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  ١٣جلسه:                                                                                                                  درس خارج فقه كتاب القضاء   
  ٢٦/٠٩/١٣٩٦                                                                                                               آيت اهللا حبيبي تبار استاد:   

  
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

الحمد هللا رب العالمين و الصاله والسالم علي سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفي محمد و علي 
 .عن علي اعدائهم اجمعينلاهل بيته الطيبين الطاهرين و ال

  
  اشتراط بلوغ در اوصاف قاضي:

) اصل عدم واليت كه در حقيقت قضا هم شعبه ٣) استناد به بعضي از روايات ٢) حكم عقل ١داليل اقامه شده: 
  اي از واليت است.

  داليل اقامه شده براي اصل عدم واليت:
  ) به حكم عقل كه قبالً بيان شد.١
  روايات كه قبًال بيان شد. )٢
  بيان مطرح شده است. ٣) تمسك به استصحاب كه براي آن٣

) كه مي فرمايند: اإلستيالء 214صفحه  3الف) بياني كه جناب بحرالعلوم مطرح فرموده اند، (در بلغة الفقيه جلد 
  واستصحاب عدمي اقتضا مي كند كه نفي بشود. امر حديث و هر امر حديثي مسبوق به عدم است

، كه مي فرمايند پذيرش واليت موجب ترتب  556صفحه  2يه جلد هب) بياني كه جناب مراغي در عناوين الفق
احكام توقيفيه و شرعيه اي بر شخص است. مثالً وقتي ما والء القضاء را بپذيريم طبعآ وجوب التبعية من حكمه را 
پذبرفته ايم كه ما شك مي كنيم موجب چنين وجوبي فراهم شده يا نه و چون قبالً چنين وجوبي نبوده اآلن هم 

ستصحاب مي كنيم. (اين شبيه چيزي است كه در اصالة فساد معاملي گفته مي شود كه قبل از عدم وجوب را ا
صحيح مترتب شده بود كه قطعاً نشده و شك مي كنيم عقد شود آيا آثاري مثل اينكه صيغه ايجاب و قبولي واقع 
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صل عدم ترتب اثر است.) دربيان ر وجود پيدا كرده يا نه كه مي گوييم ايا نه و آثادر جايي كه عقد شرايط را داشته 
 ،مرحوم مراغي هم همين است كه اگر شك كنيم كه احكامي كه در واليت بايد مترتب باشد مترتب است يا نه

  اصل عدم ترتب چنين استصحابي است.
توحيد ربوبي مي فرمايند مقتضاي  18ج) مرحوم امام (قدس اهللا نفسه الزكيه) در كتاب اإلجتهاد و تقليد صفحه 

ذات ربوبي حقتعالي باشد يعني هم واليت تشريعي و هم واليت تكويني خاص خداوند ن است كه واليت خاص، آ
در اين كه اين واليتي كه مخصوص ذات اقدس الهي است آيا به ديگري است كه بر اين مبنا چنانچه ما شك كنيم 

لمات آن است كه توحيد ذات خداي مساز عام كالم  اصل عدم چنين تفويضي است يعني در ،تفويض شده يا نه
سبحان در صفات اقتضا داردكه انما هو الولي واين واليت اگر بخواهد به ديگري تفويض شود محتاج دليل است لذا 

  عدم واليت است. ،اصل
اگر بخواهيم مباني اين كالم مرحوم امام را بيان كنيم هم در بين آيات قرآن و هم در بين برخي از اخبار مي توان 

  را پيدا كرد؛مطلب پشتوانه اين 
  : إن الحكم الّا هللا يقصّ الحق و هو خير الفاصلين57سوره مباركه انعام آيه 
  فاالحكم هللا العلي الكبير : 12سوره مباركه غافر آيه 

  : ما لهم من دونه من ولي26سوره مباركه كهف آيه 
  الولي  : ام اتخذوا من دونه اولياء فاهللا هو9سوره مباركه شوري آيه 

  كه از اين آيات انحصار حكم براي خداي سبحان استفاده مي شود.
و اگر بخواهيم بگوييم كه اين واليت را به ديگري تفويض كرده محتاج دليل است. پس واليت اعم از تكويني و 

يم اين تشريعي مختص ذات الهي است و قضاء شعبة من الوالية در نتيجه قضاء هم براي خداوند است و اگر بخواه
  طبعاً محتاج دليل است. در نظر بگيريمعباد واليت را براي 

 395صفحه  21و اين كه گفته شد قضا شعبه اي از واليت است مورد وفاق است كه از جمله آن ها در جواهر جلد 
  تصريح به اين شده كه قضاء شعبه اي از واليت است.منابع فقهي ما و ديگر 

  دليل اقامه شده: 5 پس تا اينجا براي اشتراط بلوغ
  ي هو مسلوب العباره كه ما نپذيرفتيم.بص)ان ال1
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) ان الصغير مرفوع القلم كه في الجمله پذيرفتيم اما گفتيم مستثنياتي ازاين رفع القلم مثل باب ضمانات و امثال 2
  اين ها وجود دارد وعلي اإلطالق رفع القلم نيست.

بالغ است نه غير  ،از لفظ رجل) مشهوره ابي خديجه كه فرمود انظروا الي رجل منكم با اين بيان كه استظهار 3
  بالغ و اين استظهار عرفيه را هم ما پذيرفتيم.

ري صغيه هم در اشتراط بلوغ حكم مي كند كه اين را به نحودر كل عالم مطرح است و سيره عقالئ) بناي عقال كه 4
  يه حجت باشد محل گفتگو است.كبراي مسئله كه سيره عقالئ چه درپذيرفتيم گر

نجفي در  ن چه كه مرحوم محقق) اجماع كه گفتند يدل عليه نقالً و تحصيالً و عليه اتفاق المسلمين. بنا به آ5
  يه را پذيرفت اجماع حيثيت مؤيده پيدا مي كند.از آن كه داللت حديث و سيره عقالئكه بعد  هجواهر آورد

اما اگرهيچكدام از اين ها نبود يعني ادله اجتهاديه در بين نبود و نوبت به اصل عملي برسد مي توان به  )6
استصحاب تمسك كرد كه استصحاب هم از اين حكايت مي كند كه عند الشك در اين كه آيا جعل واليت قضا 

كسي بگويد كه شما اگر خواسته شده يا نه بگوييم اصل عدم است و جعل واليت براي قضا نشده اما ممكن است 
باشيد به اصل تمسك كنيد الزمه اش اين است كه اطالقاتي در بين نباشد كه از اطالق بتوان استفاده كرد كه بلوغ 

سان اطالق دليل در دست داريم مثل مقبوله عمربن حنظله ل در قضا شرط نيست در حالي كه ما چنين ادله اي با
دليل اين ي من كان منكم كه به حسب اطالق صغير و كبير را شامل مي شود و اگر كه در دليل آن آمد انظروا ال

جعل باشد بقيه دالئل منتفي است يعني اگر بشود به چنين ادله اي تمسك كرد نوبت به اصل نمي رسد و پاسخ 
باشد ونصب قدر متيقن در مقام تخاطب نبايد داده شد كه اخذ به اطالق منوط به مقدماتي است كه از جمله آن 

خالف است و  ثل مشهوره ابي خديجه نصب قرينه برقرينه بر خالف نباشد كه در ما نحن فيه قيد رجل در م
همچنين مخاطب هم از كالم امام از قيد من كان منكم چنين اطالقي را فهم نكرده كه صغيراً كان او كبيراً و در 

  ليتي است كه از جمله مالك هاي اهليت بلوغ است.حقيقت قدر متيقني در بين بوده كه مراد افراد داراي اه
روي اين مبنا بايد بگوييم كه اوالً اصل عدم واليت است و در مقام شك كسي كه مدعي وجود آن باشد بايد ثابت 

به دليل انصراف كه گفته شد  كند و ثانياً تمسك به اطالق ادله جعل واليت القضاء مثل مقبوله عمربن حنظله
  نيست. پذيرفته

نهايتاً جمع بندي مسئله به اين صورت مي شود كه براي تصدي قضا بلوغ شرعي شرط است وبلوغ شرعي غير از 
  سن خاصي است كه در قوانين وضوابط حقوقي مطرح مي شود.
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از منظر حقوقي آيين نامه نحوه جذب گزينش و كارآموزي داوطلبان قضاء و استخدام قضات كه نسخه اصالحي 
  سال در روز ثبت نام. 36و حداكثر  22مي گويد داشتن حداقل  مت كه در بند دهاس 1392آن براي 

ممكن است كسي بگويد كه چرا قانون با فقه منطبق نيست چون در اسالم نه اقل سن مطرح است ونه اكثر سن 
مدينة بلغ الي  .وآن چه كه في الجمله شرط شد بلوغ بود و يكي از امارات بلوغ سن است چون بلوغ هوالوصول

سالگي اين  13كه ممكن است پسري در  التناسلو  توالدالطلح يعني الوصول الي سن مصو بلوغ  .فالن أي وصل
امارات بلوغ در پسري ظاهر قدرت را پيدا كند كه بالغ است و نياز نيست كه شرط سني هم محقق شود ولي اگر 

  حكم به بلوغ او مي شود.سال قمري دارد  15نشده وپسر 
سال و در تبصره آن مي  36سال و حداكثر  22كه در آيين نامه جذب قضات گفته مي شود حداقل  حال اين

سال هم داشته باشد اشكال ندارد ويا درباره دارندگان مدارك علمي باالتراز ليسانس  38گويد خانواده ايثارگران اگر 
ال هم داشته س 40ن مدرك دكتري اگر سال داشته باشند اشكال ندارد و دارندگا 38كه مي گويد اين ها هم اگر 

  باشند پذيرش مي شوند به چه دليل است؟
گفته مي شود.  قانون با شرع در مسئله سن قاضي و اشكاالت مشابهدر مقام جواب ازاين اشكال كه منطبق نبودن 

شخصي كه پدرش دزد يا قاچاقچي است يا بستگان او مشكالت جدي دارند ولي خود اين شخص مشكلي  مثالً 
كه گاهي به ما هم مراجعه مي كنند و مي گويند كه من چه گناهي دارم كه پدرم يا برادرم يا بستگانم دچار (ندارد 

ب در دستگاه قضاء قرار ندارد. ) در الويت جذمشكل هستند و يا درباره سن مي گويند سن چه مدخليتي دارد؟
  سوال اين است كه چرا؟

پاسخ اين است كه يك بحث مشروعيت قضاء است و يك بحث اولويت در استخدام است كه اين دو مقوله را بايد 
ساله اي كه همه شرايط ديگر را دارد  15از هم جدا كرد، دستگاه قضا مي گويد من نمي گويم كه استخدام پسر 

األولي فاألولي را جذب مي كنيم لذا كساني  استخدام براي او قائل نيستيم يعنينامشروع است بلكه ما اولويتي در 
رد مي كنند تحت عنوان عدم صالحيت نيست بلكه تحت عنوان عدم اولويت است لذا گاهي گفته مي شود را كه 

كه شخصي صالحيت ندارد (مثل كسي كه سوء سابقه كيفري دارد و به اثبات رسيده و محكوميت كسب كرده) و 
ش احراز نشده و شناخت داشتن شرايط در قاضي امري نيست كه بر اساس گاهي گفته مي شود شخصي صالحيت

  اصالة الصحه تكليفيه درست شود وبعضي چيزها بايد احراز شود.
سال طبعاً محاسبه تحصيالت شده كه تا شخص ليسانس را كه حداقل است را كسب كند  22اما نسبت اقل سن 

بار مالي براي  هك، مباحث استخداميدر انطور كه مي دانيد به همين محدوده سني مي رسد اما نسبت به اكثر هم
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معقولي از دولت دارد و هزينه هايي كه دولت براي آموزش و كارآموزي يك قاضي مي كند مي خواهد يك مدت 
  بازدهي او استفاده كند.

  مشروعيت نيست.صرف اولويت است و در اين نوع امور پس مالك قانون 
  

  والحمد هللا رب العالمين
  مقرر: سيد حسن استاد

  
  


