الق�ضاء اجلماعي والق�ضاء الفردي
يف النظام الق�ضائي ال�سعودي

ال�شيخ عبدالعزيز بن �سعد الدغيرث
الباحث يف ال�ش�ؤون العدلية

الق�ضاء اجلماعي والق�ضاء الفردي يف النظام الق�ضائي ال�سعودي

احلمد هلل وحده ،وال�صالة وال�سالم على من ال نبي بعده ،وبعد:
ُّ
ف�إن الق�ضاء اجلماعي من �سمات الأنظمة الق�ضائية احلديثة ،فلم يكن الق�ضاء اجلماعي
�شخ�صا واحدًا ي�ست�شري �أهل
معرو ًفا عند امل�سلمني بال�شكل احلايل .فقد كان القا�ضي
ً
العلم ،وينظر يف الق�ضية ثم يحكم.
وملّا لهذا البحث من �أهمية ،مع عدم اطالعي على بحث فيه ،فقد ا�ستعنت باهلل
تعالى يف الكتابة فيه� ،سائ ًال املولى َّ
جل وعال �أن يلهمني ر�شدي ،وقد ق�سمت البحث
�إلى خم�سة مطالب هي:
املطلب الأ ّول :ا�ستحباب م�شاورة القا�ضي �أهل العلم واحلكمة.
املطلب الثاين :حكم تعدد الق�ضاة مع ا�شرتاكهم يف االخت�صا�ص واحلكم.
املطلب الثالث :املفا�ضلة بني نظام القا�ضي الفرد ونظام تعدد الق�ضاة.
املطلب الرابع :موقف املنظم ال�سعودي من نظام ق�ضاء الفرد ونظام ق�ضاء اجلماعة.
املطلب اخلام�س :هل ي�شرتط �أن يكون جميع الأع�ضاء م�ؤهلني �رش ًعا.
158

جملة الق�ضائية  -العدد الأول  -حمرم 1432هـ

ال�شيخ عبدالعزيز بن �سعد الدغيرث

املطلب الأول
ا�ستحباب م�شاورة القا�ضي �أهل العلم واحلكمة
لل�صواب ،فقد ذكر العلما ُء � َّأن من
مباحثة �أهل العلم وم�شاورتهم طريقٌ للو�صول
ِ
و�سائل و�صول القا�ضي �إلى ال�صواب �أن يكرث من مباحثة الأقران من املهتمني بالفقه،
وي�سمع منهم مناق�شاتهم ومناظراتهم ،قال ال�شافعي (ت204 :هـ) -رحمه اهلل« :-وال
ميتنع من اال�ستماع ممن خالفه؛ لأنَّه قد يتنبه باال�ستماع لرتك الغفلة ويزداد به تثبي ًتا فيما
اعتقد من ال�صواب»(.)1
وقد كان ال�سلف يتدار�سون الفقه ،ويتباحثون الليايل الطوال ملا عرفوه من �أهمية
هذا اجلانب ،وتفتيقه للأذهان ،ومترينه للعقول .و�أ�صل هذا الباب الن�صو�ص الواردة
يف ال�شورى وفعل ال�صحابة يف الوقائع امل�ستجدة(.)2
قال �أبو ح�صني الأ�سدي (ت128 :هـ)(� :)3إن �أحدهم ليفتي يف امل�س�ألة لو وردت
على عمر بن اخلطاب جلمع لها �أهل بدر .4وكان الفاروق -ر�ضي اهلل عنه -ي�شاور
ال�صحابة ،ولو كانوا حدثاء يف ال�سن ما داموا من �أهل االجتهاد ،كابن عبا�س -ر�ضي
اهلل عنهما.)5(-
وكان كبا ُر التابعني يحر�صون على االجتهاد اجلماعي ،فقد جاء يف ترجمة �سامل بن
((( الر�سالة.511/
((( املوافقات .211/4
((( هو عثمان بن عا�صم الأ�سدي الكويف ،من رواة الأحاديث الكبار ،روى عن عدد من ال�صحابة ،وتويف �سنة
128هـ� .سري �أعالم النبالء .412/5
((( �سري �أعالم النبالء .416/5
((( �إعالم املوقعني .210/4
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عبداهلل بن عمر (ت106 :هـ)(� )6أحد الفقهاء ال�سبعة عن ابن املبارك (ت181 :هـ)
قال :كانوا �إذا جاءتهم امل�س�ألة دخلوا فيها جمي ًعا ،فنظروا فيه،ا وال يق�ضي القا�ضي حتى
يرفع �إليهم فينظرون فيها في�صدرون(.)8
ويف املهذب :وروى عبد الرحمن بن القا�سم عن �أبيه � َّأن �أبا بكر -ر�ضي اهلل عنه-
اً
كان �إذا نزل به �أمر يريد فيه م�شاورة �أهل الر�أي والفقه دعا اً
ورجال
رجال من املهاجرين
من الأن�صار ،ودعا عمر وعثمان وعل ًيا وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل و�أبي
بن كعب وزيد بن ثابت -ر�ضي اهلل عنهما ،-فم�ضى �أبو بكر على ذلك ،ثم ويل عمر
ٌ
م�شكل �شاورهم فيه ،ف�إن ات�ضح
ر�ضي اهلل عنه -وكان يدعو ه�ؤالء النفر ،ف�إن اتفق �أم ٌرله احلق حكم به ،ف�إن مل يت�ضح �أخره �إلى �أن يت�ضح ،وال يق ِّلد غريه لأنَّه جمته ٌد فال
يق ّلد(.)9
()10
وا�ستحباب امل�شاورة �إنمّ ا هو يف امل�سائل االجتهادية ،فقد روى �أبو عبيد (ت224 :هـ)
عن ميمون بن مهران قال « :كان �أبو بكر ال�صديق �إذا ورد عليه حكم نظر يف كتاب اهلل
تعالى ،ف�إن وجد فيه ما يق�ضي به ق�ضى به ،و�إن مل يجد يف كتاب اهلل نظر يف �س َّنة ر�سول
اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم ،-ف�إن وجد فيها ما يق�ضي به ق�ضى به ،ف�إن �أعياه ذلك �س�أل
النا�س :هل علمتم � َّأن ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -ق�ضى فيه بق�ضاء؟ فربمَّ ا قام
�إليه القوم فيقولون :ق�ضي فيه بكذا وكذا ،ف�إن مل يجد �س َّنة �س َّنها النبي �-صلى اهلل عليه
و�سلم -جمع ر�ؤ�ساء النا�س فا�ست�شارهم ،ف�إذا اجتمع ر�أيهم على �شيء ق�ضى به .وكان
()7

((( هو �سامل بن عبداهلل بن عمر بن اخلطاب العدوي� ،أحد الفقهاء ال�سبعة ،تويف �سنة 106هـ« .التقريب –
الرتجمة رقم .»2189
((( هو عبداهلل بن املبارك امل��روزي ،الإمام املحدث الفقيه ،اجتمعت فيه خ�صال اخلري وتويف �سنة 181هـ،
«التقريب الرتجمة رقم .»3595
((( التعامل.34/
((( املجموع �شرح املهذب .138/20
( ((1هو القا�سم بن �سلاّ م البغدادي الإمام اللغوي الفقيه املحدث .تويف �سنة 224هـ« ،التقريب – الرتجمة رقم .»5497
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عمر يفعل ذلك ،ف�إذا �أعياه �أن يجد ذلك يف الكتاب وال�س َّنة �س�أل :هل كان �أبو بكر ق�ضى
فيه بق�ضاء؟ ف�إن كان لأبي بكر ق�ضاء ق�ضى به ،و�إال جمع علماء النا�س وا�ست�شارهم ،ف�إذا
اجتمع ر�أيهم على �شيء ق�ضى به(.)11
ويف املغني« :و�إن احتاج �إلى االجتهاد ،ا�ستحب له �أن ي�شاور؛ لقول اهلل تعالى:
ﮋﭭ ﭮ ﭯﭰﮊ (�آل عمران ،)159 :وال خمالف يف ا�ستحباب ذلك؛ ولأنَّه قد
ينتبه بامل�شاورة ،ويتذكر ما ن�سيه باملذاكرة؛ ول َّأن الإحاطة بجميع العلوم متعذرة .وقد
ينتبه لإ�صابة احلق ومعرفة احلادثة من هو دون القا�ضي ،فكيف مبن ي�ساويه �أو يزيد
عليه»(.)12
ويف ك�شاف القناع(« :وي�شاور) القا�ضي (املوافقني واملخالفني) من الفقهاء،
(وي�س�ألهم عن حججهم ال�ستخراج الأدلة ولتعرف احلق باالجتهاد قال الإمام �أحمد
ر�ضي اهلل عنه :-ملا ويل �سيد بن �إبراهيم ق�ضاء املدينة ،كان يجل�س بني القا�سمو�سامل ي�شاورهما ،وويل حم��ارب بن زي��اد ق�ضاء الكوفة فكان يجل�س بني احلكم
وحماد ي�شاورهما(( )13ما �أح�سنه لو فعله احلكام ي�شاورون وينظرون) قال اهلل تعالى:
ﮋﭭ ﭮ ﭯﭰﮊ ( .ف�إن ات�ضح له احلكم) حكم فو ًرا (و� اّإل �أخره) � ّأي احلكم
حتى يت�ضح له احلق فيحكم به»(.)14
وقد �شاور النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم� -أ�صحابَه يف �أ�سارى بدر( ،)15ويف م�صاحلة
الكفار يوم اخلندق ،ويف لقاء الكفار يوم بدر(.)16
(� ((1إعالم املوقعني عن رب العاملني .62/1
.
( ((1املغني  – 27-26/14طبعة دار هجر
( ((1قال الدكتور عبد اهلل بن جربين يف حتقيقه ل�شرح الزرك�شي على خمت�صر اخلرقي :252/7مل �أجده م�سندًا.
( ((1ك�شاف القناع عن منت الإقناع .315/6
( ((1رواه م�سلم يف �صحيحه من حديث ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنه�( -شرح النووي .)84/12
(� ((1أخرجه م�سلم يف �صحيحه من حديث �أن�س -ر�ضي اهلل عنه -برقم �( 1403شرح النووي .)124/12
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وروي :ما ر�أيت �أح ًدا �أكرث م�شور ًة لأ�صحابه من ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم.)17(-
قال احل�سن الب�رصي (ت110 :هـ)(� :)18إنْ كان ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم-
لغن ًيا عن م�شاورتهم ،و�إمنا �أراد �أن ي�س َّ
نت بذلك احلكام بعده(.)19
و�شاور �أبو بكر النا�س يف مرياث اجلدة( ،)20وعم ُر يف دية اجلنني( ،)21و�شاور عم ُر
ال�صحاب َة يف حدِّ اخلمر(.)22
كما كان �رشيح (ت78 :ه��ـ)( )23يق�ضي وعنده �أبو عمرو ال�شيباين و�أ�شياخ نحوه
يجال�سونه على الق�ضاء ،وق��ال القا�سم للأعم�ش :اجل�س �إ َّ
يل ،وه��و يق�ضي بني
النا�س(.)24
(� ((1أخرجه الرتمذي يف جامعه  375/5معل ًقا بلفظ :ويروي عن �أبي هريرة -ر�ضي اهلل عنه -قال ..:وقال
احلافظ يف الفتح  :331/5رجا ُله ثقاتٌ �إال �أ َّنه منقطع ،لأنَّ الزهري مل ي�سمع من �أبي هريرة،
و�ضعفه الألباين.
( ((1هو الإمام احل�سن بن ي�سار الب�صري الأن�صاري موالهم ،امل�شهور بالف�ضل والعلم والزهد ،روى له اجلماعة
وتويف �سنة 110هـ« ،التقريب – الرتجمة رقم .»1237
(� ((1أخرجه البيهقي يف الكربى .109/10
( ((2رواه مالك يف املوط�أ برقم  ،1076و�أحمد يف م�سنده برقم  ،18009وابن ماجه يف �سننه برقم  ،2724و�أبو
داود يف �سننه برقم  ،2894والرتمذي يف جامعه برقم  ،2100والن�سائي يف ال�سنن الكربى برقم ،6346
و�ضعفه الألباين.
( ((2رواه �أبو داود يف �سننه  ،191/1والدار قطني يف �سننه  ،117/3و�ضعفه الألباين.
( ((2رواه مالك يف املوط�أ برقم  ،1533وعبدالرزاق يف م�صنفه برقم  .1354ورواه احلاكم يف م�ستدركه برقم
 ،8131ومن طريقه البيهقي يف ال�سنن الكربى برقم  ،17317والدار قطني يف �سننه برقم  223من طريق ابن وبرة
الكلبي ،وقال احلاكم :هذا حديثٌ
�صحيح الإ�سناد ومل يخرجاه .و�أخرجه الن�سائي يف ال�سنن الكربى برقم ،5289
ُ
والدار قطني يف �سننه برقم  245من طريق عكرمة عن ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنهما -يف ق�صة �شرب قدامة بن
مظعون اخلمر على الت�أويل ،و�أ�سانيدها ال تخلو من مقال.
(� ((2شريح بن احلارث بن قي�س بن اجلهم الكندي� ،أبو �أمية :من �أ�شهر الق�ضاة الفقهاء يف �صدر الإ�سالم
�أ�صله من اليمن -ويل ق�ضاء الكوفة يف زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية .وا�ستعفي يف �أيام احلجاج،ف�أعفاه �سنة  77هـ .وكان ثقة يف احلديث م�أمونا يف الق�ضاء ،له با ٌع يف الأدب وال�شعر .وع َّمر طوي ًال ،ومات
بالكوفة �سنة 78هـ .الأعالم .161/3
( ((2رواه ابن �أبي �شيبة يف م�صنفه .590/6
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املطلب الثاين
حكم تعدد الق�ضاة مع ا�شرتاكهم يف االخت�صا�ص واحلكم
اتفق �أهل العلم على جواز الق�ضاء اجلماعي يف ق�ضايا حم�صورة ،كما �إذا نزلت
نازلة ،ور�أى ويل الأمر �أنَّه ال ترتفع الريبة والتهمة �إال بق�ضاء رجلني ،ف�إن اختلف نظرهما
ا�ستظهر بغريهما(.)25
ثم اختلف �أه��ل العلم يف ج��واز تعدد الق�ضاة مع ا�شرتاكهم يف االخت�صا�ص
واحلكم ،واختلفت ن�سبة الأقوال �إلى املذاهب ،ولذا ال بّد من حتقيق قول كل مذهب،
على ما ي�أتي:
الفرع الأول
حتقيق مذهب احلنفية

اختلفت الرواية يف مذهب �أبي حنيفة (ت150 :هـ)( ،)26فن�سب ابن قدامة (ت620 :هـ)
يف املغني( )27جواز تعدد الق�ضاة مع اال�شرتاك يف احلكم �إلى �أ�صحاب �أبي حنيفة.
والتحقيق � َّأن مذهب احلنفية املنع ،واختار بع�ض احلنفية اجلواز ،وقال ابن ال�سمناين
احلنفي (ت499 :هـ)( :)28وكما يجوز �أن يكون احلكمان اثنني ،فكذا عندنا يجوز �أن
( ((2منح اجلليل .152/4
( ((2هو الإمام الفقيه النعمان بن ثابت التيمي الكويف ،مولى بني تيم اهلل بن ثعلبة من بكر بن وائل ،ولد �سنة
 80هـ ،ولقي عددًا من ال�صحابة ،وا�شتهر بدقة الفهم ،وح�سن التعليم ،فتتلمذ عليه عد ٌد من العلماء ،قال
ال�شافعي :النا�س يف الفقه عيال على �أبي حنيفة ،قال الذهبي :تويف �شهيدً ا م�سق ًيا يف �سنة 150هـ� .سري
�أعالم النبالء .403-390/6
( ((2املغني  ،90/ 14وعنه املقد�سي يف ال�شرح الكبري .285/28
( ((2هو علي بن حممد بن �أحمد� ،أبو القا�سم الرحبي احلنفي ،مولده برحبة بني حلب وقرقي�سيا .طبع من كتبه:
رو�ضة الق�ضاة .الأعالم .239/4
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يلي الق�ضاء اثنان وما زاد .ثم قال :قال �أ�صحابنا :ال يجوز �أن يويل الق�ضاء االثنني يف
ال�شيء الواحد والبلد الواحد؛ لأنَّهما قد يختلفان فال تنف�صل احلكومة ،ومنهم من
�أجاز ذلك كما قلناه(.)29
ويف الفتاوى الهندية ما يدل على اجلواز ،فقد ورد فيها :ال�سلطان �إذا ق َّلد ق�ضاء ناحية
�إلى رجلني فق�ضى �أحدهم:ا ال يجوز ،كالوكيلني .ثم قال :كذا يف خزانة املفتني(.)30
الفرع الثاين
حتقيق مذهب املالكية

ذهب املالكية �إلى منع تعدد الق�ضاة مع اال�شرتاك يف احلكم ،وبيان ذلك ما ي�أتي:
يف حا�شية الد�سوقي على ال�رشح الكبري« :ال يجوز للخليفة �أن ي�رشك بني قا�ضيني،
هذا �إذا كان الت�رشيك يف كل ق�ضية ،بل ولو كان يف ق�ضية واحدة ،بحيث توقف حكم
ٍّ
كل على حكم �صاحبه؛ ل َّأن احلاكم ال يكون ن�صف حاكم ،كذا قال ابن �شعبان بن عرفة.
وما قاله� :إنمّ ا هو يف الق�ضاة ،و�أ ّما حتكيم �شخ�صني يف نازلة معينة فال �أظنهما يختلفان يف
جوازه ،وقد فعله علي ومعاوية يف حتكيمهما �أبا مو�سى وعمرو بن العا�ص»(.)31
ي�صح
وقال �إبراهيم بن علي بن فرحون (ت799 :هـ)(« :)32و�أما كونه واحدًا فال ّ
تقدمي اثنني على �أنْ يق�ضيا م ًعا يف ق�ضية واحدة الختالف الأغرا�ض ،وتعذر االتفاق،
( ((2رو�ضة الق�ضاة .81/1
( ((3الفتاوى الهندية .317/3
( ((3حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري 120/4
( ((3ابن فرحون :هو �إبراهيم بن علي بن حممد ،ابن فرحون ،برهان الدين اليعمري :عا ٌمل ٌ
بحاث ،ولد ون�ش�أ
ومات يف املدينة .وهو مغربي الأ�صل ،ن�سبته �إلى يعمر بن مالك ،من عدنان .تويف �سنة 799هـ ،وهو من
�شيوخ املالكية ،له (الديباج املذهب) يف تراجم �أعيان املذهب املالكي ،و(تب�صرة احلكام يف �أ�صول الأق�ضية
ومناهج الأحكام) ،و(درة الغوا�ص يف حما�ضرة اخلوا�ص) ،و(طبقات علماء الغرب) ،و(ت�سهيل املهمات)
يف �شرح جامع الأمهات البن احلاجب ،يف الفقه .الأعالم .52/1
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ي�صح عقد الوالية حلاكمني م ًعا
وبطالن الأحكام لذلك» ،وقال يف موطن �آخر « :وال ُّ
على �أن يجتمعا ويتفقا على احلكم يف كل ق�ضية ،ف�إنْ �رشط ذلك مل ت�صح واليته»(.)33
ويف مواهب اجلليل« :بقي على امل�ؤلف �رشط �آخر ،وهو �أن يكون القا�ضي واحدًا،
ن�ص عليه يف املقدمات ون�صّ ه :ف�أ ّما اخل�صال امل�شرتطة يف �صحة الوالية فهي �أن يكون
َّ
ح ًرا م�سل ًما عاقلاً بال ًغا ذك ًرا واحدً ا ،فهذه ال�ست اخل�صال ال ي�صلح �أن يولى الق�ضاء
على مذهبنا �إال من اجتمعت فيه»(.)34
ويف �رشح منح اجلليل :وتعددهما –�أي القا�ضيني -ب�رشط وقف نفوذ حكمهما على
اتفاقهما منعه ابن �شعبان ،وقال :ال يكون احلاكم ن�صف حاكم ،وغال فيه الباجي فا َّدعى
الإجماع على منعه ،و�أجاب عن االعرتا�ض بتعدد حكمي ال�صيد والزوجني ب�أ َّنهما � ْإن اختلفا
انتقل لغريهما ،والقا�ضيان هما بوالية ال ي�صح التنقل فيها بعد انعقادها ،واختالفهما ي�ؤدي
لت�ضييع الأحكام ،والغالب اختالف املجتهدين ،و�إن كانا مق ّلدين ،فوالية املق ّلد ممنوعة.
املازري :ال مانع من تعددهما يف نازلة معينة �إنْ دعت لذلك �رضورة ،ف�إنْ اختلفا نظر
ال�سلطان يف ذلك ،وي�ستظهر بغريهما ،وذكر الباجي �أنَّه ُوليِّ َ يف بع�ض بالد الأندل�س
ثالثة ق�ضاة بهذه ال�صفة ،ومل ينكر فقهاء ذلك البلد.
املازري :قد يظهر وجه امل�صلحة يف ذلك يف ق�ص�ص خا�صة ،و�أ ّما يف ق�ص�ص عامة
فينظر يف ذلك.
قلت� :إنمّ ا الكالم يف الق�ضاء العام ،و�أ ّما يف نازلة معينة يوقف نفوذ احلكم فيها على
اتفاقهما ،فما �أظنهم يختلفون فيها ،وهذه نوع ق�ضية حتكيم رجلني ،وقد فعله علي
ومعاوية يف حتكيمهما �أبا مو�سى وعمرو بن العا�ص -ر�ضي اهلل تعالى عنهم.)35(»-
( ((3تب�صرة احلكام 21/1
( ((3مواهب اجلليل .90/6
(� ((3شرح منح اجلليل .152/4
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الفرع الثالث
حتقيق مذهب ال�شافعية

عدة م�سالك:
ذهب ال�شافعية يف هذه امل�س�ألة �إلى َّ
الأول :املنع مطل ًقا ،وهو امل�شهور من مذهبهم(.)36
قا�ض مبحل �إن مل ي�رشط
قال ال�رشبيني (ت977 :ه��ـ) (« :)37وجاز ن�صب �أكرث من ٍ
اجتماعهم على احلكم و�إال فال يجوز ملا يقع بينهما من اخلالف يف حمل االجتهاد»(.)38
الثاين :اجلواز مطل ًقا( ،)39ون�سب �إلى بع�ض ال�شافعية دون تعيني ملن اختاره.
الثالث :املنع �إال يف حالني:
 احلال الأولى� :إذا ق ّلد الإمام قا�ضيني مقلدين –على القول بجواز تولية املق ّلد–فيجوز؛ لأنَّه ال ي�ؤدي �إلى االختالف؛ ل َّأن �إمامهما واح ٌد(.)40
 احلال الثانية� :إذا �رشط الإمام اجتماعهما على امل�سائل املتفق عليها؛ لأنَّه ال يت�صورالنزاع بينهما يف هاتني ال�صورتني(.)41
الفرع الرابع
حتقيق مذهب احلنابلة

ذهب احلنابلة �إلى جواز تعدد الق�ضاة مع اال�شرتاك يف االخت�صا�ص واحلكم ،وخالف
( ((3حتفة املحتاج  ،119/10ون�سبه �إلى ال�شافعية ابن ر�شد يف بداية املجتهد  ،460/2واملقد�سي يف ال�شرح
الكبري .285/28
( ((3هو حممد بن �أحمد ال�شربيني� ،شم�س الدين :فقيه �شافعي ،مف�سر -من �أهل القاهرة -له ت�صانيف ،منها
(ال�سراج املنري) �أربعة جملدات ،يف تف�سري القر�آن ،و(االقناع يف حل �ألفاظ �أبي �شجاع) جملدان ،و(�شرح
�شواهد القطر) و(مغني املحتاج) �أربعة �أجزاء ،يف �شرح منهاج الطالبني للنووي ،فقه .الأعالم .6/6
( ((3الإقناع لل�شربيني .615/2
( ((3املهذب لل�شريازي .292/2
( ((4مغني املحتاج .380/4
( ((4حتفة املحتاج .119/10
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يف ذلك �أبو ّ
اخلطاب (ت510 :هـ) ( )42من احلنابلة(.)43
الفرع اخلام�س
خال�صة الأقوال والراجح منها

قا�ض مع اال�شرتاك يف
يتح�صل مما �سبق � َّأن الفقهاء اختلفوا يف �صحة تولية �أكرث من ٍ
االخت�صا�ص واحلكم ،على �أقوال:
القول الأولّ � :إن تعدد الق�ضاة مع ا�شرتاكهم يف االخت�صا�ص واحلكم ال يجوز ،وبه
قال بع�ض احلنفية( )44و�أكرث املالكية( )45وكث ٌري من ال�شافعية( ،)46وهو وجه عند احلنابلة
اختاره �أبو ّ
اخلطاب (ت510 :هـ)( ،)47وم�ستندهم:
� َّأن يف تعددهم تعطي ًال للف�صل بني اخل�صومات ،ف��� ّإن القا�ضيني قد يختلفان فال تنف�صل
احلكومة.
� ّأن احلاكم الذي يحكم بني النا�س �رش ًعا ال يكون ن�صف حاكم �أو ثلث حاكم.
� ّأن ق�ضاء اجلماعة مل يثبت عن النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -وال عن خلفائه
( ((4هو حمفوظ بن �أحمد بن احل�سن الكلوذاين� ،أبو اخلطاب� :إمام احلنابلة يف ع�صره� .أ�صله من ك ْلواذى
(من �ضواحي بغداد) ،ومولده �سنة 432هـ ،ووفاته ببغداد �سنة 510هـ .من كتبه «التمهيد» يف �أ�صول الفقه،
و»االنت�صار يف امل�سائل الكبار» ،و»ر�ؤو���س امل�سائل» ،و» الهداية « ،و»فقه التهذيب» و»عقيدة �أهل االثر».
الأعالم .291/5
( ((4الكايف البن قدامة احلنبلي  ،437/3املغني  ،90/14ال�شرح الكبري للمقد�سي وبهام�شه الإن�صاف للمرداوي
 ،285/28وانظر �سلطة ويل الأمر يف تقييد �سلطة القا�ضي �ص  ،184وقد ن�سب الدكتور حممد الزحيلي
املنع مطل ًقا �إلى احلنابلة يف كتابه« :التنظيم الق�ضائي يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقه يف اململكة العربية
ال�سعودية»� ،ص  ،102وال�صحيح �أ َّنه وجه عند احلنابلة ،واملذهب خالفه.
( ((4جامع الف�صولني  ،14/1البحر الرائق  ،283-282/6رو�ضة الق�ضاة  ،81/1الفتوى الهندية .317/3
( ((4حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري  ،120/4تب�صرة احلكام  ،21/1مواهب اجلليل � ،90/6شرح منح
اجلليل .152/4
( ((4حتفة املحتاج .119/10
( ((4الكايف البن قدامة احلنبلي  ،437/3ال�شرح الكبري للمقد�سي وبهام�شه الإن�صاف للمرداوي .285/28
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الرا�شدين( ،)48بل هو مما �أخذ من الأنظمة الق�ضائية احلديثة يف العامل الغربي.
القول الثاينَّ � :إن تعدد الق�ضاة مع ا�شرتاكهم يف االخت�صا�ص واحلكم يجوز ،وهو
قول بع�ض احلنفية( )49وبع�ض ال�شافعية( ،)50وهو املذهب عند احلنابلة( ،)51ورجحه الإمام
ابن تيمية (ت782 :هـ)( ،)52كما يف االختيارات الفقهية( ،)53وم�ستندهم ما يلي:
القيا�س على تولية القا�ضي الواحد مع بقاء حكم الإمام معه.
ولأنَّه يجوز �أن ي�ستخلف يف البلد الذي هو فيه ،فيكون فيه قا�ضيان ،فجاز �أن يكون
فيها قا�ضيان �أ�صليان.
ول َّأن الغر�ض ف�صل اخل�صومات و�إي�صال احلق �إلى م�ستحقه ،وهذا يح�صل ف�أ�شبه
القا�ضي وخلفاءه.
ولأنَّه يجوز للقا�ضي �أن ي�ستخلف خليفتني يف مو�ضع واحد ،فالإمام �أولى ل َّأن
توليته �أقوى.
�صح يف َح َك َم ْي الزوجني ،وال�صيد ،وهو �أم ٌر �سائ ٌغ يف كل حتكيم ،كما
ول َّأن التعدد ّ
يف ق�صة التحكيم بني علي ومعاوية -ر�ضي اهلل عنهما -فيقا�س الق�ضاء على التحكيم.
( ((4مغني املحتاج  380/4عن التنظيم الق�ضائي يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقه يف اململكة العربية ال�سعودية
للزحيلي� ،ص .102
( ((4رو�ضة الق�ضاة  ،81/1الفتوى الهندية  ،317/3ون�سبه ابن قدامة يف املغني  90/14وعنه املقد�سي يف
ال�شرح الكبري � 285/28إلى �أ�صحاب �أبي حنيفة.
( ((5املهذب لل�شريازي .292/2
( ((5رو�ضة الق�ضاة  ،75،81/1املهذب لل�شريازي � ،292/2شرح منح اجلليل  ،152/4املغني  ،90/14الكايف
.437/3
( ((5هو الإمام املجدد �أحمد بن عبداحلليم بن عبدال�سالم ابن تيمية -لقب لإحدى جداته ،-النمري ن�س ًبا،
احلراين والد ًة ،الدم�شقي ن�ش�أ ًة ووفا ًة ،ولد �سنة 661هـ� ،أحدث نقلة عظيمة يف الفقه الإ�سالمي ف�أوحى
ال�شيطان �إلى �أوليائه �أن يغيبوه يف ال�سجن مرات حتى مات يف ال�سجن �سنة 728هـ ،جمع اهلل له بني العلوم
العقلية والنقلية ،فما من طائفة لها وجو ٌد يف عهده �إال وه َّدم مبانيها ،بد ًءا باجلهمية املعطلة ،ومرو ًرا
بالراف�ضة وال�صوفية ،وانتها ًء بالن�صارى والدهرية� .ألف يف ترجمته م�صنفات عديدة؛ كالأعالم العلية
وغريه ،ومن �آخرها :اجلامع ل�سرية �شيخ الإ�سالم ملحمد عزيز �شم�س
( ((5االختيارات الفقهية �ص  ،335الفتاوى الكربى .626/4
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ول َّأن الق�ضاء نوع من الوكالة ،وللموكل �أن يوكل �أكرث من واحد جمتمعني دون �أن
يكون لأحدهم مطلق الت�رصف(.)54
وهذا الدليل �إنمّ ا يت�أتَّى يف حال كان الق�ضاء اجلماعي ال ينفذ �إال ب�إجماع الق�ضاة،
�أ ّما �إن كان بالأكرثية ،فقد يقالَّ � :إن املوكل له �أن يوكل ثالثة ،ف�إذا اختلفوا فيعمل بقول
الأكرثية ،وقواعد الوكالة ال متنع ذلك ،فك�أن ويل الأمر حني يقرر الأخذ بقول الأكرثية
عند االختالف تكون الأقلية معزولة عن احلكم حينئذ ،وهو �أم ٌر يعتمد امل�صلحة(.)55
وميكن حترير حمل النزاع ب�أنه �إذا ا�شرتط االتفاق يف احلكم ،فقد قال ابن فرحون (ت:
799هـ) يف التب�رصة« :م�س�ألة عقد الوالية حلاكمني م ًعا على �أن يجتمعا ويتفقا على احلكم
ي�صح عقد الوالية حلاكمني م ًعا على �أن يجتمعا ويتفقا على
يف كل ق�ضية .ويف اجلواهر :وال ّ
ت�صح واليته( .)56وقد نقل حممد ابن ر�شد (595هـ)
احلكم يف كل ق�ضية ،ف�إن �رشط ذلك مل ّ
(َّ � )57أن من �رشوط الق�ضاء عند ال�شافعي (ت204 :هـ) ،ومالك (ت193 :هـ)(� )58أن يكون
املو ّلى واحدًا(.)59
( ((5الكايف ال بن قدامة .437/3
( ((5ال�سلطة الق�ضائية ونظام الق�ضاء يف الإ�سالم للدكتور ن�صر فريد وا�صل �ص .172
( ((5تب�صرة احلكام .23/1
( ((5هو حممد بن �أحمد بن حممد بن ر�شد الأندل�سي� ،أبو الوليد :الفيل�سوف-من �أهل قرطبة -ولد �سنة 520هـ ،عني
بكالم �أر�سطو وترجمه �إلى العربية ،وزاد عليه زيادات كثرية .و�صنف نحو خم�سني كتا ًبا ،منها جمموع �س ِّمي « فل�سفة
ابن ر�شد»  -م�شتمل بع�ض م�صنفاته ،و»التح�صيل» يف اختالف مذاهب العلماء ،و»ف�صل املقال فيما بني احلكمة
وال�شريعة من االت�صال» و»ال�ضروري» يف املنطق ،و»منهاج الأدلة» يف الأ�صول ،و»امل�سائل» يف احلكمة ،و»تهافت
التهافت» يف الرد على الغزايل ،و»بداية املجتهد ونهاية املقت�صد» ،و»جوامع كتب �أر�سطاطالي�س» يف الطبيعيات
والإلهيات ،و»تلخي�ص كتب �أر�سطو» و»علم ما بعد الطبيعة» و»الكليات» ،يف الطب ،و»�شرح �أرجوزة ابن �سينا» يف
الطب ،و» تلخي�ص كتاب النف�س» ور�سالة يف «حركة الفلك» .تويف �سنة 595هـ مبراك�ش ،ونقلت جثته �إلى قرطبة،
ويلقب بابن ر�شد «احلفيد» متيي ًزا له عن جده �أبي الوليد حممد بن �أحمد (املتوفى �سنة  .)520الأعالم .318/5
( ((5هو �إمام دار الهجرة ،مالك بن �أن�س بن مالك الأ�صبحي احلمريي� ،أبو عبد اهلل� ،أحد الأئمة الأربعة عند
�أهل ال�س َّنة ،و�إليه تن�سب املالكية ،مولده �سنة 93هـ ووفاته �سنة 193هـ يف املدينة� .أ�شهر م�ؤلفاته املوط�أ.
الأعالم .257/5
( ((5بداية املجتهد .460/2
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القول الثالثَّ � :إن الأ�صل فيه املنع ،مع جوازه يف حاالت حمددة ،وهذه الأحوال هي:
 احلال الأولى� :إذا ق ّلد الإمام قا�ضيني مقلدين –على القول بجواز تولية املق ّلد–فيجوز ،لأنَّه ال ي�ؤدي �إلى االختالف؛ ل َّأن �إمامهما واح ٌد( ،)60وبه قال بع�ض ال�شافعية.
 احلال الثانية� :إذا �رشط الإمام اجتماعهما على امل�سائل املتفق عليها؛ لأنَّه اليت�صور النزاع بينهما يف هاتني ال�صورتني( .)61وبه قال بع�ض ال�شافعية.
 احلال الثالثة� :إذا كان تعدد الق�ضاة يف نازلة معينة ،ودعت لذلك �رضورة ،ف�إنَّهيجوز تعدد الق�ضاة يف الق�ضية الواحدة ،ف�إن اختلف القا�ضيان نظر ال�سلطان يف ذلك
وي�ستظهر بغريهما ،وهو قول املازري (ت536 :هـ)( )62من املالكية.
والراجح واهلل �أعلم جواز تعدد الق�ضاة مع ا�شرتاكهم يف االخت�صا�ص ،واحلكم لقوة
�أدلة املجيزين ،وقوة الإيرادات على �أدلة املانعني( ،)63وبيانها على النحو الآتي:
� ً
أوال :ميكن �أن ُيجاب عن الوجه الأول وهو قولهمّ � :إن التعدد يف�ضي �إلى �إيقاف
الأحكام ،بعدم الت�سليم؛ ل َّأن كل ع�ضو �سيحكم باجتهاده بني املتحاكمني �إليه ،ولي�س
للآخر االعرتا�ض عليه وال نق�ض حكمه فيما خالف اجتهاده( ،)64ويد َّون يف املحا�رض
قا�ض ،وحتى ال تتعطل الأحكام ف� َّإن الأولى كون عدد الق�ضاة وِ ْت ًرا( ،)65بحيث
قول كل ٍ
( ((6مغني املحتاج .380/4
( ((6حتفة املحتاج .119/10
( ((6هو حممد بن علي بن عمر التميمي املازري� ،أبو عبد اهلل :حمدث ،من فقهاء املالكية .ن�سبته �إلى (مازر)
بجزيرة �صقلية ،وقد ولد �سنة 453هـ ،وتوفى باملهدية �سنة 536هـ .له (املعلم بفوائد م�سلم) يف احلديث،
وهو ما علق به على �صحيح م�سلم ،حني قراءته عليه �سنة  499وق َّيده تالميذه .فمنه ما هو بحكاية لفظه
و�أكرثه مبعناه .ومن كتبه (التلقني) يف الفروع ،و(الك�شف والأنباء يف الرد على الإحياء للغزايل) ،و�إي�ضاح
املح�صول يف الأ�صول .الأعالم .277/6
( ((6التنظيم الق�ضائي الإ�سالمي �ص  ،70والق�ضاء يف الإ�سالم للدكتور حممد �سالم مدكور �ص  ،56ال�سلطة الق�ضائية
ونظام الق�ضاء يف الإ�سالم للدكتور ن�صر فريد وا�صل �ص  ،171قواعد املرافعات ال�شرعية فقهًا ونظا ًما �ص .39
( ((6ال�شرح الكبري للمقد�سي .286/28
( ((6مدى حق ويل الأمر يف تنظيم الق�ضاء وتقييده للدكتور عبدالرحمن القا�سم �ص  ،229و�سلطة ويل الأمر
يف تقييد �سلطة القا�ضي �ص .189
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يكون احلكم ح�سب اجتاه الأك�ثر ،وبه �أخذ املنظم ال�سعودي كما يف املادة ال�سابعة
والفقرة الرابعة من املادة الثالثة ع�رشة واملادة اخلام�سة ع�رشة من نظام الق�ضاء( ،)66وقد
ن�صت املادة احلادية وال�ستون بعد املائة من نظام املرافعات على ما ي�أتي�« :إذا نظر الق�ضية
َّ
عد ٌد من الق�ضاة فت�صدر الأحكام بالإجماع �أو ب�أغلبية الآراء ،وعلى الأقلية �أن ت�سجل
ر�أيها م�سب ًقا يف �ضبط الق�ضية ،ف�إذا مل تتوافر الأغلبية �أو ت�شعبت الآراء لأكرث من ر�أيني
فيندب وزير العدل �أحد الق�ضاة لرتجيح �أحد الآراء حتى حت�صل الأغلبية يف احلكم».
كما �أخذ به نظام ديوان املظامل( )67كما يف املادة ال�ساد�سة يف جمل�س الق�ضاء الإداري ،ويف
الفقرة الثالثة من املادة العا�رشة يف بيان �آلية �صدور احلكم الق�ضائي يف املحكمة الإدارية العليا.
ثان ًيا :ميكن �أن ي�ست�أن�س بحديث م�شاورة النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -لل�صحابة
يف اخلروج يوم �أحد ،وتنفيذه لر�أي الأكرثية(.)68
ثال ًثا :كما ميكن �أن ي�ست�أن�س بقول عمر -ر�ضي اهلل عنه -للرهط الذين جعل فيهم
ال�شورى الختيار اخلليفة ،وه��م :علي وعثمان والزبري وطلحة و�سعد وعبدالرحمن،
وي�شهدهم عبداهلل بن عمر ،ولي�س له من الأمر �شي ٌء�« :إذا اجتمع ثالثة على ر�أي وثالثة على
ر�أي ،فحكموا عبداهلل بن عمر ،ف�إن مل تر�ضوا بحكمه فقدموا عبدالرحمن بن عوف»(.)69
قا�ض ،ف� َّإن الهيئة الق�ضائية تكون
ً
رابعا :و�أ ّما قول املانعني � َّأن القا�ضي ال يكون ثلث ٍ
هي القا�ضي يف هذه احلالً � ،
أخذا مببد�أ ال�شخ�صية االعتبارية ،وهو مبد�أ معروف يف
الأنظمة الق�ضائية ،وال يوجد به ما يخالف ال�رشيعة.
( ((6نظام الق�ضاء ونظام ديوان املظامل ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم م78/وتاريخ 1428/9/19هـ.
( ((6نظام الق�ضاء ونظام ديوان املظامل ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم م 78/وتاريخ 1428/9/19هـ.
( ((6رواه �أحمد يف م�سنده  351/3وقال الهيثمي« :رجاله رجال ال�صحيح» ،ورواه احلاكم يف م�ستدركه ،128/2
 ،297 ،296 ،129و�صححه ،ووافقه الذهبي ،ورواه البيهقي يف الدالئل  ،204/3وقال الدكتور مهدي رزق
اهلل يف كتابه :ال�سرية النبوية يف �ضوء امل�صادر الأ�صلية� :إ�سنادُه ح�سنٌ .
( ((6فتح الباري .67/7
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واملق�صود بال�شخ�ص املعنوي �أو بال�شخ�صية االعتبارية :املجموعة من الأ�شخا�ص �أو
الأموال التي ترمي �إلى حتقيق غر�ض معني ،ومينح ال�شخ�صية القانونية بالقدر الالزم
لتحقيق ذلك الغر�ض( .)70وقد خرج الفقهاء املعا�رصون ال�شخ�صية املعنوية على كالم
الفقهاء املتقدمني يف الوقف وبيت املال ونحوها(.)71
و�أما قولهم� :إنَّه مل يثبت فعله عن النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -وخلفائِه الرا�شدين(،)72
فيجاب عنه ب� َّأن هذه الأمور من ال�سيا�سة ال�رشعية ،وهي معقولة املعنى ،والأ�صل فيما
هو معقول املعنى اجلواز ،وعلى املانع الدليل .وقد نقل ابن القيم (ت751 :هـ)( )73يف
الطرق احلكمية عن ابن عقيل (ت513 :هـ) ( )74قوله يف الفنون« :جرى يف جواز العمل
يف ال�سلطنة بال�سيا�سة ال�رشعية� :أنَّه هو احلزم ،وال يخلو من القول به �إمام.
فقال �شافعي :ال �سيا�سة �إال ما وافق ال�رشع.
فقال ابن عقيل :ال�سيا�سة ما كان فع ًال يكون معه النا�س �أقرب �إلى ال�صالح ،و�أبعد
وحي ،ف�إن
عن الف�ساد ،و�إن مل ي�ضعه الر�سول �-صلى اهلل عليه و�سلم -وال نزل به ٌ
�أردت بقولك�« :إال ما وافق ال�رشع» �أي مل يخالف ما نطق به ال�رشع :ف�صحيح.
( ((7مبادئ القانون للوكيل �ص  ،339وقريب منه الفقه الإ�سالمي يف ثوبه اجلديد للزرقا �ص  ،272عن بحث
ال�شخ�صية االعتبارية خلالد اجلريد – جملة العدل العدد � 29ص .67
( ((7ال�شركات لل�شيخ علي اخلفيف �ص  ،23وال�شركات للدكتور عبدالعزيز اخلياط .211/1
( ((7ذكر الدكتور ن�صر فريد وا�صل يف كتابه :ال�سلطة الق�ضائية ونظام الق�ضاء يف الإ�سالم� ،ص � 58أنَّ نظام
القا�ضي الفرد هو الأ�صل يف عهد عمر -ر�ضي اهلل عنه -مع وجود بع�ض احلوادث التي فيها تعيني �أكرث من
قا�ض ،ومل يذكر حفظه هذه احلوادث ،والذي يظهر �أ َّنه يعني ا�ست�شارة القا�ضي للفقهاء قبل �إ�صدار حكمه،
ٍ
قا�ض يف وقت واحد ،فلم يكن معهودًا يف �صدر الإ�سالم.
�أ َّما �أنَّ يكون نظر الق�ضية الواحدة لأكرث من ٍ
( ((7حممد بن �أبي بكر الزرعي ثم الدم�شقي ،الإمام امل�شهور بالفقه والأ�صول والتف�سري والنحو ويغرها ،كان
والده قيم املدر�سة اجلوزية ،ولد �سنة 691هـ وتويف �سنة 751هـ .له من الآثار �إعالم املوقعني ،وزاد املعاد،
و�إغاثة اللهفان وال�صواعق املر�سلة وغريها« .الذيل على طبقات احلنابلة» .447/2
( ((7هو �أبو الوفاء علي بن عقيل الظفري البغدادي احلنبلي املولود �سنة 431هـ واملتوفى �سنة 513هـ .كان
من الأذكياء الكبار ،برع يف علم الفقه و�أ�صوله .وكتابه الوا�ضح من �أعظم �آثاره ،بل من �أو�سع و�أنفع كتب
الأ�صول« .معجم الأ�صوليني .»251/3
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و�إن �أردت :ال �سيا�سة �إال ما نطق به ال�رشع :فغلط ،وتغليط لل�صحابة فقد جرى من
اخللفاء الرا�شدين من القتل والتمثيل ما ال يجحده عامل بال�سنن ،ولو مل يكن �إال حتريق
عثمان امل�صاحف ،ف�إنه كان ر�أ ًيا اعتمدوا فيه على م�صلحة الأمة ،وحتريق علي -ر�ضي
اهلل عنه -الزنادقة يف الأخاديد وقال:
مل��ا ر�أي����ت الأم����ر �أم����راً منكراً
�أج��ج��ت ن���اري ودع���وت قنربا
ونفي عمر بن اخلطاب -ر�ضي اهلل عنه -لن�رص بن حجاج.ا هـ(.)75
وقد ذكر امل�ؤرخون �أنَّ �سوار بن عبداهلل وعمر بن عامر ال�سلمي وليا ق�ضاء الب�رصة
يف وقت واحد ،وكانا يجل�سان يف مكان واح��د( .)76ومل ي�ستنكر ذلك �أهل العلم،
بل يذكرونه يف معر�ض الثناء ،و�إنْ كان الذي يظهر �أنَّ الق�ضاء اجلماعي على النحو
املوجود يف الأنظمة الق�ضائية املعا�رصة مل يكن موجو ًدا يف ال�صدر الأول من الإ�سالم.
فقد قال ابن اجلوزي (ت597 :هـ) ( :)77حدثنا �أبو �سهل قال :مل ي�رشك يف الق�ضاء بني
�أحد قط �إال بني عبد اهلل بن احل�سن العنربي( )78وبني عمر بن عامر على ق�ضاء الب�رصة،
وكانا يجتمعان جمي ًعا يف املجل�س وينظران جمي ًعا بني النا�س(� ،)79إال �أنَّ ذلك ال ّ
يدل
على املنع ،بل لعدم احلاجة التي اقت�ضتها طبيعة املعامالت املعا�رصة ،وطول العقود
التي قد ت�صل �إلى مئات ال�صفحات ،وكل ذلك يحتاج �إلى �أن يكون الق�ضاء من عدد
قا�ض واحد يتحمل م�س�ؤوليتها لوحده.
من الق�ضاة ،ال �أن توكل �إلى ٍ
( ((7الطرق احلكمية لإبن القيم.
(� ((7أخبار الق�ضاة لوكيع .55/2
( ((7هو جمال الدين �أبو الفرج عبدالرحمن بن علي البكري التيمي القر�شي البغدادي احلنبلي ،ولد
�سنة 510هـ وتويف �سنة 597هـ .ا�شتهر بالتو�سع يف العلوم وكرثة الت�صانيف ،وانتفع النا�س بوعظه وكتبه.
من �أ�شهر �آثاره زاد امل�سري يف التف�سري ،و�صيد اخلاطر ،وتلبي�س �إبلي�س ،واملو�ضوعات وغريها�« .سري �أعالم
النبالء .»365/21
( ((7تقدم �أنَّ وكي ًعا ذكر �أ َّنه �سوار بن عبداهلل ،ومل يتبني يل �أيهما ال�صواب.
( ((7الأذكياء البن اجلوزي �ص .91
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املطلب الثالث
املفا�ضلة بني نظام القا�ضي الفرد ونظام تعدد الق�ضاة
قا�ض
املق�صود مببد�أ القا�ضي الفرد� :أن تعر�ض اخل�صومة على حمكمة م�شكلة من ٍ
واحدٍ  ،يقوم مبفرده بدرا�ستها وحتقيقها والف�صل فيها .وهذا الطريق هو الذي جرى عليه
عمل امل�سلمني من عهد النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم ،-فهو جائز باالتفاق(.)80
و�أ َّما نظام تعدد الق�ضاة فيق�صد به �أنْ تعر�ض اخل�صومة على حمكمة م�شكلة من عدد
من الق�ضاة ،يقومون بدرا�ستها وحتقيقها والف�صل فيها .وقد �سبق � َّأن ال�صحيح جوازه،
ولكن :هل الأ�صلح والأنفع للم�سلمني ا�ستخدام نظام القا�ضي الفرد �أم نظام تعدد
الق�ضاة بعد الت�سليم بجواز كل منهما؟
ُعد عيوبًا يف النظام الآخر.
والواقع � َّأن لكل من النظامني مزاياه التي ت ُّ
فمن مزايا القا�ضي الفرد ما ي�أتي:
�أ َّن��ه �أدع��ى �إلى ال�شعور بامل�س�ؤولية ،وبذل القا�ضي جهده للو�صول �إلى احلكم
ال�صحيح ،بينما الق�ضاء اجلماعي قد ي�ؤدي �إلى االتكالية ،ويكون اجلهد من�ص ًبا على
بع�ض الق�ضاة دون بع�ض.
�أنَّه �أقل نفقات من الق�ضاء اجلماعي.
� َّأن فيه �رسعة يف البت يف الأحكام.
و�أما مزايا نظام تعدد الق�ضاة ف�أهمها ما ي�أتي:
�أنَّه �أكرث حتقي ًقا للعدالة التي جاء بها ال�رشع،
ً
خ�صو�صا مع تعقّد الق�ضايا ،وتغيرّ
الذمم ،وكرثة احليل لأكل حقوق النا�س من بع�ض �ضعاف النفو�س.
( ((8مطالب �أويل النهى .461/6
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كما �أنَّه يتيح الفر�صة للت�شاور بني �أع�ضاء الهيئة الق�ضائية وال�تروي قبل �إ�صدار
احلكم.
والهم ال�شديدِ
� َّأن فيه تقلي ًال لغلبة عواطف القا�ضي على حكمه ،كالغ�ضب ال�شديد ِّ
والتعاطف مع �أحد املتهمني ونحو ذلك.
ِ
� َّأن يف احلكم اجلماعي قبو ًال �أكرث لدى املتقا�ضيني ملا ُجبل عليه النا�س من تقدمي لر�أي
اجلماعة على ر�أي الفرد.
� َّأن يف الق�ضاء اجلماعي �إظها ًرا لهيبة الق�ضاء وا�ستقاللهم؛ لأن احلكم ي�صدر با�سم
الهيئة الق�ضائية ،في�صعب ال�ضغط عليهم ،بينما القا�ضي الفرد قد يكون عر�ضة لل�ضغط
عليه؛ ل َّأن احلكم �صاد ٌر با�سمه(.)81
ولكل من النظامني الق�ضاء الفردي والق�ضاء اجلماعي ،حما�سن وم�ساوئ،
ولذا اجتهت الأنظمة الق�ضائية احلديثة �إلى اجلمع بني الطريقني( ،)82وبه �أخذ املنظم
ال�سعودي.

( ((8التنظيم الق�ضائي الإ�سالمي �ص  ،68و�سلطة ويل الأمر يف تقييد �سلطة القا�ضي �ص  ،187االخت�صا�ص
الق�ضائي يف الفقه الإ�سالمي مع بيان التطبيق اجلاري يف اململكة العربية ال�سعودية �ص .446
( ((8التنظيم الق�ضائي يف اململكة العربية ال�سعودية يف �ضوء ال�شريعة الإ�سالمية ونظام ال�سلطة الق�ضائية
للدكتور �سعود الدريب �ص .537
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املطلب الرابع
موقف املنظم ال�سعودي من نظام ق�ضاء الفرد
ونظام ق�ضاء اجلماعة
يالحظ � َّأن املنظم ال�سعودي �أخذ بنظام ق�ضاء الفرد يف الق�ضاء العام بكرثة ،و�أ َّما يف
ديوان املظامل ف� َّإن الأ�صل هو �أخذه بنظام ق�ضاء اجلماعة ،وبيان ذلك فيما ي�أتي:
الفرع الأول
نظام ق�ضاء الفرد يف التنظيم الق�ضائي ال�سعودي

� -1أعطى التنظيم الق�ضائي اجلديد املجل�س الأعلى للق�ضاء �سلطة تقديرية يف تعيني
قا�ض فر ٍد �أو �أكرث يف املحاكم املتخ�ص�صة ،فقد ورد يف نظام الق�ضاء( )83ما ي�أتي:
ٍ
«املادة احلادية والع�رشون :ت�ؤلف حمكمة الأحوال ال�شخ�صية من دائرة �أو �أكرث،
قا�ض فر ٍد �أو �أكرث ،وفق ما يحدده املجل�س الأعلى للق�ضاء .ويجوز
وتكون كل دائرة من ٍ
�أن يكون من بينها دوائر متخ�ص�صة بح�سب احلاجة.
امل��ادة الثانية والع�رشون :ت�ؤلف املحكمة التجارية واملحكمة العمالية من دوائر
قا�ض فر ٍد �أو �أكرث ،وفق ما يحدده املجل�س الأعلى
متخ�ص�صة ،وتكون كل دائرة من ٍ
للق�ضاء.
املادة الثالثة والع�رشون :ت�ؤلف املحكمة العامة يف املحافظة �أو املركز من دائرة �أو �أكرث،
قا�ض فر ٍد �أو �أكرث ،وفق ما يحدده املجل�س الأعلى للق�ضاء .ويجوز
وتكون كل دائرة من ٍ
�إن�شاء دوائر متخ�ص�صة جزائية وجتارية وعمالية و�أحوال �شخ�صية يف املحاكم العامة
الواقعة يف املراكز واملحافظات التي مل تن�ش�أ فيها حماكم متخ�ص�صة ،متى دعت احلاجة
( ((8نظام الق�ضاء ونظام ديوان املظامل ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم م78/وتاريخ 1428/9/19هـ.
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�إلى ذلك ،ويكون لهذه الدوائر اخت�صا�صات املحاكم املتخ�ص�صة .ويحدد املجل�س
قا�ض فردٍ».
الأعلى للق�ضاء الق�ضايا التي تخت�صّ بنظرها املحكمة العامة املكونة من ٍ
و�أ َّما ديوان املظامل( ،)84ف�إنَّه �أجاز الأخذ بنظام ق�ضاء الفرد .والأ�صل هو �أخذه بنظام
ق�ضاء اجلماعة عرب دوائر مكونة من ع�ضوين ورئي�س ،كما �سي�أتي .فقد قررت الفقرة
الثالثة من املادة التا�سعة من نظام ديوان املظامل على � َّأن دوائر املحاكم الإدارية تتكون
قا�ض واحدٍ .
من ثالثة ق�ضاة ،ويجوز �أن تكون من ٍ
وورد يف املادة  212من نظام العمل( )85ما ي�أتي « :ت�ؤلف بقرار من الوزير يف كل
مكتب عمل يحدده الوزير هيئة ابتدائية ت�شتمل على دائرة �أو �أكرث من ع�ضو واحد».
الفرع الثاين
نظام ق�ضاء اجلماعة يف التنظيم الق�ضائي ال�سعودي

نظام ق�ضاء اجلماعة مقد ٌم يف التنظيم الق�ضائي ال�سعودي ،وذلك يف الق�ضاء
العام وديوان املظامل ،واللجان ذات االخت�صا�ص الق�ضائي ،وتف�صيل ذلك فيما
ي�أتي:
�أو ًال :نظام ق�ضاء اجلماعة يف الق�ضاء العام

�أخذ الق�ضاء العام بنظام ق�ضاء اجلماعة يف ق�ضايا القتل والرجم والقطع ،وغ ِريها
فت�صدر من ثالثة ُق�ضاة ،ويف املحكمة العليا
حد ُدها النِظام،
من الق�ضايا ،التي ُي ِّ
ُ
ودوائر اال�ستئناف جميعها ،ويف املجل�س الأعلى للق�ضاء ،وم�ستند ذلك ما ي�أتي:
( ((8نظام الق�ضاء ونظام ديوان املظامل ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم م78/وتاريخ 1428/9/19هـ.
( ((8نظام العمل ،املن�شور بجريدة �أم القرى ال�سنة  82العدد  4068 :اجلمعة  25رم�ضان 1426هـ املوافق 28
�أكتوبر  2005م.
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ورد يف املادة اخلام�سة من نظام الق�ضاء(« :)86ي�ؤلف املجل�س الأعلى للق�ضاء من
رئي�س ي�سمى ب�أمر ملكي ،وع�رشة �أع�ضاء.»...
ويف املادة ال�سابعة منه« :ينعقد املجل�س الأعلى للق�ضاء -برئا�سة رئي�سه -مرة كل
�شهرين على الأقل ،وك َّلما دعت احلاجة �إلى ذلك ،ويكون انعقاده نظام ًيا بح�ضور
�أغلبية الأع�ضاء ،وت�صدر قراراته ب�أغلبية املجل�س .ويف حالة غياب رئي�س املجل�س
ّ
يحل حمله رئي�س املحكمة العليا».
ويف الفقرة الأولى من املادة اخلام�سة ع�رشة منه« :يكون يف كل منطقة حمكمة
ا�ستئناف �أو �أكرث ،وتبا�رش �أعمالها من خالل دوائر متخ�ص�صة ،ت�ؤلف كل دائرة
منها من ثالثة ق�ضاة ،با�ستثناء الدائرة اجلزائية التي تنظر يف ق�ضايا القتل والقطع
والرجم والق�صا�ص يف النف�س� ،أو فيما دونها فت�ؤلف من خم�سة ق�ضاة ،وال تقل
درجة القا�ضي يف حمكمة اال�ستئناف عن درجة قا�ضي ا�ستئناف ،ويكون لكل دائرة
رئي�س».
ٌ
وورد يف الفقرة الثالثة من املادة العا�رشة منه»:ت�ؤلف املحكمة العليا من رئي�س
وعد ٍد ٍ
كاف من الق�ضاة بدرجة رئي�س حمكمة ا�ستئناف ،وتكون ت�سمية الأع�ضاء
ب�أمر ملكي بنا ًء على اقرتاح املجل�س الأعلى للق�ضاء».
ويف الفقرة الرابعة من املادة العا�رشة منه« :مع عدم الإخالل بحكم املادة الثالثة
ع�رشة من هذا النظام تبا�رش املحكمة العليا اخت�صا�صاتها من خالل دوائر متخ�ص�صة
بح�سب احلاجة ،ت�ؤلف كل منها من ثالثة ق�ضاة با�ستثناء الدائرة اجلزائية ،التي تنظر
يف الأحكام ال�صادرة بالقتل �أو القطع �أو الرجم �أو الق�صا�ص يف النف�س �أو فيما
رئي�س».
دونها ،ف�إنّها ت�ؤلف من خم�سة ق�ضاة ،ويكون لكل دائرة ٌ
( ((8نظام الق�ضاء ونظام ديوان املظامل ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم م78/وتاريخ 1428/9/19هـ.
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ويف املادة ال�سابعة والع�رشين منه�« :إذا رفعت دعوى عن مو�ضوع واحد �أمام
�إحدى املحاكم اخلا�ضعة لهذا النظام ،و�أمام �إحدى حماكم ديوان املظامل� ،أو �أي
جهة �أخرى تخت�ص بالف�صل يف بع�ض املنازعات ،ومل تتخل �إحداهما عن نظرها
�أو تخلتا كلتاهما ،فريفع طلب تعيني اجلهة املخت�صة �إلى جلنة الف�صل يف تنازع
االخت�صا�ص يف املجل�س الأعلى للق�ضاء ،وت�ؤلف هذه اللجنة من ثالثة �أع�ضاء،
ع�ضو من املحكمة العليا يختاره رئي�س املحكمة ،وع�ضو من ديوان املظامل �أو اجلهة
الأخرى يختاره رئي�س الديوان �أو رئي�س اجلهة -ح�سب الأح��وال -وع�ضو من
الق�ضاة املتفرغني �أع�ضاء املجل�س الأعلى للق�ضاء ،يختاره رئي�س املجل�س ،ويكون
رئي�سا لهذه اللجنة .كما تخت�ص هذه اللجنة بالف�صل يف النزاع ،الذي ين�ش�أ يف
ً
�ش�أن تنفيذ حكمني نهائيني متناق�ضني� ،أحدهما �صادر من �إحدى املحاكم اخلا�ضعة
لهذا النظام ،والآخر من �إحدى حماكم ديوان املظامل �أو اجلهة الأخرى.
ويف املادة الثالثني منه« :ي�صدر قرار جلنة الف�صل يف تنازع االخت�صا�ص بالأغلبية،
ويكون غري قابل لالعرتا�ض».
ويف املادة التا�سعة واخلم�سني منه« :يكون ت�أديب الق�ضاة من اخت�صا�ص دائرة
ت�شكل يف املجل�س الأعلى للق�ضاء من ثالثة من الق�ضاة �أع�ضاء املجل�س املتفرغني،
وت�صدر قراراتها بالأغلبية ،وال تكون نهائية �إال بعد موافقة املجل�س عليها».
وورد يف املادة العا�رشة من نِظـام الإجـراءات اجلـزائية( :)87تنعقد الدوائر اجلزائية
يف حمكمة التمييز من خم�سة ُق�ضاة ،لنظر الأحكام ال�صادِرة بالقتل �أو الرجم �أو
القطع �أو القِ�صا�ص فيما دون النف�س .ويكون انعِ قا ُدها من ثالثة ُق�ضاة فيما عدا
ذلك» .وهذه املادة م�ؤكدة بن�صها يف نظام الق�ضاء اجلديد(.)88
(ِ ((8نظـام الإجـراءات اجلـزائية ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم م 39/والتاريخ 1422/7/28هـ.
( ((8نظام الق�ضاء ونظام ديوان املظامل ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم م78/وتاريخ 1428/9/19هـ.
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ويف املادة التا�سعة والع�رشون بعد املائة منه :تخت�ص املحكمة العامة بالف�صل
تخرج عن اختِ�صا�ص املحكمة ا ُجلزائية املن�صو�ص عليه يف املادة
يف الق�ضايا التي ُ
الثامنة والع�رشين بعد املائة� ،أو � ِّأي ق�ضية �أُخرى ُيعِ ُّدها النِظام ِ�ضمن االختِ�صا�ص
النوعي لهذه املحكمة .ولها على وجه اخل�صو�ص ُمنعقِدة مِن ثالثة ُق�ضاة ،الف�صل
يف الق�ضايا التي ُيطلب فيها ا ُحلكم بعقوبة القتل �أو الرجم �أو القطع �أو القِ�صا�ص
فيما دون النف�س .وال يجوز لها �أنْ تُ�صدِ ر ُحك ًما بعقوبة القتل تعزي ًرا �إال بالإجماع،
فيندب وزير العدل اثنني من القُ�ضاة
و�إذا تعذر الإجماع على ا ُحلكم بالقتل تعزي ًرا ُ
لين�ضما �إلى القُ�ضاة الثالثة ،ويكون �صدور ا ُحلكم مِن ُهم بالقتل تعزي ًرا بالإجماع �أو
الأغلبية.
ثان ًيا :نظام ق�ضاء اجلماعة يف ديوان املظامل

و�أ َّما ديوان املظامل ،فالأ�صل هو الق�ضاء اجلماعي� ،إال يف الق�ضايا الي�سرية .كما
ُعد من الق�ضاء اجلماعي.
�أنَّ دوائر التدقيق جميعها ت ُّ
فقد ن�صّ ت املادة الرابعة من نظام ديوان املظامل( )89على �إن�شاء جمل�س الق�ضاء
الإداري ،وهو مكون من �سبعة ق�ضاة .وقررت املادة التا�سعة من نظام ديوان املظامل
ما ي�أتي:
•تتكون دوائر املحكمة الإدارية العليا من ثالثة ق�ضاة.
•تتكون دوائر حماكم اال�ستئناف الإدارية من ثالثة ق�ضاة.
قا�ض
•تتكون دوائر املحاكم الإدارية من ثالثة ق�ضاة ،ويجوز �أن تكون من ٍ
ٍ
واحد.
( ((8نظام الق�ضاء ونظام ديوان املظامل ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم م78/وتاريخ 1428/9/19هـ.
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وقررت املادة اخلام�سة ع�رشة من نظام ديوان املظامل �إن�شاء جلنة الف�صل يف تنازع
االخت�صا�ص التي ت�ؤلف من ثالثة �أع�ضاء.
ثال ًثا :نظام القرار اجلماعي يف الأنظمة الأخرى

ورد الأخذ بنظام القرار اجلماعي يف اللجان الإدارية ،واللجان ذات االخت�صا�ص
الق�ضائي ،وذلك فيما ي�أتي:
•نظام حماية حقوق امل�ؤلف ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم :م11/
والتاريخ1410/5/9 :هـ.املادة ذات الرقم.30
•نظام الإي���داع ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي ال��رق��م:م 26/والتاريخ:
1412/9/7هـ .املادة ذات الرقم .6
•نظام املطبوعات والن�رش ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقـم :م32/
والتاريخ1421/9/3 :هـ .املادة ذات الرقم .37
•نظام براءات االخرتاع ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقـم :م 38/والتاريخ:
1409/8/14هـ ،املواد ذات الأرقام .55 ،49 ،48
•نظام ال�سجل التجاري ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقـم:م 1/والتاريخ:
1416/2/21هـ .املادة ذات الرقم .16
بال�صحة �أو البيئة ال�صادر باملر�سوم
•نِظـام الأن�شِ طة املُقلِقة للراحة �أو اخلطِ رة �أو املُ�ضرِ ة ِ
امللكي ذي الرقـم :م 14/والتاريخ1423/4/8 :هـ .املادة ذات الرقم .7
•نِظام تركيز م�سئوليات الق�ضاء ال�رشعي ال�صادِر بالت�صديق العايل رقم
( )109وتاريخ 1372/1/24ه���ـ ،واملعدلة باملر�سوم امللكي ذي الرقم
م 22/والتاريخ 1423/6/11هـ .املادة ذات الرقم .69
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•نظام حماكمة الوزراء ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقـم 88:والتاريخ:
1380/9/22هـ .املواد ذات الأرقام .21 ،15
•نِظام ُمزاولة مِهنة ال�صيدلة واالتجِ ار بالأدوية واملُ�ستح�رضات الطبية ال�صادر
باملر�سوم امللكي ذي الرقم م 18/والتاريخ 1398/3/18هـ .املادة ذات
الرقم .63
•تنظيم هيئة تنظيم اخلـدمات الكهربائية ال�صادر من جمل�س الوزراء بالقرار
ذي الرقم  236والتاريخ 1422/8/27هـ .املادة ذات الرقم .15
•نِظـام ُمراقبـة البنوك ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم م 5/والتاريخ
1386/2/22هـ .املادة ذات الرقم .25
•نِظـام �صـيد احليوانات والطيور الرب ِّية ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم
م 8/والتاريخ 1420/4/16هـ .املادة ذات الرقم .7
•نِظام مياه ال�رصف ال�صحي املُعاجلة و�إعادة ا�ستِخدامِها ال�صادر باملر�سوم
امللكي ذي الرقم م 6/والتاريخ 1421/2/13هـ .املادة ذات الرقم .31
•النِظـام العـام للبيئـة ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم م 34/والتاريخ
1422/7/28هـ .املادة ذات الرقم  20الفقرة .2
•نظام ال�سوق املالية ،جريدة �أم القرى ،العدد  3956يف  1رجب 1424هـ.
املادة ذات الرقم .25
•نظام �رضيبة الدخل ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم :م 1/التاريخ /15 :
 1425 /1هـ ن�رش يف �أم القرى العدد ()3990يف  11ربيع الأول 1425هـ.
املواد ذات الأرقام .62 ،61
•ويف نظام براءات االخرتاع اجلديد ،جريدة �أم القرى ال�سنة  81العدد 4004
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ال�شيخ عبدالعزيز بن �سعد الدغيرث
اجلمعة  20جمادى الآخرة 1425هـ املوافق � 6أغ�سط�س 2004م .املواد ذات
الأرقام .37 ،36 ،35
•نظام العمل ،جريدة �أم القرى ال�سنة  82العدد  4068 :اجلمعة  25رم�ضان
1426هـ املوافق � 28أكتوبر  2005م .املادة ذات الرقم .215
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الق�ضاء اجلماعي والق�ضاء الفردي يف النظام الق�ضائي ال�سعودي
املطلب اخلام�س
�شرعا
هل ي�شرتط �أن يكون جميع الأع�ضاء م�ؤهلني ً
ي�شرتط يف كل ع�ضو �أن يكون م�ؤه ًال ت�أهي ًال �رشع ًيا ونظام ًيا ،وقد ا�ستنكر �سماحة
ال�شيخ حممد بن �إبراهيم (ت1389 :هـ)( )90وجود �أع�ضاء غري م�ؤهلني �رش ًعا يف �إحدى
اجلهات ذات االخت�صا�ص الق�ضائي فقال« :تخ�صي�ص �أع�ضاء قانونيني بجانب الأع�ضاء
ال�رشعيني معناه :اال�شرتاك يف الأحكام التي ي�صدرونها با�سم امل�صلحة ،وتوقيعها من
قبل ال�رشعيني والقانونيني م ًعا ،وهذا بال �شك يجعل هذه الأحكام خا�ضع ًة لآراء ه�ؤالء
القانونيني ،كما �أنَّها خا�ضعة لآراء ال�رشعيني ،وهذا فيه ت�سوية بني ال�رشع والقوانني
الو�ضعية ،وفتح باب لتحكيم القوانني الو�ضعية ،وا�ستبدال ال�رشيعة الإ�سالمية
ال�سمحاء بها»(.)91
واهلل �أعلم و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد و�آله و�صحبه �أجمعني.

( ((9هو حممد بن �إبراهيم بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن ح�سن بن حممد بن عبدالوهاب امل�شرف من
الوهبة من بني متيم ،رئي�س الق�ضاة ومفتي اململكة العربية ال�سعودية الأ�سبق ،جمع تلميذه ال�شيخ حممد
كتب من �أف�ضلها:
ابن قا�سم العا�صمي القحطاين فتاواه ور�سائله يف جمموع مطبوع� ،ألفت يف ترجمته ٌ
«تاريخ من ال ين�ساه التاريخ» لل�شيخ �إ�سماعيل ابن عتيق ،تويف �سنة 1389هـ.
( ((9فتاوى ور�سائل �سماحة ال�شيخ حممد بن �إبراهيم  ،262/12و�أهل اللغة يقولون� :إن ال�صواب �أنْ يقال بدالً
عن «ال�سمحاء» :ال�سمحة.
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