
 

@javad_habibitabar  روش��نک کا�ل � �یام رسان�:  

1 

 )99- 98سال تحصیلی  76(جلسه  254درس خارج فقه کتاب القضاء                                                              جلسه: 

 26/11/1398      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.

  بود. معصوم(ع) در  فرض وفات امام(ع) مام ا مسأله مورد بحث، انعزال یا عدم انعزال قضات منصوب

به نظر ما تحقیق در مسأله آن است که بیاییم و تفصیل قائم بشویم یک تفصیل مبنایی که ببینیم ماهیت 
کنند؟ و امام توکیل می یا اذن است یاچیست؟ آیا ماهیت آن استنابه  این انتخاب قاضی توسط امام معصوم

  .است وي امام نصب و جعل والیت القضاء براي شخص منصوبماهیت انتخاب قاضی از س یا این که

شود نه مقتضاي این که ماهیت انتخاب قاضی هریک از سه مورد اول باشد با وفات امام این سمت زائل می
و اذن  ،وکالتنیابت،  بلکه اموري مثل  طنت امام محدود به عمر شریف امام باشدبه جهت این که قلمرو سل

ست و توانمندي استدامه بعد از وفات مستنیب و آذن وموکل را ندارد ولی اگر گفتیم ماهیت آن نصب ا
، در چنین اموري شبیه جاهاي دیگري است که نصب صورت است براي قاضی جعل والیت القضاء به نصب

رده و در ن ها هم والی نصب کو بر استاو بر بیت المال امام علیه السالم والت را نصب فرموده مثال می گیرد 
نصب کرده که باب نصب دیگر ربطی به استنابه ندارد یعنی سمتی براي او جعل  مؤسسات و ادارات هم مدیر

  شد که داراي آن هست مگر این که عزلی صورت بگیرد.

کتاب اگر کسی گفت باب انتخاب قاضی، نصب است وفات امام تأثیري در انعزال قاضی ندارد، اگر به مباحث 
مراجعه کنید گفتیم ماهیت انتخاب قاضی نصب است و ادله  مطرح کردیم دو سال پیش القضاء که حدودا

آن را بیان کرده ایم و روي این مبنا وفات معصوم تأثیري در انعزال قضاتی که از سوي امام نصب شده اند، 
وکیل و استنابه و امثال آن گرفته را از باب ت گفته اند انعزال صورت می گیرد سمت قضا ندارد و کسانی که

  اند.

که قاضی نصب م والی نصب کرده و والی امام هم فرع دومی که ذیل این مسأله مطرح است که اگر اما
مالک هم قاضی نصب کرده و جناب نصب کرده و  اشتر را به عنوان حاکممالک جناب کند، امام علی(ع) می

منصوب توسط والی چه تکلیفی دارند؟ کالم مرحوم محقق  کند، قضاتوالی در زمان حیات امام فوت می



 

@javad_habibitabar  روش��نک کا�ل � �یام رسان�:  

2 

م فان النائب مالو مات القاضی االصلی لم ینعزل النائب عنه النه االستنابه مشروطه باذن اال« حلی این است:
کند یعنی امام مالک اشتر را نصب کرده و مالک اشتر هم از طرف امام قاضی نصب می »کالنائب عن االمام

فوت مالک اشتر تأثیري در سمت قاضی منصوب ندارد چون  منصوب امام است و در نتیجه اضی پس این ق
  سمت او از جانب خود امام است.

در  »والقول بانعزاله اشبه«مرحوم محقق حلی این را به عنوان وجه عدم انعزال مطرح کرد ولی فرمود:  
کرده، فوت کرده سمت وکیل هم  حقیقت این یک دعواي کلی است که اگر وکیل مع الواسطه که توکیل

گفت  این وکیل باقی باشد را ترسیم کرد وشود یا خیر؟ مرحوم محقق حلی وجهی که سمت براي زائل می
ولی اشبه این است که و سپس می فرماید استنابه از طرف مستنیب اصلی است  است که این اینوجه آن 
شاء است، وکالت از عقود جائزه است و استمرارش به شود چون امر وکالت قائم به انمنعزل میوکیل بگوییم 

انشاء وکالت کرده بودکه بتواند فسخ بکند و امام شاید از نصب چنین شخصی  ،عدم الفسخ است، واسطه
کالت را مطلع نباشد و فرض این است که واسطه فوت کرده است و در این صورت چه کسی بگوید من این و

  و او فوت کرده است. ه بود، واسطگیري را داشتتصمیم  شأن این فسخ نمی کنم و کسی که 

به نظر می رسد که باز این دعوا متفرع بر همان مبنایی است که عرض کردیم یعنی در  در این مسئله
کند؟ بابش حقیقت این قاضی به چه اعتباري پس از این که والی امام او را منصوب کرده قضاوت می

که محقق حلی مطرح فرموده جریان پیدا  وکالت اگر باشد موضوعی به و اذن وچیست؟ هریک از استنا
 بر قضا کسی رافرض کند ولی اگر گفتیم درنظام حکومت اسالم، امام چه با واسطه و چه بدون واسطه می

نصب کرده، بابش استنابه و اذن و وکالت نیست بلکه جعل و نصب والیت است. یعنی جعله قاضیا و جعل له 
اصل در منصب آن است که این منصب هست  قضاء که این شخص منصب پیدا کرد آن وقتلالوالیۀ فی ا

  مگر این که عزلی صورت بگیرد و فوت ناصب تأثیري در مقام ندارد.

منصوبین وي و بگویند همه  ي فوت کندیا نخست وزیر و رئیس جمهورنیا سراغ دارید که پادشاهی کجاي د
خود را دارند، پس منصب داشتن چیزي است و  وبین سمتمنصب مهخود را از دست داده اند بلکه هسمت 

تأثیر گذار نیست  ،نصب ي است. در محل بحث هم فوت واسطهوکیل بودن و مأذون و نائب بودن چیز دیگر
  ، باقی خواهد ماند.ام او را به این سمت نصب کرده استو همچنان این سمت براي قاضی که والی ام

این جا مطرح کرد، (در فرمایش محقق حلی تنها دو فرع باال مطرح شد) و آن شود یک فرع دیگري را می
مربوط به عصر غیبت است که در عصر غیبت معصوم تکلیف چیست؟ در عصر غیبت اگر نظام اسالمی 
برقرار نباشد بحث قاضی تحکیم پیش می آید که شیعیان باید سراغ قاضی تحکیم بروند، در این جا 

د قاضی تحکیم براي همین مواقع نصب شده است و مفصال در بحث قضاوت تحکیمیه همانطور که می دانی



 

@javad_habibitabar  روش��نک کا�ل � �یام رسان�:  

3 

دو نفر از شیعیان در مورد یک اگر ائمه نیست بلکه سؤال سائل این است که بسط ید زمان  گفتیم که ناظر
مسأله اختالف کنند، سراغ قضات منصوب جور بروند؟حضرت فرمودند: رفتن به سمت آنها ترافع به طاغوت 

فلسفه اي که در صدر حدیث است که مرافعه به این ها حرام است،  »ینظران الی رجل منکم...«ست بلکه ا
در زمان حضور و غیبت فرقی ندارد. در عصر غیبت به موجب نصوصی مثل مقبوله و مشهوره باید سراغ 

موجب انعزال قاضی تحکیم رفت که نصبشان براي همین جهات است و معنا ندارد که فوت امام صادق(ع) 
شود بلکه این براي چنین مواقعی اصال نصب صورت گرفته براي جلوگیري از فعل قاضی تحکیم امروز می
  حرام و ترافع به طاغوت.

حاال اگر درعصر غیبت باشیم و حکومت اسالمی شکل گرفته باشد و افرادي را ولی فقیه مباشرتا به امر قضاء 
منصوب شده اند، آن  )رئیس قوه قضاییه(واسطه از طرف ولی امر  از سوي منصوب کرده و برخی طبق روال

دو حرف مطرح شده در زمان حضور امام زمان(عج) را الزم است تا در فرض تشکیل حکومت اسالمی با  
  غیبت امام زمان(عج) دنبال کنیم. 

 و الحمد هللا رب العالمین
 


