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بعة، فإن القضاء فريضة حممكة::::أما بعدأما بعدأما بعدأما بعد نة  ت و يك،مسـ هم إذا أدىل إ ل فا نفع تلكم حبق ال نفـاذ &؛ف سـك ويف ،ي فإنه ال  نـاس يف  جمل آس ا ل
يـفـك ـحـىت،وـ9ـك وقـضـائك يف ـمـن ـعـدA،ح ال يطـمـع رشـيـف يف  ـيـأس  ـضـع وال  ـنـة ـعـىل اـملـدعي،ي ـميـني ـعـىل ـمـن أنـكـر،لبي ا   ،ل وا

سلمني يـه، إال صلحا أحل حراما أو حرم حالال،ملوالصلح جائز بني ا ـي إ نـة فـارضب & أمـدا  بـا أو  ل ومـن ادعـى حقـا غا نهتـئ يي   فـإن ،ب
ته حبقه عطينه أ ية،بي يه ا تحللت  لقضـ وإن أجعزه ذA ا عل يت ،امءلـ فـإن ذA هـو أبلـغ يف العـذر وأجـىل للع،سـ نـك قضـاء  قضـ وال   مينع

يه احلق يه لرشدك أن تراجع  هديت  يه رأيك  يوم فراجعت  فيه ا ف ف ف بطt يشء،لف  ومراجعة احلق خري مـن الـwدي ،ي فإن احلق قدمي ال 
باطل هم عـىل بعـض،ليف ا سلمون عـدول  بعضـ وا هادة زور،مل يـه  شـ إال جمـر�  نـا يف والء أو قرابـة، أو جملـودا يف حـد،عل   فـإن ؛ظني أو 

رسائر باد ا لهللا تعاىل توىل من ا نـات واألميـان،لع يس ،لبي وسرت علـهيم احلـدود إال � يـك ممـا  يـك ممـا ورد  هـم فـ� أدىل إ هـم ا لـ مث ا لف عللف  ل
نة ـرآن وال  ـال،ســـيف ـق ـث ـد ذA واعــرف األ ـن ـور  ـايس األـم م مث ـق ـرى إىل أح،ع ـ� ـت ها �حلــق مث امعــد ـف   وإ�ك ،شـــهبهبــا إىل هللا وأ

ـنـد اخلـصـومة نـكـر  ـنـاس وا ـتـأذي � عوالغـضـب والقـلـق والـضـجر وا ت ل ـيـد، أو اخلـصـوم،لل   ـفـإن القـضـاء يف ـمـواطن اـحلـق ؛عب ـشـك أـبـو 
ـسـن ـبـه ا�ـكـر،ـممـا يوـجـب هللا ـبـه األـجـر ـتـه،حي و ـسـه كـفـاه هللا ني ـمفـن خلـصـت  ـنـه نف يف اـحلـق وـلـو ـعـىل   بيـمـا 

ـنـاس ـسـه ـشـانه هللا وـمـن ـتـزين،لوـبـني ا يس يف  نف ـمبـا  ـبـاد إال ـمـا اكن خالـصـ،ـلـ ـبـل ـمـن ا ً ـفـإن هللا تـعـاىل ال  لع   ،ايق
ته ند هللا يف عاجل رزقه وخزائن ر ثواب  نك  محمفا  ع ب يك ورمحة هللاظ سالم  عل، وا  ............................. »ل


