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الدعوى والبياف.   

 : الدعوى والبياف.ٜ-ٗالدرس -القضاء  -العبادات التعاممية  -الفقو االسالمي 
 ٘ٔ-ٛٓ-ٖٜٜٔلفضيمة الدكتور محمد راتب النابمسي بتاريخ: 

 بسم ا الرحمن الرحيم 
الحمد هلل رب العالميف، وأفضؿ الصالة والتسميـ عمى سيدنا محمد الصادؽ الوعد األميف، الميـ ال  

عممتنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا ما ينفعنا وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا، عمـ لنا إال ما 
وأرنا الحؽ حقًا وارزقنا اتباعو، وأرنا الباطؿ باطاًل وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ 

 فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ الصالحيف. 

 الدعوى و معناىا المغوي :

ييا األخوة الكراـ، ال زلنا في موضوع القضاء، وقد تحدثنا في دروس سابقة عف ميمة القاضي، أ 
 وعف شروط القاضي، وعف نزاىة القاضي، وعف بعض األحكاـ الشرعية المتعمقة بالقضاء.

والبينات، يقوؿ لؾ: أقمت عميو دعوى،  ىد أكبر موضوعات القضاء وىو الدعو واليـو ننتقؿ إلى أح 
مّي دعوى، ىناؾ ثالثة آالؼ وخمسمئة دعوى بمحكمة النقض، ما معنى كممة دعوى؟ أقاـ ع

 الدعاوي جمع دعوى ومعناىا المغوي: الطمب. 
 ﴿ ُقْل َما َيْعَبُأ ِبُكْم َربِّي َلْوََل ُدَعاُؤُكْم َفَقْد َكذَّْبُتْم َفَسْوَف َيُكوُن ِلَزامًا﴾

 [ٚٚ]سورة الفرقاف:

منا أف نطيعو، دعانا إلى معرفتو: طمب منا أف نعرفو، دعونا إلى اهلل دعانا إلى طاعتو: أي طمب  
ورسولو: أي طمبنا مف الناس أف يتعرفوا إلى اهلل ورسولو، فالدعاوي جمع دعوى، والدعوى الطمب وقد 

 قاؿ تعالى: 
 ﴿ َوَلُكْم ِفيَيا َما َتْشَتِيي َأْنُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَيا َما َتدَُّعوَن ﴾

 [ٖٔت: ] سورة فصم

 أي ما تطمبوف. 

 الدنيا مبنية عمى السعي والكدح و اآلخرة عمى الطمب :

ىذا يقودنا إلى حقيقة أساسية في الجنة وىي أف الدنيا مبنية عمى السعي، والكدح، وبذؿ الجيد،  
 والتعب، قاؿ تعالى: 

ْنَساُن ِإنََّك َكاِدٌح ِإَلى َربَِّك َكْدحًا َفُمََلقِ   يِو ﴾﴿ َيا َأيَُّيا اْلِْ
 [ٙ] سورة االنشقاؽ: 

لكف الجنة مبنية عمى نوع آخر، عمى نظاـ آخر، لمجرد الطمب اطمب أي شيء تراه أمامؾ لمتو،  
 خطر في بالو صديؽ قديـ لو في الدنيا. 
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َنا َوُكنَّا ُتَراًبا َوِعَظاًما ﴿ َقاَل َقاِئٌل ِمْنُيْم ِإنِّي َكاَن ِلي َقِريٌن * َيُقوُل َأِئنََّك َلِمَن اْلُمَصدِِّقيَن * َأِئَذا ِمتْ 
 َأِئنَّا َلَمِديُنوَن * َقاَل َىْل َأْنُتْم ُمطَِّمُعوَن * َفاطََّمَع َفَرَآُه ِفي َسَواِء اْلَجِحيِم ﴾

 [٘٘ػ  ٔ٘] سورة الصافات: 

ما مف حاجة لمسفر، ما مف حاجة لبذؿ الجيد، ما مف حاجة لكسب الرزؽ، لتحمؿ الحر والقر،  
ال يوجد تعب، ال يوجد إرىاؽ، ال يوجد سأـ، ال يوجد ضجر، ال يوجد شيخوخة، ال  والمخاطرات،

 يوجد كبر، أنت في أعمى درجات النشاط، أي شيٍء يخطر في بالؾ فيو أمامؾ: 
 ﴿ َوَلُكْم ِفيَيا َما َتْشَتِيي َأْنُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَيا َما َتدَُّعوَن ﴾

 [ٖٔ] سورة فصمت: 

 عوى ىي الطمب. يدعوف يطمبوف فالد 

 معنى الدعوى في الشرع :

لكف الدعوى في الشرع ليا معنى دقيؽ، وىي إضافة إنساف إلى نفسو استحقاؽ شيٍء في يد غيره أو  
ذمتو، أقمت عميو دعوى بمئة ألؼ ليرة، أي أنني أضفت إلى نفسي ىذا الماؿ، وطالبت بو، فيو في 

نفسو استحقاؽ شيٍء في يد غيره، أو في ذمتو، ذمتو، أو في يده، فالدعوى إضافة اإلنساف إلى 
ذا سكت عف المطالبة ترؾ نقطة دقيقة جدًا، أي إذا شخص لو  والمدعي ىو الذي يطالب بالحؽ، وا 

 عند اآلخر ديف ولـ يطالب بو سقط ىذا الديف، اآلية الكريمة. 
َلْيَك َوِمْنُيْم َمْن ِإْن َتْأَمْنُو ِبِديَناٍر ََل ُيَؤدِِّه ِإَلْيَك ِإَلَّ َما ﴿ َوِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب َمْن ِإْن تَْأَمْنُو ِبِقْنَطاٍر ُيَؤدِِّه إِ 

 ُدْمَت َعَمْيِو َقاِئًما ﴾
 [٘ٚ] سورة آؿ عمراف: 

 الحياء و الخجل :

كؿ حؽ يحتاج إلى مطالبة، الحؽ الذي ال يطالب بو يترؾ، وىذا يقودنا إلى حقيقة أساسية، وىي  
أة فضيمة، الحياء فضيمة، والخجؿ مرض، كأنني أرى أنو ال فرؽ بيف الحياء أف الخجؿ مرض، والجر 

والخجؿ، ال، فرؽ كبير، الحياء أف تستحي مف اهلل، الحياء أف تستحي مف الفحشاء والمنكر، مف 
 شيٍء شائف، مف شيٍء ال يرضي اهلل، أما الخجؿ وىو رذيمة فأف تخجؿ أف تطالب بحقؾ. 

 َجْيَر ِبالسُّوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإَلَّ َمْن ُظِمَم َوَكاَن المَُّو َسِميًعا َعِميًما ﴾﴿ ََل ُيِحبُّ المَُّو الْ 
 [ٛٗٔ] سورة النساء: 

لؾ حؽ تسكت عنو خجاًل، ىذا ليس فضيمة، ىذا رذيمة، لذلؾ الحياء فضيمة، الحياء مف اإليماف،  
ىذا ليس مقبواًل، قد أما الخجؿ فمف ضعؼ الشخصية، تخجؿ أف تأخذ حقؾ، تخجؿ أف تطالب، 

وىناؾ  -واردة كثير  -يكوف ىذا الماؿ ليس حقؾ، بؿ حؽ أوالدؾ، حؽ أىمؾ، أحيانًا تجد أخوات
عشرات القصص، أخ كبير مسيطر عمى الماؿ كمو، أخ صغير لو أوالد عمى مشارؼ الزواج، ليس 
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ىذا حؽ  عندىـ بيوت، كؿ شيء مجمد، يقوؿ لؾ: أستحي ال أستطيع أف أطالب أخي الكبير،
أوالدؾ، لكف األوالد ينحرفوف، بال بيوت، بال زواج، ىناؾ ميراث ضخـ بمئات المالييف مجمد، ألف 
أكبر األخوة مسافر، أو بعيد عف الحاجة اليومية، أو مسيطر، الذي يخجؿ مف أخذ حقو ىذا ليس 

 فضيمة بؿ نقص في اإلنساف، أما الحياء فأف تستحي مف اهلل حؽ الحياء. 
اَك ُيوا ِمَن المَِّو َحقَّ اْلَحَياِء، َقاَل: ُقْمَنا َيا َرُسوَل المَِّو ِإنَّا َنْسَتْحِيي َواْلَحْمُد ِلمَِّو َقاَل: َلْيَس ذَ ))اْسَتحْ 

ُكِر اْلَمْوَت َوَلِكنَّ اَلْسِتْحَياَء ِمَن المَِّو َحقَّ اْلَحَياِء َأْن َتْحَفَظ الرَّْأَس َوَما َوَعى، َواْلَبْطَن َوَما َحَوى، َوْلَتذْ 
 َحَياِء((َواْلِبَمى، َوَمْن َأَراَد اآلِخَرَة َتَرَك ِزيَنَة الدُّْنَيا، َفَمْن َفَعَل َذِلَك َفَقِد اْسَتْحَيا ِمَن المَِّو َحقَّ الْ 

 ] الترمذي َعْف َعْبِد المَِّو ْبِف َمْسُعوٍد[

ذا سكت عف المطالبة ترؾ ذلؾ ا   لحؽ.فالمدعي ىو الذي يطالب بالحؽ، وا 

 الحق العام و الحق الخاص :

لذلؾ يقولوف: تحريؾ الدعوى، إذا اإلنساف ما حرؾ الدعوى فالدعوى ميتة، الحؽ ميت، الحؽ منتو،  
ضائع، لكف ىناؾ حؽ عاـ، لو أف إنسانًا ارتكب جريمة، لو أف المدعى عميو سكت، ولـ يطالب، 

عامًا، لكف الدية حؽ خاص، فالذي يقتؿ  ىناؾ حؽ عاـ ىذا ال بد منو، لذلؾ يعد تحرير الرقبة حقاً 
مؤمنًا خطًأ عميو حقاف، حؽ عاـ، وحؽ خاص، حؽ عاـ ىو أنو أزىؽ نفسًا مؤمنة، بريئة، بغير 

 ذنب، ال بد مف أف يدخؿ لمجتمع المسمميف نفس مؤمنة. 
ا َخَطًأ َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِدَيٌة ُمَسمََّمٌة ﴿ َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن َيْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإَلَّ َخَطًأ َوَمْن َقَتَل ُمْؤِمنً 

دَُّقوا َفِإْن َكاَن ِمْن َقْوٍم َعُدوٍّ َلُكْم َوُىَو ُمْؤِمٌن َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمنَ  ْن َكاَن ِمْن ِإَلى َأْىِمِو ِإَلَّ َأْن َيصَّ ٍة َواِ 
ُمَسمََّمٌة ِإَلى َأْىِمِو َوَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َشْيَرْيِن  َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُيْم ِميثَاٌق َفِدَيةٌ 

 ُمَتَتاِبَعْيِن َتْوَبًة ِمَن المَِّو َوَكاَن المَُّو َعِميًما َحِكيًما ﴾
 [ٕٜ] سورة النساء: 

 ﴿ فتحرير رقبة مؤمنة ﴾
 ىذا الحؽ العاـ، أـ الحؽ الخاص  

 سممة إلى أىمو ﴾﴿ ودية م
ذا سكت لف يترؾ، اختمؼ األمر، المدعي إذا سكت عف    المدعى عميو ىو المطالب بالحؽ، وا 

المطالبة ترؾ حقو، أما المدعى عميو فإنساف اقترؼ ؟إثمًا، أكؿ مااًل ليس لو، ىو سكت لكف سكوتو 
و المطالبة شيء آخر، ال يعني أنو قد سومح، ال، إذًا ترؾ المدعي المطالبة شيء وترؾ المدعى عمي

 ترؾ المدعي المطالبة يسقط حقو، لكف ترؾ المدعى عميو المطالبة ال يسقط مسؤوليتو، فرؽ بينيما.
قاؿ: ممف تصح الدعوى؟ الدعوى ال تصح إال مف الحر، العاقؿ، البالغ، الراشد، فالعبد، والمجنوف،  

وني تشطب، وكما تجب ىذه الشروط والمعتوه، والصبي، والسفيو ال تقبؿ دعواىـ، بالتعبير القان
 بالنسبة لممدعي فإنيا تجب أيضًا بالنسبة لممنكر الدعوى.
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 الدعوى و البينات :

أوؿ شيء أييا األخوة: أي أىـ ما في ىذا الدرس ىذا العنواف: ال دعوى إال ببينة، لوال البينة لقاؿ  
لمحاكـ، لوال الدليؿ لقاؿ مف شاء مف شاء ما شاء، لوال البينة لكاف ىناؾ مئات ألوؼ الدعاوي في ا

ما شاء، لي معؾ مئة مميوف، رجاء مف دوف دليؿ قؿ: ألؼ مميوف، البد مف بينة، البينة أساس 
 الدعوى، وال دعوى إال ببينة، وال تثبت الدعوى إال بدليؿ يستبيف بو الحؽ ويظير. 

ْيِو َوَسمََّم: َلْو ُيْعَطى النَّاُس ِبَدْعَواُىْم لَذَىَب ِدَماُء ))َعِن اْبُن َعبَّاٍس، َقاَل َرُسوُل المَِّو َصمَّى المَّيم َعمَ 
وَىا َفاْعَتَرَفْت َفَقاَل َقْوٍم َوَأْمَواُلُيْم َذكُِّروَىا ِبالمَِّو َواْقَرُءوا َعَمْيَيا ) ِإنَّ الَِّذيَن َيْشَتُروَن ِبَعْيِد المَِّو ( َفَذكَّرُ 

 ى المَّيم َعَمْيِو َوَسمََّم اْلَيِميُن َعَمى اْلُمدََّعى َعَمْيِو ((اْبُن َعبَّاٍس َقاَل النَِّبيُّ َصمَّ 
 ] البخاري َعِف اْبف َعبَّاٍس [

أحيانًا يتوفى رجؿ غني، أخي أنا ُمديف المرحـو مئة ألؼ، لكف كاف لي ثقة فيو فمـ آخذ منو وصاًل،  
، إذا كؿ إنساف مات، ونحف مكمفوف  كالـ ال فائدة منو، أنا الغرض الفالني لي لكنني أعرتو لممحرـو

أف نصدؽ كؿ دعاوى الناس، ما بقي شيء لمورثة، لذلؾ ال دعوى إال بدليؿ، فانتبو اآلف أنت، إذا 
كاف لؾ عند إنساف شيء، واإلنساف مات فجأة، ال شيء لؾ عنده، لذلؾ خذ وصاًل، اطمب بينة، 

و كاف لؾ مع إنساف مئة ألؼ ومات فجأة إيصااًل، سندًا، شيودًا، تسجياًل رسميًا، توقيعًا، ألف ل
بحادث، وتقدمت إلى الورثة، وحمفت ليـ أيمانًا مغمظة وذكرت ليـ قرائف كثيرة، قد يقبموف، واألغمب 
ف لـ يقبموا ال شيء عمييـ، ألف الماؿ شقيؽ الروح، اآلف تجد شخصًا األسعار ىبطت  أنيـ يقبموف، وا 

الماؿ شقيؽ الروح، يقولوف: مرض السكر، إذا كانوا  فجأة صار معو جمطة ومات، ما تفسير ذلؾ؟
تجارًا لمسكر وانخفضت أسعار السكر، وكانوا قد اشتروه بأسعار عالية ارتفع السكر بدمائيـ، إذا 
انخفضت أسعاره في السوؽ ارتفعت نسب السكر في دمائيـ، معنى ىذا أنو صار ىناؾ اضطراب 

يديف مالو، يدفع مالو لجية، يتساىؿ باإليصاؿ، يموت شديد، الماؿ شقيؽ الروح، فاإلنساف عندما 
 فجأة. 

قاؿ لنا أخ مف أخواننا: عندما كاف مسموح التعامؿ بالعمالت األجنبية قبؿ اثنتي عشرة سنة إنساف  
يريد أف يصرؼ مبمغًا ضخمًا يستبدلو بالعممة أجنبية، وقؼ عند أحد محالت الصرافة أوؿ سوؽ 

لؼ بالسبعينات، ىذا المبمغ اآلف يعادؿ ستة مالييف، قاؿ لو: اآلف الحميدية، و أعطاه ستمئة أ
أميمني لبعد الظير، قاؿ لو: أعطيني إيصااًل بيـ، بدأ بكتابة اإليصاؿ، فجاء أخوه و قاؿ لو: تأخرنا 
عمى موعدنا في عيف الخضراء، فمـ يأخذ اإليصاؿ صار حادث فمات ىذا الشخص، عاد الرجؿ 

ة، مساء رأى النعوة، ذىب إلى الورثة وتذلؿ أماميـ، وأقسـ األيماف المغمظة، عند العصر فشاىد النعو 
 واضطربت نفسو، كؿ إنساف مفرط يدفع الثمف باىظًا.

إذًا ال دعوى بال بينة، ىذه ضعيا ببالؾ، أقرضت إنسانًا ، ىذا البيت سممتو حتى تتالفى ضريبة  
، وما أخذت منو تصريحًا معاكسًا، ومات معينة، أو عميؾ حجز جمركي، فقيدت البيت باسـ أحدىـ



5 

الدعوى والبياف.   

الشخص، و اهلل البيت بيتي، كالـ ال معنى لو، ىذا البيت اشتراه والدنا، أعطاؾ إياه عيرة، مؤقتًا، 
نريد حقو، لو تتبعت قضايا القضاء، أو مضاميف الدعاوي في قصر العدؿ لوجدت العجب العجاب، 

 ا أحكاـ الشريعة لما دخموا قصر العدؿ.وال أبالغ تسعة أعشار القضايا لو طبؽ أصحابي
قاؿ لو: يا عمرو ما بمغ مف دىائؾ؟ قاؿ لو: و اهلل ما دخمت مدخاًل إال أحسنت الخروج منو، قاؿ  

 لو: لست بداىية، أما أنا واهلل ما دخمت مدخاًل أحتاج أف أخرج منو.
أفضؿ، فكؿ إنساف يمضي إذا اإلنساف ذكي يدخؿ وينظر، أما إذا كاف أكثر ذكاء ال أدخؿ و ىذا  

مف حياتو ستيف أو سبعيف سنة ما دخؿ قصر العدؿ معنى ىذا أنو إنساف في أعمى درجات الصدؽ 
 واألدب، ألنو عرؼ ما لو وما عميو.

 الحكمة من األحكام الشرعية التي شرعيا ا :

إال مف أجؿ أف أساسًا ىناؾ نقطة ميمة جدًا، ما ىذه األحكاـ الشرعية التي شرعيا اهلل عز وجؿ  
تكوف متفرغًا لعبادتو، قمت لكـ سابقًا: دعوى واحدة تيز أعصاب أسرتيف ثماني سنوات، ثماني 
سنوات أعصاب مضطربة، توتر عاؿ، موضوع المجالس كميا، ماذا قاؿ لؾ المحامي؟ واهلل قاؿ: 

 ىذه ليست ىناؾ أمؿ لكف ضعيؼ، ىذا ال يعرؼ شيئًا اذىب إلى غيره، يأتي إلى محاـ ثاف: واهلل
سيمة، ىذا بطنو كبير، و ىناؾ أناس مف أجؿ مئة ألؼ يدفعوف خمسمئة ألؼ، دخؿ بالغيظ، يريد 
أف يغيظ خصمو، لـ يعد ييمو المبمغ، أسرتاف ثماني سنوات دخموا بمتاىة قصر العدؿ، 

يصااًل، والمحاكمات، وابتزاز المحاميف أحيانًا غير المؤمنيف طبعًا مف أجؿ غمطة بسيطة، لـ يأخذ إ
لـ يسجمو بالطابو، لـ يعمؿ عقد شراكة بمحكمة البداية، لـ يعمؿ تصريحًا بكاتب العدؿ، ألنؾ 
 استكسمت، يـو ونصؼ بقصر العدؿ أمضيت ثماني سنوات بالمحاكـ مع خصمؾ.

: بطولتكـ أف اإلنساف ال يحتاج أبدًا أف يدخؿ قصر العدؿ، طبؽ الشرع.    أييا األخوة األكاـر
 َيا الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا َتَداَيْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمِّى َفاْكتُُبوُه ﴾﴿ َيا َأيُّ 

 [ٕٕٛ] سورة البقرة: 

كتبت، تفضؿ ىذا توقيعؾ، سكت، أنا أالحظ أحيانًا بيف األخوة التجار، سيدي قاؿ: إنو لـ يستمـ  
، قاؿ لؾ: ال، تفضؿ ىذا أفضؿ بكثير، شيئًا، أنت اعمؿ لو إيصااًل، حدد الكمية والوزف، وخذ توقيعو

أنا أعتقد أف ىناؾ مئات ألوؼ القضايا الشائكة بيف التجار أساسيا عدـ التسجيؿ، أساسيا التسميـ، 
إنساف قاؿ لي كممة قاؿ: أنا ثماني سنوات ما ربحت حتى ضبطت أموري، أحد أكبر معامؿ 

ـ، تأتي الشاحنة يقوؿ لو، أفرغيـ في المفروشات، يطمب مثاًل خمسيف ثوب قماش، يقوؿ لو: بعثتي
المستودع، ىذا انتبو أنو ال يعد، وال يكيؿ، صار كمما يطمب طمبية يفقد ثمثيا، سيارة شاحنة فييا 
قماش كنبات، يقوؿ لو: أفرغ ما تحمؿ في المستودع، ال يربح، دائمًا يخسر ألنو لـ يستمـ، ما أخذ 

كؿ إنساف ال يسجؿ ال يوجد عنده رصيد بضاعة، ال  الثوب قرأ متراجو، وسجمو، وضعو بالمستودع،
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يوجد عنده إيصاالت، أموره عشوائية، تسميـ بال توقيع، استالـ بال عد، ال يربح، و يصير وراء 
 الناس، لف تربح حتى تضبط أمورؾ، اهلل وصؼ أىؿ الدنيا غير المؤمنيف، قاؿ: 

 ﴿ َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرطًا ﴾
 [ٕٛ] سورة الكيؼ: 

ىذه قضية أساسية، ال دعوى إال ببينة، دع معؾ إيصااًل، دع معؾ صورة العقد، دع معؾ  إذاً  
وثيقة، خذ رقمًا، خذ تاريخًا، خذ توقيعًا، اعمؿ عقد شركة، سجميا بقصر العدؿ، اعمؿ كاتب عدؿ، 
ىذا كمو مف الشرع، حتى ال تضطر أف تدخؿ لقصر العدؿ، ادخمو مرة ألخذ توقيع، أو لتصريح، 

مف أف تدخمو ثماني سنوات وأعصابؾ متوترة، ال تفيموا مف كالمي أنو يجب أال تدخموا إلى أحسف 
قصر العدؿ، قد يكوف لؾ صديؽ قاض، قد تدخؿ لتشفع إلنساف، ىذه ال عالقة ليا، لكف ال يدخؿ 

 مدعيًا، وال مدعى عميو، أما إذا دخمت ألف لؾ صديقًا فال يوجد مانع.

 عمى صدق دعواه وصحتيا : المدعي يكمف بإقامة الدليل

أحيانًا تجد شيئًا مضحكًا جدًا، إنساف يأخذ دور القاضي، يطالب المدعى عميو بدليؿ عكسي، البينة  
عمى مف ادعى، كؿ إنساف يدعي يقدـ ىو الدليؿ، الوثائؽ، الوقائع، الشيود، األدلة، اإليصاالت، 

ا منتيى الحمؽ، أنت تستطيع أف تثبت الحسابات، أما تطالب المدعى عميو بتقديـ دليؿ عكسي فيذ
أنو ال يوجد لو معؾ شيء، ىو يذكر واقعة، أو حادثة، يأتي بشيود، يقدـ وصاًل، أما أنا فأريد أف 
أثبت أنو ليس لو معي شيء، باألصؿ أنا بريء، فمذلؾ ال دعوى إال ببينة، كي تبقى أعصابؾ 

تى تأتي بيوت اهلل عز وجؿ مرتاحًا، مرتاحة، وصالتؾ صحيحة، ونفسؾ مطمئنة، ووقتؾ مريح، وح
 كف دقيقًا في تعاممؾ، فأي شيء لؾ عمى الناس خذ بو بينة.

مرة حدثني أخ، ىناؾ موضوع استثمار بيف أخ وأخ، قاؿ لو: و اهلل أريد خمسة آالؼ، قاؿ لو:  
، مّر األخ الذي معو مبمغ االستثمار عمى دكاف األخ الذي يستثمر عنده، قاؿ لو: ىذه  الخمسة تكـر

آالؼ، وجد ابنو خذ ىذا المبمغ وأعطو لوالدؾ، قاؿ لو: أريد وصاًل، ىناؾ ورقة صغيرة كتب عمييا 
اإليصاؿ وخبأه، بعد سنة أثناء الجرد قاؿ لو: أنا ما أخذت منؾ شيئًا، فأجابو: بؿ أخذت خمسة 

تؤاخذني، شيء  آالؼ، قاؿ: ال أذكر، قاؿ لو: انتظر، أحضر لو الورقة الصغيرة، قاؿ لو: نعـ ال
 مريح جدًا، سبحاف اهلل اإلنساف غريب كؿ شيء عميو ينساه، الذي يتذكره ىو الذي لو ال عميو.

أوؿ حقيقة في ىذا الموضوع: أف المدعي ىو الذي يكمؼ بإقامة الدليؿ عمى صدؽ دعواه،  
نساف متيـ وصحتيا، ألف األصؿ في المدعى عميو البراءة، انظر ما أجمؿ الديف، ىناؾ أنظمة كؿ إ

ما لـ يثبت براءتو، أما النظاـ اإلليي فاإلنساف بريء في األصؿ، ما لـ تثبت إدانتو، األصؿ أنت 
 بريء، األصؿ في األشياء اإلباحة، األصؿ في الذمـ البراءة، ما لـ تثبت إدانتو. 

 ))البينة عمى المدعي واليمين عمى من أنكر ((
 عباس رضي اهلل عنيما[ ]البيقيي والطبراني بإسناد صحيح عف ابف
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أنا عشرات المرات سمعت أشخاصًا يطالبوف المدعي أف يحمؼ اليميف، أي يعكسوف اآلية، أو  
يطالبوف المدعى عميو أف يأتي باألدلة، المدعي يقدـ األدلة، والمدعى عميو يقدـ األدلة المعاكسة، 

ؿ يشترط أف يكوف قطعيًا ألف المدعي يدعي والمنكر يحمؼ اليميف، إذا لـ يكف ىناؾ أدلة، الدلي
 الدليؿ الظني ال يفيد اليقيف، قاؿ تعالى: 

نَّ الظَّنَّ ََل ُيْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْيًئا ﴾  ﴿ َوَما َلُيْم ِبِو ِمْن ِعْمٍم ِإْن َيتَِّبُعوَن ِإَلَّ الظَّنَّ َواِ 
 [ ٕٛ] سورة النجـ: 

تو إياه، صار ىذا دلياًل ظنيًا، القطعي أف ىذا إيصاؿ، ىذا المبمغ ليس لؾ، ىذا لفالف، أنا أعطي 
تقدـ إيصااًل باسمؾ، أنا الموقع فالف الفالني استقرضت مف السيد فالف، اسمؾ فالف، ىناؾ دليؿ 

 قطعي، و ىناؾ دليؿ ظني، الدليؿ الظني ال قيمة لو في الدعاوي والقضاء. 
م َعَمْيِو َوَسمََّم قال: لرجل ترى الشمس، قال ))عن ابن العباس َرِضي المَّو َعْنيما أن النبي َصمَّى المَّي

 نعم، قال: عمى مثميا فاشيد أو دع ((
 ]الحاكـ عف ابف العباس َرِضي المَّو َعْنيما[

القضية إذا كانت كالشمس في رابعة النيار اشيد عمييا، أو فدع أي نحتاج إلى أدلة قطعية ال أدلة  
 ظنية.

 اْلقرار :

طرؽ إثبات الدعوى كثيرة، أحد ىذه الطرؽ اإلقرار، قاؿ أحد الوالة لسيدنا عمر: إف أناسًا قد  
اغتصبوا مااًل ليس ليـ، لست أقدر عمى استخراجو منيـ، إال أف أمسيـ بالعذاب، فإف أذنت لي 
فعمت، قاؿ: يا سبحاف اهلل، أتستأذنني في تعذيب بشر؟ وىؿ أنا لؾ حصف مف عذاب اهلل؟ وىؿ 

ضائي عنؾ ينجيؾ مف سخط اهلل؟ أقـ عمييـ البينة فإف قامت فخذىـ بالبينة، فإف لـ تقـ فادعوىـ ر 
إلى اإلقرار، فإف أقروا فخذىـ بقرارىـ، فإف لـ يقروا فادعوىـ لحمؼ اليميف، فإف حمفوا أطمؽ سراحيـ، 

 و أيـ اهلل ألف يمقوا اهلل بخيانتيـ أىوف مف أف ألقى اهلل بدمائيـ.
ىناؾ قضية ميمة اإلقرار، مشكمتو مشكمة، إذا أقررت بشيء وأصبحت مدانًا بموجبو ال يا أخوف 

تستطيع أف تمغي إقرارؾ، المرء مأخوذ بإقراره، قاؿ لي أخ بدعوى سير دخؿ عمى القاضي اضطرب، 
قاؿ لو: أنت مقر بما جاء بضبط الشرطة العسكرية؟ قاؿ لو: نعـ، سيدي الضبط جاء عكس 

عـ أي مقر، القاضي ما قرأ عمى المتيـ الضبط، القاضي يسأؿ المتيـ: أنت مقر بما الحادثة، كممة ن
جاء بضبط الشرطة العسكرية؟ قاؿ لو: نعـ سيدي، القاضي ما أسمعو إياه، وىذا اإلنساف ما قرأ 
الضبط، قاؿ لو: أقر، اكتب أقر، عمى السجف رأسًا، ىذه كبيرة جدًا، ما معنى إقرار؟ اإلقرار سيد 

 ة، إذا األدلة سمسمناىا أعمى أنواع األدلة اإلقرار، اإلقرار نعـ أنا فعمت كذا. األدل
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 اْمَرَأُة ﴿ َقاَل َما َخْطُبُكنَّ ِإْذ َراَوْدُتنَّ ُيوُسَف َعْن َنْفِسِو ُقْمَن َحاَش ِلمَِّو َما َعِمْمَنا َعَمْيِو ِمْن ُسوٍء َقاَلتِ 
اِدِقيَن ﴾اْلَعِزيِز اآْلََن َحْصَحَص اْلَحقُّ َأنَ  نَُّو َلِمَن الصَّ  ا َراَوْدُتُو َعْن َنْفِسِو َواِ 

 [ٔ٘] سورة يوسؼ: 

انتيى األمر، صار سيدنا يوسؼ بريئًا عميو الصالة والسالـ: " أنا راودتو عف نفسو " ىذا إقرار،  
ف توقع فأحيانًا اإلنساف يضطرب فيقر، يقر بجريمة أحيانًا، يقر بعمؿ خطير جدًا، ال تقؿ نعـ، إياؾ أ

عمى شيء، عمى بياض ال يوجد توقيع، عمؿ وكالة عامة طمؽ لو زوجتو، عمؿ وكالة عامة أخذ لو 
أموالو كميا، أنا إذا رأيت إنسانًا عمى الفطرة إياؾ أف توقع عمى شيء، ألف أي توقيع، إنساف وّقع 

يريف نفس عمى أجرة بيت، كتب تسممت مف فالف مبمغ كذا، قاؿ لو: وقع ىنا في األسفؿ، كؿ ش
الرقـ، أقاـ دعوى إنو ال يدفع، قاؿ لو: أنا دافع لو سيدي انظر ىذه القائمة، وىذا توقيعو في األسفؿ، 
ىذا أوؿ شير، وىذا ثاني شير، وثالث شير، ألنو عمؿ فاصاًل بيف توقيعو وبيف المبمغ انتبو، ال 

ياؾ أف تجعؿ بيف توقيعؾ وبيف ال مبمغ مسافة فارغة، اعمؿ توقع إال عمى سواد ال عمى بياض، وا 
خطًا مائاًل ووقع، فمو كتب معنى ىذا ىناؾ تزوير، انتبو، أنا قد سمعت قصصًا أساسيا الغفمة، 

 والبساطة، التعبير اليومي الدروشة، فالمؤمف كيس فطف حذر. 

 مشروعية اْلقرار بالكتاب و السنة :

اؾ مغالطات، أنت مقر عمى الضبط؟ نعـ اإلقرار خطير جدًا، المرء مأخوذ بإقراره، أحيانًا تكوف ىن 
ط كمو مزور ، اقرأه لي حتى سيدي، خذه إلى السجف، معنى ىذا أنو اعترؼ بكؿ شيء، الضب

، فاإلقرار أخطر شيء، ىو سيد األدلة، اإلقرار في المغة اإلثبات، قّر الشيء يقر، أي استقر، أسمعو
الدعوى أقوى األدلة، إلثبات دعوى  اإلقرار بالشرع االعتراؼ، اعتراؼ المدعى عميو بمضموف

المدعى عميو، وليذا يقولوف: إنو سيد األدلة، عندنا سيد األدلة وعندنا سيد األحكاـ، سيد األدلة 
اإلقرار، وسيد األحكاـ الصمح، إذا كنت قاضيًا أقنعت الخصميف بالصمح، أنت أعظـ قاضي صار 

 ىناؾ مودة و ألفة.
 شروع بالكتاب والسنة، لقولو تعالى: أجمع العمماء عمى أف اإلقرار م 

ْيِن َواأْلَْقَرِبيَن ِإْن ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِميَن ِباْلِقْسِط ُشَيَداَء ِلمَِّو َوَلْو َعَمى َأْنُفِسُكْم َأِو اْلَواِلدَ 
ْن َتْمُووا َأْو ُتْعِرُضوا َفِإنَّ المََّو َكاَن َيُكْن َغِنيِّا َأْو َفِقيًرا َفالمَُّو َأْوَلى ِبِيَما َفََل َتتَّبِ  ُعوا اْلَيَوى َأْن َتْعِدُلوا َواِ 

 ِبَما َتْعَمُموَن َخِبيًرا ﴾
 [ٖ٘ٔ] سورة النساء: 

 ما معنى أف يشيد اإلنساف عمى نفسو، أي أف يقر، وقد قاؿ عميو الصالة والسالـ:  
 ْمَيا َفِإِن اْعَتَرَفْت َفاْرُجْمَيا َفاْعَتَرَفْت َفَرَجَمَيا (()) يا أَُنْيُس اْغُد َعَمى اْمَرَأِة َىَذا َفسَ 

 ] البخاري َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة[
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يقولوف: صؿ مف قطعؾ، وأحسف إلى مف أساء إليؾ، وقؿ الحؽ ولو كاف عمى نفسؾ، أحيانًا  
اإلنساف لو  اإلنساف يحرج إذا اعترؼ بخطئو، أو بفعمو، أو بذنبو، لكف االعتراؼ بالذنب فضيمة،

أخترؽ جدار الخجؿ وقاؿ: أنا فعمت ىذا، ىذا شيء عظيـ، فالمؤمف يقر بالحؽ طواعية مف دوف 
 ضغط، مف دوف إحراج.

 طمب العمو في الدنيا دليل حبيا :

 و:  
اْلَمَساِكيِن َوالدُُّنوِّ  ))َعْن َأِبي َذرٍّ َقاَل: َأَمَرِني َخِميِمي َصمَّى المَّيم َعَمْيِو َوَسمََّم ِبَسْبٍع، َأَمَرِني ِبُحبِّ 

ْن ِمْنُيْم، َوَأَمَرِني َأْن َأْنُظَر ِإَلى َمْن ُىَو ُدوِني َوَل َأْنُظَر ِإَلى َمْن ُىَو َفْوِقي َوَأَمَرِني َأْن َأِصَل الرَّ  ِحَم َواِ 
ْن َكاَن ُمرِّا، َوَأَمَرِني َأْن َل َأَخاَف َأْدَبَرْت، َوَأَمَرِني َأْن َل َأْسَأَل َأَحًدا َشْيًئا، َوَأَمَرِني َأْن َأُقوَل ِباْلحَ  قِّ َواِ 

ِمْن َكْنٍز َتْحَت  ِفي المَِّو َلْوَمَة َلِئٍم، َوَأَمَرِني َأْن ُأْكِثَر ِمْن َقْوِل َل َحْوَل َوَل ُقوََّة ِإَل ِبالمَِّو، َفِإنَُّينَّ 
 ((اْلَعْرشِ 

]  ]أحمد َعْف َأِبي َذرٍّ

َو ُدوِني، في اآلخرة ليس ىكذا، ىذا في الدنيا فقط، ساكف ببيت، غرفتاف َأْف َأْنُظَر ِإَلى َمْف ىُ  
وصالوف، ىناؾ بيوت غرفة واحدة، ىناؾ بيت األسيقة فييا مكشوفة، عندؾ بيت و لكنؾ لـ تستطع 
أف تدىنو، نعمة الحمد هلل، ىناؾ أرض فييا اىتزازات، بيوتنا مستقرة، فاإلنساف كمما نظر إلى مف ىو 

عد بدنياه، أما مف نظر إلى مف ىو أعمى منو شقي بدنياه، مف دخؿ عمى األغنياء خرج أدنى منو س
مف عندىـ وىو عمى اهلل ساخط، عمؿ عرسًا، دعا مئة مدعو، أحضر فرقة منشديف، وألقيت كممات 
طيبة، ووزع بوظة، لكف ىناؾ عرسًا يكمؼ خمسًا وعشريف مميونًا، مف دخؿ عمى األغنياء خرج مف 

عمى اهلل ساخط، ما القصد؟ القصد أف يفرح الناس، يصبح ىناؾ تعارؼ بيف األقرباء،  عندىـ وىو
 اإلنساف عندما يطمب العمو في الدنيا دليؿ حبو لمدنيا، ودليؿ بعده عف اهلل عز وجؿ: 

يِن َوالدُُّنوِّ ِمْنُيْم، َوَأَمَرِني َأْن ))َقاَل: َأَمَرِني َخِميِمي َصمَّى المَّيم َعَمْيِو َوَسمََّم ِبَسْبٍع، َأَمَرِني ِبُحبِّ اْلَمَساكِ 
 َأْنُظَر ِإَلى َمْن ُىَو ُدوِني َوَل أَْنُظَر ِإَلى َمْن ُىَو َفْوِقي ... ((

]  ]أحمد َعْف َأِبي َذرٍّ

 اَلبتعاد عن الدنيا و زينتيا :

 وكاف النبي عميو الصالة والسالـ كمما وقعت عينو عمى مباىج الدنيا يقوؿ:  
 َل عْيَش ِإَل َعْيُش اآلِخَرِة ... (()) الميم 

 ] مف صحيح البخاري عف أنس بف مالؾ [

 و اهلل عز وجؿ عممنا، لما خرج قاروف بزينتو:  
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ُو َقاُروُن ِإنَّ ﴿ َفَخَرَج َعَمى َقْوِمِو ِفي ِزيَنِتِو َقاَل الَِّذيَن ُيِريُدوَن اْلَحَياَة الدُّْنَيا َيا َلْيَت َلَنا ِمْثَل َما ُأوِتَي 
 َلُذو َحظٍّ َعِظيٍم ﴾

 [ٜٚ] سورة القصص: 

تجد شخصًا إذا رأى بيتًا فخمًا أو مركبة فخمة يتنيد تنييدة تطمع مف أعماقو، آه ليتني أممؾ مثؿ  
 ىذه السيارة: 

 ﴿ َيا َلْيَت َلَنا ِمْثَل َما ُأوِتَي َقاُروُن ِإنَُّو َلُذو َحظٍّ َعِظيٍم ﴾
الريح، رأى ليمة القدر، فتح اهلل عميو، كأنو فيـ القرآف، راجت تجارتو، ىنيئًا لو، يقوؿ لؾ: ىو فوؽ   

 فتح عميو، يفيموف الفتح فقط بالماؿ، حتى إذا كتبوا عمى المحالت التجارية. 
 ﴿ ِإنَّا َفَتْحَنا َلَك َفْتحًا ُمِبينًا ﴾

 [ٔ] سورة الفتح: 

 ا اآلية يحبيا التجار: يقصدوف الغمة فقط، يكوف الدرج ممتمئًا، أغمب الظف ىكذا ىذ 
 ﴿ ِإنَّا َفَتْحَنا َلَك َفْتحًا ُمِبينًا ﴾

 [ٔ] سورة الفتح: 

ىذه اآلية موجية لمنبي عميو الصالة والسالـ، كاف السمؼ الصالح يقولوف: فتح اهلل عميؾ فتوح  
ح، أما العارفيف، أنار لؾ قمبؾ، فأف تتعرؼ عمى كالـ اهلل عز وجؿ، تصبح داعية إلى اهلل، ىذا الفت

 اآلف فالفتح ىو الغمة.

 من اَلستيزاء بالقرآن أن تستخدمو لمعاني بعيدة عنو :

 بالمناسبة مف االستيزاء بالقرآف الكريـ أف تستخدمو لمعاني بعيدة عنو، عندما يطالبونو يقولوف لو:  
 ﴿ اْدَفْع ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسُن السَّيَِّئَة َنْحُن َأْعَمُم ِبَما َيِصُفوَن ﴾

 [ٜٙ] سورة المؤمنوف: 

ىذه آية كريمة، ال عالقة ليا بالمطالبة بالديف، فحينما تستخدـ آيات القرآف الكريـ لغير ما وضعت  
 اهلل عز وجؿ. معلو، أو لغير ما أنزلت مف أجمو، فيذا سوء أدب 

، لو إنساف اسمو يحيى، قاؿ لو: يا يحيى خذ الكتاب، ال يجوز، ىو اسمو يحيى ومعؾ كتاب أنت 
 أنت اآلف استخدمت القرآف الكريـ استخدامًا آخر: 

دُُّنوِّ ))َعْن َأِبي َذرٍّ َقاَل: َأَمَرِني َخِميِمي َصمَّى المَّيم َعَمْيِو َوَسمََّم ِبَسْبٍع، َأَمَرِني ِبُحبِّ اْلَمَساِكيِن َوال
ْن ِمْنُيْم، َوَأَمَرِني َأْن َأْنُظَر ِإَلى َمْن ُىَو ُدوِني َوَل َأْنُظَر  ِإَلى َمْن ُىَو َفْوِقي َوَأَمَرِني َأْن َأِصَل الرَِّحَم َواِ 

ْن َكاَن ُمرِّا، َوَأَمَرنِ  ي َأْن َل َأَخاَف َأْدَبَرْت، َوَأَمَرِني َأْن َل َأْسَأَل َأَحًدا َشْيًئا، َوَأَمَرِني َأْن َأُقوَل ِباْلَحقِّ َواِ 
ِمْن َكْنٍز َتْحَت  ْكِثَر ِمْن َقْوِل َل َحْوَل َوَل ُقوََّة ِإَل ِبالمَِّو، َفِإنَُّينَّ ِفي المَِّو َلْوَمَة َلِئٍم، َوَأَمَرِني َأْن أُ 

 ((اْلَعْرشِ 
]  ]أحمد َعْف َأِبي َذرٍّ

 عالقتنا بالنص كممة:  



11 

الدعوى والبياف.   

ْن َكاَن ُمرِّا... ((  ))... َأْن َأُقوَل ِباْلَحقِّ َواِ 
]  ]أحمد َعْف َأِبي َذرٍّ

واقؼ حرجة، أنا فعمت ىذا، ىذا الذي حصؿ، أحيانًا ىناؾ إنساف الصادؽ عظيـ، أحيانًا ىناؾ م 
يغمي غميانًا، أحيانًا األب عما يغضب، في غضب شديد يقوؿ: مف فعؿ ىذا؟ يقوؿ ابنو: أنا فعمت 

.  ىذا، أنا أقوؿ لكـ ىذه الكممة الصادقة تطفئ غضب األب، الصدؽ محتـر

 شروط صحة اْلقرار :

قضي باإلقرار، بالدماء، والحدود، واألمواؿ، اإلقرار يقضي بو النبي وكاف عميو الصالة والسالـ ي 
بالدماء، والحدود، واألمواؿ، ويشترط لصحة اإلقرار العقؿ، والبموغ، والرضا، وجواز التصرؼ، وأال 

 يكوف المقر ىازاًل، وأال يكوف أقّر بُمحاؿ عقاًل، مف وضع الجبؿ بيذا المكاف؟ 
عقاًل، يجب أف يكوف موضوع اإلقرار معقواًل، فال يصح إقرار المجنوف، أنا، أقر ىذا العمؿ مستحيؿ 

وال الصغير، وال المكره، وال المحجور عميو، وال اليازؿ، وال بما يحيمو العقؿ، يجعمو مستحياًل، أو 
، وال يحؿ الحكـ الكذب.  تحيمو العادة، ألف كذبو في ىذه األحواؿ معمـو

قرار كاف ممزمًا لممقر، بعت ووقعت، أنا ال أريد أف أبيع، لكف أخطر ما في اإلقرار، ومتى صح اإل 
أنت وقعت، قمت: أنا بعت، أقررت بالبيع، انتيى األمر، أيضًا بالمناسبة مشكالت كثيرة أساسيا 
اإلقرار السريع، بالمناسبة اإلقرار المتعمؽ بحؽ مف حقوؽ الناس ال يمكف الرجوع عنو، ال أعرؼ، 

، وقعت عمى بياض، استعجمت، عمّي ضغط، مستعجؿ عندي موعد، كمو كالـ لست منتبيًا، لـ أفكر
 غير مقبوؿ، وقعت أنؾ بعت ىذا البيت، ىذا إقرار.

أخ ذكر لي جاء أناس لعنده يخطبوف ابنتو، رأوا أف البنت مناسبة، قالوا لو: ىؿ تقبؿ أف تزوجنا  
اج، زواج شرعي، ما داـ ىناؾ ابنتؾ؟ قاؿ: قبمت، عمى مير كذا، ىذا ليس زواجًا، بمى ىذا زو 

إيجاب، وقبوؿ، ومير، وشاىد، فيذا زواج، لست مقتنعًا بالزواج، ال تتزوج، اآلف ابنتؾ عمى ذمة 
زوجيا، وال تستطيع أف تزوجيا آلخر، ما لـ تحدث مخالعة، إقرار أييا األخوة، اإلقرار خطير، 

 موضوع الزواج صارت زوجتو.

 المرء مأخوذ بإقراره :

ـ قصة وقعت لكف لف تصدقوىا، في ىذه البمدة وقعت، كاف ىناؾ أربعة أصدقاء يجمسوف أقوؿ لك 
في كازية يتسامروف، قاؿ أحدىـ لآلخر: ىؿ تبيع ىذه الكازية؟ قاؿ لو: نعـ أبيعيا، ما الثمف؟ قاؿ 
لو: بستمئة ألؼ، قاؿ لو: اشتريت، ضحكوا وانتيى األمر، بعد اثنتي عشرة سنة الشخص الذي 

لكازية مشافية قاؿ ىذه القصة لقريبو و ىو محاـ، فقاؿ لو ىذا المحامي: ىي لؾ، قاؿ لو: اشترى ا
غير معقوؿ، قاؿ لو، واهلل ىي لؾ، أقـ دعوى، و أحضر الشيود ففعؿ ىذا لكنو لـ يدفع لصاحبيا 
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و: حقيا، فقاؿ لو: الدفع ليس لو قيمة، ثمف الكازية ذمة، صار حقيا اثني عشر مميونًا، ألنو قاؿ ل
بعت، صار ىناؾ إيجاب و قبوؿ و شيود، و انتيى األمر، و دعي لحمؼ اليميف، حمؼ قاؿ: أنا 
قمت بعتيا، وىناؾ شيود فالف كاف قاعدًا، يا أخي ما دفع شيئًا؟ أنت ىؿ قمت لو: أريد حقيا، ما 

 طالبتو.
س بحاجة إلى كازية تقدر باثني عشر مميونًا راحت بستمئة ألؼ، كممة بعت، انتبيوا، الشرع لي 

الورؽ، بالزواج والبيع ىناؾ إقرار فقط، أقررت انتيى األمر، المرء مأخوذ بإقراره، زوج{تؾ، أي 
زوجتو، البنت لو صارت، أغرب مف ىذا بالشرع ىؿ تشتري ىذا البيت؟ نعـ أشتري، انتيى كؿ 

مع أنو محروؽ، شيء، سعره كذا وافقت، ما دفعت شيئًا، بعد ساعة احترؽ البيت البد مف دفع ثمنو 
احترؽ عمى حسابؾ ألنؾ قمت اشتريت، انتبيوا بالبيوت، والدكاكيف، بالزواج، عندما تقوؿ: نعـ بعت، 
زوجت، اشتريت، المرء مأخوذ بإقراره ما داـ إقراره في حؽ لبني البشر ال يستطيع المرء أف يعود عف 

 إقراره أبدًا.

 نو :اْلقرار المتعمق بحق من حقوق ا يصح الرجوع ع

قاؿ: أما إذا كاف اإلقرار متعمقًا بحؽ مف حقوؽ اهلل تعالى، كما في حد الزنى والخمر، قاؿ: فإنو  
 :  يصح الرجوع عنو، لقولو َصمَّى المَّيـ َعَمْيِو َوَسمَّـَ

َعِن اْلُمْسِمِميَن َما  ))َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل المَِّو َصمَّى المَّيم َعَمْيِو َوَسمََّم اْدَرُءوا اْلُحُدودَ 
ُيْخِطَئ ِفي اْسَتَطْعُتْم، َفِإْن َكاَن َلُو َمْخَرٌج َفَخمُّوا َسِبيَمُو َفِإنَّ اِْلَماَم َأْن ُيْخِطَئ ِفي اْلَعْفِو َخْيٌر ِمْن َأْن 

 اْلُعُقوَبِة ((
 ]الترمذي َعْف َعاِئَشَة [

قوؽ البشر ال رجوع فيو، والمرء مأخوذ ىذا موضوع خالفي، إذا كاف اإلقرار متعمقًا بحؽ مف ح 
بإقراره، أغمؽ قممؾ، وضعو بجيبؾ، ال توقع، وال تقؿ وافقت، إال بعد دراسة، اسأؿ الخبراء صرنا في 

 حياة معقدة جدًا، إذا لؾ أخ محاـ تثؽ بدينو وعممو اسألو قبؿ أف توقع، قبؿ أف تقر.
يبتو ثمانمئة بالسنة، ألؼ ليرة بالسنة، ألف لو اآلف إنساف يفتح محاًل صغيرًا، بالمالية مقطوعة ضر  

محاًل تجاريًا لو أف يستورد، جاء صديقو استورد عمى اسمو مثاًل بخمسيف ألؼ دوالر، طالبوه بضريبة 
مميوف ليرة، ال تقؿ لو: البأس استورد نحف أخواف، ىؿ تعرؼ أبعاد ىذه؟ عندما أعطيتو اسمؾ، و 

ؼ أماـ المالية، صرت أنت مكمفًا، تنصؿ منو ىداؾ اهلل، ىناؾ سجمؾ التجاري، واستورد، أنت المكم
 قصص واقعة، قصص ما أكثرىا، أحيانًا الضريبة تصؿ إلى خمسيف بالمئة.
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 اْلقرار حجة قاصرة :

عندنا قاعدة أف اإلقرار حجة قاصرة، كيؼ؟ إنساف ادعى عمى عشرة أف لو عندىـ أموااًل، اعترؼ  
ثنيف أف عمييـ ىذا الماؿ لفالف ال ينسحب عمى بقية المدعى عمييـ اثناف مف عشرة، اعتراؼ اال

اإلنساف ال يتمكف أف يقر إال عمى نفسو، أما إقراره عمى نفسو فينسحب عمى غيره ىذا اإلقرار مع أنو 
سيد األدلة لكنو حجة قاصرة، أما البينة فحجة متعدية، أنا قدمت إيصااًل بعشرة تواقيع، ىي بينة، 

تمـز كؿ ىؤالء بالمبمغ، اإلقرار دليؿ، والبينة دليؿ، لكف البينة حجة متعدية أما اإلقرار ىذه البينة 
فحجة قاصرة، أنا ادعيت عمى عشرة أشخاص أف لي عندىـ مااًل، اعترؼ اثناف، اعتراؼ االثنيف ال 

ية، لو ينطبؽ عمى البقية، فاإلقرار مع أنو أقوى األدلة، لكنو حجة قاصرة، بينما البينة حجة متعد
 أحضر مئة توقيع، المئة صاروا ممزميف بالدفع، معنى ىذا أف البينة أقوى لممستقبؿ.

ثـ إف اإلقرار كالـ واحد ال يتجزأ، إنساف أقّر أنا أخذت المبمغ دينًا، ويوجد باإلقرار بعتو الغرض 
أخذنا فقرة باإلقرار الفالني، أخذ كممة ديف، اإلقرار ال يتجزأ، أحيانًا يكوف ىناؾ حقوؽ متداخمة، فإذا 

صار ىناؾ ظمـ، اإلقرار كالـ واحد، وحدة ال تتجزأ، ال يجوز أف نأخذ بعض اإلقرار وأف ندع بعضو 
 اآلخر.

 الميراث و مرض الموت :

اآلف عندنا موضوع دقيؽ جدًا موضوع مرض الموت، أكثر المشكالت تحدث بيذا المرض، قاؿ:  
خمسة أوالد، أقّر ألحد األوالد أنو يا بني أنت لؾ عندي إذا أقّر إنساف ألحد ورثتو بديف، عنده 

خمسمئة ألؼ ليرة، فإف كاف في مرض موتو ال يصح ىذا اإلقرار، ما لـ يصدقو باقي الورثة، إذا 
كاف اإلنساف بمرض وفاتو، وأقّر ألحد الورثة بديف ىذا اإلقرار ال يصح، إال إذا قبمو ووافؽ عميو 

ؿ كوف المريض قصد بيذا اإلقرار حرماف ورثتو، أحيانًا يكوف عنده باقي الورثة، ذلؾ ألف احتما
ثالث بنات، وثالثة صبياف، ال أريد أف أعطي األصيار، يعترؼ لثالثة أوالد أف لكؿ واحد منيـ 
مميوف، اإلرث ثالثة مالييف، مات الشخص، ثالثة مالييف وزعوىـ عمى األوالد، سند رسمي إقرار، 

يصح إقرار إنساف ألحد الورثة بالديف ما لـ يصدؽ باقي الورثة، قاؿ: أما إذا البنات حرموا، قاؿ: ال 
كاف اإلقرار في حاؿ صحتو فإنو جائز، واحتماؿ الحرماف حرماف سائر الورثة، إذًا مرض الموت لو 
حكـ خاص، أما إذا أقّر ألجنبي وليس لورثتو، اإلقرار ميما بمغ ال يزيد عف حجـ ثمث الماؿ عند 

لو أقر بمئة مميوف إلنساف غير الورثة ضمف الثمث، والثمثيف لمورثة، قاؿ: إذا اإلنساف  الفقياء،
بصحتو يوجد عميو ديف ثـ أقر لآلخر بيذا الديف في مرضو يجب وفاء الديف، ىكذا الحكـ الشرعي، 

ما بعض العمماء ليـ رأي آخر، أف اإلنساف إقراره عند الوفاة مقبوؿ حتى لورثتو، ألف اإلنساف حين
يواجو الموت أغمب الظف يخاؼ اهلل عز وجؿ، ويخاؼ الحساب، فيغمب عمى ظننا أنو أراد بيذا 

 اإلقرار إيصاؿ الحؽ ألصحابو.
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الدعوى والبياف.   

عمى كؿ اإلنساف قاؿ: التقوى أقوى، والعاقبة لممتقيف، وسيدنا عمر كاف وقافًا عند كتاب اهلل،  
، مطمئنة، وخالية مف قصور العدؿ، مف واإلنساف يتعمـ أحكاـ الشرع حتى يعيش حياة ىادئة، وديعة

المحاكمات، ومف تشنج األعصاب وما إلى ذلؾ، وكؿ إنساف يعرؼ بما لو وما عميو ىو مف أسعد 
 الناس، وأبعدىـ عف دخوؿ متاىات المحاكـ.

 والحمد  رب العالمين 


