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الشاھد.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الشاھد. - 6الدرس :  -القضاء 

1993 -08-29  

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصالة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین، اللھم ال علم  

ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق لنا إال ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما 

حقاً وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  من صفات الشاھد :

  

  ـ العدالة : 1

قضاء، وال زلنا في بعض موضوعاتھ الكبرى، أال وھو أیھا األخوة المؤمنون، ال زلنا في موضوع ال 

الشھادة، وقد تحدثنا في الدرس السابق عن أن الشاھد یشترط فیھ أن یكون مسلماً، وأن یكون الشاھد 

ً ذا عدالة، وبینت لكم أن العدالة صفة نفسیة بینما الضبط صفة عقلیة، العدالة  وھذا موضوع  -أیضا

  العدالة إما أن تسقط، وإما أن تجرح: -ل بموضوعناذكرتھ كثیراً من قبل لكن متص

((من عامل الناس فلم یظلمھم، وحدثھم فلم یكذبھم، و وعدھم فلم یخلفھم، فھو ممن كملت مروءتھ، 

  وظھرت عدالتھ، ووجبت أخوتھ، وحرمت غیبتھ))

  [ مسند الشھاب عن علي بن أبي طالب]

المخلف وعده تسقط عدالتھ، وإذا سقطت عدالتھ فقد أما الكذاب فتسقط عدالتھ، الظالم تسقط عدالتھ،  

اعتباره، وفقد مكانتھ، وفقد حقوقھ االجتماعیة، یكفي أن تقول: فالن ال تقبل شھادتھ، أي ساقط، ساقط 

اجتماعیاً، ألنھ كاذب، أو ألنھ ظالم، من ھو الظالم؟ لو عرف هللا لما ظلم، ھو ال یعرف هللا إطالقاً، لو 

ھ وتعالى قیوم السموات واألرض، وأن عدلھ مطلق، وأنھ ال بد من أن یعاقبھ ما ظلم، أن عرف هللا سبحان

  إذاً الذي یظلم ھو ال یعرف هللا إطالقاً، فالذي یكذب.

  (( یُْطبَُع اْلُمْؤِمُن َعلَى اْلِخالِل كُلَِّھا إِال اْلِخیَانَةَ َواْلَكِذَب ))

  [ أحمد َعْن أَبِي أَُماَمةَ ]
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ن المؤمن اجتماعیاً، أو انعزالیاً، أو منفتحاً، أو منغلقاً، أو حریصاً، أو ینفق كثیراً، أي ممكن أن یكو 

یتحمل اإلیمان آالف الطباع، وكلھم على العین والرأس، مؤمن حاد الطبع، مؤمن ھادئ جداً، مؤمن 

  عصبي كما یقولون، مؤمن عنده راحة نفسیة، ھذه كلھا طباع مقبولة:

  َعلَى اْلِخالِل كُلَِّھا إِال اْلِخیَانَةَ َواْلَكِذَب )) (( یُْطبَُع اْلُمْؤِمنُ 

  [ أحمد َعْن أَبِي أَُماَمةَ ]

فالكذب یتناقض مع اإلیمان، مرة ذكرت أو سألني أخ كریم، شيء عجیب، یدخل النار من كان في قلبھ  

  مثقال ذرة من كبر؟

ُجَل یُِحبُّ أَْن یَُكوَن ثَْوبُھُ َحَسنًا  (( ال یَْدُخُل اْلَجنَّةَ َمْن َكاَن فِي قَْلبِِھ ِمثْقَالُ  ٍة ِمْن ِكْبٍر، قَاَل َرُجٌل: إِنَّ الرَّ َذرَّ

َ َجِمیٌل یُِحبُّ اْلَجَماَل، اْلِكْبُر بََطُر اْلَحّقِ َوَغْمطُ النَّاِس ))   َونَْعلُھُ َحَسنَةً، قَاَل: إِنَّ �َّ

ِ ْبِن َمْسعُوٍد]   [ مسلم َعْن َعْبِد �َّ

ناك معاص كثیرة یغفرھا هللا عز وجل، أما مثقال ذرة من كبر فتدخل النار؟ الجواب ألن الكبر أي ھ 

  یتناقض مع العبودیة � عز وجل.

ً من دون أن تشتریھ  ضربت مثالً كیلو حلیب یتحمل كیلو ماء، وشرب الحلیب مع الماء مقبول، طبعا

ً عیراناً؟ یا ترى الماء مغشوشاً، لو أنت أضفت الماء للحلیب ممكن، أال تضیف ال ماء للبن لتعمل لبنا

قطرة كاز في إناء الحلیب فتلقیھ في المجاري،   الكثیر مع اللبن ھل یفسده؟ ال یفسده، شراب طیب، أما 

    انتھى.

  أشیاء تفسد العمل :

  ھناك أشیاء تفسد العمل، الخلق السوء یفسد العمل كما یفسد الخل العسل، انتھى األمر، فالعدالة: 

((من عامل الناس فلم یظلمھم، وحدثھم فلم یكذبھم، و وعدھم فلم یخلفھم، فھو ممن كملت مروءتھ، 

  وظھرت عدالتھ، ووجبت أخوتھ، وحرمت غیبتھ))

  [ مسند الشھاب عن علي بن أبي طالب]

أنا أرى أن اإلنسان لو كان فقیراً من المال لكنھ ظاھر العدالة فھو في أعلى علیین، ولو كثر مالھ  

وسقطت عدالتھ فھو في أسفل السافلین، البطولة أن تتعامل من مقاییس رب العالمین، ابتغوا الرفعة عند 

هللا، أنت تتعامل مع ما جاء بھ القرآن والسنة، فالظلم یسقط العدالة، والكذب یسقط العدالة، وإخالف 

مطرقة وتحطمھ، ھذا الكأس الوعد یسقط العدالة، أي إسقاط العدالة كأن تأتي بكأس من البلور وتأتي ب

تحطم، لكن ھناك أعمال ال تسقط العدالة، لكنھا تجرحھا، أحیاناً الكأس ال یتحطم لكنھ یشعر، ھنا العلماء 

عدوا أكثر من ثالثین حالة تجرح العدالة، األكل في الطریق یجرحھا، الحدیث عن النساء یجرحھا، 
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من عال صوتھ في البیت یجرح عدالتھ، تطفیف  التنزه في الطرقات یجرحھا، صحبت األراذل تجرحھا،

بتمرة یجرح العدالة، أكل لقمة من حرام تجرحھا، من أطلق لفرسھ العنان، السرعة الزائدة في قیاس 

كلب عقور،  -حیوان مخیف -المركبات تجرح العدالة، الطائش، أرعن، مجروح العدالة، من قاد جرذوناً 

اك حاالت كثیرة تجرح العدالة، فالشاھد ینبغي أن یكون ضابطاً یربي الكالب، ھذا یجرح العدالة، وھن

   عدالً، أي واع، عنده وعي وعدل، وعنده ورع، وعنده استقامة، ھذه العدالة.

  ـ البلوغ و العقل : 2

ثم البلوغ والعقل، ھنا یوجد موضوع لطیف أنھ لو أن أطفاالً صغاراً یلعبون، فجرح بعضھم بعضاً، ھل  

صغار؟ العلماء وقفوا عند ھذا السؤال وقفة لطیفة جداً، فقالوا: ھؤالء الصغار إذا اجتمعوا تقبل شھادة ال

ً على شھادة واحدة، قبل أن یتفرقوا، لو أنھم تفرقوا، وذھبوا إلى أھلیھم ربما األھل أوحوا إلیھم  جمیعا

، قبل أن یتفرقوا إلى بشھادة معینة لعالقات قدیمة، أما األطفال الصغار، إن اجتمعوا على شھادة واحدة

أھلیھم، فشھادتھم أقوى من شھادة الكبار لماذا؟ ألن الكبار ما كانوا یلعبون في ملعب، شھادتھم إن اتفقت، 

وقبل أن یتفرقوا أقوى من شھادة الراشدین، الغائبین عن ملعبھم، ھم یحضرون، لذلك بعض العلماء أخذ 

الصغار في مالعبھم، في لھوھم، مع أن النبي علیھ  بشھادة الصغار خالفاً لھذه القاعدة في موضوعات

الصالة والسالم حینما كان یدعو إلى اللعب، كان یقول: أنا لم أخلق لھذا، فقلت الیوم في حدیث: یا رب 

ھو حینما كان صغیراً عرف مھمتھ، نحن الكبار ھل نعرف مھمتنا في الحیاة؟ ھل نعرف رسالتنا؟ ھل 

  ا؟ ھل نعرف الھدف الكبیر من خلقنا؟نعرف ما یصلح لنا وما یفسدن

  ـ الكالم : 3

اآلن من شروط الشھادة الكالم، ال بد من أن ینطق، أما إذا كان أخرساً فشھادتھ مرفوضة ولو تكلم، أي  

  سبحان هللا ھناك إعجاز في القرآن الكریم.

مَّ الدَُّعاَء إِذَا   َولَّْوا ُمْدبِِریَن ﴾ ﴿ إِنََّك َال تُْسِمُع اْلَمْوتَى َوَال تُْسِمُع الصُّ

  ]80[ سورة النمل: 

األصم یفھم، أما إذا أدبر فال یفھم، األصم یفھم باإلشارة، على كّلٍ األخرس ولو أشار، ولو فھمت  

إشارتھ ال تقبل شھادتھ، ألنھا قضیة حقوق، إال أن بعض العلماء أجاز أن األخرس إذا كتب فشھادتھ 

   بوعي.مقبولة فشھادة كتابیة، أنھ یتمتع 

  ـ الضبط : 4

وال تقبل أیضاً شھادة من عرف بضعف الضبط، الضبط صفة عقلیة، أي نساء، كثیر النسیان، ضعیف  

الملكات، محدود اإلمكانات، مثل ھذا اإلنسان ال یفرق بین رجل ورجل، بین حادث وحادث، فھذا 

بلون شھادتھ، قلنا لكم مرة: إن الضعیف في ملكاتھ كثیر النسیان، المحدود في إمكاناتھ، العلماء ال یق
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ً ذھب لطبیب یشكو لھ مرض النسیان، حدثھ عن مرضھ طویالً، فلما انتھى سألھ الطبیب ھذا  إنسانا

ً نسي ماذا قال  لھ فكثیر النسیان ال تقبل المرض منذ متى كان معك؟ قال لھ: أي مرض ھذا؟ طبعا

  .شھادتھ

  ـ أال تكون لھ عالقة حمیمة مع المتھم : 5

لكن سبحان هللا ما أعظم ھذا الشرع، من أبرز شروط الشاھد في القضاء اإلسالمي أن تنفى عنھ التھمة،  

أیة تھمة ھذه؟ اإلنسان ال تقبل شھادتھ لزوجتھ، وال الزوجة لزوجھا، وال شھادة األب البنھ، وال شھادة 

اء، فإذا أوحى إلى المنفق علیھ االبن ألبیھ، وال شھادة المنفق على المنفق علیھ، ألن المنفق لھ ید بیض

اشھد ھكذا، ربما خاف على رزقھ فشھد، فحیثما كانت عالقة بین رجلین، عالقة حمیمة، وطیدة، متینة، 

  تقتضي المحاباة، فالشھادة عندئذ ال تقبل.

  ـ عدم قبول شھادة العدو على عدوه : 6

  اً؟ ألم یقل الشاعر:كذلك ال تقبل شھادة العدو على عدوه، أیعقل أن یكون الخصم حكم 

  فیك الخصام وأنت الخصم والحـكم   یا أعدل الناس إال في معاملتــي

  أن تحسب الشحم فیمن شحمھ ورم   أعیذھا نظرات منــــك صادقة

***  

  الخصم ال یكون حكماً، كما أنھ ال یكون شاھداً، لذلك الشرع الحنیف رفض شھادة الخصم على خصمھ. 

بالمناسبة حینما أقول شھادة، إذا أضفت لھا الالم، ھي شھادة لھ أما إذا أضفت على، علیھ، شھدت لھ أي  

صدقتھ، شھدت علیھ أي كذبتھ، فشھادة العدو على عدوه ال تقبل، ألنھ عدو، ولصالحھ أن یوقع بعدوه 

ادة أحدھما على اآلخر الضر، لكن دقة الشرع دقیقة جداً قال: إذا كان بین رجلین خصومة دنیویة، فشھ

غیر مقبولة، أما إذا كان بین الرجلین خصومة أخرویة، فالشھادة مقبولة، كیف؟ ألن الرجل إذا كان 

خصماً عقائدیاً لرجل معناھا رجل مؤمن، والمؤمن یخاف هللا عز وجل، وھو مظنة الصدق والصالح، 

لحق، لذلك شھادة الخصم األخروي مقبولة لذلك لو سألت مؤمناً صادقاً أن یشھد على عدوه ال یشھد إال با

ِ الَِّذي ال إِلَھَ  ولو على عدوه، أي إنسان معروف بالصالح، والتقى، والورع، یبیع دینھ بعمل بسیط؟ َو�َّ

إِال ھَُو لو قطع إرباً إرباً ما باع دینھ، ال یشھد إال بما رأى، شخصیة المؤمن شخصیة فذة، إنسان متمیز، 

من رجل مبادئ، التبر عنده كالتراب، الدنیا كلھا تحت قدمھ إذا تعارضت مع مبادئھ، إنسان رائع، المؤ

لذلك إذا كان بین رجلین خصومة أخرویة أي الرجالن أحدھما رجل مؤمن، تقي، متمسك بالدین، ورع، 

یخاف هللا عز وجل لو شھد على عدوه شھادة فھي مقبولة، أما في خصومة دنیویة، مثالً مختلفین على 

  حضر، فشھادة أحدھما على اآلخر غیر مقبولة.م
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  عدم قبول الشھادة للقریب أما علیھ فمقبولة :

ھناك نقطة دقیقة: قلت قبل قلیل: إنھ ال تجوز شھادة األب البنھ، وال شھادة االبن ألبیھ، وال شھادة  

وز الشھادة علیھما الزوج لزوجتھ، وال شھادة الزوجة لزوجھا، وال شھادة المنفق للمنفق علیھ، لكن تج

فھمتم؟ الشھادة لھما ال تجوز، أما علیھما فتجوز، لو أن إنساناً شھد على ابنھ أنھ ھو المتسبب بإیذاء ھذا 

الرجل، معنى ھذا أنھ أب ورع جداً، أنھ واع جداً، شھد على ابنھ أنھ ھو المتسبب، ھذه مقبول، ال تقبل 

  الشھادة لھ، أما علیھ فتقبل.

  ئناً أو مجلوداً بحّدٍ :ـ أال یكون خا 7

وقد ورد عن النبي َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم أنھ ال تقبل شھادة خائن وال خائنة، وال ذي غمٍر على أخیھ  

  المسلم.

ِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم: ال تَُجوُز َشَھاَدةُ َخائٍِن َوال  َخائِنٍَة َوال َمْجلُوٍد ((َعْن َعائَِشةَ قَالَْت: قَاَل َرسُوُل �َّ

ِب َشَھاَدٍة، َوال اْلقَانِعِ أَْھَل اْلبَْیِت لَُھْم، َوال ظَ  نِیٍن فِي َوالٍء َحد�ا َوال َمْجلُوَدٍة، َوال ِذي ِغْمٍر ألَِخیِھ، َوال ُمَجرَّ

َمْشِقّيِ َوال قََرابٍَة، قَاَل اْلفََزاِريُّ اْلقَانُِع التَّابُِع َھذَا َحِدیٌث َغِریٌب ال نَْعرِ  فُھُ إِال ِمْن َحِدیِث یَِزیَد ْبِن ِزیَاٍد الّدِ

ْھِرّيِ إِال ِمْن َحِدیثِِھ، َوفِي اْلبَ  اب َعْن َویَِزیُد یَُضعَُّف فِي اْلَحِدیِث، َوال یُْعَرُف َھذَا اْلَحِدیُث ِمْن َحِدیِث الزُّ

ِ ْبِن َعْمٍرو قَاَل َوال نَْعِرُف َمْعنَى َھَذا الْ  َحِدیِث َوال یَِصحُّ ِعْنِدي ِمْن قِبَِل إِْسنَاِدِه، َواْلعََمُل ِعْنَد أَْھِل َعْبِد �َّ

ِلْلَولَِد َواْلَولَِد ِلَواِلِدِه، اْلِعْلِم فِي َھذَا أَنَّ َشَھاَدةَ اْلقَِریِب َجائَِزةٌ ِلقََرابَتِِھ َواْختَلََف أَْھُل اْلِعْلِم فِي َشَھاَدِة اْلَواِلِد 

اَن َعْدال أَْكثَُر أَْھِل اْلِعْلِم َشَھاَدةَ اْلَواِلِد ِلْلَولَِد، َوال اْلَولَِد ِلْلَواِلِد، وقَاَل بَْعُض أَْھِل اْلِعْلِم إِذَا كَ َولَْم یُِجْز 

ِة األَخِ ألَِخیِھ أَنََّھا َجائَِزةٌ، فََشَھاَدةُ اْلَواِلِد ِلْلَولَِد َجائَِزةٌ، َوَكذَِلَك َشَھاَدةُ اْلَولَِد ِلْلَواِلِد، َولَْم یَْختَِلفُوا فِي َشَھادَ 

َعْدال إِذَا َكانَْت  َوَكذَِلَك َشَھاَدةُ ُكّلِ قَِریٍب ِلقَِریبِِھ، وقَاَل الشَّافِِعيُّ ال تَُجوُز َشَھاَدةٌ ِلَرُجٍل َعلَى اآلَخِر َوإِْن َكانَ 

ْحَمِن األَعْ  َرجِ َعِن النَّبِّيِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم ُمْرَسال ال تَُجوُز بَْینَُھَما َعَداَوةٌ َوَذَھَب إِلَى َحِدیِث َعْبِد الرَّ

اِحِب َشَھاَدةُ َصاِحِب إِْحنٍَة یَْعنِي َصاِحَب َعَداَوٍة،َوَكَذِلَك َمْعنَى َھَذا اْلَحِدیِث َحْیُث قَاَل ال تَُجوُز َشَھاَدةُ صَ 

  ِغْمٍر ألَِخیِھ یَْعنِي َصاِحَب َعَداَوٍة ))

  ترمذي َعْن َعائَِشةَ][ ال

قال الغمر: ھو صاحب الحقد، ھناك إنسان حقود، المؤمن غر كریم، سلیم الصدر، نظیف القلب، یألف  

ویؤلف، ینسى العداوة، یسامح، ویتجاوب، لكن غیر المؤمن أو بعض المؤمنین المقصرین فعنده حقد، 

ألفعال، ومن مظاھر العداوة أن تفرح فقال: صاحب الحقد ھو ذو الغمر، والعداوة تظھر في األقوال وا

بمصیبة ألمت بأخیك، وبالمناسبة ھذا الكالم قد یكون خطیراً إذا أنت إنسان، وألمت بأخیك المسلم 

مصیبة، وفرحت بھذه المصیبة، ادمغ نفسك بالنفاق وال تحابي نفسك، ھذه صفات المنافق، أنت كمؤمن 

أخوك تزوج، لماذا تزوج قبلي؟ أرجو هللا أال یوفقھ  ینبغي أنت تفرح بالخیر یصیب إخوانك المؤمنین،
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ِ الَِّذي ال إِلَھَ إِال  بھذا الزواج، ھذا لیس مؤمناً، ھذا إنسان بعید عن الدین، حقود، حسود، أما المؤمن َو�َّ

 ُھَو یتبدى إیمانك بفرحك الشدید بالخیر یصل إلى أخیك، وھناك أدلة كثیرة من ھذه األدلة أن هللا سبحانھ

  وتعالى قال:

اٍض ِمْنكُْم َوَال تَْقتُلُوا ﴿ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا َال تَأْكُلُوا أَْمَوالَكُْم بَْینَكُْم بِاْلبَاِطِل إِالَّ أَْن تَكُوَن تَِجاَرةً َعْن تَرَ 

َ َكاَن بِكُْم َرِحیًما ﴾   أَْنفَُسكُْم إِنَّ �َّ

  ]29[ سورة النساء: 

  ا أموال إخوانكم، ما قال: ال تأكلوا مال أخیكم قال:ما قال: ال تأكلو 

  ﴿ َال تَأْكُلُوا أَْمَوالَكُْم بَْینَكُْم بِاْلبَاِطِل ﴾

ألن هللا سبحانھ وتعالى یشیر بھذه اآلیة إلى أن مال أخیك ھو مالك، كأنھ مالك، تفرح بھ، وتحرص   

ة مالك ال من حیث أن تأكلھ بل من على صیانتھ، وعلى تنمیتھ، فحینما تشعر أن مال أخیك ھو بمثاب

  حیث أن تحرص على سالمتھ، وأن تحرص على تنمیتھ، وأن تحرص على حفظھ، ھذا معنى:

  ﴿ َال تَأْكُلُوا أَْمَوالَكُْم بَْینَكُْم بِاْلبَاِطِل ﴾

   إنك إذا أكلت مال أخیك كأنما أكلت مالك. 

  اإلسالم دین المحبة و التآلف :

سالم إال إذا عشنا باإلسالم، إال إذا عشنا اإلسالم في بیوتنا، في أعمالنا، في نحن ال نذوق عظمة اإل 

عالقاتنا، أي أروع ما في اإلسالم ھذا المجتمع اإلسالمي الذي یسعد بھ المسلمون، أنت لست وحدك في 

ون الحیاة، لك مئة أخ وأخ، لك ألف أخ، كلما تعاونا، وتكاتفنا، وتسامحنا، وعذر بعضنا بعضاً، وتعا

بعضنا مع بعض، أصبحنا نحب بعضنا أكثر، لذلك ید هللا مع الجماعة، ید هللا على الجماعة، لذلك ربنا 

عز وجل إن رأى شریكین مخلصین یبارك لھما في أعمالھما، أنا ثالث الشریكین ما لم یخن أحدھما 

ا، وحفظھا، ونماھا، إذاً صاحبھ، شركة على التأبید، بنیة خالصة مباركة تجد أن ھذه الشركة بارك هللا بھ

  قال علیھ الصالة والسالم:

یُِجْز أَْكثَُر (( ال تَُجوُز َشَھاَدةُ َخائٍِن َوال َخائِنٍَة َوال َمْجلُوٍد َحد�ا َوال َمْجلُوَدٍة، َوال ِذي ِغْمٍر ألَِخیِھ، .... َولَْم 

  ْلَواِلِد، ... ))أَْھِل اْلِعْلِم َشَھاَدةَ اْلَواِلِد ِلْلَولَِد، َوال اْلَولَِد لِ 

  [ الترمذي َعْن َعائَِشةَ]

ً اعتمده اإلمام الشافعي: "ال تجوز خصم على   أما لھ فال تجوز، وقد قال علیھ الصالة والسالم حدیثا

  خصمھ".
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  جواز شھادة األخ ألخیھ و الصدیق لصدیقھ :

تجوز، أي نحن استثنینا الزوج لزوجتھ، والزوجة لزوجھا، واألب العلماء بعضھم قال: شھادة األقرباء  

البنھ، واالبن ألبیھ، ألن عالقة األب بابنھ عالقة حمیمة، بضعة منھ، ماذا قال النبي الكریم؟ "فاطمة 

بضعة مني، من أكرمھا فقد أكرمني، ومن أغضبھا فقد أغضبني"، عالقة األب بابنھ عالقة حمیمة، كذلك 

عالقة حمیمة، عالقة الزوج بزوجتھ، وعالقة الزوجة بزوجھا، أما على مستوى األخوة فربما االبن بابیھ 

قبلت شھادة األخ ألخیھ أو على أخیھ، على أخیھ مقبولة، أما ألخیھ العلماء فأجازوا ھذه الشھادة، وكذلك 

  تجوز شھادة الصدیق لصدیقھ، األخ ألخیھ تجوز، والصدیق لصدیقھ تجوز.

  مجھول الحال :ـ أال یكون  8

أما شھادة مجھول الحال، شخص ال نعرفھ یشھد، ھناك قصة رائعة جداً، وھذه القصة لھا دالالت  

كثیرة، حصلت في عھد عمر بن الخطاب، فقد شھد عند عمر بن الخطاب رجل فقال لھ عمر: یا ھذا 

ه، ما عرفني، أنا أنت قد تكون أنزه إنسان، أعلم إنسان، لكن الشخص ال یعرفك، اعذر -لست أعرفك؟

قال لھ: یا ھذا لست أعرفك، لكن من أدب سیدنا عمر،  -معروف بین الناس كلھم، وقال لي: ما اسمك؟

قال لھ: وال یضرك أني ال أعرفك، ھذا شيء ال یضرك، ألن بعض الغزوات القاسیة جاء رسول من ھذه 

ھم؟ قال الرسول: یا أمیر المعركة الحاسمة یخبر سیدنا عمر أن ھناك شھداء كثر، فقال عمر من 

المؤمنین لست تعرفھم، فصار یبكي سیدنا عمر، قال: وما یضرھم أني ال أعرفھم إذا كان هللا یعرفھم؟ 

انظر إلى ھذا األدب، وما یضرھم أني ال أعرفھم إذا كان هللا یعرفھم؟ فاإلنسان كلما ارتقى إیمانھ یرتقي 

  ني ال أعرفك، أنت بمكانتك العلیة.أدبھ، قال لھ: یا ھذا لست أعرفك، وال یضرك أ

وأنا كنت أقول دائماً إن اإلنسان أحیاناً یكون معھ كیلو معدن أنا أقول: معدن ألن لي ھدفاً، لو أنھ بذكاء،  

وبحنكة، وبطالقة لسان، وبأسلوب دعائي أوھم أن ھذا المعدن ذھب خالص، أربع وعشرون و ھو تنك، 

معھ ذھباً، ھذا الذھب العظیم، ولو أن إنساناً آخر معھ كیلو معدن  ھو الخاسر، والناس صدقوه، وظنوا أن

  وھو ذھب حقیقي والناس یظنونھ معدناً خفیفاً ھو الرابح.

خیرك منك، وشرك منك، وعالقتك بالدرجة األولى مع نفسك، قال: یا ھذا لست أعرفك، وال یضرك  

ا الشاھد أنھ رجل عاقل، مستقیم، من أھل ألني ال أعرفك، ائت بمن یعرفك، نرید شاھداً، ومن یعرف بھذ

الصالح، فقال رجل من القوم: أنا أعرفھ، فقال لھ سیدنا عمر: بأي شيء تعرفھ؟ قال: بالعدالة والفضل، 

شيء جمیل، قال: ھل ھو جارك األدنى الذي تعرف لیلھ ونھاره ومدخلھ ومخرجھ؟ قال: ال، قال: ھل 

ھما على الورع؟ قال: ال، إنسان ذھب معك في سفر، صرفت كذا عاملتھ بالدرھم والدینار الذین یستدل ب

و كذا ما قال لك ما الحساب؟ إذاً یوجد حساب، ونفقات، وطعام، وأجور، أنت ساكت وھو ساكت، ھو 

من دون سفر إنسان راق جداً، بالسفر كشف، إنسان یسكن إلى جانبك، جارك، یا ترى ھذا الجار مؤمن؟ 
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بصره؟ في بیتھ ھل ھناك ملھیات؟ ال یوجد ملھیات، تعرفھ جارك الجانب ورع؟ مستقیم بصالتھ؟ بغض 

بك، قال: ال، ال أعرفھ، قال: ھل رافقتھ بالسفر الذي یستدل بھ على مكارم األخالق؟ قال: ال، قال: یا ھذا 

ذ إنك ال تعرفھ، ثم قال للرجل: ائت بمن یعرفك ھذا ال یعرفك، سیدنا عمر أخذ السفر، وأخذ الجوار، وأخ

ً الشخص ال تعرفھ إطالقاً، تلتقي بھ في  التعامل بالدرھم والدینار، لذلك أقرب الناس لك جارك، أحیانا

مجلس، في بیت، في زیارة، في العید، إذا نظرت إلیھ ال تعرف ما اسمھ، وال عملھ، وال ثقافتھ، وال 

نسى شكلھ، ولباسھ، وھندامھ، شھاداتھ، ال تعرفھ إال من ھندامھ، من قوامھ، ومن شكلھ، قال: إذا تكلم ت

فإذا عاملك تنسى حدیثھ، إذا تكلم بالقیم، والدین، والورع، أو تكلم بالدعوة إلى هللا، و عندما عاملتھ 

بالدرھم والدینار كان بال ذمة و ال أمانة، كل كالمھ سقط، لذلك اإلنسان عندما یخطئ، إذا كان معھ شيء 

معاملتھم، یا لیتھ یسقط ھو وحده، لكن المشكلة أن كل الذي ألقیتھ من العلم، وألقاه على الناس، ثم أساء 

على الناس من علم ومن حقائق تسقط مع سقوط المتكلم، المالحظ أن اإلنسان إذا تكلم بالعلم، ولھ مواقف 

  أخرى غیر مقبولة، تكلم بما لیس قانعاً بھ، الكالم الثاني یبطل األول.

  ن یدعو إلى هللا ولیس معروفاً بالصالح :أخطر إنسان في المجتمع اإلسالمي م

نحن عندنا في اللغة العربیة أثناء التصحیح قاعدة، لو إنسان قال: مفعول بھ صح مفعول بھ، لكنھ  

مرفوع، بالسلم إذا قال: مفعول بھ عالمة، ومنصوب عالمة ثانیة، أصبح لھ عالمتان، لو قال: مفعول بھ 

، إذا قال: مفعول بھ منصوب یأخذ العالمتین، إذا قال: مرفوع، كلمة مرفوع تذھب صحة أول قسم

مفعول بھ عالمة، إذا قال مفعول بھ مرفوع یأخذ الصفر، قال: مفعول بھ لكن الجزء الثاني یذھب صواب 

الجزء األول، الخطأ في الجزء الثاني یذھب صواب الجزء األول، ھذه القاعدة نفسھا إذا تكلمت كالماً 

م سیئ، فالكالم السیئ یذھب قیمة الكالم الصحیح، لذلك أخطر إنسان في المجتمع صحیحاً، وأتبعتھ بكال

  اإلسالمي ھو الذي یدعو إلى هللا ولیس معروفاً بالصالح، ألن هللا سبحانھ وتعالى یقول:

ِ َوَعِمَل َصاِلحاً َوقَاَل إِنَّنِي ِمَن اْلُمسْ  ْن َدَعا إِلَى �َّ   ِلِمیَن ﴾﴿ َوَمْن أَْحَسُن قَْوالً ِممَّ

  ] 33[ سورة فصلت: 

  دعا وعمل صالحاً، لو دعا إلى هللا ولم یعمل صالحاً تسقط دعوتھ. 

إذا إنسان قال لك: ھذا كتاب، وھذا إبریق، ھذا لیس إبریقاً، لكن قال لك: ھذا إبریق لیكون ھذا أیضاً  

وقال: ھذا إبریق كبیر، لیس كتاباً، انتبھت إلى أول الكالم، مادام ارتكب حماقة في وصف ھذا الكأس 

  وھو كأس صغیر، أنت اآلن تشك بأول وصف.

ً في موضوع آخر غیر صحیح، ألن الخطأ في الجزء الثاني  فإذا دعوت إلى هللا إیاك أن تقول كالما

  یذھب صواب الجزء األول.
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آدمي، ما لذلك أنا أشعر كثیراً في حاالت زواج ھناك شيء مؤلم جداً، أنھ سألت عنھ؟ سألنا عنھ، قال:  

ً ال عالقة لھ، فتبني أسرة على شكل غیر صحیح، ثم یفاجؤون أنھ یشرب  معنى آدمي؟ سألوا شخصا

الخمر، أو أنھ ال یصلي، لذلك القصة ھي دقیقة جداً ویجب أن نأخذ بھا، الجار یعرف حقیقة جاره، 

رف مكارم والذي یحتكك معك بالدرھم والدینار یعرف ورعك، واستقامتك، والذي یسافر معك یع

   أخالقك.

  عدم جواز شھادة البدوي على الحضري إال إذا كان عدالً مرضیاً :

بعض العلماء قالوا: ال تجوز شھادة البدوي على الحضري، ھذا موضوع خالفي أي في الحیاة  

الحضریة ھناك مالبسات، أمور متداخلة، تعقیدات، البدوي عاش بالصحراء، حیاتھ بسیطة، ال یوجد فیھا 

یدات، بعضھم قال: إن البدوي ال یجوز أن یشھد على الحضري للمفارقة الحادة بین الحیاتین، حیاة تعق

فیھا بساطة، وحیاة فیھا تعقید، لكن الصحیح كما قال بعض العلماء: جواز شھادتھ إذا كان عدالً مرضیاً، 

ھادة تسوي بین البدوي وھو من رجالنا، من أھل دیننا، والعمومیات في القرآن الكریم الدالة على الش

والحضري، إذا كان بدوي مؤمن، أنا لي كلمة أقولھا دائماً أتمنى أن تكون دقیقة عندكم: و هللا أیھا األخوة 

ال یضاف على كلمة مؤمن وال كلمة، ال یجوز أن یضاف على كلمة مؤمن كلمة، مؤمن، إن كان بدویاً 

ً مؤمن، إن كان یحمل شھادة علی ا مؤمن، إن كان ال یحمل شھادة مؤمن، یقرأ مؤمن، إن كان حضریا

القرآن، أي من أجل أن یقوى اإلسالم، أقول أنا كلمة: لو أن المسلمین في عھد النبي علیھ الصالة 

ِ الَِّذي ال إِلَھَ إِال ُھَو اإلسالم ال یخرج من مكة، أما ألنھ خرج من مكة،  والسالم كانوا كالمسلمین اآلن َو�َّ

الدنیا، معنى ذلك أن الصحابة كانوا في مستوى رفیع جداً من إنكار الذات، واحد من  ووصل إلى أطراف

قال لھ: ما یبكیك یا بالل؟ قال لھ: غرابة نسبي، فقال  - سیدنا بالل الحبشي -الصحابة رآه النبي یبكي 

ً ق ً ولم یكن علیھ الصالة والسالم: أنا جد كل تقي ولو كان عبداً حبشیاً، بالمقابل ولو كان ھاشمیا رشیا

  مؤمناً فال عالقة لھ بي، والدلیل هللا عز وجل قال:

*َما أَْغنَى َعْنھُ َمالُھُ َوَما َكَسَب ﴾   ﴿ تَبَّْت یََدا أَبِي لََھٍب َوتَبَّ

  ] 2-1[ سورة المسد: 

    وقال النبي الكریم: سلمان منا آل البیت. 

  مجتمع المؤمنین مجتمع الطبقة الواحدة :

ً إال إذا تخلیت عن كل أنواع العنصریة فیك، كل إنسان یعتز بأسرتھ، ببلده، بحیھ،   لن تكون مؤمنا

  بوالده، باختصاصھ، إنسان عنصري.
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ِ أَتْقَاكُْم ﴾ ْكَرَمكُمْ ﴿ یَا أَیَُّھا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَى َوَجعَْلنَاكُْم شُعُوباً َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَ    ِعْنَد �َّ

  ]13[ سورة الحجرات: 

  بدوي، حضري، مدني، ریفي، من ھذه األسرة، من ھذه الفئة، ھذه كلھا عنعنات جاھلیة. 

سیدنا عمر لما جاءه بدوي من فزارة یشتكي جبلة، قال لھ: یا بن أیھم أصحیح ما ادعى ھذا الفزاري  

بت الفتى أدركت حقي بیدي، قال أرض الفتى ال بد من إرضائھ الجریح؟ قال: لست ممن یكتم شیا أنا أد

قال لھ: أرض  -ملك من ملوك الغساسنة جبلة بن األیھم  -مازال ظفرك عالقاً بدمائھ أو یھشمن اآلن أنفك

الفتى أو یھشمن اآلن أنفك وتنال ما فعلتھ كفك، قال: كیف ذاك یا أمیر؟ ھو سوقة وأنا عرش وتاج؟ كیف 

النجم أرضاً؟ قال لھ سیدنا عمر: نزوات الجاھلیة، وریاح العنجھیة قد دفناھا، أقمنا فوقھا ترضى أن یخر 

صرحاً جدیداً، وتساوى الناس أحراراً لدینا وعبیدا، فقال جبلة: كان وھماً ما جرى في خلدي أنني عندك 

كل صدع فیھ بشبا أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرھتني، قال عمر: عنق المرتد بالسیف تحز، عالم نبنیھ 

  السیف یداوى، وأعز الناس بالعبد، بالصعلوك تساوى.

ً ألكبر مؤسسة،   ِ الَِّذي ال إِلَھَ إِال ھَُو لو كنت مدیراً عاما مجتمع المؤمنین مجتمع الطبقة الواحدة، َو�َّ

  القیامة.وعندك مستخدم مسلم من إخوانك، إن رأیت نفسك فوقھ فأنت ال تعرف هللا، قد یكون فوقك یوم 

هُ )) ِ ألَبَرَّ   ((ُربَّ أَْشعََث َمْدفُوعٍ بِاألَْبَواِب لَْو أَْقَسَم َعلَى �َّ

  [مسلم َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ]

اإلنسان العاقل والموفق ھو الذي یكتفي قبل فوات األوان، المقیاس الذي یقیس هللا بھ عباده ھو الطاعة،  

عباده بالطاعة، یقیس عباده باإلخالص، یقیس عباده بخدمة الخلق، الخلق كلھم عیال هللا هللا یقیس 

وأحبھم إلى هللا أنفعھم لعیالھ، ھناك عنعنات جاھلیة، التمایز األسري، التمایز المالي، االجتماعي، أنا من 

  یة.بیت فالن، ھناك كثیر من األسر لھا نظرة فوقیة لیعض األسر، ھذه كلھا من الجاھل

مّر أحد الصحابة یبدو أنھ تغاضب مع سیدنا بالل، قال لھ: یا بن السوداء، یا لطیف، یا لطیف، القیامة  

قامت ولم تقعد، قال لھ علیھ الصالة والسالم: إنك امرؤ فیك جاھلیة، ھذا الصحابي ما قبل إال أن یضع 

غفر لھ، مجتمع المسلمین مجتمع خده على األرض لیأتي ابن السوداء و یضع رجلھ فوق خده، لعل هللا ی

  الطبقة الواحدة:

ِ أَتْقَاكُْم ﴾   ﴿ إِنَّ أَْكَرَمكُْم ِعْنَد �َّ

  ]13[ سورة الحجرات: 
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  المقاییس التي یتعامل هللا بھا مع عباده :

أحد  -بشارة - النبي علیھ الصالة والسالم في إحدى المرات قال: یدخل علیكم رجل من أھل الجنة 

ة رغبتھ بالتفوق والتنافس الشریف بین الصحابة الكرام ادعى أنھ على خالف مع الصحابة من شد

زوجتھ، وأراد أن یضیف عند ھذا الصحابي الذي بشره النبي بالجنة، نام عنده، ووجده أنھ عادي، صالة 

زائدة ال یوجد، نام، طبعاً صلى الفجر بوقتھ، ھو تصور أنھ یصلي مئة ركعة باللیل، وجده شخص عادي 

داً، إذاً كیف بشره النبي بالجنة وعباداتھ ال تزید عما ھو مألوف بین الصحابة الكرام؟ ثم عرف ھذا ج

  الصحابي أن ھذا الذي بشره النبي بالجنة ال یحمل غالً في قلبھ ألحد، ھذا مقیاس.

نھ مرة قلت لكم: شخص رأى النبي الكریم، ھو رجل لھ دعوة، وإمام مسجد، قال لھ: قل لجارك فالن إ 

رفیقي في الجنة، كان جاره سمان، لھ قصة مع زوجتھ، فأنت إذا كنت عاقالً وتمكنت أن تضع یدك على 

المقیاس الذي یقیس هللا بھ عباده، ھذا المقیاس ھو أھم مقیاس، هللا یقیس عباده باإلخالص، بالطاعة، 

فھ في مسجدي ھذا، بخدمة الخلق، قال: ألن أمشي مع أخي في حاجتھ خیر لي من صیام شھر، واعتكا

ھناك شخص صالتھ في أول صف، لكن ال یمكن أن یقدم خدمة، ینسحب فوراً، وھناك إنسان معطاء، 

  حیاتھ مبنیة على البذل.

لذلك أیھا األخوة موضوع المقیاس الدقیق الذي ینبغي أن نقیس بھ أنفسنا ھو مقیاس أساسھ اإلخالص،  

مشي مع أخي في حاجتھ خیر لي من صیام شھر واعتكافھ أول نقطة تكلمتھا أساسھ خدمة الخلق، ألن أ

  في مسجدي ھذا، المقیاس الثاني الورع:

  ((ركعتان من ورع خیر من ألف ركعة من مخلط))

  [الجامع الصغیر عن أنس]

  (( من لم یكن لھ ورعٌ یصده عن معصیة هللا إذا خال لم یعبأ هللا تعالى بسائر عملھ ))

  لك][ مسند الشھاب عن أنس بن ما

  (( تْرُك دانق من حرام خیر من ثمانین حجة بعد اإلسالم ))

  [ ورد في األثر ]

درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، دع خیراً علیھ الشر یربو، أعتقد ست كلمات، الورع، واإلخالص،  

  وخدمة الخلق ھذه المقاییس هللا جل جاللھ یتعامل بھا مع عباده.

د الشامي رحمھ هللا خرج في جنازتھ خمسین ألفاً، وخمسة آالف امرأة، ھناك مقاییس أخرى الشیخ أحم 

كلھن كن مطلقات فأفتى ألزواجھن بإرجاعھن، وفاء لھ خرجن في جنازتھ، ما بقي إنسان في القطر ما 
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قدم تعزیة، و ھو كان قصیر القامة جداً، مقیاس العلم والعمل فقط، ھذا المقیاس الوحید، شيء وهللا ال 

  ي حدث بعد وفاتھ.یصدق الذ

إذاً اإلخالص، والورع، وخدمة الخلق، وأن یكون طعامك حالالً، إذا اإلنسان في عملھ كذب فاألكل  

ً إذا كان ھناك غش، أو تدلیس، أو كذب، لذلك یقول العبد: یا رب یا رب،  حرام، طعامھ أصبح حراما

أن یكون طعامك حالالً، أي من  ومطعمھ حرام، ومشربھ حرام، وغذي بالحرام، فأنى یستجاب لھ، اجعل

عمل مشروع، من عمل ال یوجد بھ كذب، أو تدلیس، أو غش، أو إیھام، واحرص على أن تكون ورعاً، 

    واحرص على أن تكون مع الورع مخلصاً وعندئٍذ ترى أنك في أعلى مقام.

  نصاب الشھادة :

محوا لي أن أتابعھ، أوالً: نصاب بقي موضوع ال أحب أن أرجئھ للدرس القادم من لوازم الشھادة فاس 

  الشھادة، ھناك موضوعات البد من أربعة شھود.

تِي یَأْتِیَن اْلفَاِحَشةَ ِمْن نَِسائِكُْم فَاْستَْشِھُدوا َعلَْیِھنَّ أَْربَعَةً ِمْنكُْم فَِإْن َشِھُدوا فَأَْمسِ  كُوُھنَّ فِي اْلبُیُوِت ﴿ َوالالَّ

ُ لَُھنَّ َسبِیًال﴾َحتَّى یَتََوفَّاھُنَّ اْلَمْوُت    أَْو یَْجعََل �َّ

  ]15[ سورة النساء: 

ْقبَلُوا لَُھْم َشَھاَدةً أَبًَدا ﴿ َوالَِّذیَن یَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم یَأْتُوا بِأَْربَعَِة ُشَھَداَء فَاْجِلُدوھُْم ثََمانِیَن َجْلَدةً َوَال تَ 

  َوأُولَئَِك ھُُم اْلفَاِسقُوَن ﴾

  ]4ة النور: [ سور

إذا إنسان اتھم امرأة بالزنا، ودبر ثالثة، یجلد، یجب أن یكون ھناك أربعة شھود، ألن اإلنسان شرفھ  

وسمعتھ أثمن ما یملكھ، ممكن أن تأكل خبزاً یابساً، لكن لك اسم متألق بالبلد، ھذه المرأة قد تكون أفقر 

بشرفھا، البد من أن تأتي بأربعة شھود، فإن  امرأة بالبلدة، لكن اسمھا نظیف، أما أن تتھمھا بعرضھا،

  جئت بثالثة فالبد من أن تجلد، كم ھي المرأة عند هللا غالیة:

تِي یَأْتِیَن اْلفَاِحَشةَ ِمْن نَِسائِكُْم فَاْستَْشِھُدوا َعلَْیِھنَّ أَْربَعَةً ِمْنكُْم فَِإْن َشِھُدوا فَأَْمسِ  كُوُھنَّ فِي اْلبُیُوِت ﴿ َوالالَّ

ُ لَُھنَّ َسبِیًال﴾ َحتَّى   یَتََوفَّاھُنَّ اْلَمْوُت أَْو یَْجعََل �َّ

  ]15[ سورة النساء: 

  ما فتح عبد على نفسھ باب مسألة إال فتح هللا علیھ باب فقر :

اآلن ال تحل المسألة إال ألحد ثالثة، بالمناسبة ما فتح عبد على نفسھ باب مسألة إال فتح هللا علیھ باب  

أنت تنطلق لتمد یدك إذاً أنت قررت أن تكون فقیراً، انتھى األمر، عندما تتخذ قراراً أن تمد یدك فقر، لما 

تستجدي، وتتضعضع أمام األغنیاء، أنت اآلن حكمت على نفسك بالفقر، ما فتح عبد على نفسھ باب 
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عمل هللا عز وجل مسألة إال فتح هللا علیھ باب فقر، أنا أنصح كل أخواننا بدل أن تطلب قرضاً وتنوي ال

ً للزكاة، وأعظم أنواع الزكاة إذا أعطیتھا إلنسان جعلتھ دافع زكاة، كان قابض  سیوفقك، وتصبح دافعا

  زكاة صار دافع زكاة، فقال النبي الكریم:

  (( ال تحل المسألة إال ألحد ثالثة رجل تحمل حمالة فحلت لھ المسألة ))

  [ مسلم عن قبیصة]

ة مئتا ألف، و ال یملكھم، تحمل شیئاً ال یطیقھ، بیتھ انھار مثالً، تحمل شیئاً صار معھ حادث دھس، والدی 

فوق طاقتھ، بضاعتھ احترقت، فلس، ھناك أحیاناً كوارث طبیعیة، فھذا اإلنسان تحل لھ المسألة، فلس، 

 بضاعتھ تلفت، أو أسعارھا أصبحت بالحضیض، علیھ دیون للناس، انكشف، عمل حادثاً مثالً، والسیارة

لیست لھ تغرم بتصلیحھا، مئتا ألف فرضاً، صار ھناك حادث دھس خطأً دفعوا لھ مئتي ألف، ھذا أمر 

  قاھر، قال:

((...حلت لھ المسألة حتى یصیب قواما من عیش ثم یمسك، ورجل أصابتھ جائحة اجتاحت مالھ فحلت 

فاقة حتى یقوم ثالثة  لھ المسألة حتى یصیب قواماً، من عیش أو قال: سداداً من عیش، ورجل أصابتھ

  من ذوى الحجة من قومھ لقد أصابت فالنا فاقة فحلت لھ المسألة))

اإلنسان یقبل أن یأكل ماالً وھو قوي، شدید، عتید، كاسب، شاب، شيء ال یحتمل، وهللا أنا أحیاناً أنظر  

نت مؤمن؟ ال إلى شخص یمتلئ قلبي أدباً منھ، شاب في مقتبل حیاتھ یمد یده على مواقف السیارات، أ

ورب الكعبة، كل إنسان هللا عز وجل آتاه صحة، وشباباً، علیھ أن یكسب مالھ، إذاً أربعة شھود لمن؟ 

   لحاالت الزنا، ثالثة لحل المسألة، وتقبل شھادة رجلین دون النساء في جمیع الحقوق والحدود.

  شھادة النساء في الحدود غیر جائزة :

حدود غیر جائزة، ما السبب؟ ألن المرأة أساسھا تستحي، طبیعة المرأة بالمناسبة شھادة النساء في ال 

طبعاً المرأة الشریفة، المرأة الكاملة، المرأة كما أرادھا هللا، طبیعتھا أساسھا الحیاء، ھل بإمكان امرأة أن 

حیاء ال تبحلق في جریمة أو في حادث زن؟ ال تستطیع، طبیعتھا أساسھا الحیاء، لذلك ألنھا یغلب علیھا ال

تستطیع أن تملك نظرھا في جریمة أخالقیة، لذلك ال تقبل شھادة النساء في الحدود، عند عامة الفقھاء، 

  قال تعالى:

 َوأَقِیُموا ﴿ فَِإذَا بَلَْغَن أََجلَُھنَّ فَأَْمِسُكوھُنَّ بَِمْعُروٍف أَْو فَاِرقُوھُنَّ بَِمْعُروٍف َوأَْشِھدُوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنكُمْ 

َ یَْجعَْل لَھُ الشَّ  ِ َواْلیَْوِم اْآلَِخِر َوَمْن یَتَِّق �َّ ِ َذِلكُْم یُوَعظُ بِِھ َمْن َكاَن یُْؤِمُن بِا�َّ    َمْخَرًجا ﴾َھاَدةَ ِ�َّ

  ]2[ سورة الطالق: 

  في الحقوق المدنیة تجوز شھادة. 
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ْن تَ  َر إِْحَداھَُما ﴿ فَِإْن لَْم یَكُونَا َرُجلَْیِن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ ْرَضْوَن ِمَن الشَُّھَداِء أَْن تَِضلَّ إِْحَداھَُما فَتُذَّكِ

  اْألُْخَرى ﴾

  ]282[ سورة البقرة: 

المرأة طبیعتھا انفعالیة، عاطفیة، تھتم باالنفعاالت، والعواطف، األمور الدقیقة الدقیقة ھذه من  

    اختصاص الرجال، فامرأتان یقومان بمقام رجل في الشھادة.

  قبول شھادة الرجل الواحد في العبادات :

أما شھادة الرجل الواحد في العبادات، أخبرت النبي َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم أني رأیت الھالل فصام،  

یمكن أن یدخل مئة ملیون مسلم في العبادة بشھادة رجل واحد، أربعة ثالثة، اثنان، واحد، واحد في 

ازوا شھادة الرجل الواحد في بعض الحاالت االستثنائیة، على الوالدة، شھادة العبادات، األحناف أج

المعلم وحده في شھادة الصبیان، شھادة الخبیر وحده في تقییم المتلفات، أحیاناً القاضي یكلف خبیراً لیقدر 

الواحد  مقدار الخسارة، السیارة عملت حادثاً كم خسرت من ثمنھا؟ خبیر واحد، ھذا شاھد، وتقبل شھادة

في تزكیة الشھود وجرحھم، والحاكم معھ سیاسة شرعیة، معھ حریة حركة، قال: یجوز للحاكم الحكم 

بشھادة رجل واحد إذا عرف صدقھ، وورعھ، وعدالتھ، وضبطھ في غیر الحدود طبعاً، هللا عز وجل ما 

ھدین، ھناك فرق أوجب على الحكام القضاة أن یحكموا بشاھدین، لكن أوجب علینا أن نحفظ حقنا بشا

  أحیاناً القاضي لھ قناعة، قنع أن ھذا اإلنسان ال یكذب، وأدلى بشھادة صحیحة فحكم على شھادتھ.

  جواز شھادة امرأة مسلمة ورعة في القضایا االختصاصیة :

وقبل عند الفقھاء شھادة امرأة واحدة أي مسلمة، ورعة، في قضایا النساء أحیاناً یصیر خالف یا ترى  

وجة بكر أم بنت؟ بنت أم امرأة؟ من یحكم على ھذا؟ امرأة خبیرة، امرأة واحدة تكفي، امرأة ھذه الز

  واحدة ورعة تقدم تقریراً أنھا بكر، ال كما ادعى زوجھا.

الخالصة إذا علم الحاكم صدق الشاھد الواحد قبلت شھادتھ، والمرضعة وحدھا تكفي شھادتھا، أنا 

رضاعة، المرضعة تكفي، وتجوز شھادة القابلة في االستھالل، ما أرضعت فالناً، حرم على أختھ من ال

االستھالل؟ إذا الطفل ولد وقال: واع أي بكى، أحیاناً كلمة واع تغیر ملیون لیرة إن كان ھناك میراث، 

إذا ولد بكى وتوفي بعد ذلك، یتغیر كل المیراث، إذا ولد میت لیس لھ میراث، إذا ولد حي وعالمة أنھ 

، بعد أن بكى مات فوراً، ھذا الطفل ورث، وسوف یورث في قضایا اإلرث یجوز بالمالیین، حي إذا بكى

  بمئات المالیین، تقبل شھادة القابلة في قضایا االستھالل.

عند الحنابلة ما لم یطلع علیھ الرجال غالباً تقبل فیھ شھادة امرأة عدل، القضایا النسائیة المحضة، أحیاناً  

وجة، یوجب الفراق، والطالق، والقاضي كیف یتأكد من ھذا العیب؟ یجب أن یكون ھناك عیب بالز
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الشاھد.   

یستخدم امرأة خبیرة، مسلمة، ورعة، عدل، تقبل شھادتھا وحدھا، طبعاً ھذا موضوع اختصاصي، لكن 

  إجماالً الشھادة شيء مھم جداً، ألن الشھود بھم تستخرج الحقوق.

ن لم یؤمن أربعة شھود بل ثالثة فسیجلد، و ھناك ثالثة عندنا أربع شھادات للقذف، لالتھام بالزنا، إ 

شھود في موضوع المسألة، شاھدان في الحقوق العامة، غیر الحدود، رجل وامرأتان في بقیة الحقوق، 

ممكن رجل عدل واحد وامرأة عدل واحدة، في قضایا اختصاصیة، كالخبرة، والقضایا النسائیة، وفي 

  ى موضوع جدید من موضوعات القضاء وھو الیمین.درس قادم إن شاء هللا ننتقل إل

 


