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احلّد هلل ٕحّده وٕستًْٔف وٕستٌٍره وًٕقذ باهلل مـ رشور إٍٔسْا وشٔئات 

أظامفْا مـ هيده اهلل ؾال موؾ فف ومـ يوِؾ ؾال هادي فف وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل 

 . وحده ٓ رشيؽ فف وأصٓد أن حمًّدا ظبده ورشقفف 

  :ا بًدأم  

 ,ُتُْر وجقد اهلل تبارك وتًاػ ,طٓرت ؾرؿة مارؿة مـ اإلشالم وأهِفَد ؾ

ـ  أو مرئٍل  أو مِّقسٍ  ٗمْقن إٓ بّحسقسٍ ؤيتٓؿ فف, ؾال يُ واإليامن بف: فًدم رُ 

 ـ.هؿ وـٍك ادسِّغ رش  هداهؿ اهلل 

افُتاب وافسْة ذم  ,ثابتة متقاترة متُاثرة ,بٖن أدفة وجقد اهلل تبارك وتًاػ طؾًًم:

وادقجقدات وشائر وؾهحاء افًرب,  ,واحلس ,وافٍىرة وافًَؾ ,واإلمجاع

هق حسبل قق بًوٓا فًؾ اهلل يٍْع ؿارئٓا وـاتبٓا واهلل ادقؾؼ وإفٔؽ َش  ,ادخِقؿات

 وًٕؿ افقـٔؾ.
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َوَلَؼْد آَتْقـَا :خمًزا ظـ ـِّٔف ورشقفف مقشك  تًاػتبارك واهلل َال ؾ

ائِقَل إِْذ َجاَءُهْم َفَؼاَل َلُه فِْرَطْوُن إِِّنِّ ََلَُضـَُّك َيا  ُموَسى تِْسَع آَياٍت َبقِّـَاٍت َفاْسَلْل َبـِي إِْْسَ

ًَمَواِت َواَْلَْرِض  *ُموَسى َمْسُحوًرا  َقاَل َلَؼْد َطؾِْؿَت َما َأْكَزَل َهُمََلِء إَِلا َربُّ السا

 . [102ـ 101]اإلرساء:  َبَصائَِر َوإِِّنِّ ََلَُضـَُّك َيا فِْرَطْوُن َمْثُبوًرا

(: 8/38) درء تًارض افًَؾ وافَْؾ: ذم  قال شقخ اإلسالم ابن تقؿقة

ره بُٕ٘ار افهإع ؾرظقن, وؿد ـان مستًَْٔا ذم وأصٓر مـ ُظرف دماهِف وتياه

ًَمَواِت َواَْلَْرِض افباضـ, ـام ؿال فف مقشك:  َلَؼْد َطؾِْؿَت َما َأْكَزَل َهُمََلِء إَِلا َربُّ السا

 .اهـ[102]اإلرساء:  َبَصائَِر َوإِِّنِّ ََلَُضـَُّك َيا فِْرَطْوُن َمْثُبوًرا

َتُفْم َوَأْشَفَدُهْم َطَذ َوإِْذ َأَخَذ َربُّ وؿال تًاػ:  يا َك ِمْن َبـِي آَدَم ِمْن ُضُفوِرِهْم ُذرِّ

ا ُكـاا َطْن َهَذا َغافِؾِ  ُؽْم َقاُلوا َبَذ َشِفْدَكا َأْن َتُؼوُلوا َيْوَم اْلِؼَقاَمِة إِكا نَي َأْكُػِسِفْم َأَلْسُت بَِربِّ

َك آَباُؤَكا ِمْن َقبْ  * ًَم َأْذَ ًة ِمْن َبْعِدِهْم َأَفُتْفؾُِؽـَا بًَِم َفَعَل َأْو َتُؼوُلوا إِكا يا ُل َوُكـاا ُذرِّ

 .[173 ـ172]إظراف:  اْدُْبطُِؾونَ 

ز تًاػ إٔف اشتخرج ذرية (: ُي 3/500) تٍسرهذم   قال احلافظ ابن كثر

بْل آدم مـ أصالهبؿ, صاهديـ ظذ إٍٔسٓؿ أن اهلل رهبؿ ومُِٔٓؿ, وإٔف ٓ إفف إٓ 

يِن ـام إٔف تًاػ ؾىرهؿ ظذ ذفؽ وجبِٓؿ ظِٔف, ؿال تًاػ:  ,هق َفَلِقْم َوْجَفَك لِؾدِّ

يُن اْلَؼقِّمُ  ْؾِق اهللِ َذلَِك الدِّ  َحـِقًػا فِْطَرَت اهللِ الاتِي َفَطَر الـااَس َطَؾْقَفا ََل َتْبِديَل ِِلَ

 .اهـ[30]افروم:

ولد طذ الػطرة، مولود إَل يُ ما من »: ؿال رشقل اهلل  : هريرة وقال أبو

هبقؿة مجعاء، هل حتسون  ج البفقؿةُ تِ ـْ فلبواه هيوداكه أو يـرصاكه، أو يؿجساكه، كًم تَ 
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 فِْطَرَت اهللِ الاتِي َفَطَر الـااَس َطَؾْقَفا: , ثؿ يَقل أبق هريرة «فقفا من جدطاء

 (.2658ومسِؿ ) ,(1358رواه افبخاري برؿؿ ) أية,

 ذات يقم ذم خىبتفـ  رشقل اهلل ؿال  : ن محار ادجاشعيطقاض بوقال 

إِّن خؾؼت طبادي حـػاء كؾفم، وإهنم أتتفم الشقاصني فاجتالتفم قال اهلل تعاىل: : ـ

ل به كزِّ مت طؾقفم ما أحؾؾت هلم، وأمرهتم أن يرشكوا يب ما مل أُ طن ديـفم، وحرا 

 .(2865, رواه مسِؿ برؿؿ )اسؾطاكً 

(: أخز إٔف 16/345) جمّقع افٍتاوىذم   ابن تقؿقة قال شقخ اإلسالم

ؾٓذه افثالثة توّْتٓا  ,وذفؽ يتوّـ مًرؾة افرب وحمبتف وتقحٔده ,خَِٓؿ حٍْاء

افتل هل  ,ؾ٘ن ذم هذه افُِّة افىٔبة (,ٓ إفف إٓ اهلل) :وهل مًْك ؿقل ,احلٍْٔٔة

ًَمءِ َشَجَرٍة َصقَِّبٍة َأْصُؾَفا َثابٌِت َوَفْرُطَفا ِِف ــ إثبات مًرؾتف  :ؾٔٓا ,[24]إبراهٔؿ:  السا

  .واإلؿرار بف

وهذا  ,اؾ٘ن اإلفف هق ادٖفقه افذي يستحؼ أن يُقن مٖفقهً  ,إثبات حمبتف :وؾٔٓا

  .أظيؿ ما يُقن مـ ادحبة

وـؾ مقفقد يقفد ظذ  ,ؾٍٔٓا ادًرؾة وادحبة وافتقحٔد ,إٔف ٓ إفف إٓ هق :وؾٔٓا

ؾٔٓقدإف  ,ٍسدان ذفؽوفُـ أبقاه يُ  ,ٓؿ ظِٔٓاََ َِ افتل َخ  وهل احلٍْٔٔة ,افٍىرة

ا دا ذم ؿِبف مـ ؾٔجًالٕف مُْرً  ,ٕفاَم ٓ  ـذفؽ ُيَ  ,ويْكإف ويّجسإف ويؼـإف

 وادحبة يُْرها بافُِٔة.اهـ ,ثؿ ادًرؾة يىِبٓا بافدفٔؾ ,مًرؾة افرب وحمبتف وتقحٔده

ْ َيْلتُِؽْم َكَبُل الاِذيَن ِمْن َقْبؾُِؽْم َقْوِم ُكوٍح َوَطاٍد َوَثُؿوَد تًاػ: اهلل تبارك ووؿال  َأمَل

وا َأْيِدهَيُْم ِِف  ْم ُرُسُؾُفْم بِاْلَبقِّـَاِت َفَردُّ َوالاِذيَن ِمْن َبْعِدِهْم ََل َيْعَؾُؿُفْم إَِلا اهللُ َجاَءهْتُ

ا َكَػْرَكا بًَِم ُأرْ  اا َتْدُطوَكـَا إَِلْقِه ُمِريٍب َأْفَواِهِفْم َوَقاُلوا إِكا ا َلِػي َشكٍّ ِِم َقاَلْت  *ِسْؾُتْم بِِه َوإِكا
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ًَمَواِت َواَْلَْرِض َيْدُطوُكْم لَِقْغِػَر َلُؽْم ِمْن ُذُكوبُِؽْم  ُرُسُؾُفْم َأِِف اهللِ َشكٌّ َفاصِِر السا

ى َقاُلوا إِْن َأْكُتْم إَِلا  َرُكْم إىَِل َأَجٍل ُمَسؿًّ وَكا َطًما َكاَن َوُيَمخِّ  َبرَشٌ ِمْثُؾـَا ُتِريُدوَن َأْن َتُصدُّ

 .[10 ـ 9]إبراهٔؿ:  َيْعُبُد آَباُؤَكا َفْلُتوَكا بُِسْؾَطاٍن ُمبنِيٍ 

 دار بغ افٍُار ز تًاػ ظام  ُي  :(4/482) تٍسرهذم   قال احلافظ ابن كثر

واجٓقهؿ بافنؽ ؾٔام جاءوهؿ بف مـ ا وبغ رشِٓؿ مـ ادجادفة, وذفؽ أن أممٓؿ د  

  :وهذا حيتؿل شقئني, َأِِف اهللِ َشكٌّ  ظبادة اهلل وحده ٓ رشيؽ فف, ؿافت افرشؾ:

ٍِ  أحدمها: بقجقده, وجمبقفة ظذ اإلؿرار بف,  ر صاهدةٌ ىَ أذم وجقده صؽ, ؾ٘ن اف

ًرض فبًوٓا صؽ ؾ٘ن آظساف بف رضوري ذم افٍىر افسِّٔة, وفُـ ؿد يَ 

واضىراب, ؾتحتاج إػ افْير ذم افدفٔؾ ادقصؾ إػ وجقده: وهلذا ؿافت هلؿ افرشؾ 

ًَمَواِت َواَْلَْرضِ  ترصدهؿ إػ ضريؼ مًرؾتف بٖٕف افذي خَِٓا ، َفاصِِر السا

ظذ ؽر مثال شبؼ, ؾ٘ن صقاهد احلدوث واخلِؼ وافتسخر طاهر ظِٔٓا,  ,وابتدظٓا

 إفف إٓ هق, خافؼ ـؾ يشء وإهلف ومُِٔف.ؾال بد هلا مـ صإع, وهق اهلل ٓ 

ده بقجقب افًبادة أي: أذم إهلٔتف وتٍر   َأِِف اهللِ َشكٌّ ذم ؿقهلؿ:  :وادعـى الثاِّن

فف صؽ, وهق اخلافؼ جلّٔع ادقجقدات, وٓ يستحؼ افًبادة إٓ هق, وحده ٓ 

مـ افقشائط د مًف ؽره بُ ًْ رشيؽ فف: ؾ٘ن ؽافب إمؿ ـإت مَرة بافهإع, وفُـ تَ 

 اهـافتل ييْقهنا تًٍْٓؿ أو تَرهبؿ مـ اهلل زفٍك.

مـ بْل متٔؿ ؾَال:  إٔاٌس  أتك افْبَل , ؿال: ظـ ظّران بـ حهغ و

ؿافقا: ؿد بؼتْا ؾٖظىْا, مرتغ, ثؿ دخؾ ظِٔف ٕاس مـ  .«اقبؾوا البرشى يا بـي متقم»

ؿافقا: ؿد  .«مل يؼبؾفا بـو متقم ذْ اقبؾوا البرشى يا أهل القؿن، إِ » أهؾ افّٔـ, ؾَال:

كان اهلل ومل يؽن رء » ؿبِْا يا رشقل اهلل, ؿافقا: جئْاك ٕسٖفؽ ظـ هذا إمر؟ ؿال:
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غره، وكان طرشه طذ اداء، وكتب ِف الذكر كل رء، وخؾق السؿوات 

 (.3191, رواه افبخاري برؿؿ )«واَلرض
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(: 121)ص رشافة إػ أهؾ افثٌر ذم ؼال اإلمام أبو احلسن اَلشعري ف

ا  اإلمجاع الثالث: ًً ًٔا ؿادًرا ظاًدا مريًدا متُِاًم شّٔ أمجًقا إٔف تًاػ مل يزل مقجقًدا, ح

ك بف ذم ـتابف, وأخزهؿ بف رشقفف, ودفت   ّ بهًرا, ظذ ما وصػ بف ٍٕسف, وتس

ُف دـ ُوِصػ مـ خَِف بذفؽ, مـ ؿبؾ  َٓ ظِٔف أؾًافف, وأن  وصٍف بذفؽ ٓ ُيقجب َصَب

ٓ باتٍاق أشامئٓام, وإٕام ُينب ٓان بٍٖٕسٓام, ؾِام ـإت افنٔئغ ٓ ُينب ٓان بٌرمها, و

ٍٕس افباري تًاػ ؽر ُمْنبِٓة فقء مـ افًامل بام ذـرٕاه إٍٓا, مل يُـ وصٍف بٖٕف حٌل 

وؿادٌر وظاملٌ  ُيقجب تنب ٓف دـ وصٍْاه بذفؽ مْا, وإٕام ُيقجب اتٍاؿٓام ذم ذفؽ 

وفٔس اتٍاؿٓام ذم حََٔة ذفؽ ُيقجب تناهًبا اتٍاًؿا ذم حََٔة احلل وافَادر وافًامل, 

بْٔٓام, أٓ ترى أن  وصػ افباري ظزوجؾ بٖٕف مقجقد, ووصػ اإلٕسان بذفؽ ٓ 

ُيقجب تناهًبا بْٔٓام, وإن ـإا ؿد اتٍَا ذم حََٔة ادقجقد, وفق وجب تناهبٓام بذفؽ 

ْٓام تنابف, فقجب تنابف افسقاد وافبٔاض بُقهنام مقجقديـ, ؾِام  مل يب بذفؽ بٔ

وإن ـإا ؿد اتٍَا ذم حََٔة ادقجقد مل يب أن ُيقصػ افباري ظزوجؾ بٖٕف حٌل ظامل 

مل  ؿادر ووصػ اإلٕسان بذفؽ تناهبٓام, وإن اتٍَا ذم حََٔة ذفؽ, وإن ـان اهلل 

ا فذفؽ ظْد خِؼ اهلل ذفؽ فف, وخِؼ هذه  ًَ ا فذفؽ واإلٕسان مستح ًَ يزل مستح

 افهٍات ؾٔف.اهـ

( ما مِخهف: وأما تًىٔؾ 123)ص هناية اإلؿدامذم   شفرستاِّنقال الو

ظِٔٓا  ؾُت رَ ؾِست أراها مَافة وٓ ظَ  ,افًامل ظـ افهإع افًِٔؿ افَادر احلُٔؿ

أهنؿ ؿافقا ـان افًامل ذم  ,َؾ ظـ رشذمة ؿِِٔة مـ افدهريةإٓ ما ُٕ  ,صاحب مَافة

ؾحهؾ افًامل بنُِف  ,اؾاصىُت اتٍاؿً  ,ك ؽر مستَرمتحر   ,إزل أجزاء مبثقثة
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ُْر وجقد افهإع بؾ هق أرى صاحب هذه ادَافة ممـ يُ  وفسُت  ,افذي تراه ظِٔف

احسازا ظـ  ,وآتٍاق افَبختشبب وجقد افًامل ظذ  ُُئُؾ يًسف بافهإع فُْف 

 افتًِٔؾ.اهـ

وهق ذم  ـ (473)ص َٕض افتٖشٔسذم   وقال شقخ اإلسالم ابن تقؿقة

وٓ ؿافف أحد  ,: فٔس هذا ؿقل أحد مـ شِػ إمة وٓ أئّتٓاـ صدد تٍْٔد صبٓٓؿ

بؾ هذا ؿقل حمدث  ,وٓ هق ؿقل ـؾ ادتُِّغ وٓ ؽافبٓؿ ,مـ إٕبٔاء وادرشِغ

افذيـ اتٍؼ شِػ إمة  ,ابتدظف متُِّق ادًتزفة وٕحقهؿ مـ ادتُِّغ ,ذم اإلشالم

مـ ادرجئة وافنًٔة  ,ازظٓؿ ذم ذفؽ ضقائػ مـ ادتُِّغوؿد ٕ ,وأئّتٓا ظذ ذمٓؿ

ٓ يب أن يتقؿػ ظذ  ,ري رضوري بدهيلىْ وؿافقا بؾ اإلؿرار بافهإع ؾِ  ,وؽرهؿ

وهذا ؿقل  ,بؾ ؿد يَقفقن يّتْع أن ُيهؾ بافَٔاس وافْير ,افْير وآشتدٓل

تٍؼ شِػ إمة بؾ ؿد ا ,وأهؾ احلديث وافًامة وؽرهؿ ,مجاهر افٍَٓاء وافهقؾٔة

رق افتل يذـرها أهؾ ظذ أن مًرؾة اهلل واإلؿرار بف ٓ تَػ ظذ هذه افى   :وأئّتٓا

 ضريَة افْير.اهـ

 افدرة ادؤة ذم ظَد أهؾ افٍرؿة ادرضٔةذم   اريـيوقال اإلمام السػا 

 :(38)ص

ـــل   ـــقد َح ـــادر َمْقُج ـــٔؿ َؿ  ظِ
    

ــقد َٔاء وافقج ــ َْص ْٕ ــِف ا ــت بِ  َؿاَم
ــت   ــَقاِدثدّف ــقده احْلَ ــذ وج  ظ

 

ــَقاِرث ــٔؿ اْف ــَق احْلَُِ ُٓ ُف َؾ َٕ ــْبَحا  ُش
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دٓفة افُتاب ذم  , وظٔاض ابـ محار, أيب هريرة لشبؼ ذـر حديثَ ؾَد 

 .وافسْة

 ؾبِغ هذه أيات: ,شقرة افىقر  رشقل اهلل: ؿرأ  جبر بن مطعموقال 

الُِؼوَن  ٍء َأْم ُهُم اِْلَ ًَمَواِت َواَْلَْرَض َبْل ََل  *َأْم ُخؾُِؼوا ِمْن َغْرِ َرْ َأْم َخَؾُؼوا السا

ا ؿال: ـاد ؿِبل أن يىر, وذفؽ أول , [36 ـ 35]افىقر:  ُيوِقـُونَ  ـً وـان جبر يقمئذ مؼ

 .(4854برؿؿ ) رواه افبخاري ,ما وؿر اإليامن ذم ؿِبل

ؿال اخلىايب ـٖٕف إزظج ظْد : (8/603) ٍتحافذم   ن حجرابقال احلافظ

ؾٍٓؿ احلجة ؾاشتدرـٓا بِىٔػ  ,ومًرؾتف بام توّْتف ,شامع هذه أية فٍّٓف مًْاها

ءٍ  :وذفؽ مـ ؿقفف تًاػ ,ضبًف فٔسقا أصد خَِا  :ؿٔؾ مًْاه َأْم ُخؾُِؼوا ِمْن َغْرِ َرْ

َِقا باضال ٓ هؾ ُخ  :مـ ؽر يشء أيَِتا ٕهنام ُخ  :مـ خِؼ افساموات وإرض

  .ٗمرون وٓ يْٓقنيُ 

وإذا  ,ؾال بد هلؿ مـ خافؼ ,وذفؽ ٓ يقز ,َِقا مـ ؽر خافؼأم ُخ  :وؿٔؾ ادًْك

ٕن ما ٓ  :وذفؽ ذم افٍساد وافبىالن أصد ,إُٔروا اخلافؼ ؾٓؿ اخلافَقن ٍٕٕسٓؿ

ًَ  َؾ ىَ وإذا بَ  ,ِؼوجقد فف ـٔػ َي  ثؿ  ,اافقجٓان ؿامت احلجة ظِٔٓؿ بٖن هلؿ خاف

ًَمَواِت َواَْلَْرَض  :ؿال ظقا خِؼ إٍٔسٓؿ إن جاز هلؿ أن يد   :أي َأْم َخَؾُؼوا السا

َبْل  :ثؿ ؿال ,ؾَامت احلجة ,وذفؽ ٓ يُّْٓؿ ,ظقا خِؼ افساموات وإرضؾِٔد  

هق ظدم افَٔغ افذي هق مقهبة و ,ؾذـر افًِة افتل ظاؿتٓؿ ظـ اإليامن ,ََل ُيوِقـُونَ 
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ومال إػ  ,ؾِٓذا إزظج جبر حتك ـاد ؿِبف يىر ,وٓ ُيهؾ إٓ بتقؾَٔف ,مـ اهلل

  . إتٓك.اهـاإلشالم

إذا ـإت  :(16/340) جمّقع افٍتاوىذم   وقال شقخ اإلسالم ابن تقؿقة

ٕيار  ـ افْيارُْر ذفؽ ـثر مـ ؾُٔػ يُ  ,ا ذم ـؾ ؾىرةمًرؾتف واإلؿرار بف ثابتً 

ٔ  ظقن أهنؿ افذيـ يُ وهؿ يد  ـ ادسِّغ وؽرهؿ  ّقن إدفة افًَِٔة ظذ ادىافب َ

 ,هؿ أهؾ افُالم ,رف ذم اإلشالم بُٕ٘ار هذه ادًرؾةاإلهلٔة؟ ؾَٔال أوٓ: أول مـ ظُ 

وهؿ ظْد شِػ إمة مـ أضؾ  ,افذي اتٍؼ افسِػ ظذ ذمف مـ اجلّٓٔة وافَدرية

افذيـ يقاؾَقن  ,وفُـ إتؼ ـثر مـ أصقهلؿ ذم ادتٖخريـ ,افىقائػ وأجِٓٓؿ

ؾهار بًض افْاس ييـ أن هذا  ,افسِػ ظذ ـثر مما خافٍٓؿ ؾٔف شٍِٓؿ اجلّٓٔة

ًٓ  رَ دَ وفٔس ـذفؽ إٕام َص  ,ذم إصؾ ظـ ظِامء ادسِّغ رَ دَ َص  قٌل ؿَ   ظّـ ذمف أو

 اهـأئّة افديـ وظِامء ادسِّغ.

ل, بؾ ؿف ٓ ُت (: أما إثبات افهإع ؾىرُ 2/270) افسْةمْٓاج ذم   وقال

 ة,ِ  بِ افذي ظِٔف مجٓقر افًِامء أن اإلؿرار بافهإع ؾىري رضوري مٌروز ذم اجلِ 

وهلذا ـإت دظقة ظامة افرشؾ إػ ظبادة اهلل وحده ٓ رشيؽ فف, وـان ظامة إمة 

 ,طٓروا إُٕار افهإعمع إرشاـٓؿ بف بًبادة ما دوٕف, وافذيـ أ ,مَريـ بافهإع

َلَؼْد ـٍرظقن خاضبتٓؿ افرشؾ خىاب مـ يًرف إٔف حؼ, ـَقل مقشك فٍرظقن: 

ًَمَواِت َواَْلَْرِض َبَصائِرَ  , ودا ؿال [102]اإلرساء:  َطؾِْؿَت َما َأْكَزَل َهُمََلِء إَِلا َربُّ السا

ًَمَواِت , ؿال فف مقشك: [23]افنًراء:  َوَما َربُّ اْلَعاَدنِيَ ؾرظقن:  َقاَل َربُّ السا

ُؽْم  *َقاَل دَِْن َحْوَلُه َأََل َتْسَتِؿُعوَن  *َواَْلَْرِض َوَما َبْقـَُفًَم إِْن ُكـُْتْم ُموِقـنَِي  َقاَل َربُّ
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لنَِي  َقاَل َربُّ  * َقاَل إِنا َرُسوَلُؽُم الاِذي ُأْرِسَل إَِلْقُؽْم َدَْجـُونٌ  *َوَربُّ آَبائُِؽُم اَْلَوا

ِق َواْدَْغِرِب َوَما َبْقـَُفًَم إِْن ُكـُْتْم َتْعِؼُؾونَ   .[28 ـ 24]افنًراء:  اْدَرْشِ

ُؽًَم َيا ُموَسى  ودا ؿال ؾرظقن: ٍء َخْؾَؼُه  *َفَؿْن َربُّ ـَا الاِذي َأْطَطى ُكلا َرْ َقاَل َربُّ

ر إٔف ٓ ِٓ يْ جقابا فِّتجاهؾ افذي يُ , ؾُان جقاب مقشك فف [50 ـ 49]ضف:  ُثما َهَدى

 .اهـوهق مًروف ظْده ,يًرف احلؼ
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وأما دَللة : (80)ص رشح ثالثة إصقلذم   ؼال العالمة العثقؿنيف

ؾألن هذه ادخِقؿات: شابَٓا وٓحَٓا, ٓبد هلا مـ  :العؼل طذ وجود اهلل تعاىل

ٓ , دؾةقجد ُص ُّـ أن تُ ٓا: وٓ يُ ٓا بٍِْس قجد ٍَٕس ُّـ أن تُ خافؼ أوجدها, إذ ٓ يُ 

ٓا: ٕن افقء ٓ يُِؼ ٍٕسف: ٕٕف ؿبؾ وجقده مًدوم ٓا بٍِْس قجد ٍَٕس ُّـ أن تُ يُ 

 .ؾُٔػ يُقن خافَـًا؟!

ـؾ حادث ٓبد فف مـ حمدث, وٕن وجقدها د صدؾة: ٕن قَج ُّـ أن تُ وٓ يُ 

ظذ هذا افْيام افبديع, وافتْاشؼ ادتآفػ, وآرتباط ادِتحؿ بغ إشباب 

ومسبباهتا, وبغ افُائْات بًوٓا مع بًض يُّْع مًْـًا باتـًّا أن يُقن وجقدها 

صدؾة, إذ ادقجقد صدؾة فٔس ظذ ٕيام ذم أصؾ وجقده ؾُٔـػ يُـقن مْتيّـًا 

 .بَائف وتىـقره؟!حـال 

وإذا مل يُّـ أن تقجد هذه ادخِـقؿات ٍٕسٓـا بٍْسٓا, وٓ أن تقجد صدؾة: 

 تًغ  أن يُقن هلا مقجد هق اهلل رب افًادغ.

َأْم ُخؾُِؼوا وؿد ذـر اهلل تًاػ هذا افدفٔؾ افًَع, وافزهان افَىًل, حٔث ؿال: 

الُِؼونَ  ٍء َأْم ُهُم اِْلَ قا مـ ؽر خافؼ, وٓ هؿ  [35]افىقر: ِمْن َغْرِ َرْ َُ َِ يًْل: أهنؿ مل ُيْ

ـقا إٍٔسٓـؿ َُ ؾتًغ أن يُـقن خافَـٓؿ هق اهلل تبارك وتًاػ, وهلذا دا  ,افذيـ خِ

 ؾبِغ هذه أيات: ,يَرأ شقرة افىقر  رشقل اهلل شّع جبر بـ مىًؿ 

الُِؼونَ  ٍء َأْم ُهُم اِْلَ ًَمَواِت َواَْلَْرَض َبْل ََل  * َأْم ُخؾُِؼوا ِمْن َغْرِ َرْ َأْم َخَؾُؼوا السا

ا ؿال: ـاد ؿِبل أن يىر, وذفؽ أول , [36 ـ 35]افىقر:  ُيوِقـُونَ  ـً وـان جبر يقمئذ مؼ

 .(4854برؿؿ ) رواه افبخاري ,ما وؿر اإليامن ذم ؿِبل
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ٔ د, أحاضْت بف  ولـرضب مثاًل يوضح ذلك: ثؽ صخص ظـ ؿٍك من ؾٕ٘ف فق حد 

ة, وُزي ـ بٖٕقاع افزيْة مـ ا حلدائؼ, وجرت بْٔٓا إهنار, وُمِئ بافٍرش وإرِس 

مَقماتف ومُّالتف, وؿال فؽ: إن  هذا افَك وما ؾٔف مـ ـامل ؿد أْوجد ٍٕسف, أو 

ُوِجد هُذا صدؾة بدون ُمقجد : فبادرت إػ إُٕار ذفؽ وتُذيبف, وظددت حديثُف 

ؽ أن يُقن هذا افُقن افقاشع: بٖرضف, وشامئف, شٍٓـًا مـ افَقل, أؾٔجقز بًد ذف

وأؾالـف, وأحقافف, وٕيامف افبديع افباهر, ؿد أوَجَد ٍٕسف, أو ُوجد صدؾة بدون 

 .اهـمقجد؟!
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وأما دَللة احلس طذ وجود ـ ظَب ـالمف افسابؼ ـ:   فؼال العالمة العثقؿني

 فؿن وجفني: اهلل 

إْٔا ٕسُّع وٕناهُد مـ إجابة افداظغ, وؽقث ادُروبغ, ما يدُل دٓفة  أحدمها:

َوُكوًحا إِْذ َكاَدى ِمْن َقْبُل َفاْسَتَجْبـَا َلُه ؿاضًة ظذ وجقده تًاػ, ؿال اهلل شبحإف: 

ْقـَاُه َوَأْهَؾُه ِمَن اْلَؽْرِب اْلَعظِقمِ  ُؽْم ًاػ: وؿال ت ,[76]إٕبٔاء:  َفـَجا إِْذ َتْسَتِغقُثوَن َربا

ُكْم بَِلْلٍف ِمَن اْدَاَلئَِؽِة ُمْرِدفنِيَ   .[9]إٍٕال:  َفاْسَتَجاَب َلُؽْم َأِّنِّ ُِمِدُّ

 أن أظرابٔـًّا دخؾ يقم اجلًّة, وافْبل, ظـ إٔس , (1)افهحٔحغوذم 

اهلل فْا: ؾرؾع يديف  يىُب, ؾَال: يا رشقل اهلل, هِؽ ادال, وجاَع افًٔال, ؾادع 

ودظا: ؾثار افسحاب أمثال اجلبال, ؾِؿ يْزل ظـ مْزه حتك رأيُت ادىر يتحادر ظذ 

م وذم اجلًّة افثإٔة, ؿام ذفؽ إظرايب, أو ؽره ؾَال: يا رشقل اهلل, هتد   ,حلٔتف

ؾام , ْقـَاالؾفم حَوالْقـا وَل َطؾَ  افبْاء, وؽرق ادال, ؾادع اهلل فْا : ؾرؾع يديف, وؿال:

 .ينر إػ ٕاحٔة إٓ إٍرجت

وما زافت إجابة افداظٔــ أمًرا منٓقًدا إػ يقمْا هذا: دـ صدق افِجقء إػ اهلل 

 تًاػ, وأتك بؼائط اإلجابة.

ك ادًجزات ويناهدها افْاس, أو  الوجه الثاِّن:  ّ أن  آيات إٕبٔاء افتل تس

وهق اهلل تًاػ: ٕهنا أمقر خارجة  يسًّقن هبا, برهان ؿاضع ظذ وجقد مرشِٓؿ,

 : ظـ ٕىاق افبؼ, يرهيا اهلل تًاػ: تٖئًدا فرشِف, وًٕكا هلؿ

                                      
 (.897ومسنه ) ,(999ابلخاري ةرقه ) (1)
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حغ أمره اهلل تًاػ أن يرضب بًهاه افبحر,  : آية موسى :مثال ذلك

َِؼ اثْ  ظؼ ضريَـًا يابسـًا, واداء بْٔٓا ـاجلبال, ؿال اهلل تًاػ: لؾرضبف: ؾإٍ

ْب بَِعَصاَك اْلَبْحَر َفاْكَػَؾَق َفَؽاَن ُكلُّ فِْرٍق َكالطاْوِد َفَلْوَحْقـَا  إىَِل ُموَسى َأِن اْْضِ

 .[63]افنًراء:  اْلَعظِقمِ 

حٔث ـان ُئل ادقتك, ويرجٓؿ مـ ؿبقرهؿ : ومثال ثاٍن: آية طقسى 

َوإِْذ وؿـال:  ,[49ان: ]آل ظّر َوُأْحِي اْدَْوَتى بِنِْذِن اهللِب٘ذن اهلل, ؿال اهلل تًاػ ظْف: 

ِرُج اْدَْوَتى بِنِْذِِّن   .[110]ادائدة:  ُُتْ

ؾإٍِؼ  ,حغ ضِبت مْف ؿريش آية, ؾٖصار إػ افَّر:  ومثاٌل ثالث: دحؿد

اَطُة َواْكَشقا اْلَؼَؿُر  ؾرؿتغ, ؾرآه افْاس, وذم ذفؽ ؿقفف تًاػ: َبِت السا َوإِْن  *اْقََتَ

ؾٓذه أيات ادحسقشة افتل  ,[2 ـ1]افَّر:  َيَرْوا آَيًة ُيْعِرُضوا َوَيُؼوُلوا ِسْحٌر ُمْسَتِؿرٌّ 

 اهـرهيا اهلل تًاػ: تٖئًدا فرشِف, وًٕكا هلؿ, تدُل دٓفة ؿىًٔة ظذ وجقده تًاػ.ُي 
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ْؿَع َواَْلَْبَصاَر َال تًاػ: ؾ ْن َيْؿؾُِك السا ًَمِء َواَْلَْرِض َأما ُقْل َمْن َيْرُزُقُؽْم ِمَن السا

ُر اَْلَْمَر َفَسَقُؼوُلوَن اهللُ  يِّ َوَمْن ُيَدبِّ ِرُج اْدَقَِّت ِمَن احْلَ يا ِمَن اْدَقِِّت َوُُيْ ِرُج احْلَ َفُؼْل َوَمْن ُُيْ

ُفوَن  *َأَفاَل َتتاُؼوَن  اَلُل َفَلكاى ُترْصَ قِّ إَِلا الضا قُّ َفًَمَذا َبْعَد احْلَ ُؽُم احْلَ  *َفَذلُِؽُم اهللُ َربُّ

ُْم ََل ُيْمِمـُونَ  ْت َكؾَِؿُت َربَِّك َطَذ الاِذيَن َفَسُؼوا َأهنا  .[33 - 31]يقٕس:  َكَذلَِك َحؼا

َسَقُؼوُلوَن هللِِ ُقْل َأَفاَل  *ُقْل دَِِن اَْلَْرُض َوَمْن فِقَفا إِْن ُكـُْتْم َتْعَؾُؿوَن وؿال تًاػ: 

ُروَن  ْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعظِقِم  *َتَذكا ًَمَواِت السا َسَقُؼوُلوَن هللِِ ُقْل  *ُقْل َمْن َربُّ السا

اُر َطَؾْقِه إِْن ُكـُْتْم َتْعَؾُؿوَن ُقْل َمْن بَِقِدِه َمَؾُؽوُت  *َأَفاَل َتتاُؼوَن  ٍء َوُهَو ُُيُِر َوََل ُُيَ ُكلِّ َرْ

 , ومثِٓا افُثر.[89 - 84]ادٗمْقن:  َسَقُؼوُلوَن هللِِ ُقْل َفَلكاى ُتْسَحُرونَ  *

ٔ ْة ادًْك,  ,وأيات واضحة افدٓفة  واهلل ادستًان.ب
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ًَمَواِت َواَْلَْرَض َلَقُؼوُلنا َخَؾَؼُفنا تًاػ: اهلل َال ؾ ﴿َوَلئِْن َسَلْلَتُفْم َمْن َخَؾَق السا

َتُدوَن الاِذي َجَعَل َلُؽُم اَْلَْرَض َمْفًدا َوَجَعَل َلُؽْم فِقَفا ُسُباًل َلعَ  *اْلَعِزيُز اْلَعؾِقُم  ُؽْم هَتْ ؾا

َرُجوَن  َكا بِِه َبْؾَدًة َمْقًتا َكَذلَِك ُُتْ ًَمِء َماًء بَِؼَدٍر َفَلْكرَشْ َل ِمَن السا َوالاِذي  ** َوالاِذي َكزا

َفا َوَجَعَل َلُؽْم ِمَن اْلُػْؾِك َواَْلَْكَعاِم َما َتْرَكُبوَن  لَِتْسَتُووا َطَذ  *َخَؾَق اَْلَْزَواَج ُكؾا

َر َلـَا َهَذا ُضفُ  ُؽْم إَِذا اْسَتَوْيُتْم َطَؾْقِه َوَتُؼوُلوا ُسْبَحاَن الاِذي َسخا وِرِه ُثما َتْذُكُروا كِْعَؿَة َربِّ

ـَا َدُـَْؼؾُِبوَن  *َوَما ُكـاا َلُه ُمْؼِركنَِي  ا إىَِل َربِّ ْكَساَن  *َوإِكا َوَجَعُؾوا َلُه ِمْن ِطَباِدِه ُجْزًءا إِنا اإْلِ

 .[15 - 9]افزخرف:  َؽُػوٌر ُمبنِيٌ لَ 

ُهَو الاِذي َخَؾَؼُؽْم ِمْن ُتَراٍب ُثما ِمْن ُكْطَػٍة ُثما ِمْن َطَؾَؼٍة ُثما تًاػ: تبارك ووؿال 

ُكْم ُثما لَِتُؽوُكوا ُشُقوًخا َوِمـُْؽْم َمْن ُيَتَوَّفا ِمْن َقْبُل  ُُيِْرُجُؽْم صِْػاًل ُثما لَِتْبُؾُغوا َأُشدا

ُؽْم َتْعِؼُؾونَ  ى َوَلَعؾا  .[67]ؽاؾر:  َولَِتْبُؾُغوا َأَجاًل ُمَسؿًّ

ـُْفْم َفَؼاَل  *ق َواْلُؼْرآِن اْدَِجقِد  تًاػ:اهلل وؿال  َبْل َطِجُبوا َأْن َجاَءُهْم ُمـِْذٌر ِم

ٌء َطِجقٌب  َقْد َطؾِْؿـَا َما  *َبِعقٌد  َأإَِذا ِمْتـَا َوُكـاا ُتَراًبا َذلَِك َرْجعٌ  *اْلَؽافُِروَن َهَذا َرْ

ـُْفْم َوِطـَْدَكا كَِتاٌب َحِػقٌظ  قِّ َداا َجاَءُهْم َفُفْم ِِف َأْمٍر  *َتـُْؼُص اَْلَْرُض ِم ُبوا بِاحْلَ َبْل َكذا

ا ِمْن ُفُروٍج  *َمِريٍج  ـااَها َوَما هَلَ ًَمِء َفْوَقُفْم َكْقَف َبـَْقـَاَها َوَزيا  *َأَفَؾْم َيـُْظُروا إىَِل السا

ًة  *َواَْلَْرَض َمَدْدَكاَها َوَأْلَؼْقـَا فِقَفا َرَواِدَ َوَأْكَبْتـَا فِقَفا ِمْن ُكلِّ َزْوٍج هَبِقٍج  َتْبرِصَ

ًَمِء َماًء ُمَباَرًكا َفَلْكَبْتـَا بِِه َجـااٍت َوَحبا  *قٍب َوِذْكَرى لُِؽلِّ َطْبٍد ُمـِ  ْلـَا ِمَن السا َوَكزا

ِصقِد  ا َصْؾٌع َكِضقٌد  *احْلَ ِرْزًقا لِْؾِعَباِد َوَأْحَقْقـَا بِِه َبْؾَدًة َمْقًتا َكَذلَِك  *َوالـاْخَل َباِسَؼاٍت هَلَ

ُروُج   .[11 - 1]ق:  اِْلُ
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ُؽُم الاِذي َخَؾَؼُؽْم َوالاِذيَن ِمْن َقْبؾُِؽْم يَ وؿال اهلل تًاػ:  ا الـااُس اْطُبُدوا َربا َ ا َأهيُّ

ُؽْم َتتاُؼوَن  ًَمِء َماًء  *َلَعؾا ًَمَء بِـَاًء َوَأْكَزَل ِمَن السا الاِذي َجَعَل َلُؽُم اَْلَْرَض فَِراًشا َوالسا

َعُؾوا هللِِ َأْكَداًدا َوَأْكُتْم َتْعَؾُؿونَ  َفَلْخَرَج بِِه ِمَن الثاَؿَراِت ِرْزًقا َلُؽمْ   .[22 ـ21]افبَرة:  َفاَل ََتْ

(: وهذه أية دافة ظذ تقحٔده 1/197) تٍسرهذم   قال احلافظ ابن كثر

تًاػ بافًبادة وحده ٓ رشيؽ فف, وؿد اشتدل بف ـثر مـ ادٍرسيـ ـافرازي وؽره 

دافة ظذ ذفؽ بىريؼ إوػ, ؾ٘ن مـ تٖمؾ هذه  َل هْ ؾَال: وَ  ,ظذ وجقد افهإع

 ,ٍِٔة وافًِقية واختالف أصُاهلا وأفقاهنا وضباظٓا ومْاؾًٓاادقجقدات افس  

ؿ ؿدرة خافَٓا وحُّتف وظِّف وإتَإف ِِ ٓا ذم مقاضع افٍْع هبا حمُّة, ظَ ًِ ْض وَ وَ 

  :وظئؿ شِىإف

ما افدفٔؾ ظذ وجقد افرب تًاػ؟ ؾَال: يا  ئل:كًم قال بعض اَلطراب، وقد ُس 

ل ظذ ادسر, ؾسامء ذات ظذ افبًر, وإن أثر إؿدام فتدُ  شبحان اهلل, إن افبًرة فتدل  

أبراج, وأرض ذات ؾجاج, وبحار ذات أمقاج؟ أٓ يدل ذفؽ ظذ وجقد افِىٔػ 

 .اخلبر؟

ؾاشتدل  ,أن افرصٔد شٖفف ظـ ذفؽ :وحؽى فخر الدين طن اإلمام مالك

  .باختالف افٌِات وإصقات وافٌْامت

أن بًض افزٕادؿة شٖفقه ظـ وجقد افباري تًاػ, ؾَال هلؿ:  :وطن أيب حـقػة

ُ  دظقين ؾ٘ين مُ  ؾٔٓا  ,رةـروا يل أن شٍْٔة ذم افبحر مقؿَ ذَ  ,ت ظْفخِز ر ذم أمر ؿد أُ ٍ

ذهب ودملء وفٔس هبا أحد ُيرشٓا وٓ يسقؿٓا, وهل مع ذفؽ ت ,إٔقاع مـ ادتاجر

وختسق إمقاج افًيام حتك تتخِص مْٓا, وتسر حٔث صاءت  ,وتسر بٍْسٓا

ؾَافقا: هذا يشء ٓ يَقفف ظاؿؾ, ؾَال: وُيُؿ هذه  ,بٍْسٓا مـ ؽر أن يسقؿٓا أحد
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وما اصتِّت ظِٔف مـ إصٔاء  ,ادقجقدات بام ؾٔٓا مـ افًامل افًِقي وافسٍع

 َقم ورجًقا إػ احلؼ وأشِّقا ظذ يديف.فٔس هلا صإع!! ؾبٓت اف ,ادحُّة

ئؾ ظـ وجقد افهإع, ؾَال: هذا ورق افتقت ضًّف واحد إٔف ُش  وطن الشافعي:

ؾٔخرج مْف اإلبريسؿ, وتٖـِف افْحؾ ؾٔخرج مْف افًسؾ, وتٖـِف افناة  ,تٖـِف افدود

وهق يشء  ,ا وروثا, وتٖـِف افيباء ؾٔخرج مْٓا ادسؽوافبًر وإًٕام ؾتَِٔف بًرً 

 واحد.

ؾَال: هاهْا حهـ حهغ  ,ئؾ ظـ ذفؽإٔف ُش  :وطن اإلمام أمحد بن حـبل

أمِس, فٔس فف باب وٓ مٍْذ, طاهره ـافٍوة افبٔواء, وباضْف ـافذهب اإلبريز, 

ذو صُؾ حسـ  ,ؾبْٔا هق ـذفؽ إذ إهدع جداره ؾخرج مْف حٔقان شّٔع بهر

 افدجاجة. وصقت مِٔح, يًْل بذفؽ افبٔوة إذا خرج مْٓا

 ظـ ذفؽ ؾٖٕند: ئل أبو كواسوُس 

ــر ــات إرض وإي ــؾ ذم ٕب  تٖم
 

ـــار مـــا صـــْع ادِٔـــُؽ   إػ آث
ــقنٍ   ــغٍ  ظٔ ـــ جل ــات م  صاخه

 

 افســبُٔؽ  هــل افــذهُب  بٖحــداٍق 

 ظذ ؿوـب افزبرجـد صـاهدات 

 

 بـــٖن اهلل فـــٔس فـــف رشيـــُؽ 

 : وقال ابن ادعتز 

ــا ـٔــػ يًــ ــفُ ـؾٔــا ظجب  ل اإلف
 

ــــد ــــده اجلاح ــــػ يح  أم ـٔ
 وذم ــــــؾ يشء فـــــف آيـــــة 

 

 تــــدل ظــــذ إٔــــف واحــــد

وما ؾٔٓا مـ  ,ؾ هذه افساموات ذم ارتٍاظٓا واتساظٓامـ تٖم   وقال آخرون: 

مـ افسٔارة ومـ افثقابت, وصاهدها ـٔػ تدور  ,افُقاـب افُبار وافهٌار ادْرة

وهلا ذم إٍٔسٓا شر يهٓا, وٕير إػ  ,مع افٍِؽ افًئؿ ذم ـؾ يقم وفِٔة دويرة

َ   :افبحار ادِتٍة فألرض مـ ـؾ جإب, واجلبال ادقضقظة ذم إرض ر ويسُـ فت
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ٌر شاـْقها مع اختالف أصُاهلا وأفقاهنا ـام ؿال:  َباِل ُجَدٌد بِقٌض َومُحْ َوِمَن اْْلِ

َوابِّ َواَْلَْكَعاِم ُُمَْتؾٌِف َأْلَواُكُه َكَذلَِك  *ُُمَْتؾٌِف َأْلَواهُنَا َوَغَرابِقُب ُسوٌد  َوِمَن الـااِس َوالدا

ًَم َُيَْشى اهلَل ِمْن ِطَباِدِه اْلُعَؾًَمءُ  ىر وـذفؽ هذه إهنار افسارحة مـ ؿُ  ,[28 ـ27]ؾاضر:  إِكا

تِػ وافْبات ادخ ,وما زرأ ذم إرض مـ احلٔقإات ادتْقظة ,دْاؾع افًباد ,إػ ؿىر

وجقد  ؿَ ِِ وإفقان مع اتاد ضبًٔة افسبة واداء, ظَ  ,افىًقم وإرائح وإصُال

وفىٍف هبؿ وإحسإف إفٔٓؿ وبره  ,وحُّتف ورمحتف بخَِف ,درتف افًئّةافهإع وؿُ 

ٓ إفف ؽره وٓ رب شقاه, ظِٔف تقـِت وإفٔف إٔٔب, وأيات ذم افَرآن افدافة  ,هبؿ

 اهـا.جدً ظذ هذا ادَام ـثرة 

وَن ِِف اهللِ ِمْن َبْعِد َما اْسُتِجقَب َلُه يَقل اهلل تًاػ: : وِف اِلتام َوالاِذيَن حُيَاجُّ

ْم َطَذاٌب َشِديٌد  ِْم َوَطَؾْقِفْم َغَضٌب َوهَلُ ُتُفْم َداِحَضٌة ِطـَْد َرهبِّ  .[16]افنقرى:  ُحجا

 َٔ ٕ اريـ ـ افد  قي وإُخروي ـ ٓ يسقغ ؾٖدفة وجقد اهلل تبارك وتًاػ, ذم افد 

 ُُ تب افساموية, إُٕارها, وٓ يقز بٖي حال جِٓٓا: فتياؾر دٓٓهتا, وتقاترها ذم اف

ت ـؾ أمة,  وأؿقال إٔبٔاء اهلل ورشِف ـ ظِٔٓؿ افهالة وافسالم ـ إػ افزية, وهبا أؿر 

وأمجع ظِٔٓا شائر ادخِقؿات, مـ اإلٕس واجلـ واحلٔقإات, ؾبقجقده تبارك 

ومالؿقا, ٓ ؽْك هلؿ ظـ وجقده تبارك   ىروا وظاصقا, وإفٔف ظائدونًاػ ؾُ وت

 وتًاػ ضرؾة ظغ. 

فزمف إُٕار ـؾ مقجقد, وظد  ٍٕسف مٍَقد, وؿد بِرئ مـ  ؿن قال بغر هذا:ف

, ؿد إُٔر أدفة !وهق بُٕ٘اره فقجقد افباري تبارك وتًاػ ؟خِؼ اهلل أمجع, ـٔػ ٓ

خَِف اخلِؼ وأرزاؿٓؿ, ومَاديرهؿ وإحٔائٓؿ ومماهتؿ, وإحٔاء إرض وافْباتات, 

وتكيػ إحقال وافُائْات, وتسٔر افُقن وما ؾٔف مـ ادجرات, وما ٓ حك 
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ظذ خافَٓا  واهلٔئات هلا مـ ادخِقؿات, افدافة حآ ومآٓ بام ُأوتٔت مـ افٌِات

َمْن ُيْضؾِِل اهللُ َفاَل َهاِدَي َلُه , وهق بُؾ يشء ظِٔؿ وبارئٓا, خافؼ ـؾ يشء,

 .[186]إظراف:  َوَيَذُرُهْم ِِف ُصْغَقاهِنِْم َيْعَؿُفونَ 
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جٓقد افهحابة  :ذم ـتابفـ وؾَف اهلل ـ ذكر الدكتور ططاء اهلل ادعايضة 

ذـر بًوٓؿ ـ: ما مِخهف ـ  (23)ص وافرد ظذ افٍرقوافتابًغ ذم تَرير افًَٔدة 

مَقفة واصىالحات  ,أن مَقفة وجقد اهلل وإثبات افهإع أو إثبات واجب افقجقد

وإٔف مل يُـ  ,سقا ظذ ادسِّغ ديْٓؿِب  ُٔ فِ  :مستقردة مـ أظداء اإلشالم ,ظةمبتدَ 

ضت دثؾ تًر   وأن بًض دول اإلشالم افؼؿٔة ,ًِؿ ظـ خر هذه إمة مثؾ هذايُ 

ٍُ  ؾِ بَ مـ ؿِ  ف,هذه افنبٓ ـ مم ,افٔٓقد وافْهارى وؽرهؿ ْارصةس وافهابئة بّرْ اف

 .واهلل ادستًان ,قكِ ُُ وافن   فِ بَ فزرع افن   :ـإقا يىقؾقن افبالد اإلشالمٔة

افذيـ جادفقا  (,اهلْقدـ ة ٔ  ِْ َّ افس  )مْارضة  :طذ ذلك بلدلة كثرة مـفا دلا واستُ 

وتقؿػ ظـ  ,ومل يدر ما ئب بف ؾًجز اجلٓؿُ  ,اجلٓؿ بـ صٍقان ذم اإلفف ادًبقد

ثؿ أحدثت هذه ادجادفة  ,حتك تبغ فف ما يبًده بزظّف ,اافهالة أربًغ يقمً 

مـ  ,مما حدا بف إػ ٍٕل افهٍات وؾتح باب ـبر ,إٓحراف افُبر ذم ظَِٔة اجلٓؿ

 اهـ, واهلل أظِؿ وأحُؿ.إمة.أبقاب افؼ ذم ظَٔدة 

 

 تؿ ؾهِف مـ أصِف 

 هـ(.1443مـ ذي افًَدة/ 17)هنار يقم اخلّٔس/ 

 (777616473ت )

Fawazali7776@gmail.com 
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