
        (إنَُّكْم تَْختَِصُموَن إَيلَّ)

           



01 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

روى البخاري عن أم سلمة أم املؤمن� قالت قال رسول الله صىل 

الله عليه وسلم:

يَكوَن  أْن  بَْعَضُكْم  ولََعلَّ  إَيلَّ،  تَْختَِصُموَن  وإنَُّكْم  بََرشٌ  أنا  ا  إ�َّ  »

ِتِه ِمن بَْعٍض، فأقِْيض عىل نَْحِو ما أْسَمُع، فَمن قََضيُْت  ألَْحَن بُحجَّ

ا أقْطَُع له ِقطَْعًة ِمَن الّناِر.» له ِمن َحقِّ أِخيِه شيئًا، فال يَأُْخْذُه فإ�َّ

 الحديث 
العاشر



02 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

( (إنَُّكْم َتْخَتِصُموَن إَليَّ

ِتِه: أك± قدرة عىل بيان مقصوده وعرض قضيته. ألَْحَن بُحجَّ

: �
��المعا

الفوائد المتعلقة بالقضاء: 
 وجوب التحاكم إىل رشيعة رب العامل� يف الخصومات ال األعراف وال القوان� الوضعية التي 

وضعها البرش.

 من واجبات إمام املسلم� أن يحكم فيÃ بينهم من خصومات ونزاعات بنفسه أو من 

ينوب عنه ممن يُعيِّنهم من الوالة والقضاة.

يحكم القايض بالظاهر من األدلة والرباه� "فأقِْيض عىل نَْحِو ما أْسَمُع".

الحكم إن بني عىل الظاهر É يُؤاَخذ القايض Èا حكم وإن كان خالف الحق عند الله.

ال يحكم القايض بعلمه وإن تيقن منه، ما É يستند إىل دليل قاطع.

 وجوب سÃع القايض من طريف الخصومة.

 ما يقيض به القايض من غÎ هوى وال حيف وفقا لألصول قد يخالف ع� الحق 

الباطن، وإن قضاء القايض ال يحلل للمبطل ما قىض له به ويبقى حراما يف حقه.

قد يحوز اإلنسان شيئا بحكم قضاÕ ولكن ال يحل له يف دين الله، والعكس صحيح، 

وإبراء الذمة يف اآلخرة بأداء الحق الذي يعلم اإلنسان أنه حق عند الله.

مرشوعية طلب استئناف األحكام القضائية وإعادة النظر فيها لظن وجود خطأ عند 

القايض يف استخراج الحكم، وال يعد ذلك صورة من صور رد الحكم Èا أنزل الله.

حسن البيان ال يقلب الحق باطال وال الباطل حقا عند الله.

.Õحقوق العباد ال تسقط بالخطأ يف الحكم القضا

1



03 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

( (إنَُّكْم َتْخَتِصُموَن إَليَّ

ِتِه: أك± قدرة عىل بيان مقصوده وعرض قضيته. ألَْحَن بُحجَّ

الفوائد المتعلقة بالقضاء: 
 وجوب التحاكم إىل رشيعة رب العامل� يف الخصومات ال األعراف وال القوان� الوضعية التي 

وضعها البرش.

 من واجبات إمام املسلم� أن يحكم فيÃ بينهم من خصومات ونزاعات بنفسه أو من 

ينوب عنه ممن يُعيِّنهم من الوالة والقضاة.

يحكم القايض بالظاهر من األدلة والرباه� "فأقِْيض عىل نَْحِو ما أْسَمُع".

الحكم إن بني عىل الظاهر É يُؤاَخذ القايض Èا حكم وإن كان خالف الحق عند الله.

ال يحكم القايض بعلمه وإن تيقن منه، ما É يستند إىل دليل قاطع.

 وجوب سÃع القايض من طريف الخصومة.

 ما يقيض به القايض من غÎ هوى وال حيف وفقا لألصول قد يخالف ع� الحق 

الباطن، وإن قضاء القايض ال يحلل للمبطل ما قىض له به ويبقى حراما يف حقه.

قد يحوز اإلنسان شيئا بحكم قضاÕ ولكن ال يحل له يف دين الله، والعكس صحيح، 

وإبراء الذمة يف اآلخرة بأداء الحق الذي يعلم اإلنسان أنه حق عند الله.

مرشوعية طلب استئناف األحكام القضائية وإعادة النظر فيها لظن وجود خطأ عند 

القايض يف استخراج الحكم، وال يعد ذلك صورة من صور رد الحكم Èا أنزل الله.

حسن البيان ال يقلب الحق باطال وال الباطل حقا عند الله.

.Õحقوق العباد ال تسقط بالخطأ يف الحكم القضا

1
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  الفوائد (32 فائدة) 
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04 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

( (إنَُّكْم َتْخَتِصُموَن إَليَّ

ِتِه: أك± قدرة عىل بيان مقصوده وعرض قضيته. ألَْحَن بُحجَّ

الفوائد المتعلقة بالقضاء: 
 وجوب التحاكم إىل رشيعة رب العامل� يف الخصومات ال األعراف وال القوان� الوضعية التي 

وضعها البرش.

 من واجبات إمام املسلم� أن يحكم فيÃ بينهم من خصومات ونزاعات بنفسه أو من 

ينوب عنه ممن يُعيِّنهم من الوالة والقضاة.

يحكم القايض بالظاهر من األدلة والرباه� "فأقِْيض عىل نَْحِو ما أْسَمُع".

الحكم إن بني عىل الظاهر É يُؤاَخذ القايض Èا حكم وإن كان خالف الحق عند الله.

ال يحكم القايض بعلمه وإن تيقن منه، ما É يستند إىل دليل قاطع.

 وجوب سÃع القايض من طريف الخصومة.

 ما يقيض به القايض من غÎ هوى وال حيف وفقا لألصول قد يخالف ع� الحق 

الباطن، وإن قضاء القايض ال يحلل للمبطل ما قىض له به ويبقى حراما يف حقه.

قد يحوز اإلنسان شيئا بحكم قضاÕ ولكن ال يحل له يف دين الله، والعكس صحيح، 

وإبراء الذمة يف اآلخرة بأداء الحق الذي يعلم اإلنسان أنه حق عند الله.

مرشوعية طلب استئناف األحكام القضائية وإعادة النظر فيها لظن وجود خطأ عند 

القايض يف استخراج الحكم، وال يعد ذلك صورة من صور رد الحكم Èا أنزل الله.

حسن البيان ال يقلب الحق باطال وال الباطل حقا عند الله.

.Õحقوق العباد ال تسقط بالخطأ يف الحكم القضا
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( (إنَُّكْم َتْخَتِصُموَن إَليَّ

إثم من استخدم فنون الكالم أو حرَّف معاá األلفاظ أو تالعب باألدلة الرشعية 

أو املادية ليحق باطال أو يبطل حقا.

 يعظ القايض املتخاصم� ويذكرهم بالله وبعاقبة الظلم.

 مرشوعية مهنة املحاماة إن كانت لتحقيق الحق، واإلثم العظيم ملن سخرها 

إلبطاله.

12

13 

14 



06 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

( (إنَُّكْم َتْخَتِصُموَن إَليَّ

1 شفقة النبي صىل الله عليه وسلم عىل أمته ورحمته بهم إذ دلهم عىل ما فيه نجاتهم يوم القيامة.

 تواضع النبي صىل الله عليه وسلم وخفض جناحه ألمته، "إ�ا أنا برش".

أثر اإلåان باليوم اآلخر يف ضبط سلوك الفرد واملجتمع املسلم.

تحريم الظلم بجميع أشكاله وصوره يف كل يشء، صغÎا كان أم كبÎا، نفيسا كان أم حقÎا، (من 

التبعيضية "ِمن َحقِّ أِخيِه").

 وجوب رد املظاÉ إىل أهلها قبل أن يأê يوم يقتصُّ فيه الله للمظلوم من الظاÉ (راجع فوائد 

الحديث رقم ٢: أتدرون من املفلس؟).

عزاء املظلوم يف الدنيا أن الله لن يضيعه وأن ظامله وإن أفلت يف الدنيا فال مهرب له يوم القيامة.

النبي صىل الله عليه وسلم برش، ومرسل من عند الله، ومعصوم فيÃ يتعلق بالتبليغ، ومعصوم من 

الوحي عىل  يقره  ويجتهد وال  وتوىل)،  (عبس  إن وقعت  الصغائر  الوحي عىل  يقره  الكبائر، وال 

االجتهاد الخاطئ (أرسى بدر).

عدم قضاء الرسول صىل الله عليه وسلم بالوحي، إذ لو فعل لبطل القضاء من بعده، فكان قضاؤه 

بالبينات والرباه� ليكون ترشيعا من بعده للقضاة، كمثل سهوه يف الصالة ليكون سجود السهو 

ترشيعا للمصل�.

أم  الذي توىل كرب قذف  املنافق  لعاقب  بالوحي، وإال  الله عليه وسلم  الرسول صىل  عدم قضاء 

املؤمن� عائشة، فهو É يحده حد القذف لعدم ثبوت التهمة عليه بالبينات والشهادات، وإن ثبتت 

بإخبار الوحي.

النبي صىل الله عليه وسلم ال يعلم الغيب، وإال لقىض لصاحب الحق بدون أن يسمع حجة كل 

منهÃ، إال ما إراد الله أن يطلعه عليه كعالمات آخر الزمان وغÎها.

      الفوائد العقادية :      

عليها،  يبعث  طاعة  عىل  مات  فمن  عليه،  öوت  ما  عىل  تبعث  الناس 

والعكس كذلك، ودليله يف هذا الحديث ويف خرب من مات يف الحج أنه 

يبعث ملبيا وخرب الجيش الذي يغزو الكعبة فيخسف بهم ويبعثون عىل 

 Îان يشق عليه التقصåنياتهم."ويشق عليهم أن يتخلفوا عني"، كامل اإل

يف متابعة الحبيب صىل الله عليه وسلم و قد حرص الصحابة رضوان الله 

عليهم عىل مالزمة النبي صىل الله عليه وسلم يف كل الظروف.

قدر الله عّز وجل يجري عىل األنبياء كÃ يجري عىل غÎهم، فمع حب 

عىل  مات  أنه  إال  عليها  وحرصه  للشهادة  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي 

فراشه.

أزمة  كانت  يومها  فأحملهم"  "ال أجد سعة  قيل:  ما  أوجز وأصدق   من 

غياب األحصنة واليوم أزمتنا غياب الفرسان.

2

3

4



07 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

( (إنَُّكْم َتْخَتِصُموَن إَليَّ

الفوائد العامة:  

شفقة النبي صىل الله عليه وسلم عىل أمته ورحمته بهم إذ دلهم عىل ما فيه نجاتهم يوم القيامة.

 تواضع النبي صىل الله عليه وسلم وخفض جناحه ألمته، "إ�ا أنا برش".

أثر اإلåان باليوم اآلخر يف ضبط سلوك الفرد واملجتمع املسلم.

تحريم الظلم بجميع أشكاله وصوره يف كل يشء، صغÎا كان أم كبÎا، نفيسا كان أم حقÎا، (من 

التبعيضية "ِمن َحقِّ أِخيِه").

 وجوب رد املظاÉ إىل أهلها قبل أن يأê يوم يقتصُّ فيه الله للمظلوم من الظاÉ (راجع فوائد 

الحديث رقم ٢: أتدرون من املفلس؟).

عزاء املظلوم يف الدنيا أن الله لن يضيعه وأن ظامله وإن أفلت يف الدنيا فال مهرب له يوم القيامة.

1

2

عليها،  يبعث  طاعة  عىل  مات  فمن  عليه،  öوت  ما  عىل  تبعث  الناس 

والعكس كذلك، ودليله يف هذا الحديث ويف خرب من مات يف الحج أنه 

يبعث ملبيا وخرب الجيش الذي يغزو الكعبة فيخسف بهم ويبعثون عىل 

 Îان يشق عليه التقصåنياتهم."ويشق عليهم أن يتخلفوا عني"، كامل اإل

يف متابعة الحبيب صىل الله عليه وسلم و قد حرص الصحابة رضوان الله 

عليهم عىل مالزمة النبي صىل الله عليه وسلم يف كل الظروف.

قدر الله عّز وجل يجري عىل األنبياء كÃ يجري عىل غÎهم، فمع حب 

عىل  مات  أنه  إال  عليها  وحرصه  للشهادة  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي 

فراشه.

أزمة  كانت  يومها  فأحملهم"  "ال أجد سعة  قيل:  ما  أوجز وأصدق   من 

غياب األحصنة واليوم أزمتنا غياب الفرسان.
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08 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

(Who amongst you is fasting today?)

املسلم ينبغي عليه أال يشغل نفسه بالتفاصيل التي ال تفيد، وال يسأل عن أمور 

ال ينبني عليها شيئ يف أمر دينه ودنياه، فأبو ذر ذكر أن ناسا من أصحاب النبي 

شفقة النبي صىل الله عليه وسلم عىل أمته ورحمته بهم إذ دلهم عىل ما فيه نجاتهم يوم القيامة.

 تواضع النبي صىل الله عليه وسلم وخفض جناحه ألمته، "إ�ا أنا برش".

أثر اإلåان باليوم اآلخر يف ضبط سلوك الفرد واملجتمع املسلم.

تحريم الظلم بجميع أشكاله وصوره يف كل يشء، صغÎا كان أم كبÎا، نفيسا كان أم حقÎا، (من 

التبعيضية "ِمن َحقِّ أِخيِه").

 وجوب رد املظاÉ إىل أهلها قبل أن يأê يوم يقتصُّ فيه الله للمظلوم من الظاÉ (راجع فوائد 

الحديث رقم ٢: أتدرون من املفلس؟).

عزاء املظلوم يف الدنيا أن الله لن يضيعه وأن ظامله وإن أفلت يف الدنيا فال مهرب له يوم القيامة.

النبي صىل الله عليه وسلم برش، ومرسل من عند الله، ومعصوم فيÃ يتعلق بالتبليغ، ومعصوم من 

الوحي عىل  يقره  ويجتهد وال  وتوىل)،  (عبس  إن وقعت  الصغائر  الوحي عىل  يقره  الكبائر، وال 

االجتهاد الخاطئ (أرسى بدر).

عدم قضاء الرسول صىل الله عليه وسلم بالوحي، إذ لو فعل لبطل القضاء من بعده، فكان قضاؤه 

بالبينات والرباه� ليكون ترشيعا من بعده للقضاة، كمثل سهوه يف الصالة ليكون سجود السهو 

ترشيعا للمصل�.

أم  الذي توىل كرب قذف  املنافق  لعاقب  بالوحي، وإال  الله عليه وسلم  الرسول صىل  عدم قضاء 

املؤمن� عائشة، فهو É يحده حد القذف لعدم ثبوت التهمة عليه بالبينات والشهادات، وإن ثبتت 

بإخبار الوحي.

النبي صىل الله عليه وسلم ال يعلم الغيب، وإال لقىض لصاحب الحق بدون أن يسمع حجة كل 

منهÃ، إال ما إراد الله أن يطلعه عليه كعالمات آخر الزمان وغÎها.

عليها،  يبعث  طاعة  عىل  مات  فمن  عليه،  öوت  ما  عىل  تبعث  الناس 

والعكس كذلك، ودليله يف هذا الحديث ويف خرب من مات يف الحج أنه 

يبعث ملبيا وخرب الجيش الذي يغزو الكعبة فيخسف بهم ويبعثون عىل 

 Îان يشق عليه التقصåنياتهم."ويشق عليهم أن يتخلفوا عني"، كامل اإل

يف متابعة الحبيب صىل الله عليه وسلم و قد حرص الصحابة رضوان الله 

عليهم عىل مالزمة النبي صىل الله عليه وسلم يف كل الظروف.

قدر الله عّز وجل يجري عىل األنبياء كÃ يجري عىل غÎهم، فمع حب 

عىل  مات  أنه  إال  عليها  وحرصه  للشهادة  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي 

فراشه.

أزمة  كانت  يومها  فأحملهم"  "ال أجد سعة  قيل:  ما  أوجز وأصدق   من 

غياب األحصنة واليوم أزمتنا غياب الفرسان.

( (إنَُّكْم َتْخَتِصُموَن إَليَّ

تصديق قول الله تعاىل: (وكان اإلنسان أك± يشء جدال) .

أهمية تعلم الفصاحة وعلوم البيان يف اإلقناع وعرض األفكار والدفاع عن الحقوق املرشوعة (إن 

من البيان لسحراً) .

شمول الرشيعة لكافة جوانب الحياة وعىل رأسها الحكم والتقايض، وهو إبطال ملن يزعم أنها 

عبادات وأخالق فحسب.

الله عليه وسلم ال يعلم الغيب وال يحكم به، فكيف Èن يلجأ للكهنة  إن كان الرسول صىل 

والعراف� واملشعوذين ويبني أحكاما عىل دجلهم.

 التأكيد عىل بقاء األخوة اإلåانية رغم الخصومة القضائية "فَمن قََضيُْت له ِمن َحقِّ أِخيِه شيئًا".

 وجوب استشعار مراقبة الله عز وجل عىل الدوام.

التفاوت واالختالف ب� الناس يف قدراتهم وإمكاناتهم وسÃتهم الشخصية سنة الله يف خلقه.
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09 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

( (إنَُّكْم َتْخَتِصُموَن إَليَّ

      الفوائد ا�	صولية :

أفعال النبي صىل الله عليه وسلم وما يقع منها عىل جهة الترشيع وما يقع 

منها عىل جهة العادة، من أهم مسائل أصول الفقه وأدقها.
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