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 القارئ: احلمُد هلِل ربِ  العاملنَي، وصلِ  اللَّهمَّ وسلِ ْم على نبيِ نا حممٍَّد وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعنَي. أمَّا بعُد:

مُة ابُن القيِ ِم   الشَّايف":يف كتاِبِه: "اجلواِب الكايف لـَِمن سأَل عن الدَّواِء  -رمَحُه هللاُ تعاىل-قاَل العَّلَّ
 فصٌل: َوِمْن ُعُقوََبِِتَا

 أعوُذ ابهلِل من املعاصي، ومن عقوابهتا، ومن عقوابهتا، أعوُذ ابهلل من املعاصي، نسأُل هللَا العافيَة.الشيخ: 
َياُه َوآِخَرتِِه، فَِإنَّ  َا َتْسَتْجِلُب َمَوادَّ َهََّلِك اْلَعْبِد ِمْن ُدنـْ  الذُّنُوَب ِهَي َأْمَراٌض، القارئ: َوِمْن ُعُقوََبِِتَا: َأَّنَّ

اْسِتْفَراٍغ َمََت اْسَتْحَكَمْت قـَتَـَلْت َوََلبُدَّ، وََكَما َأنَّ اْلَبَدَن ََل َيُكوُن َصِحيًحا ِإَلَّ بِِغَذاٍء ََيَْفُظ قـُوََّتُه، وَ 
 َأْفَسَدْتُه، َومِحَْيٍة ََيَْتِنُع ِِبَا ِمَّا يـُْؤِذيِه َوََيَْشى َيْستَـْفرُِغ اْلَمَوادَّ اْلَفاِسَدَة َواْْلَْخََّلَط الرَِّديََّة، الَِِّت َمََت َغَلَبتْ 

َيَاِن َواْْلَْعَماِل الصَّاحِلَِة، َيَفُظ قُـ  وََّتُه، َواْسِتْفَراٍغ َضَررَُه، َفَكَذِلَك اْلَقْلُب ََل تَِتمُّ َحَياتُُه ِإَلَّ ِبِغَذاٍء ِمَن اْْلِ
ُغ اْلَمَوادَّ اْلَفاِسَدَة َواْْلَْخََّلَط الرَِّديََّة ِمْنُه، َومِحَْيٍة ُتوِجُب َلُه ِحْفَظ الصِ حَِّة َوََتَنَُّب َِبلتـَّْوبَِة النَُّصوِح، َتْستَـْفرِ 

 َما ُيَضادَُّها، َوِهَي ِعَبارٌَة َعِن اْسِتْعَماِل َما ُيَضادُّ الصِ حََّة.
َها فَاَت ِمَن التـَّْقَوى ِبَقْدرِِه.َوالتـَّْقَوى: اْسٌم ُمتَـَناِوٌل ِِلَِذِه اْْلُُموِر الثَََّّلثَ   ِة، َفَما فَاَت ِمنـْ

َا َتْسَتْجِلُب اْلَمَوادَّ اْلُمؤْ  ِذيََة َوُتوِجُب التَّْخِطيَط َوِإَذا تـََبنيََّ َهَذا فَالذُّنُوُب ُمَضادٌَّة ِِلَِذِه اْْلُُموِر الثَََّّلثَِة، فَِإَّنَّ
 ِتْفَراَغ َِبلتـَّْوبَِة النَُّصوِح.اْلُمَضادَّ لِْلِحْمَيِة، َوََتَْنُع اَِلسْ 

ََيَْتِمي َِلَا،  فَاْنظُْر ِإىَل َبَدٍن َعِليٍل َقْد تـََراَكَمْت َعَلْيِه اْْلَْخََّلُط َوَمَوادُّ اْلَمَرِض، َوُهَو ََل َيْستَـْفرُِغَها، َوََل 
ُتُه َوبـََقاُؤُه، َوَلَقْد َأْحَسَن اْلَقاِئُل:  َكْيَف َتُكوُن ِصحَّ

َتُه   ََمَــــاَفًة ِمــــْن أَلَــــٍم طَاِري ِجْسُمكَ   َِبحلِْْمَيِة َحـــصَّنـْ
 وََكاَن َأْوىَل ِبَك َأْن حتتمي   ِمَن اْلَمَعاِصي َخْشَيَة اْلنارِ 

َة َِبْمِتثَاِل اْْلََواِمِر، َواْستَـْعَمَل احلِْْمَيَة َِبْجِتَناِب النـََّواِهي، َواْستَـْفرَ  َغ التَّْخِطيَط َِبلتـَّْوبَِة َفَمْن َحِفَظ اْلُقوَّ
ُ اْلُمْستَـَعاُن.  النَُّصوِح، ََلْ َيدَْع لِْلَخْْيِ َمْطَلًبا، َوََل ِمَن الشَّرِ  َمْهَرًَب، َواَّللَّ

 َفْصٌل:
ْلِبَك، فََأْحِضْرُه اْلُعُقوََبتِ  ُ فَِإْن َلَْ تـَْرَدْعَك َهِذِه اْلُعُقوََبُت، َوَلَْ َتَِْد َِلَا ََتِْثْيًا يف قـَ  الشَّْرِعيََّة الَِِّت َشَرَعَها اَّللَّ

 الطَّرِيِق َعَلى َوَرُسولُُه َعَلى اجْلََرائِِم، َكَما َقَطَع اْلَيَد يف َسرَِقِة َثََّلثَِة َدرَاِهَم، َوَقَطَع اْلَيَد َوالر ِْجَل يف َقْطعِ 
ِلَمٍة َقَذَف ِِبَا اْلُمْحَصُن، َأْو َقْطَرِة ََخٍْر يُْدِخُلَها َمْعُصوِم اْلَماِل َوالنـَّْفِس، َوَشقَّ اجْلِْلَد َِبلسَّْوِط َعَلى كَ 

َلٍة يف ِإيََّلِج احْلََشَفِة يف فـَْرٍج َحَراٍم، َوَخفََّف َهِذِه اْلُعُقوبَةَ  َتَل َِبحلَِْجارَِة َأْشَنَع ِقتـْ  َعمَّْن ََلْ تَِتمَّ َعَلْيِه َجْوَفُه، َوقـَ
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ْحَصاِن ِبِاَئِة  َجْلَدٍة، َونفي َسَنًة َعْن َوطَِنِه َوبـََلِدِه ِإىَل بـََلِد اْلُغْربَِة، َوفـَرََّق َبنْيَ رَْأِس اْلَعْبِد َوَبَدنِِه ِإَذا نِْعَمُة اْْلِ
ِطَئ ذََكًرا َمْن وَ َوَقَع َعَلى َذاِت رَِحٍم ِمْنُه، َأْو تـََرَك الصَََّّلَة اْلَمْفُروَضَة، َأْو َتَكلََّم ِبَكِلَمِة ُكْفٍر، َوَأَمَر ِبَقْتِل 

ْتِل اْلَمْفُعوَل ِبِه، َوَأَمَر ِبَقْتِل َمْن أََتى َِبِيَمًة َوقـَْتِل اْلَبِهيَمَة َمَعُه، َوَعَزَم َعَلى حتَْ  رِيِق بـُُيوِت اْلُمَتَخلِ ِفنَي ِمثْـَلُه َوقـَ
ا اَّللَُّ َعَلى اجْلََراِئِم، َوَجَعَلَها ِبِْكَمِتِه َعَلى َعِن الصَََّّلِة يف اجْلََماَعِة، َوَغْْيِ َذِلَك ِمَن اْلُعُقوََبِت الَِِّت رَتَـّبَـهَ 

َها.  َحَسِب الدََّواِعي ِإىَل تِْلَك اجْلََرائِِم، َوَحَسِب اْلَوازِِع َعنـْ
يِر، َوَلَْ يـَُرتِ ْب َعَلْيِه َحدًّا، َفَما َكاَن اْلَوازُِع َعْنُه طَِبيِعيًّا َولَْيَس يف الطِ َباِع َداٍع ِإلَْيِه اْكُتِفَي َِبلتَّْحِرمِي َمَع التـَّْعزِ 

َتِة.  َكَأْكِل الرَِّجيِع، َوُشْرِب الدَِّم، َوَأْكِل اْلَميـْ
 ِع ِإلَْيِه.َوَما َكاَن يف الطِ َباِع َداٍع ِإلَْيِه رَتََّب َعَلْيِه ِمَن اْلُعُقوبَِة ِبَقْدِر َمْفَسَدتِِه، َوِبَقْدِر َداِعي الطَّبْ 

َكاَن َداِعي الطِ َباِع ِإىَل الز ََِن ِمْن َأقـَْوى الدََّواِعي َكاَنْت ُعُقوبـَُتُه اْلُعْظَمى ِمْن َأْشَنِع اْلِقْتََّلِت َوِِلََذا َلمَّا  
َواِع اجْلَْلِد َمَع زََِيَدِة التـَّْغرِيِب.  َوَأْعَظِمَها، َوُعُقوبـَُتُه السَّْهَلُة َأْعَلى أَنـْ

ْمَراِن، َكاَن َحدَُّه اْلَقْتُل ِبُكلِ  َحاٍل، َوَلمَّا َكاَن َداِعي السَّرَِقِة َقِوَيًّ َوَمْفَسَدُِتَا َوَلمَّا َكاَن اللِ َواُط ِفيَها اْْلَ 
 َكَذِلَك، َقَطَع ِفيَها اْلَيَد.

رِيِق َيَدُه َورِْجَلُه اللََّتنْيِ َوَتََمَّْل ِحْكَمَتُه يف ِإْفَساِد اْلُعْضِو الَِّذي ََبَشَر ِبِه اجْلَِنايََة، َكَما َأْفَسَد َعَلى قَاِطِع الطَّ 
ِة اجْلَِنايَِة َوََل ُُهَا آَلُة َقْطِعِه، َوَلَْ يـُْفِسْد َعَلى اْلَقاِذِف ِلَسانَُه الَِّذي َجََن ِبِه، ِإْذ َمْفَسَدتُُه َتزِيُد َعَلى َمْفَسدَ 

يِع َبَدنِِه َِبجلَْ  ُلُغَها، فَاْكتَـَفى ِمْن َذِلَك ِبِِيََّلِم مجَِ  ْلِد.يـَبـْ
 فَِإْن ِقيَل: فـََهَّلَّ َأْفَسَد َعَلى الزَّاِن فـَْرَجُه الَِّذي ََبَشَر ِبِه اْلَمْعِصَيَة.

 ِقيَل: ِلُوُجوٍه:
 لِْلَهََّلِك.َأَحُدَها: َأنَّ َمْفَسَدَة َذِلَك َتزِيُد َعَلى َمْفَسَدِة اجْلَِنايَِة، ِإْذ ِفيِه َقْطُع النَّْسِل َوتـَْعرِيُضُه 

ِه ِمَن اجْلَُناِة، الثَّاِن: َأنَّ اْلَفْرَج ُعْضٌو َمْسُتوٌر، ََل ََيُْصُل ِبَقْطِعِه َمْقُصوُد احْلَدِ  ِمَن الرَّدِْع َوالزَّْجِر ِْلَْمثَالِ 
 ِبََِّلِف َقْطِع اْلَيِد.

َها، ِبََِّلِف اْلَفْرِج.الثَّاِلُث: أَنَُّه ِإَذا َقَطَع َيَدُه أَبـَْقى َلُه َيًدا ُأْخَرى تـُعَ  ُض َعنـْ  وِ 
يَع اْلَبَدنِ  يَع اْلَبَدِن، َفَكاَن اْْلَْحَسُن َأْن تـَُعمَّ اْلُعُقوبَُة مجَِ َة الز ََِن َعمَّْت مجَِ ، َوَذِلَك َأْوىَل ِمْن الرَّاِبُع: َأنَّ َلذَّ

 ََتِْصيِصَها بُِبْضَعٍة ِمْنُه. 
َوِمَها َِبْلَمْصَلَحِة.فـَُعُقوََبُت الشَّارِِع َجاَءْت َعَلى   َأَتِ  اْلُوُجوِه َوَأْوَفِقَها لِْلَعْقِل، َوَأقـْ
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َها اْلُعُقوََبُت الشَّْرِعيَُّة َأِو اْلَقَدرِيَُّة َأْو ََيَْمعُ  َا َتََتَتَُّب َعَليـْ ُ لِْلَعْبِد، َوَقْد يـَْرفـَُعَها َواْلَمْقُصوُد َأنَّ الذُّنُوَب ِإَّنَّ َها اَّللَّ
  َوَأْحَسَن.َعمَّْن ََتبَ 

 َفْصٌل:
َها، َوََل َوُعُقوََبُت الذُّنُوِب نـَْوَعاِن: َشْرِعيٌَّة، َوَقَدرِيٌَّة، فَِإَذا أُِقيَمِت الشَّْرِعيَُّة رَفـََعِت اْلُعُقوبَُة اْلَقدَ  رِيَُّة َوَخفََّفتـْ

ْنِب، َوَلَْ َيْكِف َيَكاُد الرَّبُّ تـََعاىَل ََيَْمُع َعَلى اْلَعْبِد َبنْيَ اْلُعُقوبـََتنْيِ ِإَلَّ   ِإَذا َلَْ َيِف َأَحُدُُهَا ِبَرْفِع ُموَجِب الذَّ
َا َكاَنْت َأَشدَّ ِمنَ   الشَّْرِعيَِّة،  يف َزَواِل َدائِِه، َوِإَذا ُعطِ َلِت اْلُعُقوََبُت الشَّْرِعيَُّة اْسَتَحاَلْت َقَدرِيًَّة، َورِبَّ

كفَّاراٌت، وهذا معىن أنَّ احلدوَد كفَّاراٌت، فمن أُقيَم عليه احلدُّ مل يعاقْبه هللاُ وهذا معىن أنَّ احلدوَد  الشيخ: 
 عليه إَّلَّ إذا أصرَّ واستمرَّ على املعصيِة فهذا أمٌر آخُر، لكنَّ احلدَّ كفَّارٌة.

 
 القارئ: َوِإَذا ُعطِ َلِت اْلُعُقوََبُت الشَّْرِعيَُّة اْسَتَحاَلْت َقَدرِيَّةً 

 ستحاَلْت يعين: حتوََّلْت إىل قدريٍَّة.االشيخ: 
، فَِإنَّ الرَّبَّ تـََباَرَك َوتـََعاىَل ََل  َا َكاَنْت ُدوََّنَا، َوَلِكنـََّها تـَُعمُّ، َوالشَّْرِعيَُّة ََتُصُّ  يـَُعاِقُب َشْرًعا ِإَلَّ القارئ: َورِبَّ

َها.  َمْن ََبَشَر اجْلَِنايََة َأْو َتَسبََّب ِإلَيـْ
َا تـََقُع َعامًَّة َوَخاصًَّة، فَِإنَّ اْلَمْعِصَيَة ِإَذا َخِفَيْت ََلْ َتُضرَّ ِإَلَّ َصاحِ َوَأمَّا اْلعُ  بَـَها، َوِإَذا ُأْعِلَنْت ُقوبَُة اْلَقَدرِيَُّة فَِإَّنَّ

ُ ِبِعَقاِبِه.َضرَِّت اْْلَاصََّة َواْلَعامََّة، َوِإَذا رََأى النَّاُس اْلُمْنَكَر فَاشَتُكوا يف ترِك ِإْنَكارِِه َأوْ   َشَك َأْن يـَُعمَُّهُم اَّللَّ
ْنِب َوتـََقاِضي ُ ُسْبَحانَُه َعَلى َقْدِر َمْفَسَدِة الذَّ الطَّْبِع َِلَا، َوَجَعَلَها  َوَقْد تـََقدََّم َأنَّ اْلُعُقوبََة الشَّْرِعيََّة َشَرَعَها اَّللَّ

َواٍع: اْلَقْتَل َواْلَقْطَع َوا جْلَْلَد، َوَجَعَل اْلَقْتَل ِبِِزَاِء اْلُكْفِر َوَما يَِليِه َويقرِ ُب ِمْنُه، َوُهَو الز ََِن ُسْبَحانَُه َثََّلثََة أَنـْ
ْنَساِن.  َواللِ َواُط، فَِإنَّ َهَذا يـُْفِسُد اْْلَْدََيَن، َوَهَذا يـُْفِسُد اْْلَْنَساَب َونـَْوَع اْْلِ

َماُم َأمْحَُد: ََل َأْعَلُم بـَْعَد اْلَقْتلِ  ًبا َأْعَظَم ِمَن الزِ ََن، َواْحَتجَّ ِبَِديِث َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد أَنَُّه قَاَل: قَاَل اْْلِ  َذنـْ
: َأيُّ الذَّْنِب َأْعَظُم؟ قَاَل: » ا َوُهَو َخَلَقَك(ََي َرُسوَل اَّللَِّ )َأْن ، قَاَل: قـُْلُت: ُثَّ َأيُّ؟ قَاَل: )َأْن ََتَْعَل َّلِلَِّ ِندًّ

ُ ، قَاَل: قـُْلُت: ُثَّ َأيُّ؟ َدَك ََمَاَفَة َأْن َيْطَعَم َمَعَك(تـَْقُتَل َولَ  )قَاَل َأْن تـَُزاِنَ ِبَِليَلِة َجاِرَك فَأَنـَْزَل اَّللَّ
حْلَقِ  َوََل }َوالَِّذيَن ََل َيْدُعوَن َمَع اَّللَِّ ِإَِلًا آَخَر َوََل يـَْقتـُُلوَن النـَّْفَس الَِِّت َحرََّم اَّللَُّ ِإَلَّ َبِ  َتْصِديَقَها(
 [68]اْلُفْرقَاِن: اآلية يـَْزنُوَن...{

ذََكَر ِمْن ُكلِ  نـَْوٍع َأْعََّلُه لُِيطَاِبَق َجَوابُُه ُسَؤاَل السَّاِئِل، فَِإنَُّه َسأََلُه َعْن  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َوالنَِّبُّ 
ْنِب، فََأَجابَُه ِبَا َتَضمََّن ِذكْ  َواِعَها، َوَما ُهَو َأْعَظُم ُكلِ  نـَْوٍع.َأْعَظِم الذَّ  َر َأْعَظِم أَنـْ
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ْرِك َأْن ََيَْعَل اْلَعْبُد َّلِلَِّ ِندًّا. َواِع الشِ   فََأْعَظُم أَنـْ
َواِع اْلَقْتِل: َأْن يـَْقُتَل َوَلَدُه َخْشَيَة َأْن ُيَشارَِكُه يف طََعاِمِه َوَشَراِبِه.  َوَأْعَظُم أَنـْ

تَـَهَكُه ِمَن احلَْ َوَأْعَظُم أَنـْوَ   قِ .اِع الزِ ََن: َأْن يـَْزِنَ ِبَِليَلِة َجارِِه، فَِإنَّ َمْفَسَدَة الز ََِن تـََتَضاَعُف بَِتَضاُعِف َما انـْ
اُك ُحْرَمِة الزَّْوِج، َوِإْفَساُد فَالز ََِن َِبْلَمْرَأِة الَِِّت َِلَا َزْوٌج َأْعَظُم ِإْْثًا َوُعُقوبًَة ِمَن الَِِّت ََل َزْوَج َِلَا، ِإْذ ِفيِه انِْتهَ 

َواِع َأَذاُه، فـَُهَو َأْعَظُم ِإْْثًا َوجُ  ْرًما ِمَن الز ََِن ِبَغْْيِ ِفَراِشِه َوتـَْعِليُق َنَسٍب َعَلْيِه َلَْ َيُكْن ِمْنُه، َوَغْْيُ َذِلَك ِمْن أَنـْ
 َذاِت اْلبَـْعِل.

َواِع اْْلََذى َوَذِلَك ِمْن َأْعظَِم فَِإْن َكاَن َزْوُجَها َجارًا َلُه اْنَضاَف ِإىَل   َذِلَك ُسوُء اجلَِْواِر، َوَأَذى َجارِِه ِبَِْعَلى أَنـْ
 اْلبَـَواِئِق.

ََل وَ  )ََل َيْدُخُل اجْلَنََّة َمْن ََل َيََْمُن َجارُُه بـََوائَِقُه(أَنَُّه قَاَل:  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َوَقْد ثـََبَت َعِن النَِّبِ  
 ََبئَِقَة َأْعَظُم ِمَن الزِ ََن َِبْمَرأَِة اجْلَاِر.

اُر َأًخا َلُه َأْو َقرِيًبا ِمْن َأقَارِبِِه فَالزِ ََن ِبِاَئِة اْمَرَأٍة ََل َزْوَج َِلَا أَْيَسُر ِعْنَد اَّللَِّ ِمَن الزِ ََن َِبْمَرَأِة اجْلَاِر، فَِإْن َكاَن اجلَْ 
ُْثُ َلُه، فَِإْن َكاَن اجْلَاُر َغائًِبا يف طَاَعِة اَّللَِّ َكالصَََّّلِة َوطََلِب اْنَضمَّ ِإىَل َذِلَك َقطِ  يَـَتَضاَعُف اْْلِ يَعُة الرَِّحِم، فـَ

ُْثُ، َحَتَّ ِإنَّ الزَّاِنَ َِبْمَرَأِة اْلَغاِزي يف َسِبيِل اَّللَِّ يُوَقُف لَ  اْلِقَياَمِة، َويـَُقاُل ُه يـَْوَم اْلِعْلِم َواجلَِْهاِد َتَضاَعَف َلُه اْْلِ
 ُخْذ ِمْن َحَسَناتِِه َما ِشْئَت.

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ -قَاَل النَِّبُّ  َأْي: َما ظَنُُّكْم أَنَُّه َيَْتُُك لَُه َحَسَناٍت، َقْد ُحكِ َم يف َأْن  )َفَما ظَنُُّكْم؟(: -َصلَّى اَّللَّ
ِة احْلَاجَ  َها َما َشاَء؟ َعَلى ِشدَّ  ِة ِإىَل َحَسَنٍة َواِحَدٍة َيَُْخَذ ِمنـْ

 يف تعليق على احلديث؟الشيخ: 
)حرمُة : -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ونصُُّه: قاَل رسوُل هللِا  -رضَي هللُا عنهُ -القارئ: ِمن حديِث بريدَة 

نساِء اجملاهديَن على القاعديَن كحرمِة أمَّهاِِتم، وما ِمن رجٍل ِمن القاعديَن َيلُف رجًَّل ِمن اجملاهديَن يف 
أخرَجُه مسلٌم يف   يوَم القيامِة فيأخُذ ِمن عمِلِه ما شاَء فما ظنُّكم؟(أهِلِه فيخونُُه فيهم إَلَّ ُوِقَف لهُ 

 اْلمارِة، َبُب حرمِة نساِء اجملاهديَن.
هللُا أكرُب، هللُا أكرُب، هللُا أكرُب، وهكذا غريُهم، الذُّنوُب تتفاوُت بتفاوِت املفاسِد وحبسب املواضع،  الشيخ: 

ولكن ختتلُف، فقتُل الولِد خشيَة املشاركِة يف الر ِزِق على طريِق أهِل اجلاهليَِّة كالقتِل، القتُل جرميٌة عظمى 
جعَله الرَّسوُل أعظَم أنواِع القتِل، وأعظُم أنواِع القتِل مطلًقا قتُل األنبياِء اهلداِة املهتدين املصلحني، ودونَه قتُل 

 العلماِء.
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َأْي: َما ظَنُُّكْم أَنَُّه َيَْتُُك َلُه َحَسَناٍت، َقْد  )َفَما ظَنُُّكْم؟(: -ْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَُّ َعلَ -القارئ: قَاَل النَِّبُّ 

ِة احْلَاَجِة ِإىَل َحَسَنٍة َواِحَدٍة، َحْيُث ََل َيَْتُُك اْْلَُب َِل  َها َما َشاَء؟ َعَلى ِشدَّ َم يف َأْن َيَُْخَذ ِمنـْ ْبِنِه َوََل ُحكِ 
َحقًّا َيَُِب َعَلْيِه، فَِإِن اتَـَّفَق َأْن َتُكوَن اْلَمْرَأُة َرمِحًا ِمْنُه اْنَضاَف ِإىَل َذِلَك َقِطيَعُة َرمِحَِها،  الصَِّديُق ِلَصِديِقهِ 

ُْثُ َأْعَظَم، فَِإْن َكاَن َشْيًخا َكاَن َأْعَظَم ِإْْثًا، َوُهوَ   الثَََّّلثَِة  َأَحدُ فَِإِن اتَـَّفَق َأْن َيُكوَن الزَّاِن حُمَْصًنا َكاَن اْْلِ
يِهْم َوَِلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم، فَِإِن اْقََتََن ِبَذِلكَ   َأْن َيُكوَن يف َشْهٍر الَِّذيَن ََل ُيَكلِ ُمُهُم اَّللَُّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوََل يـُزَكِ 

، َكَأْوقَاِت الصَََّّلِة وَ  ُْثُ. َحَراٍم َأْو بـََلٍد َحَراٍم َأْو َوْقٍت ُمَعظٍَّم ِعْنَد اَّللَِّ َجابَِة، َتَضاَعَف اْْلِ  َأْوقَاِت اْْلِ
تضاعَف تضاعَف مبعىن أنَّه صاَر مضاعًفا وازدادْت عقوبُته، وازداَد اإلمثُ، فأسباُب مضاعفِة األجوِر الشيخ: 

دٌة زمانيٌَّة ومكانيٌَّة وحاليٌَّة وذاتيٌَّة وشخصيٌَّة.  أو مضاعفِة األوزاِر متعدِ 
ُ اْلُمْستَـَعاُن.القارئ: َوَعَلى َهَذا فَ   اْعَتِِبْ َمَفاِسَد الذُّنُوِب َوَتَضاُعَف َدرََجاِِتَا يف اْْلُِثِْ َواْلُعُقوبَِة، َواَّللَّ

 جزاك هللاُ خريًاالشيخ: 
 "َتَضاَعَف" تعاظَم يعين، وإَّلَّ مبعىن تضاعَف؟طالب: 
 تضاعَف مبعىن تضاعَف، يتضاعُف يعين: يزداُد.الشيخ: 

 


