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 دلة وجود اهلل وتوحيدهأ

كروا اخللق وأل ،اإلسالالالالالالالالالالالالالالالك فوجت  اهللة كنكر وجود اهلل ي جلدكرية  العي  ألكروا البع  واليوك ا  روجدت قبل 
لالَيج ََنُوُت َوََنَْيج َوَمج ياُلْهِلُكَنج ِإَّلا الداْكرُ }قجل كعجىل:  .ووجود اخلجلق   .1{َوقَجُلوا َمج ِكَي ِإَّلا َحَيجكاُلَنج الدُّ

احلواس  ألأ   ،وكؤَّلء الضالالجلوأ ألكروم مد ح حرية العقل ،هلل كعجىلوكنجك فوجت كأثرت م  حي  كنكركج 
وقدموا  ،ألولوك جمنجكضالالالالالالالالالالالال   جفوقف الفقهجء و لمجء الكالك موقف   ،والغيب َّل يعول  ليه يف إثبجت وجودم ،مل كدر ه

أدلة  ع ر أوَّل  لولك  قبل أأ لع ر أدلة  لمجء املسالالالاللمح َّل ند م  أأ  ،الرباكح واألدلة لدفع شالالالالبهجأض وألالالالالجليلهض
القرآأ الكرمي احلجفل نجلكاهلل م  ا يجت الكرمية اليت كد و اإللسجأ نأأ يوجه لظرم إىل  جلق كعا الكوأ مبج فيه م  

 ،اَّلسالالتدَّلل نج يجت القرآلية  لو وجود اهلل كي أدلة  لو املقدالالود م  غهللكج ، وأأ  سالالبنجله ججئب خملوقجت اهلل 
 ،وكعم ا يجت إمج كتعلق نجلكوأ ومج فيه م  خملوقجت . ليهج القرآأ الكرمي وشر ية دل   2ألهنج أدلة  قلية صنينة

  .أو مج يسمو ندَّلئل األلفس ،ج كتعلق نجإللسجأ لفسهوأم   ،أو مج يسمو ندَّلئل ا فجق
ُنرِيِهْض آيَجكَِنج يف اْ فَجِق َويف أَلالْ }يف  تجنه العزيز يف قوله:  سالالالالالالبنجلهوقد ذ ركج اهلل  َ َ ُْض سالالالالالالَ ِهْض َحتا ياَلَتبالحا ُفسالالالالالالِ

ِهيد   ْيءه شالالالالَ ُكْض َويف اأْلَْرِض آيَجت  لِْلُموِقِنَح * َويف أَلالُفسالالالالِ }وقوله كعجىل:  3{أَلاُه احلَْقُّ أَوملَْ َيْكِف ِنَرنَِّك أَلاُه َ َلو ُ لِّ شالالالالَ
  .4{أََفال كاُلْبِدُروأَ 
 دالئل اآلفاق
واألرض، م  الشالالالالالالالالالالالالمس والقمر والنجوك، والليل والنهجر، والريج  واألمطجر،  كعين أقطجر السالالالالالالالالالالالالموات"دَّلئل ا فجق 

 .5"والر د والربق والدوا ق، والنبجت واألشججر، واجلبجل، والبنجر وغهلل ذلك

                                      
 . 24 ، ا يةالجاثيةسورة   1ي
 . 198 ، الدفنةأدب الطلب ومنتهى األربحممد ن   لي الشو جين،   2ي
 . 53ا ية  ،فصلتسورة   3ي
 . 21و 20 ، ا يتجأالذارياتسورة   4ي
 . 523، الدفنة 4اجلزء  ،فتح القديرحممد ن   لي الشو جين،   5ي



 
القرآأ الكرمي يتنجول  ل حمسالالوس يرام اإللسالالجأ حوله وينبهه اإللسالالجأ  لو التفكهلل فيه ندقة واسالالتنتج   وأأ  

 .6النتجئج
َمجَواِت َواأْلَْرِض َواْ ِتالِف  1ِإأا يف َ ْلقِ  * َوِإَ ُُكْض إَِله  َواِحد  َّل إَِلَه ِإَّلا ُكَو الراْْحَُ  الراِحيضُ }قجل كعجىل:  السا

َفُع الناجَس َوَمج أَلالَزَل اللاُه مِ  َمجِء ِمْ  َمجءه فََأْحَيج نِِه اأْلَْرَض ناَلْعَد  َ اللاْيِل َوالنالاَهجِر َواْلُفْلِك الايِت ََتْرِي يف اْلَبْنِر مبَج ياَلنالْ  السالالالالالالالالالالالالالالا
 .7{يجته لَِقْوكه ياَلْعِقُلوأَ َمْوِأَج َوَن ا ِفيَهج ِمْ  ُ لِّ َداناةه َوَكْدرِيِف الرِّيَجِ  َوالساَنجِب اْلُمَسخاِر ناَلْحَ الساَمجِء َواأْلَْرِض َ  

يت سالالالالالالبع آيجت م  آيجت اهلل العجيبة وخملوقجكه الغريبة الكعم ا ية الشالالالالالالريفة كي وحدكج مشالالالالالالتملة  لو  إأ  
 ج ذ ر التوحيالالد لقولالالهملالال    جالالل  و ال،اهلل  وأأ   .8كالالدل  لو وجود  الالجلق  الالج ومالالدنر يف إحالالداثهالالج وسالالالالالالالالالالالالالالبالالب لالالدوامهالالج

 ،ضوكو كعم األمور اليت كي م  أ ظض صالالالالنعة الدالالالالجلع احلكي ، قب ذلك نجلدليل الدال  ليه {َوِإَ ُُكْض إَِله  َواِحد  }
أو  لو  ،م  ا  ة اليت ذ ركج الكفجر أأ يأيت نأي شالاليء منهج أو يقدر  ليه حدمع  لض  ل  جقل نأله َّل يتهيأ أل

 ،سالالالالالمجءوإلزال املطر م  ال ،وجري الفلك يف البنر ،وكعجقب الليل والنهجر ،وكي  لق السالالالالالموات واألرض ،نعضالالالالاله
احد منهج وأ مل فكرم يف و  ،لظرم مع م  أ فإأ   ،وكدالالالالالالالالريف الريج  ،ون  الدواب منهج نسالالالالالالالالببه ،يجء األرض نهوإح

جل  جاللهوحتتض  ليه التدالالالالديق نأأ صالالالالجلعه كو اهلل  ،ولالالالالجق ذكنه    كدالالالالور حقيقته ،البهر له
ومال كعم ا ية  9

َمجَواِت َواأْلَْرِض َ يجته لِْلمُ }قوله كعجىل:   * اناةه آيَجت  لَِقْوكه يُوِقُنوأَ َويف َ ْلِقُكْض َوَمج ياَلُب ُّ ِمْ  دَ  * ْؤِمِنحَ ِإأا يف السالالالالالالالالالالالالالالا
َمجِء ِمْ  رِْ قه فََأْحَيج نِِه اأْلَْرَض ناَلْعَد َمْوأَِ  رِيِف الرِّيَجِ  آيَجت  لَِقْوكه َواْ ِتالِف اللاْيِل َوالنالاَهجِر َوَمج أَلالَزَل اللاُه ِمَ  السالالالالا ج َوَكدالالالالْ

ُلوَكج َ َلْيَك نِجحلَْقِّ فَِبَأيِّ َحِدي ه ناَلْعَد اللاِه َوآيَجكِِه ياُلْؤِمُنوأَ  * ياَلْعِقُلوأَ   .10{كِْلَك آيَجُت اللاِه لاَلتالْ
 ،كعم ا يجت املع ورة كي حجج اهلل ونراكينه وا يجت اليت كتندث    الكوأ أ ار م  أأ حتدالالالالالالالالالالالالالالو إأ  
 وجودم يف  ل شيء م  الكوأ فكلمج كأمل أصنجب الفكر والعقل يف ن  يف  تجنه العزيز دَّلئل سبنجلهألأ اهلل 

ديد ونركجأ َتدد  ض شالالاليء ج ،وكأملوا مج فيه م  كنجسالالالق والسالالالججك وكرانج نح أجزائه ووحداكه ،كعا الكوأ الكبهلل
 .11سبنجلهوكعا يشهلل إىل  ظمة اخلجلق  ،جديد  لو كعا الكوأ

يف  تجنه العزيز ا تالف النبجت يف الطعض  لو الرغض م  احتجد الرتنة واملجء يف  سالالالالالالالالالالالالالالبنجلهو علك قد نح 
َواأه ُيسالالالالالْ }قوله كعجىل:  نالْ ُر صالالالالالِ َواأ  َوَغيالْ نالْ َقو مبَجءه َواِحده َويف اأْلَْرِض ِقَطع  ُمَتَججِورَات  َوَجناجت  ِمْ  أَْ َنجبه َوَ رْع  َوَنَِيل  صالالالالالِ

 .12{ضه يف اأْلُُ ِل ِإأا يف َذِلَك َ يجته لَِقْوكه ياَلْعِقُلوأَ َولاُلَفضُِّل ناَلْعَضَهج َ َلو ناَلعْ 
                                      

 . 125الدفنة  ،1 ، اجلزءأصول العقائد في اإلسالم جمتىب املوسوي الالري،  6ي
 .164و 163 ، ا يتجأالبقرةسورة   7ي
 . 28و 27 ، الدفنتجأالعقائد الحقة لي احلسيين الددر،    8ي
 . 163، الدفنة 1 اجلزء ،القديرفتح  حممد ن   لي الشو جين،  9ي
 . 6إىل  3 ، ا يجت م الجاثيةسورة   10ي
 . 4، الدفنة 5 ، اجلزءفتح القديرحممد ن   لي الشو جين،  11ي
 . 4ا ية  ،الرعدسورة   12ي



 
القطع  فإأ   ،مج َّل خيفو  لو م  له  قل ،و ظيض قدركه ،يف كعم ا ية م  األدلة  لو نديع صالالالالالالالالالالالالالالنعه إأ  
ت يف مع  وهنج كسالالالالالالالالالالقو مبجء واحد وكتفجلالالالالالالالالالالل يف الامرا ،واجلنجت املتالحقة املشالالالالالالالالالالتملة  لو ألواع النبجت ،املتججورة

 ، حسنهوكعا فجئق يف ،وكعا ليس جبديد ،وكعا يف غجية اجلودة ج،وا  ر حجمض   ا،األ ل فيكوأ طعض نعضهج حلو  
جلع السالالالالالالالالالالبب املقتضالالالالالالالالالالي َّل تالفهج ليس إَّل قدرة الدالالالالالالالالالال وا ترب ولظر العقالء أأ   ،ممج يقع م  كفكر ،وكعا غهلل فجئق

كوأ يف لظر العقالء َّل ي ،حيدل م  مثراأج ،يمج خير  منهجكأثهلل اَّل تالف ف وكعجىل شأله، ألأ   جل  جاللهاحلكيض 
لال تالف  مل يبق سبب اأو ا تالف املجء العي كسقو نه واحد   ،إمج ا تالف املكجأ العي كو املنبت :إَّل لسببح

 13{َقْوكه ياَلْعِقُلوأَ لِ ِإأا يف َذِلَك َ يجته }: سالالبنجلهوالدالالنع العجيب و عا قجل  ،يف لظر العقل إَّل كلك القدرة البجكرة
واَّل تبجر يف العرب  ،غهلل مهملح ملج يقتضالالالالالالالالاليه م  التفكر يف املخلوقجت ،أي يعملوأ  لو قضالالالالالالالالالية العقل، ومج يوجبه

  .14واملوجودات
 دالئل األنفس -1

ككوي  و  ،و لقه ،ق ننفس اإللسالالالالالالالالالالالالالالالجأألهنج كتعل   ،فهي م  أولالالالالالالالالالالالالالالج الدَّلَّلت  لو وجود اهلل"أمج دَّللة األلفس و 
جيد  اجيد   فإذا كفكر وكأمل اإللسالالالالالالجأ يف كعم األشالالالالالاليجء كأمال   ،ومج يعرض له يف حيجكه م  أحوال وأطوار ،أ ضالالالالالالجئه

فيهج م   ججئب صالالالالالالالالالالنع اهلل وندائع حكمته و عا التأمل والتفكر يعرتف اإللسالالالالالالالالالالجأ مبدنر كعا الكوأ  لو  ظمته 
 .15"وجالله وقدركه

جُأ ِمضا ُ ِلقَ فالْليالْنظُِر اأْلِ }و لو كعا لسالالالالالالالالتدل نقوله كعجىل:  َوِمْ  آيَجكِِه أَْأ َ َلَقُكْض }و علك قوله:  16{ْلسالالالالالالالالَ
ويف نيجأ وجهة اَّلستدَّلل  .18{َويف أَلالُفِسُكْض أََفال كاُلْبِدُروأَ }وقوله كعجىل:  17{ِمْ  كاُلرَابه ُُثا ِإَذا أَلالُتْض َنَشر  كالْنَتِشُروأَ 

ُث  ،فة  فأله  لقهض لط ،وصالالالالالالالدق مج ججءت نه الرسالالالالالالالل ،أي ويف ألفسالالالالالالالكض آيجت كدل  لو كوحيد اهلل"  عم ا ية:
 ،تهضُث ختتلف نعد ذلك صالالالالالالالالوركض وألواهنض وطبجئعهض وألسالالالالالالالالن ،، إىل أأ ينفخ فيه الرو ج، ُث  ظم  ُث مضالالالالالالالالغة   ، لقة  

 .19"ومنجفس ،وجمجري ،م  حلض ودك، وأ ضجء، وحواس ، لقهض  لو كعم الدفة العجيبة الشأأ

                                      
 .24، ا ية الرومسورة  13
 . 65، الدفنة 3اجلزء  ،فتح القدير حممد ن   لي الشو جين،  14ي
 . 98 ، الدفنةالشوكاني وجهوده في علم الكالم بد اهلل نرك،   15ي
 . 5 ، ا يةالطارقسورة   16ي
 . 20ا ية  ،الرومسورة   17ي
 . 21 ، ا يةالذارياتسورة   18ي
 .  85الدفنة  ،5 ، اجلزءفتح القديرحممد ن   لي الشو جين،   19ي



 
 ، جمال    ججل  حت صالالالالجر إلسالالالال ،نعد طبق جطوار النطفة وكقلبهج طبق  أالقرآأ الكرمي أشالالالالجر إىل  وم  املالحظ أأ  

ُروأَ }ومعىن  ، لو وجود اهلل كعجىل ووحداليته وصالالالالالدق مج ججءت نه رسالالالالالله  ،وأ نعح البدالالالالالهللةأفال كنظر  {أََفال كاُلْبدالالالالالِ
  . 20يوَّل لد ،وَّل لد ،وإله َّل شريك له ،فتستدلوأ نعلك  لو اخلجلق الرا ق املتفرد نجأللوكية

 ،ادم  البيجض والسالالالالالالالالالو  ،وكوارثهض يف الدالالالالالالالالالفجت الكولية ،وم  دَّلئل األلفس كي مسالالالالالالالالالألة ا تالف النجس
 ،وجيمعهض لوع واحد وكو اإللسالالجلية ،وأك واحدة ،مع  وهنض أوَّلد رجل واحد ،واخلضالالرة ،والزرقة ،والدالالفرة ،واحلمرة

رد م  أفرادكض مج نل يف  ل ف ،َّل يلتبس كعا  عا ،حت صالالالجروا متميزي  يف ذات نينهض ،وفدالالالل واحد كو النجطقية
 .21وَّل يفهمه إَّل املتفكروأ ،ويف كعا نديع القدرة مج َّل يعقله إَّل العجملوأ ،مييزم م  غهللم م  األفراد

ك  أأ كل مي :القرآأ الكرمي يف كدالالالالالالالالالالالويرم كعا يد و اإللسالالالالالالالالالالالجأ إىل التفكهلل وم   الل كعم ا ية لرى أأ  
ة كعم الظواكر كؤ د لزوك وجود كندسالالالالالالال ؟ أو أأ   دك اخلجلقكعقل  ل كعم التنوَّلت العجيبة املدكشالالالالالالالة مع كدالالالالالالالور 

ة فهل ميك  أأ كتعهد كعم اخلاليج نوظجئفهج وكؤديهج نكل دق ،دقيقة وقيجدة صالالالالالالالالالالالالالالنينة وإرادة  جملة ونرلجمج معح
كالالالعا  ؟ وجييالالالب القرآأ  لوعا العالالالجمل  الالالعم الكيفيالالالة املوجودةكالالالُث يتبلور  ،ولظالالالجك م  دوأ إرادة مالالالدنر  الالالجمل حكيض

وِّرُ }التسالجلل فيقول:  فهو اخلجلق لألجزاء األصاللية وكو البجريء ألجزاء  ل  ضالو  .22{ُكَو اللاُه اخْلَجِلُق اْلَبجرُِئ اْلُمدالَ
  .23وكو املدور للدور املختلفة

كو  مود مسالالالالالالالالالالالالالالالالجئالالل العقيالالدة وأسالالالالالالالالالالالالالالالالجس  الالل ا تقالالجد و نالاله كتفرع نقيالالة األمور  كعالالجىلاإلميالالجأ نوجود اهلل  أ  إ
صنعه  جللخلق صجلع   أ  أإأ سأل سجئل مج الدليل  لو "كال  324اإلمجك األشعري ي و لو ذلك يقول ،24اَّل تقجدية

لمنج أله مل ينقل   وقد ،جودم   ،جو ظم   ،جُث حلم   ،ُث مضغة   ،ُث  لقة   ،اإللسجأ  جأ لطفة   دنرم قيل الدليل أأ   اومدنر  
له يف حجل يدل ذلك  لو أ اوَّل ندالالالر   جلفسالالاله م  حجل إىل حجل ألله يف  مجل قوكه َّل يقدر أأ حيدث لنفسالالاله  ع  

ألحوال  لو أله ليس كو العي ينقل لفسالالالالاله يف كعم ا ُث  هال   جُث شالالالالالجن   ورأينجم طفال   .لالالالالالعفه  ند فعل ذلك أ جز
و مج كو  ليه ألله َّل جيو  التقجل م  حجل إىل حجل نغهلل لجقل وَّل مدنر م  حجل إىل حجل ودنرم  ل له لجقال   وأأ  

  .25"رنغهلل لجسج وَّل صجلع وَّل مدن جمنسوج   جُث ثون   مفتوَّل   القط  َّل جيو  أأ يتنول غزَّل   وممج نح ذلك أأ  
ألشالالالالعري  ا الدليل العي ذ رم األشالالالالعري  لو وجود اهلل كعجىل املسالالالالتفجد م  القرآأ الكرمي يدل  لو أأ   وأأ  

   احلر ة  اوم  جهة أ رى يقجل أأ األشالالالالالعري مل يك  نعيد   ، جأ مبعزل    احلر ة الفلسالالالالالفية اليت ندأكج الكندي
                                      

 . املددر لفسه  20ي
 . 220و 219الدفنتجأ  ،4 ، اجلزءاملددر لفسه  21ي
 . 24ا ية  ،الحشرسورة   22ي
 . 125و 124الدفنتجأ  ،1اجلزء  ،أصول العقائد، جمتىب املوسوي الالري  23ي
، 1 اجلزء، تفسييييييييير آيات العقيدة،  بد العزيز حججي؛ 54 الدالالالالالالالالالالفنة، آراء اإلمام البيهقي في العقيدة، أْحد املشالالالالالالالالالالهداين  24ي

 .64إىل  62 الدفنجت م 
 . 15 الدفنة، اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، األشعريأنو احلس   لي ن  إ ج يل   25ي



 
رآأ يف إثبجت إَنج أراد األشالالالعري نج تمجد الق ،والعجرف نجلفلسالالالفة جوكو املعتزيل سالالالجنق   ،و يف يكوأ ذلك ،الفلسالالالفية

أأ يبعد األلظجر    وجود أي صالالالالالالاللة مج  الت َتمع نينه ونح  ،سالالالالالالالفةوجود اهلل أو غهلل ذلك يف املسالالالالالالالجئل دوأ الفل
 .26املعتزلة العي   ر  منهض والعي  ا تمدوا اجلجلب العقلي يف كفسهلل املسجئل

 لو الكوأ ومج فيه م   ججئب  كعجىلكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  فقد ا تمد يف إثبجت وجود اهلل 458يت  "البيهقي"أمج 
ي  يدور ح ،دليل اخللق واحلدوث أو السالالالالالالالالالالالببية ،وم  كعم األدلة اموجود   ج عا الكوأ  جلق   وغرائب كدلنج  لو أأ  

 جلوق  جلق  لكل خم وأأ   ،جولكل سالالالالالالالبب مسالالالالالالالبب   ،الكل أثر مؤثر   كعا الدليل  لو نديهة م  نديهيجت العقل وكي أأ  
 .بنجلهسوالكوأ حجدث ودليل حدوثه أله متغهلل و ل حجدث َّل ند له م  حمدث أوجدم كو اهلل  .أوجدم م  العدك

ألله لو   ؛جأ لي   وليس جكعا الكوأ حجدث   العي يتأمل كعا الكوأ يرى فيه ظجكرة التغيهلل املسالالالالالتمر، وكعا يدلنج  لو أأ  
للمواد والدالالور وحتو ج  جعدام  وال ،فيه امسالالتمر   اَّلقتضالالت أ ليته ثبجت مجدكه وصالالورم و يفيجكه وَن  لرى كغهلل   ج جأ أ لي  

تج  إىل إله حي ج، وم  ُثكعا الكوأ حجدث وليس أ لي   م  أولالالجع إىل أولالالجع أ رى و ل ذلك التغيهلل دليل  لو أأ  
  .27له كو اهلل اخلجلق العظيضحدثه وأ رجه م  العدك إىل الوجود وكعا اإلأ

و النظر يف اهلل كعجىل  دالالالهض  ل أأ   ُث" :نجلقرآأ الكرمي لبيجأ حدوث العجمل فقجل "البيهقي" مج اسالالالتدل 
َمجَواِت َواأْلَْرِض َوَمج َ لَ }فقجل:  ،ملكوت السالالالالمجوات واألرض وغهللنج م   لقه َق اللاُه أَوملَْ ياَلْنظُُروا يف َمَلُكوِت السالالالالا

و أَْأ َيُكوَأ َقِد اقالتالَرَب َأَجُلُهْض فَِبَأيِّ َحِدي ه ناَلْعَدُم ياُلؤْ  ْيءه َوأَْأ َ سالالالالالالالالالَ : ا يجت يقول يعين نجمللكوت 28{ِمُنوأَ ِمْ  شالالالالالالالالالَ
احملدث َّل  وأأ   ،للنوادث والتغيهللات  لو أهنج حمدثجت مل ينظروا فيهج لظر كفكر وكدنر حت يسالالالالتدلوا نكوهنج حمال  أو 

  .29"جيو   لو احملدثجت يستغين    صجلع يدنعه  لو كيأة َّل جيو   ليه مج َّل
يت آ ر غهلل ال وشالالالالالالالالالالالالالالكال   جات  جأ م  املمك  أأ كتخع طجنع  املوجود وأمج دليل اإلمكجأ فيعتمد  لو أأ  

فم  العي  .  العقل أأ كتنول إىل واحدة منهجفهنجك احتمجَّلت َّل حدالالالالالالر  ج يف دائرة املمكنجت جيو   ، ليهج ا أ
 مل م  جنس كعموَّل جيو  أأ يكوأ املخدالالالالالالالِّ  ، دالالالالالالالمل كعم املمكنجت  عا الشالالالالالالالكل والوصالالالالالالالف املعح دوأ غهللم

دالالمل مل السالالجنق كو م   أو املخدالالِّ  ،وككعا فيلزك التسالاللسالالل وكو حمجل ،مل آ رحيتج  إىل خمدالالِّ  املمكنجت ألله
 ل  و ال،جفال ند م  خمدالالالمل واجب الوجود وَّل يقبل التخدالالاليمل وكو اهلل  ،جالالحق فيلزك الدور وكو حمجل أيضالالال  

 . راضمكجأ اإلإوكعا الدليل يسمو ندليل 

                                      
 . 154الدفنة  ،الوجود، مؤيد السج دي؛ 534، الدفنة 1اجلزء  ،مذاهب اإلسالميين،  بد الرْح  ندوي  26ي
 . 153الدفنة  ،براهين وأدلة إيمانية، مليداينحنبكة ا  27ي
 . 185ا ية  ،األعرافسورة   28ي
دالالفنجت م  ال ،صيحاب الحدي ألى سيبيل الراياد على مذهب السيل  و إاالعتقاد والهداية ، البيهقيأْحد ن  احلسالالح   29ي

 . 123إىل  120



 
ث جدِ ج لقول  ل حإل  "قد استدل  لو إثبجت وجود اهلل كعجىل نقوله كالالالالالالال  ف505 ويفيك "ايلالغز  "ج اإلمجك وأم  
 ،كعا األصالالالل جيب اإلقرار نه إأ  " جأيضالالال   "ايلالغز  "ويقول  .30"جله سالالالبب   ث فيلزك منه أأ  والعجمل حجدِ  ،سالالالبب فلندوثه

ظ وم  يتوقف فيه فإَنج يتوقف ألله رمبج َّل ينكشالالالالالالالالف له مج لريدم نلفظ احلجدث، ولف ،يل لالالالالالالالالروري يف العقلله أو  إف
ُث صالالالالالجر  جفإلج لعين نجحلجدث مج  جأ معدوم   ج،لكل حجدث سالالالالالبب   وإذا فهمهمج صالالالالالدق  قله نجلضالالالالالرورة أأ   ،السالالالالالبب
 .31"اموجود  

 ،كر وهنج إمج شالالالالفع وإمج و ك العجمل  لو أسالالالالجس ا تالف دورات الفلك كو  دَ اسالالالالتنجلة قِ  أأ   "ايلالغز  "ويرى 
 مجأ  م   ل واحد منهمج نح طريف احمدالالالالالالالالالالالالالالور   افإذا كونت حر تجأ ذواكج أدوار نح طريف  مجأ واحد، ُث كوكض حد  

 .32لسبة اجلزء م  اجلزء كي لسبة الكل م  الكل فإأ   ،واحد
فلو سأل  ،تنجكيةج غهلل مفإهن   ،سبنجله لو مقدورات اهلل  كالالالالالالالالال  فقد لرب ماال  548يت  "ن  حزك"إوأمج 

مقدوراكه  ا أأ  فمعىن كع ،أأ لعض :؟ فإأ أجيبأأ حيقق يف كعا ا أ  ل مقدوراكهكل يسالالالالالالتطيع اهلل كعجىل  :سالالالالالالجئل
 أأ   –معىن  أ  فعليه أ ،ومل يعد مثة مقدورات جديدة ،صالالالالالالالبنت متنجكيةأ اوإذا  جأ  ججز   ،اليت فرلالالالالالالالت غهلل متنجكية
كنجك مقدورات  ظل ،منهج حتقق اجزء   أي  لمج فرلالالالنج أأ   ،نجلقوة غهلل متنجكيةكي أهنج  –مقدورات اهلل غهلل متنجكية

إلنج حح لتعجمل  ،فنسالالالالالالميه متنجكية ،و ل مج يتنقق م  مقدورات اهلل فيوجد ج،أ رى سالالالالالالتتنقق يف املسالالالالالالتقبل دائم  
   الطرفح فالأمج مج يفضالالالالالالالالالالالالالالل م ،مع الالمتنجكي َّل ميك  أأ لشالالالالالالالالالالالالالالهلل إَّل إىل أجزاء منه حمددة نزمجأ ومكجأ و دد

 .33جأللنج حجملج َندرم لضعه متنجكي   ،َّل يف املجلي وَّل يف املستقبل ،حدر له
 جورمبج سلك أنو احلس  طريق  "حي  قجل  "األشعري"كالالالالالالال   لو رأي 548يت  "الشهرستجين"وقد ألجف 

نج لشك يف أله مج سول ،يف إثبجت حدوث اإللسجأ وككوله م  لطفة أمشج  وكقلبه يف أطوار اخلليقة وأ وار الفطرة
 "األشعري" أ  أو  .34"وَّل الطبيعة فيتعح احتيججه إىل صجلع قدمي قجدر  ليه ،وَّل األنواأ ،ل صفجكهوَّل ند   ، ذاكهغهلل  

الَلةه ِمْ  ِطحه }ا تمد يف دليله املع ور  لو قوله كعجىل:  جَأ ِمْ  سالالالالالالالالالالالالُ ْلسالالالالالالالالالالالالَ قالرَاره   َجَعْلَنجُم لُْطَفة  يف ُُثا  * َوَلَقْد َ َلْقَنج اأْلِ
ْولَج اْلِعظَجكَ  * َمِكحه  َغَة ِ ظَجم ج َفَكسالالالَ َغة  َفَخَلْقَنج اْلُمضالالالْ ْألَجُم َ ْلق ج حلَْ  ُُثا َ َلْقَنج النُّْطَفَة َ َلَقة  َفَخَلْقَنج اْلَعَلَقَة ُمضالالالْ م ج ُُثا أَْلشالالالَ

 .35{آَ َر فالَتَبجَرَك اللاُه َأْحَسُ  اخْلَجلِِقحَ 

                                      
 . 19 ، الدفنةاالقتصاد في االعتقادأنو حجمد حممد ن  حممد ن  أْحد الغزايل،   30ي
 . 19 ، الدفنةاملددر لفسه  31ي
 ، الدالالالالالفنةاإلمام الغزالي وآراؤه الكالميةحجمد اجلميلي، ؛ 1490الدالالالالالفنة  ،3اجلزء  ،ما بعد الطبيعة، أنو الوليد القرطيب  32ي

133 . 
 . 85و 84 ، الدفنتجأ4 واجلزء ،193، الدفنة 2 ، اجلزءواألهواء والنحللفصل في الملل اان  حزك األلدلسي،    33ي
 . 12 الدفنة، قدام في علم الكالمنهاية اإل ،الشهرستجينن  أيب نكر أْحد حممد ن   بد الكرمي   34ي
 . 14إىل  12 ، ا يجت م المؤمنونسورة   35ي



 
املقدالالد األول يف إثبجت الدالالجلع اَّلسالالتدَّلل نإمكجأ اَّل راض "كالالالالالالالالالالالالالالالالال  816يت  "اجلرججين"ويقول اإلمجك 

ْيءه َ ْلقَ }حي  قجل:   ليه السالالالالالالالالالكمقيسالالالالالالالالة إىل حملهج  مج اسالالالالالالالالتدل نه موسالالالالالالالالو  ُه ُُثا قَجَل َرنالَُّنج الاِعي أَْ َطو ُ لا شالالالالالالالالَ
ألجسالالالالالالالالالجك ا طة نه وكو أأ  أي أ طو صالالالالالالالالالوركه اخلجصالالالالالالالالالة وشالالالالالالالالالكله املعح املطجنقح للنكمة واملنفعة املنو   ،36{َكَدى

متمجثلة متفقة احلقيقة لرت بهج م  اجلواكر املتججلسالالالالالالالالالالالالالالة  لو مج  رفت فج تدالالالالالالالالالالالالالالج   ل م  األجسالالالالالالالالالالالالالالجك مبج له م  
 .37"مل لهالدفجت ججئز فال ند يف التخديمل م  خمدِّ 

 احملدث  و علك وجود نعضه يأي}فقجل:  كعجىل عا الدليل  لو وجود اهلل  "البيهقي"وقد استدل اإلمجك 
 لو نعض ا يوجت املخدالالالالالالالالالالالالالالوصالالالالالالالالالالالالالالة يدل  لو جج ل  دالالالالالالالالالالالالالاله نعلك لوَّلم مل يك  نعض ا يوجت نأوىل م  نعض 

 .38{ا  ر
اإلميجأ نوجود اهلل أمر نديهي فطري َّل حيتج  إىل إقجمة الدليل  أأ  ا ترب كالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  1250يت  "الشالالالالالالالالالو جين"
 ، جقل مفكر جأ مغروس يف شالالعور  ل إلسالالجأواإلمي ،كعجىلقرار نوجود اهلل فجلفطرة السالالليمة جمبولة  لو اإل .والربكجأ

مفطور  فرد م  أفراد النجس  ل  "ويقول  ،سبنجلهوكعا الشعور الفطري دليل م  األدلة الدجدقة  لو وجود اخلجلق 
شالالالر يجأ، ج يعترب اإلميجأ واإلسالالالالك الوإَن   ،أي خملوق  لو ملة اإلسالالالالك، ولك  َّل ا تبجر نجإلميجأ واإلسالالالالك الفطريح

مجج ة م  الدالالالالالالالالالالالالالنجنة وم  نعدكض وقول مجج ة م  املفسالالالالالالالالالالالالالري ، وكو احلق والقول نأأ املراد نجلفطرة كنج  وكعا قول
 .39"اإلسالك وكو معكب مجهور السلف

يِ  َحِنيف ج ِفْطَرَت اللاِه الايِت َفَطَر الناج}واسالالالالالالالالتدل الشالالالالالالالالو جين نقوله كعجىل:  َهج َّل كالْبِديَل فَأَِقْض َوْجَهَك لِلدِّ َس َ َليالْ
يُ  اْلَقيُِّض َوَلِك ا َأْ االَر الناجِس َّل ياَلْعَلُموأَ خلَِ  ورجج  ،التوحيد أمر فطري يف اإللسالالالالالالالالالالالالالالالجأ  لو أأ   .40{ْلِق اللاِه َذِلَك الدِّ

رة اليت فطر اهلل  لو الفط جوأهنض مجيع   ،القول حبمل النجس يف ا ية  لو العموك م  غهلل فرق نح مسالالالالاللمهض و جفركض
يُ  اْلَقيِّضُ } :سبنجلهوَّل كبديل  ج م  جهة اخلجلق  ،النجس  ليهج   .41{َذِلَك الدِّ

أأ املؤثر احلقيقي يف  ل شالالالالالاليء كو اهلل كعجىل والعالقة نح األسالالالالالالبجب واملسالالالالالالببجت  القة  :و الصالالالالالالة القول
املسالالالالالالالالببجت   لو املسالالالالالالالالببجت ألهنج كؤثر نعاأج يف اهلل جعل كعم األسالالالالالالالالبجب  المة   جعلية وليس  القة ذاكية مبعىن أأ  

                                      
 .50 ، ا يةطهسورة    36ي
 . 180الدفنة  ،8 اجلزء ،ارح المواق  لي ن  حممد اجلرججين،   37ي
 . 127 ، الدفنة1 ، اجلزءاعب اإليمانأْحد ن  احلسح البيهقي،   38ي
 . 224، الدفنة 4احلزء  ،فتح القدير، الشو جينحممد ن   لي   39ي
 . 30ا ية  ،الرومسورة   40ي
 . 224، الدفنة 4اجلزء  فتح القدير، الشو جينحممد ن   لي   41ي



 
 جوقد دل  ليه القرآأ والسالالالالالالالالالالالنة  الف   "،األشالالالالالالالالالالالعري"وكعا كو ا تقجد مجهور أكل السالالالالالالالالالالالنة واجلمج ة و لو رأسالالالالالالالالالالالهض 

 .42للفالسفة
 وجود اهلل عند الشيخ البالغيأدلة 

يه اإلسالالالالالالالك كو  ل األصالالالالالالل األول العي يبتين  دة أدلة  لو وجود اهلل وكوحيدم حي  إأ   فلهوأمج الشالالالالالاليخ البالغي 
رك وكنزيه لنسالالف الوثنية والقضالالجء  لو الشالال متنيمل التوحيد فجألديجأ السالالمجوية  لهج ألز ج رب العزة كسالالعو ججكدة  

مج مل يتمنض التوحيد  قيدة يف لفوس  ،م   ل صالالالالالالالالالالالالالفجت النقمل واحلدوث واألمكجأ سالالالالالالالالالالالالالبنجله،اخلجلق العظيض 
وس لعا يؤ د الوحي اخلجلد  لو كأسالالالالالالالالالالاليس التوحيد  قيدة يف لف النجس فال أرلالالالالالالالالالالالية منجسالالالالالالالالالالالبة لقبول التعجليض الدينية

أ م  املسالالالالجئل اليت حيتججهج اإللسالالالالجأ يف ننجء  قيدة كوحيدية  جلدالالالالة قد ولالالالالع  ليهج الشالالالاليخ إاملخجطبح ولعلك ف
 .43رأيه "البالغي"

نالنَ }ففي قوله كعجىل:  نَ ُقْل يَج أَْكَل اْلِكَتجِب كالَعجَلْوا ِإىَل َ ِلَمةه َسَواءه ناَليالْ إىل  "البالغي"يشهلل الشيخ  44{ُكضْ ج َوناَليالْ
فكجلت كعم الكلمة  .الكلمة اليت كلهج  ج ألسالالالالالنتنج وألسالالالالالنتكض و تبنج و تبكض ،كوحيد اإلله ،أهنج كي  لمة التوحيد

أدموأ أسالالالالالجس و  ،فلمجذا حتيدوأ    ذلك .سالالالالالواء  نيننج ونينكض ،يف مبدأ التعليض وأسالالالالالجس الديجلة وصالالالالالراحة الكتب
العي لعرف  "بد إَّل اهللَّل لع"أ؟ نل كعجلوا إىل التمسالالك حبقيقة  لمة التوحيد و وكشالالوكوأ التعليض احلقيقي، التوحيد

 : فلتجت  تبكض مج ذ ر يف  "جوَّل لشالالالالالالالالرك نه شالالالالالالالاليو  "آ ر  جوَّل رن   ،آ ر جفال لد و معه إ    ،إ يته ولعرتف نوحداليته
  .والرسجئل املنسونة إىل نولس ،يل الرائجةواأللجج ،والكتجب املنسوب إىل إشعيجء ،التوراة الرائجة

ج}ويف قوله كعجىل:  َنج ناَلْعضالالال   ،م  دوأ اهلل العي لعرتف نإ يته وقدسالالاله جرنجن  أم  البشالالالر  45{َوَّل ياَلتاِخَع ناَلْعضالالالُ
فإأ اختجذ  ،هم  دوأ اهلل العي  لق جواختجذ البشالالالالالالالالالالالالالالر رن   ،فال جنري  لو حتريف األلججيل وكعليمهج نتعدد األرنجب

له "فإأ كولوا" ومل يأ عوا وقو  .يرجع يف احلقيقة إىل اجلنود لشالالالالالالرف اإل ية وجالل اهلل يف حقيقة الرنونية جرن   البشالالالالالالر
لوا"  ض يف ومل يدغوا إىل احلجة القجطعة "فقو  ،ومل يقبلوا الندينة ،حبظهض م  ا دى والرشد والسالمة م  التنجقض

مج هلل رننج حبقيقة كوحيدم متمسكوأ نكلمة األ ال  يف  بجدكه  شهدوا نألج مسلموأ" إ" :مقجك األ عار والتونيخ
 .46فال لتقهقر    ذلك وَّل َنجدع  قولنج ،لعرتف جلالله نجلتوحيد

                                      
السييلفية مرحلة حممد سالالالعيد رمضالالالجأ البوطي، ؛ 25و 24 ، الدالالالفنتجأالملحة في أعتقاد أهل الحقالعز ن   بد السالالالالك،   42ي

 . 189إىل  173الدفنجت م   ،زمنية مباركة ال مذهب إسالمي
 . 239 ، الدفنةالبالغي مفسًرا لي رمضجأ األلوسي،   43ي
 . 64ا ية  ،آل عمرانسورة   44ي
 .64 ، ا يةآل عمرانسورة    45ي
 . 365الدفنة  ،5اجلزء الرحلة املدرسية:  ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   46ي



 
ي}وقوله كعجىل:  َج اْلَمسالالالالالالالالالِ و انْ يَج أَْكَل اْلِكَتجِب َّل كالْغُلوا يف ِديِنُكْض َوَّل كالُقوُلوا َ َلو اللاِه ِإَّلا احلَْقا ِإَنا ُ  ُج ِ يسالالالالالالالالالَ

ِلِه َوَّل كالُقوُلوا  ِمُنوا نِجللاِه َوُرسالالالالالالالالالُ وُل اللاِه وََ ِلَمُتُه أَْلَقجَكج ِإىَل َمْرمَيَ َوُرو   ِمْنُه فَِ َج اللاُه إَِله  ثَ َمْرمَيَ َرسالالالالالالالالالُ ر ا َلُكْض ِإَنا الثَة  الالتالُهوا َ يالْ
َمجَواتِ  ْبَنجلَُه أَْأ َيُكوَأ َلُه َوَلد  َلُه َمج يف السالالالالالالالا وكعم ا ية كشالالالالالالالهلل إىل  .47{َوَمج يف اأْلَْرِض وََ َفو نِجللاِه وَِ يال   َواِحد  سالالالالالالالُ

و يف  . ية والرنونيةوَّل كرفعوم إىل درجة اإل ،البشالالالالر املخلوق العي كعرفوأ أله ركينة الضالالالالعف وا َّلك وفقر البشالالالالرية
 ،لالالالالعف وفقر املقدسالالالالة     ل ية وكتعدوأ نه    حدود املعلومة إىل حدود اإل ،كتججو أ نجملخلوق البشالالالالر الفقهلل

البشالالالالالالالالالالالرية  وكعرفوأ لالالالالالالالالالالالعف ،الشالالالالالالالالالالالجمخ – يةاإل–رتفوأ  عا املقجك واملتعجلية نكل جالل و مجل و ظمة. وألكض لتع
 العي ،فغجليتض نجلبشالالالالالالالالالالر واجرتأا  لو جالل املقجك اإل ي و ظمة اهلل ،وفقركج، فكيف اَند تض وكنجقضالالالالالالالالالالت آرال ض

ِنُكْض َوَّل كالُقوُلوا َ َلو َّل كالْغُلوا يف ِدي} ،واسالالالالالتقيموا يف شالالالالالعور ض ،راجعوا رشالالالالالد ضف كعرتفوأ جبالله ووحداليته وقدسالالالالاله؟
.  يف يلالالد اإللالاله؟ اد  وَّل َتعلوا لالاله مولو  ا،وَّل َتعلوم والالالد   ، يالالة ووحالالداليالالة اإللالالهالالالعي يليق جبالل اإل {اللالالاِه ِإَّلا احلَْقا 

؟ ليس اهلل أ وله  جوك؟ و يف كفرلالالالالوأ كعم الوَّلدة املوكومة اليت ختدالالالالوأ  ج املسالالالاليج ا لهو يف يكوأ املسالالالاليج ولد  
َنج املسالالالاليج  يسالالالالو ان  إ"كعجىل اهلل    ذلك  ،وينباق منه منباق ،ويتجزأ منه شالالالاليء ،ينفدالالالالل منه جزء جمقداري   جمر ب  
 .48شرفه مبقجمهجالبشر اخلجلع نضعف البشرية  مج كعلموأ "رسول اهلل" أ رمه نجلرسجلة و  "مرمي

 مج كشالالالالالالالالالالالهد ألججيلكض الرائجة نج رتاف   ،حي  أهنج م  لعمه سالالالالالالالالالالالبنجله رامجت اهلل "ويولالالالالالالالالالالالج البالغي 
تض نوَّلدكه م  غهلل وإأ  ع .حسبمج كع ر  تبكض ،واليشع ،وإيليج ، مج أ رك موسو  ،املسيج هلل نجلفضل واملنة  ليه

 سالالبنجلهول اهلل وكي ق ، لمة القدرة التكوينية  ‘و لمته‘ نل أله  ليقة اهلل ،فنل، فخلق اهلل  دك أ جب م  ذلك
َج ياَلُقوُل َلُه ُ ْ  فالَيُكوأُ } :نأمر قدركه  مج يع ر أول التوراة يف  لق   49{نَِديُع الساَمجَواِت َواأْلَْرِض َوِإَذا َقَضو أَْمر ا فَِإَنا

وكعم   .فيكوأ املخلوق نعد  دمه ‘ عا  ليك ‘ :إأ اهلل كقدس أ ه يقول نقدركه :السالالالالالالالالالمجوات واألرض والنور وآدك
نيعة ككوي  فجملسيج أثر  لمة القدرة وص ،وأجراكج يف آَّلت كنجسلهج ‘ألقجكج إىل مرمي‘ لمة القدرة والتكوي  البديع 

واحلعر م   ،قة التوحيدنجلابجت  لو حقي ‘منوا نجهلل ورسلهِف‘وحمبو ة نلطفه ومكولة خبلقه  ‘منه‘موكونة  ‘ورو ‘اهلل 
ؤيد ونتدالالديق رسالالله فيمج جييووأ نه م  دي  احلق وحقيقة التوحيد امل ،د جت ا وى والشالاليطجأ وخمجلسالالجت الشالالركخمج

 .50"ندَّلئل املعجزات
 مج كدر  –رتفوأ أي املسيج حينمج كقولوأ وكع{: "َوَّل كالُقوُلوا َثالثَة  } قوله كعجىل "البالغي"ويبح الشيخ 

 ،يتأمل وميوت ن   لو األرض نشراإل ؛أله ذو أقجليض ثالثة :إله واحد و يف كقولوأ سبنجله أأ اهللم   –نه  تبكض
؟ الكلمجت ؟ مج كعمواألب يبقو يف السالالمجء ،والرو  القدس ينزل نشالالكل ْحجمة وينقسالالض  لو التالميع  ألسالالنة لجر

                                      
 . 171 ، ا ية النساءسورة   47ي
 . 366و 365 ، الدفنتجأ5اجلزء  ،الرحلة المدرسية ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،  48ي
 .117ا ية  ،البقرة سورة  49ي
 . 367و 366 ، الدفنتجأ5اجلزء  ،الرحلة المدرسية ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،  50ي



 
؟ و يف يكوأ الاالثالة ةالواحالد احلقيقي ثالثالملالجذا كوقعوأ ألفسالالالالالالالالالالالالالالكض يف التنالجقض نتوحيالد اهلل وكاليااله؟  يف يكوأ 

كالالعم  التهوا   ؟ أك  يف يولالالد؟ ؟ أك  يف يلالالدج؟ و يف يتعالالدد واجالالب الوجود؟ أك  يف يتجسالالالالالالالالالالالالالالالدحقيقيالال   اواحالالد  
كض فإلكض حمجوجوأ نكتب .يف دينكض وشالالالالالالالالالالالالالرف شالالالالالالالالالالالالالعور ض ا لكض هلل  ، فإأ اَّللتهجء التنجقضالالالالالالالالالالالالالجت واملسالالالالالالالالالالالالالتنيالت

 ،ل إىل جنود الوحداليةوَّل سالالالالالالالبي .نه  تبكض اليت كقدسالالالالالالالوهنج  مج كعرتفوأ نه وكلهج  ‘إَنج اهلل إله واحد‘وا رتافجككض 
 .51"فإأ جنودكج يرجع إىل جنود وجوب الوجود وجنودم يرجع إىل جنود اإل ية

وَّل  ،ودنأله واجب الوج –العي كو العلة األوىل للكجئنجت–اَّل رتاف لإلله  أأ   "البالغي"ويع ر الشالالالالالاليخ 
وألجل شالالالالالالالالالالالالالالر   ؟، فكيف يتعدد اإلله املجكية وَّل يف الوجود وَّل يف املقدارَّل يف ج،وَّل مر ب   ج،ميك  أأ يكوأ متجزئ  

اك يف اإل ية أأ ميتج   شالالالالالالالالالر ند فيه نعد اإل كعدد اإلله َّل إأ   :الكالك وكولالالالالالالالالاليج البيجأ وكتبع األوكجك يف متجكجأج لقول
 .52التعدد ويدج احلكض نهحبي  يتنقق  ، ل واحد مبميز له    الشريك ا  ر
ججنه أ ه حي  إ ر ومل يع   لو شخمل راسله "البالغي"فيهج الشيخ  اليت ردويف رسجلة التوحيد والتالي  

حي   ،نل إذا لظرت إىل وَّلدكه املقدسالالالة م  رو  القدس مل كشالالالك نألوكيته :وأمج قولك" :قجئال   "البالغي"الشالالاليخ 
 أأ   :يهفنقول ف ،وآية مج نعدكج آية ،وكعم حجة مج فوقهج حج ة ،مل يشالالالالالالالالالالالالجرك البشالالالالالالالالالالالالر يف التولد م  فنل نشالالالالالالالالالالالالري

ه ووجوب م   رفنج اإلل فإأ   :ج أوَّل  أم   .ج كو م  غرائب األوكجكاَّلحتجج   لو ألوكية املسالالالالالالاليج نوَّلدكه املقدسالالالالالالالة إَن  
لنقمل ي دليالالل اوك ،  يف َّل؟وجودم وأ ليتالاله و مالالجلالاله ليسالالالالالالالالالالالالالالفالاله القول نالالألوكيالالة م  حالالدث نالالجلوَّلدة  يف مالالج  الالجلالالت

وأمج ؛ لو  جأ معقوَّل   ،آدك املتكوأ نال وَّلدة أوىل  عا الوصالالالالالالالالالالف م  املسالالالالالالالالالاليج فإأ   ج:مج ثجلي  وأ؛ واحلدوث واَّلمكجأ
رد ومل يسالالالالالالالالالالالالالالمج لنالج التابالت يف احلقالجئق أأ لعتمالد  لو جم ،فالإأ كالعم الوَّلدة قالد كنالج ع فيهالج اَّلمكالجأ والعالجدة ج:ثالجلاال  

 جأو أقوال  تبك اليت كي ننفسالالالالالالالالالالالالالالهج مل كدع مسالالالالالالالالالالالالالالجغ   ،مكجأ ند جوى أماجلكومل يرتجج  ندلج ججلب اإل ،اَّلمكجأ
املكفر وكو أشالالد املقجومح لد وى ألوكية املسالاليج و  ،نل ا تمدلج يف كعم احلقيقة  لو الوحي الدالالجدق ،للر وأ إليهج

ك تنأو منا  ،لج ا تمدلج فيهج  لو جمجمعكضأفنسالالالالالالالالالالالبت  ،ملد يهج، فكألك  عت نألج لعرتف نقدس وَّلدة املسالالالالالالالالالالاليج
 .53"ختجد نج فلض ختدع إَّل لفسكأوكجمك نأأ 
سالالالالالالالالالالالالالالنة  يف " بجس قلي الوا ظ اجلرلدايب"   رسالالالالالالالالالالالالالالالجلة نعاهج إليه احلج   "البالغي"ججب الشالالالالالالالالالالالالالاليخ أوقد 

أي نعد وفجة  .كالالال1368كالالال، و1367سنة  54مجلة العرفانوقد طبعت يف  ،سولة  لميةأكالالال، حتتوي  لو 1347

                                      
موسييييوعة العالمة ؛ 367الدالالالالالفنة  ،5اجلزء  ،الرحلة المدرسييييية ،موسييييوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالالالالالالمي،  51ي

 . 8الدفنة  ،6اجلزء  ،أعاجيب األكاذيب ،البالغي
 . 355الدفنة  ،5اجلزء  ،الرحلة المدرسية ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،  52ي
 . 45 ، الدفنة6اجلزء  ،التوحيد والتثلي  ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،  53ي
 ،35اجمللد  ،مجلة العرفان ؛19 ، الدفنة8اجلزء  ،رسائل متفرقة ،موسوعة العالمة البالغي مر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي، 54ي
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كالالالالالالالالالالالالالالالال يف سنتهج الاجلاة، وم  1348يف سنة  إسالمي دعوةوطبعت كرمجتهج يف جملة  ،خبمس  شرة سنة "البالغي"

 .55{اللاُه ياَلتالَوَّفا اأْلَلالُفَس ِحَح َمْوِأَج}مج معىن قوله كعجىل:  ،كعم األسولة
يض اهلل ا جدي احلك اقتضالالالالالالالت احلكمة اإل ية أأ  "   كعا السالالالالالالالؤال حي  قجل:  "البالغي"فأججب الشالالالالالالاليخ 

لكي كشرق  ،فأجرى إجيجدم لنوع املوجودات العجملية وشؤوهنج  لو قوالح التسبيب ،أراد نلطفه أأ يهدي إىل معرفته
يبجأج وكو املوجد واملدنر واحلجفظ لألسبجب املنتظمة  لو القوالح ولتسب ،نجلدَّللة  لو  لض املوجد الدجلع وحكمته

َوُكَو َ َلو ُ لِّ }َّل كأثهلل  ج إَّل نه فال وجود وَّل نقجء و  ،وكو املؤثر يف وجودكج ونقجئهج ومجيع شالالالالالالالالالالالؤوهنج ،ومسالالالالالالالالالالالببجأج
ِهيد   ْيءه شالالَ اهلل العليض  إأ   :فال حمل للشالالبهة إذا قلنج اإذ   .م نتأثهللم يف حججة اَّلمكجأ العايتويقوك نشالالؤوله وميد 56{شالالَ

ليت ا ،القدير قد قرر يف لظجك العجمل أله يتوَّف األلفس ويأ عكج م  البدأ  ند املوت أو النوك  لو قجلوأ لألسالالالالالالبجب
 .57"جمل حبكمتهوأجرى  لو ذلك شؤوأ الع ،جعلهج وجعل كسبيبهج وحفظ  ج نقجءكج وكسبيبهج ونقجئه مبشيوته

 ل موجود يكوأ ولالالالالعه وأولالالالالجع   أله َّل خيفو  لو ذي شالالالالعور أأ   "البالغي"و مج لرى م   الك الشالالالاليخ 
 منه يكوأ دليال   فإأ كعا اَّلركبجط العي يعرف ،أجزائه وكر يبه وكركيبه ولظمه مركبطة نجلفوائد واملقجصالالالالالالالالالالالالالالد والغجيجت

غجيجت أوجد ؛ وألجل كلك الفوائد والمتدور لغجيجكهنفوائدم  إجيجد  جملَ ذلك املوجود مزايجم اخلجصة كو م    لو أأ  
ه زائه وشالالؤولوأج نج تبجر ولالالعه–نجركبجط ذلك املوجود نجلغجيجت و لمج ا دادت املعرفة  ،نإرادكه وقدركه ذلك املوجود
أ لو  وقد صالالالالالالالالالالالنعه ألجلهج إىل أأ يبل  العلض ،نفوائدم إ داد العلض قوة  نأأ صالالالالالالالالالالالجلعه  جمل –وشالالالالالالالالالالالرف غجيجكه وفوائدم

لك وكي ججرية  لو ذ ،إذا كعددت أماجل ذلك املوجود وأفراد لو ه جوولالالالالالالالالالالالالالالوح   جويزيد ذلك نيجل   .مراكب اليقح
 .58و قجلوأ واحدواملزايج املركبطة نجلغجيجت  ل ،والولع ،الرت يب والرتكيب

ه لو  جأ مج وجدوم يف احلفريجت م  ا َّلت والدالالالالالالالالالالالالالور و علك أ طو الشالالالالالالالالالالالالاليخ البالغي فرلالالالالالالالالالالالالالية وكي أل  
ج نل  م  القوة  م  ،ملج نل  اليقح نأهنج صالالالالالالالالنع إلسالالالالالالالالجأ  جمل ندالالالالالالالالنعهج ألجل غجيجأج اواحد   ااحلجرية م   ل لوع فرد  

 .لو مج وصالالالالالالالالالالالالالالفنجم م  اَّلركبجط نجلغجيجت  لو قجلوأ واحد   لهج ججرية    ، اهللة    احينمج وجدوا م   ل لوع أفراد  
 لو ذلك  عهج ججرية  وكي نجمج ،نكارة جونداكة إذا كتجنعت يف األ منة أفراد النوع نجلوجود كتجنع   جويزداد احلجل ولوح  

داكة ذلك نجلب فإله يتجلو م  .النجموس وذلك القجلوأ يف الرت يب والرتكيب وسالالالالالالالالالالالالالالجئر الشالالالالالالالالالالالالالالؤوأ املركبطة نجلغجيجت
 .59وقددم للغجية يف إجيجدم ،وحكمته ،الدَّللة  لو إرادة املوجد والرشد لور ،للبدهللة

                                      
 . 42ا ية  ،الزمرسورة   55ي
 . 47 ، ا يةسبأسورة   56ي
 . 20 ، الدفنة8اجلزء  ،رسائل متفرقة ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   57ي
 . 19، الدفنة 6اجلزء  ،البالغ المبين ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   58ي
 . 20الدفنة  ،6اجلزء  ،البالغ المبين ،موسوعة العالمة البالغي اإلسالمي،مر ز إحيجء الرتاث   59ي



 
 أأ   ،مجيع البشالالالر يعلموأ م  األشالالاليجء واملدالالالنو جت املوجدة ألجل الغجيجت إأ  " ":البالغي"ويقول الشالالاليخ 

كض مع أهنض مل يروا موجدكج ومل خيرب  .موجدكج أوجدكج نعلمه وحكمته ألجل غجيجأج م  دوأ أأ خيربكض أحد نعلك
  .60"نأهنج أوجدكج موجدكج ألجل غجيجأج –َّل يشونه شك–العقالء  لو يقح   ع م  موجدكج، مع أأ   حدأ

مج نر  اإللسالالالالالالالالالجأ م  انتداء "نداكة وجود اخلجلق حي  يقول:  "البالغي"وم  ججلب آ ر يع ر الشالالالالالالالالاليخ 
 ،يهج يف مجيع أمورمبع  لوينظر فيهج ويسالالالالالالالالالتنتج منهج لتجئجه جبلة  طُ  ،شالالالالالالالالالعورم إىل آ ر أمرم يبن      لة الكجئ 

نتج منهج لتيجة يف ؛ لكي يسالالالالالالالالتتهفأله يدير لظرم ويتجسالالالالالالالالس  لو  ل   جغريب   جالطفل إذا  ع جلبة  أو صالالالالالالالالوك   حت إأ  
ي نجلنظر إىل ر فط  لو النهج الإَّل   ،نل مج سالالالالالالجر العلض والتمدأ سالالالالالالهللنج ورقيج رقيهمج .و عا احليواأ ،رججئه أو حعرم

 .61"؛ لكي كستفجد الفوائد الكبهللة يف املنجفع ودفع املضجر م  معرفة العلة والغجية لة الكجئ  وغجيته
دمجت شالالالالالالالالجر فيهج إىل مقأ ية حبجة القرآأ الكرمي قد احتج  لو اإل إىل أأ   "البالغي"شالالالالالالالالجر الشالالالالالالالاليخ أوقد 

كشالالالالالالوفة مع أهنج م ،وكعم املقدمجت َّل ينبغي لإللسالالالالالالجأ أأ يغفل  نهج ،ومنهج  موك الد وة إىل اهلل الواجب الوجود
 و علك أا القرآأ الكرمي احتجججه نبيجأ الدَّللة  لو أأ   ،له حبسالالالالالالالالالالالالالالالب الفطرة والوجداأ و مله يف مجيع أحواله

ولب ه  لو  .ققد أوجد الكجئنجت ألجل غجيجأج  لو احلكمة البجكرة والنظجك الفجئ ،موجد العجمل و لته  جمل نجلغجيجت
العي َّل حمل له مع كعم املقدمجت الوالالالالالالالالالالنة الوجدالية واملشالالالالالالالالالجكدات  ،املقدمجت نجَّللكجر والتونيخ  لو الشالالالالالالالالالك

 .62العيجلية
َمجَواِت َواأْلَْرضِ }يف سالالالالورة إنراكيض:  و الل جفقجل  كا فَجِطِر السالالالالا ؟ وملجذا يشالالالالك اإللسالالالالجأ 63{َأيف اللاِه شالالالالَ

و يف يعرض وكو  ؟وطلب احلقيقة يف أمر املعرفةله أ رض جبهله    النظر فهل يدالالالالالالالج له أأ يبقو  لو شالالالالالالالكه أل
ونفوات مدالاللنة الشالالريعة اإل ية ومدالاللنة أعيب أ القه وككميله؟ أو ليس م  الضالالروري  ،مهدد نجلععاب اإل ي

ر يالالأم  ويطمو  ننتيجالالة النظالفطري ألالاله َّل ينبغي لالالعي رشالالالالالالالالالالالالالالالالد أأ يسالالالالالالالالالالالالالالتقر  لو  وف الضالالالالالالالالالالالالالالرر العظيض حت 
 .64؟قالدجد

الشاليخ البالغي يشالهلل إىل أله إذا  جلت نداكة الفطرة كشالهد نأأ ا َّلت اليت يدالنعهج  أأ   :و الصالة القول
جزاء مسالالالتعملة يف غجيجأج فهعم أ أحدكي آَّلت صالالالنعهج صالالالجلع خمتجر ألجل غجيجأج مع أهنج مل يشالالالجكدكج  ،الدالالالجلع

 جلع  جملنأهنج صالالالالالنع صالالالالال يف َّل كشالالالالالهد الفطرة والوجداأ   ،العجمل املسالالالالالتعملة يف غجيجأج  لو أولالالالالالج حكمة وإكقجأ

                                      
 . 270 ، الدفنة5اجلزء  ،الرحلة المدرسية ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   60ي
 . 271الدفنة  ،5اجلزء  ،املددر لفسه  61ي
 . 274و 273الدفنتجأ  ،5اجلزء  ،املددر لفسه  62ي
 . 10ا ية م، إبراهيسورة   63ي
 . 274الدفنة  ،5اجلزء  ،الرحلة المدرسية ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   64ي



 
أ َّل ند كعم األشالالاليجء احلجدثة يف الكو  نجلغجيجت، وقد صالالالنعهج ألجل غجيجأج؟ و يف َّل كشالالالهد الفطرة والوجداأ نأأ  

 .65م    احلدوث واحلججةمنز  ج م  أأ ككوأ حمتججة إىل موجد 

                                      
 . 275الدفنة  ،5اجلزء  ،املددر لفسه  65ي



 
 التوحيد في الذات 

 ويف اصالالطال  م  كض أكل احلقيقة َتريد العات ،الشالاليء واحد والعلض نأله واحد احلكض نأأ  "كوحيد العات ومعنجم 
 67"واحد أحدي املعىن"مبعىن أله كعجىل  ،66"اإل ية     ل مج يتدالالالالالالالالالالالالالالور يف األفهجك ويتخيل يف األوكجك واألذكجأ

قدسالالالالة نسالالالاليطة غهلل ذاكه امل نل إأ   ،اهلل واحد َّل شالالالالريك له وَّل لظهلل وَّل يتدالالالالور له شالالالالبيه وَّل مايل أأ  "واملقدالالالالود نه 
 .68"جزاء  مج كو شأأ األجسجكأمر بة م  

وَّل  ،العات املقدسالالالالالالالالالالالالالالالة هلل كعجىل نسالالالالالالالالالالالالالاليطة غهلل مر بة م  أجزاء، وَّل ينج ج التبعيض ومعىن كعا الكالك أأ  
ض له ه كعجىل َّل نع مج أل  ،نسالالالالالالالالاليج مبعىن غهلل مر ب م  أجزاء :نل وجودم كعجىل .وَّل التجزئة ،وَّل التغيهلل ،التنليل

ويسالالالالالالالمو كعا  .حدي له  ل  مجل مع نسالالالالالالالجطة العاتأنل وجود  ،م  يد ورجل ووجه ولسالالالالالالالجأ وغهللكج م  اجلوار 
وَّل حت كدالالالوركج  ،االتوحيد نجلتوحيد يف األحدية وكو كوحيد يف لفس العات وشالالالؤوهنج نعدك كدالالالور الكاهلل فيهج أند  

 .69والفكر فيهج
لالالالالالالالروب الرت يب  وأأ   ،ثبجت نسالالالالالالالجطتهإو  سالالالالالالالبنجلهق فجلتوحيد األحدي يتلخمل يف لفي الرت يب  لو احل

 ،نيةوالرت يب م  املجدة والدالالالالالالالالالالالورة العك ،والرت يب م  األجزاء املقدارية ،منهج الرت يب م  املجدة والدالالالالالالالالالالالورة اخلجرجية
 .70والرت يب م  الوجداأ والفقداأ ،والرت يب م  املجكية والوجود ،والرت يب م  اجلنس والفدل

 ، وكي  ج يت:لية وأدلة لقليةوإلثبجت ذلك أدلة  ق
 :الدليل العقلي -1

 ل مر ب حيتج  يف وجودم إىل وجود أجزائه، فمج مل كتنقق كلك األجزاء َّل ميك    يف كعا الدليل لبح مقدمة أأ  
وجود كعي   ند م  أأ يوجد.  لو سالالالبيل املاجل يتألف املجء  مر ب م  األو سالالالجح وا يدروجح، وإلجيجد املجء َّل

جزائه اليت يرت ب منهج كي قج دة  قلية  جمة. ُث لنتقل ا أ إىل واجب الوجود أالعندري . وحججة  ل مر ب إىل 
، فني  ينمل القجلوأ العقلي  لو حججة  ل مر ب إىل أجزائه، فقد سقج الوجوب  نه نابوت اَّلحتيج  سبنجله

 ة الفقر، والفقر َّل ينسالالالالالالالالالالالالالالجض مع الوجوب نجلعات. ونعبجرة أ رى، أأ  إذا مج ا تقدلج نه مر ب ج، ألأ اَّلحتيج   الم
يَج }غين  بنجلهسالالالالالالالالفقهلل كو احملتج  إىل الغهلل، فإذا  جأ حمتجج ج إىل الغهلل َّل يكوأ واجب الوجود، وقد ثبت أأ اهلل 

                                      
 . 99 ، الدفنةالتعريفات لي ن  حممد اجلرججين،   66ي
 . 9 ،، البجب الاجين، احلدي  التوحيدالددوق، حممد ن   لي ن  نجنويه الددوق،  67ي
 . 12 ، الدفنة1 ، الجزءمفاهيم القرآن، جعفر السبنجين  68ي
 . 104الدفنة  ،1 ، اجلزءالتوحيد مجل احليدري،    69ي
 . 87، الدفنة 1اجلزء  ،املددر لفسه  70ي



 
العايت هلل  وكو ينجيف الغىن فإذا ثبت كر يبه يابت فقرم، 71{يدُ أَيالَُّهج الناجُس أَلالُتُض اْلُفَقرَاُء ِإىَل اللاِه َواللاُه ُكَو اْلَغيِنُّ احلَْمِ 

 .72سبنجله
 الدليل النقلي: -2

حي   ، ال والتوحيد األحدي مج ورد يف سالالالالالالالالالورة اإل ،م  ا يجت اليت لسالالالالالالالالالتدل  ج إلثبجت التوحيد الواحدي أ  إ
َمدُ  * ُقْل ُكَو اللاُه َأَحد  } كعجىلقوله  كعم السالالالالورة كابت  فأأ   73{ا َأَحد  ومََلْ َيُكْ  َلُه ُ ُفو   * وملَْ يُوَلدْ مَلْ يَِلْد  * اللاُه الدالالالالا

ومََلْ }ورة والقرينة  لو ذلك مج ورد يف  جمتة السالالالالالالالال .وإثبجت نسالالالالالالالالجطته سالالالالالالالالبنجلهالتوحيد األحدي ننفي الرت يب  نه 
ومج دامت كنجك  ،للزك التكرار يف صالالالالالالالالالالالالدور السالالالالالالالالالالالالورة و جمتتهج مبعىن واحد فلو  جلت األحدية .{َيُكْ  َلُه ُ ُفو ا َأَحد  
يد إَّل مقتضالالالالالالالو الظجكر األويل لكالك املتكلض أله َّل يريد التأ  مبعىن أأ   ،التأسالالالالالالاليس أوىل م  التأ يد قج دة كفيد أأ  

قرينة ا ية األ هللة فب .والند والاجين ،إذا قجمت قرينة  لو ذلك فسيكوأ صدور السورة نددد التعدد والكفؤ والنظهلل
كوحيدم األحدي. و  سالبنجلهوم  ُث إثبجت نسالجطة احلق  ،صالدر السالورة كو نشالأأ لفي الرت يب يف السالورة يابت أأ  

اليت كؤم   ،السالالالالالالورة لزلت لرد   قجئد املسالالالالالالينيح يعح  لو كعا املعىن مج ذكب إليه البن  يف كجريخ النزول م  أأ  
فقد  ، ال ج املكجلة التوحيدية لسالالالالالالالالالالورة اإلوأم   .75{َر الاِعيَ  قَجُلوا ِإأا اللاَه ثَجِلُ  َثالثَةه َلَقْد َ فَ } 74نجلرت يب والتعدد

مج  إأ   ":الطبجطبجئي" مج يقول السيد   76ورد يف األحجدي  الشريفة يف أنية كعم السورة نأهنج كعدل "ثل  القرآأ"
 اوالسالالالالورة كتضالالالالم  واحد   ،املتمالة نجلتوحيد والنبوة واملعجديف القرآأ م  معجرف ينتهي نجلتنليل إىل األصالالالالول الاالثة 

  .77م  الاالثة وكو التوحيد
 ،اهلل واحد ومعنجم أأ   .78وكو مركبج نجلعدد ،سالالالالبنجلهج التوحيد يف الواحدية ويقدالالالالد نه أله َّل ثجين هلل وأم  
يء ومل وأله كعجىل َّل ينفدالالالالالالالل م  شالالالالالالال ،وَّل لد ،وَّل و ير ،وَّل مايل ،وَّل يتدالالالالالالالور له شالالالالالالالبيه ،وَّل لظهلل ،َّل شالالالالالالالريك له

وكعا املسالالالالالالالمو نتوحيد العات ننفي  ،وَّل  جلق له ،وَّل أك ،وَّل أب ،وَّل ولد ،وَّل صالالالالالالالجحبة له ،ينفدالالالالالالالل منه شالالالالالالاليء
و ل الوجود م   .وَّل غهلل اهلل كعجىل يف الكوأ مسالالالالتقل نعاكه ،الشالالالالريك واملايل حي  إله َّل ثجين له كعجىل يف الوجود

                                      
 .15 ، ا يةفاطرسورة   71ي
 . 91الدفنة  ،1اجلزء  ،التوحيد،  مجل احليدري    72ي
 . 4إىل  1 ، ا يجت م خالصاإلسورة   73ي
 . 93 ، الدفنة1 اجلزء، التوحيد،  مجل احليدري    74ي
 . 73ا ية  ،المائدةسورة   75ي
 ؛95 ، الدالالالالالالالالالالالالالفنةالتوحيد ، الدالالالالالالالالالالالالالدوق،ويف احلدي  الشالالالالالالالالالالالالالريف "م  قرأ قل كو اهلل أحد مرة واحدة فكأَنج قرأ ثل  القرآأ"  76ي

 . 557 سنن النسائي: ؛2899 :سنن الترمذي ؛812 – 811: مسلم ؛6643: البخاري
 . 390الدفنة  ،20اجلزء  ،الميزان في تفسير القرآنحممد حسح الطبجطبجئي،   77ي
 . 104، الدفنة 1اجلزء  ،التوحيد ، مجل احليدري    78ي



 
ُقْل }وقوله كعجىل:  .79الواحد كو الفرد العي مل ياُلَر وحدم ومل يك  معه آ ر وأأ   ،تج  إليهيه وحمفيضالالالالالالالالالالالالاله كعجىل وَتل  

 .80{ومََلْ َيُكْ  َلُه ُ ُفو ا َأَحد   * مَلْ يَِلْد ومََلْ يُوَلدْ  * اللاُه الداَمدُ  * ُكَو اللاُه َأَحد  
  :ودليل الوحدالية كو مج يأيت

 :دليل الكتاب -3
يف البنجر  "اجمللسالالي"حدالالجكج العالمة أئة جكزيد  لو امل اله كعجىل يف آيجت  اهللة جد  نوحدالية منز صالالر  القرآأ الكرمي 

ولتربك نع ر نعضالالهج  ،يف  دة  تب جومجعت أيضالال   81باب التوحيد ونفي الشيري كالالالالالالالالالالالالالالالالال  حتت  نواأ 1111يت 
  :82مال
 .83{الراْْحَُ  الراِحيضُ َوِإَ ُُكْض إَِله  َواِحد  َّل إَِلَه ِإَّلا ُكَو }قوله كعجىل:  -أ

َج ُكَو إَِله  َواِحد  فَِإياجَي فَجْرَكُبوأِ }قوله كعجىل:  -ب   .84{َوقَجَل اللاُه َّل كالتاِخُعوا ِإَ َْحِ اثالنالْحِ ِإَنا
 .85{َفال َكدُْع َمَع اللاِه ِإَ  ج آَ َر فالَتُكوَأ ِمَ  اْلُمَععاِنحَ }قوله كعجىل:  - 
 .86{وأَ َ جَأ ِفيِهَمج آِ َة  ِإَّلا اللاُه َلَفَسَدكَج َفُسْبَنجَأ اللاِه َربِّ اْلَعْرِش َ ماج َيِدفُ َلْو  }قوله كعجىل:  -د
 .87{ُقْل ُكَو اللاُه َأَحد  }قوله كعجىل:  -ه
ا َّلْصطََفو مماج خَيُْلُق َمج َيَشجُء ُسْبَنجلَُه كُ } قوله كعجىل: -و  .88{ اللاُه اْلَواِحُد اْلَقهاجرُ وَ َلْو أَرَاَد اللاُه أَْأ ياَلتاِخَع َوَلد 
كالالالالالالالالالالالالالالالالالال  يف اَّلَتجم العي ينفي الوحدة العددية ويابت 1412يت  "الطبجطبجئي"و   كعم ا ية يشالالالهلل السالالاليد   

كعم الوحدة َّل  إأ  ف ،سالالالالالالالبنجلهوالقرآأ ينفي يف  جيل كعليمه الوحدة العددية    اإلله "الوحدة القهجرة حي  يقول 
ل ذلك مجء احلوض إذا ماج ،واملقدرية اليت كغلبه ،احد م  ذلك الواحد نجحملدودية اليت كقهرمكتض إَّل نتمييز كعا الو 

يتميز  اد  وإَنج صجر مجء  واح ،غهلل املجء الواحد العي يف اإللجء ا  ر افرقنجم يف آلية  اهللة  جأ مجء  ل إلجء مجء واحد  
لوكية يف يجت اليت حتدالالالالالالالر األوغهلل ذلك م  ا  .89" نه غهلل جمتمع معه ج ر مسالالالالالالاللون   ر لكوأ مج يف ا ج يف ا  م

 .كعجىل شأله وجلت قدركه ،وكنفي الشريك والشبيه للفرد الدمد ،الواحد األحد
 ةدليل السن   -4

                                      
 . 193 ، الدفنةتوحيد اإلماميةحممد نجقر امللكي، ؛ 6 الدفنة ،التوحيد والشرك في القرآنجعفر السبنجين،   79ي
 .  4إىل  1 ، ا يجت م األخالصسورة   80ي
 .198 ، الدفنة6، البجب 3 ، اجلزءبحار األنوارحممد نجقر ن  حممد كقي اجمللسي،   81ي
 .129 الدفنة ،تفصيل آيات القرآن الحكيمحممد فؤاد،   82ي
 . 163ا ية  ،البقرةسورة   83ي
 . 51ا ية  ،النحلسورة   84ي
 . 213ا ية  ،الشعراءسورة   85ي
 .22 ، ا يةاألنبياءسورة   86ي
 . 1ا ية  ،األخالصسورة   87ي
 . 4: الزمرسورة   88ي
 . 91 ، الدفنة6اجلزء  في تفسير القرآن، الميزانحممد حسح الطبجطبجئي،   89ي



 
 كعجىل ، املدالالالالالالالالرحة نوحدالية اهللالعدالالالالالالالالمةيف أحجدي  أكل نيت  ،اسالالالالالالالالتفجلالالالالالالالالت أ اكهلل احلكمة وكواكرت ريجض النبوة

يجأض املبجر ة مج واملعتقد الشالالالالالالجمخ فم  روا ،وجب العلض واليقح  عا اَّل تقجد الراسالالالالالالخوا جدية إىل ر نية كوحيدم مبج ي
  :يأيت
 احلمد هلل العي  جأ يف" :"إسالالالالالالنجق ن  غجلب"يف حدي   صالالالالالاللو اهلل  ليه وآله طبة الرسالالالالالالول األ ظض  -أ

 .90"...جأوليته وحدالي  
لض يج  او " :الدالالرافه م  صالالفح وقد ججء فيهج ند  ليهمج، لولدم اإلمجك احلسالال    ليهة أمهلل املؤمنح وصالالي -ب

ولكنه  .فجكهولعرفت أفعجله وصالال ،كتك رسالالله، ولرأيت آثجر ملكه وسالاللطجلهه لو  جأ لرنك شالالريك أل! ألنين
وآ ر  ،أول قبل األشالاليجء نال أولية ا،وَّل يزول أند   ،َّل يضالالجدم يف ملكه أحد ،إله واحد  مج وصالالف لفسالاله
 .91"نعد األشيجء نال هنجية...

فيكوأ  ااحلمد هلل العي مل يتخع ولد  " :يوك  رفة وممج ججء فيه  ليه السالالالالالكء سالالالاليدلج اإلمجك احلسالالالالح د ج - 
 .92"وَّل ويل م  العل فهللفدم فيمج صنع ،ومل يك  له شريك يف ملكه فيضجدم فيمج انتدع ج،موروث  

ت يكولج نينهمج حرجة  يت اثنح فال ند م  ف...ُث يلزمك إأ اد  ":  ليه السالكحدي  اإلمجك الدجدق  -د
ج قلنج يف اَّلثنح يت ثالثة لزمك م . وإأ اد  معهمج فيلزمك ثالثة جنينهمج قدمي   جاثنح فدالالالالالالجرت الُفرجة ثجلا  

أ كعا فإ .93ُث يتنجكو يف العدد إىل مج َّل هنجية له يف الكارة ،حت يكوأ نينهض فُرجتجأ فيكولوا مخسالالالالالالالالالالالالالالة
التعدد مسالالتلزك للتسالاللسالالل وكو مسالالتنيل فإذا اسالالتنجل التعدد صالالدق لالالدم وكي  أ  أاحلدي  يربك   لو 

اكه فال الشالالالالالالالالالريفة  ح ذصالالالالالالالالالفجكه العاكية  أأ   ج لم   ،وقدمي َّل قدمي معه ،فجهلل واحد َّل شالالالالالالالالالريك له ،الوحدة
 .94"د القدمجءكعدو دك إمكجأ  متنجع التعددافيستفجد ثبوت الوحدة و  ،له ةككوأ معي  

 ، معرفتهأول  بجدة اهلل"فيهج:  ممج ورداجلليلة يف جملس املأموأ و   ليه السالالالالك،لرلالالالج  طبة سالالاليدلج اإلمجك ا -ه
 .95"...وأصل معرفة اهلل كوحيدم

 .ا جدية لألمة واخلليقة ،املروية    أئمة الطجئفة احملقة ،إىل غهلل ذلك م  أحجدي  ألوار املعجرف احلقة

                                      
 . 4احلدي  ، 44 الدفنة ،نجب التوحيد ولفي التشبيه ،التوحيدالشيخ الددوق، حممد ن   لي ن  نجنويه القمي،   90ي
  . 49فنة دال، 31قسض الرسجئل، رقض الوصية ، نهج البالغةاإلمجك  لي ن  أيب طجلب  ليه السالك،   91ي
 . 253 لدفنةا والدرع الحصين، البلد األمين ،كقي الدي  انراكيض ن   لي ن  احلس  ن  حممد العجملي الكفعمي  92ي
 . 22احلدي   ،230الدفنة  ،6البجب ، 3، اجلزء بحار األنوارحممد نجقر ن  حممد كقي اجمللسي،   93ي
 . 49 الدفنة: ،لعقائد الحقةا لي احلسيين الددر، ا  94ي
 . 2احلدي   ،34 ، الدفنةنجب التوحيد ولفي التشبيه، التوحيدالشيخ الددوق، حممج ن  نجنويه القمي،   95ي



 
 يد في الذات عند الشيخ البالغيالتوح
 الفدالالل م  لو املسالالينيح يف قو ض يفمنهج رد ؛فإأ  له آراء سالالديدة يف مسالالألة كوحيد العات "البالغي"لشالاليخ وأمج ا

ة يف اهلل واهلل  احملبوم  يابت يفة . اهلل حمبةاهلل حمب ؛ ألأ  وم  َّل حيب مل يعرف اهلل" :الرانع م  رسالالالالالالالجلة يوحنج األوىل
 .96"فيه

قلبت قد ك ،إجنيل يوحنج ومطلق  تب العهد اجلديد إأ   جوأيضالالالالالالالالالالالالالالال  " :"البالغي"و   ذلك يقول الشالالالالالالالالالالالالالاليخ 
وم  ذلك مج يف  ،97"فال يؤ ع منهج لتيجة يف  الك وَّل اسالالالالالالالالالالالتقجمة يف مبدأ اإذ   ،والالالالالالالالالالالالطرنت يف أسالالالالالالالالالالالجليب الكالك

اهلل  أمج كعلموأ ألكض كيكل اهلل ورو " :الرسالالجلة األوىل ألكل  ورلاوس يف العدد السالالجدس  شالالر م  الفدالالل الاجل 
ك  كقف كشالالباجت التأويل  ند العدد العشالالري  م  الفدالالل السالالجدس م  رسالالجلة  ورلاوس األوىل ل .98"يسالالك  فيكض
  .99"ويف أرواحكض اليت كي اهلل"يف قو ج: 

واجب الوجود اإلله ال ، وفيه يشالالالالالالالالالالالالالالهلل الشالالالالالالالالالالالالالاليخ البالغي أأ  "كنباق م  جوكرم و يجله اإل ي" :و علك قو ض
؟ كالالل جوكرم قولكض ينباق م ومالالج معىن  ،وَّل يلالالد ،وَّل يتغهلل  يالالجلالاله ،ارَّل يف املالالجكيالالة وَّل يف املقالالد ،الالالعي َّل يتجزأ

اء الشالالالالالالالالجر نمو وكطورات أجز نسالالالالالالالالبب كقلب ال افتكوأ أجزاء الشالالالالالالالالجر مثر   ،كريدوأ مال مج ينباق الامر م  الشالالالالالالالالجر
يكوأ كعا مع  يف   ؟ا م  اإللهمولود   جآ ر لسالالميه إ    ا؟ أي مبعىن أأ ينباق م  جوكرم و يجله اإل ي موجود  نجلتغهلل
 .100واجب الوجود َّل يتجزأ وَّل يتغهلل  يجله أأ  

 ،والديجلة الندالالرالية ،وإين قد كتبعت الكتب املنسالالونة لنبوات الديجلة اإلسالالرائيلية" :"البالغي"ويقول الشالاليخ 
الوَّلدة منه معىن  فتجرة  يلو  منهج أهنج كريد نجلنبوة هلل و  :فوجدأج مضالالالالالالطرنة املبدأ قلقة الكالك يف معىن الوَّلدة م  اهلل

 ،ال كريد نعلك حمض اركبجط امللة أو الشخمل نجإلميجأ والتوحيد والد ،وإأ كشوكت  بجراكه نسخجفة املبجلغة اججئز  
جمتيج  الولد    ،فتشالالالالالالالالهلل نعلك إىل امتيج  كؤَّلء نجَّلركبجط نجهلل نجإلميجأ وصالالالالالالالالال  الطج ة ،وامتيج م نعلك    البشالالالالالالالالر

  .101"نجَّلركبجط واَّللقيجد ألنيه وشرف مكجله  ند األب

                                      
  .16و  8العدد:   96ي
 . 352و 513 ، الدفنتجأ5 ، اجلزءالرحلة المدرسية ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   97ي
 .352، الدفنة 5اجلزء  ،املددر لفسه  98ي
 .352الدفنة  ،5 ، اجلزءاملددر لفسه  99ي
 . 353و 352، الدفنتجأ 5اجلزء  ،املددر لفسه   100ي
 . 353الدفنة  ،5اجلزء  ،الرحلة المدرسية ،سوعة العالمة البالغيمو مر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،     101ي



 
إسالالالالالرائيل "ورمبج يكوأ م  ذلك مج حيكو    قول اهلل يف شالالالالالأأ نين إسالالالالالرائيل يف التوراة يف  تجب كوشالالالالالع: 

و علك يف شالالالأأ سالالالليمجأ  103"نينإوم  مدالالالر د وت  .أحببته جج  جأ إسالالالرائيل غالم  مل  " ،102"نينإنين البكر أطلق إ
 .104"جوألج أ وأ له أن   جنن  إألين ا رتكه يل " :ن  داود

ي يف ككولوا أننجء أنيكض الع لكي"مج حيكو    املسالالالالالالالاليج يف شالالالالالالالالأأ املؤمنح الدالالالالالالالالجحلح م  قوله:  جوأيضالالالالالالالال  
أوَّلد "املؤمنح  يمج يسالالالالالالالالالم اوالعهد اجلديد  اهلل   ،105"السالالالالالالالالالمجوات طوا لدالالالالالالالالالجلعي السالالالالالالالالالالك ألهنض أننجء اهلل يد وأ

 .106"اهلل
َّل يف  ،جوَّل ميك  أأ يكوأ مر ب   ،له الواجب الوجود العي َّل يتجزأاإل أأ   "البالغي"ويضالالالالالالالالالالالالاليف الشالالالالالالالالالالالالاليخ 

 وأأ الكالك نتعدد اإل ة  الك سالالالالالالالالالالالخيف واحتجج  حتريفي وامه فأله ينجدي نأأ ،املجكية وَّل يف الوجود وَّل يف املقدار
ِهَد اللاُه أَلاُه َّل إَِلَه }قوله كعجىل:  ،وأأ احلجة القجطعة لنفي الشالالالرك .را يةاملراد م  ان  اهلل كي النبوة والوثنية اإلشالالال شالالالَ

 .108وكي شهجدة اهلل إ المه نإ يته ووحداليته نجلدَّلَّلت اجللية 107{ِإَّلا ُكوَ 
ه احلقيقي احليجة األندية أأ يعرفوا اهلل نأله اإلل وأأ  " لو املسالالالالالالينيح حي  يقول:  "البالغي"ويرد الشالالالالالاليخ 

والواحد  ج،حقيقي   احي  جيعلوأ اإلله الاالثة حقيقة واحد   .109"كو املسالالالالالالالالالاليج العي أرسالالالالالالالالالالله ‘يسالالالالالالالالالالوع‘، وأأ وحدم
  .110احلقيقي ثالثة حقيقية

ليض ئض، العاهلل الالعي َّل إلاله إَّل كو، كو اإللاله الواحالد القالدوس، األ يل الالدا إأ  "ويقول الشالالالالالالالالالالالالالاليخ البالغي: 
   التعالالدد  ل  العظيض، الالالعي جيالالاحلكيض، الغين العزيز، القالالجدر القالالجكر، احلي الالالعي َّل ميوت، العالالجدل الرحيض، اجلواد 

لعظيض، قد  عا اإلله ا و بد مقرب ،املسالاليج رسالالول مكرك وإأ   ؛واحلدوث والتجسالالد واألي  واملكجأ والتغهلل والضالالعف
حيدم نشالالالالالالالالالالرك، وَّل صالالالالالالالالالالدقه نكعب، وَّل كعليمه نتنجقض، وَّل حججه نل  رسالالالالالالالالالالجلته، وأدى وظيفته، فلض ُيشالالالالالالالالالالْب كو 

نتهجفت، وَّل  فجفه ندلس، ومل يتدرف نه الشيطجأ، ومل يهنه اليهود، نل  فجم اهلل شركض وسوء وَّليتهض، ورفعه إىل 

                                      
 .23-22العدد    102ي
 .23 – 22العدد    103ي
 .28، 22، 17سفر األيجك األول:    104ي
 إجنيل ميت اخلجمس.   105ي
 . 353 ، الدفنة5اجلزء  ،الرحلة المدرسية ،موسوعة العالمة البالغي مر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،  106ي
 . 18ا ية  ،آل عمرانسورة   107ي
موسيوعة العالمة ؛ 354 ، الدالالفنة5 ، الجزءالرحلة المدرسيية ،موسيوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالالالمي،   108ي

 .492، الدفنة 2اجلزء  في تفسير القرآن، الء الرحمنآ، البالغي
 .15 ، الدفنة6 ، اجلزءالتوحيد والتثلي  ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   109ي
 . 15الدفنة  ،6اجلزء  ،املددر لفسه  110ي



 
، ضأراد أأ خيلع  عار اخلجطوح، ويطلق سالالالالالالالالالالالالالالراحهض يف غي ه ،وم  يقول إأ اهلل واحد ثالثة ،اممجد   جالسالالالالالالالالالالالالالالمجء حي  

 .111"فيؤمنهض م   اجر الو يد، وقدج  العدل
ِعيَ  قَجُلوا ِإأا اللاَه َلَقْد َ َفَر الا }قوله كعجىل:  "البالغي"ويف لفي التعدد والشالالالالالالالرك م  اإلله قد فسالالالالالالالر الشالالالالالالاليخ 

َله  َواِحد   َلهه ِإَّلا ِإ فهؤَّلء جندوا حقيقة التوحيد العي يلهجوأ نجَّل رتاف نه وجيعلوله  112{َثجِلُ  َثالَثةه َوَمج ِمْ  ِإ
جنود  فتنجقضالالالالالالالالالوا وأجفتوا وكقهقروا إىل ،وَّل كقوك حجتهض  لو اإل ية ووجوب الوجود إَّل نه ،دينهض األسالالالالالالالالالجسالالالالالالالالالي
 ،اإلله َّل يتعدد ،د اإللهكعدَّل يعقل  {َوَمج ِمْ  إَِلهه ِإَّلا إَِله  َواِحد  } ذلك يف يقولوأ   ،و فروا  ج ،احلقيقة األسجسية

 .113جوإَّل  ر      وله إ   
 الاِعيَ  أُوكُوا َوَمج اْ تالَلفَ }   اشراك اليهود والندجرى  مج يف قوله كعجىل:  "البالغي"و علك أشجر الشيخ 

ب الغجلب م  قلتف ،ففي كعم ا ية ا تلف ننو إسالالالالرائيل و دالالالالو  اليهود والندالالالالجرى يف كعا الدي  114{اْلِكَتجبَ 
ورأوا ا يجت  ،] ليه السالالالالك  وا  لو  بدة األوثجأ وذلك نعد مج أسالالاللموا ملوسالالالوإسالالالرائيل يف الشالالالرك م  يوك مر نين 

اْجَعْل }: لسالالالالك ] ليه ا فقجلوا ملوسالالالو ،و بوركض فيه  لو األرض اليجنسالالالة ،والشالالالقجق البنر  ض ،النهللات يف مدالالالر
يف   مج كو معروف  ،واسالالالالالالتمروا  لو التقلب يف الشالالالالالالرك يف أجيج ض ،ويوك  بدوا العجل ،115{لََنج ِإَ  ج َ َمج َ ُْض آِ َة  

نجلرأي حت  وإنطجل الشالالالالالالالالالالالالالالريعة ،وكأليه املسالالالالالالالالالالالالالاليج ،وذكب الكاهلل م  الندالالالالالالالالالالالالالالجرى إىل كالي  ا  ة ،كأرخيهض و تبهض
 .116ااستو بهض ذلك أ هلل  

 ،اليد البيضجءو  ،معجزة العدج –لتوحيد الدا ي  ض إىل ا –نين إسرائيل ظهرت  ض م  موسو  فإأ   جوأيض  
ة"ونلغهض    اهلل قوله:  ،وغهللكج م  املعجزات َّل يك  لك  ،وَّل كدالالنعوا لكض آ ة ذكب ،َّل كدالالنعوا معي آ ة فضالال 
 .عبدك   وَّل كسالالالالالالجد   وَّل ك ،يف السالالالالالالمجء أو يف األرض أو يف املجء جمننوك   وَّل كضالالالالالالع لك متاجَّل   ،آ ة أ رى أمجمي

  ج:فقجلوا أيضالالالالال   ،دللعه افكتب موسالالالالالو كعم األقوال وغهللكج وقرأكج  ليهض َتديد   . ل مج ككلض نه الرب لفعل  :فقجلوا
، وَّل َتعلوا جو لدب  أ وَّل كقيموا لكض متاجَّل   ج،َّل كضعوا لكض أوثجل   ج: ل مج ككلض نه الرب لفعل ولسمع ونلغهض أيض  

وقجلوا  جروأ ملج  ،متض سالالنة منه حت اركدوا     بجدة اهلل ونعد كعا  له مل .لتسالالجدوا له امدالالور   ايف أرلالالكض حجر  
حلي هض،  بوك م  ذكبمج صالالالالنعوا العجل املسالالالال. فلاصالالالالنع لنج آ ة كسالالالالهلل أمجمنج :أنطأ  ليهض موسالالالالو يف جبل سالالالالينجء

                                      
 . 16و 15 ، الدفنتجأ6 ، اجلزءاملددر لفسه  111ي
 . 73ا ية  ،المائدةسورة   112ي
 . 369 ، الدفنة5 ، اجلزءالرحلة المدرسية ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،    113ي
 . 19 ، ا يةآل عمرانسورة   114ي
 . 138 ، ا يةاألعرافسورة   115ي
 . 495و 494 ، الدفنتجأ2اجلزء  ،آالء الرحمن ،موسوعة العالمة البالغي مر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،  116ي



 
 صالالالالالالالالالريج كعا الكالك وفنوام وأأ   .فسالالالالالالالالالجدوا له وذحبوا ،صالالالالالالالالالعدكك م  مدالالالالالالالالالرأكعم آ تك يج إسالالالالالالالالالرائيل اليت  :قجلوا

 .117ودَّلئله لتولج اركدادات ننو إسرائيل وكقلبجأض يف الشركوشواكدم 
نالُهْض َوَمْ  َيْكفُ }"ويولالالالالالالالالالج الشالالالالالالالالاليخ البالغي قوله كعجىل:  ْر نِِيَجِت اللاِه ِإَّلا ِمْ  ناَلْعِد َمج َججَءُكُض اْلِعْلُض ناَلْغي ج ناَليالْ

املعجزات و  ،والفطرة ،ويقدد يف كعم ا ية التوحيد والدي  الدنيج م  دَّللة العقل 118{فَِإأا اللاَه َسرِيُع احلَِْسجبِ 
فيهض  ولك  حدث اَّل تالف ،فومشالاليء م  ذلك فيمج حر   مج نقي   ،وصالالراحة  تبهض ،وا يجت البينجت ،البجكرات

نالُهضْ } واسالالالالالالالالالالالالتمر  ،ج يعلموأ لو م اد  ومتر  ،نينهض  لو احلق حجصالالالالالالالالالالالالال   جأو نغي   ،م  الكجفري   لو املوحدي  {ناَلْغي ج ناَليالْ
ل  لو ذلك نعد مج د ،ذلك البغي فيهض حت جندوا رسالالالالالجلة رسالالالالالول اهلل وقرآله ومج فيه م  معجرف احلق وشالالالالالريعته

 ،{َفِإأا اللاهَ }ج البينة وجيندوا دَّللته {َوَمْ  َيْكُفْر ِنِيَجِت اللاهِ } .املعجز و تبهض يف البشالالالالالالالالالالالالالالرى نرسالالالالالالالالالالالالالالول اهلل وقرآله
جبِ }وكو  ،بهض وجمج يهض  لو  فركض يوك القيجمةحمجسالالالالالالالبهض ومعجق رِيُع احلِْسالالالالالالالَ ا} ،119{"سالالالالالالالَ  َولاَلرَامُ  * ِإلالاُهْض ياَلَرْولَُه نَِعيد 

 .121{َ أَلالاُهْض ياَلْوَك ياَلَرْولاَلَهج مَلْ ياَلْلَباُوا ِإَّلا َ ِشياة  أَْو ُلَنجَكج} ،120{َقرِيب ج
ماالل "وكو  ،123"الضالالالالالالالالالالالالالالالد" النالد: ل أأ  قيال 122{َوأَلالُتْض كالْعَلُموأَ  َفال ََتَْعُلوا لِلالاِه أَلالَداد ا}وأمالج يف قولاله كعالجىل: 
ويف  .125ئ يقجل إَّل للمال املخجلف املنجو ، و علك الند: َّل124"أي خيجلفه :م، وينجد  الشالاليء العي يضالالجدم يف أمورم

ية نيد أأ املشالالالالالالالالالر ح جيعلوأ ألوثجهنض ومج يؤ وله صالالالالالالالالالفة اإل  ج،والالالالالالالالالالن   اكعم ا ية أ طو الشالالالالالالالالاليخ البالغي كفسالالالالالالالالالهلل  
اإلله  أأ   {أَلالُتْض كالْعَلُموأَ وَ } له يف إ يته وأ مج ج جمعجرلالال   وماال   ،هلل اممج يشالالر وأ نه لد   ونعلك جيعلوأ  ال   ،وأ مج ج

را احلجج ؟ ولو كدنلعلمكض ومعرفتكضومج كعا الشالالالالالالالالالالالالالالرك املنجقض  ،فمج كعم املزا ض ،اخلجلق املعبود واملطجع كو اهلل
 مج كو   –أيهج النجس–فوحدوا اهلل  ،لعرفتض  يف لبست  ليكض األوكجك، ودلست  لو  قولكض األكواء ،السجطعة

لداد ولعلك فأأ اختجذ األ 126وألزل  ليه القرآأ العظيض ،وآمنوا نعبد اهلل ورسالالالالالالالالالالالوله العي ججء نجحلجج البجكرة ،حقه

                                      
 . 38و 37الدفنتجأ  ،3 ، اجلزءالهدى إلى دين المصطفى ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   117ي
 .19 ، ا يةآل عمرانسورة   118ي
 . 495 ، الدفنة2 ، اجلزءآالء الرحمن ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   119ي
 . 7و 6ا يتجأ  ،المعارجسورة   120ي
 . 46 ، ا يةالنازعاتسورة   121ي
 . 22 ، ا يةالبقرةسورة   122ي
 . 276 ، الدفنة5 اجلزء ،تاج العروسحممد احلسيين،   123ي
 .  35 ، الدفنة5 ، اجلزءالنهاية في غريب الحدي  واألثران  األثيهلل اجلربي،   124ي
 . 29 ، الدفنة1اجلزء  ،جوامع الجامعأنو مندور أْحد ن   لي ن  أيب طجلب الطربسي،   125ي
 . 162، الدفنة 1اجلزء  ،آالء الرحمن ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   126ي



 
ه وم  أمر لكو  م  طج ته واكبجع شالالالالالالالالالالالالالالريعتإَنج كو لكو     معرفة اهلل وحقيقة إ يته وقدس كوحيدم و بجدكه و 

 .127نجكبج ه

                                      
 . 274 الدفنة، 1 ، اجلزءاملددر لفسه 127ي



 
 التوحيد في الصفات 

الدالالالالالالالالالفة يف األصالالالالالالالالالل مدالالالالالالالالالدر " وأأ   ،128"كي معىن قجئض نجلعات دال  ليه  دَّللة اللفظ يف الكتجنة" :الدالالالالالالالالالفة لغة  
ض يفه بجرة     ل أمر  ائد  لو العات : "فهي  ج:وأمج الدفة اصطالح   .129"فيه ذا ذ ركه مبعجأوصفت الشيء إ

 .130"هلل ذلكدرا جت وغإلوا ،واألصوات ،واأل واأ ،فيد ل فيه األلواأ ج جأ أو سلبي    جيف لم  فهض العات ثبوكي  
دلة و نجلرباكح واألأ ،والتوجه إليه، سالالالالالواء نجلفطرة ،كوحيد الدالالالالالفجت للعات املقدسالالالالالة كُعرف مبعرفة اهلل وأأ  
رفهج م  أول وكلة  دالالالالالفة: واليت لع ،صالالالالالفجكه املبينة لكمجله كعجىل  جء اهلل احلسالالالالالىن املعربة   أوكي  ،العقلية والنقلية

 إله كعجىل:  ليض، قدير، حي،  يع، ندالالالالالالالالالهلل، وغهللكج  جلعلي ؛فنقول .العلض، والقدرة، واحليجة، والسالالالالالالالالالمع، والبدالالالالالالالالالر
 ، يةملقدسة اإلا جء احلسىن والدفجت العليج للعات والعظيض، والواحد، واألحد، واأل يل، واألندي، املُعرب  نهج نجأل

والدفجت  ند املتكلمح وأرنجب العقجئد مج جيب هلل كعجىل  .131مدداقهج واحد وإأ  جلت متعددة نجملفهوك إَّل أأ  
 .132م  حقجئق معنوية اإلدراك قجئمة نعاكه كعجىل َّلئقة نه وَّل يقجل  نهج  ح املوصالالالالالالالالالالالالوف وَّل غهللم جوشالالالالالالالالالالالالر     قال  

ج م  م  العلض والقدرة واحليجة وغهللك ،ندالالالالالالالالالالالالالالفجت الكمجل واجلمجل جف  ولعلك اكفق اجلميع  لو  وله كعجىل متدالالالالالالالالالالالالالال
  : لو أقوال ،جرائهج  ليهإولكنهض ا تلفوا يف  يفية  ،الدفجت العاكية

 نظرة المعتزلة :األول
  الرت يب م  يهه  وكنز  سالالالالبنجله،يروأ ألجل حفظ كوحيدم – " ب جد ن  سالالالالليمجأ"مشالالالالجيخ املعتزلة ومنهض  جند أأ  
مالك إجراء كعم الدالالالالالالالفجت كو العات وليس كنجك أية واقعية للدالالالالالالالفجت سالالالالالالالوى  ذكبوا إىل أأ   –والدالالالالالالالفجتالعات 
لظرية املعتزلة كي لظرية ليجنة العات    الدالالالالالالالالالالالالالالفجت م  دوأ أأ يكوأ كنجك 1حقيقة  إأ   :ومبعىن آ ر .133ذاكه

 يدور نح حمعوري : جل  و الاألمر يف أوصجفه  صفة وذلك ألهنض رأوا أأ  
واقعية  ألأ ،وصالالالالالالالالفة جوجب اَّل رتاف نأأ كنجك ذاك   ،صالالالالالالالالفجت  جلعلض سالالالالالالالالبنجلهإلج لو قلنج نأأ له  :أو مج

ب فيه رت ، فعندئع يلزك الوَّل ميك  أأ يكوأ كنج صالالالالفة وَّل ككوأ غهلل املوصالالالالوف ،الدالالالالفة كي مغجيرأج للموصالالالالوف
  .م  ذات وصفة وكو حمجل سنجله

                                      
 . 546و 545 ، الدفنتجأالكلياتأنو البقجء أيوب موسو احلسيين الكفوي،   128ي
 . 76الدفنة  ،التعريفات، اجلرججين  لي ن  حممد  129ي
 .76 ، الدفنةاملددر لفسه  130ي
 .38، الدفنة 2اجلزء  ،اإللهيات، بنجينجعفر الس  131ي
حممد ن  ؛ 43 ة، الدالالالالالفنالمبين في براءة الموحدين من عقائد المشييييبهينالفتح  يسالالالالالو ن   بد اهلل ن  مجلع احلمهللي،   132ي

 . 110و 109 الدفنتجأ، حااية على أم البراهينأْحد ن   رفة املجلكي الدسوقي، 
 .33 ، الدفنة2 ، اجلزءاإللهياتجعفر السبنجين،    133ي



 
 ،ه أوَّل  يسالالالالالالالالالتلزك النقمل يف ذاك سالالالالالالالالالبنجلهالكمجلية  نه لفي العلض والقدرة وسالالالالالالالالالجئر الدالالالالالالالالالفجت  إأ   وثجليهمج:

 .134"جويكعنه إكقجأ آثجرم وأفعجله ثجلي  
َفر
َ
ْخَلمل وامل

َ
عات منالجب وكي أأ لقول ننيالجنالة الال ،التخالجب لظريالة النيالجنالة ،م  كالعي  احملالعوري  ولالعلالك فالجمل

ونعلك يكوأ كعا كو املشالالالهور    املعتزلة ومم  صالالالر   .وإأ مل يك  كنجك واقعية للدالالالفجت وراء العات ،الدالالالفجت
ج وَّل وَّل قدرة وَّل حيجة وَّل أثبت  ع   ج،ثبت له  لم  كو  جمل، قجدر، حي، وَّل أ"قجل:  " ب جد ن  سالالالليمجأ"نه منهض 

 ج يسمو م و علك سجئر م ،و يع َّل نسمع ،َّل حبيجة حيَّل نعلض، وقجدر َّل نقدرة، و  ا، وأقول كو  جملثبت ندر  أ
 .135" جء اليت يسمو  جاأل

 نظرة األااعرة :الثاني
جكه صفجت فال كعدو صف ج،ومدداق   جمفهوم   سبنجلهلقد ذكبت األشج رة إىل وجود صفجت  مجلية  ائدة  لو ذاكه 

ل قدمية ويف صفجت األو  املخلوقح إَّل يف القدك واحلدوث فجلدفجت يف الواجب واملمك   ائدة  لو العات غهلل أأ  
  :136نوجهح األبانةو اللمع. واستدل  ليه األشعري يف غهللم حجدثة

  سبنجله وله   إأ   :الوجه األول
 
  :َّل خيلو    صوركح ،نعلض ج جمل

1-  
 
  .ننفسه جأأ يكوأ  جمل

2-  
 
  .نعلض يستنيل أأ يكوأ كو لفسه جأأ يكوأ  جمل

  ج، جلت لفسالالالالالالالالاله  لم    ،فإأ  جأ األول"
 
 .هلل  جمل  ا وم  املعلوك أأ   ج.أو العجمل  لم   ج،ويسالالالالالالالالالتنيل أأ يكوأ العلض  جمل

وكو أله  ،كعح الشالالالالالالق الاجين ،فإذا نطل كعا الشالالالالالالق ،وَّل يدالالالالالالج له أأ يقول إله  جمل   ، لمه لفس ذاكه وم  قجل إأ  
  .137"يعلض نعلض يستنيل أأ يكوأ كو لفسه

  .138"يج  لض اهلل اغفر يل وارْحين" :أأ لقول لدج   ، ح ذاكه سبنجلهلو  جأ  لمه  "الوجه الاجين

                                      
 . 34و 33 ، الدفنتجأ2اجلزء  ،املددر لفسه  134ي
 .34 ، الدفنة2، اجلزء اإللهياتجعفر السبنجين،   135ي
 . 37إىل  35 ، الدفنجت م 2اجلزء  ،املددر لفسه  136ي
 . 30 الدفنة في الرد على أهل الزيغ والبدع، اللمعأنو احلس   لي ن  إ ج يل األشعري،   137ي
 . 108 الدفنة عن أصول الديانة، اإلبانةأنو احلس   لي ن  إ ج يل األشعري،   138ي



 
 نظرة اإلمامية  :الثال 

 العرلية ليست أمر  ا كعتقد اإلمجمية ننظرية العينية فهي كعرتف نوجود العلض والقدرة يف مقجك العات ولك  كد ي أأ  
وكر فيكوأ فوق العرض واجل وثجلاة   ، علض النفس نعاأج  اوأ رى يكوأ جوكر   جيكوأ  رلالالالالالالالالالالالالالالال   نل كجرة   ،للعلض جَّل م  
 .139ننفسه جقجئم   جواجب  

ء ذاكه    مع صفجكه يوجب غنجءم يف العلض مبج ورا جل  و الالقول نجحتجد ذاكه  أ  أوالدليل  لو العينية كو 
جرم قفيعلض نعاكه  ل األشيجء م  دوأ حججة إىل شيء وراء العات وكعا خبالف القول نجلزيجدة فإله يستلزك افت ،غهللم
لق نجلقدرة فهو يعلض نجلعلض العي كو سوى ذاكه وخي ،إيجكج يف أمور  جرجة    ذاكه يف العلض نجألشيجء و لقه كعجىل

كو  :والتنزيه ،همنزم    اَّلحتيج  إىل غهلل ذاك سالالالبنجلهوالواجب  ،وحييج حبيجة غهلل ذاكه ،اليت كي  جرجة    حقيقته
نينمج مل  جلهسالالالالالالالالالالبنللخجلق العظيض  جأو حدوث   ججت اليت كوكض لقدالالالالالالالالالال  قج دة العقليح يف كعجملهض مع مسالالالالالالالالالالألة الدالالالالالالالالالالف

وقد لعو البالغي  .يتخلمل غهللكض مم  مجدوا  لو الندالالالالالالالالالو  فوقعوا يف التجسالالالالالالالالاليض والتنييز املكجين والرلية وغهللكج
 ،141{ِش اْستالَوىرْ الراْْحَُ  َ َلو اْلعَ }أهنج مل كلتفت إىل اجملج  ووجهه الوالج يف قوله كعجىل:  140 لو الفرقة الظجكرية

 منزم    اجلسالالالالالالالالالض هللا ومل يدالالالالالالالالالرفهض    املعجين احلقيقية  عم األلفجل لالالالالالالالالالرورة العلض القرآين والرباكح القطعية يف أأ  
 املراد نجلعرش كنج كو شالالالالأأ القدرة واجلالل ولتقريبه ألذكجلنج شالالالالبهه مبج لعرفه ولعرف ! لكي يعرفوا أأ  واألي  واملكجأ

 –ت يسالالمع له ه قجل: حأل   صالاللو اهلل  ليه وآلهلكنهض لسالالبوا إىل النيب  ،آثجرم م  العرش اجلسالالمجين للملك األرلالالي
و أَ } مالالج ذ رم    جمالالجكالالد يف كفسالالالالالالالالالالالالالالهلل قولالاله كعالالجىل:   –اِطيج الر حالالل  –أي العرش  َعاالالَك َرنالالُّ َ سالالالالالالالالالالالالالالَ ج ْأ ياَلبالْ جمالال  َك َمقالالَ

  .143جيلسه معه  لو العرش :قجل 142{حَمُْمود ا
اِع ِإَذا َدَ جأِ }ويف كفسالالالالالالالالالالالالالالهلل قوله كعجىل: أََلَك ِ َبجِدي َ ينِّ فَِإينِّ َقرِيب  أُِجيُب َدْ َوَة الدا يقول  144{َوِإَذا سالالالالالالالالالالالالالالَ

  ليه السالالالالالالالالالالالالالالالك لعيسالالالالالالالالالالالالالالو سالالالالالالالالالالالالالالبنجلهرفعه  ، ويف145   املكجأ قريب نجللطف والرْحة واإلججنة ألله جيل  "البالغي: 

                                      
 . 38 ، الدفنة2 ، اجلزءاإللهياتجعفر السبنجين،   139ي
الفرقة الظجكرية: كض أصالالنجب داود ن   لي األصالالفهجين الشالالجفعي الظجكري،  مل نظجكر القرآأ واحلدي  دوأ نجطنه، ألظر:   140ي

 .145، 123، 57الدفنجت  ،1اجلزء  ،الملل والنحلحممد ن   بد الكرمي ن  أيب نكر أْحد الشهرستجين، 
 .5ا ية  ،طهسورة   141ي
 .79ا ية  ،سراءاإلسورة   142ي
أْحد البغدادي، ؛ 98و 97الدالالفنتجأ  ،1اجلزء  ،آالء الرحمن ،موسييوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالالالمي،   143ي

مدالالالالالالطفو ن   بد اهلل، ؛ 426الدالالالالالالفنة  ،3اجلزء  ،ميزان االعتدالحممد العكيب، ؛  311الدالالالالالالفنة  ،1اجلزء  ،تأريخ بغداد
 .1438 ، الدفنة2 ، اجلزءكش  الظنون

 . 186 ، ا يةالبقرةسورة   144ي
 .305الدفنة  ،1اجلزء  ،آالء الرحمن ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   145ي



 
الرفع م   لغجية جللمسالالالالالالالالالالاليج وكضالالالالالالالالالالالخيم   جَّل حيويه مكجأ وقد ججء الرفع ككرمي   سالالالالالالالالالالالبنجلهفإأ اهلل  146{َورَاِفُعَك ِإيَلا }

  .147"هللنضة لتسبيج اهلل وكقديسه فكين  نعلك نرفعه إىل الكجفروأ والفسجق إىل السمجء املماألرض اليت فيهج ا
ُض اللاُه يف ظَُلله ِمَ  َكْل ياَلْنظُُروَأ ِإَّلا أَْأ يَْأكِيالهُ }فهي جمج  يف قوله كعجىل:  سالالالالالالالالالالالالالالبنجلهكيجأ هلل ويف لسالالالالالالالالالالالالالالبة اإل

أي كأكيهض آثجر قدركه و ظمته وسالالالالالالالالالاللطجله القجكر  مج يقجل مل  ججءم جيو امللك نسالالالالالالالالالالطوة سالالالالالالالالالاللطجلِه  148{اْلَغَمجكِ 
كج ألله ااملناور نأهنج يعسالالالالالالر فيهج التأويل ويسالالالالالالتنيل مؤد   وقد اشالالالالالالجر البالغي نجلرفض لروايجت يف الدر ،ججءك امللك

جل  و اليز يف املكجأ إىل اهلل َتسيض وفيه لسبة التن
149.  
  م كعجىلم اخلجلق وممج نينجم يكوأ البالغي قد لز  150سالبنجله مج رد  أكل الكتجب يف د وى التجساليض هلل 

 ،كنجيةوال ،نجَّلسالالالالالالالالالالالالالالتخدامجت البالغية  ججملج  وقد اسالالالالالالالالالالالالالالتعجأ ،النقمل واحلدوث واحلججة نج تبجرم واجب الوجود
بالغي أله ينفي كعم م  غهلل أأ يسجل  لو ال سبنجلهواَّلستعجرة وغهللكج لتوجيه ا يجت املتشج ة واملتعلقة ندفجكه 

 .ونعلك فهو منزم نإثبجت ودوأ لفي للدفة سبنجلهالدفجت  نه 
دِ َوَلْو أَلالا }ويف كعليقالالاله  لو  لمالالالة يلو  يف قولالالاله كعالالالجىل:  جلُوا ُهْض آَمُنوا َواكالاَقْوا َلَماُونالالالَة  ِمْ  ِ نالالالْ ِه َ يالْر  َلْو  الالالَ  اللالالالا

جلُوا ياَلْعَلُموأَ }"يقول البالغي:  151{ياَلْعَلُموأَ  لالاله النالالجس يف  لو مالالج يسالالالالالالالالالالالالالالتعم جكنالالج مبعىن التمين جريالال    لوي أأ   {َلْو  الالَ
 .152"واهلل جيل  ويتقدس    حقيقة التمين ،احملجورات يف مال املقجك

و اإلله الواحد ك ،اهلل العي َّل إله إَّل كو إأ  "م  صالالالالفجكه كعجىل يف قوله:  جذ ر الشالالالاليخ البالغي نعضالالالال  وقد 
اجلواد  ،ضالعالالجدل الرحي ،احلي الالالعي َّل ميوت ،القالالجدر القالالجكر ،األ يل الالالدائض، العليض احلكيض، الغين العزيز ،القالالدوس
 .153"والضعف ،والتغهلل ،واملكجأ ،واألي  ،والتجسد ،واحلدوث ،العي جيل    التعدد ،العظيض

                                      
 .55 ، ا يةآل عمرانسورة   146ي
 . 531 ، الدفنة2 ، اجلزءآالء الرحمن ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   147ي
 . 210 ، ا يةالبقرةسورة   148ي
جالل الدي   بد ؛ 352 ، الدالالالالالالالالالالالفنة1اجلزء  ،آالء الرحمن ،موسييييييييوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالالالالالالالالالالالالمي،   149ي

 .580، الدفنة 1 اجلزء في التفسير المأثور، الدر المنثورالرْح  ن  أيب نكر السيوطي، 
موسييييوعة العالمة ؛ 8 ، الدالالالالالفنة6اجلزء  ،أعاجيب األكاذيب ،موسييييوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالالالالالالمي،   150ي

 ،1اجلزء  ،آالء الرحمنموسيييييييييييوعة العالمة البالغي، ؛ 353و 352 ، الدالالالالالالالالالالالالالالفنتجأ5اجلزء  ،الرحلة المدرسييييييييييييةالبالغي، 
 . 273الدفنة 

 . 103ا ية  ،البقرةسورة   151ي
 . 222 ، الدفنة1اجلزء  ،آالء الرحمن ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   152ي
 . 15 ، الدفنة6 ، اجلزءالتوحيد والتثلي  ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   153ي



 
وكي َّل كنفك  نه  ، ج جلع ر نعض الدالالالفجت املتعلقة نعاكه املقدسالالالة اليت مل يزل متدالالالف   ،ويف كعا اجلجلب

وكي  لو  ،والسالالالالالالمع والبدالالالالالالر ،والكالك ،والقدرة ،والعلض ،مال صالالالالالالفة احليجة اوأند   نل كي َّل مة لعاكه أ َّل   سالالالالالالبنجله
  :الننو ا يت



 
 صفة الحياة: -1

. وقد نح الشالالالاليخ البالغي معىن كعم 154وكي صالالالالفة أ لية قجئمة نعاكه كعجىل لوَّلكج ملج صالالالالج إكدالالالالجفه نبقية الدالالالالفجت
 ،الاجنتة له صالالالالالالالفة احليجة :‘احلي"‘حي  قجل:  155{اللاُه َّل إَِلَه ِإَّلا ُكَو احلَْيُّ اْلَقيُّوكُ }الدالالالالالالالفة يف كفسالالالالالالالهلل قوله كعجىل: 

  .156"ومعىن احلي والج ظجكر ،ووجوب وجودم لعاكه ،والدائمة ندواك ذاكه
 :صفة العلم -2

وكو صالالالفة أ لية متعلقة جبميع الواجبجت واجلجئزات واملسالالالتنيالت  لو وجه اإلحجطة  لو مج كي نه م  غهلل سالالالبق 
 .157 فجء

ْيءه ِمْ   ِ }و   كعم الدالالالفة ذ ر الشالالاليخ البالغي يف كفسالالالهللم قوله كعجىل:  جَء  ْلِمهِ َوَّل حيُِيطُوَأ ِنشالالالَ ِإَّلا مبَج شالالالَ
َمجَواِت َواأْلَْرضَ  يُُّه السالالالالالالالا َع ُ ْرسالالالالالالالِ درا ه إوفتج  ض نجب  ،و لمه لعبجدم ،ومعىن كعم ا ية أي ممج يعلمه اهلل 158{َوسالالالالالالالِ

قوله  وَّل يدج أأ يقدر وقوع غهلل مج قد  لمه، ويف ،وأله قد سبق يف  ل شيء ،أ يل سبنجلهولعلك فأأ  لض اهلل 
َع  } َمجَواِت َواأْلَْرضَ َوسالالِ يُُّه السالالا أأ " :ليه السالالالك    الدالالجدق  ،يف كوحيدم نسالالندم املفضالالل "الدالالدوق"روى  {ُ ْرسالالِ

ونسالالندم     ،"االعرش كو العلض العي اطلع اهلل  ليه ألبيجءم وحججه والكرسالالي كو العلض العي مل يطلع  ليه أحد  
  .159" لمه" :قجل –   الكرسي يف ا ية - ليه السالك  نه  ،حفمل ن  غيجث

 صفة القدرة -3
 يك   علك وإأ مل ،ه  لو  ل شالالالالاليء قديروأل   ،هلل قدرة العقل يابت أأ   وكي م  الدالالالالالفجت السالالالالالمعية العقلية ألأ  

جل ه وقدرك ،وكعا مظهر م  مظجكر قدركه و ظمته ،وكعا مسالتنيل ندليل ظهور وصالدور كعا الكوأ الكجأ  ججز  
  .160صجحلة يف  ل وقت َّلجيجد  ل ممك  و ال

                                      
كبرى حممد سعيد رمضجأ البوطي، ؛ 57 ، الدفنةارح النسفية في العقيدة اإلسالمية بد امللك  بد الرْح  السعدي،   154ي

فيما يجب اعتقاده وال يجوز الجهل به في علم  نصافاإلأنو نكر ن  حممد البجقالين، ؛ 130 ، الدفنةاليقينيات الكونية
 . 168 ، الدفنةحااية أم البراهينحممد ن  أْحد ن   رفة املجلكي الدسوقي، ؛ 35 الدفنة الكالم،

 . 255 ، ا يةالبقرةسورة   155ي
 .418 ، الدفنة1 ، اجلزءآالء الرحمن ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   156ي
 . 95 ، الدفنةأصول الدينأنو مندور  بد القجدر ن  طجكر التميمي الغدادي،   157ي
 . 255 ، ا يةالبقرةسورة   158ي
الشالاليخ الدالالدوق، حممد ؛ 419 ، الدالالفنة1اجلزء  ،آالء الرحمن ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالالالمي،   159ي

، التوحيدالدالالالالالدوق، ، احلدي  األول ؛ 29 ، نجب معىن العرش والكرسالالالالالي، الدالالالالالفنةمعاني األخبارن   لي ن  نجنويه القمي، 
 ، احلدي  األول. 327 الدفنة

 . 65 ، الدفنةالعقائد اإلسالميةسجنق السيد،   160ي



 
ْيءه َقِدير  }ويف قوله كعجىل:  ، كو القجدر سالالالالالالبنجلهنح البالغي يف كعم ا ية أأ اهلل  161{ِإلاَك َ َلو ُ لِّ شالالالالالالَ

َهجرِ كُوِلُج اللاْيَل يف ال} مج يف قوله   ،م  مظجكر القدرة و ججئب التدالالالالالالالالالالالالالالرف نجلكوأ مج يبهر العقول هول  ،162{نالا
يف الدورة  مج يكوأ ومعىن إيال  الليل يف النهجر كو أأ   .د جل شالالالالالالالالالالاليء يف شالالالالالالالالالالاليء حيتوي  ليه ويسالالالالالالالالالالالرتمإ :يال اإل

يف  اعله هنجر  جي ،أو جزء م  الليل يف نعض الفدالالالالالالالالول م  السالالالالالالالالنة واألمكنة اليت كبعد     ج اَّلسالالالالالالالالتواء اليومية ليل
 .وقد قدر اهلل لظجك العجمل حبكمته البجكرة يف سهلل األرض أو الشمس  لو منطقة الربو  ،فدل آ ر أو مكجأ آ ر

  .163ويف كعا النظجك العجيب م  احِلَكض العظيمة وآثجر القدرة و موك الرْحة والعمراأ مج يبهر العقول

                                      
 . 26 ة، ا يآل عمرانسورة   161ي
 .27ا ية  ،آل عمرانسورة   162ي
 . 502 ، الدفنة2اجلزء  ،آالء الرحمن ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   163ي



 
 صفة السمع -4

وكو لقمل يف  ،الدض كدجفه نضدكج وكييابتهج العقل ألله لو مل يك  يتدف  ج لزك ا سبنجلهوكي صفة ذاكية هلل 
 جد لو   أأ يوج وليس معقوَّل   ،األصالالالض يوجد كعا الكوأ املشالالالتمل  لو ألواع األصالالالوات حق اخلجلق إذ َّل يتدالالالور أأ  

 .164وكو فجقد للسمع كعجىل اهلل    ذلك جم  املخلوقجت  عي  
قطجع يت َّل يعرتيهج الوقد نح الشالالالالالالالالالالالالالاليخ البالغي صالالالالالالالالالالالالالالفة السالالالالالالالالالالالالالالمع نأهنج م  الدالالالالالالالالالالالالالالفجت األ لية األندية وال

يع ج َ ِليم ج}واستدل نأدلة لقلية  مج يف قوله كعجىل:  ،165والقضجء  .166{وََ جَأ اللاُه  َِ
 صفة البصر -5

لو طريق التخيل َّل   جكجم   جوكو صالالالالالالالالالالالالفة أ لية قجئمة نعات اهلل كعجىل كتعلق نجملبدالالالالالالالالالالالالرات أو املوجودات فتدرك إدرا   
  .167والتوكض وَّل    طريق كأثر حجسة ووصول شعجع

أي مبعىن يج أيهج  168{ِدهلل  َواللاُه مبَج كالْعَمُلوَأ نَ }وقد نح الشيخ البالغي صفة البدر يف كفسهلل قوله كعجىل: 
فجكقوا اهلل  ،جكقوموأ   ندالالالالهلل َّل خيفو  ليه شالالالاليء م  األ مجل اليتسالالالالبنجله إأ اهلل  ،أو يج أيهج النجس ،العي  آمنوا
 .169ومنهج أقوالكض ،يف أ مجلكض

                                      
 .61و 60 ، الدفنتجأارح النسفية في العقيدة اإلسالمية بد امللك  بد الرْح  السعدي،   164ي
 . 597الدفنة  ،2اجلزء  ،آالء الرحمن ،العالمة البالغيموسوعة  مر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،  165ي
 .148 ، ا يةالنساءسورة   166ي
 . 97 الدفنة ،أصول الدينأنو مندور  بد القجدر ن  طجكر التميمي،   167ي
 . 156 ، ا يةآل عمرانسورة   168ي
 .  647 الدفنة، 2 ، اجلزءآالء الرحمن ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   169ي



 
 صفة الكالم -6

ليسالالالالالالالالت حبرف وَّل صالالالالالالالالوت منزكة    التقدك والتأ ر واَّل راب والبنجء  جل  و ال وكو صالالالالالالالالفة أ لية قجئمة نعات اهلل
أأ َّل يقدر ن ومنزكة    السالالالكوت النفسالالالي نأأ َّل يدير يف لفسالالاله الكالك مع القدرة  ليه ومنزكة    ا فة البجطنية

 .170 لو ذلك  مج يف حجل اخلرس والطفولية
ْلَنج نالَ }وقد نح الشالالالالاليخ البالغي صالالالالالفة الكالك يف كفسالالالالالهلل قوله كعجىل:  ُل َفضالالالالالا ُهْض َ َلو ناَلْعضه كِْلَك الرُّسالالالالالُ ْعضالالالالالَ

ُهْض َمْ  َ لاَض اللاهُ  رسالالالول اهلل و   ليه السالالالالك، موسالالالو   ،الرسالالالل وذلك نتكليمه كعجىليف كعم ا ية فضالالالل اهلل  171{ِمنالْ
 .172 ليه السالك   الدجدق  جمستفيض   ،صلو اهلل  ليه وآله

 جقوي   ايف  ل ا يجت القرآلية اليت كبن  يف كعم املسالالالالالالالالألة يكوحيد الدالالالالالالالالفجت  كأ يد   و الصالالالالالالالالة القول: أأ  
 .173ولعا جيب اإلذ جأ له وحدم املتدف  عم الدفجت اليت كي ذاكه ، لو امتالك اهلل وحدم كعم الدفجت

 

                                      
أنو نكر حممد ن  الطيب البجقالين، ؛ 87 ، الدالالالفنةاييرح المقاصييدمسالالالعود ن   مر ن   بد اهلل يسالالالعد الدي  التفتج اين ،   170ي

 .97 الدفنة ،أصول الدينأنو مندور  بد القجدر ن  طجكر التميمي البغدادي، ؛ 37 ، الدفنةنصافاإل
 . 253 ، ا يةالبقرةسورة   171ي
أنو جعفر أْحد ن  ؛ 416الدالالالالالالالالفنة  ،1 ، اجلزءآالء الرحمن ،موسييييييوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالالالالالالالالالمي،   172ي

كمال الدين أنو جعفر حممد ن   لي ن  نجنويه القمي الدالالالدوق، ؛ 69 ، الدالالالفنة2اجلزء  ،المحاسيينحممد ن   جلد الربقي، 
 .85 ، الدفنةوتمام النعمة

 .356، الدفنة 5 ، اجلزءالرحلة المدرسية ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   173ي



 
 توحيد في الخالقيةال 

خطو كعا التنديد حي  يت .وَّل مؤثر يف الوجود سوام ،سبنجله : ومعنجم أأ َّل  جلق إَّل اهللكوحيد اهلل يف اخلجلقية
وكعا  ج.سبي  ل جأو  دم   جمطلق   جاملعىن اخلج  للخلق املجثل يف اإلجيجد م  العدك إىل مج كو أمشل منه سواء أ جأ  دم  

ه يف والقجئض نعاك ،الفج ل املسالالالالتقل يف مبدئيته  لو اإلطالق" :174سالالالالبنجله ، نألهمج دفع اَّلَتجم الفلسالالالالفي أأ يقرر
  .175"وَّل مؤثر يف الوجود إَّل كو ،وكو املؤثر حبقيقة معىن الكلمة ،إجيجدم و ليته

 كعجىل ومج اإلمكجلية خملوقة هللاملوجودات  وأأ   سالالالالالالالالالبنجله ليس يف الكوأ  جلق إَّل اهلل"ه: ومعىن اخلجلقية أل  
مج  جية األمر أأ  غ ،نال جمج  وشالالالجئبة سالالالبنجلهمسالالالند إليه  ،حت اإللسالالالجأ ومج يدالالالدر  نه ،يتبعهج م  األفعجل وا ثجر

 .176"يف الكوأ خملوق له إمج نجملبجشرة أو نجلتسبيب
املوجودات   الالجلق مجيع سالالالالالالالالالالالالالالبنالالجلالالهو لو كالالعا يكوأ اإلميالالجأ احلق يف التوحيالالد األفعالالجيل هلل كعالالجىل ألأ اهلل 
 جإللسالالالالالالجأ   واملكلف م  املوجودات ،وأقدركج  لو أفعج ج وكي كسالالالالالالتمد احليل والقوة والعوأ منه كعجىل يف  ل حلظة

عل وَّل فوض و عا أقدرم  لو اَّل تيجر ألفعجله ومل جيربم  لو الف ،يعطيه القدرة وميدم نجَّلستطج ة سبنجلهواجل  اهلل 
  .والقدرة املستمدة له منه يف  ل حلظةله حبي  يعمل م  دوأ مددم 

جمع  ليه نح مجيع الِفرق املُنتنلة لدي–م  لروريجت دي  اإلسالك  ويع ر الشيخ البالغي أأ  
ُ
  سي د وامل

وإىل غهلل  ،حيجء جخللق واإلمجكة واإل  ،يف كدنهلل العجمل سالالالالالالالالالالالالالالبنجلهكوحيد اهلل  –، نل وم  أ ظض أر جأ التوحيداأللجك
وإلزال  ،نجرجراء البإو  ،والظلض واأللوار ،وجعل الليل والنهجر ، تسالالالالالالالالالالخهلل الكوا ب  ،ذلك ممج يرجع إىل كدنهلل العجمل

  .177وغهلل ذلك ممج َّل َنديه وَّل َنيج نه ،األمطجر
القرآأ  وأأ  " :و    رامة القرآأ الكرمي يف حججه يف  لق العجمل و لقة اإللسالالالالالالالالالجأ يقول الشالالالالالالالالاليخ البالغي

حيالال   ،وون خ العقول  لو غفلتهالالج وغلبالالة األوكالالجك  لو وجالالداليالالجأالالج ،لكرمي قالالد احتج  لو كالالعا األمر نننو العموكا
عم األمور اجلزئية ك وحتكض نوجداهنج نأأ   ،إهنج كقضالالالالالالالالالالالالي يف األمور اجلزئية الطفيفة املسالالالالالالالالالالالالتنقرة يف جنب لظجك العجمل

 لقة  ومع ذلك خيجد هج الوكض يف ،أوجدكج ألجل الغجيجت احلقهللة َّل ند م  أأ يكوأ وجودكج نإجيجد  جمل نغجيجأج
 .178"العجمل الكبهلل ومج فيه م  احلكض والغجيجت

                                      
 . 11 ، الدفنة2 ، اجلزءالتوحيد  مجل احليدري،   174ي
 . 176 ، الدفنةنهاية الحكمةحممد حسح الطبجطبجئي،   175ي
 .35 ، الدفنة1 ، اجلزءمفاهيم القرآنجعفر السبنجين، ؛ 43 ، الدفنة2اجلزء  ،لهياتاإلجعفر السبنجين،   176ي
 .330 ، الدفنة6 ، اجلزءالرد على الوهابية ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   177ي
 .311 ، الدفنة5 ، اجلزءالرحلة المدرسية ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   178ي



 
فِإأ   جلق كعا العجمل نجلنظجك العجيب وموجدم  لو احلكمة  179{َأَّل ياَلْعَلُض َمْ  َ َلقَ }ففي قوله كعجىل: 

  .180يوجد ألجل غجيجكه ؟  ال، ومل كل ميك  أأ يكوأ َّل يشعر وَّل يعلض نغجية  لقه ،البجكرة
 جأ إىلنل اسالالالالالالالتلفت شالالالالالالالعور اإللسالالالالالالال ،رةج لعوي العقول احلومل يكتف يف حجته  عا اَّلمججل وإأ  جأ  جفي  

وآَّلت  ،وكنجسالالالل لو ه ،َّل يغيب  نه وَّل خيفو  ليه مهمج  فيت األشالالاليجء، ذاك كو  لق اإللسالالالجأ ولشالالالولم وجود
جُأ ِمضا ُ ِلقَ فاللْ }و دالالالالالالالجئمل صالالالالالالالوركه.  مج يف قوله كعجىل:  ،لفعه خَيْرُُ  ِمْ  ناَلْحِ  * اِفقه ُ ِلَق ِمْ  َمجءه دَ  * َينظُْر اإِللسالالالالالالالَ

ْلِب َوالتالارَاِئبِ  ْيو ج} :وقوله 181{الدالالالالالالالالالُّ جُأ أَلاج َ َلْقَنجُم ِمْ  قالْبُل ومََلْ َيُك شالالالالالالالالالَ ْلسالالالالالالالالالَ  عا ا يكل  جمتجلي   182{أََوَّل يَْعُ ُر اأْلِ
  .183اإللسجين اجلميل الراقي يف حس  اخللقة العجيبة والشعور
اليت يعرف  موك البشالالالالالالالالالالالالالالر  ظيض لفعهج يف احليجة واجملتمع  ،و علك احتج نج َّلت املوجودة يف اإللسالالالالالالالالالالالالالالجأ

نالْحِ } مج يف قوله كعجىل:   ،اإللسجين همج جهل اإللسجأ مبنجفع أ ضجئه فإله م 184{َوِلَسجل ج َوَشَفتالْحِ  * َأمَلْ جَنَْعْل َلُه َ يالْ
وإأ ا تلف  .ومنجفع اللسالالالالالالالالالالالالجأ والشالالالالالالالالالالالالفتح يف الكالك ،فإله َّل جيهل األ جونة م  منجفع العينح يف الرلية ،وأجزائه

و جأ الطبيب واملشالالالالالالالالالالالالر  يُدر جأ مج َّل يدر ه سالالالالالالالالالالالالجئر النجس م   ،النجس يف مبل  إدرا هض لعججئب كعم األ ضالالالالالالالالالالالالجء
 .185 لقه كعم األ ضجء و ظيض لفعهج يف احليجة العججئب واألسرار الشريفة يف

العي يدرك  ل أحده م  النجس أله الشالالالالالالعور  ،ُث احتج مببدأ اإللسالالالالالالجأ و لقه ونعض أقسالالالالالالجك شالالالالالالعورم ا يل
جِأ ِحح  ِمَ  الداْكِر ملَْ }ففي قوله كعجىل:  ،النجفع يف احليجة واجملتمع اإللسالالالالالالالالالالالالالالالجين ْلسالالالالالالالالالالالالالالالَ ْيو ج َكْل أََكو َ َلو اأْلِ  َيُكْ  شالالالالالالالالالالالالالالَ

 ج ل أحد يعلض أله ونين لو ه قبل مدة مل يك  شالالالالالالالالاليو    : َّل ؟وم  ذا العي يقول ،املراد أفراد اإللسالالالالالالالالالجأ 186{َمْعُ ور ا
أقدك  هدم  إأ   ،؟ َّلامع ور   ج؟ كل  جأ شالالالالاليو  قبل أأ يولد نألف سالالالالالنة وأي   جأ اإللسالالالالالجأ .يُعتىن نهِ  جومعروف   امع ور  

ج ه لاَلْبَتِليِه َفَجَعلْ } مج يف قوله كعجىل:   ،187مببدأ لشالالالالالالالالأكه وامتيج  وجودم جَأ ِمْ  لُْطَفةه أَْمشالالالالالالالالَ ْلسالالالالالالالالَ يع ج ِإلاج َ َلْقَنج اأْلِ َنجُم  َِ
  .188{َنِدهلل ا

                                      
 . 14 ، ا يةالمل سورة   179ي
موسيييوعة العالمة ؛ 311 ، الدالالالفنة5 ، اجلزءالرحلة المدرسيييية ،موسيييوعة العالمة البالغي مر ز إحيجء الرتاث اإلسالالالالمي،  180ي

 .309 ، الدفنة6اجلزء  ،فعال والفتوىلى الورع في األإدعوة الهدى  ،الرسائل الكالمية –البالغي 
 . 7إىل  5 ، ا يجت م الطارقسورة   181ي
 .67 ، ا يةمريمسورة   182ي
 . 311 ، الدفنة5اجلزء  ،الرحلة المدرسية ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   183ي
 . 9و 8 ، ا يتجأالبلدسورة   184ي
 . 312 ، الدفنة5 ، اجلزءالرحلة المدرسية ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   185ي
 .1 ، ا يةالدهرسورة   186ي
 . 312 ، الدفنة5اجلزء  ،الرحلة المدرسية ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   187ي
 . 2 ، ا يةاإلنسانسورة   188ي



 
حدالالالالالجلكج وا تالف كرا يبهج اليت يعسالالالالالر إ ،النظر والتدنر إىل صالالالالالورة اإللسالالالالالجأ ووجهه وإكقجهنج ُث اسالالالالالتلفت

جُأ يَج أَيالُّ }فقجل كعجىل:  ،اأ وألف وفضحججبجأ و ينجأ و داليت كي جبهة و مع قلة أجزاء الوجه  ،وحد كج َهج اإِللسالالالالالالالالالالالَ
وااَك فالَعَدَلكَ  * َمج َغراَك ِنَرنَِّك اْلَكرميِ  جءَ  * الاِعي َ َلَقَك َفسالالالالالالالالالالالَ ورَةه َمج شالالالالالالالالالالالَ حبي  متتج  م  نين  189{َبكَ رَ ا  يف َأيِّ صالالالالالالالالالالالُ

ل الرت يب نأجزاء معتد جي  ج سالو  لق   فجعل  ل واحد ،لو ك  لو طبق احلكمة اليت يقتضاليهج التظجك النوع اإللسالجين
 .190متسجوية النوع والعدد

َورَُ ضْ }و علك قوله كعجىل:  َ  صالالُ وارَُ ْض فََأْحسالالَ  َواللاُه َأْ َرَجُكْض ِم ْ } أي نجَّللتظجك واإلكقجأ، وقوله: 191{َوصالالَ
ْمعَ  ْيو ج َوَجَعَل َلُكُض السالالالالالالا جَر َواأْلَْفِوَدَة َلَعلاُكْض َكشالالالالالالْ  نُطُوِأ أُماَهجِكُكْض َّل كالْعَلُموَأ شالالالالالالَ كعا مج يعرفه  ل  192{ُكُروأَ َواأْلَْندالالالالالالَ

وحفجئظ  ،فينظر إىل  ظجمه اليت كي د جئض لبدله ،فكيف إذا لظر العجمل إىل أسالالالالالالالالالالالالالالرار  لقته ،أحد م  لعمة اخللقة
 .193ومعدَّلت لولعه ،ألجزائه الشريفة

البشالالالالالالالالالالالالالر يف  دمة الفطرية البديهية اليت  ليهج  ملكعم املقاحتجججه يف اإل ية  لو وقد نىن القرآأ الكرمي 
لو كالالعم ا يالالجت وغهللكالالج كقيض احلجالالة   ولالالعلالالك فالالإأ   ،فون خ ذوي األغراض  لو كغالالجفلهض ،مجيع أدواركض وأحوا ض

 .194علضه يف التنبه وال، وكؤ د احلجة  لو  ل راق يف الشعور حبسب رقيالنجس حبسب شعوركض املشرتك
 جللنجالالة وقطعالال   االكرمي يف  لق السالالالالالالالالالالالالالالمالالجوات واألرض حيالال  قالالجل اهلل كعالالجىل كالالأ يالالد  وأمالالج حجج القرآأ 

جَواِت َواأْلَْرِض َ يالالجته لِْلُمْؤِمِنحَ }للمعالالجذير:  مالالَ َّل يغالالجلج إميالالجهنض  الالج غمزات  ،نالالجحلقالالجئق املتجليالالة 195{ِإأا يف السالالالالالالالالالالالالالالا
 .196شكوك الوسجوسر نعبودية ا وى و ، ومكجنرة الوجداأ احلالعدبية وفلتجت التقليد األ مو

َويف }  مج يهتدوأ نعلك يف سالالالالالالالالالالالالالالالجئر األمور  ،ر يف العرفجأو ض ووجداهنض احلفرتى كؤَّلء يهتدوأ ننور  ق
 ِمْ  َداناةه َوَمج ياَلُب ُّ }ومج فيه مج  ججئب الغجيجت وإكقجأ الدالالالالالالالالالالالالالنع وندائع احلكمة البجكرة  ،أيهج النجس 197{َ ْلِقُكضْ 

                                      
 . 8 إىل 6 ، ا يجت م االنفطارسورة   189ي
 . 313و 312 ، ا يتجأ5 ، اجلزءالرحلة المدرسية ،موسوعة العالمة البالغي مر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،  190ي
 . 3ا ية  ،التغابنسورة   191ي
 .78 ا يةل، النحسورة   192ي
 .313 ، الدفنة5اجلزء  ،الرحلة المدرسية ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   193ي
 . 319إىل  313 ، الدفنجت م 5 ، اجلزءملددر لفسها  194ي
 . 3 ، ا يةالجاثيةسورة   195ي
 . 322 ، الدفنة5 ، اجلزءالرحلة المدرسية ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   196ي
 . 4ا ية  ،الجاثيةسورة   197ي



 
هض ا وى    فال كراكض يدرف .هنج مستقيض يف اَّلكتداء نأسبجب اليقح ودَّلئل العلض لو  198{آيَجت  لَِقْوكه يُوِقُنوأَ 

 .199اليقح مع ولو  احلجة. أو يلوي أفكجركض إىل   جرف األوكجك
جَواِت َواأْلَْرِض َ يالالالجته }ويف قولالالاله كعالالالجىل:  مالالالَ ُه يف السالالالالالالالالالالالالالالا ج َ َلَق اللالالالا جِر َومالالالَ ِل َوالنالاهالالالَ لَِقْوكه  ِإأا يف اْ ِتالِف اللايالالالْ

ومكالالالجنرة احلجالالالة الوالالالالالالالالالالالالالالالنالالالة  ،ورذيلالالالة اكبالالالجع األكواء ،ولقالالالجئض اجلهالالالل املر الالالب ،ونالالالجل اجلمود األ مو  200{ياَلتالاُقوأَ 
 .201وكلكة الوقوع يف كيه الضالل ،ومضجر اَّلَنراف    النهج الوالج ،والوجداأ احلر

لطجفة منضالالالالدة يف غجية ال السالالالالمجوات أفالك كجمة إأ  " :وَّل حججة لنج يف أأ لبهض ا يأة اجلديدة نأأ لقول
ليس كنجك  يف املطجلبة نجحلجة الكجفية  لو أله جوَّل حججة لنج أيضالالالالالال   ج،حبي  َّل حتجب    النظر شالالالالالاليو   ،والشالالالالالالفجفية

قر مر ز ويسالالالالالت ،وأله ليس املوجود إَّل أجراك الكوا ب كدور سالالالالاليجراأج يف الفضالالالالالجء ،أفالك موجودة و جوات منضالالالالالدة
  .202"ثوانتهج يف الفضجء

فالإأ  ،لنالج َّل لعتمالد  لو ا يوالة القالدميالة ومالج  يلتاله م  د الجوى اَّلنعالجد واألجراك واألفالك اجلزئيالةولالعلالك فالإ
املراد م   إأ   :حجالة القرآأ الكرمي َّل مسالالالالالالالالالالالالالالالجس  الج نشالالالالالالالالالالالالالاليء م  ذلالك، نالل ميك  أأ جنالجري ا يالأة اجلالديالدة ولقول

م  ثجنتة  :ت م  الكوا ب العجيبةفنن  لرى مج يف السالالمجوا ،مراكب العلو احملددة مبدارات السالاليجرات :السالالمجوات
جذا لزك  ل  ذنية ؟ ومبوكعم الاوانت ملجذا مل كعمل  ج جج .وسالالالالالالالالالالالالالالجئرة يف مداراأج  لو لظجمجت مسالالالالالالالالالالالالالالتمرة ،يف مر زكج

 203؟ و ب مر زم
أنعدم     ،فنن  لرى حر ة أرلالالنج وسالالهللكج  لو منطقة الربو  مبدار نيضالالي ،وأمج  لو وفق ا يأة اجلديدة

إأ "و .204وأقر ج  ند اجلدي يف الندالالف اجلنويب ،الشالالمس يكوأ  ند السالالرطجأ يف لدالالف الكرة األرلالالية الشالالمجيل
والقرب  ،ر والربدوموا لة احل ،أردت أأ كلتفت إىل مج يف كعا الولالالالالع م  الغجية العجيبة واحلكمة البجكرة يف التعديل

و أقدو وصول اليجنسة م  أرلنج يف جهة اجلنوب إَنج ك ف أأ  فج ر  ،والبعد م  الشمس حبسب اليجنسة املسكولة
وكو َّل يزيد  لو الدرجة اخلجمسالالالالالالالة واخلمسالالالالالالالح م  العرض اجلنويب مع قلة املسالالالالالالالجفة  ،رأس القرأ م  أمريكج اجلنونية

 .205"فيمج نح املشرق واملغرب وقلة السج نح

                                      
 .4ا ية  الجاثية،سورة  198

 . 322 ، الدفنة5 ، اجلزءالرحلة المدرسية ،موسوعة العالمة البالغي مر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،  199ي
 .6ا ية  ،يونسسورة   200ي
 . 322 ، الدفنة5اجلزء  ،الرحلة المدرسية ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   201ي
 .322 ، الدفنة5 ، اجلزءاملددر لفسه  202ي
 . 323و 322 ، الدفنتجأ5 ، اجلزءالرحلة المدرسية ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   203ي
 .323 ، الدفنة5اجلزء  ه،لفساملددر   204ي
 . 323 ، الدفنة5اجلزء  ،املددر لفسه  205ي



 
َمجِء َفَسوا  ُكَو الاِعي َ َلَق َلُكْض َمج يف اأْلَْرضِ }وقوله كعجىل:  يع ج ُُثا اْستالَوى ِإىَل السا اُك ا َسْبَع َ َجَواته َوُكَو مجَِ

ْيءه َ ِليض   ي َ َلَق ُكَو الاعِ }قوله كعجىل  ،وم  كأ يد اَّلحتجج  املسالالالالالوق نسالالالالاليجق اَّلمتنجأ هلل والشالالالالالكر 206{ِنُكلِّ شالالالالالَ
ج يف }بالالجر ض خبلقتهالالج وم  منالالجفعكض ا ت ،ملنالالجفعكض اليت كعرفوهنالالج واليت َّل كعرفوهنالالج {َلُكضْ  ج مالالَ يعالال  م  لبالالجته  {اأْلَْرِض مجَِ

له والتفتوا إىل مج يف األرض والبنجر والنبجت واحليواأ م  مظجكر قدرة اإل ،فتبدالالالالالالالروا وا تربوا ،وميجمه وحيواأ ومعجدأ
َمجءِ }وقوله:  .207وإرادكه وحكمته ورْحته تالَوى ِإىَل السالالالالالالالالا ج تبجر والتعبهلل نجَّلسالالالالالالالالتواء جمج  ن ،أي جهة العلو ،{ُُثا اسالالالالالالالالْ

كوجالالاله إرادكالالاله وحكمتالالاله إىل  لق السالالالالالالالالالالالالالالمالالالجوات يف الُعلو نعالالالد أأ  لق األرض وقالالالدر فيهالالالج أقواأالالالج يف أرنعالالالة أيالالالجك 
وااُك ا } ْيءه }ر إفهجك الضالالالمهلل نقوله كعجىل: وفسالالال   ،{َفسالالالَ ْبَع َ َجَواته َوُكَو ِنُكلِّ شالالالَ ،  مج يظهر {َ ِليض  }لقه ممج   {سالالالَ

  .208لوقجت دَّلئل  لمه و لقه نجإلرادة  لو مقتضو حكمته لو املخ
َي َوأَلالَهجر ا َوِمْ  ُ لِّ الااَمرَاِت َجَعَل ِفي}وأمج قوله كعجىل:  َهج َ ْوَجْحِ َوُكَو الاِعي َمدا اأْلَْرَض َوَجَعَل ِفيَهج َرَواسالالالالالالالالالالالِ

ي اللاْيَل النالاَهجَر ِإأا يف َذِلَك َ يجته لِ  وكعم ا ية كي احتجج  خبلق األرض ومج فيهج  209{َقْوكه ياَلتالَفكاُروأَ اثالنالْحِ ياُلْغشالالالالالالالالالِ
ناجت  ِمْ  َويف اأْلَْرِض ِقَطع  ُمَتَججِورَات  َوجَ }فيعرفوأ دَّلئل القدرة وآثجر احلكمة  ،م   دالالالالالالالالالالالالالالجئمل كعا الكوأ وآثجرم

َقو مبَجءه وَ  َواأه ُيسالالالالالالالْ نالْ ُر صالالالالالالالِ َواأ  َوَغيالْ نالْ َهج َ َلو نالَ أَْ َنجبه َوَ رْع  َوَنَِيل  صالالالالالالالِ ُل ناَلْعضالالالالالالالَ ْعضه يف اأْلُُ ِل ِإأا يف َذِلَك اِحده َولاُلَفضالالالالالالالِّ
 .211لزوك كعليل احلجدث وآيجت قدد الغجيجت 210{َ يجته لَِقْوكه ياَلْعِقُلوأَ 
ولتج    ل مثرات التوالدم  أأ    ،جهيد لكرمي مج نلغه سالالالالهلل العلض نعد جهدقد أولالالالالج القرآأ ا"و لو كعا 
وكأمل يف  ججئب اخللق  مج يب  يف الدليج م  دانة،لظر إىل او  212"النوع م  احليواأ والنبجت التوليد العي يبقو نه
كدالالرب  لو  ،لظر إىل األنل وكسالالخهللكج ملنجفع اإللسالالجأ يف املفجو  املعطشالالة واملسالالجفجت البعيدةاو  .فيهج ومواقع احلكمة

سالالالالالالالالالالالالالالر ولظرت إىل ج ،ْحجل الاقيلةو علك ألظر إىل احلكمة  يف را ت أحوا ج مع األ .العطو وكقنع نجحلطب
ظهركج الطويل ولالالالالالالالالالالالالالالعفه    معجلجة احلمل الاقيل وصالالالالالالالالالالالالالالدمة ارَتجججت األْحجل و يجدة ثقلهج  ندمج كنهض للقيجك 
و ندمج كربك فجعل  ج السالالالالالالالالالالالالنجك ؛ لكي ككوأ  يفية حتميلهج  لو َنو يتوجه فيه الاقل م  األْحجل وارَتجججأج إىل 

 .213قوائمهج كي الد جئض املقجومة للاقل الكاهللفتكوأ  ،قوائض يديهج ورجليهج

                                      
 . 29 ، ا يةالبقرةسورة   206ي
 . 169 ، الدفنة1اجلزء  ،آالء الرحمن ،موسوعة العالمة البالغي مر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،  207ي
 . 169 ، الدفنة5 اجلزء، آالء الرحمن ،موسوعة العالمة البالغي مر ز إحيتء الرتاث اإلسالمي،  208ي
 . 3 ، ا يةالرعدسورة   209ي
 . 4 ، ا يةالرعدسورة   210ي
 . 331 ، الدفنة5 ، اجلزءالرحلة المدرسية ،موسوعة العالمة البالغي مر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،  211ي
 . 331 ، الدفنة5اجلزء  ،املددر لفسه  212ي
 . 331 ، الدفنة5اجلزء  ،املددر لفسه  213ي



 
وكقي  ظجك  ،وكسالالالالالالالالهل حتريك يديهج للقيجك ،جعل  ج يف صالالالالالالالالدركج ثفنة كعتمد  ليهج  ند النهوض جوأيضالالالالالالالال  

ختف وكعح  ؛ لكيجورا ت احلكمة طول أ نجقهج فجعلت كر يبهج  مودي   .صالالدركج م  لالالغج احلمل وثقيل ارَتججه
 .214؛ مرا جة لعلوكج و رب جاتهج وثقل أْحج ججفهج  ريضة لينةاملشي وجعلت أ ف خبطراهنج  لو

َمجَواِت َوَمج يف اأْلَرْ }فقجل كعجىل:  ،وأمج احتجج  القرآأ الكرمي يف  لق العجمل ِض َوِإىَل اللاِه َولِلاِه َمج يف السالالالالالالالا
ؤوأ فكل أمر م  شالالالالالالالالالالالالالال ،يف ذاكه وأمورمو ل مج  دام حمتج  إليه  ،؛ ألله إله العجمل ومدنرم و جلقه215{كاُلْرَجُع اأْلُُمورُ 

لوكيالالة  الاله املقالالدس م  معىن األإ؛ ملالالج يف إلميالالجء إىل وجالاله رجوع األمور إليالالهسالالالالالالالالالالالالالالض اجلاللالالة لإوُ رر  ،العالالجمل يرجع إليالاله
 .216والسلطجأ العجك

جلُِقوأَ }ويف قولالالاله كعالالالجىل:  ْيءه أَْك ُكْض اخلالالالَْ َمَواتِ أَْك َ َلُقوا  * أَْك ُ ِلُقوا ِمْ  َغهلْلِ شالالالالالالالالالالالالالالَ َواأَلْرَض نالالالَل َّل  السالالالالالالالالالالالالالالا
ْيءه أَْك ُ ِلُقوا ِم ْ } جل  و ال لو املتغجفلح     جلق العجمل فقجل  سالالالالالبنجله، وقد احتج اهلل 217{يُوِقُنوأَ   { َغهلْلِ شالالالالالَ

َمَواتِ }إهنض  :يقولوأ "أَْك"أي خيلقهض ويوجدكض نعد  دمهض، أميك  يف الشالالالالالعور أأ يقولوا  ؟ {َواأَلْرضَ  َ َلُقوا السالالالالالا
َّل حميمل للعلض وشالالالالالالالالالالالالرف الشالالالالالالالالالالالالعور واإللسالالالالالالالالالالالالجلية    "إذأ  ؟بل وجودكضكعا العجمل الكبهلل كل  لقوم وكو  دك وق

اَّللتهجء نجلتعليل لفج لية اإلجيجد إىل الفج ل األ يل، وَّل ميك  وصالالالالالالالالالالالالالالفه نجأل لية إَّل أأ كعرتف له نوجوب الوجود 
للتزك د مج مل لعرتف له نلوا ك وجوب الوجود و وَّل لقدر أأ لدالالالالفه نوجوب الوجو  ،واَّلسالالالالتغنجء يف لفسالالالاله    املوجد

 .218"ومج مل كنزم ذاكه املقدسة    منجفيجت وجوب الوجود ، ج
 لو أأ كعا الواجب املوجد للعجمل َّلند م   ،وقد أسالالالاللفنج دَّللة الفطرة وحكض الشالالالالعور والوجداأ السالالالالليض

 
 
 أأ   :و الصالالة القول .219نعلمه قبل وجودكج قد أوجد موجداكه ألجل غجيجأج اليت يعلمهج ويقدركج ج،أأ يكوأ  جمل

 .220وأأ العجمل صجدر     لق وإرادة ،اهلل  جلق اخللق مبشيوته القرآأ الكرمي والعقل يدَّلأ  لو أأ  

                                      
 . 332الدفنة  ،5اجلزء  ،املددر لفسه  214ي
 . 109 ، ا يةآل عمرانسورة   215ي
 .595 ، الدفنة2اجلزء  ،آالء الرحمن ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   216ي
 . 36و 35 ، ا يتجأالطورسورة   217ي
 . 343 ، الدفنة5اجلزء  ،الرحلة المدرسية ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   218ي
 .343 ، الدفنة5اجلزء  ،املددر لفسه  219ي
 . 435 ، الدفنة1 ، اجلزءآالء الرحمن ،موسوعة العالمة البالغي مر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،  220ي



 
 العدل اإللهي: المبح  الخامس

هج وكي وإأ  جلت م  صالالالالالالفجت األفعجل ولكن ،م  صالالالالالالفجت اهلل املهمة اليت وقع فيهج البن  والنقجش صالالالالالالفة العدل
  ،لدي نرأسالاله    أصالالول ا جقجئم   وأصالالال   مسالالتقال   جصالالجرت مبج دار حو ج م   الل مج يرتكب  ليهج م  آثجر مولالالو   

ة، ألئموكندالالالاليب انعض األصالالالالول مرتكب  لو كعا األصالالالالل َّلسالالالاليمج مسالالالالألة املعجد وإرسالالالالجل األلبيجء ونعاهض   مج أأ  
  .لتكوينية اليت حتتج  يف استقجمتهج إىل صفة العدل يف ججلبهج التكوييناألمور ا    أأ   ضال  ف

  معنى العدل -1
فعلو سالالالالبيل التمايل إ راك احملسالالالال  ومعجقبة  ،221 ل ذي حق حقه وإ طجء ،كو ولالالالالع األمور يف مولالالالالعهج العدل:

احملسالالال  م  حقه أأ ياجب  لو إحسالالالجله واملسالالاليء يسالالالتنق أأ يعجقب  ألأ   ؛املسالالاليء نج مظهراأ م  مظجكر العدل
  .وكو الظلض ،ولو كبدلت القضية أو التزك جبزء منهج وكرك ا  ر لكجأ ذلك  الف العدل ، لو إسجءكه

ج مج لسالالمع  لمة املسالالجواة معطوفة  لو  لمة العدل فيخيل إلين افكاهلل   –العدل واملسالالجواة–وكنجك فرق نح 
وذلك  ،لمع العد جفجملسالالالالالالالالالالجواة كو التو يع نجلتسالالالالالالالالالالجوي متطجنق   ،ولك  احلقيقة أأ العدل غهلل املسالالالالالالالالالالجواة ،أهنمج واحد

  . مج لو مل يك   علك  جلألمور يف مولعهج وقد يكوأ ظلم   ج ندمج يكوأ ولع  
يف زئية أو ننمل  الوحي ونج تبجر املدجحل الكلية واجل ،يقتضيه إمج حبكض العقل ج جص   جلكل شيء ولع   وأأ  
 ومولالالالالالالالالالالالع  ل شالالالالالالالالالالاليء ،فجلعدل كو ر جية ذلك الولالالالالالالالالالالالع و دك اَّلَنراف إىل ججلب اَّلفراط والتفريج ،لظجك الكوأ

له أقسالالالالجك ليس  ونلنجل ا تالف مواردم حتدالالالالل ،ويف اجملتمع البشالالالالري نوجه آ ر ،ففي لظجك الطبيعة نوجه ،حبسالالالالبه
  جيمعهج أقسجك ثالثة:موارد العدل اإل ي  إَّل أأ   ،كنج مقجك نيجهنج

، وَّل قجنلية فال يهمل ،وكو إ طجلم كعجىل  ل موجود مج يسالالالالالالالالالالتنقه ويليق نه م  الوجود :العدل التكويين -أ
  .جيجديف جمجَّلت اإلفجلة واإل ال استعداد  يعط

يجكه املجدية ونه قواك ح ،فيه  مجل اإللسالالالالالالالالجأ وسالالالالالالالالعجدكه جوكو أله كعجىل َّل يهمل ككليف   العدل التشالالالالالالالالريعي: -ب
  .فوق طجقتهج ج مج أله َّل يكلف لفس    ،والدليوية وا  روية ،واملعنوية

ل جيزي  واملؤم  والكجفر يف مقجك اجلزاء ن ،وكو أله كعجىل َّل يسالالالالجوي نح املدالالالاللج واملفسالالالالد العدل اجلزائي: - 
عجقب  مج أله كعجىل َّل ي  .واملسالاليء نجلعقجب ،فيجزي احملسالال  نجإلحسالالجأ والاواب ، ل إلسالالجأ مبج  سالالب

 .222لفة التكجليف إَّل نعد البيجأ واإلنالغ لو خمج ا بد  
 ،وكو أمر حسالالالال  يف لفسالالالاله وينبغي فعله حبكض العقل ،العدل اإل ي كو ولالالالالع األمور يف مولالالالالعهج ومبج أأ  

و اجلهل السالالالالالالالالبب العي يد و إىل الظلض ك وذلك ألأ   ،فال يعقل صالالالالالالالالدور الظلض    اهلل كعجىل ج،والظلض خبالفه متجم  

                                      
 . 159، الدفنة محاضرات في اإللهيات جعفر السبنجين،  221ي
 . 160 الدفنة، اإللهياتمحاضرات في ، سبنجينجعفر ال  222ي



 
 ،و لو كعا كنجك  دة آراء للمسالالالالالالالاللمح حول كعا املولالالالالالالالالوع ،يف العات املقدسالالالالالالالالة اوالفقر والضالالالالالالالالعف ليس موجود  

  :و ج يت
 آراء المسلمين في العدل اإللهي -2
وا مجلة اإلمجمية كوسالالالعوا يف كعا األصالالالل  جملعتزلة العي  أثجر  إَّل أأ   سالالالبنجله املسالالاللموأ  لو اَّل تقجد نعدل اهللاكفق 

وكفر ت  لو  ،يريد  هلل مج يكوأ  ض سالالالالبنجله اهلل يسالالالالهلل خبلقه إىل غجية وأله أأ   :مسالالالالجئل حتت كعا األصالالالالل وكي
لظرية احلس   والاجلية: ،جيب  ليه ر جية مج كو األصلج لعبجدم سبنجلهأي أأ اهلل  ،ذلك لظرية الدال  واَّلصال 

شالاليجء خمرب  نهمج َّل مابت احلسالال  والقبيج يف األشالاليجء ذاكيجأ والشالالرع يف حتسالالينه وكقبينه لأل والقبج العقليح أي أأ  
 ار  أأ يكوأ ومج  جأ شالالالالال األه َّل يريد الشالالالالالر وَّل يأمر نه فقد أراد مج  جأ م  األ مجل  هلل   سالالالالالبنجلهوم   دله  . مج

اهلل مل  أ  وآم  املعتزلة  علك نجلتفويض أي أ ،فهو كعجىل َّل يريدم وَّل يكركه اوَّل شالالالالالالالالالالالر   اومج مل يك   هلل   ،أَّل يكوأ
 لو اخلهلل  جوأأ إرادة اإللسالالالالالالجأ حرة واإللسالالالالالالجأ  جلق أفعجله وم  أجله  جأ ماجن   اوَّل شالالالالالالر   اَّل  هلل   خيلق أفعجل العبجد

 .223 لو الشر جومعجقب  
وأمج األشالالالالالالالج رة فقجلوا َّل حكض للعقل يف حسالالالالالالال   ،ويتفق املعتزلة مع اإلمجمية يف أغلب موارد كعا األصالالالالالالالل

هلل و علك قجلوا أله ميك  أأ يدالالدر    ا ،هنقبيج إَّل مج قب  نه الشالالجرع وَّل فال حسالال  إَّل مج حسالال   ،األشالاليجء وقبنهج
ت حي  فهموا أله َّل مجلع م  أأ يفعل اهلل كعجىل أي شالالالالالالالاليء ح ،كعجىل م  األفعجل مج حتكض  ليه  قولنج نأله ظلض

ور مج لرام فدالالد نه الشالالجرعنه الشالالجرع والقبيج مج قب  احلسالال  مج حسالال   وملج ا تربوا أأ   ،للعبجد جلو  جأ ذلك ننظرلج ظلم  
وأمج اإلمجمية مل يوجبوا  .و دَّل   جمج داك كو قد فعله فبفعله له يدبج حسن   ج   اهلل كعجىل ل  يكوأ قبين   جَن  ظلم  
مع املعتزلة يف  و علك مل يتفقوا ؛سالالالالبنجلهفعل األصالالالاللج مبعىن أله حمكوك نه وإَنج ذلك م  شالالالالأله  سالالالالبنجله لو اهلل 

 مج روي لنج    الدجدق جعفر ن    ،224ججلرب وَّل نجلتفويض وإَنج كي منزلة نينهمجأفعجل العبجد فجإلمجمية َّل كقول ن
 .225"َّل جرب وَّل كفويض نل أمر نح أمري "أله قجل:   ليه السالكحممد 

                                      
في تفسيييييير  منهج الزمخشيييييريالدالالالالالالجوي اجلويين، ؛ 61 إىل 44 ، الدالالالالالالفنجت م 3اجلزء  ،ضيييييحى اإلسيييييالمأْحد أمح،   223ي

 .126إىل  114 ا يجت م  القرآن الكريم،
 ،تفسيييييير الميزانالطباطبائي ومنهجه في  لي األوسالالالالالالالي، ؛ 86و 85ا يتجأ  ،بداية المعارف اإللهية، حممد رلالالالالالالالج املظفر  224ي

، نهج الحقاحلسالالالال  ن  يوسالالالالف ن  املطهر احللي، ؛ 22، الدالالالالفنة 1، اجلزءالعدل اإللهيمركضالالالالو مطهري، ؛ 244الدالالالالفنة 
 لي ن  ؛ 122الدالالالالالالالالالالفنة  ،1 ، اجلزءحياء علوم الدينإأنو حجمد حممد ن  حممد ن  أْحد الغزايل، ؛ 89 ، الدالالالالالالالالالالفنة1 اجلزء

إلى تصاني   الذريعةحممد حمسالال  آغج نزرك الطهراين، ؛ 76 ، الدالالفنة1اجلزء  في أصول األحكام، األحكامحممد ا مدي، 
أنو ؛ 22 ، الدالالالالفنةالشيييامل في أصيييول الدين بد امللك ن   بد اهلل ن  يوسالالالالف اجلويين، ؛ 17 ، الدالالالالفنة7 اجلزء الشييييعة،

، محاضيييييرات في اإللهياتجعفر السالالالالالالبنجين، ؛ 145، الدالالالالالالفنة تمهيد األوائل في تلخيص الدالئلنكر حممد ن  الطيب، 
 . 165: الدفنة

 . 18/ 11/ 5 ،بحار األنوارحممد نجقر ن  حممد كقي اجمللسي،   225ي



 
ي فيهج كشالالالريعجكه منظور فيهج إىل مدالالالجحل اإللسالالالجأ ومفجسالالالدم ومر  يف  تجنه العزيز أأ   سالالالبنجلهوقد البأ اهلل 

ج حُيِْييُكضْ }قالجل كعالجىل:  ،اإللسالالالالالالالالالالالالالالالجأأصالالالالالالالالالالالالالاللج مالج يعالج  ناله لقمل  َذِلُكْض َ يالْر  َلُكْض ِإْأ ُ ْنُتْض }و 226{ِإَذا َد الَجُ ْض ِلمالَ
جأِ }و 227{كالْعَلُموأَ  جءِ }و 228{ِإأا اللاَه يَْأُمُر نِجْلَعْدِل َواأْلِْحسالالالالالَ وكعم ا يجت وأماج ج  ،229{ِإأا اللاَه َّل يَْأُمُر نِجْلَفْنشالالالالالَ

 لقه   مج أأ    230ج ذلكفيه ر ية اليت شر هج اهلل كعجىل مر ياجملتمع و ليه فجألحكجك الشمضجء لطريقة العقالء يف إ
قَجَل َرنالَُّنج الاِعي أَْ َطو ُ لا }قجل كعجىل:  231كعجىل األشالالالالالالالالالاليجء وإجيجدم  ج يسالالالالالالالالالالتلزك ملكه لوجوداأج وملك كدنهلل أَمركج

ْيءه َ ْلَقُه ُُثا َكَدى  م ا  ج  لو  بجدم أله أوجب  لو لفسالالالالالالالاله سالالالالالالالالبيال   اليت سالالالالالالالالبنجلهو ليه فإأ م  لعمه  232{شالالالالالالالالَ
َهج }قجل كعجىل:  ،233يوصالالالل النجس إىل سالالالعجدة حيجأض فجعله  ض وكداكض إليه اقجصالالالد   ِبيِل َوِمنالْ ُد السالالالا َوَ َلو اللاِه َقدالالالْ

جَء َ ََداُ ْض َأمْجَِعحَ  ل أ سالالالبيل الضالالالالأل ،وقد لسالالالب قدالالالد السالالالبيل إىل لفسالالاله دوأ السالالالبيل اجلجئر 234{َججئِر  َوَلْو شالالالَ
 .235له ليس جمعوَّل  
 رأي البالغي في العدل اإللهي -3

يف مسألة حتسح الفعل أو كقبينه يستند البالغي إىل  قاللية احلس  والقبج، فجلعقل كنكشف له احلقجئق  لو مج 
جلور ويرام اكي  ليه م  الدفجت فجلنجس وحت الظجمل يدرك نعقله وإدرا ه اإللسجين قبج حكض احلج ض والقيجدم إىل 

لقدجأ احلج ض  َّلَءَك لفسيته ووافق مطلونه الشخدي ويرى إألعقليته والشعور العقالين والوجداين اإللسجين و  جمنجفي  
ظجمل نعاكه ويف الوقت لفسالالالاله فجلنجس وحت ذلك ال ،وأله ليعمه وينتقدالالالاله وإأ وافق كوام ،نججلور واسالالالالتنقجقه للمعمة

 .ملد  والانجء إذا مج  دل يف حكمهدل احلج ض واستنقجقه  رامة ايقدر نعقله ووجداله اإللسجين حس   
فجحلسالالالال  والقبج صالالالالفتجأ ثجنتتجأ للفعل حبسالالالالب العقلية املشالالالالرت ة نح البشالالالالر يدر همج العقل مهمج ا تلفت 

 .236النفسيجت والطرنت األكواء

                                      
 . 24ا ية  ،األنفالسورة   226ي
 .11ا ية  ،الص سورة   227ي
 . 90 ، ا يةالنحلسورة   228ي
 . 28ا ية  ،األعرافسورة   229ي
 . 95 ، الدفنة1 اجلزء في تفسير القرآن، الميزانحممد حسح الطبجطبجئي،   230ي
 . 96 ، الدفنة18واجلزء  167 ، الدفنة14اجلزء  ،املددر لفسه  231ي
   .50ا ية  ،طهسورة   232ي
 . 212 ، الدفنة12 اجلزء في تفسير القرآن، الميزانحممد حسح الطبجطبجئي،   233ي
 .9ا ية  ،النحلسورة   234ي
 .244 ، الدفنةالميزانالطباطبائي ومنهجه في تفسير  لي األوسي،   235ي
 . 417 ، الدفنة5اجلزء  ،الرحلة المدرسية ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   236ي



 
 جننورالية إدرا    قلاحلسالالالالال  والقبج نج صالالالالالفتجأ َّل متجأ لألفعجل والرتوك يدر همج الع أأ   :ويضالالالالاليف البالغي

سالالالالجأ ألله ويقبج صالالالالدور ذلك م  اإلل ،ارككجب الفعل القبيج أو الرتك القبيج صالالالالفة لقمل كنجفر الكمجل ويدرك أأ  
 مجل و  ح والتقبيج كي صالالالالالالالفة الفعل م  حسالالالالالالال  أو قبجلقمل منجفر للكمجل، واجلهة اليت يدور مداركج يف التنسالالالالالالال

و البهجئض  مج حيكض  لو اإللسالالالالالالالالجأ نجلنقمل واسالالالالالالالالتنقجق العك الفج ل العي يكشالالالالالالالالف    ليجقته ولعا َّل حيكض  ل
وَّل  ،وكل يعمو العقل فال ينزم جالل اهلل و مجله م  منقدالالالالالالالالالالالالالالالة الكعب واخلداع ،نجرككجب نعض األفعجل والرتوك

منزم    صالالالالالدور  لهجل  جالحيكض العقل وَّل يتنكض  لو اهلل نل يفتخر نأله يعرف جالل اهلل وقدسالالالالاله فيعرف أله 
ور العح نالالل َّل حيكض إَّل حيالال  كتجلو احلقيقالالة لنوراليتالاله نالالأثبالالت م  ل ،وَّل يلوث العقالالل لوراليتالاله نالالجلقيالالجس .القبيج

وِء َواْلَفْنَشجءِ }ويف قوله كعجىل:  .237وملس اليد َج يَْأُمرُُ ْض نِجلسُّ حبي  كعرفوأ إذا لظرا نعح البدهللة أله سوء  238{ِإَنا
وقد ذكبت أقوال املتكلمح نعضهج إىل جرب وأ رى إىل كفويض مع كفديل يف كعي   .239يزجر  نه العقل والشرع

  .املبدأي 
َوِإَذا }وله كعجىل: ق وقد ا تىن البالغي يف دفع د وى وكوكض معىن اجلرب يف  دد م  ا يجت القرآلية منهج

َرِفيَهج فالَفَسُقوا ِفيَهج     كعجىل اهلل ،اهلل يأمر نجلفسق أ  أا ية كدل  لو  أ  أند وى  240{أََرْدلَج أَْأ لاُلْهِلَك قالْريَة  أََمْرلَج ُمتالْ
  .ذلك

جك آيجت حمكمة فهن ،كعم الد وى كعجرض املبجدئ والاوانت اليت اسالالالالالالالالتدل  ليهج نجلقرآأ الكرمي والعقل إأ  
املرتفح  أمراهلل ي والبغي وأله يأمر نجلعدل واإلحسالالالالالالالالالالالالالجأ فيفهض أأ   ،واملنكر ،كدالالالالالالالالالالالالالر  نأأ اهلل ينهو    الفنشالالالالالالالالالالالالالجء

هلْلِ اللاِه َوَلْو َ جَأ ِمْ  ِ ْنِد غَ }يف القرآأ  ا بهلل    ج الف ذلك يوجب ا تالف   وأأ   ،واإلحسالالالالالالالالالالالالالجأ ،والعدل ،نجلدالالالالالالالالالالالالالال 
يِه اْ ِتالف ج َ ِاهلل ا أكل القرية إذا  جلفوا نديهيجت  قو ض يف املعجرف اإل ية  وملجذا مل يفهض منهج أأ   241{َلَوَجُدوا ِف

 لدانر املفسالالالالدي  وأراد اهلل حبكمته أأ َّل ينكل جوأ مجل الدالالالالال  والفسالالالالجد و بدوا أكواءكض واسالالالالتنقوا النكجل قطع  
وَّل  } ض إَّل نعد كأ يد احلجة  ليهض  مج قجل كعجىل:  َعَ  َرسالالالالالالالالالالالالالالُ ِنَح َحتا لاَلبالْ بجع فيأمركض اهلل نجك   ،242{َوَمج ُ ناج ُمَععِّ

 .ا دى
األمر  ويتسالالالالالالالالالجكل البجقوأ يف واجب ،لك  كؤَّلء املرتفح  بيد الشالالالالالالالالالهوات املألوفة  ض أسالالالالالالالالالرع إىل الفسالالالالالالالالالق

و علك يدفع  .243فتتض احلجة  لو اجلميع وحيق  ليهض الععاب جنجملعروف والنهي    املنكر فيفسقوأ نعلك أيض  
                                      

 . 420و 419الدفنتجأ  ،5اجلزء  ،املددر لفسه  237ي
 . 169 ، ا يةالبقرةسورة   238ي
 . 278 ، الدفنة1اجلزء  ،آالء الرحمن ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   239ي
 . 16ا ية  ،سراءاإلسورة   240ي
 . 82ا ية  ،النساءسورة   241ي
 . 15ا ية  ،سراءاإلسورة   242ي
 . 411و 410، الدفنتجأ 5 ، اجلزءالرحلة المدرسية ،موسوعة العالمة البالغي مر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،  243ي



 
يَِّوة  ياَلُقوُلوا َكِعِم ِمْ  ِ ْنِدَك ُقل ُ لا ِمْ  ِ ْندِ }البالغي كوكض اجلرب يف قوله كعجىل:  ُهْض سالالالالالالالالالالالَ بالْ  اللاِه َفَمجِل َكُؤَّلِء َوِإْأ ُكدالالالالالالالالالالالِ
 .سبنجلهاحلسنجت والسيوجت وأ مجل األُث م   ندم  نأأ   244{اْلَقْوِك َّل َيَكجُدوَأ ياَلْفَقُهوَأ َحِديا ج
ْيءه }و علك قوله كعجىل:   ئجلق لألفعجل األثيمة أو أله يلجلو  جأ اهلل كو اخلف .245{اللاُه َ جِلُق ُ لِّ شالالالالالالالالالالالالالالَ

جحو ويكوأ م  الظلض الف ،إذأ لكجأ م  العب  واللغو هنيه للخجطئ األثيض ،اإللسالالالالالالالالالالالالالالالجأ إليهج إجلجء  َّل حميد  نه
 .246ا بهلل    ا   ذلك  لو   ،كونيخ اإللسجأ وذمه و قجنه  لو صدور فعل األُث

 ا اللاَه قالتالَلُهْض َوَمج َرَمْيَت فالَلْض كالْقتالُلوُكْض َوَلكِ }يف قوله كعجىل:  سالالالالالالالالالالالالالبنجله  دفع كوكض فعل الرمي والقتل هللويف
 ألكض مل :وم   الل اسالالالالالالالالالالالالالالتدَّلل قرآين نِيجت أ رى ونتأمل وكدنر يع ر البالغي 247{ِإْذ َرَمْيَت َوَلِك ا اللاَه َرَمو

ة قتلهض إىل اهلل  جلته قتلهض فكجلت لسالالالالالالبأرم و كقتلوا املشالالالالالالر ح ومل كأسالالالالالالروكض نقوككض نل اهلل كو العي سالالالالالالبب نندالالالالالال
م  حدالالالالالالالالالجء  جالويل، و علك مج رميت ألت نقوكك البشالالالالالالالالالرية كلك الرمية اليت أثرت ذلك األثر الكبهلل إذ أ عت  ف  

فهض العي  يف  ج،والعي  يزيدكض اهلل مرلالالالال   .248ننفسالالالاله ورميت نه املشالالالالر ح وصالالالالجر  ل واحد م  صالالالالدمتهج مشالالالالغوَّل  
ه املنهمكة    لو وكهللة م  مترد نجلطغيجأ فو له اهلل إىل لفسالالالالالالالالالالالالالجحبرمجهنض التوفيق و يَمَرلالالالالالالالالالالالالال   {ُكضفالزَادْ }قلو ض مرض 

 .249نجلقبج مع أْسَلَست قيجدكج للهوى والشيطجأ
 بنجلهسالالم  ا يجت املبجر ة اليت كوكض اجلرب وكنسالالب اإللالالالل واخلتض والطبع هلل  ويشالالهلل البالغي إىل حشالالد

كو قطع  :فجإللالالالالالالالالالل ،ة اليت حتتج  إل جدة إىل حمكض القرآأ الكرمي لبيجهنج وكفسالالالالالالالالهللكجويعتربكج م  ا يجت املتشالالالالالالالالج 
لعلك لفظ  سالالالالالالالالالالالالالالتعهللأالعنجية    املتمرد يف جعنه إىل اإلميجأ والدالالالالالالالالالالالالالالال  نسالالالالالالالالالالالالالالبب  روجه    أكلية كعم العنجية ف

وله كعجىل: و علك فجلقرآأ الكرمي يدالالالالالالر  نق ،إىل لعمة العنجية و بهلل أثركج يف اَّلكتداء جلفجك  إأو  اإشالالالالالالعجر   "لالالالالالالاللاإل"
َ َ ُْض َمج ياَلتالاُقوأَ } لا قالْوم ج ناَلْعَد ِإْذ َكَداُكْض َحتا ياُلبالحِّ أي َّل يرفع  نهض  نجيته نجلتوفيق نعد إذ  250{َوَمج َ جَأ اللاُه لُِيضالالالالالالالالِ

 . والرذائلكداكض ندَّللة العقل يف معرفة احلس  والقبيج حت يبح  ض مج جيتنبوله م  املُِث

                                      
 . 78 ، ا يةالنساءسورة   244ي
 . 62 ، ا يةالزمرسورة   245ي
 . 414و 413 ، الدفنتجأ5اجلزء  ،الرحلة المدرسية، موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   246ي
 . 17 ، ا يةاألنفالسورة   247ي
 .415 ، الدفنة5 ، اجلزءالرحلة المدرسية ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   248ي
موسيييييييوعة العالمة  ؛153 ، الدالالالالالالالالالفنة1اجلزء  ،آالء الرحمن ،موسيييييييوعة العالمة البالغي إحيجء الرتاث اإلسالالالالالالالالالالمي، مر ز  249ي

ج َوَ ُْض َ َعاب  أَلِيض  }قوله كعجىل:  ؛406 ، الدالالالالالالالفنة5اجلزء ،الرحلة المدرسيييييييةالبالغي،   مبَج  يف قالُلوِ ِْض َمَرض  فالزَاَدُكُض اللاُه َمَرلالالالالالالال 
 . 10 ا ية، البقرة سورة{، َيْكِعنُوأَ َ جلُوا 

 ، ا يةالتوبةسالالورة ؛ 405 ، الدالالفنة5اجلزء  ،الرحلة المدرسييية ،موسييوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالالالمي،   250ي
115 . 



 
لاُه اللاُه َ َلو ِ ْلضه وَ }وكتولالالالالالالالالالالالالالج الدالالالالالالالالالالالالالورة يف قوله كعجىل:  َ َتَض َ َلو َ ِْعِه أَفالرَأَْيَت َمِ  اختاََع ِإَ َُه َكَواُم َوَألالالالالالالالالالالالالالَ

ِبهِ  اهلل  نجية  بجع كوام فإله قد رفعفهعا العي مل كنفع نه دَّلئل العقل واملوا ظ والزواجر نل اهنمك نجك   .251{َوقالْل
 .252وفيق  نه نجسالالالالتنقجقه فلض يوقف  عه وَّل قلبه لاللتفجع مبج  عه م  الندالالالالج ومل يوفق قلبه لألذ جأ مبج ينفعهالت
جَء اللاُه َربُّ اْلَعجَلِمحَ }يف قوله كعجىل:  سالبنجله    مشاليوة اهللو  جُءوَأ ِإَّلا أَْأ َيشالَ جُء يف }، 253{َوَمج َكشالَ يُْدِ ُل َمْ  َيشالَ

  .255{َمج َ جلُوا لِيالْؤِمُنوا ِإَّلا أَْأ َيَشجَء اللاهُ } ،254{ِمَح أََ دا َ ُْض َ َعان ج أَلِيم جَرْْحَِتِه َوالظاجلِ 
جَء اللاهُ }ومل يقل  ،فجلقرآأ مل يقيد مشالالالالاليوة اإللسالالالالالجأ لإلُث مبشالالالالاليوة اهلل  مقجك ذ ر العدالالالالاليجأ يف {ِإَّلا أَْأ َيشالالالالالَ

رادة احلرة فرتجج اإل لتمهد له سالالالالالالالالالالالبيل ا دى وكنور وإرشالالالالالالالالالالالجدم وكوفيقهملشالالالالالالالالالالاليوة اهلل كنج إَنج كي  نجية    كداية اهلل 
 .256ججلب اإلستقجمة وأ ع السبيل إىل اهلل واإلميجأ نه

ْيءه ِإينِّ فَجِ ل  َذِلَك َغد ا} علك يف قوله كعجىل:  جَء اللا  * َوَّل كالُقوَل ا ِلشالالَ فلض يقيد القرآأ  ،257{هُ ِإَّلا أَْأ َيشالالَ
ه ق فعله نألوا ه  لو مشالالاليوة اهلل نل مل يعلق إَّل الفعل العي جيزك اإللسالالالجأ نغرورم نأله سالالاليفعلإرادة اإللسالالالجأ ومل يعل
  .258نقدركه يف املستقبل
ج يُرِيالالدُ }إرادة اهلل ممالالج يقتضالالالالالالالالالالالالالاليالاله اللطف واحلكمالالة   مالالج أأ   ُل مالالَ َه ياَلْفعالالَ     إرادكالاله وقالالد  رب   259{َوَلِك ا اللالالا

َقجَل َ ُُض }التكوينية يف قوله كعجىل:  قدركه َّل حتتج  إىل  مل  نجملوت إشالالالالالالالالالالالالالالالجرة إىل أأ   260{اللاُه ُموكُوا ُُثا َأْحَيجُكضْ فال
 .261وممجرسة مقدمجت

 ا ية ليضالالالالالالالالالع  ج يف جوقد دفعته شالالالالالالالالالدة ا تنجئه ندفع كونجت اجلرب يف آيجت القرآأ الكرمي أأ يرصالالالالالالالالالد حروف  
َوَمج َجَعْلَنج }عجىل: يف قوله ك "الالك"يح فع  ج لتونجت اجلرب قج دة  جمة كبح معطيجأج م   الل كعم القج دة دفع  

َقِلُب َ َلو َ ِقبالْيهِ  وَل مماْ  ياَلنالْ َهج ِإَّلا لِنالْعَلَض َمْ  ياَلتاِبُع الراسالالالُ َلَة الايِت ُ ْنَت َ َليالْ وأماجل كعم اَّلسالالالتخدامجت يقول ، 262{اْلِقبالْ

                                      
 .23 ، ا يةالجاثيةسورة   251ي
 . 407و 406 ، الدفنتجأ5 ، اجلزءالرحلة المدرسية ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   252ي
 . 29، التكويرسورة   253ي
 . 31 ، ا يةالدهرسورة   254ي
 .111 ، ا يةاألنعامسورة   255ي
 . 409 ، الدفنة5اجلزء  ،الرحلة المدرسية، موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   256ي
 . 24و 23 ، ا يتجأالكه سورة   257ي
 . 409 ، الدفنة5 ، اجلزءالرحلة المدرسية ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   258ي
 . 253ا ية ، البقرةسورة   259ي
 . 243 ، ا يةالبقرةسورة   260ي
 . 404 ، الدفنة1اجلزء  ،آالء الرحمن ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   261ي
 . 143ا ية  ،البقرةسورة   262ي



 
واحلدالالالر إَنج كو نج تبجر العجقبة َّل حكمة التشالالالريع أي العلض نجَّلكبجع و دمه وليس القدالالالد  ،الالك للعجقبة" :البالغي

ولَ }معرفة حكمة التشالالريع     الفريق ا  ر  متعلق نتعلض ملج يف العلض نأحد الفريقح م  التمييز له {َمْ  ياَلتاِبُع الراسالالُ
لِيالْعَلَض اللاُه } ،264{َولِيالْعَلَض الاِعيَ  َلجفالُقوا} ،263{اْلُمْؤِمِنحَ َولِيالْعَلَض }ومال ذلك يف القرآأ  اهلل  مج يف قوله كعجىل: 

رُمُ } ،265{َمْ  خَيَجفُُه نِجْلَغْيبِ  و} ،266{َولِيالْعَلَض اللاُه َمْ  ياَلْندالالالالالالُ ِإَّلا لِنالْعَلَض َمْ  ياُلْؤِمُ  } ،267{لِنالْعَلَض َأيُّ احلِْْزناَلْحِ َأْحدالالالالالالَ
ُلَولاكُ } ،268{نِجْ ِ رَةِ  جِنرِي َ َولََنبالْ والوجه يف  ل كعم املوارد وأماج ج واحد  269{ْض َحتا لاَلْعَلَض اْلُمَججِكِديَ  ِمْنُكْض َوالدالالالالالالالا
ر والتونيخ لك  ملقجرلته الوجود املعلوك يف اخلجر  أثر ووقع يف الزج جأندي   جوإأ  جأ أ لي   سبنجله،  لمه التجنع وكو أأ  

أو البشالالالالالالالالالالالرى  ند النجس وألجل كعا األثر والواقع جرى جمرى التعبهلل نجلفعل املسالالالالالالالالالالالتقبل يف كعم املوارد نج تبجر كلك 
 مالالج ورد يف   270{ اللالالاهُ يالالدُ يُرِ }املقالالجرلالالة والعلض املقالالجرأ، و لو كالالعا النهج جرى التعبهلل يف القرآأ الكرمي نقولالاله كعالالجىل: 

 الك إلض اجلرب مع أله كفوت فجئدة ايقع ذلك ألوكلو قيل ل جوإأ  جلت إرادكه أ لية وأيضالالالالالالالال   اأ ار م   شالالالالالالالالري  مورد  
 
 
لعبد َّل يقدر ا ولو قيل ليقع مج كو معلوك هلل نجلعلض األ يل لاجرت شالالالالالالالالالالالالالالبهة اجلرب وقجلوا إذأ أأ   .نه جنكوأ اهلل  جمل

جنع َّل أثر له يف قدرة كعا العلض ك ومل يلتفتوا  مج مل يلتفتوا إىل أأ   ك منه أأ ينقلب  لض اهلل جهال   لو الرتك إذ يلز 
 .271العبد

أي ألجل أأ أتدوا إىل معرفة  272{َوأِلُِاا لِْعَميِت َ َلْيُكْض َوَلَعلاُكْض كالْهَتُدوأَ }يف قوله كعجىل:  "لعل"و علك 
    جوملج  جأ اَّلكتداء م  أفعجل اإللسالالجأ ولجشالالو   ،وقطع حجج اجملجدلح لكض متجك النعمة نعلك  ليكضإلطف اهلل ن

أ كي م  أ مجل و عا  ل غجية يف القرآ "لعل"ا تيجرم للتفكر وجمجليته للشالالالالالالالالالالالالالالكوك واألكواء و نجدكج قيل يف كعليله 
 .273{لَعلاُكْض َكْشُكُروأَ }العبجد وراجعة إىل ا تيجركض َنو 

أو ينفي  جله،سالالالالالالبن و يبطل أية لسالالالالالالبة ألفعجل لجقدالالالالالالة لهض جربي أع أي كوكحح حير  البالغي  لو دفو 
احلدوث واحلججة م  صالالالالالالفجت النقمل و  سالالالالالالبنجلهيف كنزيهه  جمهم   ج لق اهلل لفعل العبجد فأله نعلك حيقق مبدأ  دلي  

                                      
 . 166 ، الدفنةآل عمرانسورة   263ي
 . 167 ، ا يةآل عمرانسورة   264ي
 . 94ا ية  ،المائدةسورة   265ي
 . 25 ، ا يةالحديدسورة   266ي
 . 12 ، ا يةالكه سورة   267ي
 . 21 ، ا يةسبأسورة   268ي
 . 31ا ية  ،محمدسورة   269ي
 . 185 ، ا يةالبقرة سورة  270ي
 . 258و 257الدفنتجأ  ،1 ، اجلزءآالء الرحمن ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   271ي
 . 150ا ية  ،البقرةسورة   272ي
 . 266الدفنة  ،1 ، اجلزءآالء الرحمن ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   273ي



 
ج َمَعُكضْ }فنح يسالالالالالالالالالالالالالالتهزئ اهلل نطالالالجئفالالالة م  املنالالالجفقح نعالالالد أأ قالالالجلوا لشالالالالالالالالالالالالالاليالالالجطينهض  ،والظلض وغهللكالالالج ج ََنُْ   ِإلالالالا ِإَنالالالاَ

تالْهزِئُوأَ  كض يف  جقبة أأ  مدالالالالهلل و  ،جو ض م  حطجك الدليج وحيجأج شالالالاليو  ىن اسالالالالتهزائه  ض كواأ ميهلهض وخيفمع 274{ُمسالالالالْ
مهجل عهلل لعلك لفظ اَّلسالالالالالالالالالتهزاء ملشالالالالالالالالالج ته له يف انتهججهض لظجكر اإلا واأ وأشالالالالالالالالالد الععاب فجسالالالالالالالالالتُ  ذلك إىل أ س

 .275والتخويل
 
 

 

 

                                      
 . 14 ، ا يةالبقرةسورة   274ي
 . 155، الدفنة 1اجلزء  ،آالء الرحمن ،موسوعة العالمة البالغيمر ز إحيجء الرتاث اإلسالمي،   275ي


