بسم هللا الرحمن الرحٌم
اإلٌمان باهلل بدلٌل اإللزام العقلً بٌن الوجود والعدم

إن من األدلة الفلسفٌة على وجود هللا  :دلٌل اإللزام العقلً بٌن الوجود والعدم :
أٌها األخوة ,نتحدث عن اإلٌمان باهلل سبحانه وتعالى وبٌ ّنا فً المحاضرتٌن السابقتٌن أن لإلٌمان باهلل أدلة
فطرٌة وأدلة عقلٌة ,وأن الدلٌل الفطري ٌتعلق بصاحبه وال ٌنقل ,وأن العابد قد ٌكتفً بالدلٌل الفطري بٌنما العالم
إذا أراد تعلٌم الناس البد له من دلٌل عقلً  ,أو أن الفطرة التً انطمست عنه وذهب صفاؤها وانمحت خصائصها
البد لها من دلٌل عقلً  ,وهناك أدلة فلسفٌة و علمٌة متنوعة جدا على وجود هللا ,فاإلنسان البسٌط ٌرى دلٌال
بسٌطا ,والفٌلسوؾ ٌرى دلٌال فلسفٌا ,والعبقري ٌرى دلٌال بالػ التعقٌد ,وكل إنسان فً هذه األرض ٌجد دلٌال
كل فالدلٌل الفلسفً ٌحتاج إلى دقة وإلى متابعة  ,وأرجو هللا ّ
عز وجل
قاطعا كافٌا مقنعا بحسب مستواه  ,وعلى ٍ
أن ٌعٌننً على تبسٌط األمور .
الوجود والعدم:
اسمه دلٌل اإللزام العقلً بٌن الوجود والعدم  ,فاألصل فً الخالق الوجود فوجوده واجب و هو األصل فً
الكون ,ومعنى كلمة كون أي ما سوى هللا العدم ,
واألصل فً الخالق أنه واجب الوجود,
واألصل فً الكون العدم فهل وجوده مستحٌل ؟ ال  ,ممكن  ,جائز  ,الكون وجوده جائز ٌعنً كان الكون
وكان من الممكن أن ال ٌكون  ,فوجود الكون جائز وال ٌمكن أن ٌكون السبب فً إٌجاد الممكن إال واجب الوجود
هذه النتٌجة لكن لها تفصٌالت كثٌرة ,
التفصٌل  :ال ٌشك عاقل فً الدنٌا بأن الوجود ٌقابله العدم  ,هذا الكأس موجود ٌقابله شًء واحد أن ال ٌكون
موجودا ,الوجود ٌقابله العدم وأنه ال ٌوجد حالة ثالثة بٌن الوجود والعدم ,
اآلن هذان الشٌئان  :الوجود والعدم إذا وجد أحدهما انتفى اآلخر فماذا نسمً هذٌن الشٌئٌن ؟ متناقضٌن
أي أن وجود أحدهما ٌنقض وجود األخر ,إذا وجد أحدهما انتفى وجود اآلخر  ,فإذا انتفى وجود أحدهما وجد
اآلخر .

أولا :هل األصل وجود هللا أم عدم وجوده ؟
ولإلجابة عن هذه التساؤالت البد من أن نسلك مسلك افتراض أن أحدهما هو األصل  ,ثم ننظر ماذا ٌنتج
من كل فرضٌة ؟
فلنفترض جدال أن األصل كل ما ٌخطر فً الفكر وجوده هو العدم ,ومعنى العدم نفً كل ذات ٌخطر فً
بالك ونفً صفاته فال ذات وال قوة وال إرادة وال علم و ال حٌاة وال أي شًء هذا معنى عدم ,
وبحسب هذا االفتراض لنتساءل كٌؾ استطاع العدم وهو األصل أن ٌتحول إلى وجود ؟
هذا مستحٌل عقال  ,بٌت فارغ لٌس فٌه شًء  ,تأتٌه الساعة الثانٌة ظهرا فإذا فٌه مائدة علٌها ما لذ وطاب,
البٌت فٌه عدم والعدم ال ٌمكن أن ٌتحول إلى وجود ألسنا نشعر بوجود أنفسنا ؟
دٌكارت قال  :أنا أفكر فأنا موجود
ٌعنً إذا واحد شك فً الوجود لن ٌستطٌع أن ٌشك فً وجود نفسه  ,أنا موجود  ,ألسنا نشعر بوجود
أنفسنا ؟ ألسنا نرى بأم أعٌننا موجودات كثٌرة من حولنا ؟
والعدم كما عرفناه النفً العام لكل ما ٌخطر ببالك إذن هنا شًء موجود ,أنت موجود  ,والجبال موجودة,
وبٌتك  ,وزوجتك  ,وأوالدك  ,وحانوتك  ,والطرٌق  ,والبحر ,والجبل  ,والبادٌة هذه أشٌاء تحس بوجودها
إحساسا هً موجودة فكٌؾ ٌأتً منها العدم العام ؟
نحن فرضنا أنه فً األصل هناك عدم عام فكٌؾ ٌأتً هذا العدم العام ؟ العام ذوات وصفات وقوى تنطلق
بنفسها من العدم إلى الوجود وانطالقها ال ٌكون إال بقوة ,
لنتحدث عن الشمس  ,إن هذه الشمس مضى على اتقادها خمسة آالؾ ملٌون عام ولن تنطفئ قبل خمسة
آالؾ ملٌون عام إذا نحن على مستوى التجربة الٌومٌة الموقد عندنا فً البٌت إذا فرؼت منه الطاقة ٌنطفئ منذ
خمسة آالؾ ملٌون عام ,والشمس متقدة تصل حرارتها إلى  02ملٌون درجة فً المركز ٌنطلق من سطحها
ألسنة لهب ٌزٌد طولها عن نصؾ ملٌون كم  02ألؾ ملٌار طن من الفحم الحجري لو أحرقتها لعادلت ما تنتجه
الشمس من طاقة فً الثانٌة الواحدة شًء موجود  ,لو انطفأت الشمس فجأة النخفضت الحرارة فً األرض إلى
ثالث مئة وخمسٌن درجة تحت الصفر  ,انعدام الحرارة والنور والدؾء كافٌان للقضاء على كل أنواع الحٌاة هذا
شًء موجود  ,فهذا الوجود ال ٌعقل أن ٌكون من عدم هذا شًء مستحٌل عقال ,
وهذه األرض تزن ال أدري كم من آالؾ مالٌٌن األطنان تنطلق بسرعة قدرها  02كم فً الثانٌة  ,تحرٌك
األرض ٌحتاج إلى طاقة كتحرٌك السٌارة ٌحتاج إلى طاقة  ,وكلما زاد وزن السٌارة استهلكت وقودا أكثر ,
والشمس تنطلق بسرعة  052كم  /ثا مع المجموعة الشمسٌة حول مركز المجرة  ,مجرتنا تنطلق بسرعة
042ألؾ كم  /ثا أي تقترب سرعتها من سرعة الضوء  ,ما هذا ؟

عندنا ذوات  ,وعندنا صفات  ,وعندنا قوى  ,وأشٌاء موجودة  ,إنه من المستحٌل بداهة أن ٌتحول العدم
بنفسه إلى وجود  ,والوجود لن ٌكون من عدم  ,هذه من بدٌهٌات العقل كأن تقول الكل أكبر من الجزء  ,هذه
العقائد أصلها فً القرآن ,
قال تعالى :
﴿أَم ُخلِقُوا مِن َغٌ ِر َ
شًء أَم ُه ُم ال َخالِقُونَ ﴾
(سورة الطور اآلٌة )35 :

ٌوجد آٌات فً جسم اإلنسان فقط لو تأمل اإلنسان بها لذاب من هللا خجال فالعظم وخالٌاه ونموه ,وهذا
الطفل الصؽٌر عظم فخذه قصٌر وساقه أٌضا وٌنمو فإلى أي حد ٌنمو ؟ وما الذي ٌأمره أن ٌقؾ ؟ إن هذه
القضٌة ال حل لها فً علم الطب .
أمسك عصا ومٌلها قلٌال تقع  ,فلماذا العصا تقع والطفل ال ٌقع ؟ سؤال مهم جدا الجواب  :باألذن الداخلٌة
ٌوجد ثالث قنوات كاألقواس وهً نصؾ دائرٌة فٌها سائل ,وفً القسم العلوي من هذه القنوات أشعار فإذا مال
اإلنسان هكذا فالسائل أفقً فٌأتً السائل إلى نقطة أعلى فً الطرؾ اآلخر فٌالمس هذا السائل األشعار فتبلػ
الدماغ إن التوازن أختل فٌعطً أمرا فٌعود  ,ولوال جهاز التوازن فً األذن الداخلٌة لما أمكن اإلنسان أن ٌركب
دراجة  ,حٌث إنه لو مال سنتمترا واحدا ٌعٌد توازنه إلى الوضع الصحٌح  ,جهاز التوازن من الدماغ  ,وعندما
تلتهب األذن الداخلٌة لإلنسان ٌختل جهاز توازنه وٌمشً مباعدا بٌن قدمٌه حتى ٌتخذ سطح استناد واسع ,
فالطبٌب ٌعلم أن هذا معه التهاب فً أذنه الداخلٌة من عرجته
قال تعالى :
﴿أَأَن ُتم َتخلُقُو َن ُه أَم َنحنُ ال َخالِقُونَ ﴾
( سورة الواقعة اآلٌة )55 :

هذه اآلٌة دلٌل على أن الشًء الموجود ال ٌمكن أن ٌكون من العدم مستحٌل ٌ ,وجد تدبٌر مصمم و قدرة
مصممة و حكمة وعلم و خبرة ,أي  :هل انتقلوا من العدم إلى الوجود من ؼٌر خالق ؟ أم هل كانوا هم الخالقٌن
؟
وهكذا لو كان العدم هو األصل العام لم ٌوجد شًء ,و إذا قلنا  :إن العدم هو األصل إذا لم ٌوجد شًء,
ونحن بهذا نفٌنا أن ٌكون األصل هو العدم ,
ولذلك كان علٌنا أن نفهم حتما أن األصل هو الوجود ,واألصل أن هناك شٌئا موجودا وبهذا الدلٌل ثبت
بشكل عقلً قاطع أنه ال ٌصح أن ٌكون العدم هو األصل وحٌث كان األمر كذلك فقد ثبت بشكل عقلً قاطع أٌضا

أن األصل هو الوجود ألن الوجود كما سبق نقٌض العدم وال شًء بٌنهما ,وهذا دلٌل قاطع مقنع أي قطعً
الثبوت,
ثم نقول  :ما كان هو األصل بٌن شٌئٌن متناقضٌن ال ٌحتاج وجوده إلى تفسٌر أو تعلٌل من أٌن أتى ؟ ومن
خلقه ؟ شًء من الممكن الوجود أما واجب الوجود فال ٌقال من أٌن جاء ألنه هو األصل وهو األول  ,فكلمة من
خلقه  ,ومن أٌن جاء ؟ وماذا كان قبله ؟ هذا الكالم ال ٌصح بحق واجب الوجود لكنه ٌصح بحق ممكن الوجود ,
الذي كان من الممكن أن ال ٌكون أو كان ,هذا ٌقال له من أٌن جاء  ,وبهذا االستدالل ظهر لدٌنا بوضوح شٌئان
:
 .1أن األصل الوجود .
 .2وأن األصل ل ٌتطل فً حكم العقل سببا ا ول تعلٌاا أكرر من أن ٌقال ننه هو األصل .
إذا كنت تمشً فً الطرٌق واستمعت إلى بوق سٌارة وانحرفت نحو الٌمٌن هل تصدق أن هناك جهازا فً
الدماغ بالػ التعقٌد حسب تفاضل وصول صوت البوق إلى األذنٌن  ,فإذا كان التفاضل واحدا على  0652جزءا
من الثانٌة عرؾ هذا الجهاز أٌن جهة السٌارة فأعطى أمرا للعضالت أن تنطلق فً الطرٌق المعاكس ؟ جهاز
وما أكثر األجهزة من ضعفنا ومن محدودٌة علمنا نظن سذاجة أنه عندنا جهاز الدوران ,وجهاز الهضم ,وجهاز
التصفٌة ,وجهاز البول وجهاز التناسل  ,مع أن هناك عشرات األجهزة التً ال نعرفها إال إذا فقدناها ,فاإلنسان
لدٌه جهاز اسمه جهاز توازن السوائل مركزه بالكظر  ,لو اختل هذا الجهاز ألمضى اإلنسان ٌومه كله فً شرب
الماء وطرحه .
قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم:
﴿أَم ُخلِقُوا مِن َغٌ ِر َ
شًء أَم هُم ال َخالِقُونَ ﴾
( سورة الطور اآلٌة )35:

هذا الحٌوان المنوي حٌنما ٌنطلق باتجاه البوٌضة كٌؾ ٌدخل إلٌها ؟ وبعد الفحص اإللكترونً ظهر فً
رأس هذا الحٌوان ؼشاء رقٌق جدا ٌحبس سائال إذا المس جدار الخلٌة أذابها ودخل الحٌوان  ,هذا السائل
مصدره الزبٌب واللفت ٌقولون عنها  :مادة نبٌلة جدا  ,وهذا السائل موجود فً العٌن وفً رأس كل حٌوان
منوي  ,فكلما تقدم العلم ٌصل إلى دقائق ال تصدق أبدا  ,و الحٌوانات المنوٌة تصنع فً الخصٌة على تسع
عشرة مرحلة ثم تذهب إلى التخزٌن وفً التخزٌن ُتحسّن نوعٌتها  ,وأشعر أن الذي أقوله لكم هو فً اآلٌات  ,و
هذه اآلٌات التً عرفها العلماء منذ عشرٌن أو ثالثٌن عاما أصبحت من المسلمات البدٌهٌات ولكن العلم الٌوم
ٌكتشؾ دقائق ٌكاد العقل ال ٌصدقها ,
هذه اآلٌة :

﴿أَم ُخلِقُوا مِن َغٌ ِر َ
شًء أَم هُم ال َخالِقُونَ ﴾
( سورة الطور اآلٌة )35:

إذا دخل رجل إلى السٌارة ,ألٌس لها مصنع ومهندسون ؟ أال ٌوجد مهندس صمم شكلها الخارجً وقوامها
وخطوطها ؟ أال ٌوجد مهندس صمم ألوانها ؟ أال ٌوجد مهندس صمم فرشها من الداخل ؟ أال ٌوجد مهندس صمم
المحرك ؟ تصوّ ر إن معمل السٌارات عبارة عن مدٌنة بأكملها  ,كل جناح ٌوجد فٌه مئات من نوابػ المهندسٌن ,
وأعقد آلة على وجه األرض هو اإلنسان
قال تعالى :
﴿أَم ُخلِقُوا مِن َغٌ ِر َ
شًء أَم هُم ال َخالِقُونَ ﴾
( سورة الطور اآلٌة )35 :

هذا الخلق المعقد من عدم ,مستحٌل .
أحدث بحث فً العٌن أن اللطخة الصفراء أو النقطة التً ترى فٌها العٌن  ,هذه اللطخة الصفراء :عبارة
عن دائرة ونوٌّفة فً الوسط إذا وقع خٌال الشًء المرئً  ,عندنا عدسة وجسم  ,و لوحة بشكل مبسط ,فلو جئت
بعدسة وأتٌت بشمعة فً ؼرفة مظلمة ووضعت وراء العدسة لوحة من الورق المقوى وحركتها ٌمٌنا وٌسارا إلى
أن ٌنطبع على هذه اللوحة شكل الشمعة المشتعلة مقلوبة وصؽٌرة هذا المكان اسمه "محرق العدسة "

وأحٌانا

ٌوجد مكبر مع أحدنا ٌضعه فً أشعة الشمس إلى أن ٌرى على الورق لطخة حادة الضوء بعد دقائق ٌحترق
الورق هذا المكان اسمه محرق العدسة  ,الضوء ٌأتً على شكل حُزم متوازٌة فإذا دخل الضوء فً وسط شفاؾ
انكسر فالتقت هذه الحزم على مكان محدد هذا المكان اسمه المحرق ,فمنظر الجبل خطوط من الضوء مستقٌمة
تدخل إلى العٌن عن طرٌق العدسة ٌنكسر الضوء فٌجتمع فً نقطة حساسة جدا هً الشبكٌة وبالذات اللطخة
الصفراء  ,فإذا أردنا توضٌح القضٌة نأتً بعدسة فً ؼرفة مظلمة ونشعل شمعة نضعها أمام العدسة  ,ونأتً
بورق مقوى خلؾ العدسة ونحرك هذا الورق إلى أن نرى بعٌننا رسم شمعة صؽٌرة مقلوبة على هذا الورق  ,فلو
حركت الورق سنتمترا واحدا تتالشى الصورة وتصبح ؼٌر دقٌقة ولو قربتها سنتمترا آخر أٌضا تتالشى هذا
المكان الدقٌق هو محرق العدسة ,

اآلن لو حركت الشمعة التً أمامها تتالشى فنحن كٌؾ نرى ؟ فاألشٌاء

متحركة واللوحة ثابتة فهذا شًء معجز كٌؾ نرى ؟
قٌل هذه اللوحة الثابتة فٌها دائرة حساسة جدا لها مركز ولها محٌط ,فإذا جاء خٌال الشًء المرئً قبل
الشبكٌة فإن مركز الدائرة ٌتحسس بوجود خٌال لم ٌنطبق على الشبكٌة فٌعطً أمرا إلى الدماغ والدماغ ٌأمر
الجسم البلوري المرن باالحدٌداب قلٌال حتى ٌأتً الخٌال على الشبكٌة ,فإذا جاء الخٌال بعد الشبكٌة فإن المحٌط
بهذه اللطخة الصفراء ٌتحسس بهذا الخٌال الذي وقع وراء الشبكٌة ,وٌعطً أمرا إلى الدماغ بأن ٌجعل الجسم

البلوري ممطوطا هكذا إلى أن ٌقع الخٌال على الشبكٌة  ,وهذه العملٌة من أعقد عملٌات الجسم وقد سماها العلماء
"عملٌة المطابقة " :
﴿أَم ُخلِقُوا مِن َغٌ ِر َ
شًء﴾
( سورة الطور اآلٌة )35 :

دالئل الصنعة تؤكد لنا من المستحٌل أن ٌكون األصل هو العدم ,فالبد أن ٌكون األصل هو الوجود ,والبد
أن ٌكون مدبر سمٌع علٌم قادر .
رانٌا ا :نذا كان الوجود هو األصل ل محالة فهل ٌمكن أن ٌكون لهذا األصل بداٌة أو أن ٌلحقه عدم ؟
إذا كان الوجود وهو األصل ال محالة فهل ٌمكن أن ٌكون لهذا األصل بداٌة ؟ وهل ٌمكن أن ٌلحقه العدم؟
إذا كان هناك شًء قبله لصار ممكن الوجود وإذا كان شًء بعده لصار ممكن الوجود  ,أما هو فواجب
الوجود الشًء قبله والشًء بعده  ,ولإلجابة عن هذا التساؤل نقول :
ما كان وجوده هو األصل فا ٌصح عقاا أن ٌكون لوجوده بداٌة  ,ألن ما كان لوجوده بداٌة فالبد أن
ٌحتاج فً وجوده إلى سبب أوجده فأصبح مخلوقا ولم ٌعد خالقا ,فال ٌحق وال ٌصلح بحق الخالق أن تقول ما
الذي كان قبله ؟ فلو أن شٌئا كان قبله لكان هو الذي أوجده ,وإنما كان وجوده هو األصل فال ٌمكن أن ٌلحقه
العدم ,ألن كل زمن الحق ٌطرأ فٌه العدم على أصل وجوده,
نحن وجودنا ممكن أٌن فالن ؟ إنه قد مات  ,أما ربنا ّ
عز وجل فهو الحً الباقً على الدوام ال شًء قبله
وال شًء بعده وال ٌزال وجوده هو األصل وال ٌطرأ علٌه العدم أبدا  ,ألنه ل ٌطرأ العدم على أي موجود من
الموجودات نل بوصف أن ٌكون العدم فٌه هو األصل .
إذا  :األصل فً الشًء العدم فله بداٌة وله نهاٌة وله سبب أوجده وله سبب أنهاه  ,فهل ٌنتظر زوال السبب
حتى ٌعود إلى أصله ؟ وقد ثبت لدٌنا أن العدم من حٌث هو مستحٌل أن ٌكون هو األصل ,العدم ضد الوجود
ولذلك ٌستحٌل عقال أن ٌطرأ العدم على الوجود علمنا أنه هو األصل  ,و الذات اإللهٌة ال شًء قبلها وال شًء
بعدها ,ال شًء هو سبب فً وجودها وال شًء ٌنهً وجودها
ولهذا قال هللا ّ
عز وجل :
﴿ َو َت َو َّكل َعلَى ال َحً الَّذِي َل ٌَ ُم ُ
سبح ِب َحم ِد ِه َو َك َفى ِب ِه ِب ُذ ُنو ِ ِع َبا ِد ِه َخ ِبٌراا﴾
وت َو َ
(سورة الفرقان اآلٌة )55 :

هنٌئا لمن كانت عالقته مع الحً الذي ال ٌموت حسنة,

وإلٌكم هذا القول:عبدي رجعوا وتركوك وفً الترا دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم َ
ٌبق لك نل أنا
وأنا الحً الذي ل ٌموت
إذا أحببت الزوجة أحبها لكنها فانٌة  ,تحب المحل فً أوجه األحٌاء واألسواق حبه فإنه ال ٌدوم  ,تحب
مزرعة مزروعة تفاحا وكرزا وبرتقاال وؼٌره وفٌها قصر وحجر منحوت ومدخل سٌارات أحبها لكنها ال تدوم "
ولم ٌبق لك نل أنا وأنا الحً الذي ل ٌموت "
أحب ما شئت فإنك مفارق  ،عش ما شئت فإنك مٌت  ،واعمل ما شئت فإنك مجزي به
( قول مأرور)

رالرا ا :األصل فً األشٌاء العدم وٌحتاج فً وجوده نلى مسب الوجود :
وأحدهم ٌقول لك  :أنت مؤمن باهلل تقول له  :نعم  ,وٌقول لك  :فمن خلق هللا ؟ فالجواب هو السابق ,هذا
السؤال ٌقال لممكن الوجود ,اآلن فلنلق نظرة على الموجودات التً تقع تحت إدراكنا الحسً فً هذا الكون الكبٌر
لنرى هل تنطبق علٌها فعال الحقٌقة األولى وهً أن األصل فٌها لذاتها الوجود أو ٌنطبق علٌها ضدها وهً أن
األصل فٌها العدم ,أي هذا الكون بأكمله أصله العدم أم الوجود ؟
إنه سؤال دقٌق فال تتسرعوا  ,الكون أصله العدم " كان هللا ولم ٌكن معه شًء " ,
ألم ٌقل العلماء إن الشمس مضى على تألقها  5222ملٌون سنة إذا كانت موجودة واألرض كانت فً
عصور مطٌرة فً قارات ملتصقة مع بعضها هكذا قال علماء الجٌولوجٌا ؟ األصل فً الكون العدم  ,الكون
ٌسمونه حادثا أي حدث  ,ولم ٌكن من قبل حادثا  ,هنا تبدو لنا الحقٌقة أننا لم نكن ثم كنا  ,ونحن صنؾ ممتاز
التكوٌن :
س ِن َتق ِوٌم﴾
سانَ فًِ أَح َ
﴿لَ َقد َخلَق َنا اإلِن َ
(سورة التٌن اآلٌة )4 :

وأن أشٌاء كثٌرة كانت فً طً العدم ,كل من ٌقرأ هذه المقاله قبل  022سنة هل كان واحد ممن حولهه اآلن
أحد موجود أو باألحرى هو كان موجودا أصال ؟
قال اله تعالى فً القرآن الكرٌم:
ان حٌِن مِنَ الدَّه ِر لَم ٌَ ُكن َ
شٌئا ا َمذ ُكوراا﴾
﴿هَل أَ َتى َعلَى اإلِن َ
س ِ
(سورة اإلنسان اآلٌة )1 :

فمن موت إلى حٌاة ومن حٌاة إلى موت ومن تؽٌرات فً األشكال والصور هكذا اإلنسان إنه فً تطور
مستمر  ,وكل ذلك ال ٌعلل فً عقولنا وفق قوانٌن هذا الكون الثابتة إال باألسباب المؤثرة ,التً تحمل هذه

التؽٌرات الكثٌرة المتعاقبة ,ومن هذه األسباب ما نشاهده وما نستنتجه استنتاجا وال نزال نتسلسل مع األسباب حتى
نصل إلى مسبب األسباب .
فً هذا الكون تؽٌرات كثٌرة ٌموت شًء  ,وشًء ٌولد  ,و رٌاح تهب  ,وأعاصٌر وبحار تهٌج ,
وبراكٌن تثور  ,فلماذا ولد هذا ؟ هناك سبب ٌ ,وجد تلقٌح وٌوجد جنٌن فمن خلق األب ؟ سبب آخر إلى أن
تصل إلى مسبب األسباب هو رب األرباب ,فلو كان األصل فً هذه الموجودات المعروضة على حواسنا هو
الوجود فلن تكون هذه الموجودات عرضة للتحول والتؽٌر والزٌادة والنقص والبناء والفناء ولم تحتاج صور
وجودها إلى أسباب ومؤثرات ,فلو كنا نحن فً األصل موجودٌن لما طرأ علٌنا تغٌٌر  ,وبما أنه طرأ علٌنا
تؽٌٌر كبرنا ,فاختل نظام الهرمونات ضعفنا ثم توفانا هللا ّ
عز وجل  ,األصل فٌنا العدم ونحن مخلوقون,
وجودنا ٌحتاج إلى سبب موجد وهذا مبدأ السببٌة و له دلٌل خاص نأخذه فً المستقبل إن شاء هللا  ,وحٌث كان
األصل فً جمٌع األشٌاء الموجودة هو العدم وجب عقال أن ٌكون لها سبب مؤثر نقلها من العدم إلى الوجود فً
مرحلة وجودها األول ,وال ٌزال هذا السبب ٌؤثر باستمرار فً جمٌع صور تؽٌراتها المتقنة الحكٌمة
و قد قال هللا تعالى :
ان حٌِن مِنَ الدَّه ِر لَم ٌَ ُكن َ
ورا﴾
شٌ ائا َمذ ُك ا
﴿هَل أَ َتى َعلَى اإلِن َ
س ِ
( سورة اإلنسان اآلٌة )1 :

سانَ مِن ُنط َفة أَم َ
سمٌِعا ا َبصِ ٌراا﴾
شاج َنب َتلٌِ ِه َف َج َعل َناهُ َ
﴿ننا َخلَق َنا اإلِن َ
(سورة اإلنسان اآلٌة )2 :

الخاصة :
علمنا فً المراحل السابقة الحقائق الثالث التالٌة :
 .0أن الوجود من حٌث هو ٌجب أن ٌكون عقال هو األصل .
 .0وأن ما كان وجوده هو األصل استحال أن ٌكون له ابتداء واستحال أن ٌطرأ علٌه العدم .
 .0وأن هذه األشٌاء الكونٌة المعروضة على حواسنا ومداركنا والتً نحن جزء منها  ,األصل فٌها
العدم وٌحتاج وجودها إلى سبب موجد .
وهنا نقول بعد أن اجتمعت لدٌنا هذه الحقائق الثالث التً ال مفر منها وال محٌد عنها فال بد لنا من التوفٌق
بٌنها بشكل تقبله العقول قبوال تاما من ؼٌر اعتراض ,وذلك ال ٌكون إال وفق صورة واحدة ال ثانٌة لها وهً
النتٌجة :

األصل الوجود والوجود لٌس له أول ول نهاٌة ،والعدم وجودنا ٌحتاج نلى موجد وهذا الموجد ٌج

أن

ٌكون عظٌما ا .
وبهذه الطرٌقة من االستدالل ٌسقط نهائٌا تساؤل المتسائلٌن كٌؾ وجد هللا سبحانه وتعالى ؟ ألن هذا
التساؤل ال ٌعتمد على منطق وال على عقل ,وذلك أن مثل هذا التساؤل إنما ٌرد فً موجود ثبتت قوانٌنه وصفاته
وأن األصل فٌه هو العدم فهو ٌحتاج إلى موجد حتى ٌوجده وٌبدعه من العدم ,أما الموجود الذي ٌجب عقال أن
ٌكون فً األصل موجودا فال ٌجوز علٌه العدم وال ٌمكن أن ٌتعرض وجوده إلى مثل هذا التساؤل فً حال من
األحوال  ,وإٌراد التساؤل من هذا النوع ٌتنافى مع الحقٌقة العلمٌة الثابتة وهً أن األصل فٌه هو الوجود هذا هو
الدلٌل .
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