
 

                                                                        
        

                   

  :، هو منهج اهللا تعاىل للحق سبيلٌ واحد .. 
                                 

                ] 153: األنعام [  

 ..ل األ، مات التيه فكلُّ مقدباع سبات اليت ما ناجتة عن اتنزل اهللا تعاىل أهواء والعصبي
تستيقن األنفس وبعد الغرق يف ظلمات نتائج هذه السبل الضالّة ، .. سلطان ا من 

  ..املُظلمة هذه النتائج ، فتجعلها معياراً ومنظاراً ال ترى إالَّ من خالله 
ال هامة ،  ةمسألة عقدي، وهي ) مراتب الوجود ( لة أمسسنتناول يف هذا البحث .. 

وقد تاه الكثريون يف .. كتاب اهللا تعاىل حملمولة يف ئل ابد من إدراكها لفهم الكثري من املسا
  ..دراكهم هلذه املراتب ، وللحدود الفاصلة بينها هوائهم وظلماا نتيجة عدم إأأنفاق 
 ،هو وجود ذايت ف، سبحانه وتعاىل )) اهللا (( وجود املُوجِد  هو ، الوجود املطلق.. 

.. وال ختضع ألي مقياس  لةمتحووغري غري مكتسبة وهلذا الوجود صفات ذاتية مطلقة 
موجودات عامل اخللق احلسي هي مقاييس خملوقة ونسبية ، ال  افاملقاييس اليت نقيس 

 ..تصلح إالّ لقياس األشياء املخلوقة ، وال ميكنها أبداً قياس صفات اخلالق سبحانه وتعاىل 
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ية ، وهي قائمة بوجودها يف اإلهلية هي خصائص ونعوت تتصف ا الذات اإلهل فالصفات
وجود الذات وترتبط بالذات ، وهي ليست بشيء وجوده زائد على وجود الذات ، فهي 
ليست أعياناً منفصلة عن الذات ، وليست خاضعةً للقوانني ، وليست هي القوانني اليت 

 –ن املخلوقات حن –إنها فاعليةٌ قائمةٌ بالذات اإلهلية ، كلُّ ما ندركه .. ندركها بعلومنا 
فبتكامل الصفات اإلهلية وتضامنها ، ومن آثارِها ، .. هو آثارها اليت تقع حتت حواسنا 
  ..) واألمر ، اخللق ( تتكون الكائنات املوجودة يف عاملي 

 ..ولو كانت صفات يف  –عن الذات ، لَما أتت  الذات ، أو منفصلةً اهللا تعاىل عني
صحيح أنه ال يوجد  ..ستقالً معرفاً بأل التعريف هلذه الذات وصفاً م –كتاب اهللا تعاىل 

ترادف بني أمساء الصفات للذات اإلهلية يف القرآن الكرمي ، فلكلِّ اسم صفة خصوصيته 
اخلاصة به ، ولكنها من حيث التزامها مع بعضها بعضاً ، هي متكاملة متعاضدة متوحدة ، 

اهللا ( فلو كانت مستقلَّةً عن الذات اليت تصفها .. عن الذات  وال يوجد هلا أي استقاللٍ
  ..بذاا  طةً بذوات أُخرى ، أو لكانت ذوات مستقلّةلكانت مرتب) سبحانه وتعاىل 

فصفات اهللا تعاىل ال يوجد بينها فاصلٌ من املكان والزمان ، وما يتخيله البشر من 
كان والزمان ، وقياس ذلك على الذات اإلهلية تفريقٍ بينها هو نتيجة انصياعهم لقوانني امل

  ..وصفاا 
، وتكون صفةً له ،    : أمساء الصفات هللا تعاىل ترجع إىل امسه تعاىل  مجيع.. 

 : واسم اجلاللة     ًمل يرد صفةمنها ، فجميع أمساء الصفات هي نعوت له  اسمٍ ألي
هي اسم اهللا تعاىل ، واهللا تعاىل ليس امساً ألي منها  إنَّ مجيع األمساء احلسىن.. جلَّ وعال 

 : نرى أنَّ كلمة .. ولذلك  ..     يف القرآن الكرمي تأيت مضافةً لكلمة :   

  :ولكلمة     اسم صفة هللا تعاىل ضافةً أليومل تأت م ، ..  
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 ..تعاىل الُ آثاراً للصفات ، واهللاقةً بالذات ، وكانت األفعتعلِّوملّا كانت الصفات م 
فاهللا تعاىل ليس كمثله شيء يف صفاته ، وليس .. لذلك  ..ليس كمثله شيء يف ذاته 

   ..كمثله شيء يف أفعاله 
، وعالقة الصفات  فاا هي عالقة موصوف بصفات تصفهعالقة الذات اإلهلية بص.. 

ة ، الزمة عن وجود الذات صفات اإلهليفال.. اإلهلية بالكائنات هي عالقة املؤثِّر باألثر 
 فكلُّ ..والكائنات هي آثار ناجتةٌ عن فاعلية الصفات اإلهلية يف هذا العامل احلادث  اإلهلية ،

  .. طاقة وفعل وحركة موجودة يف الكائنات ، هي أثر للصفات اإلهلية 
لصفات تندرج يف وجيب أالّ يفهم من عالقة الصفات اإلهلية باألثر أنَّ هذه ا.. 

هو ذاته الفاصل بني صفة ) الفعل ( فالفاصل بني الصفات اإلهلية واألثر .. الكائنات 
.. ما ميكن إدراكه هو آثار صفات اهللا تعاىل  كلُّ ..اخلالق املطلقة هللا تعاىل وبني املخلوق 

املُبدع حقيقةَ  يدرك يمكن أن فكنه الذات اإلهلية ال يدركها العقل ، ألنها أبدعته وال
املُبدع ، وألنها فوق احلس واملادة فال يحيطُ ا احلس ، وال تدركُها البصرية ألنَّ البصريةَ 

  فيض من نورها                ] 103: األنعام [  ..
  .. وما عداها نسيب، فالذات اإلهلية وصفاا مطلقة 

إدراكنا حلقائق األشياء يتوقّف على قدراتنا اإلدراكية ، وعلى حدود األشياء .. 
، فال قدراتنا تتحملُ ذلك ، وال  سبيل إلدراكهاال ف أما بالنسبة للذات اإلهلية ،املُدركة ، 

اا ، نا نستدلُّ على الذات اإلهلية عرب تفاعلنا مع آثار صفإن.. الذات اإلهلية هلا حدود 
إنها نعوت  ..ت بنفسها ، وليست مستقلّةً عنها هذه الصفات اليت ليست كينونةً للذا

ي فكلُّ ما خيضع لألفعال ال ينتم ألفعال ،ختضع ل الوالذات اإلهلية وصفاا  ...للذات 
  ..  ال العكس  ،صفات اهللا تعاىل نتاج هي كون األفعال ،  ملرتبة الذات اإلهلية وصفاا

ال ، الذات اإلهلية وصفاا ، وكلُّ ما هو دوا : املرتبة األوىل للوجود هي .. إذاً .. 
   ..تها ، ويكون خاضعاً لربوبييرتقي إىل درجتها 
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من مرتبة عامل  وأعلىهناك مرتبة من الوجود ، أدىن من الذات اإلهلية وصفاا ، .. 
ات عامل األمر ختضع ألفعال اهللا تعاىل ، فموجود ..عامل األمر : هذه املرتبة هي .. اخللق 

ومن جهة  ..مبرتبة الذات اإلهلية وصفاا  وبالتايل يستحيل أن تكونولربوبيته جلَّ وعال ، 
أُخرى ، نرى أنَّ موجودات عامل األمر ال ختضع لقوانني عامل اخللق ، وال حتتمل 

  ..على مرتبة من عامل اخللق ، لذلك فهي أاملتناقضات كما هو حال خملوقات عامل اخللق 
 ..سمى بالروح األمني جربيل عليه السالم ، ي:  
                
  ] 195 – 193: الشعراء [ 

كونه  وهذا ينفي نفياً قاطعاً ،   ضع للفعل نراه قد خ    و .. 
  :وهذا ما نراه أيضاً يف قوله تعاىل .. لذات اإلهلية وصفاا رتبة امنتمياً مل
              ] مرمي :

17 [     
       خضع لفعل اإلرسال الذي فاعله اهللا تعاىلقد    نراه أنَّ الروح  فما.. 

   َّه متثل يف عاملنا املخلوق بصورة بشر ، وأن       ..
  ..ا ن يكون الروح منتمياً ملرتبة الذات اإلهلية وصفاوكلُّ ذلك ينفي نفياً قاطعاً أ

  :   التايل ، حيث الروح خيضع لفعل اإللقاء وهذا ما نراه أيضاً يف قوله تعاىل 

               ]15: غافر [   

 –ية وصفاا ، وهو يعرج هلأن يكون الروح من مرتبة الذات اإلوكيف من املمكن .. 
  :إىل اهللا تعاىل  –كاملالئكة 
              ] املعارج

 :4 [    
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  :والقرآن الكرمي يوصف بالروح .. 
               

            ] 52: الشورى [  

  :وقد خضع القرآن الكرمي ألفعال اهللا تعاىل .. 
       .......   ] 185: البقرة [  

               ] 185: املائدة [  

      .......   ] 3: يوسف [  

          ] 87: احلجر [  

          .......   ] 82: اإلسراء [  

            ] 106: اإلسراء [  

        ] 2: طه [   

         ] 3: الزخرف [  

               

         ] 19 - 16: القيامة [  

ومما يثبت أنَّ القرآن الكرمي يستحيل انتماؤه ملرتبة الذات اإلهلية وصفاا ، هو أنه .. 
   :حمتوى يف لوحٍ حمفوظ 

           ] 22 - 21: الربوج [  

أنَّ ما ينتمي ملرتبة الذات اإلهلية  –جمرد ختيل  –فهل من املمكن لعاقل أن يتخيل .. 
  !!! ..محتوى يف لوحٍ حمفوظ ؟، وصفاا 
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ة ق بصفات اهللا تعاىل من جهة ، وله آثار يف عامل املادوعامل األمر ، وجود يتعلَّ.. 
غري حمكوم لقوانني املكان والزمان ، وهذا ال يعين أنه وجود املتغير من جهة أُخرى ، وهو 

  ..موجِد املكان والزمان وحاكمهما 
،  أ( شاملة لكلّ معاين اجلذر اللغوي ، هي صيغة مصدر ، وبالتايل     كلمة.. 
، أوالً من اهللا تعاىل  هوجود يتم قضاُء راألمأنَّ ،  وما نراه يف كتاب اهللا تعاىل) .. م ، ر 

  :من اهللا تعاىل    املستقلّة بكلمة  هذا األمر كينونتهأخذ ي.. بعد ذلك و ..

           ] 117: البقرة [  

           ] 47: آل عمران [  
           ] 35: مرمي [  

           ] 68: غافر [   
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يتلقَّى األمر  ..بعد ذلك .. إلجياد األمر هناك قضاء نابع من ذات اهللا تعاىل .. إذاً  ..
 اهللاف ...يكون األمر كياناً مفعوالً يف مرتبته .. بعد ذلك ..     كلمة من اهللا تعاىل
 رهتعاىل غالبرِه مفعوالً لفعله جلَّ وعال  على أمكون أم ،:  
       ] 35: النساء [  

            ] 21: يوسف [   

ث يتم حي، مله ، وخيضع لفعل اهللا تعاىل يف عاله كينونته املستقلّة      ..إذاً .. 

  .. ] 5: الطالق [          :إنزاله إىل عاملنا 
  :نراه أيضاً يف قوله تعاىل ، وانتماء الروح ملرتبة عامل األمر .. 
                   

  ] 85: اإلسراء [ 

    : هي إجابة على السؤال        : فالعبارة.. 

      ر : ، وهي مبعىنالروح منتمياً لعامل األمر وكون ..الروح ينتمي لعامل األم  ،

 ...    : دون مرتبة الذات اإلهلية وصفاا ، يقتضي أنه خاضع لربوبية اهللا تعاىل
  :وهذا ما يتأكَّد معنا يف قوله تعاىل 

            ] 4: القدر [    

يعود إىل    ، نرى أنَّ الضمري يف كلمة    فإضافة لتعلّق الروح بالفعل 

     .. َّفما نراه أن    ، من مرتبة عامل اخللق غري احملسوس

كالمها خيضع  ..من مرتبة عامل األمر    و كما سنرى إن شاء اهللا تعاىل ، 

  ..       هللا تعاىللربوبية ا
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ى من بعد ذلك ، تلقَّمن اهللا تعاىل ،  متَّ قضاء وجوده ، عامل األمر املوجود يف ..إذاً .. 
لربوبية و اهللا تعاىلألفعال  وخاضعاً ذلك ، أصبح موجوداًبعد  ،    اهللا تعاىل كلمة

وأدىن من مرتبة الذات اإلهلية ، ة مستقلّة هي يف مرتبموجودات عامل األمر ، ف.. اهللا تعاىل 
  ..وتتعلَّق تعلّقاً بصفات اهللا تعاىل .. وصفاا 

وينقسم إىل وجود خملوق غري حمسوس ، كأنفسنا ،  ..، هي عامل اخللق واملرتبة الثالثة 
وجود خملوق حمسوس ، كأجسامنا وكل ما حييط بنا  وإىل ..وكاملالئكة ، وكعامل اجلن 

   .. من مادة
   ، تخلق يف هذا العامل املخلوق أيضاً بكلمة ) األشياء ( وخملوقات عامل اخللق 

  :من اهللا تعاىل 
             ] 40: النحل [    

             ] 82: يس [  
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  :للوجود ثالث مراتب .. إذاً .. 
ود مطلق غري حمكوم للمكان والزمان ، وهو وهو وج: الذّات اإلهلية وصفاا  – 1

  ..األخرى واملخلوقات وإليه تعود كلُّ املوجودات .. حاكم للمكان والزمان 
كوم للمكان والزمان وهو وجود غري حم) : كالروح والقرآن الكرمي ( عامل األمر  – 2

اهللا تعاىل مباشرةً وهذا الوجود يتعلَّق بصفات .. ولكنه ليس حاكماً للمكان والزمان  ..
  ..ويف ساحة هذا الوجود ال جتتمع املتناقضات .. 

  :ويتكون من مرتبتني : عامل اخللق  – 3
وهذا الوجود على الرغم من أنه ) : كالنفس البشرية ( وجود خملوق غري حمسوس  –أ 

، ) ان والزمان أي ينتمي إىل عامل ما فوق املادة واملك( متحرر من قانون املكان والزمان 
ه خيضع لقوانني املكان والزمان حينما يكالنإالّ أن ، ات املادةّ يف عامل احلسفس ؤطَّر جبزئي

  ..        البشرية حينما تكون داخل اجلسم
وهو وجود ) : نا معامل املادة اليت تنتمي إليه أجسا( وجود خملوق حمسوس  –ب 

  ..حمكوم لقوانني املكان والزمان 
  ..يعودان هللا تعاىل ، وعامل األمر ، مل اخللق وعا
            ] 54: األعراف [   

خلق هو الذي فاهللا تعاىل هو الذي أوجد عامل األمر الذي يتعلَّق بصفاته مباشرة ، و
  .. اىل ، حيث يعطيه اهللا تعاىل حيثيات وجودهعامل اخللق الذي حيتاج يف كلِّ حلظة هللا تع

               

                     ] 42: فاطر [  
من الزوال ، يكون بواسطة أمر ) مل اخللق جسد عا( وإمساك السماوات واألرض .. 

  ) ..عرب عامل األمر ( اهللا تعاىل 
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           ] 25: الروم [  
يمسك اهللا تعاىل حيث فقيام السماوات واألرض يف عامل اخللق ، ككينونة خملوقة ، .. 

ر يكون من خالل أم، يف كل حلظة من الزوال ) جسد عامل اخللق ( لسموات واألرض ا
  ..        : عرب عامل األمر ، اهللا تعاىل بذلك

أنَّ اإلطار احلامل لعامل األمر هو ) الرمحن على العرش استوى ( وقد بينت يف حبث .. 
  :هو تدبري األمر إلدارة شؤون عامل اخللق ، العرش  ، فحال االستواء على) العرش ( 
            ] 3: يونس [  
  

 لالستواء كحال األمر، حالية ، حتمل داللة تدبري      : فما نراه أنَّ مجلة 
 ..العرش هو اإلطار احلامل لعامل األمر أنَّ ) امغة باألدلّة الدو( وقد فصلت .. على العرش 

  ..) السماوات واألرض ( لعامل اخللق  احلاملأنَّ الكرسي هو اإلطار أيضاً ، وبينت 
          ] 255: البقرة [  

الزمان واملكان الذي  ومن اخلطأ الكبري النظر إىل موجودات عامل األمر ، من منظار.. 
كالروح ( إرجاع موجودات عامل األمر و ...حيكمنا ككائنات تنتمي إىل عامل اخللق 

معيارٍ ال  ها يفإىل زمنٍ حمدد يتعلَّق ببداية وجودها ، هو حماولة لوضع) والقرآن الكرمي 
  ..عاملها أصالً ، كالذي يريد معرفة أوزان األشياء عرب معيار األلوان لينتمي 
خملوقة ، هو قولٌ ) كالروح والقرآن الكرمي ( إنَّ موجودات عامل األمر .. فقولنا .. 

يف القرآن الكرمي تعين ) خلق ( مغلوطٌ حسب معيار صياغة القرآن الكرمي ، ألنَّ كلمة 
  ..إجياد الشيء يف عامل اخللق 

أبداً .. الذّات اإلهلية عن ) يف إجيادها ( وهذا ال يعين أنَّ موجودات عامل األمر مستقلَّة 
 بعد أن مل تكن موجودة ،   بكلمة إنَّ اهللا تعاىل أوجدها يف مرتبة من الوجود ، .. 
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 مباشرة بصفاتهوجودات عامل األمر متعلِّقة مف.. خاضعة لربوبية اهللا تعاىل وأفعاله هي و
  ..كما بينا  ..ان والزمان ، ومستقلَّة متاماً عن عامل اخللق احملكوم لقوانني املك جلَّ وعال

  
  
  

  الوجود                    الذات اإلهلية                  وجود حاكم  الوجود                

  املطلق                       وصفاا                     للمكان والزمان املطلق                 
  
  
  

                    عامل األمر            حاكم وغري وجود غري  تعلّق بصفات      
  حمكوم للمكان والزمان                                                 اهللا تعاىل            

  

  عامل ما فوق املادة واملكان والزمان                               
                                                                                                        

   عامل اخللق                                  إدراك للكليات    
    

  وجود خملوق جود قابل حلكم                 و               
  غري حمسوس  كان والزمان                  امل                 

  
  
  
  

  وجود خملوق                 عامل املادة   وجود حمكوم                     تفاعل مع         
والزمان                                          واملكان                حمسوس   كان والزمان                 للم  اجلزئيات          
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هو بني عامل األمر ، ميكن أن حيصل يف تصوراتنا حول مراتب الوجود واخللط الذي .. 
سنلخص الفارق بني موجودات .. ولذلك .. عامل الوجود املخلوق غري احملسوس بني و

عامل األمر وموجودات عامل الوجود املخلوق غري احملسوس ، حىت نستطيع تصور اخلط 
  ..الفاصل ينب هذين العاملني 

عامل األمر تتعلَّق بصفات اهللا تعاىل ، فال حتمل إال الصفات اإلجيابية  موجودات – 1
بينما موجودات عامل الوجود املخلوق غري احملسوس ، منها من حيمل صفات إجيابية .. 

دائمة كاملالئكة ، ومنها من حيمل صفات إجيابية وسلبية ، كاألنفس البشرية ، وكعامل 
  ..اجلن 
بينما موجودات عامل ..  األمر ال ميكن أن ختضع للزمان واملكان موجودات عامل – 2

الوجود املخلوق غري احملسوس ختضع للزمان واملكان حينما تؤطَّر باجلزئيات املادية يف عامل 
  ..، كحال أنفسنا حينما تكون يف أجسامنا املادة واملكان والزمان 

كما بينا يف النظرية الثالثة ( الشيء موجودات عامل األمر ال يطلق عليها اسم  – 3
.. وصفاا ، شأا بذلك شأن الذات اإلهلية ) ويف كتاب قصة الوجود " احلق املطلق"

بينما موجودات عامل الوجود املخلوق غري احملسوس ، ختضع لصفات األشياء حينما تؤطَّر 
  ..جود املخلوق احملسوس بقوانني العامل املادي ، شأا بذلك شأن موجودات عامل الو

وميكننا أن نشري إىل بعض التشابه بني موجودات عامل األمر ، وبني موجودات عامل 
  ..الوجود املخلوق غري احملسوس حينما تكون خارج إطار عامل املادة واملكان والزمان 

  .. كالمها غري خاضعٍ للمكان والزمان  – 1
  ..قضتني يف الوقت ذاته كالمها ال يتفاعل مع مسألتني متنا – 2
هذا التفصيل ملراتب الوجود ، واملستنبط من كتاب اهللا تعاىل ، ال بد منه كمنظار  ..

  ..حىت ندرك دالالا بشكل سليم ننظر من خالله إىل نصوص كتاب اهللا تعاىل ، 
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من خملوقات عامل اخللق ،  و خملوقٍأمن موجودات عامل األمر  وصف موجودو.. 
ا اهللا تعاىل ، ال يعين ذلك أنَّ هذا املوجود بصفة ي ينتمي ) هذا املخلوق  أو( وصف

  .. ، وتقاس عليه لموصوف ا ل تتبعكلُّ صفة  ..أبداً .. ملرتبة الذات اإلهلية وصفاا 
   :   القرآن الكرمي كموجود من موجودات عامل األمر يوصف بصفة .. 

         ]ذه الصفة ..  ] 1:  ق فوصواهللا تعاىل ي :   

         ]وصفة..  ] 15 – 14:  الربوج     

            : يوصف ا رجل 

             ]ف بذات الصفة ..    ] 54:  يوسفوصواهللا تعاىل ي :   

           .......   ]23:  احلشر [ ..  
أنَّ القرآن الكرمي والرجل املَلك يف  –جمرد ختيل  –ل املمكن لعاقل أن يتخيفهل من .. 

قصة يوسف عليه السالم ، ينتميان ملرتبة الذات اإلهلية وصفاا ، حبجة وصف كلٍّ منهما 
مر وخملوقات عامل اخللق ، ختضع موجودات عامل األ. !!! ..بصفة يوصف ا اهللا تعاىل ؟

لربوبيته جلَّ وعال ، وذلك يرد يف نصوص صرحية واضحة ال  وختضعتعاىل ، فعال اهللا أل
وهذا ينفي نفياً تاماً انتماءها ملرتبة الذات اإلهلية  ..خالف يف إدراك دالالا عند العقالء 

    .. بوبيته ، هو دون الذات اإلهلية وصفاا فعال اهللا تعاىل ولرفكلُّ ما خيضع أل.. وصفاا 
  :املضاف إىل اهللا تعاىل نوعان وهو أنَّ ، ال بد من تبيان أمرٍ مهم .. هنا و.. 
كالكالم ، والسمع ،  :صفات ال تقوم بأنفسها ، وليس هلا كيان مستقل بذاا  –أ 

فهذه الصفات إذا أُضيفت هللا سبحانه وتعاىل ، تكون إضافة ، ..... والبصر ، والعلم و 
فعلم اهللا تعاىل وحياته .. من مرتبة الذات اإلهلية وصفاا كوا صفة ملوصوف ا ، 

  ..، وفوق عاملي األمر واخللق هي صفات غري خملوقة ، وهي قدمية ..... وقدرته و 
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كالروح  :وصفاا منفصلة عن الذات اإلهلية  – من عاملي األمر واخللق –أعيان  –ب 
  .......واألرض  ..والناقة  ..البيت و .. والعبد .. والرسول ..والكرسي .. والعرش .. 
          ] 125: البقرة [    
         .......   ] 171: النساء [   

               ] 73: األعراف [     
            ] 29: احلجر [  
            ] 30: مرمي [           
          ] 91: األنبياء [           

               

                                    

                   

                      ] 35: النور [                   
 ..ها اهللا تعاىل بأن أضافها إىل امسه العظيم ، إضافةً تن خصوصية فهذه األعيان خصبي

إجيادها ، وخلقها ، وصنعها واختيارها ، وحبه هلا ، فهي تؤدي إىل اهللا تعاىل ، وإىل رؤية 
  ..نور منهجه العظيم 

وح ينتمي ملرتبة عامل األمر ، ومن املستحيل أن ينتمي ملرتبة الذات وكنا قد بينا أنَّ الر
كلمة الروح إىل اهللا تعاىل ، ال  اإلهلية وصفاا ، كونه خضع ألفعال اهللا تعاىل ، فإضافة

ومن تصور ذلك فتصوره ملوث مبقياس التمثيل ، .. تعين أنه الروح جزٌء منه جلَّ وعال 
فجميع األشياء املخلوقة .. صفات املخلوقات اليت يقع عليها احلس  ده العقل منالذي تعو
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وهو يريد فرض .. اليت يقع عليها احلس ، مكونة من أجزاء ، وحييط ا املكان والزمان 
  .. تصوراته امللوثة بصفات املخلوقات على اخلالق سبحانه وتعاىل 

           :وقوله تعاىل .. 

       ] ال يعين أنَّ عيسى عليه السالم ينتمي ملرتبة  ، ] 171: النساء

  ..أبداً ..    : حبجة أنه كلمة اهللا تعاىل  صفاا ،الذات اإلهلية و

:  ، أيضاً كلمة    : هي خرب لكلمة    :  فكما أنَّ كلمة.. 

    هي عطف على :    ،  حتمل خرباً لكلمة : مبعىن          :

    .. ة فيه ( عيسى عليه السالم هل : وهنا نسألككينونة خاص (من  نابع
، كما كونه كلمة اهللا تعاىل رتبة الذات اإلهلية وصفاا ، وذلك ، وينتمي ملذات اهللا تعاىل 

أنَّ الكلمة النابعة : ا نكما بيذه العبارات القرآنية ،  نَّ املعينأأم !!! .. ؟يتخيل التائهون 
، شأنه واليت ا خلق عليه السالم ،     :هي     :من ذات اهللا تعاىل 

  ..؟ خملوق يف عامل اخللق  أيمر ، ويف عامل األ موجود شأن أيبذلك 
علينا أن منيز بني قضاء اهللا تعاىل النابع من ذاته جلَّ وعال بإجياد عنصر من عامل .. 

     :       : حيث يوجد بعد تلقِّيه لكلمة األمر ، 

   ] حيث النابع من ذات اهللا تعاىل هو كلمة  ،]  35: مرمي :    وبني ،
هو النابع من ذات اهللا تعاىل . ....املوجود كعنصر وجد بعد أن مل يكن موجوداً يف عامله 

  .. املخلوق يف عامل اخللق العنصر و أوليس العنصر املوجود يف عامل األمر ،     كلمة

           :وقوله تعاىل  ..

       ] ال يعين أنَّ عيسى عليه السالم جزٌء من اهللا ،  ] 171: النساء
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وح آدم عليه عين أنَّ هذا الروح معطى من اهللا تعاىل ، كما هو احلال يف رتعاىل ، ولكن ي
    ] 29: احلجر [             :السالم 

إا حقيقة يبينها القرآن الكرمي ، ففهم . ..وهذه املسألة ليست مسألة تأويل وتوليف 
ليت تصور جوانب هذه هذه اآلية يكون ضمن اإلطار الذي حييط جبميع اآليات الكرمية ا

  ..املسألة ، وهذه اآليات الكرمية تقودنا إىل فهم هذه اآلية الكرمية ذه الصورة 
، فال يعين ذلك أنَّ هذا  هفعندما خيربنا اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي عن أمرٍ بأنه من.. 

وراتنا األمر هو جزء من ماهية اهللا سبحانه وتعاىل عن ذلك ، وذلك قياساً على بعض تص
  ..املادية ، وإمنا يعين أنَّ هذا األمر يعود يف خصوصيته وحرية التصرف به إىل اهللا تعاىل 

                

      ] 112: آل عمران [     
          ] 8: احلشر [     

 خر لآل، عندما يقول أحدنا  وحىت يف تصوراتنا املادية احملكومة لقوانني املكان والزمان
إنَّ ما .. أنَّ هذا الشيء هو جزء من ماهية معطيه ذلك ، فال يعين  خذ مين هذا الشيء

  ..الشيء يعود يف خصوصيته وملكه وحرية التصرف به إىل املُعطي يعنيه ذلك هو أنَّ هذا 
نوعي إدراك حقيقة مراتب الوجود ، وإدراك الفارق بني  ن أمهيةبدأنا نرى اآل.. 

  :اإلضافة هللا تعاىل 
كالكالم ،  :ا ، وليس هلا كيان مستقل بذاا إضافة صفات ال تقوم بأنفسه – 1

  ..... والسمع ، والبصر ، والعلم و
 كالروح ، :ن عاملي األمر واخللق إضافة أعيان منفصلة عن الذات اإلهلية ، م – 2

  .......والبيت ، والناقة ، واألرض والرسول ، والعبد ، والعرش ، والنور ، والكرسي ، 
نوعي اإلضافة إىل اهللا تعاىل ، بضرورة التمييز بني مشكلة اجلاهلني مبراتب الوجود ، و

.. ون تصورام وأوهامهم على نصوص كتاب اهللا تعاىل ، فَيضلِّون ويضلِّون أنهم يسقط
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أنَّ  –بناء على تصورات وضعية ما أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان  – مونيتوه: مثالً 
للناس والبهائم ، مثَّ وأنه سبب احلياة اجلسمية املادية الروح هو سر احلياة يف اجلسم ، 

ن بإسقاط هذا الفهم اخلاطئ على نصوص كتاب اهللا تعاىل ، ليصلوا إىل نتائج يقومو
  ..ينقضها كتاب اهللا تعاىل مجلةً وتفصيالً 
 منأنَّ الروح هو الصلة واملدد والقرىب ، ) القدر ( لقد بينت يف كتاب النظرية الثانية 

  :قوله تعاىل : مثالً .. اهللا تعاىل 
                                   

                                  

      ]ادل22: ة ا [     
تعين وأيدهم مبدد منه جلَّ وعال ،      نرى فيه أنَّ العبارة القرآنية 

فال ميكن لعاقل أن يتصور بأنَّ معىن  ..عد اإلميان حصلوا على هذا املدد فب.. وقرم إليه 
  ..فتجعله حياً  مالروح هنا هو سر احلياة اليت تدخل اجلس

  :يف الصورة القرآنية : مثالً 
                

            ] 2: النحل [     
تعين املدد اإلهلي الذي حتمله املالئكة      نرى أنَّ العبارة القرآنية 

 لبعض العباد               كي ينذروا ويدعوا إىل وحدانية اهللا تعاىل ،..  
، وصيغة املصدر شاملة ) ر ، و ، ح ( هو صيغة مصدر للجذر ..  الروح: مثالً .. 

  : م أعيننا يف قوله تعاىل كما نعلم ، وهذا املعىن للمصدر يتجلّى أما
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     ] 87: يوسف [ 
وال ميكن لعاقل أن .. والقرىب منه  تعين صلة اهللا تعاىل ومدده     العبارة ..

م وضمن هذا اإلطار من املعىن تفه.. أنَّ معىن الروح هو سر احلياة يف اجلسم يتخيل ب
  ..يف الصورة القرآنية التالية    دالالت كلمة 

              ] 88: الواقعة – 
89 [     

ليه السالم ، هو الصلة األمينة بني اهللا تعاىل وعباده ، وبالتايل يوصف وجربيل ع.. 
  ..بالروح األمني 
             ] 193: الشعراء – 
194 [     

 ..فطرة هي الروح الذي ينفخه هذه ال.. ة الطاهرة وكلُّ مولود يولد على الفطرة النقي
  ..اهللا تعاىل يف هذا املولود ، بعد تسويته إنساناً كامالً 

                                

                

                  ] 9 – 7: السجدة [     
يعين نفخ ونفخ الروح يف آدم عليه السالم كان بعد تسويته إنساناً كامالً ، وال .. 

ر الكثري الروح فيه إعطاَءه سرون احلياة يف جسمه ، كما يتصو..  
               

            ] 29 – 28: احلجر  [     
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والبشر هو نفس وجسم ، أي  سوف أخلق بشراً ، تعين     العبارة .. 

 : العبارة القرآنيةو،  ] 110: الكهف [          :هو إنسان كامل 

    من نفس وجسم كبشرخلقه  وأكملت أمتمت : ، تعين  ، كإنسان

وأعطيته مدداً مني : تعين ل       : العبارة القرآنيةتأيت و.. كامل 
  ..إيل  وقربتهوصلةً 

الروح هو الصلة مع اهللا تعاىل ، والقرىب منه ، واملدد الذي حيصل عليه املؤمنون .. 
وبالتايل فالكافر يفقد هذا الروح حىت الذي نفخ .. نتيجة صدقهم وإخالصهم هللا تعاىل 

  ..اهللا تعاىل صراط يجة ابتعاده عن فيه عند والدته ، نت
             ] 87: يوسف [    

حلياة والوجود ، وجيهلون أنَّ يحسبون أنه سر افا املعىن للروح جيهله اجلاهلون ، هذ.. 
، ويتعامون عن  عن الذات اإلهليةصلة إضافته هللا تعاىل هي من نوع إضافة األعيان املنف

كون الروح املضاف هللا تعاىل قد خضع لألفعال وأنَّ هذا ينفي كونه منتمياً ملرتبة الذات 
  : اإلهلية وصفاا 

                ] مرمي :

17 [  ..  
عين سر احلياة يف ييف حال فرض أنَّ الروح حىت  [هل من املمكن لعاقل أن يتخيل .. 
وبقي ، أرسل سر حياته ملرمي عليها السالم قد أنّ اهللا تعاىل عن ذلك علواً كبرياً  ]الذات 

 حىت دون إدراك معىن الروح ودون إدراك التمييز بني إضافة!!!!!!! .. دون هذا السر ؟
إضافة األعيان املنفصلة ، حىت دون ذلك ، كيف لعاقل أن يتخيل بني وهللا تعاىل الصفات 

بأنَّ اهللا تعاىل عن ذلك علواً كبرياً يرسل سر حياته وسر وجوده ، وأنَّ هذا السر يتمثَّل يف 
  !!!!!!! ..كيف ؟ !!!!!!! ..عاملنا املادي املخلوق بشراً سوياً ؟
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 تعاىل يقل أمل ..                       ] 11: الشورى [  

 أليست كلمة       كيف إذاً .. أليس البشر شيئاً ؟ .. تعين مثل مثله ؟
وهل ذات اهللا  !!! ..سيتمثَّل سر ذات اهللا تعاىل وحياته بشراً سوياً كما يتوهم الضالّون ؟

  !!! .. عاىل وصفاته ختضع ألفعاله كفعل اإلرسال ؟ت
فالنور اسم صفة .. وما ينطبق على الروح كإضافة هللا تعاىل ، ينطبق على النور  ..

  :لكتاب اهللا تعاىل 
              

        ]157:  األعراف [  

              ]8: التغابن [  

كصفة لكتاب اهللا تعاىل خضع لفعل اإلنزال ، وهذا وحده    ما نراه أنَّ .. 
.. بأنَّ النور ليس صفةً هللا تعاىل ، مبعىن ال ينتمي ملرتبة الذات اإلهلية وصفاا  يكفي للقول

  :ومما يؤكِّد ذلك هو قوله تعاىل 
              

          ]1:  األنعام [   
:  على العبارة       : اهللا تعاىل يعطف العبارة  فما نراه أنَّ.. 

          .. ، وهذا ن مل يكن جمعوالً ، أبعد فالنور جعله اهللا تعاىل
ا ينفي نفياً قاطعاً انتماءه ملرتبة الذات اإلهلية وصفا..  

هي من صنف إضافة األعيان ،    ومما يؤكِّد أنَّ إضافة النور إىل اهللا تعاىل .. 
  :هو متثيله لنا بأشياء حسية ، املنفصلة عن الذات اإلهلية 
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                      ] 35: النور [  
 اهللا تعاىل يصف ذاته بالعبارة ..               ] مبعىن  ] 11: الشورى ،

مثيل نور وبالتايل فت ..ال ميكن متثيل ذات اهللا تعاىل وصفاته بأي شيء من عاملنا املخلوق 
           : اهللا تعاىل بأشياء حسية 

                                   

                    اة وصفايعين أنَّ النور ال ينتمي ملرتبة الذات اإلهلي..  
، كورود صفة هللا تعاىل ، وال مرة  –يف كتاب اهللا تعاىل  –مل ترد  ) النور( فكلمة .. 
     : والعبارة  ،..... الرمحن ، الرحيم ، السميع ، البصري : األمساء 

    َّكلمة ورود ف.. أبداً  ..اسم صفة هللا تعاىل  )النور ( ال تعين أن   

   للمضاف إليه   هذا اخلرب  ضافيحبيث و   لكلمة  كخرب

    ، صفات اهللا  فهل ..أبداً .. صفة هللا تعاىل  )النور ( أنَّ  –ذلك  –ال يعين

مل اخللق اتضاف لع   أليست كلمة !!!!!!! .. تعاىل تضاف ملخلوقاته لكي تعرف ؟

 :      :         فكيف لعاقل .. ؟
  !!!!!!! .. تعرف ؟كي ل هخلوقاتات اهللا تعاىل حباجة ألن تضاف ملأنَّ يتخيل بأنَّ صف

 على قوله حمتجاًصفة هللا تعاىل ،  )املُخزي ( لعاقل أن يقول بأنَّ  من املمكنهل .. 
      :      : لكلمةهي خرب     :أنَّ كلمة بهذا 
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لكي     ضاف لت   :  أنَّ كلمةبعينيه وهو يرى  ، ] 35: النور [ 

 ل من املمكن لعاقل أن يقول بأنَّوه ... !!!!!!!؟      : تعرف 

هي خرب    : صفة هللا تعاىل ، حمتجاً على قوله هذا بأنَّ كلمة  )املُوهن (  كلمة

وهو ،  ] 18: األنفال [      :       : لكلمة 

   :  لكي تعرف    تضاف ل    :  يرى أنَّ كلمة

    ؟ !!!..  
وبأل  كتاب اهللا تعاىل ،ال بد أن تكون موجودةً يف  ، أمساء الصفات هللا تعاىل ..

وبسبب غفلة بعض السابقني عن ذلك ، فقد متَّ اإلعراض عن بعض أمساء  ...التعريف 

  [[: الصفات هللا تعاىل ، مثل الصفات       ،،      ،،       ،،

      ،،       ،،       [ ..   

           ] 54: الروم [  
                         ] 18: األنعام [   
                                   ] 40: األنفال [  

                 ] 18: يوسف [   
                                    ] العلق :

3 – 5 [  
وباملقابل فقد وضعت كلمات على أنها صفات هللا تعاىل ، وهي ال وجود هلا يف .. 

  .......،  املنتقم،  الرشيد،  العدل،  اجلليل،  الضار:  تعاىل ، مثل كتاب اهللا
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 ..ة اهللا تعاىل وقولُ قولنا بأنَّ القرآن الكرمي كالمه ينتمي ملرتبة الذات اإلهليه ، ال يعين أن
فعال اهللا فكيف ملا ينتمي للذات اإلهلية وصفاا أن يكون خاضعاً أل.. أبداً .. وصفاا 

ككينونة خاصة هو إلجياد النابع من ذاته ، ) وقوله ( كالم اهللا تعاىل  ...ولربوبيته  تعاىل
ككينونة ( هي القرآن الكرمي ، حيث يتميز القرآن الكرمي بانتمائه تنتمي لعامل األمر ، 

  ..لعامل األمر ) خاصة فيه 
الذات اإلهلية وصفاا ،  ة خاصة فيه ، ينتمي ملرتبةنمن يتوهم أنَّ القرآن الكرمي ككينو

جيهل كون ومهه هذا يتعارض مع كون القرآن الكرمي خضع وخيضع ألفعال اهللا تعاىل 
ولربوبيته ، وجيهل أنَّ أفعال اهللا تعاىل تنتج عن مرتبة الذات اإلهلية وصفاا ، ال العكس ، 

ؤداوجيهل أنَّ قولَه هذا ية وصفاا حادثة ،  ي إىل كون مرتبة الذات اإلهليحسب  –كو
كعيسى ( أو يؤدي إىل كون املخلوقات خاضعة ألفعال اهللا تعاىل ،  –وما يتوهمه جهله 

قدمية )  األمركالروح األمني من عامل ( واملوجودات ) عليه السالم من عامل اخللق 
ضها كارثة عقدية ، ينقهو يف  ..ويف احلالتني .. عن اهللا تعاىل  ومستقلّة يف وجودها

   ..كتاب اهللا تعاىل مجلةً وتفصيالً 
الغوص يف أعماق نصوص كتاب اهللا تعاىل ، وخصوصاً يف املسائل العميقة ، حيتاج  ..

للتجرد ، ولإلدراك السليم لقواعد اللغة ، وللسري يف السبيل الذي ترمسه لنا دالالت 
  ..الل فالنتيجة هي ضالل وإض.. وإالَّ .. النصوص وليس  يف سبل األهواء 

                                  ] 29: ص [  
 

 


