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من  حلظة  يف  إنسان  كّل  يطرحه  سؤال 
االستطالع  حّب  بدافع  حياته  حلظات 
السؤال  هذا  امللحدون  حّول  وقد  واملعرفة، 
كان  فإذا  نظرهم،  وجهة  تؤّيد  إشكالّية  إىل 
دلياًل  الكون  يف  املفرتض  الذكّي  التصميم 
على وجود هللا، فهذا يعين أّن لكّل يشء سبب�ًا، 

فمن هو السبب الذي أوجد اإلله؟

الربيطايّن  الفيلسوف  ذلك  عن  عرّب  وقد 
امللحد برتراند رسل بقوله: »إذا كان ينبغي أن 
أن يكون  ينبغي  إذًا،  لكّل يشء سبب،  يكون 
يكون  أن  املمكن  من  كان  وإذا  سبب،  لإلله 
أن  إذًا  يمكن  سبب،  أو  عّلة  بدون  إله  هناك 
العالم بدون عّلة أو سبب، مثل اإلله  يكون 

تمامًا«]]].

سؤال  لكّل  هل  لكن،  مشروع،  والسؤال 
جواب؟ 

غري  لسؤال  صحيحًا  جواب  ال  الواقع،  يف 
صحيح.

]- لماذا لست مسيحيًا؟ ص: 2].

وسؤال: من خلق هللا؟ خاطئ وينطوي 
السؤال  هذا  ألن  منطقّية،  مغالطة  على 
، وكلمة »مخلوق« 

ٌ
يفرتض أّن هللا مخلوق

اللغوّي - على وزن اسم  التفّن  - لو أردنا 
عليه  وقع  من  على  تدّل  وهي  مفعول، 
فال  مخلوقًا،  ليس  وهللا  الفاعل،  فعل 
كان  فلو  وإاّل  اخلالق،  أي  فاعله  عن  يسأل 
ما أطلق عليه اسم »هللا« مخلوقًا لما كان 
كائن�ات  يف  احلال  هي  كما  حقيقة،  هللا  هو 

اإلله   اسم  الوثنّيون  عليها  أطلق  كثرية 
والبقرة... والصنم  والقمر  كالشمس 

فكّل ما افرتض أّنه مخلوق فهو ليس هللا، 
أشبه  هو  هللا  خلق  عّمن  السؤال  إّن  لذا، 
بأسئلة: من َمْشَمَش التّفاح؟ )أي من جعل 

التفاح  هو  التفاح  أّن  مع  مشمشًا،  التفاح 
)أي  امللح؟  َحْلَوَن  ومن  املشمش!!(  وليس 
جعل امللح حلوًا مع أّن امللح هو امللح وليس 

السكر!!( ومن لبن احلديد؟... إلخ.

أّن  فهي  الثاني�ة،  املنطقّية  املغالطة  أّما 
السببّي�ة  قانون  حّرفوا  قد  امللحدين  هؤالء 
موضوع  بتب�ديل  وذلك  ومعناه،  مدلوله  عن 
السببّي�ة  فقانون  آخر،  بموضوع  القضّية 
له  ب  أو كّل مسبَّ له عّلة،  يقول: كّل معلول 
سبب، يف حني أّنه كما الحظنا يف كالم برتراند 
رسل بّدل مفردة معلول بكلمة أخرى وهي: 
أّن  إاّل  له عّلة«،  »يشء«، فقال: »كّل يشء 
له  يكون  أن  جيب  يشء  كّل  أّن  يرى  ال  العقل 
عّلة، بل يرى أّن كـــّل معلــــول لــــــه عّلة، ألّن

حيتاج  الذي  اليشء  عن  عبارة  املعلول 
الوجود  يعطيه  خاريّج  مؤّثر  إىل  وجوده  يف 

وخيرجه من الالشيئّي�ة إىل الواقع.

نفرتض  أن  يمكن  هل  العقل:  سألنا  ولو 
شيئ�ًا هو عّلة وليس معلواًل؟ 

من خلق 
هللا؟

سؤال »من خلق هللا« 
خاطئ وينطوي على 

منطقّية. مغالطة 

جعفر احلاج حسن

ملف العدد
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ألجاب بأّنه جيب أن يكون هناك يشء هو عّلة 
وليس بمعلول.

األسباب  يف  التسلسل  الستحالة  لماذا؟ 
الوقوف  من  بّد  ال  إذ  نهاية،  إىل  ال  واملسّبب�ات 

ب ليس وراءه سبب. عند مسبِّ

ف املوجودات حىّت األسباب 
ّ

 والسبب يف توق
منها عند مبدأ معنّي، هو أّنه لو لم يكن هناك 
موجود غيّن بنحو ال حيتاج إىل موجود آخر أسبق 
سلسلة  كّل  ألّن  الكون،  يف  يشء  وجد  لما  منه، 
لكّنه قد وجد  الوجود تكون حادثة ومحتاجة، 

يشء يف الكون، إذًا يوجد موجود غيّن.

عّلة  عند  العلل  سلسلة  انقطاع  أّن  كما 
الستحالة  بضرورته  العقل  حيكم  مّما  أوىل 

التسلسل يف العلل الفاعلّية ال إىل نهاية، إذ كّل 
ما بالعرض ال بد أن ينتهي إىل ما بالذات، فلو 
منه  يأكل  من  فيسأل  مالح  طعام  هناك  كان 
إليه  أضيف  قد  فيقال  ملوحته،  سبب  عن 
امللح، لكّنه لن يسأل عن سبب ملوحة امللح، 

ألّن امللوحة ذاتّي�ة له.

فمزيان حاجة اليشء إىل عّلة ليس عنوان أّنه 
يشء أو موجود، حىّت يكون كّل موجود معلواًل، 
]بمعىن  اإلمكان  إّما  هو  احلاجة  معيار  بل 
الوجود والعدم بنحو  تساوي نسبة اليشء إىل 
على  اآلخر  من  به  أوىل  الطرفني  أحد  يكون  ال 
اليشء  كون  ]بمعىن  احلدوث  وإّما  ذايّت]  حنو 

صّحة  فرض  على  وبالتايل  بالعدم]،  مسبوقًا 
أّن كّل موجود حيتاج إىل عّلة، يكون ليس مطلق 
املوجود حباجة إىل عّلة بل املوجود املقّيد بوصف 
اإلمكان أو احلدوث، فيكون مفاد القاعدة كّل 

موجود ممكن أو حادث محتاج إىل عّلة.

مع  حواره  يف  كوبلستون  األب  اعتمد  وقد 
حّجة  على  هللا  وجود  إلثب�ات  رسل  برتراند 
تتن�اسب مع ما ذكرناه، حيث قال له: »إّنن�ا نعرف 
أّن هناك على األقل أشياء يف العالم ال تتضّمن 
بذاتها سبب وجودها، مثال على ذلك، أنا أعتمد 
الطعام  وعلى  الهواء،  على  واآلن  والدّي،  على 
وهلّم جّرًا. ثاني�ًا، اآلن ببساطة العالم هو الكّل 
ألشياء  الكّلّي  املجموع  أو  املتخّيل،  أو  احلقيقّي 
مفردة، ال يشء يتضّمن بمفرده سبب وجوده، 
... طالما أن األشياء أو الوقائع موجودة، وطالما 
أنه ما من يشء خربناه يتضمن سبب وجوده حبد 
ذاته، فإن هذا السبب أو املجمل الكلي لألشياء 
ذلك  ذاته.  عن  خارج  سبب  له  يكون  أن  جيب 
حسنًا،  موجودًا،  كائن�ًا  يكون  أن  جيب  السبب 
إّما أن يكون هو ذاته سبب وجوده  الكائن  هذا 
يكن،  لم  وإن  وبركة،  خري  كان،  فإن  يكون،  ال  أو 
إذن، جيب أن نتقّدم أبعد، لكن إذا ما تقّدمنا إىل 
ما ال نهاية بهذا املعىن، فلن يكون هنالك تفسري 
للوجود على اإلطالق. لهذا، يمكن القول، لكي 
الكائن  إىل  نتوصل  أن  علين�ا  إن  الوجود،  نفسر 
الذي يتضّمن حبّد ذاته سبب وجوده، أي بمعىن 

آخر، الكائن الذي ال يمكن أن ال يوجد«]]].

على  العالم  يف  املوجودات  إّن  اخلالصة: 
حادثة  موجودات  األول:  القسم  قسمني: 
تمنح  أن  ذاتها  من  تملك  ال  وفقرية  محتاجة 
يعطيه،  ال  اليشء  فاقد  ألّن  الوجود،  نفسها 
فكيف يمكن للفقدان أن يكون مبدأ للوجدان 

اإلله  وجود  عشر،  الثالث  الفصل  مسيحّيًا؟  لست  لماذا  برتراند،  رسل،    -[

مناظرة بني برتراند رسل واألب كوبلستون، ص: 205.

الوجود؟!  واقع  إىل  العدم  فراغ  من  واخلروج 
يف  حيتاج  ال  ذاتًا  غيّن  موجود  الثاين:  والقسم 
وجوده إىل موجود آخر، ولو لم يكن هذا املوجود 
املفرتض موجودًا لما حتّقق يشء يف العالم أصاًل.

وبهذا يّتضح ما يف قول رسل: »وإذا كان من 
املمكن أن يكون هناك إله بدون عّلة أو سبب، 
يمكن إذًا أن يكون العالم بدون عّلة أو سبب، 
مثل اإلله تمامًا »من بساطة وسذاجة، إذ هذا 

قياس مع الفارق.

وأخريًا نسأل بدهشة واستنكار: 
كيف يرتيض امللحد أن تكون 

الماّدة اليت تتمزّي خبصائص التغرّي 
والتحّول والنقص واملحدودّية... 

أزلّية ومستغني�ة عن املوِجد 
والسبب؟!! يف حني أّنه يريد أن 
يكون هناك سبب وعّلة لإلله - 

املفرتض أّنه يتمزّي بالغىن والكمال 
املطلق والالتن�اهي - أسبق منه يف 

الوجود؟!! 
إّن االعتقاد بأّن الغين املطلق قديم 
وأزيّل وغري محتاج إىل العّلة والسبب 
أهون خطبًا عند العقل من االعتقاد 

بأّن الناقص احلادث املتغرّي غري 
محتاج إىل العّلة والسبب.

جعفر احلاج حسن
ماجستري  فقه ومعارف

ملف العدد بقعة




