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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

بار الحمــــر   رع اليــــالميهللا  ولــــلر هللا و ــــلم وبــــار  للر هللا و لم و يالميهللا  و مر   رع ال له علــــر عوــــر، ور ــــحله  عوي ــــا  حمــــر وعلــــر  لــــه   الح لر   مر وع ور، ور حله  عوي ا  ح لر ع ع
   وألحابه أجمييهللاوألحابه أجمييهللا

 أ ا بير  أ ا بير  
ل ر هاهللا أ ر،  ف ا   رحه علر ف ســ هللا هللا ااعاعــة والقحفيــس والقســركر علــر المــاهللا هــ ا الأقــاع الــ ر هــاهللا أ ــر،  فــ ا   ــرحه علــر  سركر علر الماهللا ه ا الأقاع ا يس والق عة والقحف ف س هللا هللا ااعا

س حا عشـــر الســـ حا  شر ال وس  ولـــم كوـــس      ع ا. فوـــإكن هللا عحـــرا علـــر المالـــه فـــس هـــ ا   ولم ك ه ا فيـــه ال الشـــسي اليســـير جـــرن فس  له  لر الما حرا ع وإكن هللا ع ا. ف جرن سير  شسي الي يه ال ال ف
 هح المييهللا والمحفس.هح المييهللا والمحفس.  هللاهللاحسب القيسير  وحسب القيسير  وببالصيف الصيف 

ف ورأ  رس اليحم فس كقاع القضاي  وهح  هللا  خر  ا فس الأقاعب  خ  خر  ا فيه با قا اي كقاع ف ورأ  رس اليحم فس كقاع القضاي  وهح  هللا  خر  ا فـس الأقـاعب  ـخ  خـر  ـا فيـه با ـقا اي كقـاع 
الجا ع. وكقاع الجا ع  رح ا   ه أحا ك  فس  روس  قير ة  ابقة  وعلر ه ا فوقية الأقاع ل الجا ع. وكقاع الجا ع  رح ا   ه أحا كـ  فـس  روس  قيـر ة  ـابقة  وعلـر هـ ا فوقيـة الأقـاع ل 

 وكقاع القضاي.وكقاع القضاي.    ك ير علر أربييهللا حركًاا فس الأقا يهللا: كقاع الجا عك ير علر أربييهللا حركًاا فس الأقا يهللا: كقاع الجا ع
 ..عيمعيم

 طالب: أحسن هللا إليكم.طالب: أحسن هللا إليكم.
 والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله. والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله.   ،،بسم هللا، الحمد هللبسم هللا، الحمد هلل

 .."كتاب القضاء""كتاب القضاء"  ::في كتابه المحررفي كتابه المحرر  -َرِحَمُه هللاُ َرِحَمُه هللاُ -قال اإلمام ابن عبد الهادي قال اإلمام ابن عبد الهادي 
قالعن سليمان بن بريدة عن أبيه قاال"" نانالقضااة الالالا : االناان»»: : ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا قاال رساول هللا   ::عن سليمان بن بريدة عن أبيه  ال : اال ناالناافي فاي   القضاة الال ، ، ررال

 ..""««وواحدوواحد
 اث اِن.اث اِن.

 ..طالب: أحسن هللا إليكطالب: أحسن هللا إليك

في الجن ، ورجل عرف االناِن في النار، وواحد في الجن : رجل عرف الحا  فقضاى باه فهاو فاي الجنا ، ورجال عارف »»"" هو  به ف ح  فقضى  االناِن في النار، وواحد في الجن : رجل عرف ال
نا  على وجار في الحكم فهو في النار، ورجال لام يفارف الحا  فقضاى للناا  علاى   ،،بهبه  الح  فلم يقضِ الح  فلم يقضِ  ح  فقضى لل فرف ال لم ي وجار في الحكم فهو في النار، ورجل 

 رمذي، )وإسناده جيد(.رمذي، )وإسناده جيد(.ي، والتي، والترواه أبو داود، وابن ماجه، والنسائرواه أبو داود، وابن ماجه، والنسائ. . ««جهل فهو في النارجهل فهو في النار

بي ةريرة وعاان أبااي ةرياارة  نهرضااي هللا عنااه-وعن أ قال رسول هللا قااال: قااال رسااول هللا   -رضي هللا ع فل ماان ولااي القضاااء أو ُجفاال »»: : ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصقال:  ضاء أو ُج من ولي الق
سكينقاضااايبا باااين الناااا ، فقاااد ُيبااا  ب يااار ساااكين ير  ب  ب  قد ُي نا ، ف بين ال ضيبا  سائي، )والترمذي رواه أحماااد، وأباااو داود، والنساااائي، )والترماااذي . . ««قا بو داود، والن مد، وأ رواه أح

 وحسنه(.وحسنه(.

با يرإ إ ي أراياا أباا يرإ إ اي أرا»»قال: قاال:   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا أن رساول هللا   -رضي هللا عنهرضي هللا عناه-وعن أبي ير وعن أبي ير  ا، وإ ي ا، وإ اي ك ضفي ب ك ضافي ب يا أ
 ..""««أحب لك ما أحب لن سي، ال َتْأُمَرنَّ على االنينأحب لك ما أحب لن سي، ال َتْأُمَرنَّ على االنين
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

. .ت    َّر نَّ  ت    َّر نَّ
 ".".««ال َتْأَمَرنَّ على االنينال َتْأَمَرنَّ على االنين»»""طالب: طالب: 
. .ت    َّر نَّ  ت    َّر نَّ

 ..طالب: أحسن هللا إليكطالب: أحسن هللا إليك
 ..""««ال َتَأَمَرنَّ على االنين، وال ُتَولََّينَّ مال يتيمال َتَأَمَرنَّ على االنين، وال ُتَولََّينَّ مال يتيم»»""

. لَّي هللاَّ .ت ح  لَّي هللاَّ  ت ح 
 سلم.سلم.رواه مرواه م  ..««وال َتَولََّينَّ مال يتيموال َتَولََّينَّ مال يتيم»»""طالب: طالب: 

بي ةريرة وعاان أبااي ةرياارة  نهرضااي هللا عنااه-وعن أ بي ، عاان النبااي -رضي هللا ع عن الن مارة، إ كاام ستحرصااون علااى اإلمااارة، »»قال: قااال:   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص،  لى اإل كم ستحرصون ع إ 
 رواه البخاري.رواه البخاري.. . ««وستكون  دام  يوم القيام ، فِنفم المرضف ، وبئست ال اطم وستكون  دام  يوم القيام ، فِنفم المرضف ، وبئست ال اطم 

هارضاي هللا عنهاا-وعن أم سلم  وعن أم سالم   قال رسول هللا قالات: قاال رساول هللا   -رضي هللا عن لت:  ليَّ إ كام تختصامون إلايَّ »»  ::ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصقا كم تختصمون إ فل ولفال   ،،إ  ول
له فأقضي له على  حو مما أسمع منه، فمن قطفات لاه   ،،ضضته من بفته من بفبفضكم أن يكون ألحن بُحجبفضكم أن يكون ألحن بُحج فأقضي له على  حو مما أسمع منه، فمن قطفت 

 ..""««من ح  أخيه شيئبا فال َيْأُخُذُه فإ ما أقطع لهمن ح  أخيه شيئبا فال َيْأُخُذُه فإ ما أقطع له
 فال ي ْ ُخْ ُ،.فال ي ْ ُخْ ُ،.
 ..««فال َيْأُخْذه فإ ما أقطع له قطف  من النارفال َيْأُخْذه فإ ما أقطع له قطف  من النار»»""طالب: طالب: 

قول: يقاول:   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصأ ه سمع رسول هللا أ اه سامع رساول هللا   -رضي هللا عنهرضي هللا عنه-وعن عمرو بن الفاص وعن عمرو بن الفاص  حاكم إيا حكام الحااكم »»ي إيا حكم ال
 مت   عليهما.مت   عليهما.. . ««أجران، وإيا حكم فاجتهد الم أخطأ فله أجرأجران، وإيا حكم فاجتهد الم أخطأ فله أجرأصاب فله أصاب فله فاجتهد الم فاجتهد الم 

بن عمرو: وروى اإلمام أحمد بإسناد ال يص  من حادي  عباد هللا بان عمارو:  هد إيا قضاى القاضاي فاجتهاد »»وروى اإلمام أحمد بإسناد ال يص  من حدي  عبد هللا  إيا قضى القاضي فاجت
 ..««فأصاب فله عشرة أجور، وإيا اجتهد فأخطأ كان له أجر أو أجرانفأصاب فله عشرة أجور، وإيا اجتهد فأخطأ كان له أجر أو أجران

قال: وعن عبد الرحمن بان أباي بكارة قاال:  كرة  بي ب بن أ بيكتاب أباي»»وعن عبد الرحمن  لوكتبات لاه إلا  ،،كتب أ له إ بت  يد هللاى عبياد هللاوكت كرة، وةو  بان أباي بكارة، وةاو ى عب بي ب بن أ  
فإ ي سمفت رسول هللا قاٍض بسجستان، أن ال تحكم باين االناين وأ ات اضابان، فاإ ي سامفت رساول هللا  نين وأ ت اضبان،  بين اال قول: يقاول:   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصقاٍض بسجستان، أن ال تحكم  ي

 ..««ال يحكم أحد بين االنين وةو اضبانال يحكم أحد بين االنين وةو اضبان»»

بي عن النباي   -رضي هللا عنهرضي هللا عنه-وعن أبي ةريرة وعن أبي ةريرة  جاء بينماا امرأتاان مفهماا ابناةماا، جااء »»قال: قاال:   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصعن الن تان مفهما ابناةما،  ما امرأ بين
محبتها: إ ماالذئب فذةب بابن إحداةما، فقالت ةذه لصاالذئب فذةب بابن إحداةما، فقالت ةذه لصا ما ا يةاب بابناك أ اِت، وقالات ا:خارى: إ ماا حبتها: إ  لت ا:خرى: إ  نك أ ِت، وقا ا يةب باب

بن داود يةااب بابنااك، فتحاكمااا إلااى داود فقضااى بااه للكباارى، فخرجتااا علااى سااليمان باان داود  سليمان  لى  تا ع برى، فخرج به للك ضى  لى داود فق ما إ نك، فتحاك ةب باب ما عليهمااا -ي عليه
سالمالسااالم ةو فأخبرتاااه، فقااال: ائتااو ي بالسااكين أشااقه بينكماااإ فقالاات الصاا رى: ال، يرحمااك هللا ةااو   -ال مك هللا  ص رى: ال، يرح لت ال ماإ فقا شقه بينك سكين أ تو ي بال قال: ائ فأخبرتاه، ف

 ..""تُ تُ  إ ي سمف إ ي سمفقال: قال أبو ةريرة: وهللاقال: قال أبو ةريرة: وهللا. . ««ابنهاإ فقضى به للص رى ابنهاإ فقضى به للص رى 
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 اْن  ميُت.اْن  ميُت.

يَّ   ،،وهللاوهللا""طالب: طالب:  يَّ إْن سمفُت بالسكين قط إال يومئذ، ما كنا  قول إال: الُمدِ   ..""إْن سمفُت بالسكين قط إال يومئذ، ما كنا  قول إال: الُمدِ 

 الُمْري ة.الُمْري ة.

 طالب: أحسن هللا إليك.طالب: أحسن هللا إليك.

 ..««ال ت فل يرحمك هللاال ت فل يرحمك هللا»»مت   عليهما، والل ظ لمسلم. وقال البخاري: مت   عليهما، والل ظ لمسلم. وقال البخاري:   ..ما كنا  قول إال: الُمْدَي ما كنا  قول إال: الُمْدَي ""

لي وعاان علااي  نهرضااي هللا عنااه-وعن ع لي رسولقااال لااي رسااولقال: قااال:   -رضي هللا ع فال إيا تقاضااى إليااك رجااالن فااال »»  ::ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصهللا هللا   قال  يك رجالن  ضى إل إيا تقا
قضِ تقاضِ  ضيبا لاوول حتاى تسامع كاالم ا خار، فساوف تادري كياق تقضاي، قاال علاي: فماا  لات قاضايبا   ت ما  لت قا قال علي: ف تدري كيق تقضي،  كالم ا خر، فسوف  لوول حتى تسمع 
في رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وةذا ل ظه، وقال: حدي  حسن. ورواه ابن الماديني فاي . . ««بفدبفد مديني  رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وةذا ل ظه، وقال: حدي  حسن. ورواه ابن ال

 ..""وإسناد صال وإسناد صال   ،،كتاب الفلل وقال: ةذا حدي  كوفيكتاب الفلل وقال: ةذا حدي  كوفي

ي  رع اليــــمر مــــر الحالح له الميهللا  ولــــلر هللا و ــــلم وبــــار  علــــر عوــــر، ور ــــحله  عوي ــــا  حمــــر وعلــــر  لــــه   رع ال لر   مر وع ور، ور حله  عوي ا  ح لر ع بار  ع للر هللا و لم و الميهللا  و
 وألحابه أجمييهللا.وألحابه أجمييهللا.

 .."كتاب القضاء""كتاب القضاء": : -رحمه هللا تيالررحمه هللا تيالر-أ ا بيُر  فيقحهللا المؤلف أ ا بيُر  فيقحهللا المؤلف 

حسب ورو ، فس ه ا الأقاع وفس غير،  هللا الأقب.  ر جر  عا ة حسب ورو ، فس ه ا الأقاع وفس غير،  ـهللا الأقـب.  ـر جـر  عـا ة ببالأقاع  ر القيريف به  راًرا  الأقاع  ر القيريف به  راًرا  
فة اليلم فــس كافــة اليلــالمص نيهللا  هللا أهخ اليلالمصــ نيهللا  ــهللا أهــخ اليلــ نحن الأقب  ويص نحن ويج يون ه ، حم الشــرعية أع ــم كؤلنــحن الأقــب  ويصــ نحن ويجــ يون هــ ، م فس كا حم الشرعية أع م كؤل

ا ك ضــحر تحق ــا أ ــحاع ألــكر    ــا  ثــم بيــر كلــ  الــر أ ــحاع ألــكر   لر أ حاع ألكر  الأقــب الــر أ ــحاع كويــرة جــرن ا ك ضحر تحق ا أ حاع ألكر    ا  ثم بير كل  ا يرة جرن لر أ حاع كو الأقب ا
سا خ  وه ، يســـمحن اىولـــر بالأقـــب  في ضـــحر تحـــت هـــ ، الأقـــب أ ـــحاع  قيـــر ة ت حصـــر فـــس  ســـا خ  وهـــ ،  فس   صر  ير ة ت ح قب أ حاع  ق ه ، الأ حت  ضحر ت قب  في  سمحن اىولر بالأ ي

باع    ا بابً اى ــــحاع يســــمحن كــــخ بــــاع    ــــا باًبــــ كخ  سمحن  ا يج  حع ا أيًضــــا يج  حع ــــا   ..اااى حاع ي لر فحا ر الــــر فصــــحهللا  وهــــ ، النصــــحهللا الــــر فحا ــــر أيًض صحهللا ا صحهللا  وه ، الن لر ف ا
 وت وي ا   الر غير كل   ما جروا عليه فس الُيرف اليلمس الخاا بالق ليف.وت وي ا   الر غير كل   ما جروا عليه فس الُيرف اليلمس الخاا بالق ليف.

تاب القضاء""كتااب القضااء"ه ا  اهللا: ه ا  ـاهللا:  باب أحكام القضاء""بااب أحكاام القضااء"  ثم وضع تحقه   ثـم وضـع تحقـه "ك ب ىن القضاي يشقمخ علر ألار ب ىن القضـاي يشـقمخ علـر ألاـر "
  هللا باع    ا أحكام القضاي. هللا باع    ا أحكام القضاي.

ق ب  ي ْأُقُب ِكق   ق ب  ي ْأُقُب ِكق  الأقاع  صرر ك  ْقًوا  الر غير كل   ما كررعا،  اًبا وِكق اب ةً اًبا وِكق اب ةً الأقاع  صرر ك  ْقًوا  الر غير كل   ما كررعا،وك  ل كهللا و لـه ألاـر البلوـة الـ كهللا     وك  و له ألار البلوة ا
 يحضرون الرروس.يحضرون الرروس.
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

  "القضاء""القضااء" ضاف اليه.  ضاف اليـه.   "القضاء""القضاء" ضاف  وهح خور لموقرأ  ح وف تقركر: ه ا كقاع  و ضاف  وهح خور لموقرأ  ح وف تقركر: ه ا كقاع  و  "كتاب""كتاب"وو
ما ه ايبلــس ويــرا  بـــه النــراء  ـــهللا الشــسي  ويبلـــس ويــرا  بـــه الحكــم كمـــا ه ــا كم ك به الح لس ويرا   شسي  ويب نراء  هللا ال به ال لس ويرا   ـــم    :يب ــْوع     ـــاُههللاَّ    م  }ف ق ض  ْوع     اُههللاَّ        او اٍ {او اٍ {}ف ق ض 

صلت: ]فصــــلت:  به اى ر: يي ــــس فــــرء  ــــ  هللا  ويبلــــس ويــــرا  بــــه اى ــــر:     [[1212]ف يرا   لس و فرء    هللا  ويب بأــــ   أ لَّ ت ْيُوــــُروا ِالَّ ِايَّــــاُ،{ يي س  ــــر ر  بأ   أ لَّ ت ْيوُُروا ِالَّ ِايَّاُ،{ }و   ض  ر ر    }و   ض 
أ م  ويرا  به الحكم وهح ف ضأ الخصح ا  كما هح المقصح  ه ا.2323]اا راي: ]اا راي:  أ م  ويرا  به الحكم وهح ف ضأ الخصح ا  كما هح المقصح  ه ا.[  أ  ر  وح   [  أ  ر  وح 

عهللا عـهللا ىحا ك  القس ور   ىحا كـ  القـس ور     يي س  ما جاي  به الس ةب ىن الأقاع خاا با  يي س  ما جاي  بـه السـ ةب ىن الأقـاع خـاا با"باب أحكام القضاء""باب أحكام القضاء"
يه الصالة والسالمعليــه الصــالة والســالم-ال وس ال وــس  . وأ ا فس الأقب النق ية ف ح فس اىحكام المسق وبة  هللا الأقاع . وأ ــا فــس الأقــب النق يــة ف ــح فــس اىحكــام المســق وبة  ــهللا الأقــاع -عل

 والس ة وأ حاهللا الصحابة و هللا جاي بيرهم.والس ة وأ حاهللا الصحابة و هللا جاي بيرهم.

وس هــ ا خــاا باىحا كــ  عــهللا ال وــس  عهللا ال  ك   سالمعليــه الصــالة والســالم-ه ا خاا باىحا  يه الصالة وال يه   وعرف ــا  مــا  ــر   ــا أن الأقــاع فيــه -عل قاع ف ما  ر   ا أن الأ   وعرف ا  
 ما يحكم عليه  مـا يحكـم عليـه       القس  وع ا فس الرتوة  القـس  وع ـا فـس الرتوـةىحا كىحا كـلكالب  وفيه الكالب  وفيه اوهس الأاير اوهس الأاير ا    اىحا ك  الصحيحةاىحا ك  الصحيحة

لأ  ا  ليلة لأ  ـا  ليلـة     أهخ اليلم بالُحسهللا  وفيه أحا ك  ل تر ر الر  رجة الحسهللا فقوقر فس حي  الضييفأهخ اليلم بالُحسهللا  وفيه أحا ك  ل تر ر الر  رجة الحسهللا فقوقر فـس حيـ  الضـييف
ا. ا.جرن  جرن

بن بريدة""عاان سااليمان باان برياادة": : -رحمه هللارحمــه هللا-الحرك  اىوهللا  يقحهللا الحــرك  اىوهللا  يقــحهللا  سليمان  عن    ا هللا  ريرة  هللا الحصيهللا الصحا س   ا ــهللا  ريــرة  ــهللا الحصــيهللا الصــحا س "
 أ  اي.أ  اي.  لهلهو و     الجليخ  وا  ه  ليمانالجليخ  وا  ه  ليمان

يه""عااان أبياااه" عن أب صيهللا ي ـــس: عـــهللا  ريـــرة  ـــهللا الحصـــيهللا   ي  ي" عهللا  ريرة  هللا الح قال رسول هللا "قاااال: قاااال رساااول هللا ي س:  قال:  ال القضااااة الالالااا »»: : ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص" ضاة الال     ""««الق
فس الج ةوالحصــر فــس هــ ا اليــر   ــهللا أجــخ ضــون  ــا  ــُيلقرب ىعــه لــح  ــاهللا: القضــاة بيضــ م فــس الج ـــة ض م  ضاة بي لح  اهللا: الق عه  ضون  ا  ُيلقرب ى جخ  ير   هللا أ ه ا ال فس  صر      والح

أو ل يضوب ا السا ع. لأهللا اكا أو ل يضـوب ا السـا ع. لأـهللا اكا     وبيض م فس ال ار  هللا غير حصر  يمكهللا ينح  بيض اى ساموبيض م فس ال ار  هللا غير حصر  يمكهللا ينـح  بيـض اى سـام
يخ:  يــخ:  ال الالالاا »»""  وع ب لابيه: اىوهللا  تقوــع ب لــابيه: اىوهللا    ""««الال ــا تق ا الاــاعس  الاالــ   ثــم ل كــ ا  علــر كلــ  ول كــ ق . وأحياًع ك ق . وأحياًع ل  ول  ك ا  علر ك ثم ل  ل    ااعس  الاا ال

ــ صر حقيقين يكــحن الحصــر حقيقين كحن الح ــم فيــه   ااي ــا يكــحن اضــافينا عســوينا بال ســوة للح ــت الــ ر ُتألِ  يه ل   يــر عليــه. وأحياًع م ف ل ر ُتألِ  سوة للح ت ا سوينا بال  ضافينا ع كحن ا ا ي يه. وأحياًع ل   ير عل
 ر  ـر لم كقألم فس الملـم كـقألم فـس الم»»: : -عليه الصالة والسالمعليه الصـالة والسـالم-بالحرك ب ول ا جاي فس الحرك  الصحيح  هللا  حله بالحرك ب ول ا جاي فس الحرك  الصحيح  هللا  حله 

ثةال ثالثـــة ف   ـــع أعــــه جـــاي فــــ««ال ثال جاي  عه  لر  وية  س  جمـــحأل اىحا كـــ   ــــا ك يـــر علــــر كلـــ ب  ـــخ ولــــلحا الـــر  ــــوية     ع أ للحا ا ل ب  خ و لر ك ك   ا ك ير ع محأل اىحا  س  ج
فالحصر فالحصر . . ««لم كقألم فس الم ر ال ثالثةلم كقألم فس الم ر ال ثالثة»»والحرك  لحيح  اهللا: والحرك  لحيح  اهللا:   -عليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالم  -والر حهللاوالر حهللا

وس فــس و ــت الحــرك   ثــم ِهيــر علــي م فيمــا ُأخوــر بــه ال وــس  به ال  ما ُأخور  ثم ِهير علي م في حرك    يه الصالة والسالمعليــه الصــالة والســالم-فس و ت ال ب ول ا  هللا  را  ب ولــ ا  ــهللا  ــرا  -عل
ر فس كالم  هللا  و اهللا: فس ه ا الحصـر عرـر. هـ ا ُك رِ ـر فـس كـالم  ـهللا    ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص   هللا أ اي اى ع  ع ال وس    هللا أ اي اى ع  ع ال وس الحركالحرك و اهللا: فس ه ا الحصر عرر. ه ا ُك رِ 

   ول    أن ه ا  حي أ ع.  ول    أن ه ا  حي أ ع.-عليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالم-فس كالم الر حهللا فس كالم الر حهللا 

ال القضاااة الالالاا »»"" ضاة الال ــ""««الق ر رابيً   هــخ عســقبيع أن عحِجــر رابًي سقبيع أن عحِج هخ ع فس الج ة. عــرف الحــس وحكــم بــهب هــ ا فــس الج ــة.      ا ٍ    ــا ٍ اا   ه ا  بهب  حس وحكم  عرف ال
حس وعرهللا ع ه وجارعــرف الحــس وعــرهللا ع ــه وجــار  واآلخر:  ا ٍ واآلخــر:  ــا ٍ  حس لــم ييــرف الحــس   فس ال ار. و ا ٍ فــس ال ــار. و ــا ٍ    ا اههــ    عرف ال يرف ال هخ  جاهــخ    لم ي جا

فقضر بج خب ف  ا أيًضا فس ال ار وهح  خب  ولح ألاع الحس  لح وافس الحس ف ح  حكحم فقضــر بج ــخب ف ــ ا أيًضــا فــس ال ــار وهــح  خبــ  ولــح ألــاع الحــس  لــح وافــس الحــس ف ــح  حكــحم 
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-عليه ب عه فس ال ار. وه ا الحكم ل    أعه وعير  وهح  سقحس ل  ، اليقحبة ان لم كقراركه هللا عليه ب عه فس ال ار. وه ا الحكم ل    أعه وعير  وهح  سـقحس ل ـ ، اليقحبـة ان لـم كقراركـه هللا 
 ع ه أو كقحع.ع ه أو كقحع.  ويكنر ه ، السيئةويكنر ه ، السيئة      ه و كنرة ورضحان  ه و كنرة ورضحان  بينحبينح  -جخ وعالجخ وعال

المُ -وس وس علر كخ حاهللا يقحهللا ال علر كخ حاهللا يقحهللا ال  الُة والسَّ المُ عليِه الصَّ الُة والسَّ في االنان في الناار، وواحاد فاي   ::القضاة الالال القضاة الالال »»"": : -عليِه الصَّ حد  نار، ووا االنان في ال
 ..""««الجن : رجل عرف الح  فقضى به فهو في الجن الجن : رجل عرف الح  فقضى به فهو في الجن 

ح عااااارف الحااااا »»"" ـــــم""««عرف ال لم  تيل هخوت هـــــخ      تي ـــــاس  وأهـــــاًل ىن ينـــــض     وت  ـــــيهللا ال  نض ولـــــار أهـــــاًل ىن يقضـــــس   هاًل ىن ي ضس  يهللا ال اس  وأ هاًل ىن يق لار أ و
كف  ر اى رار. ه ا كـف  ـر اى ـرار. هـ ا الر أربا  ا وألحا  ا  وأهاًل ىن يالر أربا  ا وألـحا  ا  وأهـاًل ىن ي  الخصح ا   وأهاًل ىن كحلخ الحقحق الخصح ا   وأهاًل ىن كحلخ الحقحق 

لمتيــب علــر تحصــيخ اليلــم يب علر تحصيخ الي ــال-وأخل    وأخلــ        ت ــخَّ وع  خَّ وع الج  ا يصلح ل  ، حقــر أ ر   ــا يكــحن بــه عالًمــا يصــلح ل ــ ،   -ج  به عالًم كحن  حقر أ ر   ا ي
 الم مة.الم مة.

وله   اع  يروفة فس كقب النروأل والأقب الخالة فس القضاي  وهس  يروفة وله   اع  يروفة فس كقب النروأل والأقب الخالة فس القضاي  وهس  يروفـة     والقضاي له  روطوالقضاي له  روط
 ع ر أهخ الشام.ع ر أهخ الشام.

هو فقضاى باه فهاو   رجل عرف الح رجل عرف الحا »»"" به ف لق هخ وال ية الصالحة الخالصة لق هـخ وال يـة الصـالحة الخالصـة   والقضاي  ع ا  والقضـاي  ـع ا""««في الجن فاي الجنا فقضى 
خَّ وع ال  -   خَّ وع الج   هللا أفضخ اىعماهللاب ىن ال اس  رون القضاي تصير أ حرهم فحضر  ل ُييرف  ـهللا أفضـخ اىعمـاهللاب ىن ال ـاس  ـرون القضـاي تصـير أ ـحرهم فحضـر  ل ُييـرف   -ج 

ل  ر  هللا أن يقحم به  هللا يكنس  فإكا  ام ل  ـر  ـهللا أن يقـحم بـه  ـهللا يكنـس  فـإكا  ـام     المحس  هللا الموبخ. والقضاي فس اىلخ فر  كنايةالمحس  هللا الموبخ. والقضاي فـس اىلـخ فـر  كنايـة
ب ن ل كحجوقيــة  ــ ة  وتكا تيــيهللا علــر  ــخ  بــ ن ل كحجــبه  هللا يكنس لار فس حس البــه  ــهللا يكنــس لــار فــس حــس ال ييهللا علر  خ   ية   ة  وتكا ت ر غير، يصلح ل  ، ر غيــر، يصــلح ل ــ ، وق

يه  ولم يج  له أن ييق ر أو كق رع  ل يجحه له كل الم مــة تيــيهللا عليــه  ولــم يجــ  لــه أن ييقــ ر أو كق ــرع  ل يجــحه لــه كلــ  ىعه لار فر  عيهللا ىعــه لــار فــر  عــيهللا   ببالم مة تييهللا عل
لم عليــه  أ ــا اكا  ــام بــه  ــهللا يكنــس فإعــه يصــير  فــس حــس الوقيــة  ــ ة. ويــ تس كايــر  ــهللا هــالع اليلــم  ير  هللا هالع الي ية   ة. وي تس كا فس حس الوق عه يصير   به  هللا يكنس فإ يه  أ ا اكا  ام  عل

 خ بيض م  ـخ بيضـ م أن القضاي   لة  رم  وأن السلف ترافيح،ب أن القضاي   لة  رم  وأن السلف تـرافيح،ب ال كهللا ُكر ححن للقضاي يسقشيرون  ل    ال كهللا ُكر ححن للقضاي يسقشيرون  ل    
ير   ــهللا رفــض رفًضــا باتنــا وُضــرع علــر كلــ   ــهللا اى مــة  ول  ــ  أن اىلنــاي فــس ع ــر الســلف كايــر    هللا رفض رفًضا باتنا وُضرع علر كل   هللا اى مة  ول    أن اىلناي فس ع ر السلف كا

وأ ر بيض م كحجر غيرهم. لأهللا فس و ق ا ه ا وتن كار المقيلمحن  اآلن  ا وأ ـر بيضـ م كحجـر غيـرهم. لأـهللا فـس و ق ـا هـ ا وتن كاـر المقيلمـحن  اآلن  ـا     فإكا رفض بيض مفإكا رفـض بيضـ م
أل أل وه ا فس   ن أو فس جميع فرو وه ا فس   ن أو فس جميـع فـرو كل م  قيلمحن  كل م  قيلمحن   خ بيض الويح   خ بيض الويح      فيه  يت  ا به  قيلم أو ألارفيه  يت  ا به  قيلم أو ألار

ا  واآلن ك ــرر أن كحجــر  يــت  ــا فيــه حنــا   ــهللا  يه حنا   هللا اليلــم. ك ــا الــر و ــت  ريــب الحنــا  للقــر ن  لــة جــرن يت  ا ف ا  واآلن ك رر أن كحجر   لة جرن قر ن   لر و ت  ريب الحنا  لل لم. ك ا ا الي
عا الـــ كحر وااعـــا  ل كحر واا ير  هللا و  الحمـــر. ولأـــهللا اا ـــكاهللا فـــس اليمـــخ  واا ـــكاهللا فـــس ااخـــالا  كايـــر  ـــهللا     ا خالا  كا فس اا مخ  واا كاهللا  فس الي أهللا اا كاهللا  مر. ول و  الح

 م  م فس ال ية  كاير   فس ال ية  كاير     رهم خلاًل رهم خلاًل يم ال را س تجر ع يم ال را س تجر ع وتيلمحا فس القيلوتيلمحا فس القيل    المقيلميهللا ال كهللا عراهم كقيلمحن المقيلميهللا ال كهللا عراهم كقيلمحن 
جاي كقيلم  هللا أجخ  ا كقرتب علر ه ا القيليم  هللا   ا ا  وولا فب ول ل  تجر القيور ع رهم جاي كقيلم  ـهللا أجـخ  ـا كقرتـب علـر هـ ا القيلـيم  ـهللا  ـ ا ا  وولـا فب ولـ ل  تجـر القيوـر ع ـرهم 

 فيه ضيف. فيه ضيف. 



 

 

 

 

 

 

7  
7 

 7 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

و  الحمر  لأهللا فس السا س ال اس كقيلمحن  ب و  الحمـر  لأـهللا فــس السـا س ال ـاس كقيلمــحن  ب     كحجر  هللا أهخ النضخ والخير وااخالا كايركحجـر  ـهللا أهـخ النضــخ والخيـر وااخـالا كايــر
جر أوهللا جـر أوهللا    ول ل  تجر حرل م علر اليمخ والقبويس لاهر  وت   ول ل  تجر حرل م علر اليمخ والقبويس لـاهر  وتىعه  ا فيه ولا ف ول فيه   ا اىعه  ا فيه ولا ف ول فيه   ا ا

  هللا كوا ر الر الصالة أهخ اليلم وهالع اليلم.  هللا كوا ر الر الصالة أهخ اليلم وهالع اليلم. 

اآلن تجر كايًرا  هللا هالع اليلم  ا فيه فرق  ي  م وبيهللا اليا ة  فس أهراف الصنحف   ر ينحت م اآلن تجر كايًرا  هللا هالع اليلم  ا فيـه فـرق  يـ  م وبـيهللا اليا ـة  فـس أهـراف الصـنحف   ـر ينـحت م 
اليلم ال ر ل اليلــم الــ ر ل   بيض الركيا . فاليورة باليمخ  واليلم ك قف باليمخ ان أجابه وتل رحخ  وهالببيـض الركيــا . فــاليورة باليمــخ  واليلـم ك قــف باليمــخ ان أجابــه وتل رحـخ  وهالــب

ل ر لييمــخ  وتن  ــئت فقــخ: اليــالم الــ ر ل يالم ا قة اى ر والحا ع جاهخ.  ييمــخ بيلمــه هــ ا فــس حقيقــة اى ــر والحا ــع جاهــخ. ييمخ  وتن  ئت فقخ: ال مه ه ا فس حقي يحمخ يحمــخ »» ييمخ بيل
ـالمُ -  وه ا خور  هللا ال وس   وه ا خور  هللا ال وـس ««ه ا اليلم  هللا كخ خلف عرولهه ا اليلم  هللا كخ خلف عروله ـالُة والسَّ المُ عليـِه الصَّ الُة والسَّ يِه الصَّ  ع أن الخور فيه  ـع أن الخوـر فيـه   -عل

قحهللا عهللا اا ام أحمر وغير،ب ول ا حكم ا هللا وتحســي ه   قــحهللا عــهللا اا ــام أحمــر وغيــر،ب ولــ ا حكــم ا ــهللا     لالم ىهخ اليلملــالم ىهــخ اليلــم ور أن كخ  هللا عوــر الوــر أن كــخ  ــهللا وتحسي ه    عور ال
ظ اليرا س: ) لت: ول هللا عور الور كخ  هللا ُع س بحمله اليلم ولم ظ اليرا س: ) لت: ول هللا عور الور كخ  هللا ُع س بحمله اليلـم ولـم يحمخ اليلم ف ح عرهللا  يقحهللا الحافيحمخ اليلم ف ح عرهللا  يقحهللا الحاف

كر ،ُكــحههللا ف ــح عــرهللا بقــحهللا المصــبنر يحمــخ هــ ا اليلــم لأــهللا خحلنــا ب ىن الحا ــع كــر ، نا ب ىن الحا ع  أهللا خحل لم ل ه ا الي قحهللا المصبنر يحمخ  حههللا ف ح عرهللا ب جر  هللا ىع ــا عجــر  ــهللا   ببُك ىع ا ع
وتن كان وتن كـان رك   ي ا، رك   ي ـا، . ولأهللا الح. ولأـهللا الحـيحمخ اليلم ويقصرى للقيليم عجر ع رهم  خالنا  ع رهم  يااٍ يحمخ اليلم ويقصرى للقيليم عجـر ع ـرهم  خالنـا  ع ـرهم  يـااٍ 

ىع م ل ىع ـم ل   بببحمخ اليلم وعرم تر  المجاهللا للنساق أن يحملحا اليلمبحمخ اليلم وعرم تر  المجاهللا للنسـاق أن يحملـحا اليلـمخوًرا ف ح فس حقيققه أ ر لليروهللا خوًرا ف ح فس حقيققه أ ر لليروهللا 
كؤ   حن عليه  فأ عه  اهللا: ليحمخ ه ا اليلم  هللا كخ خلف عروله  وتل فالنا س جاهخ ولح حمخ  ا كؤ   حن عليه  فأ عه  اهللا: ليحمخ ه ا اليلم  هللا كخ خلف عروله  وتل فالنا س جاهخ ولح حمـخ  ـا 

 حمخ  ما هح فس لاهر،  هللا اليلم.حمخ  ما هح فس لاهر،  هللا اليلم.

    ن ن  م القضاة وهم المنقح  ـم القضـاة وهـم المنقـح اة فس  لران المسلميهللا كخ  سي  فاة فس  لران المسلميهللا كـخ  ـسي  فعلر كخ حاهللا: الر و ت  ريب والقضعلر كخ حاهللا: الر و ت  ريب والقض
ثر وُأثـر   -وهم لرك م كخ  سي  والحلة لق ني   ا يحكم به القضاةب  خ ان القضاةوهـم لـرك م كـخ  ـسي  والـحلة لق نيـ   ـا يحكـم بـه القضـاةب  ـخ ان القضـاة    وهم أهخ الحسوةوهم أهخ الحسـوة وُأ

اــخ  ــيهللا كــرر القاضــس  ــع  ضس  ع عــهللا فــس  ضــايا كايــرة عــهللا الســلف  ــهللا الــحلة والقضــاة أن  ــ  م  ــهللا    كرر القا اخ  يهللا  ضاة أن    م  هللا    لحلة والق سلف  هللا ا عهللا ال يرة  ضايا كا فس   عهللا 
ه ا كاخصــمه وهــح  ــهللا الــحلة  والقصــ  فــس هــ ا كا فس  لحلة  والقص   ه ا يــر  وأخوــار القضــاة لحكيــع وغيــر،  ملــحية  ــهللا هــ ا خصمه وهح  هللا ا لحية  هللا  يع وغير،  م ير  وأخوار القضاة لحك

 الشسي.الشسي.

ا ـــوكوكـــ   ا  ان القضـــاة فـــس عصـــر الســـلف  ـــع علم ـــم وتخاللـــ م يحكمـــحن علـــر  ـــهللا    لر  هللا    محن ع ل م يحك سلف  ع علم م وتخال صر ال فس ع ضاة  كرك م  خ  ـــيهللا أكـــرك م  ان الق خ  يهللا أ
ان  ي س ان  ي ـس   وهح  هللا أ  ر القضاة فس القاريخ اا ال س جاي، ولر، و اهللا له: يا أ تِ وهح  هللا أ  ر القضاة فس القاريخ اا ال س جاي، ولر، و اهللا لـه: يـا أ ـتِ     القاضس  ريحالقاضس  ريح

حسوبــيهللا   ــس فــالن خصــح ة فاعررهــا ان كــان لــس الحــس لس ال كان  كان الحس علس  ا تيوت ــر ت  وتن كــان الحــس علــس  ــا تيوــت  وبيهللا   س فالن خصح ة فاعررها ان  ول ول      ر ت  وتن 
تألن س تألن ـس   كيفكيـفلحس ل   فجاي   م فحكم عليه:  اهللا: لحس لـ   فجـاي   ـم فحكـم عليـه:  ـاهللا: اا     م مرض ا  فقاهللا: هاترض ا  فقاهللا: هاتأتيوت ال اس. فقاهللا: اعأتيوت ال اس. فقاهللا: اع

وفس ال  اية ل  سي   اهللا: عيم  أعرف وفـس ال  ايـة ل  ـسي   ـاهللا: عيـم  أعـرف     وأللف هؤلي يحضرون فس  جل  القضايوأللف هؤلي يحضرون فس  جلـ  القضـاي      م  مي ي أجسأجس
لي م لولـي  لـ   لأـهللا لـح  لـت الحـس ل ـم كهوـت الـي م ل    أن الحس ل مأن الحس ل ـم ر  ر  قصالح م ولح علر  سي يسيقصـالح م ولـح علـر  ـسي يسـيولي  ل   لأهللا لح  لت الحس ل م كهوت ا

ا ا بع عليه الخن. واىخوار فس ه ا كايرة جرن  .. بع عليه الخن. واىخوار فس ه ا كايرة جرن
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كم و ـــع اى ـــف أن اى ـــحر تكيـــر   وبـــرًل  ـــهللا أن ُيحكـــم بشـــرأل هللا ا ـــقورهللا ال ـــاس حكـــم هللا بحكـــم    كم هللا بح شرأل هللا ا قورهللا ال اس ح كم ب برًل  هللا أن ُيح ير   و و ع اى ف أن اى حر تك
الوشر  وا قورلحها بالقحاعيهللا الحضيية  فساي  أححال م واعقأست أ حرهم  ولاروا  هللا  ناهللا الر الوشر  وا قورلحها بـالقحاعيهللا الحضـيية  فسـاي  أحـحال م واعقأسـت أ ـحرهم  ولـاروا  ـهللا  ـناهللا الـر 

س لة الح ـــناهللا. و ســـ لة الح س كـــم بكيـــر  ـــا أعـــ هللا هللا  ســـ  ناهللا. و  ع هللا هللا   ير  ا أ أا  لة كوـــرى  وعصحلـــ ا فـــس الأقـــاع والســـ ة ل تأـــا  كم بك س ة ل ت قاع وال فس الأ ورى  وعصحل ا  لة ك
 ُتحصر.ُتحصر.

في الجن رجل عرف الح  فقضى به فهو فاي الجنا »»""   والمبلحع  هللا الشخ  أن ييرف الحسب ىعه   والمبلـحع  ـهللا الشـخ  أن ييـرف الحـسب ىعـه ""««رجل عرف الح  فقضى به فهو 
أيف يقضس  يهللا ال اس  وتكا لم ييرف الحس لار الاال    هللا هؤلي القضاة أيف يقضس  يهللا ال اس  وتكا لم ييـرف الحـس لـار الاالـ    ـهللا هـؤلي القضـاة ففاكا لم ييرف الحس اكا لم ييرف الحس 

 تس.تس.وهح فس ال ار علر  ا  ي وهح فس ال ار علر  ا  ي 

برجاال عاارف الحاا  فقضااى باا»»"" ضى  ح  فق عرف ال قضِ ه فهااو فااي الجناا ، ورجاال عاارف الحاا  فلاام يقااضِ رجل  لم ي ح  ف عرف ال ن ، ورجل  في الج هو     ضر    ضــر ""««بهبااه  ه ف
مهللا بالواهـــخ  وحكـــم للموبـــخ  وحـــرم المحـــس  ـــهللا حقـــه  وجـــار فـــس الحكـــم. اكا لـــم يقـــض بـــالحس فمـــهللا  بالحس ف قض  لم ي كم. اكا  فس الح قه  وجار  حس  هللا ح بخ  وحرم الم كم للمو هخ  وح بالوا

  اكا  ضر بالواهخ فقر  ضر بالجحر. فقحله: وج ر بالحكم تصريح بما هح   اكا  ضر بالواهخ فقـر  ضـر بـالجحر. فقحلـه: وج ـر بـالحكم تصـريح بمـا هـح ررالضرورر أن يجح الضرورر أن يجح 
تر  القضية وأحال ا الر غير،  يمكهللا. تر  القضية وأحال ـا الـر غيـر،  يمكـهللا. به  به    قاهللا: عرف الحس فلم يقضِ قاهللا: عرف الحس فلم يقضِ  جر  تحضيح  ال أعه  ر ي جر  تحضيح  ال أعه  ر ي

حسلأــهللا لمــا  ــاهللا: وجــار فــس الحكــم   ي ــا، أعــه  ضــر بالواهــخ بيــر أن عــرف الحــس ير أن عرف ال هخ ب عه  ضر بالوا فس الحكم   ي ا، أ ما  اهللا: وجار  أهللا ل فس ال ار  ف ــح فــس ال ــار      ل ف ح 
 عس هللا هللا اليافية.عس هللا هللا اليافية.

فرف الح ورجال لام يفاارف الحا »»"" لم ي نا  على جهلفقضاى للناا  علااى جهال»»""    جاهخجاهــخ  ""««ورجل     ا ع ر، ال ج خ  ل  ر أن    ــا ع ـر، ال ج ـخ  ل  ــر أن ""««فقضى لل
 عس هللا هللا السال ة واليافية.عس هللا هللا السال ة واليافية.  ،،""««في النارفي النارفهو فهو »»""ىعه ه ، بضاعقه  ىعه ه ، بضاعقه    ببالج خالج خيقضس  يهللا ال اس بيقضس  يهللا ال اس ب

سائي والترمذي"رواه أبااو داود واباان ماجااه والنسااائي والترمااذييقحهللا: يقــحهللا:  جه والن بن ما بو داود وا يد"وإسااناده جيااد"  ،،"رواه أ سناده ج   والحرك  له هرق يصخ   والحــرك  لــه هــرق يصــخ وإ
 ..بمجمحع ا الر الصحيح لكير،بمجمحع ا الر الصحيح لكير،

مة وعيــح  الــر كلمــة    لر كل يح  ا يد""جيااد"وع حرك  بمجمحعه : الجيــر  ــحاي ُحأــم علــر اا ــ ا  بــه أو علــر الحــرك  بمجمحعــه "ج لر ال به أو ع لر اا  ا   أم ع ير  حاي ُح يي س يي ــس   : الج
لحيح  وجاي ع ر القر  ر ثالثة أحا ك   رًل  هللا أن يقحهللا: ه ا حرك  حسهللا لحيح   اهللا: ه ا لحيح  وجاي ع ر القر  ر ثالثة أحا ك   رًل  هللا أن يقحهللا: ه ا حرك  حسهللا لحيح   اهللا: هـ ا 
جر أن حـــرك  حســـهللا جيـــر  فجيـــر تي ـــس لـــحيح ع ـــرهم  وهـــ ا  ـــرر، أهـــخ اليلـــم. لأـــهللا  ـــاهللا ا ـــهللا حجـــر أن  أهللا  اهللا ا هللا ح لم. ل لحيح ع رهم  وه ا  رر، أهخ الي ير تي س  ير  فج سهللا ج حرك  ح

وهح ال قا  الخوير ل ييرهللا عهللا لحيح الر جير ال ل أقة  فقر يكحن  قر ً ا فس حكمه وهــح ال قــا  الخويــر ل ييــرهللا عــهللا لــحيح الـر جيــر ال ل أقــة  فقــر يكــحن  قــر ً ا فــس حكمــه     الج و الج وـ 
  ::لحيح ويج م   ل  يقحهللالـحيح ويجـ م  ـ ل  يقـحهللا  :: عه تيرى  رحلة الحسهللا  فورًل  هللا أن يقحهللا عه تيرى  رحلة الحسهللا  فورًل  هللا أن يقحهللاببلصحة وتن ج م لصحة وتن ج م ااعليه بعليه ب

مرا أال  ــم هــ ا كوــيهللا المــرا ففاع ا بمي ر الصحيح  اع ــا بمي ــر الصــحيح    ::جير. ف س فس حقيقق ا وتن  الحاجيــر. ف ــس فــس حقيقق ــا وتن  ــالحا ويهللا ال عه فس وهــح أعــه فــس     أال  م ه ا ك وهح أ
 ولي  فس أعالها.ولي  فس أعالها.    أ عر  راتب الصحةأ عر  راتب الصحة

ـُه هللاُ - اهللا  ـاهللا  بي ةريرة "وعان أباي ةرياارة : : -ر ِحم ُه هللاُ ر ِحم  َي هللُا عنهُ َرِضاَي هللُا عناهُ -"وعن أ قال ال: قااال ققا  -َرِض َي مان َوِلااَي »»: : ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا رساول هللا ال:  من َوِل
يماان ُولِ ااي»»""  أو:   أو: ""««القضاءالقضاااء ية   ف ــح ُكــحلَّر  ــهللا  وــخ اا ــام  كحليــه القضــاي  أو  ــهللا ك يوــه فــس تحليــة ""««من ُولِ  وه فس تحل يه القضاي  أو  هللا ك ي حلَّر  هللا  وخ اا ام  كحل   ف ح ُك
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ِلـس. يي ـس  ـا فيـه ا ـكاهللا أن يقـاهللا:  ِلس. يي س  ا فيه ا كاهللا أن يقاهللا: القضاة ف ح كحلَّر  و هللا ُولِ س فقر و  يَ مان َوِلايَ »»""القضاة ف ح كحلَّر  و هللا ُولِ س فقر و  يُولِ اي»»""أو أو   ""««من َوِل     ""««ُولِ 
اا ام اىعرم  اا ـام اىعرـم      م اى حر وتعاهق ا  حلس اى رم اى حر وتعاهق ـا  ـحلس اى ـر ع اعقرا ع اعقرافالمي ر واضح  ل كحجر  هللا ُكحلس عنسه فالمي ر واضح  ل كحجر  هللا ُكحلس عنسه 

 كحلس عنسه.كحلس عنسه. ا فيه أحر  ا فيه أحر 

ير سكينمن َولي القضاة أو ُجفال قاضايبا باين الناا  فقاد ُيبا  ب يار ساكين»»"" ب  ب  قد ُي نا  ف بين ال ضيبا  فل قا ير سكينيبا  ب يار ساكين»»""    ""««من َولي القضاة أو ُج ب  ب      ""««ي
يه ااههاقالـــ بح اىلـــخ فيـــه ااههـــاق لخ ف ل بح اى ه ا اههـــاق الـــرو  بنـــرر اىو ا  أو بقبـــع  ـــا ل تاوـــت  يـــه الحيـــاة  هـــ ا     ا ياة   يه الح وت   بع  ا ل تا نرر اىو ا  أو بق لرو  ب اههاق ا

ولس القضاي ولـس القضـاي »»جحه فس الألمة فقبلس علر ال ال   و ي ر ه ا أن  هللا جـحه فـس الألمـة فقبلـس علـر ال ـال   و ي ـر هـ ا أن  ـهللا يققه. ويقيققـه. ويقاىلخ فيه وحقاىلخ فيه وحق
 فقر هل .فقر هل .  ""««أو جيخ  اضًياأو جيخ  اضًيا

ضايهــ ا الحــرك  والــ ر  ولــه و ــا فــس  ي اهمــا  هــ ا هــح الــ ر جيــخ بيــض اليلمــاي كــرفض القضــاي كرفض الق ماي  يض اليل يخ ب ل ر ج هح ا ه ا  ما   فس  ي اه له و ا  ل ر  و حرك  وا     ه ا ال
ق ر ع هوييقـــ ر ع ـــه يهوُيضـــرع عليـــه    ويي ضرع عل ضاي فـــال يســـقجيب  وع ـــرعا  ـــهللا الشـــواع الصـــالحيهللا المـــؤهليهللا للقضـــاي     وُي مؤهليهللا للق صالحيهللا ال شواع ال سقجيب  وع رعا  هللا ال فال ي

ارة المحاولة  ي م  ع أهليق م لماخ ه ، ال صحا  وه ، ال صحا ل    أع ا ارة المحاولة  ي م  ع أهليق م لماخ هـ ، ال صـحا  وهـ ، ال صـحا ل  ـ  أع ـا  ون  و ع ك ون  و ع ككقر كقر 
لم يحكم بيلم ولم كق هخ. كالنقحى  النقحى في ا الحعير الشركر علر  هللا أفقر بكير فــس حــس  ــهللا لــم يحكــم بيلــم ولــم كق هــخ. كــالنقحى  النقــحى في ــا الحعيــر الشــركر علــر  ــهللا أفقــر بكيــر  فس حس  هللا 

بشخ  واحر  بشـخ  واحـر    ااعلم  وك ل  القضاي فيه الحعير علر  هللا  ضر بكير علم. وكان القضاي   حهً علم  وك ل  القضاي فيه الحعيـر علـر  ـهللا  ضـر بكيـر علـم. وكـان القضـاي   حًهـ
ويشرف علر ت ني ها. اآلن خنت المس لةب ىعه ويشـرف علـر ت نيـ ها. اآلن خنـت المسـ لةب ىعـه      راكق ا الر ع اكق ا ـراكق ا الـر ع اكق ـار القضية  هللا ر القضية  ـهللا هح ال ر كقحلهح ال ر كقحل

ىعه ىعه   بب ،  هللا القضاة اى رم واىلور   نا واىعلم  فاى ر أخف  هللا كر  وخ ،  هللا القضاة اى رم واىلور   نا واىعلم  فاى ر أخف  هللا كر  وخان أخب  في ر،  هللا يسر ِ ان أخب  في ر،  هللا يسر ِ 
ر  ر  ثم كقويهللا له أعه أخب . كيف كقراثـم كقوـيهللا لـه أعـه أخبـ . كيـف كقـرا    وُي ن وُي نـ     وي  ن  حكمهوي  نـ  حكمـه    أوًل  ر يحكم بماهللا أو بنرو  أو  ر ايأوًل  ر يحكم بمـاهللا أو بنـرو  أو  ـر اي

 اي، ج ا   ضا ية أرفع وأعلر   ه وأ كهللا فس ه ا الواع   ه.اي، ج ا   ضا ية أرفع وأعلر   ه وأ كهللا فس ه ا الواع   ه.ويقراجع  اآلن ور ويقراجع  اآلن ور 

سكينفقااد ُيباا  ب ياار سااكين»»"" ير  ب  ب  قد ُي ل بح ه ا هخ هح الحقيقس بنرر اىو ا     ل  ــر أن عيــرف الــ بح ه ــا هــخ هــح الحقيقــس بنــرر اىو ا   ""««ف رجخ رجــخ   ..لل  ل  ر أن عيرف ا
لو  ل ك بح   ــاهللا لحلــر، ولــر لــه لــكير: الــو  ل كــ بح  الوــر   هــ ا فــس الشــقاي القــارا   ــاهللا: الــو  ل كــ بح   ور   ه ا فس الشقاي القارا   اهللا: ا لو  ل ك بح  ال  اهللا لحلر، ولر له لكير: ا

وأع ا وأع ـا     ه ا  ووه الج خ بمرلحل  اىلنا  وا قيمال ا فس لكة اليرعهـ ا  ـووه الج ـخ بمـرلحل  اىلنـا  وا ـقيمال ا فـس لكـة اليـرعا ع ر،  كيهللا. ا ع ـر،  ـكيهللا. الور    اهللا:  الور    اهللا:  
لأهللا أو ع  هللا أن تأحن حقا س لكحية أو  رعية أو لأهللا أو ع  هللا أن تأحن حقا س لكحيـة أو  ـرعية أو     أو ع  هللا أن تأحن كل ا حقا س  وهس حقا سأو ع  هللا أن تأحن كل ا حقا س  وهس حقا س

 وعلر كخ حاهللا المي ر واضح.وعلر كخ حاهللا المي ر واضح.  ..عرفيةعرفية

سائي والترمذي وحسنه""رواه أحماد وأباو داود والنساائي والترماذي وحسانه"يقحهللا: يقحهللا:  بو داود والن الر الـر   ه هرق كرتقس   اه هـرق كرتقـس   ـا  وهح كسابقه ل  وهـح كسـابقه لـ"رواه أحمد وأ
 الصحيح لكير،.الصحيح لكير،.

فالى عنهُ َرِضَي هللُا تفاالى عناهُ -"وعن أبي ير "وعن أبي ير : : -ر ِحم ُه هللاُ ر ِحم ُه هللاُ -ثم  اهللا ثم  اهللا  با ياا أباا »»قال: قاال:   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا أن رساول هللا   -َرِضَي هللُا ت يا أ
ج رع  هللا ج ا ة الكنارر  أ ح كر لحا س جليخ لا ق الل جة و يروف   هر، واعصرافه ج ـرع  ـهللا ج ــا ة الكنـارر  أ ـح كر لــحا س جليـخ لـا ق الل جــة و يـروف   هـر، واعصــرافه   ""««يرير

نقحعيهللا فس ه ا الواع  ا  مس نقحعيهللا فس هـ ا الوـاع  ـا  ـمس ف  هللا  وخ بيض المف  هللا  وخ بيض المال قرالية  وُأل ِ ال قرالية  وُأل ِ ببعهللا الرعيا. وُلو  هوًرا وب قاًعا عهللا الرعيا. وُلو  هوًرا وب قاًعا 
ِضــس  هللُا تيــالر ع ــهُ -أو أ ح كر ال قرالس ال اهر. أ ح كر أو أ ــح كر ال ــقرالس ال اهــر. أ ــح كر     با قرالية أ س كربا ــقرالية أ ــس كر يالر ع هُ ر  له   هب فس لــه  ــ هب فــس   -ر ِضس  هللُا ت
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فس المــاهللا  ل كــرى جمــع المــاهللا ىن الــرعيا ل تســقحس  ــهللا كقيــب ورايهــا ويجمــع ويقــر  المســلميهللا فــس  سلميهللا  قر  الم يب ورايها ويجمع وي سقحس  هللا كق لرعيا ل ت ماهللا ىن ا كرى جمع ال ماهللا  ل  ال
أن ُتحهأل ه ، اى حاهللا ل علر  ويخ أن تُـحهأل هـ ، اى ـحاهللا ل علـر  ـويخ اى حاهللا  ف ح كرى اى حاهللا  ف ـح كـرى الجحأل وفس اليراي وفس الور  ويق يم ويك   الجحأل وفس اليراي وفس الور  ويق يم ويك   

صر ةالحجــحع  هــح  ــهللا بــاع الحــض  حــض ال ــاس علــر الصــر ة حض  حض ال اس علر ال باع ال هح  هللا  لر وحــض ال ــاس علــر القح ــية علــر     الحجحع   لر القح ية ع وحض ال اس ع
ا اخــحاع م المســلميهللا. ف ــح  ــرري  مــا ُهعــم أعــه كقو ــا،  ــهللا ا ــقرالية  جر ــة القــس ت خــ  اى ــحاهللا للًمــا  قس ت خ  اى حاهللا للًم عه كقو ا،  هللا ا قرالية  جر ة ال اخحاع م المسلميهللا. ف ح  رري  ما ُهعم أ

يق مر  ـهللا ألـحابه  وليـق موتيبي ا ىعاس  ر يكحعحن أغ وتيبي ـا ىعـاس  ـر يكحعـحن أغ ـ    و  ًرا  هللا ألحا  او  ًرا  هللا ألحا  ا اك تو حا ه ا الم هب اك تو ـحا هـ ا المـ هب   ر  هللا ألحابه  ول
وييبحعه غير،  مهللا ل يسقحس  وييبحعـه غيـر،  مـهللا ل يسـقحس      عرلحا فيه   ا عرلحا فيه  ي خ وعه  هللا لاحوه ال ر تيب عليهعرلحا فيه   ا عرلحا فيه  ي خ وعه  ـهللا لـاحوه الـ ر تيـب عليـه

ال قرالية بان عحارها وخلل ا وجحرها وللم ا  وكا   أن ال قرالية بان عحارها وخلل ا وجحرهـا وللم ـا  وكـا   أن و و   عس هللا هللا اليافية.   عس هللا هللا اليافية. جال جال والنقير فقير والنقير فقير 
 ت محس  هللا الحجح   و  الحمر والم ة.ت محس  هللا الحجح   و  الحمر والم ة.

قال"قاال با ير، إ ياا أباا ير، إ ا»»: : " ا، وإ اي أحاب لاك ماا أحاب لن ساييا أ حب لن سيي أراك ضافي ب ما أ لك  حب  ا، وإ ي أ ل كؤ هللا أحركم حقر ل كـؤ هللا أحـركم حقــر »»    ""««ي أراك ضفي ب
ـالمُ -  اكا كان ه ا  هللا ال وس   اكا كان ه ا  ـهللا ال وـس ««يحب ىخيه  ا يحب ل نسهيحب ىخيه  ا يحب ل نسه ـالُة والسَّ المُ عليـِه الصَّ الُة والسَّ يِه الصَّ يحب ى س كر  ا يحـب ى ـس كر  ـا   -عل
   يحوه  هللا أجخ أيش    يحوه  هللا أجخ أيش  ««اعس أحو اعس أحو »»يحوه ل نسه  و اهللا لمياك: يحوه ل نسه  و اهللا لمياك: 

جخ  ك    ـــهللا أجـــخ  ك ـــ   قحهللا   ر فـــال تـــرعهللا أن تقـــحهللا   ـــر »» هللا أ ترعهللا أن ت لالة: الل م أعكـــخ لـــالة: الل ـــم أعفال  سهللا  ـــس علـــر ككـــر  و ـــكر  وحســـهللا كخ  كر  و كر  وح لر ك  س ع
نينوإ ي أحب لاك ماا أحاب لن ساي، ال َتاَأمََّرنَّ علاى االناين»»""وه ا يقحهللا ى س كر: وه ا يقحهللا ى ـس كر: . . ««عوا ت عوا ت  َأمََّرنَّ على اال حب لن سي، ال َت ما أ لك  ب ىن ب ىن ""««وإ ي أحب 

سهللا   ر ل أبــا كر فيـــه ضـــيف  ولريـــه عاهنـــة  كقـــ ثر بـــ  عر  ــسي  فـــإكا تـــ  ر علـــر اث ـــيهللا ل ُيحســـهللا   ـــر ل  لر اث يهللا ل ُيح ت  ر ع فإكا  ب  عر  سي   ق ثر  نة  ك يه عاه ضيف  ولر يه  با كر ف أ
لح اث يهللايحســـهللا  يـــا ة ولـــح اث ـــيهللا يا ة و سهللا   شكىعـــه ضـــييف  يـــ تس هـــ ا يشـــك  ببيح ه ا ي ي تس  ضييف   عه  صرقح فيصـــرقى ي تس كا  ويـــ تس كا      ح في صرقيشـــكح فيصـــرقو شكح في     ي

ك اوهكـــ ا ضينه لضـــينه   ببوه ِضـــس  هللُا تيـــالر ع ـــُه وأرضـــا،-ل يالر ع ُه وأرضا،ر  س  هللُا ت قب   و ـــيرته  شـــ حرة و يروفـــة و روعـــة فـــس كقـــب -ر ِض فس ك ش حرة و يروفة و روعة    و يرته  
   الصحابة وغيرهم  هللا كقب السير.الصحابة وغيرهم  هللا كقب السير.

تيموال َتاَولََّينَّ ماال يتايم  ،،ال تأمرن على االنينال تأمرن على االنين»»"" مال ي َولََّينَّ  لرفاأل عهللا ب ىن اليقـيم أيًضـا ضـييف ل يسـقبيع الـرفاأل عـهللا ""««وال َت ب ىن اليقيم أيًضا ضييف ل يسقبيع ا
علر ضيف   ر يضيع  ي تس علـر ضـيف   ـر يضـيع  يـ تس   ااييف لار ضينً ييف لـار ضـينً تحلر عليه  اخ ه ا الضتـحلر عليـه  اـخ هـ ا الضـ  عنسه وعهللا  اله  فإكاعنسه وعهللا  الـه  فـإكا

قيم أهــخ الحيــخ وأهــخ الحجــن فيضــحكحن عليــه وعلــر وكيلــه  ثــم كــ هب  الــه  ــرىب ولــ ا  ــاهللا: اليقــيم  له  رىب ول ا  اهللا: الي ك هب  ا ثم  له   يه وعلر وكي أهخ الحيخ وأهخ الحجن فيضحكحن عل
ك وكس ك وكـس     فما يصلح أن يجقمع ضيينان  وه ،  يا ة  رعية فس الحليا فما يصلح أن يجقمع ضيينان  وه ،  يا ـة  ـرعية فـس الحليـا     وأعت ضييفوأعت ضييف    ضييفضييف

وأ اعة  هللا  ون  حة  ل  ر وأ اعـة  ـهللا  ون  ـحة  ل  ـر   ر  ون أ اعة  ول تأنس  ياعةر  ون أ اعـة  ول تأنـس  ياعـةأن يخقار ل ا القحر اى يهللا   ا يكنس  ح أن يخقار ل ا القحر اى يهللا   ـا يكنـس  ـح 
ولححظ عليه  سي  هللا ولــححظ عليـه  ـسي  ــهللا      هللا القحة واى اعة  وتكا ُرِ س  أن ه ا يصلح ل  ، الحلينة أو ل  ا اليمخ ـهللا القـحة واى اعـة  وتكا ُرِ ــس  أن هـ ا يصـلح ل ــ ، الحلينـة أو ل ـ ا اليمـخ

ُيخقار ُيخقـار ففأللح المحجح كهللا  ألـلح المحجـح كهللا    وهحوهـحالضيف ُيخقار له عا ب  حر  أو اليك : أو يكحن فيه  حة و رة الضيف ُيخقار له عا ب  حر  أو اليك : أو يكحن فيه  ـحة و ـرة 
 فقصلح اى حر    ا  ويكحن   ل  القسركر والمقاربة.فقصلح اى حر    ا  ويكحن   ل  القسركر والمقاربة.    اساسهللا  حته علر ال هللا  حته علر ال له عا ب ُيخنف  له عا ب ُيخنف  

ولس اى ر أن يخقار ل  ا الم صب ول  ا المرفس ولس اى ر أن يخقار ل  ا الم صب ول  ا المرفـس   فمهللا حرك  أ س كر ع خ  أعه علر   فمهللا حرك  أ س كر ع خ  أعه علر "رواه مسلم""رواه مسلم"
 ..ل  ر   هل  ر   ه  ه اه ا  كقحافر فيه اليلم  ع الرياعة والقحة واى اعة  كخكقحافر فيه اليلم  ع الرياعة والقحة واى اعة  كخ   هللا هللاالم م الأفي   الم م الأفي   



 

 

 

 

 

 

11  
11 

 11 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

بي ةريرة "وعاان أبااي ةرياارة  نَرِضااَي هللُا تفااالى عناا-"وعن أ فالى ع َي هللُا ت بي عاان النبااي   -هُ هُ َرِض لى إ كاام ستحرصااون علااى »»قال: قااال:   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصعن الن كم ستحرصون ع إ 
مارةاإلمااارة مارةستحرصااون علااى اإلمااارة»»""  ..""««اإل لى اإل ــالمُ -  و اهللا ال وس   و ــاهللا ال وــس ""««ستحرصون ع ــالُة والسَّ المُ عليــِه الصَّ الُة والسَّ يِه الصَّ لرحمهللا  هللا ليوــر الــرحمهللا  ــهللا   -عل ليور ا
    يا عور الرحمهللا  هللا  مرة ل تس هللا اا ارة  فإع  ان أُعبيق ا  هللا غير  س لة أُع ت علي ايا عور الرحمهللا  هللا  مرة ل تس هللا اا ارة  فإع  ان أُعبيق ا  هللا غير  سـ لة أُع ـت علي ـا»» مرة:  مرة: 

   هللا كحكخ الر ال ن  كحكخ الر ضيف    هللا كحكخ الر ال ن  كحكـخ الـر ضـيف «« ا وتلر عنس  ا وتلر عنس وتن   لق ا وأعبيق ا عهللا  س لة ُوكلت اليوتن   لق ا وأعبيق ا عهللا  س لة ُوكلت الي
وعج  فُيخ هللا  و هللا ُييان علر  ا أعين به اكا ُكلف به  هللا غير  س لة فإعه يجر القحفيس والقسركر وعج  فُيخ هللا  و هللا ُييان علر  ا أعين به اكا ُكلف به  هللا غير  س لة فإعـه يجـر القحفيـس والقسـركر 

خَّ وع ال- هللا هللا  هللا هللا  خَّ وع الج   وااعاعة.وااعاعة.  -ج 

لىإ كاام ستحرصااون علااى»»"" كم ستحرصون ع مارةاإلمااارة  إ  ــا فــس اا ــارة اليرفيــة القــس تخــق   ــويض ""««اإل خق   ويض   وهــ ا لــي  خالن قس ت ية ال فس اا ارة اليرف ا  لي  خالن   وه ا 
عما جميع  ا فيه وليا  علر ال اس: ا ارة المرر ة  ااًل ا ارة  ر ا ة ك ا ا ارة. اًكا هس عما جميع  ا فيه وليا  علر ال اس: ا ارة المرر ة  ااًل ا ارة  ر ا ة ك ا ا ـارة. اًكا هـس اى حر  ااى حر  ا

 ..ىن المي ر واضحىن المي ر واضح  بببمي اها اليام تشمخبمي اها اليام تشمخ

مارةإ كااام ستحرصاااون علاااى اإلماااارة»»""   لى اإل كم ستحرصون ع يا   فـــس الســـا س  ـــا فيـــه وليـــا   الحليـــا ""««إ  يا   الحل يه ول سا س  ا ف فس ال ل ليلـــ     ير  : هـــح اى يـــر  ةة لي هح اى   :
ـ .       وفس اىلخ هح القاضس  وفـس اىلـخ هـح القاضـسوهح ال ر كركر الشئحن كل اوهح الـ ر كـركر الشـئحن كل ـا    واى ير ه ا يسمر عا اًل واى ير ه ا يسمر عا اًل  وهح الم نِ  . وهـح الم نِ 

اى حر  ا تح يت وتشققت الر أن وللت الر  ا عحهللا فيه  بير كل   هللا احقين الر تييي ه فس اى حر  ا تح يت وتشققت الر أن وللت الر  ا عحـهللا فيـه  بيـر كلـ   ـهللا احقـين الـر تييي ـه فـس 
يان.  ر إعـه ُييـان.  ـر عمخ كقحلر به أ حر ال اس يبالب بماخ ه ا  فال يحرا علي ا  وتكا ُعيهللا وُكلف فعمخ كقحلر به أ حر ال اس يبالب بماخ ه ا  فـال يحـرا علي ـا  وتكا ُعـيهللا وُكلـف ف إعه ُي

يةكــرى  ــهللا عنســه اىهليــة سه اىهل قحم    ا اليمخ غيول كــرى  ــهللا يقــحم   ــ ا اليمــخ غيــ    كرى  هللا عن كرى  هللا ي كان ا ارة أو  ضايً ر،   ــحاي كــان ا ــارة أو  ضــايً ول  أو غير أو غيــر   ر،   حاي 
ـالمُ -ىعه حي ئ  تييهللا عليه  ول ا  اهللا كح ف ىعه حي ئ  تييهللا عليه  ول ا  اهللا كح ف   ببكل   له أن يس هللاكل   له أن يس هللا المُ عليِه السَّ ـ  اِ هللِا : : -عليِه السَّ ل ـر خ  ْلِ ـس ع  ل ر خ   اِ هللِا }اْجي  ْلِ س ع  }اْجي 

ير،  فإن ت خر عهللا القوحهللا أثم  ير،  فإن ت خر عهللا القوـحهللا أثـم  [  فإكا تييهللا علر ااعسان بحي  ل كحجر غ[  فإكا تييهللا علر ااعسان بحي  ل كحجر غ5555]كح ف: ]كح ف:   اْى ْرِ { اْى ْرِ { 
ـــه ويقر  به ويقر وتكا رأى أن غيـــر، ل يقـــحم ب قحم  ير، ل ي ـــه ل  ـــاعع  ـــهللا أن يســـ هللا وتكا رأى أن غ ـــ  تضـــييع المصـــالح فإع ـــر كل س هللا تـــب عل عه ل  اعع  هللا أن ي صالح فإ ضييع الم ل  ت لر ك تب ع

 ويحرا علي ا.ويحرا علي ا.

م إ كاام ستحرصااون علااى اإلمااارة، وسااتكون  داماا  يااوم القياماا »»"" يوم القيا م   مارة، وستكون  دا لى اإل كم ستحرصون ع ب ىن اا ارة والمسئحلية في ا ب ىن اا ــارة والمســئحلية في ــا ""««إ 
لوه ااعسان  حا بة ه ا الم صب وه ا لوـه ااعسـان  حا ـبة هـ ا الم صـب وهـ ا وجاهة  يهللا ال اس  وفي ا تمكأهللا  هللا الحصحهللا علر  ا يبوجاهة  يهللا ال اس  وفي ا تمكأهللا  هللا الحصـحهللا علـر  ـا يب

لالجــا،  وفــس هــ ا   نيــة فــس الــ ية فس ا قرَّ رعيا ولــ ة ورفيــة  فــال نحس  جوحلــة علــر أن ُتقــرَّ الجا،  وفس ه ا   ن فال نحس  جوحلة علر أن ُت ية   وتقضر وتقضــر     وتحقرموتحقــرم    ممرعيا ول ة ورف
لر اليحا بلأــهللا ُتخبــم بخبــام الشــرأل  ااعســان ك رــر الــر اليحا ــب    ححا ج ا   جوحلة علر ه ا فس الجملةححا ج ــا   جوحلــة علــر هــ ا فــس الجملــة     لأهللا ُتخبم بخبام الشرأل  ااعسان ك رر ا

يا،الـرعيا فاعيـة   ـر يسـقنير فـس  عيــا، لرعيا فاعية   ر يسقنير فس  ع لرعيا كل ا  مر و يور   الـرعيا كل ـا  مـر و يوــر ةةسه فس خسار سـه فــس خسـار لأهللا فس ال  اية يجر عنلأـهللا فـس ال  ايـة يجـر عن    ا   ا
ا اتأخــ   ال ــرف فاليا وــة الخســارة وال را ــة. ااعســان أو ااعــ  والجــهللا عمحً ــا و  رعة لرخرة  فإكا و  رعــة لرخــرة  فــإكا  اتأخ   ال رف فاليا وة الخسارة وال را ة. ااعسان أو ااع  والجهللا عمحً 

خَّ وع ال-اعما خلقحا لقحقيس اليوح ية   اعما خلقحا لقحقيس اليوح ية    خَّ وع الج  -  وكحن ااعسان يسير فس ه ، الرعيا ا قجابة لقحله   وكحن ااعسان يسير فس ه ، الرعيا ا قجابة لقحلـه -ج 
خَّ وع ال خَّ وع الج  ْعي ا{ }و ل  ت ْ    ع ِصيو    }و ل  ت ْ    ع ِصيو    : : -ج  ْعي ا{ ِ هللا  الرأ ال رف  ال ـرف    [ اعما هح  هللا أجخ تحقيس ه ا[ اعما هح  ـهللا أجـخ تحقيـس هـ ا7777]القص : ]القص :   ِ هللا  الرأ

   ا خسران  ال   .  ا خسران  ال   .فففإكا كاعت الح يلة علر حساع الكاية  فإكا كاعت الح يلة علر حساع الكاية  
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   الورايا   ر كقرتب علي ا  سي  هللا المصالح الرعيحية.  الورايا   ر كقرتب علي ا  سي  هللا المصالح الرعيحية.""««فنفم المرضف فنفم المرضف »»""ول ا  اهللا: ول ا  اهللا: 

ا أعت عليه  ) قيلم اكا ا أعـت عليـه  ) ـقيلم اكا   يي س فس ال  اية و ت الخرو   هللا الرعيا تيرف  اك  يي س فس ال  اية و ت الخرو   هللا الرعيا تيـرف  ـاك""««وبئست ال اطم وبئست ال اطم »»""
 . ااعسان فس ه ، الرعيا  ر يبيش عقله ويكقر بكرورها  وهس  . ااعسان فس ه ، الرعيا  ر يبيش عقله ويكقر بكرورها  وهـس اعجلر الكوار أفرس تحق  أم حماراعجلر الكوار أفرس تحق  أم حمار

في ا  وه  هللا الخمر بحي  تكبس علر عقخ ااعسان  ثم فس ال  اية واليا وة كقويهللا  ا هح عليه. في ا  وه  هللا الخمر بحي  تكبس علر عقخ ااعسان  ثـم فـس ال  ايـة واليا وـة كقوـيهللا  ـا هـح عليـه. 
لرعيا ال كهللا يحرلحن علي ا  هللا البمع والجشع  اورأك ا  هللا أرباع الـرعيا الـ كهللا يحرلـحن علي ـا  ـهللا البمـع والجشـع  ـا يجيل م كقصرفحن تصرفا  يجيل ـم كقصـرفحن تصـرفا    ورأك ا  هللا أرباع ا

 خ بيض م ولخ الر ه ا الحر  فني ا  وه  هللا  ـخ بيضـ م ولـخ الـر هـ ا الحـر  فني ـا  ـوه  ـهللا     المجاعيهللاالمجـاعيهللا هللا أجخ ه ا الأسب  تشوه تصرفا   هللا أجخ ه ا الأسب  تشوه تصرفا  
يت اى  مالخمــر. ورأك ــا عمــاك  فــس أو ــا  اى ــ م  اكا ارتنيــت اى ــ م فس أو ا  اى  م  اكا ارتن ماك   لر وكاــر  المكا ــب تجــر  تيــاهللا الــر     الخمر. ورأك ا ع ياهللا ا جر  ت وكار  المكا ب ت

قر  عقلالصـالة فــس الو ــح  وتشـحف  ثــم اكا خســر  خسـارا  باهرــة تجــر كـ ل   ــهللا ف قــر  عقلـ ه  وُوجر  هللا ه  وُوجــر  ــهللا الصالة فس الو ح  وتشحف  ثم اكا خسر  خسارا  باهرة تجر ك ل   هللا ف 
فس لال  الو ح  وهح يصــلس ويشــاهر الشا ــا  فــس لــال  الو ــح  وهــح  شاهر الشا ا   صلس وي ه ا ال حأل  ــاجر كرفــع لــحته ويقــحهللا:   ــيهللا: هــ ا ال ــحأل ي قحهللا:   يهللا:  لحته وي  اجر كرفع 

ــرعيا  لرعيا ُ ــْكر. فيلــر ااعســان أن ييق ــس  ــرأس  الــه وهــح الــركهللا  ل  ــاعع أن كلقنــت الــر  ــسي  ــهللا ال لر  سي  هللا ا نت ا لركهللا  ل  اعع أن كلق له وهح ا سان أن ييق س  رأس  ا لر ااع ْكر. في  ُ
 يسقييهللا به علر ا ا ة  ك ه وتحقيس ال رف ال ر  هللا أجله ُوجر.يسقييهللا به علر ا ا ة  ك ه وتحقيس ال رف ال ر  هللا أجله ُوجر.

ست ال وبئساات ال   ،،فنفم المرضف فاانفم المرضااف »»"" م اطماا وبئ لرعيا أو كان علر أ حاع الخر   اكا خــر   ــهللا هــ ، الــرعيا أو كــان علــر أ ــحاع الخــر ""««اط و    ر و    ــر   اكا خر   هللا ه ، ا
ية اى ر وفس أث ا ه  ر ل كقوــيهللا لــه  ــسي  ــهللا الخلــخ الــ ر و ــع فيــه. وأ ــا وهــح فــس ُ ــكر، فــس  رايــة اى ــر وفــس أث ا ــه  ــر ل  يه. وأ ا وهح فس ُ كر، فس  را ل ر و ع ف له  سي  هللا الخلخ ا ويهللا  كق

وه ااعسانيشــير  والســيير  ــهللا اتيــظ بكيــر،. و ــر ك قوــه ااعســان وه وضمير، فس أث اي ه ا اليمخ ويســقيقظ  لوــه وضــمير، فــس أث ــاي هــ ا اليمــخ     يشير  والسيير  هللا اتيظ بكير،. و ر ك ق ويسقيقظ  ل
وه ا يمكهللا وهـ ا يمكـهللا   ويجمع  يهللا  ك ه و عيا، ويجمـع  ـيهللا  ك ـه و عيـا،     ويلقنت الر  ك هويلقنـت الـر  ك ـه    ه ا الواعهـ ا الوـاعوي قوه ويقصر  هللا غلحا ه فس وي قوه ويقصر  هللا غلحا ه فس 

ا ا ع القسركر والمقاربة  واى الة علر كل  فس تاريخ اا الم كايرة جرن  و  الحمر.و  الحمر.     ع القسركر والمقاربة  واى الة علر كل  فس تاريخ اا الم كايرة جرن

 .."رواه البخاري""رواه البخاري"

ــُه هللاُ -ثم  اهللا ثــم  ــاهللا  سلم  "وعاان أم ساالم  : : -ر ِحم ُه هللاُ ر ِحم  هاَرِضااَي هللُا َعنهااا-"وعن أم  َي هللُا َعن قال رسول هللا قالاات: قااال رسااول هللا   -َرِض لت:  كم إ كاام »»: : ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصقا إ 
ليتختصمون إلاي ـالمُ -  الر حهللا   الر ـحهللا ""««تختصمون إ ـالُة والسَّ المُ عليـِه الصَّ الُة والسَّ يِه الصَّ لي كام تختصامون إلايإإ»»""يقحهللا: يقـحهللا:   -عل كم تختصمون إ   وه ا فس   وهـ ا فـس ""«« 

  ع رهم  ضايا وع رهم خصح ا    ع ــرهم  ضــايا وع ــرهم خصــح ا  -رضحان هللا علي مرضــحان هللا علــي م-عصر،  والخباع فس ألله للصحابة عصــر،  والخبــاع فــس ألــله للصــحابة 
 وليسحا بميصح يهللا  ولأ  م ل ك شرون ال الحس.وليسحا بميصح يهللا  ولأ  م ل ك شرون ال الحس.

الُة والسَّ -  كققاضحن الر ال وس   كققاضحن الر ال وس ""««إ كم تختصمون إليإ كم تختصمون إلي»»"" الُة والسَّ عليِه الصَّ  ..-المُ المُ عليِه الصَّ

من بفضولفل بفضكم أن يكاون ألحان بحجتاه مان بفاض»»"" حن بحجته  كون أل     ولريه فصاحةولريـه فصـاحة      بيض ال اس لريه  الغة  بيـض ال ـاس لريـه  الغـة""««ولفل بفضكم أن ي
كحن ولريـــه ترتيـــب للميلح ـــا   ُيخيـــخ ويلـــو  علـــر القاضـــس أعـــه هـــح لـــاحب الحـــس. وبيضـــ م يكـــحن  ض م ي حس. وبي لاحب ال هح  عه  ضس أ لر القا لو  ع يخ وي يب للميلح ا   ُيخ يه ترت ولر
ضييف الحجة  فال يسقبيع أن يقيم اى لة والوراهيهللا علر  عحا،  فيضيع حقه لضينه. ول ا جاي ضييف الحجة  فال يسقبيع أن يقيم اى لة والوراهيهللا علـر  عـحا،  فيضـيع حقـه لضـينه. ولـ ا جـاي 

يمح، علر القاضس  والغقه يمـح، علـر القاضـس  والغقـه     و هللا ه ا السحر أن  و ـهللا هـ ا السـحر أن««ان  هللا الويان لسحًراان  ـهللا الويـان لسـحًرا»»صحيح: صـحيح: فس الحرك  الفس الحـرك  ال
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وفصاحقه حقر ُيخيخ الر القاضس أعه المحس  وخصمه أضيف   ه فال يسقبيع أن يقارأل حجقه وفصاحقه حقر ُيخيخ الر القاضس أعه المحس  وخصمه أضيف   ـه فـال يسـقبيع أن يقـارأل حجقـه 
 بحجة  ماثلة.بحجة  ماثلة.

سمعفأقضي له على  حِو أو  حاٍو مماا أسامع»»"": : -لما فس الحرك لما فس الحرك -وعلر كخ حاهللا  هللا ُ ضس له وعلر كخ حاهللا  هللا ُ ضس له  حٍو مما أ ب ب ""««فأقضي له على  حِو أو  
ضس الىن القاضـــس ال فإكا  معحاجـــب عليـــه أن ييمـــخ بالمقـــر ا  الشـــرعية  فـــإكا  ـــمعىن القا شرعية   قر ا  ال مخ بالم يه أن يي جب عل مرعس ـــهللا المـــرعس  حا لب   ه وهلـــب   ـــه      هللا ال وه

له  ي ةوأ ــام الوي ــة علي ــا  و ــمع  ــهللا المــرعر عليــه و ضــر  حا ــبة الوي ــة أو لــم تأــهللا لــه  ي ــة    الوي ةالوي ــة أهللا  لم ت ضر  حا بة الوي ة أو  يه و  مرعر عل     وأ ام الوي ة علي ا  و مع  هللا ال
فبلب اليميهللا  هللا الم ِأر فحلف  أو عأخ وُر   اليميهللا علر المرعس  الر غير كل   هللا المقر ا  فبلب اليميهللا  هللا الم ِأر فحلف  أو عأخ وُر   اليميهللا علر المرعس  الر غير كل   هللا المقـر ا  

ايصاهللا الحس الر ايصـاهللا الحـس الـر واجق ر وحرا علر واجق ـر وحـرا علـر     حكم علر ضحي ه ، المقر ا حكم علر ضحي هـ ، المقـر ا الشرعية فس القضاي  ثم الشرعية فس القضاي  ثم 
لاحوه  ثم تويهللا له  هللا خالهللا ه ، المقر ا  أن الحس لنالن  اكا اجق ر    ا الشرط  يي س أعه لاحوه  ثم توـيهللا لـه  ـهللا خـالهللا هـ ، المقـر ا  أن الحـس لنـالن  اكا اجق ـر   ـ ا الشـرط  يي ـس أعـه 
جر القاضس  ــهللا أهــخ الجق ــا   و ضــر علــر ضــحي المقــر ا  ولــح لــم ُيصــب. الحكــم لــحيح  وأجــر القاضــس  لم ُيصب. الحكم لحيح  وأ  هللا أهخ الجق ا   و ضر علر ضحي المقر ا  ولح 

له به له بـه حس لخصمه فإعه ل يجحه له أن ي خ   ا ُحأم حس لخصمه فإعه ل يجحه له أن ي خ   ا ُحأم ثا ت  ولأهللا كوقر أن المرعس اكا عرف أن الثا ت  ولأهللا كوقر أن المرعس اكا عرف أن ال
 فس جميع اى حاع  ل فس اى حاهللا ول فس النرو  ول فس غيرها.فس جميع اى حاع  ل فس اى حاهللا ول فس النرو  ول فس غيرها.

   ه.  ه.  ""««مما أسمعمما أسمع»»""    ""««فأقضي له على  حو مما أسمعفأقضي له على  حو مما أسمع»»""

ا فااال يأخااذه فإ مااا أقطااع لااه قطفاا  ماان النااار»»"" نارفماان قطفاات لااه ماان حاا  أخيااه شاايئب من ال له قطف   طع  ما أق خذه فإ  فال يأ شيئبا  من ح  أخيه  له  من قطفت    عس هللا هللا   عســ هللا هللا ""««ف
 اليافية.اليافية.

حالفحكــم الحــال خ م ل كوــيح للمحكــحم لــه  ول ُيحــخ لــه أن ي خــ فحكم ال له أن ي  حخ  له  ول ُي كحم  ويح للمح ل    ــا ُحأــم لــه بــه وهــح ييلــم خــالف كلــ     م ل ك لم خالف ك به وهح يي له  أم   ا ُح
فالحكم وتن أباحه لاهًرا و كَّ ه   هب فإعه فس الواههللا ل يجحه له أعه ي خ ، ي خ   ا ُ بع له بكير فالحكم وتن أباحه لاهًرا و كَّ ه   هب فإعه فس الواههللا ل يجحه له أعه ي خ ، ي خ   ا ُ بـع لـه بكيـر 

 حس.حس.

نارفااال يأخااذه، فإ مااا أقطااع لااه قطفاا  ماان النااار»»"" من ال له قطف   طع  ما أق خذه، فإ  يرع افلي خــ ها أو ليــرع ا»»   هللا تمام الحرك :    ــهللا تمــام الحــرك : ""««فال يأ كا كا   ا  ا««فلي خ ها أو ل
لرعيا ن ال ار ضارة  لأهللا  ر يكبس علر عقلـه حـبأ الـرعيا عرف أع ا  بية  هللا ال ار وهح عا خ ييرف أعرف أع ا  بية  هللا ال ار وهح عا خ ييرف أ ن ال ار ضارة  لأهللا  ر يكبس علر عقله حبأ ا

قرم وُيحكـم لـه بـاى حاهللا والنـرو  بكيـر حـس  و ـع كلـ  ُيقـرم     يقيم   ح  ال وريقـيم  ـ ح  الـ ور  ،،والبمع والجشع  فقجروالبمع والجشع  فقجر وُيحكم له باى حاهللا والنرو  بكير حس  و ع كل  ُي
ييرف بال   ييـرف بـال   عليه  عس هللا هللا اليافية. وه ا ُيقرم عليه  وه ا  هللا خ لعه  عس هللا هللا اليافية. ال ر عليه  عس هللا هللا اليافية. وه ا ُيقرم عليه  وه ا  هللا خ لعـه  عسـ هللا هللا اليافيـة. الـ ر 

عارأن هــــ ا عــــار ه ا  يه: وُيقــــرم عليــــه:     أن  قرم عل ــــا ي ــــْ ُلُلحن  ِفــــس ُبُبــــحِعِ ْم ع ــــاًرا }الَّ }الَّــــوُي ا ِاعَّم ا ي ْ ُلُلحن  فِس ُببُحِعِ ْم ع اًرا ِ كهللا  ي ــــْ ُلُلحن  أ ْ ــــح اهللا  اْلي ق ــــا  ر ُلْلًمــــا ِاعَّم  ح اهللا  اْلي ق ا  ر ُلْلمً ِ كهللا  ي ْ ُلُلحن  أ  ْ
ِييًرا{ ي ْصل ْحن     ِييًرا{و    ي ْصل ْحن     [  و ع كل  كحجر  هللا ُيقرم علر أ حاهللا اليقا ر وي لل ا  عس هللا هللا [  و ع كل  كحجر  هللا ُيقرم علر أ ـحاهللا اليقـا ر وي لل ـا  عسـ هللا هللا 1010]ال ساي: ]ال ساي:     و   

 اليافية.اليافية.

أـمفس كقب الح نية أفس كقب الح نية أ أمن حكم الحالم كويح للمحكحم لـه  بمـا ح  ويحله له لاهًرا ويحلـه لـه لـاهًرا     به الحالم كويح لهبـه الحـالم كوـيح لـه  ن حكم الحالم كويح للمحكحم له  بما ح 
وهح فس الصحيحيهللا  حرك   قنس عليه. وتكا جاي ع ر وهـح فـس الصـحيحيهللا  حـرك   قنـس عليـه. وتكا جـاي ع ـر     وباهً ا. وه ا القحهللا  ر و     ا الحرك وباهً ا. وه ا القحهللا  ر و    ـ ا الحـرك 
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تا  شررررررر  كتررررررا    حملرر احملرررررررر شر  ك ضاءكتررررررا  ال ضرررررراء   –ا تا  ال   (  (  11))  ك
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ـالمُ -هللا ببخ ع ر  يقخ. لح  اهللا الر حهللا هللا ببخ ع ر  يقخ. لح  اهللا الر حهللا  ـالُة والسَّ المُ عليـِه الصَّ الُة والسَّ يِه الصَّ  يًئا وخالنه  هللا خالنه   ما كاعت  ـيًئا وخالنـه  ـهللا خالنـه   مـا كاعـت   -عل
ق   لقــ حاه فإعــه كــر  عليــه أو ُيضــرع بــه عـــر  الحــا   ل عر  ال به  ضرع  يه أو ُي كر  عل عه  ب ن  ن  واى مــة لــرححا  ــ ل   كل ــم لــرححا بـــ ن ه فإ لرححا  لرححا   ل   كل م  مة   ن  واى 

وس أ ــحال م اكا خالنــت  ــا جــاي عــهللا ال وــس  عهللا ال  جاي  نت  ا  ــالمُ -أ حال م اكا خال ــالُة والسَّ ــِه الصَّ المُ علي الُة والسَّ يِه الصَّ حا ن  أن ُيضــرع   ــا عــر  الحــا ن    -عل عر  ال ضرع   ا  أن ُي
نة لل ــم   قــحهللا عــ  م حقــر أ ــح ح ينــة  ــُه هللاُ -لل م   قحهللا ع  م حقر أ ح ح ي والشافيس و ال   وأ ا اا ام أحمر فإ ام الس ة والشــافيس و الــ   وأ ــا اا ــام أحمــر فإ ــام الســ ة   -ر ِحم ُه هللاُ ر ِحم 

 ت ام أهخ الس ة.ت ام أهخ الس ة.و و 

   ..وهللا أعلموهللا أعلم

  علر عوي ا  حمر وعلر  له ولحوه أجمييهللا. علر عوي ا  حمر وعلر  له ولحوه أجمييهللا.وللر هللاوللر هللا

 


