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 استطراد به نقد حدیث منصور 

با   آن  مفاد  ناهمسویی  روایت  این  دیگر  مشکل  منصور،  سند  ضعف  از  ن  عی  غمض  با  البته 

ه  :   ر اسحاق بن عمامعتبر ن  است؛ با این سند و می 

عن اسحاق بن عمار عن ایر عبدهللا    ن احمد عن الخشاب عن غیاث بن کلوب،  »عن محمد ب

ن ـــ ع  ـــ علیه السالم ـــ ن اختصما ایل امب  المؤمنی   رجلی 
ّ
لیه السالم ــ فن دابة فن  ایدیهما و أقام  : ان

و أیر  فحلف احدهما  أنها نتجت عنده، فاحلفهما عیل ـــ علیه السالم ـــ ،  واحد منهما البینة  کل  

 اقاما البینة؟فن ید واحد منهما و  تکن  لو لم  فحالف فقیل له : »االخر ان یحلف فقضن بها لل

و   ف 
ّ
حل فأیهما  أحلفهما  جعا  نکلفقال:  بینهما  الخر  جعلتها  جمیعا  حلفا  فإن   ، للحالف  لتها 

، قیل: فإن کانت فن ید أحدهما و أقاما جمیعا البینة؟ ن قال: أقضن بها للحالف الذی یه   نصفی 

 1فن یده«. 

یف ، بینه داخل مقدم بر بینه خارج است و مال مورد دعوا به نفع ذوالید  مطابق این روایت شر

 مصادره یم گردد. 

 این دو روایت، دو رفتار فقیه وجود  دارد: در تعامل با 

اول خبب    رفتار  محدث  و  فقیه  حدیث   از  مفاد  نفع  به  را  داوری  است که  مجلیس  عالمه 

مفاد آن را مشهور و موافق با  منصور ــــ که داللت بر ترجیح بینه خارج دارد ــــ تمام کرده است؛ 

ه اسحاق یم فرماید   : اصول یم داند و نسبت به مثل معتبر

ن العامة روایة االخبار من ترجیح بینة الداخل مح»و لعل ما مر من   مول عیل التقیة لشهرته بی 

ن تداعیا و فتوی، فانهم رووا عن  دابة، فاقام کل واحد منهما بینة انها  جابر بن عبدهللا : أن رجلی 

هم. و ما  یل هللا علیه و آلهدابته نتجها ؟ فقضن رسول هللا )ص ( للذی فن یدیه و علیه عمل اکبر

انه معلل و العمل عیل الخبر المعلل اویل عند التعارض کما ذکره هو  یدل عیل ترجیح هذا الخبر  

 2االصولیون«. 

دوم   به  رفتار  نسبت  و  میدهد  فتوا  اسحاق  روایت  مفاد  به  است که  خویی  محقق  مثل  از 

 روایت منصور یم فرماید: 

 هذه الروایة و إن کانت واضحة الداللة عیل اختصاص الحجیة 
ّ
المنکر المدیع، و ال اثر لبینة بینة ب»ان

ة المتقدمة، فان مح مد بن حفص الواقع فن اصال ، اال أنها ضعیفة سندا و غب  قابلة لمعارضة المعتبر

توهمه  ذی کان یدور علیه االمر، کما هو محمد بن حفص العمری وکیل الناحیة السند هذه الروایة لیس 

 نظام قضایی اسالم و سیستم   استاد علیدوست، خارج  فقه،، فان محمد بن حفص هذا من اصحاب االردبییل فن جامعه
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)ع(  و    العسکری  )ع(  الرضا  لق   قد  الذی کان  هاشم  بن  ابراهیم  عنه  یروی  ان  یمکن  فکیف 

الذی منصور  عن  یروی هو  و کیف  )ع(  الجواد  ادرک    ادرک  و  )ع(  الصادق  اصحاب  من  هو 

 سند الروایة رجل آخر مجهول فالروایة ضعیفة غب  ا
لکاظم )ع( فمحمد بن حفص الذی هو فن

ة   معتبر  
فتبق  علیها  لالعتماد  المعارضاقابلة  سلیمة عن  بن عمار  یقی سحاق  بها  و  اطالق  ،  د 

الیه رجالن فن  اختصم  )ع(  ن  المؤمنی  امب   »ان  )ع(  ایر عبدهللا  ابراهیم عن  بن  غیاث  ة  معتبر

ها  لم تکن فن یده جعلت  لو ذی فن یده ، و قال :  ا البینة انه انتجها، فقضن بها للاقامدابة و کالهما  

« فانها تقید بما  ن  3ذو الید«. ذا حلف ا بینهما نصفی 

آسان   فرض که  بر  اسحاق  ه  معتبر انگاری  تقیه  در  مجلیس  عالمه  سخن  با  موافقت  البته 

ه اسحاق نه تنها    4نباشد)فتامل(  ذیل حدیث منصور بلکه با روایای  که به طور با  ، مفاد معتبر

ن عیل من ادیع علیه « ناسازگار است! مگر  مطلق داللت بر این دارد که »البینة للمدیع و الیمی 

 این که گفته شود: 

ن عیل المدیع  علیه؛ فانه ال یدل اال عیل  »و ال ینافیها ما دل عیل ان البینة عیل المدیع و الیمی 

   5بینته ان کانت«.  ةدل عیل عدم حجیهو المدیع ال المنکر و ال یالمطالب بالبینة  ان

با مطلقات »البینة عیل المدیع تنها  این توجیه  با مثل روایت    البته  نه  ...« قابل جمع است 

ضعف و رد روایت منصور، سند آن است، چنان که محقق خویی منصور . از این رو تنها وجه  

ن به این نکته توجه نموده است.   نب 

امارات   حاکمیت  ادله  از  را  آن  توان  نیم  پیدا کرد  منصور  حدیث  وضعیت  که  با  روی  هر  به 

 قانوین قرار داد. 

»عن الرضا ـــ علیه السالم ــــ فیما کتب الیه من جواب مسائله فن العلل. و العلة فن أن البینة فن   •

ن عیل المدیع علیه ما خال الدم،   الن المدیع علیه جاحد  جمیع الحقوق عیل المدیع و الیمی 

و ال یمکنه إقامة البینة عیل الجحود ، النه مجهول، و صارت البینة فن الدم عیل المدیع علیه  

مسلم، امرئ  دم  یبطل  لئال   ، المسلمون  به  یحتاط  النه حوط   ، المدیع  عیل  ن  الیمی  و  و    ، 

ن من یشهد عیل  ل لشدة إقامة البینة )عیل الجحود( علیه، أللیکون ذلک زاجرا و ناهیا للقات 

التغلی  ن رجال فلما فن ذلک من  القسامة أن جعلت خمسی  أما علة  یفعل قلیل، و  ظ و  أنه لم 

 6التشدید و االحتیاط لئال یهدر دم امرئ مسلم«. 
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