
 القضاء فی الفقه و الحقوق
 جلسه پنجاه و چهارم

 شرائط القضاء: فصل دوم
97/11/7 

 بسم اهلل الرمحن الرحمی 
 الحمد هلل رب العاملنی و 

 اهلل یلع سیدنا محمد و آله الطاهرینوصلی 
 



(الظلن ٍ الجَر ضد) عدالت .ًوی شَد ـْویدُ هلکِ لؽَی هعٌای از :لؽَی تحث در 

است ًکردى گٌاُ ٍ دیگری حك ًستاًدى از عثارت عدالت :هاّیتی تحث در.   

گٌاُ تاب در: 

 لسن دٍ تِ وِ است ششعی الضاهی ًَاّی ٍ اٍاهش اص تخلف هعٌای تِ ٍ ششعی هفَْم یه گٌاُ .1
 .هی شَد تمسین وثیشٓ ٍ صغیشٓ

 است وثیشُ گٌاّاى هشاد تلىِ ًیست گٌاّاى هطلك عذالت اص تحث دس ًىشدى گٌاُ اص هٌظَس .2  
 .هی شًَذ تخشیذُ وثائش تشن صَست دس صغیشٓ گٌاّاى وِ داسد ٍجَد ششعی ادلِ چَى

   .تاشد شدُ ٍارد سٌت یا لراى در کِ است دٍزخ آتش تِ ٍعدُ تَدى کثیرُ اصلی هعیار .3

 .ًیست عدالت در شرط ًکردى  هرٍت خالؾ .4

- 
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  هی صًذ صذهِ عذالت تِ هشٍّت تا هٌافی اهَس آیا -5

 

   :سٍایات اص تحث ًتیجِ

   :وِ هی شَد استفادُ گزشت وِ سٍایاتی هجوَع اص

 دس است هزوَس سٍایات دس وِ است هستحسي اهَسی اًجام هعٌای تِ سٍایات دس هشٍّت -1

 عشفاً وِ است سخیفی اهَس ًذادى اًجام هعٌای تِ عذالت تحث دس هزوَس هشٍّت وِ حالی

 .ًیست فشد شأى الیك

 ٍ دیي حفظ هثل .است شذُ روش الضاهی هصادیمی ًذست تِ گاّی استحساًی اهش ایي تشای -2

 اهش دس صیاد احتیاط هعٌای تش حول هی تَاًذ ًیض دیي حفظ ) سفش ّوشاّاى اص غیثت تشن

 (.شَد است استحساًی اهشی وِ دیي

 .ًشذ یافت عذالت دس هشٍّت ششطیت اص ًشاًی سٍایات دس -3
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 ـمْا کلوات
ت از ـمْا ٍّ  اهام جواعت، اهام در عدالت اشتراط از تحث در عودتا   هر

 ٍ خوس هستحك در ًیس گاّی .اًدکردُ تحث شاّد ٍ لاضی، جوعِ،
 .اًدکردُ تحث آى از خثر در عدالت شرط از تحث در ًیس ٍ زکات

ت از تحث در ٍّ  ترخی ٍ داًستِ شرط را آى ترخی دارد ٍجَد لَل دٍ هر
   .اًدکردُ اًکار دیگر
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 :است عذالت دس هشٍّت اشتشاط اٍل لَل
 

 (500 ص ،8 ج المختلف) ( 381-370 .ح .م) اسىافی جٌیذ اتي اص هٌمَل -1

 (217 ص ،8 ج المبسوط،) (460 .م) طَسی شیخ -2

   (230 ص الوسیلة،) (566 .ص) حوضٓ اتي -3

 (118 ص ،2 ج السزائز،) (598 .م) ادسیس اتي -4

 (208 ص ،2 ج االحکام، تحزیز) (726 .م) حلی عالهِ -5

 (هجضا صَست تِ هشٍّت ٍ عذالت اشتشاط) (726 .م) حلی عالهِ -6

 .بقولو الثقة يسقط ذلك كلّ   و .فيو مباالة قّلة أو عقلو، في ضعف على يدؿّ  ذلك ألفّ  
 ( 493، ص 3 قواعذ األحکام، ج )

   (/95 ص الذمشقیة، اللمعة) (/125 ص ،2 ج الذروس،) (786 .م) اٍل شْیذ -7

 (101، ص 4الذکزی، ج ). تَػرَْكُنوا ِإَلى الَِّذيَن ظََلُمواالا و :قولو تعالىلظاىر 

 (372 ص ،2 ج المقاطذ، جامع)  (940 .م) وشوی هحمك -8

 (130 ص ،3 ج البهیة، الزوضة) (966 .م) ثاًی شْیذ -9
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 ::است آٍردُ چٌیي (566 در زًدُ) حوسٓ اتي

 المروءة و الدين أشياء ثالثة في عدال كاف  إذا شهادتو تقبل الحر فالمسلم
 على اإلصرار من و الكبائر من االجتناب الدين في فالعدالة .الحكم و

 النفس صيانة ترؾ من المروءة يسقط عما االجتناب المروءة في و الصغائر
  (230 ص الوسیلة،) .العقل كماؿ  و البلوغ الحكم في و المباالة فقد و
 گٌاّاى از پرّیس یعٌی دیي در عدالت کِ هی شَد استفادُ اٍ عثارت از
 در عدالت .است عدالت هعٌای در شرعی اـسٍدُ هعٌا ایي گفتین لثال   کِ

ٍّت  کِ ًکٌد کاری اًساى یعٌی شدُ هعٌا ًفس صیاًت ترن ایٌجا در هر
 عدالت لریٌِ تِ .تداًٌد تی هثاالت را اٍ ٍ گردد هتصؿ عیَتی تِ ًفسش

 اٍ آًچِ کِ هی شَد هعلَم شدُ تفسیر عمل کوال ٍ تلَغ تِ کِ حکن در
 ارتثاط الالل یا است هرسَم خالؾ ٍ هتصرؾ هعٌایی آٍردُ عدالت در

 در عدالت کِ است ایي اٍ هٌظَر ظاّرا   .ًدارد ها تحث هَضَع تا ٍثیمی
 ٍ اٍاهر از اطاعت ٍ دیاًت) دیي ٍ اعوال در اٍال   هی یاتد ترٍز هحل سِ

 جاًة کِ است ایي اخالق حَزُ در عدالت ًکٌد؛ گٌاُ (الْی ًَاّی
ٍّت  ٍالئی حکن یا لضائی حکن) احکام حَزُ در عدالت ٍ کٌد حفظ را هر

 .تاشد کاهل عالل ٍ تالػ کِ است ایي تِ ،(شرعی حکن یا
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 :است آٍسدُ چٌیي دیگشش وتاب دس (966 .م) ثاًی شْیذ
 و بَخِبل يكوف أف إما المرّوة اّطراح ألف لو، مرّوة ال من شهادة تقبل ال أنو فالوجو كاف،  كيف و

 المخّبل أما .قولو على االعتماد و الثقة يَبُطل التقديرين على و حياء، و مباالة قّلة أو نقصاف،
 ضبط في و .الخبر في ورد كما شاء، ما يصنع لو حياء ال من فألف الحياء قليل أما و .فظاىر
  متقاربة، عبارات المرّوة

   أو الناس، عند َيشيُنها ال و األدناس عن نفسو يصوف الذي ىو المرّوة صاحب أف :منها
   أو بو، يضحك و منو يسخر عّما يتحّرز الذي
   .مكانو و زمانو في أمثالو بسيرة يسير الذي

 (ذلک امثلة ذکر ثم)
   بأمثالو، يليق ال ما لبس المرّوة ترؾ فمن
 ىذا بلبس فيها الفقهاء عادة تجر لم التي البالد في بو ترّدد و الجندي، لباس الفقيو لبس إذا كما

   و .الثياب من النوع
 .ُضحكة يصير بحيث نحوىم و الحّمالين ثوب التاجر لبس إذا كما

 يليق مّمن الشخص يكن  لم إذا البدف، و الرأس مكشوؼ المجامع و األسواؽ في المشي :منو و
  .مثلو بو
 .الناس مجالس في الرجلين مدّ  كذا و
   .بفعلو ُيكترثُ  ال غريبا أو سوقّيا الشخص يكوف أف إال السوؽ، في األكل :منو و
   الناس، يدي بين أمتو أو زوجتو الرجل يقّبل أف :منو و
  الخلوة، في [لهم] يجري ما لهم يحكي أو
 .المضحكة الحكايات من ُيكِثر أو

 (14/169المسالک) 



 
 
 الذي اليسير في ُيضاِيقُ  و المعاملين، و الجيراف و األىل مع العشرة حسن من َيخُرجَ  أف :منو و
  .فيو ُيستقصي ال
   .ضّنة و شحّ  عن ذلك كاف  إذا بيتو، إلى األطعمة و الماء بنقل المعتبر الرجل يبتذؿ أف :منو و
   .المرّوة في ذلك يقدح لم للتكّلف التاركين بالسلف اقتداء أو استكانة عن كاف  لو و
   العاديّة، التكّلفات من براءتو و لتقّللو يجد، حيث يأكل و يجد ما يلبس كاف  لو كذا و
  .عليو الصدؽ مخايل ظهور و األخالؽ، و األعماؿ في الشخص حاؿ بتناسب ذلك يُعَرؼ و
 (14/169المسالک)
 

  ٍ ون عملی) عالهِ هعیاس تِ ثاًی شْیذ وِ است دیگشی هعیاس ون حیائی
 اعتواد ٍ ٍثَق عذم هَجة سا اهش دٍ ّش ٍ هی وٌذ اضافِ (ون هثاالتی

  .هی داًذ
 



  تي احوذ هسٌذ دس وِ است سٍایتی تِ (الخبر فی ورد کما) شْیذ اشاسُ

 :است آهذُ حٌثل

ثَػَنا :َماِلكٍ  اْبنُ  َقاؿَ  - ثَػَنا اْلُحَباِب، ْبنُ  اْلَفْضلُ  َحدَّ ، َحدَّ ثَػَنا اْلَقْعَنِبيُّ  ُشْعَبُة، َحدَّ
ثَػَنا ، َعنْ  َمْنُصوٌر، َحدَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النَِّبي   َعنِ  َمْسُعوٍد، أَِبي َعنْ  رِْبِعيٍّ

ـِ   ِمنْ  النَّاسُ  َأْدَرؾَ  ِممَّا ِإفَّ  :قَاؿَ  ةِ  َكاَل  َما َفاْصَنعْ  َتْسَتحِ  َلمْ  ِإَذا اأْلُوَلى النُّبُػوَّ
 (34 :ص ،37  ج حنبل، به أحمذ اإلمام مسنذ) .ِشْئتَ 
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 :است آٍسدُ دیگشش وتاب دس (966 .م) ثاًی شْیذ
 راسخة كيفّية  :شرعاً  و .االستقامة و االستواء :لغةً  ىي و (العدالة) الرابع (و) 

 بمجانبة التقوى تتحّقق و .المروءة و التقوى مالزمة على تبعث النفس، في
 عدـ و السّنة، أو الكتاب في بالنار بخصوصو عليو توّعد ما ىي و الكبائر،
 على تبعث ملكة بالمروءة المراد و .حكماً  أو فعاًل  الصغائر على اإلصرار
 و المكروىات و المباحات من الهّمة دناءة و النفس بخّسة يؤذف ما مجانبة
 المجامع، و األسواؽ في كاألكل  اإلصرار، حدّ  يبلغ ال بحيث المحّرمات صغائر

 و كذلك،  ليس َمنْ  عند الرأس كشف  و الناس، سلوؾ وقت الشوارع في البوؿ و
  و حالو، مثل على ىو مّمن يستنكر و أمثالو، من يستهجن مّما ذلك أشباه

 أحواؿ باختالؼ ذلك يختلف و .الصغائر في بحّبة التطفيف و لقمة كسرقة
 في مطلوباً  الشي ء يكوف فقد أمكنتهم، و أزمنتهم و مراتبهم تفاوت و الناس
  برجحانو الشرع ورد ما أّما .ذُكر ما إلى بالنسبة آخر في عنو مرغوباً  وقتٍ 

 استهجنو و المعظم أنكره إف و فيو حرج فال الِحّناء و باإلثِمد، كاالكتحاؿ
 (767 ص ،2 ج الجنان، روع) .البالد أكثر في العاّمة
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 :است داًستِ عذالت دس ششط سا هشٍّت ًیض (1428 .م) لٌىشاًی فاضل  شیخ
 و العدالة، في المروءة اعتبار ىو إليهم نسب ما على المتأّخرين بين المعروؼ :تتميم

 على المهمّ  الدليل أفّ  الظاىر و تحّققها، عن يمنع و العدالة ينافي خالفها ارتكاب إفّ 
 مقاـ في المتقّدمة يعفور أبي بن اللّاو عبد صحيحة في (الّسالـ عليو) قولو ذلك

 بناءً  «العفاؼ و بالستر تعرفوه أف» :حقيقتها و العدالة ماىّية عن السؤاؿ عن الجواب
 َيجُمُل، و يحلّ  ال عّما الكفّ  ىو أنّو من العفاؼ معنى في اللغة كتب  عن نقلنا ما على

 مخلّ  العرفية شئونو و لمقامو مناسباً  الشخص، بحاؿ الئقاً  جمياًل  يكوف ال ما فارتكاب
   الرواية، ظاىر ىو ما على فيها المعتبر العفاؼ عنواف تحّقق عن مانع بالعدالة

 طرؼ في المعتبر كذلك  االجتناب، ملكة ىي المعاصي ناحية في المعتبر أفّ  كما  و
 من يصدر أف ينبغي ال ما الشخص من يصدر أف معها يتعّسر التي ملكتها أيضاً  المروءة

 .المتعارؼ بحسب مثلو
 في الصحيحة في (الّسالـ عليو) قولو ال ذكرنا ما المروءة اعتبار على المهمّ  فالدليل

 لجميع ساتراً  الشخص يكوف أف كّلو  ذلك على الداللة و» :الكاشفة األمارة جعل مقاـ
 حتى العرفية، و الشرعّية أفرادىا لجميع شاملة عاّمة «العيوب» أفّ  بتقريب «عيوبو
 الملقي ىو (الّسالـ عليو) اإلماـ كوف  و الموضوع، و الحكم مناسبة مقتضى بأفّ  يدفع

 المرتبطة و الشرع إلى المضافة العيوب خصوص منها المراد // يكوف  أف للكالـ
 و اللّاو، غير من االستحياء عدـ و الناس من الخجلة عدـ بين المالزمة ال و .بالشارع

 و تبارؾ اللّاو من االستحياء و الخجلة عدـ بين
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 اللّاو من عدمو عن كاشفاً   اللّاو غير من االستحياء عدـ كوف  عدـ و المالزمة، بمنع يدفع حتى تعالى
 متمّحضاً  و المعنوية األُمور في و اللّاو في متفانياً  يكوف من إلى باإلضافة خصوصاً  تعالى و تبارؾ
 .منو يترقّبونها التي بالشئوف و بالناس يعتني ال بحيث فيها،

 فيها المروءة مدخلية استبعاد و... العدالة، في المروءة ملكة اعتبار ذكرنا ما بمقتضى فاإلنصاؼ
 و العدالة، في قادحاً  مباح أمر ارتكاب يكوف كيف  أنّو إلى نظراً  الصغيرة، عن االجتناب دوف

 كوف  مالحظة بعد خصوصاً  الدليل، ظهور يقاـو ال فيها قادح غير الشرعي بالمحّرـ اإلتياف
 على العـز و بذنب اإلتياف بمجّرد يتحّقق أنّو و القادحة، الكبائر جملة من الصغيرة على اإلصرار

 بعض اختاره كما  العود، على يعـز لم إف و عليو الندـ عدـ و بو اإلتياف بمجّرد بل إليو، العود
 .اخترناه ما خالؼ على المحّققين من األعاظم

 لم إذا ما ىو العدالة في قادحاً  كونو  جهة من المروءة خالؼ ارتكاب في الكالـ محلّ  أفّ  ليعلم و
 في إشكاؿ فال نحوه و كالهتك  محّرـ عنواف عليو انطبق إذا أّما و محّرـ، عنواف عليو ينطبق
 .اإلصرار تحّقق إذا العدالة تحّقق عن مانعاً  بها اإلتياف يكوف التي الذنوب في حينئذٍ  دخولو

 (280-279 :طض التقلیذ، و االجتهاد - الوسیلة تحزیز شزح في الشزیعة تفظیل)
 ـرد شأى الیك کِ حراهی ؼیر اهَر تِ عفاؾ تفسیر کِ است ایي استدالل ایي اشکال
 خَدداری هراد ایٌجا در عفاؾ رٍایت در هَجَد لرائي تِ تلکِ .است ظاّر خالؾ ًیست

 تضویي عفت درٍى را یجول ال ها هعٌای لؽت اّل اکثر کِ ایي کوا .است گٌاّاى از
 چیس چِ از کِ ایي ٍ است خَدداری هطلك کّؿ  هعٌای تِ عّؿ  کِ ایي ضوي .اًدًکردُ

 .عّؿ  هعٌای از ًِ هدلَل ٍ دال تعدد تِ شَدهی ـْویدُ عي هجرٍر از کٌد خَدداری
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