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 ملخصال
يبحث هذا املقال يف قضية االستخالف يف القضاء أو ما يعرف يف املصطلح املعاصر بالنيابة القضائية  تارخيا وتأصيال وأحكاما يف ظل 

اطها مبقاصد الشريعة ارتباط السوار باملعصم مقاصد الشريعة ، واليت ما خيلو حكم من األحكام الشرعية  ، وال نظاما من النظم اإلسالمية إال وكان ارتب
عصور،  ، وقد بّين هذا البحث أمهية االستخالف يف القضاء وشروطه وأحكامه منذ عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فمرورا مبختلف األزمنة وال

ت ومهام نواب القاضي والشروط املطلوبة فيمن كما يتطرق البحث جلهات تعيّي نواب القضاة ومتابعتهم وعزهلم ، كما يتناول البحث اختصاصا
 .يتوىل مهام االستنابة  ، وخيلص البحث خبالصة متثل لب نتائج البحث 

 .شروط املستخلف -العزل -التعيّي -االستخالف يف القضاء -نائب القاضي -مقاصد الشريعة: الكلمات المفتاحية

 
 

The Succession in the judiciary and its relation to the purposes of sharia 

A doctrinal study 

       Abstract: This article investigates the issue of jurisprudence in the judiciary or what is known in the 

modern term in the judicial judiciary as a history, origin and rulings in the light of the purposes of the 

Shari'a, which is free of any of the Islamic rulings or Islamic Systems. The research also discusses the 

importance of arbitration in the judiciary and its terms and conditions since the era of the Messenger of 

Allah peace be upon him passing through the various times and ages. The research also deals with the 

appointment, follow-up and removal of deputies of judges. The research also deals with the functions and 

functions of the judges' deputies and the required conditions. Research research has some results. 
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  :مة مقد  
بها املختلفة بظالهلا الوارفة على نلقت احلضارة اإلسالمية جبوا، أما بعد لقد ااحلمد هلل وكفى والصالة والسالم على احلبيب املصطفى

حالل السالم إاجملتمعات البشرية، وأسهمت إسهاما مباشرا يف إسعاد هذه اجملتمعات، بل وال نبالغ إذا قلنا أهنا كانت السباقة يف 
ظر عن وصيانة األعراض وحفظ األموال لكافة أفراد البشر بغض الن ،  احلقوق إىل أصحاهبا وحقن الدماء وإيصال، والوئام
قبل الناس بالعيش يف ظل النظم اإلسالمية خاضعّي فلطاملا ت العرقية واجلنسية واللغوية ، واالنتماءا ،هات العقدية والفكرية التوج

 بهوعدله ، كما أن هذه النظم مل تتنزل مجلة وتفصيال قرآنا موحى  ون برمحة اإلسالمعنين عليهم فإهنم م   اكميتهاحل، قابلّي لسلطاهنا 
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مرتكزاهتا األساسية تاركة اجملال واسعا أمام  مبينةمن لدن حكيم خبري ، بل جاءت النصوص بقواعدها العامة وخطوطها العريضة ، 
ظلت  ، ومن مث فإن النظم اإلسالميةوسائل والفروع واملستجدات الاالجتهاد البشري املنضبط بقواعد املصلحة وروح التشريع يف 

. ، ولقد فاق اجتهاد علماء تلك العصور حدود األزمنة واألمكنة رجاهتا مبا يتناسب وكل زمان ومكان تتطور وتتوسع مفرزاهتا وخم
ومن جوانب احلضارة اليت شهدت تطورات كبرية وما انفكت تقطع أشواط التوسع والتطور نظام القضاء والذي بدأ بسيطا يف 

ظام يف التطور والتوسع انطالقا من تعيّي القضاة يف األمصار األسس واملنهج ، مث أخذ ذلك النوعميقا يف  والتنظيمالشكل 
إىل للقضاة أطلق عليه قاضي القضاة  اوتعيّي رئيس مرورا بالفصل بّي السلطات  واإلبعادأو العزل  واإلرشادوتعهدهم بالنصح 

وملا ضعف االجتهاد وتشبث الناس مبذاهبهم . النظر يف املصاحل العامة مضافا خلطة القضاء  فأصبحتوسيع صالحيات القضاة 
 .نوابا للقضاة  حبسب االختصاص املكاين أو النوعي  الفقهية تشبث الغريق مبنقذه عّين احلكام و اخللفاء 

البادية قضاة وأطلق عليهم قضاة املاء ، بل وألهل  ،  قضاة للجيو  وأطلق عليه قاضي العسكروكما اقتضى حال التوسع أن يعّين 
بل ولقد اسند اخللفاء واألمراء والسالطّي مهمة السفارة للقضاة األكفاء وأوفدوهم يف  وللحجيج قضاة وأطلق عليهم قضاة الركب

 .سفارات إىل األعداء 
اخلطة بالتزامات هو ما جيعله يعجز عن الوفاء قاضي من القضاة خبطة قطر واسع مرتامي األطراف و  ف  لن ك  ومع التوسع العمراين قد ي   

ويف قضايا  ،  فيلجأ هذا األخري إىل االستعانة بعلماء مذهبه فيستنيب بعضهم يف أقاليم متقاربة ،  وأهدافها يف كل التخصصات
األوقاف  وأصل هبا ، وما يت األنكحة وما يتعلق هبا ، أو الدماء واحلدود ، أو واختصاصات معينة مثل املواريث وشؤون اليتامى 

 .والوصايا وغريها من العقود 
  :منهجية البحث  

 بالتأصيل عن  ويف هذا البحث سوف نسلط الضوء على ظاهرة اإلنابة القضائية واالستخالف فيه من ناحيتّي ، الناحية األوىل وت  
 وربط املسألة بالبعد املقاصدي  ،  املسألة وفروعهامتتبعّي أقوال فقهاء املذاهب األربع يف حيثيات ،  لإلنابة يف القضاء الشرعي 

 .اجتهادا وتنزيال 
ت التعيّي والعزل لنواب والناحية الثانية دراسة الظاهرة من اجلانب التارخيي ، من حيث بدايات االستخالف يف القضاء ،  جها

 .القاضي ، مكانة نواب القضاة  
  :في ظل مقاصد الشريعة  خطة القضاء 

، سواء  الشريعة اإلسالمية إمنا جاءت جللب املصاحل ودرأ املفاسد عن املكلفّي يف العاجل واآلجل  ام أنن معلوم باالستقراء الت  هو  مما
وخاصة تلك الضروريات اخلمس ، الدين والنفس والنسل ،  ، كانت هذه املصاحل من باب الضروريات أو احلاجيات أو التحسينات

ها على جوع  ر   من شروط اعتبارها عدم   ل  ع  وج  ، ات ومكمالت متموريات واحلاجيات والتحسينات مالضر  هلذه ل  ع  وج   .واملال والعقل
كل ) :حيث قال ،  ، وضرب لذلك أمثلة منها اعتبار العدالة واالجتهاد يف كل من احلكام واألئمة والقضاة  باإلبطال أصوهلا 

املسألة الثالثة من كتاب املقاصد  يذكر شرط  املكمالت  يفولكن (.  ة  ل  م  ك  والت   ة  م  ت  الت  هو ك   إليها ما م  ظ  ن  مرتبة من هذه املراتب ي   
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 دن اجلهاد مطلوب لر   ة احلكام فإنن ق  س  ف  و وهو عدم رجوعها على أصوهلا باإلبطال ، ويذكر لذلك أمثلة كاجلهاد خلف أئمة السوء 
 نامحاية الدين  وملكن  نا مصلحة  ت  و  ف  ذهبنا نتلمس العدالة واالجتهاد فيهم ل   فلو اإلمامة،لشرط  م  م  ت  وعدالة احلكام م   ، العدو غائلة  

يف  األشد   ورعيت املفسدة   ، ضررا يف االعتبار األقل   وعليه روعيت املفسدة   ، أعظم   وكانت املفسدة   ، حصوننا وثغورنا  أعداءنا من
وأحدثوا النكاية  ، منصب القضاء لطغى أهل العرامة والفساد ر  غ  وش  ،  بقية الواليات فلو تركنا الديار بال قضاء  ج  رن الدفع ، وعليه خي خ 
 .1يف البالد والعباد 

املسألة السابعة   إذا ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة املصاحل األخروية :   رمحه اهلل تعاىل   الشاطيب  حيث يقول اإلمام
كان من قبيل الضروريات  وسواء يف ذلك ما ،  هلا به نظام ، ال حبسب الكل وال حبسب اجلزء ل  ت  والدنيوية وذلك على وجه ال خي   

 . 2أو احلاجيات أو التحسينات 
 ،  اعنخ لص  ّي ام  ض  احلدود والقصاص وت   من جانب العدم فإننا جنده قد جعلوإذا ما عدنا إىل وسائل حفظ هذه املصاحل بكل أنواعها 

يعم  الو  ، التهارج ع  ن  والقضاة حىت ي    األئمةبنصب تكون إال  حفظ هلذه املقاصد ، وال سائلوسائر املعامالت  ،  وعقود األنكحة
 .3الفساد 

ردع املفسدين مستحسن يف العقول ، ولوال عقوبة اجلناة واملفسدين ألهلك الناس  ):فقد قال :    رمحه اهلل تعاىل     وأما ابن القيم
  .4(من بين آدم حاال الدواب واألنعام والوحو  أحسن   ، وصارت حال  ِ   امل  الع   نظام   د  س  وف   ، بعضهم بعضا

اهلل تعاىل قد رفع  أسن اخلطط ، فإنن وخطة القضاء يف نفسها من : ) ويؤكد اإلمام النباهي البعد املقاصدي خلطة القضاء بقوله 
وتلك خطة األنبياء . واألموال ، واحلالل واحلرام  ، ، حيكمون يف الدماء واألبضاع األنام   أمور   درجة احلكام ، وجعل إليهم تصريف  

       5.(فال شرف يف الدنيا بعد اخلالفة أشرف من القضاء ،  ومن بعدهم من اخللفاء
فرفع التهارج ، ورد التواثب ، وقمع الظامل ، ونصر املظلوم ، : ه ت  م  ك  ا ح  وأمخ ):    فرحون   رمحه اهلل تعاىل  ابن ويف هذا السياق يقول

 .6 (وقطع اخلصومات ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

والشك أن نصب : ) وأما العز بن عبد السالم فقد جعل نصب القضاة من وسائل جلب املصاحل العامة واخلاصة ، حيث قال 
صاحل الناس ووجوب توليتهم خر ويف معرض بيان رعاية القضاة ملويقول يف موضع آ.7(العامة واخلاصة القضاة والوالة من الوسائل 

 :شروط التولية ولو انعدمت بعض 
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حناها يف حق اإلمام الفاسق واحلاكم الفاسق حن ا ص  ن  ، ملا يغلب عليه من اخليانة يف الوالية ، لكن ن  تصحيح والية الفاسق مفسدة  )   
 .ومن يف مرتبته ويقصد باحلاكم هنا القاضي .  1( ، ملا يف إبطال واليتهما من تفويت املصاحل العامة

ا من خالل حفظ ضرورياهتا ه  ام  ظ  ون   األمة   احلكيم من خطة القضاء عموما هو حفظ   الشارع   مقصد   أنخ  القول   ويكن أن جنمل  
، وكذا حفظ  محاية للعقيدة  فشرع حد الردة ، بعقيدهتا له نفسه املساس   ت س ونل  واألخذ على يد كل من ،  فظ دينها حبوحاجياهتا 

وكذا حفظ األعراض والنسل من خالل حترمي االعتداء عليها  ،  األنفس واملهج واألرواح بتشريع القصاص على األنفس وما دوهنا ،
 ت  ل  ك  و  أ   كحد الزنا واللواط والقذف ،   إىل اختالط األنساب ، فرتبت على ذلك حدودا يسعى ومعاقبة كل من يهتك العرض و 

 ،  ونظم أحكام األنكحة والطالق لتبتلأمرها إىل أويل األمر من أمراء وقضاة ،  وقبل ذلك ندب اإلسالم الناس إىل املناكح وحترمي ا
، وملا كان عدول وعلماء فحول قضاة ، وأوكل كل ذلك ل وما يتعلق هبما من ثبوت النسب ووجوب النفقات واستحقاق الرتكات

ة فشرعت املعامالت املالية ، بل وجعلت األصل فيها اإلباح مصونا تشوفت الشريعة إىل تنميته، و محايته وحتصينه، املال حمرتما
،  مهما كانت األسباب والدوافع ، ونصبت القضاة لفض والغصب  من خالل حترمي وجترمي السرقة واجلواز ، وحرمت االعتداء عليه

شريعة حرصت على فئة الإن تتعلق األموال باليتامى واألوقاف فملا اخلصومات الناشئة بسبب التشاحن  واحلرص ، وبشكل أخص 
اء يقومون على شؤون أموال اليتامى فخ ك  رعاية كل منهما لقضاة أ   اليتامى أيا حرص ، كما حرصت على األوقاف وأسندت مهمة  

واضحة  الفقه برتاجم قضاة جمتهدين بلغوا شأنا عظيما ، وتركوا بصمات   ولقد حفل تارخينا اإلسالمي وكتب  .واألوقاف أحسن قيام 
 .  ينة يف جمال االجتهاد املقاصدي  يف علم القضاءب

تطور احلياة وتشعبها وذلك  حبسب  ،اهليكلة ، والرتاتيب ، واالختصاصات  يفر   وخاصة يتطو  اإلسالمي ولقد ظل نظام القضاء
والثقافية وكان نظام االستخالف يف القضاء  ،  واالجتماعية،  واالقتصادية ، السياسية ، على مجيع املستويات وظهور مستجدات 

واالستخالف  االستنابة م القضاءومن بّي مظاهر التطور يف نظا. إلسالمية املنظومة القضائية  اليت عرفتها واحدا من مظاهر التطور
 .، واليت ترجع بواكري فكرهتا إىل عهد النبوة على صاحبها أفضل الصالة وأمت التسليم يف خطة القضاء 

 : اريخ االستخالف ت
حيث يعترب فعله صلى اهلل عليه وسلم ، يعود تاريخ االستخالف يف منصب القضاء إىل عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

باستخالفه صلى اهلل عليه وسلم ألصحابه يف منصب القضاء يف املدينة املنورة ويف غريها ، حيث أمر أبا ،  تأصيال شرعيا للمسألة 
على جواز االستخالف ولو مع  عليه ، و هذا دليل   ت  ض  رن ع   ة  ضيخ ا يف ق  م  ك  وعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنهما أن حي    بكر الصديق

بن أيب طالب ومعاذ بن جبل  لى مكة املكرمة بعد فتحها ، وعليا عي  اض  ا وق  أسيد والي   بن   عتاب   كما بعث  ،   وجود القاضي األصيل
 .يقضون بّي الناس فيما رفع إليهم من قضايا وأحكام ونوازل  عديدة يف اليمن وأقاليم   على أماكن   الة  وو  وأبا موسى األشعري قضاة  

                                                           

/ 10ص / 3ج / عز الدين عبد العزيز عبد السالم /   قواعد األحكام يف مصاحل األنام   1  
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فإن مل جتد : قال اقض بكتاب اهلل ، قال يا معاذ مبا تقضي  :بن جبل وسلم ملعاذحية يف ذلك إذ قال صلى اهلل عليه والنصوص صر 
 . 1{وال ألو رأياجتهد : فإن مل جتد قال : قال بسنة رسول اهلل ، قال 

 على ذلك قوله حيث كان القاضي األول للمسلمّي وليس أدلخ ،  علما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان بيده السلطة القضائية 
له على حنو  فأقضيف حجته من بعض   بعضكم أن يكون أحلن   لن ع  ول   إيلن، وإنكم ختتصمونإمنا أنا بشر  }:  صلى اهلل عليه وسلم 

 .2{ار من النن  ا أقطع له قطعة  فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فال يأخذه فإمنن   ، ما أمسع
طريق عطاء بن السائب عن حمارب  فقد جاء عنبكر الصديق رضي اهلل عنه استخلف عمرا على صغار األمور ،  أيبويف خالفة 

أنا :   رضي اهلل عنه  فقال عمر ،ان إنه البدخ يل من أعو : )أبو بكر، قال لعمر وأيب عبيدة بن اجلراح ف  ل  خ  ت  ملا اس  ) : بن دثار قال
  .3(ال وأنا أكفيك بيت امل :رضي اهلل عنه  وقال أبو عبيدة،  أكفيك القضاء

 
 

 االستخالف في عهد عمر بن الخطاب ـ رضي اهلل عنه ـ 
الفصل بّي السلطتّي القضائية والتنفيذية ، حيث ومبرور وقت غري يسري على  مبدأأول من جسد    رضي اهلل  يعترب سيدنا عمر

وكان يتابعهم  هلل عنه   رضي ا   القضاة يف األقاليم واألمصار بعدما كان يباشره بنفسه بعد استشارة سيدنا علي ب  صن خالفته ن  
يف القضاء أليب موسى  تهولعل رسال ،  منهم ما يسئ إىل خطة القضاء ر  د  فكما كان يعّي القضاة كان يتوىل عزهلم إذا ب   ، ويراقبهم

لعلماء تعترب مبثابة دستور أساسي ملبادئ القضاء وأصوله ، ولقد تناول هدا الكتاب وهده الرسالة الكثري من األدباء وااألشعري 
 . 4و الصفات الواجبة يف القضاة،  القضاء ، وأدبوالفقهاء بالشرح والتحليل ، واستخراج احلكم واألحكام الشرعية 

هجرية ويل على قضائها 052أنه بعد موت الزبري بن بكار قاضي مكة عام ،  كيع و  فقد ذكر املأمون أيامويف العصر العباسي يف 
مث ويل حممد بن عبد اهلل بن علي . 5على قضائها غري واحد  واستخلف عليها   أي  ، الربيع فلم خيرج إليها أيبأمحد بن يعقوب بن 

ويف املدينة املنورة مت االستخالف على قضائها من قبل من توىل القضاء هبا . قضاء مكة واستخلف حممد بن موسى الرازي عليها 
إىل بغداد واستخلف  ص  خ  مث ش   082بكر املقدمي قضاء مكة واملدينة سنة  أيبن وويل حممد بن أمحد بن حممد ب: فقد قال وكيع 
يقول القلقشندي . ويف غريمها من األمصار فقد ذكرت كتب التاريخ أن حممد بن شاذان كان نائبا لبكار بن قتيبة .6على القضاء 

                                                           

باب ما جاء يف القاضي كيف يقضي، : ، والرتمذي 1171، 171باب اجتهاد الرأي يف القضاء، حديث: كتاب األقضية، 123/ 2  أخرجه أبو داود 7 
3121، 3123حديث 272، 210/ 1وأمحد  ,   

ه   متفق علي 30  
/10ص / 7أبو جعفر الطربي ج / تاريخ الطربي   3737ط أوىل  الناشر املكتبة التجارية الكربى / 307ص / 3ج / وكيع / أخبار القضاة  33  

3717الطبعة األوىل دار اجليل صنعاء ا اليمن / القاضي حممد إمساعيل العمراين /   نظام القضاء يف اإلسالم   4  
/ 267ص / 3ج/ وكيع /    أخبار القضاة  5  
/260ص / 3ج / وكيع /   أخبار القضاة  6  
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 عليه ، كما جتمع الروايات أن بكار بن قتيبة ورغم غضب ابن طولون . 1{وكان حممد بن شاذان كالنائب لبكار بن قتيبة } :
وبالرجوع إىل ترمجة حممد بن شاذان اجلوهري يتأكد ما ذكرنا حيث جاء  .2القضاء ومات قاضيا  عن  مل يعزلهإال أنه  ، وسجنه له

ولعل ظاهرة االستخالف مل تكن .{إىل الشاموكان نائبا لبكار بن قتيبة وخليفته على الديار املصرية حّي سار } : ترمجته يف 
 .3ه 042فقد جاء يف ترمجة ابن أيب الشوارب أنه توىل نيابة قضاء مسراء سنة  ،دون مصر مقتصرة على مصر  

 : بين المقاصد والوسائل حكم االستخالف في القضاء 
إذا علمنا أن  نصب القضاة واجب ملا فيه من رعاية املصاحل وحقن الدماء واحلفاظ على األعراض واألموال وهذا ما أمجعت عليه 

يف رعاية  رونص  ق  ي   وهو ما جيعلهم  ، ، أو كثرة انشغاالت القضاة أنفسهماألمة ، فإن ذلك قد يتخلف بسبب التوسع العمراين 
اإلنابة إما يف  أ ب يح   هلمومن أجل تاليف التقصري ، وجمانبة اإلمهال يف حالة االنشغال ، فكان لزاما  ،وحفظ احلقوق  ، خطة القضاء

، حيث قد ينيب القاضي بعض نوابه يف بعض بعض االختصاصات على بعض النواب  كتوزيع ،األقاليم ، أو طبيعة األحكام
 فإنن  4"الوسائل تأخذ حكم الغايات واملقاصد "  بالقاعدة الشرعية وعمال .، واألنكحة وغريها من األعمالكاملواريث ، األعمال

ملا كانت :)     رمحه اهلل تعاىل    وهلذا قال ابن القيم بواجباهتا ،  واإلخالل اإلنابة القضائية وسيلة حلفظ خطة القضاء من االحنراف
 .5(، معتربة هباوطرق تفضي إليها ، كانت طرقها وأسباهبا تابعة هلا  بأسباباملقاصد ال يتوصل إليها إال 

وخاصة إذا كان االستخالف قاصرا على بعض  ،  بل مل يشرتط كثري من العلماء يف نائب القاضي ما جيب أن يشرتط يف القاضي
 .6يغتفر يف الوسائل ماال يغتفر يف املقاصد" األمور دون عموم اخلطة وهذا عمال بالقاعدة 

  : الفقهاء في االستخالف القضائي  مذاهب: حكم االستخالف 
 : تحرير محل النزاع : أوال 
عن االستخالف ، وعليه  القاضي اخلليفة أو ما من يقوم مقامه ىإذا هن القضاءاتفق الفقهاء على عدم جواز االستخالف يف   ـ1

  تكون أحكام   القاضي يف هذه احلالة فلفإن استخ
 
 .7نافذة وغري   باطلة   ف  ل  خ  ت  س  امل

،  كما  8له يف االستخالف ، جاز له  أن يستخلف حبسب إذن اإلمام ويف حدوده أ ذ ن  كما اتفق الفقهاء على أن اإلمام إذا  ـ 2
كما .9إذا أذن احلاكم أو اخلليفة للقاضي يف االستخالف فحينئذ جيوز ولو يف مقر عمله وداخل حدود إقليمه ودائرة اختصاصهأنه 

                                                           

3711طبعة حكومة الكويت 211ص / 3ج/ القلقشندي /    مآثراألنافة يف معامل اخلالفة  1  
دار صابر بريوت لبنان 210ص / 3ج/ ابن خلكان /   وفيات األعيان  2  

3711الثالثة مؤسسة الرسالة بريوت لبنان ط  131ص / 33ج / مشس الدين الذهيب /    سري أعالم النبالء  3 
/ 71ص / 3عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم ج /    قواعد األحكام إىل مصاحل األنام  31   

/ 311ص / 1ج/  / ابن القيم /    إعالم املوقعّي 5  
ا/3712/ لبنان ط األوىل دار الكتب العلمية بريوت / 311ص/ جالل الدين السيوطي /   األشباه والنظائر   6  
بريوت لبنان 3717طبعة األوىل دار  الفكر للطباعة والنشر / / 231ص / 1ص / عليش /   منح اجلليل    7  
/ 231  ص/ 1ج/  عليش/   منح اجلليل   8  
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رجال أن  اء  ض  الق   ىلخ  وال خالف أن اإلمام إذا و  }:نص على ذلك ابن القاص يف كتابه أدب القاضي حيث قال كما .1اختصاصه
 .2{جيعل إليه أن يستخلف يف عمله ، ويويل القضاء يف طرف من أطراف عمله 

قد وقع يف  وهذا األمر  .  هوتنيب عليه أحكام صحيح   ، فإن االستخالف  يف خطة القضاء هو اإلمام نفسه  املستنيب إذا كان ـ3
أمر تعيّي نواب القضاة  ل  وك  اخلليفة للقضاة نوابا من خمتلف املذاهب ، ويف بعض األحيان ي   أو  اإلمام  التاريخ اإلسالمي حيث يعّين 

وذلك عند انشغال األئمة واخللفاء بالقضايا الكربى لألمة ، أو عند احنطاط  ، لقاضي القضاة باعتباره ممثال للسلطة القضائية 
 .الدولة  وتفلت األمور

 وتبّي عدم قدرة القاضي على اإلشراف عليه مبفرده ، أو كانت اإلعمال اليت يتوالها القاضي كثرية   ا ، إذا كان إقليم القضاء كبري  ـ4
 .وهذا األمر سنعرضه يف تفاصيل أقوال العلماء الحقا  صالحياته يف القضاءقد وسع  أو احلاكم   ، حبيث يكون اخلليفة  

خاليا من اإلذن باالستخالف أو املنع منه ، ويف هذه احلالة ـ   أن يكون رسم التقليد    أي تقليد القاضي خطة القضاء: ـ 5
غريه يف اخلطة  حبال من  استخالفإذا مل يأذن له احلاكم أو اإلمام يف االستخالف واإلنابة فال جيوز له    اختلف العلماء ،

إال أنه قد ذكر النويري أنه يف القرنّي السابع والثامن اهلجريّي ،  .3وهو ما نص عليه ابن فرحون وغريه من الفقهاء  ،  األحوال
وكان القاضي ال يستقل  }:وخاصة بعد أن حيل بّي الوالة والقضاة حيث قال  ،  ةاستخلف القضاة نوابا عنهم بدون إذن الوال

صغرت جهة واليته إال بعد مراجعة السلطان ، مازال األمر جاريا إىل أن ملك السلطان جنم أو بعزل نائب من نوابه   وإن بعدت 
  .4{فغلظ حجابه ، وتعذر خطابه ، وتعاظم أن يشاور يف اجلزئيات ، فاستقل حينئذ القضاة واستبدوا بالواليات ، الدين 

                                            .واملسألتان  األخريتان اختلف فيهما العلماء 
ف عليه كله ففي هذه احلالة يستحب للحاكم أن يأذن كون املصر الذي توىل قضاءه كبريا ، ال يقدر على اإلشرا: الحالة األولى 

االستخالف ، يف حّي ذهب بعضهم إىل أنه جيوز له اإلنابة واالستخالف يف  لهجيوز  فال له وإن مل يأذن،  له يف االستخالف 
ويكون النهي  عنه ، وإن هناه  جيوز له االستخالف القضاء يف مثل هذه احلالة وإن مل يأذن له احلاكم أو اخلليفة أو الوايل ، بل

 .5حينئذ لغوا 
لكي ال تضيع  ، وأسلم،  الثاين أرجح   الرأيذهب إليه أصحاب  الذي  وبالنظر ملقاصد الشريعة يف نصب القضاة يتبّي أن  القول  

 . غمط الناس حقوقهماحلقوق وتكثر املنازعات وي  
فقد وقع نفس اخلالف بّي الفقهاء ،  كالسفر واملرض ،   نعه من احلكم مت وأعذار   أن يطرأ على القاضي ظروف  : الحالة الثانية 

اإلمام أو مل يأذن ، وبعضهم منع اإلنابة يف هاتّي احلالتّي ما مل يفوض إليه سواء أأذن يف احلالتّي مطلقا  فهناك من أجاز اإلنابة  

                                                           

/ ط دار الكتب العلمية / 127ص / 36ج/ املاوردي / احلاوي الكبري / ط دار الكتب العلمية / 72ص / 3ج / إبراهيم بن فرحون /   تبصرة احلكام 21  
3717الطبعة األوىل / مكتبة الصديق لنشر والتوزيع / 311ص / 3ج/ أمحد بن أيب أمحد الطربي املعروف بابن القاص /   أدب القاضي 27   

/ 311ص / 3ج/ أدب القاضي أ ابن القاص / 72ص / 3ج /    تبصرة احلكام يف أصول األقضية و األحكام  3  
طبعة  اهليئة املصرية للكتاب  272ص / 27ج/ النويري /   هناية األرب    4  

3772ط الثالثة دار الفكر  / 333ص / 6ج/ احلطاب / مواهب اجلليل / 337ص / 33ج/ النووي /    روضة الطالبّي  5  
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فأجازوا له اإلنابة واالستخالف يف حالة السفر وإن مل  اإلمام ذلك ، وهناك من العلماء من فرنق بّي حالة املرض ، وحالة السفر ،
 ، زها يف حالة املرض ، وبإمعان النظر يف الفقه املقاصدي نرى جواز اإلنابة يف حالة طروء العذر املانع من القضاءو  يأذن ، ومل جي   

وإليك  .ء إيصال احلقوق إىل أصحاهبا وجواز اإلنابة سواء يف األمصار املتباعدة أو يف مكان ومصر قضائه إذ اهلدف من القضا
 مذاهب الفقهاء يف املسألة

 : المذاهب الفقهية  في االستخالف في خطة القضاء
 مشورته أواألصل العام عند السادة احلنفية عدم جواز االستخالف بدون إذن اإلمام : االستخالف في القضاء في الفقه الحنفي 

أو مرض أن يستخلف إال بأمر اإلمام الذي هو فوقه ، ألن من قلنده  ينبغي للقاضي إذا سافروال : ) جاء يف كتاب املبسوط قوله  .
مل جيز قضاء خليفته إال أن ينفذ هو قضاء خليفته  اإلمامفإذا استخلف بغري أمر . ، والناس يتفاوتون يف الرأي برأيهإمنا رضي 

جيوز أن إنه هو قاضي القضاة ف ه القضاء  الن احلنفي أنه إذا كان الذي و  ويف رواية يف املذهب .  1(فحينئذ ينفذ كما لو قضى بنفسه 
 . 2أم مل يأذن أذنيستنيب مطلقا 

حيث نص الصدر الشهيد على تفصيل أدق  ، ذهب إليه السرخسي اإلمامان اخلصاف والصدر الشهيد ويف ذات السياق يؤكد ما
اخللفية إمنا فونض التصرف  ألنن ولو أن قاضيا استخلف رجال ، فقضى بّي الناس ، مل جيز ذلك  ): يف موضوع االستخالف قائال 

 .3(، فال يكون له أن يستخلف ال برأي غريه ، برأيه إليه
يتفق املالكية مع غريهم يف عدم جواز االستنابة يف القضاء إذا هني القاضي  :   االستخالف في القضاء في المذهب المالكي

فقد  اختلف  ،له اليد يف ذلك ، وأما إذا جترد األمر عن األمر والنهي أطلقتعن ذلك ، كما أجازوا االستخالف واالستنابة إذا 
ستخالف قاض مكانه إذا كان حاضرا حيكم ، ليس للقاضي اأنه  : أصبغ و املالكية أنفسهم ، حيث ذهب ابن املاجشون ومطرف 

 . و إن أعاقه ما يعوق من الشغل 
هم من قضاة يغيبون عنها ، أو يرضون ، أو يشتغلون فيستنيبون بغري إذن من والن  ر  و  جاء يف فتاوى ابن رشد  يف حكم قضاة الك  

فهل جتوز أحكامهم وخماطبتهم غريهم من . ؟، وكيف إن فعلوا ذلك عن غري مرض وال عيب إال ختفيفا عن شغوب الناسالقواعد
 .قضاة البالد ؟ 

وأما إن غاب أو مرض فيجوز له . غري مريض وهو حاضر  ،   من األحكام شيءال جيوز أن يستنيب غريه على  :فجاء اجلواب عليه 
ذلك إن كان الذي قدمه قد فوض إليه ذلك ، وينزل مستخلفه يف مرضه أو غيبته منزلته يف مجيع األمور ، وإن مل يتضمن ذلك  

 . 4، وال كان معروفا من سرية حكامه يف الكور فال يصح له االستخالف    ويقصد تعينه قاضيا كتاب  تقديه إياه

                                                           

طبعة دار املعرفة بريوت لبنان  330ص / 36ج / مشس الدين السرخسي /   املبسوط  1  
3772وما بعدها الطبعة الثانية دار الفكر بريوت لبنان  173ص / 1ج/ ابن عابدين / حملتار على الدر املختار   رد ا  2  

3731وما بعدها مطبعة اإلرشاد  313ص / 1ج/ حلسام الدين البخاري املعروف بالصدر الشهيد /   شرح أدب القاضي  3  
  2033/الطبعة الثالثة دار الغرب اإلسالمي بريوت لبنان /   3163ص /    1ج/ بان رشد   /    فتاوى   ابن رشد   13
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وإذا وىل اإلمام قاضيا يف بلد خمصوص ومل يأذن له يف االستخالف ، ومل ينعه منه مل يستخلف : ء يف منح اجلليل شرح خليل وجا
 يقضيفيها فيستخلف قاضيا  القضاء  يلن  أي البالد اليت و    أي التساع عمله    ينوب عنه يف احلكم إال لوسع ،  آخرالقاضي قاضيا 

 .1هذا هو املذهب نيابة عنه يف جهة بعدت عن بلده الذي هو فيه
 اإلمام فمنع من استخالف القاضي نائبا له إذا كان ،  وذهب ابن وهب مذهبا آخر حيث ميز بّي اإلمام العدل واإلمام الفاسق

 .2فاسقا اإلمام  عدال ، وأجاز ذلك إذا كان
سيؤدي إىل اضطراب األحكام والتقليل جليلة من ابن وهب ، فحينما يكون اإلمام عدال فإن االستخالف  مقاصديةوهذه نظرة  

من شأن اإلمام العدل احلريص على نشر العدل وقمع الظلم ، وأما اإلمام الفاسق فإنه غالبا ال يلتفت إىل نشر العدل وقمع 
 .الفاسدين وردعهم فيوكل ذلك للقاضي العادل

عنه ، كما  اإلمام  يتفق الشافعية مع مجيع املذاهب يف عدم جواز االستخالف إذا هني:  ي القضاء عن الشافعيةاالستخالف ف
إن كان أذن : وهل جيوز له أن يستخلف يف واليته؟ نظر: )يتفقون على جواز ذلك  إذا إذن له اإلمام ، جاء  يف كتاب التهذيب 

يستحب لإلمام أن يأذن ملن واله يف االستخالف، وإن هناه عن االستخالف، ال و . له اإلمام يف االستخالف، جيوز أن يستخلف
إن كان ما واله يكنه النظر يف مجيعه بنفسه، ال جيوز له أن يستخلف؛ على ظاهر : وإن أطلق التولية؛ نظر. جيوز أن يستخلف

 .3(املذهب؛ ألن الذي واله مل يرض بنظر غريه
ف؛ ألن اإلمام نصبه للنظر يف املصاحل؛ فيجوز له أن ينظر فيها بنفسه وبغريه؛ كاإلمام جيوز له جيوز له أن يستخل: وقال اإلصطخري

 .أن يستخلف
فيجوز أن يستخلف يف القدر الذي ال يكنه القيام بنفسه؛ ألن اإلمام ملا  -وإن كان ما واله ال يقدر أن يقضي فيه بنفسه؛ لكثرته

هل جيوز له أن يستخلف فيما يكنه القيام فيه بنفسه؟ : ك إذنا  يف االستخالف؛ فعلى هذاواله ما ال يكنه أن يقوم به، يتضمن ذل
 :فيه وجهان

 .جيوز؛ ألنه ملا جاز أن يستخلف يف البعض، جاز أن يستخلف يف الكل: أحدمها
 .ام بنفسهال جيوز؛ لن مطلق التولية ال يتضمن اإلذن يف االستخالف فيما يكنه فيه القي: -وهو األصح -والثاين

 .جاز له أن يستخلف وجها  واحدا   -أما إذا مرض القاضي، أو أراد أن يغيب عن البلد؛ لشغل
 .هو على ما ذكرنا من االختالف: قيل -ولو أراد أن يستخلف يف أمر خاص من مساع بينة، أو حتليف، أو لعان بّي الزوجّي

بخ  ،قاضيا و ىلخ  فإذا: قال ابن قدامة  : االستخالف في القضاء في المذهب الحنبلي  ت ح  ؛ أ ن   ل ه   جي  ع ل   أ ن   ا س  ل ف  ت خ  ألننه قد  ي س 
ألن واليته  ؛مل يكن له أن يستخلف ع ن ه ، ن  ه اه   و إ ن   ،بال خالف نعلمه ل ه   ج از   االستخالف ، يف   ل ه   أ ذ ن   ف إ ذ ا ،حيتاج إىل ذلك

                                                           

233ص  / 1ج / عليش /   منح اجلليل شرح على خمتصر خليل  1  
233ص /   نفس املرجع  2  

3773ط أوىل دار الكتب العلمية بريوت لبنان / 371ص /  1ج/ / البغوي / التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي   17   
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وحيتمل أن ال يكون له ذلك ، ألنه يتصرف باإلذن ، فلم  .فله االستخالف  ،وإن أطلق ،كالوكيل ،ما هناه عنه  فلم يكن ف ،بإذنه
 .1يكن له مامل يأذن فيه كالوكيل

 : الحكمة من االستخالف
فجاز ،  هي نفسها احلكمة من مشروعية القضاء ، حيث شرعت اإلنابة عند كثرة أعباء القضاة  اإلنابةمشروعية إن احلكمة من  

كن االستخالف واإلنابة عند تباعد األمصار وتوسعها اتساعا ال يخطة القضاء ، كما جيوز  لإلعانة على عبءهلم أن يتخذوا نوابا 
ألن يف عدم االستخالف واإلنابة عنت ومشقة ستلحق ولكي ال تتعطل مصاحل الناس  ، معه إيصال مجيع احلقوق إىل أصحاهبا

ويف ذلك مشقة وحرج شديد  ،  عند حدوث كل نازلة أو طروء مشكلةالقاضي حيث يستلزم ذلك تنقل الناس ملقر  ، بالناس
وخاصة مع  .2{وما جعل عليكم في الدين من حرج } :كقوله تعاىل  متواترة متضافرةوكالمها مرفوع يف الشريعة الغراء بنصوص 

وهو ما قد يؤدي إىل وانتشار الظلم ،  ، وكثرة الفجور  ، الذمم فسادبسبب وكثرة اخلصومات  والنمو الديغرايف ، التوسع العمراين
 وإفالت اجملرمّي من العقاب ،  ص انتشار اجلرية وارتفاع معدالهتافر  ختلي الناس عن اخلصومة والرتافع إىل القضاء وهذا ما يعزز 

عقد احلضارات وهالك األمم والشعوب وكل ذلك يناقض مقصود الشارع احلكيم وكثرة املظامل وهو ما يؤذن خبراب العمران واندثار 
 .من تشريع القضاء والنظام العقايب 

 : جهة التعيين والمتابعة للنواب
يل للعديد من كتب التاريخ واألدب والرتاجم من جهة ، وكتب الفقه وأدب القضاء من جهة أخرى يتبّي من خالل االستقراء الطو 

حيث ثبت أن اخللفاء عند إصدار  أن جهة التعيّي واملتابعة لنواب القضاة هم القضاة أنفسهم ، ولكن بإذن اخللفاء وأوامرهم ، 
هؤالء القضاة يف االستنابة ، حيث ذكر ابن كثري يف البداية تعيّي ينصون على غالبا ما كانوا  األمصاربتعيّي القضاة يف املراسيم 

صدر مرسوم السلطان  إىل القاضي تاج الدين بن بنت األعز أن يستنيب من كل مذهب  662والنهاية أنه يف ذي القعدة عام   
بل كان الوالة ونواب األمراء يلكون حق تفويض  ، ومل يقتصر األمر يف االستنابة على األمراء فحسب .3نائبامن املذاهب الثالثة 

القضاة باالستنابة فقد ذكر ابن حجر يف الدرر الكامنة يف ترمجة حممد بن عبد الرب السبكي أنه ملا جاء أمر السلطان بنفيه من 
 .4عليه جهاته وفسح له أن يستنيب فيها  فابقياعتن به نائب طرابلس دمشق إىل طرابلس 

القلقشندي يف موسوعته التارخيية واألدبية صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء عند عرضه للمخاطبات اجلارية بّي الوالة وقد اعتن 
اإلنابة، حيث أورد مراسيم تولية القضاة وقضاة القضاة مشريا إىل أن تفويض الوالة واخللفاء أمر النواب إىل  واخللفاء والقضاة بأمر

يكون وقد جعلنا له أن يستنيب من :) يفة  يف القرن التاسع اهلجري ألحد القضاة عموما جاء فيها وصية اخلل أوردحيث  5القضاة 
                                                           

3761مكتبة القاهرة طبعة أوىل /  72ص / 30ج / موفق الدين حممد بن  قدامة املقدسي/   املغين   1  
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واجلدير بالذكر أن مسألة االستخالف  . 1(يرضى له أن حيمل عنه الكلن وتقامسه ثوابه ممنأو قريبا من هذه املثابة  ،  مبثل أوصافه
كما أهنا ليست بيد اخللفاء واألمراء مطلقا ،إذ ال توجد نصوص شرعية جتعلها من وظائف القضاة ، أو   ، ليست بيد القضاة مطلقا

 بيد القضاة ملنا االستنابةحبسب ما تقتضيه الرتاتيب اإلدارية ، فتارة جيعل أمر  اجتهاديةمن وظائف الوالة واخللفاء ولكن املسألة 
من  هم يستجمع أصحاب السلطة التنفيذية السلطة القضائية بأيديهم يكونون وملنا ،ةفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذينت
فإن قاضي القضاة هو الذي يتصرف فيهم مطلقا تقليدا وعزال :) ففي الصورة األوىل قال ابن عابدين  ونواب القضاة  القضاة   ّين  ع  ي   
والفصل بّي  ،  وغياب مبدأ الشورى،  ستبداد و تسلط األمراء والوالة وأما احلالة الثانية واعتقد أهنا األكثر وقوعا يف عصور اال.2(

وعزل اجلميع جاء يف هناية قضاة ونواهبم وحماسبة لالسلطات فقد طفحت كتب السري والرتاجم واألخبار بأخبار تولية الوالة واألمراء ل
أنه ال يستنيب : ) أن أمر االستنابة كان بيد السلطان نفسه  اإلرب يف فنون األدب يف خماطبة بّي قاضي القضاة وبّي امللك الكامل

وفيه دليل على أن القاضي بالديار املصرية يف  ):ق النويري على هذه املراسلة قائال وقد علن ( إال من كان على مذهب الشافعي 
وأما إذا وجلنا تاريخ القرن . 3(انذلك الوقت كان ال يستقل بعزل نائب من نوابه من العماالت وإن صغرت إال بعد مراجعة السلط

السالطّي وامللوك كانت هلم اليد  فإنيف القضاء من اختصاصات القضاة ، االستنابة أمر كان التاسع اهلجري فإننا جند مبقدار ما
عام فقد جاء يف النجوم الزاهرة أنه يوم األربعاء ثالث شعبان وتقليص هذه الصالحية  ،  الطوىل يف حتجيم هذا االختصاص

هجرية منع السلطان نواب القضاة من احلكم ورسم أن يقتصر الشافعي على أربعة نواب واحلنفي على ثالثة نواب واملالكي 858
استدعى القضاة األربع ومجيع نواهبم يف  886وأشار ذات املرجع إىل أن السلطان برقوق عام .4(واحلنبلي كل منهما على اثنّي 

احلكم بالقاهرة ، ومصر إىل القلعة ليعرضوا على السلطان فلما جلسوا خاشنهم السلطان يف اللفظ بسبب كثرة نواهبم ، ولعل األمر 
أن  856وباشروا ذلك بأنفسهم حيث جاء يف حوادث عام  تعدى ذلك فقد أدنب السالطّي املماليك نواب احلكم وعاقبوهم
 .5السلطان ضرب بعض نواب احلكم الشافعية ألمر ال يستحق ذلك 

 ليها من عدنة زوايا واعتبارات ر إويكن القول إن جهة التعيّي واالستخالف ينظ
دب مع أويل والسالطّي وذلك من باب األأن القضاة هم من يعّي ويعزل وحياسب النواب ولكن بإذن األمراء : العتبار األول ا

 .األمر
وجعل كل أمور الدولة  ، أن اخللفاء والسالطّي ليسوا على وزان واحد يف التسلط والقبض على زمام األمور: االعتبار الثاني 

ووظائف  ،  دينيةواليات من من يطلق اليد ألرباب الوظائف يف تسيري ما أضيف إليهم وشؤوهنا بأيديهم ، فهناك من السالطّي 
دارية للواليات الدينية والديوانية ، وهناك صنف من إلأمام السالطّي حبسب ما تقتضيه الرتاتيب ا مسئولّي يكونوا هؤالء ، ديوانية

                                                           

371ص / 33ج/ أمحد بن علي القلقشندي /   صبح األعشى  1  
/ 173ص / 1ج/ ابن عابدين /   رد احملتار على الدر املختار  2  

/ 273ص / 27ج / النويري / رب   هناية األ 3  
ط وزارة الثقافة واإلرشاد مصر/ 171ص / 37ج/ مجال الدين تغري بردى األتابكي /   النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة  4  
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يرجع ذلك يف كثري من األحيان للضعف الذي  و.احلكام والسالطّي يتسلطون على كل شئ من شؤون الدولة ومراسيم احلكم
االستخالف كما كان لفساد القضاة الدور البارز يف استبداد السالطّي بظاهرة .فكريا  و اجتماعياو سياسيا عامة أصاب احلياة ال

كما ،أو فسق  ،  بأحكام الشرع بل وتولية من ال يستحق املنصب  إما جلهلحيث استخدمت الرشوة طريقا لإلنابة يف القضاء ، ،
ملا عجز القضاة عن تأديب نواهبم تدخل السالطّي يف تقليص أعداد النواب وضرهبم  880يف سنة  إنهتذكر املصادر التارخيية 

 . 1بأيديهم
إن لقب قاضي القضاة يف العصور املتأخرة مل يصبح خيول صاحبه نفس صالحيات قاضي القضاة زمن الرشيد : االعتبار الثالث 

 مبثابة وكأنه ،  أو بدى منهم احنراف  األول عن تعيّي القضاة ونواهبم وحماسبتهم وعزهلم إن بدر منهم تقصري  املسؤولوغريه إذ هو 
ولقد تفرعت . وزير العدل ، بل أصبح لقب قاضي القضاة لقبا يطلق على كل من على كعبه يف جمال القضاء ومحدت سريته فيه 

ابعة نواب القضاة مسائل فقهية ونوازل قضائية تناوهلا فقهاءنا بالدراسة والشرح على هذه املسائل التارخيية يف تعيّي وعزل ومت
 .وسنذكرها هنا الرتباطها بنظام القضاء ومقاصدية االستخالف فيه .والتأصيل 

 ،  اضيهناك مجلة مسائل تناوهلا الفقهاء خبصوص نائب الق:أحكام نواب القاضي 
لقد اتفق الفقهاء على قاعدة يف هذا الباب وهي حكم النواب مع من :  ّي نائبا لههل لنائب القاضي أن يع: المسألة األولى 

 .2استناهبم من القضاة كحكم القضاة مع سالطينهم
أو عموم احملل ، أو خصوص النظر وخصوص احملل فإنه جيوز له أن ينيب ،  فإن أذن القاضي لنائبه سواء كان نائبا يف عموم النظر 

املعّي من قبل ( القاضي ) عن نفسه سواء كان مريضا أو مسافرا أو منشغال بغريها من الوظائف ، وأما إذا مل يؤذن له املستنيب 
 .3فال جيوز له أن ينيب عن نفسه ، ولو كان معذورا كمرض أو سفرالسلطان 
يسد باب تضخم ظاهرة نواب القاضي ،ألنه ورسالة القضاء  ، متمشيا مع روح التشريعوالرأي الثاين هو ما نرجحه و  : الترجيح
 .اجلليل واخلطريالباب أمام أهل الفساد وغري األكفاء لتويل هذا املنصب ويغلق 

  :يتعدد نواب القضاة أن هل جيوز  :المسألة الثانية 
 ، والشافعية وغريهم إىل جواز إنابة أكثر من نائب يف املكان الواحد خاصة إذا تعددت اختصاصاهتمكاحلنابلة ذهب مجهور الفقهاء  

 األموالوالثالث يف  ، أحدهم بالنظر يف األوقاف واآلخر يف املناكح خيتصن أن ك  ،ونظر كل واحد يف مسائل خمتلفة عن اآلخر 
إذا عّين القاضي أو وكذلك .  الصالحياتوهذه الصور جممع على جوازها لتعدد جماالت احلكم ، وعدم تداخل ، واملداينات 

، وإمنا وقع اخلالف بّي  4ءخصه جبزء من فروع القضا سواء فونض إليه عموم النظر أو،  احلاكم نائبا يف كل قطر أو يف كل جهة 
 يف حمل واحد واختصاص واحد فأكثراحلاكم قاضيّي عّين فيما لو الفقهاء 

                                                           

/777/ 31ج/ تغري بردى /   النجوم الزاهرة  1  
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وذلك  ،  حيث ذهب بعض الفقهاء إىل عدم جواز ذلك لتصادم األحكام وتعدد االجتهاد ، وتعذر القضاء: المذهب األول 
 . 1وهو ما يتعارض مع مقصود الشارع احلكيم من نظام القضاء موجب النتشار الفساد والظلم  لكونه

وإن احتدت  ، بلة والشافعية واحلنفية إىل جواز تعدد القضاة يف اإلقليم الواحديف حّي ذهب بعض احلنا :المذهب الثاني 
 . اختصاصاهتم 

 .العدل وعدم تضارب األحكاماألول هو الراجح ألنه يتماشى مع روح التشريع القضائي ونشر  الرأيرى أن أو 

املسائل املختلف فيها بّي الفقهاء يف املذهب الواحد هذه من : انعزال نواب القاضي بعزل من أناهبم أو موته : المسألة الثالثة 
وتكمن أمهيتها يف ارتباطها باملقصد األصلي  ،هبا البحث ألمهيتها  سوف خنتموهذه املسألة   ، فضال عن املذاهب الفقهية األخرى

  خلطة القضاء
 : شروط نائب القاضي

 .زوايا واعتبارات  ينظر للشروط اليت جيب توافرها يف نائب القاضي من خالل عدنة
 ،  أطلقت له اليد فيما هو من اختصاصات القاضي األصيلو إذا كان هذا األخري قد استنيب يف عموم النظر وعموم العمل : أوال 

فيجب أن تتوفر فيه نفس شروط القاضي ، وكذلك إذا استخلف يف عموم النظر وخصوص العمل مبعن يف إقليم معّي أو جهة 
ففي هذه احلالة أن جيب أن تتوفر فيه نفس الشروط اليت جيب توفرها يف معينة ولكن كلف أن ينظر يف مجيع املسائل والقضايا 

  .و الذكورة ، والعدالة .ل والعلم بل واالجتهاد القاضي كاإلسالم والعقل والبلوغ والعق
فإن مجاهري العلماء ال يشرتطون  أو األوقاف،  يف نظر معّي كسماع دعوى خمصوصة باملداينات وأما إذا كان نائبا للقاضي األصل 

 .2فيه سوى أن يكون عاملا مبا استخلف فيه
وأناب عنه  ،  ذو القوة والشوكة والغلبة ه السلطان  الن بسبب فسق أو جهل ولكن و   ،  إذا كان القاضي األصل قاضي ضرورة: ثانيا 

من علم وعدالة واجتهاد ، فإن ذلك جائز من باب أوىل ، وخاصة إذا أطلق من توفرت فيه الشروط اليت جيب أن تتوفر يف القاضي 
الشارع احلكيم من تنصيب القضاة قد حتقق وهذا ما  له اليد يف عموم النظر وعموم العمل ، أو مل يطلق له اليد ن ألن مقصود

 .يتشوف إليه الشارع حىت تصان األعراض وحتقن الدماء وتصل احلقوق إىل أصحاهبا 
، أو من هو جمروح العدالة أو ه وقد يستخلف على القضاء من ليس بكفء قد يتوىل مسؤولية االستخالف احلاكم نفس: ثالثا 

فقد أجاز العلماء استخالفه إذا كان املستخلف أو النائب مقيما ملصاحل العباد مشاورا للعلماء قياسا على  ،  بأحكام الشرع جاهال
 .قاضي الضرورة لئال تتعطل مصاحل العباد
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وسار  ، ومل تتحقق فيه شروط االستخالف والنيابة ، ملن ليس بكفء االستخالفألصيل مهمة  القاضي ايلن إذا و  : رابعا 
ألنه .1مفال جيوز ذلك االستخالف وجيب على احلاكم عزله من باب تغيري املنكر وإزالة الظل ، القضاء سرية سيئة املستخلف يف 

 .سوف يعرض القضاء للفساد وهو ما سوف يعطل احلقوق وجيرأ الفاسدين والظلمة وهو عكس مقصود الشارع احلكيم 
 : اختصاصات نائب القاضي 

العمل تتعّي من خالل املرسوم القضاوي الذي يصدره إن اختصاصات نائب القاضي سواء كانت يف جمال النظر ، أو مكان 
، ومن مث فليس له أن ما يفونض له من األعمال واألقاليم واجلهات اليت تقع حتت سلطة القاضي نفسه  آخرومبعن  ،  القاضي لنائبه

ولقد أوىل الفقهاء  ه من األعمال واالختصاصات ، وال جيوز أن ينيبه يف جهة ليست حتت إشرافهينيبه فيما ال جيوز له أن ينظر في
 .اختصاصات نائب القاضي أمهية كبرية وبيننوها بيانا وافيا 

ال يرى املالكية بأسا يف توسيع اختصاصات نائب القاضي ، املكانية واملوضوعية إال يف مكان عمل القاضي  :المذهب المالكي 
 فقد ذهب ابن رشد إىل عدم جواز إطالق اليد للنائب للنظر يف مجيع القضايا ألنن  ،  دائرة اختصاص القاضي اإلقليمية أينفسه 

ويكون ذلك مبثابة تعيّي قاضيّي يف إقليم واحد ألعمال ،  لتصادم والتعارض ذلك يؤدي إىل إعاقة القاضي عن عمله للتزاحم وا
 .واحدة وهذا ما ال جييزه مجيع الفقهاء 

املرياث أو الوصايا فال مانع من هذه اإلنابة عند كوما يدور يف فلكها   ،  وأما إذا فونض له القاضي بعضا من اختصاصاته كاملناكح
 .2املالكية 

إليه يف حكم االستخالف وقد تعددت الروايات عندهم  اشرناوأما الشافعية  فاملسألة متعلقة مبا قد سبق و  :المذهب الشافعي 
 .حبسب احلاالت 
والوكيل جيوز له أن يتصرف  ،إذا أ ذن له يف االستخالف جاز له أن يستخلف ويطلق اليد لنائبه ألنه كالوكيل  : الحالة األولى 

 .فيما وكل فيه كاألصيل
 .إذا منع من االستخالف فال جيوز له أن يستخلف أصال  :ة الثانية الحال

 .إذا أطلق رسم التولية عن اإلذن باالستخالف أو منع منه فهناك ثالثة أوجه : الحالة الثالثة 
 عدم جواز االستخالف :الوجه األول 
 وعجز عن العمل بنفسه وإال فال جيوزجواز االستخالف إذا كثر العمل وتباعدت اجلهات املوكولة إليه  :الوجه الثاني 
 3جواز االستخالف وإطالق يد املستخلف يف النظر والعمل مبا يراه مناسبا  :الوجه الثالث 
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إىل القول جبواز تولية نائب القاضي عموم النظر يف عموم العمل وذلك بان يوليه القضاء يف سائر  وذهب احلنابلة  ذهب الحنابلةم
األحكام وسائر البلدان ، وله أن يوليه عموم النظر يف خصوص العمل كأن يوليه احلكم يف سائر األحكام يف بلدة أو حملة معينة ، 

البلدان اليت حتت إمرته وسلطانه ومن باب األنكحة أو األوقاف يف سائر وله أن يوليه خصوص النظر يف عموم العمل كأن يوليه 
أوىل جيوز أن يسند له خصوص النظر يف خصوص العمل كأن يوليه النظر يف قضية معينة يف حمل خاص أو جهة دون سائر اجلهات 

من خالل ما وقع بّي أيدينا من مراجع تارخيية  الضوء على املسألة من اجلانب التارخيي ناهذا من اجلانب الفقهي وأما لو سلط 1.
 وخماطبات القضاة لنواهبم واملراسيم السلطانية لوجدنا التطابق الكلي بّي ما أصل نظريا وبّي املمارسة الفعلية 

 
 
 

 :  عزل وانتهاء والية نائب القاضي
ألنه يف هذه احلالة مبثابة ، مبوت القاضي أو عزلهنائب القاضي املعّي من قبل اخلليفة أو السلطان ال ينعزل   مماال شك فيه أن

ه حىت يعزل ن  ي خ ألنه ليس هو من ع  ، ، ومن مث ال يعزل مبوت القاضي أو عزله الوكيل عن اخلليفة ، وليس وكيال عن القاضي  املعزول 
 .  بعزله

، فهل يعزل ثبوت الفساد كالرشوة  بغري علم ، أو أوعن جادة الصواب كاحلكم باجلور  إحنرافهإذا كان من أسباب عزل القاضي 
والتشويش وهو ما يفتح  لالضطرابخلطة القضاء  انائبه جبريرة مل يرتكبها أو ذنب مل يقرتفه ، مث أليس يف عزل نائب القاضي تعريض

اصة عند تباعد األقاليم تثبيتا ، ويف بقاء النواب يف مناصب عملهم،  وخوالفاسدين ليعيثوا فسادا يف األرض  اقسن الف  الفرصة أمام 
 لنظام القضاء ،  ومحاية لألموال واملهج واألرواح ، 

النازل ، أو على مستوى اخلالف العايل باخلالف مثة اختالف كبري يف هذه املسألة سواء على مستوى املذهب الواحد فيما يعرف 
 أي بّي املذاهب الفقهية  املتعددة 

 من واحد مات ولو خلفاؤه، انعزل القاضي مات إذا) : الفتاوى خزانة يف قالتعددت الرواية عندهم حيث :  المذهب الحنفي
 بالفوائد املسمى كتابه يف الغرس بن الدين بدر العالمة ذكر فيما وقضاته  والته تنعزل ال اخلليفة مات ولو خلفاؤه، انعزل الوالة

 املناصب من والقضاء. وجه كل من نائبه فإنه ومبوته، بعزله ينعزل زماننا يف القاضي نائب أن من احلكمية القضايا أطراف يف البدرية

 ذكره ما على يعتمد ال: حيث قال الزيلعي إال أن املعتمد عند األحناف غري هذا الرأي ، وبغريه بسبب هبا العزل يصح اليت الدينية
 .مبوته وال األصيل بعزل ينعزل ال النائب أن الثقات نقل فقد للمذهب ملخالفته الغرس ابن
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أما  ، تعددت الرواية عند املالكية اتفق املتقدمون على انعزال نائب القاضي مبوت القاضي املستخلف أو عزله  : المالكية 
 .1املتأخرون فقد نقل ابن العطار اختالفهم فيه 

الرواية عندهم بعدم انعزال نائب القاضي مبوت القاضي وعزله وهو ما ذهب إليه الشيخ زكرياء  تعددتأما الشافعية فقد  :الشافعية 
ب اب   حت  د ث   أ ن  : الثخال ث   و الضخر ب  ) : اإلمام املاوردي تفصيال مجيال يف عزل نائب القاضي  حيث قال  ل  صن كما ف  .  2األنصاري   أ س 

ي   ال ع ز ل  
ث ة   ع ل ى و ه  ز   م و ت  : أ ض ر ب   ث ال  واستدل . استنابه املاوردي إىل عدم انعزال القاضي مبوت من  كما يذهب 3( و ج ر ح   و ع ج 

بفعل عتاب بن أسيد الذي اختبأ بعد موت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فكشفه سهيل لن عمرو وأعاده إىل منصبه ، أما إذا 
 .4عض األعمال فإن النائب ينعزل  وهو خالف مشهور مذهب الشافعية مات القاضي املستخلف يف بعض األصقاع وعلى ب

ت ن يب   ك ان   ل و  :  اإلنصافجاء يف  :الحنابلة  ي ا، ال م س  ي  ت ه   ف  ز ال ت   ق اض  ت لخ  ل و   ك م ا غ ري  ه ، أ و   ع ز ل   أ و   مب  و ت   و ال  : ش ر وط ه   ب  ع ض   ف يه   اخ 
ع ز ل   مل    و إ ن   ن ائ ب ه   ان  ع ز ل   ل ه ا الخيت   ال م س ائ ل   يف   ي  ن   ا. ق  ب   يح   ه ذ  ه ب   م ن   الصخح  ث  ر   و ع ل ي ه  . ال م ذ  ه  . األ  ص ح اب   أ ك  ، يف   و ص حخح  . و غ ري  ه   النخظ م 
، يف   و ق دخم ه   .و غ ري  ه م   الصخغ ري ، و احل  او ي الص غ ر ى، و الر ع اي ة   ال م ح رخر ، يف   ب ه   و ج ز م    .5.و غ ري  ه   ال ف ر وع 

ب مبوت أو عزل القاضي والذي أراه مناسبا وموافقا ملقاصد الشارع احلكيم من خطة القضاء ونظامه أال ينعزل النائ: الترجيح 
ويعمر خطة القضاء إذ أن يف  اجملرمّي ، وبقطع الطريق على الفاسدين و ، باب الفتنة يسد  القضاء رأسعلى  بقاءهاألصيل ألن 

وينتشر  سوف يغري الفاسدين واملنحرفّيفا يكون النائب يف خصوص العمل أي يف النواحي واملناطق مل وخاصة ، شغور املنصب 
 .وتضيع احلقوق وتراق الدماء وتنتهك احلرمات  وهذا خمالف ملقصد الشارع احلكيم من القضاء  الظلم ويغيب العدل، 

 : خاتمة
 : إىل  النتائج التالية وخنلص  البحث ، هناية  نصل إىليف أدق تفاصيلها وسرب أغوارها والتعمق  ،  هذا التطواف يف املسألةوبعد 

أن االستنابة القضائية نظام وآلية من آليات املنظومة القضائية اإلسالمية اهلدف منها حتقيق العدل وضمان السري احلسن لعملية  ـ
 .ء يف اإلسالم ، منذ عهد النبوة وقد عرفت منذ العهود األوىل لنظام القضا الناس ، وتسريع وترية التقاضيفض اخلصومات بّي 

  احلياة اإلسالمية ، حبسب تطور يتطور باستمرار  ظل نظام االستخالف  لقد ـ
الفقهاء يف مجيع املذاهب أولوية وأمهية كربى  وأعطاهاضمن مباحث القضاء  ب العلماء يف معاجلة نظام االستخالفه  لقد أس 

 وتناولوا مجيع مباحثها بتفاصيل ودقائق مل تصل إليها النظم القضائية املعاصرة 
 .ونشر احلق والفضيلة ، وهي نفسها مقاصد القضاء يف اإلسالم ،  املقصد األساسي من االستخالف يف القضاء حتقيق العدل   ـ
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من   يف عصرنا احلايل لالستفادةعض مسائل القضاء يفتح اجملال واسعا أمام القضاة وغريهم من احملكمّي االختالف املذهيب يف ب  ـ
 .كل تلك االجتهادات الفقهية مبا حيقق مقاصد الشرع احلكيم من نشر العدل وإظهار احلق 

يوصي الباحث بوجوب مواصلة البحث يف السياسة القضائية يف اإلسالم مبختلف دوله ومراحله وحقبه من أجل  :التوصية 
 االستفادة يف منطومتنا القضائية املعاصرة مبا خيدم العدل والعدالة 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

 


