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 قال ادلصنُِّف رمحو اهلل:
 (اَْلَقَضاءُُِِكَتابُُ)

 القضاُء لغًة: يدور على معايٍن منها اإلمضاء, واحلكم, واإللزام.
 وشرعاً: بياُن احلكِم الشَّرعي واإللزام بو.

واإللزام ))ىذا يشًتك فيو القاضي وادلفيت,  ((بياُن احلكِم الشرَّعي))وقولو: 
ىذا خاٌص بالقضاء, فادلفيت ال يلزم الناس دبا أفىت بو, أما القاضي يلزمهم  ((بو

 بو.
 هل مل  خل  حل  جل  مك ُّٱوقد دلَّ عليو الكتاب كقولو سبحانو: 

  مع  جع مظ حط  مض  خض ُّٱ, وكقولو سبحانو: َّٱمم  خم حم جم
 ة: أحاديث الكتاب.نَّ , ومن الس  َّ خفمف حف جف مغ  جغ

الناس فيهم الضعيف والقوي, وطبع بعض وقد دلَّ العقل على أمهيتو؛ ألنَّ 
 األقوياء أخذ حقوق الضعفاء, فأتى القضاء إلعطاء كلِّ ذي حٍق حقو.

وقد حكم األنبياء عليهم السبلم بُت أقوامهم, وحكم نبينا زلمد صلى اهلل 
عليو وسلم أيضاً بُت صحابتو ولكن حكمو كان قليبًل, قال شيخ اإلسبلم رمحو 

يبِّ صلى اهلل عليو وسلم يف حياتو مل تتجاوز عشر وحكومات النَّ ))اهلل: 
 .((حكومات

ُاهللُُ-8811ُ ُصلى ُاَللَِّو َُرُسوُل ُقَاَل ُقَاَل: ُعنو ُاهلل ُرضي ُبُ َرْيَدَة َعْن
ُ ُوسلم ُاَْلَجنَّةُِ))عليو ُِفي َُوَواِحٌد ُاَلنَّاِر, ُِفي ُِاثْ َناِن َُثََلثٌَة: َُعَرَفُُ:اَْلُقَضاُة رَُجٌل

ُِبوُِ ُفَ َقَضى ُاَْلَجنَّةُُِ؛اَْلَحقَّ ُِفي ُفَ ُهَو َُوَجاَرُ, ُِبِو ُيَ ْقِض ُفَ َلْم , ُاَْلَحقَّ َُعَرَف َورَُجٌل
ُاَْلُحْكمُِ ُاَلنَّارُُِ؛ِفي ُِفي َُعَلىُُ,فَ ُهَو ُلِلنَّاِس ُفَ َقَضى ُاَْلَحقَّ ُيَ ْعِرِف َُلْم َورَُجٌل

َحُوُاَْلَحاِكمُُُ((فَ ُهَوُِفيُاَلنَّارُُِ؛َجْهلٍُ ُُ.َرَواُهَُاْْلَْربَ َعُة,َُوَصحَّ
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ساق ادلصنُف رمحو اهلل ىذا احلديث يف كتاب القضاء؛ لبيان: أصناف 
 القضاة.

َُثََلثَةٌُقال: ) ( أي: باعتبار وصفهم ال باعتبار العدد, أي: لو كان اَْلُقَضاُة
يف احملكمة ثبلثة قضاة ال نقول: اثنان منهم يف النار وواحٌد يف اجلنة, بل قد 

يف النار, أو واحٌد يف اجلنة واثنان يف النار  يكون مجيعاً يف اجلنة وقد يكون مجيعاً 
 والعكس.

 عدَّة مسائل:وىذا احلديث يدل على 
 ( يدل على خطر القضاء.اَْلُقَضاُةَُثََلثَةٌُقولو: )المسألةُاْلولى:ُ
ُ ُالثانية: ُاَْلَجنَّةُِقولو: )المسألة ُِفي َُوَواِحٌد ُاَلنَّاِر, ُِفي ( دلَّ على أنَّ ِاثْ َناِن

عيدىم يف النار أشدَّ من وعدىم للجنة؛ فدلَّ أيضًا على أصناف القضاة و 
 خطره.

( يدل على أنَّ القاضي جيب أْن رَُجٌلَُعَرَفُاَْلَحقَُّقولو: )المسألةُالثالثة:ُ
 يكون طالب علم, فطالب العلم ىو الذي عنده معرفة البحث عن احلق.

ُ ُالرابعة: قوة يف القاضي,  ( يدل على قوة العلم وأنَّواَْلَحقَُّقولو: )المسألة
 وقوة القاضي غالباً يف علمو.

ُ ُالخامسة: ُِبوُِقولو: )المسألة ( يدل على أنَّ من كان طالب علم فَ َقَضى
 ومل حيكم ال يدخل هبذا الوعد.

ُ ُالسادسة: ُِبوُِقولو: )المسألة ( يدل على أنَّ اخلطر ىو يف احلكم فَ َقَضى
 ال يف معرفة احلق؛ فدلَّ على خطورة القضاء.
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ُالسابعة:المسأ ُاَْلَجنَّةُِقولو: ) لة ُِفي ( يدل على أنَّ القضاء عبادٌة, فَ ُهَو
وىو من أجلِّ العبادات إذا سلم صاحبو من اذلوى ))قال شيخ اإلسبلم: 

 .((بل ىو من أفضل اجلهاد))وقال يف موضع آخر:  ((والطمع
ُفَ َلْمُيَ ْقِضُِبوُِقولو: )المسألةُالثامنة:ُ ( ىذا يدل على َورَُجٌلَُعَرَفُاَْلَحقَّ

 .-والعياذ باهلل  -عُت الظلم 
ُ ُالتاسعة: يدل على أنَّ من عرف احلق وىو قاٍض حيرم عليو أْن المسألة

 حيكم بغَت ذلك.
ُ ُالعاشرة: ُاَلنَّارُِقولو: )المسألة ُِفي ( يدل على أنَّ النار متوعٌد هبا فَ ُهَو

 أيضاً أىل العلم؛ فهو رجٌل صاحب علٍم ويعرف احلق.
ُ ُعشرة:المسألة يدل على أنَّ الظامل مآلو إىل  -والعياذ باهلل  - الحادية

 النار؛ ألنَّ بو ضياع احلقوق.
ُ ُعشرة: ُالثانية ُاَْلَحقَُّقولو: )المسألة ُيَ ْعِرِف َُلْم ( يدل على ذمِّ َورَُجٌل

 اجلهل.
ُ ُعشرة: ُالثالثة َُجْهلٍُقولو: )المسألة َُعَلى ُلِلنَّاِس ( يدل على أنَّو فَ َقَضى

يتصدَّر القضاء وىو ليس من أىل العلم, وىذا ابتبلٌء وامتحاٌن يوجد من 
 للرعية.

ُ ُعشرة: ُالرابعة يدل على أنَّ من منجيات النار ىو العلم؛ فهذا المسألة
 الصنف من القضاة تعرض للوعيد؛ بسبب جهلو.

ُ ُعشرة: ُالخامسة ُاَلنَّارُِقولو: )المسألة ُِفي ( يدل على أنَّ القاضي فَ ُهَو
 يعذر جبهلو, بل جيب عليو أْن يطلب العلم ويبحث عن احلق.اجلاىل ال 
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ُ ُعشرة: ُالسادسة يدل على أنَّ ادلرء إذا مل يكن القضاء واجبًا يف المسألة
والعياذ  -حقو عليو أْن يتاح عنو؛ ألنَّ صنفُت من أىل القضاء متوعدا بالنار 

لذلك فبل  ,أما إذا كان ال يوجد يف القرية سواه وىو طالب علم وأىل-باهلل 
 بأس أْن يتوىلَّ القضاء, ومن وجد مندوحًة يف اخلبلص منو ليفعل.

 مث بعد ذلك قال ادلصنُِّف رمحو اهلل:
ُصلىُُ-8811ُ ُاَللَِّو َُرُسوُل ُقَاَل ُقَاَل: ُعنو ُاهلل ُرضي ُُىَريْ َرَة ُأَِبي َوَعْن

ُ ُوسلم ُعليو ينٍُ))اهلل ُِسكِّ ُِبَغْيِر ُُذِبَح ُفَ َقْد ُاَْلَقَضاَء َُوِلَي ُاَْلَخْمَسةُُُ((َمْن ُ,َرَواُه
َحُوُِاْبُنُُخَزْيَمَة,َُواْبُنُِحبَّاَن. َُُوَصحَّ

ساق ادلصنُف رمحو اهلل ىذا احلديث يف كتاب القضاء؛ لبيان: خطر القضاء 
 يف الدنيا.

ُاَْلَقَضاءَُقال: ) َُوِلَي ُُذِبحَُ( يعٍت: توىلَّ القضاء أو وِّلِّ القضاء )َمْن ( فَ َقْد
ُسُِأي: ىلك ) ينٍُِبَغْيِر كما   -( أي: أنَّو معذٌب يف الدنيا بسبب القضاء كِّ

 .-سيأيت 
 عدَّة مسائل:وىذا احلديث يدل على 

ُ ُاْلولى: ُاَْلَقَضاءَُقولو: )المسألة َُوِلَي ( يدل على أنَّ القضاء نوٌع من َمْن
 الوالية, فهو نائب اإلمام يف أحكام الشريعة.

ُ ُالثانية: ُِبغَُقولو: )المسألة ُُذِبَح ينٍُفَ َقْد ُِسكِّ ( يدل على أنَّ القاضي ْيِر
متعرٌض للهبلك وللمشقة؛ بسبب ما يبلقيو من خصوٍم, أو بسبب ما يتخوف 

 من الوعيد عليو يوم القيامة.
ُ ُالثالثة: ينٍُقولو: )المسألة ُِسكِّ ُِبَغْيِر ُُذِبَح ( يدل على أنَّ ادلرء إْن فَ َقْد

 أمكنو أْن يتخلَّص من القضاء يتخلَّص؛ خلطره.
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ُ ُالرابعة: ىذا علٌم من أعبلم النبوة؛ فيغلب على من وِّل القضاء المسألة
 ادلشقة.

ُ ُالخامسة: ينٍُقولو: )المسألة ُِسكِّ ُِبَغْيِر ُُذِبَح ( يدل على أنَّ الذبح فَ َقْد
بغَت سكُت فيو تعذيٌب للمرء, وكذا القضاء يتعذب القاضي بُت اخلصوم ويف 

 البحث بُت احلق وىكذا.
 يدل على أنَّ الذبح بالسكُت أرأف بالذبح بغَتىا.:ُالمسألةُالسادسة

 مث بعد ذلك قال ادلصنُِّف رمحو اهلل:
ُعليوُُ-8811ُ ُاهلل ُصلى ُاَللَِّو َُرُسوُل ُقَاَل ُقَاَل: ُعنو ُاهلل ُرضي َوَعْنُو

ُفَُ))ُ:وسلم ُاَْلِقَياَمِة, ُيَ ْوَم َُنَداَمًة َُوَسَتُكوُن َمارَِة, َُاْْلِ َُعَلى َُسَتْحِرُصوَن ِنْعَمُِإنَُّكْم
.ُ((اَْلُمْرِضَعُة,َُوبِْئَسِتُاَْلَفاِطَمةُُ َُرَواُهُاَْلُبَخاِريُّ

ساق ادلصنُف رمحو اهلل ىذا احلديث يف الكتاب القضاء؛ لبيان: خطر 
 القضاء يوم القيامة.

َمارَةُِقال: ) َُاْْلِ َُعَلى َُسَتْحِرُصوَن ( يعٍت: رببوهنا وقد تسعون إليها, ِإنَُّكْم
َُندَُ) ُاَْلِقَياَمةُِ اَمةًَُوَسَتُكوُن ُاَْلُمْرِضَعةُُ( ستندمون عليها, )يَ ْوَم ( أي: نعم ما فَِنْعَم

جيلبو القضاء أو الوالية من أمور الدنيا من الرئاسة وقد يكون ادلال وضلو ذلك 
ُاَْلَفاِطَمةُُلكن ) ( يعٍت: وبئس ما ستحصلونو يف اآلخرة إذا انقطعت َوبِْئَسِت

 ل.الوالية منكم بادلوت أو العز 
 عدَّة مسائل:وىذا احلديث يدل على 

ُ ُاْلولى: َمارَةُِقولو: )المسألة َُاْْلِ َُعَلى َُسَتْحِرُصوَن ( ىذا علٌم من ِإنَُّكْم
أعبلم النبوة يف إظهار خفايا الناس؛ فدلَّ على أنَّ يف الناس من حيب اإلمرة 

 سواء اإلمارة الكربى أو الصغرى.
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( ىذا يدل على التحذير من توىلِّ َسَتْحِرُصونَُِإنَُّكْمُقولو: )المسألةُالثانية:ُ
 .((َوَسَتُكوُن َنَداَمةً ))اإلمرة كما قال النَّيب  صلى اهلل عليو وسلم: 

َمارَةُِقولو: )المسألةُالثالثة:ُ ( يدل على أنَّ من حرص َسَتْحِرُصوَنَُعَلىَُاْْلِ
ِإنَّا ال ))على اإلمرة يندم لقول النَّيبِّ صلى اهلل عليو وسلم يف احلديث اآلخر: 

 .((نُ َوىلِّ َىَذا َمْن َسأََلُو, َوال َمْن َحَرَص َعَلْيوِ 
ُ ُالرابعة: َُنَداَمةًُقولو: )المسألة ( ىذا علٌم من أعبلم النبوة؛ فكل  َوَسَتُكوُن

من أىل القضاء أو اإلمارة أو الوالية العظمى يندم؛ دلا كان من أعفي من إمرتو 
 فيو من أمر النَّعيم مث يف الغالب يزول عنو ما كان.

( ىذا فيو ربديٌر من اإلمرة وعدم فَِنْعَمُاَْلُمْرِضَعةُُقولو: )المسألةُالخامسة:ُ
 اغًتار الناس هبا.

ُ ُالسادسة: ما حيصِّلو صاحب  ( يدل على أنَّ اَْلُمْرِضَعةُُقولو: )المسألة
اإلمرة قليٌل؛ ألنَّ ادلرضع ال تستمر يف الرضاعة, فأكثر الرضاعة حوالن وكذا 

 دوام اإلمرة ال يدوم.
ُ ُالسابعة: ُاَْلَفاِطَمةُُقولو: )المسألة ( يدل على التحذير الشديد َوبِْئَسِت
 وعدم الفرح والسرور هبا.

ُ ُالثامنة: ُاَْلَفاطُِيدل قولو: )المسألة ( على أنَّ ما حيصَّل من َمةَُُوبِْئَسِت
 زخرف احلياة؛ بسبب الوالية يزول.

يدل على أنَّ من وِّلِّ أيَّ أمٍر من وزارٍة أو قضاٍء أو إمرة المسألةُالتاسعة:ُ
أو إماٍم أعظم عليو بالتواضع, والنظر يف ىذا احلديث بعُت التَّأمل؛ ألنَّو سيأيت 

 على ما قدَّم يف إمرتو.* يوم يندم عليو إما بعزلو أو بوفاتو واحلساب 
 قال ادلصنُِّف رمحو اهلل:
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ُاَللَِّوُُ-8811ُ َُرُسوَل َُسِمَع ُأَنَُّو ُعنو ُاهلل ُرضي ُاْلَعاِص ُْبِن َُعْمِرو َوَعْن
ُ ُيَ ُقوُل: ُوسلم ُعليو ُاهلل َُحَكمَُ))صلى ُفَ َلُوُُِإَذا َُأَصاَب ُثُمَّ ُفَاْجتَ َهَد اَْلَحاِكُم

َفٌقَُعَلْيوُُِ((َوِإَذاَُحَكَمُفَاْجتَ َهَدُثُمََُّأْخطَأَُفَ َلُوَُأْجرٌُُ,َأْجَرانُِ ُ.ُمت َّ
ساق ادلصنُف رمحو اهلل ىذا احلديث يف كتاب القضاء؛ لبيان: أجر احلاكم 

 اجملتهد.
 عدَّة مسائل:وىذا احلديث يدل على 

ُ ُاْلولى: َُحَكمَُقولو: )المسألة م ( يدل على فضيلة احلاكاَْلَحاِكمُُُِإَذا
 بالشرط اآليت.

ُ ُالثانية: ( يدخل يف ذلك غَت احلاكم يف القضاء اَْلَحاِكمُُقولو: )المسألة
شلن وُِكَل إليو التمييز بُت الناس كادلعلمُت, وكادلرؤوس مع رئيسو, وادلدار مع 

 ادلدير وىكذا.
ُ ُالثالثة: ( يدل على فضيلة طالب العلم؛ إْذ ىو فَاْجتَ َهدَُقولو: )المسألة

 بأنَّو رلتهد إذا كان أىبلً لذلك. مثًٌت عليو
ُ ُالرابعة: َُأْجَرانُِقولو: )المسألة ُفَ َلُو َُأَصاَب ( يدل على أنَّ القاضي ثُمَّ

 اجملتهد أجره مضاعٌف مرتان:
 ادلرة األوىل: حلكمو.

 ادلرة الثانية: الجتهاده.
ُ ُالخامسة: يدل ىذا احلديث على تفضيل طالب العلم؛ إْذ أنَّ المسألة

 يضاعف يف بعض أحوالو وىو ال يشعر.أجره قد 
ُ ُالسادسة: َُأَصابَُقولو: )المسألة ( يدل على أنَّ القاضي ومن ىو يف ثُمَّ

 حكمو قد ال يصيب احلكم, فبل يبلم القاضي إذا مل يصب يف حكمو.
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ُ ُالسابعة: َُأَصابَُقولو: )المسألة ( يدل على أنَّ حكم القاضي منو ما ثُمَّ
و وتعاىل وىو ادلوصوف بالصواب, مثل: رجٌل زاين وأنَّ يوافق ما أراده اهلل سبحان

 الزىن ىو فبلن.
ُ ُالثامنة: َُأْخطَأَُقولو: )المسألة ُثُمَّ ُفَاْجتَ َهَد َُحَكَم ( يدل على أنَّ يف َوِإَذا

القضاة من خيطي, فإْن كان رلتهدًا ال يبلم عند اهلل سبحانو وتعاىل, وإذا كان 
 يبلمو أيضاً. ال يبلم عند اهلل فعلى اخللق أالَّ 

ُ ُالتاسعة: َُأْجرٌُقولو: )المسألة ( يعٍت: لو أجر احلكم, وأما إمث  خطئو فَ َلُو
 فهو مرفوٌع عنو.

ُ ُالعاشرة: يدل على أنَّ القاضي اجملتهد مأجوٌر على كلِّ حال إما المسألة
أجرأن وإما أجٌر؛ فدلَّ على فضيلة طالب العلم إذا كان قاضيًا أو متوالياً  

لمُت, واخلطأ قد يكون يف عدم إصابة تكييف احلكم مثل: عدم أحوال ادلس
إصابتو احلكم يف حدِّ السرقة فقد ال يكون موجبًا للسرقة, وخطأ آخر: قد 

 تكون شروط السرقة متوفرة لكن ليس ىو السارق.
 مث بعد ذلك قال ادلصنُِّف رمحو اهلل:

َوَعْنُأَِبيَُبْكَرَةُرضيُاهللُعنوُقَاَل:َُسِمْعُتَُرُسوَلُاَللَِّوُصلىُُ-8811ُ
ُ ُيَ ُقوُل: ُوسلم ُعليو َُغْضَبانُُ))اهلل َُوُىَو ُِاثْ نَ ْيِن, ُبَ ْيَن َُأَحٌد َُيْحُكُم َفٌقُُ((ََل ُمت َّ

 .َعَلْيوُِ
ساق ادلصنُف رمحو اهلل ىذا احلديث يف كتاب القضاء؛ لبيان: ربرًن قضاء 

 الغضبان.
ُِاثْ نَ ْيِن,َُوُىَوُ) ((ال يَ ْقِضي اْلَقاِضي))( ويف رواية: َيْحُكمُُ ََلُال: )ق ُبَ ْيَن َأَحٌد

 .(َغْضَبانُُ
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 عدَّة مسائل:وىذا احلديث يدل على 
ُ ُاْلولى: َُأَحدٌُقولو: )المسألة َُيْحُكُم ( يدل ىذا احلديث أنَّ ىذا النهي ََل

فكل  من توىلَّ أمور الناس يف احلكم  ((َأَحدٌ ))ليس خاصًا بالقضاة بل قال: 
 والتمييز بينهم يشملو احلكم.

ُ ُالثانية: ُِاثْ نَ ْينُِقولو: )المسألة ( ىذا للتغليب فيشمل لو كان من بَ ْيَن
يشملهم احلكم أكثر من اثنُت كأربعُت طالبًا مثبًل عند ادلعلم يف سبييز األفضل 

 منهم.
 ( يدل على ربرًن قضاء الغضبان.َوُىَوَُغْضَبانُُقولو: )المسألةُالثالثة:ُ

ُ ُالرابعة: يبطل قضاء الغضبان ولو أصاب احلق إذا كان غضبو ال المسألة
ا يسَت فينفذ احلكم,  ديلك فيو نفسو, أما إذا كان الغضب ال يؤثر يف احلكم وإَّنَّ
فإْن كان شديدًا حيرم عليو القضاء مع عدم النَّفاذ, وإْن كان يسَتًا يكره مع 

 النَّافذ.
جيري رلرى الغضبان يف احلكم ما ماثلو يف العلة, مثل: المسألةُالخامسة:ُ

النعسان, والتعبان, والقاضي اجلَّوعان وىكذا شلا يؤثر على مجع الفكر يف 
 القضاء.

يدل على أنَّ البشر يعًتيهم من الصفات ما ينقص من المسألةُالسادسة:ُ
 قدرىم ودينع حكمهم كالغضب.

على أنَّ ادلرء يغتنم أوقات انشراح النفس يف التعب د  يدلالمسألةُالسابعة:ُ
وغَته من عدم الغضب واجلهد يف العبادة وغَت ذلك, فقد يأيت اإلنسان ما 

 دينعو من العبادة. فالقضاء عبادة قد دينع منو الغضب.



11 
 

ُ ُالثامنة: يف ىذا احلديث توجيٌو للرعية بالتماس األعذار إىل المسألة
 القاضي يف حال سوء خلقو مع اخلصوم؛ فقد يكون عنده غضٌب ال نعرفو.   

 مث بعد ذلك قال ادلصنُِّف رمحو اهلل:
ُاهللُُ-8811ُ ُصلى ُاَللَِّو َُرُسوُل ُقَاَل ُقَاَل: ُعنو ُاهلل ُرضي َُعِليٍّ َوَعْن

ُ ُوسلم ُِإلَيُْ))عليو ُتَ َقاَضى َُكََلَمُِإَذا َُتْسَمَع َُحتَّى ُِلْْلَوَِّل ُتَ ْقِض َُفََل ُرَُجََلِن, َك
ُتَ ْقِضي َُكْيَف َُتْدِري َُفَسْوَف ُبَ ْعدُُُ.َاْْلَخِر, ُقَاِضًيا ُزِْلُت َُفَما : َُعِليٌّ َرَواُهُُ((قَاَل

ُاَْلَمِديِنيُِّ ُِاْبُن َُوقَ وَّاُه َنُو, َُوَحسَّ ْرِمِذيُّ َُواَلت ِّ َُداُوَد, َُوأَبُو ُوََُأْحَمُد, ُِاْبُنُ, َحُو َصحَّ
ُ.ِحبَّانَُ

  .َوَلُوَُشاِىٌدُِعْنَدُاَْلَحاِكِم:ُِمْنَُحِديِثُِاْبِنَُعبَّاسٍُ
ساق ادلصنُف رمحو اهلل ىذه احلديث يف كتاب القضاء؛ لبيان: كيفيِّة 

 احلكم؟
 عدَّة مسائل:وىذا احلديث يدل على 

ُ ُاْلولى: ُرَُجََلنُِقولو: )المسألة ُِإلَْيَك ُتَ َقاَضى ذا على التغليب, ( ىِإَذا
 ويشمل أيضاً إذا تقاضى إليو امرأتان أو رجٌل ومرأة.

ُِلْْلَوَّلُِقولو: )المسألةُالثانية:ُ ُتَ ْقِض ( يدل على ربرًن القضاء إذا مسع َفََل
القاضي كبلم ادلدَِّعي فقط, ولو ظهرت منو أمارات صدقو, مثل: لو أنَّ رجبلً 

فبلٌن ضربٍت أطلب حقِّي, فبل  أتى إىل القاضي والدم يسيل من جسده وقال:
 جيوز للقاضي أْن حيكم بل يسمع كبلم اآلخر؛ فقد ال يكون ىو الضارب.

ُ ُالثالثة: َُاْْلَخرُِقولو: )المسألة َُكََلَم َُتْسَمَع ( يدل وجوب مساع كبلم َحتَّى
 ادلتداعُت؛ فقد يكون كبلم ادلدََّعى عليو ينفي كبلم األول بالكلية.
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ُ ُالرابعة: ىذا احلديث على أنَّ اإلسبلم يضع مكان العدل  يدلالمسألة
 وىو مساع كبلم الطرفُت.

ُ ُالخامسة: يدل ىذا احلديث على أنَّو جيب على القاضي وغَته المسألة
 .َّ  حي  ُّٱالتَّأينِّ يف احلكم على الناس اهلل يقول: 

ُ ُالسادسة: ُتَ ْقِضيقال: )المسألة َُكْيَف َُتْدِري ( يدل على أنَّ من َفَسْوَف
 أركان القضاء مساع الطرفُت وىو سبيل صحة القضاء.

( يدل على أنَّ من أخذ هبذا َفَماُزِْلُتُقَاِضًياُبَ ْعدُُقال: )المسألةُالسابعة:ُ
 الركن من التقاضي وىو مساع الطرفُت؛ فإنَّو قاض سلك سبيل العدل.

َُعبَّاسٍُقال: ) ُِاْبِن َُحِديِث ُِمْن ُاَْلَحاِكِم: ُِعْنَد َُشاِىٌد قَاَل: ))( ولفظو: َوَلُو
فأرشده إىل ُحْسِن التقاضي, وذلذا يقال: إنَّ القاضي لو  ((اْقضي, فقال: َعلِّْمٍِت 

 أذنان لكلِّ متداعي أذٌن, فيضع أذناً للمدَِّعي وأذٌن أخرى للمدََّعى عليو.*
 قال ادلصنُِّف رمحو اهلل:

َهاُقَاَلْت:ُقَاَلَُرُسوُلُاَللَِّوُصلىُُ-8811ُ َُسَلَمَةَُرِضَيُاَللَُّوَُعن ْ َوَعْنُأُمِّ
ُوسلم ُعليو ُأَْلَحَنُ))ُ:اهلل َُيُكوَن َُأْن ُبَ ْعَضُكْم َُوَلَعلَّ , ُِإَليَّ َُتْخَتِصُموَن ِإنَُّكْم

ِتِوُِمْنُبَ ْعٍض,ُفََأْقِضَيَُلوُُ اَُأْسَمُعُِمْنوُُُِبُحجَّ َفَمْنَُقطَْعُتَُلُوُِمْنُُ,َعَلىَُنْحٍوُِممَّ
َُأِخيِوَُشْيًئا,ُفَِإنََّماَُأْقَطُعَُلُوُِقْطَعًةُِمَنُاَلنَّارُِ َفٌقَُعَلْيِو.ُ((َحقِّ ُُمت َّ

ساق ادلصنُف رمحو اهلل ىذا احلديث يف كتاب القضاء؛ لبيان: أنَّ القاضي 
 جيري حكمو على ما يظهر لو من الكبلم.

ُإُِقال: ) َُتْخَتِصُموَن ُأَْلَحنَُِإنَُّكْم َُيُكوَن َُأْن ُبَ ْعَضُكْم َُوَلَعلَّ , ( أي: أبلغ َليَّ
َُلوُُوأفصح ) ُفََأْقِضَي ُبَ ْعٍض, ُِمْن ِتِو ُِمْنوُُُِبُحجَّ َُأْسَمُع ا ُِممَّ َُنْحٍو َفَمْنُُ,َعَلى

َُأِخيِوَُشْيًئا,ُفَِإنََّماَُأْقَطُعَُلُوُِقْطَعًةُِمَنُاَلنَّارُِ  .(َقطَْعُتَُلُوُِمْنَُحقِّ
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 عدَّة مسائل:ث يدل وىذا احلدي
ُِإَليَُّقولو: )المسألةُاْلولى:ُ َُتْخَتِصُموَن (  يدل ىذا احلديث أنَّ من ِإنَُّكْم

 األعمال اليت بعث هبا النَّيب  صلى اهلل عليو وسلم يف ىذه ألمة: القضاء.
ُ ُالثانية: ُِإَليَُّيدل قولو: )المسألة َُتْخَتِصُموَن ( على أنَّ اخلصومة ِإنَُّكْم

 أيضاً يف عهد الصحابة.وجدت 
يدل على وجود اخلصومة يف أيِّ رلتمٍع ال ينقص من حال المسألةُالثالثة:ُ

ا العربة بكثرهتا من قلَّتها.   أىلو, وإَّنَّ
ُ ُالرابعة: ُِمْنُقولو: )المسألة ِتِو ُِبُحجَّ ُأَْلَحَن َُيُكوَن َُأْن ُبَ ْعَضُكْم َوَلَعلَّ

 فصاحة والبيان.( يدل على أنَّ الناس خيتلفون يف البَ ْعضٍُ
ُ ُالخامسة: يدل على عظم تأثَت البيان يف الكبلم؛ إْذ قد يؤثر يف المسألة

 حكم القاضي.
اَُأْسَمعُُ فََأْقِضَيَُلوُُقولو: )المسألةُالسادسة:ُ ( يدل على أنَّ َعَلىَُنْحٍوُِممَّ

 النَّيبَّ صلى اهلل عليو وسلم بشٌر, فليس مطَّلعًا على قلوب العباد وال يعلم َمنْ 
 الصادق ِمْن الكاذب.
ُالسابعة: َُلوُُيدل قولو: ) المسألة َُأْسَمعُُ فََأْقِضَي ا ُِممَّ َُنْحٍو ( على أنَّو َعَلى

 جيب عذر القضاة إذا حكموا بفصاحة أحد يف البيان وضعف حجة اآلخر.
ُ ُالثامنة: َُلوُُقولو: )المسألة َُأْسَمعُُ فََأْقِضَي ا ُِممَّ َُنْحٍو ( ليس معناه َعَلى

ا يف إيراد البينات أو اجلواب عنها؛ فقد يكون الببلغة و  الفصاحة فحسب, وإَّنَّ
 احلق مع ضعيف احلجَّة ألنَّو مل يستطع أْن يظهر حجَّتو لضعف بيانو.

( يدل على عظم خطورة القضاء؛ َفَمْنَُقطَْعُتَُلوُُقولو: )المسألةُالتاسعة:ُ
 إْذ يأخذ حقوقاً ويعطيها آلخرين فيما يظهر للقاضي.
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َُأِخيِوَُشْيًئاقولو: )ةُالعاشرة:ُالمسأل ( فيو تذكٌَت دلن أؤيت حجًَّة يف ِمْنَُحقِّ
 إظهار بيناتو إذا كان الضعيف أظهر يف البينات لكن مل يستطع إظهارىا.

( على فَِإنََّماَُأْقَطُعَُلُوُِقْطَعًةُِمَنُاَلنَّارُِيدل قولو: )المسألةُالحاديةُعشرة:ُ
 , وتذكَتىم باهلل سبحانو وتعاىل.مشروعية موعظة القاضي للخصوم

ُ ُعشرة: ُالثانية الذي يأخذ  -والعياذ باهلل  -يدل على أنَّ احلرام المسألة
 يف الدنيا يؤول ويتحول إىل قطعة من النار, وىذا يدل على قدرة اهلل العظيمة.

َُلُوُِقْطَعًةُيدل ىذا احلديث من قولو: )المسألةُالثالثةُعشرة:ُ َُأْقَطُع فَِإنََّما
ُاَلنَّارُِ ( على أنَّ حكم احلاكم إذا مل يوافق احلقَّ جيعل ادلال ادلأخوذ حبلالً, ِمَن

فاحلرام حرام سواء قضي لصاحبو أم ال؟ يعٍت: من أخذ سيارة غَته وىو يعلم 
ا حبلٌل.أنَّو ليست لو, فقضى القاضي بأهنَّ   ا لو فهذا ال يعٍت أهنَّ

  مث بعد ذلك قال ادلصنُِّف رمحو اهلل:
ُعنوُ-8818ُ ُاهلل ُرضي َُجاِبٍر ُعليوُُ,َوَعْن ُاهلل ُصلى ُاَلنَِّبيَّ َسِمْعُت

ُ ُيَ ُقوُل: ُِلَضِعيِفِهمُْ))وسلم َُشِديِدِىْم ُِمْن ُيُ ْؤَخُذ ََُل ُأُمٌَّة, ُس ُتُ َقدَّ َرَواُهُُ((؟َكْيَف
ُ.ِاْبُنُِحبَّانَُ

ُبُ َرْيَدةَُ َُحِديِث ُِمْن َُشاِىٌد: ُعنوَُوَلُو ُاهلل ُاَْلبَ زَّارُُِرضي ُِعْنَد ُِمْنُ, َوآَخُر:
ُِعْنَدُِاْبِنَُماَجوُرضيُاهللُعنوَُحِديِثُأَِبيَُسِعيدٍُ

ساق ادلصنُف رمحو اهلل ىذا احلديث يف كتاب القضاء؛ لبيان: أنَّ الناس يف 
 رللس القضاء سواسي.

سُُقال: ) ََلُ( لئبل يصيبها العذاب )أُمَّةٌُ( أي: كيف تنزه ذنوب )َكْيَفُتُ َقدَّ
 (؟ِلَضِعيِفِهمُْ( أي: من قويهم )يِدِىمُْيُ ْؤَخُذُِمْنَُشدُِ

 عدَّة مسائل:وىذا احلديث يدل على 
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ُسُأُمَّةٌُقولو: )المسألةُاْلولى:ُ ( يدل على أنَّ العدل ىو أساس َكْيَفُتُ َقدَّ
 قوة األمم.

 يدل على أنَّ العدل بُت الناس ىو سبب مغفرة ذنوهبا.المسألةُالثانية:ُ
ُقولو: )المسألةُالثالثة:ُ َُشِديِدِىمََُْل ُِمْن ( يدل على حرص اإلسبلم يُ ْؤَخُذ

 على العدل بُت الناس يف القضاء وغَته.
( يدل على أنَّ الضعيف ال حيتقر سواء ؟ِلَضِعيِفِهمُْقولو: )المسألةُالرابعة:ُ

كان فقَتًا أم وضيعًا أم مريضاً؛ فإنَّ من أسباب ىبلك األمم احتقاره وأخذ 
صَّو سبحانو يف سورة القلم بإىبلك البستان بسبب حقِّو, ومثل ذلك أيضاً: ما ق

 أخذ حقِّ الفقراء.
ُ ُالخامسة: يدل على أنَّ القاضي جيب عليو يف رللس القضاء أْن المسألة

يعدل بُت ادلتخاصمُت وإْن كان فيهم شديٌد, أو شريٌف, أو وجيٌو, أو غٍتٌّ 
مدَِّعي أو فهذه ألقاب تكون خارج رللس القضاء, أما يف رللس القضاء فهو 

 مدََّعى عليو فحسب. 
 ( وصححو ابن خزدية أيضاً, وحسنو السيوطي.َرَواُهُِاْبُنُِحبَّانَُقال: )
ُبُ َرْيَدةَُقال: ) َُحِديِث ُِمْن َُشاِىٌد: ُعنوَُوَلُو ُاهلل ُاَْلبَ زَّارُُِرضي ( ولفظو: ِعْنَد

ُر ُمتَ ْعَتعٍ  ,اُقدَِّسْت أُمٌَّة ال يَْأُخُذ َضِعيُفَها َحقَُّو ِمْن َشِديِدىَ  اَل ))  .((َوُىَو َغي ْ
َُسِعيدٍُقال: ) ُأَِبي َُحِديِث ُِمْن ُعنوَُوآَخُر: ُاهلل َُماَجوُرضي ُِاْبِن ( ِعْنَد

ُر يهَ وِّ كيَف يُ َقدُِّس اهلُل أُمًَّة ال يأخُذ َضِعيُفَها َحقَُّو ِمْن ق َ ))ولفظو:  ا, َوُىَو َغي ْ
 .((ُمتَ ْعَتعٍ 

ة حديث جابر رضي اهلل عنو ففيو وساق ادلصنُف رمحو اهلل الشاىدين؛ لتقوي
 ن بالشواىد.*سِّ ضعٌف بذاتو, وحيُ 
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 قال ادلصنُِّف رمحو اهلل:
ُاَللَِّوُُ-8811ُ َُرُسوَل َُسِمْعُت ُقَاَلْت: َها َُعن ْ ُاَللَُّو َُرِضَي َُعاِئَشَة َوَعْن

ُ ُيَ ُقوُل: ُوسلم ُعليو ُاهلل ُ))صلى ُاَْلِقَياَمِة, ُيَ ْوَم ُاَْلَعاِدِل ُبِاْلَقاِضي فَ يَ ْلَقىُيُْدَعى
ُُعْمرِهُِ ُِفي ُِاثْ نَ ْيِن ُبَ ْيَن ُيَ ْقِض َُلْم ُأَنَُّو ُيَ َتَمنَّى َُما ُاَْلِحَساِب ِة ُِشدَّ ُِاْبُنُُ((ِمْن َرَواُه

َُوَلْفظُُو:ُُ,ِحبَّانَُ َهِقيُّ ُ.((ِفيَُتْمَرةٍُ))َوَأْخَرَجُوُاَْلبَ ي ْ
ساق ادلصنُف رمحو اهلل ىذا احلديث يف كتاب القضاء؛ لبيان: ُعسر 

 اضي يوم القيامة.حساب الق
 عدَّة مسائل:وىذا احلديث يدل على 

ُ ُاْلولى: ( يدل على أنَّ القاضي سوف حياسبو اهلل يُْدَعىقولو: )المسألة
 عز وجل بذاتو.

( يدل على أنَّ ُعسر احلساب ىذا بِاْلَقاِضيُاَْلَعاِدلُِقولو: )المسألةُالثانية:ُ
 .-والعياذ باهلل  -يف القاضي العادل فما الظَّن  بالقاضي اجلائر؟ 

( أي: أنَّو ال مفر من حساب القاضي, يَ ْوَمُاَْلِقَياَمةُِقولو: )المسألةُالثالثة:ُ
 ولكن ادلوعد ىو يوم القيامة.

ُالرابعة: ُاَْلِحَسابُِقولو: ) المسألة ِة ُِشدَّ ُِمْن ( يدل على ُعسر فَ يَ ْلَقى
ا ذلك فهو  حساب القاضي يوم القيامة فيما قضى فيو بُت الناس, أما ما عد

 كغَته.
ُ ُالخامسة: ُيَ َتَمنَّىقولو: )المسألة ( يدل ىذا احلديث على ما دلَّ عليو َما

, وقولو صلى اهلل عليو ((َوبِْئَسِت اَْلَفاِطَمةُ ))قول النَّيبِّ صلى اهلل عليو وسلم: 
 فيتمٌت أنَّو مل يكن قاضياً؛ دلا يلقاه. ((َوَسَتُكوُن َنَداَمًة يَ ْوَم اَْلِقَياَمةِ ))وسلم: 
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ُ ُالسادسة: ُُعْمرِهُِقولو: )المسألة ُِفي ُِاثْ نَ ْيِن ُبَ ْيَن ُيَ ْقِض َُلْم ( يدل على أَنَُّو
 أنَّ ُعسر احلساب من أسبابو أيضاً: كثرة ما قضى بو يف عمره.

ُِحبَّانَُقال: ) ُِاْبُن ُُ,َرَواُه َُوَلْفظُُو: َهِقيُّ ُاَْلبَ ي ْ َُتْمَرةٍُ))َوَأْخَرَجُو (  وساق ((ِفي
ادلصنُف رمحو اهلل ىذه الرواية؛ لبيان: أنَّ ُعسر حساب القاضي ولو مل يكثر من 

ا يف قضيٍة واحدٍة يف شيٍء يسٍَت يف سبرة.  القضايا, وإَّنَّ
فدلَّ احلديث األول: أنَّ ُعسر حسابو بسبب كثرة القضايا, لكن دلَّت 

 ات القضاء.الرواية الثانية: أنَّ ُعسر حسابو على ذ
 مث بعد ذلك قال ادلصنُِّف رمحو اهلل:

ُعنوُ-8811ُ ُاهلل ُرضي َُبْكَرَة ُأَِبي ُعليوُُ,َوَعْن ُاهلل ُصلى ُاَلنَِّبيِّ َعِن
ُ.َُرَواُهُاَْلُبَخاِريُُُّ((َلْنُيُ ْفِلَحُقَ ْوٌمَُولَّْواَُأْمَرُىْمُِاْمَرَأةًُ))وسلمُقَاَل:ُ

القضاء؛ لبيان: ربرًن تولية ساق ادلصنُف رمحو اهلل ىذا احلديث يف كتاب 
 ادلرأة القضاء.

ُقَ ْومٌُقال: ) ُيُ ْفِلَح ُِاْمَرَأةًَُُلْن َُأْمَرُىْم ( يعٍت: لن ير القوم فبلحًا وظفراً َولَّْوا
 وتقدماً يف توِّلِّ ادلرأة.

 عدَّة مسائل:وىذا احلديث يدل على 
أسباِبو: ( يدل على عدم فبلح األمم من َلْنُيُ ْفِلحَُقولو: )المسألةُاْلولى:ُ

 تنصيب النساء يف الواليات.
ُ ُالثانية: ُقَ ْومٌُقولو: )المسألة ُيُ ْفِلَح ( يدل أنَّ عدم الفبلح يسري ولو َلْن

على غَت ادلسلمُت يف تولية النساء ألمورىم العامة, وإْن فلح زمناً ال يستمر ىذا 
 الفبلح.
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( يدل على أنَّ عدم الفبلح حىت ولو مل َولَّْواَُأْمَرُىمُْقولو: )المسألةُالثالثة:ُ
ا ألزمت بو, فهو سبب عدم رقيِّهم وقوهتم, ويف مسند اإلمام  تطلب ىي, وإَّنَّ

َلمَّا بَ َلَغ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َأنَّ أَْىَل فَاِرَس َقْد َملَُّكوا ))أمحد: 
 فانتصر ادلسلمون. ((يُ ْفِلَحُقَ ْوٌمَُولَّْواَُأْمَرُىْمُاْمَرَأةًَُلْنَُعَلْيِهْم بِْنَت ِكْسَرى قَاَل: 

ُ ُالرابعة: ( أي: أنَّ ىذا الفبلح حىت ولو كانت ادلرأة ِاْمَرَأةًُقولو: )المسألة
عندىا من العلم, والقوة, والفصاحة ال جيوز توليتها ال يف القضاء, وال يف 

 الواليات العامة.
يف ىذا احلديث؛ ألنَّ عمر بن اخلطاب أما يف األمر اخلاص فبل يدخل 

رضي اهلل عنو وىلَّ حفصة ناظرًة على وقفو, لكن ىذا خاٌص لو وذلا مثل: لو 
ا  جعل الرجل زوجتو ربفظ مالو جيوز, لكن ربفظ أموال أىل القرية ال جيوز؛ ألهنَّ

 عامة.
ُ ُالخامسة:  يدل ىذا احلديث على ربرًن توِّلِّ ادلرأة القضاء؛ ألنَّوالمسألة

 حيتاج إىل قوة, وإدراك, وكمال عقل.
 مث بعد ذلك قال ادلصنُِّف رمحو اهلل:

ُعنوُ-8811ُ ُاهلل ُرضي َُاْْلَْزِديِّ َُمْرَيَم ُأَِبي ُاهللُُ,َوَعْن ُصلى ُاَلنَِّبيِّ َعِن
ُ ُقَاَل: ُوسلمُأَنَُّو َُشْيئاًُ))عليو ُاَللَُّو ُه َُوَلَّ َُعنَُُْمْن ُفَاْحَتَجَب ُاَْلُمْسِلِميَن, َُأْمِر ُِمْن

ْرِمِذيُُُّ((ِاْحَتَجَبُاَللَُّوُُدوَنَُحاَجِتوُُِ؛َحاَجِتِهْمَُوَفِقيرِِىم  .َأْخَرَجُوُأَبُوَُداُوَد,َُواَلت ِّ
ساق ادلصنُف رمحو اهلل ىذا احلديث يف كتاب القضاء؛ لبيان: ربرًن 

 احتجاب القاضي عن ادلتخاصمُت دون حاجة.
َُشْيئاًُقال: ) ُاَللَُّو ُه َُوَلَّ ُ َمْن ُاَْلُمْسِلِمينَُِمْن ( يدخل يف ذلك القاضي َأْمِر

ُفَاْحَتَجَبَُعْنَُحاَجِتِهمُْومن يف حكمو كواِّل البلد, ومن ُجِعَل لو أمر الناس, )
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ُُدوَنُ( أي: مل خيرج عليهم ومل يستمع دلطالبهم )َوَفِقيرِِىم ُاَللَُّو ِاْحَتَجَب
 .(َحاَجِتوُِ

 عدَّة مسائل:وىذا احلديث يدل على 
ُاْل ُالمسألة َُشْيئاًُقولو: )ولى: ُاَللَُّو ُه َُوَلَّ ( يدل على أنَّ توِّلِّ القاضي َمْن

ومن يف حكمو ىو من اهلل, ومن سعى عليو ىو سبب وىذا من تدبَت اهلل 
 للكون.

ُهُاَللَُّوَُشْيئاًُقولو: )المسألةُالثانية:ُ ( أي: يدل على ربرًن احتجاب َمْنَُوَلَّ
: ادلدير مع ادلعلمُت فيحتجب عن شكوى ادلرء ولو كانت واليتو صغَتًة, مثل

 ادلعلمُت مثبلً وىكذا.
ا ِمْنَُأْمِرُاَْلُمْسِلِمينَُقولو: )المسألةُالثالثة:ُ ( ىذا اللفظ ال مفهوم لو, وإَّنَّ

 أيضاً حىت ولو احتجب الواِّل عن حاجة رعيتو إذا كانوا غَت مسلمُت.
ُ ُالرابعة: َُحاَجِتِهمُْقولو: )المسألة َُعْن ( يدل على أنَّو ال جيوز فَاْحَتَجَب

للقاضي أْن حيتجب عن حاجة ادلتخاصمُت يف مساع كبلمهم, فبل جيوز أْن 
 يقول دلن عنده: استمع لدعوى ادلتخاصمُت وأخربين ماذا قاال.

ُ ُالخامسة: َُحاَجِتِهمُْقولو: )المسألة ( يدل على جواز تأخر احتجاب َعْن
ُت قبلو, يعٍت: دينع دخول القاضي عن ادلتخاصمُت؛ حلاجة كأْن يكونا خصم

ادلتخاصمُت حىت ينتهي من عنده يف رللس احلكم, أو حلاجة أيضًا يقضيها 
والدليل على ذلك: أنَّ النَّيبَّ صلى اهلل عليو وسلم ازبذ حاجبًا يف بعض أحوالو 

 إذا كان عنده عمل يعملو صلى اهلل عليو وسلم.
ُ ُالسادسة: ربرًن احتجاب الواِّل عن  ( يدل علىَوَفِقيرِِىمقولو: )المسألة
 التَّطلع ومساع فقر رعيتو.
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يدل على ربرًن احتقار القاضي أو الواِّل أليَّ أحٍد يقدم المسألةُالسابعة:ُ
 يف رللسو من الفقَت أو غَته.

ُ ُالثامنة: َُحاَجِتوُِقولو: )المسألة ُُدوَن ُاَللَُّو والعياذ  -( يوم القيامة ِاْحَتَجَب
زاء من جنس العمل؛ دلا احتجب عن حاجة الناس يدل على أنَّ اجل -باهلل 

 احتجب اهلل عن حاجتو يوم القيامة من تفريج كروباتو يوم القيامة وغَت ذلك.
( يدل على ما من واِّلٍّ ِاْحَتَجَبُاَللَُّوُُدوَنَُحاَجِتوُِقولو: )المسألةُالتاسعة:ُ

واهلل عز وجل أقوى منو, فعلى الواِّل أْن يتذكر أنَّ اهلل فوقو وىو القوي  إالَّ 
 سبحانو وتعاىل.

يدل على أنَّ القاضي جيب أْن جيعل اهلل سبحانو وتعاىل المسألةُالعاشرة:ُ
 .َّ مم ام يل ُّٱنصب عينيو, قال تعاىل: 

ْرِمِذيُُّقال: ) َُواَلت ِّ َُداُوَد, ُأَبُو اهلل: وإسناده  ( قال ابن حجر رمحوَأْخَرَجُو
   .*حسٌن يف فتح الباري

 قال ادلصنُِّف رمحو اهلل:
8811ُ-ُُ ُقَاَل: ُعنو ُاهلل ُرضي ُُىَريْ َرَة ُأَِبي ُصلىُ))َوَعْن ُاَللَِّو َُرُسوُل لََعَن

ُاَْلُحْكمُِ ُِفي َُواْلُمْرَتِشَي ُاَلرَّاِشَي ُوسلم ُعليو َنُوُُ((اهلل َُوَحسَّ ُاَْلَخْمَسُة, َرَواُه
َحُوُِاْبُنُِحبَّانَُ ,َُوَصحَّ ْرِمِذيُّ ُ.اَلت ِّ

ِعْنَدَُاْْلَْربَ َعِةُُرضيُاهللُعنهماَُوَلُوَُشاِىٌد:ُِمْنَُحِديِثَُعْبِدُاَللَِّوُبِنَُعْمٍرو
ُالنََّساِئيَُّ ُ.ِإَلَّ

ًن أخذ ساق ادلصنُف رمحو اهلل ىذا احلديث يف كتاب القضاء؛ لبيان: ربر 
 القاضي الرِشوة.
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ُوسلمُاَلرَّاِشيَُقال: ) ُعليو ُاهلل ُصلى ُاَللَِّو َُرُسوُل ( والراشي: ىو الذي َلَعَن
( ىو اآلخذ للمال أو ادلنفعة َواْلُمْرَتِشيَُيدفع ادلال أو منفعة؛ ليبدل احلكم )

 ( أي: يف القضاء وضلوه.ِفيُاَْلُحْكمُِ)
 عدَّة مسائل:وىذا احلديث يدل على 

والعياذ  -( َلَعَنَُرُسوُلُاَللَِّوُصلىُاهللُعليوُوسلمقولو: )ةُاْلولى:ُالمسأل
 يدل على أنَّ الرِشوة من كبائر الذنوب. -باهلل 

ُوسلمقولو: )المسألةُالثانية:ُ ُعليو ُاهلل ُصلى ُاَللَِّو َُرُسوُل ( يدل على لََعَن
 أنَّ دعوة النَّيبِّ صلى اهلل عليو وسلم مستجابة.

ُالثالثة ُالمسألة والعياذ  -( يدل على أنَّ من يدفع مااًل اَلرَّاِشيَُقولو: ):
 ؛ ليجلب إليو حقَّاً أو يبطل حكماً لغَته داخٌل يف ىذا الوعيد.-باهلل 

صدَّر النَّيب  صلى اهلل عليو وسلم ىذا اللعن بالراشي؛ ألنَّو المسألةُالرابعة:ُ
 ىو ادلتسبب يف لعنة من بعده وىو الذي دفع.

ُ ُالخامسة: ( يدل على أنَّ من يأخذ مااًل ويغَت َواْلُمْرَتِشيَُقولو: )المسألة
 احلكم, أو يأخذه وال يغَت احلكم داخٌل يف ىذا الوعيد.

ُ ُالسادسة: ( يدل على أنَّ الناس عند اهلل عز َواْلُمْرَتِشيَُقولو: )المسألة
أو قاضياً  وجل سواسي فبل فرق عنده سبحانو من ادلذنبُت, سواء كان والياً 

 صاحلاً أو غَت ذلك, فكل  من ارتكب ىذا الذنب متوعٌد بالوعيد.
ُ ُالسابعة: ُاَْلُحْكمُِقولو: )المسألة ( يدل على أنَّ ىذا الوعيد يف ِفي

القاضي ومن يف حكمو, ولكن جاء  يف احلديث اآلخر بدون ىذه اللفظة كما 
اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َلَعَن َرُسوُل ))يف حديث عبداهلل بن عمرو اآليت قال: 
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فدلَّ على أنَّ احلاكم أيضًا يدخل يف ىذا الوعيد كادلعلم  ((الرَّاِشي َواْلُمْرَتِشي
 يأخذ الرشوة؛ ليبطل حقَّاً أو حيق  باطبلً.

ُ ُالثامنة:  -ىذا احلديث أصٌل يف قوة القضاء؛ فهدم القضاء المسألة
 وقوتو يف النزاىة. يف الرشوة,  -والعياذ باهلل 

لذلك َحُرَم على القاضي أْن يأخذ رشوًة, أو ىديًة من غَت ادلتخاصمُت بعد 
أْن توىلَّ القضاء ومل يكن معتادًا منو اذلدية, وكذا حيرم على القاضي أخذ أجرة 

 إالَّ من الطرفُت ليحكم بينهم, فالقضاء عبادٌة حيتسب فيها هلل وال يأخذ مااًل 
الذي يسمَّى الَرْزق وىكذا كل  عبادٍة ال جيوز أخذ عليها  من بيت ادلال وىو

ا يعطون شيئاً من بيت ادلال ال من  مااًل, كاآلذان واإلمامة واجلهاد والقضاء, وإَّنَّ
 باب اإلجارة. 

ادلصنُف رمحو اهلل يف ذلك فلم يروه من اخلمسة  مَ ىِ ( وَ َرَواُهُاَْلَخْمَسةُُقال: )
َحُوُِاْبُنُِحبَّانَُ) سوى: اإلمام أمحد, والًتمذي ,َُوَصحَّ ْرِمِذيُّ َنُوُاَلت ِّ  .(َوَحسَّ

َُعْمٍروقال: ) ُبِن ُاَللَِّو َُعْبِد َُحِديِث ُِمْن َُشاِىٌد: ُعنهماَُوَلُو ُاهلل ِعْنَدُُرضي
ُالنََّساِئيَُّ لََعَن ))( شاىد عبداهلل بن عمرو سبق يف باب الربا, ولفظو: َاْْلَْربَ َعِةُِإَلَّ

 .((َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم الرَّاِشي َواْلُمْرَتِشيَرُسوُل اللَِّو 
 مث بعد ذلك قال ادلصنُِّف رمحو اهلل:

8811ُ-ُُ ُقَاَل: ُهَما َُعن ْ ُاَللَُّو َُرِضَي ُاَلزُّبَ ْيِر ُبِن ُاَللَِّو َُعْبِد َقَضىُ))َوَعْن
ُاَللَّوُِ ُب ََُُرُسوُل ُيَ ْقُعَداِن ُاَْلَخْصَمْيِن َُأنَّ ُوسلم ُعليو ُاهلل ُاَْلَحاِكمُِصلى َُيَدِي ُ((ْيَن

َحُوُاَْلَحاِكمُُ ُ.َرَواُهُأَبُوَُداُوَد,َُوَصحَّ
ساق ادلصنُف رمحو اهلل ىذا احلديث يف كتاب القضاء؛ لبيان: وجوب 

 العدل بُت ادلتخاصمُت يف رللس احلكم. 
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ِإَذا ))ولو قدَّم ادلصنُف رمحو اهلل ىذا احلديث وجعلو بعد حديث علي: 
 كان أوىل.  ((... إِلَْيَك َرُجبَلنِ تَ َقاَضى 

ُاَللَّوَُُِقَضىقال: ) ُوسلمَُرُسوُل ُعليو ُاهلل ( أي: أمر كما يف قولو صلى
ُاَْلَحاِكمُِأي: أمر ) َّ ام يل ُّٱسبحانو:  َُيَدِي ُبَ ْيَن ُيَ ْقُعَداِن ُاَْلَخْصَمْيِن ( َأنَّ

 يعٍت: أمام احلاكم.
َحُوُقال: )  ( وىذا احلديث ضعيف.اَْلَحاِكمَُُرَواُهُأَبُوَُداُوَد,َُوَصحَّ

 عدَّة مسائل:وىذا احلديث يدل على 
ُ ُاْلولى: ُاَللَّوَُُِقَضىقولو: )المسألة ُوسلمَُرُسوُل ُعليو ُاهلل ُُصلى َأنَّ

ُاَْلَحاِكمُِ َُيَدِي ُبَ ْيَن ُيَ ْقُعَداِن ( يدل على وجوب عدل القاضي بُت اَْلَخْصَمْيِن
 نب مب زب ُّل قال سبحانو: ادلتخاصمُت يف اجللوس, وىذا من سبام العد

 وإْن كان ىذا احلديث ضعيفاً لكن يدل على ذلك القرآن. َّ  ىب
ُ ُالثانية: يدل على ضعف نفوس ادلتخاصمُت عند القاضي, فأي  المسألة

 عمٍل يبدر من القاضي يظن  الطرف اآلخر أنَّ القاضي معو.
ُ ُالثالثة: يف   يدل ىذا احلديث على أنَّ القاضي من حُت جلوسوالمسألة

رللس احلكم إىل خروجو منو جيب عليو أْن يقوم دبيزان العدل يف كلِّ قضيٍة, 
 ومن ذلك: الكبلم واجللوس.

ُ ُالرابعة: يدل ىذا احلديث على حرص اإلسبلم على إقامة العدل المسألة
 بُت الرعية, فمن أسباب ادلودة بُت أفراد اجملتمع وجود العادل القاضي.

ُ ُالخامسة: لقضاء, فالقاضي ميزان عدل يشق  صعوبة ا يدل علىالمسألة
 عليو ذلك كثَتاً لكن من صرب واحتسب ُأِجَر.*
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 قال ادلصنُِّف رمحو اهلل:
َهاَداتُِ)  (بَاُبُاَلشَّ

الشهادات: مجُع شهادة وىي مأخوذٌة من ادلشاىدِة, وس مِّي الشاىُد 
 شاىداً؛ ألنَّو ينقل للقاضي ما شاىده. 

شاىدة مع أنَّ بعض احلقوق عن السماع, أشهد واقتصر أىل العلم على ادل
أينَّ قد مسعت فبلنًا يكلم فبلناً, فاطلقوا ادلشاىدة على ما يعم  وأيضًا السماع, 
وأيضًا س مِّي الشاىُد شاىداً؛ إلثبات أنَّو ما يقولو متيقٌن منو شاىٌد لو, وأحياناً 

ربرم كشهادة الزور , وأحيانًا تستحب, وأحيانًا -كما سيأيت   -الشهادة  ذبب 
 مثبًل.

ويذكر أىل العلم الشهادات يف القضاء؛ ألنَّ ادلتخاصمُت إذا مل يكن إقراٌر 
فبل باب للقاضي إذا أراد أْن يقضي سوى الشهادة أو ما ىو عوٌض عنها وىي 

ُاليمُت.
ُاهللُُ-8811ُ ُصلى ُاَلنَِّبيَّ َُأنَّ ُعنو ُاهلل ُرضي ُاَْلُجَهِنيِّ َُخاِلٍد ُْبِن ُزَْيِد َعْن

ُ ُقَاَل: ُوسلم ُقَ ْبَلَُأْنُ))عليو ُِبَشَهاَدتِِو ُيَْأِتي ُاَلَِّذي َهَداِء؟ ُاَلشُّ ُِبَخْيِر َأََلُُأْخِبرُُكْم
ُ.َرَواُهُُمْسِلمٌُُ((ُيْسأََلَها

اب الشهادات؛ لبيان: مىت ربمد ساق ادلصنُف رمحو اهلل ىذا احلديث يف ب
 الشهادة؟

َهَداِء؟قال: ) ُاَلشُّ ُِبَخْيِر ُُأْخِبرُُكْم ( الشهداء: مجع شهيد دبعٌت شاىد َأََل
ُِبَشَهاَدتِوُِ) ُيَْأِتي ُُيْسأََلَها( أي: يشهد هبا )اَلَِّذي َُأْن ( أي: قبل أْن يطلب قَ ْبَل

 صاحب احلقِّ منو أْن يشهد.
 ة مسائل:عدَّ وىذا احلديث يدل على 
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َهَداِء؟قولو: )المسألةُاْلولى:ُ ( يدل على أنَّ شهادة َأََلُُأْخِبرُُكْمُِبَخْيِرُاَلشُّ
 الشاىد عبادٌة.

ُ ُالثانية: َهَداِء؟قولو: )المسألة ُاَلشُّ ( يدل مفهوم ىذا احلديث: على ِبَخْيِر
 أنَّ من الشهادة ما فيها خٌَت, ومن الشهادة ما فيها شرٌّ. 

ُ ُالثالثة: َهَداِء؟قولو: )المسألة ُاَلشُّ ُِبَخْيِر ُُأْخِبرُُكْم ( يدل على أنَّ َأََل
اإلسبلم حيث على أْن يشهد الشاىد ما يوصل صاحب احلقِّ إىل حقِّو, وقد ذمَّ 

 ٰى ٰر ييٰذ ىي مي ُّٱالقرآن أْن ديتنع عنها كما قال سبحانو: 

ٌّ  ٍّ َُّّ َّ . 
ُ ُالرابعة: ُقولو: )المسألة ُُيْسأََلَهااَلَِّذي َُأْن ُقَ ْبَل ُِبَشَهاَدتِِو ( يعٍت: خَُت يَْأِتي

الشاىدين الذي إذا عرف أنَّ صاحب احلقِّ حيتاج إليو يف الشهادة يأيت إليو 
 جف مغ جغ ُّٱوخيربه بأنَّو سوف يشهد, وىذا داخٌل يف قولو سبحانو: 

 .َّ حفخف
ُ ُالخامسة: أحٌد جيب على الشاىد أْن يدِّل بشهادتو إذا مل يكن المسألة

سواه يشهد, مثل: لو شخٌص وصَّى بوصيٍة وأشهد عليها رجٌل, فيجب على 
 ىذا الرجل أْن يظهر الشهادة.

وتستحب الشهادة إذا كان صاحب احلقِّ زلتاٌج إليها ولكن يف من ىو 
غَتك قد شهد, مثل: لو ُضِرَب زيٌد وكان ىناك شهود مخسة كلَّهم سيشهدون؛ 

 أْن يشهد.إلظهار احلقِّ فهنا يستحب لو 
   مث بعد ذلك قال ادلصنُِّف رمحو اهلل:

َوَعْنُِعْمَراَنُْبِنُُحَصْيٍنُرضيُاهللُعنوُقَاَل:ُقَاَلَُرُسوُلُاَللَِّوُُ-8811ُ.
ُوسلم ُعليو ُاهلل ُاَلَِّذيَنُ))ُ:صلى ُثُمَّ ُيَ ُلونَ ُهْم, ُاَلَِّذيَن ُثُمَّ ُقَ ْرِني, رَُكْم َُخي ْ ِإنَّ
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ُ َُيُكوُن ُثُمَّ ُيُ ْؤَتَمُنوَن,ُيَ ُلونَ ُهْم, َُوََل َُوَيُخونُوَن ُُيْسَتْشَهُدوَن, َُوََل َُيْشَهُدوَن قَ ْوٌم
َمنُُ َفٌقَُعَلْيوُُِ((َويَ ْنُذُروَنَُوََلُيُوُفوَن,َُوَيْظَهُرُِفيِهْمُاَلسِّ ُ.ُمت َّ

ساق ادلصنُف رمحو اهلل ىذا احلديث يف باب الشهادات؛ لبيان: مىت تذم  
 الشهادة؟

رَُكمُْقال: ) َُخي ْ ( ادلراد بو: اجليل وال يشًتط قَ ْرِني( اخلطاب ىنا لؤلمة )ِإنَّ
أْن يكون مائة سنة, والصحابة رضي اهلل عنهم قرن, والتابعون قرن وإْن كان مل 

 إىل مائة سنة, وأتباع التابعُت كذلك قرن وىكذا. -أي: التابعون  -يصل 
 عدَّة مسائل:وىذا احلديث يدل على 

ُ ُاْلولى: رَُكمُُِْإنَُّقولو: )المسألة (  يدل على أنَّ ىذه األمة فيها قَ ْرِني َخي ْ
 زماٌن خٌَت من الزمان اآلخر.

ُ ُالثانية: يدل ىذا احلديث أنَّ بعض قرون ىذه األمة فيها خٌَت, المسألة
 وبعض قرون ىذه األمة فيها شرٌّ.

يدل ىذا احلديث على أنَّ أفضل القرون اليت فيها خٌَت ىو المسألةُالثالثة:ُ
ابة رضي اهلل عنهم؛ لصحبتهم للنَّيبِّ صلى اهلل عليو وسلم, ولقرب قرن الصح

عهد النبوة, ويتنزل الوحي يف عصرىم وىم مصاحبون للنَّيبِّ صلى اهلل عليو 
 وسلم.

 يدل على أنَّ صدر ىذه األمة خٌَت من آخرىا.المسألةُالرابعة:ُ
ُاَلَِّذيَنُيَ ُلونَ ُهمُْقولو: )المسألةُالخامسة:ُ على أنَّ اخلَتية تتناقص ( يدل ثُمَّ

فقد يكون يف القرن  إالَّ بالبعد عن النبوة, وادلراد هبذه اخلَتية يعٍت: يف اجلملة, و 
 العاشر من ىو أفضل يف القرن الثاين, وادلراد مجلة ىذا القرن.
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ُ ُالسادسة: ُيَ ُلونَ ُهمُْقولو: )المسألة ُاَلَِّذيَن ( أي: أنَّ القرن الثالث يف ثُمَّ
من الثاين واألول, والسبب يف ذلك مع القرن الثاين ىو ظهور البدع  اخلَتية أقل  

 , فإذا ظهرت البدع خفَّت خَتية ىذا القرن, وكذلك ادلعاصي.-والعياذ باهلل  -
يدل أنَّ خَت ىذه األمة القرون الثبلثة, وأنَّ اخلَتية بينها المسألةُالسابعة:ُ

 متفاضل.
ُ ُالثامنة: شرٌّ ىذه القرون كما أخرب بو النَّيب  صلى اهلل عليو وسلم المسألة
 ((إنَّ من شرار الناس من تقوم عليو الساعة وىم أحياء))يف احلديث اآلخر: 

 لبعدىم عن النبوة والعلم؛ فدلَّ على أنَّ تشريف القرن والفرد بالعلم.
ُ ُالتاسعة: ُقَ ْومٌُقولو: )المسألة َُيُكوُن فات اآلتية ( يدل على أنَّ الصثُمَّ

ا أفراد منو لذلك قال:   ((مُثَّ َيُكوُن قَ ْومٌ ))ليست يف مجيع أىل القرن الرابع, وإَّنَّ
 يعٍت: مجاعة وليست مجيع أىل القرن.

ُ ُالعشرة: من األسباب يف تقليل اخلَتية بعد القرون ادلفضلة ما المسألة
 جاءت أوصافهم يف ىذا احلديث بسبب وجود قوٍم فيهم اتَّصفوا هبا.

ُ ُعشرة: ُالحادية ُُيْسَتْشَهُدونَُقولو: )المسألة َُوََل ( ىذا الشاىد َيْشَهُدوَن
ا طلب  وىو أنَّ الشهادة تذم  إذا أتى هبا الشاىد زورًا وىو مل يستشهد, وإَّنَّ

ا ىو طلبها.  الشهادة من أجل ادلال ومل تعرض عليو وإَّنَّ
ُعشرة: ُالثانية ُُيْستَُقولو: ) المسألة َُوََل ( ىذا ال يدخل ْشَهُدونََُيْشَهُدوَن

َأاَل ُأْخربُُكْم ))فيو من أدَّى الشهادة حبقٍّ؛ بدليل حديث زيد بن خالد السابق: 
 .((خِبََْتِ اَلش َهَداِء؟

ُ ُعشرة: ُالثالثة ُيُ ْؤَتَمُنونَُقولو: )المسألة َُوََل ( يدل على أنَّ ذمَّ َوَيُخونُوَن
 . -والعياذ باهلل  -القوم بسبب اخليانة فيهم 
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( دلَّ على عظيم شأن األمانة, َوََلُيُ ْؤَتَمُنونَُقولو: )لمسألةُالرابعةُعشرة:ُا
أول ما تفقدون من ))وأخرب النَّيب  صلى اهلل عليو وسلم يف احلديث الصحيح: 

حىت ال يوجد من الناس ما يقال: )), ويف صحيح البخاري: ((دينكم األمانة
 .((رجٌل أمُتٌ 

ُ ُعشرة: ُالخامسة على أنَّ أسباب صبلح اجملتمع القيام يدل المسألة
, وىذا  مصداق -والعياذ باهلل  -باألمانة, وىي عبادٌة فرَّط فيها كثٌَت من الناس 

 لنبوة النَّيبِّ صلى اهلل عليو وسلم.
( يدل على أنَّ النذر َويَ ْنُذُروَنَُوََلُيُوُفونَُقولو: )المسألةُالسادسةُعشرة:ُ

 ه, وصرفو لغَته شرٌك.عبادٌة, وجيب أْن يصرف هلل وحد
ُ ُعشرة: ُالسابعة ُيُوُفونَُقولو: )المسألة َُوََل ( يدل على أنَّ الذمَّ َويَ ْنُذُروَن

فالنذر ادلطلق أثٌت اهلل عز وجل على من فعلو ووَّفَّ بو قال  إالَّ يف عدم الوفاء, و 
   جي  يه ىه مه جه ين ىن  من خن  حن  جن  يم  ىم ُّٱسبحانو: 

مثل لو قال شخٌص: هلل عليَّ أْن أتصدق, وادلراد بالنذر ادلطلق  َّ مي خي  حي
 بدون أْن يقول مثبلً إْن شفى اهلل مريضي أو صلحت وىكذا.

ُ ُعشرة: ُالثامنة َمنُُقولو: )المسألة ُاَلسِّ ُِفيِهْم ( وادلراد: كثرة اللحم َوَيْظَهُر
على البدن, وادلذموم فيو أنَّ حيبو اإلنسان ويسعى للسمن, أما الرجل البدين 

ا خلقو اهلل عز وجل ىكذا فبل يذم .* الذي مل يسعى  لذلك وإَّنَّ
 قال ادلصنُِّف رمحو اهلل:

َُرُسوُلُُ-8811ُ ُقَاَل ُقَاَل: ُهَما َُعن ْ ُاَللَُّو َُرِضَي َُعْمٍرو ُْبِن ُاَللَِّو َُعْبِد َوَعْن
ِغْمٍرََُلَُتُجوُزَُشَهاَدُةَُخاِئٍنَُوََلَُخائَِنٍة,َُوََلُِذيُ))ُ:اَللَِّوُصلىُاهللُعليوُوسلم

َُرَواُهَُأْحَمُد,َُوأَبُوَُداُوَد.ُ((َعَلىَُأِخيِو,َُوََلَُتُجوُزَُشَهاَدُةُاَْلَقاِنِعُِْلَْىِلُاَْلبَ ْيتُِ
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َوَعْنُأَِبيُُىَريْ َرَةُرضيُاهللُعنوُأَنَُّوَُسِمَعَُرُسوَلُاَللَِّوُصلىُاهللُ -8111ُ
ُ ُقَاَل: ُوسلم َُعَلى))عليو َُبَدِويٍّ َُشَهاَدُة َُتُجوُز ُقَ ْريَةٍََُُل ُأَبُوُُ((َصاِحِب َرَواُه

َُداُوَد,َُواْبُنَُماَجوُْ
ساق ادلصنُف رمحو اهلل ىذين احلديثُت يف باب الشهادات؛ لبيان: موانع 

 الشهادة. 
فذكر يف حديث عبداهلل بن عمرو ثبلثة موانع, ويف حديث أيب ىريرة مانعاً 

عًتيو هتمة يف شهادتو كل  شاىٍد ت))واحداً. واحلديثان ضعيفان ولكن القاعدة: 
 .((ترد  

ُقَاَلُُ-8811ُقال: ) ُقَاَل: ُهَما َُعن ْ ُاَللَُّو َُرِضَي َُعْمٍرو ُْبِن ُاَللَِّو َُعْبِد َوَعْن
( يعٍت: خائن األمانة ََلَُتُجوُزَُشَهاَدُةَُخاِئنٍُُ:َرُسوُلُاَللَِّوُصلىُاهللُعليوُوسلم

َعَلىَُأِخيِو,َُوََلَُتُجوُزَُشَهاَدُةُحاقٍد )( أي: وال رجل َوََلَُخائَِنٍة,َُوََلُِذيُِغْمرٍُ)
 َّٱ جسحس مخ  جخ ُّٱ( أصل القانع أي: السائل كما قال سبحانو: اَْلَقاِنعُِ

 ( أي: الذي يعيش معهم يف البيت.ِْلَْىِلُاَْلبَ ْيتُِوادلراد ىنا: األجَت )
  عدَّة مسائل:وىذا احلديث يدل على 

ُ ُاْلولى: ُقولو: )المسألة َُتُجوُز َُخاِئنٍََُل َُخائَِنةٍُ َشَهاَدُة ( يدل حرص َوََل
 اإلسبلم إلقامة العدل يف اجملتمع.

يدل ىذا احلديث على أنَّ الشهداء من أعمدة احلكم؛ إْذ المسألةُالثانية:ُ
يعتمد عليها القاضي, فحقيقًة الذي وجَّو احلكم ىو الشاىد والذي ينطق بو 

 ىو القاضي.
ُ ُالثالثة: َُخاِئنٍَُتجُُ ََلُقولو: )المسألة َُشَهاَدُة ( يدل على أنَّ اخلائن يف وُز

 أمانتو ال تقبل شهادتو؛ ألنَّ اخليانة جزٌء من الكذب.
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ُ ُالرابعة: إذا كانت اخليانة جزء من الكذب وترد  فمن باب أوىل المسألة
 .-والعياذ باهلل  -من ُعِرَف بالكذب! 

ُ ُالخامسة: َُخائَِنةٍُقولو: )المسألة و يوجد يف النساء من ( يدل على أنَّ َوََل
 زبون وتكذب.

( يدل على أنَّ النساء تصح شهادهتنَّ َوََلَُخائَِنةٍُقولو: )المسألةُالسادسة:ُ
 يف بعض األحوال كحقوق اآلدميُت, أما احلدود والقصاص فبل.

والعياذ باهلل  -( يدل على أنَّ احلقد َوََلُِذيُِغْمرٍُقولو: )المسألةُالسابعة:ُ
 ذموٌم, فًتد شهادة الشاىد.من أجل الدنيا م -

ُ ُالثامنة: إذا كانت العداوة ألجل الدين فبل ترد , فادلسلم يبغض المسألة
 الكفار لكن تقبل شهادتو لو وعليو, وادلراد بالعداوة: العداوة الدنيوية.

ُالتاسعة: َُأِخيوُِقولو: ) المسألة ( يدل على أنَّ الشهادة اليت ترد  إذا  َعَلى
 يشهد ضدَّه.كانت عليو يعٍت: 

ُ ُالعاشرة: َُأِخيوُِقولو: )المسألة ( يدل مفهوم ىذا اللفظ على أنَّ َعَلى
 -يعٍت: فيما ىو مصلحة احملقود عليو أو احملسود  -شهادة العدوِّ احلاقد لغَته 

تصح, مثل: لو شهد ىذا العدوِّ بأنَّ ىذه السيارة سيارة زيد وىو ال حيبو لكن 
يريد أْن  -ما إذا قال: ليست سيارة زيد شهد لصاحل زيد تقبل شهادتو, أ

 فًتد  شهادتو. -يسلب السيارة من زيد 
ُ ُعشرة: ُالحادية َُأِخيوُِقولو: )المسألة ( ىذا فيو تذكٌَت وزبويٌف َعَلى

 للحاقد أو العدوِّ بأّن من ستشهد ضدَّه ىو أخوك, فاتقي اهلل فيو.
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( يدل َشَهاَدُةُاَْلَقاِنِعُِْلَْىِلُاَْلبَ ْيتَُِوََلَُتُجوُزُقولو: )المسألةُالثانيةُعشرة:ُ
على أنَّ الساكن يف بيٍت ويأكلونو ويشربونو ترد  الشهادة إذا كانت لصاحلهم؛ 

 ألنَّو جيلب لنفسو نفعاً بالبقاء عندىم, وتقبل شهادتو ضدَّىم إذا ظهر صدقو.
ُ ُعشرة: ُالثالثة ألجَت قياسًا على السائل الذي يف البيت ويأكل: االمسألة

عند مستأجره فبل تقبل الشهادة؛ ألنَّو جيلب لنفسو نفعًا بالبقاء عند أجَته, 
 ويدخل يف ذلك شهادة الكفيل دلكفولو ترد  للتهمة.

ُ ُعشرة: ُالرابعة ُاَْلَقاِنعُِقولو: )المسألة َُشَهاَدُة َُتُجوُز ( يدل على أنَّ َوََل
؛ فقد يؤثر يف الشهادة ادلأكل وادلشرب واإلحسان إىل اآلخرين يؤثر يف النفوس

 باطبلً مع عظيم الوعيد فيها.
 مث بعد ذلك قال ادلصنُِّف رمحو اهلل:

َوَعْنُأَِبيُُىَريْ َرَةُرضيُاهللُعنوُأَنَُّوَُسِمَعَُرُسوَلُاَللَِّوُصلىُاهللُ -8111ُ
ُ ُقَاَل: ُوسلم ُقَ ْريَةٍُ))عليو َُصاِحِب َُعَلى َُبَدِويٍّ َُشَهاَدُة َُتُجوُز ُأَُُ((ََل بُوَُرَواُه

 .َداُوَد,َُواْبُنَُماَجوُْ
ُقَ ْريَةٍُ( ىو الذي يسكن خارج ادلدن )َبَدِويٍُّقولو: ) َُصاِحِب ( أي: َعَلى

على صاحب ادلدينة أو ادلدينة الصغَتة اليت تعرف اآلن بالقرية. فادلراد بالبدوي 
 الذي يعيش يف خيمة بعيداً عن البنيان.

رابع من ادلوانع وىي: شهادة وساق ادلصنُف ىذا احلديث؛ لبيان: ادلانع ال
 البدوي على احلضري الذي متحضر يف ادلدن.

 عدَّة مسائل:وىذا احلديث يدل على 
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ُقَ ْريَةٍُقولو: )المسألةُاْلولى:ُ َُصاِحِب َُعَلى َُبَدِويٍّ َُشَهاَدُة َُتُجوُز ( يدل ََل
على ربرًن شهادة البدوي على صاحب القرية يف أمور ادلعاوضات ادلالية وإىل 

 ذىب ادلالكية.ىذا 
وذىب اجلمهور وىو الرَّاجح إىل صحة شهادة البدوي على صاحب القرية 

فقد يكون البدوي أتقى وأعبد  َّ يترث  ىت نت  مت  زت ُّٱلعدة أدلة منها: 
 وأقرب إىل اهلل عز وجل من صاحب ادلدينة.

 الدليل الثاين: أنَّ النَّيبَّ صلى اهلل عليو وسلم قَِبَل شهادة األعرايب يف ىبلل
 من باب أوىل يف األمور ادلالية! ,رمضان, وىي عبادٌة تعم  ادلسلمُت

الدليل الثالث: أنَّ ىذا احلديث ال يصح ومل يأت دليٌل يفرق بُت البدوي 
 وصاحب القرية.

  جس  ُّٱالدليل الرابع: اهلل عز وجل قد أثٌت على بعض األعراب بقولو: 
 معجغ جع مظ حط  مض  خض حض  جض مص خص حص مس خس حس
فوعد سبحانو بأنَّو سيدخل  َّ حكخك جك مق حق  خفمف  حف جف مغ

 أعراباً يف رمحتو سبحانو وتعاىل.
ا التفريق ىو دبا  الدليل اخلامس: اإلسبلم ال يفرق بُت موطن وموطن, وإَّنَّ

 .َّ جف مغ جغ مع جع مظ ُّٱيف القلوب كما قال سبحانو: 
ُ ُالثانية: يدل ىذا احلديث على أنَّو ال بأس بلقب أعرايب ولقب المسألة

ا من باب التعريف مثل: أين صاحب  مدينة إذا مل يكن من باب االحتقار, وإَّنَّ
بلة تسكن؟ يقول: أسكن يف البادية, فبل جيوز انتقاص أي  مسلم قال عليو الصَّ 

, ويف صحيح ((حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه ادلسلم))بلم: والسَّ 
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؛ ألنَّو  ((اهلل عليو وسلمكنا نفرح إذا قدم أعرايب يسأل النَّيبَّ صلى ))البخاري: 
 يسألو عن أمر الدين.

ُ ُالثالثة: يدل على أنَّ ادلدن يف الغالب ىي موطن العلم لذلك  المسألة
بدون العلم واإلديان فليس ذلم  ذا كانوا قد شرفوا بالعلم, وإالَّ يشرف أىلها إ

 منتزلة.*
 قال ادلصنُِّف رمحو اهلل:

ُ))َوَعْنُُعَمَرُْبِنُاَْلَخطَّاِبُرضيُاهللُعنوُأَنَُّوَُخَطَبُفَ َقاَل:ُُ-8118ُ ِإنَّ
َُكانُواُيُ ْؤَخُذوَنُبِاْلَوْحِيُِفيَُعْهِدَُرُسوِلُاَللَِّوُصلىُاهللُعليوُوسلم ُُ,أُنَاًسا َوِإنَّ

ُنَْأُخذُُكمُْ َُوِإنََّما ُِانْ َقَطَع, َُقْد ُمُُِاَْلَوْحَي ُلََنا َُظَهَر ُِبَما َُأْعَماِلُكمَُْاْلَن َرَواهُُُ((ْن
ُ.اَْلُبَخاِريُُّ

ساق ادلصنُف رمحو اهلل ىذا األثر يف باب الشهادات؛ لبيان: أنَّ الشاىد 
 تأخذ عدالتو وعدمها حبسب الظاىر.

 عدَّة مسائل:وىذا األثر يدل على 
ُ ُاْلولى: ُأَنَُّوُقولو: )المسألة ُعنو ُاهلل ُرضي ُاَْلَخطَّاِب ُْبِن ُُعَمَر َوَعْن

 ( يدل على تأثَت اخلطب على ادلسلمُت يف تعليمهم أمور دينهم.َخَطبَُ
ُ ُالثانية: يدل على أنَّو يشرع للواِّل ومن يف حكمو إذا نزلت نازلة المسألة

 أْن يتكلم ويبُت للناس احلكم الشرعي فيها.
ُ ُالثالثة: َُعْهدُِقولو: )المسألة ُِفي ُبِاْلَوْحِي ُيُ ْؤَخُذوَن َُكانُوا ُأُنَاًسا َرُسوِلُُِإنَّ

ُوسلم ُعليو ُاهلل ُصلى ( يدل على أنَّ الوحي رمحة على ىذه األمة, وأنَّ اَللَِّو
انقطاعو مصيبة على األمة أي:  أنَّ وفاة النَّيب  صلى اهلل عليو وسلم مصيبة 

بكر ال يوحى ألحٍد بعده لذلك بكى أبو عظيمة أعظمها انقطاع الوحي؛ إْذ 
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دلصيبة مع تلك ادلرأة اليت ىيَّجتهما على رضي اهلل عنو وعمر دلا تذكرا ىذه ا
 البكاء.

ُ ُالرابعة: ُاَللَِّوُقولو: )المسألة َُرُسوِل َُعْهِد ُِفي ُبِاْلَوْحِي ُيُ ْؤَخُذوَن َكانُوا
ُوسلم ( يدل على أنَّ من عوامل فضح ادلنافقُت ومن يف قلوهبم صلىُاهللُعليو

 َّ جمحم يل ىل مل خل ُّٱمرٌض: الوحي, واهلل عز وجل يقول: 

أي: أنَّ أىل النفاق ينفقوا  َّ يمجن ىم  مم خم ُّٱا ربت مشيئة اهلل لكن ىذ
 من مرض.

ُ ُالخامسة: يدل على أنَّ الوحي حجَّة قاطعٌة يف بيان حال ادلرء,  المسألة
كما نزل يف ذمِّ بعض الناس بأعياهنم كأيب ذلب أو يف اجلملة كذمِّ ادلنافقُت 

 وبيان أفعاذلم.
ُ ُالسادسة: ُقولو: )المسألة ُوسلمِفي ُعليو ُاهلل ُصلى ُاَللَِّو َُرُسوِل ( َعْهِد

 بلم.بلة والسَّ إشارة أنَّو ال وحي بعد وفاتو عليو الصَّ 
ُ ُالسابعة: ُِانْ َقَطعَُقولو: )المسألة َُقْد ُاَْلَوْحَي ( ىذا تأكيٌد إىل أنَّو ال َوِإنَّ

 يوحى ألحٍد بعد خامت األنبياء.
ُ ُالثامنة: ُنَْأُخذُكُُقولو: )المسألة ُلََناُمَُْوِإنََّما َُظَهَر ُِبَما ( يدل على أنَّ َاْلَن

الشاىد وغَته يأخذ بظاىر أقوالو وأعمالو, فبل نكلَّف بالنظر والبحث عن 
النيات وادلقاصد, فمن صلَّى وحفظ لسانو وترك ادلنهيات نأخذ منو العدالة, وال 

 نقول: أنَّو صلَّى للنفاق, أو قرأ القرآن للرياء وىكذا.
ُالتاسعة: َُظَهرَُقولو: )ُالمسألة ( يدل على أنَّ اخللفاء الراشدين لََنا ِبَما

رضي اهلل عنهم مع قوة فراستهم, وقرهبم من عهد النبوة, وتأثرىم بو مل يبحثوا 
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وإنَّ الرجل قد تتقلب عليو ))يف النيات ومقاصد الناس, قال ابن القيم رمحو اهلل: 
 .((نيتو فبل يعرفها, فكيف يعرف نيات غَته؟

ُ ُالعاشرة: َُأْعَماِلُكمُْقولو: )المسألة ( يدل على أنَّ اجلرح والتعديل ىو ِمْن
 يف العمل ال يف النيات.

ُ ُعشرة: ُالحادية  -من الشاىد  -من ظهرت عدالتو بأعمالو المسألة
أخذنا بشهادتو, ومن ظهر لنا فسقو بأعمالو نرد  شهاَدتو, فهذا ىو الضابط دبا 

 يظهر لنا.
 ادلصنُِّف رمحو اهلل:مث بعد ذلك قال 

ُعنوُ-8111ُ ُاهلل ُرضي َُبْكَرَة ُأَِبي ُعليوُُ,َوَعْن ُاهلل ُصلى ُالنَِّبيِّ َعِن
ُاَْلَكَباِئرُِ))ُ:وسلم َُأْكَبِر ُِفي ُاَلزُّوِر َُشَهاَدَة َُعدَّ َُعَلْيوُُِ((أَنَُّو َفٌق َُحِديثٍُُ-ُُمت َّ ُِفي

–ُ
عظيم  ساق ادلصنُف رمحو اهلل ىذا احلديث يف باب الشهادات؛ لبيان:

 خطر شهادة الزور.
 عدَّة مسائل:وىذا احلديث يدل على 

َُشَهاَدَةُاَلزُّوِرُِفيَُأْكَبِرُاَْلَكَبائِرُِقولو: )المسألةُاْلولى:ُ ( يدل على أَنَُّوَُعدَّ
أنَّ الذنوب منها ما ىو صغائر ومنها ما ىو كبائر, والكبائر منها ما ىو أكربىا  

أال أنبئكم بأكرب الكبائر؟ قلنا: بلى يا ))كما قال النَّيب  صلى اهلل عليو وسلم: 
 .((رسول اهلل, قال: اإلشراك باهلل, وعقوق الوالدين, وشهادة الزور

ُ ُالثانية: ُاَلزُّورَُِشَهاقولو: )المسألة ( يدل على أنَّ من أنواع الشهادات َدَة
 يف ادلفهوم ادلخالف ذلذا احلديث: شهادة العدل, وىي شهادة زلمودٌة.
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ُ ُالثالثة: ُاَلزُّورُِقولو: )المسألة ( يدل على خطورة شهادة الزور دلا َشَهاَدَة
, وإحقاق الباطل, وسلب حقوق اآلخرين, وفساد اجملتمع.  فيها من إبطال احلقِّ

ُ ُالرابعة: يدل ىذا احلديث على أنَّ اإلسبلم يسعى إىل إقامة المسألة
 رلتمٍع صاحٍل متماسٍك, وذلك شلا  يفسده شهادة الزور.

ا المسألةُالخامسة:ُ يدل ىذا احلديث على ضرر الكذب يف الشهادة, وأهنَّ
أي: شهادة  -من أسباب تبغيض اجملتمعات وإظهار العداوة فيو؛ إْذ سواىا 

أي: عقوق  -النَّيب  صلى اهلل عليو وسلم بعقوق الوالدين؛ ألنَّ فيو  -الزور 
تدمَت سعادة ادلرء, وسواىا أيضًا حبديٍث واحٍد بالشرك باهلل؛ إْذ فيو  -الوالدين 

 تدمَت العبلقة بينو وبُت ربو, فشهادة الزور تدمِّر اجملتمع.*
 قال ادلصنُِّف رمحو اهلل:

ُهَماَُوَعِنُاْبِنَُعبَّاسٍُُ-8111ُ ُصلىُاهللُعليوُ))ُ:َرِضَيُاَللَُّوَُعن ْ ُاَلنَِّبيَّ َأنَّ
ْمَس؟ ُاَلشَّ ُتَ َرى ُِلَرُجٍل: ُقَاَل ُنَ َعمُُْوسلم َُأْوُُ,قَاَل: ُفَاْشَهْد, ُِمْثِلَها َُعَلى قَاَل:

َحُوُاَْلَحاِكُمُفََأْخطَأَُُ((دَعُْ ُبِِإْسَناٍدَُضِعيٍف,َُوَصحَّ ُ.َأْخَرَجُوُِاْبُنَُعِديٍّ
ادلصنُف رمحو اهلل ىذا احلديث يف باب الشهادات؛ لبيان: أنَّو جيب ساق 

 على الشهاد أْن يتثبَّت يف شهادتو.
ْمَس؟قال: ) ُاَلشَّ ُتَ َرى ُنَ َعمُُِْلَرُجٍل: َُأْوُُ,قَاَل: ُفَاْشَهْد, ُِمْثِلَها َُعَلى قَاَل:

ُدَعُْ َُضِعيفٍُ. ُبِِإْسَناٍد َُعِديٍّ ُِاْبُن اهلل معٌت احلديث  ( وساقو ادلصنُف رمحوَأْخَرَجُو
على أمٍر يضيء كضياء ىذه  إالَّ أنَّ ابنَّ عديٍّ يا ابن عباس ال تشهد ))ولفظو: 
 .((الشمس
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َُضِعيٍف,ُقال ادلصنُف رمحو اهلل عن احلديث: ) ُبِِإْسَناٍد َُعِديٍّ ُِاْبُن َأْخَرَجُو
ُفََأْخطَأَُ ُاَْلَحاِكُم َحُو ال سبحانو: ( ولكن قوام الشهادة على التَّثبت كما قَوَصحَّ

 .َّ ننىن من  زن رن مم ام ُّٱ
 عدَّة مسائل:وىذا احلديث يدل على 

ُ ُاْلولى: ْمَس؟قولو: )المسألة ُاَلشَّ ُتَ َرى ُِلَرُجٍل: ( يدل علة وضوح قَاَل
 الشمس للجميع.

ُ ُالثانية: يدل على أنَّ الشمس آيٌة عظميٌة من آيات اهلل؛ إْذ ال المسألة
 زبفى على أحٍد.

ُ ُالثالثة: على ِكرَبِ الشمس؛ إْذ أنَّ مجيع أىل األرض يروهنا يدل المسألة
 مجيعاً.

ُ ُالرابعة: ْمَس؟قولو: )المسألة ُاَلشَّ ُتَ َرى ُِلَرُجٍل: ( يدل على أنَّ من قَاَل
 أساليب التعليم النبويِّ االستفهام؛ لشدِّ ادلستمع.

 ( يدل على أنَّ ادلتعلم جييب ادلعلم على أيِّ قَاَل:ُنَ َعمُْ)المسألةُالخامسة:ُ
سؤاٍل وإْن كان واضحاً, الشمس ال زبفى على ابن عباس وال على غَته رضي 

 اهلل عنهم.
ُ ُالسادسة: ُفَاْشَهدُْ)المسألة ُِمْثِلَها َُعَلى على أنَّ الشاىد ال ( يدل قَاَل:

 تِّضاح الشهادة عنده كوضوح الشمس لبصره.يشهد إالَّ با
ُ ُالثامنة: يشهد؛ ألنَّ يف الشهادة إذا كان مًتدٌد يف شهادتو فبل المسألة

 قطٌع للحقوق.
  مث بعد ذلك قال ادلصنُِّف رمحو اهلل:
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ُهَماُ-8111ُ َُرُسوَلُاَللَِّوُصلىُاهللُ))ُ:َوَعِنُاْبِنَُعبَّاٍسَُرِضَيُاَللَُّوَُعن ْ َأنَّ
َُوَشاِىدٍُ ُبَِيِميٍن َُقَضى ُوسلم ُُمْسِلمٌُُ((عليو َُداُودَُُ,َأْخَرَجُو ُ,َوالنََّساِئيُُُّ,َوأَبُو

ُ.((ِإْسَناُدَُُجيِّدٌُ))َوقَاَل:ُ
ُعنو ُاهلل ُرضي ُُىَريْ َرَة ُأَِبي ,ُُ:َوَعْن ْرِمِذيُّ َُواَلت ِّ َُداُوَد, ُأَبُو َُأْخَرَجُو ِمثْ َلُو.

َحُوُِاْبُنُِحبَّانَُ ُ.َوَصحَّ
ساق ادلصنُف رمحو اهلل ىذا احلديث يف باب الشهادات؛ لبيان: أنَّو تشرع 

 .ديٌُت مع شاىد لتأكيد شهادة الشاىد
َُقَضىقال: ) ُوسلم ُعليو ُاهلل ُصلى ُاَللَِّو َُرُسوَل بَِيِميٍنُ( أي: حكم )َأنَّ

 .(َوَشاِىدٍُ
 عدَّة مسائل:وىذا احلديث يدل على 

َُرُسوَلُاَللَِّوُصلىُاهللُعليوُوسلمَُقَضىقولو: )المسألةُاْلولى:ُ ( يدل َأنَّ
 على أنَّ النَّيبَّ صلى اهلل عليو وسلم كان حيكم يف اخلصومات.

ُ ُالثانية: َُوَشاِىدٍُقولو: )المسألة ( ىذا يف األموال كما بُتَّ ذلك بَِيِميٍن
 .-يعٍت: ابن عباس  -الراوي 

ُ ُالثالثة: أمجع العلماء أنّو ال تقبل الشهادة مع اليمُت يف احلدود المسألة
 والقصاص.

يدل على أنَّ اليمُت شرعت؛ لتأكيد ما شهد بو الشاىد, المسألةُالرابعة:ُ
رجبًل غصب من آخر مااًل وليس عنده سوى شاىد واحد, فنقبل  فلو أنَّ 

شهادة الشاىد مع ديُت ادلدَِّعي وإىل ىذا ذىب اجلمهور من ادلالكية والشافعية 
 واحلنابلة ورجَّحو ابن القيم وشيخ اإلسبلم وغَتمها.
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أما عند األحناف فبل جيوز القضاء بشاىٍد وديٍُت قالوا: ىذا يعارض قولو 
 .َّ ىفيف يث  ىث نثُّٱ سبحانو:

واجلواب: أنَّ القضاء يف إثبات احلقوق لو عدة صور: منها ما ىو بشاىدين  
كاحلدود والقصاص, ومنو ما ىو بشاىد, ومنو ما ىو برجل وامرأتُت كادلال وما 

 يؤول إىل ادلال, ومنو أيضاً ما ىو بشاىٍد وديٍُت وىو ادلال وما يؤول إىل ادلال.
ُ ُالخامسة: احلديث على حرص اإلسبلم إلعطاء أىل  يدل ىذاالمسألة

 احلقوق حقَّهم, فقبل احلكم بشاىٍد ولكن مع ديٍُت.
 مث بعد ذلك قال ادلصنُِّف رمحو اهلل:

ُعنو) ُاهلل ُرضي ُُىَريْ َرَة ُأَِبي قضى النَّيب  صلى اهلل ))( ونصو: ِمثْ َلُو.ُ:َوَعْن
َُواَُ) ((عليو وسلم بيمُت وشاىدٍ  َُداُوَد, ُأَبُو ُِاْبُنَُأْخَرَجُو َحُو َُوَصحَّ , ْرِمِذيُّ لت ِّ

 ( ِحبَّانَُ
وأراد ادلصنُف رمحو اهلل بإيراد ىذه الرواية؛ لتقوية احلديث السابق لوجود من 

,  -أي: احلديث السابق  -تكلم فيو كالدراقطٍت رمحو اهلل وقال: إنَّو منقطع 
و اهلل ويكون ادلصنُف رمح و اهلل ىذه الرواية لتقويًة لذلك,فساق ادلصنُف رمح

 بذلك قد ختم باب الشهادات.*
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 قال ادلصنُِّف رمحو اهلل:
ْعَوى) َناتُُِ,بَاُبُاَلدَّ  (َواْلبَ ي ِّ

الدعوى: طلُب اإلنساِن استحقاق شيٍء يف يد غَته أو يف ذمتو, مثال 
ذلك: إذا كانت العُت يف يد اآلخر مثل: إذا ادَّعى شخٌص على آخر أنَّ ىذه 

 ادلدََّعى عليو لو.السيارة اليت يركبها 
مثال من يدَّعي بو إذا كانت يف ذمة ادلدَّعى عليو مثل: لو قال أنا أطالب 

 فبلناً بثمن مبيٍع حيل  بعد سنة.
والبيَّنات: اسم دلا يبُت ويوضح احلقَّ, فمن البيَّنات الشاىدان, أو رجٌل 

لرضاع, أو وامرأتان, أو شاىد وديُت, أو امرأة واحدة فقط عند احلاجة إليها كا
 اليمُت فقط يف جانب أقوى ادلتداعُت, أو القرائن وىي متعددة.

 مث قال ادلصنُف:
ُعليوُُ-8111ُ ُاهلل ُصلى ُاَلنَِّبيَّ َُأنَّ ُهَما َُعن ْ ُاَللَُّو َُرِضَي َُعبَّاٍس ُاْبِن َعِن

ُ ُقَاَل: َُوأَُ))وسلم ُرَِجاٍل ُِدَماَء ُنَاٌس ََُلدََّعى ُِبَدْعَواُىْم, ُالنَّاُس ُيُ ْعَطى ْمَواَلُهْم,َُلْو
َعىَُعَلْيوُِ َفٌقَُعَلْيوُُِ((َوَلِكِنُاَْلَيِميُنَُعَلىُاَْلُمدَّ ُُ.ُمت َّ

ساق ادلصنُف رمحو اهلل ىذا احلديث يف باب الدعوى والبينات؛ لبيان: أنَّ 
 ادلدَِّعي إذا مل يكن عنده بينٌة فيحلف ادلدََّعى عليو ويربأ.

 عدَّة مسائل:وىذا احلديث يدل على 
ُ ُاْلولى: ُِبَدْعَواُىمُْقولو: )المسألة ُاَلنَّاُس ُيُ ْعَطى ( يدل على طمع َلْو

 اإلنسان, وأنَّو يريد أْن يدَِّعي شيئاً لو ال وجود البينة.
( يدل على أنَّ الغالب على الناس ىو الطمع النَّاسُُقولو: )المسألةُالثانية:ُ

 ما رحم اهلل. إالَّ شلا يف أيدي الناس 
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( يدل على أنَّ الدَّعوى بدون بينة ال تزيل ِبَدْعَواُىمُْقولو: ):ُالمسألةُالثالثة
 احلقَّ من صاحبو.

ُ ُالرابعة: ُرَِجالٍُقولو: )المسألة ُِدَماَء ُنَاٌس ( يدل على أنَّ البينة ََلدََّعى
 حاقنٌة للدماء, وىذا من زلاسن اإلسبلم.

يضًا دماء ( ىذا ال مفهوم لو فيدخل فيو أرَِجالٍُقولو: )المسألةُالخامسة:ُ
 النساء.

ُ ُالسادسة: ُرَِجالٍُقولو: )المسألة ( يدل على أنَّ اليمُت تعرض على ِدَماَء
إذا ظهرت بينات على عدم صدقو فبل توجَّو لو  إالَّ ادلدََّعى عليو يف الدماء 

ولو باليمُت  -والعياذ باهلل  -اليمُت؛ ألنَّ القاتل يريد أْن يفرَّ من القصاص 
 أمارات على عدم صدقو ال حيلف.الكاذبة, فإذا ظهرت 

ُ ُالسابعة: ( يدل على أنَّ عدم البينة ال تزيل َوَأْمَواَلُهمُْقولو: )المسألة
 األموال من أصحاهبا.

ُ ُالثامنة: َُعَلْيوُِقولو: )المسألة َعى ُاَْلُمدَّ َُعَلى ُاَْلَيِميُن ( يدل على أنَّ َوَلِكِن
ادلدََّعى عليو إذا أنكر الدََّعوى, وىذه ادلدََّعي إذا َعِدَم البينة توجَّو اليمُت إىل 

 قاعدة شرعية قضائية: أنَّ اليمُت دائماً على ادلدََّعى عليو إذا عدم ادلدَِّعي البينة.
وصفة التقاضي: كل  من ادََّعى أيَّ شيٍء يقال لو: ىل عندك بينة؟ فإذا مل 

 ادلدَّعى عليو يكن عنده بينة وأنكر ادلدََّعى عليو الدََّعوى توجَّو اليمُت إىل
 مل خل ُّٱحيلف, فإْن حلف برأ, وإْن نكل قضي عليو بالنكول. اهلل يقول: 

 فمن أتى بشيٍء يقال لو: ما بينتك؟ َّ يل ىل
 مث بعد ذلك قال ادلصنُِّف رمحو اهلل:
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ُ َُصِحيٍح: ُبِِإْسَناٍد َهِقيِّ َُمْنُ))َولِْلبَ ي ْ َُعَلى َُواْلَيِميُن ِعي, ُاَْلُمدَّ َُعَلى َنُة اَْلبَ ي ِّ
  .((أَْنَكرَُ

ساق ادلصنُف رمحو اهلل ىذه الرواية؛ لبيان: أنَّ الذي يطالب بالبينة ىو 
 ادلدَِّعي.

 عدَّة مسائل:وىذه الرواية تدل على 
ُ ُاْلولى: ِعيقولو: )المسألة ُاَْلُمدَّ َُعَلى َنُة ( يدل على أنَّ اإلسبلم يقع اَْلبَ ي ِّ

 بدمائهم؛ إْذ يطالبهم بالبينة.حصناً منيعاً دلن يطالب دبا يف أيدي الناس أو 
ُ ُالثانية: يدل على أمهية البينات, فإذا عدمت وأنكر ادلدََّعى عليو المسألة

 وحلف ادلدَِّعي عليو سقطت الدَّعوة.
ُ ُالثالثة: ِعيقولو: )المسألة ُاَْلُمدَّ َُعَلى َنُة ( يدل على أنَّ الشيء الثقيل اَْلبَ ي ِّ

ا من ادَّعى بشيٍء, وأما ادلدََّعى عليو وىو البينة من الشهود وضلوىا يُطالب هب
 فبل يطالب؛ ألنَّ األصل براءتو.

ُ ُالرابعة: ُأَْنَكرَُقولو: )المسألة َُمْن َُعَلى ( يدل أنَّ ادلدََّعي إذا َعِدَم َواْلَيِميُن
 البينة توجَّو اليمُت للمدََّعى عليو إذا أنكر الدَّعوة.

ُ ُالخامسة: ا من القواعد اليت  ىذه الرواية ذكر النَّووي  المسألة رمحو اهلل أهنَّ
 يدور عليها اإلسبلم, ووضع ىذا احلديث يف األربعُت النَّووية.

 مث بعد ذلك قال ادلصنُِّف رمحو اهلل:
ُعنوُ-8111ُ ُاهلل ُرضي ُُىَريْ َرَة ُأَِبي ُعليوُ))ُ:َوَعْن ُاهلل ُصلى ُاَلنَِّبيَّ َأنَّ

نَ ُهْمُِفيُاَْلَيِميِن,ُوسلمَُعَرَضَُعَلىُقَ ْوٍمُاَْلَيِميَن,ُفََأْسَرعُُ وا,ُفََأَمَرَُأْنُُيْسَهَمُبَ ي ْ
ُ.َرَواُهُاَْلُبَخاِريُُُّ((أَي ُُّهْمَُيْحِلفُُ
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ساق ادلصنُف رمحو اهلل ىذا احلديث يف باب الدعوى والبينات؛ لبيان: إذا 
 توجَّهت اليمُت للخصمُت, وكل  واحد منهما يريد أْن حيلف يقرع بينهما.

ُاَلنَّبُِقال: ) ُاَْلَيِمينََُأنَّ ُقَ ْوٍم َُعَلى َُعَرَض ُوسلم ُعليو ُاهلل ُصلى ( يعٍت: يف يَّ
( النَّيب  صلى اهلل فََأَمرَُ( يعٍت: كل  واحد يريد أْن حيلف )فََأْسَرُعوادعوى قضاء )

نَ ُهمُْعليو وسلم ) ( ِفيُاَْلَيِميِن,ُأَي ُُّهْمَُيْحِلفُُ( أي: أْن يقرع بينهم )َأْنُُيْسَهَمُبَ ي ْ
 لو ىو الذي حيلف. أي: من خرجت

 عدَّة مسائل:وىذا احلديث يدل على 
ُ ُاْلولى: ُقَ ْوٍمُقولو: )المسألة َُعَلى َُعَرَض ُوسلم ُعليو ُاهلل ُصلى ُاَلنَِّبيَّ َأنَّ

( يدل على أنَّ النَّيبَّ صلى اهلل عليو وسلم من مهام بعثتو القضاء بُت اَْلَيِمينَُ
 الناس.

ُ ُالثانية: صلى اهلل عليو وسلم يقوم بأعماٍل  يدل على أنَّ النَّيبَّ المسألة
عظيمٍة من: التعليم, والقضاء, والغزوات وغَت ذلك, ففيو ردٌّ دلن قدح يف كثرة 

 زواج النَّيبِّ صلى اهلل عليو وسلم.
ُ ُالثالثة: ُاَْلَيِمينَُقولو: )المسألة ُقَ ْوٍم َُعَلى ( يدل على أنَّ اليمُت َعَرَض

ُت مثل: لو أنَّ كتاباً يف األرض ليس ُشرعت يف ىذا للمتداعيُت, أو للمتخاصم
بيد أحد الطرفُت وكبلمها يدَّعي أنَّو لو, فمن حلف أخذه فكبل ادلتداعيُت يريد 

 أْن حيلف ىنا يقرع بينهما.
ُ ُالرابعة: ( يدل على تعظيم اهلل عز وجل يف قلوب اَْلَيِمينَُقولو: )المسألة

ادلسلم يعظِّم ربَّو فبل يوجد من ادلسلمُت؛ إْذ أنَّ اليمُت قاطعٌة للحقوق, وألنَّ 
 القليل. إالَّ حيلف كذباً 
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ُ ُالخامسة: ( يدل على جواز حلف ادلسلم ادلتقي فََأْسَرُعواقولو: )المسألة
إذا تبُت لو صدق نفسو, أي: ال غضاضو أْن حيلف ادلؤمن لكن إْن تورع عنها 

 فلو ذلك, فبل يثرَّب على من حلف إذا كان يظن  صدق نفسو.
ُ ُالسادسة: ( يدل على أنَّ اإلنسان قد يظن  ما فََأْسَرُعواقولو: )المسألة

 ليس بصحيٍح أنَّو صحيٌح, فأحد ادلتداعيُت غَت صادق.
يو وسلم بشٌر ال يعلم دلن يدل على أنَّ النَّيبَّ صلى اهلل علالمسألةُالسابعة:ُ

ا أَنَا ))كما قال صلى اهلل عليو وسلم عن نفسو:   احلق ؛  . ((َبَشرٌ إَّنَّ
ُ ُالثامنة: نَ ُهمُْقولو: )المسألة ُبَ ي ْ ُُيْسَهَم َُأْن ُاَْلَيِمينُِ فَأََمَر ( يدل على أنَّ ِفي

 من مواطن القرعة الشرعية يف اليمُت: إذا تسابق ادلتخاصمُت إليها.
يدل على أنَّ القرعة أمٌر شرعي إذا تساوى الناس بشيٍء, المسألةُالتاسعة:ُ

 إالَّ مثل: لو طالبان تساوى يف كلِّ شيٍء وليس ىناك عمل مثل يف اجلامعة 
 لواحد منهما يقرع بينهما وىكذا.

ُ ُالعاشرة: َُيْحِلفُُقولو: )المسألة ( يدل على أنَّ من حلف أواًل كان أَي ُُّهْم
 احلق  لو وىذا حلٌّ شرعيٌّ.*
 قال ادلصنُِّف رمحو اهلل:

ُصلىُُ-8111ُ ُاَللَِّو َُرُسوَل َُأنَّ ُعنو ُاهلل ُرضي ُاَْلَحارِِثيُّ ُأَُماَمَة ُأَِبي َوَعْن
ُبَِيِميِنوُِ))اهللُعليوُوسلمُقَاَل:ُ ُاْمِرٍئُُمْسِلٍم َتَطَعَُحقَّ فَ َقْدَُأْوَجَبُاَللَّوُُُ؛َمْنُِاق ْ

َُعَلْيوُِ َُوَحرََّم ُاَلنَّاَر, َُرُسوَلُُ,اَْلَجنَّةَُ َلُو ُيَا َُيِسيًرا َُشْيًئا َُكاَن َُوِإْن ُرَُجٌل: َُلُو فَ َقاَل
ُ.َرَواُهُُمْسِلمٌُُ((اَللَِّو؟ُقَاَل:َُوِإْنَُقِضيٌبُِمْنَُأرَاكٍُ

ساق ادلصنُف رمحو اهلل ىذا احلديث يف باب الدعوى والبيانات؛ لبيان: 
 وعيد من أخذ حق غَته بيمينو.
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َتَطعَُقال: ) ُِاق ْ ( ُفسَّر ىذا احلق كما يف حديث َحقَُّأي: من أخذ ) (َمْن
ادلال أو يف ما معناه, ويف رواية األشعث  -بإذن اهلل  -األشعث اآليت ذكره 

ُبَِيِميِنوُِمال ) ُُمْسِلٍم ا حلف اليمُت )اْمِرٍئ فَ َقْدُ( أي: ليس عنده بينة وإَّنَّ
َُكاَنَُشْيًئاَُيِسيًراُُ,َجنَّةَُاَلُْ َأْوَجَبُاَللَُّوَُلُوُاَلنَّاَر,َُوَحرََّمَُعَلْيوُِ فَ َقاَلَُلُوُرَُجٌل:َُوِإْن

َُقِضيبٌُ َُوِإْن ُقَاَل: ُاَللَِّو؟ َُرُسوَل َُأرَاكٍُ( أي: غصن )يَا ( أي: شجرة األراك ِمْن
 وىو ادلسواك الذي يستخرج منو ادلسواك.

 عدَّة مسائل:وىذا احلديث يدل على 
ُ ُاْلولى: َُحقَُّقولو: )المسألة َتَطَع ُِاق ْ ُُمْسِلمٍَُُمْن ( يدل على أنَّ أخذ اْمِرٍئ

حق الغَت قطٌع لو؛ فدلَّ على أنَّ األحكام تأخذ بالظاىر, فيعطى دلن حكم لو 
 وإْن كان يف حقيقة األمر كاذباً.

ُاْمِرٍئُُمْسِلمٍُقولو: )المسألةُالثانية:ُ (  كلمة مسلٍم ال مفهوم ذلا, فمن َحقَّ
 خل يف ىذا الوعيد.اقتطع حقَّ ادلعصوم من الذمي وغَته يد

ُ ُالثالثة: ( دلَّ على أنَّ من البينات اليت حيكم هبا بَِيِميِنوُِقولو: )المسألة
 القاضي اليمُت.

ُ ُالرابعة: يدل على أنَّ اإلسبلم ال يضيِّع حقَّ أحٍد, فمن عدم المسألة
 البينة فاليمُت موجودٌة مل تعدم.

دلَّ  -والعياذ باهلل  -( َلُوُاَلنَّارَُُفَ َقْدَُأْوَجَبُاَللَّوُُقولو: )المسألةُالخامسة:ُ
 على أنَّ الكاذب يف ديينو يف القضاء متوعٌد بالنار. 

 ىذا احلديث جيرى على ظاىره يف الوعيد.المسألةُالسادسة:ُ
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ُ ُالسابعة: َُعَلْيوُِقولو: )المسألة يدل على  -والعياذ باهلل  -( اَْلَجنَّةَُ َوَحرََّم
أخذ حقَّ غَته فإنَّ اجلنة َحَرٌم عليو, وىذا أيضاً أنَّ من حلف كاذبًا يف ديينو و 

 جيرى على ظاىره.
ُ ُالثامنة: َُرُسوَلُقولو: )المسألة ُيَا َُيِسيًرا َُشْيًئا َُكاَن َُوِإْن ُرَُجٌل: َُلُو فَ َقاَل

( دلَّ على خوف الصحابة رضي اهلل عنهم من رهبم دلا استمعوا ذلذا اَللَِّو؟
 الوعيد الشديد.

( يدل على أنَّ الوعيد َوِإْنَُقِضيٌبُِمْنَُأرَاكٍُُقَاَل:قولو: )المسألةُالتاسعة:ُ
ادلًتتِّب بسبب الكذب, وليس بسبب غبلء ادلدََّعى بو أي: أنَّ ىذا الوعيد 

 بسبب الكذب يف اليمُت.
ُ ُالعاشرة: َُأرَاكٍُقولو: )المسألة ُِمْن َُقِضيٌب ( ىذا من الببلغة النَّبوية؛ َوِإْن
ا السواك يأخذ من عروقو, فمن حلف ألنَّ شجر األراك ال ين تفع بقضيبو, وإَّنَّ

 استحق ىذا الوعيد. -والعياذ باهلل  -على شيٍء ال ينتفع بو وىو كاذب 
ُ ُعشرة: ُالحادية جيب على ادلسلم أْن يصدق يف ديينو, ويعظم المسألة

 خطرىا إذا كانت كذباً عند القاضي.
 مث بعد ذلك قال ادلصنُِّف رمحو اهلل:

ُصلىُوَُُ-8111ُ ُاَللَِّو َُرُسوَل َُأنَّ ُعنو ُاهلل ُرضي ُقَ ْيٍس ُْبِن ُاْْلَْشَعِث َعِن
ُ ُقَاَل: ُوسلم ُعليو ُُمْسِلٍم,ُ))اهلل ُاْمِرٍئ َُماَل ُِبَها ُيَ ْقَتِطُع َُيِميٍن, َُعَلى َُحَلَف َمْن

َفٌقَُعَلْيوُُِ((َلِقَيُاَللََّوَُوُىَوَُعَلْيِوَُغْضَبانُُُ؛ُىَوُِفيَهاُفَاِجرٌُ ُ.ُمت َّ
ساق ادلصنُف رمحو اهلل ىذا احلديث يف باب الدعوى والبينات؛ لبيان: أنَّ 

 الوعيد ادلتوعد يف حديث أيب أمامة ويف ىذا احلديث ىو يف اليمُت الكاذبة.
 عدَّة مسائل:وىذا احلديث يدل على 
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( يدل على مشروعية احللف َعَلىَُيِمينٍَُُمْنَُحَلفَُقولو: )المسألةُاْلولى:ُ
 وىي نوٌع من أنواع إظهار احلقِّ. يف الدَّعاوى

ُاْمِرئٍُقولو: )المسألةُالثانية:ُ َُماَل ُِبَها ( يدل على أنَّ اليمُت لقوهتا يَ ْقَتِطُع
تأخذ احلقوق من شخٍص إىل آخر, وقوهُتا من عظمة اهلل سبحانو؛ إْذ ُحِلَف 

 بو.
ُ ُالثالثة: َُمالَُقولو: )المسألة ُِبَها لوعيد يف ادلال ( دلَّ على أنَّ ىذا ايَ ْقَتِطُع

َتَطَع َحقَّ ))وأيضاً على غَت ادلال؛ لعموم حديث أيب أمامة السابق:   .((... َمْن اِق ْ
ُ ُالرابعة: ُُمْسِلمٍُقولو: )المسألة ُاْمِرٍئ ( ىذا الوصف ال مفهوم لو كما َماَل

 سبق.
ُ ُالخامسة: ُفَاِجرٌُقولو: )المسألة ُِفيَها ( أي: كاذٌب فدلَّ على أنَّ ىذا ُىَو

يف ىذا احلديث والسابق إذا كان كاذبًا فيها, أما إذا كان صادقًا فليس  الوعيد
 معرٌض ذلذا احلديث.

ُ ُالسادسة: َُغْضَبانُُقولو: )المسألة َُعَلْيِو َُوُىَو ُاَللََّو ( يدل على إثبات َلِقَي
 البعث والنشور.

ُ ُالسابعة: يدل على أنَّ مجيع اخللق سَتون اهلل عز وجل المسألة
إنَّكم سًتون ربكم كما ترون ))بلم: بلة والسَّ قال عليو الصَّ  وسيحاسبهم, كما

 .َّ حفخف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض ُّٱ, قال سبحانو: ((القمر ليلة البدر
إذا كان ادلسلم يعلم بأنَّو سيقف بُت يدي اهلل َوَجَب عليو المسألةُالثامنة:ُ

 أْن حيسن عملو.
ُ ُالتاسعة: َُغْضَبانُُقولو: )المسألة َُعَلْيِو يدل على إثبات صفة  (َوُىَو

 الغضب هلل سبحانو وتعاىل.
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ُ ُالعاشرة: ( يدل على أنَّ من أسباب غضب اهلل َغْضَبانُُقولو: )المسألة
 على العبد: إذا حلف على ديٍُت كاذبٍة يف التقاضي.

 مث بعد ذلك قال ادلصنُِّف رمحو اهلل:
8111ُ-ُُ ُعنو ُاهلل ُرضي ُ ُُموَسى ُأََبى ُ))َوَعْن ُرَُجَلْيِن ُِفيَُأنَّ ِاْخَتَصَما

ُاَللَّوُِ َُرُسوُل ُفَ َقَضىُِبَها َنٌة, ُبَ ي ِّ ُهَما ُِمن ْ ُِلَواِحٍد ُوسلمَُدابٍَّة,ُلَْيَس ُصلىُاهللُعليو
ُِنْصَفْينُِ نَ ُهَما َُوقَاَل:ُُ((بَ ي ْ َُلْفظُُو, َُوَىَذا َُوالنََّساِئيُّ َُداُوَد, َُوأَبُو َُأْحَمُد, َرَواُه

ُ.((ِإْسَناُدُهَُجيِّدٌُ))
و اهلل ىذا احلديث يف باب الدعوى والبينات؛ لبيان:  ساق ادلصنُف رمح

كيف حيكم القاضي إذا مل يكن ىناك بينة لدى واحد بينهما, والعُت ليست 
 بيديهما.

َثبَلثٌَة ))ولو أخَّر ادلصنُف رمحو اهلل ىذا احلديث بعد حديث أيب ىريرة اآليت: 
لكان أوىل؛ ألنَّ األحاديث ادلتقدِّمة يف  ((... اَل ُيَكلُِّمُهْم اَللَُّو يَ ْوَم اَْلِقَياَمةِ 

 الدَّعاوى مث تأيت بعد ذلك أحاديث البينات. 
 عدَّة مسائل:وىذا احلديث يدل على 

ُاْلولى: ُِاْخَتَصَماقولو: ) المسألة ُرَُجَلْيِن ( يدل على وجوب اخلصومة َأنَّ
ولو يف عهد الصحابة, وىذا من طبيعة البشر ولكن يف عهد الصحابة كانت 

 .-أي: اخلصومات  -قليلٌة جداً, 
ُ ُالثانية: َُدابَّةٍُقولو: )المسألة ( يدل على تواضع النَّيبِّ صلى اهلل عليو ِفي

 وسلم؛ إْذ يقضي يف خصومات الدابة الواحدة.
ا مركوهبم وقد المسألةُالثالثة:ُ يدل على أمهية الدواب يف ذلك العصر؛ ألهنَّ

 تتأخذ يف احلرب وغَته.
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َنةٌُقولو: )ة:ُالمسألةُالرابع ُهَماُبَ ي ِّ ( يدل على أنَّ اإلسبلم ال لَْيَسُِلَواِحٍدُِمن ْ
 يعجزه قضية حىت ولو ُعِدمت البينات.

ُ ُالخامسة: ُهَما بَ ي َِّنةٌ ))يظهر من ىذا اللفظ: المسألة ا  ((لَْيَس ِلَواِحٍد ِمن ْ أهنَّ
مها ليست بيد أحدمها شلا سيأيت يف حديث جابر اآليت, فإذا مل تكن بيد أحد

 حيلفان.
ُ ُالسادسة: ُاَللَّوُِقولو: )المسألة َُرُسوُل ُِبَها ُوسلمُفَ َقَضى ُعليو ُاهلل ُصلى

ُِنْصَفْينُِ نَ ُهَما ( دلَّ على أنَّو إذا مل تكن ىناك بينٌة وليست العُت يف يد بَ ي ْ
 أحدمها فيحلفان ويتقامسان تلك العُت.

ُ ُالسابعة: ة يف الدواب, ( دلَّ على جواز الشركِنْصَفْينُِقولو: )المسألة
فيصح أْن نقول: ىذا احلمار أو البعَت يشًتك فيو فبلٌن وفبلٌن, وليس معٌت 
ا تبقى الشراكة لو بيعت تلك الدابة  ذلك: أْن نذحبو ونقسمو نصفُت, وإَّنَّ

 بينهما.
ُ ُالثامنة: يدل على كمال ىذا الدين؛ فبل يوجد أي  خصومٍة يف المسألة

 ووضع اإلسبلم ذلا حكماً.* إالَّ الدنيا حىت ولو ُعِدمت البينات: 
 قال ادلصنُِّف رمحو اهلل:

ُوسلمُُ-8181ُ ُعليو ُاهلل ُصلى ُاَلنَِّبيَّ َُأنَّ ُعنو ُاهلل ُرضي َُجاِبٍر َوَعْن
ُ ُآِثَمةٍُ))قَاَل: ُبَِيِميٍن َُىَذا ُِمْنَبِري َُعَلى َُحَلَف ُاَلنَّارُُِ؛َمْن ُِمْن َُمْقَعَدُه َرَواُهُُ((تَ بَ وََّأ

َحُوُِاْبُنُِحبَّانَُ ,َُوَصحَّ ُ.َأْحَمُد,َُوأَبُوَُداُوَد,َُوالنََّساِئيُّ
ساق ادلصنُف رمحو اهلل ىذا احلديث يف باب الدعوى والبينات؛ لبيان: ىل 

 تغلَّظ اليمُت يف ادلكان أم ال؟
 عدَّة مسائل:وىذا احلديث يدل على 
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ُ ُاْلولى: َُحَلفَُقولو: )المسألة مشروعية احللف يف  ( يدل علىَمْن
 الدَّعاوى.

( يدل على مكانة مْنرب النَّيبِّ صلى َعَلىُِمْنَبِريَُىَذاقولو: )المسألةُالثانية:ُ
اهلل عليو وسلم؛ إْذ أنَّ احللف فوقو أو عنده كما يف رواية أيب داود كذباً يتعرض 

 احلالف ذلذا الوعيد.
ُ ُالثالثة: ية ازباذ ادلنرب لئلمام ( يدل على مشروعِمْنَبِريقولو: )المسألة

ذه للجمعة  خيطب عليو, أو يعلم عليو الناس, فالنَّيب  صلى اهلل عليو وسلم ازبَّ
ذه أيضاً لتعليم الناس يف غَت يوم اجلمعة.  وازبَّ

ُ ُالرابعة: ( من باب التأكيد على منربه؛ إْذ ال يعرف َىَذاقولو: )المسألة
منربه الذي يف ادلسجد النَّبويِّ غرب للنَّيبِّ صلى اهلل عليو وسلم منرٌب سوى 

 حجرة عائشة رضي اهلل عنها.
ُ ُالخامسة: ُآِثَمةٍُقولو: )المسألة ( أي: فاجرة, أي: كاذٌب فيها, بَِيِميٍن

وىذا الوعيد يف ديُت الدَّعاوى ويدخل فيها أيضًا ديُت غَت الدَّعاوى, مثل: لو 
واهلل إنَّ زيدًا مات وىو  شخٌص عند منرب النَّيبِّ صلى اهلل عليو وسلم ويقول:

 يكذب يدخل يف ىذا الوعيد.
ُ ُالسادسة: ُاَلنَّارُِقولو: )المسألة ُِمْن َُمْقَعَدُه أي:  -والعياذ باهلل  -( تَ بَ وََّأ

استحق أْن يأخذ مقعده من النار, وىذا وعيٌد من حيلف فوق أو عند مْنرب النَّيبِّ 
 صلى اهلل عليو وسلم.

ُ ُالسابعة: احلديث على كلِّ إنساٍن لو مقعٌد يف الدنيا يدل ىذا المسألة
الذي يف النار,  -والعياذ باهلل  -ومقعٌد يف اآلخرة, فإْن ُحرَِم اجلنة تبوَّأ مقعده 

ذ فيها نزالً بفضل اهلل وكرمو.  وإْن دخل اجلنة ازبَّ
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ُالثامنة:ُ استدلَّ ادلصنُف رمحو اهلل هبذا احلديث على أنَّ اليمُت يف المسألة
ى يشرع تغليظها يف األمكنة الفاضلة شرعاً, مثل: مْنرب النَّيبِّ صلى اهلل الدَّعاو 

عليو وسلم, أو مْنرب غَته, أو عند الركن, أو احلجر األسود, أو يف ادلساجد أو 
غَت ذلك من األماكن الفاضلة وإىل ىذا ذىب ادلالكية والشافعية استدالاًل هبذا 

 احلديث.
و ال تشرع تغليظ اليمُت يف األمكنة؛ ألنَّ وذىب احلنفية واحلنابلة إىل أنَّ 
 ((اَْلبَ ي َِّنُة َعَلى اَْلُمدَِّعي, َواْلَيِمُُت َعَلى َمْن أَْنَكرَ ))النَّيبَّ صلى اهلل وعليو وسلم قال: 

 ومل يشرِّع اليمُت أْن تودَّى يف األماكن الفاضلة لكي تغلَّظ. 
ا فيو بياٌن وأجابوا حبديث الباب: بأنَّ ىذا ليس خاصًا بالدَّ  عاوى, وإَّنَّ

دلكانة مْنرب النَّيبِّ صلى اهلل عليو وسلم؛ إْذ أنَّ نوُر العلم واإلديان شعَّ منو, فمن 
 صارم ىذا النور بالكذب باليمُت تعرض ذلذا الوعيد.

والرَّاجح: أنَّ مرجع ذلك إىل احلاكم, إْن رأى أنَّ ىذه ادلسألة مل تظهر 
ت إليو اليمُت يظهر عدم صدقو؛ تغلَّظ يف حقو البينات بقوة, وأنَّ من توجه

 اليمُت إْن رأى احلاكم ذلك ونكولو يعد  إقراراً عليو.
 مث بعد ذلك قال ادلصنُِّف رمحو اهلل:

ُصلىُُ-8188ُ ُاَللَِّو َُرُسوُل ُقَاَل ُقَاَل: ُعنو ُاهلل ُرضي ُُىَريْ َرَة ُأَِبي َوَعْن
ُوسلم ُعليو َُوََلُ))ُ:اهلل ُِإلَْيِهْم, ُيَ ْنظُُر َُوََل ُاَْلِقَياَمِة, ُيَ ْوَم ُاَللَُّو ُُيَكلُِّمُهْم ََُل َثََلثٌَة

يِهْم,َُوَلُهْمَُعَذاٌبُأَلِيٌم:ُ ُيُ زَكِّ
ِبيلُِ ُاَلسَّ ُِاْبِن ُِمْن َُيْمنَ ُعُو ُبِاْلَفََلِة َُماٍء َُفْضِل َُعَلى ُرَُجَلًُُ,رَُجٌل ُبَاَيَع َورَُجٌل

َقُو,َُوُىَوُُ-َُْلََخَذَىاُِبَكَذاُوََكَذاُ-ُْصِر,َُفَحَلَفَُلُوُبِاَللَّوُِِبِسْلَعٍةُبَ ْعَدُاَْلعَُ َفَصدَّ
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َهاَُوَفى,ُُ,َعَلىَُغْيِرَُذِلكَُ نْ َيا,ُفَِإْنَُأْعطَاُهُِمن ْ ُلِلدُّ َورَُجٌلُبَاَيَعُِإَماًماََُلُيُ َباِيُعُوُِإَلَّ
َها,َُلْمَُيفُِ َفٌقَُعَليُُْ((َوِإْنَُلْمُيُ ْعِطِوُِمن ْ ُوُُِمت َّ

ساق ادلصنُف رمحو اهلل ىذا احلديث يف باب الدعوى والبينات؛ لبيان: ىل 
 يشرع تغلِّيظ اليمُت يف األزمنة ادلعظمة شرعاً؟

 عدَّة مسائل:وىذا احلديث يدل على 
ُ ُاْلولى: ( ىذا العدد ال مفهوم لو, فقد جاء الوعيد َثََلثَةٌُقولو: )المسألة

ا قال: يعٍت: يف ىذا احلديث, وشلن جاء  ((َثبَلثَةٌ )) يف غَت ىؤالء الثبلثة, وإَّنَّ
األشيمط الزاين والعياذ باهلل, واإلمام الكذاب, ))الوعيد يف غَت ىؤالء الثبلثة: 

 .((والعائر ادلستكرب
( يدل على إثبات صفة الكبلم هلل ََلُُيَكلُِّمُهْمُاَللَّوُُقولو: )المسألةُالثانية:ُ

 عز وجل.
 ( يدل على إثبات البعث والنشور.يَ ْوَمُاَْلِقَياَمةُِقولو: )المسألةُالثالثة:ُ

ُ ُالرابعة: ُاَللَّوُُقولو: )المسألة ُُيَكلُِّمُهْم ُاَْلِقَياَمةُِ ََل ( ادلراد هبذا الكبلم: يَ ْوَم
فكل  عبٍد يكلمو اهلل عز وجل يوم  لذي يعٍت الرضى والتَّلطف, وإالَّ الكبلم ا

ما منكم من أحد ))بلم يف احلديث اآلخر: بلة والسَّ القيامة؛ كما قال عليو الصَّ 
 يعٍت: يف احلساب. ((سيكلمو ربو ليس بينو وبينو ترمجان إالَّ و 

ُيَ ْنظُُرُِإلَْيِهمُْقولو: )المسألةُالخامسة:ُ ( يدل على إثبات النظر هلل عز َوََل
 وجل للمؤمنُت دلفهوم ىذا احلديث.

ُ ُالسادسة: يوم القيامة لبعض  يدل على أنَّ اهلل عز وجل ال ينظرالمسألة
عباده َنظََر رضى, وأما َنطَُر االطبلع والعلم فاهلل سبحانو وتعاىل قال: 
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 خم  حم جم  هل  مل خل ُّٱ, وقال سبحانو: َّ مب  خب حب جب هئُّٱ
 .َّ هن  من  خن حن جن  مم

ُ ُالسابعة: يِهمُْقولو: )المسألة ُيُ زَكِّ ( يدل على أنَّ اهلل عز وجل يتفضَّل َوََل
بالثناء على بعض عباده الصاحلُت, وىذا من باب كرم اهلل عز وجل وتفضلو, 
ومن أسباب مدح اهلل لعبده: ذكر العبد لربَّو يف األرض؛ كما قال اهلل يف 

فإذا ذكرين عبدي يف مؤل ذكرتو يعٍت: بالثناء عليو يف ملئ ))احلديث القدسي: 
من صل عليَّ ))م ادلبلئكة, ومثل: قول النَّيبِّ صلى اهلل عليو وسلم: وى ((خَت منو

يعٍت: يثٍت اهلل عز وجل عليك عشرة مرات إذا  ((صبلًة صلى اهلل عليها هبا عشراً 
 صلَّيت على النَّيبِّ صلى اهلل عليو وسلم مرة واحدة.

ُ ُالثامنة: على  على أنَّ اهلل عز وجل حيرم -والعياذ باهلل  -يدل المسألة
بعض عباده ىذا الثناء والزكاة؛ إْذ أنَّ ثناء اهلل عز وجل على عبده من أعظم 

 على من أحبَّو سبحانو وتعاىل. إالَّ النعم على العبد, فبل يثٌت اهلل 
ُ ُالتاسعة: ُأَلِيمٌُقولو: )المسألة َُعَذاٌب ( يدل على أنَّو ُحرَِم من يفعل َوَلُهْم

يتمتع هبا العبد, ويعلو هبا منزلة شلا يفعلو اهلل  ىذه األمور الثبلثة من ثبلثة أمورٍ 
 عز وجل بو من: الكبلم والنظر والتزكية.

ُ ُالعاشرة: يدل على أنَّو من مزيد العذاب عليهم إدخاذلم يف المسألة
 جنهم.

ُ ُعشرة: ُالحادية  -( يدل على أنَّ عذاب جهنم مؤمل أَلِيمٌُقولو: )المسألة
 .-والعياذ باهلل
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رَُجٌلَُعَلىَُفْضِلَُماٍءُبِاْلَفََلِةَُيْمنَ ُعُوُِمْنُِاْبِنُقولو: )عشرة:ُالمسألةُالثانيةُ
ِبيلُِ ( يدل على أنَّ منع ادلاء للمحتاج إذا كان فاضبًل عن صاحبو من اَلسَّ
 الكبائر.

ُ ُعشرة: ُالثالثة َُماءٍُقولو: )المسألة َُفْضِل َُعَلى ( معٌت ىذا: ورجٌل رَُجٌل
 إذا كان ادلاء حيتاجو فبل يدخل يف ىذا الوعيد.عنده ماٌء فاضٌل يعٍت: زائد, ف
ُ ُعشرة: ُالرابعة يف ىذا  -واهلل أعلم  -( يدخل بِاْلَفََلةُِقولو: )المسألة

ا ذكر الفبلة؛ لشدَّة الطالب  أيضاً من دينع ادلاء عن الناس ولو كان يف ادلدن وإَّنَّ
 للماء.

ُ ُعشرة: ُالخامسة ُاَُقولو: )المسألة ُِاْبِن ُِمْن ِبيلَُِيْمنَ ُعُو ( يدل على أنَّ لسَّ
ادلسافر يغلب على حالو الضعف, فيجوز دفع الزكاة إليو إْن احتاج إىل ذلك 

أشعث ))ولو كان غنيًا يف بلده, كما يف احلديث اآلخر أيضًا يدل على ضعفو: 
؛ فدلَّ على أنَّ السفر من  ((أغرب ديد يديو إىل السماء يقول: يا رب يا رب

 مواطن رمحة الناس بادلسافر.
ُ ُعشرة: ُالسادسة ُِبِسْلَعةٍُقولو: )المسألة ُرَُجًَل ُبَاَيَع ُاَْلَعْصرُِ َورَُجٌل ( بَ ْعَد

يدل على مشروعية البيع بُت الناس, وىذا مقيٌَّد دبا قيَّده الشرع دبا أباحو اهلل, 
 ذلك. فليست كل  السلع جيوز بيعها كاخلمر وضلو

ُ ُعشرة: ُالسابعة ُاَْلَعْصرُِقولو: )المسألة (  ىذا ىو الشاىد يف بَ ْعَد
احلديث: وىو أنَّ من حلف يف ىذا الزمن الفاضل وىو بعد العصر بعد اجتماع 

يتعقبون فيكم مبلئكة ))مبلئكة الليل والنهار الذين قال اهلل عز وجل عنهم: 
و وسلم: أنَّ زمن تعاقبهم العصر من وأخرب النَّيب  صلى اهلل علي ((الليل والنهار

 حلف يف ىذا الزمن الفاضل تعرض للوعيد السابق والعياذ باهلل.
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( يدل َفَحَلَفَُلُوُبِاَللَِّو:َُْلََخَذَىاُِبَكَذاُوََكَذاقولو: )المسألةُالثامنةُعشرة:ُ
على أنَّ يف الباعة من يوجد فيهم الكذب يف البيع, وىذا ىو الغالب عليهم, 

من اتقى  إالَّ إنَّ التجار ىم الفجَّار ))نن قال النَّيب  صلى اهلل عليو وسلم: يف الس
 ((فإن صدقا وبيَّنا بورك ذلما يف بيعهما))والنَّيب  صلى اهلل عليو وسلم قال:  ((اهلل

 فدلَّ على قلة الصدق عند التجَّار.
ُ ُعشرة: ُالتاسعة َقوُُقولو: )المسألة للكاذب ( يدل على أنَّ ادلصدق َفَصدَّ

ا القدح يف الكاذب؛ ألنَّ النَّيبَّ صلى اهلل عليو  ليس قدحًا يف ادلصدق, وإَّنَّ
 .((من حلف لو باهلل؛ فلَتضى))وسلم يقول: 

ُ ُالعشرون: َُذِلكَُقولو: )المسألة َُغْيِر َُعَلى ( يدل على أنَّ الوعيد َوُىَو
ٌق فهو سلالٌف ادلًتتب على البائع إذا َحَلَف وىو كاذٌب, وإذا  َحَلَف وىو صاد

أنَّ البيع والشراء ال حلف فيو؛ ))والقاعدة:  َّجضحض  مص  ُّٱلقولو سبحانو: 
 .((فهي ذبارةٌ 

ُ ُوالعشرون: ُالحادية ُقولو: )المسألة ُِإَلَّ ُيُ َباِيُعُو ََُل ُِإَماًما ُبَاَيَع َورَُجٌل
نْ َيا بطاعتو يف غَت معصيٍة  -أي: العهد  -( يدل على أنَّ البيعة لئلمام لِلدُّ

من ))عبادٌة من أجلِّ العبادات بل مأموٌر هبا, قال النَّيب  صلى اهلل عليو وسلم: 
 .((خلع بيعة إمامو فمات؛ مات ميتًة جاىليةً 

ُ ُوالعشرون: ُالثانية ُيُ َباِيعُُقولو: )المسألة ََُل ُِإَماًما ُبَاَيَع نْ َياَورَُجٌل ُلِلدُّ ُِإَلَّ ( ُو
ا يريد الدنيا.  يدل على أنَّو يوجد يف الرعية من ال يصدق يف البيعة, وإَّنَّ

ُ ُوالعشرون: ُالثالثة َُوَفىيدل قولو: )المسألة َها ُِمن ْ َُأْعطَاُه ( على فتنة فَِإْن
؛ فيؤدي عبادة البيعة من أجل ادلال وينقضها -والعياذ باهلل  -الناس يف ادلال 

َهاَُلْمَُيفُِ) يف قولو:  .(َوِإْنَُلْمُيُ ْعِطِوُِمن ْ
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ُ ُوالعشرون: ُالرابعة يدل على أنَّ التمسك بالبيعة يف السَّراء المسألة
والضَّراء يدل على صدق اإلديان وليس من أجل الدنيا, قال جندب رضي اهلل 

ومن ذلك إذا  ((بايعنا النَّيبَّ صلى اهلل عليو وسلم على منشطنا ومكرىنا))عنو 
ا يتمسك هبا, وكذلك إذا أجدب  ظهر ضعف اإلديان ال جيوز نقض بيعتو, وإَّنَّ
 يف العطاء على الرعية؛ ألنَّ البيعة عبادٌة ال تنقض من سبسك هبا حىت ادلمات.*  

 قال ادلصنُِّف رمحو اهلل:
 8181ُ-ُُ ُعنو ُاهلل ُرضي َُجاِبٍر ُ))َوَعْن ُِفي ُرَُجَلْيِنُِاْخَتَصَما نَاَقٍة,َُأنَّ

ُهَما ُِمن ْ َُواِحٍد ُُكلُّ ُاَللَِّوُُ:فَ َقاَل َُرُسوُل ُِبَها ُفَ َقَضى َنًة, ُبَ ي ِّ َُوَأقَاَما ُِعْنِدي, نُِتَجْت
ُ.((صلىُاهللُعليوُوسلمُِلَمْنُِىَيُِفيَُيِدهُِ

ساق ادلصنُف رمحو اهلل ىذا احلديث يف باب الدعوى والبينات؛ لبيان: أنَّ 
 منهما بينة, والعُت يف يد أحدمها فهي لو. ادلتداعيُت إذا أقام كل  واحدٍ 

ُهَماقال: ) ُِمن ْ َُواِحٍد ُُكلُّ ُفَ َقاَل ُنَاَقٍة, ُِفي ُِاْخَتَصَما ُرَُجَلْيِن نُِتَجْتُُ:َأنَّ
َنةًُ( أي: ولدت مٍت )ِعْنِدي ُبَ ي ِّ ُاَللَِّوُ( على ذلك )َوَأقَاَما َُرُسوُل ُِبَها فَ َقَضى

 .(َيِدهُِصلىُاهللُعليوُوسلمُِلَمْنُِىَيُِفيُ
وىذا احلديث مع ضعفو يأخذ بو القاضي إذا مل جيد بينات سوى ما 

 أحضرىا, والقاعدة: إذا تعارضت البينات تساقطا.
 عدَّة مسائل:وىذا األثر يدل على 

ُ ُاْلولى: ُنَاَقةٍُقولو: )المسألة ُِفي ُِاْخَتَصَما ُرَُجَلْيِن ( يدل على أنَّ َأنَّ
 لناقة إىل الدماء.القضاء ينظر يف مجيع اخلصومات من ا

ُ ُالثانية: يدل ىذا على كمال تشريع القضاء يف اإلسبلم؛ حىت المسألة
 الشيء اليسَت يقضي بو الدين, ومن باب أوىل الشيء العظيم.
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ُهَماقولو: )المسألةُالثالثة:ُ ُُكلَُُّواِحٍدُِمن ْ ( يدل على نُِتَجْتُِعْنِديُ:فَ َقاَل
 كانت؟  أنَّ من البينات: نتاج الدَّواب عند من

ُ ُالرابعة: َنةًُقولو: )المسألة ُبَ ي ِّ ا لو, فلما َوَأقَاَما ( يعٍت: كل  واحٍد يدَّعي أهنَّ
 تعارضت البينتان تساقطتا, يعٍت: كأن مل يكن ىناك بينٌة من ادلتداعيُت. 

ُ ُالخامسة: ُوسلمُقولو: )المسألة ُعليو ُاهلل ُصلى ُاَللَِّو َُرُسوُل ُِبَها فَ َقَضى
( أي: أنَّ البينتان إذا تعارضتا وَحَلَفا اليمُت تُقضى دلن ىي يف هُِِلَمْنُِىَيُِفيَُيدُِ

 يده.
أنَّ العُت إذا كانت يف يد أحد ادلتخاصمُت مع تعارض المسألةُالسادسة:ُ

ا لو وىو ما يسمَّى ببينة الدَّاخل, أما إذا مل تكن العُت  البينات قرينٌة على أهنَّ
هنا, وإذا كان عند أحدمها بينٌة فهي عند أحدمها فكما سبق يتحالفاهنا ويتنصفا

 دلن عنده بينة.
  مث بعد ذلك قال ادلصنُِّف رمحو اهلل:

ُهَماُ-8181ُ َُعن ْ ُاَللَُّو َُرِضَي ُُعَمَر ُاْبِن ُعليوُ))ُ:َوَعِن ُاهلل ُصلى ُاَلنَِّبيَّ َأنَّ
ُاَْلَحقُِّ ُطَاِلِب َُعَلى ُاَْلَيِميَن َُردَّ ُُ((وسلم , ارَُقْطِنيُّ ُاَلدَّ ُِإْسَناِدِىَماَُرَواُىَما َوِفي

ُ.َضْعفٌُ
ساق ادلصنُف رمحو اهلل ىذا احلديث يف باب الدعوى والبينات؛ لبيان: أنَّ 

 اليمُت ترد على ادلدَِّعي.
 عدَّة مسائل:وىذا احلديث على ضعفو يدل على 

ُ ُاْلولى: ُاَْلَيِمينَُقولو: )المسألة َُردَّ ُوسلم ُعليو ُاهلل ُصلى ُاَلنَِّبيَّ (  مل َأنَّ
النَّيبَّ صلى اهلل عليو وسلم ردَّ اليمُت على ادلدَِّعي حُت نكول ادلدََّعى  يثبت أنَّ 
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عليو عن اليمُت, ولكن ثبت عن الصحابة رضي اهلل عنهم ردَّ اليمُت على 
 ادلدَِّعي.

ُ ُالثانية: صورة رد  اليمُت على ادلدَِّعي: إذا مل يكن عند ادلدَِّعي المسألة
ن اليمُت, ىل تشرع ردَّ اليمُت على ادلدَِّعي أم حيكم بينٌة, ونكل ادلدََّعى عليو ع

 بالنكول؟
من أىل العلم من قال: ترد  على ادلدَِّعي ذلذا احلديث لكنو ضعيٌف, 

 واستدلوا حبكم الصحابة رضي اهلل عنهم.
اَْلبَ ي َِّنُة ))والقول الثاين: ال ترد  اليمُت؛ ألنَّ النَّيبَّ صلى اهلل عليو وسلم قال: 

 .((اَْلُمدَِّعي, َواْلَيِمُُت َعَلى َمْن أَْنَكرَ  َعَلى
واجلمع بينهما كما مجع بو شيخ اإلسبلم وأخذ بو ابن القيم: إذا كان 
ادلدَِّعي يعلم عمَّا يدََّعى بو ترد  اليمُت إليو مثل: لو أقرض فبلنًا مائة ألف لاير 

ما يعلم ال ترد  عليو مثل: وأنكر ادلدََّعى عليو قال: ترد  على ادلدَِّعي, وإذا  كان 
حدوث العيب عند ادلدََّعى عليو فادلدَِّعي ال يعلم ىل ىذا العيب حدث عنده 

 أم عند ادلدََّعى عليو؟
ومرد  ذلك إىل القاضي إذا ظهر لو حال ادلتداعيُت يف حال النكول أو يف 

هاره, قبول اليمُت؛ ألنَّ عمل القاضي إظهار احلقِّ فيسعى إىل كلِّ سبيٍل إلظ
فأحيانًا يقضي بالنكول وأحيانًا إذا تبُتَّ لو َورََع ادلدََّعى عليو عن اليمُت وَفْسَق 

 ادلدَِّعي يرد  عليو اليمُت؛ ليتيقن القاضي من صدق ادلدَِّعي يف الدَّعوى.
 مث بعد ذلك قال ادلصنُِّف رمحو اهلل:

َهاُقَاَلْت:ُُ-8181ُ ُ))َوَعْنَُعاِئَشَةَُرِضَيُاَللَُّوَُعن ْ صلىُُالنَِّبيَُُّدَخَلَُعَليَّ
ُرُقَُأَسارِيُرَُوْجِهوُِاًَُذاَتُيَ ْوٍمَُمْسُروُرُ-اهللُعليوُوسلمُ فَ َقاَل:ُأََلْمُتَ َرْيُُ-ُ,ُتَ ب ْ
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َُحارِثََة, ُْبِن ُزَْيِد ُِإَلى ُآنًِفا َُنَظَر ؟ ُاَْلُمْدِلِجيِّ ُُمَجزٍِّز ُفَ َقاَل:ُُِإَلى ُزَْيٍد, ُْبِن َوُأَساَمَة
َفٌقَُعَلْيوُُِ((َىِذِهَُأْقَداٌمُبَ ْعُضَهاُِمْنُبَ ْعضٍُ ُ.ُمت َّ

ساق ادلصنُف رمحو اهلل ىذا احلديث يف باب الدعوى والبينات؛ لبيان: أنَّ 
 القيافة نوٌع من البينات.

 ادلراد بالقيافة: معرفُة األثِر.
ُقالت: ) َُعَليَّ َُمْسُروُرصُالنَِّبيَُُّدَخَل ُيَ ْوٍم َُذاَت ُوسلم ُعليو ُاهلل ,ُاًُلى

ُرقُُ ( يعٍت: اليت على الناصية َوْجِهوُِ( يعٍت: خطوط )َأَسارِيرُُ( أي: تضيء )تَ ب ْ
ُآنًِفا) َُنَظَر ؟ ُاَْلُمْدِلِجيِّ ُُمَجزٍِّز ُِإَلى ُتَ َرْي ُأََلْم ( أقدام ِإَلى( يعٍت: قريبًا )فَ َقاَل:
َُحارِثَةَُ) ُْبِن كان أبيض من ))ان أبيضًا جدًا يف سنن أيب داود (؛ ألنَّ لونو كزَْيِد

ُزَْيدٍُ, )((القطن ُْبِن َُأْقَدامٌُ( وىو ابنو لكنو أسود جدًا )َوُأَساَمَة َُىِذِه ( فَ َقاَل:
ُبَ ْعضٍُيعٍت: تشبو ) ُِمْن ومها ))أي: أحدمها ابٌن لآلخر, ويف لفظ:  (بَ ْعُضَها

 يعٍت: ال يعرفهما. ((نائمان وقطيفٌة على وجههما
 احلديث يدل على عدَّة مسائل: وىذا

ُقولو: )المسألةُاْلولى:ُ صلىُاهللُعليوُوسلمَُذاَتُيَ ْوٍمُُالنَِّبيَُُّدَخَلَُعَليَّ
( يدل على أنَّ النَّيبَّ صلى اهلل عليو وسلم يف أحيانو يكون مسروراً, ويف اًَُمْسُروُر

 أحياٍن ال يظهر السرور عليو.
 النَّيبَّ صلى اهلل عليو وسلم بشٌر يفرح وحيزن.يدل على أنَّ المسألةُالثانية:ُ

ُ ُالثالثة: سبب سروره لئبل يقدح أحٌد يف أحٍد من أصحابو يف المسألة
 نسبتو إليو.

ُ ُالرابعة: َُوْجِهوُِقولو: )المسألة َُأَسارِيُر ُرُق ( فيدل على أنَّ من الفرح ما تَ ب ْ
 يظهر على الوجو.
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ث أنَّ الفرح يظهر عليو, يدل على ضعف بٍت آدم حيالمسألةُالخامسة:ُ
 واحلزن يظهر عليو. أي: ضعفو يف أنَّو ال يستطيع أْن خيفي شيئاً من ذلك.

ُ ُالسادسة: َُوْجِهوُِقولو: )المسألة ( يدل على أنَّ الوجو ىو ادلعب ُِّر َأَسارِيُر
عن اإلنسان بالفرح واحلزن والقبول والردِّ وغَت ذلك, وال يظهر ذلك على بقية 

م واليدين والبطن وىكذا؛ فدلَّ على أنَّ أشرف ما يف اإلنسان األعضاء كالقد
ما ))وجهو لذلك هنى النَّيب  صلى اهلل عليو وسلم عن ضربو, قال شيخ اإلسبلم: 

 .((يف القلب يظهر على الوجو
ُ ُالسابعة: ُتَ َريُْقولو: )المسألة ( يدل على أنَّ النَّيبَّ صلى اهلل عليو أََلْم

أفراحو ويف أمور صحابتو رضي اهلل عنهم, وىذا من وسلم يشارك زوجاتو يف 
 ُحُسن صحبتو لزوجاتو.

ُ ُالثامنة: يدل على أنَّ الزوج ال بأس أْن يظهر لزوجتو أحوالو يف المسألة
 عملو ويف غَت ذلك.

ُ ُالتاسعة: َُحارِثَةَُقولو: )المسألة ُْبِن ُزَْيِد ُِإَلى ُآنًِفا ( يدل على نعمة َنَظَر
 عميت القافة اليت تُعلم بالبصر.البصر, فإذا عمي البصر 

ُالعاشرة:ُ َُحارِثَةَُقولو: )المسألة ُْبِن ُزَْيِد ُِإَلى ُآنًِفا ( يدل على أنَّ النَّيبَّ َنَظَر
صلى اهلل عليو وسلم يفرح لصحابتو وإْن كان وضيعًا يف نسبو كزيد بن حارثة؛ 

الطريق, ألنَّو كان مواًل وأصلو كان حرًا من قحطان ولكنو ُخِطَف من قطَّاع 
وكانت من عادة العرب من ُخِطَف أصبح رقيقاً, ومل يذكر اهلل عز وجل يف كتابو 

فلما تزوج زينب أنزل اهلل تلك  َّ نث مث  زث رث يت ُّٱاسم صحايب سواه 
 اآليات.
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( يدل على أنَّ النَّيبَّ صلى َوُأَساَمَةُْبِنُزَْيدٍُقولو: )المسألةُالحاديةُعشرة:ُ
أسامة بن زيد أي: ابنو لذلك كان يلقب حُببِّ النَّيبِّ  اهلل عليو وسلم حيب  أيضاً 

صلى اهلل عليو وسلم وابن حبِّو؛ فالنَّيب  صلى اهلل عليو وسلم كان حيب و ىو وأبوه, 
 وكان من شجعان الصحابة رضي اهلل عنهم وىو صغٌَت.

ُبَ عُْقولو: )المسألةُالثانيةُعشرة:ُ ُِمْن ُبَ ْعُضَها َُأْقَداٌم َُىِذِه ( أي: ضٍُفَ َقاَل:
تشبو بعضها بعض؛ فدلَّ على أنَّ القيافة يأخذ هبا يف النسب, وإْن كان ثابتاً 

 بالفراش ولكن ىذا لتأكيد ذلك األمر.
ُ ُعشرة: ُالثالثة ما كان قرينًة يف معرفة النسب مثل: التحليل بالدم المسألة

 وغَته قرينة على صحة النسب لكن ال يقطع بو.*


