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بحث بعنوان أثر عزل القاضي في أحكامھ 

 القضائیة

ویتضمن ھذا البح�ث عل�ى تمھی�د ف�ي تعری�ف الع�زل ف�ي لغ�ة فقھ�اء ال�شریعة                 

فأم�ا المبح�ث األول؛ ففی�ھ تمھی�د ف�ي           اإلسالمیة واصطالحھم، وثالث�ة مباح�ث       

تعریف القضاء لغة واصطالًحا، ودلیلھ، وحكمة مشروعیتھ، ویتناول المطلب       

األول النظر في أحكام المعزول الصالح للقضاء فإن عزلھ ال یؤثر في أحكامھ             

السابقة مع جواز النظر في أحكامھ، مع عدم وجوب النظر ف�ي ھ�ذه األحك�ام،        

ني النظر ف�ي أحك�ام المع�زول غی�ر ال�صالح للق�ضاء، فم�ا            ویتناول المطلب الثا  

وافق الحق منھا لم ینقض وما خالفھ نقض، والمطل�ب الثال�ث ف�ي حك�م قب�ول       

كن�ت حكم�ت لف�الن بك�ذا ف�ال       : قول القاضي المعزول فإذا عزل القاضي ثم ق�ال        

وأما المبحث الثاني، ففیما إذا شرع القاضي في قضیة ثم . یقبل قولھ إال ببینھ

ل قب�ل إتمامھ�ا وول�ي ق�اض آخ�ر؛ حی�ث اختل�ف ك�ل م�ذھب عل�ى ح�ده ف�ي                    عز

الحكم ورجح جواز البناء على ما حصل عند المع�زول وأن االعتم�اد ف�ي ذل�ك            

على التدوین الرسمي أمر جائز الس�یما ف�ي الع�صر الح�الي ال�ذي ج�ري عم�ل             

 وأما. القضاة فیھ على االستغناء بتدوین إجراءات القضیة عن اإلشھاد علیھا       

المبحث الثالث، ففیما إذا شرع القاضي في قضیة من القضایا بعد عزلھ وقبل 

وفی�ھ خاتم�ة    . علمھ ب�العزل؛ ف�إن أحكام�ھ قب�ل علم�ھ ھن�ا ب�العزل تك�ون ناف�ذة                  

 .تتضمن النتائج العامة والخاصة للبحث، وتضم مصادر البحث ومراجعھ
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A treatise on the impact of dismissing a judge on 
his judgments 

The treatise includes an introduction to both the 
linguistic and juristic definitions of dismissal, in 
addition to other three topics. The first of the three 
topics includes a preface to the linguistic and 
technical definition of jurisdiction, clarifying its proofs 
of legality and the wisdom thereof, in addition to three 
items. The first item tackles the rulings of 
reconsidering the judicial decisions of a dismissed 
qualified judge, stating that his dismissal does not 
affect his previous decisions which, however, may be 
reconsidered. The second item discusses the rulings 
related to reconsidering the judicial decisions of a 
dismissed unqualified judge, stating that his dismissal 
affects his previous decisions which shall be 
reconsidered, supporting the right thereof and 
quashing the wrong. The third item covers the ruling 
of accepting the decision of a judge who has been 
dismissed before registering his decision. In such a 
case, if the judge says that he had pronounced a 
judgment, his saying is to be rejected unless there is a 
proof. As for the second topic, it studies the ruling 
when a judge is dismissed before finishing a case he 
initiates, and for which a new judge is appointed. The 
topic clarifies that there is a disagreement among the 
various schools of Fiqh regarding such a ruling, 
giving preponderance to the view stating the 
permissibility of building upon the proceedings of the 
dismissed judge, depending on the court register 
instead of attestation, particularly in our modern 
times. The third topic tackles the cases where a 
dismissed judge, unaware of his dismissal, initiates 
the court proceedings, explaining that his judgements 
before being aware of his dismissal are effective. 
Finally, the treatise conclusion presents the general 
and specific findings, after which appendices and 
resources are included 
 

https://context.reverso.net/translation/english-arabic/judicial+decision
https://context.reverso.net/translation/english-arabic/judicial+decision
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 املقدمة

 عالمیة الشریعة اإلس�المیة ق�د اقت�ضت أن تك�ون ص�الحة للتطبی�ق ف�ى ك�ل                  إن
زمان ومكان ولذلك ص�یغت ن�صوصھا بحی�ث الی�ؤثر علیھ�ا م�رور ال�زمن وال             
یبل��ى ج��دتھا وال یقت��ضى تغی��ر قواع��دھا العام��ة ونظریاتھ��ا األساس��یة فج��اءت  

یب لجمی�ع  نصوصھا من العموم والمرونة بحیث تحكم كل حالة جدیدة وتستج      
  .مطالب الحیاة

والحق أن أحوال العالم الیوم وما فیھ من م�شاكل وح�روب وص�راعات دفع�ت             
الیھا حضارتھ المادیة الخاویة من الروح ، ك�ل ذل�ك یق�وم ش�اھدًا عل�ى نق�ص          
البشر ویعطى الفرصة لإلسالم بعقیدتھ السلیمة ال�صالحة ومبادئ�ھ الت�ى تعن�ى      

  .آلخرة ، وبالروح والجسم جمیعا بالفرد والمجتمع معا ، وبالدنیا وا
إن النظام القضائى فى االسالم یتمیز بخصائص لم یسجلھا الت�اریخ ألى نظ�ام      
قضائى آخر فى الماضى والحاضر وفیما تعیشھ المجتمعات البشریة م�ستقبال           
فھ��و یمت��از بالنزاھ��ة المطلق��ة والب��ساطة الحكیم��ة الخالی��ة م��ن ك��ل التعقی��دات   

ھیمن�ة واالس�تعالء والتأل�ھ ، وحری�ة المتقاض�ین ف�ى       والشكلیات والبع�د ع�ن ال    
الدفاع عن حقوقھم دون خوف أو تعثر ، كما یتمیز بال�سلوك المث�الى للق�ضاة      

  .خوفا من اهللا تعالى وتجنبا لعقاب اآلخره
أن القضاء أمر الزم لقیام األمم وحیاتھا حیاة طیبة ولنصرة المظلوم ، وقم�ع               

الحق����وق ال����ى م����ستحقیھا ، ولألم����ر  الظ����الم ، وقط����ع الخ����صومات ، وأداء  
بالمعروف والنھى ع�ن المنك�ر ولل�ضرب عل�ى أی�دى الع�ابثین وأھ�ل الف�ساد ،                
كى یسود النظام فى المجتمع ، فیأمن كل فرد على نفسھ ومالھ وعلى عرضھ 
وحریتھ ، فتنھض البلدان ویتحقق العمران ویتف�رغ الن�اس لم�ا ی�صلح دی�نھم               

س ، ولو أنصف الناس استراح قضاتھم ولم ودنیاھم فإن الظلم من شیم النفو
أث��ر ع��زل القاض��ى ف��ى (ول��ذا ك��ان اختی��ارى لھ��ذا البح��ث بعن��وان .یح��تج ال��یھم

  )أحكامة القضائیة
  

  :أسباب  إختیار الموضوع 
  

لما لھذا الموضوع من مساس للواق�ع وخاص�ة ھ�ذا ال�زمن المتالط�ى                -١
 العم�ل  بالمشاكل فأحتیج فیھ إلى القضاة مع قلتھم ومن ھ�و عل�ى قی�د        

 علیھ بعض األشكاالت فھل یعزل ویولى غیرة أم یبقى على منصبة؟
 تحدی��د موق��ف ال��شریعة اإلس��المیة م��ن أحك��ام القاض��ى المع��زول م��ن   -٢

حی��ث الب��ت فیھ��ا أم النظ��ر فیھ��ا م��ن قب��ل القاض��ى الجدی��د وذل��ك ألن      
  التعجیل بإیصال الحقوق إلى أصحابھا أمر مقصود من للشارع
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  خطة البحث
  .مھید ، وثالثة مباحث وخاتمة وتتضمن الت

  تعریف العزل فى اللغة واإلصطالح؟: التمھید
  

  ما حكم بھ القاضى قبل عزلھ: المبحث األول
  تعریف القضاء فى الشریعة اإلسالمیة؟: التمھید 

  وفیھ ثالث مطالب
  .النظر فى أحكام المعزول الصالح للقضاء: المطلب األول
  .معزول غیر الصالح للقضاءالنظر فى أحكام ال: المطلب الثانى
  .قبول قول المعزول فى أحكامھ: المطلب الثالث

  
  .ما شرع فیھ من القضایا قبل العزل وعزل قبل إتمامة: المبحث الثانى 

  -:وفیھ أربعة مطالب 
  .مذھب الحنفیة : المطلب األول 
  . مذھب  المالكیة: المطلب الثانى 
  .مذھب الشافعیة : المذھب الثالث

  .مذھب الحنابلھ: لرابعالمطلب ا
  

  ماشرع فیھ من القضایا بعد عزلھ وقبل علمھ: المبحث الثالث
  :وفیھ مطلبین
  .وصول خبر العزل الى القاضى: المطلب األول
  .شروط المخبر بالعزل : المطلب الثانى

  .الخاتمھ وتتضمن أھم النتائج العامة والخاصة
  .وقائمة تضم مراجع البحث 
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  التمهيد

  ة العزلبيان حقيق

 
  :وفیھ مسألتین
  .بیان العزل فى اللغة: المسألة األولى
  .بیان العزل فى االصطالح: المسألة الثانیة

لى أل   لمسألة 

للغة ل في  لع ي    تع

  .التنحیة: ذكر أھل اللغة أن معنى العزل
نحاه : وانعزل، وتعزل، أي/ عزل الشيء یعزلھ، عزًال، وعّزلھ، فاعتزل     : یقال

  .حىجانبًا، فتن
  .)١(تنحى عنھ : ، أي"عن"واعتزل الشيء وتعزلھ، ویتعدیان بـ 

وإذ اعتزلتم�وھم  : "ف�ارقتھم وتنحی�ت ع�نھم، ق�ال تع�الى      : واعتزلت القوم، أي  
  .)٢(" وما یعبدون إال اهللا

: إذا لم یرد ولدھا، بأن ینحي ماءه عنھا إذا جامعھ�ا          : عزل عن المرأة  : ویقال
  .)٣( العمل، أي أبعده ونحاه وعزلھ عن منصبھ أو عن. لئال تحمل

  ).٤ (إذا أخرجتھ عما كان لھ من الحكم: عزلت النائب كالوكیل: ومنھ
  .)٥(انعزل : اعتزل، لكن ذھب بعض أھل اللغة إلى أنھ ال یقال: وانعزل بمعنى

لثانية   لمسألة 

ال الص ل في  لع ي    تع

م یختل�ف م�دلول   وم�ن ث�  . التنحی�ة : یستعمل العزل عند الفقھاء بمعن�اه اللغ�وي      
ھ��ذه اللفظ��ة بح��سب ال��شيء المع��زول عن��ھ، وحیثم��ا أطلق��ت كلم��ة الع��زل ك��ان 

فی�رد ف�ي كالمھ�م     . السیاق والب�اب ال�ذي ج�اءت فی�ھ موض�حًا لمق�صودھم بھ�ا              
ص��رف مائ��ة عنھ��ا ف��ي   : "ع��زل الرج��ل ع��ن زوجت��ھ أو أمت��ھ، ویری��دون ب��ھ    

                                                           

، ب��صائر ذوي التمیی��ز ١٣٣٣، الق��اموس المح��یط ص ٥/٢٩٣٠ل��سان الع��رب : انظ��ر) ١(
٤/٦٣. 

  ).١٦(سورة الكھف، من اآلیة رقم ) ٢(
معج���م م���تن اللغ���ة ، ٤/٦٣، ب���صائر ذوي التمیی���ز ٥/٢٩٣٠ل���سان الع���رب : وانظ���ر  

٤/٩٥. 
، معجم متن   ٨/١٤، تاج العروس    ١٧٦٣، الصحاح ص    ٥/٢٩٣٢لسن العرب   : انظر) ٣(

 .٤/٩٥اللغة 
 .٢/٤٠٧المصبح المنیر : انظر) ٤(
 .٤/٩٦، معجم متن اللغة ٨/١٤، تاج العروس ٢/٤٠٧المصباح المنیر : انظر) ٥(
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: ون ب��ھوی��رد ف��ي كالمھ��م ع��زل ال��صدقة، ویری��د  . )١(" ال��وطء، مخاف��ة الول��د 
كم��ا ی��رد عن��دھم الع��زل ع��ن الوالی��ة، وھ��و  . )٢(" تنحیتھ��ا ع��ن أص��ل  الم��ال"

  .المقصود في ھذا البحث
والذي وقفت علی�ھ مم�ا یفی�د ف�ي تعری�ف الع�زل ع�ن الوالی�ة یمك�ن جعل�ھ ف�ي                    

  :ثالثة تعاریف

ل  أل ي  وھ�ذا التعری�ف ی�ستفاد مم�ا        . التنحی�ة ع�ن الوالی�ة     :  العزل ھو  :لتع

ولك�ل واح�د م�ن    : ")٤(، ف�ي تف�سیر ق�ول ص�حب المھ�ذب         )٣( ذكره اب�ن البط�ال    
أن یع��زل : قول��ھ: "، حی��ث ق��ال)٥(" ال��شریكین أن یع��زل نف��سھ ع��ن الت��صرف 

إذا نح�اه  : عزلھ عن العم�ل : ینحي نفسھ عن التصرف، من قولھم   : نفسھ، أي 
  .)٦(" عنھ

لثاني  ي  وھ�ذا  . إخراج ال�شخص عم�ا ك�ان ل�ھ م�ن الوالی�ة           :  العزل ھو  :لتع

، حی��ث أورد المعن��ى اللغ��وي وھ��و    )٧(ری��ف ی��ستفاد مم��ا ذك��ره الفی��ومي    التع
إذا أخرجت�ھ عم�ا ك�ان ل�ھ م�ن       : ومنھ عزلت النائب كالوكیل   : "التنحیة، ثم قال  

  .)٨(" الحكم
                                                           

ة م��ن ال��ذین ألف��وا ف��ي ، وق��د ع��رف الع��زل بھ��ذا المعن��ى جماع��١٣٧طلب��ة الطلب��ة ص ) ١(
، ٣١٤المغرب ص : انظر. شرح ألفاظ الفقھاء، ولم یذكروا تعریفًا للعزل عن الوالیة      

، ال�در النق�ي   ٢٥٣، تحری�ر ألف�اظ التنبی�ھ ص    ٣٢٨التعریف�ات الفقھی�ة للمج�ددي ص    
وك��ذلك الجرج��اني ال��ذي . ٣١١، معج��م لغ��ة الفقھ��اء ص ٣٢٩، المطل��ع ص ٢/٧٧٥

 .١٥٥التعریفات ص : انظر. مومًاألف كتابھ في التعریفات ع
 .٣١١معجم لغة الفقھاء ص ) ٢(
محم��د ب��ن أحم��د ب��ن محم��د ب��ن س��لیمان ب��ن بط��ال، الركب��ي الیمن��ي، أتق��ن النح��و   : ھ��و) ٣(

والقراءات واللغة والفقھ والحدیث بالیمن، ثم رحل إلى مكة، فازداد علمًا، ول�زم اب�ن            
ده الطلب�ة، ص�نف الم�ستعذب ف�ي     أبي الصیف الفقیھ الیمن�ي، ث�م ع�اد إل�ى بل�ده، فق�ص         

، ٤٤، ١/٤٣بغی�ة الوع�اة    . شرح غریب المھذب، مات سنة ب�ضع وثالث�ین وس�تمائة          
 .٥/٣٢٠األعالم 

إبراھیم ب�ن عل�ي ب�ن یوس�ف الفیروزأب�ادي، أب�و إس�حاق ال�شیرازي، م�ن فقھ�اء                     : ھو) ٤(
ب�ري،  الشافعیة، تفقھ على أبي عبد اهللا البی�ضاوي، وق�دم بغ�داد، فل�زم أب�ا الطی�ب الط                  

كت�اب المھ�ذب، م�ات    : وصار إمام الشافعیة، م�ع الزھ�د وال�ورع، م�ن أش�ھر مؤلفات�ھ             
، س�یر أع�الم   ١٧١، ١٧٠طبقات ال�شافعیة الب�ن ھدای�ة اهللا ص        . ھـ٤٧٦ببغداد سنة   

 .٦٦٤ – ١٨/٤٥٢النبالء 
 .١٤/٨٩التكملة الثانیة للمجموع : المھذب مع شرحھ) ٥(
 .١٤/٩٠لة الثانیة للمجموع التكم: ، وانظر٢/٥النظم المستعذب ) ٦(
أحمد ب�ن محم�د الفی�ومي ث�م الحم�وي، ك�ان فاض�ًال عارف�ًا بالفق�ھ واللغ�ة، اش�تغل                 : ھو) ٧(

بالعلم، وتمیز في العربیة، سنف المصباح المنیر في غری�ب ال�شرح الكبی�ر للرافع�ي،            
 .٢/٣٨٩بغیة الوعاة . توفي سنة نیف وسبعین وسبعمائة

، ونص  ٥١٣التوقیف على مھمات التعاریف ص      : انظر، و ٤٠٧المصباح المنیر ص    ) ٨(
أخرجت��ھ عم��ا ل��ھ م��ن    : نحیت��ھ، ومن��ھ عزل��ت النائ��ب والوكی��ل    : وعزلت��ھ: "عبارت��ھ

 ".الحكم
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لثال  ي  . )١(" فسخ الوالیة، ورد المتولي كما كان قبلھ�ا   : العزل ھو  ":لتع

یة، في مستھل باب عقده ف�ي      في كتاب األقض   )٢(وھذا التعریف ذكره القرافي     
  .)٣(عزل القاضي، وكالمھ یفید أن العلماء متفقون علیھ 

. التعری���ف األول ھ���و المعن���ى اللغ���وي كم���ا تق���دم: ش���رح التعریف���ات ال���سابقة
ھ�ى  : والوالی�ة  .)٤(بمعنى إزالة الشيء وجعل�ھ ف�ي جان�ب    : والتنحیة في اللغة 

م��ا ھ��و م��سلط علی��ھ   س��لطة تخ��ول ل��صاحبھا ش��رعُا إن��شاء الت��صرف الناف��ذ فی 
ھ�ذا بی�ان    " تخول لصاحبھا شرعاً  "معناھا القوة والقدرة والتحكم ،    " فسلطة"

ت��شمل إن��شاء العق��ود  "الس��تناد ھ��ذة ال��سلطة إل��ى ال��شارع، إن��شاء الت��صرف    
وھ�و المن�تج ألث�ارة بمج�رد إنعق�ادة بغی�ر       " والنافذ " "وغیرھا من التصرفات  

بی��ان لنط��اق ل��ذلك  " لی��ةفیم��ا ھ��و م��سلط ع "توق��ف عل��ى إج��ازة أح��د وكلم��ة   
وأم�ا التعری�ف الث�اني فھ�و واض�ح          . التصرف وانھ مقصور على ماسلط علی�ھ      

وأم��ا التعری��ف الثال��ث . المف��ردات، وال یختل��ف ف��ي داللت��ھ ع��ن التعری��ف األول
انف�سخ  : ھو في اللغة النقص، یقال    " ھو فسخ : "فقولھ. فھو بحاجة إلى بیان   

وع��رف . )٦(" ح��ل ارتب��اط العق��د ":وف��ي االص��طالح ھ��و. )٥(البی��ع إذا ان��تقض 
ی��شمل " ف��سخ: "وق��ول. )٧(" قل��ب ك��ل واح��د م��ن العوض��ین ل��صاحبھ   : "أن��ھ

سیأتي تعریف الوالیة " الوالیة: "وقولھ. الفسوخ في عقود الوالیات وغیرھا
وھذا یخرج الفسوخ في سائر العقود غی�ر عق�ود الوالی�ات، ك�البیع        . في محلھ 

وأھم��ل ذك���ر  . عق��ود ال ی��سمى ع��زالً   واإلج��ازة ونحوھم��ا، ف��إن ف��سخ ھ��ذه ال     
الفاسخ، لیشمل الفسخ من الُموليَّ، ومن الِموليِّ، ومن غیرھما ممن ل�ھ ح�ق              
العزل شرعًا، فیدخل فیھ ع�زل الم�ولى نف�سھ، كم�ا ی�دخل فی�ھ الع�زل م�ن قب�ل                 

ورد المت�ولي   : "وأم�ا قول�ھ   . القاضي، ولو لمنصوب غیره، م�ن ن�اظر ونح�وه         
 لما تضمنھ العزل، وإشارة إلى أث�ره، حی�ث یع�ود     فھذا تقریر ": كما كان قبلھا  

                                                           

 .١٠/١٢٧الذخیرة ) ١(
أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شھاب الدین القرافي الصنھاجي،    : ھو) ٢(

الوفاة، أخذ عن ابن الحاجب والع�ز ب�ن عب�د        فقیھ أصولي مالكي، مصري المولد والمنشأ و      
السالم، انتھت إلیھ رئاسة الفقھ على مذھب مالك، لھ المؤلفات البدیعة، منھا ال�ذخیرة م�ن         
أجل كتب الفقھ على مذھب المالكیة، والفروق، وشرح تنقیح الفصول ف�ي األص�ول، ت�وفي                

 .١٨٨ ، شجرة النور الزكیة ص٢٣٩ – ١/٢٣٦الدیباج المذھب . ھـ٦٨٤سنة 
الع��زل ھ��و ف��سخ الوالی��ة ورد المت��ولي كم��ا ك��ان قبلھ��ا،  : "حی��ث ق��ال تح��ت ذل��ك الب��اب) ٣(

كفسخ العقود في البیع وغیره، وكما انقسم ذلك في العقود إلى الفسخ واالنفساخ انقسم ھا     
 .١٠/١٢٧الذخیرة ". ھنا إلى العزل واالنعزال، وھذا كلھ متفق علیھ بین العلماء

، الف���روق اللغوی���ة  ١٧٢٤، الق���اموس المح���یط ص  ٧/٤٣٧٢رب ل���سان الع��� : انظ���ر) ٤(
 .٢٤٥للعسكري ص 

 .٣٢٩القاموس المحیط ص : انظر) ٥(
 .٢٨٧، األشباه والنظائر للسیوطي ص ٣٣٨األشباه والنظائر البن نجیم ص ) ٦(
 .٣/٤٢، المنثور ٣/٢٦٩الفروق للقرافي ) ٧(
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المعزول كما كان قبل الوالیة، من حیث إنھ ال حق لھ في الت�صرف فیم�ا ك�ان               
  .والیًا علیھ

لسابقة    يفا  لتع نة بي   بالنظر فیما تقدم ذكره من تعریف�ات، یظھ�ر       :لم

میز بأن�ھ عب�ر     أنھا جمیعًا وافیة بالداللة على المقصود، لكن التعریف الثالث ت         
وق��د قررجماع��ة م��ن الفقھ��اء أن الع��زل ف��ي    . بم��صطلح فقھ��ي، وھ��و الف��سخ  

ض�من ال�صیغ الت�ي    " الف�سخ "، كما أنھم یذكرون لف�ظ  )١(الوكالة فسخ لعقدھا   
  .)٢(یحصل بھا العزل 

                                                           

، الم�سائل الفقھی�ة     ١٥٥یوطي ص   ، األشباه والنظائر للس   ٦/٣٧بدائع الصنائع   : انظر) ١(
، المب��دع ٤/٦٣٧، الف��روع، معون��ة أول��ي النھ��ى  ١/٣٩٥م��ن كت��اب ال��روایتین وال��وجھین  

 .٣٩٩،٤٠٠، الفتاوى السعدیة ص٤/٣٦٣
 .٧/٢٤٠، المغني ٣/١١٥اإلقناع مع حاشیة البجیرمي : انظر) ٢(
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  املبحث األول

  ماحكم به القاضى قبل عزلة

ال ثال م   :فيه تمهي 

  .لمعزول الصالح للقضاءالنظر في أحكام ا: المطلب االول   
  .النظر في أحكام المعزول غیر الصالح للقضاء:   المطلب الثانى
  .قبول قول المعزول في أحكامھ:   المطلب الثالث

 تعريف القضاء لغة واصطالحايفمتهيد 
ً

  

؛ منها ٍ متع للغة له معا   :لقضا فى 

 ق�ضى یق�ضى ق�ضاء، فھ�و ق�اٍض إذا حك�م، وف�ى           : الفصل والٌحكم، یق�ال     - أ
  )١(  ھذا ما قضى علیھ محمٌد. ٌصلح الحدیبیة

 )٢( َّ ىل مل خل ُّ . القضاء بمعنى الَخْلق  - ب

  )٣( َّ مسخس حس جس مخ ُّ  . القضاء بمعنى العمل أو الٌصنع والتقدیر- جـ 

 ين ىن  ُّ 7 8الق������ضاء بعن������ى األداء والَف������راغ كقول������ھ تع������الى   

   )٤( َّ زي ري ٰى

لفقها ال  ص   :لقضا فى 

مختلفة فى ألفاظھا، وإن كانت ُمتِفقة فى معناھ�ا م�ن      عرف الفقھاء بتعریفات    
حیث جملتھا، وُیمكن إجمال ھذه التعریف�ات ح�سبما وردُت ف�ى كت�ب الم�ذاھب               

  :على النحو التالى

لحنفية  - أ لقضا عن  ي   :تع

  "اإلخبار عن ُحكم شرعى على سبیل اإللزام: "عرفھ بعضھم بأنھ
  ".لمنازعاتفْصل الخصومات وقطع ا: " وعرفھ آخرون بأنھ

اإللزام ف�ى الظ�اھر عل�ى ص�فة ُمخت�صة ب�أمر ظ�ّن            : " وعرفھ فریق ثالث بأنھ   
  ".لزومھ فى الظاھر شرعًا

                                                           

ح علی��ھ ھ��ذا م�ا ص�ال  "  ھ�ذه ال�صیغة وردت ف�ى ل��سان الع�رب، وف�ى س��یرة اب�ن ھ�شام        (١)
، ط دار الت��راث العرب��ى، ل��سان ٣ / ٢٣٦؛ الب��ن ھ��شام "ال��سیرة النبوی��ة: "؛ انظ��ر"محم��د

 ".قضى"العرب مادة 
 ١٢:  سورة فصلت(٢)
 اعمل ما أنت عامل أو صانع:  ، أى٧٢: سورة طھ(٣)
 أدیتموھا، وفرغتم منھا:  ، أى٢٠٠  سورة البقرة (٤)
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لمالكية    لقضا عن  ي    :تع

اإلخب��ار ع��ن ٌحك��م ش��رعى عل��ى س��بیل  : "عرف��ھ بع��ض المالكی��ة الق��ضاء بأن��ھ 
  ".اإللزام

م أوام��ره ال��دخول ب��ین الخ��الق والخل��ق لی��ؤدى ف��یھ    : "وعرف��ھ آخ��رون بأن��ھ  
  ".وأحكامھ

  "إنشاء إلزام أو إطالق إلزام: "وعرفھ فریق ثالث بأنھ
  " .إلزام من لھ اإللزام بحكم الشرع: " عرفھ بعض الشافعیة بأنھ 

  " .إظھار حكم الشرع فى الواقعة من مطاع : " وعرفھ آخرون بأنھ 
  :   تعریف القضاء عند الحنابلة -د

  )١("لحكم الشرعى وفصل الخصوماتاإللزام با: "   عرفھ بعضھم بأنھ 
  " .اإللزام: " وعرفھ فریق آخر بأنھ 

وھذه التعریفات للقضاء على تنوعھا یتضح منھا الفارق بین القضاء وغی�ره        
من األنظمة ، فھو یختلف عن والیة المظالم والحسبة ؛ حیث ال ی�شترط فیھ�ا    

ة فیم�ا  سبق الخصومة الق�ضائیة ، بینم�ا الق�ضاء ی�شترط فی�ھ س�بق الخ�صوم                
 .یتعلق بحقوق العباد 

كما أنھ یختلف عن الفتوى ؛ ألنھا ال ٌتلزم المستفتى على خالف القضاء الذى 
ٌیلزم أطراف الدعوى بالحكم الصادر عن القاضى فى محل الن�زاع، وإن كان�ت         
جمیع األنظمة تتفق فیما بینھا على وجوب االجتھ�اد ف�ى معرف�ة حك�م اهللا ف�ى             

  .ا وتطبیقھ على الواقعة المعروضةالمسألة المعروضة أمامھ
  

لقضا  -  عية    ليل حكمة مش

  .األصل فى القضاء ومشروعیتھ الكتاب، والسنة، وإجماع األمة
  :فمن الكتاب 

 حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك 7 8 ُّ 

  )٢( َّ ٰهمه جه هن من خن

  .وشریعة من قبلنا شریعة لنا، مالم یوجد ناسخ لھا

  )٣( َّ حس جس  مخ جخ مح جح 7 8 ُّ 

  )٤( َّ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن 7 8 ُّ 

                                                           

 .تبة النھضة الحدیثة الریاض، مك٦/٢٨٥" كشف القناع عن متن اإلقناع " (١)
 ٢٦: سورة ص (٢)
 ٤٩: سورة المائدة (٣)
 ٤٨: سورة النور (٤)
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 خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ 7 8 ُّ 

  )١( َّ جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض

:  أنھ قال– صلى اهللا علیھ وسلم –ماُروى عن عمرو بن العاص عن النبى 
  )٢())إذا اجتھد الحاكم، فأصاب فلھ أجران، وإذا اجتھد فأخطأ فلھ أجر(( 

إلجما   :ما 

ف عل�ى م�شروعیة ن�صب الق�ضاة والحك�م ب�ین             فقد انعقد إجماع السلف والخل    
 والخلف�اء الراش�دون     – ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم         –الناس، وقد استق�ضى النب�ى       

  "وولیھ سادات، وتوزع عنھ مثلھم! بعده فمن بعدھم
  :حكمة مشروعیة القضاء  - ب

لق��د ك��ان ت��شریع الق��ضاء لغای��ة س��امیة ن��یط ب��ھ تحقیقھ��ا، وھ��ى الحك��م ب��ین        
 ع�ز  –الٌمتمثل فى شرع الھدى ال�ذى أودع�ھ اهللا   المتخاصمین بالحق والعدل،  

 – ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم         – فى كتابھ الكریم، وفى س�نة رس�ولھ محم�د            -وجل
وإعادة ما أصابھ من األوضاع والعالقات ال�ى ن�صابھ، وإل�زام األط�راف كلھ�م               

 - جل وع�ال -بالوضع الذى یرضى عنھ خالقھم؛ فیكون بذلك إجابة لنداء الرب         

 مم خم حم جمهل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك: حی�����ث ق�����ال

  مب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن

َّ )٣(  

ھذا فضًال عن أن القضاء یحقق أھم أھداف الوظائف الت�ى امت�ازت بھ�ا األم�ة       
 عل�ى غیرھ�ا م�ن األم�م، أال وھ�ى وظیف�ة األم�ر ب�المعروف والنھ�ى               اإلسالمیة

: ح�ین ق�ال    ف�ى األم�ة اإلس�المیة ،         - ع�ز وج�ل    –عن المنكر التى امت�دحھا اهللا       

 جي  يه ىه مه جه ين ىن من 7 8 ُّ 

  )٤( َّ نئ ييىي مي خي حي

                                                           

 ٦٥: سورة النساء  (١)
إن أص��بت، فل��ك ع��شر أج��ور، وإن     : والح��دیث رواه الح��اكم ف��ى م��ستدركھ، وبلف��ظ    ) ١( 

ھ�ذا ح�دیث ص�حیح    :"اجتھدت فأخطأت فلك أجر، ورواه ابن ماجھ أیضًا بمعناه، قال الحاكم          
، ط دار   ٤/٨٨مستدرك الحاكم، كت�اب األحك�ام       : ؛ انظر "ناد، ولم یخرجاه بھذه السیاقة    اإلس

 ب��اب الح��اكم یجتھ��د فی��صیب  – كت��اب األحك��ام –الكت��اب العرب��ى بی��روت، س��نن اب��ن ماج��ھ   
 .الحق
 ٥٩:  سورة النساء (٣)
 ١١٠: سورة آل عمران(٤)
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  اطب اول

  اظر  أم ازول ا ء

ف��إن عزل��ھ ال ی��ؤثر ف��ي ، إذا ع��زل القاض��ي ف��ي كون��ھ ص��الحًا للق��ضاء   
فم��ا حك��م تتب��ع الم��ولِّي أحك��ام   ، ولك��ن إذا ول��ي ق��اض بع��ده ، أحكام��ھ ال��سابقة

  ونظره فیھا؟، المعزول

ل لختل  ق ل على ثالثة    :فقها في 

ل أل ل    .ولكن ذلك جائز لھ،  ال یجب علیھ تتبع قضایا من قبلھ:لق

وق��ول ، )١(اخت�اره أب�و حام�د اإلس�فراییني     ، وھ�و وج�ھ عن�د ال�شافعیة    
  .)٣(عده المرداوي المذھب ، )٢(عند الحنابلة 

لثاني ل    .وال النظر فیھا،  ال یجوز لھ تتبعھا:لق

ووج���ھ عن���د  ، )٥(وھ���و م���ذھب المالكی���ة  ، )٤(حنفی���ة ذك���ره بع���ض ال 
  .)٧(وقول عند الحنابلة ، )٦(قال بھ جمھور البصریین منھم ، الشافعیة

لثال ل    . یجب علیھ النظر في أحكام من قبلھ:لق

                                                           

أدب القاض�ي   ، ١١/١٢٩روض�ة الط�البین     ، ١٧٠كتاب أدب القاضي من التھذیب ص       ) ١(
واقتصر بعضھم علي   ، ١/٣٥١أدب القضاء البن أبي الدم      ، ٦٩١، ١/٦٩٠للماوردي  

أدب القاضي البن ، ٨/٤٠٧مختصر المزني مطبوع مع األم  : انظر، ذكر عدم الوجوب  
  .٢/٣٥٨جواھر العقود ، ٢/٣٧٢القاص 

ل�شافعیة  ش�یخ ا  ، أب�و حام�د اإلس�فراییني     ، أحمد بن محم�د ب�ن أحم�د       : واإلسفراییني ھو 
، واش��تھر بج��ودة الفق��ھ وح��سن النظ��ر ، تفق��ھ عل��ي اب��ن المرزب��ان وال��داركي ، ب��العراق

من مؤلفات�ھ ش�رح المخت�صر ول�ھ كت�اب ف�ي أص�ول          ،وكان یحضر دروسھ الجم الغفیر      
  .ھ٤٠٦مات سنة ، الفقھ

طبق�ات ال�شافعیة الب�ن ھدای�ة اهللا         ، ١٧٣، ١/١٧٢طبقات الشافعیة البن قاضي ش�ھبة       
 . ١٢٧ص 

، ٦/٣٢٦ك���شاف القن���اع ، ١١/٢٢٣ واإلن���صاف ٦/٤٥٦الف���روع ، ١٤/٣٧لمغن���ي ا) ٢(
ش�رح  ، ٤/٤٥٢انظ�ر الك�افي الب�ن قدام�ة        : واقتصر بع�ضھم عل�ي ذك�ر ع�دم الوج�وب            

 .٧/٢٦٢الزركشي علي مختصر الخرقي 
 .٦/٤٥٦ووصفھ باألصح في الفروع ، ١١/٢٢٣اإلنصاف : انظر) ٣(
 . ٣٠ ص وھو الطرابلسي في كتابھ معین الحكام) ٤(
مع�ین الحك�ام    ، ١٧٨ف�صول األحك�ام ص      ، ٣٨، ٣٧تنبی�ھ الحك�ام ص    ، ٤/٧٨المدونة  ) ٥(

البھجة في شرح التحف�ة  ، ٩/٢٥٦البیان والتحصیل ، ٦٣٨، ٢/٦١٠البن عبد الرفیع  
١/٣٨. 

ش��رح عم��اد ، ١/٣٥١أدب الق��ضاء الب��ن أب��ي ال��دم ، ١/٦٩١أدب القاض��ي للم��اوردي ) ٦(
 .١٧٠ضي من التھذیب ص كتاب أدب القا، ١/٣٤١الرضا 

 .١١/٢٢٣اإلنصاف ) ٧(
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  .)١(وھو ظاھر كالم بعض الحنابلة 

ل بتعليلي لمع ج تتبع قضايا  ل علي ع  أل ل  لق صحا  ل    :ست

فتحم�ل عل�ى   ، ف�إن الظ�اھر ص�حة أحكام�ھ    ،  م�ن ك�ان أھ�ًال للوالی�ة    أن -١
  .)٢ (السداد

أن األص��ل ف��ي نظ��ر القاض��ي الجدی��د أن ین��صرف إل��ي م��ا ج��د م��ن          -٢
وحك�م فی�ھ غی�ره     ، دون م�ا م�ضي منھ�ا      ، القضایا وأحتاج إل�ي حكم�ھ     

)٣(. 
  .)٤(وعللوا جواز تتبعھا بأن فیھ زیادة في االحتیاط لألحكام 

لثا ل  ل للق ليليست   :ني ب

أن القاضي إذا تتبع أحكام من قبل�ھ ان�شغل بق�ضایا م�ضت ل�م یلزم�ھ               -١
  .)٥(النظر فیھا عن قضایا جدت علیھ النظر فیھا 

 .)٦(یتوجھ علي المتتبع مثلھ ، أن التتبع فیھ قدح في الوالة -٢

ليال ج له  لثال فل  ل  لق   :لمناقشة. ما 

ني بأن��ھ ال یل��زم م��ن التتب��ع  ویمك��ن مناق��شة التعلی��ل األول للق��ول الث��ا 
إذ ق�د یت�وفر لدی�ھ       . انشغال القاض�ي عم�ا ج�د م�ن الق�ضایا ف�ي جمی�ع األح�وال                

وقد یكفیھ مؤونة النظر فیما جد غی�ره    ، وقت للتتبع مع قیامھ بالنظر فیما جد      
فإن�ھ إن دار األم�ر ب�ین تتب�ع     ، ومھم�ا یك�ن   .  ف�ي بل�ده    - إن وج�دوا   -من القضاة 

فال شك أن الواجب حینئذ مقدم على غایتھ   ، ما جد قضایا المعزول أو النظر فی    
  .الجواز

إذ مبن�اه  ، وأما تعلیلھم الثاني فال ی�سلم ب�ان التتب�ع ق�دح ف�ي المع�زول        
  .وذلك غیر قادح فیھ؛ النتفاء العصمة، على احتمال الخطأ في الحكم

جح ل  :  

یظھ��ر أن ال��راجح ، وم��ن خ��الل النظ��ر فیم��ا تق��دم م��ن أدل��ة ومناق��شة  
وذل�ك أن ھ�ذا   . م�ع ج�واز ذل�ك     ،  وجوب النظ�ر ف�ي أحك�ام المع�زول         القول بعدم 

  سبب . فإن أدلتھ وجیھة، القول مع كونھ وسطًا بین القولین اآلخرین

                                                           

الزرك��شي ف��ي ش��رح : ذك��ر أن ذل��ك ھ��و ظ��اھر كالمھم��ا ، ك��أبي الخط��اب واب��ن قدام��ة  ) ٨(
الھدای�ة ألب�ي    : وانظ�ر ، ١١/٢٢٣والمرداوي في اإلن�صاف     ، ٧/٢٦٢مختصر الخرقي   

 .٦/٤٥٦الفروع ، ١١/٢٢٣المقنع مع اإلنصاف ، ٢/١٢٦الخطاب 
أدب الق�ضاء الب�ن أب�ي ال�دم     ، ١/٦٩٠أدب القاضي للماوردي  ، ١٤/٣٧المغني  : انظر) ١(

 .١١/١٢٩روضة الطالبین ، ١/٣٥٠
 .١/٦٩٠أدب القاضي للماوردي : انظر) ٢(
 .١١/١٢٩روضة الطالبین ، ١/٦٩١المصدر السابق : انظر) ٣(
 .١/٦٩١أدب القاضي للماوردي : انظر) ٤(
 .المصدر السابق: انظر) ٥(
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جيح   :لت

فإن�ھ ق�د یب�دو ل�ھ م�ا          ، ومما یؤید جواز النظر أن القاضي وإن لم ی�تھم س�ابقھ           
دن��ى إذ الق��ضاة وإن اش��تركوا ف��ي الح��د األ   ، ی��دعوه إل��ى النظ��ر ف��ي أحكام��ھ    

  .إال أنھم یتفاوتون فیما فوق ذلك، لألھلیة
-أن عم��ر: "ومم��ا ی��ستأنس ب��ھ ف��ي ذل��ك م��ا رواه محم��د ب��ن س��یرین  

انظر في : -رضي اهللا عنھ- )١ ( كتب إلي أبي موسي األشعري-رضي اهللا عنھ  
. )٣(" ال أتھم�ھ  ، وأن�ا : ق�ال ، إن�ي ال أتھ�م أب�ا م�ریم        : ق�ال ، )٢(قضاء أب�ي م�ریم      

  .)٤ ( قد عزل أبا مریم لضعفھ- عنھرضي اهللا-وكان عمر 
ھذا وإن الفقھاء وضعوا ضوابط لما ی�نقض م�ن أحك�ام الق�ضاة تكف�ل                

ونظ�ر القاض�ي ف�ي أحك�ام م�ن قبل�ھ            ، وجریانھا علي ال�سداد   ، استقرار األحكام 
  .ویكون نظره من مصلحة القضاء، وبھذا یؤمن الزلل، خاضع لتلك الضوابط

  

ب اطا  

م اأ  ظرءا ر ا زول  

فھل ینظر في أحكام�ھ أم ت�نقض   ، إذا كان المعزول ممن ال یصلح للقضاء       
  كلھا؟

لي ل على ق لفقها في    :ختل 

ل  أل ل  وم�ا  ، فم�ا واف�ق الح�ق ل�م ی�نقض          ، وینظ�ر فیھ�ا   ،  تتتب�ع أحكام�ھ    :لق

  .خالفھ نقض

                                                           

مشھور باسمھ وكنیتھ   ، أبو موسي األشعري  ،  قیس بن سلیم بن حَّار     عبد اهللا بن  : ھو) ١(
،  عل��ى بع��ض ال��یمن  -ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  –اس��تعملھ النب��ي  ، ص��حابي جلی��ل ، مع��ًا

وك�ان أح�د   ، ثم استعملھ عثمان علي الكوف�ة ، واستعملھ عمر علي البصرة بعد المغیرة    
  .بعدھا:وقیل ، مات سنة خمسین، الحكمین بصفین

 .٣١٨تقریب التھذیب ص ، ٢/٣٥١اإلصابة 
واله الق��ضاء عتب��ة ب��ن  ، إی��اس ب��ن ض��ُبَیحٌ : اس��مھ، أب��و م��ریم الحنف��ي القاض��ي  : ھ��و) ٢(

فلم یزل قاضیًا حت�ى م�ات عتب�ة وًول�ي المغی�رة          ، أمیر البصرة في خالفة عمر    ، غزوان
  .ثم عزلھ عمر، فأقر أبا مریم علي القضاء،بن شعبة 

 .٦٧٢قریب التھذیب ص ت، ٢٧٤ -١/٢٦٩أخبار القضاة لوكیع 
ب�اب القاض�ي إذا ب�ان ل�ھ م�ن أح�د       ، كتاب آداب القاض�ي   ، األثر رواه البیھقي واللفظ لھ    ) ٣(

ب�اب  ، ووكی�ع ف�ي أخب�ار الق�ضاة       ، ١٠/١٠٨ال�سنن الكب�رى     . الخصمین اللدد نھاه عنھ   
وف�ي س�ند انقط�اع؛ ألن اب�ن س�یرین ل�م ی�درك        . ١/٢٧٠ذكر ق�ضاة الب�صرة وأخب�ارھم        

 . عمر
ب��اب ذك��ر الق��ضاة  ، ف��ي أخب��ار الق��ضاة ،  م��ا ی��دل عل��ي ذل��ك م��ن روای��ة اب��ن عم��ر  ورد) ٤(

 .١/٢٧٤المصدر نفسھ : وانظر، ١/٢٧٠البصرة وأخبارھم 
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، )٢ (ف�ي غی�ر الع�دل   وق�ول لبع�ضھم   ، )١(وھو مذھب المالكیة في العدل الجاھ�ل  
  .)٣(وبھ قال بعض الحنابلة 

لثاني ل    . تنقض أحكامھ كلھا حتى ما وافق الحق:لق

وھ���و الم���شھور م���ن م���ذھب المالكی���ة ف���ي ، )٤(ذك���ره بع���ض الحنفی���ة
ول��و وافق��ت الح��ق ف��ي  ، وذك��ر بع��ضھم أن الج��ائر ت��نقض أحكام��ھ  ، )٥(الج��ائر

والحنابلة ، )٧ ( الشافعیةوھو مذھب. )٦ (ما لم تثبت صحتھا باطن، ظاھر األمر
)٨(.  

لـة   أل

ل أل ل  لق   :ليال 

، وجب قبولھ من حیث كونھ حقاً  ، أن حكم غیر األھل إذا وافق الحق       -١
  .)٩(إذ الحق ال یخرج عن كونھ حقًا بصدوره ممن لیس أھًال للقضاء

إذ لو نقضت   : أن المصلحة العامة تقتضي عدم إبطال ما وافق الحق         -٢
وال ، )١٠(وعظم�ت الم��شقة ، الش�تد ال��ضرر ، لجمی�ع أحك��ام غی�ر األھ��  

 .)١١(فائدة في نقض ما وافق الحق ؛إذ الحق قد وصل إلي مستحقھ

                                                           

مع��ین الحك��ام  ، ١٠/١٣٠ال��ذخیرة ، ٣٨تنبی��ھ الحك��ام ص  ، ١٧٨ف��صول األحك��ام ص ) ١(
، ٩/٢٥٥الم�ستخرجة م�ن األس�معة م�ع البی�ان والتح�صیل             ، ٢/٦١٠البن عبد الرفی�ع     

 .١/٣٨البھجة في شرح التحفة ، ٢٥٦
 . ٣٨تنبیھ الحكام ص، ١٣١، ١٠/١٣٠الذخیرة ) ٢(
ش�رح الزرك�شي عل�ي مخت�صر الخرق�ي      ، ٤/٤٥٢الكافي البن قدامة ، ١٤/٣٧المغني  ) ٣(

الف�روع  ، ٣٣٨، ٣٣٧االختی�ارات الفقھی�ة ص   ، ٢٢٦، ١١/٢٢٥اإلن�صاف  ، ٧/٢٦١
 .٦/٣٢٧ ، كشاف القناع ٦/٤٥٧

 .٣/١٤٧ علي أدب القاضي للخصاف شرح ابن مازة) ٤(
 .١٠/١٣٠الذخیرة ، ١٧٨فصول األحكام ص، ٢/٦١٠معین الحكام البن عبد الرفیع ) ٥(
البھج��ة ف��ي ش��رح التحف��ة   ، ٩/٢٥٦البی��ان والتح��صیل  ، ٣٨تنبی��ھ الحك��ام ص : انظ��ر) ٦(

١/٣٨. 
، ١/٤٠٧األش��باه والنظ��ائر الب��ن ال��سبكي ، ١٧١كت��اب أدب القاض��ي م��ن التھ��ذیب ص) ٧(

 .٤/٣٩٧مغني المحتاج ، ١١/١٥١روضة الطالبین ، ١/٣٣٧رح عماد الرضا ش
، ٤/٤٥٢الكافي الب�ن قدام�ة   ، ١٤/٣٧المغني  ، ١١/٢٢٥اإلنصاف  ، ٦/٤٥٧الفروع  ) ٨(

 .٧/٢٦١شرح الزركشي علي مختصر الخرقي ، ٦/٣٢٧كشاف القناع 
 .٤/٣٠٣السیل الجرار : انظر) ٩(
 .١٠/١٣١الذخیرة ، ٥٨ ص فتاوي العز بن عبد السالم: انظر) ١٠(
 .٦/٣٢٧كشاف القناع ، ١٤/٣٧المغني : انظر) ١١(
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لثاني ل  لق   :لة 

–قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنھ-)١(ما رواه جندب بن عبد اهللا -١
،  برأی��ھ-ع��ز وج��ل-م��ن ق��ال ف��ي كت��اب اهللا: "-ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم

  .)٢(" فقد أخطأ ، فأصاب
 -ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم– ع��ن النب��ي -رض��ي اهللا عن��ھ- )٣(ع��ن بری��ده -٢

فأما الذي في ، واثنان في النار، واحد في الجنة: القضاة ثالثة: "قال
ورج�ل ع�رف الح�ق فج�ار ف�ي      ، الجنة فرجل ع�رف الح�ق فق�ضي ب�ھ      

 "   ورجل قضي للناس علي جھل فھو في النار، الحكم فھو في النار
  

ي لح الل م  الست   :ثيجه 

انھم��ا یفی��دان ان��ھ ل��یس ك��ل م��ن حك��م بح��ق یك��ون محقا،ب��ل انم��ا یك��ون       
محق��اادا ك��ان حكم��ھ ع��ن عل��م ،وم��ن ث��م ی��نقص ق��ضاء م��ن الی��صلح ،وان 

  )٤(صادف الحق 
فھ�و  ، )٥(أن وجود قضاء من ال یصلح كعدمھ؛ لتخلف ش�رط ص�حتھ              -٣

  .)٦(حكم من ال ینفذ  قضاؤه
م�ر ف�ي الحك�م عل�ي م�ا          وتبقی�ة األ  ، المقصود إبط�ال فع�ل الح�اكم      "أن   -٤

كم�ا یبط�ل ت�صرف م�ن     ، حتى یصدر ذلك الحك�م م�ن أھل�ھ      ، كان علیھ 
 .)٧(" لیس بوكیل

                                                           

: وق�د ین�سب إل�ي ج�ده فیق��ال    ، أب�و عب�د اهللا جن�دب ب�ن عب�داهللا الَبجَل��ي ث�م الَعَلق�ي       : ھ�و ) ١(
م�ات بع�د    ،وروي ع�دة أحادی�ث    ، سكن الكوفة ث�م الب�صرة     ، لھ صحبة ، جندب بن سفیان  

  .الستین
 .٣/١٧٤سیر أعالم النبالء ، ١٠١/ ٢ تھذیب التھذیب، ١/٢٥٠اإلصابة 

ب��اب الك��الم ف��ي كت��اب اهللا بغی��ر عل��م  ، كت��اب العل��م، الح��دیث رواه أب��و داود واللف��ظ ل��ھ ) ٢(
باب ما جاء في ال�ذي یف�سر        ، كتاب تفسیر القرآن  ، والترمذي). ٣٦٥٢(رقم  ، ٢/٣٤٤

" نج�امع البی�ا   "وابن جریر في مقدمة تف�سیره       ). ٢٩٥٢(رقم  ، ٥/٢٠٠القرآن برأیھ   
١/٧٩. 

أس�لم قب�ل    ، مناقب�ھ م�شھورة   ، ص�حابي ، أب�و س�ھل األس�لمي     ، بری�دة ب�ن اُلُح�َصیب     : ھو) ٣(
، س�كن الب�صرة  ،  ست ع�شرة غ�زوة  -صلى اهللا علیھ وسلم   –وغزا مع رسول اهللا     ، بدر

  . ھ٦٣فسكنھا إلى أن مات ، ثم تحول إلى مرو، ثم غزا خرسان في زمن عثمان
 . ١٢١تقریب التھذیب ص، ١/١٥٠اإلصابة 

 ١/٤٠٧،٤٠٨األشباة والنظائر البن السبكي ) ٤(
 .٦/٣٢٧كشاف القناع ، ١٤/٣٧المغني : انظر) ٥(
مغن�ي  ، ١١/١٥١روض�ة الط�البین   ، ١٧١كت�اب أدب القاض�ي م�ن التھ�ذیب ص        : انظر) ٦(

 . ٤/٣٩٧المحتاج 
 .١/٤٠٧األشباه والنظائر البن السبكي ) ٧(
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علل بعض المالكیة نقض أحك�ام الج�ائر كلھ�ا بأن�ھ ق�د یكت�ب أق�ضیتھ               -٥
لكن باطنھا م�شتمل عل�ي   ، واستقامة الحكم، للناس وظاھرھا الصحة 

 .)١ (ًافوجب رد الجمیع إال ما تحقق من صوابھ باطن، الفساد
  

  لمناقشــة

لثاني بما يأتي ل  لق لة    :يمك مناقشة 

إذ لیس فیھما ما یدل علي بطالن ما      ، استداللھم بالحدیثین غیر مسلم   
وإنما فیھما الوعید علي من حكم وھو جاھ�ل؛      ، وافق الحق من أحكام الجاھل    

" ًا لھ فی�ھ فلم یكن مأذون، اجتھاده بغیر علم ال یھدیھ إلي الحق إال اتفاقاً      "ألن  
)٢(.  

ألنھ قد تكلف م�اال عل�م ل�ھ      : " في معني الحدیث األول    )٣(قال ابن كثیر  
لكان ق�د أخط�ًا؛    ، فلو أصاب المعنى في نفس األمر     ، وسلك غیر ما أمر بھ    ، بھ

، كمن حك�م ب�ین الن�اس عل�ي جھ�ل فھ�و ف�ي الن�ار            ، ألنھ لم یأت األمر من بابھ     
 یك��ون أخ��ف جرم��ًا مم��ن   لك��ن، ف��ي نف��س األم��ر ، وإن واف��ق حكم��ھ ال��صواب 

  .)٤(" أخطأ
فھ��ذا فی��ھ ، وأم��ا التوجی��ھ بأن��ھ ل��یس ك��ل م��ن حك��م بح��ق یك��ون محق��اً  

، فإن أرید أنھ لیس ل�ھ الح�ق ف�ي أن یحك�م ع�ن غی�ر عل�م فھ�ذا م�سلم                  ، إجمال
وإن أری�د أن�ھ ال یك�ون م�صیبًا للح�ق نتیج�ة الحك�م فھ�و         ، لكنھ ال یفی�د ال�نقض   

  .متناقض
  .)٥ (اده ضعَفھذا مع أن حدیث جندب في إسن

فق�د ناق�شھ اب�ن قدام�ھ     ، وأما تعلیلھم بأن ق�ضاء م�ن ال ی�صلح كعدم�ھ        
ل�م  ، م�ن غی�ر حك�م ح�اكم      ، بأن الحق لو وصل إلي مستحقھ ع�ن طری�ق القھ�ر           

  .)٦(فكذلك إذا كان بقضاء وجوده كعدمھ، ُیًغیر ذلك
إذ إن ، فھو قیاس مع الفارق، وأما قیاسھم على تصرف غیر الوكیل 

  .بخالف غیر الوكیل، ول كان تصرفھ بتولیةالقاضي المعز
                                                           

، ٩/٢٥٥ األسمعة مع البیان والتحصیل      المستخرجة من ، ٣٨تنبیھ الحكام ص    : انظر) ١(
 .٢/٦١٠معین الحكام البن عبد الرفیع 

 .١٠/١١٧السنن الكبرى للبیھقي ) ٢(
، عماد الدین أبو الفداء القرش�ي الدم�شقي ال�شافعي         ، إسماعیل بن كثیر بن ضوء    : ھو) ٣(

ث�م ص�اھر أب�ا الحج�اج الم�زي وأخ�ذ        ، تفقھ على ال�شیخ برھ�ان ال�دین الف�زاري وغی�ره           
ل�ھ  ، برع في عل�م الح�دیث والفق�ھ والتف�سیر والنح�و          ، وأخذ الكثیر عن ابن تیمیة    ، عنھ

والھ��دي ، والبدای��ة والنھای��ة ف��ي الت��اریخ  ، تف��سیره الم��شھور : ت��صانیف مفی��دة منھ��ا  
  .ھ٧٧٤توفي سنة ، والسنن في أحادیث المسانید والسنن

 .٥٧ ذیل تذكرة الحفاظ للحسیني ص، ٣/٨٥طبقات الشافعیة البن قاضي شھبة 
 .١/٥تفسیر القرآن العظیم ) ٤(
  ١٩راجع ما تقدم في تخریجھ ص) ٥(
 .١٤/٣٧المغني : انظر) ٦(
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فھ�و یفی�د الت�شدید والتق�صي        ، وأما التعلیل الذي ذكره بعض المالكی�ة      
وال یل��زم من��ھ نق��ص جمی��ع  ، وم��ستنده فیھ��ا، ف��ي الك��شف ع��ن ق��ضایا الج��ائر 

لكن للقاضي المتتب�ع أن ی�أمر باس�تئناف الخ�صومة فیم�ا ارت�اب فی�ھ                  ، أحكامھ
  .من أحكامھ بحسب الحاجة

  جيـحلت

فم��ا واف��ق الح��ق ل��م ، ال��ذي یظھ��ر رجح��ان الق��ول ب��النظر ف��ي أحكام��ھ
  .وما خالفھ نقض، ینقض

  :وذلك لألسباب التالیة
  .وأما أدلة مخالفیھ فقد نوقشت، قوة دلیلي ھذا القول -١
إذ یترتب علیھ استئناف النظر في ، أن نقض ما وافق عناء بال غناء -٢

 . واحدةوالنتیجة، )١(وإعادة الخصام، تلك القضایا
ومن المعلوم أن التعجیل بإیصال الحقوق إل�ي أص�حابھا أم�ر مق�صود       

منھ�ا  . ذلك أن اإلبطاء بإیصال الحق إلي ص�احبھ یثی�ر مفاس�د كثی�رة             ، للشارع
وإقرار غیر المستحق عل�ي االنتف�اع     ، حرمان صاحب الحق من االنتفاع بحقھ     

لح�ق حت�ي    وإمالل ص�احب ا   ، واستمرار المنازعة بین الخصوم   ، بشئ لیس لھ  
وزوال حرم��ة الق��ضاء م��ن  ، وتط��رق التھم��ة إل��ى الح��اكم ، ی��سأم متابع��ة حق��ھ

  .)٢(نفوس الناس 
ورف��ع ،  أن ھ��ذا الق��ول یحق��ق مقاص��د ال��شریعة العام��ة م��ن التی��سیر     -٣     

  .وإزالة الضرر، الحرج
  .ھذا وإن العمل جرى على ما ترجح

ن�اس  وعلی�ھ عم�ل ال  ، وھو ال�صواب : "یقول المرداوي عن ھذا القول    
م�نھم اب�ن   ، وقد اختاره بع�ض المحقق�ین  . )٣(" وال یسع الناس غیره  ، من مدد 

  .)٤ (والشوكاني، وشیخ اإلسالم ابن تیمیة، قدامة

                                                           

الم�ستخرجة م�ن األس�معة م�ع البی�ان والتح�صیل       : انظر لترتیب ذلك علي القول الثاني  ) ١(
٩/٢٥٥. 

 .٢٠٠مقاصد الشریعة البن عاشور ص: انظر لذكر ھذه المفاسد) ٢(
 .٦/٣٢٧كشاف القناع :ظر وان، ١١/٢٢٦اإلنصاف ) ٣(
، ٣٣٧االخت��ارات الفقھی��ة ص ، ٤/٤٥٢الك��افي الب��ن قدام��ة ، ١٤/٣٧المغن��ي : انظ��ر) ٤(

  .٤/٣٠٣السیل الجرار ، ١١/٢٢٥اإلنصاف ، ٤/٥٢٦منھاج السنة النبویة ، ٣٣٨
م��ن كب��ار علم��اء  ، فقی��ھ مجتھ��د ، محم��د ب��ن عل��ي ب��ن محم��د ال��شوكاني   : وال��شوكاني ھ��و 

نی�ل  : لھ مؤلفات كثیرة منھ�ا    ، وولي قضاءھا ، ونشأ بصنعاء ،ولد بھجرة شوكان  ،الیمن
توفي ب�صنعاء س�نة   ، والدرر البھیة في المسائل الفقھیة   ،األوطار شرح منتقي األخبار     

 .٦/٢٩٨األعالم . ھ١٢٥٠
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  اطب اث

أ  زولول ا ول  

فھل یقبل قولھ ب�ال  ، كنت حكمت لفالن بكذا   : ثم قال ، إذا عزل القاضي  
  :ینبینة؟ اختلف الفقھاء في ھذا على قول

  .ال یقبل قولھ إال ببینة: القول األول
 )٤(واحتم��ال ، )٣(وال��شافعیة ، )٢ (والمالكی��ة، )١(وھ��و م��ذھب الحنفی��ة 

  .)٦( من الحنابلة )٥(ذكره أبو الخطاب 
ول�و  ، س�واء ذك�ر س�نده أم ال   ، یقب�ل قول�ھ إذا ك�ان ع�دًال ال ی�تھم         : القول الثاني 

  .وضبطھا بشھود، كانت العادة تسجیل أحكامھ
وقی��ده . )٨ (ون��سبة اب��ن قدام��ة إل��ى إس��حاق، )٧(و م��ذھب الحنابل��ة وھ��

بعض الحنابلة بما إذا لم یشتمل الحك�م ال�ذي أخب�ر ب�ھ عل�ى إبط�ال حك�م ح�اكم          

                                                           

الھدای�ة م�ع    ، ٥/٣٧١الدر المختار وحاشیة اب�ن عاب�دین        ، ١٠٨، ١٦/١٠٧المبسوط  ) ١(
  .٦/٣٦٧یر فتح القد، ٨/١٩شرحھا البنایة 

فصول ، ٩/٢٨٧المستخرجة من األسمعة مع البیان والتحصیل   ، ٧٧، ٤/٧٦المدونة  ) ٢(
، ١/٨٦تب�صرة الحك�ام   ، ١٠/٢٧٦ال�ذخیرة  ، ١٦٤تنبیھ الحك�ام ص ، ١٧٩األحكام ص 

  .٢/٢٩٢فتح العلي للمالك 
كتاب أدب القاض�ي م�ن التھ�ذیب ص         ، ٨/٤١٠مختصر المزني مع األم     ، ٦/٢٣٤األم  ) ٣(

، ١/٤٣٥أدب الق�ضاء الب�ن أب�ي ال�دم     ، ٤١١، ٢/٣٩٥أدب القاضي للماوردي   ، ٢٢٤
  .٢/٣٦٨جواھر العقود ، ١١/١٢٨روضة الطالبین 

واالحتم�ال  . أن ھذا الحكم المذكور قابل ومتھیئ ألن یقال فی�ھ بخالف�ھ       : االحتمال معناه ) ٤(
تمال تبی�ین أن  فاالح، إال أن الوجھ مجزوم بالفتیا بھ من حیث الجملة ، في معني الوجھ  

ویكون إما الدلیل مرجوح بالنسبة إلي ما خالف�ھ أو ل�دلیل           ،ذلك صالح ألن یكون وجھًا      
 .١/٦اإلنصاف ، ٤٦١المطلع ص: انظر. مساوِِ لھ

أح��د أئم��ة ، أب��و خط��اب البغ��دادي الفقی��ھ األص��ولي، محف��وظ ب��ن أحم��د الكل��وذاني: ھ��و) ٥(
م��ھ حت��ي ب��رع ف��ي الم��ذھب      ولز، تفق��ھ عل��ي القاض��ي أب��ي یعل��ي     ، الم��ذھب الحنبل��ي  

م��ات س��نة  ، والتمھی��د ف��ي أص��ول الفق��ھ  ، الھدای��ة ف��ي الفق��ھ : م��ن مؤلفات��ھ ، والخ��الف
 .٣/٢٠المقصد األرشد ، ١/١١٦الذیل علي طبقات الحنابلة . ھ٥١٠

ول�م  ، ١١/٢٣٢اإلن�صاف  ، ٧/٢٨٥ش�رح الزرك�شي    ، ١٤/٨٥المغن�ي : نقل عن�ھ ف�ي      ) ٦(
 .٢/١٣٠خطاب أجده في مظنتھ من كتاب الھدایة ألبي ال

اإلن����صاف ، ٢٨٥، ٧/٢٨٤ش����رح الزرك����شي  ، ١٤/٨٥المغن����ي ، ٢/٢١١المح����رر ) ٧(
، ٢/٢٨٥م���نح ال���شفا ال���شافیات   ، ٣٢٩، ٦/٣٢٨ك���شاف القن���اع  ، ٢٣٣، ١١/٢٣٢

 .٢/١٣٠الھدایة ألبي الخطاب ، ٦/٤٩٧مطالب أولي النھي 
 ب��ن إس��حاق: وإس��حاق ھ��و . ٢/٢٨٥م��نح ال��شفا ال��شافیات  ، ١٤/٨٥المغن��ي : انظ��ر) ٨(

م��ن أھ��ل م��رو م��ن   ، یع��رف ب��ابن راھوی��ة ، أب��و یعق��وب ، إب��راھیم ب��ن مخل��د التمیم��ي  
ول��ھ ، وكت��ب كتب��ھ، ص��حب ال��شافعي، ك��ان م��ن كب��ار العلم��اء الفقھ��اء الحف��اظ، خرس�ان 

  .ھ٢٣٨مات بنیسابور سنة ، اختیارات في الفقھ
 .١١/٣٨٥سیر أعالم النبالء ، ١٠٨االنتقاء في فضائل الثالثة األئمة الفقھاء ص
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وھ��ذا الق��ول مع��دود ف��ي مف��ردات     . )١(واستح��سن ذل��ك جماع��ة م��نھم    ، آخ��ر
  .)٢(المذھب 

  

لـة   أل

ل أل ل  لق   :لة 

وش�ھادة  ، وھو ق�د ص�ار ك�سائر الن�اس        ، أنھ لو قبل قولھ لكان ُملِزماً      -١
  .)٥(؛ لورود التھمة )٤(السیما علي فعل نفسھ . )٣ (الفرد لیست حجة

 .)٦(فال یقبل قولھ فیھ ، أن القاضي ال یملك استئناف الحكم بعد عزلھ -٢

 .)٧(عجز عن اإلقرار ، من عجز عن اإلنشاء:     ألن القاعدة أن
ق��ر المطل��ق برجع��ة  أن��ھ ل��و أ : م��ن فروعھ��ا ،وھ��ذه قاع��دة م��ستمرة  

وال یقبل قولھ بعد انقضاء ع�دتھا؛ ألن�ھ   ، زوجتھ في عدتھا قبل  قولھ 
وال یمل��ك الرجع��ة بع��د  ، فمل��ك اإلق��رار بھ��ا ، یمل��ك الرجع��ة ف��ي الع��دة  

  .)٨(فلم یملك اإلقرار بھ ، العدة
وإقرار ال�شخص إنم�ا یقب�ل    ، إقرار علي غیره ، قضیت بكذا : أن قولھ  -٣

   .)٩ (ال علي غیره، علي نفسھ
فبع��د عزل��ھ  ، ف��ي ح��ال والیت��ھ ال یج��وز حكم��ھ بعلم��ھ    "أن القاض��ي  -٤

 .)١٠(" أولى
ب�ل  ، لیس علي سبیل اعتبار ش�ھادتھ ، أن إنفاذ الحكم بناًء علي قولھ      -٥

 .)١(فال یصح إال مع الوالیة ، علي سبیل إمضاء الحكم

                                                           

 .٧/٤٩٧مطالب أولي النھي ، ٦/٣٢٩كشاف القناع ، ١١/٢٣٣اإلنصاف : انظر) ١(
، ٢/٢٨٥نظم المفردات مع ش�رحھ م�نح ال�شفا ال�شافیات            ، ١١/٢٣٢اإلنصاف  : انظر) ٢(

 .٦/٤٩٧مطالب أولي النھي 
ف��تح الق��دیر  ، ٨/١٩الھدای��ة م��ع ش��رحھا البنای��ة   ، ١٠٨، ١٦/١٠٧المب��سوط : انظ��ر) ٣(

٦/٣٦٧. 
تنبی��ھ الحك��ام ، ٢٢٤كت��اب أدب القاض��ي م��ن التھ��ذیب ص  ،الم��صادر ال��سابقة : انظ��ر) ٤(

 .١٦٤ص
 .٢٧٦/ ١٠الذخیرة : انظر) ٥(
كتاب أدب القاضي من التھ�ذیب ص  ، ٣٢معین الحكام ص ، ١٦/١٠٧المبسوط  : انظر) ٦(

 .٣/٢٠٨المنثور في القواعد ، ٢/٤١١أدب القاضي للملوردي ، ٢٢٤
مخت��صر م��ن قواع��د العالئ��ي وك��الم    ، ٣/٢٠٨ف��ي القواع��د  المنث��ور : انظ��ر للقاع��دة  ) ٧(

 .١/٣٤٧األشباه والنظائر البن السبكي ، ١/٣٣٣األسنوي 
وق��د ذك��ر ھ��ذا الف��رع ف��ي مع��رض االس��تدالل ، ٢/٤١١أدب القاض��ي للم��اوردي : انظ��ر) ٨(

 .وتقریر استمرار القاعدة، علي المسألة
 .٤/١٣٤حاشیة الدسوقي علي الشرح الكبیر : انظر) ٩(
 .٧/٢٨٥شرح الزركشي علي مختصر الخرقي ) ١٠(
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ف��إذا ت��رك ذل��ك ك��ان  ، أن القاض��ي مطال��ب باإلش��ھاد عل��ي مح��اكم ب��ھ   -٦
 .)٢(م یقبل قولھ فل، مفرطًا ال عذر لھ

لثاني ل  لق   :لة 

، ألدي ذلك إل�ي ض�یاع حق�وق كثی�ر م�ن الن�اس         ، أنھ لو لم یقبل قولھ     -١
 .)٣ (وذلك ضرر منفي  شرعًا

ث�م  ، وذل�ك أن القاض�ي ل�و كت�ب إل�ي غی�ره       ، القیاس علي قبول كتاب�ھ     -٢
فإنھ یلزم المكتوب إلیھ قب�ول كتاب�ھ        ، ووصل الكتاب بعد عزلھ   ، عزل

 .)٤(كذلك یقبل قولھ ف، بعد عزل كاتبھ
القی��اس عل��ي قب��ول قول��ھ ح��ال والیت��ھ؛ وذل��ك أن��ھ ف��ي كلت��ا الح��التین   -٣

 .)٥(فوجب قبول خبره ، وھو غیر متھم، أخبر بما حكم بھ
وذلك أنھ یقبل قول�ھ  ، القیاس علي قبول قول المأذون لھ في التجارة       -٤

فیل�زم أن یقب�ل ق�ول القاض�ي ك�ذلك؛         ، في كل دین أقر ب�ھ بع�د الحج�ز         
 .)٦(ألصل واحد ألن ا

  .)٧(فوجب قبول قولھ ، أن القاضي أمین الشرع -٥

  لمناقشـة

استدالل أصحاب القول األول بأن القاضي ال یملك استئناف الحكم بعد  
  .عزلھ یمكن مناقشتھ بأن ذلك ال یلزم عنھ عدم قبول قولھ

ب��ل ق��د ذك��ر الفقھ��اء ، وأم��ا القاع��دة الت��ي ذكروھ��ا ف��ال ی��سلم أطرادھ��ا 
 مسألة النزاع ض�من الم�سائل       )٩(وقد ذكر ابن القیم     ، )٨(ة منھا   مسائل مستثنا 

  .)١(المستثناة من القاعدة 
                                                                                                                                        

 .١٦٤تنبیھ الحكام ص : انظر) ١١(
 .المصدر السابق: انظر) ١(
 .٧/٢٨٥شرح الزركشي : انظر) ٢(
 .٣٢٩، ٦/٣٢٨كشاف القناع ، ٢/٢٨٥منح الشفا الشافیات ، ١٤/٨٦المغني : انظر) ٣(
 .٧/٢٨٥شرح الزركشي ، المصادر السابقة: انظر) ٤(
: انظ�ر . وھو یصلح دل�یًال عل�ي القب�ول   ، لباجي اعتراضًا علي القول بعدم القبول   ذكره ا ) ٥(

 .٥٠٠عدة البروق ص ، ١٧٩فصول األحكام ص 
 .٦/٣٦٧فتح القدیر ، ٨/١٩البنایة في شرح الھدایة : انظر) ٦(
مخت���صر م���ن قواع���د العالئ���ي وك���الم  ، ٢٠٩، ٣/٢٠٨المنث���ور ف���ي القواع���د : انظ���ر) ٧(

ب����دائع الفوائ����د ، ٤٦٤ األش����باه والنظ����ائر لل����سیوطي ص ،٣٣٤، ١/٣٣٣األس����نوي 
٣٥، ٤/٣٤. 

، أب�و عب�داهللا ب�ن ق�یم الجوزی�ة     ، ش�مس ال�دین  ،محمد بن أبي بك�ر أی�وب الزرع�ي      : ھو) ٨(
وتف�نن  ، الزم شیخ اإلسالم اب�ن تیمب�ة      ، اإلمام، الفقیھ األصولي الحافظ المفسر النحوي    

انیف كثی�رة متنوع�ة وض�ع اهللا    وص�نف ت�ص  ، في علوم اإلس�الم؛ ك�ان ذا عب�ادة وتھج�د        
وزاد المع�اد ف�ي ھ�دي    ، تھ�ذیب س�نن أب�ي داود   : منھ�ا ، وانتف�ع بھ�ا الن�اس    ، لھا القب�ول  
المقصد األرش�د   ، ٢/٤٤٨الذیل علي طبقات الحنابلة     . ـ  ھ٧٥١توفي سنة   ، خیر العباد 

٢/٣٨٤. 
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ف�أقر أم�ین أن�ھ    ، وذكروا من تلك المسائل مسألة ما إذا ع�زل القاض�ي     
فیقب�ل  ، بل ھو لفالن: فقال القاضي، وأنھ لفالن، تسلم منھ المال الذي في یده   

  .)٢(وال یقبل قول األمین ، قول القاضي

لثاني ل  لق لة    :فيمك مناقشتها بما يأتي، ما 

یمك��ن ، تعل��یلھم ب��أن ع��دم القب��ول یف��ضي إل��ي ض��یاع حق��وق كثی��ر م��ن الن��اس 
  :مناقشتھ من ثالثة أوجھ

ل والغال�ب أن�ھ    ،  ال یسلم لھم ذلك؛ ألن القاضي یحك�م بن�اًء عل�ي البیان�ات              :أل

  .فوصل الحق إلي صاحبھ، وإذا حكم أنفذ حكمھ، یسجل حكمھ

ف�إن ذل�ك ل�م    ،  أنھ علي فرض ضیاع بع�ض الحق�وق ب�سبب فق�د البین�ة            :لثاني

وإن ،  ال یق��ضي بعلم��ھ-ول��و ك��ان ع��دًال-أال ت��ري أن القاض��ي ، یعتب��ره ال��شرع
  .ترتب علي ذلك ضیاع الحق

 أن م�ا ذك��روه یمك�ن معارض��تھ ب�أن ف��تح ب�اب القب��ول أق�وال الق��ضاة      :لثالــ

إذ المع�زول وإن  ،  تبن�ي علی�ھ األحك�ام   یلح�ق ض�عفًا بم�ا     ، المعزولین بال بین�ات   
وھ��و عرض��ة للخط��أ  ، فق��د یك��ون باطن��ھ بخ��الف ذل��ك ، ك��ان ع��دًال ف��ي الظ��اھر 

  .وقد یتأول في بعض ما یخبر بھ، والذھول
، والظاھر أن الذین قیدوا القبول بعدم ت�ضمن قول�ھ إبط�ال حك�م غی�ره       

  .أرادوا االحتراز من ذلك
، فھ��و قی�اس م��ع الف��ارق ، ھوأم�ا اس��تداللھم بالقی�اس عل��ي قب��ول كتاب�   

بخالف قولھ الصادر   ، وذلك أن مضمون الكتاب صدر من القاضي حال والیتھ        
  .منھ بعد عزلھ

فین�اقش ب�أن   ، وأما اس�تداللھم بالقی�اس عل�ي قب�ول قول�ھ ح�ال والیت�ھ              
ف�ال ی�صح    ، )٣(المعول علیھ في قبول قول�ھ ص�دوره ع�ن ص�احب والی�ة الحك�م               

  .)٤( ھذا مع أن األصل مختلف فیھ .إلحاق المعزول بھ؛ لزوال والیتھ
فقد نوقش بأن�ھ    ، وأما القیاس علي قبول قول المأذون لھ في التجارة        

أن المأذون لھ ال تھمة علیھ فیما أقر بھ؛ ألن ذلك           : "وذلك: قیاس مع الفارق  
وإنم�ا ذل�ك حك�م یری�د     ، والقاض�ي ال یتعل�ق م�ا أقرب�ھ بذمت�ھ     ، مما یتعلق بذمتھ  

  .)٥(" ن أجل عزلھفال یجوز ذلك م، تنفیذه

                                                                                                                                        

 .المصدر األخیر من السابقة: انظر) ٩(
 .المصادر السابقة: انظر) ٤(
 . ١٤/٨٦المغني : لالستدالل علي قبول قولھ حال والیتھ بذلكانظر ) ١(
وعن��د المالكی��ة ال تقب��ل ، الم��صدر ال��سابق: انظ��ر للخ��الف ف��ي قب��ول قول��ھ ح��ال والیت��ھ) ٢(

الشرح الكبیر مع حاشیة الدس�وقي      : انظر.شھادتھ علي أنھ قضي بكذا قبل العزل أیضاً       
٤/١٣٤. 

 .٥٠٠وق ص عدة البر: وانظر، ١٧٩فصول األحكام ص ) ٣(
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أم�ا  ، فذلك حینما كان ذا والیة    ، وأما التعلیل بأن القاضي أمین الشرع     
  .وقد عزل فقد صار كسائر الناس

جيـــح   لت

من خالل العرض ال�سابق لألدل�ة والمناق�شة یظھ�ر أن ال�راجح الق�ول              
  .وقد نوقشت أدلة مخالفیھ، األول؛ لقوة أدلتھ في الجملة

يع   تف

. حكم�ت بك�ذا، إال ببین�ة      :  بعدم قبول قول القاض�ى المع�زول       تقدم ترجیح القول  
  وتقوم البینة  بشھادة اثنین على حكمھ 

  ولكن إذا شھد معھ آخر على حكمھ، فھل یقبل قولھ؟

لي ل على ق    :.ختلف فى 

ل  أل ل  ، بل الب مـ            : لق خ ل شه معه  ته على حكمه،  التقبل شها

ثني س   .شها 

، ع�ده الم�اوردى     )٣(، ووجھ عند الشافعیة   )٢(، والمالكیة )١(الحنفیةوھو مذھب   
  .)٤(المذھب، وذكر النووى أنھ الصحیح باتفاق أصحابھ

لثانى ل  ته: لق ، قبل شها خ   . شه معه 

   الى )٦(، ونسبھ الطحاوى)٥(وھو وجھ عند الشافعیة، قال بھ اإلصخرى

                                                           

 ١/٢٠٩، ال���در المحت���ار  ١/٢٠٩، اخ���تالف الفقھ���اء للطح���اوى  ١٦/١٠٨ المب���سوط (١)
 .٣٢، معین الحكام ص ٥/٣٧١الدرالمحتار وحاشیتھ 

، ١٦٤، تنبی��ھ الحك��ام ص ٩/٢٨٧  الم��ستخرجة م��ن األس��معة م��ع البی��ان والتح��صیل  (٢)
العل�ى مال�ك    ، ف�تح    ٢/٢٢٢، ج�واھر اإلكلی�ل      ١/٨٦، تبصرة الحك�ام     ١٠/٢٧٦الذخیرة  

٢/٢٩٢. 
، أدب الق�ضاء الب�ن أب�ى       ١١/١٢٨، روض�ة الط�البین      ٢/٤١٢ أدب القاضى للماوردى     (٣)

 .٤/٣٨٢، مغنى المحتاج ٨/٢٤٧، نھایة المحتاج ١/٤٣٦الدم 
 .١١/١٢٨، روضة الطالبین ٢/٤١٢أدب القاضى للماوردى :   انظر(٤)
،أدب الق�ضاء الب�ن أب�ى      ١١/١٢٨، روض�ة الط�البین      ٢/٤١٢  أدب القاضى للماوردى      (٥)

  .٤/٣٨٢، مغنى المحتاج ٨/٢٤٧، نھایة المحتاج ١/٤٣٥الدم 
الحسن بن أحمد بن یزید، أب�و س�عید اإلص�خرى، ش�یخ ال�شافعیة ببغ�داد            : واإلصطخرى ھو 

ومحتسبھا، من أكابر أصحاب الوجوه فى المذھب، ولى قضاء ق�م، وح�سبة بغ�داد، ل�ھ           
  .ھـ٣٢٨فى سنة ، تو)أدب القضاء(مصنفات مفیدة، منھا 

 .٦٢، طبقات الشافعیة البن ھدایة اهللا ص ١/١٠٩طبقات الشافعیة البن قاضى شبھة 
  ھو أحمد بن محمد بن سالمة، أبو جعفر الطح�اوى، الفقی�ھ اإلم�ام الح�افظ، م�ن كب�ار                   (٦)

علم��اء الحنفی��ة، ص��حب المزن��ى ال��شافعى، وتفق��ھ ب��ھ، ث��م ت��رك مذھب��ھ وص��ار حنفی��ًا،    
لحنفیھ فى زمنھ، وكان عالمًا بجمی�ع م�ذاھب الفقھ�اء، ص�نف كتب�ًا             انتھت الیھ رئاسة ا   

  .ھـ٣٢١مفیدة، منھا أحكام القرآن، وشرح معانى اآلثار، توفى سنة 
 .٢/٤٩، الطبقات السنیة ١/٢٧١الجواھر المضیة 
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   )٢(، واألوزاعى)١(الثورى
ول األول ب��أن  ذل��ك ش��ھادة من��ھ عل��ى فع��ل نف��سھ؛ ألن��ھ ھ��و  عل��ل أص��حاب الق��
  )٣ (.الحاكم، فال تقبل

ليلي لثانى ب ل  ل للق   :ست

القی���اس عل���ى قب���ول ش���ھادة المرض���عة عل���ى الرض���اع، إذ ف���ى كلت���ا        -١
 )٤ (.المسألتین وقعت الشھادة على فعل الشاھد

 )٥ (.أن شھادتھ على حكمھ ال تجر لنفسھ نفعًا، والتدفع ضررًا -٢
  :نوقش الدلیل األول للقول الثانى بأنھ قیاس مع الفارق، وبیانھ من وجھینو

ل علیھ وأم�ا الحك�م   .  أن الرضاع من فعل الولد، فجازت شھادة المرضعة     :أل

  )٦(.فھو من فعل المعزول، فلم یجز أن یكون شاھدًا علیھ

 أن شھادة المرضعة التتضمن تزكیة نفسھا ، إذ یصح  اإلرضاع م�ن     :لثاني  

  )٧(.غیر العدل ، بخالف شھادة المعزول على حكمة
ویمكن مناقشة تعلیلھم الث�اني ب�أن الم�انع م�ن قب�ول ش�ھادة المع�زول ، ل�یس                  

  .كونھا تجلب لھ نفعًا أو تدفع ضررًا ، بل كونھا شھادة فعل نفسھ
  وبناء على ما تقدم من أدلة ومناقشة، فإن االولى بالترجیح القول األول

                                                           

  ھو سفیان بن سعید بن مسروق الثورى، أبو عب�داهللا الك�وفى، ثق�ة ح�افظ فقی�ھ عاب�د               (١)
ما رأیت رجًال أعلم بالحالل والح�رام م�ن س�فیان الث�ورى،     : ابن عیینةإمام حجة،  قال  

 .٢٤٤، تقریب التھذیب ص ٢٧٩ – ٧/٢٢٩سیر أعالم النبالء . ھـ١٦١مات سنة 
. ، ونسبھ ابن قدامة لألوزاعى واب�ن المن�ذر واب�ن أب�ى لیل�ى         ١/٢٠٩  اختالف الفقھاء     (٢)

 عم��رو ب��ن أب��ى عم��رو    عب��د ال��رحمن ب��ن  :  واألوزاع��ى ھ��و ٨٦/  ١٤انظ��ر المغن��ى  
األوزاعى، أبو عمرو الدمشقى، اإلمام الحافظ الفقیھ، ح�دث ع�ن عط�اء ب�ن أب�ى رب�اح                 
والزھ��ى وخل��ق، وح��دث عن��ھ ش��عبة واب��ن المب��ارك ویحی��ى القط��ان وغی��رھم، س��كن        

، ١٣٤ -٧/١٠٧س�یر أع�الم الن�بالء    . ھ�ـ ١٥٧بیروت فى آخرعمره، وبھا ت�وفى س�نة         
 ٣٤٧ب التھذیب ص  ، تقری١٨٣- ١/١٨٧تذكرة الحفاظ 

 .١١/١٢٨، روضة الطالبین ١/٢٢٢، جواھر اإلكلیل ١/٨٦تبصرة الحكام :   انظر(٣)
، مغن�ى   ١/٤٣٥، أدب القضاء البن أب�ى ال�دم         ٢/٤١٢أدب القاضى للماوردى    :   انظر    (٤)

 .٤/٣٨٣المحتاج 
 .٨/٢٤٧نھایة المحتاج :   انظر(٥)
 .٢/٤١٢أدب القاضى للماوردى:   انظر(٦)
  ٤/٣٨٣، مغنى المحتاج٨/٢٤٧نھایة المحتاج: ظر  ان(٧)
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  املبحث الثاني

  ا شرع فيه من القضايا قبل العزل وعزل قبل إمتامهم

ال ی�ؤثر فی�ھ   ، فھ�و عل�ي نف�اذه   ، األصل أن ما تم فیھ حكم من القاضي       
  ما حدث بعد من 

، وول�ي ق�اض آخ�ر     ، ولكن إذا شرع في قضیة ثم عزل قبل إتمامھ�ا         . )١(عزلھ  
  فھل یبني علي ما حصل عند األول أم یستأنف إجراءات القضاء فیھا؟

، وحی�ث إن ذل�ك التف�صیل یختل�ف م�ن م�ذھب آلخ�ر              ،  ف�ي ھ�ذا تف�صیل      للفقھاء
  .فسیكون بحث ھذه المسألة من خالل كل مذھب على حدة

  اطب اول

ب اذ  

ب�ل ی�ستقبل   ، ما وجد في دیوان المعزول من بینة أو إقرار ال یعمل بھ الموَّلي           
  .)٢(الخصومة 

ل بتعليلي   :علل 

والقاضي الثاني ال یعلم حقیق�ة م�ا        ، لقضاءأن العلم شرط في صحة ا      -١
ومعل����وم أن من����صب الق����ضاء ف����وق من����صب ، )٣(ك����ان عن����د األول 

فإن�ھ ال یج�وز    ، فإذا كان ال یجوز للمرء أن یشھد بم�ا یعل�م          ، الشھادة
 .)٤(لھ أن یقضي بذلك من باب أولى 

أن القاض�ي الث�اني ال ی��أمن أن یك�ون م�ا ف��ي دی�وان المع�زول م��زور        -٢
  .)٥(علیھ 

فذكروا أنھ ال ، ثم أعید للقضاء ،  وھي ما إذا عزل      : ص للمسألة  

  .یقضي بشيء مما في دیوانھ من قضاء أو إقرار إذا لم یذكره باتفاقھم
  :فاختلفوا في ذلك قولین، أما إذا ذكر اإلقرار

ل   . ال یقضي بھ، وھو مذھب أبي حنیفة:أل

  .وھو مذھب أبي یوسف،  یقضي بھ:لثاني

                                                           

أدب القاض���ي ، ٦/١٠٦مواھ���ب الجلی���ل  ، ١٦٠، ٩/١٥٩البی���ان والتح���صیل  : انظ���ر) ١(
 .٦/٣٦٥كشاف القناع ، ١٤/٨٢المغني ، ٦/٢٢٩األم ، ٢/٤٠٦للماوردي 

، ٣/١٠٧ش��رح اب��ن م��ازة عل��ي أدب القاض��ي للخ��صاف      ، ١٦/٩٣المب��سوط : انظ��ر) ٢(
روض���ة الق���ضاة  ، ١٩٠ عل���ي أدب القاض���ي للخ���صاف ص   ش���رح الج���صاص ، ١٠٨

١/٣١٨. 
 . ١٦/٩٣المبسوط ، ٣/١٠٧شرح ابن مازة علي أدب القاضي للخصاف : انظر) ٣(
 .١٦/٩٣المبسوط : انظر) ٤(
 .١٩٠شرح الجصاص علي أدب القاضي للخصاف ص: أنظر ) ٥(
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  .)١(لبینة فإنھا تعاد سواء أتذكر أو لم یتذكر وأما ا
ب��أن م��ا وج��ده ف��ي دیوان��ھ ق��د أم��ن علی��ھ   ، وعلل��وا ق��ول أب��ي یوس��ف 

وأص�ل ذل�ك    ، فإنھ حینئذ یحكم بعلم�ھ    ، وما دام ذكرًا اإلقرار   ، الخیانة والتزویر 
فك�ذلك  ، عند أبي یوسف أنھ یجیز للقاضي أن یحكم بما قد علمھ قب�ل الق�ضاء              

  .)٢(ھنا 
، البین��ة ال توج��ب الح��ق بنف��سھا  : "ضھم إع��ادة البین��ة ب��أن وعل��ل بع�� 

ف�صار تقلی�د ھ�ذا القاض�ي بع�د       ، ول�م یوج�د   ، وإنما توجبھ باتصال الق�ضاء بھ�ا      
ول�و قل�د ق�اض آخ�ر ل�م ی�سعھ أن یق�ضي بتل�ك           ، ذلك وتقلید ق�اض آخ�ر س�واءً       

  .)٣(" فكذلك ھذا، ویعیدوا البینة، حتى یستقبلوا الخصومة، البینة
ب��أن القاض��ي لم��ا ع��زل ، تفری��ق ب��ین البین��ة واإلق��راروعل��ل بع��ضھم ال

فلم یجز لھ  ، وصار ذلك السماع كأنھ وقع عند غیر قاض       ،بطل سماعھ البینة    
ث�م  ، وھ�و غی�ر ق�اض   ، كما أن�ھ ل�و س�مع البین�ة        ، الحكم بتلك البینة وإن ذكرھا    

ولو سمع إق�رارًا م�ن المطل�وب    . لم یجز لھ أن یحكم بتلك البینة     ، ولي القضاء 
ثم ولي القضاء كان لھ أن یحكم بعلمھ بذلك اإلقرار؛ وذل�ك ألن اإلق�رار          ، بحق

  .)٤(بل عند القاضي ، والشھادة ال یثبت حكمھا بنفسھا، یثبت حكمھ بنفسھ
وذھب بعض الحنفیة إلى تجویز العم�ل بم�ا ف�ي دواوی�ن الق�ضاة عن�د               

  .تقادم الزمان استحسانا

ال بتعليلي ل ه   :ست

  .یزور عادة؛ ألنھ محفوظ عند األمناءأن دیوان القاضي ال  -١
والس�یما ف�ي    ، أنھ عن�د تق�ادم الزم�ان ف�إن ال�ضرورة ت�دعو إل�ي ذل�ك                 -٢

إذ یمك��ن الوق��وف عل��ي ، بخ��الف ال��دیوان الجدی��د، األوق��اف ونحوھ��ا
 .)٥ (حقیقة ما فیھ بإقرار الخصم أو البینة

                                                           

صاف ش���رح اب���ن م���ازة عل���ي أدب القاض���ي للخ���   ، ٣/٣٤٠الفت���اوي الھندی���ة  : انظ���ر) ١(
ش������رح ، ٣١٩، ١/٣١٨روض������ة الق������ضاة ، ١٠٥/ ١٦المب������سوط ، ١٠٨، ٣/١٠٧

واقتصر األخیر عل�ي ذك�ر ق�ول أب�ي     ، ١٩٠الجصاص علي أدب القاضي للخصاف ص       
 .  یوسف

 .١٩٠شرح الجصاص علي أدب القاضي للخصاف ص : انظر)  ٢(
 . ٣/١٠٨شرح ابن مازة علي أدب القاضي للخصاف ) ٣(
 .١٩١، ١٩٠ي أدب القاضي للخصاف ص شرح الجصاص عل: انظر) ٤(
 .٥/٣٧٠رد المحتار : انظر للقول ودلیلھ) ٥(
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ب اطا  

ب اذ  

فإن من ولي بع�ده ال     ، یوانھوأثبت ذلك في د   ، إذا شھدوا عند القاضي   
  .)١ (فإن لم توجد أعادوا الشھادة، یعمل بھ إال ببینة

  .)٢(الحتمال التزویر ، وعللھ بعضھم بأن الخط ال یكفي
  .)٣ (إال ببینة، ما في دیواني شھدت بھ البینة عندي: وال یقبل قول المعزول

  .)٤( الناس ألنھ صار كسائر: وعللھ بعضھم بأنھ بعد العزل ال تكفي شھادتھ
أن الشھادة الت�ي ف�ي دی�وان القاض�ي م�ا        : ولكن للمدعي تحلیف المدعي علیھ    

وینظ��ر فیھ��ا ، وثبت��ت ل��ھ ال��شھادة، حل��ف الم��دعي، ف��إن نك��ل، ش��ھد بھ��ا علی��ھ
  .)٥(وال یلزمھ االستئناف ، كما كان ینظر المعزول فیبني علیھا، الجدید
وأش�ھد عل�ي   ، عق�د وسئل ابن رشد الجد عن بینة شھدت عن�د ق�اض ف�ي               

ھ��ل ، وال��شھود أحی��اء ، ث��م ع��زل القاض��ي وول��ھ غی��ره   ، نف��سھ بثبوت��ھ عن��ده 
یكررون الشھادة عند القاضي الثاني أم ال؟ وھل یج�ري إش�ھاد القاض�ي عل�ي       

ف�ال ی�شھد ش�ھوده م�ا        ، أو مجري الشھادة علي ال�شھادة     ، نفسھ مجري الحكم  
  دام شھود األصل أحیاء؟

لــه      اض�ي عل��ي نف��سھ بثب�وت العق��د عن��ده حك��م   إش��ھاد الق ":فأجــا بق

فال یلزم أن یعید الشھود ش�ھادتھم عن�د غی�ره؛ ألن ذل�ك     ، بالعدالة البینة عنده  
وإذا ، یوجب أال یحكم بشھادتھم إال بعد علم�ھ بع�دالتھم أو بع�د ت�زكیتھم عن�ده           

ق�ضي ب�شھادتھم بع�د      ، ثبت عنده أن القاض�ي األول أش�ھد بثب�وت العق�د عن�ده             
  .)٧(" وإن لم یعرف عدالتھم، ن تزكیة دو)٦(اإلعذار 

  .وأوردوا صورة ما إذا عزل ثم ولي القضاء

                                                           

تب���صرة ، ١٣١، ١٠/٩٩ال���ذخیرة ، ١٧٠تنبی���ھ الحك���ام ص ، ٤/٧٦المدون���ة : انظ���ر) ١(
 . ٦/١٠٦مواھب الجلیل ، ١/٨٦الحكام 

 .١٠/٩٩الذخیرة : انظر) ٢(
تب���صرة ، ١٣١، ١٠/٩٩ال���ذخیرة ، ١٧٠تنبی���ھ الحك���ام ص ، ٤/٧٦المدون���ة : انظ���ر) ٣(

 .٦/١٠٦مواھب الجلیل ، ١/٨٦الحكام 
 .١٣١، ٩٩/ ١٠الذخیرة ، ٤/٧٦المدونة : انظر) ٤(
 .المصدرین السابقین: انظر) ٥(
: أي، ق�د أع�ذر م�ن ان�ذر      : ومنھ، واإلعذار المبالغة في العذر   : (قال ابن سھل  : اإلعذار) ٦(

لقاضي إلي من ثبت علی�ھ ح�ق   ومنھ إعذار ا، قد بالغ في اإلعذار من تقدم إلیك فأنذرك 
نقل��ھ ع��ن ص��احب تھ��ذیب الف��روق  ). فیع��ذر إلی��ھ ف��یمن ش��ھد علی��ھ ب��ذلك ، یؤخ��ذ من��ھ 

 .٤/١٢٩للقرافي 
 .٢٦، ١٠/٢٥، والفتوي بنصھا في المعیار المعرب ٣/١٢٦٥فتاوي ابن رشد ) ٧(
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 إلى أنھ یبني على م�ا ثب�ت عن�ده           )١(فذھب جماعة من المالكیة منھم سحنون       
في الوالیة المتقدمة؛ ألن المقصود بذل الجھد ف�ي ك�شف م�ا ل�م یك�شف، وم�ا                   

  .)٢(تقدم قد حصل كشفھ 
علي شھادة م�ن ش�ھدوا عن�ده قب�ل أن     وذھب بعضھم إلى أنھ ال یبني       

  .)٣( حتي یعیدوھا عنده - فیما لم یتم حكمھ-یعزل

  اطب اث

ب اذ  

نص الشافعي علي أن الخصمین إذا تناقدا بینھما عند القاضي، ثم عزل،                 
  .)٤(وولي غیره، فإن المولي ال یحكم حتي یعیدا علیھ بینتھما 

ا شھدت البین�ة عن�د القاض�ي ب�أن م�ن ع�زل ق�د ثب�ت         وذكر الھیتمي أنھ إذ        
  . )٥(عنده حق لفالن، فإنھ یحكم بھ، وال یحتاج إلي إعادة البینة بأصل الحق 

وأوردوا ص��ورة م��ا إذا ع��زل بع��د س��ماع البین��ة، ث��م أعی��د إل��ي الق��ضاء،          
  .)٦(فذكروا أنھ ال یحكم بالسماع األول، بل یعید البینة وجوبًا 

  .ن السماع األول بطل بالعزلوعللوه بأ     
وفرقوا بین ھذه المسألة ومسألة ما إذا خرج ع�ن مح�ل والیت�ھ ث�م ع�اد، ب�أن                

  .)٧(والیتھ باقیة في الثانیة دون األولى 
وذكر بعضھم أن محل ما تقدم في الصورة اآلنفة ھو ما إذا لم یك�ن حك�م                     

  .)٨(بقبول البینة، فإن حكم بذلك، فلھ الحكم بالسماع األول 

لبينة، جعله في ثال حاال ل بع سما  لع   : للما تفصيل في 

لي أل ل: لحالة  لها، ث يع   .  يسمعها م غي  يحك بقب

                                                           

أبو سعید عبد السالم بن سعید بن حبیب التنوخي القیرواني، لقب�ھ س�حنون، م�ن           : ھو) ١(
أئمة المالكیة، أخذ عن جماعھ، منھم البھلول بن راشد وأسد بن الفرات واب�ن القاس�م             
وغی��رھم، وم��ن تالمی��ذه أب��و محم��د ی��ونس ال��ورداني، ومدونت��ھ علیھ��ا االعتم��اد ف��ي       

  .ھـ٢٤٠المذھب المالكي، مات سنة 
 .٧٠، ٦٩، شجرة النور الزكیة ص ٤٠-٢/٣٠الدیباج المذھب 

 .١٠/٩٩الذخیرة : انظر) ٢(
 .١١٣األحكام للمالقي ص : انظر) ٣(
، ض�من فوائ�د نقلھ�ا اب�ن         ٧/١٠٤، طبقات ال�شافعیة الب�ن ال�سبكي         ٦/٢٢٠األم  : انظر) ٤(

 .السبكي عن أدب القضاء للقاضي الرویاني
 .١٠/١٧٤تحفة المحتاج : انظر) ٥(
، األش��باه والنظ��ائر لل��سیوطي ص ٢/١٧٨، المنث��ور ١٢/٩٧روض��ة الط��البین : انظ��ر) ٦(

، نھای���ة المحت���اج ١٨٨، ١٠/١٧٤، تحف���ة المحت���اج ٤/٤١٥غن���ي المحت���اج ، م١٧٧
٢٨١، ٨/٢٨٠ . 

، ٨/٢٨١، نھای�ة المحت�اج     ١٠/١٨٨، تحف�ة المحت�اج      ١٢/٩٧روضة الطالبین   : انظر) ٧(
 . ٤/٤١٥مغني المحتاج 

 .٢٨١، ٨/٢٨٠، نھایة المحتاج ١٨٨، ١٠/١٧٤تحفة المحتاج : انظر) ٨(
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وفي ھذه الحالة ال یجوز للثاني أن یحكم بقبول البین�ة مكتفی�ًا ب�سماع     
  .المعزول، بل یستأنف الشھادة عنده

أن القاض�ي ل�ھ أن یكت�ب        : مف�اده وأورد الماوردي على ھذا اعتراض�ًا       
بسماع البینة إلي قاض آخر، یحكم بقبولھا، وإنفاذ م�ا أثبتت�ھ م�ن حك�م، فھ�ال             

  ! كان الثاني مع المعزول كذلك؟

 ب�أن ب�ین الم�سألتین فرق�ًا، وھ�و أن الث�اني ق�ادر عل�ي              :جا عنـه  

س���ماع البین���ة، ك���المعزول، بخ���الف المكت���وب إلی���ھ الغائ���ب، ف���ال یق���در عل���ي  
  .سماعھا

لثانية  لـ           : لحالة  إلل بالح  لبينة  ل  لحك بقب ل بع  لع  يقع 

  .ثبتته

وفي ھذه الحالة یبني الثاني علي حكم المعزول في تنفی�ذ اإلل�زام، إذا        
  .كان المعزول قد أشھد علي حكمھ

لثالثة   . أن یقع العزل بعد قبول البینة، وقبل الحكم واإللزام بما أثبتتھ:لحالة 

إما أن یكون�وا أحی�اًء،      : حینئذ ال یخلو حال من شھدوا عند المعزول       و
ف��إن ك��انوا أحی��اًء موج��ودین، ل��م یك��ن للث��اني أن یبن��ي عل��ي قب��ول   . أو م��وتي

  .األول، بل یستأنف سماع الشھادة
وعل��ل ذل��ك، ب��أن الق��درة عل��ى ش��ھود األص��ل تمن��ع م��ن الحك��م ب��شھادة ش��ھود 

  . الفرع
ین، ج�از للث�اني أن یبن�ي عل�ي قب�ول         وإن كانوا موتي أو غیر موجود     
  .المعزول، فیحكم باإللزام بمقتضي البینة

وعلل ذلك بأن تع�ذر الق�درة عل�ي ش�ھود األص�ل یب�یح الحك�م ب�شھادة                   
ش��ھود الف��رع، كم��ا یج��وز للقاض��ي المكت��وب إلی��ھ أن یحك��م ب��اإللزام بمقت��ضي 

  . )١(البینة، بناًء علي حكم الكاتب بقبولھ 

راب اطا  

  ذب ا

جاء عند الحنابلة النص على عدم اعتماد القاضي على م�ا وج�ده ف�ي      
  .دیوان من قبلھ من حكم، إال أن یشھد شاھدان أن ھذا حكم بھ فالن القاضي

فإن حضر رج�الن عن�د الح�اكم ، ف�ادعى أح�دھما أن              : "قال ابن قدامة  
، لم لھ في دیوان الحكم حجة على خصمھ، فوجدھا، وكان حكمًا حكم بھ غیره

أن ھذا حكم بھ فالن القاضي، وال یكفي الخط : یحكم بھ، إال أن یشھد شاھدان  
وإن ك�ان حكم�ًا حك�م ھ�و ب�ھ،           . والختم؛ ألنھ یحتمل التزویر ف�ي الخ�ط والخ�تم         

وإن ل�م ی�ذكر الحك�م ب�ھ،     . فذكر الحكم وعلم بھ، عمل بھ، وألزم خصمھ حكمھ    
                                                           

 .٤١٠-٢/٤٠٨أدب القاضي : انظر) ١(
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نھ یحتم�ل التزوی�ر ف�ي الخ�ط     ال یجوز لھ الحكم بھ؛ أل    : إحداھما: ففیھ روایتان 
یجوز الحكم بھ ألنھ إذا ك�ان       : والثانیة. والختم فلم یجز الحكم بھ، كحكم غیره      

بخط��ھ تح���ت ختم���ھ، ل��م یحتم���ل أن یك���ون غی��ر ص���حیح، إال احتم���اًال بعی���دًا،    
ف�إن ش�ھد ب�ھ ش�اھدان وج�ب          . كاحتمال كذب ال�شاھدین، ف�ال یع�ول عل�ى مثل�ھ           

  .)١(" الحكم     بھ
ا كان ال یعتمد على م�ا وج�ده ف�ي دی�وان م�ن قبل�ھ م�ن                   وال شك أنھ إذ   

  .حكم، فعدم اعتماده على ما وجده من بینة أولى
ولك��ن ل��و ش��ھد ش��اھدان عل��ى قب��ول المع��زول البین��ة، فھ��ل یعتم��دھا      

  .المولَّى؟
  .لم أجد لھم نصًا في ذلك

  لمناقشـة

من خالل النظر فیما تق�دم إی�راده م�ن آراء فقھ�اء الم�ذاھب یتب�ین أن                  
  :خالف وقع في قضیتینال

مبدأ البناء على ما وجد عند المعزول من إقرار أو بینة، فمن الفقھاء : األولى
  .من أجازه ومنھم من منعھ

على القول بالبناء، ترد قضیة ما یثبت بھ ما حصل عند المعزول، ھل : الثانیة
  .یكتفي في ذلك بما وجد في دیوانھ، أم البد من شھادة شاھدین؟

  :شة أدلة المانعین من البناء فیما یأتيویمكن مناق
تعلیل بعض الحنفیة بأن العلم شرط في صحة القضاء، یناقش بأنھ ال      
یسلم لھم بأن الثاني ال یعلم حقیقة ما كان عند األول، بل یحصل لھ العل�م م�ن         
خ��الل النظ��ر ف��ي دی��وان المع��زول، كم��ا أن للقاض��ي المكت��وب إلی��ھ أن یحك��م       

  .ة التي كتب بھا قاض إلیھباإللزام بمقتضى البین
وأما تعلیل بع�ضھم ب�أن البین�ة ال توج�ب الح�ق بنف�سھا، فین�اقش ب�أن             
بذلك ال یمنع غیر من أقیمت عنده م�ن العم�ل بمقت�ضاھا، كم�ا ل�و كت�ب ق�اض                     

  .ببینة قامت عنده إلى آخر، فللمكتوب إلیھ العمل بھا
 أحی�اًء  وأما تعلیل الماوردي ما ذكره من من�ع البن�اء إذا ك�ان ال�شھود         

موج�ودین،  فین��اقش ب��أن القاض��ي الم��ولى بین�ي عل��ى ش��ھادة ش��ھود األص��ل،   
  .التي قامت عند سابقھ، فال یصح إلحاق ذلك بشھادة شھود الفرع

ویمكن مناقشة تعلی�ل المن�ع م�ن االعتم�اد عل�ى م�ا ف�ي ال�دیوان، ب�أن                    
  .وسیلة إثبات ما حصل عند المعزول مما یتأثر باختالف األحوال واألعراف

كان من األمر القدیم إج�ازة الخ�واتم، فك�ان    : "قد نقل عن مالك قولھ  و
القاضي یكتب للرجل الكتاب إلى القاض�ي، فم�ا یزی�د عل�ى ختم�ھ، فُیج�از عل�ى          

                                                           

 .٢٠٤الطرق الحكمیة ص : ، وانظر٤/٤٧٣الكافي ) ٢(
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" ختمھ لھ، حتى حدث االتھام، فأحدثت الشھادة على خاتم القاضي أنھ خاتمھ            
)١(.  

د م�ن  ووسیلة االحتیاط من التزویر ال تنح�صر ف�ي ال�شھادة، ب�ل یوج�        
الوس��ائل م��ا ھ��و مثلھ��ا أو أق��وى منھ��ا، واألم��ن م��ن التزوی��ر تكف��ي فی��ھ غلب��ة  

  .إذ حتى الشھادة یعتریھا احتمال كذب الشاھدین. الظن
ومن وسائل االحتیاط التدوین إلجراءات القضیة في س�جالت خاص�ة،       
ذات ص��بغة رس��میة، محفوظ��ة بأی��دي األمن��اء، م��ع ماج��د م��ن ت��دابیر ی��ضعف   

  .ویرمعھا احتمال التز

جيـح   لت

الذى یظھ�ر رجح�ان الق�ول بج�واز البن�اء عل�ى م�ا ح�صل عن�د المع�زول، وأن                      
االعتم�اد ف�ي ذل�ك عل�ى الت�دوین الرس�مي أم�ر ج�ائز، الس�یما ف�ي ھ�ذا الع�صر             
الذي جرى فیھ عمل القضاة على االستغناء بالت�دوین إلج�راءات الق�ضیة ع�ن         

  .اإلشھاد علیھا
ًال للف�صل ف�ي الق�ضایا، وإی�صال     ومما یؤید جواز البن�اء أن فی�ھ تعج�ی    

الحقوق إلى أربابھا، وھذا أمر مقصود للشارع، وذلك أن اإلبط�اء ف�ي إی�صال     
 یثی��ر مفاس��د – ب��أكثر مم��ا ی��ستدعیھ تتب��ع طری��ق ظھ��وره  –الح��ق إل��ى أھل��ھ 

كثی���رة، منھ���ا حرم���ان ص���احب الح���ق م���ن االنتف���اع بحق���ھ، واس���تمرار غی���ر  
 التھم�ة إل�ى القاض�ي، حی�ث ُیَظ�ن      المستحق في االنتفاع بما لیس لھ، وتط�رق      

بالمولَّى أنھ یرید إمالل المحق، حتى یسأم متابعة حقھ، فتزول حرمة القضاء         
  .)٢(من النفوس، وذلك مفسدة عظیمة 

والق��ول باس��تئناف ال��شھادة، فی��ھ إتع��اب لل��شھود، وإم��الل ل��صاحب       
  .الحق، وربما عسر علیھ إقامة البینة مرة أخرى

لة المانعین من البناء واالعتماد على دیوان ھذا وقد سبقت مناقشة أد
  .القاضي

                                                           

 .٢٠٩الطرق الحكمیة ص : وانظر المقالة في. ٢/٢٦تبصرة الحكام ) ١(
مقاصد ال�شریعة اإلس�المیة الب�ن عاش�ور ص     : انظر لمفاسد اإلبطاء في فصل القضایا     ) ٢(

٢٠٠. 
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  املبحث الثالث

  ما شرع فيه من القضايا بعد عزله وقبل علمه

إذا لم یعلم القاضي بأنھ عزل، ف�شرع ف�ي ق�ضایا بع�د عزل�ھ، وأص�در            
فیھا أحكامًا، فھل تنفذ تلك األحكام؟ ولبیان ھذا المبح�ث الب�د م�ن معرف�ة أوًال                  

  :ى القاضى وشروط المخبر بالعزل كالتالىوصول خبر العزل إل

  اطب اول

ا زل إر ا ولو  

إذا صدر القرار بعزل القاضي، لك�ن خب�ره ل�م ی�صل إلی�ھ، فھ�و ینع�زل بمج�رد                
  :صدوره، أم یتوقف نفوذه على علمھ بھ؟ اختلف الفقھاء في ذلك على قولین

  .ال ینعزل قبل علمھ: القول األول
، وم�ذھب  )٢(، وظ�اھر الم�ذھب عن�د المالكی�ة        )١(ی�ة   وھو م�ذھب الحنف   

، صححھ بعضھم، وعده بعضھم األش�ھر      )٤(ووجھ عند الحنابلة    . )٣(الشافعیة  
  .)٦(، واعتمده بعض متأخریھم )٥(

  .ینعزل قبل علمھ بالعزل: القول الثاني
، )٨(، ووجھ عند الحنابلة، صححھ بعضھم )٧(وھو قول عند الشافعیة 

  .)٩(نھ المذھب على اصطالحھ وذكر المرداوي أ

                                                           

 القاض��ي للخ��صاف ، ش��رح اب��ن م��ازة عل��ى أدب٦/٣٦٥، ف��تح الق��دیر ٦/٢٨٢البح��ر الرائ��ق ) ١(
  .٣/٣١٧، الفتاوى الھندیة ٣/١٥٢

حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر : وانظر. ١/٨٨عبر بذلك ابن فرحون في تبصرة الحكام     ) ٢(
٤/١٣٤. 

،  األحك���ام ٢٤٤، ٢٤٣، كت���اب أدب القاض��ي م���ن التھ��ذیب ص   ١١/١٢٦روض��ة الط��البین   ) ٣(
، أدب الق�ضاء الب�ن أب�ي    ٢/٤٠٠ ،١/١٨١، أدب القاض�ي ل�ھ    ١٣٨السلطانیة للم�اوردي ص     

 .١/٣٠١الدم
 .٦/٤٣٧، الفروع ومعھ تصحیح الفروع ١٧٥، ١١/١٦١اإلنصاف ) ٤(
 .١٠/١٧وھو ابن مفلح في المبدع ) ٥(
ك�شاف  : انظر. فلم یذكروا غیره، كصاحب اإلقناع وشارحھ، وصاحب غایة المنتھى وشارحھ         ) ٦(

 .٦/٤٦٦ في شرح غایة المنتھى ، مطالب أولي النھى٦/٢٩٣القناع عن متن اإلقناع 
، كتاب أدب القاضي من ١١/١٢٦، روضة الطالبین ١٤٦، ١/١٤٥أدب القاضي البن القاص ) ٧(

، أدب الق��ضاء الب��ن أب��ي ال��دم    ١٣٨، األحك��ام ال��سلطانیة للم��اوردي ص   ٢٤٣التھ��ذیب ص 
١/٣٠١. 

 .٦/٤٣٧، الفروع ومعھ تصحیح الفروع ١١/١٦١اإلنصاف ) ٨(
، وذل��ك ألن الم��سألة مختل��ف فیھ��ا ب��ین الم��صنفین ف��ي       ١٧٤، ١١/١٦١: فاإلن��صا: انظ��ر) ٩(

المذھب، وقد ذكر المرداوي في مقدمة اإلنصاف أن الم�ذھب عن�د اخ�تالفھم م�ا قدم�ھ ص�احب        
وق�د أطل�ق   . المج�د والموف�ق  : الفروع، ف�إن أطل�ق الخ�الف فالم�ذھب م�ا اتف�ق علی�ھ ال�شیخان                

 الم��رجح عل��ى ق��ول المج��د والموف��ق ھ��و   الخ��الف ص��احب الف��روع ھن��ا، وذك��ر الم��رداوي أن  
الص��طالح : انظ��ر. انعزال��ھ قب��ل علم��ھ؛ لبنائھم��ا ال��وجھین ف��ي الم��سألة عل��ى ع��زل الوكی��ل       

، ١١/١٧٤، اإلن��صاف ومع��ھ المقن��ع ٦/٤٣٧الف��روع : ، وانظ��ر١/١٧اإلن��صاف : الم��رداوي
 .٢/٢٠٤المحرر 
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ل بما يأتي أل ل  لق صحا  ل  ست   :ق 

 أن الخطاب من الشارع ال یثبت حكمھ في ح�ق المخاط�ب ب�ھ إال إذا بلغ�ھ،                    -١
فكذلك الخطاب بعزل القاضي، . )١(ومن ذلك النسخ، ال یثبت حكمھ قبل البلوغ 

  .)٢(ال یثبت حكمھ إال إذا بلغھ، فال ینعزل قبل علمھ بھ 
أن ف��ي والی��ة القاض��ي حق��ًا هللا تع��الى، فعزل��ھ ش��بیھ بن��سخ      : ووج��ھ اإللح��اق 

  .)٣(األحكام 
 أن الق��ول بانعزال��ھ قب��ل علم��ھ فی��ھ ض��رر عظ��یم، وذل��ك أن��ھ یترت��ب علی��ھ    -٢

، وضرورة الن�اس ت�دعو   )٤(نقض أقضیتھ، والحكم بفساد تصرفاتھ بعد العزل    
  .)٥(إلى إنفاذ أحكامھ قبل علمھ 

اني بالقیاس على الوكیل، فكما أن الوكیل ینعزل قبل علم�ھ،      ویستدل للقول الث  
  .)٦(فكذلك القاضي، والجامع النیابة في كلیھما 

  

جهي لثاني م  ل  ل به للق ست ل  لقيا    :يناق 
  

ل  أل جه   ال یسلم بأن الوكیل ینعزل قب�ل علم�ھ، ب�ل ال ینع�زل إال إذا عل�م،        :ل

  .)٧(ال القاضي بنى المسألة على ذلك ولذا فإن بعض القائلین بعد انعز
  

لثاني  جه   عل�ى الت�سلیم ب�أن الوكی�ل ینع�زل قب�ل علم�ھ، فإن�ھ قی�اس م�ع                         :ل

  .الفارق
  :وحاصل ما ذكر من فروق بین المسألتین ما یأتي

أن في والیة القاض�ي حق�ًا هللا تع�الى، بخ�الف الوكال�ة المح�ضة، فھ�ي                  -١
  .)٨(خالصة لحق آدمي 

                                                           

، ٤/٨٣في أصول الفق�ھ  البحر المحیط : انظر لقاعدة عدم ثبوت حكم الناسخ قبل العلم    ) ١(
وقد ذكر بعض األصولیین القاعدة، وفرعوا علیھا بمسألة صحة تصرفات القاضي بعد       

، ٤٣٦، ٤٣٥التمھید في تخ�ریج الف�روع عل�ى األص�ول ص           : انظر. عزلھ وقبل علمھ  
 .٣٣٢، ١/٣٣١مختصر من قواعد العالئي وكالم األسنوي 

، االختی���ارات ١٥٣، ٣/١٥٢ش���رح اب���ن م���ازة عل���ى أدب القاض���ي للخ���صاف : انظ���ر) ٢(
 .٨٩، القواعد والفوائد األصولیة ص ١١٥، قواعد ابن رجب ص ٣٣٧الفقھیة ص 

 .المصادر السابقة عدا األول: انظر) ٣(
، نھای�ة  ١١/١٢٦، روض�ة الط�البین   ٢٤٤كتاب أدب القاضي م�ن التھ�ذیب ص    : انظر) ٤(

 .٨/٢٤٥المحتاج 
 .٤/١٣٤ي على الشرح الكبیر ، حاشیة الدسوق١/٨٨تبصرة الحاكم : انظر) ٥(
  .یفھم الدلیل من بنائھم الخالف ھنا على الخالف في انعزال الوكیل قبل علمھ) ٦(

، روض��ة ٢/٤٠٠، أدب القاض��ي للم��اوردي ١١/١٧٤اإلن��صاف ومع��ھ المقن��ع  : انظ��ر
 .١١/١٢٦الطالبین 

 .٢٢٣، لسان الحكام ص ٧/١٦المصادر السابقة، بدائع الصنائع : انظر) ٧(
 .١١٥قواعد ابن رجب ص : ظران) ٨(
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 یترت���ب علیھ���ا عم���وم النظ���ر ف���ي العق���ود  أن والی���ة القاض���ي عام���ة، -٢
والفسوخ وغیرھا، وتكثر تصرفاتھ غالب�ًا، ول�ذا تعظ�م البل�وى بإبط�ال           

 .)١(أحكامھ قبل العلم، بخالف الوكیل 
أن القاضي ناظر في حق غیر المولي، بخالف الوكیل، فھو ن�اظر ف�ي       -٣

 .)٢(حق الموكل 
 فینع�زل ب�ھ     أن موت اإلمام ال ینعزل بھ القاضي، بخالف موت الموكل          -٤

  الوكیل، فیقوى جانب القاضي بھذا العزل
  

 ب اطا  

  دد ن ت ازل رم

لي ه على ق ل بخب لع لفقها في ع م يثب    :ختل 

ل أل ل    . یثبت عزل القاضي بخبر عدل واحد:لق

، وب��ھ  ق���ال  )٤(، ویفھ���م م��ن عم���وم ك��الم المالكی���ة   )٣(وھ��و م���ذھب الحنفی��ة   
  ،وھوالظاھرعند بعضھم )٦( من الشافعیة )٥(ي األذرع

لثاني ل    . یعتبر في الخبر بعزلھ شاھدان:لق

  وبھ قال الزركشي من الشافعیة 
. ویمكن االستدالل للقول األول بأن خبر العدل الواحد یغلب عل�ى الظ�ن ص�دقھ           

  .والظن الغالب یعمل بھ في الشرع
التولی��ة، فإن��ھ ال یثب��ت إال واس��تدل أص��حاب الق��ول الث��اني بالقی��اس عل��ى خب��ر 

  بشاھدین، فكذلك خبر العزل، بل ھو أولى 

                                                           

، التمھی�د ف�ي تخ�ریج الف�روع     ١١/١٧٥، اإلن�صاف  ١١٥قواعد ابن رج�ب ص    : انظر) ١(
  .٤٣٦على األصول ص 

 .٢/٤٠٠أدب القاضي للماوردي : انظر) ٢(
 .٥٠، ٧/٤٩، الدر المختار مع تكملة رد المحتار ٥٥، ٧/٥٤البحر الرائق ) ٣(
  :مًا یكفي واحد عدل، قال ابن عاصمحیث ذكروا أنھ في باب الخبر عمو) ٤(

  واثنان أولى عند كل ذي نظر  وواحد یجزئ في باب الخبر  
 .، وقیده الشارح بالعدل١/١١٣تحفة الحكام مع شرحھا البھجة   

أحم��د ب��ن حم��دان ب��ن أحم��د، ش��ھاب ال��دین أب��و العب��اس األذرع��ي، م��ن فقھ��اء        : ھ��و) ٥(
الزم الفخ�ر الم�صري، وص�ار فقی�ھ       الم�زي وال�ذھبي، و    : الشافعیة، قرأ عل�ى الح�افظین     

ق�وت  : الشام ومفتیھا، من تالمیذه البدر الزركشي، ولھ شرحان على المنھ�اج أح�دھما       
  .ھـ٧٨٣غنیة المحتاج، مات سنة : المحتاج، والثاني

، طبقات الشافعیة البن ھدای�ة اهللا       ١٤٣ – ٣/١٤١طبقات الشافعیة البن قاضي شھبة        
 .٢٣٨، ٢٣٧ص 

 .٤/٣٨٢، مغني المحتاج ١٠/١٢٢تحفة المحتاج ) ٦(
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ونوقش ھذا بأن بین التولیة والعزل فرقًا، وذلك أن التولی�ة تت�ضمن التخوی�ل               
باإلقدام عل�ى إص�دار األحك�ام، فیحت�اط ل�ذلك باش�تراط ال�شاھدین، وأم�ا الع�زل                   

  فھو إیقاف عن الحكم، وھو أحوط، فیكفي فیھ شاھد واحد 
لذي یظھر رجحان القول األول؛ لوجاھة ما استدل لھ بھ، وورود المناق�شة          وا

  .على دلیل مخالفیھ

  عداله املخربين

إذا كان المخبر واحدًا، فیشترط أن یكون عدًال ع�ن الق�ائلین باالكتف�اء         
، وسبق أن یفھم من عموم كالم )٢(، وبعض الشافعیة )١(بواحد، وھم الحنفیة 

  .)٣(المالكیة 
  .)٤( بعض الحنفیة أن العزل یثبت بخبر الفاسق إذا صدقھ ولكن ذكر

لة فيهما على ثالثة              لع شت  ، فاختلف في  ثني لخب م  ما  كا 

ل   :ق

ل أل ل  لي: لق نهما ع   .يعتب ك

  .)٥(وھو قول من اشترط الشاھدین من الشافعیة 

لثاني ل  ي : لق نهما مست   ).٦(يكفي ك

  .)٧(ما ذكره بعض الحنفیة وھو ظاھر 

لثال ل  ل بخب فاسقي: لق لع   .يثب 

  .)٨(وھو األصح عند الحنفیة 
القی��اس عل��ى خب��ر التولی��ة، حی��ث ت��شترط العدال��ة ف��ي       : ودلی��ل الق��ول األول 
  .)٩(شاھدیھ،فكذا العزل 

  .ولم أجد دلیًال للقول الثاني

                                                           

 .٧/٤٩، الدر المختار مع تكملة رد المحتار ٥٥، ٧/٥٤البحر الرائق ) ١(
 .١٠/١٢٢، تحفة المحتاج ٤/٣٨٢مغني المحتاج ) ٢(
 .١٧٢: راجع ما تقدم في المسألة السابقة ص) ٣(
 .٧/٤٩الدر المختار مع تكملة رد المحتار : انظر) ٤(
 .١٠/١٢٢تحفة المحتاج ) ٥(
من لم تظھر عدالت�ھ     : ھو عدل الظاھر وخفي الباطن، وقیل     : المستور: "قال المجددي ) ٦(

 .٤٨٣التعریفات الفقھیة ص ". وال فسقھ
وھو صاحب كنز ال�دقائق، حی�ث قی�د بكونھم�ا م�ستورین، وق�د ن�ص عل�ى أن ھ�ذا ھ�و               ) ٧(

ائ�ق  كن�ز ال�دقائق م�ع البح�ر الر        : ، وانظر ٧/٤٩ظاھر كالمھ صاحب تكملة رد المحتار       
٧/٥٤. 

 .٧/٤٩الدر المختار مع تكملة رد المحتار ) ٨(
 .١٠/١٢٢تحفة المحتاج : انظر) ٩(
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 أق�وى م�ن     ت�أثیر خب�ر الفاس�قین     : "واستدل أصحاب القول الثالث ب�أن     
تأثیر خبر العدل، ب�دلیل أن�ھ ل�و ق�ضى ب�شھادة واح�د ع�دل ل�م ینف�ذ، وب�شھادة                

  .)١(" فاسقین نفذ
ویمكن مناقشة دلیل القول األول بأن ب�ین التولی�ة والع�زل فرق�ًا؛ وق�د                

  .   تقدم ذكر الفرق في مناقشة نظیر ھذا الدلیل في المسألة السابقة

جح ل ل   :  

  :سبب الترجیح. فاسقین كاٍفوالذي یظھر أن خبر ال
ی�ا أیھ�ا ال�ذین      : "ولشیخ اإلسالم ابن تیمیة كالم یؤید ھذا، حول قولھ سبحانھ         

وإنم��ا أمرن��ا ب��التبین  : "، حی��ث ق��ال)٢(" آمن��وا إن ج��اءكم فاس��ق بنب��أ فتبین��وا 
والتثبت عند خبر الفاسق الواحد، ولم نؤمر بھ عند خبر الفاس�قین؛ وذل�ك أن             

االعتقاد ما ال یوجبھ خبر الواح�د، أم�ا إذا عل�م أنھم�ا              خبر االثنین یوجب منن     
  . )٣(" لم یتواطآ، فھذا قد یحصل بھ العلم

وقد ت�رّجح أن القاض�ي      . وینبني على ذلك الخالف في الحكم على تلك القضایا        
وقد نص . وبناًء علیھ فإن أحكامھ قبل علمھ بالعزل نافذة. ال ینعزل قبل علمھ

  .)٤(انعزالھ قبل علمھ من الفقھاء على نفوذھا القائلون بعدم 
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .٧/٤٩تكملة رد المحتار ) ١(
 ).٦(سورة الحجرات، اآلیة رقم ) ٢(
 .٣٥٨االختیارات الفقھیة ص ) ٣(
، الفت���اوى الھندی���ة  ٣/١٥٢ش���رح اب���ن م���ازة عل���ى أدب القاض���ي للخ���صاف    : انظ���ر) ٤(

، حاشیة الدسوقي على الشرح     ١/٨٨، تبصرة الحكام    ٢٢٣حكام ص ، لسان ال  ٣/٣١٧
، أدب الق��ضاء الب��ن أب��ي   ٢/٤٠٠، ١/١٨١، أدب القاض��ي للم��اوردي  ٤/١٣٤الكبی��ر 

 .١١٥، قواعد ابن رجب ص١١/١٧٥، اإلنصاف ١/٣٠١الدم 



 

 

 - ١٠٧٩ - 

  اخلامتة

  وھى ملخص للبحث تتضمن أھم النتائج التى خلص لھا البحث
  :فمن النتائج العامة ما یأتي

 .العزل ھو فسخ الوالیة ، ورد المتولي كما كان قبلھا -١
سلطة تخول لصاحبھا شرعًا إنشاء التصرف النافذ فیم�ا ھ�و          : والوالیة ھي   
تك��ون نیابی��ة إذا كان��ت م��ستمدة م��ن ش��خص ، كاإلم��ام أو       و. م��سلط علی��ھ 

  .القاضي أو غیرھما
العالقة بین العزل واالنعزال ھي عالقة السبب بالمسبب ، فالعزل سبب            -٢

شرعي، واالنعزال حكم شرعي مسبب عنھ ،وذلك إذا كان االنعزال أثرًا 
 .للعزل

ت ال�والي  العزل الیكون إال بعد انعقاد تولیة صحیحة ، ولذا كان ت�صرفا       -٣
نفاذة قبل العزل، بخ�الف م�ن حك�م ب�بطالن تولیت�ھ ، ف�ال ی�صح ت�صرف          

 .منھ وقع بمقتضى تلك التولیة
الع��زل یق��صد ب��ھ تح��صیل م���صلحة الوالی��ة ، وق��د یق��صد ب��ھ عقوب���ة          -٤

وإذا تع��ارض التعزی��ز ب��ھ م��ع م��صلحة   . المع��زول عل��ى س��بیل التعزی��ز  
 .الزل مشروعًاالوالیة كانت ھي المقدمة ، فحینئذ الیكون التعزیز ب

التولیة والعزل ف�ي الوالی�ات ال�سلطانیة م�ن مھم�ات اإلمام�ة العظم�ى ،           -٥
ولإلمام تفویض العزل إلى نواب�ھ ، ول�ذا كان�ت س�لطة نواب�ھ ف�ي الع�زل              

 .مما یھتلف بحسب األنظمة واألعراف
 .العزل مقید بتحري األصلح للوالیة بحسب اإلمكان -٦
والیة فیھ ، كان�ت الوالی�ة      من انفرد في زمان أو مكان بوجود شروط ال         -٧

 .متعینة علیھ ، فال یملك عزل نفسھ ویحرم ، عزلھ من قبل غیره

لتفصيلية ما يأتى  لنتائج  ه    -:م 

إذا ع��زل القاض��ى فإن��ھ یج��ب عل��ى اإلم��ام إظھ��ار س��بب عزل��ھ وأم��ا بی��ان     -١
ب��راءة المع��زول لم��صلحة ال لج��رح فی��ھ ، ف��ذلك یختل��ف حكم��ھ ب��إختالف     

إظھ��ار الع��زل كم��ا یج��ب إظھ��ار التولی��ة وذل��ك ی��دفع    األح��وال ألن��ھ یج��ب  
 - أن یقدم القاضى على إنفاذ حكم وھ�و ال یعل�م ب�العزل ، ب               -أ: مفسدتین  

 .أن یغتر الخصوم فیرتفعوا إلى القاضى وھم ال یعلمون بالعزل
 یجوز بناء القاضي المولى علي ماحصل عند المعزول من بینة أو إقرار            -٢

 التدوین الرسمى أمر جائز مع ضرورة أخذ واألعتماد في ثبوت ذلك علي 
االحتیاطات الممكنة لألمن م�ن التزوی�ر ومم�ا یؤی�د البن�اء أن فی�ھ تعج�یال               
للف��صل ف��ي الق��ضایا ، إی��صال الحق��وق إل��ى أربابھ��ا ، وھ��ا أم��ر مق��صود      
للشارع ، ألن االبطاء في إیصال الحق إلى أھلھ یثیر مفاسد كثیرھا منھ�ا              

ف��اع بحق��ھ ، وإق��رار غی��ر الم��ستحق عل��ى حرم��ان ص��احب الح��ق م��ن االنت
 .االنتفاع بما لیس لھ
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یجي علي الحاكم أال یحضر القاض�ى المع�زول إال إذا ك�ان للم�دعي بین�ة ،           -٣
لك��ن إن رأت الجھ��ة الق��ضائیة الت��ي رفع��ت إلیھ��ا ال��دعوى أن ھن��اك م��ا        

  .یقتضى إحضاره فلھا ذلك
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