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متهــيـــد

احلمد هلل رب العاملني، ول عدوان اإل على الظاملني 

حممد  نبينا  على  و�صلم  اهلل  و�صلى  للمتقني،  والعاقبة 

اأ�صرف اخللق و�صيد املر�صلني، وعلى اآله واأ�صحابه ومن 

تبعهم باإح�صان اإىل يوم الدين، اأما بعد:

يف  متباينني  وجعلهم  اخللق  خلق  وجّل  عّز  اهلل  فاإن 

اأجنا�صهم و�صفاتهم واألوانهم واآرائهم وتوجهاتهم بالًء منه 

لهم، قال �صبحانه چ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  

ٿچ)1(  ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ  
اأمر  اأي  ومن اخلالف ح�صول اخل�صومة بني النا�ض على 

كان يف الأموال اأو الأحوال ال�صخ�صية اأو الق�صايا اجلنائية، 

وهذا اأمر طبعي، واأثر متوقع لجتماع النا�ض بع�صهم، ببع�ض 

وتعاملهم فيما بينهم ببيع و�صراء ونكاح، وغري ذلك. 

)1( �صورة هود، اآية: 119-118.
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اآداب اخل�ضومة �رشعاً ونظاماً

�صـلـ�صـلــــة  من  الثــــاين  الإ�صـــــدار  جـــاء  هـــنا  من 

نحو ثقافة ق�ضائية ليلقي ال�صوء على الآداب الواجبة 

اأو  احلكم  �صواء يف جمل�ض  عند اخل�صومة  وامل�صتحبة 

قبله اأو بعده، وهي يف جملتها اآداب عامة ينبغي على كل 

م�صلم اأن يتحلى بها يف اأوقاته كلها.

والإخال�ض يف  دينه  الفقه يف  يرزقنا  اأن  اأ�صاأل اهلل 

القول والعمل.



7

اأواًل: املق�صود باخل�صومة: 

وقد  واملنازعة،  املجادلة  مبعنى  اخل�صومة  تاأتي 

 - اهلل  حفظه   - خنني  بن  عبداهلل  ال�صيخ  ف�صيلة  عرفها 

. 
)2(

بقوله: )مدافعة بني اثنني بتنازع حق لدى قا�ض( 

وميكن اأن نقول: اإن اخل�صومة هي املوقف الذي ين�صاأ بني 

طرفني اأو اأكرث عند ح�صول خالف على اأمر حقوقي اأو جنائي 

اأو غري ذلك، ويتم رفعه للحاكم )القا�صي( للف�صل فيه.

اإذًا فهذا الإ�صدار يتناول الآداب املهمة عند اخل�صام 

واخلالف يف ق�صية ما، ويتم الرتافع فيها عند احلاكم 

ليفك النزاع ويف�صل يف الق�صية.

ثانيًا: اآداب اخل�صومـــة:

1/ ترك الفجور:

ذلك لأن الفجور يف اخل�صومة من عالمات الّنفاق 

بن  عبداهلل  فعن  عنها،  البعد  ينبغي  التي  و�صفاتهم 

)2( انظر جملة العدل عدد 15 بحث لل�صيخ عبداهلل بن خنني بعنوان الوكالة على اخل�صومة.
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اآداب اخل�ضومة �رشعاً ونظاماً

عمرو ر�صي اهلل عنهما عن النبي ˜ قال: » اأربع من 

خ�ضلة  فيه  كانت  ومن  خال�ضاً  منافقاً  كان  فيه  كن 

اإذا  يدعها  حتى  النفاق  من  خ�ضلة  فيه  كانت  منهن 

واإذا  غدر،  عاهد  واإذا  كذب،  حدث  واإذا  خان  اأوؤمتن 

. 
)3(

خا�ضم فجر« 

ومعنى الفجور يف اخل�صومة: اأي يعمل على اأن يجعل 

عمدًا،  احلق  عن  ويخرج  باطاًل،  واحلق  حقًا  الباطل 

وهذا يوجب �صخط اهلل ومقته، فعن ابن عمر ر�صي اهلل 

˜ قال: »ومن خا�ضم يف باطل وهو  عنهما عن النبي 

. 
)4(

يعلمه مل يزل يف �ضخط اهلل حتى ينزع عنه« 

2/ احرتام جمل�س احلكم:

الذي  ال�صرعي  الق�صاء  جمل�ض  هو  احلكم  وجمل�ض 

يف�صل فيه بني املتنازعني، ويحكم فيه بني املتخا�صمني، 

ولبدَّ من احرتامه وتقديره، لأن ذلك من احرتام وتقدير 

القا�صي، واإعانة له على ح�صن ال�صتماع للخ�صمني، وتوفري 

)3( متفق عليه.

)4( اأخرجه اأبو داود، و�صححه الألباين.
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للجو املنا�صب للنظر يف الدعوى ومتحي�ض البينات.

قال الإمام املاوردي –رحمه اهلل-: »يحذر اخل�صم 

للقا�صي،  اأو  التجريح خل�صمه  اأو  ال�صتم  اأو  ال�صب  من 

املق�صود،  عن  ومنبىء  واأدب  بلطف،  كالمه  يكون  بل 

اأثناء  واأن يكون متجنبًا معار�صة القا�صي  اأو اخل�صم 

فيه  لأن  الق�صاء  جمل�ض  يف  ال�صوت  رفع  اأو  حديثهما 

. 
)5(

انتهاكًا حلرية جمل�ض الق�صاء« 

النظام  كفلها  عقوبة  ذكر  �صيء مما  منه  بدر  وملن 

للقا�صي، فقد جاء يف ن�ض املادة التا�صعة وال�صتني من 

واإدارتها  اجلل�ضة  )�ضبط  ال�صرعية  املرافعات  نظام 

من  ُيخرج  اأن  ذلك  �ضبيل  يف  وله  برئي�ضها،  منوطان 

قاعة اجلل�ضة من يخل بنظامها، فاإن مل ميتثل كان 

تزيد  بحب�ضه مدة ال  الفور  اأن حتكم على  للمحكمة 

نهائياً،  حكمها  ويكون  �ضاعة،  وع�ضرين  اأربع  على 

وللمحكمة اأن ترجع عن ذلك احلكم . ا.هـ (.

)5( نقاًل من كتاب الآداب ال�صرعية للمخا�صمة، الرباك، �ض27.
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اآداب اخل�ضومة �رشعاً ونظاماً

3/ ال�ضدق يف القول وجتنب الكذب:

م�صلم،  كل  عليه  يكون  اأن  يجب  ملا  امتداد  وهذا 

الآداب  اأهم  من  وهو  الق�صاء،  ذلك يف جمل�ض  ويتاأكد 

بها، فال�صدق من  اأن يتحلوا  للمتخا�صمني  ينبغي  التي 

�صفات املوؤمنني كما قال تعاىل: چ ڄ  ڄ ڄ  

من  والكذب   
چچ)6( ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ  

فيه  كن  من  »اأربع  احلديث:  يف  كما  املنافقني  �صفات 

كان منافقاً خال�ضاً ومن كانت فيه خ�ضلة منهن كانت 

اأوؤمتن خان  واإذا  يدعها  النفاق حتى  فيه خ�ضلة من 

.
)7(

واإذا حدث كذب ... « 

قال  عنه  اهلل  ر�صي  م�صعود  بن  وجاء يف حديث عبداهلل 

: قال ر�صول اهلل ˜: »اإن ال�ضدق يهدي اإىل الرب واإن الرب 

يهدي اإىل اجلنة واإن الرجل لي�ضدق حتى يكتب عند اهلل 

�ضديقاً واإن الكذب يهدي اإىل الفجور والفجور يهدي اإىل 

)6( �صورة التوبة، اآية: 119 .

)7( �صبق تخريجه �ض8.
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. 
)8(

النار واإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند اهلل كذاباً« 

�ضر،  كل  جماع  »والكذب  اهلل-:  رحمه   – املاوردي  قال 

ينتج  الأنه  نتائجه،  وخبث  عواقبه  ل�ضوء  ذم،  كل  واأ�ضل 

اإىل  توؤول  والبغ�ضاء  البغ�ضاء،  تنتج  والنميمة  النميمة، 

العداوة ولي�س مع العداوة اأمن وال راحة ولذلك قيل: »من 

. 
)9(

قلَّ �ضدقه قلَّ �ضديقه« 

وكثريًا ما ينك�صف الكاذب اأمام القا�صي، ويخ�صر بذلك دنياه 

واأخراه، و�صدق من قال: )ال�ضدق منجاة والكذب مهواة( .

4/ جتنب الغ�ضب واأ�ضبابه:

حالته  عن  الإن�صان  يخرج  الغ�صب  لأن  ذلك 

الطبيعية، وكثريًا ما حتولت بع�ض الق�صايا احلقوقية 

يخرج  الذي  املذموم،  الغ�صب  ب�صبب  جنائية  اإىل 

الإن�صان عن طوره، فيقذف خ�صمه اأو ال�صهود بالباطل، 

ويتكلم بال�صوء ورمبا اعتدى باليد اأو ال�صالح، جاء يف 

)8( متفق عليه.

)9( اأدب الدنيا والدين، �ض262.
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اآداب اخل�ضومة �رشعاً ونظاماً

احلديث عن اأبي هريرة –ر�صي اهلل عنه- اأن رجاًل 

تغ�ضب فردد مراراً  »ال  قال:  اأو�صني   ˜ للنبي  قال 

. 
)10(

قال: ال تغ�ضب« 

وجاء يف حديث اآخر عن �صليمان بن �صرد –ر�صي 

فقال:   ˜ النبي  عند  رجالن  ا�صتب  قال:  عنه-  اهلل 

لو  يجد،  ما  عنه  لذهب  قالها  لو  كلمة  الأعلم  »اإين 

. 
)11(

قال: اأعوذ باهلل من ال�ضيطان الرجيم« 

فانظر اأخي الكرمي كيف و�صل الغ�صب بهذا اإىل اأن 

ي�صب اأحدًا اأمام خري املر�صلني و�صيد اخللق اأجمعني.

ولذلك جاء يف حديث عن ابن عبا�ض ر�صي اهلل عنهما 

.
)12(

عن النبي ˜ قال: »اإذا غ�ضب اأحدكم فلي�ضكت«

5/احرتام املواعيد:

من اأهم اآداب املخا�صمة الهتمام مبواعيد اجلل�صات 

املحددة من قبل املحكمة وعدم التخلف عنها اإل بعذر 

)10( رواه البخاري.

)11( متفق عليه.

)12( رواه البخاري يف الأدب املفرد، و�صححه الألباين.
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مقبول، لأن التخلف املتعمد عن املوعد من �صاأنه الإ�صرار 

باخل�صم الآخر، وهذا ل يجوز وتاأخري للبت يف الق�صية 

وتعطيل لها، بل اإنه يعد من الفجور يف اخل�صومة.

على  احلكم  جواز  على  الفقهاء  ن�ضَّ  هنا  من 

)املدعى عليه( الغائب امل�صترت يف البلد، وكذلك ن�ض 

نظام املرافعات ال�صرعية عليه كما يف املادة اخلام�صة 

هذه  عن  عليه  املدعى  غاب  »فاإن  وفيها  واخلم�صني 

تقبله  عذر  دون  اأخرى  جل�ضة  عن  غاب  اأو  اجلل�ضة 

اإذا  وكذلك   ... الق�ضية«  املحكمة يف  املحكمة فتحكم 

كما  ت�صطب،  الق�صية  فاإن  اجلل�صة  عن  املدعي  غاب 

ن�صت الالئحة التنفيذية يف املادة الثانية للمادة الثالثة 

لغياب  الدعوى  )تلغى(  »ت�ضطب  وفيها  واخلم�صني 

املدعي بعد انتهاء املدة املحددة للجل�ضة«.

الوقت  احرتام  اخل�صمني  كال  على  يجب  هنا  من 

واملواعيد واحل�صور املبكر وعدم ق�صد الإ�صرار بالآخر، 

ومما يوؤ�صف له اأن بع�ض النا�ض يفتخر بتعطيل الق�صايا 
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اآداب اخل�ضومة �رشعاً ونظاماً

بتخلفه عن املواعيد بق�صد الإ�صرار بخ�صمه خ�صو�صًا 

اإن كان خ�صمه يح�صر من بلد اآخر  اأو مكان بعيد.

6/ احلذر من اليمني الغمو�س:

تغم�ض  التي  الكاذبة  اليمني  هي  الغمو�ض  اليمني 

يلجاأون  النفو�ض  �صعاف  فبع�ض  النار،  يف  �صاحبها 

للحلف كذبًا وزورًا وبهتانًا لأكل اأموال النا�ض واإ�صاعة 

اأو للتخل�ض من عقوبة قد تفر�ض عليه. قال  حقوقهم 

حقه  بغري  م�ضلم  امريء  مال  على  حلف  »من   :˜

لقي اهلل وهو عليه غ�ضبان« قال عبداهلل: ثم قراأ علينا 

ر�صول اهلل ˜ م�صداقه من كتاب اهلل عز وجل: چ ەئ   

 اإىل اآخر 
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ        ۈئچ)13(

.
)14(

الآية 

يجدر  وطلبها  اليمني  اأداء  املحاكم  يف  يكرث  وحيث 

التنبيه على عدة اأمور هي:

�صورة اآل عمران، اآية: 77  )13(

متفق عليه من حديث ابن  م�صعود – ر�صي اهلل عنه -.  )14(



15

اأحد  من  طلبها  بعد  اإل  توؤدى  ل  اليمني  اأن   /1

اخل�صمني اأو توجهها باأن تكون هي الفا�صلة يف الق�صية 

. 
)15(

واأذن القا�صي باأدائها 

التمادي يف  به  ويق�صد  اليمني  اللجاج يف  ترك   /2

اأداء اليمني والإكثار منه ولو تبني خطاأه، وقد حذر من 

ذلك النبي̃  حيث قال: »اإذا ا�ضتلج اأحدكم يف اليمني 

. 
)16(

فاإنه اإثم له عند اهلل من الكفارة التي اأمر بها « 

3/ اليمني على نية امل�صتحلف ولي�ض احلالف. فاإذا 

طلب اأحد اخل�صمني من الآخر احللف مل يكن للحالف 

يحلف  باأن  وتورية  تعري�صًا  اآخر  �صيء  على  يحلف  اأن 

على �صيء ويبيت نيته على ق�صد �صيء اآخر، ولذا فاإن 

احللف على نية املحلوف له كما قال ˜: »اليمني على 

 ولهذا فال تنفع التورية اأو التعري�ض 
)17(

نية امل�ضتحلف« 

)15( انظر: الف�صل الثالث من الباب التا�صع من نظام املرافعات ال�صرعية من املادة 111-107.

- وهذا  عنه  اهلل  )16( اأخرجه بنحوه الإمام البخاري عن اأبي هريرة – ر�صي 

لفظ ابن ماجه، و�صححه الألباين.

.- عنه  اهلل  )17( اأخرجه م�صلم من حديث اأبي هريرة – ر�صي 
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اآداب اخل�ضومة �رشعاً ونظاماً

يف احللف مثل اأن يطلب من اخل�صم احللف على اأنه مل 

ياأخذ املبلغ املدعى به فيحلف ويف نيته مبلغ اآخر فهذا 

ل يفيده ول ينفعه وهو كذب .

وير�صى  احلالف  ق  ي�صدِّ اأن  له  للمحلوف  ينبغي   /4

بحلفه. قال ˜: »من حلف باهلل فلي�ضدق، ومن حلف له 

.
)18(

باهلل فلري�س، ومن مل ير�س باهلل فلي�س من اهلل« 

فاإن  ال�صديد  ولالأ�صف  واملراء:  اجلدال  ترك   /5

داأب الكثري من اخل�صوم يف مطالباتهم وخ�صوماتهم 

دون  احلكم  وال�صراخ يف جمل�ض  اجلدال  من  الإكثار 

يخفى  ول  لإ�صاعته.  واإمنا  احلق  اإىل  الو�صول  ق�صد 

ويذكي  ال�صدور  يوغر  حق  بغري  واملراء  اجلدال  اأن 

البغ�صاء ويزيد من ال�صحناء، ولذلك جاء يف احلديث 

ترك  ملن  اجلنة  رب�س  ببيت يف  زعيم  »اأنا  ال�صحيح: 

. 
)19(

املراء واإن كان حمقاً« 

)18( اأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر –ر�صي اهلل عنها- و�صححه الألباين.

)19( اأخرجه اأبو داود من حديث اأبي اأمامة الباهلي وح�صنة الألباين.



17

7/ احلذر من املماطلة:

يف بع�ض الأحيان وحني حتتد اخل�صومة وتبداأ الق�صية 

يلجاأ  له  احلق   وظهور  املتقا�صيني  اأحد  ل�صالح  بالتوجه 

البت  لتاأخري  الإجراءات  يف  والتطويل  املماطلة  اإىل  الآخر 

يف الق�صية، في�صتغل ما يعترب ثغرات يف الأنظمة والتعليمات 

لالإ�صرار بخ�صمه وتاأجيل البت يف الق�صية بدون وجه حق.

الق�صة  هذه  لتاأمل  القارئ  اأخي  اأدعوك  وهنا 

كان  قال:  عنه  اهلل  ر�صي  هريرة  اأبي  عن  العجيبة: 

�صن  ذات  دابة  )اأي  �صن   ˜ اهلل  ر�صول  على  لرجل 

يف  له  اأغلظ  واأنه  يتقا�صاه  فجاء  الإبل(،  من  وعمر 

»دعوه   :˜ فقال  القوم،  بع�ض  به  هم  حتى  القول 

فطلبوا  اعطوه،  قال:  ثم  مقاًل،  احلق  ل�صاحب  فاإن 

اعطوه،   ˜ فقال  فوقها،  �صنًا  اإل  يجدوا  فلم  �صنه، 

فقال الرجل اأوفيتني اأوفاك اهلل تعاىل« فقال ˜: »اإن 

 
)20(

خريكم اأح�ضنكم ق�ضاء« 

)20( رواه البخاري وم�صلم.
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اآداب اخل�ضومة �رشعاً ونظاماً

كما جاء يف نظام املرافعات ال�صرعية يف املادة احلادية 

اأحد  من  للمحكمة  ظهر  )اإذا  ن�صه:  ما  واخلم�صني 

الوكالء )عن �صخ�ض اآخر( كرثة ال�صتمهالت )طلب 

حق  فلها  املماطلة  بق�صد  موكله  �صوؤال  بحجة  املهلة( 

طلب املوكل )�صاحب الق�صية الأ�صلي( بالذات لإمتام 

)الأوىل  التنفيذية  لئحتها  يف  وجاء    .) ا.هـ  املرافعة 

من  ال�صتمهال  كرثة  الق�صية  ناظر  للقا�صي  ظهر  اإذا 

الوكيل بق�صد املماطلة فللقا�صي منعه من ال�صتمرار 

يف الدعوى املقامة لديه ليتولها املوكل بنف�صه اأو يوكل 

باب  لقفل  والإن�صاف  العدل  ا.هـ(. وهذا منتهى  اآخر 

ل  الذين  النفو�ض  �صعاف  على  نافذته  و�صد  املماطلة 

يبالون باحلقوق ول يوؤدونها مل�صتحقيها.

8/ ح�ضن اللبا�س واملظهر:

اللبا�ض  بح�صن  الهتمام  املهمة  العامة  الآداب  من 

ل  بلبا�ض  املحكمة  اإىل  يح�صر  فال  والتنظف،  واملظهر 

رائحة  منه  تظهر  اأو  مت�صخًا  اللبا�ض  يكون  كاأن  يليق 
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كريهة توؤذي املراجعني وتوؤثر على القا�صي، بل جتعله 

ل ي�صتطيع ال�صري يف الق�صية، فبع�ض اخل�صوم جلهله 

وقلة ب�صريته وعدم وجود من يوجهه ياأتي اإىل املحكمة 

اأذية  ي�صبب  وبهذا  يتنظف  فال  للغاية  كريهة  ورائحته 

للمحكمة واملراجعني .

9/ ح�ضن الكالم واملنطق:

العقل  واملنطق دللة على رجاحة  الكالم  لأن ح�صن 

وقوة يف احلق، وحني ل توجد هذه ال�صفات باأ�صحاب 

ق�صية فقد �صرعت الوكالة لأن من النا�ض من ل يح�صن 

الكالم واإبداء احلجة والرد على الدعوى، والكالم ال�صيء 

والدعوى،  الق�صية  �صري  يف  الكبري  تاأثريه  له  والبذيء 

بالقول  يلتزموا  باأن  عباده  اأمر  وتعاىل  �صبحانه  واهلل 

. قال 
احل�صن، قال تعاىل: چ ې    ې  ىچ)21(

ال�صيخ عبدالرحمن ال�صعدي –رحمه اهلل- »ومن اآداب 

الإن�صان الذي اأدب اهلل به عباده اأن يكون الإن�صان نزيهًا 

)21( �صورة البقرة، اآية: 83.
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اآداب اخل�ضومة �رشعاً ونظاماً

يف اأقـــوالــه واأفعالــه غيـر فاحــ�ض ول بــذيء ول �صــاتــم 

احللم،  وا�صع  اخللق،  ح�صن  يكون  بل  خما�صم،  ول 

.
)22(

جماماًل لكل اأحد ...« 

ڌڎ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   چڇ   تعاىل:  وقال 

ک   ک    ک     ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ  
 قال ابن كثري رحمه اهلل: »ياأمر تبارك 

کگ  چ)23(
املوؤمنني  اهلل  عباد  ياأمر  اأن   ˜ ور�صوله  عبده  وتعاىل 

اأن يقولوا يف خماطبتهم وحماوراتهم الكالم احل�صن، 

والكلمة الطيبة، فاإنهم اإن مل يفعلوا ذلك نزغ ال�صيطان 

ال�صر،  ووقع  الفعال،  اإىل  الكالم  واأخرج  بينهم، 

واملخا�صمة، واملقاتلة، فاإنه عدو لآدم وذريته من حني 

. 
)24(

امتنع من ال�صجود لآدم، وعداوته ظاهرة بينة« 

10/ ترك ال�ضخرية واال�ضتهزاء:

وال�صتهزاء  ال�صخرية  اإىل  يلجاأ  اخل�صوم  فبع�ض 

تي�صري الكرمي الرحمن )58-57(.  )22(

�صورة الإ�صراء ، اآية: 53.  )23(

تف�صري ابن كثري ج3/ 1724.  )24(
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بخ�صمه، وو�صفه ب�صفات قبيحة اأو يعريه بفقره اأو جهله اأو 

ل�صيء يف خلقته، فتخرج الدعوى عن اأ�صلها، ورمبا ت�صبب يف 

دعوى اأخرى تقام عليه ب�صبب خطئه على خ�صمه واحتقاره، 

چى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ     وهناك توجيه رباين عظيم 

وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     
یی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب   مب  
 فيجب اأن 

ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث   چ)25(
يلتزم اخل�صوم بهذا الأمر الرباين والأدب الإلهي الكرمي يف 

احلياة العامة، ف�صاًل عن اللتزام به يف جمل�ض الق�صاء.

11/ احرتام النظام والتعليمات:

احرتام  هو  به  التاأدب  للخ�صوم  ينبغي  ما  اأهم  من 

نظام املحكمة وتعليماتها وعدم الإخالل بذلك، فالبدَّ 

املكان  يف  واجللـو�ض  اجلل�صــة  وقــت  مراعـــاة  من 

املخ�ص�ض خارج جمـل�ض احلكم اأو داخل جمل�ض احلكم. 

كذلك احرتام نظام اجلل�صة وعدم التكلم اإل باإذن من 

)25( �صورة احلجرات، اآية: 11 .
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اآداب اخل�ضومة �رشعاً ونظاماً

القا�صي، وغري ذلك من الأنظمة والتعليمات التي ينبغي 

اللتزام بها، لأن هذا اللتزام �صيكون له الأثر يف �صري 

الدعاوى والق�صايا دون ت�صوي�ض اأو اإ�صاعة للوقت.

12/ البحث عن احلق والر�ضا به:

وهذا ما يجب على اخل�صم باأن يكون همه البحث عن 

احلق والر�صا به فيبدي حجته ويح�صر بيناته ويقدم ما 

لديه بني يدي القا�صي، وبعد احلكم له اأن يقتنع، اأو ل 

يقتنع ويعرت�ض ح�صب درجات التقا�صي، وبعد اأن يكت�صب 

به  الر�صا  عليه  النفاذ  واجب  وي�صبح  القطعية  احلكم 

وا�صحًا ل  اإذا كان احلق  والتنفيذ، خ�صو�صًا  والت�صليم 

لب�ض فيه ول غمو�ض، والرجوع اإىل احلق ف�صيلة.

13/ ترك البذاءة والفح�س يف الكالم:

وال  اللعان،  وال  بالطعان،  املوؤمن  »لي�س   :˜ قال 

. 
)26(

الفاح�س وال البذيء« 

)26( رواه البخاري يف الأدب املفرد، والرتمذي، و�صححه الألباين يف �صل�صلة 

الأحاديث ال�صحيحة على �صرط ال�صيخني.



23

وقال الإمام ال�صافعي رحمه اهلل:

اإذا �ضــبني نــذل تزايـــدت رفعــــه

وما العيب اإال اأن اأكون م�ضاببه

ولو مل تكن نف�ضي عليَّ عزيـزة

ملكنتــهــا من كـل نــــذل حتـــاربـــه

قال الأ�صمعي: »بلغني اأن رجاًل قال لآخر: واهلل لئن 

قلت واحدة لت�صمعن ع�صرًا. فقال الآخر: لكنك اإن قلت 

ع�صرًا مل ت�صمع واحدة« لذا فاإنه ينبغي على اخل�صمني 

اأو  ال�صتم  اأو  ال�صب  وعدم  بع�صهما  عن  الل�صان  حفظ 

التلفظ بفاح�ض القول والرتفع عن جميع ذلك.

14/ ال�ضماحة واللني:

مما يالحظ على بع�ض اخل�صوم الت�صدد يف خ�صومته 

وقفل باب ال�صلح متامًا وعدم التنازل خل�صمه، وهذا 

خمالف للهدي النبوي الكرمي الذي حّث على ال�صماحة 

ر�صي  عفان  بن  عثمان  فعن  الآخرين.  مع  التعامل  يف 
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اآداب اخل�ضومة �رشعاً ونظاماً

رجاًل  اجلنة  اهلل  »اأدخل  قال:   ˜ النبي  اأن  عنه  اهلل 

 
)27(

وقا�ضياً، ومقت�ضياً«  وبائعاً،  �ضهاًل م�ضرتياً،  كان 

وعن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه قال قال ˜: »رحم اهلل 

. 
)28(

رجاًل �ضمحاً اإذا باع واإذا ا�ضرتى واإذا اقت�ضى« 

وكذلك على اخل�صوم اأخذ الأمور باللني والرفق، فهي اأدعى 

لنتهاء اخل�صومة وانق�صاء الدعوى دون بغ�صاء ول �صحناء.

15/ ح�ضن اال�ضتماع واالإ�ضغاء وترك املقاطعة:

عدم  لأن  اخل�صومة،  اآداب  اأهم  من  الأدب  وهذا 

اللتزام به ي�صبب الت�صوي�ض يف جمل�ض احلكم، ويفقد 

القا�صي تركيزه ، فالقا�صي ل ي�صتطيع �صماع اخل�صوم 

يف وقت واحد، فالواجب اللتزام بح�صن ال�صتماع وعدم 

اأدعى  وهذا  القا�صي،  باإذن  اإل  يتحدث  ول  املقاطعة 

لفهم الق�صية ولتمكني اجلميع من اإبداء احلجة والرد. 

وليتذكر اجلميع اأن الهدف من التقا�صي الو�صول اإىل 

رواه ابن ماجه، وح�صنه الألباين يف �صحيح اجلامع.  )27(

اأخرجه البخاري.  )28(



25

احلق، وهذا ل يح�صل اإل بتمكني اخل�صوم من احلديث 

املنظم واملرتب كل على حده دون تاأثري اأو مقاطعة.

16/ اإمهال املدين والتجاوز عن املع�ضر:

فكثريًا ما يطلب املدين مهلة لل�صداد ويرف�ض �صاحب 

الدين وي�صر على اأن يدفع املدين الدين يف وقته، ويت�صدد 

يف ذلك وهو حق له ل اأحد يلومه عليه، ولكن من ن�صد 

اإمهال  ف�صل  يف  الكرمي  النبوي  التوجيه  واتبع  الكمال 

املدين فالأوىل به التباع. فعن اأبي قتادة ر�صي اهلل عنه 

اأن ينجيه اهلل من كرب  ˜ قال: »من �ضره  عن النبي 

. 
)29(

يوم القيامة فلينف�س عن مع�ضر اأو ي�ضع عنه« 

كذلك من التوجهات الربانية العظيمة التجاوز عن 

املع�صر قال تعاىل: چ ې  ى ى  ائ    ائ  ەئ     ەئوئ  

 
ېئېئچ)30( ۈئ          ۈئ   ۆئۆئ    ۇئ   ۇئ   وئ  
قال ال�صيخ عبدالرحمن ال�صعدي – رحمه اهلل - »وهذا 

اأخرجه م�صلم.  )29(

�صورة البقرة، اآية: 280.  )30(
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اآداب اخل�ضومة �رشعاً ونظاماً

. 
)31(

واجب عليه اأن ينظره حتى يجد ما يويف به« 

وعن اأبي هريرة – ر�صي اهلل عنه – قال: قال ر�صول 

اهلل ˜: »كان تاجر يداين النا�س، فاإذا راأى مع�ضراً قال 

قال  عنا،  يتجاوز  اأن  اهلل  لعل  عنه،  جتاوزوا  لفتيانه: 

 ويف احلديث الآخر ».. ومن ي�ضر 
)32(

فتجاوز اهلل عنه« 

. 
)33(

على مع�ضر ي�ضر اهلل عليه يف الدنيا واالآخرة..« 

املرافعات  نظام  اأن  هنا  اإليه  التنبيه  يجدر  ومما 

ال�صرعية نظم دعاوى الإع�صار يف املواد 232-231-230 

الباب على املتالعبني ممن يدعون الإع�صار  مما يغلق 

وهم لي�صوا مبع�صرين، وهذا بعك�ض ما يعتقد الكثريون 

ملجرد  الإع�صار  �صك  على  احل�صول  وي�صر  �صهولة  من 

طلبه، فالجراءات كثرية ومتنوعة ومتعددة اجلهات .

17/ الدعاء:

وهو اأدب عظيم وخلق كرمي ينبغي التخلق به �صواء 

)31( تي�صري الكرمي الرحمن، �ض117.

)32( متفق عليه.

)33( رواه م�صلم.
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قبل اخل�صومة اأو بعدها فقبل اخل�صومة ي�صاأل اهلل اأن 

وي�صدد  وينري ب�صريته  القا�صي  يعني  واأن  يظهر احلق 

والنتهاء من جمل�ض احلكم  وبعد اخل�صومة  اجتهاده 

هريرة  اأبي  حديث  يف  كماجاء  املجل�ض  بكفارة  يدعو 

جل�س  »من   :˜ اهلل  ر�صول  قال  قال:  عنه  اهلل  ر�صي 

من  يقوم  اأن  قبل  فقال  لغطه  فيه  فكرث  جمل�س  يف 

جمل�ضه ذلك: �ضبحانك اللهم وبحمدك اأ�ضهد اأن ال 

اإله اإال اأنت اأ�ضتغفرك واأتوب اإليك اإال غفر له ما كان 

. 
)34(

يف جمل�ضه ذلك « 

18/ ال�ضرت وعدم اإبداء ال�ضوءات:

يف بع�ض الق�صايا احل�صا�صة خ�صو�صًا الزوجية وعند 

ا�صتداد اخل�صام قد يظهر اأحد الزوجني عيوبًا يف الآخر 

ل ينبغي ذكرها ومل تطلب منه ول تاأثري فيها على الق�صية، 

وي�صبب ذلك عدوانًا وبغ�صاء و�صحناء وك�صف ل�صرت اهلل 

طورنا  عن  اخل�صومة  تخرجنا  اأن  ينبغي  فال  عليهما، 

رواه الرتمذي، و�صححه الألباين يف �صحيح اجلامع.  )34(
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اآداب اخل�ضومة �رشعاً ونظاماً

ونبداأ بالتجريح على بع�صنا واإظهار العيوب التي �صرتها 

الذين  اخل�صوم  بع�ض  وجنل  نكرب  وكم  وجل.  عز  اهلل 

للخ�صم  ت�صيء  باأمور  علمهم  رغم  ذلك  عن  يرتفعون 

الآخر ولكنهم ل يذكرونها من باب ال�صرت وعماًل بحديث 

القيامة«  يوم  اهلل  �ضرته  �ضرت م�ضلماً  »من   :˜ النبي 

وت�صبح  طبيعتها  عن  اجلل�صات  بع�ض  تخرج  وقد    
)35(

وهذا  الكثري  يجهلها  التي  للعيوب بني اخل�صوم  تعدادًا 

اأمر يخالف ال�صرع وينايف الأخالق الكرمية.

19/ احلذر من �ضهادة الزور:

ل يخفى على اجلميع اأن ال�صهادة من اأقوى البينات 

لإثبات احلقوق، لذا قد يلجاأ بع�ض اخل�صوم ممن قلت 

خمافتهم هلل عز وجل فيح�صر �صهود زور يكذبون بني 

الذي ل  وقوفهم بني يدي اهلل  القا�صي متنا�صني  يدي 

تخفى عليه خافية .

و�صهادة الزور من اأكرب الكبائر جاء يف احلديث عن 

)35( متفق عليه.



29

اأبي بكرة ر�صي اهلل عنه اأن النبي ˜ قال: »اأال اأنبئكم 

باأكرب الكبائر قلنا: بلى يا ر�ضول اهلل. قال: االإ�ضراك 

فقال:  فجل�س،  متكئاً  وكان  الوالدين،  وعقوق  باهلل، 

اأال وقول الزور و�ضهادة الزور، اأال وقول الزور و�ضهادة 

.
)36(

الزور. فما زال يقولها حتى قلن الي�ضكت«

ب�صهادة  لأحدهم  يحكم  حني  اأنه  اخل�صوم  وليتذكر 

زور يح�صرها اأن هذا  ل يجعل ما ح�صل عليه حقًا له، بل 

�صيحا�صب عنه يوم القيامة، ولن يهناأ به يف الدنيا، و�صيجد 

مغبة فعلته عاجاًل، فبع�صهم دخل للمحكمة حيًا وبعد اأن 

حكم له باطاًل خرج من املحكمة ميتًا، ويا لها من خامتة 

اأعاذنا واإياكم اهلل منها فاحلذر احلذر من �صهادة الزور.

قال الإمام الذهبي: �صاهد الزور قد ارتكب عظائم: 

گ   چ  يقول  تعاىل  واهلل  والفرتاء،  الكذب  اأحدها: 

. 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ)37(

)36( متفق عليه.

)37( �صورة غافر، اآية: 28.
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وثانيها:  اأنه ظلم الذي �صهد عليه حتى اأخذ ب�صهادته 

ما له وعر�صه وروحه.

وثالثها: اأنه ظلم الذي �صهد له، باأن �صاق اإليه املال 

. 
)38(

احلرام، فاأخذه ب�صهادته ووجبت له النار ا. هـ 

20/ �ضالمة ال�ضدر:

كما �صبق واأن ذكرنا اأن اخلالف من �صمات الب�صر واأمر 

طبعي ول منا�ض عنه لكرثة التعامالت الواقعة بني النا�ض 

ولوجود اخللطة بني اأ�صناف الب�صر واخل�صومة نتيجة متوقعة 

وانقلبت  تعدت عن حدودها  اإذا  اإل  فيها  م�صكلة  ول  لذلك 

اإىل عداء م�صتمر وخالف دائم خلف اأ�صوار املحاكم.

و�صالمة ال�صدر من الأحقاد وال�صحناء خلق عظيم ل 

 ˜ نبينا  متثل  وقد  الأقوياء،  العظماء  �صوى  عليه  يقوى 

هذا اخللق واقعًا ملمو�صًا يف �صريته العطرة، فبعد �صدة 

اخل�صام بينه وبني قومه الذين نا�صبوه العداء وا�صتدوا 

)38( الكبائر �ض64.
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عليه بالأذى وعندما ظفر بهم واأ�صبحت ال�صلطة بني يديه 

عفا و�صفح، بل واأنفق عليهم واأعطاهم ليتاألف قلوبهم.

فلنتمثل هذا اخللق ولنكن اأحبابًا يف اهلل مهما ح�صل 

بيننا من خ�صومة فعدو الأم�ض قد يكون �صديق اليوم. 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   چ  قال تعاىل: 

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ      پ      
 
ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  چ)39(

ف�صالمة ال�صدر راحة يف الدنيا وغنيمة يف الآخرة.

21/ الن�ضرة اأو احلجز عن الظلم:

 :˜ اهلل  ر�صول  قال  قال:  عنه  اهلل  ر�صي  اأن�ض  عن 

اأن�صره  كيف  قيل:   » مظلوماً  اأو  ظاملاً  اأخاك  »اأن�ضر 

ذلك  فاإن  الظلم،  من  متنعه  اأو  »حتجزه  قال:  ظاملًا؟ 

 فينبغي عل كل م�صلم اأن يعني اأخاه ومينعه من 
)40(

ن�ضره«

ظلم نف�صه وظلم الآخرين، وعلى اخل�صم األ يتمادى يف 

)39( �صورة احل�صر، اآية: 10 .

)40( رواه البخاري.
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اخل�صومة فيلجاأ خ�صمه اإىل الظلم والعدوان والبهتان. 

ويقع  الطرفني  بني  اخل�صومة  ت�صتد  فقد  واقع  وهذا 

الظلم بق�صد النت�صار للنف�ض وال�صيطرة. والواجب هو 

التعاون يف �صبيل اإظهار احلق ومنع الظلم.

22/ العفو وال�ضفح:

هو  قيل   
چ)41( ڭ   ڭ   ڭ   چ  تعاىل:  قال 

ڭ   ڭ    ۓ   چ  �صبحانه:  وقال  عتب.  بال  الر�صا 

 وقال �صبحانه: چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  
ڭ  ڭ  ۇچ)42(

.
ڃ  چ  چ  چچ)43(

 وقيل: 
)44(

: »وما زاد اهلل عبداً بعفو اإال عزاً«  وقال̃ 

من عادة الكرمي اإذا قدر غفر، واإذا راأى زلة �صرت.

23/ ترك اللدد يف اخل�ضومة

عن عائ�صة ر�صي اهلل عنها قالت: قال ر�صول اهلل 

)41( �صورة احلجر، اآية: 85.

)42( �صورة ال�صورى، اآية: 40.

)43( �صورة الأعراف، اآية: 199 .

)44( رواه م�صلم.
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اهلل  اإىل  الرجال  اأبغ�ض  »اإن  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى 

)45(

الألدُّ اخل�صم«

ومعنى الألد اأي �صديد اخل�صومة وهو من يخا�صم 

بالباطل ويجتهد يف رفع احلق )نفيه واإزالته( واإثبات 

الباطل. وهذا مما يوغر ال�صدور ويهيج الغ�صب ويورث 

لذا  الأعرا�ض،  تناول  اإىل  املتخا�صمني  ويخرج  احلقد 

على  وحفاظًا  الإ�صكالية  لهذه  منعًا  الت�صديد  هذا  جاء 

�صالمة ال�صدور والتواد بني اأفراد املجتمع.

)45(متفق عليه.
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اخلامتــــة

واأ�صهد  اآلئه  على  له  وال�صكر  نعمه  على  هلل  احلمد 

نبينا  اأن  واأ�صهد  له  �صريك  ل  وحده  اهلل  اإل  اإله  ل  اأن 

حممدًا عبده ور�صوله �صلوات ربي و�صالمه عليه وعلى 

اآله واأ�صحابه وبعد:

هذا  من  الإ�صدار  هذا  به  اأختم  مما  اأف�صل  اأجد  فال 

اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه قال: قال ر�صول  احلديث: عن 

تباغ�ضوا، وال  تناج�ضوا، وال  »ال حتا�ضدوا، وال   :˜ اهلل 

عباد  وكونوا  بع�س،  بيع  على  بع�ضكم  يبع  وال  تدابروا، 

اهلل اإخواناً، امل�ضلم اأخو امل�ضلم ال يظلمه وال يخذله،  وال 

يحقره، التقوى ها هنا« -وي�ضري اإىل �ضدره ثالث مرات 

كل  امل�ضلم،  اأخاه  يحقر  اأن  ال�ضر  من  امرئ  »بح�ضب   -

.
)46(

امل�ضلم على امل�ضلم حرام دمه وماله وعر�ضه«

اللهم اأ�صلح ذات بيننا ووفقنا لكل خري و�صلى اهلل 

و�صلم على نبينا حممد وعلى اآله واأ�صحابه اأجمعني.

)45( رواه م�صلم.
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