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 )99-98سال تحصیلی  80(جلسه  258درس خارج فقه کتاب القضاء                                                              جلسه: 

 30/11/1398      استاد:آیت اهللا حبیبی تبار                                                                                                    

  

  بسمِ اهللا الرَّحمن الرَّحیم

الحمدُ هللا ربِّ العالَمین و الصَّالة والسَّالم علی سیِّدنا و نبیِّنا أبی القاسِِم المصطفی محمَّد و علی أهل 
  بیتهِ الطیبینَ الطاهرینَ و اللعنُ علی اعدائِهم أجمَعین.

د؟ یعنی امام علیه السالم بیاید و تنزل بکند از به این جا رسیدیم که تنزل از شرایط در قاضی چه حکمی دار
برخی گفتند  ود)شنصب قاضی  شخص شرط را ندارد اما به عنوان با این که فالن (استجماع شرائط در قاضی 

باشد که به موجب آن بگوید جایز  هامام ممکن است مصلحتی در نظر داشت »یجوز للمصلحۀ فی نظر االمام«
  گفتیم و این که آنها چه ادله اي را اقامه کرده اند مورد اشاره قرار دادیم.قائلین را سخن است. 

دلیل اولشان که بحث شد، خود نقش مصلحت بود که گفتند احکام در اسالم تابع مصالح و مفاسد است به این 
شرب معتزله را اعتبار به اختالف بین اشاعره و معتزله در مصالح و مفاسد اشاره کردیم و نظر مشهور امامیه که م

اولی دخیل است تا مصلحت به عنوان  که مصلحت به عنواندارند مالحظه کردیم و گفتیم اگر مراد این باشد 
  کند.ثانوي فرق می

این  (ع) که در خصوص این موضوع فعل معصوم را داریم که امام معصومدوم فعل معصوم علیه السالم است  دلیل
اذا اقتضت المصلحۀ تولیۀ من لم یستکمل الشرائط انعقدت «ق حلی فرمود: کار را انجام داده است. مرحوم محق

یعنی فعل امام  »والیته مراعاتا للمصلحه فی نظر االمام کما اتفقت لبعض القضات فی زمان علی علیه السالم.
  معصوم.

ظهور مخالفته له فقد ولّی(امیرالمؤمنین) شریحا القضاء مع «فرماید: می )362ص  13ج (در مسالک  شهید ثانی 
که امام علی(ع) شریح را به عنوان  چه دلیلی باالتر از این که» فی االحکام المنافیه للعداله التی هی احد الشرائط

شریح مستجمع شرایط قضاوت نبوده این که قاضی ابقا کرد، در بیان شهید در حقیقت دو ادعا وجود دارد که اوال 
  یح را به سمت قضاوت ابقا کردند.امام اختیارا شراین که  است و دوم 
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اما نسبت به بخش اول که شریح قاضی مستجمع شرایط نبوده، شریح قاضی اولین ابالغ قضایی خود را از خلیفه 
دوم گرفته و به عنوان قاضی کوفه منصوب شده و تا پایان خالفت خلیفه دوم از طرف او درکوفه قاضی بود، 

قضاوت کرد و در زمان خالفت امیرالمؤمنین(ع) حضرت او را ابقا کردند  سال در دوره او 12سپس عثمان آمد و 
ان حجاج بن یوسف و تا زم ان معاویه و یزید هم ابقا شده و در زم مام حسن مجتبی(ع) هم ابقا شدهو در زمان ا

  سال عمر کرده است. 127که در برخی اقوال تا  هم زنده بوده

نبوده این است که او برایش مهم نبود که کی و کجا  قضاوت شرایط : شریح مستجمعشوددلیل این که گفته می
علی االقل  است زیرا شرایط همه توان گفت مستجمعو به حکم چه کسی قضاوت کند که این چنین آدمی نمی

ایمان  استدالل کنید که فعل امیرالمؤمنین(ع) مؤمن به معناي اخص نیست ممکن است کسی بگوید شما باید به
خص در قاضی شرط نیست نه این که اشتراط االیمان را قطعی فرض کنید بعد بگویید امام شخص غیر بمعنی اال

  مستجمع را قاضی قرار داده است.

این که امام این کار را انجام داده با ادله لزوم اشتراط  اشتراط ایمان خود دالیل خاص دارد و پاسخ این است 
و از باب ضرورت انجام شده باشد دیگر  امام ثابت نشوداختیار یح در نصب شراگر  . پساالیمان منافات دارد

  شود به فعل امام از این جهت در رد ادله اشتراط االیمان استناد کرد.نمی

دلیل دوم در مسأله این است که اصوال شریح قاضی اعتقادي به امامت امیرالمؤمنین(ع) نداشته است، قرائنی در 
عیان معترض ، شیکرد بر ابقاي شریح به عنوان قاضی هور کرد و پیروز شد و ارادهی ظتاریخ است وقتی مختار ثقف

شخص اعتقاد به امامت نشانه اي این است که و خون خواه عثمان است و این  شدند که او عثمانی 
  امیرالمؤمنین(ع) نداشته است.

و آن هم قرائن تاریخی دارد که  عمال عادل نبوده است یعنی اتصاف به فسق داشته استاین که شریح نکته دیگر 
رخ داد این را نشان می دهد شود ملکه عدالت نداشته است چون باز در قضایایی که در زمان مختار معلوم می
و همچنین در قضایاي کربال وقتی که جناب هانی بن عروه معرفی کرده انداز عاملین قتل حجر بن عدی مثال او را

اگر در این که دستگیر شد و به شریح گفت پیغام مرا در گرفتاري به اهلم برسان، خیانت کرد چه برسد 
امام حسین(ع) هم نظر داده باشد. عالوه بر این ها حکم فقهی را هم دانستن حضرت سیدالشهدا مهدورالدم بودن 

نماز تراویح یکی از کسانی که  از (ع) آن قضیه نهی حضرت امیرمثال در نمی گرفته است  از حضرت علی(ع)
همین شخص است و روي این مبانی که گفته شد مدعاي اولی که مرحوم شهید  »صاح فی المسجد واعمراه«
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 (ع) رت امیردوم که حض درستی است. تا برسیم به ادعاتمام و مدعاي  (یعنی این که شریح شیعه نبوده) فرموده
  ایشان را به قضاء ابقا کرد.

 و الحمد هللا رب العالمین
 


