القضاء اجلماعي والقضاء الفردي
:
دراسة فقوية قاىوىية مقارىة

ٔ


احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
فإن القضاء اجلماعي منن انات اظنةمنل القضنااحلل احلد فنل ،فلن

نن

القضنناء اجلمنناعي مع وفننا ع نند ادلسننلماب شللن ا احلننا ك فقنند ضننان القا نني
شخصاً واحداً ستلري أها العل و ة يف القضحلل مث حي ك
ودلننا ذلننلا المنننمه مننن أعحلننل ،مننع عنندم اهالعنني علننى ننمه فحل ن  ،فقنند
اس ننتع

شهلل ع نناا يف ال تابن ننل فحلن ن  ،سن ننااال ادلن ن ا ن ننا وع ننال أن ل م ن ن

رشدي ،وقد قسم المنمه إا مخسل مطالب هي:
ادلطلب اظول :استنماب ملاورة القا ي أها العل واحل مل

ٕ

ادلطل ننب الف ننا  :ح ن ن ع نندد القض نناة م ننع اشن ن اض يف اال تص ننا
واحل
ادلطلب الفالمه :ادلفا لل باب نةام القا ي الف د ونةام عدد القضاة
ادلطلب ال ابع :م قن ادلن ة السنع دي منن نةنام قضناء الفن د ونةنام
قضاء اجلماعل
ادلطلب اخلامس :ها ل ط أن
ى

ن مجحلع اظعضاء مؤهلاب ش عاً

ٖ

المطلبىاألول :ى
ىادتحبابىمذاورةىالقاضيىأهلىالطلمىوالحكمظ ى
مماحفننل أهننا العل ن وملنناورص ه ن ٌب لل ن ل للص ن اب ،فقنند ذض ن

العلمنناء أن مننن وسننااا و ن ل القا نني إا الص ن اب أن ف ن مننن مماحفننل
اظق ن ن ان من ننن ادل تمن نناب شلفق ن ن و سن ننمع م ن ن

م اقلن نناص وم ن ننام اص  ،قن ننال

اللننافعي(تٕٓٗ :هننر ر ن ه" :وال ديت ننع مننن االسننتماا شلننن الفن ظنن
قد ت م شالستماا ل ك الغفلل و زداد ب فمحلتا فحلما اعتقد من الص ابٔك

 1الرشالة .511 /

ٗ

وقد ضان السل

تدارس ن الفق و تماحف ن اللحلا الط ال دلا ع فن ه

منن أعحلننل هننلا اجلانننب و فتحلقن لهذهننان ودت ن للعقن لك وأ ننا هننلا المنناب
ال ص

ال اردة يف الل رى وفعا الصنابل يف ال قااع ادلستجدةٔك

ق ننال أبن ن حص نناب اظس نندي (تٕٔٛ :هن ننر(ٕر :إن أح ننده لحلفن ن يف
ادلسألل ل وردت على عم بن اخلطاب جلمع ذلا أها بندرٖك وضنان الفنارو
 هنع هللا يضر  -ل نناور الص نننابل ولن ن ض ننان ا ح نند ء يف الس ننن م ننا دامن ن ا م ننن أه ننااال ت اد ضابن عماس ر ي ه ع ماٗك
 1ادوافؼات .111 / 4
( )1هو عثامن بن عاصم األشدي الؽويف ،من رواة األحاديث الؽبار ،روى عن عدد من
الصحابة ،وتويف شـة 118هـ .شر أعالم الـبالء .411/5
 3شر أعالم الـبالء .416 / 5
 4إعالم ادوقعني .112 / 4

٘

وضننان ضمننار التننابعاب حي ن ن عل ننى اال ت نناد اجلمنناعي فقنند نناء يف
مجل سامل بن عمده بن عم (تٔٓٙ :هنرٔ أحد الفق اء السمعل عن ابن

ادلمنارك (تٔٛٔ :هننر(ٕر قننال :ضنان ا إذا ناءص ادلسننألل د لن ا فحل نا مجحلعننا
ف ة وا فحل ا وال قضي القا ي حىت فع إلحل فحل ة ون فحل ا فحلصدرونٖك

ويف ادل ننلب :وروى عمنند الن ن بننن القاسن عننن أبحلن أن أش ب ن 
ضننان إذا نننزل ب ن أم ن

نند فحل ن ملنناورة أهننا ال ن أي والفق ن دعننا ر نناال مننن

ادل ا ن ور ناال منن اظنصنار ،ودعنا عمن وعفمنان وعلحلنا وعمند الن ن بنن
 1هو شامل بن عبداهلل بن عؿر بن اخلطاب العـدوي أحـد الػؼفـاء الةـبعة ،تـويف شــة 126هــ" .
التؼريب – السمجة رقم ."1189
( )1هو عبداهلل بن ادبارك ادروزي اإلمام ادحدث الػؼقه  ،اجتؿعت فقه خصـال اخلـر وتـويف شــة
181هـ " التؼريب السمجة رقم ."3595
 3التعامل.34/

ٙ

عن

ومعنناذ بننن مننا وأىب بننن ضعننب وز نند بننن بن  ،فمضننى أبن ب ن

علننى ذلن مث وا عمن  وضننان نندع هننؤالء ال فن فننإن ا فننب أمن ملن ا
ش نناوره فحلن ن  ،ف ننإن ا ضن ن لن ن احل ننب ح ن ن بن ن  ،ف ننإن مل تضن ن أ ن ن ه إا أن
تض  ،وال قلد غريه ظن رلت د فال قلد(ٔرك
واسننتنماب ادللنناورة إ ننا ه ن يف ادلسننااا اال ت اد ننل ،فقنند روى أب ن

عمحلد (تٕٕٗ :هنر(ٕر عن محلم ن بن م ن ان قنال ":ضنان أبن ب ن الصند ب
إذا ورد علحل ح

نة يف ضتاب ه عاا فإن و د فحل ما قضي بن قضنى

ب  ،وإن مل جيد يف ضتاب ه نة يف س ل رس ل ه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فإن و د فحل نا
منا قضني بن قضنى بن  ،فنإن أعحلناه ذلن سنأل ال ناس :هنا علمنت أن رسن ل
()1ادجؿوع ذح ادفذب .138/12
()1هو الؼاشم بن ا
شالم البغدادي اإلمام الؾغوي الػؼقه ادحدث .تـويف شــة 114هــ " .التؼريـب
– السمجة رقم ."5497

ٚ

ه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قضننى فحل ن بقضنناء ؟ ف مبننا قننام إلحلن الق ن م فحلق ل ن ن :قضننى فحل ن
ب ننلا وض ننلا ،ف ننإن مل جين نند سن ن ل سن ن ا ال ن ننيب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -مج ننع رؤس نناء ال ن نناس
فاستلاره  ،فإذا ا تمع رأ

على شيء قضى ب  ،وضان عم فعا ذلن ،

فإذا أعحلاه أن جيند ذلن يف ال تناب والسن ل سنأل :هنا ضنان أبن ب ن قضنى
فحلن بقضنناء ؟ فننإن ضننان ظيب ب ن قضنناء قضننى ب ن  ،وإال مجننع علمنناء ال نناس
واستلاره  ،فإذا ا تمع رأ

على شيء قضى ب (ٔرك

ويف ادلغ  ":وإن احتناج إا اال ت ناد ،اسنتنب لن أن لناور ؛ لقن ل
ه ع نناا " :وش نناوره يف اظمن ن " (آل عمن ن انٜٔ٘ :ر،ككك ،وال سل ننال يف
اسننتنماب ذلن ،ككك ،وظنن قنند تمن شدللنناورة ،و تننلض مننا نسنحل شدلننلاض ة،

()1إعالم ادوقعني عن رب العادني .61/1

ٛ

وظن اإلحاهل جبمحلع العل م متعنلرةك وقند تمن إل نابل احلنب ومع فنل احلادثنل
من ه دون القا ي ،ف حل مبن ساو أو ز د علحل "(ٔرك

ويف ضلا الق اا ( ":و لاور ر القا ي ( ادل افقاب وادلخنالفاب ر منن
الفق نناء ( و س ننأذل ع ننن حجج ن ن الس ننتخ اج اظدل ننل ور ل ( عن ن

احل ننب

شال ت نناد قننال ر اإلمننام ( أ نند  -هنع هللا يضر -ر دلننا و س نحلد بننن إب ن اهحل قضنناء
ادلد ننل ضننان جيلننس بنناب القاس ن وسننامل لنناورعا وو زلننارب بننن زضد قضنناء
ال فننل ف ننان جيلننس بنناب احل ن و نناد لنناورعا(ٕر ( مننا أحس ن ل ن فعل ن
احل ننام لنناورون و ة ن ون ر ق ننال ه عنناا ":وشنناوره يف اظم ن "ك ( ف ننإن

()1ادغـي  – .17-16/14ضبعة دار هجر-
( )1قال الدكتور عبداهلل ابن جـزين يف قؼقؼـه ل ـح الزركمـ عـذ خلتنـ اخلرقـي :151/7مل
أجده مةـدا.

ٜ

ا ض ل احل
فحلن

ر ح ن فن را ( وإال أ ن ه ر أي احل ن حنىت تضن لن احلنب

ب "(ٔرك
وقنند شنناور ال ننيب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أ ننناب يف أسننارى بنندر(ٕر ،ويف مصنناحلل

ال فار م اخل د  ،ويف لقاء ال فار م بدر(ٖرك
وروي :مننا ضننان أحنند أضفن ملنناورة ظ ننناب مننن رسن ل ه  -ننلى
ه علحل وسل ٗ( -رك

( )1كشاف الؼـاع عن متن اإلقـاع .315/6
()1رواه مةؾم يف صحقحه من حديث ابن عباس ( ذح الـووي .)84/11
()3أخرجه مةؾم يف صحقحه من حديث أكس  برقم ( 1423ذح الـووي .)114/11
()4أخرجه السمذي يف جامعه  375/5معؾؼـا بؾػـ  :ويـروي عـن أي هريـرة  قـال ،...وقـال
احلاف يف الػتح  :331/5رجاله ثؼات إال أكه مـؼطع ألن الزهري مل يةؿع من أي هريرة.

ٓٔ

قننال احلسنن المصن ي (تٔٔٓ :هننر(ٔر :إن ضننان رسن ل ه  -ننلى
ه علحل ن وسننل  -لغ حلننا عننن ملنناورص  ،وإ ننا أراد أن سننن بننلل احل ننام
بعده(ٕرك
وشنناور أبن ب ن ال نناس يف منرياث اجلنندة(ٖر ،وعمن ُ يف د ننل اجل نناب (ٗر،
وشاور عم ُ الصنابلَ يف حد اخلم (ٔرك
( )1هو اإلمام احلةن بن يةار البني األكصـاري مـوالهم ،ادشـفور بالػضـل والعؾـم والزهـد،
روى له اجلامعة وتويف شـة 112هـ " التؼريب – السمجة رقم ."1137
()1أخرجه البقفؼي يف الؽزى .129/12
()3رواه مالك يف ادوضل برقم  1276وأمحـد يف مةــده بـرقم  18229وابـن ماجـه يف شـــه بـرقم
 1714وأبــو داود يف شــــه بــرقم  1894والسمــذي يف جامعــه بــرقم  1122والـةــا ي يف الةـــن
الؽزى برقم .6346
()4رواه أبو داود يف شــه  ،191/1والدارقطـي يف شــه .117/3

ٔٔ

ضمننا ضننان ش ن

(ٕر

(تٚٛ :ه ننر

قضنني وع ننده أب ن عم ن و الل نحلما

وأشنحلاخ ه ن ه جيالس ن ن علننى القضنناء ،وقننال القاس ن لهعم ن  :ا لننس إ ،
وه قضي باب ال اس(ٖرك
( )1رواه مالك يف ادوضل برقم  1533وعبدالرزاق يف مصـػه برقم .13541
ورواه احلاكم يف مةتدركه برقم  8131ومن ضريؼه البقفؼي يف الةـن الؽزى برقم ، 17317
والدارقطـي يف شــه برقم  113من ضريق ابن وبرة الؽؾبي ،وقال احلاكم :هذا حديث صحقح
اإلشـاد ومل خيرجاه .وأخرجه الـةا ي يف الةـن الؽزى برقم  5189والدارقطـي يف شــه برقم
 145من ضريق عؽرمة عن ابن عباس ريض اهلل عـفام يف قصة ذب قدامة بن مظعون اخلؿر عذ
التلويل ،وأشاكقدها ال ختؾو من مؼال.
( )1ذيح بن احلارث بن ققس بن اجلفم الؽـدي ،أبـو أمقـة :مـن أصـفر الؼضـاة الػؼفـاء يف صـدر
اإلشالم .أصؾه من القؿن .ويل قضاء الؽوفة ،يف زمـن عؿـر وعـثامن وعـع ومعاويـة .واشـتعػى يف
أيــام احلجــاج ،فلعػــاه شـــة  77هـــ .وكــان ثؼــة يف احلــديث ،ملموكــا يف الؼضــاء ،لــه بــاع يف األدب
والشعر .وعؿر ضويال ،ومات بالؽوفة شـة 78هـ .األعالم .161/3
()3رواه ابن أي صقبة يف مصـػه .592/6

ٕٔ

ٖٔ

المطلبىالثاني:ى ى
حكمىتطددىالقضاةىمعىاذتراككمىفيىاالختصاصى
والحكم
ا فب أهنا العلن علنى ن از القضناء اجلمناعي يف قضناض زلصن رة ،ضمنا
إذا نزلن ن ،زلن ننل ،ورأى و اظمن ن أن ن ن ال ف ننع ال من ننل والت م ننل إال بقضن نناء
ر لاب ،فإن ا تل نة عا استة بغريعا(ٔرك
مث ا تلن ن ن أه ن ننا العلن ن ن يف ن ن ن از ع ن نندد القض ن نناة م ن ننع اشن ن ن اض يف
اال تصا

واحل  ،وا تلف نسنمل اظقن ال إا ادلنلاهب ،ولنلا ال بند منن

حتقحلب ق ل ضا ملهب ،على ما أييتك

( )1مـح اجلؾقل .151/4

ٗٔ

الفزع األول :حتقيق مذهب احليفية
ا تلف ال وا ل يف ملهب أيب ح حلفل (تٔ٘ٓ :هننر(ٔر  ،ف سنب ابنن
قدام ننل (تٕٙٓ :هن ننر يف ادلغن ن
احل

(ٕر

ن ن از ع نندد القض نناة م ننع االشن ن اك يف

إا أ ناب أيب ح حلفلك
والتنقحلب أن ملهب احل فحلل ادل ع ،وا تار بعض احل فحلنل اجلن از ،وقنال

ابن السم ا احل في (تٜٜٗ :هنر(ٔر :وضما جي ز أن

ن احل مان اث اب،

( )1هو اإلمام الػؼقه الـعامن بن ثابت التقؿي الؽويف موىل بـي تقم اهلل بن ثعؾبـه مـن بؽـر بـن وا ـل،
ولد شـة  82هـ ،ولؼي عددا من الصحابة ،واصتفر بدقة الػفم وحةن التعؾقم ،فتتؾؿـذ عؾقـه عـدد
من العؾامء ،قال الشافعي الـاس يف الػؼه عقال عذ أي حـقػة ،قال الـذهبي :تـويف صـفقدا مةـؼقا يف
شـة 152هـ .شر أعالم الـبالء .423-392/6
( )1ادغـي  92/ 14وعـه ادؼدد يف ال ح الؽبر 185/18

٘ٔ

ف نلا ع ند ،جين ز أن لنني القضناء اث نان ومننا زادك مث قنال :قنال أ ننناب ا :ال
جين ز أن ن

القضنناء االث نناب يف اللننيء ال احنند والملنند ال احنند ،ظ مننا قنند

خيتلفان فال فصا احل مل ،وم

من أ از ذل ضما قل اه(ٕرك

ويف الفتاوى اذل د ل ما دل على اجلن از ،فقند ورد فحل نا :السنلطان إذا
قلد قضاء ،ححلل إا ر لاب فقضى أحدعا ال جين ز ،ضنال ضحللابك مث قنال :ضنلا
يف زانل ادلفتاب(ٖرك

الفزع الثاىي :حتقيق مذهب املالكية
( )1هو عع بن حمؿد بن أمحد ،أبو الؼاشم الرحبي احلـػي ،مولده برحبة بني حؾب وقرققةقا.
ضبع من كتبه :روضة الؼضاة .األعالم .139/4
()1روضة الؼضاة .81/1
()3الػتاوى اهلـدية .317/3

ٔٙ

ذهننب ادلال حلننل إا م ننع عنندد القضنناة مننع االش ن اك يف احل ن  ،وبحلننان
ذل ما أييت:

يف حاشحلل الدس قي علنى اللن ح ال منري ":ال جين ز للخلحلفنل أن لن ك
بنناب قا نحلاب ،هننلا إذا ضننان التل ن

يف ضننا قض نحلل بننا ول ن ضننان يف قض نحلل

واحنندة حلننمه ق ن ح ن ضن ٍناّ علننى ح ن

نناحم ؛ ظن احلنناض ال ن ن

نص حاض ضلا قال ابن شعمان ابن ع فلك وما قال إ ا ه يف القضاة وأمنا

حت حل شخصاب يف ،زلنل معحل نل فنال أمن

خيتلفن ن يف ن ازه وقند فعلن علني

ومعاو ل يف حت حلم ما أش م سى وعم و بن العا "(ٔرك

()1حاصقة الدشوقي عذ ال ح الؽبر 112/4

ٔٚ

وقننال إب ن اهحل بننن علنني ابننن ف ح ن ن (تٜٜٚ :ه ننر (ٔر" :وأمننا ض ن ن
واحدا فال ص قدمي اث ناب علنى أن قضنحلا معنا يف قضنحلل واحندة ال نتال
اظغن او و عننلر اال فننا وبطننالن اظح ننام لننلل " ،وقننال يف م ن هن آ ن

":وال ص عقد ال ال نل حلناضماب معنا علنى أن جيتمعنا و تفقنا علنى احل ن يف
ضا قضحلل ،فإن ش ط ذل مل ص وال ت "(ٕرك

( )1ابن فرحون هو إبراهقم بن عع بن حمؿد ،ابن فرحون ،برهـان الـدين القعؿـري :عـامل بحـاث،
ولد وكشل ومات يف ادديـة .وهو مغري االصل ،كةبته إىل يعؿر بـن مالـك ،مـن عـدكان .تـويف شــة
 799هـ ،وهو من صقوخ ادالؽقة ،له (الديباج ادذهب) يف تراجم أعقان ادذهب ادـالؽي ،و(تبنـة
احلؽـام يف أصــول األقضــقة ومـــاهج األحؽـام) و(درة الغــواخل يف حمــاطة اخلــواخل) و(ضبؼــات
عؾــامء الغــرب) و(تةــفقل ادفــامت) يف ذح جــامع األمفــات البــن احلاجــب ،يف الػؼــه .األعــالم
.51/1
( )1تبنة احلؽام 11/1

ٔٛ

ويف م اهننب اجللحلننا" :بقنني علننى ادلؤل ن ش ن ط آ ن وه ن أن ن ن
القا ي واحداً  ،نص علحلن يف ادلقندمات ونصن  :فأمنا اخلصنال ادللن هل يف
نننل ال ال ننل ف نني أن ن ن ح ن اً مسننلماً عنناقالً شلغ ناً ذض ن اً واحننداً ف ننله

الس ن اخلصننال ال صننل أن ن ا القضنناء علننى مننلهم ا إال مننن ا تمع ن
فحل "(ٔرك

ويف شن ن ح من ن اجللحل ننا :و ع ننددعا – أي القا ن نحلاب  -بلن ن ط وقن ن
نفن ن ذ ح م م ننا عل ننى ا فاق م ننا م ع ن اب ننن ش ننعمان  ،وق ننال ال ن ن ن احل نناض
نص ن حنناض وغننال فحل ن المننا ي فننادعى اإلمجنناا علننى م ع ن  ،وأ نناب عننن
االع ن او بتعنندد ح منني الص نحلد والننزو اب خ مننا إن ا تلفننا انتقننا لغريعننا
والقا حلان عا ب ال ل ال ص الت قا فحل ا بعد انعقادها  ،وا تالف ما نؤدي

()1مواهب اجلؾقل .92/6

ٜٔ

لتض نحلحلع اظح ننام  ،والغالننب ا ننتال ا ت نند نك وإن ضننا ،مقلنند ن ف ال ننل
ادلقلد شل علك
ادلازري :ال مانع من عددعا يف ،زلل معحل ل إن دعن لنلل

ن ورة ،

فإن ا تلفا نة السلطان يف ذل و ستة بغريعنا  ،وذضن المنا ي أنن وُِّ َ
فق اء ذل الملدك
يف بعض بالد اظندلس ثالثل قضاة هبله الصفل ومل
ادلازري :قد ة و ادلصنلنل يف ذلن يف قصنص ا نل ،وأمنا يف
قصص عامل فحل ة يف ذل ك
قلن  :إ ننا ال ننالم يف القضنناء العننام ،وأمننا يف ،زلننل معحل ننل قن نف ن ذ
احل ن فحل ننا علننى ا فاق مننا  ،فمننا أم ن

خيتلف ن ن فحل ننا  ،وهننله ن ن ا قض نحلل

حت نحل ر لنناب  ،وقنند فعلن علنني ومعاو ننل يف حت حلم مننا أش م سننى وعمن و بننن
العا

ر ي ه عاا ع "(ٔر ك

()1ذح مـح اجلؾقل .151/4

ٕٓ

الفزع الثالث :حتقيق مذهب الشافعية
ذهب اللافعحلل يف هله ادلسألل إا عدة مسال :
اظول :ادل ننع مطلق ننا ،وهن ن ادللن ن ر م ننن م ننلهم (ٔر ،ق ننال اللن ن بحل

(تٜٚٚ :ه ن ن ر (ٕر " :و نناز نصن ننب أضفن ن م ننن قن نناو مبن ننا إن مل ل ن ن ط

()1قػة ادحتاج  ،119/12وكةبه إىل الشافعقة ابـن رصـد يف بدايـة ادجتفـد  ،462/1وادؼـدد
يف ال ح الؽبر .185/18
( )1هــو حمؿــد بــن أمحــد ال ــبقـي ،صــؿس الــدين :فؼقــه صــافعي ،مػةــ .مــن أهــل الؼــاهرة .لــه
تصــاكق  ،مـفــا (الةــاج ادـــر) أربعــة فؾــدات ،يف تػةــر الؼــرلن ،و(االقـــاع يف حــل ألػــاظ أي
صجاع) فؾدان ،و(ذح صواهد الؼطر) و(مغـي ادحتاج) أربعة أجـزاء ،يف ذح مـفـاج الطـالبني
لؾـووي ،فؼه .األعالم .6/6

ٕٔ

ا تمنناع علننى احل ن وإال فننال جي ن ز دلننا قننع بحل مننا مننن اخلننال يف زلننا
اال ت اد"(ٔرك
الفننا  :اجل ن از مطلقننا(ٕر ،ونسننب إا بعننض اللننافعحلل دون عحلنناب دلننن
ا تارهك
الفالمه :ادل ع إال يف حالاب:
احلننال اظوا :إذا قلّنند اإلمننام قا نحلاب مقلنند ن – علننى الق ن ل جب ن از
لحلل ادلقلد – فحلج ز ظن ال ؤدي إا اال تال ظن إمام ما واحد(ٖرك

()1اإلقـاع لؾ بقـي .615/1
()1ادفذب لؾشرازي .191/1
()3مغـي ادحتاج .382/4

ٕٕ

احلال الفانحلل :إذا ش ط اإلمام ا تماع ما على ادلسنااا ادلتفنب علحل نا،
ظن ال تص ر ال زاا بحل ما يف ها اب الص ر اب(ٔرك

الفزع الزابع :حتقيق مذهب احليابلة
ذهننب احل ابلننل إا ن از عنندد القضنناة مننع االش ن اك يف اال تصننا
واحل  ،و ال يف ذل أب اخلطّاب (ت٘ٔٓ :هنر (ٕر من احل ابلل(ٔرك

()1قػة ادحتاج .119/12
( )1هو حمػوظ بن أمحد بـن احلةـن الؽؾـوذاأ ،أبـو اخلطـاب :إمـام احلـابؾـة يف عنـه .أصـؾه مـن
ك ْؾــواذى (مــن ضــواحي بغــداد) ومولــده شـــة 431هـــ ووفاتــه ببغــداد شـــة 512هـــ .مــن كتبــه "
التؿفقد " يف أصول الػؼه ،و" االكتصار يف ادةـا ل الؽبـار " و" رؤوس ادةـا ل" و" اهلدايـة "
فؼه و" التفذيب " فرا ض ،و" عؼقدة أهل االثر" .األعالم .191/5

ٖٕ

الفزع اخلامس :خالصة األقوال والزاجح ميوا
تنصننا شلننا سننمب أن الفق نناء ا تلفن ا يف نننل لحلننل أضفن مننن قنناو
مع االش اك يف اال تصا

واحل  ،على أق ال:

()1الؽــايف البــن قدامــة احلـــبع  ،437/3ادغـــي  ،92/14ال ــح الؽبــر لؾؿؼــدد و امشــه
اإلكصاف لؾؿرداوي  ،185/18واكظر شؾطة ويل األمر يف تؼققـد شـؾطة الؼـايض خل  ،184وقـد
كةب ال دكتور حمؿد الزحقع ادـع مطؾؼا إىل احلـابؾة يف كتابه :التـظقم الؼضا ي يف الػؼه اإلشـالمي
وتطبقؼـه يف ادؿؾؽــة العربقــة الةـعودية ،خل  ،121والصــحقح أكــه وجـه عـــد احلـابؾــة ،وادــذهب
خالفه.

ٕٗ

القن ل اظول :أن عنندد القضنناة مننع اشن اض يف اال تصننا

واحل ن
(ٖر

ال جين ز ،وب ن قننال بعننض احل فحلننل(ٔر وأضف ن ادلال حلننل(ٕر وضفننري مننن اللننافعحلل

وه و ع د احل ابلل ا تاره أب اخلطّاب (ت٘ٔٓ :هنر(ٗر ،ومست ده :
ٔك أن يف عندده عطنحلال للفصننا بناب اخلصن مات ،فننإن القا نحلاب قنند
خيتلفان فال فصا احل ملك
( )1جــامع الػصــولني  ،14/1البحــر الرا ــق  ،183-181/6روضــة الؼضــاة  ،81/1الػتــوى
اهلـدية .317/3
()1حاصــقة الدشــوقي عــذ ال ــح الؽبــر  ،112/4تبنــة احلؽــام  ،11/1مواهــب اجلؾقــل
 ،92/6ذح مـح اجلؾقل .151/4
( )3قػة ادحتاج .119/12
()4لؽايف البن قدامة احلــبع  ،437/3ال ـح الؽبـر لؾؿؼـدد و امشـه اإلكصـاف لؾؿـرداوي
.185/18

ٕ٘

ٕك أن احلناض النلي حي ن بناب ال ناس شن عا ال ن ن نصن حناض أو
ثلمه حاض ك
ٖك أن قضن ن نناء اجلماعن ن ننل مل فمن ن ن ن عن ن ننن ال ن ن ننيب  وال عن ن ننن لفاان ن ن ن
ال اشد ن(ٔر ،با ه شلا أ ل من اظنةمل القضااحلل احلد فل يف العامل الغ يبك
القن ل الفننا  :أن عنندد القضنناة مننع اشن اض يف اال تصننا

واحل ن

جي ن ز ،وه ن ق ن ل بعننض احل فحلننل(ٕر وبعننض اللننافعحلل(ٖر ،وه ن ادلننلهب ع نند

()1مغـي ادحتاج  382/4عن التـظقم الؼضـا ي يف الػؼـه اإلشـالمي وتطبقؼـه يف ادؿؾؽـة العربقـة
الةعودية لؾزحقع ،خل .121
()1روضة الؼضاة  ،81/1الػتوى اهلـديـة  ،317/3وكةـبه ابـن قدامـة يف ادغــي  92/14وعــه
ادؼدد يف ال ح الؽبر  185/18إىل أصحاب أي حـقػة.
()3ادفذب لؾشرازي .191/1

ٕٙ

احل ابلل(ٔر ،ور ن اإلمنام ابنن حلمحلنل (تٕٚٛ :هننر(ٕر ،ضمنا يف اال تحلنارات
الفق حلل(ٖر ،ومست ده ما لي:
ٔك القحلاس على لحلل القا ي ال احد مع بقاء ح

اإلمام مع ك

()1روضة الؼضاة  ،81،75/1ادفذب لؾشرازي  ،191/1ذح مـح اجلؾقـل  ،151/4ادغــي
 ،92/14الؽايف .437/3
()1هو اإلمام ادجدد أمحد بن عبداحلؾقم بن عبدالةالم ابن تقؿقة -لؼب إلحدى جداته -الـؿـري
كةــبا احلــراأ والدة الدمشــؼي كشــلة ووفــاة  ،ولــد شـــة 661هـــ ،أحــدث كؼؾــة عظقؿــة يف الػؼــه
اإلشـالمي فـلوحى الشـقطان إىل أولقا ـه أن يغقبـوه يف الةـجن مـرات حتـى مـات يف الةـجن شـــة
718هـ  ،مجع اهلل له بني العؾوم العؼؾقة والـؼؾقة فام من ضا ػة هلا وجود يف عفـده إال وهـدام مباكقفـا
بدأ باجلفؿقة ادعطؾة ومرورا بالرافضة والصوفقة  ،واكتفـاء بالـصـارى والدهريـة .ألـ يف ترمجتـه
ًً
مصـػات عديدة كاألعالم العؾقة وغره ،ومن لخرها :اجلامع لةرة صـق اإلشـالم دحؿـد عزيـر
صؿس
)(3االختقارات الػؼفقة خل  ،335الػتاوى الؽزى .616/4

ٕٚ

ٕك وظنن ن جين ن ز أن س ننتخل يف المل نند ال ننلي هن ن فحلن ن  ،فحل ن ن ن فحلن ن
قا حلان ،فجاز أن

ن فحل ا قا حلان أ لمانك

ٖك وظن الغن و فصننا اخلص ن مات وإ صننال احلننب إا مسننتنق وهننلا
حيصا فأشم القا ي و لفاءهك
ٗك وظن جي ز للقا ي أن ستخل

لحلفتاب يف م ع واحند فاإلمنام

أوا ظن لحلت أق ىك
٘ك وظن التعنندد ن يف َح َ َمن ْني الننزو اب ،والص نحلد ،وه ن أم ن سنناا
يف ضننا حت نحل ضمننا يف قصننل التن نحل بنناب علنني ومعاو ننل ر نني ه ع مننا،
فحلقاس القضاء على التن حل ك

ٕٛ

ٙك وظن القضنناء نن ا مننن ال ضالننل ،وللم ضننا أن ضننا أضفن مننن واحنند
رلتمعاب دون أن

ن ظحده مطلب التص (ٔرك

وهننلا ال نندلحلا إ ننا ت ننأ ى يف حننال ض ننان القض نناء اجلم نناعي ال ف ننل إال
إبمجنناا القضنناة ،أمننا إن ضننان شظضف ننل ،فقنند قننال خن ادل ضننا ل ن أن ضننا
ثالثننل ،فننإذا ا تلف ن ا فحلعمننا بق ن ل اظضف ننل ،وق اعنند ال ضالننل ال دت ننع ذل ن ،
ف ننأن و اظم ن حنناب ق ن ر اظ ننل بق ن ل اظضف ننل ع نند اال ننتال
اظقلحلل معزولل عن احل

نن ن

ححل ئل ،وه أم عتمد ادلصلنل(ٕرك

ودي نن حت ن زلننا ال نزاا خنن إذا اشن ط اال فنا يف احل ن  ،فقنند قننال

ابننن ف حن ن (تٜٜٚ :هننر يف التمصن ة " :مسننألل عقنند ال ال ننل حلنناضماب معننا
علننى أن جيتمعننا و تفقننا علننى احل ن يف ضننا قض نحلل :ويف اجل ن اه  :وال ص ن
()1الؽايف ال بن قدامة .437/3
()1الةؾطة الؼضا قة وكظام الؼضاء يف اإلشالم لؾدكتور كن فريد واصل خل .171

ٕٜ

عقد ال ال نل حلناضماب معنا علنى أن جيتمعنا و تفقنا علنى احل ن يف ضنا قضنحلل،
فإن ش ط ذلن مل صن وال تن (ٔرك وقند نقنا ا ابنن رشند (ٜ٘٘هننر(ٕر أن
()1تبنة احلؽام .13/1
( )1هو حمؿد بن أمحد بن حمؿد بن رصد األكدلز ،أبو الولقد :الػقؾةوف .من أهـل قرضبـة .ولـد
شـة  512هـ عـي بؽالم أرشطو وترمجه إىل العربقة ،وزاد عؾقه زيادات كثرة .وصـ كحو مخةـني
كتابا ،مـفا فؿـوع شـؿي" فؾةـػة ابـن رصـد "  -مشـتؿل بعـض مصــػاته ،و" التحصـقل " يف
اخــتالف مــذاهب العؾــامء ،و " فصــل ادؼــال فــقام بــني احلؽؿــة وال ــيعة مــن االتصــال " و "
الرضوري " يف ادـطق ،و " مـفـاج األدلـة " يف األصـول ،و " ادةـا ل " يف احلؽؿـة " ،وهتافـت
التفافت" يف الرد عـذ الغـزايل ،و " بدايـة ادجتفـد ويايـة ادؼتصـد" يف الػؼـه ،و " جوامـع كتـب
أرشطاضالقس" يف الطبقعقات واإلهلقات ،و " تؾخقص كتب أرشطو" و " عؾـم مـا بعـد الطبقعـة
" و " الؽؾقــات "  ،يف الطــب ،و " ذح أرجــوزة ابــن شــقـا " يف الطــب ،و " تؾخــقص كتــاب
الــــػس" ورشـــالة يف " حركـــة الػؾـــك ".تـــويف شــــة 595هــــ بؿـــراكش ،وكؼؾـــت جثتـــه إىل
قرضبة،ويؾؼب بابن رصـد " احلػقـد " متققـزا لـه عـن جـده أي الولقـد حمؿـد بـن أمحـد (ادتـو شــة
 .)512األعالم .318/5

ٖٓ

(ٔر

مننن ش ن وط القضنناء ع نند اللننافعي(تٕٓٗ :ه ننر ومال ن (تٜٖٔ :ه ننر
أن

ن ادل ّا واحداً(ٕرك
الق ن ل الفالننمه :أن اظ ننا فحل ن ادل ننع ،مننع ن ازه يف حنناالت زلننددة،

وهله اظح ال هي:
احلننال اظوا :إذا قلّنند اإلمننام قا نحلاب مقلنند ن – علننى الق ن ل جب ن از
لحلننل ادلقلنند – فحلج ن ز ظن ن ال ننؤدي إا اال ننتال ظن إمام مننا واحنند(ٖر،
وب قال بعض اللافعحللك
( )1هو إمام دار اهلجرة مالك بن أكس بن مالك األصـبحي احلؿـري ،أبـو عبـد اهلل ،أحـد األ ؿـة
األربعة عـد أهل الةـة ،وإلقه تـةب ادالؽقة ،مولـده شــة 93هــ ووفاتـه شــة 193هــ يف ادديــة.
أصفر مملػاته ادوضل .األعالم .157/5
()1بداية ادجتفد .462/1
()3مغـي ادحتاج .382/4

ٖٔ

احلال الفانحلل :إذا ش ط اإلمام ا تماع ما على ادلسنااا ادلتفنب علحل نا،
ظن ال تص ر ال زاا بحل ما يف ها اب الص ر اب(ٔركوب قال بعض اللافعحللك
احلننال الفالفننل :إذا ضننان عنندد القضنناة يف ،زلننل معحل ننل ،ودع ن لننلل
ورة ،فإن جي ز عدد القضناة يف القضنمل ال احندة ،فنإن ا تلن القا نحلان
نةن ن ن السن ن ننلطان يف ذلن ن ن و سن ن ننتة بغريعن ن ننا ،وهن ن ن ق ن ن ن ل ادلن ن ننازري (ت:
ٖ٘ٙهنر(ٕر من ادلال حللك

()1قػة ادحتاج .119/12
( )1هو حمؿد بن عع بن عؿر التؿقؿي ادازري ،أبو عبد اهلل :حمدث ،من فؼفـاء ادالؽقـة .كةـبته إىل
(مازر) بجزيرة صؼؾقة ،وقد ولد شـة 453هـ وتػي بادفدية شـة 536هـ .له (ادعؾم بػوا د مةؾم)
يف احلديث ،وهو ما عؾق به عذ صحقح مةؾم ،حني قراءته عؾقه شــة  499وققـده تالمقـذه .فؿــه
ما هو بحؽاية لػظه وأكثره بؿعـاه .ومن كتبه (التؾؼني) يف الػروع ،و(الؽش
اإلحقاء لؾغزايل ،وإيضاح ادحصول يف األصول .األعالم .177/6

واألكباء يف الرد عـذ

ٕٖ

وال ا

وه أعل

از عدد القضاة منع اشن اض يف اال تصنا ،

واحل ن لق ن ة أدلننل ا حلننز ن ،وق ن ة اإل ن ادات علننى أدلننل ادلننانعاب(ٔر ،وبحلا ننا
على ال ن اآليت:
أوال :دي ننن أن جينناب عننن ال ن اظول وهن قن ذل خن التعنندد فضنني
إا إ قننا اظح ننام ،بعنندم التسنلحل  ،ظن ضننا عضن سنحلن

ش ت نناده بنناب

ادلتناضماب إلحل ولحلس لآل ن االعن او علحلن وال نقنض ح من فحلمنا نال
ا ت نناده(ٕر ،و نندون يف اضا ن ق ن ل ضننا قنناو ،وحننىت ال تعطننا اظح ننام

()1التـظقم الؼضا ي اإلشالمي خل  ،72والؼضاء يف اإلشالم لؾـدكتور حمؿـد شـالم مـدكور خل
 ،56الةؾطة الؼضا قة وكظام الؼضـاء يف اإلشـالم لؾـدكتور كنـ فريـد واصـل خل  ،171قواعـد
ادرافعات ال عقة فؼفا وكظاما خل .39
()1ال ح الؽبر لؾؿؼدد .186/18

ٖٖ

فننإن اظوا ضن ن ن عنندد القض نناة ِوْن ن ًا(ٔر ،حل ننمه ن ن احل ن ن حسننب ا نناه
اظضف  ،وب أ ل ادل ة السع دي ضمنا يف ادلنادة السنابعل والفقن ة ال ابعنل منن
ادلننادة الفالفننل علن وادلننادة اخلامسننل علن مننن نةننام القضنناء(ٕر ،وقنند نصن

ادلادة احلاد ل والست ن بعد ادلاال من نةام ادل افعنات علنى منا أييت ":إذا نةن
القضحلل عدد من القضاة فتصدر اظح ام شإلمجاا أو خغلمحلل اآلراء  ،وعلى
اظقلحلننل أن سننجا رأ ننا مسننمقاً يف ننمإ القض نحلل فننإذا مل تن اف اظغلمحلننل أو
لعم اآلراء ظضف من رأ اب فحل دب وز العدل أحد القضاة ل حل أحند
اآلراء حىت حتصا اظغلمحلل يف احل "ك

()1مدى حق ويل األمر يف تـظقم الؼضاء وتؼققده لؾدكتور عبدالرمحن الؼاشم خل  ،119وشـؾطة
ويل األمر يف تؼققد شؾطة الؼايض خل .189
()1كظــام الؼضــاء وكظــام ديــوان ادظــامل الصــادر بادرشــوم ادؾؽــي ذي الــرقم م 78 /وتــاري
1418/9/19هـ.

ٖٗ

ضمننا أ ننل بن نةننام د ن ان ادلةننامل(ٔر ضمننا يف ادلننادة السادسننل يف رللننس
القضنناء اإلداري ،ويف الفقن ة الفالفننل مننن ادلننادة العاشن ة يف بحلننان آلحلننل نندور
احل

القضااي يف اض مل اإلدار ل العلحلاك
نحلا :دي ن أن ستأنس د مه ملاورة ال نيب  للصننابل يف اخلن وج

م أحد ،و فحلله ل أي اظضف ل(ٕرك

( )1كظــام الؼضــاء وكظــام ديــوان ادظــامل الصــادر بادرشــوم ادؾؽــي ذي الــرقم م 78 /وتــاري
1418/9/19هـ .
()1رواه أمحــد يف مةـــده  351/3وقــال اهلقثؿــي":رجالــه رجــال الصــحقح" ،ورواه احلــاكم يف
مةتدركه  ،197 ،196 ،119 ،118/1وصححه ،ووافؼـه الـذهبي ،ورواه البقفؼـي يف الـدال ل
 ، 124/3وقــال الــدكتور مفــدي رزق اهلل يف كتابــه :الةــرة الـبويــة يف ضــوء ادصــادر األصــؾقة:
إشـاده حةن.

ٖ٘

لفا :ضما دي نن أن سنتأنس قن ل عمن  -هنع هللا يضر -للن هإ النل ن عنا
ف نحل الل ن رى ال تحلننار اخللحلفننل وه ن علنني وعفمننان وال نزبري وهلنننل وسننعد
وعمنندال ن ،و ل ن ده عمننده بننن عم ن ول نحلس ل ن مننن اظم ن شننيء ":إذا
ا تمنع ثالثننل علنى رأي وثالثننل علننى رأي ،فن من ا عمننده بنن عمن  ،فننإن مل
م فقدم ا عمدال ن بن ع

ا

"(ٔرك

رابعا :وأما قن ل ادلنانعاب خن القا ني ال ن ن ثلنمه ق ٍ
ناو ،فنإن اذلحلئنل
القض ن ننااحلل ن ن ن ن ه ن نني القا ن نني يف ه ن ننله احل ن ننال ،أ ن ننلا مبم ن نندأ اللخصن ن نحلل
االعتمار ل ،وه ممندأ معن و يف اظنةمنل القضنااحلل ،وال

ند بن منا خينال

الل علك
وادلقصن د شللننخص ادلع ن ي أو شللخص نحلل االعتمار ننل :ا م عننل مننن
اظشننخا

أو اظمن ال الن

) (1فتح الباري .67/7

منني إا حتقحلننب غن و معنناب ،ودين اللخص نحلل

ٖٙ

القان نحلن ننل شلقن نندر الن ننالزم لتنقحلن ننب ذلن ن ن الغ ن ن و(ٔرك وقن نند ن ن ج الفق ن نناء
ادلعا ون اللخصحلل ادلع ل علنى ضنالم الفق ناء ادلتقندماب يف ال قن وبحلن
ادلال وه ها(ٕرك
وأمن نا قن ن ذل خنن ن مل فمن ن فعلن ن ع ننن ال ننيب  و لفااِن ن ال اش نند ن(ٖر،
فحلجنناب ع ن خن هننله اظم ن ر مننن السحلاسننل الل ن عحلل ،وهنني معق لننل ادلع ن ،
()1مبادئ الؼـاكون لؾوكقـل خل  ،339وقريـب مــه الػؼـه اإلشـالمي يف ثوبـه اجلديـد لؾزرقـا خل
 ،171عن بحث الشخصقة االعتبارية خلالد اجلريد – فؾة العدل العدد  19خل .67
()1ال كات لؾشق عع اخلػق

خل  ،13وال كات لؾدكتور عبدالعزيز اخلقاط .111/1

()3ذكر الدكتور كن فريد واصل يف كتابه :الةؾطة الؼضا قة وكظام الؼضـاء يف اإلشـالم خل 58
أن كظام الؼايض الػرد هو األصل يف عفد عؿر ريض اهلل عـه ،مع وجود بعض احلوادث التي فقفـا
ٍ
قاض ،ومل يذكر حػظه هـذه احلـوادث ،والـذي يظفـر أكـه يعــي اشتشـارة الؼـايض
تعقني أكثر من
ٍ
قـاض يف وقـت واحـد،
لؾػؼفاء قبل إصدار حؽؿه ،أما أن يؽون كظر الؼضقة الواحدة ألكثـر مـن
فؾم يؽن معفودا يف صدر اإلشالم.

ٖٚ

واظ نا فحلمنا هن معقن ل ادلعن اجلن از ،وعلنى ادلنانع الندلحلاك وقند نقنا ابننن
القحل (تٚ٘ٔ :هنر(ٔر يف الط

احل محلل عن ابن عقحلا (تٖ٘ٔ :هنر

(ٕر

ق ل يف الف ن " :ى يف از العما يف السنلط ل شلسحلاسنل اللن عحلل :أنن
ه احلزم ،وال خيل من الق ل ب إمامك
فقال شافعي :ال سحلاسل إال ما وافب الل اك

()1حمؿد بن أي بؽر الزرعي ثم الدمشـؼي  ،اإلمـام ادشـفور بالػؼـه واألصـول والتػةـر والـحـو
ويغرها  ،كان والده ققم اددرشة اجلوزيـة ،ولـد شــة 691هــ وتـويف شــة 751هــ .لـه مـن ارثـار
إعـالم ادـوقعني وزاد ادعـاد وإغاثــة الؾفػـان والصـواعق ادرشـؾة وغرهــا " .الـذيل عـذ ضبؼــات
احلـابؾة " .447/1
( )1هو أبـو الوفـاء عـع بـن عؼقـل الظػـري البغـدادي احلــبع ادولـود شــة 431هــ وادتـو شــة
513هـ .كان من األذكقاء الؽبار ،برع يف عؾم الػؼه وأصوله .وكتابه الواضح من أعظم لثـاره بـل
من أوشع وأكػع كتب األصول" .معجم األصولقني ."151/3

ٖٛ

فقننال ابننن عقحلننا :السحلاسننل مننا ضننان فعننال ن ن معن ال نناس أقن ب إا
الصننالح ،وأبعنند عننن الفسنناد ،وإن مل ضننع ال س ن ل ننلى ه علحل ن وسننل ،
وال نننزل بن وحنني ،فننإن أردت بق لن  " :إال مننا وافننب اللن ا " أي مل خيننال
ما نطب ب الل ا :فصنحل ك
وإن أردت :ال سحلاسل إال ما نطب ب الل ا :فغلإ ،و غلحلإ للصننابل
فق نند ن ن ى م ننن اخللف نناء ال اش نند ن م ننن القت ننا والتمفحل ننا م ننا ال جين ننده ع ننامل
شلس ن ،ول مل ن إال حت ب عفمان ادلصاح  ،فإن ضان رأض اعتمندوا فحلن
على مصلنل اظمل ،وحت ب علي  -هنع هللا يضر -الز،دقل يف اظ اد د وقال:
دلا رأ

اظم أم ا م ا

أ ج ،ري ودع ت ق ربا

ونفي عم بن اخلطاب  -هنع هللا يضر -ل ص بن حجاجكا هن(ٔرك

()1الطرق احلؽؿقة.

ٖٜ

وقد ذض ادلؤر ن أن س ار بنن عمنده وعمن بنن عنام السنلمي ولحلنا
قضناء المصن ة يف وقن واحنند وضنا ،جيلسننان يف م نان واحنند(ٔرك ومل سننت
ذل ن أهننا العل ن  ،بننا لض ون ن يف مع ن و الف نناء ،وإن ضننان الننلي ة ن أن
القضاء اجلماعي على ال نن ادل ن د يف اظنةمنل القضنااحلل ادلعا ن ة مل نن
م

دا يف الصدر اظول من اإلسالم ،فقد قال ابن اجلن زي (تٜ٘ٚ :هننر

(ٕر :حدث ا أب س ا قال :مل ل ك يف القضاء باب أحد قنإ إال بناب عمند ه
بن احلسن الع ربي(ٖر وباب عمن بنن عنام علنى قضناء المصن ة وضنا ،جيتمعنان
()1أخبار الؼضاة .55/1
( )1هو مجال الدين أبو الػرج عبدالرمحن بن عع البؽري التقؿـي الؼـرر البغـدادي احلــبع ،ولـد
شـة 512هــ وتـويف شــة 597هــ .اصـتفر بالتوشـع يف العؾـوم وكثـرة التصـاكق

 ،واكتػـع الــاس

بوعظه وكتبه .من أصفر لثاره زاد ادةر يف التػةر وصقد اخلـاضر وتؾبـقس إبؾـقس وادوضـوعات
وغرها " .شر أعالم الـبالء ."365/11
( )3تؼدم أن وكقعا ذكر أكه شوار بن عبداهلل ،ومل يتبني يل أهيام الصواب.

ٓٗ

مجحلع ناً يف ا لننس و ةن ن ان مجحلع ناً ب نناب ال نناس(ٔر ،إال أن ذلن ن ال نندل عل ننى
ادل ننع ،بننا لعنندم احلا ننل ال ن اقتضننت ا همحلعننل ادلعننامالت ادلعا ن ة ،وهن ن ل
العق د الن قند صنا إا مئنات الصنفنات ،وضنا ذلن حيتناج إا أن ن ن
القضاء من عدد من القضاة ،ال أن ضا إا ٍ
قاو واحد تنما مسؤولحلت ا
ل حدهك

()1األذكقاء البن اجلوزي خل .91

ٔٗ

المطلبىالثالث :ى
ىالمفاضلظىبونىنظامىالقاضيىالفردىونظامىتطددى
القضاة ى
ادلقص د مبمدأ القا ي الف د :أن ع و اخلص مل على زل مل مل لل
من ٍ
قاو واحد ،ق م مبف ده بدراست ا وحتقحلق ا والفصا فحل اك وهلا الط نب
هن ن الن ننلي ن ن ى علحل ن ن عمن ننا ادلس ننلماب من ننن ع ن نند ال ن ننيب  ،ف ن ن

ن ننااز

شال فا (ٔرك
وأمننا نةننام عنندد القضنناة فحلقصنند بن أن عن و اخلص ن مل علننى زل مننل
مل لل من عدد من القضاة ق م ن بدراست ا وحتقحلق نا والفصنا فحل ناك وقند

()1مطالب أويل الـفى .461/6

ٕٗ

سمب أن الصنحل

ن ازه ،ول نن هنا اظ نل واظنفنع للمسنلماب اسنتخدام

نةام القا ي الف د أم نةام عدد القضاة بعد التسلحل جب از ضا م ماك
وال اقع أن ل ا من ال ةاماب مزاضه ال

عترب عحل ش يف ال ةام اآل ك

فمن مزاض القا ي الف د ما أييت:
ٔك

أن ن ن أدعن ننى إا اللن ننع ر شدلسن ننؤولحلل ،وبن ننلل القا ن نني

ن ننده

لل ن ن ن ل إا احل ن ن ن الصن ن ننحل  ،بحل م ن ننا القض ن نناء اجلم ن نناعي ق ن نند ن ننؤدي إا
اال الحلل ،و ن اجل د م صما على بعض القضاة دون بعضك
ٕك

أن أقا نفقات من القضاء اجلماعيك

ٖك

أن فحل س عل يف الم يف اظح امك

وأما مزاض نةام عدد القضاة فأع ا ما أييت:

ٖٗ

ٔ -أن ن أضف ن حتقحلقننا للعدالننل ال ن

نناء هبننا الل ن ا ا ننل مننع عقنند

القضنناض و غننري الننلم وضف ن ة التنحلننا ظضننا حقن

ال نناس مننن بعننض ننعا

ال ف سك
ٕ -ضمن ننا أن ن ن ت ن نحل الف ن ننل للتلن نناور بن نناب أعضن نناء اذلحلئن ننل القضن ننااحلل
وال وي قما إ دار احل ك
ٖ -أن فحلن ن قلن نحلال لغلم ننل ع اهن ن القا نني عل ننى ح من ن  ،ضالغض ننب
اللد د واذل اللد د والتعاه مع أحد ادلت ماب وه ذل ك
ٗ -أن يف احل

اجلماعي قمن ال أضفن لندى ادلتقا نحلاب دلنا منا علحلن

ال اس من قدمي ل أي اجلماعل على رأي الف دك

ٗٗ

احل

نارا ذلحلم ننل القض نناء واس ننتقالذل  ،ظن
٘ -أن يف القض نناء اجلم نناعي إم ن ً
صدر شس اذلحلئل القضنااحلل ،فحلصنعب الضنغإ علنحل  ،بحل منا القا ني

الف د قد

ن ع ل للضغإ علحل ظن احل

ادر شا (ٔرك

ول ن ننا من ننن ال ةن نناماب القضن نناء الف ن ن دي والقضن نناء اجلمن نناعي ،زلاسن ننن
ومساوئ ،وللا ا

اظنةمل القضااحلل احلد فل إا اجلمع بناب الطن قاب(ٕر،

وب أ ل ادل ة السع ديك
()1التـظقم الؼضـا ي اإلشـالمي خل  ،68وشـؾطة ويل األمـر يف تؼققـد شـؾطة الؼـايض خل ،187
االختصاخل الؼضا ي يف الػؼه اإلشـالمي مـع بقـان التطبقـق اجلـاري يف ادؿؾؽـة العربقـة الةـعودية
خل .446
()1التـظــقم الؼضــا ي يف ادؿؾؽــة العربقــة الةـعودية يف ضــوء ال ــيعة اإلشــالمقة وكظــام الةــؾطة
الؼضا قة لؾدكتور شعود الدريب خل .537

٘ٗ

المطلبىالرابع :ى
موقفىالمنظمىالدطوديىمنىنظامىقضاءىالفردىونظامى
قضاءىالجمارظ ى
الحظ أن ادل ة السع دي ،أ ل ب ةام قضاء الفن د يف القضناء العنام
ب فن ة ،وأمننا يف د ن ان ادلةننامل فننإن اظ ننا هن أ ننله ب ةننام قضنناء اجلماعننل،
وبحلان ذل يف ما أييتك

ٗٙ

الفزع األول :ىظاو قض اء الفزد يف التيظيه القضائي السعودي
ٔ -أعطننى الت ة نحل القضننااي اجلد نند ا لننس اظعلننى للقضنناء سننلطل
قد ل يف عحلاب قاو ف د أو أضف يف اضاض ادلتخصصنل ،فقند ورد يف نةنام
القضاء(ٔر ما أييت:

"ادلادة احلاد ل والعل ون :ؤل زل مل اظح ال اللخصحلل من داان ة

أو أضفن  ،و ن ن ضننا داان ة مننن قن ٍ
ناو فن د أو أضفن  ،وفننب مننا حينندده ا لننس
اظعلى للقضاءك وجي ز أن

ن من بحل ا دواا متخصصل سب احلا لك

ادلادة الفانحلل والعل ون :ؤلن اض منل التجار نل واض منل العمالحلنل منن

دواان متخصصننل ،و ن ن ضننا داان ة مننن ق ٍ
ناو فن د أو أضفن  ،وفننب مننا حينندده
ا لس اظعلى للقضاءك
( )1كظــام الؼضــاء وكظــام ديــوان ادظــامل الصــادر بادرشــوم ادؾؽــي ذي الــرقم م 78 /وتــاري
1418/9/19هـ .

ٗٚ

ادلادة الفالفل والعل ون :ؤل اض مل العامل يف اضافةنل أو ادل ضنز منن

داا ن ة أو أضف ن  ،و ن ن ضننا داا ن ة مننن قن ٍ
ناو ف ن د أو أضف ن  ،وفننب مننا حينندده
ا ل ننس اظعلن ننى للقضن نناءك وجي ن ن ز إنل نناء دواا ن ن متخصصن ننل زااحلن ننل و ار ن ننل
وعمالحلل وأح ال شخصحلل يف اضاض العامل ال اقعل يف ادل اضز واضافةات الن
مل لننأ فحل ننا زلنناض متخصصننل ،مننىت دع ن احلا ننل إا ذل ن  ،و ن ن ذلننله
ال نندواا ا تصا ننات اض نناض ادلتخصص ننلك وحي نندد ا ل ننس اظعل ننى للقض نناء

القضاض ال ختتص ب ة ها اض مل العامل ادل نل من ٍ
قاو ف د"ك

ٕ -وأمننا د ن ان ادلةننامل(ٔر ،فإنن أ نناز اظ ننل ب ةنام قضنناء الف ن دك
واظ ننا هن أ ننله ب ةننام قضنناء اجلماعننل عننرب دواان م نننل مننن عضن ن
وراحلس ،ضما سحلأيتك فقد ق رت الفق ة الفالفل من ادلنادة التاسنعل منن نةنام
د ن ان ادلةننامل علننى أن دواا ن اضنناض اإلدار ننل ت ن ن مننن ثالثننل قضنناة،
( )1كظــام الؼضــاء وكظــام ديــوان ادظــامل الصــادر بادرشــوم ادؾؽــي ذي الــرقم م 78 /وتــاري
1418/9/19هـ .

ٗٛ

وجي ز أن
ٖ-

ن من ٍ
قاو واحدك

وورد يف ادلننادة ٕٕٔ م نن نةننام العمننا(ٔر ،مننا أييت ":ؤل ن

بقن ار منن الن ز يف ضنا م تنب عمننا حيندده الن ز هحلئننل ابتدااحلنل لننتما
على داا ة أو أضف من عض واحدك"

الفزع الثاىي :ىظاو قضاء اجلناعة يف التيظيه القضائي السعودي
نةننام قضنناء اجلماعننل مقنندم يف الت ةنحل القضننااي السننع دي ،وذلن يف
القضاء العام ود ان ادلةامل ،واللجنان ذات اال تصنا

القضنااي ،و فصنحلا

ذل فحلما أييتك

( )1كظام العؿل ،ادـشور بجريدة أم الؼرى الةـة  81العدد  4268 :اجلؿعة  15رمضان
1416هـ ادوافق  18أكتوبر  1225م.

ٜٗ

أوال :ىظاو قضاء اجلناعة يف القضاء العاو
أ ننل القض نناء الع ننام ب ة ننام قض نناء اجلماع ننل يف قض نناض القت ننا والن ن
والقطننع ،وغ ِريهننا مننن القضنناض الن ُحين ِّد ُدها الِةننام فتصن ُدر مننن ثالثننل قُضنناة،

ويف اض مننل العلحلننا ودواان االسننتئ ا مجحلع ننا ،ويف ا لننس اظعلننى للقضنناء،
ومست د ذل ما أييت:

ورد يف ادلننادة السادسننل مننن نةننام القضنناء(ٔر  ":ؤل ن ا لننس اظعلننى
للقضاء من راحلس سمى خم مل ي ،وعل ة أعضاءككك"

( )1كظــام الؼضــاء وكظــام ديــوان ادظــامل الصــادر بادرشــوم ادؾؽــي ذي الــرقم م 78 /وتــاري
1418/9/19هـ.

ٓ٘

ويف ادلننادة السننابعل م ن  " :عقنند ا لننس اظعلننى للقضنناء ن ب سننل
راحلسن ن من ة ضنا شن ن علنى اظقنا وضلمنا دعن احلا نل إا ذلن  ،و ن ن
انعقاده نةامحلناً ضن ر أغلمحلنل اظعضناء ،و صندر ق ارا ن خغلمحلنل ا لنسك ويف
حالل غحلاب راحلس ا لس حيا زلل راحلس اض مل العلحلا"ك
ويف الفقن ن ة اظوا م ننن ادل ننادة العاشن ن ة ":ن ن ن يف ض ننا م طق ننل زل م ننل
اسننتئ ا أو أضف ن  ،و ماشن أعماذلننا مننن ننالل دواان متخصصننل ،ؤلن ضننا
داا ن ة م ننا مننن ثالثننل قضنناة ،شسننتف اء الننداا ة اجلزااحلننل ال ن
القتا والقطع والن

ة ن يف قضنناض

والقصنا يف الن فس أو فحلمنا دو نا فتؤلن منن مخسنل

قض نناة ،وال ق ننا در ننل القا نني يف زل م ننل االس ننتئ ا ع ننن در ننل قا نني
استئ ا  ،و ن ل ا داا ة راحلس"ك
وورد يف الفقن ة الفالفننل مننن ادلننادة العاشن ة  ":ؤل ن اض مننل العلحلننا مننن
راحلس وعدد ضا من القضاة بدر ل راحلس زل مل اسنتئ ا  ،و ن ن سنمحلل
اظعضاء خم مل ي ب اء على اق اح ا لس اظعلى للقضاء"ك

ٔ٘

ويف الفق ة ال ابعنل منن ادلنادة العاشن ة ":منع عندم اإل نالل

ن ادلنادة

الفالفننل عل ن ة مننن هننلا ال ةننام ماش ن اض مننل العلحلننا ا تصا نناصا مننن ننالل
دواان متخصصننل سننب احلا ننل ،ؤل ن ضننا م ننا مننن ثالثننل قضنناة شسننتف اء
الداا ة اجلزااحلل ال

ة يف اظح ام الصادرة شلقتنا أو القطنع أو الن

أو

القصننا يف ال ن فس أو فحلمننا دو ننا ،فإ ننا ؤل ن مننن مخسننل قضنناة ،و ن ن
ل ا داا ة راحلس"ك
ويف ادلننادة السننابعل والعلن ن ":إذا رفع ن دع ن ى عننن م ن ا واحنند
أمام إحدى اضاض اخلا عل ذللا ال ةام وأمنام إحندى زلناض د ن ان ادلةنامل أو
أي

ننل أ ن ى ختننتص شلفصننا يف بعننض ادل ازعننات ومل تخننا إحننداعا عننن

نة هننا أو ختلتننا ضلتاعننا ،فريفننع هلننب عحلنناب اجل ننل ادلختصننل إا جل ننل الفصننا
يف ننازا اال تصننا يف ا لننس اظعلننى للقضنناء ،و ؤل ن هننله اللج ننل مننن
ثالثننل أعضنناء ،عض ن مننن اض مننل العلحلننا خيتنناره را نحلس اض مننل ،وعض ن مننن
د ان ادلةامل أو اجل ل اظ ى خيتاره راحلس الند ان أو رانحلس اجل نل ن حسنب

ٕ٘

اظح ال ن وعض من القضاة ادلتف غاب أعضاء ا لس اظعلنى للقضناء خيتناره
راحلس ا لس و ن راحلساً ذلله اللج لك ضما ختنتص هنله اللج نل شلفصنا يف
ال نزاا الننلي لننأ يف شننأن فحلننل ح منناب ننااحلاب مت اقضنناب ،أحنندعا ننادر

مننن إحنندى اضنناض اخلا ننعل ذلننلا ال ةننام واآل ن مننن إحنندى زلنناض د ن ان
ادلةامل أو اجل ل اظ ى(ٔرك
ويف ادلننادة الفالث ناب " :صنندر ق ن ار جل ننل الفصننا يف ننازا اال تصننا
شظغلمحلل ،و ن غري قابا لالع او"ك
ويف ادلننادة التاسننعل واخلمس ناب " :ن ن يد ننب القضنناة مننن ا تصننا
داا ة ل ا يف ا لس اظعلى للقضاء من ثالثنل منن القضناة أعضناء ا لنس
( )1يػفم من هذه ادادة وجود جفة قضاء غر الؼضاء العام وديوان ادظامل ،ومل يؽن ذلك موجـودا
يف الـظام الةابق ،وهو حمل اكتؼاد عذ ادـظم ،فبدال من إزالة االزدواجقة وتعدد جفـات التؼـايض،
قد يػفم من هذه ادادة تؽريس تؾك االزدواجقة.

ٖ٘

ادلتف غاب ،و صدر ق اراصا شظغلمحلنل ،وال ن ن ااحلنل إال بعند م افقنل ا لنس
علحل ا"ك
وورد يف ادلن ننادة العاش ن ن ة من ننن نِة ن ننام اإل ن ن ن اءات اجلن ن نزااحلل(ٔر  :عقن نند
الدواا اجلزااحلل يف زل مل التمحلحلز منن مخسنل قُضناة ،ل ةن اظح نام الص ِنادرة
شلقتنا أو الن

أو القطنع أو ِ
القصنا فحلمنا دون الن فسك و ن ن ِ
انعقادُهنا

من ثالثل قُضاة فحلما عدا ذل "ك وهله ادلادة مؤضدة ب ص ا يف نةنام القضناء
اجلد د(ٕرك

( )1كِظـــــام اإلجـــــراءات اجلـــــزا قة الصــــادر بادرشــــوم ادؾؽــــي ذي الــــرقم م 39/والتــــاري
1411/7/18هـ.
( )1كظــام الؼضــاء وكظــام ديــوان ادظــامل الصــادر بادرشــوم ادؾؽــي ذي الــرقم م 78 /وتــاري
1418/9/19هـ .

ٗ٘

ويف ادلادة التاسعل والعل ون بعد ادلاال :ختتص اض مل العامل شلفصنا
يف القضنناض الن ن ختن ن ُج عننن ا ِتص ننا اض م ننل اجلُزااحلننل ادل صن ن علحل ن يف
ادلادة الفام ل والعلن ن بعند ادلاانل ،أو ِ
أيّ قضنحلل أُ ن ى ُِعن ندها الِ ةنام ِ نمن
اال ِتصا ال عي ذلله اض ملك وذلا على و اخلص مُ ِعقدة ِمن ثالثنل
قُضاة ،الفصا يف القضاض ال ُطلب فحل ا احلُ ن بعق بنل القتنا أو الن أو
القطع أو ِ
القصا فحلمنا دون الن فسك وال جين ز ذلنا أن ُص ِندر حُ مناً بعق بنل
القت ننا عز ن ن اً إال شإلمج نناا ،وإذا ع ننلر اإلمج نناا عل ننى احلُ ن ن شلقت ننا عز ن ن اً
فحل ندُب وز ن العنندل اث نناب مننن القُضنناة لحل ضننما إا القُضنناة الفالثننل ،و ن ن
دور احلُ ِم ُ شلقتا عز اً شإلمجاا أو اظغلمحللك
ى
ثاىيا :ىظاو قضاء اجلناعة يف ديوان املظامل

٘٘

وأم ننا د ن ن ان ادلة ننامل ،فاظ ننا هن ن القض نناء اجلم نناعي ،إال يف القض نناض
الحلسريةك ضما أن دواا التدقحلب مجحلع ا عد من القضاء اجلماعيك
فقد نص ادلادة ال ابعنل منن نةنام د ن ان ادلةنامل(ٔر علنى إنلناء رللنس
القضنناء اإلداري ،وه ن م ن ن مننن س نمعل قضنناةك وق ن رت ادلننادة التاسننعل مننن
نةام د ان ادلةامل على ما أييت:
ٔك ت ن دواا اض مل اإلدار ل العلحلا من ثالثل قضاةك
ٕك ت ن ن ن دواان ن زل نناض االس ننتئ ا اإلدار ننل م ننن ثالث ننل
قضاةك
ٖك ت ن ن دواان اضناض اإلدار نل منن ثالثنل قضناة ،وجين ز
أن

ن من ٍ
قاو واحدك

( )1كظــام الؼضــاء وكظــام ديــوان ادظــامل الصــادر بادرشــوم ادؾؽــي ذي الــرقم م 78 /وتــاري
1418/9/19هـ .

٘ٙ

وقن ن رت ادل ننادة اخلامس ننل علن ن ة م ننن نة ننام د ن ن ان ادلة ننامل إنل نناء جل ننل
الفصا يف ازا اال تصا

ال

ؤل من ثالثل أعضاءك

ثالثا :ىظاو القزار اجلناعي يف األىظنة األخزى
ورد اظ ننل ب ةننام القن ار اجلمنناعي يف اللجننان اإلدار ننل ،واللجننان ذات
اال تصا
ٔك

القضااي ،وذل فحلما أييت:
نة ننام ا ن ننل حق ن ن

ادلؤل ن ن الصن ننادر شدل س ن ن م ادلل ن نني ذي

ال ق  :م  ٔٔ/والتار خٔٗٔٓ/٘/ٜ :هنكادلادة ذات ال ق ٖٓك
ٕك

نة ننام اإل ننداا الص ننادر شدل سن ن م ادلل نني ذي الن ن ق :مٕٙ /

والتار خٕٔٗٔ/ٜ/ٚ :هنك ادلادة ذات ال ق ٙك
ٖك

نةام ادلطم عات وال ل الصادر شدل س م ادلل ني ذي ال ق ن :

٘ٚ

م  ٖٕ /والتار خٕٔٗٔ/ٜ/ٖ :هنك ادلادة ذات ال ق ٖٚك
ٗك

نةام ب اءات اال اا الصادر شدل س م ادلل ني ذي ال ق ن  :م

 ٖٛ /والتار خٜٔٗٓ/ٛ/ٔٗ :هن ،ادل اد ذات اظرقام ٘٘ ،ٜٗ ،ٗٛك
٘ك

نةن ن ننام السن ن ننجا التجن ن نناري الصن ن ننادر شدل س ن ن ن م ادلل ن ن نني ذي

ال قن :م ٔ/والتار خٔٗٔٙ/ٕ/ٕٔ :هنك ادلادة ذات ال ق ٔٙك
ٙك

نِة ننام اظن ِلننطل ادلُقلِقننل لل احننل أو ِ
ضن ة ِ
اخلط ن ة أو ادلُ ِ
شلصنننل

أو المحلئن ن ن ننل الصن ن ن ننادر شدل س ن ن ن ن م ادلل ن ن ن نني ذي ال قن ن ن ن ن  :م  ٔٗ /والتن ن ن ننار خ:
ٕٖٔٗ/ٗ/ٛهنك ادلادة ذات ال ق ٚك
ٚك

نِةننام ضحلننز مسننئ لحلات القضنناء الل ن عي الصن ِ
نادر شلتصنند ب

العا رق (ٜٔٓرواتر خ ٕٖٕٗٔٚ/ٔ/هنن ،وادلعدلنل شدل سن م ادلل ني ذي
ال ق م ٕٕ/والتار خ ٕٖٔٔٔٗ/ٙ/هنك ادلادة ذات ال ق ٜٙك
ٛك

نةام زلاضمل ال زراء الصنادر شدل سن م ادلل ني ذي ال ق ن ٛٛ:

٘ٛ

والتار خٖٔٛٓ/ٜ/ٕٕ :هنك ادل اد ذات اظرقامٕ٘ٔٔ ،ك
ٜك
نِةننام ُمزاولننل ِم ننل الصنحلدلل واالِ ننار شظدو ننل وادلُستنضن ات
الطمحلن ن ن ن ن ننل الصن ن ن ن ن ننادر شدل س ن ن ن ن ن ن م ادلل ن ن ن ن ن نني ذي ال ن ن ن ن ن ن ق م ٔٛ/والتن ن ن ن ن ننار خ

ٖٜٔٛ/ٖ/ٔٛهنك ادلادة ذات ال ق ٖٙك
ٓٔك

ة نحل هحلئننل ة نحل اخل نندمات ال

شاحلننل الصننادر مننن رللننس

الن ن زراء شلقن ن ار ذي الن ن ق  ٕٖٙوالت ننار خ ٕٕٔٗ/ٛ/ٕٚهن ننك ادل ننادة ذات
ال ق ٘ٔك
ٔٔك

نِةننام ُم اقمننل الم ن ك الصنادر شدل سن م ادلل ني ذي الن ق م٘/

ٕٔك

نِةنام نحلد احلحل ا،ت والطحل ر الربِّل الصنادر شدل سن م ادلل ني

ٖٔك

الصن ننني ادلُعاجلن ننل وإعن ننادة اسن ننتِ ِ
خدام ا

والتار خ ٕٕٖٔٛٙ/ٕ/هنك ادلادة ذات ال ق ٕ٘ك

ذي ال ق م ٛ/والتار خ ٕٔٗٓ/ٗ/ٔٙهنك ادلادة ذات ال ق ٚك
نِةن ننام محلن نناه الص ن ن

ٜ٘

الصادر شدل سن م ادلل ني ذي الن ق م ٙ/والتنار خ ٖٕٔٔٗٔ/ٕ/هننك ادلنادة
ذات ال ق ٖٔك
ٗٔك

الِةنام العنام للمحلئنل الصادر شدل س م ادلل ي ذي الن ق مٖٗ/

والتار خ ٕٕٔٗ/ٚ/ٕٛهنك ادلادة ذات ال ق ٕٓ الفق ة ٕك
٘ٔك

نةننام السن

ادلالحلننل،

نندة أم القن ى ،العنندد  ٖٜ٘ٙيف ٔ

ر ب ٕٗٗٔهنك ادلادة ذات ال ق ٕ٘ك
ٔٙك

نة ننام ن ن مل ال نند ا الص ننادر شدل سن ن م ادلل نني رقن ن  :مٔ/

التنار خ  ٕٔٗ٘ /ٔ /ٔ٘ :ه ن نلن يف أم القن ى العندد ( ٓ ٖٜٜريف ٔٔ
ربحلع اظول ٕ٘ٗٔهنك ادل اد ذات اظرقام ٕٔٙ ،ٙك
ٔٚك ويف نةننام ب ن اءات اال ن اا اجلد نند،

نندة أم الق ن ى الس ن ل

ٔ ٛالع ن نندد ٗٓٓٗ اجلمع ن ننل ٕٓ مج ن ننادى اآل ن ن ن ة ٕ٘ٗٔه ن ن ن ادل اف ن ننب ٙ
أغسطس ٕٗٓٓمك ادل اد ذات اظرقام ٖٖ٘ٚ ،ٖٙ ،ك

ٓٙ

ٔٛك

نةننام العمننا،

نندة أم الق ن ى الس ن ل ٕ ٛالعنندد ٗٓٙٛ :

اجلمعننل ٕ٘ رمضننان ٕٔٗٙه ن ادل افننب  ٕٛأضتن ب ٕ٘ٓٓ مك ادلننادة ذات
ال ق ٕ٘ٔك

ٔٙ

المطلبىالخامس :ى
ىهلىوذترطىأنىوكونىجموعىاألرضاءىمؤهلونىذررا ى
ل ن ط يف ضننا عض ن أن ن ن مننؤهال يه نحلال ش ن عحلا ونةامحلننا ،وقنند
است

ااحل اللحلخ ا بن إب اهحل (تٖٜٔٛ :هنر(ٔر و د أعضاء غنري

م ن ننؤهلاب شن ن ن عا يف إح ن نندى اجل ن ننات ذات اال تص ن ننا

القض ن ننااي فق ن ننال":

ختصن نحلص أعض نناء ق ننان نحلاب جبان ننب اظعض نناء اللن ن عحلاب مع نناه :االشن ن اك يف
اظح ن ننام ال ن ن صن نندرو ا شس ن ن ادلصن ننلنل ،و قحلع ن ننا من ننن قمن ننا الل ن ن عحلاب
( )1هو حمؿد بن إبـراهقم بـن عبـدالؾطق بـن عبـدالرمحن بـن حةـن بـن حمؿـد بـن عبـدالوهاب
اد ف من الوهبة من بـي متـقم ،ر ـقس الؼضـاة ومػتـي ادؿؾؽـة العربقـة الةـعودية األشـبق ،مجـع
تؾؿقذه الشق حمؿد ابن قاشم العاصـؿي الؼحطـاأ فتـاواه ورشـا ؾه يف فؿـوع مطبـوع ،ألػـت يف
ترمجته كتب من أفضؾفا ":تاري من ال يـةاه التـاري " لؾشـق إشـامعقل ابـن عتقـق ،تـويف شــة
1389هـ.

ٕٙ

والقننان نحلاب معننا ،وهننلا بننال ش ن جيعننا هننله اظح ننام ا ننعل آلراء هننؤالء
القننان نحلاب ضمننا أ ننا ا ننعل آلراء الل ن عحلاب ،وهننلا فحل ن س ن ل بنناب الل ن ا
والقن ن ن اناب ال ن ن نعحلل ،وف ن ننت شب لتن ن ن نحل القن ن ن اناب ال ن ن نعحلل ،واس ن ننتمدال
الل عل اإلسالمحلل السمناء هبا"(ٔرك
وه أعل و لى ه وسل على نمحل ا ا وآل و نم أمجعاب

) (1فتــاوى ورشــا ل شــامحة الشــق حمؿــد بــن إبــراهقم  ،161/11وأهــل الؾغــة يؼولــون بــلن
الصواب أن يؼال بدال عن "الةؿحاء"  :الةؿحة.

