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 فريق التفريغ بموقع الطريق إلى هللا

 يـــقـــدم

 

 "3دروس الدورة العلمية "بصائر من 

 وقاض  النيب صلى هللا عليه وسلم مصلح 

 )ابللهجة املصرية(

 د. عبد الرمحن الصاوي لفضيلة الشيخ:

 http://way2allah.com/khotab-item-136613.htm  رابـط الــمادة:

 م ورمحة هللا وبركاتهالسالم عليك
أعوو اب ابا السووايع ال لوويم موون الرووي،اب الوورليمن بسووم هللا الوورمحن الوورهيمن تب اباوود ا فاوود  و سوو    بووه و سوو   ر  
و   اب ابا ت اىل من شرور أ  سنا وسيئات أعاالنان َمن يهد  هللا فال ُمِضلَّ لهن وَمن ُيْضلل فال هوادي لوهن وأشوهد أب   

 وهد    شريك لهن وأشهد أب حماًدا عبد  ورس له. تله ت  هللا
 .١٠٢آل عاراب: "ََي َأيوَُّها الَِّذيَن آَمُن ا اتوَُّق ا اللَّوَه َهقَّ تُوَقاتِِه َوَ  ََتُ ُتنَّ ِت َّ َوَأ ُ م مُّْسِلُا بَ "
ٍ  َواِهوَد   رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم م ِ  ََي َأيوَُّها النَّاُس اتوَُّق ا" ًِا َوِ َسوا ً  ن  وَّْ و ُهَاوا رَِلواً  َكوِو َِّ ِمنوْ َهوا َوْوَلَهوا َوبَو َواتوَُّقو ا  ۚ   َوَخلَوَق ِمنوْ

 .١النسا : "ِتبَّ اللَّوَه َكاَب َعَلْيُكْم رَِقيًبا ۚ   اللَّوَه الَِّذي َتَساَ ُل َب بِِه َواْْلَْرَهامَ 
َوَمن يُِ،ِع اللَّووَه َوَرُسو َلُه  ۚ   ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَااَلُكْم َويَوْ ِ ْر َلُكْم اُب ُ َبُكمْ *   َسِديًداََي َأيوَُّها الَِّذيَن آَمُن ا اتوَُّق ا اللَّوَه َوُق ُل ا قَوْ ً  "

 .٧١ن٧٠اْلهزاب: "فَوَقْد فَاَو فَوْ وًا َعِظيًاا
ر اْلمو ر أما ب دن فإب أصدق ابديِ ك اب هللا ت اىلن وخِ اهلَْدي َهْدُي حماد صلى هللا عليه وآله وصوببه وسولمن وشو

 حمداثهتان وكل حمدثة بدعةن وكل بدعة ضاللةن وكل ضاللة يف النارن مث أما ب د:
 

ن ووهللا َي هلوا مون سو اد  هو   و كلم عون -صولَّى هللا عليوه وسولم-  ولنا موع النويب حماود  نأيها اإلخ   الكرام اْلهباب
ن وَي هلووا موون لووذ  هوو    ووي  عووي  -ليووه وسوولمصوولَّى هللا ع-رسوو ل هللان وَي هلووا موون فرهووة هوو   سوواع عوون رسوو ل هللا 

ٌٍ و  غربت ت  وهُ -صلَّى هللا عليه وسلم-رس ل هللا   مقروٌب أب  اسي. -َي رس ل هللا-ك ب  ن ف هللا ما طل ت مش
ٌٍ و  غربت ت  وهبك مقروٌب أب  اسي  وهللا ما طل ت مش

 بررب املا  من ع،   ت  رأيت خياً  منك يف الكاس و  مهاتُ 
 سيال   للست ت  ق م  أهدثهم ت  وأ ت هديوي ب  لُ و 

ِا.  صلَّى هللا وسلم وابرك على النيب حماد وسلم تسليًاا كو
 

 الح أوً  ووواإلص
ٌح لِ ُمْصوو -صوولَّى هللا عليووه وسوولم-ن النوويب -صوولَّى هللا عليووه وسوولم-وهووذا هوو  اللقووا  الرابووع يف الكووالم عوون  بينووا حماوود 

ن ُمْصووو ووو نذا الترتيووو بووو ٌح وقووواض  لِ وقوواض  م اإلصوووالح علوووى  -  موووا قووواض  وُمصوووِلحرغوووم أ وووه طُِلووو-دت وقووود ت اَّ أب أقووودِ 
صولَّى هللا -ض علوى النويب كاب يريد اإلصالح قبل أب يقضين فاا عُورِ   -صلَّى هللا عليه وسلم-ْلبَّ َعْي  النيب  ؛القضا 

http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/


http://www.way2allah.com موقع الطريق إلى هللا 
 

 ( 11من  2صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  وقاض  النبي صلى هللا مصلح 
 

يصور  أصوبابه تىل أب ي  واف ا فياوا بيونهمن وأب  أب -صلَّى هللا عليوه وسولم-أمٌر يقضي فيه ت  أراد النيب  -عليه وسلم
عليوووه الصوووال  -ت علوووى النووويب َضووويسوووامح ب ضوووهم ب ًضوووان وأب ُيصووولح النووويب فياوووا بيووونهمن ي وووا هووو  لووو  فيوووه قضوووية ُعرِ 

بينهاوا أو قبول  -صولَّى هللا عليوه وسولم-أهدمها قود أخ،ويف يف هوق ا خور قبول أب لكوم النويب  وي لم النيب أبَّ  -والسالم
 بينهاووا يريوود النوويب أب ُيصووِلحن وهووذا هوو  السووداد يف ابُْكوومن وهووذا هوو  الووذكا  -صوولَّى هللا عليووه وسوولم-ضووي النوويب أب يق

 من أبيب أ ت وأمي و  سي َي رس ل هللا.كْ ة يف ابُ وابكا
 

وولَ  -صوولَّى هللا عليووه وسوولم-أول شووي   ف لووه رسوو ل هللا  و  خي ووى علوويكم ايً ووا أبَّ  -ري    مدين ووه ت قوودما  الرووئَووطِ ا وَ اَّ
وأوال  نوأصولح فيوهلَّو  فيوهن وأَ  نمهالًرا من مكة تىل املدينةن أول شويٌ  بوا النويب املسوجد ن-صلَّى هللا عليه وآله وسلم

آخووى بوو  املهووالرين النوويب  ي لووم أبَّ  لُّ ين الُكوومِ ووالصوو ِ والكبووِن وال وواِ  واْلُ  ني وور  لُّ فيووه الضوو انين بوو  املسوولا ن فالُكوو
 .واْل صار

 
وهقووٌد وضوو ناٌ  وسووي ٌ   ل  ِغوو نسوونة علووى ت افووه اْلموو ر ٢٠٠هووروٌب ام وودت أكووور موون  وأصوولح مووا بوو  اْلوس وا ووزر ن
بكلاوات اإلصوالح الور  ور  مون مروكا  النبو  ن  -صلَّى هللا عليوه وسولم-لييفيت النيب  نودماٌ  وأثٌر ب  اْلوس وا زر 
 -صوولَّى هللا عليووه وسوولم-  بوو  القلوو ب علووى يوودي رسوو ل هللا َألَّوو الووذي -لوول وعووال-الوور أخووذ القوو   واملوودد موون هللا 

ِسم النيب  ن ن أو كول َمو-وعوال لول -مكا وة الودع   تىل هللا أدرًسا يف اإلصوالح لكول مون تبو َّ  -صلَّى هللا عليه وسلم-ل
  ".الح أوً  ووواإلص" م يف أي بلد  من بالد املسلا كْ تب أ كرسي ابُ 

ْصووواَلَح َموووا اْسوووَ ،َْ تُ " :الوووذي رف وووه اْل بيوووا  قاطبوووةً  نار عالي وووارووو أب يَرفوووع ال دَّ بُووو   َوَموووا تَووووْ ِفيِقي ِت َّ  ۚ   ِتْب ُأرِيوووُد ِت َّ اإْلِ
 .٨٨ه د: "َعَلْيِه تَو َكَّْلُت َوِتلَْيِه أُ ِي ُ  ۚ   اِبللَّوهِ 
 

 ملاابا اإلصالح أوً ؟
وكول هواكم   يت ورا   النويب برورن ْلبَّ يقضي ب  النواسن ليوه؟ اإلصالح أوً  قبل أب  -صلَّى هللا عليه وسلم-يريد النيب 

 .ه برر   ت بُدَّ أب ي لم ابلكرس ل هللان وكل داعية   يت ورا  رس ل هللا   
   هن ل ل القاضي يُوَلبِ ٍ أهودمها عليوه غوِ ا خورن وكون واهود بي ور  أبدلَّ ِب خيُْ   هن وكل  جَّ يل بُ يُدْ  امه كل  دَّ ل  ق د اتن  قُ 

ويودورن وال واب بسوي ن  الكوالمن بي ور  لو َّر يف الكوالمن بي ور  ي لِ وي صو تهن بي ور  يلو    يو كلم كو يٍن بي ور  يلو   
 .أب يس ى أوً  تىل اإلصالح قبل أب يقضي دَّ   بُ فالقاضي برر علراب كد  

 
 ق قل ب امل خاصا  اباالنيب ي ل  

ر مووا يسوو ،يع ابْلدلووة دْ ح فياووا بينهاووا أ ووه سيقضووي وسوويبكم علووى قَوو  ُيصوولأب يُ لِ ووم ال،وورف  وهوو دَّ بُوو وهوو  تابا قضووى  
ْلهودكاا وكواب ا خور لوه ابوق فإ وا قود أخوذ شويًئا  البيِ نة أمامهن لكن كالكاا ي ر  َمن ه  صاه  ابقن فلو  هكاوتُ 

 من لهنم.
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ن يريود اإلصوالح بينهاوان قوال النويب ي ا النيب كاب بيق د يف جملٍ القضا  صحن بٍ قبول موا بيقضوي بُي لِ وق قلو بم ابا
كاووا يف ابووديِ الوابووت الصووبيحن وابووديِ يف صووبيح ابووامعن وروا  ب وو  أصووباب   -صوولَّى هللا عليووه وآلووه وسوولَّم-

 .."ت ا أان برٌرن وت كم   صا ب تيلَّن ول لَّ ب َضكم أب يكو ب أبوَن ُبجَّ ِوه مون ب و   "د  أصلن ن "ت ا أان بررٌ " :السنن
ن فيفقضي لوه علوى فوِ  موا أ وُعن ".. ٍ وال اب  ن بي ر  ي كلم ك ي  واهد  ول لَّ ب َضكم أب يك ب أبَن ُبجَِّ ه من ب   

فوإب شوا  أخوذها وتب شوا   نصوبيح البخواريفان قضيُت له بقِ  أخيه شيًئا فال  خُذ ن فإ ا أق،وُع لوه ق، وًة مون النواِر" 
 .تركها

هبكم بينكم أهو ن د  ابواكم املسولمن د  القاضوي املسولمن يقو ل هلوم أان هبكوم بيونكمن ي ابلكم أان ي ا بيق ل هلم خل  
ي ابلكوم لو  أان هكاوت أان برور خي وى علويَّ موا   و ا ا تنو ن بوٍ خل واامين وهسواع مونكم دَّ وهبكم على اْلدلة اللي قُ 

 .اباخي ى على البررن ل  هكات ل اهد عن ال اب وكاب ه  الظا  يبقى لهنم وال يااب 
هن ويسوار  بورد  ابوق تىل بول راوا ي نواول عون هق و نر اإلصوالحثِ ؤْ فكاب َمن جيلٍ بو  يودي رسو ل هللا ليقضوي النويب فيوه يوُو

 .-صلَّى هللا عليه وسلم-أصبابه ه  يساع كالم النيب 
 

 ال    واإلصالح قبل اللج   للقضا  
ه وصببه وسولَّم الوذي اندع علوى أصوباب ابودودن واهود سورق وهذا ه  القاضي املُصِلح أوً ن ه  صلَّى هللا عليه وآل
يل سواحم ا ب و  أهسونن عرواب لو  لي و يل هبكوم وابكوم ا جو  يواهدن قبل ما ي صل ا للنيبن النيب يقو ل هلوم قبول موا ت

 .ي اإلصالح أوً  هيُونَو َّذن قبل ما جت يل للقضا  خل  
 

ن قوال النويب  مصولحٌ  -صولَّى هللا عليوه وسولم-لت لك النيب عراب كد  قُ    -صولَّى هللا عليوه وآلوه وصوببه وسولَّم-وقواض 
-أب النويب  وصوببه اْللبواب أو هسونه اْللبوابنكاا روع الترمذي والنسانيي من هديِ عبد هللا بن عارو بن ال اصن 

 ."بيَنُكمت افُّ ا ابدوَد فياا " :قال -صلَّى هللا عليه وسلم
اهدن واهد ق،ع تيد واهدن واهد آابع واهد من تخ ا ه املسولا ن واهود أهدكم عن أخيهن واهد ضرب و   ُ  ْ ي ا ليوَ 

خل وي فيوه  نالوذي سيقضوي بيونكمن ت واف ا -عليوه الصوال  والسوالم-ق ل واهدن واهد سرق واهد قبل ما ت صول ا للنويب 
 الح.النيب يريد اإلص ن"ت افُّ ا ابدوَد فياا بيَنُكم ن فاا بلَ ا ِمن هد   فقد ول َ " نتصالح اْلول

 
 ال  بة والستر أوً  
ِ يهوو  دااًووا كوواب ي  قوويم ابوود علوويَّ وعووايز هوود يُ  نجيلووي ك ووِ موون الرووباب يقوو ل يل أان وق ووت يف اب وو ن وق ووت يف كبوو

  سوه كواب خي،و  الصوبابة ويقو لن وهو  ي لوم أب  -صولَّى هللا عليوه وسولم-بول النويب ن مو  يلَّ  أانن وجيلدبن   م  يلَّ 
-اهوا رسو ل هللا القواابوراتن النويب لرَّته   سه ودف ه شي،ا ه لل ق   يف شوي  مون ابلوكن الور  َّ هناك من الصبابة َمن 
اسوتروا   سوكم وت بو ا تىل خوالقكمن  -لول وعوال-م هللا ْكوقال له قبل ما جتو ب ْلقضوي فويكم بُ  -صلَّى هللا عليه وسلم

 .يقبلكم وي  ب عليكم -لل وعال-وهللا 
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كاا روع اباكم والبيهقي مون هوديِ عبود هللا بون عاورو بون ال واصن أب النويب   -  والسالمعليه الصال-كاا قال النيب 
ِ ن نال وو اه  ناللووي هووي الكبووانير ي ووا الووزانن .."ال ِنبوو ا هووذ  القوواابوراتِ ": قووال -صوولَّى هللا عليووه وسوولم- ال ِنبوو ا " وغوو

 نشوو   النووويب قبوول موووا يُقوود م القضوووا  بيُوَقوود م السوووتر .."الووور هللاووى هللاُ ت ووواىل عنهووان فاووون أ َّ برووي   منهوووا هووذ  القوواابوراتِ 
فاوون أ َّ برووي   منهووا فْليسووَ تِرْ بِسووتِر هللِان وْليَو ُووْ  تىل هللِان فإ ووه موون يُبووِد لنووا صوو بَ هن "..  وال سووامحن وال صووا ن نوال  ووايف

 اإلصالح. -صلَّى هللا عليه وسلم-ثر النيب هكذا يُوؤْ  صببه اْللبابن " ُِقْم عليه ك اَب هللاِ 
 

 ملاابا ي لد هدود يف اإلسالم؟
ما ثبت يف صبيح البخاري من هديِ أ ٍن وروا  مسلم من هديِ أيب أماموة البواهلين أب رلواًل  من أعج  ما قرأت

   مون اإلسوالمن وخواف ن يقو ل لوك يخوا ي ابلكوم أان عوايز اللوي ُهومَّ يف املسجدن خل   -صلَّى هللا عليه وسلم-أتى النيب 
د  ب ووا  ت،بيووق ابوودودن ا  وو ا عووايزين تق، وو ا أَيدي النوواسن وعووايزين تبهوودل ا النوواسن يف بوورانم  تاباعووي موور  يف  اإلسووالم

يف اإلسوالمن ا  و ا َي  ف اهود بيودافع وبيوذم   ناتنو  ةم الوبانم  ومس ضوي مرأ  ب قود  ا نر هللاال ل يزي ب وهللا سبباب هللا بقدَ 
 وت أهو   :م ب قو ل لوهب قود   ي م رددين عايزين تق،  ا أَيدي الناسن لقيت املرأ  اللومسلا  وا   ا َي ترهابي ن وا   ا َي

  ت خاي  من هالة؟أم  اظ ليه؟ ه  
 وت أ وت قلقواب ليوه؟ هو  أيود ابراميوةن طو  ت وت خواي  ليوه؟ املسولا  هيق، و ا أيود ابراميوة طو  تهيق، و ا  مَّ ي وا ُهو

 .ل شي هرامي؟ سبباب هللا أ ،قها هللا الذي أ ،ق ك
 

بق مولهوا كاوول الرورطي الوذي لورس   ب،ا ن اللي خاي   من ابدودن َمَول هدود ديننان ابدود اللي ه ،َّ ضلكن أان بر 
يف  الرورطي واقو  وتب   ي عليه ه القي شورطي واقو  وم وا  سوالحن هو  م وا تب  البنك ويف يد  السالحن أي  بنك ت د  

ام البنووكن و  دَّ ي علووى البنوك و  قُووم ود   هوود   أي   ؟م نووا  ت وه هياوو  ت النواس ا السووالح رصواص تب  لو َّ  ب  تيود  سووالحن و ت
يوود  تر  السووالح أصوواًلن بووٍ جموورد ولوو د الروورطي علووى البوواب ويف اووا خُيوويوودخل و  خيوور  موون البنووك هيق لووه؟  ن د  قلَّ 

 ن يريد أب يسرق أم ال الناس.  مَ هِ ن يريد السرقةن يُورْ   مَ  قِ السالح بيُ 
 

 ن دا اهنووا بنقوو ل  ناهنووا هنق،ووع أَيدي النوواس فيووه هوودود تب   يف اإلسووالم تب   ود ابلظووب ن موو  م ووا تب  هووي دي ابوود
 -صوولَّى هللا عليووه وسوولم-قووه النوويب ش يسوورقن ت ووا كيوو  أو موو  ومووا هوو  ال وودد الووذي طبَّ للنوواس فيووه هوودود عروواب حموود  

قدم ووه كلاووة اْلسوو ااب الوودك  ر شووبل عايوود كليووة بقضووانيه اإلسووالمي علووى ابوودودن أان قلووت لكووم يف اللقووا  املاضووي يف م
يف فيينان وَاع أكوابر علاوا  القوا  بن وأكوابر  ١٩٢٢ابق ق يف لام ة الناسا يف مؤَتر ابق ق ال املي الذي ُعقد عام 
 م ه:املس رارين على مس  ع ال ا ن ليخر  مدير املؤَتر ليق ل يف مقد  

نية عوام سونك ب فون اْلوروبيو  أسو د موا اه قبل أل   وأرب ام  وقضا  من عند رب  لقد اس ،ا  حماٌد أب  يت ب رريع  وُهكْ "
 ". ك ب ل  وصلنا تىل موله ب د ألَ ي سنة

 ن ه  د  قضا  النيب.-عليه الصال  والسالم-م النيبن ه  د  قضا  النيب كْ ه  د  هُ 
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 ( 11من  5صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  وقاض  النبي صلى هللا مصلح 
 

 من هدود هللا؟ ماابا ف ل النيب مع الذي وقع يف هد   
النويب  ن أعج  ما قرأت موا روا  البخواري مون هوديِ أ وٍن وروا  مسولم مون هوديِ أيب أماموةن أبَّ أرلع وأق ل لكم مِ 

ن أان "ه علووي  ْاووقِ ا فيفَ تب قوود أصووبت هوود   َي رسوو ل هللا"فقووال:  و هوو  يف املسووجد أتووى تليووه رلوولٌ  -صوولَّى هللا عليووه وسوولم-
أان ابقيقة سيفلت السوؤال د  للنواس يف املسوجد  ر م اَي عال تيهنفك   عال تيه؟ بسيفلك ه  الرالل د  اللي أصاب هد  

 فك؟وأان بق ل هلم الكالم د ن قال ا وىن طبً ان تي  عرَّ 
  مرأ  يبقوى هود  ان م  وكن قذ  "ه علي  اْ قِ ا فيفَ هد   تب قد أصبتُ "ابديِ يف صبيح البخاري أو مسلم قال الرلل: 

ل  َو  أب يُوقْ لمن مو  وكون يبقوى ق ول واهود يبقوى هود   ول الورَّ   القمثا   للد ن م  وكن يبقى وىن وه  حمصن يبقى هد  
 :بهن م  وكن؟ ما  رف ن ما عندان هدودن وفيه قصاصن لكن الرلل له قال

 ".ه علي  اْ قِ ا فيفَ هد   تُ بْ صَ تب قد أَ "
ل تن يوذ ابكوم م اْلوَّ ْكو  يسيفله رس ل هللا مواابا ف لوتن عرواب ت ور  القضوا  و   اإلصوالح اْلولن السوتر و   تقاموة ابُ 

ن أعوَرض النويب "ا فيفقاوه علوي  "َي رسو ل تب قود أصوبت هود   :الصوبايب -عليه الصال  والسوالم-اْلولن الرلل له للنيب 
 .عنه و  يسيفله ماابا ف لت

 
ٍَ قود صولَّيَت " :ن قوال لوه رسو ل هللا"ه علوي  ْاوقِ هود ا فيفَ  تُ بْ َي رسو ل هللا تب قود أَصو" :وب د الصال  أتى وقوال  "؟َمَ نواألوي

ن "م كوم يتُ صولَّ  نبلوى" :يت م واان؟ قوالقلت يل الكالم د  قبل الصال  وب د الصال ن صول   نت ت كنت م اان يف املسجد
  يسويفله رسو ل هللا عالووت تيوهن و  عالوت مووع  نصوبيح البخوواري "فوإبَّ هللاَ قوْد غَ ووَر لوك اب بَوكن أو قووال: َهودَّكَ " :قوال

 ا.ترًِ  َ سْ ه النيب مُ كَ م فيك لكم إبيهن أبًدان بل ترَ القضا  اللي لكُ م كْ  ت هُ أو   ؟م ن و  أي  اب  
 

صوولَّى هللا عليووه -ابوواكم املسوولمن أو أب القاضووي املسوولمن وقاضووينا اْلول هوو  رسوو ل هللا  سووبباب هللا عروواب ت وور  أبَّ 
كلوت كوذان أكوذا وا وت م  ْكوم وا وت عليوك هُ ْكو  يريد أب ي رو َّىن هو  مو  مبسو ه ت وه قاعود علوى كرسوي ابُ  -وسلم

م اإلصوالح أوً ن د ِ َقويوُ  -عليه الصوال  والسوالم-امهن     أبًدان بل كاب النيب دَّ ومبس ه و  سه ير   الناس ب  جلد قُ 
 .أبيب أ ت وأمي و  سي َي رس ل هللا

 
 هم على ال سامح الصبابة على ثقافة ا ع ذار ولو  النيب يريب  

 -صووولَّى هللا عليوووه وسووولم-ر يوووترك النووويب هوووذا لي  وووذر لصووواهبهن وراوووا يُ ،وووي النووويب بووول وكووواب تابا أخ،ووويف صوووبايب  يف آخووو
عليووه -جووي واهوود مووواًل يروو كي للنوويب يي .يدف ووه بووا تىل أب ُيصووِلح هالووه مووع أخيووهن موو  يووزو د املروواكل ةللاخ،ووي  كلاوو
ليوهن  وم عرواب تبقوى ه  بي ال لك كود   جي واهد ير كي لك يق لين َوي ما بيبصل اْلَيم دي ي-الصال  والسالم

اووهن اب وود اي ي الَّووك كوود ن   وهللا د  ا ووت أهسوون منووهن وهوو  مايسوو اهل  تكل  آ  تو   ههبيبووه ت افقووه فياووا يقوو لن تقوو ل لوو
يقضوي  أبْ    لو ُّ النويب مو  كود  أبوًدان  ن ن ل لوكن وهو  اللوي جييلوكن  اوه ينبن خليوه هو  اللوي ي وذل  اوعى تكل   نعنه

 . -الصال  والسالم عليه-ِلح قبل أب ُيصْ 
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 ( 11من  6صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  وقاض  النبي صلى هللا مصلح 
 

مووا أَّلَّووِت "يف َهقِ ووه:  -صوولى هللا عليووه وسوولم-ا  وو ا عووارف  أبوو  ابر ال  ووارين ت رفوو ب أاب ابر ال  وواري الووذي قووال النوويب 
ي ووا  نهسوونه اْللبوواب أصووَدُقن و   أْوَ،ن موون أيب ابر   ِشووْبُه عيسووى بووِن موورَ "  أقلَّووِت ال ووباُ ن موون ابي هلَجووةا ضووراُ ن و 

وكواب قريو  مون هللا لول وعوالن  نما ب ق ل ا اللي يف قلبه على لسا ه ي  وَ و كاب صادق وعند  وفا ن   نمن اْل بيا  شبه  يب
ورُف وت الروك ع تىل النويب  "َي ابن الس دا " :باللن قال له ق  ،ا ن لكنه أخ،يف ي ًما بكلاة  يف هَ سَ وكاب ي ي  عيرة البُ 

 .-عليه الصال  والسالم-
كلاوة لوه  قوال     يوًران ز ما ش اكن أو ي جلود علوى الكلاوة دي كوذا للود  ت  ي  يبقى  وم تر اه وَ ما طل   النيب قال 

 َي ا   ِسوَب الكلاة دي من وماب ب اعت اباهليةن علوى كِو .ومسلم صبيح البخاري ِت َّك اْمُرٌؤ فيك لاهليٌة""بٍ   واهد
 .هلالههي دي اللي النيب قا نٍ  كن بَ ن   سِ َب رس ل هللا؟ آ  على كِ 

 
شوو   عاوول تيووهن وضووع أبوو  ابر  نذرًا تليووه َوو ْ تىل بووالل مُ  فيفسوور  أبوو  ابر نح مووا أفسوودلِ ْصووليُ  ةٌ َ ووفوْ دف  ووه الكلاووة دي كيفهللاووا دَ 

ن أان قلوت "وهللا   أرف هوا َي بوالل هو  ت،ويف بقودمك علوى ولهوي" :  على الوتراب يف م ورض طريوق بوالل وهو  يقو لخد  
أخوووذ بيووود أخيوووه أيب ابر واه ضووونه ل نوووزل   أبْ فاوووا كووواب مووون بوووالل ت   ي د ن رللوووك علوووى وش ووو    لوووك َي ابووون السووو دا  ُهووو

الور  -صولى هللا عليوه وسولم-النويب  بكلاوة دم عهاان يق ل كل واهد  منهاا ع ا هللا عوا وعنوكن ع وا هللا عوا وعنوكن
 لإلصالح مع أخيه بالل.  ت أاب ابردف
 

ان اهنا كد  ل  ُولِ ا   ا عارف  م  أب  بكر؟ اللي ه  ي  نوهذا أب  بكر د فينا مول أيب بكر ما تقودرش تقو ل لوه ا ب  ب
ن 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 َمو

َعلَوويَّ يف صووببِ ه ومالِووه أاب  تب ِموون َأَموونِ  النوواسِ " :-عليووه الصووال  والسووالم-ص  كووالم النوويب لوواد االووه علووى رسوو ل هللان بوونَ 
  .صبيح البخاري بكر ن ول  كنُت ُم َِّخًذا خلياًل من أمر   َْذُت أاب بكر "

ِهم وُهو -كاا يف صبيح البخاري-أب  بكر ي ًما  رَّ ومع ابلك مَ   مَّ على بالل وعاار وسلااب وصهي  وابون مسو  د وغو
وهووم -فقوال ا  نعلوى هوؤ   املس ضو    رَّ فَاوو نن تسوالمهُسولم وهَ أبو  سو يابن أبو  سوو ياب سويد قوري  وأسو رَّ قاعودين فَاو
ل أبوو   َووقْ ي ووا بيق لوو ا كوواب امل ووروض يوُ  "نهللا ميفخووذها هللا موون عوودو   سووي  ُ  تْ وهللا مووا أخووذَ " :-ياب يب سووأينظووروب تىل 

ض عونهمن رَ ْعوأَ  مثَّ  ناللوي هو  أبو  سو ياب ؟"د قوري أتق لو ب هوذا لسوي  " : هلومضو  علويهم قوانياَل وغفجا  أب  بكر  نس ياب
 .-عليه الصال  والسالم-وابه  تىل النيب 

 
قوال  نن هو  أبو  بكوروموا أدراك َمو نفقوال النويب ْليب بكور نما هود  -عليه الصال  والسالم-عرض أب  بكر على النيب 

 ووت أروواب موو  عل نلووت املسوواك  ال البووة دول؟ موو  جماملووة بقووىأ ووت وع   ؟"مَي أاب بكوور هوول أغضووب ه" :النوويب ْليب بكوور
القضوا    جماملوة  ن  ناي يق لو ا الكوالم دا وا وت وا وتاو   صوح  آ   وت أا امبوارح وعواوما عنودك يف البيوت يبقوى لميفك  

 :قال النيب م   جماملة فيهنكْ فيهن ابُ 
 .صبيح مسلم "َي أاب بكر ! ل لك أغضبَ هم. لئن كنَت أغضبَ هم لقد أغضبَت ربَّك"
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 ( 11من  7صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  وقاض  النبي صلى هللا مصلح 
 

  أبو  بكور تىل هوؤ   ِر ْسوعل،و ل يُ  "نلوئن كنوت قود أغضوب هم فلقود أغضوبت ربوك" ني ملو لاة دالنيب عار  بيق ل الك
 نع ووا هللا عنووا وعنووك :قووال ا نَي تخوو اب َي تخوو اب هوول أغضووب كم؟ ي ووا سوواحم ب لوو  أان غل،ووت يف هقكووم :املس ضوو   

 .وغ ر هللا لنا ولك
-  النويب ب ضول هللا أب يؤل و ن ا فياوا بيونهمىل أب ي بواب  ع الصوبابة تفَ دْ يَو -صلى هللا عليه وسولم-هكذا بكلاات النيب 

 .فياا بينهم -وعال للَّ 
 

 تابا وصل اْلمر للقاضي فال ش اعة و  جماملة
و   نو  عراب أبو  طالو  نب  املسلا    جماملة فيهن م  علراب أب  بكر -صلى هللا عليه وسلم-قضا  رس ل هللا 
 .أبًدا نالنيب م  عراب يبقى عَ 

ٍ  ِاَا َكَسَبْت َرِهيَنةٌ "م الصبابة ل   َ يوُ  -صلى هللا عليه وسلم-يب الن  .امرئ اا كس  ره  لُّ وكُ  .٣٨:املدثر "ُكلُّ  َوْ 
 

 نا ِْ َاوابُ  ن-صولى هللا عليوه وسولم-وبنوت هبيو  النويبن ووو  رسو ل هللا  نمو  عانيروة؟ هبيبوة النويب نملا لا ت عانيروة
أيُّ النوواِس "هوان أموام أصوبابه بب   -صولى هللا عليووه وسولم-الور لهور النويب  -لسووالمعليوه الصوال  وا-هبيبوة قلو  النويب 
أبو  هبيبور يبقوى هبيويبن  ن  نم  أبو  بكور .صبيح مسلم أب ها" :قلُت: ِمن الرلاِل؟ قال نعانيرةُ : أه ُّ تليك؟ قال

ِد   اه يف شيفب  أتتيه وتكل    .عنها -صلى هللا عليه وسلم-النيب  ف
يف بيووت عانيرووةن ي ووا وول ووه  نفاطاووة نيف اْلرض مولهووا أهوودٌ  -معليووه الصووال  والسووال-النوويب  لوور   لوو   وأتيت فاطاووة ا

َي رسو ل هللا لقود  :فاطاوة نوبن ه اببيبة الر ما أه َّ أهًدا مولها كاوا يف صوبيح البخوارين كول دا َي رسو ل هللا ناببيبة
هوا وَّ وفيوه امورأ  ي وا الروي،اب ضوبك عليهوا وَ  نمن أشر  قبانيول ال وربقريًرا أمر املرأ  املخزوميةن با خمزوم دول  أهمَّ 
وي وا تقودر تقو ل  نبوبنوت عوال   ني وا دي بنوت فوالب الكبوِ م لو    نَي رسو ل هللا :ة تق ل لوهفي ا لاي   نت تيدهاومد  

 . ن ي ا فاايقدرش يرد  ي عليه مِ ضِ لايبة طل  ووَْ 
صوولى هللا عليووه -لوواي ويضووع النوويب     بوون ابِووا    أسووامة بوون ويوود ابِووو  ناووةقووال ل اط -عليووه الصووال  والسووالم-فووالنيب 
والووذي ...  أتروو ُع يف هوود   موون هوودوِد هللِا؟" :النوويب علووى أسووامة قووانياًل  واًل ويف بيووت عانيرووة يوورد  فاطاووة هبيب ووه َموو -وسوولم

 .صبيح مسلم  سي بيِد ! ل  أبَّ فاطاَة بنَت حماد  سرقت لق، ُت يَدها" 
 

-ل النويب ص ِ ؤَ يوُ لهكذا  نبيق ل ل  فاطاة بنت حماد سرقت أان اللي هق،ع تيدها إبيدَيَّ  نل  بنر نضي ال ادله  دا القا
 .أبيب أ ت وأمي و  سي َي رس ل هللا نال دل يف القضا  -صلى هللا عليه وسلم

 نم املسوولم قضووا وصوولت للبوواك نر يف البدايووة اإلصووالح لكوون وصوولت للنوويب خووالصثِ ؤْ مووا قلووت لووك النوويب كوواب بيُووو ي  وَ 
بيوويب وقوورييب ومقوودرش هم ووي  صوواهيب و  نم ووي  جماملووة نم خووالص م ووي  شوو اعةلِ ْسووت القضووية أمووام القاضووي املُ  َ ِضوووُ 
كاوا روع أبو  داود   -صولى هللا عليوه وسولم-بول قوال النويب  نم ي  الكوالم دا خوالص نش اع ه درش أرد  قكالم ومله  ز  أ وَ 

  :قال -صلى هللا عليه وسلم-لنيب نه اْللباب أب امن هديِ ابن عار وهسَّ 
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 ( 11من  8صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  وقاض  النبي صلى هللا مصلح 
 

ربنوان طالموا النويب  ي وا وقو  ضود   .صوببه اْللبواب من هالت ش اعُ ه دوب هد   من هدوِد هللِا؛ فقد ضادَّ هللاَ يف أمرِ ""
ش يقو ل لوه علرواب خواطري و  ش ي كلم خالص حمد  ت عليه قضية وسيقضي النيب حمد  ضَ رِ عُ  -عليه الصال  والسالم-

اموه دَّ طالموا وصولت القضوية قُ  ن-عليه الصوال  والسوالم-م ي  الكالم دا خالص يف قام س النيب  ن ل هللارس م ل  َي
 .أب يقضي ابل دل دَّ   بُ 
 

 :قووال ا نسوواحم ا نت وواف ا نت وواف ا :لووذلك الووزبِ بوون ال وو ام هصوولت سوورقة وما ووه مووا بوو  رلوول  وآخوورن فجوورع ورا مهووا قووال
تابا  ن " :قووال نقووال اهنووا هن سووامح بووٍ ملووا  قوو ل لسوويدان عاوور اْلول نب اْلمووِعاوور كووا ن سووامح تابا وصوولنا تىل عاوور

م بو  ُكوم سل،اب هللا يف اْلرض ولَْ يْ قِ  وم السل،اب يُ  نخالص ن"عوصلت ابدود تىل السل،اب فل ن هللا الرافع واملر َّ 
 ."ت اف ا ابدود فياا بينكم" احم اق ل هلم قبل ما ت صل يل اتسالناس ابل دل علراب كد  النيب كاب يف البداية بي

 
 ر ال    ما اس ،ا  تىل ابلك سبياًل القاضي يُوْؤثِ 

وموواعز  -عليووه الصووال  والسووالم-املوورأ  ال امديووة و ووت وموواب النوويب  نكنووت بقوورأ يف قصووة موواعز اْلسوولاي واملوورأ  ال امديووة
الوزان هصول بو   أ وت ت هوم تب   "ن؟كاوا رددت مواعًزا  بأتريود أب تورد  " :هواا النويب رد  اَّوواملرأ  ب ق ل للنويب لَ ن اْلسلاي وىن

كنت بقورأ يف قصوة مواعز   نليل على الكالم دادم ي   نما ب  ماعز واملرأ  ال امدية نم  وم ؟ من خالل القصص كد 
هالووة علروواب  ١٢عاوول  -عليووه الصوال  والسووالم-ات لقيووت تب النوويب اْلسولاي واملوورأ  ال امديووة وموواعز اْلسولاي ابلووذ  

عليوه -  دا النويب  نقوام ابودى وي اوا ويريود أب يُ فيه هدود تب القاضوي ي رو َّ  ي ا م  م ا تب   نقيا  ابد  يب ما يُ الن
 .امة ابد  قهالة علراب يب د عن ت ١٢عال  -الصال  والسالم

 
موا   -صوال  والسوالمعليوه ال-إلب النويب  نامروي ن"ارلوع" :قال لوه النويب "تب قد و يت نَي رس ل هللا" :لا   ماعز وقال

 نَي رسو ل هللا" :يف اْلول قوال نارلوع :قوال لوه -عليه الصال  والسالم-النيب فت  تابا شهد على   سهن  د  كاب يقيم ابَ 
 ."ارلع" :قال له "نتب قد أصبت هد ا
 .ر  راب ةوم نمر  ينل ة .ارلع :قال "نه علي  اْ قِ ا فيفَ ن تب قد أصبت هد  َي رس ل هللا" ناتن  رلع وله ينب

خووالص بقووى هووات يل خالوود بوون ال ليوود وهووات يل محووز  بوون عبوود امل،لوو  وهووات يل  نملووا خووالص شووهد علووى   سووه أربووع موورات
قوم  "نهكهنقوم فاسو " : اهد مون الصوبابةقال ل -عليه الصال  والسالم-لنيب     ا ن    وي ال  عار بن ا ،اب يك   

  أربوع مورات دي رقم مخسة ب ود موا رد   نفاه فلم جيد فيه رانيبة مخر ليرم   ن فقام صبايب  ه أ  يك ب شرب هالةق  بوُ  شم  
 .م ي  مخر نهبق  رلة يرم  

 :بيقوو ل للصووبابة -عليووه الصووال  والسووالم-النوويب  "لنوو ب؟ هِ بِووأَ "وكل ووم الصووبابة:  -عليووه الصووال  والسووالم-سووابه النوويب 
 .ةَي رس ل هللا ليٍ به لن بن دي رقم س      :جمن ب؟ قال ا ..الرالل دا جمن ب؟ لاي يق ل يل أان عالت

 ."بل و يت" :قال ندي كا ت قبلة وخالص   َي عم   "لتل لك قبَّ " :رلع النيب للرللن قال
 ."و يت َي رس ل هللا" :قال ني ا   لد  وان "ل لك فاخذت" :بيق ل له -عليه الصال  والسالم-النيب 
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عليووه -النوويب عاوول كوود   نالووزان مووول هووذا يف هووذا -ع ووً ا ي ووا م لوو - الووزان :-عليووه الصووال  والسووالم-قووال لووه النوويب 
 .و يت :الزان مول هذا يف هذان قال ن-الصال  والسالم

رقوم عرور  كلاوة أان مو  هقودر أق هلوا اثب وة يف صوبيح البخواري اللوي هوي امل وا  -عليه الصال  والسالم-قال له النيب 
ل اكون يقو ل  ن  ْ   الَقوى النيب الزان اب ه ليو  بَّ أ ت عالت كذا؟  َّ  ن.....أ :قال له النيب نالدار  للزان وس  الناس
  ووم  :يقوو ل لووه ؟الووزان اب ووه يقوو ل لووه ا ووت عالووت كووذا يسوواَّ يُ  -عليووه الصووال  والسووالم-النوويب  نفهووذا هوو  اْلموور ال اشوور

 ن عارف  تيه كااب؟١٢أان قلت لكم  نر هالاتعرَ  نف لت
 
ابجورن ي وا  عْسوآملوه لَ  نصو ه وبودؤوا يراو     ل ايوة من    يف اْلرض وغ،ُّواي ه، ومواعز اْلسول بيقياو ا عليوه ابود   م  وهُ 

مواعز أب يهورب ف ب نوا   مَّ َي رسو ل هللا َهو :فلاوا أخوبوا النويب نه الصوبابة وراو  َ وبِ ف َ  نهورب نف ر   نتر الضرب آملهمن كُ 
 عليووه الصووال -ي ووا النوويب  نوي وو ب تىل هللا ني وو ب هللا عليووه نكن وو ا سوويب   يهوورب  ن"هووال ترك اوو  " :قووال النوويب نورانووا 
 "هوال ترك او  " :لوه يهورب النويب قوال ١١دا رقوم  له  ب د ك ن  سه ما يقيا  ابد   نم ابد  يْ قِ م  عاوو يُ  -والسالم

 .يب   يهربس
 

ال لوه طو  هوي مو ؟ قوأب النويب د يف أي روايوة و  يف أي هوديِ رِ   يَو ؟ه  اللوي بيوزب دا مو  بيوزب موع امورأ  ١٢رقم 
خووالصن مالوواش النوويب وقووال لووه طوو  قبوول مووا السوور ب اعووك ينوودفن مووع راووك قوول يل هووي موو  اْلول  نعلروواب جييب هووا

 نفلو  اخ وارت السوتر فوديننا يسو ى تىل السوتر نأبًدا -صلى هللا عليه وسلم- ما سيفله النيب ن  نعلراب جنيبها هي كااب
القضوووا  اْلوىل فيوووه السوووتر واْلوىل فيوووه  هووو  دا علرووواب ملوووا  قووو ل للنووواس أبَّ  ن-لسوووالمعليوووه الصوووال  وا-هكوووذا النووويب 

 .يبقى هذا ه  القاضي الصا  نفيه ال   اإلصالح واْلوىل 
 

 عليووه الصووال -ً ووا تىل النوويب فوْ نه اْللبوواب رَ هسَّوو قووال النوويب أو قووال أ ووٍ بوون مالووك كاووا روع أبوو  داود والنسووانيي إبسووناد  
  :رهد قالهذا امل -والسالم

ُ عليِه وسلََّم رُِفَع تليِه شيٌ  فيِه قصاٌص ت َّ أمَر فيِه ابل  ِ ""  .صببه اْللباب ما رأيُت النَّيبَّ صلَّى اَّللَّ
ييجو ا ا تنو  قودام النويب  نمواًل ق،ع تيد واهد امل روض ال اب يق،وع لوه تيود  واهد -عليه الصال  والسالم-ي ا النيب 

جتوواوو عنووه اكوون ربنووا  نعنووك  ربنووا ي  وو نعنووه اعوو ُ  نسوواحمه :النوويب يقوو ل للووي تيوود  مق، عووة -المعليووه الصووال  والسوو-
قت اببنوك اللوي هو  ق لوه وكن لو  تصود   ن٤٥:املانيد  "َفَان َتَصدََّق بِِه فَوُهَ  َك َّارٌَ  لَّهُ " ي ابلك تب  خل   نلك ابنة بذاخيد

هوو  دا الووذي  ن-صوولى هللا عليووه وسوولم-هوو  دا القاضوي  نابلووك يظوول النوويب يقوو ل نيوودخلك ابنووة بوذا -عووز ولوول-ربنوا 
 أبيب أ ت وأمي و  سي َي رس ل هللا. نم ال   د ِ قَ م وقبل هذا القضا  يوُ كْ م ب  الناس ابل دل لكنه قبل هذا ابُ كُ لَْ 
 

 نام عليوه ابود  قوي ا افرض واهد سرق م  أي واهود سورق يُ  نواهد يقيم عليه ابد م  أي   نبل ينظر النيب تىل ال اقع
 ؛قوام عليوه ابودام احملول وواهود لوه سورقها   يُ دَّ  ت عوار  لو  واهود هواط  بضواع ه قُوت نم  أي واهد يقام عليه ابد
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 ت عوار  لو  ت نكالم النيب وهق ل لك دل قت تواي  دا بنص   نقام ابد ت  يف املال احملروت ا   يُ  نبضاع ه م روضة إلب  
اللوي شو الة  ت  اموة سورقت الوده  ب وا  الس ولو  خوادم خدَّ  نقام عليهاوا ابود  سرق مراته   يُ امرأ  سرقت وولها أو وو  

دا النويب اللوي قوال  نم عليوه ابوداقواب وسورق اخو لٍ   يُ  ولو  واهود ل نْلهللاا يف البيوت قام على ا ادمة ابد  عندها   يُ 
- أب النويبوصببه اْللبواب ن هديِ لابر كاا روع أصباب السنن اْلرب ة ويف مسند أمحد وعند ابن هباب م  نابلك

 :قال -صلى هللا عليه وسلم
ن و  على ا انِيِن قْ،ٌع" " ٍِ  .صببه اْللبابليٍ على املن ِهِ ن و  على املْخَ ِل

مو  إل وه مو  سوارق و  إل وه  نقوام عليوه ابود    يُ  نخواب نال علوى كاشوِ وسورق منهواامه ال لو س شو َّ دَّ ي ا ل  واهد قُ 
و  علوووى . قوووام عليوووه ابووود  املن هووو  ي وووا هالوووة م روضوووة وهللابهوووا ولوووري   يُ . اموووهدَّ املوووال سووواي  قُ  إلب   ن  ننمووو  خووواي

 .د من سي   و  ا ادم نق،ع أهد الزول  من ا خربل   يُ . تىل غِ ابلك ناملخ لٍ اللي املال حتت تيد  وسرق منه
 
و  يريود أب يورع  نو  يريد أب يرع تقاموة ابودود نما  يريد أب يرع الد  و  نى َّ القاضي   يريد أب ي ر م ابايع أبَّ لَ  ْ ليوَ 

 وهذا ه  رس ل هللا. نبل يريد اإلصالح أوً   نتق،يع ابد  
 

 تابا وصل اْلمر للقضا  فال خيار س ع ال دل دوب جماملة
 ن-رضووي هللا عنووه-بوون أميووة ب ق ردا  صوو  ارِ ملووا ُسووأب يقضووي ابل وودل   جماملووةن  دَّ تابا وصوول اْلموور للقضووا  فووال بُوو لكوون

أمسوك  نسورقها ومروي نال بايوة ب اع وه نال ،وا ب اعوه ن اعوهبلوردا  اجد فجه واهد سرق سص  اب بن أمية كاب ان  يف امل
َي  :فقووال صوو  اب نا رف ووه تىل رسوو ل هللا أموور النوويب بق،ووع يوود فلاَّوو "نك تىل رسوو ل هللاْلرف نَّوو" :بووه صوو  اب بوون أميووة فقووال

 :قوال نخوالص ن"ق،وع يود تُ  نبلوى" :فقوال النويب .ر ال وددكُ ابْ أو بسبع   أَ  ت  ق،ع يد  يف ردا  بوال  أو بسِ رس ل هللا أتُ 
 !ي ه له هديةأان اد   "تب قد وهب ه له نَي رس ل هللا"

 .صببه اْللباب فهالَّ كاب هذا قبل أب أتتَيا به""هال ابلكن  :قال النيب
صوولى هللا عليووه وآلووه -هوو  دا القاضووي  نهوو  دا ابوواكم نل مووا ييجووي عنووديكنووت سوواحمه قبوو  ناحمه قبوول مووا جييلوويسووكنووت 

قويم عليوه أُ  أبْ  دَّ ن   بُولكون لوايل خوالص ني ا بيق ل له ل  أ ت كنت ك يٍ كنت ساحمه قبل ما جييلي -وصببه وسلم
 .-ببه وسلمصصلى هللا عليه وآله و -هذا ه  النيب  نابد  
 

 هال الُقضا  املؤِس  يف وما نا
الرويش كرووك هللا يرمحوه ا  وو ا  نقضووا  وما نوالكوي  -رمحووه هللا ت واىل-ه موون الرويش كروك م هوذ  ابلقووات اوا    ُووأخو 

رلواًل  يقو ل لوك أبَّ  نواس ة وغ ر هللا لنوا ولوه رمحةً    رمحه هللا ت اىللُّ كَ  ه  ر  ال،رفة منه دوب تَ سجي  بي ا كاب عارف   
ي ولوو  ِرووتَ رْ القاضووي دا مُ  فووذه  النوواس تىل ال قوِ قووال ا لووه تب   نموور علووى القاضوويض اْلني وا اخ صووم مووع رلوول  فقووِ وعُورِ غ

ر موا  قواش يف فوال قِ راح البيوت دوَّ  نقوال خوالص ني ه رش   هيبكم لوك بكور د  ا ورته بدية و  أ ت غازته بالة و   
 ووت ته لوو   ودخول لووه قوالالوه الوو و  د  ا طلووع علووى القاضوي ابلليوول نقووال خوالص هاخوودها وأطلوع علووى القاضوي ن بي وه ت  وو  
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م بكوور  ليووك ْكووك ف وواًل وابُ ه خووالص دا هق وولوو قووال نكلينهووا وال ووةآهووايل واْلغنيووا  دول  د  أان مظلوو م وعلووى قَوو عووار  تب  
 ..  وات ضلسي  بٍ ال و   نكدا هق   نطبً ا
رو  الرالول كول موا دخول علوى القاضوي اب و ندا غوا بقوى نة وال وا عور  راح واخود خورو  وطوالع علوى القاضويش ي  

ي وا  مَّ أصل ُهو نهاسدينكم على الن اة اللي ا   ا فيها م  طبً ا ي ا يسند ن قال له طبً ا دا هُ  ييجي ي كلم ا رو  ايفميف
 .لسوي  بوٍ ا ورو  وات ض و ن وت صواه  ابوق  تت وا  ن  و ا فيهوات ت عار  بقى م ل ل  من الن اوة اللوي تاي ينكم و ش

 ..م لهكْ ابُ  تب   نطلع ا تن  كله م،ا  
 ؟ آ   وت مو  اد ي وه وو  تفيوه تيوه؟  نن م هف ق  ال قِ ومَ  نم لل ا صاه  ا رو كَ فبَ  ؛م بينهااكُ بْ وق  القاضي ليَ 

 ."اح ،َّ  قَّ ابَ  ا فإبَّ و وُ وِ وْ  َ   توُ ": هلم عليهم كد  وقال ص  فالقاضي بَ  ال ما هكالك  ليه؟أوم   ن اد ي ه وو  
 

صوولى هللا عليووه -ق رسوو ل هللا وصوودَ  نوتان ا وتان تليووه رال وو ب نهووا وهللا حتكووي قضووا  وما نووانَّ كا ووت طرفووة لك  هووذ  وتبْ 
علووى هووذا ابووديِ واهووٌد موون املصووري   قُ لِ وو َ يوُ  نصووببه اْللبوواب قاضووياِب يف النوواِرن وقوواض  يف ابنووِة"" :هوو  قووال -وسوولم

 وقاضياب يف مصر. نفيق ل: قاض  يف ابنة
 

 دعا  ا اَتة
َوِتاَبا " -لول وعوال-م ابل ودل كاوا أموران هللا ْكواملسولا  تىل ابُ  أب يورد   -ت واىل- سويفل هللا  ن السوالمة وال افيوة سويفل هللا

 .٥٨:النسا  "َهَكْاُ م بَوْ َ النَّاِس َأب حَتُْكُا ا اِبْلَ ْدلِ 
يف الوووود يا  -لوووول وعووووال-هللا  هملي ووووز   ؛-صوووولى هللا عليووووه وسوووولم-نووووا ر  بي  قضووووا ان تىل أب يق  وووو ا أثَوووو و سوووويفل هللا أب يوووورد  
 وأسيفل هللا ت اىل أب يستران وتَيكم يف الد يا وا خر . نوليكرمهم يف ا خر 

واباود ا  نأا و  وأصوبابهوصلى هللا وسلم وابرك على  بينا حماد وعلوى آلوه  نيل ولكم    ر هللاوأس نيل هذا ْ أق ل قوَ 
 .رب ال امل 

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 

 مت باد هللا

 وت ضل ا هنا: من دَيت ال،ريق تىل هللا يف يف قسم ت ريغ الدروسشاهدوا الدرس للنرر على النت 

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 
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