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 العالقة بين الحّق والخلق

 
 الّسؤال: ما حقيقة العالقة بين الحّق والخلق أي بين هللا تعالى وسائر الكائنات؟ 

 
الجواب: إّن عالقة الحّق بالخلق عالقة الموجد بالموجود، وهي كعالقة الّشمم  باججسما   

اتهممما مقّدسمممة عمممن المظلممممة ممممن الممكنمممات، وعالقمممة الّومممانا بالمومممنوعات،  الّشمممم   مممي حمممّد  
ن  اججسا  المستنيرة، بل نور الّشم  أيضًا  ي حّيم   اتمم مقمّد  مسمتنن عمن الكمرة اجرضمّية، وا 
كانت الكرة اجرضّية تحت تأثير الّشم  مستفيضة من أنوارها، ولكّن الّشمم  وشمعاعها مقّدسمان 

 ت.عنها،  لوال الّشم  ما شوهدت الكرة اجرضّية وجميا ما  يها من الموجودا
 

إّن قيا  الخلق بالحّق قيا  ودورّي، يعني أّن الخلق ومادر ممن الحمّق ولمي  ظماهرًا منمم،  
 تعّلقم تعّلق ودورّي ال ظهورّي،  أنوار الّشم  ودرت عن الّشم  وما ظهمرت منهما،  مالّتجّلي 

قبممل الّوممدورّي كتجّلممي الّشممعاي مممن نّيممر ا  مماا، يعنممي أّن الممّ ات المقّدسممة  شممم  الحقيقممة  ال ت
الّتجمممّ ؤ وال تتنمممّ ل إلمممى رتبمممة الخلمممق، كمممما أّنمممم لمممي  لكمممرة الّشمممم  أن تتجمممّ أ أو تتنمممّ ل علمممى الكمممرة 
نيممممر اججسممما  المظلمممممة، وأّمممما الّتجّلممممي  اجرضمممّية، بممممل إّن شمممعاي الّشممممم   مممي  وممممادر عنهممما ّو

بم اتها توممير الّظهمورّي  همو كظهممور اج نمان واجوراا واج هممار واجثممار مممن الحّبمة، إ  أّن الحّبممة 
أ نانمممًا وأثممممارًا،  تنممم ل حقيقتهممما  مممي اجألومممان واجوراا واجثممممار، وهممم ا الّتجّلمممي الّظهمممورّي نقممم  
ورف وممتنا ومستحيل  ي حّق الباري تعالى، جّنم يل   من  لك اّتواف القد  المح  بوفة 

لهمم ا وممدرت  الحممدو ، ويوممير الننممّي الّوممرف  قممرًا محضممًا وحقيقممة الوجممود عممدمًا وهمم ا م حممال،
جميا الكائنات من الحّق، يعني أّن ما تتحّقق بم اجشياء هو الحّق، والممكنات وجمدت بمم، وأّول 
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ما ودر عن الحّق همو تلمك الحقيقمة الكّلّيمة اّلتمي تسمّمى  مي اومسالة الفالسمفة اجقمدمين بالعقمل 
ال يحمّد  مي عمال   اجّول، وباوسالة أهل البهاء المشميئة اجولمى، وهم ا الّومدور ممن حيم  الفعمل

الحقيقمممة بالّ ممممان والمكمممان، ال أّول لمممم وال آخمممر،  اجّولّيمممة وا خرّّمممة بالّنسمممبة إلمممى الحمممّق علمممى حمممّد 
ممن  iسواء، وِقَد  الحّق ِقَد   اتّي  مانّي، وحدو  اإلمكان حمدو   اتمّي ال  ممانّي كمما سمبق بيانمم

شممّركًا للحممّق  ممي القممد ،  لممك جّن وجممود  قبممل علممى المائممدة، وأّن ال أّوليممة العقممل اجّول ال تجعلممم
الحقيقممة الكّلّيممة بالّنسممبة إلممى وجممود الحممّق عممد  وممرف ولممي  لهمما حكمم  الوجممود حتّممى تكممون شممّركة 
ومماثلة  ي القد ، وقد تّ  بيان ه ه المسألة سابقًا، أّما وجود اجشياء  حياتهما عبمارة عمن الّتركيمب 

ة والعناور الكّلّية  إّنها ال تنعد  مسلقًا، بل انعدامها عبمارة ومماتها عبارة عن الّتحليل، وأّما المادّ 
عممن تحّولهمما، مممثاًل إ ا انعممد  اإلنسممان يوممير ترابممًا ولكّنممم ال ينعممد  انعممدامًا وممر ًا، بممل لممم وجممود 
ترابّي ولكن حول تحّول وعر  ل لك الّتركيب تحليل، وق  على ه ا انعدا  سائر الموجودات، 

 عدمًا محضًا والعد  المح  ال يوير وجودًا. جّن الوجود ال يوير
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