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 فمْا کلوات
ت اس فمْا ٍّ  اهام جواػت، اهام در ػذالت اشتزاط اس تحث در ػوذتا   هز

 ٍ خوس هستحك در ًیش گاّی .اًذکزدُ تحث شاّذ ٍ لاضی، جوؼِ،
 .اًذکزدُ تحث آى اس خثز در ػذالت شزط اس تحث در ًیش ٍ سکات

ت اس تحث در ٍّ  تزخی ٍ داًستِ شزط را آى تزخی دارد ٍجَد لَل دٍ هز
   .اًذکزدُ اًکار دیگز
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 :است عدالت در مريّت اضتراط ايل قًل
 (500 ص ،8 ج الوختلف) ( 381-370 .ح .م) اسکافٓ جىٕد ابه از مىقًل -1

 (217 ص ،8 ج الوبسوط،) (460 .م) طًسٓ ضٕخ -2

   (230 ص الوسیلة،) (566 .ز) حمسِ ابه -3

 (118 ص ،2 ج السزائز،) (598 .م) ادرٔس ابه -4

 (208 ص ،2 ج االحکام، تحزیز) (726 .م) حلٓ عالمٍ -5

 (مجسا صًرت بٍ مريّت ي عدالت اضتراط) (726 .م) حلٓ عالمٍ -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 الذهشقیة، اللوعة) (/125 ص ،2 ج الذروس،) (786 .م) ايل ضُٕد -7

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

 (372 ص ،2 ج الوقاطذ، جاهع)  (940 .م) کرکٓ محقق -8

 (130 ص ،3 ج البهیة، الزوضة) (966 .م) ثاوٓ ضُٕد -9

 (300 ص ،10  ج اللثام، کشف) (1137 .م) َىدْ فاضل -10

 و االجتهاد - الوسیلة تحزیز شزح في الشزیعة تفظیل) (1428 .م) لىکراوٓ فاضل ضٕخ -11

 (280-279 :طض التقلیذ،
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 :است آيردٌ چىٕه دٔگرش کتاب در (966 .م) ثاوٓ ضُٕد
 الثقة يَبُطل التقديرين على و حياء، و مباالة قّلة أو نقصاف، و بَخِبل يكوف أف إما المرّوة اّطراح ألف

  شاء، ما يصنع لو حياء ال من فألف الحياء قليل أما و .فظاىر المخّبل أما .قولو على االعتماد و
 (14/169 الوسالک) .الخبر في ورد كما
 :است داوستٍ عدالت در ضرط را مريّت وٕس (1428 .م) لىکراوٓ فاضل  ضٕخ -10

 العفاؼ معنى في اللغة كتب  عن نقلنا ما على بناءً  «العفاؼ و بالستر تعرفوه أف»...الدليل
 بحاؿ الئقاً  جميًل  يكوف ال ما فارتكاب َيجُمُل، و يحلّ  ال عّما الكفّ  ىو أنّو من

 العفاؼ عنواف تحّقق عن مانع بالعدالة مخلّ  العرفية شئونو و لمقامو مناسباً  الشخص،
 (280-279 :طض التقلیذ، و االجتهاد - الوسیلة تحزیز شزح في الشزیعة تفظیل) ،...فيها المعتبر

 
 



 :آيردٌ وٕس (1281 .م) اوصارْ ضٕخ را استدالل أه

 من المرّوة اعتبار فهم من بدّ  ال و كاف  إف أنّو بالباؿ يخطر اّلذي إفّ  ثمّ 
 مّطردا، يكوف أف من بدّ  ال لها، حدّ  فيو المذكور أفّ  على بناء -الصحيحة

 إفّ  :يقاؿ أف فاألنسب -بطردىا مخل   يُعتبر، ما العتبار التعّرض فترؾ
 معنى إلى الراجعين «العفاؼ» و «الستر» لفظي من يستفاد إنّما ذلك

  جارية و عفيف، :أي ستير، رجل» :الصحاح قوؿ من عرفت كما  واحد،
 في المذكور المشهور الحديث في -عدّ  ما بالستر المراد فيكوف «ستيرة
  في المفّسر للتبّرج مقابل -الجهل و العقل جنود باب في الكافي أصوؿ
 في ُيستهَجن و يَقُبح بما بالتظاىر الكافي أصوؿ شّراح محّققي بعض كلـ

 العرؼ، في يستهجن مّما المرّوة منافيات أفّ  ريب ال و العرؼ أو الشرع
 (22 ص الفقهیة، الزسائل) .المعنى بذلك العفاؼ و للستر منافية فهي
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 صدر در چًن .ودارد استدالل قبًل بر صرٔحٓ داللت اي کالم يلٓ
 :است کردٌ وفٓ را آن کالمص

 
 يكوف أف على «بالستر يعرفوه بأفّ » ... (يعفور ابی بن عبداهلل صحيحة)

 الفقرة أّما نظر، الكلّ  في و... .العرفّية و الشرعية العيوب ستر منو المراد
 و الفعلي، الستر ىو ليس بالستر المراد أفّ  من سابقا عرفت فلما :األولى

 قد و كيف  ،-الصحاح من سمعت كما  -للعفاؼ مرادفة صفة بو يراد إنّما
 و الدليل اّتحاد فيلـز العدالة، على دليل ذلك بعد العيوب ستر جعل

 دوف الشرعّية بالعيوب تعّلقو :الستر من المتبادر أفّ  إلى مضافا المدلوؿ،
 (21-20 ص الفقهیة، الزسائل) .العمـو المتعّلق حذؼ يفيد فل العرفية،

.... 
 اّلذي -األقوى أفّ  ىنا إلى المسألة أّوؿ من ذكرنا مّما تلّخص قد إنّو ثمّ 

 نفسانّية صفة عن عبارة العدالة كوف  ىو :-المتأّخرين و القدماء معظم عليو
 .قّويناه ما على -فقط التقوى أو المرّوة و التقوى توجب

 (24 ص الفقهیة، الزسائل)
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 :است ًمذ لاتل لٌکزاًی فاضل شیخ کالم اصل حال ّز تِ
 «یجول ال ٍ یحل ال ػوا الکف» تِ ػفاف تفسیز در ٍاٍ ػطف حزف تِ اگز :اٍل اشکال

 کِ اهَری اس خَدداری تاشذ داشتِ ّوشهاى طَر تِ را ٍیژگی دٍ تایذ ػفاف شَد تَجِ

 ػزفا   ٍلی ًیستٌذ حالل کِ اهَری ایي تٌاتز .ًیست ًیکَ ٍ ًیست حالل دارد ٍیژگی دٍ

 چَى .است خارج ػفت هفاد اس حاللٌذ شزػا   ٍلی ًیستٌذ ًیکَ کِ اهَری یا ّستٌذ ًیکَ

 استغزالی ػوَهی اس کف ٍ تزن تزای ٍ هجوَػی ػوَم ًِ است استغزاق در ػطف ظَْر

 آًْا اس یکی اس اگز کِ هجوَػی ػوَم اس کف خالف تِ ّستین اهز دٍ ّز اس کف ًیاسهٌذ

 ػفت تحمك تزای اهز دٍ ّز اس خَدداری ٍ تزن ایي تٌاتز .کٌذهی صذق شَد خَدداری

 ػفت شَد، تزن ًیست ًیکَ ٍ است حالل کِ ػولی اگز صَرت ایي در .است السم

 تا است کافی ػفت در ایٌْا اس یکی تزن کِ تَد ایي لغَی هٌظَر اگز .شَدًوی هحسَب

 .تزدهی تکار اٍ کلوِ
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 هؼٌای تِ را ػفاف لغت اّل اس تسیاری کِ دیذین ػفف هادُ اس تحث در ها :دٍم اشکال

 ایي ٍ .شَدهی تؼثیز خَیشتٌذاری تِ فارسی در آى تِ کِ اًذگفتِ خَدداری ٍ کف هطلك

 عما الکف العّفة) .شَدهی فْویذُ هذلَل ٍ دال تؼذد تِ کٌذ خَدداری چیشی چِ اس کِ

  البالغة اساس ؛1405 ص ،4 ج الظحاح،) کف  ای :الحراـ عن عف (92 ص ،1 ج العین) اليحل

 ،4 ج هقاییس،) القبيح عن الکف احدىما ... ( ؛418 الونیز الوظباح ؛264 ص ،3 ج النهایة ؛428

 الؼفٔ ٍ (102 ص ،1 ج الوحکن،) یجول ال ٍ الیحل ػوا الکف تِ را آى تزخی چٌذ ّز (3 ص

 دٍ ػفاف ایي تٌاتز .اًذکزدُ تفسیز (3 ص ،4 ج الوقاییس،) آى هاًٌذ ٍ یٌثغی ال ػوا الکف

   .هؼٌاست دٍ ایي اس یکی تِ هَکَل استذالل ٍ دارد هؼٌا
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 ػوا الکف» هؼٌای تِ الؼف کِ کٌین فزض کِ است ایي اشکال ایي هثٌای) :سَم اشکال
   (تاشذ «یٌثغی ال ػوا الکف» یا «الیلیك

 ٍ تؼزیف تا کِ تاشذ ًیکَ ٍ استحساًی اهَر تزن هزاد اگز «یٌثغی ال ٍ الیلیك ػوا»
 اػن ًیست شایستِ کِ اهَری ٍ ًیست ساسگار دارد را آى اثثات لصذ هذػی کِ هصادیمی

 تزن هزاد اگز ٍ است هزٍت اس اػن ایي ٍ شَدهی شاهل را ػادی اهَر ٍ سشت اهَر اس
 ایي هَضَع ٍ حکن هٌاسثات تِ ٍلی است ساسگار تؼزیف تا چٌذ ّز تاشذ سشت اهَر
 .ػزفی سشت اهَر ًِ شَدهی شزػی سشت اهَر تز حول شارع لساى در کلوِ

 القوي، تفسیز) .است تکاررفتِ ػَرت کشف اس هٌغ هؼٌای تِ ػفاف رٍایات تزخی در لذا ٍ
 ٍ خَراکی هحزهات اس خَدداری تِ ػفاف ٍ ػفت الؼفّٔ تاب درکافی ًیش ٍ (226 ص ،1 ج

 آى تز ًیست حالل کِ اهَری تزن ٍ شذُ شوزدُ ػثادت ًَػی ٍ شذُ تفسیز شَْاًی
 .است شذُ تطثیك

ةٌ   ْبنِ  َيْحَيى َعنْ  ُسَوْيدٍ  ْبنِ  النَّْضرِ  َعنِ  َأبِيوِ  َعنْ  اللَّوِ  َعْبدِ  َأِبي ْبنِ  َأْحَمدَ  َعنْ  َأْصَحابَِنا ِمنْ  ِعدَّ
 ِإن ي ع َجْعَفرٍ  أِلَِبي رَُجلٌ  َقاؿَ  :َقاؿَ  َبِصيرٍ  َأِبي َعنْ  ُعْثَمافَ  َأِبي ُمَعلًّى َعنْ  اْلَحَلِبي   ِعْمَرافَ 
ـِ  َقِليلُ  اْلَعَملِ  َضِعيفُ   ااِلْجِتَهادِ  َأي   َلوُ  فَػَقاؿَ  َقاؿَ  َحَلاًل  ِإالَّ  آُكلَ  اَل  َأفْ  َأْرُجو َلِكن ي وَ  الص َيا
 (79 ص ،2 ج الکافي،) .فَػْرجٍ  وَ  َبْطنٍ  ِعفَّةِ  ِمنْ  َأْفَضلُ 

 هَثك را تزلی خالذ تي هحوذ لثال   ها چَى است صحیح ًیش سٌذش کِ رٍایت ایي در
 تطثیك حالل غیز اهَر اس خَدداری تز فزج ٍ تطي ػفت ًجاشی، لتضؼیف خالفا   داًستین

 ًیش را تاشذ ًیکَ غیز حالل کِ اهَری حصز، در هثثت جولِ اطالق داللت تِ کِ است شذُ
 اًجام ایي تٌاتز .است کزدُ تطثیك فزج ٍ تطي ػفت تز را اٍ فؼل حضزت ٍ شَدهی شاهل
 .ًیست ػفت خالف هزٍت خالف ػول
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ت اشتزاط ػذم دٍم لَل ٍّ  :است ػذالت در هز
ٍّت (413 .م) هفیذ شیخ -1  :است ًذاًستِ شزط را هز

 و بالدين معروفا كاف  من العدؿ و .عدوال كانوا  إذا بالشهود تقـو البينة و
 (725 ص الوقنعة،) .جل و عز اهلل محاـر عن الورع

 
 در شزط را هزٍت شاّذ اس تحث در (447 .م) حلثی الصالح اتَ شیخ -2

 :است ًذاشتِ ػذالت
  و بالبلوغ حكُمها يَثُبت و المسلم على الشهادة صحة في شرط العدالة
 أو بالعداوة الِظّنة انتفاء و أجمع القبائح اجتناب و االيماف و العقل كماؿ

  ،الکافي) .الشركة أو المملكة أو (صح- المنافسة) المناقشة أو الحسد
 (435 ص
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 :است آٍردُ هختلف فتاٍی خَد هختلف کتة در (460 .م) طَسی شیخ
ت خَد ًْایٔ در ٍّ  تي ػثذالّل  صحیحِ ػثارت ٍلی  ًکزدُ شزط شاّذ در را هز
 :است آٍردُ را یؼفَر اتی

 ظاىر ظاىره يكوف أف ىو عليهم، و للمسلمين شهادتو قبوؿ يجوز الذي العدؿ
 و الفرج و البطن عن الكفّ  و العفاؼ و الّصلح و بالّستر يعرؼ ثمَّ  اإليماف،

 من :النار عليها تعالى اللّاو أوعد التي الكبائر باجتناب يعرؼ و الّلساف، و اليد
 ذلك، غير و الّزحف من الفرار و الوالدين عقوؽ و الّربا و الّزنا و الخمر شرب

 حافظا عليهّن، مواظبا الخمس للصلوات متعاىدا يكوف و عيوبو، لجميع الّساتر
 لمرض إاّل  عنهم متخّلف غير المسلمين، جماعة حضور على متوّفرا لمواقيتهن،

 (325 ص النهایة،) .عذر أو عّلة أو
 

 خثز دٍ اس یکی تزجیح در راٍی ػذالت اس تحث هَلغ االصَل ػذٓ در ّوچٌیي
 :است ًذاًستِ شزط را آى

 الراوي يكوف أف :فهو اآلخر على الخبرين أحد ترجيح في المراعاة العدالة أما و
 فيما متهم غير الكذب، من متحرجا دينو، في ثقة مستبصرا، للحق، معتقدا

 (148 ص ،1 ج االطول، عذة) .يرويو
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ُ ای (672 .م) آتی فاضل ٍ ت لیذ تِ اشار ٍّ  :است ًکزدُ هز
 في كذا  و.بالكبائر زوالها في ريب ال و :العدالة (الرابع) [العدالة الرابع] 

 لألنس، الَحماـ اّتخاذ يقدح ال و .فل اللمم من الندرة أّما مصّرا، الصغائر
  ص ،2 ج الزهوس، کشف) .ِقمار ألنو فقادح عليها الرىاف أّما .الكتب إنفاذِ  و

517) 
 

 :ًوی داًذ ػذالت در شزط را هزٍت (676 .م) حلی هحمك
 زوالها في ريب ال و بالفسق التظاىر مع طمأنينة ال  إذ :العدالة الرابع

 في يقدح ال و ... اإلصرار مع الصغائر بمواقعة كذا  و... الكبائر بمواقعة 
  حدا يبلغ لم ما الجميع عن مضربا أصر لو  و المندوبات ترؾ العدالة

 ( 115 ص ،4  ج اإلسالم، شزائع) بالسنن  بالتهاوف يُؤِذف
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  از کٍ وُأّ در جماعت امام ضرائط از بحث در (726 .م) حلٓ عالمٍ
 :است وٕايردٌ مٕان بٍ مريّت از ذکرْ ايست فقُٓ کتابُاْ آخرٔه

 
 اعتقد إف و الفاسق خلف تصح فل اإلماـ، في شرط العدالة :الخامس

  علمائنا، جميع عند الحق،
  و ظالم، الفاسق و ظََلُموا الَِّذينَ  ِإَلى تَػرَْكُنوا الا  وَ  تعالى لقولو
   و .مؤمنا فاجر ال و :السلـ عليو قولو
 يقوؿ كاف  إف و الفاسق خلف تصل ال و :السلـ عليو الصادؽ قوؿ

   و .معتقدا كاف  إف و بالفسق المتجاىر و المجهوؿ، و بقولك،
   و .أمانتو و بدينو تثق من خلف إال تصل ال :السلـ عليو الباقر قوؿ
 األمر، بهذا عارؼ ىو و الذنوب يقارؼ رجل السلـ عليو الرضا سئل

  و ، ال :قاؿ خلفو؟ أصلي
 (140 ص ،2 ج االحکام، نهایة)  .البراءة يقين لعدـ
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