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    اهلل فال مضل لهإن احلمد هلل حنمده و نستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده 

 : أما بعد ،ومن يضلل فال هادي له وأشهد أال إله إال اهلل وأن حممدًا عبده ورسوله عليه الصالة والسالم 
 

وذلك أثناء  ، القضاءفقه مادة فت ببحث مسائله اليت هي جزء من مقرر ّلُكقد  ووو فإن هذا امل
وقد بذلت وسعي ،  قه وأصوله يف كلية الشريعةدراسيت للسنة التمهيدية يف مرللة املاجستر بقسم الف

 .، أسأل اهلل القبول يف مجع مادته ، وصياغة عبارته 
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 .املقدمة :أواًل

 :، وفيهالتمهيد :ثانيًا

 .التعريف مبفردات البحث :املطلب األول 

 .الفائدة من استخالف القاوي آلخر  :املطلب الثاين

 .خالف أنوا  االست: لثالثاملطلب ا

 .ألكام استخالف القاوي لغره :املبحث األول

 .لكم إذن اإلمام للقاوي باالستخالف :ولاملطلب األ

 .استخالف القاوي غره  :يناملطلب الثا

 .لكم استخالف القاوي غره : املسألة األوىل

 .لكم استخالف القاوي لولده أو والده : الثانيةسألة امل

 .لقاوي املستخَلف امايشترط يف  :املبحث الثاين

 .نفاذ لكم القاوي املستخَلف  :املبحث الثالث

  .عزل املستخَلف  :الرابع بحثامل

 .مباذا ينعزل املستخَلف؟: املسألة األوىل

 .مىت يكون املستخَلف معزواًل ؟:  الثانية سألةامل

 .اخلامتة  :ثالثًا

 .الفهرس :رابعًا
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 . مواوعها يف القرآن الكر م بذكر اسم السورة ورقم اآلية يف ااهام عزوت اآليات القرآنية إىل  (0

لرصت على توثيق  األقوال وأدلتها بنسبتها إىل مراجعها وذلك بذكر اسم املرجع واجلزء ورقم ( 2
 .الصفحة يف ااهام 

 .–إن وجد -أذكر القول مث أدلته وما طرأ  عليها من مناقشة وإجابة من العلماء ( 4

( و ميكن أن يناق  ) أو ( ميكن أن جياب ) جتهدت يف مناقشة بعض األقوال أو أدلتها قلت وإذا ا( 3
 .(أقول)أو  ( قلت) وإذا رغبت باإلوافة أعرب عن ذلك بلفظ 

إذا نقلت العبارة نصًا من املرجع فإين أذكر اسم املرجع مباشرة يف احلاشية ، وإذا نقلته باملعىن فإين ( 5
 (.ينظر):   كلمةقبله يف ااهامأكتب 

 .بقول احلنفية فاملالكية فالشافعية فاحلنابلة بدأأف التقدم الزمين للمذاهبرتبت األقوال لسب ( 6

 .اعتمدت الفهرس هبذا البحث ( 7
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 : التمهيد

 :وفيه

 :، وفيه التعريف مبفردات البحث: املطلب األول

 تعريف االستخالف لغًة واصطاللًا. 

 طاللًاتعريف القضاء لغًة واص. 

 .الفائدة من استخالف القاوي آلخر  :املطلب الثاين

 .أنوا  االستخالف  :لثالثاملطلب ا
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 .التعريف مبفردات البحث 
 

 :االستخالف لغة 
 وَخَلَف فالن فالنًا إذا كان َخِليَفَته ، جعله مكانه: أياْسَتْخَلَف فالنًا من فالن : أصله خلف ، ويقال

 (0). ويْأيت مبعىن البدل فيكون خَلفًا منه َأي بداًل،  َخَلفه يف قومه ِخالفًة وَخَلْفُته َأيضًا إذا جئت بعدهيقال  
 

 : اصطالحًااالستخالف 
 (2). هو قيام شخص بأعمال خمصوصة من قبل شخص آخر التزم هبذه األعمال

 

 :القضاء لغة

 . اأَلْقِضيُة و الَقضايا منه واجلمع،  ا جاءت بعد اأَللف مهزتَأصله َقضاٌي أَلنه من َقَضْيت ِإال َأنَّ الياء مل

 : يطلق يف اللغة على عدة معاين منهاو

 وقواهم َقَضى القاِوي بني  ،َقَضى َيْقِضي َقضاء فهو قاٍض ِإذا َلَكم وَفَصَل : يقال ،الَفْصِل واحُلْكم  /1

{ولَوْال أَجَلٌ مُسَمًّى لقُضِيَ بينهم} :تعاىل ومنه قوله،  َقَطع بينهم يف احلكم: اخُلصوِم ، َأي
 .َأي لُفِصَل بينهم (4)

{فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} :كقوله تعاىل، مبعىن اخَلْلق اإِلْلكاُم واإِلْمضاء والفراغ من الشيء /2
 .خلقهن:َأي (3)

{وقَضَى ربُّك أَن ال تعبدوا إاِلَّ إِياه} :تعاىل قال، احَلْتم واأَلْمُر  /3
 .َأي َأَمر ربك وَلتم (5)

{وقَضَينا إىل بين إسرائيل يف الكتاب} :اإلْعالم ومنه القضاء مبعىن /4
 (7).َي َأْعَلْمناهم إعالمًا قاطعًا أ (6)

                                                           

 . (9/01)لسان العرب  (0)
 ( .030)عليان  السلطة القضائية يف اإلسالم د شوكت (2)
 (.03: )سورة الشورى ، جزء من اآلية  (4)
 (.02: )من اآلية  جزءسورة فصلت،  (3)
 (. 24: )اإلسراء ، جزء من اآلية سورة (5)
 (. 3: )اإلسراء ، جزء من اآلية سورة (6)
 ( .05/006)لسان العرب  (7)
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 :القضاء اصطالحًا
 

 :عرف القضاء بعدة تعريفات منها
 

 (0). قول ملزم صادر عن والية عامة  :عند احلنفية 
 
 
 

  (2). اإللزامعن لكم شرعي على سبيل  اإلخبار: عند املالكية 
 
 
 

  (4).بني خصمني فأكثر حبكم اهلل تعاىلفصل اخلصومة  :عند الشافعية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3)).  النظر بني املترافعني له لإللزام وفصل اخلصومات :احلنابلة عند 

 (5) .تبيني احلكم الشرعي واإللزام به وفصل اخلصومات : أيضًا بأنهوعّرف 
 .التعريف املختار وهذا هو

 

                                                           

 ( .5/452)لاشية ابن عابدين  (0)
 (.3/046)منح اجلليل  (2)
 ( .3/472)ين احملتاج مغ 4))

 (.01/4)املبد  البن مفلح  (3)
 ( .7/510)لاشية الروض املربع ( 5)
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 .الفائدة من استخالف القاضي لغريه 
 

أن القاوي قد تعرض له بعض العوارض من مرض ، أو سفر وحنو ذلك ، فيقوم نائب القاوي / 0
 .بأعمال القاوي مدة غيابه أو مروه ( املستخَلف)
 

تخلفه يف معاينة عقار أو مسا  شهود أو أن القاوي قد حيتاج نائبًا عنه يف بعض األعمال كما لو اس/ 2
 (0). بّينة فإن النائب يعني القاوي على بعض أعماله 

 
 :وميكن أن يضاف 

أن وجود النائب يساعد القاوي على عدم تعطيل القضايا ومصاحل املسلمني ، ألن القاوي لو تابع كل هذه 
ن التسا  البلد وقلة القضاة نوعًا ما ، األمور بنفسه لكان يف ذلك تعطيل للمصاحل السيما يف هذا الزما

 .فوجود نائب للقاوي توفرت فيه الشروط يساعد يف حتقيق املصلحة بشكل أسر  
 

                                                           

 ( .026)أعوان القاوي : ينظر (0)



 

- 9 - 

 

 أنـواع االستخـالف  
 

 :لالستخالف أنواع وهي على ما يأتي 

 

(1).يته أن يستخلف القاوي غره يف كامل أعماله فيسند إليه مجيع ما هو داخل حتت وال /1
 

  

أن يستخلفه يف عمل معني ، فيفوض له أمرًا خاصًا  كسما  بينة ، أو بيع تركة خاصة ، أو الفصل      /2
  (2) .يف لكومة معينة بني خصمني 

 

 

قلدتك النظر بني اخلصوم يف يوم السبت خاصة ، : أن يستخلفه للحكم يف يوم معني ، كأن يقول  /3
 .  عاوى اليت تأيت يف ذلك السبت ، وتزول واليته مع غروب الشمس منه فينظر بني اخلصوم يف مجيع الد

وجيوز أن يقلده النظر يف كل يوم سبت ، فإذا خرج يوم السبت فإن واليته تبقى وإن مل ينظر فيما عداه 
  (4) .من أيام

                                                           

، مغين ( 13/051، منح اجلليل ( 6/017) مواهب اجلليل، ( 4/057)، شرح أدب القاوي ( 0/035)رووة القضاة : ينظر 0))
 ( . 0/69)، األلكام السلطانية للفراء ( 3/439)، حتفة احملتاج ( 3/470)احملتاج

التسوية يف احلكم بني القوي والضعيف ، تصفح شهوده وأمنائه وخلفائه ، إقامة احلدود ، تزويج : وأعمال القاوي عشرة هي يف اجلملة 
ية فروعها ، ثبوت الوالية على األيامى باألكفاء ، تنفيذ الوصايا على شروط املوصي املوافقة للشر  ، النظر لألوقاف حبفظ أصواها وتنم

من كان ممنو  التصرف جلنون أو صغر ، احلجر على من يرى احلجر عليه لسفه وحنوه ، استيفاء احلقوق من املمتنع عن أداءها وإيصااها 
 (.66-0/65)األلكام السلطانية للفراء : ينظر. ملستحقيها ، فصل املنازعات وقطع التشاجر

شرح أدب : ، ينظر( 3/451)، حتفة احملتاج ( 3/470)، مغين احملتاج( 6/017) مواهب اجلليل،( 0/035)رووة القضاة : ينظر (2)
 ( .0/69)األلكام السلطانية للفراء ( 4/057)القاوي 

 ( .90)، األلكام السلطانية للماوردي (  69)األلكام السلطانية للفراء : ينظر (4)
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 :املبحث األول

 . استخالف القاضي غريهأحكام 

 

 :وفيه

 .باالستخالف لكم إذن اإلمام : املطلب األول

 :وفيه مسألتاناستخالف القاوي لغره، : املطلب الثاين

 .لكم استخالف القاوي غره : املسألة األوىل 

 حترير حمل النزا  واألقوال يف املسألة وأدلتها ومناقشتها. 

 الترجيح وأسبابه. 

 .لكم استخالف القاوي لولده أو والده : املسألة الثانية 
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 .ن اإلمام للقاضي باالستخالفحكم إذ
 

 

ليكون ،  االستخالفبأن يأذن له القضاء  ى قاويًايندب لإلمام إذا وّل نص الشافعية وبعض احلنابلة إىل أنه
  ( 0).نطقة اليت يقضي هبا القاوي أسهل له وأقرب لفصل اخلصومات ويتأكد ذلك عند اتسا  امل

 .استخالف القاضي غريه 
 
 

 .حكم استخالف القاضي غريه : سألة األوىل امل
 :حترير حمل النزاع

 

اتسع  االستخالف باالتفاق ، سواًء له أذن اإلمام للقاوي أن يستخلف غره يف عمله ، فهنا جيوز إن :أواًل
  .قدر على القيام مبا وّلي عليه أم ال  العمل أم مل يتسع ، لعذر أو بدون عذر ،

  (2).يل أمور املسلمني وطاعة ويل األمر واجبة فالقاوي هنا داخل يف طاعة اإلمام قد و ن اإلمامأل:الدليل
 

االستخالف باالتفاق ، سواء اتسع العمل  له إن هنى اإلمام القاوي أن يستخلف غره ، فهنا ال جيوز :ثانيًا
 .أم مل يتسع ، قدر على القيام مبا وّلي عليه أم ال 

{أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم}  :لقوله تعاىل  طاعة اإلمام واجبةن أل :الدليل
وهنا اإلمام  ، (4)

  (3). وهذا غر جائز غره خمالفة لإلمامل القاوي استخالف فيكون قد هنى القاوي عن االستخالف ،
                                                           

 ( .00/301)، املغين ( 3/477)، مغين احملتاج( 4/012)، رووة الطالبني ( 2/464)اب، فتح الوه( 3/439)حتفة احملتاج : ينظر (0)
 .ومل أجد هذه املسألة عند احلنفية واملالكية 

، (3/044)،لاشية الدسوقي(4/057)، لاشية شرح أدب القاوي للخصاف ( 7/02)، تبيني احلقائق( 4/016)ااهداية شرح البداية : ينظر (2)
 (.00/301)، املغين  (01/00)املبد  ،( 2/419)، املهذب ( 3/477)، مغين احملتاج( 3/051)منح اجلليل 

 (.92: )املائدة ، جزء من اآلية رقم  (4)
، منح اجلليل (  3/044)، لاشية الدسوقي( 7/00)، تبيني احلقائق (4/016)ااهداية شرح البداية ، ( 7/03)بدائع الصنائع : ينظر (3)
 ( .00/301)، املغين (0/012)رووة الطالبني  ،( 3/477)اج، مغين احملت( 3/051)
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 :لى ثالثة أقوالن مل يأذن اإلمام للقاوي باالستخالف ومل ينهاه عنه ، فقد اختلف الفقهاء يف ذلك عإ :ثالثًا
 

ال جيوز للقاوي أن يستخلف مطلقًا قربت اجلهة ، أم بعدت قدر على القيام مبا كلف به  :القول األول 
 .(4)والشافعية ،  (2)، وقول عند املالكية  (0) ، أواًل ، وذهب إىل ذلك احلنفية

 :األدلة 
بالبيع ال ميكنه أن يوكل غره إال  القياس على الوكيل جبامع أن كل منهما نائب عن غره ، فالوكيل/ 1

  (3).بإذن موكله ، وكذلك القاوي فال ميلك أن يستخلف قاٍض آخر إال بإذن اإلمام 
 

  (5).ويل القضاء للمسلمني ال لنفسه خبالف التوكيل يتخالف يفارق التوكيل ألن اإلمام أن االس :نوقش
 

ال مبا يراه غره ، ويف االستخالف بغر إذن اإلمام  وىل القاوي القضاء ليقضي مبا يراه أن اإلمام إمنا /2
يستخلف إال بإذن أن  جيوزخمالفة ملا أمر به اإلمام وخمالفة اإلمام حمرمة،فال قضاء برأي الغر وهذا 

 (6).اإلمام
 

لتحقيق املصلحة ودرء املفسدة ، وهذا كما حيصل بقاوي فإنه أن اإلمام إمنا وىل القاوي القضاء  :نوقش 
 (7). القاوي اآلخرب حيصل

 

                                                           

 (.4/057)، شرح أدب القاوي (5/490)، لاشية ابن عابدين ( 7/00)، تبيني احلقائق  (4/016)ااهداية شرح البداية : ينظر (0)
 . ن ، ونسب إىل سحنو( 3/043)لاشية الدوسقي ، (3/051)، منح اجلليل ( 6/017)مواهب اجلليل : ينظر (2)
 (.3/439)، حتفة احملتاج ( 3/470)مغين احملتاج : ينظر (4)

ااهداية شرح البداية ، (7/00)،تبني احلقائق ( 0/033)، رووة القضاة ( 5/492)،لاشية ابن عابدين ( 4/057)شرح أدب القاوي : ينظر (3)
 (.3/470)، مغين احملتاج  (4/016)
 (.69)انية للفراء ، األلكام السلط( 00/301)املغين : ينظر 5))
 ( .0/033)، رووة القضاة ( 4/057)شرح أدب القاوي : ينظر( 6)

 ( . 051)السلطة القضائية يف اإلسالم : ينظر(7) 
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  :القول الثاين 
  . (2) ومذهب احلنابلة،  (0) جيوز للقاوي أن يستخلف مطلقًا ، وهو قول عند الشافعية

 

 : األدلة
 

قصد منها النظر يف مصاحل املسلمني وفصل اخلصومات وقطع النزاعات ، أن والية القاوي للقضاء ُي /1
 (4).، وإذا جاز من غره جاز له االستخالف  وهذا كما حيصل من القاوي حيصل من غره

 

 يفأن النظر يف مصاحل املسلمني يشترط فيها كمال النظر إىل لكم القاوي املوّلى دون غره ، و :نوقش
 (3).ف القاوي غره دون إذن اإلمام خروج عن هذا الشرط استخال

  
يتصرف لسب ما تقتضيه فاملوصي يتصرف لسب املصلحة فكذلك القاوي القياس على املوصي  /2

  (5) .املصلحة 

 :القول الثالث
 .ومل يقدر على القيام مبا كلف به لعذر أجيوز للقاوي أن يستخلف إذا كانت اجلهة بعيدة عنه ، 

(7)الشافعية  أصح الروايات عند، و (6) وهو قول بعض املالكية
  (0).، وبعض احلنابلة  

 :دليلهم 
مصاحل املسلمني ، ويف ترك االستخالف جلب للمفسدة وهي تعطيل  أن القاوي وّلي القضاء للنظر يف

 .مصاحل املسلمني فيستخلف درًء للمفسدة 

                                                           

 (.2/610)، اإلقنا  للشربيين (  2/419) ، املهذب (3/470)مغين احملتاج: ينظر  (0)
 (.01/00)، املبد  ( 6/293)، كشاف القنا  ( 60)األلكام السلطانية للفراء : ينظر (2)
 ( .6/293)، كشاف القنا  ( 00/301)املغين : ينظر (4)

 ( .051)السلطة القضائية يف اإلسالم : ينظر(3) 
 ( .00/301)املغين ،  (6/293)كشاف القنا  ، ( 00/075)اإلنصاف ، (3/470)مغين احملتاج : ينظر (5)
 ( .3/051)، منح اجلليل ( 3/043)لاشية الدسوقي:ينظر (6)
 ( .3/470)، مغين احملتاج ( 0/012)رووة الطالبني ، ( 3/451)حتفة احملتاج : ينظر (7)
 ( .00/301)املغين ، (6/293)، كشاف القنا  ( 01/00)املبد  : ينظر (0)
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أما اجلهة القريبة فال جيوز أن يستخلف ، ألن يف استخالف غره مع قرب اجلهة إعراوًا عن احلكم بنفسه 
  (0).مور بطاعته واالعتماد على غره ، وهذا ال حيق له ، وفيه تعٍد على اإلمام وهو مأ

 

، وهو جواز االستخالف إذا كانت اجلهة بعيدة عنه ، أومل يقدر على القيام مبا  ثالثالقول ال :الراجح 
 .كلف به لعذر 

وألنه هبذا القول تتحقق املصلحة وتدفع املفسدة لقوة دليلهم وعدم ورود املناقشة عليه ،  :سبب الرتجيح 
در عليه القاوي لعذر أو لبعد اجلهة يستخلف فيه غره فتفصل فما ال يق بدون تعٍد على اإلمام ،

 . بدون تعٍد على اإلماماخلصومات وحتقق املصاحل هبذا 

                                                           

 (  .3/044)، لاشية الدسوقي( 3/051)منح اجلليل : ينظر (0)
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 .حكم استخالف القاضي لولده أو والده :  الثانية سألةامل
 

 :حترير حمل النزاع 
 

 (0).ولده أو والده جاز ذلك باالتفاق ستخلفإن أذن اإلمام للقاوي أن ي/ 0
 

 فهل جيوز له أن يستخلف والده أو ولده ؟ ذا كان القاوي مأذونًا له باالستخالفإ/2
 :وقع خالف يف هذه احلالة على قولني    

 

  :القول األول 
  (2).ال جيوز للقاوي أن يستخلف والده أو ولده ، وهو قول بعض احلنفية 

الة من ابنه وال أبيه وال من جتوز شهادته له نه كالوكيل ال جيوز أن يبيع مبطلق الوكالة مبطلق الوكأل :الدليل
  (4).عند أيب لنيفة 

 

 :القول الثاين
 (3). وقول الشافعية واحلنابلة، وهو قول أكثر احلنفية ،  أن يستخلف والده أو ولدهله جيوز 

 جيريان جمرى نفسه ، فكما جيوز له أن حيكم يف أعماله فجاز أن يستخلفهم يف والده وولده ألن :الدليل
 (5).احلكم يف ذلك 

 

                                                           

 ( .0/037)رووة القضاء  0))
 ( .0/036)رووة القضاء : ينظر (2)
 ( .0/036)رووة القضاء : ينظر (4)
، مغين (3/451)، حتفة احملتاج (02/ 7)، تبني احلقائق ( 5/490)، لاشية ابن عابدين ( 0/036)رووة القضاء : ينظر 3))

 .(00/301)، املغين ( 3/470)احملتاج
  (  .3/451)حتفة احملتاج  ، (3/470)مغين احملتاج ( 5)
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 :املبحث الثاين

 .ما يشترط يف املستخَلف
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 . (نائب القاضي)  املستخَلفما يشترط يف 
 
 

 :ما يلي ملستخلَفيف ايشرتط 

حتليف  وأأمر خاص كسما  بينة  يفالقاوي  لو استخلفه:  مثاًلفستخلف فيه ، أن يكون عاملًا مبا ُا /1
  (0).، أو التحليف  ط البينةوشربمبا يتعلق  فيكفي علمه

 (2).قاٍض ألنه، يشترط فيه كما يشترط يف القاوي من صفات إذا كان نائبًا عن القاوي يف مجيع أعماله ف/ 2

       :ال يصح أن يقول القاوي ف،  نوب عنهيأن يعني من  املستخِلف القاوي فعلىنًا ، يأن يكون مع/ 3
 . ألن املستخَلف هنا جمهول فلم يسِم القاوي ألدًا فهو خليفيت ،  من نظر يف هذه القضية

فهو خليفيت ، جاز ذلك  ا، فأيهم نظر فيه فالن فالن و إىل هذه القضية نظر يفقد رددت ال: أما إن قال 
ألدهم تعّين وزال النظر عن  ا، فإذا نظر فيه ألن مجيعهم مستخَلف ، سواء قل عدد املستخَلفني أم كثر

 (4).قني البا

                                                           

 (.01/00)،  املبد  ( 3/470)، مغين احملتاج(0/014)رووة الطالبني ،  ( 3/451) حتفة احملتاج: ينظر (0)
 ( .3/470)، مغين احملتاج( 0/014)رووة الطالبني : ينظر (2)

 .أن يكون القاوي مسلمًا ، بالغًا ، عاقاًل ، لرًا أما شروط القاوي فقد اتفق الفقهاء على بعضها واختلفوا يف البقية ، فاتفقوا على 
أن يكون أهاًل ألداء الشهادة ، فطنًا ، عداًل ، ذكرًا ، مسيعًا ، متكلمًا ، بصرًا ، جمتهدًا ، عاملا باأللكام : يف عدة شروط وهي اختلفوا و

 (  .99-00)، األلكام السلطانية للماوردي ( 521-7/507)لاشية الروض املربع : ينظر. الشرعية ، أمينًا ، السالمة من لد القذف
 (.00/076)، اإلنصاف( 3/439)تاج، حتفة احمل( 90)، األلكام السلطانية للماوردي ( 71)األلكام السلطانية للفراء : ظرين (4)
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 :املبحث الثالث

 .نفاذ حكم القاضي املستخَلف

 

 :وفيه
 

 لاالت نفاذ ُلكم القاوي املستخَلف. 

 حترير حمل النزا  واألقوال يف املسألة وأدلتها. 
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 .املستخَلف  نفاذ حكم
 
 

 تنفيذ هذا احلكم أم ال ؟   لزمإذا لكم املستخَلف يف قضية فهل ي
 :وهي  له حاالتم املستخلَف نفاذ حك

وليس أللد رده إذا استخلف القاوي شخصًا يصلح للقضاء وعن إذن اإلمام بذلك ، فهنا ينفذ لكمه  /1
   (0). ماماستناده إىل إذن اإلو صحة االستخالفوذلك ل ، وال يلزمه إجازة القاوي

 

 (2).ضاؤه سواء أجازه القاوي أو الإذا استخلف القاوي شخصًا ال يصلح للقضاء فهنا ال ينفذ لكمه وق /2
 

 (4).ينفذ لكم املستخَلفال جيز القاوي لكمه فهنا مل، وإذا استخلف القاوي شخصًا من غر إذن اإلمام  /3
 

    نا اختلف الفقهاء يف فه ،إذن اإلمام، وأجاز القاوي لكمه إذا استخلف القاوي شخصًا من غر /4
 :على قولني  اإلمام ؟نفاذ لكمه هل ينفذ أم البد من إذن 

 

  (3).ال ينفذ لكم املستخَلف مطلقًا ، وهو قول بعض احلنفية :القول األول
 (5) .فال ينفذ قضاء النائب إال مبوافقة اإلمام أذون به للقاوي فق  دون نائبه املأن التصرف   :دليلهم

 

(6)وهو قول أكثر احلنفية ، هنانفذ لكم املستخَلف ي  :القول الثاين
(7)املالكية، و 

 الشافعية د، وقول عن  

 (9) .واحلنابلة ،(0)
 فإذا تصرف الوكيل الثاين جاز ،ومل يكن مأذونًا فيه  على الوكيل إذا وكل غره بالتصرف هقياس  :دليلهم
 (01).تصرفه

                                                           

 (  .0/69)، األلكام السلطانية للفراء ( 4/057)، شرح أدب القاوي ( 3/051)، منح اجلليل ( 6/010) مواهب اجلليل: ينظر (0)
 ( .01/00)، املبد  ( 470-3/477)مغين احملتاج ، (0/013)رووة الطالبني : ينظر (2)
 ( .00/301)، املغين ( 3/477)، مغين احملتاج (0/013)، رووة الطالبني ( 4/061)شرح أدب القاوي : ينظر (4)
 .، وهذا القول ينسب لإلمام زفر بن ااهذيل احلنفي( 26)، معني احلكام  ( 4/061)شرح أدب القاوي : ينظر (3)
 ( .0/033)، رووة القضاة للسمناين ( 26) احلكام معني: ينظر (5)
 . ( 4/061)، شرح أدب القاوي ( 5/494)، لاشية ابن عابدين ( 7/03)بدائع الصنائع : ينظر (6)
 ( .6/017)مواهب اجلليل : ينظر (7)
 .  (0/013)رووة الطالبني ، ( 3/402)مغين احملتاج : ينظر (0)
 ( .6/293)كشاف القنا   :ينظر (9)

 (.3/402)، احملتاج ( 4/061)، شرح أدب القاوي ( 7/03)بدائع الصنائع : ينظر (01)
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 :املبحث الرابع

 .عزل القاضي املستخَلف 

 

 :وفيه
 

 :هاوفي،  .مباذا ينعزل املستخَلف ؟: املسألة األوىل

  واألقوال يف املسألة وأدلتهاحترير حمل النزاع. 

 .مىت يكون املستخَلف معزواًل ؟: املسألة الثانية 
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 .عزل املستخَلف 
 
 

 ؟ املستخَلف ينعزل مباذا: املسألة األوىل
َلف مبوت املستخ عن القضاء ؟ وهل ينعزل هذا  عزل املستخَلف فهل ميلكإذا استخلف القاوي غره ، 

 .ف ؟ املستخِل، وهل ينعزل املستخَلف بسبب عزل السلطان للقاوي  ؟القاوي الذي استخلفه

  : حتريـــــر حمـــــل النــزاع
 

جرى العرف باستخالف القاوي اتفق الفقهاء على أن اإلمام إذا نص للقاوي باالستخالف، أو  /1
وال بعزل القاوي عن القضاء من ، ال مبوت القاوي ، فهنا ال ينعزل املستخَلف بعزل القاوي له ، وغره

 (0).قبل السلطان ، ألنه قد صار معّينًا من قبل اإلمام
باالستخالف ومل ينهه عنه ، أو إذا  ذن لهلم يأففيما إذا أطلق اإلمام بني الفقهاء وقع اخلالف  /2

 :استخلفه التسا  عمله جبهة بعدت وهذه عند املالكية ، على قولني 
 
 

 .ال ينعزل املستخَلف إذا مات القاوي ، أو عزله ، أو ُعزل القاوي عن القضاء :قول األولال
(3).، ومذهب احلنابلة  (4)، وقول عند املالكية  (2)وهو قول احلنفية 

(5)أن القاوي ال ينعزل مبوت اإلمام فكذلك املستخَلف ال ينعزل مبوت القاوي  :دليلهم

 
 

 .ستخَلف إذا مات القاوي ، أو عزله ينعزل امل :القول الثاين
  (6).واألصح عند الشافعية ، ورواية عند احلنابلة ، لمالكية ل اآلخر قولالوهو 
  (7).قياس القاوي على الوكيل ، فالوكيل له عزل نائبه ، فكذلك القاوي له عزل نائبه   :دليلهم

                                                           

، ( 3/402)، مغين احملتاج ( 3/051)، منح اجلليل ( 6/000)، مواهب اجلليل ( 3/044)، لاشية الدسوقي ( 5/494)لاشية ابن عابدين : ينظر( (0
 ( .050)قضائية يف اإلسالم ، السلطة ال( 4/390)، شرح منتهى اإلرادات( 01/03)املبد 
 ( .7/02)تبيني احلقائق (4/016)ااهداية شرح البداية : ينظر (2)
 ( .3/051)، منح اجلليل ( 6/000)، مواهب اجلليل ( 3/044)لاشية الدسوقي : ينظر( (4
 (.0/65)األلكام السلطانية للفراء  (00/071)اإلنصاف : ينظر( 3)
  .املراجع السابقة : ينظر( (5
، ( 3/402)، مغين احملتاج ( 010)، األلكام السلطانية للماوردي ( 6/000)، مواهب اجلليل ( 3/051)، منح اجلليل (4/044)لاشية الدسوقي : ينظر (6)

 ( . 01/72)املبد  
 .املراجع السابقة: ينظر( (7
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 مىت يكون املستخَلف معزواًل ؟ :الثانية سألة امل

 
 : اًل عند توفر شرطنيومعز املستخَلفكون ي
  

 . أو بالكتابة إىل املستخَلف يكون بالقول مشافهًة، ف ًاصرحيأن يكون العزل  /1
 

ما قضاه بعد العزل وقبل وصول ، فأن يصل املستخَلف اخلرب بالعزل ، فإذا مل يصله فهو على قضائه /2
 (0) . اخلرب إليه صحيح ، ومىت وصله اخلرب بالعزل صار معزواًل

 

 

                                                           

 .( 059)، السلطة القضائية ( 3/044)، لاشية الدسوقي ( 7/04)تبيني احلقائق: ينظر(0)  
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 .اخلـاتـمــة
 

 : وفيها

 أهم نتائج البحث. 
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 .حممد وعلى آله وصحبه أمجني ، والصالة والسالم على رسول اهللالذي بنعمته تتم الصاحلاتاحلمد هلل 
 :يلي بعد االنتهاء من هذا البحث توصلت إىل ماو
ال خمصوصة من قبل شخص آخر التزم هبذه قيام شخص بأعم: أن تعريف االستخالف اصطاللًا هو /0

 .تبيني احلكم الشرعي واإللزام به وفصل اخلصومات: األعمال وتعريف القضاء اصطاللًا
 .لإلمام أن يأذن للقاوي بأن يستخلف غره ندبي/ 2
 .إن أذن اإلمام للقاوي أن يستخلف غره يف عمله ، فهنا جيوز له االستخالف باالتفاق/ 4
 .ام القاوي أن يستخلف غره ، فهنا ال جيوز له االستخالف باالتفاقإن هنى اإلم/3
إن مل يأذن اإلمام للقاوي باالستخالف ومل ينهاه عنه فالراجح أنه جيوز للقاوي أن يستخلف إذا / 5

 .كانت اجلهة بعيدة عنه ، أومل يقدر على القيام مبا كلف به لعذر
 .والده جاز ذلك باالتفاق ولده أو ستخلفإن أذن اإلمام للقاوي أن ي/ 6
 .أن القاوي قد يستخلف غره يف مجيع أعماله وقد يستخلف يف بعضها  /7
إذا استخلف القاوي شخصًا يصلح للقضاء وعن إذن اإلمام بذلك ، فهنا ينفذ لكمه وليس أللد رده  /0 

 .وال يلزمه إجازة القاوي
 . ينفذ لكمه وقضاؤهإذا استخلف القاوي شخصًا ال يصلح للقضاء فهنا ال  /9 

 .كم احلإذا استخلف القاوي شخصًا من غر إذن اإلمام ، ومل جيز القاوي لكمه فهنا ال ينفذ  /01
ستخالف ، فهنا ال ينعزل املستخَلف بعزل القاوي له ، وال مبوت الأن اإلمام إذا نص للقاوي با /00

 .القاوي وال بعزل القاوي عن القضاء من قبل السلطان 
 .ما قضاه املستخَلف بعد العزل وقبل وصول اخلرب إليه صحيح أن  /02
 . وال ينفذ قضاؤه بعد ذلك أن القاوي املستخَلف مىت وصله اخلرب بالعزل صار معزواًل/ 05

على ما بدر وأسأله عز وجل املغفرة  ،يف عاله ، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان  جلإن أصبت فمن اهلل فهذا ما تيسر يل ، 

 .، واحلمدهلل أوالً وآخراً وصلّ اللهم على نبينا حممد وآله وصحبهتقصري أو خطأ  مين من
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 .الفهـرس
 

 : وفيه

 فهرس اآليات الكرمية. 

 فهرس املصادر واملراجع. 

 فهرس املوووعات. 
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 00 (92)جزء من اآلية  {  أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم} املائدة

 6 (3: )جزء من اآلية {وقَضَينا إىل بين إسرائيل يف الكتاب} اإلسراء

 6 (24: )جزء من اآلية {وقَضَى ربُّك أَن ال تعبدوا إِالَّ إِياه} اإلسراء

 6 (02: )من اآلية  جزء {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} فصلت

 6 (03: )جزء من اآلية  {ولَوْال أَجَلٌ مُسَمًّى لقُضِيَ بينهم } الشورى
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 . القرآن الكرمي : أشرف املصادر وأعالها /0

 . األلكام السلطانية ، أيب يعلى حممد بن لسني الفراء/2

 .األلكام السلطانية  والواليات الدينية ، أيب احلسن علي بن حممد بن لبيب املاوردي/ 4

 .أمحد بن صاحل الرباك.اوي وألكامهم الفقهية ، دأعوان الق/ 3

 .اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ، علي بن سليمان املرداوي أبو احلسن / 5

 .ائق ، زين الدين بن إبراهيم بن حممد الشهر بابن جنيم احلنفيالبحر الرائق شرح كنز الدق/ 6

 .بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساين/ 7

 .حتفة احملتاج بشرح املنهاج ، شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن علي بن لجر ااهيتمي/ 0

 . شرح كنز الدقائق ، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي تبني احلقائق/ 9

 .لاشية الدسوقي على الشرح الكبر ، حممد عرفه الدسوقي/ 01

 .رد احملتار على الدر املختار ، حممد أمني ابن عابدينلاشية / 00

 .رووة القضاة وطريق النجاة ، ايب القاسم علي بن حممد بن أمحدالرليب السمناين/ 02

 .رف النووي يي الدين حي ى بن شرووة الطالبني وعمدة املفتني  ، أبو زكريا حم/ 04

 .شوكت حممد عليان.السلطة القضائية يف اإلسالم ، د/ 03

 .شرح أدب القاوي، عمر بن عبدالعزيز بن مازة البخاري املعروف بالصدر الشهيد/ 05
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شرح منتهى اإلرادات املسمى دقائق أويل النهى لشرح املنتهى ، منصور بن يونس بن إدريس / 06
 .البهويت

 .احلنبلي كشاف القنا  عن منت اإلقنا  ، منصور بن يونس البهويت/ 07

 .ن منظور األفريقي املصري ، حملمد بن مكرم بلسان العرب / 00

 .إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح برهان الدين أبو إسحاق املبد  شرح املقنع ، / 09

 .املغين يف فقه اإلمام أمحد ، لعبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو حممد/ 21

 . مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ، حممد اخلطيب الشربيين/ 20

 . منح اجلليل على خمتصر خليل ، لشيخ حممد علي/ 22

 .مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ، حممد بن حممد بن عبدلرمحن احلطاب/ 24

 .ااهداية يف شرح بداية املبتدي ، برهان الدين علي بن أيب بكر املرغيناين/ 23
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 الصفحة                                                                                 املوضوع     
 2 .املقدمة :أواًل

 2 .استهالل
 3 .خطة البحث
 4 .منهج البحث

 5 :التمهيد :ثانيًا
 6 .التعريف مبفردات البحث :املطلب األول 
 8 .الفائدة من استخالف القاوي آلخر  :املطلب الثاين

 9 .أنوا  االستخالف : لثالثاملطلب ا
 00 .ألكام استخالف القاوي لغره :املبحث األول

 11 .لكم إذن اإلمام للقاوي باالستخالف :ولاملطلب األ
 11 .اوي غره استخالف الق: يناملطلب الثا
 00 .لكم استخالف القاوي غره : املسألة األوىل
 05 .لكم استخالف القاوي لولده أو والده : املسألة الثانية
 11 .مايشترط يف القاوي املستخَلف  :املبحث الثاين

 19 .نفاذ لكم القاوي املستخَلف  :املبحث الثالث
 21 . عزل املستخَلف  :الرابع مبحثامل

 20 .مباذا ينعزل املستخَلف؟: لة األوىلاملسأ
 22 .مىت يكون املستخَلف معزواًل ؟: املسألة الثانية 

 24 .اخلامتة  :ثالثًا
 25 .الفهرس :رابعًا

 28 فهرس اآليات
 21 فهرس املصادر واملراجع

 29 فهرس املوضوعات
 


