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 )99- 98سال تحصیلی  71(جلسه  249درس خارج فقه کتاب القضاء                                                              جلسه: 

  15/11/1398      استاد:آیت اهللا حبیبی تبار                                                                                                    

  

  بسِم اهللا الرَّحمن الرَّحیم

الحمُد هللا ربِّ العاَلمین و الصَّالة والسَّالم علی سیِّدنا و نبیِّنا أبی القاِسمِ المصطفی محمَّد و علی 
 أهل بیتِه الطیبیَن الطاهرینَ و اللعُن علی اعدائِهم أجَمعین.

ا و بالتشهی باشد، چه صورتی دارد؟ در مسأله کالم در این بود که عزل قاضی از سمت قضاء چنانچه اقتراح
  قول به جواز داریم، قول به عدم جواز داریم و بعض المعاصرین هم قول به تفصیل در مسأله مطرح کرده اند.

الوجه ال یعنی الیجوز العزل «اما مرحوم محقق حلی در شرایع نظرشان بر عدم جواز شد چون فرمودند: 
. و شهید ثانی  )139ص  2ارشاد ج (از جمله مرحوم عالمه  مایند طرح می فرم مانعین دلیلی که »تشهیاً

  »الن والیته استقرت شرعاً فال تزول تشهیا.« ) این است:357ص  13(مسالک ج 

شده و شک  اریم که والیت القضاء در شخص محققآن است که ما یک حالت سابقه متیقن دسئله فرض م
می کنیم که به سبب عزل مبتنی بر تشهی، این والیت اسقرار یافته زائل شد یا خیر؟ اصل عدم زوال است 

در جواهر بعد  یعنی استصحاب می کنیم بقاي آن والیتی را که شرعا استقرار یافته است. مرحوم محقق نجفی
. یعنی در حقیقت مصادره به مطلوب می فرمایند این دلیل مصادره است) 62ص  40(ج  از نقل این دلیل

نه علت مبقیه،  اشد این است که گویا مستدل دلیل نصب را علت موجده می دانداست وجه این که مصادره ب
اگر دلیل نصب فقط علت موجده بود می گفتیم وقتی که آمد دیگر ثابت هست و مقتضی دوام در آن هست و 

بر این که علت موجده است، علت مبقیه هم همان نصب است  محتاج دلیل است ولی اگر گفتیم عالوه ،زوال
باید ادامه داشته باشد و وقتی عزل آمد یعنی اراده نصب به نحو علت مبقیه دوام پیدا  لحظه لحظه یعنی

نکرده است و شبیه باب وکالت است که از عقود جایزه است همانطور که ایجاب وکالت را براي تحقق آن الزم 
اراده استقرار وکالت از سوي موکل لحظه به یه موکل را قرینه می گیریم که لحظه سخ از ناحداریم، عدم الف

وجود دارد یعنی در حقیقت نه این است که وقتی نصب شد، یک علت تامه اي آمد که دیگر این نصب را 
ی کنیم در گویید استصحاب بقاي وکالت ممستقر کرده و دیگر عزل و عدم عزل در آن تأثیر ندارد، شما می

و وقتی عزل آمد  اي به نصب الزم داردرض لحظهبه می خواهد و ادامه آن هم لحظه  حالی که شروعش نصب
دیگر رضاي به نصب وجود ندارد، در این جا سمت وکیل مربوط به موکل است یا وصی یا متولی هم همین 

دیگر  اشتدکه سمتی  د آن شخصیطور است که اگر حق عزل را براي خود جعل کرده باشد و عزل کن
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سمت ندارد، منصب والیت هم شبیه آن جا است که وقتی جعل والیت شد، منوط به علت مبقیه است نه این 
  که تنها علت محدثه در آن کافی باشد.

همان آدرس ایشان ( نی در مسالک مطرح فرمودهدلیل دومی که اقامه شده، دلیلی است که مرحوم شهید ثا
خوب داراي اوصاف که انسان است چون فرض کنید یک قاضی  بالتشهی مصداق عبث فرماید: عزلمی )قبلی

ایراد القدح است «که وظایف خود را به درستی انجام می دهد، عزل کردن این شخص شبیه  است و شرایط
ین است یعنی یک آدم خوبی که ایرادي ندارد را بی دلیل کنار بگذاریم و از امام، ا و این عبث» بغیر المقدوح

وارد بکند و در حقیقت از این منظر کار، کار  »بغیر مقدوحی ی راقدح«شود که بخواهد قضیه تصور نمی
  نادرستی است.

مرحوم صاحب جواهر در همان آدرس، دلیل صاحب مسالک را استحسان شمرده و فرموده این دلیل نیست، 
والیت «در یگر است؛ مثال همان طور که دریت، غیر از ابواب دتواند این باشد که باب والمبناي این حرف می

یت، در تصرفاتی که ولی نسبت به مولی علیه دارد، ممکن است کسی مدعی شود در باب وال »االب علی ابنه
که هر  می تواند مالک است و پدر بر فرزند صغیرش مطلق است چون پدروالیت  الولد و ماله البیه یعنی

اصل منصب قضاء ملک امام است و نیز در والء قضاء  در مال فرزندش بکند مورد سؤال قرار نمی گیرد تصرفی
کند و از هرکسی بخواهد می گیرد و امام هیچگاه مورد سؤال واقع می به هرکسی که بخواهد واگذار 

  ست.ا دوح مقایسه کنید، قیاسی مع الفارقشود، شما آن را باب ایراد القدح بغیر المقنمی

سمت خود  قاضی را از »ولو بالتشهی«تواند گوید: امام میاما قول به جواز هم در ما نحن فیه داریم که می
فاضل  و ) 66ص (و شیخ انصاري در القضاء و الشهادات  62)ص  40ج جواهر (در  عزل کند، محقق نجفی 
است که می فرمایند ماهیت منصب  همین قول را دارند. دلیلشان این )22ص  10ج (جواد در مفتاح الکرامه 

نیست. این طور نیست که والیت قاضی در قاضی شأن استقاللی از امام  استنابه جزقضاء براي قاضی چیزي 
  داشته باشد که ارتباطی به امام نداشته باشد بلکه حیثیت آن صرف االستنابه است.

هد با او ادامه همکاري بدهد نیازي به دلیل اگر کسی دیگري را وکیل کرد براي انجام کاري ولی االن نمی خوا
تراشی ندارد و استدالل براي عزل بیاورد، حیثیت والیت قضاء در قاضی منصوب چیزي جز استنابه نیست و 

شود و تواند نائبش را عزل کند و براي این کار از او دلیلی خواسته نمیاین امام است که هر موقع خواست می
قاضی شأن استقاللی منهاي امام داشته باشد درحالی که چنین نیست و براي  زمانی دلیل می خواهد که

  قاضی چنین شأنی وجود ندارد.

 و الحمد هللا رب العالمین
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