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 عدالت در نصوص شرعی 

 معتبره عبدالله بن ابی یعفور

مکرر به کار رفته است. لکن ظاهرا « عدلین»، «عدل»، «عدالت»های در نصوص معتبر دینی واژه

 : با این سند و متن ؛عبدالله بن ابی یعفور است روایتتنها نصی که به تفسیر عدالت پرداخته است 

: بم تعرف عدالة الرجل بین  - السالم علیه -روی عن عبدالله بن أبی یعفور قال قلت ألبی عبدالله »

و : أن تعرفوه بالستر و العفاف و کف البطن و الفرج  المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم؟ فقال

الید و اللسان  و تعرف باجتناب الکبائر التی أوعد الله عزوجل علیها النار من شرب الخمور و الزنا و 

 الز با و عقوق الوالدین و الفرار من الر 
 
لجمیع  حف و غیر ذلک و الداللة علی ذلک کله أن یکون ساترا

وراء ذلک، و یجب عیوبه حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من عثراته و عیوبه و تفتیش ما 

ب علیهن و إذا واظإظهار عدالته فی الناس و یکون منه التعاهد للصلوات الخمس علیهم تزکیته و 

المسلمین و أن ال یتخلف عن جماعتهم فی مصالهم إال من علة حفظ مواقیتهن بحضور جماعة من 

: ما  الخمس فاذا سئل عنه فی قبیلته و محلته قالوافاذا کان کذلک الزما لمصاله عند حضور الصلوات 

 
 
  رأینا منه اال خیرا

 
  مواظبا

 
ألوقاتها فی مصاله فان ذلک یجیز شهادته و عدالته  علی الصلوات متعاهدا

ذلک أن الصالة ستر و کفارة للذنوب و لیس یمکن الشهادة علی الرجل بأنه یصلی إذا   بین المسلمین و 

و االجتماع الی الصالة لکی کان ال یحضر مصاله و یتعاهد جماعة المسلمین و إنما جعل الجماعة 

یعرف من یصلی ممن ال یصلی و من یحفظ مواقیت الصلوات ممن یضیع و لو ال ذلک لم یمکن أحد 

 صلی الله علیه - لی آخر بصالح ألن من ال یصلی ال صالح له بین المسلمین فان رسول اللهأن یشهد ع

  - و آله
 
فی منازلهم لترکهم الحضور لجماعة المسلمین و قد کان منهم من یصلی  هم بأن یحرق قوما

فی بیته فلم یقبل منه ذلک و کیف تقبل شهادة أو عدالة بین المسلمین ممن جری الحکم من الله 

  -عزوجل و من رسوله 
 
 فیه الحرق فی جوف بیته النار و قد کان یقول رسول الله -ی الله علیه و آله صل

 «.: ال صالة لمن ال یصلی فی المسجد مع المسلمین اال من علة - آلهصلی الله علیه و  -

 1،«کتاب من الیحضره الفقیه»روایت را شیخ صدوق با سندی که به جناب ابن ابی یعفور دارد در 

 : به قرار ذیل است ،مشیخه فقیه یعفور مطابقابی نقل کرده است. سند شیخ صدوق به ابن 

رضی الله  -بن یحیی العطار  ی یعفور فقد رویته عن احمد بن محمد و ما کان فیه عن عبدالله بن اب»

عن سعد بن عبدالله عن احمد بن ابی عبدالله البرقی عن ابیه عن محمد بن ابی عمیر عن حماد  -عنه 

در اعتبار روایت به دلیل اختالف نظر در  سند معتبر است.  2«.عبدالله بن ابی یعفور عنبن عثمان 

مد بن یحیی العطار القمی، اختالف است؛ هرچند تعبیر رایج از روایت تعبیر اعتبار احمد بن مح

 مقبره و صحیحه است. 

 

                                                           
 .33 و 33 ، ص3 ج .1
 «(.کتاب من ال یحضره الفقیه»)چاپ شده در آخر  23 و 21ص  شرح مشیخة الفقیه، .2
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 سند دیگرنقل معتبره با متن و 

با تفاوت هایی در متن روایت در کتاب خود آورده  - البته با سند نامعتبر -روایت را شیخ طوسی 

 3است. 

 : کندمحدث بزرگ شیخ حر عاملی از نقل دوم این گونه یاد می

یحیی عن محمد بن موسی عن الحسن بن علی عن  لشیخ بإسناده عن محمد بن احمد بنو رواه ا»

: فاذا   عقبة عن موسی بن أکیل النمیری عن ابن أبی یعفور نحوه اال أنه أسقط قولهابیه عن علی بن 

ه کان ک
ا
  ،ممن یضیع و من یحفظ مواقیت الصالة -:  الی قوله -ذلک الزما لمصّل

 
 و أسقط قوله: فان

: و قال رسول  : بین المسلمین، و زاد - الی قوله -هم بان یحرق :  - صلی الله علیه و آله -رسول الله 

رغب عن عن جماعتنا و من  و رغبال غیبة اال لمن صلی فی بیته :  -یه و آله صلی الله عل - هالل

إذا رفع الی هجرانه و جماعة المسلمین وجب علی المسلمین غیبته و سقطت بینهم عدالته و وجب 

ره فان حضر جماعة المسلمین و اال أحرق علیه بیته و  من لزم جماعته
 
م امام المسلمین أنذره و حذ

 4«.حرمت علیهم غیبته و ثبتت عدالته بینهم

و رمزگشایی از تفسیر عدالت به گونه موجود در متون ر تعامل با معتبره ابن ابی یعفور شناسی فقیهان درفتار 

 فقهی

 : عدالت در لغت مقدمه

و  عدم ستم در داوری، و عدم اعوجاج استقامت، انصاف ،روی در کارها میانه»عدالت در لغت به 

 5، معنا شده است. بودنرضایت مورد 

، هوی و هوس گویند که صاحب طریقتی مستقیم استواضح است که عادل به این معنا به کسی می

کند یعنی ممکن است عدالت معنایی نسبی پیدا میکند. بر این بنیان او را از اعتدال منصرف نمی

 شخصی از جهتی از عدالت برخوردار و از جهت دیگر فاقد آن باشد. 

 

                                                           
 (.132 )= ص 173 و 171 ص ،3 ، جتهذیب االحکام .3
 .1 ح ،391 ص ،32 باب کتاب الشهادات، ،17 ج ،وسائل الشیعة .4
 به متون لغوی مراجعه شود.  .5


