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الشيادة

ممخص الخطبة

 - 1الخالف بين الناس وتعدي بعضيم عمى بعض أمر مشاىد ومتكرر  - 2الشيادة ىي سبيل

اقرار الحقوق  - 3وجوب أداء الشيادة والتحذير من كتمانيا  - 4التحذير من شيادة الزور وذكر
أثرىا البالغ عمى المسممين  - 5الشيادات التي اليجوز تحمميا
-------------------------

الخطبة األولى
أما بعد:

أييا المسممون!

اتقوا اهلل تعالى ،وتحرزوا من حصائد ألستنكم التى ىي سبب ألن يكب صاحبيا في النار عمى

وجيو.

إن شريعة اإلسالم جاءت بحفظ الحقوق والعدل بين الناس؛ فالقوي فييا ضعيف حتى يؤخذ الحق
منو ،والضعيف فييا قوي حتى يؤخذ الحق لو.

عباد اهلل!

وبما أن الناس ال يستغني بعضيم عن بعض في ىذه الحياة ؛ فمنذ وجد اإلنسان عمى ظير البسيطة

إلى أن يرث اهلل األرض ومن عمييا؛ فإنو يحصل بينيم مشاحنات ،ويحصل من بعضيم عمى بعض
تطاوالت واعتداءات عمى األنفس واألعراض والثمرات؛ نتيجة لتجمعاتيم ،ولما تحويو األنفس من

غرائز الطمع والجنس وغيرىا ؛ مما يجعل بعضيم يعتدي عمى بعض ،ويحاول االستيالء عمى

الممتمكات من غير حق ،وليس ىذا بدعاً في ىذا الزمن وان كان في ىذا الزمن قد زاد عمى غيره؛

فقد وقع شيء من ىذا في عيد صفوة الخمق محمد بن عبد اهلل صموات اهلل وسالمو عميو ،وفي عيد

الصحابة األطيار الخمفاء الراشدين ،ولذلك قال الرسول(( :لو يعطى الناس بدعواىم؛ الدعى رجال
أموال قوم ودماءىم ،ولكن البينة عمى المدعى واليمين عمى من أنكر))(.)1

عباد اهلل!

ومن حكمة اهلل أن شرع طرقاً إلثبات الحدود والحقوق عند تنازع الناس فييا ،ومن ىذه الطرق

الشيادة التي يستدل بيا القاضي عمى الحق ،ويحكم بموجبيا ،بعد أخذ الحيطة ،لمتأكد من عدالة

الشيود.

والحاجة ماسة إلى الشيادة؛ إذ أنيا سبب في إثبات الحقوق وحفظ األرواح واألموال واألنساب
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والعقول؛ فيي طريق إلنصاف المظمومين ،وردع الظالمين ،وحسم النزاع بين العالمين.

وألىمية الشيادة؛ نطق القرآن بفضميا ،ورفع اهلل جل جاللو نسبتيا إلى نفسو ،وشرف بيا المالئكة

ورسمو وأفاضل خمقو:

فقال تعالى :لكن اهلل يشيد بما أنزل إليك أنزلو بعممو والمالئكة يشيدون [النساء.]166:

وقال تعالى :فكيف إذا جئنا من كل أمة بشييد وجئنا بك عمى ىؤالء شييدًا [النساء .]41:فجعل كل
نبى شييداً عمى أمتو.

ويكفي الشيادة شرفاً أن اهلل تعالى خفض الفاسق عن قبول الشيادة ؛ فقال تعالى :إن جاءكم فاسق

بنبإ فتبينوا [الحجرات.]6:

عباد اهلل!

ومن كانت عنده ألخيو شيادة بحق؛ وجب أداؤىا عند الحاجة إلييا ،قال اهلل تعالى :وال تكتموا

الشيادة ومن يكتميا فإنو آثم قمبو [البقرة .]283:أي :إذا دعيتم إلى إقامتيا؛ فال تخفوىا ،بل

أظيروىا.

قال ابن عباس رضي اهلل عنيما :شيادة الزور من أكبر الكبائر ،وكتمانيا كذلك ،وقد قال اهلل تعالى:
ومن يكتميا فإنو آثم قمبو [البقرة.]283:

وقد قيل :ما أوعد اهلل عمى شيء كإيعاده عمى كتمان الشيادة؛ قال :فإنو آثم قمبو  ،أراد بو مسخ
القمب ،وخص القمب ألنو موضع العمم والشيادة.

وقال تعالى :وال نكتم شيادة اهلل إنا إذا لمن اآلثمين [المائدة .]106:فقد أضاف الشيادة إلى اهلل؛
تشريفاً ليا وتعظيماً ألمرىا؛ ألنيا تفرز الحقوق ،وتبين الحق من الباطل.

عباد اهلل!

وبعض الناس يتييب من أداء الشيادة ،ويقول :لست ممزماً بالذىاب إلى القاضى م ار ًار إلثباتيا؛

خشية ما ينالو من التعب الجسماني ،لكنو لو فكر؛ فيو يفر من التعب الذي يؤجر عميو إلى اإلثم

العظيم ،وشتان ما بين األمرين!

عباد اهلل!

ويجب عمى اإلنسان أن يشيد بالحق ،ولو عمى نفسو ،أو أقرب الناس إليو ،ال تأخذه فيو لومة الئم،

وال يصرفو عن ذلك طمع أو خوف أو محاباة.

قال تعالى :يا أييا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شيداء هلل ولو عمى أنفسكم أو الوالدين واألقربين

[النساء .]135:أي :أشيد بالحق ولو عاد ضرر ذلك عميك ،واذا سئمت عن األمر؛ فقل الحق فيو

ولو عادت مضرتو عميك؛ فإن اهلل سيجعل لمن أطاعو فرجاً ومخرجاً وان كانت الشيادة عمى والديك
أو قرابتك ،وال تأخذك العاطفة مع غني لغناه أو فقير لفقره في أمر الشيادة؛ فاهلل أولى بيما منك،
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وأعمم بما فيو صالحيما؛ فاهلل أرحم بعباده منك؛ فقد تظن أن في الشيادة عمييم مضرة ،وفي الحقيقة

أن الشيادة عمييم فييا رحمة بيم ومصمحة ليم في تخميصيم من المظالم وتطييرىم من المآثم.

عباد اهلل!

ومما ينبغي أن يحذر منو في جانب الشيادة شيادة الزور ،وىي الحالقة ،التي تحمق الدين:

فقد قام رسول اهلل  ،فقال(( :يا أييا الناس! عدلت شيادة الزور إشراكًا باهلل (ثالث مرات) )) ،ثم ق أر:
فاجتنبوا الرجس من األوثان واجتنبوا قول الزور ([ )2الحج.]30:

وفى "الصحيحين" عن أبي بكر؛ أن رسول اهلل قال(( :أال أنبئكم بكبر الكبائر؟" .قمنا :بمى يا رسول

اهلل! قال" :اإلشراك باهلل ،وعقوق الوالدين" .وكان متكئاً ،فجمس ،فقال" :أال وقول الزور ،أال وشيادة
الزور" فمازال يكررىا حتى قمنا :ليتو سكت))(.!)3
عباد اهلل!

وشيادة الزور ىى الشيادة الكاذبة التى ليس ليا أساس من الصحة؛ بأن يشيد اإلنسان بما ليس لو

بو عمم :إما بدافع المحبة لمناصرة المشيود لو بالباطل ،واما بدافع الطمع بما يعطيو المشيود لو من
مكافأة مالية أو غيرىا؛ دون تفكير في العاقبة الوخيمة ،ودون خوف من اهلل.

فشاىد الزور قد ارتكب أمو اًر خطيرة:

منيا الكذب واالفتراء ،وقد قال تعالى :إنما يفترى الكذب الذين ال يؤمنون بآيات اهلل أولئك ىم

الكاذبون [النحل .]105:وقال تعالى :إن اهلل ال ييدى من ىو مسرف كذاب [غافر.]28:

ومن المحاذير التى ارتكبيا شاىد الزور :أنو ظمم الذي شيد عميو ،فاستبيح لشيادتو عميو مالو أو

دمو أو عرضو.

ومن المخاطر أيضاً التى ارتكبيا شاىد الزور :أنو ظمم المشيود لو؛ حيث ساق إليو بموجب شيادتو
حق غيره ظممًا وعدوانًا ،فباع دينو لدنيا غيره ،وشر الناس من باع آخرتو بدنياه ،ولكن ش ًار منو من
باع آخرتو بدنيا غيره ،وشر الناس من ظمم الناس لمناس.

ومن المخاطر التى وقع فييا شاىد الزور؛ أنو استباح ما حرم اهلل من الكذب وأموال الناس ودمائيم

وأعراضيم ،فاستباح محرمات كثيرة.

إن شاىد الزور قد تأخذ منو النشوة مأخذىا إذا رأى شيادتو قد جمبت لو مصمحة ،لكنو غفل أو
تغافل عن عاقبة جرمو ،فال خير في لذة من بعدىا النار.

فيا من يشيد زو اًر لقد ظممت نفسك ،وظممت الناس ،وبعت آخرتك بدنياك ،بل بدنيا غيرك ،فأنت

بيذا من الذين يفسدون في األرض وال يصمحون ،فقد تقمب شيادتك الباطل حقاً ،وغررت بالحكام،

وأفسدت األحكام ،وساعدت أىل اإلجرام ،كم خربت شيادة الزور من بيوت عامرة ،وضيعت حقوقاً

واضحة! كم فرقت بين المرء وزوجو ،ومنعت صاحب حق حقو!
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فاتقوا اهلل عباد اهلل في الشيادة وفيمن تشيدون عميو وفيمن تشيدون لو ،وتثبتوا فيما تنطقون بو.

أقول ىذا القول ،وأستغفر اهلل لي ولكم ولسائر المسممين من كل ذنب ،فاستغفروه ،إنو ىو الغفور

الرحيم.

-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل رب العالمين ،والعاقبة لممتقين ،وال عدوان إال عمى الظالمين ،وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده

ال شريك لو ،وأشيد أن محمداً عبده ورسولو ،صمى اهلل عميو وعمى آلو وأصحابو وسمم تسميماً.

أما بعد:

أييا المسممون!

كونوا قوامين هلل ،شيداء بالقسط.

عباد اهلل!

إن الشيادة أمرىا عظيم ،لكن الناظر في أوضاع بعض المسممين اليوم يجد تساىالً في أمر

الشيادة ،فالبعض يشيد بما لم ير ولم يعمم ،وانما وثق بمن أخبره ،أي :بمجرد العاطفة فقط ،ومنيم
من يتساىل في الشيادة في أمر التزكية دون عمم منيم بحالة المزكى وسموكو ودون اعتبار لما

يترتب عمى ىذه التزكية من مخاطر؛ فقد يستغل ذلك المزكى ىذه التزكية لمتغرير بالمسممين أو أخذ
ما ال يستحق ،ومما حصل فيو التساىل من الشيادة الشاىدة بأنو فقير؛ دون عمم بحالو ،وتثبت في

أمره ،فيؤدى ذلك إلى أخذه ما ال يستحق.

عباد اهلل!

ونتيجة لتساىل بعض الناس في أمر الشيادة؛ فإن من يريد شيادة عمى أمر ما ؛ يطمبيا من أي

شخص ،بل ولو لم يكن يعرفو ،واذا رفض بحجة عدم معرفتو بو وال بأمره؛ غضب ،وانتفخت

أوداجو.

وترى ذلك جميا حينما تكون مراجعاً إلحدى الدوائر والمؤسسات؛ كاألحوال المدنية مثالُ ،ترى من

يطمب منك شيادة ،ولو لم تعرفو ،ولم تعرف حقيقة أمره ،بل أصبح ىم الكثيرين ليس الشاىد ،بل من

يحمل إثبات شخصية ،وكأنو قد ضمن الشيادة.

فيا سبحان اهلل! كيف يشيد المسمم عمى ما ال عمم لو بو؟!

وقد يقول البعض :إن ىذا أمر بسيط!! فأقول  :لكن أمر الشيادة عظيم.

عباد اهلل!

وال يجوز لإلنسان أن يتحمل شيادة عمى جور أو محرم ،ولو كان يعمم المشيود عميو ؛ فالبد أن
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تكون الشيادة في أمر مشروع:

قال تعال :يا أييا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط [النساء .]135:أي :كونوا قوامين بالحق هلل عز
وجل ،ال ألجل الرياء والسمعة ،واشيدوا بالعدل ال بالجور.

وعن النعمان بن بشير رضي اهلل عنيما؛ أنو قال :نحمني أبي نحالً ،فقالت أمي عمرة بنت رواحة:

ال أرضى حتى تشيد عميو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فجاءه ليشيده ،فقال(( :أكل ولدك نحمتو

مثمو؟)) .قال :ال .فقال(( :اتقوا اهلل ،واعدلوا بين أوالدكم)) ،وقال(( :إني ال أشيد عمى جور)) قال:

فرجع أي ،فرد صدقتو(.)4

وىذا دليل عمى أن اإلنسان ال يجوز لو أن يشيد عمى جور؛ ألن شيادتو ستكون وسيمة لثبوتو،

فيكون معيناً عمى الجور ،وكذلك المحرم  -كالربا  -ال تجوز الشيادة عميو ،ومن شيد؛ فقد باء
بالمعنة؛ ألن النبي صمى اهلل عميو وسمم لعن آكل الربا وموكمو وكاتبو وشاىديو.

__________

( 1 )1رواه البييقى بسند صحيح .
( 2 )2رواه الترمذى .

( 3 )3رواه البخارى ومسمم .
( 4 )4رواه البخاري ومسمم.

