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L  احَلِديُث الثَّاِلُث والثَّالَثوَن  J
  ِأنَّ َرُس��وَل اهلل  ع��ن اْبَن َعبَّ��اٍس 
َع��ى ِرَجاٌل َأْمَواَل َقْوٍم  َق��اَل: »َلْو ُيْعَطى النَّاُس بَِدْعَواُهْم؛ َلدَّ
ِعي، والَيِميَن َعَلى َمْن َأْنَكَر«. َنَة َعَلى المدَّ وِدَماَءُهْم! َلِكنَّ الَبيِّ

َحِدي��ٌث َحَس��ٌن، َرواُه الَبْيَهِقيُّ وَغْيُرُه هك��َذا؛ وَبْعَضُه يف 
حيحيِن«. »الصَّ

L  رُح J  الشَّ

حيحين«، ِمن حديِث:  َجاُه يف »الصَّ أصُل هَذا الحديِث خرَّ

��اٍس، َعن النَّبيِّ  اب��ِن ُجريٍج، َعن ابِن َأب��ي ُمليكَة، َعن ابن عبَّ

َعى ناٌس   قاَل: »َلْو ُيْعَطى النَّاُس بَِدْعواُهم؛ لدَّ

َعى عليِه«. ِدماَء ِرجاٍل وأمواَلهم! ولكنَّ اليميَن عَلى المدَّ
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الِح قبَلُه يف  يُخ؛ س��اقُه ابُن الصَّ واللَّفُظ الَِّذي س��اَقُه بِه الشَّ
»األحاديِث الُكليَّاِت«؛ وقاَل: »رواُه البيهقيُّ بإسناٍد َحَسٍن«

  َّوَقد استدلَّ اإلماُم أحمُد وأبو ُعَبيٍد بأنَّ النَّبي
ِعي، واليميُن على م��ن أنكَر«؛ وهَذا  ق��اَل: »الَبيِّنَ��ُة عَلى المدَّ

يدلُّ عَلى أنَّ اللفَظ َصِحيٌح ُمْحَتجٌّ بِه.

ويف املعَنى أحاديُث كثريٌة: �
حيحين«، َعن األش��عِث بِن قي��ٍس، قال: كاَن  فِف��ي »الصَّ
بينِ��ي وبيَن رجٍل خصومٌة يف بِْئرٍ؛ فاختصمنا إَلى َرُس��وِل اهللِ 
؛ فق��اَل َرُس��وُل اهللِ : »َش��اِهَداَك، 
َأو يميُن��ُه«؛ قل��ُت: إًذا؛ يحل��ف وَل ُيبالي! فقاَل َرُس��وُل اهللِ 
: »َمن حَلَف على يميٍن؛ يس��تحقُّ بِها ماًل، ُهَو 
ِفيه��ا فاجٌر؛ َلِق��َي اهلَل وُهَو عليِه غضب��اٌن«؛ فأنزَل اهللُ تصديَق 

ذل��ك؛ ُث��مَّ اقت��رَأ ه��ِذِه اآلي��َة: )ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
ۆئ ۆئ ۈئ( ]آل عمران: 77[.
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قاَل ابُن المن��ذِر: »أجمَع أهُل الِعْلِم َعَل��ى أنَّ الَبيِّنََة عَلى 
َعى عليِه«؛ قاَل: »ومعنَى قولِِه:  ِعي، واليمي��َن عَلى المدَّ المدَّ
َعى؛ ألنَّها  ِعي«؛ يعنِي: يس��تحقُّ بِها َم��ا ادَّ َن��ة عَل��ى المدَّ »الَبيِّ
َعى  واجبٌة علي��ِه؛ يؤَخُذ بِها. ومعنَى قولِِه: »اليميُن عَلى المدَّ
علي��ِه«؛ َأي: يبرُأ بِها؛ ألنَّها واجبٌة علي��ه؛ يؤَخُذ بِها عَلى كلِّ 

حاٍل«؛ انتَهى.

ِعي، واليميُن عَلى  َنُة عَلى المدَّ وقوُله : »الَبيِّ
َمن أنكَر«:

عيِه لنفِسِه، وينكُر أنَّه  إنَّما ُأريَد بِه إَذا ادَّعى عَلى رجٍل َما يدَّ
ِل الحديث: »َلْو ُيْعَطى النَّاُس  عاُه عليِه؛ ولهَذا قاَل يف أوَّ لَمن ادَّ
ا َمن ادَّعى  عى رجاٌل دماَء قوٍم وأمواَلهم«. فأمَّ بَدْعواُه��م؛ لدَّ
ِل؛  ٍع لنفِس��ه، منكٌر لَدعواُه؛ فهَذا أسهُل ِمن األوَّ َما ليَس لُه ُمدَّ
ِع��ي ُهنا ِمن َبيِّنٍَة، ولكْن ُيكتَفى ِم��ن الَبيِّنَِة ُهنا بِما   وَل ُب��دَّ للمدَّ

ِعي لنفِسِه المنكِر. عَوى عَلى المدَّ َل يكَتفى بِها يف الدَّ
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ويشهُد لذلَك مساِئُل: �
ِمنَها: اللُّقطُة؛ إَذا جاَء َمن وصَفها؛ فإنَّها ُتدَفُع إليِه بغيرِ َبيِّنٍَة 

فُع إَذا غلَب عَلى  بالتِّف��اِق، لكنَّ ِمنُْهم َمن يقوُل: يج��وُز الدَّ
افعيِّ وَأبي حنيفَة، وِمنهم  الظَّنِّ ِصْدُقُه ول يجُب؛ كقوِل الشَّ
َمن يقوُل: يجُب دفُعَها بِذْكرِ الَوْصِف المطابِِق؛ كقوِل مالٍك 

وأحمَد.

ِعي ِمنَها ش��يًئا وأنَّه كاَن لُه،  وِمنَها: الغنيمُة؛ إَذا جاَء َمن يدَّ
ه لُه؛ اكُتِفَي  اُر، وأقاَم عَلى ذلَك َما يبيُِّن أنَّ واستولى عليِه الكفَّ
بِه. وُس��ئَِل َعن ذلَك أحمُد؛ وقيَل ل��ُه: فيريُد عَلى ذلَك َبيِّنًَة؟ 
ه ل��ُه، وإْن علَم ذلَك؛ دفعُه  ق��اَل: »َل ب��دَّ ِمن بياٍن يدلُّ عَلى أنَّ

إليِه األميُر«.

بيع، َعن أبيِه،  كين بن الرَّ ُل بإس��ناِدِه، َعن الرُّ وَرَوى الخالَّ
قاَل: »َجِشَر)1( ألِخي َفرٌس بعيِن التَّمرِ؛ فرآُه يف ِمْرَبط سعيٍد؛ 

)1(  )جشَر الفرُس(؛ أي: شَرَد.



7 7

خمتصر كتاب )جامع العلوم واحلكم( لإلمام ابن رجب

فقاَل: َفَرَس��ي! فقاَل س��عٌد: ألَك َبيِّنٌَة؟ قاَل: ل! ولكن أْدُعوه 
فُيحمحُم، فَدَعاُه؛ فَحمحَم! فأعطاُه إيَّاه«.

وهَذا يحتمُل أنَّه كاَن َلِحَق بالعُدوِّ ُثمَّ ظهَر عليِه المسلموَن. 
وابِّ الضالَِّة؛  ؛ فُوضع بيَن ال��دَّ ��ه ضالٌّ ويحتم��ُل أنَّه ُعرَِف أنَّ

فيكوُن كاللُّقطِة.

ها ِمن بيِت  ومنَها: الغصوُب: إَذا ُعِلَم ظلُم الُولِة، وطَلَب ردَّ

ناِد: »كاَن ُعَمُر بُن َعْبِد العزيِز يردُّ المظالَِم  الماِل؛ قاَل أبو الزِّ
إلى أهِلها بغيرِ الَبيِّنَِة القاطعِة؛ كاَن يكتِفي باليسيرِ، إَذا عرَف 
ْفُه تحقيَق الّبيِّنَِة؛ لَِما  ُجِل ردَّها عليِه، ولم يكلِّ َوْجَه مظلمِة الرَّ
يعرُف ِمن غشِم الْولِة قبَلُه عَلى النَّاِس! ولقْد أنفَد بيَت ماِل 

ام!«. الِعَراِق يف ردِّ المظالِِم؛ حتَّى ُحِمَل إليَها ِمن الشَّ

وذك��َر أصحاُبنا أنَّ األمواَل المغصوب��َة مَع ُقطَّاِع الطَّريِق 
َفِة كاللُّقط��ِة؛ ذكرُه  ِعيه��ا بالصِّ واللُّص��وِص؛ ُيكتَفى ِم��ن ُمدَّ

القاِضي يف »ِخالفِه«؛ وأنَّه ظاهُر كالم أحمَد.


