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ملخص البحث

يتعلق البحث بولية الق�س��اء التي هي من اأ�سمى الوليات؛ لأن مرجع 
الق�ساء ال�سريعة الإ�سالمية التي ن�سبها اهلل لعباده يف الدنيا حكمًا ق�سطًا، 
وعمل القا�سي هو متكني �سي��ادة هذه ال�سريعة. وباخل�سو�ص �سفة العدالة 
التي هي اأ�سل يف القا�سي. وبيان احلكم اإذا فقدت هذه ال�سفة، فطراأ على 

القا�سي الف�سق.  
فلو ويل الفا�سق الق�ساء، فما حكم توليته؟ 

وما مدى �سحتها؟ 
وما املوقف من الأحكام والق�سايا التي ت�سدر عنه؟ 

وهل تنفذ اأحكامه؟ 
وما موقف القا�سي العدل من اأحكام القا�سي الفا�سق؟

 بل ما م�سوؤولية الإمام يف هذه الق�سية؟
كل ه��ذه الت�س��اوؤلت وغريه��ا مت تو�سيحه��ا يف ه��ذا البح��ث وتبي��ني 

اأحكامها.
وقد جاء هذا البحث يف مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة:
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املقدمة

�حلمد هلل رب �لعاملني، �لرحمن �لرحيم، مالك يوم �لدين، �أحمده �س���بحانه 

و�أ�س���كره على ف�سله ونعمه، و�أ�س���هد �أن ال �إله �إال �هلل وحده ال �رشيك له، �مللك 

�حلق �ملبني، و�أ�س���هد �أن نبينا و�س���يدنا حممد�ً عبده ور�س���وله، �س���ادق �لوعد 

�الأمني، �للهم �س���ل و�س���لم وبارك على عبدك ور�س���ولك حمم���د، وعلى �آله 

و�سحبه �أجمعني. وبعد:

فاإن �لق�ساء من �أرفع �ملنا�سب يف �الإ�سالم، وهو وظيفة �الأنبياء، قال تعالى: 

ک   ڑ      ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   چ 

چ  ھ   ڳڳ      ڳ   ڳ   گ   گ                   گ   گ   ک   ک   ک  

�ملائدة: ٤٤, وهو مناط احلق والعدل, وِمن القيام هلل بالق�س���ط, قال تعالى: چ ٿ  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ �ملائدة: ٤٢ . 

ووالية �لق�ساء من �أ�س���مى �لواليات؛ الأن مرجع �لق�ساء �ل�رشيعة �الإ�سالمية 

�لتي ن�س���بها �هلل لعباده يف �لدنيا حكماً ق�س���طاً، وعمل �لقا�سي هو متكني �سيادة 
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هذه �ل�رشيعة.

وعلم �لق�ساء من �أجل �لعلوم قدر�ً، و�أعزها مكاناً، و�أ�رشفها ذكر�ً؛ الأنه مقام 

علي، ومن�س���ب نبوي، به �لدماء تُع�سم وت�س���فح)1(، و�الأب�ساع حترم وتنكح، 

و�الأمو�ل يثبت ملكها وي�س���لب، و�ملعامالت يعلم ما يجوز منها ويحرم ويكره 

ويندب))(.

وعمل �لق�س���اء من �أهم �أمور �لدين و�أعمال �مل�س���لمني، ف���ال يختار له �إال من 

يعلم �أنه �سالح لذلك موؤدي �الأمانة فيه)3(. 

ولهذا فقد ا�س���رط الفقهاء يف القا�س���ي اأن يكون عداًل)4(، باأن يكون �سادق 

�للهج���ة، ظاه���ر �الأمانة، عفيفاً عن �ملح���ارم، متوقياً �ملاآثم، بعي���د�ً من �لريب، 

ماأمونا يف �لر�سا و�لغ�سب، م�ستعماًل ملروءة مثله يف دينه ودنياه))(. 

وال �س���ك �أن �لعد�ل���ة مالكها �لتقوى، و�أ�سا�س���ها مر�قب���ة �هلل تعالى يف �ل�رش 

و�لنجوى)6(.

و�أما �لفا�سق فمتهم يف دينه، و�لق�ساء طريقه �الأمانات)7(. 

ثم �إنه من �ملتقرر نقاًل وعقاًل �أنه ال يخلو زمان من ف�سقة، بل هم كرث - و�لعياذ 

باهلل -، قال تعالى: چ ېئ  ىئ       ىئ  ىئ  ی  ی  چ �ملائدة: ٤٩.

)))  ت�سفح: ال�سفح: ال�سب, يقال: رجل �سفاح �سفاك للدماء. ل�سان العرب 485/2, تاج العرو�س 475/6.
)2)  تب�سرة احلكام البن فرحون )/3.

)3)  املب�سوط لل�سرخ�سي 6)/09).
)4)  �سياأتي مب�سيئة اهلل بيان ذلك �س 8), وما بعدها.

)5)  االأحكام ال�سلطانية للماوردي �س73.
)6)  ماآثر االإنافة للقلق�سندي 307/2.  
)7)  االأحكام ال�سلطانية للفراء �س )6.
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و�إذ� كان َمن يحكم ويف�س���ل بني �لنا�س يف �أمو�لهم و�أعر��سهم ومعامالتهم 

مت�س���فاً بالف�سق، فال يوؤمن �سياع �حلقوق، و�نتهاك �الأعر��س، و�سفك �لدماء، 

وغري ذلك من �أوجه �لف�ساد.  

وقد �سكا بع�س �أهل �لعلم حال ق�ساة زمانه، وما �ت�سفو� به من ف�ساد وجر�ءة 

وتخليط. 

قال �بن عابدين: »قال �سيخنا و�إمامنا جمال �لدين �لبزدوي: �أنا متحري يف هذه 

�مل�ساألة- �أي: نفاذ حكم �لقا�سي �لفا�سق -، ال �أقدر �أن �أقول تنفذ �أحكامهم؛ ملا 

�أرى من �لتخليط و�جلهل و�جلر�ءة فيهم، ... يحكم �هلل بيننا وبني ق�ساة زماننا، 

�أف�سدو� علينا ديننا و�رشيعة نبينا، مل يبق منهم �إال �ال�سم و�لر�سم.

ثم قال: هذ� يف ق�س���اة ذلك �لزمان))(، فما بالك يف ق�ساة زماننا، فاإنهم ز�دو� 

على من قبلهم باعتقادهم ح�ل م�ا ياأخذون�ه من �ملح�س���ول))(، بزعمهم �لفا�سد 

�أن �ل�سلطان ياأذن لهم بذلك«)10(.

ومعلوم �أنه ال ياأتي زمان �إال و�لذي بعده �رش منه، كما روي عن �أن�س بن مالك 

ر�س���ي �هلل عنه �أنه قال: اَل َياأِْتي َعَلْيُكْم َزَماٌن �إال �لذي بَْعَدُه �رَشٌّ منه، حتى تَْلَقْو� 

َربَُّكْم، �َسِمْعُتُه من نَِبيُِّكْم   �سلى �هلل عليه و�سلم )11(.

فلو ويل �لفا�س���ق �لق�س���اء، فما حكم توليته؟ وما مدى �سحتها؟ وما �ملوقف 

)8)  وهو يف القرن الرابع الهجري.
)9)  املح�سول: هو ما ياأخذه احلاكم على حت�سيل الدين, والقا�سي على حت�سيل احلق. املنجد يف اللغة والأعالم �ص38).

)0))  حا�سية ابن عابدين 363/5.
))))  �سحيح  البخاري 6/)259 )6657).
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من �الأحكام و�لق�سايا �لتي ت�سدر عنه؟ وهل تنفذ �أحكامه؟ وما موقف �لقا�سي 

�لعدل من �أحكام �لقا�سي �لفا�سق؟ بل ما م�سوؤولية �الإمام يف هذه �لق�سية؟

كل هذه �لت�ساوؤالت وغريها حتتاج �إلى جتلية وتو�سيح، وبيان الأحكامها.

لذ� فقد عمدت �إلى بحث هذه �مل�س���ائل، و��س���تعنت �هلل تعالى يف در��س���تها 

در��س���ة فقهية مو�زنة على �سوء �الأدلة �ل�رشعية، مبيناً �أحكامها، وعنونت لهذه 

�لدر��سة ب� �أثر �لف�سق على �لقا�سي، در��سة فقهية مقارنة.

وقد جاء هذ� �لبحث يف مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة.

 

�ملقدمة: وت�س���منت �أهمية �ملو�س���وع، و�ل�س���بب �لد�فع للكتاب���ة فيه، وخطة 

�لبحث، و�ملنهج.

�لتمهيد: وفيه مطلبان: 

�ملطلب �الأول: تعريف �لف�س���ق لغة و��س���طالحاً، وبيان �ل�سفات �ملوجبة له. 

وفيه خم�سة فروع:

�لفرع �الأول: تعريف �لف�سق لغة و��سطالحاً.

�لفرع �لثاين: خطورة �لتف�سيق بغري بينة.

�لفرع �لثالث: �ل�سفات �ملوجبة للف�سق.

�لفرع �لر�بع: تفاوت �لذنوب بتفاوت مرتكبها وحاله.

�لفرع �خلام�س: ما يعد به �لقا�سي فا�سقاً.
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�ملطلب �لثاين: تعريف �لق�ساء لغة و��سطالحاً.

�ملبحث �الأول: تولية �لفا�سق �لق�ساء. وفيه ثالثة مطالب:

�ملطلب �الأول: تن�سيب �الإمام للق�ساة. وفيه فرعان:

�لفرع �الأول: وجوب تن�سيب �الإمام للقا�سي. 

�لفرع �لثاين: �ختيار �لقا�سي �الأمثل. 

�ملطلب �لثاين: حكم تولية �لفا�سق �لق�ساء.

�ملطلب �لثالث: تنفيذ حكم �لقا�سي �لفا�سق.

�ملبحث �لثاين: عزل �لقا�سي �لذي ظهر ف�سقه. وفيه �أربعة مطالب:

�ملطلب �الأول: تفقد �الإمام �أحو�ل �لق�ساة و�أمورهم، وتوجيههم:

�ملطلب �لثاين: مب ينعزل �لقا�سي �لفا�سق.

�ملطلب �لثالث: عود والية �لق�ساء للقا�سي �ملعزول بف�سقه �إذ� تاب.

�ملطلب �لر�بع: موقف �لقا�سي �ملتويل من �أحكام �لقا�سي �لفا�سق �ل�سابق له.

�خلامتة: وفيها �أهم �لنتائج.

منهج البحث:
�تبعت يف هذ� �لبحث قو�عد �لبحث �لعلمي ومناهجه، ويتلخ�س ذلك فيما 

يلي:

1-حر�س���ت على ��ستق�س���اء �أقو�ل �أئمة �ملذ�هب �الأربعة، و�أدلتهم، م�ستقاة 
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من مر�جعهم �لرئي�سة.

٢-ترجيح �أحد �الأقو�ل؛ بناًء على ما ظهر يل من قوة �الأدلة.

3-عزو �الآيات �لقر�آنية �إلى �ل�سور، مع ذكر �أرقامها.

٤-تخريج �الأحاديث �لنبوية، و�الآثار �لو�ردة، فما كان منها يف �ل�س���حيحني 

�أو �أحدهم���ا، فاإنني �أكتفي بعزوه �إليهما، وما مل يكن يف �أي منهما، فاإين �أعزوه 

�إلى كتب �الأحاديث و�الآثار، ثم �أبني �حلكم عليها من كالم �أهل �لعلم.

5-تركت ترجمة �الأعالم؛ طلباً لالخت�سار، وهو ما تقت�سيه طبيعة �لبحث.

6-�رشحت �لغريب و�مل�سطلحات.

7-ذّيلت هذ� �لبحث بفهر�س للم�سادر و�ملر�جع، وبفهر�س للمو�سوعات.

و�هلل �أ�س���األ �أن يتقبله مني بح�س���ن �ملثوبة و�جلز�ء، فمنه وحده �ال�س���تمد�د، 

وعليه �لتوكل و�ال�ستناد، وهو ح�سبنا ونعم �لوكيل.

  و�سلى �هلل و�سّلم على نبينا حممد، وعلى �آله و�سحبه �أجمعني.
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التمهيد

املطلب األول: تعريف الفسق لغة واصطالحًا، وبيان الصفات املوجبة له 

الفرع األول: تعريف الفسق لغة واصطالحًا 

اأوًل: تعريف الف�سق لغة:
�لف�س���ق: ترجع هذه �لكلمة  يف �أ�س���لها �إلى مادة َف�َس���َق، يقال: ف�س���ق يف�ُسق 

ويف�ِسق ف�سقاً وف�سوقاً.
وبالرج���وع �إلى معاجم �للغ���ة وكتب �لغريب ظهر �أن لكلمة �لف�س���ق معاين 

متعددة، و�أنها متقاربة يف داللتها. و�أبرز ما تطلق عليه هذه �لكلمة ما يلي:
1-�خلروج عن �لطاعة: ُيقال: ف�سقت �لُرطبة، �إذ� خرجت عن ق�رشها))1(.  

وقيل: �لف�سق �أ�سله: خروج �ل�سيء من �ل�سيء على وجه �لف�ساد)13(. و�ُسمي 
�لفا�س���ق بهذ�؛ الن�سالخه عن �خلري)14(. و�لفاأرة �إمنا �سميت فوي�سقة خلروجها من 

جحرها على �لنا�س))1(. 
كاب عن ق�سد �ل�سبيل: جارت ومالت  ٢-�مليل و�النحر�ف: ُيقال: َف�سقِت �لرِّ

عن �لطريق)16(.
)2))  تهذيب اللغة لالأزهري 5/8)3, ل�سان العرب البن منظور 0)/308, تاج العرو�س للزبيدي 302/26. القامو�ص املحيط 

للفريوزاآبادي )/85)). 
)3))  امل�سباح املنري للفيومي 473/2.

)4))  تاج العرو�س 302/26, القامو�ص املحيط )/85)).
)5)) النهاية البن االأثري 339/3.

)6)) تهذيب اللغة 4/8)4, ل�سان العرب  0)/308. 
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3-�لفجور و�خُل�ْبث: يقال: َف�َس���ق �لرجل �أي َفَجَر. و�لفو��س���ق من �لن�س���اء: 
�لفو�جر، و�لعرب ت�س���ف �لفا�سق فتقول: يا ُف�َس���ُق �خلبيُث. وقيل للحيو�نات 
�خلم�س َفَو��ِس���ُق)17( ��س���تعارة و�متهانا لهن لكرثة خبثهن و�أذ�هّن. وقيل: �سميت 

�لفاأرة فوي�سقة خلبثها))1(.
٤-الرك: الف�سق هو الرك الأمر اهلل))1(.

ياُن, واخُلروُج عن َطريق  , والِع�سْ ُك الأْمر اهلل عّز وجلَّ الِف�ْسق - بالَك�ْس- الّرْ
- وقيل: ه���و �ملَْيُل �إلى  ���مِّ �حَلقِّ �س���بحانَه ... �أو هو �لُفجوُر كالُف�س���وِق - بال�سّ
ية ... و�لِف�ْسُق يقُع بالَقليِل من �لُذنُوِب وبالَكثرِي، ولِكن تُعوِرَف فيما كاَن  �ملَع�سِ
ع و�أقّر بِه ثم �أخّل بَجميِع  بَكثريه، و�أكرُث ما ُيقاُل �لفا�ِس���ُق ملَْن �لَتَزم ُحكَم �ل����رشّ
���ها، و�إذ� قيل للكاِفر �الأ�سل فا�ِس���ق؛ فالأّنه �أَخّل بُحكِم ما �ألزَمه  �أحكاِمه �أو بَبْع�سِ

ْته �لِفْطَرُة )0)(. �لَعقل و�قَت�سَ

ثانيًا: تعريف الف�سق ا�سطالحًا:
تبني من �لتعريف �للغوي للف�سق، �إطالقه على �خلروج عن �لطاعة. و�أما يف 
�ال�س���طالح �ل�رشعي فقد ذكر عدد من �لفقهاء تعاريف للف�س���ق، وجاءت هذه 
�لتعاريف متقاربة �إلى حدٍّ كبري يف م�س���امينها مع �ختالفات ي�سرية يف �ألفاظها. 

فمن تلك �لتعاريف ما يلي:

���َرِم: اْلَعْقَرُب, َواْلَفاأَْرُة,  لِّ واحْلَ )7)) وه���ّن ال���وارد ذكره���ّن يف حديث النبي  �سلى اهلل عليه و�سلم : َخْم�ٌص َفَوا�ِسُق ُيْقَتْلَن يِف احْلِ
ا, َواْلَكْلُب اْلَعُقوُر, َواْلُغَراُب. اأخرجه البخاري 29/4) ) 4)33(, وم�سلم 856/2 )98))).  َديَّ َواحْلُ

)8)) ل�سان العرب  0)/308, امل�سباح املنري 473/2.
)9)) تهذيب اللغة 4/8)4, ل�سان العرب  0)/308. 

)20) تاج العرو�س 302/26. وانظر: تهذيب اللغة 5/8)3, ل�سان العرب 0)/308, القامو�ص املحيط )/85)). 
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قيل: �خلروج من طاعة �هلل - عز وجل- فقد يقع على من خرج بكفر، وعلى 
من خرج بع�سيان)1)(. 

وقيل: الع�سيان والرك الأمر اهلل تعالى, واخلروج عن طريق احلق )))(.
وقيل: �خلروج عن �الأمر �ملحمود �إلى �الأمر �ملذموم)3)(.

وقيل: خروج �لعقالء عن �لطاعة)4)(.
وعلى ه���ذ�: فاملنافق فا�س���ق، وكذلك �لكاف���ر، وذلك خلروجهم���ا عن عبادة 
�هلل)))(.  و�أما �مل�سلم فال يطلق عليه �لو�سف بالف�سق مبجرد �رتكابه الأي مع�سية؛ 

بل ا�سرط العلماء اأن تكون تلك املع�سية من الكبائر, اأو �سغرية اأ�س عليها. 
و�سمي �مل�سلم بذلك خلروجه عن حد �لدين تعاطيا، و�لكافر خلروجه عن حد 

�لدين �عتقاد�)6)(.
فمن ق���ارف كبرية، �أو �أ�رش على �س���غرية م���ن نوع و�حد، �أو على �س���غائر 

خمتلفة، ف�سق و�سقطت عد�لته.

الفرع الثاني: خطورة التفسيق بغري بينة

تبني مما تقدم �أن للف�س���ق ��س���طالحاً �رشعياً، وعلى هذ� فهو كالكفر ال يجوز 
اإطالقه على اأحد بغري دليل, وبعد توفر ال�سوط وانتفاء املوانع.

))2) اجلامع الأحكام القراآن للقرطبي )/283, تف�سري ابن عطية )/55) .
)22) املحكم واملحيط الأعظم لبن �سيده 48/6).

)23) معت�سر املخت�سر لأبي املحا�سن احلنفي 2/ )27.
)24) روح املعاين لالألو�سي )/0)2.

)25) اجلامع الأحكام القراآن )/82), املب�سوط لل�سرخ�سي 6)/34).
)26) املب�سوط  6)/ 34).
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عن �أبي ذر ر�س���ي �هلل عنه قال: قال ر�س���ول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: اَل َيْرِمي 
���اِحُبُه  ْت َعَلْيِه �إِْن مَلْ َيُكْن �سَ َرُج���ٌل َرُجاًل ِباْلُف�ُس���وِق، َواَل َيْرِميِه ِباْلُكْف���ِر �إِالَّ �ْرتَدَّ

َكَذِلَك)7)(.

قال �بن حجر: »وهذ� يقت�س���ي �أن من قال الآخر: �أنت فا�س���ق، �أو قال له: �أنت 

كافر، فاإن كان لي�س كما قال، كان هو �مل�س���تحق للو�سف �ملذكور، و�أنه �إذ� كان 

كما قال، مل يرجع عليه �س���يء؛ لكونه �سدق فيما قال، ولكن ال يلزم من كونه 

ال ي�س���ري بذلك فا�سقاً وال كافر�ً �أن ال يكون �آثما يف �سورة قوله له: �أنت فا�سق، 

بل يف هذه �ل�س���ورة تف�سيل: �إن ق�سد ن�سحه �أو ن�س���ح غريه ببيان حاله جاز، 

واإن ق�سد تعيريه و�س���هرته بذلك وحم�ض اأذاه مل يجز؛ الأنه ماأمور بال�سر عليه 

وتعليمه وعظته باحل�سنى، فمهما �أمكنه ذلك بالرفق ال يجوز له �أن يفعله بالعنف؛ 

الأن���ه قد يكون �س���بباً الإغر�ئه و�إ�رش�ره على ذلك �لفع���ل، كما يف طبع كثري من 
�لنا�س من �الأنفة، ال�سيما �إن كان �الآمر دون �ملاأمور يف �ملنزلة« )))(.

وقال �سيخ �الإ�سالم �بن تيمية: »فاإن ن�سو�س �لوعيد �لتي يف �لكتاب و�ل�سنة، 

ون�س���و�س �الأئمة بالتكفري و�لتف�س���يق ونحو ذلك، ال ي�س���تلزم ثبوت موجبها 

يف ح���ق املعني, اإال اإذا وجدت ال�سوط وانتف���ت املوانع, ال فرق يف ذلك بني 

�الأ�س���ول و�لفروع. هذ� يف عذ�ب �الآخرة؛ فاإن �مل�س���تحق للوعيد من عذ�ب 

�هلل ولعنته وغ�س���به يف �لد�ر �الآخرة خالد يف �لنار، �أو غري خالد، و�أ�س���ماء هذ� 

�ل�رشب من �لكفر و�لف�س���ق، ي�دخل يف ه�ذه �لقاعدة، �سو�ء كان ب�سبب بدعة 

)27)  اأخرجه البخاري 5/8) )6045).
)28)  فتح الباري 0)/466.
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�عتقادية، �أو عبادية، �أو ب�سبب فجور يف �لدنيا، وهو �لف�سق باالأعمال« )))(.
وروى �ب�����ن ج��ري���ر �لط��ربي ع�����ن ع��كرمة يف ق��ول���ه تع��الى: چ حب  خب   
مب  چ �حلجر�ت: 11، ق��ال: »ه��و ق��ول �لرجل للرجل: يا فا�سق، يا منافق«)30(. 

وروى عن قتادة قال: » يقول للرجل: ال تقل الأخيك �مل�س���لم: ذ�ك فا�س���ق، ذ�ك 
منافق، نهى �هلل �مل�سلم عن ذلك« )31(. 

الفرع الثالث: الصفات املوجبة للفسق

تقدم �أن �لف�سق هو �خلروج عن طاعة �هلل تعالى. ومل يخل �لعمل �ملخرج عن 
هذه �لطاعة من �أن يكون باجلو�رح �أو باالعتقاد.

قال �بن قد�مة: »�لف�س���وق نوعان: �أحدهما من حيث �الأفعال ... و�لثاين من 
جهة �العتقاد«))3(. 

وق���ال �بن �لقيم: »وهو ق�س���مان: ف�س���ق من جه���ة �لعمل، وف�س���ق من جهة 
�العتقاد«)33(.

وبيان ذلك يف م�ساألتني:

امل�ساألة الأولى: الف�سق بالعتقاد: 
ُيق�سد بف�سق �العتقاد، �عتقاد �لبدعة)34(. 

)29) جمموع الفتاوى 0)/372.
)30) جامع البيان يف تاأويل اآي القراآن 0)/300.
))3) جامع البيان يف تاأويل اآي القراآن 0)/300.

)32)  املغني 0)/68).
)33)  مدارج ال�سالكني )/)36.

)34)  املغني 0)/68).
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ق���ال �بن �لقيم: »وف�س���ق �العتقاد: كف�س���ق �أه���ل �لبدع �لذي���ن يوؤمنون باهلل 
ور�سوله و�ليوم �الآخر، ويحرمون ما حرم �هلل، ويوجبون ما �أوجب �هلل، ولكن 
ينفون كثري� مما �أثبت �هلل ور�س���وله، جهال وتاأويال، وتقليد� لل�سيوخ، ويثبتون ما 

مل يثبته �هلل ور�سوله كذلك«))3(.
و�لبدعة لغة: ��س���م من �البتد�ع، يقال: �بتدع �ل�سيء و�أبدعه، �إذ� ��ستخرجه 

واأحدثه, واخرعه ال على مثال.
وقي���ل ملن خالف �ل�ّس���نة ُمْبَتِدع؛ الأنه �أحدث يف �الإ�س���الم ما مل ي�س���بقه �إليه 

َلف)36(. �ل�سَّ
و�لبدعة يف �ال�س���طالح: عّرفت بتعريفات ع���دة، كلها يرجع �إلى �الإحد�ث 

يف �لدين.
فمن هذه �لتعريفات:

طريقة يف الدين خمرعة, ت�س���اهي ال�سعية, يق�سد بال�سلوك عليها املبالغة 
يف �لتعبد هلل �سبحانه)37(. 

�لبدعة هي: �لفعلة �ملخالفة لل�س���نة، وهي �الأم���ر �ملحدث �لذي مل يكن عليه 
�ل�سحابة و�لتابعون، ومل يكن مما �قت�ساه �لدليل �ل�رشعي ))3(.

�إحد�ث ما مل يكن يف عهد ر�سول �هلل  �سلى �هلل عليه و�سلم  ))3(.

)35)  مدارج ال�سالكني )/)36.
)36)  تهذيب اللغة لالأزهري 43/2), ال�سحاح 83/3)), القامو�ص املحيط 5/3. 

)37)  االعت�سام لل�ساطبي �س37.
)38)  التعريفات للجرجاين �س62.

)39)  تهذيب الأ�سماء واللغات للنووي 20/3.
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و�لبدعة على نوعني: 
بدعة مف�سقة، وبدعة مكفرة.

قال �بن عقيل: »�أهل �لبدع على �رشبني: من ُيحكم بف�سقه وال ُيحكم بكفره، 
وه���م �لعامة �لذين يعتقدون �لبدع تقليد�ً، �أو مهاو�ة بغري علم، وال ي�س���تدلون 
عليها، وال يدعون �إليها، ومن خالف يف �أ�سل لي�س فيه دليل مقطوع به، مثل �أن 

يثبت بخرب و�حد، �أو قول �سحابي، ونحو ذلك.
و�لثاين: من ُيحكم بكفره، وهم كل من خالف يف �أ�سل فيه دليل مقطوع به، 

مثل ن�س �لكتاب و�ل�سنة �ملتو�ترة، و�أدلة �لعقول«)40(. 
و�لذي يتناوله �لبحث هو �لنوع �الأول، �لبدعة �ملف�سقة. 

امل�ساألة الثانية: الف�سق بالأفعال والأقوال.
�سبق تعريف �لف�سق ��سطالحاً باأنه: �خلروج عن طاعة �هلل تعالى.

و�خلروج عن طاعة �هلل يكون بارتكاب �ملعا�سي، و�ملعا�سي تنق�سم �إلى كبائر 
و�س���غائر عند جمهور �لعلماء)41(.  فم���ن فعل كبرية من كبائر �لذنوب، �أو �أ�رش 

على �سغرية، فاإنه يعد فا�سقاً.
وقد �تفق على هذ� جمهور �لفقهاء من �حلنفية و�ملالكية و�ل�س���افعية و�حلنابلة 

و�لظاهرية.
ف���ريى �حلنفية: �أن من �رتكب كبرية و�حدة، �أو �أ�رش على �س���غرية، �أو غلبت 

)40)  نقله عنه ال�سامري يف امل�ستوعب 344/2- 345.
))4) اإحي���اء عل���وم الدي���ن للغزايل 7/4), الزواجر عن اقرتاف الكبائ���ر البن حجر الهيتمي �س5, فتح القدير البن الهمام 

)/457, �سرح �سحيح م�سلم للنووي 84/2, �سرح الكوكب املنري لبن النجار 388/2. 
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�سغائره على طاعاته ف�سق))4(. 
ويرى �ملالكية: �أن �لف�سق يكون مببا�رشة كبرية، �أو �سغرية �خل�سة ك�رشقة لقمة، 
�أو كانت من �س���غائر غري �خل�سة لكن د�وم عليها كالنظر �إلى �الأجنبية فكل ذلك 

موجب لف�سقه)43(.
وقال �ل�سافعية: من �رتكب كبرية فهو فا�سق، و�أما �ل�سغائر فمجرد �لوقوع بها 
ال يوجب �لف�سق حتى ي�رشَّ عليها، فاإن �أ�رشَّ كان كمرتكب �لكبرية، وجمهورهم 

على �أن من غلبت معا�سيه على طاعاته كان فا�سقا)44(. 
وقال �حلنابلة: �لف�سق يكون بارتكاب �لكبرية، �أو �الإدمان على �ل�سغرية))4(.

وق���ال �بن حزم: »من ثبت علي���ه زنى مرة فهو فا�س���ق« )46(. وذكر يف �نتفاء 
العدالة املجاهرة بال�سغرية, ولكنه ي�سرط يف الف�سق املداومة على ال�سغرية)47(.

فما هي �لكبرية؟ وما هي �ل�سغرية؟ وما حقيقة �الإ�رش�ر على �ل�سغرية؟

حّد الكبرية:
�لكبرية لغة: من �لِكب�َر، و�لكرب: �الإثم �لكبري، وما وعد �هلل عليه �لنار، و�لكربة 

كالك���رب، �لتاأنيث على �ملبالغة، ويف �لتنزي���ل �لعزيز: چ ڱ  ں  ں      ڻ  
ڻ  چ �لنج���م: 3٢ ، ويف �الأحادي���ث ذكر �لكبائر يف غري مو�س���ع، و�حدتها 

)42) فتح القدير 2/7)4, حا�سية رد املحتار لبن عابدين 63/8).
)43) الثمر الداين للأزهري �س0)6, مواهب اجلليل للحطاب 73/6).

)44) رو�سة الطالبني للنووي ))/225, نهاية املحتاج للرملي 386/5.
)45) املغني لبن قدامة 4)/5), الفروع البن مفلح 484/6.

)46) املحلى 395/9.

)47) املحلى 393/9.



د. سامي بن فراج بن عيد الحازمي

 )العدل( العدد |70 | رجب 1436هـ
ـ 87 ـ

كبرية، وهي �لفعلة �لقبيحة من �لذنوب �ملنهي عنها �رشعاً، �لعظيم �أمرها))4(. 
�لكبرية ��س���طالحاً: �ختلف �لعلماء يف حتديد �س���ابط �لكبرية وتعريفها على 

�أقو�ل، �أبرزها ما يلي))4(: 
�ً يف �لدنيا )0)(. �لقول �الأّول: كل مع�سية �أوجب �هلل عليها حدَّ

واعر�ض على هذا باأنه ورد  التن�س���ي�ض عل���ى ذنوب كثرية باأنها من الكبائر, 
ومع هذ� ال يجب فيها �حلّد)1)(.

د عليه بوعيد �سديد بن�س كتاب �أو �سنة)))(. �لقول �لثاين: �لكبرية كل ما تُوَعّ
واعر�ض عليه بورود ذنوب من�س���و�ض على و�سفها بالكبائر ومل يذكر عليها 

وعيد.
د �هلل عليها بنار، �أو غ�س���ب، �أو لعنة، �أو  �لقول �لثالث: �أنها كل مع�س���ية توعَّ

 .)(3( عذ�ب، �أو حرمان من �جلنة، �أو ُرتَِّب عليه حدٌّ
ولعّل هذ� �لقول هو �الأقرب لل�سو�ب؛ الأنه جمع �الأقو�ل �ل�سابقة يف �سابط 
و�ح���د؛ والأنه جامع لكل ما نُ�سَّ يف �ل�رشع على �أنه كبرية؛ و�س���امل ملا ورد فيه 

وعيٌد من �هلل �أو ر�سوله  �سلى �هلل عليه و�سلم )4)(.
وم���ن �أمثلة �لكبائر �لفعلية: �ل�رشقة، و�رشب �خلمر، و�لزنا، و�لربا، و�أكل مال 

)48) املحكم واملحيط الأعظم 2/7), ل�سان العرب 29/5).
)49) تف�سي���ل ح���َدّ الكب���رية ينظ���ر يف: الكبائ���ر للذهبي �ص7, جمم���وع فتاوى ابن تيمي���ة ))/650 , الزواج���ر �س5, مدارج 

ال�سالكني لبن القيم )/320, �سرح النووي مل�سلم 84/2, االإقناع لل�سربيني 633/2, الفروع البن مفلح 2/)65. 
)50) الزواجر �س5, فتح القدير )/457, نهاية املحتاج 387/5.

))5) فتح الباري 2)/83).
)52) تف�سري القراآن العظيم لبن كثري )/488.

)53) جمموع الفتاوى ))/654, الكبائر للذهبي �ص7, �سرح الزرك�سي على خمت�سر اخلرقي 333/7.
)54) جمموع الفتاوى ))/654.
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�ليتيم، وقتل �لنف�س.
و�لكبائر �لقولية مثل: �لكذب، و�لقذف، و�سهادة �لزور، و�لنميمة، و�لغيبة.

حّد ال�سغرية:
���غارُة ِخالف  َغر و�ل�سَّ ���َغُر، وهو �س���د �لكرب، و�ل�سِّ �ل�س���غرية لغة: من �ل�سِّ
غار،  �لِعَظم)))(، و�ل�سغرية : هي �لذنب �لقليل، وجمعها �سغائر وجتمع على �سِ

ل �أ�سهر �إذ� �أريد �لذنوب و�ملعا�سي)6)(. و�الأوَّ
و�ل�س���غرية ��س���طالحاً: تطلق على ما لي�س فيه ح���دٌّ يف �لدنيا، وال وعيد يف 

�الآخرة)7)(.  مثل �لنظرة �ملحرمة، و�للم�سة �ملحرمة.

حقي�قة الإ�سرار ع�لى ال�س�غرية: 
�الإ�رش�ر: هو �لعزم بالقلب على �الأمر، وترك �الإقالع عنه)))(. وهو: �لتلب�س 

ب�سد �لتوبة با�ستمر�ر �لعزم على �ملعاودة، و��ستد�مة �لفعل)))(. 
تها اإلى اأن تكون  وقد ذكر العلماء عالمات اإذا اقرنت باملع�سية ال�سغرية �سريَّ
مبن�زلة �لكبرية، فال �سغرية مع �الإ�رش�ر وال كبرية مع �ال�ستغفار)60(، فمن ذلك: 
1- تكر�ر فعلها عدة مر�ت. و�ختلفو� يف �سابط �لتكر�ر �لذي يحيل �ل�سغرية 

)55) ل�سان العرب 458/4, خمتار ال�سحاح �ص 375.
)56) املعجم الو�سيط )/5)5, املو�سوعة الفقهية الكويتية 7/27). 

)57) املحلَّى 393/9, فتاوى ابن تيمية ))/650.
)58) اجلامع الأحكام القراآن 4/))2.

)59) الزواجر عن اقرتاف الكبائر 292/3.
)60) التف�س���ري الكب���ري 56/23), رو�سة الطالب���ني ))/225, االعت�سام 65/2, بدائع ال�سنائع 270/6, عمدة القاري  للعيني 
6/3)), املوافق���ات لل�ساطب���ي )/32). وتروى ه���ذه العبارة عن ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما مرفوعاً, ولكنه ل يثبت. 

انظر: املقا�سد احل�سنة لل�سخاوي �ص725, �سعيف اجلامع 6308.
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فت�سبح من �لكبائر.
فقيل: �أن يكون �لتكر�ر ثالث مر�ت فما فوق)61(.

وقيل: �أن يكون عازماً على �لعودة �إلى هذه �ملع�سية مرة �أخرى، �أما من يفعل 
�ل�س���غرية ثم يقلع عنها ويتوب، ثم يو�قعها مرة �أخرى من غري عزم �سابق على 

تكر�رها فال يعدُّ ذلك حمياًل لها لتكون كبرية))6(.
٢- فعُلها مع قلة املباالة بها, وعدم االكراث بعقوبتها, واأن يراها �سغرية فال 

يحذر مغبَّتها و�سوؤمها)63(.
و��ست�سغار �ملع�سية يف�سي �إلى �إلفها و�عتيادها، وذلك يوجب �سدة �الأثر يف 

�لقلب)64(.
3- �ل�رشور و�لفرح بها، وهذ� �أ�سد من �سابقه و�أقبح.

قال �لغز�يل: »كلما غلبت حالوة �ل�س���غرية عند �لعبد كرب �أثرها يف ت�س���ويد 
قلبه، حتى �إن بع�س �ملذنبني ميتدح بذنبه، فهذ� و�أمثاله تكرب به �ل�سغائر« ))6(.

الفرع الرابع: تفاوت الذنوب بتفاوت مرتكبها وحاله

���مت �إلى كبائر و�س���غائر �إال �أنها عند �هلل قد تنقلب، فت�سبح  �لذنوب و�إن ُق�سِّ

�ل�س���غرية كبرية، وقد ت�سبح �لكبرية �س���غرية، و�ل�سبب يف ذلك يعود �إلى حال 

�ملقارف لها.
))6) ت�سحيح الفروع للمرداوي 484/6, حا�سية البجريمي 374/4.

)62) الفروق 65/4, فتح القدير )/456.
)63) قواعد االأحكام )/22, الذخرية 0)/223.

)64) اإحياء علوم الدين للغزايل 9/4).
)65) اإحياء علوم الدين 9/4).
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يبني هذ� �ب���ن �لقيم فيقول: »وها هنا �أمٌر ينبغ���ي �لتفطن له، وهو �أن �لكبرية 

قد يقرن بها من احلياء, واخلوف, واال�س���تعظام لها ما يلحقها بال�س���غائر, وقد 

يقرن بال�س���غرية من قلة احلياء, وعدم املباالة, وترك اخلوف, واال�ستهانة بها ما 

ُيْلِحقه���ا بالكبائر؛ بل يجعلها يف �أعلى �ملر�تب!! وهذ� �أمر مرجعه �إلى ما يقوم 

بالقلب، وهو قدر ز�ئد على جمرد �لفعل،  و�الإن�سان يعرف ذلك من نف�سه ومن 
غريه«)66(.

وبه���ذ� ُيعلم �أن �لذنوب متفاوتة يف جن�س���ها، ويف �حلال���ة �لتي يكون عليها 
�ساحبها، وهي تختلف من �سخ�س �إلى �سخ�س.

فاإذ� كان �لذي فعل �ل�س���غرية من �لعلماء �لذين يقتدي بهم �لنا�س، فمع�سيته 
�أعظم �إثماً ممن فعلها وهو من دهماء �لنا�س وعامتهم.

قال �لغز�يل: »فبهذ� يت�س���ح �أن �أمر �لعلماء خمط���ر، فعليهم وظيفتان: ترك 
�لذنب، و�إخفاوؤه«)67(.

وقد ذكر �بن جماعة قاعدة عامة يف �أخالق من ُيقتدى بهم فقال: »وال ير�سى 

من �أفعاله �لظاهرة و�لباطنة باجلائز منها؛ بل ياأخذ نف�س���ه باأح�سنها و�أكملها، فاإن 

�لعلم���اء هم �لقدوة، و�إليهم �ملرج���ع يف �الأحكام، وهم حجة �هلل على �لعو�م، 

وقد ير�قبهم لالأخذ عنهم من ال ينظرون، ويقتدي بهم من ال يعلمون.
و�إذ� مل ينتف���ع �لعامل بعلم���ه؛ فغريه �أبعد عن �النتفاع به؛ كما قال �ل�س���افعي 

ر�سي �هلل عنه: لي�س �لعلم ما حفظ، �لعلم ما نفع.

)66) مدارج ال�سالكني )/328.
)67) اإحياء علوم الدين 9/4).
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ولهذا عظمت زلة العامل؛ ملا يرتب عليها من املفا�سد؛ القتداء النا�ض به« ))6(.
وم���ن �ملعل���وم �أن �لق�س���اة لهم مكان���ة عالي���ة يف �ملجتمع؛ ملا �أني���ط بهم من 
م�سئوليات خطرية تتمثل يف �حلكم بني �لنا�س بالعدل، وبهذ� يجتذبون �أحا�سي�س 
�لنا�س وم�ساعرهم، كيف ال؟. وهم رّو�د �لعد�لة، وعلى منابر �لعدل. و�لق�ساء 

�أرقى مظاهر �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر))6(.
وملا كان للق�س���اء �أهمية عظيمة يف نفو�س �لنا�س؛ كان ينبغي �أن تنزه �ساحته، 
وت�سان جو�نبه، مما قد ي�سوبه ويدن�س حرمته، �سو�ء كان يف �لق�ساء ذ�ته �أم يف 

�سخ�سية �لقا�سي)70(.
ولذ� كره عدد من �لعلماء للقا�س���ي فعل بع�س �ملباح���ات �لتي ال تليق مبثله؛ 

نظر�ً ملنزلته ومكانته عند �لنا�س، فكيف بفعل �ملعا�سي؟!.
قال �بن �أبي �لدم �ل�سافعي: »وهكذ� يكره له ولوج �الأ�سو�ق وخمالطة �لنا�س 
يف �لبيع و�ل�رش�ء، ويف �ملو��سع �لتي ال يليق بالعلماء و�حلكام �الجتياز بها«)71(.

الفرع الخامس: ما يعدّ به القاضي فاسقًا

تقدم بيان �أن �لف�س���ق نوعان: ف�سق من جهة �لعمل، وف�سق من جهة �العتقاد، 
و�أن �ل���ذي من  جهة �لعمل هو: فعل كبرية من كبائر �لذنوب، �أو �الإ�رش�ر على 

�سغرية، و�لذي من جهة �العتقاد هو: �عتقاد �لبدعة.
)68)  تذكرة ال�سامع واملتكلم �ص/50.

)69)  الق�ساء ونظامه يف الكتاب وال�سنة د. عبد الرحمن احلمي�سي �ص )7, 72.
)70)  امل�سدر ال�سابق �ص 75.

))7)  اأدب الق�ساء �س 68.
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وبالتايل فاإن �لقا�س���ي كغريه من �لنا�س يف�سق مبا يف�سقون به، �إال �أن مق�سود 
هذ� �لفرع بيان ما يف�س���ق به على وجه �لعموم، وهو ما يتعلق ب�سفته و�سلوكه،  

وما يف�سق به من جهة عمله ووظيفته كقا�سي. 
فاأما ما يف�س���ق به على وجه �لعموم فهو فعل كبرية من كبائر �لذنوب، كالزنا 
و�ل�رشقة و�أكل �لربا، ونحوها. �أو �إ�رش�ره على �س���غرية من �س���غائر �لذنوب، 
كاللم�سة �ملحرمة و�لنظرة �ملحرمة، ونحوهما. �أو �عتقاد بدعة من �لبدع كبدعة 

�لقدرية))7(، و �خلو�رج)73(، ونحوهما.
و�أما ما يف�سق به من جهة عمله كقا�سي، فاأظهر �ملعا�سي �ملتعلقة بذلك ما يلي:

1- اجلور:
�إذ� ح�سل من �لقا�سي جور وظلم، �سو�ء يف حقوق �هلل �أو يف حقوق �لعباد، 

وثبت باإقر�ره �أو بالبينة، فاإنه يف�سق بذلك، وهذ� باتفاق �لفقهاء)74(. 
اُة ثاََلثٌَة:  وقد جاء يف �حلديث عن �لنبي  �س���لى �هلل عليه و�س���لم  �أنه قال: �ْلُق�سَ
���ى  ِة َفَرُجٌل َعَرَف �حْلَقَّ َفَق�سَ نَّ ا �لَِّذي يف �جْلَ ِة َو�ْثَناِن ِفى �لنَّاِر، َفاأَمَّ نَّ َو�ِح���ٌد ِفى �جْلَ
���ى ِللنَّا�ِس َعَلى  ْكِم َفُهَو ِفى �لنَّاِر، َوَرُجٌل َق�سَ ِبِه، َوَرُجٌل َعَرَف �حْلَقَّ َفَجاَر يِف �حْلُ

)72)  القدري���ة: ن�سب���ة اإل���ى الق���در, وهم فرقة زعم���وا اأن العبد م�ستقل باإرادته وقدرته, لي����ص هلل يف فعله م�سيئة ول خلق. 
الف�سل يف امللل والأهواء والنحل لبن حزم 55/3. 

)73)  اخل���وارج: فرق���ة خرج���ت لقت���ال علي بن اأبي طالب t ب�سب���ب التحكيم, ومذهبهم التربوؤ م���ن عثمان وعلي واخلروج 
على الإمام اإذا خالف ال�سنة, وتكفري �ساحب الكبرية وتخليده يف النار. الف�سل يف امللل والأهواء والنحل 90/2.

)74)  املب�س���وط 38/9), حا�سي���ة اب���ن عابدي���ن 8/5)4, تب�س���رة احل���كام ����س 99), الت���اج والإكلي���ل 202/6, حا�سي���ة ال�ساوي 
483/9, املهذب 5/)47, الكايف البن قدامة 4/)22.
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َجْهٍل َفُهَو يف �لنَّاِر ))7(.

2- امتناعه من اإ�سدار احلكم اأو تاأخريه دون عذر.
وهذ� باتفاق �لفقهاء، وفيما يلي بع�س �لنقوالت عنهم:

فاحلنفية قالو�: »�لقا�س���ي بتاأخ���ري �حلكم ياأثم ويعزل ويع���زر«)76(.  وكذلك 
قالو�: »�لقا�سي �إذ� �أخر �لق�ساء بعد �إقامة �لبينة يف�سق«)77(.

وقال �ملالكية: »فاإذ� وجب �حلق مل ينبغ للقا�سي �أن يوؤخر �إنفاذه«))7(.
وقال �الإمام �ل�س���افعي: »و�إذ� كان �الأمر بينا عند �لقا�س���ي فيما يخت�س���م فيه 
�خل�س���مان، فاأحب �إيل �أن ياأمرهما بال�س���لح و�أن يتحللهما من �أن يوؤخر �حلكم 
بينهم���ا يوما �أو يومني، فاإن مل يجتمعا على حتليل���ه مل يكن له ترديدهما، و�أنفذ 

�حلكم بينهما متى بان له«))7(.
وق���ال �حلنابلة: »ولي�س للقا�س���ي تاأخ���ري �خل�س���وم �إذ� تنازعو� �إلي���ه �إال من 

عذر«)0)(.

3- اأخذ الر�سوة.
�تف���ق �لفقه���اء يف �جلمل���ة على حت���رمي �أخذ �لقا�س���ي للر�س���وة، وقبوله 

)75)  اأخرج���ه اأب���و داود 324/3 وق���ال: »وهذا اأ�سح �سيء فيه«, والرتمذي 604/3, وابن ماجة 776/2, والن�سائي يف الكربى 
3/)46, 462, واحلاكم يف امل�ستدرك 90/4, وقال: »�سحيح الإ�سناد على �سرط م�سلم«, والبيهقي 0)/6)), 7)). قال 

ابن امللقن: » هذا احلديث �سحيح« البدر املنري 552/9.
)76)  البحر الرائق 6/)28.

)77)  امل�سدر ال�سابق.
)78) تب�سرة احلكام )/88.

)79) االأم  6/6)2, 7)2.
)80) االأحكام ال�سلطانية  �س 32), املبدع 0)/25.
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للهدية)1)(.
قال �ملاوردي: »و�أما �ل�س���نف �لثالث وهم ق�ساة �الأحكام، فالهد�يا يف حقهم 
�أغلظ ماأثماً، و�أ�سد حترمياً؛ الأنهم مندوبون حلفظ �حلقوق على �أهلها دون �أخذها، 

ياأمرون فيها باملعروف وينهون فيها عن �ملنكر«)))(.
وقد روى �أبو هريرة ر�سي �هلل عنه �أن ر�سول �هلل  �سلى �هلل عليه و�سلم  قال: لََعَن 

َي يِف �حْلُْكِم)3)(. ��ِسَي َو�مْلُْرتَ�سِ ُ �لرَّ �هللَّ
ِ  �سلى �هلل عليه و�سلم   وعن �أبي حميد �ل�س���اعدي ر�س���ي �هلل عنه �أَنَّ َر�ُسوَل �هللَّ
َدَقِة، َفَجاَءُه �ْلَعاِمُل ِحنَي َفَرَغ ِمْن َعَمِلِه َفَقاَل: َيا َر�ُسوَل  ��ْس���َتْعَمَل َعاِماًل َعَلى �ل�سَّ
َك َفَنَظْرَت  ِ َهَذ� لَُكْم َوَهَذ� �أُْهِدَي يِل، َفَقاَل لَه: �أفاَل َقَعْدَت ِفى بَْيِت �أَِبيَك َو�أُمِّ �هللَّ
اَلِة  ���يًَّة بَْعَد �ل�سَّ �أَُيْهَدى لََك �أَْم اَل  ُثمَّ َقاَم ر�َس���وُل �هلِل  �س���لى �هلل عليه و�سلم  َع�سِ
ا بَْعُد: َفَما بَاُل �ْلَعاِمِل نَ�ْس���َتْعِمُلُه  ِ مِبَا ُه���َو �أَْهُلُه ُثمَّ َقاَل:  �أَمَّ َد َو�أَْثَنى َعَلى �هللَّ َفَت�َس���هَّ
ِه َفَنَظَر  َفيَاأِْتيَنا َفيَُقوُل: َهَذ� ِمْن َعَمِلُكْم َوَهَذ� �أُْهِدَي يل، �أفاَل َقَعَد ِفى بَْيِت �أَِبيِه َو�أُمِّ

َهْل ُيْهَدى لَُه �أَْم اَل...)4)(.
اِل ُغُلوٌل )))(.  ِ  �سلى �هلل عليه و�سلم  قال: َهَد�َيا �ْلُعمَّ وعنه �أن َر�ُسوَل �هللَّ

))8)  املب�س���وط 6)/59), العناي���ة 0)/232, ال�س���رح الكبري للدردير 40/4), حا�سية الد�سوقي 40/4), مغني املحتاج 392/4, 
نهاية املحتاج 256/8, الكايف البن قدامة 4/)22, املبدع 0)/29.

)82) احلاوي الكبري  6)/569.
)83) اأخرج���ه اأحم���د 5)/8, والرتمذي  622/3 وقال: »حدي���ث ح�سن �سحيح«, واحلاكم 03/4) وقال: »هذا حديث �سحيح 
الإ�سن���اد ومل يخرج���اه«, واب���ن حب���ان  ))/467, والطرباين املعجم الكب���ري  398/23 قال الهيثم���ي: »ورجاله ثقات« 

جممع الزوائد  359/4 .
)84)  اأخرجه البخاري 30/8) ) 6636(, وم�سلم 3 /463) ) 832)).

)85)  اأخرج���ه اأحم���د 4/39), والبيهق���ي 0)/38) بلفظ: َهَداَي���ا الأَُمَراِء ُغُلوٌل. وح�ّسن اإ�سن���اده ابن امللقن. خال�سة 
البدر املنري 430/2, و�سححه الألباين. اإرواء الغليل 366/8.
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املطلب الثاني: تعريف القضاء لغة واصطالحًا

 اأوًل: تعريف الق�ساء لغة:
 �لق�س���اء �حلكم و�أ�سله ق�ساي؛ الأنه من ق�س���يت. و�جلمع �الأق�سية. وق�سى 
عليه يق�س���ي ق�ساء وق�س���ية، �الأخرية م�سدر كاالأولى، و�ال�س���م �لق�سية فقط. 
و�لقا�سي معناه: �لقاطع لالأمور �ملحكم لها. و��ستق�سي فالن، �أي: جعل قا�سياً 
يحكم بني �لنا�س. وق�س���ى �الأمري قا�سياً، كما تقول �أّمر �أمري�ً. و�لق�ساء �لف�سل 

و�حلكم.
وق�ساء �ل�سيء: �إحكامه و�إم�ساوؤه و�لفر�غ منه، فيكون مبعنى �خللق.

 و�لق�س���اء يف �للغ���ة على وجوه، مرجعها �إلى �نقطاع �ل�س���يء ومتامه. وكل 
ما �أحكم عمل���ه، �أو �أمت، �أو ختم، �أو �أدي �أد�ء، �أو �أوجب، �أو �أعلم، �أو �أنفذ، �أو 

�أم�سي، فقد ق�سى)6)(.

ثانيًا: تعريف الق�ساء ا�سطالحًا:
�ختلف���ت عبار�ت �لفقهاء يف تعريف �لق�س���اء، حتى يف �ملذهب �لو�حد قد 
يوج���د ه���ذ� �الختالف. غري �أن ه���ذ� �الختالف �ختالف تن���وع يف �لعبارة ال 

�ختالف ت�ساد.  وفيما يلي �أمثلة لتعريف �لق�ساء يف كل مذهب: 
عند �حلنفية: ف�سل �خل�سومات وقطع �ملنازعات على وجه خا�س)7)(.

عند �ملالكية: �الإخبار عن حكم �رشعي على �سبيل �الإلز�م)))(.

)86)  تهذيب اللغة 9/)7), ل�سان العرب 5)/86), القامو�ص املحيط 4/)43.
)87)  حا�سية ابن عابدين 352/5.

)88)  تب�سرة احلكام )/8, معني احلكام لأبي اإ�سحاق بن عبد الرفيع �ص7.
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عند �ل�سافعية: �إظهار حكم �ل�رشع يف �لو�قعة، فيمن يجب عليه �إم�ساوؤه)))(.
عند �حلنابلة: �الإلز�م باحلكم �ل�رشعي وف�سل �خل�سومات)0)(. 

وه���ذه �لتعريفات متقاربة، ويوؤخذ منها �أن �لق�س���اء هو ما كان م�س���توفياً ملا 
ياأتي)1)(:

بيان �حلكم و�إظهاره.
كون �حلكم �رشعياً.

 3- الإلزام باحلكم ال�سرعي.

  املبحث األول: تولية الفاسق القضاء

املطلب األول: تنصيب اإلمام للقضاة

الفرع األول: وجوب تنصيب اإلمام قاضي

�لق�ساء م�رشوع، وثبتت م�رشوعيته بالكتاب و�ل�سنة و�الإجماع.
فم���ن �لكتاب قول���ه تعال���ى: چ ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  

خبچ �س: ٢6.

وقوله تعالى: چ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
ې   ې  ى  ى  ائ  چ �ملائدة: ٤٩.  

)89)  مغني املحتاج لل�سربيني 372/4, حا�سيتا قليوبي وعمرية 295/4.
)90)  �سرح منتهى الإرادات للبهوتي 45/3.

))9)  انظر: املرافعات ال�سرعية لنا�سر الطريقي �ص)3.
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و�أما �ل�س���نة: فقد ثبت ذلك من قول �لر�س���ول  �س���لى �هلل عليه و�س���لم  وفعله 
وتقريره، منها حديث عمرو بن �لعا�س ر�سي �هلل عنه �أنه �سمع ر�سول �هلل  �سلى 
َذ� َحَكَم  ���اَب َفَلُه �أَْجَر�ِن، َو�إِ �هلل عليه و�س���لم  يقول: �إَِذ� َحَكَم �حْلَاِكُم َفاْجَتَهَد َفاأَ�سَ

ْجٌر)))(. َفاْجَتَهَد َفاأَْخَطاأَ َفَلُه �أَ
و�أم���ا �الإجماع: فقد �أجمع �مل�س���لمون عل���ى م�رشوعية �لق�س���اء و�حلكم بني 

�لنا�س)3)(.

و�لق�س���اء من �الأم���ور �لتي ال ت�س���تقيم حي���اة �ملجتمع �إال به���ا. ومن �أخ�س 

و�جب���ات �لدولة �إقامة �لعدل بني �أفر�د �ملجتمع، و�لف�س���ل يف �ملنازعات، ورد 

�العتد�ء�ت، حتى يطمئنو� على �أرو�حهم و�أعر��سهم و�أمو�لهم.
واالأ�سل يف الق�ساء اأنه من فرو�ض الكفاية, وتعريه االأحكام اخلم�سة)4)(. 

ُ عز  ْكُم مِبَا �أَْنَزَل �هللَّ ، َو�حْلُ اُء هو: �حْلُْكُم بني �لنا�س ِباحْلَقِّ قال �لكا�ساين: »َو�ْلَق�سَ
َب  ا �رَشُوَرًة؛ َواِلأَنَّ نَ�سْ ���ي اِلإَِقاَمِة �ْلَفْر�ِس، َفَكاَن َفْر�سً ُب �ْلَقا�سِ وجل، َفَكاَن نَ�سْ
�اْلإَِم���اِم �اْلأَْعَظِم َفْر�ٌس ِباَل ِخاَلٍف بني �أَْهِل �حْلَقِّ ... َومِلِ�َس���ا�ِس �حْلَاَجِة �إلَْيِه ِلَتَقيُِّد 
ُة �ْلَف�َساِد،  ، َوَقْطِع �مْلَُناَزَعاِت �لتي ِهَي َمادَّ امِلِ اِف �مْلَْظُلوِم من �لظَّ �اْلأَْحَكاِم، َو�إِْن�سَ
اِلِح �لتي اَل تَُقوُم �إالَّ ِباإَِم�اٍم ... َوَمْعُلوٌم �أَنَُّه اَل مُيِْكُنُه �ْلِقيَاُم مِبَا  َوَغْي�ِر ذلك من �مْلَ�سَ
ي؛ َوِلَهَذ�  ����َب له ِبَنْف�ِس�ِه، َفيَْحَتاُج �إلَى نَاِئٍب َيُقوُم َمَقاَمُه يف ذلك وهو �ْلَقا�سِ نُ�سِ
ُب  اًة ... َفَكاَن نَ�سْ كان ر�س���ول �هلّل  �سلى �هلل عليه و�س���لم  َيْبَعُث �إلَى �اْلآَفاِق ُق�سَ

)92)  اأخرجه البخاري 08/9) )7352(, وم�سلم 342/3) )6)7)).
)93)  رو�سة الطالبني ))/92, املغني 4)/5.

)94)  بدائع ال�سنائع 2/7, جامع االأمهات �س462, رو�سة الطالبني ))/92, املغني 4)/5. 
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ا«)))(. ِب �اْلإَِماِم، َفَكاَن َفْر�سً ي من �رَشُوَر�ِت نَ�سْ �ْلَقا�سِ
وقال �بن قد�مة: »و�لق�س���اء من فرو�س �لكفايات؛ الأن �أمر �لنا�س ال ي�ستقيم 
بدونه، ف���كان و�جباً عليهم كاجلهاد و�الإمامة. قال �أحمد: ال بد للنا�س من حاكم 
�أتذه���ب حقوق �لنا����س؟ - �إلى �أن ق���ال -: والأن فيه �أم���ر�ً باملعروف، ون�رشة 
�ملظل���وم، و�أد�ء �حلق �إل���ى م�س���تحقه، ورد�ً للظامل عن ظلمه، و�إ�س���الحاً بني 
�لنا�س، وتخلي�س���ا لبع�سهم من بع�س، وذلك من �أبو�ب �لقرب؛ ولذلك تواله 

�لنبي  �سلى �هلل عليه و�سلم  و�الأنبياء قبله، فكانو� يحكمون الأممهم«)6)(.  
ومن هنا وجب على �الإمام �أن ين�س���ب يف كل �إقليم قا�س���ياً �أو �أكرث، على ما 
تقت�س���يه �الأحو�ل و�مل�س���الح؛ الأن �الإمام هو �لقائم باأمر �لرعية، �ملتكفل برعاية 

م�ساحلهم، �مل�سوؤول عنهم)7)(.
قال �بن مفلح: »و�أجمع �مل�س���لمون على ن�سب �لق�س���اة للف�سل بني �لنا�س، 

وهو فر�س كفاية كاالإمامة«)))(.

الفرع الثاني: اختيار القاضي األمثل 

ملا كان �لق�ساء رتبًة �رشيفًة ومنزلًة رفيعًة، فبه �لدماء تع�سم وت�سفح، و�الأب�ساع 
حترم وتنكح، و�الأمو�ل يثبت ملكها وي�س���لب، و�ملعامالت يعلم ما يجوز منها 
ويح���رم ويكره ويندب، وملا كان �لق�س���اة هم �لقائمون عل���ى رعاية �لعدل بني 

)95)  بدائع ال�سنائع 2/7.
)96)  املغني 0)/89. 

)97)  املحرر ملجد الدين ابن تيمية 202/2, جمموع الفتاوى البن تيمية 390/28, الفروع البن مفلح 6/)37.
)98)  املبدع لبن مفلح 6/)37.
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�لنا����س، ومنع �لبغي و�لظل���م، ورد �حلقوق الأهلها، وه���م �ملوؤمتنون على دماء 
�لنا�س و�أعر��سهم و�أمو�لهم، وجب �ختيار من يوثق ب�سالحهم وعد�لتهم)))(.

ول�ذ� حر�س �ل�سلف - رحمهم �هلل - ع�لى ح�سن �ختي�ار �لقا�سي، فقد ج�اء 
يف كتاب علي بن اأبي  طالب ر�سي اهلل عنه اإلى االأ�سر النخعي حني واله على 

م�س: »اخر للحكم بني النا�ض اأف�سل رعيتك يف نف�سك ... « )100(.
قال �لكا�ساين: »�لق�ساء �أمانة عظيمة، وهي �أمانة �الأمو�ل و�الأب�ساع و�لنفو�س، 

فال يقوم بوفائها �إال من كمل ورعه ومت تقو�ه« )101(.
وقال �ل�رشخ�سي: »وعمل �لق�ساء من �أهم �أمور �لدين و�أعمال �مل�سلمني، فال 
يختار له �إال من يعلم �أنه �سالح لذلك موؤدي �الأمانة فيه، و�إذ� كان ال يوؤمتن على 
�س���يء من �ملال من ال يعرف باالأمانة �أو يعج���ز عن �أد�ئها، فلئال يوؤمتن على �أمر 

�لدين �أولى« ))10(.
وبهذ� يعلم �أنه على �الإمام �أو نائبه �أال يقلِّد �أحد�ً �لق�ساء �إال �إذ� علم �سالحه، 
فاإن كان له خربة بالنا�س ويعرف من ي�س���لح للق�س���اء واله، و�إن مل يعرف ذلك 
�س���األ اأهل املعرفة بالنا�ض وا�سر�س���دهم على من ي�س���لح, واإن ذكر له رجل ال 
يعرف���ه �أح�رشه و�س���األه، و�إن ع���رف عد�لته و�إال بحث عن عد�لت���ه، فاإذ� عرفها 
واله، ويكتب له عهد� ياأمره فيه بتقوى �هلل، و�لتثبت يف �لق�ساء، وم�ساورة �أهل 
�لعلم، وت�س���فح �أحو�ل �ل�سهود، وتاأمل �ل�س���هاد�ت، وتعاهد �ليتامى، وحفظ 

)99)  انظر: تب�سرة احلكام �س), الطرق احلكمية 348.
)00))  نهج البالغة لعلي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه �ص434.

))0))  بدائع ال�سنائع 3/7.
)02))  املب�سوط لل�سرخ�سي 6)/09).
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�أمو�لهم و�أمو�ل �لوقوف، وغري ذلك مما يحتاج �إلى مر�عاته)103(.
فعن معقل بن ي�س���ار ر�س���ي �هلل عنه قال: �سمعت �لنبي  �سلى �هلل عليه و�سلم  
يق���ول: ما من َعْبٍد ي�س���رعيه اهلل َرِعيًَّة فل���م َيُحْطَها بن�س���حه, اإال مل َيِجْد َراِئَحَة 

ِة)104(. نَّ �جْلَ
���ُح، �إال مل   ويف رو�ية: ما من �أَِمرٍي َيِلي �أَْمَر �مْلُ�ْس���ِلِمنَي، ُثمَّ اَل َيْجَهُد لهم َوَيْن�سَ

َة))10(. نَّ َيْدُخْل َمَعُهْم �جْلَ
وروي عن عمر ر�س���ي �هلل عنه �أنه قال: من ��س���تعمل رجال ملودة �أو لقر�بة، ال 
ي�س���تعمله �إال لذلك، فقد خان �هلل ور�س���وله و�ملوؤمنني)106(.  وقال: من ��ستعمل 

فاجر�ً وهو يعلم �أنه فاجر فهو مثله)107(.
و�لعد�لة: �ال�ستقامة على �لطريق �حلق باالختيار عما هو حمظور دينا))10(.

وقيل: ��ستو�ء �أحو�ل �ل�سخ�س يف دينه، و�عتد�ل �أقو�له و�أفعاله))10(.

)03))املغني 0)/)9.
)04))  اأخرجه البخاري - واللفظ له- 4/6)26 ))673(, وم�سلم )/26) )42)).

)05))  �سحيح م�سلم)/26) )42)).
 هذه اأحاديث عامة يف الن�سح للرعية. وقد وردت اأحاديث فيها وعيد ملن ولى على امل�سلمني من لي�ص باأهل للولية, ولكنها 
ِ َل َيْقَبُل  اَباًة, َفَعلَْيِه َلْعَنُة اهللَّ َر عليهم اأََحداً ُمَ ل تخلو من �سعف, منها: حديث من ويل من اأَْمِر امْلُ�ْسِلِمنَي �َسْيئاً َفاأَمَّ
���َم. اأخرجه اأحمد يف م�سنده )/6, واحلاك���م يف امل�ستدرك 04/4), وقال:  ْرف���اً َوَل َع���ْدًل حتى ُيْدِخلَُه َجَهنَّ اهلل من���ه �سَ

»هذا حديث �سحيح الإ�سناد ومل يخرجاه«. وتعقبه الذهبي باأن يف اإ�سناده بكراً قال فيه الدارقطني: »مرتوك«.
وحديث: من ا�ستعمل رجال من ع�سابة ويف تلك الع�سابة من هو اأر�سى هلل منه, فقد خان اهلل وخان ر�سوله وخان املوؤمنني 
اأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك 04/4), وقال: »هذا حديث �سحيح الإ�سناد ومل يخرجاه«, والبيهقي يف ال�سنن الكربى 
0)/8)), قال العقيلي:»يروى من كالم عمر بن اخلطاب« �سعفاء العقيلي )/247, و�سعفه الزيلعي يف ن�سب الراية 

62/4, وابن حجر يف الدراية 65/2).
)06))اأورده ابن اجلوزي يف تاريخ عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه )/94- 95, واملتقي الهندي يف كنز العمال303/5.

)07))  امل�سدران ال�سابقان.
)08))  ك�سف الأ�سرار لعالء الدين البخاري 583/2, التعريفات للجرجاين )9), الكليات الأبي البقاء الكفوي �س639.
)09))  بدائع ال�سنائع 268/6, جواهر الإكليل )/2), مغني املحتاج لل�سربيني 427/4, ك�ساف القناع للبهوتي 8/6)4.
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ق���ال �ملاوردي: »�لعد�لة �أن يكون �س���ادق �للهجة، ظاه���ر �الأمانة، عفيفاً عن 

�ملحارم، متوقياً �ملاأثم، بعيد�ً من �لريب، ماأمونا يف �لر�سا و�لغ�سب، م�ستعمال 

ملروءة مثله يف دينه ودنياه«)110(.

املطلب الثاني: حكم تولية الفاسق القضاء

اتفق الفقهاء على ا�سراط العدالة فيمن يوّلى الق�ساء, اإال اأن احلنفية جعلوها 
�سط كمال ال �سط �سحة)111(.

ق���ال �بن عبد �لرب: »مل يختلف �لعلماء باملدينة وغريها - فيما علمت - �أنه ال 
ينبغي �أن يتولى �لق�ساء �إال �ملوثوق به يف دينه و�سالحه«))11(.

�أما �عتبار �لعد�لة يف �س���حة تولية �لق�س���اء، فمحل خالف بني �لفقهاء، وهو 
على قولني:

القول االأول: اأن العدالة �سط يف �س���حة التولية, وبناء على ذلك ال ت�س���ح 
تولية �لفا�س���ق �لق�س���اء. وهو قول �أكرث �حلنفية، ومذهب �ملالكية، و�ل�سافعية، 

و�حلنابلة)113(.
�لقول �لثاين: �أن �لعد�لة لي�س���ت �رشطاً ل�س���حة �لتولية، وعلى ذلك فلو ويل 

�لق�ساء فا�سٌق �سح مع �الإثم. وهو مذهب �حلنفية، وبع�س �ملالكية)114(.

)0)))  االأحكام ال�سلطانية للماوردي �س73.
)))))  بدائع ال�سنائع 3/7, حا�سية الد�سوقي 29/4), رو�سة الطالبني ))/96, املبدع 0)/9).

 ومل يخالف يف ذلك اإل الأ�سم. احلاوي الكبري 6)/58), املغني 4)/3).
)2)))  الكايف �س497. 

)3))) فتح القدير 253/7, مواهب اجلليل للحطاب 65/8, املهذب لل�سريازي 5/)47, االإن�ساف للمرداوي ))/77).
)4)))  البحر الرائق لبن جنيم 284/6, جامع االأمهات البن احلاجب �س462.
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الأدلة: 
��ستدل �جلمهور على عدم �سحة والية �لفا�سق �لق�ساء بالكتاب و�ملعقول:

1- من الكتاب:
�أ- قول���ه تعالى: چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   چ �حلجر�ت: 6 .

وجه �لداللة: �أن �هلل تعالى �أمر بالتبني عند قول �لفا�س���ق، وال يجوز �أن يكون 
�حلاكم ممن ال يقبل قوله، ويجب �لتبني عند حكمه))11(.

ب- قول���ه تعال���ى: چ حئ  مئ  ىئ   يئجب  حب  خب  مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  
يتچ �ملائدة: ٩5 .

وج���ه الداللة: اأن اهلل ا�س���رط العدالة يف اأدنى احلكوم���ات, وهي هنا احلكم 
يف ج���ز�ء مثل �ل�س���يد، فكيف بالق�س���اء �لذي هو حكم يف رقاب �مل�س���لمني 

و�أعر��سهم و�أمو�لهم؟!)116(.

2- من املعقول:
�أ- �أن �لفا�س���ق ال ي�سلح �ساهد�ً، فاأولى �أن ال يكون قا�سياً؛ الأن �ل�سهادة دون 

�لق�ساء)117(.
ب- �أن �لفا�سق متهم يف دينه، و�لق�ساء طريقه �الأمانات))11(.

)5)))  املغني 0)/93.
)6)))  النجم الوهاج 0)/44). 

)7)))  مواهب اجلليل 65/8, املهذب 5/)47, املغني 0)/93.
)8)))  االأحكام ال�سلطانية للفراء �س)6, البحر الرائق  283/6.
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ج- �أن �لفا�س���ق لي�س باأهل للق�س���اء، فال ي�س���ح ق�س���اوؤه الأنه ال يوؤمن عليه 
لف�سقه))11(.

د- �أن �لفا�س���ق ممنوع من �لنظر يف مال ولده مع وفور �سفقته، فنظره يف �أمر 
�لعامة �أولى باملنع)0)1(.

و��س���تدل �أ�س���حاب �لقول �لثاين، �لقائلون ب�س���حة والية �لفا�س���ق �لق�ساء 
بالكتاب و�ل�سنة و�ملعقول:

1- من الكتاب:
 قول���ه تعال���ى:  چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   چ �حلجر�ت: 6.

وجه �لداللة: �أن ف�سق �لفا�سق �أوجب �لتوقف يف خربه لتهمته، فاأمر �هلل تعالى 
بالتبني و�لتثبت، ال بالرد)1)1(.

املناق�سة:
ميكن مناق�س���ته باأن هذ� حممول على باب �الإخب���ار، ولي�س د�خال يف جمال 
�لق�س���اء؛ الأن �لقا�سي �إذ� جل�سنا ننتظر حتى نتثبت من قوله ونرى �سحة خربه 
وحكم���ه، فاإن ذلك ُيْلحق �مل�س���قة و�حلرج باملتنازعني، �إ�س���افة �إل���ى �أنه ال يليق 
مبن�سب �لقا�سي �أن تكون �أحكامه معلَّقة كلما َحَكم يف ق�سية �أو خ�سومة)))1(.

)9))) حا�سية ابن عابدين 355/5, 356.
)20))  مغني املحتاج 375/4.

))2)) البحر الرائق  3/8)2, العناية �سرح الهداية 0)/)43, تبيني احلقائق 0/4)2.
)22)) نظام الق�ساء يف ال�سريعة د. عبد الكرمي زيدان �س228.
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2- من ال�سنة:
���اَلَة عن  ُروَن �ل�سَّ ٌة ُيوؤَخِّ قول �لنبي  �س���لى �هلل عليه و�س���لم: �إنها �َس���َتُكوُن �أَِئمَّ

.)1(4 اَلَة َمَعُهْم �ُسْبَحًة)3)1( َمَو�ِقيِتَها، َفاَل تَْنَتِظُروُهْم بها، َو�ْجَعُلو� �ل�سَّ
وجه �لداللة: �أن تعمد تاأخري �ل�سالة عن وقتها ف�سق، و�أخرب �لر�سول  �سلى �هلل 
عليه و�سلم  ب�سحة والية هوؤالء؛ حيث �أمر بال�سالة معهم، فدل ذلك على �سحة 

والية �لفا�سق �لق�ساء)))1(.

املناق�سة:
نوق�س ب���اأن �حلديث �أخرب بوقوع كونهم �أم���ر�ء، ال مب�رشوعيته، و�لنز�ع يف 

�سحة توليته ال يف وجودها)6)1(.

3- من املعقول:
�أ- �أن �لفا�س���ق من �أهل �ل�س���هادة فيكون من �أهل �لق�ساء)7)1(؛ الأن كل و�حد 

منهما تثبت به �لوالية، ومن �سلح �ساهد�ً �سلح قا�سياً)))1(.
املناق�سة:

ميكن مناق�سته باأنه ال ي�سلم باأن �لفا�سق من �أهل �ل�سهادة؛ لقوله تعالى:  چٺ  

)23))  �سبحة: اأي نافلة, قيل ل�سالة لنافة �سبحة؛ لأنها نافلة كالت�سبيحات والأذكار يف اأنها غري واجبة. النهاية يف غريب 
احلديث و الأثر لبن الأثري 2/)33.

)24))  اأخرجه م�سلم باألفاظ متقاربة يف �سحيحه )/378 )534(, واأحمد يف امل�سند- واللفظ له - )/455 )4347).
)25))  انظر: اأدب القا�سي للماوردي )/634.

)26))  املغني 0)/93.
)27))  بدائع ال�سنائع 9/)9, تبيني احلقائق 75/4).

)28))  تبيني احلقائق 75/4).
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ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ڦ   چ �حلجر�ت: 6، و�لفا�سق لي�س بعدل.

ب- �أن �لف�ساد ملعنى يف غريه، فال مينع جو�ز تقليده �لق�ساء يف نف�سه)))1(.

املناق�سة:
ميكن مناق�س���ته بعدم �لت�س���ليم؛ �إذ �لق�س���اء و�لف�س���اد هنا متالزمان ال ينفك 

�أحدهما عن �الآخر؛ الأن �لق�ساء �سادر من حمل �لف�ساد والبد من تاأثريه فيه.
ج- �أن �ل�س���حابة ر�سي �هلل عنهم �أجازو� حكم من تغلب من �الأمر�ء وجار، 
وتقلدو� منه �الأعمال و�سلو� خلفه، ولوال �أن توليته �سحيحة ملا فعلو� ذلك)130(.

املناق�سة:
ميكن مناق�س���ته باأن يفرق بني �لق�س���اء و�الإمام���ة و�الإم���ارة، يف �أن �الإمام �أو 
�الأمري �إذ� كان عدال وقت �لتقليد ثم ف�س���ق ال يخ���رج عن �الإمامة و�الإمارة؛ الأن 
مبنى �الإمارة على �ل�س���لطنة و�لقهر و�لغلبة، و�أما مبنى �لق�ساء فاإنه على �لعد�لة 

و�الأمانة، و�إذ� بطلت �لعد�لة بطل �لق�ساء �رشورة)131(.

الرتجيح:
�لر�جح - و�هلل �أعلم- هو قول �جلمهور، �لقائل بعدم �س���حة والية �لفا�س���ق 

)29))  بدائع ال�سنائع 9/)9.
)30))  تبيني احلقائق 76/4).

))3))  ينظر: العناية �سرح الهداية 0)/205.
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�لق�ساء؛ وذلك ملا يلي:
1- ق���وة ما ��س���تدلو� به، يف مقابل �س���عف �أدلة �لقول �لثاين مبا ح�س���ل من 

مناق�سة.
٢- �أن خرب �لقا�س���ي ملزم، و�لقاعدة �لتي �أ�سلها �ل�رشخ�سي عن �الإمام �أبي 
حنيف���ة: �أن كل خربيتعل���ق  به �للزوم، فقول �لفا�س���ق ال يك���ون حجة فيه؛ الأن 

�ل�رشع ن�س على �لتوقف يف خرب �لفا�سق بقوله تعالى: 
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ      ٺ   ٺ   ٺ   چ 

ڦ  ڦ  ڦ   چ �حلجر�ت: 6 ، وذلك مينع ثبوت �للزوم بخربه))13(. وعلى هذ� 

فال ت�س���ح والية �لفا�سق �لق�ساء؛ الأن قول �لفا�س���ق غري ملزم، و�إذ� خرج قول 
�لقا�سي عن �الإلز�م مل تعد لواليته فائدة)133(.

3- قوله تعالى: چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   چ �حلجر�ت: 6. 

وجه �لداللة: �أن �لق�س���اء يع���دُّ من �أعظم و�أهم �أن���و�ع �الأمانات، وذلك الأن 
�لقا�س���ي موؤمتن على �الأمو�ل و�الأعر��س، فوجب �أن حتفظ تلك �الأمانة من �أن 

تو�سع يف يد فا�سق)134(.
٤- قوله تعالى: چ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  

ې  ېى    ۈئ  چ �لن�ساء: 5٨ ))13(. 

)32))  املب�سوط لل�سرخ�سي 9)/59).  
)33))  الأحكام املرتببة على الف�سق يف الفقه الإ�سالمي لفوفانا اآدم 3/2)6.

)34)) الق�ساء يف الفقه الإ�سالمي د. �سمري عقبى �ص89.
)35))  �سورة الن�ساء, اآية 58.
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  وجه �لداللة: �أن �لقا�س���ي ماأمور بالعدل يف �حلكم، و�لفا�س���ق ال يوؤمن منه 
�جلور يف حكمه.

5- �أن �لقا�سي �إذ� كان فا�سقاً فال يوؤمن �أن يعدل عن �حلق �الأ�سلح �إلى غريه، 
ا الأجل قر�بة بينهما �أو �س���د�قة، �أو مر�فقة يف بلد �أو مذهب،  د �لظلم، �إمَّ ويتعمَّ
�أو جن�س، �أو لر�س���وة ياأخذها من مال �أو منفعة، �أو ل�سغن يف قلبه على �حلق �أو 

عد�وة بينهما)136(.

ويالح���ظ �أن �ملطالبة بتحقيق �لعد�لة على �ل�س���فة �لت���ي �رشحها �لعلماء، قد 

يكون من �ل�سعب حتققها يف جيلنا �ملعا�رش، ولكن ُيكتفى بتحقيق توفر �لعد�لة 

بح�س���ب �الإمكان، باأن ال يعرف عن �ملر�سح للق�ساء ما يخالفها، دون �أن نطالبه 

باإثب���ات عدم ات�س���افه مبا ينافيها, وهو ما يعرب عنه يف النظم املعا�سة با�س���راط 

ح�سن �ل�سرية و�ل�سلوك. 

ونكون بهذ� قد حتققنا من �ختيار من يكون �أعدل �أهل زمانه، ومل ن�سيق على 

�أنف�س���نا بتعطيل �الأحكام، و�ن�سد�د باب �لتحاكم، دفعاً ملا قد يكون يف ذلك من 

حرج وم�سقة)137(.
هذ� وباالطالع على نظام �لق�س���اء �ل�س���عودي �جلديد جن���د �أن �ملادة �حلادية 

و�لثالثون:  قد ن�ست على اأن مما ًي�سرط فيمن يولى الق�ساء: 
ب - �أن يكون ح�سن �ل�سرية و�ل�سلوك.

و- �أاّل يكون حمكوماً عليه بجرمية خملة بالدين �أو �ل�رشف، �أو �سدر يف حقه 

)36))  ينظر: جمموع الفتاوى البن تيمية 248/28.
)37))  التنظيم الق�سائي يف اململكة ل�سعود اآل دريب �ص376, 377.
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قر�ر تاأديبي بالف�سل من وظيفة عامة، ولو كان قدر رد �إليه �عتباره))13(.

م�ساألة: اإذا مل يجد الإمام اإل عاملًا فا�سقًا، وجاهاًل عدًل:
هذه �مل�س���األة مل يتعر����س لها �إال قلة من �لفقهاء - ح�س���ب �طالعي - وهذه 

بع�س �لنقوالت عنهم: 
قال �حلنفية: »فاإن وجدو� �ثنني �أحدهما �أفقه و�الآخر �أورع فاالأورع �أولى؛ الأنه 
ميكنه �أن يق�س���ي بعلم غريه، وال بد من �لورع حتى ال يتجاوز حد �ل�رشع، وال 

ي�سور �لباطل ب�سورة �حلق طمعاً يف �لر�سوة«))13(.
وق���ال �ملالكية: »فاإن تعار�س عدل موؤمن ال علم عنده بالق�س���اء، وعامل لي�س 
مث���ل �الآخر يف �لعد�ل���ة، ومل يوجد غريهما، قدم �لع���امل �إن كان ال باأ�س بحاله 
وعفاف���ه، و�إن كان غري موثوق به يف �س���الحه، ولعله يالب����س ما ال ينبغي، فال 
يويل و�حد�ً منهما �إن وجد غريهما، و�الأولى �لعدل �لق�س���ري �لعلم، ومن جمع 

�لعد�لة و�لعلم، فال يولى غريه و�إن مل يكن من �أهل �لبلد« )140(.
وقال بع�س �ل�سافعية: »ولو تعار�س فقيه فا�سق وعامي عدل، قدم �الأول عند 
جمع، و�لثاين عند �آخرين، ويظهر كما قاله بع�سهم �أن ف�سق �لعامل �إن كان حلق 

�هلل تعالى فهو �أولى، �أو بالظلم و�لر�سوة فالعدل �أولى« )141(.
وقال �حلنابلة: »�إذ� مل يوجد �إال فا�س���ق عامل �أو جاهل دين قدم ما �حلاجة �إليه 

)38)) نظام الق�ساء ال�سعودي اجلديد رقم م/78 يف 9) /9 /428)ه�.

)39))  حتفة الفقهاء لل�سمرقندي 369/3, الفتاوى الهندية 3/))3.
)40))  الذخرية للقرايف 0)/20.

))4))  نهاية املحتاج 8/)24.
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�أكرث �إذن« ))14(.
قال �بن تيمية: »و�ُسئل بع�س �لعلماء: �إذ� مل يوجد من يولى �لق�ساء؛ �إال عامل 
فا�سق �أو جاهل دين؛ فاأيهما يقدم؟ فقال: �إن كانت �حلاجة �إلى �لدين �أكرث لغلبة 
�لف�س���اد قدم �لدي���ن. و�إن كانت �حلاجة �إلى �لعلم �أك���رث خلفاء �حلكومات قدم 
�لع���امل. و�أكرث �لعلماء يقدمون ذ� �لدين؛ ف���اإن �الأئمة متفقون على �أنه ال بد يف 

�ملتويل من �أن يكون عداًل �أهال لل�سهادة«)143(.
يالح���ظ مما تقدم من نق���والت �ختالف �أقو�ل �لفقهاء يف هذه �مل�س���األة على 

�لنحو �لتايل:
�أن �حلنفية يقدمون �الأورع، وكذ� �ملالكية �لعدل قليل �لعلم. و�أما �ل�س���افعية 
فعلى قولني: �الأول: تقدمي �لفا�سق، و�لثاين: �لعدل. و�حلنابلة نظرو� للحاجة. 

و�لذي يظهر - و�لعلم عند �هلل - �أن مر�عاة �حلاجة �أولى؛ الأن �حلاجة معتربة 
على �ختالف �الأحو�ل؛ والأن هذ� �لقول يح�سل به �جلمع بني �الأقو�ل.

املطلب الثالث: تنفيذ حكم القاضي الفاسق

تقدم ذكر �أقو�ل �لفقهاء يف حكم والية �لفا�س���ق �لق�س���اء من حيث �ل�سحة 

وعدمها، ويف هذ� �ملطلب �أبني حكم ق�س���اء �لفا�س���ق �إذ� ويل من حيث �لنفوذ 

وعدمه.

هذه �مل�ساألة مبينة على �سابقتها، فمن ر�أى من �لفقهاء �سحة والية �لفا�سق قال 
)42))  الفروع ))/07), االإن�ساف ))/36).

)43))  جمموع الفتاوى 259/28.



أثر الفسق على القاضي

 )العدل( العدد |70 | رجب 1436هـ
ـ 110 ـ

مبقت�س���ى �ل�سحة �لذي هو نفوذ حكمه. ومن مل ير �سحة واليته قال بعدم نفوذ 

حكمه. 

وفيما يلي بيان �لقولني:
�لقول �الأول: ال ينفذ ق�ساء �لفا�سق و�إن و�فق �حلق. وهو �ل�سحيح و�مل�سهور 

عند �ملالكية، ومذهب �ل�سافعية، وظاهر مذهب �حلنابلة)144(.
�لقول �لثاين: ينفذ ق�س���اء �لفا�س���ق، �إذ� مل يجاوز في���ه حد �ل�رشع، ومل يكن 

جور�ً بينا. وهو مذهب �حلنفية، وقول بع�س �ملالكية))14(.
هذ� يف �حلالة �لتي يكون ف�سق �لقا�سي بغري �لر�سوة. �أما �إذ� كان ف�سق �لقا�سي 

بالر�سوة، فعند �حلنفية ثالثة �أقو�ل يف نفوذ حكمه وعدمه:
�لق���ول �الأول: ال ينفذ حكم���ه مطلقاً، وهو �ملفتى به. وعللو� ل���ه باأنه �إذ� �أخذ 

�لر�سوة وق�سى، فقد ق�سى لنف�سه، وهذ� باطل)146(.
�لقول �لثاين: ال ينفذ فيما �رت�سى فيه، وينفذ فيما �سو�ه)147(.

�لقول �لثالث: ينفذ فيهما مطلقا. وعللو� له باأن حا�س���ل �أمر �لر�س���وة فيما �إذ� 
ق�سى بحق �إيجاب ف�سقه، وقد فر�س �أن �لف�سق ال يوجب �لعزل فواليته قائمة، 
وق�س���اوؤه بحق فلم ال ينفذ؟ وخ�سو�س هذ� �لف�سق غري موؤثر، وغاية ما وجه به 

�أنه �إذ� �رت�سى عامل لنف�سه، و�لق�ساء عمل �هلل تعالى))14(.

)44))  تب�س���رة احل���كام )/8), حا�سي���ة الد�سوق���ي 29/4), فت���ح العزي���ز للرافع���ي 2)/8)4, رو�س���ة الطالب���ني ))/97, �سرح 
الزرك�سي على اخلرقي 237/7, �سرح منتهى الإرادات 484/4.

)45))  بدائع ال�سنائع 3/7, فتح القدير 253/7, الذخرية للقرايف 0)/9), مواهب اجلليل 65/8.
)46))  بدائع ال�سنائع 8/7, البحر الرائق 286/6.

)47))  معني احلكام للطرابل�سي احلنفي �س9, حا�سية ابن عابدين 362/5.
)48))  البحر الرائق 286/6, فتح القدير 254/7- 255.
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وتُعقب باأن هذ� لي�س مر�دهم، و�إمنا مر�دهم �أنه ق�سى لنف�سه معنى، و�لق�ساء 
لنف�س���ه باطل، فظهر �أن خ�سو�س هذ� �لف�س���ق موؤثر يف عدم �لنفاذ كونه عماًل 

لنف�سه))14(. 
و�رت�س���اء �لقا�سي �أو ولده �أو من ال تقبل �سهادته له �أو بع�س �أعو�نه �سو�ء �إذ� 
كان بعلمه، وال فرق بني �أن يرت�س���ي ثم يق�سي �أو يق�سي ثم يرت�سي)0)1(؛ الأنه ملا 

�أخذ �ملال �أو �بنه يكون عاماًل لنف�سه �أو �بنه)1)1(.
قال �ب���ن عابدين: »قل���ت: حكاية �الإجماع منقو�س���ة مبا �خت���اره �لبزدوي، 
و��ستح�س���نه يف �لفت���ح)))1(، وينبغي �عتم���اده لل�رشورة يف ه���ذ� �لزمان، و�إال 
بطلت جميع �لق�سايا �لو�قعة �الآن؛ الأنه ال تخلو ق�سية عن �أخذ �لقا�سي �لر�سوة 
�مل�س���ماة باملح�س���ول قبل �حلكم �أو بعده، فيلزم تعطيل �الأح���كام. وقد مر عن 

�ساحب �لنهر)3)1( يف ترجيح �أن �لفا�سق �أهل للق�ساء، �أنه لو �عترب �لعد�لة الن�سد 

باب �لق�س���اء، فكذ� يقال هنا ... قال �سيخنا و�إمامنا جمال �لدين �لبزدوي: �أنا 

متحري يف هذه �مل�س���األة، ال �أق���در �أن �أقول تنفذ �أحكامهم مل���ا �أرى من �لتخليط 

و�جله���ل و�جلر�ءة فيهم، وال �أق���در �أن �أقول ال تنفذ؛ الأن �أهل زماننا كذلك، فلو 

�أفتي���ت بالبط���الن �أدى �إلى �إبطال �الأح���كام جميعا، يحكم �هلل بيننا وبني ق�س���اة 

زماننا، �أف�س���دو� علينا ديننا و�رشيعة نبينا، مل يبق منهم �إال �ال�س���م و�لر�سم. هذ� 

)49))  البحر الرائق 286/6, حا�سية ابن عابدين 362/5.
)50))  البحر الرائق 286/6, فتح القدير 255/7.

))5)) البحر الرائق 285/6. 
)52))  اأي: فتح القدير لكمال الدين ممد بن عبد الواحد بن الهمام املتوفى �سة )86ه�.

)53))  ه���و عم���ر ب���ن اإبراهي���م بن مم���د ابن جنيم, والنه���ر هو كتاب���ه: النهر الفائق ب�س���رح كنز الدقائ���ق. ك�سف الظنون 
خلليفة 6/2)5) .
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يف ق�س���اة ذلك �لزمان، فما بالك يف ق�س���اة زماننا، فاإنهم ز�دو� على من قبلهم 

باعتقادهم حل ما ياأخذونه من �ملح�سول، بزعمهم �لفا�سد �أن �ل�سلطان ياأذن لهم 
بذلك«)4)1(.

وقد ��س���تثنى عدد من �لفقهاء حاالت ت�سح فيها والية �لفا�سق �لق�ساء، وتنفذ 
�أحكامه وهي كما يلي:

1-اإذا تع���ذرت ال����سوط امل�س���رطة يف القا�س���ي, وغلب عل���ى الواليات 
متغلبون ف�س���قة، فكل من واله �ساحب �س���وكة نفذ حكمه لل�رشورة، كما ينفذ 
حكم �لبغاة و�إن مل ي�سدر عن ر�أي �الإمام؛ لئال تتعطل م�سالح �لنا�س. ذكر ذلك 

بع�س �ل�سافعية)))1(.
٢-�إذ� مل يجد �الإمام �إال ف�س���اقاً، ولى �لق�س���اء �أ�س���لحهم و�أنفعهم، و�أقلهم 

ف�سقاً وفجور�ً، فيولى لل�رشورة 
حتى ال تتعطل �الأحكام ويختل �لنظام؛ ولئال ت�سيع �مل�سالح. ن�س على ذلك 

�ملالكية و�ل�سافعية  و�حلنابلة )6)1(.
وال�س���ك �أن هذه �ال�س���تثناء�ت معتربة وال بد، فتقليد �الأنفع و�الأ�س���لح من 

�لف�ساق �أولى من ترك �لنا�س يف �لفو�سى و�لظلم. 

قال �لعز بن عبد �ل�سالم: »لو تعذرت �لعد�لة يف جميع �لنا�س ملا جاز تعطيل 

�مل�س���الح �ملذكورة، بل قدمنا �أمثل �لف�س���قة فاأمثلهم، و�أ�س���لحهم للقيام بذلك 

فاأ�س���لحهم؛ بناء على �أن���ا �إذ� �أُمرنا باأمر �أتينا منه مبا قدرنا عليه، وي�س���قط عنا ما 
)54))  حا�سية ابن عابدين 363/5.

)55))  الو�سيط للغزايل 7/)29, فتح العزيز 2)/8)4, رو�سة الطالبني ))/97, مغني املحتاج 377/4.
)56))  مواه���ب اجللي���ل 70/8, حا�سي���ة العدوي 39/7), قواعد االأحكام للعز بن عب���د ال�سلم 37/2, الفروع 376/6, ك�ساف 

القناع 95/6)3.
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عجزنا عنه، وال �س���ك �أن حفظ �لبع�س �أولى من ت�سييع �لكل، وقد قال �سعيب 

عليه �ل�سالم:   چ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  

ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئېئ  مئ   چ هود: ٨٨، 

وقال �هلل تعال���ى: چ ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  

ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  چ �لتغابن: 16، فعلق حت�س���يل م�س���الح 
�لتقوى على �ال�ستطاعة، فكذلك �مل�سالح كلها«)7)1(.

وقال �أي�ساً: »�حلكام �إذ� تفاوتو� يف �لف�سوق قدمنا �أقلهم ف�سوقاً؛ الأنا لو قدمنا 
غريه لفات من �مل�س���الح ما لنا عنه مندوحة، وال يجوز تفويت م�سالح �الإ�سالم 
�إال عند تعذر �لقيام بها، ولو مل يجّوز هذ� و�أمثاله ل�ساعت �أمو�ل �الأيتام كلها، 

و�أمو�ل �مل�سالح باأ�رشها«)))1(.
وق���ال �بن تيمية: »ومع �أنه يج���وز تولية غري �الأهل لل�رشورة �إذ� كان �أ�س���لح 
�ملوجود، فيجب مع ذلك �ل�س���عي يف �إ�سالح �الأحو�ل، حتى يكمل يف �لنا�س 
ما ال بد لهم منه من �أمور �لواليات و�الإمار�ت ونحوها، كما يجب على �ملع�رش 

�ل�سعي يف وفاء دينه، و�إن كان يف �حلال ال يطلب منه �إال ما يقدر عليه«)))1(.
  

)57))  قواعد االأحكام 37/2.

)58))  قواعد االأحكام )/74.
)59))  جمموع الفتاوى 259/28.
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 املبحث الثاني: عزل القاضي الذي ظهر فسقه

املطلب األول: تفقد اإلمام أحوال القضاة وأمورهم, وتوجيههم

من هدي �لنبي  �سلى �هلل عليه و�سلم  رعايته للق�ساء، ومو�الته للق�ساة بالن�سح 
و�الإر�س���اد مبا يعينهم على �أد�ء مهمتهم ويحقق تطبيق حكم �هلل، كما فعل  �سلى 
�هلل عليه و�س���لم   مع علي بن �أبي طالب ر�سي �هلل عنه )160( ومعاذ بن جبل ر�سي �هلل 
عنه )161( حينما �أر�سدهما �إلى ما يحكم به �لقا�سي و�الإجر�ء�ت �لتي يتبعها يف ق�سائه.

 ِ ًي���ا َفُقْلُت: َي���ا َر�ُسوَل اهللَّ ِ  �سلى اهلل علي���ه و�سلم  اإَِل���ى اْلَيَمِن َقا�سِ )60))  َع���ْن َعِل���ىٍّ ر�س���ي اهلل عن���ه َق���اَل: َبَعَثِن���ى َر�ُس���وُل اهللَّ
َ �َسَيْهِدى َقْلَبَك َوُيَثبُِّت ِل�َساَنَك, َفاإَِذا َجلَ�َص َبنْيَ َيَدْيَك  اِء, َفَقاَل: اإِنَّ اهللَّ , َوَل ِعْلَم يِل ِباْلَق�سَ نِّ َنا َحِديُث ال�سِّ ُتْر�ِسُلِنى َواأَ
اُء. َقاَل: َفَما  َ َلَك اْلَق�سَ ُه اأَْح���َرى اأَْن َيَتَبنيَّ نَّ ِل, َفاإِ ���ى َت�ْسَمَع ِمَن الآَخِر َكَما �َسِمْعَت ِمَن الأَوَّ نَيَّ َحتَّ َم���اِن َف���اَل َتْق�سِ �سْ اخْلَ
اٍء َبْعُد . اأخرجه اأبو داود 3 327, واأحمد 2/)42, 422, والرتمذي خمت�سراً  8/3)6  ًيا اأَْو َما �َسَكْكُت ِفى َق�سَ ِزْلُت َقا�سِ
وق���ال: »ه���ذا حديث ح�س���ن« وابن ماج���ه 38/2, واحلاكم 93/4 وقال: »ه���ذا حديث �سحيح الإ�سن���اد, ومل يخرجاه« 

ووافقه الذهبي, والبيهقي 0)/40). و�سححه الألباين. اإرواء الغليل 336/8.
َّا اأََراَد اأَْن َيْبَعَثه اإَِل���ى اْلَيَمِن َقاَل:َكْيَف  ِ  �سلى اهلل علي���ه و�سلم  مَل ))6))  روي ع���ن ُمَع���اِذ ْب���ِن َجَب���ٍل ر�س���ي اهلل عنه اأَنَّ َر�ُسوَل اهللَّ
ِ  �سلى  . َقاَل: َفِب�ُسنَِّة َر�ُسوِل اهللَّ ِ ْد ِفى ِكَتاِب اهللَّ . َقاَل: َفاإِْن مَلْ َتِ ِ ى ِبِكَتاِب اهللَّ اٌء, َقاَل: اأَْق�سِ ى اإَِذا َعَر�َص َلَك َق�سَ َتْق�سِ
. َقاَل: اأَْجَتِهُد َراأِْيي  ِ ِ  �سلى اهلل عليه و�سلم  َوَل ِفى ِكَتاِب اهللَّ ْد ِفى �ُسنَِّة َر�ُسوِل اهللَّ اهلل علي���ه و�سل���م  , َق���اَل: َف���اإِْن مَلْ َتِ
ى  ِ مِلَا ُيْر�سِ َق َر�ُس���وَل َر�ُسوِل اهللَّ ِ الَِّذى َوفَّ ْمُد هلِلَّ ْدَرُه َوَقاَل: احْلَ ِ  �سلى اهلل علي���ه و�سلم  �سَ ���َرَب َر�ُس���وُل اهللَّ َوَل اآُل���و. َف�سَ
.  اأخرجه اأبو داود  330/3, واأحمد 333/36, والرتمذي 6/3)6, والبيهقي 0)/4)), والطرباين يف املعجم  ِ َر�ُسوَل اهللَّ
الكب���ري 70/20). ق���ال اب���ن اجل���وزي: »ه���ذا حديث ل ي�س���ح, واإن كان الفقهاء كله���م يذكرونه يف كتبه���م ويعتمدون 
عليه, ولعمري اإن كان معناه �سحيحاً اإمنا ثبوته ل يعرف؛ لأن احلارث بن عمرو جمهول واأ�سحاب معاذ من اأهل 
حم����ص ل يعرف���ون, وم���ا هذا طريقه فال وج���ه لثبوته«. العلل املتناهي���ة  758/2, 759. وخالفه اب���ن القيم فقال: » 
فهذا حديث واإن كان عن غري م�سمني فهم اأ�سحاب معاذ فال ي�سره؛ ذلك لأنه يدل على �سهرة احلديث, واإن الذي 
ح���دث ب���ه احل���ارث بن عمرو ع���ن جماعة من اأ�سحاب مع���اذ ل واحد منهم, وه���ذا اأبلغ يف ال�سهرة م���ن اأن يكون عن 
واحد منهم لو �سمي, كيف و�سهرة اأ�سحاب معاذ بالعلم والدين والف�سل وال�سدق باملحل الذي ل يخفى, ول يعرف 
يف اأ�سحاب���ه مته���م ول ك���ذاب ول جمروح, بل اأ�سحابه من اأفا�سل امل�سلمني وخياره���م ل ي�سك اأهل العلم بالنقل يف 
ذل���ك, كي���ف و�سعب���ة حامل لواء هذا احلديث, وقد قال بع����ص اأئمة احلديث اإذا راأيت �سعب���ة يف اإ�سناد حديث فا�سدد 
يدي���ك ب���ه, ق���ال اأبو بك���ر اخلطيب: وقد قيل اإن عبادة بن ن�سى رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ, وهذا اإ�سناد 
مت�س���ل ورجال���ه معروف���ون بالثق���ة, على اأن اأهل العل���م قد نقلوه واحتجوا ب���ه, فوقفنا بذلك عل���ى �سحته عندهم« 

اإعالم املوقعني )/202.



د. سامي بن فراج بن عيد الحازمي

 )العدل( العدد |70 | رجب 1436هـ
ـ 115 ـ

  وقد �سار على هديه  �سلى �هلل عليه و�سلم   يف ذلك �الأئمة من بعده، ومن ذلك 
ما نقل عن عمر بن �خلطاب ر�س���ي �هلل عنه وكتبه �لتي كان يبعث بها �إلى ق�س���اته، 
و�أ�سهرها كتابه �إلى �أبي مو�سى �الأ�سعري ر�سي �هلل عنه قا�سيه على �لب�رشة))16(.
ف���دل ذلك على �أن���ه يجب على ويل �الأمر تعهد ق�س���اته بالن�س���ح و�لتوجيه 

و�الإر�ساد.

 وبن���اء عليه فينبغي لالإمام �أن يتفقد �أحو�ل ق�س���اته، و�أم���ور حكامه ووالته، 

ويتطلع �أحكامهم ويتفقد ق�س���اياهم، فاإنهم قو�م �أمره ور�أ�س �سلطانه، وكذلك 

قا�س���ي �لق�س���اة ينبغي له �أن يتفقد ق�ساته ونو�به، فيت�س���فح �أق�سيتهم وير�عي 

�أمورهم و�سريتهم يف �لنا�س. وعلى �الإمام و�لقا�سي �جلامع الأحكام �لق�ساة �أن 

ي�س���األ �لثقات عنهم، وي�ساأل قوماً �س���احلني ممن ال يتهم عليهم وال يخدع، فاإن 

كانو� على ما يجب �أقرهم، و�إن ت�س���كى بهم قّومهم، فاإن مل ي�س���تقيمو� عزلهم  
و�إن كانو� م�سهورين بالعدل و�ل�سالح)163(.

ول���ذ� فاإن �لنظ���م �ملعا�رشة مل تغفل ه���ذ� �جلانب وذل���ك الأهميته، فنجد من 
بنودها: �لتفتي�س على �أعمال �لق�ساة، وتاأديب �لق�ساة، يف �أكرث �الأنظمة �لق�سائية 

يف خمتلف �لدول. 
وعلى �سبيل �ملثال فمما ن�س عليه يف نظام �لق�ساء �ل�سعودي �جلديد ما يلي:

)62)) اأورده الدارقطن���ي يف �سنن���ه 206/4, 207, والبيهق���ي يف ال�س���ن الكربى 0)/86, ووكيع يف اأخب���ار الق�ساة  )/70- 73, 
وامل���اوردي يف الأح���كام ال�سلطاني���ة ����ص )7, 72, وال�سرخ�سي يف املب�سوط 6)/60 - 65, واب���ن القيم يف اإعالم املوقعني 

.72 ,7(/(
)63))  معني احلكام لأبي اإ�سحاق �ص4)), التاج والإكليل 4/6)).
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»التفتي�ص على اأعمال الق�ساة: 
املادة اخلام�سة واخلم�سون: 

٢- تتولى �إد�رة �لتفتي�س �لق�سائي ما يلي: 
�أ – �لتفتي�س على �أعمال ق�ساة حماكم �ال�ستئناف وحماكم �لدرجة �الأولى ، 
وذلك جلمع �لبيانات �لتي توؤدي �إلى معرفة كفايتهم ومدى حر�س���هم على �أد�ء 

و�جبات وظيفتهم. 
ب – �لتحقيق يف �ل�سكاوى �لتي يقدمها �لق�ساة، �أو تُقدم �سدهم يف �مل�سائل 

�ملت�سلة باأعمالهم بعد �إحالتها �إليها من �ملجل�س �الأعلى للق�ساء. 
3- يجب �إجر�ء �لتفتي�س على �أع�س���اء �ل�س���لك �لق�س���ائي م���رة على �الأقل 

ومرتني على �الأكرث كل �سنة.

تاأديب الق�ساة:  املادة الثامنة واخلم�سون: 
م���ع عدم �الإخالل مبا للق�س���اء من حياد و��س���تقالل، ومب���ا للمجل�س �الأعلى 
للق�س���اء من حق �الإ�رش�ف على �ملحاكم و�لق�س���اة و�أعماله���م ، يكون لرئي�س 
كل حمكمة حق �الإ�رش�ف على ق�س���اتها وحق تنبيههم �إلى ما يقع منهم خمالفا 
لو�جباتهم �أو مقت�س���يات وظائفهم بعد �س���ماع �أقو�لهم.  ويكون �لتنبيه م�سافهة 
�أو كتابة، ويف �حلالة �الأخرية تبلغ �س���ورة منه للمجل�س �الأعلى للق�ساء. ويجوز 
للقا�سي االعرا�ض اأمام املجل�ض - كتابة - على التنبيه ال�سادر اإليه كتابة خالل 
خم�س���ة ع�رش يوماً من تاريخ تبليغه. فاإن تكررت منه �ملخالفة �أو ��س���تمرت تتم 

حماكمته تاأديبياً.
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املادة الثانية وال�ستون:
يجوز لد�ئرة �لتاأديب - عند تقرير �ل�سري يف �إجر�ء�ت �لدعوى - وبعد مو�فقة 
�ملجل�س �الأعلى للق�ساء �أن تاأمر بوقف �لقا�سي عن مبا�رشة �أعمال وظيفته حتى 

تنتهي �ملحاكمة، وللد�ئرة يف كل وقت �أن تعيد �لنظر يف �أمر �لوقف. 
املادة ال�ساد�سة وال�ستون: 

�لعقوبات �لتاأديبية �لتي يجوز توقيعها على �لقا�سي هي �للوم و�إنهاء �خلدمة.
املادة ال�سابعة وال�ستون: 

ي�س���در �أمر ملكي بتنفيذ عقوبة �إنهاء �خلدمة، كما ي�س���در بعقوبة �للوم قر�ر 
من رئي�س �ملجل�س �الأعلى للق�ساء. 

املادة الثامنة وال�ستون: 
يجب عند �لقب�س على ع�س���و �ل�س���لك �لق�س���ائي وتوقيفه - يف حالة تلب�سه بجرمية 
- �أن يرف���ع �أمره �إلى �ملجل�س �الأعلى للق�س���اء خالل �أربع وع�رشين �س���اعة من �لقب�س 
علي���ه.  وللمجل����س �أن يقرر �إما ��س���تمر�ر توقيف���ه �أو �الإفر�ج عنه بكفال���ة �أو بغري كفالة. 
ولع�س���و �ل�سلك �لق�سائي �أن يطلب �س���ماع �أقو�له �أمام �ملجل�س عند عر�س �الأمر عليه. 
ويحدد �ملجل�س مدة �لتوقيف يف �لقر�ر �لذي ي�س���در بالتوقيف �أو با�ستمر�ره. وتر�عى 
�الإجر�ء�ت �ل�س���الف ذكرها كلما رئي ��س���تمر�ر �لتوقيف بعد �نق�س���اء �ملدة �لتي قررها 
�ملجل�س. وفيما عد� ما ذكر، ال يجوز �لقب�س على ع�س���و �ل�س���لك �لق�سائي �أو �تخاذ �أي 
�إجر�ء من �إجر�ء�ت �لتحقي���ق معه �أو رفع �لدعوى �جلز�ئية عليه، �إال باإذن من �ملجل�س، 
ويوقف �أع�ساء �ل�سلك �لق�سائي وتنفذ �لعقوبات �ملقيدة حلريتهم يف �أماكن م�ستقلة«)164(.

)64))  نظام الق�ساء ال�سعودي اجلديد رقم م/78 يف 9) /9 /428)ه�.
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املطلب الثاني: بم ينعزل القاضي الفاسق

�إذ� ظهر من �لقا�س���ي ما يوجب ف�سقه ��س���تحق �لعزل باتفاق �لفقهاء، ولكن 
�ختلفو� هل ينعزل بالف�سق نف�سه، �أو بعزل �الإمام؟

�ختلف �لفقهاء يف هذه �مل�ساألة على قولني:
�لقول �الأول: 

ينعزل بالف�سق وتبطل واليته. وهو قول بع�س �حلنفية، و�مل�سهور عند �ملالكية، 
و�الأ�سح عند �ل�سافعية، ومذهب �حلنابلة))16(.

�لقول �لثاين: 
ال ينعزل بالف�س���ق لكنه ي�س���تحق �لعزل، فيعزله �الإمام. وهو ظاهر �ملذهب 

عند �حلنفية، وقول بع�س �ملالكية، ووجه لل�سافعية)166(.
�سبب اخلالف:

َي  َذَكر �سبب �خلالف يف هذه �مل�ساألة �لكا�ساين فقال: »َولََقُب �مْلَ�ْساأَلَِة �أَنَّ �ْلَقا�سِ
���اِفِعيِّ َيْنَعِزُل، َوِبِه قالت  �إَذ� َف�َس���َق هل َيْنَعِزُل �أو اَل؟ َفِعْنَدنَا اَل َيْنَعِزُل، َوِعْنَد �ل�سَّ
نَّ �ْلِف�ْسَق ُيْخِرُج  ُل �مْلُْعَتِزلَِة �أَ ، َفاأَ�سْ َتِلَفنْيِ ���َلنْيِ خُمْ �مْلُْعَتِزلَُة)167(. لَِكْن ِبَناًء على �أَ�سْ
نَّ  ُ - �أَ ���اِفِعيِّ - َرِحَمُه �هللَّ ُل �ل�سَّ اِء. َو�أَ�سْ ���اِحَبُه عن �اْلإِميَاِن، َفيَْبُطُل �أَْهِليَُّة �ْلَق�سَ �سَ

)65)) بدائ���ع ال�سنائ���ع 6/7), البح���ر الرائ���ق 284/6, بداي���ة املجته���د لب���ن ر�س���د 460/2, تب�سرة احل���كام )/62, التهذيب 
للبغوي 98/8), رو�سة الطالبني ))/25), 26), املغني 4)/88, الفروع 384/6. 

)66))  بدائع ال�سنائع 6/7), فتح القدير 254/7, تب�سرة احلكام )/62, مواهب اجلليل 65/8, فتح العزيز 2)/440, مغني 
املحتاج 4/)38.

)67))  املعتزلة: هم اأتباع وا�سل بن عطاء الغزال, �سمي به ملا اعتزل جمل�ص احل�سن الب�سري, وقيل: لعتزالهم قول الأمة 
يف دعواه���م اأن الفا�س���ق ل موؤم���ن ول كافر. خالفوا يف القدر, ويف م�سائ���ل اعتقادية اأخرى. الف�سل يف امللل والأهواء 

والنحل لبن حزم 28/3)- )4).
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���اِء  ْهِليََّة اْلَق�سَ نَّ اأَ ���َهاَدِة؛ اِلأَ ْهِليَِّة ال�سَّ ُط اأَ ���اِء كما ِهَي �َسْ ُط اأَْهِليَِّة اْلَق�سَ اْلَعَدالََة �َسْ
نَّ  ُل ِعْنَدنَا �أَ ْهِليَُّة. َو�اْلأَ�سْ ���َهاَدِة، وقد َز�لَْت ِباْلِف�ْس���ِق َفَتْبُطُل �اْلأَ تَُدوُر مع �أَْهِليَِّة �ل�سَّ
اِء كما  ْهِليَِّة اْلَق�سَ ِط اأَ ���اِحَبَها من ااْلإِميَاِن, َواْلَعَدالَُة لي�ست ِب�َسْ اْلَكِبرَيَة اَل تُْخِرُج �سَ

ُ �ُسْبَحانَُه َوتََعالَى اأَْعَلُم«))16(. َهاَدُة على ما َذَكْرنَا, َواهلَلَّ ِط الأهلية ال�سَّ لَْي�َسْت ِب�َسْ

التعليل:
عّلل �أ�س���حاب �لقول �الأول، �لقائلون باأن �لقا�س���ي ينعزل بالف�س���ق نف�سه، 
باأن عد�لة �لقا�س���ي يف معنى �مل�رشوطة يف واليت���ه؛ الأنه حني واله عداًل �عتمد 
عد�لته، فكانت واليت���ه مقيدة بعد�لته، فتزول بزو�لها، فاإن �لوالية تقبل �لتقييد 
والتعليق بال�سط, كما اإذا قال له: اإذا و�س���لت اإلى بلدة كذا فاأنت قا�سيها, واإذا 
و�س���لت �إلى مكة فاأنت �أمري �ملو�سم، و�الإ�س���افة كاأن يقول: جعلتك قا�سيا يف 
ر�أ�س �ل�س���هر وي�ستثنى منها كاأن يقول: جعلتك قا�س���يا �إال يف ق�سية فالن �أو ال 

تنظر يف ق�سية  كذ�))16(.
�أما �أ�س���حاب �لق���ول �لثاين، �لقائلون باأن �لقا�س���ي ال ينعزل بالف�س���ق لكنه 
ي�س���تحق �لعزل، فعّللو� لقولهم بقاعدة: �أن �لبقاء �أ�سهل من �البتد�ء)170(، ويف 
�البتد�ء يجوز والية �لفا�سق، ففي �لبقاء ال ينعزل، �إذ ال يلزم من �ختيار واليته 

ل�سالحه تقييدها به على وجه تزول بزو�له)171(.

)68))  بدائع ال�سنائع 7/7).
)69))  فتح القدير 254/7, وانظر: البحر الرائق 284/6, �سرح منتهى الإرادات 493/3.

)70))  انظ���ر ه���ذه القاع���دة يف: �سرح التلوي���ح على التو�سيح 290/2, ك�سف الأ�سرار 454/2, غم���ز عيون الب�سائر للحموي 
372/3, التقرير والتحبري لبن اأمري احلاج 273/3, القواعد البن رجب �س)49, قواعد الفقه للزرقا �ص65.

))7))  فتح القدير 254/7, البحر الرائق 284/6.
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الرتجيح:
�لر�جح -  و�هلل �أعلم - هو �لقول �الأول، �لقائل باأن �لقا�س���ي ينعزل بالف�سق 
نف�سه؛ ملا �سبق بيانه يف ترجيح ا�سراط العدالة يف متويل الق�ساء, وعدم �سحة 

تولية �لفا�سق.
و�أما تعليل �لقول �لثاين بقاعدة �أن �لبقاء �أ�س���هل من �البتد�ء، فال ي�سلم �لبناء 
عليها؛ الأن تطبيقها يكون فيما �إذ� قيل ب�سحة تولية �لفا�سق �لق�ساء �بتد�ء، وهو 

حمل �خلالف.
ومن عزل �أو �نعزل حرم عليه �حلكم، ولزمه �إعالم ويل �الأمر))17(.

 املطلب الثالث: عود والية القضاء للقاضي املعزول بفسقه إذا تاب

�ختلف �لفقهاء يف عود والية �لقا�س���ي �ملعزول بف�س���قه �إذ� تاب وح�س���نت 
حاله، على قولني:

�لق���ول �الأول: ال تع���ود واليت���ه. وهو ق���ول �ملالكية، و�أ�س���ح �لوجهني عند 
�ل�سافعية، وقول عند �حلنابلة)173(.

�لقول �لثاين: تعود واليته. وهو مذهب �حلنفية، ووجه لل�س���افعية، ومذهب 
�حلنابلة)174(.

)72))  املبدع 0)/8).
)73))  اخلر�س���ي ع���ل خلي���ل 47/7), حا�سي���ة الد�سوق���ي 37/4), فت���ح العزي���ز 2)/)44, رو�س���ة الطالب���ني ))/26), الفروع 

384/6, االإن�ساف ))/82).
)74))  البح���ر الرائ���ق 28/7, حا�سي���ة ابن عابدين 432/5, فتح العزيز 2)/)44, رو�س���ة الطالبني ))/26), الفروع 384/6, 

االإن�ساف ))/82).
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التعليل:
علل �أ�سحاب �لقول �الأول لقولهم مبا يلي:

قاعدة: �إن �لز�ئل �لعائد كالذي مل يعد))17(، فاإن �ل�سيء �إذ� بطل مل ينقلب �إلى 
�ل�سحة بنف�سه، و�إن ز�ل �ملانع كالبيع ونحوه)176(.

�لقيا�س على �لوكالة؛ الأنه يلي بالتفوي�س كالوكيل )177(. 
وعلل �أ�سحاب �لقول �لثاين لقولهم، بالقيا�س على �الأب �إذ� ُجنَّ ثم �أفاق، �أو 

ف�سق ثم تاب، فاإنه تعود له �لوالية على موليه بعد ذلك))17(.

الرتجيح:
�لر�ج���ح - و�هلل �أعلم - ه���و �لقول �الأول �لقائل بعدم عودة والية �لقا�س���ي 

�لذي ظهر ف�سقه �إذ� تاب. وذلك ملا ذكرو� من �لتعليل.
والأن �لقيا����س على �الأب قيا�س مع �لفارق؛ ف���اإن واليته �رشعية ووالية غريه 

م�ستفادة من �لتفوي�س، فاإذ� �رتفعت مل تعد �إال بوالية جديدة))17(.
قال �لعز بن عبد �ل�س���الم: »تزول والية �الأب و�لو�سي و�حلاكم بف�سوقهم، 
فاإن عادو� �إلى �لعد�لة عاد �الأب �إلى واليته دون �لو�س���ي و�حلاكم؛ الأن ف�سوق 

�الأب مانع، وف�سق �لو�سي و�حلاكم قاطع«)0)1(.

)75))  انظ���ر ه���ذه القاع���دة يف: املنث���ور للزرك�س���ي 78/2), التحبري �سرح التحري���ر للم���رداوي, 2980/6, الأ�سباه والنظائر 
لل�سيوطي �س76).

)76))  مغني املحتاج 75/3.
)77))  مغني املحتاج  75/3, نهاية املحتاج للرملي 245/8.

)78))  امل�سدران ال�سابقان.
)79))  انظر: مغني املحتاج 75/3.

)80))  قواعد االأحكام 4/2.



أثر الفسق على القاضي

 )العدل( العدد |70 | رجب 1436هـ
ـ 122 ـ

ومعلوم �أنه �إذ� ُعزل ولى �الإمام َحلَّ غريه حمّله، وتوبته ال تزيل والية �لقا�سي 
�لثاين. فاأما �إذ� تاب يف �حلال، فلالإمام �أن يوليه �لق�س���اء قبل ن�سب غريه؛ الأنه 

�أ�سبح عداًل بتوبته وز�ل ف�سقه.
وه���ذ� عل���ى �لقول بانعز�ل���ه مبجرد �لف�س���ق - كما هو قول بع����س �حلنفية، 
و�مل�س���هور عند �ملالكية، و�الأ�سح عند �ل�س���افعية، ومذهب �حلنابلة، ح�سب ما 

تقدم ذكره يف �ملطلب �ل�سابق.
�أما على �لقول باأنه ي�س���تحق �لعزل و�إمنا يعزل���ه �الإمام كما هو ظاهر �ملذهب 
عند �حلنفية، وقول بع�س �ملالكية، ووجه لل�سافعية - وقد تقدم �أي�ساً يف �ملطلب 

�ل�سابق - فاإذ� مل يعزله �الإمام وقد تاب، فهو على ق�سائه.

املطلب الرابع: موقف القاضي املتولي من

 أحكام القاضي الفاسق السابق له

�تف���ق جمهور �لفقهاء �أنه لي�س للقا�س���ي �أن يتتبع ويتعق���ب �أحكام غريه من 
�لق�ساة قبله �إن كانو� عدواًل، ما مل ترفع �إليه)1)1(؛ وذلك ملا يلي:

1- الأن �لظاهر �س���حتها و�س���و�بها، و�أنه ال يولى �لق�ساء �إال من هو من �أهل 
�لوالية)))1(.

٢- �أنه لو كان ذلك مل ينفذ الأحد ق�س���اء؛ الأنه لو مل ينفذ �الأول ملا نفذ �لثاين 
�أي�س���اً، وكذ� �لثال���ث و�لر�بع �إلى ما ال يتناهى؛ الحتم���ال �أن يجيء قا�س يرى 

))8))  تبيني احلقائق 88/4), الكايف البن عبد الرب 957/2, رو�سة الطالبني  ))/)5), املغني 0)/04).
)82))  املغني 0)/04).
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خالف ذلك. فكان نافذ�ً �رشورة)3)1(.
3- �الأ�سل �أن �لق�ساء متى القى ف�ساًل جمتهد�ً فيه ينفذه وال يرده غريه؛ الأن 
�جتهاد �لثاين كاجتهاد �الأول، وقد يرجح �الأول بات�س���ال �لق�ساء به، فال ينق�س 

مبا هو دونه)4)1(. 
و�إذ� ُرفع���ت �إلي���ه �أو تتبعها، مل ينق�س منها �إال ما خالف �لكتاب �أو �ل�س���نة �أو 

�الإجماع، وهذ� باتفاق �لفقهاء)))1(.
قال �لكا�س���اين: »و�أما بيان ما ينفذ من �لق�س���ايا وما ينق����س منها �إذ� رفع �إلى 
قا�س �آخر، فنقول وباهلل �لتوفيق: ق�س���اء �لقا�سي �الأول ال يخلو �إما �إن وقع يف 
ف�س���ل فيه ن�س مف�رش من �لكتاب �لعزيز و�ل�س���نة �ملتو�ترة و�الإجماع، و�إما �إن 
وقع يف ف�سل جمتهد فيه من ظو�هر �لن�سو�س و�لقيا�س، فاإن وقع يف ف�سل فيه 
ن�س مف�رش من �لكتاب �أو �خلرب �ملتو�تر �أو �الإجماع، فاإن و�فق ق�ساوؤه ذلك نفذ، 
وال يحل له �لنق�س؛ الأنه وقع �س���حيحاً قطعاً، و�إن خالف �س���يئاً من ذلك يرده؛ 

الأنه وقع باطاًل قطعاً« )6)1(.
وقال �لقر�يف: »قال جماعة من �لعلماء: �س���ابط ما ينق�س من ق�ساء �لقا�سي 
�أربع���ة يف جميع �ملذ�هب: م���ا خالف �الإجماع �أو �لن����س �أو �لقيا�س �جلليني �أو 

�لقو�عد، مع �سالمة جميع ذلك عن �ملعار�س �لر�جح«)7)1(.

)83))  انظر: تبيني احلقائق 88/4), الكايف البن عبد الرب 957/2, مغني املحتاج 396/4, ك�ساف القناع 262/6.
)84))  فتح القدير 6)/5)4, العناية �سرح الهداية 0)/276.

)85))  املب�س���وط 6)/08), تبي���ني احلقائ���ق 88/4), الكايف البن عبد الرب  957/2, جواهر الإكليل 229/2, رو�سة الطالبني 
))/)5), مغني املختاج 396/4, املغني 0)/04), الفروع 456/6.

)86))  بدائع ال�سنائع 4/7).
)87))  الذخرية 0)/39).
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وقال �لنووي: »�إن تبني �أنه خالف قطعياً كن�س كتاب �أو �سنة متو�ترة �أو �إجماع 
�أو ظناً حمكماً بخرب �لو�حد �أو بالقيا�س �جللي، فيلزمه نق�س حكمه« )))1(.

وقال �بن قد�مة: »ولي�س على �حلاكم تتبع ق�س���ايا م���ن كان قبله؛ الأن �لظاهر 
�س���حتها و�سو�بها، و�أنه ال يولى �لق�ساء �إال من هو من �أهل �لوالية، فاإن تتبعها 
نظر يف �حلاكم قبله فاإن كان ممن ي�سلح للق�ساء، فما و�فق من �أحكامه �ل�سو�ب 
�أو مل يخالف كتاباً وال �س���نة وال �إجماعاً مل ي�س���غ نق�سه، و�إن كان خمالفاً الأحد 
هذه �لثالثة، وكان يف حق هلل تعالى كالعتاق و�لطالق نق�س���ه؛ الأن له �لنظر يف 
حقوق �هلل �سبحانه، و�إن كان يتعلق بحق �آدمي مل ينق�سه �إال مبطالبة �ساحبه؛ الأن 
�حلاكم ال ي�س���تويف حقاً ملن ال والية عليه بغري مطالبته، فاإن طلب �س���احبه ذلك 

نق�سه«)))1(.
�أما �إذ� �سبق �لقا�سي �ملتويل قا�س فا�سق، فهل للمتويل تتبع �أحكامه فينق�سها 

�أو ال؟ 
�ختلف �لفقهاء يف ذلك على ثالثة �أقو�ل:

�لقول �الأول: يتتبع �لقا�س���ي �ملتويل جميع �أحكام �لقا�سي �لفا�سق �ل�سابق، 
وينق�س ما خالف �ل�سو�ب، ويبقي ما و�فق �حلق منها. وهو قول بع�س �ملالكية، 

وبع�س �حلنابلة)0)1(.
�لقول �لثاين: يتتبع �لقا�س���ي �ملتويل جميع �أحكام �لقا�سي �لفا�سق �ل�سابق، 
وينق�سها باأ�رشها، �أ�ساب فيها �أو �أخطاأ، ثم ي�ستاأنف �حلكم فيها. وهو قول بع�س 

)88))  رو�سة الطالبني ))/50).
)89))  املغني 0)/04).

)90))  تب�سرة احلكام )/59), منح اجلليل لعلي�س 338/8, الكايف البن قدامة 09/6), املبدع 0)/50.
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�حلنفية، و�مل�سهور عند �ملالكية، ومذهب �ل�سافعية، و�حلنابلة)1)1(.
�لقول �لثالث: ي�سح ق�ساء �لفا�سق وينفذ، لكن لقا�س �آخر �أن ينق�سه �إذ� ر�أى 
ذلك، حتى لو �أبطله قا�س �آخر، ثم رفع �إلى قا�س ثالث فلي�س له �أن ينفذه. وهو 

مذهب �حلنفية)))1(.  

التعليل:
علل �أ�سحاب �لقول �الأول، �لقائلون بنق�س �خلطاأ و�إبقاء �ل�سو�ب لقولهم، 

مبا يلي:
1- �أن �حلق و�سل �إلى م�ستحقه، فال حاجة �إلى نق�سه؛ لعدم �لفائدة فيه)3)1(.

٢- �أن �حلق لو و�س���ل �إلى م�ستحقه بطريق �لقهر من غري حكم مل يغري ذلك، 
وكذلك �إذ� كان بق�ساء وجوده كعدمه)4)1(.

3- الأنه �إذ� رد وقد ماتت �لبينة و�نقطعت �حلجة؛ كان ذلك �إبطااًل للحق)))1(.
٤- �أن �لق�س���اء يحمل على �ل�س���حة ما مل يثبت �جلور، ويف �لتعر�س لذلك 
�رشر بالنا�س ووهن للق�ساة، فاإن �لقا�سي ال يخلو من �أعد�ء يرمونه باجلور، فاإذ� 
مات �أو عزل قامو� يريدون �النتقام منه بنق�س �أحكامه، فال ينبغي لل�س���لطان �أن 

ميكنهم من ذلك)6)1(. 
))9))  البحر الرائق 0/7), تبيني احلقائق 89/4), معني احلكام لأبي اإ�سحاق 0/2)6, منح اجلليل 338/8, املهذب 497/5, 

مغني املحتاج 397/4, الفروع 400/6, االإن�ساف ))/225.
)92))  البحر الرائق 0/7), تبيني احلقائق 89/4).

)93))  الكايف البن قدامة 452/4, املبدع 0)/50,
)94))  املغني 0)/05).

)95))  تب�سرة احلكام )/82).
)96))  تب�سرة احلكام )/65. 
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وعلل �أ�سحاب �لقول �لثاين، �لقائلون بنق�س جميع �أحكام �لقا�سي �لفا�سق 
لقولهم، مبا يلي:

1- �أن ق�س���اء �لفا�س���ق حكم ممن ال يجوز له �لق�س���اء، فحكمه غري �سحيح، 
وق�ساوؤه مبنزلة العدم؛ لفقد �سط الق�ساء فيه, فوجب نق�سه كاحلكم من بع�ض 

�لرعية)7)1(.
٢- الأنه ال يوؤمن حيفه، و�أن يكون �أظهر �ل�سو�ب و�لعدل يف ق�سائه و�أ�سهد 

على ذلك، ويكون باطن �أمره فيه �جلور و�حليف)))1(.
�أما �أ�سحاب �لقول �لثالث، فقد عللو� لقولهم مبا ياأتي:

�أما �سحة ق�ساء �لفا�سق؛ فالأنه ي�سلح �أن يكون قا�سياً، و�إذ� ق�سى نفذ ق�ساوؤه.
و�أما نق�س قا�س �آخر ق�ساء �لفا�سق؛ فلما يلي:

1- الأن ق�س���اءه خمتلف فيه، و�إذ� كان �خلالف يف �لق�ساء نف�سه توقف على 
�إم�س���اء قا�س �آخر، فاإن �أم�ساه مل يكن لثالث نق�سه؛ الأن ق�ساء �لثاين هو �لذي 
وقع يف جمتهد فيه؛ الأن حمل �خلالف ال يوجد قبل �لق�ساء، فاإذ� ق�سى فحينئذ 

وجد حمل �خلالف و�الجتهاد، فال بد من ق�ساء �آخر يرجح �أحدهما)))1(.
٢- الأن ق�س���اء �الأول مل يجز بقول �لكل بل بقول �لبع�س دون �لبع�س، فلم 

يكن جو�زه متفقاً عليه، فكان حمتماًل للنق�س مبثله)00)(.

الرتجيح:
)97))  املهذب 297/2, فتح العزيز 2)/480, ك�ساف القناع 263/6, �سرح منتهى الإرادات 479/3. 

)98))  تب�سرة احلكام )/82).
)99))  فتح القدير 303/7, البحر الرائق 4/7).

)200)  بدائع ال�سنائع 4/7).
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�لر�ج���ح - و�هلل �أعلم - هو �لقول �الأول، �لقائل بنق�س ما خالف �ل�س���و�ب 
من �أق�سية،  و�إبقاء ما و�فقه، وذلك ملا يلي:

1- قوة ما عللو� به.
٢- اأنه يرتب على القول بنق�ض جميع اأحكامه مفا�سد, كف�سخ االأنكحة التي 

عقدها، وغري ذلك.
3- �أن مق�سود �حلكم �إي�سال �حلق الأهله، وقد ح�سل.

قال �ملرد�وي - مرجحاً هذ� �لقول-: »وعليه عمل �لنا�س من مدد، وال ي�س���ع 
�لنا�س غريه«)01)(. 

الخاتمة

�حلمد هلل رب �لعاملني و�ل�س���الة و�ل�س���الم على �أ�رشف �الأنبياء و�ملر�س���لني، 
وعلى �آله و�سحبه �أجمعني، وبعد: فاإّنه من خالل عملي يف هذ� �لبحث �ملعنون 
ب� �لف�س���ق و�أثره على �لق�ساء، در��س���ة فقهية مقارنة ، تو�سلت �إلى عدة نتائج، 

�أرى ت�سجيل �أهمها كخامتة لهذ� �لعمل، وهي كالتايل:
1-�أن عمل �لق�س���اء من �أهم �أمور �لدين و�أعمال �مل�س���لمني، فال يختار له �إال 

من يعلم �أنه �سالح لذلك موؤدي �الأمانة فيه.
- فقد يقع على من خرج  ٢-�لف�س���ق هو: �خلروج من طاعة �هلل - عزَّ وج���لَّ

بكفر، وعلى من خرج بع�سيان.
٢-�لف�س���ق م�سطلح �رشعي، ال يجوز �إطالقه على �أحد بغري دليل، وبعد توفر 

))20)  االإن�ساف ))/69).
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ال�سوط وانتفاء املوانع.
3-�لف�سق ق�سمان: ف�سق من جهة �لعمل، وف�سق من جهة �العتقاد.

���د �هلل عليها بنار، �أو غ�س���ب، �أو لعنة، �أو  ٤-�لكب���رية: هي كل مع�س���ية توعَّ
. عذ�ب، �أو حرمان من �جلنة، �أو ُرتَِّب عليه حدٌّ

5-�ل�سغرية: تطلق على ما لي�س فيه حدٌّ يف �لدنيا، وال وعيد يف �الآخرة.
6-من فعل كبرية من كبائر �لذنوب، �أو �أ�رش على �سغرية، فاإنه يعد فا�سقاً.

7-حقيقة �الإ�رش�ر على �ل�س���غرية يكون ب�: تك���ر�ر فعلها عدة مر�ت، وقيل: 
فعُلها مع قلة املباالة بها, وعدم االكراث بعقوبتها, وقيل: ال�سور والفرح بها.
٨-�لذن���وب تتفاوت، ف���اإذ� كان �لذي فعل �ل�س���غرية من �لعلماء و�لق�س���اة 
�لذين يقتدي بهم �لنا�س، فمع�س���يته �أعظم �إثماً ممن فعلها وهو من دهماء �لنا�س 

وعامتهم.
٩-�لقا�س���ي كغريه من �لنا�س يف�سق مبا يف�سقون به، بفعل كبرية من �لذنوب 
�أو �الإ�رش�ر على �س���غرية، هذ� من جهة �لعموم، و�أما ما يف�سق به من جهة عمله 

كقا�سي، فاأظهر �ملعا�سي �ملتعلقة بذلك ما يلي: 
1- �جلور.

٢- �متناعه من �إ�سد�ر �حلكم �أو تاأخريه دون عذر.  
3- �أخذ �لر�سوة.

1-�لق�ساء هو ما كان م�ستوفياً ملا ياأتي:
�أ- بيان �حلكم و�إظهاره.

ب- كون �حلكم �رشعياً، وهو �مل�ستمد من �لكتاب و�ل�سنة.
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ج- �الإلز�م باحلكم �ل�رشعي.
٢-يجب على �الإمام �أن ين�سب يف كل �إقليم قا�سياً �أو �أكرث، على ما تقت�سيه 

�الأحو�ل و�مل�سالح، وعليه �أن يختار �الأ�سلح.
3-ا�سراط العدالة متفق على اعتباره عند الفقهاء يف جواز تولية الق�ساء.

٤-العدالة �سط يف �س���حة تولية الق�س���اء, وبناء على ذلك ال ت�س���ح تولية 
�لفا�سق �لق�ساء، وهو قول جمهور �لفقهاء.

5-�إذ� مل يوجد �إال فا�سق عامل �أو جاهل دين قدم ما �حلاجة �إليه �أكرث.  
6-�الأ�س���ل �أن ق�ساء �لفا�س���ق ال ينفذ و�إن و�فق �حلق، �إال �أنه ت�ستثنى حاالت 
ت�س���ح فيها والية الفا�س���ق الق�س���اء, وتنفذ اأحكامه, منها: اإذا تعذرت ال�سوط 
امل�س���رطة يف القا�س���ي, وغلب على الواليات متغلبون ف�س���قة. واإذا مل يجد 

�الإمام �إال ف�ساقاً، ولى �لق�ساء �أ�سلحهم و�أنفعهم، و�أقلهم ف�سقاً وفجور�ً.
7-ينبغ���ي لالإمام �أن يتفقد �أحو�ل ق�س���اته فاإنهم قو�م �أمره ور�أ�س �س���لطانه، 

وكذلك قا�سي �لق�ساة ينبغي له �أن يتفقد ق�ساته ونو�به.
٨-من حما�سن �أنظمة �لق�س���اء �ملعا�رشة ت�سمنها بنود تخت�س بالتفتي�س على 
�لق�س���اة ومر�قبة �س���ري �أعمالهم، وكذ� عقوب���ة �ملخالف منهم، وهو ما ي�س���مى 

بتاأديب �لق�ساة.
٩-ينعزل �لقا�سي �لفا�سق  بالف�سق نف�سه، وتبطل واليته.

10-�ل�س���حيح من �أقو�ل �لفقهاء عدم عود والية �لقا�سي �ملعزول بف�سقه �إذ� 
تاب.

11-�إذ� �س���بق �لقا�سي �ملتويل قا�س عدل، فلي�س للمتويل تتبع �أحكام �سابقه 
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ما مل ترفع �إليه.
1٢-�إذ� �سبق �لقا�سي �ملتويل قا�س فا�سق، فاإن �لقا�سي �ملتويل يت�سفح جميع 
�أحكام �لقا�س���ي �لفا�سق �ل�س���ابق، وينق�س ما خالف �ل�سو�ب، ويبقي ما و�فق 

�حلق منها.
ويف �خلتام، فاإين �أحمد �هلل تعالى على ما منَّ به من �إمتام هذ� �لبحث، و�أ�ساأله 
�سبحانه �أن يجعله خال�ساً لوجه �لكرمي، و�أن يتجاوز عما فيه من خلل �أو ق�سور.

و�سلى �هلل على نبينا حممد وعلى �آله و�سحبه و�سلم.


