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 عون الودود في بيان األدلة العقلية على وجود اهلل واجب الوجود 

 

 

إن الحمد هلل نحمده و نستعينه ونستغفره  و نعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهلل فال  
 مضل له ، ومن يضلل فال هادي له . 

 
الة ونصح األمة و كشف اهلل به الغمة و جاهد في  و أشهد أن ال إله إلى اهلل ، و أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرس

 سبيل اهلل حتى أتاه اليقين 
 

 أما بعد :  
 

فقد يخطر على بعض من أمنوا خطرات كفريةةة ، و هةةو ال يشةةعر  ، وهةةما مةةن عالمةةات اايمةةان فالشةةيطان إنمةةا 
موجةةود أال ال و و إذا  يدخل القلةةوا المنمنةةة كةةي يفسةةدها عةةن إيمانهةةا مةةن نشةةهيو المةةنمن فةةي ربةةه وهةةل فعةةال اهلل 

كةةان اهلل موجةةودا فمةةن أوجةةد اهلل فلهةةل موجةةود موجةةد و و ربمةةا يواجةةه المسةةلن بعةةض المالحةةد  فيشوشةةون عليةةه 
إيمانه إذا كان قليل البضاعة في العلن بشبه كالجبال في عين الجهال ، و لو أعمل العقل قليال لبان لةةه فةةعفها و 

 1ا ، و يتضح له عوجها كةةان هةةما السةةفر الةةمي أسةةميته : عةةون الةةودودفسادها عن إفسادها  فحتى ال يغتر أحد به
 سائال اهلل التوفيق والسداد .الوجود واجب  2في بيان األدلة العقلية على وجود اهلل

 
 
 
 
 

 
 

 
بمعنى : مودود ؛ ألنه عز   الودود  من أسماء هللا عز وجل ، و الودود مأخوذ  من الود ، وهو خالص المحبة ، وهي بمعنى : واد ، و  - 1

 محبوب . وجل محب و
 بة وتعظيما .هللا اسم علم يطلق على الذات اإللهية ، ومعناه المألوه أي المعبود مح - 2
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 مصطلحات البد منها
 
 

 ثابت . ، والوجود هو الهيان ال   : خالف العدال ، و أوجد اهلل الشيء من العدال ، فُوِجد فهو موجود الوجود
 

 ي عدال ف العدال يقال عدال الشي بعد وجوده و فالفقد غير أن الفقد أخص العدال : انتفاء الوجود أو الفقد 
،و عدال الشيء  من باا تعريف الشيء بضده   العدال فد الوجود فيما لن يوجد بعد. و  والشيء بعد وجوده  

 .  أو ال وجود للشيء أي ال شيء 
 

 .لمي ال وجود له يهون معدوما المعدوال : غير الموجود فالشيء ا
 

أي ليس معدوما  في مهان ما كما في قولو فالن موجود  ال منتف ليس بمعدوال و أي  الموجود : الهائن الثابت 
 . له   المهان وليس غائباهما المهان فهو حافر في هما في 

 
صور العقل إال وجوده و  فال يتله في نفسه ، ال مهسوبا  له من غيره ، ثابتا  ما كان وجوده  واجب الوجود :

هما هو وجود اهلل سبحانه وصفاته ؛ فإنَّ   و وجوا وجوده يعني امتناع عدمهو ، ال يتصور العقل عدمه 
و اآلِخُر و الظَّاِهُر   األ وَّلُ  ُهو   ﴿  : 3كما قال اهلل تعالى في القرآن لن يسبقه عدال، وال يلحقه عدال ،   وجوده 

هو األول المي ليس قبله شيء, واآلخر المي ليس بعده شيء, أي :  4﴾  ع ِلين و اْلب اِطُن و ُهو  ِبُهلِّ ش ْيء  
والظاهر المي ليس فوقه شيء, والباطن المي ليس دونه شيء, وال تخفى عليه خافية في األرض وال في  

إذا   8سلن  و 7صلى اهلل عليه 6وكان خاتن األنبياء و آخر المرسلين محمد 5السماء, وهو بهل شيء علين
إلى فراشه اللهن را السماوات ورا األرض ورا كل شيء فالق الحب والنوى منزل التورا  واانجيل أوى 

 
القرآن كالم هللا منه بدأ بال كيفية قوال و أنزله على رسوله وحيا و صدددقه المنمنددون علددى ذلدد  حقددا  ، وأيقنددوا أندده كددالم هللا تعددالى  - 3

سددورة بالحقيقة ) العقيدة الطحاوية (  أو القرآن كالم هللا المنددزل علددى رسددوله وخدداتم أنبياصدده محمددد صددلى هللا عليدده وسددلم ، المبدددوء ب
 الفاتحة ، المختوم بسورة الناس .

 3سورة الحديد اآلية  - 4
 التفسير الميسر للقرآن الكريم . - 5
 هو محمد بن عبد هللا بن عبد المطلب القرشي الهاشمي من ساللة إسماعيل بن إبراهيم أبو األنبياء . - 6
 صلى هللا عليه أي أثنى هللا عليه في المأل األعلى  . - 7

 .  أي أزال هللا اآلفات عنه من اآلفات سلمه هللاأي وسلم  - 8
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والقرآن أعوذ بو من شر كل ذي شر أنت آخم بناصيته أنت األول فليس قبلو شيء وأنت اآلخر فليس  
  بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقو شيء وأنت الباطن فليس دونو شيء زاد وهب في حديثه اقض

     9عني الدين وأغنني من الفقر
 

أي يتصةةور العقةةل وجةةوده وعةةدال وجةةوده فةةيمهن أن يوجةةد ويمهةةن ، عدالما كان حادثا  بعد ممهن الوجود : 
د ، وهةةما  البةةد لةةه مةةن موجةةد يوجةةده وخةةالق يحدثةةه ، وو هما  الحادث بعد عةةدال  أن ال يوجد  هةةما الموجةةِ

 . ود بإيجاده سبحانهموج ى اهلل فهوما سو  ،و هو اهلل سبحانهالخالق 
 

  ، ألن امتنةةاع وجةةوده يعنةةي وجةةوا عدمةةه  معةةدوال دائمةةامةةا امتنةةا أن يهةةون موجةةودا فهةةو : ممتنةةا الوجةةود 
 كهون الشيء موجودا وعدما عالما جاهال صغيرا كبيرا فهمه األشياء ممتنعة الوجود .

 
دا  لشةةيء  : أن يهةةون الةةدور  موجةةدا  لةةماك  اآلخةةريء ، و فةةي الوقةةت نفسةةه يهةةون الشةةَّ آخةةر الشةةيء ُموجةةِ

ه عليةةه و تةة خُُّر  ، لآلخةةرالشةةيء األ ول. و هةةما باطةةل ألنَّ مقتضةةى كةةوِن األ ول علةةة  و   عنةةه اآلخةةرتقدُّمةةُ
عليةةه. فينةةتن كةةوُن الشةةيء الواحةةد، فةةي حالةةة واحةةد ، و بالنسةةبة اآلخر علة لألول تقدُّاُل اآلخر مقتضى كون 

 .محال، هو  بين النقيضينجما ال، و مت خرا  و غير مت خر. و هما و غير ُمتة ق دِّ  ، متقدِّما   إلى شيء واحد
 

ما  بوصةةف  ، و يهةةون الهةةلبةةال نهايةةة  الممهنةةةالمسةةببات و  األسباااجتماع سلسلة من  التسلسل : متَّسةةِ
رابةةا و ههةةما دواليةةو ال الثالةةو علةةى الثالةةو و، و الثةةاني علةةى الثةةاني علةةى  األولاِامهةةان بةة  ْن يتوقةةف 

 . من دون أ ْن تنتهي إلى نقطةلمسببات و ا ألسباااتتسلسل 
 
 
 

 بديهيات

 
 .  5051، وصححه األلباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم رواه أبو داود في سننه - 9
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 اومعةةدوم اموجةةود الشةةيءفال يصح أن يهةةون  نقيضان ال يجتمعان وال يرتفعانأو  10فدانالعدال  الوجود و

 كونه معدوما يبطل أن يهون موجودا .و إذ كونه موجودا يبطل أن يهون معدوما ، 
 
 

يسةةتلزال الوجةةود وجةةود الوجةةوا ؛ ألن  ن ال يجتمعةةان وال يرتفعةةاننقيضةةا وجةةودوجةةوا الوجةةود و إمهةةان ال
، والوجةةود والعةةدال نقيضةةان ال يجتمعةةان تستلزال احتمالية الوجود و احتماليةةة العةةدال  وجودإمهان ال دائما، و

 وال يرتفعان.
 

ال الوجةةود ؛ ألن امتنةةاع الوجةةود تسةةتلزال عةةد نقيضان ال يجتمعان وال يرتفعةةانامتناع الوجود و إمهان الوجود 
والوجود والعدال نقيضان ال يجتمعان وال  تستلزال احتمالية الوجود و احتمالية العدال وجودإمهان الدائما ،و 
 يرتفعان.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األدلة العقلية على وجود اهلل 

 
 أمران وجوديان يستحيل اجتماعهما في محل واحد .الضدان :   - 10

This file was downloaded from QuranicThought.com



 5 

 
األدلة العقلية على وجود اهلل كثير  جةةدا  و أول هةةمه  األدلةةة حةةدوثو أيهةةا اانسةةان فهةةل حةةادث ال بةةد لةةه 

محةةدث فهةةل أوجةةدت نفسةةو أيهةةا اانسةةان  بنفسةةو أال هنةةاك مةةن أوجةةدك أخلقةةت مةةن غيةةر شةةيء أال مةةن 
خلقت نفسو بنفسةةو و أمةةا كونةةو خلقةةت مةةن غيةةر شةةيء فغيةةر الشةةيء هةةو العةةدال ؛ ألن العةةدال ال شةةيء و  
ما داال العدال ال شيء فهيف يخلق الالشيء شيئا أي كيف يخلق العدال شيئا ،و هو عدال  وفاقد الشيء ال 

طيةةه و !!! ، وكيةةةف تهةةةون خلقةةةت نفسةةةو بنفسةةةو ، وأنةةةت كنةةةت عةةةدما و العةةةدال ال يخلةةةق شةةةيئا وفاقةةةد يع
و االنسةان  الةمي  الشيء ال يعطيه و!! فال بد أن يهةةون هنةةاك خةةالق خلقةةو كةةي تنتقةةل مةةن العةةدال للوجةةود ،

: علةةى وجةةود اهلل  و الةةدليل الثةةاني،  هو في غاية الهمال والتماال ، كان نطفة ثن علقة ثن مضغه ثةن لحمةا ودمةا 
و عنةةدما  بمعنى أن العالن يهون في حالة و ينتقل إلى حالة أخرىتغير هما العالن المي أنت فيه تجده في 

، وإذا لن تنعدال الحالة األولى ينتقل العالن من حالة إلى أخرى فإما أن تنعدال الحالة األولى أو أن ال تنعدال 
أن تنعةةدال الحالةةة األولةةى لةةملو فتتعةةين  فةةي العةةالن تغيةةرال يهةةون  باقيةةة فيلةةزال أنالحالة األولى لزال أن تهون 

أن تهةةون ممهنةةة الوجةةود لما انعدمت فتعين  الوجود واجبةالحالة األولى لو كانت ف ،العالن ممهن الوجود 
الوجةود ؛ ألن الممهةن يفتقةر إلةى مةرجح و لةو كةان المةرجح ممهةن كةملو  واجةبوممهن الوجود مفتقر إلى ، 

 افضائه لنفي الصانا فالبد من وجود موجود واجب والتسلسل باطل مرجح مما يفضي للتسلسل ،ألفتقر إلى 

، وتغيةةر العةةالن البةةد لةةه مةةن مغيةةر ، وهةةما المغيةةر ممهن الوجةةود هما العالن الهو الخالق لهما العالن  الوجود
ألن األصةل بقةاء مةا كةان   ؛هما العالن لن يهن فهان ولةةه نقطةةة بدايةةة فالبدلةةه مةةن مبتةةديء  ،هو خالق العالن 
و العالن لن يهن أي كان عدما فهان أي أصبح موجودا فمن الةمي جعةل العةالن مةن حيةز الةال   على ما كان عليه

محةول و مةنثر يفةرض عليةه هةما الوفةا الجديةد و  عةن حالةه السةابقة مةن العالن ال بد لتحويلوجود للوجود إذ  
 ن تنقل نفسو من حال إلى حال ؛ ف نت في حال كمال قوتو وتماال، وأنت أيها اانسان ل ينسخ حاله القديمة

فدل ذلو على أنه قبل تهاملو  عقلو ال تقدر أن تحدث لنفسو سمعا وال بصرا وال أن تخلق لنفسو جارحة
حةال الهمةال ففةي حةال النقصةان تهةون  واجتماع قوتةو وعقلةو كنةت عةن ذلةو أعجةز ألن مةا عجةزت عنةه فةي

لت نفسو من  الطفولة للشباا للههولة فال بةد أن يهةون لةو نةاقال نقلةو مةن حةال ليست  المي نق و، أعجز
مةا أنةت عليةه ألنةو ال يجةوز أن تنتقةل مةن حةال إلةى حةال بغيةر ناقةل وال مةدبر ، و الةدليل  إلى حال ودبرك على

نفسةه  عةن على أن اانسان لن ينقل نفسه من حال الشباا إلى حال الهبر والهرال أن االنسان لو جهةد أن يزيةل
الهبر والهرال ويردها إلى حال الشباا لن يمهنه ذلو فهيف يقال أنه هو المي نقةل نفسةه مةن الطفولةة للشةباا 
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ال تستطيا نقل نفسو من حةال إلةى حةال فهيةف بانتقةال هةما العةالن مةن حةال إلةى حةال أال يةدل     للههولة ،
هنةةاك سةةبب هةةما العةةالن أن إن قيةةل و!!!  ،و  انتقةةال العةةالن مةةن حةةال إلةةى حةةال علةةى وجةةود اهلل الخةةالق القةةدير

وجةةد هةةمه الةةمرات و أالةةمى  الهةةون نقةةول و مةةن فنتجةةت هةةما  ذرات ساكنة ثن تحركت وتهثفت واتحةةدت
ومةةن الةةمي جعلهةةا تتحةةد وو هةةل شةةهدت خلةةق السةةماوات و األرض كةةي  السةةهونو ومن الةةمى حركهةةا مةةن

ومةةن  نقول  فةةى المةةاء نتيجةةة تفةةاعالت كيماويةةة بخليةةة واحةةد  أبد الهونإن  قيل إنو تقول هما الهالال و 
و هل شهدت خلق السماوات و األرض كةةي تقةةول هةةما  و همه التفاعالت لتصنا همه الخلية وجدأالمى 

فتجةد المطةر ال يسةتطيا أن يمتنةا عةن األرض انتظةةاال هةةما لهةةون : على وجود اهلل و الدليل الثالو  الهالال و
مةةا رأينةةا يومةةا اخةةتالل نظةةاال و  ض ال تسةةتطيا أن تمتنةةا عةةن إنبةةات الةةزرعاألر ،و  فتنعةدال الحيةةا  ويهلةةو النةةا 

الهةةون و مةةا رأينةةا يومةةا تعطةةل الشةةمس أو سةةقوء نجةةن مةةن السةةماء علةةى األرض كةةل هةةما يةةدل علةةى وجةةود 
إذا كان العقل يحيل انتظاال عمةةل مصةةنا ،و من منظن  ولهما التنظين ،خالق قدير يحفظ نظاال هما الهون  

و مثةال آخةر هةما القطةن ال يجةوز أن منظن لهما المصنا فهيف بهما الهون الشاسةةا و!!  من المصانا دون
صانا وال ناسن ومن اتخم قطنا فانتظر أن يصير غةزال  يتحول غزال مفتوال وال ثوبا منسوجا في غاية الجمال بغير

قةول أن هةما العةالن بمةا وال ناسةن كةان مجنونةا فهيةف بمةن ي في غاية الجمال بغيةر صةانا مفتوال ثن ثوبا منسوجا 
فيه من الجمال أزهار في غاية الروعة و حيوانةات فةي غايةة الجمةال و سةماء فةي غايةة الصةفاء لةيس لةه خةالق بةل 

ال يمهةةن أن يهةةون الخةةالق هةةو الصةةدفة فالصةةدفة ال يمهةةن أن تصةةنا طيةةار  ورقيةةة فهيةةف بهةةما الصةدفة ،و 
علةةى هيةةف بهةةما الهةةون الشاسةةا و ، و الةةدليل الرابةةا العالن و!! ، هل الصدفة يمهن أن تفتح بابةةا مغلقةةا ف

ابتةةداءا من مخلوقةةات السماء واألرض  , وما بين الهون سماءا و أرفا: اتقان العالن فنحن نرى وجود اهلل 
 , أحسةةن صةةنا , وأتقن تدبير و اتقان. نرى أجزاءها وجزئياتها مخلوقة ب حسن لحشراتا من المجر  إلى

هةةو اهلل ، و مةةتقن هةةما العةةالن فهةةل اتقةةان البةةد لةةه مةةن مةةتقن  ما التةةدبير مةةن مةةدبر البةةد لهةة و وأبةةدع تصةةوير , 
هةةل يصةةدع العقةةل وجةةود كرسةةي مةةتقن فةةي صةةنعته غايةةة االتقةةان بغيةةر صةةانا حةةاذع و!! ،  والخةةالق القةةدير  

المصةةادفة ال تنشةةىء نظامةةا دقيقةةا كنظةةاال الهةةون وإن قةةالوا الصةةدفة هةةي سةةبب هةةما الخلةةق المبةةدع نقةةول لهةةن 
 . لمى لن يختل رغن مرور ماليين السنينا
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 بطالن قول المالحد  اهلل غير موجود لعدال رؤيتنا له
 

قول المالحد  اهلل غير موجود لعدال رؤيتنا له قول في غاية السقوء إذ ال يستلزال عدال رؤيتنا هلل عةةدال وجةةوده 
نسةةان قةةد يسةةتطيا الةةتحهن فةةي ال يشةةترء وجةةود الفاعةةل مةةا الفعةةل فةةي نفةةس المهةةان كةةي يبقةةى الفعةةل فاافةة 

فةةإذا كةةان هةةما ممهنةةا  فةةي حةةق المخلةةوع ففةةي حةةق الخةةالق سةةبحانه مةةن بةةاا الفعل و إنشةةاء الفعةةل عةةن بعةةد  
، أيضا ال تشترء الرؤية الحسية لألشياء للحهن على األشياء بالوجود فهةةما الهةةواء ال تةةراه مةةا أنةةه الزال  أولى

العقةةل الةةمي نفهةةر بةةه ال نةةراه و إذا فقةةد منةةا صةةرنا مجةةانين و هةةمه  لححياتنا و إذا انعدال الهةةواء متمةةا ، وهةةما
األرواح التةةي فينةةا ال نراهةةا و إذا نزعةةت منةةا متنةةا ،و أيضةةا العجةةز عةةن رؤيةةة الشةةيء ال تسةةتلزال عةةدال وجةةوده ، 
وليس كل ما ال يدرك يصح نفيه فالجاذبية ال نراها ما أننا إذا رمينا شةةيئا مةةن مهةةان مرتفةةا وقةةا علةةى األرض 

المغناطيسةةية ال نراهةةا مةةا أنةةا إذا قربنةةا حديةةد  مةةن مغنةةاطيس أو مغنةةاطيس مةةن مغنةةاطيس رأينةةا االنجةةماا  و
بينهما  ،و لن  نر المغناطيسية و هما المصباح يضيء و الههرباء فيه ما أننا لن نرها فإذا انقطعت الههرباء 

 انطف  المصباح .
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 و المخلوع موجود  اهلل موجود 

 

 

، والمخلةةوع موجةةود التي تخةةتص بمةةا هةةو كةةائن ثابةةت ال بالمعةةدومات  متصف بصفة الوجودأي  موجود اهلل
أي هو كائن ثابت لهن المخلوع سبقه انتفاء الوجود أي سبقه العدال أي كان بعد أن لن يهن ، والمخلوع  

عنةةه صةةفة الوجةةود كما أنه سبقه العدال ف يضةةا يلحقةةه العةةدال فةةالمخلوع بعةةدما يهةةون موجةةودا يمةةوت وينتفةةي 
أي بعدما كان أصبح لن يهن ، واهلل كان وال شيء قبله أي لةةيس قبلةةه عةةدال و هةةو كةةائن وال شةةيء بعةةده أي 

 ، وبملو ال يشبه اهلل جميا الموجودات فجميا الموجودات سبقها العدال ويلحقها العدال .ال يلحقه عدال 
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 لهل موجود موجد أوجده إال اهلل 

 
همه المقولة في حق المخلوقات  كل موجود يحتاج إلى موِجد  مقولة و ،ود موجد أوجده إال اهلل لهل موج

 ؛ ألن الوجود نوعان :  ال في حق خالقها 
يوصف الشيء ب نه موجود ، ولن يوجده أحد ، وهما هو الوجةةود الةةمي يوصةةف اهلل تعةةالى بةةه :  وجود ذاتي

 ، وال يهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةون ألحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواه . 
الشيء موجود ، ولهن أوجده غيره ، وهما هو الوجود المي وجود الشيء بغيره أي  ي  أ  غير ذاتي :وجود   

 . يوصف به جميا المخلوقات ، فاهلل تعالى هو الخالق وحده ، وكل ما سواه مخلوع 
، وهةةمه  و قةةد يتةةردد علةةى الةةمهن بعةةض الوسةةاو  أال و هةةي مةةاداال لهةةل موجةةود موجةةد فمةةن أوجةةد اهلل و

أي  خةةالق خلةةق األشةةياء مةةن عةةدال اهلل كةةونجما بةةين نقيضةةين   إذ فيها إفسادها  الوسوسة يغني فسادها عن
مخلةةوع يحتةةاج  اهلل و كةةون وجةةود المخلوقةةات مفتقةةر  إليةةه فهةةو واجةةب الوجةةود و مةةا دونةةه ممهةةن الوجةةود

و ، ومةةا كةةان وجةةوده مفتقةةر لغيةةره فيسةةتلزال أن يهةةون واجةةب الوجةةود ممهةةن الوجةةود ،وجةةوده لوجةةود غيةةره 
و هما السنال ،  !!! لو كان له من أوجده فهيف يهون مخلوقا وخالقا و الخالق،و يجتمعان  النقيضان ال
خةالق آخةر،  : إنةه إذا أجبنةا علةى سةنال مةن خلةق اهلل و بةالقول؛ ألننةا التسلسل ، وهةو محةال عقةال  يفضي إلى

الق اآلخر من خلقه ثن ثن هما الخ ، فسوف يرد نفس السنال على الخالق اآلخر، فيقال من خلق الخالق اآلخر
 و قلنةا الخةالق،  نةا نفي و بهةما نهةون قةدإلةى مةا ال نهايةة،  ههةما و هةما الخةالق خةالق الخةالق اآلخةر مةن خلقةه 

؛ العةالن ممهةن الوجةود العقةل يبطةل مثةل هةما السةنال إذ أن و  ، 11الةدورانقلنةا ب ، و بتسلسل علل ال نهاية لها 
ممهةةن الوجةةود  ووجةةوده أي يمهةةن أن يوجةةد ويمهةةن أن ال يوجةةد  ألن العقةةل يتصةةور وجةةود هةةما العةةالن و عةةدال

؛ ألن الممهن يفتقر إلى مرجح و لو كان المرجح ممهن كملو ألفتقر إلى مرجح ممةا مفتقر إلى واجب الوجود 
واجةب الوجةود فةال اهلل ،ومةاداال الوجةود  وجةود موجةود واجةبالبةد مةن ف والتسلسةل باطةل ، يفضةي للتسلسةل

و أيضةا ال يصةح أن يقةا  العةالن الحةادث  ،لةن يهةن شةيء معةه  فةاهلل كةان وبعد أن لن يهن  يهون له من أوجده
بنةاء  علةى ذلةو فةي حهةن هةو مةن  ، فةال يصةح أن يشةتركا  علةى اهلل خةالق العةالن القةدين األزلةي الةمي ال أو ل لةه

مخلةوع فةال بةد لةه مةن العةالن  ، و أيضا العةدال ال يخلةق شةيئا ؛ ألن فاقةد الشةيء ال يعطيةه ، و خصائص أحدهما 
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وأي  إذ العةةدال ال يخلةةق شةةيء  وال يصةةح فةةي العقةةل تصةةور عدمةةهو البةةد أن يهةةون الخةةالق موجةةودا خةةالق قبلةةه 
؛ ألن المخلوقةات أصةلها العةدال ثةن  بتشةبيه الخةالق األزلةى القةدين بالمخلوقةاتال يهةون إال  أوجةده عمنتساؤل 

، و أيضةا الخةالق واجةب الوجةود بماتةه نةاقص الصةفات  الوجود  ، وكيف نشبه الخالق كمال الصفات بةالمخلوع
ال يمهةةن بحةةال مةةن األحةةوال أن يتصةةف بصةةفات تسةةتلزال أن يهةةون حادثةةا  ؛ ألن واجةةب الوجةةود ال يهةةون ممهةةن 

 .الوجود 
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 ال يليق سنال من خلق اهلل  باهلل 
 

كيةةف   و ،ونةةه خالقةةا يسةةتلزال أال يهةةون مخلوقةةا فهإذ الخةةالق ال يخلةةق ، بةةاهلل   اهلل ال يليةةق سةةنال مةةن خلةةق
و هةةل المصةةنوع يوافةةق الصةةانا فةةي الصةةفات ، هةةل   نشةةبه الخةةالق كمةةال الصةةفات بةةالمخلوع نةةاقص الصةةفات

كاتب القصة يشبه القصة ، و هل صةةانا الهرسةةي يشةةبه الهرسةةي و هةةل صةةانا الهةةوا يشةةبه الهةةوا و!!! 
نقيضةةان ال  وجةةودوجةةوا الوجةةود و إمهةةان الف الوجةةود ،واجب الوجود يستلزال أال يهون ممهةةن  اهلل وكون،

تستلزال احتمالية الوجود   وجودإمهان ال  دائما، ويستلزال الوجود  وجود  الوجوا ؛ ألن    يجتمعان وال يرتفعان
كةةون الخلةةق يفتقةةرون  إلةةى اهلل ، و و  ، ، والوجود والعدال نقيضان ال يجتمعان وال يرتفعانو احتمالية العدال 

الخلق فعل و  ، وفتقر إلى غيره للزال التسلسل إلى ما ال نهاية و بالتالي ال يوجد خالق للخلق لو كان اهلل ي
  الفعل ال بد أن يهون له فاعال ،و عدال وجود خالق للخلق يستلزال أال يوجد فاعل للفعل وهما باطل .
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 العالج النبوي الشافي من مرض السنال عمن خلق الخالق

 
لةةن يجةةد شةةيئا يباعةةدنا عةةن اهلل  ى اهلل عليه وسلن لن يترك شيئا يقربنا إلةةى اهلل إال و أمرنةةا بةةه ، وأن نبينا صل

، و ألن الوساو  يمهن أن تبعدنا عن اهلل فقةةد دلنةةا نبينةةا صةةلى اهلل عليةةه وسةةلن عةةن العةةالج إال ونهانا عنه 
و  كةما و مةن خلةق ول مةن خلةق كةمارسول اهلل صةلى اهلل عليةه وسةلن : ية تي الشةيطان أحةدكن فيقة  الشافي فقال

: ال يةةزال النةةا  يتسةةاءلون حتةةى  ، و قةةال أيضةةا 12لينتةةه و فةةإذا بلغةةه فليسةةتعم بةةاهلل و حتةةى يقةةول مةةن خلةةق ربةةو
و أما قول النبي   13 و فمن وجد من ذلو شيئا فليقل آمنت باهلل ورسله الخلق فمن خلق اهلل يقال هما اهلل خلق

الوسةوا  فليلجة  إلةى اهلل تعةالى  م باهلل ولينته ( فمعناه : إذا عرض لإلنسان هماصلى اهلل عليه وسلن : ) فليستع
في دفا شره عنه وليعرض عن الفهر في ذلو حتى ال يقا في شةبهة توقةا فةي نفسةه شةيئا ، وال يسةتطيا ردهةا ، 

 ض عن ااصغاءهما الخاطر من وسوسة الشيطان، وهو إنما يسعى بالفساد وااغواء فليعر  و ليعلن اانسان  أن

الشةيطان لةيس لهةا انتهةاء، بةل كلمةا ألةزال حجةة  ألن وسوسةة ؛ إلى وسوسته، وليبادر إلةى قطعهةا باالشةتغال بغيرهةا 
صلى اهلل عليةه وسةلن : ) فليقةل ، وأما قوله  إلى الحير ، نعوذ باهلل من ذلو زاغ إلى غيرها إلى أن يفضي بالمرء

فليقةةل أنةةه مةةنمن بةةاهلل وبمةةا أخبةةر بةةه الرسةةل عةةن  الوسةوا  ان هةماإذا عرض لإلنسة ( فمعناه  آمنت باهلل ورسله
مةن الةمي سةبق الشةيء الةمي ال ، وكيةةف يقةةال  نه األول فليس قبله شيء ، و اآلخر فلةةيس بعةةده شةةيء باهلل 

اْلب اِطُن ُهو  اأْل وَُّل و اآْلِخُر و الظَّاِهُر و   ﴿ قال تعالى : هو المي بعد الشيء المي ال شيء بعده، ومن   شيء قبله
 14﴾ و ُهو  ِبُهلِّ ش ْيء  ع ِلين  
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 نتيجة البحو : 

 
 الوجود هو الهيان الثابت ، هو فد العدال المي هو نفي الهيان الثابت للشيء . -
واجةةب الوجةةود هةةو مةةا كةةان وجةةوده قائمةةا بنفسةةه ال يحتةةاج لغيةةره و فةةده ممهةةن الوجةةود الةةمي وجةةوده  -

 امتنا وجوده أي أنه معدوال دائما .و ممتنا الوجود هو ما يحتاج لغيره ،

 . هو باطلو ،  الدور توقف الشيء على ما يتوقف عليه -

 . هو باطل،و  بال نهاية الممهنةالمسببات و  األسباااجتماع سلسلة من التسلسل  -

، وكةةملو  وجةةودوجةةوا الوجةةود و إمهةةان ال، وكةةملو  العدال نقيضان ال يجتمعان وال يرتفعان الوجود و -
 . د و إمهان الوجودامتناع الوجو 

الةةدليل علةةى وجةةود اهلل أدلةةة وجةةود اهلل منهةةا الحةةدوث فحةةدوث األشةةياء ال بةةد لهةةا مةةن محةةدث ،وأيضةةا  -
أيضةةا الةةدليل علةةى  والتغير فتغير العالن مةةن حةةال إلةةى حةةال يفتقةةر مةةن وجةةود لعةةدال و غيةةر ذلةةو لمغيةةر ،

ل علةةى وجةةود اهلل اتقةةان العةةالن فهةةما وجود اهلل انتظاال الهون فالبد لهما الهون من منظن ، وأيضا الةةدلي
 العالن المتق ن البد له من متِقن .

 .فعدال رؤية الشيء ال تستلزال عدمه بطالن قول المالحد  اهلل غير موجود لعدال رؤيتنا له   -

 اهلل موجود و المخلوع موجود لهن وجود اهلل ال يسبق عدال وال يلحقه عدال بخالف المخلوع . -

 . ال اهلللهل موجود موجد أوجده إ -

 ال يليق سنال من خلق اهلل باهلل . -

                                                                             مةةةةةةةةةةةةةةةةةةن مةةةةةةةةةةةةةةةةةةرض السةةةةةةةةةةةةةةةةةةنال عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةن خلةةةةةةةةةةةةةةةةةةق الخةةةةةةةةةةةةةةةةةةالق .العةةةةةةةةةةةةةةةةةةالج النبةةةةةةةةةةةةةةةةةةوي الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةافي  -
،و كتةةب ربيةةا أحمةةد سةةيد بهةةالوريو  الطةةب والجراحةةة هةةما والحمةةد هلل الةةمي بنعمتةةه تةةتن الصةةالحات 

 هجريا 1429 ذو القعد  6ال 4/11/2008الثالثاء 
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