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] حيلف وال هذا احلديث يؤكد ما تقدم، وبني فيه أن اخلصومة يف بئر، وبني فيها أن الرجل فاجر 
هذا أخذ منه بعض العلماء: أن كالم اخلصم يف خصمه يف جملس القضاء ال يوجب  [ !يبايل

د. العقوبة، مثل: أن يقول له أمام القاضي: هذا  لمين، وأهانين، وهذا فاجر. طبًعا هذا حبدود وقيو 
وصف للرجل، لكن إذا كان على سبيل األذية والشتم واإلهانة  ] حيلف الرجل وال يبايل! [وقوله: 

أمام القاضي: فإن القاضي يؤدبه، فمن أطال لسانه على خصمه يف جملس القضاء فلمجلس القضاء 
سبيل  حرمة، وحينئذ: إذا جفا خصمه يف بعض األحوال يعزر، وأما إذا كان على سبيل التظلم وعلى

 ٻ  ژبقوله:  : فهذا استثناه هللا - لمين، وأهانين، وشتمين، وانتهك عرضي، وحنو ذلك  -التأمل 

، وآذاين، ولفق علي، وهبتين، وحنو ذلك    ژ ڀ ڀ     پ پ پ پ   ٻ ٻ ٻ كذب علير
من الكلمات اليت جيفو فيها ويؤذي فيها خصمه إذا كانت على سبيل التظلم: فال بأس، لكن إذا  
كانت على سبيل األذية، وقال له على سبيل السب والشتم: فحينئذ جمللس القضاء حرمة، ونص 

وأما إذا قال للقاضي فال إشكال، فيه تفصيل: بعض  على أنه يعزر يف هذا. -رمحهم هللا  -العلماء 
األحيان يقول على سبيل التظلم، وأما إذا قصد هبا جفاء القاضي: فإنه اختار طائفة من العلماء أنه 

 -رمحه هللا  -يعزر ولو ساحمه القاضي؛ ألن احلق ليس للقاضي وإمنا هلل، كما أشار صاحب التحفة 
 بقوله: 

 أديب              أوىل وذا لشاهد مطلوبومن جفا القاضير فالت

قال: كان بيين وبني رجل خصومة يف بئر،  عن األشعث بن قيس  - 489] 
: ) شاهداك أو ميينه (. قلت: إًذا ، فقال رسول هللا فاختصمنا إىل رسول هللا 

: ) من حلف على مينٍي صرب يقتطع هبا مال امرئ حيلف وال يبايل! فقال رسول هللا 
 مسلم، هو فيها فاجر: لقي هللا وهو عليه غضبان ( [.
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كأن يقول للشهود: أنتم شهود زور.. أنتم كذابون.. أنتم فجرة! وهم شهود عدول: فإنه يعزر. كل 
جفاء مع اخلصم، لكنه على سبيل التظلم، وعلى سبيل  ] حيلف الرجل وال يبايل [هذا يف قوله: 

ل ميينه وهو رجل ال يبايل باليمني؟! ومل يقصد به ، يعين: كيف أقبالتأمل والشكوى إىل رسول هللا 
 الشتم والسب، لكن لو خرج خمرج السب والشتم: فأصول أدب القاضي أنه يعزره ويردعه.


