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السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
بووه و س و ر

أع و اب ابا السووايع ال لوويم موون الرووي،اب الوورليمن بسووم هللا الوورمحن الوورهيمن تب اباوود ا فاوود و س و
ِ
ضلل فال هوادي لوهن وأشوهد أب
ومن يُ ْ
و اب ابا ت اىل من شرور أ سنا وسيئات أعاالنان َمن يهد هللا فال ُمض َّل لهن َ
تله ت هللا وهد شريك لهن وأشهد أب حما ًدا عبد ورس له.
َّ ِ
آمنُ ا اتَّو ُق ا اللَّوهَ َه َّق تُو َقاتِِه َوَ َتَُ تُ َّن تَِّ َوأَ ُم ُّم ْسلِ ُا َب" آل عاراب.١٠٢:
ين َ
" ََي أَيُّو َها الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وِ ِم ْنو ُهاوا ِرلوا ً َكوِ ِ
سوا ً ۚ َواتَّو ُقو ا
َّاس اتَّو ُق ا َربَّ ُك ُم الَّذي َخلَ َق ُكم من وَّ ْ وٍ َواهو َد َو َخلَ َوق م ْنو َهوا َوْو َل َهوا َوبَ َّ َ َ
ً
" ََي أَيوُّ َها الن ُ
وِا َو َ
ِ
َّ َّ ِ
ام ۚ تِ َّب اللَّوهَ َكا َب َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا" النسا .١:
سا َلُ َب بِه َو ْاْل َْر َه َ
اللوهَ الذي تَ َ
ِ
"َي أَيوُّها الَّ ِذين آمنُ ا اتَّو ُق ا اللَّوه وقُ لُ ا قَو ً س ِدي ًدا * ي ِ
صل ْح لَ ُك ْم أَ ْع َاالَ ُك ْم َويَو ْ ِ ْر لَ ُك ْم ابُ ُ بَ ُك ْم ۚ َوَمن يُِ ،ع اللَّووهَ َوَر ُسو لَهُ
ُْ
َ َ
ْ َ
َ َ
ََ
ِ
ياا" اْلهزاب٧١:ن.٧٠
فَو َق ْد فَ َاو فَو ْ ًوا َعظ ً
ي حماد صلى هللا عليه وآله وصوببه وسولمن وشور اْلمو ر
أما ب دن فإب أصدق ابديِ ك اب هللا ت اىلن وخِ اهلَ ْدي َه ْد ُ
حمداثهتان وكل حمدثة بدعةن وكل بدعة ضاللةن وكل ضاللة يف النارن مث أما ب د:

أيها اإلخ الكرام اْلهبابن ولنا موع النويب حماود -صولَّى هللا عليوه وسولم-ن ووهللا َي هلوا مون سو اد هو
رس و ل هللان وَي هلووا موون فرهووة ه و سوواع عوون رس و ل هللا -ص ولَّى هللا عليووه وسوولم-ن وَي هلووا موون لووذ ه و ووي عووي
َّ
وهبك َ-ي رس ل هللا -مقرو ٌب أب اسي.
مشٍ و غربت ت ُ
رس ل هللا -صلى هللا عليه وسلم-ن ف هللا ما طل ت ٌ
مشٍ و غربت ت وهبك مقرو ٌب أب اسي
وهللا ما طل ت ٌ

و كلم عون

مهات بررب املا من ع ،ت رأيت خيا ً منك يف الكاس
و
ُ
و للست ت ق م أهدثهم ت وأ ت هديوي ب ُلالسي

تسلياا كوِا.
صلَّى هللا وسلم وابرك على النيب حماد وسلم
ً

اإلصو والح أوً
ص ولِ ٌح
وهووذا ه و اللقووا الرابووع يف الكووالم عوون بينووا حماوود -ص ولَّى هللا عليووه وسوولم-ن النوويب -ص ولَّى هللا عليووه وسوولمُ -م ْ
ِ
وقوواضن م ِ
ومصوولِح -أب أقو ِودم اإلصووالح علووى
ُ ْ
ص ول ٌح وقوواض ب وذا الترتي و ن وقوود ت َّا ودت -رغووم أ ووه طُل و مووا قوواض ُ
القضا ؛ َّ
ْلب َع ْي النيب -صلَّى هللا عليه وسلم -كاب يريد اإلصالح قبل أب يقضين فاا عُو ِرض علوى النويب -صولَّى هللا
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أمر يقضي فيه ت أراد النيب -صلَّى هللا عليوه وسولم -أب يصور أصوبابه تىل أب ي واف ا فياوا بيونهمن وأب
عليه وسلمٌ -
ض وت علووى النوويب -عليووه الصووال
يسووامح ب ضووهم ب ً
ضووان وأب يُصوولح النوويب فياووا بيوونهمن ي ووا ه و ل و فيووه قضووية عُ ِر َ
والسالم -وي لم النيب َّ
أب أهدمها قود أخ،ويف يف هوق ا خور قبول أب لكوم النويب -صولَّى هللا عليوه وسولم -بينهاوا أو قبول
أب يقضووي النوويب -صولَّى هللا عليووه وسوولم -بينهاووا يريوود النوويب أب يُصوولِحن وهووذا هو السووداد يف ابُ ْكوومن وهووذا هو الووذكا
وابكاة يف ابُ ْكمن أبيب أ ت وأمي و سي َي رس ل هللا.
و خي ووى علوويكم اي ًووا َّ
أب أول شووي ف لووه رسو ل هللا -صولَّى هللا عليووه وسوولم -لَ َّاوا َو ِطئَوت قوودما الروري
مهالرا من مكة تىل املدينةن أول شوي ٌ بوا النويب املسوجدن وأَلَّو فيوهن وأصولح فيوهن وأوال
صلَّى هللا عليه وآله وسلم-ن
ً
فيووه الضو انين بو املسوولا ن فال ُكو ُّل ي وور ن الصو ِ والكبووِن وال وواِ واْلُِموين ال ُكو ُّل ي لووم َّ
أب النوويب آخووى بو املهووالرين

مدين ووه -

واْل صار.

وروب ام وودت أكووور موون  ٢٠٠سوونة علووى ت افووه اْلمو رن ِغول وهقو ٌد وضو نا ٌ وسووي ٌ
وأصوولح مووا بو اْلوس وا ووزر ن هو ٌ
وأثر ب اْلوس وا زر ن لييفيت النيب -صلَّى هللا عليوه وسولم -بكلاوات اإلصوالح الور ور مون مروكا النبو ن
ودما ٌ ٌ
الوور أخووذ القو واملوودد موون هللا -لوول وعووال -الووذي أَلَّو بو القلو ب علووى يوودي رسو ل هللا -صولَّى هللا عليووه وسوولم-
درسا يف اإلصوالح لكول مون تبو َّ أ مكا وة الودع تىل هللا -لول وعوال-ن أو كول َمون
لِسم النيب -صلَّى هللا عليه وسلمً -
تب أ كرسي ابُ ْكم يف أي بلد من بالد املسلا "اإلصو والح أوً ".
ت ۚ َوَم ووا تَو و ْ فِ ِيقي تَِّ
بوُ و َّد أب يَرف ووع الرو و ار عاليو وان ال ووذي رف ووه اْل بي ووا قاطبو وةً" :تِ ْب أُ ِريو و ُد تَِّ ِْ
اسو وَُ ْ َ،
اإل ْ
ح َم ووا ْ
ص و َوال َ
ْت َوتِلَْي ِه أُِي ُ " ه د.٨٨:
ِابللَّ ِوه ۚ َعلَْي ِه تَو َ َّكل ُ

ملاابا اإلصالح أوً ؟
يريد النيب -صلَّى هللا عليه وسلم -اإلصالح أوً قبل أب يقضي ب النواسن ليوه؟ َّ
ْلب النويب برورن وكول هواكم يت ورا
رس ل هللان وكل داعية يت ورا رس ل هللا بُ َّد أب ي لم ابلك ت ه برر.
ل ق د اتن قُ َّدامه كل يُ ْديل بُ َّج هن وكل ُخيِْب أبدلَّ هن ل ل القاضي يوُلَبٍِ أهودمها عليوه غوِ ا خورن وكون واهود بي ور
يو كلم كو يٍن بي ور يلو الكوالمن بي ور لو َّر يف الكوالمن بي ور ي لِوي صو تهن بي ور يلو ويودورن وال واب بسوي ن
فالقاضي برر علراب كد بُ َّد أب يس ى أوً تىل اإلصالح قبل أب يقضي.
النيب ي لق قل ب امل خاصا ابا
وهو تابا قضووى بُو َّد أب يُ لِووم ال،وورف وهو يُصوولح فياووا بينهاووا أ ووه سيقضووي وسوويبكم علووى قَو ْدر مووا يسو ،يع ابْلدلووة
وت ْلهودكاا وكواب ا خور لوه ابوق فإ وا قود أخوذ شويئًا
البيِنة أمامهن لكن كالكاا ي ر َمن ه صاه ابقن فلو هكا ُ

من لهنم.
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ي ا النيب كاب بيق د يف جملٍ القضا صحن بٍ قبول موا بيقضوي بيُ لِوق قلو بم ابان يريود اإلصوالح بينهاوان قوال النويب
صولَّى هللا عليووه وآلووه وسولَّم -كاووا يف ابووديِ الوابووت الصووبيحن وابووديِ يف صووبيح ابووامعن وروا ب و أصووبابضكم أب يكو ب أب َون بُ َّجِوه مون ب و "..
بررن وت كم صا ب َّ
تيلن ول َّل ب َ
برر"ن د أصلن "ت ا أان ٌ
السنن" :ت ا أان ٌ
أبن بُ َّجِه من ب ن فيفقضي لوه علوى فو ِ موا أ ُوعن
واهد بي ر ي كلم ك يٍ وال اب ن " ..ول َّل ب َ
ضكم أب يك ب َ
قضيت له ِ
بق أخيه شيئًا فال خ ُذ ن فإ ا أقُ ،وع لوه ق ،وةً مون النوا ِر" صوبيح البخوارين فوإب شوا أخوذها وتب شوا
فان
ُ
تركها.
ي ا بيق ل هلم خلي ابلكم أان هبكم بينكم أهو ن د ابواكم املسولمن د القاضوي املسولمن يقو ل هلوم أان هبكوم بيونكمن
وهبكم على اْلدلة اللي قُ َّدامين وهسواع مونكم ا و ا ا تنو ن بوٍ خلوي ابلكوم لو أان هكاوت أان برور خي وى عل َّوي موا
خي ى على البررن ل هكات ل اهد عن ال اب وكاب ه الظا يبقى لهنم وال يااب ابا.
فكاب َمن جيلٍ بو يودي رسو ل هللا ليقضوي النويب فيوه يُو ْؤثِر اإلصوالحن بول راوا ي نواول عون هقوهن ويسوار بورد ابوق تىل
أصبابه ه يساع كالم النيب -صلَّى هللا عليه وسلم.-

ال واإلصالح قبل اللج للقضا
وهذا ه القاضي املُصلِح أوً ن ه صلَّى هللا عليه وآله وصببه وسولَّم الوذي اندع علوى أصوباب ابودودن واهود سورق

واهدن قبل ما ي صل ا للنيبن النيب يقو ل هلوم قبول موا تيجو ا يل سواحم ا ب و
هيُونَو َّذن قبل ما جت يل للقضا خلي اإلصالح أوً .

أهسونن عرواب لو لي و يل هبكوم وابكوم

ولح وقواضن قوال النويب -صولَّى هللا عليوه وآلوه وصوببه وسولَّم-
عراب كد قُلت لك النيب -صولَّى هللا عليوه وسولم -مص ٌ
كاا روع الترمذي والنسانيي من هديِ عبد هللا بن عارو بن ال اصن وصوببه اْللبواب أو هسونه اْللبوابن أب النويب -
ابدود فياا بينَ ُكم".
صلَّى هللا عليه وسلم -قال" :ت افُّ ا
َ
ي ا ليَو ْ ُ أهدكم عن أخيهن واهد ضرب واهدن واهد ق،ع تيد واهدن واهد آابع واهد من تخ ا ه املسولا ن واهود
ق ل واهدن واهد سرق واهد قبل ما ت صول ا للنويب -عليوه الصوال والسوالم -الوذي سيقضوي بيونكمن ت واف ان خلوي فيوه
ابدود فياا بينَ ُكم ن فاا بل َا ِمن هد فقد ول َ "ن النيب يريد اإلصالح.
تصالح اْلولن "ت افُّ ا
َ

ال بة والستر أوً
ه و دااوًوا كوواب ييجيلووي ك ووِ موون الرووباب يق و ل يل أان وق ووت يف اب و ن وق ووت يف كبووِ ن وعووايز هوود يُقوويم ابوود علو َّوي
يلن بول النويب -صولَّى هللا عليوه وسولم -سوه كواب خي،و الصوبابة ويقو لن وهو ي لوم أب
يل أانن مو َّ
وجيلدبن م َّ

لرته سه ودف ه شي،ا ه لل ق يف شوي مون ابلوكن الور َّاهوا رسو ل هللا القواابوراتن النويب -
هناك من الصبابة َمن َّ
صلَّى هللا عليه وسلم -قال له قبل ما جتو ب ْلقضوي فويكم بُ ْكوم هللا -لول وعوال -اسوتروا سوكم وت بو ا تىل خوالقكمن

وهللا -لل وعال -يقبلكم وي ب عليكم.
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كاا قال النيب -عليه الصال والسالم -كاا روع اباكم والبيهقي مون هوديِ عبود هللا بون عاورو بون ال واصن أب النويب
صولَّى هللا عليووه وسوولم -قووال" :ال نِبو ا هووذ القوواابور ِات"..ن اللووي هووي الكبوانير ي ووا الووزانن ال و اه ن وغووِ ن "ال نِبو ا
هووذ القوواابور ِ
ات الوور هللاووى هللاُ ت وواىل عنهووان فاوون أ ََّ برووي منهووا "..ش و النوويب قبوول مووا يُقوودم القضووا بيُو َقوودم السووترن
هللان ولْيو و تىل ِ
بسو ِتر ِ
وال ووايفن وال سووامحن وال صووا ن " ..فاوون أ ََّ برووي منهووا فلْيسوَِتر ِ
هللان فإ ووه موون يُبو ِود لنووا صو بَهن
ْ
َُ ْ
ُِقم عليه ك اب ِ
هللا" صببه اْللبابن هكذا يوُ ْؤثر النيب -صلَّى هللا عليه وسلم -اإلصالح.
َ
ْ
ملاابا ي لد هدود يف اإلسالم؟
من أعج ما قرأت ما ثبت يف صبيح البخاري من هديِ أ ٍن وروا مسلم من هديِ أيب أماموة البواهلين أب رل ًوال
أتى النيب -صلَّى هللا عليه وسلم -يف املسجدن خلي ابلكوم أان عوايز اللوي ُه َّوم خواي مون اإلسوالمن وخواف ن يقو ل لوك
اإلسووالم د ب ووا ت،بيووق ابوودودن ا و ا عووايزين تق ،و ا أَيدي النوواسن وعووايزين تبهوودل ا النوواسن يف بوورانم تاباعووي موور يف

ال ل يزي ب وهللا سبباب هللا بق َدر هللان امرأ ب قودم الوبانم ومس ضوي ة اتنو ن ف اهود بيودافع وبيوذم يف اإلسوالمن ا و ا َي

مسلا وا ا َي ترهابي ن وا ا َي م رددين عايزين تق ،ا أَيدي الناسن لقيت املرأ اللوي ب قودم ب قو ل لوه :هو أ وت
م اظ ليه؟ ه أ ت خاي من هالة؟
ي وا ُهو َّم هيق ،و ا تيود ابراميوة طو أ وت خواي ليوه؟ املسولا هيق ،و ا تيود ابراميوةن طو أ وت قلقواب ليوه؟ هو أ وت
هرامي؟ سبباب هللا أ ،قها هللا الذي أ ،ق كل شي .

لكن أان برض ب،ان اللي خاي

من ابدودن َموَل هدود ديننان ابدود اللي ه َّ،بق مولهوا كاوول الرورطي الوذي لورس

البنك ويف يد السالحن أي بنك ت دي عليه ه القي شورطي واقو وم وا سوالحن هو م وا تب الرورطي واقو وتب يف

تيود سووالحن وتب لو َّ ا السووالح رصواص تب م نووا ت وه هياو ت النواس؟ أي هوود م ودي علووى البنوك و قُو َّدام البنووكن و
يوودخل و خيوور موون البنووك هيق لووه؟ ن د قلَّاووا ُخيور السووالح أصو ًوالن بووٍ جموورد ولو د الروورطي علووى البوواب ويف تيوود
السالح بيُ قِ َمن يريد السرقةن يوُ ْرِه َمن يريد أب يسرق أم ال الناس.

هووي دي ابوودود ابلظووب ن م و م ووا تب يف اإلسووالم تب فيووه هوودود تب اهنووا هنق،ووع أَيدي النوواسن ن دا اهنووا بنق و ل
للنوواس فيووه هوودود عروواب حموودش يسوورقن ت ووا كي و أو م و ومووا ه و ال وودد الووذي طبَّقووه النوويب -صولَّى هللا عليووه وسوولم-
بقض وانيه اإلسووالمي علووى ابوودودن أان قلووت لكووم يف اللقووا املاضووي يف مقدم ووه كلاووة اْلس و ااب الوودك ر شووبل عايوود كليووة

ابق ق يف لام ة الناسا يف مؤَتر ابق ق ال املي الذي عُقد عام  ١٩٢٢يف فيينان واَع أكوابر علاوا القوا بن وأكوابر
املس رارين على مس ع ال ا ن ليخر مدير املؤَتر ليق ل يف مقدم ه:

وه ْكم وقضا من عند ربه قبل أل وأرب اانية عوام سونك ب فون اْلوروبيو أسو د موا
"لقد اس ،ا حما ٌد أب يت ب رريع ُ
ك ب ل وصلنا تىل موله ب د أل َ ي سنة".
ه د ُه ْكم النيبن ه د قضا النيب -عليه الصال والسالم-ن ه د قضا النيب.
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ماابا ف ل النيب مع الذي وقع يف هد من هدود هللا؟
أرلع وأق ل لكم ِمن أعج ما قرأت موا روا البخواري مون هوديِ أ وٍن وروا مسولم مون هوديِ أيب أماموةن َّ
أب النويب
َّ
ول فقووالَ" :ي رس و ل هللا تب قوود أصووبت هوودا فيفَقِ ْا وه علووي"ن أان
صولى هللا عليووه وسوولم -و ه و يف املسووجد أتووى تليووه رلو ٌبسيفلك ه الرالل د اللي أصاب هد عال تيه؟ فكر م اَي عال تيهن أان ابقيقة سيفلت السوؤال د للنواس يف املسوجد
عرفك؟
وأان بق ل هلم الكالم د ن قال ا وىن طب ًان تي َّ
أصبت هدا فيفَقِ ْاه علي"ن م
ابديِ يف صبيح البخاري أو مسلم قال الرلل" :تب قد
ُ

مثا

للد ن م

وكن يبقى وىن وه حمصن يبقى هد الق ول ال َّورلمن مو

وكن قذ امرأ يبقوى هود

وكون يبقوى ق ول واهود يبقوى هود أب يوُ ْقَول

بهن م وكن؟ ما رف ن ما عندان هدودن وفيه قصاصن لكن الرلل له قال:
ت هدا فيفَقِ ْاه علي".
ص ْب ُ
"تب قد أَ َ
اْلول تن يوذ ابكوم
يسيفله رس ل هللا مواابا ف لوتن عرواب ت ور القضوا و اإلصوالح اْلولن السوتر و تقاموة ابُ ْكوم َّ

اْلولن الرلل له للنيب -عليه الصال والسوالم -الصوبايبَ" :ي رسو ل تب قود أصوبت هودا فيفقاوه علوي"ن أع َورض النويب

عنه و يسيفله ماابا ف لت.

ِ
يت َم َنوا؟"
ويٍ قود صولَّ َ
أصو ْب ُ
وب د الصال أتى وقوالَ" :ي رسو ل هللا تب قود َ
ت هودا فيفَق ْاوه علوي"ن قوال لوه رسو ل هللا" :أل َ
يت م كوم"ن
ت ت كنت م اان يف املسجدن قلت يل الكالم د قبل الصال وب د الصال ن صوليت م واان؟ قوال" :بلوىن صولَّ ُ

قوال" :ف َّ
وإب هللاَ قو ْد غ َ و َور لوك اب بَوكن أو قووالَ :ه َّود َك" صوبيح البخووارين يسويفله رسو ل هللا عالووت تيوهن و عالوت مووع
ِ
ترا.
م ن و أي اب ؟ و أ ت ُه ْكم القضا اللي ل ُكم فيك لكم إبيهن أب ًدان بل َترَكه النيب ُم ْسَ ً

سووبباب هللا عروواب ت وور َّ
أب ابوواكم املسوولمن أو أب القاضووي املسوولمن وقاضووينا اْلول ه و رس و ل هللا -ص ولَّى هللا عليووه
وسلم -يريد أب ي رو َّ ىن هو مو مبسو ه ت وه قاعود علوى كرسوي ابُ ْكوم وا وت عليوك ُه ْكوم كوذا وا وت أكلوت كوذان
أب ًدان بل كاب النيب -عليه الصوال والسوالم -يوُ َقو ِدم اإلصوالح أوً ن
ومبس ه و سه ير الناس ب جلد قُ َّدامهن
أبيب أ ت وأمي و سي َي رس ل هللا.
النيب يريب الصبابة على ثقافة ا ع ذار ولوهم على ال سامح

بوول وك وواب تابا أخ ،وويف ص ووبايب يف آخو ور ي ووترك الن وويب ه ووذا لي ووذر لص وواهبهن ورا ووا يُ  ،ووي الن وويب -صو ولَّى هللا علي ووه وس وولم-
ووال يرو كي للنوويب -عليووه
للاخ،ووي كلاوة يدف ووه بووا تىل أب يُصوولِح هالووه مووع أخيووهن مو يووزود املروواكل .ييجووي واهوود مو ً
الصال والسالم-ن َوي ما بيبصل اْلَيم دي ييجي واهد ير كي لك يق ل ه بي ال لك كود ليوهن وم عرواب تبقوى
هبيبووه ت افقووه فياووا يقو لن تقو ل لوه آ تواي ي الَّووك كوود ن وهللا د ا ووت أهسوون منووهن وهو مايسو اهل تكلاووهن اب وود
عنهن اوعى تكلاوه ينبن خليوه هو اللوي ي وذلل لوكن وهو اللوي جييلوكن ن ن النويب مو كود أبو ًدان لو ُّ أ ْب يقضوي
صلِح -عليه الصال والسالم.-
قبل أب يُ ْ
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ا و ا عووارف أب و ابر ال ووارين ت رف و ب أاب ابر ال وواري الووذي قووال النوويب -صوولى هللا عليووه وسوولم -يف ه ِقووه" :مووا أَّلَّو ِ
وت
َ
ِ
هلجووة أصو َد ُقن و ْأو َ،ن موون أيب ابر ِشو ْوبهُ عيسووى بو ِن موور َ" هسوونه اْللبووابن ي ووا
ا ضورا ُن و أقلَّووت ال وبا ُن موون ابي َ
شبه يب من اْل بيا ن كاب صادق وعند وفا ن وَوي ما ب ق ل ا اللي يف قلبه على لسا هن وكواب قريو مون هللا لول وعوالن
ورف وت الروك ع تىل النويب
س،ا ن لكنه أخ،يف ي ًما بكلاة يف َهق باللن قال لهَ" :ي ابن الس دا " ُ
وكاب ي ي عيرة البُ َ
-عليه الصال والسالم.-

قوال لوه كلاوة
ما طل النيب قال يبقى وم تر اه َوي ما ش اكن أو ي جلود علوى الكلاوة دي كوذا للود ت زي ًوران
واهد بٍ "تِ َّك ْام ُرٌؤ فيك لاهليةٌ" صبيح البخاري ومسلم .الكلاة دي من وماب ب اعت اباهليةن علوى كِو َب ِسوا َي
رس ل هللا؟ آ على كِ َب ِسنكن بٍَن هي دي اللي النيب قاهلاله.
دف ووه الكلاووة دي كيفهللاووا َدفْو وةٌ لي ِ
ذرا تليووهن شو
َ ُْ
صولح مووا أفسوودن فيفسوور أبو ابر تىل بووالل ُم ْ َو ً

عاوول تيووهن وضووع أبو ابر

خد على الوتراب يف م ورض طريوق بوالل وهو يقو ل" :وهللا أرف هوا َي بوالل هو ت،ويف بقودمك علوى ولهوي"ن أان قلوت
لووك َي ابوون الس و دا ُه و رللووك علووى وش وي د ن فاووا كوواب موون بووالل ت أ ْب أخووذ بيوود أخيووه أيب ابر واه ضوونه ل نووزل
دم عهاان يق ل كل واهد منهاا ع ا هللا عوا وعنوكن ع وا هللا عوا وعنوكن بكلاوة النويب -صولى هللا عليوه وسولم -الور
دف ت أاب ابر لإلصالح مع أخيه بالل.
وهذا أب بكرن ا ا عارف م أب بكر؟ اللي ه ي ا ب بِان اهنا كد ل ُو ِلد فينا مول أيب بكر ما تقودرش تقو ل لوه

كلاةن خالص أط م ال م تس بي ال ن أب بكر أكوور َمون أط وم رسو ل هللان أكوور َمون أ وق علوى رسو ل هللان أكوور َمون
لوواد االووه علووى رسو ل هللان بوونَص كووالم النوويب -عليووه الصووال والسووالم" :-تب ِموون أ ََمو ِون النو ِ
واس َعلَو َّوي يف صووببِه ومالِووه أاب
كنت م ِ
ت أاب بكر" صبيح البخاري.
بكرن ول
َّخ ًذا ً
خليال من أمر َ ْذ ُ
ُ ُ
وهو َّم
ومع ابلك َم َّر أب بكر ي ًما -كاا يف صبيح البخاري -على بالل وعاار وسلااب وصهي وابون مسو د وغوِهم ُ
فاو َّر علوى هوؤ املس ضو ن فقوال ا -وهووم
فاو َّر أبو سو يابن أبو سو ياب سويد قوري وأسولم َ
سون تسوالمهن َ
قاعودين َ
وه ُ
ت سووي ُ هللا موون عوودو هللا ميفخووذها"ن ي ووا بيق ل و ا كوواب امل ووروض يوُ ْقَ ول أب و
ينظووروب تىل أيب س و ياب" :-وهللا مووا أخ و َذ ْ
س يابن فجا أب بكر وغضو علويهم قوا َنيال هلوم" :أتق لو ب هوذا لسويد قوري ؟" اللوي هو أبو سو يابن ُمثَّ أَ ْعو َرض عونهمن

وابه تىل النيب -عليه الصال والسالم.-

عرض أب بكر على النيب -عليه الصال والسالم -ما هود ن فقوال النويب ْليب بكورن وموا أدراك َمون هو أبو بكورن قوال

النوويب ْليب بكوورَ" :ي أاب بكوور هوول أغضووب هم؟" أ ووت وعلووت املسوواك ال البووة دول؟ مو

جماملووة بقووىن مو

علروواب أ ووت

ميفكلا امبوارح وعواوما عنودك يف البيوت يبقوى أ وت آ صوح اواي يق لو ا الكوالم دا وا وت وا وتن ن القضوا

جماملوة

فيهن ابُ ْكم جماملة فيهن قال النيب:
أغضبت ربَّك" صبيح مسلم.
كنت أغضبَهم لقد
َ
"َي أاب بكر! ل لك أغضبَهم .لئن َ
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النيب عار بيق ل الكلاة دي ملو ن "لوئن كنوت قود أغضوب هم فلقود أغضوبت ربوك"ن عل،و ل يُ ْسو ِر أبو بكور تىل هوؤ
املس ضو َ :ي تخو اب َي تخو اب هوول أغضووب كم؟ ي ووا سوواحم ب لو أان غل،ووت يف هقكوومن قووال ا :ع ووا هللا عنووا وعنووكن
وغ ر هللا لنا ولك.
هكذا بكلاات النيب -صلى هللا عليه وسولم -يَو ْدفَع الصوبابة تىل أب ي بواب ا فياوا بيونهمن أب يؤلو النويب ب ضول هللا -

لل وعال -فياا بينهم.
َّ

تابا وصل اْلمر للقاضي فال ش اعة و جماملة
قضا رس ل هللا -صلى هللا عليه وسلم -ب املسلا

جماملة فيهن م

علراب أب بكرن و عراب أبو طالو ن و

عراب يبقى َعم النيبن أب ًدا.

ِ
ت َرِهينَةٌ" املدثر .٣٨:وُك ُّل امرئ اا كس ره .
سبَ ْ
النيب -صلى هللا عليه وسلم -يوُ َلم الصبابة " ُك ُّل َو ْ ٍ اَا َك َ

ملا لا ت عانيروةن مو عانيروة؟ هبيبوة النويبن وبنوت هبيو النويبن ووو رسو ل هللا -صولى هللا عليوه وسولم-ن ابُ َاو ِْا ن
أي النو ِ
واس
هبيبوة قلو النويب -عليوه الصوال والسووالم -الور لهور النويب -صولى هللا عليووه وسولم -أموام أصوبابه ببهوان " ُّ
ِ
الرلال؟ قال :أب ها" صبيح مسلم .م أبو بكورن ن أبو هبيبور يبقوى هبيويبن
قلتِ :من
أه ُّ تليك؟ قال :عانيرةُن ُ
أتتيه وتكلاه يف شيفب فِد النيب -صلى هللا عليه وسلم -عنها.

وأتيت فاطاووة الوور لو النوويب -عليووه الصووال والسووالم -أهو ٌد يف اْلرض مولهووان فاطاووةن يف بيووت عانيرووةن ي ووا وول ووه
اببيبةن وبن ه اببيبة الر ما أه َّ أه ًدا مولها كاوا يف صوبيح البخوارين كول دا َي رسو ل هللان فاطاوةَ :ي رسو ل هللا لقود
را أمر املرأ املخزوميةن با خمزوم دول من أشر قبانيول ال وربن وفيوه امورأ ي وا الروي،اب ضوبك عليهوا َوَّوهوا
َّ
أهم قري ً

ومدت تيدهان في ا لاية تق ل لوهَ :ي رسو ل هللان م لو
لايبة طل ووَْ ِ
ضي عليه ِمن ي ا فاايقدرش يرد .

ي وا دي بنوت فوالب الكبوِن وبنوت عوالبن وي وا تقودر تقو ل

فووالنيب -عليووه الصووال والسووالم -قووال ل اطاووةن وأسووامة بوون ويوود ابِو ابوون ابِو لوواي ويضووع النوويب -صوولى هللا عليووه
ودود ِ
وسوولم -فاطاووة هبيب ووه مو ًوال ويف بيووت عانيرووة يوورد النوويب علووى أسووامة قوا ًنيال" :أترو ع يف هوود موون هو ِ
هللا؟  ...والووذي
ُ
َ
سي ِ
بيد ! ل َّ
ت ي َدها" صبيح مسلم.
بنت حماد سرقت لقُ ،
أب فاطاةَ َ
إبيدَين هكذا ليو َؤ ِ
صل النويب -
ه دا القاضي ال ادلن ل بنرن بيق ل ل فاطاة بنت حماد سرقت أان اللي هق،ع تيدها َّ
ُ

صلى هللا عليه وسلم -ال دل يف القضا ن أبيب أ ت وأمي و سي َي رس ل هللا.
َوي مووا قلووت لووك النوويب كوواب بيُو و ْؤثِر يف البدايووة اإلصووالح لكوون وصوولت للنوويب خووالصن وصوولت للبوواكم املسوولم قضووا ن
وِ
ضو َت القضووية أمووام القاضووي املُ ْسولِم خووالص م ووي ش و اعةن م ووي جماملووةن م ووي صوواهيب وهبيوويب وقوورييب ومقوودرش
ُ
أ َوزله كالم ومقدرش أرد ش اع هن م ي الكوالم دا خوالصن بول قوال النويب -صولى هللا عليوه وسولم -كاوا روع أبو داود
وهسنه اْللباب أب النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال:
من هديِ ابن عار َّ
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هدود ِ
ِ
هللا؛ فقد َّ
ضاد هللاَ يف أم ِر " صوببه اْللبواب .ي وا وقو ضود ربنوان طالموا النويب
"من هالت ش اع ُه دوب هد من
ضت عليه قضية وسيقضي النيب حمدش ي كلم خالص حمدش يقو ل لوه علرواب خواطري و
-عليه الصال والسالم -عُ ِر َ

مل

َي رس ل هللان م ي

بُ َّد أب يقضي ابل دل.

الكالم دا خالص يف قام س النيب -عليه الصوال والسوالم-ن طالموا وصولت القضوية قُ َّداموه

لووذلك الوزبِ بوون ال و ام هصوولت سوورقة وما ووه مووا بو رلوول وآخوورن فجوورع ورا مهووا قووال :ت وواف ان ت وواف ان سوواحم ان قووال ا:
سووامح تابا وصوولنا تىل عاوورن عاوور كوواب اْلمووِن قووال اهنووا هن سووامح بووٍ ملووا ق و ل لسوويدان عاوور اْلولن قووال " :ن تابا
ول ُكوم بو
وصلت ابدود تىل السل،اب فل ن هللا الرافع واملر َّ ع"ن خالصن وم السل،اب يُِق ْيم سل،اب هللا يف اْلرض َْ
الناس ابل دل علراب كد النيب كاب يف البداية بيق ل هلم قبل ما ت صل يل اتساحم ا "ت اف ا ابدود فياا بينكم".
سبيال
القاضي يوُ ْؤثِر ال ما اس ،ا تىل ابلك ً
كنووت بقورأ يف قصووة موواعز اْلسوولاي واملورأ ال امديووةن املورأ ال امديووة و ووت وموواب النوويب -عليووه الصووال والسووالم -وموواعز
واعزا؟"ن أ وت ت هوم تب الوزان هصول بو
اْلسلاي وىنن واملرأ ب ق ل للنويب لَ َّاوا النويب ردهوا" :أتريود أب توردب كاوا رددت م ً

م وم ؟ من خالل القصص كد ن ما ب ماعز واملرأ ال امديةن م ي

دليل على الكالم دان كنت بقورأ يف قصوة مواعز

اْلسولاي واملورأ ال امديووة وموواعز اْلسولاي ابلووذات لقيووت تب النوويب -عليووه الصوال والسووالم -عاوول  ١٢هالووة علروواب
النيب ما يُقيا ابدن ي ا م م ا تب فيه هدود تب القاضوي ي رو َّ ى وي اوا ويريود أب يُقوام ابودن دا النويب -عليوه
الصال والسالم -عال  ١٢هالة علراب يب د عن تقامة ابد.
لا ماعز وقالَ" :ي رس ل هللان تب قد و يت" قال لوه النويب" :ارلوع"ن امروين إلب النويب -عليوه الصوال والسوالم -موا
كاب يقيم ابَد ت تابا شهد على سهن فالنيب -عليه الصال والسالم -قوال لوه :ارلوعن يف اْلول قوالَ" :ي رسو ل هللان
تب قد أصبت هدا"ن قال له" :ارلع".
اتن رلع وله ينبن "َي رس ل هللان تب قد أصبت هدا فيفَقِ ْاه علي"ن قال :ارلع .مر ينل ةن ومر راب ة.
ملووا خووالص شووهد علووى سووه أربووع موراتن خووالص بقووى هووات يل خالوود بوون ال ليوود وهووات يل محووز بوون عبوود امل،لو وهووات يل
عار بن ا ،اب يك

وي ال ن

النيب -عليه الصال والسالم -قال ل اهد مون الصوبابة" :قوم فاسو نكهه"ن قوم

شم بوُقه أ يك ب شرب هالةن فقام صبايب ليرم فاه فلم جيد فيه رانيبة مخرن دي رقم مخسة ب ود موا رد أربوع مورات
يرم رلة بقهن م ي مخر.
سووابه النوويب -عليووه الصووال والسووالم -وكلووم الصووبابة" :أَبِو ِه لنو ب؟" النوويب -عليووه الصووال والسووالم -بيقو ل للصووبابة:
الرالل دا جمن ب؟ لاي يق ل يل أان عالت ..جمن ب؟ قال اَ :ي رس ل هللا ليٍ به لن بن دي رقم س ة.
رلع النيب للرللن قال" :ل لك قبَّلت" َي عم دي كا ت قبلة وخالصن قال" :بل و يت".
النيب -عليه الصال والسالم -بيق ل له" :ل لك فاخذت" ي ا لد وانن قال" :و يت َي رس ل هللا".
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قووال لووه النوويب -عليووه الصووال والسووالم :-الووزان -ع و ً ا ي ووا م ل و  -الووزان مووول هووذا يف هووذان النوويب عاوول كوود -عليووه
الصال والسالم-ن الزان مول هذا يف هذان قال :و يت.

قال له النيب -عليه الصال والسالم -رقوم عرور كلاوة أان مو

هقودر أق هلوا اثب وة يف صوبيح البخواري اللوي هوي امل وا

الدار للزان وس الناسن قال له النيب :أ.....ن أ ت عالت كذا؟ َّى النيب الزان اب ه ليو َّب
فهووذا هو اْلموور ال اشوورن النوويب -عليووه الصووال والسووالم -يُسو َّواي الووزان اب ووه يقو ل لووه ا ووت عالووت كووذا؟ يقو ل لووه :ووم
ال َقو ْ ل اكون يقو ل ن

رر هالاتن أان قلت لكم ١٢ن عارف تيه كااب؟
ف لتن ع َ

وهم بيقياو ا عليوه ابود مواعز اْلسولاي ه،و يف اْلرض وغُّ،و ل ايوة من صو ه وبودؤوا يراو ن آملوه لَ ْسوع ابجورن ي وا
ُ
من ُكتر الضرب آملهن ف رن هوربن فَبِ َوه الصوبابة وراو ن فلاوا أخوبوا النويبَ :ي رسو ل هللا َهو َّم مواعز أب يهورب ف ب نوا

ورانووا ن قووال النوويب" :هووال ترك ا و "ن كن و ا سوويب يهووربن ي و ب هللا عليووهن وي و ب تىل هللان ي ووا النوويب -عليووه الصووال
والسالم -م عاوو يُِق ْيم ابدن سه ما يقيا ابدن ه ب د كل دا رقوم  ١١لوه يهورب النويب قوال" :هوال ترك او "
سيب يهرب.
رقم  ١٢ه اللوي بيوزب دا مو

بيوزب موع امورأ ؟ يَو ِرد يف أي روايوة و يف أي هوديِ أب النويب قوال لوه طو هوي مو ؟

علروواب جييب هووان خووالصن مالوواش النوويب وقووال لووه ط و قبوول مووا السوور ب اعووك ينوودفن مووع راووك قوول يل هووي م و اْلول
علراب جنيبها هي كاابن ن ما سيفله النيب -صلى هللا عليه وسلم -أب ًدان فلو اخ وارت السوتر فوديننا يسو ى تىل السوترن
هك ووذا الن وويب -علي ووه الص ووال والس ووالم-ن هو و دا علر وواب مل ووا قو و ل للن وواس َّ
أب القض ووا اْلوىل في ووه الس ووتر واْلوىل في ووه
اإلصالح واْلوىل فيه ال ن يبقى هذا ه القاضي الصا .
هس ونه اْللبوواب َرفْو ًووا تىل النوويب -عليووه الصووال
قووال النوويب أو قووال أ ووٍ بوون مالووك كاووا روع أب و داود والنس وانيي إبسووناد َّ

والسالم -هذا املرهد قال:
فيه قصاص ت َّ أمر ِ
تليه شي ِ
عليه وسلَّم رفِع ِ
اَّلل ِ
فيه ابل ِ " صببه اْللباب.
"ما ر ُ
أيت الن َّ
ٌ
َّيب صلَّى َُّ
ٌ
َُ َ
َ
موال ق،ع تيد واهد امل روض ال اب يق،وع لوه تيود ن ييجو ا ا تنو قودام النويب
ي ا النيب -عليه الصال والسالم -واهد ً
عليووه الصووال والس والم -النوويب يق و ل للووي تيوود مق ،عووة :سوواحمهن اع و ُ عنووهن ربنووا ي و عنووكن جتوواوو عنووه اكوون ربنوواص َّد َق بِ ِه فَو ُه َ َك َّ َارٌ لَّهُ" املانيد ٤٥:ن وكن لو تصودقت اببنوك اللوي هو ق لوه
يدخلك ابنة بذان خلي ابلك تب "فَ َان تَ َ

ربنوا -عووز ولوول -يوودخلك ابنووة بوذان يظوول النوويب يقو ل ابلووكن هو دا القاضوي -صوولى هللا عليووه وسوولم-ن هو دا الووذي
َْل ُكم ب الناس ابل دل لكنه قبل هذا ابُ ْكم وقبل هذا القضا يوُ َق ِدم ال ن أبيب أ ت وأمي و سي َي رس ل هللا.
بل ينظر النيب تىل ال اقعن م
م

أي واهد يقيم عليه ابدن ي ا افرض واهد سرق م

أي واهود سورق يُقوام عليوه ابودن

أي واهد يقام عليه ابدن ت ت عوار لو واهود هواط بضواع ه قُو َّدام احملول وواهود لوه سورقها يُقوام عليوه ابود؛
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إلب بضاع ه م روضةن ت ا يُقام ابد ت يف املال احملرون دا بنص كالم النيب وهق ل لك دل قت تواين ت ت عوار لو

امرأ سرقت وولها أو وو سرق مراته يُقام عليهاوا ابودن لو خوادم َّ
خداموة سورقت الوده ب وا السوت اللوي شو الة

عندها يُقام على ا ادمة ابد ْلهللاا يف البيوتن لو واهود ل واب وسورق اخو لٍ يُقوام عليوه ابودن دا النويب اللوي قوال

ابلكن كاا روع أصباب السنن اْلرب ة ويف مسند أمحد وعند ابن هباب من هديِ لابر وصببه اْللبواب أب النويب -

صلى هللا عليه وسلم -قال:
"ليٍ على املن ِه ِ ن و على امل ْخَلِ ِ
ْع" صببه اْللباب.
ٍن و على ا انيِ ِن قٌ ،
ي ا ل واهد قُ َّدامه ال لو س شو َّال علوى كاشوِ وسورق منهوان خوابن يُقوام عليوه ابودن مو إل وه مو سوارق و إل وه
م و خوواينن ن إلب املووال سوواي قُ َّدامووه .املن ه و ي ووا هالووة م روضووة وهللابهووا ولووري يُقووام عليووه ابوود .و علووى
املخ لٍ اللي املال حتت تيد وسرق منهن تىل غِ ابلك .بل يُق،ع أهد الزول من ا خرن و ا ادم من سيد .
ليَو ْلَم ابايع َّ
أب القاضي يريد أب ي ر َّ ىن و يريد أب يرع الدما ن و يريد أب يرع تقاموة ابودودن و يريود أب يورع
تق،يع ابدن بل يريد اإلصالح أوً ن وهذا ه رس ل هللا.

تابا وصل اْلمر للقضا فال خيار س ع ال دل دوب جماملة
لكوون تابا وصوول اْلموور للقضووا فووال بُو َّد أب يقضووي ابل وودل جماملووةن ملووا ُسو ِرق ردا صو اب بوون أميووة -رضووي هللا عنووه-ن
ص اب بن أمية كاب ان يف املسجد فجه واهد سرق الوردا ب اعوهن ال ،وا ب اعوهن ال بايوة ب اع وهن سورقها ومروين أمسوك

فلاوا رف ووه تىل رسو ل هللا أموور النوويب بق،ووع يوود ن فقووال صو ابَ :ي
بووه صو اب بوون أميووة فقووالْ" :لرف نَّوك تىل رسو ل هللا"ن َّ
رس ل هللا أتُق،ع يد يف ردا بوال أو ِ
بست أو بسبع أَابْ ُكر ال ودد .فقوال النويب" :بلوىن تُق،وع يود "ن خوالصن قوال:
"َي رس ل هللان تب قد وهب ه له" أان ادي ه له هدية!
قال النيب :هال ابلكن " َّ
فهال كاب هذا قبل أب أتتيَا به" صببه اْللباب.

كنووت سواحمه قبوول مووا جييلووين كنووت سوواحمه قبول مووا ييجووي عنوودين هو دا ابوواكمن هو دا القاضووي -صوولى هللا عليووه وآلووه
وصببه وسلم -ي ا بيق ل له ل أ ت كنت ك يٍ كنت ساحمه قبل ما جييلين لكون لوايل خوالصن بوُ َّد أ ْب أُقويم عليوه
ابدن هذا ه النيب -صلى هللا عليه وآله وصببه وسلم.-

هال ال ُقضا ِ
املؤس يف وما نا

وأخو م هوذ ابلقووات اوا ُوه موون الرويش كروك -رمحووه هللا ت واىل -لكوي قضووا وما نوان الرويش كرووك هللا يرمحوه ا و ا
عارف كاب ي ا بسجي ه ر ال،رفة منه دوب تَ َكلُّ رمحه هللا ت اىل رمحةً واس ة وغ ر هللا لنوا ولوهن يقو ل لوك َّ
أب رل ًوال
غنيوا اخ صووم مووع رلوول فقووِ وعُو ِرض اْلموور علووى القاضووين فووذه النوواس تىل ال قوِ قووال ا لووه تب القاضووي دا ُم ْرتَ ِروي ولو
دور موا قواش يف
أ ت غازته بالة و ورته بدية و ادي ه رش هيبكم لوك بكور ن قوال خوالصن فوال قِ راح البيوت َّ
بي وه ت وو ن قووال خوالص هاخوودها وأطلوع علووى القاضوين طلووع علووى القاضوي ابلليوول ادالوه الو و ودخول لووه قوال لوه ت ووت
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عووار تب أان مظلو م وعلووى قَود هووايل واْلغنيووا دول آكلينهووا وال ووةن قووال لوه خووالص دا هقوك ف و ًوال وابُ ْكوم بكوور ليووك
طب ًان دا هقكن سي بٍ ال و وات ضل..

ش ية وال وا عور راح واخود خورو وطوالع علوى القاضوين دا غوا بقوىن دخول علوى القاضوي اب ورو الرالول كول موا
ييجي ي كلم ا رو ايفميف طب ًا ي ا يسند ن قال له طب ًا دا ُهم هاسدينكم على الن اة اللي ا ا فيهان أصل ُهو َّم ي وا

شاي ينكم وت ت عار بقى م ل ل من الن اوة اللوي ت و ا فيهوان ت وا ت وت صواه ابوقن سوي بوٍ ا ورو وات ضول.
طلع ا تن كله م،ان تب ابُ ْكم له..

ومن م هن فيوه تيوه؟ ت وت مو
وق القاضي ليَ ْب ُكم بينهاا؛ َ
فب َكم لل ا صاه ا رو ن ف ق ال قِ َ
ادي ه وو ن أومال ما هكالك ليه؟ فالقاضي بَص عليهم كد وقال هلم " :تُو َ ْو ِوُووا َّ
فإب ابَ َّق َّ،اح".

ادي وه وو ؟ آ

هووذ وت ْب كا ووت طرفووة لكنَّهووا وهللا حتكووي قضووا وما نووان وتان ا وتان تليووه رال و بن وص و َدق رس و ل هللا -صوولى هللا عليووه
وسوولم -هو قووال" :قاضو ِ
وياب يف النووا ِرن وقوواض يف ابنو ِوة" صووببه اْللبووابن يوُ َلِو ُق علووى هووذا ابووديِ واهو ٌد موون املصوري
فيق ل :قاض يف ابنةن وقاضياب يف مصر.
دعا ا اَتة

سويفل هللا السوالمة وال افيوةن سويفل هللا -ت واىل -أب يورد املسولا تىل ابُ ْكوم ابل ودل كاوا أموران هللا -لول وعوالَ " -وتِابَا
َه َك ْا ُم بَو ْ َ الن ِ
َّاس أَب َحتْ ُك ُا ا ِابلْ َ ْد ِل" النسا .٥٨:

و س وويفل هللا أب ي وورد قض ووا ان تىل أب يق و و ا أثَو ور بين ووا -ص وولى هللا علي ووه وس وولم-؛ لي ووزهم هللا -ل وول وع ووال -يف ال وود يا
وليكرمهم يف ا خر ن وأسيفل هللا ت اىل أب يستران وتَيكم يف الد يا وا خر .

أق ل قَو ْ يل هذان وأس ر هللا يل ولكمن وصلى هللا وسلم وابرك على بينا حماد وعلوى آلوه وأصوبابه أا و ن واباود ا

رب ال امل .

والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
مت باد هللا
شاهدوا الدرس للنرر على النت يف قسم ت ريغ الدروس يف من دَيت ال،ريق تىل هللا وت ضل ا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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