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 :عدالت هعٌای
 عوذتاً ٍ الْی حذٍد اص تخطی یا دیگشی حك ستاًذى اص عثاستست هتششعِ عشف دس ظلن

  .هی شَد اطالق گٌاُ دٍم واس تِ ٍ غصة اٍل واس تِ ششیعت دس .وفش ٍ ششن
 .ًىٌذ تجاٍص الْی حذٍد اص ٍ ًستاًذ سا دیگشی حك وِ است وسی عادل پس
 :عدالت اشتراط دلیل
 .است ششط ًیض لضاٍت دس اٍلی طشیك تِ تاشذ ششط عذالت شاّذ دس ٍلتی

 :عدالت از کاشف
 :دارد ٍجَد هسألِ در قَل سِ شَد؟هی اثبات ٍسیلِ چِ بِ ٍاقعیت ایي اها

 .است عدالت اثبات در کافی ظاّر حسي کِ ایي :هشَْر قَل :اٍل قَل

 پیدا است اطویٌاى ٍ علن جاًشیي کِ بیٌِّ یا اطویٌاى یا علن باید :شْید قَل :دٍم قَل
  .شَد

 است هسلواى عدالت در کافی باشین ًداشتِ خبر اٍ ظلن ٍ فسق از :شیخ قَل :سَم قَل
 



   یعفَس تي عثذاهلل سٍایت - -1 :اص عثاستٌذ ظاّش حسي وفایت سٍایات : اٍل لَل
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 (284 ص ،6 ج التهذیة،)

 

 



 .است سیاسی تَثیك تِ هَوَل شیخ سٌذ وِ وشدین عشض

  صذٍق طشیك ٍ آهذُ «الوغیشٓ تي عثذاهلل عي سٍُی» تعثیش تا فمیِ دس سٍایت ایي ّوچٌیي

 سٍایت حىن ّن فمیِ هجَْل عثاستْای وِ گفتین لثال ٍ است حسي هشیخِ دس عثذاهلل تا

 .داد هی تَاى هشیخِ تِ اسجاع ٍ داسد هعلَم

(365 الفقیه،)

 :است آهذُ چٌیي االسٌاد لشب وتاب دس سٍایت ایي ّوچٌیي

 (365 االسناد، قرب)

 ساجع اجواع اصحاب اص (363 صفحِ دس) الثضًطی ًصش اتی تي هحوذ  تي احوذ تِ ضویش

  هحوذ تي احوذ ٍاسطِ تا االسٌاد لشب وتاب صاحة الحویشی جعفش تي عثذاهلل وِ است

  حذیث سٌذ ایي تٌاتش هی وٌذ ًمل اٍ اص االشعشی (348 ٍ 352 صفحِ دس) عیسی تي

 اص ٍلی است تحث هحوذ پسشش یا اٍ تِ حویشی وتاب اسٌاد دس چٌذ ّش .است صحیح

 .ًوی صًذ سٌذ تِ ضشسی اهش ایي است شذُ تَثیك ًیض اٍ پسش وِ آًجا



 اص اخثاس گاّی وِ هاست هَضع تش تأییذ هزوَس سٍایات دس عثاست ایي گفت تتَاى شایذ

  هعٌای ٍجِ ّواى ایي .است شذُ پزیشفتِ خاسجی لشائي ٍجَد دلیل تِ ثمِ غیش اشخاص

 هشاّذُ سا احادیث دس لذهاء فعالیت اص ًوًَِ یه ایٌجا دس .است المذهاء عٌذ صحیح

 حذیث ایي صذٍس تِ اطویٌاى تش خاسجی شَاّذ ٍ لشائي ًیض ها صهاى دس وِ وشدین

 .داسد داللت

 (االسٌاد لشب + فمیِ + تْزیة)

 

 هٌِ یعشف» وِ ایي ایٌجا دس دیگش ًىتِ است ساتك حذیث هشاتِ حذیث ایي داللت

  هی تَاًذ وِ «خیشاً هٌِ تعشف» تخالف داسد دسًٍی خیش ًَعی تِ اشاسُ «ًفسِ فی صالح

 وِ ایي هگش .تاشذ داشتِ جواعت ًواص دس حضَس هثل تیشًٍی یا دسًٍی خیش تِ اشاسُ

 تایذ صَست ایي دس .هی شَد اطالق ًفسِ فی صالح ًیض تیشًٍی خیشات تِ عشفاً تگَیین

   .تیاتین ًفسِ فی لیذ روش تشای ٍجْی
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 (338 للصدوق االهالی)
 عویر ابی ابي ّواى االزدی زیاد هحودبي ّستٌد شیعِ بسرگاى ٍ ثقات از ّوگی اٍل ًفر چْار
 سٌد بِ ضرری کرخی زیاد بي ابراّین تَثیق عدم ایي بٌابر کٌدًوی ًقل ثقِ از جس کِ است
 20) اٍ از رٍایاتی ًیس هحبَب بي الحسي ٍ دارد رٍایت اٍ از ًیس صفَاى کِ ایي ضوي زًدًوی

 تام غیر را رٍایت سٌد ها استاد .است توام رٍایت سٌد ایي بٌابر .است کردُ ًقل (رٍایت
 الفقه فی القضاء) .باشٌد داشتِ ًظری چٌیي ًباید ثالثِ رجال در ًظرشاى طبق کِ ایي با داًدهی

 (139 االسالهی
 :است آهدُ کافی در دیگری سٌد بِ رٍایت ایي صدر

 (371/3 الکافی)
 :است آٍردُ االسالم دعائن در را رٍایت ایي ًیس (363 .م) حیَى ابي

 (153/1 االسالم دعائن)
   است آٍردُ پیاهبر از هستقیوا   هشابْی عبارت با دٍم جلد در را رٍایت ایي ّوچٌیي

 (513/2 االسالم دعائن)
 .بَد شدُ تصریح بداى قبل رٍایات در کِ است خیر افعال از ًوًَِ یک بیاى حدیث ایي داللت

 




