
معنى الرب واألدلة 
على وجوده وآثاره 
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تعرَّف على ا� 
الخالق البارئ

ولُّه  التَّ من  معناه،  يف  عذب  لفظه،  يف  حلو  ا...اسم 
والتعلق واحلب، ومن اإلفراد والتعبد واإلخالص...فما أعظمه!

https://www.with-allah.com/ar
ht
tps
://
ww

w.
wi
th
-al
lah
.co
m/
ar

https://www.with-allah.com/ar/category/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A6


٣٧

  ا� الرب: هو المربي جميع عباده
 بالتدبير وأصناف النعم. وأخص
 من هذا تربيته <صفيائه بإصالح
 قلوبهم وأرواحهم وأخالقهم؛

 ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا االسم
 الجليل؛ <نهم يطلبون منه هذه

التربية الخاصة.

هللا..اسم مجيل يف لفظه، عذب يف معناه، فيه التعبد والتعلق واحلب، ومن اإلفراد 
والتعبد واإلخالص...فما أعظمه!

ف على ا�  تعرَّ
جل وعز

أوًال. ربي اهللا:

1ـ معنى الرب:
ُ ٱۡلَخٰلُِق ٱۡلَارُِئ ٱلُۡمَصّوُِر) [احلرش: ٢٤] َّ (ُهَو ٱ

الرب:  هو السيد الذي ال مثيل له، واملصلح 
أمـر خلقه بام أسـبغ عليهم من نعمـه، واملالك 
ب عىل  الـذي له اخللـق واألمر. وال يُطلـق الرَّ
املخلوق إال يف حالة اإلضافة، مثل: رب الدار 
ورب املـال أي مالكهـا، أمـا اإلطـالق بغـري 

إضافة فلله وحده.
وملـا كان علم النـاس بحاجتهم وفقرهم إىل 
الـرب قبل علمهم بحاجتهم وفقرهم إىل اإلله 
املعبود، وقصدهم لدفع حاجاهتم العاجلة قبل 
اآلجلة كان إقرارهـم بربوبية اهللا قبل إقرارهم 
بألوهيتـه، والدعاء له واالسـتعانة به والتوكل 

عليه أكثر من العبادة له واإلنابة إليه.
والرب والربوبية تتضمن معانٍ عظيمة منها 
الترصف والرزق والصحة والتوفيق والسداد؛ 
ــقِِي ٧٩   ِي ُهَو ُيۡطعُِمِن َويَۡس يقول تعاىل: ( َوٱلَّ
ِي يُِميتُِن ُثمَّ  ــفِِي ٨٠ َوٱلَّ ــَو يَۡش ــُت َفُه َإَِذا َمرِۡض

ُيۡيِِي ٨١) [الشعراء: ٧٩ـ ٨١].

  هو ا� الخالق البارئ المصور
 الذي خلق جميع الموجودات

 وبرأها وسواها بحكمته، وصورها
 بحمده وحكمته، وهو لم يزل وال
يزال على هذا الوصف العظيم.
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٣٨

2ـ األدلة على وجود الرب:
ومؤمن  ومعرتف  ومصدق  مقرّ  كله  الكون   
وناطق بوجود اهللا جل وعز، قال تعاىل: (قَالَۡت 
ۡرِضۖ 
َ
َوٱۡل َمَٰوِٰت  ٱلسَّ فَاِطرِ  َشّكٞ   ِ َّ ٱ ِف 

َ
أ رُُسلُُهۡم 

 ٰٓ َ ِ َرُكۡم إ يَۡدُعوُكۡم ِلَۡغفَِر لَُكم ّمِن ُذنُوبُِكۡم َوُيَؤّخِ
تُرِيُدوَن  َنا 

ّمِۡثلُ بََشٞ   َّ ِ إ نُتۡم 
َ
أ إِۡن  قَالُٓواْ   ۚ َسّمٗ مُّ َجٖل 

َ
أ

تُونَا بُِسۡلَطٰٖن 
ۡ
ا َكَن َيۡعُبُد َءابَآُؤنَا فَأ ونَا َعمَّ ن تَُصدُّ

َ
أ

الدليل  يطلب  وكيف   ،[١٠ [إبراهيم:   (١٠ بِٖي  مُّ
عىل من هو دليل عىل كل يشء جل وعز.

وجود  عىل  لألدلة  وتعرضنا  جتاوزنا  وإن   
الرب؛ نجد منها اآليت:

 لن تمدحه سبحانه إال بفضله
 وإنعامه، وأنت في الحالتين

محتاج له جل وعز.

 المؤمن: هو من أيقن أن ا�
 تعالى الرب القادر، وأيقن أنه

المعبود الواحد.
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٣٩

دليل الفطرة:
طرة إال من طَمَس اهللا عىل  فُطِرت املخلوقات عىل اإليامن باخلالق فال ينرصف عن هذه الفِ  
قلبه وعقله. ومن أعظم الدالئل التي تدل عىل أن الفطرة تدل عىل وجود اهللا تعاىل قول النبي 

يُمجسانه“ (رواه البخاري). أو  يُنرصانه  أو  ودانه  هيُ فأبواه  الفطرة  عىل  يولد  مولود  ملسو هيلع هللا ىلص: ”كل 
 ِ َّ قِۡم وَۡجَهَك لِّلِيِن َحنِيٗفاۚ فِۡطَرَت ٱ

َ
وكل خملـوق مقر بالتوحيد بفطرته، قال جـل وعز: (فَأ  

َ َيۡعلَُموَن  ۡكَثَ ٱلَّاِس 
َ
ِۚ َذٰلَِك ٱّلِيُن ٱۡلَقّيُِم َوَلِٰكنَّ أ َّ َ َتۡبِديَل ِلَۡلِق ٱ ــِت َفَطَر ٱلَّاَس َعلَۡيَهاۚ  ٱلَّ

٣٠) [الروم: ٣٠]، فهذه داللة الفطرة عىل وجود الرب تبارك وتعاىل.
وداللـة الفطـرة عىل وجـود اهللا أقو من كل دليل ملـن مل جتتاله الشـياطني؛ وهلذا قال اهللا   
قِۡم وَۡجَهَك لِّلِيِن 

َ
ــاَس َعلَۡيَها) [الروم: ٣٠]، بعد قولـه: (فَأ ِ ٱلَِّت َفَطَر ٱلَّ َّ جـل وعـز (فِۡطَرَت ٱ

َحنِيٗفا) [الروم: ٣٠]؛ فالفطرة السـليمة تشـهد بوجود اهللا، ومن اجتالته الشياطني قد يمنع هذا 
الدليـل ويشـعر باحلاجة إليـه، وإذا وقع يف ورطة عظيمة اجتهت يداه وعيناه وقلبه إىل السـامء 

ون من ربه مبارشة بفطرته وخلقته السوية. يطلب الغَوث والعَ

ا�...اسم نقش في الفطرة؛ فال يحتاج لدليل أبلغ.
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دليل العقل:
مـن أقـو وأدل األدلة والرباهني عـىل وجود اخلالق األدلـة العقلية   

التي ال يستطيع أن ينكرها إال جاحد؛ ومن ذلك:
كل خملوق له خالق، وألن هذه املخلوقاتـ  سابقها والحقهاـ  البد . ١  

د نفسها بنفسها، وال   هلا من خالق أوجدها؛ إذ ال يمكن أن توجِ
د نفسها بنفسها ألن اليشء ال خيلقُ نفسه  صدفة؛ فال يمكن أن توجِ
ـا؟!؛ ألن كل حادث  ألنـه قبل وجـوده معدوم فكيف يكـون خالقً
البد له من حمدث، وألن وجودها عىل هذا النظام البديع والتناسـق 
املتآلف واالرتباط امللتحم بني األسـباب ومسـبباهتا وبني الكائنات 
لوق  ا باتا أن يكون وجودها صدفة؛كل خمَ بعضها مع بعض يمنعُ منعً
د هذه املخلوقات نفسـها بنفسـها،  الِق، وإذا مل يمكن أن توجِ لـه خَ
د هو اهللا رب العاملني،  وال أن توجـد صدفة؛ تعنيَّ أن يكون هلا موجِ
وقـد ذكر اهللا جل وعز هـذا الدليل العقيل والربهان القطعي؛ حيث 
ــوَن ٣٥) [الطور: ٣٥]؛  ۡم ُهُم ٱۡلَخٰلُِق

َ
ٍء أ ــۡن َغۡيِ َشۡ ۡم ُخلُِقواْ ِم

َ
قـال: (أ

لقـوا أنفسهـم؛  وا من غري خالق، وال هم الذين خَ لَقُ ْ يعني: إهنم مل خيُ
فتعني أن يكـون خالقـهم هو اهللا تبارك وتعاىل، وهلذا ملا سمع جبري 
بن مطعم  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ سـورة الطور فبلـغ هذه اآليات:

ــَمَٰوِٰت  ۡم َخلَُقواْ ٱلسَّ
َ
ۡم ُهُم ٱۡلَخٰلُِقوَن ٣٥ أ

َ
ٍء أ ــۡن َغۡيِ َشۡ ــواْ ِم ۡم ُخلُِق

َ
 (أ

ۡم ُهُم ٱلُۡمصَۜۡيِطُروَن ٣٧)
َ
ۡم ِعنَدُهۡم َخَزآئُِن َرّبَِك أ

َ
َّ يُوقُِنوَن ٣٦ أ ۡرَضۚ بَل 

َ
َوٱۡل

أن يطري“ قلبي  ا فقال: ”كاد  [الطور: ٣٥ـ ٣٧]، وكان جبري يومئذ مرشكً
(رواه البخاري).

ــِل ٱنُظُرواْ . ٢ آيـات اهللا الظاهـره يف كونـه وخلقـه؛ قال جـل وعز: (قُ  
ــَمَٰوِٰت َوٱۡلَۡرِض) [يونـس: ١٠١]؛ ألن النظر يف السـاموات  ــاَذا ِف ٱلسَّ َم
واألرض يبـني أن اهللا هـو اخلالـق، ويؤكـد عىل ربوبيتـه جل وعز. 
وقد قيل ألعرايب من البادية: بم عرفت ربك؟ فقال: األثر يدلّ عىل 
املسـري، والبعـرة تدل عىل البعري، فسـامء ذات أبـراج، وأرض ذات 

فجاج، وبحار ذات أمواج، أال تدل عىل السميع البصري؟!

٤٠
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انتظـام أمر العامل وإحكام أمـره، وهذا دليل عىل أن مدبره إله . ٣  
واحـد، وملك واحد، ورب واحـد، ال إله للخلق غريه، وال 
رب هلم سـواه، وكام يسـتحيل وجود ربَّني خالقني متكافئني 
للعـامل يسـتحيل كذلك وجـود إهلـني معبوديـن، فالعلم بأن 
وجـود العـامل عـن صانعـني متامثلني ممتنـع لذاته، مسـتقر يف 
الفطـر، معلـوم برصيح العقـل بطالنـه، فكذا تبطـل ألوهية 

اثنني.
دليل الشرع:

مجيع الرشائع دالة عىل وجود اخلالق وعىل كامل علمه وحكمته   
ورمحته؛ ألن هذه الرشائع البد هلا من مرشع، واملرشع هو اهللا جل 
َخلََقُكۡم  ِي  ٱلَّ َربَُّكُم  ٱۡعُبُدواْ  ٱلَّاُس  َها  يُّ

َ
أ (َيٰٓ تعاىل:  قال  وعز، 

ۡرَض 
َ
ٱۡل لَُكُم  َجَعَل  ِي  ٱلَّ  ٢١ َتتَُّقوَن  لََعلَُّكۡم  َقۡبلُِكۡم  ِمن  ِيَن  َوٱلَّ

ۡخَرَج بِهِۦ ِمَن ٱلََّمَرِٰت 
َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ نَزَل ِمَن ٱلسَّ

َ
َمآَء بَِناٗٓء َوأ َوٱلسَّ فَِرٰٗشا 

نُتۡم َتۡعلَُموَن ٢٢) [البقرة: ٢١ـ ٢٢]، 
َ
نَداٗدا َوأ

َ
ِ أ َّ ِ َ َتَۡعلُواْ  رِزٗۡقا لَُّكۡمۖ فَ

والكتب الساموية كلها تنطق بذلك.

٤١

 تقف البشــرية أمام أستار الغيب عاجزة قاصرة مهما 
بلــغ علمهــا الدونــي ا<رضــي المــادي، وا�يمــان بــا� 

فحسب هو ما يحسم هذا العجز.
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٤٢

ا�لحاد مرض في العقل
وخلل في التفكير، وُظلمة

ي

في القلب وَضياع في الحياة.

  من يستنكف أن يكون
 عبًدا � جل وعز فسيكون

ضحية <حط المعبودات.

دليل الحّس:
مـن أبـرز وأوضـح األدلـة عـىل وجـود اخلالـق 
سـبحانه وتعـاىل دليل احلس الظاهـر امللموس لكل 

ذي برص وبصرية؛ ومن ذلك:
إجابة الدعوات: فاإلنسـان يدعو اهللا جل وعز . ١

ويقول: يارب، ويدعو باليشء، ثم يُستجاب له 
فيه، وهذه داللة حسـية عىل وجود الرب، فهو 
نفسـه مل يـدع إال اهللا، واهللا تعـاىل قد اسـتجاب 
لـه، وقـد رأ ذلك رأي العـني، وكذلك نحن 
ا عن نامذج فيمن سـبق ويف عرصنا  نسـمع كثريً
أن اهللا تعاىل اسـتجاب هلم، وهذا أمر واقع يدل 
عـىل وجود اخلالـق داللـة حسـية، ويف القرآن 
ــوَب إِۡذ نَاَدٰى  يُّ

َ
كثـري من هـذا، ومن ذلـك: (َوأ

ِٰحَِي ٨٣  ــُم ٱلرَّ رَۡح
َ
نَت أ

َ
ُّ َوأ ــِنَ ٱلضُّ ّنِ َمسَّ

َ
ۥٓ أ ُه َربَّ

[األنبيـاء: ٨٣ـ ٨٤]، وغـري ذلك من  ( ــَتَجۡبَنا َلُ فَٱۡس
اآليات الكثري. 

ن . ٢ هدايـة املخلوقـات إىل ما فيـه رس حياهتا؛ فمَ  
الذي هد اإلنسان ساعة والدته إىل الرضاعة 
مـن ثدي أمه؟! ومَن الـذي هد اهلدهد حتى 
يـر مواضـع املـاء حتـت األرض وال يراهـا 
ۡعَطٰي ُكَّ 

َ
ِٓي أ ــا ٱلَّ غـريه؟! إنه اهللا القائل: (َربَُّن

ٍء َخۡلَقُهۥ ُثمَّ َهَدٰى ٥٠) [طه: ٥٠]. َشۡ
اآليـات التي بعـث هبا األنبياء والرسـل: وهي . ٣

املعجـزات التي أيد اهللا تعاىل هبا رسـله وأنبياءه 
واصطفاهم هبا عىل غريهم من بني البرش؛ فكل 
نبي أرسله اهللا إىل قومه بمعجزة تؤكد عىل أن ما 
أُرسـل به النبي هو من عند إلـه خالق واحد ال 

ىل ي

رب سواه وال إله غريه.
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٤٣

د: 3 ـ أثر توحيد الربوبية على العبد الموحِّ
النجاة من احلرية والشك: فكيف يصاب باحلرية والشك من يعلم أن له ربا هو رب كل . ١  

يشء، وهو الذي خلقه فسـواه، وكرمه وفضله، وجعله يف األرض خليفة، وسـخر له ما 
ا منه، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة؛ فاطمأن إىل ربه  يف الساموات وما يف األرض مجيعً
والذ بجـواره، وعرف أن احليـاة قصرية ممزوج فيها اخلري بالرش والعـدل بالظلم واللذة 

باألمل.
أمـا اجلاحـدون بربوبية اهللا، املرتابون يف لقائه، فحياهتـم ال طعم هلا وال معنى، كلها قلق 
وحـرية وعالمات اسـتفهام متتاليـة بال جواب، فليس هلـم ركن يلجئـون إليه، فتعيش 
عقوهلـم ـ مهام كان ذكاؤهم ـ يف حرية وشـك واضطراب وقلق، وهذا هو عذاب الدنيا 

وجحيمها تلفَح قلوهبم صباح مساء.
ا هو اإليامن بـاهللا واليـوم اآلخر...اإليامن . ٢ ا واحـدً السـكينة النفسـية: إن للسـكينة مصدرً

الصادق العميق الذي ال يكدره شـك وال يفسـده نفاق. هذا ما يشـهد به الواقع املاثل، 
وما يؤيده التاريخ احلافل، وما يلمسـه كل إنسـان بصري منصف يف نفسـه وفيمن حوله. 
ا بالتفاهـة والضياع هم  ـا وشـعورً ـا واضطرابً ـا وضيقً لقـد تعلمنـا أن أكثـر النـاس قلقً
املحرومـون مـن نعمة اإليامن وبرد اليقني، إن حياهتـم ال طعم هلا وال مذاق وإن حفلت 
باللذائـذ واملرفهـات؛ ألهنم ال يدركون هلا معنى، وال يعرفـون هلا هدفًا، وال يفقهون هلا 
رسا، فكيف يظفرون مع هذا بسكينة نفس أو انرشاح صدر؟!  إن هذه السكينة ثمرة من 
ثامر اإليامن، والتوحيد شجرة طيبة تؤتى أكلها كل حني بإذن رهبا؛ فهي نفحة من السامء 
ينزهلـا اهللا عـىل قلوب املؤمنني؛ ليثبتـوا إذا اضطرب الناس، ويرضوا إذا سـخط الناس، 
ويوقنـوا إذا شـك الناس، ويصـربوا إذا 
جزع الناس، وحيلمـوا إذا طاش الناس. 
هـذه السـكينة هـي التـي عمـرت قلب 
ه هم  رتَ عْ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يوم اهلجرة، فلم يَ
وال حزن، ومل يستبد به خوف وال وجل، 
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٤٤

وعـز:  جـل  قـال  قلـق،  وال  شـك  صـدره  خيالـج  ومل 
ِيَن َكَفُرواْ ثَاِنَ  ۡخرََجُه ٱلَّ

َ
ُ إِۡذ أ َّ هُ ٱ وهُ َفَقۡد نََصَ ــُصُ َّ تَن ِ (إ

 َ َّ َ َتَۡزۡن إِنَّ ٱ ــوُل لَِصِٰحبِهِۦ  ــۡيِ إِۡذ ُهَما ِف ٱۡلَغارِ إِۡذ َيُق ٱثۡنَ
  ــا) [التوبـة: ٤٠]. لقد غلبت عىل صاحبـه الصديق َمَعَن

مشـاعر احلزن واإلشـفاق، ال عىل 
نفسـه وحياتـه، بـل عىل الرسـول 
ملسو هيلع هللا ىلص، وعـىل دعـوة التوحيـد، حتى 

قـالـ  واألعـداء حمدقـون بالغـار: ”يا رسـول اهللا لو أن 
أحدهـم نظـر إىل قدميـه أبرصنا حتـت قدميـه، فقال ملسو هيلع هللا ىلص 
ـ مثبتًـا فـؤاده: يا أبـا بكر ما ظنـك باثنـني اهللا ثالثهام؟!" 
(رواه مسـلم)، وهـذه السـكينة روح مـن اهللا ونـور يسـكن 

إليـه اخلائف، ويطمئـن عنده 
القلـق، ويتسـىل بـه احلزيـن، 
 ويسـرتوح به املتعب، ويقو
بـه  وهيتـدي  الضعيـف،  بـه 

احلـريان. هـذه السـكينة نافـذة عـىل اجلنـة يفتحهـا اهللا 
للمؤمنني مـن عباده؛ منها هتب عليهم نسـامهتا، وترشق 
عليهم أنوارها، ويفوح شـذاها وعطرها؛ ليذيقهم بعض 
ا ملا ينتظرهم  ا صغـريً مـا قدموا من خـري، ويرهيم نموذجً
مـن نعيـم، فينعموا من هذه النسـامت بالـروح والرحيان 

والسالم واألمان.
الثقـة بـاهللا: كل يشء بيـده جـل وعـز، ومن ذلـك النفع . ٣  

الـرزاق  وهـو  وعـز،  جـل  اخلالـق  هـو  فـاهللا  والـرض؛ 
املالـك املدبر، لـه مقاليـد السـاموات واألرض، ولذلك 
إذا علـم املؤمـن أنـه لـن يصيبـه إال مـا كتـب اهللا له من 
خـري ورش ونفـع ورض، وأن اجتـامع اخللـق كلهـم عـىل 
ا، علم  خـالف مـا قـدره لـه جـل وعـز غـري مفيـد أبـدً
حينئـذ أن اهللا وحـده هـو النافع الضار املعطـي املانع؛ مما 
يوجـب زيـادة الثقـة باهللا جـل وعـز وتعظيـم توحيده، 

  من استغنى با�
افتقر الناس إليه.

  كلما كنت ضعيفا في
 الصلة مع ا� جل وعز،

 كنت عرضة للنزعات
والنزغات.

 ا�يمان قارب النجاة
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٤٥

ولـذا ذم اهللا مـن يعبـد مـا ال ينفـع وال يـرض وال يغنـي عـن عابده شـيئًا،
 ِ َّ َيِٰت ٱ ِيَن َكَفُرواْ  ۡرِضۗ َوٱلَّ

َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡل ُۥ َمَقاِلُد ٱلسَّ  فتبـارك القائـل: (لَّ

وَن ٦٣) [الزمر: ٦٣]. ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَخِٰسُ
ُ
أ

 تعظيم اهللا: وهذا األثر ظاهر يف حياة املؤمن باهللا جل وعز، املفرد له بالعبادة . ٤
والقصـد والطلـب واإلرادة، وعندمـا يتأمـل املؤمـن مـا هللا مـن ملكـوت 

ــا) ٍء ِعۡلًم ــَع َرّبِ ُكَّ َشۡ السـاموات واألرض ال يسـعه إال أن يقـول: (وَِس
ــۡبَحَٰنَك) [آل عمران: ١٩١]،  ٗ ُس [األنعام: ٨٠]، ويقول: (َربََّنا َما َخلَۡقَت َهَٰذا َبِٰط
وكل هـذا يـدل عىل تعلق 
اخلالـق  بالـرب  القلـب 
جـل وعـز، وبـذل اجلهد 
يف مرضاتـه، والسـعي يف 
تعظيم رشعه وأمره، وعدم الرشك به ممن ال يملك لنفسـه وال لغريه مثقال 
ذرة يف األرض وال يف السـامء، وكل هذا تعظيـم هللا جل وعز، وهو من آثار 

توحيد الربوبية عىل املؤمن.

 
 
 
 

  في القلب شعث ال يلمه إال ا�قبال على
 ا�، وعليه وحشة ال يزيلها إال ا<نس به

 في خلوته، وفيه حزن ال يذهبه إال السرور
بمعرفته وصدق معاملته.
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4ـ اإللحاد وخطره:

 
 
 
 

سقيم  ونظر  مريض،  بفكر  كان  سواءً  وعز  جل  اخلالق  وجود  إنكار  هو  اإلحلاد   
أو بإعراض وعناد ومُكابرة فقط، وهو مرض يف العقل وخلل يف التفكري وظُلمة 
وإدراك  رؤية  من  يتمكن  ال  القلب  مُظلم  النظر  ضعيف  امللحد  جتعل  القلب  يف 
ومعتقداته  اإلنسان  عىل  املادية  املدرسة  أفكار  فيُطبق  املادية،  املحسوسات  إال 

فيشقى ويضل ويعتقد أن اإلنسان جمرد مادة يطبق عليها قوانني املادة الطبيعية،
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٤٦

ا عىل البرشية يف نزوعها للامدية   وهذا كله يشكل خطرً
الروح  سعادات  من  اخلالية  اجلافة  والعقالنية  املحضة 
فسوف  إله  بوجود  يؤمن  ال  طاملا  فامللحد  وأفراحها؛ 
من  خوف  بال  يريده  وقت  أي  يف  يريده  يشء  أي  يفعل 
الفطرة  فساد  إىل  يؤدي  مما  إله؛  من   تقو وال  عذاب 
جل  باهللا  كفر  كونه  عن  فضالً  وهالكها،  اإلنسانية 
ولذا  وتقدس؛  تبارك  لغريه  حقه  لرصف  وميل  وعز 

والتاريخ  والشعراء،  واملثقفني  املفكرين  من  اإلحلاد  أهل  تاريخ  يف  االنتحار  حوادث  كثرت 
ميلء بذلك، والدراسات تثبت ذلك، ففي دراسة ملنظمة الصحة العاملية (OHW) قام هبا 
خبريان: د. جوس مانويل، والباحثة أليساندرا فليشامن توضح العالقة بني الدين واالنتحار، 

ا هم امللحدون، وبيان ذلك  يف الرسم التايل: وتؤكد عىل أن أكثر الناس انتحارً
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اإلميان بالله الذي ال إله إال هو أعىل األعامل درجة،
وأرشفها منزلة،وأسناها حظا
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مراجعة

٤٧

يشهد يَّنة  بَ ظاهرة  اهللا  وجود  أدلة  كانت  إذا   .١
يوجد فلامذا  ع،  والرشَّ طرة  والفِ س  واحلِ العقل  هلا 

؟!... لحدون إِذنْ مُ
شعورهم قبل  اهللا  بربوبية  الناس  يشعر  ملاذا   .٢

بألوهيته؟
د جمموعة من أدلة وجود اهللا وربوبيته التي دِّ عَ  .٣

تشاهدها يوميًا.  
ا من معاين ربوبية اهللا جل وعز. ٤.  اذكر عددً

وملاذا واالنتحار،  اإلحلاد  بني  العالقة  وضح   .٥
يؤدي األول للثاين؟
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