
 اوالجواب عنهعند المسلمين  التخلفوجود شبهة 

 فقال: الباحثُت عن احلق سؤالً من نا( ــــــ)امسو حَ  اخلوريُتسأل أحد 
يف رفاىية غَت متناىية وسعادة كبَتة دينا ذلا الدول اليت تتخذ من الديانة ادلسيحية أغلب دلاذا تعيش 

الصراعات توجد فيها دينا وجتد يف الجتاه ادلقابل أن الدول اليت تتخذ ديانة اإلسالم  ،ورغد يف العيش
 ؟واحلروب والفقر والقتل وكل الصور ادلؤسفة القاسية جدا

*** 

 وجوه: ذتانيةمن  واجلواب على ىذا السؤال

وحضارهتم ادلتبقية يف  ،كانوا ىم أىل التقدم دلا كانوا متمسكُت باإلسالم  ادلسلمُت: أن الوجو األول
وقد كان الغربيون وكذلك يف مكة وادلدينة والعراق والشام ،  ،أسبانيا )األندلس سابقا( تدل على ذلك

يف حُت   ،ابأورو رًة للعلم والزدىار يف شكَّلت األندلس منافقد  ،يرسلون أبناءىم للدراسة يف األندلس
إحدى أكرب وأىم ُمدن العامل،  قُرطُبة كانت باقي القارَّة تقبع يف اجلهل والتخلُّف، وأصبحت مدينة

توسٍّط ابومركزًا حضاريًا وثقافًيا بارزًا يف أورو 
ُ
والعامل اإلسالمي، ُمنافسًة بغداد عاصمة  وحوض البحر ادل

قدُّم سُلتلف ساىم الُعلماء األندُلسّيون بت. وقد يَّة البيزنطيَّةاإلمرباطور  عاصمة والُقسطنطينيَّة الدولة العبَّاسيَّة
ثلثات، يف جابر بن أفلح :، ومن ىؤلء على سبيل ادلِثالأنواع الُعلوم

ُ
وإبراىيم بن حيِت  علم ادل

 الصيدلة، وغَتىم يف وابن ُزىر اجلراحة، يف وأبو القاسم الزىراوي علم الفلك، يف الزرقايل

دلسلمُت ااهنارت حضارة و سقطت األندلس بأيدي الغربيُت ضُعف دتسك ادلسلمُت ىناك بدينهم ودلا 
 ،الغربيون حضارة األندلس وطوَّروىا ذَ ــــفأخَ ، اخلامس عشر ادليالديوكان ىذا يف أواخر القرن ىناك ، 

  ،فوصلوا إىل ما وصلوا إليو
يف أوساط الشباب والشابات  ،يف أضلاء العامل ولكن اآلن ْتمد اهلل ىناك يقظة ورجوع للدين اإلسالمي

فإذا استمر الوضع على ذلك فسيجعل اهلل الغلبة للمسلمُت كما قال تعاىل وىو  ،والرجال والنساء
 اْسَتْخَلفَ  َكَما اأْلَْرضِ  يف  لََيْسَتْخِلَفنـَُّهمْ  الصَّاحِلَاتِ  َوَعِمُلوا ِمْنُكمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  اللَّوُ  َوَعدَ أصدق من وعد 

َننَّ  قـَْبِلِهمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  لَنـَُّهمْ  ذَلُمْ  اْرَتَضى الَِّذي ِدينَـُهمُ  ذَلُمْ  َولَُيَمكٍّ  َل  يـَْعُبُدوَنٍِت  أَْمًنا َخْوِفِهمْ  بـَْعدِ  ِمنْ  َولَُيَبدٍّ
 .اْلَفاِسُقون ُىمُ  فَُأولَِئكَ  َذِلكَ  بـَْعدَ  َكَفرَ  َوَمنْ  َشْيًئا ِب  ُيْشرُِكونَ 

قلة العلماء  أوجهلهم الناتج عن عدم معرفتهم باللغة العربية ، و عن دينهم عد ادلسلمُتبُ  فالسبب ىو
ة نبيهم صلى اهلل ــــنَّ ــــسُ ـــدينهم هلل، وحققوا التوحيد، ودتسكوا بِ  وأخلصوا ،رجعوا لدينهم أهنمولو  ،بينهم

 .من قبل فهمساد أسال كما ،لسادوا العامل ؛عليو وسلم



 أنفلو  ،اإلسالميةالسعودية نعيش عيشا رغيدا بسبب تطبيق تعاليم الشريعة  دولة ادلملكة العربيةويف 
 .اخلَت من كل مكان الدول األخرى فعلت ذلك لرأيتَ 

ترليون  ٕىي  ٖٕٔٓلسنة  -اليت تطبّــق اإلسالم  -السعودية دولة ادلملكة العربية  وميزانيةأين التخلف ف
 من نصف ترليون دولر. لاير أي ما يعادل أكثر

يوم  كلالتجارة والصناعة تقفز  ، شبكة الطرق وادلواصالت واذلواتف متوفرة يف أضلاء ادلملكةكذلك فإن 
العامل، وتتسابق  نفطر ثلث صدٍّ ــادلملكة تُ ، و يف ادلناطق الزراعية موجودالستثمار الزراعي ، إىل األمام

 ها.الدول الغربية لالستثمار في
 متخلفة؟ -كأمنوذج للمسلمُت   – قال إن الدولة السعوديةــيُ أن عد ىذا بيصّح فهل 

سنة(، وفيها أعلن مؤسسها )ادللك  ٓٛضلو )أي قبل  ٕٖٜٔن الدولة السعودية مت إعالن قيامها عام إ
بسنتين فقط تم اكتشاف  عبد العزيز آل سعود( أن دستور الدولة ىو اإلسالم، وبعد إعالن قيامها

  النفط.
 من ىذه الربكة؟ أعظم وأسرع اإلسالم تطبيقفهل ىناك بركة من 

 الكرمي. للقارئأترك اإلجابة 

من  رلموعةفيما يسمى باحلروب الصليبية، وذلك يف على ادلسلمُت  تسلطوا النصارىأن : الوجو الثاني
من أواخر القرن احلادي عشر حىت الثلث األخَت من القرن  أوروبيون اليت قام ُّا واحلروب احلمالت
اليت انعكست على و مادية وبشرية، وسببوا ذلم خسائر ،  )1291 – 1096 (عشر ادليالديالثالث 
 بطبيعة احلال. احلضاريالنمو 

 .احتلت فرنسا اجلزائر وادلغرب عقودا من الزمن ، وصادرت ثروهتا و يف فًتة الستعماريضاف إىل ذلك أن

 .تونس واحلبشة عقودا من الزمن احتلتوإيطاليا 

 .العراق ودول اخلليج احتلتوبريطانيا 

 .مث أمريكا بريطانيامبساندة  ٜٛٗٔعام فلسطُت منذ  احتلواواليهود 

يف تأخر ادلسلمُت عن فكل ىذا الظلم والضطهاد واإلرىاب، ومصادرة الثروات وادلوارد البشرية، تسبب 
 غَتىم يف ادليدان احلضاري.

والعامل اإلسالمي ل زال يعاين من ادلؤامرات اليت حييكها الغربيون ضدىم ، خوفا من يقظة ادلسلمُت 
وعودة حضارهتم ، وما حيدث اآلن من مؤامرات غربية لتدمَت العراق والشام وليبيا وغَتىا ذلو أكرب دليل 
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قبة الستعمار ، فما حيدث على ذلك ، فلم يتوقف األمر على احلروب الصليبية اليت تقدم ذكرىا ول ح
 اليوم أشد وأنكى ، والعجيب أهنم مع ىذا يتهمون ادلسلمُت باإلرىاب!

بينما  ،اليت تصيب ادلسلمُت تكون ذلم كفارة من الذنوب وادلعاصي البتالءاتأن ىذه : الثالثالوجو 
 الكفار تزيدىم إذتا ورجسا.

قال اهلل  ،ادلسلمُت قد يكون خَتا من جهة أخرىوتوضيح ذلك أيضا أن ىذا الشر الذي قدَّره اهلل على 
 َواْلَبْحرِ  اْلبَـرٍّ  يف  اْلَفَسادُ  َظَهرَ  تعاىل عن الفساد الذي يظهر يف الرب والبحر من زلزل وفيضانات وضلوىا ﴿

أي: يرجعون إىل التمسك  ،﴾يَ ر ِجُعون َلَعلَُّهم   َعِمُلوا الَِّذي بـَْعضَ  لُِيِذيَقُهمْ  النَّاسِ  أَْيِدي َكَسَبتْ  مبَا
قبل  فيرجعوا إلى اهلل ويتوبوا وىي أن يذيقهم عقوبة معاصيهم ،فعلى ىذا فالنتيجة طيبةبتعاليم دينهم, 

 صارت خَتا.تو ألن نتيج ،ليس شرا حقيقيا زلضاعليهم الذي قدَّره اهلل فصار الشر يف ىذا  ،أن ديوتوا
َلِكنَّ ِفيِو خَتًا لو  ،لإلنسانشرٌّ بالنسبة  وفال شك أن ،وشلا حيصل أيضا من الشر على ادلسلمُت: ادلرض

 فتأيت ىذه العقوبات لتكفر تلك الذنوب. ،فقد يكون على ادلسلم ذنوب ،يف الواقع
 .دلا كان صحيحانعمة اهلل عليو  يستشعر اإلنسانأيضا أن  ادلرضومن خَت ذلك 
بينما ادلريض  ،أشياء تقتل جراثيم يف البدن ل يقتلها إل ذاك ادلرض وأنو يكون في الـمرضومن خَت ذلك 

 ل يدري.
 الن ي صلى وقد بُّت  ،يف الدنيا واآلخرة مفادلقادير الكونية اليت يُقدٍّرىا اهلل على ادلسلمُت فيها خَت كثَت ذل

ٌر، ُكلَّوُ  أَْمرَهُ  ِإنَّ  اْلُمْؤِمِن، أِلَْمرِ  َعَجًبايف قولو:  ىذااهلل عليو وسلم   ِإنْ  لِْلُمْؤِمِن، ِإلَّ  أِلََحدٍ  َذاكَ  َولَْيسَ  َخيـْ
رًا َفَكانَ  َشَكرَ  َسرَّاءُ  َأَصابـَْتوُ  رًا َفَكانَ  َصبَـرَ  َضرَّاءُ  َأَصابـَْتوُ  َوِإنْ  َلُو، َخيـْ  ٔ.َلو َخيـْ

قال اهلل  ،مث يف اآلخرة يأخذه أخذ عزيز مقتدر ،عو اهلل يف الدنيامتٍّ ــردَّ شريعة اهلل يُ  الذيبينما الكافر 
وقال اهلل  ،ب الذين كفروا يف البالد * متاع قليل مث مأواىم جهنم وبئس ادلهادتقلُّ  كَ ــــنَّ رَّ ــــغُ ــــل يَ  تعاىل
عذاب ادوا إثما ولهم ألنفسهم إمنا منلي ذلم ليزد لي ذلم خَتٌ نُــمالذين كفروا أمنا  ول حيسبّ  تعاىل
بل ال ىم بو من مال وبنُت * نسارع ذلم يف اخلَتات دُّ نُــِمــأحيسبون أمنا  وقال اهلل تعاىل ،مهين

 .يشعرون
 بالبدايات. وليسفالعربة بالنهايات 

الزلزل والفيضانات واألعاصَت واألمراض الفتاكة وغالء ادلعيشة حتل  ىذه: أننا نرى الرابعالوجو 
 على حد سواء. وغير اإلسالميةالبالد اإلسالمية  يف

                                                           
 ( عن صهيب رضي اهلل عنو.ٜٜٜٕرواه مسلم )  ٔ



التطور يف الدول الغربية واألنظمة أفضل بكثَت شلا ىو عليو يف عامة دول  أن: ل شك الخامسالوجو 
وسبب تطور الدول الغربية ىو التقدم احلضاري  ،وىذا يف جوانب معينة وليس يف كل اجلوانب ،ادلسلمُت

ادلرور واألمن والتعليم عندىم متطورة أكثر شلا ىي  فمثال أنظمة ،الذي اكتسبوه مث سبقونا يف تطبيقو
ذلك فقد قال  ومع، وإذا طال العمر بنا فسنلحقهم بإذن اهلل ورمبا نتجاوزىم ،قبلنا ُّا وابدؤ عندنا ألهنم 

نـَْيا احْلََياةِ  ِمنَ  ظَاِىرًايـَْعَلُموَن : عن الُكـفار اهلل تعاىل  .َغاِفُلون ُىمْ  اآْلِخرَةِ  َعنِ  َوُىمْ  الدُّ

يم ــــأل وىي القِ  ،ن فيهاو متقدم ُتادلسلميف أمور ضلن  متخلفة جدا الغربية الدول: أن السادسالوجو 
 ،مع أن تعاطيو يعترب من التخلف ،شرب اخلمر مثال مباح عندىمفإن وتوضيح ذلك  ،األخالقية والدينية

 قيل: وقد، شريعة اإلسالمولكنو شلنوع يف ألنو يغطي العقل ويصَت صاحبو كاَّنون، 

 ذىبت أخالقهم ذىبوا مُ ىُ  فإن األمم األخالق ما بقيت  إمنا

 وقد، معدوم يف الغربشبو ، وىذا األقاربوصلة  الجتماعي ادلسلمون من أصول دينهم الًتابطف وأيضا
 اأْلَْرضِ  يف  تـُْفِسُدوا َأنْ  تـََولَّْيُتمْ  ِإنْ  َعَسْيُتمْ فـََهْل فقال:  لباب،األوصاف يف ىذا ا شرّ ــوصفهم اهلل تعاىل بِ 

 .أَْبَصاَرُىمْ  َوَأْعَمى فََأَصمَُّهمْ  اللَّوُ  َلَعنَـُهمُ  الَِّذينَ  أُولَِئكَ  * أَْرَحاَمُكمْ  َوتـَُقطٍُّعوا

الرجل بالرجل زواج وىو من التخلف الفاضح يف القيم األخالقية ) يعترب ــــنَ يالـِمــــثْــــِليٍّــــــ: زواج مثال آخر
 ولكنو شلنوع يف شريعة اإلسالم. ،وادلرأة بادلرأة(

فالرجل يكون لو عدة  ،فإنو مباح يف الغرب ،اجلنسُت خارج إطار الزوجية بُت: العالقات مثال آخر
وكأهنا  ،وىي تتقلب بينهم من فراش إىل فراش ،يستمتعون ُّا ،وكذلك ادلرأة ذلا عدة أصدقاء ،صديقات

فإذا ذىبت أنوثتها تركوىا  ،الغرفة الفندقيةأجر الليلة والليلتُت كالسيارة و ستــورمبا تُ  ،سلعة لالستئناس
 أليس ىذا ختلفا؟ ،وْتثوا عن غَتىا

للمرأة  وجعل، ظ ذلا شرفها وفراشها وأنوثتهاوحفِ  ،وبنتا وأختاوزوجة  أُمًّااعتٌت بادلرأة  اإلسالميف حُت أن 
ل ، وأليتزوجهاإل بضوابط الشرع، وأن يدفع مهرا  أراد زواجهايتزوجها من قيمة ومكانة، ْتيث ل 

 منكل ذلك صيانة ذلا   ،ينوْتضور شاىدَ  ،ها، أو من يقوم مقامهمـــيَّ ـــــإل عن طريق أبيها أو ولِ  يتزوجها
 ، ولتهيئة السبيل ذلا لتحقق حلمها بتكوين أسرة ىادئة، وحتقيق حياةأن تكون لالستمتاع العام والتسلية

 .كردية

فأين احلضارة  ،يسمونو )بوذا(رتادا أهنم يعبدون صنما لوجدنا  يةالياباناحلضارة إىل لو نظرنا  :رمثال آخ
 الروحية؟



 ،أي أن ىذا الكون ُوِجد صدفة بال خالق ،أهنم يؤمنون باإلحلادلوجدنا يف روسيا احلضارة إىل ولو نظرنا 
 .لالعقبوىذا من العبث 

ولكنها  ،أن الدول الغربية فيها حضارة أفضل شلا عليو الدول العربية واإلسالمية الكالمفخالصة 
س, فهم يف قمة فالعك األخالقية والروحية والعقائدية أما يف جانب احلضارة ،ْتتة مادية حضارة
 .التخلف

ومل  ،الالعتقادات الباطلة اليت ُتسيء إىل اهلل جل وع لمن مات على تلك ىو النار األممومصَت تلك 
 ىذا حكم اهلل يف القرآن العزيز. ،نقاد ذلاتؤمن بشريعة اإلسالم و ت

ون عول خيًت  ،فهم يؤمنون باهلل كما أراد اهلل ،تعاىل يف اهلل فاعتقادىم صحيح الصادقون ادلسلمونأما 
بل ىم  ،ومل يُـَحـــرٍّفوا شريعة اهلل اليت أنزذلا على رسولو ،و من عند أنفسهمئاعتقادات يف اهلل ويف أنبيا

 ،احلضارة احلقيقية يى ىذهويعتربون أن  ،ويدعوهنم للتمسك باألخالق ،يدعون الناس لعبادة اهلل وحده
رائم النتحار يف الدول ّت مقارنة ،ىي نادرة بل، بينهم قليلة جدا -مثال  –وذلذا جتد أن جرائم النتحار 

اليت يتمتع فيها الـمواطن  -بل إن دولة السويد  ،ادلًتبعة على عرش احلضارة ادلادية كأمريكا وبريطانيا
فأين احلضارة والتقدم؟ وماذا جلبت ذلم  ،فيها أعلى نسبة انتحارات يف العامل –بأعلى دخل يف العامل 

 ة والراحة احلقيقية للنفس؟ىذه احلضارة ادلادية اخلاوية من العتقاد الصحيح الذي جيلب الطمأنين

على  يّــُتند الدول الغربية ىو إقبال الغربأن اإلسالم فيو حتضر ليس ع على: شلا يدل السابعالوجو 
 ُتأطباء ومهندس ،ومن سلتلف ادلستويات الثقافية ،إقبال شديدا يثَت الدىشة الدخول إىل اإلسالم

لستغنوا بو عن اعتناق من الكفاية والتقدم الروحي الغرب ما يكفيهم  عندولو أن  ،وغَتىم ّرسُتومد
 .دين اإلسالم

 تؤكد ذلك، منها: كشوفةواإلحصائيات الرمسية ادلأقول: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Growth_of_religion 

 الدخول إىل ادلوقع التايل: الكرميوبإمكان القارئ 

_chttp://www.cbn.com/spirituallife/onlinediscipleship/understandingislam/why_are_westerners
onverting.aspx 

تذىب أدراج الرياح إذا نظرت إىل نسبة اإلنسانية يف ادلعاملة  ار الغرب تطوُّ  عندمقولة إن  :الثامنالوجو 
والتفكك  ،ىم يف ادلالجئؤ أعداد كبار السن الذي تركهم أبناو  ،ونسبة الطالق ،اإلدمان على ادلخدرات

ونسبة اجلردية وحالت الغتصاب. فادلعاملة ادلتطورة عند  ،قطةواألعداد الغفَتة ألبناء اللُّ  ،األسري

https://en.wikipedia.org/wiki/Growth_of_religion
http://www.cbn.com/spirituallife/onlinediscipleship/understandingislam/why_are_westerners_converting.aspx
http://www.cbn.com/spirituallife/onlinediscipleship/understandingislam/why_are_westerners_converting.aspx


, مادية همأما ادلسلمُت فليست أىداف ،اَّتمعات غَت ادلسلمة ىي يف حدود ما يضمن حصول الدولر
 بل القيَـم وادلبادئ اإلسالمية ىي اليت توجههم.

 دتت اإلجابة على سؤال اخلوري حنا.

*** 

 فقال:آخر بسؤال علمي  فَ اإلجابة الماضية أردَ طِّالع الخوري حنا على اوبعد 
عذب الرب المسلمين بكل ىذه االبتالءات التي تصيب المسلمين في    ىل يُ  :لت نفسي سؤاالأس

 ىذه لتكون كفارة لهم من الذنوب؟ أيامنا
 ؟ىل الرب يقسو عليهم لهذه الدرجة ليغفر لهم الذنوب

 ؟لو من دون ىذه االبتالءات كلها ةولماذا ال يغفر لهم الذنوب من خالل العباد

 :الجوابو 

، يوم القيامة إىلحتصل للناس كلهم من آدم إىل آخر شخص يعيش  -للحق اهلل  وفقك -البتالءات 
رَُكوا َأنْ  النَّاسُ َأَحِسَب قال اهلل تعاىل:  كما ،لألنبياء كلهمالبتالءات وقد حصلت   آَمنَّا يـَُقوُلوا أَنْ  يـُتـْ

 .اْلَكاِذِبُت َولَيَـْعَلَمنَّ  َصَدُقوا الَِّذينَ  اللَّوُ  فـََليَـْعَلَمنَّ  قـَْبِلِهمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  فـَتَـنَّا َوَلَقدْ  * يـُْفتَـُنون َل  َوُىمْ 
 ومن معو. تعرض لالبتالء من فرعون فصرب فنجاه اهلل منهم وأغرق فرعون( عليو السالم)موسى ف

اهلل صلاه منهم ورفعو  أنفكانت عاقبة صربه  ،صربف ،اليهودتعرض لالبتالء من ( عليو السالم)وادلسيح 
 يف السماء. إليو

 .تعرض لالبتالء من اليهود أيضا ومن غَتىم)صلى اهلل عليو وسلم( وزلمد 
 ومع ىذا ل أحد يقول إن ىذا دليل على غضب الرب عليهم.

عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل دخل عليو رجل من أصحابو وىو قد  (صلى اهلل عليو وسلم) الن ي زلمدٌ و 
 : عنو فقال

 َوْعًكا لَُتوَعكُ  ِإنَّكَ  اللَِّو، َرُسولَ  يَا: فـَُقْلتُ  ،ٔيُوَعكُ  َوُىوَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولِ  َعَلى َدَخْلتُ 
 َشِديًدا.

 ِمْنُكْم. َرُجاَلنِ  يُوَعكُ  َكَما أُوَعكُ  ِإينٍّ  َأَجْل،: قَالَ 
  َأْجَرْيِن؟ َلكَ  َأنَّ  َذِلكَ : قـُْلتُ 

                                                           
 الَوَعــُك ىو الـُحــمَّــى. ٔ



 َكَما َسيٍَّئاتِِو، َُِّا اللَّوُ  َكفَّرَ  ِإلَّ  فـَْوقـََها، َفَما َشوَْكةٌ  ى،أَذ ُيِصيُبوُ  ُمْسِلمٍ  ِمنْ  َما َكَذِلَك، َذِلكَ  َأَجْل،: قَالَ 
 ٔ.َوَرقـََها الشََّجرَةُ  حَتُطُّ 

 ىي حلكمتُت عظيمتُت:و ح الغاية من ابتالء اهلل لبعض عباده بادلصائب، ــتوضّ الدين اإلسالمي تعاليم ف
 .الذي وقعت عليو ادلصيبة الشخصرات لذنوب ارتكبها ــكفٍّ ــ: أن تكون مُ ىاألول
ألن اإلنسان إذا  ،فعة العبد عند ربو يف درجاتو: أن تكون ىذه ادلصائب والصرب عليها سبب لرِ ةالثاني

 الدرجات يف اجلنة. ةا قدره اهلل عليو فإن ىذا سبب حلصول احلسنات ورفعابتاله الرب فصرب على م
وليس ذاك  ،إن أمره كلو لو خَت ،: عجبا ألمر ادلؤمنزلمد )صلى اهلل عليو وسلم(وذلذا قال الرسول 

 ٕوإن أصابتو ضرَّاء صرب فكان خَتا لو. ،ألحد إل للمؤمن ؛ إن أصابتو سرَّاء شكر فكان خَتا لو

صل يف أضلاء حت ةادلالي اتفاحلرائق والهنيار وحتل على أتباع كل ديانة،  ،موجودة يف كل بلد وادلصائب
والذين يعبدون غَته  ،فالذين يعبدون اهلل حتصل ذلم ادلصائب ،العامل على اختالف الشعوب واألديان

 ،ل مرض ول موت ،فهناك الراحة التامة ،وليس لإلنسان راحة تامة إل إذا دخل اجلنة ،حتصل ذلم أيضا
 أسأل اهلل أن يوفقنا لدخوذلا.

فإن األنبياء  ،إذا أصابتو مصيبة فهذا ليس دليال على غضب الرب عليو اإلنسانواحلاصل أن 
فإذا تعرض اإلنسان لالبتالء من اهلل وصرب كان  َتهتم،أصابتهم مصائب مع أهنم صفوة اخللق وخِ 

يسبون الرب إذا حصل  بعض الناس الذينأما إذا اعًتض على البتالء وفعل كما يفعل ، اً ثوابلو 
 .والعقابذلم بالء، فإهنم ُّذا حيصل ذلم اإلمث العظيم 

*** 
 ، آمُت.ُّاانتهت اإلجابة على السؤالُت، نفع اهلل 

 سليمانبن ماجد 

majed.alrassi@gmail.com 

 00966505906761ىاتف: 

  

                                                           
 (.ٛٗٙ٘رواه البخاري ) ٔ
 ( عن صهيب رضي اهلل عنو.ٜٜٜٕرواه مسلم )  ٕ
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