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شيادة الزور

ممخص الخطبة

ٔ -تعريف شيادة الزور -ٕ .مفاسد شيادة الزور -ٖ .األدلة عمى تحريم شيادة الزور -ٗ .شمولية
شيادة الزور -٘ .من صور شيادة الزور.

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

الخطبة األولى

أما بعد :فمع كبيرة من كبائر الذنوب انتشرت بين المسممين وفي مجتمعاتيم ،وتياونوا بأمرىا،

واتخذوىا مطية لموصول لكثير من األغراض الدنيئة في دينيم ودنياىم ،إنيا شيادة الزور ،والزور

وح ّسن في الظاىر ليُحسب أنو صدق ،وىو وصف الشيء عمى خالف ما
ىو الكذب الذي قد ُس ّوي ُ
ىو بو وعميو ،فيشمل الكذب والباطل ،ىذا إذا اقتصر عمى المقصود بجانب من جوانبو التي إذا

أضيف ليا الشيادة أصبح المتبادر إلييا في أذىان كثيرين بأن شيادة الزور التي ىي الشيادة

بالكذب ليتم التوصل بيا إلى الباطل من إتالف نفس أو أخذ مال أو تحميل حرام أو تحريم حالل.

وشيادة الزور وقول الزور وعمل الزور كميا بمعنى متقارب.

واألصل في الشيادة أن تكون مساندة لجانب الحق ومعينة لمقضاة عمى إقامة العدل بين الناس

والحكم عمى الجناة الذين تنحرف بيم أىواؤىم وشيواتيم فيظممون أو يبغون أو يأكمون أموال الناس

سندا لمباطل ومضممة لمقضاة حتى ُيحكم
تحولت الشيادة عن وظيفتيا حتى تصبح ً
بالباطل ،فإذا ّ
ٍ
فحينئذ تحمل إثم جريمتين عظيمتين في وقت واحد،
استنادا إلى ما تضمنتو من إثبات
بغير الحق
ً

األولى :عدم تأديتيا وظيفتيا الطبيعية األولى الموافقة لمفطرة السميمة ،والثانية :قياميا بجريمة تُيضم
ويستعان بيا عمى الظمم والبغي واإلثم والعدوان ،وقد نيى اهلل
ويظمم فييا البرآء ُ
فييا الحقوق ُ
المسممين عن الظمم ًأيا كان ،وعن التعاون عمى اإلثم والعدوان بعدما أمرىم بالتعاون عمى البر
والتقوى وعدم التعدي عمى أي شخص أو مجموعة ميما بمغت العداوة والبغضاء ،فقال تعالىَ :وال
ِ
َن تَ ْعتَ ُدوا َوتَ َع َاوُنوا َعمَى اْلبِ ِّر َوالتَّ ْق َوى َوال تَ َع َاوُنوا
ص ُّدو ُك ْم َع ِن اْل َم ْس ِجد اْل َح َرِام أ ْ
آن قَ ْوٍم أ ْ
َي ْج ِرَمنَّ ُك ْم َش َن ُ
َن َ
يد اْل ِع َق ِ
َعَمى ِ
اإلثِْم َواْل ُع ْد َو ِ
اب [المائدة.]ٕ:
ان َواتَّقُوا المَّ َو ِإ َّن المَّ َو َشِد ُ
إن شيادة الزور مفسدة لمدين والدنيا ولمفرد ولممجتمع عمى حد سواء ،إلى جانب كونيا معصية هلل

أيضا في
ورسولو ،وىي كذب وبيتان وضياع لمحقوق واسقاط لمعدالة وزعزعة لمثقة واألمانة واألمن ً
المجتمع وارباك لألحكام واشغال لممسؤولين عمى اختالف مسؤولياتيم ،وشيادة الزور تعدل الشرك

باهلل كما ورد في الحديث(( :عدلت شيادة الزور الشرك باهلل)) ،قال ابن حجر رحمو اهلل معقًّبا عمى
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َِّ
ين ال
ما ذكره اإلمام البخاري رحمو اهلل في باب :ما قيل في شيادة الزور لقول اهلل تعالىَ :والذ َ
ون ُّ
ور [الفرقان" :]ٕٚ:أشار البخاري رحمو اهلل بذلك إلى أن اآلية سيقت في ذم متعاطي
َي ْشيَ ُد َ
الز َ
شيادة الزور ،وىو اختيار منو ألحد ما قيل في تفسيرىا".

كئا عندما أخبر عن عدد
ولعظم قبح شيادة الزور وتأكيد تحريم قول الزور وشيادتو كان الرسول متّ ً
من كبائر الذنوب ،ثم جمس عندما ذكر قول الزور وشيادة الزور ،وأصبح يرددىا حتى قال من

سمعو :ليتو سكت ،فيذا يدل عمى أن الذي يدفع ويحمل الشخص عمى قول الزور وشيادتو أشياء

متعددة ومنيا :العداوة والبغضاء والحسد والغ ّل والحقد واالنتقام وغير ذلك ،فمما كانت مفسدة الزور
غالبا لذلك كان االىتمام
متعدية إلى غير الشاىد بخالف الشرك المقتصرة مفسدتو عمى الشخص ً
بذلك من رسول اهلل وتعظيم أمره بعد االعتدال في ىيئتو عميو الصالة والسالم من االتكاء إلى

الجموس واعادة أداة التنبيو مرة أخرى بقولو(( :أال)) .عن أبي بكرة قال :قال النبي (( :أال أنبئكم

كئا
بأكبر الكبائر؟)) ثالثًا ،قالوا :بمى يا رسول اهلل ،قال(( :اإلشراك باهلل ،وعقوق الوالدين)) ،وكان متّ ً
فجمس فقال(( :أال وقول الزور وشيادة الزور)) ،فما زال يكررىا حتى قمنا :ليتو سكت .رواه البخاري
خطيبا فقال(( :أييا الناس ،عدلت شيادة الزور
ومسمم .وعن أيمن بن خزيم األسدي أن النبي قام
ً
اجتَنِ ُبوا قَ ْو َل ُّ
الز ِ
الر ْج َس ِم َن األ َْوثَ ِ
ور [الحج ]ٖٓ:رواه
اجتَنِ ُبوا ِّ
ان َو ْ
إش ار ًكا باهلل)) ،ثم ق أر رسول اهلل  :فَ ْ
الترمذي وأبو داود وابن ماجو وأورده المنذري .وورد في الحديث المتفق عمى صحتو عن أنس قال:
ُسئل رسول اهلل عن الكبائر ،قال(( :اإلشراك باهلل ،وعقوق الوالدين ،وقتل النفس ،وشيادة الزور)).
وروى البخاري رحمو اهلل من حديث أبي ىريرة أنو قال :قال رسول اهلل (( :من لم يدع قول الزور
والعمل بو فميس هلل حاجة في أن يدع طعامو وشرابو)).

وشاىد الزور يرتكب عظائم ومفاسد عميو وعمى غيره توجب لو النار ،روى الحاكم رحمو اهلل بسند

صحيح أن النبي قال(( :لن تزول قدم شاىد الزور حتى يوجب اهلل لو النار)) .وقال رسول اهلل :

ت لو من مال أخيو بغير حق فال يأخذه ،فإنما أقطع لو قطعة من النار)) .فشيادة الزور
ض ْي ُ
((من قَ َ
تسبب لشاىد الزور ولممشيود لو دخول النار وعذابيا ،إلى جانب أنيا في الدنيا تطمس معالم العدل

وتضيع حقوق الناس ،وتظمم بعضيم عمى حساب بعض،
واإلنصاف ،وتعين الظالم عمى ظممو،
ّ
وتدمره،
وتعطي الحق لغير مستحقو ،وتسبب زرع األحقاد والضغائن في القموب ،وتعصف بالمجتمع ّ
وتقوض أركانو ،وتزعزع استق ارره ،وىذه النتائج قد تغيب عمى كثير من شيود الزور ،وقد يعمميا
ّ
بعضيم ولكن الدوافع واألسباب التي أوقعتيم فييا قد تكون من أجل مصمحة شخصية أو رغبة في
مال أو ٍ
ٍ
جاه أو ألجل الصداقة أو القرابة أو العداوة لمطرف الثاني أو المحاباة والمجاممة أو الخوف

زور لشخص
شخصا شيد ًا
ضة ،أي :أن
من صاحب المنصب والجاه أو السمطة ،وقد تكون َسمَ ًفا وِق ْر َ
ً
يرد لو شيادتو ،وقد تكون مقابل مبالغ مالية زىيدة ،فتجدىم يقفون عند أبواب
في يوم ما وبذلك فيو ّ
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وغالبا ما تكون الشيادة حمية جاىمية كما ىو مشاىد اآلن في القرى واليجر وكذلك
المحاكم وغيرىا،
ً
المدن وأحيائيا ،حيث يشيد عدد من األشخاص من قبيمة أو من قبائل متقاربة عمى شخص ما،
ويقولون قولتيم الجاىمية المضادة لتعاليم اإلسالم وىي بالميجة العامية" :اهلل يمعن ِل ْحًية ما تحمي
ت ِذ ّمة ما تحمي الرفيق وابن العم" ،وكأنيم لم يقرؤوا آيات القرآن الكريم وأحاديث
الرفيق ،أو لُ ِع َن ْ
ِ
َِّ
اء ِلمَّ ِو َوَل ْو َعَمى أَنفُ ِس ُك ْم أ َْو اْل َو ِال َد ْي ِن
ين بِاْلِق ْس ِط ُ
آم ُنوا ُك ُ
ونوا َق َّوام َ
الرسول  ،قال تعالىَ :يا أَيُّيَا الذ َ
شيَ َد َ
ين َ
ِ
واألَ ْقربِين ِإن ي ُكن َغنِيِّا أَو فَِق ا َّ
ضوا َفِإ َّن
َن تَ ْعدلُوا َوِا ْن َتْم ُووا أ َْو تُ ْع ِر ُ
ير َفالموُ أ َْولَى بِ ِي َما َفال تَتَّبِ ُعوا اْليَ َوى أ ْ
َ َ َ ْ َ ْ
ْ ً
ِ
َِّ
َّ
ين ِلمَّ ِو
ون َخبِ ًا
آمنُوا ُكونُوا قَ َّوام َ
ير [النساء ،]ٖٔ٘:وقال عز وجلَ :يا أَيُّيَا الذ َ
ان بِ َما تَ ْع َممُ َ
الم َو َك َ
ين َ
َّ
َّ
َّ
اعِدلُوا ُىو أَ ْقر ِ
ِ ِ
ير
آن َق ْوٍم َعَمى أَال تَ ْعِدلُوا ْ
َ َ ُ
اء بِاْلق ْسط َوال َي ْج ِرَمَّن ُك ْم َش َن ُ
ُشيَ َد َ
ب لمتَّ ْق َوى َواتَّقُوا الم َو ِإ َّن الم َو َخبِ ٌ
ون [الزخرف.]ٜٔ:
ب َشيَ َ
ون [المائدة ،]ٛ:وقال تعالىَ :ستُ ْكتَ ُ
ادتُيُ ْم َوُي ْسأَلُ َ
بِ َما تَ ْع َممُ َ
فعمى ىذا الصنف من الناس أن يتذكروا العواقب في الدنيا واآلخرة ،وأذكرىم باآليات القرآنية التالية
وما جاء فييا من التيديد والوعيد والعواقب المؤلمة :قال تعالى :والَِّذين يؤُذون اْلمؤ ِمنِين واْلمؤ ِم َن ِ
ات
َ َ ُْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ
َِّ
ين فَتَُنوا
بِ َغ ْي ِر َما ا ْكتَ َس ُبوا َف َقِد ْ
احتَ َممُوا بُ ْيتَ ًانا َوِاثْ ًما ُمبِ ًينا [األحزاب ،]٘ٛ:وقال عز وجلِ :إ َّن الذ َ
ِ
ِ
اب اْل َح ِري ِ
ق [البروج ،]ٔٓ:وقال تعالى:
اب َجيََّن َم َوَليُ ْم َع َذ ُ
وبوا َفَميُ ْم َع َذ ُ
ين َواْل ُم ْؤ ِم َنات ثَُّم َل ْم َيتُ ُ
اْل ُم ْؤ ِمن َ
اء المَّ ِو ِإلَى َّ
ص ُارُى ْم
الن ِار فَيُ ْم يُ َ
َوَي ْوَم ُي ْح َش ُر أ ْ
اء َ
وزُع َ
وىا َش ِي َد َعمَ ْي ِي ْم َس ْم ُعيُ ْم َوأ َْب َ
ون َحتَّى ِإ َذا َما َج ُ
َع َد ُ
ون وَقالُوا ِل ُجمُ ِ
و ُجمُ ُ ِ
ق ُك َّل َش ْي ٍء َو ُى َو
ط َق َنا المَّوُ الَِّذي أَن َ
ود ِى ْم ِل َم َش ِي ْدتُ ْم َعَم ْي َنا َقالُوا أَن َ
طَ
ود ُى ْم ب َما َك ُانوا َي ْع َممُ َ َ
َ
ِ
ِ
ود ُك ْم
ص ُارُك ْم َوال ُجمُ ُ
ون أ ْ
ون َو َما ُك ْنتُ ْم تَ ْستَت ُر َ
َخمَ َق ُك ْم أ ََّو َل َم َّ ٍرة َوِالَ ْيو تُْر َج ُع َ
َن َي ْشيَ َد َعمَ ْي ُك ْم َس ْم ُع ُك ْم َوال أ َْب َ
َن المَّو ال يعَمم َكثِ ا ِ
َص َب ْحتُ ْم ِم َن
ظُّن ُك ُم الَِّذي َ
ون َوَذِل ُك ْم َ
َوَل ِك ْن َ
ير م َّما تَ ْع َممُ َ
ظ َننتُ ْم بِ َرِّب ُك ْم أ َْرَدا ُك ْم َفأ ْ
ظ َن ْنتُ ْم أ َّ َ َ ْ ُ ً
ِ
ِ
ِ
ص ِب ُروا َف َّ
ين [فصمت ،]ٕٗ-ٜٔ:وقال
الن ُار َمثًْوى َليُ ْم َوِا ْن َي ْستَ ْعت ُبوا فَ َما ُى ْم م َن اْل ُم ْعتَِب َ
اْل َخاس ِر َ
ين َفِإ ْن َي ْ

ك اْليوم ِلمَّ ِو اْلو ِ
ِ
َّ ِ ِ
احِد اْلقَيَّ ِار اْل َي ْوَم
عز وجلَ :ي ْوَم ُى ْم َب ِارُز َ
ون ال َي ْخفَى َعمَى المو م ْنيُ ْم َش ْي ٌء ل َم َن اْل ُمْم ُ َ ْ َ
َ
َنذرُىم يوم ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ َّ
تُ ْج َزى ُك ُّل َن ْف ٍ
وب َل َدى
س بِ َما َك َس َب ْ
اآلزَفة ِإذ اْل ُقمُ ُ
ت ال ظُْم َم اْل َي ْوَم إ َّن الم َو َس ِريعُ اْلح َساب َوأ ْ ْ َ ْ َ
َّ
ِ َّ ِ ِ
ِِ
اْل َح َن ِ
ين ِم ْن َح ِم ٍيم َوال َشِف ٍ
يع يُ َ
َع ُي ِن َو َما تُ ْخِفي الص ُ
طاعُ َي ْعمَ ُم َخائَِنةَ األ ْ
ور َوالموُ
ين َما لمظالم َ
اج ِر َكاظم َ
ُّد ُ
ِ
ِ
َّ
ٍ
ِ
ق والَِّذين ي ْدع ِ
ِ
ير [غافر-ٔٙ:
ون م ْن ُدونِو ال َي ْق ُ
ض َ
َي ْقضي بِاْل َح ِّ َ َ َ ُ َ
ون بِ َش ْيء ِإ َّن الم َو ُى َو السَّميعُ اْل َبص ُ
ٕٓ].

وأذ ّكر الذين يشيعون الفاحشة في المؤمنين والمؤمنات ويحبون إشاعتيا ،أذ ّكرىم بيذه اآليات ،وأطمب
منيم قراءة سورة النور وتفسيرىا من أول آية فييا :قال تعالىِ :إ َّن الَِّذين ي ِحبُّون أَن تَ ِشيع اْل َف ِ
اح َشةُ ِفي
َ ُ َ ْ
َ
َّ
ِ
الَِّذين آم ُنوا لَيم ع َذ ٌ ِ
يم ِفي ُّ
ون [النور ،]ٜٔ:وقال سبحانو:
ُْ َ
الد ْن َيا َواآلخ َرِة َوالموُ َي ْعمَ ُم َوأ َْنتُ ْم ال تَ ْعمَ ُم َ
اب أَل ٌ
َ َ
اآلخ ِرة وَليم ع َذ ٌ ِ
ِ
الت اْلمؤ ِم َن ِ
ات اْل َغ ِاف ِ
ِإ َّن الَِّذين يرمون اْلم ْحص َن ِ
ات لُ ِع ُنوا ِفي ُّ
يم َي ْوَم تَ ْشيَ ُد
الد ْن َيا َو َ َ ُ ْ َ
ُْ
َ َْ ُ َ ُ َ
اب َعظ ٌ
ِ
ِ
ون َي ْو َمئٍِذ يُوفِّي ِيم المَّوُ ِد َينيُم اْل َح َّ
ون أ َّ
َن المَّ َو ُى َو
ق َوَي ْعمَ ُم َ
َعمَ ْي ِي ْم أَْلس َنتُيُ ْم َوأ َْيدي ِي ْم َوأ َْر ُجمُيُ ْم بِ َما َك ُانوا َي ْع َممُ َ
ُ
َ ُ
اْل َح ُّ
ين [النور.]ٕ٘-ٕٖ:
ق اْل ُمبِ ُ

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

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

الخطبة الثانية

الحمد هلل الذي ىدانا لإلسالم ،وجعمنا من أمة خير األنام ،وأبان لنا الشرائع واألحكام ،ورتّب عمييا
جزيل الفضل واإلنعام ،أحمده سبحانو وأشكره ،وأثني عميو الخير كمو ،وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده

محمدا عبد اهلل ورسولو ،الميم ِّ
صل وسمم وبارك عمى
ال شريك لو ،وأشيد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا
ً
عبدك ورسولك محمد وآلو وصحبو.

أما بعد :فيتبادر إلى أذىان كثير من الناس أن شيادة الزور مقصورة عمى تمك التي يذىب إلييا

شاىد الزور في المحاكم وغيرىا مع فالن من الناس من أجل اقتطاع جزء من أرض فالن أو أخذىا
بالكامل أو اقتطاع أي مال نقدي أو غيره ،أو الشيادة عمى شخص في أمور أخرى باطمة ،والحقيقة

أن ىذا المفيوم السائد مفيوم خاطئ ،وىو حصر وقصر ال أساس لو من الصحة في دين اإلسالم،

حيث إن شيادة الزور أشمل وأوسع من ذلك ،ويدخل فييا تمك الشيادة التي يطمبيا شخص من أجل

إعانة زواج أو غيرىا من اإلعانات والمساعدات ،والذي يطمب الشيادة بالتوقيع عمى أوراق واألمر

ليس عمى ذلك ،أو تمك الشيادة التي يطمبيا أي شخص من إمام المسجد أو غيره بالشيادة عمى أنو
فالنا تجاوز واجتاز االختبار في أي
يؤدي الصالة في المسجد والحال يدل عمى غير ذلك ،أو أن ً
مجال من المجاالت سواء الشيادات الدراسية أو رخص القيادة أو شيادة مينة معينة لمحصول عمى

ويجر عمى البشر مآسي ال تندمل مثل المين الصحية
عمل ووظيفة قد يسيء فييا ذلك الشخصّ ،
وخاصة التخصصات الطبية ،ولو نقف عند الشيادات المزورة في مجال رخص السائقين وأرباب
الصناعات األخرى واألطباء لطال بنا المقام ،ولكن اإلشارة كافية.

فالنا تم انتدابو لمدة شير أو
ومن شيادة الزور ذلك التوقيع ألي مسؤول في أي إدارة حكومية بأن ً
أقل من ذلك أو أكثر ،وىو قد ذىب لالصطياف أو أنو جالس لدييم في اإلدارة ،أو الشيادة لفالن

أيضا والواقع خالف ذلك ،ويتياون الناس بالتوقيع عمى
بأنو استأجر سيارة بمبمغ معين ولمدة معمومة ً
ذلك وىم يعممون عمم اليقين أن ذلك غير صحيح ،ولكن من باب المجاممة والصحبة والصداقة
وغيرىا ،والحقيقة أن ذلك شيادة زور وتزوير وكذب وأكل لممال بالباطل .ومن شيادة الزور تمك

ومعدوىا
التقارير السرية في كل اإلدارات والتي ترفع عن الموظفين والتي ال يصدق فييا كاتبوىا
ّ

أخيرا ،وتمك التي ترفع ومنيا المستخمصات لممستحقات في الجيات الحكومية
والذين يوقّعون عمييا ً
والتي فييا من الكذب والتدليس والتزوير الشيء الكثير ليعطوا المؤسسات والشركات ما ال يستحقون

السرّيون في الجيات األمنية عن األشخاص
من األموال العامة .وتمك التقارير التي يعدىا الموظفون ّ
أشخاصا يعرفونيم أو ليم قرابة
والييئات وىي مخالفة لمواقع ،وقد يستغل بعض ضعاف النفوس
ً
وعالقة معيم ليكتبوا عن شخص معين ما يريدون من افتراءات وكذب ،وتمك التقارير التي يقدميا
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ذلك الشخص لجيتو عمى خالف الواقع ،فتعتبر من شيادة الزور التي يتحمل إثميا ىو ومن

ناصرىم وأوقعوه في ذلك الكذب والبيتان ليصموا إلى أىدافيم المئيمة باستغالل صاحب منصب
وكممة مسموعة لدى جيتو األمنية.

ومن شيادة الزور تمك األوراق التي يوقع عمييا مجموعة ضد شخص معين كتبيا أحد مرضى

النفوس لخالف معين معو ولحقد دفين في نفسو ،ثم وقّعوا معو أحدىم مجاممة وآخر ألنو جار وثالث
انتقاما
من أجل الثقة فيو ورابع حمية جاىمية ،وخامس يوقع عنو وعن غيره مساعدة لمطرف األول و ً
من الطرف الثاني ،وما عمم أولئك أنيم شيود زور ،وعمى المسمم والمؤمن الحق في مثل ىذه

األحوال أن يطمب إحالة ذلك لمقضاء الشرعي ليحكم بالكتاب والسنة ،ويطبق عمييم حكم اهلل وحكم

رسولو محمد  ،وليعمم المسمم أن من حقو الطعن في شيادة الحاقد والخائن وغيرىم ،وما أكثرىم في

ىذا الزمان من أجل إقامة شرع اهلل عمييم وردع غيرىم .عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنيما أن
رسول اهلل قال(( :ال تجوز شيادة خائن وال خائنة وال ز ٍ
ان وال زانية وال ذي ِغ ْم ٍر ـ بكسر الغين :الحقد
رد شيادة الخائن والخائنة وذي ِ
ورد
الغ ْمر عمى أخيوّ ،
ـ عمى أخيو)) ،وفي رواية :أن رسول اهلل ّ
شيادة القانع ألىل البيت وأجازىا لغيرىم .والقانع :ىو السائل المستطعم ،وقيل :ىو المنقطع إلى
القوم يخدميم وىو أجير لدييم ،ويدخل في ذلك الوكيل عن فرد أو أفراد.

وىذا جانب واحد من معنى الزور وشيادتو ،والزور وقول الزور وعممو أمور متعددة تحتاج لخطب،

المزورين لمبطاقات والجوازات وانتحال الشخصيات والعمالت وخاصة
وان كان ال بد من اإلشارة إلى
ّ
ظنا منيم بأنيم خدموا اإلسالم وأىمو،
ألولئك المجرمين الذي أساؤوا لإلسالم ،وارتكبوا كبائر الذنوب ً

وما عمموا أن إساءاتيم أكبر مما يتصوره أي عاقل ،فيم طرقوا باب اإلصالح وما عمموا أنيم
ِ ِ
َّ
ِ
ِ
صِم ِح
ون َولَك ْن ال َي ْش ُع ُر َ
مفسدون ،أَال ِإنَّيُ ْم ُى ُم اْل ُم ْفس ُد َ
ون [البقرةَ ،]ٕٔ:والموُ َي ْعمَ ُم اْل ُم ْفس َد م َن اْل ُم ْ
[البقرة.]ٕٕٓ:

فواجب المسمم أن يتقي اهلل تعالى ،ويبتعد عن شيادات الزور ًأيا كانت ،وال يتياون بشأنيا في أي
مجال أو يعتبر أنيا مجرد توقيع ،بل عميو أن ال يشيد إال عمى مثل عين الشمس التي يراىا في

رابعة النيار ،وواجب عميو أن يؤدي الشيادة ويقيميا هلل تعالى ويدلي بيا وال يكتميا وان لم تُطمب
منو ،خاصة في بعض األماكن والحاالت والمواقف التي ال يعمم عنو صاحب الحق ،أو ليس لو دليل

واثبات عمى ذلك ،أو أن الحق في جية معينة يتناوب عمييا موظفون ثم انتيت عالقتيم بذلك وجاء
غيرىم ،ومثال ذلك ىناك أراض حكومية في مخططات في بعض المدن اشترتيا تمك اإلدارات
بماليين الرياالت ،ثم قام بعض ضعاف النفوس باإليماء لمسؤولي البمدية بتشجيرىا ،وتعاقب

الموظفون عمى ذلك القسم المسؤول عن حقوق تمك اإلدارة ،وبعد عدة سنوات تقدم المزورون ألي

جية أو شخصية اعتبارية ألخذ تمك األراضي منحة أو شراء ،لذلك فإن الشخص الذي يعمم حقيقة
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األمر ال يجوز لو كتمان الشيادة ،بل عميو أن يؤدييا ،ويخمّص الظالمين ألنفسيم أوالً ولغيرىم والذين
تجر عمى ىذه األفعال كثير من الظالمين من أصحاب
يستولون عمى الحقوق العامة ،خاصة بعد أن ّأ
شيئا من أجل إخافة الناس
رؤوس األموال ومكاتب العقار بأسماء اعتبارية قد ال يعممون عن ذلك ً

أيضا ذلك الذي يحضر أو يعمم أن
بيذه األسماء ،حتى ال يطالبوا بإعادة الحقوق لمستحقييا ،و ً
ال أو حقوًقا أو أراضي وال يعمم الورثة عن ذلك ،فعميو أن يدلي بشيادتو ويقوم
لشخص قد توفي أموا ً
بيا كما أمر اهلل عز وجل ،وال ينتظر أحد أن يعمن األشخاص ممن يعرف ويعمم عن أمالك أو

حقوق لممتوفين أو عمييم ،وال ينتظر أي شخص إلعالن الدولة عن ذلك ألخذ نسبة معينة كما فعل

في األوقاف وظيرت أمالك ليا كانت مجيولة ،ولو استدعى األمر ذلك فعمى الجيات المعنية أن

تفعمو ،مع أنو يجب عمى المسمم أن يقوم بذلك ويأثم بكتمانو لمشيادة ،وال يقل :إنو ال بد أن يطمب
منو ذلك ،فالفرق شاسع بين من يعمم عن الشاىد بالحق ويعرف مكانو ويستطيع استدعاءه في أي

وقت لإلدالء بشيادتو ،وبين الجية أو األشخاص الذين ال يعممون عن الشاىد أصالً وال عن الحق
ِ
َّ
ِ
أيضا ،قال تعالى :وال تَ ْكتُموا َّ
يم
الشيَ َ
الذي ليم ً
ادةَ َو َم ْن َي ْكتُ ْميَا َفِإَّنوُ آث ٌم َقْم ُبوُ َوالموُ بِ َما تَ ْع َممُ َ
ون َعم ٌ
ُ
َ
ِ
َّ
ظَمم ِم َّمن َكتَم َشي َ ِ ِ َّ ِ
ون
ادةً ع ْن َدهُ م َن المو َو َما الموُ بِ َغاف ٍل َع َّما تَ ْع َممُ َ
[البقرة ،]ٕٖٛ:وقال عز وجلَ :و َم ْن أَ ْ ُ ْ َ َ
ِِ
ِ
[البقرة ،]ٔٗٓ:وقال تعالى :وال َن ْكتُم َشي َ َّ ِ
ين [المائدة ،]ٔٓٙ:وقال سبحانوَ :وال
ادةَ المو ِإَّنا ِإ ًذا لَم َن اآلثم َ
ُ َ
َ
اء ِإ َذا ما ُد ُعوا [البقرة ،]ٕٕٛ:وقال عز وجل :وأَِقيموا َّ
ْب ُّ
ادةَ ِلمَّ ِو [الطالق ،]ٕ:وقال
الشيَ َ
َيأ َ
الشيَ َد ُ
َ ُ
َ
ِ
سبحانو :والَِّذين ُىم بِ َشي َ ِ
ون [المعارج.]ٖٖ:
ادات ِي ْم َقائ ُم َ
َ َ ْ َ

