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در    ( وجه دهم آن، روایات عدیده ای ذکر شده استدر  جه )که تنها  و تا ده    1ضمنا برخی منابع فقه 

  2نشده است. اثبات این مرام آورده، هر چند بر این نظر مستقر 

 در قضامطلق علم و کفایت نقد ادله اعتبار 

کند که در نهایت،    3ادله ای که در راستای اعتبار مطلق علم قاضی گذشت   در این جهت مشتر
ی

همگ

اقتضای اعتبار را ثابت کنند که اگر مانیع نباشد، اثر خود را خواهند داشت. فتامل تعرف؛ از این رو، 

 ( رای  این  دهند صاحبان  پاسخ  را  مخالفان  ادله  باید  ادله گذشته    مشهور(  از  برخی  بر  این که  ضمن 

ی وارد است؛ مثال در   فدک، مدیع ذوالید بود، بدون این که مدیع دیگر در   یهقضمالحظات خاض نت 

ی فرضی از مدیع، مطالبه دلیل نیم کنند! مقابل باشد و   به عالوه    این را هر مبتدی یم داند که در چنی 

حساب معصوم )علیه السالم( چه وقتر که قاضی است و چه وقتر که طرف دعوا است از حساب  

 دیگران یم تواند جدا باشد و طرف ابوبکر، معصوم بود. 

در این مورد، مخالفت فقیه نجفی بعد از نقل کالم علم الهدی سید مرتضی در رد ابن جنید و با نظارت 

 ت:  به همه ادله، قابل توجه اس 

ورة أن البحث  و " فی أن العلم من طرق الحکم    :   لکن االنصاف أنه لیس بتلک المکانة من الضعف، ضی

ی   المتخاصمی  ی  بی  من  والفصل  ئ  فی ش  لیس  و  ال،  او  الحقوق  فی جمیع  المعصوم  غت   من  لو  االدلة و 

داللة عیل ذلک، واالمر بالمعروف و وجوب ایصال الحق ایل مستحقه   -عدا االجماع منها    -المذکورة  

عیة ال یقتضی کونه   التکالیف الش  تب علیه سائر  العلم حجة عیل من حصل له یتر من طرق  بل کون 

الحکم، بل أقض  ذلک ما عرفت، و أنه ال یجوز له الحکم بخالف علمه، بل لعل أصالة عدم ترتب آثار 

ی عیل من   مه. الحکم علیه یقتضی عد  کما أن قوله )صیل هللا علیه و آله( : »البینة عیل المدیع و الیمی 

 صحیح هشام عن ایی عبدهللا 
»قال رسول هللا   -علیه السالم  -انکر« کذلک ایضا، بل ظاهر الحرص فی

 بعضکم ألحن بحجته من بعض« کذلک، : إنما أقضی بینکم بالبینات واالیمان، و  )صیل هللا علیه و آله(

ی   المؤمنی  امت   قول  السالم    -و کذا  اویس  -علیه  ایی  بن  اسماعیل  ختی   
االحکام   :   ]؟![  فی »جمیع 

ی عیل ثالثة ی قاطعة أو سنة جاریة مع أئمة هدی« و کذا الختی اآلخر عنه  المسلمی  : شهادة عادلة أو یمی 

بالبینة و     -علیه السالم    - ایل غت  ذلک من النصوص الظاهرة فی حرص طریق الحکم بالمعتی المزبور 

 . ی هو ال و أقض ما یخرج منها المعلوم کذبهما و لو لمخالفتهما لعلمه، فال یحکم حینئذ بهما، و    الیمی 

 4...«.  یقتضی الحکم بعلمه و أنه أحد طرق للفصل کالبینة
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مشهور  اندیشه  تقویت  به  ادامه  در  جواهر  صاحب  اجماع    -  5البته  با  مخالفت  از  ی  پرهت  دلیل    -به 

 زخیم یم کند.   -جز اجماع  -پردازد لکن ادله مشهور را یم

 در مرحله تحقیق به داوری در این باره یم پردازیم. 

 )و اعتبار امارات قانونی فقط( ادله عدم اعتبار مطلق

ثبوت فرض  بر  نظر  این  ادله  از  برخی  ای شد 6به  اشاره  قبال  بینکم  7. ،  اقضی  »انما  استشهاد شده    به حدیث  ی  نت   »...

  8است. 

 در مساله شک پیدا شود، تمسک کرد. در وقتر که  ،البته یم توان به اصل عدم

ی در مساله دارند؛ مثل آن که گفته شده ، اضافات دیگری نت     :  برخی

فی ترتیب آثار االسالم بالظاهر و  یکتفی  کان    -صیل هللا علیه و آله    -»قد یظهر من کلمات ابن الجنید من ان رسول هللا  

  :   ضمرة بن ایی ضمره با تعبت  جد  روایت    9...«.   الناس، و کذلک الحال فی المرافعاتعلمه بحقائق    لم یکن یجری وفق 

ی عیل ثالثة ی قاطعة او سنة ماضیة من ائمة الهدی«  »احکام المسلمی  ی مورد  اشاره واقع شده    10: شهادة عادلة او یمی  نت 

است. کال روایایر وجود دارد که استفاده حرص از آن شده و متعرض علم قاضی نیست. جناب شیخ حر به برخی از این  

ی عیل المدیع فحلف  روایات در بایی با عنوان »باب ان المدیع اذا لم یکن له بینة فله استحالف المنکر؛ فان    الیمی 
ّ
رد

 11بطلت«، اشاره کرده است. ل نکثبتت الدعوی و ان 

ی در روایات باب، فرموده است  ی قابل تحسی   :   برخی از معاضان پس از ست 

»استفادة الحرص من مالحظة مجموع الروایات الواردة فی باب القضاء و کیفیة الحکم و احکام الدعوی و آداب القضاء و 

ه    -علیهم السالم    -أقضیة النتی واالئمة  
ّ
ئ منها جواز اعتماد القاضی و  فإن اع و المرافعة بدعوی    و حسمه لم یرد فی ش  ی للتی

 الحّق لهذا أو لذلک. و لم یتعرض اصال ایل ذلک فی الروایات  
ّ
ه عالم مثال بأن

ّ
ی    البیانیةأن کما ورد التعرض ایل البینة والیمی 

فلو کان   احکامهما،  و  و حدودهما  مواردهما  او  من  ایضا  بنفسه  القاضی  قضائیا کالبینة علم  ة  المعتتی الحجج  و  لطرق 

ی کان   ی  والیمی  تبیی  ینبیعی  أنه کان  روایة واحدة ضعیفة کما  فی  االیمان ولو  البینات و  له و ذکره فی عرض  التعرض  ینبیعی 

ی و البینة«.   الیمی 
ی المنکر أو غت  ذلک کما ورد ذلک فی  12حدوده و موارد تعارضه مع بینة المدیع أو یمی 

 برریس و نقد

ادله مخالفان، به دو گروه تقسیم یم شود: گرویه که در حد ادعای »عدم الدلیل« است و بالطبع موافقان اعتبار، ادله  

خود را دلیل بر رد این مدعا به حساب یم آورند. و گرویه که مطابق ادعای این گروه، دال بر رد است ،نظت  ادله دال بر  

 حرص، در این جا است که یم توان گفت: 
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