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، عن منصور، عن 4 فضل إالعور، عن أبی عبیدة إلحذإء عن . و عنه، عن إبیه عن إبن أبی عمیر

 حدیث ـــ قال: ؤذإ قام قائم آل دمحم ـــ صیل هللا علیه و آله ـــ حکم 
ی

أبی جعفر ــ علیه إلسالم ــ ف

  1«.بحکم  دإود ـــ علیه إلسالم ــــ ال یسأل بینة

سل به إمارإت روإیت ـــ مطابق موإزین رجال  ـــ معتیی إست و داللت بر قضاوت به وإقع بدون تو 

لکن آیا إین وضعیت،  قانوبی دإرد که ـــ بالطبع ـــ حکایت إز حاکمیت سیستم دالیل معنوی دإرد. 

حکومت بیان وضعیت قضا در  تنها بر دإوری إمام ـــ علیه إلسالم ـــ حاکم إست یا منظور 

یف ـــ إست؟  مهدوی ــ عجل هللا تعایل فرجه إلشر

یف،   )در  إست، مگر قرینه إی إز خارج هدإیت به گزینه دوم کند. گزینه إول ظاهر روإیت شر

 .إین پیوند جستجو شود(

به هر روی، إین روإیت با مرسله إبان بن عثمان که حکایت إز دإوری جناب دإود بر إساس 

 دإوری جناب إیشان باشد(،إمارإت قانوبی یم کرد )و شاید إشاره روإیت إول و سوم هم به 

 محور رإ رو یا باید، در إین زمینه  سازگار نیست؛ إز إین

روإیت مورد بحث قرإر دإد و إز مرسله إبان یا مشار إلیه دو روإیت دیگر دست بردإشت و یا 

ی إین روإیات جمع کرد و گفت: إبتدإی دإوری جناب دإود بر عمل به علم بوده و   روإیت إبو بیر

 هم به إین دوره إشاره دإرد.  عبیده حذإ 

ی ب5 ن دمحم، عن معیل بن دمحم عن إحمد إبن دمحم بن عبدهللا عن أبی جمیلة عن . و عن إلحسیر

ی ـــ  (ؤسماعیل بن أبی أویس عن ضمرة بن أبی ضمرة ) عن إبیه عن جده قال: قال إمیر إلمؤمنیر

ی قاطعة إو سنة ماضیة من :»علیه إلسالم ـــ  ی عیل ثالثة : شهادة عادلة أو یمیر إحکام إلمسلمیر

 2«.أئمة إلهدی

روإیت به دلیل إشتمال بر مجاهیل نامعتیی إست ،هر چند متنی حارص و فاخر دإرد و نقل د سن

، تهذیب و خصال،
ی

روإیت رإ در حکم معتیی قرإر یم دهد، ضمن إین که حدیث  3آن در مثل کاف

یف، حاوی محتوإبی ویژه و غیر مطابق قاعده و غیر معمول بها نیست؛ إز إین رو یم توإن ـــ  شر

 بلکه باید ـــ آن رإ در عدإد مستندإت قرإر دإد  وبه حسابش آورد. فتامل تعرف. 

ی قاطع»منظور إز  رإ منحرص در شهادت شاهدإن  «ادلةشهادت ع»روشن إست. شاید  «یمی 

عادل ندإنیم؛ بلکه هر نوع گوإیه، قرینه و نشانه إطمینان آور ـــ که در سیستم های دالیل 

  رإ دإخل در إین بخش بدإنیم و إز ناحیه لفظ، ضیقی بر إین تفسیر نبینیم. معنوی معیار إست ـــ 
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کت إست باید به حکم إین که تقسیم « سنة ماضیة من ائمةالهدی»مرإد إز  و تنویــــع قاطع شر

 .إمر یا إمور دیگری غیر إز دو إمر إول باشد

 محدث خبیر عالمه مجلیس در تفسیر وإژه یم فرماید: 

ی کالقرعة و قیل: » و لعل إلمرإد بالسنة إلماضیة سائر إحکام إلقضاء سوی إلشاهد و إلیمیر

ی نقی إلعلم، فانه ال یقطع إلدعوی ی . و قیل: إ إلمرإد بها یمیر . و قیل: إلحیل لشاهد مع إلیمیر

 إظهار إلوإقع. وإلتعمیم إویل... 
ی

ی ــ علیه إلسالم ـــ ف   4 إلنی کان یستعملها إمیر إلمومنیر

بدون تردید حدیث بر إعتبار برخی إمارإت در دإوری با توضییح که إز  إین روإیت إرإئه شد، 

، بدون إین که آن إماره مفید علم یا إطمینان برإی مقام قضابی باشد، إلبته با توسع داللت دإرد 

نویع آزإدی إدله برإی قاضی إز آن به دست یم آید که إز نشانه « شهادة عادلة»إنگاری مفاد

 های سیستم دالیل آزإد إست. 

إلفضل بن شاذإن . دمحم بن یعقوب، عن عیل بن إبرإهیم عن إبیه و عن دمحم بن إسماعیل عن 6

 ، : إبن أبی خلف، عن هشام بن إلحکم( جمیعا عن إبن إبی عمیر عن أبی عبدهللا )عن سعد، یعنی

ؤنما أقضی بینکم بالبینات و :»ـــ علیه إلسالم ــ قال: قال رسول هللا ــ صیل هللا علیه و آله ــ 

شیئا، فإنما بحجته من بعض فأیما رجل قطعت له من مال إخیه إالیمان و بعضکم إلحن 

 5«.قطعت له به قطعة من إلنار

ه إست و نسبت به سند آن و نکابی که در إطرإف آن وجود دإرد، قبال گفتگو کرده  روإیت معتیی

إیم. إین روإیت هر چند صدد إصیل آن ، بیان إین إست که با دإوری قاضی ـــ هر چند دإور 

گردد و بالعکس، لکن إز بینات و أیمان وإقع عوض نیم شود و حرإم، حالل نیم  پیامیی باشند ــ 

قانوبی در قضا یاد شده إست، بدون إین که مقید به إطمینان یا علم آوری به عنوإن إمارإت 

برإی قاضی باشد. بلکه رهابی آن إز هر قید، ممکن إست موِهم إین باشد که إعتبار إین إمارإت 

ت وإگر دلییل بر تضییق دإریم، به بر خالف هم هس حنی با فرض إطمینان )یا علم و إطمینان(

 6قرینه خارخی إست. 
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