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ُ قأِضيَةُُِِكتَاب 
َ َهاَداِتُُاْلأ َُوالشَّ

نُأََُي وزُ َُوَلُ
َ
ُُالأَقَضاءَُُيَِلَُُأ َُُمِنُُإِلَّ َملَتأ تَكأ ةَََُُخأَسُُِفيهُُِاسأ َ لًَة:َُعْشأ ََلم ،َُخصأ ِسأ 1ُاْلأ

، ،َُواْلأ ل وغ  ل  ،2َُوالأَعقأ يَّة  ،3َُواْلأ رِّ وِريَّة  ك  4َُُواذلُّ
که متولی قضاوت شود مگر کسی که در او پانزده خصلت تمکیل باشد: مسلمانی، بالغ بودن، عاقل  و جایز نیست آن

ُبودن، آزادی، مرد بودن، 
 در تحفه اللبیب در این رابطه اجماع را بیان کرده است.ابن دقیق العید . 1

 در کفایه االخیار آمده: زیرا قضاوت، والیت است و کافر بر مسلمان والیت ندارد.
ُ:ُقَاَلَُُحرأٍب،ُبأِنُُِسَماكَُُِعنُأ ،ُِعيَاًضاَُسِمعأت  َعِريَّ شأ

َ نَُُّاْلأ
َ
بَاُأ

َ
،ُأ وََسٰ َمرَُُإَِلَُُٰوفَدََُُعنأهُ ُاللُ ُرَِضَُُم  ُع 

اِبُُبأِنُ َطَّ ،ُاللُ ُرَِضَُُاْلأ َُُوَمَعهُ َُعنأه  ،ََُكتَب  اِِنُّ َ َجَبُُنَْصأ عأ
َ
َمرَُُفَأ ىَُُٰماَُعنأهُ ُاللُ ُرَِضَُُع 

َ
ِظِه،ُِمنُأَُرأ ُِحفأ

ُ:َُفَقاَلُ ُُِلََكتِِبَكُُق لأ
أ
َرأ ،ُإِنَّهُ :ُقَاَلُُِكتَابًا،ََُلَاَُيقأ اِِنٌّ َ َُُلُُنَْصأ ل  خ  ِجَد،ُيَدأ أَمسأ َمرُ ُفَانأتََهَرهُ ُال َُعنأهُ ُاللُ ُرَِضَُُع 

مُأَُلُ:َُوقَاَلُُبِِه،َُوَهمَُّ وه  ِرم  مُ ُإِذُأُت كأ َهاَنه 
َ
مُأَُوَلُُاللُ ُأ ن وه  مُ ُإِذُأُت دأ قأَصاه 

َ
مُأَُوَلُُاللُ ُأ تَِمن وه 

أ
مُ ُإِذُأُتَأ َنه  َُخوَّ

.َُعزَُُّاللُ  عنه  اهلل بن خطاب رضی عنه به نزد عمر اهلل ابوموسی اشعری رضی 90402السنن الکبری للبیهقی  وََجلَّ

چه از حفظ او مشاهده کرد شگفت زده شد و  عنه آن اهلل ی نصرانی بود. عمر رضی آمد در حالی که همراه او نویسنده
عنه گفت: او نصرانی است و  اهلل ای را بخواند. ابوموسی اشعری رضی گفت: به کاتب خود بگو که برای ما نامه

عنه سرزنش کرد و خواست او را تنبیه کند  اهلل عنه به ابوموسی اشعری رضی اهلل یتواند وارد مسجد شود. عمر رض نمی
گاه که خداوند  گاه که خداوند آنان را خوار و ذلیل کرد. و آنان را نزدیک نگردانید آن و گفت: آنان را گرامی ندارید آن

 دانست. گاه که خداوند آنان را خائن آنان را دور ساخت. و آنان را امین ندانید آن
 .است کرده بیان را اجماع رابطه این در اللبیب تحفه در العید دقیق ابن. 9

در کفایه االخیار آمده: زیرا هرگاه به قول بچه و دیوانه، حکمی بر خودشان تعلق نگرفت پس بر غیر خودشان از باب 
 گیرد.  اولی که حکم تعلق نمی

 اجماع را بیان کرده است. ابن دقیق العید در تحفه اللبیب در این رابطه. 3
 شود. در کفایه االخیار آمده: زیرا بنده بر خودش والیتی ندارد پس از والیت بر دیگران از باب اولی منع کرده می

 شود زیرا شهادت او پذیرفته نیست. و همچنین بر شهادت قیاس گرفته می

ِلُِ. 4 ُ :َتَعاَلُُِٰلَقوأ ونَُُ﴿الرَِّجال  ام  ُُقَوَّ  مردان بر زنان سرپرستند. 34سوره نساء، آیه  النَِّساِء﴾ََُعَ

ُُاَلَِّبُُُّقَاَلُ ِلحَُُلَنُأ:ُوََسلَّمََُُعلَيأهُُِاللُ َُصّلَّ فأ مُ ُي  مُ َُولَّوأاُقَوأ َره  مأ
َ
ًة.ُأ

َ
َرأ  9022بخاری  امأ

 شوند.  قومی که بر خود، زنی را )سرپرست و حاکم( بگمارند، رستگار نمی
در تحفه الحبیب آمده: زیرا قاضی باید در مجالس علما و در میان شهود و متخاصمین حضور یابد و زن از آن نهی 

 شود.  شده زیرا موجب فتنه می
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، ِرفَةُ 1َُوالأَعَدالَة  ََكمَُُِوَمعأ حأ
َ
نَِّة،ُالأِكتَاِبُُأ ِرفَةُ 2َُوالسُّ َاِع،َُوَمعأ ِْجأ

ِرفَةُ ُاْلأ ِتََلِف،َُوَمعأ 3ُاِلخأ
ِرفَةُ  قَُُِوَمعأ ر  ِتَهاِد،ُط  ِرفَةُ 4ُاِلجأ ِرفَةُ 5ُالأَعَرِب،ُلَِسانُُِِمنُأَُطَرٍفَُُوَمعأ ِسيَُُِوَمعأ ُاللُُِِكتَاِبَُُتفأ
، نُأ6َُتَعاَلٰ

َ
ونََُُوأ نُأَُسِميًعا،ُيَك 

َ
ونََُُوأ 7ُبَِصًيا،ُيَك 

های )وصول به(  راه و شناخت احکام قران و سنت، و شناخت اجماع، و شناخت اختالف، و شناختُعادل بودن،
 که بینا باشد، که شنوا باشد، و آن ای از زبان عرب، و شناخت تفسیر کتاب خداوند متعال، و آن اجتهاد، و شناخت گوشه

در کفایه االخیار آمده: زیرا پدر با این همه شفقت و دلسوزی که دارد، با فسق، از والیت بر فرزندش برکنار . 1

 تر است زیرا گاهی باید ولی مال یتیم شود.  والیت قضاوت اولیشود پس منع نمودن او از  می

 در تحفه اللبیب آمده: زیرا فاسق وقتی جایز نیست که شاهد باشد پس جایز نیست که قاضی باشد.

ِلُِ. 9 ُُ﴿َوَلُ :َتَعاَلُُِٰلَقوأ ﴾ُبِهُُِلََكُُلَيأَسَُُماَُتقأف   33سوره إسراء  ِعلأم 

 آن ناآگاهی. و از چیزی دنباله روی مکن که از

ُُاَلَِّبُُُّقَاَلُ َضاةُ :ُوََسلَّمََُُعلَيأهُُِاللُ َُصّلَّ َنَِّة،ُِفَُُواِحدُ :ُثَََلثَةُ ُالأق  اُاَلَّاِر،ُِفَُُواثأنَانُُِاْلأ مَّ
َ
يُفَأ ِ َنَّةُُِِفُُاذلَّ ُاْلأ

ُ ل  َقََُُّعَرَفُُفَرَج  ُُبِِه،َُفَقَضُُٰاْلأ ل  َقََُُّعَرَفَُُورَج  ِم،ُِفُُفََجارَُُاْلأ وَُُاْلأ كأ ُُاَلَّاِر،ُِفَُُفه  ل  ُقََضَُُٰورَج 
ُُٰلِلنَّاِسُ ٍلََُُعَ وََُُجهأ  3793صحیح، ابوداوود  اَلَّاِر.ُِفَُُفه 

اند: یکی در بهشت و دو نفر در جهنم. اما کسی که در بهشت است شخصی است که حق را شناخت  قضات سه گونه

ظلم کرد پس او در دوزخ است؛ و شخصی و به آن قضاوت کرد؛ و شخصی که حق را شناخت اما در حکم خویش 

 که به نادانی برای مردم قضاوت کرد پس او در دوزخ است.

که خالف اجماع، حکم صادر نکند یا قول سومی بیاورد )که هیچ کس آن را نگفته  در کفایه االخیار آمده: تا این. 3

 است(.

 باید به طرق اجتهاد آگاهی داشته باشد تا این که بتواند حکم صادر کند. . 4

در کفایه االخیار آمده: زیرا شرع به زبان عربی آمده و شناخت قران، سنت، اجماع و اختالف و... با زبان عربی . 7

 شود. فهمیده می

 های قران در مورد احکام آمده است.  زیرا نزدیک به پانصد آیه از آیه. 3

ُتواند تشخیص بدهد. در کفایه االخیار آمده: زیرا ناشنوا بین اقرار و انکار و نابینا بین طالب و مطلوب نمی. 9



4 
نُأ 

َ
ونََُُوأ نُأ1ََُكتِبًا،ُيَك 

َ
ونََُُوأ تَيأِقًظا.ُيَك  سأ 2ُُم  تََحبُّ نُأَُوي سأ

َ
،ُوََسِطُُِفََُُيأِلَسُُأ َََلِ ُبَاِرزٍَُُموأِضعٍُُِف3ُُاْلأ

دُ َُوَل5َُُل ،َُحاِجَبَُُوَل4ُُلِلنَّاِس، ع  ِجِد،ُِفُُلِلأَقَضاءَُُِيقأ أَمسأ 6ُال
که در وسط شهر در مکانی آشکار برای مردم  که بیدار باشد، و مستحب شده آن که نویسنده )باسواد( باشد، و آن و آن

ُبنشیند، و دربانی برای او نباشد، و برای قضاوت در مسجد ننشیند.
ََُُوي َسوِّي َُُِبيأ َميأ َصأ يَاَء:ُثَََلثَةُُِِفُُاْلأ شأ

َ
ِلِسُُِفُُأ أَمجأ ِظُُال ِظ.َُواللَّفأ 7َُُواللَّحأ

ُبین متخاصمین در سه چیز مساوات را رعایت نماید: در نشستن و سخن گفتن و نگاه کردن 
آمده؛ زیرا گونه که در الروضه و غیر آن  در اقناع آمده: قول اصح این است که نویسنده بودن شرط نیست همان. 1

 توانست بنویسد. وسلم أمی بود و نمی علیه اهلل رسول اهلل صلی
 که فریب نخورد و حقوق ضایع نشود. در اقناع آمده: قاضی نباید مغفل باشد تا این. 9
 تر است. در کفایه االخیار آمده: زیرا به برابری و عدالت بین مردم نزدیک. 3
 و غرباء او را بهتر پیدا کنند.که شهروندان  در اقناع آمده: تا این. 4

ُُقَاَلُ. 7 ول  ُُاللُُِرَس  ُوََسلَّمََُُعلَيأهُُِاللُ َُصّلَّ رُُِِمنُأَُوِلََُُمنُأ: مأ
َ
تََجَبَُُشيأئًاُاَلَّاِسُُأ وِلَُُعنُأُفَاحأ

 
َعَفةُُِأ ُالضَّ

َاَجةُِ تََجَبَُُواْلأ مََُُعنأهُ ُاللُ ُاحأ  99093صحیح لغیره، مسند احمد  الأِقيَاَمِة.ُيَوأ

چیزی از امور مسلمانان به او واگذار شد پس از ضعفاء و محتاجین خود را پنهان کرد؛ خداوند متعال در روز کسی که 

 پوشاند. قیامت خود را از او می

ُُقَاَلُ. 3 ول  ُُاللُُِرَس  ُوََسلَّمََُُعلَيأهُُِاللُ َُصّلَّ ًَلَُُسِمعََُُمنُأ: دُ ُرَج  ِجدُُِِفَُُضالَّةًُُيَنأش  أَمسأ ُُال لأ َهاَُلُُفَلأيَق  ُاللُ ُرَدَّ
أَمَساِجدَُُفَإِنََُُّعلَيأَكُ َُُلَمُأُال   735مسلم  .لِٰهَذاُت بأ

گردد پس به او بگو: خداوند آن را به تو برنگرداند زیرا مساجد  ای می شده کسی که شنید فردی در مسجد دنباله گم

 اند. برای این کار بنا نشده

 جنجال، ورود کفار و زنان حائض و نفساء حفظ شود.که مسجد از جار و  در کفایه االخیار آمده: برای این

تر توجه و  تر گوش بدهد و بیش قاضی نباید به خاطر مکانت یکی از متنازعین، او را باالتر بنشاند و به او بیش. 9

َهاُ﴿يَافرماید:  نگاه کند؛ خداوند متعال می يُّ
َ
ينَُُأ ِ ون واُآَمن واُاذلَّ ِط﴾ُقَوَّاِميَُُك   137نساء، آیه سوره  بِالأِقسأ

 ی عدل و داد بکوشید. اید! دادگری پیشه سازید و در اقامه ای کسانی که ایمان آورده

َمرُ َُكتََبُ اِبُُبأنُ ُع  َطَّ ِبُُإَِلُُاْلأ
َ
وََسُُأ :...َُوآِسُُم  َعِريِّ شأ

َ َُُاْلأ ِهَكُُِفُُاَلَّاِسَُُبيأ لَِكَُُوََمأِلِسَكُُوَجأ ُُٰوََعدأ َُحّتَّ
َسَُُلُ

َ
َُُييأأ ِعيف  لَِكُُِمنُأُالضَّ َمعُ َُوَلَُُعدأ َُُيطأ يف  ِ  4491سنن الدارقطنی  َحيأِفَك.ُِفُُالْشَّ

  ات بین مردم برابری کن، تا عمر بن خطاب به ابوموسی أشعری نامه نوشت:... و در نگاه کردن، نشستن و دادگری

 که شخص ضعیف از عدل تو ناامید نگردد و شخص ثروتمند در ظلم رساندن تو طمع نداشته باشد. این
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نُأََُي وزُ َُوَلُ
َ
بََلُُأ أَهِديَّةََُُيقأ ِلُُِمنُأُال هأ

َ
1َُُعَمِلِه.ُأ

 که از اهل عملش، هدیه قبول کند. شود آن و جایز نمی

ُ ةُُِِفُُالأَقَضاءََُُوََيأتَِنب  ةَُُِوالأَعَطِش،َُواْلأ وِع،ُالأَغَضِب،ُِعنأدََُُمَواِضَع:َُعَْشَ َوِة،ُوَِشدَّ هأ ُالشَّ
ِن، ِرِط،َُوالأَفَرِحَُُواْلأ زأ فأ أم  أَمَرِض،ُوَِعنأدَُُال َداَفَعةُُِال ،َُوم  ِ بَثَيأ خأ

َ ةُُِاَلَُّعاِس،ُوَِعنأدَُُاْلأ ُوَِشدَّ
َرُِّ 2َُُوالأََبأِد.ُاْلأ

کند: هنگام خشم، و گرسنگی، و تشنگی، و فوران شهوت، و ناراحتی، و خوشحالی  و در ده جا از قضاوت دوری می
ُوع، و هنگام چرت زدن، و شدت گرما و سرما.مفرط، و هنگام مریضی، و فشار ادرار و مدف

َُُِعبأدَُُِعنُأ. 1 ٍرو،ُبأِنُُاّللَّ ُُلََعنَُ:ُ»قَاَلَُُعمأ ول  ُُِرَس  ُُاّللَّ اِشُُوََسلَّمََُُعلَيأهُُِاللُ َُصّلَّ تَِشُُالرَّ رأ أم  صحیح،  .«َوال

 3750ابوداوود 
 است.وسلم رشوه دهنده و رشوه گیرنده را لعنت کرده  علیه اهلل رسول اهلل صلی

ِبُ
َ
ُأ َيأدٍَُُعنأ ،ُُح  اِعِديِّ َمَلُ:ُقَاَلُُالسَّ تَعأ ُُاَلَِّبُُُّاسأ ًَلُُوََسلَّمََُُعلَيأهُُِاللُ َُصّلَّ دٍُُبَِنُُِمنُأُرَج  سأ

َ
ُُأ َقال  ُابأنُ َُلُ ُي 

تَِبيَّةُِ
 
ُُٰاْل اَُصَدقٍَة،ََُعَ مُأُٰهَذا:ُقَاَلُُقَِدمَُُفَلَمَّ ِدَيَُُوٰهَذاُلَك  هأ

 
ُُاَلَِّبَُُُّفَقامَُُِِل،ُأ ُُوََسلَّمََُُعلَيأهُُِاللُ َُصّلَّ ََُعَ

أِمنأََبُِ َُُفََحِمدَُُال ثأَنُُٰاّللَّ
َ
َُُما:ُقَاَلُُث مََُُّعلَيأهَُُِوأ ِتَُُنبأَعث هُ ُالأَعاِمِلُُبَال 

أ
َُُفيَأ ول  ُُِِل،َُوٰهَذاُلََكُُٰهَذا:َُيق  َُفَهَلَّ

بِيهَُُِبيأِتُُِفَُُجلََسُ
َ
ِه،ُأ مِّ

 
رُ َُوأ َدىَُُٰفيَنأظ  هأ ي 

َ
مُأَُلُ ُأ

َ
يُ،َلُُأ ِ ِتَُُلُُبِيَِدهِ،َُنفأِسَُُواذلَّ

أ
ءٍُُيَأ ُُبَِشأ ُبِهَُُِجاءَُُإِلَّ

مَُ ََُُٰيأِمل هُ ُالأِقيَاَمةُُِيَوأ ،َُلُ ُبَِعًياََُكنَُُإِنُأَُرَقبَِتِه،ََُعَ وُأُر ََغء 
َ
،ُلََهاَُبَقَرةًُُأ َوار  وُأُخ 

َ
ُيََديأهَُُِرَفعَُُث مَُّ»َُتيأَعرُ َُشاةًُُأ

ُٰ نَاَُحّتَّ يأ
َ
َرَتُأَُرأ فأ َلُُ«إِبأَطيأهُُِع 

َ
،َُهلأُُأ  9194بخاری  ثَََلثًا.ُبَلَّغأت 

شد را بر صدقاتی به کار گماشت. وقتی  اسد که به او ابن أتبیه گفته می وسلم شخصی از بنی علیه اهلل رسول اهلل صلی
منبر باال رفت وسلم به  علیه اهلل که آمد گفت: این برای شماست و این برای من هدیه داده شده است. رسول اهلل صلی

گوید: این  آید و می فرستیم پس می و حمد و ثنای اهلل عزوجل را بجا آورد سپس فرمود: چه شده که عاملی را می
آورند یا نه؟.  ای به او می ی پدر و مادرش ننشست که ببیند آیا هدیه برای شما و این برای من است. چرا در خانه
که در روز قیامت آن را بر گردنش حمل  آورد مگر این را همراهش نمی قسم به ذاتی که جانم در دست اوست، چیزی

که ما سفیدی زیر بغل  هایشان. سپس دستان خویش را باال برد تا این کند اگر شتر یا گاو یا گوسفند باشد با نعره می
ُاو را دیدیم و فرمود: آگاه باشید، آیا رساندم؟ )سه بار(.

ُُاَلَِّبُُُّقَاَلُ. 9 ِضَيََُُّلُ:ُوََسلَّمََُُعلَيأهُُِاللُ َُصّلَّ ََُُحَكمُ َُيقأ َُُِبيأ وَُُاثأنَيأ .َُوه  بَان   9175بخاری  َغضأ

 گر یا قاضی، بین دو نفر حکم نکند در حالی که او خشمناک است. هرگز اصالح
که قاضی  رود ی موارد بیم می ی موارد بر این حدیث قیاس گرفته شده است. زیرا در همه در تحفه اللبیب آمده: بقیه

ُزده قضاوت کند و حقی ضایع شود. شتاب
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َُُوَلُ ل 
َ
أ َعُُٰيَسأ دَّ أم  َُُعلَيأهُُِال َوٰى،َُكَمالَُُِبعأدَُُإِلَّ عأ هُ َُوَل1ُُادلَّ َلِّف  َُُي  َؤالَُُِبعأدَُُإِلَّ ِِع،ُس  دَّ أم  َُوَل2ُُال

نُ  ًماُي لَقِّ ًة،َُخصأ جَّ هُ َُوَلُُح  ِهم  فأ ًما.ُي  3ُُلََكَ
دهد مگر بعد از درخواست مدعی؛ و  علیه را قسم نمی مگر بعد از تکمیل ادعا؛ و مدعی گیرد نمیعلیه سوال  و از مدعی

ُفهماند. کند و کالمی را نمی به یکی از متخاصمین، حجتی را تلقین نمی
َُُوَلُ َهَداِء،َُيتََعنَّت  َُُوَل4ُُبِالشُّ بَل  َهاَدةََُُيقأ ُُالشَّ نُأُإِلَّ ُُِممَّ ،ُثَبَتَتأ َُُوَل5َُُعَداََل ه  بَل  َُشَهاَدةََُُيقأ

وُ  َُُٰعد  وِّهِ.ََُعَ 6َُعد 

پذیرد مگر از کسی که عدالت او ثابت شود؛ و شهادت دشمن بر  آورد؛ و شهادتی را نمی و به گواهان فشار نمی
ُپذیرد. نمی را دشمنش

ُ َُعنُأ. 1 ُقَاَلََُُعِ ُُِِلُُقَاَلُ: ول  ُُاللُُِرَس  ُوََسلَّمََُُعلَيأهُُِاللُ َُصّلَّ ََلِن،ُإََِلأَكَُُتَقاَضُُٰإَِذا: ِضُُفَََلُُرَج  َُتقأ
لُِ وَّ

َ ُُٰلِْلأ َمعََُُحّتَّ مَُُتَسأ َخِر،ُلََكَ ِريُفََسوأَفُُاْلأ  1331حسن، ترمذی  َتقأِِض.َُكيأَفُُتَدأ

که سخن دیگری را خوب بشنوی، بعد  هرگاه دو نفر بسوی تو دادخواهی آوردند پس برای اولی قضاوت نکن تا این

 ه چگونه قضاوت کنی.از آن خواهی دانست ک

 علیه، حق مدعی است. در کفایه االخیار آمده: زیرا قسم دادن به مدعی. 9

 در کفایه االخیار آمده: زیرا این کار، اظهار میل بسوی آن فرد است.. 3

 این کار حرام است چون ضرر رساندن به طرف مقابل است. در اقناع آمده:

شود که گواهان از شهادت انصراف بدهند. در نتیجه ضرر متوجه مدعی یا  میدر اقناع آمده: زیرا این کار سبب . 4

 شود. علیه می مدعی

ِلُِ. 7 وا :َتَعاَلُُِٰلَقوأ ِهد  شأ
َ
ٍل﴾َُذَويُأُ﴿َوأ  9سوره طالق، آیه  َعدأ

 و دو گواه عادل را شاهد بگیرید.

ُُقَاَلُ. 3 ول  ُُِرَس  ُُاّللَّ َُوَلَُُزاِنيٍَة،َُوَلَُُزانٍَُُوَلَُُخائَِنٍة،َُوَلَُُخائٍِنَُُشَهاَدةُ ََُت وزُ َُلُ:ُوََسلَّمََُُعلَيأهُُِاللُ َُصّلَّ
رٍُُِذي ُُِٰغمأ ِخيِه.ََُعَ

َ
 3301حسن، ابوداوود  أ

 باشد. توز بر برادرش هرگز جایز نمی شهادت زن و مرد خائن، و زن و مرد زناکار و دشمن کینه
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هَُُِوادِلٍَُُشَهاَدةََُُوَلُ هِ.َُودَلٍَُُوَلُُلَِودَلِ َُُوَل1ُُلَِوادِلِ بَل  قأ ُُي  ََكمُُِِفُُآَخرَُُقَاٍضُُقَاٍضُإَِلُُِٰكتَاب  حأ
َ ُاْلأ

ُ َهَدانَُُِشاِهَديأِنَُُشَهاَدةَُُِبعأدَُُإِلَّ 2ُ.ِفيهُُِبَِماُيَشأ

به نفع فرزندشـ)ان( و نه فرزند به نفع )مادر، جدات، اجداد و( پدرش. و در در، جدات، اجداد و( پدر و نه گواهی )ما
چه در آن نامه است  شود مگر بعد از شهادت دو شاهد که به آن نمی پذیرفتهی قاضی به قاضی دیگر  احکام، نامه

گواهی دهند.
ُ

ستند و کسی به نفع بعضی از خود، ای از وجود انسان ه گوید: زیرا آبا و اجداد و فرزندان، قطعه امام شافعی می. 1

فرماید:  عنها می اهلل در مورد دختر خویش فاطمه رضی وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل  تواند شهادت بدهد. نمی
ُفَاِطَمةُ 

َعةُ  .ُبَضأ  ی تن من است. فاطمه پاره .3914بخاری  ِمنِّ

يأٍح،َُعنُأ َ تََقدَُ:ُقَاَلُُُش  ِبَُطاِلٍبُُافأ
َ
ُأ ُبأن  ُّ رأعَُُفَوََجدََُُل ،ُِدرأًعََُعِ وِدي ُُيَدُُِِفُُادلِّ َهاَُيه  وِق،ُِفُُيَِبيع  ُالسُّ

ٌَُُّلُ َُفَقاَلُ ََُعِ ،ُيَا: وِديُّ رأعُ ُٰهِذهَُُِيه  بِعُأُلَمُأُِدرأِِع،ُادلِّ
َ
َُُولَمُأُأ َهبأ

َ
ُأ وِديَُُُّفَقاَلُ. َه  ُاَلأ .ُيَِديَُوِفُُِدرأِِعُ:

ٌَُُّفَقاَلُ ُالأَقاِضُُإَِلُُنَِسيُ :ََُعِ َما. يأٍح،ُإَِلَُُٰفتََقدَّ َ يأحُ َُفَقاَلُُُش  َ ِميَُُيَاُق لأُ:ُُش 
َ
ِمِنيَُُأ ؤأ أم  ،:َُفَقاَلُ.ُال َُنَعمأ

رأعَُُٰهِذهُُِإِنَُّ وِديُُِّيَدُُِِفُُالَِّتُُادلِّ َه  بِعُأُلَمُأُِدرأِِع،ُاَلأ
َ
َُُولَمُأُأ َهبأ

َ
ُأ يأحُ َُفَقاَلُ. َ َُُما:ُُش  ول  ؟ُيَاَُتق  وِديُّ َُيه 

يأحُ َُفَقاَلُ.ُيَِديَُوِفُُِدرأِِعُ:َُفَقاَلُ َ ِميَُُيَا:ُُش 
َ
ِمِنيَُُأ ؤأ أم  ََسنُ َُقنأََبُ .َُنَعمُأ:ُقَاَلُُبَيِّنًَة،ُال َهَدانَُُِواْلأ نَُُّيَشأ

َ
ُأ

رأعَُ ِب.ََُت وزُ َُلُُاِلبأِنَُُشَهاَدةُ :ُقَاَلُ.ُِدرأِِعُُادلِّ
َ  4/140حلیه األولیاء  لِْلأ

فروشد.  ی خویش را گم کرد. آن را نزد یهودی یافت که در بازار می عنه زره اهلل امیرالمومنین علی بن ابی طالب رضی
ام. یهودی گفت:  ام و نه هدیه داده ی من است. نه آن را فروخته امیرالمومنین علی به او گفت: ای یهودی! این زره

رویم. پس به نزد شریح قاضی آمدند.  فت: به نزد قاضی میی من و در دست من است. امیرالمومنین علی گ زره
ی من است نه  ای که در دست یهودی است زره شریح گفت: ای امیرالمومنین! بگو. امیرالمومنین گفت: بله، این زره

ی من و در  گویی؟ یهودی گفت: زره ام. شریح گفت: ای یهودی! تو چه می ام و نه آن را هدیه داده آن را فروخته
ام( قنبر و )پسرم( حسن، این دو نفر  ست من است. شریح گفت: ای امیرالمومنین! شاهدی داری؟ گفت: بله، )بردهد

ی روایت آمده که به  شود )دنباله ی من است. شریح گفت: شهادت پسر به نفع پدر جایز نمی دهند که زره شهادت می
 علت تکمیل نشدن گواهان، شریح به نفع یهودی قضاوت کرد(. 

َمرُ ََُكنَُ:ُقَاَلَُُسِعيٍد،َُعنُأ. 9 اِبُُبأنُ ُع  َطَّ ُ:ُاْلأ ول  يَةُ :َُيق  َُُوَلُُلِلأَعاقِلَِة،ُادلِّ ةُ ُتَِرث 
َ
أ أَمرأ َُزوأِجَهاُِديَةُُِِمنُأُال

َُُٰشيأئًا، اكُ َُلُ ُقَاَلَُُحّتَّ حَّ يَانَُُبأنُ ُالضَّ فأ ُُإَِِلََُُّكتََبُ:ُس  ول  ُُِرَس  ُُاّللَّ نُأ»:ُوََسلَّمََُُعلَيأهُُِاللُ َُصّلَّ
َ
َورَِّثُُأ

 
ةَُُأ

َ
َرأ ُامأ

يَمَُ شأ
َ
،ُأ بَاِبِّ .ُفَرََجعَُُ«َزوأِجَهاُِديَةُُِِمنُأُالضِّ َمر   = 9299صحیح، ابوداوود  ع 
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ُ : ل  تَِقرُ فَصأ ائَِطَُُسبأَعةُُِإَِل1ُُٰالأَقاِسمُ َُوَيفأ َُُشَ :، ََلم  ِسأ ،ُاْلأ ،َُواْلأ ل وغ  ل  ،َُوالأَعقأ يَّة  وَرة ،َُواْلأ رِّ ك  َُواذلُّ
، .َُوالأَعَدالَة  َِساب  يَكانُُِتََراَضُُفَإِنُأ2َُواْلأ ِ ِسمُ ُبَِمنُأُالْشَّ َماَُيقأ تَِقرُأُلَمُأُبَيأنَه  3ُُٰذلَِك.ُإَِلَُُٰيفأ

و تقسیم کننده )ی منصوب دولت( به هفت شرط نیازمند است: مسلمانی، و بلوغ، و عقل، و آزادی، و مرد بودن، و 
دو شریک راضی شدند به کسی که میانشان تقسیم کند؛ به آن )شروط(  عادل بودن، و )دانستن( حساب. پس اگر

ُاحتیاجی نیست.
َمةُُِِفََُُكنََُُوإَِذا ِويمُ ُالأِقسأ تَِْصُأُلَمُأَُتقأ ُُِٰفيهَُُِيقأ ََُُعَ قَلَّ

َ
.ُِمِنُُأ ِ َحدُ َُدَعَُُوإَِذا4ُاثأنَيأ

َ
ُُِأ يَكيأ ِ ُالْشَّ

يَكهُ  َمةُُِإَِلَُُُٰشِ رََُُلَُُماُقِسأ َخرُ ُلَِزمَُُِفيهََُُِضَ 5ُ.إَِجاَبتَهُ ُاْلأ

کند. و هرگاه یکی از دو شریک،  تر از دو نفر اکتفا نمی گذاری بر کم گذاری باشد؛ در قیمت و هرگاه در تقسیم، قیمت
شریکش را به تقسیمی فرابخواند که در آن ضرری نیست؛ اجابت کردن او الزم دیگری است. 

ُ

برد؛  ی شوهرش ارث نمی گیرد و زن چیزی از دیه به عاقله تعلق میگفت: دیه  عنه می اهلل= عمر بن خطاب رضی
وسلم بر بعضی از اعراب( به او گفت: رسول اهلل  علیه اهلل این که ضحاک بن سفیان )عامل رسول اهلل صلی تا

ی شوهرش، ارث بدهم. عمر بن خطاب )با  وسلم به من نامه نوشت که به زن أشیم ضبابی از دیه علیه اهلل صلی
 اش( برگشت. وسلم از گفته علیه اهلل نیدن حدیث از رسول اهلل صلیش
ُُی خداوند متعال است: در مغنی آمده: اصل در تقسیم، قبل از اجماع فرموده. 1

َمَة﴾ ُالأِقسأ  هرگاه بر تقسیم )ارث( حضور پیدا کردند... .  .9سوره نساء، آیه  ﴿َوإَِذاَُحََضَ

 کرد. غنایم را تقسیم می وسلم علیه اهلل صلیو همچنین روایات متعددی که در صحیحین و غیره آمده که رسول اهلل 
قاسم همانند قاضی، کار قضاوت بین مردم را برعهده دارد پس صفاتی که قاضی باید داشته باشد در وجود او نیز . 9

 آن گذشت.دالیل  اْلقضيةُوُالشهاداتباید باشد، و در اول کتاب 

 اند. باشد و به آن راضی شده زیرا حق خودشان می .3
 زیرا از طرف آن دو، وکیل شده است. در اقناع آمده:

 گذاری کردن، شهادت دادن به قیمت است پس باید دو نفر باشند. در اقناع آمده: زیرا قیمت .4
شود پس تقسیم آن ممتنع  کین میزیرا عقد شراکت عقد جایز است. اما اگر در تقسیم آن ضرری متحمل شری .7

 رود. به دلیل:  است همانند جوهر نفیس و لباس فاخری که با قطع آن ارزش آن از بین می

ُُقَاَلُ ول  ُُِرَس  ُُاّللَّ رََُُلُ:ُوََسلَّمََُُعلَيأهُُِاللُ َُصّلَّ اَر.َُوَلََُُضَ  9341صحیح لغیره، ابن ماجه  َِضَ

 هرگز جایز نیست. ضرر رساندن به خود و ضرر رساندن به دیگران

ُُقَاَلُ ول  ُُِرَس  ُُاّللَّ َُُإِنَُّ:ُوََسلَّمََُُعلَيأهُُِاللُ َُصّلَّ مُأَُكرِهَُُاّللَّ ةَُُالَماِل،َُوإَِضاَعةََُُوقَاَل،ُِقيَلُ:ُثَََلثًاُلَك  َ َؤاِل.َُوَكْثأ  السُّ
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کردن اموال، و زیاد درخواست های پوچ و بیهوده، و ضایع  خداوند برای شما سه چیز را ناپسند دانسته است: حرف
 کردن.


