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ت اشتراط ترای ایکٌٌدُلاًغ دلیل ایٌجا تا :خالصِ ٍّ  یافت ػدالت در هر

 .ًشد

 

 دلیل هؼاصر ػمالء تٌای از استفادُ تا است هوکي کِ گفت خَاّین اها

ت اشتراط تر هستملی ٍّ ت کِ ایي تدٍى کرد الاهِ لاضی در هر ٍّ  شرط هر

   .تاشد ػدالت در لید یا

 تلمی تاهی دلیل اگر ٍ ًدارد لاضی تِ اختصاص ًَػی تِ دلیل ایي الثتِ

ت رػایت لسٍم تر داللت شَد ٍّ  افراد ّوِ ترای (دارد کِ لیَدی تا) هر

 .است



 
 
 
 

 :اصل تأسیس•
 :است هطرح ایٌجا در احتوال سِ 

 
 تفسیر هلکِ تِ را ػدالت اگر است ػدالت اشتراط ػدم اصل همتضای -1

 تا ایي تٌاتر است ػدم تِ هسثَق ٍ ٍجَدی اهری هلکِ چَى کٌین
 استصحاب .است ػدم تر اصل ًیاتین آى اثثات تر دلیلی کِ زهاًی

 .هثثت اصل حجیت ػدم دلیل تِ ًیست ػدالت هثثت ًیس الفسك ػدم
 .است هدخَل تفسیری هلکِ تِ ػدالت تفسیر : جَاب *

 
 ػثارت در کِ طَر ّواى تداًین استماهت از هأخَذ را ػدالت اگر -2

 ٍجَدی اهری استماهت چَى است، هستفاد هؼٌا ایي «دیٌِ فی ػدل»
 استصحاب . است ػدم تر اصل ًیاتین اثثات تر دلیلی کِ زهاًی تا است
 اصل حجیت ػدم دلیل تِ تاشد تَاًدًوی ػدالت هثثت ًیس الفسك ػدم

   .هثثت
 لاضی استماهت هؼٌای تِ لاضی در ػدالت اشتراط از تحث :جَاب *

  .است جَر ٍ ظلن هماتل هؼٌای تِ تلکِ ًیست



 
 
 
 

 :اصل تأسیس *
 ػدهی هؼٌایی چَى .تاشد ًکردى گٌاُ ٍ ًکردى ظلن هؼٌای تِ ػدل -3

 ثاتت خالفش تا است کسی تِ کسی ظلن ػدم تر اصل کٌدهی پیدا

 آى هگر است احدی ًکردى گٌاُ تر داللت الثرائة اصالت ًیس ٍ شَد

 آى تا آًچِ چَى ًیست هثثت اصل دٍ ایي  .شَد ثاتت خالفش کِ

 دیگری اهر ًِ است ػدهی اهری کِ است ػدالت خَد شَد  هی ثاتت

 .آى از خارج یا آى تا هالزم

 از ها تحث در اها .شَد ثاتت آى خالف تا است ػدالت تر اصل ایي تٌاتر

 آى اشتراط ٍ ػدالت هؼٌای تر لفظی ادلِ چَى کٌینهی اػراض اصل

 .دارد ٍجَد



 
 ُأَساَمةَ  َأِبي َعنْ  الن ُّْعَمانِ  ْبنِ  َعِلي   َعنْ  ِعيَسى ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنِ  َأْحَمدَ  َعنْ  َيْحَيى ْبنُ  ُمَحمَّدُ  -

 ِصْدقِ  وَ  اِِلْجِتَهادِ  وَ  اْلَورَعِ  وَ  اللَّهِ  بِتَ ْقَوى َعَلْيكَ  يَ ُقولُ  ع اللَّهِ  َعْبدِ  َأبَا َسِمْعتُ  َقالَ 
 ِبَغْيرِ  َأنْ ُفِسُكمْ  ِإَلى ُدَعاةً  ُكونُوا  وَ  اْلِجَوارِ  ُحْسنِ  وَ  اْلُخُلقِ  ُحْسنِ  وَ  اْْلََمانَةِ  َأَداءِ  وَ  اْلَحِديثِ 
 ِإَذا َأَحدَُكمْ  َفِإنَّ  السُُّجودِ  وَ  الرُُّكوعِ  ِبُطولِ  َعَلْيُكمْ  وَ  َشْيناً  َتُكونُوا َِل  وَ  زَْيناً  ُكونُوا  وَ  َأْلِسَنِتُكمْ 

 وَ  َسَجدَ  وَ  َعَصْيتُ  وَ  َأطَاعَ  َويْ َلهُ  يَا َقالَ  وَ  َخْلِفهِ  ِمنْ  ِإْبِليسُ  َهَتفَ  السُُّجودَ  وَ  الرُُّكوعَ  َأطَالَ 
 (77 ص ،2 ج الکافی) .َأبَ ْيتُ 

 .است صحیح روایت سند

 (مقاییس) زانه خالف شانه ( اللغة؛ تهذیب العین؛) الزين نقيض الشين

 (الصحاح) المقابح و المعايب :المشاين
 وَ  اْْلََمانَةِ  َأَداءِ  وَ  اِِلْجِتَهادِ  وَ  اْلَورَعِ  وَ  اللَّهِ  بِتَ ْقَوى َعَلْيُكمْ   َقالَ  َأنَّهُ  ع اْلَعاِلمِ  َعنِ  َأْرِوي وَ 

 ِصُلوا وَ  َعَشاِئرُِكمْ  ِفي َصلُّوا ص ُمَحمَّدٌ  َجاءَ  َفِبَهَذا اْلِجَوارِ  ُحْسنِ  وَ  اْلَحِديثِ  ِصْدقِ 
 ِإَلى َحب ُبونَا َشْيناً  َتُكونُوا َِل  وَ  زَْيناً  ُكونُوا  وَ  َجَناِئزَُكمْ  اْحُضُروا وَ  َمْرَضاُكمْ  ُعوُدوا وَ  َأْرَحاَمُكمْ 

َنا ُجرُّوا تُ بَ غ ُضونَا َِل  وَ  النَّاسِ   َخْيرٍ  ِمنْ  ِفيَنا ِقيلَ  َما وَ  قَِبيحٍ  ُكلَّ   َعنَّا اْدفَ ُعوا وَ  َمَودَّةٍ  ُكلَّ   ِإَلي ْ
 (356 ، ع الزضا الفقه)  َكَذِلكَ   َنْحنُ  َفَما َشر   ِمنْ  ِفيَنا ِقيلَ  َما وَ  َأْهُلهُ  فَ َنْحنُ 

 
 

 



 ػدالت از کاشف
 ًکردى گٌاُ ٍ ًکردى ظلن از ػثارتست ػدالت ٍالغ

 :دارد ٍجَد هسألِ در لَل سِ شَد؟هی اثثات ٍسیلِ چِ تِ ٍالؼیت ایي اها
 .است هشَْر لَل ایي .است ػدالت اثثات در کافی ظاّر حسي کِ ایي :اٍل لَل
 .شَد پیدا است اطویٌاى ٍ ػلن جاًشیي کِ تیٌِّ یا اطویٌاى یا ػلن تاید کِ ایي :دٍم لَل
 .اًددادُ ًسثت جواػت ًواز در درٍس در شْید تِ را لَل ایي

 معرفة في اإلسالم يكفي ِل و خلفه، عدلين، صالة و الباطنة، المعاشرة و بالشياع، العدالة يعلم و
  ص ،1 ج الدروس،) .اْلقوى على الظاهر حسن على التعويل ِل و الجنيد، ِلبن خالفا العدالة
219) 

 ٍ ػلن هَجة تاطٌی هؼاشرت اطویٌاى هَجة شیاع کِ است ایي ایشاى کالم ظاّر
 .است تیٌِ تِ اشارُ ًیس ػدلیي

 هسلواى ػدالت در کافی تاشین ًداشتِ خثر اٍ ظلن ٍ فسك از کِ ّویي کِ ایي :سَم لَل
 .است شدُ دادُ ًسثت شیخ تِ ًیس لَل ایي ٍ است




