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دهیچک
ان تحقق عدالت در اھل کتاب است. مشـھور  ، امکیاسالمیان فقھایاز مسائل مورد اختالف میکی

ی مشھور فقھا بر نبـود تحقـق   ن مقاله ابتدا ادّلهیعدالت در مطلق کافرند. در اافتنیبه تحقق نفقھا قائل 
گردد و یمیبررسب ن به تحقق عدالت در اھل کتایی قائلشود. سپس ادلهیعدالت در اھل کتاب ذکر م

شود. یت میدر کافران تقویفقھیاصطالحیافتن عدالتِ تحقق نیاجتھادیبه روشتیدر نھا

اھل کتاب، کافر، عدالت، فسق، وثوق.:ھاکلیدواژه

.٠٦/٠٣/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی:٠٤/٠٨/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار
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ان مسألهیب

ط باز یکه انسان را از افراط و تفریاملکهیعنی؛ یدر خصوص امکان تحقق عدالت اخالق
ن عـدالت بـه   یندارد. ھمچنوجودیباً اختالفیر ملکات و صفات در کافر تقریدارد، مانند سایم

ی امکـان  شود. آنچه که دربارهیز بدون شک در کافر، مانند مسلمان محقق می، نضد جوریمعنا
اسـت،  یفقھیاختالف نظر وجود دارد، عدالت اصطالحیاسالمیان فقھایتحقق آن در کافر م

ـ انـد. (نظ قائل شـده یر امامیعدالت در غافتنیتحقق ناز فقھا به یبرخیحت ؛ ٤١/١٦، ینجفـ ر ی
)٣٤ص ، یگانیگلپا

مـان شـرط تحقـق    ین است که اوالَ اسالم و ایبر ایدر کافر مبتنیامکان تحقق عدالت فقھ
ن ھر ین شده در دییاً مالک تحقق عدالت ترک محرمات و انجام واجبات تعیعدالت نباشد و ثان

ک تحقـق عـدالت   کـه مـال  یا در صورتیو یفرد باشد، نه خصوص واجبات و محرمات اسالم
ن اگـر  یرفته شود، بنـابرا یاز کافر پذھاآنباشد، عمل به یانجام واجبات و ترک محرمات اسالم

ا مالک تحقق عدالت، انجام واجبات و تـرک گناھـان ذکـر    یاسالم شرط تحقق عدالت باشد و 
ر کـافر  رفته نشود، امکان تحقق عدالت دین اعمال از کافر پذین اسالم باشد و این مبیشده در د

وجود ندارد. 
ن است که اگـر امکـان تحقـق عـدالت در کـافر ثابـت       یی بحث از عدالت اھل کتاب اثمره
شود، ھرچنـد  یرفته نمیشرط است، عمل کافر پذیفقھیکه عدالتِ اصطالحیمواردر نشود، د

یلـ یدر کافر وجود داشته باشـد، اگـر دل  یکفر مانع نباشد؛ اما اگر امکان تحقق عدالت اصطالح
که عـدالتش احـراز شـده،    یانند شاھد، اقدام کافر کتاب، مبر مانع بودن کفر در آن موجود نباشد

ر از عـدالت  یـ غی، امـر یطور که اگر مراد از عدالت شرط شده در موردشود. ھمانیرفته میپذ
و ی، مفتـ ی، مانند قاضـ یما در موارد؛ اشودیمرفتهی، عمل کافر پذیباشد، مانند وصیاصطالح

، یدیک، شــھ(رســت. یرفتــه نیاننــد آن کــه کفــر مــانع اســت، در ھــر حــال اقــدام کــافر پذ م
)٦٤٧، ص العدالهیفرسالة

مراد از اھل کتاب
. ٣بـودن دارنـد.   یکه شـبھه کتـاب  ی. کسان٢. أھل کتاب ١کفار بر سه قسمند: یبه طور کل

) مـراد از اھـل   ٢/٦، یس حلیربودن را دارند. (ابن ادیکه نه اھل کتابند و نه شبھه کتابیکسان
امبران یـ از پیامبریروان پیاعتقاد داشته و خود را از پیان الھیاز ادیکیاست که به یکتاب کس
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ھم السالم نازل شده، داشته باشد. در یاء علیرا که بر انبیالھیھااز کتابیکیع) بداند و (یالھ

ز یـ را نھـا یزرتشت، یھود و نصاریعالوه بر یق اھل کتاب اختالف است. برخیمصادص خصو
را صـاحب  ھاآنز یات نیاز روای) چنان که تعداد١/١٤٨، ینیاند. (امام خماز اھل کتاب شمرده

ا یـ ھـا یزرتشـت ن یبنـابرا ) ١٠٢-١١/١٠١، یدانسته اسـت. (رک: نـور  یامبر و کتاب آسمانیپ
، احکام اھل داشته باشدبودن یتابشبھه کیابودن را دارند و اگر فرقهیا شبھه کتابیاند و یکتاب

د، اھـل کتـاب،   یـ اشاره گردھاآنکه در باال به یاتیرا عالوه بر روایز، شودیبار مھاآنکتاب بر 
اگر کـافر  چنان کهت شود؛ ید رعایھستند که بایاحکام و حقوقیر اھل کتاب دارایبرخالف غ

گونـه کـه خداونـد    شود. ھمانیته مه حکم جھاد از او برداشیباشد، به شرط پرداخت جزیکتاب
حَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَ یوْمِ الْآخِرِ وَ الَ یؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الَ بِالْینَ الَ یاتِلُوا الَّذِقَ«: دیفرمایم
)٢٩:توبـه (» دٍ وَ ھُمْ صَاغِرُونَیةَ عَنْ یعْطُوا الْجِزْینَ أُوتُوا الْکِتَابَ حَتَّی ینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینُونَ دِیدِی

آورنـد، و آنچـه را خـدا و    مـان نمـی  یانیبـاز پسـ  با کسانی از اھل کتـاب کـه بـه خـدا و روز     
د، تـا  یـ گردند، کارزار کنن حق نمیین به دیدارند و متداند حرام نمیدهیاش حرام گردانفرستاده
ه دھند. یخوارى به دست خود جزل]با [کما

ھـا آنبودن دارند، مانند اھل کتاب معامله نشود، قتال با یی کتابکه شبھهیبا کسانحال اگر
وجود ھاآنبودن یز است و چون احتمال کتابیه جایولو با پرداخت جزھاآنجه کشتن یو در نت

شود.  یجارھاآند حکم اھل کتاب بر یبا؛ لذا اط منافات داردیدارد، با احت
ا از اھـل قبلـه   یـ ز بر دو قسمند، یر اھل کتاب نیو غیر ذمّیا غیو ١اندیا ذمیز یاھل کتاب ن

ا از اھل قبله ھستند، و مراد از اھل قبلـه  یشان، یپرست و امثال اپرست و ستارهستند، مانند بتین
ز بـر دو قسـمند:   یـ که از اھل قبله باشـند ن ین اسالم باشد و کافرانیاست که منتسب به دیکس

که اسم خـاص  یدارند، مانند نواصب و خوارج و غالت، دوّم کسانیسم خاصّکه ایاوّل: کسان
ـ یـ نسبت به خـدا  ییا ناسزایکه به سبّ یاند: اوّل: کسبر دو قسمھاآنندارند و  ا یـ (ص) یا نب

)٣٣٦-٣/٣٣٥، ین شود. (نراقیدیکه منکر ضروریت (ع) اقدام کند. دوم: کسیاز اھل بیکی
یو زرتشـت یھـود ی، یحیگـردد، مسـ  یمیبررسو ق عدالت این تحقیکه در این فردیبنابرا

یر کتـاب یعدالت در اھل کتاب، در کافر غافتنیتحقق ناست در صورت یادآوریاست. الزم به 

شوند. در ميساکندر کشور اسالميبا حکومتبراساس پیمانھستند کهغیرمسلمانانيذمه. اھلاستپناهمعنايبه.  ذمه١
. تا تاسقراردادھا دائمينوع کنند. اینسود یکدیگر مراعاترا بهگردند اموريمتعھد ميو غیر مسلمانان، حکومتپیماناین

را از کشور اخراجو آنانھا قرارداد را نقضبا آنتوافقتواند بدونپایبندند، حکومت نميخویشتعھداتبهذمهاھلوقتي
کند.
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شود. یعدالت محقق نمیق اولیبه طر

عدالت یو اصطالحیُلغوی. معنا٢
ن) و در کتـب  یفتح، کسر و ذم عـ با ل (ا مصدر دوّم از عَدیا اسم مصدر و یی عدالت کلمه
ـ ، مثل، فدضد جوربرابر بودن) و ا (و مقاومت)، استویداریاستقامت (پایآن معانیلغت برا ه، ی

-١٤/٤٣٠؛ ابن منظـور، ٥/١٧٦٠، ی. (جوھرذکر شده استره یضه، احسان و غیمت، فریجزا، ق
)٣/١٣٣، یحی؛ طُر١٢/٣١٨، یدی؛ زب٤/١٣، یروز آبادی؛ ف٤٣٤

ف خاص ذکر شده است؛ اما در فقـه  یعدالت تعری، در علوم مختلف برایاصطالحاز نظر 
آن اختالف نظر وجود دارد:یبرایدر خصوص وجود اصطالح خاصّ شرع

ـ ، زنداردیاژهیف وی. مشھور فقھا قائلند که عدالت در علم فقه تعر١ ك از ادلـه  یـ چیرا ھـ ی
ی مرجـع شـناخت عـدالت شـرط     ربارهن عده دیداللت ندارد، ایخاص شرعیه بر معنایشرع

،یعاملیوسود. (مانقائل به لزوم مراجعه به عرفیشده در موارد متعدد اختالف دارند، گروھ
؛ ٢/٣٧٢،یحقق کرکـ د. (مشویت اھل لغت استفاده میشتر فقھا مرجعیاز سخنان بی). ول٤/٦٩

)١٨/٧٦، ی؛ نراق٨/٢١٧، ةیامامفقهیفالمبسوط، یخ طوسی؛ ش٢/٣٥٢،یلیمحقق اردب
ه است، صاحب جواھر معتقد است که اگـر  یقت شرعیحقیقائلند که عدالت دارای. برخ٢

ن یـ ل بر ایست و سپس دو دلینیشکّیم، در ثبوت مجاز شرعیه نباشیقت شرعیھم قائل به حق
دالت ف عیرا علما ھنگام تعریر علما، زیات، ب. ظاھر تعابی: الف. ظاھر رواکرده استامر اقامه 

)١٣/٢٨٠. (اندمنسوب کردهآن را به شرع 
ـ یـ ، نظیات کبـر یدر والشرط شدهلند که عدالت یقایبرخ ـ یـ فقیر ول بـا  یو قاضـ یه، مفت
ص ، ۱۰، ج یحـدث بحرانـ  ت. (مدر سائر موارد، مانند شھادت متفاوت اسـ شرط شدهعدالت 

ك معنا ی، به دهیاعتبار گرداً که شرعیی مواردند: که عدالت در ھمهیگویشتر فقھا می)، امّا ب۳۱
ن است کـه عـدالت   یای) و اختالف عدالت در موارد متعدد برا۱۸/۲۸۰احب جواھر،ت. (صاس

جـود  ، ت آنیـ است کـه در ھـر مـورد، بسـته بـه اھم     یمراتب متعددّیر صفات دارایمانند سا
خاصی از آن الزم است.یمرتبه

دالت ذکر شده عبارتند از:عیکه در فقه برایفین تعاریتربه ھر حال مھم
ـ دانستهیاز اھل سنت عدالت را ملکه نفسانیبرخ:یملکه نفسان. ۱ ـ د. (غان ، ۱۲۵، ص یزال

)۴/۳۹۸، یفخر راز
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است ینفسانیاکه عدالت، ملکهمشھور شدهن متأخّران یز از زمان عالّمه، بیه نیدر فقه امام

ـ ، الروضـه البھ ید ثـان ی، شـھ ۲/۱۵۶، یک، عالمـه حلـ  د. (رکنیو مروّت وادار میکه به تقو ة، ی
). ۲/۳۵۱، یلی، محقق اردب۲/۳۷۲، ی، محقق کرک۱/۳۷۸

انـد  عت دانسـته یر شریدر مسیاز فقھا عدالت را استقامت عملیاریبس: ی. استقامت عمل٢
ا صدور آن از ملکـه شـرط   یآن که ملکه باشد یشود، بیکه با انجام واجب و ترك گناه محقق م

اند:ه بر دو دستهین نظریروان ایباشد. پ
شـود. (ابـو صـالح    یره) حاصـل مـ  یصغیحتن (اند، عدالت با ترك ھمه گناھاگفتهیگروھ

ـ ی؛ امـام خم ۳/۳۸، یخ طبرسـ ی، ش۲/۱۱۷س، ی؛ ابن ادر۲/۵۵۶؛ ابن براج، ۴۳۵ص ، یحلب ، ین
)۲۷۴و ۱/۱۰لة، یر الوسیتحر

)٤/٣٢٠، یاطیالدمیاند. (بکردهح کریه تصرین نظریز به ایاز اھل سنّت نیبرخ
یره را کـاف ینکـردن بـر صـغ   ره و اصـرار یـ تحقّق عدالت تـرك گناھـان کب  یز براینیگروھ

؛ ٨٨/٢٥، یجلسـ ؛ م٢٨ص ، کفایة االحکام، ی؛ محقق سبزوار٢٣٠ص اند. (ابن حمزة، شمرده
)  ٢٥٨-١/٢٥٤، یخوئ

ف عـدالت از صـفات فعـل    یعرن تین است که بر اساس ایف اوّل ایف با تعرین تعریفرق ا
دگاه اوّل که عدالت از صفات نفس است.یاست، بر خالف د

شـود کـه   ید استنباط مـ یخ مفین قول از ظاھر سخن شیا: از ملکهیناشیاستقامت فعل. ٣
معـروف  یالھـ یھـا حـرام و کف نفـس از  ی، تقوینداریاست که به دیعادل کس«گفته است: 

) ٧٥ص د، یخ مفیش»(باشد.
. یك صـفت نفسـان  یـ است و نه صرفاً یك امر عملیدگاه عدالت نه صرفاً ین دیاساس ابر 

شود، چنان کـه  یو ملکه ھم ندارد، عادل اطالق نمسر نزدهره از او یکه گناه کبین بر کسیبنابرا
ـ اکند. فرق یکند، عادل صدق نمیملکه اجتناب است، امّا فعالً اجتناب نمیکه دارایبر کس ن ی

، بدون ملکه است، ین است که بنا بر قول دوّم، عدالت صرف استقامت ظاھریقول دوّم اقول با 
بـودن آن از ملکـه شـرط    یست؛ بلکـه ناشـ  ینیکافیدگاه صرف استقامت ظاھریدنیبنابراامّا 

است.
ف معـرِّف مسـبّب اسـت و    یـ ن تعریـ ف اوّل معرِّف سبب و در ایرسد که در تعریمبه نظر

ف شود، حتماً مسبّب ھم اراده شـده و اگـر   یاگر به سبب تعریعنیالزمند، ن دو با ھم میچون ا
ف وجود ندارد. ین دو تعرین ایبیده، فرقیز اراده گردیف شود، سبب نیبه مسبّب تعر
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ن قـول از  یـ کو داشـتن. ا یلند که عدالت عبارت است از ظاھر نیقایگروھ. حسن ظاھر: ٤

ا یـ که قبول شھادت او به نفع یادلع: «د که گفته استشویاستفاده مةیالنھاخ در یظاھر سخن ش
ن قـول را  یای) برخ٣٢٥ص ». (است که ظاھراً مؤمن باشدیز است، کسیبه ضرر مسلمانان جا

، ی، بحرانـ ٣٠٥ص ، رة المعـاد یـ ذخ، یحقـق سـبزوار  د. (مکننز منسوب مییبه عالّمه و محقّق ن
)٤/٦٦، ی؛ اشتھارد١٠/٢٣

ست، نه امـر  یر از آن نیغیگریز دیکو است و چین ظاھر نیلت ھمدگاه عداین دیبر اساس ا
از باشد، بلکه بـر اسـاس   یقت حال نیتا به تفحّص از حقیاست و نه افعال و تروك واقعینفسان

کشـف  یت به حسن ظاھر است که آن ھم با معاشـرت ظـاھر  یه عدالت صرف معروفین نظریا
شود.یم

مان) و عـدم ظھـور   یام (ظھور اسالیت را به معناعدالی: برخ. اسالم وعدم ظھور فسق۵
بـودن  یعه، دوازده امامینظر مشھور شبنا برن معنا که اگر مسلمان بودن و یاند. به افسق دانسته

گـر  یز دیـ چ چیتحقق عدالت ھیده نشود، عادل است و برایز دینیفرد احراز شود و از او فسق
فـه  ی) و از ابـو حن ١٠/١٨، یحران(بد منسوب است. یخ مفید و شیجنن قول به ابنیست. ایالزم ن

ز نقل شده است.ی) ن٤١٧-١١/٤١٥قدامة، ابنل (بن حنب) و احمد٦/٢٧٠، یاشان(ک
ه چھارم احراز عدالت متوقّف ین است که بر اساس نظریدگاه چھارم ایدگاه با دین دیفرق ا

ه در صورت احـراز اسـالم (و   دگاین دیاز ظاھر حال است، امّا بر اساس اشیو تفتبر معاشرت 
ست. یز الزم نیش از ظاھر حال نیتفتیحکم به عدالت، حتّیمان)، برایا

رسـد کـه عـدالت در فقـه در     یمبه نظری اصطالح عدالت اقوال ذکر شده دربارهیبا بررس
استقامت و استوا استعمال شده و اختالف فقھا فقـط در متعلـق آن   یلغویتمام موارد، در معنا

یت نفسـان یـ فیا کیـ است و یا متعلّق آن استقامت و استواء فعلیاختالف دارند که آیعنی، است
آن ذکـر  یکه در فقه برایفیك از تعاریھر بنا بربه ھر حال .؟است و ..ینیا اعتقاد دیاست و 

.                                       قرار داردشده، در مقابل آن فسق 

ق عدالت در اھل کتابامکان تحقیبررس
. اسالم شـرط تحقـق   ١قبالً گفته شد، امکان تحقق عدالت در کافر متوقف بر دو امر است: 

ا عمـل بـه   یت کند و یتحقق عدالت کفاین ھر فرد، برای. عمل به دستورات د٢عدالت نباشد. 
فر الزم امکان تحقق عدالت در کاروشن شدنیرفته شود، لذا برایاز کافر پذیدستورات اسالم
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:گرددیبررساقوال و ادلّه در باب عدالت کافر یستیما ابتدا با، اشودیاست دو امر فوق بررس

ھادگاهیدان یالف. ب
ن عـدالت  یا عـ یـ ا الزمـه  یـ را جـزء  ی)که تقـو ١٨/٩٩، یک، نراق(رخن مشھور فقھا س.١
حصـار آن در مسـلمان   در کـافر و ان یفقھیعدالت، اصطالحنیافتن تحققامکاناند، دردانسته

بنـا بـر  ذکر شده است. یعدالت فقھیف برایرا چنان که قبالً گفته شد، پنج تعریظھور دارد، ز
ـ بنا بـر تعر چنان کهاست، الزمه عدالت است، یف اول اعتقاد به اسالم که اساس تقویتعر ف ی

دوم و سوم اعتقاد به اسالم جزء عدالت است.
خـود،  ین ادعـا یایشود و برارفته نمییپذیر امامیصاحب جواھر قائل شده که شھادت غ

به کفـر یو«ل آورده که یگونه دلنیضرورت، ایادعایو حتخالف نکردنپس از استدالل به 
ظـالم  و سـپس  کـافر بـودن  شان ابتـدا  ی) ا٤١/١٦» (ممتصف است، تا چه رسد به فسق و ظل

یر امامیشان غین که ایته است. از ادانسیشھادت وقبول نکردنیل اصلیرا دلیامامریغبودن
شـان  یدگاه ایـ ا فسـاد د یـ را مصداق کافر و فاسق بودنش را مسلم دانسته، صرف نظر از صحت 

شود، که کفر مالزم بـا فسـق و   یطلبد؛ دانسته میرا میگریکه خود مجال دیر امامیی غدرباره
ست.   یبلکه باالتر از آن است و فسق با عدالت قابل جمع ن

ی عادل با مسلمان را عموم و رابطهیعنیشود؛ یقائلند که در کافر عدالت محقق میبرخ. ٢
تحقـق عـدالت الزم   یمـان بـه اسـالم بـرا    یدگاه این دیدانند. بر اساس ایخصوص من وجه م

ست.ین
:انددستهن گروه خود بر دو یا

ت خودشـان اقـدام   که بر طبق اعتقادایدر صورتھاملتقائلند که عدالت در ھمه ی. برخ١
اسـت.  ھـا آنن یتردگاه روشنین دیان طرفداران ایدر میثاندیشھشود. سخن یکنند، محقق م

که بر طبق اعتقاداتشان بـه  یدر صورتھاملتی ق آن است که عدالت در ھمهح«د: یگویمیو
»سـت. از ایـ ل نیـ از افـراد بـه دل  یبرخخارج کردنشود و در یمحقق م، آن اقدام کنندیمقتضا

)١٤/١٦٠، االفھاممسالك، ید ثانیک: شھ(ر
یتحقـق عـدالت الزم و کـاف   یرا در کافر و مسـلمان بـرا  یترک محرمات اسالمی. برخ٢
را تـرک کنـد، عـادل محسـوب     یمحرمـات اسـالم  یدگاه اگر کافرین دیاند. بر اساس ادانسته

)٦٤٧، ص الطالبةیھدا، یدیشود. (شھیم
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ھادگاهیدی ب. ادله

. ادله قول اول١
ر استدالل شود:یی زعدالت در کافر ممکن است به ادلهافتنیتحقق نیبرا
ـ  یوَ «در عبارت ه عفور: کییابابنحةی. صح١ تعـالی،  اوعَـد اللّـه  یعرِفُ باجتنابِ الْکَبـائِر الّتَ

ـ از محرّمـات د یظھور در خـوددار »ھا النّار وکَفّ الْجَوارِحیعَل و «ت بـار ن اسـالم داشـته و ع  ی
را شـامل کـافر   یـ ظھـور در اشـتراط اسـالم دارد، ز   »تُھـا یمَواقحَفِـظَ والصّلواتَ الْخُمسبتَِعاھَدَ

خ صـدوق،  ی(شـ »راینا منه اِلّا خَیلتة و مَحلّتة قالوا ما راْیقَبیاِذا سُئِل عَنهُ فو«شود و عبارت ینم
، ینراقـ ت. (سـ ینریـ ست که کفر خایرا ضروری) ھم بر اعتبار اسالم داللت دارد، ز٣٩-٣/٣٨

)١٩٨، ص االحکاممشارق
به صـورت متـواتر   ١ره است که کتاب و سنتیگناھان کبنیتربزرگمانی از یابی. کفر و٢

شـود،  یارهیـ ن گنـاه کب یکه مرتکب چنیشک کسیو بداده استوعده عذاب ھاآنبر متصف 
)  ١٩٧ص ، ھمانفاسق است، نه عادل. (

ا ماننـد  یـ ح و یعفـور صـر  ییابابنحةیحص«: صاحب جواھر گفته است: تیمفھوم اولو. ٣
) بر ٤١/١٦(٢»ده مخالفت دارند.یعه در عقیاست که با شیعدالت در کسانافتنیتحقق نح یصر

ق اول داللت دارد.یز به طریعدالت در کافر نافتنیتحقق نن اساس بر یا
د به محل اجماع یاست که در آن بایفیقتویامریاصطالحیرا عدالت به معنایزاصل: . ٤

ل یـ ز بـه دل یـ . اجماع ظاھراً به مسـلمان و مـؤمن اختصـاص دارد و نصـوص ن    اکتفا کردو نص 
، االحکاممشارق، ین است. (نراقیرت در دیو قبول شھادت مختص به اھل بصیوجوب برادر

)١٩٧ص 

حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِیَادٍ وَ ھُوَ الْوَشَّاءُ الْخَزَّازُ وَ ھُوَ . الْھَمْدَانِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ إِبْرَاھِیمَ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا ال١ْ
لَّهِ بْنِ أَبِي یَعْفُورٍ وَ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ ابْنُ بِنْتِ إِلْیَاسَ وَ کَانَ وَقَفَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَطَعَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عُمَرَ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ عَبْدِ ال

فْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَکْلُ أَبِي الصَّامِتِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَکْبَرُ الْکَبَائِرِ سَبْعٌ الشِّرْكُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ وَ قَتْلُ النَّ
عَظِیمِ الْمُحْصَنَاتِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ إِنْکَارُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَمَّا الشِّرْكُ بِاللَّهِ الْأَمْوَالِ الْیَتَامَی وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ قَذْفُ 

.١٥٠، ص٤یخ طوسي، تھذیب األحکام، جش» فَقَدْ بَلَغَکُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِینَا وَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَرَدُّوهُ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِه.
سَمِعْتُ أَبِي مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع یَقُولُ عَبْدُ الْعَظِیمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرِّضَا ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ

الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الْإِثْمِ ثُمَّ أَمْسَكَ فَقَالَ أَبُو -أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا سَلَّمَ وَ جَلَسَ تَلَا ھَذِهِ الْآیَةَدَخَلَ عَمْرُو بْنُ عُبَیْدٍ الْبَصْرِيُّ عَلَی 
« قَالَ نَعَمْ یَا عَمْرُو أَکْبَرُ الْکَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاللَّهِ یَقُولُ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَسْکَتَكَ قَالَ أُحِبُّ أَنْ أَعْرِفَ الْکَبَائِرَ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَ

واهُ النَّارُ وَ ما إِنَّهُ مَنْ یُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْ«) وَ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَل٤٨َّنساء/»(إِنَّ اللَّهَ ال یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَكَ بِهِ
٥٦٣، ص٣) شیخ صدوق، ج٧٢سوره مائده/»( لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنْصار

الْبَطْنِ وَ وَ کَفِّ -وهُ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِبِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ حَتَّي تُقْبَلَ شَھَادَتُهُ لَھُمْ وَ عَلَیْھِمْ فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُ. « ٢
.٣٩-٣٨ھمان، صص» نَّارَالْفَرْجِ وَ الْیَدِ وَ اللِّسَانِ وَ تُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْکَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْھَا ال
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. ادله قول دوم٢

قامه شده، عبارتند از:عدالت در کافر اافتنیتحقق نکه بریاادله
، در داشـته باشـد  اعتقـادش  یا علم به درستیت داشته یکه فرد جھل به معصی. در صورت١

را فسق با انجام دادن گناه مخصوص و با علـم  یشود، زیحکم میفسق وافتنیتحقق نظاھر به 
کـه نیای به اعتقادو بلکه با بیعلم نداشتنما با ؛ اشودیت است، محقق مین معصیاکهنیابه 

اسـتدالل  ین اعتقـاد از رو یـ شود، خواه ایطاعات است، محقق نمنیترمھمن طاعت و بلکه یا
کـه  شـود یمـ محقق یرا ظلم در صورتیشود، زیز محقق نمید. ظلم نیتقلیباشد و خواه از رو

. دکنـ ینجا صـدق نمـ  یدر ایزین چیفرد با علم به حق، با آن عناد داشته باشد و حال آن که چن
)١٤/١٦٠، ید ثانیھ(ش

)ھمانداللت دارد. (یعدالت در وافتنیتحقق نت بر ی. قبول شھادت اھل ذّمه بر وص٢
حه ین صـح یـ را ایـ ف عدالت برآمده، عام است، زییعفور که در مقام تعریابابنحةی. صح٣

کـه  داللـت دارد  یره شـرط اسـت. حتـ   یـ داللت دارد که در عدالت فقط اجتناب از گناھـان کب 
است که ین عدالت است و ظاھراً مراد از محرمات، محرمات اسالمیره عیاجتناب از گناھان کب

ی رهیـ گناھـان کب ارتکاب نداشتنن مالک تحقق عدالت در کافر ی. بنابراشده استدر قرآن ذکر 
را با یا بعضیا ھمه را یره را مرتکب نشود، ی. پس اگر اصالً کباسترفتهیپذبدون عذر یاسالم

ـ ین که متوجه اسالم نباشد یقبول مرتکب شود، مثل اعذر قابل بـه انـدازه   یا متوجه آن باشد، ول
ش بـه اسـالم شـود، حاصـل     یکـه موجـب گـرا   یزیوسع و طاقت کوشش و اجتھاد کند، اما چ

) ٦٤٧، ص یدینگردد، عادل خواھد بود. (شھ
ـ نِکُینَ آمَنُوا شَھَادَةُ بَیھَا الَّذِیأَا ی«فهیه شری. آ٤ ـ یمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِ ةِ اثْنَـانِ  ینَ الْوَصِ

ـ      یـ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَ »تبَةُ الْمَـوْ یرِکُمْ إِنْ أَنـتُمْ ضَـرَبْتُمْ فـیِ الْـأَرْضِ فَأَصَـابَتْکُم مُّصِ
مـرگ در ]یھـا نهکـی از شـما را [نشـا   ید، ھنگامی که یامان آوردهی) اى کسانی که ا١٠٦مائده/

ا اگر در ید یان خود فرا خوانیت، به شھادت میان خود دو عادل را در موقع وصید از مید، بایرس
ن]شـا یر [ھمکید [و شاھد مسلمان نبود] دو تن از غیبت مرگ، شما را فرا رسید و مصیسفر بود

؛ البته »رِکمیدلٍ من غِ ثنان ذوا عا«یعنیه یدر آ»ْو آَخرانِ أَ «د]. عبارتیخود را [به شھادت بطلب
ن آن یعطف شده، بنـابرا » ثْنَانِ ا«به »نْو آَخَراأ«صفت اثنان است و » وا عَدْلٍذَ«نکه ینه به خاطر ا

ز یـ سـت کـه معطـوف ن   یالزم نیرا بر اساس قواعد عربیز ثابت است، زین» آخران«یصفت برا
کـه ادلـه جـواز شـھادت     نیه باشد، بلکه به خاطر ایمعطوفٌ علیمتصف به وصف ذکر شده برا
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کـه فاسـق اسـت،    یشـھادت کسـ  یندارد که داللت کند، حتـ ین اطالقیت) چنیدر وصر (کاف
ن یست و اینجا اسالم شرط نین است که در ایان این ادله فقط در مقام بیرا ایشود، زیرفته میپذ

) ١/٤٩٢، یؤمن قمـ د. (مـ ز در کافر شرط باشیر شرائط معتبر در مسلمان نیندارد که سایمنافات
ی عبـارت  مهیه به ضمین آیشود که امکان تحقق آن وجود داشته باشد. ایشرط میامریو وقت

ر آن برآمده، بـر اعتبـار   یکه در مقام تفس١حمرانت حمزة بنیدر روا» َن عِنَد اَْصحابِھِماییَمرض«
اشـد تـا نـزد    ن خودش عادل بید فرد در دیرا بای، زن خودش داللت داردیعادل بودن کافر در د

کـه قائـل بـه حرمـت دروغ و     یبت کننده نزد کسانیباشد، چون مثال دروغگو و غیمرضھاآن
ن یـ ز ایحرام است نینیکه در ھر مذھب و دیر گناھانیستند. سایت نیبت ھستند، مورد رضایغ

)٦/٣١٦، ین است. (بجنوردیچن
ـ   یاهی. عدالت ماننـد شـجاعت و سـخاوت از صـفات نفسـان     ٥ زد ھمـه عقـال   اسـت کـه ن

ان عـادل و فاسـق دارد. عـدالت از امـور     یو ادھاملتدر تمام یرا ھر قومیشده است، زشناخته
ن مـا متعلـق   یـ در دیقتش، رجوع به شارع الزم باشد. آریفھم حقیست تا براینیشرعیتعبد

متعلق آن احکام خودشان اسـت  ھاملتع و یر شرایاست؛ چنان که در سایعدالت احکام شرع
ر یشود؛ چنان کـه در سـا  یمترتب مین ما بر تحقق عدالت آثار و احکامین موضوع در دیبر او
نـد:  یگویم میگردد و اگر به عقال رجوع کنیکه نزد خودشان است، ثابت میان آثار و احکامیاد

یو عمـل بـه آن. (عبـد االعلـ    ینیدر حفظ قانون دیداریعدالت عبارت است از استقامت و پا
)١٠٧ص ،٨ج ،یسبزوار

ھادگاهیدی ادلهیج. بررس
دگاه اولیی دادلهی. بررس١

ن اسـت کـه اسـالم در تحقـق     یـ عدالت در کافر قائلند اافتنیبه تحقق نکه یاگر مراد کسان
د یـ آیزم مال«یخ انصارین است که اوالً بنا به فرموده شیمفھوم عدالت دخالت دارد، اشکالش ا

یعـدالت، ماننـد فسـق از امـور    آن کـه آن باشد و حال ید ذھنن وجویعدالت، عیوجود واقع
)٩، ص یخ انصاری(ش» در تحقق آن ندارد.یچ نقشیاست که ذھن ھ

ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ -هِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الل١َّ
لْمُسْلِمُ بِ قَالَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ اأَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ فَقَالَ اللَّذَانِ مِنْکُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ مِنْ أَھْلِ الْکِتَا

دْ عَلَی وَصِیَّتِهِ رَجُلَیْنِ ذِمِّیَّیْنِ مِنْ أَھْلِ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ فَیَطْلُبُ رَجُلَیْنِ مُسْلِمَیْنِ لِیُشْھِدَھُمَا عَلَی وَصِیَّتِهِ فَلَمْ یَجِدْ مُسْلِمَیْنِ فَلْیُشْھِ
.٣٩٩/ ٧الْکِتَابِ مَرْضِیَّیْنِ عِنْدَ أَصْحَابِھِمَا. کلیني، 
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م کـه در آن جـا   یبـر یمـ یاست و با مراجعه به عرف متشرعه پـ یک امر عرفیاً عدالت یثان

اسـت.  یو صفت ثبـوت یك امر وجودیست، بلکه یده و ظاھر نشدن فسق نیعدالت، صرف عق
)  ١/٤٣٥، ید بھبھانیح(و

ی مـوارد عـدالت   باً در ھمـه یست. چنان که تقریبه ھر حال اسالم در مفھوم عدالت داخل ن
است.ھاآنر ید تغاین مؤیجدا از اسالم شرط شده است و ا

دارد یبحـث و بررسـ  یز خود جاین نیعدالت است، ان است که اسالم امارهیو اگر مراد ا
:میپردازیمن امر وارد است، یبه دو اشکال که بر اراده ایست، ولیآن نیلیفصان تیکه مجال ب

ت آنچـه صـاحب   یـ و حقانیشود که فرد به درستین حداکثر موجب می. نفس اعتقاد به د١
شود کـه افعـال و اقـوال معتقـد بـه آن حتمـاً بـر اسـاس         ین آورده، معتقد باشد؛ اما باعث نمید

)  ٥٦٠ص ، الوسائلاوثق، یزیبر(ترد.ین صورت گیدستورات آن د
عـدالت اسـت، آن قـدر ارتکـاب گنـاه و      یم که اسالم و اعتقـاد مقتضـ  یریاگر بپذیحت.٢

مـؤثر باشـد کـه    یتواند به نحوی(اسالم) نمیاد است که مقتضیان مسلمانان زیدر میمباالتیب
، یست. (فاضل ھندیت نن صرف مسلمان بودن اماره عدالیبتوان احتمال فسق را دفع کرد، بنابرا

١٠/٦٠(
ن مـا یبنا بـر قـول اکثـر فقھـا ا    ین است که در مقام عمل، اسالم و حتیاما اگر مراد مشھور ا

ل عمل فاسقانه بودن مانع تحقق یتحقق عدالت الزم و کفر خود به دلیبودن) برایوازده امام(د
م پرداخت.یاست که به آن خواھیآن وجھیآن است، برایعمل

تحقق عدالت در کافر ممکن اسـت  امکان نداشتنعفور بر ییابت ابنیاستدالل به روااما بر
احکام ذکرشده و تحقق عدالت وجود نداشتنبیترتن یبیچ منافاتیکه ھوارد شودن اشکال یا

باشد، نـه خـروج   ینامرتبی احکام مزبور بر کافر به خاطر خروج حکمت را ممکن اسیندارد، ز
یبـه عبـارت  » االحتمال بطل االسـتدالل ذاجاءا«) و ٦٤٧، ص العدالهیرسالةف، یدی. (شھیموضوع

عـدالت مالزمـه   افتنیتحقق نبت و یت غیو حلیبرادرعدم وجوبشھادت و قبول نکردنن یب
ز وارد است.  یگر نیت ذکر شده دیوجود ندارد. اشکال فوق بر استدالل به روا

از علماء صرف ادعا است، مگر یالفت تعدادل مخیرا اجماع به دلیز مردود است، زیاصل ن
ز پاسـخ داده  یـ ست و استناد به داللت نصوص نینکه گفته شود، مخالفت معلوم النسب مضر نیا

شد.    
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ی قول دوم ادلهی. بررس٢

شود، با ظـاھر قـول   یکافر و بر اساس اعتقاداتش محقق مینکه گفته شد، عدالت برایاوالً ا
اةِ یالْحَیھُمْ فِینَ ضَلَّ سَعْینَ أَعْماالً الَّذیلْ ھَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْأَخْسَرقُ«رمود: خداوند مخالف است که ف

ذ  یحْسَبُونَ أَنَّھُمْ یا وَ ھُمْ یالدُّنْ اتِ رَبِّھِـمْ وَ لِقائِـهِ فَحَبِطَـتْ    یـ نَ کَفَـرُوا بِآ یحْسِنُونَ صُنْعاً أُولئِـكَ الـَّ
ن مردم یانکارتریا شما را از زیآ«بگو: ) ١٠٥-١٠٣:ھف(ک» امَةِ وَزْناًیمَ الْقِوْیمُ لَھُمْ یأَعْمالُھُمْ فَال نُق
پندارند کـه  ا به ھدر رفته و خود مییشان در زندگی دناند که کوششیکسانن]آنا»[آگاه گردانم؟

ـ اند کـه آ یآنان کسان]،دھند. [آرىکار خوب انجام می او را انکـار  یات پروردگارشـان و لقـا  ی
م نھاد.ینخواھی[قدر و] ارزشھاآنامت براى ید، و روز قیجه اعمالشان تباه گردیر نتکردند، د

شدن حجـت مقبـول اسـت، عقـل و     مت قبل از تمایر عالم به معصیاً معذور بودن فرد غیثان
ـ نامبرى بریو ما تا پ) ١٥:سراء(إ» نَ حَتَّی نَبْعَثَ رَسُولًایوَ ما کُنَّا مُعَذِّبِ«ه ینقل مانند آ م، بـه  یزیانگی
. چنـان کـه خداونـد    شـده اسـت  ما حجت تمـام  ؛ اکندین امر حکم میبه ا،میپردازعذاب نمی

ْشُد مَِن الْغَ یقَْد تَبَ «: فرموده است ) ٢٥٦:بقـره ت. (راھه بخوبی آشکار شده اسـ یو راه از ب» یَن الرُّ
)٣٥-٣٤ص ، یگانیلپات. (گسیای نشدهن عذر پذیرفتهیبنابرا

کـه  ین است که ھر کافریتوجھی به اسالم ال بییی معذور بودن به دلالزمهن کهیضمن ا
، حـداقل در ظـاھر بـه عـدالتش حکـم شـود؛ در       نبـرد یپت اسالم یبا اجتھاد و تالش به حقان

.دانسته شده استکافر به طور مطلق فاسق ١ات قرآنیاز آیکه در برخیصورت
ز یدانستن نھاآنعدالت افتنیتحقق نل بر یرا دلتینکه قبول شھادت اھل ذمه در وصیثالثاً ا

ـ یرا بیست، زیح نیصح ن ین قبول شھادت و امکان تحقق عدالت مالزمه وجود ندارد، چنان که ب
را در نصـوص کـه   یـ عـدالت مالزمـه وجـود نـدارد، ز    افتنیـ تحقـق ن شـھادت و  نشدهرفتهیپذ

ح نشده است. ین علت تصریه ار مسلمانان است، بیشھادت غقبول نکردنل بر ین دلیتریاصل
ر است:یبه شرح زیاشکاالتیز ھر کدام دارایر ادله نیسا
ن یـ را ایـ ز، ت حمزة بن حمران بر فرض صحت سند بر امکان عدالت داللت نداردی. روا١

ی ت وارد شـده و بـر اسـاس ادلـه    یی وصـ صـرفاً دربـاره  وفهیشری هیر آیت در مقام تفسیروا
ن شـھادت  یشھادت دادن وجود نداشـته باشـد. بنـابرا   یبرایمسلماناست کهییجاه یموجود آ

در بِقَـدرِھا، چـون در کـافر     یشود، لذا از باب الضـرور یرفته میکافر از باب ضرورت پذ ات تَتّقـَّ
ن مورد خاص احراز عمل یذکر شده وجود ندارد، صرفاً، در ھمیامکان تحقق عدالت اصطالح

)٥٥: (نور» وَ مَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ ھُمُ الْفاسِقُونَ.«١
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یقبول شھادت کافیباشد، برایشانش میت ھم کیبع و رضابر طبق اعتقاد خود فرد که مورد ط

بـودن  یرا در عـرف و لغـت مرضـ   یست، زیتحقق عدالت در کافر نین به معنیدانسته شده و ا
ر یـ غینـ یع) عمل بر طبق دسـتورات د م (د است اماین که بعیضمن ا. ر با عادل بودن استیمغا

را عدالت بداند.اسالم را خواسته و آن
اسـت کـه نـزد    یاهیگفته شد، عدالت، مانند شجاعت و سخاوت از صفات نفسانن کهی. ا٢

ان عـادل و فاسـق دارنـد را    یـ و ادھـا ملـت در تمـام  یاست و ھر قـوم شدهھمه عقال شناخته
که در موارد متعدد شـرط شـده، صـرفاً    یعدالتیعنین که عدالت مورد بحث، یم؛ اما ایریپذیم

م، بلکـه ھرچنـد   یریپـذ یچ عنوان لحاظ نگردد را نمـ یه شرع به ھدگایباشد، و دیعدالت عقالئ
ن مـالک  یـی تعیبرایستیمستقل ندارد، اما به مناسبت حکم و موضوع بایقت شرعیعدالت حق

که از مجموع ادلـه اسـتنباط   یو مالکمالحظه کردهتحقق عدالت، لغت، عرف و شرع را با ھم 
ز یکه عدالت را شرط دانسته، نیعتیستورات شرق دیبر طین است که استقامت عملیشود، ایم

الزم است.  
تحقـق عـدالت   یرا در کافر و مسلمان برایکه ترک محرمات اسالمیاشکال قول کسان. ٣

شـود، بلکـه   ین است که اوالً عدالت تنھا با ترک محرمات محقـق نمـ  یاند، ادانستهیالزم و کاف
از یاریھـم کـافر واجبـات را انجـام دھـد، بسـ      ز الزم است و حال آنکه اگـر  یانجام واجبات ن

کافران بـه فـروع مکلـف    گفته شودن که یشود، مگر ایرفته نمیژه عبادات از او پذیواجبات، بو
استدالل به اًی. ثانگرددیبررسق بوده و الزم است در محل جداگانه ین خالف تحقیستند، که این

ف یـ ان تعریـ حه در مقام بیم که صحیریپذیرا نمیست، زیح نیعفور صحییابابنحةیصحم عمو
ان یـ ق احراز عدالت است و بر فرض کـه در مقـام ب  یان اماره و طریعدالت باشد، بلکه در مقام ب

ان یـ و سؤال از عدالت موجود م» رجل«ژه معرفه بودن یقت عدالت باشد، به قرائن متعدد، بویحق
١ره، مختص به مسلمان است.یمسلمانان و غ

لهق در مسأیتحق
اند:کنند، بر سه دستهیتمسک مھاآنشناخت عدالت به یکه فقھا برایاادله

اند.قت عدالت برآمدهیان حقیکه در مقام بیا.ادله١

الْفَرْجِ وهُ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ وَ کَفِّ الْبَطْنِ وَبِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ حَتَّي تُقْبَلَ شَھَادَتُهُ لَھُمْ وَ عَلَیْھِمْ فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُ. « ١
٣٩-٣/٣٨شیخ صدوق، » وَ الْیَدِ وَ اللِّسَانِ وَ تُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْکَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْھَا النَّارَ
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کننـد،  یقت عدالت به آن استناد مـ یان حقیکه فقھا در مقام بیلین دلیح تریو صحنیترمھم

ان امـارات و  یـ ت در مقـام ب یـ ن روایافته شدگقبالًعفور است که اوالً چنان که ییابت ابنیروا
قـت عـدالت باشـد،    یان حقیفرض که در مقام ببراًیثانقت آن و یعدالت است، نه حقیھانشانه

ی تحقق عـدالت در مسـلمانان   ان نحوهیت در مقام بین روایبه قرائن متعدد اگفته شدچنان که 
ر و در صورت تحقق، به چـه  یا خیشود یا عدالت در کافر محقق مین که آیدر مورد اا است، ام

را یشود، ساکت است. ثالثاً بر فرض که عام باشد و تحقق عدالت در ھـر انسـان  یز محقق میچ
ره شـرط دانسـته   یـ تحقق عدالت، اجتناب از گناھان کبیحه برایشامل شود، از آنجا که در صح

کفـر بـر   ه ن کیل ایت، به دلن عدالت اسیره عیشده و بلکه داللت دارد که اجتناب از گناھان کب
عدالت در کافر داللت دارد. افتنیتحقق نره شمرده شده، بر یر ادله از گناھان کبیاساس سا
عـدالت  یاز نشـانه ھـا  یکیان امارات عدالت برآمده و اسالم را یکه در مقام بیا. ادله٢

ـ یوا أَرْبَعَـةً مِـنَ الْمُسْـلِمِ   ذَا کَـانُ إِ«که در آن آمـده اسـت:   الحریزصحیحةاند، مانند: دانسته سَ ینَ لَ
ھِمْ أَنْ یهِ إِنَّمَا عَلَیشَھِدُوا عَلَیمَ الْحَدُّ عَلَی الَّذِیعاً وَ أُقِیزَتْ شَھَادَتُھُمْ جَمِیعْرَفُونَ بِشَھَادَةِ الزُّورِ أُجِی
ا أَنْ  زَ شَھَادَیجِیأَنْ یشْھَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وَ عَلِمُوا وَ عَلَی الْوَالِی ». نَ بِالْفِسْـق یکُونُـوا مَعْـرُوفِ  یتَھُمْ إِلـَّ

ه مـرد  یـ ) از امام صادق (ع) در مورد چھار شاھد کـه بـر عل  ٢٧/٣٩٧، عةیالشوسائل، ی(حرعامل
ل یتعـد ھـا آنگـر از  یل شـده و دو نفـر د  یتعـد ھـا آنبه زنا شھادت داده و دو نفر از یمحصن
اه چھار نفر مسلمان که به شھادت زور معروف نباشـند،  اند، سؤال شد، امام فرمودند: ھر گنشده

اند حد ه او شھادت دادهیکه بر علیشود و بر کسیز میتجوھاآنی شھادت دھند، شھادت ھمه
امـاره  ر اسالم با عدالت، یل تغایاما اوالً به دل.نکه به فسق معروف باشندیمگر اد...؛گردیاقامه م
ی اماره بودن صـرف  ن ادلهیاً بر فرض که با ای. ثانمیریپذینمعدالت را یصرف اسالم برابودن

از طـرق اثبـات   یکیات داللت دارند که اسالم ین روایم، حداکثر ایریعدالت بپذیاسالم را برا
بنفسـه بـر   یست، ولیالزم نیعدالت است و در صورت مسلمان بودن شاھد تفحص از حال و

کند.یماعدا نمیء نفیرا اثبات شید، زعدالت در کافر داللت ندارنافتنیتحقق ن
که بر فطرت اسـالم نباشـند، داللـت دارد، ماننـد     یرفتن شھادت کسانیکه بر نپذیا. ادله٣

را یـ عدالت در کافر استدالل کـرد، ز افتنیتحقق نبر توانینمز یات نین روای. از ا١ت علقمهیروا

مَّنْ تُقْبَلُ شَھَادَتُهُ وَ مَنْ لَا تُقْبَلُ فَقَالَ یَا عَلْقَمَةُ کُلُّ مَنْ . عن عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع وَ قَدْ قُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي ع١َ
.                        ٢٧/٣٩٥جَازَتْ شَھَادَتُه. ھمان کتاب، -کَانَ عَلَی فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ

قَالَ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ دِینَهُ وَ أَمَانَتَهُ وَ صَلَاحَهُ وَ عِفَّتَهُ وَ تَیَقُّظَهُ فِیمَا یَشْھَدُ -ھَداءِوَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِي قَوْلِهِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ
.  ٢٧/٣٩٩ھمان ، بِهِ وَ تَحْصِیلَهُ وَ تَمْیِیزَهُ فَمَا کُلُّ صَالِحٍ مُمَیِّزاً وَ لَا مُحَصِّلًا وَ لَا کُلُّ مُحَصِّلٍ مُمَیِّزٍ صَالِح. 
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عـدالت در او نباشـد، بلکـه خـود     فتنایتحقق نشھادت کافر به خاطر قبول نکردنممکن است 

ان نشده است.   یل آن بیرا دلیباشد، زیشھادت وقبول نکردنیکفر مانعی مستقل برا
ی کفر به عنوان مانع عدالت ذکر نشـده، امـا بـا    ح در ادلهین که به طور صریبا وجود ایآر
ن کـه  یـ ل ایـ کفر، به دلره بودن یم که صرف نظر از گناه کبیبریمیی باب عدالت، پادلهیبررس

عبـادات) در کـافر   یعنـ یت (واجبـا نیترمھمباشد، امکان انجام یاسالم شرط صحت عبادات م
وجود ندارد. پس در مقام عمل اسالم شرط و کفر مانع عدالت است.  

المتنـاع  ا«ه طبـق قاعـد  مییگـو یمـ سـت،  یار او نیعبادات در اختقبول نکردنگفته شوداگر 
نـدارد و عمـل او را   یاو سودیار برایو اختقدرت نداشتنع ن نویا» اریاالختیار التنافیباالخت

ن را یتوانسـت شـھادت  ین محظور شـده اسـت، چـون مـ    یرا کافر خود باعث ایکند، زیموجه نم
ت یـ ممنوعتیمسئولجاد کرده، ید و مانع قبول عبادت را بردارد و چون ابتدا مانع را خود ایبگو
ز از بـاب  یـ که عدالت شرط شـده و اقـدام کـافر ن   یدر مواردیآرمتوجه خود او است.یبعد

، »ات تتقدر بقـدرھا یالضرور«ت، ممکن است از باب یشود، مانند باب وصیرفته میضرورت پذ
ذکر شده وجود ندارد، عمل بر طبق اعتقـاد خـود   یچون در کافر امکان تحقق عدالت اصطالح

ت یـ ن به تحقق عدالت در کافر، ماننـد روا یط قائلی ذکر شده توساز ادلهیباشد. برخیفرد کاف
تحقـق  ین به معنـا ین مورد خاص است، نه مطلق موارد، اما ایز ناظر به ھمیحمزة بن حمران ن

ست.  ینیعدالت اصطالح

یریگجهینت
ھمانند ، قابل جور) در کافر(میط) و لُغویی بازدارنده از افراط و تفرلکه(میعدالت اخالق

، یو اخالقیر از عدالت لُغوی، غیھر قوم و ملتیز ممکن است برایشود و نیممسلمان محقق
شـناخت موضـوعات   یتوان براین حال نمیوجود داشته باشد، اما با ایخاصیعدالت به معنا

شود، مطلق عرف و لغـت را مـالک دانسـت؛    یمترتّب میاحکام شرعھاآنه مستنبطه که بر یکلّ
) از نظر اسالم عـدالت  ٢/١٧. (مرتضوى لنگرودى، نظر گرفتز در یننظر شرع رایستیبلکه با

یعنـ ی، یاسـالم یتحقق آن استقامت بر احکـام شـرع  یست؛ بلکه برایصرف اعتقاد به اسالم ن
ین امـر یشده الزم است که تحقق چنرفتهیپذح ویانجام واجبات و ترک محرمات به نحو صح

ت مسلمان که شھادت کـافر  ینند باب شھادت بر وص، مایدر مواردیست، آریدر کافر ممکن ن
و الزم است. یعدالت کافیبودن به جایشود، مرضیرفته میپذ
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یز که عدالت شرط شده، مراد از آن وثوق بـه صـدق اسـت و بـه عبـارت     یموارد نیدر برخ

مـا  ، ااگـر ھـم عـدالت نباشـد    ؛ لذا ظن به صدق شرط شده استیبرایقیعدالت به عنوان طر
رسـاند،  ینمـ یکه اگر عادل نباشند، ضـرر یو راویاست، مثل وصیبه صدق باشد، کافوثوق
ن مـوارد ثابـت نشـده    یشود که مانع بودن کفر در ایرفته میپذین اعمال از کافر در صورتیاما ا

باشد.

منابع 
میقرآن کر

ـ لتحریالسـرائر الحـاو  ، یس محمد بن منصور بن احمد حلیابن ادر دفتـر انتشـارات   ، قـم ، یر الفتـاو ی
ق١٤١٠دوم، چاپ، یاسالم

ق١٤١٣چاپ دوم، ، یدفتر انتشارات اسالمقم، ، هیحضره الفقیمن ال ،یه محمد بن علیابن بابو
ق١٤٠٦چاپ اول، ، یدفتر انتشارات اسالمقم، ، المھذبر، یز بن نحریابن براج قاضی عبدالعز٤

اول، چاپ، یالنجفیة اهللا المرعشیمکتبة آقم، ، لةیضل الفیلة الی نیالوس، یطوسیابن حمزه محمد بن عل
ق١٤٠٨

ق١٤١٤، افستة، یروت، دارالکتب العلمیب، یالمغن، یاحمد حنبلبن قدامة عبداهللابن 
ق١٤١٤سوم، چاپروت، دار صادر، یب، العربلسان،ن محمد بن مکرمیابن منظور ابوالفضل جمال الد

ق١٤٠٣چاپ اول، اصفھان، ، الفقهیفیالکاف، ین حلبیدن بن نجم الیالدیتق،ابو صالح
دفتـر  قـم،  ، شرح إرشاد االذھـان یمجمع الفائدة و البرھان ف،)یلیمقدس اردبد (احمد بن محمیلیاردب

ق١٤٠٣چاپ اول، ،یانتشارات اسالم
ق١٤١٧اول، چاپدار األسوة للطباعة و النشر، تھران، ، مدارك العروة، علی پناه، یاشتھارد
قـم،  ، کشف اللثام و اإلبھـام عـن قواعـد األحکـام    ، )ی، محمد بن حسن بن محمد (فاضل ھندیاصفھان

ق١٤١٦، یچاپ اول، دفتر انتشارات اسالم
اول، چـاپ ، یخ انصـار یبزرگداشت شیکنگره جھانقم، ة،یرسائل فقھن، یبن محمد امی، مرتضیانصار
ق١٤١٤
دفتـر انتشـارات   قـم،  ، أحکام العتـرة الطـاھرة  یئق الناضرة فالحدام، یوسف بن احمد بن ابراھی، یبحران
ق١٤٠٥اول، چاپ، یاسالم
روت، یب، نیحل الفاظ فتح المعین علیاعانة الطالبد محمد شطا، ید السیبکر بن السی، ابیاطیالدمیبکر

ق١٤١٨دار الفکر، چاپ اول، 
ق١٣٦٩چاپ اول، ، یکتبی نجفیقم، کتابفروش، اوثق الوسائلبن جعفر بن احمد، ی، موسیزیتبر
تای، قم، چاپ اول، باسس القضاء و الشھادةرزا جواد، ی، میزیتبر
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ر العلـم  داروت، یـ بق احمـد عبـد الغفـور العطـار،     ی، تحقاللغةیالصحاح ف،ل بن حمادی، اسماعیجوھر
ق١٤٠٧چاپ چھارم، ن، ییللمال

ـ ، مؤسسه آل البقم، ، عةیمسائل الشرل یتحصیعة إلیل وسائل الشیتفص، محمد بن حسن، یحرّ عامل ت ی
ق١٤٠٩اولچاپع)، (

دفتـر انتشـارات اسـالمی،   قم، ، مانیارشاد األذھان الی احکام ا، عالمه ابو منصور محمد بن حسن، یحل
ق١٤١٠اول، چاپ

چـاپ  ، یدفتر انتشـارات اسـالم  قم، )،یح المسائل (المحشیتوض، ید روح اللَّه موسویامام)، س(ینیخم
ق١٤٢٤ھشتم،

ق١٣٩٠چاپ دوم، مطبعة االداب، النجف االشرف، ، لةیر الوسیتحر
مؤسسـه آل  قـم، ، یقـرو یرؤا علی، مقرر میشرح العروة الوثقیح فیالتنق، یموسود ابوالقاسم یسییخو
ق١٣٨٠ع)، ت (یالب
دار، یریشـ یق علیتحقتاج العروس من جواھر القاموس،، یواسطینیحسید محمد مرتضی، سیدیزب

ق١٤١٤روت،یالفکر، ب
ـ دفتـر آ قـم،  ، ان الحـالل و الحـرام  یـ بیمھذّب ااالحکام ف، ید عبد األعلی، سیسبزوار ، یة اهللا سـبزوار ی
ق١٤١٣چھارم، چاپ

چاپ اء التراث، یت الحیموسسة آل البقم، ، االرشادشرحیالمعاد فرةیذخ، محمد باقر بن محمد، یسبزوار
تایب، یسنگ
یکتابفروشقم، ، ةیشرح اللمعة الدمشقیة فیالروضة البھ، یبن احمد عاملین بن علین الدیزید ثانیشھ

ق١٤١٠اول، چاپ، یداور
ق١٤١٣چاپ اول، ة، یمؤسسه المعارف االسالمقم، ، ع االسالمیح شرایتنقیمسالك االفھام ال

ا تیدار الکتاب، بیعاتمؤسسه مطبوقم، أسرار المکاسب،یة الطالب الیھدارزا فتاح، ی، میزیتبریدیشھ
ـ بر القرآن،یتفسان فییمجمع الب،فضل بن حسنیابوعلن اسالمیام، یطبرس یمؤسسـه مطبوعـات  روت، ی
ق١٤١٥، چاپ اول، یاعلم
ق١٤١٦، یمرتضویکتابفروشتھران، سوم، چاپن،یمجمع البحر،نی، فخر الدیحیطُر

چـاپ  ، یدار الکتاب العربـ روت، یب،یقه و الفتاومجرد الفیة فیالنھا، ابو جعفر محمد بن حسن، یطوس
ق١٤٠٠دوم، 

ق١٣٨٧، ،سومچاپ،ةیاء اآلثار الجعفریة إلحیالمکتبة المرتضوتھران، ، ةیفقه امامیالمبسوط ف
ق١٤٠٧چھارم، چاپة، یدار الکتب اإلسالمتھران، ب األحکام،یتھذ
ـ ب، ید عبد السالم عبـی الشـافع  ، مصحح محماالصولیفیالمستصف،، ابو حامد محمدیغزال دار روت، ی

ق١٤١٧ة، یالکتب العلم
ق١٤١٢چاپ دوم، مؤسسة الرسالة، روت،یب، علم اصول الفقهیالمحصول فمحمد بن عمر، یفخر راز
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ـ  یدار إح،روتیب، طیقاموس المحعقوب، ین محمد بن ی، مجد الدیروز آبادیف چـاپ  ، یاء التـراث العرب

ق١٤١٢، اول، 
ـ ترتالصنائع فیبدائعن ابوبکر، یالء الد، عیکاسان ـ بیالمکتبـة الحب پاکسـتان،  ب الشـرائع، ی چـاپ دوم،  ،ةی

ق١٤٠٩
ع)، ت (یـ مؤسسـه آل الب قـم،  ، شرح القواعدیفجامع المقاصد،ین عاملیبن حسیعلی، محقق ثانیکرک

ق١٤١٤دوم، چاپ
ق١٤٠٧چھارم، چاپة، یسالمدار الکتب اإلتھران،، یالکاف،عقوبی، ابو جعفر محمد بن ینیکل

ق١٤٠٥اول، چاپمؤلف کتاب، قم، ، کتاب الشھادات، ید محمد رضا موسوی، سیگانیگلپا
ق١٤١٩چاپ اول، ، ینیم ونشر آثار امام خمی، موسسه تنظلةیر الوسیتحریمبانخ محمد، ی، شیمؤمن قم

مؤسسـة الوفـاء، چـاپ دوم،    روت، یب، بحاراالنوار الجامعه لدرراخبار االئمة االطھار، محمدباقر، یمجلس
ق١٤٠٣

ق١٤١٣اول، چاپد، یخ مفیھزاره شیکنگره جھانقم، ، المقنعةد)، یخ مفیمحمّد بن محمد بن نعمان (ش
ـ یالدر النضد محمد حسن، ی، سیمرتضوى لنگرود مؤسسـه  قـم،  ، دیـ اط و التقلیـ االجتھـاد و االحت ید ف

ق١٤١٢،اولچاپان، یانصار
ق١٤١٩اول، چاپ، ینشر الھادقم، ة،یالقواعد الفقھبن آقا بزرگ، ، حسن یبجنوردیموسو
ت یمؤسسه آل البروت، یب، شرح عبادات شرائع اسالمیاالحکام فمدارك،ی، محمد بن علیعاملیموسو

ق١٤١١اول، چاپع)، (
.م١٩٨١، یاء التراث العربیدار احروت،یبچاپ ھفتم، ،واھرالکالم، ج، محمدحسنینجف
اول، چـاپ ع)، ت (یـ مؤسسـه آل الب ،قم، عةیاحکام الشریعة فیمستند الش، یحمد بن محمد مھد، اینراق

ق١٤١٥،
ق١٤٢٢ن، ییو أحمد النراقیمؤتمرالمولی مھد،قم، االحکاممشارق، د، محمد بن أحمینراق
ق١٤٠٨ع)، ت (یمؤسسه آل البروت، یب، الوسائل و مستنبط المسائلن، مستدرك یرزا حسی، مینور
، ید البھبھـان یـ مؤسسـة العالمـة الوح  ، قـم ، ح الظـالم یمصاب، محمد باقر بن محمد اکمل، ید بھبھانیوح

ق١٤٢٤اول،چاپ
دفتـر انتشـارات   قـم،  ، شرح مختصر النـافع یکشف الرموز ف)، ی، حسن بن ابی طالب (فاضل آبیوسفی

ق١٤١٧سوم، چاپ ، یاسالم


