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 هل هللا موجود أم ال ؟؟

Is Allah present or not ? 

 قولنا أن اإليمان باهلل يتضمن أربع أمور

We said:( the faith  of Allah) Includes four Issues  

 األمر األول

The first : 

 اإليمان بوجود هللا عز وجل

The faith of : ( Allah is  present) 

 ومسألة أن هللا موجود  

And the Issues of ( Allah is  present) 

 وهل مقبول أن نقول هللا موجود أم ال يصح أن نقول هللا موجود 

And if we said (Allah is  present ) is true or not true 

 وقفنا فيها مدة 

And We stood here for a long time 

 هللا موجود يا شيخ جمال وال ......

Allah is present or not …..O,Sheikh Gamal?  

 موجود 

Allah is present 

 إياك أن تقول ليس بموجود 



 

Beware to say Allah not present 

 ؟؟؟فإذا ُسئلت هل هللا سبحانه وتعالى موجود 

If anyone asked you : Is  Allah (Almighty) present?  

 فقل نعم هو موجود

 Tell them: yes, he is present 

 ال  : قل ؟؟  هذا من أسماءههل إن قيل لك 

If anyone asked you : Is  it from Allah’s names 

Tell them: No 

 

 إن قيل لك هل هذه صفة ؟؟

 

If anyone asked you : Is  it from Allah’s Characteristic 

 

 ال :قل

Tell them, No 

 

 على أي أساس تقول إن هللا موجود ؟؟

On what basis you say : Allah is present ?? 



 

 

 

 بأنه موجودنقول إن هذا إخبار عن هللا سبحانه وتعالى 

We will say: Because Allah (Almighty)  Told us that he is exists   

  

 والوجود المقصود هنا 

The exists here mean: 

 ليس الموجود الذي له واجد 

Not the the exists which  (has Creator) 

 إنما المقصود بالموجود 

But we mean the exists 

 هه مقصود به إيه 

We mean who is what ??  

 آه .. اإلخبار بأنه ليس عدما   

Yes.. we mean the exists which mean he is not negation 

 سبحانه وتعالى 

Sobhanaho Wa Taalaa  (Almighty)   

   


