بسم هللا الرحمن الرحٌم
اإلٌمان باهلل بدلٌل التغٌر والسببٌة

إن من األدلة الفلسفٌة على وجود هللا  :دلٌل التؽٌر والسببٌة :
كل شًء ٌتغٌر وٌتحرك:
دلٌل التؽٌر والسببٌة وأبسط شًء تالحظونه هذه البقرة تؤكل الحشٌش فنؤخذ منها الحلٌب بشكل أو بآخر,
وهذا الحشٌش األخضر تحول فً بطنها أو تؽٌ َّر إلى حلٌب ,وهذه الدجاجة تؤكل كل شًء تعطٌنا بٌضا ً ذا نسبة
عالٌة من الؽذاء ,قال بعضهم  :الكون كله ٌحق لنا أن نسمٌه عالم المتؽٌرات وكل شًء فٌه ٌتؽٌر فهناك تؽٌرات
مستمرة فً المواد الكٌماوٌة ,وهناك تؽٌرات مستمرة فً الصفات الفٌزٌائٌة ,وهناك تؽٌرات مستمرة فً البذور,
والبذور تصبح أشجاراً ,واألشجار تصبح هشٌما ً ,والهشٌم ٌتحلل إلى عناصره الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة ,فهناك حركة
دائبة فً الكون ,كل جرم فً الفضاء ٌتؽٌر من مكان إلى مكان ٌسٌر وفق فلك ,وهناك حركة فً الذرات ,وحركة
فً المجرات ,وحركة فً عالم الفٌزٌاء ,وحركة فً عالم الكٌمٌاء ,وفً عالم النبات و الحٌوان ,وفً عالم األرض,
و حركة دائبة فً البحار ,وحركة دائبة فً الرٌاح ,وحركة دائبة فً األمطار و تؽٌرات مستمرة فً كل شًء خلقه
هللا سبحانه وتعالى .
الصوت ٌتؽٌر وٌصبح كهرباء ,والكهرباء تصبح أمواجا ً فً الفضاء الخارجً  ,واألمواج تنقلب إلى صوت
فً أجهزة االستقبال ,والصورة تصبح كهرباء ,والكهرباء تصبح موجات ثم ُتستقبل فً جهاز الرائً ,والماء
ٌتبخر وٌصبح سحابا ً فٌُعصر فٌنقلب إلى ماء ,كان ملحا ً أجاجا ً فصار عذبا ً فراتا ً .
هذا الكؤس إذا نقلته من هذا المكان إلى هذا المكان هذا تؽٌّر ,هذا أبسط أنواع التؽٌر نقل الشًء من مكان إلى
مكان  .الطفل ٌكون نقطة من ماء مهٌن ,ذرة ,حٌوان منوي دخل فً بوٌضة ٌتؽٌر و ٌنقسم إلى آالؾ المرات وهو
فً طرٌقه إلى الرحم ,وبالرحم تظهر ورٌقات ورٌقة باطنٌة " األحشاء " ,وورٌقة خارجٌة " الدماغ " ,ثم ٌتشكل
هذا الطفل شٌئا ً فشٌئا ً إلى أن ٌصبح كائنا ً ذا سمع وبصر ودماغ وأعصاب وعضالت ومعدة وأمعاء وكبد ورئتٌن
وكلٌتٌن وعظام ثم ٌكبر ثم ٌشٌخ ثم ٌموت ,كٌؾ كان ترابا ً فً األصل ؟ وكٌؾ تحول الؽذاء إلى دم والدم إلى
مضػ ,والمضػ تحولت إلى كائن حً ,والكائن نما ثم شاخ ثم مات ثم تحلل إلى تراب ؟ هل هناك من ٌعترض

على هذا ؟ كل ما فً الكون ٌتؽٌر من حال إلى حال ,لكن هناك تؽٌٌرات بسٌطة ,وهناك تؽٌٌرات بالؽة التعقٌد,
هذا الكؤس من هذا المكان إلى هذا المكان هذا أبسط أنواع التؽٌٌر.
التغٌٌر ال بد له من مغ ٌّر
تحول الحشٌش إلى حلٌب ,لو اجتمع الناس جمٌعا ً و اجتمعت معامل األرض ,و اجتمع علماإها على تحوٌل
قطعة حشٌش إلى كؤس حلٌب هذا فوق طاقتهم ,ولو اجتمع علماء األرض على تحوٌل حفنة من القذر إلى بٌضة
هذا شًء فوق التصور ,ولو اجتمع علماء األرض على تحوٌل هذا الطعام إلى دم والدم إلى نطفة والنطفة إلى كائن
هذا شًء مستحٌل ,فنحن فً تؽٌر دائم .
لو أن إنسانا ً معه  0111لٌرة ذهبٌة واضعهم فً صنندوق ,فجناء منرة وفنتح الصنندوق النداخلً لنم ٌجند هنذه
النقود بحث ,ودقق ,وسؤل ,واستطلع ,وكان مرة عنند صندٌق لنه تناجر أٌضنا ً فنتح هنذا الصندٌق صنندوقه فن ذا هنو
بهذه النقود داخل صندوقه ,فادعى للقاضً أن هنذا الرجنل قند أخنذ منالً ,فقنال هنذا الرجنل ٌ :نا سنٌدي القاضنً إن
هذه النقود رأٌتها تمشً وحدها إلى أن دخلت إلى دكانً فتحت لهنا بناب الصنندوق فندخلت ثنم أؼلقنت ,إذا أردت أن
تصدق أن هذا الكنؤس تحنرك منن هنذا المكنان إلنى هنذا المكنان منن دون مؽٌنر ومنن دون سنبب فمنن ٌصندق أن هنذه
النقود من الذهب انتقلت وحدها ؟ ومن الذي فتح لها الباب الخارجً ؟ هل فتح من تلقاء ذاته ؟ كٌؾ انتقلنت ؟ منن
حركها ؟ من دفعها ؟ ومن ساقها إلى هذه الدكان ؟ و من فتح لها باب الدكان ؟ كل شًء البد له من مؽٌر.
الشمس كانت تشرق من هذا المكان فانحرفت زاوٌتها إلنى هنذا المكنان هنناك تؽٌٌنر ,فنً األرض كنان النهنار
طوٌالً فً الصٌؾ فصار قصنٌراً ,وكاننت الشنمس فنً الصنٌؾ عمودٌنة فصنارت مائلنة ,وكنان القمنر بندراً فصنار
هالالً ,وكان الماء ملحا ً أجاجا ً فصار عذبا ً فراتا ً  ,وكان الماء فً البحنر فصنار فنً السنحب ثنم أصنبح فنً األرض
ثم دخل إلى جوؾ األرض ثم أصبح ٌنابٌع وأنهاراً عالم من المتؽٌرات ,هذه التفاحة التً تؤكلها من أٌن جاءت ؟
قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم:
او َرات َو َج َّنات مِنْ أَ ْع َناب َو َز ْرع َو َنخٌِل صِ ْن َوان َو َغ ٌْ ُر صِ ْن َوان ٌُ ْس َقى بِ َماء
﴿ َوفًِ ْاْلَ ْر ِ
ض قِ َطع ُم َت َج ِ
ض َها َعلَى َب ْعض فًِ ْاْل ُ ُك ِل إِنَّ فًِ َذلِ َك ََلَ ٌَات لِ َق ْوم ٌَ ْعقِلُونَ ﴾
ضل ُ َب ْع َ
َواحِد َو ُن َف ِّ
( سورة الرعد اَلٌة )4 :

فهذا التبدل والتؽٌر والتحول والتطور البد له من مؽٌر و محوّ ل ومن مطوّ ر ,أما أن ٌحدث الشنًء بنال سنبب
فهذا من رابع المستحٌالت .

ركب العقل فً تكوٌنه على مبدأ السببٌة :
لو أن أحدنا أراد أن ٌمضً أسبوعا ً فً أحد األماكن الجمٌلة فً الصٌؾ ,فؤؼلق بابه وأؼلق النوافذ ,وأخذ
االحتٌاطات الالزمة وذهب إلى نزهته ,وبعد أن عاد رأى مصباح الكهرباء متؤلقا ً قبل أن ٌدخل البٌت لماذا ٌصفر
لونه ؟ ولماذا ترتعد فرائصه ,ولم ٌقول لقد سُرقنا ؟ ماذا رأى ؟ رأى ضوءاً مشتعالً قد تقول له زوجته :لماذا أنت
مضطرب ؟ ٌقول لها  :انظري الضوء متؤلقا ً ,فتقول له  :أطفئه ,ألن عقله مصمم على مبدأ السببٌة ٌحدث نفسه
فٌقول البد من شخص دخل إلى المنزل ,والبد لهذا الشخص من أنه وصل الكهرباء وتؤلق هذا المصباح فهذا أثر
من آثار وصل الكهرباء دخول رجل إلى هذا البٌت هذا مبدأ السببٌة ,أنت ال ٌمكن أن تفهم شٌئا ً من دون أن له
ٌكون سبب ,وال ٌعقل أن تفهم شٌئا ً بال سبب .
اإلمام أبو حنٌفة رضً هللا عنه طلب منه أن ٌجتمع مع بعض المالحدة فً عصره فكان االجتماع على ضفة
من ضفاؾ دجلة فً بؽداد أو فً البصرة ,فتؤخر عن حضوره فً الموعد فلما سؤلوه عن سبب التؤخر قال :وهللا
لم أجد قاربا ً أركبه انتظرت ساعة فإذا بعض اْلشجار تصبح منبطحة ثم تشق فإذا هً ألواح ,هذه اْللواح تراكمت
على بعضها حتى أصبحت زورقا ً فركبت فٌه ووصلت إلٌكم
فقالوا  :أتهزأ بنا ٌا إمام,
قال  :اهزؤوا من أنفسكم لم تقبلوا قاربا ً صنع وحده بال سبب .
إذاً  :مبدأ السببٌة أن كل متغٌر ال بد له من مغٌر ,وكل متحول البد له من محول ,وكل متحول ٌحتاج إلى
محرك هذا هو مبدأ السببٌة ,ال شًء ٌكون من تلقاء ذاته ,واألرض وما تحوٌه والسماء وما تخفٌه والبحار وما
فٌها وجو األرض وما فٌها ,فٌها أشٌاء متحولة ومتؽٌرة ومتبدلة بشكل مستمر
قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم:
﴿إِنَّ َر َّب َك ه َُو ا ْل َخ َّال ُق ا ْل َعلٌِ ُم﴾
(سورة الحِجر اَلٌة )68 :

لنؤخذ أبسط هذه التؽٌٌرات نقل هذا الكؤس من هذا المكان إلى هذا المكان,
انعدم وجوده بعد أن كان ,وحدث وجوده بعد عدمه البد له من محدث ,شٌئا ً انعدم البد له من مؽٌر أعدمه,
فهذا هو السبب الداعً إلى اإلٌمان بوجود الخالق,
فالنطفة فً رحم المرأة كٌؾ أصبحت عظاما ً ؟ فكسونا العظام لحما ً ثم كسونا اللحم جلداً ونبت من الجلد
أشعار ,وفً كل شعرة ؼدة دهنٌة وؼدة صبؽٌة وعضلة وشرٌان وورٌد وعصب ,هذه أشعار الرأس والعضالت
عضالت مبسطة ,وعضالت مخططة ملساء ,وعضالت إرادٌة ,وعضالت ال إرادٌة  ,والشراٌٌن  :شراٌٌن داخلٌة
وأوردة خارجٌة ,وشراٌٌن حمراء وأوردة زرقاء ,وهناك دسامات وشراٌٌن األرجل لها دسامات لِئال ٌعود الدم

بفعل الجاذبٌة إلى األسفل ,والدوالً هً ارتخاء هذه الدسامات ,ف ذا ارتخت هذه الدسامات ٌُصاب اإلنسان ِبقصر
فً رجلٌه ,والقلب وتجاوٌفه والرئتٌن واألمعاء والمعدة والبنكرٌاس والصفراء والكبد والكظر والنخامٌة والدرقٌة,
هذه الؽدد التً تؤخذ باأللباب ,والكبد له من أحدث بحث  0111وظٌفة كلها متؽٌرات ,كٌؾ أخذت الصفراء مادتها
من الدم ؟ وكٌؾ تحول هذا الؽذاء إلى دم ؟ والدم أعطى البنكرٌاس وأعطى الصفراء وأعطى الدرقٌة وأعطى
النخامٌة وأعطى الكظر كٌؾ ٌعطً ؟ ٌعطً كل ؼدة ما تحتاج ,فهذه المتؽٌرات البد لها من مؽٌّر .
اترك اإلسمنت والحدٌد والبالط وكل مواد البناء اتركها سنة هل تصبح بٌتا ً ؟
هذا التفسٌر السلٌم ,وهذا الواقع ال شًء ٌحدث بال شًء هذا هو مبدأ السببٌة ,هذا التؽٌر ٌحتاج إلى سبب,
وهذا إلى سبب ,وهذا إلى سبب ,لو مثلّنا التؽٌرات على شكل أمواج فكل صعود ٌحتاج سببا ً وكل هبوط ٌحتاج
سببا ً إلى أن تصل إلى سبب أولً واجب الوجود هو هللا سبحانه وتعالى ,هو مسبب األسباب هذا ملخص الدلٌل
الثالث على وجود هللا سبحانه وتعالى .
من المسلّم به أن كل هذه التؽٌٌرات الكونٌة البد لها قطعا ً من سبب حقٌقً ,وهذا السبب الحقٌقً كامل القدرة
بؤنَّ فً هذه التؽٌٌرات قدرة ال توصؾ,
فتحرٌك األرض كم تحتاج ؟ تحرٌك سٌارة وزنها  011كػ ٌقول لك  :تعمل  011كم بالتنكة ,إذا كانت
 0.0طنا ً ٌقول لك  011 :بالتنكة,
الطائرة لٌست دفعا ً إنما حمالً وزنها  001طنا ً وهً فارؼة ,ووزن وقودها  001طنا ً تصور أن السٌارة
وزن وقودها بقدر وزنها ؟ مستحٌل ألن الوقود ٌدفعها دفعا ً لكن الوقود فً الطائرة ٌحملها حمالً وٌدفعها هذه أرقام
دقٌقة ,تستهلك فً رحلة طوٌلة من دمشق إلى أمرٌكا بقدر وزنها وقوداً هذا هو التحرٌك ,التحرٌك ال ُب َّد له من
طاقة لذلك وجب أن ٌكون المؽٌر كامل القدرة .
فهذه األرض كم وزنها ؟ هذه الكرة األرضٌة كم حجمها ,وكم وزنها ,من ٌحركها من مكان آلخر ؟ كم
مرة تحركت ؟ إن هللا ٌمسك السموات واألرض أن تزوال,
كل كوكب ٌسٌر على مساره الطبٌعً دون أن ٌحٌد عنه هذا دلٌل أن كل تؽٌٌر البد له من مؽٌر ,والمسبب
األول لكل هذه األسباب هو هللا سبحانه وتعالى واجب الوجود ,ف ن من المُسلّم به أن كل هذه التؽٌٌرات الكونٌة البد
لها من سبب حقٌقً كامل القدرة صدرت عنه هذه القوى الكونٌة الكبرى وتمت بخلقه هذه التؽٌٌرات الكونٌة الهائلة
والحوادث العجٌبة,
وهو كامل الحٌاة أٌضا ً دبت عنه صورة الحٌاة فً األجساد الحٌة وكامل العلم صدرت عنه العقول القابلة
للعلم ,وكامل الحكمة صدر عنه كل أمر متقن محكم إلى ؼٌر ذلك من صفات الكمال اإللهٌةٌ ,وجد بهذه التغٌٌرات

حكمة إذاً هو كامل الحكمة ,وٌوجد قدرة إذاً هو كامل القدرة ,وٌوجد لطف إذا هو كامل اللطف ,فأي صفة
تكشفها فً خلق هللا منبعها من ذات هللا .
اْلدلة الواردة فً الكتاب على مبدأ السببٌة :
سٌدنا إبراهٌم لما جنّ علٌه اللٌل رأى كوكبا ً ,فمن جاء باللٌل بعد أن كان النهار ؟ البد من مؽٌر ,فلما رأى
كوكبا ً قال هذا ربً ,فلما أفل قال ال أحب اآلفلٌن
قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم:
ازغا ً َقال َ َه َذا
﴿ َفلَ َّما َجنَّ َعلَ ٌْ ِه اللَّ ٌْل ُ َرأَى َك ْو َكبا ً َقال َ َه َذا َر ِّبً َفلَ َّما أَ َفل َ َقال َ َال أُحِب ْاَلَفِلٌِنَ * َفلَ َّما َرأَى ا ْل َق َم َر َب ِ
ضالٌِّنَ * َفلَ َّما َرأَى ال َّ
از َغ ًة َقال َ َه َذا َر ِّبً َه َذا أَ ْك َب ُر
ش ْم َ
َر ِّبً َفلَ َّما أَ َفل َ َقال َ لَئِنْ لَ ْم ٌَ ْه ِدنًِ َر ِّبً َْلَ ُكو َننَّ مِنَ ا ْل َق ْو ِم ال َّ
س َب ِ
َفلَ َّما أَ َفلَ ْت َقال َ ٌَا َق ْو ِم إِ ِّنً َب ِريء ِم َّما ُت ْ
ش ِر ُكونَ * إِ ِّنً َو َّج ْه ُ
س َم َاوا ِ
ض َحنٌِفا ً َو َما أَ َنا
ت َو ْاْلَ ْر َ
ت َو ْج ِه ًَ لِلَّذِي َف َط َر ال َّ
مِنَ ا ْل ُم ْ
ش ِركٌِنَ ﴾
( سورة اْلنعام اَلٌة )67 -68 :

هو رأى أن هناك تؽٌراً فً اللٌل والنهار ,وفً الشروق والؽروب ,فً حركة البد لهذا التؽٌر من مؽٌر,
هذه اآلٌة تدلنا على هذه المراحل التً تطورت من حال إلى حال مثالً :
قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم:
﴿ َو َّ
ض ُع إِ َّال بِ ِع ْل ِم ِه َو َما ٌُ َع َّم ُر مِنْ
هللا ُ َخلَ َق ُك ْم مِنْ ُت َراب ُث َّم مِنْ ُن ْط َفة ُث َّم َج َعلَ ُك ْم أَ ْز َواجا ً َو َما َت ْح ِمل ُ مِنْ أ ُ ْن َثى َو َال َت َ
هللا ٌَسِ ٌر﴾
ص مِنْ ُع ُم ِر ِه إِ َّال فًِ ِك َتاب إِنَّ َذلِ َك َعلَى َّ ِ
ُم َع َّمر َو َال ٌُ ْن َق ُ
( سورة فاطر اَلٌة )11 :

آٌة أخرى ُتإكد مبدأ السببٌة والتؽٌّر :
قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم:
اء
س َم ِ
ج مِنْ خ َِاللِ ِه َو ٌُ َن ِّزل ُ مِنَ ال َّ
ف َب ٌْ َن ُه ُث َّم ٌَ ْج َعل ُ ُه ُر َكاما ً َف َت َرى ا ْل َودْ َق ٌَ ْخ ُر ُ
س َحابا ً ُث َّم ٌُ َؤلِّ ُ
هللا ٌُ ْز ِجً َ
﴿أَلَ ْم َت َر أَنَّ َّ َ
ب َّ
ص ِرفُ ُه َعنْ َمنْ ٌَ َ
ٌب ِب ِه َمنْ ٌَ َ
ار * ٌُ َقلِّ ُ
َب ِب ْاْلَ ْب َ
س َنا َب ْرقِ ِه ٌَ ْذه ُ
شا ُء ٌَ َكا ُد َ
شا ُء َو ٌَ ْ
مِنْ ِج َبال فٌِ َها مِنْ َب َرد َف ٌُصِ ُ
هللا ُ اللَّ ٌْل َ
ص ِ
ار﴾
ار إِنَّ فًِ َذلِ َك لَ ِع ْب َر ًة ِْلُولًِ ْاْلَ ْب َ
َوال َّن َه َ
ص ِ
( سورة النور اَلٌة )44-44 :

قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم:
﴿ َو َّ
هللا ُ َخلَ َق ُكل َّ َدا َّبة مِنْ َماء َف ِم ْن ُه ْم َمنْ ٌَ ْمشِ ً َعلَى َب ْط ِن ِه َو ِم ْن ُه ْم َمنْ ٌَ ْمشِ ً َعلَى ِر ْجلَ ٌْ ِن َو ِم ْن ُه ْم َمنْ ٌَ ْمشِ ً
َعلَى أَ ْر َبع ٌَ ْخل ُ ُق َّ
هللا َعلَى ُكل ِّ َ
هللا ُ َما ٌَ َ
ش ًْء َقدٌِر﴾
شا ُء إِنَّ َّ َ
( سورة النور اَلٌة )44 :

هذه اآلٌات التً جاءت دلٌالً على سبب التؽٌر والسببٌة .

منقول عن  :العقٌدة اإلسالمٌة  -الدرس ( : )84-14الوصول لإلٌمان باهلل  :دلٌل التغٌر والسببٌة
لفضٌلة الدكتور محمد راتب النابلسً بتارٌخ | 11-11-1768 :المصدر

