب, ووجوب المكان, وكالىما عن 
 باطل

 :النقمي عمى ذلكالدليل 

, َّ هب  مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱتعالى: قولو 

 .َّ حم جم هل مل خل ُّٱ وقولو تعالى

 : كيف يتصور عدم تحيزه تعالى في مكان؟قيلفإن 
استقراء المكان ألي جسم, يكون نتيجة مالحظة و تصور  : أنىوفالجواب 

احوال األجسام التي نراىا حالة في مكان ما, أما قياس اهلل تعالى عمى األجسام 
 ين األصل والفرع, وذلك:حيز, فيو قياس باطل, وال عمة جامعة بفي وجود الت
محدود وقاصر عن إدراك كثير من االمور, فيو, يحكم  العقل البشريالنَّ 

بوجود اشياء كثيرة كالروح والعقل في الجسم والكيرباء في األسالك المعدة لجريانيا 
 يًئا.الخ, وغن لم يعرف حقيقتيا أو كنييا وال يدرك من سرىا ش ا...بي

كان العقل البشري قاصًرا عن إدراك كثير مما فيو وحولو, فكيف يمكن فإذا 
أنو قطع بوجوده تعالى, وقصر عن  ؟ معدم تخيره تعالى في مكانان يتصور ع

 وفيمو؟ وتصوره دراك كينوإ
اإلنسان إذن أن يؤمن بوجوده تعالى وبصفاتو, ثم َيحار في فيمو  فحسبُ 

 بالغيب التي أمر اهلل بِو عباده.ىي حقيقة اإليمان وىذه وتصوره. 

 الوحدانية
 .عدم التعدد في الذات أو الصفات او االفعال معناىا:
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تنفي )الَكمَّ المتصل( الذي ىو التركيب, أي: تركيب  في الذات:فالوحدانية 
 الذي ىو المتعدد, بحيث يكون ىناك إليان )الَكمَّ المنفصل(وتنفي الذات من اجزاء. 

 فأكثر.
صل( الذي ىو تعدد صفتين من : تنفي )الكم المتفي الصفاتوالوحدانية 

 واحد كقدرتين فأكثر. جنسٍ 
)الكم المنفصل( الذي ىو إثبات صفة لغيره تعالى تشبو صفتو, كأن وتنفي 

كقدرتو تعالى, او إرادة تخصص الشيء ببعض عدم يد بيا و يكون لزيد قدرة يوج
 الممكنات.

لغيره  فعلالمنفصل( فقط, الذي ىو اثبات  )الَكمَّ  : تنفيفي االفعالوالوحدانية 
 تعالى عمى طريق اإليجاد والخمق.

وانفصااًل( وفي األفعال أو الصفات )اتصااًل  التعدد في الذات :وضدىا
 )انفصااًل(.
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 نبوة سيدنا محمد ثبات ا
النبوة, وثانييما اظيار اثبات النبوة ال يكون إال باجتماع أمرين اوليما ادعاء ان 

ير المعجزة فيو نبي وىذان االمران يثبتان نبوة واظكل َمن ادعى النبوة فالمعجزة 
, وىما يشكالن المبدأ االول في اثباتيا, وىناك امور اخرى تعد شواىد محمد 

 لنبوتو.مؤكدة ومقررة 
 توضيح االمرينواليك 
 اداء النبوة االول:
انو ادعى النبوة بال خالف من احد تواتًرا الحقو بالعيان  عن النبي توتر 

 والمشاىدة.
 اظيار المعجزة الثاني:
 انو اظير المعجزة. عن الرسول ثبت 

 وهي نوعان  :الرسولمعجزات 

, االول: كمعجزات الرسل واالنبياء السابقين قصيرة األمد زالت بزوال ايامياالنوع 
وبموت َمن شاىدىا والمتطمع الييا ال يجدىا إال في االخبار, كمعجزات موسى عميو 

عميو السالم كإبراء  السالم من قمب العصى حية, وفمقيا البحر, ومعجزات عيسى
 األكمو واالبرص واحياء الموتى.

 ما ثبت بالقرآن الكريم, أو نقل الينا بالخبر المتواتر مثل: المعجزاتىذه ومن 

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ چ القمر الثابت بالقرآن الكريمانشقاق  . أ

 . (2-1القمر: ) چ ﮷ ﮶ ﮵   ﮴ ﮳

 زاخرة كثيرة من طرق عدة في ىذاواالحاديث 
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الماء لموضوء  لماء من بين اصابعو حين التمس الناس مع الرسول انبع  . ب
ده في ذلك االناء فنبع الماء من تحت وضع يباناء فيو ماء ف ادوه, فدعفمم يج

 اصابعو, فتوضأ جميع الناس الى اخرىم.
 .المعجزات تكررت عدة مراتوىذه 

 كما في االحاديث والسنن في وقائٍع كثيرة.  ممسوِ المريض بء ابرا . ج
رج ابو داود عن ثوبان قال: قال رسول بحوادث قبل وقوعيا منيا ما اخاخباره  . د

فقال يوشك األمم ان تداعى عميكم, كما تداعى االكمُة الى قصعتيا.  اهلل 
غثاء السيل قائل: ومن قمة نحن يومئٍذ قال بل انتم كثير ولكنكم غثاء ك

. وليقذفنَّ اهلل في قموبكم الوىندوكم الميابة منكم ولينزعنَّ اهلل من صدوِر ع
لدنيا وكراىية الموت, والذي قائٌل يا رسول اهلل وما الوىن قال: حب اقال 

ينظر إلى وضع المسممين منذ أن اضمحل سمطانيم في األرض, يجد طمع 
 عالم والكيد لممسممين مع كثرتيم الكافرة.ال

انو قال: صنفان من امتي من أىل النار لم ارىما: قوٌم  عن النبي وروي 
, ونساٌء كاسيات عاريات البقر يضربون بيا الناس كأذنابعيم سياط م

مميالت مائالت, رؤوسينَّ كأسنمة البخت المائمو ال يدخمنَّ الجنة وال يجدنَّ 
 كذا وكذا.ريحيا, وان ريحيا ليوجد من مسيرة 

سالم بعد قرونيا االولى, يجد الصنف االول من شيوع في امة االوالناظر 
الظمم وايذاء الناس, ويجد في عصرنا الحاضر الصورة الدقيقة لمنساء في 

 .ينَّ وفتنتين التي رسميا الحديثُعري
 اكل الربا, فإن زمان ال يبقى منيم احٌد إال نَّ عمى الناسِ يليأت) قولو ومنو 

ومن المعموم أنَّ الحياة االقتصادية الحاضرة تقوم  (لم يأكمُو اصابو من غباره
 عمى الربا بالمصارف وغيرىا وىذا اخباٌر عما نحن فيو.
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الحجاز تضيء ال تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض )قال:  قولُو ومنو 
 مدينٌة بالشاِم.بصرى و  .(اعناق االبل ببصرى

كان الذي عينو النبي فقد حدَّث النووي عن حدوث بركان عظيم, من المفانبأنا 
ا ىـ وقد فصل القول فييا عن زلزالي654عن السميودي وكانت في زمنِو سنة 

ان ضوءىا استولى عمى ما بطَن وما ظير, حتى ا: )وقال اخيرً ودوييا ونارىا 
أن الحرم والمدينة قد اشرقت بيما الشمس, وتأثر من لييبيا النيران وصار ك

ض يعتريِو صفرٌة ولونيا ىي يعتريِو حمرٌة والقمر كأنُو نور الشمس عمى األر 
 ىم.وغير وذكر ىذه النار القاضي سنان والقاشاني والعماد ابن كثير  (فُخس

 ماثٌل في كل حين, أال وىو القرآن الكريم.نوع خالٌد خمود الدىر  الثاني:النوع 
 الكريمالقرآن 
 مصدر قرأ كالغفران مصدر غفر. في المغة:القرآن 
المكتوب في  ىو كالم اهلل تعالى المنزل عمى الرسول محمد  الغفران:وفي 

المنقول عنو نقاًل متواتًرا بال شبية المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة  المصاحف,
 الناس, المتعبد بتالوتِو.

ان نقيم الدليل وال بد  ,بسورٍة من مثموِ  االكريم معجز اعجَز البشر عن أن يأتو والقرآن 
 ويسمم اإلسالم كمُو بعد ذلك. نبوة محمد لنا  مَ سمَ جازِه لتَ عمى اع
 القرآن:اعجاز 
اثبَت عجزىم عن أن اعجز القرآن البشر, أي:  :يقالر. اثبات العجز لمغي :االعجاز
 ثالثٍة: بأمورمِو وال يتحقُق االعجاُز إال يأتوا بمث

 وىو طمب المنازلة والمعارضة. :التحدي .1
 منازلة.المقتضي الذي يدفع المتحدي إلى الوجود  .2
 وجود مانع من المباراة.عدُم  .3
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ول فمم يستطع اذا ادعى البطولة وانكر عميِو مصارٌع آخر فتحداُه األفالمصارع 
ل ولحرص الثاني منازلتو كان األول قد اثبت عجز الثاني لوجود التحدي من االو 

 الثاني عمى ابطال دعوى األول والنعدام المرض أو العذر المانع من المباراة.
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 اإلسالمي اصول الدين
الدين القواعد التي يرتكز عمييا الدين, واألسس التي يقوم عمييا  بأصولالمراد 

 اإليمان بحيث إذا ُفقدت أو ُفقد إحداىما ال يكون إيمان.
وقد اختمف المسممون فيما يعتبر من األصول من العقائد الدينية وما ال يعتبر 

سالمية, ثم ابين ما اتفقوا عمى اعتباره منيا وما منيا, ولذا سأذكرىا عند اىم الفرق اإل
 انفردت بِو كل فرقة.

 . أىل الُسنَّة1
 اتفق جميور أىل الُسنَّة عمى أن اصول الدين )أركان اإليمان( ستة وىي:

 اإليمان باهلل. .1
 اإليمان بالمالئكة. .2
 اإليمان بالكتب السماوية. .3
 اإليمان بالرسل. .4
 اإليمان باليوم اآلخر. .5
 القدر خيره وشره.اإليمان ب .6

 الركن األول: اإليمان باهلل تعالى:
وىو ان يعتقد اإلنسان بوجوده, ووحدانيتو, وأنَّو ال مثيل لو, وال شبيو, وانَّو 
متفرد بكل صفات الكمال من عدل وحكمة وعمم ... منزَّه عن كل صفات النقص من 

 ظمم وسفو ونفص...

 الركن الثاني: اإليمان بالمالئكة:
أجسام نورانية, ليم قوة خارقة ال تدانييا قوة البشر, وليم وظائف  المالئكة

 حط ُّٱقال تعالى: يؤدونيا بصدق واخالص, وىم معصومون عن الخطأ عمًدا وسيًوا: 
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, ووجود المالئكة ثابت بالدليل القطعي من َّ حف جف مغ جغ مع جع مظ

 زي ري ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام يل ُّٱالكتاب والُسنَّة 

 هبمب  خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي

, وليس اإليمان بالمالئكة مستحياًل عند العقل, بل ىو َّ مت خت حت جت
ز العقل وجودىا: )ومن ىنا كان انكار وجودىم كفر بإجماع  من الممكنات التي يجوِّ

 لك اك يق ىق  يف ىف ُّٱالمسممين, بل بنص قولو تعالى: 
, عمى أنَّ اإليمان بنبوة محمد عميو الصالة والسالم َّ يل ىل  مل يك ىك مك

القرآن عميو يستمزم اإليمان بالمالئكة, فإنكار وجودىم إنكار لمنبوة ولمقرآن ونزول 
 مًعا( .

 الركن الثالث: اإليمان بالكتب المنزلة:
ما من شك في أن كل رسول ُبعث ألمة كانت لديو تعاليم سماوية تيدف إلى 

, وباألمم تنظيم عالئق أفراد تمك األمة بالخالق ثم تنظيم حياة األفراد وعالقتيم ببعض
والشعوب األخرى, وقد ذكر لنا القرآن الكريم أسماء تمك الكتب التي تضمنت التعاليم 

نجيل عيسى  .اإلليية منيا صحف إبراىيم وتوراة موسى وا 
وقد دعانا اإلسالم إلى التصديق بيذه الكتب وبجميع ما ُأنزل جممًة, لكنو 

التعاليم اإلليية, محتٍو لتمك  تعالى ألزمنا العمل بكتابو الكريم ألنو متضمن لجميع
  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ُّٱالكتب: 

 من زن رن ممام يل ىل مل  يك ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يثىث

 .َّىن نن

 الركن الرابع: اإليمان بالرسل:
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اقتضت حكمت اهلل تعالى أن يبعث في كل أمة رسواًل, يعمميم الكتاب 
 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱوالحكمة ويدعوىم إلى عبادة اهلل وحده: 

, ومن اجل وحدة دعوة الرسل ىذه دعا اإلسالم َّىب نب  مب زب

 يي ُّٱوعدم إنكار نبوة أحد منيم  -في الجممة–أتباعو إلى التصديق بجميع رسل اهلل 

, كما امر اإلسالم اتباعو باعتقاد أن ىؤالء الرسل كانوا َّهئ مئ خئ حئ جئ
متصفين بأفضل الصفات البشرية من أمانة وصدق وذكاء, منزَّىين عن الرذائل 

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱوالنقائص من خيانة وكذب وغباء 

 .َّ ين  ىن من خنحن جن يم ىم مم  خم

 الركن الخامس: اإليمان باليوم اآلخر:
وىو أن يعتقد اإلنسان بوجود حياة اخرى غير ىذه الحياة, وذلك بعد أن يبعث 

 مث هت متخت حت جت هب مب خب ُّٱلمحساب والجزاء اهلل تعالى الخالئق بعد موتيم 

 .َّ حص مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج  حج

 ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت ُّٱ

 .َّ ىت نت مت زت رت يب  ىب نب ُّٱ, َّ مل يك

 الركن السادس: اإليمان بالقدر:
يعدما اقتضت حكمتو تعالى خمق العباد لم يتركيم ىماًل بل ارسل إلييم: 

 .َّمث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىبُّ

  هئ  ُّٱوانزل عمييم كتبو فبيَّن ليم عقبى  اليداية وعاقبة الغواية 

, وبعد ان بين ليم ذلك منحيم إرادة مستقمة تتصرف في حرية تامة, َّجب
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  رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّٱفتاتي ما تشاء وتدع ما تشاء من االفعال: 

, لكنو سبحانو احصى اعمال خمقو وعرف بعممو الواسع الذي ال َّمب زب
يحيطو شيء ما سيفعمونو من خير او شر, وما سيكون منيم من ىداية او ضالل, 

 يب ىب نب مب ُّٱ, َّاك يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱجل ذلك كمو في كتاب وس
 .َّ رث يت ىت نت مت زت  رت

)عمم اهلل المحيط بما كان وما يكون وما ىو كائن إلى يوم  فالقضاء هو:
 الحساب والجزاء(.

)وقوع الحوادث في األزمنة واألشخاص طبًقا لما في عمم اهلل  والقدر هو:
 جّمت حكمتو(.

عتقاد بان يصيب اإلنسان من خير او شر واقع اال ومعنى اإليمان بهما هو:
 حسب تقدير اهلل تعالى وعممو.

ومما يجدر التنبيو عميو ان عمم اهلل بما سيقع من عباده ووقوعو منيم حسب 
ال  ىذا العمم والتقدير, ال يعني ان العباد مجبرون في افعاليم, ممزمون باإلتيان بيا وا 

لوعيد, بل اإلنسان ىو الذي يخط افعالو بنفسو بطل الثواب والعقاب, واالمر والنيي وا
 خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱمتخًذا الطريق الذي يراه: 

 .َّ مب

أّما اصول اإلسالم عند اىل السنة فيي ما وردت في الحديث الشريف: )ُبنَي 
 اإلسالم عمى خمس:

 شيادة أن ال الو إال اهلل وأن محمًدا رسول اهلل. .1
 إقام الصالة. .2
 كاة.إيتاء الز  .3
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 صوم رمضان. .4
 حج البيت لمن استطاع لو سبياًل(. .5

 . الشيعة اإلمامية2
اتفق جميور الشيعة الغمامية اإلثني عشرية عمى أن أصول الدين خمسة 

 وىي:
 التوحيد. .1
 العدل. .2
 النبوة. .3
 اإلمامة. .4
 المعاد. .5

 األصل األول: التوحيد:
 سام:وىو االعتقاد بانَّ اهلل واحد ال شريك لو, ولمتوحيد أربعة أق

توحيده في الذات, وىو االعتقاد بأن اهلل سبحانو وتعالى ال شريك لو في  .1
 وجوب الوجود ذاتو.

توحيده في الصفات, وىو االعتقاد بانو ال نظير لو في صفاتو, وأنيا عين  .2
 الذات.

توحيده في الربوبية والفعل, وىو االعتقاد بأن ال مؤثر في الوجود إال اهلل, فيو  .3
 المحيي والمميت....الخ.الخالق والرازق و 

توحيده في االلوىية والعبادة, وىو أن يعبد وحده ال يشرك بعبادتو أحد:  .4
 نت مت زت رت يب  ىب  ُّٱ, َّمن زن رن مم ام يلُّٱ

 .َّىت
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 األصل الثاني: العدل:
العدل في المغة ضد الظمم, ويرادفو في ذلك الحق, واإلنصاف, وقد ُفسر 

غير محمو, ومنيا انتقاص الحق,  الظمم في المغة بعدة معان, منيا وضع الشيء في
 , أي: لم تنقص منو شيًئا.َّحك جك مق  حق  ُّٱكما في قولو تعالى: 

عند تفسير اآلية: في االصطالح الشرعي فقد فسره الشيخ الطبرسي  أّما الظمم
 َّ يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مبزب رب  يئ ىئ نئ مئ ُّٱ

عميو( وال دفع مضرة أعظم منو  ال نفع فيو يوفيبما نصو )إنَّ الظمم ىو االلم الذي 
عاجاًل وال آجاًل, وال يكون مستحًقا, وال واقًعا عمى وجو الموافقة, وأصمو وضع الشيء 

 َّحك جك مق  حق  ُّٱفي غير موضعو, وقبل أصمو االنتقاص من قولو تعالى: 
فالظمم عمى ىذا انتقاص الحق, إلى أن قال: )وغنم ال يختار اهلل الظمم وال يجوز 

نما يختار القبيح َمن عميو الظم م, ألنو عالم بقبحو مستغٍن عنو, وعالم بغناه عنو, وا 
يختاره لجيمو بقبحو أو لحاجتو إليو لدفع ضرر, او لجر نفع, أو لجيمو باستغنائو 

 عنو, واهلل تعالى منزه عن جميع ذلك وعن سائر صفات النقص والعجز(.

 األصل الثالث: النبوة:
 بيا َمن يشاء من عباده, وىي لطف من اهلل النبوة وظيفة اليية يخص اهلل

بعباده. والمقصود بالمطف ىنا ىو ما يكون معو العبد أقرب إلى الطاعة وابعد عن 
 مف خف حف ُّٱالمعصية, والرسول يحقق تمك الفائدة, ويشير إليو قولو تعالى: 

, فال بد والحالة ىذه من ان َّ حل جل مك لك خك حك  جك مق حق
م االحكام, ويعرفيم الحالل من الحرام, ويقيم الحدود, يرسل الييم رسواًل ليبين لي

 يت ىت نت  مت زت ُّٱوينتصف لممظموم من الظالم, ويحكم بين الناس بالعدل 
 .َّ رث
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واإليمان  -في الجممة–والواجب عمى المسمم ىو اإليمان بجميع رسل اهلل 
بنبوة محمد عميو الصالة والسالم وخاصة إذ ىو المعتبر أصل من أصول الدين 

 سالمي.اإل

 : اإلمامة:األصل الرابع
وىي رئاسة عامة في امور الدين والدنيا لشخص من األشخاص نيابة عن 
النبي, ويعتقد الشيعة انَّ اإلمامة منصب إليي كالنبوة, فكما أن اهلل سبحانو وتعالى 
يختار َمْن يشاء من عباده لمنبوة والرسالة, فكذلك يختار لإلمامة َمن يشاء, ويأمر 

بالنص عميو, وان ُينِصبو إماًما لمناس من بعده, لمقيام بالوظائف التي كان عمى نبيو 
نما يتمقى األحكام منو مع  النبي أن يقوم بيا, سوى أن اإلمام ال يوحى إليو كالنبي, وا 

 تسديد إليي, فالنبي مبمِّغ عن اهلل, واإلمام مبمِّغ عن النبي.

 األصل الخامس: المعاد:
 الخالئق بعد الموت إلى الحياة لتجزى كل نفس بما ومعناه ان يعيد اهلل

تسعى, ويجب عمى المسمم أن يعتقد بأنَّ اهلل يعيد الخالئق بعد الموت بأجساميم 
وأرواحيم وعمى صورىم التي كانوا عمييا في دار الدنيا لمحساب والجزاء. قال تعالى: 

 .َّ مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ

 . المعتزلة3
 لة عمى أنَّ أصول الدين خمسة وىي:اتفق المعتز 

 التوحيد. .1
 العدل. .2
 المنزلة بين منزلتين. .3
 الوعد والوعيد. .4
 االمر بالمعروف والنيي عن المنكر. .5
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 األصل االول: التوحيد:
وىو إنكار التعدد واالعتقاد بأنَّ اهلل واحد ال يشاركو غيره فيما يستحق من 

ثباًتا عمى الحد الذي يستحقو,  واإلقرار بِو, ولذلك اشتدوا في حربيم الصفات نفًيا وا 
, كما انكروا الصفات القديمة لمثََنوية من الفرس القائمين بمبدأين ىما النور والظممة

وال قدرة  , ال بعممالزائدة عمى الذات فقالوا: ىو عالم بذاتو, قادر بذاتو, حي بذاتو
 وحياة.

 األصل الثاني: العدل:
أن يجعل لو قدرة  -ما دام قد كّمف اإلنسان– ومعناه انَّ اهلل عادل, وان عدلو

رادة بحيث يكون اإلنسان ىو المحدث ألفعالو المسؤول عنيا وال يكون هلل دخل في  وا 
ذلك, وىذا األصل موجو ضد الَجبرية القائمين بأن اهلل خالق كل شيء وفاعل كل 
شيء بما في ذلك أفعال اإلنسان, بحيث يكون اإلنسان مجبًرا كأي شيء في 

 الطبيعة.

 األصل الثالث: المنزلة بين منزلتين:
ومعناه ان مرتكب الكبيرة ليس مؤمًنا كما تقول الُمرِجئة, وليس كافًرا كما يقول 

نما ىو في منزلة بين الكفر واإليمان, وىي منزلة الفسق.  الخوارج, وا 

 األصل الرابع: الوعد والوعيد:
فقد وعد سبحانو المطيعين ومعناه ان اهلل سيفعل ما وعد بو وتوعد عميو, 

 بالثواب, وتوعد الُعصاة بالعقاب.

 األصل الخامس: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
والمقصود باألمر بالمعروف: إيقاع المعروف. وبالنيي عن المنكر: زوال 

 المنكر, وىذا االصل يقضي بمجاىدة كل َمن خالف حكم اهلل أو أمره ونييو.
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 ع عميها المسممونأصول الدين التي أجم
أن أصول الدين التي اجمع عمييا المسممون عمى اختالف  -مما مرّ –تبّين 

 فرقيم ومذاىبيم, والتي ال يكون إيمان بدونيا, ثالثة:
الثبوتية الراجعة إلى أنو  بوجود اهلل, وبجميع صفاتو -اجماالً –االعتقاد  .1

مبيةمتصف بجميع صفات الكمال, وبجميع صفاتو  ة إلى تنزُّىو عن الراجع السَّ
 جميع صفات النقص, وال يمزم االعتقاد بذلك تفصياًل.

 , وانو صادق فيما بّمغو عن ربو اجمااًل.االعتقاد بنبوة محمد  .2
 االعتقاد بالبعث والحساب وبالثواب والعقاب. .3

ويشترط في االيمان عدم انكار ما عمم من الدين بالضرورة كاإليمان 
والرسل السابقين, والصالة والزكاة والحج... وما الى ذلك  بالمالئكة والكتب السماوية,

من فروض الدين التي ثبتت بالدليل القطعي من الكتاب والسنة, فإن ىذه االمور 
نما  يشترط عد إنكارىا في االيمان واالسالم, ال االعتقاد بخصوص كل منيا, وا 

القطعي, والن انكارىا جعمت ىذه األمور شرًطا في االيمان واالسالم لثبوتيا بالدليل 
 وصحة شريعتو الذي ىو معتبر في االيمان. يتنافى مع تصديق النبي 

وجممت القول: انو يعتبر مؤمًنا ومسمًما كل َمن دان بيذه األصول الثالثة 
, ولم ينكر شيًئا مما عمم من الدين وصّدق اجمااًل بكل ما جاء بو الرسول الكريم 

َمن لم يعتقد بأحد ىذه االصول , أو انكر ضرورًيا من بالضرورة. ويعتبر كافًرا كل 
 ضروريات الدين, وذلك يتصور عمى وجوه:

 أن ينكر قبول ما عممو بواسطة الضرورة من الدين. .1
 .أن ينكر أنو مما جاء بو النبي  .2
 أن ينكر أنو عمة وفق الحكمة والمصمحة. .3
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 األصول المختمف فيها
أمَّا ما ُذكر من أصول غيرىا فال كانت تمك أصول الدين المجمع عمييا, 

, ولكن بعض الفرق جعمتيا أصواًل مستقمة تخمو إما أن تكون راجعة إلى تمكم األصول
اما العتبارات خاصة بيا, واما لورود دليل لدييم ينص عمى استقالليتيا وعدم 

 تحت أصل آخر. اندراجيا
, والكتب السماوية, والرسل التي ىي أصول مستقمة اإليمان بالمالئكةفمثاًل 

واخبر ألنيا مما جاء بو,  عند اىل السنة يمكن اندراجيا تحت اإليمان بالرسول 
عنو فقد عرفت أن اإليمان بيا شرط لتحقق اإليمان واإلسالم عند جميع الفرق 

 بإجماعتبر كافر ر ذلك وغيره مما عمم من الدين بالضرورة يعنكِ اإلسالمية, وان مُ 
 زل عميو.نأُ ن الذي والقرآ المسممين, ألنَّ إنكاره يستمزم إنكار نبوة محمد

موّجو ضد  ه فيو أصل مذىبي عند اىل الُسنَّةر شخيره و  اإليمان اللقدرواما 
الجيمية القائمين بالَجبر المطمق, والمعتزلة القائمين بالتفويض )اإلرادة اإلنسانية 

 مرين.بأمر بين األالحرة(, والشيعة القائمين 
عند كل الشيعة والمعتزلة مندرج تحت  الغميي الذي ىو أصل مستقلوالعدل 

أنو يجب عمى المؤمن االعتقاد بوجود اهلل, وبأنو األصل االول )التوحيد( فقد عرفنا 
لنقص ا صفاتنيا العدل, وبانو منّزه عن جميع متصف بجميع صفات الكمال التي م

 التي منيا الظمم.
تقل عند المعتزلة فيمكن ارجاعو إلى الذي ىو أصل مسالوعد والوعيد واما 

ذلك النَّ الوعد والوعيد )كالم في انو تعالى  -تعالى–العدل الذي ىو صفة كمال اهلل 
إذا وعد المطيعين بالثواب, وتوعد العصاة بالعقاب, فال بد ان يفعل وال يخمف في 

 .(أن ال يخمففي وعيده, ومن العدل وعده وال 
االمر بالمعروف والنيي عن المنكر الذي اعتبره المعتزلة اصاًل مستقاًل واما 

تحقيق  ي الدين, وقد عرفنا ان عدم انكار ذلك شرط فيفيو مما عمم ضرورة ف
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اإلسالم واإليمان عند جميع المذاىب, فوجوب األمر بالمعروف والنيي عن المنكر 
 ثابت بالكتاب والسنة واالجماع.

  يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱالكتاب فقولو تعالى: أما 

 .َّ خي حي جي

ُيْعَصى أن تطِرف حتى  ليس لعين ترى اهلل: )الُسنَّة فقول الرسول وأما 
 .(تغير أو تنتقل
 , ألنَّ المسممين متفقون عمى ذلك.جماع فال اشكال فيواإلواما 
المنزلة بين المنزلتين فيو أصل مذىبي عند المعتزلة ومعناه أن لمرتكب واما 

موجو ضد الخوارج الذين قالوا وىو أسًما بين االسمين وحًما بين الحكمين.  الكبيرة
 بكفره, والمرجئة الذين قالوا بإيمانو.

الشيعة اإلمامية ليست من أصول الدين, أي  كما عميو محققو)واإلمامة 
نما ىي أصل مذىبي من أصول التشيُّ مأركان اإليمان, وال من أصول اإلسال ع, , وا 
 .(ال أنو ال يكون مؤمًنا وال مسمًما -بمعنى أنَّ َمْن أنكرىا ال يكون شيعًيا

 ديني واالصل المذهبيالاألصل 
لنا من أصول العقيدة ما ىو أصل ديني بمعنى انو معموم عند اتباع تبين 

 بوة...الدين جميًعا كالتوحيد, والن
ما ىو أصل مذىبي بمعنى أنو معموم عند جميع أىل مذىب من ومنيا 

لتين منز نَّة, والمنزلة بين اليمان بالقدر عند جميور أىل السُ كاإل اإلسالميةالمذاىب 
 , واإلمامة عند جميور الشيعة اإلمامية.عند المعتزلة

 بين األصل الديني واألصل المذىبي ىو:والفرق 
 زم إنكاره الكفر والخروج من الدين. تمما يس األصل الديني:أنَّ 
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الخروج من المذىب, ال الكفر والخروج من الدين, ما يستمزم إنكاره  المذهبي:واألصل 
انكاره لو حينئذ يكون إنكاًرا  ألنَّ  إذا كان معتقًدا بصحة صدوره عن النبي إال 

 لدين.يستمزم الكفر والخروج من اوىو ديني.  ألصلٍ 
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 اإلسالمي اصول الدين
الدين القواعد التي يرتكز عمييا الدين, واألسس التي يقوم عمييا  بأصولالمراد 

 اإليمان بحيث إذا ُفقدت أو ُفقد إحداىما ال يكون إيمان.
وقد اختمف المسممون فيما يعتبر من األصول من العقائد الدينية وما ال يعتبر 

سالمية, ثم ابين ما اتفقوا عمى اعتباره منيا وما منيا, ولذا سأذكرىا عند اىم الفرق اإل
 انفردت بِو كل فرقة.

 . أىل الُسنَّة1
 اتفق جميور أىل الُسنَّة عمى أن اصول الدين )أركان اإليمان( ستة وىي:

 اإليمان باهلل. .1
 اإليمان بالمالئكة. .2
 اإليمان بالكتب السماوية. .3
 اإليمان بالرسل. .4
 اإليمان باليوم اآلخر. .5
 القدر خيره وشره.اإليمان ب .6

 الركن األول: اإليمان باهلل تعالى:
وىو ان يعتقد اإلنسان بوجوده, ووحدانيتو, وأنَّو ال مثيل لو, وال شبيو, وانَّو 
متفرد بكل صفات الكمال من عدل وحكمة وعمم ... منزَّه عن كل صفات النقص من 

 ظمم وسفو ونفص...

 الركن الثاني: اإليمان بالمالئكة:
أجسام نورانية, ليم قوة خارقة ال تدانييا قوة البشر, وليم وظائف  المالئكة

 حط ُّٱقال تعالى: يؤدونيا بصدق واخالص, وىم معصومون عن الخطأ عمًدا وسيًوا: 
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, ووجود المالئكة ثابت بالدليل القطعي من َّ حف جف مغ جغ مع جع مظ

 زي ري ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام يل ُّٱالكتاب والُسنَّة 

 هبمب  خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي

, وليس اإليمان بالمالئكة مستحياًل عند العقل, بل ىو َّ مت خت حت جت
ز العقل وجودىا: )ومن ىنا كان انكار وجودىم كفر بإجماع  من الممكنات التي يجوِّ

 لك اك يق ىق  يف ىف ُّٱالمسممين, بل بنص قولو تعالى: 
, عمى أنَّ اإليمان بنبوة محمد عميو الصالة والسالم َّ يل ىل  مل يك ىك مك

القرآن عميو يستمزم اإليمان بالمالئكة, فإنكار وجودىم إنكار لمنبوة ولمقرآن ونزول 
 مًعا( .

 الركن الثالث: اإليمان بالكتب المنزلة:
ما من شك في أن كل رسول ُبعث ألمة كانت لديو تعاليم سماوية تيدف إلى 

, وباألمم تنظيم عالئق أفراد تمك األمة بالخالق ثم تنظيم حياة األفراد وعالقتيم ببعض
والشعوب األخرى, وقد ذكر لنا القرآن الكريم أسماء تمك الكتب التي تضمنت التعاليم 

نجيل عيسى  .اإلليية منيا صحف إبراىيم وتوراة موسى وا 
وقد دعانا اإلسالم إلى التصديق بيذه الكتب وبجميع ما ُأنزل جممًة, لكنو 

التعاليم اإلليية, محتٍو لتمك  تعالى ألزمنا العمل بكتابو الكريم ألنو متضمن لجميع
  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ُّٱالكتب: 

 من زن رن ممام يل ىل مل  يك ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يثىث

 .َّىن نن

 الركن الرابع: اإليمان بالرسل:
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اقتضت حكمت اهلل تعالى أن يبعث في كل أمة رسواًل, يعمميم الكتاب 
 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱوالحكمة ويدعوىم إلى عبادة اهلل وحده: 

, ومن اجل وحدة دعوة الرسل ىذه دعا اإلسالم َّىب نب  مب زب

 يي ُّٱوعدم إنكار نبوة أحد منيم  -في الجممة–أتباعو إلى التصديق بجميع رسل اهلل 

, كما امر اإلسالم اتباعو باعتقاد أن ىؤالء الرسل كانوا َّهئ مئ خئ حئ جئ
متصفين بأفضل الصفات البشرية من أمانة وصدق وذكاء, منزَّىين عن الرذائل 

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱوالنقائص من خيانة وكذب وغباء 

 .َّ ين  ىن من خنحن جن يم ىم مم  خم

 الركن الخامس: اإليمان باليوم اآلخر:
وىو أن يعتقد اإلنسان بوجود حياة اخرى غير ىذه الحياة, وذلك بعد أن يبعث 

 مث هت متخت حت جت هب مب خب ُّٱلمحساب والجزاء اهلل تعالى الخالئق بعد موتيم 

 .َّ حص مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج  حج

 ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت ُّٱ

 .َّ ىت نت مت زت رت يب  ىب نب ُّٱ, َّ مل يك

 الركن السادس: اإليمان بالقدر:
يعدما اقتضت حكمتو تعالى خمق العباد لم يتركيم ىماًل بل ارسل إلييم: 

 .َّمث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىبُّ

  هئ  ُّٱوانزل عمييم كتبو فبيَّن ليم عقبى  اليداية وعاقبة الغواية 

, وبعد ان بين ليم ذلك منحيم إرادة مستقمة تتصرف في حرية تامة, َّجب
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  رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّٱفتاتي ما تشاء وتدع ما تشاء من االفعال: 

, لكنو سبحانو احصى اعمال خمقو وعرف بعممو الواسع الذي ال َّمب زب
يحيطو شيء ما سيفعمونو من خير او شر, وما سيكون منيم من ىداية او ضالل, 

 يب ىب نب مب ُّٱ, َّاك يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱجل ذلك كمو في كتاب وس
 .َّ رث يت ىت نت مت زت  رت

)عمم اهلل المحيط بما كان وما يكون وما ىو كائن إلى يوم  فالقضاء هو:
 الحساب والجزاء(.

)وقوع الحوادث في األزمنة واألشخاص طبًقا لما في عمم اهلل  والقدر هو:
 جّمت حكمتو(.

عتقاد بان يصيب اإلنسان من خير او شر واقع اال ومعنى اإليمان بهما هو:
 حسب تقدير اهلل تعالى وعممو.

ومما يجدر التنبيو عميو ان عمم اهلل بما سيقع من عباده ووقوعو منيم حسب 
ال  ىذا العمم والتقدير, ال يعني ان العباد مجبرون في افعاليم, ممزمون باإلتيان بيا وا 

لوعيد, بل اإلنسان ىو الذي يخط افعالو بنفسو بطل الثواب والعقاب, واالمر والنيي وا
 خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱمتخًذا الطريق الذي يراه: 

 .َّ مب

أّما اصول اإلسالم عند اىل السنة فيي ما وردت في الحديث الشريف: )ُبنَي 
 اإلسالم عمى خمس:

 شيادة أن ال الو إال اهلل وأن محمًدا رسول اهلل. .1
 إقام الصالة. .2
 كاة.إيتاء الز  .3
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 صوم رمضان. .4
 حج البيت لمن استطاع لو سبياًل(. .5

 . الشيعة اإلمامية2
اتفق جميور الشيعة الغمامية اإلثني عشرية عمى أن أصول الدين خمسة 

 وىي:
 التوحيد. .1
 العدل. .2
 النبوة. .3
 اإلمامة. .4
 المعاد. .5

 األصل األول: التوحيد:
 سام:وىو االعتقاد بانَّ اهلل واحد ال شريك لو, ولمتوحيد أربعة أق

توحيده في الذات, وىو االعتقاد بأن اهلل سبحانو وتعالى ال شريك لو في  .1
 وجوب الوجود ذاتو.

توحيده في الصفات, وىو االعتقاد بانو ال نظير لو في صفاتو, وأنيا عين  .2
 الذات.

توحيده في الربوبية والفعل, وىو االعتقاد بأن ال مؤثر في الوجود إال اهلل, فيو  .3
 المحيي والمميت....الخ.الخالق والرازق و 

توحيده في االلوىية والعبادة, وىو أن يعبد وحده ال يشرك بعبادتو أحد:  .4
 نت مت زت رت يب  ىب  ُّٱ, َّمن زن رن مم ام يلُّٱ

 .َّىت
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 األصل الثاني: العدل:
العدل في المغة ضد الظمم, ويرادفو في ذلك الحق, واإلنصاف, وقد ُفسر 

غير محمو, ومنيا انتقاص الحق,  الظمم في المغة بعدة معان, منيا وضع الشيء في
 , أي: لم تنقص منو شيًئا.َّحك جك مق  حق  ُّٱكما في قولو تعالى: 

عند تفسير اآلية: في االصطالح الشرعي فقد فسره الشيخ الطبرسي  أّما الظمم
 َّ يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مبزب رب  يئ ىئ نئ مئ ُّٱ

عميو( وال دفع مضرة أعظم منو  ال نفع فيو يوفيبما نصو )إنَّ الظمم ىو االلم الذي 
عاجاًل وال آجاًل, وال يكون مستحًقا, وال واقًعا عمى وجو الموافقة, وأصمو وضع الشيء 

 َّحك جك مق  حق  ُّٱفي غير موضعو, وقبل أصمو االنتقاص من قولو تعالى: 
فالظمم عمى ىذا انتقاص الحق, إلى أن قال: )وغنم ال يختار اهلل الظمم وال يجوز 

نما يختار القبيح َمن عميو الظم م, ألنو عالم بقبحو مستغٍن عنو, وعالم بغناه عنو, وا 
يختاره لجيمو بقبحو أو لحاجتو إليو لدفع ضرر, او لجر نفع, أو لجيمو باستغنائو 

 عنو, واهلل تعالى منزه عن جميع ذلك وعن سائر صفات النقص والعجز(.

 األصل الثالث: النبوة:
 بيا َمن يشاء من عباده, وىي لطف من اهلل النبوة وظيفة اليية يخص اهلل

بعباده. والمقصود بالمطف ىنا ىو ما يكون معو العبد أقرب إلى الطاعة وابعد عن 
 مف خف حف ُّٱالمعصية, والرسول يحقق تمك الفائدة, ويشير إليو قولو تعالى: 

, فال بد والحالة ىذه من ان َّ حل جل مك لك خك حك  جك مق حق
م االحكام, ويعرفيم الحالل من الحرام, ويقيم الحدود, يرسل الييم رسواًل ليبين لي

 يت ىت نت  مت زت ُّٱوينتصف لممظموم من الظالم, ويحكم بين الناس بالعدل 
 .َّ رث
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واإليمان  -في الجممة–والواجب عمى المسمم ىو اإليمان بجميع رسل اهلل 
بنبوة محمد عميو الصالة والسالم وخاصة إذ ىو المعتبر أصل من أصول الدين 

 سالمي.اإل

 : اإلمامة:األصل الرابع
وىي رئاسة عامة في امور الدين والدنيا لشخص من األشخاص نيابة عن 
النبي, ويعتقد الشيعة انَّ اإلمامة منصب إليي كالنبوة, فكما أن اهلل سبحانو وتعالى 
يختار َمْن يشاء من عباده لمنبوة والرسالة, فكذلك يختار لإلمامة َمن يشاء, ويأمر 

بالنص عميو, وان ُينِصبو إماًما لمناس من بعده, لمقيام بالوظائف التي كان عمى نبيو 
نما يتمقى األحكام منو مع  النبي أن يقوم بيا, سوى أن اإلمام ال يوحى إليو كالنبي, وا 

 تسديد إليي, فالنبي مبمِّغ عن اهلل, واإلمام مبمِّغ عن النبي.

 األصل الخامس: المعاد:
 الخالئق بعد الموت إلى الحياة لتجزى كل نفس بما ومعناه ان يعيد اهلل

تسعى, ويجب عمى المسمم أن يعتقد بأنَّ اهلل يعيد الخالئق بعد الموت بأجساميم 
وأرواحيم وعمى صورىم التي كانوا عمييا في دار الدنيا لمحساب والجزاء. قال تعالى: 

 .َّ مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ

 . المعتزلة3
 لة عمى أنَّ أصول الدين خمسة وىي:اتفق المعتز 

 التوحيد. .1
 العدل. .2
 المنزلة بين منزلتين. .3
 الوعد والوعيد. .4
 االمر بالمعروف والنيي عن المنكر. .5
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 األصل االول: التوحيد:
وىو إنكار التعدد واالعتقاد بأنَّ اهلل واحد ال يشاركو غيره فيما يستحق من 

ثباًتا عمى الحد الذي يستحقو,  واإلقرار بِو, ولذلك اشتدوا في حربيم الصفات نفًيا وا 
, كما انكروا الصفات القديمة لمثََنوية من الفرس القائمين بمبدأين ىما النور والظممة

وال قدرة  , ال بعممالزائدة عمى الذات فقالوا: ىو عالم بذاتو, قادر بذاتو, حي بذاتو
 وحياة.

 األصل الثاني: العدل:
أن يجعل لو قدرة  -ما دام قد كّمف اإلنسان– ومعناه انَّ اهلل عادل, وان عدلو

رادة بحيث يكون اإلنسان ىو المحدث ألفعالو المسؤول عنيا وال يكون هلل دخل في  وا 
ذلك, وىذا األصل موجو ضد الَجبرية القائمين بأن اهلل خالق كل شيء وفاعل كل 
شيء بما في ذلك أفعال اإلنسان, بحيث يكون اإلنسان مجبًرا كأي شيء في 

 الطبيعة.

 األصل الثالث: المنزلة بين منزلتين:
ومعناه ان مرتكب الكبيرة ليس مؤمًنا كما تقول الُمرِجئة, وليس كافًرا كما يقول 

نما ىو في منزلة بين الكفر واإليمان, وىي منزلة الفسق.  الخوارج, وا 

 األصل الرابع: الوعد والوعيد:
فقد وعد سبحانو المطيعين ومعناه ان اهلل سيفعل ما وعد بو وتوعد عميو, 

 بالثواب, وتوعد الُعصاة بالعقاب.

 األصل الخامس: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
والمقصود باألمر بالمعروف: إيقاع المعروف. وبالنيي عن المنكر: زوال 

 المنكر, وىذا االصل يقضي بمجاىدة كل َمن خالف حكم اهلل أو أمره ونييو.
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 ع عميها المسممونأصول الدين التي أجم
أن أصول الدين التي اجمع عمييا المسممون عمى اختالف  -مما مرّ –تبّين 

 فرقيم ومذاىبيم, والتي ال يكون إيمان بدونيا, ثالثة:
الثبوتية الراجعة إلى أنو  بوجود اهلل, وبجميع صفاتو -اجماالً –االعتقاد  .1

مبيةمتصف بجميع صفات الكمال, وبجميع صفاتو  ة إلى تنزُّىو عن الراجع السَّ
 جميع صفات النقص, وال يمزم االعتقاد بذلك تفصياًل.

 , وانو صادق فيما بّمغو عن ربو اجمااًل.االعتقاد بنبوة محمد  .2
 االعتقاد بالبعث والحساب وبالثواب والعقاب. .3

ويشترط في االيمان عدم انكار ما عمم من الدين بالضرورة كاإليمان 
والرسل السابقين, والصالة والزكاة والحج... وما الى ذلك  بالمالئكة والكتب السماوية,

من فروض الدين التي ثبتت بالدليل القطعي من الكتاب والسنة, فإن ىذه االمور 
نما  يشترط عد إنكارىا في االيمان واالسالم, ال االعتقاد بخصوص كل منيا, وا 

القطعي, والن انكارىا جعمت ىذه األمور شرًطا في االيمان واالسالم لثبوتيا بالدليل 
 وصحة شريعتو الذي ىو معتبر في االيمان. يتنافى مع تصديق النبي 

وجممت القول: انو يعتبر مؤمًنا ومسمًما كل َمن دان بيذه األصول الثالثة 
, ولم ينكر شيًئا مما عمم من الدين وصّدق اجمااًل بكل ما جاء بو الرسول الكريم 

َمن لم يعتقد بأحد ىذه االصول , أو انكر ضرورًيا من بالضرورة. ويعتبر كافًرا كل 
 ضروريات الدين, وذلك يتصور عمى وجوه:

 أن ينكر قبول ما عممو بواسطة الضرورة من الدين. .1
 .أن ينكر أنو مما جاء بو النبي  .2
 أن ينكر أنو عمة وفق الحكمة والمصمحة. .3
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 األصول المختمف فيها
أمَّا ما ُذكر من أصول غيرىا فال كانت تمك أصول الدين المجمع عمييا, 

, ولكن بعض الفرق جعمتيا أصواًل مستقمة تخمو إما أن تكون راجعة إلى تمكم األصول
اما العتبارات خاصة بيا, واما لورود دليل لدييم ينص عمى استقالليتيا وعدم 

 تحت أصل آخر. اندراجيا
, والكتب السماوية, والرسل التي ىي أصول مستقمة اإليمان بالمالئكةفمثاًل 

واخبر ألنيا مما جاء بو,  عند اىل السنة يمكن اندراجيا تحت اإليمان بالرسول 
عنو فقد عرفت أن اإليمان بيا شرط لتحقق اإليمان واإلسالم عند جميع الفرق 

 بإجماعتبر كافر ر ذلك وغيره مما عمم من الدين بالضرورة يعنكِ اإلسالمية, وان مُ 
 زل عميو.نأُ ن الذي والقرآ المسممين, ألنَّ إنكاره يستمزم إنكار نبوة محمد

موّجو ضد  ه فيو أصل مذىبي عند اىل الُسنَّةر شخيره و  اإليمان اللقدرواما 
الجيمية القائمين بالَجبر المطمق, والمعتزلة القائمين بالتفويض )اإلرادة اإلنسانية 

 مرين.بأمر بين األالحرة(, والشيعة القائمين 
عند كل الشيعة والمعتزلة مندرج تحت  الغميي الذي ىو أصل مستقلوالعدل 

أنو يجب عمى المؤمن االعتقاد بوجود اهلل, وبأنو األصل االول )التوحيد( فقد عرفنا 
لنقص ا صفاتنيا العدل, وبانو منّزه عن جميع متصف بجميع صفات الكمال التي م

 التي منيا الظمم.
تقل عند المعتزلة فيمكن ارجاعو إلى الذي ىو أصل مسالوعد والوعيد واما 

ذلك النَّ الوعد والوعيد )كالم في انو تعالى  -تعالى–العدل الذي ىو صفة كمال اهلل 
إذا وعد المطيعين بالثواب, وتوعد العصاة بالعقاب, فال بد ان يفعل وال يخمف في 

 .(أن ال يخمففي وعيده, ومن العدل وعده وال 
االمر بالمعروف والنيي عن المنكر الذي اعتبره المعتزلة اصاًل مستقاًل واما 

تحقيق  ي الدين, وقد عرفنا ان عدم انكار ذلك شرط فيفيو مما عمم ضرورة ف



 

 

11 

 

 الثانيةالمحاضرة  علم اصول الدين تاريخ                                            علم الكالم         

اإلسالم واإليمان عند جميع المذاىب, فوجوب األمر بالمعروف والنيي عن المنكر 
 ثابت بالكتاب والسنة واالجماع.

  يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱالكتاب فقولو تعالى: أما 

 .َّ خي حي جي

ُيْعَصى أن تطِرف حتى  ليس لعين ترى اهلل: )الُسنَّة فقول الرسول وأما 
 .(تغير أو تنتقل
 , ألنَّ المسممين متفقون عمى ذلك.جماع فال اشكال فيواإلواما 
المنزلة بين المنزلتين فيو أصل مذىبي عند المعتزلة ومعناه أن لمرتكب واما 

موجو ضد الخوارج الذين قالوا وىو أسًما بين االسمين وحًما بين الحكمين.  الكبيرة
 بكفره, والمرجئة الذين قالوا بإيمانو.

الشيعة اإلمامية ليست من أصول الدين, أي  كما عميو محققو)واإلمامة 
نما ىي أصل مذىبي من أصول التشيُّ مأركان اإليمان, وال من أصول اإلسال ع, , وا 
 .(ال أنو ال يكون مؤمًنا وال مسمًما -بمعنى أنَّ َمْن أنكرىا ال يكون شيعًيا

 ديني واالصل المذهبيالاألصل 
لنا من أصول العقيدة ما ىو أصل ديني بمعنى انو معموم عند اتباع تبين 

 بوة...الدين جميًعا كالتوحيد, والن
ما ىو أصل مذىبي بمعنى أنو معموم عند جميع أىل مذىب من ومنيا 

لتين منز نَّة, والمنزلة بين اليمان بالقدر عند جميور أىل السُ كاإل اإلسالميةالمذاىب 
 , واإلمامة عند جميور الشيعة اإلمامية.عند المعتزلة

 بين األصل الديني واألصل المذىبي ىو:والفرق 
 زم إنكاره الكفر والخروج من الدين. تمما يس األصل الديني:أنَّ 
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الخروج من المذىب, ال الكفر والخروج من الدين, ما يستمزم إنكاره  المذهبي:واألصل 
انكاره لو حينئذ يكون إنكاًرا  ألنَّ  إذا كان معتقًدا بصحة صدوره عن النبي إال 

 لدين.يستمزم الكفر والخروج من اوىو ديني.  ألصلٍ 
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 اهللجود و 
مسألة وجود اهلل تعالى الفكر اإلنساني قديًما وحديثًا وتمخض عن ذلك شغمت 

وجنبوىا اليوى ايمان جميور الناس بوجود اهلل سبحانو وتعالى بعد أن حكموا عقوليم 
 .فنظروا في الكون ودقائقو واسراره

والغيب ال ألنَّ الحواس لم تدركُو المضمون مدعين حرية العقل  الضالون وانكرهُ 
 .بات وجودهِ ثيعول عميو في ا

 لة وافية نقمية وعقميةوا عمييم وجاءوا بأدوقف العمماء أمام المنكرين فردلذلك 
صريحة كثيرة تثبت لمعاقل المتمحص وجود اهلل تعالى وأنُو عمة الكون ونذكر أىم 

 ك.االدلة في ذل

 وجود اهللأدلة 
 :األول: دليل الحدوثالدليل 

 المتكممون ىذا الدليل عمى المقدمتين اآلتيتين:بنى 
 االولى: العالم حادث.المقدمة 

 الثانية: كل حادث ال بد له من محدث.مقدمة ال
يرجح وجوده عمى عدمو وىو اهلل أي:  العالم ال بد له من محدث يحدثه النتيجة:
 .سبحانو

عمى صحة كل من يل لتظير لنا صحة ىذه النتيجة عمينا أن نقيم الدولكي 
 المقدمتين السابقتين.

 عمى أن العالم حادث:الدليل 
وكل العالم متغير.  أولهما:اآلتيين  صياغة دليل حدوث العالم بالدليمينيمكن 

وكٌل من العالم متركب من جواىر واعراف  :ثانيهمافالعالم حادث.  حادث متغير
 متغير.العالم ف الجواىر واألعراف متغير.
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 حادثٌة بدليل:واألعراض 
من وجود إلى عدم ومن عدٍم إلى وجود ومن سكون إلى حركة تغيرىا مشاىدة  -أ 

 عالمة الحدوث.والتغير ومن حركة إلى سكون. 
دون ما قبمُو وما بعدُه فال بد من مرجح إلى مخصص بوقت حدوثيا احتياجيا  -ب 

 .لوقوعيا في ذلك الوقِت ألنَّ الترجيح من دون مرجح محال
لك: ألنيا مالزمٌة حادثة ايًضا وذوالجواىر إلى جسم يقوم بيا. افتقارىا  -ج 

فيي ال تخمو عن الحركة والسكون واأللوان ال تنفصل عنيا  لؤلعراض
لجواىر فإذا ثبت أن ا الحادث حادث الزمواألعراض حادثٌة كما تقدم, ومُ 

واألعراض حادثة لزم ان يكون العالم المكون منيما حادثًا وبذلك تسمم لنا 
 .المقدمة األولى وىي )العالم الحادث(

 :ال بد له من ُمحدث حادث كلعمى أن الدليل 
عدمِو بال مرجح وىو مى ع وجوده حجلمزم أن يتر محدث  حدث حادث باللو 

 .مستحيٌل بداىةً 
ثم ن سٍق معينمى عن مرجح ىو: أن يكون الشيء جارًيا بدو  الرجحاننى ومع

جميع ىذا واضح البطالن ألنَّ و  ريمغ ول عنو بدون وجود أيحتيو قِو ن نسغير عيت
من محول ومؤثر يفرض  السابقةلو احن ع شيءلايل و لتحبد ممون أن ال عيء العقال

 وينسخ حالو القديمة.وضع الجديد عميو ىذا ال
لو تركت كفتي ميزان متساويتين ال ثقل في احداىما وزعمت أنَّ احداىما فإنََّك 

از قد ترجحت دون مؤثر خارجي كنفخة ىواء أو حجر ولو زعمت لمناس أن جي
 المذياع أوصَل اليك اخبار العالم دون أن تدير مفتاحو لضحكوا منك واشفقوا عميك.

وجودِه فالعدم ارجح ل العالم قبل ط محسذلك نقول: كان العدم ىو المنبوعمى 
عدم جود والفالو من الوجود لسبقِو ولكن حين خمق ىذا العالم ترجح وجوده عمى العدم 
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حيل تسم بال مرجح اآلخرامران متساويان وترجيح احد األمرين المتساويين عمى 
 بالبداىة.وباطٌل 

الوجود باطل دون مسبب ليذا نَّ العدم قد تحول الى وجود العالم بأفالقول 
وبذلك تسمم لنا المقدمة الثانية  ومستحيل استحالة دعوى صاحب الميزان والمذياع

  وىي أن كل حادث ال بد لو من محدث.

 :الوجوب: دليل ثانيالالدليل 
واجًبا أو مستحياًل أو جائًزا ألن كل امر ال بد  :أن يكونىذا الكون إّما موجد 

 .أقسام الحكم العقمي ألنياأن يتصف بواحد من األمور الثالثة السابقة وال رابع ليا 
طة الشرع او العادة أو العقل بواس : اثبات امر ألمر أو نفيو عنوهووالحكم 

 وىو ثالثة أقسام:
 الوجوب لمصالة. كإثباتوسيمة اثباتو الشرع  الشرعي:الحكم  .1
 حراق لمنار.اال كإثباتوسيمة اثباتو العادة والتجربة  العادي:م الحك .2
( والحكم 4و 2الزوجية لمعدد ) كإثباتوسيمة اثباتو العقل  العقمي:الحكم  .3

 وهو ينقسم الى ثالثة اقسام العقمي ىو المعني في الدراسة
ىو الثابت الذي ال يقبل االنتفاء أو ىو ما ال ُيتصور في العقل  :الواجب .1

 .4جية لمعدد عدمو كوجوب القدرة هلل والزو 
يتصور وىو المنفي الذي ال يقبل الثبوت فال يمكن وجوده وال  لمستحيل:ا .2

 شريك هلل. كإثباتحدوثو مطمًقا 
جوده إذا ن و ىو الذي يقبل الثبوت تارة والنفي تارة اخرى: أي يمك الجائز: .3

وىو ما يصح في العقل وجوده وعدمو عمى  وجد السبب الذي يرجح وجوده
أو  فد الجنة اآلن ووجودك اآلن في الصالسواء وال يوجد إال بمرجح كوجو 

 في الغرفة.
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المستحيل ال ُيَتَصوُر وجده  فال يجوز أن يكون موجد العالم مستحياًل ألنَّ لذلك 
يعطيو فكيف يكون  مطمًقا فيو عدم محض فال يمكن أن يوجد غيره إذ فاقد الشيء ال

 ؟ا لموجوددرً صمَ المستحيل 
انو ال يجوز أن يكون موجد العالم ممكًنا ألّنض الممكن ال يوجد إال إذا كما 

وىكذا. آخر...  وجد سبب وجوده وىذا السبب إن كان ممكًنا فعندئٍذ يحتاج الى سبب
 يمزم منو الدور أو التسمسل وكالىما باطل.وىذا 

ثبت أن موجد العالم ليس بمستحيل وال ممكن وجب أن يكون موجد ولما 
 ى واجب الوجود ىو: أنو ال يجوز عميو العدم.العالم واجب الوجود ومعن

 الدور ودليل بطالنه:معنى 
كقولك: زيد أوجد عمًرا ن كل منيما عمة لآلخر يئاىو ان يكون ش الدور:

وقف وجود أحدىما عمى اآلخر وىو الدور يت وأوجد زيًدا فكل من زيد وعمر  ووعمر 
دور ىو: أن يستمزم ان يكون كل واحد منيما سابًقا صاحبُو ن الوسبب بطال الباطل

وىذا يعني استمزام تقدم الشيء عمى نفسو وىو تناقض.  متأخًرا عنو في وقٍت واحد
متوقف عمى ا رً مني ان ععيىذا و  يتوقف عمى زيد وزيد يتوقف عمى عمرو وفعمر 

مزم ي انزم تقدم الشيء عمى نفسو ميستوىذا زيد. عمرو بعد حذف الحد األوسط وىو 
ومثال بطالن الدور:  باطل ذاىو عمى عمرو ألنو خالق ومخموق  مروعم قدأن يت

البيض.  وجود البيض متوقف عمى وجود الدجاج ووجود الدجاج متوقف عمى وجود
فرضنا ان ال وسيمة إلى وجود ىذا وال ذاك إال عن ىذا الطريق فإنَّ من البدييي فمو 

وجد البيض ويوجد أن كاًل من األمرين يضالن معدومين حتى يأتي مؤثر خارجي ي
سبب حدوث العالم ىو التفاعل الذاتي  : إنَّ ذا قيلإفالدجاج فينتيي الدور عندئٍذ 

ُأجيب: أن ىذا الدور باطل ألنَّو يعني أن وجود  بمرور الزمانموجودات المجرد في ال
متوقف عمى بعضو وبعضو متوقف في وجوده عمى العالم وىذا يعني تقدم  العالم

 نفسِو وىو امٌر باطل.الشيء عمى 
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 التسمسل ودليل بطالنهمعنى 
ىو أن يستند الممكن في وجودِه الى عمٍة مؤثرة فيو وتستند تمك  التسمسل:

ل يعني أن ٍة اخرى مؤثرة فييا وىمم جرا الى ما نياية فالتسمسالعمة المؤثرة الى عم
ما ال نياية بحيث يكون كل واحد منيا معمواًل لما الى المخموقات متوالدة عن بعضيا 

 الوجود. عمٍة واجبةُ قبمو وعمٌة لما بعدُه دون أن تنبع ىذه السمسمة من 

 :التسمسل بطالن دليل
 يؤدي إلى وجود آلية ال نياية ليا وىو باطل.انَُّو   .1
منقوض بالحس والمشاىدة ذلك ألنَّ ىناك مخموقات التسمسل  .2

تتسمسل إلى ما ال نياية بان تكون فمو صح أن الموجودات انقرضت 
كل حمقة فييا معمواًل لما قبميا وعمة لما بعدىا لما انقرضت ىذه 

 .عمولة فقط وليست بعمةالموجودات الن الحمقة األخيرة فييا م
التطبيق وىو اشير ادلة المتكممين وىو انك لو فرضت ان برى .3

سمسمتين وجعمت احداىما من اآلن الى ما ال نياية واالخرى من 
وطبقة بينيما بان قابمت بين افرادىما من  الطوفان الى ما ال نياية

ت الحاضر أوليما فكمما طرحت من اآلنية )نسبة الى اآلن( أي الوق
من الطوفانية واحدة وىكذا فال يخمو:  حمقًة واحدة طرحت في مقابمتيا

إما ان يفرغا مًعا فيكون كل منيما لو نياية وان لم يفرغا لزم مساواة 
ن فرغت ال وىو باطلالناقص لمكامل  طوفانية دون اآلنية كانت وا 

لك ألنيا انما زادت عمى الطوفانية الطوفانية متناىية واآلنية أيًضا كذ
ن ومن المعموم أن الزائد عمى بقدٍر متناٍه وىو ما من الطوفان إلى اآل

 متناٍه بقدر متناٍه يكون متناىًيا بالضرورة.شيء 



 

 

6 

 

 الثانيةالمحاضرة  علم اصول الدين تاريخ                                         علم الكالم            

 بطالن التسمسل:مثال 
رأيت رقًما حسابًيا طوياًل يتراصف إلى جانبِو عدد كبير من األصفار فانك اذا  . أ

اك عمى تسرع لتنظر قبل كل شيء إلى الرقم العددي األول وما لم تقع عين
ما لم تستند إلى رقم ذاتي  ال تعطي قيمة لؤلصفار الكثيرة ذلك الرقم فانك

قبميا ألن الرقم الذي يممك قيمة ذاتية في داخمِو ىو الذي يضفي الحياة 
ينِو فسمسمة األصفار التي لم تنتيي والقيمة عمى االصفار المتسمسمة عن يم
 .الى رقم عددي ىي خالية عن أي قيمة

ادعيُت أمامك حقيقة عممية وحين سألتني عن الدليل اجبتك ببرىان يتوقف لو  . ب
ن عمى برىان آخر وحين سألتني عن برىان اجبتك ببرىان يتوقف عمى برىا

 وىكذا فانك تكذبني في دعواي بل تكذب وجودىا اصاًل.آخر ... 
ة التي فرضنا انو ال نياية ليا ليست إلى من ىذه البراىين المتسمسمكل ف
ل فإن لم يوجد ذلك األصل فيذه الضالل نفسيا غ ضالالً  ير تنتظر اصميا األوَّ

 موجودة.
بطل ما ادى الييما وىو كون موجد العالم ممكًنا بطل الدور والتسمسل واذا 

 .وجد واجب الوجودموعندئٍذ وجب أن يكون ال


