
  

  "البّينة و اليمين"قاعدة 

  

  بّينة الدعوی علی من اّدعا            و یحلف المنکر حلفا جامعا

  دليلنا   الکتاب   و   األخبار            کما  رواها  الحجج  األطهار

  

*****                                        

 

 هي   :اته   في مفرد  – کما قال الراغب االصفهاني      –البّينة في اللغة    

عقلية آانت أو محسوسة ، و سمي الشاهدان          الداللة الواضحة ،  "  

  : بينة لقوله صلى اهللا عليه و آله 

  ".على المدعى و اليمين على من أنكر البينة"

 و الحدیث الذي أشار إليه الراغب ، رواه صاحب المستدرک في                   

  . من أبواب أحكام الدعوي3 الباب  ،القضاءکتاب 

  

 کما قال النراقي في      –ی االصطالحي للبّينة في الروایات       أّما المعن 

يدل عليه توصيفها في      الشاهد المتعدد ، و    هو    :  –"  عوائد األیّام "

  : حيث قال ، رواية منصور عن الصادق عليه السالم بالجمع 

  ".البينة العدول و اقام"

و الحدیث الذي استشهد به النراقي هو ما رواه في الوسائل ،                      

 ، و هو    14الحديث  ،   من أبواب آيفية الحكم      12الباب  ،  لقضاء  آتاب ا 

  :کالتالي 
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رجل في يده    : قال قلت البي عبد اهللا عليه السالم        ،  منصور  عن  "

و جاء ه ،   قام البينة العدول انها ولدت عند     فجاء رجل فادعاها فأ   ،  شاة  

  ". الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده

  :)ع(فقال اإلمام 

ال اقبل من الذي في يده بينة ، الن اهللا عز و جل                حقها للمدعي و  "

   ..."ن تطلب البينة من المدعيأمر أانما 

  

  مدارک القاعدة

  

  .استدّل العلماء علی قاعدة البّينة باألدّلة التالية

  

  الکتاب : األول 

  

   :105قوله تعالی في سورة المائدة ، اآلیة  : اآلیة االولی

بينكم إذا حضر أحدآم الموت حين الوصية        ين آمنوا شهادة  يا أيها الذ  "

  ".اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيرآم

  

   :95قوله تعالی في سورة المائدة ، اآلیة  : اآلیة الثانية

آمنوا ال تقتلوا الصيد و أنتم حرم و من قتله منكم                    يا أيها الذين   "

  ".عدل منكميحكم به ذوا  متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم

  

   :2قوله تعالی في سورة الطالق ، اآلیة  : اآلیة الثالثة
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فارقوهن بمعروف و      فإذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف أو            "

  ".اشهدوا ذوى عدل منكم

  

  السّنة: الثاني 

  

أما الروایات التي استدّل بها األصحاب علی القاعدة المذکورة فهي             

  :کثيرة ، نذکر بعضا منها 

  

،   18، کما رواه في الوسائل ،المجّلد          )  ص(بي األعظم     قول الن   1

،   3الباب  و أحکام الدعوی ،        أبواب آيفية الحكم      ،  آتاب القضاء    

   :1الحديث 

بن أبي   علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن             محمد بن یعقوب ، عن     "

عمير، عن حّماد، عن الحلبي، عن جميل وهشام، عن أبي عبد اهللا             

البّينة علی من اّدعی ،     )  :  ص(قال رسول اهللا    :  قال  عليه السالم ،    

  ".و اليمين علی من اّدعي عليه

  

 قول اإلمام الرضا عليه السالم ، کما رواه في الوسائل ، المجّلد                  2

   :2الحديث ،  5الباب ، أبواب آيفية الحكم ، آتاب القضاء ،  18

 في  هما آتب الي  عن الرضا عليه السالم في     عن محمد بن سنان ،       "

العلة في شهادة أربعة في الزنا و اثنتين في             و    :    مسائله بجوا

  ".الن فيه القتل، سائر الحقوق ، لشدة حد المحصن 

  

 قول اإلمام الصادق عليه السالم ، کما رواه في الوسائل ، المجّلد                 3

   :3الحديث ،  5الباب ، بواب آيفية الحكم ، أآتاب القضاء ،  18
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: قال أبو عبد اهللا عليه السالم     :   في حدیث، قال   لعن صفوان الجّما  "

الغدير اثنا عشر ألف رجل يشهدون لعلي بن أبي طالب               لقد حضر 

، و ان أحدآم يكون له المال و          عليه السالم فما قدر على اخذ حقه       

  ".يكون له شاهدان فيأخذ حقه

  

 اإلمام الصادق عليه السالم ، کما رواه في الوسائل ،المجّلد              ل قو 4

   :2الحديث ،  5 الباب  ،أبواب آيفية الحكم، آتاب القضاء ،  18

 سليمان بن خالد عن أبي عبد اهللا عليه السالم قال في آتاب              عن"

! ان نبيا من االنبياء شكى إلى ربه فقال يا رب            :  السالم   علي عليه 

أحكم :  اشهد ؟ قال فأوحى اهللا اليه           آيف أقضي فيما لم ار و لم         

قال هذا لمن لم     فهم إلى اسمي ، فحلفهم به و      بينهم بكتابي و أض   

  ".تقم له بينة

  

  قول اإلمام الکاظم عليه السالم ، کما رواه في الوسائل ، المجّلد              5

   :5الحديث ،  43 الباب  ، أبواب مقدماته ،آتاب النكاح،  14

ان اهللا امر في آتابه بالطالق ، و آآد فيه بشاهدين ، و لم يرض                     "

أمر في آتابه بالتزويج ، فاهمله بال شهود ،                و بهما اال عدلين ،     

   !".الشاهدين فيما أآد فاثبتم شاهدين فيما اهمل ، و أبطلتم

  

   االجماع: الثالث 

  

و من العلماء الکبار الذین تمّسکوا باإلجماع علی اعتبار البّينة ، هو               

الشيخ الطوسي ، کما أشار إليه في موارد عدیدة في کتابه                       

  :قوله في المسألة الثامنة من کتاب الصيام : ا ، منه" الخالف"
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دليلنا إجماع  .  نديرمضان اال شهادة شاه     ال يقبل في رؤية هالل     "  

  ".الطائفة

  

****** 
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