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مقدمة

تكلمنا يف إصدار سابق من إصدارات مطو ّيات مبادرة سؤال عىل

ـس َّمى :
الـم َ
«دليل حدوث العامل» ُ

بالدليل الكوسمولوجي

A cosmological argument

كأحد األد ّلة املشهورة عىل وجود اهلل ،و ُم ّ
لخص

هذا الدليل :أن العامل خملوق من عدم؛ أي
لوجوده بداية ،وبالتايل فإن له خال ًقا وهو اهلل
سبحانه؛ الستحالة إجياد يشء من العدم بدون

سبب ُيوجده وخيلقه ،وهذا اإلله موصوف
بالعلم والقدرة واإلرادة؛ ألن اجلاهل العاجز ال

يمكنه أن يوجد شيئا.

فعندئذ يسأل بعض الناس :وملاذا افرتضتم َّ
أن العامل

احتاج يف وجوده إىل اخلالق ،وقلتم إن اهلل -خالق

العامل -ال حيتاج يف وجوده إىل خالق غريه؟ أليس هذا نو ًعا من التناقض
عمن خلق اهلل؟
والتحكّم؟ أجيبونا أيضا َّ

وهذا السؤال مشهور ،أغلبنا قد سأله لنفسه أو لوالديه يف صغره ،بل إن

بعض املفكرين والفالسفة الكبار مثل الفيلسوف اإلنجليزي برتراند
راسل ذكر أنه عندما سأل والده هذا السؤال ومل جيد منه إجابة شافية،
استنبط من ذلك ضعف «دليل احلدوث» أو دليل «السبب األول» الذي

يقدمه املؤمنون عىل وجود اهلل.
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فيقول يف كتابه ملاذا لست مسيح ّيا:
«عندما كنت صغريا ،كنت أجادل يف هذه األسئلة مع نفيس
بجدية ،وقد قبلت لفرتة طويلة حجة «السبب األول» حتى
قرأت يف يوم من األيام السرية الذاتية لـ ستيوارت مل ملا
كنت يف سن الثامنة عرشة من عمري ،ووجدت فيها هذا املقطع« :علمني
ُ
أيب أن سؤال :من خلقني؟ ال يمكن اإلجابة عنه؛ ألنه يؤول مبارشة إىل
ظهور سؤال آخر« :من خلق اهلل؟».
ثم ُيكمل راسل قائال:
«لقد كشف يل هذا املقطع البسيط جدا ،كام هو اعتقادي إىل اآلن ،وجه
املغالطة يف دليل «السبب األول»،إذا كان ٍ
لكل يشء سبب ،فالبد أن يكون
هلل أيضا سبب ،إذا كان من املمكن أن يكون يشء ما بال سبب ،فمن املمكن
أن يكون العامل كام اهلل ،وبالتايل فليس هلذا الدليل أدنى رشعية» .اهـ
john stuart
mill

فكام نرى وجدنا كيف أن هذا اإلشكال قد أدى هبذا الفيلسوف املشهور ذائع

الصيت أن يرتدد ويرفض قبول

«دليل حدوث العامل»

كأحد األد ّلة عىل وجود اخلالق.

وبعض الناس يورد اإلشكال بصيغة أخرى؛

فيقول:إذا كان اهلل ليس له خالق كام يقول
املؤمنون ،ووجوده ال حيتاج إىل سبب،
فلامذا ال نقول هذا الكالم نفسه عن
العامل وينتهي األمر؟ فنقول:

العامل له بداية وال حيتاج إىل سبب أو تفسري لوجوده؟
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إذا أردنا أن نعرف املغالطة يف هذا السؤال أو ن ُّبي حقيقة اإلشكال عند

ظهور
السائل ،فالبد أن نرجع خطوة إىل الوراء ونسأل أنفسنا :ملاذا ُيعدّ
ُ
ٍ
يشء من عدم حيتاج يف تفسريه إىل سبب؟ وما هو قانون السببية الذي
همنا للعاملِ ُك ِّل ِه ونشأتِه بناء
نفس به كل يشء من حولنا؟ والذي يقوم َف ُ
ّ
عليه؟

معنى السببية ببساطة:

تغي من حال إىل حال ،ومن صورة إىل أخرى ،ومن صفة
أن اليشء إذا ّ
إىل صفة خمتلفة؛ فإن هذا التغري البد أن يكون له سبب ،وهذا أمر شديد

الوضوح لكل إنسان ،بل قال اإلمام الرازي إنه موجود يف فطرة احليوانات،
فإن احليوان إذا كان يميش عىل األرض ثم تع ّثر ووقع فإنه ينظر خلفه
َ
ب
مبارشة ،لعلمه أن
أمرا ما أو شي ًئا ما اصطدمت به رج ُله فتَس ّب َ
هناك ً
يف وقوعه ،فالسببية أمر ُمهيمن عىل حياتنا
اليومية يف كل كبرية وصغرية ،هل رأيت

مثال من يذهب إىل السوبر ماركت وينتظر

أن تأتيه البضائع التي ُيريدها بدون أن

يسعى إليها؟ وهل رأيت فقريا ينتظرأن

متتلئ جيوبه باملال بال سبب؟!
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وهل رأيت األزهار تت َفتّح واألشجار تورق دون أن تسأل نفسك من
ِ
وس ْق ِيها باملاء؟
الذي قام َبز ْرعها َ

إننا نعلم يف قرارة أنفسنا أن كل تفصيلة يف حياتنا

كبرية كانت أو صغرية مرتبطة بالسببية.

«التغي»،
إذن فقانون السببية يرتبط بـ
ّ

أ ّما إذا َّ
ظل اليشء ثابتًا فإننا

عادة ال نسأل عن السبب ،فأنت إذا خرجت من بيتك وقد كانت غرفة
دت إليها يف املساء فوجدهتا ُمبعثرة أو ُ ِ
سق يشء
نومك نظيف ًة ُمرتّب ًة ،ثم ُع َ
منها أو ُف ِقد ،فإن عقلك ال إراد ّيا يبدأ بالبحث عن سبب هذا التغري :هل
ِ
يمزح َم َعك؟ أو
صديق لك يف غيابِك ُيريد أن
ص؟ أو دخلها
ٌ
َ
كان هناك ل ّ
جاءت رياح عاصفة كرست النافذة وغريت ترتيب حمتويات الغرفة؟ كل
هذه االحتامالت نشأت ألن شيئا ما يف صفات هذه الغرفة أو حمتوياهتا قد

تغري من صفة لصفة ومن هيئة هليئة.
وأعظم صورة من صور التغري وأوضحها هو:

التغري بني الوجــود والعدم؛ ك ْ
َـأن يكون هناك موجود انتهى و ُع ِدم،
ٍ
موجود ال من ما ّدة سابقة عليه وهو العدم املحض.
أو ظهور
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فال َّتغري نوعان:
1

تغري الصفات املوصوف

هبا اليشء.

كالطفل ينمو ويصري أطول وأكثر
قوة ،ثم يصبح ً
شيخا ضعيفا.

والبذرة خيرج منها الزهرة ثم تذبل
ومتوت.

2

تغري الذوات

من وجود إىل عد ٍم أو العكس.

وأوضح مثال عىل ذلك هو نشأة هذا الكون

سابقة عليه؛ أي من العدم.
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كله ال من ما ّدة

وقد وضحنا يف مطوية دليل احلدوث

كيف أن تغري الصفات

القائمة باألشياء دليل قاطع عىل وجود بداية هلذه األشياء وأهنا خملوقة
من عدم.

«التغي» لوجدناه
ولو أردنا أن نغوص بعقولنا أكثر لندرك حقيقة هذا
ّ
يتغي توجد
يرجع إىل الوجود بعد العدم أو العدم بعد الوجود ،فكل يشء ّ
فيه صفات جديدة مل تكن موجودة فيه من قبل ،أو تُعدم بعض الصفات

التي كانت قائمة به.

فالذي جعل عقولنا تسأل عن سبب وجود العامل :أن العامل قد ظهر إىل
الوجود بعد أن مل يكن له وجود؛ أي كان لوجوده بداية ،والعقل ال يقبل

هذه الصورة من التغري دون أن يسأل عن السبب أو الفاعل.

فرضا أن هناك موجودا مل يطرأ عليه أدنى تغري ومل يكن
أ ّما إذا افرتضنا ً

لوجوده بداية ،أي مل يكن هناك حلظة ما مل يكن فيها ذلك املوجود موجودا،
ثم أقمنا دليال عىل صحة هذا الفرض فإن السؤال عن سبب وجوده ُيصبح

عبث ًيا ال معنى له ،ألننا قررنا أن السببية ترتبط فقط بالتغري أو بالوجود بعد

العدم ،أو العدم بعد الوجود.

وهذا املوجود الذي مل ُي ْس َبق بالعدم أو بموجود قبله ُيسمى :

بواجب الوجود
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الفارق بني املمكن والواجب.
وينبني عىل ما سبق أن املوجودات بشكل عام البد أن تكون عىل قسمني:
 1موجود ممكن ،وهو العامل بِ ِّ
كوناته من مجادات ونبات وحيوانات ،ومعنى
كل ُم ّ
املوجود املمكن :أي الذي حيتمل الوجود أو العدم بالنظر إىل حقيقته ،أو الذي

يتساوى يف حقه كال من الوجود والعدم ،فوجوده ليس رضوريا أو حتميا؛ ووجوده
كذلك ليس ُمستَنِدً ا إىل ذاته لكنه ُمست ََمدّ من غريه ،وقد عرفنا هذه احلقيقة -أي كون
املمكن ليس رضوري الوجود-ملا أدركنا حدوثه أي كون وجوده له بداية ،وهو ما
حتدثنا عنه سابقا ،فسبق املوجود بالعدم أوضح دليل عىل أنه ممكن وغري رضوري

الوجود؛ إذ لو كان رضوريا لكان موجودا دائام بال انقطاع أو انتهاء يف املايض
أو املستقبل.

النوع الثاين من املوجودات هو:

املوجود الواجب:

أو الرضوري الوجود؛ أو واجب الوجـود :وهو املوجـود الــذي يستمــد وجوده
من ذاته ،وليس مستَنِدً ا يف وجوده عىل ٍ
أحد غريه ،فهو دائم الوجــود يف املايض
ُ
تصور يف حقه العدم أو املوت أو الفناء أو غريها من صفات «املوجود
واملستقبل ،ال ُي ّ
املمكن».

ولكن هنا يقول صاحب السؤال:

ما هو الدليل عىل هذا الفرض؟ وهو وجود موجود واجب الوجود؟ وملاذا ال تكون
مجيع املوجودات «ممكنة» ،تُوجد ثم تعدم وتفنى ،وهكذا بال بداية؟ فدعوى أن

هناك موجو ًدا واجب الوجود هي جمرد مصادرة عىل املطلوب ،أي هي جمرد فرض

بال دليل يف ّ
حمل النزاع.
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استحالة تسلسل احلوادث:

دعوى وجود هذا املوجود الواجب الوجود هي نتيجة طبيعية الستحالة تسلسل
املوجودات املمكنة ،أو استحالة تسلسل احلوادث (مجع حادث أي خملوق)،

ومعنى التسلسل ببساطة:

أن يكون كل موجود ممكن وحادث معتمد يف وجوده عىل موجود ممكن آخر و ُم ْست َِمد
وجوده منه ،وهذا اآلخر معتمد عىل موجود آخر قبله؛ فاالبن استمد وجوده من أبيه
وأمه ،والوالدان استمدا وجودمها من والدهيام ،وهكذا تعود السلسلة إىل الوراء

بال بداية ،وكذلك الثمرة خرجت من الشجرة والشجرة خرجت من بذرة والبذرة
جاءت من ثمرة وهكذا بال بداية هلذه السلسلة املمتدة يف جانب املايض .

عرف اإلمام العضد اإلجيي -أحد املتكلمني املشهورين من أهل السنة
ولذا ُي ّ
جرا
التسلسل بقوله« :هو أن يستَنِد املمكن إىل علة ،وتلك العلة إىل علة،وهلم ًّ
ّ
1
إىل غري النهاية»  .اهـ
واملقصود بالعلة هنا أي السبب الذي أوجد املمكن .

-1المواقف ص .90
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وهذا املفهوم أي تسلسل األسباب بال بداية فهو مستحيــل وممتنع باتفــاق العقالء
من كل الفرق ،وقد ذكر املتكلمون والفالسفة أدلة كثرية عىل استحالته منها عىل
سبيل املثال:
أنه لو كان تسلسل األسباب والعلل جائزا ملا رأينا شيئا من املمكنات املوجودة اليوم

يف العامل موجودا.
وتقرير هذا الدليل:
أنه يرتتب عىل صحة التسلسل وجود عدد ال هنائي من املمكنات قد دخل يف ح ّيز
الوجود منذ األزل وحتى اليوم ،بتعبري آخر :أي إن املاالهناية قد حتققت بالفعل يف
املوجودات التي أتت هلذا العامل.
ثم يرتتب عىل ما سبق أن وجود سائر املمكنات التي نراها يف حياتنا اليوم مرتتب عىل
انتهاء ما سبق عليها من األسباب الال هنائية التي و ِ
جد ْت قبلها؛ ألن املوجود احلايل
ُ
هو أثر من آثار األسباب الالهنائية السابقة عليه.
ومعنى هذا ببساطة أن ما ال هناية له قد انتهى وهو تناقض صارخ ،ومنطق غري
معقول.
ولتقريب الفكرة السابقة نرضب مثاال مشهورا:
العـدو
إذا قامت احلرب بني بلـدين ،وقـرر اجلنـدي أن يضـرب الطلقـة األوىل عىل
ّ
يف هذه احلرب ،فإنه البد أن يكون قد صدر له األمر بذلك من قائده ،وهذا القائد
املبارش للجندي الذي سيطلق الرصاصة األوىل يف احلرب هو أيضا قد صدر له األمر
من قائده ،وهكذا كل قائد من قادة اجليش يتلقى التعليامت اخلاصة ببدء احلرب
من القائد اخلاص به ،ويتسلسل األمر اخلاص بالقادة حتى ينتهي إىل القائد األعىل
للقوات املسلحة الذي يكون له سلطة أخذ قرار احلرب والتصديق عليه ،والذي
يكون عادة رئيس اجلمهورية.
اآلن َت ّيل لو أن سلسلة القادة الذين يصدرون األوامر للرتب العسكرية األقل منهم
ال تنتهي إىل قائد أعىل وأخري هو الرئيس ،بل كل قائد فوقه قائد يرأسه ،وحتته قائد
آخر يتبعه ،فهل تظ ّن يف هذه احلالة أن اجلندي يمكن أن يصل إليه األمر العسكري
ببدء احلرب؟
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اجلواب بالطبع مستحيل؛ ألن ما ال بداية له ليس له هناية.
هذا باإلضافة إىل اتفاق علامء الرياضيات عىل استحالة وجود املاالهناية يف الواقع،

فهي جمرد مفهوم ريايض ال يمكن أن يتحقق عىل أرض الواقع.
ونستنتج من هذا أن هذا العامل املوصوف بصفتي اإلمكان واحلدوث البد أن يكون
التغي وبداية الوجود،
له صانع أول وخالق ّأول ليس موصوفا بصفات هذا العامل من ّ
بل وجوده ال أول له ،وال يطرأ عليه التغري أو التبدل أو التحول من حال إىل حال،
وهبذا يصبح السؤال :من خلق اهلل ال معنى له.

مغالطة الفئة :

Category Fallacy

مما سبق نفهم أن السؤال عن خالق اخلالق أو من خلق اهلل هو
مغالطة تقع ضمن نطاق مغالطة تسمى :مغالطة الفئة ،ومعنى
مغالطة الفئة :السؤال عن يشء ما بطريقة ال
تناسب حقيقته وطبيعته.
مثل من يسأل ويقول :كم سنة عاش فيها
والدك يف األرجنتني؟ رغم أن والدك مل
يذهب لألرجنتني يوما ما .فالسؤال
الصحيح هل ذهب والدك من قبل
لألرجنتني؟
ومثل من يسأل :ما لــون رائحة
الليمون؟ أو ما طعم اللون األزرق؟ أو أين
يوجد يوم األربعاء؟ فإن الرائحة ال لون هلا ،واأللوان
ال طعم هلا ،والزمن والوقت ال يتحيز يف مكان معني حتى ُيسأل عنه بأين.
نفس األمر بالنسبة للخالق فإن من أخص صفاته كام قلنا :أنه واجب الوجود ،ليس
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لوجوده بداية ،وبالتايل فال معنى أن نسأل :من خلقه؟ ألن معنى السؤال حينئذ
يكون:

من الذي خلق املوجود الذي ليس خملوقا؟ وكام ترى فهذا سؤال فيه
نفي وإثبات م ًعا أي اجتامع النقيضني أو السؤال عن يشء ليس من
حقيقة هذا املوجود.

ماذا عن ميكانيكا الكم  Quantum mechanics .؟
ظهر يف السنوات األخرية بعض العلامء التجريبني املتخصصني يف فيزياء الكم يدّ عون
إنه يمكن أن تُلغى السببية يف املستوى دون ّ
الذري ،وبعضهم مثل الكاتب لورنس
2
كراوس يف كتابه Universe from nothing :ادعى أنه يمكن أن ينشأ العامل بدون
سبب ،كام تنشأ اجلسيامت االفرتاضية  Virtual Particlesيف عامل الكم وختتفي
بدون سبب ،فيام ُيعرف بفرضية تذبذب الفراغ الكمومي Quantum fluctuation
ما يعني انتفاء السببية يف عامل الكوانتم بام يسمح بالقول بأن العامل يمكن أن يكون نشأ
من العدم صدفة وبدون سبب.

Lawrence M. Krauss
oretical physicist and cosmologist
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ض
والريا�  Ikjyot Singh Kohlعن هذا الكتاب :إن العديد من دعاويه يغ� مدعومة ف ي� كليتها بنظرية قانون النسبية الحديثة
يا�
الف� ي
ي
ن
المنح�.
وال نظرية المجال الكمومي ف ي� الزمكان
ي

ولتوضيح الفرضية السابقة فإن الفيزيائيني يتساءلون :هل يوجد مكان ما يف

الكون ال يوجد فيه أي يشء؟ عىل سبيل املثال :الفجوات بني النجوم
واملجرات أو الفجوات الكامنة يف الذرات واجلسيامت املجهرية األخرى،

هل يعترب هذا« :ال يشء»؟ حسنًا؛ أغلق عينيك وتصور األمر يف ذهنك وركز
جيدا عىل الال يشء!
احلقيقة فإن كل هذه الفجوات والفراغات يوجد فيها يشء ما؛ هناك آالف اجلسيامت
يف هذا الفراغ الكمومي ،حتى لو حاولت إزاحة تلك اجلسيامت سيبقى هناك أطوال
موجية من اإلشعاع الذي سيتمدد عىل طول املسافات الواسعة يف هذا الفضاء،
فهناك حقل مغناطييس ضعيف جدا موجود يف كل أرجاء الكون.
حتى لو متكنت من إزالة كل يشء من الكون ،سيبقى لديك هذه االهتزازات
الكمومية  Quantum fluctuationsاملدفونة يف نسيج الزمكان . Space time
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املشكلة هنا أن الفيزيائيني املعارصين ملا رأوا أن التسمية التي تطلق عىل هذه
املساحــات هي « :الفــراغ »  Vacuumتومهـوا أن هــذا هـو العـــدم
أو الال يشء باملعنى الفلسفي الذي هو نفي الوجود! وهذا ليس صحيحا كام
قلنا ،فالعدم الفيزيائي أو الكوانتي ليس هو العدم الفلسفي الذي قلنا :إن العامل
نشأ ال من مادة سابقة عليه ،بل من العدم رضورة استحالة التسلسل ،فالقول
بأن هناك أشياء تنشأ من عدم بال سبب هو نوع من التالعب باأللفاظ.
والفيزيائيون أنفسهم خمتلفون بشأن وجود السببية يف حقل فيزياء الكم ،وهناك
عرشات التفسريات لظاهرة نشأة اجلسيامت االفرتاضية وانعدامها يف املستوى
حتت الذري ،منها تفسري مدرسة كوبنهاجن الذي يتبنى الالحتمية السببية،
وهناك تفسريات أخرى مثل تفسري  David Bohmحيث يرى لنشأة هذه
اجلسيامت أسبابا ضمن آليات قانونية مستقرة ،وهو ما كان عليه أينشتاين الذي
رفض بشدة تفسري (كوبنهاجن) .
و ُيقرر هذا املعنى املعنى فيلسوف
العلـــــوم ريتشـــارد هيـــيل

Richard Healey

يف كتابه :فلسفة ميكانيكا الكم
فيقـــول ص « :2ال توجــد
تفس بصـورة
نظرية واحــدة ّ
تامـة ميكانيكـــا الكــم وإنام
نحن بمواجهة عـــدد هــائل
من املحاوالت لفهم ميكانيكا
الكم».
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ويقول أيضا الفيزيائي امللحد فكتور ستنجريف كتابه هل العلم وجد اهلل
ص « : 173علينا أن نبقى متفتحني عىل إمكانية أن تظهر يوما ما أسباب

هذه الظاهرة».

Victor John Stenger
Particle Physics

واخلالصــة هنا

أن اجلهل بسبب ظهــور هــذه اجلسيـــامت يف عامل
ميكانيكا الكم ال يعني انتفاء السبب ،كام أن الفراغ
الكمومي الذي توجد فيه أعداد هائلـــــة من اجلسيامت
االفرتاضية ليس هو العدم املحض الذي يقصده الفالسفة
وإنام هو يعترب «شيئا» ما ،فاالدعاء بــأن هــذا مثــال عىل
ظهور أشياء من العدم بال سبب مغالطة واضحة.
15

اخلالصـــــة

سؤال :من خلق اهلل؟ سؤال خاطئ ،وحيتوي عىل تناقض داخيل أو مغالطة؛ ألن
اهلل مل ُي َلق من العدم مثل بقية املخلوقات من املوجودات املمكنة؛ والدليل عىل

توصالن إىل هذه النتيجة،
أنه مل ُي َلق من العدم :مقدمتان عندما جتتمعان معا ّ
ومها( :قانون السبب ّية الذي ينص عىل رضورة وجود سبب لكل موجود له بداية+

استحالة التسلسل الالهنائي يف جانب املايض).
شار إليه يف قول اهلل تعاىل:
وهذا الدليل ُم ٌ

[الطور.]36 ،35 :

ألن العقل إذا رأى املخلوقات من حوله بدأ بالبحث عن األسباب واالحتامالت

التي أدت لوجود تلك املخلوقات ،وهي ثالثة احتامالت:
 1أن يكون اإلنسان أو العامل ُوجد ُ
وخ ِلق بال سبب ،وهو املشار إليه يف قوله تعاىل:
« َأ ْم ُخ ِلقوا من غري يشء» .وهو املسمى بالصدفة ،وهذا باطل بالرضورة ألنه
ينايف السببية كام قلنا.

2

أن يكون اإلنسان هو الذي خلق نفسه وخلق العامل من ساموات وأرض ،وهو

املشار إليه يف قوله تعاىل« :أم هم اخلالقون ،أم خلقوا الساموات واألرض».
وهذا باطل بالبداهة.
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االحتامل الثالث أن يكون هناك خالق لإلنسان وللساموات واألرض ،واجب

الوجود ليس له خالق مل يلد ومل يولد ،وهو اهلل سبحانه.

والقرآن يتبع هذه الطريقة االستداللية وهي اإلشارة لالحتامالت الباطلة بصيغة
االستنكار ،ثم ترك االستنباط للعقل كي يصل لالحتامل الباقي الصحيح ،وهي
طريقة تدعو للتفكر والبحث وإعامل العقل واحرتام حرية البحث عند اإلنسان.
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