ص بها وحذه
صفات هللا الذاتية التي يختَ ّ
هناك صفات ٌشترك فٌها هللا مع بعض خلٌقته .وتكون فً هللا مطلقة وغٌر محدودة ،بٌنما
تكون فً المخلوقات نسبٌة ومحدودة .مثال ذلك:

الحكمة
فاهلل ٌتصف بالحكمة ،وكثٌر من البشر ٌوصفون بأنهم حكماء .ولكن حكمة هللا مطلقة وغٌر
محدودة ،بٌنما حكمة البشر محدودة .وهى حكمة نسبٌة ،نسبة لما وهبهم هللا من ذكاء ،ومن
حسن تصرف...
أٌضا عن القوة والرحمة والجمال والمعرفة،
وما نقوله عن الحكمة فً هذا المجال ،نقوله ً
وما شابه ذلك من الصفات...

األزلية
غٌر أن هناك صفات خاصة باهلل وحده ،ال ٌشاركه فٌها أي مخلوق مهما ارتفع ...ومن هذه
الصفات الذاتٌة :األزلٌة
فاهلل وحده األزلى ،الذي ال بداٌة له .وال ٌوجد كابن آخر أزلى ،ألن كل الكابنات األخرى لها
أى من تلك
بداٌة .وبداٌتها هً ٌوم ُخلقتٌ ،وم ُوجدتٌ ،وم ُولدت ...وقبل ذلك لم ٌكن ّ
المخلوقات موجود
وهذا الكون كله ،بكل ما فٌه من قارات وأقطار وبالد ،وما فٌه من شموس وأقمار وكواكب...
كل هذا الكون مخلوق ،وله بداٌة ،وال شًء فٌه ٌتصف باألزلٌة...
لذلك من الخطأ أن نقول ً
مثال :عالقتنا بالبلد الفالنى هً عالقة ازلٌة!! ألنه ال هذا البلد وال
طبعا إنها عالقة قدٌمة جدً ا .ولكن مهما كانت درجة
نحن ٌمكن أن ٌوصف باألزلٌة! المقصود ً
قدمها ،فلها بداٌة .اذن هً لٌست أزلٌة...

الخلق
أٌضا إنه الخالق
من صفات هللا الذاتٌة ً
هو وحده الخالق .وهو وحده قد خلق كل شًء ...وعبارة (خلق) تعنى أنه أوجد من العدم،
من ال شًء...
أما ما ٌنسب إلى العقل البشرى من أشٌاء مبهرة ،فهو قد صنعها ولم ٌخلقها ،وقد صنعها من
المادة التً خلقها هللا ،كما أنه صنعها بذكاء جبار اتصف به العقل البشرى .ولكن العقل
البشرى من خلق هللا ،وذكاء ذلك العقل من موهبة هللا.
هللا اذن هو الذي خلق المادة ،وخلق العقل والذكاء .والعقل استخدم المادة والذكاء ،فً مجال
التكنولوجٌا وغٌرها ،وصنع كل تلك الصناعات المبهرة .وٌبقى هللا هو الخالق وحده

أٌضا الروح والعقل .وخلق المالبكة وهم
وهللا لم ٌخلق فقط المادة وكل ما هو مادى ،إنما خلق ً
أرواح...
أٌضا أن ٌسحب هذه الروح التً منحها للحٌاة .لذلك فهو المحٌى
خلق الحٌاة ...وكخالق ٌمكنه ً
والممٌت .بٌده الحٌاة والموت .وهو الذي خلق الطبٌعة ،وبإمكانه أن ٌفنٌها...

واجب الىجىد:
أٌضا من صفات هللا وحده أنه واجب الوجود .وٌقول البعض عن هذه الصفة أنه موجود
ً
بالضرورة .أي أن الضرورة تحتم وجوده .ذلك أن كل الموجودات تحتم وجود كابن أعلى كلى
القدرة هو الذي أوجدها ،وكان سبب وجودها .لذلك ٌصفه بعض الفالسفة بأنه (العلة األولى)
أي السبب األصلى إلٌجاد جمٌع الموجودات...
ال ٌوجد كابن غٌر هللاٌ ،مكن وصفه بأنه واجب الوجود.
أو الضرورة تحتم وجوده .ألنه مادامت كل الكابنات األخرى مخلوقة ولها بداٌة ،ولم تكن
مر وقت قبل خلقها،
موجودة قبل هذه البداٌة ،اذن فهى لٌست موجودة بالضرورة .فما دام قد ّ
لم تكن موجودة فٌه ،إذن وجودها لم ٌكن ضرور ًٌا...

غير محذود
أٌضا انه غٌر محدود
من صفات هللا ً
فهو غٌر محدود فً القدرة ،أي أنه قادر على كل شا.

مص در المقال :موق ع األنبا تكاله ٌمانوت.

وهو الوحٌد القادر على كل شًء ،ال ٌشاركه فً هذه الصفة البشر وال المالبكة .فالمالبكة
لهم قدرة عظٌمة ،لكنهم لٌسوا قادرٌن على كل شًء .والبشر مهما عظمت قدرتهم ،لٌسوا
قادرٌن على كل شًءٌ .كفى أن الموت قد غلبهم جمٌع
ومن مظاهر قدرة هللا على كل شًء ،صنعه المعجزات...

ضا غٌر محدود من جهة المكان .فهو موجود فً كل مكان ،وال ٌسعه مكان.
هللا أٌ ً
هو دابم الحضور فً كل موضع .وهذه صفة خاصة به وحده .فال ٌستطٌع أحد أن ٌكون
موجودً ا فً مكانٌن فً نفس الوقت .وهللا إذ ٌوجد فً كل مكان ،إنما ٌرقب كل ما ٌحدث فٌه...
وبهذا المعنى نقول انه فاحص للقلوب ،وقارئ لألفكار

ضا غٌر محدود من جهة المعرفة .فهو ٌعرف كل شًء عن كل شًء .وهذا الموضوع
هللا أٌ ً
ٌحتاج وحده إلى مقال خاص

صفات أخري
من صفات هللا أنه ال ٌتغٌر
حى دابم الحٌاة ،له فً ذاته الخلود
وأنه ّ
وأود أن اكتفى بهذا اآلن .ألن هللا غٌر المحدود أعظم من أن ٌسع الحدٌث عنه مقال
صغٌر مثل هذا.
(وللحدٌث بقٌة)

