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عنوان اخلطبة

خطر وضرر الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة

عناصر اخلطبة

/1حترمي الظلم /2تعريف الشكاوى الكيدية /3التحذير
من هذه الشكاوى /4حترمي أكل أموال الناس ابلباطل
/5النهي عن الدفاع عن الظلمة

الشيخ

عبدهللا الطريف

عدد الصفحات 8
ُول:
اخلُطْبَةُ األ َ
احلمد هلل الذي أعزان ابإلسالم ,وحباان ابألمن واألمان ،وأشهد أن ال إله
إال هللا وحده ال شريك له امللك الداين ،وأشهد أن حممداً عبد هللا ورسوله
خري األانم ,صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقب اجلديدان.
ِ
آمنُوا اتَّ ُقوا َّ
اَّللا اح َّق تُ اقاتِِه اواَل اتُوتُ َّن إََِّل اوأانْ تُ ْم
ين ا
أما بعد ( اَيأايُّ اها الَّذ ا
ُم ْسلِ ُمو ان)[آل عمران]102:

 2من8

أيها اإلخوة :اختالف الناس وتقاضيهم سنة بشرية ،ومن توفيق هللا ألي
أمة أن يكون القضاء فيها وفق شرع هللا ومنهاجه ،وعلى كل مسلم أن
ات يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة ،وقد َحَّرَمه -تَ َع َالَ -علَى
حيذر الظُّْل َم؛ فَِإ َّن الظُّْل َم ظُلُ َم ٌ
ِِ
ْي ِعبَ ِادهِ ُحمََّرًما.
نَ ْفسه َو َج َعلَهُ بَْ َ
ِ
ِِ
ِ
َص َل ََلَا ،واملقصود
َوم ْن َمظَاه ِر الظُّْل ِم إقَ َامةُ الد َ
َّع َاوى الْ َكْيديَّة الَِِّت ال أ ْ
ابلدعاوى الكيدية :الِت ال يُقصد من ورائها مصلحة مشروعة ،وإمنا يُقصد
ِ
ألخذ ماله
وإحلاق الضرِر به؛
الكيد ابخلصم ،واإلساءةُ إليه
من ورائِها
ُ
ُ
ظلماً ،أو جملرد إحلاق األذى به أو إزعاجه.
أشد حتذير ,فَ َع ْن َعْب ِد
وقد حذر من ذلك رسولُنا -صلى هللا عليه وسلمَ -
َِّ
اَّلل عْن هما -قَ َ ِ
ِ
اَّللِ -صلى هللا عليه
ت َر ُس َ
ول َّ
الََ :س ْع ُ
اَّلل بْ ِن عُ َمَر َ -رض َي َُّ َ ُ َ
ود َِّ
اعتُهُ ُدو ان ح ٍّد ِمن ح ُد ِ
اد
ض َّ
وسلم -يَ ُق ُ
ول " :ام ْن احال ْ
اَّلل؛ فا اق ْد ا
ات اش اف ا
ا ْ ُ
اَّلل ،ومن اخاصم ِِف َب ِط ٍّل وهو ي علامه؛ اَل ي ز ْل ِِف س اخ ِط َِّ
ع
اَّلل اح ََّّت يا ْن ِز ا
َّا ا ا ْ ا ا ا ا ُ ا ا ْ ُ ُ ْ ا ا
ا
ال ِِف م ْؤِم ٍّن ما لاي ِ ِ
اْلابا ِ
اس اكناهُ َّ
ج
اَّللُ ار ْدغاةا ْ
س فيه؛ أ ْ
ال اح ََّّت اَيُْر ا
اع ْنهُ ،اوام ْن قا ا ُ ا ْ ا
اعا ان
ِِمَّا قا ا
ال"(رواه أبو داود وصححه األلباين ,ويف رواية البن ماجة " :ام ْن أ ا
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اعلاى ُخصوم ٍّة بِظُل ٍّْم ،أاو ي ِعني اعلاى ظُل ٍّْم؛ اَل ي ز ْل ِِف س اخ ِط َِّ
اَّلل اح ََّّت
ْ ُ ُ
ْ اا
ا
ُ ا
اَّللُ َعْن ُه َما.)-
اَّللِ بْ ِن عُ َمَر َ -ر ِض َي َّ
ع"(صححه األلباين َع ْن َعْب ِد َّ
يا ْن ِز ا
َح ًداِِ" ,ف اَب ِط ٍّل او ُه او يا ْعلا ُمهُ"؛
ومعىن قولَه " :ام ْن اخ ا
َيَ :ج َاد َل أ َ
اص ام"؛ أ ْ
َي :يَ ْعلَ ُم أَنَّهُ َاب ِط ٌل ,أ َْو يَ ْعلَ ُم نَ ْف َسهُ أَنَّهُ َعلَى َاب ِطل ,أ َْو يَ ْعلَ ُم أ َّ
َن َخ ْ
ص َمهُ
أْ
صُّر علَي ِه " ,اَل ي ز ْل ِِف س اخ ِط َِّ
ِ
اَّلل -تا اع اال"-؛ أي :غضبه
َعلَى َحق َويُ َ ْ ْ ا ا
ا
يد أ َّ
َن
َي :يُ ْقلِع َعما ُه َو َعلَْي ِه ،وهذا َو ِعي ٌد َش ِدي ٌد يُِف ُ
الشديد " ,اح ََّّت يا ْن ِز ا
ع"؛ أ ْ
ِ
ِب ِم ْن ال َكبَائِِر.
َذا كبريةٌ؛ ولذلك َع َّدهُ ال َذ َه ُ
ويف هذه األايم تظل الدعاوى أشهراً ورمبا سنوات طويلةً يف احملاكم ,فكم
سيظل هؤالء يف سخط هللا وغضبه منذ أَ ْن خاصموا! ,نعوذ ابهلل من هذه
احلال وسوء املآل.
اخلُص ِ
ِ
قَ َ
ابن َر َجب -رمحه هللا" :-فَِإذَا َكا َن َّ
الر ُج ُل ذَا قُ ْد َرة عْن َد ْ ُ َ
ومة َ -س َواءٌ
ال ُ
ِ
صر لِْلب ِ
ِ
اط ِلَ ،وُُيَيِ َل
َكانَ ْ
ت ُخ ُ
ومتُهُ ِيف الدي ِن أ َْو ِيف الدُّنْيَاَ -علَى أَ ْن يَْن تَ َ َ
صَ
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ِ
ِ
احل َّق ،وُُيْ ِرجه ِيف صورِة الْب ِ
لِ َّ ِ
ك ِم ْن
اط ِلَ ،كا َن َذل َ
لسام ِع أَنَّهُ َح ٌّقَ ،ويُوه َن َْ َ َ ُ
َُ َ
ِ
ث ِخص ِال النِ َف ِ
ات ،وِمن أَخب ِ
اق".
َ
أَقْ بَ ِح الْ ُم َحَّرَم َ ْ ْ َ
أيها اإلخوة :بعض الناس دأهبم اخلصومة حبق أو بغري حق ،وهؤالء شر
اخللق عند هللا -تعال ،-واأللد اخلصم هو اجملادل الذي قال هللا -تعال-
فيه ( :اوِم ان الن ِ
ك قا ْولُهُ ِِف ا ْْلايااةِ ُّ
الدنْياا اويُ ْش ِه ُد َّ
اَّللا اعلاى اما
َّاس ام ْن يُ ْع ِجبُ ا
اد ِْ
ِِف قا ْلبِ ِه او ُه او أال ُّ
اَّللِ -صلى هللا عليه
ال َر ُس ُ
ص ِام)[البقرة ,]204:وقَ َ
ول َّ
اْل ا

وسلم -حمذراً من اللدد يف اخلصومة ,وهي الشدة يف اخلصومة ،واملذموم
ال إِ ال َِّ
الر اج ِ
ض ِ
اَّلل
منها ما كان ابلباطل يف رفع حق أو إثبات ابطل" :أابْ غا ُ
اد اْلا ِ
األال ُّ
اَّللُ َعْن َها.)-
ص ُم"(رواه البخاري ومسلم َع ْن َعائِ َشةَ َ -ر ِض َي َّ

واخلصام ابلباطل ليس يف دعاوى احلقوق الِت ُحيتاج فيها إل القضاء فقط،
بل يف أي جدال ُياصم فيه ويعاند ,وهو يعلم أنه ُمْب ِط ٌل َغريُ صادق ،فإن
ذلك يشمله حسماً ملادة النزاع واجلدل.
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أسأل هللا -تعال -أن يعيذان من الكيد ،وكيد الكائدين ,وجيعلنا هداة
مهتدين.
أقول قويل هذا ,وأستغفر هللا يل ولكم وجلميع املسلمْي من كل ذنب
وخطيئة ,فاستغفروه يغفر لكم؛ إنه هو الغفور الرحيم.
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اخلُطْبَةُ الثَّانِيَةُ:
احل ُ ِ
ِ ِ ِ ِ ِِ
مد هلل َعلَى إِ ْح َسانِِه ,و ُ
كر لَهُ َعلَى تَوفيقه وامتنَانهَ ،وأَ ْش َه ُد أَ ْن َال إِلَهَ
َ
الش ُ
يك لَه؛ تَ ِ
عظيماً لِ َشانِِهَ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ
َن ُحمَ َّم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُهُ،
إَِّال َّ
اَّللُ َو ْح َدهُ َال َش ِر َ ُ
ِ
اَّلل علَي ِه وعلَى آلِِه وأ ِِ
ِِ
يما َكثِراً ,أ ََما
صلَّى َُّ َ ْ َ َ
َ ْ
ال ُمؤيَ ُد بُُِبَهان هَ ،
َص َحابهَ ,و َسلَّ َم تَ ْسل ً
بَ ْع ُد:
أَيُ َها ا ِإل ْخ َوةَ :اتَ ُقوا هللاَ َح َق التَ ْق َوى ،و ْاعلَ ُموا أ َّ
َن هللا َح َّذ َر من أكل أموال
الناس ابلباطل فقال( :واَل اَتْ ُكلُوا أاموالا ُكم ب ي نا ُكم َِبلْب ِ
اط ِل اوتُ ْدلُوا ِِباا إِ ال
ْ ا ْ اْ ْ ا
ا
ا ْْلُ َّك ِام لِتاأْ ُكلُوا فا ِري ًقا ِم ْن أ ْام او ِال الن ِ
َّاس َِب ِْل ِْث اوأانْتُ ْم
حيل أكل مال اآلخرين ابلباطل ،أبي وجه
تا ْعلا ُمو ان)[البقرة]188:؛ أي :ال ُ
من الوجوه ،حىت ولو حصل فيه النزاع وحصل االرتفاع إل حاكم الشرع،
وأدل من يريد أكلها حبجة ابطلة غلبت حجة احملق ،وحكم له احلاكم
بذلك؛ فإن حكم احلاكم ال يبيح حمرماً ،وال حيلل حراماً ،واحلاكم إمنا حيكم
على حنو مما يسمع ،وإال فحقائق األمور ابقية ،فليس يف حكم احلاكم
للمبطل راحة ،وال شبهة ،وال اسرتاحة ،فمن أدل إل احلاكم حبجة ابطلة
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وح ِك َم له هبا ،فإنه ال حيل له ،ويكون آكالً ملال غريه،
وهو عامل بذلكُ ،
ابإلمث والباطل ،فيكون أبلغ يف عقوبته ،وأشد يف نكاله.
وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله ُمْب ِط ٌل يف دعواه ،مل حيل له أن ُياصم
عنه خليانته ,كما قال -تعال( :-واَل تا ُكن لِ ْل اخائِنِ ا ِ
يما)[النساء:
ْ
ني اخص ً
ا
ِ
اصم عن من عرفْ ِ
ِ
س لَهُ ،أو
]105؛ أي :ال ُُتَ ْ َ ْ َ ْ ََ َ
ت خيَانَتَه ،م ْن ُمدَّع ما لَْي َ
ُمْن ِكر َحقًّا َعلَْيه ،سواء علم ذلك أو ظنه؛ ففي هذا دليل على حترمي
اخلصومة يف ابطل ،والنيابة عن املبطل يف اخلصومات الدينية واحلقوق
الدنيوية ,ويدل مفهوم اآلية على جواز الدخول يف نيابة اخلصومة ملن مل
يعرف منه ظلم.
ِ
"م ْن َك َاد َكْي ًدا ُحمََّرًما ,فَِإ َّن َّ
اَّللَ يَ ِك ُ
يدهُ َويُ َعاملُهُ
وقال ابن القيم -رمحه هللاَ :-
بِنَ ِق ِ
احلِيَ ِل الْ ُم َحَّرَم ِة ,أَنَّهُ َال
اَّللِ ِيف أ َْرَاب ِب ْ
ص ِدهِ َوِمبِثْ ِل َع َملِ ِهَ ،وَه ِذهِ ُسنَّةُ َّ
يض قَ ْ
ِ
احلِيَ ِلَ ،ويُ َهيِ ُئ ََلُْم َكْي ًدا َعلَى يَ ِد َم ْن يَ َشاءُ ِم ْن
يما َانلُوهُ ِهبَ ِذهِ ْ
يُبَا ِرُك ََلُْم ف َ
َخ ْل ِق ِه؛ ُْجيَزْو َن بِِه ِم ْن ِجْن ِ
س َكْي ِد ِه ْم َو ِحيَلِ ِه ْم".
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أيها اإلخوة :ليس حكم احلاكم حمالً لغري احلقَ ،وَم ْن أ َْد َل إل احلاك ِم ِحبُ َّج ِة
ِ ِ ِ ِ
ِ
فع ْن أُِم َسلَ َمةَ
وح َك َم لهُ بذلك؛ فِإنَّهُ يكو ُن آك ًال ملال َغ ِْريه ابلباطلَ ،
ابطلَةَ ،
ول
اَّللُ َعْن َهاَ -زْو َج النِ ِ
تََِ :س َع َر ُس ُ
 َر ِض َي ََِّّب -صلى هللا عليه وسلم -قَالَ ْ
اَّللِ -صلى هللا عليه وسلمُ -خصومةً بِب ِ
ال:
اب ُح ْجَرتِِه ،فَ َخَر َج إِلَْي ِه ْم فَ َق َ
َّ
َُ َ
ض ُك ْم أا ْن يا ُكو ان أابْلا اغ ِم ْن
ص ُم ،فالا اع َّل با ْع ا
"إِ ََّّناا أ ااَن با اش ٌر ،اوإِنَّهُ اَيْتِ ِيِن اْلا ْ
اح ِسب أانَّهُ ص اد اق ،فاأاق ِ
با ْع ٍّ
ت لاهُ ِِبا ِق
ك ،فا ام ْن قا ا
ْض اي لاهُ بِ اذلِ ا
ض ْي ُ
ا
ض ،فاأ ْ ُ
ِ ِ ِ
ِ
ْتْك اها"(رواه البخاري
ُم ْسل ٍّم ،فاِإ ََّّناا ه اي قط اْعةٌ م ان النَّا ِر ،فا لْياأْ ُخ ْذ اها أ ْاو فالْيا ْ ُ
ِ
الضعيف قُدرة َعلَى
العبد-
ك -أيها ُ
ومسلم) ,اي هللا قطْ َعةٌ ِم َن النَّا ِر!َ ,ه ْل لَ َ
ُ
أخذها؟!.
أيها اإلخوة :وقد ذكر الفقهاء بناء على نصوص الكتاب والسنة ،عالجاً
َلذا االعتداء ,وذلك ابحلكم بتعزير من ثبتت كيدية دعواه ،وكذا احلكم
عليه مبصاريف التقاضي ,وقد أخذ املنظمون يف بالدان هبذا احلكم ,وأدرجوه
يف األنظمة ,وأثبتوا على من ُح ِك َم على دعواه ابلكيدية ابلتعزير وحتميله
تكاليف التقاضي.

