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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
 /4-1 اآلية / "ملنافقوناتفسري سورة " -
 /38-33التَّفسري امليسَّر؛ سورة "النحل" اآلية / -
َا َيْظَهُر ِعْنَد اْلُمَعاَرَضةِ  اعلمْ  :َفْصل   خمتصر الّصواعق املرسلة؛ -  ..ِإنَّ َكَماَل اْلُعُبوِديَِّة َواْلَمَحبَِّة َوالطَّاَعِة ِإَّنَّ
ِة ُأمِّ موطأ مالك؛  - َها َسيُِّدَهاََبُب ِعدَّ َ َعن ْ   اْلَوَلِد ِإَذا تُ ُوّفِّ
 فتاوى -

............................................................. 
 

 اك(البَّ  يخِ الشَّ  )تفسريُ 
 جيمِ الرَّ  يطانِ ن الشَّ مِ  َبللِ  أعوذُ : القارئ

ُ يَ ْعَلُم ِإنََّك َلَرُسولُُه َواَّللَُّ } حيمِ الرَّ  محنِ الرَّ  هللاِ  بسمِ  ِإَذا َجاَءَك اْلُمَناِفُقوَن قَاُلوا َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُل اَّللَِّ َواَّللَّ
ُْم َساَء َما كَ 1َيْشَهُد ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي َلَكاِذبُوَن ) انُوا يَ ْعَمُلوَن ( اَّتََُّذوا َأْْيَاََنُْم ُجنًَّة َفَصدُّوا َعْن َسِبيِل اَّللَِّ ِإَنَّ

ُْم آَمُنوا ُثَّ َكَفُروا َفطُِبَع َعَلى قُ ُلوِِبِْم فَ ُهْم ََل يَ ْفَقُهوَن )2) ُهْم تُ ْعِجُبَك َأْجَساُمُهْم 3( َذِلَك ِبََِنَّ ( َوِإَذا رََأيْ ت َ
ُْم ُخُشب  ُمَسنََّدة  ََيَْسُبوَن ُكلَّ َصيْ  َحٍة َعَلْيِهْم ُهُم اْلَعُدوُّ فَاْحَذْرُهْم قَاتَ َلُهُم َوِإْن يَ ُقوُلوا َتْسَمْع ِلَقْوِِلِْم َكَأَنَّ

ُ َأَّنَّ يُ ْؤَفُكونَ   [4-1]املنافقون: {اَّللَّ
 إىل هنا.الشيخ: 

، وهم  الكفرن  نونن بط  وي   واإلميانن  اإلسالمن  رونن ظه  ذين ي  ال   فيها عن املنافقين  للا   ، خيب  ة  مدني   املنافقون، هذه سورة  
 يقولون: نشهد   ب   وا للن  ، كانوا إذا جاؤ  للكفر   من املشركي املعلنين  صارى، أكفر  والن   من اليهود   أكفر  ، ار  كف  
م مؤمنون وللمؤمني أّن   سول  فيظهرون للر   [،14]البقرة: {ونإ ذنا لنق وا ال ذ ينن آمنن وا قنال وا آمنن ا، }للا   ك رسول  إن  

 .-من وسل   عليه   ى للا  صل  - سول  قون ابلر  ومصد   
هند  إ ن  اْلم نناف ق ين إ ذنا جناءنكن اْلم نناف ق ونن قنال وا ننْشهند  إ ن كن لنرنس ول  اَّلل   وناَّلل   ي نْعلنم  إ ن كن لنرنس ول ه  وناَّلل   ينشْ }: للا   قالن 

فهذا  للا   ا رسول  د  حمم   ا أن  ، أم  " هذا كذب  م: "نشهد  قوهل   ،"يف قوهلم: "نشهد   { املنافقون كاذبونن لنكناذ ب ونن 
{ أي: يف وناَّلل   ي نْعلنم  إ ن كن لنرنس ول ه  وناَّلل   ينْشهند  إ ن  اْلم نناف ق ين لنكناذ ب ونن }تعاىل:  به، وهلذا قالن  شهدن  ، للا  حق  

 ".قوهلم: "نشهد  
وا هم جاؤ  على نفاق   يت تدل  ال   املخالفات   منهم بعض   أو ظهرن  .،منهم بعض.. { إذا كانن اَّت نذ وا أنمْيناّنن ْم ج ن ة  }

م  ابلل   ، حيلفونن وحيلفونن  سول  يعتذرون إىل الر   َّلل   منا قنال وا ونلنقنْد قنال وا }وا كذا وا كذا وما فعل  ما قال  أّن  حينْل ف ونن اب 
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م ه مْ كنل    قون هبا سلطةن قون هبا، يت  يت   وقاية   :{ يعينأنمْيناّنن ْم ج ن ة  }خذون { فهم يت  منةن اْلك ْفر  ونكنفنر وا ب نْعدن إ ْسالن
 ،الفاجرة   ، واحللف  الفاجرة   واحللف   م الكذب  م، فدأهب  م وأفعاهل  أقواهل   بون به على بعض  املسلمي وما قد ي عاقن 

ابلل،  ، عن اإلميان  احلق    ، عن طريق  للا   وا عن سبيل  وا، أعرض  هم وأعرض  وا أبنفس  { صد  فنصند وا عنْن سنب يل  اَّلل   }
 اسن ون الن  ون اآلخرين، يصد  ا يصد  ذلك أيض   { وهم معن فنصند وا عنْن سنب يل  اَّلل   ، }راط املستقيم  عن الص   

 {فنصند وا عنْن سنب يل  اَّلل   روّنم }وينف    اإلسالم  خول يف طوّنم عن الد  ويثب   
ان وا ي نْعمنل ونن }  هم هذا من أسوأ  { فعمل  سناءن منا كنان وا ي نْعمنل ونن } ذم    ، أسلوب  ذم    { هذا أسلوب  إ ّن  ْم سناءن منا كن

 {اَّلل   إ ّن  ْم سناءن منا كنان وا ي نْعمنل ونن اَّت نذ وا أنمْيناّنن ْم ج ن ة  فنصند وا عنْن سنب يل  }، األعمال  
ذنل كن ا، }منافق   وصارن  عن اإلسالم   ارتد   ا ُث   صحيح  إميان   ن آمنن ن املنافقي من { م  ذنل كن أب نّن  ْم آمنن وا ُث   كنفنر وا}

 .{ه ونن أب نّن  ْم آمنن وا ُث   كنفنر وا فنط ب عن عنلنى ق  ل وهب  ْم ف نه ْم َلن ي نْفقن 
إ ْن ي نق ول وا تنْسمنْع ل قنْوهل  مْ }قالن للا :  ب كن أنْجسنام ه ْم ون  تعجب   هم حسنة  هم وصور  { فمظاهر  ونإ ذنا رنأنيْ ت نه ْم ت  ْعج 

إ ْن ي نق ول وا تنْسمنْع ل قنْوهل  مْ ، }وتعبي   وفصاحة   كالم    ائي هلم، وهم أصحاب  الر   ائي، تعجب  الر   : للا   { قالن ون
ها وشر   ،اشيئ   فيها، َل هي حتمل   ، َل خين على اجلدار   د  املسن   ابخلشب   هم للا  هن { شب   كنأنّن  ْم خ ش ب  م سنن دنة  }

على من  ، وهي خطر  عليه البناء   ذي يقوم  ال   املوضوع   قف  كالس    فيه، ليسن  َل نفعن  ال م سن د   فاخلشب   ،ع  متوق  
: للا   ، قالن منهم حاصل   ر  فيهم، بل الش   هم، فال خين خي   ة  املنافقي بذلك؛ لقل   للا   لن منها، مث   يقرتب  

فون عن ي صرن  كيفن   {قنات نلنه م  اَّلل   أنَّن  ي  ْؤفنك ونن } عليهم هلم ودعاء   عليهم، ذم   ودعاء   { هذا فيه ذم  قنات نلنه م  اَّلل   }
 .{قنات نلنه م  اَّلل   أنَّن  ي  ْؤفنك ونن ، }احلق   

 
 (عديِّ السَّ  )تفسريُ 

 هِ وعلى آلِ  دٍ نا حممَّ على نبيِّ  المُ والسَّ  الةُ ، والصَّ منيَ العالَ  ربِّ  للِ  ، احلمدُ حيمِ الرَّ  محنِ الرَّ  هللاِ  القارئ: بسمِ 
 :ة  مدنيَّ  وهيَ  "نَ و املنافق" سورةِ  تفسريُ  :تعاىل هللاُ  هُ رمحَ  عديُّ السَّ  محنِ الرَّ  عبدُ  يخُ الشَّ  ، قالَ أمجعنيَ  هِ وصحبِ 

 :اآلايتِ { ...ِإَذا َجاَءَك اْلُمَناِفُقوَن قَاُلوا َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُل اَّللَِّ }ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم 
ن ها مِ ن أهلِ مِ  أانس   ، صارَ ها وعزَّ في املسلمونَ  ، وكثرَ املدينةَ  -مَ وسلَّ  عليهِ  ى هللاُ صلَّ - بُّ النَّ  مَ دِ ا قَ مَّ لَ 

 م، فذكرَ أمواِلُ  هم، وتسلمَ دماؤُ  نَ قَ هم، وتُ ، ليبقى جاهُ الكفرَ  ويبطنونَ  اإلْيانَ  ، يظهرونَ واخلزرجِ  األوسِ 
}ِإَذا َجاَءَك : ، فقالَ وا منهم على بصريةٍ منهم، ويكونُ  العبادُ  ، لكي َيذرَ عرفونَ يُ  هم ما بهِ ن أوصافِ مِ  هللاُ 

{ وهذهِ الكذبِ  اْلُمَناِفُقوَن قَاُلوا{ على وجهِ   على وجهِ  ن املنافقنيَ مِ  هادةُ الشَّ  : }َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُل اَّللَِّ
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َيْشَهُد  }اَّللَُّ يَ ْعَلُم ِإنََّك َلَرُسولُُه َواَّللَُّ  ، فإنَّ هِ رسولِ  م ّف أتييدِ لشهادتِ  َل حاجةَ  هُ أنَّ  ، معَ فاقِ والنِّ  الكذبِ 
 منهم. حبقيقةٍ  ليسَ  ذلكَ  م ودعواهم، وأنَّ ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي َلَكاِذبُوَن{ ّف قوِلِ 

 .فاقِ هم إىل النِّ ن نسبتِ ِبا مِ  سونَ رًسا يتتَّ }اَّتََُّذوا َأْْيَاََنُْم ُجنًَّة{ أي: تِ 
ُْم َساَء َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن{ حاِلُ  عليهِ ن خيفى هم مَّ وا غريَ هم، وصدُّ ِبنفسِ  {اَّللَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  َفَصدُّوا} م، }ِإَنَّ

 هم.وا صدقَ وأوهُ  وا على ذلكَ ، وأقسمُ وا الكفرَ وأبطنُ  وا اإلْيانَ أظهرُ  حيثُ 
 .على اإلْيانِ  م َل يثبتونَ أَنَّ   { سببِ }بِ  فاقَ ِلم النِّ  نَ ذي زيَّ }َذِلَك{ الَّ 

هم، وَل أبًدا، }فَ ُهْم َل يَ ْفَقُهوَن{ ما ينفعُ  ها اخلريُ َل يدخلُ  قُ ُلوِِبِْم{ حبيثُ بل }آَمُنوا ُثَّ َكَفُروا َفطُِبَع َعَلى 
 هم.مبصاحلِ  ما يعودُ  يعونُ 

 ن حسنِ ا، }َوِإْن يَ ُقوُلوا َتْسَمْع ِلَقْوِِلِْم{ أي: مِ ها ونضارتِ ن روائِ }َوِإَذا رََأيْ تَ ُهْم تُ ْعِجُبَك َأْجَساُمُهْم{ مِ 
 الفاضلةِ  ن األخالقِ مِ  ذلكَ  وراءَ  ليسَ  ، ولكنْ بة  م معجِ هم وأقواِلُ ، فأجسامُ هِ َلستماعِ  هم تستلذُّ منطقِ 

ُْم ُخُشب  ُمَسنََّدة { َل منفعةَ ، وِلذا قالَ شيء   الِ واِلدى الصَّ   ررُ  الضَّ منها إَلَّ  نالُ فيها، وَل يُ  : }َكَأَنَّ
 لعَ يطَّ  أنْ  خيافونَ ها ريبِ م، و قلوِبِ  هم وضعفِ هم وفزعِ بنِ جل كَ ، }ََيَْسُبوَن ُكلَّ َصْيَحٍة َعَلْيِهْم{ وذلاحملضُ 

 عليهم.
{ على احلقيقةِ  فهؤَلءِ   ، وهوَ بهِ  ذي َل يشعرُ الَّ  ن العدوِّ مِ  ، أهونُ زَ املتميِّ  البارزَ  العدوَّ  ، ألنَّ }ُهُم اْلَعُدوُّ
 فونَ صرَ يُ  ، }فَاْحَذْرُهْم قَاتَ َلُهُم اَّللَُّ َأَّنَّ يُ ْؤَفُكوَن{ أي: كيفَ املبنيُ  العدوُّ  ، وهوَ ولي  هُ أنَّ  ، يزعمُ ماكر   خمادع  

  اخلسارَ هم إَلَّ ذي َل يفيدُ الَّ  ، إىل الكفرِ هُ معاملُ  تْ ضحَ ، واتَّ هُ تُ أدلَّ  تْ نَ ما تبي َّ  بعدَ  اإلسالميِّ  ينِ عن الدِّ 
 .قاءَ والشَّ 
 .انتهى

 .تن أحسنْ الشيخ: 
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 (امليسَّرُ  فسريُ )التَّ 
 .أمجعنيَ  هِ وصحبِ  هِ وعلى آلِ  ،دٍ نا حممَّ على نبيِّ  مَ وَسلَّ  صلَّى هللاُ و  ،للِ  واحلمدُ  ،هللاِ  بسمِ القارئ: 

قَ ْبِلِهْم َوَما َهْل يَ ْنظُُروَن ِإَلَّ َأْن أتَْتِيَ ُهُم اْلَماَلِئَكُة َأْو َيَِْتَ َأْمُر رَبَِّك َكَذِلَك فَ َعَل الَِّذيَن ِمْن }تعاىل:  هللاُ  قالَ 
ُ َوَلِكْن َكانُوا َأنْ ُفَسُهْم َيْظِلُمونَ   [33]النحل: {ظََلَمُهُم اَّللَّ

 بعذابٍ  هللاِ  أمرُ  ، أو َيِتَ هم وهم على الكفرِ أرواحَ  ؛ لتقبضَ هم املالئكةُ أتتيَ   أنْ إَلَّ  املشركونَ  ما ينتظرُ 
 العذابِ  هم، وإنزالِ إبهالكِ  هم هللاُ وما ظلمَ هم، قبلِ ن مِ  ارُ الكفَّ  بَ كذَّ ،  هؤَلءِ  هم، كما كذَّبَ يهلكُ  عاجلٍ 

 . للعذابِ هم أهاًل هم مبا جعلَ أنفسَ  وا يظلمونَ ذين كانُ هم هم الَّ ِبم، ولكنَّ
 [34]النحل: {فََأَصاَِبُْم َسيَِّئاُت َما َعِمُلوا َوَحاَق ِِبِْم َما َكانُوا ِبِه َيْستَ ْهزُِئونَ }

 .منهُ  وا يسخرونَ ذي كانُ الَّ  ِبم العذابُ  وها، وأحاطَ يت عملُ م الَّ ذنوِبِ  ِبم عقوبةُ  تْ فنزلَ 
 ا ِمْن ُدونِِه ِمنْ َوقَاَل الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اَّللَُّ َما َعَبْداَن ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء ََنُْن َوََل آََبُؤاَن َوََل َحرَّْمنَ }

 [35]النحل: {قَ ْبِلِهْم فَ َهْل َعَلى الرُُّسِل ِإَلَّ اْلَباَلُغ اْلُمِبنيُ َشْيٍء َكَذِلَك فَ َعَل الَِّذيَن ِمْن 
نا، وَل َحرََّمنا ان ِمن قبلِ وَل آَبؤُ  ، َل َننُ هُ ان أحًدا غريَ ما عبدْ  هُ وحدَ  هُ نعبدَ  أنْ  هللاُ  : لو شاءَ املشركونَ  وقالَ 

هم وَناهم أمرَ  هللاَ  ؛ فإنَّ ، وهم كاذبونَ ابقونَ السَّ  ارُ الكفَّ  احتجَّ  الباطلِ  هذا اَلحتجاجِ  ، مبثلِ هُ مْ شيًئا مل َيرِّ 
 هم َبلقضاءِ م، فاحتجاجُ عنها أفعاِلُ  تصدرُ  ومشيئةً  ةً ِلم قوَّ  ، وجعلَ هم بهِ مبا كلَّفَ  ن القيامِ هم مِ ومكَّنَ 

 الواضحَ  بليغَ  التَّ ِلم إَلَّ  املنِذرينَ  سلِ على الرُّ  ِلم، فليسَ  سلِ الرُّ  إنذارِ  ن بعدِ مِ  الباطلِ  ن أبطلِ مِ  والقدرِ 
 .وا بهِ ملا ُكلِّفُ 

{ ُ ُهْم َمْن َهَدى اَّللَّ ُهْم َمْن َحقَّْت َوَلَقْد بَ َعثْ َنا ّف ُكلِّ ُأمٍَّة َرُسوًَل َأِن اْعُبُدوا اَّللََّ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت َفِمن ْ َوِمن ْ
ِبنيَ َعَلْيِه الضَّاَلَلُة َفِسريُوا ّف اأْلَْرِض   [36]النحل: {فَاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ

 ياطنيِ ن الشَّ مِ  هِ غريِ  وتَ ْرِك عبادةِ  هُ وحدَ  هِ وطاعتِ  هللاِ   آمًرا ِلم بعبادةِ سبَقْت رسوًَل  أمةٍ  نا ّف كلِّ ولقد بعثْ 
، املرسلنيَ  بعَ ، فاتَّ منهم َمن هدى هللاُ  فكانَ ا، ولي   هللاِ  ن دونِ مِ  ذُ خَ تَّ ا ي ُ مَّ  ذلكَ  وغريِ  واألمواتِ  واألواثنِ 

، فوجبَ  سبيلَ  بعَ ذي اتَّ الَّ  دُ ومنهم املعانِ  ، . فامشوا ّف األرضِ هللاُ  هُ قْ ، فلم يوفِّ اللةُ الضَّ  عليهِ  تْ الغيِّ
 وا؟؛ لتعتبُ ، وماذا حلَّ ِبم ِمن دمارٍ بنيَ املكذِّ  هؤَلءِ  مآلُ  كانَ   كم كيفَ وا ِبعينِ وأبصرُ 

َ ََل يَ ْهِدي َمْن ُيِضلُّ َوَما َِلُْم ِمْن اَنِصرِينَ ِإْن }  [37]النحل: {َتِْرْص َعَلى ُهَداُهْم فَِإنَّ اَّللَّ
ِلم  َل يهدي َمن يضلُّ، وليسَ  هللاَ  أنَّ  فاعلمْ  املشركنيَ  هؤَلءِ  ِلدايةِ  كَ أقصى جهدِ  -دُ اي حممَّ - تبذلْ  إنْ 
 .هُ عنهم عذابَ  هم، وْينعُ ينصرُ  أحد   هللاِ  ن دونِ مِ 
ُ َمْن َْيُوُت بَ َلى َوْعًدا َعَلْيِه َحق ا} َعُث اَّللَّ  [38]النحل: {َوَأْقَسُموا َِبَّللَِّ َجْهَد َأْْيَاَِنِْم ََل يَ ب ْ
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 .على هذا قفْ الشيخ: 
ْن ونقنالن ال ذ ينن }، هم ابلباطل  ج  هم وحتج  يف تكذيب   تعاىل عن املشركين  للا   خيب   أنْشرنك وا لنْو شناءن اَّلل   منا عنبنْدنن م 

ؤ نن ونَلن حنر ْمننا م ْن د ون ه   ، وهذه هم ابلقدر  وا على شرك  فاحتج   ،[35]النحل: {...د ون ه  م ْن شنْيء  َننْن  ونَلن آابن
وا، لكن هم قالوا هذا م  وا وما حر  ما أشرك   لنْو شناءن اَّلل   م أّن   ، صحيح  هبا ابطل   أ ريدن  حق    هلا: كلمة   قال  ي  

ا واحتجاج   سول  الر   ا على دعوة  ، قالوه اعرتاض  ا ابلقدر  ..، ما قالوه إقرار  .ليسن   هم، فاَلحتجاج  ا لشرك  وأتييد 
 .: هذا قدر  يقول  عليه  رن نك   إذا أ  العصاة   بعض   ه  ، وهذا قد يفعل  ابطل   ابلقدر  
، ، قدر  ت  ! أن سرقْ للا   بقدر   ت  املؤمني أن سرقْ  : اي أمين فقالن  بسارق   لعمرن  جيءن  -يف رواية  - لعمرن  جيءن 
، هذا عليه ة  حج   ابلقدر فالقدر   ة عليك، فمن حيتج  ة حج  "، خالص، حج  للا   بقدر   كن يدن  : وَنن نقطع  قالن 

 من ماله ُث   أو نقص   أو ضرب   منه، لو اعتدى عليه بقتل   لْ به عليه مل ي قبن  أحد   ابلقدر لو احتج   ذي حيتج  ال  
 ، فليسن ا وعقال  شرع   ابلقدر هذا ابطل   جاج  ت، فاَلحل  قبن منه؟ َل ي   ل  قبن ل ي   فهابلقدر   احتج   منه ُث   اَلنتقامن  أرادن 

 ض  ابلقدر وخالص َل ي عرتن  أن حيتج   رم  وجم وفاجر   قاتل   كل    هذا ألمكنن  ، ولو صح  ابلقدر   أن حيتج   ألحد  
 .داحضة   ة  عليه، فهي حج  

ما سواه،  وترك عبادة   للا   هم يدعون إىل عبادة  كل    م واحدة  ، ودعوت  رسوَل   ة  أم   يف كل    ه بعثن تعاىل أن   خيب   ُث  
هذه  هلم إىل آخرهم، ومن جنس  من أو   سل  الر   دعوة  هذه  ،[36]النحل: {أنن  اْعب د وا اَّلل ن وناْجتنن ب وا الط اغ وتن }

ي إ لنْيه  أنن ه  َلن إ لنهن إ َل  أننن فناْعب د ون  }قوله تعاىل:  اآلية   ْن ق نْبل كن م ْن رنس ول  إ َل  ن وح   [،25]األنبياء: {ونمنا أنْرسنْلننا م 
 .وحيد  الت   بكلمة   مبعوثونن  سل  الر   فجميع  
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 (:ةِ لَ رسَ املُ  واعقِ الصَّ ُر تصَ خمُ )
، دٍ نا حممَّ ان ونبيِّ دِ ، سيِّ هللاِ  رسولِ  على المُ والسَّ  الةُ والصَّ  لِل، احلمدُ  حيِم،الرَّ  محنِ الرَّ  هللاِ  بسمِ القارئ: 
 :تعاىل هللاُ  هُ رمحَ  مِ القيِّ  ابنُ  اإلسالمِ  شيخُ  قالَ ، أمجعنيَ  هِ وصحبِ  هِ وعلى آلِ 

 :َفْصل  
َا َيْظَهُر ِعْنَد اْلُمَعاَرَضِة َوالدََّواِعي ِإىَل الشَّهَ  اعلمْ  رَاَداِت ِإنَّ َكَماَل اْلُعُبوِديَِّة َواْلَمَحبَِّة َوالطَّاَعِة ِإَّنَّ َواِت َواإْلِ

ُ َحِقيَقُتُه ِعْنَد اْلُمَعاَرَضِة َواَِلمْ  ْيَاُن تَ ت ََبنيَّ ُ الصَّاِدُق ِمَن اْلُمَخاِلَفِة لِْلُعُبوِديَِّة، وََكَذِلَك اإْلِ ِتَحاِن َوِحيَنِئٍذ يَ تَ َبنيَّ
نَّا  *َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُيْتَُكوا َأْن يَ ُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم ََل يُ ْفتَ ُنوَن  *}امل اْلَكاِذِب، قَاَل اَّللَُّ تَ َعاىَل:  َوَلَقْد فَ ت َ

}َأْم َوقَاَل تَ َعاىَل: ، [3-1]العنكبوت: الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم فَ َليَ ْعَلَمنَّ اَّللَُّ الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَ ْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبنَي{
ُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنََّة َوَلمَّا يَ ْعَلِم اَّللَُّ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َوي َ  َوقَاَل ، [142]آل عمران: ْعَلَم الصَّاِبرِيَن{َحِسب ْ

ُهُم اْلَبْأسَ تَ َعاىَل:  ُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنََّة َوَلمَّا َيَِْتُكْم َمَثُل الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قَ ْبِلُكْم َمسَّت ْ اُء َوالضَّرَّاُء }َأْم َحِسب ْ
اْلُمَكلَُّفوَن ِإَلَّ َِبجْلَِهاِد َوالصَّْبِ، َفَخْلُق الشََّياِطنِي َوَأْولَِيائِِهْم فَاجْلَنَُّة ََل يَ َناُِلَا  ،[214]البقرة: َوزُْلزُِلوا{

ُْم ِبَسَبِب ُوُجوِدِهْم َصارُوا ُُمَاِهِديَن ّف َسبِ  َّلِلَِّ  يِل اَّللَِّ َيُِبُّونَ َوُجْنِدِهْم َمْن َأْعَظِم النَِّعَم ّف َحقِّ اْلُمْؤِمِننَي، فَِإَنَّ
، ُضونَ ْبغِ ي ُ وَ  َواْلَفاَلُح ِإَلَّ  ءُ يُ َواُلوَن ِفيِه َويُ َعاُدوَن ِفيِه، َوََل َتْكُمُل نَ ْفُس اْلَعْبِد َوََل َيْصُلُح َِلَا الزََّكاو  َّلِلَِّ

ي قَ ْلَبُه لَِتْظَهَر آاَيِت "ِبَذِلَك، َوّف الت َّْورَاِة: ِإنَّ اَّللََّ تَ َعاىَل قَاَل ِلُموَسى:  اْذَهْب ِإىَل ِفْرَعْوَن فَِإّّنِ َسأَُقسِّ
 ".َوَعَجاِئِب، َويَ َتَحدََّث ِِبَا ِجياًل بَ ْعَد ِجيلٍ 

، َوَسْعِيِهْم ّف ِإْبطَاِل َدْعَوتِِه َوحُمَارَبَِتِه َكاَنْت ِمْن -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َتْكِذيِب اْلُمْشرِِكنَي ِلُمَحمَّدٍ و 
ْمِن َهِذِه َأْعَظِم النَِّعِم َعَلْيِه َوَعَلى ُأمَِّتِه، َوِإْن َكاَن َمْن ِأْعَظِم النَِّقِم َعَلى اْلَكاِفرِيَن، َفَكْم َحَصَل ّف ضِ 

َوأِلَْصَحاِبِه َوأِلُمَِّتِه ِمْن نِْعَمٍة، وََكْم رُِفَعْت ِِبَا  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َواْلُمَحارَبَِة ِلَرُسوِل اَّللَِّ  اْلُمَعاَداةِ 
، َوَّلِلَِّ َكْم ِمْن فَ ْرَحٍة َدرََجًة، وََكْم قَاَمْت ِِبَا ِلَدْعَوتِِه َعْن ُحجٍَّة وََكْم َأْعَقَب َذِلَك ِمْن نَِعيٍم ُمِقيٍم َوُسُروٍر َدائِمٍ 

ِة ّف َغْيِظ َعُدوَِّك، َفِمْن  !َوقُ رَِّة َعنْيٍ ّف ُمَغاَيَظِة اْلَعُدوِّ وَُكتُِبهِ  َفَما طَاَب اْلَعْيُش ِإَلَّ ِبَذِلَك، َفُمْعَظُم اللَّذَّ
ْيَاِن إَل َهَذا اْلَعْدِو، وَ َأْعَظِم نَِعِم اَّللَِّ َعَلى ِعَباِدِه اْلُمْؤِمَننْيَ َأْن َخَلَق َِلُْم ِمثْ  نَّ اْلُقُلوَب اْلُمْشرَِقَة بُِنوِر اإْلِ

ْعَلُم َأنَّ النِّْعَمَة ِبَْلِق َهَذا اْلَعُدوِّ لَْيَسْت ِبُدوِن النِّْعَمِة ِبَْلِق َأْسَباِب اللَّذَّ  ِة َوالنِّْعَمِة، فَ َلْيَسْت َواْلَمْعرَِفِة لَت َ
رْيِ اْلَمْقُصوِد ِلَذاتِِه َأنْ َفعُ ِبَِْدََّن النِّْعَمَتنْيِ عَ   َلْيِهْم، َوِإْن َكاَنْت َمْقُصورًَة ِلَغرْيَِها، فَِإنَّ الَِّذي َيَتَتَُّب ِمَن اخلَْ

 َوَأْفَضُل َوَأَجلُّ ِمْن فَ َواتِِه.
ِننَي، فََأيُّ ِحْكَمٍة َوَمْصَلَحٍة َحَصَلْت فَِإْن ِقيَل: ِإَذا َكاَن َخْلُق ِإْبِليَس َوُجُنوِدِه ِمْن َأْعَظِم النَِّعِم َعَلى اْلُمْؤمِ 

َفَعِة ُأولَِئكَ  ؟ َوِإَذا َأثْ بَ تُُّم ِِلَُؤََلِء ِبَْلِقِهْم؟ َفَكْيَف اقْ َتَضِت احلِْْكَمُة َأْن َخَلَقُهْم ِلَضَرِرِهُم اْلَمْحِض أِلَْجِل َمن ْ
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ُتْم ِبَِْمٍر ُهَو َأشْ  َل ِمَن اْلَمَضارِّ َوِسيَلًة ِإىَل عِ َما جُ  أنَّ َكُل َعَلْيُكْم ِمْن َهَذا، َوُهَو اْقِتَضاَء احلِْْكَمِة ِلَذِلَك ُطولِب ْ
ِمْنُه َوِإَلَّ َكاَن ّف تَ ْفِويِتِه َأْوىَل ِلَما ّف تَ ْفِويِتِه ِمْن َعَدِم الشَّرِّ  ملَْ َتُكِن اْلَغايَُة َحاِصَلةً ُحُصوِل َغرْيِِه ِإْن 

َها ُدُخوُل َواِحٍد ِمَن اأْلَْلِف ِإىَل اجْلَنَِّة َوِتْسِعِماَئٍة  َوِتْسَعٍة َوِتْسِعنَي َواْلَفَساِد، َوَهِذِه اْلَوِسيَلُة َقْد تَ َرتََّب َعَلي ْ
أَْيَن احلِْْكَمُة َواْلَمْصَلَحُة الَّيِت َحَصَلْت ِلْلُمَكلَِّفنَي ّف َخْلِق الشََّياِطنِي؟ فَ َهَذاِن ُسَؤََلِن ّف َهَذا ِإىَل النَّاِر، فَ 

ُهَما.  اْلَمَقاِم ََل يَِتمُّ َمْقُصودُُكْم ِإَلَّ َِبجْلََواِب َعن ْ
َؤاَلنْيِ َأنَُّه َأيُّ َمْصَلَحٍة ّف َخلْ  ِق الشََّياِطنِي َواْلَكَفَرِة أِلَنْ ُفِسِهْم، َوَأنَّ ُمْفِسَدَة َمْن ُخِلُقوا ِقيَل: َحاِصُل السُّ

ِة َمَساِلكَ ِلَمْصَلَحِتِه ِِبِْم َأْضَعاُف َما َحَصَل َِلُْم ِمَن اْلَمْصَلَحِة، َواجْلََوابُ  َها ِمْن ِعدَّ   : َعن ْ
لرَّبِّ َِبحْلُْكِم فَِإانَّ ََل نُوِجُب َعَلْيِه ِرَعايََة اْلَمَصاِلِح، َبْل نَ ُقوُل: ِإنَّ اْلَمْسَلُك اأْلَوَُّل: ِإانَّ َوِإْن َعلََّلَنا َأفْ َعاَل ا

َحاَطِة ِِبَا، َوِحْكَمُتُه َأْعَلى َوَأْعَظُم َأْن ُتوَزَن بِ  ا، َوَقْد بَ ي َّنَّا ُعُقولِنَ َلُه ّف ُكلِّ َخْلِقِه ِحْكَمًة تَ ْعِجُز اْلُعُقوُل َعِن اإْلِ
َها ِمَّا ُهَو َأَحبُّ ِإلَْيِه ِمْن فَ َواتِِه، َوَهَذا اْلَمْحُبوُب َلُه ِإِن اسْ كَ حلِْ بَ ْعَض ا ْلَزَم ِم ّف َخْلِقِهْم َوَما َيَتَتَُّب َعَلي ْ ت َ

ْفَسَدِة، َوَهَذا َكَما َأنَّ ُوُجوُدُه َمْفَسَدًة ّف َحقِّ َذِلَك اْلَمْخُلوِق، فَاحلِْْكَمُة احْلَاِصَلُة ِبَْلِقِه َأْعَظُم ِمْن تِْلَك اْلمَ 
احْلَاِصَلَة َمْن َذْبِح اْلَقَراِبنَي َواِْلَْدِي َواأْلَْنَساِك َوالضََّحااَي َوَغرْيَِها َأْعَظُم ِمَن اْلَمْفَسَدِة  كمةَ اْلَمْصَلَحَة َواحلْ 

ْيَا ْبِح، َواْلُكفَّاُر قَ َراِبنُي َأْهِل اإْلِ  ِن.احْلَاِصَلِة لِْلَحيَ َواِن َِبلذَّ
ُه َأْهُل اْلَقَدِر كَسلياْلَمْسَلُك الثَّاّن: َأانَّ نُ َعلُِّل َأفْ َعاَلُه ُسْبَحانَُه َِبْلَمَصاِلِح، َلِكْن ََل َعَلى اْلَوْجِه الَِّذي 

َها ُعُقوُِلُْم َوَحَكَمْت ِِبَنَُّه ُهَو  َأْصَلُح، َوَهَذا َمْسَلك  ََبِطل  يُ َقاِبُل َواَِلْعِتَزاِل ِمْن ِرَعايَِة اْلَمَصاِلِح الَّيِت اْقَتََحت ْ
 .ِبِفْعِلِه ِعلَّة  اْلبَ تَّةَ  ّف اْلُبْطاَلِن َمْسَلَك ُخُصوِمِهْم ِمَن اجْلَْبِيَِّة الَِّذيَن يُ ْنِكُروَن َأْن يَ ْفَعَل ِلَغايٍَة َأْو َأْن َيُكونَ 

يِت ِهَي ِفْعُل َمْن لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء  ّف َذاتِِه َوََل ّف ِصَفاتِِه َوََل فَ ن َُقوُل: نَ َعْم ّف َخْلِقِهْم َأْعَظُم اْلَمَصاِلِح الَّ 
يَقاِن: َأَحُدُهَا: ّف َأفْ َعاِلِه، َبْل ُهَو ُمنَ زَّه  َعْن ُمَشاَِبَِة َخْلِقِه ّف َشْيٍء ِمْن َذِلَك، ُثَّ لََنا ّف َهَذا اْلَمْسَلِك َطرِ 

 َمْصَلَحِتِهْم، ِمْن َمْعرِفَِتِه ُسْبَحانَُه َوِعَباَدتِِه َوطَاَعِتِه، َوُفِطُروا َعَلى َذِلَك َوُهيُِّئوا َلُه َوُمكُِّنواَأْن نَ ُقوَل: ُخِلُقوا لِ 
ُة اَّللَِّ َعَلْيِهْم َوَظَهَر َعْدُلُه ِفيِهمْ  مَّا َأبَ ْوا ، فَ لَ ِمْنُه، َوَجَعَل ِفيِهُم اَِلْسِتْعَداَد َواْلَقُبوَل، َوِِبََذا قَاَمْت ُحجَّ

َقاُدوا ِلطَاَعِتِه َوتَ ْوِحيِدِه َوحَمَبَِّتِه َكانُوا ُهُم الظَّاِلِمنَي اْلُمْعَتِديَن اْلُمْسَتحِ  قِّنَي لِْلَعَذاِب، َفَجَعَل َواْسَتْكَبُوا َأْن يَ ن ْ
ُْم َلمَّا فَ وَُّتوا اْلَمَصاِلَح الَّيِت ُخِلُقوا أِلَْجِلَها تَ ْعِذيبَ ُهْم ِمْن ََتَاِم نَِعيِم َأْولَِيائِِه، َوَمْصَلَحٍة حَمَْضٍة ّف َحقِِّهْم،  فَِإَنَّ

َها اْلُعُقوبََة َصاَرْت تِْلَك اْلُعُقوبَُة َمَصاِلح  أِلَْولَِيائِِه، َوَهَذا مبَْنزَِلِة َمِلٍك َلهُ  َعِبيد ، َهيَّأَ ُكلَّ َواِحٍد  َواْسَتَحقُّوا َعَلي ْ
ُهْم خِلِْدَمِتِه َواْلقُ  ْرِب ِمْنُه َواحْلَْظَوِة ِبَكَراَمِتِه، فََأََب بَ ْعُضُهْم َذِلَك َوملَْ يَ ْرَض ِبِه، َفَسلََّط اْلَمِلُك َعِبيَدُه ِمن ْ

ُهْم ُشْكًرا َلُكمْ  ، َعَلى طَاَعيِت  اْلُمِطيِعنَي َلُه َعَلْيِهْم، َوقَاَل: َأحَبُْتُكْم ِدَماَءُهْم َوَأْمَواَِلُْم َوِنَساَءُهْم َوَمَساِكن َ
َها، َوَأرَيْ ُتُكْم َعِظيَم نِْعَميِت َعَلْيُكْم مبَا َأنْ َزْلُت ِِبِْم ِمْن نِ  ْقَميِت، فَِإنَُّكْم َلْو َوُعُقوبًَة َِلُْم َعَلى اْسِتْكَباِرِهْم َعن ْ
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اُدوا حَمَبًَّة َوَرْغَبًة َوِذْكًرا َوُشْكًرا لِْلَمِلِك َعِمْلُتْم ِمْثَل َعَمِلِهْم َجَعَلْتُكْم مبَْنزِلَِتِهْم، َفُكلََّما َشاَهُدوا ُعُقوبَ تَ ُهُم اْزدَ 
َا ِهَي ِبَسَبِب َأْعَماِلِِ  ُهْم ِإَّنَّ ، ملَْ َيْظِلْمُهُم مَواْجِتَهاًدا ّف طَاَعِتِه َوبُ ُلوِغ َمْرَضاتِِه، َوتِْلَك اْلُعُقوَبُة الَّيِت اَنلَت ْ

ًئا، َوَّلِلَِّ اْلَمَثُل اأْلَْعَلى  ُ تَ َعاىَل: اْلَمِلُك َشي ْ اِبَغُة َواحْلُجَُّة اْلَباِلَغُة، قَاَل اَّللَّ ُ ِبَعَذاِبُكْم َوالنِّْعَمُة السَّ }َما يَ ْفَعُل اَّللَّ
ُ شَ  ُتْم وََكاَن اَّللَّ  [147]النساء: اِكًرا َعِليًما{ِإْن َشَكْرُُتْ َوآَمن ْ

لَْيَس َلُه َغَرض  ّف تَ ْعِذيِبُكْم،  -ُسْبَحانَهُ -فَ َتَأمَّْل َما َتَْت َهَذا اخلِْطَاِب ِمَن اْلَعْدِل َواللُّْطِف َوالرَّمْحَِة، َوَأنَُّه 
بُ  اَل ُموِجٍب َوََل َسَبٍب، َوَلِكْن ِبِه ِإىَل َذِلَك، َوََل ُهَو ِمَّْن يُ َعذُِّب ُسًدى ََبِطاًل بِ  ُكْم َتَشفًِّيا َوََل حِلَاَجةٍ َوََل يُ َعذِّ

ِه َعَلْيُكْم َوِإْنَكا ْرَك َوُجُحوَد َحقِّ ْبَدْلُتْم ِبِه اْلُكْفَر َوالشِّ ْيَاَن َواْست َ َر َكَماِلِه، َوَأْبَدْلُتْم َلمَّا تَ رَْكُتُم الشُّْكَر َواإْلِ
ُتْم ِبُْهدُِكْم ِإىَل َداِر اْلُعُقوبَِة َساِعنَي ّف َأْسَباِِبَا، نِْعَمَتُه ُكْفًرا، َأْحَلْلُتْم ِِبَنْ ُفِسُكْم َجَزاَء َذِلَك َوعُ  ُقوبَ َتُه َوَسَعي ْ

َلِة ِإىَل حَمَلِّ َعَذاِبِه، َوَأنْ ُتْم ُُتَاِذبُوََنُْم َأَشدَّ  ْ م َبْل ُدَعاتُُه َوُرُسُلُه تُ   ِسُك ِِبَْيِديُكْم، َوُحَجزُِكْم َعِن الطَّرِيِق اْلُمَوصِّ
ُتْم َطرِيَق ِرَضاُه َوَرمْحَِتِه ِعَوًجا، َوَصَدْدُُتْ عَ اْلُمَجاَذبَ  َها ِة َوتَ تَ َهافَ ُتوَن ِفيَها، َوملَْ َيْكِفُكْم َذِلَك َحَّتَّ بَ َغي ْ ن ْ

َها ِبُْهدُِكْم، َوآثَ ْرُُتْ ُمَواََلَة َعُدوِِّه َعَلى ُمَواََلتِِه َوطَاَعِتِه، فَ َتَحي َّْزُتُْ   ِإىَل َأْعَدائِِه ُمَتظَاِهرِيَن َونَ فَّْرُُتْ ِعَباَدُه َعن ْ
، َفَما يَ ْفَعُل ُسْبَحانَُه ِبَعَذاِبُكْم َلْوََل َأنَُّكْم َأْوقَ ْعُتمْ  َأنْ ُفَسُكْم ِفيِه مبَا  َعَلْيِه، َساِعنَي ّف ِإْبطَاِل َدَعْوتِِه احْلَقِّ

ُتْم.  اْرَتَكب ْ
ِهْم َوِإْن َكانُوا ُهُم الَِّذيَن فَ وَُّتوا َعَلى َأنْ ُفِسِهُم  َوَهَذا اْلَمْسَلُك ظَاِهُر اْلُمْصِلَحِة َواحلِْْكَمةِ  َواْلَعْدِل ّف َحقِّ

ُ تَ َعاىَل:  ََل ُبدَّ  َوَهَذا َأْمر   ،[118]النحل: وَن{}َوَما ظََلْمَناُهْم َوَلِكْن َكاُنوا َأنْ ُفَسُهْم َيْظِلمُ اْلَمْصَلَحَة، قَاَل اَّللَّ
َقى ِعْنَدُهْم رَ  َل َما ّف الصُُّدوِر، َويُِقرُّوا ِبِه َوََل يَ ب ْ ، َأْن َيْشَهُدوُه ِإَذا بُ ْعِثَر َما ّف اْلُقُبوِر َوُحصِّ ْيب  َوََل َشكي

َكالَِّذيَن َنُسوا اَّللََّ فَأَْنَساُهْم   }َوََل َتُكونُواَوقَ ْوَلُه: ، [67]التوبة: }َنُسوا اَّللََّ فَ َنِسي َُهْم{َوأتََمَّْل قَ ْوَلُه احْلَقَّ: 
ُهْم َكَما َنسُ َكْيَف َعَدَل ِفيِهْم ُكلَّ اْلَعدْ [ 19]احلشر: َأنْ ُفَسُهْم{ ْوُه، َوَأْنَساُهْم ُحُظوَظ َأنْ ُفِسِهْم ِل ِبَِْن َنِسي َ

اِتَا َوفَ َرِحَها، ُعُقوبًَة َِلُْم عَ  َلى ِنْسَياِن اْلُمْحِسِن ِإلَْيِهْم ِبُصُنوِف النَِّعِم، َونَِعيَمَها وََكَماَِلَا، َوَأْسَباَب َلذَّ
ْعَراِض َعْن ُشْكرِِه، فَ َعَدَل ِفيِهْم  ِبَِْن َأْنَساُهْم اْلُمَتَحبِِّب ِإلَْيِهْم ِِبََلئِِه، فَ َقابَ ُلوا َذِلَك بِِنْسَياِن ِذْكِرِه َواإْلِ

تَ ْعِطيِل َمْصَلَحِة الن َّْفِس ِإَلَّ اْلُوُقوَع ِفيَما تَ ْفَسُد ِبِه َوتَ َتَأملَُّ ِبَفْوِتِه  َمَصاِلَح َأنْ ُفِسِهْم فَ َعطَُّلوَها، َولَْيَس بَ ْعدَ 
.  َغايََة اأْلَملَِ

َيٍة َعْن َأْن نَ ُقوَل: ِإنَّ تَ ْعِذيبَ ُهْم َغرْيُ َمْصَلَحِتِهْم َكَما قَاَلُه َغرْيُ َواِحٍد ِمْن  عنَوََنُْن ّف َهَذا اْلَمْسَلِك  غُن ْ
ُهُم اأْلَْشَعِريُّ َوَغرْيُُه، فَِإنَّ َهُؤََلِء مَلْ يُ ْثِبُتوا َوْجَه اْلَمْصلَ  ْم، َحِة َِلُْم ّف تَ ْعِذيِبهِ َأْرََبِب اْلَمَقاََلِت، َكَما َحَكاُه َعن ْ

ُهْم ُوُروُدُه، َوُهَو َأنَّ  ُْم َحاُموا َحْوَل َأْمٍر ملَْ ْيُِْكن ْ َهُؤََلِء َوِإْن َكانُوا ِبِه َبْل َأْرَسُلوا اْلَقْوَل ِبَذِلَك ِإْرَساًَل، وََكَأَنَّ
َا ُخِلُقوا َعَلى اْلِفْطَرِة السَِّليَمةِ  ُْم ِإَّنَّ ِه َجاِحِديَن، فَِإَنَّ ، َوَلِكْن عَ  الَّيِت  ُمْشرِِكنَي َوحِلَقِّ َض َِلُْم َما رَ ِهَي ِديُن اَّللَِّ
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َها َها ُهَو احْلَاِكَم اْلَعاِمَل ِفيِهْم، َوَهَذا َأْمر  هَحَّتَّ َفَسَدْت َوَبَطَل حكمُ  نَ َقَلُهْم َعن ْ ا، َوَصاَر النَّاِقُل َِلُْم َعن ْ
ّف احْلَِديِث الَِّذي  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َأْخَبَ ِبِه النَِّبُّ َخارِج  َعْن ُمْقَتَضى اخْلِْلَقِة َوَأْصِل اْلِفْطَرِة، َكَما 

ِفيَما يَ ْرِويِه  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َرَواُه ُمْسِلم  ّف َصِحيِحِه َعْن ِعَياِض ْبِن مِحَاٍر اْلُمَجاِشِعيِّ َعِن النَِّبِّ 
ُهْم َعْن )ُه قَاَل:  َوَجلَّ َأنَّ َعْن رَبِِّه َعزَّ  ُهُم الشََّياِطنُي فَاْجَتالَت ْ ُْم َأتَ ت ْ ِإّّنِ َخَلْقُت ِعَباِدي ُحنَ َفاَء ُكلَُّهْم، َوِإَنَّ

 .(ِديِنِهْم َوَحرََّمْت َعَلْيِهْم َما َأْحَلْلُت َِلُْم، َوَأَمَرْتُْم َأْن ُيْشرُِكوا ِب َما مَلْ أُنَ زِّْل ِبِه ُسْلطَاانً 
َما ِمْن َمْوُلوٍد يُوَلُد )َأنَُّه قَاَل:  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َوّف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن َحِديِث َأِب ُهَريْ َرَة َعِن النَِّبِّ 

َسانِهِ  َرانِِه َأْو ْيَُجِّ َأْصَل ِوََلَدِتِْم َوَنْشَأِتِْم َعَلى اْلِفْطَرِة، فََأْخَبَ َأنَّ  (ِإَلَّ َعَلى اْلِفْطَرِة فَأَبَ َواُه يُ َهوَِّدانِِه َأْو يُ َنصِّ
ُض الَِّذي َوَأنَّ الت َّْهِويَد َوالت َّْنِصرَي َوالتَّْمِجيَس طَاِرئ  َطَرَأ َعَلى اْلِفْطَرِة َوَعَرَض َِلَا، َواقْ َتَضى َهَذا اْلَعارِ 

ِتَا َوَضْعِفَها، فَاآْلََلُم اْلُمَتَتَِّبُة َعَلى َذِلَك َعَرَض لِْلِفْطَرِة ُأُمورًا اْستَ ْلَزَمْت تَ ْرتِيَب آاَثِرَها عَ  َها حبََسِب قُ وَّ َلي ْ
َا ُخِلَق َعَلى ا ِة ِمْن ِجْنِس اآْلََلِم َواْلُعُقوََبِت اْلُمَتَتَِّبِة َعَلى ُخُروِج اْلَبَدِن َعْن ِصحَِّتِه، َوُهَو ِإَّنَّ حَّ لصِّ

ا َواَِلْعِتَداِل، فَِإَذا اْسَتَمرَّ عَ  َلى َذِلَك ملَْ يَ ْعِرْض َلُه َأملَ ، وََكَذِلَك اْلَقْلُب ُفِطَر َعَلى اْلِفْطَرِة الصَِّحيَحِة، فَ َلمَّ
رُُه ِمَن اآْلََلِم َواْلُعُقوََبِت، َوََل رَْيَب َأنَّ َذِلَك اْلَعاِرَض لَْيَس اثَ آَعَرَض َلُه اْلَفَساُد تَ َرتََّب َعَلى َذِلَك اْلَعاِرِض 

ُموِجِب ِل اْلِفْطَرِة حبَْيُث َيْسَتِحيُل َزَوالُُه، َبْل ُهَو ُمِْكُن الزََّواِل، َوالنَّاُس ّف َزَواِلِه، َفِحنَي َعاَد ِإىَل ّف َأصْ 
ِة اْلَعاِرِض فَاْحَتاَج َمَع الدَّعْ  ُهْم َمْن تَ َوقََّف ِلُقوَّ اِعَي ِمْن َغرْيِ تَ َوقٍُّف، َوِمن ْ َوِة ِإىَل َمْوِعَظٍة اْلِفْطَرِة َأَجاَب الدَّ

ُهْم َمْن َغَلَبْت َعَلْيِه اْلَمادَُّة اْلَفاِسَدُة فَاْحَتاَج َمَع َذِلَك ِإىَل  ُهْم تَ َتَضمَُّن تَ ْرِهيَبُه َوتَ ْرِغيَبُه، َوِمن ْ  اْلُمَجاَدَلِة، َوِمن ْ
ُمَحارَبَِة َونَ ْوٍع ِمَن اْلُعُقوبَِة، فََأزَاَل َذِلَك تِْلَك َمْن َكاَن اْلَعاِرُض َأَشدَّ ِمْن َذِلَك فَ َعَدَل َمَعُه ِإىَل اجلِْاَلِد َوالْ 

ُهْم َمْن َكاَن َفَساُد ِفْطَرتِِه َقِد اْسَتْحَكَم َوََتَكََّن، َفصَ  اَر َلُه مبَْنزَِلِة اْلَمادََّة َوَأَعاَد اْلِفَطَر ِإىَل ِصحَِّتَها، َوِمن ْ
َفِة الثَّابَِتِة،  ْن َأْن ََيَْتِمَي َعْنُه لِي َُزوَل َذِلَك اخْلََبُث َويَ َتَخلََّص ِمْنُه، َويَ ُعوَد َعَلى َما ُخِلَق َلْم َيُكْن ُبدي مِ فالصِّ

 َعَلْيِه َأوًََّل.
ِديَن ِمْن َأْهِل اْلَكَبائِِر ِبُسْرَعٍة تَ َعجََّل ُخُروُجُهْم ِمَن النَّاِر، َوَعا َما ُخِلُقوا َد ِإىَل َوِِلََذا َلمَّا َخَرَج َخَبُث اْلُمَوحِّ
ِب بَ ْعَد َذِلَك، َعَلْيِه َأوًََّل ِمْن َكَماِل النَّْشَأِة َوَزَواِل ُموِجِب َهَذا اْلَعَذاِب، فَ َلْم يَ ْبَق َِلُْم َمْصَلَحة  ّف الت َّْعِذي

َئِة َوالصِّ  َفِة اْسَتَمرُّوا ّف النَّاِر، ُتَْمى َعَلْيِهْم َوَأمَّا اْلُمْشرُِكوَن: فَ َلمَّا َكاَن اْلَعاِرُض اْسَتْحَكَم ِفيِهْم َوَصاَر َكاِْلَي ْ
ِة َذِلَك اخْلََبثِ  بُوا، فَِإَذا  َأَشدَّ احْلُُموِّ ِلُقوَّ نْ َيا َواْنَسَلُخوا ِمْنُه مَلْ يُ َعذَّ َولُُزوِمِه َِلُْم، َوَمْعُلوم  َأنَُّه َلْو فَارَقَ ُهْم ّف الدُّ
ْنُه زَاَل ُموِجُب اْلَعَذاِب، فَ َعَمُل ُمْقَتَضى اْلِفْطَرِة ِعْلُمُه، َوأُْبِدُلوا َذِلَك ِبُوُجوٍه، فَارَقَ ُهْم ّف النَّاِر َواْنَسَلُخوا مِ 

 َهَذا َأَحُدَها.
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ًئا َيُكوُن َشر ا حَمًْضا ِمْن ُكلِّ َوْجٍه، ََل َخرْيَ ِفيِه ِبَوْجٍه ِمَن اْلُوُجوِه،  اْلَوْجُه الثَّاّن: َأنَّ اَّللََّ تَ َعاىَل ملَْ خَيُْلْق َشي ْ
 خري  ُد ِإمَّا فَِإنَّ َهَذا لَْيَس ّف احلِْْكَمِة، َبْل َذِلَك ََل َيُكوُن ِإَلَّ َعَدًما حَمًْضا، َواْلَعَدُم لَْيَس ِبَشْيٍء، َواْلُوُجو 

، َشري ِمْن َوْجٍه، فََأمَّا َأْن َيُكوَن َشر ا ِمْن ُكلِّ َوْجٍه، ِإمَّا َأْن َيُكوَن ِفيِه َخرْي  َمْن َوْجٍه وَ و  غالب   ا خري  وإمَّ  حَمْض 
رْيِ، َوِِلََذا قَالَ  تَ َعاىَل لِْلَماَلِئَكِة  فَ َهَذا ُمَْتِنع ، َوَلِكْن َقْد َيْظَهُر َما ِفيِه ِمَن الشَّرِّ َوخَيَْفى َما ّف َخْلِقِه ِمَن اخلَْ

َماَء َوََنُْن ُنَسبُِّح  :ِقْسِم فَ َقاُلواَوَقْد َسأَُلوا َعْن َخْلِق َهَذا الْ  }َأَُتَْعُل ِفيَها َمْن يُ ْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ
َمَع قُ ْرِِبِْم ِمَن اَّللَِّ - فَِإَذا َكاَنِت اْلَماَلِئَكةُ  ،[30]البقرة: حبَْمِدَك َونُ َقدُِّس َلَك قَاَل ِإّّنِ َأْعَلُم َما ََل تَ ْعَلُموَن{
ْعَلْم ِحْكَمَتُه ُسْبَحانَُه ّف َخْلِق َمْن يُ ْفِسُد َكَما تملَْ  -َوِعْلِمِهْم ِبَِْْسَائِِه َوِصَفاتِِه َوَما َيَُِب َلُه َوَْيَْتِنُع َعَلْيهِ 

رْيُ ُكلُُّه َلَّ ىَل ِبَِ ُه، فَاْلَبَشُر َأوْ يَ ْعَلُمَها اَّللَُّ، َبْل ُهَو ُسْبَحاَنُه ُمتَ َفرِّد  َِبْلِعْلِم الَِّذي ََل يَ ْعَلُمونَ   يَ ْعَلُموا َذِلَك، فَاخلَْ
، َوالشَّرُّ لَْيَس ِإلَْيِه، َفاَل َيْدُخُل ّف َأْْسَائِِه َوََل ّف ِصَفاتِِه َوََل ّف َأفْ َعاِلِه، وَ  ِإْن َدَخَل ّف ّف َيَدِي الرَّبِّ

اِت، َوَِبْلَقْصِد الثَّ  رْيُ فَ ُهَو َداِخل  ّف َأْْسَاِئِه َمْفُعوََلتِِه َِبْلَعَرِض ََل َِبلذَّ اّن ََل اأْلَوَِّل ُدُخوًَل ِإَضاِفي ا، َوَأمَّا اخلَْ
َا يُ  اِت َواْلَقْصِد اأْلَوَِّل، فَالشَّرُّ ِإَّنَّ َعاِلِه َوَمْفُعوََلتِِه َِبلذَّ َلُه َمْفُعول  ََل ِفْعُلُه، َوِفْعُلُه َخرْي   فُ وصَ َوِصَفاتِِه َوَأف ْ

، َوهَ  ِ، فَاْلُقدُّوُس الَِّذي تَ َقدََّس عَ حَمْض  َسِة، َكاْلُقدُّوِس َوالسَّاَلِم َواْلُمَتَكبِّ ْن ُكلِّ َذا ِمْن َمَعاّن َأْْسَائِِه اْلُمَقدَّ
ُ، قَاَل َمْيُموُن ْبُن ِمْهَراَن: َتَكبََّ َعِن السُّوِء وَ  سوءٍ  السَّيَِّئاِت، َفاَل َعْيٍب، وََكَذِلَك السَّاَلُم، وََكَذِلَك اْلُمَتَكبِّ

َسَناِت َوَيْذَهُب َِبلسَّ  رْيَاُت ُكلَُّها ِمْنُه، فَ ُهَو الَِّذي َيَِْت َِبحلَْ رْيَاُت، َواخلَْ يَِّئاِت، َوُيْصِلُح َيْصُدُر ِمْنُه ِإَلَّ اخلَْ
اِهُر الَِّذي يَ ْبُدو لِلنَّاِس َصاحِلًا فَ ُهَو اْلَفاِسَد َوََل يُ ْفِسُد الصَّاِلَح، َبْل َما َأْفَسَد ِإَلَّ فَاِسًدا، َوِإْن َكاَن الظَّ 

 يَ ْعَلُم ِمْنُه َما ََل يَ ْعَلُم ِعَباُدُه.
َا  نُوَب َوُموِجَباِتَا َوَسيَِّئاِت اأْلَْعَماِل اأْل  هيَ  رورُ الشُّ َواْلَمْقُصوُد َأَنَّ ْعَداُم َوَلَوازُِمَها: فَالشَّرُّ لَْيَس ِإَلَّ الذُّ

رْيَ َوَسيَِّئاِت اجلَْ  ْيَاِن َوالطَّاَعِة َوُموِجَباِتَا، فَِإَذا َأرَاَد اَّللَُّ ِبَعْبِدِه اخلَْ  َأرَاَد ِمْن َزاِء، َوِهَي ُمَتَتَِّبة  َعَلى َعَدِم اإْلِ
فَ ُيوَجُد ِمْنُه فَ َيَتَتَُّب َعَلْيِه ِمَن اأْلُُموِر اْلُوُجوِديَِّة َما ِفيِه َصاَلُحُه  َقُه َلُه َويُِعيَنُه َعَلْيهِ نَ ْفِسِه ُسْبَحانَُه َأْن يُ َوفِّ 

َقى ُمْسَتِمر   رْيِ الَِّذي َوَسَعاَدتُُه، فَِإَذا ملَْ يُرِْد ِبِه َخرْيًا ملَْ يُرِْد ِمْن نَ ْفِسِه َأْن يُِعيَنُه َويُ َوفَِّقُه، فَ يَ ب ْ ا َعَلى َعَدِم اخلَْ
رْيِ َوَأْسَباِبِه، َوَذِلَك ُهَو الشَّرُّ َواأْلَمَلُ، فَِإَذا بَِقَيِت الن َّْفُس  اأْلَْصُل، فَ َيَتَتَُّب َعَلى َهَذا اْلَعَدمِ ُهَو  فَ ْقُد اخلَْ

اِت ملَْ َُّتَْلْق َساِكَنًة؛ َتَرََّكْت ّف َأسْ  َباِب ُمَضارَِّتَا َوَأَلِمَها، َعَلى َعَدِم َكَماِِلَا اأْلَْصِليِّ َوِهَي ُمَتَحرَِّكة  َِبلذَّ
َها َعْدًَل ِمْنُه ّف َهِذِه الن َّْفِس َوُعقُ  ُ ُسْبَحانَُه َتْكِوين َ وبًَة َِلَا، َوَذِلَك َخرْي  فَ تُ َعاَقُب ِبَْلِق ُأُموٍر ُوُجوِديٍَّة، يُرِيُد اَّللَّ

ُ ِمْن ِجَهِة َكْونِِه َعْدًَل َوِحْكَمًة َوِعْبًَة َوِإْن َكاَن َشر   َضاَفِة ِإىَل اْلُمَعذَِّب َواْلُمَعاَقِب، فَ َلْم خَيُْلِق اَّللَّ ا َِبإْلِ
، َوُهَو َشري ِنْسِبي   ِإَضاّفي ّف ُسْبَحانَُه َشر ا ُمْطَلًقا َبِل الَِّذي َخَلَقُه ِمْن َذِلَك َخرْي  ّف نَ ْفِسِه َوِحْكَمة  َوَعْدل 
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َزَل اْلَمَطَر َوالث َّْلَج َوالرِّاَيَح َوَأْطَلَع الشَّْمَس َكاَنْت َهِذِه َخرْيَاٍت ّف نَ ْفِسَها َحقِّ َمْن َأَصابَُه، َكَما ِإَذا َأن ْ 
 َوِحَكٍم َوَمَصاِلَح، َوِإْن َكاَنْت َشر ا ِنْسِبي ا ِإَضاِفي ا ّف َحقِّ َمْن َتَضرََّر ِِبَا.

َعَلى رَبِِّه  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -فَاْلَكِلَمُة اجْلَاِمَعُة ِِلََذا ِهَي اْلَكِلَمُة الَّيِت َأْثََن ِِبَا َرُسوُل اَّللَِّ  :َوَِبجْلُْمَلةِ 
َا يُ نْ  (َوالشَّرُّ لَْيَس ِإلَْيكَ ): َحْيُث يَ ُقولُ  رْيُ بَِيَدْيِه، َوِإَّنَّ َسُب ِإىَل اْلَمْخُلوِق، فَالشَّرُّ ََل ُيَضاُف ِإىَل َمِن اخلَْ

فََأَمَرُه َأْن َيْسَتِعيَذ ِبِه ِمَن الشَّرِّ [ 2-1]الفلق: ِمْن َشرِّ َما َخَلَق{ *}ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق َكَقْوِلِه تَ َعاىَل: 
اَنَبِة ِإلَْيِه،  الَِّذي ّف اْلَمْخُلوِق، فَ ُهَو الَِّذي يُِعيُذ ِمْنُه َويُ ْنِجي ِمْنُه، َوِإَذا َأْخَلى اْلَعْبُد قَ ْلَبُه ِمْن حَمَبَِّتهِ  َواإْلِ

ملَْ يُِرْد ِمْن نَ ْفِسِه و الث ََّناِء َعَلْيِه، َوَجَوارَِحُه ِمْن ُشْكِرِه َوطَاَعِتِه، َوطََلَب َمْرَضاتِِه، َوَأْخَلى ِلَسانَُه ِمْن ِذْكرِِه وَ 
ْمَداَد اْلَواِصَل ِإلَْيِه َذِلَك َوَنِسَي رَبَُّه، ملَْ يُِرِد اَّللَُّ ُسْبَحانَُه َأْن يُِعيَذُه ِمْن َذِلَك َوَنِسَيُه َكَما َنِسَيُه، َوَقَطَع اإْلِ 

}َلْن يَ َناَل اَّللََّ حُلُوُمَها َطَع اْلَعْبُد اْلُعُبوِديََّة َوالشُّْكَر َوالت َّْقَوى الَّيِت تَ َنالُُه ِمْن ِعَباِدِه، قَاَل تَ َعاىَل: ِمْنُه َكَما قَ 
ِمْنُه َأْمَسَك الرَّبُّ  فَِإَذا َأْمَسَك اْلَعْبُد َعمَّا يَ َناُل رَبَّهُ  [37]احلج: َوََل ِدَماُؤَها َوَلِكْن يَ َنالُُه الت َّْقَوى ِمْنُكْم{

}َوَنَذرُُهْم ّف طُْغَياَِنِْم َعمَّا يَ َناُل اْلَعْبَد ِمْن تَ ْوِفيِقِه، َوَقْد َصرََّح ُسْبَحانَُه ِِبََذا اْلَمْعََن ِبَعْيِنِه ّف قَ ْوِلِه تَ َعاىَل: 
نَ ُهْم َوَبنْيَ نُ ُفوِسِهُم ا :َأيْ [ 110]األنعام:يَ ْعَمُهوَن{  َها ِإَلَّ الظُّْلُم َواجْلَْهُل، َوقَاَل ُُنَلِّي بَ ي ْ لَّيِت لَْيَس َِلُْم ِمن ْ

}ُأولَِئَك الَِّذيَن ملَْ يُِرِد َوقَاَل تَ َعاىَل: [ 19]احلشر: }َوََل َتُكونُوا َكالَِّذيَن َنُسوا اَّللََّ فَأَْنَساُهْم َأنْ ُفَسُهْم{تَ َعاىَل: 
نَ ُهْم َوَبنْيَ نُ ُفوِسِهْم َأْوَجَب َِلُْم ِمَن  [41]املائدة: قُ ُلوَِبُْم{اَّللَُّ َأْن يَُطهَِّر  ُتُه بَ ي ْ فَ َعَدُم ِإرَاَدتِِه َتْطِهريَُهْم، َوََّتِْلي َ

 الشَّرِّ َما َأْوَجَبُه.
ُهْم َمْصَدرُُه وَ  رْيُ، َوالشَّرُّ َكاَن ِمن ْ ُهُم ابْ َتَدَأْت فَالَِّذي ِإىَل الرَّبِّ َوبَِيَدْيِه َوِمْنُه ُهَو اخلَْ تَ َهاُه، َفِمن ْ ِإلَْيِهْم َكاَن ُمن ْ

َوُوُقوُعُه، فَ َتَأمَّْل َهَذا  َأْسَبابُُه ِبِْذََلِن اَّللَِّ تَ َعاىَل َِلُْم ََترًَة َوِبُعُقوبَِتِه َِلُْم ِبِه ََترًَة، َوِإلَْيِهُم انْ ت ََهْت َغايَ ُتهُ 
َبِغي، فَِإنَُّه ََيُلُّ  اْلَمْوِضَع َكَما  َعْنَك ِإْشَكاََلٍت َحاَر ِفيَها َأْكثَ ُر النَّاِس َوملَْ يَ ْهَتُدوا ِإىَل اجْلَْمِع َبنْيَ اْلُمْلِك يَ ن ْ

 َواحْلَْمِد َواْلَعْدِل َواحلِْْكَمِة.
 موقف؟ :؟ أقول  ، موقف  اهلدايةن  للان  نسأل  الشيخ: 
 اْلَمْسَلُك الثَّاِلثُ القارئ: 
 .كن ، حسب  تن أحسنْ الشيخ: 
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 (كٍ الِ )ُموطَّأُ مَ 
 األنبياءِ  أشرفِ  على المُ والسَّ  الةُ والصَّ  ،العاَلمنيَ  ربِّ  للِ  احلمدُ  حيِم،الرَّ  محنِ الرَّ  هللاِ  بسمِ القارئ: 
 : مالكٍ  اإلمامِ  أِ ّف موطَّ  قالَ ؛ ا بعدُ أمَّ  ،أمجعنيَ  وصحِبهِ  آِلهِ  وعلى دٍ حممَّ  نبيِّنا ،واملرسلنيَ 

ِة ُأمِّ  َها َسيُِّدَهاََبُب ِعدَّ َ َعن ْ  :اْلَوَلِد ِإَذا تُ ُوّفِّ
ْعُت اْلَقاِسَم ْبَن حُمَمٍَّد يَ ُقوُل: ِإنَّ  َثِِن ََيََْي، َعْن َماِلٍك، َعْن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد َأنَُّه قَاَل: ْسَِ يَزِيَد ْبَن َعْبِد َحدَّ

فَ ت ََزوَُّجوُهنَّ بَ ْعَد َحْيَضٍة َأْو  رَِجاٍل َهَلُكوا، مََّهاِت َأْوََلدِ اْلَمِلِك فَ رََّق َبنْيَ رَِجاٍل َوَبنْيَ ِنَسائِِهْم، وَُكنَّ أُ 
ُهْم، َحَّتَّ يَ ْعَتِدْدَن َأْربَ َعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا، فَ َقا ن َ ، فَ َفرََّق بَ ي ْ ُسْبَحاَن اَّللَِّ يَ ُقوُل َل اْلَقاِسُم ْبُن حُمَمٍَّد: "َحْيَضَتنْيِ

ُ ّف ِكَتاِبهِ   ."َما ُهنَّ ِمَن اأْلَْزَواجِ [ 234]البقرة: َوَيَذرُوَن َأْزَواًجا{ ف َّْوَن ِمْنُكمْ يَن يُ تَ وَ }َوالَّذِ  :اَّللَّ
َثِِن َماِلك  َعْن اَنِفٍع، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمرَ   َوَحدَّ

 ولد ه  ، عن أم   ه  ت  من عن أن  د  ي   الس   إذا ماتن  األوَلد   هات  ، أم  "منا ه ن  م نن اأْلنْزوناج  " :هذا هو اجلواب  الشيخ: 
 ا، هذا معىن اجلواب.وعشر   أشهر   أربعةن  الوفاة   ة  ، فليس عليها عد  زوجة   تْ فليسن 

 
َثِِن َماِلك  َعْن اَنِفٍع، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمرَ القارئ:  َها »َأنَُّه قَاَل:  َوَحدَّ َ َعن ْ ُة ُأمِّ اْلَوَلِد ِإَذا تُ ُوّفِّ َسيُِّدَها ِعدَّ

 .«َحْيَضة  
 .أكب   للا  الشيخ: 
ُة أُمِّ اْلَوَلِد ِإَذا »، َعْن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن حُمَمٍَّد، َأنَُّه َكاَن يَ ُقوُل: َثِِن َماِلك  َوَحدَّ القارئ:  ِعدَّ

َها َسيُِّدَها َحْيَضة   َ َعن ْ : « اأْلَْمُر ِعْنَدانَ َوُهَو »قَاَل: « تُ ُوّفِّ ُتَا َثاَلَثُة »قَاَل َماِلك  َوِإْن ملَْ َتُكْن ِمَّْن تَِيُض َفِعدَّ
 .«َأْشُهرٍ 

َ َسيُِّدَها َأْو َزْوُجَها ِة اأْلََمِة ِإَذا تُ ُوّفِّ  :ََبُب ِعدَّ
َثِِن ََيََْي، َعْن َماِلٍك َأنَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيِِّب  ُة اأْلََمِة »َوُسَلْيَماَن ْبَن َيَساٍر َكااَن يَ ُقوََلِن: َحدَّ ِعدَّ

َها َزْوُجَها َشْهَراِن َوََخُْس لََيالٍ   .«ِإَذا َهَلَك َعن ْ
 عنلنى منا ن ْصف   ف نعنلنْيه ن  }  ملن زنتْ احلد   للا   ، كما نص فن ة  احلر   ة  عد   ، نصف  ة  احلر   ة  عد   نصف  الشيخ: 

يف  احلد    حابة أو كثي منهم سلكوا فيها مسلكن يف العدد سلك فيها الص   كذلكن  [،25]النساء: {اْلم ْحصنننات  
 .نصيف  الت  
 

َثِِن َعْن َماِلٍك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب ِمْثَل َذِلكَ القارئ:    .َوَحدَّ
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 : ِتَا ِمْن ّف اْلَعْبِد يُطَلُِّق اأْلََمَة َطاَلقًا ملَْ »قَاَل َماِلك  َها ِفيِه الرَّْجَعُة ُثَّ َْيُوُت َوِهَي ّف ِعدَّ يَ بُ ت ََّها ِفيِه، َلُه َعَلي ْ
َا ِإْن  َها َزْوُجَها َشْهَرْيِن َوََخَْس لََياٍل، َوِإَنَّ َة اأْلََمِة اْلُمتَ َوَّفَّ َعن ْ َا تَ ْعَتدُّ ِعدَّ َها رَْجَعة ، َطاَلِقِه، ِإَنَّ َقْت َوَلُه َعَلي ْ َعت َ

َة احْلُرَّةِ ُثَّ  ِتَا ِمْن َطاَلِقِه اْعَتدَّْت ِعدَّ َها َزْوُجَها  مَلْ ََّتَْتْ ِفَراَقُه بَ ْعَد اْلِعْتِق َحَّتَّ َْيُوَت، َوِهَي ّف ِعدَّ  اْلُمتَ َوَّفَّ َعن ْ
ُة اْلَوفَاِة ب َ  َها ِعدَّ َا َوقَ َعْت َعَلي ْ َا ِإَّنَّ ُة احْلُرَّةِ َأْربَ َعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا، َوَذِلَك َأَنَّ ُتَا ِعدَّ قَاَل « ْعَدَما َعتَ َقْت َفِعدَّ

 :  .«وَهَذا اأْلَْمُر ِعْنَدانَ »َماِلك 
 ََبُب َما َجاَء ّف اْلَعْزلِ 

 د. حمم  كن حسب  الشيخ: 
 سم؟: طالب

 .نا نكتفي اليومن لعل  الشيخ: 
 

 


