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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

اکثر و قد وردت تلک المعاني  اوو قد یقصر الذی یستعمل لغةً في عدة معانٍ ربما انهاها بعضهم الي عشرة  القضاء بالمدّ

 في الکتاب الکریم فقد استعمل فیه:

 ،أی خلقهن  1اهلل تعالى: فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي یَوْمَیْنِبمعني الخلق، قال 

 ، أی أمر بذلک 2و بمعنى األمر کقوله تعالى:  وَ قَضى رَبُّکَ أَلّا تَعْبُدُوا إِلّا إِیّاهُ 

 ، أی فرغتم  3و بمعنى اإلنهاء و الفراغ کقوله تعالى:  فَإِذا قَضَیْتُمْ مَناسِکَکُمْ

 ، أی أعلمناهم أو أوحیناه 4کقوله تعالى:  وَ قَضَیْنا إِلَیْهِ ذلِکَ الْأَمْرَ أَنَّ دابِرَ هؤاُلءِ مَقْطُوع  و بمعنى اإلعالم 

 ،  أی حتم 5تعالى:  ثُمَّ قَضى أَجاَلً  و بمعنى الحتم کقوله

 ، أی یحکم بینهم  6و بمعنى الحکم قال تعالى:  إِنَّ رَبَّکَ یَقْضِي بَیْنَهُمْ 

 ، إلى غیر ذلک مما أنهاها بعضهم إلى عشرة أو أکثر 7ل کقوله تعالى: أَیَّمَا الْأَجَلَیْنِ قَضَیْتُ و بمعنى الفع

: و هو اتمام الشّيء و «ره»الّا انه نفي البعد الشیخ االنصاری في رسالته في القضاء عن ارجاع الکلّ الي معني واحدٍ قال 

 9کشف اللّثام او فصل االمر قوالً او فعالً کما في 8الفراغ عنه

 و لکن االرجاع الي المعنى األوّل ال یتمّ و ال یکاد یستقیم في مثل قوله تعالى وَ قَضي رَبُّکَ أَلّا تَعْبُدُوا إِلّا إِیّاهُ 

و أمّا المعنى الثّاني فهو یتمّ بناءً على کون المراد من فصل األمر غیر منحصرٍ بمورد الترافع و التنازع و التقابل کما ال 

 د جدّاًیبع

و یؤیّد اإلرجاع إلى المعنى الواحد أنّ المرتکز في األذهان العرفیّة: أنّه ال یکون القضاء من الکلمات التي لها معان 

متعدّدة کالعین التي تکون کذلک و کالقرء الذی هو مردّد بین معنیین متضادّین من الحیض و الطهر و الجون بین 

 السواد و البیاض.
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تعدّد الوضع مع إمکان إرجاع بعض هذه المعاني إلى بعضٍ بجامعٍ عرفيّ قریبٍ عدمُ االشتراك  و مقتضى أصالة عدم

اللّفظي بین تلک المعاني کما أنّ مقتضى أصالة عدم لحاظ الجامع القریب العرفيّ حین الوضع، عدمُ کونها من 

تّحد المعنى و ذا معنيً واحد و هو المشترك المعنوی و کون جمیع ذلک من دواعي االستعمال معلوم فیکون القضاء م

 1«ره»فصل االمر قوالً و فعالً کما في کشف اللّثام او الحتم و االنقطاع کما في مهذّب االحکام للسّید السّبزواری 

و البقیة من دواعي االستعمال و حیث ثبت في محلّه أنّ الظّهور االستعمالي حجّة  معتبرة  و لو لم یستند إلى الحقیقة 

تند إلى القرائن المعتبرة و ما لیس بظاهر ال اعتبار به و لو کان االستعمال حقیقیاً فال وجه لتطویل البحث في أنّ بل اس

لفظ القضاء في موارد استعماله من المشترك اللّفظي أو المَعنوی أو الحقیقة و المجاز بل المدار على ظهوره في کل 

 مورد في معنى یناسبه و لو بالقرائن

 الظّاهر أنّ اصطالح الفقهاء لیس مغایراً للمعنى اللّغوی بل هو من بعض مصادیق الحتم و الحکم وفصل األمر ...و 

و الظّاهر أنّ اصطالح الفقهاء لیس مغایراً للمعنى اللّغوی بل هو من بعض مصادیق الحتم و الحکم و التمام و االنقطاع 

 علي ما سیأتي

 «:ره»کما عبّر صاحب الجواهر 

القضاء عرفاً والیة الحکم شرعاً لمن له اهلیّة الفتوی بجزئیات القوانین الشّرعیّة علي اشخاصٍ معیّنین من البریّة باثبات 

الحقوق و استیفائها للمستحق کما في المسالک و التنقیح و کشف اللثام و غیرها بل في األول منها نسبة تعریفه بذلک 

 إلیهم

و لعله أولى من األول ضرورة « على الحکم و المصالح العامّة مِن قِبل االمام علیه السالم والیة  شرعیّة  »و في الدروس 

 أعمیّة مورده من خصوص إثبات الحقوق کالحکم بالهالل و نحوه و عموم المصالح.

و المناصب  بیان أن القضاء الصحیح من المراتب -بعد العلم بعدم کون القضاء عبارة منها -و لعل المراد بذکرهم الوالیة

کاالمارة، و هو غُصن  من شجرة الرّئاسة العامّة للنّبيّ صلى اهلل علیه و آله و خلفائه علیهم السالم و هو المراد من قوله 

 3بل و من الحکم قوله تعالى: وَ آتَیْناهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا 2تعالى: یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْکُمْ

 قد جلست مجلساً ال يجلسه إال نبيٌ أو وصيٌ أو شقيٌ ال أمیر المؤمنین علیه السالم لشريح: ق

اتقوا الحكومة إنما هي لإلمام العالم بالقضاء العادل بین المسلمین كنبيّ أو  و قال الصادق علیه السالم:

 4وصيّ 
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و بالجملة هي من مناصب محمد صلى اهلل علیه و آله و أهل بیته علیهم السالم الذين هم والة األمر و 

 فانّي قد جعلته قاضیاً و حاكماً  قوله علیه السالم:المستنبطون، و به يشعر 

من اهلل  )قاضي التّحكیم لیس من المناصب العامّة( و حینئذ فالمراد من الوالية في التعريف األعم من كونها

 1منهم أو خصوص ما كانت منهم كما هو مقتضى التّعريف الثّاني بل هو الظّاهر من األول أيضا أو

 «:ره»تعریف القضاء عند االمام الخمیني 

 القضاء هو الحکم بین النّاس لرفع التنازع بینهم بالشّرائط اآلتیة.

نّه یصدق علیه و ان لم یتحقّق التلبّس فضالً عن المنقضي و یرد علیه بانّ الحکم ظاهر  في الحکم الحقیقي الفعلي مع ا

 عنه

فالصّحیح تعریفه بما ذکره المشهور و الشهید في الدروس بالوالیة المتحقّقة بنفس الجعل و ان یتحقّق التّلبّس فضالً 

 عن المنقضي عنه.

عبارةً عن الوالیة لظهور تعلّق الجعل به في کما ذکره المحقق العراقيّ في رسالته في القضاء بعد استظهاره کون القضاء 

 کونه من األُمور الجعلیّة مضافاً إلى کفایة هذا المقدار في صدق القاضي بمجرّد الجعل و لو لم یتلبّس بعد  بالقضاء أصالً 

ة مهمّة بکون و االمر سهل ال ثمر« ره»غیر وارد علي المحقّق العراقيّ « ره»فاالشکال الوارد علي تعریف االمام الخمیني 

القضاء حکماً او والیة النّ القضاء یلحظ تارةً بالنّسبة الي نفسه و اخری بالنّسبة الي من یقوم به و هو عند الفقها 

باالعتبار االوّل الحکم بین النّاس بما هو صالحهم سواء کان مسبوقاً بالخصومة الفعلیّة ام ال و باالعتبار الثاني: والیة  على 

لح به شؤونهم بالطّریقة الشّرعیة و إن شئت قلت: القضاء سلطة شرعیّة على النّفوس و األعراض و األموال الناس فیما یص

بما جعلها اللّه تعالي و ال یختص بمورد التخاصم و التنازع بل یشمل کلّما فیه صالح الناس من إیجاب أمور و تحریم 

و بذلک یمکن أن یجمع بین سب بسط الید و ضیقها اخرى فیما فیه الصاّلح و تتّسع تلک السلطة و تتضیّق بح

 الکلمات فمن فسّره بالحکم نظر إلى اللّحاظ األوّل و من فسّره بالوالیة نظر إلى اللّحاظ الثّاني و کلّ منهما حق  

 البدّ تقديم امورٍ:

 انّ الحکم سواء کان القضاء عبارةً عن الوالیة علي الحکم االوّل

او عبارةً عن نفسه کما في عبارة االمام الخمیني و بعض  2و الدروس 1و التنقیح 4کشفو ال 3و الرّیاض 2المسالک

و اخری بالقول او الکتابة او الفعل « حکمت»المتأخّرین عبارة عن وجوده االنشائي الحاصل تارةً بمثل قول القاضي 
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و شبهه و « بعت»بانشاء التملیک بقوله  الدّاال علیه مثل االمور االعتباریة الحاصلة بمثل ذلک کالبیع الذی یحصل تارة

بالمعاطاة اخری فانّ الحکم یحصل تارةً بمثل قوله حکمت في مقام فصل الخصومة و رفع التنازع و اخری بقول آخر او 

 فعل آخر کالرّأی الحاصل الثابت في زماننا بالکتابة من دون ان یکون القاضي متلفّظاً اصالً.

الفتوی عبارة عن انّ الفتوی هي بیان االحکام الکلیّة و الکبریات العامّة من دون نظرٍ الي الثّاني الفرق بین القضاء و 

تطبیق علي الموارد و بیان المصادیق کقوله الخمر حرام  فهي فتوی بالحرمة الثابتة علي الخمر و امّا انّ ایّ مایعٍ خمر 

فال یکون قوله حجّةً من جهة « هذا المایع خمر »جتهد خارجاً او ال یکون خمراً فهو ال یرتبط بالمجتهد فاذا قال الم

االجتهاد و المرجعیّة بل یکون من مصادیق شهادة العادل الواحد في الموضوعات الخارجیّة و الحجّیة و عدمها محلّ 

 خالف فقول المجتهد و شهادته ال یکون حجةً الّا من باب الشّهادة دون الفتوی.

لقضایا الشخصیّة التي هي مورد التنازع و التشاجر کحکم القاضي بأنّ هذا المال لزید دون و أمّا القضاء فهو الحکم في ا

 عمرو. أو أنّ المرأة الفالنیّة زوجةُ عمروٍ دون زیدٍ و هکذا.

و الحاصل انّ القضاء الّذی هو عبارة عن الحکم او الوالیة علیه عبارة  عن االمر االنشائي االعتباریّ و الفتوی عبارة عن 

االخبار عن النظر و الرّأی الحاصل باالستنباط عن المنابع  الالزمة و االدلّة الوارده من الکتاب و السّنة و العقل نعم ذکر 

الزّوجة  انّه قد یکون منشأ التّرافع االختالف في الفتوی کما اذا تنازعت الورثة في االراضي و ادّعت« ره»السّید الخوئي 

عى الباقي حرمانها فتحاکما لدى القاضي فإنّ حکمه یکون نافذاً علیهما و إن کان مخالفاً ذات الولد اإلرث منها و اد

 3لفتوى من یرجع إلیه المحکوم علیه

و یظهر من هذا المطلب أنّ کتاب القضاء و مسألة فصل الخصومة لیس من شعب األمر بالمعروف و النهي عن المنکر 

 .4و بعض آخر« ره»کما نسب إلى صاحب الجواهر 

فإنّ المدّعى و المنکر في مثل المثال المذکور لیسا تارکین للمعروف و العاملین بالمنکر بل في کمال التعهّد و اإلیمان 

و العمل بأحکام اإلسالم غایة األمر أنّ منشأ ترافعها و تخاصمهما هو اختالف المجتهدین و المرجعین و قد یتّفق 

 یکون مثل هذات المورد ایضاً من باب االمر بالمعروف و النهي عن المنکر نعم التنازع في صورة االشتباه و النسیان فال

قد یقع االدّعاء أو اإلنکار مع العلم و العناد لکنّه ال یکون تمام مورد القضاء فعدّ باب القضاء من باب االمر بالمعروف و 

 النهي عن المنکر لیس بصحیحٍ کما ال یخفي 

 لمجتهد و الفقیه الفاظ متّحدة  مصداقاً و مختلفة اعتباراً الثالث: القاضي و المفتي و ا
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فیسمّي قاضیاً و حاکماً باعتبار حکمه و الزامه في الوقایع الشّخصیّة و مفتیاً باعتبار االخبار عن الحکم اللهي الکلّي و 

علمه باألحکام اإللهیة فهذه مناصبُ مجتهداً باعتبار بذل الوسع في ردّ الفروع في رد الفروع إلى األصول و فقیهاً باعتبار 

 أربعة  کلّ واحدٍ منها من أجلّ المناصب و أعظمها و مرّ الفرق بین الفتوى و القضا سابقاً.

 و المراد من االجتهاد في القضاء إعمال الوسع في فهم خصوصیات المخاصمة و الدّعاوی.

لّ احدٍ و رأیه و عمله قاضیاً کان أو غیره،إال ما خرج : مقتضى أصالة عدم الحجیة و االعتبار، عدم حجیة قول کالرابع

بالدلیل و قد دلّ الدّلیل على خروج القاضي المَنصوب عن هذا األصل و هو الّذی أذن له اإلمام علیه السالم بالخصوص و 

علیه السالم و یقال له النائب الخاصّ و القاضي المنصوب و ال وجود له في زمان الغیبة الختصاصه باإلذن الخاصّ منه 

الظاهر عدم تحقق القاضي المنصوب في زمان حضور األئمة علیهم السالم لقصور الظروف عن تصدّیهم لهذا األمر حتى 

بالنّسبة إلى أمیر المؤمنین علیه السالم في زمان خالفته الظاهریّة إذ لم ینقل بوجهٍ معتبر أنّه علیه السالم نصب قاضیاً 

شریح في خبر النّصب عن هشام بن سالم عن الصادق علیه السالم قال: لمّا ولّى أمیر المؤمنین إال ما قیل بالنّسبة إلى 

و هو ظاهر في عدم النّصب و یشهد له  1علیه السالم شریحاً القضاء اشترط علیه أن ال ینفذ القضاء حتى یعرضه علیه

 2أو وصيّ نبي  أو شقيّ  قوله علیه السالم لشریح: یا شریح قد جلست مجلساً ال یجلسه إلّا نبي  

نعم قد حصل بالنسبة إلى مثل مالک األشتر دون غیره فتکون مسألة نصب الخاصّ من المسائل الفرضیة التي تعرّضوا 

 لها.

و کذا خرج بالدلیل النائب العام و هو الّذی انطبقت علیه األدلة العامّة ممّن اتّصف بالصفات الخاصة المعتبرة في القاضي 

و نحو ذلک من العناوین العامّة  4و قوله علیه السالم: رواه أحادیثنا 3علیه السالم: من نظر في حاللنا و حرامنامثل قوله 

 المنطبقة على أفرادٍ مخصوصة جامعة للشّرائط

فالنائب العام ـ أو القاضي المنصوص بالنّص المطلق و اإلذن العامّ ـ یتحقّق في زمان الغیبة و الحضور لعموم األدلة 

 الشاملة لهما

 و النائب الخاص یختص بالزمن الحضور و ال یتحقق في زمان الغیبة فلیس في البین قسم ثالث من القضاء

و لکن نسب إلى المشهور وجود قسم ثالث اصطلحوا علیه بقاضي التحکیم قال في الشرائع: لو تراضى الخصمان بواحد 

 عبارات غیره کما في الجواهرمن الرّعیّة فترافعا إلیه لزمهما حکمه و قریب منه 

 و البحث في قاضي التّحکیم من جهاتٍ:

                                                           

  1و1من ابواب صفاة القاضی ح 2الوسائل باب  1 

 1و1من ابواب صفاة القاضی ح 2الوسائل باب  1 
 1من ابواب صفاة القاضی  11وسائل الشیعة باب  2
 3من ابواب صفاة القاضی  11وسائل الشیعة باب  4
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من یجعله المتخاصمان حکماً بینهما و یرضیان بحکمه و  -و منه اصطالح الفقهاء -األولى: في معناه، و هو في العرف

 هو شائع و متعارف  بین الناس خصوصاً في قدیم األیّام کما یشهد له الخبر اآلتي.

 دلیل اعتبارهالثانیة: في 

قد یقال: إنّ قاضي التّحکیم من کان فاقداً لِالِجتهاد، کما عن جمع أو فاقداً لبعض الشرائط کما عن آخر مع کونه من 

الخاصّة دون غیرهم فإن قلنا بجواز القضاوة للمقلد فال وجه للبحث عنه أصالً و إن قلنا بعدم جوازها و تمّت األخبار 

شرایط  هو و إلّا فمقتضى األصل و االطالق ای اطالق األدلة عدم اعتباره و سیأتي اعتبار جمیعالّتي استدلّوا بها علیه ف

القضاوةفیه ایضاً و قد استدلوا على اعتبار قاضي التحکیم تارة: باإلجماع و أخرى: بخبر ابن الفضل قال قال لي أبو عبد 

بلغني أنّکم أقعدتم قاضیاً بالکناسة قلت: نعم جعلت فداك ءٍ بلغني عنکم؟ قلت: ما هو؟ قال: اللّه علیه السالم: أی شي

 1رجل یقال له عروة القتات و هو رجل  له حظّ من عقلٍ نجتمع عنده فنتکلم و نتساءل ثمَّ یرد ذلک إلیکم قال: ال بأس

 2لعونو ثالثة: بمفهوم النبوی صلّى اللّه علیه و آله: من حکم بین اثنین تراضیا به فلم یعدل بینهما فهو م

و روى أبو شریح أنّ رسول اهلل صلّى اهلل علیه و آله قال له: إن اهلل هو الحکم فلم تکنّى أبا الحکم؟! قال: إن قومي إذا 

ء أتوني فحکمت بینهم و رضي عليّ الفریقان قال صلي اهلل علیه و آله: ما أحسن هذا فمن أکبر ولدك؟ اختلفوا في شي

 3آله: فأنت أبو شریحقال شریح قال صلّى اهلل علیه و 

 تحقیق ما قیل في ادلّة قاضي التحکیم

 مقتضى األصل عدم حجیّة قوله و عمله إال مع دلیل معتبر على الخالف و جمیع هذه األدلة قابلة للمناقشة

م أما اإلجماع فلکثرة اختالفهم في خصوصیات المسألة و فروعها حتى من العامة الّذین هم األصل العتبار قاضي التحکی

 العتبار االجماع.

 و أمّا األخبار فهي قاصرة السند عن إثبات هذه السلطنة على الناس المخالفة لألصول العقالئیّة و الشّرعیة

نعم، لو أرید من قاضي التّحکیم إیجاد الصّلح و المراضاة بین الخصمین عرفاً بغیر ما هو منهي عنه شرعاً من غیر أن 

 المعروف الّذی وصفوا له کتاباً مستقالً لکان له وجه بل هو حسن  و مطلوب  لعموم قوله تعالىتترتّب علیه أحکام القضاء 

 4فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ 
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 الثالثة: ظاهرهم االتّفاق على اعتبار جمیع الشرائط مطلق القاضي في قاضي التّحکیم التي منها االجتهاد و غیره

ق واقع على أنّ قاضي التّحکیم یشترط فیه ما یشترط في القاضي المنصوب من قال في المسالک: اعلم أنّ االتفا

الشرائط الّتي من جملتها کونه مجتهداً و على هذا فقاضي التّحکیم مختص  بحال حضور اإلمام علیه السالم فیفرق بینه 

في الغیبة فسیأتي أن المجتهد و بین غیره من القضاة بکون القاضي منصوباً و هذا غیر منصوبٍ من غیر الخصمین و أما 

 « ... .ینفذ قضاؤه لعموم اإلذن و غیره ال یصح حکمه مطلقاً فال یتصور حالتها )غیبة( قاضي التحکیم

 الرابعة اختصاص قاضي التحکیم بزمان الحضور او یعمّ زمان الغیبة ایضاً؟

قضاء، مع إجماع اإلمامیّة على أنّ قاضي التّحکیم ال موضوع لهذا البحث بناءً على ثبوت االذن العام لمن کان مستأهالً لِل

ال بّد و أن یستجمع جمیع الشرائط و إجماعهم أیضاً على تقوّم صحّة القضاء باإلذن فاألمر حینئذ یدور بین الصّحة 

 مطلقاً و الفساد کذلک فال ثمرة لتطویل البحث کما ال یخفي

 مه او ال؟الخامسة: و ایضاً ال وجه في انّه هل یجب انفاذ حک 

و ذلک ألنّه بعد کونه جامعاً للشّرائط یترتب علیه جمیع آثار الحکم من کل جهة و لقد أحسن من أعرض عن ذکر 

 قاضي التّحکیم مطلقاً ألنه کالقاضي المنصوب من الموضوعات الفرضیّة...

 تمّ جهات البحث عن قاضي التحکیم بحمد اهلل

متقوّمة باإلذن من اللّه تعالى في کتابه الکریم أو ما نطق به السنة خلفائه اتفق أصحابنا على أنّ صحّة القضاء 

 المعصومین علیهم السالم و البحث فیه من جهات:

 االولى: في الدلیل على هذا المدعى استدلّ علیه أوالً باإلجماع المتکرر في کلماتهم.

إال بذلک، بعد عدم کون اإلطالقات في مقام البیان و ثانیاً: بأصالَة عدم حدوث المنصب، و عدم حجیة القول و الفعل 

 من هذه الجهة.

و قال  1وَ اللّهُ یَحْکُمُ ال مُعَقِّبَ لِحُکْمِهِ  و ثالثا: بأن الحکم للّه تعالي أوالً و بالذّات کما دلّت علیه اآلیات مثل قوله تعالى

 3لْحُکْمُ إِلّا لِلّهِ إنِ ا و قال تعالى: 2وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُکْماً  تعالى:

و غیر ذلک من اآلیات الکریمة بل تدلّ علیه االدلّة العقلیة الدالّة علي انّه منه تعالي قم افیض الي االنبیاء علیهم السالم 

 قال تعالي: 

                                                           
 41الرعد  1
 52المائده  1
 57االنعام  2
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فجعل اهلل تعالى  1حْکُمَ بَیْنَ النّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِیَ

 الحکم لنفسه و إن صدر عن کتبه و أنبیائه فالحکم من خاصة اللّه و خلفائه ال یصحّ للغیر إلّا باإلذن 

فإنّ الحکومة و رابعاً: بنصوص مستفیضة بل متواترة منها قول الصادق علیه السالم في صحیح ابن خالد: اتقوا الحکومة 

و قال علي علیه السالم لشریح: یا شریح قد   2إنما هي لإلمام العالم بالقضاء العادل في المسلمین لنّبيّ أو وصيّ نبي  

 إلى غیر ذلک من الرّوایات الکثیرة. 3جلست مجلساً ال یجلسه إال نبيٌّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ 

في شئونهم الدینیّة و الدنیویّة إلن الحکومة و القضاء سلطة تنفذیّة على و خامساً و یمکن ایضاً التّمسک بسیرة العقالء 

البشر ال تعطى هذه السّلطة إلّا ألمین إلهيّ و هو المعصوم أو من نَصَبَه المعصوم او من کان امیناً للناس في االموال و 

 مر فوضى بین البشر و ....النفوس و االعراض کما في الحکومات البشریّة في کلّ العالم ... و إال یصیر األ

 الجهة الثانیة: في طریق إثبات هذا اإلذن و تدلّ علیه األدلّة األربعة فمن الکتاب قوله تعالى: 

ب  إلى الحکم بالعدل و هو ترغی 4لِإِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْ

 و أمر  به و هو مستلزم لإلذن فیه عرفاً 

و من اإلجماع، إجماع اإلمامیة فتوى و عمالً على تحقّق اإلذن فیه مع استجماع الشّرائط اآلتیة و یعضده السّیرة العَملیّة 

 ما بینهمبین العلماء بل بین العوامّ في الجملة بالرّجوع إلى العلماء في التّخاصم الّذی یجری فی

و من السّنة: نصوص کثیرة کخبر أبي خدیجة: إیّاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً إلى أهل الجور و لکن انظروا إلى رجل 

  5منکم یعلم شیئاً من قضایانا، فاجعلوه بینکم فإنّي قد جعلته قاضیاً فتحاکموا إلیه

ن أصحابنا بینهما منازعة في دَینٍ أو میراثٍ و في مقبولة عمر بن حنظلة قال: سألت الصادق علیه السالم عن رجلین م

فتحاًکما إلى السلطان و إلى القضاة أ یحل ذلک؟ قال علیه السالم: من تحاکم إلیهم في حق  أو باطلٍ فإنّما تحاکم إلى 

قلت:  کْفُرُوا بهِ ...یَالطاغوت و ما یحکم له فإنّما یأخذ سُحتاً و إن کان حقّاً ثابتاً له ألنّه أخذه ... بحکم الطاغوت و قد أن 

فکیف یصنعان؟ قال علیه السالم: ینظران من کان منکم ممّن قد روى حدیثنا و نظر في حاللنا و حرامنا و عرف 

أحکامنا ... فإني قد جعلته علیکم حاکماً فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنّما استخَفّ بحکم اللّه و علینا ردّ و الرادّ 

 6لّه و هو على حد الشرك باللّهعلینا الرادّ على ال

و من العقل أنّ الحوادث الواقعة بین النّاس إما أن تترك مهمالً أو یرجع فیها إلى قضاة الجور أو یدیرونها العوامّ 

بأفکارهم أو فقهاء أهل البیت الموثوق بهم في التّصدّی لها و النّاس مأمورون بالرّجوع إلیهم. و الکل باطل إال األخیر بل 

                                                           
 112بقره  1
 من ابواب صفاة القاضی 2الوسائل باب  1
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 38النساء  4
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نقول: یجب عقالً على اللّه تعالى و خلفائه المعصومین علیهم السالم اإلذن في هذا األمر العامّ البلوى دفعاً للفساد و 

اختالل النّظام و جمیع ما ورد في الشّریعة إرشاد  إلى حکم العقل فال وجه للبحث عن السّند أو في سائر الجهات ألنّ 

 المَقام من صغریات قاعدة اللّطف

اإلذن ثابت باألدلّة األربعة کما في جمیع الواجبات النّظامیّة الّتي یکون المقام من أهمّها فقوام الوالیة الخاصّة و  فأصل

نفوذ الحُکم إنّما هو باإلذن و الشّروط المذکورة شروط صحة اإلذن و بانتفاء کل واحد منها ینتفي أصل اإلذن فینتفي 

 أصل الموضوع

بین المسلمین على جواز تصدی الفقیه الجامع للشّرائط لمنصب القضاء في الجملة و قد مرّ الثالثة: قامت الضّرورة 

البحث في وجوب اإلذن على ولي األمر حفظاً للنّظام عن االختالل و هذا اإلذن عام یشمل کل من کان واجداً للشّرائط 

و قول أبي عبد  1تُمْ بَیْنَ النّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِوَ إِذا حَکَمْکما هو مقتضى ظواهر اآلیات و الرّوایات مثل قوله تعالى: 

و  2اللّه علیه السالم: انظروا إلى رجلٍ منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم فإنّي قد جعلته قاضیاً فتحاکموا إلیه

 قریب  منه غیره کما تقدّم. إلّا أنّ اإلذن على قسمین:

 المسبوقة باإلذن األول: ما یعتبر في العقود

الثاني: ما یکتفى به بمجرد العلم بالرّضا کالصاّلة في دار الغیر و الوضوء من مائه ممّا یحرز بالفحوى و شاهد الحال فهل 

 المقام من قبیل األول أو الثاني؟

عد ثبوت اإلذن العامّ و فلو علم فقیه  من نفسه جامعیّته للشرائط یجوز له التّصدی أو ال؟ ال ثمرة لهذا البحث أصالً ألنه ب

کون انطباقه على المورد قهریاً فمهما وجد مورد  ینطبق علیه اإلذن یکون إذناً ال محالة و مع العدم فال إذن و ال رضا 

أبداً سواء  جعلنا اإلذن شرطاً أم اکتفینا بمجرّد إحراز الرّضا و مع الشّک ال یصحّ التّصدّی سواء  جعل اإلذن شرطاً أم 

 جرّد الرّضا بل ال یتصوّر إحراز الرّضا مع الشّکاکتفى بم

 و خالصة المقام أنّ الوجوه المتصوّرة خمسة.

األول: أن یکون القضاء منصباً مجعوالً إلهیّاً ألهله في عرض المنصب المجعول للنّبي و اإلمام علیهم السالم و الفرق 

 بینهما بالشّدة و الضّعف

مجعوالً أصالً من اللّه تعالى و ال من اإلمام علیه السالم بل کان من األمور االنطباقیّة الثاني: أن ال یکون القضاء منصباً 

القهریّة و لم یکن متوقفاً على إذن اإلمام علیه السالم أیضاً بل کان مثل منصب إمامة الجماعة و التدریس و الفتوى 

 وضوع للنّصب.مثالً فمع وجود الشّرائط ینطبق علیه المنصب قهراً و مع عدمها ال م

                                                           
 58النساء  1
 5الوسائل ابواب صفاة قاضی ح 1
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الثالث: أن یکون القضاء منصباً إلهیاً في طول المَنصب المَجعول لإِلمام علیه السالم کالطهارة الترابیة مثالً المجعولة من 

 اللّه تعالى في طول الطهارة المائیة

ف و النهي عن المنکر الرابع: أن یکون المنصب مختصاً باإلمام فقط و غیره یقوم بالحکم بالقسط و العدل و األمر بالمعرو

للعمومات و اإلطالقات من اآلیات و الروایات المتقدمة الدّالة على هذه األمور بال توقف فیها على اإلذن و قد اختار هذا 

 «ره»الوجه صاحب الجواهر 

هو هذا الخامس: عین الوجه الرّابع مع التّوقف على اإلذن و المنساق من األدلة و ظهور إجماعهم على اعتبار اإلذن 

الوجه و حیث ال ثمرة فیه بعد اإلجماع بل الضّرورة على صحّة تصدّی الفقیه الجامع للشّرائط لهذا المنصب فال وجه 

 للتّطویل جداً.

االمر الخامس: انّ القضاء منصب جلیل ذو حظ  عظیم ثابت  من قبل اهلل تعالي للنّبي صلي اهلل علیه و آله و من قبله 

لالئمة علیهم السالم و من قبلهم علیهم السالم للفقیه الجامع للشرائط اآلتیة و ال یخفي انّ خطره  صلي اهلل علیه و آله

یا شریح قد جلست مجلساً ال »و عن امیرالمؤمنین علیه السالم « انّ القاضي علي شفیر جهنّم»عظیم  جدّاً و قدّ ورد 

 1«یجلسه الّا نبيّ او وصيّ نبي  او شقيّ

السالم: اتّقوا الحکومة فانّ الحکومة انّما هي لالمام العالم بالقضاء العادل في المسلمین لنبيّ او وصيّ  و عن الصادق علیه

 2نبيّ

  3«من حکم في درهمین بغیر ما أنزل اهلل تعالي فقد کفر»و في روایة اخری 

  4«إمّا في النارلسان القاضي بین جمرتین من نار حتّى یقضي بین النّاس فإمّا في الجنّة و »و في أخرى 

القضاة أربعة: ثالثة في النّار و واحد  في الجَنّة رجل  قضى بجورٍ و هو یعلم فهو في النّار »و عن الصادق علیه السالم قال: 

 و رجل  قَضى بجورٍ و هو ال یعلم فهو في النّار و رجل  قَضى بِالحَقّ و هُو ال یَعلَم فَهُو في النّار و رجل  قَضى بالحقّ و هو

مَن »یلحقه خطر الفتوى أیضاً ففي الصّحیح قال الباقر علیه السالم:  و لو کان موقوفاً على الفَتوى 5«یَعلم فَهُو فِي الجَنّة

 6أفتى النّاس بغیر علمٍ و ال هدىً من اهلل لعنه مالئکة الرّحمة و مالئکة العذاب و لَحقه وزر مِن عمل بفتیاه

 7و سلّم: مَن جُعِلَ قاضیاً فقد ذبح بغیر سکّینٍو عن النبي صلي اهلل علیه و آله 

                                                           
 1ح 2ابواب صفاة قاضی ب 17/17الوسائل  1
 2ح 2ابواب صفاة قاضی ب 17/17الوسائل  1
 12ح 2ابواب صفاة قاضی ب 17/17الوسائل  2
 1ح 11ابواب صفاة القاضی باب  17/118الوسائل  4
 1ح 11ابواب صفاة القاضی باب  17/118الوسائل  5
 6ح 4ابواب صفاة القاضی باب  17/11الوسائل  6
 8ح2ابواب صفاة القاضی باب  17/8الوسائل  7
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فال ارتیاب في کون القضاء من المناصب الجلیلة و کذا في کون االصل ثابتاً هلل تعالي و من قبله للنبي صلي اهلل علیه و 

و قوله  1الرّسول آله علي ما یقتضیه قوله تعالي في موارد کثیرة مثل قوله تعالي: فان تنازعتم في شيءٍ فردّوه الي اهلل و

و قوله تعالي: فال ربّک ال  2تعالي: و ما کان لمومن و ال مومنة اذا قضي اهلل و رسوله امراً ان یکون لهم الخیرة من امرهم

و قد تقرّر في  3یؤمنون حتّي یحکّموك فیما شجر بینهم ثمّ ال یجدوا في انفسهم حرجاً ممّا قضیت و یسبلّمو تسلیماً 

التي کانت ثابتةً للرسول صلّى اللّه علیه و آله في المدینة هو القضاء کالرّسالة و الحکومة ناصب الثالثة محلّه انّ احد الم

کما ال إشکال في ثبوته لألئمّة المعصومین علیهم السّالم و ندلُّ علیه مضافاً إلى ثبوت الوالیة العامّة لهم مسلّماً الرّوایاتُ 

قضاة و الحکّام و من الواضح أنّ جعل القاضي و الحکم ال یتمّ مع عدم صالحیّتهم الدالّةُ على جعلهم علیهم السالم ال

 للقضاء

و أمّا الثّبوت للفقیه الجامع للشرائط فیدلُّ علیه أیضاً روایات  دالَّة على جعله کذلک مثل مشهورة أبي خدیجة سالم بن 

بعضکم بعضاً إلى أهل الجور و لکن انظروا إلى رجل منکم مکرم الجمّال قال: قال الصادق علیه الساّلم: إیّاکم أن یحاکم 

 4قاضیاً فتحاکموا الیه یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم فإنّي قد جعلته

و مثل مقبولة عمر بن حنظلة: انظروا إلى من کان منکم قد روى حدیثنا و نظر في حاللنا و حرامنا و عرف أحکامنا 

لته علیکم حاکماً فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنّما بحکم اهلل قد استخفّ و علینا ردّ و فارضوا به حکماً فإنّي قد جع

 5الرادّ علینا الرادّ على اهلل و هو على حدّ الشّرك باهلل

 الفصل االول: في احكام القضاء

 (1لة )أمس

 القضاء واجب كفائيّ و يصیر عینیاً مع االنحصار و تعرضه االحكام الخمسة

 واجباً کفائیاً تدل علیه الضّرورة من المذهب بل الدّین کما في جمیع الواجبات النظامیّة فضالً عن االجماعکونه 

و صیرورته واجباً عینیاً خصوصیة جمیع الواجبات النّظامیة عند االنحصار النّ ذات الوجوب في العیني و الکفائي و 

ا انعدمت تلک الجهات یبقى ذات الوجوب المطلق و اإلطالق خارجیّة فإذالتعییني و التخییری انما تحصل من جهات 

یقتضي أن یکون عینیاً تعیینیاً نفسیّاً ما لم تکن قرینة على الخالف و المفروض عدم القرینة عند االنحصار في شخصٍ 

ینقلب کفائیاً کما في  ء  واجباً کفائیاً فینقلب عینیاً ثمَّمعیّنٍ و إذا لم ینحصر فالوجوب کفائيّ ثم انّه یمکن أن یکون شي

 المقام إذا وجد مَن به الکفایة بعد صیرورته عینیاً ثمَّ فقد.

                                                           
 125النساء  1
 22االحزاب  1
  65النساء  2
 12ص 17ـ وسائل  516ح 6/113ـ التهذیب  4ح 7/411ـ الکافی  1ح 1ص 2الفقیه ج 4

 5ح 1ابواب صفاة قاضی با
 5ح 411ص 7الکافی ج 5
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 ثمَّ إن المراد من االنحصار، العرفيّ منه دون الدّقّي العقلي البتناء األحکام على العرفیات دون الدّقیات العقلیّة

هو قضاء کلّ من فقد شرطاً من الشّرائط اآلتیة و عروض االحکام الخمسة واضحة  امّا الوجوب فقد مرّ و اما الحرام ف

 المعتبرة في القضاء و یدلّ علي ذلک النّصوص و االجماع کما سیأتي ... 

و امّا االستحباب فهو مستحبّ ذاتاً فیما اذا قام به من به الکفایة لمن یثق من نفسه العمل بوظائفه و عدم الوقوع في 

و غیره من الفوائد المعلوم رجحانها عقالً و نقالً و لعظم المقام ألنّه تشبّه باألنبیاء المخاطر لما یترتّب علیه من االصالح 

ید اهلل فوق رأس الحاکم ترفرف بالرّحمة فإذا حاف وکله اهلل إلى »و االوصیاء علیهم السالم و عن علي علیه السالم: 

 و الحیف هو الظلم. 1نفسه

ءٍ واحدٍ مدفوع  بأنه ال بأس به مع تعدد الجهة کما هو واقع الوجوب في شيو توهم: عدم جواز اجتماع االستحباب و 

 کثیراً في الفقه

 و أما الکراهة فهي في موارد تأتي اإلشارة إلیها

و أما اإلباحة فیمکن فرضها فیما إذا تعارضت مصلحة تولّي القضاء مع مصلحة عدم تولیّه أو ظنّ من نفسه السّالمة عن 

 ظنّه إلى مرتبة االطمینان الجازمخطراته و لم یصل 

في « ره»و حرمة القضاء عند فقد الشرائط و وجوبه عیناً او کفایةً عند االنحصار و عدمه افتي به ایضاً االمام الخمیني 

 التحریر.

فِي الْأَرْضِ فَاحْکُمْ یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِیفَةً علي داللة اآلیة الشریفة « ره»لة بعض المعاصرین أو استدلّ في ذیل المس

علي الوجوب و استشکل في داللة اآلیة علي الوجوب بوجوهٍ حکماً قابلة للمناقشة  2بَیْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ وَ ال تَتَّبِعِ الْهَوى

 3نشیر الیها اجماالً مع الجواب

االشکال االوّل عدم ظهور االمر في الوجوب في اآلیة ال مکان توهّم الخطر و صیغة افعل ال داللة لها علي الوجوب و فیه 

 ایّ دلیل علي توهّم الخطر مع عدم قرینة دالّة علي الخطر اصالً 

ثل التّجارة و النیابة و عرف االشکال الثاني لو دلّت اآلیة علي کون القضاء واجباً یکون في ردیف الواجبات النظامیّة م

 المتشرعة یأباه و فیه ایّ دلیلٍ علي اباء المتشرّعة؟!

االشکال الثالث یمکن احقاق الحقوق بطریق آخر غیر القضاء و فیه انّه یکون موجباً عدم کونه واجباً  عینیاً و ال یکون 

 رافعاً و نافیاً الصل وجوبه کما هو واضح حمد هلل تعالي

                                                           
 1من ابواب صفاة القاضی ح 3الوسائل باب  1
 16ص  1
 13ص« ره»للشیخ محمد الفاضل اللنکرانی  تفصیل الشریعة 2
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 (2لة )أمس

 ب مقدماته عیناً مع وجوبه العینيّ و كفايةً مع وجوبه الكفائيّ.تج

اقول: ترشح الوجوب من الواجب الي مقدماته موجب  لتبعیّة وجوب المقدمة لذیها في اصل الوجوب و خصوصیاته عیناً  

صل الخصومة على األدلّة تحصیل أحکام القضاء و العلم بالموازین الشّرعیة المقرّرة لفاو کفایةً و المقدمات کثیرة: منها 

المعتبرة و تنظیم وقائع الخصومات و المرافعات نظماً صحیحاً شرعیاً و هذا هو العمدة في القضاء إلى غیر ذلک من 

 المقدمات من تسلّط القاضي علي االصول و الفروع من منابع الفقه من الکتاب و السّنة و ...

 (3لة )أمس

األشیاء الیسیرة لمن لم يكن من أهله لعدم العدالة أو االجتهاد أو لجهات يحرم القضاء بین النّاس و لو في 

 أخرى و إن اعتقد أنّه واجدٌ للشّرائط

اإلجماع، بل الضّرورة الفقهیّه دالّتان علي حرمة قضاء فاقد الشّرائط و النصوص الکثیرة ایضاً دالّة علي الحرمة منها: 

قال: اتقوا الحکومة فإنّ الحکومة إنّما هي اإلمام العالم بالقضاء العادل في صحیح ابن خالد عن الصادق علیه السالم 

و منها ما تقدّم من قول علي علیه السالم لشریح: قد جلست مجلساً ال یجلسه إال نبيّ  1المسلمین کنبيّ أو وصيّ نبيّ

  2أو وصيّ نبيّ أو شقيّ 

 ( من شرائط القاضي15و سیأتي في مسألة )

ک الشّرائط شرائط واقعیّة لإلجماع و ظاهر األدلّة و ال دلیل على کفایة إحرازها عند نفسه بل مقتضى و لیعلم انّ تل

األصل عدم الکفایة و عدم االعتبار لقوله و فعله فلیس مثل شرائط إمام الجماعة من جواز تصدّی الشّخص إلقامة 

ان الشّرط فیه احرازی تسهیالً للنّاس بخالف الفتوى و الجماعة إذا لم یعرف من نفسه العدالة و اعتقد المأموم عدالته ف

القضاء فاشتراط األهلیة فیهما واقعیّة بالنّسبة إلى المتلبّس بهما و بالنّسبة إلى من یرجع إلیهما کما في أصل النّبوة و 

 اإلمامة.

 (4مسألة )

 أهالً له ال يجب على غیره عیناً لو وُجِدَ من يكون متصدياً للقضاء و النّاس يرجعون إلیه في دعاويهم و كان 

 االستدالل علي الحکم المذکور:

                                                           
 من ابواب صفاة القاضی 2الوسائل باب  1
 همان 1
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العیني ح مضافاً إلى األصل و اإلجماع و کذا الکالم في  لفرض القیام الغیر به و وجود من به الکفایة فال موضوع للوجوب

 جمیع الواجبات النظامیة.

 وجب إعالم الناس مع جهلهم بالحال -لكلعدم االجتهاد أو عدم العدالة أو نحو ذ -و إن علم بعدم أهلیّته

اقول: لوجوب قطع مادّة الفساد لکلّ من یعلم بها و یقدر علیه و تصدّی من لیس أهال للقضاء لهذا المنصب من أقوى 

 موارد الفساد و أشدّها و ال اختصاص لهذا الوجوب بالمجتهدین بل یجب على الجمیع مع العلم و القدرة

 تستجمع فیه الشرائط و لو كان ذلك نفسهو إرشادهم إلى من 

 اقول: لوجوب إقامة العدل بین الناس، و المقام من مصادیقه الجلیّة جداً  

 و إن علم الناس بأنّه لیس أهالً للقضاء و مع ذلك تعمّدوا في التّرافع إلیه وجب نهیهم عن ذلك

رائط و رجوعهم الیه فالناس مرتکبون للحرام عمداً النّ الحاکم و القاضي الفاقد للشّرائط مع علم الناس بفقدانه الش

واجب کفایة على الکلّ مع فالنهي عن المنکر حینئذٍ واجب و ال اختصاص لهذا الوجوب بشخص دون شخص بل هو 

 العلم به و القدرة علیه و مع االنحصار یصیر واجباً عینیاً 

 شرعاً فال یجوز القول من دون علم نفیاً او اثباتاً ثمَّ ال بد ان یکون منشأ العلم باألهلیّة أو عدمها ما اعتبر

 و إن لم يعلم كونه أهال أو ال؟ حُمِلَ على الصّحة و لم يجب التصدي عیناً 

لقاعدة حمل فعل المسلم علي الصّحة و مع فرض قیام الغیر به بحسب الموازین الشّرعیّة و قواعدها النّظامیّة التي منها 

 و یسقط الوجوب العیني عن غیره و بالصالة الصّحة حکمه یکون نافذاً و نقصه حراماً ...قاعدة الصّحة فیصحّ قضاؤه 

 (5مسألة )

لو تعدّد من له أهلیّة القضاء بین النّاس أو خصوص المتنازعین و اختاروا واحداً منهم ال يتعیّن علیه سواء 

 لیهعلموا بأهلیّة الباقین أم لم يعلموا بها و أمكنهم الفحص و العثور ع

ألنّ خصوصیة العینیّة خصوصیّة مشکوکة و مقتضى األصل عدم تحقّقها و کذا في کل ما إذا شکّ في تحقق اقول: 

العینیّة. نعم لو لم یمکنهم الفحص و العثور علیه یتحقق االنحصار و یجب عیناً و کذا لو اثبتوا بالحجّة الشّرعیة عدم 

 حینئذ.أهلیّة غیر ما اختاروه فیتعیّن القضاء علیه 

 (6مسألة )

 ال يجوز الترافع إلى قضاة الجور اختیاراً اي من لم يوجد فیهم شرائط القضاء
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ال تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى  األدلة األربعة تدلّ علي الفتوی المذکورة فمِن الکتاب قوله تعالى:

 1الْحُکّامِ

الصّادق علیه السالم في خبر أبي خدیجة:  مستفیضة دالّة على حرمته وضعاً و تکلیفاً، منها قولو من السّنة: نصوص 

 2إیّاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً إلى أهل الجور

و منها موثق عمر بن حنظلة قال: سألت الصادق علیه السالم عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة في دین أو میراث 

أو إلى القضاة أ یحلّ ذلک؟ فقال علیه السالم: مَن تحاکم إلیهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاکم فتحاکما إلى السلطان 

إلى الطّاغوت و ما یحکم له فإنّما یأخذ سُحتاً و إن کان حقّه ثابتاً ألنّه أخذه بحکم الطّاغوت و قد أمر اهلل أن یکفر به 

  3طّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى ال قال اهلل تعالى

 و من اإلجماع: الضرورة المذهبیة بل الدّینیّة.

 و من العقل: 

أنّ الرّجوع الي قاضٍ فاقدٍ لشرائط القضاء قبیح  عند العقالء النّه تقریر  للباطل و الفساد و بناء العقالء في کلّ مذهب 

 ط القضاء و هذا ال ارتیاب فیه جدّاًاستنکار الرّجوع إلى شخص فاقد لشرائ

 اطالق الجور علي فاقد شرطٍ من شرائط القضاء؟

اطالق الجود علي قاضي فاقدٍ لشروط من الشّرائط ممنوع « ره»قال بعض المعاصرین مستشکال لکالم االمام الخمیني 

 جدّاً!

 .لعدم جواز اطالق الجائر علي مجتهد شیعيّ فاقدٍ لشرط من شرائط القضاء ..

و فیه اطالق الجائر علیهال اشکال فیه لتحقّق الجور فیه ایضاً اذ لیس المناط فیه خصوص صنف خاصّ من فاقدی 

الشّرط بل یعمّ کل من لم ستجمع فیه جمیع ما ورد في الشرع من الشّرائط للقضاء بل یعمّ کل من لم یستجمع فیه 

صنف خاصّ في األزمنة القدیمة لکان اإلطالق من المثال  جمیع ما ورد في الشرع من الشرائط للقضاء و لو أطلق على

في تلک األزمنة فکلّ من فقد شرطاً من شرائط القضاء أو الفتوى و مع ذلک أبدى نفسه لتصدی المنصب فهو جائر و 

أیّ جور أشدّ من ذلک؟ إال إذا دلّ دلیل على أن حکماً مخصوصاً بخصوص صنف خاصّ منه، مع إطالق حدیث أن 

یکون في النّار و الحصر في قول نبيّ صلّى اهلل  و فاقد الشرط ال یمکن أن یکون في الجنّة فال بدّ و أن 4أربعة القضاة
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و فاقد أی شرطٍ  1علیه و آله: لسان القاضي بین جمرتین من النّار حتى یقضي بین النّاس فإمّا إلى الجنّة و إمّا إلى النّار

 ون في النّار.ال یکون في الجنّة و ال بدّ و أن یک

 و لو ترافع إلیهم كان عاصیاً

و إعانةً على اإلثم و العدوان مضافاً  -کما حقّق في المکاسب المحرّمة -لکونه ترویجاً للباطل و هو حرام  باألدلة األربعة

إلى نصوص خاصّة یأتي بعضها بل یشکل جواز الجلوس عند مثل هذه القضاة و لو لعدم فصل الخصومة قال محمد بن 

مرّ بي أبو جعفر علیه السالم و أنا جالس عند قاض بالمدینة فدخلت علیه من الغد فقال لي: ما مجلس  رأیتک »مسلم: 

فیه أمس؟! قلت: جعلت فداك إن هذا القاضي لي مکرم فربّما جلست إلیه فقال علیه السالم: و ما یؤمنک أن تنزل 

 2اللّعنة فتعمّ مَن في المجلس

 هم إذا كان ديناً و ال يحل ما أخذ بحكم

« و ما یحکم له فإنّما یأخذ سحتاً و إن کان حقّه ثابتاً »اجماعاً و نصاً قال الصادق علیه السالم في موثق عمر بن حنظلة: 

 و ألنّ المال باقٍ في الدین على ملک مالکه و عدم خروجه عنه بمثل هذا الحاکم فیکون سحتاً.

 و في العین اشكالٌ 

خذ فکیف یکون سحتاً حینئذ؟ فهو کما إذا سرق مال زید فأخذ زید ماله عن السّارق بحیلةٍ لفرض کونه ملکاً لآل

على أنّه سحت  حکماً للتّوصل في أخذه إلى الحرام ال أن یکون سحتاً « فإنما یأخذ سحتاً»فیحمل قوله علیه السالم 

 موضوعاً فال یکون تصرف اآلخذ فیه کتصرفه في مال غیره

رمة بمقتضي اطالق المقبولة و المشمول للعین الّتي هي مورد التّرافع و التّنازع غالباً فالالزم حینئذٍ و یمکن القول بالح

 الحکم بالحرمة 

اقول: الظّاهر انّ في صورة انحصار الطّریق الي الترافع الي قضاة الجور ال مانع من االستیفاء لحکومة قاعدة الجرح علي 

 المعامالت ...االدلّة االولیّة في العبادات و 

في قوله: یستحبّ تصدّی القضاء لمن یثق بنفسه القیام بوظائفه و االولي ترکه مع « ره»التعرض لکالم االمام الخمیني 

وجود من به الکفایة لما فیه من الخطر و التّهمة! اقول استحباب القضاء عند الوثوق بنفسه واضح لکونه من مصادیق 

 شرعاً و الرّوایات المستفیضة دالٌّ علیه اقامة العدل و االحسان المأمور بهما عقالً و 

 منها روایة سلمة بن کهیل المشتملة علي وصیّة عليّ علیه السالم لشریح القاضي 

                                                           
 1من ابواب صفاة القاضی ح 11الوسائل باب 1
 4و  12من ابواب صفاة القاضی ح 1الوسائل باب 1
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المتضمّنة لقوله علیه الساّلم: و إیّاك و التضجّر و التأذّی في مجلس القضاء الذی أوجب اهلل فیه األجر و یحسن فیه 

 1الذخر لمن قضى بالحقّ 

إلّا أنّ قاعدة التّسامح في أدلّة السنن الثابتة في  2في الشّرائع« ره»إن کان ضعفاً کما صرّح به المحقّق  و في سلمة و

 األُصول جاریة هنا.

و منها: الرّوایات الکثیرة الواردة في الحکم بإقامة الحدّ المذکورة في الوسائل في أبواب مقدّمات الحدود الدالّة على 

 رجحانه

لیس یحییها بالقطر و لکن یبعث اهلل رجالًا فیحیون  3المراد بقول اهلل تعالي یُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهاو في بعضها: أنّ 

 4العدل فتحیي األرض إلحیاء العدل و إلقامة فیه أنفع في األرض من القطر أربعین صباحاً 

بترك االوّلیّة هنا؟! و « ره»خمیني و کیف کان فال شبهة نصّاً و فتوىً في أصل االستحباب فکیف یقول االمام ال

 5الحاصل االستحباب و االولویّة الترك ال یجتمعان جدّاً

و ینبغي ان یعلم ال اشکال في الجمع بین االستصحاب و بین الحکم بوجوب القضاء کفایةً او عیناً مع انّ المتعلّقین 

 مور االعتباریّة ال التّکوینیّة ...واحد  لعدم التّضاد بین االحکام الخمسة التکلیفیّة لکونها من اال

و اجاب السید في ملحقات العروة: انّه یمکن ان یجاب عن االشکال بانّ المراد من استحبابه العیني استحباب المبادرة 

 إلیه و المسابقة على الغیر فیختلف موضع الحکمین.

فصل الخصومة و رفع التنازع اموراً ثالثة  حیث قال: انّ في القضاء بمعني« ره»ي کالم الفاضل اللنکراني فاالشکال 

مترتّبة: تحصیل الوالیة الموجبة لجعل منصب القضاوة له بمقتضي المقبولة و الصّحیحة و سماع الدّعوی و النّظر في 

ین من ادلّة الطرفین من البیّنة و الیمین و غیرهما. و فصل الخصومة و رفع التّنازع البدّ في الحکم بالتّغایر بین المتعلّق

 جعل احدهما متعلّقاً للوجوب و اآلخر متعلّقاً لالستصحاب!!!

و فیه: ایّهما یجعل واجباً و اآلخر مستحبّاً؟! ایّ شيءٍ مالك هذا الحکم و التفکیک؟! هذا اعتراف باالشکال ال الجواب 

ما قاله السّید الیزدی في ملحقات  عنه فالصّحیح ان نقول بکون االحکام اعتباریّة و التّضادّ من في االمور التّکوینیّة او

 العروة.

 (7مسألة )

                                                           
 1ح 1ابواب صفاة القاضی باب 17/111ـ الوسائل  1ح 7/411الکافی  1
 151ص 4ج 1
 17حدید  2
 18/11ـ وسائل  578ح 12/146ـ التهذیب  1ح 7/174الکافی  4
 24تفصیل الشریعة ص 5
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لو توقف استیفاء الحقّ على التّرافع إلى قضاة الجور يجوز مع عدم مفسدة أخرى في البین خصوصاً في 

 صورة الحرج و لو توقّف استیفاء الحقّ على الحلف كاذباً جازَ أيضاً

ورد من جواز الحلف کاذباً للمصلحة  مع انسباق إمکان الرّجوع  النصراف االدلة المانعة عن هذه الصورة و یشهد له ما

 إلى األهل من مجموع األدلّة فال تشمل صورة االنحصار و االضطرار مضافاً إلى حدیث نفي الضرر و الحرج

لف و جواز الحلف کاذباً اجماعي  و النصوص دالّة علیه منها قول الصادق علیه السالم: إن خفت على مالک و دمک فاح

 1تردّه بیمینک

و قال زرارة: قلت للباقر علیه السالم: نمّر بالمال على العشّار فیطلبون منّا أن نحلف لهم و یخلّون سبیلنا و ال یرضون  

  2منّا إلّا بذلک قال علیه السالم: فاحلف لهم و فهو أحلى من التّمر و الزَبد )سرشیر(

 (8مسألة )

 ال ان لم يتعیّن علیه القضاء ال بأس للقاضي أن يرتزق من بیت الم

لألصل و اإلجماع بأنّ بیت المال معدّة للمصالح العامة و هذا من أهمّها و لقول علي علیه السالم: ال بد من قاضٍ و رزقٍ 

 3للقاضي و کره أن یکون رزق القاضي على الناس الذین یقضي لهم و لکن من بیت المال

السّلطان علي القضاء  السالم: سئل علیه السالم عن قاض بین قریتین یأخذ منو أما صحیح ابن سنان عن الصادق علیه 

و ما ورد من أنّ السحت أنواع کثیرة منها: أجور القضاة فال بدّ من حملهما  4الرزق؟ فقال علیه السالم: ذلک السحت

تي کان القضاة یأخذونها من الوالة على غیر المورد و إلّا کان مخالفاً لإلجماع و الظاهر انهما ناظرتان الي االجور الّ

الظلمة و انّهم کانوا منصوبین من قبل السّلطان الجائر فال یکون قضاؤه مشروعاً و کذلک اجرتهم فال اشکال في جواز 

ارتزاق القاضي من بیت مال المسلمین النّه معدّ لمصالحهم و من الظّاهر ان القضاء من اهم المصالح حیث یتوقّف 

أَکْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ وَ علیه و ایضاً یدلّ علي الجواز قول علي علیه السالم في عهده إلى مالک األشتر:  انتظام امورهم

 5افْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا یُزِیح عِلَّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ

األولى التنزه ح و كذا يجوز مع تعینّه علیه خصوصاً  و إن كان لما مرّ لالصل و االجماع و االخبارو لو كان غنیاً 

مع عدم  إن كان محتاجاً و أما أخذ األجرة من المتخاصمین أو أحدهما أو غیرهما فاألحوط الترك حتّى

 التعین علیه

                                                           
 2من ابواب االیمان ح 11وسائل باب  1
 6من ابواب االیمان ح 11وسائل باب  1

 1ابواب قاضی ح 8مستدرک باب  2 
 1من ابواب صفاة القاضی ح 8وسائل باب  4
 3ح 112من ابواب آداب القاضی ص 8باب  17وسائل ج 5
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تکون و عمدة الدّلیل على عدم الجواز أن المنصب من فروع الرّساالت السماویّة و هي بأصولها و فروعها ال بدّ و أن 

منزَّهة عن المقابلة بالمال و إلّا لهانت على أهل األرض أصولها فضالً عن فروعها و هذا غیر تامٍ و االدلّة المذکورة في 

 بحث عدم اخذ الجعل علي الواجبات

 (9مسألة )

 تحرم الرّشوة أخذاً و دفعاً 

وَ ال تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُکّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوالِ  لألدلة األربعة أما الکتاب: فقوله تعالى

 1النّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

ذلک الکفر باللّه العظیم و  و أما السّنة فهي متواترة منها قوله علیه السالم في خبر عمار: فأما الرّشا في األحکام فإنّ

 2برسوله صلّى اللّه علیه و آله

 3و عن أبي جعفر علیه السالم: لعن رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله رجالً احتاج النّاس إلیه لتفقّهه فسألهم الرّشوة 

أخذ الرّشوة للحکم و أما و ... و أما اإلجماع فهو من المسلمین بل جمیع العقالء الّذین لهم قاضٍ و حاکم الستقباحهم 

العقل فألنّه إحقاق للباطل و إبطال للحقّ و هو ظلم و أیّ ظلم أشدّ منه و ال فرق بین اآلخذ و الدافع لشمول ما تقدم 

 من االطالق علیها بال فرق اصالً 

م الدّافع لها و إن و هي: ما يُبذَل للقاضي للتّوصّل إلى الحكم له بالباطل نعم لو توقّف التّوصّل إلى حقٍّ لم يأث

 حرمت على اآلخذ ...

أما الجواز للدّافع فلحدیث نفي الضّرر و حدیث رفع ما اضطروا إلیه و ما ورد من جواز الحلف کاذباً ألخذ ماله ... و امّا 

و  الحرمة لآلخذ فلصدق الرّشوة علیه و عدم مجوّزٍ له على ذلک فتشمله أدلّة الحرمة ح لوجود المقتضي و فقد المانع

 مثله صورة اإلکراه على الدّفع

  علیها و تحرم أيضاً إن كان محقّاً و لم يتوقّف التّوصل إلى الحقّ

 لصدق الرّشوة مع قصد الباذل فیشملها إطالق األدلة

و لکن یظهر من المحقق في الشّرائع و الفاضل، الجواز في هذه الصورة و لعلهما أرادا صورة عدم الصدق فال یجوز 

 لى اإلطالق لکونه من التّمسک بالدّلیل في الموضوع المشکوك فیرجع إلى أصالة اإلباحةالرّجوع إ

                                                           
 188بقرة  1
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 1و لکنه مخدوش مع قصد الرّشوة المتعارفة و یمکن جعل النّزاع لفظیاً 

قّاً و قائال ن بعدم صدق الرّشوة و عدم کونها حراماً عند کون الباذل محِ« ره»و فیه: انّ النّزاع معنویٌّ ال لفظيّ النّهما 

 الظاهر هو الحقّ و اهلل العالم

 (11مسألة )

 يجب على المرتشي إعادة الرّشوة إلى صاحبها و ال يجوز له التّصرف فیها 

 لبقاء المال على ملک مالکه شرعاً و إسقاط الشّارع رضاه في النّقل فیجب ردّه إلیه باألدلة األربعة

 احکامهم.وایضاً الناس مسلّطون علي اموالهم ال علي 

 فاذا فرض انّها ملک الغیر فال یجوز تصرّفه فیه إال بمجوّزٍ شرعي و المفروض عدمه

و لو تلفت قبل وصولها إلیه ضمنها له بال فرق فیها بین ان تكون بعنوان الرّشوة او بعنوان آخر كالهديّة او 

 البیع المحاباتيّ او نحو ذلك

علي جمیع  عد عدم قصد المجّانیّة المحضة من الرّاشي لصدق الرّشوةلإلجماع و لقاعدة الید کما حقّق في الغصب ب

فیکون من الخیانة القبیحة بحکم الفطرة النّ الجمیع مع قصد الرّشوة امّا یکون منها موضوعاً او للحق بها حکماً فیحرم 

 الجمیع قهراً. رشوةً او هبةً او بیعاً محاباتیاً و غیرها

 (11مسألة )

بین كونها عیناً أو منفعةً أو انتفاعاً كما لو خاط للقاضي ثوباً ألنّ يحكم له أو مدحه كذلك  ال فرق في الرّشوة

 أو سلّم علیه بقصدها ...

 لصدق الرّشوة في الجمیع فیشملها االطالق ال محالة 

 (12)مسألة 

  شوة يسقط حكمه و ال اعتبار به مطلقاًقاض أخذ الرّ كلّ

 الي الفسق و ال وجه العتبار حکم الفاسق و حجیّته ابداً اقول: لخروجه بأخذها من العدالة

 (13) مسألة

                                                           
 13ص 17مهّذب االحکام ج 1
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شوة و كل ما يبذل بإزاء الحالل ال يكون منها و إن أطلق علیه ما يبذل بإزاء تمشیة محرّم يكون من الرّ

 الرشوة

و  المعاصي و المحرماتو هو یشمل جمیع  ا تستعمل في إحقاق باطل أو إبطال حق شوة عبارة عمّالرّ امّا االول: فألنّ 

من منزله شوة على أن یتحوّل جل الرّ رشو الرّجل یَالرّ :عن الصادق علیه السالمو  لطنةاني: فلألصل و قاعدة السّأما الثّ

 و المراد منه األماکن المحازة المشترکة 1به قال علیه السالم: ال بأس ؟فیسکنه

 (14)مسألة 

 و إن كان االحتیاط في التركدفعه و أخذه  مة أو ال؟ يحلّشوة المحرّه من الرّإنّ ءٍفي شي لو شكّ

 اما الحلیّة فالصالة الحلیة و البراءة سواء کانت الشبهة حکمیة او موضوعیة و امّا االحتیاط فالنّه حسن علي کلّ حال.

 (15)مسألة 

والده و من الخصم  ىو لو كان من الولد عل هادة فینفذ الحكم مطلقاًب بین نفوذ الحكم و قبول الشّال ترتّ 

 على خصمه.

لعدم المالزمة بینهما من عقل او نقل و دعوی ان الحکم شهادة و زیادة فیعتبر فیه ما یعتبر في الشهادة مخالف للّغة و 

  ةق فالمالزمة باطلو اإلجماع غیر متحقّفالدلیل باطل  غایر بینهمالحکمهما بالتّ العرف

 (16)مسألة 

ا فال ينفذ الحكم بینهما إلّ كم بینهما على وجه االنضماميختارا مجتهدين أو أكثر للحيجوز للمترافعین أن 

 فاقهما فیهمع اتّ

ذلک في  ة و کون ذلک أوثق في قطع الخصومة کما یصحّم من األدلّألصالة عدم اعتبار الوحدة و إطالق ما تقدّ

ا ذلک کما في نظائر المقام من األمثلة شریک و االنضمام إلّه ال معنى للتّألنّ یین للوقفین و المتولّالوکیلین و الوصیّ

 التي ذکرناها

 ه مع الفارق ألنّفألنّ  و أما ثانیاً ه قیاس فألنّ الًأوّباطل  امّا  ة العظمىعلى الخالفة اإللهیّ ة قیاساًحّ و توهم: عدم الصّ

 و فیه ما فیه بنبوة ابني عمران موسى و هارونه منقوض مع أنّو التّأیید الغیبي  د بالوحي اإللهيالمقیس علیه مؤیّ

 و مع اختالفهما يوقف الحكم و ال ينفذ 

 النّهما رجعا الیهما بعنوان التشریک و االنضمام

                                                           
 1من ابواب ما یکتسب به ح 85وسائل باب  1



 استاد: سیداحمد فاطمی 69ـ69سال تحصیلی  درس خارج فقه )القضاء(

22 
 

 كما يجوز ذلك على وجه االستقالل 

ینفذ الحکم فال لالصل و االطالق و تظهر الثمرة بین االنضمام و التشریک و بین االستقالل في صورة مخالفة حکمهما 

و ینفذ حکم من سبق الى الحکم مع المخالفة في صورة االستقالل لوجود و المخالفة  عند المخالفة في مورد االنضمام

 المقتضي و فقد المانع ح

 و لو طلب أحدهما ذلك ال تجب اإلجابة على اآلخر

 لألصل بعد عدم دلیل على وجوبها 

  لمدعيأحوط إن كان الطالب هو ااالجابة  و إن كانت

 لما قالوا من انّ یقین الحاکم بید المدّعي و لکن ال دلیل لهم علي هذه الدّعوی کما سیأتي ان شاء اهلل تعالي

 (17مسألة )

رائط و حكم فیها على موازين القضاء ال رعي الجامع للشّإذا رجع المتخاصمان في الخصومة إلى الحاكم الشّ

 اني النظر فیه و نقضه للحاكم الثّجوع إلى حاكم آخر و لیس يجوز لهما الرّ 

 1لالجماع و النصوص مثل من حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخفّ بحکم اهلل و علینا ردّ 

 و كذا لو تراضى الخصمان بذلك

 النّه ايضاً نقصٌ و ردٌ ممنوع بالنّص و االجماع ...

للشرائط كفقدان العدالة أو االجتهاد حال القضاء  الحاكم األول لم يكن جامعاً و لو ادعى أحد الخصمین بأنّ

  كانت الدعوى مسموعة

  و المانع عنه مفقود فیسمع ال محالة ماع موجود  فالمقتضي للسّ بل دعوى صحیحة شرعاً لعدم کونه نقضاً

  اني عدم صلوحه للقضاء نقض حكمهن عند الحاكم الثّظر في الخصومة فلو تبیّاني النّفیجوز للحاكم الثّ

 ة في القضاء فال اعتبار بحکمهرعیّه إلى الموازین الشّاستنادِ عدمِلِ

ل يرجع عنه برفع لضروري الفقه على نحو لو تنبّه الحاكم األوّ و كذا يجوز النقض لو كان الحكم مخالفاً

 غفلته
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 هأه و نقضه بل یجب إرشاده إلى خطى یحرم ردّل حتّق من األوّتحقّلم یَ رعيّکم الشَّالحُ ألنّ

 (18)مسألة 

عى خطأه عي لو ادّو ال يسمع دعوى المدّ  اًو اجتهاديّ اًال يجوز نقض الحكم لحاكم آخر إن كان الحكم نظريّ

 في اجتهاده

النّ الظنون االجتهادیّة الحاصلة من الجهد و الجدّ في المدارك المعتبرة مختلفة باختالف االنظار و لیس اجتهاد احدٍ 

 اولي من اجتهاد اآلخر ...

ة وردت على ریعَدة فالشّاس و الواقع واحد و إن کان طرق االعتذار للواقع متعدّعلى النّ ر الجمیع تسهیالًارع قرّالشّو 

رق المعتبرة اثبت دعوى الخطأ بالطّنعم لو الموجب ذلک الختالف اآلراء و األنظار  اًنفوس مختلفة االستعدادات جدّ

 لة.ه یسقط قوله ح ال محایرجع عن خطائبحیث 

 (19)مسألة 

 ؟ال فرق في وجوب تنفیذ حكم الحاكم الجامع للشرائط بین أن يكون حیا أو میتا باقیا على األهلیة أو ال

 لشمول إطالق ما دلّ على إنفاذ حکم الحاکم و إنّ ردّه حرام

 بعد کونه حین الصّدور جامعاً للشّرائط.

 (21مسألة )

 بالفتوىال يجوز نقض الحكم بالحكم و كذا نقضه 

 لعموم ما دلّ على وجوب إنفاذ الحکم و حرمة ردّ الشامل للقسمین.

 نعم لو علم بفقده للشّرائط حین الصّدور و تقصیره فیه ال موضوع للنقض ح بل یجب ردّه

 (21مسألة )

 :الفرق بین الفتوى و الحكم من وجوهٍ

 ةي على الموارد الجزئیّتطبیق الكلّي و الحكم ي للموضوع الكلّالفتوى بیان الحكم الكلّ  األول: أنّ

العامي و المجتهد  ة في حقّه حجّذي يقلّد المجتهد فیها بخالف الحكم فإنّالّ للعاميّ الفتوى حجةٌ الثاني: أنّ

 و يجب على الكل إنفاذه
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 الفتوى تنقض بالحكم دون العكس الثالث: أنّ

ي في خصوص الجزئي الفتوى بالحکم إبطال الحکم الکلّیظهر منهم التسالم على هذه الفروق الثالثة و المراد بنقض 

ام المخالفین له و دیه و غیرهم من الحکّالذی یکون مورد الحکم بالنسبة إلى کل احد من غیر فرق بین الحاکم و مقلّ

 .قلید في خصوص ذلک الجزئيّدیهم فیبطل حکم االجتهاد و التّ مقلّ

فلو تنازع شخصان في  .جاسةهارة و النّى الطّة حتّکلیفیة و الوضعیّاألحکام التّبال فرق في ذلک بین العقود و اإلیقاعات و 

 مملوکاً هارة کان طاهراًیرى طهارته فحکم بالطّ المائعات القى عرق الجنب من الحرام عند حاکمٍ من ءٍبیع شي

 م من األخبار من أنّ إلطالق ما تقدّ. یه ..دجاسة أو مقلّیرى النّ هارة و لو کان مجتهداًب أثر الطّللمحکوم علیه و یترتّ

 على اإلمام علیه السالم. د علیه ردّحکمه حکمهم علیهم السالم و الرّ 

 (22مسألة )

 فاقللقواعد من باب االتّ رائط بل ال يجوز إنفاذه و إن كان مطابقاًال ينفذ حكم الحاكم الفاقد للشّ

ة الحکم و المفروض فقد بعضها و منه رائط في صحّ على اعتبار تلک الشّالة ة الدّفاق و األدلّل: فلألصل، و االتّ ا األوّأمّ

 رائطللشّ إذ ال معنى لوجوب إنفاذ ما هو باطل و غیر واجدٍ اني أیضاًیظهر الوجه في الثّ

 (23مسألة )

ع إبداء الخدشة في ا مَل إلّآخر أو األوّ استینافه عند حاكمٍ ة الحكم حقّلیس للمحكوم علیه بعد تمامیّ

  ة الحكمتمامیّ

 اقول: 

 هة نقضه وردّ على عدم صحّ  ل: فلألصل و عموم ما دلّا األوّامّ

 ى یثبت أن یردّة دعواه فیسمع حتّاني: فألصالة صحّا الثّو أمّ

 رفین و احتمال الخطأ في الحكمو يجوز مع رضا الطّ

 مع فرض احتمال الخطأ فیه قض ح خصوصاً لعدم صدق النّ 

 (24)مسألة 

 هادة أو غیر ذلك يعتبر أن يكون شخصین عدلینعوى أو الشّالحاكم إلى مترجم لسماع الدّلو احتاج 
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ات نة فهو من ضروریّا اعتبار العدالة في البیّنة و أمّا بالبیّإلّ عدد فلعدم ثبوت الموضوعات شرعاًا اعتبار التّاقول: أمّ

 هادات ان شاء اهلل تعاليین و یأتي في کتاب الشّب بل الدّالمذهَ

 مسأله 24پایان فصل اول با 
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  في شرائط القاضي :انيالفصل الثّ

 و هي عشرة:

 أوالً یعلم أن و بدّ ال وروط مورد الخالف بین الفقهاء ة و بعض تلک الشّبحسب المستفاد من األدلّ هذا الحصر استقرائيّ

ل القو و الحکم اعتبار عدم األصل مقتضى أنّ  کما لّ اد معتبر بدلیل اإلّ ألحدٍ القضاء والیة ثبوت عدم األصل مقتضى أنّ

في المباحث م رناه في األصول و تقدّة األربعة کما قرّعلیه و قد ثبت هذا األصل باألدلّ معتبر یدلّ  ا بدلیلٍو الفعل إلّ

 ة و ردّ بعضها إلىمن مالحظة جمیع األدلّ  مشکوك یرجع فیه إلى األصل بل ال بدّ يءش لکن لیس في کلّ المتقدّمة

 ل منهابعض ثمَّ األخذ بالمتحصّ

لسائر الشّرائط من االجتهاد و العدالة و  و كان واجداً بي و إن كان مراهقاًمن الصّ  األول: البلوغ فال يصحّ

 نحوها

الصّادق جل في بعض األخبار کقول إلى اإلجماع و انصراف اإلطالقات عنه مع التقیید بالرّ م من األصل مضافاًلما تقدّ

 ضیاًقا جعلته قد يفإنّ بینکم فاجعلوه قضایانا من شیئاً یعلم منکم رجلٍ  إلى انظروا: خدیجة أبي خبر في السالم علیه

 1فتحاکموا إلیه

 بي مسلوب العبارة و مولّى علیه فال یصلح لهذا المقام و المرتبةالصّ و قد یستدل على اشتراط البلوغ بأنّ

 ه في غیر المعصومعوى بال برهان هذا کلّ د الدّاني: من مجرّو الثّ ل: خالف العرف و الوجدانو األوّ

 ألنّ موضوعاً ه خارج فإنّ  2وَ آتَیْناهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا بیان في المعصومین کما في قوله تعالى:ا اعتبار حکم بعض الصّو أمّ

 تعالي غیره یعلمها ال ألسرار مباشرة تعالى اللّه یختاره فیما ال تعالى هالکالم فیما یختاره الخلق بإذن اللّ 

 في دور جنونه اًرائط و لو كان أدواريّلسائر الشّ من المجنون و إن كان جامعاً الثاني: العقل فال يصحّ

عي الشتراط فلو ادّ إلى سلب أقوال و أفعال المجنون عن االعتبار عرفاً بي من األصل و اإلجماع مضافاًم في الصّلما تقدّ

 العقالء کان ال بأس بهرط إجماع هذا الشّ

 ابع: اإلسالم و اإليمانالث و الرّ الثّ

 ةینیّرورة الدّإلى الضّ مضافاً 3وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا : القضاء نحو والیة کما مرّ ل: فألنّا األوّأمّ
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 ؤمن و في خبر أبي خدیجة:جوع إلى غیر الم اهیة عن الرّمتواترة النّرورة المذهبیة و نصوص جماع بل الضّإلِاني فلِ أما الثّ

 1انظروا إلى رجل منکم

ة ة في مرافعة بحکم الخاصّة فلو حکم قاضي العامّة خاصّموضوعیّ (بالمعنى األخص)ه هل یکون الشتراط اإلیمان ثمَّ إنّ

وجهان: یظهر من  صلة إلینا عن أئمة الدین؟أو أنه طریق إلى صدور الحکم بحسب الموازین الوا یکون حکمه باطالً

 الثاني و یستفاد ذلک أیضاً .ا و یعرضها على اإلمام علیه السالمتقریر علي علیه السالم لشریح و أنه ال یحکم في واقعة إلّ

ا أمّن الحکم حق و اه یعلم حمل ذلک على أنّ إنّ  .و رجل قضى بالحق و هو یعلم فهو في الجنة من قوله علیه السالم:

 سنداً  على الخالف و لکنه قاصر  و یعمل به فیدلّ  ه یعلم المذهب الحقّن حمل على أنّا

 الخامس: العدالة 

وَ ال تَرْکَنُوا  إلى اإلجماع و األصل و لقوله تعالى لقصور غیر العادل عن الوالیة على األموال و األنفس و األعراض مضافاً

ما هي لإلمام العالم الحکومة إنّ م في صحیح ابن خالد: فإنّو الفاسق ظالم و لما تقدّ 2إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النّارُ

 ...ة عن اعتبار العدالة ظاهره المفروغیّ عارض بأنّو لما ورد من األخذ باألعدل عند التّ 3بالقضاء العادل في المسلمین

ة ال ها المنساق من األدلّ ألنّ قلید مثالً ة کما في إمام الجماعة و مرجع التّ ة الخاصّبنحو الموضوعیّ فالعدالة معتبرة  

 من کفایة الوثاقة و ان لم یکن امامیاً. ة إلى مطلق الوثاقة کما في خبر العدل في أخبار اآلحاد ریقیّ الطّ

و أن یکون القاضي  ة و اإلمامة فال بدّبوّة المحضة لکونه من فروع النّالموضوعیّ  ا العدالة بنحو یناسب إلّالالمنصب  نو أل

 جرة.من أغصان تلک الشّ

 السادس: طهارة المولد

نا و فحوى ما دلّ على عدم قبول شهادته کما یأتي و عدم صحة فوس عن المولود من الزّلألصل و اإلجماع و تنفّر النّ 

  القاضي منهما واضحة لوة و اولویة إمامته في الصّ

 السابع: االجتهاد المطلق

ینظران من کان »ه المنساق من قول أبي عبد اللّه علیه السالم: ـّب األثر على حکمه إال بذلک و ألنألصالة عدم ترتّ

ي قد جعلته علیکم فإنّ منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر في حاللنا و حرامنا و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکماً

  4«اًحاکم

قد عرف حاللنا و  اجعلوا بینکم رجالً » ملة هو المجتهد المطلق و مثله قوله علیه السالم:المنساق من هذه الجُ فإنّ

 1«حرامنا
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 االجتهاد المطلق کما هو معلوم عند أهلها بِالمقام مقام خطیر ال بد له من استعداد کامل و ال یحصل إلّ مع أنّ 

 ... 2«ي قد جعلته قاضیاًمن قضایانا فاجعلوه بینکم فإنّ انظروا إلى رجل منکم یعلم شیئاً و لکن»و أما قوله علیه السالم: 

ة إلى علومهم علیهم السالم و المجتهد المطلق بکل معنى سبَلفظ النکرة لوحظ بالنّ  ألنّ  یالمتجزّ ء فال یستفاد منه قضا

 نسبة القطرة إلى البحرضایاهم و نسبته إلیهم ن قَ مِ یسیراً اإلطالق ال یعلم إال شیئاً

لألصل و اإلجماع و انصراف أدلة اإلذن عنها و  الثامن: الذكورة فال يصح قضاء المرأة و لو للنّساء لالصل و االجماع

صوص منها قول النبي صلّى اللّه علیه و آله: لیس ابق و لجملة من النّرط السّم في الشّتقیید بعضها بالرجل کما تقدّ 

: علیه السالمو قوله  4ال تملک المرأة من األمر ما یجاوز نفسها :و قوله علیه السالم 3ال تولّي القضاءعلى المرأة جمعة و 

و عن  إلى غیر ذلک من األخبار التي یمکن أن یستفاد منها عدم رضا الشارع بذلک 5لن یفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة

ند، و أما في اإلجماع ي أما في األخبار فبضعف السّالخدشة في اشتراط الذکورة في القاض« ره»المحقق األردبیلي 

 عن سائر اإلجماعات التي قبلها قدّس سرّه هذا اإلجماع ال یقلّ  و فیه: أنّ! فبعدم ثبوته

 و األخبار من حیث المجموع مع عمل المشهور توجب االطمئنان بالحکم.

أوقاته  و اخرى: بأنّ : بقصور المملوك عن المنصبتارةً رط إلى األکثر و استدل علیه.نسب هذا الشّالتاسع: الحرّيّة 

 و الکل مخدوش   6ءٍو ثالثة: بقوله تعالى ال یَقْدِرُ عَلى شَيْ  مستغرقة في خدمة المولى

و  بعد اعتبار إذن الولىّ  و بطالن األخیرین واضح  مملوك أجمع للقضاء بل و أقدر على فصل الخصومة من الحرّ إذ ربّ

 صح قضاوته من هذه الجهةفال ی و خارج عن العدالة و عاصٍه فهُأما مع عدم إذنِ 

ولکن یمکن ان یقال بکون قضائه صحیحاً حتّي مع عدم اذن ولیّه لصدور القضاء منه في وقت استراحة الشخصیّة مع 

 عدم مزاحمة مع حق مواله و مالکه احیاناً.

  7عارض إلى األفقهعهم علیهم السالم عند التّإلرجا .العاشر: كونه اعلم ممن في البلد او مايقر به علي االحوط

ک فیه یکفي في ک بها و الشّمسّالتّ ى یصحّو عدم کون اإلطالقات و العمومات واردة في مقام بیان هذه الجهة حتّ

کما کان هو المراد في تلک األعصار ال  المراد بقولهم علیهم السالم األفقه أکثر فقهاً مسک بها لو لم نقل بأنّسقوط التّ

 اصل الکالم في هذه الجهة في االجتهاد و التّقلیدفي الفقه کما هو مصطلح فقهائنا األخیار و  قاًأکثر تعمّ 
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 (1)مسألة 

 يعتبر أن ال يغلب علیه النسیان بحیث يسلب عنه االطمئنان

على الكتابة  و قادراً و بصیراً األحوط أن يكون ضابطاًبل  لسلب الوثوق عنه فال یعتمد الناس على حکمه و رأیه

فال بدّ من الرّجوع الي یمکن الخدشة فیها  وا بأمورٍه و استدلّعن خالف جمع ذهبوا إلى اشتراط ذلک کلّ خروجاً

ما ورد کثرة ل هد و غیرهاة و الحلم و الزّقوى و العفّة كالورع و التّو متصفا بسائر الكماالت النفسانیّ المطواّلت

 ة األمورعن والة األمر و من بیدهم أزمّ  فات فضالً صاف سواد الناس بهذه الصّ أکید في اتّ رع األقدس من التّمن الشّ

 (2)مسألة 

 لمجتهد المطلقلِ صحیحاً تقلیداً داًرافع إلى العامي و إن كان مقلّال يجوز التّ

ة لصفات القضاة من باب الوصف بحال الواجدیّ إذا کانتما هو فیما ة إنّلألصل على ما تقدم و أن المنساق من األدلّ 

في مقام  و نحوها لعدم کونها واردةً  مسک بعمومات صحة الحکم بالحقّ ق و ال یصح التّات ال الوصف بحال المتعلّ الذّ

 البیان من هذه الجهات

من یقدر  امل لکلّلتها الشّأدّلعموم  نعم يصح بعنوان التصالح و التراضي و األمر بالمعروف و النهي عن المنكر  

 ... على ذلک بشرائطها

 (3)مسألة 

و  یاع و االطمئنان العرفيّأو حصل من الشّ  اًرائط في القاضي تثبت بالعلم سواء كان وجدانیّم من الشّما تقدّ

 هو واضح و ال یحتاج الي التوضیحکما  و شرعاً ه عرفاً العتبار ذلک کلّ نة العادلةالبیّ 

عدم کونها من أهل موضوع على إحرازه و مع  ف تشخیص کلّ لتوقّ و أن تكون من أهل الخبرة و في األخیرة ال بدّ 

کلّ موضوع علي احرازه و مع عدم کونها من اهل الخبرة کیف تعرف ذلک و  صیف ذلک و تشخالخبرة کیف تعر

 تشخّصه؟

 (4)مسألة 

 الحقّ یرة و أنّ و اإلجماع و السّلالصل  واحد من المترافعین يعتبر في ثبوت ما مر من الصفات أن تكون عند كل

 بوت عند أحدهمالهما فال یکفي الثّ

 (5)مسألة 
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ه المنساق من األدلة و ألصالة عدم ألنّ للقاضي أن يحكم بمقتضى رأي نفسه ال رأي غیره و إن كان أعلم ال بدّ

 حینئذٍ  على نظره یصحّ لیل لدیه ال اعتماداًة الدّحیث تمامیّفق رأیه مع رأی غیره من االعتبار في غیره و لکن لو اتّ

 (6)مسألة 

على  استدلّحتیاط في تقديم ما اختاره المدّعي لرفع الخصومة فاال عي و المنكر حاكماًمن المدّ إذا اختار كلّ

اني ما ال یخفى و في الثّ كَ رِتُ  كَرَ ه إذا تَعي، فإنّللمدّ الحقّ  بأنّ :: بدعوى اإلجماع عن صاحب المستند و ثانیاًذلک أوالً

إن كان القاضیان متساويین .. مَّ.ل لو تَا بعد فصل الخصومة فاالعتماد على األوّعوى و ال یثبت ذلک إلّل الدّه أوّفإنّ

من  عیاًمنهما مدّ و لو كان كلّ .في بحث االجتهاد والتقلید تحقیق المقاما فاألحوط اختیار األعلم إلّ في العلم و

 القرعةا بهذا النزاع إلّللعدم طریق لفصل  ن بالقرعةخرى ففي صورة تساويهما يعیّأُ من جهةٍ و منكراً جهةٍ

 (7)مسألة 

آخر تقبل دعواه فیحضره و يجب على  عايا دعوى على القاضي فرفعها إلى قاضٍمن الرّ عى أحدٌلو ادّ 

 القاضي إجابته

ذلک من لوازم سماع  عي علیه فألنّالمانع و أما إحضار الحاکم للمدّة فلوجود المقتضي و فقد عیّ ا سماع دعوى الرّأمّ

 ى علیه فلإلجماععَعوى و القیام بلوازم القضاء و أما وجوب اإلجابة على المدّ الدّ

 الحاكم كغیرهما في آداب القضاوة فیكونان حینئذ عند

فانه علیه  الم في منازعته مع خصمه عند شریحو لما وقع عن علي علیه السّ امل لمثل المقام أیضاًتها الشّإلطالق أدلّ

خصمي لو کان مسلماً لجست معه بین یدیک و لکنّ السالم في حکومته له مع یهودیّ في درع و قال علیه السالم: انّ 

 1سمعت رسول اهلل صلي اهلل علیه و آله یقول: ال تساووهم في المجلس

 (8)مسألة 

 لالصل و اطالق االدلّة و ظهور االتّفاق. جوع عنه ما لم يحكميجوز لهما الرُّ ع إلى حاكمٍرافُإذا تراضیا بالتّ

 (9)مسألة 

  لو كان للحاكم خصومة مع غیره ال ينفذ حكمه فیها لنفسه
 إلى األصل و اإلجماع حاد مضافاً االتّ ة مغایرة الحاکم مع المتخاصمین فال یصحّالمنساق من األدلّ ألنّ

 في الخصومة ثمَّ الحكم بنفسه فیها نعم يجوز له توكیل غیره

                                                           
 ط بیروت 44ص 11المغنی البن قدامة ج 1
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 حکمه حینئذٍ  لحصول المغایرة في الجملة و تحقق المقتضي و فقد المانع فیصحّ

 (11)مسألة 

 ادر من حاكم آخريجوز لكل حاكم تنفیذ الحكم الصّ

 عن سلف یرة خلفاًإلى السّ الم، مضافاًحکمه حکمهم علیهم السّ أنّفي االخبار المتعدّدة، م ة اعتباره و ما تقدّإلطالق أدلّ 

ة الحاكم إذا أحرز جامعیّ هذا...  من هتک أو إهانة أو نحوهما نفیذ مفسدة  ب على عدم التّ کما إذا ترتّبل قد يجب  

 ال يجوز إال بعد اإلحراز -عدالتهكاجتهاده أو  -ك في أهلیتها مع الشّاآلخر لشرائط الحكم و أمّ

 یکون من إحقاق الباطل و هو حرامه یمکن أن ة مع أنّ األدلّرط من لألصل بعد انسباق واجد الشّ

 ك و احتمال صدور حكمه صحیحاً كما ال يجوز نقضه مع الشّ 

امل بإطالقه لصورة الشّي ...  تعالاد على اهللاد علینا کالرّاد علینا و الرّاد علیه کالرّلإلجماع، و إطالق قوله علیه السالم: الرّ

لکثرة  آخر قلیل   حاکمٍة حکم الحاکم لِ العلم من جمیع الجهات بصحّ حة و ألنّإلى قاعدة الصّ مضافاً ک أیضاًالشّ

و قاض  ذین لهم حاکم قبح نقض حکم الحاکم و حرمته مسلّم في جمیع الملل الّ اهر أنّبهات، و الظّاالحتماالت و الشّ

 ... رهاتي قرّمن الفطریات الّ ارع کما في جملة کثیرةرها الشّة قرّعقالئیّ فحرمة نقض حکمه فطریة

 (11)مسألة 

 اس و حقوق اهلل تعالىفي حقوق النّ أو حلفٍ أو إقرارٍ يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه من دون بینةٍ

 إِنَّ بِالْقِسْط  بَیْنهَم فَاحْکُم حَکَمْتَ إِنْ وَ » ة على الحکم بالحق و القسط و ما أنزل اللّه تعالى من اآلیاتلإلطالقات الدالّ

 خبارو اال 2«الْهَوَى تَتَّبِعِ لَا وَ بِالحََْقّ النَّاسِ بَینْ  فَاحْکُم الْأَرْضِ فىِ  خَلِیفَةً  جَعَلْنَاكَ إِنَّا یَادَاوُدُ»و  1«الْمُقْسِطِین یُحِبُّ اللَّهَ

بي أو العادل في المسلمین لنّ ما هي لإلمام العالم بالقضاءالحکومة: إنّ اتقوا الحکومة فإنّذکر االخبار مثل م کما تقدّ

إلى اإلجماع و  ا العمل بما اؤتمن فیه مضافاً إلّ و ال معنى لکونه أمیناً 4«أمین اهلل»ه ة على أنّالّو األخبار الدّ 3نبيّ  وصيّ

أقضي إنما »لّى اهلل علیه و آله: صإطالق أدلة األمربالمعروف و النهي عن المنکر و ما دلّ على الحصر مثل قول نبینا 

جمیع أحکام المسلمین على »و قول علي علیه السالم:  5«نات و األیمان و بعضکم ألحن بحجته من بعضبینکم بالبیّ

ما المراد منها على الحصر انّ إلى غیر ذلک مما یدلّ 6«ثالثة: شهادة عادلة أو یمین قاطعة أو سنة جاریة مع أئمة الهدى
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ه أصل الحجج. نعم إذا کان الحکم ة العلم الحاصل له و اعتباره و أنّ ینافي حجیّ  ة فالسبة إلى الحجج الخارجیّالحصر بالنّ

من مطالبته و یحمل خبر ابن خالد: الواجب على اإلمام إذا  حینئذٍ بدّال على مطالبة من له الحقّ  فاًفي حق الناس متوقّ

ه أمین اهلل في خلقه و إذا نظر مع نظره ألنّ و ال یحتاج إلى بینةٍ الحدّ أن یقیم علیه نظر إلى رجل یزني أو یشرب خمراً

إذا  الحقّ ألنّ :علیه السالم إلى رجل یسرق فالواجب علیه ان یزجره و ینهاه و یمضي و یدعه فقلت: کیف ذاك؟ فقال

 1اساس فهو للنّکان هلل تعالى فالواجب على اإلمام إقامته و إذا کان للنّ

 ة المتعارفة رق العاديّمن الطّ إذا كان حاصالً

 ة و في غیره یرجع إلى أصالة احترام النفس و العرض و الماله المنساق من جمیع األدلّ ألنّ

 في نظره  نة إذا كانت مخالفة لعلمه أو إحالف من يكون كاذباًبل ال يجوز له الحكم بالبیّ

 ورةنة و الیمین عن هذه الصّالبیّة اعتبار مع انصراف أدلّ کم لدیه فکیف یحکم حینئذٍ ة موازین الحُلعدم تمامیّ 

 ورة إن لم يتعین علیهي للقضاء في هذه الصّصدّنعم يجوز له عدم التّ 

 لألصل و ظهور اإلجماع

 (12)مسألة 

دت و تذكّر إن تجدّ يجوز له أن يحكم على طبقه فعالً قد حكم فیها سابقاً إذا ترافعا إلى الحاكم في واقعةٍ 

 ر مستنده حكمه و إن لم يتذكّ

 .کما هو المفروض سواء تذکّر أو ال صحیحٍ ة حکمه بعد صدوره عن مستندٍألصالة بقاء حجیّ

و أما إن لم يتذكّر الحكم و لكن قامت البینة علیه جاز له الحكم أيضا و كذا لو رأى خطه و خاتمه و حصل 

 منهما القطع أو االطمئنان به

منهم صاحب  -بل عن جمیعٍ  و کذا االطمئنان العرفي العادیّ م مراراًتقدّیة القطع على ما ة و حجّرعیّنة الشّیة البیّ لحجّ

 .نة هو االطمئنان العادیّالمراد بالعلم و القطع في اصطالح السّ أنّ -«ره» الجواهر

ا مع العلم بخالفه بأن يكون حكمه ذي حكم به جاز تنفیذ حكمه إلّل رأيه فعال عن رأيه السابق الّو لو تبدّ

 م ضروري أو إجماع قطعي فیجب علیه نقضهلحك مخالفاً

                                                           
 2من ابواب مقدمات الحدود ح 21وسائل باب  1
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ا وجوب النقض في الفرضین ته حین صدوره و عدم العلم بخالفه و امّفلفرض حجیّ  الحکم السابق تنفیذا جواز أمّ

 قطعیاً ل ضرورة أو إجماعاًفلثبوت بطالن األوّ

 (13)مسألة 

ة و لكن لم يصدر منه الحكم رعیّبالموازين الشّ ه ثبت عنده الحقّفتذكّر أنّ لو ترافعا عند الحاكم في واقعةٍو 

 نة علیه و لم يتبدل رأيه فیها جاز له الحكم فعالً بوت أو قامت البیّفیها فإن تذكّر مستند الثّ

 ألصلصل بینهما لِجوز الفَبوت و یَجب مقارنة الحکم للثّبوت و ال یَ سبة إلى الثّة بالنّق المدارك الشرعیّ لفرض تحقّ

ة رعیّ ة الشّیّإلى الحجّ المناط في الحکم أن یکون مستنداً ألنّ رأيه في تلك الموازين ال يجوز له الحكمل و لو تبدّ

 ة و المفروض عدمهاالفعلیّ 

 ا إذا ثبت استناده إلى وجه صحیح معتبر شرعيّ ة الحکم إلّألصالة عدم حجیّ  ل رأيه فیهافي تبدّ و كذا لو شكّ

لما قلنا باصالة عدم حجیّة الحکم الّا اذا ثبت استناده الي وجه  نة علیهتقم البیّ بوت و لم ر مستند الثّ أو لم يتذكّ

 صحیح معتبر شرعيّ 

 (14)مسألة 

 م من دون فحص عن مدركه و مستندهادر ممن له أهلیة القضاء كما تقدّللحاكم تنفیذ الحكم الصّ

 نفیذ أیضاً املة للتّالشّ 1الحکم بالحق و العدل و القسط ىاما جواز أصل التنفیذ فلألصل و العمومات و اإلطالقات الدالة عل

ته و صدوره عن أهله و ا عدم لزوم الفحص عن مدرکه أو مستنده فلألصل بعد فرض صحّو أمّ  -11في مسألة  کما مرّ -

 هفي محلّ

الحکم و الحتمال المخالفة فیدخل في موضوع نقض  و يحرم له الحكم في الواقعة مع عدم العلم بموافقته لرأيه

تقدّم سابقاً من االخبار على اهلل تعالى کما  ه کالردّیة حرمة نقض الحکم و أنّز في المقام لکثرة أهمّهذا االحتمال منجّ

 المتعددة ...

 نفیذ في الجملةسبة إلى التّل بحسب ذات الواقعة و إن كان له أثر بالنّ و ال أثر لحكمه بعد حكم الحاكم األوّ

اني کم نعم حکم الحاکم الثّسبة إلى ذات الحُاني بالنّلحکم الحاکم الثّ فال أثرً نفس الحکم في الواقعة واحد  حیث أنّ

 قض و وجوب اإلنفاذ لمثله أیضاً إن قلنا بشمول حرمة النّ  یضاف إلیه أیضاً
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 ؟ة أم العلى األهلیّ أو كونه باقیاً أو میتاً نفیذ بین كونه حیاًو ال فرق في جواز التّ

کم و هو أصالة االحترام و في الحُ  س أصالً دور فیشمله اإلطالق و العموم بل لنا أن نؤسّحین الصّ لفرض کونه معتبراً

 مة إال ما خرج بالدلیلقض للعمومات و اإلطالقات المتقدّ وجوب اإلنفاذ و حرمة النّ 

 بشرط أن ال يوجب اإلغراء

من حرمة نقض الحکم و وجوب تنفیذه باألدلة األربعة: فمن الکتاب  أهمّاس و إغرائهم إلى الباطل حرمة إغواء النّ ألنّ

ه ظلم و قبیح  و االهل و من العقل انّ م من حرمة القضاء لغیرو من السنة ما تقدّ 1وَ ال تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِقوله تعالى: 

 فمن المسلمین بل العقالء کافّة.امّا من االجماع 

 (15)مسألة 

 إمضاء الحكم الصادر من غیر األهليحرم 

نة: نصوص کثیرة منها مقبولة ابن حنظلة و من السّ 2ه حکم بغیر ما أنزل اهلل تعالىن الکتاب: بأنّ ة األربعة: فمِلألدلّ 

 إجماع المسلمین، و من العقل حکمه بقبح ذلک. المتقدمة و من اإلجماع:

 لشمول االطالق و العموم لجمیع ذلک سواء كان ذلك ألجل عدم االجتهاد أو لفقد شرط آخر

 اإلضافةجهة  من فالحکم الحاکم نفس ةأهلیّ  عدم بعد للقاعدة للموافقة أثر ال هألنّ للقواعد و إن علم بكونه موافقاً

 أن یصحّ هفإنّ اعدوالق إلى اإلضافة حیث من ال تعالى اهلل إلى مضاف و السالم علیه اإلمام إلى مضاف األهل الحاکم إلى

 إن خصوصاً األنام حکام یضطرب و األحکام لتتعطّ و ظامالنّ  فیختلّ بأهلٍ لیس من و أهالً کان من حکم إلیها یضاف

 .ةالعقالئیّ ظامیةالنّ القواعد مناعمّ

 بل يجب نقضه مطلقا

 من صار مورد االبتالء خصوصاً هي عن المنکر فیجب على الکلّ لکونه من صغریات إبطال الباطل و النّ

 (16)مسألة 

ا بنحو المشافهة منه أو بإحراز صدوره منه إمّ مشروطٌ اني كما مرّل للحاكم الثّجواز إمضاء حكم الحاكم األوّ

 واتر أو نحو ذلكالتّ 

 ا یوجب العلم.ة و االعتبار إال بذلک ممّألصالة عدم الحجیّ
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 العادی المعتبر عرفاً و شرعاًالنه العلم  نان للحاكم الثانيقرار المحكوم علیه مع حصول االطمیبإ

 جب االطمینان العادی ایضاً لما تقدّم من عموم حجیّتها مع انّها تو نة على حكمهأو بقیام البیّ 

  و ال يكفي مشاهدة خطه و إمضائه

و  في حدٍ إلى قاضٍ علیه السالم کان ال یجیز کتاب قاضٍ اًأن علیّ»کوني: الم في خبر السّادق علیه السّلألصل و عن الصّ

 1ناتة فأجازوا بالبیّى ولیت بنو أمیّ ال غیره، حتّ 

 (17)مسألة 

جوز أخرى في عین الموضوع مستقال ال يَ ةًرافع مرّخاصم و التّإذا حكم القاضي في واقعة بحكم ثمَّ وقع التّ

  انیة بعین الحكم في الواقعة األولىكم في الواقعة الثّله الحُ

 جهةٍ نعم لو أحرزت الوحدة من کلّ، لللحکم األوّ اني تأکیداًى یکون الحکم الثّحتّ لعدم إحراز خصوصیات الموضوع 

 12کما تقدم في مسألة  یجوز ذلک

 ة واحدة أو متعددةبال فرق في ذلك بین أن تكون القضیّ

 ل و لم یکن منه.کما عرفت و عدم رجوعه إلى األوّ عدد حینئذٍ لظهور التّ 

  

                                                           

 من أبواب كیفیة الحكم و احكام الّدعوى 18وسائل باب  1



 استاد: سیداحمد فاطمی 69ـ69سال تحصیلی  درس خارج فقه )القضاء(

36 
 

 في آداب القاضي :الفصل الثالث

 :و هي امورٌ

 االوّل: وجوب التسويّة بین الخصماء

 و حکم العقل باقامة العدل و القسط بین النّاس  لجملة من النصوصهذا منسوب الي االکثر 

في اإلشارة و في النظر و الناس  ادق علیه السالم: قال أمیر المؤمنین علیه السالم من ابتلى بالقضاء فلیواس بینعن الصّ

  1في المجلس

ى ال یطمع قریبک في حیفک و عنه علیه السالم لشریح: ثمَّ واس بین المسلمین بوجهک و منطقک و مجلسک حتّ و 

  2ال ییأس عدوك من عدلک

ن ابتلي بالقضاء بین المسلمین فلیعدل بینهم في لحظه و إشارته و مقعده و نا األعظم صلّى اهلل علیه و آله: مَو عن نبیّ

  3ما ال یرفع على اآلخرال یرفعن صوته على أحدهما 

ثین ن اهتمام الفقهاء بالفتوى و العمل بها و المحدّو فیه: ا منهم صاحب الجواهر االستحباب لضعف األخبار و عن جمعٍ 

  بضبطها یوجب االطمئنان بها

 امل لذلک و في بعضها إشارة إلى ذلک کما مرّ إلطالق األخبار الشّ و إن اختلفا في الشرف و الضعة

و طالقة الوجه و غیرها من اآلداب و اإلكرام و  ظر و الكالم و اإلنصاتالجلوس و النّ  د و محلّیّة و الرّحفي التّ

و ثالثة: في  ةو اخرى: فعلیّ  ةالمجامالت القولیّ ول إطالقها لجمیع ذلک و التّسویة تارةً فيلشم كذا العدل في الحكم

 الن مورد شمول اإلطالقو األوّ لبي و األخیرة متعسرة غالباًد المیل القَمجرّ

 بل متعذّر ره متعسّلألصل بعد عدم دلیل على الوجوب و أنَّّ سوية في المیل بالقلبو ال يجب التّ

إلطالق ما دل على  هذا إذا كانا مسلمین و لو كان أحدهما غیر مسلم فال يسقط وجوب العدل بالحكم مطلقاً

 اإلجماع بل العقل أیضاً ة و نّالحکم بالقسط من الکتاب و السّ

الم جلس بجنب شریح في ه علیه السّلإلجماع و لفعل علي علیه السالم ذلک فإنّ و لكن يكرم المسلم أكثر من غیره

عت رسول اهلل صلّى اهلل علیه و آله یقول: ال تساووهم في سمفي درع و قال علیه السالم:  حکومة له مع یهودیّ 

 1المجلس
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ه منصوب لبسط العدل لإلجماع و ألنّ القاضي أن يلقّن أحد الخصمین ما يغلب به على خصمهالثاني: يحرم على 

ات و الجهات و األشخاص و جمیع ما لقین یختلف باختالف الخصوصیّالتّ لقین ربما ینافیه ثمَّ إنّ بین الخصمین و التّ

 القرائن.لقین و یمکن االختالف باختالف الموارد و إعمال ذکر في المتن من التّ

ين األمانة أو أداء الدّ  عي ردّأو يدّ  ى يصیر مقبوالًنه أن يجزم فیه حتّكما إذا كانت دعواه بنحو االحتمال فیلقّ

النّه خالف  ة االحتجاج و طريق الغلبة و وجوه المشاجرة و نحوهانه اإلنكار و كذا يحرم أن يعلّمه كیفیّفیلقّ

 سد ابواب المنازعة و المشاجرة و تعلمیها منافٍ لمنصبهالعدل المنصوب الجل اقامته و انّه نصب ل

 لالصل بعد عدم شمول دلیل المنع لذلک هذا مع عدم علمه بأن الحق معه و إال جاز

 لالصل و النّ المتیقن من الدّلیل غیرصورة العلم و كذا يجوز له الحكم بعلمه

ة بل حّة دعواه و يحرم مع علمه بعدم الصّا غیره فیجوز ما ذكر ان علم بصحّهذا بالنسبة إلى الحاكم و أمّ

 رك في صورة الجهل أيضاًاألحوط التّ 

لباطل و هو اه ترویج انیة فألنّورة الثّ ا عدمه في الصّو أمّ ورة األولى فلألصل بعد عدم دلیل على الحرمةا الجواز في الصّأمّ

حة الحمل حال و إن کان مقتضى أصالة الصّ على کلّا االحتیاط في األخیر فال ریب في حسنه باألدلة األربعة و أمّ حرام 

 علیها

أو يردوا علیه  -الًفأوّ الًأوّ -رتیبا أن يردوا على الحاكم على نحو التّعوى إمّالدّ الثالث: من لهم حقّ

ابق من ة السّألحقیّل ل فاألوّالحاكم بسماع دعوى األوّ ءل يبدو في األوّ .مجتمعین أو لم يعلم كیفیة الورود

 أو بالعکس. ابق وضیعاًو السّ احق شریفاًبین کون اللّ الحقه في جمیع الحقوق المشترکة من غیر فرقٍ 

و في األخیرين يعمل  بذلک ا إذا رضى من له الحقّ ابق إلّیة السّ م من أحقّلما تقدّ ر مطلقاًو ال يجوز تقديم المتأخّ

 منهمشکل و المقام  القرعة لکل أمرٍ ألنّ  شاحبالقرعة مع التّ

عوى ا بعد فصل الدّ عي إلّالرابع: ال يجوز للحاكم سماع دعوى اخرى من المدعى علیه في أثناء دعوى المدّ

 األولى أو رضاه بذلك

عي دعوى جدیدة من المدّ من االستباق إلى جوابها فیحرم على الحاکم سماع أیّ بدّ فال عيل فلسبق دعوى المدّا األوّأمّ

 ماعیجوز له السّ سبق الجواب فحینئذٍ إذنه یکون إسقاط لحقّ علیه في البین ألنّ

ا أمّ ذي على يمین صاحبهيسمع من الّ معاً عوى من الخصمین فهو أولى و لو شرعاًمن ابتدأ بالدّ  الخامس: كلّ

رسول اهلل صلّى  علیه السالم في صحیح ابن مسلم: إنّ الصادققول لاني: فلإلجماع و ا الثّبق و أمّل: فلمراعاة حق السّاألوّ

 2م صاحب الیمینعلیه و آله قضى أن یقدّ اهلل
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 لعدم الترجیح بینهما. فهما سواء فق مسافر و حاضر معاًو لو اتّ 

راضي إلطالق حدیث نفي الضرر و إن کان األولى التّ رر و األولى المراضاةللضّ ما لم يستضر أحدهما فیقدم دفعاً 

 أخیر.بالتّ رتي تتضرّو کذا الحکم في المرأة الّ

 1ه خیر کما في قوله تعالى وَ الصُّلْحُ خَیْر  ألنّ السادس: ينبغي للحاكم ترغیب الخصمین إلى الصلح قبل القضاء

لوجوب الفصل  و مع اإلباء عنه يحكم بما تقتضیه موازين القضاء بینهما إلى ظهور اإلجماع على استحبابه مضافاً

 الخصومة حینئذٍ بما یقتضیه الدّلیل

 ( يكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حق بعد ثبوته1لة )مسأ
 2صلّى اهلل علیه و آله ألسامة: ال تسألني حاجة إذا جلست مجلس القضاء فإن الحقوق لیس فیها شفاعةرسول اهلل لقول 

ورد ذي ؤون المتعارفة في البلد الّات و الشّ ل: أن يطّلع على الخصوصیّاألوّ :( يستحب للقاضي أمور2ٌ)مسألة 

 إلیه

 إلى ظهور اإلجماع للمتسلّط على المجتمع أن یطّلع علیها مضافاً  ذلک من آداب االجتماع و ال بدّ ألنّ

 وائج الوصول إلیه من تمام الجهاتالثاني: أن يكون مجلسه في محل يسهل ألرباب الح

و اولي الحاجة ناس فاحتجب عن ضعفة ال علیه و آله: من ولّي من أمر المسلمین شیئاً و لقوله صلّى اهلل بيلنّل یاًتأسّ

 و مثله غیره. 3احتجب اهلل عنه یوم القیامة

الثالث: أن يدخل الجامع حین وروده إلى البلد و يصلّي ركعتین فیه و يسأل اهلل تعالى العصمة و اإلعانة منه 

  جلّ شأنه

 النّه من طرق اعتصامه في القضاء و تأسیّاً ببعض االسالف الصّالحین

 ناس و أموالهم من الحاكم المعزولالرابع: أن يتسلّم ودائع ال

 ظ على ما ولّي علیهأن یتحفّ بدّالو  الفعليّ ل و انتقال الوالیة إلیه فهو الوليّ لفرض عزل الحاکم األوّ

 الخامس: يستحب للحاكم أن يجلس مستدبر القبلة
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خیر المجالس ما : و لما ورد عنهم علیهم السالملیکون وجه الخصوم إلى القبلة کما ذکروا ذلک في مجلس البحث 

 1استقبل به القبلة

 ادس: أن يحضر بعض أهل الخبرة بالقضاء عندهالسّ

 ...ة أخرى ذکرها الفقهاء في المطوالتئه إن أخطأ و هناك آداب مستحبّالینبّهه على خط

 خاذ البواب أو الحاجبل: اتّاألوّ :(: يكره للقاضي أمور3ٌ)مسألة 

فاحتجب دون حاجتهم احتجب اهلل دون خلقه و  األعظم صلّى اهلل علیه و آله: من ولي من أمور الناس شیئاًالنبّي قول ل

لما عن بعض الفقهاء من الحرمة هذا إذا لم یکن محتاجا إلیه لدفع ضرر أو  بل األحوط تركه 2حاجته و فاقته و فقره

 ة حینئذالمرجوحیّ أغراض عقالئیة اخرى فتخفّ 

صلّى اهلل علیه و آله: جنّبوا المساجد صبیانکم و مجانینکم و  نبيّاللقول  للقضاء الثاني: جعل المسجد مجلساً

 حرم لجهات أخرى للمتخاصمین کدخول الحائض و المشرکین.بل قد ی مهخصوماتکم و رفع أصوات

ة القضاء علیه السالم کما تشهد له دکّة من عصر علي یرة العملیّلألصل و اإلجماع و السّ و ال يكره صرف وجوده فیه

)وجوب ـ حرمة ـ کراهة  ه تعرض للقضاء في المسجد األحکام الخمسة التکلیفیةفي مسجد الکوفة و یمکن أن یقال: أنّ

 ـ استحباب ـ اباحة(

 الثالث: القضاء في حال الغضب

ا هذا إذا لم یستلزم الغضب سلب االختیار و إلّ 3لقوله صلّى اهلل علیه و آله: من ابتلى بالقضاء فال یقضي و هو غضبان

 فیبطل الحکم.

 عنه هه كامالًيوجب سلب توجّ ءٍفس بشيالرابع: القضاء في حال شغل النّ

 :صلّى اهلل علیه و آله قول النبيّمنها : ةإلى أخبار خاصّ وجه إلى الحکم و موازینه مضافاًلسقوط االلتفات الکامل عن التّ

ى و عن علي علیه السالم: و ال تقعد في مجلس القضاء حتّ 4نهى أن یقضي القاضي و هو غضبان أو جائع أو ناعس

 إلى غیر ذلک من األخبار 5تطعم

 الحتمال المحاباة الموجبة لالرتشاء و غیره راء لنفسهالخامس: أن يتولّى البیع و الشّ

                                                           
 2من ابواب احکام العشرة ح 76وسائل باب  1
 18ص 161ح 6کنزالعمال ج 2
 1ابواب آداب القاضی ح 1وسائل باب  3
 1من ابواب آداب القاضی ح 1مستدرک باب 4
 1ابواب آداب القاضی ح 1وسائل باب 5
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و وکّل  1ي ألکره أن أحضرهاو إنّ للخصومة قمحاً السالم: إنّ لقول علي علیه  السادس: أن يتولّى الحكومة بنفسه

 في خصومة عقیالً

 ه قد یمنع عن شرح حالهم و بیان مرادهمألنّ س في وجوه الخصومعبّابع: االنقباض و التّالسّ

  ذي يستلزم جرأة الخصوملین الّالثامن: الّ

مصر جملة من اآلداب  علیه السالم في ما عهده إلى مالک حین ولّاه و قد ذکر موالنا علي هذا فیسقط شأنه عن القلوب

 2للقاضي و کذا فیما کتبه علیه السالم إلى رفاعة لما استقضاه على األهواز

 رعوسعة علیهم حسب موازين الشّللقاضي من االهتمام بشؤون المسجونین و التّ (: ال بد4ّ)مسألة 

ن ال یستحق ذلک أو انتهى مدة عذابه و هو ال یعلم به أو یکون عذابه ممّهم في عذاب و یمکن أن یکون بعضهم ألنّ

 آخر. إذا انتهت مدة القضاوة و جاء قاضٍ ة إلى غیر ذلک من مناشئ االهتمام خصوصاًدّو هو في الشّ خفیفاً

  

                                                           
 113کتاب الوکالة ص 11مهّذب االحکام ج 1
 1و 1من ابواب آداب القاضی ح 1مستدرک الوسائل باب 2
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 الفصل الرّابع: فیما يعتبر في سماع الدّعوي

و البدّ اواّلً من تشخیص المدّعي و المدّعي علیه )منكر( و المراجع في ذلك المحاورات العرفیّة المختلفة 

 اصطالح خاصّ -و ال لهم -ارعرع فلیس للشّعوى و منها عرف القضاة و حكام الشّة تقرير الدّباختالف كیفیّ

 فیهما

ات ارع أو الفقهاء بل من العرفیّى یرجع فیهما إلى الشّالمستنبطة حتّة و ال الموضوعات رعیّهما لیسا من الحقیقة الشّألنّ

عوى و توابعهما و الفصل بین المتخاصمین موجودة قبل ائرة في جمیع الملل و األدیان و کانت الخصومة و الدّالدّ

عن  في العبادات فضالًاإلسالم فورد اإلسالم علیها ال أنها وردت من اإلسالم حتى یؤخذ مفهومها منه بل ال یقال بذلک 

 غیرها

ات و الجهات فما عرّف الفقهاء لب و تختلف باختالف الخصوصیّعاء و هو بمعنى الطّعوى مأخوذ من الدّ و أصل الدّ

فإن رجع إلى العرف  (على غیره عي خالف األصل أو من یکون في مقام إثبات أمرٍ ، أو یدّكَرِ تُ كَرَ لو تَ)ه: عي من أنّالمدّ

و ال  -منهم صاحب الجواهر -ا فال تعویل على قول الفقهاء في ذلک کما اعترف بذلک جمع من الفقهاءفهو المعوّل و إلّ

 ة معتنى بها في نقل التعاریف و تزییفهاة بل و ال عملیّثمرة علمیّ 

 داعيد من قبیل التّعوى حتى يصیر المورة بیان الدّ عي و المنكر بحسب كیفیّو قد يختلف المدّ

عي و داعي: ما إذا انطبق عنوان المدّخص و التّالشّ و أنکره ذلک على شخصٍ  شیئاً عى أحد عي و المنکر: ما إذا ادّالمدّ

شخصان یقول أحدهما: هذا لي و لیس لک و یقول  خارجيّ ءٍرفین، کما إذا تنازع في شيمن الطّ  واحدٍ المنکر على کلّ

 ن اهلل تعالىذإب هاآلخر: هذا لي و لیس لک و یأتي تفصیل

 : يعتبر في سماع الدعوى أمور:(1)مسألة 

عى به عوى و منها ما یرجع إلى المدّق بأصل الدّعي و بعضها إلى المنکر و منها ما یتعلّبعض تلک األمور یرجع إلى المدّ

 التفصیل بإذن اهلل تعاليو سیأتي 

 عياألول: الكمال بالبلوغ و العقل في المدّ

و باإلجماع و بقولهم علیهم السالم: ال یجوز  مطلقاً بيّ ب األثر على دعوى الصّعلیه بأصالة عدم ترتّ ل: فاستدلّأما األوّ

صرف المالي کما أن اني ما إذا استلزم التّ ن من الثّو المتیقّ وماتى یبلغ و األول محکوم باإلطالقات و العمأمر الغالم حتّ

ة أخرى مزیفة بأدلّ إن فرض له العموم أو اإلطالق و قد یستدلّ  الث االستقالل ال ما إذا کان بإذن الوليّ المنساق من الثّ

 هذا و لکنّ الحکم في المقام من المسلّمات عندهم مطلقاً.

 لعدم سماع کالم المجنون ئیةة إن لم تکن عقالرورة الفقهیّ و أما الثاني: فبالضّ 
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 إذا رفعت في حال جنونه اًجنون و لو كان أدواريّو ال من المَ بي و لو كان مراهقاًفال تسمع من الصّ

 يعمل الحاكم فیه بموازين القضاء على حسب تكلیفه رعيّبي ظالمته إلى الحاكم الشّ(: لو رفع الصّ 2)مسألة 

ولي  بيّ للصّ ة فإن کانَالظالمات و تصدّیه لألمور الحسبیّ منصوب لفصل الخصومات و رفع رعيّ الحاکم الشّ لفرض أنّ 

 م له أو أخذ الوکیل له فیها.یحضره و إال یتصدّى لذلک بوالیة نفسه و یفعل ما تقتضیه الوالیة من نصب القیّ

 

 ن هناك بیّنة على صدق الدّعوىلم تك رعي المنكر إنفیحلّف الحاكم الشّ

 عي و الیمین على من أنکرنة على المدّالبیّ  م من أنّطرق فصل الخصومة لما تقدّ هذا من أهمّ  ألنّ

 بيّ المنكر الحلف فال أثر لحلف الصّ و لو ردّ

 بأذن اهلل تعالي کما سیأتي -اً أو ردّ أصالً -لفرض صغره و اعتبار البلوغ في الحالف مطلقاً 

ا ة دعواه عند الحاكم جاز لهما الحلف على علمهمعلما بصحّبي ولي أو وكیل و لصّا(: لو وجد 3)مسألة 

 .لتحقق جمیع شرائط الحلف حینئذٍ

ه محجور علیه في ماله فکیف تسمع دعواه فیما حجر لفرض أنّلو كان متعلّق الدعوى ماال  الثاني: عدم الحجر

 علیه؟

 ةو فقد المانع فتشملها األدلّ لوجود المقتضي  و كانت قبل الحجر تسمع دعواه ةًعوى مالیّفلو كانت الدّ

 د في البینة و عدم مقیّإلطالق األدلّ آخر سوى المال تسمع دعواه مطلقاً قها شیئاًو كذا لو كان متعلّ

و سیرة  ألصالة عدم ترتب األثر مطلقاً عوى فال تسمع دعوى األجنبيّفي الدّ  الثالث: أن يكون له نحو حقّ

یکون زید  عى زید على عمرو شیئاًة عنه کما إذا ادّالمحض و انصراف األدلّ  األجنبيّلدعوى  عة بل استنکار العرفالمتشرّ

 یرجع إلیه عي أو وکیله أو الحقّ المدّ عوى مثل أن یکون وليّق بالدّعي نحو تعلّدّللمُ بدّة فالعنه بالمرّ اًأجنبیّ

هي عن المنکر لکن بشرطها و شروطها و النّ عوى من باب إقامة األمر بالمعروفة یجوز إقامة الدّنعم في األمور الحسبیّ 

 األمر بالمعروف و النهي عن المنکر بابکما في 

 عوى إن حكم على طبقها للدّ الرابع: وجود أثرٍ

ه أن عوى و المناط کلّ و أصالة عدم ترتب آثار الحکم على مثل هذه الدّ و ظهور اإلجماع ة في ما له األثرلظهور األدلّ

 عوى أثر شرعي صحیح عقالئيّ ب على سماع الدّیترتّ
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عى على أحد الهبة أو الوقف مع فلو ادّ کما عرفت آنفاً ال تسمع أو شرعاً أو عادةً فلو ادعى دعوى ممتنعة عقالً

ة على أو دعوى الملکیّ غیر معلوم من البلد الفالنيّ  على شخصٍ م على عدم القبض ال تسمع و کذا لو ادعى دیناًسالُالتّ

 إلى غیر ذلک من األمثلة ما ال یملک شرعاً

 في الجملة عى به معلوماًالخامس: أن يكون المدّ

المجهول المطلق یشمل ما ال تسمع فیه  عاوی الدائرة بینهم مع أنّ ة و علیه بناء المتعارف في الدّاهر من األدلّه الظّألنّ

 عوى فیه و ال تسمع.بین ما تسمع الدّ داًمردّ ن یدّعي شیئاًاعوى کالدّ

 تسمع دعوى المجهول المطلقفال 

عي وقعت على فم المدّ ة من ماءٍکذرّ ة أصالً ة و الحقیّ ة المجهولة المطلقة تشمل ما ال تعتبر فیه الملکیّیئیّالشّ ألنّ

 أو نحو ذلک. مه معه مثالً عى علیه حین تکلّ لباس المدّ

 بین أفراد تسمع دعواه داًمردّ عى نوعاً(: لو اد4ّ)مسألة 

 د بین أصناف مختلفة کثیرةه مردّ عي لي عنده مصحف و المفروض أنّن ادّاعوى کحیح على الدّالصّ  رضب الغَلترتّ

 فسیر بعد تمامیة الحكمعى علیه بالتّ و يطالب المدّ 

 عى علیه.ما أعطاه المدّ عي بکلّا إذا رضي المدّفسیر إلّعلى التّ ف فصل الخصومة حینئذٍ لتوقّ

ق دعوى أخرى عي تحقّ دة بین األفراد و لم يصدقه المدّ عوى المردّالدّعى علیه (: إذا فسر المدّ 5)مسألة 

  حینئذٍ

 عوى فتشملها اإلطالقات و العموماترعي على هذه الدّحیح الشّرض الصّ ب الغَلترتّ

 بین أمور محصورة يقرع بینها عى به مردداًر و كان المدّو إن لم يفسّ 

 1لشمول دلیل القرعة لمثل المقام کما في االخبار

سبة ق بالنّا يتحقّفاق في القیمة ال نزاع و إلّلف و صدّقه اآلخر فمع االتّعى علیه بالتّالمدّ  (: لو أقر6ّ)مسألة 

 يادة دعوى مسموعةإلى الزّ 

 عوى فتشملها اإلطالقات و العمومات بال إشکالعلى الدّ حیح العقالئيّب الغرض الصّ لترتّ

 عي في دعواه السادس: وجود طرف للمدّ 

                                                           
 من ابواب کیفیة الحکم و احکام الدعوی 12وسائل باب  1
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: شخص عوى تارةًب آثار الحکم و خروجه عما هو المتعارف و طرف الدّة و أصالة عدم ترتّلظواهر األدلة و کلمات األجلّ

ة في رعیّبین غیر محصور فإن أمکن الحاکم رفع الخصومة بالموازین الشّ د بین محصور و ثالثةً مردّ  و أخرى خارجي

 في الجمیع و إال ففیما یمکن الثة تصحّاألقسام الثّ

 عوى؟!ق الدّلعدم وجود شخص ینازعه فکیف تتحقّ فال تسمع دعوى بال طرف في البین

 عوى لرفع الخصومة ال لدفعها في المستقبل ابع: أن تكون الدّ السّ

 المتعارف.ا هو اس فیخرج ذلک عمّعاوی المتعارفة بین النّة و الدّذلک هو المتبادر من ظواهر األدلّ  ألنّ

 اهلیترتب علیه األثر بعد ذلك ال تسمع هذه الدعو رعي فعالًفلو أراد إصدار حكم من الحاكم الشّ

ها لیس من ر بعد ذلک و لکنّب علیها األثَة لیترتّلألدلّ رعي مطابقةًالتماس فتوى من الحاکم الشّ نعم یصحّ لما عرفت آنفاً

 .ء و ال ربط له بالمقامفي شيالشّرعي الحکم 

 علیها حیح الفعليّب األثر الصّة مع ترتّعاوي غیر الجزمیّعوى فتقبل الدّ (: ال يعتبر الجزم في الد7ّ)مسألة 

ه ضرر على ب اآلثار و ألنه المنساق منها و بأنّ عوى ألصالة عدم وجوب ترتّنسب إلى المشهور اعتبار الجزم في الدّ

األصل محکوم بالعمومات و اإلطالقات و کونه  و فیه: أنّ  ة.االحتمالیّة أو نیّ عاوی الظّعى علیه إن سمعت الدّالمدّ

 من الجزم إذ یمکن لزومه مع الجزم أیضاً رر أعمّ ما هو بحسب الغالب و استلزام الضّالمنساق على فرض قبوله إنّ

منکر و وجود أثر صحیح عي و العوى و المدّة بعد صدق الدّو لو کانت احتمالیّ  فمقتضى العموم و اإلطالق قبولها مطلقاً

ادق علیه السالم قال: ال یضمن الصائغ حیح عن الصّهمة ففي الصّة اإلحالف على التّو یشهد له ما ورد في صحّ في البین

  ه یستخرج منه شیئاًنة و یستحلف لعلّ همین فیخوّف بالبیّا أن یکونوا متّار و ال الحائک إلّو ال القصّ

 1همته أحلفتها ما جنت یداه و إن اتّار إلّیضمن القصّو عنه علیه السالم أیضا: ال 

لإلطالق و العموم بعد  بین شخصین مثالً داًأم مردّ ناًعى علیه معیّعوى سواء كان المدّ (: تسمع الد8ّ)مسألة 

 ة.رعیّعوى فیفصل الخصومة ثمَّ یقضي بالموازین الشّحیح للدّق األثر الصّو تحقّ  رفيّدق العُة الصّصحّ

د عدّلإلطالق و العموم فیعمل القاضي في مورد التّ واحدٍ على شخصٍ -مثالً  -عوى من شخصینالدّ تصحّو كذا 

 بموازین القضاء بحسب رأیه من القرعة أو التقسیط أو غیر ذلک

أو  عى به ديناًكان المدّ عوى مطلقاًعوى ذكر سبب االستحقاق فتسمع الدّ (: ال يعتبر في سماع الد9ّ)مسألة 

إلى اإلجماع و یأتي في دعوى القتل ما  بب و عدمه مضافاًامل لذکر السّة و عمومها الشّإلطالق األدلّآخر  أو شیئاً عیناً

 ق بهایتعلّ

                                                           
 16/11ابواب االجارة  13وسائل باب  1
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لألصل بعد  عوى لو أبرزها غیر الجازم بصورة الجزم ال تسمع منه(: بناء على اعتبار الجزم في الد11ّ)مسألة 

 قع لهاعدم شمول األدلة لها لکونها دعوى ال وا

لإلجماع و  عوى على الغائب مطلقاًعوى فتسمع الدّ عى علیه في سماع الدّ(: ال يعتبر حضور المد11ّ)مسألة 

جعفر علیه السالم في صحیح محمد بن مسلم قال: الغائب یقضى علیه  ة منها ما عن أبيإطالق األدلة و نصوص خاصّ

هو غائب و یکون الغائب على حجته إذا قدم و ال یدفع المال إلى  إذا قامت علیه البینة و یباع ماله و یقضى عنه دینه و

1إذا لم یکن ملیا نة إال بکفالءٍذی أقام البیّالّ
 

 عوىمحمول على ما إذا کان قصور أصل الدّ ال یقضى على غائبٍمنه الخالف کقول علي علیه السالم: و ما یظهر 

  بموازين القضاء على حسب نظره فیعمل القاضي حینئذٍ

في البلد و تعذر إحضار بال إعالم ففي جواز  (: لو أمكن إحضار الغائب بسهولة أو كان حاضرا12ً)مسألة 

م فیجوز. و من احتمال انصرافها عن المتقدّ ص الخاصّمن الجمود على اإلطالقات و إطالق النّالحكم إشكال 

 بل البدّ من احضاره ... .الحکم علیه غائباً الصورتین فال یجوز

لشمول اإلطالق له حینئذ و سقوط  لو اعلم و لم يكن له عذر و مع ذلك امتنع عن الحضور يحكم علیهنعم 

 احتمال االنصراف عنه

لإلطالق الشامل  عى علیه أو العى جحود المدّ سواء ادّ عي على الغائب مطلقاً(: تسمع دعوى المد13ّ)مسألة 

الثاني: دعوى ألول: دعوى الجحود على الغائب ا لها أقسام ثالثة:عوى على الغائب الدّ و خالصة الکالم أنّ ورتین.للصّ

ب من دون جحوده و ال مماطلته و ال ریب في ترتّ الث: دعوى أصل الحقّالثّ الذی یکون علیه مماطلته في أداء الحقّ

 ا فال تقبلإلّتقبل و  ب علیها غرض عقالئيّ الث إن ترتّلین و في القسم الثّعوى في القسمین األوّاألثر على الدّ

و لکن نسب إلى  م من النصّلظهور اإلطالقات و ما تقدّ  الیمین (: ال يعتبر في الحكم على الغائب ضم14ّ)مسألة 

الیمین فکذلک في  ت إلى ضمّعوى على المیّت فکما تحتاج الدّللغائب منزلة المیّ الیمین تنزیالً المشهور اعتبار ضمّ

و یأتي  عوى على المیت کما سیأتي عدم االحتیاج إلیها أیضاًة الدّمقتضى إطالق أدلّ و هو ال یخلو عن القیاس و  المقام

  ن اهلل تعالى.ذإبت البحث مع المشهور عوى على المیّفي الدّ

 تقدّما ظهر وجه االحتیاط ممّو إن كان هو األحوط 

 إجماعاً بینة معارضة يقبل منههود أو إقامة ته فإن أراد جرح الشّ(: لو حضر الغائب يكون على حج15ّ)مسألة 

 2و یکون الغائب على حجته إذا قدم و نصاً

                                                           
 1ابواب کیفیة الحکم و احکام الّدعوی ح 16وسائل باب 1
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اس فال ينفذ الحكم علیه في حقوق اهلل تعالى مثل (: يختص نفوذ الحكم على الغائب بحقوق الن16ّ)مسألة 

ـ و  مر بعضهاکما  ـ لألصل و ظهور اإلجماع و انسباق حقوق الناس من األدلة الخاصة نا و غیرهماشرب الخمر و الزّ

األعظم صلّى اللّه علیه و آله:  نبيّالبیل فیشملها إطالق قول السّ سهیل مهما وجد إلیه تعالى على التّ بناء حقوق اهلل

 .« ..ادرؤا الحدود بالشبهات»

 لففیها القطع و الضمان و األوّ رقةاس كما في السّعى به ما اجتمع فیه حق اهلل تعالى و حق النّو لو كان المدّ 

 من حقوق اهلل تعالى و األخیر من حقوق الناس

 منهما حکمه. هما موضوعان مختلفان فیترتب على کلّ ألنّ  تعالىالناس دون حق اهلل ينفذ في حقّ

(: إذا تمّت الدّعوى من المدّعي فإن أحضر المنكر معه و إلّا يتوقّف إحضاره على طلب المدّعي 17)مسألة 

صاحب الحقّ و الدّعوى قائمة به فیکون له حق إحضار المحکوم علیه و یمکن له و کونه ذلك من الحاكم الشّرعي 

 رفع الید عن الدّعوى رأساً أو إیکال الدّعوى إلى زمان آخر إلى غیر ذلک مما یفید أنّه حقّه.

  



 استاد: سیداحمد فاطمی 69ـ69سال تحصیلی  درس خارج فقه )القضاء(

47 
 

 في جواب المدعى علیه  :الفصل الخامس

و الحصر في ذلک  عيأو يكذّب المدّ -أدريكالسكوت أو يقول ال  -ا إقرار أو إنكار أو ما هو مثلهمّإو هو: 

 امّا االول و نذكر حكمها في ضمن مسائل: بل عقليّ  استقرائيّ

رائط فحكم للشّ و كان إقراره جامعاً كان أو ديناً عیناً -عيعاه المدّعى علیه بما ادّالمدّ (: لو أقر1ّ)مسألة 

عي فهما عیه المدّباإلقرار و االعتراف بما یدّ رأساً النتفاء موضوع الخصومة الحاكم و ألزمه بدفعه ترتفع الخصومة

إلى  له مضافاً سبة إلى المقرّ ة بالنّ ة عقالئیّ بل اإلقرار حجّ  و ال تعقل الخصومة بینهما حینئذٍ واحدٍ ءٍمتوافقان على شي

ما االحتیاج إلیه فیما و إن لم یحصل حکم من الحاکم و إنّ 1قوله صلّى اللّه علیه و آله: إقرار العقالء على أنفسهم جائز

ب فیه بعد ذلک من أحد ألجل ترتّ ا یقع تشکیک  أکید في مقام اإلثبات لئلّبالخصومة ألجل التّ إذا کان المورد مسبوقاً 

 بالموضوع. آثار الحکم علیه اهتماماً

رائط يترتب إقراره حكم صحیح جامع للشّ عى علیه و(: ما حكم به الحاكم في مورد اعتراف المدّ 2)مسألة 

علیه اآلثار کحرمة نقضه و عدم  فیترتب ة شرعاًحکم کان کذلک فهو حجّ و کلّ ه حکم صحیحألنّعلیه جمیع آثاره 

 جوازه رفعه الي حاکم آخر و ما تقدّم من حرمة سماع حاکم آخر تلک الدّعوی مرّة اخری و غیر ذلک.

لقوله صلّى اللّه علیه و آله: إقرار علیه و لم يصدر حكم من الحاكم يؤخذ بإقراره عى المدّ  لو أقرّ (:3)مسألة 

ب جمیع آثاره من عدم جواز فیترتّ اإلقرار من الحجج العقالئیة المعتبرة لدى الکلّ العقالء على أنفسهم جائز مع أنّ

 ة أیضاًة بل عقالئیّ ة شرعیّها حجّألنّعي للمدّ  الحقّ نة على أنّو كذا لو قامت البیّله  ا بإذن المقرّبه إلّ فیما أقرّ المقرّ

 یعتمدون على قولهما ءٍة إذا شهد شاهدان عدالن عندهم على شيو ملّ  مذهبٍ في کلّ  ألنّ

 في مذهب آخر و إن شئت قلت: إنّ نعم یختلف معنى العدالة فیما بینهم و یمکن أن ال یکون العادل في مذهب عادالً

تها بما إذا قامت ة کالعلم و القول باختصاص حجیّعقالئیّ ة ها و هو حجّ وعي بمفادّاالطمئنان النّنة توجب حصول البیّ

ه ا عنده ال أنّإلّ هادة ال تثبت غالباًإحراز العدالة المعتبرة فیها و سائر جهات الشّ ما هو ألجل أنّإنّ رعيّ لدى الحاکم الشّ

قامت فلو  و أن یکون لدیه أیضاً موضوع القضاوة ال بدّ لدیه کما أنّ اعلى فرض إحراز جمیع الجهات ال تکون معتبرة إلّ

 ا بإذن المشهود لهف المشهود علیه إلّب علیها اآلثار من عدم جواز تصرّنة کذلک تترتّالبیّ

ق لفرض تحقّرائط نة للشّة البیّلو حصل لآلمر به العلم بجامعیّ و يدخل المقام في مورد األمر بالمعروف أيضاً

 ب علیه األثر ال محالةالعلم بالموضوع فیترتّ

ف إحقاق عي الحكم من الحاكم و توقّعى علیه و سؤال المدّرائط من المدّ(: بعد اإلقرار الجامع للش4ّ)مسألة 

عند وجود المقتضي و  الة على وجوب الحکم بالحقّ ة الدّلإلجماع و ظاهر األدلّ على حكمه وجب علیه الحكم الحقّ

                                                           
 16من ابواب االقرار ح 2وسائل باب  1
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ا مع عدم و أمّ ورة أیضاًعى من اإلجماع في هذه الصّ لما یدّ ف أيضاًوقّبل األحوط ذلك و لو مع عدم التّ فقد المانع

 لألصل بعد عدم دلیل علیه و إن کان األولى ذلک.وقف فال يجب المطالبة و عدم التّ

ه لیس ألنّ ةلى ذمّأو ع ء خارجاً من مال أو عقد أو إيقاع أو إثبات شي ءٍ(: الحكم هو اإللزام بشي5)مسألة 

أن  ن بل المناط کل ما یصحّمعیّ قه فلیس فیه حدّا متعلّو أمّ فیکون من اإلنشائیات قهراً و شرعاً بإخبار لغة و عرفاً

ا فیکفي مجرد اإللزام کما وضیح و إلّما هو للتّفما عن بعض القدماء في تعریفه من ذکر اإلنشاء إنّ ق به الحکم شرعاًیتعلّ

 لحقیقته. مةًفي اعتبار الحکم الخصومة لإلطالقات و العمومات نعم هي الغالبة فیه ال أن تکون مقوّ ه ال یعتبرأنّ

في المقصود  عرفاً بل يكفي كل ما هو ظاهرٌو اإلجماع  إلى األصل مضافاً و لإلطالقات و ال يعتبر فیه لفظ خاصّ 

کما ال یحصل باإلخبار ففي مثل ثبت عند أو  عرفاًو هو یحصل بکل ما یحصل به اإلنشاء  المناط إنشاؤه خارجاً ألنّ

  و إذا کان في مقام اإلنشاء یکون حکماً حکمت به إذا کان في مقام اإلخبار ال یکون حکماً

هور بین أن يكون بنفسه و ال فرق في الظّ في هذا العنوان من کل لغةٍ  مما هو ظاهر كقضیت و حكمت و نحوهما 

بل يحصل  ة مع القرینة المعتبرةند العقالء سواء کانت حقیقیة أم مجازیّ ظواهر األلفاظ حجة معتبرة ع ألنّ أو بقرينة 

 عيعى علیه و سلّمه إلى المدّعي به من المدّکما إذا أخذ المدّ  ،إذا کان في مقام إفادة ذلک بالفعل أيضاً

ه ألنّ علیه  ف استنقاذ الحقّتوقّ عي و(: يجب على الحاكم أن يكتب الحكم إذا التمس منه المدّ 6)مسألة 

فیما  لما مرّ و نحوه  و كذا ما يتبع الحكم من إقرار المقرّ و هو منصوب لذلک فتشمله أدلة الحسبة إحقاق للحقّ 

 قبله آنفاً 

ه شرع أخذ األجرة علیه ألنّ مات الحکم فکما ال یصحّ لکونه من متمّسبة إلى عمله و األحوط عدم أخذ األجرة بالنّ

ماته سبة إلى خصوص الحکم فقط دون متمّو من یقول بالجواز یجعل حرمة أخذ األجرة بالنّ ماته أیضاًفکذا متمّ مجاناً

 زاع صغرویّ فالنّ مات أصالًأو ال یجعله من المتمّ

 ألنّ عي و أما ما يصرفه في ذلك من األعیان فال إشكال في جواز أخذ عوضها إن لم تكن من مال المدّ 

ت و نحوها ا بذل المال فمقتضى األصل عدم وجوبه کما في تجهیزات المیّما هو العمل أی الکتابة و أمّإنّ الواجب مجاناً

  ة فیجوز أخذ عوض تلک األعیان مطلقاًظامیّمن الواجبات النّ 

لألصل و اإلطالق بعد عدم دلیل على  وقف فال شبهة في عدم الوجوب و جواز أخذ األجرةو أما مع عدم التّ

 فیهما.الحرمة 

عي من اسمه و ات المدّ ام في تشخیص خصوصیّللكاتب من الفحص التّ ال بدّف(: إذا وجبت الكتابة 7)مسألة 

و لو لم يحتج  ه و عدم زواله عن مستقرهفي مقرّ  لبقاء الحقّ ذلک تأکیداً کلّنسبه بحیث يأمن من الغلط و اإلبهام 

 إلى أهله و هو یحصل بذلک الحقّ إذ المناط وصول إلى ذلك اكتفى بكتابة ما يفیده 
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و وجوب  1إقرار العقالء على أنفسهم جائز»لعموم أدية به الزم بالتّ من أداء ما أقرّ ناًمتمكّ (: إذا كان المقر8ّ)مسألة 

 ه وليّ ألنّو لو امتنع أجبره الحاكم حقّق في کتاب الغصب ة األربعة کما ن باألدلّمکّمع التّ اس فوراًأداء حقوق النّ

على المماطلة  و إذا ماطل و أصرّ ة والیة الحسبةإلى أدلّ  و إبطال الباطل مضافاً  ه نصب إلحقاق الحقّالممتنع و ألنّ

في کتاب األمر بالمعروف و قرّر ثمَّ التغلیظ بالقول حسب ما  فق أوالًمن الرّيعاقب حسب مراتب األمر بالمعروف 

عقوبته و  إلى قوله صلّى اللّه علیه و آله: ليّ الواجد یحلّ  ته مضافاًشمله أدلّ المقام من صغریاته فت هي عن المنکر فإنّالنّ

املة رائط الشّق الشّهي عن المنکر بعد تحقّإلطالق أدلة األمر بالمعروف و النّ بل يجوز ذلك لغیر الحاكم أيضاً 2عرضه

المطاع العالم بالمعروف  ما هو على القویّإنّالم في خبر مسعدة بن صدقة: و احتمال تقییده بقوله علیه السّ  للمقام أیضاً

  3ذی ال یهتدی سبیالً من المنکر ال على الضعیف الّ 

ق من یقدر على ذلک و علم بتحقّ المطاع و العالم خصوص الحاکم بل المراد کلّ  : إذ لیس المراد بالقویّمخدوش 

الضعفة کما في  بعد مقابلتها مع مراتب کثیرة خصوصاًة ة و المطاعیّللقوّ  هي عن المنکر ألنّشرائط األمر بالمعروف و النّ

علیه  علیاً ق: أنّ ففي الموثّ اًو نصّ إجماعاًي ما علیه ق المماطلة إلى أن يؤدّقّو يحبسه الحاكم مع تح ذیل الحدیث.

 4فقسم بینهمم ماله بینهم بالحصص فإن أبى باعه جل إذا التوى على غرمائه ثمَّ یأمر به فیقسّالم کان یحبس الرّالسّ

م في الحدیث بعد حمل قوله علیه السالم: کما تقدّر الواجد ببیع ماله إجبار المقرّ رعيّ(: للحاكم الش9ّ)مسألة 

ق لتحقّو إن امتنع عن بیعه باعه الحاكم بنفسه  ى عن البیع مباشرة مع اإللزامعلى مطلق اإلباء حتّ« ىَبَأَ»فإن 

عي بل و غیره من ة أخذها الحاكم أو المدّخارجیّ به عیناً و لو كان المقرّ بال إشکالٍ موضوع والیته علیه حینئذٍ 

ة األمر بالمعروف مع انطباقها علیه و لکن األحوط االستیذان ا غیره فألدلّ والیته و أمّا الحاکم فلِأمّ باب األمر بالمعروف

 من الحاکم

ا زاد ات ممّات و القیمة في القیمیّمثله في المثلیّرعي أخذ فللحاكم الشّ به ديناً لو كان المقرّ و (:11)مسألة 

ا أخذ البدل من المثل أو القیمة فلضرورة المذهب أمّجل و المرأة ين بال فرق في ذلك بین الرّعلى مستثنیات الدّ 

 ...ین و الفلس م في کتاب الدّو اإلجماع کما تقدّ ین فللنصّ ا استثناء مستثنیات الدّین و أمّبل الدّ

 في المقام. دلیل على الخالف و هو مفقود جل و المرأة فلإلجماع و قاعدة االشتراك ما لم یدلّم الفرق بین الرّو أما عد

عي فمع سبقه بالیسار فالقول قول منكر العسر و مع سبقه اإلعسار و أنكره المدّ  عى المقرّ (: إذا اد11ّ)مسألة 

ا و أمّ معتبرةٍ ةٍشرعیّ ةٍ ا إذا ثبت ذلک بحجّعدم عروض العسر إلّل: فألصالة ا في األوّأمّعیه بالعسر فالقول قول مدّ

فإن  انيّل و آثار العسر في الثّب آثار الیسر في األوّة فتترتّة معتبرة شرعیّا بحجّ اني: فألصالة عدم عروض الیسر إلّالثّ

 ا إذا ثبت المانع عنه بوجهٍ حق الغیر إلیه إلّ لوجوب إعمال القدرة في ردّم قول من ينكر العسر جهل األمران يقدّ

 ک تجری أصالة عدم المانعو مع الشّ معتبرٍ

                                                           
 16من ابواب االقرار ح 2وسائل باب  1
 4من ابواب القرض ح 8وسائل باب 2
 1من ابواب االمر بالمعروف و النهی عن المنکر ح 1وسائل باب 3
 12من ابواب الحجر ح 6وسائل باب  4
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ة على العمل ينظر نعة و القوّفإن لم يكن عنده اقتدار على دفع عسره من الصّ  ،(: إذا ثبت عسره12)مسألة 

فعن علي علیه السالم: فإذا  صّ إلى اإلجماع و النّ مضافاً 1لقوله تعالى وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَة  إِلى مَیْسَرَةٍ إلى يساره 

علیه  ا ال يكون حرجاًممّ رعي رأيهو إن اقتدر علیه يرى فیه الحاكم الشّ 2خلى سبیله تبین له حاجة و إفالس 

 ات مع أنّو یختلف ذلک بحسب األشخاص و الخصوصیّ ه من فروع والیته على إحقاق الحقّذلک کلّ  ألنّ   من تسلیمه

ه إذا ماته کوجوب تحصیل نفقة العیال و ما ورد عن علي علیه السالم من أنّأداء مال الغیر واجب یجب تحصیل مقدّ

 ظهر إفالسه خلى سبیله لم تعلم خصوصیاته حتى یؤخذ بإطالقه.

عي من الحاكم حبسه إلى أن يظهر الحال و إيساره و التمس المدّ (: لو لم يعلم إعسار المقر13ّ)مسألة 

ن فإن تبیّ لذلک لکونه منصوباً له من إحقاق الحقّ  و قد طلبه من الحاکم فال بدّ عيّللمدّ الحقّ ألنّحبسه الحاكم 

 .إلطالق األدلة و قاعدة االشتراكم جل و المرأة كما تقدّإعساره خلّى سبیله بال فرق في ذلك بین الرّ

به  قٍعلیه أو غیر الي من مالحظة شأن المعسر في إلزام الكسب علیه بأن ال يكون حرجاً (: ال بد14ّ)مسألة 

 .ذلک لقاعدة نفي الحرج کلّ

رر و لقاعدتي نفي الضّ للغیر قبل ذلك فال يجوز حبسه الحبس بالمعسر أو كان أجیراً (: لو أضر15ّ)مسألة 

 الحرج

واج ين و كذا ال تجب على المرأة الزّ نفقتها في أداء الدّ  جل طالق زوجته لدفع(: ال يجب على الر16ّمسألة )

 ین في غیرهما.لألصل و اإلجماع و ظهور أدلة وجوب أداء الدّ ألخذ المهر و صرفه في دينها

 لصرفه في دينه و لم يكن في قبوله مهانة وجب علیه القبول (: إذا وهب المديون واهب ماال17ًمسألة )

 بال إشکالٍ  ن عرفاً مکّلصدق التّ

فینظر في يساره و  رعيّى أمره الحاكم الشّين ثمَّ عرض له الجنون يتولّعى علیه بالدّالمدّ  (: لو أقر18ّ)مسألة 

عى علیه کما تشمل ها تشمل نفس المدّألنّ ة حینئذٍله الوالیة علیه و تشمله إطالقات األدلّ ألنّ  إعساره و سائر جهاته

 أیضاً الوليّ

ذلک  کلّ  ة و نحوهما مطلقاًصرف و المقاصّعي جاز له التّالمال للمدّ  عى علیه بأنّالمدّ أقرّ(: إذا 19)مسألة 

علیه  لصّادقعي و فقد المانع عنها مضافا إلى اإلجماع و في خبر مسمع قال: قلت لة المقتضي لتصرفات المدّلتمامیّ

ذی کنت استودعته فجحدنیه و حلف لي علیه ثمَّ جاء بعد ذلک بسنین بالمال الّ ماالً ي کنت استودعت رجالًالسالم: إنّ

فأخذت  اه فقال: هذا مالک فخذه و هذه أربعة آالف درهم ربحتها في مالک فهي لک مع مالک و اجعلني في حلّ إیّ

أیک فما ترى؟ فقال ذی کنت استودعته و أتیتک حتى أستطلع ربح و أوقفت المال الّالمال منه و أبیت أن آخذ الرّ

                                                           
 182بقره  1
 2ابواب الحجر ح 7وسائل باب 2
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ما بح إنّأخذ نصف الرّ اهر أنّو الظّ  1ابینوّتائب و اهلل یحب التّ صف و أحله إن هذا رجل بح و أعطه النّالم: خذ الرّعلیه السّ

 بدونها أو أقرّ  م بین من تاب و أقرّل ال الوجوب و ال فرق فیما تقدّفضّ هو من باب اإلحسان و التّ

  سبة إلى صاحب الحقّه ظالم بالنّألنّ اس عن اإلقرار في حقوق النّ إيقاف المقرّ (: ال يجوز للحاكم21)مسألة 

عز المعروف بین الفریقین بتکرار  علیه خبر ما على االستتار و یدلّ ةً لکونها مبنیّو يجوز ذلك في حقوق اهلل تعالى 

 2اإلقرار

نة یّبا بق إمّرفین إنما یتحقّفصل الخصومة بین الطّ أنّ: الًو لیعلم أوّ عى علیه باإلنكاراني و هو جواب المدّا الثّو أمّ

ته نات و األیمان و بعضکم ألحن بحجّ ما أقضي بینکم بالبیّإنّ : عي أو یمین المنکر لقول النبي صلّى اهلل علیه و آلهالمدّ

اهلل علیه السالم: و قول أبي عبد  3ارمن النّ ما قطعت له قطعةً فإنّ ما رجل قطعت له من مال أخیه شیئاًمن بعض فأیّ

4عى علیهعلى المدّ عي و الیمیننة على المدّالبیّ
 

ن ه إعي و یأتي تفصیلالمنکر الیمین على المدّ و قد یردّ  نة الیمین أیضاًإلى إقامة البیّ عي مضافاًو قد تجب على المدّ

 شاء اهلل تعالى

نة علیه إقامة البیّ  بأنّ فإن كان جاهالًعي عى علیه اإلنكار فأنكر دعوى المدّ (: إن كان جواب المد21ّ)مسألة 

 لخصومة.ل مقدمةً له إقامتها من قبل نفسه وجب على الحاكم إعالمه بالحال  أو علم بها و لم يعلم أنّ

وجب  إحالف المنكر حینئذٍ له حقّ نة و لم يعلم أنّنة فأقمها و إذا لم يكن له بیّبیّ الفیقول له: إن كانت لك 

نة و بین إحالف خییر بین إقامة البیّعي و له التّعوى قائمة بالمدّأصل الدّ ألنّ على الحاكم أن يعرّفه ذلك أيضاً

نة و الحلف فهما رعي نصب لفصل الخصومة أی سماع شهادة البیّالحاکم الشّ عیه و إثباته کما أنّ إلحقاق ما یدّ المنکر

 ة.مة لتشخیص الموضوع لیحکم بینهما بالموازین الحقّ ذلک علیه مقدّ عي و الحاکم فیجبکل من المدّ مورد حقّ

عي ه لیس له الحلف قبل التماس المدّعي فلیس للحاكم إحالف المنكر كما انّللمدّ (: اإلحالف حق22ّ)مسألة 

ه بیمین المنکر لحقّ  إذا رضي صاحب الحقّ :ب األثر و ظهور اإلجماع و صحیح ابن أبي یعفورألصالة عدم ترتّذلك 

 نة عادلة؟ قالعي فال دعوى له قلت له: و إن کانت علیه بیّله قبله ذهبت الیمین بحق المدّ ال حقّ فاستحلفه فحلف أنّ 

الیمین قد أبطلت کل ما ادعاه قبله  : نعم و إن أقام بعد ما استحلفه باهلل خمسین قسامة ما کان له و کانتعلیه السالم

 .تهعي بالحلف شرط في صحّرضا المدّ نّ احیث یظهر منه  5علیها قد استحلفه ممّ

                                                           
 من ابواب الودیعة 12وسائل باب  1
 126ص 8ـ سنن بیهقی ج 4من ابواب حّد الّزنا ح 14مستدرک باب  2
 من ابواب کیفیة الحکم  1وسائل باب  3
 1من ابواب کیفیة الحکم ح 2وسائل باب  4
 1من ابواب کیفیة الحکم ح 3وسائل باب 5
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ألصالة عدم عي إحالف المنكر قبل إذن الحاكم عي و كذا لیس للمدّفال اعتبار بیمین المنكر قبل التماس المدّ 

سلیمان بن الم في خبر علیه السّ الصادقیرة و المنصرف إلیه من األخبار منها قول ب األثر بدونه و لإلجماع و السّترتّ

 کیف أقضي فیما لم أر و لم أشهد ه فقال: یا ربّإلى ربّ من األنبیاء شکي اًنبیّ الم أنّ خالد: في کتاب علي علیه السّ

به  فلو حلف كذلك لم يعتدّ 1فأوحى اهلل تعالى إلیه: احکم بینهم بکتابي و أضفهم إلى اسمي فحلّفهم )تحلفهم( به

 ه کما عرفت لو رضي الحاکم بذلکلإلجماع و لبقاء حقّ عي إن التمس المدّ  و أعاده الحاكم رط فیهلفقدان الشّ

 عي نة و استحلف المنكر فحلف سقطت دعوى المدّعي بیّ(: إذا لم يكن للمد23ّ)مسألة 

في »علیه السالم في خبر النخعي:  الصادقم من صحیح ابن أبي یعفور و منها ما عن منها ما تقدّ و نصوصاً  إجماعاً

و إن ترکه و لم یستحلفه فهو  جل المال فیجحده قال: إن استحلفه فلیس له أن یأخذ شیئاًیکون له على الرّجل الرّ

  2هعلى حقّ 

 3له عي فلم یحلف فال حقّعلى المدّ  له و إن ردّ  : فإن حلف فال حقّ و منها قول أبي الحسن الثاني علیه السالم أیضاً

وقع له  ثمّ وقع لي عنده مال فکابرني علیه و حلف الم عن رجلٍیه السّلالصادق عو منها صحیح ابن خالد قال: سألت 

: إن خانک فال تخنه و ال تدخل فیما علیه السالم ذی أخذه و احلف علیه کما صنع؟ قالعندی مال آخذه مکان مالي الّ

 4عتبته علیه

نني بألف درهم فقدمته إلى الوالي اح قال: کانت بیني و بین رجل من الیهود معاملة فخاو منها خبر عبد اهلل بن وضّ

االلف  فاجرة فوقع له بعد ذلک عندی أرباح و دراهم کثیرة فأردت أن اقتصّ ه حلف یمیناًفأحلفته فحلف و قد علمت انّ 

ي قد أحلفته فحلف و قد وقع تي کانت لي عنده و احلف علیها فکتبت إلى أبي الحسن علیه السالم فأخبرته أنّدرهم الّ

إن  : ال تأخذ منه شیئاًعلیه السالم فکتب فإن أمرتني أن آخذ منه االلف درهم التي حلف علیها فعلت؟ له عندی مال  

ک رضیت بیمینه فحلفته ألمرتک أن تأخذ من تحت یدك و لکنک رضیت بیمینه و کان ظلمک فال تظلمه و لو ال أنّ

 5الحسن علیه السالم و انتهیت إلى کتاب أبي قد ذهبت الیمین بما فیها فلم آخذ منه شیئاً 

و  أو دیناً عى به عیناًأو ال و ال بین کون المدّ نة  عي بیّو مقتضى إطالقها، بل صریح بعضها عدم الفرق بین أن یکون للمدّ

 و عدمه. ال بین شرط سقوط الحقّ 

عوى إلى الحاكم كما ال تسمع دعواه ته و رفع الدّ ه و مقاصّفال يترتب على دعواه آثار بقائها من مطالبة حقّ

  صوص أیضاًفي النّ عوى و قد مرّو الدّ کل ذلک من آثار سقوط الحقّ ألنّ

                                                           
 1کیفیة الحکم حمن ابواب  1وسائل باب  1
 من ابواب کیفیة الحکم 12وسائل باب  2
 1من ابواب کیفیة الحکم ح 4وسائل باب 3
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لألصل و ة بهذا الحلف خارجة عن ملك صاحبها عى علیه و ال تصیر العین الخارجیّة المدّذمّ ءو لكن ال تبر

نات و ما أقضي بینکم بالبیّإنّ: صلّى اهلل علیه و آله نبيّالعن  صوص منها ما رواه الفریقانرورة و النّاإلجماع بل الضّ

 1ارمن النّ ما قطعت له به قطعةًفإنّ ما رجل قطعت له من مال أخیه شیئاًته من بعض فأیّاألیمان و بعضکم ألحن بحجّ

ته و إن لم يجز للمالك أخذها و ال يجوز للمنكر بیعها و هبتها و سائر ها و إفراغ ذمّفیجب علیه ردّ

ا عدم جواز ة فقط و أمّاهریّما أثر في الخصومة الظّمة في الواقع، و الحلف إنّل فلبقاء اشتغال الذّا األوّأمّصرفات فیها التّ 

اهریة مع رع و یجوز اختالف األحکام الظّاهر الشّظّالو ال بغیره، فلصیرورة المال للمنکر في  تصرف المالک فیه قصاصاً

 ظام في رفع خصومات األنام و غیرهاللنّ ة حفظاً األحکام الواقعیّ

لفرض صیرورتها ملکه بعد الحلف فیجری عى بها من الحالف و استیهابها منه عي شراء العین المدّ و يجوز للمدّ

ما الحلف أثر المنکر مدیون له في الواقع و إنّ لفرض أنّ كما يجوز له إبراء المديون من دينه  علیه جمیع أحکام ملکه

 ةاهریّالظّفي قطع الخصومة 

رع بحلف عوى في ظاهر الشّلسقوط أصل الدّنة بعد حلف المنكر لم تسمع عي البیّ(: لو أقام المد24ّ)مسألة 

الواقعي  نة لبقاء الحقّو نسب إلى جمع سماع إقامة البیّ نةعوى و إقامة البیّالمنکر فال یبقى موضوع بعد الحلف للدّ

 ماع. باعتقاده و هو یصلح لإلقامة و السّ

 .نیا فانفصلت الخصومة فیها مطلقاً ا في الدّما یظهر في اآلخرة و أمّالواقعي إنّ أثر الحقّ  المنساق من األخبار أنّ و فیه: أنّ 

لبطالن أصل عي فال أثر لحكمه نة المدّعوى عند حاكم آخر فحكم ببیّى لو غفل عن الحكم أو رفعت الدّحتّ

 به. ى یعتدّة الحکم حتّعوى فال موضوع لصحّالدّ

إن أقامها  نة أيضاًمن األحكام أو تقبل منه البیّ (: هل تختص وظیفة المنكر بالحلف فقط فیما مر25ّ)مسألة 

نة : البیّصلي اهلل علیه و آلها قوله مقتضى اإلطالقات الجواز و أمّوجهان  رائط من كل جهةٍو كانت جامعة للشّ

منهم صاحب العروة  و یظهر الجواز عن جمعٍ قیید الحقیقيّ الغالب ال التّما هو من باب إنّ للمدعي و الیمین على من انکر

تي ق حماد بن عیسى قال: بینما موسى بن عیسى في داره الّموثّ :منها ة روایاتٍفي ملحقاته و یمکن تأیید ذلک بعدّ

فأمر ابن هیاج رجال  ةٍ من المروة على بغل في المسعى یشرف على المسعى إذ رأى أبا الحسن موسى علیه السالم مقبالً 

عى البغلة فثنى أبو الحسن علیه ق باللجام و ادّعي البغلة فأتاه فتعلّإلیه أن یتعلق بلجامه و یدّ من همدان منقطعاً

لي فقال علیه السالم: کذبت  رج أیضاًالسالم رجله و نزل عنها و قال لغلمانه: خذوا سرجها و ادفعوا إلیه فقال: و السّ

  2ا اشتریناها منذ قریب و أنت أعلم و ما قلتا البغلة فإنّد بن علي و أمّه سرج محمّبأنّنة عندنا البیّ

                                                           
 1من ابواب کیفّیة الحکم ح 1وسائل باب 1
 1من ابواب کیفّیة الحکم ح 14وسائل باب 2
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ه علیه السالم منکر و کان تکلیفه الیمین و کذا خبر حفص بن نة على السرج مع أنّعى وجود البیّه علیه السالم ادّفإنّ

 و غیر 1ه له؟ قال: نعمیجوز لي أن اشهد أنّ رجلٍفي یدی  إذا رأیت شیئاً ادق علیه السالم قال: قال له:غیاث عن الصّ

 ذلک من األخبار.

ى ینقض بل ال حکم في البین حتّن كذب الحالف في حلفه بعد حكم الحاكم ينقض الحكم (: لو تبیّ 26)مسألة 

من المطالبة و  ثر كونه محقاًعي ترتیب افیجوز للمدّ باطل  و إنشاء  فالحکم لغو   محضاً ن کون المنکر ظالماًلتبیّ

ها عوى بال معارض في البین فإنّه ال محالة و الدّلفرض ظهور بطالن حلف معارضه فیثبت حقّة و نحوهما المقاصّ

 .أیضاً بل و عقالً  و عرفاً مقبولة شرعاً

عي مقارنته لحكم الحاكم فال أثر له بدون حكمة المدّ (: يشترط في الحلف الموجب لسقوط حقّ 27)مسألة 

ا اس إلیه ال معنى له إلّبب و هو حکم الحاکم مع أن نصب الحاکم و إرجاع النّة السّا بعد تمامیّعدم السقوط إلّألصالة 

 زاعة غیره للمناقشة و الخدشة فتدوم الخصومة و یطول النّباع حکمه و نظره و معرضیّاتّ

و لو لم یکونا مقرونین بحکم  االکتفاء بهما مطلقاًنة یقتضي ة اعتبار الیمین و البیّإطالق أدلّ  فال وجه لما یقال: من أنّ

 الحاکم

ى الحکم الذی هو سبب بهما إلما هو ألجل التّزاع إنّاعتبارهما في مورد الخصومة لدى الحاکم و رفع النّ مخدوش: ألنّ 

کما هو المتعارف بین  أیضاً بل و عرفاً ما هو حکم الحاکم فقط شرعاًي للخصومات إنّ تعالى فالقاطع البتّ بمنزلة حکم اهلل

 ادرة عن قضاتهمائرة بینهم الصّ یانات في األحکام الدّجمیع أرباب الملل و الدّ

ا سقطت عي فإذا حلف ثبتت دعواه مع حكم الحاكم و إلّ(: للمنكر أن يرد الیمین على المد28ّ)مسألة 

نة عي و ال بیّجل یدّابن مسلم: في الرّ صوص منها قوله علیه السالم في صحیحعوى فلإلجماع و النّا ثبوت الدّأمّكذلك 

قوط ان و منه یظهر دلیل السّ 2فلم یحلف فال حق له الیمین على صاحب الحقّ : یستحلفه فإن ردّعلیه السالم له قال

 ابقة فال وجه لإلعادةم في المسألة السّا تقدّا االحتیاج إلى حکم الحاکم فلمّو أمّ لم یحلف أیضاً

عوى لیس له طرح الدّ -مالحلف إلیه و حكم الحاكم كما تقدّ  بردّ -عيدعوى المدّ (: إذا سقطت29)مسألة 

 من قوله علیه السالم: فال حق له مثله غیره مضافاً إلطالق ما مرّ  ؟ة أو التنكانت له بیّ -و لو في مجلس آخر ثانیاً

في  ر عي فهو مخیّللمدّ الحقّ ألنّنة يسمع منه الحاكم لي بیّ الحلف علیه: أنّ عى بعد ردّو إذا ادّ إلى اإلجماع 

و كذا لو استمهل في  عوىخییر ثابت له ما لم یسقط الدّنة أو إسقاطه بإحالف المنکر و هذا التّه بإقامة البیّإحقاق حقّ

 .رویّلألصل و االتفاق و اإلطالق و کذا في االستمهال للتّه ن الحال لم يسقط حقّالحلف لتبیّ

ه لم یحلف ه یصدق علیه أنّألنّه إلى المنكر المنكر الحلف إلیه أن يردّ بعد أن ردّعي (: لیس للمدّ 31)مسألة 

 ...صوص الکثیرة ه کما في النّ فیسقط حقّ 
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عي عي قبل أن يحلف و كذا للمدّالحلف إلى المدّ كول و للمنكر أن يرجع عن ردّا الحلف أو النّ و إنما علیه إمّ

 ذلک بعد عدم دلیل على الخالف  منهما الستصحاب بقاء حقّ  کلّأن يرجع عنه لو طلبه من المنكر قبل حلفه 

عي يرد الحاكم الحلف على المدعي فإن حلف ه إلى المدّ(: إذا نكل المنكر عن الحلف و لم يرد31ّ)مسألة 

المنکر الیمین على  فإذا لم یردّینات و األیمان اء بالبالة على القضإلطالق المستفیضة الدّا سقطت ثبت دعواه و إلّ

الحکم على المنکر بمجرد نکوله و  و عن جمعِ  إال بذلک عي یرد الحاکم علیه والیة و ألصالة عدم ثبوت الحقّالمدّ

 ...ها مخدوشةکلّ استدلوا علیه بوجوهٍ 

لثبوت (: إذا رجع المنكر الذي نكل عن الحلف فإن كان بعد حكم الحاكم علیه ال يلتفت إلیه 32سألة )م

علیه بال فرق بین  و يلزم الحقّ جوع بعد ذلکفال یبقى موضوع للرّ بحسب تمامیة موازین القضاء علیه شرعاً الحقّ

و  تي ال دخل للعلم و الجهل فیهاات الّة من الوضعیّة الحجّعلیه بعد تمامیّ ثبوت الحقّ  ألنّعلمه بحكم النكول أو ال 

لفرض عدم الحکم و کشف رجوعه عن أن حلف عي الیمین المردودة يلتفت إلیه إن كان قبله و لو بعد حلف المدّ

 ةمامیّ ة موازین القضاء یکفي في عدم التّک في تمامیّالشّ مع أنّ المدعي الیمین المردودة إلیه وقع لغواً

د لیرى صالحه أو الرّ .لألصل و ظاهر اإلطالق و االتفاق قي الحلف يجوز إمهال المنكر إذا استمهل (:33)مسألة 

وا منه یظهر ه بما شاء و أرادحق اإلحالف للمدعي فله أن یعمل في حقّ ألنّا مع رضاه بذلك عي إلّبالمدّ  بما ال يضرّ

و كذا إذا لم يوجب  ال نفسیاً غیریاً ه فیکون محرماًلمراعاة حقّما هو رر و نحوه إنّبقدر الضّ انّ عدم الجواز التأخیر

 ورتین.لظهور دلیل الجواز في غیر الصّ أو التأخیر الفاحش تعطیل الحقّ

 حمداً هلل

 طرق اثبات الدعوي و ما يتعلّق بها


