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

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

لب ال ه   "عن  يدنب  ن  دالنب ال ه ن  : : ""كتاب الشهاداتكتاب الشهادات""في في   -َرِحَمُه هللُا تيالرَرِحَمُه هللُا تيالر-أ ا بيُر  فيقحل المؤلف أ ا بيُر  فيقحل المؤلف  ع  يدب    دا "-
لأت  شت  خشهادته أال أدبنكم  خيرنك الشنهباال النأت  نشت  خشنهادته »»قال: قال:   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصأن ال ب  أن ال ب    -َرِضَ  هللُا تعالى ع هُ َرِضَ  هللُا تعالى ع هُ  شهباال ا أال أدبكم  خيرك ال

 ..""رواه مسل رواه مسل   ..««قبل أن ُ سشلهاقبل أن ُ سشلها
إن دركم  إن دركم  »»قال: قال:   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا أن رسول هللا   -َرِضَ  هللُا تعالى ع هُ َرِضَ  هللُا تعالى ع هُ -وع  عمكان    حصر  وع  عمكان    حصر  ""ثم قال: ثم قـال: 

قال رسول ، قنال عمنكان:  ند أدرت أقنال رسنول ««قكن ، ث  الأي  يلونه ، ث  الأي  يلونه ، ث  الأي  يلونه قكن ، ث  الأي  يلونه ، ث  الأي  يلونه ، ث  الأي  يلونه  قال عمكان:  د أدرت أ  ،
مكتر  أو ثدث ا، خعننب قكنننه مننكتر  أو ثدث ننا،   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصهللا هللا  عب قكنه  شهبون ثنن   نننون خعننب   قننو   شننهبون وال ُ ستشننهبون »»خ قو   شهبون وال ُ ست عب    نون خ   وه ا   وهــ ا ""««ث   
له: الشـــاهر  ـــهللا الحـــرنو  وفيـــه عـــح   يارضـــة وايـــلال:  ـــ  الحـــرنو الـــ   قولـــه:   هحهـــح ل   قو حرنو ا يلال:    ال عح   يارضة وا يه  حرنو  وف شاهر  هللا ال لأت  شت  النننأت  نننشت  »»""ال ا

 ..""««خشهادته قبل أن ُ سشلهاخشهادته قبل أن ُ سشلها
:اعي: وفــي الحــرنو ال:ــاعي:    علر أن  ي ا، علــر أن  ي ــا،     وه ا ا ا     وهــ ا ا ــا   ««ثم وكحن بيرهم قحم وشترون و  وسلشترون ثــم وكــحن بيــرهم قــحم وشــترون و  وسلشــترون »»وفي الحرنو ال

يه عح  ايلال:    قحلهُنــرلحن بشــتاماتتم قوــُ أن ُوســحلحها  وحي  ــ   وكــحن فيــه عــح  ايــلال:  ــ  قحلــه سحلحها  وحي     وكحن ف وُ أن ُو رلحن بشتاماتتم ق ي الحرنو الساا : ي الحــرنو الســاا : ففــ  ُن
سشلهاأال أدبكم  خيرك الشهباال النأت  نشت  خشنهادته قبنل أن ُ سنشلها»»"" بل أن ُ  لأت  شت  خشهادته ق   ه ا  يام  رو  وه  ه ،   هـ ا  ـيام  ـرو  وه  هـ ، ""««أال أدبكم  خيرك الشهباال ا

مران: فـــي حـــرنو عمــــران:  حرنو ع شهبون قننننو   شنننهبون وال  ستشننننهبون »»""في  شهبون وال  ست نرلحن علـــر القــــحل بـــحن  ي ــــا، أعتـــم نــــرلحن     ""««قو    تم  بحن  ي ا، أع قحل  لر ال ع
ا و خالف ا ا و خالف ابشتاماتتم قوُ أن وسحلحها   ياقه  سام ذم  وحي    وكحن الحرنو  يارض   ا  و .ا  و .لملم  بشتاماتتم قوُ أن وسحلحها   ياقه  سام ذم  وحي    وكحن الحرنو  يارض 

رلي رلي وهح أن ال   نُ وهـح أن الـ   ُنـ     :ُ ه ا ال ح   هللا ا يلال: وحلاج إلر جم  :ُ ه ا ال ح   هللا ا يلال: وحلاج إلر جم     لللحفي  ايهللا الحرن:يهللالللحفي  ايهللا الحرن:يهللا  وعحلاجوعحلاج
ويخشر بيرم إم ئه اتا ويخشر بيرم إم ئه اتا   سحلتا إذا لم تكهللا ه ، الشتامة ع ر غير، سحلتا إذا لم تكهللا ه ، الشتامة ع ر غير، بشتامته ويحتي بشتامته قوُ أن وُ بشتامته ويحتي بشتامته قوُ أن وُ 

ح  أن و ي  علر لاحوه واإليوــار بمــا ع ــر،  ــهللا علــم اتــ ا الــرنهللا أو هــ ا الحــ  أن و ــي  علــر لــاحوه  ه ا ال لرنهللا أو  ت ا ا ما ع ر،  هللا علم ا ح  و ــي  الحــ    أنأن  واإليوار ب و ي  ال
لاحوهعلــــر لــــاحوه لر  شتامةفحي  ــــ  نــــؤم  هــــ ، الشـــــتامة    ع ه ، ال نؤم   لاحوه.يشــــية أن و ــــي  الحــــ  علــــر لــــاحوه.  ؛؛فحي     لر  ح  ع شية أن و ي  ال وأول   وأول ـــــ    ي

شهبون  شننهبون »»"" وُ أن تُ قوــُ أن تُ   ""««  لم   تم طلــم  ــ تم ق يرهم ــ  أن ار ــر  يــرو: ع ــر غيــرهم  ط يرو: ع ر غ ضيا  خشــر  ــهللا ضــيا  و  وُ و  وُ        أن ار ر   شر  هللا  خ
 واليجلة  هللا الشيطان.واليجلة  هللا الشيطان.  رن اليجلة    ح ة في كُ شي  رن اليجلة    ح ة في كُ شي    الح ؛الح ؛

 ..ه ا علر القحل بالليارضه ا علر القحل بالليارض
قحلوبي ــتم وقــحل   شهبون  شننهبون وال  ستشننهبون قو  قننو  »»"": : وبي تم و شهبون وال  ست شهبون  شننهبون »»""    ""««  ــم لتــم بــه فلكــحن   ""««  كحن بمــا   عل به فل تم  لم ل ما   ع ب

 ..وحي       يارضة اي ه وبيهللا الحرنو الساا وحي       يارضة اي ه وبيهللا الحرنو الساا     شتامتتم حي    شتامة زورشتامتتم حي    شتامة زور
  ؛؛و  نرلي بشتامته قوُ أن وسحلتاو  نـرلي بشـتامته قوـُ أن وسـحلتا    علر المسلم أن نلحعر فيما فيه  جال لللحعيعلـر المسـلم أن نلـحعر فيمـا فيـه  جـال لللـحعي: : وعلر كُ حالوعلر كـُ حـال

ل ال و ي  الح  لـ ال و ـي  الحـ    ؛؛إن يشي فيليه أن نوامرإن يشـي فيليـه أن نوـامرففـ    لاحوهلـاحوهضيا  الح  علر ضيا  الحـ  علـر   إذا لم وخَش إذا لم وخَش   لتم لتم ل ال نُ ل ال نُ 
 ..علر لاحوهعلر لاحوه
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 3 يخ عبد الكريم اخلضريمعالي الت

يه الةالة والسالمعليــه الةــالة والســالم–وي ي يير ار ة كلتا قرعه وي ــي ييــر ار ــة كلتــا قرعــه     ""««إن دركم  قكن إن درننكم  قكننن »»"" ل نهللا وهــم ألــحابه الــ نهللا     –عل وهم ألحابه ا
    وايُللف في  رة القرن وايُللـف فـي  ـرة القـرن   ويشملتم ز هللا واحر.ويشـملتم ز ـهللا واحـر.    والقرن قحم تشااتحا في الحقس والسهللاوالقـرن قـحم تشـااتحا فـي الحقـس والسـهللا  عاشحا  يه عاشحا  يه 

ئة و  ــهللا عشــر  ــ يهللا إلــر  ائــة و : : قالحاقــالحا لر  ا قال ــ تم  ــهللا قــال   هللا عشر   يهللا  ــهللا عشــر  ــ يهللا : : ااقالح قــالح     عشريهللاعشــريهللا هللا عشر   يهللا إ قرن عشرالقــرن عشــر: :   تم  هللا      ال
اهللا  ــ  أن ااــهللا     إلر  ائة وعشريهللاإلــر  ائــة وعشــريهللا    إلر  ير،إلــر  يــر،.. .. ثالثحن.ثالثــحن.: : و  تم  هللا قالو ــ تم  ــهللا قــال    ن ن و و عشر عشــر : : و  تم  هللا قالو ــ تم  ــهللا قــال    أن ا

ير: قائُ بحن القرن يـر: قائـُ بـحن القـرن  ا وُ  ـا وُ   اتما اتمـا   ير: قائُيـر: قائـُ  وُ   وُ : : وقحلوقـحل    حجر شك  في اللسييهللا والمائة واليشريهللاحجر شك  في اللسييهللا والمائة واليشريهللا
أ ا اللسيحن فكال ه   طرم ولحي  أ ا اللسيحن فكال ـه   ـطرم ولـحي    ن.ن.و و  ائة وعشر  ائة وعشر   و  وير:  هللا قال بحن القرن و  وير:  هللا قال بحن القرن   ن   ة ن   ة ح ح تسيتسي

به أحر  ــا قــال بــه أحــر  به.يــر:  ــهللا قــال بــه.  وُ   وُ    ا قال  قا ح  عهللا قحم وأ ــا المائــة واليشــرون فــ كر، لــاحم القــا ح  عــهللا قــحم   ير:  هللا قال  ئة واليشرون ف كر، لاحم ال   وأ ا الما
   ف كر، لاحم القا ح  عهللا قرن.ف كر، لاحم القا ح  عهللا قرن.

رعه وقحل في علر رأ  المائليهللا واليشريهللا رعه وقحل في علر رأ  المـائليهللا واليشـريهللا   ؟؟لماذالماذا  وايلار ااهللا حجر في فل  الوار  السوييهللا   ة وايلار ااهللا حجر في فل  الوار  السوييهللا   ة 
  والور  المكفرة والكويرة والة يرة اعلشرت علر رأ   ائليهللا وعشريهللا والوـر  المكفـرة والكويـرة والةـ يرة اعلشـرت علـر رأ   ـائليهللا وعشـريهللا   الفرم الفـرم   كلتا كلتـا   اعلشرت الفرم اعلشرت الفرم 

  ..–رحمه هللارحمـه هللا–هك ا قال هك ا قـال   فلكحن عتاوة للقرون المف لة؛فلكحن عتاوة للقرون المف لة؛  وحةُ اتا ا لحان ارئمة  هللا أجُ الور  وحةُ اتا ا لحان ارئمة  هللا أجُ الور  
لكهللا الك:رة الكاثرة  هللا أهُ اليلم نرون أن القرن  ائة لكهللا الك:رة الكاثرة  هللا أهُ اليلم نرون أن القـرن  ائـة   والسويحن قال اتا جم  غفير  هللا أهُ اليلم والسويحن قال اتا جم  غفير  هللا أهُ اليلم 

فيام  ائة وعشريهللا فيــام  ائــة وعشــريهللا     ««ااتييش قرع  تيــيش قرع ــ»»: : قال ل المقــال ل ــالم  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصلت ا بحرنو أن ال وي لتــ ا بحــرنو أن ال وــي   ويسلشترون ويسلشــترون     ةة   ــ 
 وهح حرنو بطرقه  حسهللا ع ر أهُ اليلم.وهح حرنو بطرقه  حسهللا ع ر أهُ اليلم.    ة   ة 

الساعة السـاعة   القرن والساعة وار حر اللي تليل  بارز ان  أقرع  ا تكحن إلر الير:.القرن والساعة وار حر اللي تليلـ  بارز ـان  أقـرع  ـا تكـحن إلـر اليـر:.: : علر كُ حالعلر كُ حال
ليسس هي ليسـس هـي         ؟؟–الم الم الةالة والسالةـالة والسـ  عليهعليه  –اآلن وهي  لحن مقيقة هي الساعة الميروفة في ز  ه اآلن وهي  لحن مقيقة هي الساعة الميروفة في ز  ه 

نلحرث  اعة  مكهللا تةير رب   اعة أو نلحرث  اعة  مكهللا تةـير ربـ   ـاعة أو     –عليه الةالة والسالم عليه الةالة والسالم   –الساعة الميروفة في ز اعه الساعة الميروفة في ز اعه 
  اعة ورب . اعة ورب .

تا وجه الســويحن لتــا وجــه : : علر كُ حالعلــر كــُ حــال سويحن ل يه قحة وفــي ا ــلر ل ااــهللا حجــر فيــه قــحة   ال اهللا حجر ف مر ع ر والقــحل بالمائــة  يلمــر ع ــر   وفي ا لر ل ا ئة  يل قحل بالما وال
:اعيالقـرن ال:ـاعي    القرن ارولالقـرن ارول  ال:اعية ال:اعيـة المائة المائـة     رولررولـرالمائة االمائة ا: : وعليه ألفحا اللحاريخوعليه ألفحا اللحاريخ  جماهير أهُ اليلم جماهير أهُ اليلم      القرن ال

يو هللا إلــر  يــر،. ويويــو هللا  ير،. ويو لر   تا علــر رأ  كــُ  ائــة  ــ ة  ــهللا وجــرم لتــ ، ار ــة أ ــر من تــا   -جُ وعالجــُ وعــال-إ ت ، ار ة أ ر من  جرم ل ئة   ة  هللا و كُ  ا لر رأ     ع
   ا حةُ في القرن ارول  ـا حةـُ فـي القـرن ارول   وُألف ع ر أهُ اليلم اللحاريخ  رتوة علر القرون وُألف ع ر أهُ اليلم اللحاريخ  رتوة علر القرون   والمائة الس ة القرن.والمائة الس ة القرن.

:اعي  ــا حةــُ فــي القــرن ال:ــاعي  قرن ال في ال ئة المائــة    ا حةُ  لوحةــُ فــي ال:الــوا ا و و ــ  الما في ال:ا ةُ  ت ، وألفــحا تــحاريخ  رتوطــة  ســلقلة اتــ ،     ح طة  سلقلة ا تحاريخ  رتو فحا  وأل
قرون القـــرون  ساب  والوـــرر الطـــال  لمـــهللا جـــا  بيـــر القـــرن الســـاب    ال قرن ال ير ال جا  ب مهللا  طال  ل ورر ال ئة ال:ا  ة الـــررر الكا  ـــة فـــي أعيـــان المائـــة ال:ا  ـــة   وال يان الما في أع لررر الكا  ة    ا

وله ولــه     وله وجهولــه وجــه    أهُ اليلم اعلمرو،أهــُ اليلــم اعلمـرو،  اعلمروا ه ا اعلمـروا هــ ا   وهك ا وهكــ ا     وال ح  الال   في أعيان القرن اللا  وال ـح  الال ــ  فــي أعيـان القــرن اللا ــ 
 ..فيام  ائة   ةفيام  ائة   ة    ««ااقرع  قرع    إع  تييشإع  تييش»»  ::–سالم سالم عليه الةالة والعليه الةالة وال  –مليُ  هللا قحله مليُ  هللا قحله 

وة القرن ال:الو ال   جا  فيتم اللف يُ في القرون المف لة لم وملر لكــهللا إذا عنرعــا إلــر أن عتاوــة القــرن ال:الــو الــ   جــا  فــيتم اللف ــيُ فــي القــرون المف ــلة لــم وملــر  لر أن عتا لكهللا إذا عنرعا إ
ئة إلــــر  ــــ ة ثالثمائــــة  لر   ة ثالثما ةحابة فــــالقرن ارول هــــم الةــــحابة   إ هم ال ليتمرضــــحان هللا علــــيتم–فالقرن ارول  لر وهــــم ييــــر ار ــــة علــــر     -رضحان هللا ع ير ار ة ع وهم ي

طالم اإلطــالم  ــابيحن   اإل ــيتم الل ــم نل لابيحن ث ليتم ال لاثــم نلــيتم تــابيح اللــا  ثم ن تابيح ال ليتم  ةحابة أف فالةــحابة أف ــ  بييهللا.بييهللا.ثم ن طالم ُ ار ــة علــر اإلطــالم فال لر اإل   ُ ار ة ع
لابيحن أف ُ  مهللا جا  بيرهم في الجملة واللــابيحن أف ــُ  مــهللا جــا  بيــرهم فــي الجملــة  فرام فتــ ا وي ــي أن كــُ فــرم  ــهللا أفــرام   وك ل  تابيحهم.وكــ ل  تــابيحهم.  وال فت ا وي ي أن كُ فرم  هللا أ



 

 

 
 

4 

تاشرررررر  كترررررا  حملرراحملرررررررب ب شر  ك ت ا ا  كتررررراب التررررر ا ا     –  ا تاب ال  (  (  22))ك

 
4 

يرهم الةــحابة أف ــُ  ــهللا كــُ فــرم  مــهللا وــحتي بيــرهم  وحتي ب عه   أعــه       جمتحر أهُ اليلمجمتــحر أهــُ اليلــم    وه ا قحل الجمتحروهــ ا قــحل الجمتــحر  الةحابة أف ُ  هللا كُ فرم  مهللا  أ
غير، أف ُ  هللا غيـر، أف ـُ  ـهللا   لوةر  و   فيان و لوةر  و   ـفيان و وحتي  هللا بير الةحابة   عمر اهللا عور اليزيز و  الحسهللا اوحتي  هللا بير الةحابة   عمر اهللا عور اليزيز و  الحسهللا ا

 . . ااأقُ الةحابة شحع  أقُ الةحابة شحع  
عمحم الةحابة أف ُ  هللا عمحم  هللا عمحم الةحابة أف ُ  هللا عمـحم  ـهللا     نرون أن اللف يُ إجمالينرون أن اللف يُ إجمالي    و  تم ااهللا عور الورو  تم ااهللا عور الور    وقال قحموقال قحم

و قل ر ذل  أعه وحتي  هللا بير الةحابة  هللا هح أف ُ  هللا و قل ـر ذلـ  أعـه وـحتي  ـهللا بيـر الةـحابة  ـهللا هـح أف ـُ  ـهللا   وحتي بيرهم   بال نر إلر ارفرام وحتي بيرهم   بال نر إلر ارفرام 
أ لي كالمطر أ لـي كـالمطر »»  ا لرل بحرنو:ا ـلرل بحـرنو:و و   وارملة ترم عليه وارملة ترم عليه     وموموه ا القحل قحل  رموه ا القحل قحل  رم  بيض أفرام الةحابة بيض أفرام الةحابة 

عه قر وأعــه قــر     وأن الخير  حجحم فيتاوأن الخيــر  حجــحم فيتــا    لكهللا ه ا فيه تف يُ لت ، ار ةلكــهللا هــ ا فيــه تف ــيُ لتــ ، ار ــة    ««ررى أوله يير أم  ير،ررى أولــه ييــر أم  يــر،  نُ   ُنــ وأ
فرام  و  وي ــي هــ ا إفــرام      نحجر في بيض القرون  هللا وف ُ  هللا  وقه  هللا القرون إجما   نحجــر فــي بيــض القــرون  ــهللا وف ــُ  ــهللا  ــوقه  ــهللا القــرون إجمــا        »»رعه رعــه ؛ ؛ ااو  وي ي ه ا إ

 . . ««وحتي ز ان إ  وال   بير، شر   هوحتي ز ان إ  وال   بير، شر   ه
أن اليا ُ في  ير الز ان له أن اليا ـُ فـي  يـر الز ـان لـه »»: : حرنو في الس هللا والمس ر وغيرهماحـرنو فـي السـ هللا والمسـ ر وغيرهمـا  وأ ا  ا ا لرل للقحل ال:اعيوأ ـا  ـا ا ـلرل للقـحل ال:ـاعي
حر ويمُ بجر وهيال عا ــُ واحــر فــرم واحــر ويمــُ بجــر وهيــال     ««أجر يمسيهللا  هللا الةحابةأجــر يمســيهللا  ــهللا الةــحابة لرنهللا ويســير ل ةــر الــرنهللا     عا ُ واحر فرم وا ويسير ل ةر ا

جر يمسيهللا  هللا الةحابة بكــُ  ــا أوتــي  ــهللا قــررة وكــحن لــه أجــر يمســيهللا  ــهللا الةــحابة  له أ كحن  قررة و كُ  ا أوتي  هللا  حرنو  ةح  والحــرنو  ةــح    ب لم   ع ــر أهــُ اليلــم وال   ع ر أهُ الي
وحل قوــحل يه إ ــا فيــه إ     ق قحلعلــر غيــرهم وقــحل  يال  يال    ــالةحابة تفالةــحابة تف  و ي ا، حي    ع ر  هللا وف ُو ي ــا، حي  ــ  ع ــر  ــهللا وف ــُ  شكال شــكال  ا ف إن إن : : علر غيرهم و

لما وحلف لمـا وحلـف   فيكحن أجر، أعنم   ه فيكـحن أجـر، أعنـم   ـه     قر وحتي  لحير بيمُ وحتي لحااي بم:لهقـر وـحتي  لـحير بيمـُ وـحتي لـحااي بم:لـه  ارعمال تلفاوت ارعمال تلفـاوت 
قلة قلـة : : ه اتا الحرنو لف ُ  هللا وحتي في  ير الز انه اتا الحرنو لف ُ  ـهللا وـحتي فـي  يـر الز ـانج ِ ج ِ وأوض  ه ، ار حر اللي وُ وأوض  ه ، ار حر اللي وُ   ا ل   هللا أ حر ا ل   هللا أ حر 

علم  ررتم بوأعــلم  ــررتم بــ  المييهللا الميــيهللا  لران تخللف هروفتا وبلــران تخللــف هروفتــا حطحار و راحُ حطحار و راحــُ وأ إذا أرمت أن تيمُ في إذا أرمت أن تيمــُ فــي   عهللا بيض عــهللا بيــض وب
ول لكم  هللا ولـ لكم  ـهللا   الر تتيح ل  وُوجر  هللا ويي   علر ارعمال الةالحة بخال: بيض الولران اريرى؛الر تتيح لـ  وُوجـر  ـهللا ويي ـ  علـر ارعمـال الةـالحة بخـال: بيـض الولـران اريـرى؛

سلميهللا ف ال  وــحتي  ــهللا اــالم المســلميهللا ف ــال   االم الم تهعــهللا غيرهــا إلــر هــ ، الــوالم نرتــاو فــي عوامتــه  وحتي  هللا  في عوام لوالم نرتاو  ه ، ا لر  تهفــي عقيرتــه    عهللا غيرها إ في فــي     في عقير
رن ال ا  رن ال ـا    ؛؛هللا ك:يرهللا ك:يـروفي عتر الةحابة و هللا بيرهم المييوفـي عتـر الةـحابة و ـهللا بيـرهم الميـي    اايي   يي   وجر  وجر    في علمه وتيليمه في علمه وتيليمه     معحتهمعحته

ويك:ر الةر عهللا ويك:ـر الةـر عـهللا     ويك:ر أهلهويك:ـر أهلـه    وك:ر الشروك:ـر الشـر    بخال:  هللا وحتي في  ير الز انبخال:  هللا وـحتي فـي  يـر الز ـان    كلتم علر الخيركلتم علر الخير
والخير  حجحم في أ ة  حمر إلر قيام والخير  حجحم في أ ة  حمر إلـر قيـام   الشرور تزمام الشرور تزمام   في جمي  الولران:في جمي  الولران:  ااورأنلم ه ا عياع  ورأنلم ه ا عياع    منهللا هللا منهللا هللا 
 الساعة.الساعة.

  ُ  مهللا وحتي بيرهم. ُ  مهللا وحتي بيرهم.بة أفبة أفالةحاالةحا: : علر كُ حالعلر كُ حال
ركم  قكن ،إن درننكم  قكننن ،»»"" لونه ،  الننأي  يلننونه ،ثثنن  إن د لأي  ي لونه ثنن  الننأي  يلننونه     ا لأي  ي مكانقننال عمننكان  ،،««ث  ا في أول وقــر تكلم ــا فــي أول     ""قال ع وقر تكلم ا 

 ..وذكرعا ع ه أشيا  في الرر  الماضيوذكرعا ع ه أشيا  في الرر  الماضي    وترجم ا ليمران اهللا الحةيهللاوترجم ا ليمران اهللا الحةيهللا    الحرنوالحرنو
عب   ثن   ننون خعنب   »»، ، ااخعب قكنه مكتر  أو ثدث  خعب قكنه مكتر  أو ثدث    ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص د أدرت أقال رسول هللا  د أدرت أقال رسول هللا : : قال عمكانقال عمكان""فـفـ   نون خ قو  قنو  ث   

 ..""««ستشهبون ستشهبون  ُ  ُ    شهبون وال شهبون وال
  اي ه وبيهللا الحرنو   اي ـه وبـيهللا الحـرنو وعرف ا كيف عحف  وعرف ـا كيـف عحف ـ  سلشتروا سلشـتروا حلمُ أعتم وشترون قوُ أن وُ حلمُ أعتم وشـترون قوـُ أن وُ إن المي ر وإن المي ر و  وقل ا:وقل ا:  

فيلركحن  هللا فيلركـحن  ـهللا   ولم وطليحا عليتا ولـم وطليـحا عليتـا     أو أعتم وشترون  وامرة   تم علر أ حر   ويرفحعتاأو أعتم وشترون  وامرة  ـ تم علـر أ ـحر   ويرفحعتـا  ال   قوله ال   قوله 
 ..باع شتامة الزورباع شتامة الزور
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نون وال يُ وديوننننون وال يُ »»"" عةوالخياعـــة    ""««ؤتم ون ؤتم نننون وديو كح كمـــا تكـــح   والخيا ما ت ـــا فـــي يياعـــةك عةن فـــي ار ـــحال والحمائـــ  تكـــحن أو   في ييا ا  كحن أو   ئ  ت في ار حال والحما   ن 
ل ف  الــ ف   محل ويياعــة  ــهللا ويــحل و ــهللا ومــحل   ا يحل و هللا و عة  هللا و له ويياعــة الحــاكم لرعيلــه   وييا حاكم لرعي عة ال له وهح ويياعــة الشــخل رهــُ ايلــه وهــح   وييا هُ اي شخل ر عة ال وييا

و ا اتتمهللا و ـا اتتمـهللا   فكُ  ا و ام ار اعة مايُ في حيز الخياعة فكـُ  ـا و ـام ار اعـة مايـُ فـي حيـز الخياعـة   ويياعله ل سائه وب اته ويياعلـه ل سـائه وب اتـه    ؤتمهللا عليتم  ؤتمهللا علـيتم 
فيلر اإلعسان أن وحر  علر ارا ة ذ له  ما فيلر اإلعسان أن وحر  علر ارا ة ذ له  مـا   الرعية.الرعية.عليه اإلعسان  مهللا نرعا، يياعة وغش لت ، عليه اإلعسان  مهللا نرعا، يياعة وغش لت ، 

  ِ هللا. ِ هللا.أُ أُ 
المرو لي  لل  ر بقرر المرو لي  لل ـ ر بقـرر   ""««ود أرون وال يو ون ود أرون وال يو ون »»""    ""««ود أرون وال يو ون ود أرون وال يو ون   ؤتم ون،ؤتم ون، يونون وال يُ  يونون وال يُ »»""

اُ اــُ   والحفا  به  مروو؛والحفـا  بـه  مـروو؛    ويسلخرج به  هللا الوخيُويسـلخرج بـه  ـهللا الوخيـُ    وه  فال  ر ألله  كرو،وه  فال ـ ر ألـله  كـرو،   ا هح للحفا  بال  ر  ـا هـح للحفـا  بال ـ ر 
َلِطير اِر َوَيَخاُفحَن َنح  ِر َوَيَخاُفحَن َنح  }ُنحُفحَن ِبال َّ   }ُنحُفحَن ِبال َّ     واجم:واجم: َلِطير ا  ا َكاَن َشرُُّ، ُ س  فالحفا  بال  ر واجم وهن فالحفـا  بال ـ ر واجـم وهن [  [  77]اإلعسان: ]اإلعسان:   { {   ا َكاَن َشرُُّ، ُ س 

كيف تكحن المقر ة  كروهة كيـف تكـحن المقر ـة  كروهـة   وه ا باع  هللا اليلم كما وقحل أهُ اليلم غريم:وه ا باع  هللا اليلم كما وقحل أهـُ اليلـم غريـم:    ااكان ألله  كروه  كان ألله  كروه  
   وال ليجة واجوة؟وال ليجة واجوة؟

لحن وقحلـــحن  ت ا لكـــهللا  ـــ  ذلـــ  جـــا ت ال ةـــح  اتـــ ا   ه ا غريم هـــ ا غريـــم : : وقح ةح  ا جا ت ال  ل   كهللا    ذ ار جـــا ت بكراهيـــة إاـــر   ل ية إ عه وأعـــه     ام ال  رام ال ـــ رجا ت بكراه وأ
و هللا ع ر أن ويةي و هللا ع ر أن ويةي    هللا ع ر أن وطي  هللا فليطيه  هللا ع ر أن وطي  هللا فليطيه »»: : ا ا وجا  ار ر بالحفوجا  ار ر بالحف  وسلخرج به  هللا الوخيُ وسلخرج به  هللا الوخيُ 

 ..««هللا فال ويةههللا فال ويةه
َم   ،،وال يو ون وال يو ون »»"" َم ودظهك  ره  السِ  يرلقلـة ذات اليـر    اا مي    ـمي     في الساا  ن رر أن تجر رجال  في الساا  ن ـرر أن تجـر رجـال      ""««ودظهك  ره  السِ  وقلة وقلـة     لقلة ذات ال

محكحلالمــحكحل مال وك:ــرة ارعمــال     ال :رة ارع شيإذا أكــُ شــي  وك كُ  مال  عمــُ عمــال    اا      إذا أ مُ ع سرعة.وحرقــه بســرعة.  ع ك اآلن اليكــ   وحرقه ب يراركــُ ك:يــر: : اآلن الي كُ ك:     ار
–هتر السمهللا المفر  حلر ولُ بي تم إلر المائليهللا هتر السمهللا المفـر  حلـر ولـُ بي ـتم إلـر المـائليهللا   هتر فيتم السمهللا هتر فيتم السمهللا   وحي   وحي       واليمُ قليُواليمُ قليُ

يةعســحل هللا اليافيــة سحل هللا الياف ل  اــُ بي ــتم زام فــي ذلــ      -ع في ذ عامروهــح عــامر  اُ بي تم زام  ير لكــهللا  ــا مون ذلــ  ك:يــر     وهح  ل  ك: كهللا  ا مون ذ ير وهــح ك:يــر   ل   وهح ك:
ـ    ولار ال ا  وياعحن  هللا ه ، السم ةولار ال ا  وياعحن  هللا ه ، السم ة ـعتا  عتا  ويرو ويـرو     ااوييلوروعتا  رض  وييلوروعتا  رض      وهي  ن ة لر راضوهـي  ن ـة لر ـراض    اارض  رض 

ول ل  ك:رت اليالجات ول ل  ك:ـرت اليالجـات     وما   وما     ااويروعتا ا اتتا  رض  ويروعتا ا اتتا  رض    لكهللا اآلنلكهللا اآلن     ن ة رن نوللر لاحوتا بح راض ن ة رن نوللر لاحوتا بح راض
   ..كلتا لمكافحة ه ، السم ةكلتا لمكافحة ه ، السم ة     هللا اليقاقير و هللا الحميات و هللا أعحا  الرياضات هللا اليقاقير و هللا الحميات و هللا أعحا  الرياضات

ونــزن عفســه قوــ  تجر اإلعسان ع ر،  يزان ع ر رأ ه في   ا ه تجــر اإلعســان ع ــر،  يــزان ع ــر رأ ــه فــي   ا ــه     تنتر فيتم السمهللاتنتــر فــيتم الســمهللا ويزن ويــزن     ُ ال حمُ ال ــحمنزن عفسه ق
  كان ال ا  نتلمحن ات ، ار حر كـان ال ـا  نتلمـحن اتـ ، ار ـحر  ا  ا   لار  سار اهلمام لل ا  لار  سار اهلمام لل ا    ؟؟عقلعقل  أمأمعفسه بير ال حم هُ زام عفسه بير ال حم هُ زام 

ير لقلـة ذات اليـر   ااعنر  عنـر    ؛؛رعتم أكلتم قليُرعتـم أكلتـم قليـُ   ا كان ال ا  ن نرون لت ، ار حر؛ ا كان ال ـا  ن نـرون لتـ ، ار ـحر؛ وأعمالتم و شاغلتم وأعمـالتم و شـاغلتم   لقلة ذات ال
وحمُ اللحم والشحم إ  وحمـُ اللحـم والشـحم إ   كر في ارجيال السابقة  هللا  كر فـي ارجيـال السـابقة  ـهللا و   ذل    نُ و   ذل    نُ     ك:يرة تحرم اركُ  تما كانك:يرة تحرم اركُ  تما كان

 يُ ال امر.يُ ال امر.القلالقل
لرعياوشـي   ــهللا الركـحن إلـر الـرعيا    للساهُللسـاهُوفي الجملة السم ة ترل علر شي   هللا اوفـي الجملـة السـم ة تـرل علــر شـي   ـهللا ا   وا هلمام اتا وا هلمـام اتــا     وشي   هللا الركحن إلر ا

ـــ اتتا ل اتتاوبشـــتحاتتا و ل شتحاتتا و  ـــ    وب يرة غالو  فطالـــم اآليـــرة غالو  لم اآل كحن  مي     وكـــحن  ـــمي     اافطا لم طالـــم اآليـــرة   وكـــحن فـــي ال الـــم     اا  و في ال ا كحن  يرة   و لم اآل طا
 ..اا مي    مي   

في  فيـ  عُ عُ   أاح بكرة ا مه:أاح بكرة ا مه:    ""–َرِضَ  هللُا تعالى ع هُ َرِضَ  هللُا تعالى ع هُ –ره ره وع  عبب الكحم     أ   خنكة ع  أ وع  عبب الكحم     أ   خنكة ع  أ "": : ثم قالثم قال
 اهللا الحارث.اهللا الحارث.
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أم أم     وي ي الكوائر ثالثوي ـي الكوـائر ثـالث    ""««ااأال أنبئك  خشكبك الكبائك ثدث  أال أنبئك  خشكبك الكبائك ثدث ن: :  قال قال  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصع ب رسول هللا ع ب رسول هللا ك ا ك ا »»: : قالقال""
 ؟ ؟ ااكرر الكالم ثالث  كرر الكالم ثالث  

 ....... ....... : .: .طالبطالب
   ؟؟الكوائر ثالثالكوائر ثالث

 ....... ....... : .: .طالبطالب
و كم بحكور الكوائر أ  أعوــ كم بــحكور الكوــائر »»  قال:قــال: و أعوــ أ  أ    أ  أع و كم بحكور الكوائرأ  أعوــ كم بــحكور الكوــائر  كم بحكور الكوائر كم بــحكور الكوــائر أع وي ي جاع وي ــي جــاع     ««أ  أع

 ر الكالم  هللا أجُ ذل .ر الكالم  هللا أجُ ذل .كرَّ كرَّ   ر، ر، وكرَّ وكرَّ     لي لوه له السا يحن لي لوه له السا يحن   ؛؛لالهلمام بما  ي حللالهلمام بما  ي حل    ««أ أ »»حر: الل ويه حر: الل ويه 
    وفيتا أكوروفيتـا أكوـر    وفيتا كوائروفيتـا كوـائر    وفيتا ل ائروفيتا لـ ائر    ه ا نرل علر أن ال عحع فيتا كوائره ا نرل علر أن ال عحع فيتا كوائر    ""««أكبك الكبائكأكبك الكبائك»»""

وبي تم وبي ـتم      ما جا  في ال ةح  مـا جـا  فـي ال ةـح   ااأي   أيـ     ؛؛وبي تم ذكر الكوائر باليروبي تم ذكر الكوـائر باليـر  ا.ا.لفاوت أو   لفاوت أو   الكوائر تالكوائر تففوه  وه  
تا جيــُ لتــا  تا يــر: اتــا ضحابو وقحاعر تُ ضــحابو وقحاعــر تُ جيُ ل ل  و ــهللا ياللتــا تيــر:  ــا الةــ ائر اللــي هــي مون ذلــ    ير: ا لي هي مون ذ تا تير:  ا الة ائر ال ما فمــا   و هللا يالل ف

رر اليهللا أو  قس أو غ م أو  ا أشوه ذل  رر اليـهللا أو  قـس أو غ ـم أو  ـا أشـوه ذلـ  ترتم عليه حر في الرعيا أو وعير في اآليرة أو ُل ترتم عليه حر في الرعيا أو وعير فـي اآليـرة أو ُلـ
علر كُ حال علـر كـُ حـال (  (  وعير، ا في إلومان أو اليهللا المويروعيـر، ا فـي إلومـان أو اليـهللا المويـر    المجر أو جاالمجـر أو جـاحفير حفيـر   لح زاملـح زام))أو عفي اإلومان أو عفي اإلومان 

 ..اتا الكوائر  هللا الة ائراتا الكوائر  هللا الة ائره ، ضحابو تير: ه ، ضحابو تير: 
رعه اعلتا  رعـه اعلتـا    فإذا عنرعا إلر  هللا عةر لارت كلتا كوائر؛فإذا عنرعا إلر  هللا عةر لارت كلتا كوـائر؛     نر إلر اليمُ نر إلر اليمُ  نُ   نُ : : و  تم  هللا وقحلو  تم  هللا وقحل
. .   نحجر ل ائر  نحجـر لـ ائر  ::حلحن حلـحن وهؤ   ال نهللا وقوهـؤ   الـ نهللا وق  إذا عةيس  حا  كاعس بة يرة وكويرة إذا عةيس  حا  كاعس بة يرة وكويـرة   لحر ة هللا كلتا لحر ة هللا كلتا 

عهللا عـهللا   اا جرم   جـرم    ااتي ع ه عتي  تي ع ه عتي ـيه  ا عُ يه  ا عُ حعر عليه احعير شرنر وفحعر عليه احعير شرنر وففيتا  ا تُ فيتا  ا تُ   وعلر كُ حال ال عحع  لفاوتة:وعلر كُ حال ال عحع  لفاوتة:
 فال ش  أن  :ُ ه ا وخللف حكمه.فال ش  أن  :ُ ه ا وخللف حكمه.  الحعير الحعير 

خاهاإلشكاك خناه: : ااثدث  ثدث  »»"" َ ا ِإَلـر َ ـا َعِمُلـحا ِ ـهللا    قوُ  يه عمُ:قوـُ  يـه عمـُ:ه ا أعنم ال عحع ال     وُ هـ ا أعنـم الـ عحع الـ     وُ     ""««اإلشكاك  حا ِ هللا  }َوَقـِر   ا َعِمُل َ ا ِإَلر َ  ِر   }َوَق
و  وفلر  هللا و  وفلـر  ـهللا     المالنيهللاالمالنـيهللا  لح وةلي الليُ وال تار وي ف لح وةـلي الليـُ وال تـار وي فـ [  [  3333]الفرقان: ]الفرقان:   ُ  َفَجَيل َ اُ، َهَوا   َ   ُ:حر ا{ ُ  َفَجَيل َ اُ، َهَوا   َ   ُ:حر ا{ َعمَ َعمَ 

ا   َ   ُ:حر ا{ َهَوـا   َ   :ُـحر ا{ }}  -عسحل هللا اليافيةعسـحل هللا اليافيـة–الةيام وع ر، شر  الةيام وع ر، شـر   ِفـُر َ ـا     َهَو ـَرَ  ِبـِه َوَي   ِفـُر َأن  ُوش  ا }ِإنَّ َّللاََّ َ  َو   ُر َ  ِف ِه َوَي   َرَ  ِب ُر َأن  ُوش  ِف }ِإنَّ َّللاََّ َ  َو  
اُ { ُموَن َذِلــَ  ِلَمــهللا  َوَشــاُ {  َ  ِلَمهللا  َوَش وهن وهن     واإلشرا  با  وشمُ الشر  اركور والشر  ارل رواإلشــرا  بــا  وشــمُ الشــر  اركوــر والشــر  ارلــ ر[. [. 4848]ال سا : ]ال ســا :   ُموَن َذِل

}ِإنَّ }ِإنَّ   وهُ نريُ في قحله:وهـُ نـريُ فـي قحلـه:  هُ اليلم في ارل ر هُ وقوُ الم فرة أو   وقوُ؟هُ اليلم فـي ارلـ ر هـُ وقوـُ الم فـرة أو   وقوـُ؟كان الخال: ايهللا أ كان الخال: ايهللا أ 
ِفــُر َ ــا ُموَن َذِلــَ  ِلَمــهللا  َوَشــاُ {  ــَرَ  ِبــِه َوَي   ِفــُر َأن  ُوش  اُ { َّللاََّ َ  َو   هللا  َوَش َ  ِلَم ا ُموَن َذِل ُر َ  ِف ِه َوَي   َرَ  ِب ُر َأن  ُوش  ِف جم   هللا أهُ جمــ   ــهللا أهــُ   بهبــه  قالقــال[؟ [؟ 4848]ال سا : ]ال ســا :   َّللاََّ َ  َو  

عه   وي ر وأعــه   ويــ ر   اليلم اليلــم  للك ــه لــي   :ــُ الشــر  اركوــر الــ  ع ع اُ   ار أن وي   اــُ   اــر أن ويــ     وأ    لاحوه  خلر في    لــاحوه  خلــر فــي لك ه لي   :ُ الشر  اركور ا
إن إن : : وبي تم وقحلوبي ـتم وقـحل. . ي ع علر قرر كويرته إن لم و فر هللا لهي ع علر قـرر كويرتـه إن لـم و فـر هللا لـهي ع علر قرر شركه كما وُ ي ع علر قرر شركه كما وُ وُ وُ   ال ار ال ار 

 ..فتح مايُ تحس الم فرةفتح مايُ تحس الم فرة  حكم الشر  ارل ر حكم الكوائر حكم الشر  ارل ر حكم الكوائر 
لبي وعقنننول الوالنننبي »»"" قول الوا يهاليقــــحم جـــا ت ال ةـــح  القطييـــة فيــــه    ""««وع ية ف ةح  القطي جا ت ال  قحم  لرحموفـــي القطييـــة قطييـــة الــــرحم    الي ية ا ية قطي في القطي     و

ا: ا:عةح  ك:يرة جرًّ ُ    عةح  ك:يرة جرًّ ُ  }َفَت َحـاَ ُكم  )}َفَت ُيـحا َأر  ِض َوُتَقطِ  َر  ِسـُروا ِفـي ار  َحاَ ُكم  ) َعَسي ُلم  ِإن  َتـَحلَّي ُلم  َأن  ُتف  ِض َوُتَقطِ ُيحا َأر  َر  ِسُروا ِفي ار  َحلَّي ُلم  َأن  ُتف  َ  ( ُأوَلِ ـَ  3333 َعَسي ُلم  ِإن  َت ( ُأوَلِ 
} َمــــر َأب َةــــاَرُهم  ــــِ نهللَا َلَيــــَ ُتُم َّللاَُّ َفَحَلــــمَُّتم  َوأَع  {الَّ اَرُهم  مَر َأب َة مَُّتم  َوأَع  َ ُتُم َّللاَُّ َفَحَل مر: ] حمــــر:     الَِّ نهللَا َليَ في عســــحل هللا اليافيــــة. هــــ ا فــــي [  [  3333    3333] ح ه ا  ية.  سحل هللا الياف ع
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عإذا كاعـ  واليقحم أشر  هللا القطيية واليقحم أشـر  ـهللا القطييـة   القطيية القطيية  س قطيية الرحم في ارقارع فاليقحم للحالرنهللا وحقتم س قطييـة الـرحم فـي ارقـارع فـاليقحم للحالـرنهللا وحقتـم إذا كا
ا   أعنم  هللا حقحم غيرهم أعنم  هللا حقحم غيرهم  ا فار ر عنيم جرًّ  ..ول ا ا لح  أن وكحن  هللا أكور الكوائرول ا ا لح  أن وكحن  هللا أكور الكوائر  فار ر عنيم جرًّ

ل ور،وشننهادة النن ور،»»"" شهادة ا ل وروقننول النن ور  و قول ا حرا: عحــرا: وهح ا وهــح ا      هللا ا زورار ــهللا ا زورار    ""««و ةرم عــهللا الحــ  والةــرم ع ح  وال عهللا أو عــهللا   عهللا ال أو 
  ااوبتلاع  وبتلاع ـ  ااوزور  وزور    ااك به بحيو وشتر ك ب  ك بـه بحيـو وشـتر كـ ب  مح، ويلو  في الق ية بمح، ويلـو  فـي الق ـية برن شاهر الزور وُ رن شاهر الزور وُ   ؛؛اللزوير واللمحيهاللزوير واللمحيه

 ..عسحل هللا اليافيةعسحل هللا اليافية    أو هك اأو هك ا  اارن عليه حقًّ رن عليه حقًّ   ؛؛أو علر ه اأو علر ه ا  االت ا أن له حقًّ لت ا أن له حقًّ 
 ..لالهلماملالهلمام    ""««  لس  لس  اامتكئ  متكئ    ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصومان رسول هللا ومان رسول هللا   ،،-أو قول ال ورأو قول ال ور-وشهادة ال ور وشهادة ال ور »»""
ن  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصومان رسول هللا ومان رسنول هللا »»"" هُ هـُ   تينيم ار ر تينـيم ار ـر     ت يير الجلسة نرل علر اللينيمت ييـر الجلسـة نـرل علـر اللينـيم    ""««  لس  لنس  اامتكئ  متكئ 

ميُ ميــُ   ااأو   طجي  أو   ــطجي    ااإذا كان في ايله و جلسه و لك   إذا كــان فــي ايلــه و جلســه و لك  ــ  ؟؟عسان وسلقوُ ال ا  علر  سلحى واحرعســان وســلقوُ ال ــا  علــر  ســلحى واحــراإلاإل
ته و ير الجلسةعليــه  ــهللا أو م، أو  ــهللا ا اتــه و يــر الجلســة   ح ميُح ميــُلكهللا للكــهللا لــ. . رعه   نتلم بشحعتمرعــه   نتــلم بشــحعتم  ؛؛  و ير الجلسة  و يــر الجلســة  ؟؟عليه  هللا أو م، أو  هللا ا ا

ثم ثـم   ذكر الشر  وعقحم الحالرنهللا وهح  لك  ذكر الشر  وعقـحم الحالـرنهللا وهـح  لكـ    ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصفال وي فال وي   شخل له شحن وله قرر و ير الجلسة.شخل له شحن وله قرر و ير الجلسة.
تهالــزور أو قــحل الــزور غيَّــر هيحتــه  لما ذكر شتامةلمــا ذكــر شــتامة لزور أو قحل الزور غيَّر هيح ــ  ؛؛ا لي  لــي    لشحن شتامة الزور وقحل الزور.لشــحن شــتامة الــزور وقــحل الــزور.  ااتينيم  تينيم 

    رن ال ا  نلياهمحن الشر رن ال ـا  نليـاهمحن الشـر     نلزم ذل ؛  نلزم ذل ؛   ي ر ه ا أعه أعنم  هللا الشر  أو أعنم  هللا اليقحم؟ ي ر ه ا أعه أعنم  هللا الشر  أو أعنم  هللا اليقحم؟
ياطحن أ وابهو  نليــاطحن أ ــوابه في ال ار.رعتــم ويلمــحن أن فاعلــه يالــر  خلــر فــي ال ــار.  ؛؛و  نل لر  لر  خ له يا محن أن فاع تم ويل لرنهللاويلحاشــحن عقــحم الحالــرنهللا  رع قحم الحا شحن ع   ؛؛ويلحا

لزور وشتامة الزور أ رها  تُ ع ر ك:ير   تم.لكــهللا قــحل الــزور وشــتامة الــزور أ رهــا  ــتُ ع ــر ك:يــر  ــ تم.. . فيه  هللا ال ةح فيــه  ــهللا ال ةــح ليلمتم بما ورم ليلمتــم بمــا ورم    لكهللا قحل ا
تا اآلن ال يوــة وال ميمــة علــر ك:ــرة  ــا جــا  فيتــا  جا  في :رة  ا  مة علر ك وة وال مي ير  هللا ال ا ك:يــر  ــهللا ال ــا   اآلن ال ي اُ  هللا هاهر، الةالو والخير اــُ  ــهللا هــاهر، الةــالو والخيــر     ك:

ــ  اطاهما بكُ أريحية وبكُ بساطة اطاهمــا بكــُ أريحيــة وبكــُ بســاطة نلينلي لزور وشتامة وقــحل الــزور وشــتامة   رعه اعلام ذل .رعــه اعلــام ذلــ .  ؛؛اا  وحمُ لتما همًّ   وحمــُ لتمــا همًّ وقحل ا
أو وكحن له عرو نرير أن ن لقم   ه أو وكحن له عـرو نريـر أن ن ـلقم   ـه     رة أو وكحن له لاحم نرير أن ن فيهرة أو وكحن له لاحم نرير أن ن فيهالزور إ ا أن ويطر أجالزور إ ا أن ويطر أج

       أن اإلشرا   حجحم ـ  أن اإلشـرا   حجـحم  ول ل  تحجر شتامة الزور يال: ولـ ل  تحجـر شـتامة الـزور يـال:     ه ، مواف  ترف  ال ا هـ ، موافـ  تـرف  ال ـا   فيشتر عليه فيشتر عليه 
المُ –لكهللا اهلمام ال وي لكهللا اهلمام ال وي   يقحم  حجحم يقحم  حجحم الالو و  الُة والسَّ المُ عليِه الةَّ الُة والسَّ بشتامة الزور وت يير هيحته  هللا أجلتا بشتامة الزور وت يير هيحتـه  ـهللا أجلتـا   –عليِه الةَّ

ه ا: ــــووه هــــ ا: لرعياال ــــا  نللفلــــحن إلــــر أ ــــحر الــــرعيا  أنأن   ووه  لر أ حر ا لحن إ لزورويشــــترون شــــتامة الــــزور    ال ا  نللف شتامة ا شترون  تا و  نلحرعــــحن ع تــــا     وي   و  نلحرعحن ع 
 ..وتحرعتم عهللا اإلشرا  واليقحم أك:روتحرعتم عهللا اإلشرا  واليقحم أك:ر

تى قل ا:حتننى قل ننا:»»"" سن لرتننه سننن   ح ته  شفاق  إشــفاق      ""««لر يه عليــه   ااإ ــ–عل ــالُة والسَّ الُة والسَّ عليــِه الةَّ يِه الةَّ رعه أي  وكرر ه ، الجملة رعــه أيــ  وكــرر هــ ، الجملــة   ؛؛–المُ المُ عل
المُ –فلم حا  كحته فلم حا  كحته     فحشفقحا عليهفحشفقحا عليه  حلر ش  عليه ذل  حلر ش  عليه ذل   الُة والسَّ المُ عليِه الةَّ الُة والسَّ  ..–عليِه الةَّ

 ..""واللفظ لمسل واللفظ لمسل   ،،متفق علرهمامتفق علرهما""
مانوا يؤدأون خالوح     عهب رسول مانوا يؤدأون خالوح     عهب رسول   ااإن ناس  إن ناس  »»: : قالقال  –َرِضَ  هللُا ع هُ َرِضَ  هللُا ع هُ –وع  عمك    اليطاب وع  عمك    اليطاب ""

ط وإن الننوح  قننب انقطنن   ،،ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصهللا هللا  قب انق لوح   مروي ــي هــ ا فــي عتــر عمــر    ""««وإن ا تر ع في ع ه ا  نن»»"". . وي ي  اي وفــي عتــر أاــي     ""««ااإن ناس  إن ناس  تر أ وفي ع
خالوح     عهب رسول هللا مانوا يؤدنأون خنالوح   ن  عهنب رسنول هللا   ااإن ناس  إن ناس  »»""  ..–َرِضَي هللُا ع هُ َرِضَي هللُا ع هُ –القائُ عمر القائُ عمر لكهللا لكهللا     بكربكر مانوا يؤدأون 
وي وـــحتي الـــححي وخوـــر ال وـــي     ""««ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص ور ال  لححي وخ ـــالمُ –وحتي ا ـــالُة والسَّ المُ عليـــِه الةَّ الُة والسَّ يِه الةَّ ـــ  –عل يه قـــال أو فيـــُ  مـــا فيـــه   اابحن فالع  بـــحن فالع  ما ف يُ   قال أو ف

فة  خالفــة  تم هللا   هــ ا ك:يــر فــي الم ــافقيهللا وأعلمتــم هللا وجاوجــا   خال في الم افقيهللا وأعلم ير  ه ا ك: َُّ وَعــال-   الَجــ َُّ وَع يه عويــه   -َج ــ–عو ــالُة والسَّ ــِه الةَّ الُة والسَّ علي يِه الةَّ   –المُ المُ عل
وي وأيوــر عــ تم ال وــي  ع تم ال  ــالمُ –وأيور  ــالُة والسَّ المُ عليــِه الةَّ الُة والسَّ يِه الةَّ تا غير، ويــل ح وفــة بحشــيا  لــم وطلــ  عليتــا غيــر،   –عل لم وطل  علي شيا   فة بح ول ل  ولــ ل    ويل ح و
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ـالةُ –وسلشتر ح وفة با  هُ ذكر لل وي وسلشتر ح وفة با  هـُ ذكـر لل وـي   –َرِضَي هللُا ع هُ َرِضَي هللُا ع هُ –عمر اهللا الخطاع عمر اهللا الخطاع  الةُ عليـِه الةَّ يِه الةَّ ـالمُ   عل المُ والسَّ   –والسَّ
لهفيقــحل لــه    تم؟ ــ تم؟ قحل  وي ال وــي . . بير بيــر   ااولهللا أيور أحر  ولــهللا أيوــر أحــر      لهلــه: : في ــالُة وا–ال  الُة واعليــِه الةَّ يِه الةَّ ــالمُ عل المُ لسَّ بالححي عما وخوــر، بــالححي عمــا   –لسَّ وخور، 

ـالمُ –والركم ال نهللا كاعحا نلحرثحن ويطي حن في ال وي والركم ال نهللا كاعحا نلحـرثحن ويطي ـحن فـي ال وـي   وقحلحن وقحلحن  ـالُة والسَّ المُ عليـِه الةَّ الُة والسَّ يِه الةَّ و هللا  يه في و ـهللا  يـه فـي   –عل
َلــِ ُروا َقــر  َكَفــ  قةة غزوة توح  وعزل فيتم القر ن:قةــة غــزوة توــح  وعــزل فــيتم القــر ن: ر  َكفَ }َ  َتي  ِ ُروا َق َل { }َ  َتي  ُتم  { ر  ُتم  ــالُة –ال وي ال وــي [  [  6666]اللحبة: ]اللحبــة:   ر  الُة عليــِه الةَّ يِه الةَّ عل

المُ  المُ والسَّ  ..لححي وخور، اتملححي وخور، اتموهعما جا  اوهعما جا  ا     ا  ميتم ا  ميتم  –والسَّ
خالوح مانوا يؤدأون خنالوح   ااإن ناس  إن ناس  »»"" ـالمُ –بما ن زل علر ال وي بمـا ن ـزل علـر ال وـي     ""««مانوا يؤدأون  ـالُة والسَّ المُ عليـِه الةَّ الُة والسَّ يِه الةَّ فلما تحرث فلمـا تحـرث     –عل

المُ –ال وي ال وي  الُة والسَّ المُ عليِه الةَّ الُة والسَّ   اا  نلحرث ال ا  أن  حمر    نلحـرث ال ـا  أن  حمـر  »»: : قالحاقالحا  ؟؟أ  تقللتمأ  تقللتم: : عهللا الم افقيهللا قالحاعهللا الم افقيهللا قالحا  –عليِه الةَّ
 وه ا  هللا باع مر  المفا ر.وه ا  هللا باع مر  المفا ر.    ««وقلُ ألحابهوقلُ ألحابه

لوإن النن»»"" ط ،وح  قننب انقطنن ،وإن ا قب انق مالك وإنمننا نشدننأم  امن خمننا اهننك ل ننا منن  أعمننالك   وح   م  أع هك ل ا  ما ا دأم  امن خ ما نش عيا ُ ال ا  علر عيا ــُ ال ــا  علــر     ""««وإن
لححي ويخور، عهللا السرائرالمؤيــر بــالححي وحتيــه الــححي ويخوــر، عــهللا الســرائر  الناهر.النــاهر. يه ا بالححي وحت لحع إ    ويلــم  ــا فــي القلــحع إ    ؟؟لكهللا غير،لكــهللا غيــر،    المؤير    ويلم  ا في الق

 ..عالم ال يحععالم ال يحع
 ..حا م علر حسم عملهحا م علر حسم عملهكُ وُ كُ وُ     ""««وإنما نشدأم  امن خما اهك ل ا م  أعمالك وإنما نشدأم  امن خما اهك ل ا م  أعمالك »»""
م  أاهك  منن  أاهننك »»"" نناهُ   اال ا درك  ل ننا درننك    وة:وفــي رواوــة:    ""««َأِم َّاهُ َأِم َّ وي ي وي ــي     ««َأ َّ َّا،ُ َأ َّ َّــا،ُ »»: : وي ي ضوو لت ، الكلمةوي ــي ضــوو لتــ ، الكلمــة    ««َأ َّ َّا،ُ َأ َّ َّــا،ُ »»  وفي روا

ن و ي أن وقرَّع ن و ـي أن وقـرَّع   رعهرعـه  ؛؛""««وقكب اهوقكب ناه»»""   هللا ار اعة. ـهللا ار اعـة.  ""««َأِم َّاهُ َأِم َّناهُ »»"": : واللفظ اآليرواللفظ اآليـر  ووثق ا به ووثق ا به   اااتخ عا، أ ي   اتخ عا، أ ي   
شاريهللا ــــهللا الميي ــــيهللا والمسلشــــاريهللا ياوعيهللا ار  ا ويســــليمُ  ــــهللا الميــــاوعيهللا ار  ــــا      هللا الميي يهللا والمسل سليمُ  هللا الم َقــــِح ُّ }ِإنَّ يَ }ِإنَّ يَ : : وي َت ال  ــــَلح َجر  ــــَر َ ــــهللِا ا   َت ال قَِح ُّ ي  َلح َجر  ي َر  َهللِا ا  

َِ يهللُا{  َِ يهللُا{ ار   [.[.3636]القةل: ]القةل:   ار 
إذا جا  نرير اليمُ وهاهر، الةالو أو نرير شتامة إذا جا  نرير اليمـُ وهـاهر، الةـالو أو نريـر شـتامة     ""««ولرس إلر ا م  سكدكته ش اولرس إلر ا م  سكدكته ش ا  وقكب اه،وقكب اه،»»""

هاهر، الةالو قوو ــا أشــوه ذلــ  هــاهر، الةــالو قو ل   شوه ذ ناهر.ولــي  ل ــا إ  النــاهر.  ل ا   ه ل ــا   ــه و ا أ ما ت الن ــحن واروهــام وا حلمــا ت   ولي  ل ا إ  ال الن حن واروهام وا حل
ير:   ه  هللا يـر:   ـه  ـهللا ترم كُ  ا وُ ترم كُ  ـا وُ لحيحة أو ا ا  علر ذلة أو هفحة حةلس نُ لحيحة أو ا ا  علر ذلة أو هفحة حةلس نُ والو ا  علر  قر ات غير والو ا  علر  قر ات غير 

 ه ا الكالم لي  بم تج شرعي.ه ا الكالم لي  بم تج شرعي.  يير يير 
ش اولننرس ل ننا منن  سننكدكته شنن ا»»"" سكدكته  م   سكدكتههللا  حاسننب سننكدكته  ،،ولرس ل ا  سب  مه إ  هللا.وال يــم   ويلمــه إ  هللا.    ه ا غيمهــ ا غيــم    ""««هللا  حا يم   ويل   وال 
 لكهللا ليسس قطيية حلر ونتر الخفي.لكهللا ليسس قطيية حلر ونتر الخفي.    ه ،  قوحلةه ،  قوحلة   ا  قرائهللا وم ئُ وسلرل اتا علر  ا وخفر  ا  قرائهللا وم ئُ وسلرل اتا علر  ا وخفر هه
ه ا عمُ لال  فحا و ا، علر  ا هتر هـ ا عمـُ لـال  فحا ـو ا، علـر  ـا هتـر    ا ل ا إ  الناهر  ا ل ـا إ  النـاهر     ""««ل  نشم هل  نشم ه  ااوم  أاهك ل ا سوا  وم  أاهك ل ا سوا  »»""

سي ات والجرائم والم كرات ف حا وه علر  ا ونتر ل ا.وهــ ا ويمــُ الســي ات والجــرائم والم كــرات ف حا ــوه علــر  ــا ونتــر ل ــا.  ل ا ل ــا  كر  عكــر  بيض ال ا  إذا أُ بيــض ال ــا  إذا أُ   وه ا ويمُ ال ع
ةالو ةـالو كم  هللا واحر هاهر، الكـم  ـهللا واحـر هـاهر، ال  اللقحى ها ه ا اللقحى ها ه ا اللقحى ها ه ا اللقحى ها ه ـا : : عليه ارعمال المحر ة الناهرة وقحلعليه ارعمال المحر ة الناهرة وقحل

   وهح يويو؟وهح يويو؟
لكهللا اللقحى لتا لكـهللا اللقـحى لتـا   اللقحى ها ه ا اللقحى هـا ه ـا    ا ل ا إ  الناهر ولي  ل ا حكم إ  علر الناهر. ا ل ا إ  الناهر ولي  ل ا حكم إ  علر الناهر.    عحهللا  ا عرر  عحهللا  ا عرر  

  ر تيرام  ا له ما   ر تيـرام  ـا لـه ما   طيم   هللا أهتر الم كرات ب يطيم   هللا أهتر الم كرات ب ي.. .. أ ا أن.أ ا أن.  عال ات وم ئُ تنتر علر الجحارو عال ات وم ئُ تنتر علر الجحارو 
   ؟؟ ا تيريف اللقحى  ا تيريف اللقحى   اللقحى ها ه ا اللقحى ها ه ا : : ثم قالثم قال  عيرم عيرم   أنأن
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 9 يخ عبد الكريم اخلضريمعالي الت

يُ الحاجوات وتر  الفيــُ الحاجوــات وتــر  ال قحل:وأعــس ترتكــم  حر ــات وتقــحل:    محر اتمحر ــاتف عس ترتكم  حر ات وت ها ه االلقــحى هــا ه ــا  وأ قحى  في أعــس كــاذع فــي   ؟؟الل كاذع  عس  أ
عحا معــحا  ك اتا؛الـــرعحى  قروعــة بمـــا وكــ اتا؛    م ما و لرعحى  قروعة ب وات وتر  المحر اترن اللقـــحى فيـــُ الحاجوــات وتـــر  المحر ــات  ا يُ الحاج قحى ف كم أعـــس ترتكـــم     رن الل عس ترت أ
   ن طو  علي .  ن طو  علي .تيريف وحر اللقحى تيريف وحر اللقحى     اا حر    حر   

قال إن سكدكته حس  وإن قنال إن سنكدكته حسن    ل  نشم ه ول  نصبقه،لن  نشم نه ولن  نصنبقه،  ااوم  أاهك ل ا سوا  ومن  أاهنك ل نا سنوا  »»"" ه  ك َّع ه  كــ َّع رن قحلرن قحلـ  ؛؛""««وإن 
 ..بفيلهبفيله

 ..""رواه البيارت رواه البيارت ""
 ؟؟ هللا هللا  ""وقالوقال""

 ..الوخار  الوخار    طالب:طالب:
مبي  قال ل  علن   ن  المنبي  : : وقالوقال""    الوخار  الوخـار   وعلي اهللا وعلـي اـهللا . . قال علي اهللا المرن ي ليقـال علـي اـهللا المـرن ي لـي: : وقحلوقـحل  ااوأحياع  وأحياع ـ    ""قال ل  عل     ال

وعلر وعلـر   ث ع ه بةي ة اللحرنو وهح شيخه ث ع ه بةي ة اللحرنو وهح شـيخه وحرَّ وحرَّ     و م    ه أحامنوو م    ه أحامنو    ههلقيه و ميلقيه و مي  المرن ي شيخه المرن ي شيخه 
 ..ه ا فالس ر  لةُه ا فالس ر  لةُ

( ف ك        أ  ا ال     ..  ..........  ي خ ه  ع ز ا اـ )قال   ل ش 
َياِزِ:  َياِزِ: َع  َيَ ة  كَخَوِر الم  ِغ         َع  َيَ ة  كَخَوِر الم  ِغ   ُتة  م    ُتة  م  ِ ا هللِا َحز   الُمَخاِلفِ الُمَخاِلفِ   ِ ا هللِا َحز 

ويحكم له با تةال ويحكم لـه با تةـال     وقوُوقوُ  كحعه  ي يهللا كحعه  ي يهللا   ((   ع ي ة   ع ي ةفكفك))إذا روى الوخار  عهللا شيخه بقال فحكمه إذا روى الوخار  عهللا شيخه بقال فحكمه   
وقر ثوس وقـر ثوـس   إ  ثوس لقا  الراو  لمهللا روى ع ه إ  ثوس لقا  الراو  لمهللا روى ع ه    لةال   لةال    فيكحن  قوح   فيكحن  قوح     بالشرطيهللا الميروفيهللا كالي ي ة بالشرطيهللا الميروفيهللا كالي ي ة 

  –والوخار  والوخـار  : : وااهللا القيم في إغاثة اللتفان وقحلوااهللا القيم في إغاثـة اللتفـان وقـحل  لم الراو   هللا اللرلي  لم الراو   هللا اللرلي  ه ا وفي حرنو المياز: و ه ا وفي حرنو المياز: و 
   .. هللا أبير يل  هللا لكان أمم هللا أبير يل  هللا لكان أمم: : لح قال ااهللا القيملح قال ااهللا القيم  عهللا اللرلي .عهللا اللرلي .أبير يل  هللا أبير يل  هللا   –َرِحَمُه هللاُ َرِحَمُه هللاُ 

 علر كُ حال الس ر  لةُ.علر كُ حال الس ر  لةُ.
قحلي ــتم وقــحلبب حرإن الوخــار    نــرو  بقــال إ   ــا روا، فــي حــال المــ اكرة   فــي  جــال اللحــر: : ي تم و جال الل في   م اكرة    حال ال في  قال إ   ا روا،  نرو  ب خار       نو نو إن الو

   ا ـا  يال  اعلتر اإلشكال.يـال  اعلتـر اإلشـكال.  قال لي قـال لـي   إذا قال الوخار :إذا قـال الوخـار :  وه ا القحل  رموم و  نحجر  ا نرل عليه.وه ا القحل  رموم و  نحجر  ا نـرل عليـه.
   ؟؟م ايهللا أن وقحل له الخور وبيهللا أن وحرثه بهم ايهللا أن وقحل له الخور وبيهللا أن وحرثه بهالفر الفر 

    ا فيه فرم. ا فيه فرم.
وا، رعــه قــال لــه إوــا،   ؛؛ ميس ــميس  وللوخار  أن وقحل:وللوخــار  أن وقــحل: لكهللا الوخار  ع ر، مقة عنر في بيض اليوارات لكــهللا الوخــار  ع ــر، مقــة عنــر فــي بيــض اليوــارات   رعه قال له إ

تا اللــي وقحلتــا  لي وقحل عه  إعــه    قالحا:قــالحا:  ال لر قال لي إ  ل كلة في اإل  امويــرل عــهللا حــرث ا إلــر قــال لــي إ  ل كلــة فــي اإل ــ ام  إ     وهي غير  ؤثرةوهــي غيــر  ــؤثرة    ويرل عهللا حرث ا إ
 ..لك تا  حجحمةلك تا  حجحمة

قالوقننال"" ل  عقننال لنن  ع: : و بب هللالنن   نن  عبننب هللاقال  حافظ وي ــي شــيخه علــي اــهللا عوــر هللا اــهللا المــرن ي اإل ــام الحــافظ     ""ل     ع مرن ي اإل ام ال اهللا ال ور هللا  اهللا ع لي  شيخه ع وي ي 
 الكوير.الكوير.

حبث ا ا   أ   يائبة ع  محمب    أ   القاس  ع  محمب    سعرب حبث ا ا   أ   يائبة ع  محمب    أ   القاس  ع  محمنب  ن  سنعرب : : قالقال  حبث ا  حرى    آد ،حبث ا  حرى    آد ،""
   ؟؟الس ر أوشالس ر أوش    ""ع  أ ره ع  ا   عباسع  أ ره ع  ا   عباس     جبرك   جبرك

 طالب: ........طالب: ........
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   ؟؟كم عرم الرواة كم عرم الرواة    واعي. واعي.
 طالب: ........طالب: ........

   ؟؟كمكم
   طالب: ........طالب: ........

مرن يعلــي اــهللا المــرن ي: :  وية ــوية اهللا ال لي  ئرةويحيــر اــهللا  مم اــهللا أاــي زائــرة    ع اي زا اهللا أ اهللا  مم  اي القا م حمــر اــهللا أاــي القا ــم    ويحير  اهللا أ مر  اهللا عوــر الملــ  اــهللا      ح ل   ور الم ع
اهللا عوا .عــهللا أايــه عــهللا ااــهللا عوــا .   يير  ــيير  عهللا ا يه  عازل وهــ ا بال ســوة للوخــار  عــازل     ر  واعي  ــ ر  ــواعي   عهللا أا خار   سوة للو في ال ــزول واليلــح فــي   وه ا بال  لح  ال زول والي

يِه عليـِه –فإذا ك:ر الرواة ايهللا الوخار  وال وي فـإذا ك:ـر الـرواة اـيهللا الوخـار  وال وـي   ع ر طالع اليلم ع ر طالع اليلـم   ار اعير  يرو:ار اعير  يرو: ـالمُ عل ـالُة والسَّ المُ الةَّ الُة والسَّ   –الةَّ
يِه عليـِه – هللا اي ه وبيهللا ال وي  ـهللا اي ـه وبـيهللا ال وـي   وأعلر  ا في الوخار  ال:الثيات وأعلـر  ـا فـي الوخـار  ال:الثيـات     ااوهذا قلحا لاروا عالي  وهذا قلـحا لـاروا عالي ـ    عازلعازل  قيُ:قيُ: عل

ــالمُ  ــالُة والسَّ المُ الةَّ الُة والسَّ عزل  ا ع ر، اللساعي وأعــزل  ــا ع ــر، اللســاعي . . ااوعرتتا اث ان وعشرون حرن:  وعــرتتا اث ــان وعشــرون حــرن:    ثالثة ثالثــة   –الةَّ حر حــرنو واحــر   وأ   حرنو وا
 . . ي ي عازلي ي عازلوه ا  واعي ووه ا  واعي و. . ««ويُ لليرع  هللا شر قر اقلرعويُ لليرع  هللا شر قر اقلرع»»: : ممحرنو زي حرنو زي 

   ؟؟أنتما أف ُ ال ازل أو الياليأنتما أف ُ ال ازل أو اليالي
يالي.اليــالي. مةبي ــتم  ــهللا ارئمــة  ال لهأئمــة الحــرنو الكوــار عــهللا أ  يلــه    بي تم  هللا ارئ وار عهللا أ  ي حرنو الك مة ال في ا حل ار  اذا نلم روهــح فــي ا حل ــار  ــاذا نلم ــر    أئ   ؟؟وهح 

جاة جـاة ليلفر  لليلم واليوامة والم اليلفـر  لليلـم واليوـامة والم ا  ؟؟يال  يال    ايسايس  ماذاماذالل    ه ، ار  ية في الرعياه ، ار  ية في الرعيا    و  ر عال  و  ر عال    ايس يال  ايس يال  : : قالقال
بير لالة اليةر بيـر لـالة اليةـر   الويسالويـس  ا بير يروج أهله  هللاا بيـر يـروج أهلـه  ـهللا  فرم    فـرم    شخلشـخلاآلن لح وجل  اآلن لح وجلـ    ويحع  با  وب كر، ويحع  با  وب كر، 

ـولسان حال ال سا  جملة إ   َ ولسان حال ال سا  جملة إ   َ   ضاقس به الرعيا ضاقس به الرعيا  :ال   :ال   -لقحله لقحلـه   ااهللا َ هللاَّ هللا عليتا الزوم الويس اتواع  هللا َ هللاَّ هللا عليتـا الـزوم الويـس اتواع 
َُّ وَعال َُّ وَعالَج {   ::-َج َن ِفي ُاُيحِتُكهللاَّ { }َوَقر  َن ِفي ُاُيحِتُكهللاَّ وليلة الجمية وعحهللا وليلة الجميـة وعحـهللا   شكحى ليلة الجمية شكحى ليلة الجمية تك:ر التك:ر ال[  [  3333]ارحزاع: ]ارحزاع:   }َوَقر 

   .. وحان هللا! كحعه  جهللا وحان هللا! كحعه  جهللا  ؟؟طيم  هح  جهللاطيم  هح  جهللا  س.س.ن بالوين بالويح ح جالسجالس
 طالب: ........طالب: ........

ه ، هي ار  ية في هـ ، هـي ار  يـة فـي     وبيس يال  وبيـس يـال      ر عال   ـ ر عـال      ع ر الرجال و  ع ر ال سا  علر حر  حا .  ع ر الرجال و  ع ر ال سا  علر حر  حا .    الويسالويس
 ..هللا المسليانهللا المسليان    كُ ن نر في عفسهكُ ن نر في عفسه  ولح قيُ للحاحر   ا  ا نلم ر؟ولح قيُ للحاحر   ا  ا نلم ر؟    الرعياالرعيا

قالع  ا ن  عبناس قنال"" مر  دنك  رجنل من    ن  سنه  من  تمنر  »»: : ع  ا   عباس  م  ت م      سه   لبارت وعبت     َ النبارت وعنبت  ن  َ ندك  رجل  مر  تمنر  »»""    ""««باابااا ت
لبارت الننبارت  لرنهللا ال ةيحةالــرنهللا ال ةــيحة»»لحااي جليُ وراو  حرنو لــحااي جليـُ وراو  حــرنو   ،"،"««ا وروى أحامنو وروى أحامنــو   وراو  حرنو الج:اثة وراو  حــرنو الج:اثــة     ««ا

احفظ ارربية احفـظ ارربيـة   كيف ت:وس ه ، الك ر لت ، ار ما ؟كيـف ت:وـس هـ ، الك ـر لتـ ، ار ـما ؟  وك يله أاح رقية.وك يله أاح رقيـة.  وهح لحااي جليُ وهح لحااي جليُ     ك:يرةك:يرة
 . . ويتلم بارلقاعويتلم بارلقاع    اعاعويتلم بارعسويتلم بارعس     حو  نتلم بالك ر حو  نتلم بالك ررن الرن ال  عهللا ال حو  تير: الك ر؛عهللا ال حو  تير: الك ر؛

عهللا أاي رقية تميم عـهللا أاـي رقيـة تمـيم   ذكر عسوه إلر  ير عهللا فالن إلر  ير، ذكـر عسـوه إلـر  يـر عـهللا فـالن إلـر  يـر،     عهللا أاي حفل عمر اهللا الخطاععهللا أاي حفل عمر اهللا الخطاع
   اهللا أو  الرار .اهللا أو  الرار .

ن، ،  مات السهم  خشرض لرس  ها مسل  مات السهم  خشرض لرس  ها مسل   ،،وعبت     بااوعبت     باا»»"" قبوا جام   لمنا قنبما  تكمتنه  قنبوا جام  ته   قبما  تكم ما  إعا  إعـا      ""««اا ل
    ن ارثاث ال   ذهم بهن ارثـاث الـ   ذهـم بـهويرفح ويرفـح       أهله ويرفحن تركله  أهلـه ويرفـحن تركلـه""««م  ذ بم  ذ نب  اام   ض  ميوص  م   ض  ميوص  »»""أو لحهللا أو لحهللا 

 ..جر ه ا الجامجر ه ا الجامفلما جا  أثاثه  ا وُ فلما جا  أثاثه  ا وُ 
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ن  اا فقبوا جام   فقبوا جام  »»"" أحلف تميم الرار  أحلـف تمـيم الـرار      ""««ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص شحلفهما رسول هللا  شحلفهمنا رسنول هللا   ،،م  ذ بمن  ذ نب  اام   ض  ميوص  من   ضن  ميوص 
 وعر  اهللا ارا  وهما  هللا الةحابة وكاعا عةراعييهللا.وعر  اهللا ارا  وهما  هللا الةحابة وكاعا عةراعييهللا.

ما رسول هللا  شحلفهمننا رسننول هللا »»"" ن ثنن  وجننبوا ال ننا  خمننن   ،،ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص شحلفه قالوا قننالوا  ،،ث  وجبوا ال ا  خم كم ه ــهللا أنــهللا لكــم هــ  وي ي  حل:وي ــي  ــحل:    ""««  نهللا ل  ا  ا  هللا أ
مر  وعبتا تع ناه منن  تمنر  وعنبت»»": : قالحاقـالحا  ؟؟الجامالجـام م  ت قر شي  وراو لاحم ه ا الشي  المفقحم قـر شــي  وراو لـاحم هـ ا الشـي  المفقــحم اآلن إذا فُ اآلن إذا فُ     "««ا تع اه 

 ..فيرلتم علر  هللا اشلرا،   هفيرلتم علر  هللا اشلرا،   ه  ؟؟ هللا أنهللا ل  ه ا هللا أنهللا ل  ه ا  ؟؟إلر الحراج وجر، نوا  وسكسإلر الحراج وجر، نوا  وسكس
قالوا قننالوا»»"" مر  وعبتا تع نناه منن  تمننر  وعننبت: :   م  ت فا قننا  رجنندن منن  أولرنناا السننه   حلفننا  ،،ا تع اه  سه   حل راا ال م  أول قا  رجدن  فاوعــر  حلفــاتميم تمــيم     ""««      وعر  حل

المُ –  ا لحلفتما ال ويا لحلفتما ال وي الُة والسَّ المُ عليِه الةَّ الُة والسَّ  ..""«« حلفا حلفا»»""  –عليِه الةَّ
حق م  شهادتهما قا  رجدن م  أولراا السه   حلفا لشنهادت ا أحنق من  شنهادتهما»»"" شهادت ا أ علر عس   ا جا  في علـر عسـ   ـا جـا  فـي     ""«« قا  رجدن م  أولراا السه   حلفا ل

 .. وة المائرة وة المائرة
 ..الستمي ال    اتالستمي ال    ات  ""««وإن ال ا  لصاحبه وإن ال ا  لصاحبه   ،،لشهادت ا أحق م  شهادتهمالشهادت ا أحق م  شهادتهما»»""
ْوُت  َشَهاَدُة َ ْرِ ُكْ  ِإَذا َحَضنَك َأَحنَبُكُ  اْلَمنْوُت  يَُّها الَِّأيَ  آَمُ وا يَُّها الَِّأيَ  آَمُ وا }َ ا أَ }َ ا أَ : : و ره  ن ل   أه ام  و ره  ن ل   أه ام  »»"" َبُكُ  اْلَم َك َأَح ئبة: ]المائنبة: َشَهاَدُة َ ْرِ ُكْ  ِإَذا َحَض ]الما

 . . إلر  ير،إلر  ير،  ""[«[«601601
وملس وملـس     فلقوُ شتامتتما إذا اعلفس اللتمةفلقوـُ شـتامتتما إذا اعلفـس اللتمـة     ا فيتا إ  كفار ا فيتا إ  كفـار  وي ي  ات في أرض لي  فيتا  سلم وي ي  ات في أرض لي  فيتا  سلم 

قرائهللا علر لرقتمالقــرائهللا علــر لــرقتم كافرإن لــم عقوــُ شــتامة الكــافر  رعه   نحجر غيرهم رعــه   نحجــر غيــرهم   ؛؛ال لم عقوُ شتامة ال وقوــ :ال  في ارلُ   تُ  ــ:ال  فــي ارلــُ   تُ   إن    ؛؛ُُق
{  رن اليرالة شر :رن اليرالة شر : ل  ِ   ُكم  ِتُروا َذَو   َعر  {}َوَأش  ل  ِ   ُكم  ِتُروا َذَو   َعر  والفا   المسلم والفا ـ  المسـلم   والكافر لي  بيرل والكـافر لـي  بيـرل [  [  33]الطالم: ]الطـالم:     }َوَأش 

   ؟؟فكيف بالكافرفكيف بالكافر    لي  بيرللي  بيرل
ح لكـــهللا إذا لـــم نحجـــر إ  هـــ ا وه  و ـــي  الحـــ  ه ا وه  و ي  ال لم نحجر إ   كهللا إذا  قرائهللاواحلفـــس بـــه قـــرائهللا    ل به  فس  طر: وأعيـــرت الق ـــية علـــر الطـــر:     واحل لر ال يرت الق ية ع وأع

وقُ  :ُ ه ا في وقـُ  :ـُ هـ ا فـي . . ااولح كان الشاهر كافر  ولـح كـان الشـاهر كـافر    فإعه وحكم بهفإعه وحكم به    لح لح وا لقةر القاضي وعر: اوا لقةر القاضي وعر: ا    اآليراآلير
عه وُ الةــوي أعــه وُ  في حال اللحمُقوــُ فــي حــال اللحمــُالةوي أ وُ  كهللا   وُ لكــهللا   وُ     ق وُ في حال ارما قوــُ فــي حــال ارما ل بالغقوــُ إ  بــالغ  وُ   وُ     ق وُ إ   رن الةوي رن الةــوي   ؛؛ق
لفغيــر  كلــف لزوروحي  ــ    نلــحر  عــهللا الكــ ع وشــتامة الــزور    غير  ك ك ع وشتامة ا عهللا ال لحر   ةويان فــإذا لــم نحجــر إ  الةــوي أو الةــويان . . وحي      ن لم نحجر إ  الةوي أو ال فإذا 

 ..شتامته حي   شتامته حي     فإعه وقوُفإعه وقوُ  قه قه وملس القرائهللا علر لروملس القرائهللا علر لر    وتحرى القاضيوتحرى القاضي
   ؟؟لحابة و رقحالحابة و رقحا: : قر وقحل قائُقر وقحل قائُ

ـالمُ –جر في عةر، جـر فـي عةـر، وُ وُ     ليسحا بميةح يهللاليسحا بميةح يهللا    عيمعيم ـالُة والسَّ المُ عليـِه الةَّ الُة والسَّ يِه الةَّ ووجر في عةر،  هللا ووجـر فـي عةـر،  ـهللا      هللا زعا ـهللا زعـا  –عل
ا     لك تا عامرة في  جلميه وعةر،لك تـا عـامرة فـي  جلميـه وعةـر،    ووجرت الميالي بيةر،ووجـرت الميالـي بيةـر،  شرع الخمر شرع الخمـر  ا عـامرة جـرًّ وحةلس وحةـلس   عامرة جرًّ

حو ــ تم  ــهللا قــرم عفســه للحــ   مهللا حةلس   ه  مــهللا حةــلس   ــه  سه لل قرم عف ل عم تــر، هللا  ــهللا أثــر الــ عم وب ل  طوبــ ل  ط    ررو  تم  هللا  ثر ا له و ــ تم  ــهللا لــه   تر، هللا  هللا أ و  تم  هللا 
تا أعمــال لــالحة غمــرت هــ ، الســي ة أو ال قيةــة فــي بحــار الحســ ات اللــي فيلتــا  لي فيل حار الحس ات ال في ب سي ة أو ال قيةة  ه ، ال تاع و ــ تم  ــهللا تــاع   أعمال لالحة غمرت  و  تم  هللا 

 . . و  تم  هللا عفا هللا ع ه وغفر لهو  تم  هللا عفا هللا ع ه وغفر له  وعرم وعرم 
 لك تم نحفقحن لللحبة ولرعمال الةالحة الماحية.لك تم نحفقحن لللحبة ولرعمال الةالحة الماحية.    ليسحا بميةح يهللاليسحا بميةح يهللا: : علر كُ حالعلر كُ حال

قول قنول  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصأنه سم  رسول هللا أنه سنم  رسنول هللا »»  ::–َرِضَ  هللُا ع هُ َرِضَ  هللُا ع هُ –ة ة أ    كدك أ    كدك وع  عطاا     سار ع  وع  عطاا     سار ع  "" ال ال : :  
 ..وي ي ارو  علر ح ر    تجحز الشتامةوي ي ارو  علر ح ر    تجحز الشتامة    ""««ت وي شهادة  بوت على صاحب قكد ت وي شهادة  بوت على صاحب قكد 
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قاترواه أ ننو داود وا نن  ماجننه ورواتننه ثقننات"" ته ث جه وروا ق قننال البرهقنن . . رواه أ و داود وا   ما خه محمب    و ننأا الحننبيا ممننا تفننكد خننه محمننب  نن  : : قال البره فكد  ما ت حبيا م و أا ال
 . . ""عمكو    عطاا ع  عطاا     سارعمكو    عطاا ع  عطاا     سار

حال اعلـــر كـــُ حـــال ا كُ  لر  حرنو  لحـــرنو  ع سهللاقوـــحل فـــي مرجـــة الحســـهللال في مرجة الح وحل  لاع هللا وارعـــراع جـــا  ولـــفتم فـــي كلـــاع هللا     ق في ك جا  ولفتم  عراع  َُّ -وار َُّ َجـــ َج
-ولكهللا   تم  هللا ا ل: ا، هللا ولكـهللا  ـ تم  ـهللا ا ـل: ا، هللا      هللا ارا جفا ـهللا اـرا جفـا  وفيتم الجفا :وفيتم الجفـا :   ما نرل علر الرقة في من تم  ما نرل علر الرقة في من تم     -وَعالوَعال

َُّ وَعال َُّ وَعالَج  . . فحلفه بالةفات اللي ترل علر من ه وورعه وتقحا، فحلفه بالةفات اللي ترل علر من ه وورعه وتقحا،   -َج
فيتمالمقةــحم أن ال الــم فــي الواموــة أعتــم و لــم فــيتم ير ا  ا وكحن وك:يــر ا  ــا وكــحن   وت لم فيتم اليةوية وت لــم فــيتم اليةــوية   ُ ُ الجتالجتــ  المقةحم أن ال الم في الواموة أعتم و لم  وك:

شاماتايـــ تم وبـــيهللا الحاضـــرة   اكفـــات و شـــامات فات و  ضرة   اك ي تم وبيهللا الحا في وتةـــير عـــراوات وهحـــهللا تم ـــ   ـــهللا قوـــحل شـــتامتتم فـــي     ا شتامتتم  وحل  حهللا تم    هللا ق عراوات وه ةير  وت
بل ال تقبنل »»"": : وفي الحرنووفـي الحـرنو  ل:وس  هللا شتامته ل:وس  هللا شـتامته ول ل  إذا شتر أعرااي علر ح ر  نُ ول ل  إذا شتر أعرااي علر ح ر  نُ   بيض ارحيان؛بيض ارحيان؛ ال تق

د أو ال ت نننوي شنننهادة  نننبوت علنننى صننناحب قكدننن  صاحب قك لى  شهادة  بوت ع ي تملمـــا وكـــحن ايـــ تم  ""««أو ال ت وي  كحن ا ما و فات ال الـــم  ـــهللا الم اكفـــات في فـــي   ل لم  هللا الم اك ال ا
 ..والمشاح ات واإلحهللا واليراواتوالمشاح ات واإلحهللا واليراوات

ال الم أن ألحاع القرى والمرن ال الـم أن ألـحاع القـرى والمـرن   ؟؟  تجحز شتامة قرو  علر ارو    تجـحز شـتامة قـرو  علـر اـرو  : : طيم   ا جا  في المقااُطيم   ا جا  في المقااُ
لليلم والحاضــرة وك:ــر فــيتم الــليلم  فيتم ا :ر  ضرة وك واعتموفــيتم اللــيهللا فــي طوــاعتم  والحا في ط ليهللا  عراعويخللــف وضــيتم عــهللا وضــ  ارعــراع    وفيتم ال عهللا وض  ار لف وضيتم  . . ويخل

َُّ وَعـال  -وهللاوهللا َُّ وَعالَجـ ـَراُع َأَشـ: : ذكرذكـر  -َج َع  َراُع َأشَ }ار  َع  ـر ا َوِعَفاق ـا{   رُّ رُّ }ار  ر ا َوِعَفاق ا{ ُكف  ثم ثـم   ثم ذكر بيض أولافتم ثـم ذكـر بيـض أولـافتم [  [  7777]اللحبة: ]اللحبـة:   ُكف 
َُّ وَعال-ذكر   تم  هللا  رحه ذكر   تم  هللا  رحه  َُّ وَعالَج  ..-َج

سار وع  و أا الحبيا مما تفكد خه محمب    عمكو    عطاا ع  عطاا     سنار وعن    وقال البرهق :وقال البرهق :"" و أا الحبيا مما تفكد خه محمب    عمكو    عطاا ع  عطاا     
    ""محمب    راشب ع  سلرمان    موسى ع  عمكو    شعرب ع  أ ره ع  عبب هللا    عمكومحمب    راشب ع  سلرمان    موسى ع  عمكو    شعرب ع  أ ره ع  عبب هللا    عمنكو

قوُ أ وح  أو قوـُ أ ـوح  أو   ااقريو  قريو ـ  وتكلم ا علر ه ، السلسلة ارر    ر وتكلم ا علر ه ، السلسلة ارر    ر     ""ع  عبب هللا    عمكوع  عبب هللا    عمكو""  ..جر،جر،وهح وهح 
 ..أ وحعيهللاأ وحعيهللا

إعه إذا ل  إعـه إذا لـ  : : إن الرأ  الح و في الحكم علر ه ، السلسلةإن الرأ  الح و في الحكـم علـر هـ ، السلسـلة  ::وقل اوقل ا    ""ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا قال رسول هللا : : قالقال""  
علر علــر . . وبي تم وةححتا في أمعر الةحي وبي ــتم وةــححتا فــي أمعــر الةــحي     الس ر إلر عمرو فإعتا   ت زل عهللا مرجة الحسهللاالسـ ر إلــر عمــرو فإعتــا   ت ــزل عــهللا مرجــة الحسـهللا

 ..المقوحلالمقوحلهي في حيز هي في حيز   كُ حالكُ حال
 ..""««ال   وي شهادة دائ  وال دائ  ال   وي شهادة دائ  وال دائ  »»""

 ....... ....... : .: .طالبطالب
    لرو فيهلـرو فيـه    عهللا جر، عور هللا اهللا عمروعـهللا جـر، عوـر هللا اـهللا عمـرو    رو فيتا بالجررو فيتـا بالجـريمسة أحامنو ُل يمسـة أحامنـو ُلـ  له فيه   له فيـه       عهللا جر،عهللا جر،

رن ه ا  رن ه ـا  ؛ ؛ حرث احرث ا  ::للاافي  ماعه عهللا عور هللا اهللا عمرو  ا قفي  ماعه عهللا عور هللا اهللا عمرو  ا ق  شييم شييم   ؟؟نوقر أن ارع  هللا هحنوقر أن ارع  هللا هح  كهللاكهللالل
 ..ميس عور هللا اهللا عمروميس عور هللا اهللا عمرو  : : أحامنو لرو فيتا قالأحامنو لرو فيتا قال

دائ  وال دائ  ال   وي شنهادة دنائ  وال دائ ن »»"" وار اعة  طلحبة في قوحل وار اعـة  طلحبـة فـي قوـحل   الخائهللا ال   هح ضر ار يهللا الخـائهللا الـ   هـح ضـر ار ـيهللا     ""««ال   وي شهادة 
 وه ا الخائهللا غير  ؤتمهللا علر  ا نرلي  هللا شتامة.وه ا الخائهللا غير  ؤتمهللا علر  ا نرلي  هللا شتامة.  الشتامات الشتامات 

  تقوُ شتامته   تقوـُ شـتامته   خل  ا خل  ـا ششـ  شخل حاقر أو في قلوه ض هللا علرشخل حاقر أو في قلوـه ضـ هللا علـر    وهح الحقروهح الحقر    ""««وال ذت غمكوال ذت غمك»»""
لر، لتم فـي قوـحل شـتامته لـه كـارع لحلـر، والحلـر لحالـر، هللا كان اي ه وبيهللا  ير  ا نُ هللا كان اي ه وبيهللا  ير  ا نُ     وبالمقااُ:وبالمقااُ:. . عليهعليه   لتم في قوحل شتامته له كارع لحلر، والحلر لحا
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لر، أو لحلر،.خشـر أن وشـتر لحالـر، أو لحلـر،.اُ وُ اـُ وُ     رعه   نؤتمهللارعـه   نـؤتمهللا  ؛؛ه ا الجمتحر   وقولحن الشتامة في المقااُه ا الجمتحر   وقولحن الشـتامة فـي المقااـُ   خشر أن وشتر لحا
 ..رن اللتمة   لفيةرن اللتمة   لفيةرم رم ت ،   تَ ت ،   تَ ففأ ا شتامته علر والر، وعلر ولر، أ ا شتامته علر والر، وعلر ولر، 

رهْمنننك علنننى أدرنننهوال ذت غِ وال ذت غِ »»"" لى أد ك ع ليهللاي ـــتم و ـــوطتا بفلحلـــيهللابب    ""««مْ رَغَمـــر: : ي تم و وطتا بفلح يهو  ذ  َغَمـــر علـــر أييـــه»»    َغَم لر أي ر ع     ««و  ذ  َغَم
رِغم ر»»وارك:ر علر أعه وارك:ر علر أعه   ..و ي  رو ي  ر  ااوهح الحقر وزع  وهح الحقر وزع      ««ِغم 

 :ُ ه ا  :ـُ هـ ا   إليه إليـه    حن  حن الخامم ال   وخرم في الويس وي فقحن عليه ويحسالخامم ال   وخرم في الويس وي فقحن عليه ويحسـ    ""««وال ت وي شهادة القان وال ت وي شهادة القان »»""
 ..نلتم بحن وشتر لتمنلتم بحن وشتر لتم

وي ي إذا تحافرت فيه الشرو  شرو  وي ـي إذا تـحافرت فيـه الشـرو  شـرو      ""««ك  ك  وت وي شهادته لغروت وي شهادته لغر  ،،وال شهادة القان  أل ل البر وال شهادة القان  أل ل البر »»""
 ..قوحل الشتامةقوحل الشتامة

 ..حقيقله هح الخامم ال   وخر تم وي فقحن عليهحقيقله هح الخامم ال   وخر تم وي فقحن عليه    ""والقان  الأت ي فق علره أ ل البر والقان  الأت ي فق علره أ ل البر ""
 حمر اهللا راشر و ليمان اهللا  ح ر  حمـر اـهللا راشـر و ـليمان اـهللا  ح ـر     ""سلرمانسنلرمانمب و منب و رواه أحمب و أا لفظه وأ و داود حمحرواه أحمب و أا لفظنه وأ نو داود حمح"": : وقحلوقحل

م وقب تكل   رهما خعض األئمن   ،،صبوقانصبوقان"" فم تم  هللا فمـ تم  ـهللا     م ايللفحا في قوحله ع ر أهُ اليلمم ايللفـحا فـي قوحلـه ع ـر أهـُ اليلـمالةرو الةـرو . . ""وقب تكل   رهما خعض األئ
لهوقولــه قحل:رعــه وقــحل:  ؛؛وقو عه و يه شر  ال وو  نلــحافر فيــه شــر  ال ــوو  ر لحافر ف لروق  قــر وكــحن لــروق        ن كحن  لحافرلكــهللا ال ــوو ع ــر،   نلــحافر    ااقر و كهللا ال وو ع ر،   ن . . ل

لراز  وعلــــر هــــ ا أاــــح حــــاتم الــــراز   حاتم ا اح  ه ا أ لر  ةالو و وأنــــر، ااــــهللا الةــــالو و     وع اهللا ال نر، ا هجمــــ   ــــهللا أهــــوأ م   هللا أ لمُ اليلــــمج يه والــــ   ا ــــلقر عليــــه     ُ الي ل   ا لقر عل وا
فظ ا لـــطالو ع ـــر الملـــحيريهللا أن الةـــروم فيـــه عـــح  حفـــظ  عح  ح يه  ةروم ف لحيريهللا أن ال لطالو ع ر الم ةي ة  لمـــا ا ـــلح  أن نحلـــف بةـــي ة وه وه   ا  لف ب ما ا لح  أن نح  ل

 ..وه ا ال   اعلمر، الملحيرون وه ا ال   اعلمر، الملحيرون     ويكحن  هللا قويُ الحسهللاويكحن  هللا قويُ الحسهللا    فيقوُ يور،فيقوُ يور،    الموال ةالموال ة
 ..""وقب تكل  خعض األئم وقب تكل  خعض األئم ""

قي قــال المةــ ف ااــهللا عوــر التــام  فــي كلابــه الل قــي  به الل  في كلا تام   ور ال اهللا ع اوقــال ااــ    يريــرإ  ام، جإ ــ ام، ج: : قال المة ف ا خيلهللا حجــر فــي الللخــيلوقال ا في اللل : : هللا حجر 
 ..إ  ام، قح  إ  ام، قح  

صحرحه:وقننال البيننارت  نن  صننحرحه:"" يارت     نسوقننال أنننس  وقال الب عبال  بننب جننائ ة إذا مننان عننبال  شهادة العشننهادة الع: : وقال أ مان  جائ ة إذا  وي ي   تشلر  وي ــي   تشــلر      ""بب 
شتامةالحريــة فــي قوــحل الشــتامة وحل ال في ق تحروهن اشــلرطتا الجمتــحر    الحرية  شلرطتا الجم شلر   تشــلر     وهن ا نؤثَّر رن اليوــر بطويــه ومكــهللا أن نــؤثَّر   ؛؛  ت كهللا أن  يه وم ور بطو رن الي

 ..عليهعليه
نسوقننال أنننس"" عبال  شننهادة العبننب جننائ ة إذا مننان عننبال  : : وقال أ مان  جائ ة إذا  بب  ت ا الشر اتــ ا الشــر     ""شهادة الع تا وهن والجمتــحر علــر عــرم قوحلتــا وهن       ا والجمتحر علر عرم قوحل

له.جــازت روانلــه. شتامة فــرم اــيهللا الرواوــة والشــتامة   جازت روان وة وال ايهللا الروا وي ال وــي و و   فرم  ةة قــر طلــم الشــتامة  ــهللا اريــرة فــي قةــة   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصال  في ق شتامة  هللا اريرة  لم ال قر ط
  ؟؟هُ راب    تا شي  أو ك ا أو ك اهـُ رابـ    تـا شـي  أو كـ ا أو كـ ا     ا تقحليهللا في عائشة ا تقحليهللا فـي عائشـة  ميُ علر اريرة و حلتا وقال:ميُ علر اريرة و حلتا وقال:  اإلف  اإلف  

ما ع رها فـــحملر بمـــا ع ـــرها  تا وهي أَ فطلـــم الشـــتامة   تـــا وهـــي أَ   فحملر ب شتامة    لم ال م مـــ   ة؛ ـــة؛فط لحة ا نـــرل علـــر لـــحة   لر  نرل ع ة شـــتامة اليوـــر وارَ ـــة ا  ور وارَ    شتامة الي
ماكروانلتمــا عهللا اكلــم الســ ة  لي ــة بالرواوــة  ــهللا عــهللا أو عــهللا ا    كروانلت عهللا أو  وة  هللا  س ة  لي ة بالروا لم ال سا ررقــا   ــهللا رجــال وعســا ك في هــ ا ك:يــر فــي     ررقا   هللا رجال وع ير  ه ا ك:

 ..الةحيحيهللا وغيرهماالةحيحيهللا وغيرهما
 ..وهللا أعلموهللا أعلم

 ..وللر هللا و لم علر عوي ا  حمر وعلر  له ولحوه أجمييهللاوللر هللا و لم علر عوي ا  حمر وعلر  له ولحوه أجمييهللا  
 


