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 خير الشيداء

و َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َيْحَيى َقاَل َقَرْأُت َعَمى َماِلٍك َعْن َعْبِد المَِّو ْبِن َأِبي َبْكٍر َعْن َأِبيِو َعْن َعْبِد المَِّو ْبِن َعْمِرو 
ْبِن ُعْثَماَن َعْن اْبِن َأِبي َعْمَرَة اْْلَْنَصاِريِّ َعْن َزْيِد ْبِن َخاِلٍد اْلُجَيِنيِّ َأنَّ النَِّبيَّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َقاَل َأََل 

 ُأْخِبُرُكْم ِبَخْيِر الشَُّيَداِء الَِّذي َيْأِتي ِبَشَياَدِتِو َقْبَل َأْن ُيْسَأَلَيا

 رواه مسمم

  

َحدَّثََنا َيْحَيى َعْن َماِلك َعْن َعْبِد المَِّو ْبِن َأِبي َبْكِر ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم َعْن َأِبيِو َعْن َعْبِد المَِّو ْبِن 
َعْمِرو ْبِن ُعْثَماَن َعْن َأِبي َعْمَرَة اْْلَْنَصاِريِّ َعْن َزْيِد ْبِن َخاِلٍد اْلُجَيِنيِّ َأنَّ َرُسوَل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم 

 َقاَل َأََل ُأْخِبُرُكْم ِبَخْيِر الشَُّيَداِء الَِّذي َيْأِتي ِبَشَياَدِتِو َقْبَل َأْن ُيْسَأَلَيا َأْو ُيْخِبُر ِبَشَياَدِتِو َقْبَل َأْن ُيْسَأَلَيا 

 اخرجو مالك في الموطأ

  

 الشرح

قرأت عمى مالك عن عبد اهلل بن أبي بكر : حدثنا يحيى بن يحيى قال  ): قولو في إسناد حديث الباب 
ىذا  (عن أبيو عن عبد اهلل بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرة اْلنصاري عن زيد بن خالد الجيني 

عبد اهلل وأبوه وعبد اهلل بن عمرو بن عثمان وابن أبي : الحديث فيو أربعة تابعيون بعضيم عن بعض وىم 
قولو صمى اهلل عميو . عبد الرحمن بن عمرو بن محصن اْلنصاري  : (ابن أبي عمرة  )واسم . عمرة 
وفي المراد بيذا الحديث تأويالن  (أَل أخبركم بخير الشيداء الذي يأتي بشيادتو قبل أن يسأليا  ): وسمم 

, تأويل مالك وأصحاب الشافعي أنو محمول عمى من عنده شيادة إلنسان بحق : أصحيما وأشيرىما : 
أنو محمول عمى شيادة : والثاني , فيأتي إليو فيخبره بأنو شاىد لو , وَل يعمم ذلك اإلنسان أنو شاىد 

فما تقبل فيو شيادة الحسبة الطالق والعتق , وذلك في غير حقوق اآلدميين المختصة بيم , الحسبة 
فمن عمم شيئا من ىذا النوع وجب عميو رفعو إلى , والحدود ونحو ذلك , والوصايا العامة , والوقف 
عالمو بو والشيادة واجبة , القاضي  وكذا في النوع اْلول يمزم  {وأقيموا الشيادة هلل  }: قال اهلل تعالى , وا 

وحكي تأويل ثالث أنو محمول . ْلنيا أمانة لو عنده ; من عنده شيادة إلنسان َل يعمميا أن يعممو إياىا 
: الجواد يعطي قبل السؤال أي : كما يقال , عمى المجاز والمبالغة في أداء الشيادة بعد طمبيا َل قبمو 

وليس في ىذا الحديث مناقضة لمحديث اآلخر : قال العمماء , يعطي سريعا عقب السؤال من غير توقف 
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وقد " يشيدون وَل يستشيدون : " في ذم من يأتي بالشيادة قبل أن يستشيد في قولو صمى اهلل عميو وسمم 
أنو محمول عمى من معو شيادة آلدمي عالم بيا : أصحيا تأويل أصحابنا : تأول العمماء ىذا تأويالت 

أنو محمول عمى شاىد الزور فيشيد بما َل أصل لو ولم : والثاني . فيأتي فيشيد بيا قبل أن تطمب منو 
أنو : والرابع . أنو محمول عمى من ينتصب شاىدا وليس ىو من أىل الشيادة : والثالث . يستشيد 

 .واهلل أعمم . محمول عمى من يشيد لقوم بالجنة أو النار من غير توقف وىذا ضعيف 

 قال في المنتقى شرح موطأمالك

قال مالك في المجموعة وغيره معنى ىذا الحديث أن يكون عند الشاىد شيادة لرجل َل يعمم بيا  : (ش  )
فيخبره بيا ويؤدييا لو عند الحاكم وذلك أن المشيود بو عمى ضربين ضرب ىو حق هلل وضرب ىو حق 

فأما ما كان حقا هلل تعالى فعمى قسمين قسم َل يستدام فيو التحريم كالزنا وشرب الخمر زاد , لآلدميين 
واْلصل في ذلك قول النبي صمى اهلل عميو وسمم ليزال , أصبغ والسرقة فيذا ترك الشيادة بو لمستر جائز 

ولو أن اإلمام عمم بذلك فقد قال ابن القاسم في المجموعة يكتموه الشيادة وَل يشيدوا . ىال سترتو بردائك 
والقسم الثاني ما يستدام فيو التحريم كالطالق والعتق  (مسألة  ). بيا إَل في تجريحو إن شيد عمى أحد 

والمساجد والقناطر والطرق فيذا عمى الشيادات , واْلحباس والصدقات واليبات لمن ليس لو إسقاط حقو 
يقوم الشاىد فييا ويؤدييا متى رأى ارتكاب المحظور بيا ولمشاىد في ذلك حاَلن حال يعمم أن غيره يقوم 
بيذه الشيادة ويشاركو فييا وحال َل يعمم ذلك فييا فإن عمم أن غيره يقوم بيا فإنو يستحب لو أن يبادر 
بأدائيا ليحصل لو أجر القيام وليقوى أمرىا لكثرة عدد من يقوم بيا وْلن في قيام العدد الكثير بيا ردعا 

رىابا عمييم ويصح أن يتناول ىذا عموم قولو صمى اهلل عميو وسمم خير الشيداء الذي يأتي  ْلىل الباطل وا 
فإن بين لو أن غيره  (مسألة  ). بشيادتو قبل أن يسأليا ويكون معنى اإلتيان بيا ىنا أداؤىا عند الحاكم 

قد ترك القيام بيا أو لم يكن من يقوم بيا غيره تعين عميو القيام بيا لقولو تعالى وأقيموا الشيادة هلل وقولو 
وَل تكتموا الشيادة ومن يكتميا فإنو آثم قمبو وْلن القيام بالشيادة من فروض الكفاية كالجياد والصالة عمى 

ذا ترك القيام بيا جميعيم أثموا كميم , الجنائز فإذا قام بيا بعض الناس سقط فرضيا عن سائر الناس  وا 
وأما الضرب الثاني وىو حق اآلدميين فإنو إن كان  (فصل  ). إذا كان الحق مجمعا عميو وباهلل التوفيق 

يجوز لو إسقاطو مثل أن يرى ممك رجل يباع أو يوىب أو يحول عن حالو فروى ابن القاسم في العتبية أن 
قال غيره في المجموعة وىذا إذا كان المشيود . ذلك جرحة في الشاىد حين رأى ذلك ولم يعمم بعممو فيو 

وقال ابن سحنون عن أبيو إنما ذلك فيما , وأما إن كان حاضرا فيو كاإلقرار , لو غائبا أو حاضرا َل يعمم 
ن كذبو المشيود لو كالحوالة والطالق , كان من حق اهلل تعالى أو كان لمشاىد القيام بو  وأما العروض , وا 

ن كان , ْلن صاحب الحق إن كان حاضرا فيو أضاع حقو ; والحيوان والرباع فال يبطل ذلك شيادتو  وا 
غائبا فميس لمشاىد شيادة وقال القاضي أبو الوليد وىذا عندي إنما يكون جرحة في الشاىد إذا عمم أنو إذا 
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كتميا ولم يعمم بيا بطل الحق فكتم ذلك حتى صولح عمى أقل مما يجب لو أو حتى نالتو بكتمان شيادتو 
معرة ودخمت عميو مضرة فعمم ضرورتو إلى شيادتو ولم يقم بيا حتى دخمت عميو مضرة بكتمانو إياىا 

ْلنو َل يدري لعل صاحب الحق ; وأما عمى غير ىذا الوجو فال يمزمو القيام بيا , فيي جرحة في شيادتو 
وقولو صمى اهلل عميو وسمم الذي يأتي شيادتو قبل أن يسأليا قد تقدم من تأويل مالك  (فصل  ). قد تركو 

في ذلك ما بسطنا القول فيو ويحتمل قولو يأتي بيا أن يأتي بيا إلى صاحب الحق فيخبره بو من غير أن 
لى ىذا ذىب الشيخ أبو إسحاق ويحتمل أن يريد بذلك أنو يأتيو ْلدائيا قبل أن  يعمم بذلك صاحب الحق وا 
يسأليا بمعنى أنو إذا سئل أداءىا بادر بذلك فأسرع إليو ولم يحوج إلى تكرار السؤال كما يقال فالن يعطيك 
قبل أن تسألو ويجيبك قبل أن تسألو يريدون بذلك سرعة عطائو وسرعة جوابو وَل يصح أن يريد بذلك أن 

ْلن الحاكم َل يسمعيا منو إذا لم يقم ; يأتي بيا الحاكم فيؤدييا عنده قبل أن يسألو صاحب الحق إياىا 
وأما ما روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال خيركم قرني ثم الذين يمونيم ثم , صاحب الحق بيا 

وقد قال إبراىيم النخعي إن معنى الشيادة في الحديث , الذين يمونيم ثم يأتي قوم يشيدون وَل يستشيدون 
 .اليمين يريد أنو يحمف قبل أن يستحمف 


