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ــر وأِعــن   ربِّ يَــسِّ

   . ســـحِ ـطرة والعقل والشرع والالفِ : أربعة أمور تعاىل اهللا دل على وجود

 خبالقه من غري سبق  ر على اإلميانفإن كل خملوق قد ُفطِ تعاىل  اهللا على وجود أما داللة الفطرة

ظهورهم ذريتهم  خذ ربك من بين آدم منوإذ أومصداق هذا من كتاب اهللا قوله  ،تفكري أو تعليم

 .1﴾اوأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدن

ما  :  )صلى اهللا عليه وسلم(لقول النيب  ،طارىءقلبه  وال ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إال من طرأ على

  2.سانهمجِّ ـفأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يُ  ،من مولود إال يولد على الفطرة

كر عن بعض املالحدة وقد ذُ  ،)يا اهللا(ر قال إذا أصابه الضُّ هيته وبدَ يعته وفطرته ن اإلنسان بطبوهلذا جند أ

ألن فطرة اإلنسان تدله على وجود  ،من غري أن يشعر) يا اهللا(أنه إذا أصابه شيء قال على فلتات لسانه 

  .الرب عز وجل

  .فهذه اآلية تدل على أن اإلنسان جمبول بفطرته على وجود اهللا

قال تعاىل عنهم ﴿َولَِئن كما   ،بوجود اهللا تعاىل )صلى اهللا عليه وسلم(يف عهد النيب ركون وقد أقر املش

  .واآليات يف هذا الباب كثرية ،3َسأَْلتَـُهم مَّْن َخَلَقُهْم لَيَـُقوُلنَّ اللَُّه﴾

***  

 خالقٍ  قها البد هلا منقها والحِ سابِ  فألن هذه املخلوقات   على وجود اهللا تعاىل وأما داللة العقل 

فكيف  ،ه معدوموجودِ  قبلَ  فإنه ،نفسهخيُلق  العدم ملها ألن ها بنفسِ د نفسَ إذ ال ميكن أن توجِ  ،أوجدها

   ! ؟لغريه من املوجودات  يكون خالًقا

  ؛ د ممتنع لسببنيبغري ُموجِ   صدفة وجود تلك املخلوقات فإنكذلك 

قوا من غري قال تعاىل ﴿أم ُخلِ  ،لعقل والشرععلى ذلك ا دلَّ  ،ثدِ حْ ـالبد له من مُ  ثٍ أن كل حادِ : األول

  .4شيء أم هم اخلالقون﴾
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 ،ومسببا�ا امللتحم بني األسباب واالرتباط ،والتناسق املتآلف ،على هذا النظام البديع أن وجودها: والثاني

غري من  مينع منًعا باتًا أن يكون وجودها صدفةً  ؛تصادمبال اضطراب وال  ،وبني الكائنات بعضها مع بعض

  !  ؟ فكيف يكون منتظًما حال بقائه وتطوره ،املوجود صدفة ليس على نظام يف أصل وجوده إذ ،ُموِجد

ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار وكل يف فلك تعاىل استمع إىل قول اهللا 

 1.2يسبحون

ون سمَّ ويُ  3هريةجاءه قوم من املالحدة الدَّ أنه  -وكان معروفا بالذكاء  –رمحه اهللا  أبي حنيفةذكر عن يُ 

وكانوا  ،هريةوكان أبو حنيفة رمحه اهللا سيفًا على الدُّ  ،الذين ينكرون وجود اخلالق جل وعال 4يةنِّـ مَ ــبالسُّ 

 ،إذ هجم عليه مجاعة بسيوف مسلولة ومهوا بقتله فبينما هو يوماً يف مسجده قاعدٌ  ،ينتهزون الفرصة ليقتلوه

  .أجيبوين عن مسألة مث افعلوا ما شئتم :فقال هلم

  .هات :فقالوا له

قد  ،مملوءة من األثقال ،ما تقولون يف رجل يقول لكم إين رأيت سفينة مشحونة باألمحال :فقال

ليس هلا مالح  ،وهي من بينها جتري مستوية ،خمتلفةٌ  ورياحٌ  ،متالطمةٌ  أمواجٌ  6البحر ةِ جّ ـُـيف ل 5هاتْ ــــشَ وَ احتَـ 

  ؟هل جيوز ذلك يف العقل ،ال متعهد يدفعهاو  ،جيريها

  .هذا شيء ال يقبله العقل ،ال :قالوا

مستوية من غري متعهد وال  ،إذا مل جيز يف العقل سفينة جتري يف البحر ،يا سبحان اهللا :فقال أبو حنيفة

من  7هاأكنافِ ن فكيف جيوز قيام هذه الدنيا على اختالف أحواهلا وتغري أعماهلا وسعة أطرافها وتبايُ  ؛جمري

  !؟غري صانع وحافظ

  .وأغمدوا سيوفهم وتابوا ،صدقت :وقالوا فبكوا مجيًعا
                                                 

  . 40: سورة يـٰس 1
 –دار التوحيد : الناشر ،بن عبد اهللا الزهراين للشيخ عبد العزيز ،»إبداع اخلالق يف نظم خلقه دليل على وحدانيته«انظر يف هذا الباب كتاب  2

  .الرياض
انظر . هو الرجل الـُمـِسن –بضم الدال وتشديدها  -والدُّهري  ،هو امللحد الذي ال يؤمن باآلخرة -بفتح الدال وتشديدها  –الدَّهري  3

  .دهر: مادة ،»لسان العرب«
ـَمـنِّـــيَّــُة قوم من أهل اهلند ُدهرِيـُّـ 4 من  املرادانتهى . ِفرقة من عبدة األصنام تقول بالتناسخ وتنكر وقوع العلم باألخبار: وقال اجلوهري ،ــونالـسُّ

  .مسن: مادة ،»لسان العرب«
 .حوش: مادة ،»لسان العرب«انظر . أي أحاطت �ا وجعلتها يف وَسِطَها 5
ـِة البحر أي وسطه 6  .منه ةرى اليابســـحيث يكثر ماؤه وال تُ  لُـجَّ
  .أي أطرافها 7
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 من مكان ووصوهلا إىل مكان االستدالل على وجود اهللا باستحالة جريان السفينة  أبي حنيفةومقصود 

من يقول إنه بغري اضطراب، مث يأيت آخر بال رُبَّاٍن يقودها، فكيف �ذا الكون العظيم تسري فيه األفالك 

  !بدون تدبري من أحد؟جيري صدفة 

  .بل البد له من صانع! هذا ال يُعقل

  ؟ما الدليل على وجود الصانع :رضي اهللا عنه الشافعيئل وسُ 

  ؟طعمها ولو�ا ورحيها وطبعها واحد عندكم ،ورقة التوت :فقال

  .نعم :قالوا

 ،3رعْ والشاة فيخرج منها البَـ  ،رج منها العسلوالنحل فيخ ،2فيخرج منها اإلبريسم 1فتأكلها دودة القز :قال

  !؟فمن الذي جعل هذه األشياء كذلك مع أن الطبع واحد ،كسْ مِ ـويأكلها الظباء فيخرج منها ال

  .وكان عددهم سبعة عشر ،فاستحسنوا منه ذلك وأسلموا على يده

يه، فورقة التوت تأكلها دودة ، مث التنوع فاالستدالل على وجود اهللا �ذا التدرج يف اخللق الشافعيومقصود 

فيخرج منها اإلبريسم، مث تأكلها ثالثة أنواع من احليوانات، فيخرج من كل حيوان شيء خمتلف عن الـَقز، 

  !بدون تدبري من أحد؟ صدفةكان اآلخر، فهل يُعقل أن هذا  

  .بل البد له من صانع! هذا ال يُعقل

 ،ظاهرها كالفضة املذابة ،رجة فيهاال فُ  ،نة ملساءقلعة حصي رضي اهللا عنه مثالً  أحمد بن حنبلضرب و 

  .يع بصريوخرج من القلعة حيوان مس ،مث انشقت اجلدران ،4وباطنها كالذهب اإلبريز

  .الفرخ :وباحليوان ،البيضة :ىن بالقلعةوقد عَ 

فخرج  البيضة، اليت كانت كالقلعة له،رخ من االستدالل على وجود اهللا خبروج الفّ  أحمد بن حنبل ومقصود

  !بدون تدبري من أحد؟ صدفة، فَـهل يُعقل أن وجود البيضة وخروج الفرخ منها كان منها مسيعا بصريا

  .بل البد له من صانع! هذا ال يُعقل

باختالف األصوات وتردد على وجود الصانع فاستدل  ،وجود الصانععن  مالًكاالرشيد وسأل هارون 

  .النغمات وتفاوت اللغات

                                                 
 .»املعجم الوسيط«انظر . ودودة القز أي دودة احلرير اليت تنسج احلرير ،القز هو احلرير على احلال اليت يكون عليها عندما ُيستخرج 1
 .»املعجم الوسيط«انظر . اإلبريسم هو أحسن احلرير 2
 .البعرة هي رجيع الغنم واإلبل 3
 .»الوسيط املعجم«انظر . اإلبريز هو الذهب اخلالص 4



  لنقاش ظاهرة الشك في وجود اهللاهادئ علمي  مقالهل اهللا موجود ؟ 

  

  

 

 
 

  .ألئمة األربعة يف هذا البابفهذه نقوالت عن ا

واألثر يدل على  ،والروث على احلمري ،رة تدل على البعريعْ بَـ ـال :فقال ؟مب عرفت ربك :ئل أعرايب فقيل لهوسُ 

  ؟أال تدل على السميع البصري ،وحبار ذات أمواج ،وأرض ذات فجاج ،ذات أبراج فسماءٌ  ،املسري

  ؟هللا بكما فعل ا :يف املنام فقيل له 1ي ابن هانئورؤ 

  :وهي ،رجسيل بأبيات قلتها يف النَّ  رَ فَ غَ  :قال

  ما صنع املليكُ  إىل آثارِ    وانظر األرض ل يف نباتِ تأمّ 

  5السبيكُ  كما الذهبُ   4بأحداقٍ    3شاخصاتٌ  2جنيٍ لُـ من عيونٌ 

  بأن اهللا ليس له شريكُ    6شاهداتٌ  دِ ــبرجَ الزَّ  بِ ضُ على قُ 

  8أرسله املليكُ  7إىل الثقلني   رسولٌ  وأن حممدا عبدٌ 

فأودع اهللا فيها قوة احلافظة  ،فقد أودع اهللا فيها من احلكم الشيء الكثري ،ومن عجائب خلق اهللا البعوضة

فسبحان من  ،وأودع فيها جوفا وعروقا وخما وعظاما ،ومنفذ الغذاء ،وحاسة اللمس والبصر والشم ،والفكر

  .ومل يرتك شيئا سدى ،قدر فهدى

  :مبتهال ـَعـرِّيأبو العالء الـمَ قال 

  10األليلِ  9البهيمِ  الليلِ  يف ظلمةِ     جناحها  البعوضِ  مدَّ  يا من يرى

                                                 
 .ى بأيب نواسـكنَّ مُ ـوهو ال 1
  .جلن: مادة ،»لسان العرب«انظر «. زهرة النبات �ا أل�ا تشبه الفضة يف لو�االناظم شّبه  ،اللجني هو الفضة 2
�ا شاِخصات  يف إحداقها بأ وقد وصف الناظم بعض األزهار ،الرجل ببصره إذا فتح عينيه وحّد نظره ورفع جفنيه فلم يطِرف صَ خَ يقال شَ  3

  .شخص: مادة ،»لسان العرب«انظر . كعني اإلنسان إذا شخصت وأحدقت ببصرها
  .حدق: مادة ،»لسان العرب«انظر . الناظم تلك األزهار باألحداق هوقد شبَّ  ،قة تطلق على حدقة العني وهي سوادهااحلدَ  4
  .سبك: دةما ،»لسان العرب«انظر . وهو الذهب املفرغ يف قالَـب ،سبيك أي مسبوك 5
الغصن بالزمرد للمعانه وبريقه و�اء وقد وصف الناظم  ،جوهر معروف ،والزبرجد هو الـــزُُّمـــرُّدْ  ،واملقصود غصن النبات ،قُـُضـب مجع قـضـيب 6

  .»زبرجد«: مادة ،للرازي» خمتار الصحاح«وكذا  ،»زبرجد«و  ،»قضب«: مادة ،»لسان العرب«انظر . منظره
 .نس واجلنن مها اإلالثقال 7
نواس عند تفسري قوله تعاىل يف أول سورة البقرة ﴿يا أيها الناس  الشافعي وأمحد وهارون الرشيد وأيبذَكر بعض املفسرين هذه القصص عن  8

ه كتابلداللة على وجود الصانع يف  يف االفخر الرازي كما ذكر هذه الشواهد  .كم والذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾اعبدوا ربكم الذي خلق

  .هـ  1401سنة  ،1ط  ،دار الفكر: الناشر ،)109 – 2/108(» مفاتيح الغيب«
  .�م: مادة ،»اللسان«انظر . البهيم هو األسود الذي ال خيالطه لون آخر 9

  .ليل: مادة ،»اللسان«انظر . أليل أي شديد الظلمة 10
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  2لِ حَّ ــالنُّ  من تلك العظامِ  خَّ مُ ـوال    ها حرِ َـ ها يف نعروقِ  1ويرى مناطَ 

  يف مفصلِ  ال من مفصلٍ متنقِّ      3هاويرى خرير الدم يف أوداجِ 

  4لِ قُّ ـــمَ ــحشا بغري تَ األ يف ظلمةِ     ها اجلنني ببطنِ  ىذغِ ويرى وصول 

  مستعجلِ ـيف سريها وحثيثها ال    ها من أقدامِ  ويرى مكان الوطءِ 

 5لِ متهوِّ  مظلمٍ  يف قاع حبرٍ     ها ـما هو دونَ  سَّ حِ  ويرى ويسمعُ 

 6األولِ  ما كان مين يف الزمانِ       ن علي بتوبة متحو �ا امنُ 

ما أُنتج من الطائرات والصواريخ والسيارات  هل :وعلى هذا فيقال ملن جحد وجود اهللا يف هذه األزمنة

  ؟واآلالت بأنواعها حمض صدفة

 ،ةرَّ واألسِ  شِ رُ فُ ـوُملئ بال ،وجرت بينها األ�ار ،احلدائق أحاطت به ،مشيدٍ  قصرٍ عن  ثك شخصٌ ولو حدَّ 

أو  ،مال قد أوجد نفسهفيه من ك إن هذا القصر وما  : وقال لك  ،التهكمّ ماته ومُ قوّ بأنواع الزينة من مُ   نــــوزُيِّ 

قه؟  ؛ُوجد هكذا صدفة بدون ُموجد   .قطعا ،ال: اجلوابأكنت ُمَصدِّ

بأرضه ومسائه وأفالكه وأحواله ونظامه البديع الباهر قد أوجد  جيوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسعأ

  !  ؟ بدون موجد أو ُوجد صدفة ،نفسه

تعني أن يكون هلا  ؛د صدفةوال أن توجَ  ،وقات نفسها بنفسهاد هذه املخلإذا مل ميكن أن توجِ واحلاصل أنه 

   . وهو اهللا رب العاملني ،دموجِ 

                                                 
ومناط العروق يف البيت املذكور هو  ،الشيء عليهواملناط هو ما يُعلَّق  ،أي علقه عليها الحه بالشجرةِ سِ  ناطَ : يقال ،قن ناَط أي علَّ املناط مِ  1

  .ما تلتحم فيه العروق من جوانبها كأ�ا معلقة �ا
  .حنل: مادة ،»لسان العرب«انظر . مجع نَـِحـيـل أي رقيق ودقيق الـنُّـحَّـلُ  2
  .ودج: مادة ،»لسان العرب«انظر . الوْدج عرق جيري فيه الدم 3
أي قـلَّـب نظره ) متقل يف البضاعة: (يقال ،والتمقل هو تقليب العني يف املنظور إليه وحتديق النظر فيها ،قلة هي سواد العني وبياضهاالـمُ  4

  .ومقصود الناظم أن اهللا تعاىل يرى ما يف أحشاء البعوضة بغري كلفة ،فيها
  .أي كثري األهوال 5
ط  ،بريوت –دار الكتب العلمية : الناشر ،)374ص (» املستطرف يف كل فن متستظرف«يف كتابه شهاب الدين أمحد األبشيهي ذكرها  6

  .هـ  1413سنة  ،1

دار الكتاب : الناشر ،مصطفى حسني أمحد: بتحقيق ،)1168ص (» الكشاف«الزخمشري خمتصرة يف تفسريه املعروف بـ ذكرها وكذا 

 .هـ 1407سنة  ،3ط  ،بريوت –العريب 
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﴿أم خلقوا من غري  حيث قال ،الطور وقد ذكر اهللا تعاىل هذا الدليل العقلي والربهان القطعي يف سورة

فتعني أن  ،أنفسهموال هم الذين خلقوا  ،من غري خالق يعين أ�م مل خيلقوا   ،1شيء أم هم اخلالقون﴾

  .وتعاىل اهللا تبارك يكون خالقهم هو

يقرأ سورة الطور فبلغ هذه  )صلى اهللا عليه وسلم(جبري بن مطعم رضي اهللا عنه رسول اهللا  وهلذا ملا مسع

أَْم  *يُوِقُنوَن  َبل الالسََّماَواِت َواَألْرَض أَْم َخَلُقوا  *َشْيٍء أَْم ُهُم اْخلَاِلُقوَن  أَْم ُخِلُقوا ِمْن َغْريِ  ﴿   اآليات

وذلك  ،قليب أن يطري كاد  :  قال ؛مشرًكا يومئذ وكان جبري   ،2﴾اْلُمَصْيِطُرونَ  ِعنَدُهْم َخزَاِئُن َربَِّك أَْم ُهمُ 

  3.أول ما وقر اإلميان يف قليب

***  

 ما جاءتألن و  ،كلها تنطق بذلك الكتب السماويةف ؛ على وجود اهللا تعاىل وأما داللة الشرع 

ما جاءت كذا و  ،حكيم عليم مبصاحل خلقه دليل على أ�ا من رب ن األحكام املتضمنة ملصاحل اخللقبه م

   . دليل على أ�ا من رب قادر على إجياد ما أخرب به به من األخبار الكونية اليت شهد الواقع بصدقها

على أنه من رب حكيم  يدل داللة قاطعة ؛إن ائتالف القرآن وعدم تناقضه وتصديق بعضه بعضاف وأيضا

 فهذا دليل ،4﴾ كثرياأفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا  قال تعاىل  ،عليم

 .تعاىل و اهللاهمن تكلم بالقرآن و  على وجود أيضا

***  

  على وجود اهللا فمن وجهني الحس داللةوأما :   

 ،يدل داللة قاطعة على وجوده تعاىل  وغوث املكروبني ماأننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعني  : أحدهما

  قال اهللا تعاىل ،إال اهللا فإنه مل يدعُ  ،فأجابه ء من دعاهدعامع ـن إجابة الدعاء تدل على أن هناك ربا سإإذ 

َنا َلهُ  َونُوًحا ِإْذ نَاَدى ِمن ﴿   .6﴾ُكْم فَاْسَتَجاَب َلُكمْ َتْسَتِغيثُوَن َربَّ  ِإذْ  ﴿ تعاىل وقال  ،   5﴾قـَْبُل فَاْسَتَجبـْ
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صلى (ورسول اهللا  ،أن رجال دخل يوم اجلمعة من باب كان وجاه املنرب  أنس بن مالك رضي اهللا عنه عنو 

هلكت  ،يا رسول اهللا :قائما فقال )صلى اهللا عليه وسلم(فاستقبل رسول اهللا  ،قائم خيطب )اهللا عليه وسلم

  .نافادع اهللا يغيث ،وانقطعت السبل ،األموال

  .اللهم اسقنا ،اللهم اسقنا ،اللهم اسقنا :يديه فقال )صلى اهللا عليه وسلم(فرفع رسول اهللا  :قال

وال  من بيتٍ  2علْ وما بيننا وبني سَ  ،وال شيئا 1ةٍ عَ زَ ـــوال قَ  ما نرى يف السماء من سحابٍ  ،وال واهللا :قال أنس

واهللا  :قال ،توسطت السماء انتشرت مث أمطرت فلما ،4رسِ ــتُّـ سحابة مثل ال 3فطلعت من ورائه :قال ،دار

  .5تاً بْ ــما رأينا الشمس سَ 

فاستقبله  ،قائم خيطب )صلى اهللا عليه وسلم(ورسول اهللا  ،مث دخل رجل من ذلك الباب يف اجلمعة املقبلة

  .فادع اهللا ميسكها ،وانقطعت السبل ،هلكت األموال ،يا رسول اهللا :قائما فقال

 6اللهم على اآلكام ،اللهم حوالينا وال علينا :يديه مث قال )صلى اهللا عليه وسلم( فرفع رسول اهللا :قال

  .واألودية ومنابت الشجر 7رابـواجلبال والظِّ 

  8.وخرجنا منشي يف الشمس ،فانقطعت :قال

    . اإلجابةبأسباب إىل اهللا تعاىل وأتى  يف جلوئهوما زالت إجابة الداعني أمرًا مشهوًدا ملن صدق 

برهان قاطع على  ؛أو يسمعون �ا ويشاهدها الناس  املعجزاتب أن آيات األنبياء اليت تسمى   : الثاني الوجه

جيريها اهللا تعاىل تأييًدا لرسله ونصرًا  ،أمور خارجة عن نطاق البشر أل�ا ،وهو اهللا تعاىل ،هموجود مرسلِ 

   . هلم

 ثينافضربه فانفلق  ،أن يضرب بعصاه البحر ىلحني أمره اهللا تعا )عليه السالم( آية موسى  : مثال ذلك

 َعَصاَك اْلَبْحرَ َنا ِإَىل ُموَسى َأِن اْضِرب بِ َفَأْوَحيْـ  ﴿  قال اهللا تعاىل ،واملاء بينها كاجلبال ،عشر طريًقا يابًسا

 .9﴾فَانَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعِظيمِ 
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قال اهللا  ،وخيرجهم من قبورهم بإذن اهللا ،املوتى يث كان حييحي )عليه السالم(آية عيسى   : ومثال ثان

دتك بروح القدس تكلم الناس ر نعميت عليك وعلى والدتك إذ أيبن مرمي اذكاإذ قال اهللا يا عيسى  ﴿  تعاىل

هيئة الطري فتنفخ فيها راة واإلجنيل وإذ ختلق من الطني كيف املهد وكهال وإذ علمتك الكتاب واحلكمة والتو 

  .1﴾ اْلَموَتى بِِإْذِين  َوِإْذ ُختْرِجُ ون طريا بإذين وتربىء األكمه واألبرص بإذين فتك

نفلق اف ،إىل القمر فأشار ،حني طلبت منه قريش آية )صلى اهللا عليه وسلم(حملمد حصل   ومثال ثالث

َوِإن يـََرْوا آيًَة يـُْعرُِضوا َويـَُقولُوا  *ُر َوانَشقَّ اْلَقمَ  اقْـتَـَرَبِت السَّاَعةُ  ﴿ قوله تعاىلل نـز ويف ذلك  ،فرقتني فرآه الناس

تدل داللة قطعية  ؛احملسوسة اليت جيريها اهللا تعاىل تأييًدا لرسله ونصرًا هلم فهذه اآليات ،2﴾مُّْسَتِمرٌّ  ِسْحرٌ 

   . وجوده تعاىل على

***  

أيف اهللا شك فاطر وامهم الرسل ألق تقال ؛دل عليه الفطرة واحلسفطريا وجود اهللا أمرا اإلقرار بوملا كان 

  :هذه اآليةيف تفسري رمحه اهللا قال ابن كثري  ،3السماوات واألرض

مهم ملا واجهوهم بالشك فيما ـوذلك أن أم ،خيرب تعاىل عما دار بني الكفار وبني رسلهم من ا�ادلة

 ،ل شيئنيحتمـوهذا ي ،أيف اهللا شكقالت الرسل  ؛م به من عبادة اهللا وحده ال شريك لهـجاءوه

فإن االعرتاف به ضروري يف  ،فإن الفطر شاهدة بوجوده وجمبولة على اإلقرار به ؟أيف وجوده شك :أحدمها

فتحتاج إىل النظر يف الدليل الـُموصل إىل  ،واضطرابولكن قد يَعِرض لبعضها شك  ،الفطر السليمة

الذي خلقهما  ،سماوات واألرضفاطر الوهلذا قالت هلم الرسل ترشدهم إىل طريق معرفته بأنه  ،وجوده

فال بد هلما من  ،فإن شواهد احلدوث واخللق والتسخري ظاهر عليهما ،وابتدعهما على غري مثال َسبق

  .ومليكه هإلـٰهو خالق كل شيء  ،صانع وهو اهللا ال إلـٰه إال هو

وهو اخلالق جلميع  ،كأي أيف إلـٰهيته وتفرده بوجوب العبادة له ش أيف اهللا شكواملعىن الثاين يف قوهلم 

فإن غالب األمم كانت مقرة بالصانع ولكن  ؟املوجودات وال يستحق العبادة إال هو وحده ال شريك له

 .انتهى .تعبد معه غريه من الوسائط اليت يظنو�ا تنفعهم أو تقر�م من اهللا زلفى

  :اآليةنفس يف تفسري  وقال الشيخ عبد الرمحـٰن بن ناصر السعدي رمحه اهللا
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الذي وجود األشياء مستند  ،فاطر السموات واألرض ،فمن شك يف اهللا ،أي فإنه أظهر األشياء وأجالها

وهلذا خاطبتهم الرسل خطاب  ،مل يكن عنده ثقة بشيء من املعلومات حىت األمور احملسوسة ؛إىل وجوده

  1.وال يصلح الريب فيه ،من ال ُيشك فيه

***  

  :قال اهللا تعاىل

 َِوَما السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْخِتَالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َواْلُفْلِك الَِّيت َجتْرِي ِيف اْلَبْحِر ِمبَا يَنَفُع النَّاسَ  ِإنَّ ِيف َخْلق 

ْصرِيِف الرِّيَاِح َوالسََّحاِب أَنَزَل اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمن مَّاٍء َفَأْحَيا بِِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْوِ�َا َوَبثَّ ِفيَها ِمن ُكلِّ َدابٍَّة َوتَ 

 .2اْلُمَسخَِّر بـَْنيَ السََّماِء َواْألَْرِض َآليَاٍت لَِّقْوٍم يـَْعِقُلون

  :ن بن سعدي رمحه اهللا يف تفسري هذه اآليةٰـ قال الشيخ عبد الرمح

سلطانه  وعظيمهته إلٰـ و أي أدلة على وحدانية الباري  ،أخرب تعاىل أن يف هذه املخلوقات العظيمة آيات

قت له، فعلى حسب لِ ــعملو�ا فيما خُ من هلم عقول يُ ـلِ : أي  لَِقْوٍم يـَْعِقُلون  ورمحته وسائر صفاته، ولكنها

يف   َخْلِق السََّماَوات ها بعقله وفكره وتدبُّره، ففيينتفع باآليات ويعرفُ  ؛اهللا على عبده من العقل نَّ ما مَ 

وما جعل اهللا فيها من الشمس والقمر والنجوم، وتنظيمها ملصاحل  ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقا�ا،

ما يدل ذلك  ؛مهادا للخلق، ميكنهم القرار عليها واالنتفاع مبا عليها واالعتبار  اْألَْرض  ويف خلق ،العباد

قنها وأحسنها ه اليت �ا أتقها، وحكمتِ قدرته العظيمة اليت �ا خلَ  على انفراد اهللا تعاىل باخللق والتدبري، وبيانِ 

  . ه اليت �ا أودع ما أودع من منافع اخللق ومصاحلهم، وضرورا�م وحاجا�مه ورمحتِ مها، وعلمِ ونظَّ 

فرد بالعبادة، النفراده باخللق والتدبري، والقيام بشئون ويف ذلك أبلغ الدليل على كماله واستحقاقه أن يُ 

  .عباده

 اْخِتَالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاريف و  فه اآلخر، ويف اختالفهما عاقبهما على الدوام، إذا ذهب أحدمها خلَ وهو ت

، وما ينشأ عن ذلك من الفصول اليت �ا انتظام 4ويف الطول والقصر والتوسط ،3يف احلر والربد والتوسط

مصاحل بين آدم وحيوانا�م ومجيع ما على وجه األرض من أشجار ونوابت، كل ذلك بانتظام وتدبري 
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ها، وعلمه فِ صرِّ ما يدل ذلك على قدرة مُ  ؛له العقول، وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحولوتسخري تنبهر 

وعظمة ملكه  ،وحكمته، ورمحته الواسعة، ولطفه الشامل، وتصريفه وتدبريه الذي تفرد به، وعظمته

هد يف حمابه فرد باحملبة والتعظيم، واخلوف والرجاء، وبذل اجلد، ويُ عبَ ه ويُ وسلطانه، مما يوجب أن يؤلَّ 

    .ومراضيه

ا أهلم اهللا عباده صنعتها، وخلق هلم مَّ ـوهي السفن واملراكب وحنوها، مِ   اْلُفْلِك الَِّيت َجتْرِي ِيف اْلَبْحرِ ويف 

  .رهم عليهامن اآلالت الداخلية واخلارجية ما أقدَ 

ب واألموال والبضائع اليت هي من اـــكَّ والرياح اليت حتملها مبا فيها من الرُّ  ،مث سخر هلا هذا البحر العظيم

  . منافع الناس، ومبا تقوم مصاحلهم وتنتظم معايشهم

  فمن الذي أهلمهم صنعتها، وأقدرهم عليها، وخلق هلم من اآلالت ما به يعملو�ا؟ 

  ن الذي سخر هلا البحر، جتري فيه بإذنه وتسخريه، والرياح؟ أم مَ 

  عينة على محلها، ومحل ما فيها من األموال؟ مُ ـنار واملعادن الأم من الذي خلق للمراكب الربية والبحرية ال

أم استقل بعملها هذا املخلوق الضعيف العاجز، الذي خرج من بطن أمه  ؟فهل هذه األمور حصلت اتفاقا

  ؟مه ما يشاء تعليمهال علم له وال قدرة، مث خلق له ربه القدرة، وعلَّ 

  عجزه شيء، وال ميتنع عليه شيء؟ ال يُ ر لذلك رب واحد، حكيم عليم، سخِّ مُ ـأم ال

  . بل األشياء قد دانت لربوبيته، واستكانت لعظمته، وخضعت جلربوته

  .دت هذه األمور العظامجِ وغاية العبد الضعيف أن جعله اهللا جزءا من أجزاء األسباب اليت �ا وُ 

له، واخلوف والرجاء، ومجيع وجب أن تكون احملبة كلها فهذا يدل على رمحة اهللا وعنايته خبلقه، وذلك يُ 

    .الطاعة والذل والتعظيم

 ٍَوَما أَنـَْزَل اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمْن َماء  وهو املطر النازل من السحاب ، فََأْحَيا بِِه اْألَْرَض بـَْعَد

  . افأظهرت من أنواع األقوات وأصناف النبات ما هو من ضرورات اخلالئق، اليت ال يعيشون بدو�  َمْوِ�َا

ه ولطفه بعباده، وقيامه مبصاحلهم، وشدة ورمحتِ  ؟أليس ذلك دليال على قدرة من أنزله، وأخرج به ما أخرج

  افتقارهم وضرور�م إليه من كل وجه؟ 

  ؟ ههمإلٰـ و ا يوجب ذلك أن يكون هو معبودهم أمَ 
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    م بأعماهلم؟أليس ذلك دليال على إحياء املوتى وجمازا�ِ 

َوَبثَّ ِفيَها  األرض أي يف   ٍِمْن ُكلِّ َدابَّة  نشر يف أقطار األرض من الدواب املتنوعة ما هو دليل : أي

فمنها  ،رها للناس، ينتفعون �ا جبميع وجوه االنتفاععلى قدرته وعظمته، ووحدانيته وسلطانه العظيم، وسخَّ 

هرِّ ما يأكلون من حلمه، ويشربون من دُ 
مصاحلهم وحراستهم،  يف ، ومنها ما يركبون، ومنها ما هو ساعٍ 1

فيها من كل دابة، فإنه سبحانه هو القائم بأرزاقهم، املتكفل بأقوا�م، فما  أنه بثَّ  ومنهاعترب به، ومنها ما يُ 

  .2من دابة يف األرض إال على اهللا رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها

وبني ذلك، وتارة تثري السحاب، وتارة  3اور بُ باردة وحارة، وجنوبا ومشاال، وشرقا ودُ   َتْصرِيِف الرِّيَاحِ  ويف

هرُّ حه، وتارة تدُ لقِّ ف بينه، وتارة تُ تؤلِّ 
 ،رسل بالعذاب، وتارة متزقه وتزيل ضرره، وتارة تكون رمحة، وتارة تُ 4

رها ليعيش فيها وسخَّ  ،فها هذا التصريف، وأودع فيها من منافع العباد ما ال يستغنون عنهفمن الذي صرَّ 

 ،صلح األبدان واألشجار واحلبوب والنوابت إال العزيز احلكيم الرحيم، اللطيف بعبادهوتُ  مجيع احليوانات،

  املستحق لكل ذل وخضوع، وحمبة وإنابة وعبادة؟

وقه اهللا إىل حيث فته ولطافته حيمل املاء الكثري، فيسُ ويف تسخري السحاب بني السماء واألرض على خِ 

نزله على اخللق وقت حاجتهم إليه، فإذا كان ، ويُ 6هادوالوِ  5وللُ ــــي التُّ روِ حيي به البالد والعباد، ويَ شاء، فيُ 

ه أمسكه عنهم، فينزله رمحة ولطفا، ويصرفه عناية وعطفا، فما أعظم سلطانه، وأغزر إحسانه، ضرهم كثرتُ يَ 

  .وألطف امتنانه

  طه ومعاصيه؟ نون بذلك على مساخِ وهم يستعي هِ رِّ ـــبِ ــأليس من القبيح بالعباد أن يتمتعوا برزقه، ويعيشوا بِ 

  يم لطفه؟ ظأليس ذلك دليال على حلمه وصربه، وعفوه وصفحه، وع

  . فله احلمد أوال وآخرا، وباطنا وظاهرا

                                                 
  .أي مما يشربون مما ُتِدرُّه من حليب 1
ن الذي تنتقل إليه يف ذها�ا وجميئها، املكا: يعلم مستقر هذه الدواب، وهو املكان الذي تقيم فيه وتستقر فيه وتأوي إليه، ومستودعها: أي 2

  )5: تفسري السعدي، سورة هود. (وعوارض أحواهلا
  .تأيت من جهة املغربالدبور ريح  3
  .جتلبه أي 4
  .الــــتُّـــلول مجع تل، وهو املرتفع من الرمل، وهو دون اجلبل 5
  .الوِهاد مجع وهدة وهي األرض املنخفضة 6
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ه يف بدائع املبتدعات، وازداد تأمله للصنعة واحلاصل أنه كلما تدبر العاقل يف هذه املخلوقات، وتغلغل فكرُ 

قت للحق وباحلق، وأ�ا صحائف آيات وكتب لِ علم بذلك أ�ا خُ  ؛حلكمةوما أودع فيها من لطائف الرب وا

سخرات، دالالت على ما أخرب به اهللا عن نفسه ووحدانيته، وما أخربت به الرسل من اليوم اآلخر، وأ�ا مُ 

، ف أن العامل العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرونفتعرَّ ، ها ومصرفهاليس هلا تدبري وال استعصاء على مدبرِ 

  .إال اهللا، وال رب سواهه ، وأنه الغين بالذات عن مجيع املخلوقات، فال إلٰـ 1دونوإليه صامِ 

  .انتهى كالمه رمحه اهللا

  همسة في أذن عاقل

يسري على هذا يوجد صدفة مث هذا الكون الفسيح ال ميكن أن تبني لك أيها الرجل العاقل واملرأة العاقلة أن 

الذي الرب العظيم  بوجود هذافإذا تبني هذا فيجب علينا أن نؤمن يُـدبره، و  خيلقهالنظام البديع بدون ربِّ 

  .أخربنا عن نفسه وعن صفاته يف القرآن العظيم، ونعبده حق عبادته، ألنه املستحق لذلك

  .مت املقال حبمد اهللا تعاىل

  alrassi@gmail.commajed.ماجد بن سليمان الرسي، : وكتبه

  00966505906761: واتس

                                                 
  .صامدون أي قاصدون بإذعان 1
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ــر وأِعــن   ربِّ يَــسِّ


   . ســـحِ ـطرة والعقل والشرع والالفِ : أربعة أمور تعاىل اهللا دل على وجود


 خبالقه من غري سبق  ر على اإلميانفإن كل خملوق قد ُفطِ تعاىل  اهللا على وجود أما داللة الفطرة


ظهورهم ذريتهم  خذ ربك من بين آدم منوإذ أومصداق هذا من كتاب اهللا قوله  ،تفكري أو تعليم


 .1﴾اوأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدن


ما  :  )صلى اهللا عليه وسلم(لقول النيب  ،طارىءقلبه  وال ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إال من طرأ على


  2.سانهمجِّ ـفأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يُ  ،من مولود إال يولد على الفطرة


كر عن بعض املالحدة وقد ذُ  ،)يا اهللا(ر قال إذا أصابه الضُّ هيته وبدَ يعته وفطرته ن اإلنسان بطبوهلذا جند أ


ألن فطرة اإلنسان تدله على وجود  ،من غري أن يشعر) يا اهللا(أنه إذا أصابه شيء قال على فلتات لسانه 


  .الرب عز وجل


  .فهذه اآلية تدل على أن اإلنسان جمبول بفطرته على وجود اهللا


قال تعاىل عنهم ﴿َولَِئن كما   ،بوجود اهللا تعاىل )صلى اهللا عليه وسلم(يف عهد النيب ركون وقد أقر املش


  .واآليات يف هذا الباب كثرية ،3َسأَْلتَـُهم مَّْن َخَلَقُهْم لَيَـُقوُلنَّ اللَُّه﴾


***  


 خالقٍ  قها البد هلا منقها والحِ سابِ  فألن هذه املخلوقات   على وجود اهللا تعاىل وأما داللة العقل 


فكيف  ،ه معدوموجودِ  قبلَ  فإنه ،نفسهخيُلق  العدم ملها ألن ها بنفسِ د نفسَ إذ ال ميكن أن توجِ  ،أوجدها


   ! ؟لغريه من املوجودات  يكون خالًقا


  ؛ د ممتنع لسببنيبغري ُموجِ   صدفة وجود تلك املخلوقات فإنكذلك 


قوا من غري قال تعاىل ﴿أم ُخلِ  ،لعقل والشرععلى ذلك ا دلَّ  ،ثدِ حْ ـالبد له من مُ  ثٍ أن كل حادِ : األول


  .4شيء أم هم اخلالقون﴾


                                                 
  . 172: األعرافسورة  1
  .عن أيب هريرة رضي اهللا عنه) 1359(رواه البخاري  2
  . 87 :سورة الزخرف 3
  . 35: سورة الطور 4
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 ،ومسببا�ا امللتحم بني األسباب واالرتباط ،والتناسق املتآلف ،على هذا النظام البديع أن وجودها: والثاني


غري من  مينع منًعا باتًا أن يكون وجودها صدفةً  ؛تصادمبال اضطراب وال  ،وبني الكائنات بعضها مع بعض


  !  ؟ فكيف يكون منتظًما حال بقائه وتطوره ،املوجود صدفة ليس على نظام يف أصل وجوده إذ ،ُموِجد


ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار وكل يف فلك تعاىل استمع إىل قول اهللا 


 1.2يسبحون


ون سمَّ ويُ  3هريةجاءه قوم من املالحدة الدَّ أنه  -وكان معروفا بالذكاء  –رمحه اهللا  أبي حنيفةذكر عن يُ 


وكانوا  ،هريةوكان أبو حنيفة رمحه اهللا سيفًا على الدُّ  ،الذين ينكرون وجود اخلالق جل وعال 4يةنِّـ مَ ــبالسُّ 


 ،إذ هجم عليه مجاعة بسيوف مسلولة ومهوا بقتله فبينما هو يوماً يف مسجده قاعدٌ  ،ينتهزون الفرصة ليقتلوه


  .أجيبوين عن مسألة مث افعلوا ما شئتم :فقال هلم


  .هات :فقالوا له


قد  ،مملوءة من األثقال ،ما تقولون يف رجل يقول لكم إين رأيت سفينة مشحونة باألمحال :فقال


ليس هلا مالح  ،وهي من بينها جتري مستوية ،خمتلفةٌ  ورياحٌ  ،متالطمةٌ  أمواجٌ  6البحر ةِ جّ ـُـيف ل 5هاتْ ــــشَ وَ احتَـ 


  ؟هل جيوز ذلك يف العقل ،ال متعهد يدفعهاو  ،جيريها


  .هذا شيء ال يقبله العقل ،ال :قالوا


مستوية من غري متعهد وال  ،إذا مل جيز يف العقل سفينة جتري يف البحر ،يا سبحان اهللا :فقال أبو حنيفة


من  7هاأكنافِ ن فكيف جيوز قيام هذه الدنيا على اختالف أحواهلا وتغري أعماهلا وسعة أطرافها وتبايُ  ؛جمري


  !؟غري صانع وحافظ


  .وأغمدوا سيوفهم وتابوا ،صدقت :وقالوا فبكوا مجيًعا
                                                 


  . 40: سورة يـٰس 1
 –دار التوحيد : الناشر ،بن عبد اهللا الزهراين للشيخ عبد العزيز ،»إبداع اخلالق يف نظم خلقه دليل على وحدانيته«انظر يف هذا الباب كتاب  2


  .الرياض
انظر . هو الرجل الـُمـِسن –بضم الدال وتشديدها  -والدُّهري  ،هو امللحد الذي ال يؤمن باآلخرة -بفتح الدال وتشديدها  –الدَّهري  3


  .دهر: مادة ،»لسان العرب«
ـَمـنِّـــيَّــُة قوم من أهل اهلند ُدهرِيـُّـ 4 من  املرادانتهى . ِفرقة من عبدة األصنام تقول بالتناسخ وتنكر وقوع العلم باألخبار: وقال اجلوهري ،ــونالـسُّ


  .مسن: مادة ،»لسان العرب«
 .حوش: مادة ،»لسان العرب«انظر . أي أحاطت �ا وجعلتها يف وَسِطَها 5
ـِة البحر أي وسطه 6  .منه ةرى اليابســـحيث يكثر ماؤه وال تُ  لُـجَّ
  .أي أطرافها 7
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 من مكان ووصوهلا إىل مكان االستدالل على وجود اهللا باستحالة جريان السفينة  أبي حنيفةومقصود 


من يقول إنه بغري اضطراب، مث يأيت آخر بال رُبَّاٍن يقودها، فكيف �ذا الكون العظيم تسري فيه األفالك 


  !بدون تدبري من أحد؟جيري صدفة 


  .بل البد له من صانع! هذا ال يُعقل


  ؟ما الدليل على وجود الصانع :رضي اهللا عنه الشافعيئل وسُ 


  ؟طعمها ولو�ا ورحيها وطبعها واحد عندكم ،ورقة التوت :فقال


  .نعم :قالوا


 ،3رعْ والشاة فيخرج منها البَـ  ،رج منها العسلوالنحل فيخ ،2فيخرج منها اإلبريسم 1فتأكلها دودة القز :قال


  !؟فمن الذي جعل هذه األشياء كذلك مع أن الطبع واحد ،كسْ مِ ـويأكلها الظباء فيخرج منها ال


  .وكان عددهم سبعة عشر ،فاستحسنوا منه ذلك وأسلموا على يده


يه، فورقة التوت تأكلها دودة ، مث التنوع فاالستدالل على وجود اهللا �ذا التدرج يف اخللق الشافعيومقصود 


فيخرج منها اإلبريسم، مث تأكلها ثالثة أنواع من احليوانات، فيخرج من كل حيوان شيء خمتلف عن الـَقز، 


  !بدون تدبري من أحد؟ صدفةكان اآلخر، فهل يُعقل أن هذا  


  .بل البد له من صانع! هذا ال يُعقل


 ،ظاهرها كالفضة املذابة ،رجة فيهاال فُ  ،نة ملساءقلعة حصي رضي اهللا عنه مثالً  أحمد بن حنبلضرب و 


  .يع بصريوخرج من القلعة حيوان مس ،مث انشقت اجلدران ،4وباطنها كالذهب اإلبريز


  .الفرخ :وباحليوان ،البيضة :ىن بالقلعةوقد عَ 


فخرج  البيضة، اليت كانت كالقلعة له،رخ من االستدالل على وجود اهللا خبروج الفّ  أحمد بن حنبل ومقصود


  !بدون تدبري من أحد؟ صدفة، فَـهل يُعقل أن وجود البيضة وخروج الفرخ منها كان منها مسيعا بصريا


  .بل البد له من صانع! هذا ال يُعقل


باختالف األصوات وتردد على وجود الصانع فاستدل  ،وجود الصانععن  مالًكاالرشيد وسأل هارون 


  .النغمات وتفاوت اللغات


                                                 
 .»املعجم الوسيط«انظر . ودودة القز أي دودة احلرير اليت تنسج احلرير ،القز هو احلرير على احلال اليت يكون عليها عندما ُيستخرج 1
 .»املعجم الوسيط«انظر . اإلبريسم هو أحسن احلرير 2
 .البعرة هي رجيع الغنم واإلبل 3
 .»الوسيط املعجم«انظر . اإلبريز هو الذهب اخلالص 4
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  .ألئمة األربعة يف هذا البابفهذه نقوالت عن ا


واألثر يدل على  ،والروث على احلمري ،رة تدل على البعريعْ بَـ ـال :فقال ؟مب عرفت ربك :ئل أعرايب فقيل لهوسُ 


  ؟أال تدل على السميع البصري ،وحبار ذات أمواج ،وأرض ذات فجاج ،ذات أبراج فسماءٌ  ،املسري


  ؟هللا بكما فعل ا :يف املنام فقيل له 1ي ابن هانئورؤ 


  :وهي ،رجسيل بأبيات قلتها يف النَّ  رَ فَ غَ  :قال


  ما صنع املليكُ  إىل آثارِ    وانظر األرض ل يف نباتِ تأمّ 


  5السبيكُ  كما الذهبُ   4بأحداقٍ    3شاخصاتٌ  2جنيٍ لُـ من عيونٌ 


  بأن اهللا ليس له شريكُ    6شاهداتٌ  دِ ــبرجَ الزَّ  بِ ضُ على قُ 


  8أرسله املليكُ  7إىل الثقلني   رسولٌ  وأن حممدا عبدٌ 


فأودع اهللا فيها قوة احلافظة  ،فقد أودع اهللا فيها من احلكم الشيء الكثري ،ومن عجائب خلق اهللا البعوضة


فسبحان من  ،وأودع فيها جوفا وعروقا وخما وعظاما ،ومنفذ الغذاء ،وحاسة اللمس والبصر والشم ،والفكر


  .ومل يرتك شيئا سدى ،قدر فهدى


  :مبتهال ـَعـرِّيأبو العالء الـمَ قال 


  10األليلِ  9البهيمِ  الليلِ  يف ظلمةِ     جناحها  البعوضِ  مدَّ  يا من يرى


                                                 
 .ى بأيب نواسـكنَّ مُ ـوهو ال 1
  .جلن: مادة ،»لسان العرب«انظر «. زهرة النبات �ا أل�ا تشبه الفضة يف لو�االناظم شّبه  ،اللجني هو الفضة 2
�ا شاِخصات  يف إحداقها بأ وقد وصف الناظم بعض األزهار ،الرجل ببصره إذا فتح عينيه وحّد نظره ورفع جفنيه فلم يطِرف صَ خَ يقال شَ  3


  .شخص: مادة ،»لسان العرب«انظر . كعني اإلنسان إذا شخصت وأحدقت ببصرها
  .حدق: مادة ،»لسان العرب«انظر . الناظم تلك األزهار باألحداق هوقد شبَّ  ،قة تطلق على حدقة العني وهي سوادهااحلدَ  4
  .سبك: دةما ،»لسان العرب«انظر . وهو الذهب املفرغ يف قالَـب ،سبيك أي مسبوك 5
الغصن بالزمرد للمعانه وبريقه و�اء وقد وصف الناظم  ،جوهر معروف ،والزبرجد هو الـــزُُّمـــرُّدْ  ،واملقصود غصن النبات ،قُـُضـب مجع قـضـيب 6


  .»زبرجد«: مادة ،للرازي» خمتار الصحاح«وكذا  ،»زبرجد«و  ،»قضب«: مادة ،»لسان العرب«انظر . منظره
 .نس واجلنن مها اإلالثقال 7
نواس عند تفسري قوله تعاىل يف أول سورة البقرة ﴿يا أيها الناس  الشافعي وأمحد وهارون الرشيد وأيبذَكر بعض املفسرين هذه القصص عن  8


ه كتابلداللة على وجود الصانع يف  يف االفخر الرازي كما ذكر هذه الشواهد  .كم والذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾اعبدوا ربكم الذي خلق


  .هـ  1401سنة  ،1ط  ،دار الفكر: الناشر ،)109 – 2/108(» مفاتيح الغيب«
  .�م: مادة ،»اللسان«انظر . البهيم هو األسود الذي ال خيالطه لون آخر 9


  .ليل: مادة ،»اللسان«انظر . أليل أي شديد الظلمة 10
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  2لِ حَّ ــالنُّ  من تلك العظامِ  خَّ مُ ـوال    ها حرِ َـ ها يف نعروقِ  1ويرى مناطَ 


  يف مفصلِ  ال من مفصلٍ متنقِّ      3هاويرى خرير الدم يف أوداجِ 


  4لِ قُّ ـــمَ ــحشا بغري تَ األ يف ظلمةِ     ها اجلنني ببطنِ  ىذغِ ويرى وصول 


  مستعجلِ ـيف سريها وحثيثها ال    ها من أقدامِ  ويرى مكان الوطءِ 


 5لِ متهوِّ  مظلمٍ  يف قاع حبرٍ     ها ـما هو دونَ  سَّ حِ  ويرى ويسمعُ 


 6األولِ  ما كان مين يف الزمانِ       ن علي بتوبة متحو �ا امنُ 


ما أُنتج من الطائرات والصواريخ والسيارات  هل :وعلى هذا فيقال ملن جحد وجود اهللا يف هذه األزمنة


  ؟واآلالت بأنواعها حمض صدفة


 ،ةرَّ واألسِ  شِ رُ فُ ـوُملئ بال ،وجرت بينها األ�ار ،احلدائق أحاطت به ،مشيدٍ  قصرٍ عن  ثك شخصٌ ولو حدَّ 


أو  ،مال قد أوجد نفسهفيه من ك إن هذا القصر وما  : وقال لك  ،التهكمّ ماته ومُ قوّ بأنواع الزينة من مُ   نــــوزُيِّ 


قه؟  ؛ُوجد هكذا صدفة بدون ُموجد   .قطعا ،ال: اجلوابأكنت ُمَصدِّ


بأرضه ومسائه وأفالكه وأحواله ونظامه البديع الباهر قد أوجد  جيوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسعأ


  !  ؟ بدون موجد أو ُوجد صدفة ،نفسه


تعني أن يكون هلا  ؛د صدفةوال أن توجَ  ،وقات نفسها بنفسهاد هذه املخلإذا مل ميكن أن توجِ واحلاصل أنه 


   . وهو اهللا رب العاملني ،دموجِ 


                                                 
ومناط العروق يف البيت املذكور هو  ،الشيء عليهواملناط هو ما يُعلَّق  ،أي علقه عليها الحه بالشجرةِ سِ  ناطَ : يقال ،قن ناَط أي علَّ املناط مِ  1


  .ما تلتحم فيه العروق من جوانبها كأ�ا معلقة �ا
  .حنل: مادة ،»لسان العرب«انظر . مجع نَـِحـيـل أي رقيق ودقيق الـنُّـحَّـلُ  2
  .ودج: مادة ،»لسان العرب«انظر . الوْدج عرق جيري فيه الدم 3
أي قـلَّـب نظره ) متقل يف البضاعة: (يقال ،والتمقل هو تقليب العني يف املنظور إليه وحتديق النظر فيها ،قلة هي سواد العني وبياضهاالـمُ  4


  .ومقصود الناظم أن اهللا تعاىل يرى ما يف أحشاء البعوضة بغري كلفة ،فيها
  .أي كثري األهوال 5
ط  ،بريوت –دار الكتب العلمية : الناشر ،)374ص (» املستطرف يف كل فن متستظرف«يف كتابه شهاب الدين أمحد األبشيهي ذكرها  6


  .هـ  1413سنة  ،1


دار الكتاب : الناشر ،مصطفى حسني أمحد: بتحقيق ،)1168ص (» الكشاف«الزخمشري خمتصرة يف تفسريه املعروف بـ ذكرها وكذا 


 .هـ 1407سنة  ،3ط  ،بريوت –العريب 
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﴿أم خلقوا من غري  حيث قال ،الطور وقد ذكر اهللا تعاىل هذا الدليل العقلي والربهان القطعي يف سورة


فتعني أن  ،أنفسهموال هم الذين خلقوا  ،من غري خالق يعين أ�م مل خيلقوا   ،1شيء أم هم اخلالقون﴾


  .وتعاىل اهللا تبارك يكون خالقهم هو


يقرأ سورة الطور فبلغ هذه  )صلى اهللا عليه وسلم(جبري بن مطعم رضي اهللا عنه رسول اهللا  وهلذا ملا مسع


أَْم  *يُوِقُنوَن  َبل الالسََّماَواِت َواَألْرَض أَْم َخَلُقوا  *َشْيٍء أَْم ُهُم اْخلَاِلُقوَن  أَْم ُخِلُقوا ِمْن َغْريِ  ﴿   اآليات


وذلك  ،قليب أن يطري كاد  :  قال ؛مشرًكا يومئذ وكان جبري   ،2﴾اْلُمَصْيِطُرونَ  ِعنَدُهْم َخزَاِئُن َربَِّك أَْم ُهمُ 


  3.أول ما وقر اإلميان يف قليب


***  


 ما جاءتألن و  ،كلها تنطق بذلك الكتب السماويةف ؛ على وجود اهللا تعاىل وأما داللة الشرع 


ما جاءت كذا و  ،حكيم عليم مبصاحل خلقه دليل على أ�ا من رب ن األحكام املتضمنة ملصاحل اخللقبه م


   . دليل على أ�ا من رب قادر على إجياد ما أخرب به به من األخبار الكونية اليت شهد الواقع بصدقها


على أنه من رب حكيم  يدل داللة قاطعة ؛إن ائتالف القرآن وعدم تناقضه وتصديق بعضه بعضاف وأيضا


 فهذا دليل ،4﴾ كثرياأفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا  قال تعاىل  ،عليم


 .تعاىل و اهللاهمن تكلم بالقرآن و  على وجود أيضا


***  


  على وجود اهللا فمن وجهني الحس داللةوأما :   


 ،يدل داللة قاطعة على وجوده تعاىل  وغوث املكروبني ماأننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعني  : أحدهما


  قال اهللا تعاىل ،إال اهللا فإنه مل يدعُ  ،فأجابه ء من دعاهدعامع ـن إجابة الدعاء تدل على أن هناك ربا سإإذ 


َنا َلهُ  َونُوًحا ِإْذ نَاَدى ِمن ﴿   .6﴾ُكْم فَاْسَتَجاَب َلُكمْ َتْسَتِغيثُوَن َربَّ  ِإذْ  ﴿ تعاىل وقال  ،   5﴾قـَْبُل فَاْسَتَجبـْ


                                                 
  .  35:  سورة الطور   1
  . 37 -  35:  سورة الطور  2
 .)4023( ،)4853( ،مفرقا رواه البخاري 3
 . 82 :سورة النساء 4
  . 76  : سورة األنبياء  5
  .  9  : سورة األنفال   6
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صلى (ورسول اهللا  ،أن رجال دخل يوم اجلمعة من باب كان وجاه املنرب  أنس بن مالك رضي اهللا عنه عنو 


هلكت  ،يا رسول اهللا :قائما فقال )صلى اهللا عليه وسلم(فاستقبل رسول اهللا  ،قائم خيطب )اهللا عليه وسلم


  .نافادع اهللا يغيث ،وانقطعت السبل ،األموال


  .اللهم اسقنا ،اللهم اسقنا ،اللهم اسقنا :يديه فقال )صلى اهللا عليه وسلم(فرفع رسول اهللا  :قال


وال  من بيتٍ  2علْ وما بيننا وبني سَ  ،وال شيئا 1ةٍ عَ زَ ـــوال قَ  ما نرى يف السماء من سحابٍ  ،وال واهللا :قال أنس


واهللا  :قال ،توسطت السماء انتشرت مث أمطرت فلما ،4رسِ ــتُّـ سحابة مثل ال 3فطلعت من ورائه :قال ،دار


  .5تاً بْ ــما رأينا الشمس سَ 


فاستقبله  ،قائم خيطب )صلى اهللا عليه وسلم(ورسول اهللا  ،مث دخل رجل من ذلك الباب يف اجلمعة املقبلة


  .فادع اهللا ميسكها ،وانقطعت السبل ،هلكت األموال ،يا رسول اهللا :قائما فقال


 6اللهم على اآلكام ،اللهم حوالينا وال علينا :يديه مث قال )صلى اهللا عليه وسلم( فرفع رسول اهللا :قال


  .واألودية ومنابت الشجر 7رابـواجلبال والظِّ 


  8.وخرجنا منشي يف الشمس ،فانقطعت :قال


    . اإلجابةبأسباب إىل اهللا تعاىل وأتى  يف جلوئهوما زالت إجابة الداعني أمرًا مشهوًدا ملن صدق 


برهان قاطع على  ؛أو يسمعون �ا ويشاهدها الناس  املعجزاتب أن آيات األنبياء اليت تسمى   : الثاني الوجه


جيريها اهللا تعاىل تأييًدا لرسله ونصرًا  ،أمور خارجة عن نطاق البشر أل�ا ،وهو اهللا تعاىل ،هموجود مرسلِ 


   . هلم


 ثينافضربه فانفلق  ،أن يضرب بعصاه البحر ىلحني أمره اهللا تعا )عليه السالم( آية موسى  : مثال ذلك


 َعَصاَك اْلَبْحرَ َنا ِإَىل ُموَسى َأِن اْضِرب بِ َفَأْوَحيْـ  ﴿  قال اهللا تعاىل ،واملاء بينها كاجلبال ،عشر طريًقا يابًسا


 .9﴾فَانَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعِظيمِ 


                                                 
 .»النهاية«انظر . القزعة هي القطعة من الغيم 1
 .جبل باملدينة؛ سلع 2
 .أي من وراء سلع 3
 .»النهاية«انظر . قي �ا احملارب السهامالرتس قطعة من احلديد مستديرة يتَّ  4
 .أراد بالسبت مدة من الزمان قليلة كانت أو كثرية :وقيل ،من السبت إىل السبت ،أراد أسبوعا :قيل :»النهاية«قال ابن األثري يف  5
 .بالربوة أيضا وتسمى ،وهي املكان املرتفع ،والرابية معروفة :قلت .»النهاية«انظر  .اآلكام مجع أكمة وهي الرابية 6
 .»النهاية«انظر  .وهو اجلبل الصغري ،الظراب مجع ظِرب 7
  .)897(ومسلم ) 1019(أخرجه البخاري   8
 . 63  : الشعراء سورة 9
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قال اهللا  ،وخيرجهم من قبورهم بإذن اهللا ،املوتى يث كان حييحي )عليه السالم(آية عيسى   : ومثال ثان


دتك بروح القدس تكلم الناس ر نعميت عليك وعلى والدتك إذ أيبن مرمي اذكاإذ قال اهللا يا عيسى  ﴿  تعاىل


هيئة الطري فتنفخ فيها راة واإلجنيل وإذ ختلق من الطني كيف املهد وكهال وإذ علمتك الكتاب واحلكمة والتو 


  .1﴾ اْلَموَتى بِِإْذِين  َوِإْذ ُختْرِجُ ون طريا بإذين وتربىء األكمه واألبرص بإذين فتك


نفلق اف ،إىل القمر فأشار ،حني طلبت منه قريش آية )صلى اهللا عليه وسلم(حملمد حصل   ومثال ثالث


َوِإن يـََرْوا آيًَة يـُْعرُِضوا َويـَُقولُوا  *ُر َوانَشقَّ اْلَقمَ  اقْـتَـَرَبِت السَّاَعةُ  ﴿ قوله تعاىلل نـز ويف ذلك  ،فرقتني فرآه الناس


تدل داللة قطعية  ؛احملسوسة اليت جيريها اهللا تعاىل تأييًدا لرسله ونصرًا هلم فهذه اآليات ،2﴾مُّْسَتِمرٌّ  ِسْحرٌ 


   . وجوده تعاىل على


***  


أيف اهللا شك فاطر وامهم الرسل ألق تقال ؛دل عليه الفطرة واحلسفطريا وجود اهللا أمرا اإلقرار بوملا كان 


  :هذه اآليةيف تفسري رمحه اهللا قال ابن كثري  ،3السماوات واألرض


مهم ملا واجهوهم بالشك فيما ـوذلك أن أم ،خيرب تعاىل عما دار بني الكفار وبني رسلهم من ا�ادلة


 ،ل شيئنيحتمـوهذا ي ،أيف اهللا شكقالت الرسل  ؛م به من عبادة اهللا وحده ال شريك لهـجاءوه


فإن االعرتاف به ضروري يف  ،فإن الفطر شاهدة بوجوده وجمبولة على اإلقرار به ؟أيف وجوده شك :أحدمها


فتحتاج إىل النظر يف الدليل الـُموصل إىل  ،واضطرابولكن قد يَعِرض لبعضها شك  ،الفطر السليمة


الذي خلقهما  ،سماوات واألرضفاطر الوهلذا قالت هلم الرسل ترشدهم إىل طريق معرفته بأنه  ،وجوده


فال بد هلما من  ،فإن شواهد احلدوث واخللق والتسخري ظاهر عليهما ،وابتدعهما على غري مثال َسبق


  .ومليكه هإلـٰهو خالق كل شيء  ،صانع وهو اهللا ال إلـٰه إال هو


وهو اخلالق جلميع  ،كأي أيف إلـٰهيته وتفرده بوجوب العبادة له ش أيف اهللا شكواملعىن الثاين يف قوهلم 


فإن غالب األمم كانت مقرة بالصانع ولكن  ؟املوجودات وال يستحق العبادة إال هو وحده ال شريك له


 .انتهى .تعبد معه غريه من الوسائط اليت يظنو�ا تنفعهم أو تقر�م من اهللا زلفى


  :اآليةنفس يف تفسري  وقال الشيخ عبد الرمحـٰن بن ناصر السعدي رمحه اهللا
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الذي وجود األشياء مستند  ،فاطر السموات واألرض ،فمن شك يف اهللا ،أي فإنه أظهر األشياء وأجالها


وهلذا خاطبتهم الرسل خطاب  ،مل يكن عنده ثقة بشيء من املعلومات حىت األمور احملسوسة ؛إىل وجوده


  1.وال يصلح الريب فيه ،من ال ُيشك فيه


***  


  :قال اهللا تعاىل


 َِوَما السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْخِتَالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َواْلُفْلِك الَِّيت َجتْرِي ِيف اْلَبْحِر ِمبَا يَنَفُع النَّاسَ  ِإنَّ ِيف َخْلق 


ْصرِيِف الرِّيَاِح َوالسََّحاِب أَنَزَل اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمن مَّاٍء َفَأْحَيا بِِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْوِ�َا َوَبثَّ ِفيَها ِمن ُكلِّ َدابٍَّة َوتَ 


 .2اْلُمَسخَِّر بـَْنيَ السََّماِء َواْألَْرِض َآليَاٍت لَِّقْوٍم يـَْعِقُلون


  :ن بن سعدي رمحه اهللا يف تفسري هذه اآليةٰـ قال الشيخ عبد الرمح


سلطانه  وعظيمهته إلٰـ و أي أدلة على وحدانية الباري  ،أخرب تعاىل أن يف هذه املخلوقات العظيمة آيات


قت له، فعلى حسب لِ ــعملو�ا فيما خُ من هلم عقول يُ ـلِ : أي  لَِقْوٍم يـَْعِقُلون  ورمحته وسائر صفاته، ولكنها


يف   َخْلِق السََّماَوات ها بعقله وفكره وتدبُّره، ففيينتفع باآليات ويعرفُ  ؛اهللا على عبده من العقل نَّ ما مَ 


وما جعل اهللا فيها من الشمس والقمر والنجوم، وتنظيمها ملصاحل  ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقا�ا،


ما يدل ذلك  ؛مهادا للخلق، ميكنهم القرار عليها واالنتفاع مبا عليها واالعتبار  اْألَْرض  ويف خلق ،العباد


قنها وأحسنها ه اليت �ا أتقها، وحكمتِ قدرته العظيمة اليت �ا خلَ  على انفراد اهللا تعاىل باخللق والتدبري، وبيانِ 


  . ه اليت �ا أودع ما أودع من منافع اخللق ومصاحلهم، وضرورا�م وحاجا�مه ورمحتِ مها، وعلمِ ونظَّ 


فرد بالعبادة، النفراده باخللق والتدبري، والقيام بشئون ويف ذلك أبلغ الدليل على كماله واستحقاقه أن يُ 


  .عباده


 اْخِتَالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاريف و  فه اآلخر، ويف اختالفهما عاقبهما على الدوام، إذا ذهب أحدمها خلَ وهو ت


، وما ينشأ عن ذلك من الفصول اليت �ا انتظام 4ويف الطول والقصر والتوسط ،3يف احلر والربد والتوسط


مصاحل بين آدم وحيوانا�م ومجيع ما على وجه األرض من أشجار ونوابت، كل ذلك بانتظام وتدبري 
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ها، وعلمه فِ صرِّ ما يدل ذلك على قدرة مُ  ؛له العقول، وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحولوتسخري تنبهر 


وعظمة ملكه  ،وحكمته، ورمحته الواسعة، ولطفه الشامل، وتصريفه وتدبريه الذي تفرد به، وعظمته


هد يف حمابه فرد باحملبة والتعظيم، واخلوف والرجاء، وبذل اجلد، ويُ عبَ ه ويُ وسلطانه، مما يوجب أن يؤلَّ 


    .ومراضيه


ا أهلم اهللا عباده صنعتها، وخلق هلم مَّ ـوهي السفن واملراكب وحنوها، مِ   اْلُفْلِك الَِّيت َجتْرِي ِيف اْلَبْحرِ ويف 


  .رهم عليهامن اآلالت الداخلية واخلارجية ما أقدَ 


ب واألموال والبضائع اليت هي من اـــكَّ والرياح اليت حتملها مبا فيها من الرُّ  ،مث سخر هلا هذا البحر العظيم


  . منافع الناس، ومبا تقوم مصاحلهم وتنتظم معايشهم


  فمن الذي أهلمهم صنعتها، وأقدرهم عليها، وخلق هلم من اآلالت ما به يعملو�ا؟ 


  ن الذي سخر هلا البحر، جتري فيه بإذنه وتسخريه، والرياح؟ أم مَ 


  عينة على محلها، ومحل ما فيها من األموال؟ مُ ـنار واملعادن الأم من الذي خلق للمراكب الربية والبحرية ال


أم استقل بعملها هذا املخلوق الضعيف العاجز، الذي خرج من بطن أمه  ؟فهل هذه األمور حصلت اتفاقا


  ؟مه ما يشاء تعليمهال علم له وال قدرة، مث خلق له ربه القدرة، وعلَّ 


  عجزه شيء، وال ميتنع عليه شيء؟ ال يُ ر لذلك رب واحد، حكيم عليم، سخِّ مُ ـأم ال


  . بل األشياء قد دانت لربوبيته، واستكانت لعظمته، وخضعت جلربوته


  .دت هذه األمور العظامجِ وغاية العبد الضعيف أن جعله اهللا جزءا من أجزاء األسباب اليت �ا وُ 


له، واخلوف والرجاء، ومجيع وجب أن تكون احملبة كلها فهذا يدل على رمحة اهللا وعنايته خبلقه، وذلك يُ 


    .الطاعة والذل والتعظيم


 ٍَوَما أَنـَْزَل اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمْن َماء  وهو املطر النازل من السحاب ، فََأْحَيا بِِه اْألَْرَض بـَْعَد


  . افأظهرت من أنواع األقوات وأصناف النبات ما هو من ضرورات اخلالئق، اليت ال يعيشون بدو�  َمْوِ�َا


ه ولطفه بعباده، وقيامه مبصاحلهم، وشدة ورمحتِ  ؟أليس ذلك دليال على قدرة من أنزله، وأخرج به ما أخرج


  افتقارهم وضرور�م إليه من كل وجه؟ 


  ؟ ههمإلٰـ و ا يوجب ذلك أن يكون هو معبودهم أمَ 







  لنقاش ظاهرة الشك في وجود اهللاهادئ علمي  مقالهل اهللا موجود ؟ 


  


  


 


 
 


    م بأعماهلم؟أليس ذلك دليال على إحياء املوتى وجمازا�ِ 


َوَبثَّ ِفيَها  األرض أي يف   ٍِمْن ُكلِّ َدابَّة  نشر يف أقطار األرض من الدواب املتنوعة ما هو دليل : أي


فمنها  ،رها للناس، ينتفعون �ا جبميع وجوه االنتفاععلى قدرته وعظمته، ووحدانيته وسلطانه العظيم، وسخَّ 


هرِّ ما يأكلون من حلمه، ويشربون من دُ 
مصاحلهم وحراستهم،  يف ، ومنها ما يركبون، ومنها ما هو ساعٍ 1


فيها من كل دابة، فإنه سبحانه هو القائم بأرزاقهم، املتكفل بأقوا�م، فما  أنه بثَّ  ومنهاعترب به، ومنها ما يُ 


  .2من دابة يف األرض إال على اهللا رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها


وبني ذلك، وتارة تثري السحاب، وتارة  3اور بُ باردة وحارة، وجنوبا ومشاال، وشرقا ودُ   َتْصرِيِف الرِّيَاحِ  ويف


هرُّ حه، وتارة تدُ لقِّ ف بينه، وتارة تُ تؤلِّ 
 ،رسل بالعذاب، وتارة متزقه وتزيل ضرره، وتارة تكون رمحة، وتارة تُ 4


رها ليعيش فيها وسخَّ  ،فها هذا التصريف، وأودع فيها من منافع العباد ما ال يستغنون عنهفمن الذي صرَّ 


 ،صلح األبدان واألشجار واحلبوب والنوابت إال العزيز احلكيم الرحيم، اللطيف بعبادهوتُ  مجيع احليوانات،


  املستحق لكل ذل وخضوع، وحمبة وإنابة وعبادة؟


وقه اهللا إىل حيث فته ولطافته حيمل املاء الكثري، فيسُ ويف تسخري السحاب بني السماء واألرض على خِ 


نزله على اخللق وقت حاجتهم إليه، فإذا كان ، ويُ 6هادوالوِ  5وللُ ــــي التُّ روِ حيي به البالد والعباد، ويَ شاء، فيُ 


ه أمسكه عنهم، فينزله رمحة ولطفا، ويصرفه عناية وعطفا، فما أعظم سلطانه، وأغزر إحسانه، ضرهم كثرتُ يَ 


  .وألطف امتنانه


  طه ومعاصيه؟ نون بذلك على مساخِ وهم يستعي هِ رِّ ـــبِ ــأليس من القبيح بالعباد أن يتمتعوا برزقه، ويعيشوا بِ 


  يم لطفه؟ ظأليس ذلك دليال على حلمه وصربه، وعفوه وصفحه، وع


  . فله احلمد أوال وآخرا، وباطنا وظاهرا
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ه يف بدائع املبتدعات، وازداد تأمله للصنعة واحلاصل أنه كلما تدبر العاقل يف هذه املخلوقات، وتغلغل فكرُ 


قت للحق وباحلق، وأ�ا صحائف آيات وكتب لِ علم بذلك أ�ا خُ  ؛حلكمةوما أودع فيها من لطائف الرب وا


سخرات، دالالت على ما أخرب به اهللا عن نفسه ووحدانيته، وما أخربت به الرسل من اليوم اآلخر، وأ�ا مُ 


، ف أن العامل العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرونفتعرَّ ، ها ومصرفهاليس هلا تدبري وال استعصاء على مدبرِ 


  .إال اهللا، وال رب سواهه ، وأنه الغين بالذات عن مجيع املخلوقات، فال إلٰـ 1دونوإليه صامِ 


  .انتهى كالمه رمحه اهللا


  همسة في أذن عاقل


يسري على هذا يوجد صدفة مث هذا الكون الفسيح ال ميكن أن تبني لك أيها الرجل العاقل واملرأة العاقلة أن 


الذي الرب العظيم  بوجود هذافإذا تبني هذا فيجب علينا أن نؤمن يُـدبره، و  خيلقهالنظام البديع بدون ربِّ 


  .أخربنا عن نفسه وعن صفاته يف القرآن العظيم، ونعبده حق عبادته، ألنه املستحق لذلك


  .مت املقال حبمد اهللا تعاىل


  alrassi@gmail.commajed.ماجد بن سليمان الرسي، : وكتبه


  00966505906761: واتس
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