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شفاعة القاضً.   

 : شفاعة القاضً.9-ٖالدرس -القضاء  -العبادات التعاملٌة  -الفقه االسالمً 

 0ٓ-0ٓ-99ٖٔلفضٌلة الدكتور محمد راتب النابلسً بتارٌخ: 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم 

الحمد هلل رب العالمٌن، وأفضل الصالة والتسلٌم على سٌدنا محمد الصادق الوعد األمٌن، اللهم ال  

متنا إنك أنت العلٌم الحكٌم، اللهم علمنا ما ٌنفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، علم لنا إال ما عل

وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن ٌستمعون القول 

 فٌتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك فً عبادك الصالحٌن. 

 ف القاضً فً حٌاته :كل إنساٍن البد من أن ٌقف موق

أٌها األخوة المؤمنون، ال زلنا فً موضوع القضاء، وال زلنا منطلقٌن من مقولة أن كل إنساٍن البد  

من أن ٌقف فً موقف القاضً فً ٌوم من أٌام حٌاته، بل فً بعض أٌام حٌاته، و بعض الناس ٌقف 

أو بسلك القضاء، أو بما ٌتعلق  هذا الموقف فً معظم أٌام حٌاته، ولو لم ٌكن له عالقة بالقضاء،

 بالقضاء.

طبٌعة الحٌاة الٌومٌة فٌها مواجهات، وفً كل مجتمع رجل كبٌر، ٌلجأ إلٌه، ٌحتكم إلٌه، فإن كنت  

أباً فأنت قاٍض بٌن أوالدك، وإن كنت عماً فأنت قاض بٌن صهرك وابنتك، وإن كنت تاجراً قدٌماً 

سلم أن ٌقف موقف القاضً شاء أو أبى، لذلك المبادئ فأنت قاض بٌن التجار المحدثٌن، فالبد للم

األساسٌة التً نص علٌها القرآن والسنة ٌجب أن تكون بٌن أٌدٌكم، حتى لو وقفت موقف القاضً، 

قضٌت بالحق، القضاء كما تعلمون له مفهوم واسع، ومفهوم ضٌق، فأن تلجأ إلى المحاكم، إلى 

ى صدٌق لٌكون حكماً بٌنك وبٌن صدٌق آخر فهذا أٌضاً القضاء الرسمً، هذا قضاء، لكن أن تلجأ إل

 قضاء. 

 العدل و اإلحسان :

 هناك موضوع جدٌد وهو شفاعة القاضً، ألن هللا سبحانه وتعالى قال:  

ٌر ﴾ ٌْ ْلُح َخ  ﴿ َوالصُّ

 [0ٕٔ] سورة النساء: 

كل مؤمن مأمور أحٌاناً اإلنسان ٌكسب الحكم، لكن ٌخسر الطرف اآلخر، ال تنسوا أٌها األخوة أن  

بالعدل وباإلحسان، المؤمن الذي ال ٌحب أن ٌقطع الناس عن هللا عز وجل، أحٌاناً ٌرى أن ٌربح 

أخاه وأن ٌجعله قرٌباً منه، وأن ٌجعل هذا األخ المتخاصم معه مشدوداً إلى الدٌن أربح عنده من أن 

 ٌأخذ ماله، لذلك من أروع اآلٌات قوله تعالى: 
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أْ  ٌَ  َ
ِعُظُكْم ﴿ إِنَّ هللاَّ ٌَ ْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلَبْغًِ  ٌَ ُمُر ِباْلَعْدِل َواإْلِْحَساِن َوإٌَِتاِء ِذي اْلقُْرَبى َو

ُروَن ﴾  َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

 [ 9ٓ] سورة النحل: 

أنا أذكر أن أخاً ٌعمل فً دكان، وهذه الدكان تقع فً محضر، والمحضر اشتراه رجالً، الدكان  

ٌجب أن تهدم بأمر محافظة دمشق، ألنها أصبحت لٌس لها وجود على المخطط التنظٌمً، والذي 

اشترى المحضر اشتراه نظٌفاً، صاحب هذه الدكان عرض أمره على رجل قال: ماذا أفعل؟ أٌن 

أذهب؟ فلما استدعً صاحب األرض الذي اشتراها قال كالماً صحٌحاً، قال: أنا اشترٌت أرضاً 

ِ معك الحق، ولكن ال تنسى أن هللا ٌأمر بالعدل،  نظٌفة، لٌس فٌها دكان، أنا ال ذنب لً، قلت له: َوهللاه

، فً ذلك الوقت  وهذا هو العدل، وٌأمر باإلحسان، أترٌد أن تجعل أخاك فً الطرٌق؟ قال: ال َوهللاه

اً فً بعض الجادات هللا عز وجل وفقه أنه ُدفع له مبلغ من المال و جمع له مبلٌغ آخر، و اشترى دكان

العلٌا، أي العدل أن نمسك بهذا اإلنسان، ونلقً به فً الطرٌق، هذا العدل، أما اإلحسان فأال نتخلى 

 عنه.

 المؤمن الصادق مأمور بالعدل واإلحسان :

فً أي قضٌة أٌها األخوة ال تنسى أنك مأمور بالعدل واإلحسان، إنسان تزوج امرأة على أساس  

مرأة من أسرة معروفة، وما إلى ذلك، بعد خمسة أشهر ٌرى أن حملها فً مستوى أنها بنت، وهذه ال

الشهر التاسع، إذاً هذا المولود لٌس منه، إذاً هً زلت قدمها وانحرفت، العدل أن ٌطلقها، العدل أن 

ٌخبر أهلها، العدل أن ٌلقٌها خارج المنزل لكن اإلحسان، لذلك أحد خطباء دمشق قبل خمسٌن عاماً 

النبً علٌه الصالة والسالم فً المنام ٌقول له: قل لجارك فالن إنه رفٌقً فً الجنة، هذا العالم رأى 

اختل توازنه، أنا الذي أخطب، وأنا الذي أتكلم، وأنا صاحب العمامة البٌضاء، وأنا من أهل العلم، 

اري؟ جاري سمان، وأنا، وأنا، والمنام ٌقول: قل لجارك فالن إنه رفٌقً فً الجنة، إذاً ماذا فعل ج

أنا أحق بهذه البشرى منه، فلما ذهب إلٌه وناشده أن ٌخبره بما فعل، وأقسم علٌه أن له عنده بشارة 

من رسول هللا، ولن ٌخبره إٌاها إال إذا أخبره بما فعل، قال: تزوجت امرأة من أسرة معروفة، وبعد 

، فجئت بقابلة فً منتصف اللٌل خمسة أشهر وجدتها فً شهرها التاسع، عطفت علٌها ورثٌت لحالها

وولدتها، وأخذت الغالم تحت إبطً ودخلت إلى المسجد، بعد أن نوى اإلمام صالة الفجر، وضعت 

الغالم وراء الباب، وصلٌت مع الناس كأحد المصلٌن، فلما انتهت الصالة بكى الطفل الصغٌر، 

مر؟ قال: تعال وانظر إلى هذا وتحلق المصلون حوله، وتظاهرت أننً ال أعلم شٌئاً، قلت: ما األ

الغالم، قال: أعطونً إٌاه أنا أكفله، وأخذه ورده إلى أمه و سترها، هذا اإلحسان، العدل أن ٌطلقها، 

العدل أن ٌفضحها، العدل أن ٌخبر أهلها، أما إذا تابت على ٌدٌه توبة نصوحة، وسترها، وكان 

 إمكانه أن ٌنبذها: بإمكانه أن ٌسحقها، وكان بإمكانه أن ٌفضحها، وكان ب
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أُْمُر ِباْلَعْدِل َواإلِْحَساِن َوإٌَِتاِء ِذي اْلقُْرَبى ﴾ ٌَ  َ
 ﴿ إِنَّ هللاَّ

 [ 9ٓ] سورة النحل: 

المؤمن الصادق دائماً ٌشعر أنه مأمور بالعدل واإلحسان، أحٌاناً ألن تربح أخاك وال ٌعلم هذا إال  

نه و تخسره، هذا لٌس قسرٌاً، هذا شًء هللا، ألن تربح أخاك أغلى عندك من أن تأخذ حقك م

طوعً، الطوعً غٌر القسري، القسري أعطه حقه، أما إذا كان أخ ضعٌف رقٌق الحال، لك عنده 

ِ أعجبتنً، قال: ألن ٌربح اإلنسان  حق، فإذا سامحته به، وكسبته، مرة قرأت كلمة ألحد األدباء َوهللاه

أن تشعر أن هذا اإلنسان قدمت له عمالً طٌباً، دائماً فً  إنساناً خٌر له من أن ٌربح الدنٌا وما فٌها،

الخالفات الحظ العدل واإلحسان، اإلنسان ٌكفٌه مشاحنة أن ٌقول: آخذ حقً ال أدعه، خذ حقك، 

وامحق، هكذا ٌقال له، أنا ال أدعو إلى ترك الحقوق لكن أدعو إلى بعض المسامحة، أدعو إلى 

دعو إلى غض البصر أحٌاناً، أدعو إلى الحل الوسط، أدعو إلى الرحمة، أدعو إلى تألٌف القلوب، أ

سددوا وقاربوا، أدعو إلى التسامح ما بٌنكم، لذلك النبً علٌه الصالة والسالم علمنا كٌف ٌكون 

 القاضً شفٌعاً. 

 شفاعة القاضً :

ٌتنازل لذلك قال العلماء: للقاضً أن ٌشفع الشفاعة الحسنة، وٌطلب من الخصوم أن ٌصطلحوا، أو  

ِه َوَسلهَم، هناك شخص ٌأتً لعندك، وٌحكً لك  ٌْ أحدهم عن بعض حقه، هكذا علمنا َصلهى اللههم َعَل

قصة أخ، ٌنظر منك أن تمسك هذا األخ وتفرمه حتى ٌنبسط، أنا أب أٌضاً، أنت أخ وهو أخ، نحن 

لٌس من أخالق  نعاتبه ونوجهه ونسمع منه، نلتمس له العذر، أما من أجل أن تفشً غلٌلك فهذا

 المؤمن.

أحد الصحابة الفقراء جداً فً ساعة من ساعات صفائه ماذا ٌفعل؟ ماذا ٌقدم هلل عز وجل؟ ال ٌملك  

شٌئاً فرفع ٌدٌه إلى هللا عز وجل وقال: ٌا رب أنا عرضً أسامح به كل من تكلم عنً، أملك أن 

 أسامح، من تكلم عنً شٌئاً أنا أسامحه.

ء تكلم الناس عنه كثٌراً بالباطل، ألن الحسد دائم، الحسد شغال بكل العصور، ٌقولون إن أحد العلما 

كل ذي نعمة محسود، تجد إنساناً إن وفقه هللا كان له خصوم كثر، كانوا ٌشككون فٌه، أناس ٌطعنون 

 بعلمه، ناس ٌطعنون بنزاهته، أناس بإخالصه، أناس ٌتهمونه تهماً لٌس لها أصل، قال له رجل: َوهللاهِ 

 ،ِ إننً أشفق علٌك من كثرة ما ٌقول الناس عنك، قال له: هل سمعت منً شٌئاً عنهم؟ قال له: ال َوهللاه

 قال: إذاً علٌهم فأشفق، اإلنسان بطولته أن ٌبقى مستقٌماً، أن ٌبقى فً طاعة هللا. 
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 القاضً له أن ٌشفع ألن الصلح سٌد األحكام :

ن النبً علٌه الصالة والسالم فٌما روى كعب بن مالك أنه إذاً أول شًء نستفٌده من هذا الدرس أ 

ِه َوَسلهَم فً المسجد فارتفعت  ٌْ تقاضى ابن أبً حدرد دٌناً كان له فً عهد رسول هللا َصلهى اللههم َعَل

أي كانا ٌتحاوران فً َدٌن، طبعاً المساجد وقتها كانت صغٌرة، هذا الذي ترونه اآلن،  -أصواتهما

القسم العثمانً الذي بناه العثمانٌون ال ٌزٌد عن واحد من مئة من حجم الحرم  الحرم المدنً،

الحقٌقً اآلن، هذا الحرم أربعة أمثال مسجد رسول هللا، حتى فً األعمدة ٌقول لك: هذه حدود 

المسجد فً عهد رسول هللا، مسجد صغٌر، وحوله غرف للنبً علٌه الصالة والسالم، فلما تحاور 

ِه َوَسلهَم وهو فً بٌته، فخرج  -فً أمر دٌن هذان الصحابٌان ٌْ حتى سمعها رسول هللا َصلهى اللههم َعَل

إلٌهما حتى كشف سجف حجرته، ونادى كعب بن مالك قال: ٌا كعب، قال: لبٌك ٌا رسول، فأشار له 

م بٌده أن ضع الشطر من دٌنك، قال كعب لقد فعلت ٌا رسول هللا، فقال النبً علٌه الصالة والسال

للثانً: قم فاقضه، دخل النبً شفٌعاً بٌن اثنٌن بحكم مكانته، أمر كعب أن ٌنزل عن شطر دٌنه، 

 وأمر الطرف اآلخر أن ٌقضً دٌنه، إذاً القاضً له أن ٌشفع، ألن هللا ٌقول: 

ٌر ﴾ ٌْ ْلُح َخ  ﴿ َوالصُّ

 [0ٕٔ] سورة النساء: 

ٌحتكمان لك، وأن توفق بٌنهما، زوجان الصلح سٌد األحكام، إذا كنت تستطٌع أن توفق بٌن اثنٌن  

متشاكسان، طالبة الطالق وهو ٌرٌد أن ٌتخلص منها، إذا وفقك هللا أن تجمع بٌنهما على خٌر هذه 

 بطولة، بٌن شرٌكٌن، بٌن زوجٌن، بٌن أخوٌن، هذا من األعمال الطٌبة.

ع أن تجبر على لكن دائماً وأبداً ال تنسوا أن العدل قسري، وأن اإلحسان طوعً، ال تستطٌ 

اإلحسان، لكن على العدل لك أن تجبر، وأساساً القاضً ٌجبر، القاضً ٌصدر حكماً ٌوضع فً 

التنفٌذ، المعنٌون فً التنفٌذ ٌنفذون حكم القاضً قسراً، العدل قسري، أما اإلحسان فطوعً، أنا 

ماسه، ٌبٌن له آثار أتمنى على اإلنسان أال ٌأمر باإلحسان أمراً، ٌستثٌر نخوة المؤمن، ٌستثٌر ح

 اإلحسان، آثار العفو، آثار المسامحة، إذا بٌن له اآلثار عندئذ ال ٌجد هذا الخصم وداً من أن ٌسامح. 

 حكم القاضً ال ٌحل حراماً وال ٌحرم حالالً :

ٌا أخوان هناك نقطة فً هذا الدرس، أنا أراها أخطر نقطة فً هذا الدرس، قال العلماء: حكم  

حراماً، وال ٌحرم حالالً، كٌف؟ ادعى إنسان على أن له على زٌد مئة ألف، فقال  القاضً ال ٌحل

القاضً: ائتنً بالشهود، فلفق شاهدٌن كاذبٌن مرتزقٌن مأجورٌن، وشهدا أمام القاضً، وأقسما 

الٌمٌن، وقاال: نحن نشهد أن لفالن على فالن مئة ألف، شًء جمٌل، القاضً لٌس آثماً، طلب 

، استحلف الشهود فحلفوا، وشهدوا بادعاء المدعً، فحكم القاضً لزٌد بمئة ألف الشهادة فجاءته



5 

شفاعة القاضً.   

على عبٌد، زٌد معه اآلن حكم قاض، قاض شرعً، وقاض من كبار القضاة، وقاض القضاة، 

وقاض ورع إلى أقصى درجة، ونزٌه إلى أقصى درجة، هل هذا الحكم الذي مع زٌد على عبٌد 

ِه َوَسلهَم، حكم القاضً ال  ٌجعل له حقاً على عبٌد؟ أبداً، ٌْ و لو أن القاضً رسول هللا َصلهى اللههم َعَل

ٌحل حراماً وال ٌحرم حالالً، لو أن إنساناً ادعى أنه طلق زوجته، تطلٌقات ثالثة، وهو لم ٌطلقها 

وجاء بشهود، عندئذ أصدر القاضً حكماً بطالق هذه المرأة من زوجها، وجاء رجل لٌتزوجها هً 

رام، ألن الطالق لم ٌقع، وال زالت على عصمة األول، فانتبهوا لهذا النقطة الدقٌقة، لو أنك علٌه ح

ملكت حكماً قضائٌاً من أرفع مستوى، واألغرب من ذلك، لو أن هذا الحكم من فم النبً علٌه 

 الصالة والسالم لقول النبً علٌه الصالة والسالم: 

ُكْم تَ  َما أََنا َبَشٌر َوإِنَّ ًَ َلُه )) إِنَّ ِتِه ِمْن َبْعٍض، َوأَْقِض ُكوَن أَْلَحَن ِبُحجَّ ٌَ ، َوَلَعلَّ َبْعَضُكْم أَْن  ًَّ ْخَتِصُموَن إَِل

َما أَْقَطُع َلُه قِْطَعًة مِ  أُْخْذ، َفإِنَّ ٌَ ًئا َفال  ٌْ ُت َلُه ِمْن َحقِّ أَِخٌِه َش ٌْ اِر((َعَلى َنْحِو َما أَْسَمُع، َفَمْن َقَض  َن النَّ

 َعْن أُمِّ َسلََمَة[ ] متفق علٌه

لذلك دائماً، كلما سئلت أقول: هذه الفتوى على وصفك، على ما تقول، فلو لم تكن صادقاً فٌما تقول  

هذه الفتوى لٌست لك، ال تعتمد علٌها، ال تأخذها حجة، هً لٌست بحجة، لذلك قالوا: الفتوى على 

، لما طلقتها كنت مجنوناً، هل ٌقع هذا قدر النص، قال له: ٌا سٌدي لما طلقتها كنت ال أرى بعٌونً

الطالق ٌا سٌدي؟ قال له: وهللا ٌا بنً قال علٌه الصالة والسالم: "ال طالق فً إغضاب"، أخذنا 

ِه  ٌْ فتوى دبرنا حالنا، ال لم تدبر حالك إن لم تكن غاضباً على النحو الذي وصفه النبً َصلهى اللههم َعَل

قال لك شٌخ الشٌوخ أنه ال ٌقع، الفتوى على قدر النص، ما دمت قد  َوَسلهَم فقد طلقت امرأتك، ولو

قلت أنا حٌنما طلقتها كنت فً غضب شدٌد، كدت أجن، كأننً مجنون، على هذا الكالم الطالق ال 

 ٌقع لكن تطابق كالمك مع الواقع محاسب أنت علٌه، المفتً لٌس علٌه إثم، أفتى على قدر النص. 

 الفتوى أمانة :

ان له وظٌفة بالحٌاة، واإلنسان ما دام ضمن عمله فهو محترم، أما إذا تجاوز اختصاصه كل إنس 

إلى اختصاص آخر ال ٌبدو محترماً، اإلفتاء اختصاص، واالجتهاد اختصاص، والتدرٌس 

اختصاص، والقضاء اختصاص، والدعوة إلى هللا اختصاص، والعلم اختصاص، والتربٌة 

ن أن ٌتجه إلى أصحاب االختصاص، اسألنً عن قضٌة بالقانون اختصاص، أنا أتمنى على كل إنسا

أنا ال أعرفها، وال ٌطعن هذا فً مكانتً أننً ال أعرفها، كل إنسان أقامه هللا بعمل، المحاماة 

اختصاص، كل سنة ٌوجد مئتً قانون، وتعدٌالت، وتعدٌل التعدٌل، وإلغاء، وتعلٌق، ونسخ، 

هذا اختصاص القضاة والمحامٌن، فأنت اسأل أصحاب  واجتهاد محكمة النقض، من ٌحفظ هذا؟

 االختصاص دائماً.
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أخواننا نصف العلم ال أدري، القصة أقولها دائماً اإلمام مالك إمام دار الهجرة، أنا لست متأكداً  

اإلمام مالك أم اإلمام أحمد بن حنبل، لكن كان وحٌد عصره وفرٌد زمانه، كان اإلمام األول، جاءه 

غرب، من بالد األندلس، طبعاً لٌس اآلن طائرة ثمانً ساعات، قاعد، مرتاح، ثالث وفد من الم

وجبات، ومرطبات، من بالد األندلس إلى المدٌنة أي هناك سٌر خمسة أشهر، جاء وفد ٌحمل ثالثٌن 

سؤاالً من بالد المغرب، لٌسأل هذا اإلمام العظٌم، إما أنه اإلمام مالك أو اإلمام أحمد بن حنبل، 

جح الظن أنه اإلمام أحمد بن حنبل، فعرضوا علٌه هذه األسئلة، هذا اإلمام األوحد، أي أعلى وأر

شخصٌة علمٌة فً العالم، فقال: هذا السؤال هذا جوابه، وهذا السؤال هذا جوابه، أجاب عن سبعة 

  ، ال أعلم، هم دهشوا، صعقوا، اإلمام أحمد بن حنبل ال ٌعلم ؟!عشر سؤاالً، وقال: الباقً ال أدري

 قال: قولوا لهم اإلمام أحمد ال ٌعلم.

اإلفتاء جسر إلى جهنم، كلما لقٌت إنساناً جباناً بالفتوى احترمه زٌادة، كلما لقٌت إنساناً سرٌعاً  

: حالل خرب بٌتك، وإذا بالفتوى احتقره، ألن الفتوى أمانة، أي إذا كان الشًء حراماً وقلت له

الشًء كان بالعكس حالل حرمته علٌه، أٌضاً حسابك ٌوم القٌامة، أنت ال تعلم لماذا تفتً بهذا 

 الموضوع؟ فلذلك اإلنسان ال ٌفتً بسرعة.

ِ ابننا صاحب دٌن، ابنكم   ماذا ٌحصل مع الناس؟ كلما لقوا إنساناً عنده مسحة دٌنٌة ٌقولون: َوهللاه

لعٌن والرأس، له دروس علم لكن لٌس مفتٌاً، اإلفتاء منصب، اإلفتاء اختصاص، صاحب دٌن على ا

فقل: ال أعلم، قل ال أعلم وافتخر فٌها، ألن نصف العلم ال أدري، ومن عالمة العالم أنه ٌكثر من 

قول ال أعلم، و ٌظل المرء عالماً ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل، فً اللحظة التً 

 أنك تعلم فأنت ال تعلم، قل لمن ٌدعً فً العلم فلسفة حفظت شٌئاً وغابت عنك أشٌاء. تتوهم 

 المؤمن وّقاف عند كتاب هللا :

هذه أخطر فكرة فً الدرس، حكم القاضً ال ٌحل حراماً، وال ٌحرم حالالً، ولو معك حكم، و لو  

صالحك؟ هذه بالدنٌا لصالحك، كان القانون معك، لن تنجو، أخً المادة كذا لصالحً، صح، وبالقبر ل

 ما دام هناك قضاء ومحاكم، المادة الخامسة و الثالثون من القانون الفالنً لصالحً و القبر؟

مرة أحد أخواننا الكرام استشارنً استشارة أعجبتنً، هناك محضر تمكن من أن ٌخلصه بنصف  

إذاً هذا ٌحتاج إلى دعوى  القٌمة، سألته: كٌف خلصته بنصف قٌمته؟ هذا المحضر لثالثٌن أسرة،

إزالة شٌوع، هذه الدعوى من مستلزماتها أن ٌوضع هذا المحضر فً المزاد العلنً، بالمزاد العلنً 

ممكن أن تجري مؤامرة، أي ٌأتون بأشخاص خلبٌٌن، ٌدخلون بالمزاٌدة، وٌرفعون األسعار قلٌالً 

المزاٌدة، مثالً المحضر ثمنه قلٌالً، هذا الذي حصل، أحضر أربعة أشخاص أو خمسة، ونزلوا ب

اآلن ثمنه مالٌٌن، كان ثمنه ثمانمئة ألف، بدؤوا  -القصة قدٌمة من اثنتً عشرة سنة -ثمانمئة ألف 

بأربعمئة، جاء أول مزاٌد قال: أربعمئة وعشرة آالف، الثانً أربعمئة وخمسة عشر، رفعوا إلى 
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ن له أصحاباً أٌتام، قصر، بعدما اشترى أربعمئة وخمسٌن، نصف القٌمة، ذكاء هذا؟ ال لٌس ذكاء، أل

هذا المحضر بنصف القٌمة، وسوف ٌعمره، انتبه، وسألنً هذا األخ الكرٌم، قال لً: أنا أخاف من 

القبر، قلت له: معك حق، قال لً: ما الحل؟ قلت له: أن تدفع ألصحابه ثمنه الحقٌقً، القانون معك، 

وتقدم نتٌجة المزاٌدة، تدفع التأمٌن، تدفع الثمن اآلن المحضر لك، تذهب إلى المحافظة غداً، 

وٌطوب لك، القانون كله أصبح معك، لكن هؤالء القصر األٌتام محضرهم ثمنه ثمانمئة ألف، إذا 

ِ بعد أسبوع جاءنً و قال لً: انسحبت من  نقدتهم أربعمئة ألف هل ٌرضى هللا عنك؟ قال: ال َوهللاه

 لنصف ملٌون وقتها بقدر خمسٌن ملٌوناً اآلن.هذا المشروع خوفاً من هللا فقط، وا

 هذا المؤمن، المؤمن وقاف عند كتاب هللا.  

 االستقامة و األمانة :

قلت ٌوم الجمعة: االستقامة ملٌون بند وأكبر بند فٌها ترك الحرام، ترك المال الحرام، مع المال  

نٌر، وال وجه مستنٌر، وال الحرام ال ٌوجد صالة، وال صٌام، وال حج، وال وجهة، وال قلب مست

صلة باهلل، محجوب، آكل مال حرام، ٌقول العبد: ٌا رب ٌا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، 

ِ الهِذي ال إَِلَه إاِل ُهَو أٌها األخوة لو معك مئة ملٌون بالحرام، والحظت ٌوم  وغذي بالحرام، َوهللاه

 القٌامة كٌف تحاسب عنها لهانت على نفسك.

ِ أعتز بها، وضعتها عندي، هذه أنا من   حوالً ستة أشهر جاءتنً قصاصة، وقرأتها لكم، َوهللاه

القصاصة من أحد أخواننا وأنا أحترمه احتراماً كثٌراً مع أنً ال أعرفه، تكلمت مرة فً درس فً 

الكوٌت عن األمانة، قلت وقتها: األمانة لٌس ما علٌك من حقوق، أو سندات األمانة لٌس أن تدفع 

مة مرتبة علٌك، لٌس أن تدفع سنداً مستحقاً، لٌس أن تؤدي دٌناً لتاجر، هذا سلوك مدنً، ما معنى ذ

مدنً؟ أي خصمك بلوى، إن لم تدفع معه سند، ٌبعث لك مذكرة عن طرٌق محامً، ٌبعث لك بطاقة 

السند، برٌدٌة، ٌتكلم عنك أن سلعة فالن كذا، ٌنزع لك اسمك، ٌقاضٌك، فأنت وجدت األسلم أن تدفع 

لكن ما هً األمانة التً تعد عند هللا عبادة؟ هً حاالت نادرة، أن إنساناً أعطاك مئة ألف، ما أبلغ 

أحد من الخلق، ال زوجته، وال أوالده، وال أخذ منك وصالً، ومات، ال ٌستطٌع أحد على وجه 

م إٌاه، هذه األرض أن ٌقاضٌك، ومع ذلك حملت هذا المبلغ وتوجهت إلى ورثة المتوفى، وأعطٌته

األمانة، تكلمت القصة وأنا بالعثمان قبل سنة تقرٌباً، ولمحت بالموضوع مرة ثانٌة بدرس بالنابلسً، 

جاءتنً قصاصة ورق، ٌقول لً صاحبها: وهللا ٌا أستاذنا أدٌت قبل أسابٌع اثنً عشر ملٌون لٌرة 

درس االثنٌن بالكوٌت، هذه  لورثة، لٌس معهم وثٌقة بهذا المبلغ، دفع اثنً عشر ملٌوناً بناء على

 األمانة، و هللا ٌوم القٌامة ٌشعر بسعادة، ٌشعر براحة، اإلنسان لٌس له إال ما أكل. 
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ْقَرأُ أَْلَهاُكُم التَّ  ٌَ ِه َوَسلََّم َوُهَو  ٌْ ًَّ َصلَّى اللَّهم َعَل ِب ُت النَّ ٌْ ٍف، َعْن أَِبٌِه، َقالَ: أََت ُُُر َقالَ: ))َعْن ُمَطرِّ َكا

قُولُ  َت، أَْو َلِبْسَت َفأَ ٌَ ٌْ ا اْبَن آَدَم ِمْن َمالَِك إاِل َما أََكْلَت َفأَْفَن ٌَ َت، اْبُن آَدَم َمالًِ َمالًِ، َقالَ: َوَهلْ َلَك  ٌْ ْبَل

َت (( ٌْ ْقَت َفأَْمَض  أَْو َتَصدَّ

ٍف َعْن أَبٌِِه [  ]مسلم َعْن ُمَطرِّ

، انظر الغرف الواسعة، المناظر كل شًء لٌس لك، تأمل بهذا البٌت أٌن صاحبه؟ كله جبصٌن 

الطبٌعٌة، انظر السجاد اإلٌرانً الثمٌن، أٌن صاحبه؟ أنا مرة حضرت دفن مٌت، وهللا اإلنسان كان 

، لكنه أنٌق، نظٌف جداً، مرتب جداً، وضعوه بالقبر، وأحضروا البالطة ووضعوها فوق  ًّ غالٌاً عل

ب جانب القبر وهناك مجرفة، وضع التراب فنزل الفتحة، فلم تتغَط الفتحة بشكل تام، فكان هناك ترا

 فوقه، أٌن سرٌره األنٌق؟ أٌن بٌته الفخم؟ تدفئة مركزٌة، جبصٌن، ألمنٌوم، هو باألخٌر فً القبر.

لذلك حكم القاضً ال ٌحل حراماً، لو معك من رسول هللا فتوى لو المادة الخامسة و السبعون كلها  

نقض انتهى، لكنك لم تنته من هللا، هذا الكالم أبرز ما فً لصالحك، لو أخذت حكماً من محكمة ال

الدرس، حكم القاضً ال ٌحل حراماً وال ٌحرم حالالً، ألن القانون لو كان معك، حكم القاضً لو 

 كان لصالحك، ال ٌنجٌك من عذاب هللا، وقد قال الشافعً: " حكم الحاكم ال ٌحلل الحرام". 

 القضاء على الغائب :

ع آخر وهو القضاء على الغائب، ٌا ترى هل ٌجوز للمدعً أن ٌدعً على غائب عندنا موضو 

وهذا الغائب لٌس له وكٌل؟ طبعاً نحن نعرف بالقضاء ممكن أن تقٌم دعوى على إنسان غائب، 

والغائب ٌبلغ بالصحف المحلٌة، فإذا لم ٌحضر ٌحكم غٌابٌاً، هكذا القانون والقانون له أصل 

  سبحانه وتعالى ٌقول: بالشرع، األدلة، أن هللا

اِس ِباْلَحقِّ ﴾ َن النَّ ٌْ  ﴿ َفاْحُكْم َب

 [ 2ٕ] سورة ص : 

فالحكم بالحق أمر ثابت، ال أعطل هذا الحكم أو ذاك األمر لمجرد أن أحد الخصوم غائب، ٌغٌب  

إلى ما شاء هللا، ٌتزوج وٌغٌب، هذه الزوجة ترٌد نفقة، أخً غائب ال نستطٌع أم نقٌم علٌه دعوى 

وٌحكم غٌابٌاً ألن الحق أحق أن  ر مقبول، الغائب تقام علٌه الدعوىنفقة، ألنه غائب، هذا كالم غٌ

 ٌتبع.

هناك دلٌل عندنا غٌر اآلٌة، دلٌل عملً، قال سٌدنا عمر: من كان له دٌن فلٌأتنا غداً، فإنا باٌعوا  

، شخص علٌه دٌون، ماله وقاسموه بٌن غرمائه، وكان الشخص الذي قضً علٌه ببٌع ماله غائباً 

وترك بٌته وهرب، سٌدنا عمر قال: من كان له علٌه دٌن فلٌرفع إلٌنا دٌنه حتى نبٌع ماله، ونقسمه 

 بٌن غرمائه، الشخص غائب الدلٌل القوي: 
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اِس ِباْلَحقِّ ﴾ َن النَّ ٌْ  ﴿ َفاْحُكْم َب

 [ 2ٕ] سورة ص : 

ٌعوا ماله وقاسموه بٌن غرمائه، وكان الشخص والدلٌل الثانً: من كان له دٌن فلٌأتنا غداً، فإنا با 

 –الذي قضى علٌه ببٌع ماله غائباً، لكن هنا ٌوجد استدراك، إذا حضر الذي حكم علٌه بالغٌاب 

القاضً علٌه أن ٌستمع إلٌه، إذا حضر كانت حجته قائمة، وتسمع، وٌعمل بمقتضاها، لو  -غٌابٌاً 

 كم مشروط.أدى ذلك إلى نقض الحكم، ألن الحكم الغٌابً ح

وشهوداً، وكل شًء، و قال: إن  -وصالً  –إنسان ادعى أن له على فالن مئة ألف، و أحضر بٌنة  

لهذا الشخص بٌتاً، أعطنً البٌت، أو ضع ٌدي علٌه، أو نبٌع البٌت وآخذ حقً، أصدر حكم ببٌع 

لدلٌل، هذا الوصل البٌت ووفاء الثمن للغرٌم، بعد ذلك جاء الغائب، قال: هو استرد دٌنه منً وهذا ا

ٌنقض الحكم، ألن الحق قدٌم، ألن تعود إلى الصواب خٌر من أن تمضً فً الخطأ، لذلك الغائب 

إذا حضر كانت حجته قائمة وتسمع وٌعمل بمقتضاها، ولو أدى إلى نقض الحكم، ألنه فً حكم 

 المشروط، بعض المذاهب قالوا: ال بد من أن ٌكون لهذا الغائب وكٌل ٌنوب عنه. 

 حاكم الذمٌٌن إلى قضاة المسلمٌن :ت

اآلن إذا تحاكم الذمٌون إلى قضاة المسلمٌن جاز ذلك، وٌقضى بٌنهم بما أنزل هللا وبما ٌقضى بٌن  

 المسلمٌن، ٌقول هللا تبارك وتعالى: 

ٌَضُ  َنُهْم أَْو أَْعِرْض َعْنُهْم َوإِْن ُتْعِرْض َعْنُهْم َفَلْن  ٌْ ًئا َوإِْن َحَكْمَت ﴿ َفإِْن َجاُءوَك َفاْحُكْم َب ٌْ وَك َش رُّ

ٌُِحبُّ اْلُمْقِسِطٌَن ﴾  َ
َنُهْم ِباْلقِْسِط إِنَّ هللاَّ ٌْ  َفاْحُكْم َب

 [ ٕٗ] سورة المائدة: 

لذلك المحاكم الشرٌعة اإلسالمٌة تقبل أي قضاٌا شخصٌة لغٌر المسلمٌن، ممكن إال أن ٌكون لهذا  

ترافعا فً قضٌة شرعٌة أو شخصٌة، ٌمكن أن  الطوائف محاكم مذهبٌة خاصة، أما لو أن شخصٌن

 ٌحكم بٌنهم القاضً الشرعً اإلسالمً.

اآلن عندنا قضٌة ٌثٌرها بعض األخوة كثٌراً، هل لصاحب الحق أن ٌأخذ من المماطل حقه من دون  

أن ٌقاضٌه؟ لك مع إنسان دٌن ثابت، لم ٌدفع لك من ثالث عشرة سنة، جاءك شخص قال لك: هذا 

 ن، أعطه له، فالن غرٌمك تستطٌع أن تأخذ حقك هذا موضوع نبحثه إن شاء هللا.المبلغ لفال

 العدل أساس الملك :

قال: افتقد علً بن أبً طالب كرم هللا وجهه درعاً له،  -حلٌة األولٌاء -أخرج أبو نعٌم فً الحلٌة 

جدها مع ٌهودي، وجدها عند ٌهودي، التقطها فعرفها، سٌدنا علً على علو مقامه، افتقد درعاً له و

فقال: درعً؟ سقطت عن جمل له أورق، قال الٌهودي: درعً وفً ٌدي، ثم قال الٌهودي بٌن 
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وبٌنك قاضً المسلمٌن، فأتوا شرٌحاً، كان من أشهر القضاة، فلما رأى علٌاً قد أقبل تحرف عن 

لكنً موضعه، وجلس علً فٌه ثم قال علً: لو كان خصمً من المسلمٌن لساوٌته فً المجلس، و

ِه َوَسلهَم ٌقول: ال تساوٌهم فً المجلس وساق الحدٌث، قال شرٌح:  ٌْ سمعت رسول هللا َصلهى اللههم َعَل

ما تشاء ٌا أمٌر المؤمنٌن، تصور أمٌر مؤمنٌن، حاكم المسلمٌن، بالد الحجاز، والشام، ومصر، 

خصمه على درع، والعراق كلها تحت أمرته، وخصمه ٌهودي، من الشرذمة القلٌلة، اختصم مع 

وتوجه هذا األمٌر العظٌم مع الٌهودي إلى قاضً المسلمٌن شرٌح، قال شرٌح: تكلم ٌا أمٌر 

المؤمنٌن، قال: درعً سقطت عن جمل لً أورق، فالتقطتها هذا الٌهودي، قال شرٌح: ما تقول ٌا 

، مبشر ٌهودي؟ قال: درعً وفً ٌدي، قال شرٌح: صدقت وهللا ٌا أمٌر المؤمنٌن، إنها لدرعك

بالجنة، ممكن أن ٌكذب؟ مستحٌل ولكن ال بد من شاهدٌن، فدعا قنبراً، والحسن بن علً، وشهدا أنها 

درعه، فقال شرٌح أما شهادة موالك فقد أجزناها، وأما شهادة ابنك لك فال نجٌزها، فقال علً كرم 

الم: "الحسن هللا وجه، ثكلتك أمك، أما سمعت عمر بن الخطاب ٌقول: قال علٌه الصالة والس

والحسٌن سٌدا شباب أهل الجنة"، قال: اللهم نعم، قال: أفال تجٌز شهادة سٌد شباب أهل الجنة؟" ثم 

قال للٌهودي: خذ الدرع، قال: خذها واذهب، إلٌك هذه، القاضً مقتنع مئة بالمئة بأن الدرع لسٌدنا 

ر مقبول، فقال الٌهودي: أمٌر علً، لكن اإلجراءات ال بد لها من شهود، قنبر مقبول، أما ابنك فغٌ

المؤمنٌن جاء معً إلى قاضً المسلمٌن وقضى له ورضً؟ صدقت و هللا ٌا أمٌر المؤمنٌن، إنها 

لدرعك، سقطت عن جمل لك التقطتها، أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمداً رسول هللا، فوهبها 

 إلٌه علً كرم هللا وجهه، وأجازه بتسعمئة.

ٌصدق، قلت لكم فً أول درس: إذا كان العدل بخٌر فنحن جمٌعاً بخٌر، هذه القاعدة العدل شًء ال  

البسٌطة رسمها طفل صغٌر، لَم لم تهرب؟ قال له: أٌها األمٌر لست ظالماً فأخشى ظلمك، ولست 

 مذنباً فأخشى عقابك، والطرٌق ٌسعنً وٌسعك. 

 عالمة الحٌاة االجتماعٌة الصحٌحة :

اعٌة الصحٌحة أن ٌطمئن المستقٌم، وأن ٌخاف المذنب، أما إذا خاف المستقٌم عالمة الحٌاة االجتم 

 واطمأن المذنب فهذه حالة مرضٌة خطٌرة جداً، مادمت مستقٌماً ٌجب أال تخاف أحداً. 

 تلخٌص لما سبق :

نرجو هللا سبحانه وتعالى مرة ثانٌة أن هذا الموضوع ما كان ٌخطر ببالً إطالقاً خالل عشرٌن  

ِ الهِذي ال سنة أل ن أطرحه، كلً قناعة أنه موضوع اختصاصً، خاص بالقضاة، لكنً وجدت َوهللاه

إَِلَه إاِل ُهَو ما من واحد منكم إال وٌحكم بٌن شخصٌن، وهو ال ٌشعر، هذه مبادئ العدل، مبادئ 
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 الشهادة، وعندنا موضوعات مهمة جداً، الشهادة، والٌمٌن، وموضوع الخصوم، موضوع المساواة،

هذه كلها موضوعات ٌجب أن تكون ماثلة أمامكم،أي ممكن أن أقول لكم شٌئاً أساسٌاً بالدرسٌن 

 السابقٌن أال تستمع من طرف واحد، استمع إلى الطرفٌن معاً واألكمل أن ٌكونا فً مجلس واحد.

من  الشًء الثانً حكم القاضً ال ٌحل حراماً، عالقتك مع هللا لو معك القانون كله، لو القاضً 

طرفك، لو معك حكم، لو معك فتوى من رسول هللا، لن تنجو من عذاب هللا إال إن استقمت على 

 أمره.

وفً درس قادم إن شاء هللا تعالى عندنا موضوع الدعاوى والبٌنات، موضوع اإلقرار، موضوع  

ت هذا لٌس الشهود، موضوعات لطٌفة كلها ونحتاجها، ال سمح هللا ونحن فً القضاء أحٌاناً تنتبه أن

 إقراراً، هذه الشهادة غٌر صحٌحة، هذا الشاهد كان مسافراً وقت وقوع الحادث.

 والحمد هلل رب العالمٌن 

 


