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هجلة األستار

حكن القاضً بعلوه
ًدكتور سٍذ نصر اله هحبوب
 جاهعة آٌة اهلل العظوى بروجردي/إٌراى
7112/11/4  في913 :التقديم
7112 /11/17 في924:القبول

:الوخلص
:  إذ یمکف درج اقكاؿ الفقياء فی قكلیف،نذکر االقكاؿ في ىذه المسالة

 فیجكز؛ كحقكؽ المَّو، القكؿ بالتفصیؿ بیف حقكؽ الناس: الجكاز مطمقان؛ كىك المشيكر الثاني:األكؿ
ٌ
 األدلٌة الدالٌة عمى جكاز:األكؿ
ٌ  كا ٌف مف الالزـ في ىذه المسألة تحقیؽ أمریف؛. فال یجكز،تعالى
 كفي. البحث عف عمـ القاضي ك مبادئو كمكارده: كالثاني،حكـ القاضي بعممو كاألدلٌة النافیة لو

:إانتياء البحث یتکمـ عمى تنبیيیف

. معاكنة ذكم الخبرات في القضاء:األكؿ
ٌ التنبیو
.حجٌیة عمـ القاضي كاف منعناىا في سائر المكارد
ٌ  صكر:التنبیو الثاني

The judge ruled his knowledge
Dr. Sayed Nasr Al - Mahboubi
Iran / Grand Ayatollah Boroujerdi University
Abstract:
About this subject, it’s necessary at first the beginning say the words of the ulema in
this regard.
The jurists have two views in this regard:
First: the license absolutely that is famous for the jurists.
Second : the detail between two situations if rights for the people the judge can rule with
his knowledge , if this is god’s rights he can’t rule with own knowledge.
Then on this topic it’s necessary to investigate two issues:
First : the reasons allowed the Judge to judge based of his own knowledge as well as
explaining the reasons for who denied the knowledge of the Judge with his own.
Second : discussing the meaning of the Judge’s scientific knowledge and the scientific
matters of the Judge.
And in the end consider two remarkable notes : first one is assisting certified persons in
judging , next one is if we don’t accept the judge of the Judge according to his own
knowledge what cases can he judge according to his own knowledge?!

914

هجلة األستار

العذد  – 225الوجلذ الثانً لسنة 2102م 0419 -هـ

المقدمة:
القضاء ىك الحکـ بیف الناس لرفع التنازع بینيـ كمنصب القضاء مف المناصب الجمیمة،
لألئمة المعصكمیف عمیيـ
الثابتة مف ال ّٰمٌو تعالی لمنبی (صمی اهلل عمیو ك آلو كسمـ) ،كمف قبمو
ٌ
أف القاضی عمی
أف خطره عظیـ،ك قد كردٌ «:
السالـ ،كمف قبميـ لمفقیو الجامع لمشرائط كال یخفی ٌ
ّٰ
عزكج ٌؿ-فقد
شفیر
جينـ»( ،)1كفی ركایة«:مف حکـ فی درىمیف بغیر ما أنزؿ المٌوٌ -
ٌ
کفر»(،)2كفی اخری«:لساف القاضی بیف جمرتیف مف نار حتٌ ّٰی یقضی بیف الناس؛فإ ٌما فی
إما فی النار»(.)3
ٌ
الجنة،ك ٌ

یفرؽ فیو
ال إشکال فی ّ
أن مقتضی القاعده عدم نفوذ حکم أحد علی أحد ّإال بدليل ،كىذا ال ٌ
شک فی اشتراط العدالو
بیف أف یکكف الشک فی نفكذ الحکـ مف ناحیو الشک فی األىمیو ،کما إذا ٌ

الشک فی سعو دائره نفكذ الحکـ ك ضیقيا ،کما
أك االجتياد أك الذکكره فی القاضی ،أك مف ناحیو
ٌ
مثال ،أك مف ناحیو الشک فی مستند الحکـ ،کما فی
شک فی نفكذ حکـ القاضی عمی الغائب ن
إذا ٌ

فإنيا جمیعان مف باب كاحد ،أی شک فی نفكذ حکـ القاضی بنحك الشبيو الحکمیو،
مسألتنا ىذه؛ ٌ
الحجیو ك عدـ النفكذ،
كاألصؿ فیو عند الشک ك عدـ الدلیؿ -ك لك بإطالؽ ك عمكـ -ىك عدـ
ٌ
كىذا كاضح.

قدس
إف مسألة استناد القاضی فی الحکـ إلی عممو کانت مطركحة فی کممات عممائنا األبرار ػ ٌ
ٌ
المٌو أسرارىـ ػ مف قدیـ الزماف كسالفو كبعض قائؿ بعدـ الجكاز مطمقان  ،ك بعض قائؿ بالتفصیؿ
ّٰ
األكؿ دكف الثانی  ،أك بالعکس كالمشيكر جكاز استناده
بیف حقكؽ المٌو ك حقكؽ الناس بالجكاز فی ٌ
فی القضاء إلی عممو مطمقا ،كیمکف االستدالؿ لو بطریقیف  :فتارة بالعمكمات الكاردة فی باب
الخاصة الدالٌة عمی اعتبار عمـ القاضی
القضاء  ،كايخری باألدلٌة
ٌ
اصل المقالة:
أما بالخصكص قضاء الحاکـ بعممو؛ ففي المسألة عمى قكلیف:
ٌ
األكؿ :الجكاز مطمقان؛ كىك المشيكر ،ك ٌادعى بعض الفقياء رحميـ اهلل اإلجماع عمیو كىك قكؿ
ٌ
البراج (  )7كابف زىرة ( )4
السید المرتضى( )4كأبي الصالح ( )5كالشیخ في الخالؼ) )6كابف ٌ
األكؿ
كابف إدریس ( )5كیحیى بف سعید الحمٌي ( )11ك ٌ
العالمة الحمٌي (  )11ككلده ( )12كالشيید ٌ

العالمة السیكرم  -رحميـ اهلل )15(-
( )13كالثاني )(14ك ٌ
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الثاني :القكؿ بالتفصیؿ بیف حقكؽ الناس ،فیجكز؛ كحقكؽ المَّو تعالى ،فال یجكز ،كبو قاؿ الشیخ
في النيایة( ،)16كالمبسكط ( ،)17كابف حمزة ( )18كالفاضؿ اآلبي رحميـ اهلل)19 ( .
ثـ حكي قكالف آخراف كالىما عف ابف الجنید رحمو اهلل :القكؿ بعدـ الجكاز مطمقان ،كالقكؿ
ٌ
َّ
األكؿ ،عمى عكس القكؿ
بالتفصیؿ بیف حقكؽ الناس كحقكؽ المو تعالى فیجكز في الثاني مف دكف ٌ
الثاني.
اإلمامیة
قاؿ السید المرتضی  -رحمو اهلل « :-فإف قیؿ :كیؼ تستجیزكف ٌادعاء اإلجماع مف
ٌ
یصرح بالخالؼ فیو كیذىب إلى ٌأنو ال
في ىذه المسألة (حكـ القاضي بعممو) كأبك عمي بف الجنید ٌ
یجكز لمحاكـ أف یحكـ بعممو في شيء مف الحقكؽ كال الحدكد؟

كتأخر عنو ،كاٌنما
تقدـ
قمنا :ال خالؼ بیف
ابف الجنید ٌ
اإلمامیة في ىذه المسألة كقد ٌ
ٌ
ي
إجماعيـ ى
عكؿ ابف الجنید فیيا عمى ضرب مف الرأم كاالجتياد كخطؤه ظاىر») 02( .
ٌ
كقاؿ الشيید الثاني  -رحمو اهلل «:-كعكس ابف الجنید في كتابو األحمدم فقاؿ :كیحكـ الحاكـ
البینة،
فیما كاف مف حدكد المَّو ٌ
عز كج ٌؿ بعممو كال یحكـ فیما كاف مف حقكؽ الناس ٌإال باإلقرار أك ٌ
فیككف بـ عممو مف حقكؽ الناس شاىدان عند مف فكقو كشيادتو كشيادة الرجؿ الكاحد ...كیظير مف
أف ابف الجنید ال یرل قضاء الحاكـ بعممو مطمقان،
المرتضى ٌ
كعمیان
أف النبي (صمى اهلل عمیو كآلو) ٌ
بالركایات الدالٌة عمى ٌ

حاجو
سكاء في ذلؾ اإلماـ كغیرهٌ ،
ألنو ٌ
عمیو السالـ حكـ بعمميما ...فمع ٌؿ ابف

الجنید ذكر ذلؾ في كتاب آخر ،كىذ القكؿ الذم نقمناه عنو مف كتابو لـ یذكره األصحاب عنو كاٌنما
بأف الحاكـ ال یحكـ بعممو في شيء مف الحقكؽ كؿ الحدكد كىذا نقؿ ثالث
نقمكا عنو القكؿ ٌ
عنو(.)21

الميـ أ ٌف المخالؼ في المسألة ىك ابف الجنید  -رحمو اهلل -كحده ،كالمشيكر بؿ المجمع
كلكف
ٌ
ٌ
أما في حقكؽ المَّو تعالى ،ففیو
عمیو ٌ
أف غیر المعصكـعمیو السالـ یقضي بعممو في حقكؽ الناس .ك ٌ
َّ
مر.
االختالؼ كاف رٌجح كثیر مف القدماء جكاز الحكـ في حقكؽ المو تعالى أیضان كما ٌ
األكؿ :األدلٌة الدالٌة عمى جكاز حكـ القاضي
ٌ
إف مف الالزـ في ىذه المسألة تحقیؽ أمریف؛ ٌ
بعممو كاألدلٌة النافیة لو ،كالثاني :البحث عف عمـ القاضي كمبادیو كمكارده.
األكؿ :في أدلٌة جكاز حكـ القاضي بعممو كعدمو
األمر ٌ
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أ  -أدلٌة الجكاز
استد ٌؿ عمى جكاز قضاء القاضي بعممو باألدلٌة األربعة.
األكؿ :آیات مف الكتاب العزیز كىي طائفتاف:
ٌ
التمسؾ بمثؿ آیتي السرقة كالزنا ،قاؿ تعالى« :السارؽ كالسارقة فاقطعكا
الطائفة األكلى:
ٌ
أیدیيما (» ))(22كقاؿ تعالى« :الزانیة كالزانى فاجمدكا ك ٌؿ كاحد منيما مائة جمدة» ( )02ببیاف ٌأنو
بأف فالنان قد
ىكرد في آیة «السرقة» ،ك«الزنا» ،األمر بإجراء ٌ
الحد عمى مرتكبيما .فالقاضي إذا عمـ ٌ
الحد عمى المرتكب كا ٌال فقد خالؼ الكتاب .كعمیو ،فإذا
زنى أك سرؽ ،یجب عمیو أف یحكـ بإجراء ٌ
ألف الجمیع
ثبت الكجكب في ٌ
حد الزنا كالسرقة؛ فیثبت في غیرىما مف المكارد األخر ،كما ذاؾ ٌإال ٌ
مف مقكلة كاحدة.

بأف حقیقة ىذا االستدالؿ ٌإنما یرجع إلى ككف األحكاـ في الحقیقة متعمٌقة بالعنكانات
أقكؿ :ال یخفى ٌ
بأف المكضكع الفالني قد تحقٌؽ ،فقد عمـ بثبكت الحكـ لو،
الك ٌ
اقعیة .كعمیو ،فمتى ما عمـ القاضي ٌ
َّ
فإف حكـ المَّو
فمقتضى القسط كالعدؿ الكاجب رعایتيما ،ىك كجكب الحكـ بما أنزؿ المو تعالى؛ ٌ
المتصدم لمقضاء لك لـ یحكـ حسب عممو أك حكـ بخالفو،
أف
ٌ
تعالى ثابت في حقٌو .كیمزـ مف ذلؾ ٌ

بأف ىذا باطؿ كحراـ.
فقد حكـ بخالؼ
الحؽ كالقسط ،كال ش ٌ
ٌ
ؾ ٌ

الحؽ كالعدؿ ال یتحقٌؽ ٌإال بعد الحكـ عمى كفؽ
أف عنصر
ٌ
بأف ىذا ٌأكؿ الكالـ؛ بمعنى ٌ
فمك اعترض ٌ
السببیة ،كلك بنحك جزء
البینة كاإلقرار مف باب
المكضكعیة ك ٌ
ٌ
حجیة ٌ
البینة كاإلقرار ،فأقكؿ :لك كانت ٌ
ٌ

المكضكع ،لكاف االعتراض كاردان كلكف لیس األمر كذلؾ ،كاٌنما ىي بمقتضى أدلٌتيا مف باب
یقیة ،كاٌنما یمتجأ إلیيما لمكشؼ عف الكاقع؛ بمعنى ٌأنيما قائماف مقاـ العمـ .كىذا ما یفيمو ك ٌؿ
الطر ٌ
حجٌیتيما.
مف ٌ
تصدل لمعرفة أدلٌة ٌ
إف العمـ أیضان طریؽ ككاشؼ عف الكاقع بؿ ىك الطریؽ األصیؿ ،فیاترل لـ ال یككف
كحیث ٌ
حصكلو كافیان في ىذ المجاؿ؟
البینة كالیمیف في باب القضاءٌ ،إنما یرد
حجٌیة ٌ
بأف ٌ
نعـ ،لك كاف ىناؾ دلیؿ صریح كقاطعٌ ،
مقدمان عمى تمؾ األدلٌة ،لصراحتو ككضكح بیانو كلحككمتو
عمى نحك
المكضكعیة ،فیككف ذلؾ الدلیؿ ٌ
ٌ
األك ٌلیة ،كلكف دكف إثبات ذلؾ خرط القتاد.
عمى األدلٌة ٌ
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إف اآلیتیف لیستا في مقاـ بیاف المكضكع كشرائطو كطرؽ إثباتو ،بؿ في مقاـ بیاف
ٌإال أف یقاؿٌ :
التمسؾ بإطالؽ اآلیات.
تشریع أصؿ الحكـ؛ فال یمكف
ٌ
الحؽ مثؿ قكلو تعالى:
الطائفة الثانیة :اآلیات التي أمرت بالحكـ بالعدؿ كالقسط ك ٌ
بالحؽ))( )04كقكلو تعالی(( :فاحکـ
))یا داكد ٌإنا جعمناؾ خمیفة فى األرض فاحكـ بیف الناس
ٌ
بینيـ بالقسط)) ( )25كقكلو تعالى(( :كاذ حكمتـ بیف الناس أف تحكمكا بالعدؿ))( )02كقكلو تعالى:
بالحؽ لتحكـ بیف الناس بما أراؾ المَّو(( ) (27كقكلو تعالى )) :كمف لـ
(( ٌإنا أنزلنا إلیؾ الكتاب
ٌ
یحكـ بما أنزؿ المَّو فأكلئؾ ىـ الكافركف ...فأكلئؾ ىـ الظالمكف ...فأكلئؾ ىـ الفاسقكف)) ()28

الحؽ كالقسط كبما أنزؿ المَّو كما شابو ذلؾ مف
أف الالزـ شرعان ىك القضاء عمى طبؽ العدؿ ك ٌ
ببیاف ٌ
العنكانات ؛ فإذ عمـ القاضي بشيء فقد عمـ بما ىك مطابؽ لمعدؿ كالقسط فیمزـ أف یحكـ عمى طبقو
كا ٌال فیككف مف مصادیؽ «كمف لـ یحكـ بما أنزؿ المَّو» ك یكجب الكفر كالظمـ كالفسؽ.
مقدمات:
یتـ بیانو مف خالؿ ذکر ٌ
كبعبارة االخری ٌ

خاصا ػ مف ناحیة كلی األمر لمقضاء
عاما أك
ٌ
المقدمة االيكلی  :ال ریب فی ٌ
ٌ
أف القاضی المنصكب ػ ٌ
أف الشارع
بیف اي ٌمة اإلسالـ مأمكر كمکمٌؼ برعایة أحکاـ المٌو تعالی فی مكارد القضاء  ،بمعنی ٌ
المقدس قد جعؿ لجمیع األشیاء التی یبتمی بيا الناس حکما  ،كالی ىذا المعنی یرشد قكلو تعالی :
ٌ
بالسف
السف
ٌ
أف النفس بالنفس كالعیف بالعیف كاألنؼ باألنؼ كااليذف بااليذف ك ٌ
« كکتبنا عمیيـ فیيا ٌ

تصدؽ بو فيك کفٌارة لو كمف لـ یحکـ بما أنزؿ المٌو فايكلئک ىـ الظالمكف »
كالجركح قصاص فمف
ٌ
ثـ قاؿ فی الذیؿ ٌإنو
( ( ، ) )29فقد ذکر المٌو تعالی حکـ قصاص النفس كاألعضاء بمماثميا ٌ ،
أف رعایة األحکاـ
مف لـ یحکـ بو فيك ظالـ متعد لحدكد المٌو  ،فصدر اآلیة قرینة
ٌ
قطعیة عمی ٌ
اإلليیة كالحکـ بيا ػ بعد ثبكت مكضكعيا كفرضو ػ ىك المراد مف الحکـ بما أنزؿ المٌو المأمكر بو
ٌ
فی ذیميا  ،فتكجب اآلیة المبارکة عمی الحاکـ أف یراعی حکـ المٌو الذی جعمو عمی المكضكعات
كیحکـ بو.

أف المیزاف ىك الحکـ بما أنزؿ
كالمكارد المذکكرة فی اآلیات كاف کانت مف قبیؿ حقكؽ الناس  ،إالٌ ٌ
یبیف بكضكح المراد مف قكلو
إف التأمؿ فی ىذه اآلیات الشریفة ٌ
المٌو بال شاىد عمی التقیید .بؿ ٌ
یضركک شیئا كاف
تعالی(( :فإف جاءكک فاحکـ بینيـ أك أعرض عنيـ كاف تعرض عنيـ فمف
ٌ
إف مف الحکـ بالقسط ػ
إف المٌو ٌ
یحب المقسطیف )) ( ( ، ) )31حیث ٌ
حکمت فاحکـ بینيـ بالقسط ٌ

أف الرسكؿ صمیاهللعمیوكآلوكسمـ إذا حکـ بینيـ
بقرینة اآلیة السابقة الذکر التی تمی ىذه اآلیة ػ ٌ
979

هجلة األستار

العذد  – 225الوجلذ الثانً لسنة 2102م 0419 -هـ

فعمیو أف یحکـ بقصاص النفس بالنفس كالعیف بالعیف یعنی ؛ أف یحکـ فی ک ٌؿ كاقعة بما حکـ المٌو
تعالی فیيا  ،فما جعمو المٌو تعالی حکما لک ٌؿ كاقعة ىك الذی یکكف الحکـ بو حکما بالقسط.

أف الحکـ بالقسط كبما أنزؿ
أف مالحظة اآلیات المبارکات ال تبقی ٌأیة شبية فی ٌ
فالحاصؿ ٌ :
المٌو ىك الحکـ بالحکـ الذی جعمو المٌو تعالی عمی المكضكعات كالكقائع  ،كالذی ايشیر إلیو كيذکر
منو نمكذج فی قكلو تعالی  « :النفس بالنفس كالعیف بالعیف )31( » . . .

تؤدكا األمانات
إف المٌو یأمرکـ أف ٌ
أف المراد مف العدؿ فی قكلو تعالی ٌ « :
كمنو تعرؼ أیضا ٌ
إلی أىميا كاذا حکمتـ بیف الناس أف تحکمكا بالعدؿ  )32( » . . .أیضا ىك نفس ذاک الحکـ
الذی یحکـ بو القاضی آخر األمر  ،ك ٌأنو إذا کاف نفس ما كضعو المٌو تعالی كجعمو فی الكاقعة
المرفكعة عنده فقد حکـ بما أنزؿ المٌو كبالقسط كبالعدؿ  ،كاف لـ یحکـ بيا فیدخؿ تحت اإلیعاد

المذکكر فی اآلیات بقكلو تعالی  . . . « :فايكلئک ىـ الکافركف »  . . . « ،ىـ الظالمكف » « ،

أف المراد بالقسط أك العدؿ ىك أف یکكف طریؽ البحث عف كاقع القضیة
ىـ الفاسقكف » فدعكی ٌ
المرفكعة إلیو طریقا أكجب الشارع المشی عمیو ٌإنما ىی خالؼ ظاىر اآلیات  ،كاف کاف المشی

لکف المراد بالقسط كالعدؿ کالمراد بما أنزؿ المٌو ؛ ٌإنما ىك نفس
عمی الطریؽ المذکكر أیضا كاجبا ٌ ،
إليیا ليذه الكاقعة المرفكعة إلیو  ،کما عرفت.
المحکكـ بو مما جعمو المٌو تعالی حکما ٌ

خاصا ػ أف یکكف حکمو الزـ االتٌباع لک ٌؿ
عاما أك
الم ٌ
قدمة الثانیة ٌ :
ٌ
إف مقتضی نصب القاضی ػ ٌ
أحد  ،بؿ ال معنی لنصب أحد كأمر الناس بالرجكع إلیو لمقضاء إالٌ ذلک  ،فقكؿ الصادؽ -عمیو

السالـ ػ فی معتبرة أبی خدیجة ػ ٌ « :إیاکـ أف یحاکـ بعضکـ بعضا إلی أىؿ الجكر  ،كلکف انظركا
فإنی قد جعمتو قاضیا  ،فتحاکمكا إلیو »
إلی رجؿ منکـ یعمـ شیئا مف قضایانا فاجعمكه بینکـ؛ ٌ

أف ما یقضی بو ذاک القاضی تيفصؿ بو الخصكمة  ،كیمزـ اتٌباعو عمی
( ،(33دلیؿ كاضح عمی ٌ
شیعتو التابعیف لو المؤتمریف بأمره عمیو السالـ.
صرح بيذا الالزـ ال ٌبیف فی مقبكلة عمر بف حنظمة ؛ حیث قاؿ الصادؽ -عمیوالسالـ ػ
كقد ٌ
بعد النيی عف التحاکـ إلی الطاغكت فی جكاب سؤاؿ ابف حنظمة  :فکیؼ یصنعاف ؟ ػ  « :ینظراف

ممف قد ركی حدیثنا كنظر فی حاللنا كحرامنا كعرؼ أحکامنا فمیرضكا بو حکما ؛
مف کاف منکـ ٌ
استخؼ بحکـ المٌو كعمینا َّ
رد ،
فإنما
ٌ
فإنی قد جعمتو عمیکـ حاکما  ،فإذا حکـ بحکمنا فمـ یقبؿ منو ٌ
ٌ
بأف قبكؿ حکمو
كالر ٌاد عمینا الر ٌاد عمی المٌو  ،كىك عمی ٌ
صرح ٌ
حد الشرک بالمٌو » (34) .فقد ٌ

حد الشرک بالمٌو تعالی.
الرد عمیيـ الذی ىك عمی ٌ
كرده بمنزلة ٌ
أف عدـ قبكلو ٌ
كاجب  ،ك ٌ
یتفرع عف ثبكت مكضكع
ٌ
المقدمة الثالثة ٌ :
إف حکـ القاضی عمی كاقعة شخصیة بحکـ شرعی ٌإنما ٌ
ألف تمک الكاقعة الشخصیة مف مصادیؽ مكضكع ذلک الحکـ
ذاک الحکـ عنده كتشخیصو ؛ ٌ
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حدا لمزنا إذا ثبت عنده ٌأنو مصداؽ لمزانی كالزانیة المذکكریف
فإنو ٌإنما یحکـ بجمد أحد ٌ
الکمی ٌ ،
مثالن فی قكلو تعالی  « :الزانیة كالزانی فاجمدكا ک ٌؿ كاحد منيما مأة جمدة » ( ، )35كىکذا.
متفرعا عف
كعمیو  ،فإذا جعؿ المٌو تعالی حکـ القاضی حجة كالزـ االتباع  ،كکاف ىذا الحکـ ٌ

حد الزنا  ،فال محالة یکكف تشخیصو ػ الكاقع
أف المكرد مف مصادیؽ مكضكع ٌ
تشخیصو لممكضكع ك ٌ
ألخس
فإف النتیجة تابعة
فی طریؽ الحکـ ػ أیضا حجة ؛ كاالٌ لـ یکف الحکـ الصادر عنو حجة ؛ ٌ
ٌ

المقدمات  .فعمكمات القضاء عمی ىذا تقتضی جكاز بؿ كجكب استناد القاضی إلی عممو كانشاء
أف تماـ المكضكع فی اآلیات ىك الحکـ
مر ٌ
الحکـ طبقا لما ثبت عنده مف مكضكعو بعممو  ،كقد ٌ
بما أنزؿ المٌو  ،فیجب الحکـ بو  ،كمف لـ یحکـ بو فيك مف الفاسقیف  ،كاطالقو یقتضی استكاء
األمر فی حقكؽ المٌو كحقكؽ الناس  ،كمقتضی ىذه اإلطالقات اعتبار عمـ القاضی فیيما جمیعا.

إف االستدالؿ بيذه اإلطالقات مبنی عمی أف تکكف فی مقاـ البیاف بالنسبة لما تثبت بو
فإف قمت ٌ :
المعصیة التی ىی مكضكع الجزاء المذکكر فیيا ؛ کالسرقة كالزنا كقتؿ النفس كقطع االيذف كأمثاليا،
و
كحینئذ فیحتمؿ أف یعتبر فی
حجیة عمـ القاضی لثبكتيا ،
كلـ یعمـ ليا إطالؽ  ،فال دلیؿ فیيا عمی ٌ
القضاء كالحکـ بترتب المجازاة المذکكرة فیيا أف یثبت المكضكع بمثؿ البینة بالتفصیؿ المذکكر ذیؿ
أف األصؿ العممی فی باب القضاء ىك عدـ النفكذ إالٌ فیما قاـ الدلیؿ عمی
ک ٌؿ منيا  ،كمف المعمكـ ٌ
نفكذه.

إف األحکاـ المذکكرة فی ىذه األدلٌة قد رتٌبت عمی نفس الكاقع ؛ فالسارؽ أك الزانی الكاقعی
قمتٌ :
محکكـ بحسب اآلیات الشریفة بقطع الید أك الجمد  ،كالجانی الكاقعی الذی قتؿ نفسا أك قطع عضكا

محکكـ بالقتؿ أك قطع ذاک العضك قصاصا ؛ كالعمـ القطعی ال شأف لو عند العقالء إالٌ إراءة

الكاقع بأعمی المراتب المتصكرة فی إراءتو  ،كىك طریؽ محض إلیو  ،كفرضو فرض ثبكت الكاقع

كتحققو الجزمی  ،كبعد ذلک فعمـ القاضی بالمكضكع عبارة ايخری عف ثبكت مكضكع الحکـ كاقعا

أف حکـ القصاص كسائر أنكاع
كانکشافو لدی القاضی  ،كمعو فال ینبغی الریب كال الشبية فی ٌ
المجازاة الشرعیة بؿ سائر األحکاـ مفركض الثبكت  ،كالقاضی مأمكر بأف یحکـ بيا  ،كاالٌ کاف

ممف لـ یحکـ بما أنزؿ المٌو كکاف مف الفاسقیف الظالمیف.
الثاني :الروايات ،وىي أقسام:

بالحؽ ،كالركایات الناىیة عف
بالحؽ مع عممو
 -1الركایات الكثیرة التي تد ٌؿ عمى كجكب القضاء
ٌ
ٌ
بالحؽ كىك یعمـ فيك في
الحكـ بغیر ما أنزؿ المَّو مثؿ ركایة« :القضاة أربعة ...كرجؿ قضى
ٌ
الجنة» ()36كركایات باب اإلفتاء مف غیر عمـ)37(. .
ٌ
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أف اإلفتاء لیس
فإف مف یق أر ىذه األحادیث یرل جكاز القضاء بالعمـ بؿ كجكبو بكضكحٌ ،أنو یرل ٌ
ٌ
أعـ منو كمف القضاء .كعمیو فحمؿ ىذه األحادیث عمى القضاء
ٌ
مختصان باإلفتاء المصطمح ،بؿ ىك ٌ
البینة قكؿ بال دلیؿ.
بمقتضى ٌ
 -2حدیث طمحة ،كىك الحدیث المتعمٌؽ بككف درع طمحة أخذت غمكالن یكـ البصرة في حرب

إف إماـ المسممیف
الجمؿ ،حیث ٌ
كبخ أمیر المؤمنیف عمیو السالـ شریحان بقكلو ...« :كیمؾ [كیحؾ] ٌ
یؤمف مف أمكرىـ عمى ما ىك أعظـ مف ىذا)38( ».

صادؽ؟ كاف فيـ ىك كعمـ ذلؾ،
أف إماـ المسممیف أمیف
ه
أ فمیس ىذا معناه :لماذا لـ یفيـ شریح ٌ
فمماذا لـ یعمؿ بعممو؟
َّ
أف
 -3صحیحة سمیماف بف خالد ،عف أبي عبدالمو عمیو السالـ قاؿ« :في كتاب عمي عمیو السالـ ٌ
یارب ،كیؼ أقضي فیما لـ أر كلـ أشيد؟ قاؿ :فأكحى المَّو إلیو:
نبیان مف األنبیاء شكا إلى رٌبو فقاؿٌ :
ٌ
احكـ بینيـ بكتابي ،كأضفيـ إلى اسمي ،فحمٌفيـ[ تحمفيـ] بو؛ كقاؿ :ىذا لمف لـ تقـ لو ٌبینة».

()39

عمف أخبره ،عف أبي عبد المَّو عمیو السالـ قاؿ« :في
 -4ما ركم صحیحان عف أباف بف عثمافٌ ،
نبیان مف األنبیاء شكا إلى رٌبو القضاء ،فقاؿ :كیؼ أقضي بما لـ تر
أف ٌ
كتاب عمي عمیو السالـ ٌ

إف داكد
عیني كلـ تسمع أذني؟ فقاؿ :اقض بینيـ ٌ
بالبینات ،كأضفيـ إلى اسمي یحمفكف بو .كقاؿٌ :
فألح
یارب ،أرني
ٌ
الحؽ كما ىك عندؾ حتٌى أقضي بو .فقاؿٌ :إنؾ ال تيطیؽ ذلؾٌ ،
عمیو السالـ قاؿٌ :
إف ىذ أخذ مالي ،فأكحى المَّو إلى داكد
عمى رٌبو حتٌى فعؿ؛ فجاءه رجؿ یستعدم عمى رجؿ؛ فقاؿٌ :
أف ىذ المستعدم قتؿ أبا ىذا ،كأخذ مالو ،فأمر داكد بالمستعدم فقيتؿ ،كأخذ مالو فدفع إلى
ٌ

كتحدثكا حتٌى بمغ داكدعمیو السالـ كدخؿ عمیو مف ذلؾ ما كره،
المستعدل عمیو .قاؿ :فعجب الناس
ٌ
البینات ،كأضفيـ إلى اسمي
ثـ أكحى المَّو إلیو :أف احكـ بینيـ ب ٌ
فدعا رٌبو أف یرفع ذلؾ ففعؿٌ .
یحمفكف بو»)41( .

نبیان مف األنبیاء شكى إلى رٌبو:
إف ٌ
محمد بف قیس ،عف أبي جعفر عمیو السالـ قاؿٌ « :
 -5حدیث ٌ
إلي ،كأضفيـ إلى اسمي یحمفكف
كیؼ أقضي في أمكر لـ أخبر ببیانيا؟ قاؿ :فقاؿ لو :يرٌدىـ ٌ
بو""()41

البینة كالحمؼ لـ تكف إلسقاط العمـ
حجٌیة ٌ
أف ٌ
كمف یق أر ىذه األدلٌة یتٌضح لو ٌأنيا تد ٌؿ بصراحة عمى ٌ
كحجة في مكارد عدـ العمـ.
عف االعتبار ،بؿ ألجؿ أف تككف دلیالن ٌ
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یتفحص آثار أىؿ البیت عمیيـ السالـ كأخبارىـ ،سكؼ یتٌضح لو ىذا األمر
إف ك ٌؿ مف ٌ
كلعمرم ٌ
أف بعضان مف
ثـ ال یبقى في نفسو مجاؿ لمش ٌ
ؾك ٌ
بأم حاؿ مف األحكاؿ .كال یخفى ٌ
التردد ٌ
بك ٌؿ جالءٌ ،
البد كأف یستند إلى المشاىدة كالعیاف.
أف عمـ القاضي ٌ
ىذه الركایات ید ٌؿ عمى ٌ

 -6األحادیث الكثیرة الحاكیة عف قضاء عمي-عمیو السالـ -فيي ٌإنـ تد ٌؿ عمى جكاز سعي
القاضي ،كجكاز أفادتو مف الكسائؿ المختمفة ،مف أجؿ تحصیؿ العمـ كحصكؿ االطمئناف ككشؼ
الكاقع ،بؿ ىي تد ٌؿ عمى كجكبو)42( .
مختص بعمي عمیو السالـ ،أك باإلماـ المعصكـ -عمیو السالـ  -مطمقان كـ
بأف مثؿ ىذ
ال یقاؿٌ :
ٌ
حؽ غیرىـ.
ألف الجكاز في حقٌيـ عمیيـ السالـٌ ،إنما ید ٌؿ عمى الجكاز في ٌ
ذكرنا في ٌأكؿ البحث ٌ

كالقكؿ بككنو مف اختصاصاتيـ عمیيـ السالـ فقط ،بعید لمغایة؛ كلذلؾ الـ عمي عمیو السالـ شریحان

ككبخو.
ٌ

 -7األحادیث التي تحكي قضاء عمي-عمیو السالـ -بیف النبي صمى اهلل عمیو كآلو كغیره بعممو،
أف القاضي لو أف یحكـ بعممو مف غیر ٌبینة()43
كىي دالٌة عمى ٌ
تقدمت أحادیث كثیرة
الحر العاممي  -رحمو اهلل  -كىي« :أقكؿ :كقد ٌ
كىنا یجدر بنا أف ننقؿ كممة ٌ
تقیة»()44
تد ٌؿ عمى كجكب العمؿ بالعمـ ،كالنيي عف القكؿ بغیر عمـ ،كعف كتـ العمـ لغیر ٌ
 -8ركایة الحسیف بف خالد عف أبي عبدالمَّو-عمیو السالـ -قاؿ« :الكاجب عمى اإلماـ إذا نظر إلى
ألنو أمیف المَّو
الرجؿ یزني أك یشرب خم انر أف یقیـ عمیو ٌ
الحد كال یحتاج إلى ٌبینة مع نظره؛ ٌ
في خمقو»)45( ...
ألف العمماء
بأف مكرد الركایة اإلماـ المعصكـ-عمیو السالـ ،-لما ذكرناه آنفان ك ٌ
كال یستشكؿ عمیيا ٌ
كمنيـ القضاة أمناء المَّو تعالى كأمناء الرسؿ ،كما في ركایة إسماعیؿ بف جابر عف أبي عبدالمَّو-
عمیو السالـ« :-العمماء أمناء»( )46كفي ركایة السككني عف أبي عبدالمَّو-عمیو السالـ -قاؿ:

«قاؿ رسكؿ المَّو -صمى اهلل عمیو كآلو : -الفقياء أمناء الرسؿ ما لـ یدخمكا في الدنیا .قیؿ :یا
رسكؿ المَّو! كما دخكليـ في الدنیا؟ قاؿ :اتٌباع السمطاف ،فإذا فعمكا ذلؾ فاحذركىـ عمى دینكـ».

()43
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أعـ مف المعصكـ ،كما قاؿ الشیخ
كأیضان ك ٌؿ حاكـ عادؿ فيك إماـ المسممیف؛ ٌ
ألف اإلماـ العدؿ ٌ
الحر العاممي رحمو اهلل ()48
ٌ
 -9ما ید ٌؿ عمى كجكب األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كأیضان أدلٌة كجكب إعانة الضعیؼ
كاغاثة المميكؼ كدفع الظمـ عف المظمكـ.
الثالث /اإلجماع:
السید المرتضى ( )45كالشیخ الطكسي( ،)51كابف زىرة ( )15كیظير مف ابف
صرح بو ٌ
كقد ٌ
إدریس رحميـ اهلل ( )52ایضان.
لما ٌادعت ٌأنو
كیؤید ذلؾ إنكار
ٌ
ٌ
اإلمامیة تكقٌؼ أبي بكر عف الحكـ لفاطمة-عمیيا السالـ -بفدؾٌ ،
نحمو أبكىا -صمى اهلل عمیو كآلو.-
المتأخریف ٌأنو ال مخالؼ في جكاز قضاء الحاكـ بعممو في حقكؽ
تتبع أقكاؿ القدماء ك ٌ
ثـ یظير لمف ٌ
ٌ
الناس ٌإال ما حكي عف ابف الجنید -رحمو اهلل  ،-بخالؼ حدكد المَّو تعالى ،إذ فیيا خالؼ كاف
رجح كثیر منيـ الجكاز أیضان.
ٌ

المفظیة الكثیرة التي
قكیان ككف اإلجماع مستندان إلى األدلٌة
ٌ
ىذا كمٌو في نقؿ اإلجماع ،كمف المحتمؿ ٌ
مؤیدان ال دلیالن.
بأیدینا فیحتمؿ أف یككف اإلجماع
مدركیان كمع ذلؾ یككف ٌ
ٌ
عقلية من عدم الفرق بين علم المعصوم وعلم غيره ( )12ككف العمـ أقكل مف
الرابع /اعتبارات
ّ
التأمؿ.
الظف الحاصؿ مف ٌ
ٌ
البینة أك الیمیف( )54كال یخفى ما فیيما مف ٌ
ب  -أدلّة عدم الجواز
بالبینة كاإلقرار كالیمیف كلـ یذكر العمـ فیيا.
األكؿ :الركایات الدالٌة عمى انحصار حكـ القاضي ٌ
ٌ
 -1صحیحة جمیؿ كىشاـ عف أبي عبدالمَّو-عمیو السالـ  -قاؿ« :قاؿ رسكؿ-صمى اهلل عمیو

البینة عمى مف ٌادعى كالیمیف عمى مف ٌادعي عمیو» )55( .كلكف لیس فیو داللة
كآلوٌ :-
عمى الحصر ك ٌأنو ال یجكز العمؿ بالعمـ.
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 -2صحیحة ىشاـ بف الحكـ عف أبي عبدالمَّو-عمیو السالـ -قاؿ« :قاؿ رسكؿ-صمى اهلل عمیو
فأیـ رجؿ قطعت لو
بحجتو مف بعض؛ ٌ
بالبینات كاألیماف كبعضكـ ألحف ٌ
كآلوٌ :-إنما أقضي بینكـ ٌ
فإنما قطعت لو بو قطعة مف النار»)56(.
مف ماؿ أخیو شیئانٌ ،
ؾ في ٌأنو
یدؿ عمى الحصر لكجكد « ٌإنما» فیو ،لكف ال ش ٌ
بأف ظاىر الحدیث ٌ
كفیو :كاف سمٌمنا ٌ
أف
ینبغي بؿ یمزـ رفع الید عف الحصر ،لما سبؽ آنفان،
خاصة بداللة األحادیث األخر .مضافان إلى ٌ
ٌ

مما ال كالـ فیو ،كمكرد
األئمة -عمیيـ السالـ  -بعمميـ ٌ
عمؿ الرسكؿ-صمى اهلل عمیو كآلو –ك ٌ
أف النبي-صمى اهلل عمیو كآلو -أراد أف یذكر ٌأنو
الحدیث ىك قضاؤه صمى اهلل عمیو كآلو كالظاىر ٌ
ال یقضي بعمـ الغیب.

جده قاؿ :قاؿ أمیر المؤمنیف-عمیو السالـ: «-أحكاـ
 -3خبر ضمرة بف أبي ضمرة عف أبیو عف ٌ
أئمة اليدل»)57(.
المسممیف عمى ثالثة :شيادة عادلة أك یمیف قاطعة أك ٌ
سنة ماضیة مف ٌ
أف الركایة السابقة دلٌت عمى
أف الحدیث كاف كاف ظاىره الحصر في ثالثة كلكف بمالحظة ٌ
كفیوٌ :
السنة
حجٌیة عمـ القاضي .ىذا ،كلع ٌؿ مف ٌ
أف الحصر إضافي كال ینافي ٌ
الحصر في اثنیف یعمـ ٌ
الماضیة مف األئمة-عمیيـ السالـ -ىك الحكـ بالعمـ كما دلٌت عمیو ٌأدلة الجكاز.
بالبینة كالیمیف في أبكاب
كمثؿ ىذه الركایات ،األخبار الكثیرة التي دلٌت عمى حصر الحكـ ٌ
مختمفة(.)58
كمف العجب ما قالو المحقٌؽ العراقي-رحمو اهلل  -في ما ركم كتاب القضاء ،صفحة 38
الجنة؛ رجؿ
مرفكعان عف أبي عبدالمَّو-عمیو السالـ« : -القضاة أربعة :ثالثة في النار ككاحد في ٌ

قضى بجكر كىك یعمـ فيك في النار ،كرجؿ قضى بجكر كىك ال یعمـ فيك في النار ،كرجؿ قضى

نص
ؽ كىك ال یعمـ فيك في النار ،كرجؿ قضى
ٌ
بالح ٌ
بالحؽ كىك یعمـ فيك في ٌ
الجنة» )15(.كالیؾ ٌ
بالحؽ كىك
عبارتو قاؿرحمو اهلل« :نعـ یمكف إثبات جكاز القضاء بعممو مف عمكـ «رجؿ قضى
ٌ

الحؽ في الفقرة األخرل ،كعمیو ینفذ حكمو في
المدعي بو ،بقرینة
ٌ
أف المراد :یعمـ ٌ
بناء عمى ٌ
یعمـ» ن
كحؽ
حقٌو ٌ

ؾ
ك ٌؿ مف عمـ بككف عممو مطابقان لمكاقع ،كي یحرز بو ككف قضائو
أما الشا ٌ
ٌ
بالحؽ عف عمـ ،ك ٌ
بالحؽ ،كاف عمـ ككنو حاكمان بو باعتقاده كعممو.
قضاء
في مطابقة عممو لمكاقع ،فمـ یحرز ككنو
ٌ
ن

كالبینة میزانان لمفصؿ عمى كجو ال تسمع الدعكل عمى خالفو،
كعمیو فال مجاؿ إلثبات ككف العمـ ٌ
البینة مف
حتٌى ینظر الشا ٌ
إف مفاد ٌ
ؾ في مطابقة عممو لمكاقع؛ إذ كـ فرؽ بیف العمـ ك ٌ
البینة ،حیث ٌ
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بالحؽ بالنسبة
ؾ بنظر ك ٌؿ أحد یصدؽ عمى الحكـ عمى طبقيا ٌأنو حكـ
حؽ الشا ٌ
ٌ
حجٌیتيا في ٌ
جية ٌ
حؽ العالـ دكف غیره».
حجة في ٌ
إلى ك ٌؿ أحد ،كىذا بخالؼ عمـ القاضي الذم ال یككف ٌإال ٌ
إف العبارة مضغكطة كمدمجة تحتاج إلى تبییف كتكضیح فنحف بعد تكضیحيا نأتي عمى
أقكؿٌ :
بالحؽ كىك یعمـ فيك
ما فیيا .فمقصكده رحمو اهلل ٌأنا نستفید مف قكلو عمیو السالـ« :كرجؿ قضى
ٌ

الحؽ ،فقضاؤه صحیح كىك في
أف القاضي إذا كاف عالمان ككاف عممو مطابقان لمكاقع ك ٌ
في ٌ
الجنة» ٌ
ألنو عالـ بالفرض كالعالـ ال یحتمؿ
الجنة كا ٌال فؿ كالقاضي إذا كاف عالمان فكال الشرطیف مكجكداف ٌ
ٌ
لمحؽ
بأف عممو مكافؽ
ٌ
أف یككف عممو مخالفان لمكاقع؛ ىذا فیما یخص القاضی نفسو كالى مف یعمـ ٌ
لمحؽ فال لعدـ كجكد الشرط الثاني.
بأف عممو غیر مطابؽ
ٌ
کما فیما یخص الشاک كالى مف یعمـ ٌ
فالبد أف یسعى كیجيد في
أف القاضي إذا أراد أف یفتي بشيء،
ٌ
أف المقصكد مف الحدیث ٌ
كفیوٌ :
اطمئف بو ،أفتى بمكجبو ،فمك ٌأنو قضى كحكـ دكف ذلؾ سكاء عمـ
كشؼ الكاقع ،فإذا عمـ بالكاقع ك ٌ

أف
بأنو خالؼ الكاقع أـ لـ یعمـ ٌأنو ٌ
ٌ
حؽ أك باطؿ ،فيك في النار .كىذا غیر ما ذكرهرحمو اهلل مف ٌ
بأف القاضي
األمریف دخیالف في الحكـ :العمـ بما ىك عمـ ،كالكاقع بما ىك كاقع؛ فمك عمـ شخص ٌ
حجة في حقٌو.
أف عممو مطابؽ لمكاقع أـ ال ،فال یككف قضاؤه ٌ
یقضي بعممو كال یعمـ ٌ

مدعاة
إف عمؿ القاضي بعمموٌ ،إنما ىك ٌ
الثاني :ككف العمؿ بالعمـ مكجبان لالتٌياـ كما قیؿٌ :
كمیتو ممنكعة كالتيمة قد تحصؿ مع
أف ٌ
مجرد استحساف ،مع ٌ
لالتٌياـ .)61(.كفیوٌ :أنو لیس إ ٌؿ ٌ
البینة كالجمكس في منصب القضاء أیضان)61(.
ٌ

أف صكر المسألة
كبعد ما عرفت مف أدلٌة القائمیف بالجكاز كعدـ الجكاز أقكؿ :مقتضى التحقیؽ ٌ
أربعة ال خمسة ليا عقالن:
البینة قائمة كأف یككف العمـ حاصالن عمى طبقيا.
األكلى :أف تككف ٌ
البینة قائمة كال یككف العمـ حاصالن ال عمى طبقيا كال عمى خالفيا.
الثانیة :أف تككف ٌ
الثالثة :أف یككف العمـ حاصالن في حیف ٌأنو لیس في البیف ٌبینة.
البینة قائمة بینما العمـ حاصؿ عمى خالفيا.
الرابعة :أف تككف ٌ
أما الصكرة الثالثة ،فمك قمنا
ىذه ىي الصكر األربعة كال ثمرة لمنزاع في األكلى كالثانیة منيا .ك ٌ
حجیتو،
ألنو لك كاف مكافقان
ٌ
إما أف نعمؿ بالحمؼ ،مع القطع بكذبو عمى ككنو مخالفان لو ٌ
بعدـ ٌ
فالبد ٌ
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التفكه بو .كا ٌما أف ال نقضي ،ال بالعمـ كال
لو فال تبقى ثمرة لمنزاع ،كىذا كما ترل ال ینبغي ألحد ٌ
حجٌیة الیمیف مف
أف ٌ
بالحمؼ ،كما قاؿ صاحب الجكاىر-رحمو اهلل)62(-كىذا  -مع ٌأنو دلیؿ عمى ٌ

یقیة ،كىك ینافي ظاىر الحدیث الذم كرد فیو الحصر  -یكجب تعطیؿ القضاء كاإلبقاء
باب الطر ٌ
المقدس یسعى جاىدان كبأقرب كقت ممكف عمى رفعيا
أف الشارع ٌ
عمى ٌ
مادة النزاع كأسبابو ،في حیف ٌ
یتكصؿ إلیو ٌإال بالعمؿ عمى طبؽ العمـ.
مما لـ
ٌ
كازالتيا ،كىذ ٌ

حجة ،مع العمـ بكذبيا ،كىذا
أما الصكرة الرابعة ،فيي أیضان كذلؾٌ ،
البینة ٌ
إما أف تككف ٌ
ألنو ٌ
كٌ
و
حجة كالعمـ،
كحینئذ یمزـ أیضان
مما یشكؿ االلتزاـ بو النصراؼ األدلٌة عنيا .كا ٌما ٌأنيا ال تككف ٌ
ٌ
تعطیؿ القضاء.
بالبینة ،لمزـ تعطیؿ األحكاـ في كثیر مف المكارد،
كالحاصؿ ٌأنو لك قمف بعدـ جكاز القضاء ٌإال ٌ
حجٌیة عمـ القاضي.
البینة ،أك اإلقرار فیككف نتیجة األدلٌة ٌ
كما ذاؾ إ ٌؿ لندرة كجكد ٌ
كلكف یمكف أف یستثنى مف مكارد جكاز حكـ القاضي بعممو ،العمـ الحاصؿ لمقاضي في مكارد
مرة
الجمد كالرجـ في الزنا كالمكاط كالمساحقة؛ ٌ
ألنو كثی انر ما یحصؿ لمحاكـ العمـ بارتكابيا مف اإلقرار ٌ
الحد ٌإال عند بمكغ اإلقرار أك
كاحدة أك شيادة شاىدیف أك ثالثة شيكد كمع ذلؾ ال یجكز لو إجراء ٌ
الشيادة إلى األربع ،كاألكلى في مثميا ىك الستر كالعفك كتشكیقو عمى التكبة إلى المَّو تعالى؛ فمثالن

المصرة عمى ارتكاب الزنا الخائفة مف عذاب
أم شخص ال یحصؿ لو العمـ مف قكؿ المرأة الحامؿ
ٌ
ٌ
الحد مف أمیر المؤمنیف-عمیو السالـٌ -إال بعد أربع إق اررات كما في
اآلخرة كمع ذلؾ لـ یجر عمیيا ٌ

الحدیث)22(.

كیؤیده ما ركم عف النبي -صمى اهلل عمیو كآلو -في قضیة المالعنة مف قكلو صمى اهلل عمیو
ٌ .
لمبینة أك اإلقرار في ىذه
كآلو« :لك كنت راجمان مف غیر ٌبینة لرجمتيا (» ،)64فالشبية المكضكعیة ٌ

جدان.
قكیة ٌ
الحدكد ٌ

األمر الثاني :في بيان معنى العلم في القضاء الشرعي:
الحسي أك الحدسي
أف المراد مف العمـ ىك العمـ
بناء عمى جكاز القضاء بالعمـٌ ،
ٌ
ال یخفى عمیؾ ٌأنو ى
بالحس كما ذكر في بعض الركایات)راجع :الركایات المذككرة في أدلٌة الجكاز)كىك الذم
القریب
ٌ
المقدس عنو كاإلجماعات
حجٌیتو كعدـ ردع الشارع
ٌ
یمكف أف ٌ
یدعى ثبكت ارتكاز العقالء عمى ٌ
حجٌیة العمـ ال تد ٌؿ بأكثر مف ذلؾ مع ٌأنو یمكف أف یقاؿٌ :إنيا لیست في مقاـ
كاآلیات الدالٌة عمى ٌ
كیفیة العمـ كال یككف ليا إطالؽ أك عمكـ مف ىذه الجية بؿ تككف في مقاـ بیاف أصؿ جكاز
بیاف ٌ
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العادیة مثؿ اإللياـ كالكشؼ أك الرمؿ كالجفر
القضاء بالعمـ .فالعمـ الحاصؿ مف غیر الطرؽ
ٌ
ألف األدلٌة منصرفة عف ىذه المكارد.
كغیرىا مف المكارد ال یمكف االستناد إلیيا ٌ
قكیة یحصؿ العمـ بيا لك ٌؿ أحد ،فيك
أما العمـ الحاصؿ مف القرائف كالشكاىد ،فإف كانت القرائف ٌ
كٌ
شخصیة التي انفرد بيا
أما إذا استند إلى قرائف ضعیفة كاستنباطات
ممحؽ بالعمـ
ٌ
الحسي .ك ٌ
ٌ
حجٌیتو كما
حجة كمعتب انر الحتماؿ كقكع الخطأ فیو كثی انر كعدـ الدلیؿ عمى ٌ
القاضي ،فال یككف ٌ
یتحمؿ ىذه
مضى ،كمف ثىٌـ یككف العمـ
الخاص مكضكعان لجكاز القضاء بو ٌ
ٌ
ألف القطع الطریقي ال ٌ

التخصیصات.

بالقضیة قبؿ مرافعة المتخاصمیف أف یجتنب عف القضاء فیو -
إف األكلى لمقاضي العالـ
ٌ
ثـ ٌ
ٌ
و
قاض آخر لرفع االتٌياـ عف نفسو ،لكف لك حكـ ،فال یجكز لو الحكـ
إذا أمكف  -كارجاعيا إلى
عمى خالؼ عممو.

قاؿ المحقٌؽ الخمیني-رحمو اهلل« :-یجكز لمقاضي أف یحكـ بعممو مف دكف ٌبینة أك إقرار أك
بالبینة إذا كانت مخالفة
حمؼ في حقكؽ الناس ككذا في حقكؽ المَّو تعالى ،بؿ ال یجكز لو الحكـ ٌ

التصدم لمقضاء في ىذه الصكرة مع
لعممو ،أك إحالؼ مف یككف كاذبان في نظره ،نعـ یجكز لو عدـ
ٌ
التعیف عمیو ))21
عدـ ٌ
كبقي ىنا تنبیياف:
األول :معاونة ذوي الخبرات في القضاء:
التنبيو ّ
الميمة التي یكاجييا القضاء الیكـ ىك التحقیؽ في دكافع الجنایات كآثارىا،
إف مف المسائؿ
ٌ
ٌ
كما یستدعي ذلؾ مف الحفاظ عمى حقكؽ الناس فضالن إلى إشاعة األمنكنشر العدالة؛ األمر الذم

بأم كسیمة مشركعة ممكنة تسمح بيا الشریعة كالقانكف ألجؿ الكشؼ عف تمؾ
یتطمٌب
التكصؿ ٌ
ٌ
أم
مياـ كظائؼ المحاكـ القضائیة ٌ .
فإف ٌ
الدكافع كمالبساتيا كالنتائج الناجمة عنيا .كتمؾ لعمرم مف ٌ
الشر أف تفرض سیطرتيا كتبسط نفكذىا عمى الطبقات
تساىؿ بيا معناه التساىؿ كالسماح لقكل ٌ
مما ال یرتضیو اإلسالـ.
المحركمة كالمستضعفة في المجتمع كنحف نقطع ٌ
بأف ىذا المعنى ٌ

عممیة تمتاز
أف ذلؾ التحقیؽ ینبغي أف یقكـ عمى دراسات
ٌ
طبعان ،یككف معمكمان مف البدایة ٌ
باستخداـ الكسائؿ المبتكرة الحدیثة ،كتقكـ عمى أساس خبرة ممتازة بمعرفة األمارات الدالٌة عمى

أف مثؿ ىذا األمر یستمزـ كجكد
بكاعث الجریمة كمردكداتيا كالكسائؿ المتٌبعة في تنفیذىا .كبال ش ٌ
ؾٌ ،
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خصكصیات
مختص یتحمٌى بالخمؽ اإلسالمي ،كما یتمتٌع باالختصاص الالزـ كمعرفة
تجمع
ٌ
ٌ
مركز ٌ
كؿ شریحة مف شرائح المجتمع ً
كحرفو كثقافتو كعاداتو كتقالیده ،كلع ٌؿ نظرة فاحصة إلى
ك ٌؿ بمد ،بؿ ٌ

النمك السریع في عدد الس ٌكاف كتعقید كسائؿ المعیشة بما في ذلؾ مف
ٌ
التكسع الكبیر في العمراف ك ٌ
مادیة.
تطكر متكاصؿ في
المدنیات كما یرافقو مف مكركث الحضارات ،ناىیؾ عف شیكع مساكئ ٌ
ٌ
ٌ
التفنف في ارتكاب
السر عف مثؿ ىذ ٌ
نعـ ،لع ٌؿ نظرة كاحدة إلى ك ٌؿ ىذا كغیره یكشؼ لنا ٌ
كتنكعيا ،بؿ كصعكبة الكشؼ عنيا لمدقٌة في إخفائيا كالذكاء في تضییع آثارىا .ك مف ثـ،
الجریمة ٌ

المقدسة االستعانة بيا
المتقدمة التي تسمح الشریعة
مف الضركرم الكشؼ عنيا بمختمؼ الكسائؿ
ٌ
ٌ
مختصة ،یستعاف بيا كیككؿ إلیو أمر تكضیح ما خفي منيا .فضالن عف
كمف لدف خبراء كىیئات
ٌ

متعددة كمف
معدة مسبقان ،كضمف مراحؿ ٌ
ذلؾ مراعاة تدكیف الحقائؽ كالدراسات كالنتائج في ممفٌات ٌ
مدعاة لمتعقید
لدف الدكائر
المختصة بك ٌؿ نكع مف أنكاع تمؾ الكقائع ،كلكف عمى أف ال یككف ذلؾ ٌ
ٌ
ألف لمتأخیر آفات كـ یقكلكف.
كالمماطمة في الكقت ٌ
بأنو ال ینبغي االكتفاء بالقضاء ،بشرطي
كمف جمیع ما سبؽ نصؿ إلى النتیجة التي تفید ٌ
األصمیة،
ألف ىذیف لك كانا كافییف في استنباط األحكاـ الكمٌٌیة مف أدلٌتو
ٌ
االجتياد كالعدالة فحسبٌ .
كرد الفركع فیيا إلى
فيما  -خصكصان یكمنا ىذا  -لیس بكافییف في تعییف مصادیؽ تمكـ الكمٌٌیاتٌ ،
أصكليا .بؿ ،األمر مع ذلؾ یحتاج إلى معاكنة االستشارٌییف في أمكر القضاء كالجزاء ،كحتٌى
المتخصصیف مف سائر أىؿ العمـ ،عمى اختالؼ فنكنيـ ،كعدید اتٌجاىاتيـ.
ٌ

إف ذلؾ الحادث ىؿ كقع
فمثالن ،إذا اقتضى األمر ٌ
منا التحقیؽ في حادث سقكط طائرة ،مف حیث ٌ
جراء فعؿ تخریبي مف قبؿ أشخاص ليـ
نتیجة أمر عفكم ،أـ بسبب خمؿ ٌ
فني ،أـ كاف ذلؾ مف ٌ
البت فیيا یستكجب
ىدؼ مف كراء ذلؾ ،في ىذه الحالة ،ىؿ یكتفى
أف ٌ
بمجرد ٌ
البینة كالیمیف أـ ٌ
ٌ
الفف
الرجكع ك االفادة مف خبرات ذكم ٌ
كشفیة
كنظائره كما یتطمٌبو مف إجراءات
ٌ

التأمؿ في ىذا المثاؿ
كاالختصاص ك ٌؿ في مجاؿ عممو؟ ك ٌ
أىمیة االستعانة ىنا بما ال مزید عمیو.
یكضح ٌ
ٌ

ثـ ،إذا قمنا بضركرة لزكـ االفادة مف نظرات أىؿ الخبرة ككجكب الرجكع إلیيـ في الكشؼ عف
ٌ
تمس الحاجة إلى الكشؼ عنيا في سیر كقكع
الحكادث الغامضة كىي كثیرة الكقكع ،ككثی انر ما ٌ

ميـ ،ىك ىؿ یجكز لمقاضي أف یستند إلى
الحكادث التي ٌ
یمر بيا القضاء ،ىنا یبرز سؤاؿ جدید ٌ
عیة ،فیعتبر فیيا ما
أقكاؿ ذكم الخبرة أـ ال؟ كعمى فرض جكازه فيؿ ىك مف باب الشيادة الشر ٌ
یشترط في ىذه أـ ال؟
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التعدد كالعدالة ،ما یعتبر في
عیة؛ فیعد فیو مف ٌ
إف االستناد ىنا ،ىك مف باب الشيادة الشر ٌ
قد یقاؿٌ :
تمؾ.
قاؿ المحقٌؽ -رحمو اهلل -في دیة العمد« :كلك اختمؼ في الحكامؿ ،رجع إلى أىؿ المعرفة»
كلكف
التعدد كالعدالة فیيا»()67
 )66(.كقاؿ صاحب الجكاىر-رحمو اهلل« :-كاألكلى ،اعتبار
ٌ
ٌ
الحس؛ كالشيادة بالعدالة كالفسؽ
حس ،أك حدس قریب إلى
ٌ
الشيادة ،یعتبر فیو أف تككف عف ٌ
أف قكؿ أىؿ الخبرة ،لیس مف ىذ القبیؿ ،بؿ ىك نظر كرأم
ك ٌ
الممكیة كغیرىا .كلیكف معمكمان ٌ
حسٌیة ،ك ٌأنو مف باب اعتبار العمـ كاالطمئناف؛ بمعنى
اجتيادم ،ناجـ عف ٌ
مقدمات ربما ال تككف ٌ

فإف قكلو عند ذاؾ یككف مكجبان لمعمـ كاالطمئناف كذلؾ یكفي في
ٌأنو لك كاف الشخص مكردان لمكثكؽٌ ،
أف المعتبر ىنا ،ىك العمـ الشخصي المتعارؼ.
ٌ
حجٌیتو .كلكف ال یخفى ٌ
أف الرجكع إلى الخبرة مف باب رجكع الجاىؿ إلى الخبیر كال یعد فیو األكصاؼ
فاألقكل ٌ
البینة ،بؿ یكفي فیو الكثكؽ بعدـ الكذب عمدان .كالرجكع إلى العالـ ىك طریؽ مف الطرؽ
المعتبرة في ٌ

كالبینة ،فالمالؾ كمٌو عمى
العقالئیة التي ال یردع عنو الشارع كال یحتمؿ فیو
السببیة ٌ
المكضكعیة ك ٌ
ٌ
ٌ
كثكؽ القاضي كاطمئنانو؛ نعـ ینبغي لمحاكـ أف یحتاط في أمكر القضاء كال یكتفي فیيا بما یتسامح

بالظف كاف كاف متآخمان لمعمـ.
فیو عرفان كما ال ینبغي أف یعمؿ
ٌ
قاؿ المحقٌؽ الخمیني -رحمو اهلل -في معرفة األرش بتقكیـ أىؿ الخبرة« :فإف أخبر بما ىك
الحس أك
التعدد كالعدالة كؿ اإلخبار عف
رأیو كنظره في القیمة ككاف مف أىؿ الخبرة ،فال یعد
ٌ
ٌ

المبادم القریبة منو ،بؿ یتبع نظره إذا كاف مكثكقان بو ككاف مف أىؿ الخبرة كالتشخیص كاف كاف
كاحدان»)23( .

حج ّية علم القاضي وان منعناىا في سائر الموارد:
التنبيو الثاني :صور ّ
أف مف منع مف قضائو بعممو استثنى صك نار:
قاؿ الشيید الثاني -رحمو اهلل« :-كاعمـ ٌ
فإنو إذا عمـ بأحد األمریف كتكقٌؼ
منيا :تزكیة الشيكد كجرحيـ ٌ
لئال یمزـ [منو] الدكر أك التسمسؿٌ ،
في إثباتو عمى الشيكد ،فإف اكتفى بعممو بتزكیة المزٌكي أك الجارح ،فقد حكـ بعممو كا ٌال افتقر إلى
حؽ غیرىما.
األكلیف ،أك الدكر إف اعتبرىا في ٌ
آخریف كىكذا ،فیمزـ التسمسؿ إف لـ یعتبر شيادة ٌ

كمنيا :اإلقرار في مجمس القضاء كاف لـ یسمعو غیره .كقیؿ :یستثنى إقرار الخصـ مطمقان.
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كمنيا :العمـ بخطأ الشيكد یقینان أك كذبيـ.
ألنو مف ضركرة إقامة أبيٌة القضاء.
كمنيا :تعزیر مف أساء أدبو في مجمسو ،كاف لـ یعممو غیرهٌ ،
فإنو ال یقصر عف شاىد»)68( .
كمنيا :أف یشيد معو آخرٌ ،
ثـ عقٌبو صاحب الجكاىر-رحمو اهلل -بقكلو« :كال یخمك األخیر منيا مف نظر ،لعدـ كضكح
ٌ
دلیؿ االستثناء فیو مع فرض عدـ جكاز القضاء بالعمـ ،بؿ كالثاني إذ كانت الدعكل إق ارره ،كالفرض
و
البینة ،ألميـ ٌإال أف
فإف طریؽ ثبكتو حینئذ لیس ٌإال ٌ
تعقیبو لو باإلنكار كلـ یسمعو منو ٌإال الحاكـ؛ ٌ
جیدان»)69( .
فتأمؿ ٌ
إف اإلقرار حتٌى في الفرض أحد طرؽ الحكـ كسماع ٌ
یقاؿٌ :
البینةٌ ،
الخاتمة والنتيجة:
أف مقتضی القاعده عدـ نفكذ حکـ أحد عمی أحد ٌإال بدلیؿ ،كالصحیح جكاز
ال إشکاؿ فی ٌ
استناد فی القضاء إلی عمـ القاضی مطمقا .كتثبت بالعمكمات الكاردة فی باب القضاء  ،كايخری
الخاصة الدالٌة عمی اعتبار عمـ القاضی
باألدلٌة
ٌ

أف الحکـ بالقسط كبما أنزؿ المٌو ىك
إ ٌف مالحظة اآلیات المبارکات ال تبقی ٌأیة شبية فی ٌ
الحکـ بالحکـ الذی جعمو المٌو تعالی عمی المكضكعات كالكقائع  ،كالذی ايشیر إلیو كيذکر منو
أف المستفاد مف
نمكذج فی قكلو تعالی  « :النفس بالنفس كالعیف بالعیف  .كا ٌف مف المسمٌـ عند الک ٌؿ ٌ
حرمت عمیکـ المیتة ) » (70إذا عمـ المکمٌؼ بالمكضكع ىك
أدلٌة التکالیؼ ػ کقكلو تعالی ٌ « :

فعمیة التکمیؼ عمیو  ،كعدـ معذكریتو فی مخالفتو  ،ككجكب قطع ید السارؽ  ،كجمد الزانی ،
ٌ
فعمیتو إذا عمـ بو
كالحکـ بما أنزؿ المٌو أیضا فرد كمصداؽ مف ىذه التکالیؼ  ،فکیؼ یتكقؼ فی ٌ
المکمٌؼ بو الذی ىك القاضی ؟ ! فال مجاؿ ليذه الكسكسة بتاتا .فعمكمات القضاء عمی ىذا

تقتضی جكاز بؿ كجكب استناد القاضی إلی عممو كانشاء الحکـ طبقا لما ثبت عنده مف مكضكعو

أف تماـ المكضكع فی اآلیات ىك الحکـ بما أنزؿ المٌو  ،فیجب الحکـ بو  ،كمف لـ
مر ٌ
بعممو  ،كقد ٌ
یحکـ بو فيك مف الفاسقیف  ،كاطالقو یقتضی استكاء األمر فی حقكؽ المٌو كحقكؽ الناس ،

فإف مبادئ عمـ
كمقتضی ىذه اإلطالقات اعتبار عمـ القاضی فیيما جمیعا .كالفرؽ بیف مبادئ العمـ ٌ
القاضی عمى ثالثة أقساـ:
حسیةن ،کما إذا رأل الحاکـ مف یشرب الخمر أك سمع القذؼ.
 -1ما تکكف ٌ
الحس مثؿ ما كرد فی قضاء مكالنا أمیرالمؤمنیف
حسیةن كلکف تکكف قریبةن مف
 -2ما التکكف ٌ
ٌ
بشؽ كلد تنازعت فیو إمرأتاف ،ک ٌؿ
عمی بف أبی طالب ػ صمكات اهلل كسالمو عمیو ػ مف ٌأنو أمر ٌ
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يمو ،فقالت إحداىـ :ال تشقٌو یا أمیرالمؤمنیف كاعطو االيخرل(حرالعاممی ،
كاحدة منيما ٌ
تدعی ٌأنيا أ ٌ
يمو ،كکذلک ما حکی مف أمره (عمیو السالـ)قنبر
ج، 18ص )212فعمـ (عمیو السالـ) أنيا أ ٌ

أف
بضرب عنؽ العبد عندما تنازع رجمیف ،کؿ منيما ٌ
فمما رأل ٌ
یدعی ٌأنو المكلى كاآلخر عبدهٌ ،
نحى عنقو مخافة ضربو ،عمـ ٌأنو العبد(مصدر نفسو)
أحدىما ٌ

فإف المستند فی جمیع ذلک ىك العمـ الحاصؿ مف
مما كرد مشابيان ليذه االحداث ٌ
إلى غیر ذلک ٌ
الحس.
المبادئ القریبة مف
ٌ

حدسیة محضة عف طریؽ جمع القرائف المختمفة فعمـ مف جمیعيا
 -3ما کاف حاصالن مف مبادئ
ٌ
بكاقع األمر.
بحجیة عممو فی األكلیف دكف األخیر.
فنقكؿ
ٌ
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