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 فمْا ولوات
ت اص فمْا ٍّ  اهام جواػت، اهام دس ػذالت اشتشاط اص تحث دس ػوذتا   هش

 ٍ خوس هستحك دس ًیض گاّی .اًذوشدُ تحث شاّذ ٍ لاػی، جوؼِ،
 .اًذوشدُ تحث آى اص خثش دس ػذالت ششط اص تحث دس ًیض ٍ صوات

ت اص تحث دس ٍّ  تشخی ٍ داًستِ ششط سا آى تشخی داسد ٍجَد لَل دٍ هش
  .اًذوشدُ اًىاس دیگش
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 :است عدالت در هرٍّت اشتراط اٍل قَل
 (500 ص ،8 ج المختلف) ( 381-370 .ح .م) اسکافی جٌید ابي از هٌقَل -1

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

   (230 ص الوسیلة،) (566 .ز) حوسٓ ابي -3

 (118 ص ،2 ج السزائز،) (598 .م) ادریس ابي -4

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

 (هجسا صَرت بِ هرٍّت ٍ عدالت اشتراط) (726 .م) حلی عالهِ -6
 .بقولو الثقة يسقط ذلك كلّ   و .فيو مباالة قّلة أو عقلو، في ضعف على يدلّ  ذلك ألنّ  

 ( 493، ص 3 قواعذ األحکام، ج )

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

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

 (372 ص ،2 ج المقاطذ، جامع)  (940 .م) کرکی هحقق -8

 (130 ص ،3 ج البهیة، الزوضة) (966 .م) ثاًی شْید -9

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

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

 (280-279 :طض التقلیذ،
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 :است داًستِ عدالت در شرط را هرٍّت ًیس (1428 .م) لٌکراًی فاضل  شیخ -11
 العفاف معنى في اللغة كتب  عن نقلنا ما على بناء   «العفاف و بالستر تعرفوه أن»...الدليل

 بحال الئقا   جميل   يكون ال ما فارتكاب َيجُمُل، و يحلّ  ال عّما الكفّ  ىو أنّو من
  العفاف عنوان تحّقق عن مانع بالعدالة مخلّ  العرفية شئونو و لمقامو مناسبا   الشخص،

 (280-279 :طض التقلیذ، و االجتهاد - الوسیلة تحزیز شزح في الشزیعة تفظیل) ،...فيها المعتبر
 
 

 الیجول ٍ الیحل ػوا الىف  : الؼفّة

 عرفی یا است عقلی دقت بِ ًفی الیجول در ًفی از هراد آیا -1

 عفّت در هرٍّت تضوي یا است هرٍّت ٍ عفت ّن هعٌایی هستدل هراد آیا  -2

  یکی یا کراّتی بدی ٍ هٌع یا است الساهی بدی ٍ هٌع الیجول ٍ الیحل از هراد آیا -3

 کراّتی بدی دیگری ٍ الساهی هٌع

  ٍ شرعی یکی یا عرفی حسي ٍ حلیت یا است شرعی حسي ٍ حلیت هراد آیا -4

 عرفی دیگری

 ٍیژگی دٍ با اهر یک از کف یا است اهر دٍ از کف عطف از هراد آیا -5
 



 
 
 
 

 :وِ ایي است هستذل والم دس هحتول تش آًچِ احتواالت ایي تیي اص

 اگش چَى «است تذ» یؼٌی ػشفی دلت تِ آى هؼادل ّواى ًیست خَب اص هشاد :اٍل

 ًِ ٍ است تذ ًِ وِ اهَسی اص وف شاهل ػفت هؼٌای آًگاُ تاشذ ػملی دلت تِ ًفی هشاد

 اص هستذل، جولِ اص ٍ فمْا وِ است هؼٌایی خالف اهش ایي وِ حالی دس هی شَد خَب

ت ٍّ  .هی وٌٌذ اسادُ هش

ت ٍ ػفّت ولوِ دٍ ّن هؼٌایی ًثایذ هستذل هشاد :دٍم ٍّ  طَست آى دس چَى تاشذ هش

 غیش هشدم اص تسیاسی وِ ایي تِ ًیست؛ لثیح وِ تگیشین ًظش دس سا حشاهی واس اگش

 تایذ آًگاُ «سیثِ لظذ تذٍى ًاهحشم تِ دادى دست» هثل ًوی داًٌذ لثیح سا آى هسلواى

ت تِ پس هی صًذ طذهِ ػفت تِ فؼل ایي چَى وِ تگَیین ٍّ  هی صًذ، طذهِ ّن هش

ت هؼٌای وِ حالی دس ٍّ  تِ دادى دست چَى .ًوی شَد شاهل سا هثال ایي فمْا ًضد هش

ت خالف ٍ ًیست ػشفی شأى خالف واسی اها است حشام چٌذ ّش ًاهحشم ٍّ  تلمی هش

ت خالف ًَػی ًذادى دست هَاسد تشخی دس شایذ تلىِ ًوی شَد ٍّ    .تاشذ هش
 



 
 
 
 

  سا الضاهی اهَس تایذ حتوا   هؼٌا ایي وِ ایي است هتثادس ػفّت هؼٌای اص آًچِ :سَم

 شاهل ّن سا ًاشایست ٍ هىشٍُ اهَس تشن آى تش ػالٍُ است هوىي حال شَد شاهل

 یا وشاّتی اهَس اص وف ػفت، وِ ایي حال ّش تِ .ًشَد شاهل است هوىي شَد

 .ًیست دخیل ها تحث دس ًِ یا شَد شاهل ّن سا ًاشایست
 



 ششػی؟ هؼٌای یا است هشاد لثیح ٍ حالل ػشفی هؼٌای :چْاسم
  ػذالت تِ لثیحٌذ ػشفا   وِ اهَسی وِ وٌذ اثثات وِ آًست طذد دس هستذل ٍلتی گفت هی تَاى
   .هی شَد تطثیك ػشفی لثیح تِ اٍ ًضد «الیجول» ػثاست ایي تٌاتش هی صًذ طذهِ

  .ششػی حلیت یا است ػشفی حلیت «الیحل» اص اٍ هشاد وِ ًیست ًشاًی اٍ والم دس اها
 هؼٌای تا است هوٌَع ػشفا   آًچِ هؼٌای تِ الیحل هؼٌای آًگاُ تاشذ ػشفی حلیت هشادشاى اگش
 لثیح ػشف ًضد وِ اهَسی تواهی چَى هی وٌذ پیذا تظادق است لثیح ػشفا   آًچِ یؼٌی «الیجول»

 .تَد خَاّذ «الیحل» ولوِ تش تأویذ ٍ تىشاسی «الیجول» ػثاست ایي تٌاتش .ّست ًیض هوٌَع است
 اّل دیگش ػثاست اص تلىِ شَین هتوسه الؼشب لساى والم خظَص تِ وِ ًذاسد ٍجْی ایي تٌاتش
ُ ای وِ لغت  ایي دس ػفت وِ ایي ػوي .است دسست استذالل ایي ًیض ًذاسًذ الیجول تِ اشاس

 یؼشف» گفتِ آى اص تؼذ چَى وشد (ُهجاص) ػشفی حالل اص وف تش حول ًوی تَاى سا سٍایت
 «...الىثائش تاجتٌاب

 اشاسُ است حشام ششػا   آًچِ هؼٌای تِ الیحل هؼٌای آًگاُ تاشذ ششػی حلیت هشادشاى اگش ٍ
 ػفّت شذُ ششط ػذالت دس آًچِ دیگش ػثاست تِ .است لثیح ػشفا   آًچِ تِ الیجول هؼٌای ٍ داسد
 دس دٍ ّش ایي ٍ است لثیح ػشفا   ٍ حشام ششػا   داسد ٍیژگی دٍ وِ است اهَسی اص وف وِ است
   .دخیلٌذ آى تحمك

 اهش دٍ اص تایذ یا گیشد طَست داسد ٍیژگی دٍ وِ ٍاحذی اهش اص تایذ وف وِ هی وٌین سؤال حال
 گیشد؟ طَست است، لثیح دیگشی ٍ حشام یىی وِ هجضا



 وِ ایي یىی داسد ٍیژگی دٍ وِ تاشذ ٍاحذی اهش اص وف الیجول ٍ الیحل ػوا الىف اص هشاد اگش

 ٍلی است حشام وِ اهشی وسی اگش تفسیش ایي طثك .است لثیح وِ ایي دیگشی ٍ است حشام

   .ًوی  شَد ًمغ اٍ ػفّت شَد هشتىة سا ًیست حشام ٍلی است لثیح یا ًیست لثیح

   :دارد اشکال دٍ تفسیر ایي

 دست هثل هی شَد شاهل ّن را قبیح غیر حرام اهَر از کف کِ است ایي عفت از تبادر کِ ایي اٍل

   ریبِ قصد بدٍى ًاهحرم بِ دادى

 بارُ در عدالت در هرٍت اشتراط در بحث چَى ًیست هستدل قبَل هَرد تفسیر ایي کِ ایي دٍم

 ثابت باید پس .ًباشد یا باشد حرام خَاُ است شأى خالف صرفاً کِ است قبیحی اهَر از کف

 ایي کِ حالی در شَد ثابت فاضل هدعی تا است عفت خالف ًیس حرام غیر شأى خالف کِ شَد

 باشد حرام ّن کِ است عفت خالف اهَری تٌْا هی گَید بلکِ ًیست چیسی چٌیي بیاًگر تفسیر

 .قبیح ّن ٍ

 ٍیژگی دٍ تا اهش یه اص وف یا است ػشفی لثیح ٍ ششػی اهشحشام دٍ اص وف ػطف اص هشاد آیا:پٌجن



 ٍ است حشام ششػا   وِ اهشی یىی است اهش دٍ اص وف الیجول، ٍ الیحل ػوا الىف اص هشاد اگش ٍ

 وِ ایي هثل هی شَد دسست هستذل استذالل تفسیش ایي دس .است لثیح ػشفا   وِ اهشی دیگشی

 سیة شاهل پضشه ًْی وِ .ًخَس است لشهض وِ چیضی ٍ است تشش وِ چیضی تگَیذ پضشه

 وسی اگش ایي تٌاتش  .الیجول ػوا ٍ الیحل ػوا الىف گفتِ لغَی گَیا .هی شَد ًیض شیشیي لشهض

   .ًیست ػفیف شَد هشتىة ػشفی لثیح وسی اگش ٍ ًیست ػفیف شَد هشتىة ششػی حشام

 :وِ است ایي احتوال ایي اشىال ٍلی

 ٍیژگی دٍ وِ اهش یه اص وف ػثاست ایي اص چَى است ظاّش خالف هجشٍس هَطَلِ های تؼذد اٍال  

 ٍ تشش وِ چیضی اص تگَیذ پضشه وِ ایي هثل .هجضا اهش دٍ اص وف ًِ ٍ هی شَد فْویذُ داسد

   .ًوی شَد شیشیي لشهض سیة شاهل پضشه ًْی وِ آًست والم ایي ظَْس .ًخَس است لشهض

 ٍیژگی دٍ تا اهش یه اص وف یا است ػشفی لثیح ٍ ششػی اهشحشام دٍ اص وف ػطف اص هشاد آیا:پٌجن



 هجضا اهش دٍ اص وف وِ تَدُ ایي لغَی هشاد ٍ ًیست ظاّش خالف ػثاست وِ وٌین فشع اگش ثاًیا  

 فشد تشَد لثیح هشتىة ٍلی ًشَد حشام هشتىة وسی اگش وِ هؼٌاست تذاى ایي گیشد، طَست

 سفشای هْواًی دس هسلواًی سفیش خاًن اگش هثال .داسد ًمغ اص هَاسدی والم ایي .ًیست ػفیفی

 دس وِ ایي یا ًیست ػفیف تگَیین تایذ ٍ دادُ اًجام لثیحی واس شَد، حاػش پَشیِ تا خاسجی

 خَسدى غزا تِ ششٍع تؼذ تشَیذ سا هیض سٍی تویض ظشٍف تشٍد احتیاطا   هسیحی هیضتاى هْواًی

 ولوِ اص هتثادس خالف ایي وِ حالی دس .ًیست ػفیف تگَیین تایذ ٍ دادُ اًجام لثیحی واس وٌذ،

 آیا .است خَساوی ػفت ٍ جٌسی ػفت تا هَافك واهال   شخض ایي واس ٍ است سٍایات دس ػفّت

 تایذ واسّا، ًَع ایي وِ هی فْوین آى اص تاشذ ػفیف تایذ ػادل تگَیذ السالم ػلیِ هؼظَم اگش

   !شَد گزاشتِ وٌاس

 خالف ٍ داسد الصم صائذُ هؤًٍِ ػشفی هؼٌای تش دٍم جولِ ٍ ششػی هؼٌای تش اٍل جولِ حول ثالثا  

   .است ظاّش

 جولِ دٍ تؼاسع تا تگیشین ششػی هؼٌایی تِ سا لثح ّن ٍ حشهت ّن وِ است ایي تِ هسألِ حل

 هتَلغ هؼاًی تش حول هماهی لشائي تِ شَد استؼوال شاسع والم دس وِ ػفافی چَى .شَد تشطشف

 .هی شَد اٍ اص

 لثح استىاب ػذم هی خَاست اٍ چَى ًیست هستذل تشای توسه لاتل جولِ ایي حال ایي دس

ت هؼادل وِ وٌذ ثاتت سا ػشفی ٍّ  .فمْاست تحث هَسد هش



 :خالطِ

 

ت ًوی تَاى الیجول ػثاست اص -1 ٍّ  استٌثاط سا است لثیح ٍ شأى خالف ػشفا   آًچِ هؼٌای تِ هش

 ٍ حشهت آى هٌفی هماتل ٍ خَتی ٍ حلیت ،الیجول ٍ الیحل ػوا الىف الؼفاف ػثاست دس .وشد

 وّف  هؼٌای تِ سٍایات دس ػفّت ٍ ػشفی هؼٌای ًِ هی شَد آى ششػی هؼٌای تش حول (لثح) تذی

 هاًٌذ ٍ جٌسی ٍ صتاًی خَساوی، شَْات هثل است داًستِ لثیح ٍ حشام شاسع وِ است اهَسی اص

   .گشدد تظشیح تذاى تایذ تاشذ ػشفی لثیح اهَس اص وف هشاد اگش ٍ .آى

 تِ ٍ است خَیشتٌذاسی هؼٌای تِ ػفاف حیاء، هؼٌای تِ (تالىسش) الستش لشیٌِ تِ اٍل جولِ دس -2

ُ ای هی گیشد طَست آى اص وّف  آًچِ  اثش تش وِ داسد اشاسُ ًفس اص حالتی تِ تلىِ ًذاسد اشاس

 ّش دس وِ ایي ٍ گَیٌذ خَیشتٌذاسی تذاى وِ هی گشدد حاطل ًفساًی شَْات ٍ َّاّا تشن

 تِ یا  هذلَل ٍ دال تؼذد تِ ٍ ػفاف ولوِ اص خاسج اص است شذُ خَیشتٌذاسی چیضی چِ اص هَسد

ُ اًذ تالش لغت اّل .هی شَد افادُ هماهیِ ٍ حالیِ لشائي  «الیجول ٍ الیحل ػوا» روش تا وِ وشد

 فؼل هؼٌای دس ٍاسطِ تا هفؼَل هؼٌای ادخال هٌظَسشاى ٍ وٌٌذ سٍشي سا تاٍاسطِ هفؼَل ًَع

 است ًْفتِ ػفاف هفَْم دسٍى ًفساًی َّاّای هطلك اص وّف  ًَػی ولی طَس تِ الثتِ .است ًثَدُ

  .ًذاسد ٍجَد هؼٌا دسٍى است ٍیژگی یا ٍطف چِ تِ هتظف ًفساًی َّای آى وِ ایي ٍلی

 .است ػفاف هؼٌای اص خاسج حشهت ٍ لثح وِ ایي خالطِ




