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 )99- 98سال تحصیلی  78(جلسه  256درس خارج فقه کتاب القضاء                                                              جلسه: 

 28/11/1398      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.

که اگر شخصی مستجمع جمیع شرایط قضاء فرع دیگري که این جا در کتاب القضاء مطرح است، این است 

همانطور که می دانید براي قاضی فی الجمله شرایطی معین کرده اند که تفصیل آن را در اوصاف (نباشد، 

، مؤمن به معناي اخص کلمه و همچنین داراي طهارت ، مرد، عادلکرده ایم از جمله این که عالمقاضی بیان 
ده که شرط است که شخص مستجمع این صفات باشد تا بتواند قاضی مولد باشد. آن چه فی الجمله گفته ش

تواند به جهت اقتضاي مصلحت از برخی از این شرایط تنزل کند؟ مثال بگوید به جهت آیا امام می )شود.

کند که ما از شرط اجتهاد مطلق دست برداریم و توانند قاضی شوند؟ مصلحت اقتضا میشرایط بانوان هم می
تواند تواند قاضی باشد یا از حد تجزي دست برداریم و بگوییم قاضی مید متجزي هم میبگوییم مجته

ر قاضی به یکی یا برخی از شروطی که د از به اعتبار اقتضاي مصلحتیعنی   مجتهد نباشد و قس علی هذا
است یا تنزل شود و امام چنین شخصی را براي قضاوت انتخاب بکند. آیا جایز عنوان اوصاف، شرط است 

  خیر؟

در مسأله دو قول است؛ قول اول قول به جواز نصب است، به جهت اقتضاي مصلحت، از جمله قائلین مرحوم 
العاشره اذا اقتضت المصلحۀ تولیۀ من لم یستکمل الشرائط « ) 71ص  4ج (محقق حلی(ره) در شرایع است 

   »لقضات فی زمان علی علیه السالم.انعقدت والیته مراعاتا للمصلحه فی نظر االمام کما اتفقت لبعض ا

و در  )138ص  2ج (قول دوم در مسأله قول به عدم جواز است کما این که مرحوم عالمه حلی در ارشاد 
این مطلب را فرموده اند.  )300ص 4ج (و همچنین جناب فخر المحققین در ایضاح  )181ص2ج (تحریر 

وت را نداشته باشد، معنا ندارد که امام علیه مؤداي فرمایش شان این است که وقتی کسی شرایط قضا
السالم بخواهد امر قضاء را به او تفویض کند و باب مصلحت در حقیقت بابی نیست که بشود به اتکاي آن 

  دست از حکم شرعی برداریم.
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شود از آن به قول به تفصیل تعبیر کنیم و آن هم این است که این جا یک قول سومی پدید آمده که می
شود مقتضی نصب شخص غیر مستجمع شرائط است، معنایش مصلحت ملزمه اي مصلحتی که گفته میاگر 

باشد که به حد ضرورت رسیده باشد، در چنین حالتی بگوییم که بنا به اقتضاي مصلحت ملزمه اي که به 
د مصلحت این کار را انجام بدهد ولی اگر مراامام جایز است که ضرورت رسیده است از باب ضرورت، سرحد 

ملزمه که به سر حد ضرورت رسیده، نباشد نمی توانیم در چنین فرضی اجازه بدهیم که چنین شخصی 
فرمایش مرحوم محقق اردبیلی  )24ص  12ج (قضاوت کند. این قول اخیر هم در مجمع الفائده و البرهان 

  است.

ص  13ج (ثانی در مسالک حاال نسبت به قول اول که قول به جواز تنزل از شرایط است، مرحوم شهید 
فرماید: ممکن است که یک مصلحت کلی در کار باشد که اقتضا بکند ما یک اقامه دلیل کرده و می )336

اساسی است که تشریع جمیع  و واجدي را قاضی قرار بدهیم چون مصلحت در شریعت، آن پایه شخص غیر
 نمی توانیم اساس مصالح است بنابراین احکام اسالمی بر اساس آن است، هر حکمی بخواهد صادر شود بر 

مصلحتی که اساس حکم است، آن را دخیل در حکم شرعی قرار ندهیم؟ این جا هم یکی از مصادیق 
  دخالت مصلحت است.

عبارتی دارد که مطلب شهید را در  )23ص  12ج (مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان 
قتضاء المصلحۀ له بحیث یکون ضروریا و واجباً و ترکه محذور الیندفع اال ا«فرماید: کند و میمسالک نقد می

برخی از امور هست (به بیان مرحوم محقق اردبیلی مصلحت فی حد نفسه عنوان ثانوي نیست  »به ممنوٌع.
، حرج عنوان ثانوي است ولی ندستهضرورت عنوان ثانوي و  که ما شکی نداریم از عناوین ثانویه اند، اکراه

است مثل مصلحت، مقدمیت و در این که عنوان اولیه یا ثانویه هستند کالم که برخی از عناوین هستند 
که به حد ضرورت رسیده باشد،  آیا مصلحت فی حد نفسه عنوان ثانوي است یا مصلحت ملزمه اي شرطیت.

یعنی براي قضاوت کردن شخصی  »المصلحۀ له اقتضاء«عنوان ثانوي است. کالم محقق اردبیلی این است 
اگر می گویید  »الیندفع اال به«که مستجمع شرایط نیست بحیث یکون ضروریا و واجبا و ترکه محذور 

چنین مصلحت ملزمه ضروریه اي پیش آمده، می گوییم چنین مصلحتی نیست ولی اگر مراد شما این است 
ار باشد از باب ضرورت است که الضرورات تبیح که فرض بکنیم که چنین مصلحت ملزمه اي در ک

چنین  ملزمه اي در کار نیست هرچند اگر دیگر عنوان ثانوي است. پس مصلحت المحذورات که این
  .است از باب حکم ثانوي این چون قضاوت ولی کندقضاوت آن شخص را تصحیح می باشد مصلحتی

عالم (مستجمع همه شرایط نیست؟  ت نصب کند کهاوقضتواند بنا به مصالحی شخصی را براي می آیا امام
فرماید: این که شما می گویید مرحوم محقق اردبیلی می است، مرد هست ولی عادل نیست)هست ولی زن 
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باب، باب ضرورت است و از باب حکم  لحت ملزمه ضروریه اي در کار است، قبول نداریم ولی اگر باشدمص
  .جایز است نه حکم اولی ثانوي

تواند پس تفصیل می دهد که مراد از مصلحت، ملزمه است یا غیر ملزمه، اگر غیر ملزمه باشد، امام نمی
واال مع فرض «تواند لذا در ذیل بیان محقق اردبیلی آمده است چنین کاري بکند ولی اگر ملزمه باشد می

این  »ر الضروریاتالمصلحۀ بحیث الیندفع المفسده اال به فالظاهر الجواز من غیر نزاع کالسائ
شوید ضرورت است ولی اگر شما از باب حکم ثانوي پذیرفتید محدود میباب شود مثل بقیه اموري که از می

  چون الضرورات تقدر بقدرها.

 و الحمد هللا رب العالمین
 


