الرد على منكري وجود اهلل تعالى
أوًل :زعم بعض
ا

الالحدض م مضن منكضري وجضود اهلل تعضالى أا كضنا الكضوا سضاا علضى دضة ،الال ضاد

ول،س له خالق.
ويرد عليهم من طريقني (طريق الشرع ،وطريق العقل).
الرد الشرعي:
أن الناار ر ه ااالا الاااسن الأراايو ائه،اام وحيرياام ،وماار وسياام ماان اااقاع وعنري ا و قاارن يااس ن أن ل ا
ميان أن يصقه عان اارلق ماقار ماايم ،ارىل عاره {أَفَالَام يانظُاروا ِ َه َّ ِ
راار
الر َاَر فَااسَا ُهم َكيا َ ااَنَايانَ َ
َ ُ
َّرار َوَمر ََلَر ِمن فُا ُروج} [ق ]6
َوَزياَّن َ

و ارىل باانر:م {اللَّاام الَّ ِال الَااق َّ ِ
الرا َاَر ِ َمار فَائَاَر َج اِ ِام ِما َان الث َََّ َارا ِ ِهز اار
ض َوأَ :ا َالَىل ِم َان َّ
الر َاَ َروا َواْلَه َ
َ َ
ُ
الشاَ َ َوال َق ََ َار
اخَر لَ ُا ُام َّ
اخَر لَ ُا ُام اْلَ:ا َه َاره (َ )23و َب َّ
لَ ُام َو َب َّخَر لَ ُا ُم ال ُأل َ لِتَجا ِر َ ِف الاَنا ِر اِائَم ِرِ َو َب َّ
ِ
ِ
ِ
َدايِاَا ِ
اسار ِ َّن
ص َ
َّه َره (َ )22وآ َر ُكم من ُكل َمر َبئَلتُ َُسُ َوِن َاعُا وقوا :ع ََا َ اللَّام َ ُُت ُ
ني َو َب َّخَر لَ ُا ُم اللَّي َل َوالنا َ
ِ
اْلَ :رر َن لَظَلُسم َكأَّره } [ اراايم ]23 -23
صن َع اللَّ ِم الَّ ِل أَ ا َق َن ُك َّل َشي } [النَل ]88
و ر ىل عل وجل { ُ
الرد العقلي:
ن القااسىل ااائن ل ا عاان طريااق اهصااردف يشااام القااسىل ااائن كترااار ،ااخَر وجااق :تيج ا ا:أجااره ف م اع ا ،
فت اارير افااروط والر ا سه ،وو ااع اعبااهر ه جر :ا اعاات ،فتئلأ ا منهاار الالَاار  ،و اس :ا منهاار
الرا سه والصااأنر  ،مااك ا الاتاارد علاام أمااق :ظاارم ،فااي ا كاارن ااالا يرااتنيل ف اااسن كتاارد ماان
غري ماسن ،فاي ف الا الاسن الااري؟

ثان،اا :وزعم بعضهم أا الطة،ع كي التي تخلق وتوج .
واجلساد عن ل أن :قسىل

ا ئمل اْل:ررن ف :أرم وجق أ:م عر ال ،وحيياع ،واصاري ،أمار ال ايعا فليرا كالل  ،كَار أن اْل:رارن
صرم مشرعر وأمربي  ،وال ايع

سص الل  ،فهل يصقق عر ل أن يااسن اهخلاسق أكَال مان

اخلرلق؟ وال يعقل أن العلم ف اْل:ررن أوجق من علم لم؟

