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ْعَوى َواْلبَ يَِّناتِ   ََبُب الدَّ
 : مجع دعوى، وىي: أف يضيف اإلنساف إىل نفسو حقاً على غًنه.الدعاوى
 مجع بينة : وىي ما يَبٌن احلق ويظهره كالشهود . والبينات
ُهَما، َأنَّ النَِّبَّ  -ٛٓٗٔ ِبَدْعَواُىْم، ََلدََّعى ََنٌس ِدَماَء رَِجاٍل، َلْو يُ ْعَطى النَّاُس )  قَالَ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ

َعى َعَلْيوِ  َفٌق َعَلْيوِ  ( َوَأْمَواذَلُْم، َوَلِكِن اْلَيِمنُي َعَلى اْلُمدَّ  . ُمت َّ
َهِقيِّ ِبِِْسَناٍد َصِحيح  ِعي، َواْلَيِمنُي َعَلى َمْن أَْنَكرَ )  َوِلْلبَ ي ْ  ( . اْلبَ يَِّنُة َعَلى اْلُمدَّ

-------------- 
 أي : دبجرد دعواىم وطلبهم دوف ما يثبت ذلك .(  َلْو يُ ْعَطى النَّاُس ِبَدْعَواُىمْ ) 

َعى َعَلْيوِ )  وىو من عليو احلق .(  َوَلِكِن اْلَيِمنُي َعَلى اْلُمدَّ
 عرف ادلدِعي وادلدَعى عليو ؟ 

 ادلدعي : ىو الذي يدعي احلق فيضيف الشيء إىل نفسو .
 عليو احلق .وادلدَعى عليو : ىو الذي 

 اذكر منزلة ىذا احلديث ؟ 
 -وىذا احلديث أصل من أصوؿ األحكاـ، وأعظم مرجع عند التنازع واخلصاـ، يقتضي أال ُُيَكم ألحد بدعواه  :قال القرطِّب 

ه، وإال فالدىعاوي حَّتى يستند ادلدىعي إىل ما يقّوي دعوا -وإف كاف زلتَقرًا يسًنًا  -يف حقٍّ من احلقوؽ  -وإف كاف فاضبًل شريًفا 
 متكافئة، واألصل: براءة الذمم من احلقوؽ، فبل بدى شلا يدّؿ على تعلُّق احلق ابلذمىة، وترتجىُح بو الدعوى.

وىذا احلديث قاعدة كبًنٌة من قواعد أحكاـ الشرع، ففيو أنىو ال يُػْقَبل قوؿ اإلنساف فيما يّدعيو دبجرد دعواه، بل  :  وقال النووي
احلكمة يف كونو ال يُػْعَطى دبجرد  ىل بّينة، أو تصديق ادلدَعى عليو، فإف طلب ميٌن ادلدَعى عليو فلو ذلك، وقد بَػٌنى َُيتاج إ

دعواه؛ ألنو لو كاف أُعطي دبجردىا الدىَعى قـو دماء قـو وأمواذلم، واستبيح، وال ميكن ادلدَعى عليو أف يصوف مالو ودمو، وأما 
 .دعي فيمكنو صيانتهما ابلبينة. انتهى ادل
ىذا احلديث عظيم القدر، وىو أصل من أصوؿ القضااي واألحكاـ، فإف القضاء بٌن الناس إمنا يكوف عند  قال السعدي:و 

أصبلً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -التنازع، ىذا يدعي على ىذا حقًا من احلقوؽ، فينكره، وىذا يدعي براءتو من احلق الذي كاف اثبتًا عليو، فبٌن 
بطل، فمن ادعى عينًا من األعياف، أو ديناً، أو حقًا من احلقوؽ وتوابعها على غًنه، وأنكره بفض نزاعهم، ويتضح بو احملق من ادل

ذلك الغًن، فاألصل مع ادلنكر، فهذا ادلدعي إف أتى ببينة تثبت ذلك احلق، ثبت لو، وُحكَم لو بو، وإف مل أيت ببينة، فليس لو 
 على اآلخر إال اليمٌن.

 ما معىن ىذا احلديث ؟ 
  حلف ادلدىَعى عليو وبرئ وَخّلى سبيَلو -ومل يقر ادلدَعى عليو  -فإف مل يكن لو بينة ،  من ادعى ماالً وضلوه فعليو البينةأف معناه : 

ي: أف من ادعى مااًل وضلوه على شخص فعليو البينة، أي: يطالب أف يقيم ادلطالب الدليل على صدقو ويُظهر احلجة، وىي أ
 البينة.

 و احلق ويبٌن بو، كالشهود وغًنىم.والبينة. ما يظهر ب
 قتضاىا.فإف جاء ابلبينة مسعها وكاف ذات عدؿ: حكم دب 
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ومل يقر ابحلق، فإف القاضي يطلب من ادلدعى عليو  -ال رجبلف، وال رجل وامرأاتف، وال رجل وميٌن  -فإف مل يكن للمدِعي بينة 
 خيلي سبيلو.أف ُيلف على الرباءة فيقوؿ: وهللا ما لو عندي شيء، ويربأ و 

 ( . البينة على ادلدعي واليمٌن على من أنكرحلديث الباب ) 
 البينة على ادلدعي، أي يقيم ادلطالب الدليل على صدقو ويُظهر احلجة، ومن البينة الشهود، الذين يشهدوف على صدقو.ف

يُػْقَبل قوؿ اإلنساف فيما يّدعيو دبجرد دعواه، وىذا احلديث قاعدة كبًنٌة من قواعد أحكاـ الشرع، ففيو أنىو ال قاؿ النووي : ... 
 ك .بل َُيتاج إىل بّينة، أو تصديق ادلدَعى عليو، فإف طلب ميٌن ادلدَعى عليو فلو ذل

 ٔفائدة: 
 احلكمة يف كوف البينة على ادلدعي.

 ألنو يدعي أمراً خفياً حباجة إىل إظهار، والبينة دليل قوي إلظهار ذلك.
 ٕفائدة: 

د ادلدعي بينة وال شهوداً، فإف القاضي يطلب من ادلدَعى عليو أف ُيلف أف ما ادعاه عليو ادلدعي غًن صييح ويكوف أنو إذا مل جي
 احلكم لو بيمينو.

 ما احلكم إن نكل ورفض ادلدعى عليو احللف ؟ 
 إف رفض ادلدَعى عليو أف ُيلف، فإنو يقَضى عليو ابلنكوؿ، دبعىن أنو ُيكم عليو دبا ادعي عليو بو.

 والنكوؿ: ىو االمتناع عن اليمٌن ادلوجهة من احلاكم إىل ادلدعى عليو، أو ادلدعي.
 لورود ذلك عن عثماف. -أ

وألف امتناعو عن اليمٌن قرينة ظاىرة تدؿ على صدؽ ادلدِعي، فإنو لوال صدقو لدفع ادلدعَى عليو دعواه ابليمٌن، فلما نكل  -ب
 ادلدِعي، فقدمت على أصل براءة الذمة. عنها كاف نكولو قرينة ظاىرة دالة على صدؽ

 فيقضى عليو ابلنكوؿ دبجرد رفضو احللف وال ترد على ادلدعي.
نكر ٓٓٔمثاؿ: ادعى زيد على عمرو )

ُ
الذي ىو  -( رايؿ، فقيل لزيد: ىات البينة، فقاؿ: ليس عندي بّينة، وطلب أف ُيلف ادل

 احلف أنك تطلبو كذا وكذا. -ادلدعي  -و ابلنكوؿ وال نقوؿ لزيد فقاؿ عمرو: ال أحلف، فعلى ىذا القوؿ: ُيكم علي -عمرو 
 )البينة على ادلدعي واليمٌن على من أنكر( فلم جيعل يف جانب ادلدعي إال البينة. لقولو 

وذىب بعض العلماء: إىل أف اليمٌن ترد على ادلدعي )وىو طالب احلق(، وىو إف كاف صادقًا يف دعواه فاحللف ال يضره، وإف  
 [ٕٖٔ/ ٘ٔاف كاذابً فقد يهاب احللف وال ُيلف. ]الشرح ادلمتع: ك

 ويف ىذه احلالة: إذا حلف أخذ ما ادعى بو واستيق ادلتنازع عليو.
رد اليمٌن على طالب احلق( رواه الدارقطين وىو حديث ضعيف  واستدؿ أصياب ىذا القوؿ حبديث ابن عمر )أف النيب 

 يو إىل ادلدِعي[.]معىن رد احلق: تنقل من ادلدَعى عل
وألنو إذا رفض ادلدعي عليو أف ُيلف ظهر صدؽ ادلدعي، فقوي جانبو، فتشرع اليمٌن يف حقو كما كانت تشرع يف حق ادلدعى 

 عليو قبل نكولِو. ]اليمٌن يف حق من جانبو أقوى دائماً[.
 ما احلكمة البينة على ادلدعي ؟ 
لو يُعَطى الناس بدعواىم الدىَعى انس دماء :  ى ادلدَعى عليو، ىو ما بّينو النيّب احلكمة يف كوف البينة على ادلدِعي، واليمٌن عل 
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 م .رجاؿ، وأمواذل
وقاؿ العلماء: احلكمة يف ذلك أف جانب ادلدِعي ضعيف؛ ألنو يقوؿ خبلؼ الظاىر، فُكّلف احلجة القوية، وىي البينة؛ ألهنا ال 

قوى هبا َضعف ادلدِعي، وجانب ادلدَعى عليو قوّي؛ ألفى األصل فراغ ذمتو، فاكُتفي ذبُلب لنفسها نفًعا، وال تدفع عنها ضررًا، في
 منو ابليمٌن، وىي حجة ضعيفة؛ ألفى احلالف جيلب لنفسو النفع، ويدفع الضرر، فكاف ذلك يف غاية احلكمة.

 صبلح العباد يف دينهم ودنياىم، وأنو احلكم، وبٌن احلكمة يف ىذه الشريعة الكلية، وأهنا عٌنبٌّن ىذا احلديث  : يف فالرسول 
 دعى رجاؿ دماء قـو وأمواذلم.لو يعطى الناس بدعواىم لكثر الشر والفساد، وإل

نَ ُهْم يف اْلَيِمنِي، أَي ُُّهْم َعَرَض َعَلى قَ ْوٍم اْلَيِمنَي، فََأْسَرُعوا، فََأَمَر َأْن ُيْسَهَم  َأنَّ النَِّبَّ )  َوَعْن َأِب ُىَريْ َرَة  - ٜٓٗٔ بَ ي ْ
 .َرَواُه اْلُبَخاِريُّ  ( ََيِْلفُ 

---------- 
 أف يقرع .(  َأْن ُيْسَهمَ ) 
 ما معىن احلديث ؟ 

زباصم إليو اثناف تنازعا عينًا ليست يف يد واحٍد منهما، وال بينة لواحد منهما، -كما أفاده احلافظ  أف النيب معىن احلديث: 
 . اليمٌن، فتسارعا إليو، وابدر كل منهما ألدائو وكانت تلك العٌن يف يد شخص اثلث غًنمها، فعرض عليهما النيب 

 خرج سهمو وجو إليو اليمٌن.بينهما قرعة، فأيهم  قاؿ: فأمر أف يسهم بينهم يف اليمٌن أيهم ُيلف  أي فأجرى 
فقو احلديث: دؿ ىذا احلديث على أنو إذا تداعى رجبلف متاعًا يف يد اثلث، ومل يكن ذلما بينة، أو لكل منهما بينة، وقاؿ 

 . الثالث: ال أعلم إف كاف ىذا ادلتاع ذلذا أو ذاؾ، فاحلكم أف يقرع بٌن ادلتداعيٌن، فأيهما خرجت لو القرعة ُيلف ويعطى لو
 . وىو قوؿ علي هنع هللا يضر 
 . وقاؿ الشافعي: يرتؾ يف يد الثالث 
 . وقاؿ أبو حنيفة: جيعل بٌن ادلتداعيٌن 

 (ئمنار القار )      وقاؿ أمحد والشافعي يف قوؿ: يقرع بينهما يف اليمٌن كقوؿ على. 
اوت درجاهتم يف أسباب االستيقاؽ، مثل أف يكوف الشيء وإمنا يفعل ذلك إذا تس.. . ( معناه: يقرع)يسهم ولو: ق قال اخلطاِب

يف يدي اثنٌن؛ كل واحد منهما يدعيو كلو، فًنيد أحدمها أف ُيلف عليو، ويستيقهن فًنيد اآلخر مثل ذلك فيقرع بينهما، فمن 
 خرجت لو القرعة خلف واستيقو.

َمِن اقْ َتَطَع َحقَّ اْمِرٍئ ُمْسِلٍم بَِيِميِنِو، فَ َقْد َأْوَجَب اَّللَُّ لَُو ) قَاَل:  َرُسوَل اَّللَِّ  : َأنَّ َوَعْن َأِب ُأَماَمَة احْلَارِِثيُّ  - ٕ٘ٗٔ
؟ قَاَل: «. النَّاَر، َوَحرََّم َعَلْيِو اْْلَنَّةَ  ًئا َيِسريًا ََي َرُسوَل اَّللَِّ  َرَواُه ُمْسِلٌم. «. َوِإْن َقِضيٌب ِمْن َأرَاكٍ »فَ َقاَل َلُو رَُجٌل: َوِإْن َكاَن َشي ْ

َمْن َحَلَف َعَلى َيَِنٍي، يَ ْقَتِطُع ِِبَا َماَل اْمِرٍئ ُمْسِلٍم، ُىَو )  قَالَ  : َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َوَعِن اْْلَْشَعِث ْبِن قَ ْيٍس  - ٕٙٗٔ
َفٌق َعَليْ  ( ِفيَها فَاِجٌر، َلِقَي اَّللََّ َوُىَو َعَلْيِو َغْضَبانُ   ِو.ُمت َّ

---------- 
 أي من أخذ ، ألف من أخذ شيئاً لنفسو فقد قطعو عن مالكو . ( من اقتطع)

 أي بسبب ميينو الكاذبة . ( بيمنيو) 
 القضيب الغصن ادلقطوع . (قضيباً ) 
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 شجر يستاؾ بقضبانو . أراك :
 أي يف اإلقداـ عليها ، وادلراد ابلفجور الزمو : وىو الكذب . (فيها فاجر ) 
 
 نستفيد من احلديث . ماذا 

رتبت عليو ىذه العقوبة  ، وأنو من كبائر الذنوب . ) ألنومسلم بيمينو الكاذبة  ئالوعيد الشديد دلن اقتطع وأخذ حق امر 
 ( . العظيمة، وكل ذنب رتبت عليو عقوبة دينية أو دنيوية، فإنو من كبائر الذنوب

 وىذا لو صوراتف: 
 وأييت بشاىد وُيلف معو وىو يعلم أنو كاذب، فهنا اقتطع حقا؛ ألنو استباح مالو بيمٌن كاذبة.: أف يدعي شيئا الصورة اْلوىل

يف مقاـ الدفاع أبف يكوف على شخص حق مث ينكره وليس للمدعي بينة، فهنا سوؼ ُيلف ادلدعى عليو وخيلى  والصورة الثانية:
 . سبيلو، فيكوف قد اقتطع ماؿ امرئ مسلم بغًن حق

 (ابن عثيمٌن).     صوراتف الصورة األوىل يف دعوى ما ليس لو، والصورة الثانية يف إنكار ما جيب عليوذلا اً : إذ 
 وأن عقوبتو :

 .قد أوجب هللا لو النار 
 .وحـر عليو اجلنة 

 .لقي هللا وىو عليو غضباف  
 ( .لَيَػْلَقٌَنى اَّللىَ َوُىَو َعْنُو ُمْعِرٌض )  ، قاؿ لقي هللا وىو عنو معرض  

 ( .إال لقي هللا وىو أجذـ ) وعند أيب داود : 
 ( .فليتبوأ مقعده من النار ) وعند أيب داود أيضاً :  

مع أنو مل  تعظيم انتهاؾ عظمة هللا ، فهذا استيق ىذا الوعيد الشديد، و ربرمي ماؿ ادلسلم مطلقًا قليبًل كاف أو كثًنًا  ويف ىذا :
ُيلف إال على قضيب من أراؾ ، مع أنو لو غصب قضيب من أراؾ أو ما ىو أعظم منو ما استيق ىذا الوعيد ، لكنو ىنا 

 استيق ىذا الوعيد بسبب اليمٌن الكاذبة .
 فالوعيد على رلموع األمرين :

 : انتهاؾ عظمة هللا ابليمٌن الكاذبة . الثاين: ظلم أخيو ،  اْلول
 لفوائد العامة من احلديث ؟اذكر بعض ا 

o . التيذير من ظلم العباد 
o . الرد على ادلرجئة 
o . أف اليمٌن الغموس من الكبائر 
o . األصل يف ماؿ ادلسلم احلرمة 
o . االستدالؿ ابلقرآف على ادلسائل 
o . إثبات الغضب هلل تعاىل 
o . اإلمياف ابجلنة والنار 
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ُهَما بَ يَِّنٌة، فَ َقَضى  َأنَّ رَُجَلنْيِ ِاْخَتَصَما ِإىَل َرُسوِل َاَّللَِّ  ) َوَعْن َأََب ُموَسى  َاْْلَْشَعِريِّ  - ٕٔٗٔ يف َدابٍَّة، لَْيَس ِلَواِحٍد ِمن ْ
نَ ُهَما ِنْصَفنْيِ   ِِبَا َرُسوُل َاَّللَّ   .ْْحَُد، َوأَبُو َداُوَد، َوالنََّساِئيُّ َوَىَذا َلْفظُُو، َوقَاَل: ِإْسَناُدُه َجيِّد ٌ َرَواُه أَ  (بَ ي ْ

---------- 
أف رجلٌن :  ملكها، أبف اّدعى كّل منهما أهنا ملكو. ولفظ أيب داود: ي أ(  يف َدابَّةٍ  َأنَّ رَُجَلنْيِ ِاْخَتَصَما ِإىَل َرُسوِل َاَّللَِّ ) 

 ة .أو دابّ  اّدعيا بعًنًا،
ُهَما بَ يَِّنةٌ )   أي : ال بينة ذلما أصبلً .(  لَْيَس ِلَواِحٍد ِمن ْ
نَ ُهَما ِنْصَفنْيِ   فَ َقَضى ِِبَا َرُسوُل َاَّللَّ )   . قسمها بينهما نصفٌن(  بَ ي ْ
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 فإف العٌن بينهما .نستفيد أنو إذا ادعى اثناف عيناً كبعًن أو شاة ، وليس لواحد منهما بّينة ، 
وذلك الستوائهما يف ادللك ابليد ، ألف ظاىر احلديث أف العٌن بيدمها معًا كدابة يركباهنا أو أرضًا بينهما ، وذلك ألف يد كل 

 واحد منهما على نصفو .
بينهما؛ الستوائهما يف ادللك ابليد،  ُيشبو أف يكوف َىَذا البعًن، أو الّدابّة َكاَف يف أيديهما مًعا، فجعلو النيّب  : قَاَل اخلطّاِبّ 

 ولوال ذلك مل يكوان بنفس الدعوى يستيّقانو لو َكاَف الشيء يِف يد غًنمها. انتهى. قَاَؿ القاري: أو يف يد اثلث، غًن منازع ذلما. 
ومل تكن ذلما بينة، إذا تنازع رجبلف يف عٌن يف أيديهما، فادعى كل واحد منهما أهنا ملكو دوف صاحبو، :  وقال ابن قدامة

َحَلف كل واحد منهما لصاحبو، وُجعلت بينهما نصفٌن، ال نعلم يف َىَذا خبلفا؛ ألف يد كل واحد منهما َعَلى نصفها، والقوؿ 
 . قوؿ صاحب اليد مع ميينو

ََبِي ىَ )  قَالَ  َأنَّ اَلنَِّبَّ  َوَعْن َجاِبٍر  - ٖٔٗٔ َرَواُه َأْْحَُد،  ( َذا بَِيِمنٍي آِثٍَة، تَ بَ وََّأ َمْقَعَدُه ِمْن اَلنَّارِ َمْن َحَلَف َعَلى ِمن ْ
َحُو ِاْبُن ِحبَّان َ  ، َوَصحَّ  .َوأَبُو َداُوَد، َوالنََّساِئيُّ

---------------- 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 . ل تعظيم وزلل اقتداء ابلنيب كاذابً يف ميينو ، ألف ىذا ادلكاف زل  نستفيد عظم إمث من حلف على منرب رسوؿ هللا 
 ىل يشرع تغليظ اليمني َبدلكان ؟ 

 فيو خبلؼ :
 : التغليظ ابدلكاف جائز ال مستيبقيل 

 وىذا مذىب احلنابلة ، وإليو ذىب اإلماـ البخاري ، ورجيو الشوكاين .
 قالوا : ألف األحاديث الواردة يف أحكاـ اليمٌن مل زبص مكاانً دوف مكاف .

 اليمٌن على ادلدعى عليو .كيديث : 
 وحديث : شاىداؾ أو ميينو .

  على منربه دؿ على جواز التغليظ ابدلكاف ، وإمنا يدؿ على تعظيم ذنب احلالف ػػػػػوقالوا : إف حديث الباب ليس فيو ما ي
 كاذابً .
 جيب تغليظ اليمٌن ابدلكاف . وقيل :
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 وىو قوؿ مالك .
 الشافعي ، واختيار ابن تيمية إذا رآه احلاكم وطلبو .والقوؿ ابلوجوب ىو أحد قويل اإلماـ 

 حلديث الباب .
 عن اخللفاء الراشدين تدؿ على وجوب تغليظ اليمٌن ابدلكاف .وآلاثر وردت 

 ال تغلظ اليمٌن يف ادلكاف مطلقاً . وقيل :
 وىو قوؿ ابن حـز .

فقط وليس فيو أمر أف ال ُيلف ادلطلوب   عند منربه إمنا فيو تعظيم اليمٌن وحجتو : أف غاية ما ورد يف احللف عند منربه 
 إال عنده .

، فإذا مل يبٌن فبل خيص ابليمٌن مكاف دوف  وأنو لو وجبت اليمٌن يف مكاف دوف مكاف ، ويف حاؿ دوف حاؿ لبينها النيب 
 مكاف وال حاؿ دوف حاؿ .

 ادلسلم فبل يشرع . وقيل : يشرع التغليظ يف اليمٌن يف ادلكاف على الكافر ، أما يف حق
 وهللا أعلم .

 فائدة :
يف ادلدينة ، ويف غًنمها يف اجلامع  ادلراد بتغليظ اليمٌن يف ادلكاف االحبلؼ دبكاف معظم كالركن وادلقاـ يف مكة ، وعند منربه 

 عند ادلنرب .
 فائدة :

 وكذلك اختلف العلماء يف تغليظ اليمٌن يف الزماف ؟
كتيليفو بعد عصر يـو اجلمعة ، ورمضاف أو ليلة القدر ويـو عرفة وعاشوراء   ل :احمللف يف زماف فاضوالتغليظ ابلزماف ىو ربليف 

 ك .وضلو ذل
 تغلظ اليمٌن يف الزماف يف اللعاف والدماء ، أما األمواؿ فبل تغلظ اليمٌن فيها . فقيل :

 وهبذا قاؿ أكثر ادلالكية .
 ك يف القسامة واللعاف وكذلك ابلزماف .جاء يف بداية اجملتهد : وتغلظ ابدلكاف عند مال

 مستيب . وقيل :
 وىو أحد القولٌن يف ادلذىب الشافعي ، واختاره أبو اخلطاب .

 جائز . وقيل :
 وىو ادلذىب عند احلنابلة .

 واجب إذا رآه احلاكم وطلبو . وقيل :
 واختاره ابن تيمية .

 ما حكم تغليظ اليمني َبْللفاظ ؟ 
تعاىل من صفات ذاتو اخلارجة عن العرؼ ادلألوؼ يف اليمٌن ما يكوف  هللاأف يذكر مع اسم  ابأللفاظ على احلالف :ليظ اليمٌن تغ

 . أزجر وأردع
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 هللا الذي ال إلو إال ىو احلي القيـو ، عامل الغيب والشهادة ، الرمحن الرحيم ، مثل أف يقوؿ: و
 لٌن :إىل قو  أللفاظختلف العلماء يف مشروعية التغليظ ابا

 . إذا رأى ذلك احلاكم ظاأللفأف اليمٌن يشرع تغليظها اب:  القول اْلول
 وبو قاؿ احلنفية والشافعية واحلنابلة 

 ب .بلفظ أو زمن أو مكاف جاز ، وىو ادلذى - يعين اليمٌن-إف رأى احلاكم تغليظها اإلنصاؼ : و جاء يف 
 واستدلوا :

 «.ِكَتاِبُكْم   يف  َىَكَذا ذبَُِدوَف َحدى الزىاين » فَػَقاَؿ  زُلَمىًما رَلُْلوًدا َفَدَعاُىْم  يٍّ بِيَػُهودِ   َعِن اْلبَػرَاِء ْبِن َعاِزٍب قَاَؿ ُمرى َعَلى النىيبِّ -أ
«. ِكَتاِبُكْم   يف  ِذى أَنْػَزَؿ التػىْورَاَة َعَلى ُموَسى أََىَكَذا ذبَُِدوَف َحدى الزىاين أَْنُشُدَؾ اِبَّللِى الى » قَاُلوا نَػَعْم. َفَدَعا َرُجبًل ِمْن ُعَلَمائِِهْم فَػَقاَؿ 

ُدُه الرىْجَم َوَلِكنىُو َكثُػَر يف  قَاَؿ اَل َوَلْواَل أَنىَك َنَشْدَتيِن  َناُه َوِإَذا َأَخْذاَن الضىِعيَف َأْشرَاِفَنا َفُكنىا ِإَذا َأَخْذاَن الشىرِيَف تَػرَكْ  هِبََذا ملَْ ُأْخربَْؾ صلَِ
ٍء نُِقيُمُو َعَلى الشىرِيِف َواْلَوِضيِع َفَجَعْلَنا التىْيِميَم َواجْلَْلَد َمَكاَف الرىْجِم. فَػَقاَؿ َرُسوُؿ يْ أََقْمَنا َعَلْيِو احْلَدى قُػْلَنا تَػَعاَلْوا فَػْلَنْجَتِمْع َعَلى شَ 

 ( متفق عليو .فََأَمَر ِبِو فَػُرِجَم «. ُؿ َمْن َأْحَيا أَْمَرَؾ ِإْذ أََماُتوُه أَوى  اللىُهمى ِإيّنِ :  اَّللِى 
غلظ اليمٌن ابأللفاظ على اليهودي لينزجر عن الكذب ، فيقاس عليو ادلسلم ، لييصل لو االنزجار   أف النيب  : وجو الدَللة

 ك .كذل
ٌن إذا غلظت عليو ، ومنهم من يتجاسر إذا مل تغلظ عليو ، فكانت أف الناس متفاوتوف يف العتو ، فمنهم من ُيجم عن اليم -ب

 و .ادلصلية يف مراعاة ذلك ، لتغلظ على من رأى احلاكم الفائدة يف تغليظها علي
 . أف اليمٌن ال تغلظ ابأللفاظ القول الثاين :
 ة .وبو قاؿ ادلالكي

مستدلٌن أبف الصفات واأللفاظ اليت تغلظ هبا اليمٌن عند من يرى ذلك ال غاية ذلا، وليس بعضها أبوىل من بعض ، فكاف  
 اً .االقتصار على امسو تعاىل وصفتو األخص متعين

ُمُهْم َاَّللَُّ يَ ْوَم اَْلِقَياَمِة، َوََل يَ ْنُظُر ِإلَْيِهْم، َوََل يُ زَكِّيِهْم، َثََلثٌَة ََل ُيَكلِّ )  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  َوَعْن َأِب ُىَريْ َرَة  - ٗٔٗٔ
ِبيِل; َورَُجٌل ََبَيَع رَُجَلً  :   ِبِسْلَعٍة بَ ْعَد اَْلَعْصِر، َفَحَلَف َلوُ َوذَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم: رَُجٌل َعَلى َفْضِل َماٍء َِبْلَفََلِة، ََيْنَ ُعُو ِمْن ِاْبِن اَلسَّ َبََِّللَِّ

َقُو، َوُىَو َعَلى َغرْيِ َذِلَك; َورَُجٌل ََبَيَع ِإَماًما ََل يُ َباِيُعُو ِإَلَّ ِللدُّ  َها، َوََف، َوِإْن ََلْ يُ ْعِطِو َْلََخَذَىا ِبَكَذا وََكَذا، َفَصدَّ نْ َيا، فَِإْن َأْعطَاُه ِمن ْ
َها، ََلْ َيفِ  َفٌق َعَلْيو ِ  ( ِمن ْ  .ُمت َّ

---------- 
أي على ماء فاضل ، أي فاضل عن كفايتو اليت يستيقها السابق للماء ، فإنو أحق من غًنه ، حَّت  ( جل على فضل ماءر ) 

 أيخذ حاجتو ، فإذا منع ادلستيق بعد أخذه كفايتو عما زاد عن حاجتو ، فقد استيق ىذا الوعيد .
 ىي ادلفازة . ( َبلفَلة) 
 أي فضل ادلاء . (َينعو ) 
ا َوَلَدْتُو ، وقيل : أي ادلسافر ، (  السبيلمن ابن )  والسبيُل : الطريق ، ومسِّي ادلسافُر بذلك ؛ ألفى الطريَق تُػرْبِزه وُتْظِهره ، فكأهنى

 .مسِّي بذلك ؛ دلبلزمِتِو إايه 
 أي عقد البيع معو . (بسلعة  َورَُجٌل ََبَيَع رَُجَلً  )
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 . أي بعد صبلة العصر (بَ ْعَد اْلَعْصِر ) 
 للذي ابيعو .: أي  (َفَحَلَف لَُو  )

 أي لقد أخذ السلعة ، يعين أنو اشرتاىا . (َِبَّللَِّ َْلَخَذَىا ) 
 قاؿ القرطيب : يعين أنو كذب ، فزاد يف الثمن الذي اشرتى بو فكذب واستخف ابسم هللا . (من الثمن  ِبَكَذا وََكَذا ) 
َقوُ )   أي صدؽ احمللوؼ لو احلالف . ( َفَصدَّ
 واحلاؿ أف الواقع خبلؼ ما ذكره .: أي (  وىو على غري ذلك) 
 أي من أجل الدنيا . ( ورجل َبيع إماماً َل يبايعو إَل لدنيا) 
 أي من أغراضو من تلك الدنيا . ( فإن أعطاه منها) 
 أي ما عليو من الطاعة ، مع أف الوفاء واجب عليو مطلقاً . ( وَّف ) 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 تغليظ اليمن يف الزماف كبعد العصر ، وقد تقدمت ادلسألة .استدؿ بعض الفقهاء هبذا احلديث على 
 دلا خص بعد العصر ؟ 

 ي .: لشرؼ ىذا الوقت بسبب اجتماع مبلئكة الليل والنهار فيو، واختاره النوو  قيل
 ألهنا الصبلة الوسطى وخصها هللا ابحملافظة بعد عمـو الصلوات األخرى . وقيل :
 ، واختاره اخلطايب .ألف العصر وقت ختاـ األعماؿ  وقيل :

وىو يـو وقت ختاـ األعماؿ ، واألمور خبواتيمها ، فُغّلظْت العقوبة فيو ، لئبل يُقِدـ عليها ذبرؤاً ، فإف من ذبرأ .. .:  قال اخلطاِب
 عليها فيو اعتادىا يف غًنه .

 ألنو وقت ارتفاع األعماؿ ، واختاره ابن حجر . وقيل :
 -يف ادلفهم–القوؿ األوؿ، وىو لكونو اجتماع مبلئكة الليل ومبلئكة النهار، وكذلك رده القرطيب  -الفتح يف-ر ورد ابن حج

 :وبٌن القرطيب أنو وجو بعيد لسببٌن
 ر .يف الفجادلبلئكة أيًضا ذبتمع  ألف-أ

مث  أف حضور ادلبلئكة واجتماعهم إمنا ىو يف حاؿ فعل ىاتٌن الصبلتٌن ال بعدمها، كما ىو ظاىر نص احلديث، فإنو فيو ) -ب
 ف ( .تيناىم وىم يصلوف، وتركناىم وىم يصلو ة ) أوتقوؿ ادلبلئك(  جيتمعوف يف صبلة العصر وصبلة الفجر

 هللا يوم القيامة وَل يزكيهم وذلم عذاب أليم ؟ اذكر اْلعمال اليت عقوبتها : َل يكلمهم 
 اْلوىل : منع فضل ادلاء .

يف احلديث داللة على ربرمي منع فضل ادلاء، وأف من منع منو ابن السبيل دخل يف الوعيد الشديد يف حديث الباب، وىذا إذا  
 .كاف ابن السبيل غًن مضطر، وإذا كاف مضطرًّا ومنعو فاحلاؿ أشد

 ) شركاء يف ثبلث : ادلاء ، والنار ، والكؤل ( . ألف الناس كما قاؿ النيب والسبب دخولو يف ىذا اإلمث : 
 وقد تقدمت ادلسألة يف كتاب البيوع .

 اثنياً : احللف َبهلل كذَبً لرتويج سلعتو .
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 .كأف ُيلف أبف ىذه السلعة جيدة وىي ليست كذلك
 .اذلا كذا، وىو اشرتاىا أبقلأو ُيلف أبنو اشرتاىا بكذا، أو رأس م

أو كأف يعرض سلعة سلفضة وُيلف أبف سعرىا قبل التخفيض كذا وىي ليست كذلك، وما أشبو ىذا من األمياف اليت تزيد يف 
 .قيمة السلعة

 واستيق ىذه العقوبة :
 .هانتو ابليمٌن وسلالفتو أمر هللا عز وجل حبفظ اليمٌن ستا-أ
 .كذبو-ب 

 .أخذه على ىذه اليمٌن ابلباطلأكلو ادلاؿ الذي   -ج
من حلف على ؿ : قا أف ميينو من أعظم األمياف جرًما؛ فهي تسمى اليمٌن الغموس؛ فقد جاء يف الصيييٌن أف النيب  -د 

 ميٌن ىو فيها فاجر يقتطع هبا ماؿ امرئ مسلم، لقي هللا وىو عليو غضباف
 اثلثاً : مبايعة اإلمام من أجل الدنيا .

حلديث داللة على أف من جعل مبايعتو إلماـ ادلسلمٌن من أجل مصاٌف وأغراض دنيوية فإف أعطي منها وىف ما لئلماـ من يف ا 
طاعة، وإف مل يعط منها خرج عليو، فإنو يدخل يف الوعيد الشديد يف حديث الباب، والعلة يف دخولو يف ىذا الوعيد الشديد؛ 

 .اـ غش للرعية؛ ألف يف ذلك سبًبا إلاثرة الفنتألنو غاشٌّ إلماـ ادلسلمٌن، والغش لئلم
 وشلا جاء فيمن يستيق ىذه العقوبة :
َوذَلُْم  -ِإلَْيِهْم قَاَؿ أَبُو ُمَعاِويََة َواَل يَػْنظُُر  -)َثبلَثٌَة اَل ُيَكلُِّمُهُم اَّللىُ يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َواَل يُػزَكِّيِهْم  َعْن َأِِب ُىَريْػَرَة قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اَّللِى 

 رواه مسلم . َعَذاٌب أَلِيٌم َشْيٌخ زَاٍف َوَمِلٌك َكذىاٌب َوَعاِئٌل ُمْسَتْكرب(
قَاَؿ فَػَقَرأََىا َرُسوُؿ « َعَذاٌب أَلِيمٌ  قَاَؿ )َثبلَثٌَة اَل ُيَكلُِّمُهُم اَّللىُ يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َواَل يَػْنظُُر ِإلَْيِهْم َواَل يُػزَكِّيِهْم َوذَلُمْ  وَعْن َأِِب َذرٍّ َعِن النىيبِّ 

 اْلُمْسِبُل َواْلَمنىاُف َواْلُمنَػفُِّق ِسْلَعَتُو اِبحْلَِلِف اْلَكاِذِب(.»َثبَلَث ِمرَاٍر. قَاَؿ أَبُو َذرٍّ َخابُوا َوَخِسُروا َمْن ُىْم اَي َرُسوَؿ اَّللِى قَاَؿ ملسو هيلع هللا ىلص اَّللِى 
 و .ي: من طعن يف السن واستطاؿ فيأ :َشْيٌخ زَاٍن 

ابٌ   : أي : اإلماـ الكاذب . َوَمِلٌك َكذَّ
 : أي : فقًن متكرب .َوَعاِئٌل ُمْسَتْكَِب 

 وسبب استيقاقهم ىذه العقوبة :
واستخفاُؼ أمِر تلك : وإمنا غلىظ العقاَب على ىؤالِء الثبلثة؛ ألفى احلامَل ذلم على تلك ادلعاصي زَلُْض ادلعاندة،  قال القرطِب

 ادلعاصي اليت اقتيموىا؛ إْذ مل َُيِْمْلهم على ذلك حامٌل َحاِجيٌّ، وال دعتهم إليها ضرورٌة كما تدعو َمْن مل يكْن مثلهم.
أجلو؛ إذ قد  وبياُف ذلك: أفى الشىْيَخ ال حاجَة لو وال داعية تدعوه إىل الزان؛ لضعِف داعيِة النكاِح يف حقِّو، ولكماِؿ َعْقِلو، ولقربِ 

َي أغراَضُو ابلصِّ  ِلُك الَكذىاُب"؛ إْذ ال حاجَة لو إىل الكذب؛ فإنو ميكنو أْف مُيَشِّ
َ
ْدؽ، فإْف انتهى إىل َطَرِؼ عمره. وضلٌو من ذلك: "ادل

 خاؼ من الصدؽ مفسدًة، َورىى.
ْسَتْكربُ": فاستيقى ذلك؛ لغلبة الِكرْبِ على نفسو؛ إْذ ال

ُ
 سبَب لو ِمْن خارٍج ُيمُلُو على الكرب؛ فإفى الِكبػَْر غالًبا إمنا وأما "الَعاِئُل ادل

ـَ ذلك كلىو؛ فبل ُموِجَب لو إال غلبُة الِكرْبِ على نفسو، وِقلىُة مباالتِِو بتيرميِ  ِو وتوعيِد الشرِع يكوُف ابدلاِؿ واخلََوِؿ واجلاه، وىو قد َعِد
 الذُّؿُّ والتواُضُع؛ لفقره وعجزه.عليو، مع أفى البلئَق بو وادلناسَب حلالِِو: 
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: سبب زبصيص ىؤالء هبذا الوعيد أف كبًل منهم التـز ادلعصية ادلذكورة مع بعدىا منو وعدـ ضرورتو إليها وقال القاضي عياض
 وضعف دواعيها عنده، وإف كاف ال يعذر أحد بذنب، لكن دلا مل يكن إىل ىذه ادلعاصي ضرورة مزعجة وال دواعي معتادة أشبو

 . إقدامهم عليها ادلعاندة واالستخفاؼ حبق اَّلّل تعاىل وقصد معصيتو ال حلاجة غًنىا
 ادلراد خيبلء . : اْلُمْسِبلُ 

 ألنو من اخليبلء والتكرب .
 . الذي ال يعطي شيئاً إال مّنو : َواْلَمنَّانُ  

َنُّ كذلك؛ ألنىو ال يكوُف غالًبا إال عن قال القرطِب
ا كاف ادل الُبْخِل، والُعْجِب، والِكرْب، ونسياِف ِمنىِة هللا تعاىل فيما أنَعَم بو : وإمنى

و ُمْنِعٌم عليو؛ فالبخيُل: يعظُِّم يف نفسو الَعِطيىَة وإْف كانْت حقًنًة يف نفسها، والُعْجُب: ُيملو على النظِر لنفسو بعٌن الَعَظمة، وأنى 
ٌل عليو، وأفى  ْعَطى لو وإْف كاف يف دبالِِو على ادلعَطى لو، ومتفضِّ

ُ
ُر: ُيملو على أف ُيتقر ادل لو عليو َحقًّا ذبُب عليو مراعاتُُو،، والِكبػْ

 َُيْرِْمُو ذلك، نفسو فاضبلً، وُموِجُب ذلك كلِّو: اجلهُل، وِنْسياُف ِمنىِة هللا تعاىل فيما أنَعَم بو عليو؛ إْذ قد أنَعَم عليو دبا يُػْعِطي، ومل
انع، ومن ومل جيعْلُو شلىن َيْسَأؿ، ولو نَظَر ببصره، لَعِلَم أفى ادلِنىَة لآلخذ؛ ِلَما يُزِيُل عن ادلعطي ِمْن إمِث ادلنِع وَذّـِ ادل وجعلو شلىْن يُػْعِطي،

 الذنوب، وِلَما ُيُصُل لو من األجِر اجلزيل، والثناِء اجلميل
ىو كاذب ليزيد مثن السلعة، فيقوؿ: وهللا إين اشرتيتها بعشرة، وىو مل يشرتىا إال يعين ُيلف و  . َواْلُمنَ فُِّق ِسْلَعَتُو َِبحْلَِلِف اْلَكاِذبِ 

 بثمانية.
 تقدـ سبب ذلك .

ُهَم  نُِتَجْت ِعْنِدي، َوَأقَاَما بَ يَِّنًة، فَ َقَضى ِبَِ  ) َوَعْن َجاِبٍر  - ٘ٔٗٔ ا َأنَّ رَُجَلنْيِ ِاْخَتَصَما يف ََنَقٍة، فَ َقاَل ُكلُّ َواِحٍد ِمن ْ
 ( .ِلَمْن ِىَي يف يَِدِه  َرُسوُل َاَّللَِّ 
---------------- 

 . ما صحة حديث الباب 
 . سناده ضعيفوقاؿ احلافظ يف "التلخيص" إ .ضعيف. رواه الدارقطين  

 ماذا نستفيد من احلديث ؟-
أنو إذا تداعى اثناف عيناً كدابة وكانت العٌن بيد واحد منهما ، وأقاـ كل واحد منهما بينة على أف العٌن لو ، فإف العٌن تكوف دلن 

 ىي يف يده .
ا لو . ..قال الشيخ البسام :  فقد اختلف العلماء فيمن تقدىـ بينتو،  -ىذا احلديثكما يف -أمىا إْف أقاـ كلُّ واحٍد منهما بينًة أهنى

 وتكوف العٌن لو:
ا للدىاخل، وىو صاحب اليد؛ وذلك عمبلً دبا يلي:-ومنهم األئمة الثبلثة-فمذىب مجهور العلماء   : أهنى

 حديث الباب. -أ
 أفى الدىاخل عنده زايدة على بينتو؛ أَلفى يده على العٌن. -ب
 آلخر.نبو أقَوى من ااج -ج

 أمىا تقدمي بينة اخلارج، فهو ادلشهور من مذىب اإلماـ أمحد، وىو من مفرداتو.
أرجح؛ ولذا اختاره مجٌع من علمائنا، منهم: الشيخ دمحم بن إبراىيم آؿ الشيخ، والشيخ عبد  -قوؿ اجلمهور-ولكن القوؿ األوىؿ 
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لرمحن بن انصر بن سعدي أحد علماء الدِّاير السعودية وصاحب العزيز ابن ابز مفتيا الدِّاير السعودية سابقاً، والشيخ عبد ا
 ) توضيح األحكاـ ( .                       ادلؤلىفات النىافعة، وهللا أعلم.

ُهَما - ٙٔٗٔ ارَُقْطِِنُّ، َويف ِإْسَناِدُِهَا َرَوا (رَدَّ اَْلَيِمنَي َعَلى طَاِلِب َاحْلَقِّ  َأنَّ اَلنَِّبَّ  ) َوَعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ ُُهَا اَلدَّ
 . َضْعف

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 ضعيف كما قاؿ ادلصنف رمحو هللا .
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

فإفى لو اليمٌَن على إذا ادىعى ادلدىعي شيئاً، وأنكر ادلدىَعى عليو تلك الدعوى، وليس عند ادلدىِعي بينًة تثبت دعواه، صورة ادلسألة : 
 . ادلدىَعى عليو على نفي الدىعَوى، فإْف َنَكَل عن اليمٌن

فهل ُيكم عليو ابلنكوِؿ وحده، أو ُيكم بو مع ردِّ اليمٌن على ادلدىِعي فييلف على صيىة دعواه وُيكم لو دبا ادىعاه؟ فيها  
 قوالف ألىل العلم:

 : ال ترد اليمٌن على ادلدعي . القول اْلول
نكر ٓٓٔمثاؿ: ادعى زيد على عمرو )

ُ
الذي ىو  -( رايؿ، فقيل لزيد: ىات البينة، فقاؿ: ليس عندي بّينة، وطلب أف ُيلف ادل

 احلف أنك تطلبو كذا وكذا. -ادلدعي  -فقاؿ عمرو: ال أحلف، فعلى ىذا القوؿ: ُيكم عليو ابلنكوؿ وال نقوؿ لزيد  -عمرو 
 ٌن على من أنكر( فلم جيعل يف جانب ادلدعي إال البينة.)البينة على ادلدعي واليم لقولو 

 . فإْف حلف، ُقِضَي لو: ترد اليمٌن على ادلدىِعي ،  القول الثاين
 م .وىو قوؿ علي بن أيب طالب، وُشَرّيح، وابن سًنين، واألوزاعي، والنخعي، واختاره وشيخ اإلسبلـ، وتلميذه ابن القي 
 حلديث الباب .-أ

رفض ادلدعي عليو أف ُيلف ظهر صدؽ ادلدعي، فقوي جانبو، فتشرع اليمٌن يف حقو كما كانت تشرع يف حق وألنو إذا -ب
 ادلدعى عليو قبل نكولِو. ]اليمٌن يف حق من جانبو أقوى دائماً[.

َها قَاَلتْ  - ٚٔٗٔ ُرُق َأَسارِيُر َوْجِهِو، فَ َقاَل: يَ ْوٍم َمْسرُ  َذاتَ  َدَخَل َعَليَّ النَِّبُّ  ) َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ َأََلْ »ورًا، تَ ب ْ
؟ َنَظرَ  َفٌق َعَلْيِو  ( آنًِفا ِإىَل زَْيِد ْبِن َحارِثََة، َوُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد، فَ َقاَل: َىِذِه َأْقَداٌم بَ ْعُضَها ِمْن بَ ْعضٍ  تَ َرْي ِإىَل رُلَّزٍِز اْلُمْدِْلِيِّ  . ُمت َّ

------------- 
 أي فرحاً . ( مسروراً ) 
 بفتح التاء وضم الراء ، أي تضيء وتستنًن من السرور .(  تَبق) 
 أي اخلطوط اليت يف اجلبهة . ( أسارير) 
بضم ادليم ، مث جيم مفتوحة ، مث زاي مشددة ، وىو من بين مدًف ، بضم ادليم وإسكاف الداؿ وكسر البلـ . (  رُلَزِّرَاً ) 

 ويف بين أسد تعرتؼ ذلم العرب بذلك .قاؿ العلماء : وكانت القيافة فيهم 
 أي قريباً .(  نظر أنفاً ) 
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َدَخَل َعَلىى فَػَرَأى ُأَساَمَة َوزَْيًدا َوَعَلْيِهَما َقِطيَفٌة  يى اَي َعاِئَشُة أملَْ تَػَرْى َأفى رُلَّزِزًا اْلُمْدجلِِ  ( ويف رواية )  َىِذِه َأْقَداٌم بَ ْعُضَها ِمْن بَ ْعضٍ ) 
ـَ بَػْعُضَها ِمْن بَػْعٍض َقْد َغطىيَ   ( . َكاَف رُلَّزٌِز قَائًِفا( وعند مسلم )  ا ُرُءوَسُهَما َوبََدْت أَْقَداُمُهَما فَػَقاَؿ ِإفى َىِذِه األَْقَدا

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 نستفيد العمل بقوؿ القائف يف إحلاؽ النسب ، بشرط عدـ ما ىو أقوى منو كالفراش .

إال حبق ،  ىذا القائف على قولو ) ىذه أقداـ بعضها من بعض ( وسروره بذلك ، وال يسر النيب  وجو الداللة : إقرار النيب 
 واإلقرار حجة شرعية .

 وىذا قوؿ مجاىًن العلماء . ) العمل بقوؿ القائف ( .
 لي .ومن األدلة اشتهار العمل هبا عن عمر وع

  يشرتط يف القائفما : 

 يكوف عداًل .أف 
 . “:  واتفق القائلوف ابلقائف على أنو يشرتط فيو العدالة  قال النووي

 أف يكوف خبًناً هبذا رلرابً .

 .: واتفقوا على أنو يشرتط أف يكوف خبًناً هبذا رلرابً  قال النووي
 واختلف ىل يكتفى فيو بواحد :

 : يكفي واحد . حلديث الباب . فقيل
 واْلول أصح . : يشرتط اثناف . وقيل

ْنَساَف اِبلشىَبِو، َواَل خَيَْتصُّ َذِلَك ِبَقِبيَلٍة ُمَعيػىَنٍة، َبْل َمْن ُعِرَؼ قال ابن قدامة ِمْنُو اْلَمْعرَِفُة ِبَذِلَك، َوَتَكرىَرْت ِمْنُو : َواْلَقافَُة قَػْوـٌ يَػْعرِفُوَف اإْلِ
َصابَُة، فَػُهَو قَاِئٌف.  اإْلِ

الىِذي رََأى ُأَساَمَة َوأاََبُه زَْيًدا َقْد َغطىَيا ُرُءوَسُهَما، َوبََدْت أَْقَداُمُهَما، فَػَقاَؿ:  يَيُكوُف يِف َبيِن ُمْدِلٍج َرْىِط رُلَّزٍِز اْلُمْدجلِِ َوِقيَل: َأْكثَػُر َما 
ـَ بَػْعُضَها ِمْن بَػْعٍض.  إفى َىِذِه اأْلَْقَدا

 ئًِفا، وََكَذِلَك ِقيَل يِف ُشَرْيٍح.وََكاَف إاَيُس ْبُن ُمَعاِويََة اْلُمَزينّ قَا
َصابَِة، ُحرًّا.  َواَل يُػْقَبُل قَػْوُؿ اْلَقاِئِف إالى َأْف َيُكوَف ذََكرًا، َعْداًل، رُلَرىاًب يف اإْلِ

 )ادلغين( بَػُر لَُو َىِذِه الشُُّروُط. أِلَفى قَػْولَُو ُحْكٌم، َواحلََْكُم تُػْعتػَ 
  ما سبب فرح النِب : 

: وكانت اجلاىلية تقدح يف نسب أسامة لكونو أسود وشديد السواد ، وكاف زيد أبيض ، فلما قضى ىذا القائف  النووي قال
 .النسب لكونو زاجراً ذلم عن الطعن يف  نسبو مع اختبلؼ اللوف ، وكانت اجلاىلية تعتمد قوؿ القائف ، فرح النيب 


