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 :  یل استدر این پیوند، به قرار ذ 1یمتن مبان

مور 7أله "مس
ُ

، الرابع االیمان،  کورة: االول البلوغ، الثانی العقل، الثالث الذ  : یعتبر في القاضی ا

الخامس طهارة المولد، السادس العدالة، السابع الرشد، الثامن االجتهاد بل الضبط علی وجه، وال 

 تعتبر فیه الحریة، کما ال تعتبر فیه الکتابة و ال البصر؛ فان العبرة بالبصیرة". 

 : مورد ادعا، به قرار ذیل استدالل می کند ایشان نسبت به شروط

: " بال اشکال و ال خالف. و تدل علی ذلک صحیحة ابی خدیجة  ر بلوغ می فرمایدنسبت به اعتبا

" بال خالف و ال اشکال ال  : این می داند را  ایشان دلیل اعتبار عقل قدمة". تسالم بن مکرم الجمال الم

  نصراف ما دل علی نفوذ الحکم عن المجنون". 

قدمة و الجمال المتعلی ذلک صحیحة  تشهدبال خالف و ال اشکال. و  : " اما دلیل اعتبار ذکورت

ابیه عن جعفر بن  یویدها ما رواه الصدوق )قده( باسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن

:  قال –لیه السالم ع -لعلی  -لی الله علیه و آله ص - في وصیة النبي - لیه السالمع -محمد عن آبائه 

 2(ث: الحدی یا علی لیس علی المرأة جمعة و الجماعة الی أن قال: و ال تولی القضاء)

الجمال  : )منها صحیحةبال خالف و ال اشکال و تشهد به عدة روایات :"شرط ایماناعتبار 

  (قدمة". المت

ولد الزنا لیس بال خالف و ال اشکال: و یدل علیه أن  : " در اعتبار طهارت مولد این گونه فرموده است

یتصدی القضاء بین الناس بطریق  ي، فلیس له أنی الصالة وال تقبل شهادته کما یأتم الناس فله أن یؤ 

 الی أن قوله 
ً

: )ولکن انظروا الی رجل  ةالجمال المتقدم فی صحیحة - السالملیه ع -اولی. هذا مضافا

 منکم ...( ینصرف الی غیر ولدالزنا جزما ، ولیس هنا ما یدل علی نفوذ حکمه". 

تقبل امه و ال غیر قابل لالم الن الفاسقخالف و اشکال،  : " من دون اما اعتبار عدالت به دلیل

رکون الی الظالم و  یسمح له بالتصدی للقضاء بطریق اولی، علی ان الرکون الیه فی حکمه: فال شهادته

 . هو منهی عنه"

 «.لما تقدم فی المجنون مضافا الی عدم الخالف فیه: » اعتبار رشد به دلیل

هذا فی القاضی : » رمایدفایشان شرط اجتهاد را مسلم گرفته و تنها نسبت به گستره اعتبار آن می

 «.المنصوب ابتداءا علی ما عرفت
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النصراف الدلیل عن غیر الضابط، کما علیه جماعة، و هو غیر : » فرمایدنسبت به شرط ضبط می

 «.بعید

داند و برای آن در کتابت داشتن و بینا بودن را در متن نامعتبر میایشان گرچه حر بودن، قدرت بر  

باره دهد. کالم ایشان در اینکند، لکن در نهایت به اعتبار آنها رای میذیل همان متن، اقامه دلیل می

 : این است

إذا لم هذا مبني على ما علم من عدم الفرق بين الحر والعبد في امثال ذلك من المناصب اإللهية وأما »

 تمسکیيثبت ذلك فقد عرفت أنه ال دليل لفظي على جعل منصب القضاء في غير موارد التحكيم ل

خ ) قده ( في یباطالقه فالبد من االقتصار على القدر المتيقن وهو غير العبد ، ولعله لذلك ذهب الش

ل في اعتبار الكتابة ذلك يظهر الحاه صاحب المسالك الي االکثر. و بالمبسوط إلى اعتبار الحرية و نسب

 .3«لیالطالق الدل میحکتال یوعدمه، نعم ال يعتبر شيء من ذلک في قاض

ثم انه : » کندگونه بیان میداند و وجه آن را اینمعتبر می 5ایشان اعلم بودن در بلد را در ذیل مساله 

المطلقة؛ فان  یةالعلمهل تعتبر االعلمیة فی القاضی المنصوب؟ ال ریب و ال اشکال فی عدم اعتبار ا

االعلم فی کل عصر منحصر بشخص واحد و ال یمکن تصدیه للقضاء یبن جمیع الناس و انما االشکال 

فی البلد، فقیل باعتبارها و هو غیر بعید، و ذلک لما عرفت من انه ال دلیل فی  ةیاعتبار االعلم یف

المسئلة اال االصل و مقتضاه عدم نفوذ حکم من کان االعلم منه موجودا فی البلد و یؤکد ذلک قول 

 «.اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک: » فی عهده الی مالک االشتر -علیه السالم  -علی 

کند و نسبت به قاضی تحکیم ، حتی اجتهاد را بیان را نسبت به قاضی منصوب مطرح میمنتها این 

 4داند. هم شرط نمی

تا حد  -واضح است که متن فوق با تعلیقات آن مباحث متعدد و طویل الذیلی دارد که باید یادآوری 

له تعالی(. چنانکه در اطراف به آن پرداخت و ما در ادامه این کار را انجام خواهیم داد )ان شاء ال -الزم 

های صری    ح یا  به ویژه ادعاها )قعیت ادعا صورت پذیرد تا مو  ادعا های فوق باید تتبعی مناسب

 .از طرف ایشان معلوم گردد«( اشکالبال خالف و ال »منطوی 
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