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ی   1وجود دإرد. همسو با روإیات ششم در مفاد برخی روإیات دیگر نی 

ی ان البینة عیل ال»دال بر گروه روایات . 7  « عیل م  ادیع علیهمدیع و الیمی 

 -ا یم کنند و جدإ نکردن آن ها در إین قسمت، إشاره به گروه روإیاتی دإریم که یک مفاد رإ إلق

 و همسوتی در مفاد إست. روإیاتی إز  آن گونه که تا کنون
إعمال شد ــــ به دلیل تعدد و همزباتی

 إین قبیل: 

 ،دمحم بن یعقوب، عن عیل بن إبرإهیم  ، ، عن حماد، عن إلحلبی عن إبیه، عن إبن إتی عمی 

(، قال: قال رسول هللا ـــ صیل هللا علیه م ، عن إتی عبدهللا )علیه إلسالمعن جمیل، و هشا

ی عیل من  إدیع علیهإلبینة : »و آله ـــ   2«.عیل من إدیع و إلیمی 

 عن إبیه عن إبن إتی عمی  عن برید بن معاویة عن إتی عبدهللا ـــ علیه إلسالم ـــ قال:  و عنه

ی عیل إلمدیع علیه »سألته عن إلقسامة؟ فقال:  إلحقوق کلها: إلبینة عیل إلمدیع و إلیمی 

 إلدم خاصة
ی
 3«.إال ف

هر چند با  -عیل إالطالق  -مرإد إز بینه رإ شهادت شاهدإن ت و چنان چه روإیت معتیی إس

ین إسناد دإل بر حاکمیت إمارإت  إیط مقرر در جای خودش ـــــ بدإنیم، إین روإیات إز بهیی شر

ی بر فرض علم یا إطمینان مقام قضاتی بر خالف،  قانوتی إست.  إلبته عدم إعتبار شهادت و یمی 

 برخوردإر إست که پروژه دیگری إ
ی
ست که بایدإثبات شود و إال مثل إین حدیث إز چنان إطالف

ی فرضی رإ با خود همرإه دإرد!   شمول چنی 

 حدیث بعدی که آن هم إز سند معتیی برخوردإر إست، إین إست: 

 ...  قال:  -علیه إلسالم  -عن إتی عبدهللا ،« 
ی
 دمائکم بغی  ما حکم به ف

ی
إن هللا حکم ف

  إموإلکم
ی
ی عیل إلمدیع علیه، و حکم ف  إلبینة عیل إلمدیع و إلیمی 

ّ
 إموإلکم : إن

ی
، حکم ف

ی عیل من إدیع لئال یبطل دم إمرئ مسلم  إلبینة عیل من إدیع علیه و إلیمی 
ّ
 4«.دمائکم : إن

یف  ی دإرد که إلبته  -إین حدیث شر قدری بیشیی باید در موردش تامل  -همسوهاتی در مفاد نی 

 یم کند بدون إین  
ی
یع معرف ی رإ به عنوإن دو إماره قانوتی و شر شود؛ زیرإ إز یک سو ، بینه و یمی 

وط به إقناع وجدإن قاضی باشد، که إعتبار آن ها  إین معنا وقبی بهیی تثبیت یم شود که  مشر

ی و »مرإد إز بینه شهادت شاهدإن باشد نه   ،«روشنإمر بی 
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م و لکن إز سوی دیگر إحیای حق  إصابت به وإقع )که در مورد ، عدم هدر رفت خون محیی

یعت مطهر بیان شده إست و  و حکمت علتبه عنوإن إست(  جابجاتی صورت گرفته در شر

 إین نوع إز دغدغه ، با حاکمیت سیستم إمارإت معنوی یم سازد! 

یم « لئال یبطل دم إمرئ مسلم»به هر صورت ذکر إین نکته میش إست که گفته شود: عبارت 

د  ی منکر باشد به إین صورت که با علم یا إطمینان قاضی به إطالق  توإند مقیِّ بینه مدیع و یمی 

ی إعتبار  ، إین بینه و یمی  ی إز سوی مقام قضاتی ی بینه یا یمی  خالف و إحساس برخالف رفیی

إین که کار به  ندإرد؛ مگر إین که جمله فوق رإ فلسفه و حکمت جعل کیل حکم بدإنیم بدون

د. إین صورت مورد دإشته باشیم، در   ، تقیید مزبور صورت نیم گی 

، قابل پوشاندن نیست. در یات به سوی حاکمیت إمارإت قانوتی به هر روی، تمایل إین روإ

 إدإمه به روإیات ذیل توجه کنید: 

  عن  إبرإهیم بن هاشم، عن دمحم بن حفص ، عنباسناده عن دمحم بن إلحسن إلصفار و

ی إلس منصور عن إتی عبدهللا ــ علیه  حدیث تعارض إلبینتی 
ی
 ید رجل ، قال: الم ـــ ف

ی
 شا  ف

ی
 ف

 هللا :»قال أبو عبدهللا ــــ علیه إلسالم ـــ 
ّ
 یده بینة ، ألن

ی
حقها للمدیع، و ال إقبل من إلذی ف

 
ی
ی إلذی هو ف عزوجل ؤنما أمر أن تطلب إلبینة من إلمدیع ، فإن کانت له بینة، و إال فیمی 

 5«.یده، هکذإ إمر هللا عزوجل

 و منصور مجهول إست، لکن داللتش بر  سند روإیت به دلیل إشتمال بر دمحم بن حفص

ی إمارإت قانوتی باشد ــــ وإضح إست.  مطلب مورد نظر ی یا عدم تعیی  إین حدیث ـــ که تعیی 

تی که ذوإلید سخنش رإ نیم پذیرند، به وضوح داللت بر حاکمیت إمارإت قانوتی دإرد تا جا

، در صورتی که مدیِع مقابل إو، صاحب بینه باشد، با إین که معموال هر چند بینه دإرد 

ی یم آورد تا  ی بینه إطمینان بیشیی سخن ذو إلید ـــ به دلیل ذوإلید بودن، در صورت دإشیی

، ـــ حسب إلفرض ــــــ صاحب بینه إست.  ی  سخن طرف مقابل، هر چند إو نی 
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