فصل پانزدھم
قضاوت
مشروعيت قضاوت:
قضاوت به دليل قرآن ،سنت و اجماع امت مشروع است :
خداوند متعال میفرمايد :
) َو أن اح ُ
کم بَينَ ُھم ِب َما أن َز َل ﷲُ ( )مائده (49 :
»و در ميان آنان طبق چيزی حکم کن که خدا بر تو نازل کرده است«.
و میفرمايد :
ض فَاح ُ
ق(
الح ﱢ
س بِ َ
) يَا دَا ُو ُد إنﱠا َج َعل َنا َ
کم بَينَ النﱠا ِ
ک َخلِيفَةً فِی األر ِ
)ص (26 :
»ای داود ما تو را در سرزمين به عنوان خليفه قرار داديم )تا قوانين خدا را
اجرا کنی( پس در ميان مردم به حق قضاوت کن«.
از عمرو بن عاص روايت است  :از پيامبر rشنيدم که میفرمود :
)إذا حکم الحاکم فاجتھد ثم أصاب فله أجران ،وإذا حکم فاجتھد ث=م أخط=أ فل=ه أج=ر(
»ھرگ?اه ح??اکم از روی اجتھ?اد حکم??ی را ص??ادر کن?د و حکم??ش مط??ابق ح?ق ش??ود ،دو اج??را
دارد و اگر از روی اجتھاد حکمی را صادر کند و دچار اشتباه شود يک اجر دارد«.
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ھمچنين مسلمانان بر مشروعيت قضاوت اجماع کردهاند.
فھرست
حکم قضاوت:
قض?اوت ف??رض کفاي??ه اس??ت و ب??ر ام??ام واج??ب اس??ت ک??ه ب??ر حس??ب ني??از در ھ??ر منطق??های
کسانی را بعنوان قاضی تعيين کند ت?ا مي?ان م?ردم قض?اوت نماين?د ،چ?ون پي?امبر rمي?ان م?ردم

قضاوت میکرد ،و عل?ی را ب?رای قض?اوت ب?ه يم?ن فرس?تاد و خلف?ای راش?دين ھ?م در زم?ان
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خالفتشان ،قضاوت را در سرزمينھای مختلف برعھده گرفتند.
فضيلت قضاوت:
از عبدﷲ بن مسعود روايت اس?ت ک?ه پي?امبر rفرم?ود ) :الحس=د إال ف=ی اثنت=ين ،رج=ل آت=اه
ﷲ م===اال فس===لطه عل===ی ھلکت===ه ف===ی الح===ق ،و رج===ل آت===اه ﷲ حکم===ة فھ===و يقض===ی بھ===ا و
يعلمھا(]» [1467حسادت جايز نيست مگر در دو مورد  :مردی ک?ه خ?دا ب?ه او م?الی داده و او
را در مصرف کردن آن در راه حق مسلط کرده ،و مردی که خ?د حکمت?ی ب?ه او داده ،ب?ا آن
قضاوت میکند و آنرا به ديگران آموزش میدھد«.
خطير بودن پست قضاوت:
از ابوھريره روايت است که پيامبر rفرمود ) :من جعل قاضيا ب=ين الن=اس فق=د ذب=ح بغي=ر
سکين(]» [1468کسی که به عنوان قاضی در ميان مردم تعيين شد ،گويا بدون کارد ذبح ش?ده
است«.
و از ابوبريده روايت است که پيامبر rفرم?ود ) :القض=اة ثالث=ة  :اثن=ان ف=ی الن=ار ،و واح=د
فی الجنة  :رجل علم الحق فقضی به فھ=و ف=ی الجن=ة ،و رج=ل قض=ی للن=اس عل=ی جھ=ل فھ=و
فی النار ،و رجل جار فی الحکم فھو فی الن=ار(]» [1469قض?اوت س?ه دس?ته ھس?تند  :دو دس?تة
آن??ان در آت??ش جھ??نم و ي??ک دس??ته در بھش??تاند ،م??ردی ک??ه ح??ق را میدان??د و ب??ه آن قض??اوت
میکند در بھشت است ،مردی است از رويجھل بين م?ردم قض?اوت میکن?د ،در آت?ش اس?ت،
و نيز مردی که در قضاوت ظلم میکند ،در آتش جھنم است«.
فھرست
نھی از درخواست قضاوت:
ازعبدالرحمن بن سمره روايت است ک?ه پي?امبر rب?ه م?ن فرم?ود ) :ي=ا عب=دالرحمن التس=أل
اإلم==ارة ،فإن==ک إن أعطيتھ==ا ع==ن مأل==ة وکل==ت إليھ==ا ،و إن أعطيتھ==ا ع==ن غي==ر مس==ألة أعن==ت
عليھا(]» [1470ای عبدالرحمن! درخواست امارت مک?ن ،چ?ون اگ?ر قض?اوت ب?ه درخواس?تت
به تو واگذار شود ،خداوند تو را به حال خودت رھ?ا میکن?د ،ول?ی اگ?ر ب?دون درخواس?ت ب?ه
تو واگذار شود ،خداوند در امر قضاوت تو را ياری میکند«.
چه وقتی مرد برای قضاوت شايستگی پيدا میکند؟
حافظ)ره( در )فتح الباری( ) (13/146گويد :
»اب??وعلی کرابيس??ی ي??ار ش??افعی در کت??اب خ??ود )آداب القض??اء( گوي??د  :ت??ا ج??ايی ک??ه م??ن
م??یدانم ھ??يچ اختالف??ی ب??ين علم??ای س??لف نيس??ت ک??ه شايس??تهترين ف??رد ب??ه قض??اوت در مي??ان

مسلمانان کسی است ک?ه  :فض?يلت ،راس?تگويی ،عل?م و ورع?ش آش?کار ،ق?اری کت?اب خ?دا و
عالم به اکثر احکام آن باشد ،از سنت پيامبر rآگاه بوده و اکثر آن را از حفظ داشته باش?د ،از
اقوال صحابه و محل اتفاق و اختالف و اقوال فقھ?ای ت?ابعين آگ?اھی داش?ته باش?د ،ص?حيح را
از غيرصحيح تشخيص داده و در مسائل جديد با کت?اب خ?دا عم?ل کن?د ،اگ?ر در آن نياف?ت از
سنت نبوی پيروی کند و اگر در آنھم نيافت به آنچه اصحاب بر آن اتفاق کردهاند عم?ل نماي?د
و اگر ديد اص?حاب در آن مس?ئله اخ?تالف کردهان?د ب?ه ق?ولی عم?ل کن?د ک?ه ب?ه ق?رآن نزديکت?ر
است ،سپس به سنت ،سپس به فتوای بزرگان اص?حاب ،و ع?الوه ب?ر فض?يلت و تق?وا ب?ا اھ?ل
عل??م بس??يار گفتگ??و و مش??ورت کن??د و زب??انش را از منک??ر و ش??کمش را از ح??رام حف??ظ کن??د،
پاکدامن باشد ،سخن طرفين دعوی را بفھمد ،عاقل باشد و پيرو و ھوسی و ھ?وس نباش?د .در
ادامه )کرابيسی( گويد  :ھرچند میدانيم در روی زمين افرادی که تمام اين صفات را داش?ته
باند کماند اما بايد در ھر زمان کاملترين و بھترين اشخاص برای قض?اوت انتخ?اب ش?وند«.
اھ.
زنان نبايد منصب قضاوت را به عھده بگيرند
از ابوبکره روايت است  :وقتی که خبر به پي?امبر rرس?يد ک?ه ف?ارس دخت?ر کس?يری را ب?ه
پادشاھی برگزيدهاند فرمود ) :لن يفلح قوم ولوا أم=رھم ام=رأة(]» [1471ق?ومی ک?ه سرپرس?تی
خود رابه زنی واگذار کنند ،ھرگز رستگار نمیشوند«.
فھرست
آداب قاضی:
بر قاضی واجب است که بين طرفين دعوی در نگاه کردن و سخن و نشست و برخاس?تن
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و مراجعه عدالت را رعايت کند :
از ابومليح ھذلی روايت است  :عمر بن خطاب در نام?های ب?ه ابوموس?ی أش?عری نوش?ت:
)أم==ا بع==د  :ف==إن القض==اء فريض==ة محکم==ة ،و س==نة متبع==ة ،ف==افھم إذا أدی إلي==ک ،فإن==ه الينف==ع
تکلم بحق النفاد له ،واس بين الناس فی وجھک ،و مجلس=ک ،و ع=دلک ،واليطم=ع ش=ريف
فی حيفک(]» [1473اما بع?د  :قض?اوت فريض?های بس?يار س?نگين ،و س?نتی تبعي?ت ش?ده اس?ت.
پس ھرگاه به تو واگذار شد بدان! سخن حقی که با قاطعيت نباشد س?ودی ن?دارد ،و در نگ?اه،
نشست و برخاست و عدالتت بين مردم به برابری رفتار کن و کاری نکن که انسان ص?احب
منصبی به جلب کردن تو طمع بورزد«.
حرام است قاضی رشوه و ھديه بگيرد:
از عب???دﷲ ب???ن عم???رو رواي???ت اس???ت ک???ه پي???امبر rفرم???ود ) :لعن===ة ﷲ عل===ی الراش===ی و
المرتشی(]» [1474لعن خدا بر رشوهدھنده و رشوهگيرنده باد«.

از ابوحميد ساعدی روايت است که پيامبر rفرمود ) :ھ=دايا العم=ال غل=ول(]» [1475گ?رفتن
ھديه توسط کارگزاران )و قضات( خيانت است«.
صدور حکم توسط قاضی در حال عصبانيت ،حرام است:
از عبدالملک بن عمير رواي?ت اس?ت  :از عب?دالرحمن ب?ن اب?ی بک?ره ش?نيدم ک?ه میگف?ت :
ابوبکره در نامهای به پسرش ک?ه در سجس?تان ب?ود نوش?ت  :در ح?ال عص?بانيت ب?ين دو نف?ر
قض??اوت نک??ن ،چ??ون از پي??امبر rش??نيدهام ک??ه میفرم??ود ) :اليقض==ين حک==م ب==ين اثن==ين و ھ==و
غضبان(]» [1476ھيچ قاضیای در حال عصبانيت بين دو نفر قضاوت نکند«.
فھرست
قضاوت قاضی حقی را تغيير نمیدھد:
کسی که در قضاوت حقی از برادرش به او داده شد ،آن را نگيرد؛ چون قضاوت قاض?ی
ھيچ حرامی را حالل و حاللی را حرام نمیکند :
از ام س??لمه ھمس??ر پي??امبر rرواي??ت اس??ت  :پي??امبر rص??دای دع??وايی را در کن??ار خان??هاش
شنيد ،ب?ه ط?رف دعویکنن?دگان رف?ت و فرم?ود ) :إنم=ا أن=ا بش=ر ،و إن=ه ي=أتينی الخص=م فلع=ل
بعکم أن يکون أبلغ من بعض ،فأحسب أنه صادق ،فأقضی له ب=ذلک ،فم=ن قض=يت ل=ه بح=ق
مسلم فإنما ھی قطعة من الن=ار ،فليأخ=ذھا أو ليترکھ=ا(]» [1477ھمان?ا م?ن ي?ک انس?ان ھس?تم و
طرفين دعوی نزد من میآيند ،و شايد بعضی از شما سخنورتر از ديگری باشد ،ودر نتيج?ه
من او را صادق بدانم و بر اساس گفت?هھايش ب?ه نف?ع او حک?م ک?نم ،و ح?ق ديگری)مس?لمانی(
را به او بدھم) ،بايد بداند که( اين برای او قطعهای از آتش است ،میخواھ?د آن را بگي?رد ي?ا
نگيرد«.
دعاوی و بينات )دادخواستھا و بينهھا(:
دع???اوی جم???ع دع???وی و در لغ???ت ب???ه معن???ی طل???ب و دادخواس???ت اس???ت  :خداون???د متع???ال
میفرمايد :
) َولَ ُ
کم فِي َھا َماتَ ﱠدعُونَ ( )فصلت (31 :
»آنچه میخواھيد در آنجا برای شما ھست«.
و در اصطالح شرع عب?ارت اس?ت از اينک?ه کس?ی خ?ود را مس?تحق چي?زی بدان?د ک?ه ن?زد
شخصی ديگر و يا به عھدة او است.
م??دعی  :کس??ی اس??ت ک??ه ادع??ای حق??ی را میکن??د و ھرگ??اه دس??ت از مطالب??ه ب??ردارد ،رھ??ا
میشود.

مدعی عليه  :کسی است که حقی از او مطالبه ش?ود و ھرگ?اه س?اکت بمان?د ،ب?ه ح?ال خ?ود
رھا نمیشود) [1478].بلکه بايد سوگند بخورد(.
بينات  :جمع بينه و به معنی نشانه است مانند شاھد و مثل آن.
اصل در مشروعيت دع?وی و بين?ه ،ح?ديث اب?ن عب?اس از پي?امبر rاس?ت ک?ه فرم?ود ) :ل=و
يعط==ی الن==اس ب==دعواھم ،إدع==ی ن==اس دم==اء رج==ال و أم==والھم ،ولک==ن اليم==ين عل==ی الم==دعی
عليه(]» [1479اگر ھرآنچه مردم ادع?ا کنن?د ،ب?ه آنھ?ا داده ش?ود اف?رادی ادع?ای خ?ون و ام?وال
مردم را خواھند نمود ،ليکن سوگند بر مدعی عليه است«.
از عم??رو ب??ن ش??عيب از پ??درش از ج??دش رواي??ت اس??ت ک??ه پي??امبر rفرم??ود ) :البين==ة عل==ی
المدعی ،واليمين علی المدعی عليه(]» [1480بينه بر مدعی و سوگند بر مدعی عليه است«.
فھرست
گناه کسی که ادعای چيزی کند که از او نيست:
از ابوذر روايت است  :از پيامبر rشنيدم که میفرمود :
)من ادعی ما ليس له فليس منا ،و ليتبوأ مقعده من الن=ار(]» [1481ھ?رکس ادع?ای چي?زی
را کند که به او تعلق ندارد از ما نيست و بايد جايگاھش را در جھنم آماده کند«.
گناه کسی که با سوگند دروغ میخواھد مالی را بدست آورد:
از عبدﷲ بن مسعود روايت است ک?ه پي?امبر rفرم?ود ) :م=ن حل=ف عل=ی يم=ين و ھ=و فيھ=ا
ف==اجر يقتط==ع بھ==ا م==ال ام==ری مس==لم ،لق==ی ﷲ و ھ==و علي==ه غض==بان(]» [1482ھ??رکس س??وگندی
دروغ??ين بخ??ورد ت??ا ب??ا آن م??ال مس??لمانی را تص??احب کن??د ،در روز قيام??ت در ح??الی خ??دا را
مالقات میکند که بر او خشمگين است«.
از ابوامامه حارثی رواي?ت اس?ت  :از پي?امبر rش?نيدم ک?ه میفرم?ود ) :اليقتط=ع رج=ل ح=ق
امری مسلم بيمين=ه ،إال ح=رم ﷲ علي=ه الجن=ة و أوج=ب ل=ه الن=ار( »ھ?رکس ب?ا س?وگندش ح?ق
انسان مس?لمانی را بگي?رد حتم?ا ً خداون?د بھش?ت راب?ر او ح?رام و آت?ش جھ?نم را ب?ر او واج?ب
میکند« مردی پرسيد ای رسول خ?دا! ھرچن?د چي?ز کمارزش?ی باش?د؟ پي?امبر فرم?ود ) :و إن
کان سواکا من أراک(]» [1483اگرچه سواکی از درخت اراک ھم باشد«.
فھرست
راھھای اثبات ادعا:
][1484

راھھای اثبات ادعا عبارتند از  :اقرار ،شھادت و سوگند.

اقرار:
اق??رار يعن??ی اعت??راف ب??ه ح??ق ،و حک??م ب??ه آن در ص??ورتيکه اق??رار کنن??ده مکل??ف و مخت??ار
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باشد واجب است.
پيامبر rماعز وزن غامديه و جھنيه را با اقرار خودشان رجم کرد.
و فرمود ) :واغد ي=ا أن=يس إل=ی ام=رأة ھ=ذا ف=إن اعترف=ت فارجمھ=ا(]» [1486ای ان?يس ف?ردا
نزد زن آن مرد برو ،اگر )به زنا( اقرار کرد او را رجم کن«.
شھادت:
حضور شخص برای شھادت در مورد حقوق انسانھا فرض کفايه است ،ب?ه دلي?ل فرم?وده
خداوند متعال :
ش َھدَا ُء إ َذا َما ُدعُوا ( )بقره (282 :
أب ال ﱡ
) َو َال َي َ
»و چون شاھدان را برای شھادت خوانند ،بايد از اين کار خودداری نورزند«.
اما ادای شھادت فرض عين است ،به دليل فرموده خداوند متعال :
ش َھا َدةَ َو َمن يَکتُم َھا فَإنﱠهُ آثِ ٌم قَلبُهُ ( )بقره (283 :
) َوالَتَکتُ ُموا ال ﱠ
»و شھادت را پنھان نکنيد و ھر کس آنرا پنھان دارد قلبش گناه کار است«.
بر شاھد واجب است که ح?ق را بگوي?د ھرچن?د ب?ه زي?انش باش?د ،ب?ه دلي?ل فرم?وده خداون?د
متعال :
س ُ
ک ْم أَ ْو
س ِط ُ
) يَا أ ﱡي َھا الﱠ ِذينَ آ َمنُوا ُکونُوا قَ ﱠوا ِمينَ بِا ْل ِق ْ
ش َھدَا َء َ ﱠَ ِrولَ ْو َعلَی أَ ْنفُ ِ
کنْ َغنِيًّا أَ ْو فَقِيراً فَ ﱠ
ا ْل َوالِ َد ْي ِن َواأل ْق َربِينَ إِنْ َي ُ
ا ُrأَ ْولَی بِ ِھ َما فَالَتَتﱠبِ ُعوا ا ْل َھ َوی أَنْ
ضوا فَإِنﱠ ﱠ
ﷲَ َکانَ ِب َما َت ْع َملُونَ َخبِيراً ( )نساء (135 :
تَ ْع ِدلُوا َو إِنْ تَ ْل ُووا أَ ْو تُ ْع ِر ُ
»ای کسانی که ايمان آوردهايد دادگری پيشه سازيد و در اقامه عدل و داد
بکوشيد و به خاطر خدا شھادت دھيد ھرچند که شھادتتان به زيان خودتان يا
پدرو ماد روخويشاوندان باشد ،اگر کسی که به زيان او شھادت داده میشود
دارا يا ندار باشد )شما را از ادای شھادت حق منصرف نکند( چراکه )رضای(
خداوند از )رضای( ھر دوی آنھا بھتر است ،پس از ھوا و ھوس پيروی نکنيد
که منحرف میگرديد ،و اگر زبان ازادای شھادت حق بپيچانيد يا از آن روی
بگردانيد،خداوند از آنچه میکنيد آگاه است«.
شھادت بدون آگاھی حرام است ،به دليل فرموده خداوند متعال :

ق َو ھُم يَع َل ُمونَ ( )زخرف (86 :
الح ﱢ
) إالﱠ َمن َ
ش ِھ َد بِ َ
»مگر کسانی که آگاھانه بر حق شھادت و گواھی داده باشند«.
شھادت دروغ از بزرگترين گناھان کبيره اس?ت  :ب?ه دلي?ل ح?ديث اب?وبکره از پي?امبر rک?ه
فرمود ) :أال أنبئکم بأکبر الکبائر؟( »آيا شما را از بزرگترين گناھان کبي?ره ب?ا خب?ر نک?نم؟«
گفتيم بله ای رس?ول خ?دا! فرم?ود ) :اإلش=راک ب=ا rو عق=وق الوال=دين( »ش?ريک ق?رار دادن
ب??رای خ??دا ونافرم??انی وال??دين« و در ح??الی ک??ه تکي??ه داده ب??ود نشس??ت و فرم??ود ) :أال و ق==ول
ال==زور ،و ش==ھادة ال==زور( »آگ??اه باش??يد ک??ه س??خن دروغ و ش??ھادت ب??ه ن??احق از بزرگت??رين
گناھان کبيره ھستند« پيامبر rپيوس?ته اي?ن جمل?ه را تک?رار میک?رد ،ت?ا اينک?ه گفت?يم ای ک?اش
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ديگر اين جمله را تکرار نکند«.
فھرست
شھادت چه کسانی پذيرفته میشود؟
شھادت تنھا از مسلمان بالغ ،عاقل و عادل پذيرفته میشود.
بنابراين شھادت کافر قبول نمیشود ھرچند بر کافری ديگر شھادت دھد ،به دليل فرم?وده
خداوند متعال :
َدل ِمن ُ
کم ( )طالق (2 :
) َوأش ِھدُوا َذ َوی ع ٍ
»و دو نفر عادل از خودتان را به شھادت گيريد«.
و میفرمايد :
ش َھدَا ِء ( )بقره (282 :
ضونَ ِمنَ ال ﱡ
) ِم ﱠمن تَر َ
»از ميان کسانی شاھد بگيريد که مورد رضايت و اطمينان شما ھستند«.
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»درحاليکه شخص کافر ،عادل نيست ،و مود رضايت نيست ،و از ما ھم نيست«.
شھادت کودک مورد قبول نيست ،به دليل فرموده خداوند متعال :
ش ِھيدَي ِن ِمن ِر َجالِ ُ
ک ِم ( )بقره (282 :
) َواستَش ِھدُوا َ
»او دو نفر از مردان خود را به شھادت گيريد«.
و کودک جزو مردان نيست.

شھادت شخص کم عقل ،ديوان?ه و امث?ال آنھ?ا پذيرفت?ه نمیش?ود؛ چ?ون س?خن آن?ان در ح?ق
خودشان قبول نمیشود ،پس در حق ديگران بطريق اولی قابل قبول نيست.
شھادت فاسق قابل قبول نيست به دليل فرموده خداوند متعال :
َدل ِمن ُ
کم ( )طالق (2 :
) َوأش ِھدُوا َذ َوی ع ٍ
»و دو نفر عادل از خودتان را به شھادت گيريد«.
و به دليل فرموده پيامبر) : rالتجوز شھادة خائن و الخائن=ة ،والزان و ال زاني=ة ،و ال ذی
غمر علی أخيه(]» [1489شھادت م?رد وزن خ?ائن و زناک?ار ج?ايز نيس?ت ،و ھمچن?ين ش?ھادت
شخصی که نسبت به برادرش کينه دارد ،جايز نيست«.
فھرست
چند شاھد کافی است؟
حقوق دو نوعند  :حقوقی که متعلق به خداوند متعال است و حقوقی ک?ه متعل?ق ب?ه انس?انھا
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است :
حقوق انسانھا سه نوعاند :
 -1حق??وقی ک??ه در آنھ??ا کمت??ر از ش??ھادت دو م??رد م??ورد قب??ول نيس??ت  :و آن در م??واردی
است که نفعی مالی در آن نباشد ،و به مردان مربوط است ،مانند ازدواج و طالق :
خداوند متعال میفرمايد :
أمس ُ
وف ٍ◌ َوأش ِھدُوا َذ َوی
وف أَو فَا ِرقُوھُنﱠ ِب َمع ُر ٍ
کوھُنﱠ بِ َمع ُر ٍ
) فَإ َذا بَلَغنَ َ
أجلَ ُھنﱠ فَ ِ
عَد ٍل ِمن ُ
کم ( )طالق (2 :
»و ھنگامی که مدت عده آنان نزديک به پايان آمد ،يا از ايشان را به طرز
شايستهای نگاه داريد و يا بطرز شايستهای از ايشان جدا شويد و بر آنان دو مرد
عادل از ميان خودتان را به شھادت گيريد«.
و پيامبر rمیفرمايد ) :النکاح إال بولی و شاھدی عدل(]» [1491نکاح صحيح نيس?ت مگ?ر
با حضور ولی و دو شاھد ع?ادل« ھم?انطور ک?ه مالحظ?ه میش?ود در آي?ه و ح?ديث ش?اھد ب?ه
لفظ مذکر آمده است.
 -2حقوقی که در آن شھادت دو مرد ،يا يک مرد و دو زن ،يا شھادت يک مرد و س?وگند
مدعی پذيرفته میشود  :و آن حقوقی است که مال در آن ھدف اس?ت مانن?د خري?د و ف?روش،
اجاره ،رھن و امثال اينھا ،خداوند متعال میفرمايد :

ش ِھيدَي ِن ِمن ِر َجالِ ُ
کم فَإن لَم يَ ُکونَا َر ُجلَي ِن فَ َر ُج ٌل َو ام َرأتَا ِن ِم ﱠمن
) َواستَش ِھدُوا َ
ض ﱠل إحدَا ُھ َما فَتُ َذ ﱢک َر إحدَا ُھ َما األُخ َری ( )بقره (282 :
ضونَ ِمنَ ال ﱡ
تَر َ
ش َھدَا ِء أن تَ ِ
»و دو نفر از مردان خود را به شاھد بيگريد و اگر دو مرد نبودند يک مرد و
دو زن از ميان کسانی شاھد بگيريد که مورد رضايت و اطمينان شما ھستند تا
اگر يکی )از آنان( فراموش کرد ديگری به او يادآوری کند«.
از ابن عباس روايت است ) :أن رسول ﷲ rقضی باليمين مع الشاھد(]» [1492پي?امبر rب?ا
سوگند و يک شاھد )به نفع مدعی( قضاوت کرد«.
 -3حق??وقی ک??ه در آن ش??ھادت دو م??رد ،ي??ا ي??ک م??رد و دو زن ،ي??ا چھ??ار زن قاب??ل قب??ول
است ،و اين حقوقی است که عموما ً مردان از آن آگاھی ندارن?د؛ مانن?د  :ش?ير دادن ،والدت،
و عيبھای داخلی زنان.
ام??ا در حق??وق خداون??د متع??ال ش??ھادت زن??ان م??ورد قب??ول ق??رار نمیگي??رد؛ زھ??ری گوي??د :
)اليجلد فی شی من الحدود إال بشھادة رجلين( »در ھيچ حدی تازيانه زده نمیش?ود مگ?ر ب?ا
شھادت دو مرد«.
حقوق خداوند متعال سه نوعاند :
 -1حقوقی که در آن شھادت کمتر از چھار مرد پذيرفته نمیشود ،مانند زنا :
خداوند متعال میفرمايد :
اجلِدُو ُھ ْم ثَ َما ِنينَ َج ْل َدةً (
ت ثُ ﱠم لَ ْم يَأْتُوا بِأَ ْربَ َع ِة ُ
ش َھدَا َء فَ ْ
) َوالﱠ ِذينَ يَ ْر ُمونَ ا ْل ُم ْح َ
صنَا ِ
)نور (4 :
»و کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا میدھند؛ سپس چھار شاھد نمیآورند؛
به آنان ھشتاد تازيانه بزنيد«.
 -2حقوقی که در آن شھادت دو مرد کفاي?ت میکن?د ،و بج?ز زن?ا س?اير حق?وق خ?دا از اي?ن
قبيل ھستند .ھمانطوريکه در سخن زھری قبالً بيان شد.
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 -3حقوقی که يک شاھد در آن معتبر است ،مانند رؤيت ھالل ماه رمضان.
سوگند:

ھرگاه مدعی از آوردن دليل ناتوان شود و مدعی عليه ادعای او را انک?ار کن?د ھ?يچ حق?ی
برای مدعی نيست بجز سوگند مدعی عليه؛ به دلي?ل فرم?وده پي?امبر) : rالبين=ة عل=ی الم=دعی
واليمين علی المدعی عليه(]» [1494بينه بر مدعی و سوگند بر مدعی عليه است«.

از اشعث بن قيس کندی روايت اس?ت  :ب?ين م?ن و م?ردی ب?ر س?ر چ?اھی خص?ومتی روی
داد ،دعوای خود را نزد پيامبر rبرديم .پيامبر rفرمود ) :شاھداک أو يمين?ه( »دو ش?اھدت را
بياور يا )ط?رف دعواي?ت باي?د( س?وگند بخ?ورد ،گف?تم  :او بیپ?روا س?وگند میخ?ورد .پي?امبرr
فرم??ود ) :م==ن حل==ف عل==ی يم==ين يس==تحق بھ==ا م==اال ،و ھ==و فيھ==ا ف==اجر ،لق==ی ﷲ و ھ==و علي==ه
غض==بان( »کس??ی ک??ه س??وگند دروغ??ين بخ??ورد ت??ا ب??ا آن م??الی را بدس??ت آورد روز قيام??ت در
حالی خدا را مالقات میکند که بر او خشمگين است« خداون?د فرم?وده او را تص?ديق ک?رد و
سپس پيامبر rاين آيه را خواند  ) :إنﱠ الﱠ ِذينَ يَشتَ ُرونَ بِ َعھ ِد ﷲِ َوأي َمانِ ِھم ثَ َمنا ً قَلِيالً – إلَ=ی – َو
اب ألِي ٌم ]» ([1495کسانی که پيمان خدا و سوگندھای خود را به بھای کم?ی بفروش?ند –
لَ ُھم َع َذ ٌ
تا – آنان عذاب دردناکی دارند«.
فھرست

