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 :  قال أمري املؤمنني

ائِِب  َصن َعِته لََطائِِف  وِمن  » َةِ  غََواِمِض  ِمن   أََرانَ  َما ِخل قَِته، وََعَ  ِف  ال ِحْك 

َِّت  ال َخَفاِفيِش، َهِذه ِبُضهَا ال َياءُ  يَق  ٍء، ِلُكِّ  ال َباِسطُ  الضِّ  ويَب ُسُطهَا ََش 

ََلمُ  ، ِلُكِّ  ال قَاِبُض  الظَّ ُيُُنَا َعِشيَت   وكَي َف  ََحٍّ ، أَن   َعن   أَع  تَِمدَّ  ِمنَ  تَس 

ِس  م  َهانِ  ِبَعََلِنَيةِ  وتَتَِّصلُ  َمَذاِهِِبَا، ِف  ِبه ََت تَِدي نُورا   ال ُمِضيئَةِ  الشَّ  بُر 

ِس  م  لُؤِ  وَرَدَعهَا َمَعارِِفهَا،إىل  الشَّ  ُسُبَحاِت  ِف  ال ُمِضِّ  َعنِ  ِضَياِِئَا ِبتأَل 

اِقهَا، َ َا ِإْش  َهاِب  َعنِ  َمََكِمُِنَا ِف  وأََكُنَّ َدَلُ  فَهِي َ  ائ ِتََلِقهَا، بُلَجِ  ِف  اذلَّ  ُمس 

َارِ  ال ُجُفونِ  َّي لِ  وَجاِعَلُ  ِحَداِقهَا، عََل  ِِبلُنَّ اجا   الل تَِدل   ِِسَ  ِف  ِبه تَس 

َزاِقهَا، ال ِتَماِس  َداُف  أَب َصاَرَها يَُرد   فَََل  أَر  تَِنعُ  وَل  ُظل َمِته، ِإس   ِمنَ  تَم 

ُس  أَل قَتِ  فَِإَذا ،ُدُجنَِّته ِلغََسقِ  ِفيه ال ُمِضِّ  م  َضاحُ  وبََدت   ِقنَاَعهَا الشَّ  أَو 

اقِ  ِمن   وَدَخلَ  ََنَارَِها، َ َباِب  عََل  نُوِرَها ِإْش  َبقَتِ  ِوَجارَِها، ِف  الضِّ  أَط 

َفانَ  تََسبَت ه ِبَما وتََبلَّغَت   َمآِقهيَا، عََل  اأَلج   ،لََياِلهيَا ُظلَِ  ِف  ال َمَعاِش  ِمنَ  اك 

َّي لَ  َجَعلَ  َمن   فَُسب َحانَ  َارَ  وَمَعاشا ، ََنَارا   لَهَا الل  وقََرارا ، َسَكنا   والُنَّ

ِنَحة   لَهَا وَجَعلَ  ِمهَا، ِمن   أَج  ُرجُ  لَح  اِن،إىل  ال َحاَجةِ  ِعن دَ  ِِبَا تَع  رَيَ َا الطَّ  َكَأَنَّ

َ  اآلَذانِ  َشَظايَ  َّكَ  ِإلَّ  قََصٍب، وَل  ِريٍش  َذَواِت  غرَي   َمَواِضعَ  تََرى أَن

ِّنَة   ال ُعُروقِ  ا َجنَاَحانِ  لَهَا أَع ََلما ، بَي َّا لَمَّ  فَيَث ُقََل، يَغ لَُظا ولَم   فَيَن َشقَّا يَرِق

َها تَِطريُ  َا، َلِجئ   ِِبَا َلِصق   وَوََلُ تَِفعُ  َوقََعت   ِإَذا يَقَعُ  ِإلهَي  ، ِإَذا ويَر  تََفَعت   ار 

تَدَّ  َحّتَّ  يَُفاِرقُهَا َل  ََكنُه، تَش  ِمَل  أَر  ُوِض  وََي  رَِف  َجنَاُحه، ِللُن   َمَذاِهبَ  ويَع 

َحانَ  نَف ِسه، وَمَصاِلحَ  عَي ِشه ءٍ  ِلُكِّ  ال َباِرئِ  فَُسب  ِ  عََل  ََش   َخََل  ِمثَالٍ  غرَي 

ه ِمن   ِ  «غرَي 
 

 .217، ص155نهج البالغة، صبح الصالح، الخطبة 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 مقدمة املؤسسة:

احلمد هلل على ما أنعم وله  الكه مب  ها أوهم وال مبها   ها       

قدم، والصالة والسالم على أشمبف المبعم وأمتها وأفضلها 

 األطهار اوداة األخيار.حممد وآل  

 ا بعد:أّم

فإن مه  لاها ا احل مهمل او مب نهمل و مكه ن نكها  نهه         

البالغمل احك ا   على خاب اخكصت ببيان بهدع  نهمب  اهلل   

، المبململوافا،، تعاىل و خلق ، وممبها خلق الاي ر، واخل

واجلمبادة وغريها مما تلحظ  العي ن أو تأنس به  المبافه أ أو   

كأمههف فيهه  العقهه ذ وغههري  لهه  مهه     تمبكافهه  بهه  األبههدان أو ت 

الغاعههاو واوقانههد الهه  نانههت ورا  خلههق اهلل تعههاىل وهه ا  

 اخللق العجيب.

 نما ورد بيان  و نالم أمري اوؤممبني علي  السالم فقاذ:

َِتننه، » ائِننِب َمننا نََطقَننت  ِبننه ،َ ُر ِحْك  َرِتننه، وََعَ وأََراَن ِمننن  َملَُكننوِت ُقد 

اِف ال َحاَجننِة ِمنن َ َِ َّنَننا واع نن ِتننه، َمننا َدل َن ال َخل ننِق ِإىَل أَن  يُِقهَهَننا ِبِمَسنناَِّ ُقوَّ

َا  نَداَ   َّنِت أَح  رِفَِتنه، فََظهَنَرِت ال َبنَدائُِع ال ِة ََل عََل َمع  ِطَراِر ِقيَاِم ال ُحجَّ ِِبض 
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نة  ََل وَدِلنيَل   َِتنه، فََصناَر ُ   َمنا َخلَنَق ُحجَّ ،َ ُر َصن َعِته، وأَع نََلُم ِحْك 

نِد ِ  ، َوَدَللَُتنُه املُب  ِبرِي َنِطقَة  ُته ِِبلتَّد  عَلَي ه، وِإن  ََكَن َخل قا  َصاِمتا ، فَُحجَّ

 .(1)«قَائَِمة  

 وم  همبا:

ارتأو مؤسسمل عل م نه  البالغمل طباعمل ه ه السلسهلمل  

او س ممل به) سلسلمل عجا هب اولل قهاو و نهه  البالغهمل(     

امنا  الاف مب اإلسهالم  و واحهدة مه      ووا حتقق  م  هدف 

أهههم حق لهه  اوعمبفيههمل وههه  الك حيههد الهه   نههان مهه  طههمب   

حتصيل  هه  الكأمهف و خلهق اهلل تعهاىل والكاف همب و لاها ا       

 .ح مك  وبدع  نمبع 

 

 
 رئيس مؤسسة علوم نهج البالغة

  

                                                            

 . 126ص ،91 :نه  البالغمل، اخلابمل (1)
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 املقدمة

 ،األمسها  احلسهمبى  له    ،احلمد هلل اخلالق اوبدع اوص ر

والصههالة والسههالم علههى حبيبهه  وديبهه  وسههيد رسههل  حممههد 

 وآل  األطهار اويامني األبمبار..

 ..أما بعد

لهه  تأملمبهها ايهه  اولل قههاو لعمبفمبهها قههدرة اهلل وعظمههمل  

ز بعضهها  خلق  وبدع  نمبع ، إال أن  سبحان  وتعاىل قد مّيه 

مبها  ع  البعض، فه ا دليف على قدرة اهلل وعظمك ، وقد بّي

نههه  و اجلههز  األوذ مهه  سلسههلمل )عجا ههب اولل قههاو و 

وو ههه ا اجلههز  مهه     ،ههها البالغههمل( أنهه اع الايهه ر وامسا  

السلسههلمل سههي  ن احلههدعه حهه ذ ههه ا ال هها   الافمبعههد مهه   

فاخلافها،   ن ع  م  بني الاي ر ن ن  مه  ال هدعاو وعاهري    

 م  احلي اناو اللب نمل ال ل دة ال  تمبض  أوالدها.

 :نكاب  ال مبعم قاذ تعاىل و
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  َِي ََِ قق اُف م  ََ ئََةياَلققَة ال إياققِر ِبققِنْذَخي  َةققا َوِإْذ َتْخُلقققم َنققَن ال كقق

 .(1)ََِ ُكونم َطيارًا ِبِنْذَخي

قيههف إن الاههري الهه   نههمبع  عيسههى ابهه  مههمبعم )عليهه      

وعؤند  ل  مها اها  و نكها  علهف     ، ًاالسالم( نان خافاش

الكمبا   م  أسئلمل الكام  لإلمام عل  )علي  السالم( عه   

 :(علي  الّسالم)سّكمل مل عمبنض ا و رحم  فقاذ 

 ،(الّسنَلم علينه) إبنراهم وكنبش ،(علهيام السنَلم)وحواء  ،دم»

 واخلفناش ،(علينه السنَلم)صنا   ونقة ،الّسَلم عليه موىس وعصا

  .(2)«الّل  بإذن فطار ،(الّسَلم عليه) مرمي بنا عيىس معل اذّلي

 

 املؤلف

  

                                                            

 .11اوا دة، اآلعمل،  (1)

) ن ادر 44، ح595، ص2علف الكمبا  ، الكيخ الصدو ، ج (2)

 العلف(.
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 املسألة االوىل

 معنى كلمة اخلفاش يف اللغة:

)خافش: اخلاَفُش: ضعا و البصمب وضهيق و العهني،   

وقيف: نهغمب  و العهني خلقهمًل، وقيهف: هه  فسهاد و اافه         

العني وامحمبار تضيق ل  العي ن مه  غهري واه  وال قحهمب ح ،     

.. عقهاذ: خاِفهَش و   .َخاَفكهًا، فهه  َخاِفهش  وَأخ اَفهشُ    َخاِفش 

َأمهههمبه إ  ا ضهههعا  وبههه  مسههه  اخلحافهههاُ، لضهههع ا بصهههمبه   

طا مب  عاري بالليف مككق م   ل  أَلنه    :بالمبهار.. واخلحافَّاُ،

َعُكقُّ علي  ض   المبهار، واخلحافَّاُ،: واحُد اخَلافهاِفيش اله    

 .(1)تاري بالليف(

اخلحاّفههاُ،، نمُبّمههان : الَ ط،هه اذ، الَّههِ   َعِاههرُي باللَّي ههف ،     

 .(2)ُسمَِّ  بِ ، ِلِصَغمب  َعي مَبي   خكل،َقمًل وَضع ِا َبَصمب ِه بالمبَهار(

  

                                                            

 . 299، ص6لسان العمب ، اب  ممبظ ر، ج  (1)

 .{خافش}110، ص9الزبيد ، ج ،تاج العمبوأ (2)
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 املسألة الثانية

 اخلفاش وغوامض احلكمة يف خلقه

 ق ل  )علي  السالم(:  

ائِننِب  َصننن َعِته، لََطننائِِف  وِمننن  »  غَننَواِمِض  ِمننن   أََرانَ  َمننا ِخل قَِتننه، وََعَ

َةِ   .«ال َخَفاِفيِش  َهِذه ِف  ال ِحْك 

أم ر أشهار اليهها اإلمهام عله       ملو ه ه اوسألمل نبني ثالث

  )علي  السالم(، و بدع  خلق اخلافا، وه :

 :لطيف صنعة اخلفاش :أواًل

)اللَِّايا: نافمل م  نهافاو اللَّه  واسهم مه  َأمسا ه ،      

َأرب  و ر ف،ق، واللُّاهُا مه    واللايا ال   ع نف إلي  

 اللَّ  تعاىل: الك فيق والِعصممل.

واللَِّايا ه  ال   ااكم  ل  المبِّفهق و الافعهف والعلهُم     

بههدقا ق اوصههاي وإعصههاوا إىل مهه  قههّدرها لهه  مهه  خلقهه ،   

عقاذ: َلاا به  وله ، بهالافكي، َعل،احها لحا،افهًا إ ا َرَفهَق به ،        
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 . (1)ه نُغمب ود َّ(فَأما َلاحا، بالضم، َعل،احا فمعمبا

أشههار اإلمههام )عليهه  السههالم( و ههه ا ال ههالم اىل دقههمل     

 اخلالق و خلق ه ه اخلافافيش،

فهمبالهههه  خافاعهههها نهههه رية ال ععلمههههها اال ههههه  سههههبحان  

 والمباسل ن و العلم.

ا،، ان  ف ف لايا دقيق والعجيب و دقمل نمبعمل اخلاف

ال تؤد  وظيافكها إال و  اخلافا، سبحان  وتعاىل اعف عني

الليف، ول   اهلل سبحان  وتعاىل قد ع ض  وأعاهاه قهدرة   

احلس فه  ال عمبتام بأ  ادار رغهم سهمبعك  و الاهريان،    

أوذ داللههمل و تقليههد   إن) وقههد ُ نههمب و او سهه عمل العلميههمل   

اإلنسان وظاهمب خلق اهلل نمباها و طا مب اخلافها،  العجيهب   

سهمبعمل ودقهمل مه  دون أن عهمبتام     و طريان  اوبهم و الليف ب

و   دعهههًا او انههه ، وقهههادرًا علهههى المبافههها بهههأ  حهههااز، مكافا

اومبعاافهههاو واألنافههها ، وقهههد فسهههمب العلمههها   ِلهههَ  عمبهههدما 

انككههاف ا أن اخلافهها، عالههق أم ااههًا نهه تيمل ال تقههدر أح ن     

اإلنسان مساعها، وعصدرها ع  طمبعق عضالو حمبجمبته   

                                                            

 .1427، ص4الصحاح، ج (1)
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ه ال بريتههان الق عههمل، وجمباههها مهه  ممبلمبعهه ، وتكهه ف أ نهها

اههههاال االسهههكقباذ عمبهههد ارتهههداد هههه ه األمههه اج إليههه  بعهههد  

انع اسههها علههى األاسههام او اهه دة و طمبعقهه ، أمهها فا ههدة  

ههه ه األمهه اج فههه  تدّلهه  علههى واهه د او انهه  أو عههدمها   

فههه  تهه هب وتصههادم باحلههااز وتعهه د بسههمبعمل فكسههكقبلها 

األ نههان، وبههه ه العمليههمل ف هه  اخلافهها، أن  ههدد واهه د    

از، وأن عقههدر اوسههافمل بيمبهه  وبههني احلههااز، وبالكههال    احلهها

عسكاي  أن عكافادى االنادام باحلهااز. هه ا األدا  المبا ه     

والغمبعز  لدى طا مب اخلافا، و إندار او اهاو ومه  َثهّم    

اسكقباوا النككاف ما ح ل ، قد اقكبسه  اإلنسهان وأدخله     

 و نظام عمف الاا مباو والسهاف    إ  عقه م الهمبادار او بهت    

فيههها مقههام اخلافهها،  فريسههف أم ااههًا و اجلههّ  أو اوهها ،       

فرتتاههم باوههدف وتعهه د بعههد انع اسههها ليقهه م الايههار أو     

اوهههالح بكحدعهههد م قعههه  وم قههه  الاههها مباو ِمههه  ح لههه     

فرينههدها و ههّدد اوسههافمل الهه  تافصههلها عمبهه ، وتههكم         

الاهها مباو بهه ل  ِمهه  تافههاد  اخلاههمب وااكيههاال آفهها  اجلههّ       

حلظمل بلحظمل على نّف اوعل ماو الالالممل  بسالممل، حانلمًل
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 .(1)(ها وعم  ح واع  حميا

 ولاافه  وه ا   ي عمباعهمل اهلل م ر اوهممل ال  ت ّضه وم  األ

م حبمهههف نهههغارها أثمبههها  الاهههريان  اوللههه   هههه  قيهههام األ 

نسهان وحهده   ا وتعليمهها نيافيهمل العهيش، فلهيس اإل    وتغ عكه

شههه اوا أ بصهههغاره نههه ل  احلي انهههاو  لكلههها    ععهههكي

 ،الصهغار  ةنسهان و ُمهدارا  حجامها تصمب  نما عصهمب  اإل أو

ن نعكقد ودزم على أن  له  مه  عمبهد اهلل،    ألفه ا عدفعمبا 

وههه  مهه  األدلههمل ال اضههحمل الهه  نسههكدذ بههها علههى واهه د  

 السالم( قاذ:اخلالق وم  ح م  )علي  

ب ُت »  .(2)«اللَّ  َخل َق  يََرى وُهوَ  اللَّ  ِف  َشكَّ  ِلَمن   وََعِ

 عجائب خلق اخلفاش: :ثانيًا

وو هههه ه الافقهههمبة أشهههار اإلمهههام )عليههه  السهههالم( اىل     

عجا ب خلق اخلافا،، فهه  مه  اولل قهاو الغمبعبهمل اله       

خلقها اهلل وهه  مه  أعجهب الايه ر، اله   أ ههف عقه ذ        

العلمهها  واخلههوا  واولكصههني بعههامل احليهه ان، ولغمبابكهه  و 

                                                            

 . 433ص ،4او س عمل العلميمل القمبآنيمل، ج (1)

 .491، ص126 احل ممل :نه  البالغمل (2)
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، )نههمبحت بعههض اوصههادر العلميههمل أن اخلافهها اخللههق فقههد

ليس م  فصيلمل الاي ر، بهف اهز  مه  ال هدعاو و له  وها       

 عل :

 لللافا، أسمبان، بيمبما للاي ر ممبقار. - 1

 بدن اخلافا، مغاى بالكعمب، بيمبما للاري رعش. - 2

تك  ن أامبحهمل اخلافها، مه  قاعهمل حلميهمل رقيقهمل        - 3

   .وليست الاي ر ن ل 

لللافهها، عههدان وراههالن وفكهه  علههى األر    - 4

 .وليست الاي ر ن ل  على عدع  ورالي 

 .اخلافافيش ول دة، بيمبما الاي ر بي ضمل - 5

تمبض  اخلافهافيش نهغارها، بيمبمها ته فمب الايه ر       - 6

 .الغ ا  اومباسب لافمباخها

 .معا، اخلافافيش لياًل، والاي ر نهارًا - 7 

تمبهههام اخلافهههافيش نههههارا وتاهههري عقهههب الغهههمبو   - 8

وتكعلق حني المب م بأرالها على االشجار والسق ف بيمبمها  
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 .(1)ليست الاي ر ن ل (

واا  و الك حيد للمافضف)خلق اخلافا، خلقمل عجيبهمل  

بههني خلقههمل الاههري و واو األربهه ، ههه  إىل  واو األربهه      

أقمب   و ل  أن   و أ نني ناشهزتني وأسهمبان ووبهمب، وهه      

علد والدا وعمبضه  وعبه ذ، وفكه  إ ا مكهى علهى أربه ،       

ونههف ههه ا خههالف نههافمل الاههري، ثههم ههه  أعضهها ممهها جههمبج     

بالليههف، وعكقهه و  هها عسههمب  و اجلهه  مهه  الافههمبا، ومهها        

أشبه ، وقد قاذ قا ل ن: إن  ال طعم لللافا، وإن غ ا ه 

مهه  المبسههيم وحههده، و لهه  عافسههد وعباههف مهه  اهههكني:     

ممب   فإن ه ا ال ع ه ن مه    أحدهما خمبوج ال افف  والب ذ 

غري طعهم، واألخهمبى إنه   و أسهمبان، وله  نهان ال عاعهم        

شيئا مل ع   لألسمبان في  معمبى، وليس و اخللقمل شه   ال  

معمبى ل ، وأما اوآر  في  فمعمبوفمل، حكى أن البله  عهدخف   

و بعض األعماذ، وم  أعظم األر  في  خلقكه  العجيبهمل   

وتصهمبفها فيمها شها     الدالمل على قهدرة اخلهالق اهف ثمبها ه،     

                                                            

عمل اهلل العظمى الكيخ نانمب آ ،نافحاو ال العمل شمبح نه  البالغمل (1)

 .«بدع  خلق اخلافا،» 84ص ،6م ارم الكرياال ، ج
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 .(1)نيا شا  لضمب  م  اوصلحمل(

 غوامض احلكمة يف خلق اخلفاش:: ثالثًا

م  خالذ تكبعمبا و ا الاا مب العجيب ونيافيمل عيك  ومها  

فههه   ،نهه رية و ههه ا اوللهه     ًاقيههف عمبهه  واههدنا أسههمبار   

احلي ان ال د  ال حيد ال   عسهكاي  الاهريان، وقهد أشهار     

ن و خلههق اخلافهها، غهه امض  أإىل اإلمههام )عليهه  السههالم(  

 ن رية ال عصف إليها اال ه  سبحان  والمباسل ن و العلم.

وإمنهها خلههق ال اهه د    واهلل تعههاىل مل جلههق شههيئًا عب ههاً    

حل ممل، فقد اا  و نكا  الك حيهد للكهيخ الصهدو  عه      

اابمب ب  عزعد اجلعاف  أنه  سهأذ اإلمهام البهاقمب عليه  السهالم       

ل ن، قاذ اابمب: فقلهت  )...وال عسأذ عما عافعف وهم عسأ

  .ل : عا اب  رس ذ اهلل ونيا ال عسأذ عما عافعف؟

، وهه   ونه اباً  مًلاذ: ألن  ال عافعف إال مها نهان ح مه   ق

، ومه  خابهمل له  )عليه      (2)اوك و اجلبهار وال احهد القههار(   

   فيها عظممل اهلل قاذ:لسالم( بّيا

                                                            

 .73ص اجلعاف ، عممب ب  اوافضف ،الك حيد (1)

 . 397الكيخ الصدو ، ص ،الك حيد  (2)
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ي وَما» ِ َجُب  َخل ِقَك، ِمن   نََرى اذلَّ َرِتَك، ِمن   ََل  ونَع   ِمنن   ونَِصُفهُ  ُقد 

نت   ِمن ه َعنَّا تَغَيَّبَ  وَما ُسل َطاِنَك، َعِظمِ   وان َ َنت   َعن نه، أَب َصناُرنَ  وقَُُصَ

نَنَا ال ُغُيوِب  ُسُتورُ  وَحالَت   ُدونَه، ُعُقولُنَا َظمُ  وبَي نَه بَي   .(1)«أَع 

وقد ت  ن ح ممل اهلل بعهدم نكها األسهمبار نلهها عه       

وغريه م  اولل قهاو  ل ه  نبحهه ونكاف همب     ه ا اولل   

ونصف اىل بعض اسمبار خلق ، واهلل سبحان   هب العلمها    

  .واواف مبع  واوبك مبع  ال ع  جدم ن المباأ

ودههد رغههم الافههار  الههزمي بيمبمبهها وبههني اإلمههام )عليهه      

م هلهمل فهه     ًاالسالم( إال أن  قد بني و هه ه اخلابهمل أسهمبار   

مه ر  ايه  األ  جهو عه   اإلمهام أن   وبإم هان با  نف علم 

معااز  عسك عب المباأال  ختص ه ا الاا مب ول   قد ال 

 ىواعا ًاباب فكَيفإن  ه ا احلي ان و  ل  الزمان، ون ل  

سههمبار أىل إفمبنههمل و البحههه والكاف ههمب والكههدبمب  ليك نههل ا 

خلق اهلل تعاىل م  خالذ البح ث والكجار ، قاذ اإلمهام  

 (:الصاد  )علي  السالم

                                                            

 .225، ص160 :نه  البالغمل، اخلابمل  (1)
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 .(1)«تفرعوا أن وعليمك الاصول، إليمك نلق  أن علينا إمنا»

فههمبغم الكاهه راو الهه  حصههلت الالالهه ا قانههمبع  عهه  

فقد)نكهافت أحبهاث العلمها  عه       بدقهمل معمبفمل هه ا ال ها     

معجههزاو ادعههدة و خلههق اخلافهها،، وعمبههد نههف انككههاف 

معجز عك لد داخلهم حتد أنو النككهاف وفههم آليهمل عمهف     

ه ا المبظام العجيهب  فقهد ت نهلت األحبهاث اجلدعهدة إىل      

انككههافاو مهه رية اههدًا و عههامل اخلافهها،، قههام عههدد مهه      

افهافيش و أحهد   العلما  ال ع  أرادوا ممباقبمل جمم عمل م  اخل

ال ههه ف، برتنيههب أاهههزة إرسههاذ علههى بعههض أعضهها       

اجملم عهههمل، لههه حذ أن هههه ه الايههه ر ختهههمبج و الليهههف مههه  

ال ها لكلكقط قح  َتها وتع د قبف الافجمب، احكافذ البهاح  ن  

بسههجف مافصههف عهه  ههه ه الههمبحالو، واههدوا أن بعههض     

أعضا  ه ه اجملم عمل عبكعد و رحلك  إىل مسافمل تهرتاوح مها   

نهههم. إال أن رحلهههمل العههه دة الههه  عبهههد ها  70-50بهههني 

اخلافهها، قبههف بههزوس الكههمس بقليههف نانههت أن ههمب اومباحههف    

إدهاشًا، عاهري أفهمباد اخلافها، ايعهًا عا هدع  إىل ال هها       

                                                            

 . 549، ص1ميزان احل ممل، ج  (1)
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ال   خمبا ا ممب  مهما نانت اوسافمل ال  قاع ها واو هان  

 ال   ونل ا إلي .

والسههؤاذ الهه   عاههمبح نافسهه : نيهها ععههمبف اخلافهها،   

عس   في  ونيا  دد بعده عه  نهافه  اله      او ان ال   

حكى اآلن حنه  ال نعهمبف نيها جاهط اخلافها،       خمبج ممب ؟

لمبحلهههمل العههه دة، ال عصهههد  العلمههها  مهههدى تهههأثري المبظهههام 

السمع  لدى اخلافا، على رحلهمل العه دة. وإ ا ته نمبنا أن    

اخلافا، ال عهمبى و الضه   مالقهًا  فهإن العلمها  عك قعه ن       

ملها وم ه ا الكصميم اوعجز، اوزعد م  اوافااآو ال   

باخكصههار مهها الاذ العلمهها   ههاول ن انككههاف ال هه ري ممهها       

 .(1)جيهل ن  ع  ه ا المبظام العجيب!..(

  

                                                            

 .79الكصميم و الابيعمل، ص (1)
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 املسألة الثالثة

 اختالف عني اخلفاش عن باقي املخلوقات

 ق ل  )علي  السالم(:

َّننِت » ِبُضننهَا ال ننَياءُ  يَق  ٍء، ِلننُكِّ  ال َباِسننطُ الضِّ ننََلمُ  ويَب ُسننُطهَا ََش   الظَّ

، وَكي َف  ِلُكِّ  ال قَاِبُض  ُيُُنَا َعِشيَت   ََحٍّ تَِمدَّ  أَن   َعن   أَع  ِس  ِمنَ  تَس  م   الشَّ

َهنانِ  ِبَعََلِنَيةِ  وتَتَِّصلُ  َمَذاِهِِبَا، ِف  ِبه ََت تَِدي نُورا   ال ُمِضيئَةِ  ِس  ُبر  نم   الشَّ

لُؤِ  وَرَدَعهَا َمَعاِرِفهَا، ِإىَل  اِقهَنا، ُسُبَحاِت  ِف  ال ُمِضِّ  َعنِ  ِضَياِِئَا ِبتأَل  َ  ِإْش 

َا َهاِب  َعنِ  َمََكِمُِنَا ِف  وأََكُنَّ َدَلُ  فَهِي َ ائ ِتََلِقهَا؛ بُلَجِ  ِف  اذلَّ  ال ُجُفنونِ  ُمس 

َارِ   .«ِحَداِقهَا عََل  ِِبلُنَّ

 املعنى اللغوي: 

)الَِّك  َعق،ِبُضَها(، االن ِقبهاُ : ِخهالُف االن ِبسهاذ، وقهد     

ان َقهههَبَض وَتَقهههبََّض. وان َقهههَبَض الكههه ُ : نهههاَر َمق،ُب ضهههًا،     

: ، )عكههيت((1)وَقبَّض ههُت الكهه َ  َتق،ِبيضههًا: َاَمع ُكهه  واَلَوع ُكهه 

                                                            

 . 214، ص7لسان العمب ، ج (1)
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، أنحمبُّهههها وهههه  م مب نهههمل (1)َعكههها َعع ُكههه  إ ا َضهههُعَا َبَصهههمُبه

 .(2)إ ا َأخ اَفيك  :والك َ  و نافس وَأن،مَبمبت احلدعَه 

إن اخلافهههافيش ختكلههها اخهههكالف اههه رعًا عههه  بهههاق       

او ا داو م  حيه المبظمب فالمبهار ال   م  خالوا تبصهمب  

اولل قههاو وع هه ن فيهه  معاشههها ت هه ن ههه  و مسههانمبها،  

ألن أشههعمل الكههمس تسهه  ها فك هه ن ع ههس اولل قههاو     

ههها وع هه ن ال قههت الهه   تغههمب  فيهه  الكههمس وقههت ظه ر

فاهلل  ،فكصااد احلكمباو ألنها تمبى بك ف أق ى و الظالم

الههه   اعهههف المبههههار مبصهههمبًا واعهههف الليهههف سههه مبا ل هههف   

 اولل قاو، قاذ تعاىل:

 َِيَه َوال ََّةاَر نمباَصرًا هموَ الإَذي َجَعلَ َلُكمم اللإياَل َل َساُك موا 

َِي َذَلَك َلآَياٍت َلَقواٍم يَساَمعموَن  .(3)إِنَّ 

 وق ل  تعاىل:

        ََِمَوواَخقا يَيقَة اللإياقِل َوَجَعْلَ قا يَيقَة َوَجَعْلَ ا اللإياَل َوال ََّةقاَر يَيَ قياِن 
                                                            

 . 57، ص15لسان العمب ، ج (1)

 . 248، ص4اولصص، ج (2)

 . 67 :ع نس (3)
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      ََ َِْمققلرا َنققنا َربتُكققما َوَلَ عاَلممققوا َعققَدَ  الستققَ  ال ََّةققاِر نمباَصققرَةً َلَ باَ ُ ققوا 

َِصَّْلَ اهم َتْفَصيلرا  .(1)َواْلوََساَب وَُئلإ َشياٍء 

حهدا  إال اخلافافيش فال تبصمب اال و الظهالم، وهه ا مها     

اإلمههام المبظههمب إىل ههه ا اوللهه   وااللكافههاو إىل نههمب  اهلل   ب

وعظمكهه   فاوههدهش و خلههق اخلافهها، ههه  عيمبهه   ف ههف    

اولل قاو وحكهى وحه ، األر  عقبضهها الليهف، ونهف      

ش وبعهض الايه ر   الاي ر تعكهعش و أمانمبهها إال اخلافهافي   

أن تسهكعني بضه      عه  خمبى  نالب ممل، نيا عجهزو  األ

الكههمس الهه   ههه  دليلههها و المبهههار لكمبكافهه  ممبهه  و طلههب   

 معاشها  فما أعجب نمب  اهلل سبحان  وتعاىل!

وقد نقف العالممل اجمللس  ع  أقه اذ بعهض اوافسهمبع :    

به  مهمبعم )عليه     ا)وا نان اخلافا، هه  اله   خلقه  عيسهى     

مباعمبا لصمبعمل اهلل تعاىل وو ا السالم( بإ ن اهلل تعاىل، نان 

اي  الاري تقههمبه وتبغضه ، فمها نهان ممبهها عأنهف اللحهم        

أنل  ومهاال عأنهف اللحهم قكله   فله ل  ال عاهري إال لهيال،        

وقيههف: مل جلههق عيسههى عليهه  السههالم غههريه  ألنهه  أنمههف  

                                                            

 . 12 :س رة االسمبا ، اآلعمل (1)
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الاههري خلقهها وههه  أبلههر و القههدرة  الن لهه  ثههدعا وأسههمبانا     

اخلافا،  ألنه  مه  أعجهب     وا نا، وقيف: إمنا طلب ا خلق

الاري إ  ه  حلم ودم عاري بغري رعهش وهه  شهدعد الاهريان     

سمبع  الكقلب عقكاو بالبع   وال با  وبعهض الاف انه ،   

ف باه ذ العمهمب  فيقهاذ: إنه  أطه ذ       وه  م   ل  م ن

عممبا مه  المبسهمب ومه  محهار اله حش، وتلهد ان هاه مها بهني          

و اوه ا ،   ثالثمل أفمباخ وسبعمل، ون ريا ما عسافد وه  طا مب

وليس و احلي ان ما  مهف ولهده غهريه والقهمبد واالنسهان،      

و مل  حتت امباح ، ور ا قبض علي  بافي  وه  م  حمبه ه  

علي  وإشهافاق  عليه ، ور ها أرضهعت األن هى ولهدها وهه         

طا مبة، وو طبعه  أنه  مكهى أنهاب  ور  الهدلب حه ر ومل       

عامب، وع نا بهاحلمق، ومه   له  إ ا قيهف له :  أطهمب        

 .(1)(ا  الكصق باألر نمب

  

                                                            

 . 329 - 328، ص61حبار األن ار، العالممل اجمللس ، ج (1)
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 املسألة الرابعة

 معاش اخلفافيش

 :(علي  السالم)ق ل  

َّي لِ  وَجاِعَلُ » اجنا   الل نتَِدل   ِِسَ َزاِقهَنا ال ِتَمناِس  ِف  ِبنه تَس   يَنُرد   فَنََل  أَر 

َداُف  أَب َصاَرَها تَِنعُ  وَل  ُظل َمِته، ِإس  ن ِمننَ  تَم   ُدُجنَِّتنه، ِلغََسنقِ  ِفينه ال ُمِضِّ

ُس  أَل قَِت  فَِإَذا م  َضاحُ  وبََدت   ِقنَاَعهَا الشَّ اقِ  ِمنن   وَدَخنلَ  ََنَاِرَها، أَو  َ  ِإْش 

ننَباِب  عَننَل  نُوِرَهننا َبقَننِت  ِوَجاِرَهننا، ِف  الضِّ َفننانَ  أَط   َمآِقهيَننا، عَننَل  اأَلج 

تََسبَت ه ِبَما وتََبلَّغَت   َحانَ  لََياِلهيَا، ُظلَِ  ِف  ال َمَعاِش  ِمنَ  اك   َجَعنلَ  َمنن   فَُسب 

َّي لَ  َارَ  وَمَعاشا ، ََنَارا   لَهَا الل  .«وقََرارا   َسَكنا   والُنَّ

 املعنى اللغوي: 

آمههها  العهههني:  ، (1))إ س هههَداُف ظحل،َمِكههه : ظحل،مهههمل الليهههف  

وَتَبلََّغت  ِبَما ان،َكَسَبك  : البلغمل مها عكبلهر به  مه       ،(2)مآخريها

                                                            

 .146، ص9لسان العمب ، ج  (1)

 .234، ص5اخلليف الافمباهيد ، ج العني،  (2)
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 (.(1)او  مب إ ا رض  وقمب عيش نأن  عمباد أن  عبلر رتبمل 

نمههها  نمبنههها أن اخلافهههافيش ال تبصهههمب إال عمبهههد غهههمبو   

الكمس فحيمبما تغمب  الكمس تبهدأ اخلافهافيش و الظهه ر    

فاخلافافيش ت كاف  وتقمب    ا انكسهبك   ، للبحه ع  الاعام

اعهف وها اللَّيهف     م  اوعا، و ظلهم الليهف  فسهبحان مه     

مبا وا   لكسه    نهارًا واعف في  معاشها واعف المبهار س 

  وتقمّب في .

 غذاء اخلفافيش:

تكغ ى اخلافافيش على احلكمباو وتافكي أف اههها حهني   )

تاري وتبكل  عكمباو أو مئاو احلكهمباو ولعهف هه ا سهبب     

را حكههها ال مبعهههمل، ولعههف ههه ا العمههف مهه  اخلافههافيش ههه    

ال   عسهم و تمبقيمل أا ا  البيئمل م  احلكهمباو، ومه  همبها    

 .(2)األبمباج لرتبيمل اخلافافيش( فقد عمد المباأ إىل بمبا 

 :قاذ االمام الصاد  )علي  السالم( للمافضف 

والفنراش  البعوض من اجلو ف تنترش رضوب من معاشها ..إن»

                                                            

 .302، ص1معجم مقاعيس اللغمل، ج  (1)

 . 84، ص6نافحاو ال العمل، ج (2)
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ل  اجلو ف مبثوثة الرضوب هذه أن وذكل واليعاسيب، اجلراد وأش باه

 ف ِبللينل ِساجنا وضنعت إذا بأننك ذكل واعتنر ..موضنع مُنا خيلو

 مفن ..كثري َشء الرضوب هذه من عليه اجمتع دار، عرصة سطح أو

 منن ينأيت إننه :قائنل قنال فنإن القنرب  منن إل ،لكنه يأيت ذكل أين

 ،بعيد موضع من الساعة تكل يواف كيف: َل قيل ،الصحارى والراري

  ،إليه فيقصد ِبَلور حمفوفة دار ف ِساجا البعد ذكل من وكيف يبُص

 أَنا عل ذكل فيدل ،قرب من الرساج عل ت افت هذه عيان أن مع

 إذا تلمتسها الطري من األصناف فهذه اجلو، من   موضع ف منترشة

 ل النت الطينور لهنذه النرزق وجنه كيف فتتقوت ِبا، فانظر خرجت

 ذكل واعنرف اجلنو، ف املنترشنة هذه الرضنوب من ِبلليل إل خترج

 أَنا ظان يظن أن عىس الت ،الرضوب املنترشة هذه خلق ف املعىن

 .(1)«َل معىن ل فضل

ادعههدة وعجيبههمل عهه     ًاوقههد انككهها العلمهها  أسههمبار   

اخلافههافيش حيههه أن همبالهه  أن اعههًا مهه  اخلافههافيش تكغهه ى 

ن للكهيخ  آعلى األمساك  فقد اا  و نكا  نافحهاو القهمب  

( مؤلهُا  نانمب م ارم الكرياال  نقاًل ع   )فيك أ درفيكمب

لقد انككَا العلماُ  »نكا  )احل اأ اخلافّيمل للحي اناو(: 

اسمبارًا م هلمل ع  اخلافها،، ممبهها واه د اربعهمِل انه اع مه        

اخلافافيش ال  تصااد االمساك  فه  حتلق ليال ف   اوا  

                                                            

 . 73صالك حيد، اوافضف ب  عممب اجلعاف ،  (1)
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سهمب   ومتد أرُاَلها فيه  فجهأًة لكصهااد مس همًل وتأنلهها، إّنه        

تلهه  المبقاههمل مس ههمل   نَّ و أمههدهش  فمهه  اعههَ  وهها العلههُم بهه 

تسههبي حتههت اوهها ؟ مل عافلههُي االنسههاُن بالقيههام بههه ا العمههف   

حكههى اآلن بههالمبغم مهه  وسهها ل  واخرتاعاتهه  العلميههمل  فههال 

نًا معيمبًا لغ انمل حتهَت  تسكاي  أُ  طا مبة قا فمل أن حتدَِّد م ا

ن اسكااعت فعليها ان تالق م ااو خانمل على إاوا ، و

مه  خهالذ ال به باو اله      اوا  نه  حتهدد م هان الغ انهمل     

مهههه اج الغ اّنههههمل اىل الاهههها مبة ب اسههههامل األ  تمببعههههه مهههه 

أَاههَف، فالاهها مبة علههى ع ههس اخلافههافيش مل    ،الالسههل يمل

تسكا  االّطالع مباشهمبًة علهى م هان واه د اوهدف اله         

الووفسه ر)غري  فه ن( )لهيس همبهاك      ،.. عقه ذ حتت اوها  

ا ت ضههيي  ف ههُ  قب لهه  وهه ا او ضهه ع ابههدًا(، ثههم عضههي     

اّل وجيههد إ ع ككهها االنسههان شههيئًا حكههى اآلن  قهها ال: )ومل

ليههه ( ومههه  الابيعههه  ان عبعهههه هههه ا إالابيعهههمل قهههد سهههبقك  

االنككههاف عمبههد االنسههان الغههمبور، ل مبهه  ال علبههه ان جيههد   

نافسهه  مكههأخمبًا عهه  الابيعههمل و ههه ا اوضههمار  وهه ا فقههد      

اسههههكحدَث العلمهههها  االمرينيهههه ن علمههههًا ادعههههدًا باسههههم  

لم البيئمل، وهدفه  تعلهم الافمبه ن واالسهاليب     )الب ل ايا( ع
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اجلدعدة م  الهدروأ اله  متمبحهها لمبها الابيعهمل مه  خهالذ        

ال ن ذ اىل اسمبارها، ثم عضيا قا ال: )ل  وضهعمبا أحهد   

ه ه اللبا  )اخلافافيش( و نهمبدو  ُمقاَفهف ُمظلهم وابكعهدنا     

بهه  ثالئا ههمل نيلهه  مههرت عهه  ُعكِّههِ  ثههم اطلقمبههاه، دههده ععهه د   

وقت اليه  بهالمبغم مه  ن نه  شهب  اعمهى،        قصمبمباشمبًة وبأ

  .(1)ون ن  ل  او ان جمه ال بالمبسبمل الي (

 جتارب ُاجريت حول اخلفاش:

اا  و نكا  الكصميم و الابيعهمل )إن مقهدرة اخلافها،    

على حتدعد هدف  ع  طمبعق الصدى مت انككاف  م  خهالذ  

سلسلمل م  الكجار  قهام بهها العلمها ، لمبلهق الضه   علهى       

عههه   احلجههها بعهههض هههه ه الكجهههار  و سهههبيف نكههها   

الكصميم اوعجهز وه ه اولل قهاو. و أوىل هه ه الكجهار       

مههمل متامههًا، ووضههعت  بابههمل و  تههمبك اخلافهها، و غمبفههمل مظل 

 إحدى الواعا الغمبفمل نافمبعسمل ل .

وضههعت نههامريا ليليههمل ومباقبههمل ال ضهه ، ومهها إن بههدأو   

ال بابههمل بههالاريان حكههى حتههمبك اخلافهها، بغاعههمل اخلافههمل حن ههها   

                                                            

 . 134، ص2، نانمب م ارم الكرياال ، جآننافحاو القمب (1)
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 وانقض عليها.

اسههكمبك  العلمهها  مهه  ههه ه الكجمببههمل أن اخلافهها، عكمكهه       

ول همبهم  حباسمل إدراك حهادة اهدًا حكهى و الظهالم احلاله ،      

تسا ل ا: هف حاسمل اإلدراك ه ه وا عالقمل حباسهمل السهم ؟   

أم أن ههه ا اوللهه   عههمبى و الظههالم؟ لإلاابههمل علههى  لهه     

قام ا بكجمببمل أخمبى، ف ضع ا ُعسمبوعني و الاوعمل مه  الواعها   

الغمبفمل نافسها وغا همها بصهحيافمل، وعمبهدما أطلهق اخلافها،      

إ ن:  ،نيمل ُعِض   وقكًا و رفه  الصهحيافمل والكههام الُيسهمبوع    

   فمهارة اخلافا، اإلدرانيمل ال عالقمل وا حباسمل المب عا.

تههاب  العلمهها  هههاربهم علههى اخلافهها،، فقههام ا بكجمببههمل     

ادعههدة و دهليههز ط عههف، حيههه ُوِضههَ  خافهها، و إحههدى   

الزواعا وجمم عمل مه  الافهمبا، و الزاوعهمل األخهمبى. وضهعت      

ح ااز مكعامدة م  اجلدران اجلانبيمل،  ك   نف ممبها علهى  

ثقب نبري  ا ع اف  ومبور اخلافا، ممب  ول   ه ه ال ق   مل 

ت هه  مكعاقبههمل، بههف نانههت م اهه دة و نههف حههااز   ههان      

جكلا ع  اآلخمب، أ  أن  عك اب على اخلافها، أن عسهل    

 طمبعقًا مكعمباًا ليجكاالها.
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بدأ العلما  اومباقبمل حاوا حهمبروا اخلافها، و هه ا الهدهليز     

خلافها، إىل احلهااز األوذ   الغار  و الظهالم. عمبهدما ونهف ا   

مت   م  ااكيهاال ال قهب بسهه لمل، ومل ع ه  األمهمب مه  بهاق         

ال ق   أشد نع بمل. وه  ا مل عهكم   اخلافها، مه  حتدعهد     

احلااز فحسب، بف م  حتدعد م ان ال ق   أعضًا، وبعهدما  

ااكههاال ال قههب األخههري نههان اخلافهها، قههد مههأل معدتهه  بصههيده    

قمبروا اوضه  مه  همببهمل    ال مني، نعق العلما  وا شاهدوه، ف

 أخرية لي ككاف ا مدى حساسيمل اإلدراك عمبد اخلافا،.

نههان اوههدف مهه  ههه ه الكجمببههمل معمبفههمل حههدود اإلدراك  

احلسهه  عمبههد ههه ا اوللهه   ب ضهه ح أنههو، مههمبة أخههمبى مت  

ههيز نافق ط عف مظلم بأسالك ف ال عمل عبلر قامب نف ممبها 

 ووزعهد مه    ملم تكدىل بك ف عكه ا   مه  السهقا   ( 0,6)

الدهكمل، تاب  اخلافا، رحلك  دون أن علمهس أعهًا مه  هه ه     

 الع ا ق على المبغم م  ضآلكها.

وقد أظهمبو األحباث ال  تلت ه ه الكجمببهمل أن لهدى    

اخلافهها، قههدرة معجههزة علههى اإلدراك تكعلههق بمبظههام حتدعههد  

الصههدى لدعهه ، عههكم   اخلافهها، مهه  حتدعههد خارطههمل البيئههمل 

الصهه تيمل الهه  الهه  ع اههد فيههها مهه  خههالذ االنع اسههاو   
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تصهههدر عههه  األشهههيا  والههه  ال ف ههه  لهههأل ن البكهههمبعمل أن 

تكحسسها، ه ا ععي: أن إحساأ اخلافها، بال بابهمل نهان    

  .(1)بسبب األن او ال  انع ست ممبها إلي (

                                                            

 . 75 – 74الكصميم و الابيعمل، هارون  يى، ص  (1)
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 املسألة اخلامسة

 أجنحة اخلفاش

 ق ل  )علي  السالم(: 

ِنَحة   لَهَا وَجَعلَ » ِمهَا ِمن   أَج  ُرجُ  لَح  اِن  ِإىَل  ال َحاَجنةِ  ِعن دَ  ِِبَا تَع  نرَيَ الطَّ

َننا َ  اآلَذاِن، َشننَظايَ  َكَأَنَّ َّننكَ  قََصننٍب، ِإلَّ  وَل  ِريننٍش  َذَواِت  غَننري   تَننَرى أَن

ِّنَة   ال ُعُروقِ  َمَواِضعَ  نا َجنَاَحانِ  لَهَا أَع ََلما ، بَي َّنا لَمَّ  يَغ لَُظنا ولَنم   فَيَن َشنقَّا يَرِق

 .«فَيَث ُقََل 

إن امباح اخلافا، م  حلم ولهيس مه  رعهش، نمها هه       

احلاذ عمبهد بهاق  الايه ر وهه ا مه  غمبا هب خلهق اخلافها،         

اعضههًا  فسههبحان مهه  نهه ره بههه ه الصهه رة  فمهه  خههالذ 

ههه ع  اجلمبههاحني عاههري اخلافهها، عمبههد احلااههمل اىل الاههريان  

نالبحه ع  الغ ا  واناياد احلكمباو، وقد شهب  اإلمهام   

ن، ألن امبههاح اخلافهها، تكههب  امبههاح اخلافهها، بكههظاعا األ ا

قاعههمل األ ن، وإ ا نظههمبو اىل امباحهه  فإنهه  تههمبى م ضهه   

العمبو  ب ض ح  فإن اهلل سبحان  قد أح هم خلقه  حيهه    

مل جيعلهههما رقههيقني فيمبكههقا أو جيعلهههما غلههيظني فيهه قال    
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فاخلافهها، مهه  أعجههب الايهه ر إ  ههه  مهه  حلههم ودم وعاههري 

 بدون رعش فسبحان اهلل أحس  اخلالقني! 

و او سههه عمل العلميهههمل القمبآنيهههمل )ع ههه ن امبهههاح  و نهههمب 

اخلافهها، مهه  الههد فكههد علههى عظههام األطههمباف األماميههمل       

واخللافيههمل، واألنههاب  ط علههمل اههدًا، تسههاعده علههى فههمبد      

اجلمبههاح، م ههف دعهها م اوظلههمل، واخلافهها،  مههف  لههبني و    

طمبفي  اخللافهيني عسهكلدمها و الكسهلق والزحها، وغكها       

مكههداد جللههد الظهههمب والههبا ، اجلمبههاح مهها ههه  و ال اقهه  إال ا

حممهه ذ علههى اههان، اجلسههم، وعلههى  لهه  فههه  مههزدوج، 

وت اد بني الابقهكني األوعيهمل الدم عهمل واألعصها ، اله       

 .(1)حتافذ اجلمباح نمبسي  ح (

  

                                                            

 . 435، ص4او س عمل العلميمل القمبآنيمل، ج (1)
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 السادسة املسألة

 حياة صغار اخلفافيش

 ق ل  )علي  السالم(:

َها تَِطريُ » َنا، َلِجنئ   ِِبَا َلِصق   وَوََلُ تَِفنعُ  َوقََعنت   ِإَذا يَقَنعُ  ِإلهَي   ِإَذا ويَر 

، تََفَعننت  ننتَدَّ  َحننّتَّ  يَُفاِرُقهَننا َل  ار  ََكنُننه، تَش  ِمننَل  أَر  ُننوِض  وََي   َجنَاُحننه، ِللُن 

رَِف  َحانَ  نَف ِسنه، وَمَصاِلحَ  عَي ِشه َمَذاِهبَ  ويَع  ءٍ  ِلنُكِّ  ال َبناِرئِ  فَُسنب   ََش 

ِ  عََل  ه ِمن   َخََل  ِمثَالٍ  غرَي  ِ  .  «غرَي 

م فههإن نههغار اخلافههافيش تاههري معههها      ألحيمبمهها تاههري ا  

ليههها، حبيههه تقهه  إ ا وقعههت وتمبتافهه  ا ا   إ ملوت هه ن الائهه 

ارتافعههت، ال تمبافهه  عمبههها حكههى تسههكاي  الاههريان وحههدها   

وتهههكعلم نيافيهههمل العهههيش، وهههه ه مههه  االمههه ر العجيبهههمل و  

بمب أم رههها و نههف شهه  ، الايهه ر  فإنههها تعههمبف نيهها تههد

ال اضهحمل علهى أن همباله  ممبشهدًا عمبشهد       دلهمل وه ه م  األ

 خلق  وععلمهم نيافيمل العيش وطلب المبال .

اا  و نكها  تضهحيمل احليه ان )تكميهز اخلافهافيش بأنهها       
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تاري الليف نل  حب ًا عه  الغه ا  اله   ع ه ن إمها فانههمل أو       

حكههمباو، وههه  حتمههف نههغارها معههها و أثمبهها  طريانههها،   

شهعمب أمه  والارعهًا     وع  ن اخلافا، الصهغري ماسه ًا  لالبه    

أنياب  اللبمبيمل بق ة و ثدعها ومتل  بعض اخلافافيش ثالثهمل أو  

أربعههمل مهه  الصههغار، ومهه  أن ههه ه الصههغار ت هه ن مكعلقههمل  

ال أن أالم مههه  نهههف هههه ا احلمهههف تسهههكاي  إ ،جبسهههد أمهههها

 .(1)الاريان(

اخلافههافيش، فقههد  نههمب و او سهه عمل  والدةوأمهها وقههت  

خهالذ فصهف الصهيا،     ت لد اخلافهافيش الصهغرية  )العلميمل 

وت هه ن عارعههمل أواًل، وحتملههها األم ملكصههقمل بافمبا ههها لعههدة 

أسابي ، وعمبدما ال ف   محف اخلافا، ل وه، فإنه  ُعهرتك   

و مأواه لياًل، بيمبما ختمبج األم لصيد الاعام له ، وعهكم     

الصغري م  الاريان والعمباعمل بمبافس  عمبد بل س الكههمبع  مه    

نغريها اللنب، حيهه تقه    العممب، وتمبض  أن ى اخلافافيش 

 حلماتها و الصدر، حلممل على نّف اانب.

وتلد األن ى م ل دًا واحدًا نهف مهمبة، وقهد تلهد ته أمني      

                                                            

 . 94الكضحيمل عمبد احلي ان، ص (1)
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م  حني آلخمب، وعممب اخلافهافيش الصهغرية ط عهف إىل حهد     

ما، وال عصف سّ  المبض  إال بعهد عهامني، وقهد ععّمهمب إىل     

 .(1)(عكمب سمب او أو أن مب

 :وق ل  علي  السالم

َحانَ » ءٍ  ِلُكِّ  ال َباِرئِ  فَُسب  ِ  عََل  ََش  ه ِمن   َخََل  ِمثَالٍ  غرَي  ِ  .«غرَي 

فاهلل سبحان  وتعاىل خلق اخللق بدون أن عسكعني بأحد 

هها أحهد أو ف همب    اعإم  خلق ، وال اسكافاد بكجمببمل قد سبق  

بكهه   ثههم خلقهه ، بههف انهه  تعههاىل ا ا أراد شههيئًا امنهها عقهه ذ     

ليه  السهالم( و اخلابهمل األوىل    للك   ن  في  ن، قاذ )ع

 :و ابكدا  خلق السما  واألر 

َّنةٍ  ِبََل  اب ِتَداء ، واب تََدأَه ِإن َشاء   ال َخل َق  أَن َشأَ » رِبَنةٍ  وَل  أََجالَهَنا، َرِوي  ََت 

تََفاَدَها، َدََثَا َحَرَكةٍ  وَل  اس  َطَرَب  نَف ٍس  ََهَاَمةِ  وَل  أَح   .(2)«ِفهيَا اض 

ععهمبف اهلل حهق معمبفكه  فليمبظهمب اىل اسهمبار      فم  أراد أن 

 اولل قاو وممبها ه ا اخلافا،.

                                                            

 .435، ص4او س عمل العلميمل القمبآنيمل، ج (1)

 .18  البالغمل اخلابمل األوىل، صنه (2)
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وقاذ الكيخ حممد ا اد مغمبيهمل و شهمبح )إن نه ريا مه      

الافالسافمل عمباع ن األدلمل على واه ده تعهاىل إىل ةسهمل:    

االسههكدالذ  افههه م ال ااههب واوم هه ، والعلههمل الافاعلههمل،  

 واحلمبنههمل، وال مههاذ اوالههق، والكههدبري، وقههاذ آخههمبون،   

وممبهم الافاراب  واب  سيمبا واوال ندرا، قهال ا: إن األدلهمل   

علههى واهه ده تعههاىل تمباهه  إىل دلههيلني: األوذ: المبظههمب و   

نافس ال ا د  ا هه  مه  دون اعكبهار لل ه ن ومها فيه  مه         

إن المبظهمب و ال اه د وحهده     ..حمبنمل وتغري، ونمب  ونظام

 واىل هه ا  ،عؤد  حكما ومباشمبة إىل االعرتاف ب ا د اللَّ 

عها مه  دذ علهى    » أشار اإلمام)علي  السهالم( و ممباااته :   

وقهههاذ ولهههده اإلمهههام سهههيد الكههههدا )علي    «.  اتههه  ب اتههه  

مكى غبت حكى ت  ن اآلثار هه  اله  ت نهف    » السالم(: 

 ، وبه ا فّسمب العارف ن باللَّ  ق ل  تعاىل:«إلي 

 َعَكَبيََّ  َسمبمب عه م  آعاِتمبا ِف  اآلفا   وِف  َأن افحِسه م  َحكَّى

 .(1)َلُهم 

وعمباهه  ههه ا الههدليف إىل مافههه م ال ااههب واوم هه ،     

                                                            

 .53س رة فصلت: اآلعمل  (1)
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وبيانهه  ان الاف ههمبة ال ت هه ن نههحيحمل إال إ ا اسههكمبدو إىل    

األوليههاو والبههدعهياو مباشههمبة أو انكهههت إليههها ب اسههامل أو 

أن همب، وأوذ البههدعهياو إن المبقيضهني ال جيكمعههان و وقههت   

، وم اهه دا معهها  فالكهه   ال احههد ال ع هه ن حقهها وبههاطال

 ومعدوما و وقت واحد وم  اهمل واحدة.

وواهه  اوالالمههمل: لقههد شههاهدنا بالعيههان أشههيا  تافكقههمب و  

وا دهههههها إىل غريهههههها، وال حتمهههههف و طبيعكهههههها سهههههبب 

 ن فهههال بهههد مههه  واههه د علهههمل أوىل حتمهههف و  إوا دهههها، 

طبيعكها السبب او اب ل ا دها، وال حتكاج إىل غريهها،  

ال علههمل وهها فقههد أن ههمب واهه د  ومهه  أن ههمب ههه ه العلههمل الهه   

انه  آمه      األشيا  ال  عمباها بالعيان، ومعمبى هه ا و واقعه  

بااكمههاع المبقيضههني، وقههاذ: ان الكهه   ال احههد م اهه د     

وب هالم   ،ومعدوم و آن واحد م  حيهه عمبعهد أو ال عمبعهد   

آخمب ان  و حاذ عدم وا د علمل غري معل لمل لك  ، عمبكاف  

 ال  متاما، نمها له    ال ا د م  األساأ بككى ن ره وأش

فههإن معمبههاه انهه  ال  ..نافيمبهها واهه د  ههرتع ال همببهها  والسههيارة

نهمببا  وال سيارة، أو أنهما وادا م  غري قصهد وفاعهف،   

 وه  خالف ال اق .
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ومههمبة ثانيههمل نكههري إىل أن ههه ا الههدليف جيههب أن عافهههم و  

ناا  ال ا د  ا ه  وا د، وان  بمبافس  عكهد ب ا د اللَّه   

 اخللق واآلثار ونظام ال  ن واالل . بصمبف المبظمب ع 

الههدليف ال ههان  علههى واهه ده تعههاىل عمباهه  إىل ضههمبورة  

العلههمل الافاعلههمل بأسههل   آخههمب، وههه  االسههكدالذ بههاخللق      

واآلثار على وا ده تعاىل  فمبمبكقف م  اوعل ذ إىل العلهمل،  

مهه  الافاعههف إىل الافعههف علههى الع ههس مهه  الههدليف السههابق   

علههه ذ، ومههه  الافاعهههف إىل الههه   عمبقلمبههها مههه  العلهههمل إىل او

ن اعكههوو عههامل اخللههق فأنههت  )إالافعههف، قههاذ ابهه  سههيمبا:  

أ   (ن اعكوو عامل ال ا د احملض فأنت ناالذإناعد، و

مهه  العلههمل العليهها إىل اوعلهه ذ األدنههى، أمهها الصههع د فمهه     

اوعلهه ذ األدنههى إىل العلههمل العليهها، وعسههمى ههه ا الههدليف       

 بالدليف ال  ن .

 : ا الدليف بق ل وقد أشار سبحان  إىل ه

َِي اآلِاَق َِي يياَت ا َس مِريِةما  َأخإه لَةمما َيَ َبيََّن َح إى َأخْفُسَِةما و
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 . (1)اْلوَقُّ

نمبى أنقا  مدعمبمل ممبدرسمل فمبق ذ: نانت آهلمل بهاألمم  

وه  ا نسهكدذ ببهدا   ال ه ن     ..اواضيمل، واألاياذ اخلاليمل

على وا د اوبدع، وبمبظام  على وا د اومبظم، وإال فم  

ال   أواد ال  ن وما في  م  خصا ص ههف أواهد نافسه     

بمبافس ، أو أوادت  الابيعهمل الصهما ، أو الصهدفمل ووها ا ال     

نرتك حن  أم رنا للصدفمل ما دام وا هه ا ال ه ن العجيهب؟    

مغاعمبة ل هف مها و ال ه ن     وإ ن فال بد م  وا د ق ة عليا

 .(2)ه  ال  خلقت ونظمت(

  

                                                            

 .53س رة فصلت: اآلعمل:  (1)

 - 395، ص2و ظالذ نه  البالغمل، حممد ا اد مغمبيمل، ج (2)

397. 
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 نتائج البحث 

الاي ر في  بيان قدرة اهلل سهبحان    أن اع ن تعددإ - 1

و بدع  خلق ، فاخلافا، ععد م  ال هدعاو الاها مبة فمهمبهم    

ىل فصهيلمل  إم  عمبسب  اىل فصيلمل ال دعاو وممبهم مه  عمبسهب    

 .الاي ر

علهم اهلل وقدرته     نسهان عه  ادراك  بيان عجهز اإل  -2

فاخلافهها،  لهه   مل عسههكا  اإلنسههان ان عصههف  ،وعظمكهه 

اىل عظههيم خلقههه  وغههه امض احل مههمل مههه  خلقههه  ف يههها   

 .باخلالق العظيم وه  خالق ال ا د

إلي  العلمها  مه  ابك هاراو إمنها     ن نف ما ت نف إ -3

مهه  الابيعههمل الهه  خلقههها اهلل، وقههد انككهها    مههأخ    ههه

 ذ اخلافا،.ا  اهاال المبادار م  خالالعلم
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