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 مقدمة
الحمد هلل مرشد هذه األمة لما اختار لها من اإليمان واإلسالم شرعًة 

حملته,نحمده ونشكره علي نعمه التي ومنهاًجا معيًنا , حث علي العلم وشرف 
ال تحصي , ونؤمن به ونتوكل عليه افتقارًا إليه واحتياًجا ونستعينه ونستغفره 
لذنوبنا التي ارتكبناها انحراًفا واعوجاًجا , ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا التي صيرت حلونا مرًا , وعذبنا أجاًجا , من يهده اهلل فال 

 ه , ومن يضلل فلن تجد لداء ضالله عالًجا .مضل ل
ونشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له , شهادة تمتزج بالروح 
والضلوع امتزاًجا , وتكون لكل خير سلًما ومعراًجا , والصالة والسالم علي 

الذي بعثه اهلل في ظلمات الشرك  –صلي اهلل عليه وسلم  -سيدنا محمد 
صلي اهلل  –ره بمحاربة الكفر حتى دخلوا في دين اهلل أفواًجا سراًجا منيرًا , وأم

وعلي أصحابه الذين حفظوا دينه فأذاعوه فسار سراًجا وهاًجا ,  –عليه وسلم 
 صالًة وتسليًما نستمطر بهما العون , ونستنتج بهما الغفران استنتاًجا . 

 أما بعـــــــــد ,,
ماله النعمة على  بكفإن دين اإلسالم هو خاتم الرساالت أتم اهلل

, ولما كان األمر كذلك فإنه دون أدنى شك صالح ألن يعمل به في كل عباده
زمان ومكان , ومما يجعله كذلك اتسام تشريعاته باليسر والسهولة , ودرئه 
للمفاسد ومراعاة المصالح , وتقديم العامة منها على الخاصة , وجمعه في 

يم وبين الواقعية , والمراد بالواقعية هنا وقت واحد بين التمسك بالمبادئ والق
أنه يمكن تطبيقه على أرض الواقع بال حرٍج ومشقة ال بمعنى الخضوع للواقع 
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كما يحلو للبعض أن يفسر به الواقعية, والمسلم يؤمن بذلك على كل حال 
لكنه حينما يدرس عن قرب ما استجد من أمور ليرى هل يجد لها في اإلسالم 

نما يجد أن علماء اإلسالم قديًما وحديثًا كتبوا في مسائل كثيرة حكًما ينبهر حي
دقيقة ومتنوعة ومما ساعدهم على ذلك عملهم بالقياس وتطبيقهم للقواعد 
الفقهية التي يمكن أن يندرج تحتها كثير من المسائل بل لقد ألف بعض 

خاصة, وفي العصر الحاضر أقيمت  (1)العلماء قديًما كتًبا في النوازل 
   (2)لمجامع الفقهية لبحث النوازل المستجدة .ا

 ولدراسة النوازل أهمية كبري تتمثل فيما يأتي :
أواًل: بيان كمال الشريعة وأنها صالحة لكل زمان ومكان , فما من نازلة من 

 النوازل إال ولها حكم في الشريعة . 
فإن دراسة  -صلى اهلل عليه وسلم  -ثانًيا: االستجابة ألمر اهلل وأمر رسوله 
 هذه النوازل من تبليغ العلم والعمل به.

ثالثًا: التعبد هلل عز وجل بدراسة هذه النوازل؛ألن دراستها من تعلم العلم 
 وتعليمه, والعلم من أفضل العبادات وأجل القربات .

رابًعا: كسب الثواب واألجر عند اهلل عز وجل؛ألن العالم والمجتهد إذا بذل 
حكم هذه النازلة حصل األجر والثواب من عند اهلل عز جهده ونظره في تعلم 

 وجل . 

                                           
ص  2الوسييط ج  هبوط الشيء ونزوله .  المعجمالنوازل: جمع نازلة, وهي في اللغة:  (1)

تجدة التييي تحتيياج إلييى حكييم وأمييا فييي االصييطالح: فهييي الحادثيية المسيي, مييادة نييزل .  915
 .3فقه النوازل في العبادات , لألستاذ الدكتور / خالد بن علي المشيقح ص شرعي . 

 .   1بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة لمجموعة من طلبة العلم ص  (2)
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خامًسا: القيام بهذا الفرض وهو فرض الكفاية فكون اإلنسان يتصدى لمعرفة 
  الحكم وتبينه للناس فهذا قيام بفرض من فروض اإلسالم.

طليب رد القاضيي " نازلية قيد تفشيت فيي األونية األخييرة عليي نحيو " ولما كيان 
 ا ساعد علي ذلك عدة أمور يمكن تلخيصها فيما يأتي : غير مسبوق ومم

 أواًل: رغبة بعض الخصوم في إطالة أمد التقاضي . 
لقاء الضوء علي قضاياهم .   ثانًيا : رغبة بعض الخصوم في تسليط وا 

ثالثًا : ظهيور بعيض رجيال القضياء فيي وسيائل اإلعيالم واإلفصياح عين وجهية 
م المحيياكم , والتييي قييد تعييرض عليييهم نظييرهم فييي بعييض القضييايا المنظييورة أمييا

 الحًقا بعد ذلك للفصل فيها . 
رابًعا : ظهيور سيبب أو أكثير مين األسيباب التيي تجييز ألحيد الخصيوم أو للكيل 

 طلب رد القاضي . 
 فقد استدعت بحثًا واستوجبت اهتمامًا؛ ألسباب متعددة نذكر منها ما يأتي:

ة حرماتهم, قوق العباد, ورعايأواًل: ألنه على القضاء تدور المحافظة على ح
 وعمران مدنيتهم . ورد المظالم بينهم 

ثانًيا : ألن هذه النازلة إن لم توضع لها الشروط والقيود المناسبة فحتًما 
طالة  ستؤثر علي هيبة ووقار القضاء وستؤدي إلي تعطيل سير العدالة , وا 

 أمد التقاضي مما يزيد المشقة والعناء علي العباد .
: ألن طلب رد القاضي في حال استخدامه وفق قواعد وأسس صحيحة  ثالثًا

سيكفل لكل فرد من أفراد المجتمع الحق في التقاضي أمام من تطمئن نفسه 
إلي قدرته علي تحقيق العدل واإلنصاف والفصل في الخصومات بشكل 

 صحيح .  



 
  

 

 طلب رد القاضي بين الحكم الفقهى والقانون الوضعي   
 الزاهد أحمد حفنى الطاهر... مدرس الفقه فى كلية البنات األزهرية في مدينة  طيبة الجديدةد/               

819 

مييين ميين أجيييل إخميياد االفتيييراءات الباطليية التيييي يتعييرض لهيييا اإلسييالم رابًعييا : 
الحاقييدين الييذين يصييفون الشييريعة اإلسييالمية بأنهييا جامييدة, وغييير متجييددة, 
والحقييائق تؤكييد أنهييا صييالحة لكييل زمييان ومكييان, مليئيية باألحكييام, وال يصييفها 
بالجمود والتقصيير إال ضيال مضيل, قاصير التفكيير خبييث التيدبير, حاقيد عليى 

 ِإْن ًة َتْخُرُج ِميْن َأْفيواِهِهمْ , وصدق الحكيم إذ يقول:﴿َكُبَرْت َكِلمَ (1) اإلسالم وأهله
 (2)﴾. َكِذباً َيُقوُلوَن ِإالَّ 

أن أكتب بحثًا عن هيذه النازلية تحيت  -بعون اهلل تعالي  -ولذا أردت 
عنوان " طلب رد القاضي بين الحكيم الفقهيي والقيانون الوضيعي " أتحيدث فييه 

فيييمن عيين أهمييية القضيياء , والشييروط واألداب الشييرعية التييي يجييب توافرهييا 
يتيولي القضياء , وذليك ألن الميدخل اليرئيس لطليب اليرد يكمين فيي فقيدان أحيد 
هذه الشروط أو األداب أو جلها , كما أتعرض فيه لمفهوم طلب الرد في الفقه 
والقانون , وكذلك األسباب التي تبيح طلب الرد عند كل واحد منهميا , متنياواًل 

 كل ذلك في خطة للبحث علي النحو التالي : 
 مقدمة : وذكرت فيها أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياره .ال

 : تعريف القضاء , وحكمه , وشروطه , وفيه خمسة مباحث :  الفصل األول
 : تعريف القضاء , وفيه مطلبان : املبحث األول

 المطلب األول : تعريف القضاء في اللغة .
 المطلب الثاني : تعريف القضاء في االصطالح .

 : حكم القضاء , وأهميته , وفيه ثالثة مطالب : نياملبحث الثا

                                           
 .  5,4فقه النوازل في العبادات ص  ( 1)
 ( . 5سورة الكهف , من األية ) (2)
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 المطلب األول : مشروعية القضاء .
 المطلب الثاني : الحكم العام للقضاء .

 المطلب الثالث : أهمية القضاء .
هييا فييي القاضييي , وفيييه ثالثيية : الشييروط التييي يجييب توافر  املبحــث الثالــث

 :مطالب
 وافرها في القاضي .المطلب األول : الشروط المتفق علي وجوب ت

 المطلب الثاني : الشروط المختلف في وجوب توافرها في القاضي .
المطليييب الثاليييث : الشيييروط التيييي انفيييرد بعيييض الفقهييياء بوجيييوب توافرهيييا فيييي 

 القاضي .
ــ  ــث الراب هييا فييي القاضييي , وفيييه ثالثيية : الشييروط المسييتحب توافر  املبح

 : مطالب
 حباب توافرها في القاضي .المطلب األول : الشروط المتفق علي است

 المطلب الثاني : الشروط المستحب توافرها عند بعض الفقهاء . 
المطلييب الثالييث : الشييروط التييي انفييرد بعييض الفقهيياء باسييتحباب توافرهييا فييي 

 القاضي . 
 : آداب القاضي , وفيه ثالثة مطالب :  املبحث اخلامس

 افرها في القاضي .المطلب األول : األداب المتفق بين الفقهاء علي تو 
المطلب الثاني : األداب التي اشترك بعيض الفقهياء فيي اسيتحباب توافرهيا فيي 

 القاضي .
 المطلب الثالث : األداب التي انفرد بها بعض الفقهاء . 

 : طلب رد القاضي واألسباب المبيحة لذلك , وفيه مبحثان :  الفصل الثاني
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سيالمي , وحكميه , وأسيبابه , : طلب رد القاضي في الفقيه اإل املبحث األول
 وفيه مطلبان : 

 المطلب األول : تعريف طلب رد القاضي في الفقه اإلسالمي وحكمه .
المطلب الثاني : األسباب المبيحة لطلب الرد في الفقه اإلسالمي , وفيه ثالثة 

 عشرة فرًعا : 
ليي : السبب األول : وهو عدم المساواة بين الخصوم , ويشتمل ع الفرع األول

 خمس مسائل :
 : تعريف التسوية .  املسألة األوىل

 : حكم التسوية واألدلة علي ذلك .  املسألة الثانية
: صور عدم المساواة بيين الخصيوم فيي مجليس الحكيم , وهيي  املسألة الثالثة

 سبع عشرة صورة :
لخصيييمين فيييي الجليييوس بيييين ييييدي الصيييورة األوليييي : عيييدم اإلنصييياف بيييين ا

 .القاضي
 انية : التنكر ألحد الخصمين والمعاملة بغلظة . الصورة الث

 الصورة الثالثة : التسليم علي أحد الخصمين دون األخر .
 الصورة الرابعة : تلقين أحد الخصمين حجته .

الصورة الخامسة : رفع القاضي صوته علي أحد الخصمين دون األخير بيدون 
 سبب يستدعي ذلك .

 علي القاضي دون األخر .الصورة السادسة : دخول أحد الخصمين 
 الصورة السابعة : تعليم أحد الخصمين كيفية الدعوي .

 الصورة الثامنة : سؤال أحد الخصمين عن أموره .
 الصورة التاسعة : ضحك أو مزاح القاضي مع أحد الخصمين .
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 الصورة العاشرة : خلو القاضي بأحد الخصمين دون األخر .
 خصمين بإقرار أو إنكار .الصورة الحادية عشرة : أمر أحد ال

 الصورة الثانية عشرة : إعانة القاضي ألحد الخصمين علي األخر .
 الصورة الثالثة عشرة : نظر القاضي إلي أحد الخصمين دون األخر .

 الصورة الرابعة عشرة : كالم القاضي ألحد الخصمين بلغة ال يعرفها األخر .
 لخصمين دون األخر .الصورة الخامسة عشرة : مسارة القاضي ألحد ا

 الصورة السادسة عشرة : إيماء القاضي إلي أحد الخصمين دون األخر .
 . ي من أحد الخصمين دون وجود األخرالصورة السابعة عشرة : سماع القاض

: صور عدم مساواة القاضي بيين شيهود الخصيوم فيي مجليس  املسألة الرابعة
 القضاء , وهي أربع صور:

 ت مع شهود أحد الخصمين .الصورة األولي : التعن
 الصورة الثانية : تشكيك شهود أحد الخصوم .

 الصورة الثالثة : تلقين القاضي لشهود أحد الخصوم .
 الصورة الرابعة : تعليم القاضي شهود أحد الخصمين كيفية الشهادة . 

: صور عدم مسياواة القاضيي بيين الخصيوم فيي غيير مجليس  املسألة اخلامسة
 ع صور :الحكم , وهي أرب

 الصورة األولي : إجابة الدعوة الخاصة من أحد الخصمين .
 الصورة الثانية : ضيافة أحد الخصمين دون األخر .

 الصورة الثالثة : عود المريض محل الخصومة .
 الصورة الرابعة : قبول القاضي للهدية من أحد الخصوم . 

 أحد الخصوم . : السبب الثاني : القرابة بين القاضي وبين الفرع الثاني
 : السبب الثالث : العداوة بين القاضي وبين أحد الخصوم . الفرع الثالث
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 : السبب الرابع : الرشوة . الفرع الراب 
 : السبب الخامس : الغضب . الفرع اخلامس
 : السبب السادس : تقدم الفتوى في القضية . الفرع السادس
 عن القضاء .: السبب السابع : انشغال القاضي  الفرع الساب 
 : السبب الثامن : اتخاذ شهود معينين . الفرع الثامن
 : السبب التاسع : عدم إعطاء الفرصة للمتهم . الفرع التاس 
 : السبب العاشر : سوء اختيار األعوان . الفرع العاشر

 : السبب الحادي عشر : كون القاضي معروًفا بالجور . الفرع احلادي عشر
 سبب الثاني عشر : استبداد القاضي بالرأي .: ال الفرع الثاني عشر

ــرع الثالــث عشــر : السييبب الثالييث عشيير : عييدم فهييم القاضييي لفحييوى  الف
 الخصومة .

: طلييب رد القاضييي فييي القييانون , وحكمييه , وأسييبابه ,  املبحــث الثــاني
 والمقارنة بينه وبين الفقه , وفيه ثالثة مطالب : 

 نون الوضعي وحكمه . : تعريف طلب الرد في القا املطلب األول
 : األسباب المبيحة لطلب رد القاضي في القانون الوضعي .  املطلب الثاني
: المقارنة بين الفقه اإلسيالمي والقيانون الوضيعي فيي نازلية  املطلب الثالث

 طلب رد القاضي .  
 : وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها .  اخلامتة

 منهج البحث :  
 -هذا البحث المنهج التالي :لقد سلكت في كتابة 
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: اعتمدت عند الكتابة في هذا البحث علي المصادر األصلية , مع ذكر  أوًلا
 أقوال العلماء وأدلتهم , مع ترجيح ما يشهد له الدليل . 

ا
ا
 : قمت ببيان أرقام األيات القرآنية وعزوها إلي سورها .  ثاني
ا
ا
 لتي وردت في البحث . : قمت بتخريج األحاديث النبوية الشريفة ا ثالث

ا 
ا
: قمت بعمل ترجمة مختصرة لبعض األعالم الذين ورد ذكرهم في رابع

 الموضوع . 
ا
ا
 : قمت بعمل فهرس للمراجع والمصادر .  خامس
: فهذا جهد المقل , وعملي المتواضع , أقدمه بعد أن بذلت فيه وبعد 

تقانه , قصارى جهدي , مستعيًنا باهلل سبحانه وتعالى على إتمامه ,  وا 
خراجه في صورة ميسورة يرضاها اهلل سبحانه وتعالى ورسوله .  وا 

راجًيا من اهلل تعالى التوفيق والسداد والقبول, ومتمنًيا أن أكون قد أصبت ما 
ن كانت األخرى فحسبي أنى بشر والبشر يخطئ ويصيب ,  أهدف إليه , وا 

كتبه اإلنسان اليوم وهكذا جرت سنة اهلل في خلقه أن الكمال هلل وحده, فما ي
يجده ناقًصا في غده, وهذا من أكبر عالمات النقص في اإلنسان فالمتفرد 

 بالكمال وحده هو اهلل سبحانه وتعالى .
وصلي اهلل وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه ومن اتبع هديه 

 وسار علي نهجه بإحسان إلي يوم الدين . 
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 الفصل األول
 وحكمه , وشروطه  تعريف القضاء ,

 وفيه خمسة مباحث : 
 : تعريف القضاء , وفيه مطلبان : املبحث األول

 المطلب األول : تعريف القضاء في اللغة .
 المطلب الثاني : تعريف القضاء في االصطالح .

 : حكم القضاء , وأهميته , وفيه ثالثة مطالب : املبحث الثاني
 المطلب األول : مشروعية القضاء .

 لب الثاني : الحكم العام للقضاء .المط
 المطلب الثالث : أهمية القضاء .

هييا فييي القاضييي , وفيييه ثالثيية : الشييروط التييي يجييب توافر  املبحــث الثالــث
 :مطالب

 المطلب األول : الشروط المتفق علي وجوب توافرها في القاضي .
 المطلب الثاني : الشروط المختلف في وجوب توافرها في القاضي .

ب الثاليييث : الشيييروط التيييي انفيييرد بعيييض الفقهييياء بوجيييوب توافرهيييا فيييي المطلييي
 القاضي .

ــ  ــث الراب هييا فييي القاضييي , وفيييه ثالثيية : الشييروط المسييتحب توافر  املبح
 : مطالب

 المطلب األول : الشروط المتفق علي استحباب توافرها في القاضي .
 المطلب الثاني : الشروط المستحب توافرها عند بعض الفقهاء . 

قهياء باسيتحباب توافرهيا فيي : الشروط التيي انفيرد بعيض الف املطلب الثالث
 . القاضي
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 : آداب القاضي , وفيه ثالثة مطالب :  املبحث اخلامس
 المطلب األول : األداب المتفق بين الفقهاء علي توافرها في القاضي .

ي المطلب الثاني : األداب التي اشترك بعيض الفقهياء فيي اسيتحباب توافرهيا في
 القاضي .

 المطلب الثالث : األداب التي انفرد بها بعض الفقهاء . 
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 املبحث األول
 تعريف القضاء

من المناسب قبل الحديث عن طلب رد القاضي واألسباب المبيحة له أن 
نعرف بالقضاء سواء من الناحية اللغوية أو من الناحية االصطالحية , وعلي 

 مطلبين :  ذلك فإن هذا المبحث ينقسم إلي
 : تعريف القضاء يف اللغة . املطلب األول 
 : تعريف القضاء يف اًلصطالح .  املطلب الثاني

 املطلب األول
 تعريف القضاء يف اللغة 

القضاء في اللغة : يكون بمعني اإللزام , والحكم , و الحتم , واألمر , نحو 
 (2) مر ربك وحتم .أي أ  (1) قوله تعالي ﴿ وقضي ربك أال تعبدوا إال إياه ﴾.

قال أهل الحجاز : القاضي معناه في اللغة : القاطع لألمور المحكم لها . 
يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم  وأصله القطع والفصل  يقال : قضى

 (3).وفصل
 (4) ويأتي بمعني اإلخبار , قال اهلل تعالي ﴿ وقضينا إلي بني إسرائيل ﴾ . -

                                           
 (.23سورة اإلسراء , من األية ) (1)
ص 6, المحكييم والمحيييط األعظييم ج  486ص  1الزاهيير فييي معيياني كلمييات النيياس ج (2)

 مادة قضي .  186ص 15, لسان العرب ج   482
,  186ص 15, لسيان العيرب ج  170ص  9, تهيذيب اللغية ج 486ص 1الزاهر ج (3) 

 مادة قضي .
 المراجع السابقة  (4)
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, أي  (1)ى﴿ وقضينا إليه ذلك األمر ﴾ ويطلق على اإلبالغ , كقوله تعال -
 (2) أبلغناه ذلك .

 (4) , قال اهلل تعالي ﴿ فإذا قضيت الصالة ﴾ . (3)ويأتي بمعني الفراغ  -
يقال : ويأتي بمعني التقدير , يقال : قضي الحاكم النفقة , أي قدرها , و  -

 (5) قضى فالن على فالن بالنفقة أي قدرها .
ء مقام غيره , يقال : قضي فالن دينه , أي أقام ويستعمل في إقامة شي -

 ( 6) ما دفعه إليه مقام ما كان في ذمته .
 ويأتي بمعني الفعل والعمل , نحو قوله تعالى ﴿ فاقض ما أنت قاض ﴾  -

 (8) , معناه فاعمل ما أنت عامل . (7)
 (10), نحو قوله تعالي ﴿ فإذا قضي أمرًا ﴾ .  (9)ويأتي بمعني اإلرادة  -

                                           
 ( .66سورة الحجر , من األية ) (1)
,  256, مختار الصحاح ص 2464ص  6الصحاح )باب الواو والياء,فصل القاف( ج (2)

, 312ص  39جمادة قضي , تاج العيروس   187ص  15مادة قضي , لسان العرب ج 
 مادة قضي .  

 .  190ص  2رق األنوار على صحاح األثار جمشا (3)
 ( .10سورة الجمعة , من األية ) (4)
 .  54ص  3دستور العلماء ج  (5)
 . 82ص 2االختيار لتعليل المختار ج (6)
 ( .72سورة طه , من األية ) (7)
,  186ص  15, لسييان العييرب ج  170ص 9, تهييذيب اللغيية ج 486ص 1الزاهيير ج (8)

 مادة قضي .
 . 261ص  3القدير للشوكاني ج فتح  (9)
 ( .68سورة غافر , من األية ) (10)



 
  

 

 طلب رد القاضي بين الحكم الفقهى والقانون الوضعي   
 الزاهد أحمد حفنى الطاهر... مدرس الفقه فى كلية البنات األزهرية في مدينة  طيبة الجديدةد/               

829 

 (2), نحو قوله تعالي ﴿ فمنهم من قضي نحبه ﴾ . (1)ويأتي بمعني الموت  -
, ((4)), نحو قوله تعالي ﴿ فإذا قضيتم الصالة ﴾  (3)ويأتي بمعني األداء  -

 (6), وتقول قضيت ديني أي أديته .  (5) أي أديتموها 
,كقوله تعالى﴿ فقضاهن سبع  (7)ويأتي بمعني الخلق والصنع واإلحكام  -

  (9)أي خلقهن وصنعهن .  (8)ت في يومين ﴾ سموا
 (10) وسمي الحاكم قاضًيا ؛ ألنه يمضي األحكام ويحكمها .

و يطلق على العهد والوصية ومنه قوله تعالى ﴿ وقضينا إلى بني إسرائيل  -
 (12) , أي عهدنا وأوصينا. (11)في الكتاب ﴾ 

                                           
 . 705الكليات ص (1)
 ( .23سورة األحزاب , من األية )( 2)
 . 358ص 1لوامع األنوار البهية ج (3)
 ( .103سورة النساء , من األية )( 4)
 . 507ص 2المصباح المنير ج (5)
ص 15, لسيان العيرب ج 2463ص 6( جالصحاح  ) باب الواو والياء , فصيل القياف  (6)

 , مادة قضي . 187
, الصيييحاح ) بييياب اليييواو واليييياء ,  170ص 9, تهيييذيب اللغييية ج 486ص 1الزاهييير ج (7)

, مييادة قضييي , تيياج  186ص 15, لسييان       العييرب ج 2464ص 6فصييل القيياف ( ج
 , مادة قضي .  311ص39العروس ج 

 ( . 12سورة فصلت , من األية ) (8)
 , مادة قضي .  311ص 39عروس ج تاج ال (9)
 . 331, تحرير ألفاظ التنبيه ص  276الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص  (10)
 ( .4سورة اإلسراء , من األية ) (11)
 , مادة قضي.  312ص 39, مادة قضي, تاج العروس ج187ص 15لسان العرب ج  (12)
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, أي  (1)﴾  ويطلق على اإلتمام كقوله تعالى ﴿ فلما قضينا عليه الموت -
 (2)أتممنا عليه الموت . 

ويطلق على بلوغ الشيء ونواله تقول : قضيت وطري أي بلغته ونلته ,  -
  (3)وقضيت حاجتي كذلك .

والذي يتناسب مع القضاء الذي يعني بفصل الخصومات بين الناس من هذه 
, مبمعني اإللزام , والحكالمعاني هو المعني األول والذي جاء فيه أن القضاء 

 .  و الحتم , واألمر
 املطلب الثاني

 تعريف القضاء يف اًلصطالح 
 عرف القضاء في االصطالح بتعريفات متعددة وهي كما يأتي : 

 تعريف القضاء عند احلنفية :   –أوًلا 
 عرف األحناف القضاء بتعريفات متعددة نذكر منها ما يأتي : 

 بأنه : -رحمه اهلل  – (4)يُّ )أ( التعريف األول : عرفه اإلمام التُُّمْرتَاشِ 
                                           

 ( . 14سورة سبأ , من األية ) (1)
 , مادة قضي .  187ص 15لسان العرب ج (2)
 . 577ص 8خزانة األدب للبغدادي ج (3)
محمد بن عبد اهلل بن أحمد الخطييب التمرتاشيى الغيزى الحنفيي الميذهب , رأس الفقهياء  (4)

فييى عصييره , كييان إماًمييا فاضيياًل كبيييًرا  أخييذ ببلييده أنييواع الفنييون عيين الشييمس محمييد بيين 
هرة أربيع مييرات , وتفقيه بهيا علييى المشيرقي الغيزى مفتيى الشييافعية بغيزة , ثيم رحييل إليى القيا

الشيخ اإلميام زيين بين نجييم صياحب البحير  , واإلميام الكبيير أميين اليدين بين عبيد العيال , 
ورجع إلى بلده وقد رأس فى العلوم وقصده الناس للفتوى وألف التآليف المتقنة منها كتابية 

تيه فيي أواخير رجيب تنوير األبصار , وشرح الكنز وصل فيه إلى كتاب األيميان , وكانيت وفا
 سنة أربع بعد األلف عن خمس وستين سنة . 
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 (1)فصل الخصومات وقطع المنازعات . 
: على وجه خاص , حتى ال يدخل فيه  -رحمه اهلل  –)ب( وزاد ابن عابدين 

  (2)نحو الصلح بين الخصمين . 
: بأنه الحكم بين  -رحمه اهلل  –)ج( التعريف الثاني : عرفه اإلمام الكاسانى 

  (3)أنزل اهلل عز وجل .  الناس بالحق , والحكم بما
 -رحمه اهلل  –عرفه مجد الدين أبو الفضل الحنفي )د( التعريف الثالث : 

  ( 4) . بأنه : قول ملزم يصدر عن والية عامة
ا : تعريف القضاء عند املالكية : 

ا
 ثاني

 عرف المالكية القضاء بتعريفات متعددة نذكر منها ما يأتي : 
 -رحمهما اهلل  –بن راشد ووافقه ابن فرحون )أ( التعريف األول : عرفه ا

  (5)بأنه : اإلخبار عن حكم شرعي على سبيل اإللزام . 
بأنه : حكم حاكم  -رحمه اهلل  –عرفه الشيخ الدردير التعريف الثاني : )ب( 

 (6)أو محكم بأمر ثبت عنده . 

                                                                                                   

ص 6, األعيييالم للزركليييي ج 18ص 4خالصييية األثييير فيييي أعييييان القيييرن الحيييادي عشييير ج
 .  196ص10, معجم المؤلفين ج239

 . 352ص 5ج  للحصفكي شرح تنوير األبصار للتمرتاشيشرح الدر المختار  (1)
 . 352 ص5رد المحتار علي الدر المختار ج  (2)
 . 2ص 7بدائع الصنائع ج (3)
 . 82ص 2االختيار لتعليل المختار ج (4)
 . 11ص  1تبصرة الحكام ج (5)
 . 186ص  4الشرح الصغير علي أقرب المسالك ج  (6)
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ة صف: بأنه  -رحمه اهلل  –: عرفه ابن عرفه الورغمي التعريف الثالث )ج( 
حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح ال في 

  (1)عموم مصالح المسلمين . 
ا : تعريف القضاء عند الشافعية :  

ا
 ثالث

 عرف الشافعية القضاء بتعريفات متعددة نذكر منها ما يأتي : 
الية وغيره بأنه: الو  -رحمه اهلل  –)أ( التعريف األول : عرفه اإلمام الرملي 

   (2)األتية والحكم المترتب عليها أو إلزام من له اإللزام بحكم الشرع. 
بأنه : فصل  -رحمه اهلل  –)ب( التعريف الثاني : عرفه الخطيب الشربيني 
  (3)الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم اهلل تعالى . 

ا :  تعريف القضاء عند احلنابلة : 
ا
 رابع

 متعددة نذكر منها ما يأتي : عرف الحنابلة القضاء بتعريفات 
بأنه : تبيين الحكم  -رحمه اهلل  –)أ( التعريف األول : عرفه اإلمام البهوتي 

  (4)الشرعي واإللزام به وفصل الحكومات . أي الخصومات .
بأنه : النظر بين  -رحمه اهلل  –)ب( التعريف الثاني: عرفه اإلمام ابن مفلح 

 (5) صومات.المترافعين له لإللزام وفصل الخ

                                           
 . 567شرح حدود ابن عرفة ص  (1)
, حاشيية الجميل علييى  235ص  8, نهايية المحتيياج ج 101ص 10تحفية المحتياج ج (2)

 . 334ص 5شرح المنهج ج
 . 257ص  6مغني المحتاج ج (3)
, مطاليب أوليي النهيى  485ص 3, شيرح منتهيى اإلرادات ج  704الروض المربيع ص (4)
 . 453ص 6ج
 .  139ص  8المبدع في شرح المقنع ج  (5)
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بأنه : اإللزام  -رحمه اهلل  –)ج( التعريف الثالث : عرفه اإلمام الحجاوي 
 (1)وفصل الخصومات . 
 التعريف الراجح : 

ن اختلفت في ألفاظها  وبالنظر في هذه التعريفات السابقة نجد أنها جميًعا وا 
ة وعباراتها إال أنها تتفق علي معني واحد وهو أن القضاء نظر من له والي

اإللزام في الخصومات بين الناس والفصل بينهم بحكم شرعي ملزم ليس علي 
 سبيل االختيار . 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .  363ص  4اإلقناع ج (1)
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 املبحث الثاني 
 حكم القضاء وأهميته 

 وفيه ثالثة مطالب :
 املطلب األول : مشروعية القضاء .

 املطلب الثاني : احلكم العام للقضاء .
 املطلب الثالث : أهمية القضاء .

 ألولاملطلب ا
 مشروعية القضاء 

القضاء مشروع وثبتت مشروعيته بالكتاب , والسنة , واألثر , واإلجماع , 
 والمعقول , والعرف .  

 أوًلا : األدلة من الكتاب علي مشروعية القضاء :
: قول اهلل تعالى ﴿ يا داود إنا جعلناك خليفة في األرض فاحكم  الدليل األول

 (  1وى فيضلك عن سبيل اهلل " . )بين الناس بالحق وال تتبع اله
 (  2: قوله تعالي ﴿ وأن احكم بينهم بما أنزل اهلل ﴾ .) الدليل الثاني
: قوله عز وجل ﴿ إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها  الدليل الثالث

ذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ﴾ . )  (3وا 
 يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر : قوله تعالى﴿ فال وربك ال الدليل الرابع

 (   4بينهم ثم ال يجدوا في أنفسهم حرًجا مما قضيت ويسلموا تسليًما﴾ . )

                                           
 ( .26سورة ص , من األية ) (1)
 (.49سورة المائدة , من األية ) (2)
 (.58, من األية ) سورة النساء (3)
 ( .65سورة النساء , األية ) (4)
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ذا دعوا إلى اهلل ورسوله ليحكم بينهم إذا : الدليل الخامس قوله تعالي﴿ وا 
( وقال تعالى ﴿ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا 1فريق منهم معرضون ﴾. )

 (  2بينهم أن يقولوا سمعنا      وأطعنا ﴾ . ) إلى اهلل ورسوله ليحكم
 (3فاهلل تعالى ذم قوًما امتنعوا من الحكم, ومدح قوًما أجابوا إلى الحكم . )

 وجه الداللة من هذه األيات :
بالنظر في كل األيات القرآنية السابقة نجد أنها تدل داللة واضحة علي 

يصال مشروعية القضاء , وعلي أن القضاء مهم للغاية إل  نهاء الخصومات وا 
 الحقوق ألصحابها . 

ا : األدلة من السنة علي مشروعية القضاء : 
ا
 ثاني

أنه سمع  -رضي اهلل عنه  -: ما روى عن عمرو بن العاص  الدليل األول
يييقييول: " إذا حييكم الحياكم فاجييتهد ثييم  –صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 

ذا حك  م فاجتهد ثم أخطأ فله أصيياب فيله أجران , وا 
  ( 4)أجر " . 

صلى اهلل عليه  -: ما روي عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي  الدليل الثاني
قال: " القضاة ثالثة: واحد في الجنة, واثنان في النار, فأما الذي  -وسلم 

                                           
 ( .48سورة النور , األية )( 1)
 ( .51سورة النور , من األية )( 2)
 . 8ص 13البيان في مذهب اإلمام الشافعي ج ( 3)
فييي كتيياب االعتصييام بالكتيياب والسيينة , بيياب أجيير الحيياكم إذا اجتهيييد أخرجييه البخيياري  (4)

فييي كتيياب الحييدود , بيياب , مسييلم  7352, حييديث رقييم  108ص  9ج فأصيياب أو أخطييأ 
 . 1716 , حديث  رقم 1342ص  3بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ج
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في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به, ورجل عرف الحق فجار في الحكم 
  (1)ى للناس على جهل فهو في النار ". فهو في النار, ورجل قض

قد تولي القضاء بنفسه ,  -صلي اهلل عليه وسلم  –: أن النبي  الدليل الثالث
 –إلى اليمن قاضًيا , فقد روي عن علي  -رضي اهلل عنه  –وبعث علًيا 

إلى اليمن  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال: بعثني رسول اهلل  -رضي اهلل عنه 
يا رسول اهلل ترسلني وأنا حديث السن, وال علم لي بالقضاء قاضًيا , فقلت: 

فقال: " إن اهلل سيهدي قلبك ويثبت لسانك, فإذا جلس بين يديك الخصمان, 
فال تقضين حتى تسمع من األخر, كما سمعت من األول, فإنه أحرى أن 

 (2).ضًيا   أو ما شككت في قضاء بعد"فما زلت قا»قال: « , يتبين لك القضاء
ا : الدليل من األثر علي مشروعية القضاء : ثال
ا
 ث

, وبعثوا القضاة إلى األمصار , فبعث  (3)أن القضاء تواله الخلفاء الراشدون 
, إلى البحرين قاضًيا -ي اهلل عنه رض –أنًسا  -رضي اهلل عنه  -أبو بكر 

إلى  -رضي اهلل عنه  –أبا موسى األشعري  -رضي اهلل عنه  –وبعث عمر 
                                           

, حييديث رقييم  301ص  3أخرجييه أبييو داود فييي كتيياب األقضييية , بيياب كيييف القضيياء ج (1)
 -, ولفظيه " قيال عليي  4658, حيديث رقيم  145ص  3الفضائل ج , الحاكم في 3582

إلى الييمن , قيال: فقليت: ييا  -صلى اهلل عليه وسلم  -بعثني رسول اهلل  -رضي اهلل عنه 
رسول اهلل, إني رجل شاب, وأنه يرد علي من القضاء ميا ال عليم ليي بيه, قيال: فوضيع ييده 
علييى صييدري     وقييال: " اللهييم ثبييت لسييانه, واهييد قلبييه " فمييا شييككت فييي القضيياء أو فييي 

 يث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .  قضاء بعد".وقال : هذا حد
األقضييية ,  , أبييو داود فييي 636, حييديث رقييم  68ص  2أخرجييه أحمييد فييي مسيينده ج  (2)

 .  3573حديث رقم  299ص  3باب في القاضي يخطئ ج
الكيافي البين قدامية ,  125ص 20,  المجموع شيرح المهيذب ج 376ص 3المهذب ج (3)
 . 221ص 4ج
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إلى الكوفة  -رضي اهلل عنه  –اضًيا , وبعث عبد اهلل بن مسعود البصرة ق
 –شريًحا القضاء , وبعث علي  -رضي اهلل عنه  –قاضًيا , وقلد عثمان 

إلى البصرة  -رضي اهلل عنهما  –عبد اهلل بن عباس     -رضي اهلل عنه 
 (1)قاضًيا وناظرًا . 

ا : الدليل من اإلمجاع علي مشروعية القضاء :
ا
 رابع

: فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة  وأما الدليل من اإلجماع
 (2)والحكم بين الناس . 

ا 
ا
 الدليل من املعقول علي مشروعية القضاء : –خامس

وأما الدليل من المعقول علي مشروعية القضاء فيمكن تلخيصه في  -
   العناصر التالية :

طباع كان البد من حاكم ينصف أنه لما كان الظلم في ال - العنصر األول
 (3)المظلوم من الظالم . 

, واهلل تعالى (4)أن القضاء أمر بالمعروف ونهي عن المنكر  - العنصر الثاني
 (5) يقول: ﴿ األمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ﴾.

أنه لما كان الناس قد طبعوا علي التنافس والتغالب ,  - العنصر الثالث
ع والتجاذب قل فيهم التناصر وكثر فيهم التشاجر وفطروا علي التناز 

                                           
,  8ص 13, البيييان للعمرانييي ج 6ص 16الحيياوي الكبييير ج , 376ص 3المهييذب ج (1)

 . 125ص 20المجموع ج
  . 755مختصر اإلنصاف والشرح الكبير ص (2)
 . 125ص 20, المجموع شرح المهذب ج 376ص 3المهذب ج (3)
 . 7ص 16الحاوي الكبير ج (4)
 ( .112سورة التوبة , من األية ) (5)
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والتخاصم, إما لشبهة تدخل على من تدين أو لعناد يقدم عليه من يجور , 
فدعت الضرورة إلى قودهم إلى الحق باألحكام القاطعة لتنازعهم , والقضايا 

 (1)الباعثة على تناصفهم. 
ثر فيه االختالف فلم أنه لما كان في أحكام االجتهاد ما يك – العنصر الرابع

 (2)يتعين أحدهما بين المختلفين فيه إال بالحكم الفاصل والقضاء القاطع. 
ا : الدليل من العرف علي مشروعية القضاء :

ا
 سادس

اء جارية وجميع الشرائع به وأما الدليل من العرف : فألن عادات األمم بالقض
 (3).واردة

 املطلب الثاني
 احلكم العام للقضاء

 ضاء :حكم الق
األصل في القضاء أنه فرض على الكفاية إذا قام به الصالح له سقط اإلثم 
ن امتنع كل الصالحين عنه أثموا ؛ألن أمر الناس  والفرض فيه عن الباقين وا 

 , واألدلة علي ذلك كما يأتي :  (4)ال يستقيم بدونه  
                                           

 . 7ص 16الحاوي الكبير ج (1)
 جع السابق . المر  (2)
 المرجع السابق .  ( 3)
, إرشيييياد السييييالك ص 462, جييييامع األمهييييات ص 254ص 2المقييييدمات الممهييييدات ج (4)

ص 1, الفقيه الميسير ج219ص 2الفواكه الدواني ج   83ص  8التاج واإلكليل ج, 117
, أسيييينى المطالييييب 12ص 13, البيييييان للعمرانييييي ج 9ص 16, الحيييياوي الكبييييير ج 417

, حاشييية  236ص 8, نهاييية المحتيياج ج 145ة البيين الملقيين ص , التييذكر  277ص 4ج
,  659, العييدة شييرح العمييدة ص 221ص 4, الكييافي البيين قدامية ج 335ص 5الجميل ج
 .   704, الروض المربع ص  139ص 8المبدع ج 
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 األدلة علي أن القضاء فرض : -أوًلا 
 (1).﴾﴿ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِميَن ِباْلِقْسِط : قوله تعالى :  الدليل األول

أن اهلل سبحانه وتعالى أمر به, فقال: ﴿ َيا َداُوُد ِإنَّا َجَعْلَناَك  الدليل الثاني:
 (2)َخِليَفًة ِفي اأَلْرِض َفاْحُكْم َبْيَن النَّاِس ﴾. 

َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا اأَلَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها : قوله تعالي : ﴿ ِإنَّ اللََّه  الدليل الثالث
َذا َحَكْمُتْم َبْيَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل ﴾ .    (3)َواِ 

 وجه الدًللة من الدليلني الثاني والثالث : 
أن يحكم  -عليه الصالة والسالم  -أمر نبيه داود  -أن اهلل سبحانه وتعالي 

رنا إذا حكمنا أن نحكم بالعدل , وهذا يدل على أن القضاء بين الناس , وأم
 (4) فرض .

أن طباع البشر مجبولة على التظالم ومنع الحقوق وقل من  - الدليل الرابع
ينصف من نفسه , وال يقدر اإلمام على فصل كل الخصومات بنفسه ؛ألنه 

به فدعت الحاجة إلى تولية مشغول بما هو أهم منه فوجب من يقوم 
 (5).قضاةال

                                           
 ( . 135سورة النساء , من األية ) (1)
 ( . 26سورة ص , من األية ) (2)
 ( . 85سورة النساء , من األية ) (3)
 . 236ص 15الشرح الممتع ج (4)
, مغنييييي المحتيييياج  102ص 10, تحفيييية المحتيييياج ج 277ص 4أسيييينى المطالييييب ج (5)
, إعانييية  335ص 5حاشيييية الجميييل ج     236ص 8, نهايييية المحتييياج ج 258ص6ج

 .  453ص 2, منار السبيل ج 221ص  4, الكافي البن قدامة  241ص 4الطالبين ج
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أن أمر الناس ال يستقيم بدون القضاء فكان واجبًا عليهم  - الدليل الخامس
 (1)كالجهاد واإلمامة . 

ا 
ا
 األدلة علي أن القضاء فرض علي الكفاية :  -ثاني

: أن القضاء أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر وهما على  الدليل األول
 (2)الكفاية . 

ذا كان المقصود الفعل : أن المقصود ب الدليل الثاني ه الفعل دون الفاعل, وا 
ن كان المقصود الفاعل فهو فرض عين, أو سنة كفاية  فهو فرض كفاية , وا 
وسنة عين حسب األمر , فالقضاء فرض كفاية ألن المقصود إيجاد قاض 
يحكم بين الناس, وليس المقصود أن كل واحد من الناس يكون قاضيًا 

يوجد الحكم بين الناس بقطع النظر عن عين فالمقصود به الفعل, أي: أن 
 (3)الفاعل .

 املطلب الثالث
 أهمية القضاء

للقضاء فضل عظيم , ومنزلة عالية , ومكانة سامية , ومما يدل علي ذلك 
 عدة أمور منها ما يأتي : 

                                           
,  373ص 11, الشيرح الكبيير ج 659ة شرح العمدة ص , العد 32ص 10المغني ج( 1)

ص 3, شيرح منتهيى اإلرادات ج 704الروض المربيع ص     234ص 7شرح الزركشي ج
 .  453ص 2,  منار السبيل ج818ص 2, كشف المخدرات ج 486

ص  4, إعانييية الطيييالبين ج 258ص  6, مغنيييي المحتييياج ج 376ص  3المهيييذب ج  (2)
241 . 

 .  236ص 15ى زاد المستقنع ج الشرح الممتع عل( 3)
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كثرة النصوص المتعلقة بالقضاء سواء من الكتاب أو من  - األمر األول
 السنة :

لمتعلقة بالقضاء من القرآن الكريم ونذكر منها علي سبيل : النصوص ا أوًلا 
 المثال ما يأتي :  

قوله تعالى: ﴿ ِإنَّا َأْنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكتَاَب ِباْلَحقِّ ِلَتْحُكَم َبْيَن النَّاِس  - النص األول
 (1)ِبَما َأرَاَك اللَُّه َوال َتُكْن ِلْلَخاِئِنيَن َخِصيًما ﴾ . 

قوله تعالي : ﴿ ِإنَّا َأْنَزْلَنا التَّْورَاَة ِفيَها ُهًدى َوُنوٌر َيْحُكُم ِبَها  - النص الثاني
بَّاِنيُّوَن َواأَلْحَباُر ِبَما اْسُتْحِفُظوا ِمْن ِكتَاِب  النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموا ِللَِّذيَن َهاُدوا َوالرَّ

النَّاَس َواْخَشْوِن َوال َتْشَتُروا ِبآَياِتي َثَمًنا اللَِّه َوَكاُنوا َعَلْيِه ُشَهَداَء َفال َتْخَشُوا 
  (2) َقِليال َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن ﴾ .

قوله تعالي : ﴿ َيا َداُوُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي اأَلْرِض َفاْحُكْم  - النص الثالث
ِباْلَحقِّ َوال َتتَِّبِع اْلَهَوى َفُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اللَِّه ِإنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َبْيَن النَّاِس 

   (3)َعْن َسِبيِل اللَِّه َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َنُسوا َيْوَم اْلِحَساِب ﴾ . 
يَن ِباْلِقْسِط قوله تعالي : ﴿ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّامِ  - النص الرابع

ُشَهَداَء ِللَِّه َوَلْو َعَلى َأْنُفِسُكْم َأِو اْلَواِلَدْيِن َواأَلْقَرِبيَن ِإْن َيُكْن َغِنيًّا َأْو َفِقيرًا َفاللَُّه 
ْن َتْلُووا َأْو ُتْعِرُضوا َفِإنَّ اللََّه َكاَن ِبمَ  ا َأْوَلى ِبِهَما َفال َتتَِّبُعوا اْلَهَوى َأْن َتْعِدُلوا َواِ 

 (4)َتْعَمُلوَن َخِبيرًا ﴾.

                                           
 . 105سورة النساء , األية  (1)
 .44سورة المائدة , األية  (2)
 . 26سورة ص , األية ( 3)
 . 135سورة النساء , األية  (4)
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: أن القضاء بالحق من أقوى الفرائض وأشرف العبادات بعد  األمر الثاني
صلوات  -اإليمان باهلل تعالى أمر اهلل به كل مرسل حتى خاتم الرسل محمًدا 

,قال اهلل تعالى : ﴿ ِإنَّا َأْنَزْلَنا التَّْورَاَة ِفيَها ُهًدى  (1) –اهلل عليهم أجمعين 
, وقال جل وعال : ﴿ َوَأِن اْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَما َأْنَزَل  (2)ُنوٌر َيْحُكُم ِبَها النَِّبيُّوَن ﴾ وَ 

 (3)اللَُّه َوال َتتَِّبْع َأْهَواَءُهْم ﴾ .
أن اهلل سبحانه وتعالي هو الذي صرف الحكم والقضاء بين  - األمر الثالث

هم من األنبياء ومن بعدهم الناس في الدنيا إلى من استخلفه في األرض علي
من الخلفاء وأولي األمر من القضاة والحكام والعلماء, وفرض عليهم العدل 

 (4)بينهم في الحكم, وأال يتبعوا الهوى, وال يشتروا بآياته ثمًنا قلياًل . 
: أن اهلل سبحانه وتعالي فرض للقضاة على الناس التسليم  األمر الراب 

قال تعالى: ﴿ َفال َوَربَِّك ال ُيْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكُِّموَك , ف (5)والطاعة واالنقياد 
, وقال تعالى : ﴿ َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي  (6)ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم ﴾ 

 (7)اأَلْمِر ِمْنُكْم ﴾ .
وبطاعة أولي األمر  -عليه السالم  -طاعته بطاعة رسوله  -تعالى  -فقرن 
عباده , فمن عصى إمامًا أو قاضيًا أو حاكمًا من الحكام فيما أمر به من من 

                                           
 . 252ص  7العناية شرح الهداية ج (1)
 (.44سورة المائدة , من األية )( 2)
 ( . 49سورة المائدة , من األية )( 3)
 . 253ص 2ات الممهدات جالمقدم (4)
 . 254ص 2المقدمات الممهدات ج (5)
 ( .65سورة النساء , من األية ) (6)
 ( .59سورة النساء , من األية ) (7)
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,  (1)الحق أو حكم فيه بوجه العدل فقد عصى اهلل ورسوله, وتعدى حدوده 
 -فعن الزهري قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن, أنه سمع أبا هريرة 

َمْن َأَطاَعِني »قال -صلى اهلل عليه وسلم  -أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنه 
َفَقْد َأَطاَع اللََّه َوَمْن َعَصاِني َفَقْد َعَصى اللََّه , َوَمْن َأَطاَع َأِميِري َفَقْد َأَطاَعِني, 

 (2) « .َوَمْن َعَصى َأِميِري َفَقْد َعَصاِني
: أن الحكم بين الناس بالعدل من أفضل أعمال البر وأعلى  األمر اخلامس

 لي ذلك كثيرة منها ما يأتي :درجات األجر , واألدلة ع
ْن َحَكْمَت َفاْحُكْم َبْيَنُهْم ِباْلِقْسِط ِإنَّ اللََّه  الدليل األول: قال تبارك وتعالى﴿ َواِ 

  (3)ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن﴾ .
قال: قال رسول  -رضي اهلل عنهما  –الدليل الثاني : عن عبد اهلل بن عمرو 

 اْلُمْقِسِطيَن ِعْنَد اهلِل َعَلى َمَناِبَر ِمْن ُنوٍر, " ِإنَّ  -صلى اهلل عليه وسلم  -اهلل 
, َوِكْلتَا َيَدْيِه َيِميٌن, الَِّذيَن َيْعِدُلوَن ِفي ُحْكِمهِ  ْم َعْن َيِميِن الرَّْحَمِن َعزَّ َوَجلَّ

  (4).«َوَأْهِليِهْم َوَما َوُلوا

                                           
 . 255ص 2المقدمات الممهدات ج (1)
أخرجه البخاري في كتاب األحكام , باب قيول اهلل تعيالى ﴿ َأِطيُعيوا اللَّيَه َوَأِطيُعيوا الرَُّسيوَل  (2)
, مسيلم فيي كتياب  7137, حيديث رقيم  61ص 9[ ج 59وِليي اأَلْميِر ِميْنُكْم ﴾ نالنسياء: َوأُ 

ص 3ج بيياب وجييوب طاعيية األمييراء فييي غييير معصييية, وتحريمهييا فييي المعصيييةاإلمييارة , 
 . 255ص 2المقدمات الممهدات ج ,  1835, حديث رقم  1466

 ( .42سورة المائدة , من األية )( 3)
بياب فضييلة اإلميام العيادل, وعقوبية الجيائر, والحيث عليى اإلمارة , رواه مسلم في كتاب  (4)

 1827, حيديث رقيم  1458ص  3جالرفق بالرعية, والنهي عن إدخال المشقة    علييهم 
. 
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َقاَل: "  -صلى اهلل عليه وسلم  -: عن أبي هريرة, عن النبي  الدليل الثالث
َسْبَعٌة ُيِظلُُّهُم اللَُّه ِفي ِظلِِّه َيْوَم اَل ِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّه: اإِلَماُم الَعاِدُل , َوَشابٌّ َنَشَأ ِفي 
ِعَباَدِة َربِِّه , َوَرُجٌل َقْلُبُه ُمَعلٌَّق ِفي الَمَساِجِد   َوَرُجاَلِن َتَحابَّا ِفي اللَِّه اْجَتَمَعا 

َقا َعَلْيِه, َوَرُجٌل َطَلَبْتُه اْمرََأٌة َذاُت َمْنِصٍب َوَجَماٍل, َفَقاَل: ِإنِّي َأَخاُف َعَلْيِه َوَتَفرَّ 
اللََّه, َوَرُجٌل َتَصدََّق, َأْخَفى َحتَّى اَل َتْعَلَم ِشَماُلُه َما تُْنِفُق َيِميُنُه, َوَرُجٌل َذَكَر اللََّه 

   (1)َخاِلًيا َفَفاَضْت َعْيَناُه " . 
, قال اهلل عز (2) مام العادل, وظل اهلل في هذا الحديث رحمته وجنتهفبدأ باإل

, وقال جل وعال : ﴿ ُأُكُلَها َداِئٌم  (3)وجل:﴿ ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي ِظالٍل َوُعُيوٍن ﴾ 
؛ ومن كان في ظل اهلل ورحمته يوم القيامة فهو آمن من هول  (4)َوِظلَُّها ﴾ 

لناس فيه من الشدة والضيق, وهذه نهاية الموقف وشدته, سالم مما يلحق ا
 (5) في األجر والثواب.
تباع الهوى فيها من أعظم الذنوب  األمر السادس : أن الجور في األحكام وا 

 وأكبر الكبائر , واألدلة علي ذلك كثيرة نذكر منها ما يأتي :
  (6)َهنََّم َحَطًبا ﴾ .: قال اهلل عز وجل: ﴿ َوَأمَّا اْلَقاِسُطوَن َفَكاُنوا ِلجَ  الدليل األول

                                           
بيياب ميين جلييس فييي المسييجد ينتظيير الصييالة وفضييل أخرجييه البخيياري فييي كتيياب األذان , ( 1)

بياب فضيل إخفياء الكسوف , , مسلم في كتاب  660رقم   , حديث  133ص1جالمساجد 
 . 1031, حديث رقم  715ص 2جالصدقة 

 .  255ص 2المقدمات الممهدات ج (2)
 . 41سورة المرسالت , األية  (3)
 ( .35سورة الرعد , من األية ) (4)
 . 256ص 2المقدمات الممهدات ج  (5)
 .15سورة الجن , األية  (6)
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 -قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  –: عن أبي سعيد  الدليل الثاني
ِإنَّ َأَحبَّ النَّاِس ِإَلى اهلِل َيْوَم الِقَياَمِة َوَأْدَناُهْم ِمْنُه "   –صلى اهلل عليه وسلم 

. (1)"ْنُه َمْجِلًسا ِإَماٌم َجاِئرٌ َدُهْم مِ َمْجِلًسا ِإَماٌم َعاِدٌل, َوَأْبَغَض النَّاِس ِإَلى اهلِل َوَأْبعَ 
 ويقاس عليه القاضي . 

: أن أمر الناس ال يستقيم بدون القضاء كالجهاد , وفيه فضل  األمر الساب 
, فعن قتادة ,  (2)عظيم لمن قوي عليه وفيه خطر عظيم إن لم يؤد الحق فيه 
يسار في مرضه, عن أبي المليح أن عبيد اهلل بن زياد عاد معقل     ابن 

فقال له معقل: إني محدثك بحديث لوال أني في الموت لم أحدثك به, سمعت 
َما ِمْن َأِميٍر َيِلي َأْمَر »يقول:  -صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 

  (3)اْلُمْسِلِميَن, ُثمَّ اَل َيْجَهُد َلُهْم َوَيْنَصُح, ِإالَّ َلْم َيْدُخْل َمَعُهُم اْلَجنََّة " . 
: " ألن أقضي يوًما بحق أحب إلي من أن أغزو  -رحمه اهلل  -ال مسروقوق

 (4)سنة في سبيل اهلل عز وجل " .
: أن محاسن القضاء ال تخفى على أحد ففي القضاء إظهار  األمر الثامن

يصال الحق إلى  الحق وفي ذلك منفعة للناس ودفع الظلم عن المظلوم , وا 

                                           
, حيديث رقيم 10ص 3اإلميام العيادل ج أخرجه الترميذي فيي األحكيام , بياب ميا جياء فيي( 1)

 , وقال : حديث حسن غريب . 1329
 .  140ص 8المبدع في شرح المقنع ج ( 2)
ص  1جبيياب اسييتحقاق الييوالي الغييا  لرعيتييه النييار رواه مسييلم فييي كتيياب اإليمييان ,  (3)

 . 142, حديث رقم 126
بيهقيي فيي السينن , وال 365ص 5رواه الدار قطني في األقضية واألحكام وغيير ذليك ج (4)

باب فضل من ابتلي بشيء من األعمال , فقام فيه بالقسيط الكبري , كتاب آداب القاضي , 
 . 152ص 10جوقضى بالحق 
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, ولوال ذلك لفسد العباد , وخربت  (1)المستحق , ومنع الظالم عن الظلم 
في أرضه في  -تعالى  -البالد , وانتشر الظلم والفساد , والحاكم نائب اهلل 

يصال الحق إلى المستحق , واألمر بالمعروف  إنصاف المظلوم من الظالم , وا 
 (2)والنهي عن المنكر . 

 
 

                                           
 . 72ص 16المبسوط للسرخسي ج (1)
  . 150ص2مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ج  (2)
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 املبحث الثالث
 الشروط التي جيب توافرها يف القاضي

 ثة مطالب :وفيه ثال 
 : الشروط املتفق علي وجوب توافرها يف القاضي . املطلب األول

 : الشروط املختلف يف وجوب توافرها يف القاضي . املطلب الثاني
 : الشروط التي انفرد بعض الفقهاء بوجوب توافرها يف القاضي . املطلب الثالث

 املطلب األول
 الشروط املتفق علي وجوب توافرها يف القاضي

ا كان للقضاء من فضل عظيم , ومنزلة عالية , ومكانة سامية , لم
يصاله إلي مستحقه , ودفع الظلم عن  وذلك لما فيه من إظهار الحق وا 

, وفي ذلك صالح العباد والبالد , لم  (1)المظلوم , ومنع الظالم عن الظلم 
يكن كل واحد من الناس يصلح أن يتولي هذه المهمة العظيمة , ومن أجل 

وضع الفقهاء شروًطا محددة واتفقوا علي وجوب توافرها فيمن يتولي هذه  ذلك
 المهمة العظيمة حتى ال يكون عرضة للتهمة أو طلب الرد , وهي كما يأتي : 

 الشرط األول : اإلسالم : 
 
 
 
 

                                           
 . 72ص 16المبسوط للسرخسي ج (1)
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علي  (4), والحنابلة  (3), والشافعية  (2), والمالكية  (1) اتفق فقهاء األحناف
 من يتولي القضاء . اشتراط اإلسالم في

 األدلة : 
 استدل جمهور الفقهاء علي اشتراط اإلسالم فيمن يتولي القضاء بما يأتي : 

؛ألن حكم القضاء  (5) أواًل: أن اإلسالم شرط في الشهادة, ففي القضاء أولى
يستقى من حكم الشهادة ؛ألن كل واحد منهما من باب الوالية , فكل من كان 

هاًل للقضاء , وما يشترط ألهلية الشهادة يشترط ألهلية أهاًل للشهادة يكون أ
القضاء , أما أهلية الشهادة؛ فألنها من باب الوالية , والقضاء أقوى وأعم 

ودليل اشتراط اإلسالم في الشهادة قوله تعالي : ﴿َواْسَتْشِهُدوا ,  (6)والية 
 (7). َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجاِلُكْم﴾

                                           
ص 7, العناييية ج 83ص 2يييار لتعليييل المختييار ج , االخت 3ص 7بييدائع الصيينائع ج   (1)

 .  283ص 6, البحر الرائق ج 252
, جييامع األمهييات  243ص 4, بداييية المجتهييد ج 258ص 2المقييدمات الممهييدات ج  (2)

, كفايية الطاليب الربياني  63ص 8التياج واإلكلييل ج  117, إرشاد السالك ص  462ص 
 . 339ص2ج
 . 126ص 20, المجموع ج  377ص 3المهذب ج (3)
العييدة شييرح العمييدة ص ,  147عمييدة الفقييه ص ,  222ص 4الكييافي البيين قداميية ج (4)

, 154ص 8, المبييدع ج  386ص  11, الشييرح  الكبييير ج 203ص2, المحييرر ج 660
 .  176ص 11اإلنصاف ج 

 . 237,  236ص  7شرح الزركشي على مختصر الخرقي ج (5)
, الجيوهرة 175ص 4بيين الحقائق ج, ت 83ص 2, االختيار ج  101ص3الهداية ج  (6)

 . 240ص 2النيرة ج
 ( .282سورة البقرة , من األية ) (7)
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 (1).  ن نقيصة الرقألن الكفر أعظم م –ثانًيا 
ألنه يشترط في القاضي مع كونه مجتهًدا أن يكون عداًل كاماًل ,  – ثالثًا

ألن الكفر ينافي العدالة , وال خالف في , ( 2)والعدل ال يجوز أن يكون كافرًا 
 (3)اعتبار اإلسالم.

ألن الكفر يقتضي إذالل صاحبه والقضاء يقتضي احترامه, وبينهما  - رابًعا
, وقد قال اهلل سبحانه: ﴿َوَلْن َيْجَعَل اللَُّه ِلْلَكاِفِريَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن منافاة 
 (5), وأي سبيل أعظم من أن يلزمه ويحكم عليه بغير اختياره . (4) ﴾َسِبياًل 

 الشرط الثاني : العقل :
علي  (9), والحنابلة  (8), والشافعية (7), والمالكية ( 6)اتفق فقهاء األحناف 

 اط العقل فيمن يتولي القضاء وذلك لما يأتي :  اشتر 

                                           
 . 16ص 10الذخيرة للقرافي ج (1)
 . 20ص 13البيان في مذهب اإلمام الشافعي ج  (2)
 .  660العدة شرح العمدة  ص (3)
 ( . 141سورة النساء , من األية ) (4)
ص 6, مطاليييب أوليييي النهيييى ج 295ص 6ج , كشييياف القنييياع 154ص 8المبيييدع ج  (5)

466 . 
,  83ص  2, االختيييييييار ج  101ص  3, الهداييييييية ج  3ص 7بييييييدائع الصيييييينائع ج  (6)

  .  252ص 7العناية ج 
, جييامع األمهييات  243ص  4, بداييية المجتهييد ج 258ص 2المقييدمات الممهييدات ج (7)

 .  117, إرشاد السالك ص   462ص
 . 45, متن أبي شجاع ص  20ص13مراني ج , البيان للع 251التنبيه ص  (8)
 2, المحيييرر فيييي الفقيييه ج 36ص10, المغنيييي ج 222ص  4الكيييافي البييين قدامييية ج (9)

 .  153ص 8, المبدع ج 203ص
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 :  أوًلا 
أنه ال يجوز تقليد المجنون ؛ ألن القضاء من باب الوالية بل هو أعظم 

فألن ال  -وهي الشهادة  -الواليات والمجنون ليس له أهلية أدنى الواليات 
  (1)يكون له أهلية أعالها أولى .

ا
ا
دي به بالًغا لتحصيل الوازع الشرعي ألن العقل هو النور الذي يهت – ثاني

 (2) عن إتباع الهوى .
ا
ا
 (3) ألن المجنون أسوأ حااًل من الصبي . - ثالث

ووجوه واجتهاد الرأي , واألثار , العلم  بالكتاب , والسنة , الشرط الثالث : 
 الفقه , واختالف العلماء . 
في  (7), والحنابلة  (6), والشافعية (5), والمالكية (4)اشترط فييقييهاء األحناف 
 القاضي العلم بالكييتاب 

عالًما بالسنة , واألثار , وأحكام القرآن , ووجوه واجتهاد الرأي , وأن يكون 
رحمه اهلل : حتى يكون عالًما  -الفقه , واختالف العلماء وقد قال اإلمام مالك 

                                           
, العناييية   83ص 2, االختيييار ج 101ص  3, الهداييية ج  3ص 7بيدائع الصيينائع ج (1)

 .  252ص 7شرح الهداية ج 
 . 16ص 10الذخيرة للقرافي ج (2)
 . 243ص 7شرح الزركشي على مختصر الخرقي ج  (3)
,  241ص2, الجييوهرة النيييرة ج 83ص 2, االختيييار ج  5ص 8المحيييط البرهيياني ج  (4)

 .  218لسان الحكام ص 
 . 952ص 2الكافي البن عبد البر ج (5)
 . 18, 17ص 13البيان للعمراني  ج  (6)
, العييدة شييرح العمييدة ص  37ص 10, المغنييي ج 223ص  4الكييافي البيين قداميية ج (7)

 .   154ص  8, المبدع ج  660
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وأئمة  -صلى اهلل عليه وسلم  -بما مضى من اختالف أصحاب رسول اهلل
 (1)التابعين بالمدينة.

 األدلة : 
واألثار , علي اشتراط العلم بالكتاب , والسنة ,  استدل جمهور الفقهاء

 : فيمن يتولي القضاء بما يأتيووجوه الفقه واختالف العلماء واجتهاد الرأي , 
ولم يقل  (2) : ألن اهلل تعالي قال : ﴿َوَأِن اْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّه ﴾أوًلا 

, وقال: ﴿ َفِإْن  (3) ﴾ بالتقليد, َوَقاَل: ﴿ ِلَتْحُكَم َبْيَن النَّاِس ِبَما َأرَاَك اللَّهُ 
 ( 4).  ﴾َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسولِ 

ا
ا
 عليه وسلم صلى اهلل -: لما روي عن ابن بريدة عن أبيه, عن النبي  ثاني
َثاَلَثٌة: َواِحٌد ِفي اْلَجنَِّة َواْثَناِن ِفي النَّاِر, َفَأمَّا الَِّذي ِفي اْلَجنَِّة  اةُ قال: " اْلُقضَ  -

َفَرُجٌل َعَرَف اْلَحقَّ َفَقَضى ِبِه, َوَرُجٌل َعَرَف اْلَحقَّ َفَجاَر ِفي اْلُحْكِم َفُهَو ِفي النَّاِر 
, والعامي يقضي على  (5)اِر " , َوَرُجٌل َقَضى ِللنَّاِس َعَلى َجْهٍل َفُهَو ِفي النَّ 

  (6)الجهل . 

                                           
 . 952ص 2الكافي البن عبد البر ج  (1)
 ( . 49سورة المائدة, من األية ) (2)
 ( . 105سورة النساء, من األية ) (3)
 ( . 59سورة النساء, من األية ) (4)
 .  16سبق تخريج الحديث ص  (5)
 .  38ص 10المغني البن قدامة ج (6)
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ا
ا
 –رضي اهلل عنهما  -: لما روي عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  ثالث

ِإَذا َحَكَم »يقول:  -صلى اهلل عليه وسلم  -عن أبيه , أنه سمع رسول اهلل 
َذا َحَكَم َفاْجتَ     (1)« . َهَد ُثمَّ َأْخَطَأ َفَلُه َأْجرٌ الَحاِكُم َفاْجَتَهَد ُثمَّ َأَصاَب َفَلُه َأْجرَاِن, َواِ 

ال لو حمل على  قال العلماء: معناه إذا أراد أن يحكم, فعند ذلك يجتهد, وا 
 (2) ظاهره القتضى أن االجتهاد مؤخر عن الحكم, وليس كذلك اتفاًقا .

ا
ا
أن ذلك يشترط في القاضي ؛ألنه مأمور بالقضاء بالحق, قال اهلل  – رابع

داود إنا جعلناك خليفة في األرض فاحكم بين الناس بالحق ﴾ تعالى : ﴿يا 
نما يمكنه القضاء بالحق, إذا كان عالًما بالكتاب , والسنة , واجتهاد ( 3) , وا 

الرأي , أما العلم بالكتاب والسنة ؛ فألن االجتهاد في موضع النص باطل, 
نما يمكنه العمل با لنص, إذا فكان العمل بالنص في موضع النص متعيًنا, وا 

  (4)كان عالًما به . 
وأما العلم بالفقه والسنة فألنه إذا لم يعلم بذلك ال يقدر على القضاء وال يعلم 

 (5) كيف يقضي.
ا
ا
لزام, ثم المفتي ال يجوز أن  خامس : أن الحكم آكد من الفتيا ؛ ألنه فتيا وا 

 (6) يكون عامًيا مقلًدا, فالحكم أولى.
                                           

اه البخاري في كتاب االعتصام بالكتاب والسنة , بياب أجير الحياكم إذا اجتهيد فأصياب رو  (1)
, مسلم في الحدود , باب بيان أجر الحاكم إذا  7352, حديث رقم  108ص 9أو أخطأ ج

 .  1716, حديث رقم  1342ص3اجتهد فأصاب, أو أخطأ ج 
 . 240 -238ص  7شرح الزركشي على مختصر الخرقي ج  (2)
  ( .26رة ص , من األية )سو  (3)
 .  5ص 8المحيط البرهاني في الفقه النعماني ج  (4)
  . 83ص 2االختيار لتعليل المختار ج  (5)
 .  660, العدة شرح العمدة ص  38ص 10المغني البن قدامة ج( 6)



 
  

 

 طلب رد القاضي بين الحكم الفقهى والقانون الوضعي   
 الزاهد أحمد حفنى الطاهر... مدرس الفقه فى كلية البنات األزهرية في مدينة  طيبة الجديدةد/               

853 

 املطلب الثاني 
 تلف يف وجوب توافرها يف القاضي الشروط املخ

علي الرغم من أن هناك شروًطا اتفق الفقهاء علي وجوب توافرها في القاضي 
إال أن هناك شروًطا أخري اختلف الفقهاء فيها بين قائل بوجوب توافرها , 

 وقائل بعدم الوجوب وهي كما يأتي : 
 الشرط األول : البلوغ . 

 في القاضي علي قولين : اختلف الفقهاء في اشتراط البلوغ 
 : أن البلوغ شرط فيمن يتولي القضاء . القول األول

وهو المذهب ,  (3), والشافعية (2), والمالكية  (1)وهو قول فقهاء األحناف 
  (4)عند الحنابلة . 

 : أنه ال يشترط البلوغ في القاضي .  القول الثاني
 ه " بالًغا " يييذكر في كتبفلم  (5)يرازي ييول أبي الفرج الشييييييييييوهو ق

                                           
, العنايييييية  83ص 2, االختييييييار ج101ص 3, الهدايييييية ج3ص7بيييييدائع الصييييينائع ج (1)
 . 283ص 6ئق جالبحر الرا,  252ص 7ج
, جيييامع األمهيييات  243ص 4, بدايييية المجتهيييد ج258ص 2المقيييدمات الممهيييدات ج (2)

 .  63ص 8, التاج واإلكليل ج  462ص
, المجميييييوع شيييييرح 20ص 13, البيييييان ج 377ص 3, المهيييييذب ج 251التنبيييييه ص (3)

 .  126ص 20المهذب ج
, زاد 320ص 2, المحيييرر فيييي الفقيييه ج 36ص 10, المغنيييي ج222ص 4الكيييافي ج (4)

 .  235المستقنع ص
هو عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد , أبو الفرج , المقدسي , الدمشقي المقر ,  (5)

الشيرازي األصيل , الفقييه الحنبليي  وكيان يعيرف فيي العيراق بالمقدسيي , والزم القاضيي أبيا 
ميال بييت يعلى بن الفراء وتفقه به , ودرس ووعظ , وبث مذهب اإلمام أحمد بين حنبيل بأع
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 (1).وظاهره عدم اشتراطه
 األدلة :

 أدلة القول األول : 
 استدل أصحاب القول األول علي اشتراط البلوغ في القاضي بما يأتي : 

يجوز تقليد الصبي ؛ ألن القضاء من باب الوالية, بل هو أعظم : أنه ال  أواًل 
فألن ال  -وهي الشهادة  -يات الواليات, والصبي ليست له أهلية أدنى الوال

 (2)يكون له أهلية أعالها أولي . 
أن حكم القضاء يستقى من حكم الشهادة ؛ألن كل واحد منهما من  :ثانًيا 

باب الوالية, فكل من كان أهاًل للشهادة يكون أهاًل للقضاء وما يشترط ألهلية 
شهادة فألنها من الشهادة يشترط ألهلية القضاء , أما اشتراط البلوغ ألهلية ال

 (3)باب الوالية , والقضاء أقوى وأعم والية . 
: أن الصبي مولى عليه فال يكون مولى على غيره, وألن الصبي يستحق ثالثًا

 (4)الحجر عليه, والقاضي يستحق الحجر على غيره فتنافيا .
                                                                                                   

المقييدس . ميين تصييانيفه : " المنتخييب " , فييي الفقييه , و المييبهج " , و " اإليضيياح " , و " 
وفي سينة سيت وثميانين و " كتاب الجيواهر " فيي التفسيير , وتي ي أصول الدين التبصرة " ف

, شيييذرات  108ص3, ميييرآة الجنيييان ج  51ص 19سيييير أعيييالم النيييبالء ج وأربعمائييية . 
 .  177ص 4الم ج, األع 369ص 5الذهب ج 

 .  176ص 11اإلنصاف للمرداوي ج (1)
, ملتقييييى األبحيييير  252ص 7, العناييييية شييييرح الهداييييية ج 3ص 7بييييدائع الصيييينائع ج (2)

 .  283ص 6, البحر الرائق ج 210ص
, 6ص 9, البناية شرح الهداية ج 252ص 7, العناية ج 175ص 4تبيين الحقائق ج (3)

 .  283ص 6البحر الرائق ج
 . 236ص 7ركشي على مختصر الخرقي ج شرح الز  (4)
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 القول الراجح :
البلوغ وذلك ومما سبق يتضح جلًيا أن القول الراجح هو القول األول باشتراط 

 لما يأتي : 
 : أن القول األول برهن بالدليل علي صحة اشتراط البلوغ . أواًل 
 : أن القول الثاني لم يقدم من األدلة ما يبرهن به علي صحة قوله . ثانًيا
: أن العقل والواقع يحكمان بضرورة اشتراط البلوغ ؛ ألن القضاء تتعلق  ثالثًا

من المعقول أن يترك مثل هذا األمر به مصالح العباد وحقوقهم وليس 
 الحتمال الخطأ والصواب ممن ال يؤتمن علي حقوق نفسه .  

 الشرط الثاني : الحرية : 
 اختلف الفقهاء في اشتراط الحرية في القاضي علي ثالثة أقوال : 

 : أن الحرية شرط في القاضي . القول األول
وهو المذهب ,  (3)الشافعية , و ( 2), والمالكية  (1)وهو قول فقهاء األحناف 

 (4). عند الحنابلة 
 

                                           
  83ص 2, االختيييار ج 101ص 3, الهداييية ج  3ص  7بييدائع الصيينائع للكاسيياني ج (1)

 .  151ص 2مجمع       األنهر ج, 252ص 7, العناية ج
, كفايييية الطاليييب  243ص 4, بدايييية المجتهيييد ج 258ص 2المقيييدمات الممهيييدات ج (2)

 . 339ص 2الرباني ج
ص 13, البييييان ج 289ص 7, الوسييييط ج 377ص 3, المهيييذب ج251التنبييييه ص (3)

 . 94ص 11, روضة الطالبين ج 20
ص  8, المبييييييدع ج660, العييييييدة ص 36ص 10, المغنييييييي ج 222ص 4الكيييييافي ج (4)

 .  176ص 11, اإلنصاف ج153
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 : أنه ال تشترط الحرية فيجوز أن يكون القاضي عبًدا . القول الثاني
 (2), وأبو الخطاب . *  (1)وهو قول ابن عقيل 

 .أن يكون العبد قاضًيا بإذن السيدأنه ال تشترط الحرية فيجوز : القول الثالث
 (3)  وهو القول الثاني ألبي الخطاب .

 األدلة : 
 : ألول علي اشتراط الحرية بما يأتياستدل أصحاب القول ا أدلة القول األول :

: أنه ال يجوز تقليد العبد, ألن القضاء من باب الوالية بل هو أعظم  أواًل 
فألن ال  -وهي الشهادة  -الواليات, وهؤالء ليست لهم أهلية أدنى الواليات 

 (4) يكون لهم أهلية أعالها أولى .

                                           
علي بين عقييل بين محميد بين عقييل الحنبليي , تفقيه عليى القاضيي أبيي يعليى وغييره  ,  (1)

د الجوهري , له مين المؤلفيات  تفضييل العبيادات عليى نعييم الجنيات , وروى عن  أبي محم
و كتاب الفنون , و الفصيول فيي فقيه الحنابلية , وتيوفي سينة ثيالث عشيرة وخمسيمائة مين 

, البدايييية والنهايييية  400ص 2, العبييير ج 648ص 8الهجيييرة .  الكاميييل فيييي التييياريخ ج 
 .  58ص 6شذرات الذهب ج 219ص  5, النجوم الزاهرة ج 184ص 12ج
محفوظ بن أحمد الَكْلَوذاني , أبو الخطاب . إمام الحنابلة في وقته . أصله من " كليواذا  (2)

مييين كتبيييه التمهييييد فيييي أصيييول الفقيييه , و بغيييداد . وموليييده ووفاتيييه ببغيييداد . " بضيييواحي 
    ين وأربعمائية  االنتصار في المسائل الكبار , و الهداية في الفقه . وتوفي سنة اثنتين وثالثي

, المنيتظم فيي تياريخ المليوك واألميم ج  170ص 21تياريخ بغيداد وذيوليه جمن  الهجيرة . 
 .  271ص 1, ذيل طبقات الحنابلة ج 152ص 17

, كشييياف القنييياع  176ص 11, اإلنصييياف للميييرداوي ج 154, 153ص 8المبيييدع ج  (3)
 . 295ص 6ج
,  240ص 2ج , الجيييوهرة النييييرة 101ص 3, الهدايييية ج  3ص 7بيييدائع الصييينائع ج (4)

 . 289ص 7الوسيط في المذهب ج
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, فالعبد  (1) ألن الرق نقيصة ينافي منصب النبوة ويحجر سيده عليه - ثانًيا
 (2)منقوص برقه , مشغول بحقوق سيده . 

 (3)ألن الحرية من أوصاف الكمال .  - ثالثًا
 (4) : أن اشتراط الحرية قياًسا لمنصب القضاء على منصب اإلمامة . رابًعا

ممتهن, والقاضي موضوع للفصل بين : ألن العبد في أعين الناس خامًسا 
رضي اهلل  -الخصومات, وبين الحالتين منافاة وما ورد عن أنس بن مالك 

اْسَمُعوا » -صلى اهلل عليه         وسلم  -عنه, قال: قال رسول اهلل 
, َكَأنَّ رَْأَسُه َزِبيَبٌة  ِن اْسُتْعِمَل َعَلْيُكْم َعْبٌد َحَبِشيٌّ فمحمول  (5)« .َوَأِطيُعوا, َواِ 

 (6)على من كان عبًدا مجازًا, أو على غير والية الحكم . 
 الترجيح :

ومما سبق يتبين أن القول الراجح هو القول األول باشتراط الحرية وذلك لما 
 يأتي : 

 : أن القول األول برهن بالدليل علي صحة اشتراط الحرية . أواًل 

                                           
 .  16ص 10الذخيرة للقرافي ج (1)
ص 6, مطاليييب أوليييي النهيييى ج 387ص 11, الشيييرح الكبيييير ج 222ص 4الكيييافي ج (2)

 . 458ص 2, منار السبيل ج466
 .  660العدة شرح العمدة ص (3)
 . 237ص 7شرح الزركشي على مختصر الخرقي ج (4)
تيياب األحكييام , بيياب السييمع والطاعيية لإلمييام مييا لييم تكيين معصييية أخرجييه البخيياري فييي ك (5)
 .  7142, حديث رقم   62ص 9ج
 . 237ص 7شرح الزركشي على مختصر الخرقي ج (6)
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األدلة ما يبرهن علي صحة  : أن القولين الثاني والثالث لم يقدما منثانًيا 
 .قوليهما
: أن القاضي جعل للفصل بين الناس , ولن ينزل الناس علي حكمه إال ثالثًا 

 إذا كانت به صفات الكمال , والرق من صفات النقص واالمتهان .   
 الشرط الثالث : البصر . 

 اختلف الفقهاء في اشتراط البصر في القاضي علي قولين : 
 نه يشترط في القاضي أن يكون بصيرًا . : أ القول األول

 (3)وهو قول الحنابلة ,  (2), و الصحيح عند الشافعية  (1)وهو قول األحناف 
ن لم يشترط في , وقال المالكية : أن عدم البصر يق تضي الفسخ وا 

 (4).الصحة
,  (5): أنه يجوز أن يكون القاضي أعمي , وهو وجه للروياني  القول الثاني
 (6)الحنابلة . و قول عند 

 األدلة
                                           

,  175ص 4, تبييييين الحقيييائق ج 101ص 3, الهدايييية ج 3ص 7بيييدائع الصييينائع ج (1)
 . 252ص 7العناية ج

, المجميييوع  291, ص 289ص 7, الوسييييط فيييي الميييذهب ج 378ص 3المهيييذب ج (2)
 . 127ص  20ج
, مطالييب   660, العييدة ص36ص 10, المغنييي البيين قداميية ج 223ص 4الكييافي ج (3)

 . 458ص 2, منار     السبيل ج 467ص 6أولي النهى ج
,  83, 81ص 8, التيييياج واإلكليييييل ج 17ص 10, الييييذخيرة ج 952ص 2الكييييافي ج (4)

 .219ص 2الفواكه الدواني ج
 . 97, 96ص 11روضة الطالبين ج (5)
 . 177ص 11اإلنصاف للمرداوي ج (6)
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 أدلة القول األول :
 استدل أصحاب القول األول علي اشتراط البصر بما يأتي : 

: أنه ال يجوز تقليد األعمى ؛ألن القضاء من باب الوالية بل هو أعظم  أواًل 
 الواليات, واألعمى ليس له 

ن ال يكون له أهلية أعالها فأل  -وهي الشهادة  -أهلية أدنى الواليات 
 (1).أولى
ألنه ال يجوز أن يكون القاضي أعمى ؛ ألنه ال يعرف المدعي من  – ثانًيا

 (2)المدعى عليه , والمقر من المقر له , والشاهد من المشهود عليه . 
ألنه ال يجوز أن يكون القاضي أعمى, وال أصم, وال أخرس؛ ألن فقد  – ثالثًا

 (3) هذه الحواس يمنع من استيفاء الحكم بين الخصمين.
 الرتجيح : 

ومما سبق يتبين أن القول الراجح هو القول األول باشتراط البصر وذلك لما 
 يأتي : 

 : أن القول األول برهن بالدليل علي صحة اشتراط الحرية . أواًل 
 : أن القول الثاني لم يقدم أيا من األدلة علي صحة قوله. ثانًيا

                                           
,  283ص 6, البحيير الرائييق ج  210, ملتقييى األبحيير ص 3ص 7بييدائع الصيينائع ج  (1)

 .151ص 2مجمع األنهر ج
, المجميييوع  291, ص  289ص 7, الوسييييط فيييي الميييذهب ج378ص 3المهيييذب ج (2)
مييييييدة , العييييييدة شييييييرح الع36ص 10المغنييييييي ج  223ص 4الكييييييافي ج,  127ص 20ج

 . 177ص 11, اإلنصاف ج 154ص 8, المبدع ج660ص
 . 21ص 13البيان للعمراني ج (3)
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وق وهذا يتطلب توافر كل السبل : ألن القاضي إنما جعل الستيفاء الحق ثالثًا
التي تمكنه من فعل ذلك وال شك أن البصر من أهم هذه السبل فمن خالله 
يستطيع التمييز بين أفراد القضية , باإلضافة إلي الحاجة الملحة إلي قراءة 
كل أوراق القضية بنفسه حتى يكون علي بينة بكل جوانبها وتفاصيلها ومن 

    ثم يكون الحكم عن يقين .  
 الشرط الرابع : النطق :

 اختلف الفقهاء في اشتراط النطق في القاضي علي قولين : 
 : أنه يشترط في القاضي النطق . القول األول

 (3), وهو قول الحنابلة . (2), و الصحيح عند الشافعية ( 1)وهو قول األحناف 
, وهو مقابل : أنه يجوز تقليد األخرس الذي ُتْعَقُل ِإَشاَرُتهُ  القول الثاني

 (4)الصحيح عند الشافعية . 
 األدلة :

 أدلة القول األول :
 استدل أصحاب القول األول علي اشتراط النطق في القاضي بما يأتي : 

                                           
, مجميع 283ص 6البحر الرائيق ج,  252ص 7, العناية ج 3ص 7بدائع الصنائع ج (1)

 . 151ص 2األنهر ج
 .  279ص 4, أسنى المطالب ج 97ص 11روضة الطالبين  ج (2)
,  368ص 4, اإلقنييياع ج 154ص 8ج, المبيييدع  36ص 10المغنيييي البييين قدامييية ج (3)

 .   295ص 6, كشاف القناع ج 705الروض المربع ص
 .  279ص 4, أسنى المطالب ج  97ص 11روضة الطالبين ج (4)
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أنه ال يجوز تقليد األخرس ؛ ألن القضاء من باب الوالية بل هو أعظم  – أواًل 
فألن ال  -هادة وهي الش -الواليات, واألخرس ليست له أهلية أدنى الواليات 

  (1)يكون له أهلية أعالها أولى .
حكم, وال يفهم جميع الناس ألن األخرس ال يمكنه النطق بال - ثانًيا

 (2).إشارته
 الرتجيح :

ومما سبق يتبين أن القول األول باشتراط النطق هو القول األولي بالترجيح ؛ 
حكم األخرس وذلك ألن الحكم يحتاج إلي الوضوح وعدم اللبس والغموض , و 

قد يحتمل التأويل , و يعتمد كل واحد فيه علي فهمه , وال شك أن ما ال 
 يحتمل التأويل أولي بالقبول مما يكتنفه الغموض . 

 الشرط الخامس : الذكورة .
 اختلف الفقهاء في اشتراط الذكورة في القاضي علي قولين : 

 في الجملة . : أن الذكورة ليست من شروط جواز التقليد  القول األول
 (3)وهو قول األحناف . 

 : أنه يشترط في القاضي الذكورة .  القول الثاني
 (3), و قول الحنابلة .  (2), وقول الشافعية  (1)وهو قول المالكية 

                                           
, 252ص 7, العناييية ج 101ص 3, الهداييية ج 3ص 7بييدائع الصيينائع للكاسيياني ج (1)

 . 151ص 2األنهر ج , مجمع283ص 6البحر الرائق ج
,  295ص 6, كشييياف القنييياع ج 154ص 8, المبيييدع ج 37, 63ص 10المغنيييي ج (2)

 . 467ص 6مطالب أولي النهى ج
, العناييية  84ص 2, االختيييار ج 106ص 3, الهداييية ج 3ص 7بييدائع الصيينائع  ج  (3)
 . 298,  297ص  7ج
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 األدلة :
 أدلة القول األول : 

 استدل أصحاب القول األول علي عدم اشتراط الذكورة بما يأتي : 
ات في الجملة, فيجوز قضاء المرأة فيما تقبل أن المرأة من أهل الشهاد

شهادتها فيه إال أنه يكره لما فيه من محييادثيية الرجيييال ومبنى أمرهيين عييلى 
 الستيير , كمييا أنييها ال تقييضي بالحييدود والقصاص؛ ألنه ال 

 (4)شهادة لها في ذلك, وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة . 
 ي  :أدلة القول الثان

 استدل أصحاب القول الثاني علي اشتراط الذكورة في القاضي بما يأتي : 
رضي  -أنه ال يجوز أن يكون القاضي امرأة لما روي عن أبي بكرة   – أواًل 

قال: " َلْن ُيْفِلَح َقْوٌم َأْسَنُدوا  -صلى اهلل عليه وسلم  -عن النبي  -اهلل عنه 
 (5)َأْمَرُهْم ِإَلى اْمرََأٍة " .

 (6)ألن األنوثة تمنع من زجر الظالمين وتنفيذ الحق .  – انًياث
                                                                                                   

, التيياج واإلكليييل ج  243ص 4, بداييية المجتهييد ج 258ص 2المقييدمات الممهييدات ج (1)
 .  63ص 8
ص 13, البييييان ج 289ص 7, الوسييييط ج 378ص 3, المهيييذب ج 251ص التنبييييه (2)

 . 95ص 11, روضة الطالبين ج20
,  295ص 6, كشاف القنياع ج 154ص  8, المبدع ج  37, 36ص 10المغني  ج (3)

 . 467ص 6مطالب أولي النهى ج
, العنايييية  84ص 2, االختييييار ج 106ص 3, الهدايييية ج 3ص 7بيييدائع الصييينائع  ج (4)
 . 298,  297ص  7ج
 .  20402, حديث رقم   43ص 34رواه اإلمام أحمد ج (5)
 . 16ص 10الذخيرة للقرافي ج (6)
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ألنه البد للقاضي من مجالسة الرجال من الفقهاء , والشهود , :  ثالثًا
والخصوم , والمرأة ممنوعة من مجالسة الرجال لما يخاف عليهم من االفتتان 

 (1)بها . 
 (2)ألنه ال والية للمرأة .  –رابًعا 
رأة إذا وليت القضاء كانت مقدمة والرجال مؤخرين عنها , : ألن الم خامًسا

 (3) فلم يجز.
: ألن حال القضاء آكد من حال اإلمامة في الصالة, فإذا لم يجز أن  سادًسا

تكون المرأة إمامة للرجال فألن ال يجوز أن تكون قاضية أولى. وال يجوز أن 
 (4)يكون الخنثى المشكل قاضيًا ؛ لجواز أن يكون امرأة . 

 الرتجيح :
ومما سبق يتبين أن القول الراجح هو القول الثاني باشتراط الذكورة وذلك لما 

 يأتي :
: ألن قياس والية القضاء للمرأة علي قبول شهادتها قياس مع الفارق  أواًل 

نما ينتهي بأداء الشهادة ويكون في بعض  ؛ألن الشهادة أمر ال يدوم وا 
ضاء فهو أمر مالزم ودائم ويكون في كل األمور دون بعض , أما توليها الق

 الحقوق . 
: ألن القضاء يحتاج إلي قوة تمنع من زجر الظالمين والحفاظ علي  ثانًيا

 هيبة القضاء ووقاره وال شك أن المرأة ال تتناسب بطبيعتها مع فعل ذلك .
                                           

 .127ص 20, المجموع شرح المهذب ج 378ص 3المهذب ج (1)
 . 289ص 7الوسيط في المذهب ج (2)
 .  21ص 13البيان للعمراني ج (3)
 . 21, 20ص 13البيان ج  (4)
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: ألن القضاء يحتاج إلي معاينة الخصوم والشهود وهذا يؤدي إلي  ثالثًا
 مرأة للرجال . مخالطة ال

: ألن أمر القضاء يتعلق بمصالح الناس وحقوقهم والمرأة تعتريها أحوال  رابًعا
 كثيرة تمنعها من سرعة الفصل بين الناس . 

 الشرط السادس : العدالة :
 اختلف الفقهاء في اشتراط العدالة في القاضي علي قولين : 

لكنها شرط الكمال,  : أن العدالة ليست بشرط لجواز التقليد القول األول
 فيجوز تقليد الفاسق وتنفذ قضاياه إذا لم يجاوز فيها حد الشرع .

 (3), وهو قول األصم .  (2), و قول عند المالكية  (1)وهو قول األحناف 
أنها شرط واجب موجب للعزل . وهو المشهور من مذهب :  القول الثاني

, وهو قول  (5) ة , وهو شرط لجواز التقليد عند الشافعي(4)المالكية 
 (6).الحنابلة
 األدلة : 

                                           
,  176ص 4, تبييييين الحقيييائق ج 101ص 3ايييية ج, الهد 3ص 7بيييدائع الصييينائع ج (1)

 .  254ص  7العناية ج
 . 462جامع األمهات ص (2)
 .20ص 13البيان في مذهب اإلمام الشافعي ج (3)
, كفايييية الطاليييب  243ص 4, بدايييية المجتهيييد ج 259ص 2المقيييدمات الممهيييدات ج (4)

 . 339ص 2الرباني ج
, روضية الطيالبين  45شيجاع ص, متن أبي  377ص 3, المهذب ج 251التنبيه ص (5)
 . 96ص 11ج
, 154ص 8, المبيدع ج660العيدة ص,  37ص 10المغني ج,  222ص 4الكافي ج (6)

 .  705الروض المربع ص
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 أدلة القول األول :
 استدل أصحاب القول علي عدم اشتراط العدالة في القاضي بما يأتي : 

أن القضاء أمانة عظيمة وهي أمانة األموال واألبضاع والنفوس, فال يقوم 
في  بوفائها إال من كمل ورعه وتم تقواه إال أنه مع هذا لو قلد جاز التقليد

نفسه وصار قاضًيا ؛ألن الفساد لمعنى في غيره فال يمنع جواز تقليده القضاء 
 (1) نفسه .في 

 أدلة القول الثاني :
 استدل أصحاب القول الثاني علي اشتراط العدالة بما يأتي : 

 (2)َتَبيَُّنوا ﴾قول اهلل تعالى: ﴿ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ فَ :  أواًل 
. فقد أمر اهلل بالتبين عند قول الفاسق وال يجوز أن يكون الحاكم ممن ال 

  (3) يقبل قوله ويجب التبين عند حكمه .
: ألن العدالة شرط في الشاهد, ففي القاضي أولى, فالفاسق ال يجوز أن  ثانًيا

, ودليل  (4) يكون شاهًدا فلئال يكون قاضًيا أولي وألن قوله ألزم وضرره أشمل
  (5)األصل قوله تعالي : ﴿َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم﴾ . 

                                           
,  254ص 7, العنايييية ج 176ص 4, تبييييين الحقيييائق ج 3ص 7بيييدائع الصييينائع ج (1)

 .  151ص 2مجمع األنهر ج,  255
 ( .6سورة الحجرات , من األية ) (2)
, مطالب أولي النهيى  388ص 11, الشرح الكبير ج 37ص 10المغني البن قدامة ج (3)
 . 467ص 6ج
 7, شرح الزركشيي ج 388ص 11, الشرح الكبير ج 37ص 10المغني البن قدامة ج (4)

 . 467ص 6, مطالب أولي النهى ج238,  237ص 
 (.2سورة الطالق , من األية )( 5)
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ألن العدالة هي الوازع من أهل االجتهاد والنظر؛ ألن بالعلم يعتصم  - ثالثًا
 (1) من المخالفة لحدود اهلل .

ن القضاء يتضمن الوالية في التزويج والنظر في أموال السفهاء : أل  رابًعا
 (2)والوقوف , والفسق ينافي هذه الواليات فلم ينعقد مع القضاء . واليتامى 
 (3) : ألن الفسق نقص وال يجوز تولية من فيه نقص يمنع الشهادة . خامًسا

 الرتجيح :
ومما سبق يتبين أن القول الراجح هو القول الثاني باشتراط العدالة لكل ما 

  سبق , وألن الفاسق غير مؤتمن علي حقوق العباد . 
 الشرط السابع : السمع :

 اختلف الفقهاء في اشتراط السمع في القاضي علي قولين : 
ذهب المالكية إلي أن السمع من الشروط التي يقتضي عدمها :  القول األول

ن لم يشترط في الصحة .    (4)الفسخ وا 
   (5)وهو قول عند الحنابلة أنه ال يشترط وعبر عنه بقيل . 

                                           
 . 16ص 10الذخيرة للقرافي ج (1)
 . 20ص 13البيان في مذهب اإلمام الشافعي ج (2)
,  177ص 11, اإلنصاف ج 154ص 8, المبدع ج 37ص 10المغني البن قدامة ج (3)

 . 295ص 6, كشاف القناع ج 368ص 4اإلقناع ج
,  83, 81ص 8, التيييياج واإلكليييييل ج 17ص 10, الييييذخيرة ج 952ص 2الكييييافي ج (4)

 .219ص 2الفواكه الدواني ج
 .177ص 11رطان . اإلنصاف للمرداوي جوقيل ال يشت (5)
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أن يكون القاضي سميًعا, فال يجوز فقهاء الشافعية  : اشترط القول الثاني
, وهو (1) تقليد أصم ال يسمع أصاًل فإن كان يسمع إذا صيح به جاز تقليده 

 (2) قول الحنابلة .
 األدلة : 

 أدلة القول األول : 
 استدل أصحاب القول األول علي عدم اشتراط السمع بما يأتي : 

ي عليه أوله , ومن سماع الحجج أن عدم الحواس يمنع من معرفة المقض
الشرعية وعدم بعض هذه يقتضي فسخ العقد تقدمت أضدادها عليه أو طرأت 
ن كانت موجودة حين  بعده فينفذ ما مضى من أحكامه إلى حين العزل وا 

 (3)الحكم . 
 أدلة القول الثاني : 

 استدل أصحاب القول الثاني علي اشتراط السمع بما يأتي : 
 (4) ع ليسمع القاضي الدعوى , واإلنكار, والبينة, واإلقرار.أن اشتراط السم

 الرتجيح :
القضاء تتعلق به مصالح العباد وتتوقف عليه حقوق الخلق ومن ثم يجب أن 
تتوافر فيمن يتواله كل صفات الكمال والتي تمنع من االعتراض عليه أو 

                                           
 .  279ص 4, أسنى المطالب ج 97ص 11روضة الطالبين  ج (1)
 .  295ص 6, كشاف القناع ج154ص 8, المبدع ج 36ص 10المغني ج (2)
,  83, 81ص 8, التييييياج واإلكلييييييل ج 17ص 10, اليييييذخيرة ج952ص 2الكيييييافي ج (3)

 . 219ص 2الفواكه الدواني ج
 . 177ص 11اوي جاإلنصاف للمرد (4)
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عليها التشكيك في أحكامه , والسمع من األدوات األساسية التي يعتمد 
 القضاء ومن ثم يكون القول الثاني هو األولي بالقبول باشتراط السمع . 

 االجتهاد : الشرط الثامن : 
 اختلف الفقهاء في اشتراط االجتهاد في القاضي علي قولين : 

 . يشترط في القاضي كونه مجتهًدا :  القول األول
 (2)عن المذهب حكاية القاضي عبد الوهاب  , و (1)وهو قول فقهاء األحناف 
 وابن العربي: يشترط في القاضي كونه عالًما مجتهًدا  , وقال عياض والمازري

 (5), وهو قول الحنابلة. (4), وهو قول الشافعية (3)
 أن االجتهاد من الصفات المستحبة . :  القول الثاني

 (6). في المقدمات عن المذهب  -رحمه اهلل  –وهو ما حكاه ابن رشد 
 األدلة : 

 دلة القول األول :أ
 استدل أصحاب القول األول علي اشتراط االجتهاد في القاضي بما يأتي : 

                                           
,  241ص 2, الجيييوهرة النييييرة ج 83ص 2, االختييييار ج 5ص 8المحييييط البرهييياني ج (1)

 . 218لسان الحكام ص
,  117, إرشيياد السييالك ص 462, جييامع األمهييات ص243ص 4بداييية المجتهييد ج  (2)

 . 339ص 2كفاية الطالب الرباني ج
 . 219ص 2, الفواكه الدواني ج66ص 8التاج واإلكليل ج (3)
ص 13, البييييان ج 290,  289ص  7, الوسييييط فيييي الميييذهب ج  251التنبييييه ص (4)

 . 95ص 11, روضة الطالبين ج 18, 17
, كشيييياف  177ص 11, اإلنصيييياف ج154ص 8, المبييييدع ج 37ص 10المغنييييي ج (5)

 .     295ص 6القناع ج
 . 243ص 4بداية المجتهد ج (6)
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ولم يقل  (1) : قال تعالي ﴿ َوَأِن اْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّه ﴾ الدليل األول
  (2)وِل ﴾ . بالتقليد, وقال: ﴿َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَّسُ 

صلى اهلل عليه  -أن النيبيي مييا روي عن ابن بريدة عن أبيييه :  الدليل الثاني
القضاة ثالثة واحد في الجنة واثنان في النار , فأما الذي في »قييال:  –وسلم 

الجنة, فرجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة , ورجل عرف الحق فحكم 
« جل قضى للناس على جهل فهو في النارفجار في الحكم فهو في النار , ور 

؛ وألنه إذا لم يجز أن يفتي الناس وهو ال يلزمهم الحكم, فلئال يقضي  (3)
 (4)بينهم وهو يلزمهم الحكم أولى . 

أنه سمع  –رضي اهلل عنه  -ما روي عن عمرو بن العاص  – الدليل الثالث
كم فاجتهد ثم يقول: " إذا حكم الحا -صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 

ذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر "   (  5). أصاب فله أجران , وا 
ال لو حمل على  قال العلماء: معناه إذا أراد أن يحكم, فعند ذلك يجتهد, وا 

 (6)ظاهره القتضى أن االجتهاد مؤخر عن الحكم, وليس كذلك اتفاًقا .
ن القاضي مأمور : أنه يشترط في القاضي اجتهاد الرأي؛ أل  الدليل الرابع

بالقضاء بحق, قال اهلل    تعالى: ﴿ يا داود إّنا جعلناك خليفة في األرض 

                                           
 ( . 49سورة المائدة , من األية )( 1)
 ( . 59لنساء , من األية )سورة ا( 2)
 .  16سبق تخريج الحديث ص  (3)
 . 223ص 4الكافي في فقه اإلمام أحمد ج (4)
 . 16سبق تخريج الحديث ص   (5)
 . 223ص 4الكافي في فقه اإلمام أحمد ج (6)
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نما يمكنه القضاء بالحق, إذا كان عالمًا  (1)فاحكم بين الناس بالحق ﴾ , وا 
بالكتاب والسنة واجتهاد الرأي, فاجتهاد الرأي ؛ ألن النصوص معدودة 

في كل حادثة من النصوص ما والحوادث غير محدودة , واإلنسان ال يجد 
تفصل به تلك الحادثة فيحتاج إلى استنباط المعنى من المنصوص عليه, 

نما يمكنه ذلك إذا كان عالًما باجتهاد الرأي .    (2)وا 
لزام ثم المفتي ال يجوز الدليل الخامس : ألن الحكم آكد من الفتيا ؛ ألنه فتيا وا 

 (3)أن يكون عاميًا مقلدًا فالحاكم أولى. 
 الرتجيح : 

ومما سبق يتبين أن القول األول باشتراط االجتهاد هو القول الراجح وذلك 
لقوة أدلته , مع عدم تقديم أدلة للقول الثاني باإلضافة إلي أن كثيرًا من 
القضايا المنظورة أمام القاضي تحتاج إلي إعمال العقل والفكر وبذل كل ما 

 في الوسع الستخراج الحكم . 
 :التعليم ع : الشرط التاس

 اختلف الفقهاء في اشتراط التعليم في القاضي علي قولين : 
 : أنه ال يشترط التعليم في القاضي . القول األول

 
 
 

                                           
 ( .26سورة ص, من األية ) (1)
,  241ص 2, الجيييوهرة النييييرة ج 83ص 2, االختييييار ج 5ص 8المحييييط البرهييياني ج (2)

 . 218لسان الحكام ص
 . 660العدة شرح العمدة ص (3)
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, ووجه عند الحنابلة , وهو  (2), ووجه عند الشافعية  (1)وهو قول المالكية 
 (3)ظاهر كالم عامة األصحاب عندهم . 

  (4).وز تولية األمي, ومن ثم ال يجي القاضيفأنه يشترط التعليم :القول الثاني
وهو الذي أورده ابن حمدان , ووجه عند الحنابلة  (5)وهو وجه عند الشافعية 

 (6). مذهًبا
 األدلة : 

 أدلة القول األول : 
 استدل أصحاب القول األول علي عدم اشتراط التعلم بما يأتي : 

ال يكتب وهو إمام األئمة أمًيا  كان –صلي اهلل عليه وسلم  –أن النبي  – أواًل 
 (7) .وحاكم الحكام 

لعدالة ففقد الكتابة ال يؤثر أن األمي ما دام من أهل االجتهاد وا –ثانًيا 
 (8).فيه

                                           
,  16ص 10, الييييذخيرة ج 462, جييييامع األمهييييات ص 244ص 4بداييييية المجتهييييد ج (1)

 . 21ص 13البيان للعمراني ج 291ص 7, الوسيط ج 251التنبيه ص
ص 13, البييييان للعمرانيييي ج 291ص 7, الوسييييط فيييي الميييذهب ج  251التنبييييه ص (2)

21. 
 . 244ص 4المجتهد ج بداية (3)
 . 203ص 2المحرر في الفقه ج (4)
 . 21ص 13, البيان للعمراني ج 291ص 7الوسيط في المذهب ج (5)
 . 203ص 2المحرر في الفقه ج (6)
المبييدع فييي شييرح ,  291ص 7الوسيييط فييي الميذهب ج,  244ص 4بدايية المجتهييد ج (7)

 . 155ص 8المقنع ج
 . 21ص 13البيان للعمراني ج (8)
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 (1) أنه ليس من ضرورة الحكم معرفة الكتابة. -ثالثًا
 أدلة القول الثاني : 

 يأتي :  استدل أصحاب القول الثاني علي اشتراط التعلم في القاضي بما
أن القاضي يحتاج أن تقرأ عليه المحاضر والسجالت, ويقف على ما يكتب 

صلى  -كاتبه , فإذا لم يكن متعلًما ربما غير القارئ والكاتب. ويفارق النبي 
صلى اهلل عليه وسلم ؛  -فإن كونه ال يكتب من معجزاته  -اهلل عليه وسلم 

في الكتاب له , ولو خان أحد وألن أصحابه كانوا عدواًل تؤمن منهم الخيانة 
 (2) منهم في ذلك أعلمه اهلل به .

 الرتجيح : 
ومما سبق يتبين أن القول الثاني باشتراط التعلم في القاضي هو القول 

له من الخواص ما ال  -صلي اهلل عليه وسلم  –الراجح ؛ وذلك ألن النبي 
كانت  –وسلم صلي اهلل عليه  –يقاس عليه غيره فيها , كما أن زمن النبي 

األمانة واألخالق فيه هي السائدة وهذا ما ال يتوافر في كثير من األحيان , 
فكان من األحوط واألضمن إليصال الحقوق ألصحابها ضرورة اشتراط التعلم 

 في القاضي . 
 الفطنة :الشرط العاشر : 

 اختلف الفقهاء في اشتراط الفطنة في القاضي علي قولين : 
الفطنة من الشروط الواجبة فال يكتفي بالعقل التكليفي بل ال  : أن القول األول

 بد أن يكون بين الفطنة بعيًدا من الغفلة . 

                                           
 . 155ص  8المبدع في شرح المقنع ج (1)
 . 155ص  8المبدع في شرح المقنع ج,  21ص 13البيان للعمراني ج (2)
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  (2), وهو قول الشافعية .  (1)وهو قول ابن الحاجب, وظاهر كالم الطرطوشي 
: عد ابن شاس وابن رشد الفطنة من الصفات المستحبة غير  القول الثاني
  (3)الواجبة . 
 ح : الرتجي

القاضي يحتاج في كثير من األحيان إلي استخدام عقله وبخاصة في السماع 
من الخصوم , ومن الشهود ومن ثم يحتاج إلي استخدام أساليب كثيرة 
تساعده في الوصول إلي الحقيقة , ولن يكون له ذلك إال بالفطنة ومن ثم 

 . يكون القول األول باشتراط الفطنة في القاضي هو القول الراجح 
 املطلب الثالث 

 الشروط التي انفرد بعض الفقهاء بوجوب توافرها يف القاضي 
بعد عرض الشروط التي اتفق الفقهاء علي وجوب توافرها في القاضي , 
وكذلك الشروط التي وقع اختالف الفقهاء في وجوب توافرها في القاضي , 

هاء , بقيت الشروط التي انفرد بعض الفقهاء بوجوبها دون جميع الفق
 وتفصيلها علي النحو التالي : 

 أوًلا : الشروط التي انفرد بها فقهاء األحناف : 
 األول : السالمة عن حد القذف : الشرط 

 يري األحناف أنه ال يجوز تقليد المحدود في القذف وذلك لما يأتي :

                                           
, كفايييية الطاليييب الربييياني 219ص 2, الفواكيييه اليييدواني ج 66ص 8التييياج واإلكلييييل ج (1)
 . 339ص 2ج
 . 97ص 11روضة الطالبين ج (2)
 .66ص 8التاج واإلكليل ج (3)
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ألن حكم القضاء يستقى من حكم الشهادة ؛ ألن كل واحد منهما من باب 
ل من كان أهاًل للشهادة يكون أهال للقضاء وما يشترط ألهلية الوالية, فك

الشهادة يشترط ألهلية القضاء , أما أهلية الشهادة؛ فألنها من باب الوالية 
 (1)والقضاء أقوى وأعم والية . 

 (2): أن يكون القاضي عفيًفا عن التهمة .  الشرط الثاني
 ؛ ألن مجلس القاضي : أنه ينبغي أن يكون القاضي أميناً  الشرط الثالث

 (3)بحضرة النساء فيؤدي إلى الفتنة لو لم يكن أمينًا. 
 ثانياا : الشروط التي انفرد بها فقهاء املالكية : 

؛ وذلك ألن الكثرة في المنصب  (4)أن يكون القاضي واحدًا الشرط األول : 
 (5)تخرق األبهة وتسقط الحرمة . 

الئمة يدير الحق على من دار عليه : أن يكون غير مستحي بال الشرط الثاني
 (6) ال يبالي من المه على ذلك ال يبالي لومة الئم .

 ( 7): أن يكون سليًما من بطانة السوء . الشرط الثالث
  (8) : أن يكون غير زائد في الدهاء . الشرط الرابع

                                           
, 240ص2, الجييييوهرة النيييييرة ج 175ص 4ين الحقييييائق ج, تبييييي101ص3الهداييييية ج (1)

 .   283ص 6البحر الرائق ج
 . 3ص 7بدائع الصنائع ج (2)
 . 20ص 8المحيط البرهاني في الفقه النعماني ج (3)
 المرجع السابق . (4)
 .16ص 10الذخيرة للقرافي ج (5)
 . 17ص 10, الذخيرة للقرافي ج 462جامع األمهات ص (6)
 . 462ت صجامع األمها (7)
 . 462جامع األمهات ص (8)
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 ثالثاا : الشروط التي انفرد بها فقهاء احلنابلة : 
 (1)ًما بلغات أهل واليته . : أن يكون عال الشرط األول
 (2): أن يخاف اهلل تعالى ويراقبه .   الشرط الثاني
 (3): أن ال يهزل وال يمجن .  الشرط الثالث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
,  822ص 2, كشف المخدرات ج 377ص 4, اإلقناع ج394ص 11الشرح الكبير ج( 1)

 . 473ص 6مطالب أولي النهى ج
ص 6, مطاليييب أوليييي النهيييى ج 310ص 6, كشييياف القنييياع ج 377ص 4اإلقنييياع ج (2)

473 . 
 المراجع السابقة .( 3)
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 املبحث الراب  
 الشروط املستحب توافرها يف القاضي

 وفيه ثالثة مطالب : 
 . املطلب األول : الشروط املتفق علي استحباب توافرها يف القاضي
 املطلب الثاني : الشروط املستحب توافرها عند بعض الفقهاء . 

املطلب الثالث : الشـروط التـي انفـرد بعـض الفقهـاء باسـتحباب توافرهـا يف 
 القاضي . 

 املطلب األول 
 الشروط املتفق علي استحباب توافرها يف القاضي

يفصل يري الفقهاء أن القاضي حتى تتحقق له الهيبة والوقار ويستطيع أن 
في الخصومات بين الناس  ويكون قادرًا علي القيام بهذه المهمة أعظم قيام 
وعلي الوجه األمثل وبما يعود بالنفع علي العباد فالبد له وأن يكون في كامل 
صفاته , وحتى يتحقق ذلك فقد اشترط الفقهاء شروًطا يجب توافرها في 

أن تتوافر في  القاضي وقد سبق الحديث عنها , وشروًطا أخري يستحب
القاضي وهي ليست علي سبيل اإللزام والوجوب ولكن علي وجه األفضلية 

 والكمال , وفيما يأتي الوقوف عليها بالتفصيل :  
 :  الشرط األول

 .  من غير عنف , لينًا من غير ضعفأن يكون القاضي شديداً 
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والشافعية   , (2), والمالكية   (1)وهذا الشرط متفق عليه بين فقهاء األحناف 
 وذلك لما يأتي :  (4), والحنابلة   (3)

: ألن القضاء من أهم أمور المسلمين فكل من كان أعرف , وأقدر ,  أواًل 
 (5)وأوجه , وأهيب , وأصبر على ما يصيبه من الناس كان أولى . 

لئال يهابه صاحب الحق ؛  ينبغي أن يكون القاضي قوًيا من غير عنف: ثانيًا 
ليًنا من يهابه الخصم فال يتمكن من استيفاء حجته بين يديه , ألن الجبار 

كما أن ذلك يبسط الضعيف يطمع فيه الخصم وينشط عليه ,غير ضعف ؛ألن 
, ولهذا قال بعض          المتخاصمين إلى التهاتر والتشاتم بين يديه

السلف : وجدنا هذا األمر ال يصلحه إال شدة من غير عنف ولين من غير 
 (6)ضعف .

 : أن يكون القاضي بعيًدا من الطمع .  الشرط الثاني

                                           
 . 153ص 2نهر ج, مجمع األ  287ص 6البحر الرائق ج (1)
 .  19ص 10الذخيرة للقرافي ج (2)
 . 127ص 20, المجموع شرح المهذب ج 378ص 3, المهذب ج 251التنبيه ص (3)
ص 11, اإلنصييياف للميييرداوي ج 160ص 8, المبيييدع ج 40,  39ص 10المغنيييي ج (4)

 .  377ص 4, اإلقناع ج 200
 . 153ص 2, مجمع األنهر ج 287ص 6البحر الرائق ج (5)
المغنيييييييي ,  127ص 20, المجميييييييوع ج 378ص 3, المهيييييييذب ج 251تنبييييييييه صال (6)
,  كشييياف القنييياع  200ص 11اإلنصييياف ج 160ص 8, المبيييدع ج 40,  39ص 10ج
 . 310ص 6ج
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ينبغي للقاضي أن ال يكون طماًعا حتى ال يرتشي, فال يميل إلى بعض 
ذا نزاهة ليفارق بالنزاهة التشوف لما الخصوم , وال يترك إذا أساء األدب , 

 (1)في أيدي الناس . 
وييينبغي لييه أن يييشتد ييًذا , ناف (2)أن يكيون الييقييياضي جييزاًل :  الشرط الثالث

حييتى يستيينطق الحييق فييال ييييدع ميين حيييق اهلل تعالى شيًئا من غير جبر به , 
 (3)وأن يلين حيث ينبغي ذلك في غير ضعف وال يترك شيًئا من الحق . 

 األدلة علي استحباب ذلك :
ين في األمور كان يل –صلى اهلل عليه وسلم  -: أن رسول اهلل  الدليل األول

 (4)ويرفق حتى ينتهك شيء من محارم اهلل فيكون من أشدهم في ذلك . 
قال ال يصلح لهذا األمر  -رضي اهلل عنه  -: ما روي أن عمر  الدليل الثاني

 (5) إال اللين من غير ضعف القوي من غير عنف .
 املطلب الثاني 

 الشروط املستحب توافرها عند بعض الفقهاء

                                           
ص 10الييذخيرة للقرافييي ج,  20ص 8, المحيييط البرهيياني ج 3ص 7بييدائع الصيينائع ج (1)

 .   310ص 6, كشاف القناع ج 377ص 4اإلقناع ج 40ص 10, المغني ج 18, 17
, ميادة جيزل ,  109ص 11الَجْزل: ثقف عاقل قوي شديد جيد الرأي . لسيان العيرب ج (2)

 .  976القاموس المحيط ص
, اليييذخيرة  259ص 2المقيييدمات الممهيييدات ج,  108ص 16المبسيييوط للسرخسيييي ج (3)
ص 6, كشييييياف القنييييياع ج 377ص 4اإلقنييييياع ج 40ص 10,  المغنيييييي ج 17ص 10ج

310 . 
 . 108ص 16سرخسي جالمبسوط لل (4)
 المرجع السابق  (5)



 
  

 

 طلب رد القاضي بين الحكم الفقهى والقانون الوضعي   
 الزاهد أحمد حفنى الطاهر... مدرس الفقه فى كلية البنات األزهرية في مدينة  طيبة الجديدةد/               

879 

وط التي اتفق الفقهاء علي استحباب توافرها في القاضي إال تقدم ذكر الشر 
أن هناك بعض الشروط التي استحب بعض الفقهاء وجودها دون البعض 

 األخر , وتفصيل ما جاء فيها علي النحو التالي : 
 أوًلا : الشرط املتفق علي استحبابه بني فقهاء األحناف واملالكية : 

 ن وذلك ألمرين :أن يكون القاضي غنًيا ليس بمديا
أن القاضي عندما يكون غنًيا ال يطمع في أموال الناس , ولذلك  -األمر األول

يكون رزق القاضي  وكفايته وكفاية أهله وأعوانه ومن يعولهم من بيت 
 (1)المال؛ ألنه محبوس لحق العامة فلوال الكفاية ربما طمع في أموال الناس 

ن تنزه فهو أفضل , وأبو بكر الصد لما ولي  -رضي اهلل عنه  -يق , وا 
ثم أجمعوا  -رضي اهلل عنه  -الخالفة خرج إلى السوق ليكتسب فرده عمر 

على أن جعلوا له كل يوم درهمين, وكان عنده عباءة قد اشتراها من رزقه , 
أعطيها عمر ليردها إلى  -رضي اهلل عنه  -فلما حضرته الوفاة قال لعائشة 

 (2) استغنى ال يأخذ وهو المختار.بيت المال, فدل على أنه إذا 
 (3)أن الغنى يعين على التولية ويشجع النفس .  - األمر الثاني

ا : الشروط املتفق علي استحبابها بني فقهاء املالكية واحلنابلة : 
ا
 ثاني

 : أن يكون القاضي حليًما عن الخصوم ذا أناة وذلك لما يأتي :  الشرط األول
 (4)ما انتقم لنفسه قط .  -ى اهلل عليه وسلم  صل -: ألن رسول اهلل أواًل 

                                           
 . 83, 82ص  2االختيار لتعليل المختار ج( 1)
ص 10, الييذخيرة للقرافييي ج259ص 2المقييدمات الممهييدات ج,  82ص 2االختيييار ج (2)

 . 87ص 8, التاج واإلكليل ج 17
 . 17ص 10الذخيرة للقرافي ج (3)
 .18, 17ص 10, الذخيرة للقرافي ج 462جامع األمهات ص (4)
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 (1): لئال يغضب من كالم الخصم فيمنعه الحكم .  ثانًيا
: ألن القاضي يجب أن يكون متأنًيا من التأني وهو ضد العجلة لئال  ثالثًا

 (2) تؤدي عجلته إلى ما ال   ينبغي .
ؤتى من غفلة : أن يكون القاضي فطًنا غير مخدوع لعقله ال ي الشرط الثاني

وال يخدع من بعض الخصوم لغرة بمعني أن يكون متيقًظا كثير التحرز من 
 (3)الحيل , فطًنا ليعرف دقائق حجاج الخصوم ومكايدهم . 

 (4) : أن يكون القاضي ذا رأي ومشورة. الشرط الثالث
 املطلب الثالث 

 الشروط التي انفرد بعض الفقهاء باستحباب توافرها يف القاضي
الفقهاء علي شروط يستحب توافرها في من يتولي القضاء , واشترك اتفق 

بعض الفقهاء في بعض الشروط األخرى , وانفرد بعض الفقهاء بشروط 
 يستحب وجودها في القاضي وهي كما يأتي : 

 أوًلا : الشروط التي انفرد بها فقهاء األحناف : 

                                           
, كشياف القنيياع  377ص 4, اإلقنياع ج160ص  8, المبيدع ج 40ص 10المغنيي ج (1)
 .  310ص 6ج
 707, اليروض المربيع ص 200ص 11, اإلنصاف للمرداوي ج 40ص 10المغني ج (2)

 . 473ص 6, مطالب أولي النهى ج
ص 10, المغنيييي ج 18, 17ص 10, اليييذخيرة ج 259ص 2المقيييدمات الممهيييدات ج (3)

 .160ص 8ج , المبدع 40
, كشيييياف  377ص 4, اإلقنيييياع ج 40ص 10, المغنييييي ج 462جييييامع األمهييييات ص (4)

 .  310ص 6القناع ج



 
  

 

 طلب رد القاضي بين الحكم الفقهى والقانون الوضعي   
 الزاهد أحمد حفنى الطاهر... مدرس الفقه فى كلية البنات األزهرية في مدينة  طيبة الجديدةد/               

881 

كبرًا مقباًل بغضب , أال يكون القاضي متفاحًشا جبارًا أي مت:  الشرط األول
 (1)عنيًدا أي مخالًفا للحق  ألن القضاء دفع الفساد وهذه األشياء بعينها فساد

 وذلك لعدة أسباب وهي كما يأتي :
 :  السبب األول

في القضاء بين  -صلى اهلل عليه وسلم  -أن القاضي خليفة رسول اهلل 
ى اهلل عليه صل -الناس فينبغي أن يتحرز عن ما هو منتف عن رسول اهلل 

صلي اهلل  –أن النبي  –رضي اهلل عنه  –وقد روي عبد اهلل بن بسر  -وسلم 
« قال : " إنَّ اللََّه َجَعَلِني َعْبًدا َكِريًما, َوَلْم َيْجَعْلِني َجبَّارًا َعِنيًدا -عليه وسلم 

اٍب فِ  (2)  ي اأَلْسَواِق ", وفي صفته في التوراة : " َلْيَس ِبَفظٍّ َواَل َغِليٍظ َواَل َسخَّ

 (4) فصلوات اهلل عليه .  (3)
 :  السبب الثاني

 (5) ألن هذه أوصاف مذمومة فعلى القاضي أن يتحرز عنها .
 : السبب الثالث 

                                           
ص 6, البحيير الرائييق ج 214, ملتقييى األبحيير ص 108ص 16المبسييوط للسرخسييي ج (1)

 . 153ص 2, مجمع األنهر ج 287
,  348ص 3باب ما جاء في األكل من أعلى الصحفة ج رواه أبو داود في األطعمة ,  (2)

, حيديث  1086ص 2جبياب األكيل متكًئيا , ابن ماجيه فيي األطعمية ,  3773حديث رقم  
, وصييححه اإلمييام األلبيياني , يراجييع : إرواء الغليييل فييي تخييريج أحاديييث منييار  3263رقييم 

 .  28ص 7السبيل ج
, حيديث رقيم  66ص 3أخرجه البخاري في البيوع , بياب كراهيية السيخب فيي السيوق ج (3)

2125  . 
 . 108ص 16المبسوط للسرخسي ج (4)
 المرجع السابق .  (5)
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, قال اهلل تعالى ﴿ ولو كنت فظا غليظ (1)ألنها سبب لنفرة الناس عنه 
 (2)القلب﴾ . 

 :السبب الرابع 
لقلوب إليه واالجتماع سبب لميل ا ألن القاضي مندوب إلى اكتساب ما هو 

 (3) حوائجهم . إليه في
 : السبب الخامس 

 (4)ألن المقصود منه وهو إيصال الحقوق إلى أهلها ال يحصل به .
: ينبغي له أن يتعذر إلى كل من يخاف أن يقع في نفسه عليه  الشرط الثاني

 (5) شيء إذا قضى عليه.
حتى يعلم أنه قد فهم عنه حجته  : أن يفسر للخصم ويبين له الشرط الثالث

 (6) وقضى عليه بعد ما   فهم .
 العلة في ذلك : 

ألنه بذلك تنتفي عنه تهمة الميل وينقطع عنه طمع الخصم والعالة  - أواًل 
 (7) فيه .

                                           
 المرجع السابق . (1)
 ( .159سورة آل عمران , من األية ) (2)
 .108ص 16المبسوط للسرخسي ج (3)
 . 287ص 6البحر الرائق ج (4)
 . 108ص 16المبسوط للسرخسي ج (5)
 المرجع السابق.  (6)
 المرجع السابق . (7)
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ألنه يصون بذلك الخصوم عن الفتنة والشكاية منه وهو مندوب إال أن  -ثانًيا
ن كان ال يط  (1)مع في أمانته إال نادرًا .ال يترك جهده في ذلك وا 

في ترك الحق : أن يتقدم القاضي إلى أعوانه والقوام عليه  الشرط الرابع
ويأمرهم بالرفق واللين من غير أن يضعفوا فيقصروا عن والشدة على الناس 
 (2)شيء مما ينبغي . 
 العلة يف ذلك : 

يأمر به ألنهم ينوبون عنه فيما فوض إليهم فكما يفعل ذلك في حق نفسه 
 (3) أعوانه ؛ ليكون ذلك سبب تأليف القلوب واجتماع الكلمة عليه.

: أن يكون القاضي عالًما بالحالل والحرام وسائر األحكام , قد الشرط الخامس
  (4) بلغ في علمه ذلك حد االجتهاد.

 (5) : أن يكون عالًما بمعاشرة الناس ومعاملتهم . الشرط السادس
موثوًقا به أي معتمًدا عليه في دينه باالحتراز عن  : أن يكون الشرط السابع

الحرام وفي عفافه ؛ ألنه مالك الدين وعقله ؛ وألنه مدار التكليف وصالحه ؛ 
 (6)وألن في ضده الفساد , وفي فهمه ليفهم الفساد والخصومة . 

 )ب( الشروط التي انفرد بها فقهاء المالكية :

                                           
 .المرجع السابق  (1)
 المرجع السابق . (2)
 المرجع السابق . (3)
 . 3ص 7بدائع الصنائع ج (4)
 المرجع السابق .  (5)
 . 153ص 2, مجمع األنهر ج 287ص 6البحر الرائق ج (6)
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, والبلدي أخبر بأهل بلده من (1): أن يكون من أهل البلد  الشرط األول
 (2)األجنبي فيعلم على من يعتمد ومن يجتنب .

: أن يكون القاضي معروف النسب ليس بابن لعان وال ولد زنا الشرط الثاني
 (4)؛ وذلك َلئاًل ُيْهَتَضَم ِفي َأْعُيِن الناِس .  (3)

م وال يبالي : أن يكون قاباًل بالنصيحة يفارق حال من يريد الظل الشرط الثالث
  (5)بوقوع الغ  والخطأ والغلط . 

: أن يكون رحيًما فبالرحمة يعرف حال القاسي الذي ال يرحم  الشرط الرابع
الصغير واليتيم والمظلوم  وبالصالبة من يضعف عن استخراج الحقوق وعن 

 (6)اإلقدام على ذوي البطالة والقهر والظلم . 
نه من العربية وط عارًفا بما ال بد م: أن يكون عالًما بالشر  الشرط الخامس
 (7)العبارات .  واختالف معاني

 )ج( الشروط التي انفرد بها فقهاء الحنابلة : 
 
 

                                           
 17ص 10, الييذخيرة ج 462, جيامع األمهييات ص 259ص 2المقيدمات الممهييدات ج (1)

 . 87ص 8, التاج واإلكليل ج
 . 17 ص10الذخيرة للقرافي ج (2)
 17ص 10, الييذخيرة ج 462, جيامع األمهييات ص 259ص 2المقيدمات الممهييدات ج (3)

 . 87ص 8, التاج واإلكليل ج 
 . 17ص 10الذخيرة للقرافي ج (4)
 . 18ص 10الذخيرة للقرافي ج (5)
 المرجع السابق .  (6)
 المرجع السابق .  (7)
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 (1): أن يكون متصًفا بالنزاهة .  الشرط األول
 (2): أن يكون صادًقا .  الشرط الثاني
ذا ولى في غير ب الشرط الثالث لده : أن يكون بصيرًا بأحكام الحكام قبله وا 

 (3)سأل عن علمائه وعدوله. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                           
, مطاليب  310ص 6, كشاف القناع  ج 377ص 4, اإلقناع ج 40ص 10المغني ج (1)

 . 473ص 6أولي النهى ج
 . 223ص 4الكافي في فقه اإلمام أحمد ج (2)
,  377ص 4, اإلقنياع ج 200ص 11, اإلنصياف ج 204ص 2المحرر فيي الفقيه ج (3)

 .  496ص 3شرح منتهى اإلرادات ج
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 املبحث اخلامس 
 آداب القاضي

 وفيه ثالثة مطالب : 
 املطلب األول : اآلداب املتفق بني الفقهاء علي توافرها يف القاضي .  

اآلداب التي اشرتك بعض الفقهاء يف استحباب توافرها يف املطلب الثاني:
  .القاضي

 انفرد بها بعض الفقهاء .  املطلب الثالث : اآلداب التي
 املطلب األول

 اآلداب املتفق بني الفقهاء علي توافرها يف القاضي 
يري الفقهاء أن ثمة أشياء ينبغي للقاضي أن يتمسك بها , وأن يشتمل عليها 
تصرفه , ومن خاللها يحترز عن الوقوع في الخطأ , ويتمكن من بسط العدل 

ناس علي استحسانه , وهذه األشياء ورفع الظلم وترك الميل  , ويجمع ال
يطلق عليها آداب القاضي , وقد اتفق الفقهاء علي مجموعة من هذه األداب 

 يجب توافرها في القاضي وهي علي النحو التالي : 
: أن ال يقضي في حال تضيق فيها نفسه , وينشغل فيها باله ,  األدب األول

أن يقضي بين الخصمين وبه  وينقسم معها قلبه  بمعني أنه ال ينبغي للقاضي
الحزن البين , أو األلم أو الهم , أو  ضجر , أو الغضب , أو الجوع من ال

, وما كان من ذلك كله خفيًفا ال يضر به في فهمه  المبرح , أو الجوع الغالب
 وذلك لما يأتي : (1)فال بأس أن يقضي وذلك به 

                                           
, بدايييية  267ص 2, المقيييدمات الممهيييدات ج 953ص 2الكيييافي البييين عبيييد البييير ج (1)

ص 20, المجمييوع ج 303, 302ص 7الوسيييط فييي  المييذهب ج, 257ص 4المجتهييد ج
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تب أبو بكرة إلى ابنه, عبد الرحمن بن أبي بكرة, قال: ك: ما روي عن  أواًل 
وكان بسجستان, بأن ال تقضي بين اثنين وأنت غضبان, فإني سمعت النبي 

« اَل َيْقِضَينَّ َحَكٌم َبْيَن اْثَنْيِن َوُهَو َغْضَبانُ »يقول:  -صلى اهلل عليه وسلم  -
 (2)وفي معناه كل ما يمنع من التؤدة واستيفاء الفكر .  (1) .

  (3)فهمه منه اإلبطاء والتقصير . : ألنه يخاف على   ثانًيا
 (4): ألنه في هذه الحاالت قد يسوء خلقه فيمتد غضبه .  ثالثًا

: أن ال يبيع وال يشتري بنفسه في مجلس القضاء وال بوكيل  األدب الثاني
؛ ألنه يستحيا منه  وال لغيره إال ما خف شأنه وقل شغله والكالم فيهمعروف 

ولو تناول له ذلك في ًيا بقدر المسامحة , , أو يخاف فيحابى فيكون مرتش
 (5)غير مجلسه غيره لكان أولى .

                                                                                                   

 345, دلييل الطاليب ص 236, زاد المستقنع  ص 204ص 2المحرر في الفقه ج, 131
 . 291ص 15, الشرح الممتع ج

ص 9أخرجه البخياري فيي األحكيام , بياب هيل يقضيي القاضيي أو يفتيي وهيو غضيبان ج (1)
اب كراهية قضياء القاضيي وهيو غضيبان , مسيلم فيي الحيدود , بي 7158, حديث رقيم   65
 .  1717, حديث رقم  1342ص 3ج
 . 303, 302ص 7الوسيط في المذهب ج  (2)
ص 4, بدايييية المجتهيييد ج 267ص 2, المقيييدمات الممهيييدات ج 953ص 2الكيييافي ج (3)

 .  64ص 10, الذخيرة ج 257
 . 303, 302ص  7الوسيط في المذهب ج (4)
, التييياج واإلكلييييل  464, جيييامع األمهيييات ص 395ص 2الكيييافي البييين عبيييد البييير ج (5)
, مختصييييير  205ص 2المحيييييرر فيييييي الفقيييييه ج    303ص 7, الوسييييييط ج 111ص8ج

 . 757ص 2اإلنصاف والشرح الكبير ج 
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: أن يعدل القاضي بين الخصمين في مجلسهما , أي أنه يجب  األدب الثالث
 عليه أن يعدل بين الخصمين فيما يأتي : 

 : في مجلسهما .  أواًل 
 : في االستماع منهما .   ثانًيا
نظر إليهما , فال ينظر إلى أحدهما نظرة رضا : أن يعدل بينهما في ال ثالثًا

لى األخر نظرة غضب, بل يجب عليه أن ينظر إليهما نظرة واحدة, سواء  وا 
اقتضت الحال أن ينظر إليهما نظر غضب, أو نظر رضا, المهم أن ال يختلف 

 نظره للخصمين .
 : أن يعدل بينهما في لفظه , فال يلينه ألحدهما ويغلظه لآلخر, أو رابًعا

 يتأفف وما أشبه ذلك, فهذا ال يجوز .
: أن ال يحتفي بأحدهما فيسأله عن أصله وولده وماله, والثاني ال خامًسا

يسأله, حتى لو كان قريًبا له ولم يره من زمن بعيد فال يجوز؛ ألنه يمكن أن 
يسأله في مكان آخر أما هنا فالناس سواء ال يجوز أن يفضل أحدهما على 

 األخر في اللفظ .
: أن يعدل بينهما حتى في نبرات الصوت, فال يكلم أحدهما برفق ولين  سادًسا

واألخر بغلظة وشدة بل يجب عليه العدل في اللفظ من حيث عدد الكلمات, 
 (1)ومن حيث كيفية اللفظ, ونبرات الصوت.

                                           
ص 4, بدايييية المجتهيييد ج 267ص 2, المقيييدمات الممهيييدات ج 953ص 2الكيييافي ج (1)

لمسيييتقنع , زاد ا 204ص 2المحيييرر فيييي الفقيييه ج     45ميييتن أبيييي شيييجاع ص,  255
 460ص 2السيبيل ج , منار 707, الروض المربع ص 345, دليل الطالب ص 236ص
 . 
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: أن ال يقبل هدية إال ممن كان يهديها إليه قبل واليته بشرط أن  األدب الرابع
 , وذلك لما يأتي :  (2), ومن أهله وقرابته  (1)ه حكومة فيباح ال يكون ل

, َقاَل: اْسَتْعَمَل َرُسوُل اللَِّه أواًل  َصلَّى اهلُل  - : ما روي َعْن َأِبي ُحَمْيٍد السَّاِعِديِّ
ا َجاَء َرُجاًل َعَلى َصَدَقاِت َبِني ُسَلْيٍم, ُيْدَعى اْبَن اللُّْتِبيَِّة, َفَلمَّ  -َعَلْيِه َوَسلََّم 

َصلَّى اهلُل َعَلْيِه  -َحاَسَبُه, َقاَل: َهَذا َماُلُكْم َوَهَذا َهِديٌَّة. َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه 
« َفَهالَّ َجَلْسَت ِفي َبْيِت َأِبيَك َوُأمَِّك, َحتَّى تَْأِتَيَك َهِديَُّتَك ِإْن ُكْنَت َصاِدًقا» -َوَسلَّمَ 

َوَأْثَنى َعَلْيِه, ُثمَّ  َقاَل: " َأمَّا َبْعُد, َفِإنِّي َأْسَتْعِمُل الرَُّجَل  ُثمَّ َخَطَبَنا, َفَحِمَد اللَّهَ 
ِني اللَُّه, َفَيْأِتي َفَيُقوُل: َهَذا َماُلُكْم َوَهَذا َهِديٌَّة ُأْهِدَيْت  ِمْنُكْم َعَلى الَعَمِل ِممَّا َوالَّ

تَْأِتَيُه َهِديَُّتُه, َواللَِّه اَل َيْأُخُذ َأَحٌد ِمْنُكْم ِلي, َأَفاَل َجَلَس ِفي َبْيِت َأِبيِه َوُأمِِّه َحتَّى 
َشْيًئا ِبَغْيِر َحقِِّه ِإالَّ َلِقَي اللََّه َيْحِمُلُه َيْوَم الِقَياَمِة َفأَلَْعِرَفنَّ َأَحًدا ِمْنُكْم َلِقَي اللََّه 

اًة َتْيَعُر " ُثمَّ َرَفَع َيَدُه َحتَّى ُرِئَي َيْحِمُل َبِعيرًا َلُه ُرَغاٌء, َأْو َبَقَرًة َلَها ُخَواٌر, َأْو شَ 
 (3)َبْصَر َعْيِني َوَسْمَع ُأُذِني " . « اللَُّهمَّ َهْل َبلَّْغتُ »َبَياُض ِإْبِطِه َيُقوُل: 

: أن يمنع القاضي من استطالة أحد الخصمين على صاحبه ,  األدب الخامس
ذا أساء واحد أدبه في مجلسه بمجاوزة حد الشرع في الخصام , أو مشافهة  وا 

                                           
ص 15, الشيييرح الممتيييع ج 461ص 2,  منيييار السيييبيل ج 210ص 11اإلنصييياف ج (1)

308   . 
مييتن أبييي شييجاع ,  255ص 4, بداييية المجتهييد ج 267ص 2المقييدمات الممهييدات ج (2)

 2, مختصير اإلنصياف ج 236قنع صزاد المسيت 205ص 2المحرر في الفقيه ج, 45ص
 . 461ص 2, منار السبيل ج 757ص

, حييديث رقييم  28ص 9أخرجيه البخيياري فييي الحيييل , بيياب احتيييال العامييل ليهييدى لييه ج  (3)
, حيييديث رقيييم  1463ص 3, مسيييلم فيييي اإلميييارة , بييياب تحيييريم هيييدايا العميييال ج 6979

 .  1832ج
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أن ينتهر الخصم إذا اليتوى  الشهود بالتكذيب زجره باللسان , أي أنه للقاضي
ن استيحيق التيعيزير عيزره بيما ييرى من أدب , أو حبس  وييصيح عيليه , وا 

ن افتات عليه بأن يقول حكمت علي بغير حق وراعى التيدريج فييه ,  وا 
فإن ظهر له شهادة زور عزر المزور ,  (1)وارتشيت فله تأديبه وله أن يعفو 

 (2)على مأل من الناس ونادى عليه حتى ال يحمل الشهادة بعده . 
: أن يستشير ذوي األلباب فال ينبغي لقاض أن يثق برأيه  األدب السادس

 فيترك المشاورة وال يستكبر عنها وذلك لما يأتي : 
   (3)قوله تعالى: ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ .:  أواًل 
ن المستحب له أن يشاور فيه من بحضرته من الفقهاء؛لقوله تعالى: :أل  انًياث

 (4)﴿وشاورهم في األمر﴾.
كان يشاور الصحابة , قال  –صلي اهلل عليه وسلم  –ألن النبي  -ثالثًا

لغنًيا عن مشاورتهم ولكن  -صلى اهلل عليه وسلم  -الحسن: إن كان النبي 
ولم يرد أنه يشاورهم في الشرع؛ ألن الشرع أراد أن يستن الحكام بعده بذلك , 

نما أراد أن يشاورهم في تدبير الحرب .   (5)يؤخذ منه وا 
                                           

ص 11الشييرح الكبييير ج,   303ص 7الوسيييط ج,  953ص 2الكييافي البيين قداميية ج (1)
,  310ص 6,  كشياف القنياع ج 377ص 4اإلقنياع ج 201ص 11, اإلنصاف ج 394

 . 295ص 15الشرح الممتع ج
 .  303ص 7الوسيط في المذهب ج  (2)
 ( .38سورة الشورى , من األية ) (3)
 ( .  159سورة آل عمران , من األية ) (4)
, البيييييان للعمرانييييي  303ص 7ج, الوسيييييط فييييي المييييذهب  464جييييامع األمهييييات ص (5)
ص 4, اإلقنييياع ج 160ص  8المبيييدع ج  146, التيييذكرة البييين الملقييين ص 56ص 13ج

 .  460ص 2, منار السبيل ج 496ص 3, شرح منتهى اإلرادات ج 377
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 (1): ال يحكم على عدوه وال يتعقب .  األدب السابع
 املطلب الثاني

 اآلداب التي اشرتك بعض الفقهاء يف استحباب توافرها يف القاضي
ا في القاضي , وهناك آداب اتفق الفقهاء علي بعض األداب التي يجب توافره

اشترك بعض الفقهاء في وجوب توافرها دون البعض األخر , وتفصيلها علي 
 النحو التالي :  

 أوًلا :  اآلداب املشرتكة بني فقهاء املالكية واحلنابلة : 
 (2) : أن ال يضيف أحد الخصمين دون صاحبه . األدب األول
إال عدواًل ؛ ألنه يعتمد عليهم في  : أن ال يكون وكالؤه وحجابه األدب الثاني

أمور كثيرة , ويكونون ذوي رفق وأناة لورود الضعيف والمظلوم عليهم , 
ويباشرون النساء الواردات للحكومة , ويؤتمنون على الحديث معهم فإذا 
اطلعوا على أسرار القاضي فيما يريد من حكومة فال ينقلوها ألحد الخصمين 

هل دين وعفة وأمانة ونصيحة ويوصيهم بقلة وكذلك جلساؤه , ويكونون أ
الطمع , ويجتهد أن يكونوا شيوًخا أو كهواًل من أهل الدين والعفة 

 (3)والصيانة.
ا : اآلداب املشرتكة بني فقهاء الشافعية واحلنابلة : 

ا
 ثاني

                                           
المحييرر فييي الفقييه ,  303ص 7الوسيييط فييي المييذهب ج,   464جييامع األمهييات ص  (1)
 . 236, زاد المستقنع ص 205ص 2ج
ص 4, بدايييية المجتهيييد ج 267ص 2, المقيييدمات الممهيييدات ج 953ص 2افي جالكييي (2)

, الييييروض المربييييع  345دليييييل الطالييييب ص   204ص 2, المحييييرر فييييي الفقييييه ج 255
 . 823ص 2, كشف المخدرات ج 707ص

 . 345, دليل الطالب ص 74ص 10الذخيرة للقرافي ج (3)
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 (1) : أن ال يلقن خصًما حجته وال يفهمه كالًما . األدب األول
كم في موضع بارز يصل إليه كل أحد وال : أن يجلس للح األدب الثاني

صلى  -يحتجب من غير عذر, لما روي عن أبي مريم, صاحب رسول اهلل 
يقول:  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال: سمعت رسول اهلل  -اهلل عليه وسلم 

َفْقرِِهْم َمْن َوِلَي ِمْن َأْمِر اْلُمْسِلِميَن َشْيًئا َفاْحَتَجَب ُدوَن َخلَِّتِهْم َوَحاَجِتِهْم وَ »
« َوَفاَقِتِهْم اْحَتَجَب اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة ُدوَن َخلَِّتِه َوَفاَقِتِه َوَحاَجِتِه َوَفْقرِهِ 

البلد إذا أمكن, ليستوي أهل البلد في المضي  وليكن مجلسه في وسط (2)
 (3)إليه. 

يقه الخصوم , وال : أن يكون المجلس فسيًحا حتى ال يتأذى بض األدب الثالث
  (4)يزاحم فيه الشيخ والعجوز .

                                           
,  345الطاليب ص , دلييل 204ص 2, المحيرر فيي الفقيه ج 45متن أبيي شيجاع ص (1)

 . 707الروض المربع ص
, وقال : حديث صحيح  7027, حديث رقم   105ص 4رواه الحاكم في المستدرك ج  (2)

 اإلسناد ولم يخرجاه . 
,  236, زاد المسيتقنع ص 204ص 2, المحرر في الفقيه ج 132ص 20المجموع ج (3)

 . 293, 289ص 15الشرح الممتع ج   707الروض المربع ص
 اجع السابقة . المر  (4)
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 املطلب الثالث
 اآلداب التي انفرد بها بعض الفقهاء 

انفييرد بعييض الفقهيياء بييآداب يييرون اسييتحباب توافرهييا فييي القاضييي وتفصيييلها 
 كاألتي : 

 أوًلا :  اآلداب التي انفرد بها فقهاء املالكية : 
 (1)ك جهرة . األدب األول : أن يجتنب في مجلسه الضح

 (2)األدب الثاني : أن يظهر من نفسه ما يخيف به الظالم ويأمن المظلوم . 
جلسه وال يظهر أصحابه على األدب الثالث : أن ال يشاور أحًدا في م

 (3). مسائله
 (4)األدب الرابع : أن يبحث عن أحوال الشهود بنفسه . 

ن استيفاء حجج األدب الخامس : أن ال يطيل الجلوس لئال يقطعه ذلك م
 (5) الخصوم .

 (6)األدب السادس : أن يكون سليًما من بطانة السوء . 
 (7) األدب السابع : أن يكون غير زائد في الدهاء .

 

                                           
 . 953ص 2الكافي البن عبد البر ج (1)
 المرجع السابق .  (2)
 المرجع السابق .  (3)
 المرجع السابق .  (4)
 . 64ص 10, الذخيرة للقرافي ج 953ص 2الكافي البن عبد البر ج (5)
 . 88ص 8, التاج واإلكليل ج 462جامع األمهات ص (6)
 . 462جامع األمهات ص (7)
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 (1) األدب الثامن  : أن ال يفتي في الخصومات .
األدب التاسع : أن يمنع الراكبين معه , والمصاحبين , والمالزمين في غير 

األعوان ما استطاع , وال ينبغي للقاضي أن يكثر الدخال  حاجة , ويخفف من
عليه وال الراكب معه إال أن يكونوا أهل أمانة ونصيحة وفضل فال بأس بذلك, 
ويمنع أهل الركوب معه في غير حاجة وال دفع مظلمة وال خصومة  وال يتقدم 

 –ر إلى أعوانه ولو استغنى عنهم كان أحب إلي , ولم يكن ألبي بكر وال لعم
أعوان إال أن يضطر إلى األعوان فيخفف منهم ما  -رضي اهلل عنهما 

 (2) استطاع.
: أنه يجب عليه أن يؤدب أحد الخصمين إذا أساء على األخر  األدب العاشر

ما يستحقه , وينبغي ذلك أيًضا إذا أساء على الحاكم إال في مثل اتق اهلل في 
 (3) أمري وشبهه فال يعظم عليه .

: أن يتخذ من يخبره بما يقول الناس في أحكامه ,  ادي عشراألدب الح
 (4)وشهوده , وسيرته فإن فيه قوة على أمره. 

: أن يفرد وقتًا أو يوًما للنساء , قال أشهب: إن رأى أن  األدب الثاني عشر
ن  يبدأ بالنساء فذلك له على اجتهاده وال يقدم الرجال والنساء مختلطين, وا 

 يوًما معلوًما أو يومين فعل.رأى أن يجعل للنساء 
وقال ابن عبد الحكم: أحب إلي أن يفرد للنساء يوًما ويفرق بين الرجال 

 والنساء في المجالس. 

                                           
 . 464ألمهات صجامع ا (1)
 . 88ص 8, التاج واإلكليل ج 464جامع األمهات ص (2)
 . 464جامع األمهات ص (3)
 . 464جامع األمهات ص (4)



 
  

 

 طلب رد القاضي بين الحكم الفقهى والقانون الوضعي   
 الزاهد أحمد حفنى الطاهر... مدرس الفقه فى كلية البنات األزهرية في مدينة  طيبة الجديدةد/               

895 

وقال المازري: إن كان الحكم بين رجل وامرأة أبعد عن المرأة من األخصام 
 (1)بينه وبينها من الرجال . 

ود ليحكم بشهادتهم ال : أن ال يحكم إال بحضرة الشه  األدب الثالث عشر
 (2) بعلمه.

ا : األدب الذي انفرد به فقهاء احلنابلة : 
ا
 ثاني

للحق وعصمته من زلل القول أن يجلس على بساط ويسأل اهلل توفيقه 
 (3).والعمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 . 119ص 8التاج واإلكليل ج (1)
 . 109ص 8التاج واإلكليل ج (2)
 . 204ص 2المحرر في الفقه ج (3)
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 الفصل الثاني 
 طلب رد القاضي واألسباب املبيحة لذلك  

 وفيه مبحثان
ي الفقيه اإلسيالمي , وحكميه , وأسيبابه , : طلب رد القاضي ف املبحث األول
 وفيه مطلبان : 

 المطلب األول : تعريف طلب رد القاضي في الفقه اإلسالمي وحكمه .
المطلب الثاني : األسباب المبيحة لطلب الرد في الفقه اإلسالمي , وفيه ثالثة 

 عشر فرًعا : 
يشيتمل عليي الفرع األول : السبب األول وهو عدم المسياواة بيين الخصيوم , و 

 خمس مسائل :
 المسألة األولي : تعريف التسوية . 

 المسألة الثانية : حكم التسوية واألدلة علي ذلك . 
المسألة الثالثة : صور عدم المساواة بين الخصيوم فيي مجليس الحكيم , وهيي 

 سبع عشرة صورة . 
المسألة الرابعة : صور عدم مساواة القاضي بين شيهود الخصيوم فيي مجليس 

 اء , وهي أربع صور . القض
المسألة الخامسة : صور عدم مساواة القاضي بين الخصوم في غيير مجليس 

 الحكم , وهي أربع صور . 
 الفرع الثاني : السبب الثاني : القرابة بين القاضي وبين أحد الخصوم .
 الفرع الثالث : السبب الثالث : العداوة بين القاضي وبين أحد الخصوم .

 السبب الرابع : الرشوة . الفرع الرابع :
 الفرع الخامس : السبب الخامس : الغضب .
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 الفرع السادس : السبب السادس : تقدم الفتوى في القضية .
 الفرع السابع : السبب السابع : انشغال القاضي عن القضاء .

 الفرع الثامن : السبب الثامن : اتخاذ شهود معينين .
 إعطاء الفرصة للمتهم . الفرع التاسع : السبب التاسع : عدم

 الفرع العاشر : السبب العاشر : سوء اختيار األعوان .
 الفرع الحادي عشر : السبب الحادي عشر : كون القاضي معروًفا بالجور .

 الفرع الثاني عشر : السبب الثاني عشر : استبداد القاضي بالرأي .
فحيييوى الفيييرع الثاليييث عشييير : السيييبب الثاليييث عشييير : عيييدم فهيييم القاضيييي ل

 الخصومة .
: طلييب رد القاضييي فييي القييانون , وحكمييه , وأسييبابه ,  املبحــث الثــاني

 والمقارنة بينه وبين الفقه , وفيه ثالثة مطالب : 
 المطلب األول : تعريف طلب الرد في القانون الوضعي وحكمه . 

 المطلب الثاني : األسباب المبيحة لطلب رد القاضي في القانون الوضعي . 
الثالث : المقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي في نازلة المطلب 

 طلب رد القاضي .  
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 املبحث األول 
 طلب رد القاضي يف الفقه اإلسالمي , وحكمه , وأسبابه 

 وفيه مطلبان : 
 املطلب األول : تعريف طلب رد القاضي يف الفقه اإلسالمي وحكمه .

حة لطلب الرد يف الفقه اإلسالمي , وفيه ثالثة عشر املطلب الثاني : األسباب املبي
ا : 
ا
 فرع

 الفرع األول 
 السبب األول وهو عدم المساواة بين الخصوم

 ويشتمل علي خمس مسائل :
 المسألة األولي : تعريف التسوية . 

 المسألة الثانية : حكم التسوية واألدلة علي ذلك . 
 املطلب األول 
 قه اإلسالمي وحكمهتعريف طلب رد القاضي يف الف

ن لم تنص صراحة علي لفظ  إن الباحث والمتأمل في كتب الفقه يجد أنها وا 
طلب رد القاضي , إال أنها أشارت إلي مضمون هذا اللفظ ومعناه حين 
تحدثت عن شكوى الخصوم لإلمام من القاضي   وأن هذا مما يجيز للقاضي 

يد من األسباب , ومن عزله عند كثرته فلإلمام الحق في عزل القاضي للعد
 (1)بينها كثرة الشكاوي عليه بعد التحري عن ذلك وثبوته . 

                                           
ص 11بين ج, روضيييية الطييييال102ص  8, التيييياج واإلكليييييل ج  32معييييين الحكييييام ص( 1)

ص  8, المبيدع ج 91ص 10المغني البن قدامية ج 121ص 10, تحفة المحتاج ج126
152 . 
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وقد تحدثت كتب الفقه عن هذا األمر وفيما يأتي عرض موجز لما جاء عن 
 ذلك في المذاهب الفقهية :
 أوًلا : يف الفقه احلنفي : 

ذهب فقهاء األحناف إلي عزل القاضي إذا ظهرت الشكاية منه وكانت علي 
جه الحق , فقال الطرابلسي الحنفي : وعلى اإلمام والقاضي الجامع ألحكام و 

القضاة أن يسأل الثقات عنهم ويسأل قوًما صالحين ممن ال يتهم عليهم وال 
يخدع, فإن كثيرًا من ذوي األغراض يلقي في قلوب الصالحين شيًئا ليتوصل 

ذا ظهرت التَّْشِكَيُة بذلك إلى ذم الصلحاء له عند ذكره عندهم وسؤالهم عنه, وا  
بهم ولم يعرف أحوالهم سأل عنهم كما تقدم, فإن كانوا على طريق استقامة 

ن كانوا على ما ذكر عنهم عزلهم.  (1) أبقاهم وا 
 ثانياا : يف الفقه املالكي : 

ذهب فقهاء المالكية إلي أن كثرة الشكاية من القاضي من األشياء التي تجيز 
 لإلمام عزله . 

ينبغي لإلمام أن يتفقد أحوال قضاته , وأمور  -رحمه اهلل  –طي قال المتي
حكامه ووالته ويتطلع أحكامهم ويتفقد قضاياهم فإنهم سنام أموره ورأس 
ن كانوا على ما يجب أقرهم,  سلطانه, ويسأل عنهم أهل الصالح والفضل, وا 
ن كانوا مشهورين بالعدل والصالح, وقد عزل عمر  ن تشكى بهم عزلهم. وا  وا 

سعًدا , وقال: واهلل ال يسألني قوم عزل أميرهم ويشكونه  -رضي اهلل عنه  –
 (2) ببراءة سعد . -رضي اهلل عنه  -إال عزلته عنهم مع علمه 

                                           
 .  32معين الحكام ص (1)
 . 286ص 8منح الجليل ج 103, 102ص  8التاج واإلكليل ج  (2)
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فإن عم التشكي بالقاضي عزله وأوقفه  -رحمه اهلل  –وقال اإلمام المواق 
 (1) للناس بعد ذلك فيأتي كل رجل بمظلمته وشكواه.

الحاكم ضرورة التحري في ذلك , فقد قال ُمَطرٌِّف: ليس  ولكن أوجبوا علي
ن وجد منه بداًل .   (2)للسلطان أن يعزل قاضيه ِبالشَِّكيَِّة إذا كان عداًل وا 

وفرق بعض فقهاء المالكية بين المشهور بالعدالة وبين غيره , فقالوا : أن 
 غير المشهور العدالة ينبغي عزله بمجرد الشكوى .

ثالثة أقوال  -رحمه اهلل  –دالة , فقد حكي فيه ابن عرفة أما مشهور الع
ونصه: َوَعْزُلُه ِبالشَِّكاَيِة ِبِه إْن َلْم َيُكْن َمْشُهورًا ِباْلَعَداَلِة ِفي ُوُجوِبِه ِبَها , َأْو 

الَّ   ُعِزَل , اْلَكْتِب إَلى َصاِلِحي َبَلِدِه ِلَيْكِشُفوا َعْن َحاِلِه َفِإْن َكاَن َعَلى َما َيِجُب َواِ 
الَّ َفالثَّاِني ِللشَّْيِخ َعْن َأْصَبَغ َوَغْيرِِه َوُمَطرٍِّف " .   (3)ثَاِلُثَها : إْن َوَجَد َبَدَلُه َواِ 

 فقد اختلف فقهاء المالكية في عزل من اشتهرت عدالته بتظاهر الشكوى :
فقال مطرف: ليس عليه عزل من عرف بالعدالة والرضا إذا اشتكى به,  -

ن وجد  منه عوًضا فإن في ذلك فساًدا للناس على قضاتهم .  وا 
ن كان مشهورًا بالعدالة والرضا, إذا  - وقال أصبغ: أحب إلي أن يعزله, وا 

وجد منه بداًل؛ ألن في ذلك صالًحا للناس يعني لما ظهر من استيالء القضاة 
وقهرهم, ففي ذلك كف لهم, وأما إن كان المشكو غير مشهور بالعدالة 

إذا وجد منه بدال وتظاهرت عليه الشكية, فإن لم يجد منه بداًل كشف  فليعزله
عن حاله. ووجه الكشف أن يبعث إلى رجال يوثق بهم من أهل بلده فيسألهم 
عنه سرًا, فإن صدقوا ما قيل فيه من الشكية عزله ونظر أقضيته وأحكامه, 

                                           
 . 103ص   8التاج واإلكليل ج (1)
 .   287ص  8, منح الجليل ج 103ص   8التاج واإلكليل ج (2)
 . 147,  146ص  7, الخرشي علي خليل ج  114ص 6الجليل جمواهب  (3)
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ن قال الذين سئلوا عنه  ما نعلم إال فما وافق الحق أمضاه وما خالفه فسخه وا 
خيرًا أبقاه ونظر في أقضيته وأحكامه فما وافق السنة مضى وما لم يوافق 
شيًئا من أهل العلم رده, وحمل ذلك من أمره على الخطأ وأنه لم يتعمد 

 (1)جورًا.
 والصواب :

ما رآه بعض فقهاء المالكية من أنه ال يجوز عزل القاضي حال كونه عداًل 
شكية أي بشكية مجردة عن الثبوت ولو وجد  أي إن اشتهرت عدالته بمجرد

 (2) بداًل منه ؛ألن في ذلك إفساًدا لقضايا الناس.
وقال ابن فرحون : فإذا ظهرت الشكية بهم, ولم تعرف أحوالهم سأل عنهم 
ن كانوا على ما ذكر عنهم  كما تقدم, فإن كانوا على طريق استقامة أبقاهم, وا 

 (3) عزلهم.
 فعي : ثالثاا : يف الفقه الشا

أنه يجوز لإلمام عزل القاضي الذي لم يتعين  -رحمه اهلل  –رأي ابن حجر 
إذا ظهر منه خلل حتى ولو كان ال يقتضي انعزاله ككثرة الشكاوى منه أو ظن 

 (4)أنه ضعف, أو زالت هيبته في القلوب ؛ وذلك لما فيه من االحتياط . 
منه خلل, فلإلمام عزله رحمه اهلل : أنه يجوز عزله إن ظهر  –وقال النووي 

  (5) , وفي الوسيط : ويكفي فيه غلبة الظن.

                                           
 . 87ص 1تبصرة الحكام ج,  33,  32معين الحكام ص (1)
 . 286ص 8منح الجليل ج (2)
 . 87ص 1تبصرة الحكام ج (3)
 . 121ص 10تحفة المحتاج ج (4)
 . 337, منهاج الطالبين ص 126ص 11روضة الطالبين ج (5)
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ن  وذهب أكثر فقهاء الشافعية : أن لإلمام عزل القاضي إذا ظهر منه خلل وا 
  (1) لم يقتضي انعزاله ككثرة الشكوى .

 رابعاا :  يف الفقه احلنبلي : 
بفسق, أو  قال ابن قدامة وغيره من الحنابلة : فأما إن تغيرت حال القاضي

زوال عقل, أو مرض يمنعه من القضاء, أو اختل فيه بعض شروطه, فإنه 
 (2) ينعزل بذلك, ويتعين على اإلمام عزله, وجًها واحًدا.

 وجوب عدم التوسع في ذلك : 
وعلي الرغم من إجازة األحناف والمالكية شكاية القاضي إال أنهم نهوا عن 

كم ضرورة التحري في ذلك, فقد قال التوسع في ذلك , ولكن أوجبوا علي الحا
ن وجد منه  مطرف: ليس للسلطان أن يعزل قاضيه بالشكية إذا كان عداًل وا 

 (3)بداًل. 
وقال ابن فرحون : وال ينبغي أن يمكن الناس من خصومة قضاتهم؛ ألن ذلك 
ما أن  ال يخلو من وجهين: إما أن يكون عداًل فيستهان بذلك ويؤذى , وا 

ا وهو ألحن بحجته ممن شكاه فيبطل حقه ويتسلط ذلك يكون فاسًقا فاجرً 
 (4) القاضي على الناس.

                                           
, حاشيييتا قليييوبي وعميييرة  245ص 8نهاييية المحتيياج ج, 271ص 6مغنييي المحتيياج ج (1)
 .  589, السراج الوهاج ص300ص 4ج
,  384ص 11, الشيرح الكبيير عليى ميتن المقنييع ج 91ص 10المغنيي البين قدامية ج (2)

 .  152ص  8المبدع ج 
 .   287ص  8, منح الجليل ج 103ص   8التاج واإلكليل ج (3)
 .  87ص 1ج تبصرة الحكام,  33معين الحكام ص (4)
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ومما سبق يمكن القول بأن طلب رد القاضي من األمور الجائزة في الشريعة 
اإلسالمية ألنها أعطت الحق لإلمام في عزل القاضي في بعض الحاالت , 

حقه أقيس ورد القاضي أيسر وأهون من العزل , ومن ثم يكون الجواز في 
 وأولي .  

كما أنه يمكن القول أن معني طلب رد القاضي في الفقه اإلسالمي هو طلب 
منعه وعدم تمكينه من الفصل في القضايا المنظورة أمامه , وبطالن حكمه 

 الصادر في أي منها بعد تقديم طلب الرد . 
 املطلب الثاني 

 األسباب املبيحة لطلب الرد يف الفقه اإلسالمي 
 ثالثة عشر فرًعا : وفيه 

: السبب األول وهو عدم المساواة بين الخصوم , ويشيتمل عليي  الفرع األول
 خمس مسائل :

 المسألة األولي: تعريف التسوية . 
 المسألة الثانية : حكم التسوية واألدلة علي ذلك . 

المسألة الثالثة : صور عدم المساواة بين الخصيوم فيي مجليس الحكيم , وهيي 
 ورة . سبع عشرة ص

المسألة الرابعة : صور عدم مساواة القاضي بين شيهود الخصيوم فيي مجليس 
 القضاء , وهي أربع صور. 

المسألة الخامسة : صور عدم مساواة القاضي بين الخصوم في غيير مجليس 
 الحكم , وهي أربع صور .

 : السبب الثاني : القرابة بين القاضي وبين أحد الخصوم . الفرع الثاني
 : السبب الثالث : العداوة بين القاضي وبين أحد الخصوم . ثالثالفرع ال
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 : السبب الرابع : الرشوة . الفرع الراب 
 : السبب الخامس : الغضب . الفرع اخلامس
 : السبب السادس : تقدم الفتوي في القضية . الفرع السادس
 : السبب السابع : انشغال القاضي عن القضاء . الفرع الساب 

 : السبب الثامن : اتخاذ شهود معينين . منالفرع الثا
 : السبب التاسع : عدم إعطاء الفرصة للمتهم . الفرع التاس 
 : السبب العاشر : سوء اختيار األعوان . الفرع العاشر

 : السبب الحادي عشر : كون القاضي معروًفا بالجور . الفرع احلادي عشر
 اد القاضي بالرأي .: السبب الثاني عشر : استبد الفرع الثاني عشر

ــرع الثالــث عشــر : السييبب الثالييث عشيير : عييدم فهييم القاضييي لفحييوى  الف
 الخصومة .
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 املطلب الثاني
 الفرع األول 

 السبب األول : وهو عدم المساواة بين الخصوم 
 المسألة األولي: تعريف التسوية . 

 المسألة الثانية : حكم التسوية واألدلة علي ذلك . 
 ة األويلاملسأل

 تعريف التسوية
من األسباب التي تجيز ألحد الخصمين أو الخصوم طلب رد القاضي عدم 
تسوية القاضي بينهما  وذلك ألن عدم التسوية يلمح إلي ميل القاضي إلي 
نصاف , وقبل  أحدهما دون األخر ومن ثم يكون الحكم عن غير عدل وا 

ن أقف علي مفهوم الحديث عن صور وأشكال عدم التسوية كان لزاًما أ
التسوية ثم الوقوف علي األدلة علي وجوب التسوية , وذلك من خالل 
مسألتين : األولي : في تعريف التسوية  والثانية : في حكم التسوية واألدلة 

 علي وجوب ذلك .  
 :  أوًلا : تعريف التسوية

رًا أو يقال : ساواه مساوًاة ماثله وعادله قدالتسوية لغة : العدل والنصفة , 
والجور أو الظلم ضد العدل , واستوي القوم في المال مثاًل : إذا لم ,  قيمة

يفضل أحد منهم غيره في المال , وتساوت   األمور : تماثلت , واستوى 
  (1)الشيئان وتساويا : تماثال , فالمساواة المماثلة .

                                           
, مادة سيوي  298ص 1, مادة سوا , المصباح المنير ج 410ص 14لسان العرب ج (1)
 . 
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 املسألة الثانية
 حكم التسوية واألدلة علي ذلك

سوية بين الخصوم وعدم الميل ألحدهما دون األخر , يجب علي القاضي الت
ليك عرضها كما يأتي :   واألدلة علي ذلك متنوعة وا 

 أوًل :  الدليل من القرآن الكريم :
, أي (1) قال اهلل تعالى: ﴿ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِميَن ِباْلِقْسِط ُشَهَداَء ﴾

 (2)بالعدل , والعدل التسوية. 
ا : األدلة من السنة : 

ا
 ثاني

قالت:  -صلى اهلل عليه وسلم  -عن أم سلمة زوج النبي :  الدليل األول
إَذا ُاْبُتِلَي َأَحُدُكْم ِباْلَقَضاِء  يقول " –صلى اهلل عليه وسلم  -سمعت رسول اهلل 

َشاَرِة َوالنََّظِر " .   (3) َفْلُيَسوِّ َبْيَنُهْم ِفي اْلَمْجِلِس َواإلِْ
صلى اهلل  -قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنها  -: عن أم سلمة  لدليل الثانيا

من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليساوي بينهم في المجلس » -عليه وسلم 
 (4) «.في اإلشارة والنظر وال يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من األخر

ا : األدلة من األثر : 
ا
 ثالث

رضييي اهلل  –ى أبي موسى إليي –رضييي اهلل عنه  –ر : كييتيب عم الدليل األول
 آِس َبييْيييَن الّنييَاِس ِفييي َمْجِلِسَك َوِفي َوْجِهَك َوَعْدِلَك, َحتَّى اَل َيْطَمَع :   –عيينييه

 
                                           

 ( .135سورة النساء , من األية ) (1)
 . 86ص 2االختيار لتعليل المختار ج (2)
 . 1846حديث رقم  82ص  4رواه إسحاق بن راهويه في مسنده ج (3)
 . 923حديث رقم  863ص  23رواه الطبراني في معجمه الكبير ج (4)
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 (1)َشِريٌف ِفي َحْيِفَك, َواَل َيْيَأَس َضِعيٌف ِمْن َعْدِلَك" . 
اختصما  -رضي اهلل عنهما  -ب : روي أن عمر وأبي بن كع الدليل الثاني

 -رضي اهلل عنه  –في حادثة إلى زيد    ابن ثابت, فألقى لسيدنا عمر 
ُل َجْوِرَك, َوَجَلَس َبْيَن -رضي اهلل عنه  -وسادة, فقال سيدنا عمر  : َهَذا َأوَّ

 * (2)َيَدْيِه .

                                           
البيهقييي فييي السيينن  , 4471حييديث رقييم  376ص  5رواه الييدار قطنييي فييي سييننه ج  (1)

والبيهقيييي فيييي السييينن الكبيييري فيييي كتييياب آداب     3259حيييديث  133ص  4الصيييغري ج
باب إنصاف الخصيمين فيي الميدخل علييه , واالسيتماع منهميا , واإلنصياف لكيل القاضي , 

, حييديث رقييم  229ص  10, وحسيين اإلقبييال عليهمييا , ج واحييد منهمييا حتييى تنفييد حجتييه 
20460  . 

فيييي بييياب  62ص 21فيييي كتييياب أدب القاضيييي , ج 74ص 16المبسيييوط للسرخسيييي ج (2)
ص 16, الحياوي الكبيير ج 25ص 7البحير الرائيق ج  9ص 7الحكمين , بدائع الصنائع ج

276  . 
َرِضيَي اللَّيُه َعْنُهَميا  -ٌد ِلُعَميَر * والجواب عن عمل سيدنا زيد بن ثابت فيما ييأتي " َفيَأَتى َزْيي

ِفيي  -َصيلَّى اللَّيُه َعَلْييِه َوَسيلََّم  -ِبِوَساَدٍة َوَكاَن َهَذا ِمْنُه اْمِتثَااًل ِلَما َنَدَب إَلْيِه َرُسوُل اللَّيِه  -
 -لَّى اللَّيُه َعَلْييِه    َوَسيلََّم َصي -, َوَقْد َبَسَط َرُسيوُل اللَّيِه « إَذا َأَتاُكْم َكِريُم َقْوٍم َفَأْكِرُموهُ »َقْوِلِه 

َليْم َيْسَتْحِسيْن َذِليَك ِمْنيُه  -َرِضيَي اللَّيُه َعْنيُه  -ِلَعِديِّ اْبِن َحاِتٍم ِرَداَءُه ِحيَن َأَتاُه , َوَلِكنَّ ُعَميَر 
ُل َجْوِرك, َوِفيِه َدِلييُل ُوُجيوِب التَّْسيِوَيِة َبييْ  َن اْلَخْصيَمْيِن ِفيي ُكيلِّ َميا ِفي َهَذا اْلَوْقِت َفَقاَل َهَذا َأوَّ

َوَلِكْن َوَقَع ِعْنَدُه َأنَّ  -َرِضَي اللَُّه َعْنُه  -َيَتَمكَُّن اْلَقاِضي ِمْنُه, َوَما َكاَن َذِلَك َيْخَفى َعَلى َزْيٍد 
نَّ اْلَخِليَفَة ِفي َهَذا َلْيَس َكَغْيرِِه َفَبيَّنَ  َرِضيَي اللَّيُه  -َلُه ُعَميُر  اْلُحْكَم ِفي َهَذا َلْيَس َكاْلَقاِضي, َواِ 

 .  74ص 16َأنَّ اْلُحْكَم ِفي َحقِّ اْلَخْصَمْيِن   َكاْلَقاِضي . المبسوط للسرخسي ج -َعْنُه 
 -َصيلَّى اللَّيُه َعَلْييِه َوَسيلََّم  -اْلِوَساَدَة َفاْجِتَهاٌد ِمْن َقْوِليِه  -رضي اهلل عنه  –َوَأمَّا إْلَقاُء َزْيٍد 

ِرَداَءُه ِلَعيِديِّ ْبيِن  -َصيلَّى اللَّيُه َعَلْييِه َوَسيلََّم  -َوَبَسيَط النَِّبييُّ « » َكِريُم َقْوٍم َفيَأْكِرُموهُ إَذا َأَتاُكمْ »
 .  25ص  7َوَأنَّ اْلَخِليَفَة َلْيَس َكَغْيرِِه . البحر الرائق ج « , َحاِتمٍ 
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, فقال : أنه جاء رجل إلى شريح, وعنده السَِّريُّ ْبُن َوقَّاصٍ  الدليل الثالث
الرجل لشريح: أعني على هذا الجالس عندك. فقال شريح للسري: قم فاجلس 
مع خصمك. قال: إني أسمعك من مكاني. قال: ال قم فاجلس مع خصمك. 
فأبى أن يسمع منه حتى أجلسه مع خصمه. وفي رواية قال : إن مجلسك 

ني ال أدع النصرة وأنا عليها قادر.  (1) يريبه, وا 
ا : األدلة 

ا
 من املعقول : رابع

 (2) ألنه إذا فضل أحدهما ينكسر قلب األخر فال ينشرح للدعوى والجواب . -
أنه إذا قدم أحدهما يجترئ على خصمه وتنكسر همة صاحبه فيؤدي ذلك  -

 (3)إلى ترك حقه . 
 املطلب الثاني
 املسألة الثالثة 

 صور عدم املساواة بني اخلصوم يف جملس احلكم  
 : وهي سبع عشرة صورة

 .لخصمين في الجلوس بين يدي القاضيعدم اإلنصاف بين االصورة األولي :
 الصورة الثانية : التنكر ألحد الخصمين والمعاملة بغلظة . 
 الصورة الثالثة : التسليم علي أحد الخصمين دون األخر .

 الصورة الرابعة : تلقين أحد الخصمين حجته .

                                           
 . 72ص 10المغني البن قدامة ج (1)
 . 86 ص2االختيار لتعليل المختار ج (2)
المجمييوع شييرح المهييذب ,  306ص 6, البحيير الرائييق ج 179ص 4تبيييين الحقييائق ج (3)
 . 152ص 20ج
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أحد الخصمين دون األخير بيدون الصورة الخامسة : رفع القاضي صوته علي 
 سبب يستدعي ذلك.

 الصورة السادسة : دخول أحد الخصمين علي القاضي دون األخر .
 الصورة السابعة : تعليم أحد الخصمين كيفية الدعوي .

 الصورة الثامنة : سؤال أحد الخصمين عن أموره .
 الصورة التاسعة : ضحك أو مزاح القاضي مع أحد الخصمين .

 لعاشرة : خلو القاضي بأحد الخصمين دون األخر .الصورة ا
 الصورة الحادية عشرة : أمر أحد الخصمين بإقرار أو إنكار .

 الصورة الثانية عشرة : إعانة القاضي ألحد الخصمين علي األخر .
 الصورة الثالثة عشرة : نظر القاضي إلي أحد الخصمين دون األخر .

 ألحد الخصمين بلغة ال يعرفها األخر .الصورة الرابعة عشرة : كالم القاضي 
 الصورة الخامسة عشرة : مسارة القاضي ألحد الخصمين دون األخر .

 الصورة السادسة عشرة : إيماء القاضي إلي أحد الخصمين دون األخر .
 الصورة السابعة عشرة : سماع القاضي من أحد الخصمين دون األخر . 

 الصورة األويل 
 مني يف اجللوس بني يدي القاضيعدم اإلنصاف بني اخلص

 -أوًلا : معني اإلنصاف بني اخلصمني يف اجللوس :
ينبغي للقاضي أن ينصف الخصمين في مجلسه بينهما , واإلنصاف عبارة 
عن التسوية مأخوذ من المناصفة ففي كل ما يتمكن من مراعاة التسوية فيه 

المتناع منه من فعليه أن يسوي بينهما في ذلك إال ما ال يكون في وسعه ا
النهي فعليه أن يظهر حجة أحدهما فهو غير مؤاخذ بذلك لما روي عن 

 -صلى اهلل عليه وسلم  -قالت: كان رسول اهلل  -رضي اهلل عنها  -عائشة 
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اللَُّهمَّ َهَذا َقْسِمي ِفيَما َأْمِلُك, َفاَل َتُلْمِني ِفيَما َتْمِلُك َواَل »َيْقِسُم َفَيْعِدُل َفَيُقوُل: 
فإذا  -رضي اهلل عنها  -يعني من الميل بالقلب إلى عائشة      , (1) «ْمِلكُ أَ 

سوى بينهما في الفعل فال حرج عليه فيما يجده في قلبه من الميل إلى 
أحدهما بعد أن حكم بينهما بالحق؛ ألن ذلك ال قدرة له عليه كما في القسم 

 (2)بين نسائه. 
ب واالبن , والصغير والكبير , والحر والتسوية تشمل الشريف والوضيع , واأل

 (3)والعبد , والسلطان وغيره .
 ثانياا : األدلة علي وجوب املساواة يف اجمللس :

قالت:  -صلى اهلل عليه وسلم  -عن أم سلمة زوج النبي :  الدليل األول
اِء " إَذا ُاْبُتِلَي َأَحُدُكْم ِباْلَقضَ يقول  –صلى اهلل عليه وسلم  -سمعت رسول اهلل 

َشاَرِة َوالنََّظِر " .   (4) َفْلُيَسوِّ َبْيَنُهْم ِفي اْلَمْجِلِس َواإلِْ

                                           
رقييم  , حييديث  242ص 2بيياب فييي القسييم بييين النسيياء ج رواه أبييو داود فييي النكيياح , (1)

, وقييال : حييديث صييحيح علييى شييرط   2761حييديث رقييم   204ص 2, والحياكم ج 2134
 مسلم, ولم يخرجاه . 

, 179ص 4, تبيين الحقائق ج 9ص 7ع ج, بدائع الصنائ77,76ص 16وط جالمبس (2)
, المعونييية للقاضيييي عبيييد  40ص 8, النيييوادر والزييييادات ج 158ص 2مجميييع األنهييير ج

نهايية     267ص 2, المقدمات الممهيدات ج209ص 2, التلقين ج 410ص2الوهاب ج
, روضييييية 152ص 20, المجميييييوع ج 313ص 7الوسييييييط ج,  572ص 18المطليييييب ج

 .  161ص 11طالبين جال
 .195القوانين الفقهية ص,  159ص 2مجمع األنهر ج,  306ص 6البحر الرائق ج (3)
 .64سبق تخريج الحديث ص  (4)
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صلى اهلل  -قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنها  -: عن أم سلمة  الدليل الثاني
من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليساوي بينهم في المجلس » -عليه وسلم 

 (1) «.الخصمين أكثر من األخرفي اإلشارة والنظر وال يرفع صوته على أحد 
رضي اهلل  -إلى أبي موسى  -رضي اهلل عنه  -: كتب عمر  الدليل الثالث

: آِس َبْيَن النَّاِس ِفي َمْجِلِسَك وِفي َوْجِهَك َوَعْدِلَك, َحتَّى اَل َيْطَمَع -عنه 
 (2)َشِريٌف ِفي َحْيِفَك, َواَل َيْيَأَس َضِعيٌف ِمْن َعْدِلَك".

 –رضي اهلل عنهما  -: وقييد روي أن عمر وأبي بن كعب  بعالدليل الرا
رضي اهلل عنه  -اخيتصيما في حيادثة إلى زيد ابن ثابت, فألقى لسيدنا عمر 

ُل َجْوِرَك, َوَجَلَس َبْيَن -رضي اهلل عنه  -وسادة, فقال سيدنا عمر  - : َهَذا َأوَّ
 (3)َيَدْيِه . 

ترئ على خصمه وتنكسر همة : أنه إذا قدم أحدهما يج الدليل الخامس
 (4)صاحبه فيؤدي ذلك إلى ترك حقه . 

: أنه جاء رجل إلى شريح, وعنده السري بن وقاص, فقال  الدليل السادس
الرجل لشريح: أعني على هذا الجالس عندك. فقال شريح للسري: قم فاجلس 
مع خصمك. قال: إني أسمعك من مكاني. قال: ال قم فاجلس مع خصمك. 

                                           
 . 64سبق تخريج الحديث ص   (1)
 .65سبق تخريج هذا األثر ص  (2)
,  9ص 7بيييياب الحكمييييين , بييييدائع الصيييينائع ج 62ص21, ج74ص 16المبسييييوط ج (3)

 .  276ص 16, الحاوي الكبير ج 25ص 7البحر الرائق ج
 . 152ص 20ج , المجموع 306ص 6, البحر الرائق ج 179ص 4تبيين الحقائق ج (4)
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سمع منه حتى أجلسه مع خصمه. وفي رواية قال : إن مجلسك فأبى أن ي
ني ال أدع النصرة وأنا عليها قادر.   (1)يريبه, وا 

 ثالثاا : كيفية جلوس اخلصوم املسلمني عند القاضي :
 اختلف الفقهاء في كيفية جلوس الخصوم عند الحاكم علي قولين : 

يجلس أحدهما على  : أن المستحب أن يجلسهما بين يديه, وال القول األول
يساره واألخر على يمينه؛ ألن لليمين فضاًل على اليسار . وهو قول األحناف 

  (5), وهو قول الحنابلة . (4), واألولي عند     الشافعية  (3), والمالكية  (2)
إالَّ إن األحناف قالوا : إذا كان المدعى عليه هو الخليفة ينبغي للقاضي أن 

لسه مع خصمه ويقعد هو على األرض ثم يقضي يقوم من مقامه, وأن يج
 (6)بينهما .

 –عند شريح , فإن شريًحا  -رضي اهلل عنه  -والدليل عليه قصة علي 
 (7).في مجلسه -رضي اهلل عنه  -علًيا قام عن مجلسه وأجلس  -رحمه اهلل 

                                           
 . 72ص 10المغني البن قدامة ج (1)
 .306ص 6, البحر الرائق ج 24ص 9ة ج, البناية شرح الهداي 274ص 7العناية ج (2)
المقيييييدمات الممهيييييدات ج  , 410ص2, المعونييييية ج  40ص8النيييييوادر والزييييييادات ج  (3)
, تبصييرة الحكييام ج  434ص 7التوضيييح ج   121ص3, الجييواهر الثمينيية ج 267ص2
 .   225ص2جواهر اإلكليل ج ,  118ص 8التاج واإلكليل ج,  37ص1
, كفايييييية األخييييييار ص  161ص 11, روضييييية الطيييييالبين ج 152ص 20المجميييييوع ج (4)

552. 
 . 72 ص10المغني البن قدامة ج, 235ص4الكافي ج  (5)
, اليدر 159ص 2, مجمع األنهر ج 306ص 6, البحر الرائق ج 274ص 7العناية ج( 6)

 .375ص 5المختار ج
 . 159ص 2, مجمع األنهر ج 306ص 6, البحر الرائق ج 24ص 9البناية ج (7)
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فإذا انتهيا إلى المجلس أجلس  -رحمه اهلل  –: قال الرافعيالقول الثاني
 (1)يمينه واألخر عن شماله.  أحدهما عن
 الرتجيح : 

ومما سبق يتبين أن القول الراجح هو القول األول ؛ وذلك لقوة أدلته ؛ وألن 
 القاضي مطالب بفعل كل ما من شأنه التسوية بين الخصمين . 

ا 
ا
ا رابع

ا
: حكم املساواة يف جلوس اخلصمني إذا كان أحدهما مسلم

 واآلخر كافراا عند القاضي :
ف الفقهاء في كيفية جلوس الخصمين بين يدي القاضي إذا كان أحدهما اختل

 مسلًما واألخر كافرًا علي قولين : 
: أنه يجب المساواة بينهما في الجلوس بين الخصوم عند  القول األول
 القاضي . 

, وهو مقابل الصحيح عند  (3), و قول المالكية  (2)وهو قول األحناف 
    (4)الشافعية . 

 : أن المسلم يرفع علي الكافر في المجلس .   الثاني القول
 (6), وهو قول الحنابلة  (5)وهو الصحيح عند الشافعية , وبه قطع العراقيون 

                                           
 . 552كفاية األخيار في حل غاية االختصار ص (1)
ص 5الييدر المختييار ج, حاشييية ابيين عابييدين علييي  61ص 16المبسييوط للسرخسييي ج (2)

375 . 
 . 205ص 4الشرح الصغير للدردير ج (3)
 . 161ص 11روضة الطالبين وعمدة المفتين ج (4)
 المرجع السابق .  (5)
 . 235ص 4, الكافي ج  72ص 10المغني البن قدامة ج (6)
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 األدلة : 
 دليل القول األول : 

استدل أصحاب القول األول علي أنه يجب المساواة بين الخصمين في 
 الجلوس عند القاضي بما يأتي :  

 (1) ن العدل.أن التسوية م -
قال في مناجاته عند موته " اللهم إن  -رحمه اهلل  -حكي أن أبا يوسف  -

كنت تعلم أني ما تركت العدل بين الخصمين إال في حادثة واحدة فاغفرها لي 
, قيل : وما تلك الحادثة ؟ قال : ادعى نصراني على أمير المؤمنين دعوى 

ه والمحاباة مع خصمه, ولكني فلم يمكني أن آمر الخليفة بالقيام من مجلس
رفعت النصراني إلى جانب البساط بقدر ما أمكنني, ثم سمعت الخصومة قبل 

 (2)أن أسوي بينهما في المجلس فهذا كان جوري . 
 الرتجيح : 

القاضي مأمور بالعدل بين الخصمين في كل شيء ولو أنه فضل المسلم في 
لك إلي الطعن في حكمه ومن الجلوس بين يديه التهم بالميل والظلم وألدي ذ

 ثم يكون القول األول هو القول الراجح . 
: حكم المساواة في الجلوس عند القاضي بين أهل الملل األخرى سوي خامًسا 

 اإلسالم :

                                           
 . 205ص 4الشرح الصغير للدردير ج (1)
 . 61ص 16المبسوط للسرخسي ج (2)
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اتييفييق الفييقهياء علي وجوب المساواة في الجلوس بين يدي القاضي بين أهل 
 (1)لفت وبينهم وبين الكفار . الملل األخرى سوي اإلسالم اتفقت مللهم أو اخت

ا
ا
 : كيفية اجللسة بني يدي القاضي :  سادس

 اختلف الفقهاء في كيفية الجلسة بين يدي القاضي إلي قولين : 
: ذهب األحناف : إلي أن جلوس الخصوم يكون بين يديه َغْيَر  القول األول

ويكون بين القاضي وبينهما قدر ُمَتَربَِّعْيِن , َواَل ُمْقِعَيْيِن  َواَل ُمْحَتِبَيْيِن , 
نما قلنا بين يديه ألنه لو أجلسهما في  ذراعين من غير أن يرفعا أصواتهما, وا 
جانب واحد كان أحدهما أقرب إلى القاضي فتفوت التسوية, وكذا لو أجلس 
أحدهما عن يمينه واألخر عن يساره ؛ ألن جانب اليمين أفضل. ويقف أعوان 

 (2)الناس عن التقدم .  القاضي بين يديه ويمنعون
: ذهب الشافعية إلي أنه من عادة جلوس الخصوم, أن يجلسوا  القول الثاني

في التحاكم بروًكا على الركب, ألنه عادة العرب في التنازع , وعرف الحكام 
 في األحكام .

فإن كان التخاصم بين النساء جلسن متربعات, بخالف الرجال ؛ ألنه أستر 
 لهن.

                                           
 2, بدايية المجتهيد ج  375ص 5, الدر المختار ج 61ص 16ج المبسوط للسرخسي (1)

,  205ص 4حاشييية الصيياوي علييى الشييرح الصييغير ج 434ص7, التوضيييح ج  472ص
ص 10المغنييي ج             572ص 18, نهاييية المطلييب ج  152ص 20المجمييوع ج

 .  235ص 4, الكافي ج  71
, الييييدر 159,  581ص 2, مجمييييع األنهيييير ج 274ص 7العناييييية شييييرح الهداييييية ج (2)

 .   375ص 5المختار ج
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ن كان بين  رجل وامرأة, برك الرجل وتربعت المرأة, ألنه عرف لجنسها فلم وا 
 ( 1) يصر تفضياًل لها.

ومما سبق يتبين أن الشرع قد حدد كيفية جلسة الخصوم بين يدي القاضي , 
ولكن بال شك أن هذا قابل للتغيير بناء علي ظروف ومتطلبات كل عصر فهو 

والمعطيات واإلمكانات من األمور التي يحددها القاضي بناء علي الظروف 
 المتاحة وكل ذلك بما ال يخل بمبدأ المساواة بين الخصوم . 

ا
ا
ا يف عدم املساواة يف اجللوس :  سابع

ا
 : أحقية القاضي أحيان

للقاضي األحقية في عدم المساواة بين الخصوم في الجلوس إذا كان أحد 
ا علي الخصمين ال يستحق الجلوس بين يدي القاضي فله أن يوقفه قائمً 

نما حدث لما فيه من الحاجة إليه والناس  الرغم من كونه غير معروف , وا 
مختلفو األحوال واألدب وقد حدث في هذا الزمان أمور وسفهاء فيعمل 

 (2)القاضي بمقتضى الحال .
ومما سبق يتبين أن عدم اإلنصاف بين الخصمين في المجلس لغير سبب أو 

 ي تجيز طلب رد القاضي . عذر يكون من صور عدم المساواة الت
 الصورة الثانية 

 التنكر ألحد اخلصمني واملعاملة بغلظة 
  -أوًلا : عدم جواز التنكر ألحد اخلصمني :

                                           
 . 276ص 16الحاوي الكبير ج (1)
, النييوادر والزيييادات ج 375ص 5الييدر المختييار وحاشييية ابيين عابييدين )رد المحتييار( ج (2)
 . 41ص8
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يجب علي القاضي أن يظهر الحلم والبشر مع الناس ؛ فالحلم , وترك الضجر 
ظهار البشر مع الناس محمود في كل موضع, وفي مجلس  والقلق , وا 

 وطالقة الوجه أولى بعد أن يكون فعله ذلك لوجه اهلل تعالى .القضاء البشر 
ومن ثم ال يجوز للقاضي التنكر للخصوم وهو أن يقطب وجهه إذا تقدم إليه 
ن فعله معهما ربما عجز  خصمان فإن فعل مع أحدهما فهو جور منه, وا 

 (1)المحق عن إظهار حقه فذهب وترك حقه. 
 كر ألحد اخلصمني : : األدلة علي عدم جواز التنثانياا 

  (2)قوله تعالي : ﴿كونوا قوامين بالقسط ﴾ .  - الدليل األول
صلى  -عن عطاء بن يسار, عن أم سلمة, أن رسول اهلل  - الدليل الثاني

من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في »قال:  -اهلل عليه وسلم 
شارته , ومقعده , ومجلسه " .  (3)لحظته , وا 

 

                                           
,  9ص 7, بدائع الصنائع ج 76ص 16, ج 65,  61ص 16المبسوط للسرخسي ج (1)

ص 18نهايية المطليب ج,  394ص  3المهذب ج     953ص 2الكافي البن عبد البر ج
 . 235ص4ج  الكافي,  81ص 13, البيان ج  573

 ( .135سورة النساء , من األية ) (2)
, اليدار قطنيي فيي  622حيديث رقيم  284ص  23رواه الطبراني في معجمه الكبيير ج  (3)

, البيهقيي فيي  4466, حيديث رقيم  365ص  5ذلك ج  كتاب في األقضية واألحكام وغير
الصيييغرى فيييي كتييياب آداب القاضيييي , بييياب إنصييياف الخصيييمين فيييي الميييدخل علييييه سيييننه 

واالستماع منهما واإلنصاف لكيل واحيد منهميا حتيى تنفيد حجتيه, وحسين اإلقبيال عليهميا ج 
 . 20457, حديث رقم  228ص  10
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رضي اهلل  -إلى أبي موسى  -رضي اهلل عنه  -كتب عمر  - يل الثالثالدل
: آس بين الناس في مجلسك, وفي وجهك وعدلك حتى ال يطمع -عنه 

 (1).شريف في حيفك, وال ييأس ضعيف من عدلك"
جاء رجل إلى شريح وعنده السري, فقال: اعدل بي على هذا  - الدليل الرابع

ري: قم فاجلس مع خصمك. قال: إني الجالس إلى جنبك فقال شريح للس
 أسمعك من مكاني, قال: ال. قم فاجلس مع 

ني ال أدع النصرة وأنا عليها قادر .   (2)خصمك, إن مجلسك برتبته, وا 
عن الشعبي قال كان بين عمر بن الخطاب وبين أبي بن  – الدليل الخامس

 -يٌّ َعَلى ُعَمَر َتَداٍر ِفي َشْيٍء َوادََّعى ُأبَ  -رضي اهلل     عنهما  -كعب 
َتَياُه ِفي َفَأْنَكَر َذِلَك , َفَجَعاَل َبْيَنُهَما َزْيَد ْبَن ثَاِبٍت , َفأَ  -َرِضَي اهلُل َعْنُهَما 

َأَتْيَناَك ِلَتْحُكَم َبْيَنَنا   -َرِضَي اهلُل َعْنُه  -, َفَلمَّا َدَخاَل َعَلْيِه َقاَل َلُه ُعَمُر َمْنِزِلهِ 
ْؤَتى اْلَحَكُم , َفَوسََّع َلُه َزْيٌد َعْن َصْدِر ِفرَاِشِه َفَقاَل: " َهُهَنا َيا َأِميَر َوِفي َبْيِتِه يُ 

َلَقْد ُجْرَت ِفي اْلُفْتَيا , َوَلِكْن  -َرِضَي اهلُل َعْنُه  -اْلُمْؤِمِنيَن , َفَقاَل َلُه ُعَمُر 
َرِضَي اهلُل  -َبيٌّ َوَأْنَكَر ُعَمُر َأْجِلُس َمَع َخْصِمي َفَجَلَسا َبْيَن َيَدْيِه , َفادََّعى أُ 

: َأْعِف َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن ِمَن اْلَيِميِن , َوَما ُكْنُت أِلَْسأََلَها  -َعْنُهَما  َفَقاَل َزْيٌد أِلَُبيٍّ
ِبٍت ُثمَّ َأْقَسَم: اَل ُيْدِرُك َزْيُد ْبُن ثَا -َرِضَي اهلُل َعْنُه  -أِلََحٍد َغْيرِِه , َفَحَلَف ُعَمُر 

   (3). اْلَقَضاَء َحتَّى َيُكوَن ُعَمُر َوَرُجٌل ِمْن ُعْرِض اْلُمْسِلِميَن ِعْنَدُه َسَواًء "

                                           
 . 65سبق تخريج هذا األثر ص  (1)
 .  72ص 10المغني البن قدامة ج (2)
الكبييري فييي كتياب آداب القاضييي , بيياب إنصيياف الخصييمين فييي رواه البيهقيي فييي سييننه  (3)

المدخل عليه , واالسيتماع منهميا  واإلنصياف لكيل واحيد منهميا حتيى تنفيد حجتيه , وحسين 
 . 20463, حديث رقم  229ص  10اإلقبال عليهما ,  ج
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واليهودي إلى  -رضي اهلل عنه  -: أنه لما تحاكم علي  الدليل السادس
: إن خصمي لو كان مسلًما لجلست  -رضي اهلل عنه  –شريح , قال علي 
 (1)معه بين يديك . 

غليًظا , جييبارًا ,  (2)أنيييه ال ينبغي أن يكون القاضي فًظييا  – بعالدليل السا
؛  (3)عنيًدا ؛ ألن المقصود منه وهو إيصال الحقوق إلى أهلها ال يحصل به.

, وألنه خليفة  (4)وألن القضاء دفع الفساد وهذه األشياء بعينها     فساد 
 (5) ام الشرعية.أي في إمضاء األحك -صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 

أن ضجره عليهما مسقط لما عليه من حقهما, وانتهاره لهما  -الدليل الثامن 
مضعف لنفوسهما, إال أن يكون منهما لغط فينتهرهما أو ينتهر الالغط 

 (6) منهما.
 
 

                                           
,  313ص 7, الوسيييط ج 573ص 18, نهاييية المطلييب ج596ص 9البييدر المنييير ج (1)

 .235ص4الكافي        البن قدامة ج  , 72ص 10المغني ج
الفييظ : هييو الرجييل الجيياف الغليييظ , فييي منطقييه غلييظ وخشييونة , غليييظ القلييب , شييديد  (2)

المحكيم ى مين شيدة الخليق وخشيونة الجانيب . الخشونة , يقال : أنت أفظ وأغلظ هما بمعني
, مختيييار  157ص 2, ميييادة فظيييظ , مشيييارق األنيييوار ج 10ص 10والمحييييط األعظيييم ج

, مادة فظظ , المصباح المنيير  451ص 7, مادة فظظ  لسان العرب ج 241حاح صالص
 .  478ص 2ج
 .   287ص 6البحر الرائق ج (3)
 153ص 2, مجمع األنهر ج176ص 4تبيين الحقائق ج (4)
 . 367ص 5حاشية ابن عابدين علي الدر المختار ج (5)
 . 277ص 16الحاوي الكبير ج (6)
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فيؤدي ذلك  (1)ألن ذلك يكسره ويمنعه من استيفاء الحجة  -الدليل التاسع
 (2)إلى ظلمه .

 الذي يجوز فيه للقاضي التنكر والتعنيف ألحد الخصمين : : الوقت ثالثاً 
 يجوز للقاضي التنكر ألحد الخصمين في الحاالت األتية : 

 (3)إذا حدث منهما لغط فينتهرهما, أو ينتهر الالغط منهما .  - الحالة األولي
إن ظهر من أحدهما لدد , وهو االلتواء في الخصومة وشدة  - الحالة الثانية
, وذلك بأن ال يستوي على وجهة واحدة , مثل: أن يسأل الحاكم الخصومة 

أن يستحلف له خصمه, فلما استحلفه بعض اليمين , قال له: اقطع اليمين, 
فلي بينة أقيمها فانصرف, ثم عاد ورفعه ثانًيا ولم يقم عليه بينة وما أشبه 

جره ذلك, فإذا فعل الخصم ذلك مرة نهاه الحاكم عن ذلك, فإن عاد إليه ز 
بالكالم, فإن فعله ثالثًا أدبه بالضرب أو بالحبس على ما يرى فيه من 

ن عاد عزره .  (4)المصلحة , أو سوء أدب نهاه فإن عاد زجره وا 
ومما سبق يتبين أن معاملة القاضي مع أحد الخصمين بغلظة وقسوة وتعنيف 
ي في غير الحاالت التي يجوز له فعل ذلك فيها هي من الصور التي تدل عل

                                           
,  153ص 20, المجميييوع ج 81ص 13, البييييان ج 394ص 3المهيييذب للشييييرازي ج (1)

 . 235ص 4الكافي ج 
,  398ص 11,  الشرح الكبيير ج 662, العدة شرح العمدة ص 71ص 10المغني ج (2)

 . 314ص 6كشاف القناع ج
 . 277ص 16الحاوي الكبير ج (3)
, 153ص 20, المجميييوع ج 81ص 13, البييييان ج 394ص 3المهيييذب للشييييرازي ج (4)

 .  236ص4الكافي ج  
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عدم مساواة القاضي بين الخصوم ومن ثم يجوز للخصم طلب رده بعد تقديم 
 ما يثبت ذلك . 

 الصورة الثالثة
 التسليم علي أحد اخلصمني دون اآلخر 

 أوًلا : حكم تسليم القاضي علي أحد اخلصمني قبل اجللوس يف جملس احلكم : 
مة وقبل أن المحك يجوز للقاضي أن يقوم بالتسليم علي الخصوم إذا دخلوا

 , والدليل علي جواز ذلك ما يأتي :  (1)الحكم  يجلس في مجلس
 (2)أن السالم من سنة اإلسالم .  -أ
 (3)أن شريحًا كان يسلم علي الخصوم .  -ب

 ثانياا : حكم تسليم القاضي بعد جلوسه يف جملس احلكم : 
 وذلييك لمييا (4)ال يجييوز للقاضييي أن يسييلم علييي الخصييوم بعييد جلوسييه للحكييم 

: أن السنة أن يسلم القائم على القاعد, ال القاعد على القائم, وهيو قاعيد يأتي
 (5)وهم قيام . 

ا: حكم تسليم القاضي علي أحد اخلصمني دون اآلخر : 
ا
 ثالث

وال بجواب ال يجوز للقاضي أن يخص أحد الخصمين بالتسليم دون األخر 
 : من القاضي عليه قوالنرد السالم  ولو بادر أحدهما بالسالم ففي, (6) السالم

                                           
 . 328ص 5, المحيط البرهاني ج 10ص 7بدائع الصنائع ج (1)
 .  10ص  7بدائع الصنائع ج (2)
 المرجع السابق . (3)
 .  328ص 5, المحيط البرهاني في الفقه النعماني ج 10ص 7بدائع الصنائع ج (4)
 . 10ص 7بدائع الصنائع ج (5)
اس , الجييواهر البيين شيي 328 ص5, المحيييط البرهيياني ج 10ص 7بييدائع الصيينائع ج (6)
, 434ص7, التوضييييح ج 81ص 10اليييذخيرة ج 466, جيييامع األمهيييات ص121ص3ج

منهيييييياج  77ص13البييييييان ج ,  313ص 7الوسييييييط ج,  46ص 1تبصيييييرة الحكيييييام ج 
 . 299ص 6مغني المحتاج ج, 552كفاية األخيار ص,  339الطالبين ص
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: يرد القاضي عليه السالم ؛ ألن هذا الذي سلم سبق حقه بفعله  القول األول
 (1)ال بفعل القاضي  واألولى للقاضي أن يباشرهما . 

: يصبر حتى يسلم الثاني فيجيب مًعا إال أن يظهر التقدم فيعذر  القول الثاني
 (2).  وهو قول األصحاب في الجواب .

   (3): أنه ال بأس أن يقول لآلخر: سلم, فإذا سلم, أجابهما .  ثالثالقول ال
 الترجيح : 

ومما سبق يتبين أن القول الثالث هو األولي بالقبول حتى ال يتهم القاضي 
 بعدم العدل . 

 الصورة الرابعة 
 تلقني أحد اخلصمني حجته

 أوًلا : تعريف التلقني يف اللغة : 
لقن الكالم : فهمه , وتلقنه : أخذه وتمكن منه , التلقين : مصدر لقن , يقال 

وقيل : معناه أيضا فهمه . وهذا يصدق على األخذ مشافهة , وعلى األخذ 
 (4) من الكتب , ويقال : لقنه الكالم : ألقاه إليه ليعيده  .

 ثانياا : املراد بالتلقني يف باب القضاء : 
  وقد عرف التلقين عند الفقهاء بتعريفات متعددة :

                                           
 . 296ص 15, الشرح الممتع ج 206ص 11اإلنصاف ج (1)
ص 6, مغنييييي المحتيييياج ج 161ص 11روضيييية الطييييالبين ج,  313ص 7لوسيييييط جا (2)

 .  206ص 11, اإلنصاف ج 299
 . 299ص 6, مغني المحتاج ج 161ص 11روضة الطالبين ج (3)
, مادة لقن ,  558ص 2, مادة لقن , المصباح المنير ج 390ص 13لسان العرب ج (4)

 .  835ص 2المعجم الوسيط ج,  124ص 36تاج العروس ج
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: التلقين أن يقوله له القاضي كالًما يستفيد به علًما, ومنه أن يقول  األول
نما يقول له بم تشهد.     (1)له كيف تشهد, وا 

: أن يقول القاضي ما يستفيد به الشاهد علًما بما يتعلق بالشهادة  الثاني
  (2)مثل أن يقول أتشهد بكذا وكذا .

ا : حكم تلقني القاضي أحد اخلصمني
ا
  حجته : ثالث

 اختلف الفقهاء في حكم تلقين القاضي أحد الخصمين حجته علي قولين : 
 : أنه ال يجوز للقاضي أن يقوم بتلقين أحد الخصمين حجته . القول األول

, وقول سحنون في المجموعة , وفي كتاب ابن سحنون (3)وهو قول األحناف 
 (6), وهو قول الحنابلة .  (5), وهو قول    الشافعية (4)

                                           
 . 307ص 6البحر الرائق ج (1)
 . 276ص 7العناية ج (2)
, تبيييييين الحقييييائق  10ص 7, بييييدائع الصيييينائع ج 77ص 16المبسييييوط للسرخسييييي ج (3)
 . 307ص 6, البحر الرائق ج 179ص 4ج
ص 8, ميينح الجليييل ج 68ص 10, الييذخيرة للقرافييي ج 41ص8النييوادر والزيييادات ج  (4)

319  . 
, البييييان  393ص 3, المهيييذب ج 253التنبييييه ص , 278ص 16الحييياوي الكبيييير ج (5)

,  552, كفاييييية األخيييييار ص 161ص 11الطييييالبين ج , روضيييية 80ص 13للعمرانييييي ج
: " وضيابطه أن ال يلقين أحيدهما ميا يضير بياألخر وال يهدييه إلييه  555كفاية األخييار ص 

 لعكس " . مثل أن يقصد اإلقرار فيلقبه اإلنكار أو يقصد النكول فيجرؤه على اليمين أو با
 . ر باألخرقال األصحاب يحرم عليه تلقين أحد الخصمين حجته لما فيه من إيقاع الضر  (6)

, 204ص 2, المحرر في الفقه ج 73ص 10, المغني ج  236,  235ص 4الكافي ج 
 .  206ص 11اإلنصاف ج
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: أنه ال بأس للقاضي أن يلقن أحد الخصمين حجة ال يعرفها أو  القول الثاني
نما يكره له تلقين حجة الفجور .  (1)عمي عنها  وكان اهلل عز وجل يعلم , وا 

 . أن لو كان لصاحبه لم يلقنه إياها 
وهو قول أشهب في كتاب ابن حبيب , وقول محمد بن عبد الحكم . وابن 

  (2)الماجشون .
 لرتجيح :ا

القاضي إنما جعل للحكم بين الناس وفصل الخصومات وتلقينه ألحد 
الخصمين يخرجه عن الدور المنوط به ولذا فإن القول األول هو األولي 

 بالقبول . 
 أسباب عدم جواز تلقين أحد الخصمين حجته :  رابًعا :

أن تلقين القاضي ألحد الخصمين حجته فيه نوع من  -السبب األول 
ومة , وبين كونه قاضًيا وخصًما منافاة , وهو مكسر لقلب الخصم , الخص

نما جلس لفصل  وسبب لجر تهمة الميل إليه وهو إنشاء الخصومة, وا 
 (3) الخصومة ال إلنشائها.

                                           
صورة هذا التلقين أن يقول لخصمه يلزمك علي قولك كيذا وكيذا فييفهم خصيمه حجتيه .  (1)
معني تنبيه كل خصم علي تقييد ما ينتفع به مين قيول خصييمه إن غفيل , وال ينبيه بعًضيا ب

ذا أقر أحدهما في خصومته بشيء لآلخر فيه منفعة فعلى الحاكم أن ينبهه  دون بعض . وا 
 .  38ص 1, تبصرة الحكام ج  68ص 10على نفعه بذلك ويكتبه له , الذخيرة للقرافي ج

 . 38ص 1تبصرة الحكام ج  (2)
, درر الحكيييييام  179ص 4, تبييييييين الحقيييييائق ج 77ص 16المبسيييييوط للسرخسيييييي ج (3)
 . 406ص 2ج
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ألن فيه إعانة أحد الخصمين فيوجب التهمة غير أنه إن  -السبب الثاني 
 (1)تكلم أحدهما أسكت األخر؛ ليفهم كالمه .

 (2)ألن ذلك يؤدي إلي اجتراء من فعل به ذلك على خصمه . -الثالث  السبب
 (3)ألن ذلك فيه ميل منه مع أحدهما .  -السبب الرابع 

 (4)ألن ذلك باعثًا على االحتجاج بما لعله ليس له . -السبب الخامس 
ألن هذا التلقين فيه ضرر بالخصم , والقاضي مأمور  -السبب السادس 
السارق,  -صلى اهلل عليه وسلم  -ن قيل: فقد لقن النبي بالعدل بينهما. فإ

فقال: " ما أخالك سرقت ". وقال عمر لزياد : أرجو أن ال يفضح اهلل على 
فالجواب : أنه  –صلى اهلل عليه وسلم  -يديك رجاًل من أصحاب رسول اهلل 

ال ال يرد هذا اإللزام هاهنا؛ فإن هذا في حقوق اهلل وحدوده, وال خصم للمقر و 
للمشهود عليه, فليس في تلقينه حيف على أحد الخصمين, وال ترك للعدل في 

 (5) أحد الجانبين, والذي قلنا في المختلفين في حق من حقوق األدميين.
ومما سبق يتبين أن تلقين القاضي ألحد الخصمين حجة أو دلياًل من صور 

 عدم المساواة التي تبيح للخصم طلب رد القاضي . 
 
 

                                           
, مجمع  307ص 6, البحر الرائق ج 24ص 9, البناية ج 10ص 7بدائع الصنائع ج (1)

 . 159ص 2األنهر ج 
 . 275ص 7العناية شرح الهداية ج (2)
 . 68ص 10الذخيرة للقرافي ج (3)
 .   827ص 16الحاوي الكبير ج (4)
 .  73ص 10, المغني البن قدامة ج  236,  235ص 4الكافي ج  (5)
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 اخلامسة   الصورة 
 رفع القاضي صوته علي أحد الخصمين دون األخر بدون سبب يستدعي ذلك

 أواًل : حكم رفع القاضي صوته علي أحد الخصمين دون األخر : 
ال يجوز للقاضي أن يرفع صوته علي أحد الخصمين ما لم يرفعه على األخر 

 وذلك لعدة أمور :  (1)إال إذا كان بسبب كإساءة أدب ونحوه.
 (2)ر األول : ما مضي من األدلة التي توجب التسوية بين الخصمين . األم

األمر الثاني: أن التسوية بينهما في ذلك ممكنة وتخصيص أحدهما برفع 
   (3)الصوت عليه تجر تهمة إليه وهو مكسر لقلب من يرفع صوته عليه . 

ب األمر الثالث : ألنه إذا قدم أحدهما عن األخر بشيء من ذلك انكسر قل
 (4) األخر وربما عجز بذلك عن إيراد حجته.

ومما سبق يتبين أن رفع القاضي صوته علي أحد الخصمين دون سبب مقنع 
أو مبرر سائغ من صور عدم المساواة والتي تشير إلي إمكانية عدم عدل 

 القاضي ومن ثم يجوز للخصم طلب رد القاضي بعد تقديم ما يثبت ذلك .   
 الصورة السادسة

 حد الخصمين علي القاضي دون األخردخول أ

                                           
 8, النيييوادر والزييييادات ج   375ص 5, اليييدر المختيييار ج  9ص 7بيييدائع الصييينائع ج (1)

, التيياج واإلكليييل  69, 68ص 10الييذخيرة ج      953ص 2,  الكييافي ج  41, 40ص
البييييان      46ص 16, الحييياوي ج  153ص 7,  الخرشيييي عليييي خلييييل ج118ص 8ج

 .  71ص 10, المغني ج 235ص 4, الكافي البن قدامة ج  78,77ص 13للعمراني ج
 من البحث .   64يراجع ص  (2)
 .  9ص 7بدائع الصنائع ج( 3)
 . 71ص 10المغني البن قدامة ج,  78,77ص 13البيان للعمراني ج  (4)
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 حكم دخول أحد الخصمين علي القاضي دون األخر : 
ن كان من إخوانه في مجلس  ال يجوز للقاضي أن يدخل عليه أحد الخصوم وا 

 (1)قضائه ال وحده وال في جماعة وليجلس خارًجا حيث يأتيه الناس .
 األدلة : 

 (2): أن ذلك كله موهن لآلخر .  الدليل األول
: أن ذلك يكسر قلب المحجوب, وُيَغلِّب على ظنه الميَل إلى  الدليل الثاني
 (3)خصمه . 

: أن منصب الحكم موضوع للعدل وميل القاضي عن ذلك جور  الدليل الثالث
  (4)وظلم . 

علي القاضي أن تكون كل أفعاله تشير إلي المساواة بين الخصمين في كل 
علي خالف ذلك , و عليه فلو أدخل شيء , وعليه أال يفعل ما قد يفسر 

القاضي أحد الخصمين عليه دون األخر دون سبب لكان ذلك دلياًل علي عدم 
 مساواته وهذا يعطي الحق الكامل للخصم األخر في طلب الرد .  

 الصورة السابعة 
 تعليم أحد الخصمين كيفية الدعوي

 عدم جواز تعليم أحد الخصمين كيفية الدعوي : 

                                           
 313ص  7لوسييط ج, ا 110ص  8, التاج واإلكليل ج 69ص 10الذخيرة للقرافي ج (1)

 . 71ص 10, المغني ج
 . 69ص 10الذخيرة للقرافي ج (2)
 .   572ص 18نهاية المطلب ج (3)
 . 552كفاية األخيار في حل غاية االختصار ص (4)
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اء فيما إذا ادعى أحد الخصمين دعوى غير صحيحة فهل اختلف الفقه
 للقاضي أن يلقنه كيف يدعى علي وجهين :

 الوجه األول : أنه يجوز , وهو قول أبى سعيد االصطخرى. 
 (1)والوجه الثانى : أنه ال يجوز . 

وضابطه : أن ال يلقن أحدهما ما يضر باألخر وال يهديه إليه مثل أن يقصد 
إلنكار أو يقصد النكول فيجرؤه على اليمين أو بالعكس , وفي اإلقرار فيلقنه ا

معنى ذلك أن يتوقف الشاهد فيجرؤه على الشهادة أو بالعكس إال في الحدود 
 (2)التي تدرأ بالشبهات . 

 األدلة : 
 (3) دليل القول األول : ألنه ال ضرر على األخر في تصحيح دعواه.

 أدلة القول الثاني : 
 ول الثاني علي عدم الجواز بما يأتي : استدل أصحاب الق

 (4): أنه ينكسر قلب األخر وال يتمكن من استيفاء حجته . أواًل 
  (5): لما في ذلك من إظهار الميل .  ثانًيا
 (6) : ألن في تلقينه ما يثبت حقه به, أشبه تلقينه الحجة .ثالثًا 

                                           
 . 153ص 20المجموع شرح المهذب ج (1)
 . 555كفاية األخيار في حل غاية االختصار ص (2)
 .523ص  4, الكافي ج  153ص 20المجموع ج (3)
 .235ص 4, الكافي ج  153ص 20المجموع شرح المهذب ج (4)
 . 555كفاية األخيار في حل غاية االختصار ص  (5)
 .235ص 4الكافي ج  (6)
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المهمة تعليم أحد الخصمين كيفية الدعوي ليست من مهام القاضي بل 
الخاصة به هي إقامة العدل بين المتخاصمين ومن ثم فقيام القاضي بهذا 
األمر يثير العديد من الظنون ويلقي عليه بالكثير من التهم ومن ثم يكون من 

 حق الخصم طلب رده . 
 الصورة الثامنة

 سؤال أحد الخصمين عن أموره
 عدم جواز سؤال أحد الخصمين عن أموره : 

الماجشون : ال ينبغي للقاضي إذا جلس بين يديه خصمان قال مطرف وابن 
أو شهيدان أن يسأل أحدهما عن حاله وال عن غيره وال عن شيء من أموره 

 (1)في مجلسهما . 
 (2) الدليل : ألن ذلك يكسر في روع الخصم .

مما ال شك فيه أن تصرفات القاضي تكون تحت مراقبة شديدة من كل 
ضي الحذر في كل لفظ أو فعل يصدر عنه , الخصوم ولذا كان علي القا

وسؤال أحد الخصمين عن أموره بكثرة دون الخصم األخر فيه داللة واضحة 
 علي ميل القاضي وعدم حياده ومن ثم يجوز طلب رده . 

 الصورة التاسعة
 القاضي مع أحد الخصمين (3) ضحك أو مزاح

                                           
 .   37ص 1,  تبصرة الحكام ج  42ص 8النوادر والزيادات ج (1)
 . 42ص 8النوادر والزيادات ج  (2)
 -ٌم ِمْن َمَزَح َيْمَزُح , َواْلَمْزُح : الدَُّعاَبُة , َواْلِمَزاُح اسْ ,  المزاح بالضم في اللغة : الدَُّعاَبةُ  (3)

, لسييان العييرب  293َمْصييَدُر َماَزَحييُه , َوُهَمييا ُمَتَماِزَحيياِن . مختييار الصييحاح ص -ِباْلَكْسييِر 
 .  570ص 2, مادة مزح  , المصباح المنير ج 593ص 2ج
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 أواًل : حكم ضحك القاضي مع أحد الخصمين دون األخر : 
 (1) يجوز للقاضي أن يضحك أو يمزح مع أحد الخصمين .ال

 ثانيًا : األدلة علي عدم جواز ضحك أو مزاح القاضي مع أحد الخصمين : 
 (2)أنه ذلك يؤدي إلي إغراء واجتراء الخصم على خصمه .  - الدليل األول
  (3)أنه يذهب بمهابة القضاء.  - الدليل الثاني
 (4)ه تهمة وعليه االحتراز عنها . أن في ذلك كل - الدليل الثالث
 (5)أن فيه مكسرة لقلب األخر فينحيه عن طلب حقه فيتركه.  - الدليل الرابع

للقاضي هيبة ووقار عليه أن يحافظ عليهما حتى يستطيع أن يمضي أحكامه 
بين الناس , وال شك في أن ضحك القاضي مع أحد الخصمين لدليل واضح 

 بي له وهذا يكفي لطلب رده . وبرهان ساطع علي الميل القل
 الصورة العاشرة

 خلو القاضي بأحد الخصمين دون األخر
 أواًل : حكم خلو القاضي بأحد الخصمين دون األخر : 

                                                                                                   

مِّ : المباسطة إلى الغير على وجه التلطف واالستعطاف دون  وفي االصطالح : اْلُمَزاُح ِبالضَّ
 .  117ص 7أذية . تاج العروس ج

القيييوانين الفقهيييية ,  307ص 6البحييير الرائيييق ج,  24ص 9البنايييية شيييرح الهدايييية ج (1)
 .  161ص 11, روضة الطالبين ج 494ص

, مجميييع األنهييير   25ص 9, البنايييية شيييرح الهدايييية ج 179ص 4تبييييين الحقيييائق ج (2)
  .  159ص 2ج
 المراجع السابقة . (3) 
 . 406ص 2, درر الحكام شرح غرر األحكام ج 275ص 7العناية شرح الهداية ج (4)
 . 275ص 7العناية شرح الهداية ج  (5)
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ال يجوز للقاضي أن يخلو بأحد الخصمين في أي مكان , قال ابن حبيب : ال 
  (1)ينبغي أن يدخل عليه أحد الخصمين دون صاحبه ال وحده وال في جماعة .

 ثانيًا : الدليل علي عدم الجواز : 
 (2) ألن ذلك مما ُيوِهُن خصمه ويدخل عليه سوء الظن .

 ثالثًا : متى يجوز للقاضي أن يخلو بأحد الخصمين : 
 يجوز للقاضي أن يخلو بأحد الخصمين في حالتين : 

: قال محمد بن عبد الحكم : إال أن يكون من أهل المشورة في  الحالة األولي
 (3)ير ذلك قبل الخصومة فال بأس أن يخلو معه للمشورة . غ

أو موضع علي غير تعمد فال بأس إذا التقيا في غير منزله  :الحالة الثانية
 (4).به

خلو القاضي بأحد الخصمين دون سبب أو مبرر دليل علي عدم المساواة 
 بينهما ومن ثم يجوز طلب رده . 

 الصورة احلادية عشرة 
 ن بإقرار أو بإنكارأمر أحد الخصمي

 حكم أمر القاضي أحد الخصمين بإقرار أو بإنكار : 
ال يجوز للقاضي أن يأمر أحد الخصمين بإقرار ؛ألن فيه إضرارًا به , وال 

 (5) بإنكار ؛ألن فيه إضرارًا بخصمه .

                                           
ص 10, الييذخيرة للقرافييي ج 43ص8, النييوادر والزيييادات ج 9ص 7بييدائع الصيينائع ج (1)

 . 37ص 1, تبصرة الحكام ج   69
 .  67ص 10الذخيرة للقرافي ج,  43ص 8 النوادر والزيادات ج( 2)
 . 43ص  8النوادر والزيادات ج (3)
 . 44ص 8النوادر والزيادات ج  (4)
 .235ص  4, الكافي ج153ص 20, المجموع شرح المهذب ج393ص 3المهذب ج (5)
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ومما سبق يتبين أن أمر القاضي ألحد الخصمين بإقرار أو إنكار فيه صورة 
 لمساواة بين الخصوم ومن ثم يجوز طلب الرد . واضحة وساطعة لعدم ا

 الصورة الثانية عشرة 
 إعانة القاضي ألحد الخصمين علي األخر

 حكم إعانة القاضي ألحد الخصمين علي األخر : 
 (1)علي األخر .  ال يجوز للقاضي أن يعين أحد الخصمين

ح ال ومما سبق يتبين أن إعانة القاضي ألحد الخصمين علي األخر دليل واض
شك فيه علي عدم المساواة وميل القاضي ألحد الخصمين فال أقل من أن 

 يطلب رده . 
 الصورة الثالثة عشرة

 نظر القاضي إلي أحد الخصمين دون األخر
 حكم نظر القاضي إلي أحد الخصمين دون األخر : 

, كما  (2)ال يجوز للقييياضي أن يخييتص أحد الخييصمين بالنظيير دون األخييير
مين بوجه أطلق مما يلقي به ه ال يييجيييوز له أن ينظر إلي أحييد الخصأن

, ألنه مأمور باإلنصاف الذي هو عبارة عن التسوية مأخوذ من األخر

                                           
 . 76ص 10, المغني ج 68ص 10الذخيرة ج,  87ص 16المبسوط ج (1)
, تبيييين الحقييائق  9ص  7دائع الصينائع ج, بيي 73ص 16, ج 61ص 16المبسيوط ج (2)
, المقييييدمات الممهييييدات  953ص 2الكييييافي ج   410ص 2, المعونيييية ج  179ص 4ج
, الوسيييييط فييييي المييييذهب  46ص 16, الحيييياوي ج 67ص 10الييييذخيرة ج,  267ص 2ج
 . 235ص 4, الكافي ج   72,71ص 10, المغني ج 313ص 7ج
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المناصفة  ففي كل ما يتمكن من مراعاة التسوية فيه فعليه أن يسوي بينهما 
 (1)في ذلك .

مكرمة, أو ه أحَد الخصمين بويجتنب على الجملة ما يشعر بتخصيص
 (2).إقبال

 ثانيًا : األدلة علي عدم جواز ذلك : 
 (3): كل ما تقدم من األدلة علي وجوب التسوية .  الدليل األول
 (4): ألن في عدم التسوية كسر قلب األخر .  الدليل الثاني
: ألنه إذا قدم أحدهما يجترئ على خصمه وتنكسر همة صاحبه  الدليل الثالث

 (5)حقه .فيؤدي ذلك إلى ترك 
 ثالثًا : الوقت الذي يجوز فيه النظر إلي أحد الخصمين دون األخر : 

غالًظا  إذا تعدي أحد الخصمين فيجوز للقاضي أن يسوء نظره إليه تأديًبا له وا 
عليه , ويرفع صوته عالًيا لما صدر منه من اللدد ونحو ذلك, وهذا إذا علم 

احبه فيييعل به مثييل ذلك, ويحضهما اهلل تعالى ميينه أنييه لييو كييان ذلك من ص
 (6). عند ابتداء المحاكمة على التؤدة والوقار

ومما سبق يتبين أن نظر القاضي ألحد الخصمين دون األخر في غير الوقت 
الذي يجوز له النظر فيه دليل علي تخصيص أحد الخصمين بمكرمة وزيادة 

                                           
 . 76ص 16المبسوط للسرخسي ج (1)
 . 573ص 18ب ج نهاية المطل (2)
 المرجع السابق .  (3)
 . 159ص 2مجمع األنهر ج (4)
 . 179ص 4تبيين الحقائق ج (5)
 . 46ص 1تبصرة الحكام ج,  41ص 8النوادر والزيادات ج  (6)
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ز للخصم األخر إقبال والشك أن في ذلك عدم مساواة واضحة ومن ثم يجو 
 طلب الرد . 

 الصورة الرابعة عشرة
 كالم القاضي ألحد الخصمين بلغة ال يعرفها األخر
 أواًل : حكم كالم القاضي ألحد الخصمين بلغة ال يعرفها األخر : 

اتفق الفقهاء علي أنه ال يجوز للقاضي أن يكلم أحد الخصمين بلغة ال 
 (1)يعرفها األخر .

 ع ذلك : ثانًيا  : السبب في من
السبب األول : أنه ال يجوز للقاضي أن يكلم أحد الخصمين بلغة ال يعرفها 

 األخر ؛ ألنه يجب علي القاضي المساواة بين الخصمين في كل شيء . 
 (2)أنه كالمسارة .  -السبب الثاني 

ومما سبق يتبين أن كالم القاضي ألحد الخصمين بلغة ال يعرفها األخر دليل 
ي في عدم المساواة بين الخصوم , ومن حق الخصم األخر علي رغبة القاض

 أن يطمئن لعدالة القاضي ومن ثم يجوز له طلب الرد . 
 الصورة اخلامسة عشرة 

 مسارة القاضي ألحد الخصمين دون األخر
 أواًل : معني مسارة أحد الخصمين : 

                                           
ص 16, الحيياوي ج  376ص 5, حاشييية ابيين عابييدين ج 9ص  7بييدائع الصيينائع ج  (1)

,  164ص 8, المبيدع ج  204ص 2المحرر في الفقيه ج  71ص 10, المغني ج 275
 . 205ص 11, اإلنصاف ج165

 . 376ص 5الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( ج (2)
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" تفاعل من السر, وال يكون إال من اثنين, وهو مجزوم محرك با لفتح ُيَسارَّ
 (1) اللتقاء الساكنين .

وا َتَناَجْوا , َواْلَمْعَنى َأنَُّه َيْجَتِنُب اْلَكاَلَم َمَعُه  َواْلُمَسارَُّة ِمْن َسارَُّه ِفي ُأُذِنِه َوَتَسارُّ
 (2).  ُخْفَيةً 

 (3)يعني ال يتكلم مع أحدهما سرًا . 
 ثانًيا : حكم مسارة أحد الخصمين دون األخر : 

حد الخصمين دون ي أنه ال يجوز للقاضي أن يسار أاتفق الفقهاء عل
   (4).األخر

 ثالثًا : أسباب عدم جواز مسارة أحد الخصمين : 
 (5).  ألن فيها تهمة ومكسرة لقلب األخر -السبب األول 
 (6)ألنه ربما أدى إلى ضعفه عن إقامة حجته .  -السبب الثاني 
فيه وما جر إلي التهاون  ألن ذلك يجرئهما عليه ويطمعهما -السبب الثالث 

 (7)بحدود اهلل تعالي    فممنوع . 
                                           

 .  485المطلع على ألفاظ المقنع ص (1)
 . 375ص 5, رد المحتار ج 307ص 6البحر الرائق ج (2)
 .  24ص 9البناية شرح الهداية ج (3)
, اليييذخيرة للقرافيييي  10ص 7الصييينائع ج , بيييدائع 82ص 16المبسيييوط للسرخسيييي ج (4)
   80ص 13, البييييان ج  393ص 3المهيييذب ج  493, القيييوانين الفقهيييية  67ص 10ج

 .  206ص 11, اإلنصاف ج 165ص  8, المبدع ج 235ص 4الكافي ج 
,  80ص 13, البييييان ج  307ص 6البحييير الرائيييق ج,  242ص 2الجيييوهرة النييييرة ج (5)

 .  165ص 8المبدع ج
 .   165ص 8في شرح المقنع جالمبدع  (6)
 . 37ص1تبصرة الحكام ج (7)
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ومما سبق يتبين أن المساراة شكل واضح وظاهر من أشكال عدم المساواة 
 بين الخصوم ومن ثم جواز طلب الرد . 

 الصورة السادسة عشرة 
 إيماء القاضي إلي أحد الخصمين دون األخر

 :   أواًل : تعريف اإليماء
 (1)اإلشارة باليد أو بالرأس أو بالعين أو بالحاجب . اإليماء لغة : 

 ثانًيا : حكم إيماء القاضي ألحد الخصمين دون األخر : 
ال يجوز للقاضي أن يومئ إلى أحدهما بشيء دون خصمه لعدم المساواة 

 (2)بينهما في ذلك .
ومما سبق يتبين أن كثرة إشارة القاضي بدون حاجة لذلك ألحد الخصمين 

ر دليل واضح علي عدم رغبة القاضي في المساواة ومن ثم الخوف دون األخ
 من ميل القاضي في الحكم وهذا سبب كاف لطلب الرد . 

 الصورة السابعة عشرة 
 سماع القاضي من أحد الخصمين دون وجود األخر

ال يجوز للقاضي أن يسمع من أحد الخصمين إال بمحضر من صاحبه إال أن 
 ي تخلفه فيشكو إليه فيسمع منه. يعرف من المتخلف لدًدا ف

 أن يعرف ومن العدل بين الخصمين : أن ال يجيب أحدهما في غيبة األخر إال
أو لم يعرف وجه خصومة المدعي فال بأس أن يسمع منه  لدًدا من المتخلف

ذا جاء أحدهما ولم يحضر األخر فال يسمع منه حجته  حتى يعلم أمره , وا 
                                           

, ميادة وم ء ,  673ص 2, مادة ومأ , المصباح المنيير ج 201ص 1لسان العرب ج (1)
 .  1058ص 2المعجم الوسيط ج

 .  9ص 7بدائع الصنائع ج (2)
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تب بجلبه إال أن يكون لم يعلم ما خصومتهما وليأمره بإحضار خصمه , أو يك
  (1)فال بأس أن يسمع منه .

ومما سبق يتبين أن القاضي ال يريد المساواة بين الخصمين , ألن القاضي 
إنما جعل ليسمع من االثنين مًعا وأن يكون علي مسافة واحدة منهما , 

لبي له وسماعه من أحدهما دون األخر من غير سبب لدليل قاطع علي ميل ق
 ومن ثم يكون من حق الخصم األخر طلب الرد . 
 املطلب الثاني

 األسباب المبيحة لطلب الرد في الفقه اإلسالمي
 الفرع األول 

 السبب األول وهو عدم المساواة بين الخصوم
 املسألة الرابعة 

صور عدم مساواة القاضي بين شهود الخصوم في مجلس القضاء , وهي 
 أرب  صور : 

 ألولي : التعنت مع شهود أحد الخصمين .الصورة ا
 الصورة الثانية : تشكيك شهود أحد الخصوم .

 الصورة الثالثة : تلقين القاضي لشهود أحد الخصوم .
 الصورة الرابعة : تعليم القاضي شهود أحد الخصمين كيفية الشهادة . 

 

                                           
, القيييييوانين الفقهيييييية 67ص 10, اليييييذخيرة للقرافيييييي ج 255ص 4بدايييييية المجتهيييييد ج (1)

, منهييييياج  161ص 11روضييييية الطيييييالبين ج  130ص 6اهيييييب الجلييييييل ج, مو  493ص
 .  71ص 10, المغني ج 552, كفاية األخيار ص 339الطالبين ص



 
  

 

 طلب رد القاضي بين الحكم الفقهى والقانون الوضعي   
 الزاهد أحمد حفنى الطاهر... مدرس الفقه فى كلية البنات األزهرية في مدينة  طيبة الجديدةد/               

938 

 الصورة األويل 
 التعنت مع شهود أحد الخصمين 

 : أواًل : تعريف التعنت 
العنت في اللغة : الخطأ والمشقة والهالك , يقال : أعنته إذا أوقعه في العنت 

ويقال : فالن يتعنت فالًنا ويعنته أي يشدد عليه ويلزمه ما  أي المشقة
يصعب عليه , فأصل العنت : الشدة والمشقة , ثم استعمل في الهالك 

 (1) والفساد والزنا  .
 د أحد الخصمين : ثانًيا : حكم تعنت القاضي مع شهو 

بأن يقول: لم تشهدون؟ ال يجوز للقاضي أن يتعنت مع شهود أحد الخصمين 
 إال بحق .  (2) وما هذه الشهادة؟

؛ ألن الضجر  (4)على الشاهد وال ينتهره   (3)وهكذا ال يجوز أن يضجر 
 (5) واالنتهار عنت.

                                           
 مادة عنت . 61ص 2مادة عنت , لسان العرب ج 72ص 2العين ج (1)
ص 2, الكييافي البيين عبييد البيير ج 10ص 7, بييدائع الصيينائع ج 87ص 16المبسييوط ج (2)

, روضييييية الطيييييالبين  153ص 20المجميييييوع ج 277ص 16, الحييييياوي الكبيييييير ج 959
 . 73ص 10, المغني ج  236ص4, الكافي البن قدامة ج 161ص 11ج
الضجر : القلق من الغم. وقد ضيجر فهيو ضيجر, ورجيل ضيجور , وفيالن ضيجر معنياه  (3)

( . الصحاح )باب الراء , فصيل الضيادضيق النفس, من قول العرب مكان ضجر أي ضيق 
, ميادة ضيجر ,  481ص 4, لسيان العيرب ج 182ر الصيحاح ص, , مختا 719ص 2ج

 . 358ص 2المصباح المنير ج
انتهر فالنا بالغ في نهره , ونهر الرجيل ينهيره نهيرا: زجيره, كيانتهره , ونهرتيه وانتهرتيه,  (4)

, مييادة نهيير , المعجييم 315ص 14تيياج العييروس جاسييتقبلته بكييالم تزجييره عيين خبيير .  إذا
 .  957ص 2الوسيط ج

 . 81ص 13البيان للعمراني ج,  278ص 16لحاوي الكبير جا (5)
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 : أسباب عدم جواز التعنت مع الشهود : ثالثًا 
ألن ذلك يشو  عليهم عقولهم فال يمكنهم أداء الشهادة  -السبب األول 
 (1)على وجهها . 
ن كان صحيًحا في  -السبب الثاني  ألن التعنت يخلط على الرجل عقله وا 

  (2) شهادته .
ألن الشاهد أمين فيما يؤدي من الشهادة ولم يظهر خيانته  -السبب الثالث 

 (3)للقاضي فال يتعنت معهم, وقد أمرنا بإكرامهم . 
أن ذلك يمنعه من الشهادة على وجهها ويدعوه إلى ترك  -السبب الرابع 

 (4) القيام بتحمل الشهادة وأدائها وفى ذلك تضييع للحقوق.
 رابًعا : أشكال التعنت مع الشهود : 

 عنت الشاهد قد يكون من القاضي بوجه من وجوه أربعة :
, واالسترابة به,  ليهو االنتهار : أن يصيح ع: إظهار التنكر عليه, األول

  (5)وهو ظاهر الستر, موفور    العقل .
شهدت ؟ وكيف تحملت ؟ ولعلك  : أن يسأله من أين علمت ماالثاني
 (6).سهوت

                                           
 . 10ص 7بدائع الصنائع ج (1)
 . 959ص 2, الكافي البن عبد البر ج 87ص 16المبسوط للسرخسي ج (2)
 المرجع السابق . (3)
 . 236ص4 ج , الكافي153ص 20المجموع شرح المهذب ج (4)
 . 82,  81ص 13البيان للعمراني ج,  277ص 16الحاوي الكبير ج (5)
 المرجعان السابقان . (6)
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: أن يتتبعه في ألفاظه ؛ ألن عنت الشاهد قدح فيه, وميل على الثالث
 (1) المشهود له ومفض إلى ترك الشهادة عنده.

اخله في كالمه ويتعقبه في ألفاظه؛ ألن ذلك كله التعنيف هو: أن يد:  الرابع
يكسر قلب الشاهد ويمنعه من إقامة الشهادة وربما دعاه ذلك إلى ترك تحمل 

 (2) الشهادة خوًفا من ذلك األذى فيؤدي إلى ضياع الحقوق .
خامًسا : الحالة التي يجوز فيها للقاضي أن يتتبع الشهود في ألفاظهم 

 وطريقته :  
أن يتتبع ألفاظ الشهود ويسألهم في حال اتهامهم فهو إذا  يجوز للقاضي

اتهمهم وفرق بينهم فال بأس أن يسأل كل واحد منهم أين كان هذا ؟ وكيف ؟ 
 (3) ومتى كان ؟ فهو من باب االحتياط ودفع الريبة ال من باب التعنت .

ومما سبق يتبين أن تعنيف القاضي لشهود أحد الخصمين أو الخصوم من 
ب هو صورة من صور عدم المساواة بين الخصوم ودليل علي ميل دون سب

 القاضي عن العدل وهذا مما يبيح للخصم طلب رد القاضي . 

                                           
 .  277ص 16الحاوي الكبير ج (1)
 , الكيييافي ج 153ص 20, المجمييوع شيييرح المهييذب ج 82ص 13البيييان للعمرانيييي ج (2)
 . 236ص4
 . 87ص 16المبسوط للسرخسي ج (3)
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 الصورة الثانية 
 تشكيك شهود أحد الخصوم

 حكم تشكيك القاضي شهود أحد الخصمين : 
ال يجوز للقاضي أن يشكك شهود أحد الخصمين , هذا في حقوق األدميين , 

حدود اهلل تعالى , فالقاضي يرشد إلى اإلنكار على ما هو موضح في  وأما في
  (1)موضعه .

ومما سبق يتبين أن التشكيك لشهود أحد الخصمين دليل قاطع وبرهان ساطع 
علي عدم المساواة ويؤدي إلي عدم الطمأنينة في إمكانية إقامة العدل من 

صم وتسكن نفسه القاضي وهذا مما يبيح للخصم طلب الرد ليهدأ خوف الخ
 للحكم الصادر بعد ذلك . 

 الصورة الثالثة
 تلقين القاضي لشهود أحد الخصوم

 أواًل : حكم تلقين القاضي للشاهد : 
 اختلف الفقهاء في حكم تلقين القاضي للشاهد علي قولين : 

: أنه ال يجوز للقاضي أن يلقن الشاهد الشهادة بل يجب عليه  القول األول
ال رده . أن يتركه يشهد بم  ا عنده فإن أوجب الشرع قبوله قبله, وا 

, وهو  (2)وهذا قول أبي حنيفة ومحمد , وقول أبي يوسف األول قبل رجوعه 
 , وهو قول الشافعية (3)إال أن يراه عاجزًا عن اإلبانة عن نفسه قول المالكية 

                                           
 . 162, 161ص 11روضة الطالبين ج (1)
,  407, 406ص 2حكييام ج, درر ال25ص 9, البناييية ج 10ص 7بييدائع الصيينائع ج (2)

 .  223, 222ملتقى األبحر ص: 
 . 954ص 2, الكافي البن عبد البر ج 49,  48ص  8النوادر والزيادات ج  (3)
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 , (1)في ما يشهد به الشاهد 
 (2)وهو قول الحنابلة. 

س بتلقين الشاهد بأن يقول: أتشهد بكذا وكذا ؟ في غير : ال بأ القول الثاني
موضع التهمة فال بأس به لمن استولته الحيرة أو الهيبة فترك شيًئا من 
شرائط الشهادة فيعينه بقوله أتشهد بكذا وكذا ؟ بشرط كونه في غير موضع 

 التهمة .
ائة والمييدعى وأميييا في مييوضع التييهييمة بيييأن ادعى المدعي ألًفا وخييمسميي

 عليه ييينكر الخمسمييائة وشييهد 
الشاهد بألف فيقول القاضي: يحتمل أنه أبرأ من الخمسمائة , واستفاد 
الشاهد بذلك علًما فوفق به في شهادته كما وفق القاضي, فهذا ال يجوز 

 باالتفاق كما في تلقين أحد الخصمين . 
 (3)بعد الرجوع . -رحمه اهلل  -وهو قول أبي يوسف

 األدلة :
 أدلة القول األول : 

                                           
هذا هو قول الشافعية فيما يشهد به فإن لقنه صفة لفظ األداء, ولم يلقنه ما يشيهد بيه  (1)

لخصم تحقييق اليدعوى, فجيوزه في األداء, فقد اختلف أصحابنا فيه, كما اختلفوا في تلقين ا
بعضهم, ألنه توقيف, وليس بتلقين, وقد أشيار إلييه الشيافعي. ومنيع منيه آخيرون لميا فييه 

 من الممايلة , ويقول له إن بينت ما تصح به شهادتك سمعتها .
,  620ص 2, اإلقنييياع ج80ص 13, البيييان للعمرانييي ج 278ص 16الحيياوي الكبييير ج

 .  398ص 4الخطيب ج, حاشية البجيرمي على     621
 .  73ص 10المغني البن قدامة ج (2)
, درر الحكييييام  276ص 7, العناييييية شييييرح الهداييييية ج 179ص 4تبيييييين الحقييييائق ج (3)
 . 407, 406ص 2ج
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استدل أصحاب القول األول علي أنه ال يجوز للقاضي أن يلقن الشاهد 
 الشهادة بما يأتي :  

 (1)ألن القاضي يتهم بتلقين الشاهد فيتحرج عنه .  -الدليل األول 
ألن فيه إعانة ألحد الخصمين فيوهم الميل إليه فيكون فيه  -الدليل الثاني 
  (2)خر فصار كتلقين أحد الخصمين .كسر قلب األ
ألن الشاهد يستفيد من قول القاضي زيادة علم فتوجد إعانته  -الدليل الثالث 
 (3)وهي تهمة .
 (4)ألنه ربما لقنه ما ليس عنده.  -الدليل الرابع 

 رحمه اهلل " :  –دليل القول الثاني " دليل أبي يوسف 
 وجه قوله يتلخص فيما يأتي: 

ن الجائز أن الشاهد يلحقه الحصر؛ لمهابة مجلس القضاء, أنه م -)أ( 
 (5)فيعجزه عن إقامة الحجة فكان التلقين تقويًما لحجة ثابتة فال بأس به . 

أن في تلقينه إحياء الحق وال تهمة في مثله فكان من باب التعاون  -)ب( 
 على البر كإشخاص الغريم  وتكفيله وحيلولته بينه وبين أشغاله قبل ثبوت

 (6)الحق عليه وهذا نوع رخصة عنده رجع إليه بعد ما تولى القضاء . 
 

                                           
 . 10ص 7بدائع الصنائع ج (1)
, 406ص 2, درر الحكييييام ج 276ص 7العناييييية ج,   179ص 4تبيييييين الحقييييائق ج (2)

 .  307ص 6البحر الرائق ج , 407
 . 159ص 2مجمع األنهر ج (3)
 المرجع السابق . (4)
 . 10ص 7بدائع الصنائع ج (5)
,  307ص 6البحيييير الرائييييق ج,  25ص 9, البناييييية ج 179ص 4تبييييين الحقييييائق ج (6)

 .   159ص 2مجمع األنهر ج
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 القول الراجح : 
ومما سبق يتبين أنه يمكن الجمع بين القولين فيقال بعدم الجواز إذا كان 
الشاهد ال يلحقه الحصر لمهابة مجلس القضاء ؛ ألنه ال يخلو عن نوع تهمة 

حصر فيكون األولي الحكم بقول , أما إذا كان يهاب المجلس فيلحقه ال (1)
بجواز ذلك وخاصة إذا علمنا زيادة تجربته في  –رحمه اهلل  –أبي يوسف 

 (2) القضاء .
 الصورة الرابعة   

 تعليم القاضي شهود أحد الخصمين كيفية الشهادة
 حكم تعليم القاضي أحد الشهود كيفية الشهادة

كيفية الشهادة علي  اختلف الفقهاء في حكم تعريف القاضي أحد الشاهدين
 وجهين : 

 : عدم الجواز .  الوجه األول
 (3): قال في العدة: أصحهما الجواز .  الوجه الثاني

ومما سبق يتبين أن تعليم القاضي أحد الشهود كيفية الشهادة دليل واضح 
 علي ميله وعدم عدالته ويجوز للخصم طلب الرد . 

 
 
 

                                           
 . 179ص 4تبيين الحقائق ج (1)
 407, 406ص 2, درر الحكيام ج 25ص 9, البنايية ج 179ص 4تبيين الحقيائق ج (2)
 .  307ص 6البحر الرائق ج, 
 . 162ص 11روضة الطالبين ج (3)
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 املطلب الثاني 
 لرد في الفقه اإلسالمياألسباب المبيحة لطلب ا

 الفرع األول 
 السبب األول 

 وهو عدم المساواة بين الخصوم
 المسألة الخامسة

صور عدم مساواة القاضي بين الخصوم فيي غيير مجليس الحكيم , وهيي أربيع 
 صور :

 : إجابة الدعوة الخاصة من أحد الخصمين . الصورة األويل
 ر .ضيافة أحد الخصمين دون األخ الصورة الثانية :
 عود المريض محل الخصومة . الصورة الثالثة :
 : قبول القاضي للهدية من أحد الخصوم .  الصورة الرابعة

 الصورة األويل 
 إجابة الدعوة الخاصة من أحد الخصمين  

 أواًل : تعريف الدعوة الخاصة : 
 اختلف الفقهاء في تعريف الدعوة الخاصة علي عدة أقوال :

وة الخاصة : هي التي ال يتخذها صاحبها لوال حضور : أن الدع القول األول
 (1)القاضي أي لو علم أن القاضي ال يحضرها ال يعملها. 

                                           
, العنايييية شيييرح 178ص 4, تبييييين الحقيييائق ج 86ص 2االختييييار لتعلييييل المختيييار ج (1)

 . 273ص 7الهداية ج
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, وهو أصح ما قيل في  (1)رحمه اهلل  -وهو اختيار شمس األئمة السرخسي 
 (2)تفسيرها .

: أن الدعوة الخاصة : هي كل دعوة اتخذت في غير العرس  القول الثاني
أكانت من القريب أو من غيره وسواء ما إذا جرت له عادة والختان وسواء 
  (3)بها أو لم تجر .

 (4)رحمه اهلل . -وأبو علي النسفي  -رحمه اهلل  -وهو قول القدوري 
 (5): الدعوة الخاصة هي ما كانت دون العشرة .  القول الثالث

 التعريف الراجح : 
هو القول األول : أنها  ومما سبق يتبين أن التعريف الراجح للدعوة الخاصة

 (6) ما لو علم أن القاضي ال يحضرها ال يعملها ألن الواقع يؤيد هذا التعريف .
 ثانًيا: الفرق بين الدعوة العامة والخاصة : 

أصح ما قيل في الفرق بين الدعوة الجامعة والخاصة : أن كل ما يمتنع 
الدعوة الخاصة  صاحب الدعوة من إيجاده إذا علم أن القاضي ال يجيبه فهو

                                           
,  306ص 6, البحيير الرائييق ج 273ص 7, العناييية ج 178ص 4تبيييين الحقييائق ج (1)

 . 158ص 2مجمع األنهر ج
 .  242ص 2النيرة على مختصر القدوري ج الجوهرة (2)
ص 7, العناييية ج178ص 4, تبيييين الحقييائق ج 86ص 2االختيييار لتعليييل المختييار ج (3)

 .158ص 2, مجمع األنهر ج 273
 . 306ص 6, البحر الرائق ج 22ص 9البناية شرح الهداية ج (4)
نهييير , مجميييع األ  306ص 6, البحييير الرائيييق ج 273ص 7العنايييية شيييرح الهدايييية ج (5)
 . 158ص 2ج
 . 374ص 5, حاشية ابن عابدين ج 306ص 6البحر الرائق ج (6)
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ن كان ال يمتنع من إيجاده لذلك فهو الدعوة العامة  ألنه عند ذلك يعلم  , وا 
 (1).أن القاضي لم يكن مقصوًدا بتلك الدعوة 

 ثالثًا : حكم إجابة الدعوة الخاصة من أحد الخصمين 
ال يجيييوز للقاضي أن يجيييب الدعوة الخيياصة ألحد الخصيمين إال في حاالت 

تلف فيها بين الفقهاء ؛ ألن ذلك من األمور التي تدل علي عدم معينة مخ
 وذلك لما يأتي :   (2)المساواة بين الخصوم 

ألن ذلك مما يجر إليه تهمة الميل بأن يقول أحد الخصمين إن فالنًا في  -أ
 (3)دعوة فالن كلم القاضي وهو نائب عن خصمي وصانعه علي رشوة . 

مما يطمع الناس به في القاضي فعليه أن ألن إجابة الدعوة الخاصة  -ب
 (4)يحترز عن ذلك . 

ألن حضور القاضي للدعوة الخاصة قد يجعل قلبه يميل إلي من يزيد في  -ج
 (5)إكرامه . 

 رابعًا : صور الدعوة الخاصة المختلف بين الفقهاء في حكم اإلجابة إليها : 
 الصورة األولي : دعوة المعتاد : 

                                           
 .10ص 7, بدائع الصنائع ج 82,81ص16المبسوط للسرخسي ج (1)
 3الجييييواهر الثمينيييية ج ,  10ص 7, بييييدائع الصيييينائع ج 82,81ص16المبسييييوط ج (2)

ص 16الحيياوي الكبييير ج,  415ص 7التوضيييح ج 464, جييامع األمهييات ص  112ص
, 70ص 10المغني ج 35,  34ص 13البيان للعمراني ج,  381ص 3, المهذب ج 43

 . 166ص 5, كشاف القناع ج 171ص 8, المبدع ج 227ص 4الكافي ج
 . 81ص16المبسوط للسرخسي ج (3)
 المرجع السابق . (4)
 . 165ص 11, روضة الطالبين ج 35ص 13البيان للعمراني ج (5)
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كم إجابة القاضي للدعوة إذا كانت ممن اعتاد إيجاد اختلف الفقهاء في ح
 الدعوة له قبل تقلده للقضاء علي قولين : 

: يجوز للقاضي إجابة الدعوة الخاصة إذا كان صاحب الدعوة  القول األول
, ويشترط أن تكون الدعوة (1)ممن اعتاد إيجاد الدعوة له قبل توليه القضاء 

فلو كان من عادته الدعوة    قبل القضاء  في مجملها وقتًا وتفصياًل كالدعوة
له كل شهر مرة فدعاه كل أسبوع بعد القضاء ال يجيبه, ولو اتخذ له طعاًما 

 (2)أكثر من األول ال يجيبه إال أن يكون ماله قد زاد. 
: أنه ال يجوز للقاضي إجابة الدعوة الخاصة مطلًقا وال فرق في  القول الثاني

ب أو من غيره وبين ما إذا جرت له عادة بها أو ذلك بين أن تكون من القري
 (3)رحمه اهلل . –لم تجر. وهو قول اإلمام القدوري 

 الترجيح :
ومما سبق يتبين أن القول الراجح هو القول الثاني ؛ ألن القاضي يجب عليه 
أن يأخذ باألحوط واألضمن , وأن يكون بعيًدا عن الشبهات , وعن تهمة 

شك أن إجابة الدعوة ولو كانت من معتاد فهي مما الميل وعدم اإلنصاف وال
 ينسب إليه كل ما مضي ذكره . 

 
 

                                           
,  86ص 2, االختيييييار ج 10ص 7صيييينائع ج, بييييدائع ال 82,81ص16المبسييييوط ج (1)

, تحفيية المحتيياج  224ص 3أسيينى المطالييب ج  166, 165ص 11روضيية الطييالبين ج
 . 288ص 6, مغني المحتاج ج 619ص 2, اإلقناع ج 138ص 10ج
 . 305ص 6البحر الرائق ج( 2)
 . 178ص 4تبيين الحقائق ج (3)
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 دعوة القريب :  الصورة الثانية 
اختلف الفقهاء في حكم إجابة القاضي للدعوة الخاصة إذا كانت من القريب 

 علي قولين :
ال يجوز للقاضي إجابة الدعوة الخاصة ولو كانت من القريب :  القول األول

 ت له عادة بها أو لم تجر . جر 
, وهو  (1)رحمهما اهلل  –ذكر الطحاوي أن هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 

 (2)قول اإلمام القدوري .
: يجوز للقاضي إجابة الدعوة الخاصة من القريب ؛ ألن إجابة  القول الثاني

 دعوته صلة الرحم. 
 (3)رحمه اهلل  .  –وهو قول محمد 

 الرتجيح :
يتبين أن القول الراجح هو القول األول ؛ألن القريب يأخذ حكم ومما سبق 

 البعيد طالما كان محل خصومة منظورة بين يدي القاضي . 
 خامًسا : حكم حضور الدعوة العامة : 

                                           
,  158ص 2األنهيير ج, مجمييع  273ص 7, العناييية ج 178ص 4تبيييين الحقييائق ج (1)

 .  374ص 5الدر المختار ج
, 242ص 2, الجييوهرة النيييرة ج 273ص 7, العناييية ج 178ص 4تبيييين الحقييائق ج (2)

ص 5, حاشييية ابيين عابييدين ج 158ص 2, مجمييع األنهيير ج 305ص 6البحيير الرائييق ج
374 . 

, حاشيييية ابييين عابيييدين 158ص 2, مجميييع األنهييير ج 178ص 4تبييييين الحقيييائق ج (3)
 .  374ص 5ج
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ة بشييييرط أن ال يكييييون لصيييياحبها يجييييوز للقاضييييي أن يحضيييير الييييدعوة العاميييي
 (1).خصومة

المساواة بين الخصوم في ومما سبق يتبين أنه يجب علي القاضي أن يراعي 
كل شيء , وأن إجابة الدعوة من أحد الخصمين مما يوحي بميله إلي أحدهما 
دون األخر , ولذا كان من المناسب للقاضي عدم إجابة الدعوة الخاصة من 
أحدهما حتى ولو كانت من قريب أو معتاد طالما كان خصًما في قضية 

 منظورة أمام القاضي . 
وة الخاصة من أحد الخصمين تعطي لآلخر الحق في طلب كما أن إجابة الدع

 الرد وذلك حتى تطمئن نفسه إلي من يفصل في خصومته وتقنع بحكمه . 
 الصورة الثانية 

 ضيافة أحد الخصمين دون األخر 
   تعريف معني الضيافة ::  أوالً 

يضيف مأخوذة من كلمة ضيف بمعني ميل الشيء إلى الشيء. يقال: أضفت 
ى الشيء: أملته  يقال : تضيفت الشمس للغروب يعني مالت الشيء إل

إذا ملت إليه  -للمغيب , ومنه سمي الضيف ضيًفا , يقال منه: ضفت فالًنا 
  (2)ونزلت به .

 ثانيًا : حكم الضيافة ألحد الخصمين دون األخر  :

                                           
 .  306ص 6البحر الرائق ج (1)
, ميييادة : ضييييف ,  366ص 2, المصيييباح المنيييير ج  380ص 3مقييياييس اللغييية ج  (2)

 .  547ص 1المعجم الوسيط ج
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أن يضيف أحد الخصمين دون  اتفق الفقهاء علي أنه ال يجوز للقاضي
 (1).األخر
 ًا : األدلة علي عدم جواز ضيافة أحد الخصمين دون األخر : ثالث

استدل الفقهاء علي عدم جواز ضيافة القاضي ألحد الخصمين دون األخر 
 بما يأتي : 
صلى اهلل  -نهى النبي »قال:  -رضي اهلل عنه  -عن علي  - الدليل األول
 (2)أن يضيف أحد الخصمين دون األخر ".  -عليه وسلم 
رضي اهلل  -روي الحسن فقال جاء رجل فنزل على علي  - انيالدليل الث

فأضافه فلما فرغ  قال : إني أريد أن أخاصم قال له تحول , فإن  -عنه 
نهانا أن نضيف الخصم إال ومعه خصمه"  -صلى اهلل عليه وسلم  -النبي 

 (4). قيد بضيافة أحدهما ؛ ألن له أن يضيفهما مًعا  (3).

                                           
 8النوادر والزيادات ج ,  9ص 7, بدائع الصنائع ج 76ص 16المبسوط للسرخسي ج (1)

, 253 ص1التنبيه ج ,  38ص 1تبصرة الحكام ج  67ص 10, الذخيرة ج 43ص 
 .  165ص 8, المبدع ج 73ص 10المغني ج , 393ص 3المهذب ج

, وقال : لم يرو هذا الحديث عن  183ص 4الطبراني في معجمه األوسط ج رواه  (2)
 داود بن أبي هند إال القاسم بن غصن   تفرد به محمد بن عبد العزيز . 

 ينبغي للقاضي أن رواه البيهقي في سننه الكبري في كتاب آداب القاضي , باب ال (3)
 232ص  10يضيف الخصم إال وخصمه معه , لما مضى من األمر بالتسوية بينهما ج

, والبيهقي في سننه الصغري في كتاب آداب القاضي , باب ما علي  20470حديث رقم 
. قال البيهقي : وروي  3265حديث رقم  135ص 4القاضي في الخصوم والشهود ج 

ص 9, البدر المنير ج 232ص 10لسنن الكبرى للبيهقي جفيه أثر بإسناد فيه ضعف. ا
600 . 

, 280ص 16, الحاوي الكبير ج 307ص 6, البحر الرائق ج274ص 7العناية ج (4)
,  73ص 10المغني ج,  79ص 13, البيان للعمراني ج 393ص 3, المهذب ج 281

  .  166,165ص 8المبدع ج
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ذلك يكسر قلب الخصم األخر ويلحق به تهمة الميل وال ألن  - الدليل الثالث
 (1)بأس بأن يضيفهما جميعا؛ ألن تهمة الميل تنتفي عنه إذا سوى بينهما . 

 (2)ألن في ذلك ترك التسوية .  - الدليل الرابع
 الصورة الثالثة 

 عود المريض محل الخصومة
 :  أواًل : حث اإلسالم علي عود المريض

د المريض ؛ ألن هذا من حق المسلم علي المسلم فعن حث اإلسالم علي عو 
صلى اهلل عليه وسلم  -قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  –أبي هريرة 

ِلْلُمْؤِمِن َعَلى الُمْؤِمِن ِستُّ ِخَصاٍل, َيُعوُدُه ِإَذا َمِرَض , َوَيْشَهُدُه ِإَذا َماَت, »  -
ُتُه ِإَذا َعَطَس, َوَيْنَصُح َلُه ِإَذا َوُيِجيُبُه ِإَذا َدَعاُه, َوُيَسلُِّم َعلَ  ْيِه ِإَذا َلِقَيُه, َوُيَشمِّ

 (3). «َغاَب َأْو َشِهدَ 
 ثانيًا :حكم عود القاضي للمريض إذا لم يكن له خصومة مع أحد :
لكن ال يطيل  يجوز للقاضي أن يعود المريض إذا لم يكن له خصومة مع أحد

 (4)من التكلم فيه بشيء من الخصومات مكثه في ذلك المكان  وال يمكن أحًدا 
 وذلك ألمرين : 

                                           
,  43ص  8لنوادر والزيادات ج , ا 9ص 7, بدائع الصنائع ج 76ص 16المبسوط ج (1)

,  153ص 20المجموع ج,  393ص 3المهذب ج     38ص 1تبصرة الحكام ج 
 . 166,165ص  8, المبدع ج  73ص 10المغني ج

 . 242ص 2الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ج (2)
, 1938, حديث رقيم  53ص 4األموات ج النسائي في الجنائز , باب النهي عن سب  (3)

 80ص  5ذي فييي سييننه فيي أبييواب األدب  بيياب : مييا جياء فييي تشييميت العيياطس ج والترمي
 , وقال : حديث صحيح . 2737حديث رقم 

 . 158ص 2, مجمع األنهر ج 306ص 6البحر الرائق ج,  86ص 2االختيار ج (4)
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, وحق المسلم ال يسقط  أن هذا من حق المسلم علي المسلم -األمر األول 
 (1)بالقضاء .

يشهد  -عليه السالم -أن ذلك من السنة وقد كان النبي -األمر الثاني
  (2) الجنائز ويعود المرضى وهو أفضل الحكام .

 ضي للمريض إن كان له خصومة مع أحد : ثالثًا :حكم عود القا
اختلف الفقهاء في حكم عود القاضي للمريض إن كان له خصومة مع أحد 

 علي قولين :  
 : أنه إن كان للمريض خصومة مع أحد ال يعوده القاضي . القول األول

, وفي أمالي أبي الفرج أنه ال يعود الخصم, وال يزوره  (3)وهو قول األحناف 
 (4)كن يشهد جنازته. إذا قدم, ل

وال فرق في هذه األنواع بين المتخاصمين : أنه يعود المرضي  القول الثاني
 وغيرهم. 

, وهكذا ما قاله األكثرون من فقهاء  (5)وهو قول ابن يونس من المالكية 
 (7), وهو قول الحنابلة . (6)الشافعية 

                                           
,   306ص 6, البحير الرائيق ج 179ص 4, تبييين الحقيائق ج 86ص 2االختيار ج  (1)

 . 158ص 2مجمع األنهر ج
 . 242ص 2الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ج (2)
,   306ص 6, البحيير الرائييق ج 179ص 4, تبيييين الحقييائق ج 86ص 2االختيييار ج (3)

 . 158ص 2مجمع األنهر ج
 .166ص 11المجموع ج  (4)
 . 81ص 10الذخيرة للقرافي ج (5)
سييينى , أ 166ص11, المجميييوع ج  35ص 13, البييييان ج  382ص 3المهيييذب ج  (6)

 .  302ص 4المطالب ج 
 .144ص 11, الفروع وتصحيح الفروع ج 71,  70ص 10المغني ج (7)
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 دليل القول الثاني : 
عييلي أنييه يجييوز للقيياضي أن يعييود اليمرضي  اسيتيدل أصحيياب الييقيول اليثياني

 وال فييرق في هييذه األنييواع بييييين المتخاصمين وغيرهما بما يأتي من األدلة : 
,  (1)عموم األحاديث الواردة في الحث علي عود المريض  -الدليل األول 

 -صلى اهلل عليه وسلم -ومنها ما روي عن سعيد قال: قال رسول اهلل 
 (2)« .اِئُد اْلَمِريِض ِفي َمْخَرَفِة اْلَجنَِّة َحتَّى َيْرِجعَ عَ »

للمرضي  -صلي اهلل عليه وسلم  -ما ورد من عود النبي  -الدليل الثاني 
وهو أفضل الحكام من غير تفريق بين المتخاصمين وغيرهما , فقد عاد صلي 

 - عنهما رضي اهلل –اهلل عليه وسلم سعًدا , فعن عائشة بنت سعد أن أباها 
 -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  -قال: َتَشكَّْيُت ِبَمكََّة َشْكًوا َشِديًدا  َفَجاَءِني النَِّبيُّ 

نِّي َلْم َأْتُرْك ِإالَّ اْبَنًة َواِحَدًة  َيُعوُدِني, َفُقْلُت: َيا َنِبيَّ اللَِّه, ِإنِّي َأْتُرُك َمااًل َواِ 
ُقْلُت: َفُأوِصي ِبالنِّْصِف َوَأْتُرُك « , الَ »َأْتُرُك الثُُّلَث؟ َفَقاَل: َفُأوِصي ِبُثُلَثْي َماِلي وَ 

الثُُّلُث, »ُقْلُت: َفُأوِصي ِبالثُُّلِث َوَأْتُرُك َلَها الثُُّلَثْيِن؟ َقاَل: « الَ »النِّْصَف؟ َقاَل: 
ُه َعَلى َوْجِهي َوَبْطِني, ثُمَّ ُثمَّ َوَضَع َيَدُه َعَلى َجْبَهِتِه, ُثمَّ َمَسَح َيدَ « َوالثُُّلُث َكِثيرٌ 

 -َفَما ِزْلُت َأِجُد َبْرَدُه َعَلى َكِبِدي « اللَُّهمَّ اْشِف َسْعًدا, َوَأْتِمْم َلُه ِهْجَرَتهُ »َقاَل: 
 (3) َحتَّى السَّاَعِة . -ِفيَما ُيَخاُل ِإَليَّ 

                                           
 . 130ص 20, المجموع ج 35ص 13, البيان للعمراني ج 382ص 3المهذب ج  (1)
, 1989ص 4, باب فضل عيادة الميريض جرواه مسلم في كتاب البر والصلة واألداب  (2)

 .   2568حديث رقم 
, حيديث  118ص 7ي في كتاب المرضي , باب وضع اليد علي الميريض جرواه البخار  (3)

 . 5659رقم 
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م , الغالم اليهودي وعرض عليه اإلسال -صلي اهلل عليه وسلم  -وعاد النبي 
قال: َكاَن ُغاَلٌم َيُهوِديٌّ َيْخُدُم النَِّبيَّ   -رضي اهلل عنه -فعن ثابت, عن أنس  

 -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  -َفَمِرَض, َفَأتَاُه النَِّبيُّ  -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  -
َنَظَر ِإَلى َأِبيِه َوُهَو ِعْنَدُه َفَقاَل َلُه: , فَ « َأْسِلمْ »َيُعوُدُه َفَقَعَد ِعْنَد رَْأِسِه, َفَقاَل َلُه: 

َصلَّى اهلُل  -َفَأْسَلَم, َفَخَرَج النَِّبيُّ  -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -َأِطْع َأَبا الَقاِسِم 
 (1)« . الَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َأْنَقَذُه ِمَن النَّارِ »َوُهَو َيُقوُل:  -َعَلْيِه َوَسلََّم 

 (2)أن هذا قربة .  -يل الثالث الدل
 الرتجيح :

ومما سبق يتبين أن القول الراجح هو القول األول بعدم جواز عود القاضي 
للمريض محل الخصومة  وأما ما ورد من عموم األدلة في عود المريض 

صلي  –فهي تشمل القاضي في غير الخصوم , وأما ما ورد من عود النبي 
ال  –صلي اهلل عليه وسلم  –هو خاص بالنبي للمرضي ف –اهلل عليه وسلم 

بعيد كل البعد عن تهمة  -عليه السالم  -يشاركه فيه غيره خاصة وأن النبي 
 الميل . 

 الصورة الرابعة
 قبول القاضي للهدية من أحد الخصوم

 أواًل : تعريف الهدية في اللغة :  
 الهدية في اللغة : 

                                           
رواه البخاري في الجنائز , باب إذا أسلم الصبي فميات, هيل يصيلى علييه, وهيل يعيرض  (1)

 .  1356حديث رقم       94ص 2على الصبي اإلسالم ج
 . 302ص 4أسنى المطالب في شرح روض الطالب ج (2)
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ه وأهدي ألحد إكراًما له , يقال : واحدة الهدايا , وهي المال الذي أتحف ب
, والتهادي: أن ت به إليه إكراًما , فالمال هديةأهديت للرجل كذا : أي بعث
  (1)يهدي بعضهم إلى بعض .

 ثانيًا : تعريف الهدية في االصطالح : 
 لم يختلف تعريف الفقهاء للهدية كثيرًا عن تعريفهم للهبة : 

 (2)مجاًنا .  فعرفها الحنفية بأنها : تمليك عين -
وعرفها المالكية بأنها : تمليك من له التبرع ذاتًا تنقل شرًعا بال عوض  -

 (3)ألهل أو ما يدل على التمليك . 
وعرفها الشافعية بأنها : تمليك عين بال عوض مع النقل إلى مكان  -

   (4)الموهوب له إكراًما . 
 (5). وعرفها الحنابلة بأنها : تمليك في الحياة بغير عوض -

 ثالثًا : الحكم الشرعي للهدية : 
اتفق الفقهاء علي مشروعية الهدية , وأنها مستحبة , ولقد حث اإلسالم 
وندب لقبول الهدية , واألدلة علي مشروعيتها متعددة من الكتاب والسنة 

 واإلجماع .  
 أواًل : األدلة من الكتاب : 

                                           
, مييادة  636ص 2, ميادة هييدي  , المصيباح المنييير ج  357ص 15لسيان العييرب ج  (1)

 . 1345هدي  , القاموس المحيط ص
, حاشييية ابيين عابييدين ج  352ص 2, مجمييع األنهيير ج 76ص  5تبيييين الحقييائق ج (2)
 .  687ص 5
 . 140,  139ص  4الشرح الصغير ج  (3)
 . 559ص 3اج ج, مغني المحت 171منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه ص( 4)
 . 299ص 4, كشاف القناع ج 41ص 6المغني البن قدامة ج (5)
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ُكييْم َعييْن َشييْيٍء ِمْنييُه َنْفًسييا َفُكلُييوُه قولييه تعييالى : ﴿ َفييِإْن ِطييْبَن لَ   -الييدليل األول 
  (1)َهِنيًئا َمِريًئا ﴾ .
ِوي اْلُقْرَبييييى قولييييه تعييييالي : ﴿ َوآتَييييى اْلَميييياَل َعَلييييى ُحبِّييييِه ذَ  -الييييدليل الثيييياني 

   (2).َواْلَيتَاَمى﴾
 ثانيًا : األدلة من السنة : 

 )أ( األدلة من السنة القولية :
 –عييين النييبيييي  –رضيي اهلل عييينه  –ييريييرة ما روي عن أبي ه -الدليل األول 

َيا ِنَساَء الُمْسِلَماِت, اَل َتْحِقَرنَّ َجاَرٌة ِلَجاَرِتَهيا » قال:  -صييلى اهلل عييلييه وسلم 
 (3)« .َوَلْو ِفْرِسَن َشاةٍ 
 -عيين النبييي  -رضييي اهلل عنييه  -مييا روي عيين أبييي هريييرة  -الييدليل الثيياني 

َلْو ُدِعيُت ِإَلى ِذرَاٍع َأْو ُكرَاٍع أَلََجْبُت, َوَلْو ُأْهيِدَي »قال:  -صلى اهلل عليه وسلم 
 (4)« .ِإَليَّ ِذرَاٌع َأْو ُكرَاٌع َلَقِبْلتُ 

 -َكياَن َرُسيوُل اللَّيِه »قاليت:  -رضي اهلل عنها  -عن عائشة  -الدليل الثالث 
 (5)«. ُب َعَلْيَهاَيْقَبُل الَهِديََّة َوُيِثي -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم 

                                           
 (.4سورة النساء , من األية ) (1)
 ( .177سورة البقرة , من األية ) (2)
, حيديث رقيم   153ص  3أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضيلها والتحيريض عليهيا ج (3)

وليو بالقلييل وال تمتنيع مين  , ومسلم في كتياب الكسيوف  بياب الحيث عليى الصيدقة 2566
 . 1030, حديث رقم  714ص 2القليل الحتقاره ج

أخرجييه البخيياري فييي كتيياب الهبيية وفضييلها والتحييريض عليهييا , بيياب القليييل ميين الهبيية  (4)
 . 2568, حديث رقم  153ص 3ج
أخرجه البخياري فيي كتياب الهبية وفضيلها والتحيريض عليهيا  , بياب المكافيأة فيي الهبية  (5)
أبيو داود فيي سيننه كتياب البييوع , بياب فيي قبيول      2585, حديث رقيم  157ص  3ج

, الترمذي في البر والصيلة , بياب ميا جياء فيي  3536, حديث رقم  290ص  3الهدايا ج
 . 1953, حديث رقم  338ص 4قبول الهدية والمكافأة عليها ج



 
  

 

 طلب رد القاضي بين الحكم الفقهى والقانون الوضعي   
 الزاهد أحمد حفنى الطاهر... مدرس الفقه فى كلية البنات األزهرية في مدينة  طيبة الجديدةد/               

958 

صلى  -عن النبي -رضي اهلل عنه –ما روي عن أبي هريرة  -الدليل الرابع
 (1) «.َتَهاُدوا َتَحابُّوا»يقول:   -اهلل عليه وسلم

قال: قال  -رضي اهلل عنه  –ما روي عن أبي هريرة  -الدليل الخامس 
 ُتْذِهُب َوَغَر ِديَّةَ " َتَهاَدْوا َفِإنَّ اْلهَ  -صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 

ْدِر"  (2).الصَّ
 )ب( األدلة من السنة العملية : 

-أهدى إلى النبي»ما روي عن سعد بن إبراهيم أن المقوقس  -الدليل األول 
 (3)«.هدية فقبلها -صلى اهلل عليه وسلم

قبوله صلى اهلل عليه وسلم هدية النجاشي المسلم وتصرفه  -الدليل الثاني 
 (4).فيها ومهاداته 

 ثالثًا : اإلجماع : 
أجمعت األمة على مشروعيتها واستحبابها , وصرفها إلى الجيران واألقارب 

 (5)أفضل منه إلى غيرهم .
                                           

,  594رقييم  , حييديث 208أخرجييه البخيياري فييي األدب المفييرد , بيياب قبييول الهدييية ص (1)
البيهقي في سننه الكبري في كتاب الهبات , باب التحيريض عليى الهبية والهديية صيلة بيين 

 . 11946, حديث رقم  280ص  6الناس ج
 . 9250, حديث رقم 141ص  15رواه أحمد في مسنده ج  (2)
ص 6رواه ابن أبي شيبة في مصنفه , في كتاب الجهاد , باب قبول هدايا المشيركين ج (3)

 .  33447, حديث رقم  516
,  162أخرجه أبو الشيخ األصبهاني في كتاب أخالق النبي صلى اهلل عليه وسيلم ص  (4)

 من حديث ابن عباس .
, مغنيي  365ص 2, اإلقناع في حل ألفاظ أبيي شيجاع ج 478ص 2روض الطالب ج (5)

 . 558ص 3المحتاج ج
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 رابعًا : الفرق بين الهدية والرشوة : 
 أ : تعريف الرشوة : 

َها : اْلُجْعُل , وارتشى أخذها واسترشى طلبها .   الرِّْشَوُة ِبَكْسِر الرَّاِء َوَضمِّ
والرِّْشَوُة بكسر الراء : ما يعطيه الشخص للحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله 

 (1)على ما يريد . 
 ب : الفرق بين الهدية والرشوة : 

أن الرشوة : ما يعطيه الشخص لآلخر بشرط أن يعينه , والهدية ال شرط 
 معها .

 وقيل : مال يعطيه وال يكون معه شرط , والرشوة مال يعطيه بشرط أن
  (2).نهيعي

 خامسًا  : حكم قبول القاضي للهدية من أحد الخصمين  : 
علي الرغم من حث اإلسالم وندبه لقبول الهدية , واتفاق الفقهاء علي 
مشروعيتها ؛ ألنها سبب التواد والتحاب إال أن اإلسالم جعل هذا الندب هو 

باب تخرجه األصل , ولكنه لم يجعله مطلًقا بل إن هذا الحكم قد يعرض له أس
عن ذلك وقد يتغير في بعض الحاالت من الندب واالستحباب إلي الحرمة ومن 

 هذه الحاالت ما يأتي : 
إذا كانت الهدية في حق من تعين لعمل من أعمال  -الحالة األولي 

المسلمين كالقضاة والوالة فعليه التحرز عن قبول الهدية خصوًصا ممن كان 
هو نوع من الرشوة والسحت  وعن مسروق قال: ال يهدي إليه قبل الوالية إذ 

                                           
, مييادة   228ص 1المنييير ج باحييييييي, مييادة رشييا , المص 322ص 14ان العييرب جييييييلس (1)

 ر   و .
 . 305ص 6,  ج  285ص 6البحر الرائق ج (2)
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ذا أخذت الرشوة, فقد بلغت به  القاضي إذا أخذ الهدية فقد أكل السحت, وا 
   (1)الكفر.

   (2)ما لو كان اْلُمتََّهُب يستعين بذلك على معصية . -الحالة الثانية 
سادسًا : أسباب عدم جواز قبول القاضي للهدية ممن كان ال يهدي إليه قبل 

 ذلك : 
   (3) ألنه من جوالب القضاء . -السبب األول 

ألن قبول الهدية إذا كان بهذه الصفة نوع من الرشوة  -السبب الثاني 
والسحت وذريعة إليهما ومن جملة األكل بالقضاء ومما يدخل به عليه التهمة 

 (4)ويطمع فيه الناس فليتحرز من ذلك .
ها ,فالهدية تورث إدالل المهدي لركون النفس لمن أهدى ل -السبب الثالث 

غضاء المهدي إليه  وفي ذلك ضرر القاضي ودخول الفساد عليه .     (5)وا 
 (6)ألن الهدية تطفئ نور الحكمة .  -السبب الرابع 

                                           
,  80ص 10, الييييييذخيرة للقرافييييييي ج 271ص 7, العناييييييية ج 82ص16المبسييييييوط ج (1)

 .151ص 7الخرشي علي خليل ج 
 . 558ص 3مغني المحتاج ج (2)
ص 9, البناييييييييية  ج 271ص  7ج  , العناييييييييية 82ص16المبسييييييييوط للسرخسييييييييي ج (3)

22,21. 
, تبصييييرة  416ص  7, التوضيييييح ج  271ص 7, العناييييية ج 86ص 2االختيييييار ج (4)

 .  27ص 1الحكام ج 
, تبصييييييرة الحكييييييام ج  158ص  2, مجمييييييع األنهيييييير ج  406ص 2درر الحكييييييام ج  (5)
الشرح الكبيير للشييخ اليدردير وحاشيية الدسيوقي   151ص 7, الخرشي ج 27,  26ص1
    298ص  8, منح الجليل ج 140ص 4ج
 . 298ص  8, منح الجليل ج  151ص  7الخرشي علي خليل ج  (6)
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 سابعًا : األدلة علي كراهية الهدية للقاضي : 
 -: ما روي عن أبي حميد الساعدي, أنه أخبره: أن رسول اهلل  الدليل األول

استعمل عاماًل فجاءه العامل حين فرغ من عمله,  -صلى اهلل عليه وسلم 
َأَفاَل َقَعْدَت ِفي َبْيِت »فقال: يا رسول اهلل, هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال له: 

َصلَّى اهلُل َعَلْيِه  -ُثمَّ َقاَم َرُسوُل اللَِّه « َأِبيَك َوُأمَِّك, َفَنَظْرَت َأُيْهَدى َلَك َأْم اَل؟
اَلِة, َفَتَشهََّد َوَأْثَنى َعَلى اللَِّه ِبَما ُهَو َأْهُلُه, ُثمَّ َقاَل: "  -لََّم َوسَ  َعِشيًَّة َبْعَد الصَّ

َأمَّا َبْعُد, َفَما َباُل الَعاِمِل َنْسَتْعِمُلُه, َفَيْأِتيَنا َفَيُقوُل: َهَذا ِمْن َعَمِلُكْم, َوَهَذا ُأْهِدَي 
ِه     َفَنَظَر: َهْل ُيْهَدى َلُه َأْم اَل, َفَو الَِّذي َنْفُس ِلي, َأَفاَل َقَعَد ِفي َبْيتِ   َأِبيِه َوُأمِّ

ُمَحمٍَّد ِبَيِدِه, اَل َيُغلُّ َأَحُدُكْم ِمْنَها َشْيًئا ِإالَّ َجاَء ِبِه َيْوَم الِقَياَمِة َيْحِمُلُه َعَلى 
نْ  ْن  ُعُنِقِه, ِإْن َكاَن َبِعيرًا َجاَء ِبِه َلُه ُرَغاٌء, َواِ  َكاَنْت َبَقَرًة َجاَء ِبَها َلَها ُخَواٌر, َواِ 

 -َكاَنْت َشاًة َجاَء ِبَها َتْيَعُر َفَقْد َبلَّْغُت " َفَقاَل َأُبو ُحَمْيٍد: ُثمَّ َرَفَع َرُسوُل اللَِّه 
   (1) َيَدُه َحتَّى ِإنَّا َلَنْنُظُر ِإَلى ُعْفَرِة ِإْبَطْيِه " . -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم 

والقاضي يقاس علي ذلك من حيث أن كاًل منهما والية , فدل على أن ما 
 (2)أهدي إليه بعد الوالية ال يجوز قبوله . 

 

                                           
أخرجييه البخيياري فييي كتيياب األيمييان والنييذور , بيياب: كيييف كانييت يمييين النبييي صييلى اهلل  (1)

, مسيييلم فيييي كتيياب اإلميييارة , بييياب  6636, حيييديث      رقييم  130ص 8عليييه وسيييلم ج 
 . 1832, حديث رقم  1463ص 3تحريم هدايا العمال ج

,  416ص 7, التوضييييييح ج  304ص 6, البحييييير الرائيييييق ج 271ص 7ة ج العنايييييي (2)
ص 20, المجميييييوع ج 32ص 13البييييييان ج          381ص 3المهيييييذب للشييييييرازي ج 

 .  273ص 7, شرح الزركشي على مختصر الخرقي ج  68ص 10, المغني ج130
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دليل على تحريم الهدية التي سببها  -صلى اهلل عليه وسلم  -وتعليل النبي 
 (1)الوالية .

كان يقبل  -صلي اهلل عليه وسلم  -: أن ما ورد من أن النبي  الدليل الثاني
صلي اهلل عليه  -الهدية , فهذا من خواصه صلي اهلل عليه وسلم , والنبي 

 (2)معصوم مما يتقي علي غيره منها.  -وسلم 
الهدية ,  -رضي اهلل عنه  –: أنه لما رد عمر بن عبد العزيز  الدليل الثالث

له  يقبلها , فقال : كانت –صلي اهلل عليه وسلم  -قيل له : كان النبي      
هدية , ولنا رشوة ؛ ألنه كان يتقرب بها إليه لنبوته ال لواليته ونحن يتقرب 

  (3)بها إلينا لواليتنا . 
فتعليله دليل على تحريم الهدية التي سببها الوالية, ويجب ردها على صاحبها 
فإن تعذر ردها على مالكها وضعها في بيت المال كاللقطة , فإن كان المهدي 

 (4)بلها ويعطيه مثل قيمتها .يتأذى بالرد يق
: أن الهدايا في حق القضاة أغلظ مأثًما, وأشد تحريًما, ألنهم  الدليل الرابع

مندوبون لحفظ الحقوق على أهلها دون أخذها, يأمرون فيييها بالمعييروف 
                                           

 . 372ص 5حاشية ابن عابدين ج  (1)
تحريض عليها  , باب المكافيأة فيي الهبية ج أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها وال (2)
أبييو داود فييي سييننه كتيياب البيييوع , بيياب فييي قبييول     2585, حييديث رقييم  157ص  3

, الترمذي في البر والصلة , باب ما جياء فيي  3536, حديث رقم  290ص  3الهدايا ج 
 ص1تبصيرة الحكيام ح ,  1953, حديث رقيم  338ص  4قبول الهدية والمكافأة عليها ج

27  . 
, تبصيييرة  86ص 2, نثييير اليييدر فيييي المحاضيييرات ج  48ص 8البصيييائر واليييذخائر ج  (3)

 .16, معين الحكام ص  33ص 1الحكام ج
 . 305,304ص  6, البحر الرائق ج 27ص 1تبصرة الحكام ج  (4)
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 -رضي اهلل عنه  –وينهييون فييها عيين المنكر , وقد روى أبييو هييريرة      
أنه قال: " َلَعَن اللَُّه الرَّاِشي َواْلُمْرَتِشي  -هلل عليه وسلم صلى ا -عن النبي 
 (2) , فخص الحكم بالذكر الختصاصه بالتغليظ. (1)ِفي اْلُحْكِم " 

 ثامنًا : مواضع جواز وعدم جواز قبول الهدية للقاضي: 
 أواًل : رأي األحناف :

 )أ( المواضع التي ال تقبل فيها الهدية :
اف إلي أن القاضي ال يجوز له قبول الهدية في المواضع ذهب فقهاء األحن

 التالية :  
: إذا كانت الهدية من القريب المحرم سواء كان يهدي إليه  الموضع األول

 (3)قبل تقليد القضاء أم ال إذا كانت له خصومة في الحال ألنه يلحقه التهمة.
يهدي إليه قبل  : إذا كانت الهدية من األجنبي الذي كان ال الموضع الثاني

 تقليد القضاء سواء كان له خصومة في الحال أم ال وذلك لما يأتي : 

                                           
 3رواه الترمذي في أبيواب األحكيام , بياب ميا جياء فيي الراشيي والمرتشيي فيي الحكيم ج  (1)

,  8ص 15, وقييال حييديث حسيين  , أحمييد فييي مسيينده ج  1336رقييم  , حييديث 614ص 
صيلى  -, ابن حبيان فيي القضياء , بياب الرشيوة , ذكير لعين المصيطفى  9023حديث رقم 

, حيديث رقيم  467ص 11ج  من استعمل الرشيوة فيي أحكيام المسيلمين -اهلل عليه وسلم 
5076 . 

 . 286ص 16الحاوي الكبير ج  (2)
ص 4, تبيييييين الحقييييائق ج 86ص 2, االختيييييار ج 10,  9ص 7بييييدائع الصيييينائع ج  (3)

ص 6, البحييير الرائيييق ج 22ص 9البنايييية ج 242ص 2, الجيييوهرة النييييرة ج 179,178
305  . 
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ن لم يكن فربما  - ألنه إن كان له خصومة في الحال, كان بمعنى الرشوة, وا 
ال يقبل ولو قبل يكون لبيت يكون له خصومة في الحال يأتي بعد ذلك ف

  (1).المال
 (2)ان آكاًل بالقضاء فأشبه الرشوة . ألنه إنما أهدى له للقضاء ظاهرًا فك -

 )ب( المواضع التي تقبل فيها الهدية :
ذهب فقهاء األحناف إلي أن القاضي يجوز له قبول الهدية إذا كانت من 
القريب المحرم أو األجنبي الذي كان يهدي إليه وال خصومة له في الحال إن 

 كان أهدى مثل ما كان يهدي أو أقل وذلك لما يأتي : 
أنها لو كانت من القريب أو من األجنبي فالتهادي كان بينهم قبل ذلك  -

 عادة . 
أن التهادي بين األقارب من جوالب القرابة وهو مندوب إلى صلة الرحم,  -

  (3)وفي الرد معنى قطيعة الرحم , وقطيعة الرحم من المالعن . 
 (4)ادة يييألنه ال تهمة فيه وليس بأكل على القضاء بل هو جرى على الع-

 (5) حيث لم يزد على المعتاد.
                                           

, حاشييييية ابيييين  221, 220, ملتقييييى األبحيييير ص 10, 9ص  7بييييدائع الصيييينائع ج  (1)
 .  374ص  5عابدين ج 

 . 86ص  2االختيار لتعليل المختار ج  (2)
,  271ص  7, العناييية ج  178ص  4, تبيييين الحقييائق ج  82ص 16وط ج المبسيي (3)

 . 158ص  2مجمع األنهر ج 
َأنََّهيا َتْثُبيُت  َقاَل ِفي اأْلَْشَباِه : َوَليْم َأَر ِبَمياَذا َتْثُبيُت اْلَعياَدُة , َوَنَقيَل اْلَحَميِويُّ َعيْن َبْعِضيِهْم : (4)

 .  374ص  5حاشية ابن عابدين ج ِبَمرٍَّة . 
, 220, ملتقييييى األبحيييير ص 272ص  7, العناييييية ج  10ص  7بييييدائع الصيييينائع ج (5)

 . 305ص 6, البحر الرائق ج221
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 )ج( المواضع المختلف في قبول الهدية فيها :
اختلف فقهاء األحناف في بعض المواضع المتعلقة بقبول القاضي للهدية 

 علي النحو التالي : 
: إذا كييانت الهيييدية من القريب المحرم أو األجنبي الذي كيييان  الموضع األول
 من ذلك .  (1) خييصومة له في الحال, إن كان أهدى أكثر ييييهييدي إليه وال

إلي جواز ذلك ويرد الزيادة عليه ؛ ألنه ال  -رحمه اهلل  –فذهب الكاساني  -
 (2)تهمة فيه .

وذهب مجد الدين أبو الفضل الحنفي , وأبو بكر الحدادي إلي عدم جواز  -
 (3)القبول للتهمة . 

اد على المعتاد عندما ازداد مااًل بقدر ما زاد وقال اإلمام فخر اإلسالم: إن ز  -
 (4)في المال ال بأس بقبوله .

: إذا كانت الهدية من القريب المحرم الذي كان ال يهدي إليه  الموضع الثاني
قبل تقليد القضاء وليس له خصومة في الحال ؛ ألنه ال تهمة فيه وهو من 

رد معنى القطيعة وهو جوالب القرابة , وهو مندوب إلى صلة الرحم وفي ال
 حرام. 

                                           
قال في األشباه: وظاهر كالمه أنه زاد في القدر فلو في المعنى كأن كانت عادته إهيداء  (1)

ئع , بيدا 374ص 5حاشية ابين عابيدين ج ثوًبا حريًرا لم أره ألصحابنا . ثوب كتان فأهدى 
 .158ص  2, مجمع األنهر ج  305ص  6, البحر الرائق ج 10ص  7الصنائع ج 

 .  10ص  7بدائع الصنائع ج  (2)
 . 221, 220, ملتقى األبحر ص 22ص  9, البناية ج  86ص  2االختيار ج  (3)
, مجمييع األنهيير  305ص  6, البحيير الرائييق ج 272ص  7العناييية شييرح الهداييية ج  (4)
 . 158ص  2ج
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وفي النهاية عن شيخ  (1)فظاهر كالم القدوري والهداية : بجواز قبولها منه .
ال فال يقبلها منه إال أن يكون  اإلسالم : أنه قيد فيه بأن تكون له عادة . وا 

 (2)لفقره ثم أيسر؛ ألن الظاهر أن المانع ما كان إال الفقر . 
لقريب غير المحرم هل يعامل معاملة القريب : اختلف في ا الموضع الثالث

 المحرم أم يعامل معاملة األجنبي ؟ 
القول األول : ظاهر كالم األحناف : أنه ال فرق بينهما من حيث الحكم وأن 

  (3)كالهما سواء .
: أن القريب غير المحرم يعامل معاملة األجنبي فالبد أن تكون  القول الثاني

ال ال تقبل هديته سواء كانت له له عادة باإلهداء قبل تقل يد القاضي القضاء وا 
 خصومة في الحال أم ال .
لي هذا ذهب الزيلعي .   (4)وا 

 ثانيًا : رأي المالكية :
 )أ( المواضع التي ال تقبل فيها الهدية :

تباينت آراء فقهاء المالكية في المواضع التي ال يجوز للقاضي فيها قبول 
  الهدية علي النحو التالي : 

                                           
, البحيييير  272ص 7, العناييييية ج 86ص 2, االختيييييار ج  9ص 7ائع الصيييينائع جبييييد (1)

 . 305ص 6الرائق ج
 .  374ص 5, حاشية ابن عابدين ج 305ص 6البحر الرائق ج (2)
, العنايييية  179,  178ص  4, تبييييين الحقيييائق ج 10,  9ص  7بيييدائع الصييينائع ج (3)
 . 305ص 6, البحر الرائق ج271ص 7ج
, الجييييوهرة النيييييرة ج  271ص  7, العناييييية ج 179, 178ص  4جتبيييييين الحقييييائق  (4)
 . 305ص 6, البحر الرائق ج 242ص 2
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: عدم قبول الهدية مطلًقا سواء كانت ممن له خصومة أو ممن  القول األول
, فال تقبل ال ليست له خصومة وسواء كانت ممن يقبلها منه قبل ذلك أم ال 

ن كافأ عليها بأضعافها إال مثل  من قريب وال من صديق وال من غيرهم وا 
مة الخاصة ما الوالد والولد وأشباههم من خاصة القرابة التي تجمع من حر 

 وسواء كانت حال الخصام أو قبله . هو أكثر من حرمة الهدية.
 (1)رحمه اهلل , وربيعة , وأهل السنة .  –وهو مذهب اإلمام مالك 

ال يقبلها من إخوانه الذين كان : قال مطرف وابن الماجشون :  القول الثاني
يت له بعد تولي ولو كانت الهدية التي أهد يعرف له قبولها منهم قبل الوالية

 (2)القضاء مثل المعتادة قبله قدرًا وصفة وجنًسا . 
:  ال يجوز قبولها من القريب وال من الصديق إذا كان في محل القول الثالث
 (3)خصومة . 
: ال يقبلها من إخوانه الذين كان يعرف له قبولها منهم قبل  القول الرابع

تولي القضاء أزيد من المعتادة الوالية إذا كانت الهدية التي أهديت له بعد 
 (4)وهذا محل اتفاق . قبله قدرًا وصفة وجنًسا.

 )ب( المواضع التي تقبل فيها الهدية :

                                           
القييوانين ,  80ص 10الييذخيرة ج, 112ص  3الجييواهر الثمينيية البيين شيياس ج عقييد  (1)

, جييييييواهر  27,  26ص 1التبصييييييرة ج    416ص 7التوضيييييييح ج  ,493الفقهييييييية ص
 . 224ص 2اإلكليل ج 

 . 299ص 8, منح الجليل ج  27ص  1, التبصرة ج  416ص 7التوضيح ج  (2)
الشييرح الكبييير ,  82ص 10, الييذخيرة للقرافييي ج 953ص 2الكييافي البيين عبييد البيير ج (3)

 . 140ص 4للشيخ الدردير ج
 . 299ص  8, منح الجليل ج 140ص 4حاشية الدسوقي ج (4)
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تباينت آراء فقهاء المالكية في المواضع التي يجوز للقاضي فيها قبول 
 الهدية علي النحو التالي :  

والد , والعمة , : تقبل الهدية من خواص القرابة كالولد , وال القول األول
والخالة , وبنت األخ  وشبههم ولو في حال الخصومة . وهو مذهب اإلمام 

 (1)وربيعة .  -رحمه اهلل  –مالك 
: ال بأس أن يقبلها من إخوانه الذين كان يعرف له قبولها منهم  القول الثاني

قبل الوالية إذا كانت الهدية التي أهديت له بعد تولي القضاء مثل المعتادة 
رضي اهلل عنه  –قبله قدرًا وصفة وجنًسا ال أزيد. وقد كان عمر ابن الخطاب 

 (2)يقبل الهدية من إخوانه . وهو قول محمد بن عبد الحكم .  -
 ثالثًا : رأي الشافعية :

ذهب فقهاء الشافعية إلي أن حال القاضي في الهدية ينقسم إلي ثالثة 
 أقسام:

له, من أهل عمله, فللمهدي ثالثة أن تكون الهدية في عمالقسم األول : 
 أحوال :

: أن يكون ممن لم يهاده قبل الوالية فال يجوز أن يقبل هديته  الحالة األولي
سواء كان له في حال الهدية محاكمة, أو لم يكن؛ ألنه معرض ألن يحاكم أو 

 يحاكم, وهي من المتحاكمين رشوة محرمة ومن غيرهم هدية محظورة.

                                           
 7التوضيييييح ج ,  464, جييييامع األمهييييات ص112ص 3لجييييواهر الثمينيييية ج عقييييد ا (1)

 .  120ص 6مواهب الجليل ج, 416ص
ص 4, حاشييييية الدسييييوقي ج 27ص 1تبصييييرة الحكييييام ج , 416ص 7التوضيييييح ج  (2)

 . 299ص  8, منح الجليل ج 140
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يكون ممن يهاديه قبل الوالية لرحم أو مودة وله في الحال  : أنالحالة الثانية
 محاكمة, فال يحل له قبول هديته؛ ألن قبولها ممايلة.

 : أن يكون ممن يهاديه قبل الوالية وليس له محاكمة فينظر: الحالة الثالثة
فإن كانت من غير جنس هداياه المتقدمة؛ ألنه كان يهاديه بالطعام فصار 

ن كانت من  يهاديه بالثياب, لم يجز أن يقبلها؛ ألنه الزيادة هدية بالوالية , وا 
 جنس ما يهاديه قبل الوالية ففي جواز قبولها وجهان:
 أحدهما: يجوز أن يقبلها لخروجها عن سبب الوالية.

والوجه الثاني: ال يجوز أن يقبلها لجواز أن تحدث له محاكمة ينسب بها إلى 
 الممايلة.

ن الهدية في عمله, من غير أهل عمله فلمهديها ثالثة أن تكوالقسم الثاني: 
 أحوال:

الحالة األولي: أن يكون قد دخل بها إلى عمله, فقد صار بالدخول بها من 
أهل عمله فال يجوز أن يقبلها, سواء كانت له محاكمة أو لم تكن لجواز أن 

 تحدث له محاكمة.
محاكمة وهو فيها طالب  الحالة الثانية: أن ال يدخل بها المهدي ويرسلها وله

 أو مطلوب فهي رشوة محرمة.
الحالة الثالثة: أن يرسلها وال يدخل بها, وليس له محاكمة ففي جواز قبولها 

 وجهان:
 أحدهما: ال يجوز لما يلزمه من النزاهة.

 والثاني: يجوز لوضع الهدية على اإلباحة.
عمله لسفره القسم الثالث : أن تكون الهدية في غير عمله ومن غير أهل 

 عن عمله :  
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فنزاهته عنها أولى به من قبولها ليحفظ صيانته فإن قبلها جاز ولم يمنع 
 منها.

ن كان في غير  فأما نزوله ضيًفا على غيره, فإن كان في عمله لم يجز وا 
 (1)عمله جاز. وال يكره إن كان عابر سبيل ويكره إن كان مقيًما .

 رابعًا : رأي الحنابلة : 
ء الحنابلة في هذا القضية علي موضعين ولكنهم اختلفوا في اتفق فقها

 موضع علي النحو التالي : 
 أواًل : موضعا االتفاق : 

)أ( الموضع األول : عدم قبول الهدية ممن له خصومة في الحال سواء كان 
قريًبا أو صديًقا , وسواء كانت ممن له عادة باإلهداء إلي القاضي قبل ذلك 

 (2)أم ال . 
الموضع الثاني: قبول القاضي للهدية ممن له بها عادة قبل الوالية إذا )ب( 

 (3)كانت في حال عدم الخصومة . 
 ثانيًا : موضع االختالف : 

اختلف فقهاء الحنابلة في من ليس له عادة باإلهداء إلي القاضي قبل الوالية 
 إذا أهدي إلي القاضي بعد الوالية في حال عدم الخصومة علي قولين : 

                                           
البيييان ,  381ص 3, المهييذب للشيييرازي ج  286ص 16الحيياوي الكبييير للميياوردي ج (1)

 . 144,143ص 11, روضة الطالبين ج 34-31ص 13للعمراني ج 
,  205ص 2, المحيييييرر ج 68ص 10, المغنيييييي ج 227,  226ص  4ي ج الكييييياف (2)

 .757ص 2مختصر اإلنصاف ج  273 -270ص  7شرح الزركشي ج
 المراجع السابقة . (3)
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ذهب أكثر الحنابلة إلي أنه يجوز للقاضي قبول الهدية إذا  - القول األول
وسواء كان قريًبا أو صديًقا أو غير ذلك , كانت ممن له عادة بها قبل الوالية 
 (1)وال تقبل ممن ليس له بها عادة .

ذهب بعض الحنابلة إلي أنها ال تقبل إال من ذي الرحم أو  - القول الثاني
 (2) طف .الصديق المال

 دليل القول األول :  
 -أن من كانت عادته الهدية إليه قبل الوالية, فجائز قبولها؛ ألن قول النبي 

أال جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم » -صلى اهلل عليه وسلم 
يدل على تعليل تحريم الهدية, لكون الوالية سببها, وهذه لم تكن سببها « . ال

ولها إال أن تكون في حال الحكومة بينه وبين خصم له   فال الوالية فجاز قب
يجوز قبولها؛ ألنه يتهم, فهي كالرشوة. واألولى الورع عنها في غير حال 

 (3) الحكومة؛ ألنه ال يأمن أن تكون الحكومة منتظرة.
 الخالصة : 

وميميا سبق ييتبيين أن الفيقهاء جميًعا اتفقوا علي عدم جواز قبول الهدية من 
 (4)أحد الخصمين قريًبا كان أو غيره , كان من عادته اإلهداء قبل الوالية أم ال

 وربيعة  -رحمه اهلل  –, إال ما ورد عن اإلمام مالك 

                                           
,  661, العييييييييدة ص 69,  68ص 10, المغنييييييييي ج227,  226ص 4الكييييييييافي ج  (1)

 .205ص 2المحرر في الفقه ج 
 .   274ص  7شرح الزركشي على مختصر الخرقي ج  (2)
 . 227ص  4الكافي البن قدامة ج  (3)
, عقييييد  953ص 2الكييييافي ج , 86ص  2, االختيييييار ج 9ص  7بييييدائع الصيييينائع ج (4)

 26ص1التبصيرة ج ,  416ص7التوضييح ج  112ص3الجواهر الثمينية البين شياس ج 
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من جواز قبولها من خواص القرابة كالولد , والوالد , والعمة , والخالة , 
نه وبنت األخ , وشبههم ولو في حال الخصومة وذلك الرتفاع التهمة ؛ أل 

معلوم أن بينه وبين أبيه وولده من الحرمة وشدة الميل ما ال يحتاج معه إلي 
تأكيد الهدية , وألن مثل هؤالء إنما تطرق التهمة إلي القاضي إذا حكم من 
جهة القرابة ال من جهة الهدية , وألن هؤالء تجمع بينهم وبين القاضي من 

ن هؤالء ال يهدونه ألجل حرمة الخاصة ما هو أكثر من حرمة الهدية , كما أ
 (1)القضاء.  

 الفصل الثاني 
 املبحث األول 

 طلب رد القاضي في الفقه اإلسالمي , وحكمه , وأسبابه
 املطلب الثاني 

 األسباب المبيحة لطلب الرد في الفقه اإلسالمي 
 : السبب الثاني : القرابة بين القاضي وبين أحد الخصوم . الفرع الثاني
 السبب الثالث : العداوة بين القاضي وبين أحد الخصوم .:  الفرع الثالث
 : السبب الرابع : الرشوة . الفرع الراب 

 : السبب الخامس : الغضب . الفرع اخلامس

                                                                                                   

المهيييذب ج        252التنبييييه ص ,  286ص 16, الحييياوي الكبيييير للمييياوردي ج 27, 
, المحيييرر فيييي الفقيييه  68ص 10المغنيييي ج,   34-31ص 13ن ج البييييا,  381ص 3
 .   205ص 2ج
,  416ص 7, التوضييح ج  493, القوانين الفقهية ص 80ص 10الذخيرة للقرافي ج (1)

 .113ص 8التاج واإلكليل ج 
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 : السبب السادس : تقدم الفتوى في القضية . الفرع السادس
 : السبب السابع : انشغال القاضي عن القضاء . الفرع الساب 
 سبب الثامن : اتخاذ شهود معينين .: ال الفرع الثامن
 : السبب التاسع : عدم إعطاء الفرصة للمتهم . الفرع التاس 
 : السبب العاشر : سوء اختيار األعوان . الفرع العاشر

 : السبب الحادي عشر : كون القاضي معروًفا بالجور . الفرع احلادي عشر
 ضي بالرأي .: السبب الثاني عشر : استبداد القا الفرع الثاني عشر

ــرع الثالــث عشــر : السييبب الثالييث عشيير : عييدم فهييم القاضييي لفحييوى  الف
 الخصومة . 
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 الفرع الثاني
 السبب الثاني من األسباب التي تجيز طلب رد القاضي 

 القرابة بين القاضي وبين أحد الخصوم 
 أوًلا : حكم قضاء القاضي ألحد أقاربه : 
 د أقاربه علي سبعة أقوال : اختلف الفقهاء في حكم قضاء القاضي ألح

: ال يجوز للقاضي أن يقضي بشيء لنفسه وال ألحد من أقاربه  القول األول
ن سفلوا من قبل الرجال والنساء , وال ألبويه وأجداده من  لنفسه وال ألوالده وا 

, وأما من سوى  وال يتيمه  قبلهما , وال لزوجته , وال لمكاتبه , ومماليكه
 غيرهم فقضاؤه لهم جائز كما تجوز شهادته لهم .  هؤالء من القرابة و 
, و قول محمد , ومطرف , وأشهب , وابن يونس ,  (1)وهو قول األحناف 

, وقال : وال  (2)وهو المختار , والمشهور عند المالكية , وحسنه اللخمي 
, وهو  (4), وهو األفضل عند الشافعية  (3)فرق في ذلك بين الحكم والشهادة 

                                           
 88ص 2, االختيار ج 8ص 7, بدائع الصنائع ج 107ص 16المبسوط للسرخسي ج (1)

 . 442ص 5, حاشية ابن عابدين ج
 7, التوضييح ج  19ص 10اليذخيرة للقرافيي ج,  114ص 3عقد الجيواهر الثمينية ج  (2)

 . 92ص 1, تبصرة الحكام ج 420ص
 . 420ص 7التوضيح ج  (3) 
قال صاحب التنبيه : واألفضل أن ال يقبل وال يحكم لنفسيه وال لواليده وال لوليده وال لعبيده  (4)

, المهيذب  252بعيض خلفائيه . التنبييه صوأمته فإن اتفق ألحد منهم خصومة حكم فيهيا 
 .  129ص  20, المجموع ج 30ص 13, البيان ج 380ص  3ج 
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المذهب عند الحنابلة ,  وعليه جماهير األصحاب  وقدمه في  الصحيح من
  (1)الفروع وغيره . 

يجوز حكمه للجميع إن لم يكن من  -رحمه اهلل  –: قال أصبغ  القول الثاني
 (2)أهل التهمة . 
أن القول بعدم  -رحمهما اهلل  –: قال الخرشي والشيخ الدردير  القول الثالث

لحكم يحتاج لبينة ؛ ألنه يتهم بالتساهل فيها , وأما الجواز مقيد بما إذا كان ا
 (3)إن اعترف المدعى عليه فيجوز الحكم البنه مثال عليه .

:  قال ابن الماجشون : بالتفرقة فالجواز للجميع إال لزوجته  القول الرابع
 (4)وولده الصغير ويتيمه الذي يلي ماله .

ًضا بالتفرقة فإن قال " ثبت : حكي اللخمي رابًعا عن أصبغ أي القول الخامس
عندي " وال يدري أثبت عنده أو لم يثبت ولم يحضر الشهود لم يجز مطلًقا , 
ن أحضر الشهود وكانت الشهادة ظاهرة بحق بين فحكمه له جائز إال  وا 

                                           
, اإلقنييياع  216ص  11, اإلنصييياف ج 94ص 10, المغنيييي ج 226ص 4الكيييافي ج (1)
 . 383ص  4ج
ص 4, حاشييية الدسييوقي ج 162ص  7, حاشييية العييدوي ج92ص 1تبصييرة الحكييام ج (2)

 .   219ص 4, حاشية الصاوي ج 152
, الشييرح الكبييير للشيييخ الييدردير وحاشييية الدسييوقي  162ص 7الخرشييي علييي خليييل ج (3)
 . 152ص 4ج
, تبصييييرة الحكييييام  420ص 7التوضيييييح ج ,  114ص  3الجييييواهر الثمينيييية ج عقييييد  (4)
 .  92ص 1ج
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لزوجته وولده الصغير ويتيمه الذي يلي ماله , وهو حكاية اللخمي عن أصبغ  
 (1)طرف واختاره ابن حبيب . وهو قول أصبغ والقول الثاني لم

: أشار اللخمي إلي أنه متى كان الحكم بغير مال وكان مما  القول السادس
 (2)يتضمن ما تدركه فيه الحمية أو ما تدفع فيه المعرة لم يجز بحال . 

, وابن المنذر واختاره  (3): الجواز للجميع وهو قول أبي ثور  القول السابع
 (4).  -رحمه اهلل  -هو رواية عن اإلمام أحمد أبو بكر من الحنابلة     و 

 ثانيا : األدلة : 
 أوال : أدلة القول األول علي عدم جواز قضاء القاضي ألحد أقاربه :

ذا لم يجز شهادته  - الدليل األول ألن والية القضاء فوق والية الشهادة , وا 
ابة وغيرهم لهؤالء فلئال يجوز قضاؤه لهم أولى , وأما من سوى هؤالء من القر 

 (5) فقضاؤه لهم جائز كما تجوز شهادته لهم .
ألن مبنى القضاء على الشهادة , وال يصح شاهًدا لمن ال  - الدليل الثاني

تقبل شهادته له , فال يصح قاضًيا له لمكان التهمة ويجوز أن يقضي عليهم 
 (6)؛ ألنه لو شهد عليهم لجاز فكذا القضاء . 

                                           
, تبصييييرة الحكييييام  420ص 7التوضيييييح ج ,  114ص  3الجييييواهر الثمينيييية ج عقييييد  (1)
 . 92ص 1ج
 . 420ص 7التوضيح ج (2)
, المجمييييوع شييييرح المهييييذب  30ص 13, البيييييان للعمرانييييي ج 380ص  3المهييييذب ج (3)
 . 129ص 20ج
 . 216ص 11,  اإلنصاف ج 94ص10, المغني ج226ص 4الكافي ج (4)
 . 371ص 3, تحفة الفقهاء ج 107ص 16المبسوط للسرخسي ج (5)
 . 35معين الحكام ص (6)
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هلل سبحانه وتعالى خالًصا ؛ ألن القضاء عبادة أن يكون  - الدليل الثالث
والعبادة إخالص العمل بكليته هلل عز وجل فال يجوز قضاؤه لنفسه وال لمن ال 
تقبل شهادته له؛ ألن القضاء له قضاء لنفسه من وجه فلم يخلص هلل 

  (1)سبحانه وتعالى. 
ى؛ ألنه ألن المعنى الذي ترد الشهادة له في القضاء أقو  - الدليل الرابع

 (2)ألزم.
 (3).ذلك, وال فرق بين الشهادة والحكمألن الظنة تلحقه في  - الدليل الخامس

 ثانيًا : دليل القول الثاني :
وهذا إن كان من أهل القيام بالحق وقد يحكم للخليفة وهو فيه أقوى تهمة 

 (4)لتوليته إياه .
 ثالثًا : دليل القول الرابع : 
رقة نظرًا إلي قوة التهمة في زوجته وفي يتيمه قال ابن الماجشون : بالتف

الذي يلي ماله وأحرى ولده الصغير إذ كأنه حكم لنفسه , وأما غيرهم فال 
  (5)يتوهم فيه . 

 (6)أنه ال يتهم في الحكم كما يتهم في الشهادة .  -

                                           
 . 8ص 7بدائع الصنائع ج (1)
 . 88ص  2لتعليل المختار جاالختيار  (2)
, ميينح  162ص 7, الخرشييي علييي خليييل ج  137 – 135ص  8التيياج واإلكليييل ج  (3)

 . 336ص  8الجليل ج
 .  92ص 1, تبصرة الحكام ج 420ص 7التوضيح ج (4)
 . 420ص 7التوضيح ج  (5)
 . 114ص 3عقد الجواهر الثمينة ج (6)
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 رابعًا : دليل القول الخامس :
 (1) ألن هؤالء كنفسه . -

 :  خامسًا : دليل القول السابع
َغْيرِِه, أشبه األجانب ألنهما من رعيته فجاز حكمه لهما, أِلَنَُّه ُحْكٌم لِ 

 (2).كاألجانب
 الرد علي القول السابع : 

قال الشيرازي : أبو ثور: يجوز وهذا خطأ ؛ ألنه متهم في الحكم لهما كما 
 (3)يتهم في الحكم لنفسه.

كما يتهم في الحكم  وقال النووي : وهذا خطأ ؛ ألنه متهم في الحكم لهما
 (4).  لنفسه

 الرتجيح : 
ومما سبق يتبين أن القول األول هو القول الراجح لقوة أدلته ؛ وألن القرابة 

 سبب من أسباب التهمة للقاضي . 
 ثالثًا : ما الحكم لو قضي القاضي ألحد أقاربه : 

 فإن حكم لمن ال يشهد له فهل حكمه في النقض كحكمه على عدوه أو ال فال
 ينقض : 
 أن القاضي إن حكم لمن ال يشهد له فال ينفذ حكمه .:  األولالقول 

 
                                           

 المرجع السابق .  (1)
 . 94ص 10لمغني ج, ا 226ص 4الكافي ج (2)
 . 380ص  3المهذب ج  (3)
 . 129ص  20المجموع شرح المهذب ج (4)
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 (3) , والحنابلة . (2), والشافعية  (1)قول الحنفية وهو 
 : أن القاضي إن حكم لمن ال يشهد له فال ينقض حكمه .  الثانيالقول 

 قال في التبصرة " مسألة: فإذا قضى القاضي لنفسه أو لمن ال يجوز قضاؤه
له باختالف من العلماء غير شاذ فأحب إلي إن رأى أفضل منه أن يفسخه, 
فإن لم يفعل حتى مات أو عزل فال يفسخه غيره إال في خطأ بين, فإن حكم 
على نفسه أو على من ال يجوز حكمه له باختالف غير شاذ فال أحب أن 

   (4)يفسخه؛ ألنه ال يتهم فيه. " .
 (5)رة ابن فرحون . وظاهر تبصوهو قول المالكية , 

: أن القاضي إن حكم لمن ال يشهد له فال ينقض حكمه بل  القول الثالث
   (6) ينقضه هو ال غيره وهو ما في النوادر .

 . ينفذ حكمه : أن القاضي إن حكم لمن ال يشهد له  القول الرابع
, وأبو بكر (8), وأبو ثور من الشافعية  (7)وهو قول أبو يوسف من الحنفية 

  (9) ن الحنابلة .م

                                           
, المغنييييييي  8 ص  7الصيييييينائع ج , بيييييدائع107ص   16 للسرخسييييييي ج  المبسيييييوط (1)
 .94ص 10ج
, روضة  380ص  3المهذب ج,  339ص 16, الحاوي الكبير ج 233ص  6األم ج (2)

 .  145ص 11الطالبين ج
 . 94ص 10المغني ج  (3)
 . 93ص  1تبصرة الحكام ج (4)
 . 162ص 7, حاشية العدوي ج  93ص 1تبصرة الحكام ج (5)
 المرجعان السابقان .  (6)
 . 94ص 10المغني ج (7)
 . 129ص  20المجموع ج,  380ص 3, المهذب ج  339ص 16الحاوي الكبير ج ( 8)
 .  94ص 10المغني ج (9)
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 رابًعا : األدلة : 
 دليال القول األول : 

 (1).  ألنه ال تقبل شهادته له, فلم ينفذ حكمه له كنفسه -الدليل األول
ألن الحكم أقوى من الشهادة, وهو ممنوع من الشهادة لهم,  -الدليل الثاني 

 (2) فكان أولى أن يمنع من الحكم لهم.
 دليل القول الثالث : 

 (3) حكم لغيره, أشبه األجانب.ألنه 
 الجواب عن القول الثالث : 

الحكم أقوى من الشهادة وهو ممنوع من الشهادة لهم, فكان وهذا خطأ ؛ ألن 
  (4)أولى أن يمنع من الحكم لهم.

 الرتجيح : 
ومما سبق يتبين أن القول األول هو القول الراجح ؛ لقوة أدلته وللجواب عن 

 دليل القول الثالث . 
 خامًسا : من يحكم لهؤالء عند وجود القاضي القريب : 

وعلي القول األول فمتى عرضت لهؤالء حكومة, حكم بينهم اإلمام, أو حاكم 
 (5)آخر مستقل؛ إذ ال تهمة. أو قاض  آخر, أو بعض خلفائه

                                           
 . 407ص 11ن المقنع ج, الشرح الكبير على مت 94ص 10المغني ج (1)
 . 339ص 16الحاوي الكبير ج (2)
 . 407ص  11, الشرح الكبير على متن المقنع ج 94ص 10المغني ج (3)
 . 129ص  20المجموع ج,  380ص 3المهذب ج,  339ص 16الحاوي الكبير ج  (4)
, غاييييية  290ص 6مغنييييي المحتيييياج ج ,  38ص 2, ج 92ص 1تبصييييرة الحكييييام ج (5)

, 257ص  8ج  , 242ص  8, نهاية المحتياج ج  326ابن رسالن صالبيان شرح زبد 
 . 383ص  4, اإلقناع ج 205ص  2, المحرر في الفقه ج 94ص 10المغني ج
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ومما سبق يتبين أن القرابة بين القاضي وبين أحد الخصوم من األسباب التي 
ي  ألنها من األشياء التي توحي بميل القاضي , تجيز طلب رد القاض

وتعرضه للتهمة بعدم العدالة واإلنصاف , وتجعل الخصم غير مطمئن النفس 
 للحكم الصادر عنه .  

 الفرع الثالث 
 السبب الثالث من األسباب التي تجيز طلب رد القاضي

 العداوة بين القاضي وبين أحد الخصوم 
 أوًلا: تعريف العداوة : 

داوة في اللغة : الظلم وتجاوز الحد , يقال : عدا فالن َعْدًوا َوَعُدوًّا َوُعْدَواًنا الع
َوَعَداًء أي : ظلم ظلًما جاوز فيه القدر  وعدا بنو فالن على بني فالن أي : 

 (1)ظلموهم . 
  والعادي : الظالم , والعدو : خالف الصديق الموالي , والجمع أعداء .

 وة يف اًلصطالح : ثانياا : تعريف العدا
   (2) العداوة هي : ما يتمكن في القلب من قصد اإلضرار واالنتقام .

 ثالثاا : ماهية العداوة التي متن  القاضي من احلكم علي عدوه : 
المراد بالعداوة التي تمنع القاضي من الحكم علي عدوه هي العداوة الدنيوية 

لتي تنشأ عن أمور دنيوية كالمال الظاهرة ؛ والعداوة الدنيوية : هي العداوة ا

                                           
, لسيييان العيييرب البييين  2419ص  6الصيييحاح ) بييياب اليييواو واليييياء , فصيييل العيييين ( ج (1)

 , )عدو( . 397ص  2, مادة عدا , المصباح    المنير ج  31ص 15منظور ج 
 2, دسيتور العلمياء ج 237, التوقيف على مهمات التعياريف ص 148التعريفات ص  (2)

 . 223ص 
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والجاه , ألن الباطنة ال يطلع عليها إال عالم الغيوب ؛ ال العداوة الدينية ؛ 
 ألن المعاداة ألجل الدنيا حرام فمن ارتكبها ال يؤمن من التقول عليه .

أما إذا كانت العداوة دينية فال أثر لها ؛ ألنها من التدين فتدل على قوة دينه 
وهذا ألن المعاداة قد تكون واجبة بأن رأى فيه منكرًا شرًعا ولم ينته  وعدالته ؛

بنهيه ولذلك فإن المسلمين مجمعون على قبول شهادة المسلم على الكافر 
 (1)والعداوة الدينية قائمة بينهما فلو كانت مانعة لما قبلت . 

وقد يتوهم البعض أن كل من خاصم شخًصا في حق أو ادعى عليه حًقا أنه 
, ولذلك عرف الكثير من الفقهاء العدو بأنه : من يفرح  (2)يصير عدوه 

لحزنك ويحزن لفرحك, وقيل: يعرف بالعرف وقد يكون من الجانيين أو من 
  (3)أحدهما.  

: العداوة التي ترد بها الشهادة : أن تبلغ  -رحمه اهلل  –وقال اإلمام النووي 
زن لمسرته , وذلك قد يكون من حًدا يتمنى زوال نعمته ويفرح لمصيبته ويح

 (4)الجانبين , وقد يكون من أحدهما . 
                                           

 7, الخرشي عليي خلييل ج171ص  4, الشرح الكبير ج 221ص  4تبيين الحقائق ج (1)
 . 167ص  10, المغني ج 184ص 

,  358ص  5, الييدر المختييار ج 86ص  7, البحيير الرائييق ج 244لسييان الحكييام ص (2)
العقيييود الدريييية فيييي تنقييييح الفتييياوى الحامديييية  559,  526ص  7األخييييار ج قيييرة عيييين 

 . 315ص 1ج
, قييرة  147ص 2, فيييض القييدير ج 221ص 4حاشييية الشييلبي علييي تبيييين الحقييائق ج(3)

, حاشيية  621ص  2, اإلقنياع فيي حيل ألفياظ أبيي شيجاع ج 526ص  7عين األخيار ج
, شييييرح منتهييييى       356ص, دليييييل الطالييييب  139ص 4الجمييييل علييييى شييييرح الميييينهج ج 

 . 492ص 2, منار السبيل ج 628ص 6, مطالب أولي النهى ج 598ص 3اإلرادات ج
 . 237ص 11روضة الطالبين وعمدة المفتين ج (4)
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 رابعاا : حكم قضاء القاضي علي من بينه وبينه عداوة دنيوية : 
 اختلف الفقهاء في حكم قضاء القاضي علي عدوه علي ثالثة أقوال : 

, والصحيح (2), والمالكية  (1): ذهب جمهور الفقهاء األحناف  القول األول
: إلي أن القاضي ال يقضي  (4), والحنابلة (3)مشهور عند    الشافعية وال

علي من بينه وبينه عداوة دنيوية , ويجوز أن يقضي له , وسواء رضي 
  (5)الخصم بالحكم عند القاضي أم لم يرض , وينقض حكمه عند المالكية  

 (6)وقال الحنابلة : بعدم صحة ونفوذ حكمه على عدوه .
, وابن نجيم , وابن بن الشِّْحَنة الثقفي: ذهب بعض األحناف كا القول الثاني

عابدين : إلي أن يكون الجواب فيه على التفصيل إن كان قضاؤه عليه بعلمه 

                                           
 .  301ص  4, الدر المختار ج 283ص  6, البحر الرائق ج 36معين الحكام ص( 1)
, 494قيوانين الفقهيية ص, ال110ص 10, الذخيرة للقرافي ج 464جامع األمهات ص (2)

 . 420ص 7التوضيح ج 
,  73, األحكيام السيلطانية ألبيي يعليى الفيراء ص 129األحكام السلطانية للماوردي ص (3)

 4, مغنييي المحتيياج ج 146ص  11, روضيية الطييالبين ج 590ص 18نهاييية المطلييب ج 
 . 393ص 

ص 6ج, مطاليييب أوليييي النهيييى 320ص  6, كشييياف القنييياع ج 383ص  4اإلقنييياع ج (4)
 . 627ص  2, الملخص الفقهي ج 484

ص 4, الشيييرح الكبييييرج134ص 6, مواهيييب الجلييييل ج110ص10اليييذخيرة للقرافيييي ج (5)
 . 152ص  4, حاشية الدسوقي ج154

, مطاليييب أوليييي النهيييى  502,  501ص  3, ج 473ص 3شيييرح منتهيييى اإلرادات ج (6)
 .  484ص 6ج
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ن كان بشهادة العدول وبمحضر من الناس في مجلس  فينبغي أن ال ينفذ , وا 
 (1)الحكم بطلب خصم شرعي ودعواه فينبغي أن يجوز .

 (2)هب الماوردي : إلي جواز قضاء القاضي علي عدوه وله .: ذ القول الثالث
 خامساا : األدلة : 

 )أ( أدلة القول األول : 
ال يجوز للقاضي أن يحكم علي عدوه كما ال يجوز أن يشهد  - الدليل األول

 (3)عليه للحوق التهمة    له .
وز قال سحنون: أصله أن من ال تجوز شهادته عليه فال يج - الدليل الثاني

أن يقضي عليه وال أن يحكم برد شهادته ولينفذ شهادته غيره إذا ولي في 
 (4)ذلك الشيء وفي غيره .

 (5)أن القاضي موضوع للحكم فينقض التهامه فيه بالجور.  – الدليل الثالث
 )ب( دليل القول الثاني : 

 (6)ألن أسباب الحكم ظاهرة بخالف الشهادة وأسباب الشهادة خافية . 
 ي القول الثانيالرد عل

                                           
 . 173شرح القواعد الفقهية ص,  86ص  7, البحر الرائق ج 244لسان الحكام ص (1)
, األحكام ألبيي يعليى الفيراء  129, األحكام للماوردي ص 202ص16الحاوي الكبير ج (2)

 . 393ص  4مغني المحتاج ج 146ص  11, روضة الطالبين ج 73ص
 320ص  6, كشاف القناع ج 96ص 1, تبصرة الحكام ج 283ص 6البحر الرائق ج (3)

  . 484ص 6, مطالب أولي النهى ج
 . 134ص 6مواهب الجليل ج (4)
 . 343ص  8منح الجليل ج  (5)
 . 244لسان الحكام ص (6)
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ن قيل  فعلى هذا ال يصح قضاء العدو على عدوه عداوة دنيوية كالشهادة, وا 
 (1)بصحته إذا قضى بالبينة أو اإلقرار ال بعلمه فهي مستثناة. 

 )ج ( أدلة القول الثالث : 
ألن أسباب الحكم ظاهرة بخالف الشهادة وأسباب الشهادة  - الدليل األول

 (2)خافية . 
أن يحكم لعدوه وعلى عدوه وجًها واحًدا , أنه يجوز للقاضي  - نيالدليل الثا

ن لم يجز أن يشهد عليه بخالف الوالدين والمولودين لوقوع الفرق بينهما  وا 
 من وجهين:

: أن أسباب العداوة طارئة تزول بعد وجودها وتحدث بعد عدمها , أحدهما
 ت ذلك.وأسباب األنساب الزمة ال تحول وال تزول فغلظت هذه وخفف

: أن األنساب محصورة متعينة والعداوة منتشرة مشتبهة يفضي ترك والثاني
 (3) الحكم معها إلى امتناع كل مطلوب بما يدعيه من العداوة .

 الترجيح : 
ال شك أن العداوة الدنيوية من األشياء التي تنسب التهمة للقاضي بعدم العدل 

بترجيح القول األول هو القول والميل إلي الخصم األخر ومن هنا يكون القول 
الصواب , وتكون العداوة الدنيوية من األسباب التي تجيز للخصم طلب رد 

 القاضي . 
 

                                           
 . 283ص 6البحر الرائق ج (1)
, روضيية  73, األحكييام السييلطانية ألبييي يعلييى الفييراء ص 129األحكييام للميياوردي ص (2)

 . 146ص  11الطالبين ج
 . 203, 202ص 16الحاوي الكبير ج (3)
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 الفرع الراب  
 السبب الرابع من األسباب التي تجيز طلب رد القاضي 

 الرشوة 
 أوًلا  : تعريف الرشوة : 

َها ( الرِّْشَوُة في اللغة)أ : اْلُجْعُل , وما يعطى لقضاء  : ِبَكْسِر الرَّاِء َوَضمِّ
مصلحة , مأخوذة من الرشا بالمد, فإن نازح البئر ال يتصل إليه إال به, 

 (1)فلذلك اإلنسان ال يتوصل إلى مقصوده الحرام إال بها. 
: ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له , أو  -ِباْلَكْسِر  -فالرِّْشَوُة 

صلة إلى الحاجة بالمصانعة , وأصله من وهي الو   (2)يحمله على ما يريد 
 ((3)الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء .

 (4): ما يعطى إلبطال حق , أو إلحقاق باطل . َوالرِّْشَوُة في االصطالح -ب 
ا : أنواع الرشوة : 

ا
 ثاني

 الرشوة علي أربعة أقسام : 
ام على األخذ القسم األول منها : الرشوة على تقليد القضاء واإلمارة , وهو حر 

 (5) والمعطي .

                                           
 ., مادة رشو 228ص 1مصباح المنير ج, مادة رشا , ال 223ص 14لسان العرب ج (1)
, ميييادة رشيييو , تييياج  228ص 1, المصيييباح المنيييير ج 83ص 10اليييذخيرة للقرافيييي ج (2)

 .153ص  38العروس ج 
 . 226ص 2النهاية في غريب الحديث واألثر ج (3)
 .  177, التوقيف على مهمات التعاريف ص 111التعريفات ص (4)
,  15ص  1, تبصيرة الحكيام ج 363ص  2, فتياوى قاضيي خيان ج 7ص 9البناية ج (5)

 .   288ص  6كشاف القناع ج 126ص  7شرح الزرقاني على خليل ج
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القسم الثاني: ارتشاء القاضي ليحكم , وهو كذلك حرام على األخذ والمعطي 
 (1) ولو كان القضاء بحق ألنه واجب عليه .

القسم الثالث : أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان دفًعا للضرر أو جلًبا 
 ز ذلك ما يأتي : واألدلة علي جوا  (2) للنفع ,وهو حرام على األخذ فقط .

َصلَّى اللَُّه -َلَعَن َرُسوُل اللَِّه »الدليل األول : عن عبد اهلل بن عمرو قال: 
 (3)«. الرَّاِشَي َوالُمْرَتِشيَ  -َعَلْيِه َوَسلََّم 

فأما أن تدفع عن مالك فال  قال الحسن : " ليحق باطاًل أو يبطل حًقا ,
 (4).بأس"

اَل َبْأَس َأْن »بن زيد, والشعبي, أنهما قاال: الدليل الثاني : ما روي عن جابر 
 (5)« . ُيَصاِنَع الرَُّجُل ِإَلى َنْفِسِه َوَماِلِه ِإَذا َخاَف الظُّْلمَ 

                                           
,  362ص 5, ج 304ص  4, حاشية ابن عابيدين ج 7ص 9البناية شرح الهداية ج (1)

 .  363ص  2فتاوى قاضي خان ج
, حاشيية ابين  433ص  2ص ج, أحكام القرآن للجصيا 7ص 9البناية شرح الهداية ج (2)

 . 304ص  4عابدين ج
, أبييو داود فييي األقضييية , بيياب فييي  6532, حييديث رقييم   87ص 11أخرجييه أحمييد ج (3)

, الترميذي فيي األحكيام , بياب ميا جياء  3580, حديث رقم  300ص  3كراهية الرشوة ج 
يث وقال : هذا حيد     1337, حديث رقم  615ص 3في الراشي والمرتشي في الحكم ج 

 حسن صحيح . 
 .334ص 8صحيح البخارى البن بطال ج , شرح 86ص  4أحكام القرآن للجصاص ج (4)
, بييياب الرجيييل يصيييانع عييين نفسيييه  447ص  4ابييين أبيييي شييييبة فيييي مصييينفه جرواه  (5)

النهاييية فييي ,  88ص 10, شييرح السيينة للبغييوي ج161ص 4, معييالم السيينن ج 21993
 . 226ص  2غريب الحديث واألثر ج
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الدليل الثالث : قال يونس عن الحسن : " ال َبْأَس َأْن ُيْعِطَي الرَُّجُل ِمْن َماِلِه 
  (1)َما َيُصوُن ِبِه ِعْرَضُه " . 

روى عثمان بن األسود عن مجاهد قال :" اْجَعْل َماَلك ُجنًَّة الدليل الرابع : 
 (2)ُدوَن ِديِنك َوال َتْجَعْل ِديَنك ُجنًَّة ُدوَن َماِلك". 

الدليل الخامس : روى سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء قال : " َلْم َنِجْد 
 (3)َزَمَن ِزَياٍد َشْيًئا َأْنَفَع َلَنا ِمْن الرَُّشا " . 

السادس : أن هذا الذي رخص فيه السلف إنما هو في دفع الظلم عن الدليل 
نفسه بما يدفعه إلى من يريد ظلمه أو انتهاك عرضه ؛ وقد روي أن ) النَِّبيَّ 

َلمَّا َقَسَم َغَناِئَم َخْيَبَر َوَأْعَطى ِتْلَك اْلَعَطاَيا اْلَجِزيَلَة  -صلى اهلل عليه وسلم  -
َلِميَّ َشْيًئا , َفَسِخَطُه َفَقاَل ِشْعرًا , َفَقاَل    النَِّبيُّ َأْعَطى اْلَعبَّاَس ْبَن مِ  ْرَداٍس السُّ

 (4): اْقَطُعوا َعنَّا ِلَساَنُه َفزَاُدوُه َحتَّى َرِضَي (. 
 الدليل علي حرمته علي األخذ : 

 ألن عليه معونته في دفع الظلم عنه , قال اهلل تعالى : ﴿ َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ 
 -قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  –, وعن    أبي هريرة  (5)َوالتَّْقَوى ﴾

صلى اهلل عليه وسلم: " َمْن َوسََّع َعَلى َمْكُروٍب ُكْرَبًة ِفي الدُّْنَيا, َوسََّع اهلُل 

                                           
, أحكييام القييرآن  447ص  4ابيين أبييي شيييبة , بيياب الرجييل يصييانع عيين نفسييه ج رواه (1)

 . 377, تفسير آيات األحكام للسايس ص 541ص 2للجصاص ج
, أحكيام  447ص 4شيبة في مصنفه , بياب الرجيل يصيانع عين نفسيه ج رواه ابن أبي (2)

 .       87التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع ص  542,  541ص 2القرآن للجصاص ج
 . 542ص 2أحكام القرآن للجصاص ج (3)
 المرجع السابق .  (4)
 (. 2سورة المائدة , من األية ) (5)
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هلُل َعْوَرَتُه ِفي َعَلْيِه ُكْرَبًة ِفي اأْلِخَرِة, َوَمْن َسَتَر َعْوَرَة ُمْسِلٍم ِفي الدُّْنَيا, َسَتَر ا
   (1)اأْلِخَرِة, َواهلُل ِفي َعْوِن اْلَمْرِء َما َكاَن ِفي َعْوِن َأِخيِه " .

: ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله  القسم الرابع
حالل للدافع حرام على األخذ؛ ألن دفع الضرر عن المسلم واجب وال يجوز 

 (2)أخذ المال ليفعل الواجب .
: إعيطياء إنييسان غييير موظف عييند القاضي أو الحاكم ميااًل  القسم الخامس

ن كانت معاونة  ليقييوم بتحصيل حيقه له فإنه يحل دفع ذلك وأخذه ؛ألنه وا 
اإلنسان لآلخر بدون مال واجبة ,فأخذ المال مقابل المعاونة لم يكن إال 

 (3)بمثابة أجرة .
 ومن أنواع الرشوة : 

 (4)ة المحرمة على األخذ دون الدافع ما يأخذه الشاعر . من الرشو 
 رابعًا : الحكم العام للرشوة : 

                                           
ص  2, أحكيييام القيييرآن للجصييياص ج  7701حيييديث رقيييم  130ص 13أحميييد جرواه  (1)

433  . 
,  362ص 5, ج 304ص 4, حاشيية ابين عابيدين ج 7ص 9البناية شرح الهدايية ج (2)

 . 363ص  2فتاوى قاضي خان ج
 .  590ص 4درر الحكام في شرح مجلة األحكام ج (3)
ص 10, المغنيي البين قداميية ج 362ص 5, حاشيية ابين عابيدين ج 7ص 9البنايية ج (4)

, فتياوى قاضيي خيان ج  316ص 6, كشاف       القنياع ج 169ص 8, المبدع ج  69
 .  363ص  2
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الرشوة حرام فمن باب أولي تكون حرمتها للقاضي أشد , ومن ثم الرشوة في 
الحكم , ورشوة المسئول عن عمل حرام بال خالف , وهي من الكبائر . ومن 

  (1)ثم ال يجوز للقاضي الرشوة في     الحكم .
قال الجصاص : وال خالف في تحريم الرشا على األحكام ؛ ألنه من السحت 
الذي حرمه اهلل في كتابه , واتفقت األمة عليه , وهي محرمة على الراشي 

 (2)والمرتشي .
 خامسًا : األدلة علي تحريم الرشوة : 

, قال  (3)لسُّْحِت ﴾ الدليل األول : قول اهلل تعالي ﴿ َسمَّاُعوَن ِلْلَكِذِب َأكَّاُلوَن لِ 
 (4)الحسن وسعيد ابن جبير وغيرهما من المفسرين : هو الرشوة . 

الدليل الثاني : قول اهلل تعالي ﴿ َوال تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَها 
 (5)ِم َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن ﴾ .ِإَلى اْلُحكَّاِم ِلتَْأُكُلوا َفِريًقا ِمْن َأْمَواِل النَّاِس ِباإِلثْ 

َصلَّى اللَُّه  -الدليل الثالث : روى عبد اهلل بن عمرو قال : " َلَعَن َرُسوُل اللَِّه 
 (6)الرَّاِشَي َواْلُمْرَتِشَي " َوِفي ِرَواَيٍة ِزَياَدُة " َوالرَّاِئَ  " .  -َعَلْيِه َوَسلََّم 

                                           
ص 6البحيير الرائييق ج,  8ص 7, بييدائع الصيينائع ج 67ص 16المبسييوط للسرخسييي ج (1)

 20, المجمييوع ج 102ص  6مواهييب الجليييل ج   83ص 10, الييذخيرة للقرافييي ج 284
ص 10ج  40ص  9, المغنييي البيين قداميية ج 242ص 8, نهاييية المحتيياج ج 150ص 
 .  317,  316ص  6, كشاف القناع ج 169ص  8, المبدع ج 69

 . 316ص   6كشاف القناع ج (2)
 ( .42ة )سورة المائدة , من األي (3)
, تفسييير  53ص 2, تفسييير البغييوي ج 67ص 4الكشيف والبيييان عيين تفسييير القييرآن ج (4)

, التفسيير المظهييري ج  341ص 7, اللبياب فييي عليوم الكتياب ج 194ص 2ابين عطيية ج
 . 113ص  3
 . 188سورة البقرة , األية  (5)
 .  117سبق تخريج الحديث ص  (6)
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قال : قال  -رضي اهلل عنه  -مرو الدليل الرابع : ما روي عن عبد اهلل بن ع
 (1)« . الرَّاِشي َواْلُمْرَتِشي ِفي النَّارِ »صلى اهلل عليه     وسلم :  -

الرِّْشَوُة ِفي اْلُحْكِم  -رضي اهلل عنه  -الدليل الخامس : لما قيل البن مسعود 
 (2) اُج إَلْيِه َأَماَم َحاَجِتك .ُسْحٌت َقاَل َذِلَك اْلُكْفُر, إنََّما السُّْحُت َأْن َتْرُشَو َمْن َتْحتَ 

: ألن المرتشي إنما يرتشي ليحكم بغير الحق, أو ليوقف  الدليل السادس
    (3) الحكم عنه, وذلك من أعظم الظلم.

 سادسًا : حكم قضاء القاضي في حادثة برشوة : 
اختلف العلماء في صحة حكم القاضي إذا قضى في حادثة برشوة علي ثالثة 

 أقوال : 
 : أنه ال ينفذ قضاؤه  في جميع الدعاوى التي حكم فيها . لقول األولا

,  (5), وهو مذهب جمهور الفقهاء  (4)وهو قول الطحاوي من الحنفية 
 (7)وكذلك ال ينفذ قضاؤه إذا تولى القضاء برشوة .  (6)األصح عند الشافعية و 

                                           
 . 58, حديث رقم  57ص 1ر بإسناد حسن  جرواه الطبراني في الصغير عن ابن عم (1)
 . 67ص 16المبسوط للسرخسي ج (2)
 . 402ص 11, الشرح الكبير على متن المقنع ج 69ص 10المغني البن قدامة ج (3)
 . 592ص 4درر الحكام في شرح مجلة األحكام ج (4)
, كشياف  122ص  6, ج 102ص 6, مواهيب الجلييل ج 15ص  1تبصرة الحكام ج  (5)

 . 288ص  6ج القناع
,  244ص 8, نهايييية المحتييياج إليييى شيييرح المنهييياج ج  270ص 6مغنيييي المحتييياج ج (6)

 . 300ص 4حاشيتا قليوبي وعميرة ج
ص  1, تبصييرة الحكييام ج 284ص 6, البحيير الرائييق ج 175ص 4تبيييين الحقييائق ج (7)

 . 69ص 10, المغني البن قدامة ج15
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ان حكم وفي غيره إذا ك أن قضاءه نافذ فيما ارتشى فيه:  القول الثاني
 القاضي صحيح موافق للمسألة الشرعية. وبأخذ الرشوة ال يبطل الحكم  . 

, وهو (1) بقوله وهو حسنفي الفتح  ورجحهواختاره البزدوي واستحسنه 
 (2) مقابل األصح عند الشافعية .

ن قضى بالحق الثابت عند  القول الثالث : ال ينفذ قضاؤه في تلك الحادثة, وا 
 م الحادثة؛ وينفذ فيما سواه .اهلل جال وعال من حك
, وقال أصبغ : ينفذ ما  (4), وهو اختيار الخصاف  (3)واختاره السرخسي 

  (5)مضي من أحكامه وهي جائزة . 
 األدلة : 

 دليل القول األول : 
 (6)عموم األدلة الدالة علي تحريم الرشوة .  -
ن أخذ الرشوة قال القرطبي: وهذا ال يجوز أن يختلف فيه إن شاء اهلل ؛ أل  -

 (7)فسق والفاسق ال ينفذ حكمه . 
                                           

, 285, 284ص 6البحر الرائق ج , 592ص 4درر الحكام في شرح مجلة األحكام ج (1)
 .284ص 6منحة الخالق ج 

,  244ص 8, نهايييية المحتييياج إليييى شيييرح المنهييياج ج 270ص 6مغنيييي المحتييياج ج (2)
 . 300ص 4حاشيتا قليوبي وعميرة ج

, 284ص 6, البحر الرائيق ج 175ص 4, تبيين الحقائق ج 8ص 7بدائع الصنائع ج (3)
285 . 

 . 175ص 4, تبيين الحقائق ج 37ص 8لنعماني جالمحيط البرهاني في الفقه ا (4)
 .  259ص 2المقدمات الممهدات ج (5)
, المغنيييييي البييييين قدامييييية  15ص  1, تبصيييييرة الحكيييييام ج  592ص 4درر الحكيييييام ج (6)
 . 69ص 10ج
 . 342ص 7اللباب في علوم الكتاب ج (7)
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 دليل القول الثاني : 
ألن حاصل أمر الرشوة فيما إذا قضى بحق إيجابها فسقه, وقد فرض أن 
الفسق ال يوجب العزل فواليته قائمة وقضاؤه بحق فلم ال ينفذ وخصوص هذا 

لده الفسق غير مؤثر, وغاية ما وجه به أنه إذا ارتشى عامل لنفسه أو و 
 (1)يعني والقضاء عمل هلل تعالى . 

 الجواب عن هذا الدليل : 
أن كون خصوص هذا الفسق غير مؤثر ممنوع بل يؤثر بمالحظة كونه عماًل 

 (2)لنفسه . 
نما مرادهم أنه قضى لنفسه  الجواب بتعبير آخر : أن ليس هذا مرادهم, وا 

وص هذا معنى, والقضاء لنفسه باطل  وهذا القول أحسن, وظهر أن خص
 (3)الفسق مؤثر في عدم النفاذ . 

 دليل القول الثالث : 
ال ينفذ حكم القاضي في الدعوى التي ارتشى فيها ولو كان حكمه بحق لما 

 يأتي : 
)أ( ألن القاضي في هذه الصورة يكون قد استؤجر للحكم , واالستئجار للحكم 

 (4) باطل ؛ ألن القضاء واجب على القاضي .

                                           
 , حاشيية ابين 285, 284ص 6, البحير الرائيق ج 255,  254ص  7فتح القيدير ج (1)

 . 363ص 5عابدين ج
, حاشيية  284ص 6, منحة الخالق عليي البحير الرائيق ج  284ص 6البحر الرائق ج (2)

 . 363ص  5ابن عابدين ج
 . 285ص  6البحر الرائق ج (3)
 . 591ص  4درر الحكام في شرح مجلة األحكام ج  (4)
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فقد قضى لنفسه ال هلل عز اسمه, فلم  رشوة؛خذ على القضاء )ب( ألنه إذا أ
 (1) يصح.

 القول الراجح :
أري أنه البد وأن تراعي مصالح الناس عند الترجيح ومن ثم يكون القول 
الثاني القائل : أن قضاء القاضي نافذ فيما ارتشى فيه وفي غيره إذا كان 

اختاره البزدوي واستحسنه الحكم صحيًحا موافًقا للمسألة الشرعية , والذي 
 : قرب إلي الصواب وذلك لما يأتيورجحه في الفتح بقوله وهو حسن هو األ

ال للزم تعطيل األحكام .  (2))أ( أنه يحقق مصلحة المجتمع وا 
)ب( قال جمال الدين البزدوي : أنا متحير في هذه المسألة ال أقدر أن أقول 

والجراءة فيهم, وال أقدر أن أقول  بتنفيذ أحكامهم لما أرى من التخليط والجهل
ال تنفيذ؛ ألن أهل زماننا كذلك فلو كذلك فلو أفتيت بالبطالن أدى إلى إبطال 

 (3)األحكام جميًعا . 
 سابعًا : هل يعزل القاضي بأخذ الرشوة : 

 اختلف الفقهاء هل ينعزل القاضي بأخذ الرشوة في الحكم؟ علي قولين : 
ة , والكرخي , والخصاف , وهو اختيار : ذهب أبو حنيف القول األول
, وابن القصار  (4)من الحنفية علي الرازي صاحب أبي يوسف الطحاوي , و 

                                           
 . 8ص 7بدائع الصنائع ج (1)
 .  635ص  5الدر المختار وحاشية ابن عابدين ج (2)
 . 363ص 5حاشية ابن عابدين ج  (3)
ص 7, العنايييية شيييرح الهدايييية ج 101ص 3, الهدايييية ج 16ص 7بيييدائع الصييينائع ج (4)

 . 284ص 6, البحر الرائق ج 254
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,  (3), والحنابلة  (2), والشافعية في أصح الوجهين عندهم  (1)من المالكية 
 إلى أن الحاكم ينعزل بفسقه ومن ذلك قبوله الرشوة . 

ن لم يعزل , وبطل كل قال أبو حنيفة : إذا ارتشى الحاكم ان عزل في الوقت وا 
  (4)حكم حكم به بعد ذلك.

: أنه ال ينعزل بذلك , بل ينعزل بعزل الذي واله  , بمعني أنه ال القول الثاني
ينعزل إذا لم يشترط العزل عند التقليد بتعاطي المحرم ويستحق العزل فيعزله 

 من له األمر. 
, وهيييو القييييول (5)كميييا في الهيييداية وهييو ظاهيير المذهييب عنييد األحييناف 

 الثيياني عند المالكية , ورجحه    
 (7), ومقابل األصح عند الشافعية .  (6)أصبغ 

 األدلة : 
                                           

 . 88ص 1تبصرة الحكام ج (1)
ص 8, نهاييية المحتيياج ج  270ص 6, مغنييي المحتيياج ج 337منهيياج الطييالبين ص (2)

 .  589, السراج الوهاج ص 244
ص 3, شيييييرح منتهيييييى اإلرادات ج 370ص 4, اإلقنييييياع ج 181ص 11اإلنصييييياف ج (3)

 .  297ص 6, كشاف القناع ج 493
, اللباب  183ص 6, تفسير القرطبي ج 67ص 4الكشف والبيان عن تفسير القرآن ج (4)

 . 342ص 7في علوم الكتاب ج
لهدايييية , العنايييية شيييرح ا175ص 4, تبييييين الحقيييائق ج 16ص 7بيييدائع الصييينائع ج (5)
 . 284ص 6, البحر الرائق ج 254ص 7ج
 . 88ص 1تبصرة الحكام ج (6)
ص 8, نهايييية المحتييياج ج 270ص 6, مغنيييي المحتييياج ج 337منهييياج الطيييالبين ص (7)

 .  589, السراج الوهاج ص 244
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 أدلة القول األول :  
أن العدالة شرط أهلية القضاء كما هي شرط أهلية الشهادة؛  -الدليل األول 

, وقد زالت بالفسق فتبطل دةألن أهلية القضاء تدور مع أهلية الشها
 (1).األهلية

  (2).ه عن اإليمان فيبطل أهلية القضاءأن الفسق يخرج صاحب -الدليل الثاني 
أن عدالة القاضي مشروطة معنى؛ ألن موليه اعتمدها  -الدليل الثالث 
  (3) فيزول بزوالها .
ه على وجه أنه ال يلزم من اعتبار واليته لصالحيته تقييدها ب -الدليل الرابع 
 (4) تزول بزواله .

 (5) ألن المقلد اعتقد عدالته فلم يرض بقضائه بدونها . -الدليل الخامس 
  (6) أنه يجب عزله لوجود المنافي للوالية . -الدليل السادس 
أن وجود العقل والعدالة ونحوها شرط في صحة الوالية  -الدليل السابع 

 (7)فتبطل بزواله لفقد شرطها.
 

                                           
ص 5, حاشييية الجمييل ج 145, التييذكرة البيين الملقيين ص 17ص 7بييدائع الصيينائع ج (1)

 . 248ص 4إعانة الطالبين ج 345ص 4, حاشية البجيرمي ج 337
 . 208, النظام القضائي في الفقه اإلسالمي ص  17ص 7بدائع الصنائع ج (2)
 . 363ص 5حاشية ابن عابدين علي الدر المختار ج (3)
 المرجع السابق .  (4)
, البنايية شيرح الهدايية  255ص 7, العناية شرح الهدايية ج 404ص 2درر الحكام ج (5)
 . 78ص  4ج, اللباب  7ص 9ج
 . 270ص 6مغني المحتاج ج (6)
 . 297ص 6كشاف القناع ج (7)
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 (1).يه شيء من ذلك, لفقد شرط التوليةأنه ينعزل إذا طرأ عل -لثامن الدليل ا
 (2) أنه ينعزل لعدم ائتمان الناس على حقوق الناس . -الدليل التاسع 

 أدلة القول الثاني : 
أن الكبيرة ال تخرج صاحبها من اإليمان, والعدالة ليس بشرط  -الدليل األول 

 (3) شهادة.أهلية القضاء كما ليست بشرط أهلية ال
  (4)أنه ال يستحق العزل لوجود سبب االستحقاق .  -الدليل الثاني 

 القول الراجح : 
 هو القول األول لقوة األدلة . 

ومما سبق يتبين أن الرشوة دليل واضح ال لبس وال خفاء فيه علي ميل 
القاضي ألحد الخصمين دون األخر , ومن ثم يكون في ذلك الحق للخصم 

 ي الحتمال عدم الحكم بالعدل . طلب رد القاض
 الفرع اخلامس

 السبب الخامس من األسباب التي تجيز طلب رد القاضي
 الغضب

 أوًلا : تعريف الغضب يف اللغة : 
الغضب مصدر : غضب , وهو في اللغة : نقيض الرضا , يقال : غضب 

: , وقال أبو البقاء  (5)عليه غضًبا سخط عليه وأراد االنتقام منه فهو غضب 
                                           

 . 468ص 6, مطالب أولي النهى ج 493ص  3شرح منتهى اإلرادات ج (1)
 . 404ص 2حاشية الشرنباللي علي درر الحكام شرح غرر األحكام ج (2)
 . 17ص 7بدائع الصنائع ج (3)
 . 152ص 2مع األنهر جمج,  404ص 2درر الحكام شرح غرر األحكام ج (4)
 . 654ص 2, مادة غضب , المعجم الوسيط ج 648ص 1لسان العرب ج (5)



 
  

 

 طلب رد القاضي بين الحكم الفقهى والقانون الوضعي   
 الزاهد أحمد حفنى الطاهر... مدرس الفقه فى كلية البنات األزهرية في مدينة  طيبة الجديدةد/               

998 

, وعرف أيًضا بأنه : استجابة  (1)الغضب إرادة اإلضرار بالمغضوب عليه 
 (2)النفعاالت تَتَميَّز بالميل ِإلى االعتداء . 

 ثانياا : تعريف الغضب يف اًلصطالح : 
بأنه : َتَغيٌُّر َيْحُصُل  -رحمه اهلل  –عرفه اإلمام الجرجاني  -التعريف األول 

ْدِر . ِعْنَد َغَلَياِن َدِم اْلَقلْ   (3)ِب ِلَيْحُصَل َعْنُه التََّشفِّي ِللصَّ
 (4) التعريف الثاني : الغيظ واالنفعال وازدياد ضربات القلب, وهو ضد الرضا.

بأنه : انفعال يحدث  -رحمه اهلل  –عرفه ابن عثيمين التعريف الثالث : 
للنفس بسبب ما يثير من مخالفة الهوى, فتجد الرجل تنتفخ أوداجه, وتحمر 
عيناه ووجهه , ويقف شعره, ويفقد وعيه أحياًنا, إذ تصل الحال بالغضبان 

 (5)أحيانًا حتى ال يدري أفي السماء هو أم في األرض؟ وال يدري ما يتكلم به. 
ا : أنواع الغضب : 

ا
 ثالث

 والغضب ثالثة أقسام: 
 . القسم األول : ابتداء وهو ال يضر ؛ ألنه ما من إنسان يخلو منه إال نادرًا 

 القسم الثاني : وسط . 
 القسم الثالث : غاية , وهو ال حكم لمن اتصف به في أي قول يقوله .

                                           
 . 671الكليات ص (1)
 . 654ص 2المعجم الوسيط ج (2)
 . 162التعريفات ص (3)
 . 332معجم لغة الفقهاء ص (4)
 . 671الكليات ص (5)
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, أما الغضب الذي  (1)فإذا كان الغضب يسيرًا في ابتدائه فال يحرم القضاء 
يحرم على القاضي أن يقضي فيه هو الغاية والوسط, والدليل ما روي عن 

ابن أبي بكرة, قال: كتب أبو         عبد الملك بن عمير, سمعت عبد الرحمن
بكرة إلى ابنه وكان بسجستان بأن ال تقضي بين اثنين وأنت غضبان فإني 

اَل َيْقِضَينَّ َحَكٌم َبْيَن اْثَنْيِن »يقول:  -صلى اهلل عليه وسلم  -سمعت النبي 
ال والتعليل أن الغضبان ال يتصور القضية تصورًا تاًما, و   (2)" َوُهَو َغْضَباُن 

يتصور تطبيقها على النصوص الشرعية تطبيًقا تاًما, والحكم ال بد فيه من 
تصور القضية, ثم تصور انطباق األدلة عليها؛ ألن الحكم على الشيء فرع 
عن تصوره, والحكم على الشيء ال بد فيه من معرفة الموجب للحكم, 

ولذلك نهى والغضبان ال يتصور ذلك, ال القضية وال انطباق األحكام عليها, 
أن يقضي بين اثنين وهو غضبان , وأيًضا  -صلى اهلل عليه وسلم  -النبي 

فإنه إذا كان أحد الخصمين هو الذي أثار غضب القاضي فهنا محذور ثالث, 
 (3)خصم أن يحكم عليه مع أن الحق له.وهو أنه قد يحمله غضبه على هذا ال

ا : عدم جواز قضاء القاضي وهو غضبان : 
ا
 رابع

                                           
 .   300,  299ص 15الشرح الممتع ج (1)
األحكييام , بيياب: هييل يقضييي القاضييي أو يفتييي وهييو غضييبان  أخرجييه البخيياري فييي كتيياب (2)
ص  3, مسييلم فييي كتيياب الحييدود بيياب كراهيية قضيياء القاضييي وهييو غضييبان ج 65ص 9ج

  302ص  3, أبيييو داود فيييي األقضيييية , بييياب القاضيييي يقضيييي وهيييو غضيييبان ج 1342
 .  612ص 3الترمذي في أبواب األحكام , باب ما جاء ال يقضي القاضي وهو غضبان ج 

 . 300, 299ص  15الشرح الممتع على زاد المستقنع ج  (3)
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أن القاضي ينبغي أن ال يشتغل بالقضاء في حال غضبه الفقهاء علي  اتفق
 (1)إذا كان يعتريه ذلك في بعض األوقات ولكنه يصبر حتى يسكن ما به . 

ن كان ذلك من عادته فال يكف عند ذلك عن القضاء . :  األحنافوقال   (2)وا 
 خامساا : األدلة علي عدم جواز قضاء القاضي وهو غضبان : 

عدم القضاء في حالة الغضب وذلك مأمور ب لفقهاء علي أن القاضياستدل ا
 بما يأتي : 

َمِن »قال:  -صلى اهلل عليه وسلم  -عن أم سلمة, أن النبي  -الدليل األول 
 (3)« . اْبُتِلَي ِباْلَقَضاِء َبْيَن اْلُمْسِلِميَن, َفاَل َيْقِضَينَّ َوُهَو َغْضَبانُ 

د الملك بن عمير, سمعت عبد الرحمن بن ما روي عن عب -الدليل الثاني 
أبي بكرة, قال: كتب     أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان بأن ال تقضي بين 

اَل »صلى اهلل عليه وسلم يقول:  -اثنين وأنت غضبان, فإني سمعت النبي 
 (4) .« َيْقِضَينَّ َحَكٌم َبْيَن اْثَنْيِن َوُهَو َغْضَبانُ 

                                           
المقيدمات الممهيدات ,  9ص  7بيدائع الصينائع ج,  67ص 16المبسوط للسرخسيي ج (1)

, مواهييب الجليييل  110ص 3, عقييد الجييواهر الثمينيية    البيين شيياس ج  267ص  2ج 
                      407ص 8, المزنييييييييييييي ج 151ص 7لخرشييييييييييييي علييييييييييييي خليييييييييييييل ج, ا 122ص 6ج

, المغنيييي  228,  227ص 4, الكيييافي ج 382ص 3, المهيييذب ج 252ص 1التنبييييه ج
 . 162ص  8, المبدع ج  44ص10ج
 . 67ص 16المبسوط للسرخسي ج (2) 
 . 284ص  23المعجم الكبير للطبراني ج  (3)
 . 124سبق تخريج الحديث ص  (4)
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ييقيضي عييند اعيتيدال حيياله؛ ولييهييذا ييينهى عيين د أن أنيه الب –الدليل الثالث 
الييقييضاء إذا كييان جائيًعا  أو كظيًظا من الطعام, أو كان يدافع األخبثين؛ ألنه 

 (1) .ينعدم به اعتدال الحال. فكذلك بالغضب ينعدم اعتدال الحال 
أن يسمع  أنه ربما يجري على لسانه في غضبه ما ال ينبغي -الدليل الرابع 

  (2) الناس ذلك منه .
أنه ربما يتغير لونه على وجه ال ينبغي أن يراه الناس على  - الدليل الخامس

 (3) .تلك الصفة 
أنه إذا ظهر به الغضب عجز صاحب الحق عن إظهار  - الدليل السادس

 (4)حقه بالحجة خوًفا منه .
 (5)أن الغضب يدهشه عن التأمل, ويشغله عن الحق . - الدليل السابع
أن القاضي يحتاج إلى التفكر والغضب يمنع صحة التفكر فال  - الدليل الثامن

 (6)يؤمن عن الوقوع في الخطأ .
اشيييتغل قلبيييه فليييم يفهيييم كيييالم أنيييه إذا كيييان بهيييذه الصيييفة  -اليييدليل التاسيييع 

 (7).الخصوم

                                           
 . 67ص 16المبسوط للسرخسي ج (1)
 المرجع السابق . (2)
 .رجع السابق الم (3)
 .المرجع السابق  (4)
  . 9ص 7بدائع الصنائع ج  (5)
 . 160ص 2, مجمع األنهر ج 87ص 2االختيار لتعليل المختار ج( 6)
 . 242ص 2الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ج (7)



 
  

 

 طلب رد القاضي بين الحكم الفقهى والقانون الوضعي   
 الزاهد أحمد حفنى الطاهر... مدرس الفقه فى كلية البنات األزهرية في مدينة  طيبة الجديدةد/               

1002 

ن يعتمد بنظره الوقت الذي يكون فيه أنه ينبغي للقاضي أ -الدليل العاشر 
ساكن النفس معتدل األحوال ليقدر على االجتهاد في النوازل ويحترس من 

 (1) الزلل في األحكام .
أنه ربما حمله الغضب على الجور في الحكم بخالف  -الدليل الحادي عشر 

 (2)غضب يسير ال يمنع فهم الحكم .
ا : الدليل علي صحة قضاء القاضي إ

ا
 . ذا كان القاضي من عادته الغضبسادس

أنه إن كان الغضب من عادته, وذلك نوع من الحدة فال يكف عند ذلك عن 
القضاء؛ ألنه يلتبس به عقله ويشتبه عليه وجه القضاء بخالف ما يعتريه 

 (3) من الغضب في بعض األوقات.
 :اعرتاض 

علي  قضي في حالة الغضب –صلي اهلل عليه وسلم  –قد يقال أن النبي 
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال : سمعت رسول الرغم من أنه ورد 

يقول: "ال يقضين حكم بين اثنين وهو  -صلى اهلل عليه وسلم  -اهلل 
من  -صلى اهلل عليه وسلم  -, وال يعارضه ما روى عن النبي  (4)غضبان" 

بقوله: أن في وقت غضبه بين الزبير وخصمه األنصاري لما أحفظه  -الحكم 
 كان ابن عمتك . 

 اجلواب : 

                                           
 .  33,  32ص 16الحاوي الكبير ج (1)
 . 479ص 6مطالب أولي النهى ج (2)
 . 67 ص16المبسوط للسرخسي ج (3)
 .  124سبق تخريج الحديث ص  (4)
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أنه صلى اهلل عليه وسلم معصوم محفوظ عليه أمره , فخلقه العدل في 
أشار  -صلى اهلل عليه وسلم  -الغضب والرضا بخالف غيره وكان رسول اهلل 

على الزبير برأي فيه السعة له ولألنصاري فلما أحفظه األنصاري استوعب 
, وقال للزبير: اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ للزبير حقه في صريح الحكم 

﴿َفال  (1)إلى الجدر , قال الزبير : ما أحسب هذه األية نزلت إال في ذلك 
 (2). َوَربَِّك ال ُيْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم﴾

 لو قضي القاضي وهو غضبان : سادساا : احلكم 
أصل الفكر وهو  يده  عن تمام الفكر ال عن: إن حكم مع ما  القول األول

أما إن كان عن أصل الفكر فال يمضي ويتعقب . وهو  غضبان جاز حكمه
 (3)قول المتيطي . 

 (4): يمضي حكمه , وهو قول الداودي .  القول الثاني
 (5) : فرق ابن حبيب بين الغضب الكثير واليسير. القول الثالث
,  (6)ن هذه األحوال بالصواب ينفذ حكمه : إذا قضى في حال م القول الرابع

الزبير بن العوام ورجاًل من األنصار وهو مذهب جمهور الفقهاء , وذلك ألن 
في شراج الحرة, قال  -صلى اهلل عليه وسلم   -اختصما إلى رسول اهلل 

                                           
,  209ص 11, اإلنصياف ج  3, 2ص 2المعتصر من المختصر من مشكل األثيار ج (1)

 . 479ص 6مطالب أولي النهى ج
 . 65سورة النساء , من األية  (2)
 . 225ص 2, جواهر اإلكليل ج  302ص  8, منح الجليل ج 411ص 7التوضيح ج (3)
 . 302ص  8منح الجليل ج,  116ص  8التاج واإلكليل ج  (4)
 . 302ص 8, منح الجليل ج116ص 8, التاج واإلكليل ج 411ص 7التوضيح ج (5)
 . 257ص 4بداية المجتهد ج (6)
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: اسق زرعك يا زبير ثم أرسل الماء -صلى اهلل عليه وسلم   -رسول اهلل 
 -نصاري: إن كان ابن عمتك فتمعر وجه رسول اهلل إلى جارك , فقال األ 
وقال: اسق زرعك يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ  -صلى اهلل عليه وسلم  

أصول الجدر فكان في الحكم األول استنزل فيه الزبير عن كمال حقه ثم وفاه 
 (1)في الحكم الثاني وقد أمضاه في غضبه فدل على نفوذ حكمه. 

ينفذ حكمه حتى ولو حكم بالصواب ؛ألنه منهي عنه, قال  : ال القول الخامس
صلى اهلل  -: ألن النهي يقتضي فساد المنهي عنه, وكان للنبي القاضي 

القضاء مع ذلك ؛ ألنه ال يجوز عليه غلط يقر عليه ال قواًل وال  -عليه وسلم 
 (2).  فعاًل في حكم

 سابعاا : دليل القول بالنفاذ :
ال », ولييهذا قيال النبي عيليه اليصالة والسالم (3)ول ميعيتيبرألن الغيضيبان لييه ق

 (4)«.يييقييضيي حكم بيين اثينين وهييو غضبان
ال لما كان للنهي محل, فالحكم نافذ مع  ومعنى ذلك أن حكمه معتبر, وا 

بين الزبير  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -الغضب بنص السنة, وقد حكم النبي 

                                           
, البيييان  383ص 3, المهييذب ج 253ص 1التنبيييه ج,  34ص16الحيياوي الكبييير ج (1)

ي , مطالييب أوليي 316ص 6, كشيياف القنيياع ج 708المربييع ص , الييروض 38ص 13ج 
 . 462ص 2, منار السبيل ج 479ص 6النهى ج

ص 6, كشييييياف القنييييياع ج 210, 209ص 11, اإلنصييييياف ج 45ص 10المغنيييييي ج (2)
316  . 

ص 7ة اليييروض المربيييع ج, حاشيييي 27ص 13الشيييرح الممتيييع عليييى زاد المسيييتقنع ج (3)
528. 

 . 124سبق تخريج الحديث ص  (4)
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سقي, َفَغِضَب اأْلَْنَصاِريُّ َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل َأْن َكاَن ورجل من األنصار في ال
َيا ُزَبْيُر »صلى اهلل عليه وسلم, ثم قال:  -فتلون وجه نبي اهلل   َعمَِّتكَ  اْبنَ 

, فهنا نفذ الحكم مع  (1)« اْسِق, ُثمَّ اْحِبِس اْلَماَء َحتَّى َيْرِجَع ِإَلى اْلَجْدرِ 
 الغضب . 

كل غضب يعطي الحق للخصم في طلب رد  ين أنه ليسومما سبق يتب
نما الغضب الذي يصل إلي غايته ويتمكن من صاحبه بحيث تكون  القاضي وا 

 نتيجته ما يأتي : 
أواًل : عدم إدراك القاضي لألمور إدراًكا جيًدا , بحيث ال يتصور القضية 

 ًما .تصورًا تاًما, وال يتصور تطبيقها على النصوص الشرعية تطبيًقا تا
ثانًيا : عجز صاحب الحق عن إظهار حقه بالحجة خوًفا منه , ومن ثم خوف 

 الجور في الحكم . 
 (2) ثالثًا : عدم قدرة القاضي على االجتهاد .

 الفرع السادس
 السبب السادس من األسباب التي تجيز طلب رد القاضي

 تقدم الفتوى يف القضية
 أوًلا : تعريف الفتوي يف اللغة : 

                                           
, حيديث  111ص  3قبيل األسيفل ج البخاري في المساقاة , باب شيرب األعليى أخرجه  (1)

ص 4ج -صييلى اهلل عليييه وسييلم  -, مسييلم فييي الفضييائل بيياب وجييوب اتباعييه  2361رقييم 
  . 2357, حديث رقم   1829

 .  33,  32ص 16الحاوي الكبير ج (2)
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في اللغة : اسم مصدر بمعنى اإلفتاء , وهي اإلبانة , واإلجابة , يقال  الفتوى
, والُفْتَيا والُفْتَوى,  (1): أفتاه في األمر أبانه له  وأفتى المفتى إذا أحدث حكًما 

 (2) وُتْفَتُح : ما أفتى به الفقيه.
 ثانياا : تعريف الفتوى يف اًلصطالح : 
 متعددة : عرفت الفتوى في االصطالح بتعريفات 

اإلفتاء بأنه : إخبار  -رحمه اهلل  –: عرف الشيخ الدردير  التعريف األول
 (3)بالحكم ال إلزام. 
بقوله: جزم القاضي  -رحمه اهلل–:عرفها ابن عرفة الدسوقيالتعريف الثاني

 (4)بحكم شرعي على وجه مجرد إعالمه به .
المالكية بمكة  الشيخ محمد بن علي بن حسين مفتى: قال  التعريف الثالث

كالم ابن الشاط أن ضابط الفتيا أنها : مجرد إخبار  :هي( 1367المكرمة )
عن حكم اهلل تعالى المتعلق بمصالح األخرة والدنيا يختص لزومه بالمقلد 

 (5)للمذهب المفتى به . 

                                           
 , مادة  فتا .   147ص  15لسان العرب ج  (1)
 . 2013القاموس المحيط ص, مادة فتا  ,  148ص 15لسان العرب ج  (2)
 .  228ص  4, الشرح الصغير ج 157ص  4الشرح الكبير للشيخ الدردير ج (3)
ص 8, ميينح الجليييل ج 157ص 4, حاشييية الدسييوقي ج 144ص 8التيياج واإلكليييل ج (4)

357 . 
 .  95ص 4تهذيب الفروق والقواعد السنية في األسرار الفقهية ج (5)



 
  

 

 طلب رد القاضي بين الحكم الفقهى والقانون الوضعي   
 الزاهد أحمد حفنى الطاهر... مدرس الفقه فى كلية البنات األزهرية في مدينة  طيبة الجديدةد/               

1007 

: عرف الحنابلة اإلفتاء بأنه : تبيين الحكم الشرعي للسائل  التعريف الرابع
 (1)بال إلزام .عنه واإلخبار 

يؤخذ مما قال به علماء الفقه وأصوله أن اإلفتاء شرًعا : :  التعريف الخامس
 (2) بيان حكم اهلل تعالى بمقتضى األدلة الشرعية على جهة العموم والشمول.

 ثالثاا : تعريف املفتي : 
المفتي لغة : اسم فاعل أفتى , وهذا االسم موضوع لمن قام للناس بأمر 

لم جمل عموم القرآن وخصوصه وناسخه ومنسوخه , وكذلك دينهم , وع
السنن واالستنباط , فمن بلغ هذه المرتبة سموه بهذا االسم , ومن استحقه 

 (3)أفتى فيما استفتي فيه . 
ا : حكم إفتاء القاضي يف املسألة حمل اخلصومة :  

ا
 رابع

 (4)ال يجوز للقاضي أن يفتي في الخصومات المنظورة أمامه . 
ا : األدلة علي عدم اجلواز : خام

ا
 س

                                           
, حاشيييية  437ص 6هيييى جمطاليييب أوليييي الن,  483ص  3شيييرح منتهيييى اإلرادات ج (1)

 .  507ص  7الروض المربع ج
م  1980هجرية , يوليو  1400فتاوى دار اإلفتاء المصرية , في القاهرة فى رمضان  (2) 

 , عن الشيخ جاد الحق على جاد الحق. مفتى جمهورية مصر العربية في هذا الوقت . 
 . 358ص  8البحر المحيط في أصول الفقه ج (3)
 8, النيييوادر والزييييادات ج287ص  6, البحييير الرائيييق ج 86,  85 ص16المبسيييوط ج (4)

 7, التوضييييييح ج 464جيييييامع األمهيييييات ص 111ص 3, الجيييييواهر الثمينييييية ج  47ص
 .  414ص
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أن الخصم إذا عرف مذهب القاضي تحيل إلى الوصول إليه  - الدليل األول
أو إلى االنتقال عنه إال أن يكون السائل مستفهًما فليجبه, ولهذا جاز 

 (1)للقاضي أن يحضر مجالس العلم فيعلم ويتعلم . 
شتغل بالتلبيس للتحرز أن الخصم إذا وقف على رأيه ربما ا - الدليل الثاني

 (2)عن ذلك فال يفتي له في ذلك حتى تنقضي الخصومة . 
 (3)كراهة أن تعلم الخصوم قوله فتحترز منه بالباطل .  - الدليل الثالث
ما روي عن عطاء بن السائب قال: سألت شريًحا عن رجل  – الدليل الرابع

أقضي ولست أفتي جعل داره حبًسا على األخر فاألخر من ولده , فقال: إنما 
 (4)قال: فناشدته فقال: ال حبس على فرائض    اهلل . 

ا : حكم إفتاء القاضي يف املسائل التي من شأنها أن خياصم 
ا
سادس

 فيها كاملعامالت :  
اختلف الفقهاء في إفتاء القاضي في المسائل التي من شأنها أن يخاصم 

 فيها علي خمسة أقوال : 
ز للقاضي أن يفتي في المسائل التي من شأنها أن : أنه ال يجو  القول األول

ن لم يقع بالفعل وعلى هذا فال يفتي فيما يدخله الخصام حيث  يخاصم فيها وا 
وهذا كله إذا كان ال يعرف  . ال يمكن االطالع على مذهبه إال من إفتائه

مذهب القاضي من غيره بأن كان مجتهًدا, أو مقلًدا وليس هناك فقيه مقلد 

                                           
 . 150ص 7لخرشي علي خليل جا (1)
 . 86ص 16المبسوط ج (2)
 . 360ص 5, حاشية ابن عابدين ج 85ص 16المبسوط ج (3)
, اللبييياب فيييي الجميييع بيييين  51ص 12المبسيييوط ج,  96ص 4شيييرح معييياني األثيييار ج (4)

 .  72ص 19, إتحاف المهرة البن حجر ج  551ص 2السنة والكتاب ج
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أما لو عرف مذهبه من غيره بأن كان مقلًدا وكان هناك فقيه مقلد  لمذهبه ,
 لمذهبه فال كراهة في فتواه.
, وهو قييول مالك في المخييتصر وغيره بمعني  (1)وهيو قيول بعييض اليحييينفييييية 

, والمشهور   (3), وعزاه      ابن المناصف إلى مالك , والبرزلي (2)الكراهة 
, ونقله ابن فرحون   (5), وعزاه ابن الحارث لسحنون  (4)من مذهب المالكية 

وقول بعض ,  (8)قول ابن المنذر , و (7)وهو وجه عند الشافعية , (6)عنه 
  (10)وكذلك في الفقه األباضى .,  (9) الفقهاء من أصحاب اإلمام أحمد

                                           
, لسييان  28ص 8, المحيييط البرهيياني فييي الفقييه النعميياني ج  85ص 16المبسييوط ج (1)

 .  219الحكام ص
ص 1, تبصييرة الحكييام ج68ص 10, الييذخيرة للقرافييي ج 47ص 8النييوادر والزيييادات ج (2)

 . 69ص 1, البهجة ج 42
 . 296ص  8, منح الجليل ج  110ص  8التاج واإلكليل ج (3)
, الخرشييي علييي خليييل ج  493, القييوانين الفقهييية ص 75ص 10الييذخيرة للقرافييي ج (4)
 .  69ص 1, البهجة ج 150ص 7
 .  296ص  8منح الجليل ج (5)
 .  42ص 1تبصرة الحكام ج (6)
, روضية الطيالبين  108دب المفتيي والمسيتفتي ص, أ 45ص 1فتاوى ابن الصيالح ج (7)
 . 109ص 11ج
, 117ص  10, المغنيي ج 42ص  1جموع ج, الم 107أدب المفتي والمستفتي ص  (8)

 .  463ص 2منار السبيل ج
 . 158ص  8, المبدع في شرح المقنع ج  169ص  4إعالم الموقعين ج (9)
 .  71ص  13ي  ج شرح كتاب النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطف (10)
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: أنه ال بأس بأن يفتي في مجلس القضاء, وفي غيره في  القول الثاني
 والعبادات . المعامالت 

,  (2), و اختيار ابن عبد الحكم من المالكية (1)وهو الصحيح عند الحنفية 
والحنابلة في قول وصححه ابن  (3)النووي  ووجه عند الشافعية وصححه

 (4)القيم . 
غير  : يكره للقاضي أن يفتي في مجلس القضاء وال بأس به في القول الثالث

 (5)مجلس القضاء .
أنه ال يجوز للقاضي الفتيا إذا كانت الفتوى ممن يمكن أن :  القول الرابع

تعرض بين يديه ولو جاءته من خارج بلده أو من بعض الكور أو على يد 
 عماله فليجبهم عنها .  

 (7), والتسولي .  (6) وهو قول البرزلي

                                           
الييدر المختييار ,  287ص 6البحيير الرائييق ج,  86ص 16ج,  52ص 12المبسييوط ج (1)

  .  360ص 5ج 
, التيياج واإلكليييل  75ص 10, الييذخيرة للقرافييي ج 111ص 3عقييد الجييواهر الثمينيية ج  (2)

 .  110ص  8ج 
ين , روضية الطيالب 108, أدب المفتي والمستفتي ص  45ص 1فتاوى ابن الصالح ج (3)
 .  109ص 11ج
 .  158ص  8, المبدع في شرح المقنع ج  169ص  4إعالم الموقعين ج (4)
المحيييط البرهيياني  ,  86,  85ص  16ج,  52, 51ص 12المبسييوط للسرخسييي ج  (5)
 . 28ص  8ج
 .  296ص  8, منح الجليل ج  19معين الحكام ص (6)
 .  69ص 1البهجة في شرح التحفة ج (7)
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: أنه ال يجوز للقاضي الفتيا إال إذا علم بالقرائن أن قصد  القول الخامس
د االستفهام كما لو كان من الطلبة الذين شأنهم تعلم األحكام فال السائل مجر 

 يكره للقاضي إجابته , وهذا كله إذا كان ال يعرف مذهب القاضي من غيره . 
,  (3), وقول مطرف وابن الماجشون  (2), والعدوي  (1)وهو قول سحنون 

 (4)قول ابن شاس .و 
 األدلة : 

 أدلة القول األول : 
أن الخصم إذا عيرف ميذهب القاضيي تحييل إليى الوصيول إلييه  -الدليل األول 

أو إلى االنتقال عنه إال أن يكون السائل مستفهًما فليجبه, وهيذا النهيي محليه 
 (5)حيث ال يمكن االطالع على مذهبه إال من إفتائه .

  (6)أنه من إعانة الخصوم على الفجور . -الدليل الثاني 
دي إلييى تطييرق الكييالم فييه؛ ألنييه إن حكييم بمييا ألن اإلفتيياء ييؤ  -اليدليل الثالييث 

ن حكم بخالفه لتجديد نظير, أو تيرجيح  أفتى ربما قيل حكم بذلك لتأييد فتواه وا 
  (7)حكم قيل إنه حكم بما لم يفت به وقد يكون السؤال مزورًا.

                                           
ص 1, تبصيرة الحكيام ج68ص 10ي ج, اليذخيرة للقرافي 47ص 8دات ج النوادر والزييا (1)

42 . 
 .  139ص  4, حاشية الدسوقي ج 150ص 7حاشية العدوي ج  (2)
 . 47ص 8النوادر والزيادات ج  (3)
, مينح الجلييل ج  110ص  8, التياج واإلكلييل ج 111ص 3عقد الجيواهر الثمينية ج  (4)
 . 296ص  8
,  69ص 1, البهجيية ج 150ص 7رشييي علييي خليييل ج الخ, 414ص 7التوضيييح ج ( 5)

 .  296ص  8منح الجليل ج 
 .  119ص  6, مواهب الجليل ج 414ص 7التوضيح ج  (6)
 . 139ص 4الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ج (7)
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الدليل الرابع : ألنه موضع تهمة , ووجهه بأن فتياه تصير كالحكم منه على 
 (1)ضه وقت المحاكمة . الخصم وال يمكن نق

الدليل الخامس : ألنه قد يتغير اجتهاده وقت الحكومة أو تظهر له قرائن لم 
تظهر له عند اإلفتاء    فإن أصر على فتياه والحكم بموجبها حكم بخالف ما 
ن حكم بخالفها طرق الخصم إلى تهمته والتشنيع عليه بأنه  يعتقد صحته , وا 

 (2). بهيحكم بخالف ما يعتقده ويفتي 
ألن لكيييالم النييياس علييييه مجيييااًل وألحيييد الخصيييمين علييييه  -اليييدليل السيييادس 

   (3).مقااًل 
ألن الخصوم يدخلون عليه بالحيل الباطلة وهذا يشمل  - الدليل السابع
 (4). المجلس وغيره
: أنهم يشغلون بالتلبيس فيما يقع بينهم من المعامالت  الدليل الثامن

 (5)كالملقن والمعلم لهم. والخصومات , فيصير القاضي 
 أدلة القول الثاني : 

كان يفتي ويقضي  –صلى اهلل عليه وسلم  -أن رسول اهلل  -الدليل األول 
بعده كذلك وللقضاء فتوى في الحقيقة إال أنه  -رضي اهلل عنهم  -والخلفاء 

 (6)ملزم .
                                           

 . 169ص  4إعالم الموقعين ج (1)
 المرجع السابق .  (2)
, إعيالم الميوقعين  108فتي والمسيتفتي ص , أدب الم 45ص 1فتاوى ابن الصالح ج (3)
 .  169ص  4ج
 .  219لسان الحكام  ص  (4)
 .  28ص 8المحيط البرهاني في الفقه النعماني ج (5)
 . 28ص 8, المحيط البرهاني في الفقه النعماني ج 86ص 16المبسوط للسرخسي ج (6)
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نده أنه ال بأس أن يجيب بالفتيا في كل ما سئل عنه لما ع -الدليل الثاني 
, ولم ينقل  (1) فيه علم, فقد كان الخلفاء األربعة يفتون الناس في نوازلهم

 (2)عنهم التوقف في مسائل الخصام .
  (3)أن القاضي أهل للفتوى .  – الدليل الثالث
أنه لم يزل أمر السلف والخلف على هذا فإن منصب الفتيا  –الدليل الرابع 

والذين ال يجوزون قضاء  ,داخل في ضمن منصب القضاء عند الجمهور
 (4).الجاهل فالقاضي مفت ومثبت ومنفذ لما أفتى به 

: أنه ال بأس له أن يفتي إذا كان أهاًل لذلك, وقد كان الخلفاء  الدليل الخامس
يقضون بين الناس ويفتون, والقضاء في  -رضي اهلل عنهم  -الراشدون 

لقاضي في الصدر األول الحقيقة فتوى, إال أنه فتوى فيه إلزام؛ ولهذا كان ا
يسمى مفتيا؛ أال ترى أن شريًحا أفتى لما أعاد السؤال بقوله: ال حبيس عن 

 (5)فرائض اهلل تعالى . 
 أدلة القول الثالث : 

                                           
مواهييب الجليييل  , 75ص 10, الييذخيرة للقرافيي ج 111ص 3عقيد الجييواهر الثمينية ج  (1)
 .  119ص 6ج
 . 414ص 7التوضيح ج  (2)
, إعييالم المييوقعين  42ص 1, المجمييوع للنييووي ج 108أدب المفتييي والمسييتفتي ص  (3)
 . 169ص  4ج
 . 169ص  4إعالم الموقعين ج (4)
 . 52ص 12المبسوط للسرخسي ج (5)
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وكل واحد منهما أمر  -: ألنه لو اشتغل بها في مجلس القضاء  الدليل األول
يشتغل بما تعين فربما يتمكن الخلل في أحدهما وهو متعين للقضاء ف -عظيم 

 (1)له ويدع الفتوى لغيره. 
 (2): كيال يشغله ذلك عن سماع الخصومات . الدليل الثاني

 القول الراجح :
وبعد ذكر ما سبق يتضح جلًيا أن القول األول أقوى حجة وأولى باإلتباع ؛ 
ألنه يبتعد بالقاضي عن مظان التهم ويضمن حياده بين الخصوم , وخصوًصا 

الذي كثرت فيه وسائل اإلعالم وقنوات االتصال وكثر فيه  في هذا الزمان
بداء آرائهم في بعض  ظهور بعض القضاة علي الشاشات والفضائيات وا 

 القضايا التي من الممكن أن تنظر بعد ذلك أمامهم . 
وبترجيح هذا القول صدرت فتوى دار اإلفتاء المصرية في القاهرة فى رمضان 

عن الشيخ جاد الحق على جاد الحق. م , 1980هجرية  يوليو  1400
 مفتى جمهورية مصر العربية في هذا الوقت . 
 الفرع الساب  

 السبب السابع من األسباب التي تجيز طلب رد القاضي
 انشغال القاضي عن القضاء 
 أوًلا : حكم قضاء القاضي وهو مشغول بأمر آخر : 

                                           
 المرجع السابق  (1)
 .  28ص 8المحيط البرهاني في الفقه النعماني ج  (2)
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, كما أنه ال  ال يجوز للقاضي أن يشتغل في مجلس القضاء بغير القضاء
بأس بأن يفعل ذلك في مجلس القضاء ليتيم  أو ميت مديون فإن ذلك من 

نما جلس ألجله .   (1)عمل القضاء, وا 
 ثانياا : أسباب عدم جواز ذلك : 

 (2)أن ذلك ينقص حشمة مجلس القضاء .  -السبب األول 
ن ألنه مجلس إظهار الحق وبيان أحكام الدين فال ينبغي أ -السبب الثاني 

 (3)يخلط به شيًئا من عمل الدنيا . 
أنه ال ينبغي للقاضي أن يقضي إال وهو مقبل على الحجج  -السبب الثالث 

مفرغ نفسه لذلك؛ ألن القضاء أمر مهم فال يتمكن من النظر فيه ومباشرته 
 (4)لما التزم ما لم يفرغ نفسه لذلك عن سائر    األشغال .

 (5)هو بصدده . أنه يشغل باله عما -السبب الرابع 
ومما سبق يتبين أنه ال يجوز للقاضي أن يشغل نفسه بأمور أخري غير 
القضاء , ألن هذه األمور تعوقه عن الفهم ويخاف معها أال يأتي بالقضية 
صواًبا, وعليه فلو شعر الخصم بأن القاضي ال يفرغ نفسه للقضاء وأن ذلك 

 يم طلب برده . مما يؤثر عليه في الحكم في القضية فيجوز له تقد

                                           
, الكيييافي البييين  303ص 6, البحييير الرائيييق ج 77ص 16, ج 67ص 16المبسيييوط ج (1)

ص 3, المهيذب ج112,  111ص 3الثمينية ج  , عقيد الجيواهر 953ص  2البير ج عبد
 .  462ص 2, منار السبيل ج 37ص 13, البيان للعمراني ج 382

 . 67ص 16المبسوط ج (2)
 المرجع السابق .  (3)
 . 78ص 16المبسوط ج (4)
 . 297ص  8منح الجليل ج (5)
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 الفرع الثامن 
 السبب الثامن من األسباب التي تجيز طلب رد القاضي

 اختاذ شهود معينني
 أوًلا :عدم جواز اختاذ شهود معينني :

 (1)ال يجوز للقاضي أن يتخذ شهوًدا معينين ال تقبل شهادة غيرهم  .
 العلة في عدم جواز ذلك : 

ض -)أ(  رارًا بهم في حفظ حقوقهم , إذ قد أن في ذلك تضييقًا على الناس وا 
, وإلطالق قوله تعالى  (2)يتحمل الشهادة غيرهم فإذا لم يقبل ضاع الحق 

, وألن شروط الشهادة ال تختص بالمعينين  (3)﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم ﴾ 
 (4) فلم يجز تخصيصهم بالقبول .

ألنه من ثبتت عدالته وجب قبول شهادته, فلم يجز تخصيص قوم  -)ب( 
 (5) بالقبول دون قوم .

                                           
, أسييينى المطاليييب  133ص 20, المجميييوع شيييرح المهيييذب ج 385ص 3المهيييذب ج (1)
, 319ص 6كشاف القنياع ج 201ص 8بدع جالم  63ص 10المغني ج,  312ص 4ج
 . 348ص 6ج
 . 312ص 4أسنى المطالب ج (2)
 ( .2سورة الطالق, من األية )( 3)
روضيية الطيييالبين ,  133ص 20المهييذب ج, المجمييوع شيييرح  385ص 3المهييذب ج  (4)
 .167ص 11ج
ص 6, كشييياف القنييياع ج 172ص 8المبيييدع ج ,  229ص 4الكيييافي البييين قدامييية ج (5)

 . 348ص 6, ج 319
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أن كثيرًا من الوقائع التي يحتاج إلى البينة فيها تقع عند غير  -)ج( 
 (1) المرتبين.

 الفرع التاس 
 السبب التاسع من األسباب التي تجيز طلب رد القاضي

 عدم إعطاء الفرصة للمتهم
 أوًلا: وجوب إعطاء الفرصة للمتهم :

لة للمتهم للرد علي ما نسب إليه , يجب علي القاضي أن يعطي الفرصة الكام
 وإلعطاء الفرصة للمتهم طريقتان هما كالتالي : 

: أن المدعي إذا أقام البينة, فادعى المدعى عليه الدفع وقال: لي  األولي
 بينة حاضرة أمهله القاضي زماًنا وذلك لما يأتي :

في كتاب السياسة: اجعل  -رضي اهلل عنه  -قول سيدنا عمر  -)أ( 
ن عجز للم دعي أمًدا ينتهي إليه وأراد به مدعي الدفع, أال ترى أنه قال: وا 

 استحللت عليه القضاء .
وألنه لو لم يمهله وقضى ببينة المدعي, ربما يحتاج إلى نقض  -)ب( 

قضائه؛ لجواز أن يأتي بالدفع مؤخرًا فهو من صيانة القضاء عن النقض, ثم 
ن شاء إلى ذلك مفوض إلى رأي القاضي, إن شاء أخر إ لى آخر المجلس, وا 

ن شاء إلى بعد الغد, وال يزيد عليه؛ ألن الحق قد توجه عليه, فال  الغد, وا 
ن أدى ببينة غائبة ال يلتفت إليه بل يقضي  يسعه التأخير أكثر من ذلك, وا 

 (2)للمدعي . 

                                           
 . 445ص 11, الشرح الكبير على متن المقنع ج 63ص 10المغني ج (1)
 .  13ص 7, بدائع الصنائع ج 63ص 16المبسوط ج (2)
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: أن يقول للمطلوب هات حجتك وال بأس أن يقوم بحجة من ضعف  الثانية
ا ابتدأ به من كالمه وال يقضي حتى يقول لمن يقضى عليه منهما عن تمام م

 (1)هل بقيت لك حجة ثم يوجه القضاء عليه بعد االستقصاء في ذلك . 
 ثانياا : الدليل علي وجوب إعطاء الفرصة للمتهم : 

اجعل للمدعي أمًدا ينتهي إليه فإن  -رضي اهلل عنه  –قول سيدنا عمر 
ال وجهت ا لقضاء عليه فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ أحضر بينة أخذ بحقه وا 

 (2)في العذر . 
ومما سبق يتبين أن للخصم إذا لم يمكنه القاضي من استيفاء أدلته وعرض 
رأيه وحجته في القضية المنظورة أمامه الحق في طلب رده , ألن هذا يعني 
عدم المساواة من القاضي , ويشعر الخصم بأن نية القاضي الميل وعدم 

   اإلنصاف .
 الفرع العاشر

 السبب العاشر من األسباب التي تجيز طلب رد القاضي
 سوء اختيار األعوان

 أوًلا : وجوب اختيار األعوان األمناء : 
 يجب علي القاضي أن يستعين بمن يأتي : 

: األمين الذي ال يطمع وال يرتشي في كل أعمال القضاء من حيث  األول
لحضور ؛ ألنه ال يتمكن من تعرف ذلك تقديم الخصوم إليه من حيث أسبقية ا

                                           
 121ص 3, عقييد الجييواهر الثمينيية ج 954ص 2افي ج, الكيي 410ص  2المعونيية ج (1)

 7, التوضيييييح ج  76ص 10الييييذخيرة للقرافييييي ج     466, جييييامع األمهييييات ص 122
 . 439 – 435ص

 . 13ص 7, بدائع الصنائع ج 63ص 16المبسوط ج (2)
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بنفسه لكثرة أشغاله , وينبغي أن يبتكر ذلك األمين إلى باب مجلس القاضي 
ليعلم منازل الناس في الحضور فلعلهم يكذبون في ذلك , أو أن يلبسون 

 (1)عليه , وكذلك يستعين به فيما يعجل القاضي عن مباشرته . 
 تعين بكاتب وذلك لسببين : : كما يجب علي القاضي أن يس الثاني

ألن القاضي محتاج إلى أن يكتب ما جرى في مجلسه وربما  -السبب األول 
يعجز عن مباشرة جميع ذلك بنفسه فيتخذ كاتًبا لذلك والكاتب نائبه فينبغي أن 
يشبهه في العفاف والصالح , والكاتب من أقوى ما يعتمد عليه القاضي فال 

بالصالح والعفاف حتى ال يخدع بالرشوة, ثم يفوضه إال إلى من هو معروف 
يقعده حيث يرى ما يكتب وما يصنع إما ألنه يحتاج إلى الرجوع إلى ما في 
يده من المكتوب في كل حادثة فليكن بمرأى العين منه, أو ألنه ال يأمن عليه 

ذا لم يكن بمرأى العين من من أن يخدعه بعض الخصوم بالرشوة إ
 (2).القاضي

ألن القاضي يحتاج إلى محافظة الدعاوى , والبينات ,  -ني السبب الثا
واإلقرارات التي ال يمكنه حفظها, فال بد من الكتابة, وقد يشق عليه أن يكتب 

 بنفسه فيحتاج إلى كاتب يستعين به . 
 ويجب أن تتوافر في هذا الكاتب عدة شروط : 

                                           
, 104ص 8,  التاج واإلكلييل ج  303 ص6, البحر الرائق ج 80ص 16المبسوط ج (1)

, 221ص 6, األم للشيافعي ج138ص 4ي ج, حاشية الدسيوق14ص 7حاشية العدوي ج
 .   408ص  8المزني ج 

 . 229ص 4, الكافي البن قدامة ج 90ص 16المبسوط للسرخسي ج (2)
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, وألنه ( 1)لعييدالة : أن يكون مسلًما ؛ ألن اإلسالم من شييروط ا الشرط األول
 (2) إذا ليم يييكن مييسلييًما ال يييؤمن أن يكتب ما ال تقتضيه الشريعة .

: أن يكون عداًل , ألن الكتابة موضع أمانة, وال تؤمن خيانة  الشرط الثاني
 (3)الفاسق .

:أن يكون من أهل العفاف والصالح فألن هذا من باب األمانة, الشرط الثالث
 (4) يها إال العفيف الصالح.واألمانة ال يؤد
: أن يكون له معرفة بالفقه ؛ فألنه يحتاج إلى االختصار  الشرط الرابع

والحذف من كالم الخصمين والنقل من لغة, وال يقدر على ذلك إال من له 
معرفة بالفقه, فإن لم يكن فقيًها كتب كالم الخصمين كما سمعه, وال يتصرف 

وجب حًقا لم يجب, وال يسقط حًقا واجًبا ؛ ألن فيه بالزيادة والنقصان؛ لئال ي
  (5)تصرف غير الفقيه بتفسير الكالم ال يخلو عن ذلك .

أن يكون الكاتب مرضًيا مثله أو فوقه ؛ ألنه يخشى تغيير  -الشرط الخامس
القضاء , وتبديل األسماء  والتتميم على القاضي , وال يغيب له على كتاب 

 (6) احتياًطا .

                                           
,   406ص 11, الشييرح الكبييير علييى مييتن المقنييع ج 229ص 4الكييافي البيين قداميية ج (1)

 .  171ص 8المبدع ج
 . 86ص 2االختيار لتعليل المختار ج (2)
, منييار  134ص 11, الفييروع وتصييحيح الفييروع ج 229ص 4الكييافي البيين قداميية ج (3)

 . 463ص 2السبيل ج
 . 12ص 7بدائع الصنائع ج (4)
 المرجع السابق . (5)
 .  62ص 10, الذخيرة للقرافي ج 107ص3عقد الجواهر الثمينة ج (6)
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: أن يكون أهاًل للشهادة ؛ ألن القاضي قد يحتاج إلى  سالشرط الساد
 (1)شهادته.

: أن يكون فطًنا فاضاًل ليفرق بين مواقع األلفاظ والواجب  الشرط السابع
 (2)والجائز . 

: أن يكون ورًعا ونزيًها لئال يستمال بالرشى وبنوع غيرها على  الشرط الثامن
 (3)التحامل على أحد الخصمين .

ن يتخذ مترجًما عداًل مسلًما , ألنه إذا لم يكن عداًل ال تؤمن خيانته : أ الثالث
, وروى أشهب : يترجم للقاضي رجل مسلم مؤمن , واثنان أحب إلينا , ((4))

وال يترجم كافر وال عبد وال مسخوط ألنه يعتمد على قول المترجم فاشترط 
 (5) شروط الشهادة .

ة والنزاهة فيستعين بهم على ما هو أن يستبطن أهل الدين واألمان - الرابع
بسبيله , ويتقوى بهم على التوصل بهم إلى ما ينويه , ويخففون عنه فيما 
يحتاج إلى االستعانة فيه من النظر في الوصايا  واألحباس , والقسمة , 

 (6)وأموال األيتام وغير ذلك مما ينظر فيه . 
                                           

 . 12ص  7بدائع الصنائع ج (1)
 .63,62ص 10الذخيرة للقرافي ج (2)
 .63,62ص 10ذخيرة للقرافي جال (3)
 المرجع السابق . (4)
ص 1, تبصيييرة الحكيييام ج 196قهيييية ص, القيييوانين الف 62ص 10اليييذخيرة للقرافيييي ج (5)

, مييينح  148ص 7الخرشيييي عليييي مختصييير خلييييل ج 115ص 6, مواهيييب الجلييييل ج36
 . 292ص 8الجليل ج 

ص 6عي ج, األم للشييييياف18ص 10ة ج, اليييييذخير  99ص3عقيييييد الجيييييواهر الثمينييييية ج  (6)
 .184ص 16, الحاوي الكبير ج221
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نه يعتمد عليهم في أمور : أال يكون وكالؤه وحجابه إال عدواًل ؛ أل  الخامس
كثيرة , ويكونون ذوي رفق , وأناة لورود الضعيف والمظلوم عليهم , 
ويباشرون النساء الواردات للحكومة , ويؤتمنون على الحديث معهم فإذا 
اطلعوا على أسرار القاضي فيما يريد من حكومة فال ينقلوها ألحد الخصمين  

 (1)نصيحة . وكذلك جلساؤه ويكونون أهل دين وأمانة و 
 العلة في وجوب اختيار العون األمين : 

لئال يطمع أو يرتشي فإن ذلك من عمل القضاة فكما ال يطمع هو فيما 
 (2) يقضي. فكذلك ينبغي أن يكون أمينه.

 العلة في وجوب اختيار البطانة الطيبة : 
ليستعين بهم علي ما هو بسبيله , ويقوي علي التوصل إلي ما ينويه , 

ا عنه فيما يحتاج إلي االستنابة فيه من النظر في الوصايا,واألحباس ويخففو 
 (3) , والقسمة , وأموال اليتامى وغير ذلك مما ينظر فيه.

 (4) :  أن يختار المزكي من أهل الثقة والعفاف والصالح .السادس 

                                           
ص 6, مطاليييب أوليييي النهيييى ج 171ص 8, المبيييدع ج 74ص 10اليييذخيرة للقرافيييي ج (1)

 . 463ص 2, منار السبيل ج 482
 . 81,  80ص 16المبسوط للسرخسي ج (2)
 . 99ص 3عقد الجواهر الثمينة ج (3)
, عقييد  410ص2, المعونيية ج 213ص 4, تبيييين الحقييائق ج 91ص 16المبسييوط ج (4)

ص 16, الحييياوي الكبيييير ج 407ص 7التوضييييح ج      107ص 3الجيييواهر الثمينييية ج
 .229ص 4, الكافي ج 482ص 18, نهاية المطلب ج 184
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ومما سبق يتبين أن سوء اختيار القاضي ألعوانه يقدح في عدالته ؛ ألنهم ال 
انتهم , وهذا ينعكس بالسلب علي الحكم , ويجعل نفس الخصم ال تؤمن خي

 تطمئن إليه ومن ثم يكون له الحق في طلب رد القاضي . 
 الفرع احلادي عشر

 السبب الحادي عشر من األسباب التي تجيز طلب رد القاضي
ا باجلور

ا
 كون القاضي معروف

 نفسه : أوًلا : كراهية دخول اإلنسان للقضاء وهو خياف احليف من 
من خاف العجز عن أداء فرض القضاء وال يأمن على نفسه الحيف وهو 
الجور فيه كره له الدخول فيه كيال يصير الدخول وسيلة إلى مباشرة القبيح, 
وهو الحيف في القضاء, ولذا كره بعض العلماء الدخول فيه مختارًا سواء 

  (1) وثقوا أنفسهم أو خافوا عليها .
ا : حتريم ال

ا
 ظلم يف احلكم :ثاني

, فالجور في (2) قال اهلل عز وجل: ﴿َوَأمَّا اْلَقاِسُطوَن َفَكاُنوا ِلَجَهنََّم َحَطًبا ﴾
تباع الهوى فيها من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر .   األحكام وا 

ا : عزل القاضي إذا قضي باجلور عن عمد : 
ا
  ثالث

ن كان القضاء بالجور عن عمد وأقر به فالضمان في م اله في الوجوه كلها وا 
 (3)بالجناية واإلتالف, ويعزر القاضي ويعزل عن القضاء .

                                           
, حاشية ابن عابدين  155ص 2, مجمع األنهر ج 261ص 7العناية شرح الهداية ج (1)

دمات , المقيييي 78ص 4اللبيييياب فييييي شييييرح الكتيييياب ج  367ص 5علييييي الييييدر المختييييار ج
 . 256ص 2الممهدات ج

 .15سورة الجن , األية  (2)
 . 419,  418ص  5حاشية ابن عابدين علي الدر المختار ج (3)
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ومما سبق يتبين أن القاضي إذا كان معروًفا بالظلم فال خالف وال نزاع في 
جواز طلب رده , ألن كل خصم يحتاج إلي قاض يتصف بالعدل لكي تطمئن 

 نفسه إلي صحة حكمه في القضايا التي تنظر    أمامه . 
 فرع الثاني عشرال

 السبب الثاني عشر من األسباب التي تجيز طلب رد القاضي
 استبداد القاضي بالرأي

 أوًلا : وجوب مشاورة القاضي لغريه وعدم اًلستبداد بالرأي : 
يجب ال ينبغي لقاض أن يثق برأيه فيترك المشاورة وال يستكبر عنها , بل 

أن يجلس معه جماعة من أهل بعلي القاضي أن يشاور غيره وال يستبد برأيه 
, أي في المسائل  الفقه, يشاورهم ويستعين برأيهم فيما يجهله من األحكام

الغامضة أو الدقيقة , أو المشكلة , أو التي ال نص فيها , أما إذا كان عالًما 
 (1)باألحكام فال بأس بأن يجلس وحده . 

 وجوب املشاورة :  (2)ثانياا : األدلة علي
إلى  -عليه الصالة والسالم  -رسوله  -سبحانه  -ندب اهلل  - الدليل األول

مع انفتاح باب الوحي,   (3)المشاورة بقوله  تعالي : ﴿َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر﴾
 فغيره أولى . 

                                           
 8النيييوادر والزييييادات ج ,  85ص 2, االختييييار ج 12,  11ص  7بيييدائع الصييينائع ج (1)

  98ص 3, عقييد الجييواهر الثمينيية ج  259ص 2المقييدمات  الممهييدات ج,  16,  10ص
 . 398ص 7التوضيح ج ,  464, 462مهات ص , جامع األ

 .  12ص  7بدائع الصنائع ج (2)
 . 159سورة آل عمران , من األية  (3)
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َما رََأْيُت َأَحًدا »أنه قال:  -رضي اهلل عنه  -عن أبي هريرة  -الدليل الثاني 
 (1) « .َأْكَثَر ُمَشاَوَرًة أِلَْصَحاِبِه ِمْنهُ  -ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -َبْعَد َرُسوِل اللَِّه 
 -صلى اهلل عليه وسلم  -قال الحسن: إن كان رسول اهلل  -الدليل الثالث 

نما أراد أن يستن بذلك الحاكم بعده , وقد شاور  لغنًيا عن مشاورتهم   وا 
ي أساري بدر, وفي مصالحة أصحابه ف -صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 

رضي  –, وشاور أبو بكر  (2)الكفار يوم الخندق, وفي لقاء الكفار يوم بدر
في دية  -رضي اهلل عنه  –الناس في الجدة, وشاور عمر  -اهلل عنه 
 (3)الجنين . 

عز  -أن المشاورة في طلب الحق من باب المجاهدة في اهلل  – الدليل الرابع
, قال اهلل عز وجل :  (4) صول إلى سبيل الرشاد, فيكون سبًبا للو  -وجل 

 (5) َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا﴾ .﴿
ما كان يحكم حتى  -رضي اهلل عنه  -روي أن عثمان  -الدليل الخامس 

 (6)يحضر أربعة من الصحابة رضي اهلل عنهم . 
كانوا  –م رضي اهلل عنه -روي أن الخلفاء الراشدين  -الدليل السادس 

ابن عوف, ومعاذ بن جبل , وأبي بن كعب, وزيد بن  يحضرون عبد الرحمن
  (7)رضي اهلل عنهم . -ثابت 

                                           
 . 12ص  7بدائع الصنائع ج (1)
 .  661العدة شرح العمدة ص (2)
 المرجع السابق .  (3)
 . 661العدة شرح العمدة ص (4)
 (.69سورة العنكبوت , من األية ) (5)
 . 303ص 6, البحر الرائق ج 21ص 9رح الهداية جالبناية ش (6)
 . 21ص 9البناية شرح الهداية ج (7)
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ال يستقضى حتى  -رحمه اهلل  –قال عمر بن عبد العزيز  -الدليل السابع 
يكون عارًفا بآثار من مضى مستشيرًا لذوي الرأي وليس علم القضاء كغيره 

 (1) من العلم .
 (2)أنه ال يؤمن من أن يزل عن الحق فينبهونه عليه . -الدليل الثامن 
 (3)ألن ذلك مما يعينه ويوصله إلى حصول الصواب . -الدليل التاسع 

 ثالثاا : آداب املشاورة : 
ينبغي أن يشاور من يوثق بدينه وأمانته؛ فإن أشكل عليه  -األدب األول 

لهم وأشبهها بالحق فقضى به فإن رأى األمر شاور ثم نظر إلى أحسن أقاوي
  (4)خالف رأيهم أحسن وأشبه بالحق عنده قضى      به .

األدب الثاني : ال ينبغي أن يشاور بحضرة الناس؛ ألن ذلك يذهب بمهابة 
المجلس, والناس يتهمونه بالجهل, ولكن يقيم الناس عن المجلس, ثم 

مهم بلغة ال يفهمها يشاورهم, أو يكتب في رقعة فيدفع إليهم, أو يكل
الخصمان, هذا إذا كان القاضي ال يدخله حصر بإجالسهم عنده, وال يعجز 
عن الكالم بين أيديهم, فإن كان ال يجلسهم, فإن أشكل عليه شيء من أحكام 

رضي اهلل  –وهكذا كان عمر بن الخطاب  (5)الحوادث؛ بعث إليهم وسألهم 
  (6)عليه وسلم.صلى اهلل  -يفعل بأصحاب رسول اهلل  -عنه 

                                           
 . 19ص 10الذخيرة للقرافي ج (1)
 . 178ص 4تبيين الحقائق ج (2)
 . 142ص  7الخرشي علي خليل ج (3)
 . 958ص 2الكافي البن عبد البر ج (4)
 المرجع السابق . (5)
  . 267ص 2المقدمات الممهدات ج (6)
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ومما سبق يتبين أن القاضي إذا استبد برأيه ولم يشاور في القضية المنظورة 
أمامه فإن هذا ال يمنعه من اللبس واختالط األمر عليه ومن ثم لو شعر 

 الخصم بذلك لكان له حق طلب الرد . 
 الفرع الثالث عشر

 السبب الثالث عشر من األسباب التي تجيز طلب رد القاضي
 فهم القاضي لفحوى اخلصومة عدم

ا عند اخلصومة :
ا
 أوًلا : وجوب كون القاضي فهم

يشترط أن يكون القاضي فهًما عند الخصومة , فيجعل فهمه وسمعه وقلبه 
  (1)إلى كالم الخصمين .

 ثانياا : الدليل علي ذلك : 
في كتاب السياسة: فافهم إذا أدلي إليك  -رضي اهلل عنه  -قول سيدنا عمر 

, ألنه من الجائز أن يكون الحق مع أحد الخصمين, فإذا لم يفهم  (2)
: فإنه ال ينفع -رضي اهلل عنه  -القاضي كالمهما؛ يضيع الحق, وذلك قوله 

 (3).  تكلم بحق ال نفاذ له
ومما سبق يتبين أنه من حق الخصم أن تطمئن نفسه لمن يتصدر للحكم في 

ضي ال يستوعب القضية التي حقوقه والخصومات المتعلقة به , وكون القا
أمامه هذا مما يثير في النفس القلق ويبعث فيها عدم الثقة في الحكم ومن 

 ثم يجوز للخصم طلب رد القاضي . 
                                           

 . 9ص 7بدائع الصنائع ج  (1)
بييياب: ال , البيهقيييي فيييي السييينن الكبيييري , كتييياب الشيييهادات ,  368ص 5اليييدارقطني ج (2)

يحيل حكم القاضي على المقضي له     والمقضي عليه وال يجعل الحالل على واحد منهما 
, مسييند الفيياروق  البيين كثييير  253ص 10حراًمييا , وال الحييرام علييى واحييد منهمييا حييالاًل ج

 .   546 ص2ج
 . 9ص 7بدائع الصنائع ج (3)
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 الفصل الثاني  
 طلب رد القاضي واألسباب المبيحة لذلك

 املبحث الثاني 
 لفقهطلب رد القاضي في القانون , وحكمه , وأسبابه , والمقارنة بينه وبين ا

 وفيه ثالثة مطالب 
 : تعريف طلب الرد في القانون الوضعي وحكمه .  املطلب األول

 : األسباب المبيحة لطلب رد القاضي في القانون الوضعي .  املطلب الثاني
: المقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي في نازلة  املطلب الثالث

 طلب رد القاضي .  
 املطلب األول 

 لب الرد في القانون الوضعي وحكمه تعريف ط
 أوًلا : مفهوم طلب رد القاضي يف القانون : 

رد القاضي يعني منعه من النظر في الدعوى و الحيلولة دون إصداره حكماً 
 (1). فيها 

ا : بداية نشأة ظاهرة طلب رد القاضي : 
ا
 ثاني

نما تفشت م نذ أواخر لم تكن ظاهرة رد القضاة منتشرة في العهود الماضية وا 
القرن الماضي , ولكنها زادت بوضوح وتعدت كل حد في السنوات األخيرة 
حتى أصبحت باًبا للكيد للمتقاضي والقاضي علي السواء , وسبياًل يسيرًا 

                                           
الوسييط فيي ,  1600ص  2التعليق علي قانون المرافعات للدناصوري وحامد عكاز ج  (1)

قيانون ,  146,  145شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ألحميد السييد الصياوي ص 
 .    83المرافعات المدنية والتجارية طبًقا ألحدث التعديالت ص 
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إلطالة أمد النزاع كلما ضاق خصم بحق تالحقه دالئله , وتسطع براهينه 
قة توشك أن تكشف وتعوزه الحجة القوية الدامغة , وال يجد خالًصا من حقي

 (1)أكاذيبه سوي رد القاضي مما يؤدي إلي تعطيل سير العدالة . 
لسنة  18م ثم بالقانون  1992لسنة  23ولهذا تدخل المشرع بالقانون رقم 

م لتعديل أحكام الرد في قانون المرافعات وذلك في محاولة منه للحد 1999
ط تهدف إلي ضمان من هذه الظاهرة فأحاط حق الخصم في رد القاضي بضواب

 (2)جدية طلب الرد من ناحية , وتحفظ للقضاة هيبتهم من ناحية أخري . 
 املطلب الثاني  

 األسباب المبيحة لطلب رد القاضي في القانون الوضعي 
 أوًلا : األسباب التي جتيز طلب رد القاضي يف القانون : 

سباب علي هذا الرد أمنه علي أن ل 148نص قانون المرافعات في المادة 
 :  كما يأتي سبيل الحصر و هي

: إذا كان للقاضي أو لزوجته دعوي مماثلة للدعوي التي ينظر  السبب األول
فيها , ويقصد بالتماثل أن تثير دعوي القاضي أو دعوي زوجته نفس 

 المسألة القانونية التي تثيرها الدعوي المطلوب رده عنها .

                                           
,  139يط في شرح قيانون المرافعيات المدنيية والتجاريية ألحميد السييد صياوي ص الوس (1)

قانون المرافعات المدنية والتجارية طبًقا ألحدث التعديالت , دكتور / إبيراهيم حميدان قيريطم 
 . 77, دكتور / عثمان محمد عبد القادر ص 

 . 77قانون المرافعات المدنية والتجارية طبًقا ألحدث التعديالت ص  (2)



 
  

 

 طلب رد القاضي بين الحكم الفقهى والقانون الوضعي   
 الزاهد أحمد حفنى الطاهر... مدرس الفقه فى كلية البنات األزهرية في مدينة  طيبة الجديدةد/               

1030 

قاضي سيميل بالطبع إلي حل هذه وتبدو الحكمة في تقرير الرد في أن ال
المسألة علي النحو الذي يتفق مع وجهة نظره في دعواه أو دعوي زوجته 

 (1)مدفوًعا في ذلك بالرغبة في إنشاء سابقة قضائية يستند إليها في دعواه . 
: إذا وجدت للقاضي أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو  السبب الثاني

مطلوب رد الييقيياضي عن نظيييرها بشرط أال مع زوجته بعد قيام الدعوي ال
تكييون هييذه الخييصوميية قيييد بدأها خصييم القيياضي أو زوجييييتييه بقييصد رد 

 (2)القيياضي عن نظيير دعواه.
: إذا كان لمطلقة القاضي التي له منها ولد أو ألحد أقاربه أو  السبب الثالث

القضاء مع أحد الخصوم في  أصهاره علي عمود النسب خصومة قائمة أمام
 الدعوي أو مع زوجته .

ويستوي أن تكون هذه الخصومة قد أقيمت قبل رفع الدعوي المطروحة علي 
القاضي أو بعد رفعها ولكن يجب في الحالة األخيرة أال تكون قد أقيمت بقصد 

 (3)رد القاضي . 

                                           
,  1564,  1563ص  2التعلييق علييي قييانون المرافعييات للدناصييوري وحامييد عكيياز ج  (1)

, قيييانون  77الوسييييط فيييي شيييرح قيييانون المرافعيييات المدنيييية والتجاريييية لرميييزي سييييف ص 
 .  78المرافعات المدنية والتجارية طبًقا ألحدث التعديالت ص 

, الوسييط فيي  1563ص  2كاز ج التعليق علي قانون المرافعات للدناصوري وحامد ع (2)
قيانون المرافعيات ,  140شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ألحمد السيد صياوي ص 

 .  78المدنية والتجارية طبًقا ألحدث التعديالت ص 
, الوسييط فيي  1563ص  2التعليق علي قانون المرافعات للدناصوري وحامد عكاز ج  (3)

قيانون المرافعيات المدنيية ,  140ة ألحميد السييد صياوي ص شرح قيانون المرافعيات المدنيي
 .  78والتجارية طبًقا ألحدث التعديالت ص 
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ي قد اعتاد : إذا كان أحد الخصوم خادًما للقاضي أو كان القاض السبب الرابع
مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان قد تلقي منه هدية سواء قبل رفع 

 الدعوي أو بعده . 
والمقصود بخادم القاضي : الخادم بمعناه المعروف , وكل من تربطه 
بالقاضي رابطة تبعية أو يستخدمه بأجر كالوكيل والبواب , والمحصل , وناظر 

, والعامل , ولكن ال يمتد ذلك إلي المزارع أو الزراعة , والكاتب , والسكرتير 
المستأجر ؛ ألنهم ليسوا تابعين للقاضي وال يتلقون منه أجرًا , كذلك ال يعتبر 

 الطبيب أو المهندس أو المقاول خادًما فيما يقوم به من أعمال . 
والمقصود باعتياد المؤاكلة : تكرار الدعوي إلي الطعام وقبول الدعوي إليه 

 كة في الطعام ولو علي مائدة الغير .والمشار 
ت كأن يقيما والمقصود باعتياد المساكنة : السكن المشترك ولو بعض الوق

أو في فندق في حجرة واحدة أو جناح واحد , وأن  مًعا في سكن أحدهما
يعتادا ذلك بصرف النظر عمن يقوم منهم بأداء نفقات اإلقامة , كما تتوافر 

سكن األخر ولو بأجر غير أنه ال يصلح سبًبا للرد متى كان أحدهما نزياًل ب
 مجرد السكن مًعا في نفس المبني في شقق منفصلة . 

والمقصود بتلقي الهدايا : أن يكون القاضي هو المقصود بتقديمها ولو لم 
تقدم لشخصه بأن قدمت ألحد أقاربه المقيمين معه كزوجته أو أبنائه , 

لراجح فال يكفي الهدايا التافهة , وال وتكون الهدية حقيقية وثمينة علي ا
 (1)يشترط أن تتوافر في الهدية أركان جريمة الرشوة .  

                                           
,  1565 – 1563ص  2التعليق علي قيانون المرافعيات للدناصيوري وحاميد عكياز ج  (1)

قيانون ,  140الوسيط فيي شيرح قيانون المرافعيات المدنيية والتجاريية ألحميد السييد صياوي 
 .  80,79ية والتجارية طبًقا ألحدث التعديالت ص المرافعات المدن
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: إذا كان بين القاضي وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة  السبب الخامس
 يرجح معها عدم استطاعة الحكم بغير ميل .

ولهذا السبب يجوز رد القاضي للعداوة بشرط أن تكون شخصية فال يرد 
قاضي الختالفه مع الشخص في آرائه الفكرية أو السياسية , كما يجب أال ال

تكون العداوة قد بدأها الخصم مع القاضي بعد رفع الدعوي بقصد رده عن 
 نظرها , وال يشترط في الخصومة أن تبلغ مبلغ خصومة رفعت إلي القضاء .  

الزوجية أو  كما أنه يجوز رد القاضي بسبب عالقة المودة ولو لم تنشأ عنها
القرابة أو المصاهرة أو المؤاكلة طالما هذه العالقة من القوة بحيث يرجح 

 (1)معها عدم استطاعة الحكم بغير ميل . 
ا : موعد تقديم طلب الرد :

ا
 ثاني

من قانون المرافعات علي أنه يجب تقديم طلب الرد  151نصت المادة رقم 
ال قبل تقديم أي دفع أو دفاع في الخصومة المطل وب رد القاضي عن نظرها وا 

سقط حق طالبه فيه ؛ وذلك ألن التكلم في الموضوع أو إبداء أي دفع يتنافي 
 (2)مع طلب الرد يعتبر رضاء بتولي القاضي الفصل في الدعوي . 

                                           

,  1565,   1564ص  2التعليق علي قانون المرافعات للدناصوري وحامد عكياز ج  (1) 
الوسيييط فييي شييرح قييانون ,  182الوسيييط فييي قييانون القضيياء المييدني لفتحييي والييي ص 
لمرافعييات قييانون ا,  141,  140المرافعييات المدنييية والتجارييية ألحمييد السيييد صيياوي ص 

 .  80المدنية والتجارية طبًقا ألحدث التعديالت ص 
الوسييط فيي شيرح قيانون ,  1572,  1571ص  2التعليق علي قانون المرافعيات ج  (2) 

قييانون المرافعييات ,  143,  142المرافعييات المدنييية والتجارييية ألحمييد السيييد صيياوي ص 
 .  80المدنية والتجارية طبًقا ألحدث التعديالت ص 
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ويجوز طلب الرد إذا حدثت أسباب الرد بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت 
 مضي تلك المواعيد .طالب الرد أنه لم يعلم بها إال بعد 

ذا كان الرد في حق قاضي منتدب فيقدم الطلب في ظرف ثالثة أيام من يوم  وا 
ندبه إذا كان قرار الندب صادرًا في حضور طالب الرد فإن كان صادرًا في 

 (1)غيبته فاأليام الثالثة تبدأ من يوم إعالنه . 
ا : إجراءات طلب الرد : 

ا
 ثالث

مرافعات علي أنه يحصل الرد بتقرير يكتب من قانون ال 153نصت المادة 
بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده يوقعه الطالب بنفسه 
أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير  ويجب أن يشتمل تقرير 
الرد علي أسبابه وأن يرفق به ما يوجد من األوراق المؤيدة له كما يجب علي 

 ودع ثالثمائة جنيه علي سبيل الكفالة .طالب الرد أن ي
ويجب علي قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد ال يجاوز سبعة أيام من تاريخ 

 (2)تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة . 
ا : احملكمة املختصة بنظر طلب الرد : 

ا
 رابع

                                           

,  1572,  1571ص  2التعليق علي قانون المرافعيات للدناصيوري وحاميد عكياز ج  (1) 
,  142الوسيييط فييي شييرح قييانون المرافعييات المدنييية والتجارييية ألحمييد السيييد صيياوي ص 

 .  81قانون المرافعات المدنية والتجارية طبًقا ألحدث التعديالت ص ,  143
,  1577,  1576ص  2وحامييد عكيياز ج التعلييق علييي قييانون المرافعييات للدناصييوري  (2)

,   141الوسيييط فييي شييرح قييانون المرافعييات المدنييية والتجارييية ألحمييد السيييد صيياوي ص 
 .  81قانون المرافعات المدنية والتجارية طبًقا ألحدث التعديالت ص 



 
  

 

 طلب رد القاضي بين الحكم الفقهى والقانون الوضعي   
 الزاهد أحمد حفنى الطاهر... مدرس الفقه فى كلية البنات األزهرية في مدينة  طيبة الجديدةد/               

1034 

ب رد أحد من قانون المرافعات علي أنه تختص بنظر طل 153نصت المادة 
قضاة المحاكم الجزئية أو االبتدائية إحدى دوائر محكمة االستئناف التي تقع 
 في دائرة اختصاصها المحكمة االبتدائية التي يتبعها القاضي المطلوب رده .

وتختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة االستئناف أو بمحكمة النقض 
حوال غير الدائرة التي دائرة بمحكمة االستئناف أو بمحكمة النقض بحسب األ

 (1)يكون المطلوب رده عضًوا فيها . 
ا : األثر املرتتب علي تقديم طلب الرد : 

ا
 خامس

من قانون المرافعات علي أنه يترتب علي تقديم طلب الرد  162نصت المادة 
وقف الدعوي األصلية المطلوب رد القاضي فيها إلي أن يفصل في طلب الرد 

لحالة بقوة القانون دون حاجة لحكم يقرره أو سلطة , ويتم الوقف في هذه ا
تقديرية من جانب المحكمة في تقريره , بحيث يعتبر أي حكم أو إجراء يتخذ 
في الخصومة بعد تقديم طلب الرد منعدًما , ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة 
حفاًظا علي مصلحة الخصم األخر في عدم تعطيل سير الخصومة أن يندب 

 (2)ممن طلب رده .  قاضًيا بداًل 
من قانون المرافعات علي أنه إذا حكمت المحكمة برفض  159ونصت المادة 

طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله فإنها تحكم علي طالب الرد 

                                           

,  1578,  1577ص  2التعليق علي قانون المرافعيات للدناصيوري وحاميد عكياز ج  (1) 
فييي شييرح قييانون المرافعييات المدنييية والتجارييية ألحمييد السيييد صيياوي ص  الوسيييط,  1579
 .   82, 81التعديالت ص المدنية والتجارية طبًقا ألحدث  قانون المرافعات,  149

الوسييط فيي ,  1600ص  2التعليق علي قانون المرافعات للدناصوري وحامد عكاز ج  (2)
قيانون ,  146,  145السييد الصياوي ص شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ألحميد 

 .    83المرافعات المدنية والتجارية طبًقا ألحدث التعديالت ص 
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بغرامة ال تقل عن أربعمائة جنيه وال تزيد عن أربعة آالف جنيه ومصادرة 
قرير الرد وتتعدد الغرامة بتعدد الكفالة التي قدمها طالبي الرد عند إيداع ت

 القضاة المطلوب ردهم . 
ويعفي طالب الرد من الغرامة في حالة التنازل عن الطلب في الجلسة األولي 
أو إذا كان التنازل بسبب تنحي القاضي المطلوب رده أو نقله أو انتهاء 

 (1)خدمته . 
ذا حكمت المحكمة بالرد فإن القاضي يصبح غير صالح لنظر ا لدعوي التي وا 

 (2)رد عنها . 
من قانون المرافعات علي أنه في جميع األحوال ال يجوز  164ونصت المادة 

طلب رد جميع قضاة أو مستشاري المحكمة أو بعضهم بحيث ال يبقي من 
 (3)عددهم من يكفي للحكم في الدعوي األصلية أو طلب الرد . 

 املطلب الثالث 
 انون الوضعي في نازلة طلب رد القاضيالمقارنة بين الفقه اإلسالمي والق

                                           
, 1594, 1593ص  2التعليييق علييي قييانون المرافعييات للدناصييوري وحامييد عكيياز ج  (1)

الوسيط في شيرح قيانون المرافعيات المدنيية والتجاريية ألحميد السييد الصياوي ص ,  1595
 .   83ن المرافعات المدنية والتجارية طبًقا ألحدث التعديالت ص قانو,  153,  152

 .  153الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ألحمد السيد الصاوي ص  (2)
الوسييط فيي ,  1605ص  2التعليق علي قانون المرافعات للدناصوري وحامد عكاز ج  (3)

قييييانون ,  149حمييييد السيييييد الصيييياوي ص شييييرح قييييانون المرافعييييات المدنييييية والتجارييييية أل
 .   83المرافعات المدنية والتجارية طبًقا ألحدث التعديالت ص 
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وبعد عرض كل ما سبق يتبين أن هناك أوجه اتفاق بين الفقه والقانون في 
ظاهرة طلب رد القاضي  وهناك أوجه اختالف انفرد بها كل منهما , وفيما 

 يأتي عرض لما اتفقا عليه وما اختلفا فيه : 
 أوًلا : ما اتفق عليه الفقه والقانون : 

 قه والقانون في ظاهرة طلب رد القاضي في أربع نقاط :اتفق الف
حيث اتفقا علي أن المعني : التعريف بطلب رد القاضي ,  النقطة األولي

المراد من طلب رد القاضي هو منعه من النظر في الدعوى و الحيلولة دون 
 (1). إصداره حكمًا فيها

ذا توافرت : أن حق طلب رد القاضي حق أصيل للخصم إ النقطة الثانية
 أسبابه الصحيحة . 

: االتفاق في بعض األسباب التي تجيز طلب رد القاضي وهي  النقطة الثالثة
 كما يأتي : 
 : عدم التسوية بين الخصمين : السبب األول

اتفق الفقه والقانون علي أن عدم المساواة بين الخصمين من األسباب التي 
 (2)شرعية التي تؤكد علي ذلك تجيز طلب رد القاضي وقد سبق ذكر األدلة ال

                                           
ص 11, روضييية الطيييالبين ج 102ص  8, التييياج واإلكلييييل ج  32معيييين الحكيييام ص (1)

,  152ص  8, المبيييدع ج 91ص 10المغنيييي ج 121ص 10, تحفييية المحتييياج ج 126
الوسيييط فييي   1600ص  2وري وحامييد عكيياز ج التعليييق علييي قييانون المرافعييات للدناصيي

قيانون ,  146,  145شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ألحميد السييد الصياوي ص 
, التعلييييق عليييي قيييانون  83المرافعيييات المدنيييية والتجاريييية طبًقيييا ألحيييدث التعيييديالت ص 

 .  544ص  3المرافعات للدكتور أحمد مليجي ج 
 بحث . من ال 62,  61يراجع ص  (2)
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, وأما القانون فمن المعلوم أنه من أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام 
القضائي مبدأ المساواة بين المتقاضيين وأنه يجب عدم التمييز بين 
عطائهم  عطاء جميع الخصوم دون تمييز الحق في الدفاع وا  المتقاضيين وا 

طريق المذكرات أو عن طريق  فرص متساوية في عرض دعواهم سواء عن
   (1)المرافعات الشفوية .

ولكن مع اتفاق الفقه والقانون في هذا السبب إال أن الفقهاء اهتموا بعرض 
 صور وأشكال عدم المساواة وهذا ما لم يهتم به القانون . 

 : القرابة : السبب الثاني
لب رد القاضي اتفق الفقه والقانون علي أن القرابة من األسباب التي تجيز ط

بل وسع القانون في ذلك فجعل كل مودة يصعب معها الحكم بغير ميل مجيزة 
 (2)لطلب الرد ولو لم تنشأ عنها زوجية أو قرابة أو مصاهرة أو مؤاكلة . 

 : العداوة :  السبب الثالث
اتفق اليفقه والقانون عيلي أن العييداوة الشخيصية واليتي ليست ناتجة عن 

فكرية أو سياسية والتي يصعب معها الحكم بغير ميل من  اختالف في آراء
 (3)األسباب التي تبيح طلب رد القاضي . 

                                           
 .    24قانون المرافعات المدنية والتجارية طبًقا ألحدث التعديالت ص  (1)
,  1565,  1564ص  2التعليييق علييي قييانون المرافعييات للدناصييوري وحامييد عكيياز ج (2)

, 140الوسيييط فييي شييرح قييانون المرافعييات المدنييية والتجارييية ألحمييد السيييد الصيياوي ص 
, قيييانون المرافعيييات  182ني لفتحيييي واليييي ص الوسيييط فيييي قيييانون القضييياء الميييد,  141

 . 80المدنية والتجارية طبًقا ألحدث التعديالت ص 
,  1565,  1564ص  2التعلييق علييي قييانون المرافعييات للدناصييوري وحامييد عكيياز ج  (3)

,  140الوسيييط فييي شييرح قييانون المرافعييات المدنييية والتجارييية ألحمييد السيييد الصيياوي ص 
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 : الرشوة : السبب الرابع
األسباب التي تجيز طلب رد اتفق الفقه والقانون علي أن الرشوة من 

 (1). القاضي
 : تقدم فتوى في القضية :   السبب الخامس

م فتوى للقاضي في القضية المنظورة أمامه اتفق الفقه والقانون علي أن تقد
مما يبيح للخصم أن يطالب برده , ولم ينص القانون علي ذلك في أسباب 
طلب الرد غير أنه جعل ذلك سبًبا من أسباب عدم صالحية القاضي لنظر 
القضية فمادام القاضي سبق له أن أفتي في هذه القضية , أو ترافع عن أحد 

كتب فيها ولو كان قبل اشتغاله بالقضاء , أو كان الخصوم في الدعوي , أو 
قد سبق له نظرها قاضًيا أو خبيرًا أو محكًما , أو كان قد أدي شهادة فيها فال 
يجوز له نظر هذه القضية وذلك لوجود فكرة مسبقة لديه عن الدعوي يحتمل 
أن يميل لألخذ بها وهو ما يخل بموضوعيته وحياده في هذه الدعوي , وهذا 

 (2)من قانون المرافعات.  146نصت عليه المادة ما 

                                                                                                   

, قانون المرافعات المدنيية  182ضاء المدني لفتحي والي ص الوسيط في قانون الق 141
 . 80والتجارية طبًقا ألحدث التعديالت ص 

, قييانون المرافعييات المدنييية  86قييانون المرافعييات المدنييية والتجارييية ألحمييد مليجييي ص (1)
 . 79التعديالت ص  والتجارية طبًقا ألحدث

,  1540,  1538ص  2امييد عكيياز ج التعلييق علييي قييانون المرافعييات للدناصييوري وح (2)
مبييادي القييانون المييدني ,  552ص  3التعليييق علييي قييانون المرافعييات ألحمييد مليجييي ج 

, قيانون المرافعيات المدنيية والتجاريية طبًقيا ألحيدث     التعيديالت  198لوجدي راغيب ص 
 .  75,74ص  
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النقطة الرابعة : أنه ال يستحب التوسع في طلب رد القاضي حتى ال تضيع 
  (1) هيبة القضاء وتتعطل مصالح العباد.

ا : ما اختلف فيه الفقه والقانون : 
ا
 ثاني

 اختلف الفقه والقانون في ظاهرة طلب رد القاضي في ثالث نقاط : 
ألولي : أن الفقه تناول األسباب المتفق عليها بشيء من التفصيل النقطة ا

 وهذا ما لم يحدث في كثير من األحيان في القانون . 
النقطة الثانية : أن هناك أسباًبا انفرد بها كل واحد من الفقه والقانون وهي 

 كما يأتي : 
 )أ( األسباب التي انفرد بها الفقه : 

 السبب األول : الغضب .
 ب الثاني : انشغال القاضي عن القضاء .السب

 السبب الثالث : اتخاذ شهود معينين .
 السبب الرابع : عدم إعطاء الفرصة للمتهم .

 السبب الخامس : سوء اختيار األعوان . 
 السبب السادس : كون القاضي معروًفا بالجور .

 السبب السابع : االستبداد بالرأي .
 للقضية .  السبب الثامن : عدم فهم القاضي

 )ب( األسباب التي انفرد بها القانون : 
 انفرد القانون بذكر بعض األسباب التي لم ترد في الفقه وهي كما يأتي : 

                                           
,  103  ص 8التيياج واإلكليييل ج,  33, معييين الحكييام ص 87ص 1تبصييرة الحكييام ج (1)

 3التعليييق علييي قييانون المرافعييات للييدكتور أحمييد مليجييي ج ,  287ص  8ميينح الجليييل ج
 .  545ص 
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: إذا كان للقاضي أو لزوجته دعوي مماثلة للدعوي التي ينظر  السبب األول
فيها , ويقصد بالتماثل أن تثير دعوي القاضي أو دعوي زوجته نفس 

 انونية التي تثيرها الدعوي المطلوب رده   عنها .المسألة الق
وتبدو الحكمة في تقرير الرد في أن القاضي سيميل بالطبع إلي حل هذه 
المسألة علي النحو الذي يتفق مع وجهة نظره في دعواه أو دعوي زوجته 

 (1)مدفوعا في ذلك بالرغبة في إنشاء سابقة قضائية يستند إليها في دعواه . 
: إذا وجدت لزوجة القاضي خصومة مع أحد الخصوم أو مع  نيالسبب الثا

 زوجته بعد قيام الدعوي المطلوب رد القاضي عن نظرها .
 (2)ويشترط أال تكون هذه الخصومة بقصد رد القاضي عن نظر دعواه . 

: إذا كان لمطلقة القاضي التي له منها ولد أو ألحد أقاربه أو  السبب الثالث
نسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في أصهاره علي عمود ال

 الدعوي أو مع زوجته .
ويستوي أن تكون هذه الخصومة قد أقيمت قبل رفع الدعوي المطروحة علي 
القاضي أو بعد رفعها ولكن يجب في الحالة األخيرة أال تكون قد أقيمت بقصد 

 (3)رد القاضي . 

                                           
,  1564,  1563ص  2التعلييق علييي قييانون المرافعييات للدناصييوري وحامييد عكيياز ج  (1)

, قيييانون المرافعيييات المدنيييية  77الوسييييط فيييي شيييرح قيييانون المرافعيييات لرميييزي سييييف ص 
 .  78التعديالت ص والتجارية طبًقا ألحدث 

,  1564,  1563ص  2التعلييق علييي قييانون المرافعييات للدناصييوري وحامييد عكيياز ج  (2)
 .  78قانون المرافعات المدنية والتجارية طبًقا ألحدث التعديالت ص 

 . المرجعان السابقان  (3)
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الشريعة اإلسالمية بمرحلة  النقطة الثالثة : أن طلب رد القاضي يمر في
, وما هذا إال  (1)واحدة وهي شكوى الخصوم لإلمام أو الحاكم من القاضي 

ألن اإلمام هو الذي يقوم بتعيين القاضي  وهو الذي يتولي الفصل بين 
القضاة وبين الناس , أما في القانون الوضعي فالحاكم ال يتدخل في اختيار 

ومظالم الناس عن طريق آليات محددة  القضاة , ويتم الفصل بين القضاة
وضعها القانون , ومن ثم كانت هناك إجراءات كثيرة يمر بها طلب رد 
القاضي تتعلق بموعد تقديم الطلب وكيفيته  والمحكمة المختصة بالنظر 
واألثر المترتب علي تقديم الطلب , وكل هذا يرجع إلي اختالف النظام 

ن النظام القضائي في اإلسالم , وكل القضائي الوضعي في تكوينه وشكله ع
هذه التفاصيل سبق عرضها عند الحديث عن ظاهرة طلب رد القاضي في 

 القانون الوضعي . 
 

                                           
ص 11, روضييية الطيييالبين ج 102ص  8, التييياج واإلكلييييل ج  32معيييين الحكيييام ص (1)

 8, المبييدع ج 91ص 10المغنييي البيين قداميية ج 121ص 10فيية المحتيياج ج, تح 126
 . 152ص 
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 اخلامتة 
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات , وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال 

ت شريك له , وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوا
ربي وسالمه عليه وعلي آله وصحبه ومن تبع هديه واقتدي بسنته إلي يوم 

 الدين . 
 ثم أما بعد ,,

فقد انتهيت بحمد اهلل وتوفيقه من البحث الخاص بي " طلب رد القاضي بين 
الحكم الفقهي والقانون الوضعي " ومن خالل ما تناولته في هذا البحث يمكن 

توصل إليها وتتمثل أبرز هذه النتائج القول بأن هناك عدة نتائج تم ال
 والتوصيات فيما يأتي :

: أن الشريعة اإلسالمية صالحة للعمل بها في كل زمان ومكان التسام  أوًلا 
تشريعاتها باليسر والسهولة ودرئها للمفاسد ومراعاة المصالح , وتقديمها 

ئ العامة منها على الخاصة , وجمعها في وقت واحد بين التمسك بالمباد
 والقيم وبين الواقعية . 

ا
ا
: أن كل من يصف الشريعة اإلسالمية بالجمود وعدم التجدد والتقصير  ثاني

فهو إما ضال مضل  قاصر التفكير , خبيث التدبير, حاقد على اإلسالم وأهله 
ما شخص لم يعط نفسه الفرصة في الفهم الصحيح لمبادئ الشريعة  , وا 

 وحقيقتها .  
ا
ا
تمام بدراسة النوازل دراسة جيدة متأنية , ووضع األحكام وجوب االه:  ثالث

الشرعية الصحيحة لها حتى ال يترك الحكم عليها رهًنا للهوى , أو لالجتهاد 
الخاطئ الناتج عن غير دراسة أو فهم , أو فتح المجال لغير أهل التخصص 
في التصدي لمثل هذه األمور , والخوض في ذم أهل الشرع , ووصمهم 
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, وعدم القدرة علي إعمال العقل والفكر , ومسايرة ومواكبة تطورات بالنقص 
 العصر . 

ا
ا
: وجوب قيام أهل الشريعة بجهد متزايد في تناول القضايا الفقهية  رابع

المستجدة ففي ذلك الضمانة الحقيقية للمحافظة علي ثوابت الدين مع تقديم 
التهامات الباطلة بجمود ما يقنع العقل , وتقديم الرد الحقيقي والعملي علي ا

 الشريعة وتخلفها عن مسايرة العصر .  
ا
ا
أن للقضاء فضل عظيم , ومنزلة عالية , ومكانة سامية , :  خامس

فمحاسنه ال تخفى على أحد  ففي القضاء إظهار الحق وفي ذلك منفعة 
يصال الحق إلى المستحق , ومنع  للناس , ودفع الظلم عن المظلوم , وا 

لم , ولوال ذلك لفسد العباد , وخربت البالد , وانتشر الظلم الظالم عن الظ
في أرضه في إنصاف المظلوم من  -تعالى  -والفساد  والحاكم نائب اهلل 

يصال الحق إلى المستحق واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر .  الظالم, وا 
ا
ا
ار أنه يجب مراعاة الشروط واألداب التي حددتها الشريعة عند اختي:  سادس

تدور عليه المحافظة على حقوق العباد, من يتولي القضاء    ألن القضاء 
ومن ثم لم يكن كل ورعاية حرماتهم, ورد المظالم بينهم , وعمران مدنيتهم , 

 واحد من الناس صالًحا لتولي هذه المهمة العظيمة . 
ا
ا
: أن الفقه والقانون يتفقان علي وجوب الحفاظ علي هيبة ووقار  سابع

ضاء , فاهلل سبحانه وتعالي فرض للقضاة على الناس التسليم والطاعة الق
 -صلي اهلل عليه وسلم  –طاعته بطاعة رسوله  -تعالى  -واالنقياد , فقرن 

وبطاعة أولي األمر من عباده , فمن عصى إمامًا أو قاضيًا أو حاكمًا من 
هلل ورسوله الحكام فيما أمر به من الحق أو حكم فيه بوجه العدل فقد عصى ا

 وتعدى حدوده . 
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ا 
ا
: أن الفقه والقانون يتفقان علي مراعاة مصالح العباد وتحقيق كل ما ثامن

 فيه النفع لهم . 
ا
ا
: أن طلب رد القاضي من الحقوق المشروعة لكل واحد من الخصوم  تاسع

إذا توافرت أسبابه الصحيحة , فمن حق الخصم أن تنظر قضاياه أمام من 
حرصه علي إقامة العدل مع توافر الشروط واألداب التي  تطمئن نفسه إلي

 تمكنه من فعل ذلك .  
ا 
ا
أن الفقه والقانون اتفقا في كثير من الشروط والقيود الخاصة بجواز  :عاشر

طلب رد القاضي بما ال يؤثر علي هيبة ووقار القضاء , و يؤدي إلي تعطيل 
طالة أمد التقاضي مما يزيد الم  شقة والعناء علي العباد .  سير العدالة , وا 

أن الفقه والقانون مع إجازتهما طلب رد القاضي إال أنهما :  حادي عشر
 طالبا بعدم التوسع في ذلك من أجل الحفاظ علي هيبة ووقار القضاء . 

: أن الوسيلة الحقيقية والصحيحة لوضع ظاهرة طلب رد القاضي  ثاني عشر
تخدامها االستخدام األمثل والصحيح في نصابها الحقيقي  والحد منها , واس

توافر واستيفاء شروط وآداب القاضي , والتي تمنع من والمناسب تكمن في 
يفتح االعتراض عليه أو التشكيك في أحكامه ؛ألن فقد ذلك كله أو بعضه 

 المجال والطريق للنيل منه ومن ثم طلب رده . 
وقد بذلت في إعداده : فهذا نهاية ما تيسر لي كتابته في هذا البحث وبعد 

أقصي الجهد فإن أك وفقت ولو بعض الشيء فهذا فضل اهلل يؤتيه من يشاء 
ن تكن األخرى فعذري أني بشر ,  فاللهم لك الحمد واهلل ذو الفضل العظيم , وا 

حتى ترضى , ولك الشكر إذا رضيت , حمًدا يوافى نعمك ويكافئ مزيدك , 
ام الشريعة اإلسالمية , وأسألك ولك الحمد أن جعلتني مندرًجا في سلك خد

اللهم أن تجعلني أهاًل لذلك , وأن تحشرنا مع حبيبك ونبيك سيد األولين 
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إنك على كل شيء قدير ,  -صلى اهلل عليه وسلم  -واألخرين سيدنا محمد 
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين , وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا 

 .  محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 د/ الزاهر أحمد حفني الطاهر                    

 مدرس الفقه بكلية البنات األزهرية بمدينة طيبة الجديدة                   
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 فهرس املراج  واملصادر
 جل من أنزله .  –أوًلا : القرآن الكريم 

ا 
ا
 كتب التفسري وعلومه : -ثاني
بن علي الرازي الجصاص المتوفى  أحكام القرآن , لإلمام أبي بكر أحمد -1

عضو لجنة مراجعة  -هي , المحقق: محمد صادق القمحاوي 370سنة
بيروت   –المصاحف باألزهر الشريف , الناشر/ دار إحياء التراث العربي 

 هي .  1405تاريخ الطبع سنة 
تفسير آيات األحكام , المؤلف: محمد علي السايس األستاذ باألزهر  -2

قق: ناجي سويدان      الناشر/ المكتبة العصرية للطباعة الشريف , المح
 م .01/10/2002والنشر , تاريخ النشر: 

التفسير المظهري , تأليف : المظهري, محمد ثناء اهلل , تحقيق / غالم  -3
 هي .  1412الطبعة سنة  –الناشر/ مكتبة الرشدية  باكستان  –نبي التونسي 

عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر  الجامع ألحكام القرآن , ألبي -4
براهيم 671األنصاري القرطبي المتوفى سنة  هي تحقيق / أحمد البردوني وا 

هي 1384الطبعة الثانية  -القاهرة  –الناشر / دار الكتب المصرية  -أطفي 
 م .  1964 -
الكشف والبيان عن تفسير القرآن , تأليف : أحمد بن محمد بن إبراهيم  -5

هي , تحقيق/ اإلمام أبي محمد 427أبو إسحاق المتوفى       سنة الثعلبي, 
مراجعة وتدقيق/ األستاذ نظير الساعدي , الناشر/ دار إحياء  -بن عاشور 

 م .  2002 -هي 1422لبنان , الطبعة األولى سنة  –التراث العربي  بيروت 
لي اللباب في علوم الكتاب , المؤلف: أبو حفص سراج الدين عمر بن ع -6

هي , المحقق/ الشيخ عادل أحمد عبد 775الدمشقي النعماني المتوفى   سنة 
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بيروت  -الموجود والشيخ علي محمد معوض , الناشر/ دار الكتب العلمية 
 م . 1998 -هي  1419لبنان , الطبعة األولى سنة  -
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز , المؤلف: أبو محمد عبد الحق  -7

ب بن عبد الرحمن بن تمام       ابن عطية األندلسي المحاربي بن غال
الناشر/  –هي , تحقيق/ عبد السالم عبد الشافي محمد 542المتوفى سنة 

 هي .  1422دار الكتب العلمية بيروت , الطبعة األولى سنة 
معالم التنزيل في تفسير القرآن , تأليف : محيي السنة, أبو محمد  -8

هي , تحقيق / محمد عبد 510البغوي المتوفى      سنة الحسين بن مسعود 
الناشر/ دار  –سليمان مسلم الحر   -عثمان جمعة ضميرية  -اهلل النمر 

 م .  1997 -هي  1417 -طيبة للنشر والتوزيع , الطبعة الرابعة 
ا 
ا
 كتب احلديث النبوي الشريف وعلومه :  -ثالث
راف العشرة , المؤلف : أبو الفضل إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أط -9

هي , تحقيق : مركز 852أحمد بن علي بن حجر العسقالني المتوفى سنة 
خدمة السنة والسيرة , الناشر / مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 

ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية )بالمدينة( , الطبعة األولى  -)بالمدينة( 
 م .  1994 -هي  1415سنة 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل , المؤلف : محمد ناصر  -10

هي إشراف: زهير الشاوي  , الناشر/ 1420الدين األلباني المتوفى سنة 
 م . 1985 -هي  1405الطبعة الثانية سنة  –بيروت  –المكتب اإلسالمي 

لكبير, البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح ا -11
المؤلف: ابن الملقن سراج الدين      أبو حفص الشافعي المصري المتوفى 

هي , المحقق/ مصطفى أبو الغيط وعبد اهلل بن سليمان وياسر     804سنة 
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السعودية ,  -الرياض -ابن كمال , الناشر/ دار الهجرة للنشر والتوزيع 
 م . 2004-هي1425الطبعة األولى سنة 

لإلمام محمد بن عيسى بن َسْورة الترمذي, المتوفى  – الجامع الكبير -12
هي , المحقق/  بشار عواد معروف , الناشر/ دار الغرب اإلسالمي 279سنة 

 م .  1998سنة النشر -بيروت  –
صلى اهلل  -الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  -13

عيل أبو عبد اهلل وسننه وأيامه لإلمام محمد     ابن إسما -عليه وسلم 
البخاري الجعفي , المحقق/ محمد زهير بن ناصر الناصر , الناشر/ دار 

 هي . 1422طوق النجاة  الطبعة األولى سنة 
الروض الداني )المعجم الصغير( , لإلمام سليمان بن أحمد , أبو  -14

هي    المحقق: محمد شكور محمود الحاج 360القاسم الطبراني المتوفى سنة
بيروت , عمان             -, الناشر/ المكتب اإلسالمي , دار عمار أمرير 

 م . 1985 – 1405سنة  -الطبعة األولى 
هي , 275سنن أبي داود , المؤلف: أبو داود السِِّجْستاني المتوفى سنة  -15

 –عبد الحميد , الناشر/ المكتبة العصرية, صيدا  المحقق/ محمد محيي الدين
 بيروت . 

بن ماجه , المؤلف: ابن ماجة أبو عبد اهلل محمد بن يزيد سنن ا -16
تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي , الناشر/ دار  هي273قزويني, المتوفى سنة ال

 فيصل عيسى البابي الحلبي .  -إحياء الكتب العربية 
سنن الدار قطني , المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر البغدادي الدار  -17

هي , حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب 385قطني المتوفى سنة 
االرنؤوط, حسن عبد المنعم شلبي, عبد اللطيف حرز اهلل, أحمد برهوم      
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هي  1424سنة  -لبنان , الطبعة األولى –الناشر/ مؤسسة الرسالة, بيروت 
 م . 2004 -

السنن الصغير للبيهقي , المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي , أبو  -18
هي      المحقق/ عبد المعطي أمين قلعجي , 458المتوفى سنة بكر البيهقي 

باكستان , الطبعة األولى  -دار النشر/ جامعة الدراسات اإلسالمية, كراتشي 
 م . 1989 -هي 1410سنة
السنن الكبرى , المؤلف: أبو عبد الرحمن بن علي الخراساني, النسائي  -19

شلبي,الناشر/ مؤسسة المحقق/ حسن عبد المنعم  هي 303المتوفى سنة 
 م . 2001 -هي  421سنة  -بيروت ,الطبعة األولى –الرسالة 

البيهقي  السنن الكبرى , المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي , أبو بكر -20
الناشر/دار الكتب  –المحقق/محمد عبد القادر عطا ه458المتوفى سنة 

 م . 2003 -هي 1424سنة -العلمية, بيروت,الطبعة الثالثة 
شرح السنة , المؤلف: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن  - 21

محمد  -هي   تحقيق: شعيب األرنؤوط 516الفراء الشافعي المتوفى سنة 
ق, بيروت , الطبعة دمش -زهير الشاوي  , الناشر/ المكتب اإلسالمي 

 م . 1983 -هي 1403سنة  الثانية 
أبو الحسن علي بن خلف شرح صحيح البخارى , المؤلف: ابن بطال  -22

هي   تحقيق/ أبو تميم ياسر بن إبراهيم, دار النشر/ مكتبة 449المتوفى سنة 
 م . 2003 -هي 1423الرياض , الطبعة الثانية  سنة  -السعودية  –الرشد 
شرح معاني األثار , المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد الحجري  -23

هي , حققه وقدم له: محمد 321المتوفى سنة  المصري المعروف بالطحاوي
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محمد سيد جاد الحق من علماء األزهر الشريف  الناشر/  -زهري النجار 
 م .  1994هي ,  1414سنة  –عالم الكتب , الطبعة األولى 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان , لإلمام محمد بن حبان التميمي,  -24
ر/ مؤسسة الرسالة هي , المحقق: شعيب األرنؤوط , الناش354المتوفى سنة 

 م .  1993 – 1414سنة  -بيروت , الطبعة الثانية  –
فيض القدير شرح الجامع الصغير , المؤلف: زين الدين محمد المدعو  -25

هي , الناشر/ المكتبة 1031بعبد الرءوف المناوي القاهري المتوفى سنة 
 . 1356مصر , الطبعة األولى سنة  –التجارية الكبرى 

على الصحيحين,المؤلف: أبو عبد اهلل الحاكم النيسابوري  المستدرك -26
هي,تحقيق/ مصطفى عبد القادر عطا , الناشر/ دار الكتب 405المتوفى سنة 

 م . 1990 – 1411سنة  –بيروت , الطبعة األولى  –العلمية 
مسند اإلمام أحمد بن حنبل , المؤلف: أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن  -27

عادل مرشد,  -هي  المحقق: شعيب األرنؤوط241ة حنبل المتوفى سن
 -هي  1421سنة -وآخرون, الناشر/ مؤسسة الرسالة, الطبعة األولى

 م . 2001
مسند ابن أبي شيبة , المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة المتوفى سنة  -28

هي , المحقق: عادل بن يوسف العزازي و أحمد بن فريد المزيدي , 235
 م .1997سنة  -الرياض , الطبعة األولى  –الناشر/ دار الوطن 

مسند إسحاق بن راهويه , المؤلف: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم  -29
هي , المحقق/ د. عبد الغفور بن 238المعروف بيابن راهويه المتوفى سنة  

الطبعة  –المدينة المنورة  -عبد الحق البلوشي , الناشر/ مكتبة اإليمان 
 م . 1991 -ه 1412األولى  سنة
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 -رضي اهلل عنه  -مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب  -30
هي , 774, المؤلف: أبو الفداء إسماعيل ابن عمر بن كثير المتوفى سنة 

المنصورة  الطبعة  –المحقق/ عبد المعطي قلعجي , دار النشر/ دار الوفاء 
 م . 1991 -هي 1411األولى سنة 

: لإلمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن  المسند الصحيح المختصر -31
هي , المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي 261القشيري النيسابوري المتوفى  سنة 
 بيروت .  –, الناشر/ دار إحياء التراث العربي 

معالم السنن شرح سنن أبي داود , المؤلف: أبو سليمان حمد بن  -32
هي , 388توفى سنة محمد بن إبراهيم بن الخطاب المعروف بالخطابي الم

 -هي  1351سنة  -حلب , الطبعة األولى –الناشر: المطبعة العلمية 
 م . 1932

المعجم الكبير , المؤلف: سليمان بن أحمد , أبو القاسم الطبراني  -33
هي , المحقق: حمدي     ابن عبد المجيد السلفي , دار 360المتوفى سنة 

 عة الثانية . الطب –القاهرة  –النشر/ مكتبة ابن تيمية 
ا 
ا
 كتب العقيدة :  -رابع
التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع , المؤلف: محمد بن أحمد بن  -34

هي , 377عبد الرحمن, أبو الحسين الَمَلطي العسقالني المتوفى سنة 
 مصر. –المحقق: محمد زاهد الكوثري , الناشر: المكتبة األزهرية للتراث 

ية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في لوامع األنوار البه -35
عقد الفرقة المرضية , المؤلف: شمس الدين, أبو العون محمد بن أحمد بن 

هي , الناشر: مؤسسة الخافقين 1188سالم السفاريني الحنبلي المتوفى سنة 
 دمشق .  –ومكتبتها 
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ا 
ا
 كتب اللغة :  -خامس

حيان التوحيدي, علي بن محمد بن البصائر والذخائر , المؤلف: أبو  -36
هي      المحقق: د/ وداد القاضي , الناشر: 400العباس المتوفى نحو سنة

 م .  1988 -هي  1408سنة  -بيروت , الطبعة األولى –دار صادر 
تاج العروس من جواهر القاموس , المؤلف: محمد بن محمد بن عبد  -37

الزبيدي المتوفى سنة  الرزاق الحسيني, أبو الفيض, الملقب بمرتضى
 هي , المحقق: مجموعة من المحققين , الناشر/ دار الهداية . 1205

تحرير ألفاظ التنبيه , المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  -38
هي   المحقق: عبد الغني الدقر , الناشر/ دار القلم 676النووي المتوفى سنة 

  ه .1408سنة   -دمشق , الطبعة األولى –
كتاب التعريفات , المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف  -39

 –بيروت  -الناشر/ دار الكتب العلمية   هي816الجرجاني المتوفى سنة 
 م . 1983-هي 1403لبنان , الطبعة األولى سنة 

تهذيب اللغة , المؤلف: محمد بن أحمد األزهري الهروي , أبو منصور  -40
لمحقق: محمد عوض مرعب , الناشر: دار إحياء ا  هي370المتوفى سنة 
 م . 2001بيروت , الطبعة األولى سنة  –التراث العربي 

التوقيف على مهمات التعاريف , المؤلف: زين الدين المناوي القاهري  -41
القاهرة  -عبد الخالق ثروت 38ه  الناشر/ عالم الكتب 1031المتوفى سنة 

 م . 1990-هي1410, الطبعة األولى سنة 
خزانة األدب ولب لباب لسان العرب , المؤلف: عبد القادر بن عمر  -42

هي تحقيق: عبد السالم محمد هارون,الناشر/ 1093البغدادي المتوفى سنة 
 م .  1997 -هي 1418مكتبة الخانجي, القاهرة , الطبعة الرابعة, سنة 
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األحمد  دستور العلماء , المؤلف: القاضي عبد النبي بن عبد الرسول -43
نكري , عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص , الناشر/ دار الكتب 

 م . 2000 -هي 1421سنة  -بيروت , الطبعة األولى -لبنان  -العلمية 
الزاهر في معاني كلمات الناس , المؤلف: محمد بن القاسم بن محمد  -44

حاتم صالح هي , المحقق: د. 328بن بشار, أبو بكر األنباري  المتوفى سنة 
 بيروت .  –الضامن , الناشر: مؤسسة الرسالة 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية , المؤلف: إسماعيل بن حماد  -45
هي   تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار, 393الجوهري الفارابي المتوفى سنة 
 - هي1407بيروت, الطبعة الرابعة سنة  –الناشر/ دار العلم للماليين 

 م . 1987
القاموس المحيط , المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب  -46

هي  تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 817الفيروزآبادى المتوفى سنة 
الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي , الناشر/ مؤسسة الرسالة للطباعة 

 -هي  1426سنة  -لبنان , الطبعة الثامنة –والنشر والتوزيع, بيروت 
 م .  2005

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية , المؤلف: أيوب بن  -47
هي , 1094موسى الحسيني القريمي الكفوي أبو البقاء الحنفي المتوفى سنة 

محمد المصري , الناشر: مؤسسة الرسالة   -المحقق: عدنان دروي  
 بيروت . 

بو الفضل, جمال لسان العرب , المؤلف: محمد بن مكرم بن على, أ -48
هي , 711الدين بن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقي المتوفى سنة 

 هي .  1414سنة  -بيروت , الطبعة الثالثة  –الناشر/ دار صادر 
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المحكم والمحيط األعظم , المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن  -49
الناشر/ هي المحقق: عبد الحميد هنداوي,458سيده المرسي المتوفي سنة 

 م . 2000 -هي 1421سنة  -بيروت, الطبعة األولى –دار الكتب العلمية 
مختار الصحاح , المؤلف: زين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر  -50

هي المحقق: يوسف الشيخ محمد , الناشر/ 666الحنفي الرازي المتوفى: 
 صيدا .  –الدار النموذجية, بيروت  -المكتبة العصرية 

مشارق األنوار على صحاح األثار , المؤلف: عياض بن موسى بن  -51
هي , دار 544عياض بن عمرون اليحصبي السبتي أبو الفضل المتوفى سنة 

 النشر/ المكتبة العتيقة ودار التراث . 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير , المؤلف: أحمد بن محمد بن  -52

هي , الناشر/ 770المتوفى: نحو أبو العباس  علي الفيومي ثم الحموي
 بيروت .  –المكتبة العلمية 

المطلع على ألفاظ المقنع , المؤلف: محمد بن أبي الفتح بن أبي  -53
هي , المحقق: 709الفضل البعلي, أبو عبد اهلل, شمس الدين المتوفى سنة 

محمود األرناؤوط وياسين محمود الخطيب , الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع  
 م .  2003 -هي 1423طبعة األولى سنة ال

حامد صادق  -معجم لغة الفقهاء , المؤلف: محمد رواس قلعجي  -54
 -قنيبي , الناشر/ دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع , الطبعة الثانية

 م .  1988 -هي  1408سنة 
معجم مقاييس اللغة , المؤلف: أحمد بن فارس الرازي المتوفى سنة  -55

ي , المحقق: عبد السالم محمد هارون , الناشر/ دار الفكر , عام ه395
 م.1979 -هي 1399النشر: سنة 
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المعجم الوسيط , المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة , إبراهيم  -56
محمد النجار( , الناشر:  -حامد عبد القادر    -أحمد الزيات  -مصطفى 

 دار الدعوة . 
ت , المؤلف: منصور بن الحسين الرازي, أبو نثر الدر في المحاضرا -57

هي  المحقق: خالد عبد الغني محفوط , الناشر/ 421سعد األبى المتوفى سنة 
                      -لبنان , الطبعة األولى -بيروت  -دار الكتب العلمية 

 م . 2004 -هي 1424سنة 
أبو السعادات النهاية في غريب الحديث واألثر , المؤلف: مجد الدين  -58

المبارك بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير المتوفى سنة 
م  1979 -هي 1399بيروت, سنة  -هي , الناشر: المكتبة العلمية 606

 محمود محمد الطناحي .  -تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 
 الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية , -59

المؤلف: محمد ابن قاسم األنصاري  أبو عبد اهلل, الرصاع التونسي المالكي 
 هي , الناشر: المكتبة العلمية . 894المتوفى سنة 

ا 
ا
 كتب أصول الفقه :  -سادس

أدب المفتي والمستفتي , المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن, أبو عمرو,  -60
هي , المحقق: د. 643تقي الدين المعروف بابن الصالح    المتوفى سنة 

المدينة المنورة      -موفق عبد اهلل عبد القادر , الناشر/ مكتبة العلوم والحكم 
 م . 2002-هي1423سنة  -الطبعة الثانية 

البحر المحيط في أصول الفقه , المؤلف: أبو عبد اهلل بدر الدين محمد  -61
شر: دار الكتبي هي , النا794بن عبد اهلل بن بهادر الزركشي    المتوفى سنة

 م . 1994 -هي 1414سنة  -, الطبعة األولى
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تهذيب الفروق والقواعد السنية في األسرار الفقهية , للشيخ محمد بن  -62
هي( , الناشر: عالم 1367علي بن حسين مفتى المالكية بمكة المكرمة )

 .  الكتب , الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ
الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي فتح القدير , المؤلف: كمال  -63

هي , الناشر: دار الفكر , الطبعة: 861سنة   المعروف بابن الهمام المتوفى
 بدون طبعة وبدون تاريخ . 

ا
ا
 كتب الفقه :  -سابع

 )أ( : كتب الفقه الحنفي : 
االختيار لتعليل المختار,المؤلف: عبد اهلل بن محمود مجد الدين أبو  -64

 هي .683المتوفى سنة الفضل الحنفي 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق , المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن  -65

هي , الناشر/ دار 970محمد, المعروف بابن نجيم المصري   المتوفى سنة 
 بدون تاريخ .  -الكتاب اإلسالمي , الطبعة الثانية 

, أبو بكر بن بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع , المؤلف: عالء الدين -66
هي , الناشر/ دار 587مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي   المتوفى سنة 

 م . 1986 -هي 1406سنة  –الكتب العلمية , الطبعة الثانية 
البناية شرح الهداية , المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد الحنفى بدر  -67

بيروت,  - هي الناشر/ دار الكتب العلمية855الدين العينى المتوفى سنة 
 م . 2000 -هي  1420سنة  -لبنان , الطبعة األولى

ْلِبيِّ , المؤلف: عثمان بن  -68 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
هي ,  743علي بن محجن البارعي, فخر الدين الزيلعي الحنفي المتوفى سنة 
ْلِبيُّ المتوفى سنة  هي   1021الحاشية: شهاب الدين أحمد بن يونس الشِّ
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سنة  -بوالق, القاهرة , الطبعة األولى -الناشر/ المطبعة الكبرى األميرية 
 هي . 1313

تحفة الفقهاء , المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي أحمد, أبو بكر عالء  -69
هي , الناشر/ دار الكتب العلمية, 540الدين السمرقندي المتوفى        نحو 

 م. 1994 -هي  1414سنة -لبنان , الطبعة الثانية  –بيروت 
الجوهرة النيرة , المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الزبيدي اليمني  -70

 -هي  الناشر/ المطبعة الخيرية , الطبعة األولى800الحنفي المتوفى سنة 
 هي . 1322سنة
حاشية الشرنباللي علي درر الحكام شرح غرر األحكام , لإلمام الحسن  -71

هي , الناشر/ دار إحياء  1069المتوفي سنة الليبن عمار بن علي الشرنب
 الكتب العربية , الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ . 

رد المحتار على الدر المختار , المؤلف: ابن عابدين, محمد أمين بن  -72
بيروت , الطبعة  -هي الناشر/ دار الفكر1252عمر الحنفي المتوفى سنة 

 م . 1992 -هي 1412سنة -الثانية 
العناية شرح الهداية , المؤلف: محمد بن محمد بن محمود, أكمل  -73

هي , الناشر/ دار 786الدين ابن الشيخ جمال الدين البابرتي المتوفى سنة 
 الفكر , الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ . 

قره عين األخيار لتكملة رد المحتار , المؤلف: عالء الدين محمد بن  -74
هي , الناشر/ دار 1306ابن عابدين   المتوفى سنة محمد أمين المعروف ب

 لبنان .  –الفكر للطباعة والنشر والتوزيع , بيروت 
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب , المؤلف: جمال الدين أبو محمد  -75

هي , المحقق/ د. 686علي بن أبي يحيى الخزرجي المنبجي المتوفى سنة 
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سوريا  -الدار الشامية  -لناشر/ دار القلم محمد فضل عبد العزيز المراد , ا
 م .1994 -هي 1414سنة  –بيروت , الطبعة الثانية  -لبنان  -دمشق  -

اللباب في شرح الكتاب , المؤلف: عبد الغني بن طالب الدمشقي  -76
هي حققه : محمد محيي الدين عبد 1298الميداني الحنفي المتوفى سنة 

 لبنان .  –مية, بيروت الحميد , الناشر/ المكتبة العل
لسان الحكام في معرفة األحكام , المؤلف: أحمد بن محمد بن محمد ,  -77

هي , الناشر/ 882لسان الدين ابن الشِّْحَنة الثقفي الحلبي المتوفى سنة 
 م . 1973 – 1393سنة  -القاهرة , الطبعة الثانية  –البابي الحلبي 

أبي سهل شمس األئمة  المبسوط , المؤلف: محمد بن أحمد بن -78
بيروت , الطبعة:  –هي الناشر/ دار المعرفة 483السرخسي المتوفى سنة 

 م . 1993-هي1414بدون طبعة , تاريخ النشر: 
مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر , المؤلف: عبد الرحمن بن محمد  -79

 هي ,1078بن سليمان المدعو بشيخي زاده يعرف بداماد أفندي المتوفى سنة 
 الناشر/ دار إحياء التراث العربي , الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ . 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني , المؤلف: أبو المعالي برهان الدين  -80
هي , المحقق: 616محمود بن أحمد بن مازة البخاري الحنفي المتوفى سنة 

لبنان  –بيروت  عبد الكريم سامي الجندي , الناشر/ دار الكتب العلمية,
 م .  2004 -هي  1424سنة  -الطبعة األولى

المعتصر من المختصر من مشكل األثار , المؤلف: يوسف بن موسى  -81
هي , 803بن محمد, أبو المحاسن جمال الدين الملطي الحنفي المتوفى سنة 

 بيروت .  –الناشر/ عالم الكتب 
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إبراهيم الحلبي الحنفي  ملتقى األبحر , المؤلف: إبراهيم بن محمد بن -82
 –هي  المحقق: خليل عمران,الناشر/ دار الكتب العلمية 956المتوفى سنة 

 م . 1998 -هي 1419سنة  -بيروت, الطبعة األولى -لبنان
الهداية في شرح بداية المبتدي , المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد  -83

هي , المحقق: 593الجليل الفرغاني المرغيناني أبو الحسن المتوفى سنة 
 لبنان .  –بيروت  -طالل يوسف , الناشر/ دار احياء التراث العربي 

 ب : كتب الفقه المالكي : 
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه اإلمام مالك , المؤلف: عبد  -84

الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي أبو زيد أو أبو محمد, شهاب الدين 
هي , الناشر/ مصطفى البابي الحلبي وأوالده, 732المالكي المتوفى سنة 
 مصر الطبعة الثالثة . 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد , المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد  -85
هي , الناشر/ 595بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد المتوفى سنة 

 م. 2004 -هي 1425سنة  -القاهرة , تاريخ النشر –دار الحديث
بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح  -86

الصغير , المؤلف: أبو العباس أحمد ابن محمد الخلوتي, الشهير بالصاوي 
هي , الناشر/ دار المعارف , الطبعة: بدون طبعة 1241المالكي المتوفى سنة 

 وبدون تاريخ . 
بن عبد السالم  البهجة في شرح التحفة , لإلمام أبي الحسن علي -87

 –بيروت  –ه طبعة : دار الكتب العلمية  1258التسولي المتوفي سنة 
 م . 1998 –ه 1418لبنان , الطبعة األولي سنة 
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التاج واإلكليل لمختصر خليل , المؤلف: محمد بن يوسف , أبو عبد  -88
هي , الناشر/ دار الكتب العلمية , 897سنة   اهلل المواق المالكي المتوفى

 م . 1994-هي1416بعة األولى, الط
التلقين , المؤلف: أبو محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي المتوفى  -89

هي , المحقق: أبي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني , 422سنة 
 م . 2004-هي1425سنة  -الناشر/ دار الكتب العلمية , الطبعة األولى

الحاجب , المؤلف : خليل  التوضيح في شرح المختصر الفرعي البن -90
ه, الناشر/ مركز نجيبويه , 776بن إسحاق الجندي المالكي المتوفي سنة 

 م . 2008 –ه 1429سنة  –الطبعة األولي
جامع األمهات , المؤلف: عثمان بن عمر أبي بكر بن يونس المعروف  -91

 646أبو عمرو , جمال الدين الكردي المالكي المتوفى سنة  -بابن الحاجب 
أبو عبد الرحمن األخضر األخضري , الناشر/ اليمامة  المحقق :,   ه

 م . 2000 -هي 1421سنة  –للطباعة والنشر والتوزيع , الطبعة الثانية 
جواهر اإلكليل , تأليف : صالح عبد السميع األبي األزهري المتوفى  - 92

 بيروت .  –ه , الناشر/ المكتبة   الثقافية 1335سنة 
دسوقي على الشرح الكبير , المؤلف: محمد بن أحمد بن حاشية ال -93

هي , الناشر/ دار الفكر , 1230عرفة الدسوقي المالكي  المتوفى سنة 
 الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ . 

حاشية العدوى على شرح كفاية الطالب الرباني , المؤلف: أبو الحسن,  -94
هي , المحقق: 1189نة علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي المتوفى س

بيروت                –يوسف الشيخ محمد البقاعي , الناشر/ دار الفكر 
 م . 1994 -هي 1414سنة  -الطبعة: بدون طبعة , تاريخ النشر
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الذخيرة , المؤلف: أبو العباس أحمد بن إدريس الشهير بالقرافي  -95
محمد بو  -سعيد أعراب  -هي , المحقق: محمد حجي 684المتوفى سنة 

 م . 1994سنة  -بيروت,الطبعة األولى -خبزة , الناشر/ دار الغرب اإلسالمي
شرح الزرقاني على مختصر خليل, تأليف : الشيخ عبد الباقي بن  -96

 هي طبعة / دار الفكر . 1099يوسف الزرقاني المتوفي سنة 
 الشرح الصغير علي أقرب المسالك إلي مذهب اإلمام مالك , المؤلف : -97

العالمة أبي البركات أحمد ابن محمد ابن أحمد الدردير المتوفي سنة 
 القاهرة .  –ه , الناشر / دار المعارف 1201

الشرح الكبير على مختصر خليل , المؤلف : العالمة أبي البركات أحمد  -98
 ه , الناشر / دار الفكر . 1201بن محمد بن أحمد الدردير المتوفي سنة 

يل للخرشي , المؤلف: محمد بن عبد اهلل الخرشي أبو شرح مختصر خل -99
بيروت ,  –هي الناشر/ دار الفكر للطباعة 1101عبد اهلل المتوفى سنة 

 الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ . 
, تأليف : جالل الدين عبد اهلل بن نجم بن  عقد الجواهر الثمينة -100

مي , الطبعة األولي ه الناشر / دار الغرب اإلسال 616شاس المتوفي سنة 
 م . 1995ه , 1415سنة  –

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني , المؤلف: أحمد  -101
بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا  شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي 

هي , الناشر/ دار الفكر , الطبعة: بدون طبعة , تاريخ 1126المتوفى سنة 
 م . 1995 -هي 1415 النشر/
القوانين الفقهية , المؤلف: أبو القاسم, محمد بن أحمد بن محمد بن  -102

هي , تحقيق : ماجد 741عبد اهلل, ابن جزي الكلبي الغرناطي المتوفى سنة 
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لبنان , الطبعة                     –بيروت  -الحموي , طبعة : دار ابن حزم , 
 م . 2013 –ه 1434األولي سنة 

الكافي في فقه أهل المدينة , المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد البر  -103
هي , المحقق: محمد محمد 463بن عاصم النمري القرطبي  المتوفى سنة 

الرياض ,  -أحيد ولد ماديك الموريتاني , الناشر/ مكتبة الرياض الحديثة 
 م . 1980-هي 1400سنة  -المملكة العربية السعودية , الطبعة الثانية 

كرم كفاية الطالب الرباني , المؤلف: أبو الحسن, علي بن أحمد بن م -104
هي , المحقق: يوسف البقاعي , 1189سنة  الصعيدي العدوي المتوفى

 م . 1994 -هي 1414بيروت , تاريخ النشر/  –الناشر/ دار الفكر 
المعونة علي مذهب عالم المدينة ,القاضي أبي محمد عبد الوهاب  -105
ه  تحقيق : محمد حسن محمد حسن  422بن نصر المتوفي سنة  علي

لبنان , الطبعة  –بيروت  –إسماعيل الشافعي , طبعة /دار الكتب العلمية 
 م . 1998ه , 1418األولي سنة 

المقدمات الممهدات , المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد  -106
اإلسالمي , الطبعة  الناشر/ دار الغرب  هي520قرطبي المتوفى سنة ال

 م .  1988 -هي  1408سنة  -األولى
منح الجليل شرح مختصر خليل , المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد  -107

 –هي , الناشر/ دار الفكر1299علي , أبو عبد اهلل المالكي  المتوفى سنة 
 م . 1989هي/1409سنة  -بيروت, الطبعة: بدون طبعة,تاريخ النشر

في شرح مختصر خليل , المؤلف: أبو عبد اهلل  مواهب الجليل -108
هي , الناشر/ دار 954المعروف بالحطاب الرعيني المالكي المتوفى سنة 

 م . 1992 -هي 1412الفكر , الطبعة الثالثة سنة
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النوادر والزيادات , لإلمام أبي محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن أبي  -109
يق : األستاذ محمد أمين بوخبزة ه    تحق 386زيد القيرواني المتوفي سنة 

 , طبعة / دار الغرب اإلسالمي , الطبعة األولي . 
 )ج(: كتب الفقه الشافعي : 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب , المؤلف: زكريا بن محمد  -110
 هي الناشر/ دار الكتاب اإلسالمي . 926األنصاري المتوفى سنة 

اهلل محمد بن إدريس بن العباس  األم , المؤلف: الشافعي أبو عبد -111
هي , الناشر: دار المعرفة 204بن عثمان بن شافع المتوفى             سنة 

 م . 1990-هي 1410بيروت , الطبعة : بدون طبعة ,  النشر/ سنة  –
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين , المؤلف: أبو بكر بن  -112

هي , الناشر/ دار الفكر للطباعة 1302محمد شطا الدمياطي المتوفى بعد 
 م .  1997 -هي  1418سنة  -والنشر والتوزيع , الطبعة األولى

اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع , المؤلف: شمس الدين, محمد بن  -113
هي , المحقق: مكتب البحوث 977أحمد الخطيب الشربيني  المتوفى سنة 

 بيروت .  – دار الفكر , الناشر/ دار الفكر -والدراسات 
البيان , المؤلف: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني اليمني  -114

هي , المحقق: قاسم محمد النوري , الناشر/ دار المنهاج 558المتوفى سنة 
 م .  2000 -هي 1421سنة  -جدة , الطبعة األولى –

ي لبجيرمالتجريد لنفع العبيد , المؤلف: سليمان بن محمد بن عمر ا -115
هي , الناشر/ مطبعة الحلبي , الطبعة: 1221سنة المصري الشافعي المتوفى 

 م . 1950 -هي 1369بدون طبعة , تاريخ النشر: سنة 
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تحفة الحبيب على شرح الخطيب , المؤلف: سليمان بن محمد  -116
هي , الناشر/ دار الفكر , الطبعة: 1221البجيرمي المصري المتوفى  سنة 

 م . 1995 -هي 1415النشر: سنة  بدون طبعة , تاريخ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج , المؤلف: أحمد بن محمد بن علي  -117

بن حجر الهيتمي , الناشر/ المكتبة التجارية الكبرى بمصر , الطبعة: بدون 
 طبعة . 
التذكرة في الفقه الشافعي , المؤلف: ابن الملقن أبو حفص الشافعي  -118

هي   تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل 804المصري المتوفى سنة 
لبنان , الطبعة                   –بيروت  -, الناشر/ دار الكتب العلمية 

 م .  2006 -هي  1427األولى سنة 
التنبيه في الفقه الشافعي , المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن  -119

 لكتب . هي الناشر: عالم ا476يوسف الشيرازي المتوفى سنة 
حاشيتا قليوبي وعميرة , المؤلف: أحمد سالمة القليوبي وأحمد  -120

بيروت , الطبعة: بدون طبعة, سنة  –البرلسي عميرة , الناشر/ دار الفكر 
 م . 1995-هي1415
الحاوي الكبير , المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد البصري ,  -121

الشيخ علي محمد معوض هي المحقق: 450الشهير بالماوردي المتوفى سنة 
 –الشيخ عادل أحمد عبد الموجود , الناشر/ دار الكتب العلمية, بيروت  -

 م .  1999-هي  1419سنة  -لبنان , الطبعة األولى
روضة الطالبين وعمدة المفتين , المؤلف: أبو زكريا محيي الدين  -122

هي تحقيق: زهير الشاوي , 676يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 
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عمان, الطبعة الثالثة                     -دمشق -لناشر/ المكتب اإلسالمي, بيروتا
 م . 1991هي / 1412سنة 
السراج الوهاج على متن المنهاج , المؤلف: العالمة محمد الزهري  -123

هي    الناشر/ دار المعرفة للطباعة والنشر 1337الغمراوي المتوفى بعد سنة 
 بيروت .  –

لبيان شرح زبد ابن رسالن , المؤلف: شمس الدين محمد بن غاية ا -124
هي , 1004أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي المتوفى سنة 

 بيروت .  –الناشر/ دار المعرفة 
فتاوى ابن الصالح , المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن, أبو عمرو,  -125

ي , المحقق: د. موفق ه643تقي الدين المعروف بابن الصالح  المتوفى سنة 
بيروت ,  –عبد اهلل عبد القادر , الناشر/ مكتبة العلوم والحكم , عالم الكتب 

 ه .  1407سنة  -الطبعة األولى
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب المعروف بحاشية الجمل  -126

, المؤلف: سليمان بن عمر ابن منصور العجيلي األزهري, المعروف بالجمل 
 هي , الناشر / دار الفكر .  1204فى سنة المتو 
كفاية األخيار في حل غاية االختصار , المؤلف: أبو بكر بن محمد  -127

بن حريز بن معلى الحسيني الحصني تقي الدين الشافعي المتوفى سنة 
هي , المحقق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان                    829

 م . 1994سنة  -دمشق , الطبعة األولى الناشر/ دار الخير
متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب , المؤلف: أحمد بن  -128

الحسين بن أحمد, أبو شجاع, شهاب الدين أبو الطيب األصفهاني المتوفى 
 هي , الناشر/ عالم الكتب . 593سنة 
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 المجموع شرح المهذب , المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن -129
 هي   الناشر/ دار الفكر . 676شرف النووي المتوفى سنة 

مختصر المزني )مطبوع ملحًقا باألم للشافعي( , المؤلف: إسماعيل  -130
هي , الناشر/ 264بن يحيى بن إسماعيل, أبو إبراهيم المزني المتوفى سنة 

 م . 1990-هي 1410بيروت , تاريخ النشر: سنة –دار المعرفة 
ج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج , المؤلف: شمس مغني المحتا -131

هي, 977الدين, محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي المتوفى سنة 
 م . 1994 -هي1415سنة  -الناشر/ دار الكتب العلمية , الطبعة األولى

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه , المؤلف: محيي الدين  -132
هي , المحقق: عوض قاسم , 676المتوفى  سنة يحيى بن شرف النووي 

 م . 2005 -هي 1425سنة  -الناشر/ دار الفكر , الطبعة األولى
المهذب في فقه اإلمام الشافعي , المؤلف: أبو إسحاق إبراهيم بن  -133

 . هي , الناشر/ دار الكتب العلمية476علي بن يوسف الشيرازي المتوفى سنة 
ح المنهاج , المؤلف: شمس الدين شهاب نهاية المحتاج إلى شر  -134

هي    الناشر/  دار الفكر, بيروت , 1004الدين الرملي المتوفى سنة 
 م . 1984-هي 1404سنة  -الطبعة: طبعة أخيرة 

نهاية المطلب في دراية المذهب , المؤلف: عبد الملك بن عبد اهلل  -135
هي , 478فى سنة بن يوسف بن محمد الجويني الملقب بإمام الحرمين المتو 

حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الديب                   
 م . 2007-هي1428سنة  -الناشر/ دار المنهاج الطبعة األولى
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الوسيط في المذهب , المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي  -136
مد هي المحقق/ أحمد محمود إبراهيم,محمد مح505الطوسي المتوفى سنة 
 ه . 1417سنة  -القاهرة, الطبعة األولى –تامر, الناشر/دار السالم 

 )د( : كتب الفقه الحنبلي : 
اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل , المؤلف: موسى بن أحمد  -137

هي , المحقق: 968الحجاوي المقدسي , شرف الدين  أبو النجا المتوفى سنة 
 لبنان .  –بيروت  -اشر/ دار المعرفة عبد اللطيف محمد موسى السبكي , الن

اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف , المؤلف / عالء الدين أبو  -138
الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي المتوفى سنة 

 بدون تاريخ .  -هي,الناشر: دار إحياء التراث العربي , الطبعة الثانية 885
مربع شرح زاد المستقنع , المؤلف: عبد الرحمن بن حاشية الروض ال -139

هي , الناشر: 1392محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي المتوفى سنة 
 هي .  1397سنة  -بدون ناشر , الطبعة األولى 

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى , المؤلف: منصور بن يونس بن  -140
هي , 1051بلى المتوفى سنة صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحن

 م . 1993 -هي 1414سنة  -الناشر/ عالم الكتب , الطبعة األولى
دليل الطالب لنيل المطالب , المؤلف: مرعي بن يوسف بن أبى بكر  -141

هي , المحقق: أبو قتيبة الفاريابي , 1033المقدسي الحنبلى المتوفى سنة 
الطبعة                       الرياض ,  -الناشر/ دار طيبة للنشر والتوزيع

 م . 2004 -هي 1425األولى سنة 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع , المؤلف: منصور بن يونس بن  -142
 -هي , الناشر/ دار المؤيد 1051المتوفى سنة  إدريس البهوتى الحنبلى

 مؤسسة الرسالة . 
مد زاد المستقنع في اختصار المقنع , المؤلف: موسى بن أح -143

هي المحقق: عبد الرحمن بن علي بن 968الحجاوي , أبو النجا المتوفى سنة 
 الرياض .  –محمد العسكر , الناشر: دار الوطن للنشر 

شرح الزركشي , المؤلف: شمس الدين محمد بن عبد اهلل الزركشي  -144
هي , الناشر: دار العبيكان , الطبعة 772المصري الحنبلي المتوفى  سنة 

 م .  1993 -هي  1413سنة  -األولى
الشرح الكبير على متن المقنع , المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن  -145

أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي, أبو الفرج, شمس الدين 
 هي , الناشر/ دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع . 682المتوفى سنة 

لف: محمد بن صالح بن الشرح الممتع على زاد المستقنع , المؤ  -146
هي    دار النشر: دار ابن الجوزي , 1421محمد العثيمين المتوفى سنة 

 هي .  1428 - 1422سنة  -الطبعة األولى
العدة شرح العمدة , المؤلف: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد, أبو  -147

هي , الناشر/ دار الحديث, 624محمد بهاء الدين المقدسي المتوفى سنة 
 م .  2003 -هي 1424هرة , تاريخ النشر: سنةالقا

عمدة الفقه , المؤلف: أبو محمد موفق الدين بن قدامة الشهير بابن  -148
هي , المحقق: أحمد محمد عزوز , 620سنة   قدامة المقدسي المتوفى

 م . 2004 -هي 1425الناشر/ المكتبة العصرية , الطبعة: سنة 
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وع لعالء الدين علي بن سليمان كتاب الفروع ومعه تصحيح الفر  -149
المرداوي , المؤلف: محمد بن مفلح ابن محمد بن مفرج, أبو عبد اهلل, 

هي     763شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي المتوفى سنة 
المحقق: عبد اهلل بن عبد المحسن التركي, الناشر/ مؤسسة الرسالة,الطبعة 

 ي . م 2003 -هي 1424سنة  -األولى
الكافي في فقه اإلمام أحمد , المؤلف: أبو محمد موفق الدين الشهير  -150

هي , الناشر/ دار الكتب العلمية , 620بابن قدامة المقدسي  المتوفى سنة 
 م .  1994 -هي  1414سنة  -الطبعة األولى

كشاف القناع عن متن اإلقناع , المؤلف: منصور بن يونس بن  -151
هي , 1051ن بن إدريس البهوتى الحنبلى المتوفى سنة صالح الدين ابن حس

 الناشر/ دار الكتب العلمية . 
كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات ,  -152

المؤلف: عبد الرحمن بن عبد اهلل ابن أحمد البعلي الخلوتي الحنبلي المتوفى 
دار البشائر هي , المحقق: محمد بن ناصر العجمي , الناشر/ 1192سنة 

 م . 2002 -هي 1423سنة  -بيروت , الطبعة األولى -اإلسالمية  لبنان 
المبدع في شرح المقنع , المؤلف: إبراهيم بن محمد ابن مفلح, أبو  -153

هي, الناشر/ دار الكتب العلمية, 884إسحاق, برهان الدين  المتوفى سنة 
 م .  1997 -هي  1418سنة  -لبنان, الطبعة األولى –بيروت 
مختصر اإلنصاف والشرح الكبير , المؤلف: محمد بن عبد الوهاب  -154

هي , المحقق: عبد العزيز بن زيد 1206سنة   التميمي النجدي المتوفى
الناشر/ مطابع الرياض  الرومي, د/ محمد بلتاجي, د/ سيد حجاب , 

 , الطبعة األولى . الرياض
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د بن حنبل , المؤلف: عبد المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحم -155
السالم بن عبد اهلل بن الخضر ابن محمد بن تيمية الحراني, أبو البركات, 

الرياض  الطبعة  -هي , الناشر/ مكتبة المعارف652مجد الدين المتوفى سنة 
 مي . 1984-هي 1404الثانية سنة 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى , المؤلف: مصطفى بن  -156
هي , الناشر/ المكتب 1243المتوفى سنة  ن عبده الدمشقي الحنبليسعد ب

 م . 1994 -هي 1415سنة  -اإلسالمي, الطبعة الثانية 
المغني البن قدامة , المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن  -157

هي , الناشر: مكتبة 620المتوفى سنة  أحمد الشهير بابن قدامة المقدسي
 م . 1968 -هي 1388بدون طبعة , تاريخ النشر: سنة القاهرة , الطبعة: 

الملخص الفقهي , المؤلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ,  -158
 -الناشر/ دار العاصمة, الرياض   المملكة العربية السعودية , الطبعة األولى

 هي . 1423سنة 
م بن منار السبيل في شرح الدليل , المؤلف: ابن ضويان, إبراهي -159

هي المحقق: زهير الشاوي  , الناشر/ 1353محمد بن سالم المتوفى سنة 
 م . 1989-هي 1409سنة  -المكتب اإلسالمي , الطبعة السابعة

 كتب السياسة الشرعية والقضاء :  -ثامًنا
األحكام السلطانية للفراء , المؤلف : القاضي أبو يعلى , محمد بن  -160

هي , صححه وعلق عليه : محمد 458سنة الحسين بن الفراء المتوفى   
بيروت , لبنان , الطبعة الثانية  -حامد الفقي , الناشر / دار الكتب العلمية 

 م .  2000 -هي  1421سنة  -
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األحكام السلطانية , المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد  -161
, هي 450بن حبيب البصري البغدادي, الشهير بالماوردي المتوفى سنة 

 القاهرة .  –الناشر: دار الحديث 
تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام , المؤلف: إبراهيم  -162

هي , الناشر/ مكتبة 799بن علي بن محمد, ابن فرحون المتوفى سنة 
 م . 1986 -هي 1406سنة  -الكليات األزهرية , الطبعة األولى

لمؤلف: علي حيدر خواجه درر الحكام في شرح مجلة األحكام , ا -163
هي   تعريب: فهمي الحسيني , الناشر/ دار 1353أمين أفندي المتوفى سنة 

 م . 1991 -هي 1411سنة  -الجيل , الطبعة األولى
شرح كتاب النيل وشفاء العليل , المؤلف : العالمة محمد بن يوسف  -164

ودية,الطبعة أطفي  , الناشر / مكتبة اإلرشاد  جدة , المملكة العربية السع
 م . 1985 –ه1405م,الطبعة الثالثة سنة 1972–ه1392الثانية سنة

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام , المؤلف: أبو  -165
هي 844الحسن, عالء الدين, علي بن خليل الطرابلسي الحنفي المتوفى سنة 

 , الناشر/ دار الفكر , الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ . 
النظام القضائي في الفقه اإلسالمي , المؤلف: محمد رأفت عثمان ,  -166

 م . 1994-هي 1415الناشر/ دار البيان , الطبعة الثانية  سنة 
ا 
ا
 الكتب املتنوعة  :  –تاسع
إعالم الموقعين عن رب العالمين , المؤلف: ابن قيم الجوزية  -167

إبراهيم , الناشر/ دار  هي , تحقيق: محمد  عبد السالم751المتوفى سنة 
 م . 1991 -هي 1411سنة  -بيروت , الطبعة األولى  –الكتب العلمية 
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بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة , المؤلف مجموعة من طلبة  - 168
 العلم , نسخة مفهرسة .   

شرح القواعد الفقهية , المؤلف: أحمد بن الشيخ محمد الزرقا  -169
ه وعلق عليه مصطفى أحمد الزرقا , الناشر/ دار هي , صحح1357المتوفي 

 م . 1989 -هي 1409سنة  -سوريا , الطبعة الثانية  -دمشق  -القلم 
العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية , المؤلف: ابن عابدين,  -170

محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المتوفى سنة 
 ار المعرفة , الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ . هي , الناشر/ د1252
الفتاوى الخانية بهام  الهندية , المؤلف : حسن بن منصور بن  -171

هي , طبعة /  592محمود األوزجندي المشهور بقاضي خان المتوفي سنة 
 دار الفكر . 

 فتاوى دار اإلفتاء المصرية , المؤلف: دار اإلفتاء المصرية .  -172
ه الميسر في ضوء الكتاب والسنة , المؤلف : مجموعة من الفق -173

المؤلفين , الناشر : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف , تاريخ 
 هي . 1424الطبع : سنة 

فقه النوازل في العبادات , المؤلف : أ.د / خالد بن علي المشيقح ,  - 174
ه 1426بريدة لعام القسم األول من دروس الدورة العلمية بجامع الراجحي ب

 , نسخة مصححة ومفهرسة . 
ا
ا
 كتب الرتاجم :  -عاشر
أخالق النبي وآدابه , المؤلف: أبو محمد بن حيان المعروف بأِبي  -175

هي المحقق: صالح بن محمد الونيان, 369الشيخ األصبهاني المتوفى سنة 
 م . 1998سنة  -الناشر/ دار المسلم للنشر والتوزيع , الطبعة األولى
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األعالم , المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن  -176
هي , الناشر/ دار العلم 1396فارس, الزركلي الدمشقي المتوفى سنة 

 م .  2002مايو سنة  -للماليين , الطبعة الخامسة عشر 
البداية والنهاية , المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  -177

هي  المحقق: علي شيري , الناشر/ دار إحياء 774ة القرشي المتوفى سن
 م. 1988 -هي 1408سنة  -التراث العربي , الطبعة األولى

تاريخ بغداد وذيوله, المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن مهدي  -178
بيروت,  –هي الناشر/ دار الكتب العلمية 463الخطيب البغدادي المتوفى سنة 

 هي .  1417سنة  -در عطا, الطبعة األولىدراسة وتحقيق: مصطفى عبد القا
خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر , المؤلف: محمد أمين  -179

ابن محمد المحبي الحموي األصل, الدمشقي  بن فضل اهلل بن محب الدين
 بيروت .  –هي , الناشر/ دار صادر 1111المتوفى سنة 

عبد الرحمن بن أحمد ,  ذيل طبقات الحنابلة , المؤلف: زين الدين -180
المحقق: د عبد الرحمن العثيمين, الناشر/   هي795السالمي المتوفى سنة 

 م . 2005 -هي  1425سنة  -الرياض,الطبعة األولى –مكتبة العبيكان
سير أعالم النبالء , المؤلف: شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن  -181

هي  , الناشر/ دار 748 المتوفى سنة  أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي
 م . 2006-هي1427القاهرة , الطبعة: سنة  -الحديث
شذرات الذهب في أخبار من ذهب , المؤلف: عبد الحي بن أحمد بن  -182

هي , 1089محمد ابن العماد العكري الحنبلي , أبو الفالح المتوفى سنة 
لناشر/ دار حققه: محمود األرناؤوط , خرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط  ا

 م .  1986 -هي  1406سنة  -بيروت , الطبعة األولى –ابن كثير, دمشق 
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العبر في خبر من غبر, المؤلف: شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن  -183
هي, المحقق: أبو هاجر 748أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي المتوفى سنة 

 بيروت .  –لمية محمد السعيد بن بسيوني زغلول, الناشر/دار الكتب الع
الكامل في التاريخ , المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم  -184
هي , تحقيق: عمر 630المتوفى سنة  ني الجزري, عز الدين ابن األثيرالشيبا

لبنان , الطبعة  –عبد السالم تدمري , الناشر/ دار الكتاب العربي, بيروت 
 م . 1997هي / 1417األولى سنة 

ان وعبرة اليقظان , المؤلف: أبو محمد عفيف الدين عبد مرآة الجن -185
هي , وضع 768اهلل بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي المتوفى سنة 

لبنان   –حواشيه: خليل المنصور , الناشر/ دار الكتب العلمية, بيروت 
 م .  1997 -هي  1417الطبعة األولى سنة 

بن محمد راغب بن عبد معجم المؤلفين , المؤلف: عمر بن رضا  -186
 -هي , الناشر/ مكتبة المثنى 1408الغني كحالة الدمشق المتوفى  سنة 

 بيروت .  –بيروت, دار إحياء التراث العربي 
المنتظم في تاريخ األمم والملوك , المؤلف: جمال الدين أبو الفرج  -187

هي , المحقق: 597عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي المتوفى سنة 
مد عبد القادر عطا, مصطفى عبد القادر عطا , الناشر/ دار الكتب مح

 م .  1992 -هي  1412سنة  -العلمية, بيروت , الطبعة األولى
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة , المؤلف: يوسف بن تغري  -188

أبو المحاسن, جمال الدين المتوفى سنة  بردي بن عبد اهلل الظاهري الحنفي
 مصر .  -الناشر/ وزارة الثقافة واإلرشاد القومي, دار الكتب هي , 874
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 حادي عشر : كتب القانون : 
التعليق علي قانون المرافعات , المؤلف : المستشار / عز الدين  -189

 الدناصوري , األستاذ / حامد عكاز  الطبعة الثانية عشرة . 
القانونية وأحكام  التعليق علي قانون المرافعات بآراء الفقه والصيغ -190

النقض , المؤلف : د / أحمد مليجي   طبعة / وزارة العدل , دار العلم 
 م . 2008واإليمان للنشر والتوزيع , الطبعة السابعة سنة 

قانون المرافعات المدنية والتجارية طبقا ألحدث التعديالت , المؤلف :  -191
قادر, طبعة : كلية د / عثمان محمد عبد ال -د / إبراهيم حمدان قريطم  

 جامعة جنوب الوادي .   –الحقوق 
مبادي القانون المدني, المؤلف : وجدي راغب, طبعة / دار الفكر  -192

 م . 1986العربي, الطبعة األولي سنة 
الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية, المؤلف: د /  -193

 م . 2011أحمد السيد الصاوي,سنة 
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