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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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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؟!
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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.

 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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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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