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الٌمٌن.   

 : الٌمٌن.9-7الدرس -القضاء  -العبادات التعاملٌة  -الفقه االسالمً 

 0ٓ-9ٓ-991ٔلفضٌلة الدكتور محمد راتب النابلسً بتارٌخ: 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم 

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

نك أنت العلٌم الحكٌم، اللهم علمنا ما ٌنفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، علم لنا إال ما علمتنا إ

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

 فٌتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك فً عبادك الصالحٌن.

 الٌمٌن :

لنا فً موضوع القضاء، وسننتقل الٌوم إلى موضوع الٌمٌن، وقد مّر بنا أٌها األخوة المؤمنون، ال ز 

 من قبل موضوع األٌمان، ولكن الٌمٌن الٌوم من زاوٌة القضاء فقط.

فالمدعً قد ٌعجز على أن ٌأتً ببٌنة، وثٌقة، سند، إٌصال، مستمسك، قد ٌعجز عن أن ٌدلً ببٌنة،  

لمدعى علٌه، هناك تعلٌق لطٌف جداً: الذي قصر فً أخذ بوثٌقة قطعٌة الثبوت، ما بقً له إال ٌمٌن ا

وثٌقة صار عرضة لقلق شدٌد، ٌكفً أن ٌحلف خصمه، الدعوى ردت وخسر الدعوى، فكل إنسان 

ٌفرط فً أخذ وثٌقة، إٌصال، عقد موثق، مسجل، مصدق، كل إنسان ٌقصر فً طلب وثٌقة من 

تملك أنت الوثٌقة، ما بقً لك إال ٌمٌن الطرف اآلخر، إذا حصل خالف وأنكر الطرف اآلخر، وال 

المدعى علٌه، فإن حلف خسرت الدعوى، القلق الذي ٌعانٌه المدعً، الذي لم ٌأخذ وثٌقة من 

 الطرف اآلخر هو جزاء التقصٌر، هناك دعاوى كثٌرة فً قصر العدل، لٌس هناك بٌنة، سبحان هللا! 

بوسوسة من الشٌطان، ٌعد أخذ الوثٌقة عٌباً،  أحٌاناً اإلنسان بجهله، أو بجهالته، أو لرعونته، أو

عاراً، هو إنسان ال ٌسأل، المال لٌس له قٌمة، وٌهم الطرف اآلخر أن ٌكتب وصالً ٌقول له: أبداً 

 نحن ال ٌوجد إٌصال بٌننا: 

 أحبب حبٌبك هوناً ما عسى أن ٌكون بغٌضك ٌوماً ما

*** 

انً بعد أشهر أصبح هناك خالف، منازعات، تجد هذه الشركة قابمة على الود، والمحبة، والتف 

مواقف عدوانٌة، وقع الشك، ال ٌوجد غٌر القضاء، جبنا إلى القضاء ال ٌوجد وثابق، هناك عقد؟ و 

هللا ال ٌوجد، إذاً عندما أخذت الملٌون أعطٌته إٌصاالً؟ قال: ال وهللا ما أخذنا إٌصاالً، ال ٌوجد إٌصال 

جد غٌر الٌمٌن، وتعرفوا المثل المعروف: الكذاب سألوه تحلف قال: بالملٌون، وال عقد شراكة، ال ٌو

 جاء الفرج، أحلف طبعاً. 

 



2 

الٌمٌن.   

 المفسد أشّد جرماً من الفاسد :

ٌا أخوان كلكم شباب مقبلون على حٌاة عملٌة، ٌمكن لم ٌعد اإلنسان ٌستطٌع أن ٌعمل لوحده، البد  

إن لم تكن موثقة اآلثم هو الذي ٌفسد أخاه،  من شركة، البد من تعاون، البد من عالقة هذه العالقة،

أبسط مثل وأنا أعٌده كثٌراً: أنت ممكن أن تضع على الطاولة خمسمبة لٌرة، ممكن أن تكون فً 

الدرج، أو فً الصندوق، ما دام على الطاولة صار هناك عملٌة إغراء إلنسان فٌأخذها، هذا اإلنسان 

حٌنما رأى المال سابباً فً مكان غٌر صحٌح، ال ٌوجد دقة ما خطر بباله أن ٌأكل ماالً حراماً، أما 

بالتعامل معه، فأخذ هذا المال، فٌا لٌت اإلثم ٌبقى على الذي أخذ لكن الذي سمح له أن ٌأخذ، أو 

جعل هذا المال عرضًة، و جعله مغرٌاً أشد إثماً، األول فاسد، أما الذي سمح له أن ٌأخذه لتقصٌره 

 اً من الفاسد.فمفسد، والمفسد أشد جرم

اآلن فً قانون المخدرات الجدٌد إذا اإلنسان أفسد اآلخرٌن ٌعدم، كل من ٌعمل بتجارة المخدرات  

ٌعدم، أما الذي تعاطى المخدرات لمرة واحدة فعنده خمس عشرة سنة سجناً، اإلعدام لمن ٌتجر، لمن 

 ٌفسد.

علٌه هذا الحق لٌس له إال ٌمٌن إذا عجز المدعً بحق على آخر عن تقدٌم البٌنة، وأنكر المدعى  

المدعى علٌه، طبعاً هذا خاص باألموال، والعروض، وال ٌجوز هذا فً دعاوى العقوبات والحدود، 

باألموال والعروض، أي الدعاوى المدنٌة، خالف على مال، أما إذا فً اقتراف للحدود، فالحدود لها 

ٌقهً والطبرانً عن رسول هللا َصلَّى اللَّهم علم آخر، ولها فقه آخر، الحدٌث الصحٌح الذي رواه الب

ِه َوَسلََّم.  ٌْ  َعَل

ِه (( ٌْ َعى َعَل ِمٌُن َعَلى اْلُمدَّ ٌَ ِعً َواْل َنُة َعَلى اْلُمدَّ ٌِّ  )) اْلَب

ِه[ ٍب، َعْن أَبٌِِه، َعْن َجدِّ ٌْ  ] الترمذي َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَع

 من ٌُنكر ٌدعى لحلف الٌمٌن :

 -قانون المحاكمات السوري -الٌمٌن، والمدعً ٌقدم البٌنة، لذلك فً القانونالذي ٌنكر ٌدعى لحلف  

 عبء تقدٌم األدلة على المدعً وقد روى البخاري ومسلم. 

ْسَتِحقُّ ِبَها َماال َوُهوَ  ٌَ ِمٌٍن  ٌَ ِ َرِضً اللَّهم َعْنهم َمْن َحَلَف َعَلى   ٌَِِها ))َعْن أَِبً َواِئٍل َقالَ: َقالَ َعْبُد هللاَّ

ْشَتُروَن ِبَعْهِد  ٌَ ُ َتْصِدٌَق َذلَِك ) إِنَّ الَِّذٌَن  َِأَْنَزلَ هللاَّ ِه َغْضَباُن،  ٌْ َ َوُهَو َعَل
ًَ هللاَّ َماِنِهْم َِاِجٌر َلقِ ٌْ ِ َوأَ هللاَّ

َنا َِ  ٌْ ٍس َخَرَج إَِل ٌْ َقَرأَ إَِلى ) َعَذاٌب أَلٌٌِم ( ُثمَّ إِنَّ األَْشَعَث ْبَن َق َِ ُثُكْم أَُبو َعْبِد َثَمًنا َقلٌِال (  ٌَُحدِّ َقالَ َما 

َن َرُجٍل ُخُصوَمةٌ  ٌْ ِنً َوَب ٌْ ِ أُْنِزَلْت َكاَنْت َب ًَّ َوهللاَّ ََِقالَ َصَدَق َلفِ ْثَناهُ َقالَ:  ََِحدَّ ْحَمِن َقالَ:   ًِِ ِبْئٍر الرَّ

َقالَ رَ  َِ ِه َوَسلََّم،  ٌْ ِ َصلَّى اللَّهم َعَل ُه إًِذا َِاْخَتَصْمَنا إَِلى َرُسوِل هللاَّ ِمٌُنُه، قُْلُت إِنَّ ٌَ ِ: َشاِهَداَك، أَْو  ُسولُ هللاَّ

ْسَتِحقُّ ِبهَ  ٌَ ِمٌٍن  ٌَ ِه َوَسلََّم: َمْن َحَلَف َعَلى  ٌْ ِ َصلَّى اللَّهم َعَل َقالَ َرُسولُ هللاَّ َِ ٌَُبالًِ،  ْحلُِف َوال  ا َماال ٌَ
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الٌمٌن.   

ِه َغْضبَ  ٌْ َ َوُهَو َعَل
ًَ هللاَّ َِاِجٌر َلقِ َة ) إِنَّ الَِّذٌَن َوُهَو ٌَِِها  ٌَ ُ َتْصِدٌَق َذلَِك ُثمَّ اْقَتَرأَ َهِذِه اآل َِأَْنَزلَ هللاَّ اُن، 

َماِنِهْم َثَمًنا َقلٌِال ( إَِلى ) َوَلُهْم َعَذاٌب أَلٌٌِم ( (( ٌْ ِ َوأَ ْشَتُروَن بَِعْهِد هللاَّ ٌَ 

 ]البخاري َعْن أَبًِ َوابٍِل [

ٍس خَ  ٌْ َقالَ َصَدَق )) إِنَّ األَْشَعَث ْبَن َق َِ ْثَناهُ َقالَ:  ََِحدَّ ْحَمِن َقالَ:  ُثُكْم أَُبو َعْبِد الرَّ ٌَُحدِّ َقالَ َما  َِ َنا  ٌْ َرَج إَِل

ِ َصلَّى َِاْخَتَصْمَنا إَِلى َرُسوِل هللاَّ َن َرُجٍل ُخُصوَمٌة ًِِ بِْئٍر  ٌْ ِنً َوَب ٌْ ِ أُْنِزَلْت َكاَنْت َب ًَّ َوهللاَّ ِه  َلفِ ٌْ اللَّهم َعَل

ِمٌُنُه... ((َوسَ  ٌَ ِ: َشاِهَداَك، أَْو  َقالَ َرُسولُ هللاَّ َِ  لََّم، 

 ]البخاري َعْن أَبًِ َوابٍِل [

ال ٌوجد حل وسط، ما معك شهود ٌدعى إلى حلف الٌمٌن، إذا حلف، هو أساساً كنت أروي لكم هذه  

المؤمنٌن إن أناساً قد القصة كثٌراً أن أحد الوالة فً عهد سٌنا عمر، وجه له سؤاالً قال له: ٌا أمٌر 

اغتصبوا ماالً لٌس لهم، لست أقدر على استخراجه منهم إال أن أمسهم بالعذاب، فإن أذنت لً فعلت، 

فقال سٌدنا عمر: ٌا سبحان هللا! أتستأذننً فً تعذٌب بشر وهل أنا لك حصن من عذاب هللا؟ وهل 

ذهم بالبٌنة، فإن لم تقم فادعوهم إلى رضابً عنك ٌنجٌك من سخط هللا؟ أقم علٌهم البٌنة فإن قامت فخ

اإلقرار، فإن أقروا فخذهم بإقرارهم، فإن لم ٌقروا فادعوهم لحلف الٌمٌن، فإن حلفوا فأطلق 

 سراحهم، و أٌم هللا ألن ٌلقى هؤالء ربهم بخٌانتهم أهون من أن ألقى ربً بدمابهم.

 وإما أن ٌحكم.  إذاً الٌمٌن، وٌسمونها القضاة الٌمٌن الحاسمة، إما أن ٌحلف، 

 الٌمٌن الغموس أخطر ٌمٌن ًِ الدٌن :

 إن حلف ال ٌحكم، فقال علٌه الصالة والسالم:  

هِ  ٌْ ِ َصلَّى اللَّهم َعَل َقالَ َرُسولُ هللاَّ َِ ٌَُبالًِ،  ْحلُِف َوال  ٌَ ُه إًِذا  ِمٌُنُه، قُْلُت إِنَّ ٌَ  َوَسلََّم: َمْن ))... َشاِهَداَك، أَْو 

ِمٌ ٌَ ِه َغْضَباُن... ((َحَلَف َعَلى  ٌْ َ َوُهَو َعَل
ًَ هللاَّ َِاِجٌر َلقِ ْسَتِحقُّ بَِها َماال َوُهَو ٌَِِها  ٌَ  ٍن 

 ]البخاري َعْن أَبًِ َوابٍِل [

والعلماء سموها الٌمٌن الغموس، وسمٌت غموساً ألنها تغمس صاحبها فً النار، وتخرجه من  

عن ٌمٌنه هو مسلم، من حلف هذا الٌمٌن خرج  اإلسالم، وهذه الٌمٌن ال كفارة لها، ألن الذي ٌكفر

من اإلسالم، وغمس فً النار، واسألوا أهل العلم، واسألوا القضاة، كم من شخص حلف ٌمٌناً 

 غموساً وقع مشلوالً أمام القاضً، أحٌاناً هللا ٌؤخر العقاب، ألن هللا سبحانه وتعالى قال: 

َِِسٌُرو بٌَِن ﴾﴿ َقْد َخَلْت ِمْن َقْبلُِكْم ُسَنٌن  َف َكاَن َعاقَِبُة اْلُمَكذِّ ٌْ َِاْنُظروا َك  ا ًِِ اأْلَْرِض 

 [ 17ٔ] سورة آل عمران: 

 وفً آٌة ثم انظروا.  

بٌَِن ﴾ َف َكاَن َعاقَِبُة اْلُمَكذِّ ٌْ  ﴿ قُلْ ِسٌُروْا ًِِ األَْرِض ُثمَّ انُظُروْا َك

 [ ٔٔ] سورة األنعام: 
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الٌمٌن.   

" وإذا هللا أعطاه فرصة ٌمكن أال ٌصٌر معه شًء، لكن  إذا وقع مشلوالً فوراً ٌكون " فانظروا 

 لحٌن، فإن لم ٌتوب جاء البالء.

 إذاً هذا الٌمٌن أخطر ٌمٌن فً الدٌن:  

ِه َغْضَباُن... (( ٌْ َ َوُهَو َعَل
ًَ هللاَّ َِاِجٌر َلقِ ْسَتِحقُّ ِبَها َماال َوُهَو ٌَِِها  ٌَ ِمٌٍن  ٌَ  ))...َمْن َحَلَف َعَلى 

 أَبًِ َوابٍِل [ ]البخاري َعنْ 

 حقوق العباد ال تسقط إال باألداء أو المسامحة :

لو سحبت وثٌقة من إضبارة الدعوى، لو سرقت وثٌقة، ال ٌوجد حلف الٌمٌن، أي حٌنما سرقت هذه  

الوثٌقة صار القاضً ملزماً أن ٌحكم لزٌد على عبٌد، إذاً اقتطعنا بهذه الوثٌقة التً سحبناها مال 

نسان أٌها األخوة هناك أشٌاء كثٌرة ٌمكن أن ٌفعلها وٌجد هللا تواباً رحٌماً، إال أن امرئ مسلم، فاإل

ٌقتطع حق امرئ مسلم، ال تنسوا أن حقوق العباد مبٌنة على المشاححة بٌنما حقوق هللا عز وجل 

ٌن مبٌنة على المسامحة، مهما تكن الذنوب التً بٌنك وبٌن هللا فالصلحة بلمحة، أما الذنوب بٌنك وب

 العباد فهذه ال تسقط إال باألداء أو المسامحة.

 هناك كلمة ال ننتبه لها نحن، هذه الكلمة، هذا حدٌث شرٌف.  

َ أََمَر اْلُمْؤِمِنٌَن ِبَما أََمرَ 
ًبا، َوإِنَّ هللاَّ ٌِّ ْقَبلُ إاِل َط ٌَ ٌب ال  ٌِّ َ َط

اُس إِنَّ هللاَّ َها النَّ ٌُّ َقالَ: ) )) أَ َِ ا ِبِه اْلُمْرَسلٌَِن  ٌَ

َها  ٌُّ ا أَ ٌَ َباِت َواْعَملُوا َصالًِحا إِنًِّ ِبَما َتْعَملُوَن َعلٌٌِم ( َوَقالَ: )  ٌِّ ُسلُ ُكلُوا ِمَن الطَّ َها الرُّ ٌُّ الَِّذٌَن آَمُنوا أَ

ُمدُّ  ٌَ َفَر أَْشَعَث أَْغَبَر  ٌُِطٌلُ السَّ ُجلَ  َباِت َما َرَزْقَناُكْم ( ُثمَّ َذَكَر الرَّ ٌِّ ا  ُكلُوا ِمْن َط ٌَ ا َربِّ  ٌَ َماِء  ِه إَِلى السَّ ٌْ َد ٌَ

ٌُْسَتَجاُب لَِذلَِك  أَنَّى  َِ  ((َربِّ َوَمْطَعُمُه َحَراٌم، َوَمْشَرُبُه َحَراٌم، َوَمْلَبُسُه َحَراٌم، َوُغِذَي ِباْلَحَراِم، 

َرَة [ ٌْ  ]مسلم َعْن أَبًِ ُهَر

، ٌوهم، ٌغٌر أوصاف البضاعة، معنى المأكل الحرام أي ٌغش، فمأكله صار حراماً، ٌكذب، ٌدلس 

 ٌأخذ سعراً فوق ما تستحق، أٌة طرٌقة ولو أنها مقبولة عند الناس اآلن تقرٌباً ٌقول لك: هكذا العمل.

أنا لً قرٌب ٌعمل فً تصلٌح السٌارات، له جار جاءه شخص معه سٌارة جدٌدة اقتناها حدٌثاً، فٌها  

لى صاحبها خفٌة، طلب منه عشرة آالف لٌرة، علة خفٌة، العلة لٌست خفٌة على الخبٌر، لكن ع

وثالثة أٌام، القرٌب جاره، قال له ٌا فالن: السعر لٌس معقوالً؟ تنتهً بنصف ساعة، ٌكفٌها ألف 

لٌرة، قال له: هكذا العمل، أنت ال تعرف أن تعمل، قال لً قرٌبً: أول ٌوم خّبر أسرته أخذهم إلى 

ً ٌوم أخذهم إلى الوادي، والٌوم الثالث إلى المطار، جاء بلودان بالسٌارة، صلحها بدقٌقتٌن، وثان

صاحبها لٌأخذ السٌارة دفع العشرة آالف أخذ السٌارة، هذا اإلنسان ظن نفسه ذكٌاً جداً، ومعلماً، 

وٌعرف أن ٌكسب المال، بالٌوم الخامس دخلت نثرة حدٌد فً عٌن ابنه، ابنه ٌعمل فً مخرطة، 

كانت اللٌرة اللبنانٌة بمبة وستٌن قرشاً سورٌاً، دفع ستة  -قدٌمة جداً  القصة -اضطر ٌأخذه إلى لبنان 

عشر ألف لٌرة لبنانٌة عملٌة جراحٌة بالمشفى األمرٌكً، حتى نزعت هذه القطعة من قرنٌة العٌن، 
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فستة عشر ضرب مبة و ستٌن الناتج خمسة و عشرون، أخذ عشرة آالف دفعهم خمسة و عشرٌن، 

 و على هذا فقِس.

نسان ٌظن نفسه بكسب المال الحرام ذكٌاً هو أحمق وغبً، قال: ٌا رب كم عصٌتك ولم كل إ 

تعاقبنً؟ قال: عبدي كم عاقبتك ولم تدر؟ من بالء إلى بالء، من مصٌبة إلى مصٌبة، من ضبط إلى 

 ضبط، من مصادرة إلى مصادرة، قال له: كم عصٌتك ولم تعاقبنً؟ قال له: كم عاقبتك ولم تدر؟

ٌُعمل   عقله ٌقف عند حدود هللا :من 

أٌها األخوة الكرام: عقل اإلنسان إذا أعمله ٌقف عند حدود هللا، هذه القصة واحدة من آالف، كل  

 واحد منكم ٌعرف ذلك. 

ِه َوَسلََّم َقالَ: َمْن أََخَذ أَْمَوا ٌْ ًِّ َصلَّى اللَّهم َعَل ِب َرَة َرِضً هللاَّ َعْنه، َعِن النَّ ٌْ اِس ))َعْن أَِبً ُهَر لَ النَّ

)) ُ َها أَْتَلَفُه هللاَّ َِ ٌُِرٌُد إِْتال ُ َعْنُه، َوَمْن أََخَذ  ى هللاَّ  ٌُِرٌُد أََداَءَها أَدَّ

َرَة[ ٌْ  ] البخاري َعْن أَبًِ ُهَر

الغش ٌدخل بالمال الحرام، الكذب ٌدخل بالمال الحرام، التدلٌس ٌدخل بالمال الحرام، إخفاء العٌب  

غٌٌر صفات البضاعة ٌدخل بالمال الحرام، الربح الفاحش ٌدخل بالربح ٌدخل بالمال الحرام، ت

الحرام، بقى الشًء الذي ٌستنبط، إذا اإلنسان استقام ٌعٌش كرٌماً، أما الغنى الفاحش الفجابً فلن 

ٌناله، الغنى الفاحش، الغٌر المعقول، بٌن عشٌة أو ضحاها خالل سنوات ٌحكً بمبة ملٌون، هناك 

ا أن هناك مشكلة فً الكسب، أما وفق الشرع، وفق األصول، لن ٌصل إلى ثروة مشكلة، معنى هذ

 طابلة فً وقت قصٌر: 

ِه َغْضَباُن... (( ٌْ َ َوُهَو َعَل
ًَ هللاَّ َِاِجٌر َلقِ ْسَتِحقُّ ِبَها َماال َوُهَو ٌَِِها  ٌَ ِمٌٍن  ٌَ  ))...َمْن َحَلَف َعَلى 

 ]البخاري َعْن أَبًِ َوابٍِل [

 بقوله تعالى: هذا ٌذكرننا  

ٌُِجْرُكْم ِمْن َعَذاٍب أَلٌٍِم  ْغفِْر َلُكْم ِمْن ُذُنوبُِكْم َو ٌَ ِ َوآَِمُنوا بِِه  ًَ هللاَّ ا َقْوَمَنا أَِجٌُبوا َداِع ٌَ  ﴿﴾ 

 [1ٔ] سورة األحقاف: 

من للتبعٌض، لماذا ٌا ربً من، كلهم سوى فرض مرة، ما بٌن وبٌنكم اغفره لكم، لكن ما بٌنكم  

 اد ال ٌغفره إال العباد، اذهب إلى العبد فأدي، أو لٌسامحك.وبٌن العب

لً قرٌب ثان دخل شخص ألقى له ظرفاً، فتحه وجد فٌه ماالً، دخل لعنده أكل من اثنتً عشرة سنة  

قطعة من الكاتو ولم ٌدفع ثمنها، بعدما اصطلح مع هللا حاسب نفسه واستحى أن ٌقول له: أنا أكلت 

ثمن، هذا الظرف وضع فٌه ثمن الكاتو على السعر القدٌم طبعاً، خطأ هذا من عندك دون أن أدفع ال

 ٌجب أن ٌضع على السعر الجدٌد. 
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 الصلح مع هللا ٌكون بأداء الحقوق :

على كلٍّ اإلنسان عندما ٌحاسب نفسه إنسان عظٌم، قال لً أخواننا عنده معمل دخل لعنده شخص  

قال: ال وهللا ما عرفتك، قال له: أنا كنت عندك من  شاب، ٌبدو الصالح علٌه، قال له: عرفتنً؟

اثنتً عشرة سنة موظفاً، فقال له: نعم تذكرت، قال له: كنت آخذ من عندك بضاعة وال تدري، وآخذ 

ماالً وال تدري، فً ذلك الوقت كان هذا الشخص ٌفقد ماالً من جٌبه، ٌفقد بضاعة، لم ٌترك شٌباً 

ن ذلك، كان حاذقاً جداً، بعد ذلك ٌبس، ثم توقف عن ذلك، هذا لٌكشف ذلك اإلنسان و لم ٌتمكن م

بعدما راجع نفسه مع هللا، جاء إلى صاحب المعمل لٌعترف له أنه هو الذي كان ٌأخذ المال 

والبضاعة من وراء ظهره، وأنه جاء مستغفراً لٌدفع ما علٌه، األخ الكرٌم قال له ٌا بنً نظٌر توبتك 

 محل فً هذا المعمل بأعلى راتب. أنا أسامحك، وإذا رغبت لك

ال ٌوجد أجمل من الصلح مع هللا، أي أداء الحقوق، لذلك التوبة أٌها األخوة لها ثالثة فروع: فرع  

متعلق بالماضً، وفرع متعلق بالحاضر، وفرع متعلق بالمستقبل، الماضً إصالح، والحاضر 

الحقوق السابقة علٌك أن تؤدٌها، إال فً إقالع، والمستقبل عزٌمة، بالماضً األخطاء الماضٌة كلها، 

حالة واحدة، إنسان كان بحلب مثالً وأكل و لم ٌدفع ما علٌه، ذهب فشاهد المنطقة كلها مهدمة، ألن 

هناك تنظٌماً، وجد ساحة كبٌرة أٌن المحل؟ ال ٌوجد محل، بهذه الحالة ٌدفع المبلغ الذي لم ٌدفعه 

ل، صاحب الدكان، هذا الحل الوحٌد، أما هناك سابقاً صدقة، تسجل فً صحٌفة صاحب الما

أشخاص ٌقولون: نحن سوف ندفعها صدقة حتى ال نواجه خطأنا أمام الشخص، ما دام الشخص 

موجوداً وتعرفه ٌجب أن تؤدي الحق إلٌه، لكن لست مكلفاً أن تؤدي الحق بشكل فاضح، بطرٌقة أو 

مال إذا وصل إلٌه دون أن تفضح نفسك ال بأخرى، هذا المال إذا وصل إلٌه انتهى األمر، هذا ال

ٌوجد مانع، لكن حقوق العباد مرة ثانٌة ال تؤدى إال باألداء أو المسامحة، وأكبر غلطة وأكبر وهم 

أخواننا الحجاج ٌتوهمون إذا حجوا بٌت هللا الحرام عادوا من ذنوبهم كٌوم ولدتهم أمهاتهم، هذا 

ك وبٌن هللا، أما مغتصب لبٌت وراح لٌحج الحمد هلل هللا الكالم ال ٌنصرف إال إلى الذنوب التً بٌن

غفر لً، ال ٌوجد مغفرة هنا، مغتصب دكاناً، علٌك دٌون لم تؤدها، أخً حججنا فمحٌت ذنوبنا، ما 

ذهب شًء علٌك بالحج إطالقاً، هذه كٌوم ولدته أمه فقط بالذي بٌنك وبٌن هللا، انتبهوا، هذا الوهم 

آكل أموال الناس بالحرام، تغش الناس، لك أعمال سٌبة جداً، هذا المعنى ال الكبٌر عند العوام، أما 

 ٌقبل، والمعنى غٌر شرعً. 

 ًِّ ِب َصلَّى ))َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َوائٍِل، َعْن أَِبٌِه، َقالَ: َجاَء َرُجلٌ ِمْن َحْضَرَمْوَت، َوَرُجلٌ ِمْن ِكْنَدَة إَِلى النَّ

ِه َوَسلََّم َِ  ٌْ َقالَ اللَّهم َعَل َِ ِ: إِنَّ َهَذا َقْد َغَلَبِنً َعَلى أَْرٍض لًِ َكاَنْت ألَِبً،  ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ  ًُّ َقالَ اْلَحْضَرِم

ِه وَ  ٌْ ِ َصلَّى اللَّهم َعَل َقالَ َرُسولُ هللاَّ َِ  ، َس َلُه ٌَِِها َحقٌّ ٌْ ِدي أَْزَرُعَها َل ٌَ ًَ أَْرِضً ًِِ  : ِه َسلََّم اْلِكْنِديُّ

 ًِّ ٌَُبالًِ َعَلى مَ لِْلَحْضَرِم َِاِجٌر ال  ُجلَ  ِ: إِنَّ الرَّ ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ ِمٌُنُه، َقالَ  ٌَ َلَك  َِ َنٌة، َقالَ: ال، َقالَ  ٌِّ ا : أََلَك َب
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َتَورَّ  ٌَ َس  ٌْ ِه، َوَل ٌْ ِ َحَلَف َعَل َقالَ َرُسولُ هللاَّ َِ ْحلَِف  ٌَ اْنَطَلَق لِ َِ َس َلَك ِمْنُه إاِل َذلَِك،  ٌْ َقالَ َل َِ ٍء،  ًْ ُع ِمْن َش

نَّ  ٌَ ْلَق ٌَ أُْكَلُه ُظْلًما َل ٌَ ا أَْدَبَر أََما َلِئْن َحَلَف َعَلى َمالِِه لِ ِه َوَسلََّم َلمَّ ٌْ َ َوُهَو َعْنُه ُمْعِرضٌ  َصلَّى اللَّهم َعَل
 ((هللاَّ

 ] مسلم َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َوابٍِل َعْن أَبٌِِه[

ال ٌوجد غٌر الٌمٌن، أي القلق الذي ٌنتاب المدعً إذا لم ٌبق له إال ٌمٌن خصمه هو جزاء تقصٌره  

 فً أخذ مستند أصولً. 

 الٌمٌن ال تكون إال باهلل أو باسم من أسمائه :

 لقول النبً علٌه الصالة والسالم:  اآلن الٌمٌن ال تكون إال باهلل أو باسم من أسمابه، 

ْصُمْت (( ٌَ ِ أَْو لِ ْحلِْف ِباهللَّ ٌَ ْل َِ  )) َمْن َكاَن َحالًِفا 

ِ َرِضً اللَّهم َعْنهم[  ] البخاري َعْن َعْبِد هللاَّ

ِه َوَسلََّم قال لرجل حلفه:" احلف باهلل   ٌْ وعن ابن عباس َرِضً هللاَّ َعْنهما أن النبً َصلَّى اللَّهم َعَل

 الذي ال إله إال هو ما له عندك شًء". 

 حكم وجود البٌنة بعد حلف الٌمٌن :

هناك موضوع دقٌق جداً أنتم أٌها األخوة فً أمس الحاجة إلٌه، إنسان حلف ٌمٌناً، سقطت الدعوى،  

ألن الخصم حلف، بعد أن حلف المدعى علٌه الٌمٌن عثر المدعً على وثٌقة، على إٌصال، على 

هنا اختلف العلماء، الٌمٌن حلف، والدعوى ردت وسقطت، وبرئ المدعى علٌه،  عقد، على شاهد،

 فجأة المدعً عثر على وثٌقة، ما الذي ٌحصل؟ استمعوا اآلن إلى آراء الفقهاء إلى هذا الموضوع.

وقف العلماء فً هذه المسألة مواقف ثالث: منهم من قال: ال تقبل هذه البٌنة، بعد حلف الٌمٌن ال  

 هم من قال: تقبل، منهم من قال: تقبل بشروط، ال تقبل إطالقاً، وتقبل إطالقاً، وتقبل بشروط.تقبل، من

 أما الذٌن رأوا أنها ال تقبل ألن النبً علٌه الصالة والسالم قال:  

ِمٌُنُه... (( ٌَ  ))... َشاِهَداَك، أَْو 

 ]البخاري َعْن أَبًِ َوابٍِل [

لٌمٌن، فهذه حجة ٌقوم علٌها حكم، فلما حكم القاضً بسقوط فالٌمٌن حجة، وقد حلف المدعى علٌه ا 

الدعوى بحلف الٌمٌن ظهرت بٌنة أخرى، لذلك أهل الظاهر قالوا: ال تقبل، ألنه قامت حجة كافٌة 

إلصدار حكم، ونحن عندنا قاعدة بالقضاء: إذا عندنا حجة كافٌة إلصدار حكم ال تقبل حجة مخالفة 

 لها.

قبل، تقبل البٌنة بعد حلف الٌمٌن فهم الحنفٌة والشافعٌة والحنابلة، قالوا: البٌنة أما الذٌن رأوا أنها ت 

العادلة أحق من الٌمٌن الفاجرة، وهذا رأي عمر بن الخطاب َرِضً هللاَّ َعْنه، حجتهم فً ذلك أن 

الٌمٌن فً األصل حجة ضعٌفة، وهً ال تقطع النزاع، إذاً تقبل البٌنة بعدها ألنها هً األصل، 
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الٌمٌن هً البدٌل، ومتى جاء األصٌل غاب البدٌل، األصل السند، األصل العقد، األصل الوصل، و

ال ٌوجد وصل، ال ٌوجد عقد، ال ٌوجد سند، البدٌل الٌمٌن، بعد أن حلف الٌمٌن عثرنا على األصل، 

 األصل إذا جاء بطل البدٌل، هذا رأي الطرف اآلخر.

بل بشروط، رأٌهم أن المدعً إذا كان ٌجهل هذه البٌنة، لم ٌعثر لكن العلماء اآلخرون الذٌن قالوا تق 

علٌها، لم ٌجدها، ال ٌعلمها، وقبل حلف ٌمٌن المدعى علٌه، ثم وجدها بعد حٌن، أو عثر علٌها تقبل 

هذه البٌنة، أما إذا أثبت المدعى علٌه أن هذه البٌنة معلومة عنده، وفً حوزته، ولم ٌستخدمها بل 

 ألنه فً زعمه أقوى فعندبذ ال تقبل هذه البٌنة.استخدم الٌمٌن، 

إذاً الذٌن قالوا بعدم قبول البٌنة بعد الٌمٌن انطلقوا من أن الٌمٌن حجة تكفً إلصدار حكم، والحجة  

 الكافٌة إلصدار حكم ال تقبل حجة مخالفة لها.

ٌمٌن دلٌل ظنً، والٌمٌن والذٌن قالوا: تقبل البٌنة بعد الٌمٌن، انطلقوا من أن البٌنة هً األصل، وال 

 هو الخلف أي البدٌل فإذا وجد األصل ٌجب أن ٌغٌب البدٌل.

والفرٌق الثالث رأوا أن البٌنة إذا كانت معلومة للمدعً ولم ٌستخدمها، وآثر علٌها ٌمٌن المدعى  

 علٌه ال تقبل، أما إذا عثر علٌها بعد حلف الٌمٌن ولم ٌكن ٌعلمها فعندبذ تقبل. 

 د إقراراً لدعوى المدعً :عدم الحلف ٌع

اآلن هذا المدعى علٌه قال: أنا ال أحلف الٌمٌن، إذا عرضت الٌمٌن على المدعى علٌه لعدم وجود  

بٌنة المدعً فنكل ولم ٌحلفها عد نكوله فً مثل هذا إقراراً للدعوى، عدم الحلف إقراٌر لدعوى 

سكوت احلف بقً ساكتاً، ٌا أخً المدعً إذ لو كان صادقاً لحلف، والنكول ٌكون صراحة أو بال

احلف، معنى هذا أنه نكل، أما قال: أنا ال أحلف، إما صراحة، أو بالسكوت، على كلٍّ صراحة أو 

بالسكوت عدم الحلف ٌعد إقراراً لدعوى المدعً، األرجح أنه إذا لم ٌحلف ال ٌجوز للقاضً أن 

ٌن، ما دام المدعى علٌه نكل بحلف ٌقول للمدعً إذاً أنت احلف أنك على حق، هذه اسمها رد الٌم

الٌمٌن، لم ٌحلف، هناك من ٌرى أن على القاضً أن ٌرد الٌمٌن على المدعً، إذاً أنت احلف أنك 

على حق، هذا موضوع خالفً لماذا؟ قال ألن الٌمٌن كما قال علٌه الصالة والسالم تكون على النفً 

اإلنكار، أما اإلثبات فال ٌحتاج إلى ٌمٌن،  فقط ال على اإلثبات، والٌمٌن على من أنكر، ٌحلف مع

 اإلثبات ٌحتاج إلى أدلة. 

 

 

 

 الّنكول وحده ال ٌكفً للحكم :
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الٌمٌن.   

أما عند اإلمام مالك، واإلمام الشافعً، فأن النكول وحده ال ٌكفً للحكم على المدعً علٌه، ألنه  

ه، ولٌس فً ذمته حجة ضعٌفة، أي عندنا هنا حالة شخص ال ٌحلف، هو على حق والمبلغ ما أخذ

لكن عنده ورعاً بحٌث أن الموضوع بكامله ال ٌساوي عنده حلف ٌمٌن باهلل عز وجل، هذا ورع، 

فنحن إذا إنسان رفض أن ٌحلف نعده متهماً؟ ال، هذا رأي اإلمام الشافعً، واإلمام مالك، النكول 

حلف، هللا أغلى من ذلك، وحده ال ٌكفً للحكم، أنا أعرف شخصاً ولو كان على الحق مبة بالمبة ال ٌ

والدنٌا كلها ال تعدل عنده جناح بعوضة، لٌأكل هذا المال وال ٌحلف، هذا رأي اإلمام الشافعً، أي 

لٌس النكول كافٌاً إلصدار حكم باالتهام، لذلك اإلمام الشافعً ٌرى أن ترد الٌمٌن على المدعً، 

علٌه استغل ورعه، هذه كثٌراً ما تحدث، احلف أنت إذاً أنك على حق، هنا ٌوجد مشكلة، إذا المدعى 

ٌكون هناك بعض المحامٌن عندهم حاسة سادسة، ٌكون الطرف الخصم دٌناً، ورعاً، ولبسوه تهمة 

ٌعرف نقطة الضعف عنده، من الٌمٌن، أكثر المحامٌن الذٌن عندهم حنكة، الخصم ما وضعه؟ إذا 

ن هللا كثٌراً، ٌبدأ بالٌمٌن، الرد كان وضعه دٌناً جٌد، الدٌن عنده نقطة ضعف، وهً ٌخاف م

الطبٌعً أن اإلنسان عندما ٌكون ورعاً وٌأبى أن ٌحلف الٌمٌن ال ألنه مذنب بل ألنه متورع عن 

 ذلك، القاضً ٌقول له: إذاً أنت احلف الٌمٌن أنك على حق.

قصة معروفة لما دخل أبو حنٌفة على المنصور وعند المنصور أحد خصومه وأراد هذا الخصم  

اللدود أن ٌحرجه، وأن ٌفسد ما بٌن المنصور وبٌن أبً حنٌفة من عالقة فقال: ٌا إمام إذا أمرنً 

الخلٌفة بقتل امرئ أأقتله أم أترٌث فلعله مظلوم؟ فقال أبو حنٌفة لخصمه: الخلٌفة على الحق أم على 

 الباطل؟ أجبنً، قال له: على الحق، قال له: كن مع الحق.

ا المتهم المدعً علٌه ورع، ودٌن، وال ٌحلف الٌمٌن، إذاً أنت أٌها المدعً إذا شعر القاضً أن هذ 

 احلف أنك على حق، فإن حلفت نعطٌك الحق، وإذا لم ٌحلف ردت الدعوى.

قال: هناك دلٌل هو أن النبً علٌه الصالة والسالم رد الٌمٌن على طالب الحق وٌبدو أن العلة هذه  

، هل ٌعد هذا دلٌل على أنه مذنب؟ ال، لذلك النبً رّد على من لم أن إنساناً ورعاً، ال ٌحلف الٌمٌن

ٌحلف رد علٌه الٌمٌن، هذا الحدٌث الذي فٌه رد الٌمٌن من قبل النبً علٌه الصالة والسالم، فً هذا 

 الحدٌث راوي اسمه مسروق، هو غٌر معروف، والراوي المجهول الحال هذا ٌضعف الحدٌث. 

  على نٌة الحالف :الٌمٌن على نٌة المستحلف ال

النقطة الثانٌة: هناك أشخاص بجهل فاضح أنا حلفت لكن نوٌت على الخبز ال على النقود، ساذجة،  

جهل، حمق، طبعاً الجواب السهل البسٌط : الٌمٌن على نٌة المستحلف ال على نٌة الحالف، نٌتك 

سمعت من أناس كثٌرٌن أنه ظن لٌس لها قٌمة إطالقاً، نٌتك على نٌة المستحلف الذي استحلفك، فأنا 

حاله شاطراً ونوى نٌة أخرى، والقاضً عندما حلفه نوى نٌة أخرى وحلف وقال لً: نفدت، أنا ما 

قصدت النقود، هذا الجهل لماذا العلم ضروري ٌا أخوان؟ حلف ٌمٌناً غموساً وهو ال ٌدري، وخرج 
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الٌمٌن.   

فلذلك الٌمٌن على نٌة المستحلف فإذا  بها من اإلسالم وهو ال ٌدري، أي من الكبابر الٌمٌن الغموس،

حلف أحد المتناقضٌن، كانت الٌمٌن على نٌة القاضً، وعلى نٌة المستحلف الذي تعلق حقه فٌها، ال 

 على نٌة الحالف، لما تقدم فً باب األٌمان حدٌث صرٌح، حدٌث للنبً علٌه الصالة والسالم. 

ِة اْلُمْسَتْحلِِف (( ٌَّ ِمٌُن َعَلى ِن ٌَ  ))اْل

َرَة [] ٌْ  مسلم َعْن أَبًِ ُهَر

لكن بعض العلماء قالوا: ٌجوز التورٌة إذا اضطر إلٌها إذا كان مظلوماً، إما أن تقول إن الكتب  

السماوٌة مخلوقة وإما أن نقطع رأسك وكالم هللا قدٌم، وهذه العقٌدة الصحٌحة، قال له: الزبور، 

ابعه هذه حاالت نادرة، إذا كنت مظلوماً ظلماً والتوراة، واإلنجٌل، والقرآن كلها مخلوقة، وقصد أص

واضحاً وأكٌداً، العلماء قالوا: للمظلوم أن ٌوري ٌمٌنه، أحد األبمة قال له: التوراة، واإلنجٌل، 

 والقرآن كلها مخلوقة، ونجا من القتل. 

 الشاهد الواحد ندعمه بٌمٌن المدعً :

 اآلن عندنا حالة ما قال له النبً الكرٌم:  

ِمٌُنُه... (())...  ٌَ  َشاِهَداَك، أَْو 

 ]البخاري َعْن أَبًِ َوابٍِل [

معنى هذا: شاهدان فً شاهد واحد، هناك حل لطٌف إذا اإلنسان عنده شاهد واحد ممكن أن ٌستخدم  

هذا الشاهد مع ٌمٌنه، شاهد وٌمٌن، شاهد شهد هذه الواقعة، والمدعً ٌحلف ٌمٌناً إضافة للشاهد، لو 

ن ال ٌوجد مشكلة، الشاهدان ٌكفٌان إلثبات الحق، لكن شاهد واحد ندعم هذا الشاهد كان هناك شاهدا

بٌمٌن المدعً، أتٌنا بالشاهد، وأنا أحلف الٌمٌن، القاضً أنا الذي أراه كلما كان قرٌباً من هللا عز 

وجل هللا ٌلهم القاضً، أي هناك بإخالصهم فً إظهار الحق، هللا عز وجل ٌرشدهم إلى أسالٌب 

 بتكرة فً كشف الحقٌقة، دابماً القانون ٌعطً للقاضً حرٌة الحركة، أحٌاناً تنشأ عنده قناعات.م

اسمع إقرار قانون المخدرات أنه لو فرضنا إنساناً برٌباً، ودس فً جٌبه قطعة حشٌش، وأخبرت  

على النٌابة بهذا، إذا ما أعطٌنا للقاضً حرٌة حركة راح إعداماً، أو حوكم ثالثٌن سنة، ٌجب 

القاضً أن ٌدرس حالة الشخص، إذا ما عرف أنه ٌتعاطى المخدرات، سمعته طٌبة، دٌن، إذا هذه 

مدسوسة علٌه، ٌعطى القاضً حرٌة الحركة كٌال نقع فً ظلم شدٌد، القوانٌن دابماً تعطً القاضً 

نه ال حرٌة الحركة، له قناعات، الشافعً ٌقول: القضاء بشاهد وٌمٌن ال ٌخالف ظاهر القرآن، أل

 ٌمنع أنه ٌجوز أقل مما نص علٌه.

 

 القرٌن القاطعة :
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الٌمٌن.   

اآلن عندنا شًء اسمه القرٌن القاطعة، خرج اإلنسان من دار خالٌة، خابفاً مرعوباً، مدهوشاً، وفً  

ٌده سكٌن ملوثة بالدم، فدخل إلى الدار فإذا فٌها شخص مذبوح هً قرٌنة، هنا ال ٌوجد إقرار، وال 

بٌنة، لكن هناك قرٌنة، إنسان خرج من داره خابفاً، مدهوشاً، معه سكٌن،  شهود، وال ٌمٌن، وال

علٌها آثار دم، دخلنا إلى الدار فإذا فٌها إنسان مذبوح، هذا ٌسمون القرٌنة القاطعة، قصة وقعت فً 

 هذه البلدة.

ضابط شرطة ٌسكن فً بناء بالطابق الثالث، نازل رأى باباً فتح، خرج منه إنسان خابف، هو  

قبض علٌه احتٌاطاً، دخل إلى البٌت شاهد إنساناً مٌتاً وحده، على القرٌنة القاطعة، اتهم هذا بالقتل، 

طبعاً وضع فً السجن، وحوكم، وحكم علٌه بعشرٌن سنة، بعد ست سنوات إنسان اقترف جرٌمة، 

لخابف، طبعاً وأثناء االعتراف اعترف بهذه الجرٌمة والجرٌمة السابقة التً اتهم بها هذا اإلنسان ا

صدر قرار بإطالق سراحه، وتعوٌض، لً صدٌق كان وقت إطالق سراحه فً المحكمة، ٌعمل 

بالقضاء، بفضول منه سأله قال له: تعال إلً، أنت دخلت إلى السجن ست سنوات ظلماً، بربك هل 

لقاضً غلط فعلت مع هللا شٌباً تستحق علٌه هذا العقاب الخاطا؟ قال له: نعم وأكثر وهللا، أي إذا ا

 هللا ال ٌغلط، هناك أشخاص ٌساقون إلى جرٌمة وهم منها برٌبون، لكنهم اقترفوا جرٌمة سابقة.

حدثنً قاض و هللا من فمه، قال: حكمنا على إنسان قاتل باإلعدام، وكلفت المحامً أن ٌبلغه الحكم،  

قتلته، أنا قاتل إنساناً غٌره،  قال له المحكوم باإلعدام أستاذ أنت قاتله؟ قال له: ال، قال له: وأنا ما

فأنتم اطمبنوا إذا القاضً غلط هللا ال ٌغلط، عدالة مطلقة، لكن المشكلة أن اإلنسان ٌحاسب بذنب 

 آخر، أما هو من هذا الذنب بريء، بالطرف الثانً هناك مشكلة، لذلك: 

ا ٌِِِه وَ  َتَرى اْلُمْجِرِمٌَن ُمْشفِقٌَِن ِممَّ َِ ٌَُغاِدُر ﴿ َوُوِضَع اْلِكَتاُب  َلَتَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب اَل  ٌْ ا َو ٌَ قُولُوَن  ٌَ

ْظلُِم َربَُّك أََحًدا ﴾ ٌَ  َصِغٌَرًة َواَل َكِبٌَرًة إاِلَّ أَْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِملُوا َحاِضًرا َواَل 

 [99] سورة الكهف: 

ان: اسأل لنا ربك هللا هل هو هذه تابعة للحساب القدٌم، معروفة عندكم، الشوحة قالت لسٌدنا سلٌم 

مهول أم عجول؟ سأله فقال له: قل لها أنا مهول و لست عجوالً، أي على التراخً، هذه شاهدت 

أناساً ٌأكلون اللحم، خطفت اللحم وطارت به، فعلقت بصة نار باللحم احترق عشها مع البٌض الذي 

له؟ ألم تقل أن هللا مهول كان هللا فٌه، وراح كل شًء، استغربت فعادت إلى سٌدنا سلٌمان، فقالت 

عجوالً؟ قال: ٌا رب ماذا أقول لها؟ قال: قل لها: هذا حساب قدٌم، فأحٌاناً ٌكون هناك حساب قدٌم 

 متداخل، هذه القرٌنة القاطعة.

عندنا مثل إنسان على رأسه عمامة، وبٌده عمامة، وآخر خلفه ٌركض وراءه ٌطالبه بالعمامة، هذه  

العمامة للثانً، معه عمامة، وبٌده عمامة، والثانً بال عمامة ولحقه، معناها قرٌنة  قرٌنة كافٌة أن

كافٌة، لذلك بعض األجانب عندهم شًء اسمه المحلفٌن، المحلفون أشخاص عادٌون، ٌأتون بخمسٌن 

شخصاً من الشارع، وٌسمعونهم وقابع الجرٌمة، اإلنسان بالفطرة ٌحس أن هذا مجرماً وهذا برٌباً، 
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الٌمٌن.   

قضاة ٌأخذون برأي المحلفٌن وهم من عامة الناس وهذا ال ٌوجد علٌه ضغوط، أحٌاناً تجد فال

الدعوى فٌها ملف تلفٌق، وفٌها وثابق مزورة، وفٌها شهود زور، أما أن ٌأتً إنسان من عامة 

الطرٌق اسمع القصة ٌقول: و هللا فالن متهم، وفالن بريء، فاألخذ بالمحلفٌن له وجهة نظر أن هذا 

 نسان ال ٌوجد علٌه ضغوط، و لٌس له مصلحة ال مع زٌد، وال مع عبٌد.اإل

قال: رجالن فً سفٌنة، وفً السفٌنة دقٌق، أحدهما تاجر والثانً صاحب السفٌنة، الدقٌق لمن؟  

 للتاجر، والسفٌنة لمن؟ لصاحب السفٌنة، هذه قرٌنة كافٌة، أي هناك أشٌاء واضحة كالشمس.

 اإلقرار الشفهً إذا تواضع الناس واتفقوا : الدٌن اإلسالمً ٌعتمد على

الدٌن اإلسالمً ٌعتمد على اإلقرار الشفهً، لكن إذا تواضع الناس، واتفق الناس على أن تكون  

الوثابق كلها مكتوبة، تواقٌع، وشهود، تؤخذ بها، قد تكون شهادة مكتوبة باألصل، الدٌن قابم على 

لكن أحٌانا أخوان ٌسألوننً نرٌد كتاباً و لكن لٌس  اإلدالء الشفهً، بعت؟ بعت، زوجت؟ زوجت،

كتاب محكمة، ما القصة؟ أنا أعرف لماذا، إذا ما تّم الزواج، ألنهم متوقعون الطالق سلفاً، إذا 

الزواج لم ٌتم ال تسجل الزوجة أنها مطلقة، جوابً على السؤال: قبل مبة سنة كٌف كنت تشتري 

سب، معك الثمن تعطٌه ثالثمبة لٌرة ذهبٌة، ٌعطٌك مفتاح البٌت؟ ترى البٌت ٌعجبك، الثمن منا

البٌت، فقط، هذا الشراء اآلن أنت تقبل أن تشتري بٌتاً على المفتاح فقط؟ ترٌد الورقة الخضراء، 

األمور تعقدت، الحٌاة أصبحت معقدة، األحكام تدور مع الزمان، فكما أنه الٌوم ال ٌمكن أن تقبل 

لمفتاح، البد من إقرار الجهات المسؤولة، كذلك فً الزواج أنا أقترح بشراء بٌت بالتسلٌم فقط با

وأتمنى على كل أولٌاء األمور أال ٌسمحوا بالزواج العرفً، هو أوالً ممنوع، والذي ٌجري العقد 

مؤاخذ، وٌحاسب حساباً عسٌراً، وكل األشخاص المشبوهٌن ٌطلبون الزواج العرفً خارج 

أن ٌقول ال أعرفها، وانتهى األمر، ضاعت حقوقها، هً عند  المحكمة، وخارج المحكمة ٌكفً

قران اري، كذلك البنت ال تزوج إال بعقد الناس زانٌة، لذلك كما أن البٌت ال ٌشترى إال بالسجل العق

أصولً فً المحكمة، تسمع أحٌاناً حجة مضحكة، ٌقول فٌها: ال ٌوجد أسهل من عقد القران فً 

ضً إلى عندك إلى البٌت، ال ٌوجد مشكلة أبداً إال أن تكون فً نٌة خبٌثة، الدولة، ثانً ٌوم ٌأتً القا

 أو فً نواٌا غٌر مشروحة عند الزوج. 

 

 

 

 التناقض :
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الٌمٌن.   

عندنا فً الدرس القادم موضوعاً جٌداً جداً، لكم أن تستخدموه أنتم: التناقض، إذا وقع الشهود فً  

قطعً على إبطال الدعوى، أو على أن تناقض، أو وقع فً االعتراف تناقض، فالتناقض دلٌل 

المدعً لٌس صادقاً فً دعواه، فالتناقض موضوع أٌضاً ضروري جداً أن نصل إلٌه، أنا بالمناسبة 

هذا الموضوع لٌس اختصاصٌاً، أنا أحكً األشٌاء األساسٌة، مبسطة مع األمثلة لكم، للخالفات 

ض شبت أم أبٌت، هذه بعض األشٌاء المنزلٌة، أب عنده أوالد، تاجر عند موظفون، أي أنت قا

األساسٌة فً القضاء، أما التفاصٌل فً مجالت، وفً اجتهاد محكمة النقد، وفً أراء للعلماء مفصلة 

بالموسوعات الفقهٌة، وفً تفاصٌل أنتم فً غنى عنها طبعاً، أما القاضً علٌه أن ٌعلمها كلها، 

، أما أنتم فنعطٌكم كما قال المثل تعلم كل والمحامً، ومن ٌعمل فً القضاء، هذه من لوازم حرفته

 شًء عن شًء، وشٌباً عن كل شًء، هً باب شًء عن كل شًء.

 والحمد هلل رب العالمٌن 

 


