
 

 

القضاء اجلماعي والقضاء الفردي 
: 

 دراسة فقوية قاىوىية مقارىة
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 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:

فإن القضاء اجلماعي منن انات اظنةمنل القضنااحلل احلد فنل، فلن    نن 
ادلسننلماب شللنن ا احلننا ك فقنند ضننان القا نني  القضنناء اجلمنناعي مع وفننا ع نند

 شخصاً واحداً  ستلري أها العل  و  ة  يف القضحلل مث حي  ك

ودلننا ذلننلا المنننمه مننن أعحلننل، مننع عنندم اهالعنني علننى  ننمه فحلنن ، فقنند 
اسننننتع   شهلل  عنننناا يف ال تابننننل فحلنننن ، سننننااال ادلنننن ا  ننننا وعننننال أن  ل منننن  

 :رشدي، وقد قسم  المنمه إا مخسل مطالب هي

 ادلطلب اظول: استنماب ملاورة القا ي أها العل  واحل مل

 
 



 

 

ٕ 

 

ادلطلنننب الفنننا : ح نننن   عننندد القضننناة مننننع اشننن اض   يف اال تصننننا  
 واحل  

 ادلطلب الفالمه: ادلفا لل باب نةام القا ي الف د ونةام  عدد القضاة

ادلطلب ال ابع: م قن  ادلن ة  السنع دي منن نةنام قضناء الفن د ونةنام 
 قضاء اجلماعل

 دلطلب اخلامس: ها  ل ط أن    ن مجحلع اظعضاء مؤهلاب ش عاً ا

ى



 

ٖ 

ىالمطلبىاألول:

ىادتحبابىمذاورةىالقاضيىأهلىالطلمىوالحكمظى

مماحفنننل أهنننا العلننن  وملننناورص  ه  نننٌب لل  ننن ل للصننن اب، فقننند ذضننن  
أن   فنن  مننن مماحفنننل العلمنناء أن مننن وسننااا و نن ل القا ننني إا الصنن اب 

، قننننال وم ننننام اص  م اقلنننناص   و سننننمع منننن    اظقنننن ان مننننن ادل تمنننناب شلفقنننن
وال ديت ننع مننن االسننتماا شلننن  الفنن  ظننن  " :هنننر ر نن  هٕٗٓ)ت: اللننافعي

 كٔالغفلل و زداد ب   فمحلتا فحلما اعتقد من الص اب ل كقد  ت م  شالستماا 

                                                        

 .511الرشالة /  1



 

 

ٗ 

 

ضان السل   تدارس ن الفق  و تماحف ن اللحلا  الط ال دلا ع فن ه   وقد 
المنناب  هننلا أ نناك و و فتحلقنن  لهذهننان ودت   نن  للعقنن ل جلانننبامنن أعحلننل هننلا 

 كٔال ص   ال اردة يف الل رى وفعا الصنابل يف ال قااع ادلستجدة

إن أحنننده  لحلفننن  يف : رٕ)هننننرٕٛٔحصننناب اظسننندي )ت:  أبننن  قنننال 
 الفنارو ك وضنان ٖبندر أهاذلا  جلمعبن اخلطاب  عم ل  وردت على  ادلسألل

السنننن منننا دامننن ا منننن أهنننا  يفلصننننابل ولننن  ضنننان ا حننند ء  لننناور ا-هنع هللا يضر  -
  ك ٗاال ت اد ضابن عماس ر ي ه ع  ما

                                                        

 .111/  4ادوافؼات  1

هو عثامن بن عاصم األشدي الؽويف، من رواة األحاديث الؽبار، روى عن عدد من   (1)

 .5/411هـ. شر أعالم الـبالء  118الصحابة، وتويف شـة 

 .416/  5شر أعالم الـبالء  3

 .112/  4إعالم ادوقعني  4



 

٘ 

التنننابعاب حي  ننن ن علنننى اال ت ننناد اجلمننناعي فقننند  ننناء يف  ضمنننار وضنننان
 ابنالسمعل عن  الفق اء أحد ٔهنرٙٓٔ)ت:  عم  بنبن عمده  سامل  مجل 
سننألل د لن ا فحل نا مجحلعننا ادل  ناءص ضنان ا إذا : قننال رٕ)هننرٔٛٔ)ت:  ادلمنارك

 كٖفحل ا فحلصدرون فحل ة ونف ة وا فحل ا وال  قضي القا ي حىت   فع إلحل   

  ب نن  أش أن أبحلنن  عننن القاسنن  بننن النن  ن عمنند وروىويف ادل ننلب: 
 مننن ر نناال دعننا والفقنن  يالنن أ أهننا ملنناورة فحلنن     نند أمنن  بنن  نننزل إذا ضننان

 بنن الن  ن وعمند وعلحلنا نوعفمنا عمن  ودعنا ،اظنصنار منن ور ناال ادل ا   ن

                                                        

 "هــ. 126بن عؿر بن اخلطاب العـدوي أحـد الػؼفـاء الةـبعة، تـويف شــة هو شامل بن عبداهلل  1

 ."1189 رقم السمجة –التؼريب 

هو عبداهلل بن ادبارك ادروزي اإلمام ادحدث الػؼقه ، اجتؿعت فقه خصـال اخلـر وتـويف شــة (1)

 ."3595التؼريب السمجة رقم  "هـ 181

 .34التعامل/ 3



 

 

ٙ 

 

 ب نن  أبنن  فمضننى ،  بنن  بننن وز نند ضعننب بننن وأىب  مننا بننن ومعنناذ عنن  
 ملنن ا أمنن  ا فننب فننإن ال فنن  هننؤالء  نندع  وضننان  عمنن  وا مث ذلنن  علننى

 أن إا أ ننن ه  تضننن  مل فنننإن بننن ، ح ننن  احلنننب لننن  ا ضننن  فنننإن فحلننن ، شننناوره 
 كرٔ) قلد فال رلت د ظن  غريه  قلد وال  تض ،

 أبننن  ادللنناورة إ ننا هننن  يف ادلسننااا اال ت اد ننل، فقنند روىواسننتنماب 
 الصند ب ب ن  أبن  ضنان ":قنال م ن ان بن محلم ن عن رٕ)هنرٕٕٗ)ت:  عمحلد
 قضنى بن   قضي ما فحل  و د فإن  عاا ه ضتاب يف نة  ح   علحل  ورد إذا
 فحل نا و د فإن -ملسو هيلع هللا ىلص  - ه رس ل س ل يف نة  ه ضتاب يف جيد مل وإن، ب 
 رسن ل أن علمنت  هنا: ال ناس سنأل ذلن  أعحلناه فنإن، بن  قضنى بن   قضني منا

                                                        

 .12/138ادجؿوع ذح ادفذب (1)

م البغدادي اإلمام الؾغوي الػؼقه ادحدث. تـويف شــة (1)  التؼريـب "هــ. 114هو الؼاشم بن شالا

 ."5497 رقم السمجة –
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 فحلنن  قضننى: فحلق لنن ن القنن م إلحلنن  قننام ف مبننا ؟ بقضنناء فحلنن  قضننى -ملسو هيلع هللا ىلص  - ه
 ال نننناس رؤسنننناء مجننننع -ملسو هيلع هللا ىلص  - ال ننننيب سنننن  ا سنننن ل جينننند مل فننننإن، وضننننلا ب ننننلا

، ذلن   فعا عم  وضان، ب  قضى شيء على رأ    ا تمع فإذا، فاستلاره 
 قضنى ب ن  أبن  ضنان هنا: سنأل والسن ل ال تناب يف ذلن  جيند أن أعحلاه فإذا
 ال نناس علمنناء مجننع وإال، بنن  قضننى قضنناء ب نن  ظيب ضننان فننإن ؟ بقضنناء فحلنن 

 كرٔ)ب  قضى شيء على رأ    ا تمع فإذا، واستلاره 

 لقن ل ؛  لناور نأ لن  اسنتنب، اال ت ناد إا احتناج وإنويف ادلغ :" 
 يف سلنننال  والر،ككك، ٜ٘ٔ" )آل عمننن ان: اظمننن  يف وشننناوره  ":  عننناا ه

، شدلننلاض ة نسننحل  مننا و تننلض ، شدللنناورة   تمنن  قنند وظننن  ،ككك،ذلنن  اسننتنماب

                                                        

 .1/61إعالم ادوقعني عن رب العادني (1)



 

 

ٛ 

 

 احلادثنل ومع فنل احلنب إل نابل   تمن  وقند كمتعنلرة العل م جبمحلع اإلحاهل وظن
 كرٔ)"علحل   ز د وأ  ساو   مبن ف حل ، القا ي دون ه  من

) و لاور ر القا ي ) ادل افقاب وادلخنالفاب ر منن  ويف ضلا  الق اا:"
الفق ننناء ) و سننننأذل  عنننن حجج نننن  السنننتخ اج اظدلننننل ور ل )  عننن   احلننننب 

ر دلننا و  سننحلد بننن إبنن اهحل  قضنناء -هنع هللا يضر  -شال ت نناد قننال ر اإلمننام ) أ نند 
عا وو  زلننارب بننن زضد قضنناء ادلد  ننل ضننان جيلننس بنناب القاسنن  وسننامل  لنناور 

) مننا أحسننن   لنن  فعلننن   رٕ)ال  فننل ف ننان جيلنننس بنناب احل نن  و ننناد  لنناورعا
) فنننإن يف اظمننن "ك وشننناوره  احل نننام  لننناورون و  ةننن ون ر قنننال ه  عننناا:" 

                                                        

 -هجر دار ضبعة –. 17-14/16ادغـي (1)

: مل 7/151قال الدكتور عبداهلل ابن جـزين يف قؼقؼـه ل ـح الزركمـ عـذ خلتنـ اخلرقـي(1)

 أجده مةـدا.
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ا ض  ل  احل   ر ح ن  فن را ) وإال أ ن ه ر أي احل ن  حنىت  تضن  لن  احلنب 
 كرٔ)" فحلن   ب 

 مصننناحلل ويف، رٕ)بننندر أسنننارى يف أ نننناب  -ملسو هيلع هللا ىلص  - ال نننيب شننناور وقننند
 كرٖ)بدر   م ال فار لقاء ويف، اخل د    م ال فار

 ننلى  - ه رسنن ل مننن ظ ننناب  ملنناورة أضفنن  أحنند ضننان مننا: وروي
 كرٗ) -ه علحل  وسل  

                                                        

 .6/315كشاف الؼـاع عن متن اإلقـاع  (1)

 (.11/84)ذح الـووي  رواه مةؾم يف صحقحه من حديث ابن عباس (1)

 (.11/114)ذح الـووي  1423برقم  أخرجه مةؾم يف صحقحه من حديث أكس (3)

ل...، وقـال قـا معؾؼـا بؾػـ : ويـروي عـن أي هريـرة  5/375أخرجه السمذي يف جامعه (4)

 .ألن الزهري مل يةؿع من أي هريرة: رجاله ثؼات إال أكه مـؼطع 5/331احلاف  يف الػتح 
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 ننلى  - ه رسنن ل ضننان إن: رٔ)هنننرٓٔٔن المصنن ي )ت: احلسنن قننال
 احل نننام بنننلل   سننن أن أراد وإ نننا، ملنناورص  عنننن حلننالغ  -ه علحلنن  وسنننل  

 كرٕ)بعده

 ،رٗ) اجل نناب د ننل يف وعمنن ُ ، رٖ)اجلنندة مننرياث يف ال نناس ب نن  أبنن  وشنناور
 كرٔ)اخلم  حد يف الصنابلَ  عم ُ  وشاور

                                                        

هو اإلمام احلةن بن يةار البني األكصـاري مـوالهم، ادشـفور بالػضـل والعؾـم والزهـد، (1)

 ."1137 رقم السمجة – التؼريب "هـ 112روى له اجلامعة وتويف شـة 

 .12/129لؽزى أخرجه البقفؼي يف ا(1)

وابـن ماجـه يف شـــه بـرقم  18229وأمحـد يف مةــده بـرقم  1276رواه مالك يف ادوضل برقم (3)

والـةــا ي يف الةـــن  1122والسمــذي يف جامعــه بــرقم  1894وأبــو داود يف شــــه بــرقم  1714

 .6346الؽزى برقم 

 .3/117، والدارقطـي يف شــه 1/191رواه أبو داود يف شــه (4)



 

ٔٔ 

 قضنني وع نننده أبنن  عمننن و اللنننحلما   رٕ)هننننرٛٚضمننا ضنننان شنن    )ت: 
لهعمنن : ا لننس إ ، وأشننحلاخ هنن ه جيالسنن ن  علننى القضنناء، وقننال القاسنن  

 كرٖ)وه   قضي باب ال اس
                                                                                                                                        

 .13541وعبدالرزاق يف مصـػه برقم  1533رواه مالك يف ادوضل برقم   (1)

،  17317ومن ضريؼه البقفؼي يف الةـن الؽزى برقم  8131رواه احلاكم يف مةتدركه برقم و

من ضريق ابن وبرة الؽؾبي، وقال احلاكم: هذا حديث صحقح  113والدارقطـي يف شــه برقم 

والدارقطـي يف شــه برقم  5189ي يف الةـن الؽزى برقم اإلشـاد ومل خيرجاه. وأخرجه الـةا 

يف قصة ذب قدامة بن مظعون اخلؿر عذ من ضريق عؽرمة عن ابن عباس ريض اهلل عـفام  145

 التلويل، وأشاكقدها ال ختؾو من مؼال.

ذيح بن احلارث بن ققس بن اجلفم الؽـدي، أبـو أمقـة: مـن أصـفر الؼضـاة الػؼفـاء يف صـدر  (1)

الم. أصؾه من القؿن. ويل قضاء الؽوفة، يف زمـن عؿـر وعـثامن وعـع ومعاويـة. واشـتعػى يف اإلش

هـــ. وكــان ثؼــة يف احلــديث، ملموكــا يف الؼضــاء، لــه بــاع يف األدب  77أيــام احلجــاج، فلعػــاه شـــة 

 .3/161هـ. األعالم 78شـة  والشعر. وعؿر ضويال، ومات بالؽوفة

 .6/592رواه ابن أي صقبة يف مصـػه (3)



 

 

ٕٔ 
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ىالمطلبىالثاني:ى

حكمىتطددىالقضاةىمعىاذتراككمىفيىاالختصاصى
 والحكم

ا فب أهنا العلن  علنى  ن از القضناء اجلمناعي يف قضناض زلصن رة، ضمنا 
إذا نزلنننن  ،زلننننل، ورأى و  اظمنننن  أننننن  ال    فننننع ال  مننننل والت مننننل إال بقضنننناء 

 ك رٔ)ا استة   بغريعار لاب، فإن ا تل  نة ع

مث ا تلننننن  أهنننننا العلننننن  يف  ننننن از  عننننندد القضننننناة منننننع اشننننن اض   يف 
اال تصا  واحل  ، وا تلف  نسنمل اظقن ال إا ادلنلاهب، ولنلا ال بند منن 

 حتقحلب ق ل ضا ملهب، على ما أييتك

 

                                                        

 .4/151مـح اجلؾقل  (1)



 

 

ٔٗ 

 

 الفزع األول: حتقيق مذهب احليفية

 سنب ابنن ، ف رٔ)هننرٓ٘ٔا تلف  ال وا ل يف ملهب أيب ح حلفل )ت: 
 نننن از  عنننندد القضنننناة مننننع االشنننن اك يف  رٕ)يف ادلغنننن  هنننننرٕٓٙ)ت:  قدامننننل
 إا أ ناب أيب ح حلفلكاحل   

 وقنالوالتنقحلب أن ملهب احل فحلل ادل ع، وا تار بعض احل فحلنل اجلن از، 
وضما جي ز أن    ن احل مان اث اب، : رٔ)هنرٜٜٗ)ت:  السم ا  احل في ابن

                                                        

التقؿي الؽويف موىل بـي تقم اهلل بن ثعؾبـه مـن بؽـر بـن وا ـل، الـعامن بن ثابت هو اإلمام الػؼقه  (1)

هـ، ولؼي عددا من الصحابة، واصتفر بدقة الػفم وحةن التعؾقم، فتتؾؿـذ عؾقـه عـدد  82ولد شـة 

حـقػة، قال الـذهبي: تـويف صـفقدا مةـؼقا يف  من العؾامء، قال الشافعي الـاس يف الػؼه عقال عذ أي

 .423-6/392هـ. شر أعالم الـبالء 152شـة 

 18/185وعـه ادؼدد يف ال ح الؽبر  92/ 14ادغـي  (1)



 

ٔ٘ 

اء اث نان ومننا زادك مث قنال: قنال أ ننناب ا: ال ف نلا ع ند، جين ز أن  لنني القضن
جينن ز أن  نن   القضنناء االث نناب يف اللننيء ال احنند والملنند ال احنند، ظ مننا قنند 

 ك  رٕ)خيتلفان فال   فصا احل  مل، وم    من أ از ذل  ضما قل اه

: السنلطان إذا ما  دل على اجلن از، فقند ورد فحل نا وى اذل د لاويف الفت
 لاب فقضى أحدعا ال جين ز، ضنال ضحللابك مث قنال: ضنلا قلد قضاء ،ححلل إا ر 

 كرٖ)يف  زانل ادلفتاب

 

 الفزع الثاىي: حتقيق مذهب املالكية

                                                                                                                                        

احلـػي، مولده برحبة بني حؾب وقرققةقا.  عع بن حمؿد بن أمحد، أبو الؼاشم الرحبيهو   (1)

 .4/139ضبع من كتبه: روضة الؼضاة. األعالم 

 .1/81روضة الؼضاة (1)

 .3/317الػتاوى اهلـدية (3)



 

 

ٔٙ 

 

ذهننب ادلال حلننل إا م ننع  عنندد القضنناة مننع االشنن اك يف احل نن ، وبحلننان 
 ذل  ما أييت:

ال جين ز للخلحلفنل أن  لن ك :" علنى اللن ح ال منري الدس قي يف حاشحلل
ذا ضنننان التلنن    يف ضنننا قضننحلل بنننا ولنن  ضنننان يف قضنننحلل هننلا إ ،بنناب قا نننحلاب

علننى ح نن   نناحم  ؛ ظن احلنناض  ال   نن ن  واحنندة  حلننمه   قنن  ح نن  ضنناٍّ 
وما قال  إ ا ه  يف القضاة وأمنا  كنص  حاض  ضلا قال ابن شعمان ابن ع فل

حت حل  شخصاب يف ،زلنل معحل نل فنال أمن    خيتلفن ن يف  ن ازه وقند فعلن  علني 
 كرٔ)"م ما أش م سى وعم و بن العا ومعاو ل يف حت حل

                                                        

 4/112حاصقة الدشوقي عذ ال ح الؽبر (1)



 

ٔٚ 

وأمننا ض نننن  : "رٔ) هنننرٜٜٚابننن ف حنن ن )ت:  إبنن اهحل  بننن علنني وقننال 
واحدا فال  ص   قدمي اث ناب علنى أن  قضنحلا معنا يف قضنحلل واحندة ال نتال  

 وقننال يف منن هن آ نن اظغنن او و عننلر اال فننا  وبطننالن اظح ننام لننلل  "، 
أن جيتمعنا و تفقنا علنى احل ن  يف   :"وال  ص  عقد ال ال نل حلناضماب معنا علنى
   كرٕ)"ضا قضحلل، فإن ش ط ذل  مل  ص  وال ت 

                                                        

إبراهقم بن عع بن حمؿد، ابن فرحون، برهـان الـدين القعؿـري: عـامل بحـاث، ابن فرحون هو  (1)

شــة  ولد وكشل ومات يف ادديـة. وهو مغري االصل، كةبته إىل يعؿر بـن مالـك، مـن عـدكان. تـويف

هـ، وهو من صقوخ ادالؽقة، له )الديباج ادذهب( يف تراجم أعقان ادذهب ادـالؽي، و)تبنـة 799

احلؽـام يف أصــول األقضــقة ومـــاهج األحؽـام( و)درة الغــواخل يف حمــاطة اخلــواخل( و)ضبؼــات 

. األعــالم عؾــامء الغــرب( و)تةــفقل ادفــامت( يف ذح جــامع األمفــات البــن احلاجــب، يف الػؼــه

1/51. 

 1/11تبنة احلؽام  (1)



 

 

ٔٛ 

 

بقننني علنننى ادلؤلننن  شننن ط آ ننن  وهننن  أن   ننن ن ويف م اهنننب اجللحلنننا: "
، نص علحلن  يف ادلقندمات ونصن  : فأمنا اخلصنال ادللن هل يف  القا ي واحداً 

ف نننله  واحنننداً  ذضننن اً  شلغننناً  عننناقالً  مسنننلماً   ننننل ال ال نننل ف ننني أن   ننن ن حننن اً 
السنن  اخلصنننال ال  صنننل  أن  نن ا القضننناء علنننى مننلهم ا إال منننن ا تمعننن  

 ك  رٔ)"فحل 

بلننن ط وقننن   -أي القا نننحلاب  – و عنننددعا: ويف شننن ح مننن   اجللحلنننا
نفننن ذ ح م منننا علنننى ا فاق منننا م عننن  ابنننن شنننعمان ، وقنننال ال   ننن ن احلننناض  
نصننن  حننناض  وغنننال فحلننن  المنننا ي فنننادعى اإلمجننناا علنننى م عننن ، وأ ننناب عنننن 

و بتعنندد ح منني الصننحلد والنننزو اب خ مننا إن ا تلفننا انتقننا لغريعنننا االعنن ا
والقا حلان عا ب ال ل ال  ص  الت قا فحل ا بعد انعقادها ، وا تالف ما  نؤدي 

                                                        

 .6/92مواهب اجلؾقل (1)



 

ٜٔ 

وإن ضنننا، مقلننند ن ف ال نننل  كلتضنننحلحلع اظح نننام ، والغالنننب ا نننتال  ا ت ننند ن
  كادلقلد شل  عل

ن دعن  لنلل   ن ورة ، ال مانع من  عددعا يف ،زلل معحل ل إ :ادلازري
َ فإن ا تلفا نة  السلطان يف ذل  و ستة   بغريعنا ، وذضن  المنا ي أنن  وُ  ِّ  
 كيف بعض بالد اظندلس ثالثل قضاة هبله الصفل ومل      فق اء ذل  الملد

قد  ة   و   ادلصنلنل يف ذلن  يف قصنص  ا نل، وأمنا يف  :ادلازري 
 قصص عامل فحل ة  يف ذل  ك

م يف القضنناء العننام، وأمننا يف ،زلننل معحل ننل   قنن  نفنن ذ إ ننا ال ننال :قلنن 
احل نن  فحل ننا علننى ا فاق مننا ، فمننا أمنن    خيتلفنن ن فحل ننا ، وهننله ننن ا قضننحلل 
حت ننحل  ر لنناب ، وقنند فعلنن  علنني ومعاو ننل يف حت حلم مننا أش م سننى وعمنن و بننن 

 ك رٔ)"العا  ر ي ه  عاا ع   
                                                        

 .4/151ذح مـح اجلؾقل (1)



 

 

ٕٓ 

 

 

 الفزع الثالث: حتقيق مذهب الشافعية

 حلل يف هله ادلسألل إا عدة مسال :ذهب اللافع

، قنننال اللننن بحل  رٔ)اظول: ادل نننع مطلقنننا، وهننن  ادللننن  ر منننن منننلهم  
إن مل  لنننن ط قنننناو مبنننننا صننننب أضفنننن  مننننن و نننناز ن: " رٕ) هننننن رٜٚٚ)ت: 

                                                        

، وادؼـدد 1/462، وكةبه إىل الشافعقة ابـن رصـد يف بدايـة ادجتفـد 12/119قػة ادحتاج (1)

 .18/185يف ال ح الؽبر 

 حمؿــد بــن أمحــد ال ــبقـي، صــؿس الــدين: فؼقــه صــافعي، مػةــ. مــن أهــل الؼــاهرة. لــههــو  (1)

أي  تصــاكق ، مـفــا )الةــاج ادـــر( أربعــة فؾــدات، يف تػةــر الؼــرلن، و)االقـــاع يف حــل ألػــاظ

صجاع( فؾدان، و)ذح صواهد الؼطر( و)مغـي ادحتاج( أربعة أجـزاء، يف ذح مـفـاج الطـالبني 

 .6/6لؾـووي، فؼه. األعالم 



 

ٕٔ 

ا تمنناع   علننى احل ننن  وإال فننال جينن ز دلنننا  قننع بحل  مننا منننن اخلننال  يف زلنننا 
 كرٔ)"اال ت اد

إا بعننض اللنننافعحلل دون  عحلننناب دلنننن  ، ونسنننبرٕ)الفننا : اجلننن از مطلقنننا
 ا تارهك

 الفالمه: ادل ع إال يف حالاب:

علنننى القننن ل جبننن از  –إذا قلّننند اإلمنننام قا نننحلاب مقلننند ن احلنننال اظوا: 
 كرٖ)فحلج ز ظن  ال  ؤدي إا اال تال  ظن إمام ما واحد –  لحلل ادلقلد 

                                                        

 .1/615اإلقـاع لؾ بقـي (1)

 .1/191ادفذب لؾشرازي (1)

 .4/382ي ادحتاج مغـ(3)



 

 

ٕٕ 

 

علحل نا،  ش ط اإلمام ا تماع ما على ادلسنااا ادلتفنبإذا  احلال الفانحلل:
 ك رٔ)ظن  ال  تص ر ال زاا بحل  ما يف ها اب الص ر اب

 

 الفزع الزابع: حتقيق مذهب احليابلة

ذهننب احل ابلننل إا  نن از  عنندد القضنناة مننع االشنن اك يف اال تصننا  
 كرٔ)من احل ابلل رٕ) هنرٓٔ٘واحل  ، و ال  يف ذل  أب  اخلطّاب )ت: 

                                                        

 .12/119قػة ادحتاج (1)

حمػوظ بن أمحد بـن احلةـن الؽؾـوذاأ، أبـو اخلطـاب: إمـام احلـابؾـة يف عنـه. أصـؾه مـن هو  (1)

 "هـــ. مــن كتبــه 512هـــ ووفاتــه ببغــداد شـــة 431كْؾــواذى )مــن ضــواحي بغــداد( ومولــده شـــة 

 "اهلدايـة  "و "رؤوس ادةـا ل "و " االكتصار يف ادةـا ل الؽبـار "يف أصول الػؼه، و "التؿفقد 

 .5/191األعالم  ."عؼقدة أهل االثر "فرا ض، و "التفذيب  "فؼه و



 

ٕٖ 

 االفزع اخلامس: خالصة األقوال والزاجح ميو 

 تنصننا شلننا سننمب أن الفق نناء ا تلفنن ا يف  نننل   لحلننل أضفنن  مننن قنناو 
 مع االش اك يف اال تصا  واحل  ، على أق ال: 

                                                                                                                                        

ــبع (1) ــن قدامــة احلـ ــي 3/437الؽــايف الب ــر لؾؿؼــدد و امشــه 14/92، ادغـ ، ال ــح الؽب

، وقـد 184، واكظر شؾطة ويل األمر يف تؼققـد شـؾطة الؼـايض خل 18/185اإلكصاف لؾؿرداوي 

دكتور حمؿد الزحقع ادـع مطؾؼا إىل احلـابؾة يف كتابه: التـظقم الؼضا ي يف الػؼه اإلشـالمي كةب ال

، والصــحقح أكــه وجـه عـــد احلـابؾــة، وادــذهب 121وتطبقؼـه يف ادؿؾؽــة العربقــة الةـعودية، خل 

 خالفه.



 

 

ٕٗ 

 

القنن ل اظول: أن  عنندد القضنناة مننع اشنن اض   يف اال تصننا  واحل نن  
 رٖ)وضفننري مننن اللننافعحلل رٕ)وأضفنن  ادلال حلننل رٔ)ال جينن ز، وبنن  قننال بعننض احل فحلننل

 ، ومست ده :رٗ)هنرٓٔ٘ تاره أب  اخلطّاب )ت: وه  و   ع د احل ابلل ا

أن يف  عندده   عطنحلال للفصننا بناب اخلصن مات، فننإن القا نحلاب قنند  كٔ
 خيتلفان فال   فصا احل  ملك 

                                                        

، الػتــوى 1/81، روضــة الؼضــاة 183-6/181، البحــر الرا ــق 1/14جــامع الػصــولني  (1)

 .3/317ة اهلـدي

ــر (1) ــذ ال ــح الؽب ــام 4/112حاصــقة الدشــوقي ع ــة احلؽ ــل 1/11، تبن ــب اجلؾق ، مواه

 .4/151، ذح مـح اجلؾقل 6/92

 .12/119قػة ادحتاج  (3)

، ال ـح الؽبـر لؾؿؼـدد و امشـه اإلكصـاف لؾؿـرداوي 3/437لؽايف البن قدامة احلــبع (4)

18/185. 



 

ٕ٘ 

أن احلناض  النلي حي ن  بناب ال ناس شن عا ال   ن ن نصن  حناض  أو  كٕ
 ثلمه حاض ك

وال عنننننننن  لفااننننننن   أن قضننننننناء اجلماعنننننننل مل  فمننننننن  عنننننننن ال نننننننيب  كٖ
 ه  شلا أ ل من اظنةمل القضااحلل احلد فل يف العامل الغ يبك ، بارٔ)ال اشد ن

القنن ل الفننا : أن  عنندد القضنناة مننع اشنن اض   يف اال تصننا  واحل نن  
، وهننن  ادلننلهب ع ننند رٖ)وبعنننض اللننافعحلل رٕ)جينن ز، وهننن  قنن ل بعنننض احل فحلننل

                                                        

الؼضـا ي يف الػؼـه اإلشـالمي وتطبقؼـه يف ادؿؾؽـة العربقـة  عن التـظقم 4/382مغـي ادحتاج (1)

 .121الةعودية لؾزحقع، خل 

وعــه  14/92، وكةـبه ابـن قدامـة يف ادغــي 3/317، الػتوى اهلـديـة 1/81روضة الؼضاة (1)

 إىل أصحاب أي حـقػة. 18/185ادؼدد يف ال ح الؽبر 

 .1/191ادفذب لؾشرازي (3)



 

 

ٕٙ 

 

، ضمنا يف اال تحلنارات رٕ)هننرٕٛٚ، ور ن  اإلمنام ابنن  حلمحلنل )ت: رٔ)احل ابلل
 ، ومست ده  ما  لي:رٖ)الفق حلل

 القحلاس على   لحلل القا ي ال احد مع بقاء ح   اإلمام مع ك  كٔ

                                                        

، ادغــي 4/151، ذح مـح اجلؾقـل 1/191، ادفذب لؾشرازي 1/75،81روضة الؼضاة (1)

 .3/437، الؽايف 14/92

الـؿـري  -لؼب إلحدى جداته -هو اإلمام ادجدد أمحد بن عبداحلؾقم بن عبدالةالم ابن تقؿقة(1)

ــد شـــة  ــة عظقؿــة يف الػؼــه 661كةــبا احلــراأ والدة الدمشــؼي كشــلة ووفــاة ، ول هـــ، أحــدث كؼؾ

حى الشـقطان إىل أولقا ـه أن يغقبـوه يف الةـجن مـرات حتـى مـات يف الةـجن شـــة اإلشـالمي فـلو

هـ ، مجع اهلل له بني العؾوم العؼؾقة والـؼؾقة فام من ضا ػة هلا وجود يف عفـده إال وهـد  ام مباكقفـا 718

 بدأً ً باجلفؿقة ادعطؾة ومرورا بالرافضة والصوفقة ، واكتفـاء بالـصـارى والدهريـة. ألـ  يف ترمجتـه

مصـػات عديدة كاألعالم العؾقة وغره، ومن لخرها: اجلامع لةرة صـق  اإلشـالم دحؿـد عزيـر 

 صؿس

 .4/616، الػتاوى الؽزى 335االختقارات الػؼفقة خل  (3)



 

ٕٚ 

 فحلنننن  فحل نننن ن ،فحلنننن  هنننن  الننننلي الملنننند يف  سننننتخل  نأ جينننن زوظننننن   كٕ
 كأ لمان قا حلان فحل ا    ن نأ فجاز ،قا حلان

 وهننلا مسننتنق  إا احلننب وإ صننال اخلصنن مات فصننا الغنن و نظو  كٖ
 كو لفاءه القا ي شم أف حيصا

 منامفاإل واحند م  ع يف  لحلفتاب  ستخل  نأ للقا ي جي ز ن وظ كٗ
 كأق ى   لحلت  نظ أوا

وظن التعنندد  نن  يف َحَ َمننْي الننزو اب، والصننحلد، وهنن  أمنن  سنناا   ك٘
يف ضنننا حت نننحل  ضمنننا يف قصنننل التن نننحل  بننناب علننني ومعاو نننل ر ننني ه ع  منننا، 

 فحلقاس القضاء على التن حل ك



 

 

ٕٛ 

 

أن   ضننا أضفنن  مننن واحنند وظن القضنناء ننن ا مننن ال ضالننل، وللم ضننا  كٙ
 ك  رٔ)رلتمعاب دون أن    ن ظحده  مطلب التص  

وهنننلا الننندلحلا إ نننا  تنننأ  ى يف حنننال ضنننان القضننناء اجلمننناعي ال   فنننل إال 
إبمجنناا القضننناة، أمننا إن ضنننان شظضف  ننل، فقننند  قننال خن ادل ضنننا لنن  أن   ضنننا 

 ننع ذلنن ، ثالثننل، فننإذا ا تلفنن ا فحلعمننا بقنن ل اظضف  ننل، وق اعنند ال ضالننل ال دت
ف نننأن و  اظمننن  حننناب  قننن ر اظ نننل بقننن ل اظضف  نننل ع ننند اال نننتال    ننن ن 

 كرٕ)اظقلحلل معزولل عن احل   ححل ئل، وه  أم   عتمد ادلصلنل

ودي نن حت  نن  زلننا ال نزاا خننن  إذا اشنن ط اال فنا  يف احل نن ، فقنند قننال 
 معننا حلنناضماب ال ال ننل عقنند مسننألل هنننر يف التمصنن ة: "ٜٜٚابننن ف حنن ن )ت: 

  صنن  وال: اجلنن اه  ويف: قضننحلل ضننا يف احل نن  علننى و تفقننا جيتمعننا أن علننى
                                                        

 .3/437الؽايف ال بن قدامة (1)

 .171الةؾطة الؼضا قة وكظام الؼضاء يف اإلشالم لؾدكتور كن فريد واصل خل (1)



 

ٕٜ 

، قضنحلل ضنا يف احل ن  علنى و تفقنا جيتمعنا أن علنى معنا حلناضماب ال ال نل عقد
أن   رٕ)هننرٜ٘٘وقند نقنا ا ابنن رشند ) كرٔ)وال تن   صن  مل ذلن  ش ط فإن

                                                        

 .1/13 تبنة احلؽام(1)

حمؿد بن أمحد بن حمؿد بن رصد األكدلز، أبو الولقد: الػقؾةوف. من أهـل قرضبـة. ولـد هو   (1)

هـ عـي بؽالم أرشطو وترمجه إىل العربقة، وزاد عؾقه زيادات كثرة. وصـ  كحو مخةـني 512شـة 

ي  يف "التحصـقل  "مشـتؿل بعـض مصــػاته، و - "فؾةـػة ابـن رصـد  "كتابا، مـفا  فؿـوع شـؿ 

ــامء، و  ــذاهب العؾ ــال  "اخــتالف م ــن االتص ــيعة م ــني احلؽؿــة وال  ــقام ب ــال ف  "و  "فصــل ادؼ

وهتافـت  "يف احلؽؿـة،  "ادةـا ل  "يف األصـول، و  "مـفـاج األدلـة  "يف ادـطق، و  "الرضوري 

جوامـع كتـب  "يف الػؼـه، و  "بدايـة ادجتفـد ويايـة ادؼتصـد "يف الرد عـذ الغـزايل، و  "التفافت

عؾـم مـا بعـد الطبقعـة  "و  "تؾخقص كتب أرشطو "يف الطبقعقات واإلهلقات، و  "طاضالقسأرش

ــاب  "يف الطــب، و  "ذح أرجــوزة ابــن شــقـا  "، يف الطــب، و  "الؽؾقــات  "و  " تؾخــقص كت

ــــػس ـــك  "ورشـــالة يف  "ال ـــويف شــــة "حركـــة الػؾ ـــه إىل 595.ت هــــ بؿـــراكش، وكؼؾـــت جثت

متققـزا لـه عـن جـده أي الولقـد حمؿـد بـن أمحـد )ادتـو  شــة  "احلػقـد  "قرضبة،ويؾؼب بابن رصـد 

 .5/318. األعالم (512



 

 

ٖٓ 

 

 رٔ)هنننرٖٜٔهنننر ومالنن  )ت: ٕٗٓمننن شنن وط القضنناء ع نند اللننافعي)ت: 
 كرٕ)أن    ن ادل ّا واحداً 

القنن ل الفالننمه: أن اظ ننا فحلنن  ادل ننع، مننع  نن ازه يف حنناالت زلننددة، 
 وهله اظح ال هي:

علنننى القننن ل جبننن از  –إذا قلّننند اإلمنننام قا نننحلاب مقلننند ن احلنننال اظوا: 
، رٖ)فحلجنن ز ظننن  ال  ننؤدي إا اال ننتال  ظن إمام مننا واحنند –  لحلننل ادلقلنند 

 وب  قال بعض اللافعحللك
                                                        

مالك بن أكس بن مالك األصـبحي احلؿـري، أبـو عبـد اهلل، أحـد األ ؿـة هو إمام دار اهلجرة  (1)

هــ يف ادديــة. 193هــ ووفاتـه شــة 93األربعة عـد أهل الةـة، وإلقه تـةب ادالؽقة، مولـده شــة 

 .5/157ػاته ادوضل. األعالم أصفر ممل

 .1/462بداية ادجتفد (1)

 .4/382مغـي ادحتاج (3)



 

ٖٔ 

ش ط اإلمام ا تماع ما على ادلسنااا ادلتفنب علحل نا، إذا  حلال الفانحلل:ا
 وب  قال بعض اللافعحللككرٔ)ظن  ال  تص ر ال زاا بحل  ما يف ها اب الص ر اب

دعننن  لنننلل  احلنننال الفالفنننل: إذا ضنننان  عننندد القضننناة يف ،زلنننل معحل نننل، و 
 لقا نحلانا فنإن ا تلن  فإن  جي ز  عدد القضناة يف القضنمل ال احندة،   ورة،

، وهنننننن  قنننننن ل ادلننننننازري )ت: نةنننننن  السننننننلطان يف ذلنننننن  و سننننننتة   بغريعننننننا
 من ادلال حللك رٕ)هنرٖٙ٘

                                                        

 .12/119قػة ادحتاج (1)

حمؿد بن عع بن عؿر التؿقؿي ادازري، أبو عبد اهلل: حمدث، من فؼفـاء ادالؽقـة. كةـبته إىل هو  (1)

ه )ادعؾم بػوا د مةؾم( هـ. ل536هـ وتػي بادفدية شـة 453)مازر( بجزيرة صؼؾقة، وقد ولد شـة 

وققـده تالمقـذه. فؿــه  499يف احلديث، وهو ما عؾق به عذ صحقح مةؾم، حني قراءته عؾقه شــة 

ما هو بحؽاية لػظه وأكثره بؿعـاه. ومن كتبه )التؾؼني( يف الػروع، و)الؽش  واألكباء يف الرد عـذ 

 .6/177. األعالم اإلحقاء لؾغزايل، وإيضاح ادحصول يف األصول



 

 

ٖٕ 

 

وال ا   وه أعل    از  عدد القضاة منع اشن اض   يف اال تصنا ، 
، وبحلا نننا رٔ)واحل نن  لقننن ة أدلننل ا حلنننز ن، وقننن ة اإل نن ادات علنننى أدلننل ادلنننانعاب

 على ال ن  اآليت:

  فضنني خن التعنندد قنن ذل عننن ال  نن  اظول وهنن  أوال: دي ننن أن جينناب 
 بنناب ش ت نناده حلن  سنن ظن ضننا عضنن  اظح ننام، بعنندم التسننلحل ، إ قننا  إا

  نال  فحلمنا ح من  نقنض وال علحلن  االعن او لآل ن  ولحلس إلحل  ادلتناضماب
، و نندون يف اضا نن  قنن ل ضننا قنناو، وحننىت ال  تعطننا اظح ننام رٕ)ا ت نناده

                                                        

، والؼضاء يف اإلشالم لؾـدكتور حمؿـد شـالم مـدكور خل 72التـظقم الؼضا ي اإلشالمي خل (1)

، قواعـد 171، الةؾطة الؼضا قة وكظام الؼضـاء يف اإلشـالم لؾـدكتور كنـ فريـد واصـل خل 56

 .39ادرافعات ال عقة فؼفا وكظاما خل 

 .18/186ال ح الؽبر لؾؿؼدد (1)



 

ٖٖ 

،  حلنننمه   ننن ن احل ننن  حسنننب ا ننناه رٔ)ِو ْننننً ا اظوا ضننن ن عننندد القضننناةفنننإن 
اظضف ، وب  أ ل ادل ة  السع دي ضمنا يف ادلنادة السنابعل والفقن ة ال ابعنل منن 

، وقنند نصنن  رٕ)ادلننادة الفالفننل علنن  وادلننادة اخلامسننل علنن  مننن نةننام القضنناء
إذا نةن   نةام ادل افعنات علنى منا أييت:" ادلادة احلاد ل والست ن بعد ادلاال من

ل عدد من القضاة فتصدر اظح ام شإلمجاا أو خغلمحلل اآلراء ، وعلى القضحل
اظقلحلننل أن  سننجا رأ  ننا مسننمقاً يف  ننمإ القضننحلل فننإذا مل  تنن اف  اظغلمحلننل أو 
 لعم  اآلراء ظضف  من رأ اب فحل دب وز   العدل أحد القضاة ل  حل  أحند 

 "كاآلراء حىت حتصا اظغلمحلل يف احل  

                                                        

، وشـؾطة 119الؼضاء وتؼققده لؾدكتور عبدالرمحن الؼاشم خل مدى حق ويل األمر يف تـظقم (1)

 .189ويل األمر يف تؼققد شؾطة الؼايض خل 

ــام الؼضــاء وكظــام ديــوان ادظــامل الصــادر بادرشــوم ادؾؽــي ذي الــرقم م / (1) وتــاري  78كظ

 هـ.19/9/1418



 

 

ٖٗ 

 

ضمننا يف ادلننادة السادسننل يف رللننس   رٔ)ان ادلةنناملضمننا أ ننل بنن  نةننام د نن  
القضنناء اإلداري، ويف الفقنن ة الفالفننل مننن ادلننادة العاشنن ة يف بحلننان آلحلننل  نندور 

 احل   القضااي يف اض مل اإلدار ل العلحلاك

للصننابل يف اخلن وج   نحلا: دي ن أن  ستأنس  د مه ملاورة ال نيب 
 كرٕ)  م أحد، و  فحلله ل أي اظضف  ل

                                                        

ــرقم م /  (1) ــي ذي ال ــوم ادؾؽ ــادر بادرش ــامل الص ــوان ادظ ــام دي ــاء وكظ ــام الؼض ــاري  78كظ وت

 هـ . 19/9/1418

، ورواه احلــاكم يف "رجالــه رجــال الصــحقح"وقــال اهلقثؿــي: 3/351رواه أمحــد يف مةـــده (1)

، وصححه، ووافؼـه الـذهبي، ورواه البقفؼـي يف الـدال ل 197، 196، 119، 1/118مةتدركه 

صــؾقة: ، وقــال الــدكتور مفــدي رزق اهلل يف كتابــه: الةــرة الـبويــة يف ضــوء ادصــادر األ3/124

 إشـاده حةن.



 

ٖ٘ 

للن هإ النل ن  عنا -هنع هللا يضر  -فا: ضما دي نن أن  سنتأنس  قن ل عمن   ل
وهننن  علننني وعفمنننان والنننزبري وهلننننل وسنننعد فنننحل   اللننن رى ال تحلنننار اخللحلفنننل 

:" إذا وعمنندال  ن، و لنن ده  عمننده بننن عمنن  ولننحلس لنن  مننن اظمنن  شننيء
ا تمنع ثالثننل علنى رأي وثالثننل علننى رأي، فن من ا عمننده بنن عمنن ، فننإن مل 

 كرٔ)  ا   م  فقدم ا عمدال  ن بن ع  "   

رابعا: وأما قن ل ادلنانعاب خن القا ني ال   ن ن ثلنمه قناٍو، فنإن اذلحلئنل 
القضنننننااحلل   ننننن ن هننننني القا ننننني يف هنننننله احلنننننال، أ نننننلا مبمننننندأ اللخصنننننحلل 
االعتمار ل، وه  ممندأ معن و  يف اظنةمنل القضنااحلل، وال    ند بن  منا خينال  

 الل  علك 

ادلع نن ي أو شللخصننحلل االعتمار ننل: ا م عننل مننن وادلقصنن د شللننخص 
اظشننخا  أو اظمنن ال النن    منني إا حتقحلننب غنن و معنناب، ودينن   اللخصننحلل 

                                                        

 .7/67فتح الباري  (1)



 

 

ٖٙ 

 

وقننننند  ننننن ج الفق ننننناء  كرٔ)القان نحلنننننل شلقننننندر النننننالزم لتنقحلنننننب ذلننننن  الغننننن و
ادلعا  ون اللخصحلل ادلع   ل علنى ضنالم الفق ناء ادلتقندماب يف ال قن  وبحلن  

 كرٕ)ادلال وه ها

، رٖ)و لفااِننن  ال اشننند ن ا قننن ذل  خنننن  مل  فمننن  فعلننن  عنننن ال نننيب وأمننن
فحلجنناب ع نن  خن هننله اظمنن ر مننن السحلاسننل اللنن عحلل، وهنني معق لننل ادلعنن ، 

                                                        

، وقريـب مــه الػؼـه اإلشـالمي يف ثوبـه اجلديـد لؾزرقـا خل 339مبادئ الؼـاكون لؾوكقـل خل (1)

 .67 خل 19 العدد العدل فؾة –، عن بحث الشخصقة االعتبارية خلالد اجلريد 171

 .1/111اط ، وال كات لؾدكتور عبدالعزيز اخلق13ال كات لؾشق  عع اخلػق  خل (1)

 58ذكر الدكتور كن فريد واصل يف كتابه: الةؾطة الؼضا قة وكظام الؼضـاء يف اإلشـالم خل (3)

أن كظام الؼايض الػرد هو األصل يف عفد عؿر ريض اهلل عـه، مع وجود بعض احلوادث التي فقفـا 

ؼـايض تعقني أكثر من قاٍض، ومل يذكر حػظه هـذه احلـوادث، والـذي يظفـر أكـه يعــي اشتشـارة ال

لؾػؼفاء قبل إصدار حؽؿه، أما أن يؽون كظر الؼضقة الواحدة ألكثـر مـن قـاٍض يف وقـت واحـد، 

 فؾم يؽن معفودا يف صدر اإلشالم.



 

ٖٚ 

واظ نا فحلمنا هن  معقن ل ادلعن  اجلن از، وعلنى ادلنانع الندلحلاك وقند نقنا ابننن 
 رٕ)هنر ٖٔ٘)ت:  عقحلا ابن عنيف الط   احل محلل  رٔ)هنرٔ٘ٚالقحل  )ت: 

 أنن : اللن عحلل شلسحلاسنل السنلط ل يف العما   از يف   ى":  الف  ن يف ل  ق
 كإمام ب  الق ل من خيل  وال، احلزم ه 

 كالل ا وافب ما إال سحلاسل ال: شافعي فقال

                                                        

حمؿد بن أي بؽر الزرعي ثم الدمشـؼي ، اإلمـام ادشـفور بالػؼـه واألصـول والتػةـر والـحـو (1)

هــ. لـه مـن ارثـار 751وتـويف شــة  هــ691ويغرها ، كان والده ققم اددرشة اجلوزيـة ،ولـد شــة 

الـذيل عـذ ضبؼــات "إعـالم ادـوقعني وزاد ادعـاد وإغاثــة الؾفػـان والصـواعق ادرشـؾة وغرهــا . 

 .1/447 "احلـابؾة 

هــ وادتـو  شــة 431هو أبـو الوفـاء عـع بـن عؼقـل الظػـري البغـدادي احلــبع ادولـود شــة (1)

عؾم الػؼه وأصوله. وكتابه الواضح من أعظم لثـاره بـل هـ. كان من األذكقاء الؽبار، برع يف 513

 ."3/151معجم األصولقني "من أوشع وأكػع كتب األصول. 



 

 

ٖٛ 

 

 إا أقنن ب ال نناس معنن    نن ن فعننال ضننان مننا السحلاسننل: عقحلننا ابننن فقننال
، وسننل  علحلنن  ه  ننلى ال سنن ل  ضننع  مل وإن، الفسنناد عننن وأبعنند، الصننالح

 خيننال  مل أي"  اللنن ا وافننب مننا إال: " بق لنن  أردت فننإن، وحنني بنن  نننزل وال
 كفصنحل : الل ا ب  نطب ما

 للصننابل و غلحلإ، فغلإ: الل ا ب  نطب ما إال سحلاسل ال: أردت وإن
 عنننامل جيننننده ال منننا والتمفحلنننا القتنننا منننن ال اشننند ن اخللفننناء منننن  ننن ى فقننند

 فحلن  اعتمندوا رأض ضان فإن  ،ادلصاح  فمانع حت  ب إال   ن مل ول ، شلس ن
 :وقال اظ اد د يف الز،دقل-هنع هللا يضر  - علي وحت  ب، اظمل مصلنل على

 ق ربا ودع ت ،ري أ ج    م   ا أم ا اظم  رأ   دلا

 كرٔ)هن اكحجاج بن ل ص -هنع هللا يضر  - اخلطاب بن عم  ونفي

                                                        

 الطرق احلؽؿقة.(1)



 

ٖٜ 

من  بنن عنام  السنلمي ولحلنا وقد ذض  ادلؤر  ن أن س ار بنن عمنده وع
ك ومل  سننت    رٔ)قضناء المصنن ة يف وقن  واحنند وضنا، جيلسننان يف م نان واحنند

ذلنن  أهننا العلنن ، بننا  لض وننن  يف معنن و الف نناء، وإن ضننان الننلي  ة نن  أن 
القضاء اجلماعي على ال نن  ادل  ن د يف اظنةمنل القضنااحلل ادلعا ن ة مل   نن 

هننر ٜٚ٘د قال ابن اجلن زي )ت: م   دا يف الصدر اظول من اإلسالم، فق
 ه عمند بناب إال قنإ أحد باب القضاء يف  ل ك مل :قال س ا أب  حدث ا: رٕ)

 جيتمعنان وضنا، المصن ة قضناء علنى عنام  بنن عمن  ابوب رٖ)الع ربي احلسن بن
                                                        

 .1/55أخبار الؼضاة (1)

هو مجال الدين أبو الػرج عبدالرمحن بن عع البؽري التقؿـي الؼـرر البغـدادي احلــبع، ولـد (1)

فر بالتوشـع يف العؾـوم وكثـرة التصـاكق  ، واكتػـع الــاس هــ. اصـت597هــ وتـويف شــة 512شـة 

بوعظه وكتبه. من أصفر لثاره زاد ادةر يف التػةر وصقد اخلـاضر وتؾبـقس إبؾـقس وادوضـوعات 

 ."11/365شر أعالم الـبالء  "وغرها. 

 تؼدم أن وكقعا ذكر أكه شوار بن عبداهلل، ومل يتبني يل أهيام الصواب. (3)



 

 

ٗٓ 

 

، إال أن ذلننن  ال  ننندل علنننى رٔ)ال ننناس بننناب مجحلعننناً  و  ةننن ان ا لنننس يف مجحلعننناً 
لننن  اقتضنننت ا همحلعنننل ادلعنننامالت ادلعا ننن ة، وهننن ل ادل نننع، بنننا لعننندم احلا نننل ا

العق د الن  قند  صنا إا مئنات الصنفنات، وضنا ذلن  حيتناج إا أن   ن ن 
القضاء من عدد من القضاة، ال أن   ضا إا قاٍو واحد  تنما مسؤولحلت ا 

 ل حدهك 

 

                                                        

 .91بن اجلوزي خل األذكقاء ال(1)



 

ٗٔ 

ىالمطلبىالثالث:

المفاضلظىبونىنظامىالقاضيىالفردىونظامىتطددىى
ىالقضاة

مدأ القا ي الف د: أن  ع و اخلص مل على زل مل مل لل ادلقص د مب
من قاٍو واحد،  ق م مبف ده بدراست ا وحتقحلق ا والفصا فحل اك وهلا الط  نب 

، ف نننن   ننننااز هنننن  الننننلي  نننن ى علحلنننن  عمننننا ادلسننننلماب مننننن ع نننند ال ننننيب 
   كرٔ)شال فا 

وأمننا نةننام  عنندد القضنناة فحلقصنند بنن  أن  عنن و اخلصنن مل علننى زل مننل 
دد من القضاة  ق م ن بدراست ا وحتقحلق نا والفصنا فحل ناك وقند مل لل من ع

                                                        

 .6/461مطالب أويل الـفى (1)



 

 

ٕٗ 

 

سمب أن الصنحل   ن ازه، ول نن هنا اظ نل  واظنفنع للمسنلماب اسنتخدام 
 نةام القا ي الف د أم نةام  عدد القضاة بعد التسلحل  جب از ضا م  ماك

 وال اقع أن ل ا من ال ةاماب مزاضه ال   عترب عحل ش يف ال ةام اآل  ك

 اض القا ي الف د ما أييت:فمن مز 

أننننن  أدعننننى إا اللننننع ر شدلسننننؤولحلل، وبننننلل القا نننني   ننننده  كٔ
لل  ننننن ل إا احل ننننن  الصننننننحل ، بحل منننننا القضننننناء اجلمننننناعي قننننند  نننننؤدي إا 

 اال  الحلل، و   ن اجل د م صما على بعض القضاة دون بعضك

 أن  أقا نفقات من القضاء اجلماعيك كٕ

 أن فحل  س عل يف الم  يف اظح امك كٖ

 مزاض نةام  عدد القضاة فأع ا ما أييت:وأما 



 

ٖٗ 

أننن  أضفننن  حتقحلقنننا للعدالننل الننن   ننناء هبنننا اللنن ا  ا نننل منننع  عقننند  -ٔ
القضنناض و غننري الننلم  وضفنن ة التنحلننا ظضننا حقنن   ال نناس مننن بعننض  ننعا  

 ال ف سك

ضمننننا أننننن   تننننحل  الف  ننننل للتلنننناور بنننناب أعضنننناء اذلحلئننننل القضننننااحلل  -ٕ
 وال وي قما إ دار احل  ك

لغلمنننل ع اهننن  القا ننني علنننى ح مننن ، ضالغضنننب  أن فحلننن   قلنننحلال -ٖ
 اللد د واذل  اللد د والتعاه  مع أحد ادلت ماب وه  ذل ك

أن يف احل   اجلماعي قمن ال أضفن  لندى ادلتقا نحلاب دلنا  منا علحلن   -ٗ
 ال اس من  قدمي ل أي اجلماعل على رأي الف دك



 

 

ٗٗ 

 

أن يف القضنننناء اجلمنننناعي إم ننننارًا ذلحلمننننل القضنننناء واسننننتقالذل ، ظن  -٘
   صدر شس  اذلحلئل القضنااحلل، فحلصنعب الضنغإ علنحل  ، بحل منا القا ني احل 

 كرٔ)الف د قد    ن ع  ل للضغإ علحل  ظن احل    ادر شا 

 

ول ننننا مننننن ال ةنننناماب القضنننناء الفنننن دي والقضنننناء اجلمنننناعي، زلاسننننن 
، رٕ)ومساوئ، وللا ا    اظنةمل القضااحلل احلد فل إا اجلمع بناب الطن  قاب

 السع ديك وب  أ ل ادل ة 

                                                        

، 187، وشـؾطة ويل األمـر يف تؼققـد شـؾطة الؼـايض خل 68التـظقم الؼضـا ي اإلشـالمي خل (1)

االختصاخل الؼضا ي يف الػؼه اإلشـالمي مـع بقـان التطبقـق اجلـاري يف ادؿؾؽـة العربقـة الةـعودية 

 .446خل 

عودية يف ضــوء ال ــيعة اإلشــالمقة وكظــام الةــؾطة التـظــقم الؼضــا ي يف ادؿؾؽــة العربقــة الةــ(1)

 .537الؼضا قة لؾدكتور شعود الدريب خل 



 

ٗ٘ 

ىالمطلبىالرابع:

موقفىالمنظمىالدطوديىمنىنظامىقضاءىالفردىونظامى
ىقضاءىالجمارظ

 الحظ أن ادل ة  السع دي، أ ل ب ةام قضاء الفن د يف القضناء العنام 
ب فنن ة، وأمننا يف د نن ان ادلةننامل فننإن اظ ننا هنن  أ ننله ب ةننام قضنناء اجلماعننل، 

 وبحلان ذل  يف ما أييتك



 

 

ٗٙ 

 

 اء الفزد يف التيظيه القضائي السعوديالفزع األول: ىظاو قض

أعطننى الت ةننحل  القضننااي اجلد ننند ا لننس اظعلننى للقضنناء سنننلطل  -ٔ
 قد   ل يف  عحلاب قاو ف د أو أضف  يف اضاض  ادلتخصصنل، فقند ورد يف نةنام 

 ما أييت: رٔ)القضاء

 ؤل  زل مل اظح ال اللخصحلل من داان ة  ادلادة احلاد ل والعل ون:"
 ن ضننا داانن ة مننن قنناٍو فنن د أو أضفنن ، وفننب مننا حينندده ا لننس أو أضفنن ، و  نن

 اظعلى للقضاءك وجي ز أن    ن من بحل  ا دواا  متخصصل  سب احلا لك

ادلادة الفانحلل والعل ون:  ؤلن  اض منل التجار نل واض منل العمالحلنل منن 
دواان  متخصصننل، و  نن ن ضننا داانن ة مننن قناٍو فنن د أو أضفنن ، وفننب مننا حينندده 

 ظعلى للقضاءكا لس ا
                                                        

ــرقم م /  (1) ــي ذي ال ــوم ادؾؽ ــادر بادرش ــامل الص ــوان ادظ ــام دي ــاء وكظ ــام الؼض ــاري  78كظ وت

 هـ . 19/9/1418



 

ٗٚ 

ادلادة الفالفل والعل ون:  ؤل  اض مل العامل يف اضافةنل أو ادل ضنز منن 
داانن ة أو أضفنن ، و  نن ن ضنننا داانن ة مننن قنناٍو فننن د أو أضفنن ، وفننب مننا حيننندده 
ا لننننس اظعلننننى للقضنننناءك وجينننن ز إنلنننناء دواانننن  متخصصننننل  زااحلننننل و ار ننننل 

يف ادل اضز واضافةات الن   وعمالحلل وأح ال شخصحلل يف اضاض  العامل ال اقعل
مل   لننأ فحل ننا زلنناض  متخصصننل، مننىت دعنن  احلا ننل إا ذلنن ، و  نن ن ذلننله 
الننندواا  ا تصا نننات اضننناض  ادلتخصصنننلك وحيننندد ا لنننس اظعلنننى للقضننناء 

 "كالقضاض ال  ختتص ب ة ها اض مل العامل ادل  نل من قاٍو ف د

ام قضنناء الفنن دك ، فإننن  أ نناز اظ ننل ب ةننرٔ)وأمننا د نن ان ادلةننامل -ٕ
واظ ننا هنن  أ ننله ب ةننام قضنناء اجلماعننل عننرب دواانن  م  نننل مننن عضنن  ن 
وراحلس، ضما سحلأيتك فقد ق رت الفق ة الفالفل من ادلنادة التاسنعل منن نةنام 
د ننن ان ادلةنننامل علنننى أن دوااننن  اضننناض  اإلدار نننل  ت ننن ن منننن ثالثنننل قضننناة، 

                                                        

ــرقم م /  (1) ــي ذي ال ــوم ادؾؽ ــادر بادرش ــامل الص ــوان ادظ ــام دي ــاء وكظ ــام الؼض ــاري 78كظ  وت

 هـ . 19/9/1418



 

 

ٗٛ 

 

 وجي ز أن    ن من قاٍو واحدك
 ؤلننن   منننا أييت:"، رٔ)نةنننام العمنننان مننن ٕٕٔوورد يف ادلنننادة   -ٖ

بقن ار منن النن ز   يف ضنا م تنب عمننا حيندده الن ز   هحلئننل ابتدااحلنل  لننتما 
 "على داا ة أو أضف  من عض  واحدك

 

 الفزع الثاىي: ىظاو قضاء اجلناعة يف التيظيه القضائي السعودي

نةننام قضنناء اجلماعننل مقنندم يف الت ةننحل  القضننااي السننع دي، وذلنن  يف 
عام ود  ان ادلةامل، واللجنان ذات اال تصنا  القضنااي، و فصنحلا القضاء ال

 ذل  فحلما أييتك

                                                        

رمضان  15اجلؿعة  4268العدد :  81كظام العؿل، ادـشور بجريدة أم الؼرى الةـة  (1)

 م. 1225أكتوبر  18هـ ادوافق 1416



 

ٜٗ 

 

 أوال: ىظاو قضاء اجلناعة يف القضاء العاو

أ نننل القضننناء العننننام ب ةنننام قضنننناء اجلماعنننل يف قضنننناض القتنننا والنننن    
والقطننع، وغريِهننا مننن القضنناض النن  حُينندُِّدها الِ ةننام فتصننُدر مننن ثالثننل ُقضنناة، 

العلحلننا ودواانن  االسننتئ ا  مجحلع ننا، ويف ا لننس اظعلننى للقضنناء،  ويف اض مننل
 ومست د ذل  ما أييت:

 ؤلنن  ا لننس اظعلننى  :" رٔ)ورد يف ادلننادة السادسننل مننن نةننام القضنناء
 " كككللقضاء من راحلس  سمى خم  مل ي، وعل ة أعضاء

                                                        

ــرقم م /   (1) ــامل الصــادر بادرشــوم ادؾؽــي ذي ال ــوان ادظ ــاري  78كظــام الؼضــاء وكظــام دي وت

 هـ.19/9/1418



 

 

٘ٓ 

 

  عقننند ا لننس اظعلنننى للقضنناء ن ب  سنننل  ويف ادلننادة السنننابعل م نن  : "
راحلسن  ن من ة ضنا شن   ن علنى اظقنا وضلمنا دعن  احلا نل إا ذلن ، و  ن ن 
انعقاده نةامحلناً  ضن ر أغلمحلنل اظعضناء، و صندر ق ارا ن  خغلمحلنل ا لنسك ويف 

 ك"حالل غحلاب راحلس ا لس حيا زلل  راحلس اض مل العلحلا

  ننن ن يف ضنننا م طقنننل زل منننل  :"شننن ةويف الفقننن ة اظوا منننن ادلنننادة العا
اسننتئ ا  أو أضفنن ، و ماشنن  أعماذلننا مننن  ننالل دواانن  متخصصننل،  ؤلنن  ضننا 
داانن ة م  ننا منننن ثالثننل قضننناة، شسننتف اء النننداا ة اجلزااحلننل الننن    ةنن  يف قضننناض 
القتا والقطع والن    والقصنا  يف الن فس أو فحلمنا دو نا فتؤلن  منن مخسنل 

زل مننننل االسننننتئ ا  عننننن در ننننل قا نننني قضنننناة، وال  قننننا در ننننل القا نننني يف 
 "كاستئ ا ، و   ن ل ا داا ة راحلس

 ؤلنن  اض مننل العلحلننا مننن  وورد يف الفقنن ة الفالفننل مننن ادلننادة العاشنن ة :"
راحلس وعدد ضا  من القضاة بدر ل راحلس زل مل اسنتئ ا ، و  ن ن  سنمحلل 

 "ك اظعضاء خم  مل ي ب اء على اق اح ا لس اظعلى للقضاء



 

٘ٔ 

منع عندم اإل نالل   ن  ادلنادة  :" ة ال ابعنل منن ادلنادة العاشن ةويف الفق
الفالفننل علنن ة مننن هننلا ال ةننام  ماشنن  اض مننل العلحلننا ا تصا نناصا مننن  ننالل 
دواانن  متخصصننل  سننب احلا ننل،  ؤلنن  ضننا م  ننا مننن ثالثننل قضنناة شسننتف اء 

  أو الداا ة اجلزااحلل ال    ة  يف اظح ام الصادرة شلقتنا أو القطنع أو الن  
القصننا  يف النن فس أو فحلمننا دو ننا، فإ ننا  ؤلنن  مننن مخسننل قضنناة، و  نن ن 

 "كل ا داا ة راحلس

إذا رفعنن  دعنن ى عننن م  نن ا واحنند  ":ن ادلننادة السننابعل والعلنن  ويف 
أمام إحدى اضاض  اخلا عل ذللا ال ةام وأمنام إحندى زلناض  د ن ان ادلةنامل أو 

مل  تخننا إحننداعا عننن أي   ننل أ نن ى ختننتص شلفصننا يف بعننض ادل ازعننات و 
نة هننا أو ختلتننا ضلتاعننا، فريفننع هلننب  عحلنناب اجل ننل ادلختصننل إا جل ننل الفصننا 
يف   ننازا اال تصننا  يف ا لننس اظعلننى للقضنناء، و ؤلنن  هننله اللج ننل مننن 
ثالثننل أعضنناء، عضنن  مننن اض مننل العلحلننا خيتنناره راننحلس اض مننل، وعضنن  منننن 

الند  ان أو رانحلس اجل نل ن حسنب  د  ان ادلةامل أو اجل ل اظ  ى خيتاره راحلس



 

 

ٕ٘ 

 

اظح ال ن وعض  من القضاة ادلتف غاب أعضاء ا لس اظعلنى للقضناء خيتناره 
راحلس ا لس و   ن راحلساً ذلله اللج لك ضما ختنتص هنله اللج نل شلفصنا يف 
ال ننزاا الننلي   لننأ يف شننأن   فحلننل ح منناب  ننااحلاب مت اقضنناب، أحنندعا  ننادر 

ذلنننلا ال ةنننام واآل ننن  منننن إحننندى زلننناض  د ننن ان منننن إحننندى اضننناض  اخلا نننعل 
 كرٔ)ادلةامل أو اجل ل اظ  ى

 صننندر قننن ار جل نننل الفصنننا يف   نننازا اال تصنننا  " :ابادلنننادة الفالثنننويف 
 ك"شظغلمحلل، و   ن غري قابا لالع او

  نن ن يد ننب القضنناة مننن ا تصننا  " :ابادلننادة التاسننعل واخلمسننويف 
ء من ثالثنل منن القضناة أعضناء ا لنس داا ة  ل ا يف ا لس اظعلى للقضا

                                                        

اء غر الؼضاء العام وديوان ادظامل، ومل يؽن ذلك موجـودا يػفم من هذه ادادة وجود جفة قض (1)

يف الـظام الةابق، وهو حمل اكتؼاد عذ ادـظم، فبدال من إزالة االزدواجقة وتعدد جفـات التؼـايض، 

 قد يػفم من هذه ادادة تؽريس تؾك االزدواجقة.



 

ٖ٘ 

ادلتف غاب، و صدر ق اراصا شظغلمحلنل، وال   ن ن  ااحلنل إال بعند م افقنل ا لنس 
 ك"علحل ا

  عقنننند :  رٔ)وورد يف ادلننننادة العاشنننن ة مننننن ِنةنننننام اإل ننننن اءات اجلنننننزااحلل
الدواا  اجلزااحلل يف زل مل التمحلحلز منن مخسنل ُقضناة، ل ةن  اظح نام الصناِدرة 

قتنا أو الن    أو القطنع أو الِقصنا  فحلمنا دون الن فسك و  ن ن انِعقاُدهنا شل
"ك وهله ادلادة مؤضدة ب ص ا يف نةنام القضناء من ثالثل ُقضاة فحلما عدا ذل 

 كرٕ)اجلد د

                                                        

والتــــاري   39كِظـــــام اإلجـــــراءات اجلـــــزا قة الصــــادر بادرشــــوم ادؾؽــــي ذي الــــرقم م/ (1)

 هـ.18/7/1411

ــرقم م /  (1) ــي ذي ال ــوم ادؾؽ ــادر بادرش ــامل الص ــوان ادظ ــام دي ــاء وكظ ــام الؼض ــاري  78كظ وت

 هـ . 19/9/1418



 

 

٘ٗ 

 

ختتص اض مل العامل شلفصنا ويف ادلادة التاسعل والعل ون بعد ادلاال: 
زااحلنننل ادل صننن   علحلننن  يف يف القضننناض الننن  ختننن ُج عنننن ا ِتصنننا  اض منننل اجلُ 

ها الِ ةنام ِ نمن  ادلادة الفام ل والعلن  ن بعند ادلاانل، أو أّيِ قضنحلل ُأ ن ى  ُِعندن
اال ِتصا  ال  عي ذلله اض ملك وذلا على و   اخلص   مُ عِقدة ِمن ثالثنل 
ُقضاة، الفصا يف القضاض ال   ُطلب فحل ا احلُ ن  بعق بنل القتنا أو الن    أو 

صا  فحلمنا دون الن فسك وال جين ز ذلنا أن  ُصنِدر ُح مناً بعق بنل القطع أو القِ 
القتنننا  عز ننن اً إال شإلمجننناا، وإذا  عنننلر اإلمجنننناا علنننى احلُ ننن  شلقتنننا  عز نننن اً 
فحل ننُدب وز نن  العنندل اث نناب مننن الُقضنناة لحل ضننما إا الُقضنناة الفالثننل، و  نن ن 

 ك دور احلُ   ِم ُ   شلقتا  عز  اً شإلمجاا أو اظغلمحلل

ى

 ثاىيا: ىظاو قضاء اجلناعة يف ديوان املظامل



 

٘٘ 

وأمنننا د ننن ان ادلةنننامل، فاظ نننا هننن  القضننناء اجلمننناعي، إال يف القضننناض 
 الحلسريةك ضما أن دواا  التدقحلب مجحلع ا  عد من القضاء اجلماعيك 

علنى إنلناء رللنس  رٔ)فقد نص  ادلادة ال ابعنل منن نةنام د ن ان ادلةنامل
معل قضنناةك وقنن رت ادلننادة التاسننعل مننن القضنناء اإلداري، وهنن  م نن ن مننن سنن

 نةام د  ان ادلةامل على ما أييت:

  ت  ن دواا  اض مل اإلدار ل العلحلا من ثالثل قضاةك كٔ

 ت ننن ن دوااننن  زلننناض  االسنننتئ ا  اإلدار نننل منننن ثالثنننل  كٕ
 قضاةك 

 ت ن ن دواان  اضناض  اإلدار نل منن ثالثنل قضناة، وجين ز  كٖ
 أن    ن من قاٍو واحدك

                                                        

ــرقم م /  (1) ــي ذي ال ــوم ادؾؽ ــادر بادرش ــامل الص ــوان ادظ ــام دي ــاء وكظ ــام الؼض ــاري  78كظ وت

 هـ . 19/9/1418



 

 

٘ٙ 

 

خلامسنننل علننن ة منننن نةنننام د ننن ان ادلةنننامل إنلننناء جل نننل وقننن رت ادلنننادة ا
 الفصا يف   ازا اال تصا  ال   ؤل  من ثالثل أعضاءك

 

 ثالثا: ىظاو القزار اجلناعي يف األىظنة األخزى

ورد اظ ننل ب ةننام القنن ار اجلمنناعي يف اللجننان اإلدار ننل، واللجننان ذات 
 اال تصا  القضااي، وذل  فحلما أييت: 

دلؤلنننن  الصننننادر شدل سنننن م ادلل نننني ذي نةننننام  ا ننننل حقنننن   ا كٔ
 كٖٓادلادة ذات ال ق هنكٓٔٗٔ/٘/ٜوالتار خ:  ٔٔال ق : م /

 ٕٙنةننننام اإل ننننداا الصننننادر شدل سنننن م ادلل نننني ذي النننن ق :م/  كٕ
 كٙادلادة ذات ال ق   هنكٕٔٗٔ/ٜ/ٚوالتار خ: 

الصادر شدل س م ادلل ني ذي ال قنن :  نةام ادلطم عات وال ل  كٖ



 

٘ٚ 

 كٖٚادلادة ذات ال ق   هنكٕٔٗٔ/ٜ/ٖوالتار خ:  ٕٖم / 

نةام ب اءات اال  اا الصادر شدل س م ادلل ني ذي ال قنن : م  كٗ
 ك٘٘، ٜٗ، ٛٗ، ادل اد ذات اظرقام هنٜٓٗٔ/ٛ/ٗٔوالتار خ:  ٖٛ/ 

نةنننننننام السنننننننجا التجننننننناري الصنننننننادر شدل سننننننن م ادلل ننننننني ذي  ك٘
 كٙٔادلادة ذات ال ق   هنكٙٔٗٔ/ٕ/ٕٔوالتار خ:  ٔال قن :م/

ِلننطل ادلُقِلقننل لل احننل أو اخلِطنن ة أو ادلُِضنن ة شلِصنننل ِنةنننام اظن كٙ
والتنننننننننار خ:  ٗٔأو المحلئننننننننل الصنننننننننادر شدل سننننننننن م ادلل نننننننني ذي ال قنننننننننن : م / 

 كٚادلادة ذات ال ق   هنكٖٕٗٔ/ٗ/ٛ

ِنةننام   ضحلننز مسننئ لحلات القضنناء اللنن عي الصنناِدر شلتصننند ب  كٚ
 ني ذي هنن، وادلعدلنل شدل سن م ادللٕٖٚٔ/ٔ/ٕٗرواتر خ ٜٓٔالعا  رق  )

 كٜٙادلادة ذات ال ق   هنكٖٕٗٔ/ٙ/ٔٔوالتار خ  ٕٕال ق  م/

 ٛٛنةام زلاضمل ال زراء الصنادر شدل سن م ادلل ني ذي ال قنن : كٛ



 

 

٘ٛ 

 

 كٕٔ، ٘ٔادل اد ذات اظرقام هنكٖٓٛٔ/ٜ/ٕٕوالتار خ: 

ِنةننام ُمزاولننل ِم  ننل الصننحلدلل واالِ ننار شظدو ننل وادلُستنضنن ات  كٜ
والتنننننننننننننار خ  ٛٔي الننننننننننننن ق  م/الطمحلنننننننننننننل الصنننننننننننننادر شدل سننننننننننننن م ادلل ننننننننننننني ذ

 كٖٙادلادة ذات ال ق   هنكٜٖٛٔ/ٖ/ٛٔ

  ةننحل  هحلئنننل   ةنننحل  اخلنننندمات ال   شاحلنننل الصنننادر منننن رللنننس  كٓٔ
ادلنننادة ذات  هننننكٕٕٗٔ/ٛ/ٕٚوالتنننار خ  ٖٕٙالننن زراء شلقننن ار ذي الننن ق  

 ك٘ٔال ق  

 ِ٘نةننام ُم اقمننل الم نن ك الصنادر شدل سنن م ادلل ني ذي النن ق  م/ كٔٔ
 كٕ٘ادلادة ذات ال ق   هنكٖٙٛٔ/ٕ/ٕٕوالتار خ 

ِنةنام  نحلد احلحل ا،ت والطحل ر الرب ِّل الصنادر شدل سن م ادلل ني  كٕٔ
 كٚادلادة ذات ال ق   هنكٕٓٗٔ/ٗ/ٙٔوالتار خ  ٛذي ال ق  م/

ِنةننننام محلنننناه الصنننن   الصننننني ادلُعاجلننننل وإعننننادة اسننننِتخداِم ا  كٖٔ



 

ٜ٘ 

ادة ادلن هننكٕٔٗٔ/ٕ/ٖٔوالتنار خ  ٙالصادر شدل سن م ادلل ني ذي الن ق  م/
 كٖٔذات ال ق  

 ٖٗالِ ةنام العنام للمحلئنل الصادر شدل س م ادلل ي ذي الن ق  م/ كٗٔ
 كٕالفق ة  ٕٓادلادة ذات ال ق   هنكٕٕٗٔ/ٚ/ٕٛوالتار خ 

 ٔيف  ٜٖٙ٘نةننام السنن   ادلالحلننل،    نندة أم القنن ى، العنندد  ك٘ٔ
 كٕ٘ادلادة ذات ال ق   هنكٕٗٗٔر ب 

 ٔرقنننن  : م/نةنننام  ننن  مل النننند ا الصنننادر شدل سنننن م ادلل ننني  كٙٔ
 ٔٔريف  ٜٜٖٓهنن نلن  يف أم القن ى العندد )  ٕ٘ٗٔ/ ٔ/ ٘ٔالتنار خ : 

 كٕٙ، ٔٙادل اد ذات اظرقام  هنكٕ٘ٗٔربحلع اظول 

ويف نةننام بنن اءات اال نن اا اجلد نند،    نندة أم القنن ى السنن ل  كٚٔ
 ٙهنننننن ادل افننننننب ٕ٘ٗٔمجنننننادى اآل نننننن ة  ٕٓاجلمعننننننل  ٗٓٓٗالعننننندد  ٔٛ

 كٖٚ، ٖٙ، ٖ٘ ادل اد ذات اظرقام مكٕٗٓٓأغسطس 



 

 

ٙٓ 

 

 ٛٙٓٗالعنندد :  ٕٛنةننام العمننا،    نندة أم القنن ى السنن ل  كٛٔ
ادلننادة ذات  مك ٕ٘ٓٓأضتنن ب   ٕٛهننن ادل افننب ٕٙٗٔرمضننان  ٕ٘اجلمعننل 
 كٕ٘ٔال ق  



 

ٙٔ 

ىالمطلبىالخامس:

ىهلىوذترطىأنىوكونىجموعىاألرضاءىمؤهلونىذرراى

 لننن ط يف ضنننا عضننن  أن   ننن ن منننؤهال يهنننحلال شننن عحلا ونةامحلنننا، وقننند 
و  د أعضاء غنري  رٔ)هنرٜٖٛٔاحل اللحلخ ا بن إب اهحل  )ت: است    ا

منننننؤهلاب شننننن عا يف إحننننندى اجل نننننات ذات اال تصنننننا  القضنننننااي فقنننننال:" 
ختصنننحلص أعضننناء قنننان نحلاب جباننننب اظعضننناء اللننن عحلاب مع ننناه: االشننن اك يف 
اظح ننننام النننن   صنننندرو ا شسنننن  ادلصننننلنل، و  قحلع ننننا مننننن قمننننا اللنننن عحلاب 

                                                        

عبـدالرمحن بـن حةـن بـن حمؿـد بـن عبـدالوهاب  هو حمؿد بن إبـراهقم بـن عبـدالؾطق  بـن  (1)

اد ف من الوهبة من بـي متـقم، ر ـقس الؼضـاة ومػتـي ادؿؾؽـة العربقـة الةـعودية األشـبق، مجـع 

تؾؿقذه الشق  حمؿد ابن قاشم العاصـؿي الؼحطـاأ فتـاواه ورشـا ؾه يف فؿـوع مطبـوع، ألػـت يف 

لؾشـق  إشـامعقل ابـن عتقـق، تـويف شــة  "تاري  من ال يـةاه التـاري  "ترمجته كتب من أفضؾفا:

 هـ. 1389



 

 

ٕٙ 

 

ا بننال شنن  جيعننا هننله اظح ننام  ا ننعل آلراء هننؤالء والقننان نحلاب معننا، وهننل
القننان نحلاب ضمنننا أ نننا  ا نننعل آلراء اللننن عحلاب، وهنننلا فحلننن   سننن  ل بننناب اللننن ا 
والقننننن اناب ال  نننننعحلل، وفنننننت  شب لتن نننننحل  القننننن اناب ال  نننننعحلل، واسنننننتمدال 

 ك  رٔ)"الل  عل اإلسالمحلل السمناء هبا

   نم  أمجعابوه أعل  و لى ه وسل  على نمحل ا ا وآل  و 

                                                        

ــراهقم  (1) ــن إب ــاوى ورشــا ل شــامحة الشــق  حمؿــد ب ــلن 11/161فت ــون ب ، وأهــل الؾغــة يؼول

 : الةؿحة. "الةؿحاء"الصواب أن يؼال بدال عن 


