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 اهلل علی محمد وآله الطاهرین ولعنة اهلل علی اعدائهم اجمعین   یالحمدهلل رب العالمین وصلّ

 سواالت 

 دو مطلب از فضال درس رسیده اشاره کنم وبعد بحث را ادامه دهیم  

گفته شده قاضی    در صوت فرستاده شده   اینکه   همان دوست فاضل سواالتی را مطرح کردن  ،ادامه بحث دیروز قطع و اطمینان  :1سوال

  بعد  ویا حتی قطع وصفی تصور کرد( برای قاضی قطع موضوعی شود م میه بودبنده گفت  روزچون دیر) تکلیف شخصی دارد مثل دیگران 

تواند تکلیف قضات را  هر قانونگزاری می  .کندتفاوت می  ،نه خیر  ؛گفته شود نه این هیچ فرقی با قطع های دیگر ندارد  جازمانه وقاطعانه 

ت عمل نکن زیرا او خودشود گفت به قطع نمی ، هذا خمر وخمر حراماست با کسی که قاطع   .بیند مشخص نمایدآنچه مصلحت میطبق 

  از این طریق قضاوت کن و   مبینشود گفت شما مکلف به رسیدگی هستی اما بنابر مصالحی که من میولی به قاضی می  ؛ بیندتناقض می

کنم، پس مال را از این بگیر می گویم باشد من جعلمی ،دانم این مال غیر استگوید من مینکن. میرا دخیل  و غیر نوعی قطع شخصی

 ه آن بده.ب و 

هایی  . ببینید سوالی که دوستمان دارد در واقع پیش از بحث من اینکه من هنوز راجع به قطع و اطمینان صحبت نکردمضکند  تفاوت میپس  

 . اطمینان این نکات مطرح شود و بعد ان شااهلل پاسخ خواهیم داد  های قطع وز بحث ا بگذارید پس   ؛است که خواهد آمد

از دوستان دیگر زحمت کشیدن  :2سوال پرسشی  یکی  بود مطرح کردم    که  در خصوص  این  فرستادند. سوال  فقط خود  آیا    جوابی 

گفته    ؟ هم قضاوتشان بر واقع است  عجل اهلل فرجه  یا اصحاب حضرت  ؛قضاوت داوودی دارند و نگاه به ایمان وبینه ندارند  عجل اهلل فرجه   حضرت

؛نه هر قاضی در  اینگونه است عجل اهلل فرجه حضرت خود روایت ظاهر  ای داشتیم که )ظاهرا تحقیق هم داشتند( هرچند خود ما هم اشاره   شده 

ما رواه النعمانی فی کتاب الغیبة بإسناده عن الصادق )علیه السّالم( قال: »إذا    که این روایت هم هست:  ندکرداما سوال    حکومت مهدوی.

یقول )علیه السّالم(: عهدك فی    گذارند ای نمایندگی میدر هر شهری و منطقه   قام القائم )عج( بعث فی أقالیم األرض، فی کلِّ إقلیم رجلًا.

از این معلوم    ( 365ص   52)بحار األنوار جلد    تفهمه و ال تعرف القضاء فیه فانظُر إلى کفِّك و اعمل بما فیهاکفّك، فإذا ورد علیك ما ال  

  و   فهمدهمین که نگاه کند همه چیز را می  اش این است به کف دستش نگاه کند ووظیفه،  تسشود آن فردی که نماینده حضرت امی

 .کندبراساس واقع قضاوت می

کنند و حکم به بینه و ایمان ندارند. اوال خیلی  حکم می   یقطع   عجل اهلل فرجه   بگوییم قضات حضرت  قاطعانهتوانیم بر اساس این روایت  نمی

های هوشمند است  کف دست یا مقصود همین گوشی  همین  یعنی  دست  کف  از  آیا منظورخواهیم قاطعانه بگوییم ولی  نمی  ،عجیب است

می  به شوخی  )گاهی    است؟   خواهد از اطالعات هرچند ناقص اما در برخی موارد بسیار مفیدگیرد و هرچه میکه انسان کف دستش می



در  عجل اهلل فرجه  شاید اشاره به همین تکنولوژی جدید و نرم افزارهای جدید باشد یا نه واقعا حضرتفانظُر إلى کفِّك گویند عالمه گوگل( 

 ؟  حتی به گوشی و ابزار مختلف نباشد زیدهد که نیاخود دست و بدن اطالعات میرسد که زمان خودشان دانش به جایی می

دانید یك بحث حکمی ؟ در بحث قضا میرا   گوید یا موضوعاتدانند کف دستشان حکم را میکه حکمی را نمیآیا در اینگونه موارد  

اما در شبهات موضوعیه    ؛حکمیه است  حل شبهات   مثال فالن مسئله را بلد نبودی به فالن برنامه رجوع کن این   .یك بحث موضوعی  ،داریم

گوید؟ از این روایت  گوید یا نمیاین فرد مالك است یا نیست؟ دروغ می  ؛شبهات موضوعیه مطرح است  بیشتر  در بحث قضا  ؟شوده میچ

این که فالن فرد قاتل است یا نه؟ این را دیگر ندارد.شاید حدیث    د؟گیرنکف دستشان میضوعیه را هم قضات از  و آید که شبهات مبر می

   .شودخواهد بگوید که کسب اطالع آسان میهمین را می

است همین است  من این نکته را خدمت دوستان بگویم که روایات را خوب بفهمیم. امروزه یکی از مشکالتی که با این فرقه های انحرافی  

کنند بدون سنجش با موازین دیگر، طرف درس هم نخوانده کاری هم نکرده، چیزهایی را یك چیزهایی پیدا می  ،ها احادیث راکه این

ها واقعا نیاز به  ؟ خوب این یا همه   ید کف دست است آیا واقعا کف دست است؟ برای حکم است یا موضوعاتوگگوید. اینکه میمی

نیست که تخلفاتی باشد، معطلی    های دیگرمثل حکومت  خواهند یك اصل کلی بگویند که در حکومت مهدوی . یا حضرت میتامل دارد

که مرحوم عیاشی نقل  جای بحث دارد. یك حدیث دیگر هم هست  ،تفسیر کنیم باشد اما اینکه حاال ریز برنامه را بخواهیم روی کلمات

الْکُوفَةِ فَیَبْعَثُ    إِلَى  یَرْجِعُ   ثُمَ  :شوندفرستند در حکم هیچ چیز عاجز نمیسیزده نفر را به اطراف می  و  کند که حضرت وقتی آن سیصدمی

کشد که  هایشان میهایشان وروی سینهدستی روی شانه  فَیَمْسَحُ بَیْنَ أَْکتَافِهِمْ وَ عَلَى صُدُورِهِمْ  ؛رَجُلًا إِلَى الْآفَاقِ ُکلِّهَاالثَّلَاثَمِائَةِ وَ الْبِضْعَةَ عَشَرَ  

 .این روایت هم همان مسئله را دارد  (341ص   52)بحار األنوار جلد   م بشوندعالِ

 ادامه سیر در نصوص 

 روایت منصور •

راجع به تعارض بینتین در خصوص یك    (   362صفحه  آخر  اگر برگه را دارید داخل برگه  )روایت منصور را داشتیم  در درس دیروز  

البینة علی المدعی    حضرت فرمودند حاکم بینه غیر ذوالید است چون قانون خداوند این است  ،گوسفند که در دست یك طرف بود

خورد. چهل بینه  اگر الزم شد قسم می ؛ عی علیه همان است که گوسفند دستش استاینجا من ادّ عی علیهتمام و الیمین علی من اّد

من گوسفند را از    د لذا امام فرمودن  .استطرف مقابل که گوسفند دستش نیست بینه بیاورد که آورده  ، آیدهم داشته باشد به کارش نمی

ببینید اینجا    . روایت است  برای اهمیت دادن به سیستم امارات قانونی اینمستند  دهم به غیر ذو الید آقایان به نظر من  گیرم میوالید میذ

می اطمینان  بیشتر  ذوالید حرفش  که  است  این  در    .آوردقاعده  فردی  بزنید. یك  مثال  را  آپارتمان  شما  است  مثال گوسفند  اینجا حاال 

گوید این  آید مییك ماشین دستش است یك دفعه یك فردی می  (بحث سند را کنار بگذارید )ذو الید است    ،آپارتمانش نشسته است

و دادن به  اینجا گرفتن از ذوالید    این هم دو شاهد، ذوالید هم بگوید من هم شاهد دارم این دو شاهد من.  اشین یا آپارتمان برای من استم

بر حسب ذوالید بودن  برتری  ذوالید  در خانه بنشین زیرا    دالید است بگویی و تا به کسی که ذ  ،بردونه میوکسی که جنس دستش نیست م

ها نداریم به خاطر  کار به این اطمینانما دنبال معیار هستیم  :  د  نفرمایمی  علیه السالم   . در عین حال امامه استدیروز و امروز هم که نخرید  .ددار

   . بیاورد یا نیاورد  یك ذره برای قاضی اطمینان خواهد  می  ،اطالق دارد  ؛کندمحکم می  امارات قانونی راگویم این روایت خیلی  همین می



 ه داخل و بینه خارجبحث تعارض بین •

حاال که   .نماییمشود را مطرح میمی داریم روایاتی که از آن برای حاکمیت امارات قانونی یا دالئل آزاد استفاده    ؟کنیمریم چکار می اما د

 شویم. جلسه آینده از آن خارج می  و  شویمامروز داخلش می. پرانتزی که  م شمارا به داخل پرانتز ببرمرمطرح شد من دوست دا   روایت   این

غیر    یکی ذوالید و دیگری   ؛ فرماید اگر دو نفر دعوا دارندروایت منصور را قبول کنیم یا نه؟ این حدیث می  این پرانتز چیست؟ آیا مفاد این 

اگر دو نفر دعوا کند گاهی یکی ذوالید است دیگری  : ید فرماای مطرح کرده مییك مسئله رحمه اهلل. آقای خوییو هردو بینه دارند ذوالید

ها  این   ، گاهی هیچ کدام  ، گاهی هردو دارند  ، حاال گاهی یکی بینه دارد  . گاهی هردو ذوالید نیستندو  گاهی هر دو ذوالید هستند    ، نیست

مود گوسفند اگر دست یك نفر بود  این روایت فر  .های مهم کتاب القضا استاز بحث تعارض بینات  دیروز هم گفتم    .صور مسئله است

یك نفر ماشین   .را شما به غیر گوسفند ببرید دهند. خوب این را به طرف مقابل می گوسفند هم بینه داشت،   و او بینه داشت و طرف مقابل

  دهند. طرف مقابل میگیرند به آن آورد ولی ماشین را میماشین سوار هم شاهد می آورد، شاهد می ،کندمقابل ادعا می سوار است طرف

گویند بینه  بینه ذوالید میبه    ؛بینه داخل و بینه خارجگویند  می  اصالحا )خوب است دقت داشت باشید و اصطالحات را یاد بگیرید(

این روایت    .شودمی  بینه خارجاز آن طرف خیابان آمده این طرف خیابان ماشین مرا بده،    ،ارج آمده خآنیکه از    ؛ یا بینه متشبثه  داخل

 گوید بینه خارج بر داخل تقدم دارد.یم

 موثقه اسحق بن عمار •

او  بلکه فقط  ،گوید جنس را از ذوالید نگیرمی .برعکس این است ولیاما روایت داریم روایت اسحق بن عمار شبیه همین روایت منصور  

یعنی محمد    وَ عَنْهُ   ( 363  در برگه هم صفحه   خوانم، که من خودم از آن می  250صفحه    27جلد  وسائل  در  ببینید    روایت را )قسم بده  را  

عَنِ  از رجال شیعه است  ایشان هم  مران اشعری قمی که  یی بن عِبن یح  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ    که از رجال شاخص شیعه است بن یحی العطار

صیرفی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار     سنی است ولی ثقه است  عَنْ غِیَاثِ بْنِ َکلُّوب    است( )از رجال شیعه  اب همینطورحسن بن موسی خشّ  الْخَشَّابِ

به آن عمل    است و   لذا روایت به دلیل وجود غیاث موثقه است و مستحضر هستید روایت موثقه مثل روایت صحیح    . شیعه وثقه است

عَنْ    .فالسند تامّ،  شودآن عمل می  هشود. اما روایت موثقه ب عمل نمی  روایت ضعیفبه  ه  کچنان  ،روایت حسن محل بحث است  ،شودمی

راجع به    ، دو نفر آمدند پیش موال فِی دَابَّة  فِی أَیْدِیهِمَا   علیه السالم أَنَّ رَجُلَیْنِ اخْتَصَمَا إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ   حدیث این است: علیه السالمأَبِی عَبْدِ اللَّهِ  

گفتند  هر کدام می  وَ أَقَامَ ُکلُّ وَاحِد  مِنْهُمَا الْبَیِّنَةَ أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَُه  شدند در خانه هردویشان بود و هردوسوار می  ، ای که هر دو ذوالید بودنددابه

علیه  فَأَحْلَفَهُمَا عَلِیٌّ      کنایه از مدت مالکیت بر آن دابّه؛  ،دار شده ها بچهیعنی نزد آنها به دنیا آمده یا نزدآن  نتجت عِنْدَُهمال من است حاال  

خوب این معلوم است اسب  أَنْ یَحْلِفَ فَقَضَى بِهَا لِلْحَالِفِ  وَ أَبَى الْآخَرُ  فَحَلَفَ أَحَدُهُمَاآن دو را قسم دادند  ؟چه کار کردند حضرت السالم

  فَلَوْ لَمْ تَکُنْ فِی یَدِ وَاحِد  مِنْهُمَا وَ أَقَامَا الْبَیِّنَةَ به آقا گفته شد  فَقِیلَ لَهُ  کرده گرفتند    نکول را به آن فردی دادند که قسم خورده و از آنی که 

حضرت    فَقَالَ أُحْلِفُهُمَا  و هردو بینه بیاورند   ؛ استاست یا ماشین دست راننده    سومیحیوان دست یك فرد    مثال  ند بوداگر هیچ کدام ذوالید ن

قانون عدل وانصاف نصف     فَإِنْ حَلَفَا جَمِیعاً جَعَلْتُهَا بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ  -فَأَیُّهُمَا حَلَفَ وَ نَکَلَ الْآخَرُ جَعَلْتُهَا لِلْحَالِفِ  دهمقسم می  را  شانایفرمودند  

اگر در دست یکی  فَإِنْ َکانَتْ فِی یَدِ أَحَدِهِمَا وَ أَقَامَا جَمِیعاً الْبَیِّنَةَ    اینجا محل بحث ماست  قِیلَ  کنم چون هم بینه دارند وهم قسم خوردندمی

  ( 250، ص:  27وسائل الشیعة؛ ج )   قَالَ أَقْضِی بِهَا لِلْحَالِفِ الَّذِی هِیَ فِی یَدِِه  ( دقیقا مورد روایت منصور این بود )  اما هردو بینه دارند   ، بود

روایت آشکارا بر حکومت بینه    کنم. این کنم بلکه به قسم ذوالید وبینه او توجه میمقابل توجه نمی  بینه به  دهم و  اوال ذوالید را قسم می

 .کندداللت می داخل بر بینه خارج



البته بر حسب موازین روایت منصور ضعیف است    .گفت روایت اسحق بن عمار عکس آن راروایت منصور آن را می  ؟ شودحاال چه می

  کسی ضعف آن روایت را قبول نکند یا بگویدممکن است    .گیریم تماماما نگویید خوب معلوم است همین را می  ؛روایت معتبر  واین

   . وثوق است یا برای روایت اسحق مشکلی ایجاد کند  محل روایت

من دوست دارم که دوستان دقت  )  دو مبنی است   ؛ تعارض بینات  یعنی  ت آن استش حدیث ومسئله مهمی که پ  دو  اجماال در خصوص این

های  شما از دابه ببرید جنس  ؛کنند معلوم نیست برسیم در کتاب القضا بار دیگر بخوانیم عرض کردم مسئله هم الی ما شاء اهلل مورد دارد

هردو وصیت معتبر از یك نفر    ،هردو قولنامه معتبر دارند  ( دوسند صادر شده )هردوسند دارند    مثال   ،حتی از بینه به چیز دیگری ببرید  ،دیگر

  حاال بحث ما یکی ذوالید است دیگری نیست.  .یکی ذوالید است دیگری نیست، هردو ذوالید هستند، هیچ کدام ذوالید نیستندولی  دارند

سیستم امارات قانونی یا دالئل معنوی است.    هرچند بحث خودمان بررسیعرض کردم فی نفسه ارزش توجه دارد    . بحث ارزشمندی است

چون امام فرمودن همان که ذوالید    ؛ دالئل معنوی سازگار استسیستم  سازد بیشتر با  روایت اسحق بن عمار کمتر با امارات قانونی می  این

گویند غیر ذوالید دلیل بیاورد ذوالید  بین عقال هم می  .آوردتعبیر اطمینان نکنم گمان می  . ردآویقین نمی  ،آوردخوب اطمینان می  ،است

 دو تا رفتار از فقها در این مسئله داریم : (کندکه دارد زندگی می

با وجود ضعف سند    (عجیب است اما رخ داده )  حاکمیت را به روایت منصور داده است یك طرف  :  تقدم بینه خارج بر داخل (1

شود و سایر نشان پر رنگ میأیات ها یك شصشخ  زبعضی ا)و اعتبار سند اسحق بن عمار؛ اما یك فقیه  مثل جناب مجلسی  منصور  

اطالع  بی نیز  از خبره بودن ایشان در آن شئون اطالع هستند  گیرد و کسانی که از سایر شئون بیمی رقرا آن  شئوناتشان تحت الشعاع 

من عمدا این تعبیر   .است یفقیه بزرگ و  محدث  شناسیم در حالی که ایشانجناب مجلسی را به عنوان محدث بزرگ می ما هستند(

از روی احساس و غفلت که نوشتم   نه  بردم  مالذ ایشان کتابی دارد    .فقیه و محدث خبیر مجلسیرا در حق ایشان به کار 

از عالمه محمدباقر مجلسی )مجلسی پسر( ایشان در    ذ تهذیب که از شیخ طوسی است و مال  فی فهم تهذیب االخباراالخیار  

مورد نظر مشهور علما  وزیرا مطابق اصول  ، درست است )روایت منصور(که این روایت 1فرمایدروایت منصور می ذیل همین ذمال

فرماید اصول ترجیح بینه خارج بر بینه داخل  اما مطابق اصول چیست؟ می  است بسیار خوب؛گوییم مورد نظر مشهور فقها  . میاست

صادر شده است زیرا این   ةتقی بر اساس  این روایات :  ید  فرمامی  ؟فرماییدرا چه می  ضگوییم پس روایت یا روایات معاراست. می

که  کنند  نقل می  رضی اهلل عنه بن عبداهللاز جابر  یك حدیث هم    ؛کنندکه بینه داخل را بر بینه خارج مقدم می  مسلك اهل سنت است 

و لعل ما مر من األخبار   :فرمایدرود. میروایت اسحق سندش خوب است اما عیب بزرگش این است که احتمال تقیه می  .نگاه کنید

(  73، ص:  10األخبار؛ جمالذ األخیار فی فهم تهذیب  )  من ترجیح بینة الداخل محمول على التقیة، لشهرته بین العامة روایة و فتوى

شود. از این نکته بگذریم در روایت منصور امام  وجود معارض کنار زده می  صورت   ، درو اگر روایتی احتمال تقیه در آن برود

گوید  عی علیه می، مدّعی علیهاست نه از مدّباید از مدعی بینه خو  لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ تُطْلَبَ الْبَیِّنَةُ مِنَ الْمُدَّعِی  علت آوردند

این علت   (255، ص: 27وسائل الشیعة؛ ج )فِی یَدِِه فَإِنْ َکانَتْ لَهُ بَیِّنَةٌ وَ إِلَّا فَیَمِینُ الَّذِی هُوَ     گوییم داشته باشمن هم بینه دارم می

شود یعنی  های مهمی دارد زده میخیلی حرف  . تعارضات مقدم استمعلل بر غیر در    را امام آوردند و ما قانون داریم که روایت 

فرماید نه ما مرجح نداریم در مرجحات هم قائل به  نه مثل آخوند که می  عالمه مجلسی در تعارضات قائل به اعمال مرجحات است

است یادتان هست  بحث  .تعدی  اصول  پارسال  نماییم  های  منصوص عمل  غیر  مرجحات  به  غیر یعنی حتی  مرجحات  از  ویکی 

ها حرف های مهم   این  .شودیر معلل است مقدم میغداند که اگر روایتی معلل باشد نسبت به روایت دیگر که منصوص را این می



اول اینکه    :  من همین جا اضافه کنم.  استروایت منصور مقدم    معتقد هستند  اجماال ایشان  .مندی است که بسیار اثر داردشوارز

تقیه نماییمرف مشهور اهص من   من   برایاین    .ل سنت چیزی را بگویند حمل بر  اما در روایت  خواهم تایید  ور )میصسخت بود 

مثل اینکه امام    . این هکذا بودار است  ( 255، ص: 27)وسائل الشیعة؛ ج   هَکَذَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ   فرمایدمی  مرحوم مجلسی باشد( 

  ، حکم خداوند است  این  ، یا ما در تقیه شاید چیزی گفته باشیم که تقیه بوده   .گویندچیز دیگری میها  بعضی  د ند بفرماینخواهمی

ر در ترجیح بینه خارج  وروایت منصپس در ستیز    .وایت استرچنینی به نظر در  ن  یك نشانه ای  .است   ایه این غیر تقی  ،این را بگیرید

بینه داخل با روایت اسحق بن عمار ک  دهد و  دال بر عکس آن است مرحوم مجلسی ترجیح را به جانب روایت منصور می  هبر 

 است.   داخلمقدم بر بینه  خارجفرماید کال بینه می

عرض کنم تا بعد    ساده خیلی  )فرماید. ایشان  مثل مرحوم خویی عکس این را میاما فقیه بزرگی  :  خارجبر    داخلتقدم بینه   (2

ایشان   .رودروایت ضعیف باشد کنار میفرماید حدیث منصور ضعیف است )فقه ایشان مدرسه ای است(  می  تفصیالت را بیاوریم(

فرماید مگر ما کنند اگر بگویید موافق اهل سنت است میبیند وکاری به سایر مسائل ندارد. اول سند را بررسی میاول سند را می

رسد زیرا تعارض میان دو دلیل  پس اصال نوبت به تعارض نمی  ، استآن روایت هم که ضعیف    .داریم  حکم موافق سنی ها نداریم؟ 

به ترجیح بینه داخل بر  دهد و صریحا فتوی  به روایت اسحق می  را  لذا ایشان حاکمیت  .دلیل معتبر و غیر معتبریك  نه    ؛معتبر است

برای  یك روایت دیگر هم    شود.که شنبه مطرح می  د خواهقدری کار رجالی می  ،اما چرا روایت ضعیف است  ؛دهدمیخارج  

 .یعنی جمع کنیم بحث را وبعد در فضای دیگری ببریم  ؛دیگر نتیجه گیری نماییم الئل معنوی یا قانونی بخوانیم و بعددسیستم 

 پی نوشت 

محمول شهور و الموافق و یدل على ترجیح بینة الخارج فیما إذا کانتا مسببتین، و هو الم  الحدیث الخامس و العشرون: مجهول .1

على التقیة، لشهرته بین العامة روایة و فتوى، فإنهم رووا عن جابر بن عبد اهلل أن رجلین تداعیا دابة، فأقام کل واحد منهما البینة  

بر هو أنه  أنها دابته نتجها، فقضى رسول اهلل صلى اهلل علیه و آله للذی فی یدیه. و علیه عمل أکثرهم.و ما یدل على ترجیح هذا الخ 

، ص:  10مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار؛ ج) معلل، و العمل على الخبر المعلل أولى عند التعارض، کما ذکره األصولیون.
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