كمية الدراسات العميا
برنامج القضاء الشرعي

السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي
في قانوف" أصوؿ المحاكمات الشرعية" وتطبيقاتيا في المحاكـ الشرعية
Discretionary Power of the Shari’a Court Judge in
"The Law of Islamic Procedure" and its Application in Shari’a
Courts

اعداد
أمجد "محمد تيسير" رشاد الدويؾ
إشراؼ
فضيمة الدكتور أيمف البداريف

قدمت ىذه الرسالة استكماالً لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في القضاء الشرعي
بكمية الدراسات العميا في جامعة الخميؿ
1440ىػ 2019/ـ

أ

ب

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
اإلىػداء
إلى مف ربياني صغيرا ،كالذم كاف لحبيما كحنانيما الحافز كالدافع لمكاصمة درب العمـ ،إلى
المذيف قاؿ اهلل تعالى فييما :ﭐﱡﭐ ﲍ ﲎﱠ

(.)1

الى ركح كالدم المرحكـ الحاج "محمد تيسير" رشاد بشير الدكيؾ.
كالى كالدتي "أـ أمجد" أطاؿ اهلل في عمرىا.
إلى زكجتي كشريكة حياتي في حمك الحياة كمرىا "أـ تيسير".
إلى أبنائي كأحبتي فمذات كبدم.
إلى كؿ طالب عمـ أىدم ىذا البحث المتكاضع.ﭐ

()1

اإلسراءِّ :
ت

شكر وتقدير
اعترافا ألىؿ الفضؿ بفضميـ ،كألصحاب المعركؼ بمعركفيـ كعمبل بقكؿ الرسكؿ صمى اهلل
اس ىال ىي ٍش يك ير المَّوى" (.)1
"م ٍف ىال ىي ٍش يك ير النَّ ى
عميو كسمـ ى
فانو ليشرفني أف أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير كاالمتناف إلى لجنة مناقشة ىذه الرسالة فضيمة
الدكتكر أيمف عبد الحميد البداريف حفظو اهلل كرعاه كذلؾ لتفضمو باإلشراؼ عمى ىذا الرسالة،
كلما قدمو لي مف نصائح كتكجييات كاف ليا األثر في إنجاز ىذا الرسالة بيذه الصكرة فجزاه اهلل
أحسف الجزاء ،ككذلؾ فضيمة األستاذ الدكتكر حسيف مطاكع الترتكرم حفظو اهلل كرعاه الممتحف
الداخمي كفضيمة الدكتكر جماؿ عبد الجميؿ حفظو اهلل كرعاه الممتحف الخارجي كذلؾ لتفضميما
بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة.
كأتكجو كذلؾ بالشكر لجامعة الخميؿ ،ممثمة برئيس مجمس أمنائيا كأعضائو؛ كرئيس الجامعة؛
كالعمداء كالمدرسيف كافة؛ كأخص بالشكر عمادتي كميتي الشريعة كالدراسات العميا كأساتذتيما،
عمى ما بذلكه كيبذلكه مف جيد متكاصؿ ًلرفعة أبنائيـ الطمبة؛ كاألخذ بييدييـ إلى طريؽ العمـ
كالمعرفة ،كعمى ما كفركا ليـ مف سبؿ التقدـ كالنجاح لمكصكؿ إلى أىدافيـ فجزاىـ اهلل خير
الجزاء.
كالى مف قدـ لي جيدا أك مساعدة في إنجاز ىذا الرسالة.

()1حديث رقـ ( )1954سنف الترمذي ،محمد بف عيسى بف ىس ٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ ،الترمذم ،أبك عيسى (المتكفى:
279ىػ) ،تحقيؽ كتعميؽ :أحمد محمد شاكر (جػ  ،)2 ،1كمحمد فؤاد عبد الباقي (جػ  ،)3كابراىيـ عطكة عكض المدرس

في األزىر الشريؼ (جػ  ،)5 ،4شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي – مصر ،الطبعة :الثانية 1395 ،ىػ -
ِ
اب ما جاء ِفي ُّ
يح) ،حكـ األلباني:
الش ْك ِر لِم ْف أ ْحسف إِل ْيؾ (ىذا ح ِد ٌ
يث صح ٌ
 1975ـ ،339/4 ،وقاؿ الترمذي في :ب ُ
صحيح ،أنظر صحيح وضعيؼ سنف الترمذي ،محمد ناصر الديف األلباني (المتكفى1420 :ىػ) ،برنامج منظكمة
التحقيقات الحديثية -المجاني -مف إنتاج مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة باإلسكندرية454/ 4 ،

ث

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

المقدمة
الحمد هلل رب العالميف ،حمدا كثي ار طيبا مباركا فيو ،حمدا يكافي نعمو كيكافئ مزيده ،حم ىد و
عبد
ىٍ
مقر ً
و
بنعـ ربو عميو ،شاك انر لفضمو ّْ
كمنو كعطاياه ،كالصبلة كالسبلـ عمى البشير النذير كالسراج
المنير ،سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ كعمى آلو كصحبو كمف تبعيـ بإحساف إلى يكـ الديف،
كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو كأشيد أف محمدان عبده كرسكلو.
أما بعد:
لقد جاءت الشريعة اإلسبلمية شاممة لجميع مناحي الحياة ،محققة العدؿ كاالستقرار في المجتمع
اإلسبلمي ،الذم ىك مف أىـ مقاصد الشريعة اإلسبلمية ،كالتي أمرت بو كدعت إلى تحقيقو فقد

قاؿ اهلل تعالى :ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ
ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ

()1ﭐ

كقاؿ اهلل تعالى :ﭐﱡﭐ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ

ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱠ

()2

ﭐكمف

ىذا التكجيو القرآني نجد أف اهلل قد أمر األمة بإقامة العدؿ حقيقةن فيما بينيا حتى تسعد في دنياىا
كعدؿ عنو بعض أفرادىا
كآخرتيا ما دامت متمثمة أمر ربيا تبارؾ كتعالى ،كلكف إف جانبو
ى
بظمميـ لغيرىـ كطغيانيـ كاف كاجبا عمييا إعادتيـ إلى أمر اهلل تعالى ،كليذا فمقد شرع اإلسبلـ
القضاء لمكصكؿ إلى العدؿ كالحؽ عند االعتداء عميو ،كال يتكصؿ لو إال بالطرؽ كالكسائؿ التي

حددتيا الشريعة اإلسبلمية ،فمقد أمر اهلل القضاة الذيف يحكمكف بيف الناس أف يحكمكا بينيـ
بالعدؿ كأال يطغكا في أحكاميـ .

كليذا كاف كاجبا عمى مف يتكلى القضاء الفيـ الدقيؽ لمكقائع التي تعرض أمامو مف قبؿ
الخصكـ ،كي ينزؿ أحكاـ الشرع عمى كؿ كاقعة بعينيا ،كأف ينطبؽ ىذا الحكـ انطباقا كميا عمى
الكاقعة المعركضة كأف ال يتعدل إلى غيرىا مف الكقائع ،كىذا ما حكاه اهلل سبحانو كتعالى في
كتابو العزيز في قصة داككد كسميماف عمييما السبلـ ،قاؿ اهلل تعالى :ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ
ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ

()1النحؿَٗ :

()2النساءٖٓ :
ج

()2

()1
كعميما بالعمـ
ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﱠ فخص اهلل عز كجؿ سميماف بفيـ القضية كحدهٌ ،
بعد أف اجتيدا في المسيلة كبذال كسعيما فييا ،فىيىثٍىنى عمىى ىداكد بً ٍ ً ً ً
اف
ى
اجتيىاده ،ىكأىثٍىنى ىعمىى يسمى ٍي ىم ى
ي
اء اٍلم ٍجتى ًيًديف الذيف ىـ كرثىةي ٍاأل ٍىنبًي ً
بًًإصابتً ًو ك ٍجو اٍلح ٍكًـ( ، )3كى ىذا ينطبؽ عمى اٍلعمىم ً
اء ،فمقد كتب
ىى
ى
ىى ى ى ي
ى
ىى
ي
يى
عمر إلى قاضيو أبي مكسى في كتابو المشيكر" :الفى ٍي ىـ الفى ٍي ىـ ًفيما أ ٍيدلً ىي إًلى ٍي ىؾ" (.)4

كىذا

كىذا الذم (اختص بو إياس كشريح مع مشاركتيما ألىؿ عصرىما في العمـ :الفيـ في الكاقع،
كثير مف
كثير مف الحكاـ ،فيضاعكا نا
كاالستدالؿ باألمارات كشكاىد الحاؿ ،كىذا الذم فات نا

الحقكؽ)

()5

كىذا الفيـ ىك ما يسميو بعض الفقياء بالسياسة الشرعية أك فقو الكاقع في المسيلة،

ككذلؾ كيؼ أف القاضي يستطيع الكصكؿ إلى الحؽ باإلجراءات المعتبرة شرعا كقانكنا بالسمطة
الممنكحة لو بمكجب كاليتو القضائية.
كليذا جاءت ىذه الرسالة لتبيف مدل سمطة القاضي الشرعي التقديرية كتطبيقاتيا في المحاكـ
الشرعية انطبلقا مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية األردني رقـ ( )31لسنة 1959ـ،
باعتباره أحد ًشقي القانكف الخاص المطبؽ في المحاكـ الشرعية في األردف كفمسطيف" الضفة
الغربية" كىما قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية كقانكف األحكاؿ الشخصية.
كأسيؿ اهلل تبارؾ كتعالى أف يكفقني كييديني إلخراج ىذه الرسالة كما ينبغي ،فإف كاف عممي
كمّْنو عمي ،كاف كاف خطين كناقصان فمف قصكرم كذنكبي.
صكابان فبفضؿ اهلل تعالى ى

()1األنبياءٕٗ- ٕٖ :
()2

الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية ،أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف أيكب ابف قيـ الجكزية (،)751- 691

المحقؽ :نايؼ بف أحمد الحمد ،عالـ الفكائد -مكة المكرمة ،الطبعة :األكلى 1428 ،ىػ ،عدد األجزاء ،1 :ص .88

()3معيف الحكاـ فيما يتردد بيف الخصميف مف األحكاـ ،أبك الحسف ،عبلء الديف ،عمي بف خميؿ الطرابمسي الحنفي

(المتكفى844 :ىػ) ،دار الفكر ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ ،ص 8/1
()4الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية ،ابف قيـ الجكزية ،ص 32

()5الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية ،ابف قيـ الجكزية ،ص 90- 88
ح

حدود الدراسة:
تتميز ىذه الرسالة بيف مكضكعيا ىك (السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي في قانكف أصكؿ
المحاكمات الشرعية كتطبيقاتيا في المحاكـ الشرعية) كليذا ستقتصر حدكد ىذه الرسالة عمى
قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية األردني رقـ ( )31لسنة 1959ـ كتعديبلتو.

سبب اختيار موضوع ىذه الدراسة:
لقد اخترت الكتابة في ىذا المكضكع؛ ألنو:
 -1مف كاقع عممي الكظيفي ككني قاضيا شرعيا في الجياز القضائي الشرعي.
 -2ألبيف كيؼ أف القاضي -كما أنو يطبؽ النص القانكني -يستطيع أف ييخذ بركح النص
في اإلجراءات القضائية ،أك االجتياد في تفسير النص القانكني ما داـ يحتمؿ التفسير
غير المخؿ بالمعنى العاـ لمنص المتفؽ مع المقاصد التي كضعيا المشرع في قانكف
أصكؿ المحاكمات الشرعية.
 -3ألبيف كذلؾ كيفية استخداـ القاضي لسمطتو التقديرية في إجراءاتو القضائية كفؽ اجتياده
لمكاقعة المعركضة أمامو ،ماداـ أف ذلؾ ال يخالؼ صريح النص القانكني.
 -4تنمية لمعرفتي في ىذا الميداف.
 -5خدمة لمبحث العممي كالقضاء الشرعي كذلؾ لخمك الساحة القضائية عف مثؿ ىذه
الدراسة.

أسئمة البحث:
-1
-2

ككيفية اختياره كتعينو؟
ما شركط تكلية القاضي الشرعي لمقضاء
ٌ

ما سمطة القاضي الشرعي؟

-3

ما السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي؟

-4

ىؿ قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية أعطى القاضي الشرعي سمطة تقديرية ،كما
ىي؟

خ

أىداؼ البحث:
ييدؼ البحث لدراسة المفاىيـ كالمكضكعات اآلتية:
ككيفية اختياره كتعينو.
 -1بياف أكبر قدر ممكف مف شركط تكلية القاضي الشرعي لمقضاء
ٌ
 -2تكضيح حقيقة سمطة القاضي الشرعي.

 -3التيصيؿ لمكضكع السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي.
 -4امتازت ىذه الدراسة عف غيرىا مف الدراسات السابقة في أنيا أكؿ دراسة -فيما أعمـ -
تكضح سمطة القاضي الشرعي التقديرية في أصكؿ المحاكمات الشرعية.

أىمية الدراسة:
تكمف أىمية ىذه الدراسة في ككنيا:
-1

تبيف مشركعية السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي.

-2

تبيف أف القاضي الشرعي يتمتع بسمطة تقديرية في قضائو.

-3

تبيف كيؼ أف السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي ليا دكر في تحقيؽ العدالة.

-4

أنيا تطرقت لمسيلة تتعمؽ بمنيجية الكصكؿ كالسير في الدعكل مف بدايتيا إلى
نيايتيا ،كمدل سمطة القاضي الشرعي التقديرية في ذلؾ كفؽ قانكف أصكؿ
المحاكمات الشرعية األردني رقـ ( )31لسنة 1959ـ.

-5

سد النقص في المكتبة القانكنية حكؿ مكضكع السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي في
قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية األردني رقـ ( )31لسنة 1959ـ.

د

الدراسات السابقة:
لقد تبيف لمباحث كجكد عدد مف الدراسات كاألبحاث المتعمقة بمكضكع البحث ،كىي كاآلتي:
 .1سمطة القاضي التقديرية في الفقو اإلسبلمي(( ،)1رسالة مقدمة لكمية القانكف بجامعة

الخرطكـ لمحصكؿ عمى درجة دكتكراه الفمسفة في الشريعة اإلسبلمية ) لعبد الرحمف

محمد عبد الرحمف شرفي  1429ق ََِٖ-ـ ،عدد الصفحات  899صفحة ،تضمنت

ثبلثة أبكاب رئيسة كباب تمييدم ،الباب التمييدي :بعنكاف تعريفات ( سمطة القاضي
التقديرية ) كمدل مشركعيتيا كتضمف فصميف ،األكؿ :تعريؼ ( سمطة القاضي التقديرية

) لغة كاصطبلحان ،الثاني :مشركعية سمطة القاضي التقديرية بيف المجيزيف كالمانعيف،
الباب األوؿ :عف سمطة القاضي التقديرية كضكابطيا في مرحمة إجراء المحاكمة،

كتضمف ثبلثة فصكؿ ،األكؿ :سمطة القاضي التقديرية في نظاـ الجمسات ،الثاني:

سمطة القاضي التقديرية في مرحمة التحقيقات في دعاكل الحدكد الشرعية ،الثالث :سمطة
القاضي التقديرية كضكابطيا في صياغة التيمة كتعديميا ،الباب الثاني :عف سمطة
القاضي التقديرية كضكابطيا في قبكؿ البينات كتقكيميا ،كتضمف ثمانية فصكؿ ،الفصؿ

األكؿ :سمطة القاضي التقديرية في قبكؿ الشيادة كتقكيميا ،الفصؿ الثاني :سمطة

القاضي التقديرية في قبكؿ اإلقرار كتقكيمو ،الفصؿ الثالث :سمطة القاضي التقديرية في
استخبلص القرائف القضائية كفي تقكيميا ،الفصؿ الرابع :سمطة القاضي التقديرية في

قبكؿ المحررات الخطية كتقكيميا ،الفصؿ الخامس :سمطة القاضي التقديرية في تكجيو
األيماف كتقكيميا ،الفصؿ السادس :سمطة القاضي التقديرية في بينة الخبرة  ..ندبيا،

كمناقشتيا كتقكيميا ،الفصؿ السابع :سمطة القاضي التقديرية في إجراء المعاينة -

ضكابطيا كتقكيـ داللتيا ،الفصؿ الثامف :سمطة القاضي التقديرية فيما يجكز فيو القضاء

بعممو الشخصي لحقيقة كقائع النزاع ،الباب الثالث :عف سمطة القاضي التقديرية

كقضاء كتضمف فصميف ،الفصؿ
كضكابطيا في مرحمة إصدار األحكاـ فقيان كقانكنان
ن
األكؿ :الضكابط العامة لسمطة القاضي التقديرية في مرحمة إصدار األحكاـ فقيان كقانكنان

كقضاء ،الفصؿ الثاني :الضكابط الخاصة لسمطة القاضي التقديرية في مرحمة إصدار
ن
كقضاء.
األحكاـ فقيان كقانكنان
ن

 .2السمطة التقديرية لمقاضي في الفقو اإلسبلمي ،لمدكتكر محمكد محمد ناصر بركات،
اشراؼ األستاذ الدكتكر كىبة الزحيمي ،الطبعة األكلى 2007ـ 1427-ىػ ،دار النفائس
(https://ia601604.us.archive.org/0/items/adel-00013/Figh08054.pdf)1
ذ

لمنشر كالتكزيع ،عماف /األردف ،عدد الصفحات  592صفحة ،كأصؿ الكتاب رسالة

دكتك اره مقدمة لجامعة دمشؽ ،تضمف فصؿ تمييدم :عف القضاء كمعناه ،الفصؿ
األكؿ :مقدمات عف السمطة التقديرية ،الفصؿ الثاني :السمطة التقديرية في السير في

الدعكل ،الفصؿ الثالث :السمطة التقديرية في اإلثبات ،الفصؿ الرابع :السمطة التقديرية
في الحكـ عمى الدعكل ،الفصؿ الخامس :آثار استخداـ النشاط التقديرم لمقاضي.

واف ىذه الدراسة تتميز عف الرسائؿ السابقة بيف مكضكعيا ىك السمطة التقديرية لمقاضي
الشرعي في قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية األردني رقـ ( )31لسنة 1959ـ ،حيث إنني مف
خبلؿ البحث المتكاصؿ سكاء في الكتب المتخصصة في القضاء الشرعي ،أك في األبحاث
كالرسائؿ العممية التي كتبت حكؿ مكضكع السمطة التقديرية لمقاضي لـ أقؼ عمى كتاب أك رسالة

عممية حكؿ مكضكع السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي في قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية

األردني رقـ ( )31لسنة 1959ـ.

منيج الدراسة وطريقتو:
سيتبع في ىذا الدراسة المنيج الكصفي مستفيدا مف المنيجيف االستقرائي كاالستنباطي كفؽ
اإلجراءات التالية:
 -1عزك اآليات ألماكنيا في سكر القرآف الكريـ ،بذكر اآلية كرقميا كاسـ السكرة التي كردت
فييا ككضع اآلية بيف قكسيف.
 -2تخريج األحاديث مف مصادرىا األصيمة ،كبياف حكـ العمماء عمى الحديث مف حيث
القكة كالضعؼ ما أمكف ذلؾ باستثناء ما أخرجو البخارم كمسمـ أك أحدىما.

 -3الرجكع إلى المصادر كالمراجع الفقيية المعتمدة في المذاىب المعتبرة.
 -4الرجكع إلى مراجع المغة العربية.
 -5الرجكع إلى الكتب القانكنية.

 -6جمع المعمكمات مف مظانيا ،كالتزاـ الدقة في العزك كالتكثيؽ ،إال عند تعذر كجكد
األصؿ فانتقؿ إلى اإلحالة إلى مكاف المصدر.
 -7أذكر ما استشيدت بو بالمعنى أك بتصرؼ كأميزه بعبلمة التنصيص ( ) تسبقيا كممة
انظر كىك ما كاف في النصكص الطكيمة أك المكررة في أكثر مف مصدر.

ر

 -8اعتمدت التقسيـ العممي العاـ المشيكر في الرسائؿ الجامعية ،فقد احتكت الدراسة عمى
مقدمة كفصؿ تمييدم كفصميف رئيسييف كخاتمة ،ككؿ فصؿ لو ىدؼ رئيس يفيـ مف

عنكانو كجعمت لكؿ فصؿ مباحث.

كلقد قسمت مباحث الفصؿ الثاني (سمطة القاضي التقديرية في قانكف أصكؿ المحاكمات
الشرعية كتطبيقاتيا في المحاكـ الشرعية) إلى مطالب ،ككؿ مطمب تضمف المنيج
التالي:
أ -ذكر النص القانكني المنظـ لسمطة القاضي التقديرية لمكاقعة المعركضة أمامو.
ب -شرح النص القانكني.
ت -تطبيؽ القاضي لسمطتو التقديرية كفؽ اجتياده كفيمو لمكاقعة المعركضة أمامو،
المتفؽ مع المقاصد التي كضعيا المشرع في قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية.
ث -ذكر الق ار ارت االستئنافية.
جعمت في خاتمة الرسالة فيرسان لآليات كاألحاديث كالمراجع كالمكضكعات.

خطة الرسالة:
جاءت خطة الرسالة في مقدمة كفصؿ تمييدم كفصميف رئيسييف كخاتمة عمى النحك اآلتي:
 المقدمة وتتضمف:
 .1حدكد الدراسة.
 .2سبب اختيار مكضكع ىذه الدراسة.
 .3أسئمة الدراسة.
 .4أىداؼ الدراسة.
 .5أىمية الدراسة.
 .6الدراسات السابقة.
 .7منيج البحث كطريقتو.

 الفصؿ التمييدي :القضاء الشرعي وأصوؿ المحاكمات الشرعية ،وفية ثالثة
مباحث:
ز

المبحث األوؿ :القاضي الشرعي وشروط تولية لمقضاء ،وفية مطمباف:
المطمب األوؿ :تعريؼ القاضي لغة كاصطبلحا ،كفية فرعاف:
الفرع األكؿ :تعريؼ القاضي لغة.
الفرع الثاني :تعريؼ القاضي اصطبلحا.
المطمب الثاني :شركط تكلية القاضي لمقضاء ،كفية ثمانية فركع:
الفرع األكؿ :اإلسبلـ.
الفرع الثاني :البمكغ.
الفرع الثالث :العقؿ.
الفرع الرابع :الحرية.
الفرع الخامس :سبلمة الحكاس ،كىي (السمع ،كالبصر ،كالنطؽ).
الفرع السادس :العدالة.
الفرع السابع :العمـ باألحكاـ الشرعية.
الفرع الثامف :الذككرة.
المبحث الثاني :التعريؼ بأصوؿ المحاكمات الشرعية ،وفية مطمباف:
المطمب األوؿ :التعريؼ بيصكؿ المحاكمات الشرعية لغة كاصطبلحا ،كفية ثبلثة فركع:
الفرع األكؿ :تعريؼ كممة أصكؿ لغة كاصطبلحا.
الفرع الثاني :تعريؼ كممة المحاكمات لغة كاصطبلحا.
الفرع الثالث :تعريؼ كممة الشرعية لغة كاصطبلحا.
المطمب الثاني :التعريؼ بيصكؿ المحاكمات الشرعية.
س

المبحث الثالث :التعريؼ بقانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية ،وفية مطمباف:
المطمب األوؿ :تعريؼ القانكف في المغة كاالصطبلح ،كفية فرعاف:
الفرع األكؿ :تعريؼ القانكف لغة.
الفرع الثاني :تعريؼ القانكف اصطبلحا.
المطمب الثاني :التعريؼ بقانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية األردني رقـ( )31لعاـ 1959ـ.

 الفصؿ األوؿ :السمطة التقديرية لمقاصي الشرعي ،وفية ستة مباحث:
المبحث األوؿ :تعريؼ السمطة التقديرية لغة واصطالحا ،وفية مطمباف:
المطمب األوؿ :تعريؼ السمطة التقديرية لغة ،كفية فرعاف:
الفرع األكؿ :تعريؼ السمطة لغة.
الفرع الثاني :تعريؼ التقديرية لغة.
المطمب الثاني :تعريؼ السمطة التقديرية اصطبلحان ،كفية فرعاف:
الفرع األكؿ :تعريؼ السمطة اصطبلحان.
الفرع الثاني :تعريؼ التقديرية اصطبلحان.
المبحث الثاني :معنى السمطة التقديرية لمقاصي الشرعي.
المبحث الثالث :مصادر السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي ،وفية ثالثة مطالب:
المطمب األوؿ :إذا كاف القاضي الشرعي مجتيدا.
المطمب الثاني :إذا كاف القاضي الشرعي مقمدا.
المطمب الثالث :المصادر التي ال بد لمقاضي مف معرفتيا ،كفية فرعاف:
الفرع األكؿ :المصادر الفقيية التي ال بد لمقاضي مف معرفتيا.
ش

الفرع الثاني :المصادر القضائية التي ال بد لمقاضي مف معرفتيا.
المبحث الرابع :مشروعية السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي ،وفيو أربعة مطالب:
المطمب األوؿ :النصكص الدالة عمى االجتياد.
المطمب الثاني :النصكص الدالة عمى جكاز التقدير الشخصي مف القاضي.
المطمب الثالث :النصكص الدالة عمى حجية التقدير لممصمحة.
المطمب الرابع :النصكص الدالة عمى كجكب قبكؿ كاتباع حكـ الحاكـ كنائبو.
المبحث الخامس :حدود السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي ،وفية مطمباف:
المطمب األوؿ :حدكد السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي في حالة كجكد النص القانكني ،كفية
فرعاف:
الفرع األكؿ :سمطة القاضي التقديرية في صريح عبارة النص.
الفرع الثاني :سمطة القاضي التقديرية في تفسير النصكص التشريعية.
المطمب الثاني :حدكد السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي في حالة عدـ كجكد النص القانكني.
المبحث السادس :دور سمطة القاضي الشرعي التقديرية في تحقيؽ العدالة ،وفية أربعة
مطالب:
المطمب األوؿ :الكازع الديني لمقاضي الشرعي.
المطمب الثاني :حياد القاضي الشرعي في القضاء.
المطمب الثالث :التيىيؿ العممي كالعممي لمقاضي الشرعي.
المطمب الرابع :قدرة القاضي الشرعي عمى فيـ النصكص التشريعية كتفسيرىا ،كفية فرعاف:
الفرع األكؿ :قدرة القاضي الشرعي عمى فيـ النصكص التشريعية.

ص

الفرع الثاني :قدرة القاضي الشرعي عمى تفسير النصكص التشريعية.

 الفصؿ الثاني :سمطة القاضي التقديرية في قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية
وتطبيقاتيا في المحاكـ الشرعية:
المبحث األوؿ :سمطة القاضي التقديرية في إجراءات السير في الدعوى ،وفية ثالثة مطالب:
المطمب األوؿ :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في التبميغ.
المطمب الثاني :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في إعبلـ المدعى عميو باإلجراءات التي جرت
في غيابو أك تكرار اإلجراءات.
المطمب الثالث :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في سؤاؿ المدعي إذا أغفؿ شيئان يجب ذكره
لصحة الدعكل.
المبحث الثاني سمطة القاضي التقديرية في اإلثبات ،وفية مطمباف:
المطمب األوؿ :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في اإلثبات.
المطمب الثاني :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في اعتبار الخصـ عاج انز عف اإلثبات.
المبحث الثالث :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في إجراء معاممة التطبيؽ عند إنكار التوقيع
أو الخاتـ وفي إحضار األوراؽ التي تقرر اتخاذىا أساسا لمتطبيؽ بالطرؽ الرسمية.
المبحث الرابع :سمطة القاضي التقديرية في البينة الشخصية (الشيادة) ،وفية أربعة مطالب:
المطمب األوؿ :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في إلقاء ما يراه مبلئمان عمى الشاىد مف األسئمة
كأف يستدعيو الستجكابو ثانية.
المطمب الثاني :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في قناعتو بشيادة الشيكد كالحكـ بمكجبيا.
المطمب الثالث :سمطة القاضي الشرعي التقديرية فيما إذا لـ يكف مآؿ تقرير الطبيب مع شيادتو
باعثان عمى الطمينينة.

ض

المطمب الرابع :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في تعيف نفقات السفر لمشاىد ،كأية نفقات
أخرل يرل ضركرة لدفعيا سكاء أدل الشيادة أـ ال.
المبحث الخامس :سمطة القاضي التقديرية في الخبراء ،وفية ثالثة مطالب:
المطمب األوؿ :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في تعيف أىؿ الخبرة.
المطمب الثاني :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في رد أىؿ الخبرة إذا كاف الخبير ممف ال تقبؿ
شيادتو شرعا.
المطمب الثالث :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في عدـ رد أىؿ الخبرة المعينيف مف الخصكـ،
إال إذا كاف سبب الرد حادثان بعد التعييف.
المبحث السادس :سمطة القاضي التقديرية في صياغة وتحميؼ األيماف ،واعتبار مف تخمؼ
عف حمؼ اليميف ناكالً.
المبحث السابع :سمطة القاضي التقديرية في سمطة القاضي التقديرية في إصدار مذكرات
الحضور واإلحضار.
المبحث الثامف :سمطة القاضي التقديرية اإلدارية في جمسات المحاكمة ،وفية تسعة مطالب:
المطمب األوؿ :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في إدارة جمسات المحاكمة.
المطمب الثاني :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في تيجيؿ المحاكمة مف كقت إلى آخر.
المطمب الثالث :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في إدخاؿ الشخص الثالث في الدعكل.
المطمب الرابع :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في تكحيد الدعكتيف المتيف بينيما ارتباط.
المطمب الخامس :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في الحكـ عند االنتياء مف فصؿ الدعكل
بالمصاريؼ كأجرة المحاماة.
المطمب السادس :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في اإلذف لممحامي باالنسحاب مف الدعكل.
المطمب السابع :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في تعجيؿ التنفيذ.
المطمب الثامف :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في منع السفيو مف التصرؼ إلى نتيجة
الدعكل.

ط

المطمب التاسع :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في منع المدعى عميو مف مغادرة الببلد لنتيجة
الدعكل.
الخاتمة:
كأختـ ىذه الدراسة بيىـ النتائج كالتكصيات ،كىذا ما سيبينو في نياية الد ارسة كفكر االنتياء
منيا إف شاء اهلل تعالى.

ظ

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

تمييد
شرع اإلسبلـ القضاء؛ إلحقاؽ الحؽ كنشر العدؿ كالعدالة بػيف النػاس؛ ألنػو الكسػيمة لػرد
الحقكؽ إلى أصػحابيا ،فينتشػر األمػف كاألمػاف بػيف النػاس ،فتصػاف دمػاؤىـ كأمػكاليـ كأع ارضػيـ،
كالقضاء ال يكػكف فػي حقػكؽ النػاس فقػط ،بػؿ يكػكف كػذلؾ فػي حقػكؽ اهلل تعػالى ،كجعػؿ اإلسػبلـ
اصكال لذلؾ ،عرفت فيما بعد بيصكؿ المحاكمات.

1

الفصؿ التمييدي :القضاء الشرعي وأصوؿ المحاكمات الشرعية:
المبحث األوؿ :القاضي الشرعي وشروط تولية لمقضاء.
المبحث الثاني :التعريؼ بأصوؿ المحاكمات الشرعية.
المبحث الثالث :التعريؼ بقانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية.

2

المبحث األوؿ :القاضي الشرعي وشروط تولية لمقضاء:
المطمب األوؿ :تعريؼ القاضي لغة واصطالحا.
المطمب الثاني :شروط تولية القاضي لمقضاء.

3

المطمب األوؿ :تعريؼ القاضي لغة واصطالحا:
الفرع األوؿ :تعريؼ القاضي لغة.
الفرع الثاني :تعريؼ القاضي اصطالحا.

4

الفرع األوؿ :تعريؼ القاضي لغة:
اضػػي قى ً
ػكر الم ٍح ًكػػـ لىيػػا ( ،)1كسػ ّْػمي اٍلقى ً
ً
ػاـ ىكيي ٍن ًف ػ يذ ىىا (،)2
اضػ نػياً ،ألَّىنػػوي يي ٍح ًكػ يػـ ٍاأل ٍ
ى
يمػ ً ي
يىػ ىػك القػػاطعي لؤل ي
ىح ىكػ ى
ي ى
طػػع ب ٍيػ ىػنيـ ًفػػي الحكػػـ ( ،)3كاستي ٍق ً
ً
الخصػ ً
ضػػي فيػ ىػبل هف أىم يج ًعػػؿ
ػيف ي
ي
ػكـ ،أىم قى ى ى ى
كيقػػاؿ قى ى
ضػػى القاضػػي بػ ى
ٍ
()4
ً
الن ً
قاضيان ىي ٍح يك يـ ىب ٍي ىف َّ
ضاةه (.)5
الج ٍمعي قي ى
اس  ،ك ى
ػاطع لؤلمػػكر اٍلمحكػػـ لىيػػا كمػػف ي ٍق ً
اضػػي) اٍلقىػ ً
كعرفػػو المعاصػػركف مػػف عممػػاء المغػػة ،فقػػالكا(:القى ً
ضػػي
ي
ى ى
الشرع كمف تعينو الدكلة َّ ً
َّ
ىبيف َّ ً
ىح ىكاـ الَّتًي
كمات كالدعاكل كاصدار ٍاأل ٍ
لمنظىر في اٍل يخ ي
ص ى
الناس بحكـ ٍ ى
ضاء (.)6
ىي ىر ى
اىا طبقنا لمقانكف كمقره الرسمي إً ٍح ىدل دكر اٍلقى ى

الفرع الثاني :تعريؼ القاضي اصطالحا:
عرؼ الفقياء القاضي بتعاريؼ عدة منيا:
 القاضي :ىك نائًب ً
اإل ىماـ الذم يقكـ بتقيػد األحكػاـ ،كانصػاؼ المظمػكـ مػف الظػالـ ،كقطػع
المنازعات التي ىي مادة الفساد ،كغير ذلؾ مف المصالح التي ال تقكـ إال بإماـ (.)7
 اٍلقى ً
ظيىير حكـ الشرع في الكاقعة فيمف يجب عميو إمضاؤه فيو (.)8
اضي :يىك الذمى ي ٍ
 اٍلقى ً
اضي :يىك مف يتكلى فصؿ الخصكمات بينيـ-الناس-لئبل تضيع الحقكؽ (.)9
()1
اضيا ًألَّىنو يم ً
ً
اـ ىكىي ٍح يك يميىا
ضي ٍاأل ٍ
يس َّمى قى ن
 القاضي :ى
ي يٍ
ىح ىك ى
( )1لساف العرب ،ابف منظكر ،186/15 ،تاج العروس مف جواىر القاموسَّ ،
الزبيدم315/39 ،
( )2معجـ مقاييس المغة ،أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم ،أبك الحسيف (المتكفى395 :ىػ) ،المحقؽ :عبد
السبلـ محمد ىاركف ،دار الفكر ،عاـ النشر1399 :ىػ 1979-ـ99/5 ،

( )3تاج العروس مف جواىر القاموسَّ ،
الزبيدم310/39 ،
( )4لساف العرب ،ابف منظكر186/15 ،

( )5تاج العروس مف جواىر القاموسَّ ،
الزبيدم315/39 ،

( )6المعجـ الوسيط ،مجمع المغة العربية بالقاىرة( ،إبراىيـ مصطفى  /أحمد الزيات  /حامد عبد القادر  /محمد النجار)،
دار الدعكة743/2 ،

( )7بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني2/7 ،

( )8تحفة المحتاج في شرح المنياج ،ابف حجر الييتمي101/10 ،
( )9الروض المربع شرح زاد المستقنع ،البيكتى ،ص 704
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 اٍلقى ً
طً
صػ ًػؿ ىك ىح ٍسػ ًػـ الػ َّػد ٍع ىكل
ّْف ًمػ ٍػف ًقىبػ ًػؿ ُّ
ات الَّػ ًػذم ين ّْ
الس ػٍم ى
اف ًأل ٍ
اضػػي :يىػ ىػك الػ َّػذ ي
صػ ى
ػب ىك يعػػي ى
ىجػ ًػؿ فى ٍ
ً ()2
اس تىكًفيقنا ًأل ٍ ً
اص ىم ًة اٍل ىك ًاق ىع ًة ىب ٍي ىف َّ
كعة.
ىح ىكاميىا اٍل ىم ٍش ير ى
ىكاٍل يم ىخ ى
الن ً ٍ
التعريؼ المختار:
كتعريؼ مجمة األحكاـ العدلية ىك التعريؼ المختار ألنو جامع مانع.

( )1كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ،البيكتى285/6 ،

( )2ا ٍل ىم َّ
ادةي ( ،)1785مجمة األحكاـ العدلية ،ص 364
6

المطمب الثاني :شروط تولية القاضي لمقضاء:
الفرع األوؿ :اإلسالـ.
الفرع الثاني :البموغ.
الفرع الثالث :العقؿ.
الفرع الرابع :الحرية.
الفرع الخامس :سالمة الحواس ،وىي (السمع ،والبصر ،والنطؽ).
الفرع السادس :العدالة.
الفرع السابع :العمـ باألحكاـ الشرعية.
الفرع الثامف :الذكورة.
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المطمب الثاني :شروط تولية القاضي لمقضاء:

تمييد
إف كظيفػة القضػػاء فػي اإلسػػبلـ مػػف أسػمى الكظػػائؼ كأرفعيػا فػػي الدكلػػة ،كىػي مػػف أنبػػؿ
األعماؿ ،فالقضاة في ظؿ الشريعة اإلسبلمية سػما مركػزىـ ،كارتفعػت منػزلتيـ بػيف النػاس ،فنػالكا
ثقػػة النػػاس كمحبػػتيـ ،فكػػانكا محػػطَّ أنظػػار النػػاس كآمػػاليـ ،كرجػػائيـ فػػي اسػػتقرار المجتمػػع المسػػمـ
لعممي ػـ عمػػى تحقيػػؽ سػػيادة القػػانكف كالعػػدؿ بػػيف النػػاس الػػذم ىػػك صػػماـ األمػػاف لكػػؿ مجتمػػع،
فالقضػػاةى يخت ػاىركف مػػف العممػػاء األ ٍكفػػاء المشػػيكريف بصػػفات الكمػػاؿ مػػف شػػرؼ الصػػيت ،كع ػزة

الػػنفس ،كسػػعة العمػػـ ،دكف أف تيخػػذىـ فػػي اهلل لكمػةي الئػػـ ،يبغػػكف مرضػػاة اهلل ،كيمتزمػػكف شػػرعةي،
كيطبقكف أحكامو.
كلمتعرؼ عمى شركط تكلية القاضي لمقضاء ،فقد كضع العمماء شركطا عػدة منيػا مػا ىػك مجمػع
عميو كمنيا ما ىك مختمؼ فيو كىي كػاآلتي :اإلسالـ ،البموغ ،العقؿ ،الحرية ،سػالمة الحػواس،

العدالة ،العمـ باألحكاـ الشرعية ،الذكورة.
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الفرع األوؿ :اإلسالـ

(:)1

لق ػػد أجم ػػع فقي ػػاء األم ػػة كعمماؤى ػػا عم ػػى أن ػػو يش ػػترط لص ػػحة تكلي ػػة القاض ػػي ،كص ػػحة قض ػػائو
اإلسػػبلـ ،كاف يكػػكف حكمػػة كفػػؽ األحكػػاـ الش ػريعة ،فقػػد قػػاؿ اهلل تعػػالى :ﭐﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﱠ  ،ق ػ ػ ػ ػػاؿ اهلل تع ػ ػ ػ ػػالى:ﭐﭐﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ
()2

ﲾﱠ()3ﭐ ،قػ ػػاؿ اهلل تعػ ػػالى:ﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱠ ()4؛ ألف
القص ػػد م ػػف القض ػػاء ى ػػك تطبي ػػؽ األحك ػػاـ الش ػػرعية ،كال يج ػػكز لغي ػػر المس ػػمـ أف يت ػػكلى القض ػػاء
لتطبيػػؽ األحكػػاـ الشػػرعية بػػيف المسػػمميف كغيػػر المسػػمميف مػػف رعايػػا الدكلػػة اإلسػػبلمية ،قػػاؿ اهلل
تع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالى :ﭐﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ

ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﱠ(.)5
كاف القاضػػي غيػػر المسػػمـ-الكػػافر-لػػيس لػػو أىميػػة الكاليػػة عمػػى المسػػمميف ألنػػو لػػيس مػػف
أىؿ الكاليات ،كليذا فبل يجكز أف يتكلى القضاء عمى المسمميف غير المسمـ ،قاؿ اهلل تعػالى :ﭐﱡﭐ

ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱠ(.)6

فكجػػو االسػػتدالؿ :أف كاليػػة القضػػاء كاليػػة عامػػة ،كىػػي مػػف أعظػػـ األمػػكر ،فػػبل يتػػكلى

القضاء الكافر لنقصو بالكفر ،كألف القاضػي يجػب أف يحكػـ بمػا أنػزؿ اهلل ،كال يكػكف ذلػؾ إال إذا
كاف القاضي مسمما ،فيفصؿ في المنازعات عف طريؽ تطبيؽ األحكاـ الشػرعية ،كليػذا ال يجػكز

تكلية الكافر القضاء عمى المسمـ؛ ألف كاليتو ال تصح ،كال ينفذ قضاؤه.

( )1بدائع الصنائع ،الكاساني  ،3/7رد المحتار عمى الدر المختار ،ابف عابديف  ،354/5بداية المجتيد ونياية
المقتصد ،أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد القرطبي الشيير بابف رشد الحفيد (المتكفى595 :ىػ) ،دار
الحديث – القاىرة ،الطبعة :بدكف طبعة ،تاريخ النشر1425 :ىػ  2004 -ـ ،243/4 ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني
ألفاظ المنياج ،الشربيني ،262/6 ،األحكاـ السمطانية ،الماكردم ،ص  ،111كتاب أدب القضاء ،كىك الدرر المنظكمات
في األقضية كالحككمات ،لمقاضي شياب الديف أبي إسحاؽ إبراىيـ بف عبد اهلل المعركؼ بابف أبي الدـ الحمكم الشافعي،

المتكفى سنة 642ىػ ،تحقيؽ الدكتكر محمد مصطفى الزحيمي ،الطبعة الثانية 1981ـ ،دار الفكر ،دمشؽ سكريا ،ص،70

المغني البف قدامة36/10 ،
( )2المائدةْْ :
( )3المائدةْ5 :
( )4المائدةْ7 :
( )5المائدةْٗ :

( )6النساءُُْ :
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مسيلة :ىؿ يجكز تقميد الذمي (الكافر) القضاء بيف أىؿ دينو مف قبؿ الحاكـ المسمـ؟ اختمؼ
األئمة في ىذه المسيلة عمى مذىبيف- :
المذىب األكؿ :الحنفية

()1

ذىبكا إلى جكاز تقميد الذمي (الكافر) القضاء بيف أىؿ دينو ،كعممكا

ذلؾ:
بيف أىمية القضاء كيىمية الشيادة ،فقاسكا أىمية القضاء عمى أىمية الشيادة ،ألف الذمي مف أىؿ
الشيادة عمى الذمييف ،إذف فيجكز أف يتكلى القضاء عمييـ كيحكـ بينيـ كفؽ ديانتيـ.
إف كاف عرؼ الكالة جاريا بتقميده القضاء ،فيك تقميد زعامة كرئاسة ،كليس بتقميد حكـ كقضاء،
كانما يمزميـ حكمو اللتزاميـ لو ال لزكمو ليـ ،كال يقبؿ اإلماـ قكلو فيما حكـ بو بينيـ ،كاذا
امتنعكا مف تحاكميـ إليو لـ يجبركا عميو ،ككاف حكـ اإلسبلـ عمييـ أنفذ.
المذىب الثاني :جميكر الفقياء مف المالكية كالشافعية كالحنابمة

()2

ذىبكا إلى عدـ جكاز تقميد

الذمي (الكافر) القضاء بيف أىؿ دينو ،كذلؾ لما يمي- :
أف كالية القضاء كالية عامة ،كتكليو مف أعظـ األمكر ،كالقاضي يجب أف يحكـ بما أنزؿ اهلل،
فبل يجكز أف يتكلى القضاء الكافر لجيمو باألحكاـ الشرعية كتطبيقيا ،كخاصة في فصؿ
الخصكمات كالمنازعات بيف الناس.
إف القضاء ال يككف إال في األمكر الحياتية ،أم ىك ما لو عبلقة بيمكر المعامبلت ال العبادات
أك ما يتصؿ بيمكر العقيدة ،فيذه مترككة ليـ حسب ما يدينكف بو كيعتقدكنو ،أما المعامبلت
فيذه ال شيف لديانتيـ فييا.

( )1رد المحتار عمى الدر المختار ،ابف عابديف  ،355/5الفتاوى اليندية ،لجنة عمماء برئاسة نظاـ الديف البمخي ،دار
الفكر ،الطبعة :الثانية 1310 ،ىػ ،397 /3 ،النير الفائؽ شرح كنز الدقائؽ ،بف نجيـ الحنفي ،596/3 ،األحكاـ

السمطانية ،الماكردم ،ص 111

( )2بداية المجتيد ونياية المقتصد ،ابف رشد ،243/4 ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ،الشربيني،

 ،262/6المغني البف قدامة ،36/10 ،األحكاـ السمطانية ،الماكردم  ،111كتاب أدب القضاء ،كىك الدرر المنظكمات
في األقضية كالحككمات ،ابف أبي الدـ ،تحقيؽ الدكتكر محمد مصطفى الزحيمي ،ص70
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إف القصد مف القضاء تطبيؽ األحكاـ الشرعية ،كالكافر جاىؿ بيا ،كال يصمح لتطبيقيا إال
المؤمف.
إف كاف عرؼ الكالة جاريا بتقميده القضاء ،فيك تقميد زعامة كرئاسة ،كليس بتقميد حكـ كقضاء،
كانما يمزميـ حكمو اللتزاميـ لو ال لزكمو ليـ ،كال يقبؿ اإلماـ قكلو فيما حكـ بو بينيـ ،كاذا
امتنعكا مف تحاكميـ إليو لـ يجبركا عميو ،ككاف حكـ اإلسبلـ عمييـ أنفذ (.)1
كأميؿ إلى قكؿ الجميكر :أنو ال يجكز أف يتكلى القضاء في دار اإلسبلـ إال المسمـ ،سكاء كاف
سيقضي بيف المسمميف أك غير المسمميف(الذميف) ،كذلؾ (:)2
لعموم قول هللا تعالى :ﭐﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱠ( ،)3وقول هللا

تعالى :ﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ
ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﱠ(.)4

أف الشيادة كاف كانت تدخؿ في باب الكالية كلكنيا ليست ككالية القضاء التي فييا حكـ كالزاـ
كانابة عف اإلماـ في القضاء ،كليست الشيادة كذلؾ ،فبل يمزـ مف ثبكت الشيادة لمذمي عمى
الذميف أف تثبت لو كالية القضاء عمييـ.
ألف دار اإلسبلـ تقكـ عمى أساس مبدأ كحدة القانكف ،ككحدة جية القضاء ،كالقانكف الذم تطبقو
جميع محاكـ دار اإلسبلـ ىك القانكف اإلسبلمي.
إف القانكف الكاجب التطبيؽ في دار اإلسبلـ ىك القانكف اإلسبلمي ،كىك الديف ،كال يصمح
لتطبيقو إال المؤمف بو كىك المسمـ.

( )1األحكاـ السمطانية ،الماكردم ،ص 111
( )2نظاـ القضاء في الشريعة اإلسالمية ،الدكتكر عبد الكريـ زيداف ص ،27أحكاـ الذميف والمستأمنيف في دار اإلسالـ،

الدكتكر عبد الكريـ زيداف ،الطبعة الثانية 1402ىػ 1982-ـ ،مؤسسة الرسالة بيركت /لبناف ،مكتبة القدس ،بغداد -

العراؽ ،ص 600- 587
( )3المائدة42:

( )4المائدةْٗ :
11

إف القاضي المسمـ ميمكر بتطبيؽ األحكاـ الشرعية ،بصفتو نائبا عف الحاكـ المسمـ؛ ألف الحاكـ
المسمـ ميمكر بذلؾ ،كبحكـ كاليتو يتعيف عميو تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية في ببلد اإلسبلـ كمنع
تطبيؽ غيرىا لعدـ جكاز ذلؾ في حقو ،ىذا مع أنو يجب عميو تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية في
جميع بقاع الدنيا إف استطاع ذلؾ.
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الفرع الثاني :البموغ

(:)1

لقد اتفؽ الفقياء عمى أف يككف القاضي بالغان ،فبل يجكز تقميد القضاء لمصغير؛ ألنو غير
مكمؼ ،كال كالية لو عمى نفسو ،فمف باب أكلى أف ال يككف لو كالية عمى غيره ،ىذا كاذا قمد
الصغير فإنو ال يصح قضاؤه ،كال ينفذ حكمو؛ فعف أبى ىريرة رضي اهلل عنو ،قاؿ :قاؿ رسكؿ
اهلل صمى اهلل عميو كسمـ " :تعكذكا باهلل مف أرس السبعيف ( ،)2كامارة الصبياف"(.)3
ككجو االستدالؿ :قكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ " كامارة الصبياف " دليؿ عمى أنو ال يصح
أف يككف الصبي قاضيا ،كليذا أمرنا بيف نتعكذ مف إمارة الصبياف ،كال يتعكذ إال مف شر ،فتككف
إمارة الصبياف ش انر ،كنحف ممنكعكف مف ارتكاب الشر ،فتككف تكليتيـ ممنكعة؛ ألف ما يؤدم إلى
ممنكعا (.)4
الممنكع يككف
ن

( )1رد المحتار عمى الدر المختار ،ابف عابديف  ،354/5بدائع الصنائع ،الكاساني  ،3/7بداية المجتيد ونياية
المقتصد ،ابف رشد ،243/4 ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ،الشربيني ،262/6 ،كفاية األخيار في حؿ
غاية اإلختصار ،أبك بكر بف محمد بف عبد المؤمف بف حريز بف معمى الحسيني الحصني ،تقي الديف الشافعي (المتكفى:

829ىػ) ،المحقؽ :عمي عبد الحميد بمطجي كمحمد كىبي سميماف ،دار الخير – دمشؽ ،الطبعة :األكلى ،1994 ،ص
 ،549المغني البف قدامة ،36/10 ،دقائؽ أولي النيى لشرح المنتيى المعروؼ بشرح منتيى اإلرادات ،منصكر بف
يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتى الحنبمى (المتكفى1051 :ىػ) ،عالـ الكتب ،الطبعة :األكلى1414 ،ىػ
1993-ـ ،492/3 ،األحكاـ السمطانية ،الماكردم  ،111كتاب أدب القضاء ،ابف أبي الدـ تحقيؽ الدكتكر محمد

مصطفى الزحيمي ،ص.70

( )2لعؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أمرنا بالتعكذ مف رأس السبعيف ،لما ظير فييا مف الفتف العظيمة ،منيا قتؿ
الحسيف رضي اهلل عنو ككقعة الحرة كغير ذلؾ مما كقع في عشر السبعيف ،نيؿ األوطار مف أحاديث سيد األخيار شرح

منتقى األخبار ،محمد بف عمي بف محمد الشككاني ،إدارة الطباعة المنيرية137/9 ،

( )3مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني (المتكفى241 :ىػ)،
المحقؽ :شعيب األرنؤكط -عادؿ مرشد ،كآخركف ،إشراؼ :د عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة:

األكلى 1421 ،ىػ  2001-ـ ،حديث رقـ ( ،294/ 14 ،)8654كاسناده ضعيؼ ،كصححو األلباني ،أنظر حديث رقـ

( ،)3191سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء مف فقييا وفوائدىا ،أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ،بف الحاج نكح
بف نجاتي بف آدـ ،األشقكدرم األلباني (المتكفى1420 :ىػ) ،مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع ،الرياض ،الطبعة :األكلى،

(لمكتبة المعارؼ) ،عاـ النشر :جػ  1415 :4 - 1ىػ  1995 -ـ ،جػ  1416 :6ىػ  1996 -ـ ،جػ  1422 :7ىػ -

 2002ـ579/7 ،

( )4النظاـ القضائي في الفقو اإلسالمي ،محمد رأفت عثماف ،دار البياف ،الطبعة :الثانية 1415ىػ1994ـ ،ص81
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الفرع الثالث:

العقؿ(:)1

لقد اتفؽ الفقياء عمى أف يككف القاضي عاقبلن؛ ألف الصغير أك المجنكف أك المعتكه
يككف غير مكمؼ ،كال كالية لو عمى نفسو ،فمف باب أكلى أف ال يككف لو كالية عمى غيره ،ىذا
كاذا قمد غير العاقؿ القضاء فإنو ال يصح قضاؤه ،كال ينفذ حكمو ،لما ركل عف عائشة رضي
اهلل عنيا ،أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،قاؿ " :يرًف ىع اٍل ىقمى يـ ىع ٍف ثى ىبلثى وة :ىع ًف َّ
النائًًـ ىحتَّى
ظ ،كع ًف الص ً
ً
ير ىحتَّى ىي ٍك ىب ىر ،ىك ىع ًف اٍل ىم ٍجين ً
َّغ ً
يؽ " ( ،)2كلما ركل ىع ٍف ىعمًي
كف ىحتَّى ىي ٍع ًق ىؿ ،أ ٍىك يي ًف ى
ىي ٍستىٍيق ى ى ى
اؿ " :يرًف ىع اٍل ىقمى يـ ىع ٍف ثى ىبلثى وة :ىع ًف َّ
رضي اهلل عنو ،ىع ًف َّ
النائًًـ ىحتَّى
النبً ّْي صمى اهلل عميو كسمـ قى ى
الصبً ّْي ىحتَّى ىي ٍحتىمً ىـ ،ىك ىع ًف اٍل ىم ٍجين ً
كف ىحتَّى ىي ٍع ًق ىؿ"(. )3
ىي ٍستىٍي ًقظى ،ىك ىع ًف َّ
ىػػذا كال بػػد أف يكػػكف القاضػػي عقمػو ناضػػجا قػػاد ار عمػػى النظػػر فػػي األمػػكر كالحكػػـ عمييػػا
فقػػد ذكػػر المػػاكردم فػػي كتابػػو األحكػػاـ السػػمطانية قكلػػو( :فػػإف غيػػر البػػالغ ال يجػػرم عميػػو قمػػـ كال
يتعمػػؽ بقكلػػو عمػػى نفسػػو حكػػـ ،ككػػاف أكلػػى أف ال يتعمػػؽ عمػػى غيػره حكػػـ) ( ،)4كقػػاؿ كػػذلؾ (كىػػك
مجمػ ػع عم ػػى اعتب ػػاره-أم العق ػػؿ ،-كال يكتف ػػى في ػػو بالعق ػػؿ ال ػػذم يتعم ػػؽ ب ػػو التكمي ػػؼ م ػػف عمم ػػو
بالم ػػدركات الض ػػركرية ،حت ػػى يك ػػكف ص ػػحيح التميي ػػز ،جي ػػد الفطن ػػة ،بعي ػػدا ع ػػف الس ػػيك كالغفم ػػة،
يتكصؿ بذكائو إلى إيضاح ما أشكؿ كفصؿ ما أعضؿ) (.)5

( )1رد المحتار عمى الدر المختار ،ابف عابديف  ،354/5بدائع الصنائع ،الكاساني  ،3/7بداية المجتيد ونياية
المقتصد ،ابف رشد ،243/4 ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ،الشربيني ،262/6 ،كفاية األخيار في حؿ
غاية اإلختصار ،أبك بكر الحصني ،ص  ،549المغني ،ابف قدامة ،36/10 ،دقائؽ أولي النيى لشرح المنتيى المعروؼ
بشرح منتيى اإلرادات ،البيكتى ،492/3 ،األحكاـ السمطانية ،الماكردم  ،111كتاب أدب القضاء ،ابف أبي الدـ ،تحقيؽ

الدكتكر محمد مصطفى الزحيمي ،ص70

( )2سنف ابف ماجو ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،حديث رقـ ([ ،658/1 ،)2041حكـ األلباني] صحيح ،أنظر حديث

رقـ ( )2041صحيح وضعيؼ سنف ابف ماجة ،محمد ناصر الديف األلباني (المتكفى1420 :ىػ) ،مصدر الكتاب :برنامج
منظكمة التحقيقات الحديثية -المجاني -مف إنتاج مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة باإلسكندرية41/5 ،

( )3سنف أبي داود ،تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد ،حديث رقـ ([ ،141/4 ،)4403حكـ األلباني] صحيح،
أنظر حديث رقـ ( )4403صحيح وضعيؼ سنف أبي داود ،محمد ناصر الديف األلباني (المتكفى1420 :ىػ) ،مصدر
الكتاب :برنامج منظكمة التحقيقات الحديثية -المجاني -مف إنتاج مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة باإلسكندرية،

2/1

( )4األحكاـ السمطانية ،الماكردم 110
( )5األحكاـ السمطانية ،الماكردم 111
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الفرع الرابع :الحرية

(:)1

لقػػد اتفػػؽ الفقيػػاء عمػػى أف يكػػكف القاضػػي ح ػ انر ،ألف لػػو كاليػػة ،كالعبػػد ال كاليػػة لػػو عمػػى
نفسو ،فمف باب أكلى أف ال يممؾ الكاليػة عمػى غيػره ،كألف العبػد ال يسػتطيع أف يتصػرؼ بنفسػو؛
ألنو منقكص برقو ،مشتغؿ بحقكؽ سيده ،كىذا يمنػع مػف انعقػاد كاليتػو ،فػبل كاليػة لػو عمػى غيػره،
ألف القضاء مف باب الكاليات ،فبل يككف غير الحر أىبلن لكالية القضاء.
كاف شرط الحرية ىذا كاف قائما في زمف الرؽ كالعبكدية التي عمؿ اإلسبلـ عمػى انيائيػا ،أمػا فػي
زماننا ىذا فقد أصبح ممتنعا لعدـ كجكه ،ألف ىذا الشرط مف لكازـ زمف الرؽ.

( )1رد المحتار عمى الدر المختار ،ابف عابديف  ،354/5بدائع الصنائع ،الكاساني  ،3/7بداية المجتيد ونياية
المقتصد ،ابف رشد ،243/4 ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ،الشربيني ،262/6 ،المغني البف قدامة،

 ،36/10دقائؽ أولي النيى لشرح المنتيى المعروؼ بشرح منتيى اإلرادات ،البيكتى ،492/3 ،األحكاـ السمطانية،
الماكردم  ،111كتاب أدب القضاء ،ابف أبي الدـ ،تحقيؽ الدكتكر محمد مصطفى الزحيمي ،ص70
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الفرع الخامس :سالمة الحواس ،وىي (السمع ،والبصر ،والنطؽ):
اختمؼ الفقياء في حكـ كالية مف لـ تتكفر فيو ىذه الحكاس إلى قكليف- :
جميور الفقياء مف الحنفية ،والشافعية ،والحنابمة

()1

قالكا :ال بد أف يككف القاضي سميـ

الحكاس ،بيف يككف سميعان بصي انر متكممان.
كعممكا قكليـ ذلؾ :بيف األصـ ال يسمع كبل الخصميف ،كاألخرس ال يمكنو محاكرة الخصكـ ،كال
يستطيع النطؽ بالحكـ ،ىذا كاف معظـ الناس ال يفيمكف إشارتو ،كاألعمى ال يمكنو التميز بيف
المدعي كالمدعى عميو ،كال بيف المقر كالمقر لو ،كال بيف الشاىد مف المشيكد لو.
المالكية

()2

قالكا :ال بد أف يككف القاضي سميـ الحكاس بيف يككف سميعان بصي انر متكممان في

استمرار كاليتو ،كأف ذلؾ ليس شرطا في جكاز كاليتو.
وأميؿ الى قوؿ الجميور ( :)3أف مف شركط تكلي القاضي القضاء أنو ال بد أف يككف سميـ
الحكاس ،بيف يككف سميعان بصي انر متكممان ،كذلؾ:
ألف األصـ ال يسمع كبلـ الخصكـ ،كاألخرس ال يمكنو محاكرتيـ ،كال يستطيع النطؽ بالحكـ
ليـ.
ألف القضاء مقاـ رفيع ،كلذا يجب عمى القاضي الذم يتكلى القضاء أف يككف ذا ىيبة ككقار كأف
يككف في نفس الكقت ذا رىبة كسمطاف ،كىذا ال يككف إال لمقاضي سميـ الحكاس ،أما إف كاف
غير ذلؾ فبل ىيبة كال رىبة لو عند الناس كال في قمكب الخصكـ.

( )1رد المحتار عمى الدر المختار ،ابف عابديف  ،354/5بدائع الصنائع ،الكاساني  ،3/7مغني المحتاج إلى معرفة

معاني ألفاظ المنياج ،الشربيني ،262/6 ،المغني البف قدامة ،36/10 ،دقائؽ أولي النيى لشرح المنتيى المعروؼ
بشرح منتيى اإلرادات ،البيكتى ،492/3 ،األحكاـ السمطانية ،الماكردم  ،111كتاب أدب القضاء ،ابف أبي الدـ ،تحقيؽ

الدكتكر محمد مصطفى الزحيمي ،ص70

( )2بداية المجتيد ونياية المقتصد ،ابف رشد243/4 ،

( )3نظاـ القضاء في الشريعة اإلسالمية ،الدكتكر عبد الكريـ زيداف ص ،27أحكاـ الذميف كالمستيمنيف في دار اإلسبلـ،
الدكتكر عبد الكريـ زيداف ،ص 600- 587
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ألف القاضي المبصر يستطيع أف يق أر في تعابير كجكه الخصكـ ،كفي حركاتيـ ،الحقيقة التي
يخفكنيا حيف إنكارىـ ليا بيلسنتيـ ،كىذا ال يتيتى لمف فقد ىذه حاسة البصر.
ألف بعض البينات الخطية قد يككف شابيا التزكير أك التصنيع ،كال يستطيع أف يميزىا عف
الصحيحة إال القاضي سميـ الحكاس؛ ألنو األقدر عمى تمييز الصحيح منيا مف المزكر أك الذم
شابو التصنيع.
كلما ركاه أبك داكد بسنده عف عمي رضي اهلل عنو ،قاؿ :بعثني رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
إلى اليمف قاضيا ،فقمت :يا رسكؿ اهلل ترسمني كأنا حديث السف ،كال عمـ لي بالقضاء ،فقاؿ« :إف
اهلل سييدم قمبؾ ،كيثبت لسانؾ ،فإذا جمس بيف يديؾ الخصماف ،فبل تقضيف حتى تسمع مف
اآلخر ،كما سمعت مف األكؿ ،فإنو أحرل أف يتبيف لؾ القضاء» ،قاؿ« :فما زلت قاضيا ،أك ما
شككت في قضاء بعد» (.)1
كلما قالو الماكردم (" :)2السبلمة في السمع كالبصر؛ ليصح بيما إثبات الحقكؽ ،كيفرؽ بيف
الطالب كالمطمكب ،كيميز المقر مف المنكر؛ ليتميز لو الحؽ مف الباطؿ ،كيعرؼ المحؽ مف
المبطؿ".
كلما جاء في مجمة األحكاـ الشرعية

()3

في فصؿ بياف أكصاؼ القضاة في المادة ( )1794ما

نصو "يمزـ أف يككف القاضي مقتد ار عمى التمييز التاـ ،بناء عميو ال يجكز قضاء الصغير
كالمعتكه ،كاألعمى كاألصـ الذم ال يسمع صكت الطرفيف القكم".

( )1سنف أبي داود ،تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد ،حديث رقـ ([ ،201/3 ،)3582حكـ األلباني] :حسف،

كصححو األلباني في سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا ،بالحديث رقـ (،)288 /3( ،)1300

كصححو كذلؾ في إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ،األلباني ،حديث رقـ (.226/8 ،)2500
( )2األحكاـ السمطانية ،الماكردم112/1 ،
( )3مجمة األحكاـ العدلية366-365 ،
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الفرع السادس :العدالة

(:)1

المرضي المستكم
العدالة لغة :ىي مف العدؿ ،أم بمعنى االستكاء ،كالعدؿ مف الناس ىك
ٌ
الطريقة (.)2
اصطالحا :فمقد ذكر العمماء تعاريؼ عدة منيا ىي:
العدالة
ً
أف يككف صادؽ الميجة ظاىر األمانة عفيفا عف المحارـ متكقيا لممآثـ بعيدا مف الريب ميمكنا
في الرضا كالغضب مستعمبل لمركءة مثمو في دينو (.)3
ىيئة راسخة في النفس تحث عمى مبلزمة التقكل باجتناب الكبائر كتكقي الصغائر كالتحاشي عف
الرذائؿ المباحة (.)4
ممكة تحمؿ صاحبيا عمى مبلزمة التقكل كالمركءة ،كالمراد بالتقكل :امتثاؿ الميمكرات الشرعية،
كاجتناب المنييات الشرعية (.)5
إذف فالعدالة ىي ممكة في النفس تحمؿ صاحبيا عمى مالزمة التقوى واجتناب خوارـ المروءة،
بالتزاـ ما أمر اهلل تعالى بو ،وترؾ ما نيى عنو.
أقواؿ الفقياء في اشتراط العدالة:

( )1تبصرة الحكاـ في أصوؿ األقضية ومناىج األحكاـ ،ابف فرحكف27/1 ،
( )2معجـ مقاييس المغة ،ابف فارس 247-246/4

( )3الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي كىك شرح مختصر المزني ،أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف
حبيب البصرم البغدادم ،الشيير بالماكردم (المتكفى450 :ىػ) ،المحقؽ :الشيخ عمي محمد معكض -الشيخ عادؿ أحمد

عبد المكجكد ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة :األكلى 1419 ،ىػ  1999-ـ158/16 ،

( )4معيف الحكاـ فيما يتردد بيف الخصميف مف األحكاـ ،أبك الحسف ،عبلء الديف ،عمي بف خميؿ الطرابمسي الحنفي

(المتكفى844 :ىػ) ،دار الفكر ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ ،ص71
( )5األحكاـ السمطانية ،الماكردم114/1 ،
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- 1ذىب الجميور (الشافعية والحنابمة والمالكية في األصح والحنفية في رواية)

()1

إلى

اشتراط العدالة ،ألنو ال تصح كالية غير العدؿ فبل يجكز تكلية الفاسؽ ،كاذا كلي الفاسؽ القضاء
أثـ مكليو ،كبطمت كاليتو لعدـ صحتيا ،كال ينفذ شيء مف قضائو كيرد كلك كاف ما حكـ فيو قد
كافؽ الحؽ ،قاؿ اهلل تعالى:ﭐﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ
ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ (.)2

كجو الداللة :أف اهلل تعالى أمر بالتبيف كالتثبت عند نقؿ خبر الفاسؽ .كمف ثبت فسقو بطؿ قكلو

في األخبار إجماعا؛ ألف الخبر أمانة كالفسؽ قرينة يبطميا (.)3

فإذا لـ تقبؿ شيادة كقكؿ مف اتصؼ بالفسؽ ،فمف باب أكلى أف ال يقبؿ قضاء مف اتصؼ
بالفسؽ.

- 2وذىب الحنفية في ظاىر الرواية والمالكية في رواية

()4

إلى أف العدالة شرط

كماؿ لتقميد القاضي ال شرط جكاز كصحة ،فيجكز تقميد الفاسؽ كتنفذ قضاياه؛ إذا لـ يجاكز
فييا حد الشرع ،ألنو مف أىؿ الشيادة ،فيككف مف أىؿ القضاء ،لكف ال ينبغي أف يقمد الفاسؽ؛
ألف القضاء أمانة عظيمة ،كاذا كلي القضاء أثـ مكليو ،إال أنو مع ىذا لك قمد جاز التقميد في
نفسو كصار قاضيا؛ ألف الفساد لمعنى في غيره ،فبل يمنع جكاز تقميده القضاء في نفسو.
وأميؿ الى قوؿ الجميور :كذلؾ ألف الفاسؽ متيـ في دينو ،كليذا ال تقبؿ شيادة كقكؿ
مف اتصؼ بالفسؽ ،فمف باب أكلى أف ال يقبؿ قضاء مف اتصؼ بالفسؽ.

( )1رد المحتار عمى الدر المختار ،ابف عابديف  ،356/5بدائع الصنائع ،الكاساني  ،3/7مغني المحتاج إلى معرفة
معاني ألفاظ المنياج ،الشربيني ،262/6 ،المغني ،ابف قدامة ،37/10 ،دقائؽ أولي النيى لشرح المنتيى المعركؼ

بشرح منتيى اإلرادات ،البيكتى ،492/3 ،األحكاـ السمطانية ،الماكردم  ،112كتاب أدب القضاء ،ابف أبي الدـ تحقيؽ

الدكتكر محمد مصطفى الزحيمي ،ص ،73-70تبصرة الحكاـ في أصوؿ األقضية ومناىج األحكاـ ،ابف فرحكف-26/1 ،
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( )2الحجراتٔ :
( )3الجامع ألحكاـ القرآف = تفسير القرطبي ،أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي
شمس الديف القرطبي (المتكفى671 :ىػ) ،تحقيؽ :أحمد البردكني كابراىيـ أطفيش ،دار الكتب المصرية – القاىرة ،الطبعة:

الثانية1384 ،ىػ  1964-ـ312/16 ،

( )4فتح القدير ،كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي المعركؼ بابف اليماـ (المتكفى861 :ىػ) ،دار الفكر،

الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ ،253/7 ،رد المحتار عمى الدر المختار ،ابف عابديف  ،356/5بدائع الصنائع،

الكاساني  ،3/7تبصرة الحكاـ في أصوؿ األقضية ومناىج األحكاـ ،ابف فرحكف26/1 ،
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لؤلدلة التالية:
قاؿ اهلل تعالى :ﭐﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ
ﱟﱠ (.)1

بالتبيف كالتثبت عند إخبار الفاسؽ كىذا يقتضي تيخير قبكلو
كجو االستدالؿ :إف اهلل تعالى أمر
ٌ

التبيف كالتثبت فمك صح تقميد القاضي الفاسؽ ألدل إلى تيخير قبكؿ حكمو إلى حيف
إلى حيف ٌ
التبيف كىذا ال يجكز لما فيو مف تيخير لمقضاء الذم يجب أف ينفذ عمى الفكر.
ٌ

قاؿ اهلل تعالى :ﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ
ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ (.)2

كجو االستدالؿ :إف اهلل تعالى اشترط العدالة في الذم يتكلى الحكـ في الصيد ،فمف باب أكلى
أف يككف ىذا الشرط في القاضي الذم سيتكلى الحكـ في جميع القضايا بما فييا الصيد.
قاؿ اهلل تعالى :ﭐﱡﭐﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ
ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱠ (.)3

كجو االستدالؿ :أف اهلل تعالى أمر بيداء األمانات إلى مستحقييا ،كالقضاء أعظـ األمانات،
كالفاسؽ غير مؤتمف عمى نفسو فكيؼ يككف مؤتمنا عمى غيره ،كليذا ال يصح تقمده القضاء؛
ألنو ليس أىبل لمتكلية.
ىذا كاذا خبل الزماف مف القاضي العدؿ كلـ يكجد غير الفاسؽ فيجكز تكليتو القضاء،
كىذا ما عبر عنو ابف تيمية بقكلو" :إذا عرؼ ىذا -أم لمحاكـ عدـ كجكد القاضي العدؿ –
ً
مكجكده مف ىك أصمح لتمؾ الكالية
فميس عميو أف يستعمؿ إال أصمح المكجكد كقد ال يككف في
فيختار األمثؿ فاألمثؿ في كؿ منصب بحسبو كاذا فعؿ ذلؾ بعد االجتياد التاـ كأخذه لمكالية

( )1الحجراتٔ :

( )2المائدةٗٓ :
( )3النساءٖٓ :
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بحقيا فقد أدل األمانة كقاـ بالكاجب في ىذا كصار في ىذا المكضع مف أئمة العدؿ المقسطيف
عند اهلل" (.)1

الفرع السابع :العمـ باألحكاـ الشرعية:
عمما يصؿ بو إلى درجة االجتياد.
عالما باألحكاـ الشرعية ن
ىك أف يككف القاضي ن
()2
كنفع،
الجيد كىك مصدر ىجيد ى
الجيد ،أك ى
واالجتياد في المغة  :عمى كزف افتعاؿ ،كىك مف ي

كحمك ،كيطمؽ عمى المشقة كعمى الطاقة ،فنقكؿ بذؿ يج ٍيده أم بذؿ طاقتو أك بذؿ
كج ٍيد ي
ي

مجيكدا تحصؿ معو المشقة؛ كمنو قكؿ اهلل تعالى :ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﱠ (.)3
واالجتياد في االصطالح :ىك" استفراغ الجيد في درؾ األحكاـ الشرعية" (.)4

كيظير مف تعريؼ االجتياد أنو ال يمكف تصكره ٌإال بكجكد مجتيد عنده ممكة االجتياد ،كقد
استفرغ جيده كامبل إلى أف يحس مف نفسو العجز عف المزيد فيو.
كعمى أف يشترط في المجتيد " أف يعرؼ مف القرآف كالسنة ما يتعمؽ باألحكاـ ،كخاصو كعامو،
كمجممو كمبينو ،كناسخو كمنسكخو ،كمتكاتر السنة كغيره ،كالمتصؿ كالمرسؿ ،كحاؿ الركاة قكة
كضعفا ،كلساف العرب لغة كنحكا ،كأقكاؿ العمماء مف الصحابة فمف بعدىـ إجماعا كاختبلفا،
كالقياس بينكاعو"

()5

( )1مجموع الفتاوى ،تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني (المتكفى728 :ىػ) ،المحقؽ :عبد
الرحمف بف محمد بف قاسـ ،مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ ،المدينة النبكية ،المممكة العربية السعكدية ،عاـ

النشر1416 :ىػ1995/ـ252/28 ،

( )2أنظر مادة" :جيد" مختار الصحاح ،الرازم ،ص ،63لساف العرب ،ابف منظكر ،135-133/3 ،معجـ مقاييس
المغة ،ابف فارس ،487-486/1 ،تاج العروس مف جواىر القاموسَّ ،
الزبيدم539-534 /7 ،

( )3التوبةٕٗ :

الشافعي،
( )4وىو تعريؼ اإلماـ البيضاوي ،نياية السوؿ شرح منياج الوصوؿ ،عبد الرحيـ بف الحسف بف عمي اإلسنكم
ٌ
أبك محمد ،جماؿ الديف (المتكفى772 :ىػ) ،دار الكتب العممية -بيركت-لبناف ،الطبعة :األكلى 1420ىػ1999-ـ ،ص

.394

( )5منياج الطالبيف وعمدة المفتيف في الفقو ،أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم (المتكفى676 :ىػ)،
المحقؽ :عكض قاسـ أحمد عكض ،دار الفكر ،الطبعة :األكلى1425 ،ىػ2005/ـ ،ص 336
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أقواؿ الفقياء في اشتراط المجتيد العمـ باألحكاـ الشرعية:
لقد اختمؼ الفقياء رحميـ اهلل تعالى في اشتراط العمـ المجتيد باألحكاـ الشرعية عمى ثبلثة
أقكاؿ:
 ذىب جميور الفقياء مف المالكية والشافعية والحنابمة وبعض الحنفية ( :)1إلى أنومجتيدا ،عالما باألحكاـ الشرعية.
يشترط في القاضي أف يككف
ن
كاستدلكا بقكؿ اهلل تعالى :ﭐﭐﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ
ﳄ ﳅ ﱠ ( )2كقكؿ اهلل تعالى :ﭐﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ
ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ
ﳋ ﱠ (.)3

إف اآليتيف تيمراف أف يقضي القاضي بيف الناس بالحؽ كالعدؿ ،كىذا ال يتحقؽ عمى كجو الكماؿ
إال أذا كاف القاضي مجتيدا؛ ألنو ىك كحده الذم يستطيع الكصكؿ إلى الحكـ الشرعي لما عنده
مف عمـ كدراية كبينة أكصمتو إلى أىمية استنباط األحكاـ مف أدلتيا ( ،)4ليقضي بيا في
المستجدات مف الحكادث كىي كثيرة ،بخبلؼ النصكص التي ييستنبط األحكاـ منيا فيي محدكدة،
( )1رد المحتار عمى الدر المختار ،ابف عابديف ،361-359/5 ،المدونة ،مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي
المدني (المتكفى179 :ىػ) ،دار الكتب العممية ،الطبعة :األكلى1415 ،ىػ 1994-ـ ،17/4 ،بداية المجتيد ونياية
المقتصد ،ابف رشد ،243/4 ،حاشيتا قميوبي وعميرة ،أحمد القميكبي كأحمد عميرة ،300-297/4 ،المغني ،ابف قدامة،

 ،37/10تبصرة الحكاـ في أصوؿ األقضية ومناىج األحكاـ ،ابف فرحكف ،27- 26/1 ،األحكاـ السمطانية ،الماكردم
116-112

( )2النساءَُٓ :
( )3المائدةْٗ :

( )4فمف شروط االجتياد كما ذكرىا ابف قدامة ىي " :معرفة ستة أشياء؛ الكتاب ،كالسنة ،كاإلجماع ،كاالختبلؼ،
كالقياس ،كلساف العرب .أما الكتاب ،فيحتاج أف يعرؼ منو عشرة أشياء؛ الخاص ،كالعاـ ،كالمطمؽ ،كالمقيد ،كالمحكـ،

كالمتشابو ،كالمجمؿ ،كالمفسر ،كالناسخ ،كالمنسكخ في اآليات المتعمقة باألحكاـ ،كذلؾ نحك خمسمائة ،كال يمزمو معرفة
سائر القرآف .فيما السنة ،فيحتاج إلى معرفة ما يتعمؽ منيا باألحكاـ دكف سائر األخبار ،مف ذكر الجنة كالنار كالرقائؽ،

كيحتاج أف يعرؼ منيا ما يعرؼ مف الكتاب ،كيزيد معرفة التكاتر ،كاآلحاد ،كالمرسؿ ،كالمتصؿ ،كالمسند ،كالمنقطع،
كالصحيح ،كالضعيؼ ،كيحتاج إلى معرفة ما أجمع عميو ،كما اختمؼ فيو ،كمعرفة القياس ،كشركطو ،كأنكاعو ،ككيفية

استنباطو األحكاـ ،كمعرفة لساف العرب فيما يتعمؽ بما ذكر؛ ليتعرؼ بو استنباط األحكاـ مف أصناؼ عمكـ الكتاب كالسنة،
كقد نص أحمد عمى اشتراط ذلؾ لمفتيا ،كالحكـ في معناه" .المغني ،ابف قدامة38/10 ،
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خاصا بيا فيضطر إلى استنباط
نصا
ن
فالقاضي المجتيد ال يجد لكؿ حادثة مف المستجدات ن
األحكاـ ليا مف أدلتيا التفصيمية ليحكـ فييا بيف الناس.

ىذا كاف لـ يكف القاضي كذلؾ كاف مف المقمديف أك الجاىميف الذيف يحكمكف بيف الناس بيىكائيـ
()1؛ ألف الجاىؿ ككذا المقمد ال يعرؼ ما أنزؿ اهلل ليمتمس الحؽ كيحكـ بو فيما يعرض عميو مف
أمكر الناس ،كعمى ىذا فمك كلي القضاء المقمد أك الجاىؿ لـ يصح تقميده كأحكامو غير نافذة
كلك صادفت الحؽ ،إذ ال كالية لو.
كاستدلكا مف السنة بما ركم عف عبد اهلل بف بريدة عف أبيو ،عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ،
قاؿ( :القضاة ثبلثة ،اثناف في النار ،ككاحد في الجنة ،رجؿ عمـ الحؽ فقضى بو فيك في الجنة،
كرجؿ قضى لمناس عمى جيؿ فيك في النار ،كرجؿ جار في الحكـ فيك في النار) (.)2
كالعامي يقضي عمى الجيؿ ،كألف الحكـ آكد مف الفتيا؛ ألنو فتيا كالزاـ ،ثـ المفتي ال يجكز أف
يككف عاميا مقمدا ،فالحكـ أكلى (.)3
-

وذىب أكثر الحنفية وبعض المالكية ( :)4إلى عدـ اشتراط االجتياد في القاضي.

فيجكز تقميد المقمد لمقضاء ،ألنو شرط ندب كاستحباب ،ألف القاضي يستطيع أف يقضي بعمـ
غيره ،برجكعو إلى فتكل غيره مف العمماء عند الحكـ.
أما إذا كاف مف كلي القضاء جاىبل فإف األمر يمتبس عميو كلـ يعمـ بماذا ييخذ ،فيحكـ بيكاه (،)1
كليذا ال ينبغي أف يقمد الجاىؿ باألحكاـ؛ ألف الجاىؿ بنفسو ما يفسد أكثر مما يصمح ،بؿ
( )1المغني ،ابف قدامة37/10 ،

( )2ركاه أبك داكد كالترمذم كابف ماجو ،كالمفظ البف ماجة بالحديث رقـ ( ،)2315سنف ابف ماجو ،تحقيؽ :محمد فؤاد
عبد الباقي ،776/2 ،كالحديث رقـ ( ،)3573سنف أبي داود ،المحقؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد،299/3 ،
كالحديث رقـ ( ،)1322سنف الترمذي ،تحقيؽ كتعميؽ :أحمد محمد شاكر كآخركف 605/3 ،حكـ األلباني :صحيح ،أنظر

إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ،األلباني ،حديث رقـ( - )2614( ،حديث " :القضاة ثبلثة " ...ركاه أبك داكد
كالترمذم كابف ماجو ،235/8 ،كسمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا ،األلباني ،حديث رقـ (،)30

990/6

( )3المغني ،ابف قدامة37/10 ،
( )4رد المحتار عمى الدر المختار ،ابف عابديف ،365/5 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني ،3/7 ،بداية
المجتيد ونياية المقتصد ،ابف رشد ،243/4 ،تبصرة الحكاـ في أصوؿ األقضية ومناىج األحكاـ ،ابف فرحكف.26/1 ،
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يقضي بالباطؿ مف حيث ال يشعر بو ،إال أنو لك قمد جاز عندنا؛ ألنو يقدر عمى القضاء بالحؽ،
بعمـ غيره باالستفتاء مف الفقياء ،فكاف تقميده جائ از في نفسو ،فاسدا لمعنى في غيره ،كالفاسد
لمعنى في غيره يصمح لمحكـ عندنا (.)2
 وذىب بعض العمماء إلى جواز تولية القاضي المقمد لمقضاء عند الضرورة ( :)3فيقضيبفتكل مقمده بنص النازلة ،ىذا كال تصح تكلية مقمد لمقضاء في حاؿ كجد القاضي
المجتيد ،ألف تكلية المقمد لمقضاء مرتبطة بضركرة عدـ كجكد القاضي المجتيد ،فإف
تقمد فيك جائر متعد؛ ألنو قعد في مقعد غيره كلبس خمعة سكاه مف غير استحقاؽ.
كيميؿ الباحث إلى :ما ذىب إليو أكثر الحنفية كبعض المالكية إلى عدـ اشتراط االجتياد في
القاضي ،كأنو يجكز تقميد المقمد لمقضاء ،ألنو شرط ندب كاستحباب ،ألف القاضي يستطيع أف
يقضي بعمـ غيره ،برجكعو إلى فتكل غيره مف العمماء عند الحكـ ،كفي عصرنا الحالي بتطبيقو
القانكف المستمد مف الشرع اإلسبلمي ،ىذا كلقمة كجكد المجتيديف عصرنا الحاضر فإننا إذا
تمسكنا بيذا الشرط كقعنا في مشقة عظيمة فيمف يمكف تكليتو منصب القضاء.

( )1تبصرة الحكاـ في أصوؿ األقضية ومناىج األحكاـ ،ابف فرحكف27/1 ،
( )2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني3/7 ،

( )3تبصرة الحكاـ في أصوؿ األقضية ومناىج األحكاـ ،ابف فرحكف26/1 ،
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الفرع الثامف :الذكورة.
اختمؼ العمماء في اشتراط الذككرة فيمف يتكلى القضاء عمى ثبلثة أقكاؿ:
القػػػػػوؿ األوؿ :ذىب جميور الفقياء (المالكية والشافعية والحنابمة) (:)1
إلى اشتراط الذككرة فيمف يتكلى القضاء ،كمنعكا المرأة مف القضاء مطمقا ،كأنو ال يجكز تكلي
المرأة القضاء مطمقا في أم نكع مف أنكاع القضايا ،كأنيا إف كليت القضاء لـ يصح تكليتيا كال
ينفذ أحكاميا إف حكمت ،ككاف عمى مف ييتي بعدىا مف القضاة أف ينقض أحكاميا كاف كانت
أصابت فييا.
كاستدلكا عمى ذلؾ بما يمي:
قكؿ اهلل تعالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
ﱎﱏ ﱠ (.)2

كجو الداللة :أم الرجاؿ قكامكف عمى النساء في العقؿ كالرأم ( ،)3فالرجاؿ أىؿ قياـ عمى نسائيـ،
في تيديبيف كاألخذ عمى أيدييف فيما يجب عمييف هلل كألنفسيـ ( ،)4فالرجؿ بالنسبة لممرأة ىك
رئيسيا ككبيرىا كالحاكـ عمييا كمؤدبيا إذ اعكجت ،بما فضؿ اهلل بعضيـ عمى بعض (.)5
()1

الذخيرة ،القرافي ،16/10 ،حاشية الدسوقي عمى (الشرح الكبير لمشيخ أحمد الدردير عمى مختصر خميؿ) ،محمد بف

أحمد بف عرفة الدسكقي المالكي (المتكفى1230 :ىػ) ،الناشر :دار الفكر ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ« ،الشرح
الكبير» بيعمى الصفحة يميو -مفصكال بفاصؿ «-حاشية الدسكقي» ،129/4 ،الميذب في فقو اإلماـ الشافعي ،أبك

اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم (المتكفى476 :ىػ) ،الناشر :دار الكتب العممية ،378/3 ،المغني البف

قدامة36/10 ،
( )2النساءّْ :
()3

األحكاـ السمطانية ،الماكردم ،ص110

()4جامع البياف في تأويؿ آي القرآف ،محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي ،أبك جعفر الطبرم (المتكفى:

310ىػ) ،المحقؽ :أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األكلى 1420 ،ىػ  2000-ـ290/8 ،
()5

تفسير القرآف العظيـ (ابف كثير) ،المؤلؼ :أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي

(المتكفى774 :ىػ) ،المحقؽ :محمد حسيف شمس الديف ،الناشر :دار الكتب العممية ،منشكرات محمد عمي بيضكف –
بيركت ،الطبعة :األكلى  1419-ىػ ،عدد األجزاء256/3 ،9 :
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أف (أؿ) ىنا لبلستغراؽ فتشمؿ جميع الرجاؿ كجميع النساء ،كلقد حصرت اآلية الكريمة القكامة
في الرجاؿ دكف النساء؛ ألنو مف المقرر في قكاعد المغة ،أف المبتدأ المعرؼ ببلـ الجنس
ينحصر في خبره ،كالحصر ىنا حصر إضافي ،بمعنى أف القكامة جعميا اهلل تعالى لمرجاؿ عمى
النساء كليس العكس ،كما داـ الرجؿ قكاما عمى المرأة فبل يجكز ليا أف تتكلى القضاء؛ ألنيا إف
تكلت القضاء أصبحت صاحبة حؽ القكامة ،كىك مخالؼ لصريح اآلية ،كليذا يقتضي عدـ
صحة تكلي المرأة القضاء (.)1
قكؿ اهلل تعالى:ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﱠ (.)2

كجو الداللة:
أف اهلل سبحانو كتعالى جعؿ شيادة المرأة نصؼ شيادة الرجؿ كعمؿ ذلؾ بقكلو ﭐﱡﭐ ﲈ ﲉ

ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﱠ ( ،)3فالمرأة الكاحدة عرضة لمنسياف كالضبلؿ فجعؿ معيا
أخرل لتذكرىا حاؿ أدائيا الشيادة ،فكيؼ بيا إف تكلت القضاء الذم ىك أعظـ مف أدائيا
الشيادة لما فيو مف المحافظة عمى حقكؽ الناس ،فإنيا تككف قد ضيعت حقكؽ الناس لتعرضيا
لمنسياف كالنقص الفطرم الذم ال دخؿ ليا بو.
فقد بيف النبي صمى اهلل عميو سبب ذلؾ في الحديث الذم ركاه البخارم في صحيحو عف أبي
َّ ً
ط ور إًلىى
ىض ىحى أ ٍىك ًف ٍ
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ًفي أ ٍ
سعيد الخدرم رضي اهلل عنو قاؿ :ىخ ىرىج ىر يسك يؿ المو ى
اؿ« :يا مع ىشر ّْ ً
المصمَّى ،فىم َّر عمىى ّْ ً
ىى ًؿ َّ
الن ًار» فى يقٍم ىف:
ص َّد ٍق ىف فىًإّْني أ ًيريتي يك َّف أى ٍكثىىر أ ٍ
ى ى
الن ىساء تى ى
ي ى
الن ىساء ،فىقى ى ى ى ٍ ى

ت ًمف ىن ًاقص ً
اؿ« :تي ٍكثًرف المَّعف ،كتى ٍكفيرف ً
ات ىع ٍق وؿ ىكًد و
ب
كؿ المَّ ًو؟ قى ى
ىكبً ىـ ىيا ىر يس ى
العش ىير ،ىما ىأرٍىي ي ٍ
يف أى ٍذ ىى ى
ى
ٍى ٍى ى ٍى ى
ً
لًمي ّْ
ب َّ
كؿ المَّ ًو؟ قى ى
اف ًدينًىنا ىك ىع ٍقمً ىنا ىيا ىر يس ى
ادةي
اؿ« :أىلى ٍي ىس ىشيى ى
الريج ًؿ ى
ص ي
الح ًازًـ م ٍف إً ٍح ىدا يك َّف» ،يقٍم ىف :ىك ىما ين ٍق ى

()1

الجامع ألحكاـ القرآف = تفسير القرطبي168/5 ،

()3

البقرةِِٖ :

()2

البقرةِِٖ :
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اؿ« :فى ىذلً ًؾ ًمف ين ٍقص ً ً
الم أرًىة ًم ٍث ىؿ نًص ً
ت لى ٍـ
اد ًة َّ
الريج ًؿ» يقٍم ىف :ىبمىى ،قى ى
اض ٍ
ؼ ىشيى ى
ٍ
اف ىع ٍقميىا ،أىلى ٍي ىس إً ىذا ىح ى
ٍ
ى
ىٍ
()1
ًً ً
صً
اف ًدينًيىا»
ص ٍـ» يقٍم ىف :ىبمىى ،قى ى
اؿ« :فى ىذلؾ م ٍف ين ٍق ى
ص ّْؿ ىكلى ٍـ تى ي
تي ى
فيف يكثرف المعف ،كيكفرف العشير ،كناقصات عقؿ ألف شيادة إحداىف بنصؼ شيادة الرجؿ،
كناقصات ديف ألف إحداىف إذا حاضت لـ تصؿ كلـ تصـ ،كفي نفس الكقت ىف أشد إذىابا
لعقؿ الرجؿ السميـ الحازـ الضابط ألمره حتى يفعؿ أك يقكؿ ما ال ينبغي ،كىذه مبالغة في
كصفيف بذلؾ ألف الضابط ألمره إذا كاف ينقاد ليف فغير الضابط أكلى (.)2
ً
َّ
ام ىأرىةن» ( ،)3كذلؾ عندما أخبر أف
قكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ« :لى ٍف يي ٍفم ىح قى ٍكهـ ىكل ٍكا أ ٍىم ىريى يـ ٍ
أىؿ فارس قد ممككا عمييـ بنت كسرل بعد أبييا.
كجو الداللة:
أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ جعؿ مف أسباب عدـ الفبلح تكلي المرأة لمكاليات العامة ،مف
رئاسة أك ك ازرة أك إدارة أك قضاء

(.)4

فيذا الحديث دليؿ عمى أف المرأة ليست مف أىؿ الكاليات ،كال يحؿ لقكميا تكليتيا ألف تجنب
األمر المكجب لعدـ الفبلح كاجب (.)5
كألف القاضي يحضر محافؿ الخصكـ كالرجاؿ ،كيحتاج فيو إلى كماؿ الرأم كتماـ العقؿ
كالفطنة ،كالمرأة ناقصة العقؿ ،قميمة الرأم ،ليست أىبل لمحضكر في محافؿ الرجاؿ ،كال تقبؿ
شيادتيا ،كلك كاف معيا ألؼ امرأة مثميا ،ما لـ يكف معيف رجؿ (.)6

()1
()2

صحيح البخاري ،حديث رقـ  ،304ج68/1

بتصرؼ ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،المؤلؼ :أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي،

الناشر :دار المعرفة -بيركت1379 ،رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو :محمد فؤاد عبد الباقي ،قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى
طبعو :محب الديف الخطيب ،عميو تعميقات العبلمة :عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز ،عدد األجزاء604/1 ،13 :

()3
()4
()5

صحيح البخاري ،حديث رقـ  ،4425ج8/6
صحيح البخاري ،تعميؽ مصطفى البغا عمى الحديث رقـ  ،4425ج8/6

نيؿ األوطار ،محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني (المتكفى1250 :ىػ) ،تحقيؽ :عصاـ الديف

الصبابطي ،الناشر :دار الحديث ،مصر ،الطبعة :األكلى1413 ،ىػ 1993-ـ137/9 ،

()6

المغني البف قدامة36/10 ،
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قكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ" القضاة ثبلثة :كاحد في الجنة ،كاثناف في النار ،فيما الذم
في الجنة فرجؿ عرؼ الحؽ فقضى بو ،كرجؿ عرؼ الحؽ فجار في الحكـ ،فيك في النار،
كرجؿ قضى لمناس عمى جيؿ فيك في النار" (.)1
كجو الداللة :
أف الحديث ينص عمى أف مف يتكلى القضاء ال بد أف يككف رجبل فقط ،فدؿ بمفيكمو عمى
خركج المرأة مف تكلي القضاء ،حيث اشترط الحديث أف يككف القاضي رجبلن" (.)2

ب) القوؿ الثػػػػػػػاني :ذىب األحناؼ:
إلى أف الذككرة ليست مف شركط جكاز تكلي القضاء ،فيجازكا تكلي المرأة القضاء فيما تصح
شيادتيا فيو (سكل الحدكد كالقصاص)؛ ألنو ال شيادة ليا في ذلؾ ،كأىمية القضاء تدكر مع
أىمية الشيادة ،كأنيا إف كليت القضاء يصح تكليتيا ،كييثـ مكلييا

()3

كينفذ أحكاميا إف حكمت

فيما سكل الحدكد كالقصاص (.)4
أدلت ػيػػـ:
أنيـ قاسكا القضاء عمى الشيادة؛ ألف أىمية القضاء تدكر مع أىمية الشيادة ،فقالكا إف المرأة مف
أىؿ القضاء؛ ألنيا مف أىؿ الشيادات ( ،)5فكؿ مف صمح شاىدا يصمح أف يككف قاضيا؛ ألف
القضاء يبتنى عمى الشيادة (.)6

()1

حديث رقـ ( ،)3573سنف أبي داود ،تحقيؽ محمد عبد الحميد ،299/3 ،قاؿ أبك داكد :كىذا أصح شيء فيو[ ،حكـ

األلباني] :صحيح ،إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ،األلباني253/8 ،

()2

نيؿ األوطار ،الشككاني137/9 ،

()4

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني3/7 ،

()6

معيف الحكاـ فيما يتردد بيف الخصميف مف األحكاـ ،الطرابمسي ،ص14

()3

()5

رد المحتار عمى الدر المختار ،ابف عابديف440/5 ،

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني3/7 ،

28

ج) القوؿ الثػالػػػث :ذىب ابف حزـ الظاىري

()1

وابف جرير الطبري (:)2

إلى أف الذككرة ليست مف شركط جكاز تكلي القضاء ،فيجازكا تكلي المرأة لمقضاء عمى االطبلؽ
في جميع الخصكمات.
كاستدلكا عمى جكاز تكلي المرأة لمقضاء عمى االطبلؽ في جميع الخصكمات بالقياس ،ألف المرأة
يجكز أف تككف مفتية ،فيجكز أف تككف قاضية (.)3
كاستدؿ ابف حزـ بحديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ« :كالمرأة راعية عمى ماؿ زكجيا كىي
كمسؤكلة عف رعيتيا» (.)4
الرأم الراجح:
أرل أف قكؿ الجميكر بعدـ جكاز تكلية المرأة القضاء ىك الرأم الراجح ،كذلؾ لقكة النصكص
التي استدلكا بيا ،بعكس غيرىـ الذيف استدلكا بقياس القضاء عمى الشيادة كالفتكل ،كبما أنو ال
مجاؿ لتقديـ القياس عمى النص كفؽ القاعدة األصكلية (ال مساغ لبلجتياد في مكرد النص) (.)5
كألنو لـ يرد عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أنو كلى امرأة عمى القضاء أك إحدل الكاليات
العامة؛ ألنو لك كاف ذلؾ جائ از في حقيا لما حرميا منو النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،كلذلؾ لـ
يعيف الخمفاء عمى مر التاريخ اإلسبلمي امرأة في منصب القضاء.

()1

المحمى باآلثار ،أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ األندلسي القرطبي الظاىرم (المتكفى456 :ىػ) ،الناشر:

()2

المغني البف قدامة36/10 ،

دار الفكر – بيركت ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ528/8 ،
()3

المغني البف قدامة36/10 ،

()5

مجمة األحكاـ العدلية ،مادة  ،14ص 17

()4

صحيح البخاري ،حديث رقـ (5/2 ،)893
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المبحث الثاني :التعريؼ بأصوؿ المحاكمات الشرعية:
المطمػػػػػب األوؿ :التعريػػػػػؼ بأصػػػػػوؿ المحاكمػػػػػات الشػػػػػرعية لغػػػػػة
واصطالحا.
المطمب الثاني :التعريؼ بأصوؿ المحاكمات الشرعية.

31

المطمػػػػػب األوؿ :التعريػػػػػؼ بأصػػػػػوؿ المحاكمػػػػػات الشػػػػػرعية لغػػػػػة
واصطالحا:
الفرع األوؿ :تعريؼ كممة أصوؿ لغة واصطالحا.
الفرع الثاني :تعريؼ كممة المحاكمات لغة واصطالحا.
الفرع الثالث :تعريؼ كممة الشرعية لغة واصطالحا.

31

الفرع األوؿ :تعريؼ كممة أصوؿ لغة واصطالحا:
األصكؿ لغة :جمع أصؿ ،كاألص يؿ أنسف يؿ كؿ شيء كأساسو (.)1
األصكؿ اصطبلحا:
األصكؿ جمع أصؿ ،كاألصؿ ىك :ما يبنى عميو غيره ،كال يبنى ىك عمى غيره ،أك ما يثبت
حكمو بنفسو كيبنى عمى غيره ،ف ييفتقر إليو غيره ،كال ىيفتقر ىك إلى غيره (.)2

الفرع الثاني :تعريؼ كممة المحاكمات لغة واصطالحا:
الحكيـ :بمعنى الحاكـ ،كىك القاضي،
الح ىكـ ك ى
المحاكمات لغة :جمع محاكمة ،كأصميا مف ىح ىك ىـ ،ك ى
()4
()3
ً
الحكـ :العمـ كالفقو  ،قاؿ اهلل تعالى :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ
أك ىك الذم ييحكـ األشياء كيتقنيا  ،ك ي
ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱠ ( )5أم عممان كفقيان

()6

كتقكؿ العرب :ىح ىكـ بمعنى ىم ٍنعي (،)1

( )1لساف العرب ،ابف منظكر ،16/11 ،معجـ مقاييس المغة ،ابف فارس ،109/1 ،القاموس المحيط ،مجد الديف أبك

طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل (المتكفى817 :ىػ) ،تحقيؽ :مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة ،بإشراؼ :محمد

العرقسكسي ،مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت – لبناف ،الطبعة :الثامنة 1426 ،ىػ  2005-ـ،
نعيـ
ي
961/1
( )2القاموس الفقيي لغة واصطالحا ،الدكتكر سعدم أبك حبيب ،دار الفكر .دمشؽ – سكرية ،الطبعة :الثانية  1408ىػ
=  1988ـ ،تصكير 1993 :ـ ،ص ،20كتاب التعريفات ،عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني (المتكفى:

816ىػ) ،المحقؽ :ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ ،دار الكتب العممية بيركت –لبناف ،الطبعة :األكلى

1403ىػ 1983-ـ ،ص ،28التعريفات الفقيية ،محمد عميـ اإلحساف المجددم البركتي ،دار الكتب العممية (إعادة صؼ
لمطبعة القديمة في باكستاف 1407ىػ 1986-ـ) ،الطبعة :األكلى1424 ،ىػ 2003-ـ ،ص30

( )3لساف العرب ،ابف منظكر ،141-140/12 ،مختار الصحاح ،الرازم ،ص ،78القاموس المحيط ،الفيركزآبادل،
 ،1095/1معجـ مقاييس المغة ،ابف فارس ،91/2 ،الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ،أبك نصر إسماعيؿ بف حماد

الجكىرم الفارابي (المتكفى393 :ىػ) ،تحقيؽ :أحمد عبد الغفكر عطار ،دار العمـ لممبلييف – بيركت ،الطبعة :الرابعة

 1407ىػ  1987-ـ1901/5 ،

( )4لساف العرب ،ابف منظكر ،141-140/12 ،مختار الصحاح ،الرازم ،ص ،78القاموس المحيط ،الفيركزآبادل،
 ،1095/1معجـ مقاييس المغة ،ابف فارس ،91/2 ،الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ،الجكىرم1901/5 ،
( )5مريـُِ :

( )6لساف العرب ،ابف منظكر141/12 ،
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ُّ ()2
ت بمعنى منعت
كح َّك ٍم ي
ىح ىك ٍم ي
ت ىكأ ٍ
كاٍل يح ٍك يـ بمعنى اٍل ىم ٍنعي ًم ىف الظٍمًـ  ،كتقكؿ العرب كذلؾ :ىح ىك ٍم ي
ت ى
كرددت ،كمف ىذا قيؿ لمحاكـ بيف الناس حاكـ ،ألنو يمنع الظالـ مف الظمـ ،)3( .كالحاكـ :منفذ

الحكـ ،كالجمع حكاـ ،كىك الحكـ .كحاكمو إلى الحكـ :دعاه .كفي الحديث“ :كبؾ حاكمت"

()4

أم

()5
الحكـ :بمعنى القضاء ،كجمعو أحكاـ ،ك ىحكـ عميو
رفعت الحكـ إليؾ كال حكـ إال لؾ  ،ك ي

كحكـ عميو ،كيطمؽ الحكـ عند البعض عمى القضاء
كحكـ لو ى
باألمر ،ىيحكـ يحكما أم قضى ،ى

بمعنى ،كال ىح ىك ىمة:
بالعدؿ ( ،)6كالمحاكمة :المخاصمة إلى الحاكـ .كاحتكمكا إلى الحاكـ كتحاكمكا
ن
القضاة (.)7
أما المعنى المراد والمستنتج مف مجموع المعاني المغوية :ىو رفع المخاصمة إلى القضاء،
واالحتكاـ إلى الحاكـ لرفع الخصومة بمنع الظُّ ْمِـ.
والمحاكمات اصطالحا :عرفيا العز بف عبد السبلـ فقاؿ ىي :تسكية الحكاـ بيف الخصكـ في
المحاكمات (.)8

( )1لساف العرب ،ابف منظكر141/12 ،
( )2لساف العرب ،ابف منظكر141/12 ،
( )3لساف العرب ،ابف منظكر141/12 ،

َّ
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الح ٍم يد أ ٍىن ى
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أ َّ
ت» ،صحيح البخاري132/9 ،
ىعمى يـ بً ًو ًمنّْي ،الى إًلىوى إً َّال أ ٍىن ى
تأٍ
ت ،ىك ىما أ ٍىن ى
ىعمىٍن ي
ت ىكأ ٍ
ىس ىرٍر ي
ىخ ٍر ي
ت ،ىكأ ٍ
( )5لساف العرب ،ابف منظكر141/12 ،
( )6لساف العرب ،ابف منظكر141/12 ،
( )7لساف العرب ،ابف منظكر141/12 ،
( )8قواعد األحكاـ في مصالح األناـ ،أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ بف الحسف السممي
الدمشقي ،الممقب بسمطاف العمماء (المتكفى660 :ىػ) ،راجعو كعمؽ عميو :طو عبد الرؤكؼ سعد ،مكتبة الكميات األزىرية
– القاىرة( ،كصكرتيا دكر عدة مثؿ :دار الكتب العممية -بيركت ،كدار أـ القرل -القاىرة) ،طبعة :جديدة مضبكطة

منقحة 1414 ،ىػ  1991-ـ173/1 ،
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الفرع الثالث :تعريؼ كممة الشرعية لغة واصطالحا:
الشرعية لغة (:)1
ع الكارد الماء ،يشرع ىشرعا ك يشركعا ،فيك شارع،
الشرعية :نسبة إلى ال ىشرع ،كالشرع مف ىش ىر ى
كالماء مشركع فيو.

والشريعة :الطريقة الظاىرة في الديف ،كسميت بذلؾ لكضكحيا كظيكرىا ،كجمعيا شرائع ،كشرع
اهلل لنا كذا يشرعو :أم أظيره كأكضحو ،كمنو قكؿ اهلل تعالى :ﭐﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ
ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ ( ،)2كقكؿ اهلل تعالى :ﭐﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﱠ

()3؛ قيؿ في تفسيره :الشرعة الديف ،كالمنياج الطريؽ ،كقيؿ :الشرعة كالمنياج جميعا الطريؽ،
كالطريؽ ىاىنا الديف.
كيخمص الباحث إلى أف التعاريؼ المذكورة والمتعمقة بعبارة" أصوؿ المحاكمات الشرعية" ال
تمت إلى المعنى المراد مف ىذه العبارة ،فعبارة " أصوؿ المحاكمات الشرعية" ىي لفظ مركب
مف األصوؿ والمحاكمات والشرعية.
فإضافة األصكؿ إلى المحاكمات نعني بيا :القكاعد التي يبني عمييا الحاكـ إجراءاتو بيف
الخصكـ.
كبإضافة أصكؿ المحاكمات إلى الشرعية نعني بيا :القكاعد التي يبني عمييا الحاكـ إجراءاتو بيف
ضافىتً ًو إًلىى شرع المَّ ًو تى ىعالىى ،ىخ ىرىج ىع ٍنوي ىغ ٍي ًرًه مف الشرائع الكضعية التي
الخصكـ كفؽ شرع اهلل ،فبًًإ ى
يبنى عمييا القكاعد اإلجرائية الكضعية.

( )1لساف العرب ،ابف منظكر ،175/8 ،تاج العركس مف جكاىر القامكسَّ ،
الزبيدم ،260/21 ،العيف ،الخميؿ بف أحمد

الفراىيدم ،253-252/1 ،مختار الصحاح ،الرازم ،ص ،163القاموس المحيط ،الفيركزآبادل ،733-732/1 ،معجـ

مقاييس المغة ،ابف فارس ،262/3 ،الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ،الجكىرم الفارابي1236/3 ،

( )2الجاثيةُٖ :
( )3المائدةْٖ :
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فيصكؿ المحاكمات الشرعية متعمقة َّ
بالش ًرًع ،لتناكؿ شرع المَّ ًو تى ىعالىى أحكاميا كاى ٍختصاصيا بً ًو،
تخ ًرج عنوي.
ى
فبل تي ٍفيى يـ أصكؿ المحاكمات إً َّال بو ًألَّىنييا جزء منو فى ىبل ى
كلقد كردت عبارات دالة عمى أصكؿ المحاكمات في كتب الفقو كقد جاءت بيسماء عديده منيا:
األصوؿ مفردة :فقد ذكر مبل خسرك كعبلء الديف الحصكفي كابف عابديف ذلؾ في باب
االختبلؼ في الشيادة ،منيا قكليـ" :مبنى ىذا الباب عمى أصوؿ مقررة منيا :أف الشيادة عمى
حقكؽ العباد ال تقبؿ ببل دعكل ،بخبلؼ حقكقو تعالى (.)1
األصوؿ مضافة :فقد ذكر ابف فرحكف في خطبة كتابو " تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية
كمناىج األحكاـ" قكلو" :كلما كاف عمـ القضاء مف أجؿ العمكـ قد ار كأعزىا مكانا كأشرفيا
ذك ار .........كاف االعتناء بتقرير أصولو كتحرير فصكلو مف أجؿ ما صرفت لو العناية
كحمدت عقباه في البداية كالنياية" (.)2
كأصوؿ القضاء ،وأصوؿ الحكـ :فقد ذكر ابف قيـ الجكزية في إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف
حينما عقب عمى كتب أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب إلى أبي مكسى األشعرم رضي اهلل
عنيما قكلو ":كىذا كتاب جميؿ تمقاه العمماء بالقبكؿ ،كبنكا عميو أصوؿ الحكـ كالشيادة ،كالحاكـ
كالمفتي أحكج شيء إليو كالى تيممو كالتفقو فيو" (.)3

( )1درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ ،محمد بف فرامرز بف عمي الشيير بمبل -أك منبل أك المكلى -خسرك (المتكفى:

885ىػ) ،دار إحياء الكتب العربية ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ ،384/2 ،الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع
ً
صني المعركؼ بعبلء الديف الحصكفي الحنفي (المتكفى1088 :ىػ) ،المحقؽ :عبد
البحار ،محمد بف عمي بف محمد الح ٍ
المنعـ خميؿ إبراىيـ ،دار الكتب العممية ،الطبعة :األكلى1423 ،ىػ2002-ـ ،ص  ،492رد المحتار عمى الدر المختار،
ابف عابديف493-492/5 ،

( )2تبصرة الحكاـ في أصوؿ األقضية ومناىج األحكاـ ،ابف فرحكف1/1 ،

( )3إعالـ الموقعيف عف رب العالميف ،محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية (المتكفى:

751ىػ) ،تحقيؽ :محمد عبد السبلـ إبراىيـ ،دار الكتب العممية – بيركت ،الطبعة :األكلى1411 ،ىػ 1991-ـ67/1 ،
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أصوؿ المحاكمة :فقد ذكر عمي حيدر في كتابو "درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ" قكلو" :
يمزـ إعطاء نسخة مف اإلعبلـ إلى المحككـ عميو ......ليعمـ إذا كاف الحكـ مكافقا ألحكاـ الشرع
وأصوؿ المحاكمة أك لـ يكف مكافقا" (.)1
أصوؿ المحاكمات :كلقد ذكر عمي حيدر في كتابو "درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ) في
شرح المادة (" )1793ينبغي أف يككف القاضي ،كاقفا عمى المسائؿ الفقيية كعمى أصوؿ
المحاكمات كمقتد ار عمى فصؿ كحسـ الدعاكل الكاقعة تطبيقا ليما" ،قكلو" :كينبغي أف يككف
القاضي كاقفا عمى المسائؿ الشرعية كالفركع الفقيية كعمى أصوؿ المحاكمة كمقتد ار عمى فصؿ
كحسـ الدعاكل الكاقعة تطبيقا ليما ،كأف يككف متكرعا كمتدينا" (.)2

( )1درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ ،عمي حيدر خكاجو أميف أفندم (المتكفى1353 :ىػ) ،تعريب :فيمي الحسيني،
دار الجيؿ ،الطبعة :األكلى1411 ،ىػ 1991-ـ662/4 ،

( )2درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ ،عمي حيدر583/4 ،
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المطمب الثاني :التعريؼ بأصوؿ المحاكمات الشرعية
إف أصكؿ المحاكمات الشرعية ىي أحد شقي العممية القضائية ،التي كضعتيا الشريعة اإلسبلمية
الغراء ،فقد كضعت أصكؿ التقاضي عمى أقكـ منياج ،كأحكمت مبادئو ،فقد رسـ رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كسمـ أسسو العامة لتحقيؽ العدؿ بيف أفراد األمة ،ككذلؾ كانت الكتب كالرسائؿ
المكجية مف الخمفاء الراشديف رضي اهلل عنيـ إلى القضاة تقيـ دستكر التقاضي بيف الناس،
كترشد إلى أفضؿ المناىج اإلجرائية القضائية.
كمف ىذه الرسائؿ رسالة أمير المؤمنيف عمر إلى أبي مكسى األشعرم؛ فقد قاؿ ابف سيؿ عنيا:
()1

"كىذه الرسالة أصؿ فيما تضمنتو مف فصكؿ القضاء كمعاني األحكاـ كعمييا احتذل قضاة

اإلسبلـ كقد ذكرىا كثير مف العمماء كصدركا بيا كتبيـ ،منيـ عبد الممؾ بف حبيب كىي :بسـ
اهلل الرحمف الرحيـ مف عمر أمير المؤمنيف إلى أبي مكسى األشعرم ،سبلـ عميؾ ،فإني أحمد
اهلل الذم ال إلو إال ىك ،أما بعد فإف القضاء فريضة محكمة كسنة متبعة ،فافيـ إذا أدلي إليؾ
كأنفذ إذا تبيف لؾ ،فإنو ال ينفع تكمـ بحؽ ال نفاذ لو كسك بيف الناس في مجمسؾ ككجيؾ كعدلؾ،
حتى ال يييس الضعيؼ مف عدلؾ كال يطمع الشريؼ مف حيفؾ ،البينة عمى مف ادعى كاليميف
عمى مف أنكر ،كالصمح جائز بيف المسمميف إال صمحا أحؿ حراما أك حرـ حبلال ،ال يمنعؾ
قضاء قضيتو باألمس ثـ راجعت فيو نفسؾ كىديت فيو لرشدؾ أف تراجع الحؽ فإف الحؽ
كمراجعتو خير مف الباطؿ كالتمادم فيو ،الفيـ فيما تمجمج في صدرؾ مما لـ يبمغؾ في الكتاب
كالسنة ،اعرؼ األمثاؿ كاألشباه كقس األمكر عندؾ كاعمد إلى أحبيا إلى اهلل تعالى كأشبييا
بالحؽ فيما ترل ،كاجعؿ لممدعي حقا غائبا أك بينة أجبل ينتيي إليو فإف أحضر بينتو أخذ بحقو،
كاال كجيت عميو القضاء ،فإف ذلؾ أجمى لمعمى ،كأبمغ في العذر ،كالمسممكف عدكؿ بعضيـ
عمى بعض إال مجمكدا في حد أك مجربا عميو شيادة الزكر أك ظنينا في كالء أك نسب ،فإف اهلل
تعالى تكلى منكـ السرائر كد أر عنكـ بالبينات كاأليماف ،كاياؾ كالقمؽ كالضجر كالتيذم بالناس
كالتنكر لمخصكـ في مكاطف الحؽ التي يكجب اهلل بيا األجر كيحسف بيا الذخر ،فإنو مف يصمح

( )1تبصرة الحكاـ في أصوؿ األقضية ومناىج األحكاـ ،ابف فرحكف31-30/1 ،
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ما بينو كبيف اهلل كلك عمى نفسو يكفو اهلل ما بينو كبيف الناس ،كمف تزيف لمناس بغير ما يعمـ اهلل
منو شانو اهلل ،فما ظنؾ بثكاب اهلل تعالى في عاجؿ رزقو كخزائف رحمتو كالسبلـ.
كعمى ىذا اليىدم سار عمماء االمة كقضاتيا الى يكمنا ىذا ،كالذيف عمى عاتقيـ تـ القياـ بتنظيـ

العممية القضائية في اإلسبلـ كتقنينيا كابرازىا في أكمؿ صكرة بصيغة قانكنية لتنظيـ سمكؾ أفراد
المجتمع اإلسبلمي.
فالعممية القضائية كالتنظيـ القضائي في اإلسبلـ يتككف مف عدة قكاعد قانكنية ،مف حيث قكة
اإللزاـ القضائي ليا؛ كىي القكاعد اآلمرة كالمكممة ،كمف حيث صكرتيا القضائية؛ كىي القكاعد
المكتكبة كغير المكتكبة ،كمف حيث تنظيميا القضائي؛ كىي القكاعد المكضكعية كاإلجرائية
(الشكمية) (.)1
ومف مجموع ىذه القواعد القانونية ينسج القانوف الذي ىو عبارة عف مجمكعة القكاعد التي
تنظـ سمكؾ االفراد في الجماعة ،كتعمؿ السمطة العامة عمى تطبيؽ ىذه القكاعد مف خبلؿ تكقيع
الجزاء عمى مف يخالفيا (.)2
فالقواعد الموضوعية :ىي التي يقتصر دكرىا عمى تنظيـ اإلثبات القضائي ،فيي:
 تيبيف طرؽ اإلثبات المختمفة مف اإلق ارر كالشيادة كالبينة الخطية كاليميف…الخ. تحدد القيمة القانكنية لكؿ طريؽ مف الطرؽ في اإلثبات. تعالج مسيلة عبء اإلثبات ،كتكزيعيا بيف الخصكـ. بياف محؿ اإلثبات في الدعاكل (.)3والقواعد الموضوعية بحاجة الى القواعد الشكمية اإلجرائية لتتـ الفائدة مف وضعيا (.)4

( )1المدخؿ الى دراسة القانوف (القاعدة القانونية) ،محمد حسيف منصكر ،أستاذ كرئيس القانكف المدني ،كمية الحقكؽ-
جامعة اإلسكندرية ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،الطبعة األكلى 2010ـ ،بيركت /لبناف ،ص11

( )2المدخؿ الى دراسة القانوف (القاعدة القانونية) ،محمد حسيف منصكر ،ص61
( )3المدخؿ الى دراسة القانوف (القاعدة القانونية) ،محمد حسيف منصكر ،ص62

( )4شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية (كنظاـ القضاء الشرعي) ،أبك البصؿ ،د .عبد الناصر مكسى ،مكتبة دار
الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف /األردف ،الطبعة األكلى –اإلصدار األكؿ 1999-ـ ،ص 7
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أما القواعد اإلجرائية أو القواعد الشكمية :فيي التي يقتصر دكرىا عمى رسـ طريؽ اإلثبات
القضائي ،فقط ،كال شيف ليا بالجانب المكضكعي لمقضاء ،فيي ال تقؿ أىمية عف القكاعد
المكضكعية ،لما ليا مف دكر ىاـ في الجانب التنظيمي لعممية اإلثبات أماـ المحاكـ لمكصكؿ
إلى تحقيؽ العدالة ،فيي:
 ترسـ كتبيف الطرؽ القضائية التي يجب سمككيا في مجمس القضاء ،لكي يككف مايصدر عنو تطبيقا ليا ،كمثاليا قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية الذم سنتكمـ عنو في
الفصؿ القادـ.
 تككف اإلجراءات القضائية أماـ المحاكـ بدكنيا غير ثابتة كغير منضبطة ،كانما تككفتبعان لؤلىكاء.
 -تبيف اإلجراءات القضائية الكاجب إتباعيا لتطبيؽ القاعدة المكضكعية أماـ المحاكـ (.)1

( )1المدخؿ الى دراسة القانوف (القاعدة القانكنية) ،منصكر ،محمد حسيف ،ص62
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المبحث الخامس :التعريؼ بقانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية:
المطمب األوؿ :تعريؼ القانوف في المغة واالصطالح.
المطمػػػب الثػػػاني :التعريػػػؼ بقػػػانوف أصػػػوؿ المحاكمػػػات الشػػػرعية
األردني رقـ( )31لعاـ 1959ـ.
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المطمب األوؿ :تعريؼ القانوف في المغة واالصطالح:
الفرع األوؿ :تعريؼ القانوف لغة.
الفرع الثاني :تعريؼ القانوف

اصطالحا.
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الفرع األوؿ :تعريؼ القانوف لغة:
القانكف جمع قكانيف كىي األصكؿ ( ،)1كىك مقياس كؿ شيء كطريقو ( ،)2كىك أمر كمي ينطبؽ
عمى جميع جزئياتو التي تتعرؼ أحكامو منو (.)3

الفرع الثاني :تعريؼ القانوف اصطالحا:
ىك مجمكعة القكاعد التي يجبر السمطاف الناس عمى اتباعيا في عبلقاتيـ (.)4
مجمكعة القكاعد كاألحكاـ التي تحكـ أك تنظـ سمكؾ األفراد في المجتمع كالتي يجبر األفراد عمى
اتباعيا كبالقكة عند االقتضاء (.)5
كقد يستعمؿ لفظ القانكف بمعنى أضيؽ مف ىذا ،كذلؾ بداللتو عمى فرع معيف ،مف فركع القانكف
الكضعي ،مثؿ قانكف األحكاؿ الشخصية ،قانكف أصكؿ محاكمات شرعية ،القانكف المدني،
القانكف التجارم ......الخ.

( )1لساف العرب ،ابف منظكر ،350/13 ،تاج العروس مف جواىر القاموس ،الزبيدم.26/36 ،
( )2المعجـ الوسيط ،إبراىيـ مصطفى ،احمد الزيات ،حامد عبد القادر ،محمد النجار.763/2 ،
( )3المعجـ الوسيط ،إبراىيـ مصطفى ،احمد الزيات ،حامد عبد القادر ،محمد النجار.763/2 ،

( )4مجمة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ،الجامعة اإلسبلمية في المدينة المنكرة.401/11 ،
( )5تعريؼ الدكتكر عبد القادر الفار مف العمماء المعاصركف ،المدخؿ لدراسة العموـ القانونية ،مبادئ القانكف – النظرية

العامة لمحؽ – المحامي الدكتكر عبد القادر الفار ،رئيس قسـ القانكف الخاص كمية الدراسات القانكنية العميا ،جامعة عماف
العربية ،الدراسات العميا ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.15/1 ،
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المطمب الثاني :التعريؼ بقانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية
األردني رقـ( )31لعاـ 1959ـ.
إف نسبة قانكف أصكؿ المحاكمات لمشريعة تمي انز ليذا القانكف عف غيره مف قكانيف األصكؿ
كاإلجراءات القضائية غير الشرعية ،كاف ىذه النسبة إلى الشرع ىي صفو الزمة في قانكف أصكؿ
المحاكمات ،كال يعرؼ إال بيا.
كاف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية ىك أحد القكانيف الخاصة كالمنظمة لئلجراءات القضائية
في المحاكـ الشرعية ،فقد كضع المشرع األردني قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية رقـ( )10لعاـ
1952ـ الصادر بتاريخ 1952/2/14ـ كالمنشكر في الجريدة الرسمية في العدد  1101بتاريخ
1952/3/1ـ.
بعد أف كاف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية العثماني نافذان في المممكة األردنية الياشمية،
بمكجب أحكاـ المادة ( )71مف الدستكر األردني لسنة 1946ـ( )1كالذم نص عمى (أف القكانيف
المعمكؿ بيا ىي :القكانيف العثمانية المنشكرة في أكؿ تشريف الثاني سنة 1914ـ أك قبؿ ذلؾ،
كالقكانيف العثمانية التي قبؿ نفاذ ىذا الدستكر كأذيع بإعبلف أنيا معمكؿ بيا بقدر ما تسمح
األحكاؿ بتطبيقيا في المممكة األردنية الياشمية كبقدر ما لـ تمغ أك تعدؿ ىذه القكانيف بتشريع في
المممكة المذككرة) ،كقد صدر قانكف بنفاذ قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية كغيره مف القكانيف
()2

مثؿ قانكف الجزاء

كمف ثـ ألغي ىذا القانكف كاستعيض عنو بقانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية رقـ( )31لعاـ
1959ـ ( ،)3كالذم ال زاؿ ساريا العمؿ بو في فمسطيف (الضفة الغربية) ،ككنيا الشؽ الثاني
لممممكة األردنية الياشمية ،منذ القرار التاريخي بكحدة الضفتيف الصادر عف مجمس األمة
ً
ب مؤتمر
األردني بتاريخ  7رجب 1369ىػ المكافؽ  24نيساف سنة 1950ـ ،كالذم كاف ىعق ى
( )1المنشكر في الجريدة الرسمية في العدد رقـ  886بتاريخ  1شباط 1947ـ.
( )2شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية ،الدكتكر عبد الناصر مكسى أبك البصؿ ،ص 15

( )3الذم عمؿ بو بعد مركر شير عمى نشره في الجريدة الرسمية ،حيث نشر في الجريدة الرسمية في العدد  1449بتاريخ

1959/11/1ـ.
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أريحا عاـ 1949ـ ،الذم ضـ زعماء ككجياء فمسطيف ،كالذم جاء في ق ارراتو النص عمى كحدة
فمسطيف مع شرؽ األردف (.)1
ىذا كلقد ط أرت عدة تعديبلت عمى قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية رقـ( )31لعاـ 1959ـ،
كالتي كاف آخرىا التعديبلت الكاردة عميو بالقانكف رقـ ( )11لعاـ 2016ـ ( ،)2كالتعديبلت
كاالتي:
جرل التعديؿ األكؿ عميو بمكجب القانكف رقـ ( )10لسنة 1980ـ ،كتضمف الغاء المادة ()23
مف القانكف األصمي كالمتعمقة بإجراءات التبميغ كاستبداليا بمادة أخرل بذات المكضكع.
جرل التعديؿ الثاني عميو بمكجب القانكف رقـ ( )30لسنة 1980ـ ،كتضمف الغاء المادة ()97
مف القانكف األصمي ،كاستبداليا بمادة أخرل تتعمؽ بتعجيؿ التنفيذ.
جرل التعديؿ الثالث عميو بمكجب القانكف رقـ ( )35لسنة 1989ـ ،كتضمف تعديؿ المادة
( )138مف القانكف األصمي كتضمنت إضافة عبارة "كأحكاـ الدية" بعد عبارة " لمعتو كالجنكف".
جرل التعديؿ الرابع عميو بمكجب القانكف رقـ ( )9لسنة 1990ـ ،كتضمف تعديؿ المادة ()138
مف القانكف األصمي كتضمنت إضافة عبارة "كأحكاـ الدية" بعد عبارة "حؽ اهلل تعالى".
جرل التعديؿ الخامس عميو بمكجب القانكف رقـ ( )84لسنة 2001ـ ،كتضمف:
تعديؿ الفقرة( )10مف المادة ( )2مف القانكف األصمي بتعديبلت عمى االختصاص الكظيفي
لممحاكـ الشرعية ،مثؿ كظيفة المحاكـ الشرعية لدعاكل الديكف التي عمى التركات "إال إذا كانت
معاممة ربكية" حيث كاف قبؿ التعديؿ عدـ نظر ىذه الدعاكل في حاؿ كانت ناشئة "عف معاممة
تجارية".

( )1مجموعة القوانيف واألنظمة الصادرة والنافذة المفعوؿ لغاية سنة 1956ـ في المممكة األردنية الياشمية ،إصدار
نقابة المحاميف النظامييف ،إعداد صبحي القطب كرفاقو ،المطبعة الكطنية سنة 1961ـ ،عماف/األردف ،ص.4

( )2المنشكر في الجريدة الرسمية في العدد رقـ  5392بتاريخ 2016/4/17ـ ،حيث جاء في المادة ( )1منو ،يسمى ىذا

القانكف (قانكف معدؿ لقانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية لسنة  )2016كيق أر مع القانكف رقـ ( )31لسنة  ،1959كما ط أر

عميو مف تعديؿ قانكنان كاحدان كيعمؿ بو بعد تسعيف يكمان مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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إضافة األرش كالكصية كتنظيـ الككاالت المتعمقة بيعماؿ المحاكـ الشرعية إلى كظيفة المحاكـ
الشرعية.
تعديؿ الفقرة ( )5مف المادة ( )3بإلغاء عبارة "لجميع المحاكـ" كاالستعاضة عنيا بعبارة "لمحكمة
إقامة المدعي أك المدعى عميو" بخصكص دعاكل النفقات كالحضانة كتقدير أجرة الرضاع
كالمسكف.
إلغاء نص المادة ( )54مف القانكف األصمي المتعمقة بالمنع مف السفر في حاؿ "إذا كاف
مكضكع الدعكل ال يقدر بقيمة كالطاعة كتسميـ الصغير" كاستبدالو بالنص المتضمف المنع مف
السفر في جميع القضايا.
تعديؿ نص المادة ( )97بإضافة الفقرة "د" كالتي تتضمف كجكب إصدار قرار معجؿ التنفيذ في
قضايا الحضانة كالضـ كالمشاىدة.
تعديؿ نص المادة ( )98بإضافة عبارة " يككف القرار المعجؿ التنفيذ كاجب التنفيذ فك انر"
كبعبارة " كيصدر بيذا القرار إعبلـ جديد" إذا طمب التعجيؿ بعد صدكر الحكـ مف قبؿ القاضي،
فإنو يجرم محاكمتو كيتـ تعجيؿ التنفيذ بمكاجية الطرفيف.
تعديؿ نص المادتيف ( )115ك( )117كالمتعمقة باعتراض الغير ،بإضافة عبارة " أك كاف ىذا
الشخص أحؽ مف المحككـ لو بالمحككـ بو" لنص المادة( ،)115كبإضافة عبارة " خبلؿ ثبلثيف
يكمان مف تاريخ العمـ بالحكـ كال تسمع في جميع األحكاؿ بعد مركر سنة عمى صيركرة الحكـ
قطعيان" لنص المادة(.)117
تعديؿ نص المادة ( )153المتعمقة بإعادة المحاكمة بإضافة الفقرات ( )7 ،6 ،5 ،4ليا.
جرل التعديؿ السادس عميو بمكجب القانكف رقـ ( )50لسنة 2007ـ ،كتضمف تعديؿ المادة
( )11مف القانكف األصمي بخصكص مكاتب اإلصبلح االسرم.
جرل التعديؿ السابع عميو بمكجب القانكف رقـ ( )11لسنة 2016ـ ،المنشكر في الجريدة
الرسمية في العدد رقـ  5392بتاريخ 2016/4/17ـ ،حيث جاء في المادة ( )1منو ،يسمى ىذا
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القانكف (قانكف معدؿ لقانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية لسنة  )2016كيق أر مع القانكف رقـ
( )31لسنة  ،1959كما ط أر عميو مف تعديؿ قانكنان كاحدان كيعمؿ بو بعد تسعيف يكمان مف تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية ،كالذم سيككف المعتمد في ىذه الرسالة مع بياف القانكف المطبؽ في
فمسطيف (الضفة الغربية) كىك قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية رقـ( )31لعاـ 1959ـ المعدؿ
بالتعديؿ الرابع بمكجب القانكف رقـ ( )9لسنة 1990ـ.
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الفصؿ األوؿ :السمطة التقديرية لمقاصي الشرعي:
المبحث األوؿ :تعريؼ السمطة التقديرية لغة واصطالحا.
المبحث الثاني :معنى السمطة التقديرية لمقاصي الشرعي.
المبحث الثالث :مصادر السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي.
المبحث الرابع :مشروعية السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي.
المبحث الخامس :حدود السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي.
المبحث السادس :دور سمطة القاضي الشرعي التقديرية في
تحقيؽ العدالة.
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المبحث األوؿ :تعريؼ السمطة التقديرية لغة واصطالحا:
المطمب األوؿ :تعريؼ السمطة التقديرية لغة.
المطمب الثاني :تعريؼ السمطة التقديرية اصطالحاً.
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المطمب األوؿ :تعريؼ السمطة التقديرية لغة:
الفرع األوؿ :تعريؼ السمطة لغة.
الفرع الثاني :تعريؼ التقديرية لغة.
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الفرع األوؿ :تعريؼ السمطة لغة:
كسمطاف :ىما نفس المعنى ،أم الحجة كالبرىاف ،كىما مشتقتاف مف سمط،
السمطة :يسمطة ي
القير ،كقد ىسمَّطىوي اهلل فتسمط
السبلطىةي:
كالسميط :ما يضاء بو ،كىك عند عامة العرب الزيت .ك ى
ي
َّ
ىاف،
طاف أيضان:
الس
الحجةي كالبر ي
السٍم ي
ي
السٍم ي
بلطيف .ك ي
طاف :الكالي ،كالجمع ى
السمطة .ك ي
عمييـ ،كاالسـ ي
طاف سمطانا ألنو حجة اهلل في أرضو ،كقيؿ لؤلمراء سبلطيف ألنيـ الذيف تقاـ بيـ
السٍم ي
كانما سمي ي

الحجة كالحقكؽ ،قاؿ اهلل تعالى:ﭐﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﱠ ( ،)1أم ما كاف لو عمييـ مف
حجة ،قاؿ اهلل تعالى :ﭐﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﱠ ﭐ( ،)2أم كحجة بينة ،كالسمطاف:
الممؾ ،كالحكـ كالفصؿ ،كقكلؾ :قد جعمت لو سمطانا عمى أخذ حقي مف فبلف ،كمنيا
قدرة ي

التسمط ،كالسيطرة ،كالتحكـ ،كيقاؿ :لؤلب سمطة عمى أبنائو الصغار (.)3

( )1سبأ١٢ :
( )2ىود٦٩ :

( )3لساف العرب ،ابف منظكر ،321-320/7 ،الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ،الجكىرم ،1133/3 ،معجـ
مقاييس المغة ،ابف فارس.95/3 ،
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الفرع الثاني :تعريؼ التقديرية لغة:
سمطة القاضي :كبإضافة السمطة لمقاضي ،فانو يخرج منيا سمطة كؿ مف لو القدرة عمى الممؾ
كالحكـ كالسياسة ،ككؿ مف لـ يكف منصكبا لمقضاء مف قبؿ رأس الدكلة.
التقديرية :القدير كالقادر :مف صفات اهلل عز كجؿ يككناف مف القدرة كيككناف مف التقدير ،فقكؿ
اهلل تعالى :ﭐﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﱠ ﭐ( ،)1مف القدرة ،فاهلل عز كجؿ مقدر كؿ شيء
كقاضيو ،كالتقديرية نسبة إلى التقدير ،كتطمؽ عمى ما فيو نظر كمقايسة.
قمت :جاءه قدره،
والقدر :القضاء المكفؽ ،يقاؿ :قى َّدر اإللو كذا تقدي ار ،كاذا كافؽ الشيء الشيء ى
كالقدر :القضاء كالحكـ ،كىك ما يقدره اهلل عز كجؿ مف القضاء كيحكـ بو مف األمكر ،قاؿ اهلل

()2
الح ٍكـ التي يقضي اهلل فييا قضاء
تعالى :ﭐﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱠ ؛ أم الحكـ ،كىي ليمة ي

السنة

()3

فيدبر فييا أمكر الخبلئؽ ،كتقدر فييا األرزاؽ كتقضى (.)4

ﭐ

( )1البقرة١٢ :
( )2القدر٢ :

( )3جامع البياف في تأويؿ آي القرآف ،الطبرم531/24 ،

( )4لساف العرب ،ابف منظكر ،75-74/5 ،معجـ مقاييس المغة ،ابف فارس  ،63-62/ 5مختار الصحاح ،الرازم،

248/1
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المطمب الثاني :تعريؼ السمطة التقديرية اصطالحاً:
الفرع األوؿ :تعريؼ السمطة اصطالحاً.
الفرع الثاني :تعريؼ التقديرية اصطالحاً.
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الفرع األوؿ :تعريؼ السمطة اصطالحاً:
بعد البحث في الكتب الفقيية عف كممة السمطة ،سكاء أكانت سمطة كلي األمر ،أـ سمطة
القاضي ،لـ أجد أف الفقياء قد استخدمكا ىذا المصطمح في العصكر االكلى ،كانما استخدمكه
نظر لما قد يكحي بو المفظ مف
كتداكلكه عندما عالجكا مكضكع السمطة(الحكـ) ،في كقت متيخر ،نا

نزعة التحكـ كالتسمط (.)1

كمف ىنا كانت تعريفات المعاصريف لمسمطة ،تقصد في معظميا سمطة كلي األمر ،أك صاحب
الحكـ ،كمف ىذه التعريفات لمسمطة:
عيا ،كما أنيا الحكـ المقبكؿ كالمحترـ) (.)2
حكما شر ن
(الحكـ المعترؼ بو بكصفو ن
(القكة التي بمقتضاىا يستطيع المسؤكؿ أداء العمؿ المطمكب منو) (.)3

الفرع الثاني :تعريؼ التقديرية اصطالحاً:
ككذلؾ إف مصطمح السمطة التقديرية لمقاضي مف المصطمحات القانكنية الحديثة ،لـ يتـ التطرؽ
لو في الكتب الفقيية ،ىذا مع العمـ أف ما تضمنو معنى السمطة التقديرية لمقاضي متقرر عند
عمماء األمة كفقيائيا كمبثكث في كتبيـ تحت عناكيف مختمفة ،مثؿ:
 القكاعد الشرعية ،كقاعدة :تصرفات الحاكـ منكطة بالمصمحة ،األحكاـ تتبع المصالح. االجتياد القضائي كتنزيمو عمى الكقائع كاألفراد. المصالح كتحقيقيا كالسعي في جمبيا.-

التعازير كتفاكت العقكبات.

( )1أنظر ،طرؽ انتياء والية الحكاـ في الشريعة اإلسالمية والنظـ الدستورية ،كايد يكسؼ محمكد قرعكش ،الطبعة
األكلى 1407ىػ 1987-ـ ،مؤسسة الرسالة لمنشر كالتكزيع /بيركت ،ص75

( )2قاموس المصطمحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،سامي ذبياف ،كآخركف ،رياض الريس لمكتب كالنشر ،لندف،
المممكة المتحدة ،الطبعة األكلى تشريف األكؿ /أكتكبر1990ـ ص 259

( )3طرؽ انتياء والية الحكاـ في الشريعة اإلسالمية والنظـ الدستورية ،كايد يكسؼ محمكد قرعكش ،ص75
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كمف أمثمة السمطة التقديرية لمقاضي كالتي نص عمييا الفقياء في كتبيـ:
ما جاء في لساف الحكاـ في مسيلة التغميظ في اليميف:
 " -كاالختيار في صفة التغميظ

()1

إلى القاضي" (.)2

 " ثـ اختمؼ المشايخ فيو ،التغميظ ػ منيـ مف يقكؿ القاضي بالخيار إف شاء غمظ كافشاء لـ يغمظ في كؿ مدعي بو كعمى كؿ مدعى عميو" (.)3
ما جاء في بدائع الصنائع في مسيلة التغميظ في اليميف:
 " كقاؿ مشايخنا ينظر إلى حاؿ الحالؼ إف كاف ممف ال يخاؼ منو اإلجتراء عمى اهللتعالى باليميف الكاذبة يكتفي فيو باهلل عز كجؿ مف غير تغميظ كاف كاف ممف يخاؼ منو
ذلؾ تغمظ ألف مف العكاـ مف ال يبالي عف الحمؼ باهلل عز كجؿ كاذبا فإذا غمظ عميو
اليميف يمتنع" (.)4
-

"كقاؿ بعضيـ إف كاف الماؿ المدعى يسي ار يكتفي فيو باهلل عز كجؿ كاف كاف كثي ار
يغمظ" (.)5

ما جاء في البحر الرائؽ في مسيلة التغميظ في اليميف:
غ لًٍمقى ً
اضي" (.)6
"سا ى
 -قكلو :ى

ً
ً ً
 كقكلو" :كلىو (أم لمقاضي) أىف ي ًز ى ًص ًم ٍنوي" (.)7
ٍ ى
ى ي
يد في التَّ ٍغميظ ىعمىى ىى ىذا ىكيي ٍنق ى
( )1كصفة التغم يظ أف يقكؿ" كاهلل الذم ال إلو إال ىك عالـ الغيب كالشيادة الرحمف الرحيـ الذم يعمـ مف السر ما يعمـ مف
العبلنية" كنحك ذلؾ مما يعد تغميظا في اليميف ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني227/6 ،

( )2لساف الحكاـ في معرفة األحكاـ ،أحمد بف محمد بف محمد ،أبك الكليد ،لساف الديف ابف ّْ
الش ٍحىنة الثقفي الحمبي
(المتكفى882 :ىػ) ،البابي الحمبي – القاىرة ،الطبعة :الثانية ،1973 – 1393 ،ص 231
( )3لساف الحكاـ في معرفة األحكاـ ،ابف ّْ
الش ٍحىنة الثقفي ،ص 231
( )4بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني227/6 ،
( )5بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني227/6 ،

( )6البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ ،زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد ،المعركؼ بابف نجيـ المصرم (المتكفى970 :ىػ)،
كفي آخره :تكممة البحر الرائؽ لمحمد بف حسيف بف عمي الطكرم الحنفي القادرم (ت بعد  1138ىػ) ،كبالحاشية :منحة

الخالؽ البف عابديف ،دار الكتاب اإلسبلمي ،الطبعة :الثانية -بدكف تاريخ213/7 ،
( )7البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ ،ابف نجيـ213/7 ،
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ما جاء في حاشيتا قميكبي كعميرة :في مسيلة التغميظ في اليميف ،قكلو“ :كال تغميظ فيما دكنو (أم
الماؿ الذم بمغ نصاب الزكاة) إال أف يراه القاضي لجرأة في الحالؼ فمو ذلؾ" (.)1
ما جاء في دقائؽ أكلي النيى في مسيلة التغميظ في اليميف ،قكلو ":كاف رأل حاكـ تركو (أم
التغميظ) فتركو كاف مصيبا" (.)2
ما جاء في الفتاكل الكبرل البف تيمية في مسيلة التغميظ في اليميف ،قكلو ":قمنا التغميظ مستحب
إذا رآه الحاكـ مصمحة"(.)3
ما جاء في معيف الحكاـ لمطرابمسي في مسيلة التغميظ في اليميف ،قكلو في تعقيبو عمى مشيكر
المذىب في المسيلة ":كأما ككنو لو (أم القاضي) إحبلؼ المتيكـ الختبار حالو كأف لو أف يحمفو
بالطبلؽ كالعتاؽ ،فإف لمقاضي أف يحمؼ المتيـ ،كىك مشيكر المذىب ،حيث قاؿ :فيذا نص
عمى أف إحبلؼ المتيـ مطمقا مع زيادة التيديد كالتخكيؼ ،كىك مف السياسة الحسنة (.)4
فيذه بعض النصكص الفقيية التي عممت عمى تعزيز سمطة القاضي التقديرية في الكقائع
كاألحكاؿ المختمفة لمكصكؿ إلى الحقيقة المطمكبة التي يريدىا المشرع كفقان لممصمحة كلمسياسة
الشرعية.
اصطالحا بينيا:
ىذا كقد عرؼ بعض المعاصريف السمطة التقديرية لمقاضي
ً
 (مقايسة القاضي كنظره بمكغا إلى قطع األمر– إنشاء أك تقدي ار – فيما يككف محبلإلرادتو الممتزمة بيدم ضكابط العدؿ التي تػنيل بو عف التحكمية (.)5

( )1حاشيتا قميوبي وعميرة ،أحمد القميكبي كأحمد عميرة341/4 ،

( )2دقائؽ أولي النيى لشرح المنتيى المعروؼ بشرح منتيى اإلرادات ،البيكتى615/3 ،
( )3الفتاوى الكبرى البف تيمية ،تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف
محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي (المتكفى728 :ىػ) ،دار الكتب العممية ،الطبعة :األكلى1408 ،ىػ 1987-ـ،

571/5 ،6

( )4معيف الحكاـ فيما يتردد بيف الخصميف مف األحكاـ ،الطرابمسي176 ،
( )5سمطة القاضي التقديرية في الفقو اإلسالمي (رسالة مقدمة لكمية القانكف بجامعة الخرطكـ لمحصكؿ عمى درجة
دكتكراه الفمسفة في الشريعة اإلسبلمية) لعبد الرحمف محمد عبد الرحمف شرفي  1429ق ََِٖ-ـ ،عدد الصفحات 899

صفحة_ https://ia601604.us.archive.org/0/items/adel-00013/Figh08054.pdf
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-

(الحرية المترككة لو-لمقاضي-بمقتضى القانكف يلي ىككف قناعتو صراحة أك ضمنا مف

أجؿ اختيار الحؿ األنسب لمقضية المعركضة عميو) (.)1

 (حيز مف الحرية يتاح لمقاضي بمقتضى النص الصريح أك الضمني ،يستمد منو القكة،ليتمكف مف خبللو مف النظر كالتركم كالتفكر لعمؿ األصمح لبمكغ الحقيقة كمعرفة
كنييا).

()2

 (اإلمكانية الذىنية كالعقمية الممنكحة لمقاضي مف قبؿ المشرع ،لمكاكبة الكاقع المتحرؾ،لمكصكؿ إلى حكـ فاصؿ في الدعكل المعركضة أمامو).

()3

ومف خالؿ ما تقدـ أعرؼ السمطة التقديرية لمقاضي بأنيا عبارة عف:
(الحرية القضائية ،والقوة القانونية المتاحة لمقاضي بمقتضى النص القانوني الصريح أو
الضمني ،لموصوؿ لمحقيقة القانونية التي أرادىا المشرع مف النص ،وفؽ فيمو لمواقعة
القانونية ولمنص القانوني عمى ضوء المقاصد والمصالح التي أرادىا المشرع مف النص
القانوني).
كمما سبؽ يتبيف أف التعريؼ االصطبلحي مرادؼ لمتعريؼ المغكم ،فبل يكجد فرؽ بينيما؛ ألف
مدلكليما كاحد.
كيتبيف كذلؾ أف السمطة التقديرية مبلزمة لمسمطة القضائية ،فمتى كانت السمطة القضائية قائمة
كانت السمطة التقديرية قائمة بيا كمبلزمة ليا؛ ألف قكاـ السمطة القضائية ىي السمطة التقديرية،
كقكاـ السمطة التقديرية النشاط الذىني كالعمؿ العقمي لمقاضي باجتياده لمكصكؿ الى الحقيقة التي
أرادىا المشرع.
( )1حجية الدليؿ البيولوجي أماـ القاضي الجنائي ،سميرة بيطاـ ،أمكاج لمنشر كالتكزيع عماف-األردف ،طبعة عاـ

2015ـ ،ص118

( )2بحث يمحكـ بعنكاف (سمطة القاضي التقديرية في اليميف القضائية) ،الدكتكر سعد بف عمر الخراشي ،عضك ىيئة
التدريس بالمعيد العالي لمقضاء في السعكدية ،منشكر في مجمة القضائية ،العدد الرابع ،رجب 1433ىػ ،الرياض ،ك ازرة
العدؿ السعكدية ،ص 86

( )3سمطة القاضي التقديرية في القانوف الدولي الخاص ،خير الديف كاظـ األميف ،مجمة جامعة بابؿ ،العمكـ اإلنسانية،
المجمد  ،15العدد  ،2سنة  ،2008ص 825
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المبحث الثاني :معنى السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي:
لقد بينت في المبحث السابؽ بيف السمطة التقديرية ىي عبارة عف (الحرية القضائية ،كالقكة
القانكنية المتاحة لمقاضي بمقتضى النص القانكني الصريح أك الضمني ،لمكصكؿ لمحقيقة
القانكنية التي أرادىا المشرع مف النص ،كفؽ فيمو لمكاقعة القانكنية كلمنص القانكني عمى ضكء
المصالح كالمقاصد التي أرادىا المشرع مف النص القانكني)
كمف ىنا يتبيف أف السمطة القضائية لمقاضي المنضبطة كالمنبثقة مف قناعتو كارادتو ،أصبحت
جزء ال يتج أز مف العمؿ القضائي لو ،القائمة عمى بذؿ الجيد كالكسع بحيث ال يشعر القاضي كال
يحس مف أنو يجد مف نفسو القدرة عمى المزيد مف االجتياد عند تنزيؿ األحكاـ عمى الكقائع ،بؿ
ٌ

العجز)1( .

كحيث إف عمؿ القاضي في حقيقتو ىك عمؿ ذىني ،كال يتـ عمى أكمؿ كجيو إال ببذؿ القاضي
غاية ما في طاقتو كجيده ككسعو ليصؿ إلى غايتو كمراده كفؽ المصالح كالمقاصد التي أرادىا
المشرع مف النص القانكني .كلقد جاء في المادة ( )1793مف المجمة ينبغي أف يككف القاضي،
كاقفا عمى المسائؿ الفقيية كعمى أصكؿ المحاكمات كمقتد ار عمى فصؿ كحسـ الدعاكل الكاقعة
تطبيقا ليما.)2( .
كاف اليدؼ مف إعماؿ القاضي لسمطتو التقديرية كالتي ىي جزء مف العممية القضائية؛ ىك
إظياره إلرادة المشرع الحقيقية مف كضعو لمنص القانكني المصاغ في المادة القانكنية؛ كالتي
تيدؼ إلى تحقيؽ العدالة.

( )1شرح مختصر الروضة ،سميماف بف عبد القكم بف الكريـ الطكفي الصرصرم ،أبك الربيع ،نجـ الديف (المتكفى:

716ىػ) ،المحقؽ :عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األكلى 1407 ،ىػ  1987 /ـ،576/3 ،
المدخؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،عبد القادر بف أحمد بف مصطفى بف عبد الرحيـ بف محمد بدراف (المتكفى:

1346ىػ) ،المحقؽ :د .عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ،مؤسسة الرسالة – بيركت ،الطبعة :الثانية ،1401 ،ص 367
(المادة  ،)1793درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ ،عمي حيدر583/4 ،
()2
ٌ
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كليذا فمقد منح المشرع األردني في مكاد كثيرة مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية األردني رقـ
( )31لسنة 1959ـ كتعديبلتو القاضي أك المحكمة سمطة تقديرية ،كحي از مف الحرية في التعامؿ
مع الكقائع القانكنية ،كفقا لقناعتو المنضبطة ،مف غير أف يمزمو أك يقيده بطريقة محددة ليسمكيا،
كي يصؿ لمحقيقة القانكنية التي أرادىا المشرع مف النص ،كفقا لفيمو لمكاقعة القانكنية كلمنص
القانكني عمى ضكء المصالح كالمقاصد التي أرادىا المشرع مف النص القانكني ،سعيا منو
لتحقيؽ العدالة ،التي ىي ىدؼ العممية القضائية كصمبيا.
حيث إف المشرع قد صاغ في قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية األردني رقـ ( )31لسنة
1959ـ كتعديبلتو ما منحو لمقاضي مف سمطة تقديرية ،كفؽ كممات كعبارات في نص المادة
القانكنية مثؿ " :لمقاضي" ك" لممحكمة" ك" إذف المحكمة " ك" يحؽ لممحكمة" ك" اقتنعت المحكمة
“ ك" تقتنع بو المحكمة" ك" لـ تقتنع المحكمة " ك" يجكز لممحكمة" ك" إذا رأت المحكمة " ك" إذا
ظير لممحكمة  ....يجكز ليا " (.)1
كال بد لمقاضي مف أف يمتزـ بتحقيؽ إرادة المشرع مف خبلؿ السمطة التقديرية الممنكحة لو بمكجب
القانكف ،بتطبيقو لمنص القانكني عمى الكاقعة المعركضة أمامو ،كيتجمى ذلؾ في حكمو المبني
عمى التسبيب القانكني المتضمف فيمو كتفسيره لمنص القانكني كقناعتو التي تكصؿ بيا إلى ىذا
الحكـ ،كأف ما تكصؿ إليو في حكمو ىك إرادة المشرع بالفعؿ المتمثمة بالنص القانكني ،كاال كاف
حكمو مبني عمى اليكل كليس عمى القانكف ،ألف القاضي كفؽ سمطتو التقديرية ليس لو مطمؽ
الحرية التخاذ أم قرار إال ما كاف في حدكد سمطتو التقديرية التي ال تخرج عف الحدكد القانكنية
التي رسميا لو المشرع ،سكاء كانت متعمقة بالشكؿ أك المضمكف لسمطتو القضائية.

( )1أنظر نص المادة ،31 ،58 ،25 ،124 ،59 ،48 ،28 ،22 ،67 ،23 ،54 ،23/3 ،21 ،29/2 ،18 ،17 ،10

.54 ،63 ،61 ،33
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المبحث الثالث :مصادر السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي:
المطمب األوؿ :مصادر السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي إذا كاف
مجتيدا.
المطمب الثاني :مصادر السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي إذا
كاف مقمدا.
المطمب الثالث :المصادر التي ال بد لمقاضي الشرعي مف
معرفتيا.
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المطمب األوؿ :مصادر السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي إذا كاف
مجتيدا:
إف مصادر السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي التي يستند الييا في حكمو كالتي ىي مصادر
األحكاـ القضائية الشرعية ،ىي نفسيا مصادر التشريع اإلسبلمي ،ىذا كقد ميز الفقياء بيف
نكعيف مف القضاة بحسب قدرة كؿ منيما عمى االجتياد ،فالنكع األكؿ :ىك المجتيد ،كالنكع
الثاني :ىك المقمد.
أما القاضي المجتيد فيجب عميو أف يستقي أحكامو مف مصادر التشريع المعتبرة ( ،)1كىي
الثابتة بالنص مف الكتاب كالسنة المتكاترة كاإلجماع المتكاتر ،كاف ىذا مما يمكف إحاطة كثير مف
المكمفيف بو ،كمنيا ما ليس كذلؾ إما لككف داللة النصكص عميو غير قطعية أك لككف طريؽ
كصكلو إلى كثير مف المكمفيف غير قطعي كالثابت بالقياس ،كبخبر الكاحد مف حيث ىك ثابت
بيما ( ،)2كال يقمد غيره لعدـ جكاز ذلؾ بحقو ( ،)3قاؿ االماـ النككم( :ليس لمجتيد أف يقمد
مجتيدا ال ليعمؿ بو ،كال ليفتي بو ،كال إذا كاف قاضيا ليقضي بو ،سكاء خاؼ الفكت لضيؽ كقت
أـ ال) (.)4

( )1التقرير والتحبير ،أبك عبد اهلل ،شمس الديف محمد بف محمد بف محمد المعركؼ بابف أمير حاج كيقاؿ لو ابف المكقت
الحنفي (المتكفى879 :ىػ) ،دار الكتب العممية ،الطبعة :الثانية1403 ،ىػ 1983-ـ ،19/1 ،المبسوط ،محمد بف أحمد

بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي (المتكفى483 :ىػ) ،دار المعرفة – بيركت ،الطبعة :بدكف طبعة ،تاريخ النشر:

1414ىػ 1993-ـ ،83/16 ،تبصرة الحكاـ في أصوؿ األقضية ومناىج األحكاـ ،ابف فرحكف64/1 ،
( )2التقرير والتحبير ،ابف أمير حاج19/1 ،

( )3التقرير والتحبير ،ابف أمير حاج ،19/1 ،المبسوط ،السرخسي ،83/16 ،تبصرة الحكاـ في أصوؿ األقضية ومناىج
األحكاـ ،ابف فرحكف64/1 ،

( )4روضة الطالبيف وعمدة المفتيف ،أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم (المتكفى676 :ىػ) ،تحقيؽ :زىير
الشاكيش ،المكتب اإلسبلمي ،بيركت-دمشؽ-عماف ،الطبعة :الثالثة1412 ،ىػ 1991 /ـ100/11 ،
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مصادر األحكاـ الشرعية عند الفقياء :ىذا كقد اختمؼ األئمة الفقياء كالمذاىب الفقيية في
مصادر االحكاـ الشرعية عمى النحك التالي:
أوال :مصادر االحكاـ الشرعية عند المذىب الحنفي (:)1
النصكص الكاردة في كتاب اهلل سبحانو كتعالى كلـ تنسخ.
النصكص الكاردة في السنة النبكية الصحيحة إف لـ يجد القاضي المجتيد الحكـ في كتاب اهلل
تعالى.
األحكاـ الكاردة عف صحابة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ :إف لـ يجد القاضي المجتيد الحكـ
في كتاب اهلل تعالى كال في السنة النبكية الصحيحة ،كليا حالتاف:
أف يتفؽ الصحابة رضي اهلل عنيـ عمى قكؿ كاحد في حكـ مسيلة ما ،فيككف ذلؾ إجماعا منيـ
ال يجكز مخالفتو مف القاضي المجتيد كال مف غيره ،ألف إجماع كؿ عصر حجة ال يمكف
مخالفتو.
أال يتفؽ الصحابة رضي اهلل عنيـ عمى قكؿ كاحد في حكـ مسيلة ما ،فبل يسع القاضي المجتيد
أف يخرج عف أقكاؿ الصحابة رضي اهلل عنيـ إلى قكؿ جديد ،كلكف يقكـ بالترجيح بينيا كيقضي
بو.
األحكاـ الكاردة عف التابعيف :إف لـ يكف لمصحابة رضي اهلل عنيـ قكؿ في حكـ مسيلة ما ،كليا
حالتاف:

( )1كشؼ األسرار شرح أصوؿ البزدوي ،عبد العزيز بف أحمد بف محمد ،عبلء الديف البخارم الحنفي (المتكفى730 :ىػ)،
دار الكتاب اإلسبلمي ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ 2/3 ،19/1 ،التقرير والتحبير ،ابف أمير حاج،19/1 ،

المبسوط ،السرخسي 67/16 ،ك 69ك ،83الفتاوى اليندية ،لجنة عمماء برئاسة نظاـ الديف البمخي ،311/3 ،اإلحكاـ في

أصوؿ األحكاـ ،أبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف محمد بف سالـ الثعمبي اآلمدم (المتكفى631 :ىػ) ،المحقؽ:

عبد الرزاؽ عفيفي ،الناشر :المكتب اإلسبلمي ،بيركت-دمشؽ -لبناف ،95/2،التوضيح األبير لتذكرة ابف الممقف في عمـ

األثر ،شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف أبي بكر بف عثماف بف محمد السخاكم (المتكفى:

902ىػ) ،الناشر :مكتبة أضكاء السمؼ ،الطبعة :األكلى  1418-ىػ 1998-ـ42 ،،

61

أف يتفؽ التابعكف عمى قكؿ كاحد في حكـ مسيلة ما ،فيككف ذلؾ إجماعا منيـ ال يجكز مخالفتو
مف القاضي المجتيد كال مف غيره.
أال يتفؽ التابعكف عمى قكؿ كاحد في حكـ مسيلة ما ،فبل يسع القاضي المجتيد أف يخرج عف
أقكاؿ التابعيف إلى قكؿ جديد ،كلكف يقكـ بالترجيح بينيا كيقضي بو.
الكاردة في الحديث المرسؿ ،إذا لـ يكف أماـ القاضي المجتيد سكل الحديث المرسؿ مف مصادر
االحكاـ الشرعية فانو ييخذ بيا كيقدميا عمى القياس.
األحكاـ الثابتة بالقياس :إف لـ يجد القاضي المجتيد حكـ مسيلة ما في كتاب اهلل تعالى كال في
السنة النبكية الصحيحة كال في األقكاؿ الكاردة عف صحابة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كال
في األقكاؿ الكاردة عف التابعيف ،فمو أف يجتيد كأف يقيس المسيلة المعركضة عميو عمى ما
يشبييا مف المسائؿ ،فيصؿ إلى نفس حكـ المسيلة المقيس عمييا فيقضي بو.

ثانيا :مصادر االحكاـ الشرعية عند المذىب المالكي (:)1
الكاردة في كتاب اهلل سبحانو كتعالى.
الكاردة في السنة النبكية الصحيحة :بعد أف لـ يجد القاضي المجتيد الحكـ في كتاب اهلل تعالى،
كليا حالتاف:
السنة التي صاحبيا عمؿ أىؿ المدينة ،كىي مقدمة عمى خبر اآلحاد.
السنة التي لـ يصاحبيا عمؿ أىؿ المدينة ،كىي السنة عمكما ،كيفيـ أنيـ يقصدكف بيا أخبار
اآلحاد التي لـ يصاحبيا عمؿ أىؿ المدينة.
الكاردة بالقياس :كىك مقدـ عمى خبر اآلحاد.
( )1الفروؽ ،القرافي( ،الفرؽ السادس عشر بيف قاعدة أدلة مشركعية األحكاـ كبيف قاعدة أدلة كقكع األحكاـ)،128/1 ،
تبصرة الحكاـ في أصوؿ األقضية ومناىج األحكاـ ،ابف فرحكف ،64/1 ،اإلتقاف واإلحكاـ في شرح تحفة الحكاـ

المعروؼ بشرح ميارة ،أبك عبد اهلل ،محمد بف أحمد بف محمد الفاسي ،ميارة (المتكفى1072 :ىػ) ،دار المعرفة،16/1 ،

اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ ،اآلمدم  ،95/2،التوضيح األبير لتذكرة ابف الممقف في عمـ األثر ،السخاكم42 ،
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الكاردة باإلجماع :اجماع الصحابة رضي اهلل عنيـ ىك أكلى االجماع.
الكاردة عف صحابة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،كليا حالتاف:
أف يتفؽ الصحابة رضي اهلل عنيـ عمى قكؿ كاحد في حكـ مسيلة ما ،فيككف ذلؾ إجماعا منيـ
ال يجكز مخالفتو مف القاضي المجتيد كال مف غيره.
أال يتفؽ الصحابة رضي اهلل عنيـ عمى قكؿ كاحد في حكـ مسيلة ما ،كليا حالتاف:
أقكاؿ الصحابة رضي اهلل عنيـ التي صاحبيا عمؿ أىؿ المدينة ،كىي مقدمة عمى غيرىا مف
االقكاؿ.
أقكاؿ الصحابة رضي اهلل عنيـ التي لـ يصاحبيا عمؿ أىؿ المدينة ،فبل يسع القاضي المجتيد
أف يخرج عف أقكاؿ الصحابة رضي اهلل عنيـ إلى قكؿ جديد ،كلكف يقكـ بترجيح الصكاب منيا
كيقضي بو.
الكاردة عف التابعيف كمف بعدىـ :إف لـ يكف لمصحابة رضي اهلل عنيـ قكؿ مجمع عميو أك قكؿ
مؤيد بعمؿ أىؿ المدينة أك أقكاال مختمفة في مسيلة ما ،فممقاضي المجتيد أف يبحث عف حكـ
المسيلة في أقكاؿ التابعيف كمف بعدىـ ،كيقدـ اجماع كؿ عصر مف العصكر عمى اقكاؿ الفقياء
المختمفة في المسيلة.
الكاردة في الحديث المرسؿ ،إذا لـ يكف أماـ القاضي المجتيد سكل الحديث المرسؿ مف
مصادر االحكاـ الشرعية فانو ييخذ بيا كيقدميا عمى القياس.
الكاردة بالقياس كاالجماع :فاذا لـ يجد القاضي المجتيد حكما لممسيلة في المصادر السابقة،
أعمؿ نظره في المسيلة كاجتيد ،بعد مشكرة عمماء عصره في المسيلة ،فإف كافؽ قكلو قكليـ أخذ
بو ،كاف خالؼ قكلو قكليـ قضى بيحسف القكليف كفؽ اجتياده.
الكاردة بالتقميد :إف لـ يستطع القاضي المجتيد الكصكؿ إلى حكـ لممسيلة بعد اجتياده فييا ،فمو
أف يقمد غيره ممف يثؽ بيـ مف الفقياء المجتيديف.
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ثالثا :مصادر االحكاـ الشرعية عند المذىب الشافعي (:)1
الكاردة في كتاب اهلل سبحانو كتعالى.
الكاردة في السنة النبكية الصحيحة.
الكاردة باإلجماع.
الكاردة بالقياس كاالجتياد :فاذا لـ يجد القاضي المجتيد حكما لممسيلة في المصادر السابقة،
أعمؿ نظره في المسيلة كاجتيد ،قاؿ الشافعي رحمو اهلل تعالى(:كمعنى االجتياد مف الحاكـ إنما
يككف بعد أف ال يككف فيما يرد القضاء في كتاب كال سنة كال أمر مجتمع عميو فيما كشيء مف
ذلؾ مكجكد فبل) (.)2
الكاردة عف صحابة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،كليا خمس حاالت:
إذا انتشر قكؿ الصحابي بيف الصحابة رضي اهلل عنيـ؛ ككافقكه عمى قكلو ،أصبح اجماعا ال
يجكز مخالفتو.
إذا انتشر قكؿ الصحابي بيف الصحابة رضي اهلل عنيـ؛ ككاف ال مجاؿ لمرأم فيو ،فيك حجة ال
يجكز مخالفتو ،ألنو يدؿ عمى أف الصحابي رضي اهلل عنو قالو عف أمر تكقيفي.
إذا انتشر قكؿ الصحابي بيف الصحابة رضي اهلل عنيـ؛ كلـ يكافقكه عمى قكلو كخالفكه ،أصبح
قكلو يجكز مخالفتو ،ألنو رأم مجتيد.

( )1األـ ،الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف عبد مناؼ المطمبي

القرشي المكي (المتكفى204 :ىػ) ،دار المعرفة – بيركت ،الطبعة :بدكف طبعة ،سنة النشر1410 :ىػ1990/ـ،216/6 ،
تحفة المحتاج في شرح المنياج ،ابف حجر الييتمي ،144/10 ،اإلبياج في شرح المنياج ((منياج الكصكؿ إلي عمـ
األصكؿ لمقاضي البيضاكم المتكفي سنو 785ىػ)) ،السبكي ،38/1 ،شرح التمويح عمى التوضيح ،التفتازاني،32/1 ،
البحر المحيط في أصوؿ الفقو ،أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر الزركشي (المتكفى794 :ىػ) ،دار

الكتبي ،الطبعة :األكلى1414 ،ىػ 1994 -ـ ،54/1 ،اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ ،اآلمدم  ،95/2،التوضيح األبير
لتذكرة ابف الممقف في عمـ األثر ،السخاكم42 ،

( )2األـ ،الشافعي216/6 ،
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إذا انتشر قكؿ الصحابي بيف الصحابة رضي اهلل عنيـ؛ كلـ يعمنكا مكافقتيـ أك مخالفتيـ لقكلو
حتى انقرضكا جميعا ،كاف قكلو حجة ال يجكز مخالفتو.
إذا انتشر قكؿ التابعي كمف بعده بيف التابعيف؛ ككافقكه عمى قكلو ،أصبح اجماعا ال يجكز
مخالفتو ،حكمو حكـ الصحابي رضي اهلل عنو.
الكاردة في الحديث المرسؿ ،فإذا لـ يكف أماـ القاضي المجتيد سكل الحديث المرسؿ مف مصادر
االحكاـ الشرعية فانو ييخذ بيا كيقدميا عمى القياس ،كىي قسماف:
القسـ األكؿ :كىك مرسؿ الصحابة مقبكؿ باإلجماع.
القسـ الثاني :كىك إرساؿ القرف الثاني كالثالث ،فبل يقبؿ إال إذا اقترف بو ما يتقكل بو.

ثالثا :مصادر االحكاـ الشرعية عند المذىب الحنبمي (:)1
أكالن :النصكص ،الكاردة في كتاب اهلل سبحانو كتعالى أك في سنة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
الصحيحة ،فاف القاضي المجتيد ييخذ بيا كال يقدـ عمييا دليبل آخر ،كال يمتفت إلى ما خالفيا.
الكاردة في أقكاؿ صحابة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،كليا حالتاف:
أف يقكؿ الصحابي حكمو في مسيلة ما ،كلـ يعرؼ عف الصحابة رضي اهلل عنيـ أية مخالفة
لقكلو في المسيلة ،فاف القاضي المجتيد ال يقدـ عميو عمبل كال رأيا كال قياسا ،كاف اتفاؽ الصحابة
رضي اهلل عنيـ عمى قكؿ كاحد ال يعتبر إجماعا منيـ ،ال يجكز مخالفتو مف القاضي المجتيد
كال مف غيره.

( )1إعالـ الموقعيف عف رب العالميف ،ابف قيـ الجكزية ،27-24/1 ،روضة الناظر وجنة المناظر في أصوؿ الفقو عمى
مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي
الحنبمي ،الشيير بابف قدامة المقدسي (المتكفى620 :ىػ) ،مؤسسة الرٌياف لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الطبعة :الطبعة الثانية

1423ىػ2002-ـ ،197/1 ،شرح الكوكب المنير ،ابف النجار الحنبمي ،6-5/2 ،اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ ،اآلمدم
 ،95/2،التوضيح األبير لتذكرة ابف الممقف في عمـ األثر ،السخاكم.42 ،
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أال يتفؽ الصحابة رضي اهلل عنيـ عمى قكؿ كاحد في حكـ مسيلة ما ،فاف القاضي المجتيد
يختار أقربيا الى الكتاب كالسنة الصحيحة كيقضي بو ،كال يسعو أف يخرج عف أقكاؿ الصحابة
رضي اهلل عنيـ إلى قكؿ جديد.
الكاردة في الحديث المرسؿ كالحديث الضعيؼ

()1

كىك أحد الركايتيف عـ االماـ أحمد ،إذا لـ يكف

أماـ القاضي المجتيد سكل الحديث المرسؿ اك الحديث الضعيؼ مف مصادر االحكاـ الشرعية
فانو ييخذ بيا كيقدميا عمى القياس.
الكاردة بالقياس :عند عدـ كجكد حكـ لمسيلة ما في مصادر االحكاـ الشرعية المذككرة ،فاف
القاضي المجتيد لمضركرة يمجػي الى القياس.

( )1أشار ابف القيـ إلى أنو (ليس المراد بالضعيؼ عند االماـ أحمد بف حنبؿ الباطؿ كال المنكر كال ما في ركايتو متيـ

بحيث ال يسكغ الذىاب إليو فالعمؿ بو؛ بؿ الحديث الضعيؼ عنده قسيـ الصحيح كقسـ مف أقساـ الحسف ،كلـ يكف يقسـ
الحديث إلى صحيح كحسف كضعيؼ ،بؿ إلى صحيح كضعيؼ ،كلمضعيؼ عنده مراتب ،فإذا لـ يجد في الباب أث ار يدفعو

كال قكؿ صاحب ،كال إجماع عمى خبلفو كاف العمؿ بو عنده أكلى مف القياس) ،إعالـ الموقعيف عف رب العالميف ،ابف قيـ

الجكزية25/1 ،
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المطمب الثاني :مصادر السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي إذا
كاف مقمدا
إف الكاجب عمى القاضي الشرعي المقمد أف يحكـ بما أنزؿ اهلل فيما يعرض عميو مف القضايا ،كال
يجكز لو الحكـ باليكل كالتشيي ،كانما يقضي القاضي غير المجتيد بالراجح مف مذىبو ،كاف
كاف إلمامو أقكاؿ أخذ بالمتيخر منيا ،كاف كاف في المذىب أكثر مف قكؿ ككاف مف أىؿ النظر
كالترجيح أخذ بالراجح منيا ،كاف لـ يكف مف العارفيف بقكاعد مذىبو أخذ بقكؿ مرجح في مذىبو،
كاف لـ يكجد مرجحان في مذىبو استشار العمماء كاختار قكال مف األقكاؿ كجانب اتباع اليكل في
ذلؾ (.)1

()1

رد المحتار عمى الدر المختار ،ابف عابديف ،365/5 ،المبسوط ،السرخسي ،72/16 ،تبصرة الحكاـ في أصوؿ

األقضية ومناىج األحكاـ ،ابف فرحكف 72/1 ،66-65/1 ،ك ،83/1تحفة المحتاج في شرح المنياج ،ابف حجر

الييتمي ،109/10 ،اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ ،عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف المرداكم الدمشقي
الصالحي الحنبمي (المتكفى885 :ىػ) ،دار إحياء التراث العربي ،الطبعة :الثانية -بدكف تاريخ467/6 ،185/11 ،
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المطمب الثالث :المصادر التي ال بد لمقاضي مف معرفتيا:
الفرع األوؿ :المصادر الفقيية التي ال بد لمقاضي مف معرفتيا.
الفرع الثاني :المصادر القضائية التي ال بد لمقاضي مف معرفتيا.
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الفرع األوؿ :المصادر الفقيية التي ال بد لمقاضي مف معرفتيا:
ال بد لمقاضي مف دراسة النص القانكني كفيمو سكاء كاف مصدره كرد في كتاب اهلل سبحانو
كتعالى ،أك في السنة النبكية الصحيحة أك باإلجماع أك القياس ،حتى يصؿ إلى الحكـ في
المسيلة المعركضة أمامو ،ىذا كال بد لمقاضي المجتيد أف يككف عالما بيصكؿ الديف ،كأف يككف
حائ از عمى شركط االجتياد كما ذكرىا ابف قدامة كىي( :معرفة ستة أشياء :الكتاب ،كالسنة،
كاإلجماع ،كاالختبلؼ ،كالقياس ،كلساف العرب) (.)1
أما الكتاب ،فيحتاج أف يعرؼ منو عشرة أشياء :الخاص ،كالعاـ ،كالمطمؽ ،كالمقيد ،كالمحكـ،
كالمتشابو ،كالمجمؿ ،كالمفسر ،كالناسخ ،كالمنسكخ في اآليات المتعمقة باألحكاـ ،كذلؾ نحك
خمسمائة ،كال يمزمو معرفة سائر القرآف.
فأما السنة ،فيحتاج إلى معرفة ما يتعمؽ منيا باألحكاـ دكف سائر األخبار مف ذكر الجنة كالنار
كالرقائؽ ،كيحتاج أف يعرؼ منيا ما يعرؼ مف الكتاب ،كيزيد :معرفة التكاتر ،كاآلحاد ،كالمرسؿ،
كالمتصؿ ،كالمسند ،كالمنقطع ،كالصحيح ،كالضعيؼ.
ويحتاج إلى معرفة ما أجمع عميو ،وما اختمؼ فيو.
ومعرفة القياس ،كشركطو ،كأنكاعو ،ككيفية استنباطو األحكاـ.
ومعرفة لساف العرب فيما يتعمؽ بما ذكر؛ ليتعرؼ بو استنباط األحكاـ مف أصناؼ عمكـ الكتاب
كالسنة).

()1

المغني البف قدامة38/10 ،
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الفرع الثاني :المصادر القضائية التي ال بد لمقاضي مف معرفتيا:
وىي االجتيادات القضائية لمييئات القضائية في:
 محاكـ االستئناؼ الشرعية:كىي عبارة عف سكابؽ قضائية صادرة عف محكمة االستئناؼ الشرعية ( ،)1مستندة الى
النصكص الفقيية أك القانكنية التي استقر عمييا القضاء عمى مر الزماف كدكف تجاكز لحدكد
الشريعة الغراء ( ،)2يسترشد بيا القضاة في عمميـ القضائي لمكصكؿ الى الحكـ القضائي
الصحيح في القضية المنظكرة أمامو ،كذلؾ لتجنب الفصؿ في الدعكل بحكـ قضائي مجانب
لمصحة فيستكجب الفسخ مف قبؿ محكمة االستئناؼ الشرعية ،مما يؤدم الى إطالة أمد التقاضي
كضياع الحقكؽ.
-

المحكمة العميا الشرعية:

كذلؾ بعد استحداث المحكمة العميا الشرعية في المممكة األردنية الياشمية بمكجب القانكف رقـ
( )11لسنة  2016المعدؿ لقانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية رقـ ( )31لسنة .)3( 1959
كقد استحدثت المحكمة العميا الشرعية في فمسطيف بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ 2003/16
المؤرخ 2003/9/19ـ الصادر عف الرئيس الراحؿ ياسر عرفات ،كالمنشكر في جريدة الكقائع
الفمسطينية في العدد( ،)47الذم شكؿ بمكجبو المجمس األعمى لمقضاء الشرعي كالمحكمة العميا
الشرعية ،كتـ كضع نظاـ خاص بالمحكمة العميا الشرعية ( ،)4كبالرجكع إلى قانكف تشكيؿ

()1

المادة  135مف قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة 1959ـ.

()2

الق اررات االستئنافية في أصوؿ المحاكمات الشرعية ومناىج الدعوى ،القاضي أحمد محمد عمي داكد ،مكتبة دار

()3

تـ إضافة نص المادة  161لقانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية األردني رقـ( )31لعاـ 1959ـ ،كذلؾ بمكجب المادة

الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف-األردف ،الطبعة األكلى 1418ىػ 1998-ـ ،ج5/1

( )35مف القانكف رقـ ( )11لعاـ 2016ـ المعدؿ لقانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية األردني رقـ ( )31لسنة ،1959
المنشكر في الجريدة الرسمية في العدد رقـ  5392تاريخ 2016/4/17ـ

()4

صادر عف المجمس األعمى لمقضاء الشرعي بتاريخ  ،2003 /9 / 20كفؽ التعميـ رقـ  2004/10الصادر عف

قاضي القضاة رقـ ؽ 720/15/تاريخ 2004/4/4ـ .غير منشكر
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المحاكـ الشرعية األردني رقـ ( )19لسنة )1( 1972الذم حدد صبلحية تشكيؿ المحاكـ الشرعية
كدرجاتيا كاختصاصاتيا ،كبخاصة المادة( )21منو ،كقانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية األردني
رقـ ( )31لسنة 1959

(،)2

كالذيف ىما مف القكانيف كالتشريعات األردنية المتعمقة بالقضاء

الشرعي كالتعديبلت التي طرأت عمييا لغاية عاـ 1994ـ ،كالذم بقي العمؿ بيا ساريا في
فمسطيف (الضفة الغربية) بعد قدكـ السمطة الكطنية الفمسطينية ،كذلؾ بمكجب قرار رئيس السمطة
الفمسطينية الراحؿ ياسر عرفات ،رقـ( )1لسنة  ،)3(1994نجد أنيا لـ تنص في مكادىا عمى
المحكمة العميا الشرعية ،كليذا كبما أف ىذه المحكمة ىي محكمة قانكف؛ كأعمى درجة مف
درجات التقاضي" الدرجة الثالثة" البد لممشرع الفمسطيني مف تقنينيا كأف تمر بالمراحؿ الدستكرية
حتى ً
تكتسب أحكاميا كق ارراتيا الصفة القانكنية.

()1

مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكـ الشرعية ،اعداد راتب عطا اهلل الظاىر ،عماف-األردف1409 ،ىػ1989-ـ،

()2

مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكـ الشرعية ،اعداد راتب عطا اهلل الظاىر ،ص53

الطبعة الثالثة ،جمعية المطابع التعاكنية ،ص25

()3

كالذم ينص عمى (قرار رقـ ( )1لسنة  ،1994رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية رئيس السمطة الكطنية

كبناء عمى الصبلحيات المخكلة لو .يقرر ما يمي:
الفمسطينية بناء عمى قرار المجنة التنفيذية
ن
مادة ( )1يستمر العمؿ بالقكانيف كاألنظمة كاألكامر التي كانت سارية المفعكؿ قبؿ تاريخ  1967/6/5في األراضي
الفمسطينية "الضفة الغربية كقطاع غزة" حتى يتـ تكحيدىا.

مادة ( )2تستمر المحاكـ النظامية كالشرعية كالطائفية عمى اختبلؼ درجاتيا في مزاكلة أعماليا طبقان لمقكانيف كاألنظمة
المعمكؿ بيا.

مادة ( ) 3يستمر السادة القضاة النظاميكف كالشرعيكف كأعضاء النيابة العامة في ممارسة أعماليـ كؿ في دائرة اختصاصو
كفقا لمقكانيف.

مادة ( )4يسرم ىذا القرار اعتبا ار مف تاريخو كيبمغ مف يمزـ لتنفيذه كينشر في الجريدة الرسمية.

تكنس في 9 :ذم الحجة  1414ىجرية المكافؽ 1994/5/20 :ميبلدية ياسر عرفات رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة

التحرير الفمسطينية رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية) منظكمة القضاء كالتشريع في فمسطيف-المقتفي ،-اعداد معيد

الحقكؽ في جامعة بيرزيتhttp://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=9663.
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المبحث الرابع :مشروعية السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي:
المطمب األوؿ :النصوص الدالة عمى االجتياد.
المطمب الثاني :النصوص الدالة عمى جواز التقدير الشخصي مف
القاضي.
المطمب الثالث :النصوص الدالة عمى حجية التقدير لممصمحة.
المطمب الرابع :النصوص الدالة عمى وجوب قبوؿ واتباع حكـ
الحاكـ ونائبو.
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المبحث الرابع :مشروعية السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي:
تمييد
حيثما كاف نزاع ال نص فيو مف قرآف أك سنة أماـ القضاء ،فانو يصار فيو إلى االجتياد،
كيمزـ مف ذلؾ استخداـ القاضي لنشاطو الذىني الذم ينصب عمى الكقائع محؿ النزاع ،كفي
كيفية صياغة االحكاـ الشرعية ليا ،كي ينطبؽ كؿ حكـ عمى الكاقعة الخاصة بيا ،كقد استدؿ
الفقياء عمى مشركعية السمطة التقديرية لمقاضي بيدلة منيا- :
-

النصكص الدالة عمى االجتياد.

-

النصكص الدالة عمى جكاز التقدير الشخصي مف القاضي.

-

النصكص الدالة عمى حجية التقدير لممصمحة.

-

النصكص الدالة عمى كجكب قبكؿ كاتباع حكـ الحاكـ كنائبو.
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المطمب األوؿ :النصوص الدالة عمى االجتياد:
قاؿ اهلل تعالى :ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ

ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ (.)1
ككجو الداللة " :قاؿ جميكر األمة إف حكميما كاف باجتياد"( ،)2حيث إنيما صمكات اهلل عمييما
اجتيدا في أغناـ رجؿ رعت كرـ كزرع آخر؛ فحكـ داكد عميو السبلـ بالغنـ لصاحب الزرع،
كحكـ سميماف عميو السبلـ بيف يدفع بالغنـ إلى صاحب الزرع لينتفع بدرىا كنسميا ،كيدفع بالكرـ
الى صاحب الغنـ ليعمره حتى يعكد إلى حالو ،ثـ يرد الكرـ إلى صاحبو كيسترجع صاحب الغنـ
غنمو ،قاؿ اهلل تعالى:ﱡﭐ ﲖ ﲗﲘ ﱠ ( ،)3ىذا ككاف كؿ كاحد منيما عمى حكـ كعمـ ،كقد
ثبت الحكماف بمكجب اجتيادىما عمييما السبلـ ،كنزؿ النص بتقرير حكـ سميماف"( ،)4فرجع داكد
إلى قضاء سميماف فحكـ بو( ،)5فاهلل سبحانو كتعالى قد أثنى عمييما فقد" أثنى عمى داكد باجتياده
كأثنى عمى سميماف بإصابتو كجو الحكـ" (.)6
فدؿ ذلؾ عمى مشركعية استخداـ القاضي لسمطتو التقديرية ،بعد فيمو لمكاقعة المعركضة أمامو
كالنظر فييا كمف ثـ تنزيمو الحكـ الذم ينطبؽ عمييا كفؽ إرادة المشرع ،كىي التي ال نص فييا.

( )1األنبياءٕٗ- ٕٖ :

( )2المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي

المحاربي (المتكفى542 :ىػ) ،المحقؽ :عبد السبلـ عبد الشافي محمد ،دار الكتب العممية – بيركت ،الطبعة :األكلى -

 1422ىػ91/4 ،
( )3األنبياءٕٗ :

( )4االجتياد (مف كتاب التمخيص إلماـ الحرميف) ،عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الجكيني ،أبك المعالي،

ركف الديف ،الممقب بإماـ الحرميف (المتكفى478 :ىػ) ،المحقؽ :د .عبد الحميد أبك زنيد ،دار القمـ ،دارة العمكـ الثقافية -

دمشؽ ،بيركت ،الطبعة :األكلى ،1408 ،ص 45

( )5تفسير الماوردي = النكت كالعيكف ،أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم ،الشيير

بالماكردم( ،المتكفى450 :ىػ) ،المحقؽ :السيد ابف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ ،دار الكتب العممية -بيركت  /لبناف،

457/3

( )6تبصرة الحكاـ في أصوؿ األقضية ومناىج األحكاـ ،ابف فرحكف14/1 ،
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ما ركم عف أـ سممة ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،قاؿ« :إنما أنا بشر ،كانكـ تختصمكف
إلي ،كلعؿ بعضكـ أف يككف ألحف بحجتو مف بعض ،كأقضي لو عمى نحك ما أسمع ،فمف
قضيت لو مف حؽ أخيو شيئا فبل ييخذ ،فإنما أقطع لو قطعة مف النار» (.)1
ككجو الداللة اف ىذا الحديث يدؿ عمى أف تصرؼ الرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كاف بكصفو
قاضيا ،فتصرفاتو بالقضاء ( ،)2ليست كحيا كانما ىي اجتياد فيما ال نص فيو ،كلعؿ قكؿ
الشافعي ما يدؿ عمى ذلؾ فقد قاؿ رحمو اهلل تعالى ":فقد أعمـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
الناس أنو إنما يقضي بينيـ بما يظير لو كأف اهلل كلي ما غاب عنو كليستف بو المسممكف
فيحكمكا عمى ما يظير ليـ"(.)3
ما ركم عف عمرك بف العاص ،أنو سمع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ« :إً ىذا ح ىكـ اٍلح ً
اك يـ
ى ى ى
ىج ىر ً
طيى فمو أن ٍجر» (.)4
ىخ ى
اجتىيى ىد ثيَّـ أ ٍ
اف ،ىكًا ىذا ىح ىك ىـ فى ٍ
اب ،ىفمىوي أ ٍ
فى ٍ
ىص ى
اجتىيى ىد ثيَّـ أ ى
ككجو الداللة اف ىذا الحديث يدؿ عمى أف الحاكـ يجتيد ،كأف اجتياده إنما يككف بعد أف ال
يككف -فيما يرد القضاء -في كتاب كال سنة كال أمر مجتمع عميو ،فيما كشيء مف ذلؾ مكجكد
فبل (.)5
كال بد لمحاكـ مف أف يجتيد في الحؽ عمى عمـ لكي يصيبو ،كذلؾ ببذؿ الجيد في القياـ بالحؽ
كالعدؿ (.)6

( )1حديث رقـ ( )6967صحيح البخاري25 /9 ،
( )2ىو أحد تصرفات الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ،حيث إف تصرفاتو صمى اهلل عميو كسمـ تدكر بيف الرسالة ،كالتبميغ،
كالفتيا ،كاالمامة ،كالقضاء ،انظر الفروؽ = أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ ،أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف

عبد الرحمف المالكي الشيير بالقرافي (المتكفى684 :ىػ) ،عالـ الكتب ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ ،8/3 ،زاد المعاد
في ىدي خير العباد ،محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية (المتكفى751 :ىػ) ،مؤسسة

الرسالة ،بيركت  -مكتبة المنار اإلسبلمية ،الككيت ،الطبعة :السابعة كالعشركف1415 ،ىػ 1994/ـ430-428/3 ،
( )3األـ ،الشافعي11 /7 ،
( )4صحيح البخاري ،حديث رقـ ( ،108 /9 ،)7352صحيح مسمـ ،حديث رقـ (1342/3 ،)1716
( )5األـ ،الشافعي216/6 ،

( )6تبصرة الحكاـ في أصوؿ األقضية ومناىج األحكاـ ،ابف فرحكف14/1 ،
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المطمب الثاني :النصوص الدالة عمى جواز التقدير الشخصي مف
القاضي:
سماؾ
ما ركاه اإلماـ أحمد بف حنبؿ عف ىب ٍيز ،ىك ىعفَّ ي
اف اٍل ىم ٍع ىنى ،قاال حدثنا حماد بف سممة أخبرنا ى
احتىفىركا يزٍبيةن( )1لً ً
ىف ىعمًيِّا ،ىك ى ً
عف حنش بف المعتمر :أ َّ
اء ىحتَّى ىكقىعى ًفييىا ىريج هؿ
ى
ؤلسد ،فى ىج ى
ى
اف باٍل ىي ىم ًف فى ٍ ي
ً
ىس يد ًفييىا
ؽ ٍاآل ىخ ير بً ى
آخ ىر ،ىكتى ىعمَّ ى
ؽ ٍاآل ىخ ير بً ى
آخ ىر ،ىكتى ىعمَّ ى
ؽ بً ى
ىكتى ىعمَّ ى
ص ياركا أ ٍىرىب ىعةن ،فى ىج ىر ىحييـ ٍاأل ى
آخ ىر ،ىحتَّى ى

ّْبلح .قىا ىؿ:
ات ،قى ى
ات ًفييىا ،ىك ًم ٍنيي ٍـ ىم ًف ٍ
اؿ :فىتىىن ىازيعكا ًفي ىذلً ىؾ ىحتَّى أ ى
أخ ًرىج فى ىم ى
فى ًم ٍنيي ٍـ ىم ٍف ىم ى
ىخ يذكا الس ى
ض ب ٍي ىن يكـ بًقىض و
ً ً
اف ًفي ىشي ً
كف ًم ىائتى ًي ٍإن ىس و
اء،
اى ٍـ ىعمً ّّي فىقى ى
فىيىتى ي
ى
اؿ :ىكٍيمى يك ٍـ تى ٍقتيمي ى
ٍف أ ٍىرىب ىعة أ ىىناس َّي ،تى ىعالى ٍكا أى ٍق ً ى ٍ
فىًإف ر ً
ضيتي ٍـ بً ًو ىكًاال فى ٍارتىًف يعكا إًلىى َّ
ؤلك ًؿ يريب ىع ًد ىيتً وو،
ضى لً َّ
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ قى ى
اؿ« :فىقى ى
النبً ّْي ى
ٍ ى
ً
الديةي ىك ً
َّ ً ً ً
كلًمثَّانًي ثيمي ى ً ً ً
ؼ ًد ىيتً ًو ،ىكلً َّا
اممىةن» قى ى
ص ى
اؿ :فى ىرض ىي ىب ٍع ي
مربً ًع ّْ ى
ث د ىيتو ،ىكلًمثالث ن ٍ
ضيي ٍـ ،ىك ىك ًرهى
ى
ً ًَّ
ضيي ٍـ ،ىك ىج ىع ىؿ ّْ
اؿ :فى ٍارتىفى يعكا ًإلىى َّ
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -
يف ٍازىد ىح يمكا ،قى ى
ىب ٍع ي
الد ىيةى ىعمىى قىىبائ ًؿ الذ ى
النبً ّْي ى
ضي ب ٍي ىن يكـ بًقىض و
اؿ« :سيى ٍق ً
اؿ:
اء» .قى ى
احتىىبى  -قى ى
ىح ىسيبوي قى ى
اؿ ىب ٍيهز :قى ى
قى ى
اؿ ىح َّم ه
اف يمتَّ ًكنئا فى ٍ
اد :أ ٍ
ى
اؿ :ىك ى
ى
ى ٍ
اؿ عفَّاف :سيى ٍق ً
ً
يخبًر أ َّ ً
َّ
ضي
ضى بً ىك ىذا ىك ىك ىذا ،قى ى
ضى قى ى
اؿ :فىي ٍىم ى
ىف ىعميِّا ىرض ىي الموي ىع ٍنوي قى ى
اءهي ،قى ى ى ي ى
ض ى
فىي ٍ ى
ىب ٍي ىن يك ٍـ "(.)2
كجو الداللة:
أف اجتياد عمي رضي اهلل عنو في ىذه المسيلة ،بتقدير التعكيض لممقتكليف بقدر ما تسبب بو
أحدىـ مف إلحاؽ اليبلؾ بغيره ،فقد قدر لؤلكؿ ربع الدية ،ألنو كاف السبب في مقتؿ ثبلثة غيره،
فيسقط مف تعكيضو ثبلثة أرباع الدية كقضى لو بالربع فقط ،كقضى لمثاني بثمث الدية ألنو
تسبب في مقتؿ اثنيف فيسقط ثمثي الدية كقضى لو بثمثيا ،ثـ قضى لمثالث بنصؼ الدية ألنو
(ُّ )1
الزْبيةُ :حفرة في مكضع عاؿ يصاد فييا األسد كنحكه كالجمع زبى مثؿ :يم ٍدىي وة ىك يم ندل .المصباح المنير في غريب
الشرح الكبير ،أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم ،أبك العباس (المتكفى :نحك 770ىػ) ،المكتبة العممية –
بيركت ،عدد األجزاء( 2 :في مجمد كاحد كترقيـ مسمسؿ كاحد)251/1 ،

( )2حديث رقـ ( ،)1309مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني

(المتكفى241 :ىػ) ،المحقؽ :أحمد محمد شاكر ،دار الحديث – القاىرة ،الطبعة :األكلى 1416 ،ىػ  1995-ـ،140/2 ،
إسناده صحيح ،كمكرر  ،1063 ،574 ،573قاؿ األلباني :كسنده حسف ،سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء مف فقييا
كفكائدىا ،األلباني478/2 ،
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تسبب في مقتؿ رجؿ كاحد فيسقط نصؼ الدية عنو كقضى لو بالنصؼ ،أما الرابع فقضى لو
بالدية كاممة ألنو لـ يتسبب بمقتؿ غيره ،فيك الكحيد الذم قتؿ بسبب غيره كلـ يتسبب ىك في
قتؿ أحد ،كاجتياد كتقدير عمي رضي اهلل عنو في المسيلة لـ يرد فيو نص في الكتاب كال في
السنة ،ىذا كقد أقر النبي صمى اهلل عميو كسمـ عمي اجتياده كعمى مبدأ التقدير في المسيلة التي
عرضت عميو كالتي ال يكجد فييا نص مف الكتاب كال السنة.

المطمب الثالث :النصوص الدالة عمى حجية التقدير لممصمحة:
اء ٍب ًف ع ًاز وب ر ً
ما ركاه البخارم ،ع ًف البر ً
النبً ُّي َّ
اعتى ىم ىر َّ
ض ىي المَّوي ىع ٍنوي ،قى ى
اؿٍ :
ى
ى
ى
ى ىى
صمى اهللي
ىى يؿ م َّكةى أىف ي ىدعكه ي ٍد يخ يؿ م َّكةى حتَّى قىاضاىـ عمىى أ ً
ً
ً ً
يـ بًيىا
ٍ
ى يٍ ى
ى ى
ٍ ى ي يى
في ذم القى ٍع ىدة ،فىي ىىبى أ ٍ ى
ىف ييق ى
ىفمى َّما

أَّىن ىؾ

ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ
ثىبلىثىةى أىي و
َّاـ،

ً
اضى ىعمىٍي ًو يم ىح َّم هد ىر يسك يؿ المَّ ًو ،قىاليكا :الى ين ًق ُّر لؾ بًيىذا ،لى ٍك ىن ٍعمى يـ
اب ،ىكتىيبكا ىى ىذا ىما قى ى
ىكتىيبكا الكتى ى
اؿ« :أ ىىنا ىر يسك يؿ المَّ ًو ،ىكأ ىىنا
ت يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍبًد المَّ ًو ،فقى ى
ىر يسك يؿ المَّ ًو ىما ىم ىن ٍع ىن ى
اؾ شيئا ،ك لى ًك ٍف أ ٍىن ى

ًً
ً َّ ً
اؿ عمي:
ام يح ىر يسك يؿ المَّ ًو» ،قى ى
يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍبد المو» ،ثيَّـ قىا ىؿ ل ىعمي بف أبي طالب رضي اهلل عنوٍ « :
الكتىاب ،كليس ي ً
ىخ ىذ رسك يؿ المَّ ًو صمَّى اهلل عمى ٍي ًو كسمَّـ ً
حسف ىيكتب،
الى ىكالمَّ ًو الى أ ٍىم يح ى
ى ي
ى
ى
كؾ أ ىىب ندا ،فىي ى ى ي
ي ى ىىى
فى ىكتىب :ى ىذا ما قىاضى عمى ٍي ًو مح َّم يد ٍبف ع ٍبًد المَّ ًو ،الى ي ٍد يخ يؿ م َّكةى ال ًسبلى هح إال الس ى ً ً
القر ً
ىف
اب ،ىكأ ٍ
ى
ي ى
ى ى يى
ى
يؼ في ى
ى
ى ى ى
ً
ً
ً
ىىمًيا بًي و
ً
يـ بًيىا .ىفمى َّما
ىح نداٍ ،
ىف ىيتَّبً ىعوي ،ىكأ ٍ
ىحد ،إً ٍف أ ىىر ىاد أ ٍ
ىص ىحابًو أ ى
الى ىي ٍخ يرىج م ٍف أ ٍ ى ى
ىف الى ىي ٍم ىن ىع م ٍف أ ٍ
إف أ ىىر ىاد ييق ى
ىد ىخمىيا كمضى األىج يؿ ،أىتىكا عًميِّا فىقىاليكا :يق ٍؿ ًلص ً
ىج يؿ ،فى ىخ ىرىج َّ
ي
النبً ُّ
احبً ىؾ ٍ
ضى األ ى
اخ يرٍج ىعنَّا ،فىقى ٍد ىم ى
ٍ ى
ى
ى ىى ى
ى
ىخ ىذ بًىيًد ىىا ،ىكقىا ىؿ
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ،فىتىبً ىعتٍوي ٍاب ىنةي ىح ٍم ىزةى ،تيىنادم ىيا ىع ّْـ ىيا ىع ّْـ ،فىتىىن ىاكلىيىا ىعمً ُّي فىي ى
ى

لًفى ً
اؿ ىعمً ّّي :أ ىىنا
اط ىمةى ىعمىٍييىا َّ
ص ىـ ًفييىا ىعمً ّّي ،ىكىزٍي هد ،ىك ىج ٍعفىهر ،فى ى
كن ًؾ ٍاب ىنةى ىع ّْم ًؾ ،ىح ىممىتٍيىا ،فى ٍ
السبلى يـ :يد ى
اختى ى
ً
ضى
اؿ ىج ٍعفىهرٍ :اب ىنةي ىع ّْمي ىك ىخالىتييىا تى ٍحتًي ،ىكقى ى
نت ىع ّْمي ،ىكقى ى
أى
ىخذتييا ،ىكًى ىي بً ي
اؿ ىزٍي هدٍ :اب ىنةي أىخي ،فىقى ى
بًيىا َّ
ت ًمّْني ىكأ ىىنا
الخالىةي بً ىم ٍن ًزلى ًة األ ّْيـ» ،ىكقى ى
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ لً ىخالىتًيىا ،ىكقى ى
اؿ « :ى
اؿ لً ىعمًي« :أ ٍىن ى
النبً ُّي ى
كقاؿ ىعمً ُّي :أال
كنا ىك ىم ٍكالىىنا» ،ى
ت ىخٍم ًقي ىك يخميًقي» ،ىكقى ى
ًم ٍن ىؾ» ،ىكقى ى
ت أي
ىخ ى
اؿ لً ىزٍيود« :أ ٍىن ى
اؿ لً ىج ٍعفى ور« :أى ٍش ىب ٍي ى
ً ً
اعة» (.)1
نت ىح ٍم ىزةى؟ ى
تىتىىزك ىج بً ى
ض ى
الر ى
قاؿ « :ىإنيا ٍاب ىنةي أىخي م ىف ى
كجو الداللة:

( )1حديث رقـ ( ،)4251صحيح البخاري141/5 ،
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في قكلو صمى اهلل عميو كسمـ «الخالة بمنزلة األـ» كاتخاذه صمى اهلل عميو كسمـ ليذه القاعدة في
قضائو بحضانة البنت لخالتيا.
كذلؾ بعد أف حصمت مشادة كخصكمة بيف عمي كجعفر كزيد رضي اهلل عنيـ في شيف حضانة
بنت حمزة رضي اهلل عنو أماـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،كقد قاـ كؿ كاحد منيـ بتقديـ بيناتو
التي يعتقد أنيا ستككف السبب في استحقاقو لحضانة بنت حمزة رضي اهلل عنو ،إال أف النبي
صمى اهلل عميو كسمـ نظر إلى مصمحة بنت حمزة رضي اهلل عنو كمع مف تككف ،فكجد
المصمحة أف تككف عند خالتيا التي ىي بمنزلة أميا ،فقضى بالحضانة لجعفر عمى أساس أف
زكجتو خالة البنت كأنيا أحؽ بالحضانة ،بعد أف أرسى مبدأ التقدير مف خبلؿ ىذا النص
«الخالة بمنزلة األـ» ،فقد قدر النبي صمى اهلل عميو كسمـ أف مصمحة بنت حمزة رضي اهلل عنو
تككف عند خالتيا ،كأف خالتيا أحؽ بحضانتيا مف غيرىا لعطفيا كحنانيا عمييا كيؼ ال كىي
بمنزلة أميا.
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المطمب الرابع :النصوص الدالة عمى وجوب قبوؿ واتباع حكـ
الحاكـ ونائبو:
قاؿ اهلل تعالى:ﱡﭐ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ

ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﱠ (.)1
كأما المراد بقكؿ اهلل تعالى :ﱡﭐ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﱠ

()2

ىـ األمراء كالفقياء كالعمماء كأىؿ العمـ كأىؿ

الفقو كالديف ،كغير ذلؾ (.)3
ىذا كحيث إ ف "اهلل تعالى لما أمر الرعاة كالكالة بالعدؿ في الرعية أمر الرعية بطاعة الكالة فقاؿ
اهلل تعالى :ﱡﭐ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﱠ ( ،)4كليذا قاؿ عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو:
حؽ عمى اإلماـ أف يحكـ بما أنزؿ اهلل كيؤدم األمانة ،فإذا فعؿ ذلؾ فحؽ عمى الرعية أف
يسمعكا كيطيعكا"(.)5
ىذا كحيث أف القضاة إما أف يككنكا مف األمراء أك نكابيـ؛ الذيف يشترط فييـ أف يككنكا مف
العمماء أصحاب الديف كالعمـ كالفقو كاالجتياد كالكرع ،لكي يطيعيـ الناس كيتبعكىـ متى أمركىـ،
فدؿ ذلؾ عمى مشركعية عمؿ القاضي كالذم مف ضمف عممو سمطتو التقديرية المنضبطة
بيحكاـ الشريعة اإلسبلمية كمبادئيا العامة.
قاؿ اهلل تعالى :ﱡ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﱠﭐ (.)6
كاثبات المقدار عمى اعتبار حالو في اإلعسار كاليسار طريقو االجتياد كغالب الظف ،كيختمؼ
ذلؾ في األزماف ،كيشرط في اعتبارىا شرطيف:
( )1النساء٩٦ :
( )2النساء٩٦ :

( )3جامع البياف في تأويؿ آي القرآف ،الطبرم504-496/8 ،
( )4النساء٩٦ :

( )5مفاتيح الغيب = التفسير الكبير ،فخر الديف الرازم112/10 ،
( )6البقرة١٣٩ :
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األكؿ :يسار الرجؿ كاعساره.
الثاني :أف يككف حسب العرؼ كالعادة ،حيث إنيا تتغير بتغير األزماف (.)1
قاؿ البمقيني :كالكاجب في المتعة عند النزاع " في قدرىا " :ما يقدره الحاكـ باجتياده معتب ار حاؿ
الزكجيف ( ،)2مف يسار الزكج كاعساره ،كنسبيا ،كصفتيا.
ىذا ألف القاضي ال يكجد لو سبيؿ لمكقكؼ عمى مقدار ىذه المتعة إال مف طريؽ االجتياد كغالب
الظف ،الختبلؼ أحكاؿ الناس في اليسار كاإلعسار (.)3
كمما ذكر يتبيف أف ىذه اآلية أصؿ في جكاز االجتياد في أحكاـ الحكادث ( ،)4كىك ما يعرؼ
بالسمطة التقديرية أك بالنشاط الذىني الذم يقكـ بو الحاكـ لمكصكؿ إلى الحكـ في الحكادث.
قاؿ اهلل تعالى:ﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲ ﱠ

()5

ىذه اآلية كاف جاءت لبلعتبار بما حصؿ لبني النظير ،فإنيا تدعكا أىؿ األبصار كىـ أىؿ
العقكؿ كتقكؿ ليـ "أم اتعظكا كتدبركا كانظركا فيما نزؿ بيـ"( ،)6قاؿ االماـ الكاحدم :كمعنى
االعتبار النظر في األمكر ،ليعرؼ بيا شيء آخر مف جنسيا

()7

كليذا ال بد لمقضاة أف يككنكا

( )1أحكاـ القرآف ،أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفي (المتكفى370 :ىػ) ،المحقؽ :عبد السبلـ محمد عمي
شاىيف ،دار الكتب العممية بيركت – لبناف ،الطبعة :األكلى1415 ،ىػ1994/ـ525/1 ،

( )2التدريب في الفقو الشافعي المسمى بػ «تدريب المبتدي وتيذيب المنتيي» كمعو «تتمة التدريب» لعمـ الديف صالح
ابف الشيخ سراج الديف البمقيني -رحمو اهلل [-كتبدأ التتمة مف كتاب النفقات إلى آخر الكتاب] سراج الديف أبي حفص عمر
بف رسبلف البمقيني الشافعي ،حققو كعمؽ عميو :أبك يعقكب نشيت بف كماؿ المصرم ،دار القبمتيف ،الرياض -المممكة
العربية السعكدية ،الطبعة :األكلى 1433 ،ىػ  2012-ـ157/3 ،

( )3الفصوؿ في األصوؿ ،أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفي (المتكفى370 :ىػ) ،دراسة كتحقيؽ الدكتكر
عجيؿ جاسـ النشمي ،ك ازرة األكقاؼ الككيتية ،الطبعة :الثانية1414 ،ىػ 1994-ـ25/4 ،

( )4أحكاـ القرآف ،الجصاص 525/1
( )5الحشر١ :

( )6فتح القدير ،الشككاني ،234/5 ،زاد المسير في عمـ التفسير ،جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد

الجكزم (المتكفى597 :ىػ) ،المحقؽ :عبد الرزاؽ الميدم ،دار الكتاب العربي – بيركت ،الطبعة :األكلى  1422-ىػ،

255/4

( )7الوسيط في تفسير القرآف المجيد ،أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم ،النيسابكرم ،الشافعي

(المتكفى468 :ىػ) ،تحقيؽ كتعميؽ :الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ،الشيخ عمي محمد معكض ،الدكتكر أحمد محمد
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مف ذكم النظر كاالعتبار حتى يستطيعكا الفصؿ في الكقائع المعركضة أماميـ بالقياس
كاالجتياد فيما ال نص فيو مف كتاب أك سنة أك إجماع.

صيرة ،الدكتكر أحمد عبد الغني الجمؿ ،الدكتكر عبد الرحمف عكيس ،قدمو كقرظو :األستاذ الدكتكر عبد الحي الفرماكم،

دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة :األكلى 1415 ،ىػ  1994-ـ270/4 ،
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المبحث الخامس :حدود السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي:
المطمب األوؿ :حدود السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي في حالة
وجود النص القانوني.
المطمب الثاني :حدود السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي في حالة
عدـ وجود النص القانوني.
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المطمب األوؿ :حدود السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي في حالة
وجود النص القانوني:
الفرع األوؿ :سمطة القاضي التقديرية في صريح عبارة النص.
الفرع الثاني :سمطة القاضي التقديرية في تفسير النصوص
التشريعية.
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الفرع األوؿ :سمطة القاضي التقديرية في صريح عبارة النص:
إف مف المسممات القضائية أف التشريعات المعاصرة تخكؿ القاضي سمطة تقديرية ،بصريح عبارة
النص ( ،)1بما يكفؿ لو أداء عممو في فصؿ المنازعات ،ككضعت لو حدكدا ال يتجاكزىا ،كمف
ضمف ىذه التشريعات المعاصرة قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية األردني رقـ ( )31لسنة
1959ـ كتعديبلتو.
كيتبيف أف المشرع قد أعطى لمقاضي الشرعي "قاضي المكضكع" ،سمطة تقديرية في بعض
الكقائع المعركضة أمامو لمكصكؿ الى مراد المشرع في ىذه الكاقعة ،كفؽ مقاصد المشرع
المندرجة في القانكف ،كضمف الحدكد منضبطة التي رسميا المشرع في نصكص القانكف ،لكف
يظير أف ىذه السمطة ليست كاسعة أك مطمقة ،كانما مقيدة كمكسعة بنص المادة القانكنية.
فمقد صاغ المشرع في قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية األردني رقـ ( )31لسنة 1959ـ
كتعديبلتو ما منحو لمقاضي مف سمطة تقديرية ،كفؽ كممات كعبارات في نص المادة القانكنية
مثؿ " :لمقاضي" ك" لممحكمة" ك" إذف المحكمة " ك" يحؽ لممحكمة" ك" اقتنعت المحكمة “ك"
تقتنع بو المحكمة" ك" لـ تقتنع المحكمة " ك" يجكز لممحكمة" ك" إذا رأت المحكمة " ك" إذا ظير
لممحكمة  ....يجكز ليا "

(.)2

كاف ممارسة ىذه السمطة ىي دائما تحت رقابة محكمة االستئناؼ الشرعية بصفتيا صاحبة
الرقابة عمييا

(.)3

()1عبارة النص :ىي داللة المفظ عمى الحكـ المسكؽ لو الكبلـ أصالة أك تبعا ،ببل تيمؿ ،تفسير النصوص ،محمد أديب
صالح ،المكتب اإلسبلمي ،بيركت-دمشؽ-عماف ،الطبعة الرابعة1413 ،ىػ1993-ـ ،عدد األجزاء469/1 ،2:

( )2أنظر نص المادة ،31 ،58 ،25 ،124 ،59 ،48 ،28 ،22 ،67 ،23 ،54 ،23/3 ،21 ،29/2 ،18 ،17 ،10

.54 ،63 ،61 ،33

( )3أنظر الفصؿ الثاني كالعشركف :االستئناؼ ،مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية األردني رقـ ( )31لسنة 1959ـ
كتعديبلتو
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الفرع الثاني :سمطة القاضي التقديرية في تفسير النصوص
التشريعية:
كمف النصكص القانكنية ما ليست نصا مفس ار

()1

أك محكما ( ،)2كالتي حينيا يقكـ القاضي

بتفسير النصكص التشريعية كاضعا نصب عينيو عدـ مخالفة اإلطار العاـ لمقانكف الذم رسمو
المشرع ،أك ألحكامو في تفسيره ،كأف يراعى تكجييات المشرع مف ىذه النصكص.
كما كعميو حيف تفسيره لمنصكص المجممة كالعبارات التقديرية أف تككف بما يكافؽ أحكاـ القانكف
كمبادئو كركحو العامة ،كأف يفسر المصطمحات كاأللفاظ الفقيية عمى ضكء القكاعد األصكلية
كالمغكية في الفقو اإلسبلمي.

( )1المفظ المفسر :ىك المفظ الذم يدؿ عمى الحكـ داللة كاضحة ،ال يبقى معيا احتماؿ التيكيؿ ،أك التخصيص ،كلكنو
مما يقبؿ النسخ في عيد الرسالة) ،تفسير النصوص ،محمد أديب صالح165/1 ،

( )2المفظ المحكـ :ىك المفظ الذم يدؿ عمى معناه داللة كاضحة قطعية ،ال تحتمؿ تيكيبل ،كال تخصيصا ،كال نسخا حتى
في حياة النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،كال بعد كفاتو باألكلى) ،تفسير النصوص ،محمد أديب صالح171/1 ،
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المطمب الثاني :في حالة عدـ وجود النص القانوني:
أما في حالة عدـ كجكد النص القانكني البيف في المسيلة كلـ ينص القانكف عمى إحالة القاضي
إلى مذىب معيف ،فيتعف عمى القاضي أف:
ال يتجاكز حدكد نصكص الكتاب كالسنة الصحيحة ،كأف يطبؽ ما يجده فييما مف حكـ شرعي
ثابت.
يجتيد رأيو إف لـ يجد نصا ثابتا مف الكتاب كالسنة الصحيحة ،كأف يككف ىذا االجتياد كفؽ
بالمبادئ التالية بحيث ييخذىا عمى كجو التكامؿ كيراعى ترتيبيا في أكلكية النظر كالترجيح كأف
ال يتعداىا الى غيرىا:
أكال) مراعاة االجماع كما تقتضيو كميات الشريعة كمبادئيا العامة كما تيدم اليو تكجيياتيا مف
تفصيؿ في المسيلة.
ثانيا) القياس عمى أحكاـ الشريعة تحقيقا لعمميا أك تمثيبل ألشباىيا أك مضاىاة لمنيجيا في نظاـ
األحكاـ.
ثالثا) اعتبار ما يجمب المصالح كيد أر المفاسد لتحقيؽ مقاصد الشريعة ،كذلؾ في جميع مناحي
الحياة.
رابعا) أف يككف الحكـ مشتمبل عمى البراءة في األحكاؿ كاالباحة في األعماؿ كاليسر في
التكميؼ.
خامسا) االطبلع عمى االجتيادات كالسكابؽ القضائية كاالعتماد عمييا في الحكـ بما ال يتعارض
مع نصكص الشريعة أك إجماع عمماء األمة كقضاتيا.
سادسان) مراعاة العرؼ القائـ في المعامبلت فيما ال يخالؼ أحكاـ الشريعة االسبلمية أك مبادئ
العدالة الفطرية.
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سابعان) مراعاة معاني العدالة التي تقرىا الشرائع االنسانية الكريمة ،كحكـ القسط الذم ينقدح في
الكجداف السميـ (.)1

( )1أنظر قانكف أصكؿ األحكاـ القضائية السكداني رقـ  55لسنة  ،1983المجمس الكطني السكداني،
http://www.parliament.gov.sd/ar/index.php/site/LigsualtionVeiw/50
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المبحث السادس :دور سمطة القاضي الشرعي التقديرية في
تحقيؽ العدالة:
المطمب األوؿ :الوازع الديني لمقاضي الشرعي.
المطمب الثاني :حياد القاضي الشرعي في القضاء.
المطمب الثالث :التأىيؿ العممي والعممي لمقاضي الشرعي.
المطمب الرابع :قدرة القاضي الشرعي عمى فيـ النصوص
التشريعية وتفسيرىا.

88

المطمب األوؿ :الوازع الديني لمقاضي الشرعي:
حرص اإلسبلـ عمى أف يككف الكازع الديني عند جميع أفراد المجتمع اإلسبلمي ،ليقكـ بالرقابة
الذاتية ألفراده ،باتباع أكامر اهلل تعالى ،كاجتناب نكاىيو في سائر شؤكف الديف كالدنيا (.)1
إذ أف اإلسبلـ يقر مبدأ مسؤكلية كؿ فرد مف أفراد المجتمع عف أعمالو في الحياة الدنيا ،كىي
مسؤكلية تجد أساسيا العقائدم في اإليماف بيكـ الحساب؛ يكـ يحاسب اهلل البشر عمى أعماليـ،
كيجازييـ عنيا :إما بثكاب الجنة ،أك بعقاب النار ،كقاؿ اهلل تعالى:ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ

ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ ( ،)2فاهلل سبحانو كتعالى ىك المحيط ،كالبصير ،كالخبير
بيعماؿ عباده كخمقو ،كالرقيب عمييـ ،كقاؿ اهلل تعالى:ﭐﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱠ (،)3
كقاؿ اهلل تعالى:ﭐﱡﭐ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﱠﭐ( ،)4كقاؿ اهلل تعالى:ﭐﱡ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱠﭐ( ،)5كقاؿ
اهلل تعالى:ﭐﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠﭐ(.)6
فاهلل سبحانو كتعالى يدعكنا كيحفزنا عمى أف تككف أعمالنا في ىذه الحياة الدنيا خالصة لكجيو
سبحانو كتعالى ،كأف نستشعر مراقبتو لنا في كؿ حاؿ ،ألف أعمالنا في ىذه الحياة الدنيا ىي
مصدر قيمتنا يكـ الديف يكـ ال ينفع ماؿ كال بنكف ،قاؿ اهلل تعالى :ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ
ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﱠ ﭐ  ،كقاؿ اهلل تعالى:ﭐ
()7

ﱡﭐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﱠ (.)8

( )1السياسة الشرعية ،ككد المادة ،GFIQ5203 :المرحمة :ماجستير ،مناىج جامعة المدينة العالمية ،جامعة المدينة
العالمية ،ص 615-613

( )2الزلزلة7-8 :

( )3النساء٢٢١ :
( )4آؿ عمراف٢٩٩ :
( )5البقرة١٣٢ :
( )6النساء٢ :

( )7التوبة٢٢٩ :

( )8النجـ٢٢- ٣٦ :
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كأحرل الناس بيذه المراقبة اإلليية النابعة مف الكازع اإليماني ىك القاضي الشرعي كمف
يتصدركف أمكر الناس في دينيـ كدنياىـ مف عمماء األمة في كؿ زماف كمكاف ،فيستشعركا قكؿ
اهلل تعالى :ﭐﭐﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱠ ( ،)1أم أف اهلل مطمع شييد ،يعد عميؾ أنفاسؾ ،كيرل
م بو
متكؿ خطراتؾ ،كمنشىء حركاتؾ كسكناتؾ ،كمف عمـ أف اهلل رقيب عميو فحر ه
حكاسؾ ،كىك ٌ
أف يستحيى منو (.)2
كذلؾ ألف اهلل سبحانو كتعالى قد رفع شينيـ كقدرىـ بدينو كشرعو ،فمكال انتسابيـ ليذا الديف لما
كصمكا ليذه المرتبة السنية العظيمة ،كليذا قاؿ االماـ ابف قيـ الجكزية رحمو اهلل تعالى" :كاذا كاف
منصب التكقيع عف الممكؾ بالمحؿ الذم ال ينكر فضمو ،كال يجيؿ قدره ،كىك مف أعمى المراتب
السنيات ،فكيؼ بمنصب التكقيع عف رب األرض كالسمكات؟ فحقيؽ بمف أقيـ في ىذا المنصب
أف يعد لو عدتو ،كأف يتيىب لو أىبتو ،كأف يعمـ قدر المقاـ الذم أقيـ فيو ،كال يككف في صدره
حرج مف قكؿ الحؽ كالصدع بو؛ فإف اهلل ناصره كىاديو ،ككيؼ ىك المنصب الذم تكاله بنفسو
رب األرباب فقاؿ تعالى :ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ
ﲭﱠ

()3

ككفى بما تكاله اهلل تعالى بنفسو شرفا كجبللة؛ إذ يقكؿ في كتابو :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ

ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇﱠ( ،)4وليعمـ المفتي عمف ينوب في فتواه ،وليوقف أنو مسؤوؿ غدا
وموقوؼ بيف يدي اهلل"(.)5

( )1النساء٢ :
( )2لطائؼ اإلشارات = تفسير القشيري ،عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ القشيرم (المتكفى465 :ىػ) ،المحقؽ:
إبراىيـ البسيكني ،الييئة المصرية العامة لمكتاب – مصر ،الطبعة :الثالثة ،312/1 ،تفسير الراغب األصفياني ،أبك

القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفياني (المتكفى502 :ىػ) ،جزء  :1المقدمة كتفسير الفاتحة كالبقرة،

تحقيؽ كدراسة :د .محمد عبد العزيز بسيكني ،كمية اآلداب  -جامعة طنطا ،الطبعة األكلى 1420 :ىػ  1999 -ـ ،جزء
 :3 ،2مف أكؿ سكرة آؿ عمراف  -كحتى اآلية  113مف سكرة النساء ،تحقيؽ كدراسة :د .عادؿ بف عمي ّْ
الش ًدم ،دار

النشر :دار الكطف – الرياض ،الطبعة األكلى 1424 :ىػ  2003 -ـ ،جزء ( :5 ،4مف اآلية  114مف سكرة النساء -
كحتى آخر سكرة المائدة) ،تحقيؽ كدراسة :د .ىند بنت محمد بف زاىد سردار ،كمية الدعكة كأصكؿ الديف  -جامعة أـ

القرل ،الطبعة األكلى 1422 :ىػ  2001 -ـ ،1081/3 ،إحياء عموـ الديف ،أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي

(المتكفى505 :ىػ) ،دار المعرفة – بيركت398/4 ،
( )3النساء٢١١ :
( )4النساء٢١٩ :

( )5إعالـ الموقعيف عف رب العالميف ،ابف قيـ الجكزية9/1 ،
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صبغ بيا سمككو كتصرفاتو ،فحرم بو أف يتقي اهلل في قضائو
ىذا كمف كانت ىذه صفاتو كالتي ى

كخاصة سمطتو التقديرية ،ألنو ال رقيب عمى سمطتو سكل اهلل سبحانو كتعالى.
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المطمب الثاني :حياد القاضي الشرعي في القضاء:
ال بد لمقاضي أف يتمتع بالحياد في عممو ،بداية مف ادارتو لجمسات المحاكمة ،كمرك ار بمرحمة
االثبات ،كانتياء الى أف تصؿ القضية الى نيايتيا ،بيف تتييي لمفصؿ كمف ثـ اصدار الحكـ
فييا ،بعد استحضاره لجميع قكاعد أصكؿ المحاكمات المتعمقة في ىذه الدعكل كتطبيقيا عمى
كقائع الدعكل ،فيككف قد أعمؿ صحيح القانكف فييا بإنزالو الكقائع عميو.
ىذا كاف جانب القاضي الحياد في أم مرحمة مف مراحؿ الدعكل ،أصبح خصما كليس قاضيا
يمجي اليو الخصكـ في منازعاتيـ ،قاؿ اهلل تعالى :ﭐﱡﭐﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ
ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟ

ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱠ( ،)1فالقسط مطمكب في كؿ مراحؿ الدعكل،
حتى نيايتيا بإصدار الحكـ فييا ،كاف جانب القاضي القسط في قضائو فإنو يقع في الظمـ
باتباعو لميكل.
ككذلؾ يجب عمى القاضي المساكاة بيف الخصكـ في مجمسو ،سكاء في حركاتو ككبلمو كنبرة
صكتو حتى في نظره لمخصكـ إلى غير ذلؾ مف األمكر التي تحدث في مجمس القضاء ،كيشعر
القاضي في نفسو انو يجب عميو المساكاة بيف الخصكـ في ىذا االمر ،لكي ال يحيؼ في قضائو
ليكل فيميؿ ألحد الخصكـ عمى اآلخر ،فمقد جاء في كتاب عمر بف الخطاب إلى أبي مكسى
األشعرم رضي اهلل عنيما ،قكلو( :كآس بيف الناس في كجيؾ ،كمجمسؾ ،كقضائؾ ،حتى ال
يييس الضعيؼ مف عدلؾ ،كال يطمع الشريؼ في حيفؾ)

()2

حيث إنو في تخصيص أحد

الخصميف بمجمس أك إقباؿ أك إكراـ ىم ٍف ىس ىدتاف ،إحداىما :طمعو في أف تككف الحككمة لو ،ىفي ٍقكل

( )1النساء٢٣٩ :
( )2نصب الراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الذيمي ،جماؿ الديف أبك محمد عبد اهلل بف يكسؼ

البينكرم ،صححو ككضع الحاشية :عبد العزيز الديكبندم
بف محمد الزيمعي (المتكفى762 :ىػ) ،قدـ لمكتاب :محمد يكسؼ ى

الفنجاني ،إلى كتاب الحج ،ثـ أكمميا محمد يكسؼ الكاممفكرم ،المحقؽ :محمد عكامة ،مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر -

بيركت -لبناف /دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية-جدة – السعكدية ،الطبعة :األكلى1418 ،ىػ1997/ـ81/4 ،
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كجنانو ،كالثانية :أف اآلخر ىي ٍييس مف عدلو كيضعؼ قمبو ،كتنكسر حجَّتيو )1( .تصديقا لقكؿ
قمبو
ي
ي
اهلل تعالى :ﭐﱡﭐﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ

ﱨﱠ(.)2
كمف جانب آخر فبل بد لمقاضي أف يمارس عممو القضائي بمكضكعية بعيدا عف الضغكطات
كالتيثيرات الخارجية المباشرة أك غير المباشرة ،التي إف استجاب ليا فإنيا تخرجو مف زمرة قضاة
الحؽ األمناء االتقياء الذيف أعد ليـ اهلل جنة عرضيا السماكات كاألرض ،قاؿ اهلل تعالى:
ﱡﭐﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ (.)3
كتدخمو في زمرة قضاة الباطؿ الذيف عرفكا الحؽ كعدلكا عنو ،كاتبعكا اليكل بكافة صكره كأشكالو،
فتككف عاقبتو النار أعاذنا اهلل منيا كمف كؿ ما يقربنا الييا ،قاؿ اهلل تعالى :ﭐﱡﭐ ﲘ ﲙ
ﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪ
ﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹ
ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ
ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﱠ ﭐ  ،ك قكلو تعالى:ﱡﭐﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ
()4

ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙﱠ( ،)5كلقكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ"
القضاة ثبلثة :كاحد في الجنة ،كاثناف في النار ،فيما الذم في الجنة فرجؿ عرؼ الحؽ فقضى
بو ،كرجؿ عرؼ الحؽ فجار في الحكـ ،فيك في النار ،كرجؿ قضى لمناس عمى جيؿ فيك في
النار" (.)6
ىذا كيجب عمى القاضي أف يتجمؿ بصفات الكماؿ كالكقار ،لما تمثمو مكانة القاضي عمى مر
العصكر اإلسبلمية مف الييبة كالكقار في نفكس الناس ،كأنو القدكة لمناس يحتذل بو ،كيمجي إليو
( )1إعالـ الموقعيف عف رب العالميف ،ابف قيـ الجكزية168/2 ،
( )2األنعاـ٢٩١ :

( )3آؿ عمراف٢٣٣ :
( )4البقرة٢١٩-٢١٢ :
( )5البقرة١٢ :

( )6حديث رقـ ( ،)3573سنف أبي داود ،تحقيؽ محمد عبد الحميد ،299/3 ،قاؿ أبك داكد :كىذا أصح شيء فيو[ ،حكـ
األلباني] :صحيح ،إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ،األلباني253/8 ،
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الناس كخاصة المتخاصميف لمفصؿ بينيـ ،كأف يجتنب الصفات التي تخرجو عف سكيتو كمركءتو
اح ىذ يركا مف الناس
كالغضب كالضجر كالقمؽ كخاصة في مجمسو ،ىذا كقد كاف السمؼ يقكلكفٍ :
ً
صاحب ىىكل (فىتىىنوي) ىكاه ،كصاحب دنيا أعجبتو دنياه ،ككانكا يقكلكف احذركا فتنة العالـ
ص ٍنفىيف:
ى
الفاجر كالعابد الجاىؿ؛ فإف فتنتيما فتنة لكؿ ىم ٍفتيكف ،فيذا يشبو المغضكب عمييـ الذيف يعممكف
الحؽ كيعممكف بخبلفو ،كىذا يشبو الضاليف الذيف يعممكف بغير عمـ (.)1

ىذا كاف شعر القاضي في نفسو أنو سيتحيز ألحد الخصكـ في الدعكل المنظكرة أمامو ألم
سبب مف االسباب ،فعميو أف يتنحى عف النظر كالفصؿ فييا كلك لـ يطمب ذلؾ أحد الخصكـ،
حفاظا عمى استقبلؿ القضاء كحياده ،كليذا فقد حدد المشرع طريقة تنحي القاضي عف الدعكل
المعركضة أمامو في المادة( )125مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية األردني رقـ( )31لعاـ
1959ـ

()2

المعمكؿ بو في فمسطيف كالتي تنص عمى:

يحؽ لكؿ مف المدعي كالمدعى عميو اف يقدـ إلى رئيس محكمة االستئناؼ الشرعية استدعاء
عمى نسختيف يطمب فيو تنحية القاضي مف رؤية الدعكل ألم سبب مف األسباب التالية:
-1اف يككف لمقاضي منفعة مالية في الدعكل المقامة لديو رأسان أك بسببيا.
-2إذا كاف القاضي مف أصؿ اك فركع أحد الخصميف اك بينو كبيف أحدىما قرابة اك مصاىرة
مف الدرجة الثانية اك الثالثة.
-3اف يككف بيف القاضي كبيف أحد الخصميف عداكة ظاىرة.
-4اف يككف لمقاضي دعكل مع أحد الخصميف قبؿ اقامة الدعكل امامو.
-5إذا سبؽ اف ابدل القاضي رأيو في الدعكل بصفتو قاضيان اك ممثبل لمنيابة اك محكما اك
ككيبل.

( )1إعالـ الموقعيف عف رب العالميف ،ابف قيـ الجكزية255/2 ،

( )2منشور في الجريدة الرسمية في العدد رقـ  1449بتاريخ  1959/11/1ـ
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كقد تـ تعديؿ ىذه المادة بمكجب المادة ( )29مف القانكف المعدؿ رقـ ( )11لعاـ 2016ـ

()1

النافذ في االردف ،حيث استعاض عنو بنص المادة ( )125كالتي تنص عمى:
يتنحى عف نظرىا كاف لـ يطمب أحد الخصكـ
يككف القاضي ممنكعان مف نظر الدعكل كعميو اف ن

رده ،كذلؾ في األحكاؿ التالية:
ى

أ-إذا كاف زكجان ألحد الخصكـ أك كاف قريبان أك صي انر لو الى الدرجة الرابعة.
ب-إذا كاف لو أك لزكجو خصكمة قائمة مع أحد الخصكـ أك مع زكجو.
كصيان عميو أك قيمان أك مظنكنة كراثتو لو
الخاصة أك
ج-إذا كاف ككيبلن ألحد الخصكـ في أعمالو
ى
ى
أك كاف زكجان لكصي أحد الخصكـ أك القيـ عميو أك كانت لو صمة قرابة أك مصاىرة لمدرجة
الرابعة بيذا الكصي أك القيـ.
د-إذا كاف لو أك لزكجو أك ألحد أقاربو أك أصياره عمى عمكد النسب أك لمف يككف ككيبلن عنو
كصيان أك قيمان عميو مصمحة في الدعكل القائمة.
أك
ى
ىػ -إذا كاف بينو كبيف أحد قضاة الييئة صمة قرابة أك مصاىرة لمدرجة الرابعة أك كاف بينو كبيف
المدافع عف أحد الخصكـ صمة قرابة أك مصاىرة لمدرجة الثانية.
ك-إذا كاف قد أفتى أك ترافع عف أحد الخصكـ في الدعكل كاف كاف ذلؾ قبؿ اشتغالو في
القضاء ،أك كاف قد سبؽ لو نظرىا قاضيان أك خبي انر أك ً
محكمان أك كاف قد ىادل شيادة فييا.
قدـ بصفتو الشخصية ببلغان أك شككل ألم
ز-إذا رفع دعكل تعكيض عمى أحد الخصكـ أك ى
ضده.
جية ى

فمينية القاضي تتطمب منو أف ييعمؿ صحيح القانكف عمى كقائع الدعكل ،كأف يسقط الكقائع عمى

صحيح القانكف ،بعد دراستو لكقائع الدعكل كفيمو كتكيفو ليا ،فيك ال يقضي لممدعي اال بناء
ً
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ:
عمى دعكل صحيحة كأدلة تكافؽ كتؤيد دعكاه ،فقد قى ى
اؿ ىر يسك يؿ اهلل ى
ىخ ً
ؽ أً
ً
ض يك ٍـ أىٍل ىح يف بً يحجَّتً ًو ًم ٍف ىب ٍع و
ت لىوي بً ىح ّْ
يو ىش ٍينئا،
ض ٍي ي
ض ،فى ىم ٍف قى ى
كف إًلى َّي ،ىكلى ىع َّؿ ىب ٍع ى
تى ٍختىص يم ى
( )1منشور في الجريدة الرسمية في العدد رقـ  5392بتاريخ 2016/4/17ـ ،مف الصفحة 2110-2076
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" إًَّن يك ٍـ
بًقى ٍكًل ًو:

ط ىعةن ًم ىف َّ
ٍخ ٍذ ىىا "( ،)1ككؿ ذلؾ بعد استفراغ كسعو في الكصكؿ ليذا
طعي لىوي ًق ٍ
فىًإَّن ىما أى ٍق ى
الن ًار فىبلى ىيي ي
قاؿ رسك يؿ ً
اهلل صمَّى اهلل عمى ٍي ًو كسمَّـ« :إً ىذا ح ىكـ اٍلح ً
ىج ىر ً
اف،
اب ،ىفمىوي أ ٍ
اك يـ فى ٍ
ىص ى
ى ى ى
اجتىيى ىد ثيَّـ أ ى
ى
الحكـ ،فقد ى ى ي
ي ى ىىى
ىجهر»(.)2
اجتىيى ىد ثيَّـ أ ٍ
ىخطىيى ،ىفمىوي أ ٍ
ىكًا ىذا ىح ىك ىـ فى ٍ

ىذا كاف كاف ىذا ىك منيج القاضي في قضائو ،فإنو يككف مف القضاة العادليف المقسطيف
اهلل صمَّى اهلل عمىي ًو كسمَّـ« :إً َّف اٍلم ٍق ًس ًطيف ًع ٍن ىد ً
المقربيف عند اهلل ،فقد قىاؿ رسك يؿ ً
اهلل ىعمىى ىم ىنابً ىر
ى
ى
ىي
ي
ي ىٍ ىىى
ً
الر ٍحم ًف ع َّز كج َّؿ ،ك ًكٍمتىا ي ىد ٍي ًو ي ًم ه ًَّ
كر ،ىع ٍف ىي ًم ً
ًم ٍف ين و
ىىمًي ًي ٍـ ىك ىما
كف ًفي يح ٍك ًم ًي ٍـ ىكأ ٍ
ى ى
يف ىي ٍعدلي ى
يف ،الذ ى
يف َّ ى ى ى ى ى
ىكليكا» (.)3

( )1رواه البخاري ومسمـ كالمفظ لمبخارم ،حديث رقـ ( )2680صحيح البخاري ،180/3 ،كركاية مسمـ،
اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ
ىعمىى ىن ٍح وك ًم َّما

صمَّى
قكلو ى
ً
ي لىوي
فىيى ٍقض ى
صحيح مسمـ1337/3

ً
كف أىٍل ىح ىف بً يحجَّتً ًو ًم ٍف ىب ٍع و
ض،
ض يك ٍـ أ ٍ
كف إًلى َّي ،ىكلى ىع َّؿ ىب ٍع ى
ىف ىي يك ى
بالحديث رقـ (ً« :)1713إَّن يك ٍـ تى ٍختىص يم ى
ىخ ً
ؽ أً
ت لىوي ًم ٍف ىح ّْ
ط ىعةن ًم ىف َّ
الن ً
ار»
طعي لىوي بً ًو ًق ٍ
ٍخ ٍذهي ،فىًإَّن ىما أى ٍق ى
ىس ىمعي ًم ٍنوي ،فى ىم ٍف قى ى
يو ىش ٍينئا ،فى ىبل ىيي ي
ط ٍع ي
أٍ

( )2رواه البخاري ،صحيح البخاري ،حديث رقـ ( ،108/9 ،)7352كركاه مسمـ ،صحيح مسمـ ،حديث رقـ (،)1716

1458/3

( )3رواه مسمـ ،صحيح مسمـ ،حديث رقـ (1458/3 ،)1827
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المطمب الثالث :التأىيؿ العممي والعممي لمقاضي الشرعي:
إف التحصيؿ العممي لممتقدميف لمقضاء الشرعي كحده سكاء التحصيؿ الشرعي أك القانكني في
أيامنا ىذه ال يؤىمو ألف يككف قاضيا ،ليس انتقاصا لذاتو كانما لطبيعة الدراسة االكاديمية في
ىذه األياـ المختزلة عمميا ،المقتصرة عمى التخصصات ،كليذا كاف ال بد مف اشتراط التيىيؿ
العممي كالعممي لمقاضي الشرعي باإلضافة لكفاءتو العممية قبؿ تكليو منصب القضاء ،حتى
تتحصؿ لو ممكة مف خبلليا يستطيع أف يقضي بيف المتخاصميف بما أنزؿ اهلل (.)1
كليذا فمقد أعطى القانكف القاضي الشرعي بعد التعيف فترة زمنية يككف فييا تحت التجربة مدة
سنة عمى األقؿ لكي يثبت لممرجع القضائي أنو قادر عمى القياـ بمياـ منصب القضاء بما يممكو
مف تيىيؿ عممي كعممي (.)2
كليذا كاف ال بد مف التيىيؿ العممي كالعممي لمقاضي الشرعي بزيادة معرفتو باألحكاـ الشرعية
العممية المستنبطة مف أدلتيا الشرعية المعتبرة ،كالعمكـ التي تعد جزءا ال يتج أز مف الشريعة
اإلسبلمية كعمكـ المغة العربية ،كأم عمـ يعتبر مساعدا كمساندا لمقاضي في عممو ،ىذا مف
ناحية كمف ناحية أخرل ال بد مف تبحره بإجراءات التقاضي كالتدرب عمييا ،لكي تصبح عنده
ممكة في الميارات القضائية( ،)3كما كاف السمؼ الصالح مف قضاة ىذه األمة ،فقد كانكا بحا ار
مف العمكـ ،ابتداء مف المغة العربية كأصكؿ الفقو كالفقو كالمنطؽ إلى غير ذلؾ مف العمكـ التي
حصمكىا كبرزكا فييا ،كليذا فانو يشترط في القاضي المجتيد أف يككف كما قاؿ اإلماـ النككم" :
( )1المغني البف قدامة ،40/10 ،الفصوؿ في األصوؿ ،الجصاص ،273/4 ،االجتياد (مف كتاب التمخيص إلماـ
الحرميف) ،الجكيني ،صفحة  ،125اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ ،اآلمدم ،8/1 ،المحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو
اإلماـ أبي حنيفة رضي اهلل عنو ،أبك المعالي برىاف الديف محمكد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمر بف ىم ىازةى البخارم
الحنفي (المتكفى616 :ىػ) ،المحقؽ :عبد الكريـ سامي الجندم ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة :األكلى،

 1424ىػ  2004 -ـ ،11/8 ،لساف الحكاـ في معرفة األحكاـ ،ابف ال ّْش ٍحىنة الثقفي ،صفحة  ،218شرح مختصر
الطحاوي ،أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفي (المتكفى 370 :ىػ) ،المحقؽ :د .عصمت اهلل عنايت اهلل
محمد  -أ .د .سائد بكداش  -د محمد عبيد اهلل خاف  -د زينب محمد حسف فبلتة ،أعد الكتاب لمطباعة كراجعو
كصححو :أ .د .سائد بكداش ،دار البشائر اإلسبلمية  -كدار السراج ،الطبعة :األكلى  1431ىػ  2010 -ـ61/8 ،

( )2أنظر الفقرة (ك) مف المادة ( )3مف قانكف تشكيؿ المحاكـ لسنة 1972ـ ،مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكـ
الشرعية ،اعداد راتب عطا اهلل الظاىر ،ص 25

( )3بدائع الصنائع في ترتيب الش ارئع ،الكاساني3/7 ،
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أف يعرؼ مف القرآف كالسنة ما يتعمؽ باألحكاـ ،كخاصو كعامو ،كمجممو كمبينو ،كناسخو
كمنسكخو ،كمتكاتر السنة كغيره ،كالمتصؿ كالمرسؿ ،كحاؿ الركاة قكة كضعفا ،كلساف العرب لغة
كنحكا ،كأقكاؿ العمماء مف الصحابة فمف بعدىـ إجماعا كاختبلفا ،كالقياس بينكاعو" (.)1
ليذا كاف ال بد أف يككف القاضي الذم ينتصب لمفصؿ في الخصكمات مجتيدا عنده ممكة
االجتياد ،كي يستنبط األحكاـ القانكنية مف مصادرىا في المسيلة القانكنية المعركض عميو.
لكي يتقرب الى اهلل سبحانو كتعالى بعممو الجميؿ ،مرضاة هلل سبحانو كتعالى ،كاستشعار مراقبة
اهلل لو كىك جالس عمى كرسي القضاء؛ في كؿ لفظة أك حركة أك سكنة حينما يفصؿ بيف الناس
في خصكماتيـ أك يفتييـ ،كلقد قاؿ ابف قيـ الجكزية" :ككفى بما تكاله اهلل تعالى بنفسو شرفا
كجبللة؛ إذ يقكؿ في كتابو :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇﱠ( ،)2كليعمـ المفتي عمف
ينكب في فتكاه ،كليكقف أنو مسؤكؿ غدا كمكقكؼ بيف يدم اهلل" ( ،)3اذا كاف ىذا حاؿ المفتي،
فكيؼ بحاؿ القاضي الذم أحكامو ممزمة لمخصكـ ،كبيذا الخصكص قاؿ ابف قدامة المقدسي:
"الحكـ آكد مف الفتيا؛ ألنو فتيا كالزاـ"(.)4
كلكي يككف ممف ذكرىـ اهلل سبحانو كتعالى في قكلو :ﭐﭐﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ
ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﱠ

()5

كقكلو تعالى ﭐﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ

ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ

ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﱠ ( ،)6أم ممف يقضكف بيف الناس بالحؽ كالعدؿ كال
يككف ذلؾ عمى كجو الكماؿ إال أذا كاف مجتيدا ،كلكي يككف مف قضاة الجنة لما ركم عف
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،أنو قاؿ( :القضاة ثبلثة ،اثناف في النار ،ككاحد في الجنة ،رجؿ

( )1منياج الطالبيف وعمدة المفتيف في الفقو ،النككم336 ،
( )2النساء٢١٩ :

( )3إعالـ الموقعيف عف رب العالميف ،ابف قيـ الجكزية9/1 ،
( )4المغني ،ابف قدامة37/10 ،
( )5النساءَُٓ :
( )6المائدةْٗ :
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عمـ الحؽ فقضى بو فيك في الجنة ،كرجؿ قضى لمناس عمى جيؿ فيك في النار ،كرجؿ جار
في الحكـ فيك في النار) (.)1
أما كفي زماننا ىذا الذم تكسعت فيو " المحاكـ كتعددت اختصاصاتيا ،ككثرت قضاياىا
كتشعبت نظ ار لتعقد نكاحي الحياة ،األمر الذم تطمب تكثير القضاة كزيادة عددىـ ،كنظ ار
لضعؼ الممكة العممية بشكؿ عاـ عند طبلب العمـ في الكميات الشرعية التي تخرج القضاة،
فيكفي أف يككف القاضي حسف الفيـ كحسف التطبيؽ لمنص القانكني المككؿ اليو تطبيقو ،فيك ال
يممؾ سمطة التشريع باالجتياد في االستنباط ،كال سمطة تبني اآلراء الفقيية التي يراىا راجحة أك
محققة المصمحة ،حيث أف ىذه السمطة منكطة بكلي االمر أك بالمجالس التشريعية مف خبلؿ
القنكات الدستكرية الخاصة بذلؾ" (.)2

( )1حديث " :القضاة ثبلثة " ...ركاه أبك داكد كالترمذم كابف ماجو ،كالمفظ البف ماجة بالحديث رقـ ( ،)2315سنف ابف
ماجو ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،776/2 ،كالحديث رقـ ( ،)3573سنف أبي داود ،المحقؽ :محمد محيي الديف عبد
الحميد ،299/3 ،كالحديث رقـ ( ،)1322سنف الترمذي ،الترمذم ،تحقيؽ كتعميؽ :أحمد محمد شاكر كمحمد فؤاد عبد

الباقي كابراىيـ عطكة عكض 605/3 ،حكـ األلباني :صحيح ،أنظر إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ،

األلباني ،حديث رقـ( - )2614( ،حديث " :القضاة ثبلثة " ...ركاه أبك داكد كالترمذم كابف ماجو ،235/8 ،ك ،األلباني،

حديث رقـ (990/6 ،)30

( )2بحث بعنواف "تقنيف االحكاـ وأثره عمى مكانة النص الشرعي " ،د .عبد الميدم محمد سعيد العجمكني ،جامعة

حائؿ-كمية التربية-قسـ الثقافة اإلسبلمية ،مقدـ لمؤتمر النص الشرعي بيف االصالة كالمعاصرة ،ص  13منشكر عمى
المكقع االلكتركنيwww.ahlalhadeeth.com /
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المطمب الرابع :قدرة القاضي الشرعي عمى فيـ النصوص
التشريعية وتفسيرىا:
الفرع األوؿ :قدرة القاضي الشرعي عمى فيـ النصوص التشريعية
والعمؿ بمقتضاىا.
الفرع الثاني :قدرة القاضي الشرعي عمى تفسير النصوص
التشريعية.
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الفرع األوؿ :قدرة القاضي الشرعي عمى فيـ النصوص
التشريعية:
يعتبر فيـ النصكص ىك األساس لمعرفة تفسيرىا كبياف مضامينيا كمدلكالتيا ،اذ ال يتيتى ذلؾ
لمقاضي إال إذا كاف عنده القدرة عمى الفيـ الصحيح لمنصكص الذم ىك ىبة مف اهلل سبحانو
كتعالى ،قاؿ اهلل تعالى :ﱡﭐ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﱠ( ،)1أم عممناه القضية
كأليمناىا سميماف (.)2
كىك الذم بكب لو ابف القيـ تحت عنكاف [صحة الفيـ كحسف القصد] في إعبلـ المكقعيف في
شرحو لما كرد في رسالة أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب ألبي مكسى األشعرم رضي اهلل
عنيما قكلو " :فافيـ إذا أدلى إليؾ " ،فقاؿ " :صحة الفيـ كحسف القصد مف أعظـ نعـ اهلل التي
أنعـ بيا عمى عبده ،بؿ ما أعطي عبد عطاء بعد اإلسبلـ أفضؿ كال أجؿ منيما ،بؿ ىما ساقا
اإلسبلـ ،كقيامو عمييما ،كبيما ييمف العبد طريؽ المغضكب عمييـ الذيف فسد قصدىـ كطريؽ
الضاليف الذيف فسدت فيكميـ ،كيصير مف المنعـ عمييـ الذيف حسنت أفياميـ كقصكدىـ ،كىـ
أىؿ الصراط المستقيـ الذيف أمرنا أف نسيؿ اهلل أف ييدينا صراطيـ في كؿ صبلة ، .....كصحة
الفيـ نكر يقذفو اهلل في قمب العبد ،يميز بو بيف الصحيح كالفاسد ،كالحؽ كالباطؿ ،كاليدل
كالضبلؿ ،كالغي كالرشاد ،كيمده حسف القصد ،كتحرم الحؽ ،كتقكل الرب في السر كالعبلنية،
كيقطع مادتو اتباع اليكل ،كايثار الدنيا ،كطمب محمدة الخمؽ ،كترؾ التقكل"(.)3
كال يتمكف المفتي كال الحاكـ مف الفتكل كالحكـ بالحؽ إال بنكعيف مف الفيـ:
أحدىما :فيـ الكاقع كالفقو فيو ،كاستنباط عمـ حقيقة ما كقع بالقرائف كاألمارات كالعبلمات حتى
يحيط بو عمما.
( )1األنبياء79 :

( )2معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف = تفسير البغوي ،محيي السنة ،أبك محمد الحسيف بف مسعكد البغكم (المتكفى:

510ىػ) ،المحقؽ :حققو كخرج أحاديثو محمد عبد اهلل النمر -عثماف جمعة ضميرية -سميماف مسمـ الحرش ،دار طيبة
لمنشر كالتكزيع ،الطبعة :الرابعة 1417 ،ىػ  1997-ـ ،عدد األجزاء333/5 ،8 :

( )3إعالـ الموقعيف عف رب العالميف ،ابف قيـ الجكزية69/1 ،
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كالنكع الثاني :فيـ الكاجب في الكاقع ،كىك فيـ حكـ اهلل الذم حكـ بو في كتابو أك عمى لساف
قكلو في ىذا الكاقع.
ثـ يطبؽ أحدىما عمى اآلخر؛" أم تنزيؿ حكـ اهلل عمى ىذه الكاقعة بعينيا كانطباقو عمييا
انطباقا محكما" ،ثـ قاؿ ابف القيـ :فالعالـ مف يتكصؿ بمعرفة الكاقع كالتفقو فيو إلى معرفة حكـ
اهلل كرسكلو ،كما تكصؿ شاىد يكسؼ بشؽ القميص مف دبر إلى معرفة براءتو كصدقو ،ككما
تكصؿ سميماف صمى اهلل عميو كسمـ بقكلو " :ائتكني بالسكيف حتى أشؽ الكلد بينكما " إلى معرفة
عيف األـ ،ثـ قاؿ :كمف تيمؿ الشريعة كقضايا الصحابة كجدىا طافحة بيذا ،كمف سمؾ غير ىذا
أضاع عمى الناس حقكقيـ" (.)1
ىذا كلكي يتصؼ القاضي بيذه الصفة الربانية كيتحصؿ عمييا عميو أف يصطبغ بالكرع كالتقكل
كالنزاىة ،كينبغي أف يككف متيقظا كثير الحذر مف الحيؿ ،كأف يككف عالما بالشركط ،عارفا بما
ال بد لو منو مف العربية ،فإف األحكاـ تختمؼ باختبلؼ العبارات كالدعاكل كاإلق اررات كالشيادات
كالشركط التي تتضمف حقكؽ المحككـ لو(.)2
كعدـ امتبلؾ القاضي لمفيـ السميـ لمكاقع المعركضة عميو مف جميع جكانبيا كعدـ معرفتو
لحكميا يسبب ضياعا لمحقكؽ كخاصة المحككـ لو ،حيث يقكؿ ابف القيـ رحمو اهلل تعالى:
"الحاكـ إذا لـ يكف فقيو النفس في األمارات ،كدالئؿ الحاؿ ،كمعرفة شكاىده ،كفي القرائف الحالية
كالمقالية ،كفقيو في جزئيات ككميات األحكاـ :أضاع حقكقا كثيرة عمى أصحابيا .كحكـ بما يعمـ
الناس بطبلنو ال يشككف فيو ،اعتمادا منو عمى نكع ظاىر لـ يمتفت إلى باطنو كقرائف أحكالو.
فياىنا نكعاف مف الفقو ،ال بد لمحاكـ منيما :فقو في أحكاـ الحكادث الكمية ،كفقو في نفس الكاقع
كأحكاؿ الناس ،يميز بو بيف الصادؽ كالكاذب ،كالمحؽ كالمبطؿ .ثـ يطابؽ بيف ىذا كىذا فيعطي
الكاقع حكمو مف الكاجب ،كال يجعؿ الكاجب مخالفا لمكاقع"(.)3
ىذا كقد أدرؾ القضاة أىمية الفيـ المتكج بالفراسة الذم يسيـ في دكر كبير كايجابي في تحقيؽ
العدالة المطمكبة كالمرجكة مف القاضي ،كما ذكر ابف القيـ رحمو اهلل تعالى في كتابو الطرؽ
( )1إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف ،ابف قيـ الجكزية69/1 ،

( )2الجامع ألحكاـ القرآف = تفسير القرطبي ،شمس الديف القرطبي180/15 ،
( )3الطرؽ الحكمية ،ابف قيـ الجكزية4 ،
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الحكمية قكلو" :كمف فراسة الحاكـ :ما ذكره حماد بف سممة عف حميد الطكيؿ :أف إياس بف
معاكية اختصـ إليو رجبلف ،استكدع أحدىما صاحبو كديعة؛ فقاؿ :صاحب الكديعة :استحمفو
باهلل ما لي عنده كديعة فقاؿ إياس :بؿ أستحمفو باهلل مالؾ عنده كديعة كال غيرىا ،كىذا مف
ً
أحسف الفراسة؛ فإنو إذا قاؿ " :ما لو عندم كديعة " احتمؿ النفي؛ كاحتمؿ اإلقرار فينصب " مالو
" بفعؿ محذكؼ مقدر؛ أم دفع مالو إلي ،أك أعطاني مالو؛ أك يجعؿ " ما " مكصكلة كالجار
كالمجركر صمتيا ككديعة خبر عف " ما " فإذا قاؿ " :كال غيرىا " تعيف النفي"(.)1

ﭐ
ﭐ
ﭐ

( )1الطرؽ الحكمية ،ابف قيـ الجكزية30 ،
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الفرع الثاني :قدرة القاضي الشرعي عمى تفسير النصوص
التشريعية:
كىي النصكص التي ليست نصا مفس ار ( )1أك محكما ( ،)2حيث إف القاضي حينما يقكـ بتفسير
النصكص التشريعية فإنو يضع نصب عينيو عدـ مخالفة أحكاـ الشريعة اإلسبلمية في تفسيره،
تعطيبل لكاجب قطعي أك إباحة لمحرـ بيّْف كأف يراعى تكجييات الشريعة في الندب كالكراىية،
كما كعميو أف يفسر النصكص المجمبلت كالعبارات التقديرية بما يكافؽ أحكاـ الشريعة كمبادئيا
كركحيا العامة ،كأف يفسر المصطمحات كاأللفاظ الفقيية عمى ضكء القكاعد األصكلية كالمغكية
في الفقو اإلسبلمي .
أما في حالة عدـ كجكد النص التشريعي البيف في المسيلة فإف القاضي عميو أف:
يطبؽ ما يجد مف حكـ شرعي ثابت بنصكص الكتاب كالسنة الصحيحة.
يجتيد رأيو إف لـ يجد نصا ثابتا ،كييتدل في سبيؿ ذلؾ بالمبادئ التالية بحيث ييخذىا عمى
كجو التكامؿ كيراعى ترتيبيا في أكلكية النظر كالترجيح:
أكال) مراعاة االجماع كما تقتضيو كميات الشريعة كمبادئيا العامة كما تيدم اليو تكجيياتيا مف
تفصيؿ في المسيلة.
ثانيا) القياس عمى أحكاـ الشريعة تحقيقا لعمميا أك تمثيبل ألشباىيا أك مضاىاة لمنيجيا في نظاـ
األحكاـ.
ثالثا) اعتبار ما يجمب المصالح كيد أر المفاسد لتحقيؽ مقاصد الشريعة ،كذلؾ في جميع مناحي
الحياة.
( )1المفظ المفسر :ىك المفظ الذم يدؿ عمى الحكـ داللة كاضحة ،ال يبقى معيا احتماؿ التيكيؿ ،أك التخصيص ،كلكنو
مما يقبؿ النسخ في عيد الرسالة) ،تفسير النصوص ،محمد أديب صالح165/1 ،

( )2المفظ المحكـ :ىك المفظ الذم يدؿ عمى معناه داللة كاضحة قطعية ،ال تحتمؿ تيكيبل ،كال تخصيصا ،كال نسخا حتى
في حياة النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،كال بعد كفاتو باألكلى) ،تفسير النصوص ،محمد أديب صالح171/1 ،
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رابعا) أف يككف الحكـ مشتمبل عمى البراءة في األحكاؿ كاالباحة في األعماؿ كاليسر في
التكميؼ.
خامسا) االطبلع عمى االجتيادات كالسكابؽ القضائية كاالعتماد عمييا في الحكـ بما ال يتعارض
مع نصكص الشريعة أك إجماع عمماء األمة كقضاتيا.
سادسان) مراعاة العرؼ القائـ في المعامبلت فيما ال يخالؼ أحكاـ الشريعة االسبلمية أك مبادئ
العدالة الفطرية.
سابعان) مراعاة معاني العدالة التي تقرىا الشرائع االنسانية الكريمة ،كحكـ القسط الذم ينقدح في
الكجداف السميـ (.)1
ﭐ

( )1أنظر قانكف أصكؿ األحكاـ القضائية السكداني رقـ  55لسنة  ،1983المجمس الكطني السكداني،
http://www.parliament.gov.sd/ar/index.php/site/LigsualtionVeiw/50
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الفصؿ الثاني :سمطة القاضي التقديرية في قانوف أصوؿ
المحاكمات الشرعية وتطبيقاتيا في المحاكـ الشرعية:
المبحث األوؿ :سمطة القاضي التقديرية في إجراءات السير في
الدعوى.
المبحث الثاني سمطة القاضي التقديرية في اإلثبات.
المبحث الثالث :سمطة القاضي التقديرية في البينة الخطية.
المبحث الرابع :سمطة القاضي التقديرية في البينة الشخصية
(الشيادة).
المبحث الخامس :سمطة القاضي التقديرية في الخبراء.
المبحث السادس :سمطة القاضي التقديرية في صياغة وتحميؼ
ال.
األيماف ،واعتبار مف تخمؼ عف حمؼ اليميف ناك ً
المبحث السابع :سمطة القاضي التقديرية في إصدار مذكرات
الحضور واإلحضار.
المبحث الثامف :سمطة القاضي التقديرية اإلدارية في جمسات
المحاكمة.
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المبحث األوؿ :سمطة القاضي التقديرية في إجراءات السير في
الدعوى:
المطمب األوؿ :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في التبميغ.
المطمب الثاني :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في إعالـ
المدعى عميو باإلجراءات التي جرت في غيابو أو تكرار
اإلجراءات.
المطمب الثالث :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في سؤاؿ
المدعي إذا أغفؿ شيئاً يجب ذكره لصحة الدعوى.
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المطمب األوؿ :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في التبميغ:
الفرع األوؿ :النص القانوني لسمطة القاضي الشرعي التقديرية في التبميغ:
ما جاء في نص الفقرتيف ( )3 ،2مف المادة ( )18مف قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية رقـ
 31لسنة 1959ـ:
إذا أصدرت المحكمة كرقة قضائية لمتبميغ- :
تسمـ إلى المحضر ألجؿ تبميغيا.
كاذا كاف المطمكب تبميغو يقيـ في منطقة محكمة أخرل ترسؿ األكراؽ إلى تمؾ المحكمة لتتكلى
ثـ تعيدىا إلى المحكمة التي أصدرتيا مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذتو بشينيا مف
تبميغيا ى
يحؽ لممحكمة التي أصدرت التبميغ أف ترسؿ األكراؽ القضائية مباشرة إلى
اإلجراءات ،عمى ىأنو ي

الييئات التي نص ىذا القانكف إجراء التبميغ بمعرفتيا كلك كانت خارج منطقة المحكمة.

يجكز إرساؿ األكراؽ القضائية المطمكب تبميغيا بالطرؽ اإللكتركنية كعمى المحكمة المرسمة إلييا
ختميا عند كصكليا بخاتميا كتكقيعيا مف القاضي كاعادتيا إلى المحكمة التي أصدرتيا بالطريقة
ذاتيا بعد إتماـ إجراءات تبميغيا كبياف ما اتخذتو بشينيا مف إجراءات (.)1
ما جاء في نص المادة ( )21مف قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة 1959ـ:
يجب عمى مف بمًغ األكراؽ القضائية أف يكقع عمى نسخة منيا إشعا انر بحصكؿ التبميغ فإذا لـ
تـ كفؽ األصكؿ.
يكقع كاقتنعت المحكمة ى
بينو قد تى ىمَّنع عف التكقيع تقرر ى
أف التبميغ قد ى
ما جاء في نص المادة ( )22مف قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة 1959ـ:
إذا لـ يعثر المحضر بعد بذؿ الجيد عمى المدعى عميو أك عمى أم شخص يمكنو تبميغو بالنيابة
عنو كاذا رفض المدعى عميو أك الشخص الذم كاف يمكف تبميغو قبكؿ التبميغ فعمى المحضر أف
( )1تـ تعديؿ نص المادة 18مف القانكف األصمي رقـ  31لسنة 1959ـ ،كذلؾ بإضافة الفقرة ( )3بمكجب المادة ( )8مف
القانكف المعدؿ رقـ ( )11لعاـ 2016ـ ،المنشكر في الجريدة الرسمية في العدد رقـ  5392تاريخ 2016/4/17ـ
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يعمًؽ نسخة مف الكرقة القضائية المراد تبميغيا عمى الباب الخارجي أك عمى جانب ظاىر لمعياف
ثـ يعيد النسخة األصمية مف تمؾ
مف البيت الذم يسكنو المدعى عميو أك يتعاطى فيو عممو عادة ى
الكرقة إلى المحكمة مع شرح كاقعة الحاؿ عمييا كيجكز لممحكمة أف تعتبر تعميؽ األكراؽ عمى
ىذا الكجو تبميغان صحيحان
ما جاء في نص المادة ( )23مف قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة 1959ـ:
إذا اقتنعت المحكمة بينو ال سبيؿ إلجراء التبميغ كفؽ األصكؿ المتقدمة ألم سبب مف األسباب
يجكز ليا أف تيمر بإجراء التبميغ عمى الكجو التالي- :
أ-بتعميؽ نسخة مف الكرقة القضائية عمى مكضع بارز مف دار المحكمة كنسخة أخرل عمى
جانب ظاىر لمعياف مف البيت المعركؼ أنو آخر بيت كاف يقيـ فيو المراد تبميغو أك المحؿ الذم
كاف يتعاطى فيو عممو اف كاف لو بيت أك محؿ كيذا أك.
ب-بنشر إعبلف في الصحؼ المحمية اليكمية.
إذا اصدرت المحكمة ق ار ار بإتباع طريقة التبميغ المنصكص عمييا في الفقرة ( )1مف ىذه المادة
فعمى المحكمة أف تعيف في قرارىا مكعد حضكر الشخص المراد تبميغو أماـ المحكمة كتقديـ
دفاعو إذا دعت الحاجة إلى ذلؾ كحسب مقتضى الحاؿ.
إذا كاف الشخص المراد تبميغو مقيما في المممكة فيجرل تبميغو كفؽ أحكاـ التبميغ في المكاد (18
ك19ك  20ك 21ك )22كالفقرتيف (1ك )2مف ىذه المادة مف ىذا القانكف اما إذا كاف مقيما خارج
المممكة كاقتنعت المحكمة بتعذر تبميغو عف طريؽ الجيات الرسمية المختصة فيجكز ليا أف
تبمغو عف طريؽ النشر في أحد الصحؼ المحمية.
ما جاء في نص المادة ()25

()1

مف قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة

1959ـ:

( )1تـ تعديؿ نص المادة  25مف القانكف األصمي رقـ  31لسنة 1959ـ ،كذلؾ بإلغاء نص المادة  25مف القانكف
األصمي رقـ  31لسنة  1959ـ (بعد أف تعاد األكراؽ القضائية إلى المحكمة مبمغة عمى أحد الكجكه المبينة في أية مادة
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أ-بعد أف تعاد األكراؽ القضائية إلى المحكمة مبمىغة كفؽ أحكاـ ىذا القانكف تسير في الدعكل إذا
رأت أف التبميغ مكافؽ لؤلصكؿ.
تبيف لممحكمة عند غياب المبمىغ إليو أف التبميغ لـ يكف مكافقان لؤلصكؿ أك ىأنو لـ يقع
ب-إذا ى
أصبلن فعمييا أف تقرر إعادة التبميغ.

ج-لممحكمة الحكـ عمى المحضر بغرامة ال تتجاكز عشريف دينا انر إذا لـ يكف التبميغ مكافقان
لؤلصكؿ أك إذا لـ يقع أصبلن بسبب إىمالو أك تقصيره ،كيعتبر قرارىا بيذا الشيف قطعيا.
ما جاء في نص المادة ( )28مف قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة 1959ـ:
إذا كاف المدعى عميو مكظفان مف مكظفي الحككمة أك مستخدمان لدل إحدل السمطات المحمية
يجكز لممحكمة أف ترسؿ األكراؽ القضائية إلى رئيس المكتب أك الدائرة التابع ليا ذلؾ المكظؼ
ليتكلى تبميغو إياىا.
إذا كاف المدعى عميو مستخدمان في شركة ينطبؽ عمييا قانكف الشركات يجكز لممحكمة أف
ترسؿ األكراؽ القضائية إلى سكرتير تمؾ الشركة أك إلى أم شخص آخر يدير مكتبيا المسجؿ
ليتكلى تبميغيا كفي الحالتيف يحؽ لممحكمة عند االيجاب التبميغ بكاسطة المحضر.

الفرع الثاني :شرح النص القانوني لممواد:
شرح النص القانوني لمفقرتيف ( )3 ،2مف المادة ( )18مف قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية
رقـ  31لسنة 1959ـ:
أوال :شرح النص القانوني لمفقرة ( )2مف المادة (.)18
إذا كاف الشخص المطمكب تبميغو يقيـ خارج منطقة اختصاص المحكمة التي أصدرت التبميغ
بحقو ،فإنيا تقكـ بتبميغو:

مف المكاد السابقة تسير في الدعكل إذا رأت أف التبميغ مكافؽ لؤلصكؿ كاال تقرر إعادة التبميغ ).كذلؾ باالستعاضة عنو

بنص المادة  25بمكجب المادة ( )9مف القانكف المعدؿ.

111

بإرساؿ األكراؽ القضائية المطمكب تبميغيا لو إلى المحكمة التي يقيـ ضمف منطقة اختصاصيا،
لتتكلى تبميغو األكراؽ القضائية ،كبعد إجراء تبميغو األكراؽ القضائية كفؽ األصكؿ القضائية،
فإنيا تعيد تمؾ األكراؽ القضائية إلى المحكمة التي أصدرتيا مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذتو
بشينيا مف اإلجراءات (.)1
بإرساؿ األكراؽ القضائية المطمكب تبميغيا لو ،إلى المراجع التي نص القانكف إجراء التبميغ
بمعرفتيا ،كىي كاآلتي:
إذا كاف المطمكب تبميغو األكراؽ القضائية:
معتقبل :يبمغ بكاسطة المكظؼ المسؤكؿ عف المحؿ المعتقؿ فيو (.)2
مكظفان لدل الحككمة :يبمغ بكاسطة رئيس المكتب أك الدائرة التابع ليا (.)3
مستخدمان لدل إحدل السمطات المحمية :يبمغ بكاسطة رئيس المكتب أك الدائرة التابع ليا (.)4
مستخدمان في شركة ينطبؽ عمييا قانكف الشركات :يبمغ بكاسطة سكرتير تمؾ الشركة أك أم
َّ
المسجؿ (.)5
شخص آخر يدير مكتبيا
ثانيا :شرح النص القانوني لمفقرة ( )3مف المادة (.)18
بعد أف تـ تعديؿ نص المادة 18مف القانكف األصمي رقـ  31لسنة 1959ـ ،كذلؾ بإضافة الفقرة
( )3بمكجب المادة ( )8مف القانكف المعدؿ رقـ ( )11لعاـ 2016ـ ،كالتي أجازت أنو إذا كاف
الشخص المطمكب تبميغو يقيـ خارج منطقة اختصاص المحكمة التي أصدرت التبميغ بحقو ،فإنيا
تقكـ بتبميغو بإرساؿ األكراؽ القضائية المطمكب تبميغيا لو إلى المحكمة التي يقيـ ضمف منطقة

( )1الفقرة ( )1مف المادة ( )29مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة 1959ـ:

ليتكلى تبميغيا كفاقان ليذا القانكف يترتىب عميو أف يقكـ بتبميغيا كاعادتيا
كؿ شخص تسمىـ أكراقان قضائية أك أرسمت إليو ى
مكقىعة بإمضائو مع شرح يشعر بكقكع التبميغ كتعتبر األكراؽ القضائية المبمىغة عمى ىذا الكجو ىأنيا ًبمغت كفؽ األصكؿ.

( )2أنظر المادة ( )27مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية.

( )3أنظر الفقرة ( )1مف المادة ( )28مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية.
( )4أنظر الفقرة ( )1مف المادة ( )28مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية.
( )5أنظر الفقرة ( )2مف المادة ( )28مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية.
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اختصاصيا بالطرؽ اإللكتركنية لتتكلى تبميغو األكراؽ القضائية ،كعمى المحكمة المرسؿ إلييا
ختميا عند كصكليا بخاتميا كتكقيعيا مف فضيمة القاضي ،كبعد إجراء تبميغو األكراؽ القضائية
كفؽ األصكؿ القضائية ،فإنيا تعيد تمؾ األكراؽ القضائية إلى المحكمة التي أصدرتيا بعد ختميا
بخاتميا كتكقيعيا مف فضيمة القاضي ،مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذتو بشينيا مف اإلجراءات

()1

.

شرح النص القانوني لممادة (.)21
لقد أكجب المشرع عمى مف تبمغ األكراؽ القضائية بالذات

()2

حسب األصكؿ أف يكقع عمى

النسخة الثانية منيا إشعا انر منو بحصكؿ التبميغ.
كاذا رفض مف تبمغ األكراؽ القضائية بالذات مف أف يكقع عمى النسخة الثانية منيا إشعا انر منو
تمنع عف التكقيع يقرر َّ
تـ كفؽ
أف التبميغ قد َّ
بينو قد ى
بحصكؿ التبميغ ،واقتنع قاضي المحكمة ى
األصكؿ إف كاف باعثا عمى الطمينينة ،كاال فبل.

شرح النص القانوني لممادة (.)22
لقد أكجب المشرع عمى المحضر تبميغ المدعى عميو بالذات

()3

بقبكؿ التبميغ عنو أك عمى أم شخص يمكنو تبميغو بالنيابة عنو.

أك إلى ككيمو
المفكض قانكنان
ى

إذا رفض المدعى عميو أك الشخص الذم كاف يمكف تبميغو بالنيابة عنو قبكؿ التبميغ.
إذا لـ يعثر المحضر بعد بذؿ الجيد عمى المدعى عميو أك عمى أم شخص يمكنو تبميغو بالنيابة
عنو؛ فعمى المحضر:

( )1الفقرة ( )1مف المادة ( )29مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة 1959ـ:

ليتكلى تبميغيا كفاقان ليذا القانكف يترتىب عميو أف يقكـ بتبميغيا كاعادتيا
كؿ شخص تسمىـ أكراقان قضائية أك أرسمت إليو ى
مكقىعة بإمضائو مع شرح يشعر بكقكع التبميغ كتعتبر األكراؽ القضائية المبمىغة عمى ىذا الكجو ىأنيا ًبمغت كفؽ األصكؿ.

(تـ تبميغ األكراؽ القضائية بتسميـ
( )2أنظر المادة ( )19مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة 1959ـ ي
المفكض قانكنان بقبكؿ التبميغ عنو).
نسخة منيا إلى الفريؽ المراد تبميغو بالذات أك إلى ككيمو ى
(تـ تبميغ األكراؽ القضائية بتسميـ
( )3أنظر المادة ( )19مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة 1959ـ ي
المفكض قانكنان بقبكؿ التبميغ عنو).
نسخة منيا إلى الفريؽ المراد تبميغو بالذات أك إلى ككيمو ى
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أف يعمؽ نسخة مف الكرقة القضائية المراد تبميغيا عمى الباب الخارجي أك عمى جانب ظاىر
لمعياف مف البيت الذم يسكنو المدعى عميو أك يتعاطى فيو عممو عادة.
ثـ يعيد النسخة األصمية مف تمؾ الكرقة إلى المحكمة مع شرح كاقعة الحاؿ عمييا.
كيجكز لممحكمة أف تعتبر تعميؽ األكراؽ عمى ىذا الكجو تبميغان صحيحان ،إف كاف التبميغ باعثا
عمى الطمينينة ،كاال فبل.
شرح النص القانوني لممادة (.)23
أعطى المشرع القاضي إذا اقتنع بينو ال سبيؿ إلجراء التبميغ كفؽ األصكؿ المتقدمة ألم سبب
مف األسباب أف ييمر بإجراء التبميغ عمى الكجو التالي- :
بتعميؽ نسخة مف الكرقة القضائية عمى:
لكحة إعبلنات المحكمة.
مكاف ظاىر لمعياف مف البيت المعركؼ أنو آخر بيت كاف يقيـ فيو المراد تبميغو أك المحؿ الذم
كاف يتعاطى فيو عممو إف كاف لو بيت أك محؿ.
بنشر إعبلف في الصحؼ المحمية اليكمية.
عمى أف يتضمف التبميغ

()1

مكعد حضكر الشخص المراد تبميغو أماميا ،كتقديـ دفاع خطي ضد

الئحة الدعكل التي قدميا المدعي خبلؿ عشرة أياـ مف تاريخ تبميغو المذكرة إف رغب في ذلؾ
في الدعاكل التالية:
إذا كانت قيمة مكضكع الدعكل أكثر مف خمسيف دينارا.
الدعاكل المتعمقة بالكقؼ.
دعاكل َّ
النسب كاإلرث كالكصية كعزؿ الكصي ك ّْ
القيـ.
دعاكل الحجر ً
كفكو.
( )1أنظر المادة ( )13مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة 1959ـ
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دعاكل الدية.
كفي ىذه الحالة يجب أف ال تقؿ الفترة الفاصمة بيف الميعاد المضركب لحضكر المدعى عميو
كتاريخ صدكر المذكرة عف عشريف يكمان.
ىذا كاذا كاف الشخص المراد تبميغو مقيما:
داخؿ حدكد الكطف فيجرل تبميغو كفؽ أحكاـ التبميغ في المكاد ( 18ك19ك  20ك 21ك)22
كالفقرتيف (1ك )2مف ىذه المادة مف ىذا القانكف
اما إذا كاف مقيما خارج حدكد الكطف كاقتنعت المحكمة بتعذر تبميغو عف طريؽ الجيات الرسمية
المختصة فيجكز ليا أف تبمغو عف طريؽ النشر في إحدل الصحؼ المحمية اليكمية العربية.
شرح النص القانوني لممادة ()25
أ-بعد أف تعاد األكراؽ القضائية إلى المحكمة مبمَّغة حسب األصكؿ مف قبؿ المحضر كفؽ
أحكاـ ىذا القانكف ،فعمى القاضي السير في الدعكل لمكافقة التبميغ لؤلصكؿ.
ب-إذا َّ
تبيف لممحكمة عند غياب المبمَّغ إليو أف التبميغ لـ يكف باعثا عمى الطمينينة كغير مكافقان
لؤلصكؿ أك ىأنو لـ يقع أصبلن فعمييا أف تقرر إعادة التبميغ قبؿ السير في الدعكل.
ج-كبمكجب نص المادة ( )9مف القانكف المعدؿ رقـ ( )11لعاـ 2016ـ فمممحكمة الحكـ عمى
المحضر بغرامة ال تتجاكز عشريف دينا انر إذا لـ يكف التبميغ مكافقان لؤلصكؿ أك إذا لـ يقع أصبلن
بسبب إىمالو أك تقصيره ،كيعتبر قرارىا بيذا الشيف قطعيا.
شرح النص القانوني لممادة ()28
-1إذا كاف المدعى عميو مكظفان مف مكظفي الحككمة أك مستخدمان لدل إحدل السمطات المحمية
يجكز لممحكمة أف ترسؿ األكراؽ القضائية إلى رئيس المكتب أك الدائرة التابع ليا ذلؾ المكظؼ
ليتكلى تبميغو إياىا.
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-2إذا كاف المدعى عميو مستخدمان في شركة ينطبؽ عمييا قانكف الشركات يجكز لممحكمة أف
َّ
المسجؿ
ترسؿ األكراؽ القضائية إلى سكرتير تمؾ الشركة أك إلى أم شخص آخر يدير مكتبيا
ليتكلى تبميغيا كفي الحالتيف يحؽ لممحكمة عند اإليجاب التبميغ بكاسطة المحضر

الفرع الثالث :تطبيؽ القاضي لسمطتو التقديرية وفؽ اجتياده وفيمو لمواقعة
المعروضة أمامو ،المتفؽ مع المقاصد التي وضعيا المشرع في قانوف أصوؿ
المحاكمات الشرعية.
المادة (:)18
كما ورد في ممؼ الدعوى أساس ....لدى محكمة ....الشرعية ،والتي موضوعيا طمب نفقة
زوجة ،المقامة مف قبؿ المدعية ....مف  ....كسكانيا عمى المدعى عميو  ....مف  ....كسكانيا
كعنكانو لمتبميغ مدرسة  ....في مدينة  ....بمحافظة ....كالذم يعمؿ مدرسا فييا ،فقد قرر
القاضي كفقا لسمطتو التقديرية كاجتياده كفيمو لمكاقعة المعركضة أمامو عدـ تبميغ المدعى عميو
 ...بكاسطة محكمة  ....الشرعية التي يقع عنكاف المدعى عميو  ....ضمف منطقة اختصاصيا،
كقرر تبميغو بكاسطة مرجعو اإلدارم مديرية التربية كالتعميـ في مدينة  ....بمحافظة ،....كذلؾ
بناء عمى المعطيات التالية:
إف التبميغ سيصؿ إلى المدعى عميو ....كيتـ تبميغو إياه بالذات.
سرعة إيصاؿ التبميغ لممدعى عميو.
تقصير أمد التقاضي ،بعدـ إعادة تبميغ المدعى عميو ....مرة أخرل.
المادة (:)21
كما ورد في ممؼ الدعوى أساس ....لدى محكمة ....الشرعية ،والتي موضوعيا طمب إثبات
طالؽ ،المقامة مف قبؿ المدعي باسـ الحؽ العاـ الشرعي ....باإلضافة لكظيفتو عمى المدعى
عمييما  ....ك  ،....كفي الجمسة األكلى عقد القاضي مجمسو الشرعي الذم حضره المدعي
115

باسـ الحؽ العاـ الشرعي ....باإلضافة لكظيفتو كالمدعى عمييا الثانية ....كتـ النداء عمى
المدعى عميو األكؿ  ....فمـ يحضر كلـ يككؿ كلـ يعتذر كتبيف لممحكمة أف المدعى عميو األكؿ
قد تبمغ مكعد ىذه الجمسة بالتعميؽ كفؽ مشركحات محضر المحكمة ،كقد قرر القاضي بناء
عمى ذلؾ كفقا لسمطتو التقديرية كاجتياده كفيمو لمكاقعة المعركضة أمامو عدـ قناعتو بإجراءات
التبميغ ألنو لـ يكف باعثا عمى الطمينينة لخمكه مف تكقيع الشاىد حسب األصكؿ ،كألنو لك تـ
السير في الدعكل بيذه الصكرة فسيتـ السير في الدعكل بحقو غيابيا كيفقد حقو بالدفاع عف
نفسو ،ىذا مف جية كمف جية أخرل يمكف أف يككف االدعاء بالطبلؽ غير صحيح لعدـ كقكعو
أصبل كانما جاء عمى لساف المدعى عمييا الثانية  ....في دعكل  ....المقامة مف قبميا عمى
زكجيا المدعى عميو ....نكاية فيو أك الستعجاؿ حصكؿ الفرقة بينيما ،لكؿ ذلؾ قرر القاضي
عدـ صحة التبميغ كاعادة تبميغ المدعى عميو ....مرة ثانية حسب األصكؿ.
المادة (:)23
كما ورد في ممؼ الدعوى أساس ....لدى محكمة ....الشرعية ،والتي موضوعيا طمب
التفريؽ لمنزاع والشقاؽ ،المقامة مف قبؿ المدعية ....مف  ....كسكانيا عمى المدعى عميو ....
مف  ....كسكانيا ،كفي الجمسة األكلى حضرت المدعية  ....كتـ النداء عمى المدعى عميو....
فمـ يحضر كلـ يككؿ كلـ يعتذر كتبيف لممحكمة مف مشركحات محضرىا مف أنو قد انتقؿ لتبميغ
المدعى عميو  ....عمى العنكاف المذككر في الئحة الدعكل كلكنو لـ يجده كلـ يجد مف يتبمغ
عنو ،كأنو ال يكجد لو مكاف إقامة في منطقة اختصاص المحكمة كال في أم منطقة داخؿ حدكد
الكطف ،كحاليا يقيـ في دكلة  ....كمجيكؿ محؿ اإلقامة فييا ،كلذلؾ أعاد كرقة الدعكة بدكف
تبميغ إلجراء المقتضى القانكني مف قبؿ المحكمة شارحا عمييا كاقعة الحاؿ بعدـ حصكؿ التبميغ
كفؽ األصكؿ القانكنية بمعرفة الشاىد المكقع عمى كرقة الدعكة ،كلذلؾ قرر القاضي بناء عمى
اجتياده كفيمو لمكاقعة المعركضة أمامو ككفقا لسمطتو التقديرية اعتبار الشخص المراد تبميغو
الكرقة القضائية مجيكال محؿ اإلقامة كتبميغو الكرقة القضائية بتعميؽ نسخة منيا عمى:
 لكحة إعبلنات المحكمة. مكاف ظاىر لمعياف عمى آخر بيت كاف يقيـ فيو المراد تبميغو أك المحؿ الذم كافيتعاطى فيو عممو إف كاف لو بيت أك محؿ.
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 -بنشر إعبلف في إحدل الصحؼ المحمية اليكمية العربية.

الفرع الرابع :ذكر الق اررات االستئنافية:
الق اررات االستئنافية بخصوص المواد التالية:
المادة (.)22
"إذا رفض المدعى عميو قبوؿ التبميغ"
إذا رفض المدعى عميو قبكؿ التبميغ يعمؽ المحضر نسخة مف الكرقة القضائية المراد تبميغيا
عمى الباب الخارجي أك عمى جانب ظاىر لمعياف مف البيت الذم يسكنو ثـ يعيد النسخة
األصمية  ....الخ عمبل بالمادة  22مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية كال يكتفي بكتابة شرح
المحضر عمى األكراؽ بينو رفض التبميغ (.)1
"التبميغ بالتعميؽ"
التبميغ بتعميؽ نسخة مف الكرقة القضائية المراد تبميغيا عمى الباب الخارجي أك عمى جانب
ظاىر لمعياف مف البيت الذم يسكنو المدعى عميو أك يتعاطى فيو عممو ،دكف ذكر المحضر أنو
لـ يعثر بعد بذؿ الجيد عمى أم شخص يمكف تبميغو عف المدعى عميو ،عمبل بالمادة ( )22مف
قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية غير صحيح (.)2
المادة (.)23
"إذا كاف المدعى عميو مجيوؿ محؿ اإلقامة داخؿ أرض الوطف فال بد مف ذكر اسـ صاحب
آخر بيت كاف يسكنو المدعى عميو في الئحة الدعوى"

( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داكد ،عدد األجزاء،2:
ج ،1ص  ،200قرار رقـ ( ،)18446تاريخ 75/4/2

( )2الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داكد ،ج ،1ص

 ،190-189قرار رقـ ( ،)40873تاريخ 96/7/14
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إذا كاف المدعى عميو مجيكؿ محؿ اإلقامة ال بد مف ذكر اسـ صاحب البيت الذم كاف يسكنو
في البلئحة ،كاذا لـ يذكر تكمؼ المحكمة المدعية بيانو حتى يتمكف المحضر مف التبميغ حسب
األصكؿ ،كاذا شرح المحضر بالمجيكلية دكف ذكر اسـ صاحب البيت الذم كاف يسكنو المدعى
عميو في الئحة الدعكل كبمغ بالنشر بناء عمى ذلؾ يفسخ الحكـ (.)1
"مشروحات المحضر لـ تتضمف أف المدعى عميو مجيوؿ محؿ اإلقامة"
إذا ذكر في الئحة الدعكل أف المدعى عميو مجيكؿ محؿ اإلقامة ،كتبيف أف مشركحات
المحضر الذم ذىب لتبميغو في آخر محؿ إقامة لو ،لـ تتضمف أنو كصؿ-نتيجة بحثو كتحريو-
إ لى أف المدعى عميو مجيكؿ محؿ اإلقامة؛ فبل تكفر ىذه المشركحات القناعة لمتبميغ بالنشر
يفسخ الحكـ (.)2
"مشروحات المحضر تضمنت أف المدعى عميو مجيوؿ محؿ اإلقامة"
ال بد أف تتضمف مشركحات المحضر بالنسبة لمجيكؿ محؿ اإلقامة؛ أنو كصؿ نتيجة بحثو
كتحريو الى أف المدعى عميو مجيكؿ محؿ اإلقامة ،حتى تكفر مشركحاتو القناعة لممحكمة
لتبميغو بالنشر كاال ال تعتبر (.)3
"بعد قناعة القاضي أنو ال سبيؿ لتبميغ المدعى عميو بالطرؽ االعتيادية يقرر اعتباره مجيوؿ
محؿ اإلقامة وتبميغو بالنشر"
تبميغ المدعى عميو بالنشر في إحدل الصحؼ المحمية ،دكف قرار في محضر الدعكل بقناعتيا
بينو ال سبيؿ إلجراء التبميغ بمكجب المكاد (19ك 20ك 21ك  )22مف قانكف أصكؿ المحاكمات

( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص،200
قرار رقـ ( ،)39745تاريخ  ،95/12/4وقرار رقـ ( ،)40816تاريخ 96/6/29

( )2الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص
 ،198قرار رقـ ( ،)40945تاريخ 96/7/23

( )3الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص

 ،191-190قرار رقـ ( ،)40822تاريخ 96/6/29
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الشرعية كدكف أف تيمر بإجراء التبميغ بالنشر كفقا لممادة ( )23مف قانكف أصكؿ المحاكمات
الشرعية غير صحيح (.)1
"وفي حاؿ كاف المدعى عميو موظفا"
إذا كرد في الدعكل أف المدعى عميو مجيكؿ محؿ اإلقامة ،كتضمنت كثيقة عقد الزكاج أنو
(مكظؼ) ،فعمى المحكمة التحقيؽ في ذلؾ قبؿ القناعة بالمجيكلية كالتبميغ بالنشر (.)2
إذ كرد في الدعكل اف المدعى عميو مجيكؿ محؿ اإلقامة ،كذكر في كثيقة عقد الزكاج أنو
(مكظؼ شركة) فيجب عمى المحكمة التحقيؽ في ذلؾ قبؿ االنتقاؿ الى القناعة بالمجيكلية
كالتبميغ بالنشر (.)3
إذا ذكر أف المدعى عميو مجيكؿ محؿ اإلقامة ،ككرد في كثيقة عقد الزكاج أنو (جندم) فعمى
المحكمة االبتدائية التحقيؽ في ذلؾ كيستفسر مف الجيات المختصة عف ذلؾ حتى يتضح كجو
السير في الدعكل (.)4
"إذا كاف الشخص المراد تبميغو مقيما خارج المممكة"
لقد نصت الفقرة الثالثة مف المادة ( )23مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية (إذا كاف الشخص
المراد تبميغو مقيما في المممكة فيجرل تبميغو كفؽ أحكاـ التبميغ في المكاد ( 18ك 19ك  20ك
 21ك ) 22كالفقرتيف (1ك )2مف ىذه المادة مف ىذا القانكف أما إذا كاف مقيما خارج المممكة
كاقتنعت المحكمة بتعذر تبميغو عف طريؽ الجيات الرسمية المختصة فيجكز ليا تبميغو عف
طريؽ النشر في احدل الصحؼ المحمية) لذا فإف قياـ المحكمة بتعميؽ نسخة إعبلف التبميغ عمى

( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص
 ،190قرار رقـ ()35132 ،24783

( )2الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص،191
قرار رقـ (.)407788 ،40059 ،39686 ،37578 ،32228 ،30339 ،30309 ،29940 ،21322

( )3الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص،191
قرار رقـ ( ،)40797تاريخ 96/7/27

( )4الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص

 ،192-191قرار رقـ ( ،)39307تاريخ 95/8/31
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كاجية الباب الخارجي مف البيت الذم يسكنو في مخيـ غزة كبتعميؽ نسخة أخرل عمى لكحة
إعبلنات المحكمة ،ىذا التبميغ بالصكرة المذككرة غير صحيح إذ كاف عمى المحكمة االبتدائية أف
تبمغو بالنشر في إحدل الصحؼ المحمية اليكمية ألف المدعى عميو مقيـ خارج المممكة (.)1
"مف األصوؿ والمعقوؿ أف يكوف ىناؾ متسع مف الوقت بيف التبميغ والجمسة لمف كاف مجيوؿ
محؿ اإلقامة"
تبيف أف المدعى عميو مجيكؿ مح اإلقامة كبمغ الحضكر لجمسة  1996/5/27بالنشر في
الجريدة يكـ 1996/5/26ـ أم قبؿ الجمسة بيكـ كاحد ....كمف األصكؿ كالمعقكؿ أف يككف
ىناؾ متسع مف الكقت بيف التبميغ كالجمسة لمف كاف مجيكؿ محؿ اإلقامة كما في ىذه الدعكل،
حتى يتمكف مف االطبلع عمى التبميغ أك يصمو الخبر بو ،كىك ما لـ يتحقؽ مف ىذه التبميغات
كلـ يحصؿ القصد القضائي منيا كاألمكر بمقاصدىا كما ىك نص القاعدة الشرعية الفقيية ،لذلؾ
كلعدـ حصكؿ الغاية المتكخاة مف ىذه التبميغات فتككف غير صحيحة كحيث أف التبميغ الصحيح
ىك أساس المحاكمة الغيابية فتككف سائر اإلجراءات في الدعكل غير صحيحة (.)2
المادة ()28
"التبميغ بواسطة المرجع القانوني"
إف المادة( )28مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية كاف أجازت التبميغ بكاسطة رئيس المكتب
أك سكرتير الشركة إذا كاف المراد تبميغو مكظؼ حككمة ،أك مستخدما لدل إحدل السمطات
المحمية ،أك لدل شركة ينطبؽ عمييا قانكف الشركات ،إال أنيا شرطت في صحة ذلؾ التبميغ أف
يككف التبميغ إلى المطمكب تبميغو بالذات عف طريؽ ذلؾ المسؤكؿ ،كفي ىذه الدعكل المتبمغ إنما

( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص
 ،197-198قرار رقـ ()27566

( )2الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص

 ،197-198قرار رقـ ()27566
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ىك رئيس شؤكف المكظفيف في ميناء زايد كتعيده تبميغ المدعى عميو ،كما يفيد شرح محضر
محكمة أبك ظبي عمى كرقة تبميغ الدعكل كليس المدعى عميو ،فيذا التبميغ غير صحيح (.)1

( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص

 ،203-202قرار رقـ ( )41048تاريخ 1996/8/15ـ ،القرار( )41057تاريخ 1996/8/19ـ.
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المطمب الثاني :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في إعالـ
المدعى عميو باإلجراءات التي جرت في غيابو أو تكرار
اإلجراءات.
الفرع األوؿ :ذكر النص القانوني:
ما جاء في نص المادة ( )53مف قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة 1959ـ:
إذا حضر المدعى عميو الذم تجرم محاكمتو غيابيان جمسة مف الجمسات التالية كقدـ عذ انر مقبكالن
عف تغيبو تقرر المحكمة قبكلو كتعممو باإلجراءات التي جرت في غيابو كليا أف تكرر ىذه
اإلجراءات في حضكره إذا رأت ذلؾ ضركريان لتيميف العدالة.

الفرع الثاني :شرح النص القانوني:
إذا حضر المدعى عميو الذم تجرم محاكمتو غيابيان جمسة مف جمسات الدعكل التالية لجمسة
محاكمتو غيابيان.
كقدـ عذ انر مقبكالن عف تغيبو ،كطمب إدخالو في الدعكل.
فإف تقرر المحكمة:
قبكؿ معذرتو ،كادخالو في الدعكل كمحاكمتو كجاىيا كالرجكع عف قرارىا السابؽ محاكمتو
غيابيان.
تعممو باإلجراءات التي جرت في غيابو.
كليا أف تكرر ىذه اإلجراءات في حضكره إذا رأت ذلؾ ضركريان لتيميف العدالة.
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الفرع الثالث :تطبيؽ القاضي لسمطتو التقديرية وفؽ اجتياده وفيمو لمواقعة
المعروضة أمامو ،المتفؽ مع المقاصد التي وضعيا المشرع في قانوف أصوؿ
المحاكمات الشرعية:
كما ورد في ممؼ الدعوى أساس ....لدى محكمة ....الشرعية ،والتي موضوعيا طمب نفقة
زوجة ،المقامة مف قبؿ المدعية ....عمى المدعى عميو  ....كقد سارت المحكمة غيابيا في
الدعكل بحؽ المدعى عميو ....بناء عمى طمب المدعية ....لتبمغو كعدـ حضكره ،كبعد تبلكة
الدعكل قررتيا المدعية ككررتيا كطمبت مف المحكمة الحكـ ليا بمكجبيا ،ثـ قررت المحكمة
لغياب المدعى عميو ....تكميؼ المدعية ....اثبات دعكاىا حسب األصكؿ فاستعدت لذلؾ
كطمبت االمياؿ ،فيجابت المحكمة طمبيا كأجمت النظر فييا ليكـ  / / ....الساعة التاسعة
صباحا ،كفي الجمسة التالية حضرت المدعية  ....كحضر بحضكرىا المدعى عميو ....المكمؼ
شرعا كالمعركؼ ذاتا ببطاقة ىكيتو الشخصية رقـ ....مف  ....كسكانيا قاؿ المدعى عميو....
عميو التمس مف المحكمة إدخالي في الدعكل كمحاكمتي كجاىيا كالرجكع عف قرار المحكمة
السابؽ محاكمتي غيابيان كقبكؿ معذرتي عف تغيبي الجمسة الماضية بسبب سفرم الطارئ خارج
أرض الكطف كانني أبرز جكاز سفرم الذم يثبت ذلؾ ،لكؿ ذلؾ قرر القاضي كفؽ سمطتو
التقديرية ككفؽ اجتياده كفيمو لمكاقعة المعركضة أمامو اجابة طمب المدعى عميو ....كمحاكمتو
كجاىيان كالرجكع عف قرار محاكمتو غيابيان كقبكؿ معذرتو لقناعتو بيا ،كقرر تبلكة الئحة الدعكل
كاإلجراءات السابقة في المجمس عمنا ،المحكمة ثـ قرر سؤاؿ المدعى عميو ....عف دعكل
المدعية. ....
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الفرع الرابع :ذكر الق اررات االستئنافية:
الق اررات االستئنافية بخصوص المادة ()53
إذا تغيب المدعى عميو عف المحاكمة ثـ حضر تيطبًؽ المحكمة المادة ( )53مف قانكف أصكؿ
كيعمىـ باإلجراءات التي جرت في غيابو كيسيؿ عف الدعكل كيجرم االيجاب
المحاكمات الشرعية ي
عمى ضكء جكابو (.)1

إذا حضر المدعى عميو بعد أف تقرر محاكمتو غيابيا فعمى المحكمة االبتدائية سؤالو عف سبب
تغيبو عف الجمسات السابقة حتى يتسنى ليا قبكؿ معذرتو كمف ثـ قبكلو في المحاكمة كسؤالو عما
لـ يجب عميو مف الدعكل كاجراء اإليجاب كذلؾ كفؽ نص المادة ( )53مف قانكف أصكؿ
المحاكمات الشرعية كنصيا (إذا حضر المدعى عميو الذم تجرم محاكمتو غيابيان جمسة مف
الجمسات التالية كقدـ عذ انر مقبكالن عف تغيبو تقرر المحكمة قبكلو كتعممو باإلجراءات التي جرت
في غيابو كليا أف تكرر ىذه اإلجراءات في حضكره إذا رأت ذلؾ ضركريان لتيميف العدالة) (.)2
لقد نصت المادة ( )53مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية كنصيا (إذا حضر المدعى عميو
الذم تجرم محاكمتو غيابيان جمسة مف الجمسات التالية كقدـ عذ انر مقبكالن عف تغيبو تقرر المحكمة
قبكلو كتعممو باإلجراءات التي جرت في غيابو كليا أف تكرر ىذه اإلجراءات في حضكره إذا رأت
ذلؾ ضركريان لتيميف العدالة) كمقتضى ذلؾ فقد كاف عمى المحكمة االبتدائية بعد أف حضر
المستينؼ كقد جرت محاكمتو غيابيا قبؿ فسخ الحكـ السابؽ الذم لـ يبؽ قائما نتيجة فسخو مف
قبؿ ىذه المحكمة االستئنافية ،كقدـ عذ ار أف تقرر المحكمة ما إذا كاف ىذا العذر مقبكال أـ ال،
فإف رأت أنو عذر مقبكؿ تسيلو عف الدعكل كتسمع دفاعو كأف تعيد اإلجراءات التي جرت في

( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص
 ،375ق ارر رقـ ( ،)31014والقرار( ،)33742والقرار()34895

( )2الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص
 ،337قرار رقـ ( ،)13892والقرار()20020
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غيابو ألنيا كانت صحيحة أثناء المحاكمة الغيابية كحضكره بعد ذلؾ طارئ عمييا ،كاف رأت أف
العذر غير مقبكؿ تيتًـ السير في الدعكل مف المرحمة التي كصمت الييا في المحاكمة الغيابية (.)1
إذا حضر المدعى عميو جمسة أك أكثر كتغيب عف باقي الجمسات كمنيا الجمسة التي صدر فييا
الحكـ يككف الحكـ في ىذه الحالة غيابيا بالصكرة الكجاىية ،ينبغي تبميغو لممدعى عميو طبقا
لممادة ( )102مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية كقد جاء فييا (إذا صدر الحكـ عمى
شخص أك أشخاص لـ يككنكا حاضريف جمسة الحكـ فيجب تبميغ إعبلـ الحكـ إليو أك إلييـ حتى
تبدأ مدة االستئناؼ مف تاريخ التبميغ) (.)2

( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص
 ،338-337قرار رقـ ( )34361تاريخ 1992/6/6ـ

( )2الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص
 ،195قرار رقـ ()39087
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المطمب الثالث :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في سؤاؿ
المدعي إذا أغفؿ شيئاً يجب ذكره لصحة الدعوى
الفرع األوؿ :ذكر النص القانوني:
ما جاء في نص المادة ( )42مف قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة 1959ـ:
إذا أغفؿ المدعي شيئان يجب ذكره لصحة الدعكل سيلو القاضي عنو كال يعد ذلؾ تمقينان إال إذا
زاده عممان.

الفرع الثاني :شرح النص القانوني:
أعطى المشرع القاضي الحؽ في أف يسيؿ المدعي عف أم شيء أغفمو في الئحة دعكاه مما
يجب ذكره لصحة الدعكل ،قبؿ السير في الدعكل ،عمى أف ال يعد ذلؾ تمقينان مف القاضي ،إال
إذا زاد المدعي عممان فيعد تمقينا منو لممدعي ،كال يجكز لو ذلؾ؛ ألنو يمثؿ العدالة كليس طرفا
في الدعكل.

الفرع الثالث :تطبيؽ القاضي لسمطتو التقديرية وفؽ اجتياده وفيمو لمواقعة
المعروضة أمامو ،المتفؽ مع المقاصد التي وضعيا المشرع في قانوف أصوؿ
المحاكمات الشرعية:
كما ورد في ممؼ الدعوى أساس ....لدى محكمة ....الشرعية ،والتي موضوعيا طمب نفقة
زوجة ،المقامة مف قبؿ المدعية ....عمى المدعى عميو  ....كقد سارت المحكمة غيابيا في
الدعكل بحؽ المدعى عميو ....بناء عمى طمب المدعية ....لتبمغو كعدـ حضكره ،كبعد تبلكة
الدعكل قررتيا المدعية ككررتيا كطمبت مف المحكمة الحكـ ليا بمكجبيا ،ثـ قررت المحكمة
126

تكميؼ المدعية  ....تكضيح كتصحيح دعكاىا لخمك طمبيا مف تقيد النفقة المطمكبة بزمف ىؿ
ىي يكمية أـ أسبكعية أـ شيرية أـ سنكية حتى يتـ السير في الدعكل كالفصؿ فييا حسب
األصكؿ ،كلكنيا لـ تى ٍع ًرؼ ما ىك المطمكب منيا قانكنا لعدـ معرفتيا بو ،لكؿ ذلؾ قرر القاضي
كفؽ سمطتو التقديرية ككفؽ اجتياده كفيمو لمكاقعة المعركضة أمامو إعماؿ نص المادة  42مف

قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية بيف سيؿ المدعية  ....كيؼ تريديف أف يدفع لؾ زكجؾ النفقة،
فقالت كؿ شير ،كبذلؾ أصبحت دعكل المدعية ....بيذه الصكرة دعكل كاضحة كصحيحة،
لكي تككف بعد اإلثبات كالفصؿ فييا حسب األصكؿ ممزمة لممدعى عميو .....

الفرع الرابع :ذكر الق اررات االستئنافية:
الق اررات االستئنافية حوؿ المادة ()42
إ ف األصكؿ تكجب عمى القاضي إذا كانت الدعكل غير صحيحة أف تكمؼ المدعي لتصحيحيا
كفقا لما نصت عميو المادة ( )42مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية (.)1
رد الدعكل لعدـ الكضكح دكف أف يكمؼ المدعي لمتكضيح عمبل بالمادة ( )42مف قانكف أصكؿ
المحاكمات الشرعية غير صحيح (.)2
قبؿ أف ترد المحكمة الدعكل لمتناقض عمييا أف تكمؼ ذا الشيف برفع التناقض كالتكفيؽ عمبل
بالمادة ( )1657مف المجمة كشرحيا لباز؛ ألنو إذا أمكف تكفيؽ الكبلـ الذم يرل متناقضا ككفقو
المدعي يرتفع التناقض.

()3

( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص
 ،375قرار رقـ ( )18572تاريخ 1975/8/19ـ

( )2الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص
 ،338قرار رقـ ( )38756تاريخ 1994/10/3ـ

( )3الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص
 ،371قرار رقـ ( )9201تاريخ 1956/7/23ـ
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نصت المادة ( )42مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية (إذا أغفؿ المدعي شيئان يجب ذكره
لصحة الدعكل سيلو القاضي عنو كال يعد ذلؾ تمقينان اال إذا زاده عممان ،).كعمى المحكمة أف
تسيؿ المدعي عما أغفمو في الدعكل في نطاؽ التقيد بما تمزـ المادة المذككرة.

()1

( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص
 ،357قرار رقـ ()19484 ،30089
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المبحث الثاني سمطة القاضي التقديرية في اإلثبات:
المطمب األوؿ :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في اإلثبات.
المطمب الثاني :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في اعتبار
الخصـ عاج ازً عف اإل ثبات.
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المطمب األوؿ :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في اإلثبات:
الفرع األوؿ :ذكر النص القانوني:
ما جاء في نص المادة ( )58مف قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة 1959ـ:
يجكز لمفرقاء في أم كقت بعد إقامة الدعكل أف يطمبكا إلى المحكمة إصدار مذكرات حضكر
إلى األشخاص الذيف يطمبكف حضكرىـ إما ألداء الشيادة أك إلبراز مستندات إذا رأت المحكمة
لزكمان لذلؾ.

الفرع الثاني :شرح النص القانوني:
أجاز القانكف لممحكمة إصدار مذكرات حضكر ألشخاص بناء عمى طمب أحد الخصكـ ،إذا رأت
لزكمان لذلؾ كقنعت بو ،إلثبات دعكاه بػً:
أداء الشيادة.
أك إبراز مستندات بحكزتو.
كاذا لـ تقتنع المحكمة بطمب الخصكـ إصدار مذكرات الحضكر كلـ تر لزكما لذلؾ فإنيا تقرر
رفض الطمب.

الفرع الثالث :تطبيؽ القاضي لسمطتو التقديرية وفؽ اجتياده وفيمو لمواقعة
المعروضة أمامو ،المتفؽ مع المقاصد التي وضعيا المشرع في قانوف أصوؿ
المحاكمات الشرعية:
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كما ورد في ممؼ الدعوى أساس ....لدى محكمة ....الشرعية ،والتي موضوعيا طمب
التفريؽ لمنزاع والشقاؽ ،المقامة مف قبؿ المدعي ....عمى المدعى عمييا  ....كقد سارت
المحكمة كجاىيا في الدعكل بحؽ المدعى عمييا ....كبعد إقرار المدعى عمييا بالزكجية كالدخكؿ
بينيا كبيف المدعي ....كانكارىا لدعكل المدعي  ....كمفتو المحكمة إثبات دعكاه ،فقاؿ إنني
أثبت دعكام بالبينة الشخصية كىي عبارة عف شيادة كؿ كاحد مف الشيكد كىـ ....
ك....ك....ك....ك ....جميعيـ مف  ....كسكانيا ما عدا الشاىد الخامس فإنو مف ....كسكاف
دكلة ....حاليا في مدينة ....كحصر شيادتو بيـ كالتمس مف المحكمة تيجيؿ النظر في الدعكل
لمجمسة القادمة مف أجؿ إحضار مف يستطيع إحضاره مف شيكده المسمييف ،فيجابت المحكمة
طمبو ،كفي الجمسة التالية أحضر شيكده األربعة كاستمعت المحكمة لشيادتيـ ،كبعد االنتياء مف
سماع شيادتيـ طمب إصدار مذكرة حضكر لمشاىد الخامس  ....شقيؽ المدعى عمييا األكبر
ككلييا الشرعي بعد كفاة كالدىا لسماع شيادتو ألنو كاف عمى اطبلع كامؿ بجميع تفاصؿ النزاع
كالشقاؽ قبؿ سفره مف الببلد كعكدتو إلى مكاف إقامتو في دكلة ....كطمب تبميغو ذلؾ بكاسطة
الطرؽ الدبمكماسية كاستعد لدفع ما تقرره المحكمة مف نفقات ،كلكف المحكمة قررت تيجيؿ قرارىا
حكؿ طمبو لحيف تدقيقيا شيادة الشيكد األربعة الذيف استمعت لشيادتيـ ،كبعد تدقيقيا لشيادات
الشيكد  ....ك ....ك....ك ....تبيف ليا أف شيادات الشيكد  ....ك ....ك....ك ....قد طابقت
دعكل المدعي كال حاجة لسماع شيادة الشاىد الخامس  ....ألف ذلؾ يؤدم إلى إطالة أمد
التقاضي بيف الطرفيف المتداعييف كاضاعة كقت المحكمة في عمؿ أتمتو ،لكؿ ذلؾ قرر القاضي
كفؽ سمطتو التقديرية بعدـ قناعتو بصحة طمب المدعي إصدار مذكرة حضكر لمشاىد الخامس
 ....شقيؽ المدعى عمييا بكاسطة الطرؽ الدبمكماسية ،بعد دراستو لمدعكل كحيثياتيا الدقيقة
كتدقيقو لشيادات الشيكد  ....ك ....ك....ك ،....كأتـ السير في الدعكل حسب األصكؿ.
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الفرع الرابع :ذكر الق اررات االستئنافية:
" الشيود إذا لـ يحضروا بعد ارساؿ المذكرات لتبميغيـ مف قبؿ المحكمة تؤكد عمى إحضارىـ "
إذا أرسمت مذكرات تبميغيـ كلـ ترد ،فعمى المحكمة أف تؤكد عمى إحضارىـ بكاسطتيا ال أف
تكمؼ الخصـ بإحضارىـ بنفسو ،ثـ تعتبره عاج از لعدـ إحضارىـ ،كفي حاؿ تعذر إحضارىـ
بكاسطة المحكمة فعمييا أف تبيف األسباب في قرارىا كتتخذ اإلجراء الذم تراه مناسبا كفؽ
األصكؿ (.)1

( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،2ص
 ،509قرار رقـ ( )38401تاريخ 1995/2/4ـ
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المطمب الثاني :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في اعتبار
الخصـ عاج ازً عف اإلثبات
الفرع األوؿ :ذكر النص القانوني:
ما جاء في نص المادة ( )57مف قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة 1959ـ:
إذا عجز الخصـ عف إحضار شيكده في اليكـ الذم تعينو المحكمة لممرة الثانية دكف عذر مقبكؿ
كلـ يطمب إحضارىـ بكاسطة المحكمة فممقاضي أف يعتبره عاج انز.

الفرع الثاني :شرح النص القانوني:
أجاز القانكف لمقاضي أف يعتبر المدعي عاج انز عف إثبات دعكاه ،في حاؿ عجزه عف إحضار
شيكده في اليكـ الذم عينتو لو المحكمة لممرة الثانية؛ دكف عذر مقبكؿ كلـ يطمب إحضارىـ
بكاسطة المحكمة.

الفرع الثالث :تطبيؽ القاضي لسمطتو التقديرية وفؽ اجتياده وفيمو لمواقعة
المعروضة أمامو ،المتفؽ مع المقاصد التي وضعيا المشرع في قانوف أصوؿ
المحاكمات الشرعية:
كما ورد في ممؼ الدعوى أساس ....لدى محكمة ....الشرعية ،والتي موضوعيا طمب ضـ
بنت بكر بالغة ،المقامة مف قبؿ المدعي .......عمى المدعى عمييا  ....كقد سارت المحكمة
غيابيا في الدعكل بحؽ المدعى عمييا ....بناء عمى طمب المدعي ....لتبمغيا كعدـ حضكرىا،
كحينما كمفت المحكمة المدعي ....إثبات دعكاه حسب األصكؿ لغياب المدعية  ....سمى
شيكدا عمى دعكاه كطمب إميالو لمجمسة القادمة إلحضارىـ فقررت المحكمة إجابة طمبو ،كلكنو
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في الجمسة المعينة لـ يحضر شيكده كاستميؿ إلحضارىـ لمجمسة القادمة فقررت المحكمة إجابة
طمبو تحقيقا لمعدالة ،كفي الجمسة المعينة لـ يحضر المدعي ....شيكده المسميف لسماع
شيادتيـ لممرة الثانية ،كقاؿ المدعي ....إنني لـ أستطع إحضار شيكدم المسميف كأعتبر نفسي
عاج از عف إحضارىـ كأطمب إحضارىـ بكاسطة المحكمة كانني مستعد لدفع أم شيء تطمبو
المحكمة مني بشينيـ ،بناء عمى ذلؾ قرر القاضي كفؽ سمطتو التقديرية كفيمو لمكاقعة التي
أمامو كقناعتو بصحة طمب المدعي ....إحابة طمبو كاحضار شيكده المسميف لسماع شيادتيـ
بكاسطة المحكمة بعد دفعو لنفقاتيـ كرسكـ تبميغيـ ،كبعد دفعو لنفقاتيـ كرسكـ تبميغيـ التي
قررتيا المحكمة لكؿ كاحد مف الشيكد مبمغ كقدره  ....دينا ار أردنيا ،كفي الجمسة المعينة حضر
الشيكد المسميف الذيف تـ إحضارىـ بكاسطة المحكمة ،كالتي استمعت لشيادتيـ كأخذت بيا
لمطابقتيا دعكل المدعي....

الفرع الرابع :ذكر الق اررات االستئنافية:
إف المادة ( )57مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية نصت عمى أنو (إذا عجز الخصـ عف
إحضار شيكده في اليكـ الذم تعينو المحكمة لممرة الثانية دكف عذر مقبكؿ كلـ يطمب إحضارىـ
بكاسطة المحكمة فممقاضي أف يعتبره عاج انز) لذلؾ فإذا أميؿ إلحضار شيكده كعجز عف
إحضارىـ لممرة الثانية كطمب إحضارىـ بكاسطة المحكمة كاستعد لدفع نفقاتيـ كرسكـ تبميغيـ
فعمى المحكمة احابة طمبو كدعكة الشيكد بكاسطتيا (.)1
كمفت المحكمة أحد الخصكـ بإحضار باقي شيكده ،ثـ في جمسة تالية طمب إحضارىـ بكاسطة
المحكمة ألنيـ رفضكا الحضكر معو إال بكاسطة المحكمة ،فرفضت المحكمة إجابة طمبو كعممت
ذلؾ بي ف أمر إجابة الطمب مبني عمى الجكاز كأنيا ال تجيز ذلؾ عمبل بيحكاـ قانكف أصكؿ
المحاكمات الشرعية حسب اجتيادىا كأميمتو إمياال نيائيا إلحضارىـ بنفسو فمـ يتمكف مف ذلؾ،
فاعتبرتو عاج از عف إثبات دفعو ،كمف الرجكع إلى نص المادة ( )57مف قانكف أصكؿ
( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،2ص

 ،501-500قرار رقـ ( )40082تاريخ 1996/2/10ـ
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المحاكمات الشرعية نجدىا جعمت الحؽ لمقاضي في تعجيز الخصـ إذا عجز عف إحضار
شيكده بنفسو في اليكـ الذم تعينو المحكمة لممرة الثانية دكف عذر مقبكؿ كلـ يطمب إحضارىـ
بكاسطة المحكمة ،كىنا نجد أف المستينؼ قد أبدل معذرة كىي قكلو (رفضيـ الحضكر معو إال
بكاسطة المحكمة كطمب إحضارىـ بكاسطة المحكمة) فكاف ينبغي عمى المحكمة كالحالة ىذه
إجابة طمبو تطبيقا لممادة ( )57المذككرة كلما ذىبت اليو ىذه المحكمة االستئنافية في اجتيادىا
مف خبلؿ فيميا لنص المادة المذككرة كذلؾ في ق ارراتيا الكثيرة منيا ( ،9052 ،8217
 )37173 ،34782 ،33385 ،19263 ،18545لذلؾ فقد كاف قرار المحكمة االبتدائية بعدـ
إجابة طمبو كتبميغ شيكده بكاسطة المحكمة كاعتباره صارفا النظر عف دعكة الشيكد الباقيف
مخالفا لما جاء في نص المادة ( )57المذككرة ككاف قرارىا اعتبار المستينؼ عاج از عف استئناؼ
دفعو كتحميؼ المستينؼ عمييا اليميف الشرعي سابقا ألكانو ،كفسخ الحكـ (.)1
إذا طمب الخصـ إحضار الشيكد بكاسطة المحكمة؛ ألنيـ رفضكا الحضكر معو فعمى المحكمة
إجابة طمبو (.)2
إذا طمب الخصـ إحضار باقي شيكده بكاسطة المحكمة ،فىطيمًب منو بياف العناكيف ،فطمب
اإلمياؿ ،فعمى المحكمة إميالو ال رفض طمبو كغض النظر عف سماع شياداتيـ (.)3

( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،2ص
 ،509-508قرار رقـ ( )37863تاريخ 1994/9/29ـ

( )2الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص
 ،155قرار رقـ ( )37863تاريخ 1994/9/29ـ

( )3الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،2ص
 ،510قرار رقـ ( )37054تاريخ 1994/4/11ـ
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المبحث الثالث :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في إجراء
معاممة التطبيؽ عند إنكار التوقيع أو الخاتـ وفي إحضار األوراؽ
التي تقرر اتخاذىا أساسا لمتطبيؽ بالطرؽ الرسمية:
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المطمب األوؿ :ذكر النص القانوني:
ما جاء في نص المادة ( )78مف قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة 1959ـ:
إذا أنكر أحد الطرفيف أك كرثتو التكقيع أك الخاتـ المنسكبيف إليو أك أصر ىك أك كرثتو عمى
السككت لدل السؤاؿ عنيما أك قاؿ الكرثة ال نعمـ إف كاف خاتمو أك تكقيعو فعمى القاضي أف
يقرر إجراء معاممة التطبيؽ كيطمب إلى الفريقيف إنتخاب خبير أك أكثر فاف لـ يتفقا تكلى بنفسو
أمر االنتخاب كأدرج في ق ارره حالة المستند المختمؼ عميو كأسماء الخبراء ككيفية إنتخابيـ.
ما جاء في نص المادة ( )81مف قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة 1959ـ:
عمى المدعي إحضار األكراؽ التي تقرر اتخاذىا أساسا لمتدقيؽ في الكقت كالمكاف المعينيف
الجتماع الخبراء سكاء أكانت تمؾ األكراؽ في يد أحد مكظفي الحككمة أك األفراد اآلخريف كاذا
أظير عجزه عف إحضارىا تكلى القاضي طمبيا بالطرؽ الرسمية.

المطمب الثاني :شرح النص القانوني لممادة (:)78
عمى القاضي أف يقرر إجراء معاممة التطبيؽ في األحكاؿ التالية:
إذا أنكر أحد المتداعييف أك كرثتو التكقيع أك الخاتـ المنسكبيف إليو ،لدل سؤاؿ القاضي عف
التكقيع أك الخاتـ المنسكبيف إليو.
إذا أصر أحد المتداعييف اك كرثتو عمى السككت ،لدل سؤاؿ القاضي عف التكقيع أك الخاتـ
المنسكبيف إليو.
إذا قاؿ كرثة أحد المتداعييف ال نعمـ إف كاف ىذا الخاتـ أك التكقيع ىك لمكرثنا ،لدل سؤاؿ
القاضي عف التكقيع أك الخاتـ المنسكبيف إليو.
لمقياـ بعممية التطبيؽ يطمب القاضي مف الفريقيف انتخاب خبير أك أكثر ،فاف لـ يتفقا تكلى أمر
اإلنتخاب بنفسو.
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قرره حالة المستند المختمؼ عميو كأسماء الخبراء ككيفية انتخابيـ ،ىؿ
عمى القاضي أف يدرج في ا
مف قبؿ الطرفيف المتداعييف أك مف قبؿ المحكمة.

شرح النص القانوني لممادة :81
أكجب المشرع عمى المدعي إحضار األكراؽ التي تقرر اتخاذىا أساسا لمتدقيؽ في الكقت
كالمكاف المعينيف مف القاضي الجتماع الخبراء سكاء أكانت تمؾ األكراؽ في يد أحد مكظفي
الحككمة أك األفراد اآلخريف (.)1
كاذا اظير عجزه عف إحضارىا تكلى القاضي طمبيا كاحضارىا بالطرؽ الرسمية.

المطمب الثالث :تطبيؽ القاضي لسمطتو التقديرية وفؽ اجتياده وفيمو لمواقعة
المعروضة أمامو ،المتفؽ مع المقاصد التي وضعيا المشرع في قانوف أصوؿ
المحاكمات الشرعية:
كما ورد في ممؼ الدعوى أساس ....لدى محكمة ....الشرعية ،والتي موضوعيا المطالبة
بإثبات وصية شرعية وتصحيح حجة حصر إرث ،المقامة مف قبؿ الجية المدعية جمعية.......
ككيميا المحامي ....عمى المدعى عميو  ....باإلضافة لباقي الكرثة ،كالتي ادعت فييا الجية
المدعية جمعية ........أف المرحكـ  ....مف أىالي  ....كالذم انتقؿ إلى رحمتو تعالى بتاريخ
 ،....كانحصر في كرثتو زكجتو  ....كفي عصبتو ابني عمو الشقيؽ  ....كىما  ....ك ....فقط
كذلؾ بمكجب حجة حصر اإلرث الصادرة عف محكمة  ....الشرعية رقـ ....تاريخ ،....كاف
حاؿ حياتو كمكفكر صحتو كبكامؿ قكاه العقمية كفي الحالة المعتبرة منو شرعا كقانكنا قد أكصى
ليا بثمث أمكالو المنقكلة بمكجب سند كتابي منظـ كمكقع عميو مف قبمو مؤرخ بتاريخ  / /كقد
سارت المحكمة في الدعكل كجاىيا بحؽ المدعى عميو ....كحينما سيلت المحكمة المدعى عميو
( )1أنظر المادة ( )80مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة 1959ـ
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عف دعكل الجية المدعية أنكر أف يككف مكرثيـ المرحكـ  ....قد أكصى لمجية المدعية
جمعية ....بثمث أمكالو المنقكلة ،كإلنكار المدعى عميو  ....دعكل الجية المدعية كمفت المحكمة
ككيؿ الجية المدعية جمعية ....إثبات دعكاىا ،فقاؿ إنني أثبت ما كمفتني بو المحكمة بالبينة
الخطية المبرزة كأبرز مف يده السند الكتابي المنظـ كالمكقع عميو مف قبؿ المرحكـ  ....بتاريخ /
 /كبعد اب ارزه تىمىتٌو المحكمة عمنا كالذم جاء فيو " أنا الحاج  ....مف ....كسكانيا حامؿ بطاقة
ىكية رقـ ....كانني كبمكفكر صحتي كبكامؿ قكام العقمية كفي الحالة المعتبرة مني شرعا كقانكنا
أكصى لجمعية ....كالتي مقرىا في مدينة  ....مف بعدم بثمث أمكالي المنقكلة ،كىك مكقع مف
قبؿ المكصي الحاج  ....كالمؤرخ بتاريخ  ،/ /كحينما سيلت المحكمة المدعى عميو ....عف
التكقيع المكجكد عمى السند الكتابي العرفي أنكر أف يككف التكقيع المكجكد كالمثبت عمى السند
الكتابي العرفي ىك تكقيع المرحكـ  ،....عند ذلؾ قررت المحكمة إجراء معاممة التطبيؽ عمى
السند الكتابي العرفي المذككر كفقا ألحكاـ المادة ( )80مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية،
ككمفت الطرفيف المتداعييف لبلتفاؽ عمى األكراؽ التي ستتخذ أساسا كمقياسا لمتطبيؽ ليعمؿ
باتفاقيما بمكجب أحكاـ الفقرة ( )1مف المادة ( )80مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية
كلكنيما لـ يتفقا ،كعميو قرر القاضي اعتماد كثيقة عقد زكاج المرحكـ  ....المثبت عميو تكقيعو
أساسا كمقياسا لمتطبيؽ ككمؼ ككيؿ الجية المدعية إحضاره ،فقاؿ إنني عاجز عف احضاره لعدـ
كجكد نسخة أصمية منو لدل الجية المدعية ...كانني أطمب مف المحكمة إحضارىا مف السيدة
 ....زكجة المرحكـ ،كبعد أف تيقف القاضي مف ذلؾ كأنو عاجز عف احضار كثيقة عقد زكاج
المرحكـ  ....المثبت عميو تكقيعو ليعمؿ أساسا كمقياسا لمتطبيؽ بناء عمى ذلؾ قرر القاضي
ككفؽ سمطتو التقديرية كفيمو لمكاقعة التي أمامو أف يتكلى طمبيا مف السيدة  ....زكجة المرحكـ
بالطرؽ الرسمية ،بمكجب أحكاـ الفقرة (أ )1/مف المادة ( )80مف قانكف أصكؿ المحاكمات
الشرعية ،مف أجؿ تقديميا لمخبير ....الثقة األميف الحاذؽ الذم اتفؽ عميو الطرفيف المتداعييف،
كبعد اجتماعيما مع الخبير ....في المحكمة في اليكـ كالكقت المحدديف مف قبؿ القاضي إلجراء
معاممة التطبيؽ كالتي تمت تحت اشرافو ،حيث أجرل الخبير ....معاممة التطبيؽ عمى السند
الكتابي العرفي المذككر مع كثيقة عقد زكاج المرحكـ  ....رقـ  ....تاريخ  / /الصادرة عف
محكمة  ....الشرعية المثبت عمييا تكقيعو كالتي كانت أساسا كمقياسا لمتطبيؽ ك قرر في ختاـ
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المن ىكر ىك لممرحكـ  ،....بناء عميو أصدرت المحكمة حكميا بثبكت الكصية
الجمسة أف التكقيع ي
بمكجب السند الكتابي العرفي المذككر كتصحيح حجة حصر اإلرث المشار الييا بناء عميو.

المطمب الرابع :ذكر الق اررات االستئنافية:
في حالة إجراء المضاىاة عمى مستند يطمب إلى الفريقيف انتخاب خبير أك أكثر فإف لـ يتفقا
تكلى القاضي بنفسو أمر االنتخاب عمبل بالمادة ( )78مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية.
كينبغي في حاؿ لزكـ إجراء المضاىاة عمى المستند سؤاؿ الطرفيف لبلتفاؽ عمى األكراؽ التي
ستتخذ أساسا كمقياسا لمتطبيؽ عمبل بالمادة ( )80مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية (.)1
إ ًف الطرفيف إذا لـ يتفقا عمى انتخاب خبير كانتخبت المحكمة خبي ار إلجراء معاممة التطبيؽ
كالمضاىاة عمى تكاقيع المتكفى المثبت عمى الشيكات يككف اإلجراء في محمو كيتفؽ مع المادة
( )78مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية كعمى الخبير أف يباشر عممية المضاىاة كتنظيـ
التقرير تحت اشراؼ المحكمة كبحضكر الطرفيف تطبيقا لممادة ( )80مف القانكف المذككر.
إ جراء معاممة التطبيؽ عمى نماذج تكقيع المتكفى لدل البنؾ ال يتفؽ كما كرد في الفقرة( )1كما
يمييا فيما اشتممت عميو المادة ( )80مف القانكف المذككر التي رسمت الطريؽ كبينت األكراؽ
التي تتخذ أساسا كمقياسا لمتطبيؽ (.)2
إ ف معاممة التطبيؽ التي أجراىا الخبير كاعتمدت عمييا المحكمة االبتدائية لـ يبيف فييا حضكر
الطرفيف كأنيا تمت تحت إشراؼ القاضي أك نائبو كلـ يعيف فييا الزماف كالمكاف كفقا لما
اشترطتو المادة ( )80مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية فبل تصمح مستندا لمحكـ (.)3

( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج-171 ،1
 ،172قرار رقـ ( ،)40017تاريخ 1996/1/29ـ

( )2الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص
 ،251-250قرار رقـ ( ،)22007تاريخ 1981/3/25ـ

( )3الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص
 ،247قرار رقـ ()27948
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تبيف أف عممية المضاىاة التي أجراىا خبير التطبيؽ لتكقيع المتكفى عمى المستند الخطي المبرز
مف المدعي بينة عمى الدعكل ،لـ تكف تحت إشراؼ المحكمة االبتدائية كحضكر الطرفيف
المتداعييف كفقا لممادة ( )80مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية ،كعمى ذلؾ فقد كاف اعتماد
المحكمة االبتدائية لتقرير الخبير في غير محمو كمخالفا لممادة المذككرة (.)1
ال بد أف يقرر مف حيث النتيجة أف التكقيع المنكر ىك لممدعى عميو أك ليس لو عمبل بالمادة
( )83مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية ،كيؤيد ىذا ما ذكره باز في شرحو لممادة ()104
مف قانكف أصكؿ المحاكمات العثماني ،كالترجيح بيف التكقيع لو أك ليس لو ال يغني عف ذلؾ،
بؿ ال بد مف الجزـ كالقطع أف التكقيع لممدعى عميو أك ليس لو (.)2
كانني لـ أعثر عمى أم قرار استئنافي "بخصكص تكلى القاضي طمب األوراؽ التي تتخذ أساسا
لممطابقة كاحضارىا بالطرؽ الرسمية سكاء أكانت تمؾ األكراؽ في يد أحد مكظفي الحككمة أك
األفراد اآلخريف" حسب ما اطمعت عميو مف ق اررات استئنافية ،كلكنو جاء في المادة  100مف
قانكف أصكؿ المحاكمات الحقكقية العثماني ما نصو "إذا كانت األكراؽ التي تتخذ أساسا
لممطابقة في يد ميمكرم الدكلة أك أحد أفراد الناس يجب أف يؤتى بيا في الكقت المعيف الى
المحؿ الذم ستطابؽ فيو كتعرض" كجاء في شرحيا لسميـ باز" كالمكمؼ بجمب األكراؽ إلى لجنة
التطبيؽ إنما ىك المدعي ،كلكنو إذا لـ يتمكف مف استحضارىا فعمى الميمكر المناظر عمى
المجنة أف يطمبيا بالطريقة الرسمية سكاء كانت في إحدل دكائر الحككمة أك في يد أحد الناس،
....كاذا كانت األكراؽ المبحكث فييا في إحدل دكائر الحككمة كلـ يتمكف المدعي مف إحضارىا
لسبب مف األسباب فىيينيي الميمكر الكيفية إلى المحكمة كىي تطمبيا مف تمؾ الدائرة بمكجب
مذك ورة باالستناد إلى المادة  55مف ىذا القانكف كعمى الدائرة حينئذ أف ترسؿ األكراؽ إلى
المحكمة ،إذ يمزميا االنقياد إلى أكامر القضاء اآليمة إلى إظيار الحؽ كازىاؽ الباطؿ (.)3

( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص
 ،270قرار رقـ ( ،)26467تاريخ 1986/4/24ـ

( )2الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص
 ،247قرار رقـ ()12389

( )3أنظر المادة ( )100مف قانوف أصوؿ المحاكمات الحقوقية العثماني وشرحيا لسميـ رستـ باز ص 322
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المبحث الرابع :سمطة القاضي التقديرية في البينة الشخصية
(الشيادة):
المطمب األوؿ :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في إلقاء ما يراه
مالئماً عمى الشاىد مف األسئمة وأف يستدعيو الستجوابو ثانية.
المطمب الثاني :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في قناعتو
بشيادة الشيود والحكـ بموجبيا.
المطمب الثالث :سمطة القاضي الشرعي التقديرية فيما إذا لـ يكف
مآؿ تقرير الطبيب مع شيادتو باعثاً عمى الطمأنينة.
المطمب الرابع :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في تعييف نفقات
السفر لمشاىد ،وأية نفقات أخرى يرى ضرورة لدفعيا سواء أدى
الشيادة أـ ال.
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المطمب األوؿ :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في إلقاء ما يراه
مالئماً عمى الشاىد مف األسئمة وأف يستدعيو الستجوابو ثانية:
الفرع األوؿ :ذكر النص القانوني:
ما جاء في نص المادة ()66

()1

مف قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة

1959ـ:
-1لممحكمة في أم دكر مف أدكار الدعكل أف تمقي عمى الشاىد ما تراه مبلئمان مف األسئمة كما
ليا في أم كقت أف تستدعي أم شاىد سمعت شيادتو مف قبؿ الستجكابو ثانية.
-2لمخصكـ حؽ مناقشة الشيكد مباشرة كيبدأ الذم استدعاىـ ثـ يميو الطرؼ اآلخر كلمطرؼ
األكؿ حؽ المناقشة ثانية ضمف النقاط التي أثارىا الخصـ فقط كيشترط في ذلؾ أف ال يخرج
االستجكاب كالمناقشة عف مكضكع الدعكل كال يقصد بو التمقيف كاذا تغير مجمس القاضي أعادت
المحكمة تحميؼ الشاىد.
-3تؤدل الشيادة شفاىان كال يجكز االستعانة بمذكرة مكتكبة إال فيما يصعب استظياره كمف ال
قدرة لو عمى الكبلـ يؤدم الشيادة بالكتابة أك اإلشارة إذا كانت تبيف مراده.
-4إذا كاف مف الضركرم سماع شيادة شاىد تعذر حضكره لسبب اقتنعت بو المحكمة فتؤخذ
شيادتو بحضكر الطرفيف في محؿ إقامتو أك في غرفة القضاة أك في محؿ آخر تراه مناسبان أك
تنيب أحد قضاتيا في ذلؾ كالشيادة التي تسمع عمى ىذا الكجو تتمى أثناء النظر في الدعكل.

( )1تـ تعديؿ نص المادة  66مف القانكف األصمي رقـ  31لسنة 1959ـ ،كذلؾ:

بإضافة الفقرتيف( )3ك( )4لممادة  66مف القانكف األصمي رقـ  31لسنة 1959ـ بمكجب المادة( )17مف القانكف المعدؿ.
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الفرع الثاني :شرح النص القانوني:
منح المشرع القاضي:
لقد ى
أف يمقي عمى الشاىد ما يراه مبلئمان مف األسئمة المنتجة في الدعكل ،في أم دكر مف أدكار
الدعكل.
أف يستدعي أم شاىد سمعت شيادتو مف قبؿ الستجكابو مرة ثانية في أم كقت.
منح المشرع الخصكـ:
لقد ى
حؽ مناقشة الشيكد مباشرة كيبدأ الذم استدعاىـ ،ثـ يميو الطرؼ اآلخر ،كلمطرؼ األكؿ حؽ
إعادة المناقشة مرة ثانية ضمف النقاط التي أثارىا الخصـ فقط.
يشترط في كيفية االستجكاب كالمناقشة لمشاىد مف قبؿ الخصكـ أف:
ال يخرج عف مكضكع الدعكل.
ال يقصد بو التمقيف.
كاذا تغير مجمس القاضي أعادت المحكمة تحميؼ الشاىد ،أما إذا لـ يتغير مجمس القاضي فبل
يحمؼ الشاىد ،كانما يفيمو القاضي أنو ال زاؿ تحت تيثير القسـ الذم أداه أمامو حينما أدل
الشيادة.
-3تؤدل الشيادة:
شفاىان.
بمذكرة مكتكبة فيما يصعب استظياره شفاىان مما يترفع منو مف األلفاظ كاأللفاظ النابية مثبل.
بالكتابة أك باإلشارة المعيكدة المفيمة ممف ال قدرة لو عمى الكبلـ إذا كانت تبيف مراده.
-4سماع الشيادة خارج المحكمة:
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إذا كاف مف الضركرم سماع شيادة شاىد في دعكل ،كما في الدعاكل التي يتعمؽ بيا حؽ اهلل
تعالى ،كتعذر حضكره لسبب ما كاقتنعت بو المحكمة ،فتنتقؿ المحكمة لسماع شيادتو بحضكر
الطرفيف المتداعييف في:
محؿ إقامتو.
أك في غرفة القضاة.
أك في محؿ آخر تراه مناسبان داخؿ منطقة اختصاصيا.
أك أف تنيب قاضي المحكمة التي يقيـ الشاىد فييا لسماع شيادتو ،إذا كاف مكاف إقامة الشاىد
خارج منطقة اختصاص المحكمة التي تنظر الدعكل.
كالشيادة التي تسمع عمى ىذا الكجو تتمى أثناء النظر في الدعكل.

الفرع الثالث :تطبيؽ القاضي لسمطتو التقديرية وفؽ اجتياده وفيمو لمواقعة
المعروضة أمامو ،المتفؽ مع المقاصد التي وضعيا المشرع في قانوف أصوؿ
المحاكمات الشرعية:
لمقاضي أف يطرح عمى الشاىد ما يراه مناسبا مف األسئمة المبلئمة لمكضكع الدعكل كفؽ اجتياده
كفيمو لمكاقعة المعركضة أمامو لكي يتكصؿ مف خبلليا إلى تككيف قناعتو بمطابقتيا لمدعكل أك
عدـ مطابقتيا ليا ،كما كلو إعادة استجكاب الشاىد مرة ثانية في أم مرحمة مف مراحؿ الدعكل
كقبؿ الحكـ فييا ،كيتجمى ذلؾ في القضايا التي يتعمؽ بيا حؽ اهلل تعالى ،فممقاضي أف يقرر
إعادة استجكاب الشاىد مرة ثانية مف أجؿ استكماؿ النقص في شيادتو حكؿ ما ذكر فييا ،كفؽ
المادة ( )66مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية.
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الفرع الرابع :ذكر الق اررات االستئنافية:
(يسأؿ القاضي الشاىد كؿ األسئمة التي يستنسبيا ألجؿ التوصؿ إلى الحقيقة):
ذكر باز في شرحو ألصكؿ المحاكمات الحقكقية صفحة(( )300يميؽ برئيس المحكمة أف يساؿ
الشيكد كؿ األسئمة التي يستنسبيا ألجؿ التكصؿ الى الحقيقة كيسيليـ ذلؾ عفكا أك بناء عمى
طمب المشيكد عميو).
كذكر فارس في أصكؿ المحاكمات الحقكقية صفحة (( )459بعد أف تتثبت المحكمة مف ىكية
الشاىد (تسيلو إذا كاف يعرؼ المشيكد لو كالمشيكد عميو كتكمفو تعريفيما كعف الشيادة التي جاء
مف أجميا).
كجاء أيضا في شرح المادة ( )1687مف المجمة لعمي حيدر (كيحسف بالقاضي عند أبي يكسؼ
أف يسيؿ الشاىد ىؿ تشيد ىكذا حيث أف الشاىد يضطرب بعضا مف ميابة مجمس القاضي)
(.)1
يجكز لممحكمة االبتدائية بعد فسخ الحكـ لنقص شيادة أحد الشاىديف أف تستدعي الشاىد
الستجكابو ثانية حكؿ ما ذكر كفؽ المادة ( )66مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية ،كبعد
تحميفو اليميف الشرعية يستجكب ثانية حسب األصكؿ.

()2

( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،2ص
 ،517-516قرار رقـ ( )17005تاريخ 1972/3/28ـ

( )2الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،2ص
 ،533قرار رقـ ( )40829تاريخ 1996/6/30ـ
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المطمب الثاني :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في قناعتو
بشيادة الشيود والحكـ بموجبيا.
الفرع األوؿ :ذكر النص القانوني:
ما جاء في نص المادة ( )67مف قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة 1959ـ:
إذا اقتنعت المحكمة بشيادة الشيكد حكـ بمكجبيا كاال ردتيا دكف حاجة إلى إجراء تزكية مع بياف
بناء عمى تحقيقات المحكمة.
أسباب ذلؾ في الحالتيف ن

الفرع الثاني :شرح النص القانوني:
المحكمة وقناعتيا بشيادة الشيود
المحكمة إذا اقتنعت بشيادة مف شيد الشيكد حكمت بمكجبيا مع بياف أسباب ذلؾ االقتناع.
المحكمة إذا لـ تقتنع بشيادة مف شيد الشيكد ردتيا دكف حاجة إلى مع بياف أسباب عدـ
االقتناع.

الفرع الثالث :تطبيؽ القاضي لسمطتو التقديرية وفؽ اجتياده وفيمو لمواقعة
المعروضة أمامو ،المتفؽ مع المقاصد التي وضعيا المشرع في قانوف أصوؿ
المحاكمات الشرعية:
كما ورد في ممؼ الدعوى أساس ....لدى محكمة ....الشرعية ،والتي موضوعيا طمب نفقة
صغار ،المقامة مف قبؿ المدعية ....عمى المدعى عميو  ....كالتي سارت المحكمة فييا غيابيا
بحؽ المدعى عميو ....بناء عمى طمب المدعية ....لتبمغو كعدـ حضكره ،وبعد أف كمفت
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سمت بينة خطية كشخصية ،أما الشخصية فيي عبارة عف
المحكمة المدعية ....اثبات دعكاىا َّ
شيادة الشاىديف ال ىذيف استمعت المحكمة لشيادتيما عمى دعكل المدعية ....كالتي قنعت بيا
المحكمة كقررت األخذ بيا كاالعتماد عمييا كذلؾ كفؽ سمطتو التقديرية كاجتياده كفيمو لمكاقعة
المعركضة أمامو مف أف شيادة الشاىديف المذككريف قد طابقت دعكل المدعية كألنيا لك لـ تكف
مطابقة لدعكل المدعية ،قرر القاضي ردىا كعدـ قبكليا أك األخذ بيا أك االعتماد عمييا.

الفرع الرابع :ذكر الق اررات االستئنافية:
حاؿ مطابقة شيادة الشيكد لمدعكل فعمى المحكمة سؤاؿ المشيكد عميو عما يقكلو فييـ ،عمبل
بالمادة( )1716مف المجمة (.)1
مكضكع القناعة بشيادة الشيكد كعدـ القناعة بيا إنما يككف بعد تحقؽ مطابقة الشيادة لمدعكل
(.)2
عمى المحكمة قبؿ إعبلف قناعتيا بشيادة الشيكد ،سؤاؿ المشيكد عميو عما يقكلو في الشيادة
عمبل بالمادة( )1716مف المجمة ،كاال يفسخ الحكـ (.)3
إف المادة ( )67مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية تكجب عمى القاضي أف يبيف األسباب في
حالة القناعة كعدـ القناعة بالشيادات ،فرأم المحكمة بعدـ القناعة بشيادة الشاىديف دكف بياف
األسباب يخالؼ القانكف (.)4

( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،2ص
 ،525قرار رقـ ( ،)27304تاريخ 1987/1/31ـ

( )2الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،2ص
 ،529قرار رقـ ( ،)14095تاريخ 1965/8/24

( )3الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،2ص
 ،528قرار رقـ ( ،)8095تاريخ 1953/7/8ـ

( )4الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،2ص
 ،523قرار رقـ ( ،)11846تاريخ 1961/12/13ـ

148

قبكؿ القاضي لشيادة الشاىديف لقناعتو بيا يمنع خمفو مف أف يردىا لعدـ القناعة كعميو أف يسير
في القضية مف النقطة التي كصؿ إلييا سمفو (.)1
عمى المحكمة االبتدائية أف تعيف الشيكد الذيف قنعت بشيادتيـ ليتسنى لمحكمة االستئناؼ
مناقشتيا (.)2
القناعة بشيادة إثنيف دكف تعينيا مع أف الذيف شيدكا أكثر ،غير صحيح كال بد مف التعييف
لمتدقيؽ استئنافا (.)3
إف قرار المحكمة بعدـ قناعتيا بالشيكد ألنيا الحظت مبلزمتيـ لممدعية أثناء أدكار الدعكل غير
صحيح؛ ألف ىذه العمة كحدىا ال تيسبب جرحا شرعيا بالشاىد؛ خصكصا أف المدعية امرأة
كمبلزمة أقربائيا مف محارميا كذكم رحميا إلييا ال يسبب رد شيادتيـ (.)4

( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،2ص
 ،521قرار رقـ ( ،)9739تاريخ 1958/1/20ـ

( )2الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،2ص
 ،540قرار رقـ ( ،)10931تاريخ 1960/6/22ـ

( )3الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،2ص
 ،522قرار رقـ ()21517

( )4الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،2ص
 ،556قرار رقـ ( ،)9423تاريخ 1957/2/26ـ
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المطمب الثالث :سمطة القاضي الشرعي التقديرية فيما إذا لـ يكف
مآؿ تقرير الطبيب مع شيادتو باعثاً عمى الطمأنينة:
الفرع األوؿ :ذكر النص القانوني:
ما جاء في نص المادة ( )90مف قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة 1959ـ:
يثبت الجنكف كالعتو كاألمراض التي تكجب فسخ النكاح في دعكل الحجر كفسخ النكاح بتقرير
الطبيب المؤيد بشيادتو أماـ المحكمة كاذا لـ يكف مآؿ التقرير مع شيادة الطبيب باعثان عمى
الطمينينة يحاؿ األمر إلى طبيب آخر أك أكثر.

الفرع الثاني :شرح النص القانوني:
تقرير الطبيب مع شيادتو:
يثبت بتقرير الطبيب المختص الثقة األميف كالباعث عمى الطمينينة المؤيد بشيادتو أماـ المحكمة
 الجنكف. العتو. األمراض التي تكجب فسخ النكاح في دعكل الحجر.-

فسخ النكاح.

إذا لـ يكف مآؿ تقرير الطبيب مع شيادة باعثان عمى الطمينينة ،فإف المحكمة تقرر إحالة األمر
إلى طبيب آخر أك أكثر.
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الفرع الثالث :تطبيؽ القاضي لسمطتو التقديرية وفؽ اجتياده وفيمو لمواقعة
المعروضة أمامو ،المتفؽ مع المقاصد التي وضعيا المشرع في قانوف أصوؿ
المحاكمات الشرعية:
كما ورد في ممؼ الدعوى أساس ....لدى محكمة ....الشرعية ،والتي موضوعيا طمب إثبات
الحجر لمجنكف ،المقامة مف قبؿ المدعي ....عمى المدعى عميو  ....كالذم يطمب فييا الحجر
عمى ابنو المدعى عميو ....لمجنكف كتثبيت كاليتو عميو لذلؾ ،كلصحة المخاصمة كسبلمة
اإلجراءات القضائية قررت المحكمة تعيف رئيس قمـ المحكمة  ....باإلضافة لكظيفتو كصيا مؤقتا
لغايات المخاصمة عف المدعى عميو ....كالذم أقر بيف المدعى عميو ....ىك ابف المدعي....
نسبا كأنكر باقي الدعكل لدل سؤالو عف الدعكل ،كبعد تكميؼ القاضي لممدعي ....اثبات دعكاه
قاؿ أطمب إحالة المدعى عميو ....لمطبيب المختص ،فقررت إجابة الطمب كاحالة المدعى
عميو ....المذككر الى الطبيب المختص المسمـ الثقة الحاذؽ الدكتكر  ....مف  ....كسكانيا
اختصاصي األمراض النفسية كالعصبية كذلؾ إلجراء الفحكصات العقمية البلزمة عمى المدعى
عميو  ....كمكافاتيا بتقرير طبي ينطؽ بحاؿ المدعى عميو ....كالمؤيد بشيادتو كقررت المحكمة
تيجيؿ النظر في ىذه الدعكل كذلؾ ليكـ ....كتبميغ ذلؾ لمطبيب ....المذككر كفي الجمسة التالية
حضر المدعي ....كالكصي المؤقت ....كالطبيب المختص  ....كلدل سؤاؿ المدعي عما
استميؿ مف أجمو قاؿ لقد أحضرت تقري ار طبيا نيائيا ينطؽ بحاؿ المدعى عميو ....كىك منظـ
كمكقع مف الطبيب المختص  ....كمؤرخ بتاريخ  / /كأبرزه لممحكمة كمف تبلكتيا لو كجدتو
يتضمف" إشارة إلى كتاب محكمة  ....الشرعية رقـ  / /تاريخ  / /المتضمف إحالة المدعى
عميو ....كالبالغ مف العمر ....سنة يحمؿ بطاقة ىكية رقـ  ....إلجراء الكشؼ الحسي كالعقمي
فقد قمت بإجراء الفحكصات المطمكبة يكـ  / /في عيادتي النفسية الخاصة في  ....كقد تبيف لي
أف المدعى عميو ....المذككر مصاب بالعتو ،كأنو مجنكف جنكنا مطبقا منذ الكالدة فيك عديـ
الفيـ غير قادر عمى التكاصؿ المفظي كغير المفظي مع االخريف كاستيعابو كذاكرتو معدكمة غير
قادر عمى خدمة نفسو في األمكر الحياتية اليكمية كىك بحاجة إلى مساعدة كاممة في ىذه األمكر
مدل الحياة كىك غير مكمؼ شرعا كقد أيد الطبيب تقريره بشيادتو ،بناء عمى ذلؾ قرر القاضي
عدـ قبكؿ تقرير الطبيب المؤيد بشيادتو ألنو غير باعث عمى الطمينينة كذلؾ كفؽ سمطتو
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التقديرية كاجتياده كفيمو لمكاقعة المعركضة أمامو مف تقرير الطبيب المؤيد بشيادتو مف أف
المدعى عميو مصاب بالعتو ،كأنو مجنكف جنكنا مطبقا ،ألف المجنكف ىك الذم سمب عقمو فبل
يعقؿ شيئا أصبل ،كال يفيؽ بحاؿ مف األحكاؿ ،أما الذم يعقؿ بعض األشياء دكف بعض ،كيككف
قميؿ الفيـ مختمط الكبلـ ،فاسد التدبير ،ال يشتـ كال يضرب ،فإنو يسمى معتكىا ،لكؿ ذلؾ أحاؿ
القاضي المدعى عميو  ....إلى طبيب آخر حتى يتمكف بعد ذلؾ مف السير في الدعكل حسب
األصكؿ.

الفرع الرابع :ذكر الق اررات االستئنافية:
ال بد أف يحدد الطبيب حالة المدعى عميو العقمية:
إف تقرير الطبيب قد اشتمؿ عمى أف المدعى عميو مصاب بالعتو ،كأنو مجنكف جنكنا مطبقا،
ككرد مثؿ ذلؾ في شيادتو ،عمما أف المجنكف ىك الذم سمب عقمو فبل يعقؿ شيئا أصبل ،كال
يفيؽ بحاؿ ،أما الذم يعقؿ بعض األشياء دكف بعض ،كيككف قميؿ الفيـ مختمط الكبلـ ،فاسد
التدبير ،إال أنو ال يشتـ كال يضرب ،فإنو يسمى معتكىا ،أنظر القرار( ،)26059لذلؾ فقد كاف
عمى المحكمة االبتدائية االستيضاح مف الطبيب ،لتحديد حالة المدعى عميو العقمية لرفع
التناقض ،كلبياف ىؿ المدعى عميو معتكه أـ مجنكف جنكنا مطبقا ،ألف لكؿ حالة منيما حكميا
الخاص ،كبما أنيا لـ تفعؿ ،فاف الحكـ بثبكت عتو المدعى عميو كأنو محجكر لذاتو كجميع
تصرفاتو القكلية غير صحيحة ،غير صحيح ،فتقرر فسخو ،كاعادة القضية لمصدرىا إلجراء
االيجاب (.)1
إف اعتماد تقرير الطبيب غير المختص كشيادتو في الحجر لمعتو أك الجنكف غير معتبر (.)2
إذا لـ يكف مآؿ تقرير الطبيب مع شيادتو باعثا عمى الطمأنينة يحاؿ المدعى عميو إلى طبيب
آخر أو أكثر:
( )1الق اررات االستئنافية في األحكاؿ الشخصية ،القاضي أحمد محمد عمي داكد ،مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،

عماف/األردف ،الطبعة األكلى1420 :ىػ1999-ـ ،عدد األجزاء ،2:ج ،1ص  ،458قرار رقـ ( ،)35528تاريخ

1993/3/27ـ

( )2الق اررات االستئنافية في األحكاؿ الشخصية ،القاضي أحمد محمد عمي داكد ،ج ،1ص  ،460قرار رقـ(،)17974

تاريخ 1974/2/27ـ ،كالقرار( ،)37551تاريخ 1994/7/18ـ
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تبيف أف المدعى عميو حضر جميع جمسات المحاكمة ،كفي جمسة 1994/11/19ـ سيلتو
المحكمة عف الدعكل فقاؿ (:أصادؽ عمى جميع كقائع الدعكل ،كانني أتعالج في العيادة النفسية
في إربد ،كأتناكؿ العبلج باستمرار بسبب مرض الفصاـ العقمي ،كمصاب بالتشكيش العقمي،
كأحيانا ال أدرم ما أفعؿ ،كانني كثير النسياف ،أطمب إجراء المقتضى) ،ككقع عمى محضر ىذه
الجمسة كجميع الجمسات األخرل كيكـ صدكر الحكـ في 1994/12/17ـ بحضكره قدـ ىك
كالمدعية استدعاء كقعا عميو يطمباف فيو عدـ الرغبة باالستئناؼ ،كيسقطاف الحؽ في ذلؾ كقد
كقَّع المدعى عميو عمى ىذا االستدعاء تكقيعا معمقا( ،)1كمقتضى ذلؾ أنو يعقؿ تصرفاتو كال
يمتقي مع تقرير الطبيب كشيادتو ،كيجعؿ مآليما غير باعث عمى الطمينينة ،ككاف عمى
المحكمة كعمبل بالمادة  90مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية إحالة المدعى عميو إلى طبيب
آخر مختص أك أكثر لفحصو كبياف حالتو العقمية كالنفسية كحيث لـ تفعؿ فقد كاف الحكـ بثبكت
جنكف المدعى عميو المطبؽ كعدـ اعتبار تصرفاتو القكلية كأنو محجكر لذاتو مف تاريخ الحكـ
1994/12/17ـ غير صحيح كمخالفا لؤلصكؿ فتقرر فسخو كاعادة القضية لمصدرىا إلجراء
االيجاب (.)2
إف تقرير الطبيب في دعكل الحجر لمتخمؼ العقمي كالعتو ليس سندا رسميا؛ ألنو ال تتكفر فيو
شركط المادة ( )75مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية حتى يعتبر كذلؾ (.)3

( )1أم تكقيعا مثبتا عمى االستدعاء.

( )2الق اررات االستئنافية في األحكاؿ الشخصية ،القاضي أحمد محمد عمي داكد ،ج ،1ص  ،463-462قرار(،)38411

تاريخ 1995/2/6ـ

( )3الق اررات االستئنافية في األحكاؿ الشخصية ،القاضي أحمد محمد عمي داكد ،ج ،1ص  ،464قرار( ،)39850تاريخ

1995/12/30ـ
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المطمب الرابع :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في تعييف نفقات
السفر لمشاىد ،وأية نفقات أخرى يرى ضرورة لدفعيا سواء أدى
الشيادة أـ ال:
الفرع األوؿ :ذكر النص القانوني:
ما جاء في نص المادة ( )61- 60- 59مف قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية رقـ 31
لسنة 1959ـ:
المادة 59
عمى الفريؽ الذم يطمب إصدار مذكرة حضكر إلى شاىد ما أف يدفع إلى المحكمة قبؿ إصدار
مذكرة الحضكر كخبلؿ المدة التي تعيف لذلؾ المبمغ الذم تراه المحكمة كافيان لتسديد مصاريؼ
السفر كغيرىا مف النفقات التي يتحمميا الشاىد في ذىابو كايابو
المادة 60
إذا حضر شخص ما إلى محكمة إجابة لطمب فريؽ مف الفرقاء مف أجؿ أداء الشيادة يجكز
لممحكمة سكاء أدل ذلؾ الشخص الشيادة أـ ال أف تيمر بدفع نفقات السفر إليو مع أية نفقات
أخرل ترل ضركرة لدفعيا.
المادة 61
إذا ظير لممحكمة أف المبمغ المدفكع ال يكفي لتسديد نفقات الشاىد كالتعكيض عميو يجكز ليا أف
تقرر دفع أم مبمغ آخر يكفي ليذا الغرض كينفذ ىذا القرار لدل رئيس التنفيذ في المحكمة
الشرعية إذا لـ يدفع المبمغ في الحاؿ (.)1

( )1تـ تعديؿ نص المادة  61مف القانكف األصمي رقـ  31لسنة 1959ـ ،كذلؾ:
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الفرع الثاني :شرح النص القانوني لممواد (:)61- 60- 59
لممادة :59
مصاريؼ السفر كالنفقات التي يتحمميا الشاىد في ذىابو كايابو ،كالذم حضر بناء عمى مذكرة
الحضكر الصادرة عف المحكمة الشرعية تككف عمى الفريؽ:
الذم يطمب مف المحكمة إصدار مذكرة حضكر بحؽ الشاىد.
عمى ىذا الفريؽ أف يدفع لممحكمة المبمغ الذم قررتو كرأتو كافيان لتسديد مصاريؼ السفر كغيرىا
مف النفقات التي يتحمميا الشاىد في ذىابو كايابو ،كذلؾ خبلؿ المدة التي عينتيا كقبؿ إصدارىا
مذكرة الحضكر بحؽ الشاىد.

لممادة :60
مصاريؼ السفر كالنفقات التي يتحمميا الشاىد في ذىابو كايابو ،كالذم حضر بناء عمى طمب
الفريؽ الذم أحضره:
تككف عمى الفريؽ الذم طمب منو الحضكر لممحكمة ألداء الشيادة.
لممحكمة أف تيمر الفريؽ الذم أحضر الشاىد بدفع نفقات السفر لو مع أية نفقات أخرل ترل
ضركرة لدفعيا سكاء أدل ذلؾ الشاىد الشيادة أـ ال.
لممادة :61
دفع أم مبمغ آخر لمشاىد غير المبمغ المدفكع لو:

بإلغاء نص عبارة (عف طريؽ دائرة اإلجراء) كاالستعاضة عنيا بعبارة (لدل رئيس التنفيذ في المحكمة الشرعية) ،بمكجب

المادة ( )16مف القانكف المعدؿ.
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يجكز لممحكم ة مف تمقاء نفسيا إذا تبيف ليا أف المبمغ المدفكع لمشاىد ال يكفي لتسديد نفقاتو
كتعكيضو عف تعطيمو عف عممو أف تقرر دفع أم مبمغ آخر غير المبمغ المدفكع لو مف قبؿ
الفريؽ المشيكد لو في الحاؿ.
ينفذ قرار المحكمة ىذا لدل رئيس التنفيذ الشرعي في المحكمة الشرعية إذا لـ يدفع المبمغ في
الحاؿ.

الفرع الثالث :تطبيؽ القاضي لسمطتو التقديرية وفؽ اجتياده وفيمو لمواقعة
المعروضة أمامو ،المتفؽ مع المقاصد التي وضعيا المشرع في قانوف أصوؿ
المحاكمات الشرعية:
كما ورد في ممؼ الدعوى أساس ....لدى محكمة ....الشرعية ،والتي موضوعيا طمب
التفريؽ لمنزاع والشقاؽ ،المقامة مف قبؿ المدعي ....عمى المدعى عمييا  ....كالتي تـ السير
فييا كجاىيا بحؽ المدعى عمييا  ،....كلدل سؤاليا مف قبؿ المحكمة عف دعكل المدعي أقرت
بالزكجية كالدخكؿ بينيما كأنكرت باقي الدعكل ،كمف ثـ كمفت المحكمة المدعي إثبات دعكاه
فسمى شيكدا كطمب إحضارىـ بكاسطة المحكمة بناء عمى طمب الشيكد بصفتيـ أبناء عمكمو
لمطرفيف المتداعييف رفعا لمحرج العشائرم ،كقد قرر القاضي إجابة طمبو كتقدير مبمغ كقدره 30
دينا ار أردنيا لكؿ كاحد مف الشيكد بدؿ نفقات سفر كفؽ اجتياده كفيمو لمكاقعة المعركضة أمامو،
 ،كقرر تيجيؿ النظر في الدعكل لذلؾ ،كقد حضر الشيكد في الجمسة التالية كتـ سماع شاىد
كاحد كتـ تيجيؿ النظر في الدعكل لضيؽ كقت المحكمة بعد أف أفيمت المحكمة باقي الشيكد
بالحضكر في الجمسة القادمة ،كبعد االنتياء مف سماع شيادات الشيكد قرر القاضي تقدير مبمغ
كقدره  20دينا ار أردنيا لكؿ كاحد مف الشيكد زيادة عمى نفقات سفر التي قررىا في السابؽ ككمؼ
المدعي دفع ذلؾ لمشيكد كذلؾ كفؽ سمطتو التقديرية كاجتياده كفيمو لمكاقعة المعركضة أمامو
كلحضكر الشيكد أكثر مف جمسة ألداء الشيادة.
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الفرع الرابع :ذكر الق اررات االستئنافية:
إذا كاف الخصـ مكمفا بدفع مبمغ قى َّدرتو المحكمة لمشيكد الذيف طمبيـ بكاسطتيا ،كفي الجمسة
التالية اعتذر عف عدـ تمكنو مف دفع ذلؾ ،فيحسف بالمحكمة عندما طمب االمياؿ مرة ثانية أف
تمنحو ميمة أخرل لدفع ما كمفتو بو؛ ألنو قد يككف تعذر عميو تدبير القيمة المطمكبة خبلؿ المدة
القصيرة السابقة (.)1

( )1المبادئ القضائية التي استقر عمييا اجتياد محكمة االستئناؼ الشرعية في المممكة األردنية الياشمية مف

1973/7/1ـ الى 1983/6/30ـ المجمكعة الثانية ،العربي ،محمد حمزة ،دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع ،عماف /األردف،
الطبعة األكلى 1404ىػ 1984-ـ ،عدد األجزاء ،1:ص  ،213قرار رقـ ( )17492تاريخ 1983/4/17ـ
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المبحث الخامس :سمطة القاضي التقديرية في الخبراء:
المطمب األوؿ :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في تعييف أىؿ
الخبرة.
المطمب الثاني :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في رد أىؿ
الخبرة إذا كاف الخبير ممف ال تقبؿ شيادتو شرعا.
المطمب الثالث :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في عدـ رد أىؿ
الخبرة المعينيف مف الخصوـ ،إال إذا كاف سبب الرد حادثاً بعد
التعييف.
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المطمب األوؿ :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في تعييف أىؿ
الخبرة.
الفرع األوؿ :ذكر النص القانوني:
ما جاء في نص المادة ()84

()1

مف قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة

1959ـ:
لطرفي الدعكل أف يتفقا عمى انتخاب أىؿ الخبرة في األمكر التي تحتاج إلى خبرة كتعييف مقدار
النفقة كاألجكر كنحكىا فإف لـ يتفقا أك كاف المدعى عميو غائبان تعيف المحكمة خبيريف كيؤخذ
برأييما إذا اتفقا كحاؿ اختبلفيما تضـ إلييما ثالثان كعندىا يؤخذ برأم األكثرية.
عمى المحكمة أف تبيف في قرارىا األسباب الداعية إلجراء الكشؼ كالخبرة كالغاية مف ذلؾ مع
تحديد ميمة الخبير كمقدار النفقات كتعييف الطرؼ المكمؼ بدفعيا.
ج  -إذا تـ انتخاب الخبراء مف الخصكـ كغاب المدعى عميو بعد انتخابيـ فمممحكمة االستماع
لخبرتيـ كليا األخذ بيا.
د  -تحمؼ المحكمة الخبير اليميف التالية( :أقسـ باهلل العظيـ أف أؤدم عممي بصدؽ كأمانة)

( )1عدلت المادة  84مف القانكف األصمي رقـ  31لسنة 1959ـ بإلغاء نصيا:

(إذا لـ يتفؽ الطرفاف عمى انتخاب أىؿ الخبرة في األمكر التي تحتاج إلى اإلخبار كتعييف مقدار النفقة كأجر المثؿ أك كاف

المدعى عميو غائبان تعيف المحكمة أىؿ الخبرة كيعمؿ برأم األكثرية كاذا اتفؽ الحاضف كالخصـ عمى قدر النفقة كنحكىا فبل

يصار إلى اإلخبار).

كاالستعاضة عنيا بنصكص الفقرات (أ ،ب ،ج ،د) بمكجب المادة ( )20مف القانكف المعدؿ
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الفرع الثاني :شرح النص القانوني:
أ-أعطى القانكف طرفي الدعكل أف يتفقا عمى انتخاب أىؿ الخبرة في األمكر التي تحتاج إلى
خبرة كتعييف مقدار النفقة كاألجكر كيجر المثؿ كنحكىا ،فإف لـ يتفقا أك كاف المدعى عميو غائبان
تيعيف المحكمة خبيريف كيؤخذ برأييما إذا اتفقا كحاؿ اختبلفيما تضـ إلييما ثالثان ،ىذا كالمعمكؿ
بو في نص المادة قبؿ التعديؿ ىك أف لممحكمة تعيف أىؿ الخبرة ،كلـ تنص عمى عددىـ ،مع أف
الخبراء المعينيف مف قبؿ المحكمة يككف عددىـ ثبلثة ،سكاء قبؿ تعديؿ المادة أك بعدىا ،كعند
اختبلؼ الخبراء في التقدير فمممحكمة األخذ برأم األكثرية.
ب-أكجب القانكف عمى المحكمة أف تبيف في قرارىا األسباب الداعية إلجراء الكشؼ كالخبرة
كالغاية مف ذلؾ مع تحديد ميمة الخبير كمقدار النفقات كتعييف الطرؼ المكمؼ بدفعيا.
ج-إذا تـ انتخاب الخبراء مف الخصكـ كغاب المدعى عميو بعد انتخابيـ فمممحكمة االستماع
لخبرتيـ كليا األخذ بيا.
د-تصيغ المحكمة اليميف الشرعية لمخبير كتفيمو إياىا ،كبعد استعداده لحمفيا تحمفو المحكمة
صيغة اليميف التالية( :أقسـ باهلل العظيـ أف أؤدم عممي بصدؽ كأمانة)

الفرع الثالث :تطبيؽ القاضي لسمطتو التقديرية وفؽ اجتياده وفيمو لمواقعة
المعروضة أمامو ،المتفؽ مع المقاصد التي وضعيا المشرع في قانوف أصوؿ
المحاكمات الشرعية:
كما ورد في ممؼ الدعوى أساس ....لدى محكمة ....الشرعية ،والتي موضوعيا طمب نفقة
زوجة ،المقامة مف قبؿ المدعية ....عمى المدعى عميو  ،....كبعد سؤاؿ القاضي لممدعى
عميو عف دعكل المدعية أقر بيا كاستعد لدفع النفقة لزكجتو المدعية كطمب اميالو لبلتفاؽ مع
ككيميا عمى مقدار النفقة ،كفي الجمسة التالية كبعد سؤاؿ القاضي لممدعى عميو عما استميؿ مف
أجمو قاؿ إنو يتـ االتفاؽ عمى مقدار النفقة مع ككيؿ المدعية كانني أفرض مف نفسي عمى نفسي
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مبمغ كقدره سبعكف دينا ار أردنيا شيريا نفقة لممدعية  ....لسائر لكازميا الشرعية ،كبسؤاؿ ككيؿ
المدعية عما فرضو المدعى عمى نفسو قاؿ اف مككمتي ال تقبؿ بيقؿ مف مائة كخمسيف دينا ار
أردنيا شيريا نفقة لممدعية  ....لسائر لكازميا الشرعية ،عند ذلؾ كمؼ القاضي الطرفيف
المتداعييف لبلتفاؽ عمى مقدار النفقة فمـ يتفقا ككمفيما كذلؾ لبلتفاؽ عمى خبير أك أكثر لتقدير
النفقة لممدعية  ....عمى زكجيا المدعى عميو ....فمـ يتفقا كذلؾ ،كاف القاضي ككفؽ اجتياده
كفيمو لمكاقعة المعركضة أمامو كعدـ اتفاؽ الطرفيف المتداعييف عمى خبير أك أكثر لتقدير النفقة
لممدعية  ....عمى زكجيا المدعى عميو ....بعد تكميفيما ،فقد قرر انتخاب خبراء مف قبؿ
المحكمة لتقدير النفقة لممدعية  ....عمى زكجيا المدعى عميو ....حسب األصكؿ ،كأجؿ
القاضي الدعكل ليذه الغاية ،كفي الجمسة التالية انتخب القاضي كؿ كاحد مف الخبراء الثقات
األمناء السالميف عف الغرض كالشيكة المكمفيف شرعا عارفيف بيحكاؿ الطرفيف المتداعييف عس انر
كيس انر كخاصة المدعى عميو ....كىـ  ....ك  ....ك  ....كلدل االستخبار الشرعي منيـ أخبركا
متفقيف بيف نفقة الزكجة  ....المذككرة الكاجبة عمى زكجيا المدعى عميو  ....المذككر ىي مبمغ
كقدره مائة كعشركف دينا ار أردنيا شيريا لسائر لكازميا الشرعية كاف المدعى عميو ....يستطيع
دينار اردنيا كانو
ا
دفع ىذه النفقة لممدعية ....حيث انو يدخؿ عميو شيريا تقريبا أربعمائة كخمسكف
مف طبقة الكسط حيث يعمؿ مكظؼ في شركة  ....بػ  ....كبذلؾ نخبر لكجو اهلل تعالى ،كبعد
ذلؾ سيلت المحكمة الطرفيف عف اخبار الخبراء فقاؿ ككيؿ المدعية إنني مكافؽ عمى ما أخبر بو
الخبراء المذككريف كأطمب إلزاـ المدعى عميو بذلؾ كقاؿ المدعى عميو التمس اجراء االيجاب
الشرعي ،كأصدر القاضي حكمو بعد ذلؾ بناء عمى اإلخبار.
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الفرع الرابع :ذكر الق اررات االستئنافية:
المادة ( )84مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية تقضي بينو عند عدـ اتفاؽ الطرفيف عمى
انتخاب الخبراء تعيف المحكمة أىؿ الخبرة مف قبميا كيعمؿ برأم األكثرية ،كىذا يقتضي أف يككف
الخبراء كت ار ال شفعا بحيث ال يقؿ عددىـ عف ثبلثة أشخاص كيككف كت ار (.)1
يجب كصؼ الخبراء بما يجيز االعتماد عمى إخبارىـ كخمكىـ مف الغرض ،أك الثقة ،أك األمانة،
عمبل بالمادة  414مف المجمة كال يكفي كصفيـ بينيـ عارفكف بالطرفيف (.)2
لممحكمة عدـ اعتبار اإلخبار إذا خالؼ الواقع:
اإلخبار الذم ينبغي أف يككف مستندا لمحكـ ىك اإلخبار المكافؽ لمحاؿ كاألصكؿ الشرعية كال
يخالؼ المحسكس أك الكاقع الذم يتبيف لممحكمة ،كلممحكمة عدـ اعتبار الخبرة إذا تراءل ليا
أنيا مخالفة لمكاقع (.)3
إذا بادرت المحكمة بانتخاب الخبراء مف قبميا قبؿ تكميؼ الطرفيف انتخابيـ مف قبميا كعدـ
اتفاقيما يفسخ الحكـ (.)4
إذا اختمؼ تكقيع الخبير عف اسمو؛ بيف يختمؼ اسمو الذم كقع بو عف اسمو المسمى في
المحضر ،ال يعتبر إخباره (.)5

( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص
 ،249قرار رقـ ( ،)14919تاريخ 1966/12/6ـ ،والقرار 11011

( )2الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص
 ،243قرار رقـ ()19403

( )3الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص
 ،244قرار رقـ ()37954

( )4الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص
 ،248قرار رقـ ()39828

( )5الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص
 ،268قرار رقـ ()28729
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المطمب الثاني :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في رد أىؿ
الخبرة إذا كاف الخبير ممف ال تقبؿ شيادتو شرعا:
الفرع األوؿ :ذكر النص القانوني:
ما جاء في نص المادة ( )85مف قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة 1959ـ:
يجكز رد أىؿ الخبرة إذا كاف الخبير ممف ال تقبؿ شيادتو شرعا ألحد الخصكـ.

الفرع الثاني :شرح النص القانوني:
أعطى القانكف المحكمة رد أىؿ الخبرة ،إذا كاف الخبير المعيف مف قبميا ممف ال تقبؿ شيادتو
شرعا ألحد الخصكـ.

الفرع الثالث :تطبيؽ القاضي لسمطتو التقديرية وفؽ اجتياده وفيمو لمواقعة
المعروضة أمامو ،المتفؽ مع المقاصد التي وضعيا المشرع في قانوف أصوؿ
المحاكمات الشرعية:
كما ورد في ممؼ الدعوى أساس ....لدى محكمة ....الشرعية ،والتي موضوعيا طمب نفقة
صغار ،المقامة مف قبؿ المدعية ....عمى المدعى عميو ،....كقد تـ السير فييا غيابيا بحؽ
المدعى عميو بناء عمى طمب المدعية لعدـ حضكر المدعى عميو رغـ تبمغو حسب األصكؿ،
كقررت المحكمة تكميؼ المدعية إثبات دعكاىا لغياب المدعى عميو ،فسمت بينة خطية كبينة
شخصية ،كلما استمعت المحكمة لبينتيا الشخصية (شيادة الشيكد) لـ يي ىعرؼ الشاىداف ....
ك ....التعريؼ الشرعي عمى المدعى عميو لعدـ معرفتيـ باالسـ الثاني كالثالث لممدعى عميو

(أب كجد المدعى عميو) كانما ذكركا اسمو األكؿ كاسـ عائمتو ،فقررت المحكمة بناء عمى ذلؾ رد
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شيادة الشاىديف  ....ك ....لعدـ تعريفيما التعريؼ الشرعي بالمدعى عميو ،كأخذت بشيادة
الشيكد  ....ك....ك  ....كاعتمدت عمييا لمطابقتيا دعكل المدعية.
كبناء عمى قرار القاضي رد شيادة الشاىديف  ....ك ......لعدـ تعريفيما التعريؼ الشرعي
بالمدعى عميو....الغائب عف الجمسة ،فإنو ككفؽ اجتياده كفيمو لمكاقعة المعركضة أمامو لـ
يعتمد عمييما في اإلخبار بسماع إخبارىما لتقدير نفقة الكفاية لمصغار ....ك....ك ....عمى
كالدىما المدعى عميو....؛ ألنو ال بد في اإلخبار مف قياـ الخبراء بالتعريؼ عمى المدعى عميو
عجز عنو في شيادتيما حينما كانت صفتيما في الدعكل شيكدا ،كألف اإلخبار ىك نكع
ا
كىذا ما
مف شيادة االستكشاؼ لبياف حقيقة الحاؿ بالنسبة لممدعى عميو.

الفرع الرابع :ذكر الق اررات االستئنافية:
الطعف بيف بيف الزكجة كبيف خبراء الكشؼ عمى المسكف في دعكل الطاعة عداكة كدعاكل أماـ
المحاكـ النظامية يستكجب النظر كالتحقيؽ فيو (.)1
إذا طعف المدعى عميو بالخبراء بينو يكجد بينو كبينيـ عداكة شخصية فيذا طعف شرعي يحقؽ
فيو (.)2
رد شيادة الشاىد لعدـ معرفتو األب كالجد ال يجكز بعده استماع خبرتو؛ ألنو نكع مف شيادة
االستكشاؼ (.)3
الطعف في الشاىد أنو ال يصمي طعف مقبكؿ عمى المحكمة التحقيؽ فيو كتفصؿ فيو بكجو شرعي
(.)1
( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص
 ،262قرار رقـ ( ،)9546تاريخ 1957/7/22ـ

( )2الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص
 ،265-264قرار رقـ ( ،)13279تاريخ 1964/4/27ـ

( )3الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص
 ،249قرار رقـ ()27164

164

الطعف بيف الشيكد مشيكركف بالكذب كال يصمكف كال يصكمكف ،طعف مقبكؿ عمى المحكمة
التحقيؽ فيو كفصمو بكجو شرعي (.)2
الطعف في الشيكد بينيـ ال يصكمكف رمضاف كال يصمكف كأف أحدىـ يشرب الخمكر ،طعف
مقبكؿ عمى المحكمة أف تحقؽ في ذلؾ كتفصؿ فيو بكجو شرعي (.)3
الطعف بالشاىد أنو ال يصكـ رمضاف كال يصمي كيشرب الخمر كدائما يسب كيمعف ،يحقؽ فيو؛
كيكمؼ الطاعف بتكضيح ما يحتاج لتكضيح ،كيفصؿ في الطعكف بالكجو الشرعي(.)4

( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،2 ،ص ،505
قرار رقـ ()37803( ،)32736( ،)24813

( )2الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،2 ،ص ،505
قرار رقـ ()39883

( )3الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،2 ،ص ،505
قرار رقـ ( ،)24813تاريخ 1984/7/10ـ

( )4الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،2 ،ص ،525
قرار رقـ ( ،)24813تاريخ 1984/7/10ـ

165

المطمب الثالث :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في عدـ رد أىؿ
الخبرة المعينيف مف الخصوـ ،إال إذا كاف سبب الرد حادثاً بعد
التعييف.
الفرع األوؿ :ذكر النص القانوني:
ما جاء في نص المادة ( )86مف قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة 1959ـ:
ال يقبؿ مف أحد الخصكـ رد أىؿ الخبرة المعينيف بانتخابيـ اال إذا كاف سبب الرد حادثان بعد
التعييف.

الفرع الثاني :شرح النص القانوني:
أعطى القانكف المحكمة أف ال تقبؿ مف أحد الخصكـ رد أىؿ الخبرة المعينيف بانتخابيـ ،إال إذا
كاف سبب الرد حادثان بعد التعييف.

الفرع الثالث :تطبيؽ القاضي لسمطتو التقديرية وفؽ اجتياده وفيمو لمواقعة
المعروضة أمامو ،المتفؽ مع المقاصد التي وضعيا المشرع في قانوف أصوؿ
المحاكمات الشرعية:
كيف يتفؽ الطرفاف عمى خبير معيف ،كلكف ظير ليما بعد التعيف كصدكر قرار المحكمة بالمكافقة
عمى ذلؾ؛ أف الخبير ال يصمي كأقر بذلؾ أماـ المحكمة حيف إخباره ،فميما طمب رده؛ ألف
شيادتو ال تقبؿ شرعا ،كبناء عمى إق ارره أنو ال يصمي ،فاف القاضي يقرر رده.
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الفرع الرابع :ذكر الق اررات االستئنافية:
إذا انتخب الطرفاف خبراء لتقدير النفقة كرضكا بما يخبركف بو يككف ما أخبركا بو ممزما ليما
كليس ألم منيما االمتناع عف قبكؿ إخبارىـ ألنيـ أصبحكا محكميف (.)1
إذا انتخب الطرفيف خبراء كلـ يمتزمكا بإخبارىـ كطعف في خبرتيـ بطعف مقبكؿ فعمى المحكمة أف
تحقؽ فيو بكجو شرعي (.)2
اف النفقة قدرت بإخبار ثبلثة خبراء منتخبيف مف الطرفيف ،كقد التزما بإخبارىـ؛ فبل يجكز ليما
كال يقبؿ مف أم منيما الطعف في خبرتيـ ،كعميو فإف إخبارىـ ممزـ ليما ،كالق اررات في ىذا
الخصكص كثيرة منيا.)3( )32755 ،)30384( ،)13789( :

( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص
 ،267-266قرار رقـ ( ،)23342تاريخ 1982/12/13ـ

( )2الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص
 ،266قرار رقـ ( ،)39252تاريخ 1995/8/20ـ

( )3الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص
 ،250قرار رقـ ( ،)35328تاريخ 1993/2/11ـ
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المبحث السادس :سمطة القاضي التقديرية في صياغة وتحميؼ
األيماف ،واعتبار مف تخمؼ عف حمؼ اليميف ناكالً:
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المطمب األوؿ :ذكر النص القانوني:
ما جاء في نص المادة ()72

()1

مف قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة

1959ـ:
 إذا كاف الشخص الذم كجيت إليو اليميف بطمب الخصـ أك مف قبؿ المحكمة يقيـ ضمف دائرةقضاء القاضي كلكنو تخمؼ عف حضكر المحاكمة يكتب إليو القاضي مبينان أف اليميف قد
تكجيت إليو كيذكر لو صكرتيا ك ىأنو إذا لـ يجب الدعكة لحمفيا يعتبر ناكبلن.
-2إذا كاف الشخص الذم كجيت إليو اليميف يقيـ خارج منطقة القاضي الذم يرل الدعكل
فممقاضي أف ينيب في تحميفو قاضي المحؿ الذم يقيـ فيو بكتاب يتضمف صكرة اليميف كاسـ
الشخص الذم يككمو طالب التحميؼ كقت أداء اليميف كذلؾ في األحكاؿ التي يشترط فييا
التحميؼ بحضكر الخصـ كلمقاضي المناب أف ينظـ الضبط متضمنان أداء اليميف أك النككؿ عنو
كبعد ختمو كتكقيعو يرسمو إلى القاضي المنيب.
-3إذا كاف الشخص مجيكؿ محؿ اإلقامة يجرم تبميغو كما جاء في الفقرة األكلى مف ىذه المادة
بالطريقة الممكنة كفقان ألحكاـ ىذا القانكف كفي جميع األحكاؿ المذككرة إذا لـ يحضر الشخص
الذم كجيت إليو اليميف في اليكـ المعيف بعد تبميغو حسب األصكؿ كلـ تر المحكمة أف تخمفو
ناشئ عف عذر مشركع أك لـ يخبر المحكمة بمعذرتو يعد ناكبلن كتعطي المحكمة الحكـ المبلئـ
بعد تحميؼ المدعي.
-4لمقاضي أف ينيب الكاتب العدؿ في سفارة المممكة أك قنصميتيا في تحميؼ مف كجيت إليو
اليميف كذلؾ كفؽ أحكاـ الفقرة ( )2مف ىذه المادة.

( )1تـ تعديؿ نص المادة  72مف القانكف األصمي رقـ  31لسنة 1959ـ ،كذلؾ:

بإضافة الفقرة ( )4لممادة  72مف القانكف األصمي رقـ  31لسنة 1959ـ بمكجب المادة( )18مف القانكف المعدؿ.
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المطمب الثاني :شرح النص القانوني:
-1إذا تخمؼ الشخص الذم كجيت لو المحكمة التي يقيـ ضمف اختصاصيا اليميف لحمفيا عف
حضكر المحاكمة ،يكتب إليو القاضي مبينان أف اليميف قد تكجيت إليو كيذكر لو صكرتيا كيبمغيا
لو ،كيفيمو ىأنو إذا لـ يحضر لممحكمة لحمفيا في اليكـ كالكقت المحدديف يعتبر ناكبلن عف حمفيا.
-2إذا كاف الشخص الذم كجيت إليو اليميف يقيـ خارج منطقة القاضي الذم يرل الدعكل
فممقاضي أف ينيب في تحميفو قاضي المحؿ الذم يقيـ فيو بكتاب يتضمف:
صكرة اليميف.
اسـ الحالؼ.
كلمقاضي المناب أف ينظـ ضبطا في اليكـ كالكقت المحدديف لحمؼ اليميف متضمنان أداء الحالؼ
لميميف أك نككلو عنو مكقع حسب األصكؿ ،ثـ يرسمو بكتاب مختكـ بخاتـ المحكمة كمكقع منو
إلى القاضي المنيب.
-3إذا كاف الشخص مجيكؿ محؿ اإلقامة يجرم تبميغو كما جاء في الفقرة األكلى مف ىذه المادة
بالطريقة الممكنة كفقان ألحكاـ ىذا القانكف كفي جميع األحكاؿ المذككرة إذا لـ يحضر الشخص
ال ذم كجيت إليو اليميف في اليكـ المعيف بعد تبميغو حسب األصكؿ كلـ تر المحكمة أف تخمفو
ناشئ عف عذر مشركع أك لـ يخبر المحكمة بمعذرتو يعد ناكبلن كتعطي المحكمة الحكـ المبلئـ
بعد تحميؼ المدعي.
-4لمقاضي أف ينيب الكاتب العدؿ في سفارة المممكة أك قنصميتيا في تحميؼ مف كجيت إليو
اليميف كذلؾ كفؽ أحكاـ الفقرة ( )2مف ىذه المادة.
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المطمب الثالث :تطبيؽ القاضي لسمطتو التقديرية وفؽ اجتياده وفيمو لمواقعة
المعروضة أمامو ،المتفؽ مع المقاصد التي وضعيا المشرع في قانوف أصوؿ
المحاكمات الشرعية:
كما ورد في ممؼ الدعوى أساس ....لدى محكمة ....الشرعية ،والتي موضوعيا طمب اثبات
طالؽ ،المقامة مف قبؿ المدعية ....عمى المدعى عميو ....كقد قررت المحكمة السير في
الدعكل غيابيا بحؽ المدعى عميو بناء عمى طمب المدعية ....لتبمغو كعدـ حضكره كلقد قررت
المحكمة تكميؼ المدعية ....اثبات دعكاىا لغياب المدعى عميو ....فقالت انني اثبت ما كرد في
البند األكؿ مف قياـ الزكجية بالبينة الخطية المبرزة كىي عباره عف كثيقة عقد الزكاج الصادرة
محكمة  ....الشرعية كانني أبرزىا لممحكمة ،كبعد إبرازىا مف يدىا كتبلكتيا كجدت تتضمف رقـ
العقد  ....تاريخ العقد  / /اسـ الزكج  ....اسـ الزكجة  ....كالمنظـ مف قبؿ  ....الميذكف لدل
محكمة  ....الشرعية ،كبعد أف قامت المحكمة بتبلكتو كاالطبلع عميو كجدتو خاليا مف شائبتي
التصنيع كالتزكير فقررت حفظو في ممؼ الدعكل كقالت المدعية أما بخصكص ما كرد في باقي
الئحة الدعكل فإنو ال يكجد لدم أية بينو عمى إثبات الطبلؽ الكارد في الئحة الدعكل كأعتبر
نفسي عاجزة عف اإلثبات ،بناء عميو قررت المحكمة عجز المدعية عف إثبات الطبلؽ الكارد في
الدعكل ،ثـ قررت حينيا لتعمؽ حؽ اهلل تعالى في ىذه الدعكل كلغياب المدعى عميو ....تكجيو
اليميف الشرعية التالية لممدعى عميو ....لحمفيا كالتي صكرتيا ((كاهلل العظيـ انو ال صحة لما
تدعيو المدعية  ....مف أنني كبتاريخ  / /كأثناء كجكدم داخؿ سجف  ....قد أكقعت عمى
زكجتي غير الداخؿ كال المختمي بيا بصحيح العقد الشرعي المدعية  ....مف  ....كسكانيا طمقة
بائنة بينكنة صغرل بقكلي ليا بكاسطة الياتؼ الجكاؿ كبصكتي المعيكد (أنت يا  ....طالؽ
طالؽ طالؽ) مرة كاحدة في مجمس كاحد كمف أنني كنت في الحالة المعتبرة مني شرعا كقانكنا
غير مكره كال مجبر كلست مدىكشا كال سكراف ،كانني لـ أكقع عمى المدعية ....المذككرة أم
طبلؽ كاهلل عمى ما أقكؿ ككيؿ كشييد)) كقررت المحكمة تبميغ ذلؾ لممدعى عميو  ....كأجمت
النظر في الدعكل ليكـ  ....المكافؽ  / /الساعة التاسعة صباحا ،كفي جمسة المحكمة التالية لـ
يحضر المدعى عميو لحمؼ اليميف الشرعية التي قد تبمغيا بكساطة مدير سجف  ....كفؽ الكتاب
الصادر عف مديرية الشرطة في  ....رقـ  / / /تاريخ  / /حسب األصكؿ ،بناء عميو قرر
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القاضي كفؽ اجتياده كفيمو لمكاقعة المعركضة أمامو مف عدـ حضكر المدعى عميو لممحكمة
في اليكـ المعيف لحمؼ اليميف الشرعية التي كجيت إليو كتبمغيا حسب األصكؿ كفؽ مشركحات
مدير السجف الذم يقيـ كلـ يبد معذرة مشركعة لذلؾ ،كلـ يكف تخمفو ناشئ عف عذر مشركع فإنو
قد اعتبره ناكبلن عف حمؼ اليميف الشرعية.

الفرع الرابع :ذكر الق اررات االستئنافية:
إذا كانت اليميف غير مصدرة باسـ الجبللة (اهلل جؿ جبللو) كفقا لممادة ( )1743مف المجمة فبل
يصح االعتماد عمييا كال تصح مستندا لمحكـ (.)1
يجب تصكيرىا مف المحكمة فإذا نكؿ مف كجيت اليو عف حمفيا بعد تصكيرىا يعتبر ناكبل،
كرفضو لحمؼ اليميف عمى أم صكرة كانت ال يكفي العتباره ناكبل مالـ تصكر اليميف كيكمؼ
لحمفيا كيمتنع عف ذلؾ ،كفقا لممادة ( )1744مف المجمة كما جاء في شرح المادة ( )1749مف
المجمة لباز ،كالمادة ( )1743مف المجمة (.)2
(تصكيرىا مف حؽ المحكمة كليس لمخصـ إال طمب التحميؼ)
تصكير اليميف ىك مف حؽ المحكمة كليس لمخصـ إال طمب التحميؼ في الحاالت التي لو حؽ
التحميؼ فييا كفقا لما نصت عميو مكاد المجمة التي منيا ( )1749حيث جاء في شرحيا لباز
(عندما يمزـ تحميؼ المدعى عميو ،يصكر الحاكـ أك نائبو المسيلة كيسيؿ المدعى عميو قائبل:
اتقسـ عمى ىذا االمر فبعد أف يقكؿ :نعـ أيقسـ يصكر لو كيفية القسـ كيحمفو كفقا لممادة
( )1749مف المجمة.
إذا نكؿ المدعى عميو عف اليميف ككاف لو ككيؿ حاضر عنو؛ ال يحمؼ المدعي اليميف عمبل
بالمادة( )72مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية ،ألف تحميؼ المدعي اليميف بعد نككؿ

( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،2ص
 ،701قرار رقـ ()26096( ،)26090( ،)25498( ،)21529

( )2الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،2ص
 ،701قرار رقـ ()24862( ،)18733( ،)18545
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المدعى عميو ال يككف إال في الدعكل التي يحاكـ فييا المدعى عميو غيابيا ،كعندما يحضر
ككيمو فالمدعى عميو ممثؿ فييا (.)1
(إذا كجيت اليميف لممدعى عميو الغائب عف المحاكمة فمـ يحضر بعد تبميغو لحمفيا كاعتبرتو
المحكمة ناكبل ،ثـ حضر بعد ذلؾ كأبدل استعدادا لحمفيا فعمى المحكمة إجابة طمبو كتحميفو
اليميف ما داـ أنو لـ يصدر حكـ في الدعكل)
إذا لـ يحضر المدعى عميو لحمؼ اليميف كاعتبر ناكبل ثـ حضر كاستعد لحمفيا فعمى المحكمة
االبتدائية إجابة طمبو كتحميفو اليميف ما داـ أنو لـ يصدر حكـ في الدعكل ،أنظر شرح المادة
( )1751مف المجمة لعمي حيدر (ج ،4ص )507حيث جاء فيو( لك نكؿ عف الحمؼ بقكلو ال
أحمؼ إال أنو قبؿ أف يحكـ القاضي عميو عاد كقاؿ أحمؼ ،فيحمؼ اليميف كال يحكـ عميو ألف
ىذا التحميؼ ليس فيو نقض لحكـ القاضي) كانظر في شرحو لممادة ( )1820مف المجمة (ج،4
ص )1820كجاء في جزء ( )18مف المبسكط صفحة ( ()52فإف أبى أف يحمؼ ،ثـ قاؿ قبؿ
قضاء القاضي أنا أحمؼ يقبؿ ذلؾ منو ألف النككؿ في نفسو محتمؿ ،فقد يككف لمتكرع عف
اليميف الكاذبة ،كقد يككف لمترفع عف اليميف الصادقة فبل يكجب بو ما لـ يقض شيئا القاضي
كيصح الرجكع عنو قبؿ القضاء كالشيادة ،فيما بعد القضاء عميو إذا قاؿ :أحمؼ ال يقبؿ ذلؾ
منو؛ ألف الحؽ قد لزمو بالقضاء كتعيف حقو باإلقرار في نككلو بالقضاء فبل رجكع بعد ذلؾ
منو) ،كحيث أف المحكمة لـ تمكف المدعى عميو مف الحمؼ عمى الكجو المذككر فتقرر فسخ
حكـ التفريؽ لمنزاع كالشقاؽ(.)2
(النككؿ في حكـ اإلقرار)

( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،2ص
 ،702-701قرار رقـ ( ،)18915تاريخ 1976/5/5

( )2الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،2ص
 ،704قرار رقـ ( ،)39572تاريخ 1995/10/28
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إف المدعى عميو إذا نكؿ عف حمؼ اليميف بينو طمؽ زكجتو الطبلؽ المدعى بو كنككلو ىذا
يعتبر في حكـ اإلقرار منو بالطبلؽ حسب المادتيف ( )1742 ،1820مف المجمة ،كاف الحكـ
عميو بطمقة رجعية صحيحا فتقرر تصديقو (.)1

( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،2ص
 ،708قرار رقـ ( ،)10248تاريخ 1959/3/25
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المبحث السابع :سمطة القاضي التقديرية في إصدار مذكرات
الحضور واإلحضار.
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المطمب األوؿ :ذكر النص القانوني:

ما جاء في نص المادة ( )63مف قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة 1959ـ:
-1يجب عمى كؿ مف بمغ مذكرة حضكر ألداء شيادة أك إبراز مستند أف يحضر إلى المحكمة
في الزماف كالمكاف المعينيف لذلؾ في المذكرة كاذا تخمؼ عف الحضكر ككاف في اعتقاد المحكمة
أف أداء الشيادة أك إبراز المستند ىك أمر جكىرم في الدعكل كأنو لـ تكف لذلؾ الشاىد معذرة
مشركعة في تخمفو أك أنو تجنب التبميغ عمدان يجكز ليا أف تصدر مذكرة إحضار بحقو عمى أف
تتضمف تفكيض الشرطة إخبلء سبيمو بكفالة لحيف المحاكمة.
-2إذا أيحضر الشاىد كلـ تقتنع المحكمة بمعذرتو يجكز ليا أف تفرض عميو غرامة ال تزيد عف
خمسة دنانير كيككف قرارىا قطعيان.

المطمب الثاني :شرح النص القانوني:
يجب عمى كؿ مف يبمغ مذكرة حضكر أف يحضر إلى المحكمة في اليكـ كالكقت المعينيف لذلؾ

في مذكرة الحضكر ،سكاء كاف حضكرىـ ألداء شيادة في دعكل أك إلبراز مستند فييا.

إذا كاف في اعتقاد المحكمة أف الشخص المطمكب حضكره ألداء الشيادة ،أك إلبراز مستند
جكىرم في الدعكل قد:
يبمغ مذكرة الحضكر لممحكمة كلكنو تخمؼ عف الحضكر ليا ،كأف تخمفو لـ يكف لمعذرة

مشركعة.

تجنب التبميغ عمدان.
فإنو يجكز لممحكمة أف تصدر مذكرة إحضار بحقو عمى أف تتضمف تفكيض الشرطة إخبلء
سبيمو بكفالة لحيف مكعد المحاكمة القادمة.
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إذا أيحضر الشاىد كلـ تقتنع المحكمة بمعذرتو يجكز ليا أف تفرض عميو غرامة ال تزيد عف
خمسة دنانير كيككف قرارىا قطعيان.

الفرؽ بيف مذكرتي الحضور واإلحضار:
إف مذكرتي الحضكر كاإلحضار يوجد بينيا فارؽ يتمثؿ في طريقة تنفيذىا مف حيث
اإلجراءات المتبعة بذلؾ.
فمذكرة الحضور :عبارة عف دعكة تكجو مف قبؿ المحكمة بكاسطة المكظؼ المختص(المحضر) لمشخص المراد حضكره إلييا في اليكـ كالكقت المعينيف ،بناء عمى قرارىا أك طمب
أحد الفرقاء ،ألداء الشيادة في الدعكل أك إلبراز مستند فييا.
أما مذكرة اإلحضار :فيي أمر قضائي صادر عف المحكمة إلى ميمكر السمطة التنفيذية
(الشرطة) بتيميف حضكر الشخص المراد إحضاره إلى المحكمة في اليكـ كالكقت المعينيف ،بناء
عمى قرارىا أك طمب أحد الفرقاء ،ألداء الشيادة في الدعكل أك إلبراز مستند فييا جب انر ،كذلؾ بعد
رفضو اإلذعاف لقرار المحكمة الحضكر إلييا كفؽ مذكرة الحضكر التي تبمغيا أك التي تجنب
تبمغيا عمدا ،عمى أف تتضمف مذكرة اإلحضار تفكيض الشرطة إخبلء سبيمو بكفالة لحيف مكعد
المحاكمة القادمة.
مذكرة جمب واحضار :فيي أمر قضائي صادر عف المحكمة إلى ميمكر السمطة التنفيذية
(الشرطة) بتيميف جمب واحضار المدعى عميو في الحاؿ ،بناء عمى طمب المدعية كقناعة
المحكمة بيف المدعى عميو:
 عمى كشؾ مغادرة الببلد. أك أنو ينكم التصرؼ بيمكالو أك تيريبيا إلى الخارج.رغبة منو في :أ-تيخير دعكل الخصـ.
ب-أك اجتناب إجراءات المحكمة.
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ت -أك عرقمة تنفيذ أم قرار يحتمؿ أف يصدر في حقو.
كبعد ىذا التكضيح فاف المحكمة ليا صبلحية إصدار ىذه المذكرات كفؽ قناعتيا بالطمب المقدـ
إلييا بخصكص إصدار المذكرة لما ليا مف سمطة تقديرية ،فإف اقتنعت بصحة الطمب كأنو مكافؽ
لؤلصكؿ القضائية فإنيا تقرر إجابة الطمب كتصدر المذكرة كفؽ قرارىا ،أما إف لـ تقتنع المحكمة
بصحة الطمب المقدـ الييا بخصكص اصدار المذكرة ،كأنو غير مكافؽ لؤلصكؿ القضائية فإنيا
تقرر عدـ إجابة الطمب.

المطمب الثالث :تطبيؽ القاضي لسمطتو التقديرية وفؽ اجتياده وفيمو لمواقعة
المعروضة أمامو ،المتفؽ مع المقاصد التي وضعيا المشرع في قانوف أصوؿ
المحاكمات الشرعية:
كما ورد في ممؼ الدعوى أساس ....لدى محكمة ....الشرعية ،والتي موضوعيا طمب إثبات
طالؽ ،المقامة مف قبؿ الزوجة ....عمى زوجيا المدعى عميو ،....كقد سمت شيكدا كاستمعت
المحكمة لشياداتيـ كبقي شاىد مف الشيكد المسمييف لـ يحضر ألداء الشيادة بكاسطة المدعية،
كلتعمؽ حؽ اهلل تعالى في الدعكل قرر القاضي الكتابة إلى الشاىد ....مف أجؿ الحضكر
لممحكمة مف أجؿ أداء الشيادة في الدعكل في اليكـ كالكقت المعينيف الذم أيجمت إليو الدعكل،
كلكف الشاىد لـ يحضر لممحكمة ألداء الشيادة في مكعد الجمسة التي تبمغيا حسب األصكؿ
بالذات بمكجب مذكرة الحضكر الصادرة عف المحكمة لممرة الثانية عمى التكالي ،لذلؾ قرر
القاضي كفؽ اجتياده كفيمو لمكاقعة المعركضة أمامو كلتعمؽ حؽ اهلل تعالى في الدعكل كلعدـ
إطالة أمد التقاضي في الدعكل عدـ تبميغ الشاىد  ....الحضكر لممحكمة بمكجب مذكرة حضكر
كقرر إصدار مذكرة إحضار بحقو كالكتابة بذلؾ إلى الشرطة مف أجؿ إحضاره لممحكمة ألداء
الشيادة في الدعكل في اليكـ كالكقت المعينيف الذم أيجمت إليو الدعكل ،كتضمنت مذكرة
اإلحضار تفكيض الشرطة إخبلء سبيمو بكفالة لحيف مكعد المحاكمة القادمة ،كتـ تبميغو مذكرة
اإلحضار الصادرة عف المحكمة بكاسطة الشرطة كفؽ الكتاب الصادر عف مديرية الشرطة في
 ....رقـ  / /تاريخ  ،/ /كفي مكعد الجمسة حضر الشاىد كلدل سؤالو مف قبؿ المحكمة عف
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عدـ اإلذعاف كاالمتثاؿ لق ارراتيا كتخمفو عف الحضكر ألداء الشيادة فييا حسب األصكؿ رغـ
تبمغو بالذات أكثر مف مرة قاؿ إنو قد سيى عمى الحضكر حيث إنني كنت أتبمغ قبؿ مكعد
الجمسة بفترة طكيمة مدة أسبكعيف تقريبا كأنا رجؿ أيمي ال أعرؼ القراءة كال الكتابة كأنا أشتغؿ
األرضي كلذلؾ سيى عمى الحضكر لذلؾ قرر القاضي كفؽ اجتياده كفيمو
عامؿ في فبلحة ا
لمكاقعة المعركضة أمامو قبكؿ معذرة الشاىد  ....كسماع شيادتو كعدـ اتخاذ أم إجراء بحقو.

المطمب الرابع :ذكر الق اررات االستئنافية:
إف منع المدعى عميو مف السفر خارج المممكة حتى نياية القضية بناء عمى استدعاء الدعكل
المجرد غير صحيح ،كعمى القاضي بعد أف يطمع عمى ما يثبت ما جاء في االستدعاء كيقتنع بو
أف يصدر مذكرة احضار لجمب المدعى عميو في الحاؿ يبيف السبب الذم يحكؿ دكف تقديـ كفالة
عمى دفع ما قد يحكـ بو عميو أك عمى عدـ مغادرتو الببلد إلى أف ينفذ الحكـ إذا كاف مكضكع
الدعكل ال يقدر بقيمة كالطاعة كتسميـ الصغير ،كاذا لـ يبيف سببا يجكز لممحكمة أف تقرر منعو
مف مغادرة الببلد لنتيجة الدعكل عمبل بالمادة ( )121مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية،
كىذه المخالفة القانكنية في ىذا اإلجراء ( المنع مف السفر بناء عمى االستدعاء المجرد فقط
كالذم ال يعتبر صحيحا) ال تؤثر عمى جكىر القضية كصحة الحكـ (.)1
قرار المحكمة االبتدائية منع المستينؼ مف السفر إلى خارج المممكة ليس حكما فاصبل في
مكضكع الدعكل كال قرار كظيفة أك صبلحية أك مركر الزمف فبل يجكز استئنافو كفقا لممادة
( )137مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية فيرد االستئناؼ بخصكصو (.)2

( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص
 ،339-338قرار رقـ ( ،)9479تاريخ 1957/4/23ـ

( )2الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،1 ،ص  ،40قرار رقـ
( ،)23860تاريخ 1983/10/19ـ
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المبحث الثامف :سمطة القاضي التقديرية اإلدارية في جمسات المحاكمة:
المطمب األوؿ :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في إدارة جمسات
المحاكمة.
المطمب الثاني :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في تأجيؿ المحاكمة مف
وقت إلى آخر.
المطمب الثالث :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في إدخاؿ الشخص
الثالث في الدعوى.
المطمب الرابع :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في توحيد الدعوتيف
المتيف بينيما ارتباط.
المطمب الخامس :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في الحكـ عند
االنتياء مف فصؿ الدعوى بالمصاريؼ وأجرة المحاماة.
المطمب السادس :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في اإلذف لممحامي
باالنسحاب مف الدعوى.
المطمب السابع :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في تعجيؿ التنفيذ.
المطمب الثامف :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في منع السفيو مف
التصرؼ إلى نتيجة الدعوى.
المطمب التاسع :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في منع المدعى عميو
مف مغادرة البالد لنتيجة الدعوى.
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المطمب األوؿ :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في إدارة جمسات
المحاكمة:
الفرع األوؿ :ذكر النص القانوني:
ما جاء في نص المادتيف ( )47 -46مف قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة
1959ـ:
المادة ()46
تجرم المحاكمة في المحاكـ الشرعية بصكرة عمنية إال في األحكاؿ التي تقرر المحكمة إجراءىا
سر سكاء كاف ذلؾ مف تمقاء نفسيا أـ بناء عمى طمب أحد الخصكـ محافظة عمى النظاـ أك
ان
مراعاة لآلداب أك حرمة األسرة ،كعمى دائرة األمف أف تخصص أحد ميمكرم الضابطة لتنفيذ ما
ييمر بو القاضي لحفظ النظاـ بصكرة دائمة أك مؤقتة عندما يطمب القاضي ذلؾ.
المادة ()47
كؿ مف أتى بعمؿ أك قكؿ يعتبر انتياكا لحرمة المحكمة ،فمممحكمة حينئذ أف تيمر بحبسو فك انر
لمدة أقصاىا أسبكع أك بغرامة ال تتجاكز الخمسة دنانير دكف أف يككف لو حؽ االعتراض
كاالستئناؼ كيكتفى بإدراج ىذا الحكـ في ضبط القضية ،كال تؤثر العقكبة المنصكص عمييا في
ىذه المادة عمى أحكاـ قانكف نقابة المحاميف.
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الفرع الثاني :شرح النص القانوني لممادتيف (:)47- 46
لممادة 46
إف المحاكمات تجرم في المحاكـ الشرعية بصكرة عمنية ،إال في األحكاؿ التي تقرر المحكمة
إجراءىا س انر ،سكاء كاف ذلؾ مف تمقاء نفسيا أـ بناء عمى طمب أحد الخصكـ ،كذلؾ محافظة
عمى النظاـ ،أك مراعاة لآلداب ،أك حرمة األسرة.
إف دائرة األمف عمييا تخصيص أحد ميمكرم الضابطة لتنفيذ ما ييمر بو القاضي لحفظ النظاـ
بصكرة دائمة أك مؤقتة عندما يطمب القاضي ذلؾ.
لممادة 47
 -1إف كؿ مف أتى بعمؿ أك قكؿ يعتبر انتياكا لحرمة المحكمة كفقا لمنظاـ العاـ كقانكف انتياؾ
حرمة المحاكـ ( )1فمممحكمة حينئذ أف تيمر:
 بحبسو فك انر لمدة أقصاىا أسبكع. أك بغرامة ال تتجاكز الخمسة دنانير. -2ال يككف لمف أيتخذ بحقو العقكبة حؽ االعتراض كاالستئناؼ كيكتفى بإدراج ىذا الحكـ في
ضبط القضية.
كاذا كاف مف أتخذ بحقو العقكبة محاميا شرعيا أك نظاميا؛ فبل تؤثر ىذه العقكبة كالمنصكص
عمييا في ىذه المادة عمى أحكاـ قانكف نقابة المحاميف النظامييف األردني (.)2

( )1المادة ( )4مف قانكف انتياؾ حرمة المحاكـ رقـ ( )9لسنة 1959ـ ،المنشكر في الجريدة الرسمية في العدد (،)1413
صفحة ( ،)180بتاريخ 1959/2/14ـ.

( )2رقـ  11لسنة  ،1972المنشكر في الجريدة الرسمية بالعدد  ،2357صفحة رقـ  ،666بتاريخ 1972/6/5ـ.
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الفرع الثالث :تطبيؽ القاضي لسمطتو التقديرية وفؽ اجتياده وفيمو لمواقعة
المعروضة أمامو ،المتفؽ مع المقاصد التي وضعيا المشرع في قانوف أصوؿ
المحاكمات الشرعية:
كما ورد في ممؼ الدعوى أساس ....لدى محكمة ....الشرعية ،والتي موضوعيا طمب
التفريؽ لمنزاع والشقاؽ ،المقامة مف قبؿ الزوج عمى زوجتو المدعى عمييا ،كفي طكر اإلثبات
قرر القاضي كفؽ اجتياده كفيمو لمكاقعة المعركضة أمامو السير فييا بجمسة سرية مف تمقاء
نفسو بصفتو مف بيده إدارة سير الجمسة كذلؾ مراعاة لآلداب العامة كحرمة األسرة كحفاظا عمى
النسيج االجتماعي كالسمـ األىمي ،حينما أحضر المدعي شيكده لممحكمة لسماع شيادتيـ ،كذلؾ
لما ستشممو شيادتيـ مف كقائع خاصة ال يطمع عمييا عمكـ الناس كفؽ ما ىك ظاىر لو مف
الئحة الدعكل كالتكضيحات الكاردة عمييا ،كألف كجكد أيناس في الجمسة العمنية كاطبلعيـ عمى
شيادة الشيكد كعمميـ بمحتكاىا كنقميـ ما سمعكا مف الشيادة التي حضركىا سكاء تـ األخذ بيا
أـ ال فإنو يؤدم إلى تجريح أطراؼ الدعكل كخاصة المدعى عمييا كأىميا كذلؾ لفساد الذمـ.

الفرع الرابع :ذكر الق اررات االستئنافية:
إف إدارة سير الدعكل بيد القاضي كحده كىك صاحب الحؽ فيما يصدره مف أحكاـ كق اررات كما
يتخذه مف إجراءات كليس ألحد الخصميف أف يعترض عمييا إال في الحدكد المقررة قانكنا (.)1

( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص
 ،376قرار رقـ ( ،)9855تاريخ 1958/5/3ـ
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المطمب الثاني :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في تأجيؿ
المحاكمة مف وقت إلى آخر:
الفرع األوؿ :ذكر النص القانوني:
ما جاء في نص المادة ((48مف قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة 1959ـ:
يجكز لممحكمة أف تؤجؿ المحاكمة مف كقت إلى آخر أك تقرر رؤيتيا في مكاف آخر يقع ضمف
منطقة اختصاصيا إذا رأت ذلؾ مبلئمان تحقيقان لمعدالة مع تدكيف األسباب.

الفرع الثاني :شرح النص القانوني:
أعطى المشرع القاضي الحؽ في:
أف يؤجؿ المحاكمة مف كقت إلى آخر ،إذا رأل أف في ذلؾ تحقيقان لمعدالة مع تدكيف تمؾ
األسباب.
أ ك أف يقرر رؤيتيا في مكاف آخر غير دار المحكمة يقع ضمف منطقة اختصاصيا إذا رأل أف
ذلؾ مبلئمان تحقيقان لمعدالة مع تدكيف األسباب.

الفرع الثالث :تطبيؽ القاضي لسمطتو التقديرية وفؽ اجتياده وفيمو لمواقعة
المعروضة أمامو ،المتفؽ مع المقاصد التي وضعيا المشرع في قانوف أصوؿ
المحاكمات الشرعية:
الم ىشرعي القاضي مساحة كاسعة في تيجيؿ المحاكمة في جميع القضايا مف كقت إلى
لقد ىمنح ي
آخر كفؽ قناعتو النابعة مف سمطة التقديرية ،إذا رأل في ذلؾ تحقيقان لمعدالة مع تدكيف تمؾ
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األسباب ،أك أف يقرر رؤيتيا في مكاف آخر غير دار المحكمة يقع ضمف منطقة اختصاصيا إذا
رأل أف ذلؾ مبلئمان تحقيقان لمعدالة مع تدكيف األسباب.

الفرع الرابع :ذكر الق اررات االستئنافية:
إف تيجيؿ الجمسة مف حؽ المحكمة فميا أف تؤجميا مف تمقاء نفسيا كبدكف طمب مف أحد مف
كقت ألخر إذا رأت ذلؾ مبلئما لتحقيؽ العدالة عمبل بالمادة ( )48مف قانكف أصكؿ المحاكمات
الشرعية حتى كلك اعترض الخصـ عمى التيجيؿ (.)1

( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص
 ،322قرار رقـ ( ،)22870تاريخ 1994/1/5ـ
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المطمب الثالث :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في إدخاؿ
الشخص الثالث في الدعوى:
الفرع األوؿ :ذكر النص القانوني:
ما جاء في نص المادتيف ( )92-91مف قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة
1959ـ:
المادة 91
يجكز لمف لو عبلقة في الدعكل المقامة بيف طرفيف كيتيثر مف نتيجة الحكـ فييا أف يطمب
إدخالو شخصان ثالثان في الدعكل كبعد أف تتحقؽ المحكمة مف عبلقتو تقرر قبكلو كما يجكز
لممحكمة إدخاؿ أم شخص آخر ترل أف إدخالو ضركرم لتحقيؽ العدالة.
المادة 92
لممحكمة أف تفصؿ في جميع المسائؿ المتعمقة بالمصاريؼ بيف الشخص الثالث كسائر الفرقاء
في الدعكل كأف تصدر الق اررات التي تفتضييا العدالة في ذلؾ الشيف.

الفرع الثاني :شرح النص القانوني لممادتيف (:)92-91
لممادة :91
لقد أعطى القانكف لممحكمة الحؽ في إدخاليا شخصا ثالثا في الدعكل:
فإذا طمب شخص مف المحكمة إدخالو في الدعكل ،كبيف ليا:
أف لو عبلقة في الدعكل المقامة بيف الطرفيف المتداعييف.
أنو يتيثر مف نتيجة الحكـ فييا.
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فإف المحكمة بعد أف تتحقؽ مف ذلؾ ،تقرر قىبكؿ طمبو كادخالو في الدعكل شخصا ثالثا.
إذا رأت المحكمة أف في إدخاؿ أم شخص آخر غير الطرفيف المتداعييف ضركرم في الدعكل،
فإنيا تقرر إدخالو فييا شخصا ثالثا تحقيقا لمعدالة.
لممادة 92
مصاريؼ الشخص الثالث
لقد أعطى القانكف لممحكمة الحؽ في:
أف تفصؿ في جميع المسائؿ المتعمقة بالمصاريؼ بيف الشخص الثالث كسائر الفرقاء في
الدعكل.
أف تصدر الق اررات التي تقتضييا العدالة في ذلؾ الشيف.

الفرع الثالث :تطبيؽ القاضي لسمطتو التقديرية وفؽ اجتياده وفيمو لمواقعة
المعروضة أمامو ،المتفؽ مع المقاصد التي وضعيا المشرع في قانوف أصوؿ
المحاكمات الشرعية:
كما ورد في ممؼ الدعوى أساس ....لدى محكمة ....الشرعية ،والتي موضوعيا المطالبة
بمصاغ ذىبي زنتة مائة غراـ عيار  21مف ميرىا المعجؿ ،المقامة مف قبؿ الزوجة ....عمى
زوجيا المدعى عميو ،....كالتي تدعي فييا المدعية ....أنيا زكجة كمدخكلة بصحيح العقد
الشرعي مف المدعى عميو ،....كأنو يكجد ليا بذمتو مصاغيا الذىبي البالغ زنة مائة غراـ عيار
 21مف ميرىا المعجؿ ،حيث أف ميرىا المعجؿ ىك عبارة عف ثبلثة اآلؼ دينار أردني كمصاغ
ذىبي زنة مائة غراـ عيار  ،21كأف إقرار ككيميا في العقد كقبض المير كالدىا ....بينو استمـ
المصاغ المذككر ىك إقرار كاذب ،لذلؾ طمبت الحكـ ليا بالمصاغ المذككر.
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كحينما سيلت المحكمة المدعى عميو عف الدعكل أقر أنو زكج المدعية الداخؿ بيا بصحيح العقد
الشرعي ،كدفع دعكل المدعية بينو سمـ المصاغ الذىبي المطالب بو لكالدىا ككيميا في العقد
كقبض المير ،كأف ىذا اإلقرار تـ تسجيمو في كثيقة عقد الزكاج رقـ  ....تاريخ / /

الصادرة

عف محكمة  ....الشرعية.
ثـ القاضي كفؽ اجتياده كفيمو لمكاقعة المعركضة أمامو قرر أدخاؿ كالد المدعية  ....المذككر
شخصان ثالثان مدعا عميو في الدعكل ،ألف لو عبلقة في الدعكل المقامة بيف الطرفيف المتداعييف،
كألنو يتيثر مف نتيجة الحكـ فييا عمى اعتبار أنو أقر باستبلـ المير المعجؿ كامبل في كثيقة عقد
زكاجيما كمنو المصاغ الذىبي الذم زنتو مائة غراـ عيار .21
كلدل حضكره سيلو القاضي عف استبلمو لممصاغ المذككر كفؽ إق ارره في كثيقة عقد زكاجيما
المذككر ،فقاؿ إنني أنكر أنني استممت مف المدعى عميو ....المصاغ المذككر ،كاف إقرارم في
كثيقة عقد الزكاج كاف إق ار انر كاذبان ككاف حسب العرؼ كالعادة.
ثـ أفيـ القاضي الشخص الثالث ....المذككر أف لو حؽ تحميؼ المدعى عميو اليميف الشرعية
كبناء عمى طمب الشخص الثالث  ....المذككر قامت المحكمة بتصكير
عمى عدـ كذب اإلقرار،
ن

اليميف الشرعية التالية لممدعى عميو ....المذككر كالتي صكرتيا (كاهلل العظيـ إف المدعى عميو
الشخص الثالث  ....المذككر قد استمـ مني كامؿ مير ابنتو المدعية ....المعجؿ كىك عبارة عف
ثبلثة اآلؼ دينار أردني كمصاغ ذىبي زنة مائة غراـ عيار  21في مجمس عقد الزكاج بتاريخ
 ، / /كاف إق ارره باستبلـ المصاغ الذىبي كالبالغ مائة غراـ عيار  21كما كرد في كثيقة عقد
زكاجنا رقـ  ....تاريخ  / /الصادرة عف محكمة  ....الشرعية كاف إق ار ار صحيحا كلـ يكف
إق ار ار كاذبان كاهلل عمى ما أقكؿ ككيؿ كشييد) ،كبعد تصكير اليميف الشرعية لممدعى عميو....
كافيامو لو حسب األصكؿ كتخكيفو مف مغبة حمؼ اليميف الكاذبة ،قاؿ إنني أقر بدعكل
المدعية ....كبانشغاؿ ذمتي بمصاغيا الذىبي كالبالغ مائة غراـ عيار ،21كأصدر القاضي
حكمو بذلؾ.
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الفرع الرابع :ذكر الق اررات االستئنافية:
 (تقديـ طمبو في الدعوى)كمدع فعميو أف يقدـ طمبا خطيا بذلؾ يبيف
إذا طمب شخص ما دخكلو في الدعكل شخصا ثالثا
و
فيو اسمو كاسـ المدعى عميو كمحؿ اقامتو كخبلصة الدعكل كأف يكقع ىذا الطمب كيمصؽ عميو
الطكابع القان كنية حسب األصكؿ كبعد دفع الرسـ القانكني كقبكؿ المحكمة بذلؾ يجرم تبميغ
الطرؼ اآلخر إذا لـ يكف حاض ار أك ممثبل تمثيبل صحيحا في الدعكل كيجرم اإليجاب الشرعي
كذلؾ لككف الشخص الثالث مدعيا صكرة كفعبل كلدعكاه حكـ االستقبلؿ ،انظر شرح قانكف
أصكؿ المحاكمات الحقكقية لباز ص( ،)39-35ك ص(.)1( )367-362
 (بعد قرار القبوؿ يصبح الشخص الثالث واحدا مف الخصوـ)مف المسؿ بو قضاء أف قبكؿ الشخص الثالث كدخكلو في الدعكل يجعؿ مف المدعييف األصمييف
مدعى عمييما بالنسبة لدعكاه ،كما يجعؿ الشخص الثالث مدعى عميو بالنسبة لدعكل المدعيف
األصمييف ،كلكؿ منيما ما لآلخر مف حقكؽ ككاجبات ،فقد كرد في ص ( )358مف أصكؿ
المحاكمات الحقكقية لفارس ما نصو (كاذا قبمتو أم الشخص الثالث يصبح بعد قرار القبكؿ كاحدا
مف الخصكـ لو ما ليـ كعميو ما عمييـ مف الحقكؽ كالكاجبات).
كما كرد في شرح باز لقانكف أصكؿ المحاكمات العثماني في باب الشخص الثالث في ص
( )363ما نصو( :كحينئذ يكتسب صفة المتداعييف) (.)2
 (ليس لمشخص الثالث اف يعترض عمى صالحية المحكمة بالنسبة الى شخصو)اف المستينفة (الشخص الثالث) كالمقيمة في إربد التي ادخمتيا المحكمة االبتدائية شخصا ثالثا
في دعكل طمب المشاىدة ،بناء عمى طمب المستينؼ عمييا كاف اعترضت عمى صبلحية محكمة
عماف الشرعية قبؿ اإلجابة عمى مكضكع الدعكل فيي لـ تعترض عمى ذلؾ بصفتيا خصما
( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،2ص
 ،482قرار رقـ ()38486

( )2الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،2ص
 ،482قرار رقـ ()21299
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أصميا فييا بؿ بصفتيا شخصا ثالثا في الدعكل المتككنة بيف طرفيف كالقائمة لدل المحكمة كلـ
تفصؿ بعد بمكضكع الخصكمة فييا كبما أنو ليس لمشخص الثالث أف يعترض عمى صبلحية
المحكمة بالنسبة الى شخصو كىك المعكؿ عميو في مثؿ ىذه الحالة كما جاء في شرح المادة
( )115مف قانكف أصكؿ المحاكمات الحقكقية لفارس فإف لمحكمة عماف محؿ إقامة طرفي
الدعكل األصمييف صبلحية النظر فييا بالنسبة لمشخص الثالث (.)1

( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،2ص 483
و ،579قرار رقـ ( ،)28867تاريخ 1988/6/13ـ
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المطمب الرابع :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في توحيد
الدعوتيف المتيف بينيما ارتباط:
الفرع األوؿ :ذكر النص القانوني:
ما جاء في نص المادة ( )33مف قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة 1959ـ:
إذا ظير لممحكمة أف ىناؾ ارتباطان بيف دعكييف أك أكثر ككاف الفصؿ في أحداىما متكقفان عمى
الفصؿ في األخرل أك في حكـ الفصؿ لؤلخرل يجكز ليا أف تقرر تكحيدىا كتفصؿ فييا حسبما
تقتضيو الحالة.

الفرع الثاني :شرح النص القانوني:
تكحيد الدعكتيف المتيف بينيما ارتباط:
لقد أعطى القانكف لممحكمة الحؽ في أف تكحد بيف دعكتيف أك أكثر كتفصؿ فييا إذا:
ظير ليا أف ىناؾ ارتباطان بينيما.
كاف الفصؿ في إحداىما متكقفان عمى الفصؿ في األخرل ،أك في حكـ الفصؿ لؤلخرل.

الفرع الثالث :تطبيؽ القاضي لسمطتو التقديرية وفؽ اجتياده وفيمو لمواقعة
المعروضة أمامو ،المتفؽ مع المقاصد التي وضعيا المشرع في قانوف أصوؿ
المحاكمات الشرعية:
كما ورد في ممؼ الدعوى أساس ....لدى محكمة ....الشرعية ،والتي موضوعيا طمب طاعة
زوجية ،المقامة مف قبؿ الزوج عمى زوجتو المدعى عمييا ،كحيف إجابتيا عمى الدعكل أقرت
بينيا زكجة كمدخكلة بصحيح العقد الشرعي لممدعي ،كدفعتيا بكجكد دعكل طمب التفريؽ لمنزاع
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كالشقاؽ المرفكعة مف قبميا عمى المدعى عميو لدل ىذه المحكمة بتاريخ  / /باألساس رقـ /
كانيا الزالت قيد النظر كلـ يتـ الفصؿ فييا لغاية اآلف كأنيا رفعتيا ليذه المحكمة قبؿ رفع
المدعي ليذه الدعكل بخمسة كثبلثيف يكما ،كعميو فإف القاضي كفؽ اجتياده كفيمو لمكاقعة
المعركضة أمامو قد قرر ضـ القضيتيف لبعضيما البعض كتكحدىما ،ثـ نظر في دعكل التفريؽ
لمشقاؽ كالنزاع أكال ،ألنو ليس مف العدؿ الحكـ بالطاعة عمى مف تشتكي الضرر مف زكجيا
كتطمب التفريؽ بينيا كبينو بطمقة كاحدة بائنة بينكنة صغرل لمنزاع كالشقاؽ المستحكـ بينيما دكف
كيفصؿ فييا أكال ،كحيث أثبتت المدعية
أف يينظر في دعكاىا طمب التفريؽ لمشقاؽ كالنزاع ي

دعكاىا طمب التفريؽ لمشقاؽ المستحكـ بينيما فقد تـ الفصؿ فييا بتصديؽ قرار الحكميف
الشرعييف بالتفريؽ بينيما بطمقة كاحدة بائنة بينكنة صغرل لمنزاع كالشقاؽ المستحكـ كفؽ نسبة
اإلساءة مف الزكج %80 ....كمف الزكجة  %20 ....كأف ليا الحؽ في مطالبة المدعى عميو
بمبمغ كقدره ( 4800دينار) مما يخصيا مف مجمكع ميرىا المذككر في كثيقة عقد زكاجيما ،كأف
عمييا العدة الشرعية اعتبا ار مف تاريخو أدناه ،كأنيا ال تحؿ لو إال بعقد كمير جديديف مالـ تكف
مسبكقة منو مف قبؿ بطمقتيف.
كبعد تصديؽ الحكـ مف محكمة االستئناؼ الشرعية المكقرة بقرارىا رقـ  /بتاريخ  ، / /سارت
المحكمة في الدعكل الثانية الطاعة كرددتيا لحصكؿ التفريؽ بيف الطرفيف المتداعييف.

الفرع الرابع :ذكر الق اررات االستئنافية:
(يشترط لتوحيد الدعوييف وجود ارتباط بينيما)
المادة ( )33مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية شرطت لجكاز تكحيد الدعكييف كجكد ارتباط
بينيما بحيث يتكقؼ الفصؿ في إحداىما عمى الفصؿ في األخرل أك في حكـ الفصؿ لؤلخرل،
كالدعكياف المذككرتاف كىما دعكل نفقة صغير كدعكل أجرة حضانة ال ارتباط بينيما عمى ىذا
الكجو كفؽ نص المادة المذككرة فبل يجكز تكحيدىما كعمى المحكمة النظر في كؿ منيما
كفصميما عمى حدة (.)1
( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص
 ،362قرار رقـ ( ،)22507تاريخ 1981/12/8ـ
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إذا دفعت دعكل الطاعة بدعكل التفريؽ لمشقاؽ كالنزاع فعمى المحكمة أف تكحد بيف القضيتيف ثـ
تفصؿ في دعكل التفريؽ لمشقاؽ كالنزاع أكال فإف ثبت ليا سارت فييا كاال ردتيا كانتقمت إلى
بحث دعكل الطاعة كليس مف العدؿ الحكـ بالطاعة عمى مف تشتكي الضرر مف زكجيا كتطمب
التفريؽ بينيا كبينو دكف أف ينظر في شككاىا كيفصؿ فييا أكال (.)1
تكقؼ دعكل الطاعة إلى أف يفصؿ في دعكل طمب التفريؽ لمشقاؽ كالنزاع كفؽ األصكؿ المتبعة
(.)2

المطمب الخامس :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في الحكـ عند
االنتياء مف فصؿ الدعوى بالمصاريؼ وأجرة المحاماة:
الفرع األوؿ :ذكر النص القانوني:
ما جاء في نص المادتيف ( )94- 93مف قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة
1959ـ:
المادة 93
يرجع الحكـ بمصاريؼ أية دعكل أك إجراءات إلى رأل المحكمة مع مراعاة أحكاـ أم قانكف أك
نظاـ آخر بيد أف مصاريؼ أم طمب معيف أك جمسة معينة يجكز الحكـ بيا أثناء المحاكمة إلى
أم فريؽ مف الفرقاء دكف أف يؤثر في ذلؾ أم قرار قد يصدر فيما بعد بشيف المصاريؼ.
المادة 94

()3

( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص
 ،417قرار رقـ ( ،)10304تاريخ 1959/5/6ـ

( )2الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،2ص
 ،779قرار رقـ ( ،)318906تاريخ 1976/5/3ـ

( )3تـ تعديؿ نص المادة  94مف القانكف األصمي رقـ  31لسنة 1959ـ ،كذلؾ:

بإلغاء كممة (أجرة) كعبارة (ىذه األجرة خمسة كعشريف دينا انر) كاالستعاضة عنيما بكممة (أتعاب) كعبارة (ىذه األتعاب

مائتي دينا انر) ،عمى التكالي ،بمكجب المادة ( )21مف القانكف المعدؿ.
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عند االنتياء مف فصؿ الدعكل تقدر المحكمة أتعاب المحاماة التي تراىا عادلة عمى أف يؤخذ
بعيف االعتبار مكضكع الدعكل كالجيكد التي بذلت في سبيؿ ذلؾ كأف ال تتجاكز ىذه األتعاب
مائتي دينا انر إال في حاالت استثنائية جدان تكضح في قرار المحكمة كتحكـ بيا المحكمة مع
الرسكـ كالمصاريؼ كما تحكـ برسكـ كمصاريؼ الدعكل المتقابمة بالصكرة التي يحكـ بيا في
الدعكل األصمية.

الفرع الثاني :شرح النص القانوني لممادتيف (:)94- 93
لممادة :93
لقد أعطى القانكف المحكمة الحكـ بمصاريؼ الدعكل:
لممحكمة عند االنتياء مف فصؿ أية دعكل ،أف تحكـ بالمصاريؼ كفؽ رأييا ،مع مراعاة أحكاـ
أم قانكف أك نظاـ آخر.
لممحكمة الحكـ بمصاريؼ أم طمب معيف أك جمسة معينة أثناء المحاكمة إلى أم فريؽ مف
الفرقاء ،دكف أف يؤثر ىذا الحكـ في أم قرار قد تصدره المحكمة فيما بعد بشيف المصاريؼ.
لممادة 94

:

لقد أعطى القانكف المحكمة الحكـ بتقدير أتعاب المحاماة:
لممحكمة عند االنتياء مف فصؿ أية دعكل أف:
تقدر أتعاب المحاماة التي تراىا عادلة.
يككف تقدير األتعاب كفؽ مكضكع الدعكل كالجيكد التي بذلت في سبيؿ ذلؾ.
ال تتجاكز ىذه األتعاب مائتي دينار.
كضح في قرار المحكمة ،كتحكـ بيا
تحكـ بيكثر مف مائتي دينار في حاالت استثنائية جدان ،كتي ى

مع الرسكـ كالمصاريؼ.

تحكـ برسكـ كمصاريؼ الدعكل المتقابمة بالصكرة التي يحكـ بيا في الدعكل األصمية.
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الفرع الثالث :تطبيؽ القاضي لسمطتو التقديرية وفؽ اجتياده وفيمو لمواقعة
المعروضة أمامو ،المتفؽ مع المقاصد التي وضعيا المشرع في قانوف أصوؿ
المحاكمات الشرعية:
كما ورد في ممؼ الدعوى أساس ....لدى محكمة ....الشرعية ،والتي موضوعيا طمب أتعاب
محاماة ،مف أف المدعي المحامي الشرعي  ....يطالب المدعى عمييا بيتعاب محاماة بصفتو أنو
كاف ككيبل عنيا في دعكل طمب نفقة زكجة أساس  /لدل ىذه المحكمة كقد تـ الفصؿ فييا
بتاريخ  / /حيث حكـ ليا عمى زكجيا بمبمغ مائة كخمسكف دينا ار أردنيا شيريا لسائر لكازميا
الشرعية اعتبا ار مف تاريخ الطمب  ،/ /كانيما لـ يتفقا عمى بدؿ أتعاب المحاماة كلـ يكقعا عمى
صؾ اتفاقية بيذا الخصكص كلكنيما اتفقا عمى أف تاريخ استحقاؽ المحامي المدعي لبدؿ اتعاب
المحاماة ىك بعد اكتساب الحكـ الدرجة القطعية ،كاف الحكـ الصادر في دعكل نفقة الزكجة قد
اكتسب الحكـ الدرجة القطعية بمركر المدة القانكنية بتاريخ  ،/ /كأنو قد طالب المدعى عمييا
بإعطائو بدؿ أتعاب المحاماة كلكنيا رفضت ذلؾ.
كتـ محاكمتيا غيابيا مف قبؿ المحكمة بناء عمى طمب المدعي لتبمغيا كعدـ حضكرىا ،كبعد أف
تحققت المحكمة مف ذلؾ فقد أصدر القاضي كفؽ اجتياده كفيمو لمكاقعة المعركضة أمامو الحكـ
في الدعكل كفصؿ فييا بتقدير أتعاب محاماة لممدعي عمى المدعى عمييا بمبمغ كقدره مائة
كعشركف دينا ار أردنيا بناء عمى الدعكل كالطمب كاإلثبات كأىمية القضية كالمجيكد الذم بذلو
المدعي في دعكل نفقة الزكجة المشار إلييا أعبله.

الفرع الرابع :ذكر الق اررات االستئنافية:
 (رسكـ كمصاريؼ)إذا صرؼ المدعي النظر عف جزء مف المدعى بو كحكـ لو بالباقي يحكـ بالرسكـ كالمصاريؼ
المترتبة عمى الجزء المحككـ بو في حاؿ طمب المدعي بالرسكـ كالمصاريؼ (.)1

( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص 468
قرار رقـ ()18436
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 (أجكر محاماة)كرد في المادتيف ( 93ك )94مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية أف الحكـ في الرسكـ
كالمصاريؼ كأجكر المحاماة مف اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكـ ،كذلؾ الف المحكمة
التي نظرت الدعكل كأصدرت الحكـ فييا أقدر كأعرؼ بيىمية القضية كبالمجيكد الذم بذلو
المحامي فييا ،كىذا المعنى يتحقؽ في قضايا أتعاب المحاميف عمى مككمييـ ،كحينئذ تككف
المحكمة صاحبة الصبلحية في نظر دعكل أتعاب المحامي عمى مككمو ىي محكمة المكضكع
أم المحكمة التي نظرت الدعكل كفصمتيا (.)1
صًدؽ الف المادة ( )94مف
استئناؼ شخص الحكـ بيجكر المحاماة التي قررتيا المحكمة عميو ،فى ي
قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية أناطت تقدير أجكر المحاماة إلى المحكمة حسب تقديرىا

لظركؼ الدعكل ،كالمحكمة استعممت حقيا (.)2
 (االتفاؽ عمى مقدار أتعاب المحاماة ممزـ إال إذا رأت المحكمة أنو غير عادؿ كال معقكؿ)المادة ( )4مف قانكف المحامييف الشرعييف تضمنت أنو إذا تـ اتفاؽ خطي بيف المحامي كمككمو
عمى األجكر المستحقة كاف ىذا االتفاؽ ممزما إال إذا رأت المحكمة أنو غير عادؿ كال معقكؿ
فتحكـ بما تراه مبلئما لذلؾ ،كاذا لـ يكف اتفاؽ خطي فعمى المحامي أف يطمب مف المحكمة
تقدير األتعاب المناسبة لو كمع أف ركح القانكف تقضي بيف الذم يقدر األتعاب ىك القاضي الذم
حكـ بالدعكل األصمية حتى يقدر الجيكد كاألجكر المناسبة ليا ،كبما أف الدعكل لـ تتضمف
تنظيـ اتفاؽ خطي بيف الطرفيف فقد كاف مف الكاجب في ىذه الحالة أف يتضمف طمب تقدير
األ تعاب ال الحكـ ببقية المبمغ المتفؽ عميو شفكيا كبما أف الدعكل لـ تتضمف ذلؾ فقد كانت مف
أساسيا غير صحيحة كالسير فييا كالحكـ عمى الكجو المشار اليو غير صحيح أيضا (.)3

( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،2ص
 583-582 ،567-566قرار رقـ ( ،)30564( ،)20296تاريخ 1989/9/18ـ

( )2الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص -22
 23قرار رقـ ()21768

( )3الق اررات القضائية في أصكؿ المحاكمات الشرعية ،عمرو ،عبد الفتاح عايش ،دار يماف لمنشر والتوزيع-
عماف/األردف ،الطبعة األولى 1410ىػ 1990-ـ ،ص ،282قرار رقـ ()12875
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المطمب السادس :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في اإلذف
لممحامي باالنسحاب مف الدعوى:
الفرع األوؿ :ذكر النص القانوني:
ما جاء في نص المادة ( )17مف قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة 1959ـ:
-1يجكز ألم فريؽ ينكب عنو محاـ مدعيان كاف أـ مدعى عميو أف يعزؿ محاميو في أم دكر
مف أدكار المحاكمة كذلؾ بإببلغ المحكمة إشعا انر بيذا العزؿ كتبميغ نسخة منو إلى الفرقاء
اآلخريف.
-2ال يجكز لممحامي االنسحاب مف الدعكل إال بإذف المحكمة.

الفرع الثاني :شرح النص القانوني:
لقد أعطى القانكف المحكمة اإلذف لممحامي باالنسحاب مف الدعكل:
يجكز لممدعي كالمدعى عميو أف يعزؿ محاميو في أم دكر مف أدكار المحاكمة كذلؾ:
بإببلغ المحكمة إشعا انر بيذا العزؿ.
كبتبميغ نسخة منو إلى الطرؼ اآلخر في الدعكل.
ال يجكز لممحامي االنسحاب مف الدعكل مف تمقاء نفسو إال بإذف مف المحكمة.
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الفرع الثالث :تطبيؽ القاضي لسمطتو التقديرية وفؽ اجتياده وفيمو لمواقعة
المعروضة أمامو ،المتفؽ مع المقاصد التي وضعيا المشرع في قانوف أصوؿ
المحاكمات الشرعية:
كما ورد في ممؼ الدعوى أساس ....لدى محكمة ....الشرعية ،والتي موضوعيا طمب نفقة
صغار ،كقد ككؿ المدعى عميو محاميا لمتابعة الدعكل عنو حسب األصكؿ بمكجب ككالتو
الخاصة في الدعكل ،كفي خضـ إجراءات الدعكل رفض الم ً
ككؿ التعاكف مع ككيمو المحامي
ي
بخصكص الدعكل ،كأصبح المحامي يجد نفسو عاج از أماـ المحكمة مف السير في الدعكل عف

يم ككمو لرفضو التعاكف معو كاعطائو المعمكمات االزمة مف أجؿ السير فييا حسب األصكؿ
كالقانكف ،كفي جمسة  ....قد طمب المحامي مف المحكمة االنسحاب مف الدعكل عف مككمو لعدـ
تعاكنو معو كرفعا لمحرج القانكني عنو ،كقد قرر القاضي كفؽ سمطتو التقديرية كاجتياده كفيمو
لمكاقعة المعركضة أمامو قبكؿ طمب المحامي كاإلذف لو باالنسحاب مف الدعكل عف مككمو
حسب األصكؿ لعدـ تعاكنو معو كالذم أدل إلى إطالة أمد التقاضي في الدعكل ،كقرر تبميغ
ىذا االنسحاب لممككؿ مف أجؿ تمكينو مف متابعة دعكاه كالسير فييا حسب األصكؿ.

الفرع الرابع :ذكر الق اررات االستئنافية:
 عدـ قبكؿ انسحاب الككيؿ يبقي الككالة معتبرة (.)1 إذا انسحب الككيؿ مف الدعكل ككافقت المحكمة عمى انسحابو فبل بد مف تبميغ المككؿ قراراالنسحاب (.)2
 (بعد انسحاب المحامي كمكافقة المحكمة عمى ذلؾ تنتيي ككالتو)اف المحامي  ...ككيؿ المستينؼ انسحب مف الدعكل ككافقت المحكمة عمى انسحابو كبذلؾ
انتيت ككالتو ،كرجكع المحكمة بعد ذلؾ عف قرارىا ال أثر لو ككاف تمثيؿ المحامي المذككر
( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،2ص 657
قرار رقـ ()21955

( )2الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،2ص 677
قرار رقـ ( ،)39113تاريخ 1995/7/15ـ
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لممستينؼ بعد مكافقة المحكمة عمى انسحابو غير صحيح كاإلجراءات التي تمت بمكاجيتو غير
صحيحة (.)1

( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،2ص 684
قرار رقـ ( ،)40832تاريخ 1996/6/30ـ
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المطمب السابع :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في تعجيؿ
التنفيذ:
الفرع األوؿ :ذكر النص القانوني:
ما جاء في نص المادة ()97

()1

مف قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة

1959ـ:
أ -إذا كانت الدعكل تستند إلى سند رسمي أك إلى سند اعترؼ بو المدعى عميو أك إلى حكـ
سابؽ لـ يستينؼ أك كاف المدعى بو مف المكاد التي يخشى عمييا مف التمؼ ،أك كاف في تيخر
تنفيذ الحكـ الذم سيصدر في الدعكل ضرر لممحككـ لو كالنفقة ،يجكز لمقاضي عندما يصدر
حكمو أف يقرر تعجيؿ التنفيذ بناء عمى طمب المدعي كذلؾ بالرغـ مف قياـ المحككـ عميو
بالطعف عمى الحكـ باالستئناؼ أك أماـ المحكمة العميا الشرعية ،عمى أف يقدـ المحككـ لو كفالة
حصؿ المبمغ المحككـ
أك تعيدان أك تيمينات يكافؽ عمييا القاضي فإذا تخمؼ أك امتنع عف ذلؾ يي َّ
بو بالطرؽ القانكنية كيحفظ أمانة لدل المحكمة إلى أف تقدـ تمؾ الكفالة أك التيمينات.

ب-أما إذا كانت الدعكل تتعمؽ بالمطالبة بنفقة لـ يسبؽ أف صدر بيا حكـ قطعي كطمب
المدعي تقدير النفقة كتعجيميا فعمى القاضي فكر تقديـ الطمب أف ينظر فيو ،فإذا اقتنع بو يصدر
ق ار انر م عجؿ التنفيذ بتقدير نفقة شيرية شرعية محسكبة مف أصؿ النفقة التي قد يحكـ بيا في
الدعكل عمى أف يقدـ المحككـ لو كفالة أك تعيد أك تيمينات يكافؽ عمييا القاضي.

( )1تـ تعديؿ نص المادة  97مف القانكف األصمي رقـ  31لسنة 1959ـ ،كذلؾ:

بإلغاء عبارة (باستئناؼ الحكـ) الكاردة في الفقرة (أ) كاالستعاضة عنيا بعبارة (بالطعف عمى الحكـ باالستئناؼ أك أماـ

المحكمة العميا الشرعية) ،بمكجب المادة ( )22مف القانكف المعدؿ.

بإلغاء نص الفقرة (د) (إذا كانت الدعكل متعمقة بطمب الحضانة أك الضـ أك المشاىدة فعمى القاضي عند الضركرة كبعد

قناعتو كاخذ الضمانات الكافية إصدار قرار معجؿ التنفيذ قبؿ إصدار الحكـ القطعي) كاالستعاضة عنو نص الفقرة (د)،

بمكجب المادة ( )22مف القانكف المعدؿ.
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ج-لممدعى عميو في جميع األحكاؿ التي ترد فييا الدعكل حؽ الرجكع عمى المدعي ككفيمو أك
عمى أم منيما بالمبمغ الذم ألزـ بدفعو معجبلن بمقتضى أحكاـ ىذه المادة مع ما ترتب عميو مف
رسكـ كنفقات.
د-إذا كانت الدعكل تتعمؽ بطمب الحضانة أك الضـ أك الرؤية أك االصطحاب أك اإلست ازرة أك
كبيف أسبابا ضركرية تستكجب إصداره ،فعمى
المبيت كطمب المدعي إصدار قرار معجؿ التنفيذ ى
القاضي أف ينظر في الطمب فكر تقديمو كيتحقؽ مف صحتو باالستناد الى ما قيًدـ مف مستندات
كبينات كبعد قناعتو لو إصدار قرار معجؿ التنفيذ قبؿ إصدار الحكـ النيائي الفاصؿ في مكضكع
الدعكل بعد أخذ الضمانات الكافية.

الفرع الثاني :شرح النص القانوني:
لقد أعطى القانكف القاضي تعجيؿ تنفيذ األحكاـ عندما يصدر حكمو في الدعكل بناء عمى طمب
المدعي بعد أف يقدـ كفالة أك تعيدان أك تيمينات يكافؽ عمييا القاضي ،في الحاالت التالية:
إذا كانت الدعكل تستند إلى:
سند رسمي.
سند اعترؼ بو المدعى عميو.
حكـ سابؽ لـ يستينؼ.
إذا كاف المدعى بو مف المكاد التي يخشى عمييا مف التمؼ.
إذا كاف في تيخر تنفيذ الحكـ الذم سيصدر في الدعكل ضرر لممحككـ لو كالنفقة.
فإذا تخمؼ المدعي أك امتنع عف تقديـ كفالة أك تعيدان أك تيمينات ،فإف المبمغ المحككـ بو
تيحصمو المحكمة بالطرؽ القانكنية مف المدعى عمية ،كيحفظ أمانة لدييا إلى أف يقدـ المدعي
تمؾ الكفالة أك التيمينات.
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كىذا ال يؤثر عمى قياـ المدعى عميو بالطعف عمى الحكـ باالستئناؼ أك أماـ المحكمة العميا
الشرعية.
لقد أعطى القانكف القاضي بيف يصدر ق ار انر معجؿ التنفيذ بتقدير النفقة في دعكل المطالبة
بالنفقة ،عمى أال يكف قد سبؽ كصدر بيا حكـ قطعي ،بناء عمى طمب المدعي ،كفؽ اإلجراءات
التالية:
أف يتقدـ المدعي بطمب لممحكمة يطمب فيو اصدار قرار معجؿ التنفيذ بتقدير النفقة في دعكل
المطالبة بالنفقة.
أف يقدـ المدعي كفالة أك تعيدان أك تيمينات يكافؽ عمييا القاضي.
عمى القاضي فكر تقديـ الطمب أف ينظر فيو.
فإذا اقتنع القاضي بو يصدر ق ار انر معجؿ التنفيذ بتقدير نفقة شيرية شرعية محسكبة مف أصؿ
النفقة التي قد يحكـ بيا في الدعكل.
لقد أعطى القانكف لممدعى عميو حؽ الرجكع عمى المدعي ككفيمو أك عمى أم منيما ،بالمبمغ
الذم ألزـ بدفعو معجبلن ،مع ما ترتب عميو مف رسكـ كنفقات ،في جميع األحكاؿ التي تيرد فييا
دعكل المطالبة بالنفقة.
لقد أعطى القانكف القاضي بيف يصدر ق ار انر معجؿ التنفيذ في الدعاكل التي تتعمؽ بطمب
الحضانة أك الضـ أك الرؤية أك االصطحاب أك اإلست ازرة أك المبيت ،بناء عمى طمب المدعي،
كفؽ اإلجراءات التالية:
أف يتقدـ المدعي بطمب لممحكمة يطمب فيو إصدار ق ار ار معجؿ التنفيذ في الدعاكل التي تتعمؽ
بطمب الحضانة أك الضـ أك الرؤية أك االصطحاب أك اإلست ازرة أك المبيت.
أف يبيف المدعي أسبابا ضركرية في طمبو تستكجب إصدار قرار معجؿ التنفيذ.
أف يقدـ المدعي الضمانات الكافية التي يكافؽ عمييا القاضي.
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عمى القاضي أف ينظر في الطمب فكر تقديمو كيتحقؽ مف صحتو باالستناد إلى ما ًقدـ مف
مستندات كبينات.
لمقاضي بعد قناعتو بالطمب؛ إصدار قرار معجؿ التنفيذ قبؿ إصداره الحكـ النيائي الفاصؿ في
مكضكع الدعكل.

الفرع الثالث :تطبيؽ القاضي لسمطتو التقديرية وفؽ اجتياده وفيمو لمواقعة
المعروضة أمامو ،المتفؽ مع المقاصد التي وضعيا المشرع في قانوف أصوؿ
المحاكمات الشرعية:
كما ورد في ممؼ الدعوى أساس ....لدى محكمة ....الشرعية ،والتي موضوعيا طمب نفقة
صغار ،كبعد أف أسست المدعية دعكاىا قدمت استدعاء لمقاضي تطمب فيو إصدار قرار معجؿ
التنفيذ بالنفقة ألبنائيا الصغار الفقراء كالمكجكديف بيدىا كحضانتيا عمى كالدىـ المدعى عميو،
ألنو ال يكجد ليـ أم مصدر لمدخؿ ،كقد أرفقت بو كفالة حسب األصكؿ ،فاف القاضي ككفقا
لسمطتو التقديرية كاجتياده كفيمو لمكاقعة المعركضة أمامو كافؽ عمى طمب المدعية المستكفي
لعناصره كأسبابو كالمشتمؿ عمى كفالة كذلؾ ألف حفظ النفس مف اليبلؾ مف مقاصد الشريعة
اإلسبلمية ،كخكفا عمييـ مف اليبلؾ بدكف نفقة ،كانو سيصيبيـ الضرر في حاؿ تـ تيخر تنفيذ
حكـ النفقة الذم سيصدر في الدعكل.
فقد أصدر ق ار ار معجؿ التنفيذ بتقدير نفقة لمصغار مبمغ كقدره ....شيريا محسكبة مف أصؿ
النفقة التي قد يحكـ بيا في دعكل المطالبة بنفقة صغار عمى كالدىـ المدعى عميو ،لعدـ سبؽ
صدكر حكـ قطعي بيا.
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الفرع الرابع :ذكر الق اررات االستئنافية:
(قرار نفقة معجؿ التنفيذ)
قرار نفقة معجؿ التنفيذ ليس ق ار ار فاصبل في مكضكع الدعكل أك ق ارر كظيفة أك صبلحية أك
مركر زمف مما أجازت المادة ( )137مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية استئنافو شكبل (.)1
(قرار معجؿ التنفيذ بالحضانة غير قابؿ لالستئناؼ) (.)2
إف ىذا القرار ليس مف األحكاـ الفاصمة في مكضكع الدعكل أك ق اررات الكظيفة أك الصبلحية أك
مركر الزمف حتى يجكز النظر فيو استئنافا عمبل بالمادة ( )137مف قانكف أصكؿ المحاكمات
الشرعية فيرد االستئناؼ بشينو شكبل (.)3
قرار معجؿ التنفيذ بالحضانة غير قابؿ لالستئناؼ ويرد االستئناؼ بخصوصو شكال مع لفت
النظر أف ىذا القرار ينبغي أف يكوف مقترنا بالحكـ أو بعده حاؿ توفر المسوغات الشرعية) (.)4
قدـ المستينؼ استئنافو عمى قرار المحكمة االبتدائية المتضمف بيف عميو أف يسمـ الصغيرة
لكالدتيا المستينؼ عمييا لتقكـ بحضانتيا كرعايتيا اعتبا ار مف تاريخ القرار 1995/11/12ـ كأف
لو حؽ الرجكع عمييا أك عمى كفيميا كالدىا إذا تبيف أنيا غير محقة في دعكاىا كطمب لؤلسباب
المذككرة في استئنافو فسخو كاتاحة الفرصة لو لتقديـ بيناتو كقد أجابت المستينؼ عمييا طالبة رد
االستئناؼ.
كلدل التدقيؽ تبيف :إف القرار المستينؼ ليس مف األحكاـ الفاصمة في مكضكع الدعكل كقرار
الكظيفة كالصبلحية كمركر الزمف حتى يجكز استئنافو استقبلال عمبل بالمادة ( )137مف قانكف
أصكؿ المحاكمات الشرعية لذلؾ تقرر رد االستئناؼ شكبل دكف الدخكؿ في المكضكع.
( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص -43
 44قرار رقـ ()35668

( )2تـ ىذا القرار قبؿ تعديؿ نص المادة  97مف القانكف األصمي رقـ  31لسنة 1959ـ.
( )3الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص 20
قرار رقـ ( ،)36809تاريخ 1994/2/9ـ

( )4تـ ىذا القرار قبؿ تعديؿ نص المادة  97مف القانكف األصمي رقـ  31لسنة 1959ـ.
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كيمفت نظر المحكمة االبتدائية أف القرار المعجؿ التنفيذ قبؿ الحكـ في المكضكع يقتصر عمى
دعكل النفقة عمبل بالفقرة(ب) مف المادة( )97مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية كحاؿ قناعة
القاضي بالطمب ،كأما الق اررات المعجمة التنفيذ فيما عدا النفقة كمنيا قرار الحضانة تنطبؽ عمييا
الفقرة (أ) مف المادة ( )98مف القانكف المذككر ،كتككف مقترنة بالحكـ أك بعده حاؿ تكفر
المسكغات الشرعية ال قبؿ الحكـ ،فاقتضى التنبيو لمبلحظتو كالسير بمكجبو (.)1
(قرار معجؿ التنفيذ بالضـ) (.)2
إ ف قرار معجؿ التنفيذ بالضـ غير فاصؿ في مكضكع الدعكل كليس قرار صبلحية أك كظيفة أك
مركر زمف حتى يسكغ استئنافو استقبلال طبقا لممادة ( )137مف قانكف أصكؿ المحاكمات
الشرعية فيرد استئنافو شكبل (.)3

( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص -61
 62قرار رقـ ( ،)39901تاريخ 1995/9/19ـ

( )2تـ ىذا القرار قبؿ تعديؿ نص المادة  97مف القانكف األصمي رقـ  31لسنة 1959ـ.
( )3الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص 56
قرار رقـ ()35798
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المطمب الثامف :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في منع السفيو
مف التصرؼ إلى نتيجة الدعوى:
الفرع األوؿ :ذكر النص القانوني:
ما جاء في نص المادة ()10

()1

مف قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة

1959ـ:
يككف الحجر بدعكل شرعية كلمقاضي منع المراد حجره مف التصرؼ إلى نتيجة الحكـ في
القضية ما يستدعي ذلؾ ،كلمقاضي في ىذه الحالة تعييف كصي
الدعكل إذا رأل مف ظركؼ
ى
مؤقت إلى نتيجة الحكـ في الدعكل لغايات القياـ عمى النفقات التي يحتاجيا المدعى عميو.

الفرع الثاني :شرح النص القانوني:
لقد أكجب القانكف في دعكل الحجر لمسفو أف:
يككف الحجر بدعكل شرعية كحكـ فقط كليس بحجة.
لمقاضي حؽ منع المراد حجره مف التصرؼ إلى نتيجة الحكـ في الدعكل ،إذا رأل مف ظركؼ
القضية ما يستدعي ذلؾ.
ى
لمقاضي في ىذه الحالة تعييف كصي مؤقت إلى نتيجة الحكـ في الدعكل ،لغايات القياـ عمى
النفقات التي يحتاجيا المدعى عميو.

( )1تـ تعديؿ نص المادة 10مف القانكف األصمي رقـ  31لسنة 1959ـ ،كذلؾ بإلغاء نص المادة  10مف القانكف
األصمي رقـ  31لسنة 1959ـ (الحجز عمى السفيو ال يككف إال ضمف دعكل شرعية عمى أف لمقاضي منعو مف التصرؼ
إلى نتيجة الدعكل إذا رأل مف ظركؼ القضية ما يستدعي ذلؾ ).كذلؾ باالستعاضة عنو بنص المادة  10بمكجب المادة

( )4مف القانكف المعدؿ
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الفرع الثالث :تطبيؽ القاضي لسمطتو التقديرية وفؽ اجتياده وفيمو لمواقعة
المعروضة أمامو ،المتفؽ مع المقاصد التي وضعيا المشرع في قانوف أصوؿ
المحاكمات الشرعية:
كما ورد في ممؼ الدعوى أساس ....لدى محكمة ....الشرعية ،والتي موضوعيا حجر لمسفو،
مرفكعة مف ابف عمى أبيو ،كلدل سؤاؿ القاضي لممدعى عميو عف دعكل المدعي ،كتبيف لو مف
القضية أف المدعى عميو عنده أمكاؿ كىك مسرؼ فييا بدكف
إجابة المدعى عميو كمف ظركؼ
ى

تدبير كلو أمبلؾ ييخشى بيعيا ،كاف القاضي ككفؽ اجتياده كفيمو لمكاقعة المعركضة أمامو

أصدر قرار بمنعو مف التصرؼ إلى نتيجة الحكـ في الدعكل ،كذلؾ كفؽ سمطتو التقديرية ،كمف
ثـ عيف عميو كصيا مؤقتا إلى نتيجة الحكـ في الدعكل ،لغايات القياـ عمى النفقات التي يحتاجيا
المدعى عميو ،كقد ثبت لمقاضي سفو المدعى عميو بالبينة المعتبرة شرعا ،كحكـ بإلقاء الحجر
عميو لسفيو ،كمنعو مف التصرفات القكلية في أمكالو ،حتى يثبت صبلحو.

الفرع الرابع :ذكر الق اررات االستئنافية.
 إذا ظير لممدعى عميو أمبلؾ يخشى بيعيا ،فيطبؽ ما جاء في المادة ( )10مف قانكف أصكؿالمحاكمات الشرعية ،بمنع المدعى عميو مف التصرفات الى نتيجة الدعكل (.)1
 (دعكل مرفكعة مف ابف عمى ابيو):.1المطمكب حجره لمسفو لو حؽ الخصكمة في الدعكل بنفسو ،كلو أف يككؿ.
.2إذا ثبت سفيو بالبينة المعتبرة شرعا ،يحكـ بإلقاء الحجر عميو لسفيو ،كيمنع مف التصرفات
القكلية في أمكالو ،حتى يثبت صبلحو.

( )1الق اررات االستئنافية في األحكاؿ الشخصية ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص  475قرار رقـ (،)12646
تاريخ 1963/3/20ـ
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.3الحجر لمسفو غير تابع لبلستئناؼ تدقيقا بمكجب المادة ( )138مف قانكف أصكؿ المحاكمات
الشرعية ،كلكف ينظر استئنافو إذا استؤنؼ (.)1
 الحكـ برفع الحجر عف السفيو كرفع الكصاية عنو غير خاضع لتدقيؽ محكمة االستئناؼالشرعية ،عمبل بالمادة ( )138مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية ،لذا فإنو في حالة رفعو
إلييا لمتدقيؽ ،دكف أف يستينؼ مف أحد يرد االستئناؼ شكبل (.)2
 الحكـ برد دعكل المستينؼ طمب رفع الحجر عنو بناء عمى الدعكل كعجزه عف االثبات "أنواكتسب صبلحا بعد حجره" كعمبل بالمادة ( )67مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية ،صحيح
فتقرر تصديقو (.)3

( )1الق اررات االستئنافية في األحكاؿ الشخصية ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص  483قرار رقـ (،)37569
تاريخ 1994/7/23ـ

( )2الق اررات االستئنافية في األحكاؿ الشخصية ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص  474قرار رقـ (،)10245
تاريخ 1959/3/25ـ

( )3الق اررات االستئنافية في األحكاؿ الشخصية ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص  480قرار رقـ ()31085
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المطمب التاسع :سمطة القاضي الشرعي التقديرية في منع
المدعى عميو مف مغادرة البالد لنتيجة الدعوى:
الفرع األوؿ :ذكر النص القانوني:
ما جاء في نص المادة ()54

()1

مف قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة

1959ـ:
ً
ً
بيف المدعى عميو
أ-إذا قدمت الئحة الدعكل كاقتنعت المحكمة بناء عمى ما قدـ إلييا مف بيًنات ى
عمى كشؾ مغادرة المممكة أك ىأنو ينكم التصرؼ بيمكالو أك تيريبيا لمخارج رغبة منو في تيخير
دعكل الخصـ أك في تجنب إجراءات المحكمة أك في عرقمة تنفيذ أم قرار يحتمؿ أف يصدر في

حقو ،فعمى المحكمة أف تصدر مذكرة إحضار مف أجؿ جمبو في الحاؿ كأف تمنع سفره حتى ً
ً
يقدـ
( )1تـ الغاء نص المادة  54مف القانكف األصمي رقـ  31لسنة 1959ـ( :إذا قدمت الئحة الدعكل كاقتنعت المحكمة بناء

عمى ما قدـ إلييا مف بينات بيف المدعى عميو رغبة منو في تيخير دعكل الخصـ أك في اجتناب إجراءات المحكمة أك في

عرقمة تنفيذ أم قرار يحتمؿ أف يصدر في حقو.

عمى كشؾ مغادرة الببلد األردنية أك أنو.

-ينكم التصرؼ بيمكالو أك تيريبيا إلى الخارج.

يجكز لممحكمة أف تصدر في حقو مذكرة إحضار مف أجؿ جمبو في الحاؿ لبياف السبب الذم يحكؿ دكف تقديـ كفالة عمى

دفع ما قد يحكـ بو عميو أك عمى عدـ مغادرتو الببلد إلى أف ينفذ الحكـ إذا كاف مكضكع الدعكل ال يقدر بقيمة كالطاعة

كتسميـ الصغير كاذا لـ يبيف سبب نا تقتنع بو المحكمة أك تخمؼ عف تقديـ الكفالة عند تكميفو بتقديميا يجكز لممحكمة أف تقرر

منعو مف مغادرة الببلد لنتيجة الدعكل) ،كاستعيض عنو بالنص التالي(:إذا قدمت الئحة الدعكل كاقتنعت المحكمة بناء

عمى ما قدـ الييا مف بينات بيف المدعى عميو عمى كشؾ مغادرة المممكة أك أنو ينكم التصرؼ بيمكالو أك تيريبيا لمخارج
رغبة منو في تيخير دعكل الخصـ أك في تجنب اجراءات المحكمة أك في عرقمة تنفيذ أم قرار يحتمؿ أف يصدر في حقو،

فعمى المحكمة أف تصدر مذكرة احضار مف أجؿ جمبو في الحاؿ كأف تمنع سفره حتى يقدـ كفالة لضماف دفع ما قد يحكـ

بو عميو أك لضماف عدـ مغادرتو المممكة كذلؾ حتى مضي عشرة أياـ مف تاريخ صيركرة الحكـ قطعيا ).بمكجب المادة

( )5مف القانكف المعدؿ رقـ  84لسنة  ،2001كقد تـ تعديؿ المادة ( )54مف القانكف األصمي رقـ  31لسنة 1959ـ

باعتبار:

ما كرد فييا ىك الفقرة (أ) مف المادة  54بمكجب المادة ( )15مف القانكف المعدؿ رقـ ( )11لسنة .2016

تـ إضافة الفقرتيف(ب) ك(ج) لممادة  54مف القانكف األصمي رقـ  31لسنة 1959ـ بمكجب المادة( )15مف القانكف المعدؿ
رقـ ( )11لسنة .2016
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كفالة لضماف دفع ما قد يحكـ بو عميو أك لضماف عدـ مغادرتو المممكة كذلؾ حتى مضي عشرة
أياـ مف تاريخ صيركرة الحكـ قطعيان.
ب-إذا أسقطت الدعكل كفقان ألحكاـ ىذا القانكف ،ككاف قد صدر فييا قرار بإيقاع الحجز أك منع
السفر أك أم إجراء احتياطي آخر كلـ تجدد خبلؿ عشرة أياـ مف تاريخ إسقاطيا فعمى المحكمة
أف تتخذ ما يمزـ مف إجراءات إللغاء ذلؾ القرار.
ج-إذا اتفؽ الخصكـ بعد صدكر الحكـ في الدعكل عمى رفع قرار الحجز أك إلغاء منع السفر أك
أم إلغاء ألم إجراء احتياطي آخر فعمى المحكمة أف تتخذ ما يمزـ مف إجراءات إللغاء ذلؾ
القرار.

الفرع الثاني :شرح النص القانوني:
أكال :لقد أعطى القانكف القاضي بيف يصدر بحؽ المدعى عميو مذكرة إحضار مف أجؿ جمبو في
الحاؿ كأف يمنع سفره حتى ً
يقدـ كفالة لضماف دفع ما قد يحكـ بو عميو أك لضماف عدـ مغادرتو
الببلد ،بناء عمى طمب المدعي ،كفؽ اإلجراءات التالية:
 تقديـ المدعي الئحة الدعكل لممحكمة. تقديـ المدعي طمبا لممحكمة بمنع المدعى عميو مف مغادرة الببلد.أف المدعى عميو:
 -إرفاؽ المدعي بطمبو البينات المقنعة كالمؤيدة مف ى

 عمى كشؾ مغادرة الببلد.

 ىأنو ينكم التصرؼ بيمكالو أك تيريبيا لمخارج.

 بعد اقتناع المحكمة بطمب المدعي بناء عمى المسكغات القانكنية كبيناتو التي ارفقيابطمبو ،مف أف المدعى عميو أراد بتصرفو ىذا:
 .1تيخير دعكل الخصـ.
 .2تجنب إجراءات المحكمة.
 .3عرقمة تنفيذ أم قرار يحتمؿ أف يصدر في ً
حقو.
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 فإف المحكمة تصدر بحؽ المدعى عميو مذكرة إحضار مف أجؿ جمبو في الحاؿ كأفتمنع سفره حتى ً
يقدـ كفالة لضماف دفع ما قد يحكـ بو عميو أك لضماف عدـ مغادرتو
الببلد.
ثانيا :لقد أعطى القانكف القاضي بيف يتخذ ما يمزـ مف إجراءات إللغاء القرار الذم اتخذتو
المحكمة بحؽ المدعى عميو سكاء كاف:
 إيقاع الحجز. المنع مف السفر. أم إجراء احتياطي.كذلؾ في حالتيف فقط كىما:
 في حاؿ أسقطت الدعوى وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف ،ولـ تجدد خالؿ عشرة أياـ مف
تاريخ إسقاطيا.
 بناء عمى طمب المتداعييف واتفاقيما عمى رفع والغاء قرار المحكمة الذي اتخذتو بحؽ
المدعى عميو بعد صدور الحكـ في الدعوى.

الفرع الثالث :تطبيؽ القاضي لسمطتو التقديرية وفؽ اجتياده وفيمو لمواقعة
المعروضة أمامو ،المتفؽ مع المقاصد التي وضعيا المشرع في قانوف أصوؿ
المحاكمات الشرعية:
كما ورد في ممؼ الدعوى أساس ....لدى محكمة ....الشرعية ،والتي موضوعيا طمب حضانة
صغير ،والمقامة مف المدعية ....عمى المدعى عميو ....والتي جاء في مرفقاتيا أف المدعية
قد أقامت ىذه الدعكل بتاريخ ....كفي نفس اليكـ تقدمت المدعية لممحكمة باستدعاء تطمب فيو
أف المدعى
منع زكجيا المدعى عميو مف مغادرة الببلد مرفقة بطمبيا البينات المقنعة كالمؤيدة مف ى
عميو عمى كشؾ مغادرة الببلد.
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فإف القاضي كبعد اقتناعو بطمب المدعية ....بناء عمى بيناتيا التي أرفقتيا بطمبيا كالمسكغات
القانكنية فيو مف أف المدعى عميو أخبرىا أنو يريد مغادرة الببلد مصطحبا معو ابنيما الصغير
المطمكب حضانتو كذلؾ مف أجؿ تيخير الدعكل كاجراءات المحكمة فييا لعرقمة تنفيذ حكـ
الحضانة في ً
حقو.
فإنو ككفؽ سمطتو التقديرية قرر اصدار مذكرة إحضار بحؽ المدعى عميو مف أجؿ جمبو في
الحاؿ حتى ً
يقدـ كفالة لضماف عدـ مغادرتو الببلد بالصغير المطمكب حضانتو ،كتـ إحضاره في
اليكـ التالي في بداية الدكاـ؛ كبعد تكميفو بإحضار كفالة لضماف عدـ مغادرتو الببلد بالصغير
المطمكب حضانتو استعد لذلؾ ،كفعبل قدـ الكفالة المطمكبة حسب األصكؿ في نفس اليكـ.

الفرع الرابع :ذكر الق اررات االستئنافية:
إ ف منع المدعى عميو مف السفر خارج المممكة حتى نياية القضية بناء عمى استدعاء الدعكل
المجرد غير صحيح ،كعمى القاضي بعد أف يطمع عمى ما يثبت ما جاء في االستدعاء كيقتنع بو
أف يصدر مذكرة إحضار لجمب المدعى عميو في الحاؿ يبيف السبب الذم يحكؿ دكف تقديـ كفالة
عمى دفع ما قد يحكـ بو عميو أك عمى عدـ مغادرتو الببلد إلى أف ينفذ الحكـ إذا كاف مكضكع
الدعكل ال يقدر بقيمة كالطاعة كتسميـ الصغير ،كاذا لـ يبيف سببا يجكز لممحكمة أف تقرر منعو
مف مغادرة الببلد لنتيجة الدعكل عمبل بالمادة ( )121مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية،
كىذه المخالفة القانكنية في ىذا اإلجراء (المنع مف السفر بناء عمى االستدعاء المجرد فقط كالذم
ال يعتبر صحيحا) ال تؤثر عمى جكىر القضية كصحة الحكـ (.)1

( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،ج ،1ص

 ،339-338قرار رقـ ( ،)9479تاريخ 1957/4/23ـ
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قرار المحكمة االبتدائية منع المستينؼ مف السفر إلى خارج المممكة ليس حكما فاصبل في
مكضكع الدعكل كال قرار كظيفة أك صبلحية أك مركر الزمف فبل يجكز استئنافو كفقا لممادة
( )137مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية فيرد االستئناؼ بخصكصو (.)1

( )1الق اررات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية ،القاضي أحمد محمد عمي داود ،1 ،ص  ،40قرار رقـ
( ،)23860تاريخ 1983/10/19ـ
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الخاتمة:
كأختتـ ىذه الدراسة بيىـ النتائج كالتكصيات:

النتائج:
إف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قد رسـ أصكؿ التقاضي كبيف أسسيا العامة لتحقيؽ العدؿ
بيف أفراد األمة ،كعمى ىديو سار الخمفاء الراشدكف ،فمقد كضع أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب
رضي اهلل عنو دستكر القضاء بيف الناس برسالتو المكجية إلى أبي مكسى األشعرم ،كالتي ترشد
إلى أفضؿ المناىج اإلجرائية القضائية ،كعمى ىذا اليىدم سار عمماء األمة كقضاتيا إلى يكمنا

ىذا ،فقد قامكا بتنظيـ العممية القضائية كتقنينيا.

إ ف العممية القضائية كالتنظيـ القضائي في اإلسبلـ يتككف مف عدة قكاعد قانكنية ،مف حيث قكة
اإللزاـ القضائي ليا؛ كىي القكاعد اآلمرة كالمكممة ،كمف حيث صكرتيا القضائية؛ كىي القكاعد
المكتكبة كغير المكتكبة ،كمف حيث تنظيميا القضائي؛ كىي القكاعد المكضكعية كاإلجرائية
(الشكمية).
إف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية رقـ ( )31لعاـ 1959ـ ،الصادر بتاريخ 1959/11/1ـ
كالمنشكر في الجريدة الرسمية في العدد  ،1449صفحة  ،931ال زاؿ ساريا العمؿ بو في
األردف بمكجب التعديبلت الكاردة عميو كالتي كاف آخرىا التعديؿ الكارد عميو بالقانكف رقـ ()11
لعاـ 2016ـ ،كفي فمسطيف (الضفة الغربية) بمكجب التعديؿ الرابع الكارد عميو بمكجب القانكف
رقـ ( )9لسنة 1990ـ.
إف السمطة التقديرية لمقاضي عبارة عف (:الحرية القضائية ،كالقكة القانكنية المتاحة لمقاضي
بمقتضى النص القانكني الصريح أك الضمني ،لمكصكؿ لمحقيقة القانكنية التي أرادىا المشرع مف
النص ،كفؽ فيمو لمكاقعة القانكنية كلمنص القانكني عمى ضكء المقاصد كالمصالح التي أرادىا
المشرع مف النص القانكني).
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إف السمطة التقديرية مبلزمة لمسمطة القضائية ،فمتى كانت السمطة القضائية قائمة كانت السمطة
التقديرية قائمة بيا كمبلزمة ليا؛ ألف قكاـ السمطة القضائية ىي السمطة التقديرية ،كقكاـ السمطة
التقديرية النشاط الذىني كالعمؿ العقمي لمقاضي باجتياده لمكصكؿ إلى الحقيقة التي أرادىا
المشرع.
إف السمطة القضائية لمقاضي المنضبطة كالمنبثقة مف قناعتو كارادتو ،أصبحت جزء ال يتج أز مف
عممو القضائي الذم ىك في حقيقتو عمؿ ذىني ،كال يتـ عمى أكمؿ كجيو إال ببذلو غاية ما في
طاقتو كجيده ككسعو ليصؿ إلى غايتو كمراده كفؽ المصالح كالمقاصد التي أرادىا المشرع مف
النص القانكني.
إ ف اليدؼ مف إعماؿ القاضي لسمطتو التقديرية ىك إظياره إلرادة المشرع مف كضعو لمنص
القانكني.
عمى القاضي كمف خبلؿ سمطتو التقديرية أف يمتزـ بتحقيؽ إرادة المشرع ،بتطبيقو لمنص القانكني
عمى الكاقعة المعركضة أمامو.
إف مصادر السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي ىي مصادر األحكاـ القضائية الشرعية ،كىي أكال:
المصادر الفقيية الكاردة في كتاب اهلل سبحانو كتعالى ،كفي السنة النبكية الصحيحة كاإلجماع،
كالقياس ،ثانيا :المصادر القضائية :االجتيادات القضائية لمييئات القضائية في محاكـ
االستئناؼ الشرعية ،كالمحكمة العميا الشرعية.
إف أحرل الناس بالمراقبة اإلليية النابعة مف كازعو اإليماني ىك القاضي الشرعي المؤىؿ تيىيبل
عمميا كعمميا قبؿ تكليو القضاء ،كمف يتصدركف أمكر الناس في دينيـ كدنياىـ مف عمماء األمة
في كؿ زماف كمكاف.
إف قدرة القاضي الشرعي عمى فيـ النصكص التشريعية يعتبر األساس لمعرفة تفسيرىا كبياف
مضامينيا كمدلكالتيا ،كتطبيقيا عمى الكاقعة المعركضة عميو لمعرفتو حكميا ،كاف عدـ معرفتو
لحكميا يسبب ضياعا لمحقكؽ كخاصة المحككـ لو.
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إف القاضي الشرعي يفسر النصكص التشريعية ،التي ليست نصا مفس ار أك محكما ،بما يكافؽ
أحكاـ الشريعة كمبادئيا كركحيا العامة ،ككفؽ مقاصد المشرع.
إف القاضي الشرعي في حالة عدـ كجكد النص التشريعي البيف في المسيلة فإنو يطبؽ ما يجد
مف حكـ شرعي ثابت بنصكص الكتاب كالسنة الصحيحة ،ثـ يجتيد رأيو إف لـ يجد نصا ثابتا،
كييتدم في سبيؿ ذلؾ بالمبادئ التالية مع مراعاة ترتيبيا في الترجيح كىي :االجماع ،القياس،
جمب المصالح كد أر المفاسد ،االجتيادات القضائية ،العرؼ ،العدالة االنسانية.
إنو مف الرجكع إلى قانكف تشكيؿ المحاكـ الشرعية األردني رقـ ( )19لسنة1972الذم حدد
صبلحية تشكيؿ المحاكـ الشرعية كدرجاتيا كاختصاصاتيا ،كبخاصة المادة( )21منو ،كقانكف
أصكؿ المحاكمات الشرعية األردني رقـ ( )31لسنة  ،1959كالمذيف ىما مف القكانيف
كالتشريعات األردنية المتعمقة بالقضاء الشرعي كالتعديبلت التي طرأت عمييا لغاية عاـ 1994ـ،
كالذم بقي العمؿ بيا سارم في فمسطيف (الضفة الغربية) بعد قدكـ السمطة الكطنية الفمسطينية،
كذلؾ بمكجب قرار رئيس السمطة الفمسطينية الراحؿ ياسر عرفات ،رقـ( )1لسنة  ،1994لـ
ينص في مكادىما عمى المحكمة العميا الشرعية ،كانما استحدثت بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ
 2003/16المؤرخ 2003/9/19ـ الصادر عف الرئيس الراحؿ ياسر عرفات ،كالمنشكر في
جريدة الكقائع الفمسطينية في العدد( ،)47كليس بمكجب القانكف ،كفي المممكة األردنية الياشمية
استحدثت المحكمة العميا الشرعية بمكجب القانكف رقـ ( )11لسنة  2016المعدؿ لقانكف أصكؿ
المحاكمات الشرعية رقـ ( )31لسنة .1959

216

التوصيات
أكصي بإنشاء معيد لتيىيؿ كتدريب القضاة الشرعييف المرشحيف لمقضاء الشرعي في فمسطيف،
قبؿ تكلييـ منصب القضاء لتنمية قدراتيـ القضائية ،سكاء القانكنية أك المينية ،كمف ثـ يككف
تحت التجربة كفؽ القانكف بعد ذلؾ.
أكصي بتطبيؽ التعديبلت الكاردة عمى قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية رقـ ( )31لسنة
1959حتى التعديؿ لسنة  2016في فمسطيف (الضفة الغربية) ،لحيف كضع قانكف أصكؿ
محاكمات شرعي في فمسطيف.
أقترح إصدار قانكف تفسيرم يبيف سمطة القاضي الشرعي التقديرية في كيفية سيره في الدعكل
حاؿ عدـ كجكد النص التشريعي البيف في المسيلة ،كقانكف أصكؿ األحكاـ القضائية السكداني
رقـ  55لسنة .1983
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المراجع
-1
-2

القرآف الكريـ.
اإلبياج في شرح المنياج ((منياج الكصكؿ إلي عمـ األصكؿ لمقاضي البيضاكم
المتكفي سنو 785ىػ)) ،تقي الديف أبك الحسف عمي بف عبد الكافي بف عمي بف تماـ بف
حامد بف يحيي السبكي ككلده تاج الديف أبك نصر عبد الكىاب ،دار الكتب العممية –
بيركت ،عاـ النشر1416 :ىػ  1995-ـ.

-3

اإلتقاف واإلحكاـ في شرح تحفة الحكاـ المعروؼ بشرح ميارة ،أبك عبد اهلل ،محمد بف
أحمد بف محمد الفاسي ،ميارة (المتكفى1072 :ىػ) ،دار المعرفة.

-4

االجتياد (مف كتاب التمخيص إلماـ الحرميف) ،عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف
محمد الجكيني ،أبك المعالي ،ركف الديف ،الممقب بإماـ الحرميف (المتكفى478 :ىػ)،
المحقؽ :د .عبد الحميد أبك زنيد ،دار القمـ ،دارة العمكـ الثقافية -دمشؽ ،بيركت،
الطبعة :األكلى.1408 ،

-5

أحكاـ الذميف والمستأمنيف في دار اإلسالـ ،الدكتكر عبد الكريـ زيداف ،الطبعة الثانية
1402ىػ 1982-ـ ،مؤسسة الرسالة بيركت /لبناف ،مكتبة القدس /بغداد العراؽ.

-6

األحكاـ السمطانية ،أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم،
الشيير بالماكردم (المتكفى450 :ىػ) ،دار الحديث – القاىرة.

-7

أحكاـ القرآف ،أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفي (المتكفى370 :ىػ)،
المحقؽ :عبد السبلـ محمد عمي شاىيف ،دار الكتب العممية بيركت – لبناف ،الطبعة:
األكلى1415 ،ىػ1994/ـ.

-8

اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ  ،أبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف محمد بف
سالـ الثعمبي اآلمدم (المتكفى631 :ىػ) ،المحقؽ :عبد الرزاؽ عفيفي ،المكتب
اإلسبلمي ،بيركت-دمشؽ-لبناف.

-9

إحياء عموـ الديف ،أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي (المتكفى505 :ىػ) ،دار
المعرفة – بيركت.
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 -10االختيار لتعميؿ المختار ،عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد المكصمي البمدحي ،مجد الديف
أبك الفضؿ الحنفي (المتكفى683 :ىػ) ،عمييا تعميقات :الشيخ محمكد أبك دقيقة (مف
عمماء الحنفية كمدرس بكمية أصكؿ الديف سابقا) ،مطبعة الحمبي -القاىرة (كصكرتيا
دار الكتب العممية -بيركت ،كغيرىا) ،تاريخ النشر 1356 :ىػ  1937-ـ.
 -11إرواء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ،محمد ناصر الديف األلباني (المتكفى:
1420ىػ) ،إشراؼ :زىير الشاكيش ،المكتب اإلسبلمي – بيركت ،الطبعة :الثانية
 1405ىػ 1985-ـ.
النظ ِائر عمى مذْى ِب أ ِبي ح ِن ْيفة ُّ
شباهُ و َّ
الن ْعم ِ
اف ،زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد،
ْ -12األ ْ
ُ
ْ
المعركؼ بابف نجيـ المصرم (المتكفى970 :ىػ) ،كضع حكاشيو كخرج أحاديثو :الشيخ
زكريا عميرات ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة :األكلى 1419 ،ىػ -
 1999ـ.
 -13األشباه والنظائر ،تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي (المتكفى771 :ىػ)،
دار الكتب العممية ،الطبعة :األكلى 1411ىػ1991-ـ.
 -14األصؿ الجامع إليضاح الدرر المنظومة في سمؾ جمع الجوامع ،حسف بف عمر بف
عبد اهلل السيناكني المالكي (المتكفى :بعد 1347ىػ) ،مطبعة النيضة ،تكنس ،الطبعة:
األكلى1928 ،ـ.
 -15إعالـ الموقعيف عف رب العالميف ،محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف
ابف قيـ الجكزية (المتكفى751 :ىػ) ،تحقيؽ :محمد عبد السبلـ إبراىيـ ،دار الكتب
العممية – بيركت ،الطبعة :األكلى1411 ،ىػ 1991-ـ.
 -16األعالـ ،خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس ،الزركمي الدمشقي
(المتكفى1396 :ىػ) ،دار العمـ لممبلييف ،الطبعة :الخامسة عشر -أيار  /مايك 2002
ـ.
 -17أقضية رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ ،محمد بف الفرج القرطبي المالكي ،أبك
عبد اهلل ،ابف الطبلع ،كيقاؿ الطبلعي (المتكفى497 :ىػ) ،دار الكتاب العربي –
بيركت ،عاـ النشر 1426 :ىػ.
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 -18األـ ،الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد
المطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي (المتكفى204 :ىػ) ،دار المعرفة –
بيركت ،الطبعة :بدكف طبعة ،سنة النشر1410 :ىػ1990/ـ.
 -19اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،عبلء
الديف أبك الحسف عمي بف سميماف المرداكم الدمشقي الصالحي الحنبمي ،تكفي سنة
885ىػ ،دار إحياء الت ارث العربي – بيركت – لبناف ،ط1419 ،1ىػ.
 -20أنيس الفقياء في تعريفات األلفاظ المتداولة بيف الفقياء ،قاسـ بف عبد اهلل بف أمير
عمي القكنكم الركمي الحنفي (المتكفى978 :ىػ) ،المحقؽ :يحيى حسف مراد ،دار
الكتب العممية ،الطبعة2004 :ـ1424-ىػ.
 -21البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ ،زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد ،المعركؼ بابف نجيـ
المصرم (المتكفى970 :ىػ) ،كفي آخره :تكممة البحر الرائؽ لمحمد بف حسيف بف عمي
الطكرم الحنفي القادرم (ت بعد  1138ىػ) ،كبالحاشية :منحة الخالؽ البف عابديف،
دار الكتاب اإلسبلمي ،الطبعة :الثانية -بدكف تاريخ.
 -22البحر المحيط في أصوؿ الفقو ،أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر
الزركشي (المتكفى794 :ىػ) ،دار الكتبي ،الطبعة :األكلى1414 ،ىػ 1994-ـ.
 -23بحر المذىب (في فروع المذىب الشافعي) ،الركياني ،أبك المحاسف عبد الكاحد بف
إسماعيؿ (ت  502ىػ) ،المحقؽ :طارؽ فتحي السيد ،دار الكتب العممية ،الطبعة:
األكلى 2009 ،ـ.
 -24بداية المجتيد ونياية المقتصد ،أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد
القرطبي الشيير بابف رشد الحفيد (المتكفى595 :ىػ) ،دار الحديث – القاىرة ،الطبعة:
بدكف طبعة ،تاريخ النشر1425 :ىػ  2004-ـ.
 -25بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،عبلء الديف ،أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني
الحنفي (المتكفى587 :ىػ) ،دار الكتب العممية ،الطبعة :الثانية1406 ،ىػ 1986-ـ.
 -26بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ المعروؼ بحاشية الصاوي عمى الشرح الصغير (الشرح
الصغير ىك شرح الشيخ الدردير لكتابو المسمى أقرب المسالؾ لًم ٍذ ىى ًب ًٍ
اإل ىم ًاـ ىمالً وؾ)،
ى
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أبك العباس أحمد بف محمد الخمكتي ،الشيير بالصاكم المالكي (المتكفى1241 :ىػ)،
دار المعارؼ ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
 -27بياف المختصر شرح مختصر ابف الحاجب ،محمكد بف عبد الرحمف (أبي القاسـ) ابف
أحمد بف محمد ،أبك الثناء ،شمس الديف األصفياني (المتكفى749 :ىػ) ،المحقؽ:
محمد مظير بقا ،دار المدني ،السعكدية ،الطبعة :األكلى1406 ،ىػ 1986 /ـ.
 -28البياف في مذىب اإلماـ الشافعي ،أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني
اليمني الشافعي (المتكفى558 :ىػ) ،المحقؽ :قاسـ محمد النكرم ،دار المنياج – جدة،
الطبعة :األكلى 1421 ،ىػ 2000-ـ.
الرزاؽ الحسيني ،أبك
محمد بف
 -29تاج العروس مف جواىر القاموس،
محمد بف عبد ٌ
ٌ
ٌ
الفيض ،الممقٌب بمرتضىَّ ،
الزبيدم (المتكفى1205 :ىػ) ،المحقؽ :مجمكعة مف
المحققيف ،دار اليداية.
 -30تاريخ القضاء في اإلسالـ ،الدكتكر محمد الزحيمي ،دار الفكر المعاصر-بيركت/
لبناف ،دار الفكر-دمشؽ /سكريا ،ط1415 ،1ىػ_1995ـ.
 -31تبصرة الحكاـ في أصوؿ األقضية ومناىج األحكاـ ،إبراىيـ بف عمي بف محمد ،ابف
فرحكف ،برىاف الديف اليعمرم (المتكفى799 :ىػ) ،مكتبة الكميات األزىرية ،الطبعة:
األكلى1406 ،ىػ 1986-ـ.
 -32التجريد لنفع العبيد = حاشية البجيرمي عمى شرح المنيج (منيج الطبلب اختصره
زكريا األنصارم مف منياج الطالبيف لمنككم ثـ شرحو في شرح منيج الطبلب) ،سميماف
الب ىج ٍي ىرًم ٌي المصرم الشافعي (المتكفى1221 :ىػ) ،مطبعة الحمبي،
بف محمد بف عمر ي

الطبعة :بدكف طبعة ،تاريخ النشر1369 :ىػ 1950-ـ.

 -33التحرير في أصوؿ الفقو ،الجامع بيف اصطالحي الحنفية والشافعية ،كماؿ الديف
محمد بف عبد الكاحد بف عبد الحميد بف مسعكد السيكاسي الشيير بابف اليماـ
اإلسكندرم الحنفي المتكفى سنة 861ىػ ،طبع بمطبعة البابي الحمبي كأكالده بمصر،
جمادل األكلى سنة 1351ىػ ،رقـ .480
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 -34تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب = حاشية البجيرمي عمى الخطيب ،سميماف بف
الب ىج ٍي ىرًم ٌي المصرم الشافعي (المتكفى1221 :ىػ) ،دار الفكر ،الطبعة:
محمد بف عمر ي
بدكف طبعة ،تاريخ النشر1415 :ىػ 1995-ـ.
 -35تحفة المحتاج في شرح المنياج ،أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي ،ركجعت
كصححت :عمى عدة نسخ بمعرفة لجنة مف العمماء ،المكتبة التجارية الكبرل بمصر
لصاحبيا مصطفى محمد ،الطبعة :بدكف طبعة ،عاـ النشر 1357 :ىػ  1983-ـ،
(ثـ صكرتيا دار إحياء التراث العربي -بيركت ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ).
 -36التدريب في الفقو الشافعي المسمى بػ «تدريب المبتدي وتيذيب المنتيي» كمعو
«تتمة التدريب» لعمـ الديف صالح ابف الشيخ سراج الديف البمقيني -رحمو اهلل [-كتبدأ
التتمة مف كتاب النفقات إلى آخر الكتاب] سراج الديف أبي حفص عمر بف رسبلف
البمقيني الشافعي ،حققو كعمؽ عميو :أبك يعقكب نشيت بف كماؿ المصرم ،دار
القبمتيف ،الرياض -المممكة العربية السعكدية ،الطبعة :األكلى 1433 ،ىػ  2012-ـ.
 -37التعريفات الفقيية ،محمد عميـ اإلحساف المجددم البركتي ،دار الكتب العممية (إعادة
صؼ لمطبعة القديمة في باكستاف 1407ىػ 1986-ـ) ،الطبعة :األكلى1424 ،ىػ -
2003ـ.
 -38تفسير الراغب األصفياني ،أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفياني
(المتكفى502 :ىػ) ،جزء  :1المقدمة كتفسير الفاتحة كالبقرة ،تحقيؽ كدراسة :د .محمد
عبد العزيز بسيكني ،كمية اآلداب  -جامعة طنطا ،الطبعة األكلى 1420 :ىػ -
 1999ـ ،جزء  :3 ،2مف أكؿ سكرة آؿ عمراف  -كحتى اآلية  113مف سكرة النساء،
تحقيؽ كدراسة :د .عادؿ بف عمي ّْ
الشًدم ،دار الكطف – الرياض ،الطبعة األكلى:
 1424ىػ  2003 -ـ ،جزء ( :5 ،4مف اآلية  114مف سكرة النساء  -كحتى آخر
سكرة المائدة) ،تحقيؽ كدراسة :د .ىند بنت محمد بف زاىد سردار ،كمية الدعكة كأصكؿ
الديف  -جامعة أـ القرل ،الطبعة األكلى 1422 :ىػ  2001 -ـ.
 -39تفسير الشعراوي – الخواطر ،محمد متكلي الشعراكم (المتكفى1418 :ىػ) ،مطابع
أخبار اليكـ( ،ليس عمى الكتاب األصؿ -المطبكع -أم بيانات عف رقـ الطبعة أك
غيره ،غير أف رقـ اإليداع يكضح أنو نشر عاـ  1997ـ).
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 -40تفسير القرآف العظيـ (ابف كثير) ،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي
البصرم ثـ الدمشقي (المتكفى774 :ىػ) ،المحقؽ :محمد حسيف شمس الديف ،دار
الكتب العممية ،منشكرات محمد عمي بيضكف – بيركت ،الطبعة :األكلى  1419-ىػ.
 -41تفسير الماتريدي (تأويالت أىؿ السنة) ،محمد بف محمد بف محمكد ،أبك منصكر
الماتريدم (المتكفى333 :ىػ) ،المحقؽ :د .مجدم باسمكـ ،دار الكتب العممية -بيركت،
لبناف ،الطبعة :األكلى 1426 ،ىػ  2005-ـ.
 -42تفسير الماوردي = النكت والعيوف ،أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب
البصرم البغدادم ،الشيير بالماكردم( ،المتكفى450 :ىػ) ،المحقؽ :السيد ابف عبد
المقصكد بف عبد الرحيـ ،دار الكتب العممية -بيركت  /لبناف.
 -43تفسير النصوص ،محمد أديب صالح ،المكتب اإلسبلمي ،بيركت-دمشؽ-عماف،
الطبعة الرابعة1413 ،ىػ1993-ـ.
 -44التقرير والتحبير ،أبك عبد اهلل ،شمس الديف محمد بف محمد بف محمد المعركؼ بابف
أمير حاج كيقاؿ لو ابف المكقت الحنفي (المتكفى879 :ىػ) ،دار الكتب العممية،
الطبعة :الثانية1403 ،ىػ 1983-ـ.
 -45تيذيب المغة ،محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم ،أبك منصكر (المتكفى370 :ىػ)،
المحقؽ :محمد عكض مرعب ،دار إحياء التراث العربي –بيركت ،الطبعة :األكلى،
2001ـ.
 -46التوضيح األبير لتذكرة ابف الممقف في عمـ األثر ،شمس الديف أبك الخير محمد بف
عبد الرحمف بف محمد بف أبي بكر بف عثماف بف محمد السخاكم (المتكفى902 :ىػ)،
الناشر :مكتبة أضكاء السمؼ ،الطبعة :األكلى  1418-ىػ 1998-ـ.
ِ
يح األحك ِاـ ِمف ُب ُموغ المراـ ،أبك عبد الرحمف عبد اهلل بف عبد الرحمف بف صالح
 -47توض ُ

بف حمد بف محمد بف حمد بف إبراىيـ البساـ التميمي (المتكفى1423 :ىػ) ،مكتىبة
ً
الخام ىسة 1423 ،ىػ  2003-ـ.
المكرمة ،الطبعة:
األسدم ،م ٌكة
ٌ

 -48جامع األصوؿ في أحاديث الرسوؿ – صمى اهلل عميو وسمـ  ،-مجد الديف أبك
السعدات المبارؾ بف محمد الجزرم ابف األثير ،المتكفى 606ىػ ،تحقيؽ :عبد القادر
األرنؤكط ،مكتبة حمكاني ،مطبعة المبلح ،مكتبة دار البياف ،ط.1
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 -49جامع البياف في تأويؿ آي القرآف ،محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي،
أبك جعفر الطبرم (المتكفى310 :ىػ) ،المحقؽ :أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األكلى 1420 ،ىػ  2000-ـ.
 -50الجامع الصحيح المختصر مف سنف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ وأيامو ،محمد بف
اسماعيؿ أبك عبد اهلل البخارم الجعفي ،تحقيؽ :الدكتكر مصطفى ديب البغا ،أستاذ
الحديث كعمكمو في كمية الشريعة ،دار ابف كثير ،اليمامة – بيركت ،ط1407 ،3ىػ -
1987ـ.
 -51الجامع الصحيح المسمى صحيح مسمـ ،أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج بف مسمـ
القشيرم النيسابكرم ،دار الجيؿ ،بيركت ،دار اآلفاؽ الجديدة ،بيركت.
 -52الجامع ألحكاـ القرآف = تفسير القرطبي ،أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف
فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي (المتكفى671 :ىػ) ،تحقيؽ :أحمد
البردكني كابراىيـ أطفيش ،دار الكتب المصرية – القاىرة ،الطبعة :الثانية1384 ،ىػ -
 1964ـ.
 -53حاشية اإلماـ عبد الحميد الشرواني ،المطبوعة مع (تحفة المحتاج في شرح
المنياج) ،ألحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي ،ركجعت كصححت :عمى عدة
نسخ بمعرفة لجنة مف العمماء ،المكتبة التجارية الكبرل بمصر لصاحبيا مصطفى
محمد ،الطبعة :بدكف طبعة ،عاـ النشر 1357 :ىػ  1983 -ـ( ،ثـ صكرتيا دار
إحياء التراث العربي  -بيركت ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ) ،عدد األجزاء ،10 :بيعمى
الصفحة :كتاب «تحفة المحتاج في شرح المنياج» البف حجر الييتمي ،بعده (مفصكال
بفاصؿ) :حاشية اإلماـ عبد الحميد الشركاني ،بعده (مفصكال بفاصؿ) :حاشية اإلماـ
أحمد بف قاسـ العبادم .
 -54حاشية الدسوقي عمى (الشرح الكبير لمشيخ أحمد الدردير عمى مختصر خميؿ) ،محمد
بف أحمد بف عرفة الدسكقي المالكي (المتكفى1230 :ىػ) ،الناشر :دار الفكر ،الطبعة:
بدكف طبعة كبدكف تاريخ« ،الشرح الكبير» بيعمى الصفحة يميو -مفصكال بفاصؿ -
«حاشية الدسكقي»
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 -55حاشية العطار عمى شرح الجالؿ المحمي عمى جمع الجوامع ،حسف بف محمد بف
محمكد العطار الشافعي (المتكفى1250 :ىػ) ،دار الكتب العممية ،الطبعة :بدكف طبعة
كبدكف تاريخ.
 -56حاشيتا قميوبي وعميرة ،أحمد سبلمة القميكبي كأحمد البرلسي عميرة ،دار الفكر –
بيركت ،الطبعة :بدكف طبعة1415 ،ىػ1995-ـ- ،بيعمى الصفحة« :شرح العبلمة
جبلؿ الديف المحمي عمى منياج الطالبيف لمشيخ محيي الديف النككم» ،بعده (مفصكال
بفاصؿ) :حاشية أحمد سبلمة القميكبي ( 1069ىػ) ،بعده (مفصكال بفاصؿ) :حاشية
أحمد البرلسي عميرة (957ىػ).
 -57الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي كىك شرح مختصر المزني ،أبك الحسف
عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم ،الشيير بالماكردم (المتكفى:
450ىػ) ،المحقؽ :الشيخ عمي محمد معكض -الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ،دار
الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة :األكلى 1419 ،ىػ  1999-ـ.
 -58الحاوي في الفقو الشافعي ،أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم
البغدادم ،الشيير بالماكردم ،تكفي سنة 450ىػ ،دار الكتب العممية ،ط1414 1ىػ
1994ـ.
 -59حجية الدليؿ البيولوجي أماـ القاضي الجنائي ،سميرة بيطاـ ،أمكاج لمنشر كالتكزيع
عماف-األردف ،طبعة عاـ 2015ـ.
 -60الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة ،زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا األنصارم ،زيف
الديف أبك يحيى السنيكي (المتكفى926 :ىػ) ،المحقؽ :د .مازف المبارؾ ،دار الفكر
المعاصر – بيركت ،الطبعة :األكلى.1411 ،
ً
صني
 -61الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار ،محمد بف عمي بف محمد الح ٍ
المعركؼ بعبلء الديف الحصكفي الحنفي (المتكفى1088 :ىػ) ،المحقؽ :عبد المنعـ

خميؿ إبراىيـ ،دار الكتب العممية ،الطبعة :األكلى1423 ،ىػ2002-ـ.
 -62درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ ،محمد بف فرامرز بف عمي الشيير بمبل -أك منبل أك
المكلى -خسرك (المتكفى885 :ىػ) ،دار إحياء الكتب العربية ،الطبعة :بدكف طبعة
كبدكف تاريخ.
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 -63درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ ،عمي حيدر ،تحقيؽ كتعريب :المحامي فيمي الحسيف،
دار الكتب العممية ،لبناف – بيركت.
 -64درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ ،عمي حيدر خكاجو أميف أفندم (المتكفى:
1353ىػ) ،تعريب :فيمي الحسيني ،دار الجيؿ ،الطبعة :األكلى1411 ،ىػ 1991-ـ.
 -65دقائؽ أولي النيى لشرح المنتيى المعروؼ بشرح منتيى اإلرادات ،منصكر بف يكنس
بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتى الحنبمى (المتكفى1051 :ىػ) ،عالـ
الكتب ،الطبعة :األكلى1414 ،ىػ 1993-ـ.
 -66رد المحتار عمى الدر المختار ،ابف عابديف ،محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز
عابديف الدمشقي الحنفي (المتكفى1252 :ىػ) ،دار الفكر-بيركت ،الطبعة :الثانية،
1412ىػ 1992-ـ.
 -67الروض المربع شرح زاد المستقنع ،منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف
إدريس البيكتى الحنبمى (المتكفى1051 :ىػ) ،كمعو :حاشية الشيخ العثيميف كتعميقات
الشيخ السعدم ،خرج أحاديثو :عبد القدكس محمد نذير ،دار المؤيد -مؤسسة الرسالة.
 -68روضة الطالبيف وعمدة المفتيف ،أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم
(المتكفى676 :ىػ) ،تحقيؽ :زىير الشاكيش ،المكتب اإلسبلمي ،بيركت-دمشؽ-عماف،
الطبعة :الثالثة1412 ،ىػ 1991 /ـ.
 -69روضة الناظر وجنة المناظر في أصوؿ الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،أبك
محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ
الدمشقي الحنبمي ،الشيير بابف قدامة المقدسي (المتكفى620 :ىػ) ،مؤسسة الرٌياف
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الطبعة :الطبعة الثانية 1423ىػ2002-ـ.

 -70زاد المسير في عمـ التفسير ،جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد
الجكزم (المتكفى597 :ىػ) ،المحقؽ :عبد الرزاؽ الميدم ،دار الكتاب العربي –
بيركت ،الطبعة :األكلى  1422-ىػ.
 -71زاد المعاد في ىدي خير العباد ،محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف
قيـ الجكزية (المتكفى751 :ىػ) ،مؤسسة الرسالة ،بيركت -مكتبة المنار اإلسبلمية،
الككيت ،الطبعة :السابعة كالعشركف1415 ،ىػ 1994/ـ.
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 -72سبؿ السالـ ،محمد بف إسماعيؿ بف صبلح بف محمد الحسني ،الكحبلني ثـ
الصنعاني ،أبك إبراىيـ ،عز الديف ،المعركؼ كيسبلفو باألمير (المتكفى1182 :ىػ)،
دار الحديث ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
 -73سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء مف فقييا وفوائدىا ،أبك عبد الرحمف محمد ناصر
الديف ،بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ ،األشقكدرم األلباني (المتكفى1420 :ىػ)،
مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع ،الرياض ،الطبعة :األكلى( ،لمكتبة المعارؼ) ،عاـ
النشر :جػ  1415 :4- 1ىػ  1995-ـ ،جػ  1416 :6ىػ  1996-ـ ،جػ 1422 :7
ىػ  2002-ـ.
 -74سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيئ في األمة ،أبك عبد الرحمف محمد
ناصر الديف ،بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ ،األشقكدرم األلباني (المتكفى:
1420ىػ) ،دار المعارؼ ،الرياض -المممكة العربية السعكدية ،الطبعة :األكلى1412 ،
ىػ  1992 /ـ.
 -75سمطة القاضي التقديرية في الفقو اإلسالمي (رسالة مقدمة لكمية القانكف بجامعة
الخرطكـ لمحصكؿ عمى درجة دكتكراه الفمسفة في الشريعة اإلسبلمية) لعبد الرحمف
محمد عبد الرحمف شرفي  1429ق ََِٖ-ـ ،عدد الصفحات  899صفحة_
https://ia601604.us.archive.org/0/items/adel00013/Figh08054.pdf
 -76سمطة القاضي التقديرية في القانوف الدولي الخاص ،خير الديف كاظـ األميف ،مجمة
جامعة بابؿ ،العمكـ اإلنسانية ،المجمد  ،15العدد  ،2سنة .2008
 -77سمطة القاضي التقديرية في اليميف القضائية ،الدكتكر سعد بف عمر الخراشي ،عضك
ىيئة التدريس بالمعيد العالي لمقضاء في السعكدية ،بحث يمحكـ منشكر في مجمة
القضائية ،العدد الرابع ،رجب 1433ىػ ،الرياض ،ك ازرة العدؿ السعكدية.
 -78سنف ابف ماجو ،ابف ماجة أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ،كماجة اسـ أبيو يزيد
(المتكفى273 :ىػ) ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية -فيصؿ
عيسى البابي الحمبي.

227

 -79سنف أبي داود ،أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك
ّْجستاني (المتكفى275 :ىػ) ،المحقؽ :شعيب األرنؤكط -مح َّمد ً
كامؿ قره
ى
األزدم الس ً ٍ
ى
بممي ،دار الرسالة العالمية ،الطبعة :األكلى 1430 ،ىػ  2009-ـ.

 -80سنف أبي داود ،أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك
األزدم الس ً
ّْج ٍستاني (المتكفى275 :ىػ) ،المحقؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد،
المكتبة العصرية ،صيدا – بيركت.

 -81سنف الترمذي ،محمد بف عيسى بف ىس ٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ ،الترمذم ،أبك عيسى
(المتكفى279 :ىػ) ،تحقيؽ كتعميؽ :أحمد محمد شاكر (جػ  ،)2 ،1كمحمد فؤاد عبد

الباقي (جػ  ،)3كابراىيـ عطكة عكض المدرس في األزىر الشريؼ (جػ  ،)5 ،4شركة
مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي – مصر ،الطبعة :الثانية 1395 ،ىػ 1975-
ـ.
الخ ٍس ىرٍك ًجردم الخراساني ،أبك بكر
 -82السنف الكبرى ،أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ي
البييقي (المتكفى458 :ىػ) ،المحقؽ :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية،
بيركت – لبناف ،الطبعة :الثالثة 1424 ،ىػ  2003-ـ.
 -83السياسة الشرعية ،ككد المادة ،GFIQ5203 :المرحمة :ماجستير ،مناىج جامعة
المدينة العالمية ،جامعة المدينة العالمية.
 -84سير أعالـ النبالء ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز
الذىبي (المتكفى748 :ىػ) ،المحقؽ :مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب
األرناؤكط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثالثة 1405 ،ىػ  1985 /ـ.
 -85شرح التمويح عمى التوضيح ،سعد الديف مسعكد بف عمر التفتازاني (المتكفى:
793ىػ) ،مكتبة صبيح بمصر ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
 -86شرح الكوكب المنير ،تقي الديف أبك البقاء محمد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمي
الفتكحي المعركؼ بابف النجار الحنبمي (المتكفى972 :ىػ) ،المحقؽ :محمد الزحيمي
كنزيو حماد ،مكتبة العبيكاف ،الطبعة :الطبعة الثانية 1418ىػ 1997-ـ.
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 -87شرح تنقيح الفصوؿ ،أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف
المالكي الشيير بالقرافي (المتكفى684 :ىػ) ،المحقؽ :طو عبد الرؤكؼ سعد ،شركة
الطباعة الفنية المتحدة ،الطبعة :األكلى 1393 ،ىػ  1973-ـ.
 -88شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية (ونظاـ القضاء الشرعي) ،كأصؿ ىذا الكتاب
رسالة ماجستير بعنكاف "نظاـ القضاء الشرعي في المممكة األردنية الياشمية كأصكؿ
التقاضي فيو" ،الدكتكر عبد الناصر مكسى أبك البصؿ ،أستاذ مشارؾ بكمية الشريعة،
جامعة اليرمكؾ ،مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع عماف/األردف الطبعة األكلى ،سنة
1999ـ.
 -89شرح مختصر الروضة ،سميماف بف عبد القكم بف الكريـ الطكفي الصرصرم ،أبك
الربيع ،نجـ الديف (المتكفى716 :ىػ) ،المحقؽ :عبد اهلل بف عبد المحسف التركي،
مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األكلى 1407 ،ىػ  1987 /ـ.
 -90شرح مختصر الطحاوي ،أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفي (المتكفى:
 370ىػ) ،المحقؽ :د .عصمت اهلل عنايت اهلل محمد -أ .د .سائد بكداش -د محمد
عبيد اهلل خاف -د زينب محمد حسف فبلتة ،أعد الكتاب لمطباعة كراجعو كصححو :أ.
د .سائد بكداش ،دار البشائر اإلسبلمية -كدار السراج ،الطبعة :األكلى  1431ىػ -
 2010ـ.
 -91شرح مختصر خميؿ لمخرشي ،محمد بف عبد اهلل الخرشي المالكي أبك عبد اهلل
(المتكفى1101 :ىػ) ،دار الفكر لمطباعة – بيركت ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
 -92الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ،أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي
(المتكفى393 :ىػ) ،تحقيؽ :أحمد عبد الغفكر عطار ،دار العمـ لممبلييف – بيركت،
الطبعة :الرابعة  1407ىػ  1987-ـ.
 -93صحيح أبي داود ،محمد ناصر الديف األلباني ،تكفي 1420ىػ ،مؤسسة غراس لمنشر
كالتكزيع ،الككيت ،ط1423 ،1ىػ 2002-ـ.
 -94صحيح وضعيؼ سنف ابف ماجة ،محمد ناصر الديف األلباني (المتكفى1420 :ىػ)،
مصدر الكتاب :برنامج منظكمة التحقيقات الحديثية -المجاني -مف إنتاج مركز نكر
اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة باإلسكندرية.
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 -95صحيح وضعيؼ سنف أبي داود ،محمد ناصر الديف األلباني (المتكفى1420 :ىػ)،
مصدر الكتاب :برنامج منظكمة التحقيقات الحديثية -المجاني -مف إنتاج مركز نكر
اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة باإلسكندرية ،قاـ بإعادة فيرستو كتنسيقو :أحمد عبد اهلل
عضك في ممتقى أىؿ الحديث.
 -96صحيح وضعيؼ سنف الترمذي ،محمد ناصر الديف األلباني (المتكفى1420 :ىػ)،
برنامج منظكمة التحقيقات الحديثية -المجاني -مف إنتاج مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث
القرآف كالسنة باإلسكندرية.
 -97طرؽ انتياء والية الحكاـ في الشريعة اإلسالمية والنظـ الدستورية ،كايد يكسؼ
محمكد قرعكش ،الطبعة األكلى 1407ىػ 1987-ـ ،مؤسسة الرسالة لمنشر كالتكزيع/
بيركت.
 -98عمـ أصوؿ الفقو ،خبلؼ ،عبد الكىاب (المتكفى1375 :ىػ) ،مكتبة الدعكة -شباب
األزىر (عف الطبعة الثامنة لدار القمـ) ،الطبعة :عف الطبعة الثامنة لدار القمـ.
 -99العناية شرح اليداية ،محمد بف محمد بف محمكد ،أكمؿ الديف أبك عبد اهلل ابف الشيخ
شمس الديف ابف الشيخ جماؿ الديف الركمي البابرتي (المتكفى786 :ىػ) ،دار الفكر،
الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
 -100العيف ،أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم
(المتكفى170 :ىػ) ،المحقؽ :د ميدم المخزكمي ،د إبراىيـ السامرائي ،دار كمكتبة
اليبلؿ.
 -101غمز عيوف البصائر في شرح األشباه والنظائر ،أحمد بف محمد مكي ،أبك العباس،
شياب الديف الحسيني الحمكم الحنفي (المتكفى1098 :ىػ) ،دار الكتب العممية،
الطبعة :األكلى1405 ،ىػ 1985-ـ.
 -102الفتاوى الكبرى البف تيمية ،تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ
بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي (المتكفى:
728ىػ) ،دار الكتب العممية ،الطبعة :األكلى1408 ،ىػ 1987-ـ.
 -103الفتاوى اليندية ،لجنة عمماء برئاسة نظاـ الديف البمخي ،دار الفكر ،الطبعة :الثانية،
 1310ىػ.
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 -104فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني
الشافعي ،دار المعرفة -بيركت ،1379 ،رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو :محمد فؤاد عبد
الباقي ،قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى طبعو :محب الديف الخطيب ،عميو تعميقات
العبلمة :عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز.
 -105فتح القدير ،كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي المعركؼ بابف اليماـ
(المتكفى861 :ىػ) ،دار الفكر ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
 -106فتح القدير ،محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني (المتكفى:
1250ىػ) ،دار ابف كثير ،دار الكمـ الطيب -دمشؽ ،بيركت ،الطبعة :األكلى 1414-
ىػ.
 -107الفروؽ = أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ ،أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف
عبد الرحمف المالكي الشيير بالقرافي (المتكفى684 :ىػ) ،عالـ الكتب ،الطبعة :بدكف
طبعة كبدكف تاريخ.
 -108الفصوؿ في األصوؿ ،أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفي (المتكفى:
370ىػ) ،دراسة كتحقيؽ الدكتكر عجيؿ جاسـ النشمي ،ك ازرة األكقاؼ الككيتية ،الطبعة:
الثانية1414 ،ىػ 1994-ـ.
ِ -109
َّ
َّ
ُّ َّ
أىـ َّ
النظريَّات الفقييَّة
الف ْق ُو
اإلسالمي وأدلتُ ُو (الشامؿ لؤلدلٌة الشرعيَّة كاآلراء المذىبيَّة ك ٌ
النبكيَّة كتخريجيا) ،أ .د .ك ٍى ىبة بف مصطفى ُّ
كتحقيؽ األحاديث َّ
الز ىحٍيمً ٌي ،أستاذ كرئيس
ى
قسـ الفقو اإلسبلمي كأصكلو بجامعة دمشؽ -كمٌيَّة ا َّ
لشريعة ،دار الفكر-سكريَّة –
ٌ
َّ
المعدلة ّْ
بالنسبة لما سبقيا (كىي الطبعة الثانية عشرة
الرابعة المنقَّحة
دمشؽ ،الطبعةَّ :
لما تقدميا مف طبعات مصكرة).
ِ -110
محمد المطمؽ ،د.
قو المي َّ
الف ُ
سر ،أ .د .ىعبد اهلل بف محمد ٌ
الطيار ،أ .د .عبد اهلل بف ٌ
الكطف َّ
لمنشر ،الرياض -المممكة العربية السعكدية،
َّ
محمد بف إبراىيـ المك ىسى ،ىم ىد يار ى
الطبعة :جػ  7ك :13- 11األكلى  ،2011 /1432باقي األجزاء :الثانية 1433 ،ىػ
 2012ـ. -111القاموس الفقيي لغة واصطالحا ،الدكتكر سعدم أبك حبيب ،دار الفكر .دمشؽ –
سكرية ،الطبعة :الثانية  1408ىػ =  1988ـ ،تصكير 1993 :ـ.
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 -112القاموس المحيط ،مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل (المتكفى:
817ىػ) ،تحقيؽ :مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة ،بإشراؼ :محمد نعيـ
قسكسي ،مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت – لبناف ،الطبعة:
العر ي

الثامنة 1426 ،ىػ  2005-ـ.

 -113قاموس المصطمحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،سامي ذبياف ،كآخركف،
رياض الريس لمكتب كالنشر ،لندف ،المممكة المتحدة ،الطبعة األكلى تشريف األكؿ/
أكتكبر1990ـ.
 -114قانكف أصكؿ األحكاـ القضائية السكداني رقـ  55لسنة  ،1983المجمس الكطني
السكداني،
http://www.parliament.gov.sd/ar/index.php/site/LigsualtionVeiw/5
0
 -115قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية رقـ  31لسنة 1959ـ.
 -116الق اررات االستئنافية في أصوؿ المحاكمات الشرعية ومناىج الدعوى ،القاضي أحمد
محمد عمي داكد ،مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف-األردف ،الطبعة األكلى
1418ىػ 1998-ـ.
 -117الق اررات االستئنافية في األحواؿ الشخصية ،القاضي أحمد محمد عمي داكد ،مكتبة دار
الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف/األردف ،الطبعة األكلى1420 :ىػ1999-ـ.
 -118القضاء في اإلسالـ ،الدكتكر محمد عبد القادر أبك فارس ،مكتبة األقصى
عماف/األردف ،ط1398 ،1ىػ_1978ـ.
 -119قواعد األحكاـ في مصالح األناـ ،أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف
أبي القاسـ بف الحسف السممي الدمشقي ،الممقب بسمطاف العمماء (المتكفى660 :ىػ)،
راجعو كعمؽ عميو :طو عبد الرؤكؼ سعد ،مكتبة الكميات األزىرية – القاىرة،
(كصكرتيا دكر عدة مثؿ :دار الكتب العممية -بيركت ،كدار أـ القرل -القاىرة)،
طبعة :جديدة مضبكطة منقحة 1414 ،ىػ .1991-
 -120كتاب أدب القضاء ،كىك الدرر المنظكمات في األقضية كالحككمات ،لمقاضي شياب
الديف أبي إسحاؽ إبراىيـ بف عبد اهلل المعركؼ بابف أبي الدـ الحمكم الشافعي،
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المتكفى سنة 642ىػ ،تحقيؽ الدكتكر محمد مصطفى الزحيمي ،الطبعة الثانية 1981ـ،
دار الفكر ،دمشؽ سكريا.
 -121كتاب التعريفات ،عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني (المتكفى816 :ىػ)،
المحقؽ :ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإش ارؼ ،دار الكتب العممية بيركت –
لبناف ،الطبعة :األكلى 1403ىػ 1983-ـ.
 -122كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ،منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف
إدريس البيكتى الحنبمى (المتكفى1051:ىػ) ،دار الكتب العممية.
 -123الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ ،أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد،
الزمخشرم جار اهلل (المتكفى538 :ىػ) ،دار الكتاب العربي – بيركت ،الطبعة :الثالثة
 1407ىػ. -124كشؼ األسرار شرح أصوؿ البزدوي ،عبد العزيز بف أحمد بف محمد ،عبلء الديف
البخارم الحنفي (المتكفى730 :ىػ) ،دار الكتاب اإلسبلمي ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف
تاريخ.
 -125كفاية األخيار في حؿ غاية اإلختصار ،أبك بكر بف محمد بف عبد المؤمف بف حريز بف
معمى الحسيني الحصني ،تقي الديف الشافعي (المتكفى829 :ىػ) ،المحقؽ :عمي عبد
الحميد بمطجي كمحمد كىبي سميماف ،دار الخير – دمشؽ ،الطبعة :األكلى.1994 ،
 -126الكميات معجـ في المصطمحات والفروؽ المغوية ،أيكب بف مكسى الحسيني القريمي
الكفكم ،أبك البقاء الحنفي (المتكفى1094 :ىػ) ،المحقؽ :عدناف دركيش -محمد
المصرم ،مؤسسة الرسالة – بيركت ،ببل طبعة أكسنة النشر.
 -127لساف الحكاـ في معرفة األحكاـ ،أحمد بف محمد بف محمد ،أبك الكليد ،لساف الديف ابف
ّْ
الش ٍح ىنة الثقفي الحمبي (المتكفى882 :ىػ) ،البابي الحمبي – القاىرة ،الطبعة :الثانية،
.1973 – 1393

 -128لساف العرب ،محمد بف مكرـ بف عمى ،أبك الفضؿ ،جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم
الركيفعى اإلفريقي (المتكفى711 :ىػ) ،دار صادر – بيركت ،الطبعة :الثالثة 1414-
ىػ.

233

 -129لطائؼ اإلشارات = تفسير القشيري ،عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ القشيرم
(المتكفى465 :ىػ) ،المحقؽ :إبراىيـ البسيكني ،الييئة المصرية العامة لمكتاب –
مصر ،الطبعة :الثالثة.
 -130المبادئ القضائية التي استقر عمييا اجتياد محكمة االستئناؼ الشرعية في المممكة
األردنية الياشمية مف 1973/7/1ـ الى 1983/6/30ـ المجمكعة الثانية ،محمد حمزة
العربي ،دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع ،عماف /األردف ،الطبعة األكلى 1404ىػ -
1984ـ.
 -131المبسوط ،محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي (المتكفى483 :ىػ)،
دار المعرفة – بيركت ،الطبعة :بدكف طبعة ،تاريخ النشر1414 :ىػ 1993-ـ.
 -132مجمة األحكاـ العدلية ،تيليؼ :لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخبلفة
ً
تجارت كتب ،آراـ باغ،
العثمانية ،المحقؽ :نجيب ىكاكيني ،نكر محمد ،كارخانو
كراتشي.
 -133مجموع الفتاوى ،تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني
(المتكفى728 :ىػ) ،المحقؽ :عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ ،مجمع الممؾ فيد لطباعة
المصحؼ الشريؼ ،المدينة النبكية ،المممكة العربية السعكدية ،عاـ النشر:
1416ىػ1995/ـ.
 -134المجموع شرح الميذب ((مع تكممة السبكي كالمطيعي)) ،أبك زكريا محيي الديف يحيى
بف شرؼ النككم (المتكفى676 :ىػ) ،دار الفكر( ،طبعة كاممة معيا تكممة السبكي
كالمطيعي) ،بدكف سنة طبع أك رقـ الطبعة.
 -135مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكـ الشرعية ،اعداد القاضي راتب عطا اهلل
الظاىر ،عماف-األردف1409 ،ىػ1989-ـ ،الطبعة الثالثة ،جمعية المطابع التعاكنية.
 -136مجموعة القوانيف واألنظمة الصادرة والنافذة المفعوؿ لغاية سنة 1960ـ في المممكة
األردنية الياشمية ،إصدار نقابة المحاميف النظامييف ،إعداد صبحي القطب كرفاقو،
المطبعة الكطنية سنة 1961ـ ،عماف/األردف.
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 -137المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد
الرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي المحاربي (المتكفى542 :ىػ) ،المحقؽ :عبد السبلـ
عبد الشافي محمد ،دار الكتب العممية – بيركت ،الطبعة :األكلى  1422-ىػ.
 -138المحرر في الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،عبد السبلـ بف عبد اهلل بف
الخضر بف محمد ،ابف تيمية الحراني ،أبك البركات ،مجد الديف (المتكفى652 :ىػ)،
مكتبة المعارؼ-الرياض ،الطبعة :الطبعة الثانية 1404ىػ 1984-مػ.
 -139المحصوؿ ،أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم الممقب
بفخر الديف الرازم خطيب الرم (المتكفى606 :ىػ) ،دراسة كتحقيؽ :الدكتكر طو جابر
فياض العمكاني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثالثة 1418 ،ىػ  1997-ـ.
 -140المحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو اإلماـ أبي حنيفة رضي اهلل عنو ،أبك المعالي
برىاف الديف محمكد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمر بف ىم ىازةى البخارم الحنفي

(المتكفى616 :ىػ) ،المحقؽ :عبد الكريـ سامي الجندم ،دار الكتب العممية ،بيركت –
لبناف ،الطبعة :األكلى 1424 ،ىػ  2004-ـ.
 -141مختار الصحاح ،زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي
الرازم (المتكفى666 :ىػ) ،المحقؽ :يكسؼ الشيخ محمد ،المكتبة العصرية -الدار
النمكذجية ،بيركت – صيدا ،الطبعة :الخامسة1420 ،ىػ 1999 /ـ.
 -142المدخؿ الفقيي العاـ ،األستاذ مصطفى أحمد الزرقاء ،مطبعة طربيف /دمشؽ ،الطبعة
العاشرة ،سنة 1387ىػ 1968-ـ.
 -143المدخؿ المفصؿ لمذىب اإلماـ أحمد وتخريجات األصحاب ،بكر بف عبد اهلل أبك زيد
بف محمد بف عبد اهلل بف بكر بف عثماف بف يحيى بف غييب بف محمد (المتكفى:
1429ىػ) ،دار العاصمة -مطبكعات مجمع الفقو اإلسبلمي بجدة ،الطبعة :األكلى،
 1417ىػ.
 -144المدخؿ الى دراسة القانوف (القاعدة القانونية) ،محمد حسيف منصكر ،أستاذ كرئيس
القانكف المدني ،كمية الحقكؽ-جامعة اإلسكندرية ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،الطبعة
األكلى 2010ـ ،بيركت /لبناف.
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 -145المدخؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،عبد القادر بف أحمد بف مصطفى بف عبد
الرحيـ بف محمد بدراف (المتكفى1346 :ىػ) ،المحقؽ :د .عبد اهلل بف عبد المحسف
التركي ،مؤسسة الرسالة – بيركت ،الطبعة :الثانية.1401 ،
 -146المدخؿ لدراسة العموـ القانونية ،مبادئ القانوف – النظرية العامة لمحؽ – المحامي
الدكتكر عبد القادر الفار ،رئيس قسـ القانكف الخاص كمية الدراسات القانكنية العميا،
جامعة عماف العربية ،الدراسات العميا ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.
 -147المدونة ،مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني (المتكفى179 :ىػ) ،دار
الكتب العممية ،الطبعة :األكلى1415 ،ىػ 1994-ـ.
 -148المستدرؾ عمى الصحيحيف ،أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف
حمدكيو بف ينعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع (المتكفى:
405ىػ) ،تحقيؽ :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية – بيركت ،الطبعة:

األكلى.1990 – 1411 ،
 -149المستصفى ،أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي (المتكفى505 :ىػ) ،تحقيؽ:
محمد عبد السبلـ عبد الشافي ،دار الكتب العممية ،الطبعة :األكلى1413 ،ىػ -
1993ـ.
 -150مسند أبي داود الطيالسي ،أبك داكد سميماف بف داكد بف الجاركد الطيالسي البصرم
(المتكفى204 :ىػ) ،المحقؽ :الدكتكر محمد بف عبد المحسف التركي ،دار ىجر –
مصر ،الطبعة :األكلى 1419 ،ىػ  1999-ـ.
 -151مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد
الشيباني (المتكفى241 :ىػ) ،المحقؽ :شعيب األرنؤكط -عادؿ مرشد ،كآخركف،
إشراؼ :د عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األكلى1421 ،
ىػ  2001-ـ.
 -152مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد
الشيباني (المتكفى241 :ىػ) ،المحقؽ :أحمد محمد شاكر ،دار الحديث – القاىرة،
الطبعة :األكلى 1416 ،ىػ  1995-ـ.
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 -153مسند الدارمي المعروؼ بػ (سنف الدارمي) ،أبك محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف بف
الفضؿ بف ىبيراـ بف عبد الصمد الدارمي ،التميمي السمرقندم (المتكفى255 :ىػ)،

تحقيؽ :حسيف سميـ أسد الداراني ،دار المغني لمنشر كالتكزيع ،المممكة العربية

السعكدية ،الطبعة :األكلى 1412 ،ىػ  2000-ـ.
 -154المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ،
مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم (المتكفى261 :ىػ) ،المحقؽ :محمد
فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي – بيركت.
 -155مصباح الزجاجة في زوائد ابف ماجو ،أبك العباس شياب الديف أحمد بف أبي بكر بف
إسماع يؿ بف سميـ بف قايماز بف عثماف البكصيرم الكناني الشافعي (المتكفى:
840ىػ) ،المحقؽ :محمد المنتقى الكشناكم ،دار العربية –بيركت ،الطبعة :الثانية،
 1403ىػ.
 -156المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ
الحمكم ،أبك العباس (المتكفى :نحك 770ىػ) ،المكتبة العممية – بيركت.
 -157المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ
الحمكم ،أبك العباس (المتكفى :نحك 770ىػ) ،المكتبة العممية – بيركت.
 -158المصنؼ في األحاديث واآلثار ،أبك بكر بف أبي شيبة ،عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ
بف عثماف بف خكاستي العبسي (المتكفى235 :ىػ) ،المحقؽ :كماؿ يكسؼ الحكت،
مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة :األكلى 1409ىػ.
 -159مطالب أولي النيى في شرح غاية المنتيى ،مصطفى بف سعد بف عبده السيكطي
شيرة ،الرحيبانى مكلدا ثـ الدمشقي الحنبمي( ،المتكفى1243 :ىػ) ،المكتب اإلسبلمي،
الطبعة :الثانية1415 ،ىػ 1994-ـ.
 -160المطمع عمى ألفاظ المقنع ،محمد بف أبي الفتح بف أبي الفضؿ البعمي ،أبك عبد اهلل،
شمس الديف (المتكفى709 :ىػ) ،المحقؽ :محمكد األرناؤكط كياسيف محمكد الخطيب،
مكتبة السكادم لمتكزيع ،الطبعة :الطبعة األكلى 1423ىػ  2003-ـ.
 -161معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف = تفسير البغوي ،محيي السنة ،أبك محمد الحسيف بف
مسعكد البغكم (المتكفى510 :ىػ) ،المحقؽ :حققو كخرج أحاديثو محمد عبد اهلل النمر
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عثماف جمعة ضميرية -سميماف مسمـ الحرش ،دار طيبة لمنشر كالتكزيع ،الطبعة:الرابعة 1417 ،ىػ  1997-ـ.
 -162المعجـ الوسيط ،إبراىيـ مصطفى ،احمد الزيات ،حامد عبد القادر ،محمد النجار ،دار
النشر :دار الدعكة ،تحقيؽ :مجمع المغة.
 -163معجـ مقاييس المغة ،أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم ،أبك الحسيف
(المتكفى395 :ىػ) ،المحقؽ :عبد السبلـ محمد ىاركف ،دار الفكر ،عاـ النشر:
1399ىػ 1979-ـ.
 -164معيف الحكاـ فيما يتردد بيف الخصميف مف األحكاـ ،أبك الحسف ،عبلء الديف ،عمي بف
خميؿ الطرابمسي الحنفي (المتكفى844 :ىػ) ،دار الفكر ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف
تاريخ.
 -165مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ،شمس الديف ،محمد بف أحمد
الخطيب الشربيني الشافعي (المتكفى977 :ىػ) ،دار الكتب العممية ،الطبعة :األكلى،
1415ىػ 1994-ـ.
 -166المغني البف قدامة ،أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة
الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي ،الشيير بابف قدامة المقدسي (المتكفى:
620ىػ) ،مكتبة القاىرة ،الطبعة :بدكف طبعة ،تاريخ النشر1388 :ىػ 1968-ـ.
 -167مفاتيح الغيب = التفسير الكبير ،أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف
التيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم خطيب الرم (المتكفى606 :ىػ) ،دار إحياء
التراث العربي – بيركت ،الطبعة :الثالثة  1420-ىػ.
 -168منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ ،محمد بف أحمد بف محمد عميش ،أبك عبد اهلل
المالكي (المتكفى1299 :ىػ) ،دار الفكر – بيركت ،الطبعة :بدكف طبعة ،تاريخ النشر:
1409ىػ1989/ـ.
 -169منظومة القضاء والتشريع في فمسطيف-المقتفي ،-اعداد معيد الحقكؽ في جامعة
بيرزيتhttp://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=9663 .
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 -170منياج الطالبيف وعمدة المفتيف في الفقو ،أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ
النككم (المتكفى676 :ىػ) ،المحقؽ :عكض قاسـ أحمد عكض ،دار الفكر ،الطبعة:
األكلى1425 ،ىػ2005/ـ.
 -171الميذب في فقو اإلماـ الشافعي ،أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم
(المتكفى476 :ىػ) ،دار الكتب العممية.
 -172الموافقات ،إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي (المتكفى:
790ىػ) ،المحقؽ :أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف ،دار ابف عفاف ،الطبعة:
الطبعة األكلى 1417ىػ1997 /ـ.
 -173مواىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف
الرعيني المالكي (المتكفى:
عبد الرحمف الطرابمسي المغربي ،المعركؼ بالحطاب ُّ
954ىػ) ،دار الفكر ،الطبعة :الثالثة1412 ،ىػ 1992-ـ.
 -174نصب الراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيمعي ،جماؿ
الديف أبك محمد عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الزيمعي (المتكفى762 :ىػ) ،قدـ لمكتاب:
البينكرم ،صححو ككضع الحاشية :عبد العزيز الديكبندم الفنجاني ،إلى
محمد يكسؼ ى
كتاب الحج ،ثـ أكمميا محمد يكسؼ الكاممفكرم ،المحقؽ :محمد عكامة ،مؤسسة الرياف

لمطباعة كالنشر -بيركت -لبناف /دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية-جدة – السعكدية،
الطبعة :األكلى1418 ،ىػ1997/ـ.
 -175نظاـ القضاء في الشريعة اإلسالمية ،الدكتكر عبد الكريـ زيداف ،مؤسسة الرسالة
بيركت/لبناف ،مكتبة البشائر ،عماف/األردف ،ط1409 ،2ىػ_1989ـ.
 -176النظاـ القضائي في الفقو اإلسالمي ،محمد رأفت عثماف ،دار البياف ،الطبعة :الثانية
1415ىػ1994ـ.
 -177نظرية الدعوى بيف الشريعة اإلسالمية وقانوف المرافعات المدنية والتجارية ،الدكتكر
محمد نعيـ ياسيف ،دار عالـ الكتب ،الرياض /السعكدية ،طبعة خاصة ،سنة 1423ىػ-
2003ـ ،بمكافقة ،كدار النفائس-عماف/األردف.
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الشافعي،
 -178نياية السوؿ شرح منياج الوصوؿ ،عبد الرحيـ بف الحسف بف عمي اإلسنكم
ٌ
أبك محمد ،جماؿ الديف (المتكفى772 :ىػ) ،دار الكتب العممية -بيركت-لبناف،

الطبعة :األكلى 1420ىػ1999-ـ.
 -179نياية المحتاج إلى شرح المنياج ،شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة
شياب الديف الرممي (المتكفى1004 :ىػ) ،دار الفكر ،بيركت ،الطبعة :ط أخيرة -
1404ىػ1984/ـ.
 -180النير الفائؽ شرح كنز الدقائؽ ،سراج الديف عمر بف إبراىيـ بف نجيـ الحنفي (ت
1005ىػ) ،المحقؽ :أحمد عزك عناية ،دار الكتب العممية ،الطبعة :األكلى1422 ،ىػ
2002ـ. -181نيؿ األوطار مف أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار ،محمد بف عمي بف محمد
الشككاني ،إدارة الطباعة المنيرية.
 -182الوسيط في تفسير القرآف المجيد ،أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي
الكاحدم ،النيسابكرم ،الشافعي (المتكفى468 :ىػ) ،تحقيؽ كتعميؽ :الشيخ عادؿ أحمد
عبد المكجكد ،الشيخ عمي محمد معكض ،الدكتكر أحمد محمد صيرة ،الدكتكر أحمد
عبد الغني الجمؿ ،الدكتكر عبد الرحمف عكيس ،قدمو كقرظو :األستاذ الدكتكر عبد
الحي الفرماكم ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة :األكلى 1415 ،ىػ -
 1994ـ.
 -183وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف ،أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ
بف أبي بكر ابف خمكاف البرمكي اإلربمي (المتكفى681 :ىػ) ،المحقؽ :إحساف عباس،
دار صادر – بيركت ،عدد األجزاء7 :
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فيرس اآليات
الرقـ

السورة رقـ اآلية

أطراؼ اآليات

1

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱠ

2

ﱡﭐﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲖ
ﱠ

3
4

ﭐﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﱠ

6

ُِٕ

123

ُٖ

109

ﭐ

ﭐﱡ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱠ

5

البقرة

الصفحة

ﭐ
ﭐ

ﱡﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲨ ﱠﭐ

ﭐ

ﭐﱡﭐ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ

7

ﱡﭐﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱠ

8

ﭐﱡﭐ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﱠ ﭐ

9

ﭐﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ

ﭐ
آؿ عمراف

ﭐ

ﭐ
النساء

ﭐ

10

ﭐﱡﭐ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﱠ

11

ﭐﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ

12

ﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﱠ

13

ﭐﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱠ ﭐ

14

ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﱠ

15

ﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ

ﭐ
ﭐ
ﭐ

ﭐ
ﭐ
ﭐ

ِّْ

106

َِ

68

ِّٔ

92

ُْٕ

109

ُّّ

109

ُٔٓ

106

ُ

106

ٖٓ

ت40 ،14 ،

ٓٔ

16 ،14

َُٓ

113 ،43 ،15

َُٖ

106

ُِٕ

107

ُّٓ

137 ،108

ُُْ

28

ُٕٔ

113 ،107

ٗٓ

92

ّ

130
30
28

16

ﭐﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱠ

17

ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇﱠ

18

ﱡﭐ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﱠ

19

ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱠ

20

ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱠ

ِْ

21

ﭐﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲽ

ْْ

ﭐ
ﭐ
ﭐ
ﭐ

المائدة

ﲜﱠ

23

ﭐﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲖ ﲹ ﲺ ﲻ ﱫ ﲽ ﲾﱠ

ْٓ

28

24

ﱡﭐ ﱥ ﱦ ﲖ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﲽ ﱭﱠ

ْٕ

28
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25

ﭐﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﱠ

26

ﭐﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﱠ
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ﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﱠ

ﭐ

ْٖ
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ْٗ

،28 ،20 ،15
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ُِٓ
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ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﱠ

التوبة

ٕٗ

41

30

ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﱠ

َُٓ

106

31

ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱠ

يونس

ُٕ

5

32

ﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﱠ

ىود

ٔٗ

68

33

ﭐﱡﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﱠ
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35

ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ

َٗ

ت

ﱠ
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ﱡﭐﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﱠ

ﭐ

اإلسراء

ِّ

5

ِّ

أ

ُِ

49

ِٕ

5

ُُْ

5

ٖٕ ٕٗ-

ث90 ،
20

37

ﭐﱡﭐ ﲍ ﲎﱠ

38

ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱠ

مريـ

39

ﭐﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰ ﱠ

طو

40
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90
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ﭐﱡﭐ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﱠ

سبأ

ُْ

5

46

ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﱠ

ُِ

68

47

ﱡﭐ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ

ص

ِٔ

20 ،13

48

ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ

فصمت

ُِ

5

49

ﱡﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲨﱠ

الشورى

ُْ

4

ﭐ

األنبياء
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50

ﭐﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ

الجاثية

ُٖ

50

51

ﭐﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱠ

الحجرات

ٔ

39 ،38

52

ﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲ ﱠ

الحشر

ِ

91

53

ﱡﭐﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ

النجـ

ّٗ ُْ-

106

ﱠ

54

ﭐﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱠ

القدر

ُ

69

55

ﱡﭐﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﱠ

الزلزلة

ٕٖ-

106
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فيرس األحاديث
الر
قـ

الصفحة

أطراؼ األحاديث
"إً ىذا ح ىكـ اٍلح ً
ىج ىر ً
طيى"
ىخ ى
اجتىيى ىد ثيَّـ أ ٍ
اف ،ىكًا ىذا ىح ىك ىـ فى ٍ
اب ،ىفمىوي أ ٍ
اك يـ فى ٍ
ىص ى
ى ى ى
اجتىيى ىد ثيَّـ أ ى
ًً
اس ً
اء إًلىى ىج ًار ىؾ"
" ٍ
الم ى
ؽ ىيا يزىب ٍي ير ،ثيَّـ أ ٍىرسؿ ى
"إً َّف المَّو سييًدم ىقٍمب ىؾ ،كيثىب ي ً
ص ىم ً
اف"
ى ىي
ّْت ل ىس ىان ىؾ ،فىًإ ىذا ىجمى ىس ىب ٍي ىف ىي ىد ٍي ىؾ اٍل ىخ ٍ
ى ىى ٍ
"إً َّف اٍلم ٍق ًس ًطيف ًع ٍن ىد ً
كر ،ىع ٍف ىي ًم ً
اهلل ىعمىى ىم ىنابً ىر ًم ٍف ين و
الر ٍح ىم ًف ىع َّز ىك ىج َّؿ"
يف َّ
ى
ي
ً
ض يك ٍـ أىٍل ىح يف بً يحجَّتً ًو ًم ٍف ىب ٍع و
ض"
كف ًإلى َّي ،ىكلى ىع َّؿ ىب ٍع ى
"ًإَّن يك ٍـ تى ٍختىص يم ى
"إنما أنا بشر ،كانكـ تختصمكف إلي ،كلعؿ بعضكـ أف يككف ألحف بحجتو"

88

7

"أنا رسكؿ اهلل ،كأنا محمد بف عبد اهلل"

93

8

"تعكذكا باهلل مف رأس السبعيف ،كامارة الصبياف"

31

9

"الخالة بمنزلة األـ"
ي"رًف ىع اٍل ىقمى يـ ىع ٍف ثى ىبلثى وة:
ي"رًف ىع اٍل ىقمى يـ ىع ٍف ثى ىبلثى وة:

93

1
2
3
4
5
6

18 ،16
17،21،36
109 ،18
109 ،18

10

ىع ًف َّ
النائًًـ ىحتَّى
ىع ًف َّ
النائًًـ ىحتَّى
و
بقضاء"
"سيقضي بينكـ

13

"القضاة ثبلثة ،اثناف في النار ،ككاحد في الجنة ،رجؿ عمـ الحؽ فقضى بو"
"اٍلقيضاةي ثى ىبلثىةه :ك ً
اح هد ًفي اٍل ىجَّن ًة ،ىكاثٍىن ً
اف ًفي َّ
ىما الًَّذم ًفي اٍل ىجَّن ًة"
الن ًار ،فىي َّ
ى
ى
"كيؼ تقضي إف عرض لؾ قضاء؟» قاؿ :أقضي بكتاب اهلل"

89

16

"مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل"

ب

11
12
14
15

ىي ٍستىٍي ًقظى ،ىك ىع ًف
ىي ٍستىٍي ًقظى ،ىك ىع ًف
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الص ً
َّغ ً
ير ىحتَّى ىي ٍك ىب ىر"
الصبً ّْي ىحتَّى ىي ٍحتىمً ىـ"
َّ

109 ،18

32
32
91
111 ،41
107 ،19
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