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آن چه منشأ قول به اعتبار عدالت در شاهد شده، برخی آیات و روایات است که در شاهد، عدالت را معتتر 

دانسته است. بدون آن که بتوان از آن رد شهادت ثقه را )که بر اساس موازین ارائه شده در تعریف عدالت  

 عادل نیست( استفاده کرد.  

 آیات و روایات از این قرار است: 

 .3و »واشهدوا ذوی عدل منکم«  2اثنان ذوا عدل« ، »1«»...فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء 

در شاهد مبتنی بر    –به معنای معروف آن در فقه    –واضح است که استدالل به این سه آیه بر اعتبار عدالت  

 دو مقدمه است:  

 الغای خصوصیت از مورد آیات و تعمیم آن به عموم موارد شهادات؛   .1

 تفستر عادل یا مرضی به عادل فقیه.  .2

 بنابراین با منع هر یک از دو مقدمه ، مدعای فوق ثابت نیم گردد! 

ی بسیار است؛ از جمله :  روایات   دال بر اعتبار عدالت در شاهد نتر

ی حنر یعفور قال: »قلت البر عبدهللا  ابر  ابن    روایت . أ  ی المسلمیر علیه السالم بم تعرف عدالة الرجل بیر

فقال أن تعرفوه بالستر والعفاف )و کف البطن(  و الفرج  والید و اللسان و    تقبل شهادته لهم و علیهم

ب الخمر والزنا و الربا و عقوق الوالدین والفرار    یعرف باجتناب الکبائر  النر أوعد هللا علیها النار من شر

ی تمن الزحف و غتر ذلک و الداللة عیل ذلک کله )أن یکون سا  را( لجمیع عیوبه حنر یحرم عیل المسلمیر

اته و عیوبه و تفتیش ما وراء ذلک و یحب علیهم تزکیته و إظهار عدالته قی   الناس و  ما وراء ذلک من عتر

ی  یکون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب علیهن و حفظ مواقیتهن بحضور جماعة من المسلمیر

ال یتخلف عن جماعتهم قی مصالهم اال من علة فإذا کان کذلک الزما لمصاله عند حضور الصلوات و أن  

ا مواظبا  الخمس فإذا سئل عنه   عیل الصلوات متعاهدا الوقاتها  قی قبیله و محلته قالوا ما رأینا منه اال ختر

ی و  ذلک أن الصالة ستر و کفارة للذنوب و  ی المسلمیر ی شهادته و عدالته بیر قی مصاله فإن ذلک یجتر

ی یصیل إذا کان ال یحضی  لیس یمکن الشهادة عیل الرجل بأنه   و إنما   مصاله و یتعاهد جماعة المسلمیر

یل ممن ال یصیل و من یحفظ مواقیت الصالة االجتماع ایل الصالة لیک یعرف من یص  جعل الجماعة و 

ی  مممن یضیع و لو ال ذلک لم ی  کن احد أن یشهد عیل آخر بصالح ألن من ال یصیل ال صالح له بیر

کهم الحضور لجماعة  ی فإن رسول هللا صیل هللا علیه و آله همَّ بأن یحرق قوما قی منازلهم لتر المسلمیر

ی و قدکان فیهم من یصیل قی بیته   ی المسلمیر ی المسلمیر فلم یقبل منه ذلک و کیف یقبل شهادة او عدالة بیر

ممن جری الحکم عز و جل و من رسوله صیل هللا علیه و آله فیه الحرق قی جوف بیته بالنار و قد کان 

ی اال من علة«.   –یقول   4ال صالة لمن ال یصیل قی المسجد مع المسلمیر
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ی  إذا شهد معه آخر عدل فعیل  المدیع  صحیحة محمد بن الحسن الصفار :»فوقع علیه السالم :   . ب یمیر

: أو تقبل شهادة الوض عیل المیت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع علیه السالم : نعم من بعد   و کتب  ... 

ی «.   5یمیر

ی علیه السالم ال یجوز شهادة    صحیحة حماد ج.   المؤمنیر بن عثمان از امام صادق علیه السالم قال: »قال امتر

 .» ی ی عدلیر  6النساء قی الهالل و ال یجوز اال شهادة رجلیر

ی   د. صحیحه محمد بن مسلم، از امام صادق علیه السالم قال: »کان رسول هللا صیل هللا علیه و آله: یجتر

ی صاحب الدین  و لم یجز قی الهالل اال شاهدی عدل قی الدین شهادة رجل   7«. واحد و یمیر

به این روایات برای اعتبار عدالت فقیه در شاهد مبتنی بر تفستر عدالت و عادل به  روشن است که استدالل  

با وثاقت و ثقه نسبت عام  معنای معروف فقیه آن است که   و خاص من وجه است؛ چنان که نسبت آن 

 روایات فوق متوقف بر الغای خصوصیت از مورد آن و توسعه به غتر مورد روایت است.  استدالل به برخی 

الغای خصوصیت را قی الجمله یم توان پذیرفت لکن تفستر عدالت در قرآن و روایات به عدالت فقیه که غتر 

 از وثاقت است و جدا کردن عادل از ثقه و تقه از عادل مشکل یم نماید. 

عدالت در لغت به میانه روی در کارها، انصاف، استقامت و  عدم اعوجاج، عدم ستم در داوری و مورد رضایت بودن، 

معنا شده است. واضح است که عادل به این معنا به کیس یم گویند که صاحب طریقنر مستقیم است و هوا و هوس او  

نسنر پیدا یم کند؛ یعنی ممکن است شخیص از جهنر از  را از اعتدال انضاف نیم دهد. بر این اساس عدالت معنابی  

 عدالت برخوردار و از جهت دیگر فاقد آن باشد.  

نصوص   – با تفستر خاض که از آن ارائه میدهند    –برای ما روشن نیست که طرفداران اعتبار عدالت فقیه در شاهد  

«، »عفیفا صائن  متعددی را که بر اعتبار »مرضی بودن« ا«،»صلحاء«، »ولد عیل الفطرة  و عرف بالصالح ، »علم منه ختر

ا« داللت د که در آیه    –تفستر مرضی بودن    ؟! ارند، چگونه توجیه یم کنند قی نفسه«، »اذا کان ال یعرف بفسق« و »ختر

ی هیچ برهابی ندارد!  –قرآن به آن اشاره گردیده است    به عدالت فقیه نتر

ه عبدهللا بن ابر یعفور است، در حایل  تنها سندی که برای تفستر عدالت به   اصطالح محدود فقیه آن وجود دارد، معتتر

ی روایت با دقت مالحظه شود(. برخی  که این روایت ظاهرا نقل به معنا است و از انسجام کاقی برخوردار نیست )میر

نبوده اند . معضیل که   به صدد اصالح آن برآمده اند، لکن در این کار موفقهم هر چند    8فقیهان چون شیخ انصاری

ده شهادت در  اعتبار عدالت فقیه در شاهد به دنبال خود دارد این است که با اعتبار عدالت در شاهد   و کارابی گستر

ی یم ماند! به راسنر آیا معقول است   –بسیاری از کارها و بالطبع   کمبود شدید عادل به این معنا، بسیاری از کارها بر زمیر

در شهادت معتتر کند و حضور  شاهد را در بسیاری از کارها الزم بشمرد و عدالت را تفستر محدود    شارع مقدس عدالت را 

ی آن چه از عادل موجود است با آن چه  نماید،  نیاز است، نباشد؟! به گونه ای که هیچ تناسب بیر
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