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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 كتاب القضاء

 تعريفو:
 القضاء لغة: إحكاـ الشيء كالفراغ منو.

 كاصطبلحان: تبيٌن احلكم الشرعي كاإللزاـ بو، كفصل اخلصومات.
 )تبيٌن احلكم الشرعي( جنس يشمل القاضي كادلفيت.

 )كاإللزاـ بو( ىذا قيد خيرج ادلفيت، ألنو ال يلـز ابحلكم الشرعي.
 صومات( فيو بياف الغرض من القضاء كىو قطع اخلصومة بٌن ادلتخاصمٌن.)كفصل اخل

 .واألصل يف مشروعيتو الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل 
(. ل فػىييًضلاكى عىنٍ قاؿ تعاىل )َيى دىاكيدي ًإَّنا جىعىٍلنىاؾى خىًليفىةن ِف اأٍلىٍرًض فىاٍحكيٍم بػىٌٍنى النااًس اًبحلٍىقًٌ كىال تػىتاًبًع اذٍلىوى  ًبيًل اَّللًا  سى

نػىهيٍم ِبىا أىنٍػزىؿى اَّللاي(.  كقاؿ سبحانو )كىأىًف اٍحكيٍم بػىيػٍ
 )إذا اجتهد احلاكم فأصاب فلو أجراف، كإذا اجتهد فأخطأ فلو أجر( متفق عليو  كعن عمرك بن العاص. قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا

 كأمجع ادلسلموف على مشركعية نصب القضاء كاحلكم بٌن الناس.
: ألف القضاء من ضركرات االجتماع، بو ينتشر العدؿ، كيعم األمن، كييدفع القوم عن الضعيف، كيينصف ادلظلـو من كعقبلن 

 الظامل، لوال الفضاء لعمت الفوضى، كاختل األمن، كفسد النظاـ.
 . وىو فرض كفاية 

 إذا قاـ بو من يكفي سقط اإلمث عن الباقٌن، كإال أمث اجلميع.
 تقيم بدكنو .ألف أمر الناس ال يس -أ 
 يتواله بنفسو ، كبعث عليان إىل اليمن قاضيان ، كبعث معاذان قاضيان . ككاف  -ب 
 ) ال حيل لثبلثة يكونوف بفبلة من األرض إال أمركا عليهم أحدىم ( . كلعمـو قولو  -ج 

 قاؿ اإلماـ أمحد : ال بد للناس من حاكم ، أتذىب حقوؽ الناس ؟
 فائدة :

ثىًة أىٍضريبو  كىالنااسي  قال ابن قدامة :  :ًِف اٍلقىضىاًء عىلىى ثىبلى
ُخوُل ِفيوِ   ُهْم َمْن ََل ََيُوُز َلُو الدُّ   : ِمن ْ

ثىةه ذىكىرى ًمنػٍهيٍم رىجيبلن قى  )أىناوي قىاؿى  كىىيوى مىٍن الى حييًٍسنيوي ، كىملٍى َتىٍتىًمٍع ًفيًو شيريكطيوي ، فػىقىٍد ريًكمى عىٍن الناًبًٌ  ضىى بػىٌٍنى النااسى ًِبىٍهلو ، فػىهيوى اٍلقيضىاةي ثىبلى
 ( .ِف النااًر 

 ًٍنًًه .كىأًلىفا مىٍن الى حييًٍسنيوي الى يػىٍقًدري عىلىى اٍلعىٍدًؿ ًفيًو ، فػىيىٍأخيذي احلٍىقا ًمٍن ميٍستىحىقًًٌو كىيىٍدفػىعيوي إىلى غى 
ُهْم ، َمْن ََيُوُز َلُو ، َوََل ََيُِب َعَلْيِو   :َوِمن ْ

الىًة كىااًلٍجًتهىاًد، كىييوجىدي غىيػٍريهي ًمثٍػليوي، فػىلىوي أىٍف يىًليى اٍلقىضىاءى ًِبيٍكًم حىالًوً كىىيوى مى  ٍ لىوي.ٍن كىافى ًمٍن أىٍىًل اٍلعىدى ٍ يػىتػىعىٌنا بي عىلىٍيًو  أًلىناوي ملى ًَى ًحيىًتًو، كىالى    كىصىبلى
ـً أىمٍحىدى ، أىناوي الى ييٍستىحىبُّ لىوي  مىًة ، كىًلمىا كىرىدى ًفيًو ًمٍن التا  كىظىاًىري كىبلى ا ًفيًو ًمٍن اخلٍىطىًر كىاٍلغىرىًر ، كىًِف تػىرًٍكًو ًمٍن السابلى ٍشًديًد كىالذاٌـً ، الدُّخيوؿي ًفيًو   ًلمى

هي .كىأًلىفا طىرًيقىةى السالىًف ااًلٍمًتنىاعي ًمٍنوي كىالتػاوىقًٌي ، كىقىٍد أىرىادى عيٍثمىافي رىًضيى اَّللاي   عىٍنوي تػىٍولًيىةى اٍبًن عيمىرى اٍلقىضىاءى فىأىابى
اـً ، كىالى يػيٍعرى  اـً ، كىقىاؿى أىبيو عىٍبًد اَّللًا ٍبني حىاًمدو : إٍف كىافى رىجيبلن خىاًمبلن ، الى يػيٍرجىعي إلىٍيًو ِف اأٍلىٍحكى ؼي فىاأٍلىٍكىلى لىوي تػىوىلًٌيًو ، لًيػيٍرجىعى إلىٍيًو ًِف اأٍلىٍحكى
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تىًفعى ًبًو اٍلميٍسًلميوفى ، كىًإٍف كىافى مىٍشهيورنا ِف النااًس اًبٍلًعٍلًم ، يػيٍرجىعي إلىٍيًو ًِف كىيػىقي  ًلكى ، وـى بًًو احلٍىقُّ ، كىيػىنػٍ  تػىٍعًليًم اٍلًعٍلًم كىاٍلفىتػٍوىل ، فىاأٍلىٍكىلى ااًلٍشًتغىاؿي ًبذى
ا ًفيًو ًمٍن النػاٍفًع مىعى اأٍلىٍمًن ًمٍن اٍلغىرىرً   . ًلمى

اأٍلىٍكىلى لىوي ااًلٍشًتغىاؿي بًًو ، فػىيىكيوفي أىٍكىلى ًمٍن سىائًًر كىضلىٍوى ىىذىا قىاؿى أىٍصحىابي الشااًفًعيًٌ ، كىقىاليوا أىٍيضنا : إذىا كىافى ذىا حىاجىةو ، كىلىوي ًِف اٍلقىضىاًء رًٍزؽه ، فى 
 اٍلمىكىاًسًب   أًلىناوي قػيٍربىةه كىطىاعىةه .

 :حىاؿو ، فىًإناوي ييٍكرىهي ًلئٍلًٍنسىاًف طىلىبيوي ، كىالساٍعيي ًِف َتىًٍصيًلًو  كىعىلىى كيلًٌ 
 عىلىٍيًو مىلىكنا مىٍن ابٍػتػىغىى اٍلقىضىاءى ، كىسىأىؿى ًفيًو شيفىعىاءى ، كيًكلى إىلى نػىٍفًسًو ، كىمىٍن أيٍكرًهى عىلىٍيًو ، أىنٍػزىؿى اَّللاي  )أىناوي قىاؿى  أًلىفا أىنىسنا رىكىل عىٍن الناًبًٌ  

ا حىًديثه حىسىنه غىرًيبه .( ييسىدًٌديهي  ًٍمًذمُّ : ىىذى  قىاؿى الّتًٌ
مىارىةى   فىًإناك إٍف أيٍعًطيتهىا عىٍن مىٍسأىلىةو كيًكٍلتى إلىيػٍ  )لًعىٍبًد الرامٍحىًن ٍبًن َسىيرىةى  كىقىاؿى الناًبُّ  هىا ، كىًإٍف أيٍعًطيتهىا ًمٍن غىًٍنً َيى عىٍبدى الرامٍحىًن ، الى تىٍسأىٍؿ اإٍلً

 ميتػافىقه عىلىٍيًو .ا ( مىٍسأىلىةو أيًعٍنتى عىلىيػٍهى 
 .الثَّاِلُث : َمْن ََيُِب َعَلْيِو 

ي عىلىٍيًو   أًلىناوي فػىٍرضي ًكفىايىةو ، الى يػى   ا يػىتػىعىٌنا ي عىلىٍيًو ، كىغيٍسًل ٍقدً كىىيوى مىٍن يىٍصليحي لًٍلقىضىاًء ، كىالى ييوجىدي ًسوىاهي ، فػىهىذى ري عىلىى اٍلًقيىاـً بًًو غىيػٍريهي فػىيػىتػىعىٌنا
يًًٌت كىتىٍكًفيًنًو .  اٍلمى

ي عىلىٍيًو ، فىًإناوي سيًئلى : ىىٍل َيىٍمثىي اٍلقىاًضي إ  الى َيىٍمثىي .ذىا ملٍى ييوجىٍد غىيػٍريهي ؟ قىاؿى : كىقىٍد نيًقلى عىٍن أىمٍحىدى مىا يىديؿُّ عىلىى أىناوي الى يػىتػىعىٌنا
بي عىلىٍيًو ، ًلمىا ًفيًو ًمٍن اخلٍىطىًر بًنػىٍفًسوً  ًَى ا حييٍتىمىلي أىناوي حييٍمىلي عىلىى ظىاًىرًًه ، ِف أىناوي الى  ٍضرىاري بًنػىٍفًسًو لًنػىٍفًع غىًٍنًًه ، كىًلذىًلكى اٍمتػىنىعى  فػىهىذى ، فىبلى يػىٍلزىميوي اإٍلً

بىةى ًمٍنوي ، كىقىدٍ   ًقيلى لىوي : لىٍيسى غىيػٍريؾ . أىبيو ًقبلى
ـي اًبٍلوىاًجًب ، ًلظيٍلًم السٍُّلطىاًف أىٍك غىًٍنًًه   فىًإفا  أىمٍحىدى قىاؿى : الى بيدا لًلنااًس ًمٍن حىاًكمو ، أىتىٍذىىبي حيقيوؽي  كىحييٍتىمىلي أىٍف حييٍمىلى عىلىى مىٍن ملٍى دييًٍكٍنوي اٍلًقيىا

 )ادلغين(.    النااًس 
 القضاء فرض عٌن ، وذلك أبمور :يكون 

 إذا طلب منو، فإذا مل يطلب منو فبل يكوف فرض عٌن عليو، ألف ادلسؤكؿ عن تولية القضاة ىو اإلماـ . أوَلً :
 ووجو ذلك :

 أنو من طاعة كيل األمر كىي ِف غًن ادلعصية كاجبة.-أ
 لكفاية.أنو لو مل يدخل فيو لتعطل مرفق القضاء كذلك ال َوز كسائر فركض ا-ب

 كمل يوجد أىله يوثق بو ، فإف كًجد مل يتعٌن . اثنياً :
 ووجو ذلك :

 أنو من تغيًن ادلنكر، كتغيًن ادلنكر كاجب كىو متوقف عليو فيجب عليو. 
بي عىلىٍيًو  : وقد تقدم كالم ابن قدامة بقولو  ًَى  .مىٍن 

ي عىلىٍيًو كىىيوى مىٍن يىٍصليحي لًٍلقىضىاًء ، كىالى ييوجىدي ًسوىاهي ، فػى   ي عىلىٍيًو   أًلىناوي فػىٍرضي ًكفىايىةو ، الى يػىٍقًدري عىلىى اٍلًقيىاـً بًًو غىيػٍريهي فػىيػىتػىعىٌنا ا يػىتػىعىٌنا ، كىغيٍسًل هىذى
يًًٌت كىتىٍكًفيًنًو .  اٍلمى

ي عىلىٍيًو ، فىًإناوي سي   ًئلى : ىىٍل َيىٍمثىي اٍلقىاًضي إذىا ملٍى ييوجىٍد غىيػٍريهي ؟ قىاؿى : الى َيىٍمثىي .كىقىٍد نيًقلى عىٍن أىمٍحىدى مىا يىديؿُّ عىلىى أىناوي الى يػىتػىعىٌنا
بي عىلىٍيًو ، ًلمىا ًفيًو ًمٍن اخلٍىطىًر بًنػىٍفًسوً  ًَى ا حييٍتىمىلي أىناوي حييٍمىلي عىلىى ظىاًىرًًه ، ِف أىناوي الى  ٍضرىاري بًنػىٍفًسًو لًنػى  فػىهىذى ٍفًع غىًٍنًًه ، كىًلذىًلكى اٍمتػىنىعى ، فىبلى يػىٍلزىميوي اإٍلً

بىةى ًمٍنوي ، كىقىٍد ًقيلى لىوي : لىٍيسى غىيػٍريؾ .  أىبيو ًقبلى
ـي اًبٍلوىاًجبً كىحييٍتىمىلي أىٍف حييٍمىلى عىلىى مىٍن ملٍى دييٍ  ، أىتىٍذىىبي حيقيوؽي  نااًس ًمٍن حىاًكمو  بيدا لًل: الى    فىًإفا أىمٍحىدى قىاؿى  ٍلًم السٍُّلطىاًف أىٍك غىًٍنًهً ، ًلظي  ًكٍنوي اٍلًقيىا

 ()ادلغين    . النااسً 



ّ 
 

الُقَضاُة َثاَلثٌَة: اثْ َناِن يف النَّاِر، َوَواِحٌد يف اْْلَنَِّة. رَُجٌل َعَرَف اْْلَقَّ، ) قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ   َعْن بُ َرْيَدةَ  - ٖٖٛٔ
ٌل َعَرَف اْْلَقَّ، فَ َلْم يَ ْقِض بِِو، َوَجاَر يف اْْلُْكِم، فَ ُهَو يف النَّاِر. َورَُجٌل َلَْ يَ ْعِرِف اْلَقَّ ، فَ َقَضى فَ َقَضى ِبِو، فَ ُهَو يف اْلَنَِّة. َورَجُ 

َحُو اْْلَاِكمُ  ( ِللنَّاِس َعَلى َجْهٍل، فَ ُهَو يف النَّارِ   . َرَواُه اأْلَْربَ َعُة، َوَصحَّ
َرَواُه َأْْحَُد َواأَلْربَ َعُة،  ( َمْن َوِلَ اْلَقَضاَء فَ َقْد ُذِبَح بَِغًْنِ ِسكٌِّنٍ )  َل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَا َوَعْن َأِب ُىَريْ َرَة  - ٖٗٛٔ

َحُو اْبُن ُخَزْْيََة َواْبُن ِحبَّاَن   .َوَصحَّ
-------------- 

 ما صحة أحاديث الباب ؟ 
 ختلط ِف آخر عمره .حديث بريدة ، فيو خلف بن خليفة كىو حسن احلديث لكنو ا

 كللحديث عن ابن بريدة متابعات، منها:
 . ما أخرجو الّتمذم  كغًنه من طريق شريك القاضي كفيو ضعف

 . ( من طريق إسحاؽ بن عبد الرمحن لؤلؤ عن داكد بن عبد احلميد كىو ضعيفُٓ/ُما أخرجو ككيع ِف أخبار القضاة )كمنها : 
(، كقاؿ ابن عبد ُِٓ(، كالعراقي ِف ادلغين عن محل األسفار ِف األسفار ح)َُِ، َُُ/ْ) احلاكم ِف ادلستدرؾ صحح احلديث :كقد 

 (: "إسناده جيد"، كهللا تعاىل أعلم.ّٕٔ/ِاذلادم ِف احملرر ِف احلديث البن عبد اذلادم )
 كحديث أيب ىريرة : حديث حسن .

 اذكر ما ورد يف توِل القضاء ؟ 
 القضاء كرد فيو ترغيب كترىيب:

 غيب:الت 
 عن أيب ىريرة. قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا )سبعة يظلهم هللا ِف ظلو يـو ال ظل إال ظلو: إماـ عادؿ، كشاب نشأ ِف عبادة هللا .. (.

 التىيب:
 كأحاديث الباب .

ـى بو كعدؿف  . فيو أجره عظيم دلن قا
، فػىقىضىى بًًو، فػىهيوى ِف اى كما ِف حديث الباب )....   ل ( .جلٍىناًة. كىرىجي رىجيله عىرىؼى اىحلٍىقا

 كىًفيًو فىٍضله عىًظيمه ًلمىٍن قىًومى عىلىى اٍلًقيىاـً بًًو، كىأىدىاًء احلٍىقًٌ ًفيًو:قال ابن قدامة: 
 كىًلذىًلكى جىعىلى اَّللاي ًفيًو أىٍجرنا مىعى اخلٍىطىًأ.

 كىأىٍسقىطى عىٍنوي حيٍكمى اخلٍىطىًأ.
حنا بػىٌٍنى النا كىأًلىفا ًفيًو أىٍمرنا اًبٍلمىٍعريكًؼ،  ، كىأىدىاءى احلٍىقًٌ إىلى ميٍستىحىقًًٌو، كىرىدًّا لًلظااملًً عىٍن ظيٍلًمًو، كىًإٍصبلى اًس، كىَتىًٍليصنا لىبػىٍعًضًهٍم كىنيٍصرىةى اٍلمىٍظليوـً

، كىذىًلكى ًمٍن أىبٍػوىاًب اٍلقيرىًب.  ًمٍن بػىٍعضو
هي الناًبُّ  ًًهٍم، كىبػىعىثى عىًليًّا إىلى اٍليىمىًن قىاًضينا، كىبػىعىثى أىٍيضنا ميعىاذنا قىاًضينا.كىاأٍلىنًٍبيىاءي  كىًلذىًلكى تػىوىالا لىوي، فىكىانيوا حيىٍكيميوفى أًليشلى  قػىبػٍ

ىٍف أىٍجًلسى قىاًضينا بػىٌٍنى اثٍػنػىٌٍنً، أىحىبُّ إيلىا ًمٍن ًعبى  : ألى  )ادلغين( سىنىة. ادىًة سىٍبًعٌنى كىقىٍد ريًكمى عىٍن اٍبًن مىٍسعيودو، أىناوي قىاؿى
 اؿ رىسيوؿ اَّللًا ( كىلًعيليوًٌ ريتٍػبىًتًو كىعىًظيًم فىٍضًلًو جىعىل اَّللاي ًفيًو أىٍجرنا مىعى اخلٍىطىًأ، كىأىٍسقىطى عىٍنوي حيٍكمى اخلٍىطىًأ، قى املوسوعة الفقهيةكجاء ِف )

اًدًه كىبىٍذؿ كيٍسًعًو الى عىلىى  )ًإذىا حىكىمى احلٍىاًكمي فىاٍجتػىهىدى مثيا أىصىابى فػىلىوي أىٍجرىافً  ، كىًإَّناىا أيًجرى عىلىى اٍجًتهى كىًإذىا حىكىمى فىاٍجتػىهىدى فىأىٍخطىأى فػىلىوي أىٍجره
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 خىطىًئًو(.
 دلن جار كظلم، أك حكم بغًن علم. : كفيو اإلمث العظيم دلن مل يقيم بو

ثىةه: اًثٍػنىاًف ًِف اىلناارً  حلديث الباب  ، فػىلىٍم يػىٍقًض ًبًو، كىجىارى ِف اىحلٍيٍكًم، فػىهيوى ًِف اىلنااًر. كىرىجيله ملٍى يػىٍعًرًؼ ..)اىٍلقيضىاةي ثىبلى . كىرىجيله عىرىؼى اىحلٍىقا
، فػىهيوى ِف اىلناار(.  ، فػىقىضىى لًلنااًس عىلىى جىٍهلو  اىحلٍىقا

 .)مىٍن كىيلى اىٍلقىضىاءى فػىقىٍد ذيًبحى ًبغىًٍنً ًسكًٌٌنو(  كحديث
ٍتىًنعي عىٍنوي أىشىدا ااًلٍمًتنىاًع حىَّتا املوسوعة الفقهيةِف ) جاءك  لىٍو أيكًذمى ًِف ( كىافى كىًثًنه ًمنى السالىًف الصااًلًح حييًٍجمي عىٍن تػىوىيلًٌ اٍلقىضىاًء كىديى

ةي كىالايًت كىرىدى ًفيهىا اٍلوىًعيدي كىالتاٍخوًيفي ًلمىٍن تػىوىىلا اٍلقىضىاءى كىملٍى يػيؤىدًٌ نػىٍفًسًو، كىذىًلكى خىٍشيىةن ًمٍن عىًظيًم خىطىرًًه كىمىا تىديؿ عىلىٍيًو اأٍلحىاًديثي اٍلكىًثًنى 
َىيٍر، فىًإذىا جىارى َتىىلاى عىٍنوي كىلىزًمىوي الشاٍيطىافي  أىٍك جيًعل قىاًضينا  ( كىحىًديثي )مىٍن كىيلى اٍلقىضىاءى احلٍىقا ًفيًو، كىحىًديًث )ًإفا اَّللاى مىعى اٍلقىاًضي مىا ملٍى 

ى ًبغىًٍنً احلٍىقًٌ فػىعىًلمى ذىاؾى فىذىاؾى ِف النااًر، فػىقىٍد ذيًبحى ًبغىًٍنً ًسكًٌٌنو( كىحىًديثي )اٍلقيضىاةي ثىبلىثىةه: قىاًضيىاًف ِف النااًر، كىقىاضو ًِف اجلٍىناًة، رىجيله قىضى 
 هيوى ًِف النااًر، كىقىاضو قىضىى اًبحلٍىقًٌ فىذىًلكى ِف اجلٍىناًة(.كىقىاضو الى يػىٍعلىمي فىأىٍىلىكى حيقيوؽى النااًس فػى 

قيضىاًة اجلٍىٍوًر كىاجلٍيهااؿ الاًذينى ييٍدًخليوفى كىيػىرىل بػىٍعضي اٍلعيلىمىاًء أىفا كيل مىا جىاءى ًمنى اأٍلحىاًديًث الايًت ًفيهىا َتىٍوًيفه كىكىًعيده ًإَّناىا ًىيى ِف حىقًٌ 
.أىنٍػفيسى  ا اٍلمىٍنًصًب ًبغىًٍنً ًعٍلمو  هيٍم ًِف ىىذى

.  فىاأٍلحىاًديثي السااًبقىةي ًِبيٍملىًتهىا، بػىٍعضيهىا ميرىغًٌبه كىبػىٍعضيهىا ميرىىًٌبه
ىًٌبي ًمنػٍهىا زلىٍميوؿه عىلىى اٍلعىاًجًز عىٍنوي، كىعىلىى كىاٍلميرىغًٌبي ًمنػٍهىا زلىٍميوؿه عىلىى الصااًلًح لًٍلقىضىاًء اٍلميًطيًق حًلىٍمل ًعٍبًئًو، كىاٍلًقيىاـً ًبوىاًجًبًو، كىاٍلميرى 

ٍصطىفىى صىلىوىاتي اَّللًا عىلىٍيًو كىسىبلىميوي اخلٍيلىفىاءي ذىًلكى حييٍمىل ديخيوؿ مىٍن دىخىل ًفيًو ًمنى اٍلعيلىمىاًء، كىاٍمًتنىاعي مىًن اٍمتػىنىعى عىٍنوي، فػىقىٍد تػىقىلادىهي بػىٍعدى اٍلمي 
، كىديخيوذلييٍم ًفيًو دىلًيله عىلىى عيليوًٌ قىٍدرًًه، كىكيفيوًر أىجٍ  الرااًشديكفى، رًًه، فىًإفا مىٍن بػىٍعدىىيٍم تػىبىعه ذلىيٍم، سىادىاتي اإٍلٍسبلىـً كىقىضىٍوا بػىٌٍنى النااًس اًبحلٍىقًٌ

ًبعً  اًبًر التااًبًعٌنى كىَتى  يًهٍم.كىكىلًيىوي بػىٍعدىىيٍم أىئًماةي اٍلميٍسًلًمٌنى ًمٍن أىكى
بىالىغىةو ِف ًحٍفًظ النػاٍفًس، كىسيليوؾو ًلطىرًيًق كىمىٍن كىرًهى الدُّخيوؿ ًفيًو ًمنى اٍلعيلىمىاًء مىعى فىٍضًلًهٍم كىصىبلىًحياًتًهٍم كىكىرىًعًهٍم زلىٍميوؿه كيٍرىيهيٍم عىلىى مي 

.السابلىمىًة، كىلىعىلاهيٍم رىأىٍكا ًمٍن أىنٍػفيًسًهٍم فػيتيورنا أىٍك خىافي   وا ًمنى ااًلٍشًتغىاؿ بًًو اإٍلٍقبلىؿ ًمٍن َتىًٍصيل اٍلعيليوـً
ًنيفىةى كىالشااًفًعيُّ كىشلاًن اٍمتػىنىعى عىٍن تػىوىيلًٌ اٍلقىضىاًء بػىٍعدى أىٍف طيًلبى لىوي سيٍفيىافي الثػاٍورًمُّ كى   )ادلوسوعة(..  أىبيو حى

: َي رسوؿ هللا، أال  ركل مسلم عن أيب ذرٌو  إناك ضعيف، كإهنا أمانة، كإهنا يـو القيامة ًخزم )  تستعملين؟ قاؿقاؿ: قلتي
 ( . كندامة، إالا مىن أخىذىا ِبقًٌها، كأدال الذم عليو منها

أصله عظيم ِف اجتناب الوالية، كال سياما من كاف فيو ضىٍعف، كىو ِف حقًٌ مىن دخىل فيها بغًن أىلياة، كملى  : ىذا يقال النوو 
يىندـ على ما فرطى منو إذا جيوًزم ابخلًزم يـو القيامة، كأماا مىن كاف أىبلن كعدىؿ فيها، فلو فضله عظيم، تظاىىرت بو يىعدؿ  فإنو 

 ة .األحاديث الصحيح
، كرجل آَته هللا احلكمة، فهو يقضي هبِف احلديث )  ا ال حسدى إالا ِف اثنتٌن: رجل آَته هللا ماالن، فسىلاطو على ىىلىكتو ِف احلقًٌ

 ا ( .كييعلًٌمه
، ككجىد لو أعواَّنن  ًلما فيو  كِفجر : قال ابن ح احلديث الّتغيب ِف كالية القضاء ًلمىن استجمىع شركطو، كقىًوم على أعماؿ احلقًٌ

، كأداء احلقًٌ ًلميستحقو، ككفًٌ يد الظامل، كاإلصبلح بٌن الناس، ككلُّ ذلك من القيرابت   فلذلك من األمر ابدلعركؼ، كنىٍصر ادلظلـو
، كإَّنا توالاه األنبياء كمىن بعدىم من اخللفاء الراشدين، كًمن مثىا اتافقوا على أناو من فركض الكفاية  ألف أمرى الناس ال يستقيم دكنو

عٌن علي
ي
 . ىػ  الفتح ق .فرا مىن فرا منو  خشية العجز عنو، كعند عدـ ادل
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 ما معىن ) فقد ذبح نفسو بغًن سكٌن ( ؟ 
دؿا احلديث على التحذير من كالية القضاء، كالدخوؿ فيو، كادلراد ًمن ذىٍبح نفسو: إىبلكها  فإنو إٍف حكىم :  نعاينقال الص

ٍهلو لو، فهو ِف النار   الستقصاء ما َب عليو  ، كىو إف أصاب احلق، أتعىب نفسو ِف الدنيا بغًن احلقًٌ مع ًعلمو بو، أك جى
 و .رعايت

فقد أكرىده أكثر الناس ِف مىعرض   (كييلًٌ القضاء، فقد ذيًبح بغًن سكٌن) من  كأماا قولو " :ة احليكاـِف تىبصر  ال ابن فرحونق
 "التحذير من القضاء

كقاؿ بعض أىل العلم: ىذا احلديث دليله على شرؼ القضاء كعظيم منزلتو، كأف ادلتويل لو رلاىده لنفسو كىواه، كىو دليل على 
، فالقاضي لىماا استىٍسلىم حلكم هللا، كصَبى على سلالفة فضيلة مىن قضى ابحلقًٌ  إ ذ جعىلو ذبيحى احلقًٌ امتحاَّنن  لتىعظم لو ادلثوبة امتناَّنن

األقارب كاألابعد ِف خصوماهتا، فلم أٍتخيذه ِف هللا تعاىل لومة الئمو  حَّت قادىىم إىل ميرًٌ احلق ككلمة العدؿ، ككفاهم عن دكاعي 
 .رمحو هللا تعاىل -ل ذبيحى احلقًٌ هلل، كبلىغى بو حاؿ الشهداء الذين ذلم اجلنة"  انتهى كبلمو جيعً  -اذلول كالعناد 

ِإنَُّكْم َسَتْحِرُصوَن َعَلى اإِلَمارَِة، َوَسَتُكوُن َنَداَمًة يَ ْوَم الِقَياَمِة، فَِنْعَم املُْرِضَعُة، )  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َوَعْنُو  - ٖ٘ٛٔ
 .َرَواُه الُبَخاِريُّ  ( َسِت الَفاِطَمةُ َوبِئْ 

------------- 
 ( أم : سيكوف من بعضكم حرص ابلطلب كغًنه .) ِإنَُّكْم َسَتْحِرُصوَن 

 يدخل فيو اإلمارة العظمى كىي اخلبلفة ، كالصغرل كىي الوالية على بعض الببلد .) اإِلَمارَة ( : 
 ِف الدنيا من اجلاه كادلاؿ كنفاذ الكلمة .دلا يكوف فيها ) فَِنْعَم اْلُمْرِضَعُة ( 

 ( أم : بعد ادلوت . ) َوبِْئَسِت اْلَفاِطَمةُ 
 دلن مل يعمل فيها ِبا ينبغي . احلديث دليل على ذـ طلب اإلمارة ، كأهنا ستكوف خزم كندامة يـو القيامة ، أم :-ُ

 :كيوضح ذلك 
القيامة، إال  أكذلا مبلمة   كاثنيها ندامة ، كاثلثها عذاب يـو) بلفظ  عوؼ بن مالك بسند صحيح عن كالطَباين البزار ما أخرجو
 ( .من عدؿ 

 ال أدرم رفعو أـ ال ، قاؿ  شريك: قاؿ ىريرة أيب عن صاحل أيب عن عبد هللا بن عيسى عن شريك كايةاألكسط من ر  الطَباين كِف 
رفعو بلفظ أكذلا  أكس شداد بن كلو شاىد من حديث " . ( مةالقيا يـو عذاب كآخرىا ، غرامة كأكسطها ، ندامة أكذلا اإلمارة )

 ، كحلها ِبقها أخذىا دلن اإلمارة الشيء نعم  :رفعو اثبت بن زيد من حديث الطَباين كعند لطَباينا كاثنيها ندامة أخرجو مبلمة
الذم قبلو ، كيقيده أيضا ما  كىذا يقيد ما أطلق ِف القيامة يـو حسرة عليو تكوف حقها بغًن أخذىا دلن اإلمارة الشيء كبئس
 كندامة خزم القيامة يـو كإهنا ، أمانة كإهنا ، ضعيف إنك : قاؿ ؟ تستعملين أال هللا رسوؿ َي لتقاؿ ق أيب ذر عن مسلم أخرج

ضعف . كىو  ىذا أصل عظيم ِف اجتناب الوالية كال سيما دلن كاف فيو  :النوكم قاؿ فيها عليو الذم كأدل ِبقها أخذىا من إال
، كأما من كاف أىبل كعدؿ  ِف حق من دخل فيها بغًن أىلية كمل يعدؿ فإنو يندـ على ما فرط منو إذا جوزم ابخلزم يـو القيامة

 . كلذلك امتنع األكابر منها كهللا أعلم عظيم ،فيها فأجره عظيم كما تظاىرت بو األخبار ، كلكن ِف الدخوؿ فيها خطر 
 سبب ذـ طلب اإلمارة :-ِ

 ليس من صفات أىل اآلخرة . أوًَل :

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13079&idto=13082&bk_no=52&ID=3935#docu#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13079&idto=13082&bk_no=52&ID=3935#docu#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=47
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=47
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13079&idto=13082&bk_no=52&ID=3935#docu#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13079&idto=13082&bk_no=52&ID=3935#docu#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13079&idto=13082&bk_no=52&ID=3935#docu#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13079&idto=13082&bk_no=52&ID=3935#docu#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13079&idto=13082&bk_no=52&ID=3935#docu#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13079&idto=13082&bk_no=52&ID=3935#docu#docu
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 قاؿ تعاىل ) تلك الدار اآلخرة صلعلها للذين ال يريدكف علوان ِف األرض كال فسادان كالعاقبة للمتقٌن ( .
 كطالب اإلمارة يريد أف يكوف أرفع على الناس .

 تبعاهتا كمقشتها كعظيم مسؤكليتها . لكثرة اثنياً :
 ِف ىذا احلديث ) بئست الفاطمػة ( . لقولو 
 أليب ذر ) كإهنا أمانة ، كإهنا يـو القيامة خزم كندامة ( ركاه مسلم . كقاؿ 

 عن ذلك . : لنهي النب اثلثاً 
 إليها ككلت مسألة عن أعطيتها إف فإنك اإلمارة تسأؿ ال َسرة بن الرمحن عبد َي )  النب يل قاؿ : قاؿ َسرة بن الرمحن عبد
  . عليو متفق ( عليها أعنت مسألة غًن عن أعطيتها كإف
 لعبد الرمحن بن َسرة ) ال تسأؿ اإلمارة ( متفق عليو . قاؿ 

 أليب ذر ) َي أاب ذر ! إين أراؾ ضعيفان ، كإين أحب لك ما أحب لنفسي ، ال أتمرف بٌن اثنٌن ( ركاه مسلم . كقاؿ 
 ة : أم سؤاؿ .عن مسأل

كسكوف البلـ ، كمعىن ادلخفف أم صرؼ إليها كمن ككل إىل نفسو  ككسر الكاؼ سلففا كمشدداضم الواك ا ( بقولو ) ككلت إليه
فبلف صرفو إليو   كككلو ابلتشديد استحفظو ، كمعىن احلديث أف  ، كمنو ِف الدعاء " كال تكلين إىل نفسي " كككل أمره إىل ىلك

 .من أجل حرصو  من طلب اإلمارة فأعطيها تركت إعانتو عليها
مىارىةى فىًإناكى ًإٍف أيٍعًطيتػىهىا عىٍن مىٍسأىلىةو كيًكٍلتى إًلىيػٍهىا، كىًإٍف أيٍعًطيتػىهى  كقاؿ  ا عىٍن غىًٍنً مىٍسأىلىةو أيًعٍنتى عىلىيػٍهىا(:النوكم رمحو هللا: )الى تىسىأًؿ اإٍلً

ا احلٍىًديًث فػىوىائًدي:   ِف ىىذى
َها يىًة، سىوىاءه كً ِمن ْ مىارىًة كىاٍلقىضىاًء كىاحلًٍٍسبىًة كىغىًٍنًىىا.: كىرىاىىةي سيؤىاًؿ اٍلوالى يىةي اإٍلً  الى

َها ، كىالى تىكيوفي فيو كفاية لذلك العَوِمن ْ يىةى الى يىكيوفي مىعىوي ًإعىانىةه ًمنى اَّللًا تػىعىاىلى مل  فينبغي أف ال يػيوىىلا  كىذًلىذىا : بػىيىافي أىفا مىٍن سىأىؿى اٍلوالى
 عىمىلىنىا مىٍن طىلىبىوي أىٍك حىرىصى عىلىٍيًو( . ا.ىػ: )الى نػيوىيلًٌ قىاؿى 

يىةى، أىناوي ييوكىلي ًإلىيػٍهىا، كى  -أيضنا–كقاؿ  الى تىكيوفي مىعىوي ًإعىانىةه  كىمىا صىراحى رمحو هللا: )قىاؿى اٍلعيلىمىاءي: كىاحلًٍٍكمىةي ِف أىناوي الى يػيوىىلا مىٍن سىأىؿى اٍلوالى
ٍفًء  كىأًلىفا ًفيًو تػيٍهمىةن لًلطااًلًب ًد الرامٍحىًن ٍبًن َسىيرىةى السااًبًق  كىًإذىا ملٍى تىكيٍن مىعىوي ًإعىانىةه ملٍى يىكيٍن كيٍفئنا كىالى يػيوىىلا غىيػٍري اٍلكي ًبًو ًِف حىًديًث عىبٍ 

 كىاحلٍىرًيًص. كىاَّللاي أىٍعلىم .
مارة، كبٌن قوؿ يوسف عليو السبلـ: )اٍجعىٍليًن عىلىى خىزىاًئًن اأٍلىٍرًض كأما اجلمع بٌن تلك األحاديث اليت فيها النهي عن طلب اإل

 [.ًٓٓإيٌنً حىًفيظه عىًليمه) ]يوسف: 
، ٍنسىافي عىمىبلن يىكيوفي لىوي أىٍىبلن كىل ميٍسًلمه عىٍن فىًإٍف ًقيلى: فػىقىٍد رى  فقد قاؿ القرطب رمحو هللا: )كىدىلاًت اآٍليىةي أىٍيضنا عىلىى جىوىاًز أىٍف خيىٍطيبى اإٍلً

 عىٍبًد الرامٍحىًن ٍبًن َسىيرىةى ... ]كذكر األحاديث السالفة الذكر[.
 :  فىاجلٍىوىابي

ًح كىتػىٍوًصيًل ا : أىفا ييوسيفى َأوًََّل  يىةى أًلىناوي عىًلمى أىناوي الى أىحىدى يػىقيوـي مىقىامىوي ًِف اٍلعىٍدًؿ كىاإٍلًٍصبلى قىرىاًء ًإىلى حيقيوًقًهٍم، فػىرىأىل ٍلفي ًإَّناىا طىلىبى اٍلوالى
ا احلٍيٍكمي اٍليػىٍوـى  لىٍو عىًلمى  ه عىلىٍيًو  فىًإناوي ملٍى يىكيٍن ىينىاؾى غىيػٍريهي، كىىىكىذى ًإٍنسىافه ًمٍن نػىٍفًسًو أىناوي يػىقيوـي اًبحلٍىقًٌ ِف اٍلقىضىاًء أىًك أىفا ذىًلكى فػىٍرضه ميتػىعىٌنًٌ

، كىخييٍ  احلًٍٍسبىًة كىملٍى يىكينٍ  ىىا كىيىٍسأىؿي ذىًلكى ى ذىًلكى عىلىٍيًو، كىكىجىبى أىٍف يػىتػىوىالا َبي ًبًصفىاتًًو الايًت يىٍستىًحقُّهىا ىينىاؾى مىٍن يىٍصليحي كىالى يػىقيوـي مىقىامىوي لىتػىعىٌنا
، فىاأٍلىٍكىلى أىالا . فىأىماا لى ًبًو ًمنى اٍلًعٍلًم كىاٍلًكفىايىًة كىغىًٍنً ذىًلكى  كىمىا قىاؿى ييوسيفي  ٍو كىافى ىينىاؾى مىٍن يػىقيوـي هًبىا كىيىٍصليحي ذلىىا كىعىًلمى ًبذىًلكى

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=77
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13076&idto=13077&bk_no=52&ID=3933#docu#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13076&idto=13077&bk_no=52&ID=3933#docu#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13076&idto=13077&bk_no=52&ID=3933#docu#docu
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مىارىةى »لًعىٍبًد الرامٍحىًن:  يىٍطليبى  لقولو   «.الى تىٍسأىًؿ اإٍلً
نها، دليل عىلىى أىناوي يىٍطليبػيهىا لًنػىٍفًسًو كىأًلىٍغرىاًضًو   كىمىٍن  كىأىٍيضنا  فىًإفا ِف سيؤىاذًلىا كىاحٍلًٍرًص عىلىيػٍهىا مىعى العلم بكثرة آفاهتا كصعوبة التخلص م

ا مىٍعىنى قػىٍولًًو  ، كىىىذى ا ييوًشكي أىٍف تػىٍغًلبى عىلىٍيًو نػىٍفسيوي فػىيػىٍهًلكي ىىا لًًعٍلًمًو ًِبفىاهًتىا، كىخًلىٍوًفًو ًمنى التػاٍقًصًًن « كيًكلى ًإلىيػٍهىا: »كىافى ىىكىذى كىمىٍن أىابى
 «.أيًعٌنى عىلىيػٍهىا»ِف حيقيوًقهىا فػىرا ًمنػٍهىا، مثيا ًإًف ابٍػتيًليى هًبىا فػىيػيٍرجىى لىوي التاخىلُّصي ًمنػٍهىا، كىىيوى مىٍعىنى قػىٍولًًو: 

كىرمًًي اٍبًن اٍلكىرمًًي اٍبًن اٍلكىرمًًي  ييوسيفي ٍبني يػىٍعقيوبى اٍلكىرميي اٍبني الٍ : »: أىناوي ملٍى يػىقيٍل: "ًإيٌنً حىًسيبه كىرميه" كىًإٍف كىافى كىمىا قىاؿى الناًبُّ الثَّاين 
: )ًإيٌنً حىًفيظه عىًليمه( فىسىأىذلىىا اًبحٍلًٍفًظ كىاٍلًعٍلًم، الى اًبلنا « ٍبًن ًإٍسحىاؽى ٍبًن ًإبٍػرىاًىيمى  يله مىًليحه" ًإَّناىا قىاؿى : "ًإيٌنً مجًى  سىًب كىاجلٍىمىاًؿ. كىالى قىاؿى

: )فىبل تػيزىكُّوا أىنٍػفيسىكيٍم( .: ًإَّناىا قىاؿى ذىًلكى ًعٍندى مىٍن الى يػىٍعرًفيوي فىأىرىادى تػىٍعرًيفى نػىٍفًسًو، كىصىارى ذىًلكى ميٍستػىثٍػىنن ًمٍن قػىٍولًًو تػىعى لثَّاِلثُ   اىلى
. كىاَّللاي أىٍعلىم .: أىناوي رىأىل ذىًلكى فػىٍرضنا ميتػىعىيًٌننا عىلىٍيًو  أًلىناوي ملٍى يىكيٍن ىينىاالرَّاِبعُ   ًلكى غىيػٍريهي  كىىيوى اأٍلىٍظهىري

 فائدة :
 ورة الوالية ، كلذلك امتنػع األكابر من الدخوؿ فيها . قاؿ عمر ) ما أحببت اإلمارة إال يومئذ ( قاؿ ذلك يـو َسع النب خط

 يقوؿ يـو خيَب : ألعطٌن الراية رجبلن حيب هللا كرسولو كحيبو هللا كرسولو .
 ة :فائد

) كإهنا يـو القيامة خزم كندامة إال من  أف دخل فيها كعدؿ كاجتهد كمل يطلبها كقاـ ِبقها فلو أجر عظيم ، كلذلك قاؿ 
 أخذىا ِبقها ( ركاه مسلم .

 ( .كِف احلديث ) سبعة يظلهم هللا ِف ظلو : ... كذكر منها : إماـ عادؿ 
سلموف على أف الوالَيت من أفضل الطاعات، فإف الوالة ادلقسطٌن أعظم على ىذا بقولو: "كأمجع ادل قال العز بن عبد السالم

أجران كأجٌل قدران من غًنىم  لكثرة ما َرم على أيديهم من إقامة احلق كدرء الباطل، فإف أحدىم يقوؿ الكلمة الواحدة فيدفع هبا 
 من كبلـو يسًن كأجرو كبًن .مائة ألف مظلمة فما دكهنا، أك َلب هبا مائة ألف مصلحة فما دكهنا، فيا لو 

ا معلقان على حديث ) َيى أىابى ذىٌر ًإيٌنً أىرىاؾ ضىًعيفنا ، كىًإيٌنً أيًحٌب لىك مىا أيًحٌب لًنػىٍفًسي ، الى أتىىمارىفا عىلىى اً  قال النووي ثٍػنػىٌٍنً ، كىالى تػيوىلاٌنى
 مىاؿ يىًتيم ( .

ا احلٍىًديث أىٍصل عىًظيم ِف ًاٍجًتنىاب الٍ  يىة ، كىأىماا اخٍلًٍزم ىىذى ت ، الى ًسيامىا ًلمىٍن كىافى ًفيًو ضىٍعف عىٍن اٍلًقيىاـ ًبوىظىاًئًف تًٍلكى اٍلوالى َيى والى
امىة فػىهيوى حىٌق مىٍن ملٍى يىكيٍن أىٍىبلن ذلىىا، أىٍك كىافى أىٍىبلن كىملٍى يػىٍعًدؿ ًفيهىا فػىييٍخزًيو اَّللا تػىعىاىلى  ، يػىٍوـ اٍلًقيى  كىالنادى امىة كىيػىٍفضىحوي، كىيػىٍندىـ عىلىى مىا فػىراطى

يىًة ، كىعىدىؿى ًفيهىا ، فػىلىوي فىٍضل عىًظيم ، تىظىاىىرىٍت ًبًو اأٍلىحىاًديث الصاًحيحىة عىة ييًظٌلهيٍم اَّللا "   كىأىماا مىٍن كىافى أىٍىبلن لًٍلوالى كىحىًديًث : " سىبػٍ
عىًقد عىلىٍيًو ، كىمىعى ىىذى  كىاحلٍىًديث اٍلمىٍذكيور ىينىا عىًقب ىىذىا ا ) أىفا اٍلميٍقًسًطٌنى عىلىى مىنىاًبرى ًمٍن نيور ( كىغىًٍن ذىًلكى ، كىًإمٍجىاع اٍلميٍسًلًمٌنى مينػٍ

ثٍػرىًة اخلٍىطىر ًفيهىا حىذارىهي  ًئق ًمٍن السالىف ، كى  فىًلكى  . صىبػىريكا عىلىى اأٍلىذىل ًحٌن ًاٍمتػىنػىعيواًمنػٍهىا ، كىكىذىا حىذارى اٍلعيلىمىاء ، كىاٍمتػىنىعى ًمنػٍهىا خىبلى
 اذكر بعض الفوائد العامة من اْلديث ؟ 

o . ال ينبغي دلسلم أف حيرص على اإلمارة ، دلا يعقبها من احلسرات ، كما فائدة لذة تعقبها حسرات كتبعات 
o واؿ كالفركج كعظم الفساد ِف احلرص على الوالية ىو السبب ِف اقتتاؿ الناس عليها حَّت سفكت الدماء كاستبيحت األم

 األرض.
o  قاؿ ابن حجر : ىذا إخبار منو  ابلشيء قبل كقوعو فوقع كما أخَب . 

 



ٖ 
 

َع َرُسوَل اَّللَِّ  َوَعْن َعْمِرو ْبِن الَعاِص  - ٖٙٛٔ ِإَذا َحَكَم اْلَاِكُم، فَاْجتَ َهَد، ُثَّ َأَصاَب، فَ َلُو َأْجَراِن. )  يَ ُقولُ  أَنَُّو َسَِ
َفٌق َعَلْيِو (  َحَكَم، فَاْجتَ َهَد، ُثَّ َأْخطَأَ، فَ َلُو َأْجرٌ  َوِإَذا  .ُمت َّ

-------------- 
 ( احلكم اصطبلحان : تبٌن احلكم الشرعي كاإللزاـ بو . ) حكم

 ( االجتهاد اصطبلحان : بذؿ الفقيو كسعو ِف نيل حكم شرعي عملي بطريق االستنباط . ) فاجتهد
 : ىو أف يقصد بفعلو شيئان فيصادؼ فعلو غًن ما قصد . ( اخلطأ اصطبلحان  ) أخطأ

 ماذا نستفيد من اْلديث ؟-
 حلاكم إذا اجتهد ِف قضية ما ، كبذؿ كسعو فيها مث حكم ، فإف كاف حكمو صواابن فلو أجراف ، أجر: أف انستفيد 

أجر االجتهاد ، ألف اجتهاده كأجر الصواب ، كإذا اجتهد كلكن مل يصل إىل الصواب فلو أجر كاحد ، كىو  –االجتهاد 
 ِف طلب احلق عبادة .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اْلديث ؟ 
o . قولو : إذا حكم احلاكم ، ادلراد بذلك القاضي كغًن القاضي شلن يقضي بٌن الناس 
o  َب معرفة احلكم الشرعي ، ألف من ال يعرؼ احلكم الشرعي فإنو ال ديكن أف َتهد ، ألنو لو اجتهد كحكم

 ىو ال يعرؼ احلكم الشرعي سيكوف حاكمان برأيو ال ابلشرع .ك 
o  فضل االجتهاد كإصابة احلق ، كإَّنا كاف ادلصيب للحق لو أجراف ، ألف إصابتو للحق تستلـز ظهور احلق للناس

 كبيانو .
o . أف هللا ال يضيع أجر من أحسن عمبلن ، ألف من اجتهد كأخطأ فلو أجر الجتهاده 
o ديكن أف يصيب اثناف احلق ِف قولٌن سلتلفٌن .أف ادلصيب كاحد ، كال  
o  أف القاضي إذا حكم من غًن اجتهاد كال إمعاف كال تدبر فهو آمث ، ألنو حكم بٌن الناس كىػو ال يعرؼ احلق

 فهذا ِف النار .
 فائدة :

 من يعطى أجره مرتٌن :
 قاؿ تعاىل )كمن يقنت منكم هلل كرسولو كتعمل صاحلان نؤهتا أجرىا مرتٌن(.

 )ادلاىر ابلقرآف مع السفرة الكراـ الَبرة، كالذم يقرؤه كىو عليو شاؽ لو أجراف( متفق عليو.  كقاؿ 
 )إذا اجتهد احلاكم فأصاب لو أجراف( متفق عليو. كقاؿ 

 لزينب دلا سألتو عن الصدقة على الزكج )ذلا أجراف: أجر القرابة، كأجر الصدقة( متفق عليو. كقاؿ النب 
  سن ِف اإلسبلـ سنة حسنة فلو أجرىا كأجر من عمل هبا من بعده من غًن أف ينقص من أجرىم شيء( ركاه مسلم )من كقاؿ 

: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًا ع ٍبدي كىاٍلعى  )ثىبلىثىةه ذلىيٍم أىٍجرىاًف رىجيله ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب آمىنى بًنىًبيًًٌو، كىآمىنى ِبيحىمادو  ن أيب بيردةن عن أبيو قىاؿى
سىنى أتىًٍديبػىهىا، كىعىلامىهىا فىأىٍحسىنى تػىٍعًليمىهىا، مثيا اٍلمىٍمليوؾي ًإذىا أىدال حىقا اَّللًا كىحىقا مىوىالًيًو، كىرىجيله كىانىٍت ًعٍندىهي أىمىةه )يىطىؤيىىا( فىأىدابػىهىا، فىأىحٍ 

 متفق عليو . أىٍعتػىقىهىا فػىتػىزىكاجىهىا، فػىلىوي أىٍجرىاًف(
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 )إف العبد إذا نصح لسيده، كأحسن عبادة هللا، فلو أجره مرتٌن( متفق عليو. بن عمر. قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا عن ا
 )للعبد ادلملوؾ ادلصلح أجراف( متفق عليو. كعن أيب ىريرة. قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 

لذم عليو من احلق كالنصيحة )ادلملوؾ الذم حيسن عبادة ربو، كيؤدم إىل سيده ا كعن أيب موسى. قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 
 كالطاعة لو أجراف( ركاه البخارم.

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  َوَعْن َأِب َبْكَرَة  - ٖٚٛٔ ، َوُىَو َغْضَبانُ  ل ) َليَ ُقو  قَاَل: َسَِ َفٌق َعَليْ  ( ََيُْكُم َأَحٌد بَ ٌْنَ اثْ نَ ٌْنِ  و .ُمت َّ
------------- 

 ماذا نستفيد من اْلديث ؟ 
 قضي القاضي كىو غضباف .َترمي أف ي
 الباب .حلديث 

ا حىاًكمه بػىٌٍنى اثٍػنػىٌٍنً كىىيوى غىٍضبىافي (  . كىِف رًكىايىةو ) ال يػىٍقًضٌنى
 أنو للتحرمي . والراجح؟ كقد اختلف ِف النهي ىل ىو للتحرمي أك للكراىة 

 ف .لو أف يقضي كىو غضبا :  ال خبلؼ بٌن أىل العلم فيما علمناه ِف أف القاضي ال ينبغي قال يف املغين
  هل ينفذ حكمو أم َل ؟وأصاب اْلق ، فما اْلكم لو حكم القاضي وىو غضبان 

 لو أف القاضي خالف فحكم كىو ِف حاؿ غضب كضلوه ، كأصاب احلق ، فإنو ينفذ احلكم .
 كىذا قوؿ اجلمهور .

كم ، كينفذ كلكنو مع الكراىة ِف حقنا كال ِف حديث اللقطة :  فيو جواز الفتول ِف حاؿ الغضب ، ككذلك احل قال النووي
 .ألنو ال خياؼ عليو ِف الغضب ما خياؼ على غًنه  يكره ِف حقو 

 ال ينفذ قضاؤه . إىل أنووذىب بعض العلماء : 
 ألنو منهي عنو ، كالنهي يقتضي فساد ادلنهي عنو .

 قوؿ اجلمهور . والراجح
 كقد قاؿ الفإن قال قائل ، أفليست القاعدة أف ،  من عمل عمبلن ليس عليو أمرَّن فهو رد:  نب : كيف ينفذ كىو زلـر

 مثل ىذا يوجب بطبلف احلكم، كما لو عقد على امرأة عقدان زلرمان فإف العقد يبطل؟
 : أف يقاؿ: إنو إَّنا هني عن ذلك خوفان من سلالفة الصواب، فإذا كقعت اإلصابة فهذا ىو ادلطلوب، إذان ىنا نقوؿ: ىذا ملفاْلواب

يصح  ألف العلة اليت من أجلها حـر انتفت، حيث إنو أصاب الصواب، فإف  خيرج عن القاعدة، كىي أف الشيء احملـر ال ينفذ كال
 )الشرح ادلمتع( .       مل يصب احلق فإنو ال ينفذ  ألنو على غًن حكم هللا كرسولو 

  ؟اْلكمة من النهي ما 
  تطبيق احلكم الشرعي عليها .ألف الغضب دينع من تصور ادلسألة أكالن مث 

: فيو النهي عن احلكم حالة الغضب ، دلا حيصل بسببو من التغًن الذم خيتل بو النظر فبل حيصل استيفاء قال ابن دقيق العيد 
 .احلكم على الوجو 

 وىل مثلو اْلاقن أو شديد اْلوع ؟ 
 .مثلو احلاقن أك ِف شدة جوع أك عطش أك ىمو أك ملل نعم ، 
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:  كعداه الفقهاء هبذا ادلعىن إىل كل ما حيصل بو تغًن الفكر كاجلوع كالعطش ادلفرطٌن كغلبة النعاس كسائر ما  دقيققال ابن 
 ر .يتعلق بو القلب تعلقان يشغلو عن استيفاء النظ

كِف معىن الغضب كلما شغل فكره من اجلوع ادلفرط كالعطش الشديد كاجلوع ادلزعج كمدافعة أحد األخبثٌن  : ةوقال ابن قدام
كشدة النعاس كاذلم كالغم كاحلزف كالفرح ، فهذه كلها متنع احلاكم ألهنا متنع حضور القلب كاستيفاء الفكر الذم يتوصل بو إىل 

 ه .وص عليو فتجرم رلراإصابة احلق ِف الغالب ، فهي ِبعىن الغضب ادلنص
ِإَذا تَ َقاَضى ِإلَْيَك رَُجاَلِن، َفاَل تَ ْقِض ِلْْلَوَِّل، َحَّتَّ َتْسَمَع َكاَلَم اآلَخِر، )  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َوَعْن َعِليٍّ  - ٖٛٛٔ

: َفَما زِْلُت قَاِضًيا بَ ْعُد. َروَ «. َفَسْوَف َتْدِري َكْيَف تَ ْقِضي َنُو، َوقَ وَّاُه اْبُن املِدييِنُّ، قَاَل َعِليٌّ ِْمِذيُّ َوَحسَّ اُه َأْْحَُد َوأَبُو َداُوَد َوالتِّ
َحُو اْبُن ِحبَّاَن   .َوَصحَّ

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟

 .فيو ضعف احلديث 
 ماذا نستفيد من اْلديث ؟ 

 أف يقضي ألحد اخلصمٌن قبل أف يسمع كبلـ اآلخر. ى القاضيحيـر علنستفيد : أنو 
 .إذا تقاضى إليك رجبلف فبل تقض لؤلكؿ حَّت تسمع كبلـ اآلخر، فسوؼ تدرم كيف تقضي( )  لقولو
 ىل َيوز أن َيكم القاضي للمدعي إذا كان املدَعى عليو غائباً ؟ ) كأن يكون مسافرًا ( ؟ 

 ذىب بعض العلماء إىل اجلواز .
ًة، كىاحلٍيٍكمى هًبىا عىلىٍيًو، فػىعىلىى احلٍىاًكًم ، كىطىلىبى ًمٍن احلٍىاًكًم َسىىاعى اٍلبػىيًٌنى دو آخىرى غىاًئبو ِف بػىلى أىفا مىٍن اداعىى حىقًّا عىلىى : قال ابن قدامة

ابػىتيوي، إذىا كىميلىٍت الشارىاًئطي  ا قى ، إجى ، كىسىوااره كىهًبىذى ، كىاللاٍيثي ، كىاأٍلىٍكزىاًعيُّ  ، كىاٍبني اٍلميٍنًذًر .حىاؽي كىأىبيو عيبػىٍيدو، كىًإسٍ  ،اؿى اٍبني شيبػٍريمىةي كىمىاًلكه
بىةى  حلديث-أ ! ًإفا أىابى سيٍفيىافى رىجيله   عىلىى رىسيوًؿ اىَّللًا  -ًاٍمرىأىةي أىيب سيٍفيىافى -عىاًئشىة قىالىٍت ) دىخىلىٍت بًٍنتي عيتػٍ فػىقىالىٍت: َيى رىسيوؿى اىَّللًا

: شىًحيحه الى يػيٍعًطييًن ًمٍن اىلنػافىقىًة مىا يىٍكًفييًن كى  ؟ فػىقىاؿى يىٍكًفي بىيًنا، ًإالا مىا أىخىٍذتي ًمٍن مىالًًو ًبغىًٍنً ًعٍلًمًو، فػىهىٍل عىًليا ِف ذىًلكى ًمٍن جينىاحو
 "خيًذم ًمٍن مىالًًو اًبٍلمىٍعريكًؼ مىا يىٍكًفيًك، كىيىٍكًفي بىًنيك ( ميتػافىقه عىلىٍيًو .

 كىو غائب .على أيب سفياف لزكجتو  : قضاء النب  وجو الدَللة
 : ىذا حكم منو ابلنفقة ، كأبو سفياف ليس ِباضر كمل ينتظر حضوره . قال ابن املنذر

أنو حكم على الغائب، كما حدث ِف حادثة العرنيٌن الذين قتلوا الرعاء، كَسلوا أعينهم، كفركا،  صح عن رسوؿ هللا  -ب
 .م فأرسل إليهم القائف يتبعهم كىم غيب، حَّت أدركوا، كاقتص منه

 .القضاء على الغائب، كال سلالف ذلما من الصحابة -رضي هللا عنهما-صح عن عمر، كعثماف -ج
 م حاضران .ادلدعي لو بينة مسموعة عادلة فجاز احلكم هبا، كما لو كاف اخلص -د

 : إىل عدـ جواز ذلك . وذىب بعض العلماء
، كىًإناكيٍم َتىٍتىًصميوفى ًإيلىا، كىلىعىلا بػىٍعضىكيٍم أىٍف يىكيوفى أىحٍلنى ِبيجاًتًو ًمٍن بػىٍعض، قاؿ ) ًإَّناىا أىَّنى  أيـٌ سىلىمةى أىف رسوؿ اَّللا  حلديث-أ بشىره

 ( . فأىٍقًضي لىوي بًنٍحو ما أىٍَسىعي 
 : ىذا احلديث عمدة من منع القضاء على الغائب . قال ابن رشد
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 كىذا يدؿ على أف القاضي ال حيكم إال ِبا يسمع من اخلصمٌن . ( فأىٍقًضي لىوي بًنٍحو ما أىٍَسىعي : قولو )  وجو الدَللة
ـى اىآٍلخىًر، فىسىٍوؼى تىٍدرًم كىٍيفى تػىٍقضً ) البابكحلديث  -ب ًف، فىبلى تػىٍقًض ًلؤٍلىكاًؿ، حىَّتا تىٍسمىعى كىبلى قىاؿى  ( يًإذىا تػىقىاضىى ًإلىٍيكى رىجيبلى

 . (عىًليٌّ: فىمىا زًٍلتي قىاًضينا بػىٍعدي 
عن احلكم ألحد اخلصمٌن قبل َساع كبلـ اآلخر ، كاحلكم على الغائب حالو ىكذا ، يقضىى للمدًعي ِف  : هنيو  الدَللة وجو

 غيبة ادلدعى عليو ، فهو قضاء ألحدمها قبل َساع كبلـ اآلخر ، كىذا منهي عنو .
 كالراجح األكؿ .

 تنبيو :
 جهٌن :االستدالؿ ِبديث ىند ِف قصة أيب سفياف فيو نظر من ك 

مكة اثناء ىذا القضاء ، كىم ال يقولوف ابلقضاء على الغائب ِف  أف أاب سفياف مل يكن غائبان عن مكة بل كاف ِف : الوجو األول
 البلد .

 ينة .مل يسأذلا الب  : أف ىذا من ابب الفتول كليس من ابب القضاء بدليل أف النب الوجو الثاين
كيٍن ميسىاًفرنا ذىا عىلىى جىوىاًز احلٍيٍكًم عىلىى اٍلغىاًئًب كىالى دىلًيلى ًفيًو أًلىٌف أىابى سيٍفيىافى كىافى حىاًضرنا ِف اٍلبػىلىًد ملٍى يى كىقىٍد اٍحتىٌج هًبى قال ابن القيم : 

ا فػىتػٍوىل ًمٍنوي كىالٌنًبٌ صىٌلى اَّلٌلي عىلىٍيًو كىسىٌلمى ملٍى يىٍسأىذٍلىا اٍلبػىيٌػنىةى كىالى يػيٍعطىى اٍلميٌدًعي ِبيجىٌرًد دىٍعوىا  .   ) زاد ادلعاد ( . هي كىًإٌَّنىا كىافى ىىذى
 فائدة :

 ذىب مجهور العلماء إىل عدـ صحة القضاء على الغائب عن رللس احلكم إذا كاف غيابو داخل البلد .
 فهذا مذىب احلنفية ، كادلالكية ، كادلشهور من مذىب الشافعية ، كاحلنابلة .

يبتو تطوؿ غالبان ، أما من كاف ِف البلد فبل تطوؿ ، كلذا لـز حضوره رللس القاضي ، فلعلو َد مطعنان أف الغائب خارج البلد غ-أ
 كدفعان دلا ادعي عليو .

 أف إحضار من كاف غائبان داخل البلد فيو تسهيل للقضاء ، كسلوؾ أقرب الطرؽ كاجب ِف القضاء .-ب
ِإنَُّكْم ََتَْتِصُموَن ِإَِلَّ، َوَلَعلَّ بَ ْعَضُكْم َأْن َيُكوَن َأْْلََن )  َها قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َوَعْن ُأمِّ َسَلَمَة َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ  - ٜٖٓٔ

ًئا ِتِو ِمْن بَ ْعٍض، فََأْقِضَي لَُو َعَلى ََنٍْو ِمَّا َأَْسَُع ِمْنُو، َفَمْن َقطَْعُت َلُو ِمْن َحقِّ َأِخيِو َشي ْ َا َأقْ  ِبُجَّ َفٌق  (َطُع َلُو ِقْطَعًة ِمَن النَّارِ فَِإَّنَّ ُمت َّ
 .َعَلْيِو 

---------- 
 ( أم: تتحاكموف إيل.إنكم َتتصمون إِلّ )
 ( لعل ىنا ِبعىن عسى.ولعل)
 ( أم: أفطن كأبلغ ِف حجتو من اآلخر.أْلن ِبجتو من بعض)
 ( معىن قطعت لو: أم: أعطيتو هبذا احلكم.فمن قطعت لو من حق أخيِو شيئاً )
 ( إذا كاف الذم قضيت لو ِبسب الظاىر، ال يستحقو ابطنان فهو عليو حراـ.ا أقطع لو قطعة من النارفإَّن)
 أم: يؤكؿ بو إىل النار.(  قطعة من النار) 
 ماذا نستفيد من اْلديث ؟ 

على من  أف القاضي يقضي كحيكم على حسب ما يسمع من اخلصمٌن، ألنو مأمور ابحلكم ابلظاىر، كاإلمث كالتبعة نستفيد :
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 كسب القضية أبمر ابطل.
 أف حكم القاضي ال يغًن حكمان شرعيان ِف الباطن فبل حيل حرامان . :نستفيد ك 

مثاؿ : لو شهدا شاىدا زكر إلنساف ِباؿ ، فحكم القاضي هبذا ادلاؿ ذلذا الشخص فإنو ال حيل لو بناء على ىذه الشهادة ، 
 كىذا مذىب

 اء القاضي َّنفذان ظاىران ال ابطنان .مجاىًن العلماء ، كعلى ىذا فيكوف قض
 ألنو توعد من حكم لو أبنو يقتطع لو قطعة من َّنر .وجو الدَللة : 

ـ كىفػيقىهىاء اأٍلى :  قال النووي لىة ًلمىٍذىىًب مىاًلك كىالشااًفًعٌي كىأىمٍحىد كىمجىىاًىًن عيلىمىاء اإٍلًٍسبلى ا احلٍىًديث : دىالى بىة ٍمصىار ًمٍن الصاحىاكىًِف ىىذى
ا  ٌل حىرىامنا ، فىًإذىا شىًهدى شىاًىدن يل اٍلبىاًطن ، كىالى حيًي زيكر إًلًٍنسىافو ِبىاؿو ، فىحىكىمى بًًو احلٍىاًكم   كىالتااًبًعٌنى فىمىٍن بػىٍعدىٍم أىفا حيٍكم احلٍىاًكم الى حيًي

ا عىلىٍيًو بً  ٌل لًٍلمىٍحكيوـً لىوي ذىًلكى اٍلمىاؿ ، كىلىٍو شىًهدى ا اًبلزُّكًر أىناوي طىلاقى ًاٍمرىأىتو ملٍى ملٍى حيًى ٌل لًٍلوىيلًٌ قػىٍتلو مىعى ًعٍلمو ًبكىًذهًبًمىا ، كىًإٍف شىًهدى قىٍتلو ملٍى حيًى
ًنيفىة  ًؽ ، كىقىاؿى أىبيو حى ًذهًبًمىا أىٍف يػىتػىزىكاجهىا بػىٍعد حيٍكم اٍلقىاًضي اًبلطابلى ٌل ًلمىٍن عىًلمى ًبكى ٌل حيٍكم احلٍىاًكم اٍلفيريكج  -ٍنوي رىًضيى اَّللا عى  -حيًى : حيًي

مٍجىاًع مىٍن قػى  ا احلٍىًديث الصاًحيح كىإلًً ٌل ًنكىاح اٍلمىٍذكيورىة ، كىىىذىا سليىاًلف ذًلىذى ٍبلو ، كىسليىاًلف لًقىاًعدىةو كىافىقى ىيوى ديكف اأٍلىٍموىاؿ ، فػىقىاؿى : حيًى
 م .      )شرح مسلم(أىٍكىلى اًباًلٍحًتيىاًط ًمٍن اأٍلىٍموىاؿ . كىاَّللاي أىٍعلى كىغىًٍنه عىلىيػٍهىا ، كىًىيى أىفا اأٍلىٍبضىاع 

 ىل َيوز للقاضي أن َيكم بعلمو ؟ 
 ال َوز للقاضي أف حيكم بعلمو . 

 كىذا قوؿ مالك كأمحد كنصره ابن القيم .
، فىأىٍقًضيى لىوي عىلىى ضلىٍوو شلاا أىٍَسىعي، ًمٍنوي فىمىٍن ًإناكيٍم َتىٍتىًصميوفى ًإيلىا، كىلىعىلا بػىٍعضىكيٍم أىٍف يىكي حلديث الباب )  وفى أىحلٍىنى ًِبيجاًتًو ًمٍن بػىٍعضو

ئنا، فىًإَّناىا أىٍقطىعي لىوي ًقٍطعىةن ًمنى اىلناارً  يػٍ  ( . قىطىٍعتي لىوي ًمٍن حىقًٌ أىًخيًو شى
 فيما يعلم . ) فأقضي لو ضلو ما أَسع ( فدؿ على أنو يقضي فيما يسمع ال لقولو 

دىاكيكدي ًإَّنا جىعىٍلنىاؾى خىًليفىةن ِف اأٍلىٍرًض فىاٍحكيٍم بػىٌٍنى النااًس اًبحلٍىقًٌ كىالى تػىتٌ : قولو تعاىل ) قال القرطيب ًبيًل ػػػػػى َيى  ًبًع اذٍلىوىل فػىييًضلاكى عىٍن سى
 ...(. اَّللاً 
ٍنىعي ًمٍن حيٍكًم احلٍىاًكًم ًبًعلٍ   ـى لىٍو ميكًٌنيوا أىٍف حيىٍكيميوا ًبًعٍلًمًهٍم ملٍى يىشىٍأ أىحىديىيٍم ًإذىا أىرىادى أىٍف حيىٍفىظى كىلً ىىًذًه اآٍليىةي متى ياوي كىيػيٍهًلكى ًمًو، أًلىفا احلٍيكاا

: لىٍو رىأىٍيتي رىجيبلن عىلىى حىدٌو ًمٍن عىديكاهي ًإالا اداعىى ًعٍلمىوي ًفيمىا حىكىمى ًبًو. كىضلىٍوى ذىًلكى ريًكمى عىٍن مجىىاعىةو ًمنى الصاحىابىًة ًمنػٍ  هيٍم أىبيو بىٍكرو، قىاؿى
، مىا أىخىٍذتيوي حىَّتا يىٍشهىدى عىلىى ذىًلكى غىًٍنًم. كىريًكمى أىفا اٍمرىأىةن جىاءىٍت ًإىلى عيمىرى فػىقىالىٍت لىوي: ا حيديكدً  ا فىًإناكى اَّللًا فو ًبكىذى ٍحكيٍم يل عىلىى فيبلى

. كىِف صىًحيًح ميٍسًلمه عىًن ابٍ تػىٍعلىمي مىا يل  : أىفا رىسيوؿى اَّللًا  ًعٍندىهي. فػىقىاؿى ذلىىا: ًإٍف أىرىٍدًت أىٍف أىٍشهىدى لىًك فػىنػىعىٍم كىأىماا احلٍيٍكمي فىبلى  ًن عىبااسو
:أىناوي اٍشتػىرىل فػىرىسنا فىجىحىدىهي الٍ  قىضىى بًيىًمٌنو كىشىاًىدو، كىريًكمى عىًن الناًبًٌ  ـى  "مىٍن يىٍشهىدي يل  بىائًعي، فػىلىٍم حيىٍكيٍم عىلىٍيًو ًبًعٍلًمًو كىقىاؿى "فػىقىا

 ه خيزىدٍيىةي فىشىًهدى فىحىكىمى. خىراجى احلٍىًديثى أىبيو دىاكيدى كىغىيػٍري 
  إىل جواز ذلك .وذىب بعض العلماء : 

 كىو قوؿ أيب يوسف كأيب ثور كاختاره ادلزين كىو قوؿ الظاىرية .
بىةى  لوا ِبديث عىاًئشىةى اهنع هللا يضركاستد فػىقىالىٍت: َيى رىسيوؿى  اَّللًا ،  عىلىى رىسيوًؿ اَّللًا  -اٍمرىأىةي أىيب سيٍفيىافى  -قىالىٍت ) دىخىلىٍت ًىٍندي بًٍنتي عيتػٍ

ٍذتي ًمٍن مىالًًو ًبغىًٍنً ًعٍلًمًو . فػىهىٍل عىلىيا ِف ػػػػػػػػي بىيًنا ، إالا مىا أىخى إفا أىابى سيٍفيىافى رىجيله شىًحيحه ، ال يػيٍعًطييًن ًمٍن النػافىقىًة مىا يىٍكًفييًن كىيىٍكفً 
 : خيًذم ًمٍن مىالًًو اًبٍلمىٍعريكًؼ مىا يىٍكًفيًك كىيىٍكًفي بىًنيًك ( متفق عليو . ذىًلكى ًمٍن جينىاحو ؟ فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًا 
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 و بصدقها .فحكم ذلا من غًن بينة كال إقرار لعلم
 كقالوا : إف علم القاضي أقول من الشهادة ، ألف علمو يقٌن ، كالشهادة قد تكوف كذابن .

 والراجح األول .
أفَّت ِف حق أيب سفياف من غًن  فأما حديث أيب سفياف فبل حجة فيو ألنو فتيا ال حكم ، بدليل أف النب قال ابن قدامة : 

 عليو ِف غيبتو  .حضوره ، كلو كاف حكمان عليو مل حيكم 
مل يسأذلا البينة كال ييعطى ادلدعي  ، ألف أاب سفياف كاف حاضران ِف البلد مل يكن مسافران ، كالنب كال دليل فيو وقال ابن القيم : 

 . ِبجرد دعواه ، كإَّنا كاف ىذا فتول منو 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اْلديث ؟ 

o ـر حبلالن.أف حكم القاضي ال حيلل حرامان كال حي 
o .عقوبة من أخذ ماالن بدكف حق أنو يقتطع قطعة من النار 
o  أف الرسوؿ .ٍستىٍكثػىٍرتي ًمنى اخلٍىًٍنً كىمىا مىسايًنى السُّوءي(. ال يعلم الغيب  قاؿ تعاىل: )كىلىٍو كيٍنتي أىٍعلىمي اٍلغىٍيبى الى
o و أف الرسوؿ َوز عليو ِف أمور األحكاـ ما َوز على غًنه، ألن .حيكم على الناس أبمور الظاىر 
o مشركعية كعظ اخلصـو كَتذيرىم من عاقبة الكذب . 

ْعُت النَّيبَّ  َوَعْن َجاِبٍر  - ٜٖٔٔ ُس ُأمٌَّة ََل يُ ْؤَخُذ ِمْن َشِديِدِىْم ِلَضِعيِفِهمْ )  يَ ُقولُ  قَاَل: َسَِ  َرَواُه اْبُن ِحبَّاَن  .( َكْيَف تُ َقدَّ

 .ِىٌد ِمْن َحِديِث بُ َرْيَدَة ِعْنَد البَ زَّاِر َوَلُو َشا - ٕٜٖٔ
 َوآَخُر ِمْن َحِديِث َأِب َسِعيٍد ِعْنَد اْبِن َماَجو. - ٖٜٖٔ

---------- 
سُ )   .ذنوب ال يينتصف لضعيفها من قويهار أمة كتنزه من الم التاء كفتح القاؼ كتشديد الداؿ، أم: كيف تيطىٌهػ( بض َكْيَف تُ َقدَّ
  الباب ؟ما صحة حديث 

 صحيح لشواىده .
 ماذا نستفيد من اْلديث ؟ 

 نستفيد كجوب نصرة ادلظلـو حَّت يؤخذ حقو من القوم .
فػىقىاؿى رجل: َيى رىسيوؿ هللًا، أٍنصيريهي ًإذىا كىافى مىٍظليومان، أرىأٍيتى إٍف كىافى ظىاًلمان  (  )اٍنصيٍر أخىاؾى ظىادلان أىٍك مىٍظليومان  عن أنس قاؿ : قاؿ 

: ٍَتجيزيهي  كىٍيفى   ًمنى الظيٍلًم فىًإفا ذًلكى نىصريه( ركاه البخارم. -أىٍك متٍنػىعيوي  -أٍنصيريهي؟ قىاؿى
ىٍظليوـً  قىاؿى )أمىرىَّنى رسوؿي هللا كِف حديث الَباء 

 متفقه عىلىٍيًو. (  بًعيىادىًة اٍلمىريًض، كىاتًٌبىاًع اجلىنىازىًة، كىنىٍصًر ادل
 وماذا نستفيد أيضاً ؟ 

 عاقبة الظلم كخاصة ظلم الغين للفقًن .أيضان : د نستفي
القداسة كالطهارة عن األمة اليت تتسامح مع الظامل، كال تنتصر للضعيف، كأف األمة اليت  ينفي فيو النب ففي ىذا احلديث : 

الدكلة العادلة كإف كانت كافرة، هللا يقيم  ة : إفابن تيمي تنتصر للضعيف كأتخذ احلق لو ييثينى عليها كلو مل تكن مسلمة، كذلذا قاؿ
 ة .كال يقيم الظادلة كإف كانت مسلم

فادلظلـو يستجيب هللا دعاءه حَّت كلو كاف كافران، فلو كاف كافران كظيًلم كدعا على من ظلمو أجاب هللا :  ابن عثيمٌن وقال
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 " ! كاف كافران، فكيف إذا كاف مسلمان ؟دعاءه، ألف هللا حكم عدؿ ػ عز كجل ػ، َيخذ ابإلنصاؼ كالعدؿ دلن كاف مظلومان كلو  
ِف مواقف كأحاديث كثًنة: أف الظلم عاقبتو كخيمة، كأف هللا ػ عز كجل ػ َيخذ من الظامل للمظلـو حقو يـو  لقد بٌن لنا النب 

عنده مظلمة،  القيامة، فبل يدخل أحده اجلنة كألحدو من أىل النار عنده مظلمة، كال يدخل أحده النار كألحدو من أىل اجلنة
 ء ( .كقاؿ تؤدف احلقوؽ إىل أىلها يـو القيامة حَّت يقتص للشاة اجللحاء من الشاة القرَّن) ل  ػ هنع هللا يضر ػ أف النب أيب ىريرة فعن

حل كانت عنده مىٍظلىمىةه ألخيو من عرضو أك من شيء فليتحللو منو اليـو قبل أال يكوف دينار كال درىم، إف كاف لو عمل صا) من  
 و ( .أخذ منو بقدر مظلمتو، كإف مل يكن لو حسنات، أخذ من سيئات صاحبو فحيمل علي

ألمة كىي  ػ من خبلذلا على بياف خطورة الظلم، فبل قوة كال أماف كالسًنة النبوية مليئة ابألحاديث كادلواقف اليت حرص النب 
 . ظادلة، كال علو جملتمع بغًن العدؿ

 ( . صىٍمنىا ًمٍن قػىٍريىةو كىانىٍت ظىاًلمىةن كىأىٍنشىٍأَّنى بػىٍعدىىىا قػىٍومنا آىخىرًينقى   ) ككمقاؿ هللا تعاىل 
كىكىذىًلكى أىٍخذي رىبًٌكى  قرأ : للظامل حَّت إذا أخذه مل يػيٍفًلٍتو، قاؿ: مث  هللا لييٍمًلي ) إف ؿ ػ هنع هللا يضر ػ قاؿ: قا أيب موسى األشعرم كعن

 ( . ظىاًلمىةه ًإفا أىٍخذىهي أىلًيمه شىًديده  ًإذىا أىخىذى اٍلقيرىل كىًىيى 
ا هللاى غىاًفبلن عىماا يػىٍعمىلي   ) كالو تسلية للمظلـو ِف احلاؿ، ككعيد للظامل لئبل يغّت ابإلمهاؿ، كما قاؿ تعاىلم : كفيادلناك  قاؿ َتىٍسىَبى

ريىيٍم لًيػىٍوـو تىٍشخىصي ًفيًو األىٍبصىا  ( . رالظااًلميوفى ًإَّناىا يػيؤىخًٌ
على إقامة العدؿ مع القريب كالبعيد، كادلساكاة ِف إقامة احلدكد بٌن الناس غنيهم كفقًنه، كشريفهم  كِف مقابل الظلم أكد النب 

  .ككضيعهم، كِف قٌصة ادلرأة ادلخزكمية اليت سرقت ِف غزكة الفتح دليل كاضع على ذلك
 من صنيعو:فخًنية األمة كقداستها ِف عدـ معاكنة الظامل كالتَبأ 

ليأتٌن عليكم أمراء يقربوف شرار الناس، كيؤخركف الصبلة عن مواقيتها، فمن أدرؾ ذلك منهم فبل يكونن عريفنا كال )  قاؿ  
  ( .شرطينا كال جابينا كال خازَّنن 

كذبة، فمن أدرؾ منكم ذلك يكوف ِف آخر الزماف أمراء ظلمة ككزراء فسقة، كقضاة خونة كفقهاء  )كعن أيب ىريرة هنع هللا يضر مرفوعنا:  
 ان ( .الزماف فبل يكونن ذلم كاتبنا كال عريفنا كال شرطي

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  - ٜٖٗٔ َها قَاَلْت: َسَِ يُْدَعى ِِبلَقاِضي الَعاِدِل يَ ْوَم الِقَياَمِة، فَ يَ ْلَقى ِمْن )  يَ ُقولُ  َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
ِة اِْلَساِب َما ، َولَْفظُُو: « يَ َتَمىنَّ أَنَُّو ََلْ يَ ْقِض بَ ٌْنَ اثْ نَ ٌْنِ يف ُعْمرِهِ  ِشدَّ َهِقيُّ  ( . «يف ََتَْرةٍ »َرَواُه اْبُن ِحبَّاَن َوَأْخَرَجُو البَ ي ْ

------------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 سنده ضعيف .
 ماذا نستفيد من اْلديث ؟ 

 . اؿ اجلائرينشدة حساب القضاة العادلٌن، فكيف ح نستفيد :
 كقد تقدـ أنو جاءت أحاديث ِف الّتىيب من القضاء ، كأحاديث ِف الّتعيب .

 فأحاديث الّتغيب َتمل دلن كليو ببل طلب ، كقاـ ِبقو كعدؿ كمل أتخذه ِف هللا لومة الئم .
 كأحاديث الّتىيب زلمولة على من طلب القضاء كمل يعدؿ كمل يقم ِبقو .
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 فائدة :
 ضاء ىرب منها كثًن من العلماء :كخلطر كظيفة الق

ِف ترمجة عبدهللا بن كىب ِف الغرابؿ أنو كتب إليو اخلليفة فاختفى ِف بيتو، فاطلع عليو بعضهم يومان فقاؿ: َي ابن كىب أال َترج 
 .بلطٌن؟ ؟ فقاؿ: أما علمت أف العلماء حيشركف مع األنبياء كالقضاة مع السفتحكم بٌن الناس بكتاب هللا كسنة رسوؿ هللا 

ىرب أبو ًقبلبة إىل مصر دلا طلب للقضاء فلقيو أيوب فأشار إليو ابلّتغيب فيو ، كقاؿ لو : لو ثبتا لنلتى أجران عظيمان ، فقاؿ لو ك 
  !أبو قبلبة : الغريق ِف البحر إىل مَّت يسبح ؟

ضهم ابلضرب كالسجن على توليو ، ، بل كقبىل بعؼ كثًن من األئمة عن تويل القضاءد عز ق(:  اإلسالم س ججاء ِف موقع ) 
  :، كديكن إمجاؿ أسباب عزكؼ أكلئك األئمة عن القضاء ابألسباب التاليةبلده من أجل أف ال يتوىل القضاء كىرب بعضهم من

، كقد يرل اإلماـ العازؼ عن كؼ عن القضاء أنو حيتاج لسعة ابؿ، كذكاء ، كفطنة، فادلعر أنو يرل نفسو ليس أىبلن للقضاء-أ
 . ضاء نفسو غًن زلقق لتلك الشركطالق
أنو يرل أنو غًن كاجب عليو ، كال مستحب ، بل إف قوالن لئلماـ أمحد حيتمل أف يكوف معناه : أنو ال َب عليو حَّت لو -ب

 ه .تعٌنا األمر عليو ، كمل يوجد غًن 
  .ن أجل ذلكأف فيو خطران ِف احلكم خببلؼ احلق ، فيخشى العامل على نفسو من تويل القضاء م -ج

خطر عظيم ، ككزر كبًن ، دلن مل يؤدًٌ احلق فيو ، كلذلك كاف السلف رمحة اَّلٌل عليهم  -أم : القضاء  –كفيو :  مةقال ابن قدا
 . "ديتنعوف منو أشد االمتناع ، كخيشوف على أنفسهم خطره

تنع عنو أشد االمتناع حَّت لو أكذم ِف نفسو   كاف كثًن من السلف الصاحل حيجم عن تويٌل القضاء كدي(  ةاملوسوعة الفقهي ) كِف
كذلك خشيةن من عظيم خطره ، كما تدٌؿ عليو األحاديث الكثًنة كاليت كرد فيها الوعيد كالتخويف دلن توىل القضاء كمل يؤٌد احلق 

 .فيو 
 عدـ القدرة على َتمل ببلء القضاء -د

: فرا عنو كثًن من الفضبلء ، كتغيبوا ، حَّت تركوا ، كسيجن بسببو عند  كدلا تقرر من ببلء القضاءي : قاؿ الشيخ أبو احلسن النباى
االمتناع آخركف ، منهم أبو حنيفة ، كىو النعماف بن اثبت ، دعاه عمر بن ىبًنة للقضاء ، فأىب   فحبسو ، كضربو أَيمان ، كل 

 و .يـو عشرة أسواط ، كىو متماد على إابيتو ، إىل أف ترك
  .أىم ، كانشغاذلم ابلرحلة ِف طلب العلم ، كتعليم الناس انشغاذلم ِبا ىو -ق

 .َرَواُه الُبَخاِريُّ ( َلْن يُ ْفِلَح قَ ْوٌم َولَّْوا َأْمَرُىُم اْمَرَأةً ) قَاَل:  َعِن النَّيبِّ  َوَعْن َأِب َبْكَرَة  - ٜٖ٘ٔ
--------------- 

 ماذا نستفيد من اْلديث ؟ 
 أف تتوىل القضاء . نستفيد أف ادلرأة ال َوز ذلا

 . ذىب مجهور العلماءكىذا م
 . مذىب ادلالكية كالشافعية كاحلنابلة ، كبعض احلنفية فهو

 أىٍموىاذلًًٍم (  .هللا تعاىل : ) الٌرًجىاؿي قػىوااميوفى عىلىى النًٌسىاًء ِبىا فىضالى اَّللاي بػىٍعضىهيٍم عىلىى بػىٍعضو كىِبىا أىنٍػفىقيوا ًمٍن  لقولو-أ
رجل قيم على ادلرأة ، ِبعىن أنو رئيسها ككبًنىا كاحلاكم عليها ، فاآلية تفيد عدـ كالية ادلرأة ، كإال كانت القوامة للنساء على فال 
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 . الرجاؿ ، كىو عكس ما تفيده اآلية
 .ولو تعاىل : ) كىلًلٌرًجىاًؿ عىلىٍيًهنا دىرىجىةه ( كلق -ب

ساء ، فتويل ادلرأة دلنصب القضاء يناِف الدرجة اليت أثبتها هللا تعاىل للرجاؿ ِف ىذه فمنح هللا تعاىل الرجاؿ درجة زائدة على الن
 . اآلية ألف القاضي حَّت حيكم بٌن ادلتخاصمٌن ال بد أف تكوف لو درجة عليهما

( كىلاٍوا أىٍمرىىيٍم اٍمرىأىةن  لىٍن يػيٍفًلحى قػىٍوـه ًهٍم بًٍنتى ًكٍسرىل قىاؿى )يٍ أىفا أىٍىلى فىاًرسى قىٍد مىلاكيوا عىلى  أىيب بىٍكرىة قىاؿى : لىماا بػىلىغى رىسيوؿى اَّللًا  كعن-ّ
 م .ركاه البخار 

استدؿ الفقهاء هبذا احلديث على عدـ جواز تويل ادلرأة القضاء ، ألف عدـ الفبلح ضرر َب اجتناب أسبابو ، كاحلديث عاـ ِف 
 . ، ألف لفظ ) أمرىم ( عاـ فيشمل كل أمر من أمور ادلسلمٌن العامة مجيع الوالَيت العامة ، فبل َوز أف تتوالىا امرأة

 ر .قوؿ اجلمهو  أيب بكرة من قاؿ: ال َوز أف توىل ادلرأة القضاء، كىو استدؿ ِبديث: ابن التٌن قاؿ : رابن حج قال
هللا عز كجل ، فدخولو فيها  فليس بعد نفي الفبلح شيء من الوعيد الشديد ، كرأس األمور ىو القضاء ِبكم:  قال الشوكاينو 

 دخوالن أكليان 
ًقصىةي كىأًلىفا اٍلقىاًضيى حيىٍضيري زلىىاًفلى اخلٍيصيوـً كىالٌرًجىاًؿ ، كىحييٍتىاجي ًفيًو إىلى كىمىاًؿ الراٍأًم كىمتىىاـً اٍلعىٍقلً قال ابن قدامة :   كىاٍلًفٍطنىًة ، كىاٍلمىٍرأىةي َّنى
ًمٍثًلهىا ، مىا ملٍى يىكيٍن  ، لىٍيسىٍت أىٍىبلن لًٍلحيضيوًر ًِف زلىىاًفًل الٌرًجىاًؿ ، كىالى تػيٍقبىلي شىهىادىتػيهىا ، كىلىٍو كىافى مىعىهىا أىٍلفي اٍمرىأىةو  اٍلعىٍقًل ، قىًليلىةي الراٍأمً 

ذلًًنا كىًنٍسيىاهًنًنا ًبقىٍولًًو تػىعى  كىالى تىٍصليحي  (أىٍف تىًضلا إٍحدىامهيىا فػىتيذىكًٌرى إٍحدىامهيىا اأٍليٍخرىل)اىلى مىعىهينا رىجيله ، كىقىٍد نػىباوى اَّللاي تػىعىاىلى عىلىى ضىبلى
اًف   .ًلئٍلًمىامىًة اٍلعيٍظمىى ، كىالى لًتػىٍولًيىًة اٍلبػيٍلدى

ا ملٍى يػيوىؿًٌ الناًبُّ   يىةى بػىلىدو ، ًفيمىا بػىلىغىنىا ، كىلىٍو جىازى ذىًلكى ملٍى خيىٍلي ًمٍنوي كىالى أىحىده ًمٍن خيلىفىائًًو ، كىالى مىٍن بػىٍعدىىيٍم ، اٍمرىأىةن قىضىاءن كى  كىذًلىذى الى كالى
يعي الزامىاًف غىالًبنا  )ادلغين(     . مجًى

 اذكر بعض شروط القاضي ؟ 
 :َِبِلغاً عاقاًل  أن يكون

 . عىاًقبلن ىذا الشرط األكؿ من شركط القاضي : أف يكوف ابلغان 
ة اليت ىي أحد ركين الكفاءة ، كألهنما مها أبنفسهما حيتاجاف إىل كيل ، فبل ديكن أف يكوَّن كليٌن على ألنو بفواهتما تفوت القو 

 غًنمها .
 :ذََكرًا أن يكون  

 كقد تقدـ .  ىذا الشرط الثاين من شركط القاضي : أف يكوف ذكران .
 :ُحّرًا  أن يكون 

 ىذا الشرط الثالث من شركط القاضي : أف يكوف حران .
 يكوف العبد قاضيان . فبل

 كىذا مذىب مجهور العلماء ، يشّتط أف يكوف حران .
 قالوا : ألف القضاء منصب شريف ، فبل َوز أف يتواله عبد ، كاإلمامة العظمى .  -أ 
، فحاؿ الرقيق يناِف حاؿ الوالية.  -ب   كألف العبد ِف أعٌن الناس شلتهن، كالقاضي موضوع للفصل بٌن اخلصـو
 ة سيده .ػكألنو مشغوؿ خبدم -ج 
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 أف العبد ال يصح أف يتوىل اإلمامة العظمى ، فيقاس عليها عدـ صحة توليو القضاء . -د 
 : إىل جواز أف يكوف الرقيق قاضيان . وذىب بعض العلماء

 كىذا قوؿ ابن حـز ، كرجحو ابن تيمية ، لعمـو األدلة ، بشرط أف َيذف لو سيده .
 :ْسِلماً أن يكون مُ 

 ط القاضي : أف يكوف مسلمان .ىذا الشرط الرابع من شرك 
 فبل ييوىٌل الكافر .

َىٍعىلى اَّللاي لًٍلكىاًفرًينى عىلىى اٍلميٍؤًمًنٌنى سىًبيبلن لقولو تعاىل ) -أ   ( .كىلىٍن 
 كألف الكفر يقتضي إذالؿ صاحبو ، كالقاضي َب احّتامو ، كبينهما منافاة . -ب 
 اء بطريق األكىل .كألف اإلسبلـ شرط ِف الشهادة ، فؤلف يكوف شرطان ِف القض -ج 

 :َعْدًَل  أن يكون
 ىذا الشرط اخلامس من شركط القاضي : أف يكوف عدالن .

 .فبل َوز تولية فاسق 
 ( كاحلاكم َيء بقوؿ، فبل َوز قبولو مع فسقو . َيى أىيػُّهىا الاًذينى آمىنيوا ًإٍف جىاءىكيٍم فىاًسقه بًنػىبىأو فػىتػىبػىيػانيواألف هللا يقوؿ )  -أ 
 سق ال َوز أف يكوف شاىدان ، فؤلف ال َوز أف يكوف قاضيان بطريق األكىل .كألف الفا -ب 
 كألنو ال يؤمن أف حييف لفسقو . -ج 

 كالعدؿ ىنا : من كاف قائمان ابلواجبات ، مبتعدان عن احملرمات ، بعيدان عن الريب ، ظاىر األمانة ، مأموَّنن ِف الغضب كالرضا .
يعاً  أن يكون  :َسَِ

 من شركط القاضي : أف يكوف َسيعان . ىذا الشرط السادس
 فبل يكوف أصم .

 قاؿ ) إين أقضي بنحو ما أَسع ... ( . ، ألف النب  اأٍلىصىم الى يىٍسمىعي قػىٍوؿى اخلٍىٍصمىٌٍنً ألف 
 :َبِصًنًَا  أن يكون

 ىذا الشرط السابع من شركط القاضي : أف يكوف بصًنان .
 ور من مذىب الشافعية ، كاحلنابلة .كىذا مذىب احلنفية ، كادلالكية ، كادلشه

 فاألعمى ال يصح أف يكوف قاضيان .
 ) ادلغين ( . اٍلميداًعيى ًمٍن اٍلميداعىى عىلىٍيًو ، كىاٍلميًقرا ًمٍن اٍلميقىرا لىوي ، كىالشااًىدى ًمٍن اٍلمىٍشهيوًد لىوي . اأٍلىٍعمىى الى يػىٍعًرؼي ألف ى -أ

 لشهادة ، فكذلك يؤثر ِف تويل القضاء .أف عدـ اإلبصار يؤثر ِف قبوؿ ا-ب
 أف األعمى رِبا خيدع من أحد اخلصـو أك الشهود . -ج

 ال يشّتط . وقيل :
 بل يصح قضاء األعمى ، كنسبو ابن قدامة لبعض الشافعية . 
 . على ادلدينة ، شلا يدؿ على صحة تويل األعمى للقضاء –كىو رجل أعمى  –استخلف ابن أـ مكتـو  أف النب -أ

 إَّنا استخلفو إمامان ِف الصبلة ال قاضيان ، أك أف ىذا خاص اببن أـ مكتوف . كنوقش ىذا : أبف النب 
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 كاف أعمى ، كالقضاء من كظائف األنبياء عليهم السبلـ .  أف نب هللا شعيبان  -ب
 كنوقش ىذا : أف ىذا مل يثبت .

ًئا ِمْن َأْمِر املُْسِلِمٌَن، فَاْحَتَجَب َعْن َحاَجِتِهْم ) مَ  أَنَُّو قَالَ  يبِّ َعِن النَّ  َوَعْن َأِب َمْرََيَ اأَلْزِديِّ  - ٜٖٙٔ ُه اَّللَُّ َشي ْ ْن َوَلَّ
ِْمِذيُّ  ( َوَفِقًنِِىم، اْحَتَجَب اَّللَُّ ُدوَن َحاَجِتوِ   .َأْخَرَجُو أَبُو َداُوَد َوالتِّ

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 صحيح .
  الفتح : إسناده جيد .قاؿ ابن حجر ِف

 ماذا نستفيد من اْلديث ؟ 
 نستفيد الوعيد الشديد دلن كاف حاكمان بٌن الناس فاحتجب عنهم بغًن عذر ، دلا ِف ذلك من أتخًن احلقوؽ أك تضييعها .

 ما حكم اَتاذ القاضي حاجباً ؟ 
 حاجبان .ذىب بعض العلماء : إىل أنو ال ينبغي للقاضي أف يتخذ 

 .حلديث الباب 
 كذىب آخركف : إىل أنو ينبغي للقاضي أف يتخذ حاجبان يدخل اخلصـو إىل القاضي ابلّتتيب .

 كأجابوا عن حديث الباب : 
 )منحة العبلـ(صومات بينهم . أبف ادلراد بو االحتجاب الذم يؤدم إىل أتخًن القضاة النظر ِف حاجات الناس كفض اخل

َنُو  ( الرَّاِشَي َواملُْرَتِشَي يف اْْلُْكمِ  َلَعَن َرُسوُل اَّللَِّ  ) قَالَ  َوَعْن َأِب ُىَريْ َرَة  - ٜٖٙٔ َرَواُه َأْْحَُد َواأْلَْربَ َعُة، َوَحسَّ
َحُو اْبُن ِحبَّاَن  ، َوَصحَّ ِْمِذيُّ  .التِّ

 .َوَلُو َشاِىٌد ِمْن َحِديِث َعْبِد اَّللَِّ بِن َعْمٍرو ِعْنَد اأْلَْربَ َعِة ِإَلَّ النََّساِئيَّ 
----------- 

 .الرشوة  دافعىو (  الراشي) 
 ىو آخذىا .(  املرتشيو ) 
 عرف الرشوة ؟ 

 الرشوة : ىي ما يدفع من ماؿ كضلوه كمنفعة ، ليتوصل بو إىل ما ال حيل .
وز الفتح كىي ما يؤخذ بغًن عوض كيعاب أخذه  قال ابن حجر  .: الرشوة : بضم الراء ككسرىا َك

كالراشي معطيو كالرائش ، كادلرتشي قابضو ، على ما ال حيل  وة كل ماؿ دفع ليبتاع بو من ذم جاه عوَّنن الرشكقاؿ ابن العريب :  
 ة . ) الفتح ( .الواسط

مأخوذ من الرشا كىو احلبل الذم يتوصل بو إىل ادلاء ِف ، : كالراشي ىو الذم يبذؿ ادلاؿ ليتوصل بو إىل الباطل  قال الصنعاينو 
 .البئر 

ِف النهاية البن األثًن قاؿ: الراشي من يعطي الذم يعينو على الباطل كادلرتشي اآلخذ كالرائش ىو الذم ديشي ك  ان:كقاؿ أيض
 )سبل السبلـ(.  فإف أخذ فهو أبلغ )أم ابإلمث كاحلرمة(  كإف مل َيخذ على سفارتو أجران  ،بينهما كىو السفًن بٌن الدافع كاآلخذ
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 ما حكم الرشوة ؟ 
 الذنوب . حراـ ككبًنة من كبائر

 حلديث الباب . -أ
( ركاه أمحد ، كىو ضعيف هبذه الراشي كادلرتشي كالرائش يعين الذم ديشي بينهما لعن رسوؿ هللا )قاؿ  ثوابف كحلديث -ب

 .الزَيدة 
 قاؿ احلسن كسعيد بن جبًن: ىو الرشوة. ت (َسىااعيوفى لًٍلكىًذًب أىكااليوفى لًلسُّحٍ  ) تعاىلكقاؿ -ج

ٍن أىٍموى  ) اىلكقولو تع-د نىكيم اًبٍلبىاًطًل كىتيٍدليوٍا هًبىا ًإىلى احلٍيكااـً لًتىٍأكيليوٍا فىرًيقنا مًٌ  ف ( .اًؿ النااًس اًبإًلمثًٍ كىأىنتيٍم تػىٍعلىميو كىالى أتىٍكيليوٍا أىٍموىالىكيم بػىيػٍ
 : قال الشيخ ابن عثيمٌن : وىي حمرمة ملا يلي 

لعن الراشي كادلرتشي  ، كاللعن ىو الطرد كاإلبعاد عن رمحة هللا، كىذا يقتضي أف تكوف  للحديث الصحيح: أف النب  : أوَلً 
 الرشوة من كبائر الذنوب.

كم ذلم ِبسب الرشوة فسد الناس، كصاركا يتباىوف فيها أيهم أكثر رشوة، فإذا   : اثنياً  أف فيها فساد اخللق  فإف الناس إذا كانوا حيي
م لو، كإذا أعطى مثاَّنائة مل حيكم لو، فسيعطي ألفان، كإذا ظن أف خصمو سيعطي ألفان أعطى كاف اخلصم إذا أعطى ألفان حك

 ألفٌن، كىكذا فيفسد الناس.
أهنا سبب لتغيًن حكم هللا عٌز كجل  ألنو بطبيعة احلاؿ النفس حٌيافة مٌيالة، متيل إىل من أحسن إليها، فإذا أعطي القاضي  : اثلثاً 

 ، فكاف ِف ىذا تغيًن حلكم هللا ػ عٌز كجل ػ.رشوة حكم بغًن ما أنزؿ هللا
أف فيها ظلمان كجىوران  ألنو إذا حكم للراشي على خصمو بغًن حق فقد ظلم اخلصم، كال شك أف الظلم ظلمات يـو  : رابعاً 

 القيامة، كأف اجلور من أسباب الببلَي العامة، كالقحط كغًنه.
ادلاؿ ابلباطل، ألنو ليس من حق القاضي أف َيخذ شيئان على ل ليطان على أكأف فيها أكبلن للماؿ ابلباطل، أك تس خامساً:

حكمو  ألننا نقوؿ: ىذا الذم أخذه القاضي إما أف حيملو على احلكم ابحلق، كاحلكم ابحلق ال َوز أف َيخذ عليو عوضان دنيوَين، 
بلن للماؿ ابلباطل، كبذذلا أعانةن ألكل ادلاؿ كإما أف حيملو على احلكم خببلؼ احلق، كىذا أشد كأشد، فكاف أخذ الرشوة أك

 ابلباطل.
أف فيها ضياع األماَّنت، كأف اإلنساف ال يؤمتن، كاإلنساف ال يدرم أحيكم لو ِبا معو من احلق، أك حيكم عليو؟ كىذا  سادساً:

 فساد عظيم، كلذلك استحق الراشي كادلرتشي لعنة هللا ػ كالعياذ ابهلل ػ.
  ؟مَّت َيوز دفع الرشوة 

 على اآلخذ دكف ادلعطي . ان َوز دفع الرشوة ، إذا مل يتمكن اإلنساف من الوصوؿ إىل حقو إىل هبا ، كتكوف حينئذ حرام
كالية ، أك ليظلم لو إنساف ، فهذا َيمث  كال َتل الرشوة : كىي ما أعطاه ادلرء ليحكم لو بباطل ، أك ليويل : رمحو هللا قال ابن حزم

 ادلعطي كاآلخذ . 
 احمللى ( . ) .ا من منع من حقو فأعطى ليدفع عن نفسو الظلم فذلك مباح للمعطي ، كأما اآلخذ فآمثفأم

على اآلخذ،  أك ليعطيو حقو الواجب كانت ىذه اذلدية حرامان ، رمحو هللا :  إذا أىدل لو ىدية ليكف ظلمو عنو وقال ابن تيمية
قيل: َي رسوؿ هللا، فلم  ان،إين ألعطي أحدىم العطية فيخرج هبا يتأبطها َّنر قوؿ )ي  كجاز للدافع أف يدفعها إليو، كما كاف النب

للناس فإعطاء  ان تعطيهم؟ قاؿ: َيبوف إال أف يسألوين كَيىب هللا يل البخل( كمثل ذلك: إعطاء من أعتق ككتم عتقو، أك كاف ظادل
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 ىؤالء جائز للمعطي، حراـ عليهم أخذه .
: " أما الرشوة اليت يتوصل هبا اإلنساف إىل حقو ، كأف ال ديكنو احلصوؿ على حقو إال بشيء رمحو هللا  قال الشيخ ابن عثيمٌن

على ادلعطي ، ألف ادلعطي إَّنا أعطى من أجل الوصوؿ إىل حقو ، لكن اآلخذ  ان مامن ادلاؿ ، فإف ىذا حراـ على اآلخذ كليس حر 
 (. َِّ/ْنقبل عن "فتاكل إسبلمية" ) الذم أخذ تلك الرشوة ىو اآلمث ألنو أخذ ما ال يستحق " انتهى

قاؿ اخلطايب : الراشي : ادلعطي ، كادلرتشي : األخذ ، كإَّنا تلحقهما العقوبة معنا إذا استوَي ِف القصد كاإلرادة ، فرشا ادلعطي 
و غًن داخل ِف ىذا ليناؿ بو ابطبلن ، كيتوصل بو إىل ظلم ، فأما إذا رشا ليتوصل بو إىل حق ، أك يدفع بو عن نفسو ظلمنا ، فإن

 .الوعيد ، كقد ركم أف ابن مسعود أخذ ِف سب كىو أبرض احلبشة ، فأعطى دينارين حَّت خلي سبيلو 
قاؿ  ) ًإفا أىحىدىىيٍم لىيىٍسأىلييًن اٍلمىٍسأىلىةى   ركاه أمحد  عن عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر أف رسوؿ هللا ما كاستدلوا كشلا يدؿ على ذلك : 

ره ، قىاؿى عيمىري : َيى رىسيوؿى اَّللًا ، فىًلمى تػيعٍ فىأيٍعًطي هي فػىيىٍخريجي هًبىا ميتىأىبًٌطيهىا ، كىمىا ًىيى ذلىيٍم ًإال َّنى ٍبػىٍوفى ًإال أىٍف هىا ًإَيا ًطيًهٍم ؟ قىاؿى : ًإنػاهيٍم َيى
َيىٍىبى اَّللاي يل اٍلبيٍخلى (   .يىٍسأىليوين ، كى

 مع أنو حراـ عليهم ، حَّت يدفع عن نفسو مذمة البخل . يعطي ىؤالء ادلاؿ  فكاف النب 
ُهَما قَالَ  - ٜٖٛٔ  ( َأنَّ اْْلَْصَمٌْنِ يَ ْقُعَداِن بَ ٌْنَ َيَدِي اْْلَاِكمِ  َقَضى َرُسوُل اَّللَِّ )  َوَعْن َعْبِد اَّللَِّ بِن الزُّبَ ًْنِ َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ

َحُو اْْلَاِكمُ   . َرَواُه أَبُو َداُوَد، َوَصحَّ
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 سنده ضعيف .

 ماذا نستفيد من اْلديث ؟ 
 نستفيد كجوب العدؿ بٌن اخلصمٌن .

ًظًو، كىلىٍفًظًو، كىرلىًٍلًسًو، كىديخيوذلًًمىا عىلىٍيوً   . قاؿ الفقهاء : كعليو أف يػىٍعدؿى بػىٌٍنى اخلٍىٍصمىٌٍنً ِف حلٍى
 كرللسو كدخوذلما عليو .صمٌن ِف حلظو كلفظو َب على القاضي أف يعدؿ بٌن اخلأم : ك 

 رة غضب كلآلخر نظرة رضا .ظن : أم النظر ، فبل ينظر إىل أحد اخلصمٌن ْلظو
 : أم كبلمو ، فبل يلٌن ألحدمها كيغلظ لآلخػر . لفظو

 . كىًإذىا حىكىٍمتيٍم بػىٌٍنى النااًس أىٍف َتىٍكيميوا اًبٍلعىٍدًؿ ( لقولو تعاىل )
 . كىًإذىا قػيٍلتيٍم فىاٍعًدليوا ( كقاؿ تعاىل )

 "امجعوا على أنو كاجب على القاضي أف يسوم بٌن اخلصمٌن ِف اجمللس . قال ابن رشد :
 ما اْلكم إن ترافع إليو مسلم وكافر ؟ 

 يرفع رللس ادلسلم على الكافر . قيل :
 ال فرؽ بٌن رللس ادلسلم كرللس الكافر ، بل َب العدؿ . وقيل :

 .كىذا الصواب 
 


