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

 ..نعمنعم

ل بسم لسهطالبب بسم ببلسه ليسوىح يس  م م  سسبب لسى ببوسا محبباسعحمببهللسوى ببوسألببيسوىببح يس  م ببم  سوالحمهللس ،سوى وسهسوسوالحمببهللس ،سوىبب وسهسوسسس،،طا حاسعحمهللسوى وسأ س لسى وسا م
سال هلساغفرسلحاسولشمخحاسول حاضري س  م م ،سوت سى محاسإاكس اتسالتوابسالرحمل ال هلساغفرسلحاسولشمخحاسول حاضري س  م م ،سوت سى محاسإاكس اتسالتوابسالرحمل 

سفيسكتاميسالمحرربس"مابسالهللىاوىسوال محات" فيسكتاميسالمحرربس"مابسالهللىاوىسوال محات" سس-يرحميسهست الويرحميسهست الو-قالساإلعامساب سى هللسالهاديسقالساإلعامساب سى هللسالهاديس

بهللىوا لسعدىوسالحباسسببهللىوا لسعدىبوسسسلوسع ىولبوسع ىبو»»قالبسقبالبسسسملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص نسالح يس نسالح يسسس-رضيسهسىحهمارضيسهسىحهما-ى ساب سى اسسى ساب سى اسس"" حاسس ال
عتفقسى مي،سوال فظسلم  ل سوزىلسعتفقسى مي،سوال فظسلم  ل سوزىلس س س««ااسسدعاءسر السو عوالهل،سولك سالممم سى وسالمهللىوسى ميااسسدعاءسر السو عوالهل،سولك سالممم سى وسالمهللىوسى مي

س  ""م ضسالمتأخري س ايسعسعصحسعرفوًىا،سإاماس وسع سقولساب سى اس،سوزىموهسعردودم ضسالمتأخري س ايسعسعصحسعرفوًىا،سإاماس وسع سقولساب سى اس،سوزىموهسعردود

 وَزْعُمُه.وَزْعُمُه.

س  طال بس ح  سهسإلمكطال بس ح  سهسإلمك

سوَزْىُميسعردود وَزْىُميسعردود ""

س  ««والممم سى وسع س اكروالممم سى وسع س اكرسس،،ل محةسى وسالمهللىيل محةسى وسالمهللىياا»»قالبسقالبسسسملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصول  مهقيس نسالح يسول  مهقيس نسالح يس

حيسوىحببيس حيرضببيسهسىحببي-وى مم سو ا هللقضببوسبممببم سو ببا هللسسملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص نسالح يس نسالح ببيس»»بسبس-رضيسهسى ضوسبم ميسرواهسع بب ل،سوتك ببلسفمببيس س س««ق رواهسع  ل،سوتك لسف
سال خاريسوالىحاوي ال خاريسوالىحاوي 

حار سوىب سىق ببةسبب سالحببار س ب سال عةس ابيسلمبباستبأو س مسعحمببوسبحبتسإ بباب،سف باءتس عببةس»»بسبس-رضيسهسىحيرضبيسهسىحببي-وى سىق ةس حتسإ اب،سف اءتس  تأو س مسعحموسب ماس ايسل  
لكسل ح يسسببوداء،سفقالببتبسقببهللس رضبب تكماذسقببالبسفبببكرتس لببكسل ح ببيس فبكرتس  قالبس قهللس رض تكماذس لتبس متسفببأىرعسىحببيلسقببالبسفتححمببتسسسملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصسوداء،سفقا قالبسفتحح حيلس فأىرعسى

هافبببكرتس لببكسلببي،سفقببالبسوكمبب سوقببهللسزىمببتس اهبباس رضبب تكماذسفحهبباهسىحهببا هاهسىح هاس رض تكماذسفح متس ا م سوقهللسزى قالبسوك لي،سف لكس فظبسوفببيسلفببظبس س س««فبكرتس  هاسدىهبباس»»وفيسل دى
س  ""««دىهادىها»»رواهسال خاريسوالهللارقىحيبسرواهسال خاريسوالهللارقىحيبس س س««ىحكىحك

 وللدارقطني.وللدارقطني.

سطال بس ح  سهسإلمك طال بس ح  سهسإلمك 

س  ««دىهاسىحكسعسخمرسلكسفمهادىهاسىحكسعسخمرسلكسفمها»»ول هللارقىحيبسول هللارقىحيبس""
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

فأعرسىرعسى بوسقبومسالممبم ،سفأسبرىوا،سفبأعرسسسملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص نسالح يس نسالح يس»»بسبس-رضيسهسىحيرضيسهسىحي-وى س بيس ريرةسوى س بيس ريرةس مم ،سفأسرىوا،س قومسالم ىرعسى وس
سرواهسال خاري رواهسال خاري سس  «« نسع َهلسبمحهلسفيسالممم س يهلسعح   نسع َهلسبمحهلسفيسالممم س يهلسعح  

حبهللةسإلبوسبسبسوى سسماك،سى سى قمةسب سوائل،سى س بميسقالوى سسماك،سى سى قمةسب سوائل،سى س بميسقال لوس اءسر لسعب سحضبرعوتسور بلسعب سك  حهللةسإ ع سك   اءسر لسع سحضرعوتسور لس
قالسفقالسالحضرعيبسعاسرسولسهلسإنس باسقهللسغ  حيسى وس رعسليسكااتسألبي،سفقبالسسس،،ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصالح يسالح يس فقالسالحضرعيبسعاسرسولسهلسإنس باسقهللسغ  حيسى وس رعسليسكااتسألبي،سف

قالسالح يسيسفبيسيبهلليس زرىهباسلبم سلبيسفمهباسحبق سفقبالسالح بيسضضبالكحهلليبس يس رسالكحهلليبس يس رس هاسحق سف ليسفم لم س يهلليس زرىهاس فيس لكس لبكس»»سسل حضرعيبل حضبرعيبسسملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصيس  
عاسح  سبمحببةذسقببالبسع سقببالبسف ببكسعممحببي سقببالبسعبباسرسببولسهلسإنسالر ببلسفببا رسعسي بباليسى ببوسعبباسح بب س فا رسعسي اليسى وس عاسرسولسهلسإنسالر لس قالبس حي س قالبسف كسعمم قالبسع س حةذس بم

قالسرسولسهسولم سيتورعسىب س بيءذسفقبالبسلبم سلبكسعحبيسإعس لبكلسفبااى قسلمح ب سفقبالسرسبولسهسسس،،ى ميى مي فااى قسلمح  سف لكلس حيسإعس  لكسع لم س قالبس ولم سيتورعسى س يءذسف
سهسو وسىحيسع رعلمألمألماس دبربس عاسلئ سح  سى وسعاليسلماس دبربس عاسلئ سح  سى وسعاليسسسملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص سهسو وسىحيسع رعك يسظ ًماسلَمْ َقَم َّ س  ««ك يسظ ًماسلَمْ َقَم َّ

حارأيس نسرسولسهسوى س ببيس عاعبةسالحبارأيس نسرسبولسهس عةسال بيس عا قهللسعب ساقتىبحسحبقساعبرلسع ب لسبمممحبيسفقبهللس»»قالبسقبالبسسسملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصوى س  حيسف عرلسع  لسبممم ع ساقتىحسحقسا
وحرمسى ميسال حة سفقالسليسر لبسوإنسكانس مًئاسع مًراذسقالبسوإنسقضمً اسع سوحرمسى ميسال حة سفقالسليسر لبسوإنسكانس مًئاسع مًراذسقالبسوإنسقضمً اسعب سسس،، و  سهسليسالحار و  سهسليسالحار

سروا ماسع  ل روا ماسع  ل سس  «« راك راك

لوسرسولسهستسبمحيسوبم سر لسخصوعةسفبيسبئبر،سفاختصبمحاسإلبوسرسبولسهسكااكااثسب سقم سقالبسثسب سقم سقالبسوى ساأل  وى ساأل   ئر،سفاختصمحاسإ فيسب تسبمحيسوبم سر لسخصوعةس
مم س ا هللاكس وسعممحي،سفق تبسإابيسإً اسعح ب سوعسي باليلسفقبالبسعب سح ب سى بوسعمبم س»»سسفقالبفقالبسسملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص قالبسع سح  سى وسع ايسإً اسعح  سوعسي اليلسف  ا هللاكس وسعممحي،سفق تبسإ

سعتفقسى مي عتفقسى مي سس  ««عقتىحسبهاسعالساعرلسع  لس وسفمهاسفا رسلقيسهسو وسى ميسغض انعقتىحسبهاسعالساعرلسع  لس وسفمهاسفا رسلقيسهسو وسى ميسغض ان

موىبب سسبب مهلل،سىبب سقتببادة،سىبب سسبب مهللسببب س بببيسبببردة،سىبب س بمبب ى س ب بردة،س بيس ب س  س مهللس ى س تادة،س ى سق س مهلل،س ى ي،سىبب وى س بيسعوسوبس بببيسعوسببوبسسسي،س  نسر  م س نسر  ببم س»» 
هاسبمحهماساصفم فيسدامةسلم سلواحهللسعحهمباسبمحبة،سفقضبوسبهباسبمحهمباساصبفم سسملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصاختصماسإلوسالح يساختصماسإلوسالح يس حة،سفقضوسب رواهسرواهسسس  ««فيسدامةسلم سلواحهللسعحهماسبم

مهلل  حمبببهلل،سو ببببوسداود،سوابببب سعا بببي،سوالح بببائي،سو بببباسلف بببيسوقبببالبسإسبببحادس بببباسالحبببهلليثس مبببهلل  حهلليثس  سحادس باسال قالبسإ ب سعا ي،سوالح ائي،سو باسلف يسو بوسداود،سوا مهلل،سو  س ح
سحادهبسوروىس بوسداودسع سحبهلليثس مبامسىب سقتبادةسمدسبحادهبس تادةسمد مًراسى وسىههللس نسر  بم سادىمباسم مبًراسى بوسىهبهللس»»وروىس بوسداودسع سحهلليثس مامسى سق الح يسالح بيس نسر  م سادىماسم 

س  ««بمحهماساصفم بمحهماساصفم سسملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصف  ثسكلسواحهللسعحهماس ا هللي ،سفق ميسالح يسف  ثسكلسواحهللسعحهماس ا هللي ،سفق ميسالح يسسس،،ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص

بيس ريرةسوىبب س بببيس ريببرةس حيرضببيسهسىحببي-وى س  قالسرسولسهسقببالبسقببالسرسببولسهسسس-رضيسهسى يومسأالأببةسعسعم مهببلسهسيببومس»»سسببملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصقالبس هلسهس أةسعسعم م أال
مالفالةسعمح يسع سر بلسى بوسفضبلسعباءسمبالفالةسعمح بيسعب سسس؛؛القماعة،سوعسيح رسإلمهل،سوعسيأكمهل،سولهلسىبابس لملالقماعة،سوعسيح رسإلمهل،سوعسيأكمهل،سولهلسىبابس لمل عاءس ر لسى وسفضلس

مباسوكبا،سفصهللقيسو وسفح ب سمبا سألخبب اسممبباسوكببا،سفصبهللقيسو بوسسس،،م هللسال صرم بهللسال صبرم   ةسم   ةساب سال  مل،سور لسماعحسر اًلساب سال  مل،سور لسماعحسر اًلس ما سألخب اسم فح  س
هاسوفو،سوسى وسغمرس لك،سور لسماعحسإعاًعاسعسي اع يسإعسلهللاما،سفدنس ىىاهسعحهباسوفبو،سوس هاسنسلبلسع ىبيسعحهباسإإى وسغمرس لك،سور لسماعحسإعاًعاسعسي اع يسإعسلهللاما،سفدنس ىىاهسعح للسع ىيسعح نس

سعتفقسى مي عتفقسى مي سس  ««للسَعف سللسَعف س

س  ««لمقتىحسبهاسعالساعرلسع  للمقتىحسبهاسعالساعرلسع  لسس؛؛ور لسح  سى وسعمم سكا مةسم هللسال صرور لسح  سى وسعمم سكا مةسم هللسال صر»»ول  خاريبسول  خاريبسسس
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ب سى هللسهسابرسبب سى بهللسهس ىاس،سى س  ىاس،سى س بى سى مهللسهسب ساى سى مهللسهسب سا قالبسقبالبسسسملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص،س نسالح يس،س نسالح بيس-رضيسهسىحهمارضبيسهسىحهمبا-ابرس
رواهساإلعاعانسعالكسو حمهلل،سو بوسرواهساإلعاعانسعالكسو حمهلل،سو بوسسس  «« سعق هللهسع سالحار سعق هللهسع سالحارع سح  سى وسعح ريس باسبممم سأأمةست وَّسع سح  سى وسعح ريس باسبممم سأأمةست وَّس»»

س  ""داود،سواب سعا ي،سوالح ائي،سو بوسحاتلسالُ  تيداود،سواب سعا ي،سوالح ائي،سو بوسحاتلسالُ  تي

لر ع د  ورى له  الحمــــد   رع العــــالميهللا  ولــــلر هللا وىــــلم وبــــار  علــــر ع ــــد  ورىــــ له   بار  ع ىلم و للر هللا و عالميهللا  و مد   رع ال مد وعن ينــــا  حمــــد وعالح نا  ح له لــــر  لــــه ن ي لر  
 وألحابه أجمعيهللا.وألحابه أجمعيهللا.

 .."مابسالهللىاوىسوال محات""مابسالهللىاوىسوال محات": : -َرِحَمُه هللُا تعالرَرِحَمُه هللُا تعالر-أ ا بعُد  فيق ل المؤلف أ ا بعُد  فيق ل المؤلف 

دعاوى جمع دع ى  و ا كان علر هذا ال زن ُيجمع باأللف وبالياء  و نه دعاوي ودعاوى  فااوي دعاوى جمع دع ى  و ا كان علر هذا ال زن ُيجمع باأللف وبالياء  و نه دعاوي ودعـاوى  فاـاوي 
ل،   ل  لـ،   لـ  لر  لـر  ح  ُيجمع عح  ُيجمـع عدعاوى لحيدعـاوى لـحي  ::والَفعالر ُجمع  ا كصحرا(  فمهللا قالوالَفعالر ُجمع  ا كصحرا(  فمهللا قال  وفااوى: )وبالَفعاليوفااوى: )وبالَفعالي

  هللا يق ل: فااوى  و لله لحيح ل  قال بالياء: دعاوي. هللا يق ل: فااوى  و لله لحيح ل  قال بالياء: دعاوي.

والدع ى:  ا يدعيه اإلنسان لنفسه  يدعي إنسان أن له حقًّا علر فالن أو يدعي أن هذ  العيهللا له والدع ى:  ا يدعيه اإلنسان لنفسه  يدعي إنسان أن له حقًّا علر فالن أو يدعي أن هذ  العـيهللا لـه 
ٍع  والطرف اآلخر يقال له: ُ دع    ::هذا يقال لههذا يقال له     هللا دار أو غيرها هللا دار أو غيرها ٍع  والطرف اآلخر يقال له: ُ دع  ُ دَّ  ر عليه.ر عليه.ُ دَّ

ق وي ضحه  هللا الشه د واأليمان والقرائهللا الاي ت يهللا الحق ق وي ضحه  هللا الشه د واأليمان والقرائهللا الاي ت ـيهللا الحـق ي  ا ُي يهللا الحي  ا ُي يهللا الحوهوه: جمع بينة  : جمع بينة  "وال محات""وال محات"
 وت ضحه.وت ضحه.

ق ل يقــ ل  عالرَرِحَمــُه هللُا تعــالر-ي ُه هللُا ت ب سى اسس"وىبب ساببب سى بباسس: : -َرِحَم مارضببيسهسىحهمببا-"وى سا لوسلببوس»»قالبسقببالبسسسملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص نسالح يس نسالح ببيسسس-رضيسهسىحه
يدعي  يـدعي    ك   كـ       لارت الدنيا ف ضرلارت الدنيا ف ضـر    خذ خذ   ::عر شيئ ا قي  لهعر شيئ ا قي  له  ل  ك   هللا اد    ل  ك   هللا اد  ""«« ىوسالحاسسبهللىوا ل ىوسالحاسسبهللىوا لعُسعُس

عهللا أن يدعي شيئ ا عـهللا أن يـدعي شـيئ ا ال رع والاق ى الذي يمنعه الـ رع والاقـ ى الـذي يمنعـه مسلميهللا  هللا أه  مسـلميهللا  ـهللا أهـ  ك  الكـ  ال  ليسلـيس  ب بـ     وليس ك  النا وليس ك  النـا 
 ليس له.ليس له.

عوالهلىبوساباسسدعباءسر بالسو عبوالهل ىوسالحاسسبهللىوا لسعد س ىوسالحاسسبهللىوا لسعد سلوسعُسلوسعُس»»"" عاءسر السو  ااسسد   يدعي زيد علر أن َعمر ا قا    يـدعي زيـد علـر أن َعمـر ا قاـ  ""««ىوس
نا عمر ا  ل هللا ه  أخا  أو أبا  أو ابنه  ل  أخذنا بمجرد هذ  الدع ى والعمـد ي جـا القصـالق لقالنـا عمـر ا  ل ـهللا هـ   أخا  أو أبا  أو ابنه  ل  أخذنا بمجرد هذ  الدع ى والعمد ي جا القصالق لقال

 بينة؟ بينة؟   هذا بدون هذا بدون يمكهللا يمكهللا 

 ..ال يمكهللاال يمكهللا

بهللىوا ل ىوسالحاسسببهللىوا للوسعُسلوسعُس»»"" عاءسر السىبوساباسسدعباءسر بالسعد سعد س»»""  يعني بمجرد الدع ى  هللا غير بينة    يعنـي بمجـرد الـدع ى  ـهللا غيـر بينـة  ""«« ىوسالحاسس ااسسد ىوس
عوالهلو عببوالهل ل  يُ   يطالــا هــذا الشــ أ بــدم أبيــه أو بــدم ابنــه أو بــدم أخيــه  لــ  يُ ""««و  بدم أخيه   نه أو  بدم اب يه أو  بدم أب هذا الش أ  لا  لدع ى عطــر بمجــرد الــدع ى   يطا عطر بمجرد ا

ـــ شرع ن َّ جئنـــا بعمـــرو وقالنـــا ق ألن قاـــ  العمـــد ي جـــا القصـــال. ل ـــهللا الشـــرع ن َّ صال. ل هللا ال مد ي جا الق ا  الع نا ق ألن ق مرو وقال نا بع لر  وقضـــر علـــر  ر ـــ رم األم األجئ ضر ع     وق
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ْم ِفي اْلِقَصاِل }َوَلُ ـْم ِفـي اْلِقَصـاِل : : -َج َّ وَعالَجـ َّ وَعـال-انت   ج دة ق   اإلىالمق ولذا جاء في ق له انت   ج دة ق   اإلىالمق ولـذا جـاء فـي ق لـه الف ضر الاي كالف ضر الاي ك }َوَلُ 
اة   َحَيــاة    نه إ ا ث اــت الــدع ى ووجــد القصــال انافــر القاــ   يحســهللا إ ا عــرف أنــه [  ل هللا [  ل ــهللا 171171]ال قرة: ]ال قــرة:   َحَي لدع ى ووجد القصال انافر القا   يحسهللا إ ا عرف أ إ ا ث ات ا

 عهللا القا .عهللا القا .  إ ا َقا  ُيقا  كفَّ إ ا َقا  ُيقا  كفَّ 

عوالىببوسابباسسدعبباءسر ببالسو عببوالعدَّسعدَّس»»"" عاءسر السو  ااسسد بالــدع ى بــ  ُتق  ُتق ــ   ل    لــ  ""««هلهلىوس لدع ى  قال: هذا الرج   ديهللا لي دون بينــة لقــال: هــذا الرجــ   ــديهللا لــي ا نة ل دون بي
يساطيعها يسـاطيعها   عطر بدع ا  المجردةق ألن الدع ى المجردة ك   عطـر بـدع ا  المجـردةق ألن الـدع ى المجـردة كـ   أو كلر  فال يمكهللا أن يُ أو كلـر  فـال يمكـهللا أن يُ   بم لغ كذا ق َّ بم لغ كـذا قـ َّ 

إ ا لم ي جد الديهللا وال رع ف   النا   ال ىيما في وقانا هذا األ ر والدعاوى في المحايم شيء ال إ ا لم ي جد الديهللا وال رع ف   النا   ال ىيما في وقانا هذا األ ـر والـدعاوى فـي المحـايم شـيء ال 
حايي طــر علـــر بـــال  المحـــاي بال  الم لر  ضم فيهـــا  ـــهللا القضـــي طر ع ها  هللا الق ياة العـــدد ال  يـــم في عدد ال   ضي ا ر  فـــي بعـــا المحـــايم خمســـ ن قاضـــي ا اة ال س ن قا حايم خم عا الم في ب ر  
  ف م دع ى ُتعر    ف ــم دعــ ى ُتعــر  ااي  ي  أق   وهم خمس ن قاضأقــ   وهــم خمســ ن قاضــ    أيلرأيلــر    خمسةخمســة    ثالثةثالثــة    ننااوالم اعيد باألشهر  شهر والم اعيــد باألشــهر  شــهر 

 في هذ  المدة؟ في هذ  المدة؟ 

هذ  الف ضرولـــذل م الشـــرع الحكـــيم حســـم هـــذ  الف ضـــر سم  كيم ح شرع الح نا  وقطـــع الطريـــق علـــر  ـــهللا أراد أن ينيـــ  أ ـــ ال النـــا      ولذل م ال ي  أ  ال ال لر  هللا أراد أن ين طع الطريق ع وق
ااسسىوساباسسوسالحاسسبهللىوا لسعدَّسوسالحاسسبهللىوا لسعدَّس ى ىلوسعُسلوسعُس»»""فقال: فقـال: عي د اء النا  بغير حق  عي د اء النا  بغير حق  وعلر  هللا يد  وعلر  هللا يد      بال اط بال اط  ىوس

 ..""««ىوسى ميىوسى ميدعاءسر السو عوالهل،سولك سالممم سى وسالمهللَّسدعاءسر السو عوالهل،سولك سالممم سى وسالمهللَّس

  و ار تاجه اليميهللا علر المدعر عليه؟ إ ا أن ر  أ ا إ ا اعارف   و ار تاجه اليميهللا علر المـدعر عليـه؟ إ ا أن ـر  أ ـا إ ا اعاـرف ""««الممم سى وسالمهللىوسى ميالممم سى وسالمهللىوسى مي»»""
 عي بينة.عي بينة.لمدَّ لمدَّ إليه إ ا لم يكهللا لإليه إ ا لم يكهللا ل  عر عليه إنما ُت جهعر عليه إنما ُت جهاناهت القضية. واليميهللا علر المدَّ اناهت القضية. واليميهللا علر المدَّ 

ماس" ابيسعسعصبحسعرفوًىبا،سوإامباسوه  اأَلِليلي وه  اأَلِلـيلي   فظسلم  ل،سوزىلسم ضسالمتأخري "فظسلم  ل،سوزىلسم ضسالمتأخري "وال وال سس،،عتفقسى ميعتفقسى مي"" ا،سوإا ايسعسعصحسعرفوًى  "
  يعني   ق ف علر ابهللا ع ا   والحديا في الصحيحيهللا في ال  اري   يعني   قـ ف علـر ابـهللا ع ـا   والحـديا فـي الصـحيحيهللا فـي ال  ـاري  وسع سقولساب سى اس" وسع سقولساب سى اس"

سلم  خرَّ و ســـلم  خرَّ  ـــا إلـــر الن ـــي و  لر الن ي جـــا   ـــهللا طريـــق ابـــهللا ع ـــا   رف ع  بهللا ع ا   رف ع ا إ قا  ولـــذا قـــاملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصجا   هللا طريق ا لذا  ميس"وزىمبببيس  ل المؤلف:ل المؤلـــف:  و "وزى
افق عليه    رَّ  في ال  اري و سلم  فال ُيق   ق ل أحد افق عليه    ـرَّ  فـي ال  ـاري و سـلم  فـال ُيق ـ  قـ ل أحـد   في الصحيحيهللا  في الصحيحيهللا  ق ألن الحديا ق ألن الحديا عردود"عردود"

 فيه كائن ا  هللا كان.فيه كائن ا  هللا كان.

بحىناد بحىـناد   "ول  مهقي""ول  مهقبي"  يعني عهللا ابهللا ع ا   يق ل ابهللا حجر: بحىناد لحيح.   يعنـي عـهللا ابـهللا ع ـا   يقـ ل ابـهللا حجـر: بحىـناد لـحيح. "ول  مهقي""ول  مهقبي"ثم قال: ثم قال: 
 ..""««ىي،سوالممم سى وسع س اكرىي،سوالممم سى وسع س اكرال محةسى وسالمهللَّسال محةسى وسالمهللَّس»»""لحيح: لحيح: 

مهللَّسال محببةسى ببوسالمببهللَّس»»"" حةسى وسال يدَّ   هــذا يــدَّ ""««ىيىيال م هذا  لهعي أن لــه   ــا علــر فــال  عي أن  فالدين  ىينتين  يقــال لــه: ألــ، بينــة؟ كمــا ىــينتيدين ا علر  ما  نة؟ ك ل، بي له: أ قال      ن  ي
 . .  ""«« ا هللاكس وسعممحي ا هللاكس وسعممحي»»""

لميقــ ل أهــ  العلــم ق ل أه  الع نان المــدعي ضــعيف الجانــاإإ  ::ي مدعي ضعيف الجا ق ي ألنــه يــدعي خــالف األلــ   والمــدعر عليــه قــ ي   ققن ال يه  مدعر عل يدعي خالف األل   وال ألنه 
مدعي ليس بيد  شيء  مـدعي لـيس بيـد  شـيء  ألنه ين ر هذ  الدع ة الاي األل  ب الفها. أو بيد  العيهللا  والألنـه ين ـر هـذ  الـدع ة الاـي األلـ  ب الفهـا. أو بيـد  العـيهللا  وال  ققالجاناالجانا
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الذي بيد  العيهللا أو ال ار ؟ الذي بيد  الذي بيد  العيهللا أو ال ار ؟ الذي بيـد    ::اايهما أق ى جان   يهما أق ى جان   لاي بيد زيد  ألاي بيد زيد  أإ ا ادعر أن هذ  الدابة له اإ ا ادعر أن هذ  الدابة له ا
العيهللا أق ى. ولذل، ُطل ت ال ينة الق ية  مهللا جان ه ضعيف  وال ينة الضعيفة الاي هي اليميهللا  مهللا العيهللا أق ى. ولذل، ُطل ت ال ينة الق ية  مهللا جان ه ضعيف  وال ينة الضعيفة الاي هي اليميهللا  مهللا 

بالرجليهللا أو بالرج  و جان ـــه قـــ ي. فال ينـــة بالشـــاهديهللا أو بـــالرجليهللا أو بالرجـــ  و  شاهديهللا أو  نة بال ق ي. فال ي شاهد ا ـــرأتيهللا أو بالشـــاهد واليمـــيهللا أو بالشـــاهد جان ه  ميهللا أو بال شاهد والي ا رأتيهللا أو بال
 ..إن شاء هللا تعالرإن شاء هللا تعالر    رأة علر  ا ىينتي تفصيلهرأة علر  ا ىينتي تفصيلهأو ا أو ا   كان رجال  كان رجال    ال احد ى اءال احد ى اء

فنحيان ا ُتطلا ال ينة  هللا أربعة كما في الانا  أربعة رجال  وال ُيق   فيها نساء. فنحيان ا ُتطلا ال ينة  هللا أربعة كمـا فـي الانـا  أربعـة رجـال  وال ُيق ـ  فيهـا نسـاء.   ققي  باع له بيناهي  باع له بيناه
ــا ت ــ ن ال ينــة ثالثــة  كمــهللا ادَّ  نة ثالثة  كمهللا ادَّ وأحيان  قر  ع أن  عــر الفقــر  ــع أن  ــوأحيان ا ت  ن ال ي ناءاهر  الغنــاءعر الف بهللا ُ  اِر : لحــديا َق يصــة بــهللا ُ  ــاِر :   ققاهر  الغ حديا َق يصة  ل

إن فالن ا ألاباه جائحة. في الانا أربعة  وفي دع ى إن فالن ا ألاباه جائحـة. فـي الانـا أربعـة  وفـي دعـ ى   ::ق ل ن ق ل ن يي  ««هللا  وي الحجاهللا  وي الحجاحار يق م ثالثة  حار يق م ثالثة  »»
ألن ال اهر الغنر  فحنه حينئذ ال بد  هللا ثالثة. وفي األ  ال  و ا يؤول ألن ال اهر الغنر  فحنه حينئذ ال بد  هللا ثالثة. وفي األ  ال  و ا يـؤول   ققالفقر  ع خالف ال اهرالفقر  ع خالف ال اهر

دود في السرقة أ رنا بشاهديهللا  ل هللا في السرقة ل  دود في السرقة أ رنـا بشـاهديهللا  ل ـهللا فـي السـرقة لـ  إلر األ  ال رجالن أو رج  وا رأتان. وفي الحإلر األ  ال رجالن أو رج  وا رأتان. وفي الح
 ع ت افر بقية الشرُو  ُيقطع  ـع تـ افر بقيـة الشـرُو  ُيقطـع   ا ىر   هللا فالن   لغ كذا  هللا الحرز ا ىر   هللا فالن   لـغ كـذا  ـهللا الحـرز رأتان بنن فالن  رأتان بنن فالن  شهد رج  وا شهد رج  وا 

ها حق    ــا يقطــع؟ هــ  فيهــا حــق     أمأم ه  في طع؟  الَجــ َّ وَعــال- ا يق كان  هللا وفيهــا شــ ع لحــق الم لــ   بالمــال  و ــا كــان  ــهللا     -َج َّ وَع مال  و ا  حق الم ل   بال ها ش ع ل وفي
يه النساء  فال ُيقطع باالحــدود ال ُيق ــ  فيــه النســاء  فــال ُيقطــع با مرأتيهللالرجــ  والمــرأتيهللاالحدود ال ُيق   ف لذي ىرقه بالرج  ل ــهللا ُيطالــا بالمــال الــذي ىــرقه بالرجــ    ؟؟لرج  وال مال ا لا بال ل هللا ُيطا

 أتيهللا.أتيهللا.والمر والمر 

ــالمُ -الن ي الن ــي   ىينتي أنىــينتي أن ــالُة والسَّ المُ عليــِه الصَّ الُة والسَّ يِه الصَّ حي""وىحببي"قضر بالشاهد واليميهللا  ولذا قال: قضــر بالشــاهد واليمــيهللا  ولــذا قــال:   -عل   يعني عهللا   يعنــي عــهللا "وى
مم سو ا هللقضبوسبممبم سو با هللسسملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص نسالح يس نسالح بيس»»"وىحيبس"وىحبيبسابهللا ع ا  لحابي الحديا األول. ابهللا ع ـا  لـحابي الحـديا األول.  ناقلنـا. . ""««قضوسبم إن إن   ::قل

مدعي جان ه ضعيفالمــدعي جان ــه ضــعيف يدعألنــه يــدع  ققال نه  ما تا جه علر لــ   وهنــا واأللــ  أن اليمــيهللا إنمــا تا جــه علــر ي خالف األي خــالف األأل ميهللا إن نا واألل  أن الي ل   وه
لما جاء المدعي بالشاهد الذي ه  لما جاء المدعي بالشاهد الـذي هـ    ""««قضوسبممم سو ا هللقضوسبممم سو ا هلل»»""أق ى  وهنا أق ى  وهنا   ألن جان هألن جان ه  ققعليهعليهالمدعر المدعر 

ساوٍ نصــف ال ينــة قــ ي جان ــه فصــار كننــه  ســاوٍ  نه   ق ي جان ه فصار كن نة  هذا للمــدعر عليــه  ــع الشــاهد  فــايُافي بــاليميهللا  ــع هــذا   نصف ال ي باليميهللا  ع  فايُافي  شاهد   يه  ع ال مدعر عل لل
ل هللا ال يكفي  األل  أن ل هللا ال يكفـي  األلـ  أن     وارتفعت دع ا  بهذا الشاهدوارتفعت دع ا  بهذا الشاهد     ه هوارتفع جانوارتفع جان    الشاهد  ق ي جان ه بالشاهدالشاهد  ق ي جان ه بالشاهد

ها  هللا اثبــد فيهــا  ــهللا اث  الشهادة الالشــهادة ال باليميهللا فــايُافي  ــع الشــاهد بــاليميهللا     نيهللا  جاء بشاهد عدل  ق  ل فق ي جان هنــيهللا  جــاء بشــاهد عــدل  ق ــ ل فقــ ي جان ــهبد في شاهد  فايُافي  ع ال
 يشنن المدعر عليه  ع ق ة جان ه ُي افر باليميهللا.يشنن المدعر عليه  ع ق ة جان ه ُي افر باليميهللا.

مم قضببوسمشببا هللسويمببم سسملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص نسالح يس نسالح ببيس»»"" شا هللسوي ضوسم حاوي"وتك ببلسفمببيسال خبباريسوالىحبباوي"سس،،رواهسع  لرواهسع بب لسس  ««ق خاريسوالى ميسال  قال قــال     وتك لسف
ا  ا الار ــذي فــي كاــاع العلــ : ىــنلت  حمــد  مد  ىنلت  ح ل :  ااع الع في ك ني ال  اري يعنــي ال  ــاري -الار ذي  نه عنــه   -يع هذعــهللا هــذ-ع حدياا الحــدياعهللا  قالفقــال  -ا ال لم : لــم ف  :

 هللا ابهللا ع ا . وعلر هذا يك ن ال  ر غير  اص   لم يسمع  ـهللا ابـهللا ع ـا . وعلـر هـذا يكـ ن ال  ـر غيـر  اصـ   لـم يسـمع   -يعني ابهللا ديناريعني ابهللا دينـار-يسمع عمرو يسمع عمرو 
عمر  هللا ابهللا ع ا   وقال غير : إن عمر ا ىمع ابهللا ع ا . فال  اري ناٍف للسماع  وغير   ل ت عمر  هللا ابهللا ع ا   وقال غير : إن عمر ا ىمع ابهللا ع ا . فال  ـاري نـاٍف للسـماع  وغيـر   ل ـت 

سماع  واللســماع  وا نافيلمل ــت  قــدم علــر النــافيلل نافيق ولذا خرجألن  عــه زيــادة علــم خفيــت علــر النــافيق ولــذا خرجــ  ققلمل ت  قدم علر ال يت علر ال ه اإل ام ه اإل ــام ألن  عه زيادة علم خف
عهللا عـهللا   في لحيحه  هللا طريق عمرو بهللا دينار عهللا ابهللا ع ا . فح ا اخُالف في ىماع لراوٍ فـي لـحيحه  ـهللا طريـق عمـرو بـهللا دينـار عـهللا ابـهللا ع ـا . فـح ا اخُالـف فـي ىـماع لـراوٍ  سلم  سلم 
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لم  عروفةغيــر  أو عد ــه  ــع تفصــيالت عنــد أهــ  العلــم  عروفــة حــات للقــ ال علــر غيرهــا  ل ــهللا     غير  أو عد ه  ع تفصيالت عند أه  الع حات للق ال علر غيرها  ل هللا و ــع  رجِ  و ع  رجِ 
 ا قد يق ل قائ : ت ريج  سلم  عار  بق ل ال  اري؟ ا قد يق ل قائ : ت ريج  سلم  عار  بق ل ال  اري؟ ت ريج  سلم لهذا الحديت ريج  سلم لهذا الحدي

عار  نقــ ل: لــ  كــان الاعــار   كان الا ل   ق ل:  ناللــذيهللا تلقاهمــا األ ــة بــالق  ل لقلنــابيهللا الصحيحيهللا ابــيهللا الصــحيحيهللا ان بالق  ل لقل لذيهللا تلقاهما األ ة  إن ال  اري أرجح  إن ال  ــاري أرجــح    ::ل
)أول  هللا لنف في الصحيح  حمد وُخأ بالارجيح  و سلم بعُد  وبعا الغرع  ع أبي علي )أول  هللا لنف فـي الصـحيح  حمـد وُخـأ بـالارجيح  و سـلم بعـُد  وبعـا الغـرع  ـع أبـي علـي 

فع(فضـــل ا  ا لـــ  نفـــع( ل  ن ضل ا  ا  فع  ال  اري أرجح  ل ـــهللا  ـــا ينفـــع  ال  ـــاري أرجـــح  ـــ  ..ف لرهللا وجـــ   كليـــرة ترجـــع إلـــرل هللا  ا ين يرة ترجع إ لرواة ثقـــة الـــرواة   ::هللا وج   كل قة ا وق ة وقـــ ة     ث
ل هللا  عارضة لحيح  سلم بق ل لل  اري ل ــهللا  عارضـة لــحيح  سـلم بقــ ل لل  ــاري   إل ام ال  اري.إل ــام ال  ـاري.وشدة الاحري والال ت  هللا اوشــدة الاحـري والال ــت  ـهللا ا    االتصالاالتصـال

خار  الصحيح  هنا ُين ر في الارجيح. ل  تعار  ق ل اإل ام أحمد وه  إ ام األئمة في السنة خار  الصحيح  هنا ُين ر في الاـرجيح. لـ  تعـار  قـ ل اإل ـام أحمـد وهـ  إ ـام األئمـة فـي السـنة 
ق ال  عنه في ــع قــ ل ال  ــاري  إن كــان قــ ل ال  ــاري  نقــ ال  عنــه فــي ق ل ال  اري  ن ير ا غيــر الصــحيح كمــا ينقلــه الار ــذي كليــر ا    ع ق ل ال  اري  إن كان  له الار ذي كل غير الصحيح كما ينق

ال نن ر لمهللا ال نن ــر لمــهللا ففـي تلقاه األ ة بالق  ل ي تلقاــه األ ـة بــالق  ل ي في لحيحه الذي فـي لــحيحه الـذن رنا ورجحنا  ل هللا إ ا كان ق ل ال  ار ن رنـا ورجحنــا  ل ـهللا إ ا كــان قـ ل ال  ــار 
 خالفه. خالفه. 

يديهللا بعد القيام  هللا الركعايهللا  خرَّ فمــلال  حــديا ع ــد هللا بــهللا عمــر فــي رفــع اليــديهللا بعــد القيــام  ــهللا الــركعايهللا  خرَّ  بهللا جــه ال  ــاري عــهللا ابــهللا فملال  حديا ع د هللا بهللا عمر في رفع ال جه ال  اري عهللا ا
الةُ -عمر  رف ع ا إلر الن ي عمر  رف ع ا إلر الن ي  الةُ عليِه الصَّ المُ   عليِه الصَّ المُ والسَّ     هللاهللا  واإل ام أحمد ال يرى رفع اليديهللا بعد الركعاي  واإل ام أحمـد ال يـرى رفـع اليـديهللا بعـد الـركعاي-والسَّ
ألن اإل ام أحمد يق ل:   ق ف علر ابهللا عمر  وال  اري ألن اإل ـام أحمـد يقـ ل:   قـ ف علـر ابـهللا عمـر  وال  ـاري   لما ا؟لمـا ا؟    لحنابلةلحنابلـةوهذا   ج د في كاا اوهذا   ج د في كاا ا

  ل هللا إ ا ن رت إلر لحيح ال  اري   ل هللا إ ا ن ـرت إلـر لـحيح ال  ـاري خرجه  رف ع ا. إ ا ن رت  هللا حيا القائليهللا كلهم أئمة ك ارخرجه  رف ع ا. إ ا ن رت  هللا حيا القائليهللا كلهم أئمة ك ار
ال يعار  ق له بق ل أحد  ال يعـار  ق لـه بقـ ل أحـد      ق  اإلجماع علر أن ك   ا فيه لحيحق  اإلجماع علر أن ك   ا فيـه لـحيحنُ نُ و و     الذي تلقاه األ ة بالق  لالذي تلقاه األ ة بالق  ل

في ولــذا المــرجح فــي  مرجح  سنلة ت هــذ  المســنلة ت ــولذا ال بهللا عمرريج ال  ــاري لحــديا ابــهللا عمــرهذ  الم حديا ا لر الن ي وأنــه  رفــ ع إلــر الن ــي     ريج ال  اري ل نه  رف ع إ يِه عليــِه -وأ عل
ــالمُ  ــالُة والسَّ المُ الصَّ الُة والسَّ ق  عنه لا ريج كــالم ال  ــاري فــي غيــر لــحيحه فيمــا ُنقــ  عنــه لا ــريج   ةة عارض عارضــ    . هنا ال الم. هنــا ال ــالم-الصَّ ما ُن كالم ال  اري في غير لحيحه في

ا ســلم الــذي هــ  اآلخــر تلقاــ ه  اآلخر تلق لذي  سلم ا ــالق  ل يــرجح أيــ ؟ ت ــريج  ســلم  ال ىــيما وأنــه جــاٍر علــر   لر ه األ ــة ب جاٍر ع نه  ىيما وأ سلم  ال  ي ؟ ت ريج   يرجح أ بالق  ل  ه األ ة 
ا ن   ووافــق  ســلم ا جمــع غفيــر  ــهللا الحفــا  يل اــ ن ال  اري نافٍ ال  ــاري نــافٍ و و      ل ت للسماع ل ــت للســماع  ااألن  سلم  ألن  ســلم    ققالق اعدالق اعــد ير  هللا الحفا  يل  فق  سلم ا جمع غف   ووا

كما يق ل كما يقـ ل     وحينئذ قد جاز القنطرةوحينئذ قد جاز القنطرة    ىماع عمرو بهللا دينار  هللا ابهللا ع ا . ولذا ُخر  في الصحيحىماع عمرو بهللا دينار  هللا ابهللا ع ا . ولذا ُخر  في الصحيح
 أه  العلم.أه  العلم.

اابعيهللا واألئمة  ه  ا إلر الحكم بالشاهد و ـهللا بعـدهم  ـهللا الاـابعيهللا واألئمـة  ه ـ ا إلـر الحكـم بالشــاهد   - عنُهم عـنُهمَرِضَي هللاُ َرِضـَي هللاُ -  جمه ر الصحابةجمهـ ر الصـحابة و هللا بعدهم  هللا ال
وأنه وأنـه      ا جاء في  عنا   و ها الحنفية إلر عدم الحكم بمقاضر الحديا ا جـاء فـي  عنـا   و هـا الحنفيـة إلـر عـدم الحكـم بمقاضـر الحـديالهذا الحديا و لهذا الحديا و   واليميهللاواليميهللا

ميهللا  هللا ال بــد  ــهللا شــاهديهللا   ــا يكفــي شــاهد ويمــيهللا  هللا  شاهد وي في  شاهديهللا   ا يك بد  هللا  الَجــ َّ وَعــال-ال  ق ل: يقــ ل:   -َج َّ وَع ــْن ُ ي ــْدٍل ِ  ْن ُ }َوَأْشــِهُدوا َ َوْي َع ْدٍل ِ  ِهُدوا َ َوْي َع   ْم  ْم  }َوَأْش
في فـي   فيك ن زيادة علر النأ المذك رفيكـ ن زيـادة علـر الـنأ المـذك ر    إنه خ ر واحدإنـه خ ـر واحـد  ::[  و ا جاء في الحديا قال ا[  و ـا جـاء فـي الحـديا قـال ا22]الطال : ]الطال : 
لايادة علر النأ عندهم نسخ  الايادة علر النأ عند الحنفية نسخ  وخ ر ال احد ال لايادة علـر الـنأ عنـدهم نسـخ  الايـادة علـر الـنأ عنـد الحنفيـة نسـخ  وخ ـر ال احـد ال القر ن  واالقر ن  وا

عهللا الن ي ينســـخ القطعـــي الـــذي هـــ  القـــر ن. هـــذ  قاعـــدتهم  ل ـــهللا الحـــديا ثابـــت عـــهللا الن ـــي  بت  حديا ثا عدتهم  ل هللا ال هذ  قا قر ن.  ه  ال لذي  عي ا سخ القط ـــال-ين العليـــِه الصَّ يِه الصَّ ُة ُة عل
ــالمُ  المُ والسَّ ــ-تل ت به األحكام  ا دام ثابا ا عنه تل ــت بــه األحكــام  ــا دام ثابا ــا عنــه     فه  أل  برأىهفهــ  ألــ  برأىــه    -والسَّ ــالُة والسَّ الُة والسَّ عليــِه الصَّ يِه الصَّ   وعند   وعنــد -المُ المُ عل
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َج َّ َجـ َّ -اعار  ُي حا عهللا وج   الارجيح المعروفة عند أه  العلم  والجمع  مكهللا بنن ُيحم  ق له اعار  ُي حا عهللا وج   الارجيح المعروفة عند أه  العلم  والجمع  مكـهللا بـنن ُيحمـ  ق لـه الال
ْنُ ْم  }َوَأْشــِهُدوا َ َوْي َعــْدٍل ِ ــْنُ ْم  : : -وَعالوَعــال ْدٍل ِ  ِهُدوا َ َوْي َع ي[ فــي ال دايــ22]الطال : ]الطــال :   }َوَأْش نر أن، إ ا نــر أنــ، إ ا ة في تحم  الشهادة  بمعة فــي تحمــ  الشــهادة  بمع[ في ال دا

إ ا  ا تيسر إ ا  ـا تيسـر حص  خالف  ل هللا حص  خالف  ل هللا لئال يلئال ي  ققبعت أو اشاريت تنتي بشاهدي عدل وتشهدهما علر العقدبعت أو اشاريت تنتي بشاهدي عدل وتشهدهما علر العقد
الشاهدان فحنه ُي حا عهللا الطر  الاي يل ت بها الحكم وُتِ يُنه  هللا القرائهللا  و ا دون الشاهديهللا  هللا الشاهدان فحنه ُي حا عهللا الطر  الاي يل ت بها الحكم وُتِ يُنـه  ـهللا القـرائهللا  و ـا دون الشـاهديهللا  ـهللا 

 شاهد ويميهللا و ا دونها بما ي يهللا الحق وي ضحه. شاهد ويميهللا و ا دونها بما ي يهللا الحق وي ضحه. 

وعند  الشه د والعقد إلر اآلن  ا بعد وعنـد  الشـه د والعقـد إلـر اآلن  ـا بعـد     الاحم  واألداء  اآلن أنت في وقت ىعةالاحم  واألداء  اآلن أنت فـي وقـت ىـعة  ر  بيهللار  بيهللايعني فيعني ف
ق ل: التــم  نقــ ل: ال شهد إال و  تساشــهد إال و تم  ن حد  احــد   تسا ارحاــر  ااا ق لحلــف فيمــا بعــد أو نقــ لتت  ح عد أو ن ما ب شاهديهللا  هللا رجال م؟ اىاشــهد شــاهديهللا  ــهللا رجــال م؟   ::حلف في شهد  اىا

ثم  ات واحد ثــم  ــات واحــد     يعني فر  بيهللا وقت الاحم  ووقت األداء. طيا  اىاشهدت شاهديهللا  وي عدليعنــي فــر  بــيهللا وقــت الاحمــ  ووقــت األداء. طيــا  اىاشــهدت شــاهديهللا  وي عــدل
ند المطال نهـــا عنـــد المطال ها ع لت  ـــة يضـــيع الحـــق؟ أنـــا ا اللـــت  ن نا ا ال حق؟ أ ضيع ال ِهيَدْيهللِا }َواْىَاْشـــِهُدوا َشـــِهيَدْيهللِا  ة ي ِهُدوا َش قرة: ]ال قـــرة:     }َواْىَاْش شهدت اىاشـــهدت     [[282282]ال  اىا

 ؟ ؟  ا ا يق ل الحنفية ا ا يق ل الحنفية  شاهديهللا شاهديهللا 

س       س       سسسطال بطال ب

 نعم؟ نعم؟ 

س       س       سسسطال بطال ب

ـــه حجـــة  يضـــيع الحـــق بـــدع ى أن هللا  بدع ى أن هللا  ـــا ل حق  ضيع ال جة  ي له ح ق ل: يقـــ ل:   -َج َّ وعَالَجـــ َّ وَعـــال- ا  ـــِهيَدْيهللِا ي ِهيَدْيهللِا }َواْىَاْشـــِهُدوا َش ِهُدوا َش قرة: ]ال قـــرة:     }َواْىَاْش ]ال 
لح[  قلنـــــا: اىاشـــــهدنا شـــــاهديهللا  والحـــــديا لـــــحيح فـــــي لـــــح282282 في  لحيح  حديا  شاهديهللا  وال شهدنا  نا: اىا سلم: يح  ســـــلم: [  قل شا هللسقضبببببوسمالشبببببا هللس»»""يح   ضوسمال ق

لئال تضيع لـئال تضـيع   ققه بندنر بينة يق م بها الحقه بـندنر بينـة يقـ م بهـا الحـققد ي ل  المكان  هللا شه د   ا ُيسعر إلث اتقد ي لـ  المكـان  ـهللا شـه د   ـا ُيسـعر إلث اتـ. . ""««والممم والممم 
 الحق  ؟ الحق  ؟ 

هذا هـذا ل  جاء ش أ يدعي أن لـ  جـاء شـ أ يـدعي أن . . القرائهللا الدالة علر لد  المدعي أو علر كذبه  عا رة في الشرعالقرائهللا الدالة علر لد  المدعي أو علر كذبه  عا رة في الشـرع
هذا ال لد المدعر به أي ر ىنًّا  هللا المدعي   ا ا يق ل القاضي؟ ول  لم هذا ال لد المدعر به أي ر ىنًّا  هللا المدعي   ا ا يق ل القاضـي؟ ولـ  لـم   إلرإلر  ولد   ون ر القاضيولد   ون ر القاضي

قيم  هللا الحكم بالقرائهللا: بما يكـذبها.  كـر ابـهللا القـيم  ـهللا الحكـم بـالقرائهللا: ألنه  قارنة ألنه  قارنة   ققيكهللا له  عار   يرد الدع ى   اشرةيكهللا له  عار   يرد الدع ى   اشرة بما يكذبها.  كر ابهللا ال
ا عليه عما ـة وبيـد  عما ـة  يطال ـه شـ أ حاىـر الـرأ  يقـ ل: هـذا أخـذ ع ا عليه عما ة وبيد  عما ة  يطال ه ش أ حاىر الرأ  يق ل: هذا أخذ عل  أن ش ص  ما اي  مـا اي  ل  أن ش ص 

ي بيد  العيهللا  ثم ي بيـد  العـيهللا  ثـم ذذألنه  ا يمكهللا أن يل س عما ايهللا المدعر عليه الألنـه  ـا يمكـهللا أن يلـ س عمـا ايهللا المـدعر عليـه الـ  ققجانا المدعي حينئذ أق ى جانا المدعي حينئذ أقـ ى 
نه  لال  نفاــر  أنــه  ــلال      أن لاحا العما ةأن لــاحا العما ــة ل  هذ  القضايا: ل   لــ  هــذ  القضــايا: لــ  بعد  ل، الن ر في تفالي  بعــد  لــ، الن ــر فــي تفالــي   يل س يلــ س نفار  أ

لانا  الغاـــر خالـــانا   هللا  ـــهللا  ار خا س ن دعيها شـــ أ لـــيس  ـــهللا عـــرفهم فـــي الل ـــا  أن يل ســـ ا  لـــ  هـــذا  يل ســـ ن ييـــالغ هذا  يل  ل   س ا   في الل ا  أن يل  عرفهم  ليس  هللا  ش أ  دعيها 
 يق ل القاضي؟ يق ل القاضي؟    ا ا ا ا    هذا شماغيهذا شماغيفجاء وقال: فجاء وقال:     وطرابي  و ا أش ه  ل،وطرابي  و ا أش ه  ل،  ق عاتق عات
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 9 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 طال بس       سطال بس       س

نة ضعيفةولــ  كانــت ال ينــة ضــعيفة نت ال ي هذل ــهللا القــرائهللا  رجحــة  قــ   لــ  هــذا فــي تفالــي  هــذ    ول  كا في تفالي   هذا  ل   ق    قرائهللا  رجحة   شيء   المســائ  الشــيء ل هللا ال   المسائ  ال
 ال لير. ال لير. 

القضاء. أ ا القضاء. أ ـا ن ا أشياء يسافيد  نها ن ا أشياء يسافيد  نها وغير   هللا أه  العلم في كاا القضاء بيَّ وغير   هللا أه  العلم في كاا القضاء بيَّ   -َرِحَمُه هللاُ َرِحَمُه هللاُ -وابهللا القيم وابهللا القيم 
ايسر؟ ايسـر؟ يي  لملم  ل هللا إ ا   ل هللا إ ا أحدأحد  ين رين ر  الالنأ قطعي في القر ن نأ قطعي في القر ن فف[ [ 22]الطال : ]الطال :   }َوَأْشِهُدوا َ َوْي َعْدٍل ِ ْنُ ْم  }َوَأْشِهُدوا َ َوْي َعْدٍل ِ ْنُ ْم  

 أحيان ا  ا يايسر شه د ألال . أحيان ا  ا يايسر شه د ألال . 

 ار تق   شهادة ال افر؟ ه  كافر  قد تق   شهادته  قد تق   شهادة الص يان  ل يان فيما  ار تق   شهادة ال افر؟ ه  كافر  قد تق   شهادته  قـد تق ـ  شـهادة الصـ يان  لـ يان فيمـا يعني يعني 
ادى علر ثان ودفعه فان سر   ا فيه غير   يضيع الحق؟  ا يضيع ادى علـر ثـان ودفعـه فان سـر   ـا فيـه غيـر   يضـيع الحـق؟  ـا يضـيع بينهم يلع  ن فجاء واحد واعبينهم يلع  ن فجاء واحد واع

 الحق.الحق.

ية ُيق وفـي الروايـة شـيء  خــر: فـي الروايـة ُيق ـ    والفر  بيهللا الاحم  واألداء في الشهادة شيءوالفـر  بـيهللا الاحمـ  واألداء فـي الشــهادة شـيء   الاحم    الاحمــ  وفي الرواية شيء  خر: في الروا
ية ال افر في حال الاحم  ــع الاغاضــي عــهللا الشــرُو  فاق ــ  روايــة ال ــافر فــي حــال الاحمــ  ل هللا ال تق   في األداء إال إ ا ل ــهللا ال تق ــ  فــي األداء إال إ ا      ع الاغاضي عهللا الشرُو  فاق   روا

ول هللا ال تق   في األداء إال عند ال ل غ. ج ير بهللا  طعم لما ول هللا ال تق   في األداء إال عند ال ل غ. ج ير بهللا  طعم لمـا     ص ي في الاحم ص ي في الاحم أىلم  تق   رواية الأىلم  تق   رواية ال
لر الن ي جــاء إلــر الن ــي  ــالمُ -جاء إ ــالُة والسَّ ــِه الصَّ المُ علي الُة والسَّ يِه الصَّ بدرفــي فــداء أىــرى بــدر  -عل ىرى  فداء أ فيوىــمعه يقــرأ فــي    في  قرأ  غرع لــالة المغــرع   وىمعه ي لالة الم

وه  كافر فسمعه يقرأ بس رة الط ر  أداها بعد ا وهــ  كــافر فســمعه يقــرأ بســ رة الطــ ر  أداهــا بعــد ا     في فداء أىرى بدرفــي فــداء أىــرى بــدر  جاءجــاءبس رة الط ر  كافر بســ رة الطــ ر  كــافر 
ا األئمة في كا هم  هي   رجة في ال  اري وغير   يق ل: هذ  رواية كافر؟ الن ر ا األئمة في كاـ هم  هـي   رجـة فـي ال  ـاري وغيـر   يقـ ل: هـذ  روايـة كـافر؟ الن ـر جهجهوخرَّ وخرَّ     أىلمأىلم

ا رى ل ا رىـ ل في الشرُو حال األداء.  حم د بهللا الربيع كما في لحيح ال  اري عق  المجة الاي  جهفي الشرُو حال األداء.  حم د بهللا الربيع كما في لحيح ال  اري عق  المجة الاي  جهـ
إن ابهللا خمس ىنيهللا  ق  ل الرواية؟ ال  إ ا إن ابهللا خمس ىنيهللا  ق  ل الرواية؟ ال  إ ا   ::في وجهه وه  ابهللا خمس ىنيهللا  ه  نق لفي وجهه وه  ابهللا خمس ىنيهللا  ه  نق ل  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصهللا هللا 
ـــ حالى فـــي حـــال  وأد    وأد  تحم  تحم  في  فهت ليفـــه  ى  كذعألنـــه حـــال الصـــ ا ال يـــؤَ هللا أن يكـــذعق ق ت لي يؤَ هللا أن ي ص ا ال  حال ال نه  لم ألنـــه  ـــا جـــرى عليـــه قلـــم   ققأل يه ق جرى عل نه  ا  أل

 ال بد أن يك ن بالغ ا عاقال  تا افر فيه شرُو الق  ل  وهكذا.ال بد أن يك ن بالغ ا عاقال  تا افر فيه شرُو الق  ل  وهكذا.    الا ليف  ل هللا في حال األداءالا ليف  ل هللا في حال األداء

بيسإ ابسف اءتس ايسلماستأو س مسعحموسبحبتس ببيسإ بابسف باءتس»»بسبس"وى سىق ةسب سالحار "وى سىق ةسب سالحار : :   -َرِحَمُه هللاُ َرِحَمـُه هللاُ -  ثم قالثم قال حتس   ايسلماستأو س مسعحموسب
لتبس عببةسسببوداء،سفقالببتبس عةسسوداء،سفقا   يعني أرضعت عق ة وأم يحير فصارا أخ يهللا  هللا الرضاعة    يعنــي أرضــعت عق ــة وأم يحيــر فصــارا أخــ يهللا  ــهللا الرضــاعة  ""«« رض تكما رضبب تكما 

 وبنأ ال ااع.وبنأ ال ااع.    باإلجماعباإلجماع    يج ز ن اح األخت  هللا الرضاعة؟ اليج ز ن اح األخت  هللا الرضاعة؟ ال

  الشاهد: ا رأة واحدة    الشاهد: ا ـرأة واحـدة  ""««ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصرتس لكسل ح يسرتس لكسل ح يسف اءتس عةسسوداءسفقالتبس رض تكما سقالبسفبكف اءتس عةسسوداءسفقالتبس رض تكما سقالبسفبك»»""
 ..""««فقالتبس رض تكمافقالتبس رض تكما»»""وهي أ ة ليست بحرة  وهي أ ة ليست بحرة  
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أ لالها ل  ُطلا لها  هللا الرجال اثنان فيما ال يعرفه إال النساء  يعني شهدت أ لالها ل  ُطلا لها  هللا الرجال اثنان فيما ال يعرفه إال النساء  يعنـي شـهدت في هذ  القضية وفي في هذ  القضية وفي 
ا ا وهذوهـذ     ا يرث؟ إ ا اىاه  الم ل د ورث ا يرث؟ إ ا اىاه  الم لـ د ورثأم أم القابلة بنن هذا الطف  لما انفص  عهللا أ ه لرخ  يرث القابلة بنن هذا الطف  لما انفص  عهللا أ ه لرخ  يرث 

القابلة  تق   شهادتها في  ل  هذا. وهنا في الرضاعة  ا يدري القابلـة  تق ـ  شـهادتها فـي  لـ  هـذا. وهنـا فـي الرضـاعة  ـا يـدري ذ  ذ  اىاه   ل هللا  ا عندهم إال هاىاه   ل هللا  ـا عنـدهم إال هـ
 إال هي   ا فيه شه د.إال هي   ا فيه شه د.أنها أرضعت أنها أرضعت 

لكسل ح يسفقالببتبس رضبب تكما سقببالبسفبببكرتس لببكسل ح ببيس»»"" فبكرتس  قالبس لتبس رض تكما س لكفببأىرعسىحببي،سفتححمببت،سفبببكرتس لببكسسملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصفقا فبكرتس      ""««فأىرعسىحي،سفتححمت،س
ـالمُ -يعني  رة ثانية للن ي يعني  رة ثانية للن ي  ـالُة والسَّ المُ عليـِه الصَّ الُة والسَّ يِه الصَّ قالبسكم سوسفقبالبسكمب سوس»»""  -عل هاس رض تكماقبهللسزىمبتس اهباس رضب تكماف هاهسفحهباهسسسذذقهللسزىمتس ا فح

 . . رواهسال خاري"رواهسال خاري"سس  ««دىهاسىحكدىهاسىحك»»،سوفيسلفظبس،سوفيسلفظبس««ىحهاىحها

 هللا أج  أن ُيحااُ لهمق ألن  ل  هذا  ـهللا أجـ  أن ُيحاـاُ لهـمق ألن  لـ  هـذا   ققولم يحدث أوالدولـم يحـدث أوالد    ر دخ لر دخـ لاآلن تاو  بمجرد عقد  هللا غياآلن تاو  بمجرد عقـد  ـهللا غيـ
تدخله المرجحات. ل  قالت: أرضعا ما  فحينئذ ال بد  هللا االىافسار: كم رضعة؟ وفي الح ليهللا تدخلـه المرجحـات. لـ  قالـت: أرضـعا ما  فحينئـذ ال بــد  ـهللا االىافسـار: كـم رضـعة؟ وفـي الحــ ليهللا 

ح ليهللا؟ وهكذأو بعــد الحــ ليهللا؟ وهكــذ عد ال يه ا   ــهللا أجــ  االحايــاُ لــلوالد لــ  ُوجــدوا  أ ــا  ــا لــم ي جــد أوالد فــاأل ر فيــه أو ب فاأل ر ف لم ي جد أوالد  ل  ُوجدوا  أ ا  ا  للوالد  ياُ  ج  االحا ا   هللا أ
أوالد  وفي حديا: تداعر ع د بهللا ز عة أوالد  وفــي حــديا: تــداعر ع ــد بــهللا ز عــة األ ر للش هة  ا لم ي جد األ ــر للشــ هة  ــا لــم ي جــد والش هة ق ية  ويار  والشــ هة ق يــة  وياــر      ىه ىــه 

ُولد علر فراش أبي  ه  فيه ش ه ُولد علـر فـراش أبـي  هـ  فيـه شـ ه     ي ُولد علر فراش أبي  ه  نعمي ُولد علر فراش أبي  ه  نعموال ليد في زياد  هذا يق ل: أخوال ليد في زياد  هذا يق ل: أخ
و ا  له الش ه  ول نه ُولد علر فراشه  هللا غير ِرشدة  ولد ال لد علر الفراش و ا  له الش ه  ول نه ُولد علـر فراشـه  ـهللا غيـر ِرشـدة  ولـد ال لـد علـر الفـراش     عيعيبا عة  هذا يدبا عة  هذا يد

المُ -الن ي الن ي  هللا ال اطئ بانا  فقضر  هللا ال اطئ بانا  فقضر  الُة والسَّ المُ عليِه الصَّ الُة والسَّ  ..-عليِه الصَّ

 ....... .......   طالا:طالا:

قال: بــه للفــراش  فقــال:   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصفقضر الن ي فقضــر الن ــي  فراش  ف عةهــ  لــ، يــا ع ــد بــهللا ز عــة»»به لل بهللا ز  يا ع د  ل،  عة  ق ألنــه ُولــد  ــهللا َأ ــة لا عــة  ««ه   نه ُولد  هللا َأ ة لا  ق أل
المُ -  كما قال الن ي   كما قال الن ي ««لحجرلحجروللعاهر اوللعاهر ا    ال لد للفراشال لد للفراش»»فـفـ الُة والسَّ المُ عليِه الصَّ الُة والسَّ ه  هـ  »»    حكم به لا عة:  حكـم بـه لا عـة:-عليِه الصَّ

    ««واحاج ي  نه يا ى دةواحاج ـي  نـه يـا ىـ دة»»ألنه ُولد  علر فراش أبيه  قال: ألنـه ُولـد  علـر فـراش أبيـه  قـال:   قق  اا  يصير أخ  يصـير أخـ««ل، يا ع د بهللا ز عةل، يا ع د بهللا ز عـة
احاج ي احاج ـي »»وه  أخ    وى دة بنت ز عة  ا ا ت  ن؟ ت  ن أخاه  ل هللا وه  أخ    وى دة بنت ز عة  ا ا ت  ن؟ ت  ن أخاـه  ل ـهللا     إ ا قضر به لع د بهللا ز عةإ ا قضر به لع د بهللا ز عة

  وهنا  ش ه بعا ة    وهنـا  شـ ه بعا ـة  ««ال لد للفراشال لد للفـراش»» هللا الاعار   الحكم الشرعي شيء:  هللا الاعار   الحكم الشرعي شيء:   لما رأىلما رأى    ««عنه يا ى دةعنه يا ى دة
الحكم الشرعي  واالحاجاع  هللا أج  أي ؟ الش ه. فهنا  الحكـم الشـرعي  واالحاجـاع  ـهللا أجـ  أيـ ؟ الشـ ه. فهنـا    ه  أخ لها في   ه  أخ لها في ««احاج ي عنهاحاج ي عنه»»فقال: فقال: 

لر دقة في الن ر  هللا أج  الاعار   هنا ُوجد تعار . الحكم الشرعي شيء ســائ  تحاــا  إلــر دقــة فــي الن ــر  ــهللا أجــ  الاعــار   هنــا ُوجــد تعــار . الحكــم الشــرعي شــيء      سائ  تحاا  إ
نه  والـــ رع شـــيء  خـــر  يعنـــي تحاجـــا عنـــه  ـــ جا ع ني تحا خر  يع شيء   ل رع  ل رع  و ال هللا بـــاع الـــ رع  و ال وا باع ا شرعي أخ ها  هـــ  فـــي الحكـــم الشـــرعي أخ هـــا  ففهللا  كم ال في الح ه  

 وتعار  هذا الحكم الشرعي  ع الش ه ال يهللا بعا ة.وتعار  هذا الحكم الشرعي  ع الش ه ال يهللا بعا ة.

كم سوقهللسزىمتسكمب سوقبهللسزىمبتس»»""هذ  األ  ر في ال ينات والدعاوى تحاا  إلر دقة في الن ر  وهنا قال: هذ  األ  ر في ال ينات والدعاوى تحاا  إلر دقـة فـي الن ـر  وهنـا قـال: فمل  فمل  
 . .  ""««دىهاسىحكدىهاسىحك»»،سوفيسلفظبس،سوفيسلفظبس««فحهاهسىحهافحهاهسىحهاسسذذ اهاس رض تكما اهاس رض تكما



 

 

 

 

 

 

11  
11 

 11 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

أوالد  إ ا أوالد  إ ا   اافر  بيهللا  ا إ ا كان الن اح  هللا أ د بعيد ولار بينهمفر  بيهللا  ا إ ا كـان الن ـاح  ـهللا أ ـد بعيـد ولـار بينهمـرد أىئلة  هللا هذا الن ع كليرة  يُ رد أىئلة  هللا هذا الن ع كليرة  يُ تت
    ولم تاردد في  ل،ولـم تاـردد فـي  لـ،    عاهما خمس رضعات في الح ليهللاعاهما خمـس رضـعات فـي الحـ ليهللاوتشهد بننها أرضوتشـهد بننهـا أرضـ    يانت دع ى واضحةيانت دعـ ى واضـحة

في هــذا حكـــم ال بــد  نـــه. ل ـــهللا إ ا تــرددت أو قالـــت:  ـــا أدري هــ  هـــم خمـــس أو أربــع   ـــا أدري فـــي  هم خمس أو أربع   ا أدري  ه   لت:  ا أدري  ترددت أو قا نه. ل هللا إ ا  بد   كم ال  هذا ح
    في  سنلة رضاع ال  ير  فحنه حينئذ ُيل ت الن احفي  سنلة رضاع ال  ير  فحنه حينئـذ ُيل ـت الن ـاح  الح ليهللا أو بعد الح ليهللا  علر خالف في  ل،الح ليهللا أو بعد الح ليهللا  علر خالف في  ل،
 ن بس ا هذ  الدع ى  هللا هذ  المرأة.ن بس ا هذ  الدع ى  هللا هذ  المرأة.وتدرأ هذ  الش هة ل ج د األوالد الذيهللا ياضررو وتدرأ هذ  الش هة ل ج د األوالد الذيهللا ياضررو 

ـا   "ول هللارقىحي""ول هللارقىحي" ا بسند لحيح أيض    تاوجها   تاوجهـا ""««عسخمرسلكسفمهاعسخمرسلكسفمها»»"". . ""««دىهاسىحك،سعسخمرسلكسفمهادىهاسىحك،سعسخمرسلكسفمها»»""بسند لحيح أيض 
ألن، في ال داية اآلن  وى ف تسامر ط ل ألن، فـي ال دايـة اآلن  وىـ ف تسـامر طـ ل ؟ ؟ ""««عسخمرسلكسفمهاعسخمرسلكسفمها»»""عهللا رغ ة وأح ها وأح اه  كيف عهللا رغ ة وأح ها وأح اه  كيف 

وتس ء وتسـ ء     فيقع الاردد كلير ا في حيات،فيقع الاردد كلير ا في حياتـ،حيات، وأنت تن ر إليها علر أنها هي أخا، أو ليست أخا،  حيات، وأنت تن ر إليها علر أنها هي أخا، أو ليست أخا،  
   و ا د ت في أول الطريق فابحا عهللا غيرها.  و ا د ت في أول الطريق فابحا عهللا غيرها.""««عسخمرسلكسفمهاعسخمرسلكسفمها»»""حال،  فـحال،  فـ

َيسُهست الوسىحبيُس-"وى س بيس ريرةس"وى س بيس ريرةس: : -َرِحَمُه هللاُ َرِحَمـُه هللاُ -ثم قال ثم قال  َيسُهست الوسىحيُسَرض  ىرعسى وسىبرعسى بوسسسملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص نسالح يس نسالح بيس»»سسبب-َرض 
سرىواقببومسالممببم ،سفأسببرىوا مم ،سفأ حد  نهم يــ  واحــد  ــنهم   ""««قومسالم به. يــؤدي اليمــيهللا لينخــذ المــدعر بــه. ي  وا مدعر  خذ ال ميهللا لين فأعرس نسسببرىوا،سفببأعرس نسفأفأ»»""يؤدي الي سرىوا،س

هلسعح  ُع هلسبمحهلسفيسالممبم س يهبلسعح ب  مم س ي والعيهللا والعـيهللا       يعني ُيقرع بينهم  وهذا فيما إ ا تساوت ال ينات  يعنـي ُيقـرع بيـنهم  وهـذا فيمـا إ ا تسـاوت ال ينـات""««ُع هلسبمحهلسفيسالم
  ثم جاء اثنان يدعيانه    ثم جـاء اثنـان يدعيانـه  ليس ليليس لي      ال عير  ال عيرفي يد غيرهم  ش أ يق ل: أنا وجدت هذا ال عير  بيدفي يد غيرهم  ش أ يق ل: أنا وجدت هذا ال عير  بيد

دي بينة  وهذا قال:  ا دي بينـة  وهـذا قـال:  ـا  دٍع  فجاء هذا برجليهللا و ا  جاء برجليهللا  أو قال هذا:  ا عن دٍع  فجاء هذا برجليهللا و ا  جاء بـرجليهللا  أو قـال هـذا:  ـا عنـ  ااي   نهمي   نهم
  يعني قرعة أيهم يحلف   يعنـي قرعـة أيهـم يحلـف ااعندي بينة  تساويا في النفي واإلث ات. في  ل  هذ  الحالة ُيسهم بينهمعندي بينة  تساويا في النفي واإلث ات. في  ل  هذ  الحالـة ُيسـهم بينهمـ

 وينخذ ال عير.وينخذ ال عير.

مم سىببرعسى ببوسقببومسالممببم سسسملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص نسالح يس نسالح ببيس»»"" قومسالم سرىواأسببرىواففىرعسى وس نا الحالف  أنــا الحــالف    ::  واحد يق ل  واحــد يقــ ل  ك  كــ""««أ    هللا أج  ــهللا أجــ أ
 ألنه  ا فيه بينات.ألنه  ا فيه بينات.  ققينخذ ال عيرينخذ ال عيرلل؟ ؟  ا ا ا ا

هلسعح   نسع هلسبمحهلسفبيسالممبم س يهبلسعح ب فأسرىوا،سفأعرسفأسرىوا،سفأعرس»»"" مم س ي فيسالم   قرعة  والقرعة شرعية. ىينتي  هللا   قرعـة  والقرعـة شـرعية. ىـينتي  ـهللا ""«« نسع هلسبمحهلس
األحاديا  ا يدل علر أنه ُيقسم بينهما نصفيهللا. القرعة هذ  ثاباة في لحيح ال  اري  وث ات في األحاديا  ا يدل علر أنه ُيقسم بينهما نصفيهللا. القرعة هذ  ثاباة في لحيح ال  اري  وث اـت فـي 

يرة: نصـــ ل كليـــرة:  ص ل كل ـــهللَا اْلُمْدَحِضـــيهللَا }فَ }فَ ن ـــاَن ِ  ـــاَهَم َفَ  يهللَا َس هللَا اْلُمْدَحِض اَهَم َف َاَن ِ  صافات: ]الصـــافات:     َس [  قرعة  والن ي إ ا أراد أن [  قرعـــة  والن ـــي إ ا أراد أن 141141]ال
المُ -رع بيهللا نسائه رع بيهللا نسائه يسافر أقيسافر أق الُة والسَّ المُ عليِه الصَّ الُة والسَّ    فالقرعة شرعية.  فالقرعة شرعية.-عليِه الصَّ

س"رواهسال خاري "رواهسال خاري 

 اءسر لسع سحضرعوتسور لسع س اءسر لسع سحضرعوتسور بلسعب س»»وى سسماكسى سى قمةسى سوائلسب سح رسى س بميسقالبسوى سسماكسى سى قمةسى سوائلسب سح رسى س بميسقالبسسس
لوسالح يسكحببهللةسإلببوسالح ببيس حهللةسإ قال،سفقببالملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصك عاسرسولسهالحضببرعيبسعبباسرسببولسهسس،سف اتسإنس ببباسقببهللسغ  حببيسى ببوس رعسكااببتسسس،،الحضرعيبس حيسى وس رعسكا قهللسغ   إنس باس
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يهلليس ألبببي سفببالسالكحببهلليبس ببيس رضببيسفببيسيببهلليس  فيس حهلليبس يس رضيس فالسالك بي س حقزرىهبباسلببم سلببيسفمهبباسحببقأل هاس ليسفم لم س هاس يدعي أن   كــ   نهمــا يــدعي أن ""««زرى ما  ك   نه   
ساألر  له.األر  له.

علي، ال ينة  عليـ، ال ينـة      ق ألن،  دعٍ ق ألن،  ـدعٍ ""««ل حضرعيبس لكسبمحةذسقالبسع سقالبسف كسعممحيل حضرعيبس لكسبمحةذسقالبسع سقالبسف كسعممحيسسملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصفقالسالح يسفقالسالح يس»»""
 عليه اليميهللا.عليه اليميهللا.    ر عليهر عليهوه   دعًّ وه   دعًّ 

  يعني ال ياردد في اليميهللا  ليس   يعني ال ياردد في اليمـيهللا  لـيس ""«« سقالبسف كسعمحي سقالبسعاسرسولسهسإنسالر لسفا ر سقالبسف كسعمحي سقالبسعاسرسولسهسإنسالر لسفا رقالبسعقالبسع»»""
 عند   هللا الاق ى وال رع  ا يمنعه  هللا أن يحلف كا ب ا.عند   هللا الاق ى وال رع  ا يمنعه  هللا أن يحلف كا ب ا.

ولم سيتورعسع س يءذسفقالبسلم سلكسعحيسإعسولم سيتورعسع س يءذسفقالبسلم سلكسعحبيسإعسسس،،إنسالر لسفا رسعسي اليسى وسعاسح  سى ميإنسالر لسفا رسعسي اليسى وسعاسح  سى مي»»""
لك لببك نة  هــذا الحكــم: لــ، بينــة""««  ل، بي كم:  هذا الح نهــات ال ينــة   ــا عنــ       نة   ا ع ميهللاد   ــا لــ، إال اليمــيهللاهات ال ي ل، إال الي مدعي ال ينــة علــر المــدعي »»    د   ا  لر ال نة ع ال ي

 ..««واليميهللا علر المن رواليميهللا علر المن ر

ماسلمباسسسملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصفااى قسلمح  ،سفقالسرسولسهسفااى قسلمح  ،سفقالسرسولسهس»»""ال ندي ال نـدي   ""««ك سفااى قسلمح  ك سفااى قسلمح  لم سلكسعحيسإعس للم سلكسعحيسإعس ل»»"" ل
سسملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصفقالسرسولسهسفقالسرسبولسهس»»""ينن اليميهللا ليست في  جلس الحكمق ألنه انطلق   ها ليحلف. ينن اليميهللا ليست في  جلس الحكمق ألنه انطلق   ها ليحلف.   ""«« دبر دبر

وعيد شديد علر وعيـد شـديد علـر   ..""««ك يسظ ًماسلم قم سهسو وسىحيسع رعك يسظ ًماسلم قم سهسو وسىحيسع برعلماس دبربس عاسلئ سح  سى وسعاليسلمألماس دبربس عاسلئ سح  سى وسعاليسلمأ
ي في هذا أحاديا تشدد في اقاطاع  ال المسلم باليميهللا ال ا بة  ي في هذا أحاديا تشدد في اقاطاع  ال المسـلم بـاليميهللا ال ا بـة  ليني   ال غير . وينتليني   ال غير . وينت  قق هللا حلف هللا حلف

وتسمر هذ  اليميهللا: الغم  ق ألنها تغمس لاح ها في النار  ولذا المقرر أنها ال كفارة لها  ال وتسمر هذ  اليميهللا: الغمـ  ق ألنهـا تغمـس لـاح ها فـي النـار  ولـذا المقـرر أنهـا ال كفـارة لهـا  ال 
 ألنه أع م  هللا أن ُي فر.ألنه أع م  هللا أن ُي فر.  ققا أن القا  العمد ليس فيه كفارةا أن القا  العمد ليس فيه كفارةيفارة لها أع م  هللا أن ُت فر  كميفارة لها أع م  هللا أن ُت فر  كم

س س سس««لم قم سهسو وسىحيسع رعلم قم سهسو وسىحيسع رع،س،سلمأك يسظ ًمالمأك يسظ ًماسس؛؛ عاسلئ سح  سى وسعالي عاسلئ سح  سى وسعالي»»""

بَيسُهست بالوسىحبيُس-وى س بيس عاعةسالحارأيسوى س بيس عاعةسالحارأيس َيسُهست الوسىحيُسَرض  ع ساقتىحسحقسعب ساقتىبحسحبقس»»قالبسقبالبسسسملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص نسرسولسهس نسرسبولسهسسس-َرض 
حارفقهللس و ب سهسلبيسالحبارسس،،اعرلسع  لسبمممحياعرلسع  لسبمممحي ليسال ميسال حة،سفوحبرمسى مبيسال حبة،سفسس،،فقهللس و  سهس كانس مًئاسقبالسلبيسر بلبسوإنسكبانس بمًئاسوحرمسى  ليسر لبسوإنس قالس

إن خير ا ف ير  و ن شرًّا إن خيـر ا ف يـر  و ن شـرًّا   ف )يان(  ع اىمها ف )يـان(  ـع اىـمها   يعني فيه حذ  يعني فيه حذ""««ع مًراذسفقالبسوإنسقضمً اسع س راكع مًراذسفقالبسوإنسقضمً اسع س راك
شرفشــر ضمً اوإنسقضببمً ا»»""  ««ف ني   يعنــي ""««وإنسق يه يــان المحلــ ف عليــه   ""««وإنوإن»»""  يع ع س راكقضببمً اسعبب س راك»»""يان المحل ف عل ضمً اس شجر   األرا  شــجر ""««ق   األرا  

  عروف تؤخذ  نه أي ؟  عروف تؤخذ  نه أي ؟ 

س                سسطال بطال ب

 ؟ ؟  ا ا ا ا

 ؟ ؟ ال واكال واك  طال بطال ب
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 ؟ انطق  أريدها  جم عة.؟ انطق  أريدها  جم عة.تق لتق ل ا ا  ا ا ال  ال  

 ....... .......   طال بطال ب

 ؟ ؟  ا ا ا ا

  ساوي،. ساوي،.  طال بطال ب

  حاىهللا؟  حاىهللا؟ أم أم ساوي، ساوي،   

 ....... .......   طال بطال ب

  ا تجيء. ا تجيء.

 ....... .......   طال بطال ب

  لله في الس ا . لله في الس ا .  وافع وافع   ااال  ى ا   ل  كااع  اجمع كااب  ال  ى ا   ل  كااع  اجمع كااب  

 ..ُسوكُسوك  طال بطال ب

 ضد  حاىن، ...ضد  حاىن، ...ُى    أ ا  ساوي، ُى    أ ا  ساوي، 

 ....... .......   طال بطال ب

 نا ناعلم.نا ناعلم.للال   ا فيه إشكال يا أخي  كال   ا فيه إشكال يا أخي  ك

س"روا ماسع  ل س"روا ماسع  ل س

لوسرسولسهسر لسخصوعةسفبيسبئبر،سفاختصبمحاسإلبوسرسبولسهسسسكانسبمحيسوبم كانسبمحيسوبم »»وى ساأل  ثسب سقم سقالبسوى ساأل  ثسب سقم سقالبس ئر،سفاختصمحاسإ فيسب ر لسخصوعةس
   ل  ال ندي  ا  في القصة    لـ  ال نـدي  ا  فـي القصـة ""««فقالبس ا هللاكس وسعممحيذسفق تبسإايسإً اسعح  سوعسي اليفقالبس ا هللاكس وسعممحيذسفق تبسإايسإً اسعح ب سوعسي باليسسملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص

 السابقة  يحلف وال ي الي.السابقة  يحلف وال ي الي.

فا رإنسالر بلسفبا ر»»""صة السابقة قال: صة السابقة قـال: في القفي الق  ا  ـا أم أم يساحق عليه عق بة يسـاحق عليـه عق بـة ؟ ؟ ااهذا قذف  هـذا قـذف    أليسألـيسطيا  طيـا  . . ""««إنسالر لس
  هللا  طال ة المقذوف  ولذل،  ا ُ ير أنه طاَلا وأنه ُجلد. هللا  طال ة المقذوف  ولذل،  ا ُ ير أنه طاَلا وأنه ُجلد.  يساحق؟ القذف ال بد فيهيساحق؟ القذف ال بد فيه
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لوسرسولسهسكانسبمحبيسوببم سر بلسخصبوعةسفبيسبئبر،سفاختصبمحاسإلبوسرسبولسهس»»"" ئر،سفاختصمحاسإ فيسب حيسوبم سر لسخصوعةس قالبس ا هللاكس وسفقبالبس با هللاكس وسسسملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصكانسبم ف
عرلسع  لسإً اسعح  سوعسي الي سفقالبسع سح  سى وسعمبم سعقتىبحسبهباسعبالساعبرلسع ب لسعممحي سفق تبسإايسعممحي سفق تبسإايس عالسا هاس ىحسب مم سعقت إً اسعح  سوعسي الي سفقالبسع سح  سى وسع

 . . قسى مي"قسى مي"عتفعتف  ««لقيسهسو وسى ميسغض انلقيسهسو وسى ميسغض انسس،، وسفمهاسفا ر وسفمهاسفا ر

اابع ا الــدنيا كلهــا بحــذافيرها  ــا تقــ م أ ــام هــذا ال عيــد  الــدنيا بحــذافيرها  ل ــهللا لــ  عقــ  النــا   ــا تاــابع ا  نا   ا ت ل  عق  ال حذافيرها  ل هللا  لدنيا ب هذا ال عيد  ا ق م أ ام  ها بحذافيرها  ا ت لدنيا كل ا
تان عند هللا علــر الــنهم علــر هــذ  الــدنيا وهــي ال تــان عنــد هللا  لدنيا وهي ال  هذ  ا لنهم علر  فاني جنــاح بع ضــة  ف يــف وأن هــذا الحطــام الفــاني علر ا هذا الحطام ال جناح بع ضة  ف يف وأن 

شيالــذي قــد يكــ ن شــي ك ن  قد ي لذي  سير  يســير    اائ  ئ  ا ئر: فــي بئــر:     ااي ض انلقببيسهسو ببوسى مببيسغضبب ان»»""في ب ميسغ قيسهسو وسى  ل  ا  فلــ  ا""««ل لر اآلخرة لافــت إلــر اآلخــرة   ف فت إ لا
بدقيقايهللا ال تايدق ألن  هللا لفة رات ة الفجر أنهما خفيفاان  بـدقيقايهللا ال تايـدق ألن  ـهللا لـفة رات ـة الفجـر أنهمـا خفيفاـان    ««ركعاا الفجرركعاـا الفجـر»»عرفت  قدار الدنيا: عرفت  قدار الدنيا: 

ق ل:  ا أدري ال تايـــد علـــر دقيقاـــيهللاق ألن عائشـــة تقـــ ل:  ـــا أدري  شة ت ايهللاق ألن عائ لر دقيق هاِضـــَي هللُا َعنهـــارَ رَ -ال تايد ع َي هللُا َعن ما أقـــرأ الفاتحـــة أم ال؟ وهمـــا   -ِض حة أم ال؟ وه قرأ الفات أ
س..««خير  هللا الدنيا و ا فيهاخير  هللا الدنيا و ا فيها»»

ععببب سح ببب سى بببوسعمبببم سعقتىبببحسبهببباسعبببالساعببب»»"" عالسا هاس ىحسب مم سعقت ميسرلسع ببب لس بببوسفمهببباسفبببا رسلقبببيسهسو بببوسى مبببيسع سح  سى وسع قيسهسو وسى  فا رسل هاس رلسع  لس وسفم
  وهي لفة ثاباة باألدلة القطعية  هللا ال ااع   وهي لـفة ثاباـة باألدلـة القطعيـة  ـهللا ال اـاع -َج َّ وَعالَج َّ وَعال-  في هذا لفة الغضا     في هذا لفة الغضا   ""««غض انغض ان

لر  تل ت   والســنة علــر  تل ــت    سنة ع الَعــالَج َّ و َجــ َّ و -وال لذي علــر  ــا يليــق بجاللــه وع ماــه  وال ُياعــر  لانويلهــا الــذي   -َع ها ا عر  لانويل اه  وال ُيا يق بجالله وع م لر  ا يل ع
 أو إرادة االناقام  لما ا؟أو إرادة االناقام  لما ا؟    االناقاماالناقام  يؤول إلر نفيها  الم ادعة أول ا لفة الغضا بننهيؤول إلر نفيها  الم ادعة أول ا لفة الغضا بننه

يِه عليـِه -وعلر لسان ن يه وعلـر لسـان ن يـه     لنفسه في كاابهلنفسـه فـي كاابـه  -َج َّ وَعالَجـ َّ وَعـال-هروب ا  هللا إث ات الصفة الاي أث اها هللا هروب ا  ـهللا إث ـات الصـفة الاـي أث اهـا هللا    عل
ــالمُ  ــالُة والسَّ المُ الصَّ الُة والسَّ ْيء  }َلــْيَس َكِمْلِلــِه َشــْيء  ا  هللا  شابهة الم ل    هللا ا  ــهللا  شــابهة الم لــ    هللا فرار  فــرار    قق-الصَّ ِه َش ْيَس َكِمْلِل قال في اآلية   و ــع  لــ، قــال فــي اآليــة }َل   و ع  ل، 

ــِميعُ نفسها: نفســها:  ِميعُ }َوُهــَ  السَّ َ  السَّ اه لنفسه [. هللا يل ــت لنفســه  ونحــهللا نل ــت لــه  ــا أث اــه لنفســه 1111]الش رى: ]الشــ رى:      اْلَ ِصيُر  اْلَ ِصــيُر }َوُه [. هللا يل ت لنفسه  ونحهللا نل ت له  ا أث 
يق بجالله وع ماه   هللا غير تش يهعلــر  ــا يليــق بجاللــه وع ماــه   ــهللا غيــر تشــ يه وال تعطي   وقد وال تعطيــ   وقــد     وال تحريفوال تحريــف    و هللا غير تنوي و ــهللا غيــر تنويــ     علر  ا يل

-هللا  صدر  في الالقي  ا جاء عهللا هللا وعهللا رى له هللا  صـدر  فـي الالقـي  ـا جـاء عـهللا هللا وعـهللا رىـ له  هللا اناهر إلر  ا ىمع  وهذ  جادة  َ  هللا اناهر إلر  ا ىمع  وهذ  جادة  َ   أحسهللاأحسهللا
ــالُة وا الُة واعليــِه الصَّ يِه الصَّ ــالمُ عل المُ لسَّ صحابة وىلف األ ة  علــر فهــم الصــحابة وىــلف األ ــة    -لسَّ هم ال لر ف ق ا علــر أي فهــمق ألن الــذيهللا تلقــ ا   ليسلــيسع لذيهللا تل همق ألن ا لر أي ف ع

العل م  هللا األ م األخرى  هللا ال اا المارجمة عهللا الي نان وغيرهم يفهم ن النص ل علر ض ء العل م  هللا األ م األخرى  ـهللا ال اـا المارجمـة عـهللا الي نـان وغيـرهم يفهمـ ن النصـ ل علـر ضـ ء 
ألنهم أعرف بنص ل ألنهـم أعـرف بنصـ ل   قق   ونحهللا نفهم النص ل علر ض ء  ا بلغنا عهللا الصحابة واألئمة   ونحهللا نفهم النص ل علر ض ء  ا بلغنا عهللا الصحابة واألئمة ا تلق   ا تلق  

المُ -وا الن ي وا الن ي ال ااع وأدرىق ألنهم عالر ال ااع وأدرىق ألنهم عالر  الُة والسَّ المُ عليِه الصَّ الُة والسَّ وعايش ا وفهم ا عنه  أ ا  هللا جاء وعايش ا وفهمـ ا عنـه  أ ـا  ـهللا جـاء     -عليِه الصَّ
 واخالطت األ ة بغير . واخالطت األ ة بغير .     ثت األف ارثت األف اربعد قرون عديدة بعد أن تل َّ بعد قرون عديدة بعد أن تل َّ 

اة   المقصـــ د أن لـــفة الغضـــا ثاباـــة    ضا ثاب لفة الغ ص د أن  ال َّ وَعـــالجَ َجـــ-المق هذا كغيرهـــا  ـــهللا الصـــفات الذاتيـــة والفعليـــة. هـــذا   - َّ وَع ية.  ية والفعل صفات الذات كغيرها  هللا ال
أو أو     فنفر الصفاتفنفر الصـفات    ة يارتا عليه  شابهة الم ل   ة يارتا عليه  شابهة الم ل   المسكيهللا الذي أ لر عليه عقله أن إث ات الصفالمسكيهللا الذي أ لر عليه عقله أن إث ات الصف

ل الصفات   ا ا ىيفع  إ ا جاء الرع  ل الصفات   ا ا ىيفع  إ ا جاء الرع أوَّ ي م العر  بغير لفاه  وحينئذ ال يسجد ي م العـر  بغيـر لـفاه  وحينئـذ ال يسـجد   -َج َّ وَعالَج َّ وَعال-أوَّ
اء بصفاه ىجدوا له. هذا الذي ينفي الصفات  ا الذي عند  اء بصفاه ىجدوا له. هذا الذي ينفي الصفات  ا الـذي عنـد  ألنه بغير لفاه  ثم إ ا جألنه بغير لفاه  ثم إ ا ج  ققالمؤ ن ن المؤ ن ن 
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وال يعارف بها  وال يعاـرف بهـا      عند  شيء؟ ه  ينفي الصفات ألال  عند  شيء؟ هـ  ينفـي الصـفات ألـال     هللا شيء يعامد عليه في اإلث ات والنفي؟ هللا شيء يعامد عليه في اإلث ات والنفي؟
صيرهــ  الســميع ال صــير سميع ال  جاء علر لفاه لــه ىــمع ولــه بصــر  وهــذا يقــ ل: ال ىــمع وال بصــر  إ ا جــاء علــر لــفاه     ه  ال صر  إ ا  ىمع وال ب ق ل: ال  صر  وهذا ي ىمع وله ب له 

 ت هذ  الصفات؟ فاأل ر ليس بالسه .ت هذ  الصفات؟ فاأل ر ليس بالسه .وىجد له المؤ ن ن  كيف يسجد هذا الذي ال يل وىجد له المؤ ن ن  كيف يسجد هذا الذي ال يل 

 .."عتفقسى مي""عتفقسى مي"

فلهــم  ؤلفــات و صــنفات وكــالم ط يــ  وكــالم عــريا فــ عريا  فات و صنفات وكالم ط ي  وكالم  هم  ؤل لم ال المي علــم ال ــالمل في وفيمــا يعامــدون عليــه فــي     ي ع يه  مدون عل ما يعا وفي
قرأ ال اإلث ــات والنفــي  وشــرح الم اقــف ثمانيــة  جلــدات ك ــار فيــه  ــهللا هــذ  العلــ م الاــي يقررونهــا  تقــرأ ال  ها  ت اي يقررون يه  هللا هذ  العل م ال ية  جلدات ك ار ف اإلث ات والنفي  وشرح الم اقف ثمان

ي علر ق اعد وافدة  هللا الي نان وغيرهم  وجاء ي علر ق اعد وافدة  هللا الي نان وغيـرهم  وجـاء تق د  إلر الحق! كالم عقلي  جرد  ردد  كرر   نتق د  إلر الحق! كالم عقلي  جرد  ردد  كرر   ن
 عهللا السلف ال الم ال لير في  م ال الم وأهله.عهللا السلف ال الم ال لير في  م ال الم وأهله.


