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 )99- 98سال تحصیلی  72(جلسه  250درس خارج فقه کتاب القضاء                                                              جلسه: 

  16/11/1398      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.

ین شد، یکی قول ست یا خیر؟ دو قول در مسأله تبیا یا عزل اقتراحی، جایزکالم در عزل قاضی بود و این که آ
  دیگري قول به عدم جواز.و  به جواز 

بعض المعاصرین قول به تفصیلی را مطرح کرده و گفته اند بین زمان حضور و زمان غیبت امام باید قائل به 
تفصیل بشویم، در زمان غیبت کسی که ولی امر مسلمین است از آنجا که وصف عصمت در او منتفی است 

اید قائل به تفصیل شویم عزل بالتشهی و اقتراحی در مورد او جایز نیست ولی در زمان حضور فرموده اند ب
 »من قام مقام االمام«که در این زمان تفصیل بین این است که امام بالمباشره خودش عزل کند یا این که 

بخواهد عزل کند، مثال امام، جناب مالک اشتر را حاکم مصر قرار داده و قاضی آن دیار را مالک بخواهد عزل 
جایز است ولی حاکم منصوب از ناحیه توسط امام معصوم ره کند. که در این جا عزل قاضی منصوب بالمباش

 )233ص  1ج (بخواهد قاضی را عزل کند، حق عزل بالتشهی ندارد. کتاب القضاء و الشهادات  اگر امام
  مرحوم آیت اهللا موسوي اردبیلی.

یست، در در خصوص این مطلب اوال به نظر می رسد، مسأله عزل در این معنا اوال ناظر به قاضی تحکیم ن
ثانیا این که آن قاضی که به نصب خاص، نصب  ن دارد ولی عزل جریان ندارد و قاضی تحکیم انعزال جریا

این در حقیقت  »االنه الیعمل عبث«شده است این که در عصر حضور امام بگوییم مباشرتا بالاشکال است 
ی بکند تواند عزل بالتشهیک تشقیق جدیدي در مسأله نیست. فقهایی که مطرح فرموده اند امام می

ا النه ال یعمل عبث یعنی در حقیقت عزل توسط امام بالتشهی رخ نمی دهد »النه الیعمل عبثا«گویند: می
  است که این مسأله از امام نشاید. رد با این که عزل تشهیا مصداق عبثمالزمه دا

من  االمام الیسأل«چرا عزل کردید؟ شود که سؤال نمی انشای اگر امام، یک قاضی را عزل بکند، از بنابراین
ولی از غیر امام ممکن است سؤال شود، در نتیجه این تفاوت ممکن است  »عزل القاضی النه الیعمل عبثا
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تواند یک قاضی را تشهیا عزل بکند، شود ولی این که بگوییم آیا امام میباشد که امام مورد سؤال واقع نمی
  تواند چنین کاري بکند.عصوم هم نمیاین مطلب پاسخش این است که امام م

در  کند.عرض می کنم که این تحلیل به روشن شدن مسأله کمک می در اصل مسأله من یک تحلیلی را
بیان فقها چنین تبیینی را ندیده ام، این که االن این قاضی که شاغل به امر قضاء هست، این قاضی فعلش 

وین خمسه تکلیفیه هست یعنی این قاضی که االن قضاوت به عنوان یکی از مکلفین متصف به یکی از عنا
فعل او متصف  که در این جا »اما واجد لشرائط القضاء کافۀ و لیس شخص آخر لتصدیه فی البلد«کند، می

دیگرانی هم هم عرض او بوده اند، در عین حالی ، هستقضا متصدي  اما اگر قاضی کهبه وجوب عینی است، 
با این بیان که اگر کسی یک واجب کفائی را که چند نفر (تحب عینی هم هست مس ،که واجب کفایی بوده

هستند، علی رغم این که قضاء کار مخاطره آمیزي است و چون واجد شرایط بوده و بار را از دوش دیگران 
 فسه است، یعنی صرف نظر از صورت دیگر مسأله حکم قضاوت فی حدن )برداشته کار مستحبی کرده است.

فی حدنفسه، قضاوت یک امر مستحب است و کسی که شانه زیر بار قضاء داده کار مستحبی را  ،ياز طوار
ممکن است قضاء متصف به حرمت یا کراهت باشد ولی خارج از فرض مسأله است ما . (البته انجام می دهد

یاید کسی ) حال اگر امام باست چون اگر فعل قاضی متصف به کراهت یا حرمت باشد، عزل او تشهیا نیست
را از کار خود عزل کند، هرگز از که مشغول انجام واجب عینی، یا کفایی یا انجام یک مستحب شرعی است 

کند و نه امام نشاید و به نظر می رسد امام علیه السالم تشهیا بدون هرگونه دلیل کسی را نه عزل می
م معصوم چنین چیزي را قائل نشویم آن وقتی براي خود اما »فضال عن الذي قام مقامه.«تواند عزل کند، می

وقت کسی که از طرف امام معصوم متصدي است طبعا چنین اختیاراتی را نخواهد داشت، بنابراین عزل 
  در عصر حضور یا غیبت ممکن نیست. »من قام مقامه«براي بالتشهی نه براي امام و نه 

 و الحمد هللا رب العالمین
 


