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 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 أجمييهللا.وألحابه أجمييهللا.

ُه هللُا تيالرَرِحَمـُه هللُا تيـالر-أ ا بيُر  فيقح  الملل  أ ا بيُر  فيقـح  المللـ   ُ عع ن صععع ن  ع-"وع ععر وع  عاص   ع"وعن ععرن وع ن عاص ن  ع: : -َرِحَم ع ََ ُ عع  صععع   عَرِضن ع ََ عع-َرِض
 ..""««إذاعحكمعاصح كمعف جتهدإذاعحكمعاصح كمعف جتهد»»يقول:عيقول:عععملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصأن عسرععرسولعُعأن عسرععرسولعُع

للخ وم  ال  ح ا المي ــر: أن الحــاهم وهــح الــلخ ومــ  ال  ــح ا    نيهللا ال ا  اويقضــب نــيهللا ال ــا  ا    المي ر: أن الحاهم وهح ا ا    ويقضب  ا  نــر أن وكــحن  ًا؛ــر  ؛ر  نر أن وكحن  ًا
لا : ألعــه لــا :  هدف جتهنند»»""ألعه  ا لــم   لوــ. عليــه هــلا الحعــر. ""««ف جت هلا الحعر.   فمــهللا ولــمه ااجا؛ــاا  و يا لــم وكــهللا  ًا؛ــر  يه  لم   لو. عل ا  ؛ر  كهللا  ًا لم و ؛اا  و يا  مهللا ولمه ااجا   ف

لحا ولكـــهللا ااجا؛ـــاا فـــب عـــرت الفـــرم ا وفـــارر فيـــه جميـــء  ـــا ُ ـــلكر فـــب كاـــ  اليلمـــا  الـــل هللا جيلـــحا  لل هللا جي ما  ا ا  اليل فب ك لكر  يء  ا ُ  يه جم فارر ف فرم ا و عرت ال فب  ؛اا  كهللا ااجا ول
لر جميء  هللا ولل  لـر جميـء  ـهللا وللـ  وأن عوأن ع    وأعه ا  حجر  ًا؛روأعه ا  حجر  ًا؛ـر    و  اله ليو ا  فًز حا باعقلاعهو  اله ليو ا  فًز حا باعقلاعه    ااااجا؛اا وعر  ااجا؛اا وعر  

باللر  اليلـــم أن وقلـــر  هـــلا الكـــالم لـــيه ب ـــحيل  ميا تتهـــ  نالـــ  اليلـــم لال ـــا وار  ـــهللا األالـــة بـــاللر   لة  لم لال ا وار  هللا األا ل  الي ه  نا ليه ب حيل  ميا تت كالم  هلا ال لر   لم أن وق الي
الميروفة ع ر أه  اليلم وعرت كي   ايا    ي؛ا  وييرت لرر ا كافي ا  هللا القر ن  ولا  أه  اليلم: الميروفة ع ر أه  اليلم وعرت كي   ايا    ي؛ا  وييرت لرر ا كافي ا  هللا القر ن  ولا  أه  اليلـم: 

الكالم ليه ب حيل  الكـالم لـيه ب ــحيل     وة. وـة.  معه وكمب المًا؛ر  وا  األحكام  ولكهللا الاب أوللحها ملر  مسما ةمعـه وكمـب المًا؛ـر  وـا  األحكـام  ولكـهللا الاــب أولـلحها ملـر  مسـما ة
؛ا ألن فــــب ا وــــا  األ ــــرع يا  المحضــــحعا  قيــــر األحكــــام  ــــهللا الق ــــ  وا ااع وقيرهــــا في؛ــــا  كام  هللا الق   وا ااع وقيرها في ير األح ضحعا  ق وا  األ رع يا  المح فب ا  ألن 

 ..ويسا وط   ؛ا أه  اليلم أحكا  اويسا وط   ؛ا أه  اليلم أحكا  ا    أحكامأحكام

للخ جي  فــايا    ــ ا يلــم بال مســما ة  وــة حر  ــا نالــ  اليلــم  ــهللا حمــا بقيــة القــر ن  وهــلا الــلخ جيــ     قر ن  وهلا ا ية ال لم  هللا حما بق ل  الي وة حر  ا نا فايا     ا يلم بال مسما ة  
القر ن هح رأ   ا  المسلم باللا  نال  اليلم  القـر ن هـح رأ   ـا  المسـلم بالـلا  نالـ  اليلـم    القر ن.القـر ن.هثير ا  هللا نالع اليلم  زهرون فب حما هثير ا  هللا نالع اليلم  زهـرون فـب حمـا 

قر نفيليـــه أن وحـــرح علـــر حمـــا القـــر ن ما ال لر ح حرح ع يه أن و لحم األ رع ويضـــمهللا حمـــا القـــر ن لوـــ  أن  اح ـــء فـــب اليلـــحم األ ـــرع     فيل فب الي و  أن  اح ء  قر ن ل ما ال ضمهللا ح وي
 في فغ  ع ؛ا. في فغ  ع ؛ا. 

وعلكر بما لل ا  رار ا عقال  عهللا انهللا  لرون فب  قر اه  هللا أن المغاربة وضم حن حما القر ن لو  وعلكر بما لل ا  ـرار ا عقـال  عـهللا انـهللا  لـرون فـب  قر اـه  ـهللا أن المغاربـة وضـم حن حمـا القـر ن لوـ  
لحم األ رع الوــر  فــب اليلـــحم األ ــرع  فب الي ور   لحم وأ ـــا المفــارلة فيحمنــحن  ـــهللا القــر ن بالاـــرري   ــء اليلـــحم   كال ه كال ــه   لالاههـــ    ال ارري   ء الي قر ن بال نحن  هللا ال فارلة فيحم وأ ا الم

األ رع حار   ا؛ب الحما أن   قلء. ا شم أن اللال  فب نراوة اللل  فب ال غر  ايسر له األ رع حار   ا؛ب الحما أن   قلء. ا شـم أن اللالـ  فـب نراوـة الللـ  فـب ال ـغر  ايسـر لـه 
له وا يه ه وا نرعهالحمــا  لــم   فــغ  عقلــه وا يه ــه وا نرعــه قر ن  وهل، ولــم ت ــرار حافناــه  فــايا ضــمهللا حمــا القــر ن  وهــل،     الحما  لم   فغ  عق -ولم ت رار حافناه  فايا ضمهللا حما ال

 ر  اليلحم األ رع باين هللا. ر  اليلحم األ رع باين هللا. ة   رة   رالمغاربالمغاربنريقة نريقة   -علر  ا لا  انهللا  لرون علر  ا لا  انهللا  لرون 

ــا  ورأ  ــا فــب كاــ  اليلــم  ــا ُوكاــ  عليــه  قــرر الســ ة األولــر  يه  قرر الس ة األولر يكرعــا عــهللا األأهــر أوــام أن كــان جا ي  ا  ورأ  ا فب كا  اليلم  ا ُوكا  عل وام أن كان جا ي  يكرعا عهللا األأهر أ
اانارا ية فب األأهر الفريف   قرر الس ة الثاعية اانارا ية  وهكلا. فالكمراوخ فب شرح ا جرو ية اانارا ية فب األأهر الفريف   قرر الس ة الثاعية اانارا ية  وهكلا. فالكمراوخ فب شرح ا جرو ية 
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يه   كاحع علر الكااع  قرر وحاــحخ عليــه   كاــحع علــر الكاــاع  قــرر ن؛ا بيُ   ا ن؛ــا بيــُ   ــا لما لررها علر الًا ية أشك  علر ناللمــا لررهــا علــر الًا يــة أشــك  علــر نال وحاحخ عل
لله   قرر الســ ة األولــر اانارا يــة  وشــرح القلــر  قــرر الســ ة الثاعيــة اانارا يــة  وشــرح شــلور الــله   قــرر  ية  وشرح شلور ا ية اانارا  س ة الثاع ية  وشرح القلر  قرر ال س ة األولر اانارا  ال
ية الســ ة الثالثــة اانارا يــة  وشــرح انــهللا عقيــ  الــلخ ُ ــرر  فــب الًا يــا  كــا ال   قــرر الســ ة الرابيــة  س ة الراب قرر ال كا ال    يا   فب الًا  رر   للخ ُ  ي  ا نهللا عق ية  وشرح ا ثة اانارا  س ة الثال ال

المراح  اليلمية لو  اانارا ب هلا  لا :  ا فيه المراح  اليلمية لو  اانارا ب هـلا  لـا :  ـا فيـه   و او اا  عميمب: ا  عميمب: اانارا ية. فستلت الفيخ عور الرأ اانارا ية. فستلت الفيخ عور الرأ 
ًبوًــبشب   شــب    لهاللالــ   ــهللا أهلــه    و ل   هللا أه ــا للقــر ن   ــالح     اللا قر ن   الح لكــهللا  ــهللا شــرر ا ــح  األأهــر أن وكــحن حافن  كحن حافن ا لل كهللا  هللا شرر ا ح  األأهر أن و ل

وه. فا ن لح اعا؛ــر اكشــكا   ميا حمــا القــر ن  ــ؛  عليــه كــ  شــب   وأعاعــه هللا علــر  ــا  ريــر نلوــه. فــا ن لــح  عه هللا علر  ا  رير نل يه ك  شب   وأعا قر ن  ؛  عل اعا؛ر اكشكا   ميا حما ال
وقح : هل،  قررا  ليوة  ووجر  اللالع وقح : هل،  قررا  ليوة  ووجـر  اللـالع يليا وجر   هللا يليا وجر   هللا تيرض هل، المقررا  علر المراح  التيرض هل، المقررا  علر المراح  ال

 حرا  وهب كاعت فب اانارا ب فب األأهر.حرا  وهب كاعت فب اانارا ب فب األأهر.     الحقحن األ اتلة: احلت الحقحن األ اتلة: احلت

حمنه  يسر ك  اليلحم  وا وكمب فب يلم  ا وقرر، بي  اليلما  حمنـه  يسـر كـ  اليلـحم  وا وكمـب فـب يلـم  ـا وقـرر، بيـ  اليلمـا      ألح : القر ن حمنه وضمانألح : القر ن حمنه وضـمان
؛ر  و  هللا  ـــهللا  وـــا  األحكـــام. لـــالحا فـــب  ـــ هللا أنـــب ااوا أعـــه وكمـــب المًا؛ـــر  و ـــ هللا  مب المًا عه وك نب ااوا أ فب   هللا أ لالحا  كام.  وا  األح سة  أنـــب ااوا  مســـة   هللا   نب ااوا  م ات ات أ

حر ث. وأضات الغزالب لس هللا أنب ااوا   هللا الوي؛قب. عيم    هللا الوي؛قب عفرة  ًلرا  ض ام حر ث. وأضات الغزالب لسـ هللا أنـب ااوا  ـ هللا الوي؛قـب. عيـم   ـ هللا الوي؛قـب عفـرة  ًلـرا  ضـ ام 
هل، هوــار بقــرر يرام اليــر  وتكليــ  اللــالع بمثــ  هــلا فيــه حــر . لكــهللا وســير ملــر أن و ــ  ملــر هــل،  لر  لر أن و   م سير م كهللا و يه حر . ل هلا ف ث   ي  اللالع بم ير  وتكل قرر يرام ال وار ب ه

  ت ال     ت الــ   المرات   وليه فب هلا حر  حرا  ن  ميا حما  ا وكميه  هللا الكااع والس ة  واألولاالمراتـ   ولـيه فـب هـلا حـر  حـرا  نـ  ميا حمــا  ـا وكميـه  ـهللا الكاـاع والسـ ة  واألولـا
ــا  وي ــب حمــا  اــا  األلــحت  ــهللا األحاا ــث  فمب أ فمــب أ ــ هللا الحما الحماى  ار وسمر المحري حافن ا  وي ب حما  اا  األلحت  هللا األحاا ث  هللا الحمــا الحمــاى  اــر وســمر المحــري حافن 

لا  بي  السل :  ا ة أل . وفب ع رعا ميا حما لرر ا  هللا الكا  الساة  ء أحاا ث األحكام لا  بيـ  السـل :  ا ـة ألـ . وفـب ع ـرعا ميا حمـا لـرر ا  ـهللا الكاـ  السـاة  ـء أحاا ـث األحكـام 
لكا  لكاـ  اللريقة الاب ومفب علي؛ا أه  اليلم: األربييهللا ام اليمرة ام الولحب ام بير يلم  ارلر ملر االلريقة الاب ومفب علي؛ا أه  اليلم: األربيـيهللا اـم اليمـرة اـم الولـحب اـم بيـر يلـم  ارلـر ملـر ا

 حافا.حافا.  ::حما   ؛ا  ا وساليء  لر عقح  لهحما   ؛ا  ا وساليء  لر عقح  لهويوي    المس رةالمس رة

ا بيـــر اعقـــراض ع ـــر  قراض ع ر المق ـــحا أن األولـــا  تامـــاو   وا ُوكللـــ  نالـــ  علـــم أو عـــالم  اـــت ر جـــر  ير اع ا ب جر  ات ر  عالم   لم أو  ل  ع ماو   وا ُوكلل  نا المق حا أن األولا  تا
ات ريهللا الرواوــة والحمـــا بمـــا ولالـــ  بــه الماقـــر حن  لكـــهللا المســـتلة تســر ر و قاربـــة. لكـــهللا بيـــ  الماـــت ريهللا  ي  الم كهللا ب سر ر و قاربة. ل ستلة ت كهللا الم قر حن  ل به الما ل   ما ولا ما ب وة والح الروا

كالم انهللا شــراوا فــب شــرور المًا؛ــر فــب كــالم انــهللا  فب  ؛ر  فب شرور المًا فحكاعب و القــيم وللفــحكاعب و شراوا  قيم ولل لل هللا لل ــ ياعب  لــالحا: من القضــاة الــل هللا ال لالحا: من القضاة ا لل  ياعب  
ــ وب  ؛م ال وــب عيل عيل ــالمُ - ؛م ال  ــالُة والسل المُ عليــِه ال ل الُة والسل يِه ال ل هل، لــر ا ت لوــ. علــي؛م هــل، الفــرور  ا ت لوــ. علــي؛م هــل،   -عل لي؛م  و. ع فرور  ا ت ل هل، ال لي؛م  و. ع لر ا ت ل

  هللا الفلط.  هللا الفلط.   ااالفرور  ألن فب بيض؛ا عحع  الفرور  ألن فب بيض؛ا عحع  

  فحما  هللا   فحمـا  ـهللا وكاعت لروه األهلية للحماوكاعـت لروـه األهليـة للحمـا    علر ك  حا  ميا ترر  نال  اليلم فب الررا ة ال نا يةعلر ك  حا  ميا ترر  نال  اليلم فـب الررا ـة ال نا يـة
س ةالكاــاع والســ ة ااع وال ؛م  ــا وكمــب و ــهللا علــحم ا لــة  ــا وســاليء نحا ــلاه أن  ايا ــ   ــء ال  ــحح ويم؛ــم   الك ساليء نحا لاه أن  ايا    ء ال  حح ويم مب و هللا علحم ا لة  ا و  ا وك

وعرت هل، األ حر  وكاعت وعرت هـل، األ ـحر  وكاعـت     ال  حح  وعرت ال ا خ والم سحخ والملل. والمقير واليام وال احال  حح  وعرت ال ا خ والم سحخ والملل. والمقير واليام وال اح
 هللا  ـهللا   لروه اربة وفقه عمه علر  ا وقحلحن  ا الام أن  احلر هلا الم   . لروم ا ع رعا وقحلحن:لروه اربة وفقه عمه علر  ـا وقحلـحن  ا ـالام أن  اـحلر هـلا الم  ـ . لـروم ا ع ـرعا وقحلـحن:

 اح. المايا والقضا . لكهللا ه  الحما وكمب  اح. المايا والقضا . لكهللا ه  الحما وكمب  حما الولحب والزاا ا حما الولحب والزاا ا 



 

 

 
 

4 

تا  شررررررر  كتررررررا    حملرر احملرررررررر شر  ك ضاء كتررررررا  ال ضرررررراء      –ا تا  ال   (  (  22))ك

 
4 

وا نر  هللا المقر ا   هللا اليلحم الاب وحاا  ملي؛ا نال  وا نر  هللا المقر ا   هللا اليلحم الاب وحاا  ملي؛ا نال      ا وكمب  ا وكمب الحما  ا نر  هللا الم؛ما وكمب  ا وكمب الحما  ا نر  هللا الم؛م
 ويم؛م هل، ال  حح. ويم؛م هل، ال  حح.     اليلم ليايا    ء هل، ال  ححاليلم ليايا    ء هل، ال  حح

  حما والم؛م  ولو  يلم اك الححمـا والم؛ـم  ولوـ  يلـم اك ـالحعلر ك  حا  ااجا؛اا  يسحر  لكهللا وحاا  ملر  قح ا   هللا العلر ك  حا  ااجا؛اا  يسحر  لكهللا وحاا  ملر  قح ا   ـهللا ال
والًر وااجا؛اا والحرح علر الاح ي  و زاحمة الفيحخ وتكمي   ا   ق   هللا والًر وااجا؛اا والحرح علر الاح ي  و زاحمة الفيحخ وتكميـ   ـا  ـ ق   ـهللا   -َج ل وَعالَج ل وَعال-    

سر ل؛م أن وًلسحا للل  اليلم علر سـر ل؛ـم أن وًلسـحا لللـ  اليلـم علـر ييهل، ا ا  و لا  أه  اليلم  ألن الوي   ا ك  ال ا   اهل، ا ا  و لا  أه  اليلم  ألن الوي   ا كـ  ال ـا   ا
، ، ارو ؛م فب ا ا  الاب ت ق  هلارو ـ؛م فـب ا ا  الاـب ت قـ  هـلالفيحخ الرا  يهللا  لر وكحن فب نلر ليه فيه   ؛م أحر   اابء الفيحخ الرا  يهللا  لر وكحن فب نلر ليه فيـه  ـ ؛م أحـر   اـابء 

لررو   وبا كاعه أن وست  عهللا نري. هل، ا ا  ويًاع فب الحا   ك  األ حر تيسر الــررو   وبا كاعــه أن وســت  عــهللا نريــ. هــل، ا ا  ويًــاع فــب الحــا   كــ  األ ــحر تيســر  و  و      ا
وجر واجا؛اا وهمة عالية   رر  وجـر واجا؛ـاا وهمـة عاليـة   ــرر    -َج ل وَعالَجـ ل وَعـال-الحمر. فايا كان  ء يلم عية لالحة  ال ة   الحمـر. فـايا كـان  ـء يلـم عيـة لـالحة  ال ـة   

 باين هللا.باين هللا.

القضاوا  القضـاوا    ااجا؛اا والاي  فب ال نر فبااجا؛ـاا والايـ  فـب ال نـر فـبجر جـر   أ  أ""««إذاعحكمعاصح كمعف جتهدعثمعأص بعفل عأج انإذاعحكمعاصح كمعف جتهدعثمعأص بعفل عأج ان»»""
 ولو  يلم أجر تيوه علر الاح ي   وله أجر اكلابة.ولو  يلم أجر تيوه علر الاح ي   وله أجر اكلابة.

  لر وقح  لا  : كالهما اجا؛ر وبل  ج؛ر، وا امرب و يه فب ال نر فب   لر وقـح  لا ـ : كالهمـا اجا؛ـر وبـل  ج؛ـر، وا ـامرب و ـيه فـب ال نـر فـب ""««وإذاعأخطأعفل عأج وإذاعأخطأعفل عأج »»""
 لة  لـة فب افب ا  ااوالثاعب  ا حالمه الحما  فا ا أن وكحن  و  يلم عق   والثاعب  ا حالمه الحما  فا ا أن وكحن  و  يلم عق       القضية  لكهللا هلا ُوف. فتلاعالقضية  لكهللا هلا ُوف. فتلاع

كحن  ووه والاح ــي   و  ــا أن وكــحن  ــووه  الاق ير فب الاح ي  أو الاق ير فب ال نر فب القضية. ميا الاق ــير فــب الاح ــي  أو الاق ــير فــب ال نــر فــب القضــية. ميا والاح ي   و  ا أن و
والً؛ر والً؛ـر     هان  ووه ال ق  فب األهلية  ثال   ف؛مه أل   هللا هلا  ثال   عمرو ف؛مه أل   هللا ف؛م أيرهان  ووه ال ق  فب األهلية  ثال   ف؛مه أل   هللا هلا  ثال   عمرو ف؛مه أل   هللا ف؛م أيـر

قح : الموــلو  واحــر   ؛مــا فــب الللــ  وفــب ال نــر وفــب كــلا. عقــح :  كلا. ع نر وفب  فب اللل  وفب ال  ما  حر   ؛ ولو  وا ِ ُ لُ الم ــَم َفُضــُ  يل ِ ُ لُ }َيِل ُ  يل َم َفُض اُ   ِتيــِه َ ــهللُا َوَفــاُ   }َيِل هللُا َوَف يِه َ    ِت
يه قير،   والــلخ اجا؛ــر وح ــ   ــهللا اليلــم  ــا ح ــ  و ن لــم و ــ  ملــر  ــا ولــ  مليــه قيــر، [[4444]الما رة: ]الما ــرة:  لر  ا ول  مل لم و   م للخ اجا؛ر وح    هللا اليلم  ا ح   و ن    وا

ـالمُ -أجر، ع ر هللا اانت. وعلر ك  حا  هلا كالم الر ح  أجر، ع ر هللا اانت. وعلر ك  حا  هلا كالم الر ح   ـالُة والسل المُ عليـِه ال ل الُة والسل يِه ال ل من هلا من هـلا   ::  وا وقا   وا وقـا -عل
 لمايا   ق  أجر، لمايا   ق  أجر،     أ لت بير أن نل   ث   ا نل  أ يلهأ لت بير أن نل   ث   ا نل  أ يله

أو فب ال ؛اوة  أو وكحن فب األل  تركيوه  ا أو فـب ال ؛اوـة  أو وكـحن فـب األلـ  تركيوـه  ـا ه شب   هللا الامريط فب الوراوة ه شب   هللا الامريط فب الوراوـة ن وكحن   ن وكحن   وا نر أوا نر أ  
ِ ُ ُلِتيِه َ هللُا َوَفاُ   وحام   ا احامله أ يله  ام وقا  بير يلم: وحام   ا احامله أ يله  ام وقا  بير يلم:  ِ ُ ُلِتيِه َ هللُا َوَفاُ   }َيِلَم َفُضُ  يل  [.[.4444]الما رة: ]الما رة:   }َيِلَم َفُضُ  يل

هدوإذاعحكننننمعف جتهنننند»»"" كمعف جت كم    األلــــ  اجا؛ــــر اــــم حكــــم  ااجا؛ــــاا  ــــان. للحكــــم  ""««وإذاعح ؛اا  ان. للح كم  ااجا ام ح ؛ر  ل  اجا كمعاصإذاعحكننننمعاص»»""  األ ح كمعحنننن كمعإذاعح
الارتي  اللكرخ ا الز اعب نمن  هللا  اا ام  اا أنح،  عيم  الارتي  الـلكرخ ا الز ـاعب نمن  ـهللا  ـاا اـم  ـاا أنـح،  عيـم    هلا  هللا باعهلا  هللا باع  ::فا ا أن وقا فا ا أن وقا   ""««ف جتهدف جتهد

  هللا اللخ وسحا األو    هللا اللخ وسحا األو   
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عاار ا أن وسو. اانهللا األع فب شب   هللا هلا ال حم  األع لوــ  اانــهللا فــب الغالــ   لكــهللا لــر  حجــر عــاار ا أن وســو. اانــهللا األع فــب شــب   ــهللا هــلا ال ــحم   كهللا لر  حجر  ل   ل و  اانهللا فب الغا األع ل
م لو  تكميله فكمله أنح، اانت  م لوـ  تكميلـه فكملـه أنـح، اانـت  فالرا   فب قري  الحر ث للقا م نهللا اانت السرلسلب   ا  لا فالرا   فب قري  الحر ث للقا م نهللا اانت السرلسلب   ـا  لا ـ

 ا علر  ث  هلا. ا علر  ث  هلا. هلا لر  ر هلا لر  ر 

كم: لكـــهللا المق ـــحا أعـــه ترتيـــ  يكـــرخ ا ترتيـــ  أ  ـــب  فااجا؛ـــاا وســـو. الحكـــم:  سو. الح ؛اا و ي  أ  ب  فااجا كرخ ا ترت ي  ي عه ترت كهللا المق حا أ ح كمعإذاعحكنننمعاصحننن كمع»»""ل كمعاص إذاعح
هدف جتهنند يان  وي ب   أو وكــحن  ــهللا بــاع الويــان  وي ــب ""««ف جت باع الو كحن  هللا  كمإذاعحكننم»»""  أو و كحن بااجا؛ــاا  اجا؛ــاا  ــء الحكــم ا وكــحن   ""««إذاعح ؛اا  ء الحكم ا و ؛اا  اجا بااجا

 بير،.بير،.

 .."متفقععليهر ""متفقععليهر " ء اللخ لوله  ن  لا :  ء اللخ لوله  ن  لا :   ""،عمتفقععلي ،عمتفقععلي ««ثمعأخطأعفل عأج ثمعأخطأعفل عأج »»""

س  حع عي  "وروىعاإلمنن أعأحرنندعادسنن  حع عي نن """ س  حع عي  ""ادسنن  حع عي نن "    وروىعاإلم أعأحردعاد لمايا  لكر، لمــايا  ــلكر،   " عي  "" عي نن ". ني   ميا كان . نيــ   ميا كــان "اد
 الملل   الملل   

 لويان ضيمه.لويان ضيمه.

ر و:ع"منن عحنندبدعع نندعُع نن ععرنن و:ع حدبدعع دعُع  عع م ع جور،عوإذاعإذاعقضننععاصق ضننَعف جتهنندعفأصنن بعفلنن ععونن  عأجننور،عوإذاع»»" و  عأ ل عع ص بعف هدعفأ ضَعف جت ضععاصق  إذاعق
 ا الحر ث   كر. لمايا  ا الحر ث   كر. لمايا  هلهل    ""««اجتهدعفأخطأعك نعص عأج عأوعأج اناجتهدعفأخطأعك نعص عأج عأوعأج ان

ـا فيـه الثقـة    ألعه   ال  لما هحألعه   ال  لما هـح فب ال حيل   هللا الم ال   والم كر:  ا  رويه الضيي    الم ا فيه الثقة  فـب ال ـحيل   ـهللا الم ـال   والم كـر:  ـا  رويـه الضـيي    الم 
ولر ولل. عليه الفلوي  فالفاي والم كر بمي ر واحر ع ر كثير  هللا أه  اليلم. فيلكرون الضيي   ولر ولل. عليه الفلوي  فالفاي والم كر بمي ر واحر ع ر كثير  هللا أه  اليلم. فيلكرون الضيي   

كر،  ء اكناللويــان ضــيمه  و ا فــال وًــحأ يكــر،  ــء اكنــال  ون  ا اوعه ون  ــا اوعــه لر  لكر لــر  ــلكر  ًحأ ي فال و يان ضيمه  و ا  يرت  ما لمــهللا ويــرتلو مهللا و ع ر  هللا ع ــر  ــهللا       ما ل
قر علويــرت  أ ــا أن  لقــر علــ ويل ر عا ــة وا ُ وــيل ويرت  أ ا أن  ل ور ميا ؛ــلا ا وًــحأ. فــال نــر لل ليــ  علــر الم وــر ميا ففهللا حكمه هللا حكمــه ر عا ة وا ُ  نر لل لي  علر الم  ؛لا ا وًحأ. فال 

ال نر أن ال نـر أن ففـلحجحا، واوراعه نيهللا ال ا  لحجـحا، واوراعـه نـيهللا ال ـا      يكر حر ث ا أا  لكر ما  ا اوت  فان يكر شيا ا قير اانتيكر حر ث ا أا  لكر ما  ا اوت  فان يكر شيا ا قير اانـت
الةُ -وأعه ا و ل عهللا ال وب وأعه ا و ل عهللا ال وب      ويهللا أعه قير اانت ويهللا أعه قير اانت الةُ عليِه ال ل المُ عليِه ال ل المُ  والسل    . . - والسل

قح  لا  : فب الم  ما  ل  مة الــر وقــح  لا ــ : فــب الم ــ ما  ل  مــة ا ما لماقــر يهللا  اك ــام أحمــر  ــا لــا : با ــ اا ا و ــل  ــثال  لمــا لر و قر يهللا  اك ام أحمر  ا لا : با  اا ا و ل  ثال  ل لما
جو؛م أن  رووا األحاا ث روا، بالمســـ ر.   ـــرر أن  وـــيهللا الماقـــر حن الحكـــم ن؛ـــل، ال ـــراحة  معمـــا واجـــو؛م أن  ـــرووا األحاا ـــث  ما وا ؛ل، ال راحة  مع كم ن قر حن الح ويهللا الما س ر.   رر أن   روا، بالم

أن هلا الحر ث قير أن هـلا الحـر ث قيـر    ويرت ويرتالسا ءُ السا ءُ ففباأل اعير  و يا رووا الحر ث باأل اعير وهم فب ع ر الرواوة باأل اعير  و يا رووا الحر ث باأل اعير وهم فب ع ر الرواوة 
ما وكمب أن وسا  الحر ث با  اا،  ن  ا نر ما وكمب أن وسا  الحر ث با  اا،  نـ  ا نـر ففح ويرت. أ ا ا ن ح ويرت. أ ا ا ن وهوه  االحيل  ألن فب م  اا، فالع  لحيل  ألن فب م  اا، فالع  

عه قير لحيل  ألن عمحم نالع اليلم وكثير   ــهللا أن ُ ــ   علــر أعــه قيــر لــحيل  ألن عمــحم نــالع اليلــم وكثيــر    هللا نالع اليلم ا ومرلحن  ــهللا نــالع اليلــم ا ومرلــحن   اا هللا أن ُ    علر أ
لرواة الثقا  والضيما   ن  ا وكمب أن وقا : هلا الحر ث  حضنــيهللا الــرواة الثقــا  والضــيما   نــ  ا وكمــب أن وقــا : هــلا الحــر ث  حضــ حم  ألن ال ا  ا ويرفحن حم  ألن ال ــا  ا ويرفــحن نيهللا ا

ـالمُ -علر الم ور:  كلوع علر ال وب علر الم ور:  كلوع علر ال وب    ي ر كلمة  حضحم  ن  ا نر أن وقا  ي ر كلمة  حضحم  ن  ا نر أن وقا  ـالُة والسل المُ عليـِه ال ل الُة والسل يِه ال ل   -عل
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حر ث  حضحم ا و لوالحـــافا اليرالـــب أورا حـــر ث ا ولـــا : هـــلا حـــر ث  حضـــحم ا و ـــل هلا  حر ث ا ولا :  لب أورا  حافا اليرا وب  كـــلوع علـــر ال وـــب     وال لر ال  كلوع ع     ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص 
  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصر ح  ر ـح   كلوع علر ال كـلوع علـر ال  ::فاعارض عليه ش    هللا اليًم ولا : كي  تقح  وا شيخ تقح فاعارض عليه شـ    ـهللا اليًـم ولـا : كيـ  تقـح  وـا شـيخ تقـح 

 وهح  حجحا فب كا  الس ة باأل اعير  وهح  حجحا فب كا  الس ة باأل اعير  

 اا،  فًا  به  هللا المحضحعا  انهللا الًحأخل ال ا  بير ع حر الرواوة وبير  اا،  فًا  به  هللا المحضـحعا  انـهللا الًـحأخل ال ـا  بيـر ع ـحر الرواوـة وبيـر م م   عرع عرع لا : هاته لا : هاته 
قا : ال نــر أن ُ وــيهللا ل؛ــم نرلــة  وعلــر  ــا وقــا : ففــهثرة ا االنه بغيرهم واع رات كثير   ؛م عهللا اليلم هثــرة ا االنــه بغيــرهم واع ــرات كثيــر  ــ ؛م عــهللا اليلــم  ويهللا ل؛م نرلة  وعلر  ا و ال نر أن ُ 

عقار  وييرفحن  ويرفحن نتوي حا   هللا نتثواحا  عقار  وييرفحن  ويرفـحن نتوي ـحا   ـهللا نتثواـحا    تحضء ال قار علر الحروت. كاعت الحروت  ا في؛اتحضء ال قار علر الحروت. كاعت الحروت  ا في؛ا
 مهللا وميز  مهللا وميز  ففلح ُتكا  ا ن نرون عقار لح ُتكا  ا ن نرون عقار نرون عقار  لكهللا نرون عقار  لكهللا 

يدعُع  ع"وع عع دعاص حر ع  عأ َعاك  عق ل:عكتبعأ َعوكت تعص عإصععع يندعُع ن ع: : -َرِحَمُه هللاُ َرِحَمـُه هللاُ -ام لا  ام لا   "وع عع دعاص حر ع  عأ َعاك  عق ل:عكتبعأ َعوكت تعص عإصععع 
 ..أ َعاك  "أ َعاك  "

و  ؛م و ـ ؛م     و  ؛م  ليمانو ـ ؛م  ـليمان    الرحمهللاالـرحمهللا  له أواا:   ؛م عورلـه أواا:  ـ ؛م عوـر    أنح بكرة ال حانب الًلي  ُربيء نهللا الحاريأنح بكرة ال حانب الًليـ  ُربيـء نـهللا الحـاري
 وي ب باشر  الكاابة.وي ب باشر  الكاابة.  "وكت تعص ""وكت تعص "وي ب أ ر  وي ب أ ر    أ َ"أ َ"عع"كتب"كتبعوير هللا المكاحع مليه  و ي ر عوير هللا المكاحع مليه  و ي ر 

ق   ع"وهنوعقن   ع  ملر أ يه عوير هللا   ملـر أ يـه عويـر هللا "كتبعأ َعوكت تعص عإصععع يدعُع  عأ َعاك  ""كتبعأ َعوكت تعص عإصععع يدعُع  عأ َعاك  " اسجست ن:عأنعاسجسنت ن:عأنععع"وهوع
 . .  ععحكمع ي عاث ي عوأنتعغض  ن" ععحكمع ي عاث ي عوأنتعغض  ن"

لر اليا شــم أن الغضــ  وغلــب علــر الي لب ع ض  وغ شم أن الغ ض  القــ   وهــح  راتــ :   ــه الغضــ  الا  ت :   ه الغ تتاير ا يســير الــلخ ا  ــلار تــتاير ا ق   وهح  را للخ ا  لار  سير ا ي
ير ا  و  ههويــر ا  و  ــه وب الماح ــط  و  ــه الفــر ر الــلخ وفــوه الً ــحن بحيــث ا  ــررخ  ــا وقــح . وال وــب   هو قح . وال  فوه الً حن بحيث ا  ررخ  ا و للخ و فر ر ا يِه عليــِه -الماح ط  و  ه ال عل

المُ  الُة والسل المُ ال ل الُة والسل قض  فب لضية انهللا الزبير  ء   مه  هللا شرا  الحرة  ولك ه لما لا  له عور قض  فب لضية انهللا الزبير  ء   مه  هللا شرا  الحرة  ولك ه لما لا  له عوـر   -ال ل
ــا تقــح   ::هللا نهللا عمروهللا نــهللا عمــرو قح من لريف  ا ت له: لــا  لــه:     ر وهح بفر  رضر ويغض ر وهــح بفــر  رضــر ويغضــ  : تكا  عهللا  حم : تكاــ  عــهللا  حمــمن لريف  اها   اهاــ   »»لا  
 ..««ا حق اا حق اوهللا ا ألح  موهللا ا ألح  م

المُ -ال وب ال وب    الُة والسل المُ عليِه ال ل الُة والسل  ي حم  هللا أن وقح  قير الح.  فال ُوسارر  علر هلا الحر ث  ي حم  هللا أن وقح  قيـر الحـ.  فـال ُوسـارر  علـر هـلا الحـر ث   -عليِه ال ل
ضا ه بقضــا ه  ــالمُ -بق ــالُة والسل ــِه ال ل المُ علي الُة والسل يِه ال ل ضوانوهــح قضــوان  -عل قر أن كمــا لــا  بيضــ؛م فــب الفــروح. ولكــهللا  وقــر أن     وهح ق كهللا  و فروح. ول فب ال ض؛م  لا  بي ما  ك

ضالغضــــ ف   راتــــ   وكــــالم أهــــ  اليلــــم فــــب نــــال  الغضــــوان وفــــالغ ضوان و نال  الغ فب  لم  ه  الي كالم أ ت   و شم أب ت ــــرفاته  يــــروت  وا شــــم أ   را يروت  وا  ن ن ب ت رفاته  
ا   بيض؛م  ا رت ت رفا  الغضــ    الــ   عــرع بيــ  ال ــا  ميا قضــ  واشــار قضــوه وقاــ   بيضــ؛م  ا ــرت ت ــرفا   شار قضوه وق ل   عرع بي  ال ا  ميا قض  وا الغض    ا

لكهللا ا لكـهللا ا     المًاعيهللا  وبي  الغض  هلا  لمسه ك  معسان  هللا عمسه أعه تحجر المقر ا  ويغض المًاعيهللا  وبي  الغض  هلا  لمسه ك  معسـان  ـهللا عمسـه أعـه تحجـر المقـر ا  ويغضـ 
لر حر او ــ  ملــر هــلا الحــر  فــايا ولــ  ملــر حــر ا فايا ول  م حر   هلا ال لر  ؛ر عهللا القضا     ــررخ  ــا وقــح  فاعــه حي اــل ُ  ؛ــر عــهللا القضــا   و   م ال ُ   عه حي  قح  فا و يا و يا   ررخ  ا و

ـا   ـا     ع الح. عملع الحـ. عمـللضر وهح قضوان فان ألالضر وهح قضوان فـان ألـا و ن لم و   ُرا  وبيض؛م وقح : ا   مل  للق ا   ا و ن لـم و ـ  ُرا  وبيضـ؛م وقـح : ا   مـل  للق 
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اام لضر وهح قضوان فقضاؤ، بان   و لاناه للح. وهح فب شرة الغض   ث  ملابة القاضب اام لضر وهح قضوان فقضاؤ، بان   و لاناه للح. وهح فب شرة الغض   ث  ملـابة القاضـب 
 الثالث اللخ لضر عهللا ج؛  فتلاع الح..الثالث اللخ لضر عهللا ج؛  فتلاع الح..

حا : هوعلــر كــ  حــا : ه ك   فب حا  ا تله  الــلههللا  اماوتــة  فــايا رأع القاضــب أعــه فــب حــا  ا تلهــ     ا   فحشا  علر ــا   فحشــا  علــروعلر  عه  فايا رأع القاضب أ للههللا  اماوتة   ا
جا ء أو علفان أو فب نرا جـا ء أو علفـان أو فـب نـرا   أوأو  وال نر ال حيل الرلي. فب القضاوا   حا  كان قضوان   وال نر ال حيل الرلي. فب القضاوا   حا  كـان قضـوان للقضاللقضا

ــا بــه  به شــر ر أو حــر شــر ر  فاعــه حي اــل   انــر  وا  لز ــه أن وقضــب فــب هــل، الحــا  ولــح كــان  كلم  كان  كلم ا  حا  ولح  هل، ال فب  نر  وا  لز ه أن وقضب  ال   ا عه حي  شر ر  فا شر ر أو حر 
ميا اعا؛ر الرر  و ر  الفيخ  هللا المسًر فب الن؛رية فب شرة حر ميا اعا؛ر الرر  و ر  الفيخ  هللا المسًر فـب الن؛ريـة فـب شـرة حـر وواجو ا عليه. بي  اللالع وواجو ا عليه. بي  اللالع 

فمه   ح الفــمه   ح  فيخ لــ  الفــيخ ال ست    ا  لز هوســت    ــا  لز ــهل  ال هلا وقــ    ــا  لــزم الفــيخ أعــه وًلــه ويقــ  لــه.  ــهللا هــلا   أنأن  و له.  هللا  ق   عه وًله وي فيخ أ لزم ال ق    ا   و
 حا  كان فب  ـحا  كـان فـب  رافء األ وثيهللا  فمث  هل، الحالة  رافء األ وثيهللا  فمث  هل، الحالـة   ااال حم  لر ا وًيوه بًحاع لحيل أو وكحن حال   ال حم  لر ا وًيوه بًحاع لحيل أو وكحن حال   

خ  ألن الفيخ  ء الضًر وهح بفر لر  اكلم خ  ألن الفــيخ  ــء الضــًر وهــح بفــر لــر  ــاكلم  وضًر الفي وضــًر الفــيوسامير أن اوســامير أن ا  ح ة أو نال  علم   ــح ة أو نالــ  علــم 
     ا  .  ا  .بكالم قير بكالم قير 

فب القضية ما ميا ت اوله. لــر وقــح  لا ــ : معــه لــر وحاــا  ملــر شــب  اعاــاا، ا  ــامكهللا  ــهللا ال نــر فــب القضــية ما ميا ت اولــه.  نر  ااا، ا  امكهللا  هللا ال  لر شب  اع لر وحاا  م عه  قح  لا  : م لر و
لرربيــ  ال ــا  الق؛ــحة تــلار فيــه  وقــح :  ــا ألــرر قح :  ا أ يه  و تلار ف ــهللا   أنأن  بي  ال ا  الق؛حة  هللا ألضــب ما أتق؛ــحع. وي ــب فــب المواحــا  ُومكل ألضب ما أتق؛حع. وي ب فب المواحا  ُومكل

نر   ؛ــا ليــام ال نــر  يام ال  ؛ا ل للكــهللا بيضــه فــب المحر ــا   ثــ  الــ     ث  ا فب المحر ا    كهللا بيضه  ساليء أن خ  ــر هللا  ــثال   جــا  ولــت  ــا وســاليء أن للل جا  ولت  ا و خ  ر هللا  ثال   
   نر.  نر.

ير عقــح : فـــب األلــ  أن  ثـــ  هــلا ا  ـــحلر القضـــا   ميا ورا هــلا  وبيـــ  القضــاة والمســـتلة قيـــر    ستلة ق ضاة والم ي  الق هلا  وب ضا   ميا ورا  هلا ا  حلر الق ث   ل  أن   فب األ قح :  ع
األ ر أعنم  هللا يلم  األ ـر أعنـم  ـهللا يلـم    -عست  هللا اليافيةعسـت  هللا اليافيـة-ألن القضا  بغير  ا أعز  هللا   ر هللا ألن القضا  بغير  ـا أعـز  هللا   ـر هللا      فكلة ع رهم فكلة ع رهم

قح :  ا  امكهللا  هللا وقــح :  ــا  ــامكهللا  ــهللا  ار ال نــر فــب القضــية حاــر و ضية ح فب الق نر  وة ــر هللا علوــةال  لكا لــ   ر هللا عل فب  عســت  هللا اليافيــة. وي ــب فــبةةكا  ية. وي ب  ست  هللا الياف     ع
ف؛لا شب    ر  لكهللا فب القضا  بغير  ا ف؛ـلا شـب    ـر  لكـهللا فـب القضـا  بغيـر  ـا     هلا قير وارا ما ع ر  هللا  رع مباحاههلا قير وارا ما ع ـر  ـهللا  ـرع مباحاـهلضا  الفرم لضا  الفرم 

 أعز  هللا  هح  ا  زاوله  هللا القضا  بغير  ا أعز  هللا أشر  ما نل . أعز  هللا  هح  ا  زاوله  هللا القضا  بغير  ا أعز  هللا أشر  ما نل . 

قا ط   ا  ثــ  هـــل، األ ـــحر الاـــب تفـــحب  ـــهللا الغضـــ  والوــرا والحـــر و رافيـــة األ وثـــيهللا نـــح  أو قـــا ط   ـــا  نح  أو  ثيهللا  ية األ و حر و راف ورا وال ض  وال فحب  هللا الغ اب ت هل، األ حر ال ث    
فال نر  هللا أن ومرب باله  أو عيا  شر ر  بيض؛م ولرأ عليه با ايار، أو بغير ا ايار، أن فال نر  هللا أن ومرب باله  أو عيا  شـر ر  بيضـ؛م ولـرأ عليـه با ايـار، أو بغيـر ا ايـار، أن    امكهللا  امكهللا 

كان  ماي  تمــر الليلــة  ــا عــام ألــال   اــم وــتتب ملــر الــروام  ــهللا الغــر وهــح  ــا عــام ويــ يه   ــحا  كــان  ماي ــ عام وي يه   حا   غر وهح  ا  لروام  هللا ال لر ا وتتب م ام  عام ألال    لة  ا  مر اللي   ووأأ  اات
 يا    يـا   ... هلا ومكهللا أن   ل. نوان   وللا جا  ال ؛ب عهللا ال الة فب حا  ال... هلا ومكهللا أن   ل. نوان   وللا جا  ال ؛ب عهللا ال الة فـب حـا  الأوأو  اا يلم   يلم    أوأو  االاضي  لاضي  

 ألعه لر  له  ليرعح ل مسه فيرعح علي؛ا.ألعه لر  له  ليرعح ل مسه فيرعح علي؛ا.

فدنَعسر تعرسولعُع"أ ععحكمع ني عاث ني عوأننتعغضن  ن،عفندنَعسنر تعرسنولعُع نتعغض  ن،ع قول:عيقنول:عععملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص"أ ععحكمع ي عاث ي عوأ حدع ي ع عيحكنمعأحندع ني ع»»ي  عيحكمعأ
 ..""««اث ي عوهوعغض  ناث ي عوهوعغض  ن
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ية ه ــــا وحامــــ  أن تكــــحن عافيــــة   ""««  »»""وو   كحن عاف م  أن ت ي فيرفــــء الميــــ ه ا وحا ما  ويحامــــ  أن تكــــحن عاهيــــة فُيًــــزم  واليلمــــا      فيرفء الم ًزم  واليل ية فُي كحن عاه م  أن ت ويحا
هلا األل  بالًزم  هــلا األلــ  بــالًزم    ""«« عيحكم ع عيحكننم ع»»""  نرا  أن تكحن عاهية:   نــرا  أن تكــحن عاهيــة: من وروا ال ؛ب نلما ال مب نامن وروا ال ؛ــب نلمــا ال مــب نا  ::وقحلحن وقحلــحن 

  األل  أا  حجر هلا ألال  نيهللا القضاة    األل  أا  حجر هلا ألـال  نـيهللا القضـاة  ""«« عيحكم ع عيحكم ع»»""فايا أرير الموالغة فب عمب هلا الحكم لي : فايا أرير الموالغة فب عمب هلا الحكم لي : 
 ..""««غض  نغض  ن»»""  والحا  أعه   والحا  أعه ""««عيحكم عأحدع ي عاث ي عوهوعغض  نعيحكم عأحدع ي عاث ي عوهوعغض  ن  »»""ف؛ح   مب  هللا الحجحا: ف؛ح   مب  هللا الحجحا: 

ن ولا : قضوت فللقت أوجاب  لا : الغض  ارجا   فيست  ن ولا : قضوت فللقت أوجاب  لا : الغضـ  ارجـا   فيسـت  المماب ميا  ا   هللا  للِ . قضواالمماب ميا  ا   هللا  للِ . قضوا
ـــ ا أو ا وقاضـــب يلـــم فيكـــحن الغضـــ   ميم  ض   ميم  عـــهللا المثيـــر هـــ  وقاضـــب أن وكـــحن الغضـــ  شـــر ر  كحن الغ لم في ضب ي ا أو ا وقا شر ر  ض   كحن الغ ضب أن و ه  وقا ير  ا ا   ااعهللا المث

ماو  ــله   ــء اليقــ  وا كــلا  وا شــم أن هــلا  امــاو  هلا  ا كلا  وا شم أن  عر شب   نــيهللا ال ــا   فــوي  ال ــا   ثيــر، أاعــر شــب  له   ء اليق  وا  ير، أا فوي  ال ا   ث نيهللا ال ا          
اتعب  ا  او ر  يوبيضــ؛م ع ــر،  ــهللا اليقــ  والرأاعــة والاــتعب  ــا  او ــر  يــ عة وال ه فب األ حر. وهل، األ حر  هللا كثرة  ا ه فــب األ ــحر. وهــل، األ ــحر  ــهللا كثــرة  ــا وبيض؛م ع ر،  هللا اليق  والرأا

للخ وغلب اليق تمــر علــر  ــهللا وماــب وســاليء أن وميــز نــيهللا الغضــ  الــلخ وغلــب اليقــ  للخ ا و   والغضــ  الــلخ ا و ــ      تمر علر  هللا وماب وساليء أن وميز نيهللا الغض  ا والغض  ا
   ملر هلا الحر.ملر هلا الحر.

ُه هللاُ َرِحَمــُه هللاُ -لا  لــا   ع عأ َعه    ع"عنن عأ ننَعه  نن  ع: : -َرِحَم ُ عع نن  عرَعرَع-" ع ََ ُ عع   عِضنن ع ََ ع نع ي رنن عام أعنن نع»»ق ل:عقنن ل:عععملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصع عاص  َععنن عاص  ننَععع-ِض ر عام أ  ي 
 فب ع؛ر ااوا و ليمان.فب ع؛ر ااوا و ليمان.  وهلا فب شرم  هللا لول ا  هلا   وهلا فب شرم  هللا لول ا  هلا ""««م هر عا   هر م هر عا   هر 

ج ءعاصذئبعفذهبعا   عإحداهر ،عفق صتعهذهعص  ح ته :عإنر عذهبعا   كعأنت،عوق صتعاألخ ى:عج ءعاصذئبعفذهبعا   عإحداهر ،عفق صتعهذهعص  ح ته :عإنر عذهبعا   كعأنت،عوق صتعاألخ ى:ع»»""
ا   ولللم فب  سافميا  الحااة ا   ولللم فب  سافميا  الـحااة وا ني ؛م عال وا ني ؛م عال       ألن ال غار  ا ني ؛م تمري.  ألن ال غار  ا ني ؛م تمري.""««إنر عذهبعا   كإنر عذهبعا   ك

    يز  ثال  هلا ولر هل،يـز  ـثال  هـلا ولـر هـل،ن فب  ن واحر وضيحن عال ا  تمن فـب  ن واحـر وضـيحن عال ـا  تمو و عفر عفـر     ميا ُولر المحالير وعراهم عفرةميا ُولر المحالير وعـراهم عفـرة
 و ير  ث  هلا.و ير  ث  هلا.أن أن وا تحليحا وا تحليحا     وهكلا  لكهللا أولام  ا ع رهموهكلا  لكهللا أولام  ا ع رهم    وهلا ولر تلموهلا ولر تلم

ر عذهبعا   ك عفق صتعهذهعص  ح ته :عإنر عذهبعا   كعأننت،عوق صنتعاألخن ى:عإنرن عذهنبعا   نك ع»»"" صتعاألخ ى:عإن نت،عوق  صععفتح كرن عإصنععفق صتعهذهعص  ح ته :عإنر عذهبعا   كعأ ر عإ فتح ك
 ..""««حاوح،عفقضععا عصلك  ىعحاوح،عفقضععا عصلك  ىع

 علر الحلر ل؛ل،. لمايا  علر الحلر ل؛ل،. لمايا    

باع هــ  هــح  ــهللا بــاع  هح  هللا  ــ»»ه   ــهو ِ هوِ  باع أن  ــهللا بــاع أن   أمأم    ««ررر كو ِ ر كوِ  م ال ــغيرة ع ــرها ولــت تســاليء أن تحمــ  هللا  ساليء أن تح وهل، وهــل،     ال غيرة ع رها ولت ت
المُ -هلا اللخ ون؛ر أن ااوا هلا اللخ ون؛ر أن ااوا قير  ا حملت  قير  ا حملت  ومكهللا  ا تحم  ومكهللا  ا تحم   المُ عليِه السل رأع أن هل، كويرة ومكهللا رأع أن هل، كويـرة ومكـهللا   -عليِه السل

أن أن الز ان اللحي   ومكهللا الز ان اللحي   ومكهللا   -من شا  هللامن شا  هللا  -كم به ل؛ا  وال غيرة لرا ؛اكم به ل؛ا  وال غيرة لرا ؛اا الحلر  فحا الحلر  فحلل؛ا قير ه؛ا قير هاا ا وًي ا وًي
فب عزم الحلر  هللا أ ه و علا ه فب عزم الحلر  هللا أ ـه و علا ـه   للكورع. لكهللا ه  هلا كات  للكورع. لكهللا ه  هلا كات  تتتب باا يهللا أو االاة أو أهثر  فحكم به تتتب باا يهللا أو االاة أو أهثر  فحكم به 

 أل رع  أل رع  

    رجاا، ملر  ليمان فت ورتا،.   رجاا، ملر  ليمان فت ورتا،.""««فأخ  ع هفأخ  ع هعع-عليهر عاصسالأعليهر عاصسالأ-فخ جت ععلععسلير نع  عحاوحعفخ جت ععلععسلير نع  عحاوحع»»""
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ق ل:عائفقنن ل:عائ»»"" ر تننونَعا صسننكي عأبننق ع ي كرنن ف بق ع ي ك سكي عأ    هللا  رضر بقليه ع ميهللا  قير أ ه   ساحي  أن    ــهللا  رضــر بقليــه ع ــميهللا  قيــر أ ــه   ســاحي  أن ""««تونَعا ص
 ن ؛ا بتن وف. ان ؛ا ع ميهللا.ن ؛ا بتن وف. ان ؛ا ع ميهللا.ااترضر ترضر 

ه ائتننونَعا صسننكي عأبننق ع  كرنن  عفق صننتعاص ننه ى:ع ،عهننوعصهنن »»"" هوعص صتعاص ه ى:ع ،ع ر  عفق  بق ع  ك سكي عأ تونَعا ص سكيهللا أوست   ألعــه ميا ُشــ. بالســكيهللا أوســت ""««ائ   ألعه ميا ُش. بال
 ..""««هوعصه هوعصه »»""ولالت: ولالت: ، هللا  ولللم  ا رضيت بتن ُوف. بالسكيهللا ، هللا  ولللم  ا رضيت بتن ُوف. بالسكيهللا   ه  و يا بقب علر لير الحياة  را    ه  و يا بقب علر لير الحياة  را  

ركعُفق صننتعاص ننه ى:ع عب حرننكعُ»»"" صتعاص ه ى:ع عب ح لاال   ــهللا الوالقــة وقحلــحن: وًــ  أن تقــح : ا ويرحمــم هللا  لــاال""««فق  قح : ا ويرحمم هللا        هللا الوالقة وقحلحن: وً  أن ت
 اسلط ال مب علر الرحمة  ا ويرحمم هللا. لكهللا فب ال  حح تحجر هل، الحاو  فب القر ن والس ة  اسلط ال مب علر الرحمة  ا ويرحمم هللا. لكهللا فب ال  حح تحجر هـل، الـحاو  فـب القـر ن والسـ ة 

يه تحجــر  هــلا  ثــ  الحلــ  الــالأم  تقــ   ولــيه فــب القــر ن هــل، الــحاو. وفيــه  لحاو. وف قر ن هل، ا له  ث   م   ــا وكــحن  ملــه  ثــ   ــم  تحجر  هلا  ث  الحل  الالأم  تق   وليه فب ال  ا وكحن  م
ـا  ال مب ه ا: ال مب ه ا:  ِ َجِميي  ا  }َوَا َوُحُزُعَم َلُحُلُ؛ُم ِمنل اُلِيزلَة ّلِلل ِ َجِميي  ـا  [  هح لحل؛م: [  هـح لـحل؛م: 5454] حعه: ] ـحعه:   }َوَا َوُحُزُعَم َلُحُلُ؛ُم ِمنل اُلِيزلَة ّلِلل ِ َجِميي  ا  }ِمنل اُلِيـزلَة ّلِلل ِ َجِميي    }ِمنل اُلِيزلَة ّلِلل

 وا وحاا  واو ا.وا وحاا  واو ا.    [  ا  وحي ال وً  الحلحت ه ا[  ا  وحي ال وً  الحلحت ه ا5454] حعه: ] حعه: 

وب  ــا  ال وــب  ــالمُ - ا  ال  ــالُة والسل المُ عليــِه ال ل الُة والسل يِه ال ل يعــهللا نيــ  -عل قا : ء المياــة وال مــر واأللــ ام  فقــا : عهللا ن اة وال مر واألل ام  ف     ««ا  هح حراما  هــح حــرام»»ء المي
ا:  ا: ع ر لرا ته  ررج   وي ب ليه بحرام.وي ب ليه بحرام.    ««ا هح حراما هح حرام»»ع ر لرا ته  ررج 

ا شم أع؛ا تزي  اللوه  لكهللا ليست نالأ ة. الالأم الحلحت  وللا  ا جا   فب   اار ا شم أع؛ا تزي  اللوه  لكهللا ليست نالأ ة. الالأم الحلحت  وللا  ا جا   فب   ـاار الحاو هل، الحاو هل، 
 ها  الس ة فب أخ   رر  هللا الم اار ه ا.ها  الس ة فب أخ   رر  هللا الم اار ه ا.

 أم.أم.ول  اول  ا  ""«« ،عب حركعُ ،عب حركعُ»»""    ""««ب حركعُب حركعُ»»""ميهللا ميهللا   وي ب ا تفقه ع   وي ب ا تفقه ع ""««ق صتعاص ه ى:ع ق صتعاص ه ى:ع »»""

ا عصل ه ىعهننوعا  هنن ،عفقضننععانن عصل ننه ىع»»"" ضعع ه ،عفق ا عصل ه ىعفقضننععانن عصل ننه ىع»»""    ""««هوعا   ضعع ــالُة - يا اه  يا ــاه   وهلا  هللاوهــلا  ــهللا  ""««فق الُة عليــِه ال ل يِه ال ل عل
المُ  المُ والسل أن وكحن أن وكحن ميا اجا؛ر ميا اجا؛ر لكهللا ا  لزم أن وكحن   يو ا فب ك  شب   ا  لزم لكهللا ا  لزم أن وكحن   يو ا فب ك  شب   ا  لزم       وأنح،  لم عوب  وأنح،  لم عوب-والسل

   يو ا فب ك  شب .   يو ا فب ك  شب . 

   لهله  أجرأجر  ااأم أم نوق ا علي؛ا الحر ث السان.: ااوا له أجر نوق ا علي؛ا الحر ث السان.: ااوا له أجر فمب المستلة لح فمب المستلة لح 

 ص عأج  ص عأج    ط صب:ط صب:

 هم  هم  

 ..واحدواحد  ط صب:ط صب:

    -َج ل وَعالَجـ ل وَعـال-؛لا ملر هللا ؛ـلا ملـر هللا ففران. هلا  هللا باع الالوي. علر الحر ث  و ا ران. هـلا  ـهللا بـاع الالويـ. علـر الحـر ث  و ا واحر  و ليمان له أجواحـر  و ـليمان لـه أجـ
 ل؛م  هللا األجحر  أعويا  هلا .ل؛م  هللا األجحر  أعويا  هلا .
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لر  ًفــب بيــ  الولــران المًــاورة  حجــر تــاجر  ــهللا ال؛ ــرو  فــب نلــر  ًــ فب ن تاجر  هللا ال؛ رو   لران المًاورة  حجر  اور لري   وتتم ه ال ا  علر اور لريــ   وتتم ــه ال ــا  علــر فب بي  الو
يرويحاعحعــه واا ي؛ــم  فــتوام ع ــر، شــ    ســلم واويــة  ــا  كثيــر    أ حال؛مأ ــحال؛م ية  ا  كث فتوام ع ر، ش    سلم واو ؛م   وه   ه أعفلمــا نلوــه   ــه أع    ويحاعحعه واا ي ما نل كر كــر فل

لم لـم    ا ـا. لا : . لـا : لا :  ا ع رخ شب   يه  ملر القاضب فقا  القاضب للمرعب: ألم ني ة  لا : الا :  ا ع رخ شب   يه  ملر القاضب فقـا  القاضـب للمـرعب: ألـم ني ـة  لـا : ا
احعب بسكيهللا ا اــحعب بســكيهللا   ::القاضب لا القاضــب لــا الح يلة  هلا ال؛ رو ب ويور الوقر. الح ــيلة  هــلا ال؛ رو ــب ويوــر الوقــر.    ا ــاومي ه  لا : مي ا وحل . ومي ــه  لــا : مي ا وحلــ .   ماما ا 

الو  علي؛ا. هح با كاعه أن وقح : احل  الـو  علي؛ـا. هـح با كاعـه أن وقـح : احلـ    :: ث   ليمان  ووضء السكيهللا فب  ر ال؛ رو ب ولا  ث   ليمان  ووضء السكيهللا فب  ـر ال؛ رو ـب ولـا 
لا : أخ حلــ   لكــهللا هــلا شــر    ــا ومكــهللا  ا وًــحأ للقاضــب أن وللوــه  ــهللا ال  ــم. لــا :   أوأووقرة وقرة بالبــال وه  هللا ال  م.  ضب أن ولل ًحأ للقا كهللا  ا و شر    ا وم هلا  كهللا  أخ حل   ل

وررة   ا ع ر،  فكلة. لا الــو  علــر الســكيهللا  ولــ : ورع الوــررة  لــا : ورع الوــررة   ــا ع ــر،  فــكلة. لــا  وررة  لا : ورع ال لو  علر السكيهللا  ول : ورع ال :  ؛لم المًرة  :  ؛لــم المًــرة  ا
لا :  ؛لم المًرة. من كان الما  ع رخ   ل هل، السكيهللا وأيبل الوقرة  لا : ا ا ا   ا   رفء  لا :  ؛لم المًرة. من كان الما  ع رخ   ل هل، السـكيهللا وأيبـل الوقـرة  لـا : ا ا ا   ـا   ـرفء  

  ا  لبلل  ا  لبلل   بقرةبقرة

ل فالقاضــب ا نــر أن وكــحن لروــه فرا ــة وت ــرت فــب  ثــ  هــل، المحالــ  هل، المحا ث   فب   وه فرا ة وت رت  كحن لر نر أن و ضب ا  كم  هللا ليســا ر  ن؛ــا الحكــم  ــهللا     فالقا ؛ا الح سا ر  ن لي
به. و ء األ   من بي  المسلميهللا به. و ء األ   من بيـ  المسـلميهللا   الحل الحل   هللاهللاوا  احرعحن عوا  احرعحن ع    هلا  ال حعة الل هللا ا  ل  حن با هلا  ال حعة الل هللا ا  ل  حن با 

 هللا  ــهللا   واليميهللا علرواليمــيهللا علــر    ا ن وحل  با  وهح كلاع  لكهللا هل، الح يلة الفرعية: الوي ة علر المرعبا ن وحلــ  بــا  وهــح كــلاع  لكــهللا هــل، الح ــيلة الفــرعية: الوي ــة علــر المــرعب
لأعكــر. ولكــهللا القاضــب بمرا ــاه وســاليء أن  حلــ  الحــ. ملــ كهللا القاضب بمرا اه وساليء أن  حل  الح. م ب  لــاحوه بلريقاــه  ولــللكم نــرأ عحابــ    ررأعكر. ول اه  ولللكم نرأ عحا لاحوه بلريق

ضاة عحاار  هللا أحكا ؛م   وغب أن ضاة عحاار  ـهللا أحكـا ؛م   وغـب أن ن فب كا  الاراجم وفيما كا  فب القضا  والقن فب كا  الاراجم وفيما كا  فب القضا  والق هللا القضاة  وُاو ِ  هللا القضاة  وُاو ِ 
للقضاة. للقضـاة.   ااتمال  فال  تمـال  فال ـوتحأم علر القضاة وقر وع؛ا  ألن هل، األ حر وتحأم علر القضاة وقر وع؛ـا  ألن هـل، األ ـحر     ُتراا وُتيرت ع ر نالع اليلمُتراا وُتيرت ع ر نالع اليلم

وعلر القضاة. وعلـر القضـاة.     ؛م علر  ر الااريخ فب ألسام القضا   ؛م علـر  ـر الاـاريخ فـب ألسـام القضـا      ير القضاة الماميزيهللا ير القضاة الماميزيهللا  وغب أن ُترر    وغب أن ُترر  
   ونالع اليلم علر يكر   ه ا  يما    ونـالع اليلـم علـر يكـر   ـه ا  ـيما و لوحم و اراو و لوـحم و اـراو     أ وار القضاة لحكيء فب االاة  ًلرا أ وار القضاة لحكيء فب االاة  ًلـرا 

  هللا  زاو  القضا .  هللا  زاو  القضا . 

لكثير  لضية جا  شاع  هللا لكثيـر  لضـية جـا  شـاع  ـهللا و هللا القضاة الميالريهللا  هللا لر ؛م  هللا أ ثا  هل، األحكام الفب  او هللا القضاة الميالـريهللا  ـهللا لـر ؛م  ـهللا أ ثـا  هـل، األحكـام الفـب  ا
منلب  لا : منلـب  لـا :   ::الوااوة و يه من  فواع؛ا فب السح   بير  ح يهللا أو االاة جا  أنح، ملر المفارخ لا الوااوة و يه من  فواع؛ا فب السح   بير  ح يهللا أو االاة جـا  أنـح، ملـر المفـارخ لـا 

فترير اكن   تحاهما ملر القاضب  فترير اكنـ   تحاهمـا ملـر القاضـب      وا فحضاهوا فحضاه    لر أعا  ا وكلاهلر أعا  ا وكلاهوالح والح     اشاريا؛ا  هللا ولر   هل، منلباشاريا؛ا  هللا ولر   هل، منلب
    خ أ ل منلب وباع؛ا فب السح  خ أ ل منلب وباع؛ا فب السـح  من ولرمن ولر  ::عر األعرانب األع علر المفارخ وهح حاضر لا عر األعرانب األع علر المفارخ وهح حاضر لا فلما اال فلما اال 

تفاكب المفارخ  تفـاكب المفـارخ  أم أم تفاكب ولر  تفـاكب ولـر    جاتجاـتلت الحلر. لا : أعت لت الحلـر. لـا : أعـت أعا  ا وكل أعا  ا وكل     وهلا أعا أنالوه نرا اكن وهلا أعا أنالوه نرا اكن 
أعله منله  أعلـه منلـه  و و      حجحا رج  األ هللا أو ال اام لا : ايه  بالحلر اللء  ر، حجحا رج  األ هللا أو ال اام لا : ايه  بالحلر اللء  ر،رخ. رخ. ب المفاب المفاككلا : أعا أشالا : أعا أشا

و ل منلم.  ث  ش. الحلر و ـل منلـم.  ثـ  شـ. الحلـر       لا  له: ولر   ار  تقلء  ر،  لـا  لـه: ولـر   ـار  تقلـء  ـر،كي  تمي  هلاكيـ  تميـ  هـلا     ا وا شيخ ا وا شـيخلا : الا : ا
هب  الحبالســكيهللا  فقــا : هــب  ــالح قا :  سكيهللا  ف هلا  وي ب أعــا  ــمحت ولــرها. وهــلا  ثــ  هــلا  ــا  ــزا  ملــر ولا ــا هــلا  وي ــب     بال لر ولا ا  هلا  ا  زا  م ث   عا  محت ولرها. وهلا   أ

 ابة والمرا ة  حجحاة و  الحمر.ابة والمرا ة  حجحاة و  الحمر.ال وحب فب القضاة وال ًال وحب فب القضاة وال ً



 

 

 

 

 

 

11  
11 

 11 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ع««فقضععا عصل ه ىعفقضععا عصل ه ىع»»"" ُِعإن  ع،عق ل:عق لعأ نوعه  ن  :عِ ُِعإن  ق ع"ا صسنكي عقن ع  وي ب:  ا  ميت   وي ـب:  ـا  ـميت سر ت"سنر ت"،عق ل:عق لعأ وعه    :عِ سكي ع "ا ص
ي "إ عبومئننذ،عمنن عك نن عنقننولعإ عاصردينن " قولعإ عاصرد م عك  عن ئذ،ع  كيهللا  وقحلحن:  روة  والمروة  ــكيهللا  وقحلــحن:  روــة  والمروــة   ::  وي ب فب او   ا وقحلحن   وي ــب فــب او   ــا وقحلــحن إ عبوم

 هب السكيهللا.هب السكيهللا.

خ ر::عواصلفظعصرسلم،عوق لعاص خن ر::ععع،،"متفقععليهر "متفقععليهر   ع ع»»""  وي ب لما الو ارخ:   وي ـب لمـا الو ـارخ: ""«« ععف  عب حركعُ ععف ن عب حرنكعُ»»واصلفظعصرسلم،عوق لعاص 
  والمق حا واحر  وي ب المق ر فب الرواوة   والمق ـحا واحـر  وي ـب المق ـر فـب الرواوـة ""««كعُكعُب حرب حرنعع،،  »»""  وتلم لالت:   وتلم لالـت: ""««عف  عب حركعُعف  عب حركعُ
 وي ب ا تفقه.وي ب ا تفقه.    األولر ا تمي األولر ا تمي 

ُ عع  صععع   ع-"وع ععلَع"وع ععلَع ع ََ ُ عع  صععع   عَرِض ع ََ ق لعرسولعُعقن ل:عقن لعرسنولعُععع-َرِض فالعإذاععق ضنععإصينكعرجنالنعفنالع»»:ع:عملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصق ل:ع يكعرجالنع إذاععق ضععإص
 ..""««حتعععسرععكالأعاآلخ حتعععسرععكالأعاآلخ ععصألولصألولعععقضِععقضِع

ُ عع  صععع ن  ع-"وع ععلَع"وع ععلَع:  :  -َرِحَمُه هللاُ َرِحَمـُه هللاُ -لا  لا   ع ََ ُ عع  صععع   عَرِض ع ََ صَعرسولعُعقن لعصنَعرسنولعُعق ل:عقن ل:ععع-َرِض   وي ب   وي ـب ""ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصق لع
 شاف؛ه ن؛لا الكالم  والكالم له ولغير،  الحكم واحر.شاف؛ه ن؛لا الكالم  والكالم له ولغير،  الحكم واحر.

كالأعاآلخ صنألولعحتنعععسنرععكنالأعاآلخن ععإذاععق ضععإصيكعرجالنعفالععقضِعإذاععق ضععإصيكعرجالنعفالععقضِع»»""   ألعه لر وكحن األو  هح   ألعـه لـر وكـحن األو  هـح ""««صألولعحتعععسرعع
 عر  فقر وكحن ع ر ا  ر  ا  رفء هل، الرعحع   ا  رفء به هل، الرعحع.عر  فقر وكحن ع ر ا  ر  ا  رفء هل، الرعحع   ا  رفء به هل، الرعحع.المرعب وااالمرعب واا

عدر:عكيقععقضَرععكالأعاآلخ ،عفسنو ععندر:عكينقععقضنَصألولعحتعععسصألولعحتعععسععفالععقضِعفالععقضِع»»""    ا ومكهللا الحكم بغير    ـا ومكـهللا الحكـم بغيـر ""««رععكالأعاآلخ ،عفسو ع
ثاعب المرعر عليه. ني   اال  ـمام الثـاعب المــرعر عليـه. نيـ   اال  ه   لزم  مام كالم الثاعب  ا نر هــ   لـزم  ـمام كــالم الثـاعب  ا نــر     عر األو  وع ر، ني ةعــر األو  وع ـر، ني ـة مام ال

ا  رفء أو وليهللا فب هل، الوي ة  ا وكحن الح. له به  و ا ولر لي : ا  رفء أو وليهللا فب هل، الوي ة  ا وكـحن الحـ. لـه بـه  و ا ولـر ليـ :  هللا  مام  لر وكحن ع ر،  م هللا  مام  لر وكحن ع ر،  م
م  عي ـه فـب  ـر،  م  عي ه فب  ر، ميا جا   ُ ـرل الالء عي ب  لا : ا تسمء حار وتتب الثاعب. الالـء عي ـب  لـا : ا تسـمء حاـر وـتتب الثـاعب.   ::علر ش   وقح علـر شـ   وقـح ميا جا   ُ رل

 لمايا  لمايا  

ضحر ألعـــه لـــر تكـــحن عي ـــا، فـــب  روـــه   ـــا تـــررخ  وهـــح  ـــهللا هـــلا الوـــاع: ا ُتســـمء الـــرعحع ما بحضـــحر  لرعحع ما بح سمء ا واع: ا ُت هلا ال تررخ  وهح  هللا  وه   ا  فب  ر كحن عي ا،  لر ت عه  أل
عهللا عموافاعـــه عـــهللا عم    ال  مال  ـــم عه  يلل و اا ـــه بمـــا لروـــه. والحكـــم علـــر الغا ـــ  ع ـــر أهـــ  اليلـــم ميا تيـــلل     سهســـهوافا لم ميا ت ه  الي لر الغا   ع ر أ كم ع وه. والح ما لر ر ر و اا ه ب

ُولل  الاحكي  وحضر وكي  كتن وكحن  سًحع ا فب نلر ُولل  الاحكي  وحضر وكيـ  كـتن وكـحن  سـًحع ا فـب نلـر   ر حضحر،ر حضحر،ر تحكيله  من تيلل ر تحكيله  من تيلل حضحر، وتيلل حضحر، وتيلل 
 بيير  ولر  ايلر الاحكي  وياضرر المرعب  وحي ال كي  و  ء القاضب  بيير  ولر  ايلر الاحكي  وياضرر المرعب  وحي ال كي  و  ء القاضب  

 ....... .......   ط صب:ط صب:

ع  عيمعيم

 كي  وعرم حضحر ال  م كي  وعرم حضحر ال  م ر الاح ر الاح ميا تيلل ميا تيلل   ط صب:ط صب:
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 ..عيمعيم

 ....... .......   ط صب:ط صب:

     هي هي 

   نر........   نر........   ط صب:ط صب:

 ويكحن الحكم  حلحف ا  ويكحن الحكم  حلحف ا  

 ..ن من م  ط صب:ط صب:

ــا ملــر أن وحضــر ال  ــم لر أن وحضر ال  مويكــحن الحكــم حي اــل  حلحف  ال  حلحف ا م مرعب. وفب   ولــاال  اضــرر المــرعب. وفــب ااوحكم قياني  وحكــم قياني ــ    ويكحن الحكم حي    ولاال  اضرر ال
قحا: قاع أوج؛ا ثــ  هــلا ُوحكــم ا ــرأة الممقــحا  الممقــحا: قــاع أوج؛ــا قحا  المم نر  ا نــروجلست   يهللا وبيروجلســت  ــ يهللا وبيــر     ث  هلا ُوحكم ا رأة المم ؛ا  أن وحكــم ل؛ــا      ا  أن وحكم ل

واليلما  ضربحا للممقحا  رة   هللا كان قالوه ال؛ال  أربء   حا  لالحا  و هللا كان قالوه السال ة واليلما  ضربحا للممقحا  ـرة   ـهللا كـان قالوـه ال؛ـال  أربـء  ـ حا  لـالحا  و ـهللا كـان قالوـه السـال ة 
ن   ة   ل ُولر  وهلا فيه ضرر علر المرأة ا  يما  ء تيسر أ واع الحلح  ن  ـ ة   ـل ُولـر  وهـلا فيـه ضـرر علـر المـرأة ا  ـيما  ـء تيسـر أ ـواع الحلـح  ح ح وضرع له تسيوضرع لـه تسـي

 ال حيل.ال حيل.  ملر هلا الممقحا الاب ُوحكم نحا لا؛ا علر أعه  مقحا بالمي  ميا لم و   ال ورملر هلا الممقحا الاب ُوحكم نحا لا؛ا علر أعه  مقحا بالمي  ميا لم و   ال ور

"««فسو ععدر:عكيقععقضَفسو ععدر:عكيقععقضَ»»"" "،عق لععلَ:عفر عزصتعق ضًي عا ند  ضًي ""ق ضنًي "  وي ب   وي ـب ،عق لععلَ:عفر عزصتعق ضًي عا د  باللريقة والح يلة باللريقـة والح ـيلة   "ق 
فرعيةالفــرعية اب نيل الاــب نيل   ال وب  ؛ــا ال وــب ال ؛ا ال  ــالمُ -  ــالُة والسل ــِه ال ل المُ علي الُة والسل يِه ال ل ضًي ""ق ضننًي "  وي ب   وي ــب -عل ضا   لضــا     "ق  ا نحا ــلة  ــا   ل ا نحا لة  ا لــحيح  لحيح 

المُ -أرشر مليه ال وب أرشر مليه ال وب  الُة والسل المُ عليِه ال ل الُة والسل  ..-عليِه ال ل

ـالمُ -  القضا  فب ع؛ر،   القضا  فب ع؛ر، - ع هُ  ع هُ َرِضَب هللاُ َرِضَب هللاُ -ا ن علب ا ن علب  ـالُة والسل المُ عليـِه ال ل الُة والسل يِه ال ل ييهللا  هللا ا نـر  ـهللا أن ُويـيهللا  ـهللا   -عل ا نر  هللا أن ُو
ــه وَ وَ لِ لِ  ــالمُ -له ل ــالُة والسل ــِه ال ل المُ علي الُة والسل يِه ال ل ضاةالقاضــب  وبيــر، ويي ــه ويحليــه ولــب األ ــر  الحــاهم ويــيهللا القضــاة  -عل ييهللا الق حاهم و يه ولب األ ر  ال ير، ويي ه ويحل ضب  وب     القا

 ويييهللا الحاة علر األلاليم  وهم فب الغال   احلحن ك  شب . ويييهللا الحاة علر األلاليم  وهم فب الغال   احلحن ك  شب . 

ييلهللا  هللا لِ ُويـيلهللا  ـهللا لِ ولم ولـم   ااالمق حا أعه لر وكحن لاضي  المق حا أعه لـر وكـحن لاضـي   ماعـه  وَ َوـُو ماعه    ولـب األ ـر  وـتتب رجـالن ملـر شـ   ُوحكِ    ولب األ ر  وتتب رجالن ملر ش   ُوحكِ 
م رجال  عمل م رجال  عملالاحكيم و   حح عليه ع ر أه  اليلم: ميا حكل لحله  لكهللا ا نر أن وكحن أهال  للحكم  لحله  لكهللا ا نر أن وكحن أهال  للحكـم    الاحكيم و   حح عليه ع ر أه  اليلم: ميا حكل

ـــم  و ـــهللا ا و ـــلل  م  و هللا ا و لل وي ـــب ت لوـــ. عليـــه شـــرور القضـــا   ا نـــر أن ت لوـــ. عليـــه  الًاهـــ   ـــا ُوحكل ه   ا ُوحكل يه  الًا و. عل نر أن ت ل ضا   ا  شرور الق يه  و. عل وي ب ت ل
نب بكرة: وا   مــل حكمــه  ألع؛ــا واوــة  وفــب حــر ث أنــب بكــرة:     للقضا  كالمرأة ا ُوحكمللقضــا  كــالمرأة ا ُوحكــم مل حكمه  ألع؛ا واوة  وفب حر ث أ لهللا وملل لحم ولحا لــهللا وملــل لــحم ولــحا »»وا   

   و يتتب.  و يتتب.««أ رهم ا رأة أ رهم ا رأة 

 ييهللا  هللا ولب األ ر  والمييهللا  هللا ولب األ ر هلا  مروب   ه  حاهم  ييهللا  هللا ولب األ ر  والمييهللا  هللا ولب األ ـر هـلا  مـروب   ـه  حـاهم المق حا أعه ميا ُحكم وقير المق حا أعه ميا ُحكم وقير 
ن ن  ا فيه مشكا . لكهللا ميا تحاهما ملر رج  قير  ييهللا وقير  يامر  هللا ولب األ ر  ميا كا ا فيه مشكا . لكهللا ميا تحاهما ملر رجـ  قيـر  يـيهللا وقيـر  يامـر  ـهللا ولـب األ ـر  ميا كـا  لاض  لاض  
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مـا   ا نر أن وكحن أهال  ا نـر أن وكـحن أهـال    لكهللالكـهللاأهال  للقضا  ورضيا به وتحاهما مليه فحكم  لزم حكُمه  أهال  للقضا  ورضيا بـه وتحاهمـا مليـه فحكـم  لـزم حكُمـه   ما للقضـا   حكل للقضا   حكل
ــم. وفــب بيــ  األعــرات واليــااا  ع ــر بيــ  القوا ــ   احــاهمحن وي ب  هللا و لل للحكم   ا ووي ــب  ــهللا و ــلل للحكــم   ــا و يااا  ع ر بي  القوا    احاهمحن حكل م. وفب بي  األعرات وال حكل

و ن و ن   ملر شيخ القويلة وهح عا ب ا وم؛م شيا ا  فان كان  هللا باع ال لل ني ؛م فاأل ر فيه  ؛  ملر شيخ القويلة وهح عا ب ا وم؛م شيا ا  فـان كـان  ـهللا بـاع ال ـلل نيـ ؛م فـاأل ر فيـه  ـ؛  
 هان  هللا باع اكلزام ف؛لا ا وًحأ  الاحاهم ملر قير  ا أعز  هللا.هان  هللا باع اكلزام ف؛لا ا وًحأ  الاحاهم ملر قير  ا أعز  هللا.

" ""ق لععلَ:عفر عزصتعق ضًي عا د  "  و  و"ق لععلَ:عفر عزصتعق ضًي عا د  ""ا د   لمايا  لمايا      الضمالضم و ب علر  و ب علر   "ا د 

 ..............  ط صب:ط صب:

 عيم  ألن المضات  حلوت  ء عياه  وي ب: بير يلم.عيم  ألن المضات  حلوت  ء عياه  وي ب: بير يلم.

 ..وهذاعصفظ ،عوق ل:عحدبدعحس "وهذاعصفظ ،عوق ل:عحدبدعحس "عع،،"رواهعأحردعوأ وعحاوحعواصت مذ:"رواهعأحردعوأ وعحاوحعواصت مذ:

    وهذاعصفظ "وهنذاعصفظن "عع،،"رواهعأحردعوأ وعحاوحعواصت مذ:"رواهعأحردعوأ وعحاوحعواصت منذ:فب حر ث علب: فب حر ث علب:   -َرِحَمُه هللُا تيالرَرِحَمُه هللُا تيالر-لملل  لملل  وقح  اوقح  ا
   ::والحسهللا ع ر الار لخوالحسهللا ع ر الار لخ    "وق ل:عحدبدعحس ""وق ل:عحدبدعحس "وي ب لما الار لخ  وي ب لما الار لخ  

  ا ات؛م  ا ات؛م    هللا الفلوي  ء راو   هللا الفلوي  ء راو                      ولا  الار لخ  ا  لم ولا  الار لخ  ا  لم ........

ا ورا  ا ورا بكلع ولم وكهللا فرا   عمراعمراللت ولر حسهللا بي   ا اللت ولر حسهللا بي   ا ا                    بكلع ولم وكهللا فرا 

ـا بالكـلع    فالحسهللا ع ر الار لخ  ا  لم  هللا الفلويفالحسهللا ع ر الار لخ  ا  ـلم  ـهللا الفـلوي       ويتتب  هللا قير وجهويـتتب  ـهللا قيـر وجـه    ولم وكهللا راويه  ا؛م ا بالكلعولـم وكـهللا راويـه  ا؛م 
ا ورا   لكــهللا هــل، الفــرور فــب بيــ  األحاا ــث الاــب ح ا ورا   لكهللا هل، الفرور فب بي  األحاا ث الاب حنولــم وكــهللا فــرا  كم علي؛ا اك ام الار لخ ا كــم علي؛ــا اك ــام الار ــلخ ا نولم وكهللا فرا 

سهللات لوــ. علــر األحاا ــث الاــب حكــم علي؛ــا  وه ــا الحــر ث ورا  ــهللا نــر   احقــ. في؛ــا الُحســهللا ؛ا الُح ق. في نر   اح حر ث ورا  هللا  ؛ا  وه ا ال كم علي اب ح لر األحاا ث ال و. ع ن  نــ      ت ل
ي  المات ريهللا حكم عليه بتعه لحيل لغير،  لكهللا اللخ ون؛ر أعه ا  اًاوأ الُحسهللا  والَحسهللا ي  المات ريهللا حكم عليه بتعـه لـحيل لغيـر،  لكـهللا الـلخ ون؛ـر أعـه ا  اًـاوأ الُحسـهللا  والَحسـهللا بب

  هللا لوي  المقوح  المحا  به. هللا لوي  المقوح  المحا  به.

ت بعاص "ورواهععلننَع نن عاصرنندب َعفننَعكتنن بعاص لا : لــا :  فَعك ردب َع لَع  عاص ل ""كتنن بعاص لنن "    ل "لنن ""ورواهعع ت بعاص  فب جز   المحجــحا   ــه  لوــحم فــب جــز     "ك المحجحا   ه  لوحم 
 الو ارخ.الو ارخ. هللا األ مة الكوار فب هلا الفتن  وهح شيخ لإل ام  هللا األ مة الكوار فب هلا الفتن  وهح شيخ لإل ام   "علَع  عاصردب َ""علَع  عاصردب َ"وو

   وي ب: رواته  هللا أه  الكحفة.  وي ب: رواته  هللا أه  الكحفة."وق ل:عهذاعحدبدعكوفَ""وق ل:عهذاعحدبدعكوفَ"

ص ص ""وإسننن  حهعصننن ص " س  حهع ًا  أو ال ـــالحية فـــب ُعـــرت أهـــ  اليلـــم أعـــم  ـــهللا أن تكـــحن لالحاًـــا  أو       وال الل  وال ـــالل"وإ كحن لالحا لم أعم  هللا أن ت ه  الي رت أ فب ُع ال الحية 
و ث  هلا لالحا فب لح  أنب ااوا: و ا  كتي ع ه ف؛ح لالل  وي ب لالحية أعم و ثــ  هــلا لــالحا فــب لــح  أنــب ااوا: و ــا  ــكتي ع ــه ف؛ــح لــالل  وي ــب لــالحية أعــم اا اف؛اا  اا افــ؛اا  
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ا أو ا أو هللا أن تكحن لالحاًا  فيكحن لحيح  حس  ا  أو لال اف؛اا فيكحن ضييم ا ضيمه قير شر ر حس  ا  أو لال اف؛اا فيكـحن ضـييم ا ضـيمه قيـر شـر ر    هللا أن تكحن لالحاًا  فيكحن لحيح 
 لان  لالعًوار  والكالم فب هلا ولح . لان  لالعًوار  والكالم فب هلا ولح . 

ا  به ع ر أه  ا  بـه ع ـر أهـ  وعلر ك  حا  الحر ث فب  ًمحم نرله ا   ز  عهللا ارجة الحسهللا  والحسهللا  حوعلر ك  حا  الحر ث فب  ًمحم نرله ا   ز  عـهللا ارجـة الحسـهللا  والحسـهللا  حـ
  نر لف   وا   نر ل  مه  و ا فال   نـر لفـ   وا   نـر ل  ـمه  و ا فـال   ا فيه مشكا    ا فيه لاض   ـا فيـه مشـكا    ـا فيـه لـاض      اليلم  و ي ا، لحيلاليلـم  و ي ـا، لـحيل

 حن لاضي ا.حن لاضي ا.وساح. أن وكوساح. أن وك

 وهللا أعلم.وهللا أعلم.

 


