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همان مدَرک عقل إست  و إمثال آن، تاکید بر « بما إرإک هللا»و « بالعدل»، «بالقسط»ظاهر 

که در قضاوت باید حق إحقاق گردد. یعنی در إین آیات نظر به برإیند قضا إست إز هر طریقی 

 و سیستیم، إین غرض، حاصل گردد و نظر به فرإیند خاص نیست. 

ی حاکم إست و نیازمند بحث جدإگانه بدون تردید إین وضعیت در آیات، بر روإ ی نی 
یات و سنی

 نیست. 

 

 امتداد مراجعه به نصوص

ی »محدث خبی  مرحوم شیخ حر در بابی با عنوإن  روإیابی نقل « باب إن إلحکم بالبینة وإلیمن 

 یم کند؛ إز إین قبیل: 

ی بن سعید عن إلنضی بن  .1 ، عن إحمد بن دمحم عن إلحسن  دمحم بن یعقوب، عن دمحم بن یحن 

   قال: سویدعن هشام بن سالم، عن سلیمان بن خالد، عن إبی عبدهللا ــ علیه إلسالم ــ 
ی
ف

 نبیا من إالنبیاء شکا إیل ربه، فقال: یا رب کیف أقضی فیما :»کتاب عیل ـــ علیه إلسالم ـــ 
ّ
ؤن

فهم و لم أشهد( لم )أر 
ّ
؟ قال: فاویح هللا إلیه : إحکم بینهم بکتابی و أضفهم إیل إسیم فحل

 1«.و قال: هذإ لمن لم تقم له بینة به

ه إست و داللت دإرد بر إعتبار دو إماره قضابی که ــــ به ترتیب ــــ بینه و قسم باشد.  روإیت معتیی

( و کیفری ب
ی
ی مدبی )حقوف مرإد إز بینه آیا هر إمر روشن و  اشد. مورد روإیت یم توإند تعن 

إز روإیت نیم توإن در إین باره به قرإری داللت کننده إست یا بینه مصطلح فقیه إست؟

در مجموع روإیت إز جهت ترخیص  2آن إین إبهام رإ برطرف کند. و غی  رسید، مگر روإیات آبی 

، در جابی که به برإیند قضا عالم نیست، به طرف إثبات س
یستم حاکمیت إمارإت به قاضی

در روإیت رإ بیابی إز ییک إز نشانه « هذإ لمن لم تقم له بینة»هر چند یم توإن قانوبی إست، 

  دإنست. های قبول سیستم دالیل معنوی 
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عیة  وتثبت لها حقیقة ش  لم « إلبینة»إن لفظه ». در إین پیوند گفته شده:  2 إنما إستعملت فی إلکتاب و  عیة و ال متش 

ئ . و منه قوله تعایل: *بالبینات و إلزبر* و قوله: *حنی تأتیهم  إالخبار بمعناها إللغوی و هو ما به إلبیان و ما یثبت به إلش 

ها من إلموإرد و من إلظاهر إنها لیست فی تلک إلموإ * و غی  رد إال بمعنی إلحجة إلبینة* و قوله:*إن کنت عیل بینة من ربی

، ج «.و ما به إلبیان....  ح إلعروة إلوثقی  .714، ص7إلتنقیح فی ش 
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ی بن سعید عن فضالة بن إیوب، عن أبان بن عثمان، ع .7 ن موعنه، عن إحمد عن إلحسن 

ه عن إبی عبدهللا ـــ علیه إلسالم ــــ   نبیا من »قال: إخیی
ّ
 کتاب عیل ــــ علیه إلسالم ـــ : ؤن

ی
ف

؟ فقال: إقِض  إالنبیاء شکا إیل ربه إلقضاء فقال: کیف أقضی بما لم تر عینی و لم تسمع إذبی

 دإود ــــ علیه إلسالم ـــ قال: بینهم بالبینات  و أضفهم إیل إسیم یحلفون به 
ّ
یا رب  و قال: ؤن

 عیل ربه حنی أربی إلحق کما هو عندک، حنی 
ّ
أقضی به، فقال: ؤنک ال تطیق ذلک، فالح

 هذإ أخذ مایل، فعل، فجاءه رجل 
ّ
 یستعدی عیل رجل، فقال: ؤن

ّ
فأویح هللا إیل دإود: أن

تل، و أخذ ماله، فدفع أخذ ماله، و هذإ إلمستعدی قتل أبا هذإ 
ُ
فأمر دإود بالمستعدی فق

حنی بلغ دإود ـــ علیه إلسالم ـــ و دخل  إیل إلمستعدی علیه، قال: فعِجب إلناس، و تحدثوإ 

علیه من ذلک ما کره، فدعا ربه أن یرفع ذلک ففعل، ثم أویح هللا إلیه: أن إحکم بینهم 

 3«.بالبینات و أضفهم إیل إسیم یحلفون به

روإیت مرسله إست؛ إز إین رو در مورد إختالف با روإیت قبل، صالحیت إستدالل ندإرد؛ 

ی بینه و قسم هست )به قسمت پایابی حدیث  بنابرإین إگر در إین حدیث، دإل بر جمع بن 

نباید، آن رإ معیار قرإر دإد؛ بلکه باید إز آن إعرإض کردیا روإیت معتیی قبل رإ  توجه شود(

 مفش إین دإل قرإر دإد. 

نسبت به مورد خاص إین روإیت که دإستان جناب دإود ـــ عیل نبینا و آله و علیه إلسالم ـــ 

، دإشت؛ هر چند إِ  شعاری در باشد، نیم توإن بردإشت خاض مثل نیه إز عمل به علم قاضی

إین باره باشد، لکن سخن بریحی فقیهان دإئر بر نیه إز عمل به علم توسط قاضی رإ ثابت نیم  

 4کند. 

و عن عیل بن إبرإهیم، عن إبیه عن بعض إصحابه عن عاصم بن ُحمید عن دمحم بن قیس  .7

 أمور لم »ــــ علیه إلسالم ــــ قال: عن أبی جعفر ـ
ی
 نبیا من إالنبیاء شکا إیل ربه کیف أقضی ف

ّ
ؤن

خییَ 
ُ
هم إیّل و أضفهم إیل إسیمبإ

ّ
 5«.یحلفون به بیانها؟ قال: فقال له: رد

روإیت مرسله إست و داللتش بر قبول سیستم إماره قانوبی و جوإز قضاوت بدون إقناع 

محض قسم، هر چند با إین روإیت ـــ به دلیل ضعف سند ـــ وجدإن قاضی وإضح إست إعتبار 

  ثابت شده پندإشت.  ،ثابت نیم شود، لکن یم توإن آن رإ با تشکیل شبکه دالیل
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