التوحيد يف اخلالقية
و�أثر الو�سائط يف اخللقة
يف روايات الإمام علي Q



أ.م.د .رزاق حسني العرباوي املوسوي

املقدمة:

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل خري خلقه محمد وآله الطاهرين

واللعن الدائم عىل أعدائهم أجمعني.
ال شك أن أعظم صف ٍة من صفات فعل الله تعاىل هي صفة الخلق إذ ال يستطيع

أي مخلوقٍ أن ي ّدعيَها ،فمثالً نجد أن القرآن الكريم ح ّدثنا عن النمرود أنه ا ّدعى
ُّ

فلم يحدثنا التأريخ وال القرآن الكريم بأن أحدا ً ادعى أنه يخلق من دون الله

إل القادر العليم الخبري الغني وهذه الصفات ال
تعاىل ألن فعل الخلق ال يقوم به ّ
يتصف بها إال الله تعاىل ،ولهذا الله تعاىل يأمر الجن واألنس أن يعبدوه ألنه هو

((( سورة البقرة ،اآلية .258
((( سورة النازعات ،اآليتان .24-21
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الذي خلقهم جل وعال ،يقول

َ َ
ََ َ َۡ ُ ۡ
ٱل َّن َو ۡ َ َّ ۡ ُ ُ
ون﴾((( ،وقال سبحانهٰٓ ﴿ :
يأ ُّي َها
ٱلنس إِل ِلَعبد ِ
سبحانه﴿ :وما خلقت ِ
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بالتقوى ألنه خلقهم ،قال سبحانهَ ﴿ :وٱتقوا ٱلِي خلق
ِِ

وبي سبحانه وتعاىل بأن الذي يخلق هو الذي يدبّر وهو الذي يُحيي وهو
ّ
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ييت وهو الذي يرزق ،ألنه قاد ٌر عىل الخلق ،قال سبحانه﴿ :و
الذي ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َّ ُ
ل أ ۡر َذل ۡٱل ُع ُمر ل َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ً
يا ۚ إ َّن َّ َ
ِنكم َّمن يُ َر ُّد إ ِ ٰٓ
ٱلل
ث َّم َي َت َوفىٰك ۡ ۚم َوم
ِك ل يعلم بعد عِل ٖم ش ٔ ِ
ِ
ِ
ُ َّ َّ
َ َ َ ُ ۡ ُ َّ َ َ َ ُ ۡ ُ َّ ُ ُ ُ
ِيم قَد ٞ
َعل ٞ
يتك ۡم
ٱلي خلقكم ثم رزقكم ثم ي ِم
ِير﴾((( ،وقال جل وعال ﴿ :ٱلل ِ
ُ ُۡ ُ َۡ
ۡ ُ
َٰ ُ ّ َ ۡ ُ ۡ َ ٰ َ ُ َ َ َ ٰ َٰ َ
ُ ََٓ ُ
ل ع َّما
شكئِكم َّمن َيف َعل مِن ذل ِكم مِن شءٖ ۚ سبحنهۥ وتع
ث َّم ييِيك ۡمۖ هل مِن
ُۡ ُ َ
ون﴾((( .وآيات كثري ٌة يف ذلك .ولذا نجد ٍ
شك
آيات تدعو اإلنسان الذي مل يؤمن
ي ِ
َ
ۡ ُ ُ ْ ۡ َۡ
ي
بالله أن يجيب عىل فعل الخلق من الذي قام به ،قال سبحانه﴿ :أم خل ِقوا مِن غ ِ
َّ
َ
َ ۡ َ َ ُ ْ َّ َ ٰ َ ٰ َ ۡ َ َ
َ ۡ َۡ ُ ُ ۡ َٰ ُ َ
ٱل
و
ت
م
ٱلس
وا
ق
ل
خ
م
أ
ۡرض بَل ل يُوق ُِنون﴾(((.
٣٥
ون
ش ٍء أم هم ٱلخل ِق
و
ِ
ۚ

إذًا ،أعظم صف ٍة فعل لله تعاىل هي صفة الخلق ألن كل الصفات ترتتب عليها

من العلم واإلحاطة والقدرة والربوبية وغريها ،هذا أوالً.

مل بأن الخالق الوحيد هو
وثانياً :اتفقت كلامت جميع املسلمني عاملاً وغري عا ٍ

ملا يوابرعلا نيسح قازر .د.م.أ  /ةيقلاخلا يف ديحوتلا
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الله تعاىل دون سواه ،ولكن علامء املسلمني اختلفوا يف كيفية الخلق ،هل إن الله
ٍ
واحد أو عىل نحوين ،وبعبار ٍة أخرى هل إن الله تعاىل يخلق
تعاىل يخلق عىل نح ٍو
عىل نحو املبارشة فقط أو يخلق عىل نحو املبارشة والتسبيب ،وإذا كان عىل نحو
التسبيب فهذا يعني أن الوسائط يف عامل اإلمكان لها أثرها ودورها يف عامل الخلقة

((( سورة الذاريات ،اآلية .56
((( سورة البقرة ،اآلية .21
((( سورة الشعراء ،اآلية .184
((( سورة النحل ،اآلية .70
((( سورة الروم ،اآلية .40
((( سورة الطور ،اآليتان .36-35

وال بد أن يُحسب لها حسابها ،ومن هنا كانت مشكلة البحث هو بيان أ ّن للوسائط
دو ًرا وأث ًرا يف عامل الوجود ،وهذا نجده يف القرآن الكريم واضحاً ويف كلامت
ربيب القرآن اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  ،Qلذا صريت بحثي
عىل مبحثني ،كان األول منهام يتحدث عن التوحيد يف الخالقية وقد تألف من
مطلبني ،األول منهام تناولت فيه املعنى اللغوي واالصطالحي ،واملطلب الثاين،

ونقل ،وأما املبحث الثاين فدرست فيه
ً
عقل
بينت فيه أدلة التوحيد يف الخالقية ً
األدلة عىل أثر الوسائط يف الخلقة وصريته عىل مطلبني ،كان املطلب األول

تناولت فيه الدليل القرآين ،واملطلب الثاين درست فيه أثر الوسائط يف كلامت
اإلمام أمري املؤمنني  ،Qثم ختمته بأهم ما توصل إليه البحث ،وختم كل يش ٍء
هو الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل محمد وآله الطاهرين.

المبحث األول :التوحيد في الخالقية:
أصيل
ٌ
خالق وال مؤث ِّ ٌر
إ ّن معنى التوحيد يف الخالقية ،هو أ ْن ليس يف الوجود
ٌ

مستقل إال الله سبحانه ،وأ ّن ما سواه من املوجودات وما يتعلق بها من األفعال
ٌّ
أو
واآلثار مخلوق ٌة لله سبحانه وتعاىل بال مجا ٍز وال عناي ٍة ،إال أن هذه املوجودات

مخلوق ٌة له ،إما باملبارشة أو بالتسبيب .يقرر هذه الحقيقة السيد الطباطبايئ ،إذ
وهو املؤثر بحقيقة معنى الكلمة ،ال مؤثر يف الوجود إال هو ،ليس لغريه من
االستقالل الذي هو مالك العلية ،واإليجاد إال االستقالل النسبي»(((.

وميكن االستدالل عىل هذا املعنى نقل ًّيا وعقل ًّيا ،وقبل بيان األدلة يحسن
التعرض إىل املعنى اللغوي واملعنى االصطالحي للخلق لريى الباحث درجة

املعنيي.
االرتباط بني
ْ

((( الطباطبايئ ،محمد حسني ،نهاية الحكمة.176 :

العدد الثامن عرش  /شوال  1440 /هــ

يقول« :الفاعل املستقل يف مبدئيته عىل اإلطالق والقائم بذاته يف إيجاده وعليته،
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املطلب الأول :املعنى اللغوي واال�صطالحي للخلق:

1ـ املعنى اللغوي:

قال الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت175هـ)« :الخلق والخالق :الصانع وخلقت

األديم :قدرته»((( ،وقال ابن منظور (ت711هـ) :وأصل الخلق :التقدير ،والخلق

يف كالم العرب ابتداع اليشء عىل مثال مل يسبق إليه ،وكل يشء خلقه الله فهو
ََ َ

ۡ ۡ

َۡ

َ

ۡ َ

مبتدئه عىل غري مثا ٍل سبق إليه﴿ :أل ُل َ
ٱلل َر ُّب ٱل َعٰلم َ
ار َك َّ ُ
ٱلل ُق َوٱل ۡم ُر ۗ ت َب َ
ني﴾(((،
ِ
ُ

وقال أبو بكر األنباري :الخلق يف كالم العرب عىل وجهني :أحدهام :اإلنشاء

َ َ َ َ َ َّ ُ َ
ٱلل أ ۡح َس ُن
عىل مثال أبدعه ،واآلخر :التقدير ،وقال يف قوله تعاىل ﴿ :فتبارك
ۡ َ
خٰلِق َ
ني﴾((( ،معناه :أحسن املقدرين»(((.
ٱل
ِ

 2ـ املعنى االصطالحي:

الخلق« :هو اإليجاد عن تقدير وتأليف»((( ،أو أن الخلق« :هو إيجاد اليشء

وابتداعه عىل غري مثال سابق»(((.

إ ّن التعريف االصطالحي ينسجم مع التعريف اللغوي بفرعيه ،فان أريد به

ملا يوابرعلا نيسح قازر .د.م.أ  /ةيقلاخلا يف ديحوتلا
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اإليجاد واالبتداع لألشياء من العدم فهو يطابق املعنى اللغوي بشقيه ،أل ّن اإليجاد

يسبقه أو يصاحبه التقدير ،ويؤيد هذا املعنى اآليات القرآنية والروايات ،فأما

ۡ ُ ۡ
َ َۡ ٓ
ُ َ َّ ُ ۡ َ
ٱلل ٱلخٰل ُِق ٱلَارِئ ٱل ُم َص ّوِ ُر ۖ ُل ٱل ۡس َما ُء
اآليات القرآنية ،فمنها قوله سبحانه﴿ :هو
ُۡ
ٱل ۡس َ ٰ
ن ۚ﴾((( ،قال الفيض الكاشاين ،يف تفسري هذه اآلية الرشيفة« :هو الله الخالق
((( الفراهيدي ،الخليل بن أحمد (ت175هـ) ،ترتيب كتاب العني.522/1 :
((( سورة األعراف ،اآلية .54/7
((( سورة املؤمنون ،اآلية .14/23
((( ابن منظور ،لسان العرب192/4 :ـ.193
((( الطباطبايئ ،امليزان.151/8 :
((( الحيدري ،التوحيد بحوث يف مراتبه ومعطياته.13/2 :
((( سورة الحرش ،اآلية .24/59

كل ما يخرج من العدم إىل الوجود فيفتقر إىل تقدير أوال ،وعىل
البارئ املصور ّ
اإليجاد عىل وفق التقدير ثانيا ،وإىل التصوير بعد اإليجاد ثالثا»(((.

وأما روائ ًّيا ،فقد ورد عن اإلمام أمري املؤمنني  Qأنه قال« :الحمد لله
الواحد األحد الصمد املتفرد الذي ال من يش ٍء كان ،وال من يش ٍء خَلق ما كان...

نصب ،وكل صانعِ يش ٍء فمن يش ٍء
تعب وال
ٍ
ابتدع ما خَلق بال مثالٍ سبق وال ٍ
صنع ما خلق»(((.
صنع ،والله ال من يش ٍء َ
َ
قال املازندراين عند رشحه كالم اإلمام « :Qوال من يش ٍء خَلق ما كان

قدره ،أي مل يخلق ما وجد من املمكنات بقدرته الكاملة من مثالٍ
سابق يكون
ٍ
ً
ً
ودليل عليه ،وال من ماد ٍة أزلي ٍة ،كام زعمت الفالسفة من أن األجسام
أصل له

يل هي املادة»((( ،ثم أردف وقال« :بل هو املخرتع للممكنات مبا
ٌ
لها
أصل أز ٌّ
فيها من املقادير واألشكال والنهايات واملبتدع للمخلوقات مبا لها من الهيئات

واآلجال والغايات مبحض القدرة عىل وفق اإلرادة والحكمة»(((.

وإن أريد بالخلق :التقدير ،أي إيجاد اليشء ،ولكن ال من العدم ،وإمنا تكون

مادته موجودةً ،فهو كذلك ينسجم معه ،وقد استخدم القرآن الكريم هذا املعنى،
وكذلك النصوص الروائية.

((( الفيض الكاشاين ،املوىل محسن (ت1091هـ) ،تفسري الصايف ،تصحيح :الشيخ حسني األعلمي ،بريوت ،مؤسسة
األعلمي للمطبوعات ،ط1402( 2هـ ـ1982م).160 / 5 :
((( الكليني ،األصول من الكايف.135/1 :
((( املازندراين ،املوىل محمد صالح ،رشح أصول الكايف.129/4 :
((( م.ن.
((( سورة املؤمنون ،اآلية .14/23
((( الطربيس ،أمني الدين أبو عيل الفضل بن الحسن (ت549هـ) ،تفسري جوامع الجامع ،ط :طهران ،مؤسسة
النرش والطبع ،جامعة طهران ،ط1412( ،3هـ).67/3 :
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خٰلِق َ
ني﴾(((،
أما القرآن الكريم ،ففي قوله تعاىل﴿ :فتبارك ٱلل أحسن ٱل
ِ
َ ّٓ
فمعنى اآلية الكرمية« :أي أحسن املقدرين تقديرا»((( ،وكذلك قوله تعاىل﴿ :أ ِن
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َ ُ

َ

ُ ّ
ۡ ُ
ّ
ني﴾((( ،واملراد «بالخلق التقدير دون اإلحداث»((( ،أي ليس
أخلق لكم م َِن ِ
ٱلط ِ

اإلحداث من العدم.

أ ّما روائ ّيا فهو قول اإلمام أمري املؤمنني « :Qكل ما نسخ الله الخلق
فرقتني جعله يف خريهام»((( ،فان املراد بـ(نسخ الخلق) ،أي «نقلهم بالتناسل

من فريق إىل فريقني»((( ،فإنه نقل من األصول إىل الفروع ،وهو عبار ٌة عن تقدي ٍر
ٍ
وإحداث ال من العدم.
وإيجا ٍد
فظهر من ذلك أن معنى الخلق متطابق بني اللغة واالصطالح.

املطلب الثاين :الدليل العقلي والنقلي على التوحيد يف اخلالقية:

 - 1الدليل العقيل :

تشهد النظرية العلمية والفلسفية بقيام النظام الكوين عىل أساس سلسل ٍة
ي،
كل ظاهرة من الظواهر الطبيعية بعل ٍة
األسباب واملسببات ،وارتباط ّ
ٍ
وسبب ما ّد ٍّ

وهذا النظام مبجموعه نظا ٌم ممك ٌن ،وإذا كان كذلك فإن اإلمكان واالفتقار الز ٌم
محتاج يف ذاته وفعله
لذاته وماهيته ،فالفقر واالحتياج ال ينقطع وال ينفك عنه ،فهو
ٌ
ملا يوابرعلا نيسح قازر .د.م.أ  /ةيقلاخلا يف ديحوتلا
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إىل من ميده ويفيض عليه ما يحتاج إليه ،وهذا املفيض ال ب ّد من أن يكون غن ًّيا
واجب بالذات ،وال
غني مطلقًا ،وال
َ
مطلقًا ،واج ًبا بالذات أو قدميا ،وقد ثبت أنه ال َّ
قدي َم إال الله سبحانه ،فهو إذًا الواحد الذي ال غريه يف اإليجاد والخلق والتأثري(((.
ري مستقل ٍة
وميكن تقرير الربهان بصيغ ٍة أخرى :فإنه ملا كانت الظواهر الكونية غ َ

ري مستقل ٍة يف مقام عليتها وتأثريها ،مبعنى
يف ذاتها وأصل وجودها ،كذلك هي غ ُ

أنّها ال تؤثر إال بإرادة الله سبحانه ،وينتج عن هذا أنه كام ال رشيك له سبحانه يف
((( سورة آل عمران ،اآلية .49/3
((( الطويس ،التبيان يف تفسري القرآن (تفسري التبيان).467/2 :
((( محمد عبد ،رشح نهج البالغة.392 :خطبة(.)214
((( مغنية ،يف ضالل نهج البالغة.258/3 :
((( ظ :السبحاين ،اإللهيات.43/2 :

مستقل واح ٌد ال غري ،فهو العلة
ٌّ
فاعل
ٌ
الفاعلية والعلية ،ليس هناك يف الواقع إال
معاليل لهذه العلة الوحيدة،
ُ
املستقلة الوحيدة ،وكذلك ما يف الكون من عللٍ فهي

فهي علة العلل ،وهي الذات املقدسة اإللهية((( ،وهذا ما يقرره العقل.

2ـ الدليل النقيل عىل التوحيد يف الخالقية:

وأ ّما النقل ،فقد تضافرت النصوص القرآنية والروائية عىل أ ّن الله سبحانه هو

الخالق ،وال خالق سواه ،علام أ ّن املراد هو «حرص الخالقية باألصالة لله سبحانه،
ال التبعية والظلية بإذنه»((( .ومن هذه النصوص القرآنية ما يأيت:

أـ القرآن الكريم:

ۡ
ُ َّ ُ َ ُ ُ ّ
َۡ
ك َ ۡ
ش ٖء َو ُه َو ٱل َوٰح ُِد ٱلق َّه ٰ ُر﴾((( ،فاآلية الكرمية تقرر
قال سبحانه﴿ :ق ِل ٱلل خٰل ِق ِ

أ ّن الله سبحانه يخلق جميع األشياء ،ثم أنه هو الواحد القهار ،أي« :الخالق لذلك

كل قادر سواه ال يقدر عىل امتناعه منه»((( .وهذه
واحد ال ثاين له ،وهو الذي يقهر ّ

ُ
َٰ ُ
ِك ُم َّ ُ
ٱلل َر ُّبك ۡم
آي ٌة ثاني ٌة وثالث ٌة ورابع ٌة تقرر هذه الحقيقة نفسها ،يقول تعاىل﴿ :ذل
ُ َّ َ ٰ ُ ّ ُ ۡ َ َ ُ َ ٰ َ َ ّ ُ
َ ٰ ُ ُ ّ َ ۡ َّ ٓ َ َّ ُ
ش ٖء ل إِل ٰ َه إِل ه َو ۖ﴾((( ،أو قوله تعاىل﴿ :ٱلل خل ِق ِك ش ٖءۖ وهو ع ِك
ك
خل ِق ِ
َ
َ ٰٓ ُّ َ َّ ُ ۡ ُ ُ ْ ۡ َ َ َّ َ ُ َ ۡ
ٞ
َ ۡ
ٱلل َعل ۡيك ۡ ۚم هل م ِۡن
شءٖ َوك ِيل﴾((( ،أو قوله تعاىل﴿ :يأيها ٱنلاس ٱذكروا ن ِعمت ِ
َ
َ ۡ ُ َّ
خٰل ٍِق غي
ٱللِ﴾((( ،وغريها من اآليات الكثرية التي تثبت التوحيد يف الخالقية.

خاص بكلامت أمري املؤمنني
وأ ّما النصوص الروائية فهي كثرية ولكن البحث
ٌّ

 ،Qويف كلامته  Qكل الكفاية ،إذ إنّه قال « :Qالذي ابتدع الخلق
((( ظ :الحيدري ،التوحيد ،بحوث يف مراتبه ومعطياته34/2 :ـ.35
((( السبحاين ،اإللهيات.44/2 :
((( سورة الرعد ،اآلية .16/13
((( الطويس ،التبيان يف تفسري القرآن (تفسري التبيان).236/6 :
((( سورة املؤمن ،اآلية .62/40
((( سورة الزمر ،اآلية .62/39
((( سورة فاطر ،اآلية .3/35
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ب ـ كالم اإلمام عيل :Q
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عىل غري مثالٍ امتثله ،ال مقدار احتذى عليه من خالق معهود كان قبله ...واعرتاف
الحاجة من الخلق إىل أن يقيمها مبساك قدرته»((( .قال محمد عبده« :أي مل يقت ِد
بخالق آخ َر يف يش ٍء من الخلقة ،إذ ال خالق سواه»(((.
ٍ
نص آخ َر فيقول « :Qال
ويؤكد هذه الحقيقة أمري املؤمنني  Qيف ٍّ

يقال له أين ألنه أيّن األينية ،وال يقال له كيف ،ألنه ك ّيف الكيفية ،وال يقال له ما

هو ،ألنه خلق املاهية»((( .إ ّن يف النص «داللة عىل أن مطلق الخلق لله سبحانه،

وأن ال مؤثر إال هو»(((.

كل ما تقدم من أدل ٍة عقلي ٍة بحرص الخلق واإليجاد والتأثري
وال يخفى أ ّن ّ

يف الله سبحانه ،فإنه عىل نحو األصالة واالستقالل ،وأن تأثري ما سواه سبحانه

من املؤثرات والعلل إمنا هو يف ظل قدرته تبارك وتعاىل ،وإ ّن هذه العلل
واملؤثرات ما هي إال وسائ ُ
علل
ط للفيض اإللهي ،سوا ًء أكانت هذه الوسائط ً

ٍ
ومؤثرات طبيعي ًة كالشمس والنار ،أم مختار ًة كاإلنسان ،فهي يف طول العلة

األوىل األصلية املستقلة الغنية املطلقة ال يف عرضها ،وهذا ما تؤيده جمل ٌة من
اآليات والروايات.

المبحث الثاني :أثر الوسائط في الخلقة واألدلة عليها:
ملا يوابرعلا نيسح قازر .د.م.أ  /ةيقلاخلا يف ديحوتلا
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ملا ثبت أن الله تعاىل يخلق عىل نحوين ،األول :عىل نحو املبارشة ،والثاين:

عىل نحو التسبيب .وإذا كان عىل نحو التسبيب أي توجد وسائ ُ
ط للفيض اإللهي،

علل ومؤثراتٌ يف طول قدرته سبحانه تستمد تأثريها من الله
وهذه الوسائط هي ٌ

سبحانه ووسائط الفيض هذه لها أثرها ودورها يف عامل اإلمكان ،فهي من باب
ح ويف كلامت
العلل اإلعدادية يف الوجود وهذا ما بيّنه القرآن الكريم بشكلٍ واض ٍ

((( محمد عبده ،رشح نهج البالغة.159:خطبة(.)91
((( م.ن.
((( النيسابوري ،محمد بن الفتال (ت508هـ) ،روضة الواعظني ،تح :السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان،
قم ،منشورات الريض( ،ب.ت).37 :
((( الحيدري ،التوحيد بحوث يف مراتبه ومعطياته.17/2 :

حا جليًّا وسوف ندلل عىل هذه
ربيب القرآن أمري املؤمنني عيل  Qنجده واض ً

يل .Q
الوسائط من القرآن الكريم وكلامت اإلمام ع ٍّ

املطلب الأول :الدليل القر�آين:

إ ّن ٍ
ٍ
بعض
تبي وتؤكد تأثري الوسائط ،يكتفي الباحث بعرض
آيات قرآني ًة كثري ًة ّ

منها:

َّ ٓ َ َ َ ٓ
َّ ُ َّ ُ ۡ ُ ّ َ ٰ َ َ ُ ُ َ َ ٗ َ
ٱلس َماءِ ك ۡيف يَشا ُء
ابا ف َي ۡب ُس ُط ُهۥ ِف
ٱلريح فتثِري سح
1ـ قال تعاىل﴿ :ٱلل ٱلِي يرسِل ِ
َ
ٓ
ٓ
َ
َ
َ
َ َ ۡ َ ُُ َ ٗ َ ََ َۡ ۡ َ َۡ
َ
ي ُر ُج م ِۡن خِلٰلِهِۦ فإذا أ َص َ
اب بِهِۦ َمن يَشا ُء م ِۡن ع َِبادِه ِۦٓ
ويجعلهۥ كِسفا فتى ٱلودق
ۖ ِ
َ ُ ۡ َۡ َۡ ُ َ
شون﴾(((.
إِذا هم يستب ِ

ريا للرياح وغريه ،فإ ّن عبار َة (تثري
إ ّن اآلية الكرمية واضح ٌة يف إعطائها دو ًرا وتأث ً

سحابًا) واضح ٌة متام الوضوح يف بيان ما للريح من تأثريٍ يف تحريك وانبساط
السحب يف السامء ،وتجمع السحب بعد ذلك عىل شكل قطعٍ مرتاكم ٍة ،ومن ثم
كل التفاعالت واملقدمات.
إنزال املطر بعد ّ

ۡ ٗ َّ ُ
َّ
نز َل م َِن َّ ٓ َ ٓ َ َ ۡ َ
2ـ قوله تعاىلَ ﴿ :وأَ َ
ت رِزقا ل
ك ۡمۖ﴾((( ،وقوله
ٱلس َماءِ ما ٗء فأخ َرج بِهِۦ م َِن ٱثل َم َر ٰ ِ
ْ َ َّ َ ُ ۡ ٓ َ ۡ َ
َ َ
َۡ ُ ُ
ُۡ َ ۡ
تعاىل﴿ :أ َو ل ۡم يَ َر ۡوا أنا ن ُسوق ٱل َما َء إِل ٱل ِ
ٱل ُرزِ ف ُنخرِ ُج بِهِۦ َز ۡر ٗع تأكل م ِۡن ُه
ۡرض
َۡ َٰ ُ ُ ۡ ََ ُ ُ ُ ۡ ََ َ
ُ ۡ ُ َ (((
ص
ب
ي
ل
أنعمهم وأنفسه ۚم أف
ون
يرصح الكتاب العزيز بتأثري
اآليتني
هاتني
ففي
.
﴾
ِ
ّ

دور الفواعل الطبيعية وتأثريها ،أما املوجودات االختيارية ،كاإلنسان وبقية

املوجودات األخرى كاملالئكة ،فا ّن ٍ
آيات كثري ًة تُثبت لها دو ًرا وآثا ًرا متعددةً.

َّ ُ َ
ّ
ُ
َ ُ ُ
ٱلل بِأيۡد
أ ّما الفعل اإلنساين فيقول سبحانه﴿ :قٰتِلوه ۡم ُي َعذ ِۡب ُه ُم
ِيك ۡم﴾(((،
فاآلية أسندت تعذيب الكفار عىل أيدي املؤمنني ،ملا أراد الله سبحانه إنزال
((( سورة الروم ،اآلية .48/30
((( سورة البقرة ،اآلية .22/2
((( سورة السجدة ،اآلية .27/32
((( سورة التوبة ،اآلية .14/9
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املاء يف الزرع ،إذ إ ّن (الباء) تفيد السببية كام هو معلو ٌم ،فتناولت هذه اآليات
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إلهي لهم بأيدي
العذاب فيهم ،يقول السيد الطباطبايئ« :إنّ قتل املرشكني
ٌ
عذاب ٌّ

املؤمنني ،وإنّ املؤمنني أيا ٍد مجري ٌة لله سبحانه»((( .وهناك آياتٌ كثري ٌة تنسب
ۡ

َ

َّ

َ

َ

الفعل إىل اإلنسان ،كقوله تعاىلِ﴿ :إَوذ َز َّي َن ل ُه ُم ٱلش ۡي َطٰ ُن أ ۡع َمٰل ُه ۡم﴾((( ،أو كقوله
َ

َ

ُ َٓ َ

ْ َ

َ

َۡ

تعاىلَ ﴿ :وق َّي ۡض َنا ل ُه ۡم ق َرنا َء ف َز َّي ُنوا ل ُهم َّما َب ۡ َ
ي أيۡدِي ِه ۡم َو َما َخلف ُه ۡم﴾(((.

ٍ
ريا يف عامل
وأما املوجودات األخرى ،فان
آيات كثري ًة ت ُثبت لها دو ًرا وتأث ً
َ
ٓ
َ
ُ
اإلمكان ،وخري مثا ٍل عىل ذلك املالئكة ،يقول سبحانهَ ﴿ :ح َّ ٰٓ
ت إِذا َجا َء أ َح َدك ُم
ۡ

َّ

ُ

كل أم ٍر
ٱل َم ۡو ُت تَ َوف ۡت ُه ُر ُسل َنا﴾((( ،قال السيد الطباطبايئ« :فالله سبحانه ينتهي إليه ّ
وهو املالك املترصف عىل اإلطالق ،ومللك املوت التوسل إىل ما يفعله من
قبض األرواح بأعوانه الذين هم أسباب الفعل ووسائله وأدواتــه»((( ويف قوله

ُۡ َ
َُ َ ۡ
َ ۡ َّ
تعاىل﴿ :بَ َ ٰ
ت
ل َو ُر ُسلنا َلي ِه ۡم يَكت ُبون﴾((( ،وكذلك يف قوله سبحانه﴿ :فٱل ُمدب ِ َر ٰ ِ
َ
أ ۡم ٗرا﴾((( ،قال الطربيس (ت548هـ)« :إنها املالئكة تدبر أمر العباد من السنة إىل

ّ
واضح عىل ما لهذه املوجودات من دو ٍر
دليل
السنة ،عن عيل  ،(((»Qوهذا ٌ
ٌ
وتأثريٍ يف هذا الكون.

املطلب الثاين� :أثر الو�سائط يف كلمات الإمام علي :Q
ملا يوابرعلا نيسح قازر .د.م.أ  /ةيقلاخلا يف ديحوتلا
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إن تأثري الوسائط وبيان دورها يف عامل اإلمكان نجدها واضح ًة يف كلامت

يل  ،Qفقد ورد عن اإلمام أمري املؤمنني  ،Qأنّه يعرض تساؤال
اإلمام ع ٍّ

مبثابة االستفهام اإلنكاري أراد منه إثبات أ ّن لهذه العلل واملؤثرات االختيارية
ريا يف عامل اإلمكان فقال « :Qوهل يكون بنا ٌء من غري بانٍ  ،أو
دو ًرا وتأث ً
((( الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن.134/7 :
((( سورة األنفال ،اآلية .48/41
((( سورة فصلت ،اآلية .25/41
((( سورة األنعام ،اآلية .61/6
((( الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن134/7 :
((( سورة الزخرف ،اآلية .80/43
((( سورة النازعات ،اآلية .5/79
((( الطربيس ،مجمع البيان يف تفسري القرآن.429/5 :

جناي ٌة من غري جانٍ »((( ،قال ابن أيب الحديد« :واملراد عموم الفعلية ،ال خصوص

مستحيل أن يكون الفعل من غري فاعلٍ  ،وقد ادعى كثري من املتكلمني
ٌ
الجناية ،أي

الرضورة يف ذلك ،فقالوا :نعلم رضور ًة أن البناء ال بدّ له من بانٍ »(((.

وبذلك «أخرب أمري املؤمنني صلوات الله عليه عباية بن ربعي األسدي ،حني

سأله عن االستطاعة التي بها يقوم ويقعد ويفعل ،فقال له أمري املؤمنني :Q
سألت عن االستطاعة متلكها من دون الله أو مع الله؟ فسكت عباية ،فقال له أمري

املؤمنني  :Qقل يا عباية ،قال وما أقول؟ قال  :Qإن قلت :أنك متلكها

مع الله قتلتك وإن قلت :أنّك متلكها دون الله قتلتك قال عباية :فام أقول يا

أمري املؤمنني؟ قال  :Qتقول أنك متلكها بالله الذي ميلكها من دونك ،فإن
ُيلّكها إياك كان ذلك من عطائه ،وإن يسلبكها كان ذلك من بالئه ،هو املالك
ملا ملّكك والقادر عىل ما عليه أقدرك ،أما سمعت الناس يسألون الحول والقوة

حني يقولون :ال حول وال قوة إال بالله .قال عباية :وما تأويلها يا أمري املؤمنني؟
قال  :Qال حول عن معايص الله إال بعصمة الله وال قوة لنا عىل طاعة الله إال
بعون الله ،قال :فوثب عباية فقبل يديه ورجليه»(((.

إن محل الشاهد يف الرواية يكمن يف قوله ( :Qفهو املالك ملا ملّكك،

سبب من األسباب
والقادر عىل ما عليه أقدرك)« ،وهكذا بالنسبة لألسباب ،فام من ٍ

وهو املالك ملا ملّكه ،والقادرعىل ما عليه أقدره ،وكل ذلك من عطائه»((( ،قال
ُ ّٗ ُّ

َ

َٓ

َ

َٓ

ٓ

َ َ

ٓ

َۡ

َ َ ُ َّ َ
ُّ ٰٓ ُ ِ َ ٰٓ ُ
ۡ َ َ َّ َ ََ
ك م ُظ ً
ورا﴾(((.
سبحانه﴿ :ك ن ِمد هؤلء و
هؤلءِ مِن عطاءِ ربِكۚ وما كن عطاء رب ِ

((( محمد عبده ،رشح نهج البالغة.327 :خطبة(.)185
((( ابن أيب الحديد ،رشح نهج البالغة.56/13 :
((( ابن شعبة الحراين( ،ت ،ق ،)4تحف العقول ،تحقيق وتصحيح وتعليق :عيل أكرب الغفاري ،ط ،2نرش :مؤسسة
النرش اإلسالمي التابعة لجامعة املدرسني بقم املرشفة 1404 ،هـ .ص .467
((( كامل الحيدري ،التوحيد .ج 2ص .33
((( سورة اإلرساء ،اآلية .20
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الف ّعالة يف نظام الوجود إال والله سبحانه هو الذي ملّكه القدرة عىل ما يعمله،
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اتضح مام تقدم يف مبحث التوحيد يف الخالقية ،أنه ليس يف عامل الوجود

ومستقل واح ٌد ،وأما تأثري العلل األخرى وفاعليتها فليست إال يف
ٌ
أصيل
ٌ
خالق
إال
ٌ
طول خالقية الله ع ّز وجل وعليته وفاعليته ،ومحقق ًة بأذنه تعاىل ،وهذا يعني أ ّن لها
ريا يف الفاعلية إال إنها تستمد قدرتها من علة العلل وهي الذات اإللهية
دو ًرا وتأث ً

ملا يوابرعلا نيسح قازر .د.م.أ  /ةيقلاخلا يف ديحوتلا
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الغنية مطلقا ،الواجبة بالذات.
هذا ما قرره القرآن الكريم وما عليه مدرسة أهل البيت  ،Rوهو ما يعتقده
الباحث.
إن فهم هذه القضية بهذه الصورة ،وهو حرص الخالقية واإليجاد والتأثري بالله
سبحانه ،ويف الوقت نفسه أ ّن للموجودات من سواه :الطبيعية واملختارة لها دورها
يف التأثري والفاعلية يف عامل اإلمكان ،إال إنها يف طوله سبحانه ،ال يف عرضه،
رس يف فهمه ،بل
مل يكن باألمر اليسري ،وإمنا رافقته صعوب ٌة شديدةٌ ،أ ّدت إىل ع ٍ
ألسباب كثري ٍة ،ال تخلو من تدخُّل يد السياسة
عدم فهمه لدى كثري من املسلمني،
ٍ
ٍ
محمد ،فأنتج هذا ه ّو ٌة كبري ٌة أفرزت
فيها ،ولعل من أبرزها هو االبتعاد عن فكر آل
بعد (التي واللتيا) رأيني متضادين يف عقيدة كثريٍ من املسلمني ،أحدهام حرص
أي
الخالقية واإليجاد والتأثري بالله سبحانه ،وليس للموجودات التي من دونه ُّ
تأثريٍ وفاعلي ٍة ،سواء كانت الطبيعية أم املختارة ،وأنتج هذا الرأي القول بالجرب،
وبذلك أنكر العدل اإللهي.
أما الرأي اآلخر فأراد أن ينزه الله سبحانه فقال :إ ّن املوجودات التي
من دون الله سبحانه تحتاج إىل الله تعاىل يف إحداثها ال يف بقائها ،ففوض
لهذه املوجودات التأثري والفاعلية من دون تدخل يد القدرة اإللهية فيها،
وبذلك كان قد أخرج الله سبحانه من سلطانه .وهو ما عرف باسم التفويض.
إ ّن هذين الرأيني املتضادين ول ّـدا الحقد والضغينة بني كثريٍ من أصحاب
نفوس
القبلة الواحدة ،والقرآن الواحد ،أريقت عىل غراره دما ٌء كثريةٌ ،وأزهقت
ٌ
كثريةٌ ،وكان كل هذا مبنأًى عن مدرسة أهل بيت العصمة  ،Rالتي ق ّدمت
الفهم الصحيح لهذه القضية ،الذي ينسجم مع فطرة اإلنسان قبل عقله ووعيه.

�آراء امل�سلمني يف التوحيد يف اخلالقية:

توزع املسلمون بني ثالثة آراء رئيس ٍة يف فهم هذه القضية ،واالعتقاد بها،

واالنقياد والخضوع بحسب متبنياتها ودعوتها ،وللسياسة ي ٌد طوىل يف حشد
األتباع وكرثتها لهذا الرأي من دون الرأي اآلخر .واآلراء الثالثة الرئيسة كان أولها

لألشاعرة أو (الجربية) ،وكان ثانيهام للمعتزلة ،أو (املفوضة) ،وأما الثالث فكان
ملدرسة أهل البيت  ،Rأو (اإلمامية) ،أو ما يسمى بـ(األمر بني أمرين).

الخالصـة:
نتائج مهم ٌة يستطيع الباحث إجاملها عىل الشكل
تخلص من هذا البحث
ُ

اآليت:

 .1أثبت البحث يف التوحيد يف الخالقية ،أن الفاعل املستقل عىل اإلطالق هو
الله سبحانه وأنه هو املؤثر الحقيقي يف الوجود ،فال خالق وال فاعل وال مؤثر
واستقالل وحقيق ًة إال هو سبحانه.
ً
إطالقًا

 .2توصل البحث إىل أن املوجودات التي من دون الله سبحانه سوا ًء أكانت
الطبيعية أم املختارة لها فاعليتها وأثرها يف الوجود ،إال أنها عىل نحو الطولية

دليل عىل
علل إعدادي ٌة ال حقيقيةٌ ،وذلك كان ً
مع الله سبحانه ،ال عرضية وهي ٌ
 .3إ ّن املوجودات التي سوى الله تعاىل فقري ٌة محتاج ٌة يف حدوثها وبقائها فال
تستقل يف فعلها فهي محتاج ٌة إىل اإلفاضات من علة العلل ،وهي
ّ
ميكن أن
دليل عىل بطالن
ني وآنا ًبعد آنٍ  ،وهذا ٌ
الذات اإللهية املقدسة حي ًنا بعد ح ٍ

القول بالتفويض الذي هو قول املعتزلة.
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بطالن القول بالجرب وقول األشاعرة.

57
57

