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متهيد: اأهميَّة الق�ساء ومنزلته يف الإ�سالم: 

اإذ ال  نفًعا,  واأعظمها  العلوم  اأجلِّ  احلياة, ومن  ِعلًما وعماًل من �رشورات  الق�صاء, 
ت�صتقيم احلياة بدونه, ملا فيه من اإحقاق احلق واإبطال الباطل, واالأمر باملعروف والنهي عن 
املنكر, ون�رش املظلوم وردع الظامل, واالإ�صالح بني النا�ص, واإي�صال احلقِّ اإلى م�صتحقه, 
وملا فيه من ف�صِّ النزاع واخل�صومة, وال�رشيعة االإ�صالميَّة اأولت الق�صاء عناية فائقة, فهو 
من اأف�صل الواليات القائمة على العدل, وهو دعامة من دعائم الدولة االإ�صالميَّة, فعليه 

تقع م�صوؤوليَّة حماية االأنف�ص واالأعرا�ص واالأموال, و�صائر احلقوق واملمتلكات.
يقول ابن اأبي الدم احلموي: )الق�صاء تلو النبوة, وخلق اهلل اخللق وكلفهم االأخذ 

بال�رشيعة وبعث ر�صله - �صلوات اهلل و�صالمه عليهم - ق�صاة ليحكموا بينهم()1).
وقد جمع اهلل لنبيه حممد -�صلَّى اهلل عليه و�صلَّم- �صلطة الت�رشيع والق�صاء والتنفيذ, 
تبعهم من  تبعه �صحابته -ر�صي اهلل عنهم- من بعده ومن  ثمَّ  بنف�صه,  الق�صاء  فتولى 
ال�صحابة والتابعني وتابعيهم اإلى يومنا هذا, يقول ابن القيم -رحمه اهلل: )اإن اهلل اأر�صل 
ر�صله واأنزل كتبه ليقوم النَّا�ص بالق�صط, وهو العدل الذي قامت به االأر�ص وال�صموات, 

فاإذا ظهرت اإمارات العدل, واأ�صفر وّجهه باأيِّ طريق, فثم �رشع اهلل ودينه())).

اآداب الق�ضاء �ص 57.   (1(
الطرق احلكمية �ص 18.   (((
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بني  الثِّقة  وتقوي  االأمن,  وتن�رش  الطماأنينة,  حتقق  التي  هي  والعدل  احلقِّ  اإقامة  اإن 
االأمر,  بهذا  القيام  – اإال  الم  ال�صَّ الر�صل- عليهم  مهمة  كانت  وما  احلاكم واملحكوم, 

ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعالى:   قال  نهجهم,  على  ال�صري  اإال  اأتباعهم  وظيفة  كانت  وما 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀچ )3).

ليل من الكتاب وال�صنَّة على م�رشوعيَّة الق�صاء واأهميته, ومن ذلك: قوله  وقام الدَّ
ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  چڃ  تعالى: 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  چ  تعالى:  وقوله   .(4( ڈچ  ڈ 

ھچ)5).
اأ�صمع,  اأق�صي على نحو ما  النبي -�صلَّى اهلل عليه و�صلَّم- )اإمنا  ال�صنَّة: قول  ومن 

فمن ق�صيت له بحق اأخيه, فاإمنا اأقطع له قطعة من نار فلياأخذها اأو يدعها())).
اجتهد  واإذا  اأجران,  فله  فاأ�صاب  احلاكم  اجتهد  )اإذا  و�صلَّم  عليه  اهلل  �صلَّى  وقوله 

فاأخطاأ فله اأجر واحد()7).
يف�صل  قا�صًيا  ِللنَّا�ص  يعني  اأن  احلاكم  على  وواجب  الكفايَّة,  فرو�ص  من  والق�صاء 
وللقا�صي عموم  بينهم,  العدل  اإقامة  اأجل  ق�صاياهم, من  يف خ�صوماتهم, وينظر يف 
النَّظر يف عموم العمل, بناًء على كمال ال�رشيعة و�صمولها, لتلبية م�صالح االأمة, وق�صاء 
لم عن املظلوم)8). حاجاتهم, وقطع اخل�صومات, وو�صع ال�صيء يف مو�صعه, ورفع الظُّ

�ضورة احلديد اآية 5).   (3(
�ضورة املائدة اآية 44.  (4(
�ضورة املائدة اآية 44.  (5(

اأخرجه البخاري يف �ضحيحه من حديث اأم �ضلمة -ر�ضي اهلل عنها- يف كتاب املظامل برقم ))3) وم�ضلم   (((
يف �ضحيحه يف كتاب الأق�ضية برقم 1713.

اأخرجه البخاري يف �ضحيحه من حديث عمرو بن العا�ص -ر�ضي اهلل عنه- برقم )735 وم�ضلم يف �ضحيحه   (7(
برقم )171 يف كتاب الأق�ضية.

انظر: تب�ضرة احلكام لبن فرحون 1/)1, املغني لبن قدامة 79/14, جمموع فتاوى �ضيخ الإ�ضالم لبن   (8(
تيمية 355/35.
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 وللقا�صي اخللف ما للقا�صي االأ�صيل من املهام الق�صائيَّة وااللتزامات, وما يقت�صيه 
نظام الق�صاء و�صيا�صته يف الدولة, و�صياأتي بيان ذلك على التف�صيل من خالل م�صائل 

هذا البحث املو�صوم بـ)النيابة الق�صائيَّة(.

منهج البحث وخطته
اأوًل: منهج البحث: 

ة العلميَّة, ثمَّ املنهج اال�صتنباطي  �صاأ�صلك يف هذا البحث املنهج اال�صتقرائي جلمع املادَّ
يف  املتبع  املنهج  وفق  فقهيَّة,  �صياغة  و�صياغتها  باملو�صوع,  املَُتَعلِّقة  االأحكام  الختيار 

البحث العلمي على النحو التايل: 
1. ت�صور امل�صاألة, ثمَّ بيان حكمها ال�رشعي يف املذاهب االأربعة.

النيابة  القا�صي يف احلكم وجمرياته دون  النيابة عن  2. االقت�صار يف البحث على 
يف التنفيذ.

3. اإن كان يف امل�صاألة خالٌف اأذكره مع االأدلة واملناق�صة والرتجيح.
4. التعريف بامل�صطلحات ُكلَّما دعت احلاجة اإلى ذلك.

5. عزو االآيات ل�صورها من القراآن الكرمي مع بيان رقم االآية.
6. تخريج االأحاديث واالآثار من م�صادرها االأ�صيلة.

7. خامتة للبحث فيها اأهم النتائج وتو�صيات الباحث.
8. فهر�ص بامل�صادر واملراجع.

9. الفهر�ص ال�صامل ملو�صوعات البحث.
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ثانًيا: خطة البحث: 

ق�ّصمت البحث اإلى مقدمة وخم�صة مباحث وخامتة: 
املقدمة: يف التعريف بالنيابة الق�صائيَّة وفيها ثالث م�صائل: 

 امل�صاألة االأولى: تعريف النيابة.
 امل�صاألة الثانية: تعريف الق�صاء والقا�صي.

 امل�صاألة الثالثة: املراد مب�صطلح النيابة الق�صائيَّة.
املبحث االأول: حكم النيابة الق�صائيَّة واأ�صبابها: وفيه مطلبان: 

 املطلب االأول: حكم النيابة الق�صائيَّة. 
 املطلب الثاين: اأ�صباب النيابة. وفيه ثالث م�صائل: 

 امل�صاألة االأولى: يف حال اإذن االإمام.
 امل�صاألة الثانية: يف حال عدم اإذن االإمام.

 امل�صاألة الثالثة: يف حال التعيني املطلق.
املبحث الثاين: �صيغ النيابة واأنواعها: وفيه مطلبان: 

 املطلب االأول: �صيغ النيابة. وفيه م�صاألتان: 
 امل�صاألة االأولى: �صيغ النيابة عند الفقهاء.

 امل�صاألة الثانية: �صيغ النيابة املعا�رشة.
 املطلب الثاين: اأنواع النيابة, وفيه م�صاألتان: 

 امل�صاألة االأولى: من حيث العموم واخل�صو�ص.
 امل�صاألة الثانية: من حيث املدة.

املبحث الثالث: مهام النيابة وجماالتها: وفيها مطلبان: 
ة:   املطلب االأول: مهام النيابة العامَّ
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ة:   املطلب الثاين: مهام النيابة اخلا�صَّ
املبحث الرابع: عزل نائب القا�صي: وفيه مطلبان: 

 املطلب االأول: حكم العزل.
 املطلب الثاين: العلم بالعزل وعدمه.

املبحث اخلام�ص: اأثر النيابة على حكم القا�صي االأ�صيل.
اخلامتة: وفيها اأهم نتائج البحث وتو�صيات الباحث.

املقدمة: تعريف النيابة الق�ضائيَّة

امل�ساألة الأولى: تعريف النيابة: 

يف  ومنه  مكانه:  حلَّ  اإذا  عنه:  ناب  يقال:  )ناب(,  الفعل  م�صدر  اللغة:  يف  النيابة 
الرفع,  وهو  حكمه  فياأخذ  االإعراب  يف  الفاعل  مقام  يقوم  الأنَّه  الفاعل؛  نائب  اللغة: 

يقال: ناب فالن عن فالن: اأي قام مقامه)9).
والنيابة يف اال�صطالح: قيام �صخ�ص مقام اآخر يف الت�رشف يف ِعلم اأو عمل, كنائب 

املفتي, ونائب القا�صي, ونائب امللك, وهو الوكيل عنه, ومنها: النيابة يف احلج)11).

امل�ساألة الثانية: تعريف الق�ساء والقا�سي.

دة, منها)11):  الق�صاء يف اللغة ياأتي ملعاٍن ُمتعدِّ

انظر: ل�ضان العرب 774/1 مادة )ن و ب), خمتار ال�ضحاح للرازي �ص 84).  (9(
معجم لغة الفقهاء �ص 49, التعريفات الفقهية �ص 4)).  (11(

انظر: ل�ضان العرب لبن منظور 5/)1, القامو�ص املحيط �ص 1718.  (11(
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1. العمل, مثل قوله تعالى:  چ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ چ))1). اأي: اأعمل ما اأنت عامل.
2. االأمر, قال تعالى: چ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںںچ)13). 

واملعنى: اإّن اهلل -تعالى- اأمر وهو اأمر اإيجاب, وو�صى بعدم عبادة غريه وباالإح�صان 
للوالدين.

چ)14).  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  چ  تعالى:  قوله  مثل  والوقوع,  الوجوب   .3
اأي: وجب ووقع)15) 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژچ))1),  4. بلوغ ال�صيء ونيله, قوله تعالى: چ 
اأي: نال منها حاجته.

5. احلكم والف�صل والقطع. 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  چ  تعالى  قال 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئچ)17). 
لالأمور  القاطع  والقا�صي  ل.  وف�صَّ اإذا حكم  قا�ٍص  فهو  ق�صاء,  يق�صي  ق�صى  يقال: 

املُْحِكم لها. 
الق�صاء يف اال�صطالح: عرف الفقهاء الق�صاء يف اال�صطالح بعدة تعريفات متقاربة 

يف املعنى, ومنها: 
املنازعات على وجه  »ف�صل اخل�صومات, وقطع  باأنه:  احلنفيَّة  فقهاء  بع�ص  عّرفه   .1

اخل�صو�ص)18)«. 
�ضورة طه اآية )7.  (1((
�ضورة طه اآية )7.  (13(

الأ�ضباه والنظائر يف القراآن الكرمي �ص 384.  (14(

الأ�ضباه والنظائر يف القراآن الكرمي �ص 384.  (15(
�ضورة الأحزاب اآية 3).  (1((

�ضورة الن�ضاء اآية 5).  (17(
انظر: حا�ضبة ابن عابدين 1/8), الفتاوى الهندية 11/3).  (18(
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واملق�صود بقوله )وجه اخل�صو�ص(؛ اأي: تقدم الدعوى واالإجابة و�صماع البينات, 
و�صدور احلكم ب�صيغة خا�صة, مثل - األزمت, ق�صيت, حكمت, اأنفذت عليك الق�صاء. 

وهو قيد يخرج به نحو ال�صلح بني املتخا�صمني. 
وقوله )ف�صل اخل�صومات, وقطع املنازعات( تو�صيح للغر�ص املق�صود من الق�صاء, وهو 
ف�صل اخل�صومات, ودرء املظامل, واإعادة احلقوق اإلى اأهلها, وهو االأثر املرتتب على الق�صاء. 

مناق�شة التعريف: 
هذا التعريف غري جامع, القت�صاره على ق�صايا التنازع واملخا�صمة؛ فبع�ص الق�صايا 
خلت من املنازعة واخل�صام, ومع ذلك فهي تتطلب احلكم من القا�صي, كاحلجر على 

املفل�ص, والو�صاية على ال�صفيه. 
فه فريق اآخر من فقهاء احلنفيَّة باأنه: »قول ملزم ي�صدر عن والية عامة«)19). وعرَّ

وهذا التعريف ذكر �صفة االإلزام مبا ي�صدر ممن له هذه ال�صفة وهو القا�صي. اإال اأنه 
يدخل يف الق�صاء ما لي�ص منه؛ مثل قول القا�صي يف �صاأن ثبوت روؤيَّة الهالل. فهذا منه 

لي�ص حكًما واإمنا ثبوت. 
�صبيل  على  �رشعي  حكم  عن  االإخــبــار  »هــو  بقولهم:  املالكيَّة  فقهاء  فــه  وعــرَّ  -2

االإلزام«)1)).
وقوله: )االإخبار(؛ اأي: كون القا�صي يخرب املحكوم عليه باحلكم ويلزم به. ويوجد 

هذا املعنى يف اللغة. 
)عن حكم �رشعي(؛ اأي: تبيانه واإظهاره, واالإلزام به. وهو قيد يخرج به احلكم غري 

ال�رشعي كاالإخبار عن احلقائق اللغويَّة والفعليَّة, والو�صفيَّة, والعقليَّة. 

الختيار لتعليل املختار )/)8, جممع الأنهر �ص 151.  (19(
انظر: مواهب اجلليل )/)8, تب�ضرة احلكام 1/)1.  ((1(
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مناق�شة التعريف: 
تعبريه عن حكم احلاكم باأنه اإخبار؛ اأي يحتمل الت�صديق والتكذيب املقابل لالإن�صاء. 

ولي�ص ذلك مبراد, واإمنا املراد: اأمر القا�صي بحكم �رشعي على طريق االإلزام(.
وبهذا ي�صتقيم التعريف)1)). 

عليه  يجب  فيمن  الواقعة,  يف  ال�رشع  حكم  »اإظهار  باأنه:  ال�صافعيَّة  فه  وعرَّ  -3
اإم�صاوؤه«)))).

به  القا�صي, وهو قيد يخرج  اأي  امللزم  اإم�صاوؤه( احلاكم  بـ)ممن يجب عليه  واملراد 
املفتي؛ الأن املفتي ال يجب عليه اإم�صاء الفتوى, اأي االإلزام بها.

اأما تعبريه )بالواقعة( فيق�صد به االإ�صارة اإلى حمل الق�صاء, اأي مو�صوع الدعوى. 
وف�صل  بــه  واالإلــــزام  ال�رشعي,  احلكم  »تبيني  بــاأنــه:  احلنابلة  فقهاء  فــه  وعــرَّ  -4

اخل�صومات«)3)).
)ف�صل  وهــو:  وال�صافعيَّة,  املالكيَّة  تعريف  عن  قيد  زيــادة  فيه   – التعريف  وهــذا 

اخل�صومات(. وهذا القيد لبيان الغاية من الق�صاء. 
التعريف املختار: 

جتتمع  اأنها  يتبنّي  الفقهاء؛  عند  اال�صطالح  يف  الق�صاء  لتعريف  العر�ص  هذا  بعد 
التعريفات هو تعريف  اأقرب هذه  اأن  اإال  القيود كالف�صل بني اخل�صومات,  يف بع�ص 

احلنابلة؛ حيث ا�صتمل على ال�صبب والغاية. 
والقا�صي هو: احلاكم الفا�صل, م�صتق من طبيعة عمله وهو احلكم والف�صل, وهو املنفذ 
الأحكام ال�رشع نيابة عن االإمام االأكرب, فيقوم بتنفيذ اأحكام ال�رشع وفق الكتاب وال�صنَّة 

انظر: مواهب اجلليل )/)8.  ((1(

انظر: مغني املحتاج 4/)37.  ((((
انظر: �ضرح منتهى الإرادات 459/3, ك�ضاف القناع )/85).  ((3(
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واالأدلة ال�صحيحة, وهو موؤمتن على ما يقول ويفعل, وحكمه نافذ ال جتوز خمالفته, وهو 
جمتهد ي�صيب ويخطئ, فاإْن اأ�صاب فله اأجران واإن اأخطاأ فله اأجر واحد)4)).

امل�ساألة الثالثة: املراد بالنيابة الق�سائيَّة.

بعد تعريف مفردات هذا امل�صطلح ميكن القول: اإن النيابة الق�صائيَّة تعني قيام من 
ه  تتوفر فيه �رشوط ولية الق�صاء مقام القا�صي الأ�صيل املعينّ من قبل احلاكم ليحلَّ حملَّ
يف النَّظر, وف�صل اخل�صومات, واإ�صدار احلكم الق�صائي, ل�صبب يقت�صيه املقام, بحيث 
دائمة  تكون  قد  النيابة  وهذه  الق�صائيَّة,  وال�صلطة  املزايا  من  لالأ�صيل  ما  للنائب  يكون 
تعيني  يف  للحاكم  فاالأمر  عزله  َتَّ  فاإذا  عزله,  يتم  حتَّى  االأ�صيل  القا�صي  عودة  لتعذر 

النائب بداًل عنه, اأو تعيني قا�ٍص اآخر ح�صبما تقت�صيه امل�صلحة.
من, مل يتمكن القا�صي االأ�صيل فيها من مزاولة   وقد تكون النيابة موؤقتة ملدة من الزَّ
مهام عمله, ل�صبب من االأ�صباب, وبعد زوال ال�صبب يعود للق�صاء وتنتهي النيابة بعودته.
عن  العدل  كوزارة  الدولة  يف  امل�صئولة  اجلهة  اإ�صعار  من  االأ�صيل  للقا�صي  بد  وال   
االإجــازات  فرتة  يف  احلال  كما  ان�صغاله,  مدة  اأو  غيبته,  مدة  عنه  ينوب  لنائب  حاجته 

الر�صميَّة للق�صاة.
واملوؤهلني  الق�صاة  بني  التعاون  باب  من  ة, وهو  العامَّ امل�صلحة  تقت�صيه  املبداأ  وهذا 
للق�صاء من طالب العلم ال�رشعي, كما اأن ذلك َيعنِي على ا�صتمرار العمل يف املحاكم 
كان  واإذا  م�صاعدون,  فيها  يتوفر  التي ال  املحاكم  انقطاعه, خا�صة يف  ال�رشعيَّة وعدم 
امل�صاعد ال يزاول مهنة الق�صاء يف ح�صور القا�صي؛ فيُعدُّ نائًبا يف حال غيبته, ويجري 

عليه ما يجري على نائب القا�صي من االأحكام.

انظر: الق�ضاء و�ضروط القا�ضي �ص 77, اللوائح التنفيذية لنظام املرافعات ال�ضرعية يف اململكة.  ((4(
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 فالنيابة اإًذا قراٌر ي�صدره القا�صي املخت�ص بتكليف قا�ٍص اآخر للنظر يف نزاع مرفوع 
عنده, تعذر عليه اإكماله واإمتام اإجرائه؛ لعذر من االأعذار الطارئة عليه يف ق�صية معينة. 
من  به  يتعّلق  وما  القا�صي  نائب  تعني:  الق�صائيَّة  النيابة  اإن  القول:  ميكن  هذا  وبعد 
اإلى القا�صي الذي يق�صد منه قيام الثاين مقام  اأحكام, وهي نوع من كتاب القا�صي 

االأول يف النَّظر واحلكم. 

املبحث الأول: حكم النيابة الق�ضائيَّة واأ�ضبابها: 

املطلب الأول: حكم النيابة الق�سائيَّة: 

هذه  ومن  اأمورها.  كلِّ  احلرج يف  ورفع  الي�رش  االإ�صالميَّة  ال�رشيعة  من حما�صن 
من حيث  الق�صاء  النيابة يف  وتاأخذ  اأ�صبابها,  اإذا وجدت  الق�صاء  النيابة يف  االأمور 
احلكم حكم الق�صاء يف االإ�صالم, واأنه يتعنّي على ويل االأمر اأن يعنّي ِللنَّا�ص من يتولى 
لم عنهم, ويعطي كل ذي حق حقه, كما احلال  الف�صل يف خ�صوماتهم, ويرفع الظُّ
منذ ع�رش �صدر االإ�صالم االأول, واأن ذلك �رشورة من �رشورات احلياة, والنيابة تتم 
عن طريق كتاب القا�صي اإلى القا�صي, وهو م�رشوع باتفاق الفقهاء, فالبدل ياأخذ 

حكم املُْبَدل ِمنه)5)).
فالوكيل له حكم االأ�صيل, والنائب مبثابة الوكيل, وكالهما يف درجة واحدة, وعلى 
النائب ما على االأ�صيل من االلتزامات, اإذ ال ميكن تعطيل الق�صاء ب�صبب غيبة القا�صي 
املغني لبن قدامة  املهذب )/388,  الد�ضوقي 1/4)1,  الهمام 7/)8), حا�ضية  القدير لبن  فتح  انظر:   ((5(

73/14, ك�ضاف القناع )/1)3, القواعد لبن رجب 73/3.
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ان�صغاله, ملا يرتتَّب على ذلك من �صياع احلقوق, وات�صاع رقعة اخلالف,  اأو  االأ�صيل 
والنزاع بني اخل�صوم.

�صبيل  املُْر�ِصل, وذلك على  القا�صي  ما ورد يف كتاب  ُينّفذ  اأن  اإليه  املكتوب  وعلى 
الوجوب، وا�صرتطوا لذلك ثالثة �رشوط: 

ال�رشط الأول:
يعلم  مل  فاإنَّ  الكاتب,  القا�صي  والية  ب�صحة  عاملًا  اإليه  املكتوب  القا�صي  يكون  اأن 

ب�صحة واليته, مل يلزمه قبول كتابه. 
 ال�رشط الثاين:

يعلم  مل  فاإنَّ  عدالته,  وكمال  الكاتب,  اأحكام  ب�صحة  عاملًا  اإليه  املكتوب  يكون  اأن 
بذلك مل يلزمه قبول كتابه. 

 ال�رشط الثالث:
اأن يعلم املكتوب اإليه �صحة كتاب الكاتب فيما ت�صمنه من اأحكام.

القا�صي  وعلم  قا�ٍص  اإلى  قا�ٍص  كتاب  ورد  »اإذا  اهلل-:  -رحمه  فرحون  ابن  قال   
ما  باأحكام  ومعرفته  وفهمه  علمه  يف  للق�صاء  اأهل  الكاتب  القا�صي  اأن  اإليه  املكتوب 
والق�صا�ص  املال  احلاكم يف  اإليه من ذلك  يرد  ما  قبول  عليه  كتابه, وجب  قبل  م�صى 

والعقوبات وغريها«)))). 
وبناًء على ذلك تكون النيابة واجبة وجوبًا عينيًّا, اإذا مل يوجد غري واحد تتوافر فيه 
ومتى  الجتهاد،  على  والقدرة  والورع  واحللم  العلم  من حيث  الق�صاء  اأهليَّة  �رشوط 

تعدد من تتوفر فيهم ال�رشوط؛ فهو واجب كفائي.
وحترم النيابُة يف حقِّ من علم من نف�صه العجز عن القيام ب�صوؤون الق�صاء, اأو غلب 
اأمانة,  الق�صاء  الأن  نف�صه؛  يف  يجده  ل�صعف  واجلــور,  وامليل  الهوى  اإتباع  ظنه  على 

تب�ضرة احلكام ))/3).  ((((



23
جملة الق�ضائية - العدد الرابع - رجب  1433هـ

والندب  االإباحة  حال  يف  احلال  وكذا  الأدائها,  اأهاًل  كان  من  اإال  ها  ي�صتحقُّ ال  واالأمانة 
والكراهيَّة, كما ُمَبنيَّ يف كتب الفقهاء)7)).

ونائب القا�صي اإذا مل يكن بينه وبني القا�صي االأ�صيل قرابة, وكان اأهاًل للق�صاء؛ فال 
خالف يف توليه الق�صاء نيابة عنه كما تقدم, اأما اإذا كان النائب قريًبا للقا�صي االأ�صيل, 

فقد اختلف الفقهاء يف حكم توليه الق�صاء على قولني: 
القول االأول: 

يجوز للقا�صي نيابَة اأ�صولِه وفروعه, كوالده وولده يف الق�صاء, فيما له حق النيابة 
فيه. واإلى هذا ذهب احلنفية)8)) و�رشح به املاوردي والبغوي من ال�صافعية)9)). 

وجه هذا القول: اإنه ملا توفرت �رشوط النيابة فيهم، وثبتت عدالتهم؛ ا�صتحقوا تويل 
الق�صاء, الأنَّهم كغريهم يف التولية)31).

القول الثاين: 
اإليه  اإذا فو�ص  اأ�صولِه وفروعه يف الق�صاء, كوالده وولده,  ال يجوز للقا�صي نيابَة 

االإمام اختيار خليفة عنه.
واإلى هذا القول ذهب بع�ص ال�صافعيَّة, وهو مقت�صي قول املالكيَّة واحلنابلة)31).

ووجه هذا القول: اإن كون القا�صي ينيب عنه ولده اأو والده هذا حمل �صبهة وتهمة, 
ونزاهة الق�صاء ت�صتدعي البعد عن ذلك كّله))3).

انظر: بدائع ال�ضنائع 3/7, فتح القدير لبن الهمام 454/5, معني احلكام �ص 15, مواهب اجلليل )/87,   ((7(
تب�ضرة احلكام 1/1), الأحكام ال�ضلطانية للماوردي �ص 5), اآداب الق�ضاء لبن اأبي الدم �ص 1)1, مغني 

املحتاج 375/4, ك�ضاف القناع )/389, اإعالم املوقعني 115/1.
انظر: البحر الرائق 7/7, حا�ضية ابن عابدين 75/8.  ((8(

انظر: حا�ضية ال�ضرواين 11/)11, الأحكام ال�ضلطانية للماوردي �ص 88.  ((9(
تكملة املجموع �ضرع املهذب 1)/9)1.  (31(

انظر: مواهب اجلليل )/119, تكملة املجموع �ضرح املهذب 1)/9)1, ك�ضاف القناع )/93).  (31(
انظر: املراجع ال�ضابقة.  (3((
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املناق�شة والرتجيح: 
اأجاب اأ�صحاب القول االأول على اأ�صحاب القول الثاين القائلني باأن نيابة القا�صي 
الأ�صوله وفروعه كوالده وولده يثري �صبهة التهمة فقالوا: هذا كالم غري م�صلم به, خا�صة 
اإذا ُعِرَف من اأنابه من اأهله بالعدالة والدين والعفة والنزاهة؛ فال مانع من نيابته عنه, كما 
اأن من اأنابه القا�صي من اأ�صله اأو فرعه لن يق�صي يف خ�صومات ُمَتَعلِّقة بالقا�صي نف�صه, 

ة من النا�ص.  واإمنا يتولى اخل�صومات التي بني العامَّ
الق�صاء  روح  على  حفاًظا  الراجح,  القول  هو  االأول  القول  اأن  يتَّ�صح  هنا  ومن 
اأولى من غريه, فال يرتك االأولى ويعنّي االأدنى  اأو االأ�صل  واأهميته, فقد يكون الفرع 
ب�صبب القرابة, الأن النائب يحكم يف ق�صايا عامة, ال يف ق�صايا تخ�ص القا�صي االأ�صيل, 

فقرابة النائب مِلَْن اأنابه ال تعني قرابته للخ�صوم.

م�شاألة يف ت�شل�شل النيابة: 
اتفق الفقهاء -يرحمهم اهلل- على جواز نيابة القا�صي خليفة عنه يقوم بعمله, لعذر 

حال دون قيامه به, اإذا كان االإذن من االإمام للقا�صي بالنيابة مطلًقا)33).
ه ال�صلطان بلًدا واأعمالها, و�رّشح له باالإذن يف النيابة عنه, فعر�ص  فمثاًل �صخ�ص والَّ
للقا�صي امل�صار اإليه �صفر اإلى بلد ال�صلطان, فاأناب على جميع ما ا�صتخلفه عليه ال�صلطان 
له  و�رّشح  بعمومها,  وم�صمول  واليته  يف  داخل  ما  جميع  اإليه  واأ�صند  اآخر,  الإن�صان 
اب والعزل, فاأقام ذلك االإن�صان املفّو�ص اإليه قا�صًيا مبقت�صى  ِب النوَّ بالتفوي�ص, ونَ�صْ
االإذن؛ فهذا التفوي�ص من القا�صي املذكور لذلك االإن�صان يف الق�صاء والنيابة �صحيح 

ماأذون له فيه)34).
انظر: البحر الرائق 7/), مواهب اجلليل )/117, اإعانة الطالبني 317/4, املبدع 15/11.  (33(

انظر: البحر الرائق 7/), مواهب اجلليل )/118, اأدب القا�ضي لبن القا�ص الطربي 135/1.  (34(
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لذا فاإنَّ ت�صل�صل النيابة م�رشوط باإذن الإمام للقا�صي الأ�صيل؛ لحتمال طريان طارئ 
يحول دون قيامه بعمله. 

ا وهكذا, وهذا االإذن م�صتمد  وقيا�ًصا عليه: على القا�صي اأن ياأذن خلليفته بالنيابة اأْي�صً
من اإذن االإمام للقا�صي قبله. 

ومبا اأن نيابة القا�صي جائزة لواحد اأو اأكرث؛ فكذلك نيابة خليفة القا�صي جائزة)35).
ويتَّ�صح من خالل ما تقدم: جواز ت�صل�صل النيابة من االإمام اإلى القا�صي, ومنه اإلى 
االإمام  من  ا  ُم�ْصَتَمدًّ االإذن  دام  ما  نزل,  واإن  اإلى خليفة خليفته, وهكذا  ومنه  خليفته, 

للقا�صي بالنيابة. 
د الق�صاِة بطريق النيابة ال اأثر له يف احلكم, ما دام كل منهم  وهذا يدلُّ على اأن تعدُّ
ففي  الكربى  االإمامة  دام ذلك جائًزا يف  وما  اإلى ذلك,  احلاجة  للق�صاء, ودعت  اأهاًل 
عن  امل�صتخلفة  اخلليفة  اأق�صية  اأن جميع  ذلك  على  ويرتتَّب  اأولى,  باب  من  ال�صغرى 
ب؛ الأنَّه  بنق�ص وال تعقُّ اأحد  لها  �ص  َيَتعرَّ نافذة ال  نائبه �صحيحة, واأحكامه  اأو  القا�صي 

ماأذون له �رشًعا يف النَّظر فيها.

املطلب الثاين: اأ�سباب النيابة الق�سائيَّة: 

قف االأ�صباب الداعية للنيابة الق�صائيَّة على اإذن االإمام يف النيابة وعدمه, فمتى  تتوَّ
منه, الأ�صباب  اأو يف جزء  ينيبه يف عمله,  اإلى من  القا�صي قد يحتاج  اأن  االإمام  راأى 
تقت�صيها طبيعة العمل؛ فمن امل�صلحة اأن ياأذن االإمام للقا�صي بالنيابة, متى دعت احلاجة 
القا�صي  اإعطاء  تقت�صي عدم  امل�صلحة  اأن  االإمام  َيَرى  احلاالت  بع�ص  ذلك, ويف  اإلى 

انظر: املغني لبن قدامة 91/14.  (35(
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ثالثة  حال  ويف  ذلك,  يف  له  االإذن  بعدم  االإمــام  في�رشح  الق�صائيَّة,  النيابة  �صالحيَّة 
وح�صبما  يراه,  ح�صبما  للقا�صي  مطلًقا  االأمر  فيرتك  لالإمام,  بالنِّ�صبة  االأمران  يت�صاوى 

ة. تقت�صيه امل�صلحة العامَّ
الق�صائيَّة على  النيابة  اأ�صباب  قف عليها معرفة  يتوَّ فهناك ثالث حاالت  وعلى هذا 

النحو التايل: 

امل�ساألة الأولى: يف حال اإذن الإمام: 

اإذا ن�ص االإمام على االإذن للقا�صي بالنيابة الق�صائيَّة يف قرار التعيني؛ فللقا�صي اأن 
ينيب دون الرجوع لالإمام ُكلَّما دعت احلاجة اإلى ذلك, قال ابن قدامة: )فاإن اأذن له يف 

اال�صتخالف؛ جاز له بال خالف نعلمه())3).
ومن االأ�صباب التي تدعو للنيابة يف الق�صاء, وذكرها الفقهاء يف كتبهم, ما ياأتي)37): 
1- كرثة م�صاغل القا�صي التي قد ت�صغله عن االهتمام ببع�ص الق�صايا, اإما الت�صاع 
ة والعناء عنه, وعن القادمني  عمله, اأو كرثة اخل�صوم. فمن اأجل تخفيف امل�صقَّ
من اجلهات البعيدة, وعدم تعطيل ق�صاياهم, فال يرفع اخل�صوم اإلى امل�رش اإال 
فيما قرب من االأميال القريبة, الأن ما بعد ي�صق على النا�ص, ويعني يف اجلهات 

البعيدة ق�صاة, ينظرون ِللنَّا�ص يف خ�صوماتهم)38).
اأو  ي�صافر,  فقد  النَّا�ص,  من  يعرتي غريه  ما  العوار�ص  من  يعرتيه  ب�رش  القا�صي   -2
م�صالح  قف  وتوَّ الق�صايا,  تراكم  ذلك  على  يرتتَّب  مما  الفرا�ص,  فيلزم  مير�ص 

املغني لبن قدامة 89/14.  (3((
انظر: بدائع ال�ضنائع 7/), البناية �ضرح الهداية 53/8, مواهب اجلليل )/115, الذخرية للقرايف 4/11)1,   (37(

احلاوي الكبري )9/1)3, رو�ضة الطالبني 8/)11, الكايف لبن قدامة 438/4, ك�ضاف القناع )/94).
التاج والإكليل )/115.  (38(
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يكون  وال  اأموره,  وُينّفذ  مقامه,  يقوم  من  مكانه  يف  يجعل  اأن  فله  امل�صلمني, 
متعديًّا على من واله)39).

للقا�صي  فلي�ص  لذلك  مكانة,  واأرفعها  قدًرا  املنا�صب  اأجل  من  الق�صاء  من�صب   -3
اأن يبا�رش اأموًرا ال يبا�رشها مثله عرًفا, فقد تقلل من قدره اأمام اخل�صوم, اأو قد 
واالأعراف؛  االأحوال  باختالف  تختلف  ن�صبيَّة  االأمور  وهذه  فعلها,  عليه  ي�صق 
لذلك ت�رشع له النيابة متى علم من نف�صه اأن غريه اأقدر منه على معرفة االأحوال 
واملالب�صات, بل تتعنّي عليه النيابة اإذا تبنّي له عجزه الكامل عن النَّظر يف الق�صية.

ينيب غريه  اأن  فللقا�صي  بلدة كبلدتني,  اأكرث من  القا�صَي على  االإماُم  وّلى  اإذا   -4
اأن  ي�صتطيع  اأحدها, وال  الق�صاء يف  يتمكن من  قد  القا�صي  الأن  االأخرى,  يف 
ا اإذا كانت البلدتان  يرتك االأخرى دون تولية اأمر الق�صاء فيها الأحد, وخ�صو�صً

متباعدتني)41). 
تقبل  ال  ممن  فروعه  اأو  اأ�صوله  ببع�ص  اأو  بالقا�صي,  خا�صة  اخل�صومة  كانت  اإذا   -5
ارة  اأمَّ النَّْف�ص  اأو زوجته, فال يتولى الق�صاء بنف�صه؛ الأن  ابنه  اأو  �صهادته له كاأبيه 
وء – اإال ما رحم اهلل – مما يجعله قد يحيد عن احلق اأو مييل يف احلكم؛ لذا  بال�صُّ
لنف�صه, وال لبع�ص من  القا�صي ال يق�صي  اآخر. الأن  اأن ينيب قا�صي  له  ي�رشع 
اأ�صله وفرعه وال ل�رشيكه يف امل�صرتك, ويق�صي ِلُكلٍّ منهم غرُيه من اإماٍم اأو قا�ٍص 

اآخر, ولو نائًبا عنه دفًعا للتهمة)41).
من تقت�صيها امل�صلحة, فله  6- قد يحتاج القا�صي للراحة من عناء العمل, لفرتة من الزَّ
اأن ينيب من الق�صاة من يكوم مكانه حتَّى عودته ما دام اأنَّ لديه �صالحيَّة يف النيابة.

تب�ضرة احلكام 1/)4.  (39(
نهاية املحتاج 41/8).  (41(

اإعانة الطالبني 4/)3).  (41(
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جاء يف حا�صيَّة الد�صوقي: »ولو ن�ص له على اال�صتخالف؛ جاز له اأن ي�صتخلف, ولو 
لراحة نف�صه«))4). 

امل�ساألة الثانية: يف حال عدم اإذن الإمام: 

اإذ ن�ص االإمام على عدم النيابة يف عقد التوليه؛ فلي�ص للقا�صي اأن ينيب غريه بنف�صه, 
اأناب غريه  ومتى  اأم كرث,  عمله  قل  �صواء  لالإمام,  الرجوع  فله  للنيابة؛  احتاج  ومتى 
التعيني  قرار  النيابة يف  له يف  االإذن  نافذ �رشًعا, لعدم  النَّا�ص؛ فحكمه غري  فحكم بني 

)عقد التولية( وهذا باتفاق الفقهاء)43).

امل�ساألة الثالثة: يف حال التعيني املطلق: 

القا�صي من  كن  َيتمَّ اأن  فاإما  عنها:  النهي  اأو  بالنيابة  االإذن  التوليه عن  د عقد  جَترَّ اإذا 
القيام مبا واله عليه االإمام, اأو ال يتمكن لعذر كمر�ص اأو �صفر اأو ات�صاع والية اأو غريه.

فاإن اأمكن القا�صي القيام مبا واله عليه االإمام؛ فلي�ص له اأن ينيب لعدم احلاجة, الأن 
االأ�صل عدم النيابة. وهذه احلالة مو�صع اتفاق عند الفقهاء)44).

وا�صتثنى بع�ص فقهاء احلنفيَّة من ذلك ما اإذا دّل العرف يف البلد على اأحقيَّة القا�صي 
يف النيابة يف هذه احلالة)45).

له  فهل  �صفر,  اأو  لعذر طارئ كمر�ص  بعمله,  القيام  القا�صي من  يتمكن  اإذا مل  اأما 

حا�ضية الد�ضوقي 133/4.  (4((
انظر: البناية �ضرح الهداية 53/8, حا�ضية ابن عابدين 141/7, بداية املجتهد لبن ر�ضد )/345, احلاوي   (43(

الكبري )331/1, رو�ضة الطالبني 111/8, ك�ضاف القناع )/94), املغني لبن قدامة 89/14.
الكبري  احلاوي   ,11(/8 الطالبني  رو�ضة   ,115/( اجلليل  مواهب   ,53/8 الهداية  �ضرح  البناية  انظر:   (44(

)331/1, ك�ضاف القناع )/95).
انظر: بدائع ال�ضنائع 58/7.  (45(
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النيابة بنف�صه دون الرجوع لالإمام؟ للفقهاء يف هذه امل�صاألة قوالن: 
القول االأول: 

املالكيَّة,  من  املاج�صون  ابن  القول  هذا  اإلى  وذهب  احلالة.  هذه  يف  النيابة  جتوز 
وجمهور الب�رشيني من ال�صافعيَّة, واالإمام اأحمد))4). 

وجه قولهم: 
ال�صبب خارج  االإمام, وهذا  مبا واله عليه  القا�صي  قيام  �صبب حال دون  ُوِجَد  اإذا 
اإرادته, ومل ين�ص االإمام على النهي عن النيابة, فال باأ�ص باأن ينيب عنه من يقوم بعمله 
ة تق�صي وجود من يف�صل يف اخل�صومات,  اإلى اأن يزول ال�صبب؛ الأن امل�صلحة العامَّ
ويحافظ على حقوق امل�صلمني, حتَّى ال ُيوؤدِّي ذلك اإلى اإثارة الفو�صى فيما بينهم)47). 

القول الثاين: 
فقهاء  وبع�ص  املالكية)48),  من  �صحنون  القول:  هذا  اإلى  وذهب  النيابة.  جتوز  ال 

ال�صافعية)49).
ووجه هذا القول: 

حيث اإنه ال يجوز للوكيل اأن يوكل اآخر اإال باإذن من املوكل, فكذا القا�صي ال يحق 
له اأن ي�صتخلف غريه, اإال باإذن ممن ا�صتخلفه وهو االإمام. 

والأن االإمام حني وّلى القا�صي على الق�صاء, ما واّله اإال رغبة يف نظره و�صداد راأيه, 
واإدراكه لعمله هو ال نظر غريه؛ لذا لي�ص له اأن ينيب اإال باإذنه)51). 

انظر: مواهب اجلليل )/115, تب�ضرة احلكام 43/1, نهاية املحتاج 41/8), املبدع لبن مفلح 14/11.  (4((
انظر: الذخرية للقرايف 4/11)1, املبدع 14/11.  (47(

نظر: مواهب اجلليل )/115, التاج والإكليل )/114.  (48(
منهم اأبو علي بن خريان, انظر: احلاوي الكبري )331/1, اأدب القا�ضي لبن اأبي الدم �ص 55.ا  (49(

انظر: احلاوي الكبري )331/1.  (51(
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املناق�شة والرتجيح: 
ميكن اأن يجاب على وجه القول االأول: باأن قيا�ص القا�صي على الوكيل يف النيابة من 
كل وجه, قيا�ص مع الفارق؛ اإذ اإن الوكيل يت�رّشف فيما يخ�ص املوكل وامل�صلحة عائدة 

اإليه وحده, فال بُدَّ من ا�صتئذانه اإذا اأراد اأن يوكل غريه. 
ة, في�صح عند اإطالق التولية.  اأما القا�صي: ففي ا�صتخالفه ما تقت�صيه امل�صلحة العامَّ
وقولهم: باأن االإمام حني ولَّى القا�صي الق�صاء, كان ذلك عن رغبته يف نظره, وثقته 
براأيه, هذا �صحيح؛ ويرتتَّب عليه: اإنه ملا وثق براأيه ورغب يف وجهة, نظره ف�صوف يثق 

به فيمن ي�صتخلفه عنه؛ الأنَّه اأعلم مبن ي�صتحقُّ اأن يتوّلى الق�صاء عنه ويقوم مقامه.
امل�صلحة  تقت�صيه  الذي  وهو  الراجح,  القول  هو  االأول  القول  اأن  يتَّ�صح  هنا  ومن 

ة يف �رشعيَّة الق�صاء. العامَّ

املبحث الثاين: �ضيغ النيابة واأنواعها: 

املطلب الأول: �سيغ النيابة: 

امل�ساألة الأولى: �سيغ النيابة عند الفقهاء: 

دة منها ما هو �رشيح, ومنها ما هو حمتمل. للنيابة الق�صائيَّة عند الفقهاء �صيغ ُمتعدِّ
التولية  بلفظ �رشيح، كاحلكم يف  تكون  اأن  الق�صاء  النيابة يف   ومن �رشوط �صحة 
للقا�صي االأ�صيل, اأو يقرتن باللفظ املحتمل من القرائن ما يقطع االحتمال والّظن اإلى 

القطع واليقني.
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يغ ال�رشيحة التي ذكرها فقهاء احلنفيَّة وال�صافعية: قول االإمام للقا�صي:  ومن ال�صِّ
»ول من �صئت«, اأو كقوله: »وليتك الق�صاء, وا�صتخلف عن نف�صك«, اأو كقوله: 
يغة ال�صادرة من القا�صي لغريه على  »ما �صنعت من �صيء؛ فهو جائز«. وكذا ال�صِّ

�صبيل النيابة)51). 
النيابة ب�صيغ معينة, بل عّد �صيغته كال�صيغ التي تنعقد  ومن الفقهاء من مل يخ�ص 
بها  تنعقد  التي  يغ  ال�صِّ ق�صموا  الذين  واحلنابلة  املالكيَّة  عاٍم, وهم  ِب�َصكلٍّ  الواليات  بها 

الواليات اإلى ق�صمني هما))5): 
الق�صم االأول: �صيغ التولية ال�رشيحة, وهي اأربع �صيغ: 

ولَّيُتك, قلَّدتُك, ا�صتخلفُتك, ا�صتنبُتك. 
والق�صم الثاين: �صيغ التولية املحتملة, وهي ثمانية األفاظ: 

�صت اإليك, وكّلت اإليك, اأ�صندت  عوّلت عليك, ورددت اإليك, جعلت اإليك, فوَّ
اأن  اإلى  اإليك, اعتمدت عليك. وهذه االألفاظ من �صيغ الكناية, حتتاج  اإليك, َعهِدت 
مثل  املــراد,  املعنى  على  تدل  قرينة  يوجد  بحيث  االحتمال,  عنها  ينفى  ما  بها  يقرتن 

)رددت اإليك اأمر الق�صاء(, اأو )اأ�صندت اإليك التقا�صي بني النا�ص(, وهكذا. 
الق�صاء, تدل على مدى �صلطة  بالنيابة يف  اأوردوا �صيًغا خا�صة  فاحلنفيَّة وال�صافعيَّة 

القا�صي على تعيني خليفة عنه اأو عزله.
الق�صاء  يف  النيابة  ل�صيغ  �صاملة  فجاءت  ال�صيغ  من  واحلنابلة  املالكيَّة  ذكره  ما  اأما 

وغريه من الواليات االأخرى.

انظر: حا�ضية ابن عابدين 57/8, نهاية املحتاج 8/)4).  (51(
انظر: مواهب اجلليل )/488, تب�ضرة احلكام 11/1, �ضرح منتهى الإرادات 188/3, الكايف لبن قدامة   (5((

435/4 , احل�ضبة يف الإ�ضالم لبن تيمية �ص13, الطرق احلكمية �ص 39).
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امل�ساألة الثانية: �سيغ النيابة املعا�سرة: 

ى بندب الق�صاة, وهو ما ن�ص عليه نظام الق�صاء  ومن �صيغ النيابة املعا�رشة: ما ُي�صمَّ
ال�صعودي ال�صادر يوم االثنني 19-9-1428هـ باملر�صوم امللكي رقم م-78, واملن�صور 
يف »جملة العدل« الذي ين�ص على اأن من اخت�صا�صات املجل�ص االأعلى للق�صاء النَّظر 

يف �صوؤون الق�صاة الوظيفيَّة, ومنها: الندب واالإعارة.
 وهذا من �صيغ النيابة الق�صائيَّة, اإذا كان الندب اأو االإعارة لغيبة القا�صي االأ�صيل, اأو 
كرثة اأعماله, فينوب عنه القا�صي املنتدب يف بع�صها. وندب الق�صاة: تكليٌف ممن ميلكه, 

للقيام بعمل قا�ٍص اآخر حلاجة.
اأو  الق�صاة,  اأنه ال يجوز ندب  ال�صعودي:  الق�صاء  نظام  ة )55( من  املادَّ وورد يف 
يجوز  وال  للق�صاء,  االأعلى  املجل�ص  من  بقرار  اإال  الق�صائي,  ال�صلك  داخل  اإعارتهم 
ندبهم واإعارتهم خارج ال�صلك الق�صائي اإال باأمر ملكي, بناًء على قرار املجل�ص االأعلى 

للق�صاء.
اأخرى,  ل�صنة  للتجديد  قابلة  واحــدة,  ب�صنة  واالإعــارة  الندب  مدة  ة  املــادَّ وحددت   
ولوزير العدل يف حاالت ا�صتثنائيَّة ندب اأحد اأع�صاء ال�صلك الق�صائي ملدة ال تزيد عن 

ثالثة اأ�صهر يف العام الواحد.
ة ال�صاد�صة من نظام الق�صاء ال�صعودي, على اأنه يف حال الندب يقوم  ون�صت املادَّ
رئي�ص املحكمة بتكليف من يراه من ق�صاة املحكمة بالقيام بعمل القا�صي املنتدب فرتة 
النيابة عن  النيابة الق�صائيَّة, وهي  اآخر من  غيابه, ملدة يومني يف االأ�صبوع. وهذا نوع 

القا�صي املنتدب.
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املطلب الثاين: اأنواع النيابة: 

امل�ساألة الأولى: من حيث العموم واخل�سو�ص: 

اإن النيابة يف الق�صاء تنق�صم -بح�صب ال�صبب الذي الأجله ي�صتناب القا�صي- اإلى 
ق�صمني: 

ة:  1- النيابة العامَّ
وهي: ا�صتخالف القا�صي خليفة عنه, يف جميع الوظائف الكليَّة, التي تهم االأمة اأو 
َ عليها من قبل االإمام, يف حالة مر�صه اأو �صفره اأو  املجتمع, اأو االخت�صا�صات التي ُويلِّ

عزله.. اإلى اأن يتعنّي قا�ٍص اآخر, حتَّى ال تتعطل م�صالح امل�صلمني. 
وهذا النوع من النيابة يحتاج فيه القا�صي اإلى االإذن من االإمام, الأّنها نيابة ُمَتَعلِّقة 
ياأذن  الذي  فهو  االإمام,  اخت�صا�صات  من  وهذه  ة,  العامَّ وامل�صالح  التقا�صي  باأ�صول 

فيها, متى راأى اأن امل�صلحة تقت�صي ذلك. 
ة:  2- النيابة اخلا�شَّ

وهو: ا�صتخالف القا�صي خليفة عنه يف اأمر من االأمور التي تندرج حتت واليته, مما 
اإلى  القا�صي  ال�صقاق الزوجي, فيتوجه  اأو  املال,  يتناول ق�صايا فرديَّة, كاخل�صومة يف 
النيابة للتخفيف عنه يف حالة ات�صاع عمله, اأو كرثة م�صاغله ك�صماع �صهادة يف حادثة 
معينة, اأو كقيِّم اأيتام, اأو ناظر وقف, اأو النَّظر يف عقود النكاح, وما ي�صاف اإليها من 

فر�ص النفقات وال�صكنى واحل�صانة والر�صاعة وغري ذلك. 
وهذا اال�صتخالف ال يحتاج فيه اإلى االإذن من االإمام؛ الأنَّه من الفروع التي يحكم 
فيها القا�صي تبًعا لعمله الذي ُويلِّ من اأجله, ومما يتعّلق باآحاد النا�ص, اإال اأن يكون نظر 
القا�صي حم�صوًرا يف �صيء بعينه, فال يتعداه اإلى غريه, وكال الق�صمني مو�صع اتفاق 
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بني الفقهاء)53).
 قال يف املبدع: )وله اال�صتنابة يف الكل, فكذا يف البع�ص()54).

ويق�صد بذلك: اأن القا�صي له اأن ي�صتخلف يف عموم ما واّله عليه االإمام. فمن باب 
�ص اإليه عقود النكاح, اأو يجعل اإليه  اأولى اأن يكون له اال�صتخالف يف البع�ص؛ كاأن ُيفوَّ

احلكم يف املداينات خا�صة, اأو يف قدر من املال ال يتجاوزه. 
امل�صاألة الثانية: من حيث املدة: 

قد تكون النيابة موؤقتة مبدة تنتهي بانتهائها, وقد تكون دائمة. 
فاملوؤقتة: ما يحدد لها بداية ونهاية, كقول القا�صي خلليفته: ا�صتخلفك �صهًرا اأو �صنة. 
وقد تكون دائمة: وهي النيابة من القا�صي االأ�صيل اإلى قا�ٍص اآخر دون حتديد وقت 
معني كقول القا�صي: »ا�صتخلفتك, اأو فو�صت اإليك اأمر الق�صاء, اأو اأنبتك عني«, ومل 

يذكر مدة من الزمن.
ويرتتَّب على التقييد وعدمه حاالن)55): 

- احلال االأولى: 
فاإنَّ  ذلك؛  غري  اأو  �صنة،  اأو  ك�صهر،  حمددة  مدة  لال�صتخالف  القا�صي  ا�صرتط  اإذا 
اإليه من عمل, مل ينجز خالل  ده له القا�صي, اإال اإذا كان ما وكل  النائب يلتزم مبا حدَّ

تلك املدة امل�رشوطة؛ فله الزيادة بح�صب احلاجة. 
اأما اإذا انتهت املدة امل�صتخلف فيها قبل انتهاء املهمة امل�صتخلف عليها؛ فعلى القا�صي 

اأحد اأمرين: 

الطالبني  رو�ضة   ,115/( اجلليل  مواهب   ,117/( الرائق  البحر   ,53/8 الهداية  �ضرح  البناية  انظر:   (53(
8/)11, ك�ضاف القناع )/94).

املبدع 15/11.  (54(
الرو�ص لبن  املحتاج 8/)4), حا�ضية  نهاية  تب�ضرة احلكام 43/1,  ابن عابدين 75/8,  انظر: حا�ضية   (55(

القا�ضم 511/7, الأحكام ال�ضلطانية لأبي يعلى �ص )).
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االأمر االأول: اإما اأن يحدد للخليفة االإذَن مدًة تتنا�صب مع ما بقي من املهمة املكلف بها. 
فيه  اأنيب  الذي  ال�صبب  كان  اإذا  بنف�صه, خا�صة  املهمة  يتوّلى  اأن  واإما  الثاين:  االأمر 

الأجله قد زال. 
د  واأما اإذا انتهت املهمة قبل انتهاء املدة؛ ففي هذه احلالة على النائب اأن ينعزل مبُجرَّ
القا�صي  اأنيب  الأجلها  التي  املهمة  فبانتهاء  بقدرها,  تقّدر  ال�رشورة  الأن  مهمته؛  انتهاء 
ل عليه انتهاء العمل, اأما املدة فهي  تنتهي االإنابة حينئذ, ولو كانت املدة باقيَّة, الأن املَُعوَّ

من باب التو�صعة على القا�صي فيزاد فيها احتياًطا. 
-احلال الثانية: 

يف حالة عدم ا�صرتاط القا�صي مدة النيابة؛ فللنائب اأن يتولى كل ما اأنيب فيه من مهام، 
اإلى اأن تنتهي املهام التي اأنابه فيها, اأو اإلى زوال ال�صبب الذي الأجله ُوِجَدت النيابة.

املبحث الثالث: مهام النيابة وجمالتها

اأن يتخذ القا�صي ُمالِزًما له  دة, لذلك جاز  اإن والية الق�صاء والية ذات مهام ُمتعدِّ
ا  ة والتخفيف عنه, وخ�صو�صً يتوّلى بع�ص املهام التي يوكلها اإليه, لرفع احلرج وامل�صقَّ
يف حالة كرثة امل�صاغل اأو تباين االأطراف املولَّى عليها, اأو كرثة اخل�صومات وامل�صاحنات. 
وميكن القول: باأن الوظائف واملهام الق�صائيَّة تكرث وتقل بح�صب حجم �صلطة الق�صاء؛ 

فقد ي�صند للقا�صي ماهو من اخت�صا�ص غريه, ولي�ص كل ق�صية قابلة لال�صتخالف. 
وقد ذكر �صيخ االإ�صالم ابن تيميَّة -رحمه اهلل- اأن عموم الواليات وخ�صو�صها, وما 
لذلك  ولي�س  والعرف،  والأحوال  الألفاظ  باختالف  منوط  بالولية،  املتويل  ي�صتفيده 
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ما يدخل يف  االأزمنة واالأمكنة  الق�صاء بع�ص  ال�رشع؛ فقد يدخل يف والية  حتديد يف 
والية احلرب يف زمان ومكان اآخر, وبالعك�ص, وكذلك احل�صبة ووالية املال))5). 

ة  العامَّ القا�صي  والية  بح�صب  ومهامه  الق�صاء  وظائف  تق�صيم  ميكن  الغالب  ويف 
ة على النحو التايل:  واخلا�صَّ

ة:  املطلب الأول: مهام النيابة العامَّ

اإذا كانت والية النائب عامة, له مطلق الت�رشف يف جميع ما ت�صمنته ال�صيغة, فنظره 
م�صتمل على ت�صعة اأحكام هي)57): 

اأولها: ف�صل املنازعات, وقطع الت�صاجر واخل�صومات, اإما �صلًحا عن ترا�ٍص, واإما 
اإجباًرا بحكٍم باتٍّ ي�صدر منه.

والثاين: ا�صتيفاء احلقوق من مماطل بها, واإي�صالها اإلى م�صتحقها بعد ثبوت ا�صتحقاقها 
باالإقرار اأو البينة. 

الثالث: ثبوت الوالية عن ناق�صي االأهليَّة, ممن كانوا ممنوعي الت�رشف: كـ: املجنون 
واملعتوه, وال�صغري, وال�صفيه, ممن َيَرى احلجر عليه ل�صفٍه اأو فل�ص, حفًظا لالأموال على 

م�صتحقيها, وت�صحيًحا الأحكام العقود فيها. 
الرابع: النَّظر يف االأوقاف بحفظ اأ�صولها, وتنمية فروعها, وقب�ص غلتها, و�رشفها 

يف م�صارفها امل�رشوطة, فاإنَّ كان عليها م�صتحق للنظر فيها راعاه, واإن مل يكن تواله. 
اخلام�س: تنفيذ الو�صايا على �رشوط املو�صي، فيما اأباحه ال�رشع ومل مينعه، فاإنَّ كان 

فيها و�صي رعاه, واإن مل يكن تواله. 
احل�ضبة يف الإ�ضالم �ص 13.  (5((

انظر: الأحكام ال�ضلطانية للماوردي �ص 89, الأحكام ال�ضلطانية لأبي يعلى �ص 5), الطرق احلكمية �ص 39).  (57(
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االأولياء,  عدمن  اإذا  جال  الرِّ من  باالأكفاء  الن�صاء  من  االأيامى)58)  تزويج  ال�صاد�ص: 
ودعني اإلى النكاح, ولكن اأبا حنيفة اأ�صقط هذا الق�صم من والية القا�صي يف حالة بلوغ 

الن�صاء الإمكانها االنفراد بالعقد وتزويج نف�صها دون ويل)59).
ال�صابع: النَّظر يف احلدود باأنواعها واحلكم بالعقوبة على م�صتحقيها بطلب امل�صتحق 
اإن كانت من حقوق االأفراد, اأو االكتفاء بالثبوت عند التقا�صي اإن كانت من حقوق 
بح�صور  اإال  فيها  له  النَّظر  بعدم جواز  قال  حنيفة  اأبا  اأن  اإال  اهلل-,  اجلماعة, -حقوق 

خ�صم مطالب)1)).
ة يف حدود عمله, من الكف عن التعدي يف الطرقات  الثامن: النَّظر يف امل�صالح العامَّ
واالأفنيَّة وغريها, وي�صتقل بالنَّظر يف ذلك, واإن مل يح�رش خ�صم, خالًفا الأبي حنيفة)1)).

يف  والنَّظر  خلفائه,  من  عنه  النائبني  واختيار  واأمنائه,  �صهوده  تفح�ص  التا�صع: 
ال�صعيف  واإعانة  ا�صتبدالهم,  وكذلك  النتيجة,  بح�صب  اإقرارهم  ويكون  اأمورهم. 

منهم, ب�صم غريه اإليه, اإن مل ي�صتبدله باأقوى منه.
جل  الرَّ ي�صاأل عن �صهوده كل حني, الأن  اأن  اأحمد يف رواية: »ينبغي للرجل  وقال 

يتغري حاله اإلى حال«)))).
لكن لي�ص معنى ذلك اأن جميع هذه الوظائف من مهام القا�صي يف جميع االأزمنة 
واالأمكنة, واإمنا تختلف من ع�رش اإلى اآخر يف الع�صور االإ�صالميَّة, بل هناك من العلماء 
من عّد ف�صل املنازعات وا�صتيفاء احلقوق �صيًئا واحًدا, وف�صل احَلْجر عن والية الق�صاء 

جمع اأمي, وهي: التي ل زوج لها بكرًا كانت اأم ثيبًا. انظر: ل�ضان العرب )39/1, حرف امليم ف�ضل الهمزة,   (58(
اجلامع لأحكام القراآن )159/1.

انظر: املب�ضوط لل�ضرخ�ضي 11/5, بدائع ال�ضنائع 7/)5.  (59(
انظر: املراجع ال�ضابقة.  ((1(

انظر: البحر الرائق 7/)19.  ((1(
املبدع لبن مفلح 18/11, الأحكام ال�ضلطانية لأبي يعلى �ص )).  ((((
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اجُلَمِع واالأعياد مما يدخل �صمن وظائف والية  اإقامة  واعتربهما �صيئني. ومنهم من عّد 
الق�صاء, ما مل يخ�صها ال�صلطان اأو الواقف باإماٍم معنّي, وهناك من اأدخل جباية اخلراج 

والزكاة يف والية القا�صي, ما مل يخ�صها بعامل)3)). 
واأ�صاف ابن فرحون االحت�صاب)4)) على الباعة وامل�صرتين)5)).

ة:  املطلب الثاين: مهام النيابة اخلا�سَّ

ويكون هذا يف حالة ما اإذا كان العذر كرثة م�صاغل القا�صي, وات�صاع عمله, وكرثة 
ل عنه بع�ص اأمور الق�صاء, من باب التخفيف  اخل�صوم, في�صتخلف القا�صي من يتحمَّ
عنه, اأو التي�صري على اأ�صحاب اخل�صومات؛ كاإنابة من يقوم عنه بالنَّظر يف االأوقاف, 
اأو �صماع البّينات, اأو يتولى الق�صاء يف عقود االأنكحة, وما يتبعها من �صوؤون النفقات, 

مى: »نيابة جزئية«)))).  وغريه. وهذا ُي�صَّ
االإمام. ومن  اإذن  فيها على  النيابة  قف  تتوَّ التي  الكربى,  املهام  ذلك  وُي�صتثنى من 
للقا�صي  االأمور  هذه  وكلت  اإذا  خا�صة  احلدود,  وا�صتيفاء  بالق�صا�ص,  يتعّلق  ما  ذلك 
اأ�صالة, فلي�ص له النيابة فيها اإال باإذن االإمام؛ الأن االأ�صل فيها عدم النيابة. ولكن يف حالة 
�ص القا�صي باإنابة من يراه من  ر النَّظر فيها من قبل القا�صي االأ�صيل, فلالإمام اأن ُيفوَّ تََعذُّ

امل�صلمني ممن هم اأهل للق�صاء.

انظر: تب�ضرة احلكام 14/1, �ضرح منتهى الإرادات 489/3.  ((3(
تعني:  الأ�ضواق  يف  وهي  املنكر,  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  باب  من  دينية  وظيفة  وهي  ح�ضبة,  م�ضدر   ((4(
املربع لبن  الرو�ص  انظر: حا�ضية  املعامالت.  ال�ضرع يف  اأحكام  بالتزام  وامل�ضرتين,  الباعة  الرقابة على 

القا�ضم 514/7, التعريفات الفقهية �ص 18, 79.
انظر: تب�ضرة احلكام 13/1.  ((5(

انظر: البحر الرائق 58/7, مواهب اجلليل )/117, اإعانة الطالبني 3/4, املبدع 15/11.  ((((
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املبحث الرابع: عزل نائب القا�ضي

املطلب الأول: حكم العزل:

هذه امل�صاألة تاأخذ حكم عزل القا�صي االأ�صيل؛ الأن النائب له ما له وعليه ما عليه, 
من باب اإحلاق الفرع باالأ�صل, وقد اختلف الفقهاء يف حكم عزل نائب القا�صي, تبًعا 

الختالفهم يف عزل القا�صي, فلهم يف ذلك قوالن: 
القول االأول:

ذهب احلنفيَّة واحلنابلة - يف رواية - اإلى اأنه يجوز لالإمام عزل القا�صي ب�صبب اأو من 
ُي�صاأل عن �صبب  دون �صبب)7)), الأن لالإمام اأن يعزل الوالة واالأمراء على البلدان, وال 
العزل, والق�صاء والية كغريه من الواليات, بل روي عن اأبي حنيفة قوله: )ال يرتك القا�صي 

على ق�صائه اأكرث من �صنة, الأنه متى ا�صتغل بذلك ن�صي العلم فيقع اخللل يف حكمه()8)).
القول الثاين:

اأنه ال يجوز  – اإلى  املذهب  امل�صهور يف  – يف  وال�صافعيَّة واحلنابلة  املالكيَّة  ذهب 
ة, والأن  عزل القا�صي من دون �صبب, واإن وقع فال يعتد به, الأنَّه خالف امل�صلحة العامَّ
والية الق�صاء عقد َتَّ مل�صلحة امل�صلمني فال ميلك االإمام نق�صه بال �صبب, والقا�صي وكيل 
اإذا تعّلق  الوكيل  الباطل, وال يجوز عزل  الدفاع عن احلق واأبطال  عن االأمة فوظيفته 

بالوكالة حقُّ الغري, وهو هنا حق امل�صلمني)9)).
 

انظر: فتح القدير لبن الهمام 1/5)4, املغني لبن قدامة 88/14.  ((7(
فتح القدير لبن الهمام 1/5)4.  ((8(

انظر: تب�ضرة احلكام 1/)7, الكايف لبن عبد الرب )/11), املهذب )/93), رو�ضة الطالبني 119/8,   ((9(
الأحكام ال�ضلطانية للماوردي �ص 9), املغني لبن قدامة 79/14, اإعالم املوقعني 85/1.
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املناق�شة والرتجيح: 
بالنَّظر للقولني وحجة كل منهما؛ يتبنّي رجحان قول اجلمهور, الأن وجهة القول االأول 
غري م�صلمة, فقيا�ص الق�صاء على االإمارة قيا�ص مع الفارق, الأن مكانة الق�صاء فوق مكانة 
بعدم  وبالقول  امل�صلمني,  لعامة  وكيل  هو  بل  للحاكم,  وكياًل  لي�ص  والقا�صي  االإمارة, 

جواز عزل القا�صي اأو نائبه من دون �صبب اأو ريبة قول يحفظ للق�صاء مكانته وهيبته.
�صواء يف �صخ�ص  العلَّة,  ال�صبب وُوِجَدت  العزل, وقام  اإلى  اإذا دعت احلاجة  اأما 
نائب  فاإنَّ  اخل�صوم,  مع  تعامله  اأو  حكمه,  جمريات  يف  اأو  �صفاته,  يف  اأو  القا�صي, 

ة. القا�صي كالقا�صي, يجوز عزله يف هذه احلالة؛ تقديًرا للم�صلحة العامَّ
كانت  واإن  االأ�صيل,  للقا�صي  االإذن  عدم  حال  يف  االإمام  هو  عزله  يتولى  والذي 
النيابة باإذن من االإمام, فللقا�صي االأ�صيل عزل النائب, اإذا ُوِجَد ال�صبب الذي يتعذر 
بقاوؤه معه؛ الأنَّه اأ�صبح باإذن االإمام له يف حكم القا�صي االأ�صيل. مثل الوكيل االأول ال 
ميلك عزل الوكيل الثاين اإذا كان التوكيل باإذن املوكل نف�صه, الأن النيابة مبعنى الوكالة. 
فالنائب وكيل عن االإمام, وكذلك ال يعزل من قدمه القا�صي للنظر يف االأيتام اأو ناظر 

الوقف, اإال اإذا تبنّي عدم اأهليته ملا ا�صتخلف فيه)71).
م�صاألة: 

اإذا تغرّي حال نائب القا�صي, بف�صق غري خمرج من امللة, وهو الف�صق العملي, فقد 
اختلف الفقهاء يف الف�صق العملي اأيعزل به نائب القا�صي اأم ال؟ على قولني: 

القول االأول:
ذهب اإليه جمهور الفقهاء من املالكيَّة وال�صافعيَّة واحلنابلة, وهو: اأن الف�صق �صبب من 
اأ�صباب عزل نائب القا�صي، بناء على اأ�صلهم القائل باأن العدالة �رشط اأهليَّة الق�صاء، 
انظر: بدائع ال�ضنائع 7/)1, حا�ضية ابن عابدين 77/8, تب�ضرة احلكام 43/1, حا�ضية الد�ضوقي 133/4,   (71(

اإعانة الطالبني 3/4)), نهاية املحتاج 8/)4), املبدع لبن مفلح 18/11, الإن�ضاف للمرداوي 173/11.
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كما �رشط اأهليَّة ال�صهادة، لأن اأهليَّة الق�صاء تدور مع اأهليَّة ال�صهادة، وقد زالت بالف�صق 
فتبطل االأهلية)71). 

القول الثاين:
اأ�صباب عزل نائب القا�صي بناًء  اإليه احلنفيَّة, وهو: اأن الف�صق لي�ص �صبًبا من  ذهب 
ب�رشط  لي�صت  اأنها  كما  الق�صاء،  لأهليَّة  �رشًطا  لي�صت  العدالة  باأن  القائل  اأ�صلهم  على 

الأهليَّة ال�صهادة))7).
ط  هذا اإذا كان القا�صي اأنابه نيابة عامة، اأما اإذا كانت النيابة يف اأمر خا�س فال ُي�صرترَ
فيه اإال ما يتعّلق مبا ا�صتخلفه عليه, ك�صماع بيِّنة ونحوه, اأو زوال عقل اأو مر�ص ال ُيرَجى 
خمالفة  تعمده  ثبوت  اأو  اجلور,  تعمده  ثبوت  اأو  احلكم,  عن  معه  عجز  وقد  بــروؤه, 
االأحكام, اأو ثبوت ارت�صائه, اأو ظهور عدم كفاءته بكرثة اأخطائه, فاإنَّه يف هذه االأحوال 

يتعنّي على القا�صي عزله)73). 
واملختار: اإن العزل يختلف بح�صب ال�صبب املوجب للعزل. فمثاًل لو كان املوجب 
قف على  للعزل جنون نائب القا�صي, اأو ثبوت ارت�صائه ثبوتًا وا�صًحا؛ ينعزل دون توَّ
�صدور اأمر القا�صي بعزله, الأن مع اجلنون والر�صوة ال يحتمل بقاوؤه, وال م�صلحة يف 

هذا البقاء, بل قد يرتتَّب عليه مف�صدة. 
ُيعزل  اأالَّ  االأف�صل  اأنه من  فاأرى  اأو نحوه,  ف�صًقا عملًيا  للعزل  املوجب  اإذا كان  اأما 
اأما مع  اإذا مل يوجد غريه,  العباد,  النائب حتَّى يعزله اخلليفة؛ حمافظة على م�صالح 
وجود من هو اأف�صل منه واأتقى واأكرث ورًعا, فامل�صلحة تقت�صي عزله؛ الأن مبنى الق�صاء 

على النزاهة والعفة.

انظر: مواهب اجلليل )/)7, حا�ضية الد�ضوقي 134/4, تكملة املجموع �ضرح املهذب 1)/))1, املغني لبن قدامة 88/14.  (71(
انظر: بدائع ال�ضنائع 17/8.  (7((

انظر: املرجع ال�ضابق.  (73(
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املطلب الثاين: علم النائب بالعزل وعدمه: 

للقا�صي احلق يف عزل نائبه متى راأى اأن امل�صلحة تقت�صي ذلك, كما اأن للنائب عزل 
نف�صه من الق�صاء مما ا�صتخلف عليه, واالأولى بقاوؤه يف من�صبه وال يفارقه اإال ل�رشورة 

ملحة؛ ملا يف بقائه يف عمله من حتقيق م�صلحة للم�صلمني.
وحيث اإن النيابة جتري جمرى الوكالة يف غالب اأحوالها, فقد بحث اأكرث الفقهاء 
فاته  هذه امل�صاألة يف باب الوكالة, عند كالمهم على حكم عزل الوكيل, وحكم ت�رشَّ

بعد عزله قبل العلم به اأو بعده.
ومن حيُث ِعْلم النائب بالعزل وعدم علمه, فله حالتان: 

احلالة االأولى:
اإذا علم نائب القا�صي بالعزل. ففيه وجهان هما: 

الوجه االأول:
اإذا علم نائب القا�صي بالعزل بكتاب اأو خرب, وعنيَّ نائًبا مكانه؛ فاإنَّه ينعزل وهذه 

احلالة متفق عليها)74).
الوجه الثاين:

اإذا علم نائب القا�صي بالعزل, ومل يعنيَّ قا�ٍص مكانه, فقد اختلف فقهاء احلنفيَّة يف 
قوا بني حال التعيني اأو عدمه)75):  ذلك على قولني, ولعل بقية املذاهب مل يفرِّ

انظر: حا�ضية ابن عابدين 77/8, تب�ضرة احلكام 1/)), حا�ضية الد�ضوقي على ال�ضرح الكبري 134/4,   (74(
الأحكام ال�ضلطانية للماوردي �ص 89, تكملة املجموع �ضرح املهذب 155/14, املغني لبن قدامة 4/7))/ 

يف مبحث الوكالة.
هذه امل�ضاألة مل اأجدها اإل يف الفقه احلنفي, انظر: الفتاوى الهندية 173/3, اأدب القا�ضي للخ�ضاف �ص   (75(

318, بدائع ال�ضنائع 7/)1.
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القول االأول:
ينعزل نائب القا�صي متى علم بالعزل بكتاب اأو خرب. واإلى هذا القول ذهب بع�ص 

متاأخري احلنفيَّة. 
وجه قولهم: 

نائب القا�صي يت�رشف باأمر القا�صي, فمتى علم بعزله يعزل, والأن عزله قد يكون 
الأمر ي�صتدعيه وفيه م�صلحة, مما يجعل ا�صتمراره يف حمله يلحق بواليته ال�رشر, فاحلكم 

بعزله بعد العلم اأولى. 
القول الثاين:

ال ينعزل نائب القا�صي, واإن علم بعزله, ما مل يعنّي نائب اآخر. واإلى هذا القول 
ذهب اأبو يو�صف من احلنفيَّة.

ووجه قولهم: 
1- القيا�ص: قا�صوا نائب القا�صي على اإمام اجلمعة.

2- املعقول: اإن �صيانة حقوق العباد تقت�صي وجود خليفة عن القا�صي - عند عدم 
وجوده - حتَّى ال ُيوؤدِّي تركها اإلى تاأخر الق�صاء, وتزاحم اخل�صومات))7). 

املناق�شة والرتجيح: 
القا�صي  نائب  قيا�ص  اإن  بقولهم:  الثاين  القول  على  االأول  القول  اأ�صحاب  اأجاب 
ع فالنَّا�ص بعد الِعلم  على اإمام اجلمعة قيا�ص مع الفارق؛ الأن اجلمعة موؤقتة, فلو مل ُيَجمِّ
تفوتهم اجلمعة؛ وت�صلَّى ظهًرا, فاأما يف الق�صاء ال يفوت بفوات الوقت, فاإذا علم بعزله 

بكتاب اأو خرب ينعزل.

انظر: بدائع ال�ضنائع 17/7.  (7((
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اأو  اآخرين,  القا�صي من يقوم مقامه عند احلاجة �صواء ذلك بوجود  لنائب  اأن  كما 
برجوع القا�صي عن اال�صتخالف عند زوال �صببه.

وبهذا يرتجح القول بعزل نائب القا�صي, اإذا علم بعزله لزوال واليته, كما يف نائب 
االإمامة الكربى.
احلالة الثانية:

اإذا مل يعلم نائب القا�صي بالعزل. وفيه قوالن: 
القول االأول:

اإن نائب القا�صي ال ينعزل قبل علمه بالعزل. واإليه ذهب احلنفية)77) واملالكية)78) وهو 
اأحد قويل االإمام ال�صافعي)79) ورواية عن االإمام اأحمد بناًء على قوله يف الوكالة)81). 

وا�صتدلوا على ذلك باالآتي: 
اأنه  كما  علمه,  وقبل  عزله,  بعد  فيها  ق�صى  التي  االأق�صية  نق�ص  يف  ال�رشر  عظم 

يت�رشف باأمر القا�صي, وال يثبت حكم الرجوع يف حقِّ املاأمور قبل علمه بالعزل)81). 
القول الثاين:

ال�صافعي))8)  االإمام  قويل  اأحد  وهو  بالعزل.  علمه  قبل  ينعزل  القا�صي  نائب  اإن 
واإحدى الروايتني عن االإمام اأحمد)83). 

وا�صتدلوا على ذلك بالقيا�ص على عزل الوكيل؛ الأنَّه عقد ال يفتقر اإلى ر�صا �صاحبه, 
فال يفتقر اإلى علمه.

انظر: بدائع ال�ضنائع 17/7.  (77(
انظر: حا�ضية الد�ضوقي على ال�ضرح الكبري 315/4.  (78(

انظر: تكملة املجموع �ضرح املهذب 155/14.  (79(
انظر: الإن�ضاف للمرداوي 175/11, املغني لبن قدامة 34/7).  (81(

انظر: تكملة املجموع �ضرح املهذب 14/)15.  (81(
انظر: اأدب القا�ضي لبن القا�ص 1/)14.  (8((

انظر: الإن�ضاف للمرداوي 174/11, املغني لبن قدامة 34/7).  (83(
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املناق�شة والرتجيح: 
ميكن مناق�صة القول الثاين باأن قيا�ص عزل القا�صي على عزل الوكيل قيا�ص مع الفارق, 
فمن املُ�َصّلم به اأن العزل ال يفتقر اإلى ر�صا املعزول, ولكن يفتقر اإلى علمه؛ ملا قد يرتتَّب 
قف  توَّ فيه  الوكيل  عزل  اأن  كما  املتقا�صني,  على  ج�صيم  �رشر  من  االأق�صية  نق�ص  على 
ة  العامَّ امل�صالح  قف  توَّ عليه  فيرتتَّب  القا�صي  نائب  اأما عزل  وباختياره.  املوكل  مل�صلحة 

املَُتَعلِّقة بالرعيَّة, مما قد يثري البغ�صاء وال�صحناء بينهم, خا�صة بعد اإ�صدار االأحكام فيها. 
مع  َيتَّفق  الذي  فهو  به؛  العلم  قبل  العزل  عدم  وهو  االأول:  القول  يرتجح  وبهذا 

مقا�صد ال�رشيعة, التي منها رعايَّة م�صالح االأمة, وعدم تعطيلها.

ثمرة اخلالف: 
تظهر ثمرة اخلالف فيما حكم فيه نائب القا�صي قبل علمه بالعزل. فاإذا َتَّ عزله, وقد 
حكم يف �صيء من الق�صايا قبل علمه بالعزل؛ فق�صاياه نافذة ما�صيَّة, وله اأن يحكم ما مل 
يرد اإليه كتاب عزله, اأو يقدم اإليه قا�ٍص مكانه. وذلك بناًء على اأن عزله ال يتم اإال بعد 
علمه, كما يف القول االأول؛ ملا فيه من املحافظة على حقوق العباد, وت�صيري لق�صاياهم, 

وتقليل من ِحّدة النزاع فيما بينهم.
اإال باالإجازة من  بالعزل؛ فاأحكامه غري نافذة  اإنه لو حكم بعد علمه  ويقت�صي ذلك: 

القا�صي اأو نائب عنه اآخر. 
وعلى القول الثاين تكون اأحكامه غري نافذة؛ الأّنها وقعت بعد عزله فال تنفذ. ويف 
هذا من ال�رشر ما ال يخفى, فاإنَّ نق�ص احلكم بعد �صدوره من غري عذر �رشعي, يورث 
�صاأن  على  حمافظة  اأحوط  الأول؛  بالقول  فالأخذ  القا�صي.  يف  الثِّقة  ويفقد  النزاع، 

الق�صاء وحرمة اأحكامه.
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املبحث اخلام�س: اأثر النيابة على القا�ضي الأ�ضيل: 

االأ�صيل  القا�صي  اأق�صية  من  النائب  موقف  اإلى  ين�رشف  املبحث  بهذا  املــراد  اإن 
واأحكامه. ولهذا االأثر حالتان هما: 

احلالة الأولى: 
اإذا كان اإذن االإمام للقا�صي يف االإنابة مطلًقا, واأنيب القا�صي نيابة عامة.

ففي هذه احلالة للنائب اأن ُيثَبِّت ما حكم به, وُينّفذ حكمه دون اإجازة القا�صي. ولي�ص 
الأحد رده اأو االعرتا�ص عليه بوجه من الوجوه, بخالف ما لو كانت نيابته خا�صة باأمر 
معنّي, ك�صماع بينة, وقبول �صهادة ال�صهود, فله ذلك وله قبول من عرف من ال�صهود 
بعدالته, ثمَّ يرفع ذلك كّله اإلى القا�صي الذي اأنابه ويخرب به, ويلزم القا�صي اأن يجيز 

حينئذ فعل نائبه, وُينّفذ ما ثبت عنده للمحكوم له وعليه)84). 
احلالة الثانية: 

اإذا مل ياأذن االإمام للقا�صي يف االإنابة, وا�صتخلف القا�صي قا�صًيا اآخر. 
ففيه وجهان)85): 

الوجه االأول:
اإذا كان القا�صي غائًبا: 

فعلى نائب القا�صي اأال يقرر ما ثبت عنده, فاإنَّ فعل فال ُينّفذ ق�صاوؤه ويبطل, وال يكون 
حجة اإال اأن يجيزه القا�صي االأ�صيل, قبل اأن ُيْعزل اأو ميوت, فاإن اأجازه نفذ ق�صاوؤه. 

قدامة  لبن  الكايف   ,(17/4 املحتاج  مغني   ,43/1 احلكام  تب�ضرة   ,54/8 الهداية  �ضرح  البناية  انظر:   (84(
.411/(

انظر: البناية �ضرح الهداية 54/8, مواهب اجلليل )/117, رو�ضة الطالبني 113/8, املغني لبن قدامة   (85(
.91/14
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الوجه الثاين:
اإذا كان القا�صي حا�رًشا: 

اإذا اأناب القا�صي غريه يف النَّظر واحلكم, فحكم النائب يف جمل�صه وبني يديه نفذ 
ق�صاوؤه؛ الأن ح�صوره اأمامه و�صماع القا�صي لق�صائه و�صكوته عنه, دليل على اإجازته.

يتبنّي مما تقدم اأن االإذن من االإمام للقا�صي اإما اأن يكون بالنيابة اأو بعدمها, وبح�صبه 
يكون االأثر املرتتب عليها؛ فاإن كان اإذنًا مطلًقا للقا�صي؛ فله اأن ينيب عنه يف جميع ما 
ويل عليه, ولنائبه اأن يحكم يف الق�صايا املطروحة واملثبته عنده, وُينّفذ حكمه دون اإجازة 

القا�صي. ولي�ص الأحد رده اأو االعرتا�ص عليه باأيِّ وجه. 
واإن كان القا�صي قد اأنابه على اأمر معنّي ك�صماع بيِّنة اأو غريها؛ فعلى نائبه االقت�صار 

عليه دون غريه, وهذه هي االإنابة املقّيدة, ولي�ص له غري ذلك. 
اأما اإذا مل ياأذن االإمام للقا�صي, فلي�ص له اأن ينيب اإال ل�رشورة. ويف االإذن باالإنابة 

تو�صعة للم�صلمني وتي�صري الأمورهم. 
اأو مر�ص وطالت مدة  للقا�صي طارئ ك�صفر  للقا�صي وطراأ  ياأذن  االإمام مل  اأن  فلو 

قف م�صالح امل�صلمني وتعطيل ق�صاياهم.  الطارئ, الأدى ذلك اإلى توَّ
واهلل اأعلم و�صلَّى اهلل على نبيَّنا حممد
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اخلامتة: 

بعد هذا العر�ص الأحكام النيابة الق�صائيَّة, ميكن الو�صول اإلى اأهم النتائج من خالل 
هذا البحث كما يلي: 

الباطل,  واإبطال  احلياة, الإحقاق احلق  االإ�صالم �رشورة من �رشورات  الق�صاء يف   -1
والف�صل يف اخل�صومات, واإعطاء كل ذي حق حقه.

2- النيابة الق�صائيَّة تعني: قيام من تتوفر فيه �رشوط ولية الق�صاء مقام القا�صي الأ�صيل 
يف احلكم, ل�صبب يقت�صيه املقام.

ة. 3- النيابة الق�صائيَّة نوٌع من كتاب القا�صي اإلى القا�صي, تقت�صيه امل�صلحة العامَّ
4- للنيابة الق�صائيَّة حكُم تولية الق�صاء ُكلَّما دعت احلاجة اإليها, فالبدل له حكم املبدل منه.

5- اإذا كان القريب اأهاًل للق�صاء, جاز توليته النيابة؛ لبعد التهمة.
ا من  ُم�ْصَتمدًّ النيابة الق�صائيَّة عند احلاجة, ما دام االإذن  6- ال مانع �رشًعا من ت�صل�صل 

االإمام.
7- اإذا ن�صَّ االإمام على االإذن املطلق بالنيابة؛ فعلى القا�صي اأن ينيب ُكلَّما وجد ال�صبب.

8- من االأ�صباب الداعية للنيابة: ات�صاع عمل القا�صي بحيث ال ي�صتطيع الوفاء ِبكلِّ ما 
لديه من الق�صايا, اأو احتاج اإلى �صفر, اأو اأ�صيب مبر�ص, اأو ُمِنَح اإجازة ر�صميَّة, اأو 

عجز عن النَّظر يف ق�صية معينة.
9- اإذا مل ياأذن االإمام للقا�صي بالنيابة؛ فلي�ص له اأن ينيب, وعليه اأن يرجع لالإمام عند احلاجة.
10- اإذا اأطلق االإمام فلم ياأذن ومل ينه؛ فالنيابة جائزة عند ح�صول �صببها لل�رشورة, اأما 

مع عدمها فال ينيب, الأن االأ�صل عدمها.
11- من �رشوط �صحة النيابة الق�صائيَّة: اأن تكون بلفظ �رشيح غري حمتمل، قيا�ًصا على 

ة, واأما ال�صيغ املحتملة, فال بد لها من قرينة تدل عليها. الوالية العامَّ
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وهذا  الق�صاء,  جماالت  من  جمال  كلِّ  يف  ة  فالعامَّ وخا�صة:  عامة  النيابة  تكون   -12
ة لالأمة, اأما النيابة  النوع ال بد فيه من اإذن االإمام, خا�صة اإذا تعّلق بامل�صالح العامَّ

ة فهي يف ق�صايا فرديَّة, ال حتتاج اإلى اإذن االإمام. اخلا�صَّ
من وقد تكون مقّيدة مبدة ُمعيَّنة ك�صهر اأو �صنة,  13- قد تكون النيابة مطلقة من حيث الزَّ
فاملقّيد يجب الوقوف عنده, ويجوز التمديد باالإذن عند احلاجة, اأما املطلق ت�صتمر 

مدته حتَّى ينتهي العمل حمل النظر, اأو يزول �صبب النيابة.
14- للقا�صي النائب حق الت�رشف يف كلِّ ما تقت�صيه �صيغة النيابة كالقا�صي االأ�صيل, 

ويف حال النيابة اجلزئيَّة يف ق�صية ُمعيَّنة ال يتعداها اإلى غريها اإال باالإذن له فيها.
ة, ويتولى  15- نائب القا�صي كالقا�صي من حيث العزل, اإذا ُوِجَد �صببه, تقديًرا للم�صلحة العامَّ

االإمام عزل النائب يف حال عدم االإذن للقا�صي بالنيابة؛ الأن النيابة مبعنى الوكالة.
16- تغرّي حال النائب بالف�صق العملي �صبٌب من اأ�صباب عزله, الأن مبنى الق�صاء على 

النزاهة والعفة.
17- اإذا َتَّ عزل النائب يبّلغ بعزله, ويعنّي غريه مكانه, اإن مل يرجع القا�صي االأ�صيل, 
وبعد علمه بالعزل, فاأحكامه غري نافذة؛ لفقدانه الوالية على الق�صاء, اأما قبل علمه 

ة. فاأحكامه نافذة؛ تغليًبا للم�صلحة العامَّ
18- ال يحق للنائب نق�ص ما ق�صى به القا�صي االأ�صيل, فيما اأدركه قبل التنفيذ, وللنائب 

تنفيذه دون الرجوع مِلَْن اأنابه.
19- اإذا كان حكم النائب يف الق�صية ال�صابقة لتعيينه بح�صور من اأنابه, نفذ حكمه؛ الأن 

عدم اعرتا�صه دليل اإجازته له.
20- اإذا كان حكم النائب يف الق�صية ال�صابقة لتعيينه مع غيبة من اأنابه, فال ُينّفذ حكمه 

اإال باإجازته له اأو عزله اأو موته.
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تو�سيات الباحث: 

وتوفري  به,  العناية  الواجب  فمن  الدولة,  يف  املهمة  املرافق  من  الق�صاء  مرفق   -1
ق النَّظر يف جممل الق�صايا, وعدم تعطيلها. متطلباته مما يحقِّ

حيث  من  االأ�صيل,  القا�صي  يعامل  كما  القا�صي  نائب  يعامل  اأن  امل�صلحة  من   -2
االمتيازات االإداريَّة واملاليَّة والفنيَّة, فهو ال يقل �صاأنًا عنه.

3- املبادرة بالنيابة الق�صائيَّة فور غيبة القا�صي, اأو ان�صغاله, اأو تزاحم الق�صايا لديه, 
فاإنَّ ذلك يحقِّق �رشعة االإجناز.

4- اإعطاء القا�صي االأ�صيل االإذن املطلق يف النيابة اأولى؛ الأنَّه موؤمتن وحتى ال يحتاج 
اإلى اإذن االإمام يف كلِّ حالة.

اب الق�صاة خا�صة, وذلك ملعرفة  5- من امل�صلحة وجود هيئة ق�صائيَّة ت�رشف على نوَّ
قدرتهم ومدى خربتهم وا�صتمرارهم يف العمل من عدمه.

6- من امل�صلحة اأال تطول فرتة النيابة اأكرث من املتعارف عليه, وعلى اجلهة املخت�صة 
بتعيني الق�صاة ح�صم االأمر, اإما بتعيني النائب اأو غريه.

وحتققت  يقت�صيه,  �صبٌب  وجد  اإذا  اإال  القا�صي,  نائب  عزل  اإلى  اللجوء  عدم   -7
امل�صلحة يف عزله, ومتى َتَّ عزله يبلغ فوًرا بذلك؛ حفاًظا على مكانة الق�صاء, 

و�صالمة االأحكام من النق�ص.
8- اأو�صي القا�صي االأ�صيل بالبقاء يف عمله, وعدم اللجوء للنيابة اإال يف احلاالت 
من  لي�ص  اب  النوَّ وتعدد  النيابة  كرثة  الأن  بقاوؤه,  معها  يتعذر  التي  الق�صوى 

امل�صلحة.




