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 شكر وتقدير

بعد حمد اهلل عمى نعمائو كشكره عمى آالئو، أتقدـ بالشكر الجزيؿ كالثناء الجميؿ إلى أستاذم 
استيتي الذم تفضؿ باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة، كًلما حباني بو مف إىتماـو  الدكتكر ميند فؤاد

رشاد، أشكره عمى ما قدَّـ كبذؿ، كأسأؿ اهلل العمي القدير أف يجزيو عني كعف طمبة العمـ  كتكجيوو كا 
 الشرعي خير الجزاء، كأف يمدَّ في عيميره لنفع اإلسبلـ كالمسمميف .

دارييف، كأسأؿ اهلل كما أتقدـ بعظيـ الشكر كاإلمتن اف إلى جامعتي جامعة الخميؿ العتيدة أساتذةن كا 
 العظيـ أف يجعؿ ىذه الجامعة منارى ىدل، كنبراسى حؽٍّ لتخريج الدعاة كالعمماء العامميف .

كما أنني أشكر كؿَّ مف قدَّـ لي يدى العكًف كالمساعدًة كالنصًح كاإلرشاد، كصمى اهلل عمى سيدنا 
 حبو أجمعيف . محمد كعمى آلو كص
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 المقدمة:

كالسبلـ عمى رسكلو  الحمد هلل رب العالميف، كبو نستعيف، كعمى صراطو نستقيـ، كالصبلة    

 :األميف، كبعد
يتميز عمـ القضاء بمكضكعو كمجالو كقكاعده كأصكلو كأىدافو، فيك العمـ بكيفية الفصؿ في      

، فالقضاء مف أخطر كظائؼ العمكـ كأشرفيا جؿ، كىك ال شؾ مف أكالخصكمات منازعاتال

نصاؼ المظمكميف؛ كلعظـ خطر ب؛ ألنو متعمؽ الحككمة اإلسبلمية حقاؽ الحقكؽ، كا  رد المظالـ، كا 

جعمو اهلل تعالى مف كظائؼ األنبياء؛ كألجمو استخمؼ الخمفاء في األرض ليقيمكا ىذا المنصب 

ؽ   يىا) دؿ بيف العباد قاؿ تعالى:الع ـٍ بىٍيفى النَّاًس ًباٍلحى ًميفىةن ًفي اأٍلىٍرًض فىاٍحكي عىٍمنىاؾى خى  .1(دىاكيكدي ًإنَّا جى

العادؿ، كضركرة تنفيذ الحؽ في كقد أشار الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ إلى أىمية القضاء     

كىذا ىك معنى أمر اهلل عز كجؿ أنبياءه كأكلياءه الحكـ بالحؽ الذم أراىـ إياه قاؿ  األحكاـ،

اًئًنيفى )تعالى: ا أىرىاؾى المَّوي كىالى تىكيٍف ًلٍمخى ـى بىٍيفى النَّاًس ًبمى ؽ  ًلتىٍحكي ٍلنىا ًإلىٍيؾى اٍلًكتىابى ًباٍلحى ًصيمن ًإنَّا أىٍنزى  ،2(ا خى

نىاًبرى مف نيكرو عف يىميًف الرٍَّحمًف ككٍمتىا :) كرغب في ذلؾ بقكلو  إفَّ الميٍقًسًطيفى عند اهلل عمى مى

ليكا مىا كى ـٍ كأىٍىًمييـٍ كى ٍكًمًي  إلى أىمية أيضان   ، كما أشار الرسكؿ3(يىدىٍيًو يىًميفه الَّذيفى يىٍعًدليكفى ًفي حي

ـي فىاٍجتىيىدى : )العدالة في حكمو فقاؿ  تحقيؽ إلىاجتياد القاضي كأف يسعى دائمان  اًك ـى اٍلحى كى ًإذىا حى

ـى فىاٍجتىيىدى ثيَـّ أىٍخطىأى فىمىوي أىٍجره  كى ذىا حى ابى فىمىوي أىٍجرىاًف، كىاً   .4(ثيَـّ أىصى

                                                           
 .26: آية ص، سكرة 1
 .105:آية النساء، سكرة 2
 رسكؿ إلى العدؿ عف العدؿ بنقؿ المختصر الصحيح المسند ،(ىػ261:ت) النيسابكرم، الحجاج بف الحسف أبك مسمـ، 3

 ،3ج ،1827:ح ،(الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيؽ)بيركت،  العربي، التراث إحياء دار د. ط، د. ت، مسمـ، صحيح ،اهلل
 . 1458ص

 كسننو اهلل رسكؿ أمكر مف المختصر الصحيح المسند الجامع ،(ىػ256:ت)، إسماعيؿ بف اهلل محمد عبد أبك البخارم، 4
 ،(الناصر ناصر بف زىير محمد:تحقيؽ)بيركت،  النجاة، طكؽ دار ىػ،1422 سنة ،1ط البخارم، صحيح ،كأيامو

 .1342ص ،3ج ،1716:مسمـ،ح صحيح مسمـ، .108ص ،9ج ،7352:ح
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 عمـكلما كاف : "قاؿف ،لمقاـ ىذا العمـ الرفيع في كصفو –رحمو اهلل  -كقد أحسف ابف فرحكف     

 الدماء ؛ ألنو مقاـ عمي كمنصب نبكم بوكأشرفيا ذكران  كأعزىا مكانان  مف أجؿ العمكـ قدران القضاء 

ـ ما يجكز تعصـ كتسفح، كاألبضاع تحـر كتنكح، كاألمكاؿ يثبت ممكيا كيسمب، كالمعامبلت يعم

التي  اجي جى ككانت طرؽ العمـ بو خفية المسارب مخكفة العكاقب، كالحً ، بمنيا كيحـر كيكره كيند

طا، كاف االعتناء بتقرير أصكلو فييا الخي  ري صي طا كيقٍ فييا القى  حاري يفصؿ بيا األحكاـ ميامو يى 

 .1"عقباه في البداية كالنياية  دتٍ مً لو العناية كحي  فتٍ رً كتحرير فصكلو مف أجؿ ما صي 

ف تميز مكضكعو كمجالو، لو شعب كفصكؿ كفركع، بعضيا يتعمؽ بالقاضي،      فعمـ القضاء كا 

 .2تعمؽ بطرؽ القضاء، كآخرىا يتعمؽ بالحكـ القضائيتكبعضيا يتعمؽ بالتقاضي، كأخرل 

األصؿ في األحكاـ القضائية أف تككف كفؽ شرع اهلل تعالى، مبينة لمحؽ، منصفة لممظمكـ، ك     

حابيا. كقد كفمت الشريعة لمخصكـ حؽ الدفاع عف حقكقيـ، قبؿ صدكر الحكـ تعيد الحقكؽ ألص

، لذا فإنني أخصص رسالتي 3كبعده، عبر طرؽ محددة بينتيا الشريعة اإلسبلمية كنظميا القانكف

تعالى التكفيؽ كالسداد  بإذف اهلل تعالى في اآلثار المترتبة عمى األحكاـ القضائية، الذم أسأؿ اهلل

     .تماـ ىذه الرسالةإل كاإلخبلص

 

                                                           
 سنة ،1ط األحكاـ، كمناىج األقضية أصكؿ في الحكاـ تبصرة ،(ىػ799:ت) محمد، بف عمي بف إبراىيـ فرحكف، ابف 1

 .1 ،ص1جد. ـ،  األزىرية، الكميات مكتبة ىػ،1406

 .8ص األردن،النفائس،دارد.ت،،1والقانون،طالشرٌعةفًالقضائًالحكمنظرٌةموسى،الناصرعبدالبصل،أبو 2

ىػ، 1430سنة غزة،،اإلسالمٌةالجامعةماجستٌر،رسالةالقضائٌة،األحكامعلىالمترتبةاآلثارمحمود،عمر،نوفل 3

 ، ص ج .هنٌةإسماعٌلمازنالدكتوربإشراف
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 : أىمية البحث وسبب اختياره

 :ة البحث كأسباب اختياره فيما يميتكمف أىمي

، حيث إف ىذا المكضكع مجاؿ القضاء الشرعيما ليذا المكضكع مف أىمية كبيرة في  .1

 مف المكاضيع التي يتـ تداكليا بشكؿ دائـ في جميع المحاكـ باختبلؼ درجاتيا .

المحاكمات الشرعية لـ يعالج كؿ اآلثار المترتبة عمى األحكاـ إف قانكف أصكؿ ثـ  .2

ىناؾ درجات مف التقاضي استجدت في القضاء الشرعي، مف  كأف ال سيما ،القضائية

 ذلؾ المحكمة العميا .

 . القضاء الشرعي طمبة كبخاصة ،تسييؿ الدراسة لطمبة العمـ الشرعي .3

 أىداف البحث:

 الحكـ القضائي مف خبلؿ بسط المكضكعات اآلتية : إلى التعرؼ عمى آثارييدؼ البحث 

 كعناصره كشركطو كأنكاعو. أركانومعرفة الحكـ القضائي ك  .1

 التعرؼ عمى اآلثار المترتبة عمى الحكـ القضائي في الشريعة. .2

 التعرؼ عمى اآلثار المترتبة عمى الحكـ القضائي في القانكف. .3

الشرعية فيما يخص اآلثار المترتبة تكضيح أماكف النقص في قانكف أصكؿ المحاكمات  .4

 عمى الحكـ القضائي.

 حدود الدراسة:

بقانكف أصكؿ  القضائي في الفقو اإلسبلمي مقارنةن تقتصر الدراسة عمى دراسة آثار الحكـ 

 المحاكمات الشرعية، كمجمة األحكاـ العدلية المطبقة في الضفة الغربية.
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 الدراسات السابقة :

العصكر السابقة كفي ىذا العصر في مجاؿ القضاء الشرعي، لكف في جاءت كتابات كثيرة في 

حدكد اطبلع الباحث فقد شحت الدراسات المتخصصة في آثار الحكـ القضائي التي ىي 

 :عؿ أقرب الدراسات إلى المكضكع ىيمكضكع البحث، كل

عمر محمكد  رسالة ماجستير بعنكاف: "اآلثار المترتبة عمى األحكاـ القضائية" لمطالب: أواًل:

ىنية، حيث اشتممت رسالتو عمى أربعة  إسماعيؿنكفؿ، كالتي كانت بإشراؼ الدكتكر مازف 

 : تيفصكؿ عمى النحك اآل

الفصؿ األكؿ: التعريؼ باآلثار المترتبة عمى األحكاـ القضائية .الفصؿ الثاني: االعتراض. 

 . الفصؿ الرابع: الطعف .االستئناؼالفصؿ الثالث: 

تأصيؿ كؿ ما سبؽ، مع  ىذه يتبيف غمبة الجانب القانكني، كسأحاكؿ في رسالتيكمف الخطة 

 :ة كثيقة في الحكـ القضائي، كمنيااإلضافات التي لـ تدرس في الرسالة السابقة كليا عبلق

 الحكـ القضائي مظير لمحؽ أـ منشئ لو.ىؿ  :المسألة األولى

الحكـ ظاىران  أم: ىؿ تنفيذيقية لمنزاع، تأثير الحكـ عمى الصفة الحقمدل   المسألة الثانية:

 .كباطنان 

 .تأثير الحكـ عمى معتقدات الخصكـمدل  المسألة الثالثة :

حتى القابمية لمتنفيذ، بمعنى أف الحكـ القضائي يجب أف يككف قاببلن لمتنفيذ؛  المسألة الرابعة :

ذا لـ يقبؿ ا  .لقيمتولتنفيذ فإنو يعتبر فاقدان تعكد الحقكؽ ألصحابيا، كا 

 .في متف الرسالة بإذف اهلل تعالى كسيأتي بياف ذلؾ
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 : الدراسات القضائية المعاصرة كمنيا:ثانياً 

ستاذ نظرية الدعكل بيف الشريعة اإلسبلمية كقانكف المرافعات المدنية كالتجارية، لؤل .1
 : محمد نعيـ ياسيف.الدكتكر

تكر: عبد الناصر مكسى أبك لدكستاذ اؤلنظرية الحكـ القضائي في الشريعة كالقانكف، ل .2
 البصؿ.

 أصكؿ المحاكمات الشرعية، لمدكتكر: أحمد محمد عمي داكد. .3
حجية الحكـ القضائي بيف الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف الكضعية، لمدكتكر محمد نعيـ  .4

 ياسيف .

، بينما دراستي كانت متخصصة  كىذه الدراسات عامة تناكلت الحكـ القضائي عمى كجو العمـك
 . في الحكـ القضائي كآثاره

 منيج البحث : 

 االستنباطيالباحث في دراستو بإذف اهلل تعالى المنيج الكصفي مستفيدان مف المنيج  سيتبع
 كفؽ الخطكات التالية : كاالستقرائي

 . الرجكع لمقرآف الكريـ لتكثيؽ اآليات .1
أحدىما أكتفي بالعزك إلييما تخريج األحاديث النبكية، فإف كانت في الصحيحيف أك في  .2

ذا كاف الحديث في غيرىما فيتـ تخريجو مع الحكـ عميو ما أمكف.  أك إلى أحدىما، كا 
 دراسة المسائؿ الفقيية المختمؼ فييا بمكضكعية، كترجيح ما يقكيو الدليؿ . .3

الرجكع إلى معاجـ المغة كالفقو، كالتعريؼ بالمصطمحات الغريبة التي سترد في البحث  .4

 اهلل تعالى.بإذف 

 . ترجمة األعبلـ غير المشيكريف .5
 ستفادة مما لو عبلقة بمكضكع البحث .الرجكع إلى الكتب القانكنية كاال .6
في التكثيؽ، ذكرت اسـ المؤلؼ، ثـ الكتاب، ثـ الطبعة، ثـ سنة النشر، ثـ الجزء  .7

 فالصفحة .
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 خطة البحث :

فقد تضمنت  لمقدمةخاتمة، أما اك  اقتضت طبيعة البحث أف يقع في مقدمة كتمييد كثبلثة فصكؿ

 قة، منيجية البحث، كاألمكر اآلتية: سبب اختيار البحث كأىميتو، أىداؼ البحث، الدراسات الساب

 :تو كىيخطَّ 

 التمييد : تعجيل الحكم القضائي .

 الفصل األول: مفيوم الحكم القضائي ومحتوياتو وأنواعو وشروطو.

 : ىي يشتمؿ ىذا الفصؿ عمى أربعة مباحث

 الحكم القضائي . مفيومالمبحث األول : 

 :ىي  كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب

 مفيكـ الحكـ لغة، كاصطبلحان.  المطمب األول :

 مفيكـ القضاء لغة كاصطبلحان . المطمب الثاني :

 مفيكـ الحكـ القضائي اصطبلحان . المطمب الثالث :

 القضائي .  المبحث الثاني : مقومات الحكم

 :ىي  ستة مطالبكيشتمؿ عمى 

 القاضي .المطمب األول : 

 المحكـك لو .المطمب الثاني : 

 المحككـ عميو .المطمب الثالث : 
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 المحكـك فيو .المطمب الرابع : 

 المحكـك بو .المطمب الخامس : 

 طريؽ الحكـ .المطمب السادس : 

 .  المبحث الثالث : أنواع الحكم القضائي

 : ىي كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب

 الحكـ القضائي مف حيث صدكره في مكاجية الخصـك كغيابيـ .المطمب األول : 

 . القطعيةالحكـ القضائي مف حيث  :المطمب الثاني

 .كـ القضائي مف حيث قابميتو لمطعفالح :المطمب الثالث

 .شركط الحكـ القضائي :المبحث الرابع

 : آثار الحكم القضائي في الفقو اإلسالمي.الثاني الفصل

 :ىي  يشتمؿ ىذا الفصؿ عمى أربعة مباحث

 .  من حيث الحجية  أثر الحكم القضائي : المبحث األول

 :ىما  مطمبيفكيشتمؿ عمى 

 .لمقاضي لزـك الحكـ القضائي: المطمب األول

 . يجكز نقض الحكـ القضائي الصحيحلزـك الحكـ القضائي لمقضاة بحيث ال المطمب الثاني:

 .زاعالحكـ القضائي عمى الصفة الحقيقية لمنأثر : المبحث الثاني

 .الخصكـ ذاىبلحكـ القضائي عمى مأثر ا: المبحث الثالث

 .لية القاضيمسؤك  أثر الحكـ القضائي عمى :المبحث الرابع
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 .الفصل الثالث: آثار الحكم القضائي في القانون

 :ىي  يشتمؿ ىذا الفصؿ عمى ثبلثة مباحث

 .أصل الحقحسم النزاع عمى المبحث األول: 

 .  حكم القضائيالبطعن ال: المبحث الثاني

 : مطمبيف ىماكيشتمؿ عمى 

 طرؽ الطعف العادية . المطمب األول:

 طرؽ الطعف غير العادية . المطمب الثاني:

 .  القضائي: تنفيذ الحكم المبحث الثالث

 :ىي  كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب

 مفيكـ التنفيذ لغة كاصطبلحان .: المطمب األول

 أقساـ تنفيذ الحكـ القضائي .المطمب الثاني: 

 تعجيؿ تنفيذ الحكـ القضائي .: المطمب الثالث
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 التمييد : تعجيل الحكم القضائي :

األصؿ أف األحكاـ مظيرة لمحقكؽ كليست منشئة ليا، ألف كظيفة المحكمة ىي أف تبػيف حؽ     

كؿ خصـ بالنسبة لمكضكع النزاع، لذا يقتصر أثر الحكـ عمى كشؼ حؽ أك مركز قػانكني سابؽ 

عمى الحكـ بإنياء المنازعة التي ثارت بصدده، مثؿ الحكـ بممكية عيف متنازع عمييا ألحػد 

، قبػؿ صدكر  كػاف مكجػكدان  قانكنيػان  أك مركزان  أك بثبكت نسب الطفؿ ألبيو، فيك يقرر حكمان  الخصـك

تنشئ حالة قانكنية لـ تكف مكجكدة قبػؿ صػدكر الحكػـ، كالحكـ  الحكـ، غير أف ىناؾ أحكامان 

 .1لحجر، أك سمب كالية الكلي الشرعيبالتفريؽ، أك بتكقيع ا

؛ لكي ال يتأخر الخصكمات كيحسميا في أسرع كقت يحسف بالقاضي أف يفصؿلذلؾ      

كصكؿ الحؽ إلى صاحبو، كال يطكؿ انتظاره، كلكف السرعة في إصدار الحكـ كالتعجيؿ بو ال 

ليا، أك التدقيؽ  تىفيُّمىوي القاضي ليا أك  استيعابيعني السرعة في سماع الحجج عمى كجو يمنع 

نما المقصكد بالتعجيؿ في ، مف رأم حكليا ة ما يكٌكنو القاضيفي الدعكل، فيؤثر عمى سبلم كا 

إصدار الحكـ، عدـ التأخر في تييئة مقد مات الحكـ، مثؿ: تأخير إجراءات المرافعة أك تأجيميا 

ببل مسك غ، أك تأخير سماع بٌينات الخصكـ كدفكعيـ، فإذا تـ سماع البٌينات، كلـ يبؽ ما يقاؿ، 

 .بل تأخير كجب عمى القاضي إصدار الحكـ ب

 : ىما أمريفكمف ىنا فإف تعجيؿ الحكـ القضائي يشتمؿ عمى 

                                                           
 المحاكمات أصكؿ قانكف شرح في الكافي ،عثماف التكركرم،. 22نكفؿ، اآلثار المترتبة عمى األحكاـ القضائية، ص 1

  .422ص ،2ج د. ط، د. ت، دار الفكر، بيركت، ،األحكاـ كطرؽ الطعف – كالتجارية المدنية
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 : 1األول : مبدأ سرعة البت في فصل القضاء في المنازعات األمر

مف األسس المقررة في عمـ القضاء الشرعي ضركرة اإلسراع في البت كالحكـ في القضية     

، فإذا عيًرضت يدعك لمتأخيرال إذا كاف ىناؾ ما المعركضة، كعدـ التأخر في إصدار الحكـ، إ

حينيا يجب عمى  ،عمى القاضي قضية كسىًمع القاضي كبلـ الخصميف كحججيما كدفكعيما

القاضي إصدار الحكـ، كىذا ىك الذم عميو القضاء عمى عيد النبي صمى اهلل عميو كسمـ حيث 

 :مس المخاصمة، كمف األدلة عمى ذلؾكاف يقضي بيف الخصـك في مج

، التي 2ةاج الحرَّ رى مف األنصار خاصـ الزبير عند النبي صمى اهلل عميو كسمـ في شً  .أف رجبلن 1

، فقاؿ الماء يمر، فأبى عميو؟ فاختصما عند النبي  3يسقكف بيا النخؿ، فقاؿ األنصارم: سرح

"ا لمزبير: " رسكؿ اهلل  اًرؾى م، فقاؿ: أف ، فغضب األنصار ٍسًؽ يىا زيبىٍيري ثيَـّ أىٍرًسًؿ اٍلمىاءى ًإلىى جى

تَّى يىٍرًجعى  ، ثـ قاؿ: "كاف ابف عمتؾ؟ فتمكف كجو رسكؿ اهلل  بىٍيري اٍسًؽ، ثيَـّ اٍحًبًس اٍلمىاءى حى يا زي

ٍدرً  تَّى فى )كاهلل إني ألحسب ىذه اآلية نزلت في ذلؾ: : ، فقاؿ الزبير"4ًإلىى اٍلجى ب ؾى الى ييٍؤًمنيكفى حى بلى كىرى

رى  ك ميكؾى ًفيمىا شىجى  .5(بىٍينىييـٍ ييحى

                                                           
-48ىػ، د. ف، د. ـ، ص1426المبادئ القضائية في الشريعة اإلسبلمية، د. ط، سنة آؿ الشيخ، حسيف بف عبد العزيز،  1

49 . 
 كفي السكداء الحجارة ذات الغميظة الصمبة األرض( الحرة. )السيؿ إلى المرتفع مف الماء مسيؿ كىك شرج جمع( شراج) 2

، تعميؽ 111ص ،2ج ،3259:ح األنيار، سكر باب المساقاة، كتاب البخارم، صحيح البخارم،: انظر. حرتاف المدينة

 الدكتكر مصطفى ديب البغا .
، 111ص ،2ج ،3259:ح األنيار، سكر باب المساقاة، كتاب البخارم، صحيح البخارم،: انظر .كسيبو أرسمو( سرح) 3

 تعميؽ الدكتكر مصطفى ديب البغا .
البخاري،صحٌحالبخاري،:انظر .الشربتمامتبلغحتىوالمعنىالماءتحبسالتًالحواجز(الجدر.)ٌصل(ٌرجع) 4

 ،تعلٌقالدكتورمصطفىدٌبالبغا.111ص،2ج،3259:حاألنهار،سكربابالمساقاة،كتاب

 . 65سكرة النساء، آية رقـ  5
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 سارع في تنفيذ الحكـ بعد سماع الخصكـ. : أف النبي وجو الداللة

عف عبد اهلل بف كعب بف مالؾ، عف كعب رضي اهلل عنو: أنو تقاضى ابف أبي حدرد دينان  .2

كاف لو عميو في المسجد، فارتفعت أصكاتيما حتى سمعيا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كىك 

، قاؿ: لبيؾ يا رسكؿ اهلل، «يا كعب»حجرتو، فنادل:  1إلييما حتى كشؼ سجؼفي بيتو، فخرج 

قـ »قاؿ: لقد فعمت يا رسكؿ اهلل، قاؿ:  -أم الشطر  -، فأكمأ إليو «ضع مف دينؾ ىذا»قاؿ: 

   .2«فاقضو

 سارع في تنفيذ الحكـ بعد سماع الخصكـ. أف النبي : وجو الداللة

أف التأخير في إصدار األحكاـ بعد تكافر أسبابيا، كانتفاء مكانعيا يترتب عميو  في ذلؾ كالعمة   

، 3مف المفاسد، كضياع الحقكؽ الشيء الكثير، فكـ مف إنساف يترؾ حقو خكفان مف إىدار كقتو

، كفي ىذا المقاـ يقكؿ الشيخ محمد 4"ال ضرر كال ضرار" قكلو  كمف قكاعد الشريعة اإلسبلمية:

بقي عمينا إكماؿي القكؿ في مقصد التعجيؿ بإيصاؿ الحقكؽ إلى اشكر رحمو اهلل: "الطاىر بف ع
                                                           

ة. انظر: المرسي، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده، 1 )ت:  سجؼ ىك الستر، كقيؿ ىك الستراف المقركناف بينيما فيٍرجى

، 7ىػ، دار الكتب العممية، بيركت، )تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم(، ج1421، سنة 1ىػ(، المحكـ كالمحيط األعظـ، ط458

 . 278ص

 .122ص،3ج،2418:حبعض،فًبعضهمالخصومكالمبابالخصومات،كتابالبخاري،صحٌحالبخاري، 2

 . 49ص آؿ الشيخ، المبادئ القضائية في الشريعة اإلسبلمية، 3

ٌزٌدبنمحمدهللاعبدأبوماجه،ابن:انظرعنهماهللارضًعباسوابنالصامتبنعبادةحدٌثمنماجهابنأخرجه 4

،(األرنإوطشعٌب:تحقٌق)بٌروت،العلمٌة،الرسالةدارهـ،1430سنة،1طماجه،ابنسننهـ(،273)ت:القزوٌنً،

ح 784ص،2ج،2340-2341: انظرالبٌهقًورواه. موسىبنعلًبنالحسٌنبنأحمدبكرأبوالبٌهقً،:

القادرعبدمحمد:تحقٌق)بٌروت،العلمٌة،الكتبدارهـ،1424سنة،3طالكبرى،السننهـ(،458)ت:الخسروجردي،

 .156ص،6ج،11657:ح،(عطا
ىػ(، إركاء الغميؿ في 1420الديف، )ت: قاؿ األلباني: حديث صحيح. انظر: األلباني، أبك عبد الرحمف محمد ناصر -

 . 408، ص3، ج896ىػ، المكتب اإلسبلمي، بيركت، ح: 1405، سنة 2تخريج أحاديث منار السبيؿ، ط
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أصحابيا، كىك مقصد مف السمك بمكانة، فإف اإلبطاء بإيصاؿ الحؽ إلى صاحبو عند تعٌينو 

منيا حرماف صاحب الحؽ مف بأكثر مما يسػتدعيو تتبُّع طريؽ ظيكره، يثيري مفاسد كثيرة: 

إضرار بو، كمنيا إقرار غير المستحؽ عمى االنتفاع بشيء ليس لو، كىك االنتفاع بحٌقو، كذلؾ 

كَّاـً )قكلو تعالى: اظمـ لمميًحؽ، كقد أشار إلى ىذ تيٍدليكا ًبيىا ًإلىى اٍلحي ـٍ ًباٍلبىاًطًؿ كى ـٍ بىٍينىكي كىالى تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكي

ٍثـً  ، كمنيا استمرار المنازعة بيف المحٌؽ 1(كىأىٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى ًلتىٍأكيميكا فىًريقنا ًمٍف أىٍمكىاًؿ النَّاًس ًباإٍلً

كالمحقكؽ، كفي ذلؾ فسادي حصكؿ االضطراب في األٌمة، فإف كاف في الحؽ شبيةه لمخصميف كلـ 

متد يٌتًضح الميحؽ مف المحقكؽ، ففي اإلبطاء مفسدةي بقاًء الترٌدد في تعييف صاحب الحؽ، كقد ي

شبيتىو، كفي كبل الحاليف تحصؿ مفسدةي تعريض األخكة اإًلسبلمية  ؿالتنازع بينيما في تركيج ك

ـى  لمكىف كاالنخراـ، كمنيا تطرؽ التيمة إلى الحاكـ في ترٌيثو بأنو يريد إمبلؿ المحؽ حتى يسأ

متابعةى حق و فيتركو فينتفع المحقكؽ ببقائو عمى ظممو، فتزكؿ حرمة القضاء مف نفكس الناس، 

 .2كس مفسدة عظيمة"كزكاؿي حرمتو مف النف

: )ال يجكز لمقاضي كالتي تنص عمى أنو (1828)في المادة  كجاء في مجمة األحكاـ العدلية    

م: يككف كاجبان عمى القاضي في تأخير الحكـ إذا حضرت أسباب الحكـ كشركطو بتماميا(، أ

أف يحكـ فكران بمقتضى تمؾ الدعكل فإذا أخر ذلؾ يككف آثمان بترؾ الكاجب كيستحؽ  ةالحال هىذ

العزؿ، فمذلؾ إذا أخر القاضي الحكـ خكفان مف المدعى عميو أك أمر المدعي بالصمح فاضطر 

لحاح القاضي يأثـ القاضيالمدعي لمصالحة المدعى عميو بناءن ع  .3مى أمر كا 

                                                           
 .188آٌةالبقرة،سورة 1

هـ،1425سنةد.ط،اإلسالمٌة،الشرٌعةمقاصد،(هـ1393:ت)الطاهر،محمدبنمحمدبنالطاهرمحمدعاشور،ابن 2

 .537-536ص،3ج،(الخوجةابنالحبٌبمحمد:تحقٌق)قطر،اإلسالمٌة،والشإوناألوقافوزارة

 .663ص،4جبٌروت،الجٌل،دارهـ،1411سنة،1طاألحكام،مجلةشرحفًالحكامدرر،علًحٌدر، 3
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تعجيؿ الحكـ القضائي مشركط بشرط أساس، كىك أف يككف ذلؾ بعد  لما سبؽ فإف كتأكيدان     

دراسة القضية دراسة عميقة كاعية، ناشئة عف الفيـ الشرعي لمقضية، أما إذا لـ يستكًؼ فييا ما 

 .1حينئذ ليس محمكدان  الفصؿ بيف الخصميفاإلسراع ب إفيجب استيفاؤه مف طرؽ بياف الحؽ، ف

 يجوز فييا تأخير الحكم القضائي :: الحاالت التي األمر الثاني

 : 2كىي أخير الحكـ القضائي في أربع حاالتلمقاضي ت

 ،سس أحكاؿ الشيكدحإذا كاف عند القاضي شبية في الشيكد فمو تأخير الحكـ كت األولى: الحالة

مثبلن إذا أثبت المدعي دعكاه بالشيكد، كجرت تزكيتيـ سران كعمنان حسب األصكؿ، فاشتبو القاضي ف

منائو إلى األشخاص المكثكقيف بالكممة يرسؿ أحد أي فشيكد زكر،  بسبب مشركع في أف الشيكد

مك شيد ثبلثة شيكد في دعكل فسمع يكد ليتفحص أحكاليـ جيدان، فكالذيف ليـ اختبلط بالش

القاضي أحدىـ قبؿ الحكـ يقكؿ )أستغفر اهلل قد شيدت كذبان( كلـ ييميَّز القائؿ، كلدل سؤاليـ 

نيـ باقكف عمى شيادتيـ، فبل يحكـ القاضي بتمؾ الشيادات، كيخرج أكلئؾ الشيكد مف إ أجابكا

مجمسو كيجرم التدقيؽ كالبحث في حقيـ، فإذا ظير لو أنيـ أناس سكء فيرد شيادتيـ، كيجب في 

 .3ال تقبؿ شيادتيـقد ف مف أناس كٍ زكَّ إذ إف الشيكد يي  ؛ىذا الزمف االعتناء الزائد في ذلؾ

اجب عمى القاضي أف يراقب أحكاؿ الخصكـ عند اإلدالء بالحجج كدعكل الحقكؽ، فإف فالك     

إال أفَّ حجتو في الظاىر  ،في أحد الخصميف أنو أبطف شبية أك اتيمو بدعكل الباطؿ الحظ

                                                           
، سنة 1دراسة مقارنة، ط –النعيمي، أحمد حميد سعيد ك البدراني، أحمد إبراىيـ أحمد، معيف القضاة لمعرفة األحكاـ  1

 . 111-110ىػ، دار المعتز، د. ـ، ص1438

البكرم، كاصؼ عبد الكىاب، سمطة القاضي في الحد مف المنازعات األسرية، بحث مقدـ ألعماؿ المؤتمر القضائي  2

 . w.startimes.com/?t=29593931wwـ. انظر: 2007الشرعي األكؿ في األردف سنة 

 .664-663ص،4جاألحكام،مجلةشرحفًالحكامدررحٌدر، 3

http://www.startimes.com/?t=29593931
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متجية كالذم بيده مف األدلة مكافؽ لظاىر دعكاه، فعمى القاضي التمعف في الفحص كالبحث عف 

مت أمانتيـ، فيحسف أف يتقدـ إليو يً كاتُّ  ،فيو؛ ألف ًمف الناس مىف كثرت مخادعتيـحقيقة ما تكىـ 

يجتيد في ذلؾ بحسب قدرتو، حتى تتبيف لو حقيقة ، كأف فو مف اهلل تعالىيعظة الحسنة كتخك بالمك 

 .1األمر في تمؾ الدعكل أك تنتفي عنو الشبية

، يف فمو تأخير الحكـ بناء عمى ذلؾرفإذا تأمؿ القاضي كقكع الصمح بيف الط الثانية: الحالة

( 1826كما جاء في مجمة األحكاـ العدلية في المادة ) ،سكاء كاف الطرفاف أقرباء أك أجانب

يكصي كيخطر القاضي بالمصالحة بيف الطرفيف مرة أك مرتيف في كالتي تنص عمى أنو: "

الطرفيف في الصمح، فإف كافقا  المخاصمة الكاقعة بيف األقرباء أك بيف األجانب المأمكؿ فييا رغبة

ف لـ يكافقػا أتـ ا ألف كذلؾ ؛ لمحاكمة"صالحيما عمى كفؽ المسائؿ المندرجة في كتػاب الصمح، كا 

 فإف ، كفي المقابؿ2القضاء يكرث الحقد كالعداكة بيف الناس فيجب االحتراز مف ذلؾ بقدر اإلمكاف

 اطف كثيرة، كأخبر أف الخير فيالصمح مطمب شرعي كغرض ديني، أمر بو اهلل تعالى في مك 

ٍيره )الصمح، فقاؿ تعالى: ٍمحي خى في األمكر عامة كفي المنازعات خاصة،  ، كأرشد إليو 3(كىالصُّ

اٍذىىبىا فىاٍقتىًسمىا : " قاؿ ليما  عند رسكؿ اهلل كلذا لما تنازع عنده رجبلف في مكاريث ليما 

يىا ثيَـّ ًليىٍحًمٍؿ كيؿُّ كىاًحدو  تىكىخَّ اًحبىوي كى  .4"ًمٍنكيمىا صى

                                                           
 . 51آؿ الشيخ، المبادئ القضائية في الشريعة اإلسبلمية، ص 1
 .664-663ص،4جاألحكام،مجلةشرحفًالحكامدررحٌدر، 2
 .128آٌة:النساءسورة 3
انظر:فًٌعلىأبوأخرجه 4 الموصلً،هاللبنعٌسىبنٌحٌىبنالمثنىبنعلًبنأحمدٌعلى،أبومسنده.

،7027:ح،(أسدسلٌمحسٌن:تحقٌق)دمشق،للتراث،المؤموندارهـ،1404سنة،1طٌعلى،أبًمسند،(هـ307:ت)

والتناقٌحالمناهجكشف،(هـ803:ت)السلمً،سحقإبنإبراهٌمبنالمعالًمحمدأبوالمناوي،وأخرجه.456ص،12ج

.308ص،3ج،2861:حبٌروت،للموسوعات،العربٌةالدارهـ،1425سنة،1طالمصابٌح،أحادٌثتخرٌجفً

هـ(،1420الصحٌحة.انظر:األلبانً،أبوعبدالرحمنمحمدناصرالدٌن،)ت:األحادٌثسلسلةفًاأللبانًوصححه
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أف العمماء اشترطكا في أمر القاضي بالصمح أال يتبيف لو كجو الحؽ  كتجدر اإلشارة إلى     

كالحكـ، فعمى ىذا متى تبيف لو الظالـ مف المظمـك لـ يسعو مف اهلل تعالى إال فصؿ النزاع كالحكـ 

الصمح في األمكر المشكمة، أما  " قاؿ أبك عبيد: إنما يسعوفقد جاء في المغني:  بيف الخصميف،

إذا استنارت الحجة ألحػد الخػصميف، كتبيف لو مكضع الظالـ، فميػس لو أف يحػمميما عمى 

 .1ريح أنو ما أصمح بيف متحاكميف إال مرة كاحدة"الصمح. كركم عف شي 

كالخصـ ـ كقاؿ ابف القيـ رحمو اهلل: "ككثير مف الظممة المصمحيف يصمح بيف القادر الظال    

بو القادر صاحب الجاه، كيككف لو فيو الحظ، كيككف اإلغماض  ىضرٍ الضعيؼ المظمكـ بما يى 

كالحيؼ فيو عمى الضعيؼ، كيظف أنو قد أصمح، كال يمكف المظمكـ مف أخذ حقو، كىذا ظمـ، بؿ 

 يمكف المظمـك مف استيفاء حقو، ثـ يطمب إليو برضاه أف يترؾ بعض حقو بغير محاباة لصاحب 

 .2جاه، كال يشتبو باإلكراه لآلخر بالمحاباة كنحكىا"ال

كما  إذا طمب المدعي اإلمياؿ إلقامة بينتو كالشيكد مثبلن إلثبات دعكاه فىييٍميىؿ، الثالثة: الحالة

المدعى عميو عف  القاضيأؿ ػكل كطمب اإلمياؿ إلثبات دفعو فيسػع المدعى عميو الدعػأنو إذا دف

 . 3أميمو، أما إذا لـ يكف صحيحان فبل يجيبودفعو فإذا كجده صحيحان 

                                                                                                                                                                      
وفوائد سنة1ها،طسلسلةاألحادٌثالصحٌحةوشًءمنفقهها الرٌاض،1415، المعارف، مكتبة ،1ج،455:حهـ،

 .817-816ص

القاهرة،مكتبةهـ،1388سنةد.ط،المغنً،،(هـ620:ت)محمد،بنأحمدبنهللاعبدالدٌنموفقمحمدأبوقدامه،ابن 1

 .48ص،10جد.م،

العالمٌن،ربعنالموقعٌنإعالم،(هـ751:ت)سعد،بنأٌوببنبكرأبًبنمحمدأبوعبدهللاشمسالدٌنالقٌم،ابن 2

 .85،ص1ج،(إبراهٌمالسالمعبدمحمد:تحقٌق)بٌروت،العلمٌة،الكتبدارهـ،1411سنة،1ط

 .664ص،4جالعدلٌة،األحكاممجلةشرحفًالحكامدررحٌدر، 3
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البد مف تكافر أدلة الدعكل، فإذا كانت  ،يصؿ القاضي إلى الحكـ الصحيح كمف أجؿ أف     

ىذه األدلة غائبة عف مجمس الحكـ أك عف البمد كأف يككف بعض الشيكد مسافران، فمقتضى العدؿ 

، حيث 1كاإلنصاؼ أف ينظر مدعي ىذه البينة مدة مف الزمف كافية إلحضار بينتو كأدلة دعكاه

سى األشعرم: "كاجعؿ لمف ادعى جاء في رسالة عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو إلى أبي مك 

ال استحممت عميو القضية فإنو أنفى  حقان غائبان أمدا ينتيي إليو فإف أحضر بينتو أخذت لو حقو كا 

 .2"لمشؾ كأجمى لمعمى

ىذا مف تماـ العدؿ، فإف المدعي قد تككف حجتو كقاؿ ابف القيـ رحمو اهلل في ىذا المقاـ: "     

تحضر فيو حجتو أجيب إليو،  بالحكـ بطؿ حقو، فإذا سأؿ أمدان أك بينتو غائبة، فمك عجؿ عميو 

كال يتقيد ذلؾ بثبلثة أياـ، بؿ بحسب الحاجة، فإف ظير عناده كمدافعتو لمحاكـ لـ يضرب لو 

، بؿ يفصؿ الحككمة، فإف ضرب ىذا األمد إنما كاف لتماـ العدؿ، فإذا كاف فيو إبطاؿ لمعدؿ أمدان 

 .3لـ يجب إليو الخصـ"
إذا استفتى القاضي عمماء بمدتو في مسألة كلـ يعتمد عمى الفتكل التي أفتكىا  الرابعة: الحالة

 .4كاستفتى مف عمماء بمدة أخرل فمو تأخير الحكـ حتى ترد إليو الفتكل
 

 

 

                                                           
 . 55-54آؿ الشيخ، المبادئ القضائية في الشريعة اإلسبلمية، ص 1
دارد.ط،د.ت،الشافعً،اإلمامفقهفًالمهذبهـ(،476)ت:ٌوسف،بنعلًبنإبراهٌمإسحقأبوالشٌرازي، 2

 .399ص،3جبٌروت،العلمٌة،الكتب

 .86ص،1جالعالمٌن،ربعنالموقعٌنإعالمالقٌم،ابن 3

 .664ص،4جالعدلٌة،األحكاممجلةشرحفًالحكامدررحٌدر، 4
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 .وأنواعو وشروطو قوماتومالحكم القضائي و  مفيوم :ل األولالفص

 يشتمل ىذا الفصل عمى أربعة مباحث :

 الحكـ القضائي . مفيكـ : المبحث األول

 الحكـ القضائي . مقكمات المبحث الثاني :

 أنكاع الحكـ القضائي . المبحث الثالث :

 شركط الحكـ القضائي . المبحث الرابع :
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 . المبحث األول : مفيوم الحكم القضائي

 كحتى ندرؾ مفيكمو ال بد مف تعريؼ الحكـ القضائي مصطمح مركب مف صفة كمكصكؼ،    

كؿ مف الحكـ كالقضاء لغة كاصطبلحان، حتى نخرج بتعريؼ لمحكـ القضائي، لذا نقسـ ىذا 

 المبحث إلى المطالب التالية :

 :ىما  ، ويشتمل عمى فرعينلغة واصطالحاً المطمب األول : مفيوم الحكم 

 . الفرع األول: مفيوم الحكم لغة

، كلو في المغة العربية معافو متعددة     ـى كى كـ بضـ الحاء كسككف الكاؼ مصدر فعمو حى الحي

 أىميا:

كَّمت بمعنى مىنىعت كرددت، كمف ىنا قيؿ: لمحاكـ بيف الناس 1 كىٍمت كأىحكمت كحى .المنع : ييقاؿ حى

 .1حاكـ؛ ألنو يمنع الظالـ مف الظمـ

كٍمت السفيو كأىحكٍمتو إذا أخذت عمى يد    :2يو كبصرتو ما ىك عميو، لذا قاؿ جريركحى

 3ضبًا غْ أَ  نْ أَ  عميكمْ  كم           إني أخافُ فياءَ موا سُ كِ حْ أَ  أبني حنيفةَ 

 .4أم: ردكىـ ككفكىـ كامنعكىـ مف التعرض لي

                                                           
،12ج،بٌروت،صادردارهـ،1414سنة،3طحكم،بابالعرب،لسان،(هـ711:ت)مكرم،بنمحمدمنظور،ابن 1

 .141ص

،(هـ28)عامبالٌمامةولدعصره،أهلأشعرتمٌم،منالٌربوعًالكلبًبدربنًالخطفحذٌفةبنعطٌةبنجرٌرهو 2

أغزلمنوهوعفٌفاً،كانَحَزرة،بؤبًٌكنىكانمشهورة،واألخطلالفرزدقمعنقائضله،(هـ110)عامبهاوتوفً

د.ت،،15طاألعالم،،(هـ1396:ت)فارس،بنعلًبنمحمدبنمحمودبنالدٌنخٌرالزركلً،:انظر.شعراًالناس

 .120-119ص،2جد.م،العلم،دار

بٌروت،الجٌل،دارد.ت،،5طوآدابه،الشعرمحاسنفًالعمدة،(هـ463:ت)رشٌق،بنالحسنعلًأبوالقٌروانً، 3

تحقٌق) 67ص،3ج،(الحمٌدعبدالدٌنمحًٌمحمد: محمدأبوالزبٌدي،. ،الرزاقعبدبنمحمدبنالفٌض

 .514ص،31جد.م،الهداٌة،دارد.ط،د.ت،القاموس،جواهرمنالعروستاج،(هـ1205:ت)

 .51ص،3جاألعظم،والمحٌطالمحكمالمرسً، 4
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ٌكاـ، كالحاكـ ىك مف نٌصب لمحكـ 1.القضاء2 كىـ كالجمع حي  : الحاكـ ىك الذم ينفٌػذ الحكـ كىك الحى

فأنا بيف الناس ليحكـ بينيـ، كالمحاكمة كالمخاصمة إلى الحاكـ، كحكمت بيف القكـ فصمت بينيـ، 

كىٍمتيـٍ بىٍيفى النَّاًس )حاكـ، فمف ذلؾ قكلو تعالى: ذىا حى انىاًت ًإلىى أىٍىًميىا كىاً  ـٍ أىٍف تيؤىدُّكا اأٍلىمى ًإفَّ المَّوى يىٍأميريكي

ـٍ ًبًو ًإفَّ المَّوى كىافى سىًميعنا بىًصيرناأىٍف تىٍحكيميكا ًباٍلعىٍدًؿ ًإفَّ ا ، أم: إذا حكمتـ بيف الناس 2(لمَّوى ًنًعمَّا يىًعظيكي

ألف العػدؿ صفة مف صفات اهلل، كفي اإلنسػاف أف تحكمكا باإلنصاؼ كالسػكية كالعػدؿ كالقسػط؛ 

 .3عمى نفسولمحة مف ىذه الصفة، كفى خركجو عف العدؿ، خيانة لؤلمانة التي حمميا، كجناية 

 .4: ييقاؿ: أحكـ األمر، أم أتقنو.اإلتقاف3

فبلنان: أم أطمقت يده فيما شاء. كحاكمنا فبلنان إلى اهلل، أم: دعكناه إلى  تي مٍ كَّ ييقاؿ: حى : 5.الحكمة4

حكـ اهلل. كالحكمة معرفة أفضؿ األشياء بأفضؿ العمكـ كالعمـ كالتفقو، كحكمة المجاـ: ما أحاط 

مف الجرم الشديد، كالحكمة: حديدة في المجاـ تككف  ابحنكي الدابة، كسميت بذلؾ؛ ألنيا تمنعي

ٍكمان كأىٍحكمو بالحكمة: جعؿ عمى أنؼ ال كىـ الفرس حى فرس كحنكو تمنعو عف مخالفة راكبو، كحى

ألف قصدىـ الشجاعة ال الزينة؛ قاؿ  ؛1كاألبؽ 6لمجامو حكمة، ككانت العرب تتخذىا مف القد

 :2زىير
                                                           

مكتبةهـ،1418سنة،4طالعرب،لسانلبابولباألدبخزانة،(هـ1093:ت)عمر،بنالقادرعبدالبغدادي، 1

 .557ص،8ج،(هارونمحمدالسالمعبد:تحقٌق)القاهرة،الخانجً،

 .58آٌةالنساء،سورة 2

ت،للقرآن،القرآنًالتفسٌر،(هـ1390:ت)ٌونس،الكرٌمعبد،الخطٌب 3 د. ،3جالقاهرة،العربً،الفكردارد.ط،

 .820ص

 .143ص،12جحكم،بابالعرب،لسانمنظور،ابن 4

،(النجارمحمد/القادرعبدحامد/الزٌاتأحمد/مصطفىإبراهٌم)العربٌة،اللغةمجمع.144ص،12جالسابق،المرجع 5

 .190ص،1ج،(الشاملةالمكتبة)الدعوة،دارالوسٌط،المعجم

، 1ىػ(، المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا، ط 911القٌد: ىك جمد السخمة. انظر: السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر،)ت: 6

 . 153، ص2دار الكتب العممية، بيركت، )تحقيؽ: فؤاد عمي منصكر(، ج
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 واأَلَبقا القائَد الخيَل منكوبًا دوائُرىا          قد ُأْحِكمت َحَكماِت القد  

 .ني : مفيوم الحكم اصطالحاً الفرع الثا

 :ىك العاـ االصطبلحالحكـ في ، لكف صطبلح يختمؼ باختبلؼ الفنكفتعريؼ الحكـ في اال   

 .3إثبات أمر ألمر أك نفيو عنو

 : 4ىي كينقسـ  الحكـ إلى ثبلثة أقساـ

 نحك: الكؿ أكبر مف الجزءحكـ عقمي: كىك ما يعرؼ فيو العقؿ النسبة إيجابنا أك سمبنا،  -1

 كالجزء ليس أكبر مف الكؿ سمبنا. إيجابنا،

عمى المرض،  حكـ عادم: كىك ما عرفت فيو النسبة بالعادة، مثؿ: ككف حرارة الجسـ دليبلن  -2

 ليا. كتعاطي الدكاء مزيؿه 

لكف ما ييمنا ىنا ىك  ،في بحثنا ا يككف بطريؽ الشرع، كىك المقصكدحكـ شرعي: كىك م -3

 .معنا فيما بعد بمشيئة اهلل تعالىبياف معنى الحكـ في القضاء بالمعنى الذم سيتضح 
                                                                                                                                                                      

 ،بف إسماعيؿ بف محمدأحمد  ،القنب أك قشره، كقيؿ: ىك لجاـ مف جمد مفتكؿ. انظر: تيمكر ،األبؽ: ميحرَّكة 1

 . 90ىػ، دار اآلفاؽ العربية، القاىرة، ص1422، سنة 1ىػ(، تصحيح لساف العرب، ط 1348)ت:
ىك: زىير بف ربيعة الممقب بأبي سيممى، مف قبيمة ميزينة مف مضر .كاف يقيـ ىك كقكمو في ببلد غطفاف، كأسرتو أسرة  2

شاعرة، جمع إلى الشعر الحكمة كجكدة الرأم، ككانت غطفاف إذا أرادكا الغزك أتكه فاستشاركه عف رأيو، فإذا رجعكا مف 

ككاف زكج أمو أكس بف حجر شاعران. ككاف أبكه شاعران كأختو سممى شاعرة، الحرب قسَّمكا لو مثؿ ما ييقسمكف ألفضميـ، 

الدينكرم، أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف  كابناه شاعريف، كابف ابنو المضرب بف كعب بف زىير كاف كذلؾ شاعران. انظر:

أحمد  ، نقبلن عف: 143، ص1ىػ، دار الحديث، القاىرة، ج1423ىػ(، الشعر كالشعراء، د. ط، سنة 276قتيبة، )ت: 

 . 228عمارة، دراسة في نصكص العصر الجاىمي تحميؿ كتذكؽ، د. ط، د. ت، مكتبة المتنبي، السعكدية، ص
ىػ(، ركضة الناظر كجنة المناظر في أصكؿ 620ابف قدامو، أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد، )ت: 3

 . 98، ص1ركت، جىػ، مؤسسة الرٌياف، بي1423، سنة 2الفقو، ط 
 . 98، ص1المرجع السابؽ، ج 4
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 :ىما  لغة واصطالحًا، ويشتمل عمى فرعينالمطمب الثاني : مفيوم القضاء 

 .الفرع األول : مفيوم القضاء لغة

 مزة،بدلت باليى أي  إال أف الياء لما جاءت بعد األلؼ ،تي ؛ ألنو مف قضيٍ (قضام)القضاء أصمو     

عؿ قاضيان يحكـ بيف الناس. كقضى األمير قاضيان: كما  كالجمع أقضية. كاٍستيٍقضي فبلف أم جي

 .1أمر أميران. كتقكؿ: قضى بينيـ قضية كقضايا، كالقضايا: األحكاـ كاحدتيا قضية :تقكؿ

 :2المغة عمى معافو متعددة، أىميا، كيأتي في (قضى)كالقضاء مصدر فعمو   

ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىاننا): كمنو قكؿ اهلل تعالى:.الحكـ1 بُّؾى أىالَّ تىٍعبيديكا ًإالَّ ًإيَّاهي كى ى رى قىضى أم: أمر ربؾ ، 3(كى

 .كحكـ

اىيفَّ سىٍبعى سىمىاكىاتو ًفي يىٍكمىٍيفً فى ): كمنو قكؿ اهلل تعالى:.التقدير كالخمؽ2  .خمقيف كقٌدرىفأم: ،4(قىضى

نىاًسكىكيـٍ )م: أديتو، كمنو قكؿ اهلل تعالى:: تقكؿ: قضيت الحج كالديف، أ.األداء3 ٍيتيـٍ مى ، 5(فىًإذىا قىضى

ةى )أم: أديتمكىا، ككذلؾ قكلو تعالى: ٍيتيـي الصَّبلى  .6(فىًإذىا قىضى

 .تقكؿ قضيت حاجتي، أم: فرغت منيا .الفراغ :4

 

                                                           
 .186ص،15جقضى،بابالعرب،لسانمنظور،ابن 1

د.ط،د.ت،الكبٌر،الشرحغرٌبفًالمنٌرالمصباح،(هـ770:ت)علً،بنمحمدبنأحمدالعباسأبوالفٌومً، 2

 .187-186ص،15جقضى،بابالعرب،لسانمنظور،ابن.507ص،2جبٌروت،العلمٌة،المكتبة

 .23آٌةاإلسراء،سورة 3

 .12آٌةفصلت،سورة 4
 .200سكرة البقرة، آية  5
 .103سكرة النساء، آية  6



22 
 

 .الفرع الثاني : مفيوم القضاء اصطالحًا 

 :ء بتعاريؼ فقيية كثيرة، مف أىمياعيٌرؼ القضا  

 .1بأنو: "الحكـ بيف الناس بالحؽ كالحكـ بما أنزؿ اهلل" الحنفيةعٌرفو  .1

 .2بأنو: "اإلخبار عف حكـ شرعي عمى سبيؿ اإللزاـ" المالكيةعٌرفو  .2

 .3بأنو: "فصؿ الخصكمة بيف خصميف فأكثر بحكـ اهلل تعالى" الشافعيةعٌرفو  .3

 .4بأنو: "اإللزاـ بالحكـ الشرعي كفصؿ الخصكمات" الحنابمةعٌرفو  .4

 : أفتفؽ عمى تعريفات تكال شؾ أف ىذه ال

ظيار الحؽ المدعى بو بيف القضاء ىك اإلخبار عف حكـ اهلل في القضية، كا  . أ

 .الخصميف

 .كقطع النزاعالقضاء ىدفو فصؿ الخصكمة . ب

 التعريف المختار لمقضاء

ختار تعريفان لمقضاء يجمع بيف ىذه التعريفات، بأنو: "فصؿ مف خبلؿ ما سبؽ فإنني أ      

 .1"بمجمس القضاء الخصكمات بإظيار حكـ الشارع فييا عمى سبيؿ اإللزاـ

                                                           
، سنة 2ىػ(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط 587الكاساني، عبلء الديف أبك بكر بف مسعكد بف أحمد، )ت: 1

 . 2، ص7ىػ، دار الكتب العممية، بيركت، ج1406
 . 11، ص1ابف فرحكف، تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ، ج 2
ىػ(، تحفة المحتاج في شرح المنياج، د. 974ابف حجر الييتمي، أبك العباس شياب الديف أحمد بف محمد بف عمي، )ت: 3

 . 101، ص 10ىػ، المكتبة التجارية الكبرل، مصر، ج 1357ط، سنة 
ىػ(، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، د. ط، 1051س بف صبلح الديف بف حسف بف إدريس، )ت:البيكتي، منصكر بف يكن 4

 . 285، ص6د. ت، دار الكتب العممية، بيركت، ج
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      شرح التعريف :

ظيار قيد أكؿ : (الخصكمات فصؿ) غير حكـ الشارع، كيشمؿ يشمؿ إظيار حكـ الشارع كا 

اإللزاـ، كيشمؿ أف يككف الفصؿ بمجمس  ؿإظيار حكـ الشارع عمى سبيؿ اإللزاـ كعمى غير سبي

 القضاء أك غير مجمس القضاء.  

خرج فيو إظيار غير حكـ الشارع، مثؿ إظيار حكـ القكانيف  : قيد ثافو (بإظيار حكـ الشارع)

 الكضعية.

 ييا الفصؿ الذم يككف غير ممـز كالفتكل.: خرج ف(فييا عمى سبيؿ اإللزاـ)

: خرج فييا ما يككف خارج مجمس القضاء كعمؿ المصمحيف في اإلصبلح (بمجمس القضاء)

 خارج مجمس القضاء.

 المطمب الثالث : مفيوم الحكم القضائي :

 ار التعريؼختأذكر أىميا، كبعد ذلؾ أ ، كعميو فإننيـ القضائي تعريفات فقيية متعددةلمحك     

 :المعتمد في ىذا البحث

ة بأمر ظف لزكمو "ىك اإللزاـ في الظاىر عمى صفة مختص تعريف ابن الغرس الحنفي :أواًل: 

 .2في الكاقع شرعان"

فالمراد باإللزاـ في ىذا التعريؼ ىك حكـ القاضي، كحكـ القاضي يتضمف أحد ىذه األشياء   

 :3التالية

                                                                                                                                                                      
1  انظر: الدعوى. التعرٌفمننظرٌة جزءمنهذا اإلسالمٌةالشرٌعةبٌنالدعوىنظرٌةنعٌم،محمد،ٌاسٌناستفٌد

 .28ص،1جالرٌاض،الكتب،عالمدارهـ،1423د.ط،سنةوالتجارٌة،المدنٌةالمرافعاتوقانون

الحكمٌة،األقضٌةفًالبدرٌةالفواكه،(هـ894:ت)خلٌل،بنمحمدالغرس،ابن 2 ،النٌلمطبعةهـ،1326سنةد.ط،

 .7صمصر،
 .7ابنالغرس،الفواكهالبدرٌةفًاألقضٌةالحكمٌة،ص 3
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يككف أداء مبمغ مف الماؿ، أك تسميـ الشيء أمر المحككـ عميو بفعؿ، كالفعؿ إما أف  .1

المتنازع عميو، أك القياـ بالعمؿ المطمكب إف كاف عمبلن، كاألمر في جميع الحاالت يككف 

 . يذ قيران عف طريؽ السمطة المختصةباإللجاء، كقاببلن لمتنف

 .ء، كالحكـ بثبكت الحرية أك العتؽالحكـ بثبكت شي .2

تناع عف فعؿ، كحكـ القاضي بمنع المحككـ عميو مف أمر المحككـ عميو بترؾ، أم اإلم .3

 بناء بيتو في ممؾ الغير.

كيتجو عمى ىذا التعريؼ أنو لـ يتعرض لحقيقة الحكـ القضائي، كالتي ىي فصؿ الخصكمة في 

األصؿ، كعدـ تعرضو لمحكـ الذم ال يتضمف إلزامان كاإلطبلؽ كاإلباحة فيما يدخؿ تحت حكـ 

 .1القاضي

 .2"ىك جـز القاضي بحكـ عمى كجو األمر بو" ابن عرفو المالكي:تعريف ثانًيا: 

كيتجو عمى ىذا التعريؼ أنو كسع مف نطاؽ الحكـ بحيث يدخؿ فيو كؿ األحكاـ الشرعية في 

 .3ى فصؿ ما يقع فيو النزاع كالخصكمةحيف أف الحكـ القضائي مقتصر عم

متكؿو عمكمان ك خصكصان راجعان  "ىك ما يصدر مف تعريف ابن حجر الييتمي الشافعي :ثالثًا: 

 .4إلى عاـ مف اإللزامات السابقة لو في القضاء عمى كجو مخصكص"

                                                           
 .37-36صوالقانون،الشرٌعةفًالقضائًالحكمنظرٌةالبصل،أبو 1

خلٌل،لمختصرواإلكلٌلالتاج،(897:ت)العبدري،ٌوسفبنالقاسمأبًبنٌوسفبنمحمدأبوعبدهللا،المواق، 2

 .144ص،8جبٌروت،العلمٌة،الكتبدارهـ،1416سنة،1ط

 .42ص،فًالشرٌعةوالقانونالقضائًالحكمنظرٌةالبصل،أبو 3

د.ط،د.ت،الكبرى،الفقهٌةالفتاوى،(هـ974:ت)علً،بنمحمدبنأحمدأبوالعباسشهابالدٌنالهٌتمً،حجرابن 4

 .198ص،2جبٌروت،العلمٌة،الكتبدار
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كصفتو مف قاض أك حاكـ  فالمراد مف )متكؿ عمكمان كخصكصان( الشخص الذم يصدر الحكـ   

 .أك محكَّـ

ان الحكـ متعمقكالمراد مف )راجعان إلى عاـ مف اإللزامات السابقة لو في القضاء( أف يككف    

 .بقضية رفعت لمقاضي ليحكـ فييا

ف لـ تتضمف أحكامان، كخمكه  كيتجو عمى ىذا التعريؼ أنو يصدؽ عمى معظـ أعماؿ القضاء كا 

 .1مف القيكد التي تميز الحكـ القضائي عف غيره

  .2"اإللزاـ بالحكـ الشرعي كفصؿ الخصكمات" عّرفو البيوتي الحنبمي :رابًعا: 

اإلطبلؽ إف كاف الحكـ في الحكـ إنشاء لذلؾ اإللزاـ إف كاف فيو إلزاـ، أك لئلباحة ك كالمعنى: أف 

 .اإلباحة

، مثاؿ ذلؾ: مف القاضي، فيناؾ بعض األحكاـ 3كيتجو عمى ىذا التعريؼ احتياجو لبعض القيكد

 .لمعشائر تككف ممزمة كىي ليست مف القاضي

"ىك قطع القاضي  :(6871في المادة ) لمحكم القضائي العدلية تعريف مجمة األحكامخامًسا: 

       .4المخاصمة كحسمو إياىا"

 .5كيتجو عمى ىذا التعريؼ أنو ال يشمؿ الحكـ الصادر مف المحكَّـ

 

                                                           
 .46ص،فًالشرٌعةوالقانونالقضائًالحكمنظرٌةالبصل،أبو 1

 .285ص،6جاإلقناع،متنعنالقناعكشافالبهوتً، 2

 .48ص،فًالشرٌعةوالقانونالقضائًالحكمنظرٌةالبصل،أبو 3

 .518ص،4جاألحكام،مجلةشرحفًالحكامدررحٌدر، 4
 .39ص،فًالشرٌعةوالقانونالقضائًالحكمنظرٌةالبصل،أبو 5
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  :التعريف المختار لمحكم القضائي

نعيـ مف التعريفات السابقة لمحكـ القضائي فإف التعريؼ المختار ىك ما عرفو الشيخ محمد     

ياسيف كىك: "فصؿ الخصكمة بقكؿ أك فعؿ يصدر عف القاضي كمف في حكمو بطريؽ 

 :عناصر الحكـ القضائي كىي عمى ؼ يشتمؿكذلؾ ألف ىذا التعري1اإللزاـ"

 .ببياف صاحب الحؽ ة، .فصؿ الخصكم1

 .أف يصدر الحكـ عف القاضي كمف في حكمو .2

 . غيرهـ ما يميز الحكـ القضائي عف .اإللزاـ كىذا أى3

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الفرقان،دارهـ،1404سنة،1طالوضعٌة،والقوانٌناإلسالمٌةالشرٌعةبٌنالقضائًالحكمحجٌةنعٌم،محمد،ٌاسٌن 1

 .643صاألردن،



27 
 

 . الحكم القضائي : مقومات نيالمبحث الثا

 : عناصر الحكـ القػضائي كمقكماتو بقكلو ابف الغرس الحنفي ذكر    

 ىا التحقيـــــــــــــــقُ دَ عْ بَ  موحُ ت         يَ مية سِ كْ حُ  ضيةٍ قَ  ل  كُ  أطرافُ 

 1وطريقُ  وحاكمٌ  عميوِ  كومٌ حْ ومَ            ــوُ بو   ولَ  كــومٌ حْ ومَ    ـــمٌ كْ حُ 

 كيمكف تكضيحيا في المطالب التالية:

 :وىي  : القاضي. ويشتمل عمى ثالثة فروعالمطمب األول 

 . الفرع األول : تعريف القاضي

الذات الذم نٌصب كعيٌيف مف " القاضي بأنو: (1785في المادة ) عرفت مجمة األحكاـ العدلية   

كالمخاصمة الكاقعة بيف الناس، تكفيقان ألحكاميا قبؿ السمطاف، ألجؿ فصؿ كحسـ الدعكل 

 .الشرعية"

 :2شرح قيكد التعريؼ

 :( يستفاد منو ما يميقبل السمطان ىو الذات الذي نصب وعين منقكلو: )

خركج المحٌكـ؛ ألف لممحكـ أف يفصؿ الدعكل أك المخاصمة، كلكنو لـ يكف منصكبان مف قبؿ . 1

 المتخاصميف .لسمطاف، بؿ ينٌصب مف قبؿ الطرفيف ا

 ال ينفذ حكمو. فإنو السمطاف بنصب القضاة ذكف مفإف نيص ب قاضو مف قبؿ مكظؼ غير مأ .2

                                                           
 .5صالبدرٌة،الفواكهالغرس،ابن 1

 .573-572ص،4جاألحكام،مجلةشرحفًالحكامدررحٌدر، 2
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لزامو المحكـك ألجل فصل وحسم الدعوىكقكلو: ) ( يستفاد منو بياف صاحب الحؽ كمنع المحؽ كا 

 بو.

حكمان بخبلؼ نو أف الحكـ إذا لـ يكافؽ الشرع يككف ( يستفاد متوفيقًا ألحكاميا الشرعيةكقكلو: )

 الحؽ.

 . الفرع الثاني : شروط القاضي

ال ىا، ك مف أٌجؿ مناصب الدكلة اإلسبلمية كأعظميا كأسماىي أف كظيفة القضاء  في ال شؾ    

مف أخطر الكظائؼ؛ ألنيا تتعمؽ بمنصب الفصؿ في المنازعات  أيضان  أنيافي شؾ 

لذلؾ ال بد فيمف يتكلى ىذا المنصب أف تتكافر فيو شركطه معينة،  ،كالخصكمات، كرد المظالـ

في ىذا  ياء، كمنيا ما ىك مختمؼ فيو، كلكنكىذه الشركط منيا ما ىك متفؽ عميو عند الفقي

 .1اإلجماؿ ذكر ىذه الشركط عمى سبيؿأالمقاـ 

 اتفؽ الفقياء عمى أنو يشترط فيمف يتكلى القضاء: أواًل : الشروط المتفق عمييا :

ٍؤًمًنيفى سىًبيبلن )لقكؿ اهلل تعالى::  مسممان  أف يككف .1 مىى اٍلمي لىٍف يىٍجعىؿى المَّوي ًلٍمكىاًفًريفى عى ال يجكز  ،2(كى

، ألف الغرض مف القضاء فصؿ يتكلى القضاء كافر، ليقضي بيف المسمميف في ديار اإلسبلـ أف

 ما، ػؿ بيػكلو عميو الصبلة كالسبلـ كالكافر جاىػز كجؿ كسنة رسػتاب اهلل عػف الناس بكػاألحكاـ بي

                                                           
نً، 1 المهاجرٌنبسٌدلإلقتداءاألبصارأولًهممإٌقاظ،(هـ1218:ت)الّعْمري،هللاعبدبننوحبنمحمدبنصالحالفاُلا

أسهل،(هـ1397:ت)هللا،عبدبنحسنبنبكرأبوالكشناوي،.95صبٌروت،المعرفة،دارد.ط،د.ت،واألنصار،

أبو،الحصنً.196ص،3جبٌروت،الفكر،دارد.ت،،2طمالك،األئمةإماممذهبفًالسالكإرشادشرحالمدارك

اإلختصار،غاٌةحلفًاألخٌاركفاٌة،(هـ829:ت)الحسٌنً،معلىبنحرٌزبنالمإمنعبدبنمحمدالدٌنتقًبكر

عبدالشٌبانً،.549ص،(سلٌمانوهبًومحمدبلطجً،الحمٌدعبدعلً:تحقٌق)دمشق،الخٌر،دارهـ،1416سنة،1ط

سنة،1طالطالب،دلٌلبشرحالمآربنٌل،(هـ1135:ت)سالم،بنتغلببنعمربنالقادرعبدبنعمربنالقادر

447ص،2جالكوٌت،الفالح،مكتبةهـ،1403 والقانونالقضائًالحكمنظرٌةالبصل،أبو. -124ص،فًالشرٌعة

150. 
 .141آٌةالنساء،سورة 2
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  .1كغير مأمكف عمييما
كألف الصبي يستحؽ ألف الصبي مكلى عميو فبل يككف مكلى عمى غيره، ؛ أف يككف بالغان .2

 .2الحجر عميو، كالقاضي يستحؽ الحجر عمى غيره فتنافيا

.أف يككف عاقبلن؛ ألنو ال يصح تقميد المجنكف، فالمجنكف غير مكمؼ، كغير المكمؼ يككف 3

 غيره، فكيؼ يككف كليان عمى غيره .تحت كالية 

تفى كٍ كال يي "تبصرة: "فبل تصح مف الكافر اتفاقان، كال المجنكف، قاؿ القاضي أبك بكر: الجاء في ك     

 السيك عفبعيدان  ،جيد الفطنة ،بالعقؿ المشترط في التكميؼ، بؿ ال بد أف يككف صحيح التمييز

 .3كالغمط، كأما البمكغ، فؤلف كالية الصبي ال تصح لنقصاف تمييزه"

 :ثانيًا: الشروط المختمف فييا

الحكاس، جتياد، كالذككرة، كالعدالة، كسبلمة االاختمؼ الفقياء فيما سكل ذلؾ مف الشركط ك    

 .كالعمـ باألحكاـ الشرعية

عف جميكر الفقياء في صحة كالية المقمد، كالفاسؽ، كالمرأة فيما تصح فيو 4كيبرز تفرد الحنفية 

 كسيأتي بياف ذلؾ بإذف اهلل تعالى في المبحث األكؿ مف الفصؿ الثاني . شيادتيا.

                                                           
الفقهالشاْربجً،علىالُبغا،مصطفىالخن،مصطفى .239، ص2، جالشرائع ترتيب في الصنائع بدائعالكاساني،  1

 الزركشي، .178ص،8جدمشق،والنشر،للطباعةالقلمدارهـ،1413سنة،4طالشافعً،اإلماممذهبعلىالمنهجً
 العبيكاف، دار ىػ،1413 سنة ،1ط ،عمى مختصر الخرقي الزركشي شرح ،(ىػ772:ت) اهلل، عبد بف محمد الديف شمس

 .236ص ،7جالرياض، 
 .236ص،7ج،علىمختصرالخرقًالزركشًشرحالزركشً،. 2
 .26ص،1جاألحكام،ومناهجاألقضٌةأصولفًالحكامتبصرةفرحون،ابن 3
 . 6-3ص، 7ج، الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع، الكاساني 4
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كبغض النظر عف تفصيؿ أقكاؿ الفقياء في ىذه الشركط، إال أف الكاجب عمى اإلماـ     

كالسمطاف أف يختار ليذا المنصب الرفيع الجميؿ مىف تتكافر فيو الشركط المناسبة التي تؤىمو لمقياـ 

ف تحقؽ العدالة، كحتى تتحقؽ الغاية المرجكة مف القضاءتليو، حتى بالعمؿ الذم كٌكؿ إ ، كا 

 تخمفت ىذه الشركط فبل بد مف بياف أثرىا عمى الحكـ القضائي.

 .الفرع الثالث : آداب القاضي 

في نفسو كفي مجمس  الكاجب تكافرىاداب بجممة مف اآل فيمف يتكلى القضاء أف يمتـز األصؿ    

كتبو إلى أبي مكسى  اآلداب ما جاء في كتاب عمر بف الخطاب حيف، كاألصؿ في ىذه حكمو

" أما بعد، فإف القضاء فريضة محكمة، كسنة متبعة، فافيـ إذا أدلى إليؾ؛  جاء فيو: قداألشعرم ك 

فإنو ال ينفع تكمـ بحؽ ال نفاذ لو، آس الناس في مجمسؾ كفي كجيؾ كقضائؾ، حتى ال يطمع 

مف عدلؾ، البينة عمى المدعي، كاليميف عمى مف أنكر، شريؼ في حيفؾ، كال ييأس ضعيؼ 

كالصمح جائز بيف المسمميف، إال صمحان أحؿ حرامان أك حـر حبلالن، كمف ادعى حقان غائبان أك بينة 

ف أعجزه ذلؾ استحممت عميو القضية، فإف  فاضرب لو أمدان ينتيي إليو، فإف بينو أعطيتو بحقو، كا 

معماء، كال يمنعنؾ قضاء قضيت فيو اليكـ فراجعت فيو رأيؾ ذلؾ ىك أبمغ في العذر كأجمى ل

فيديت فيو لرشدؾ أف تراجع فيو الحؽ، فإف الحؽ قديـ ال يبطمو شيء، كمراجعة الحؽ خير مف 

التمادم في الباطؿ، كالمسممكف عدكؿ بعضيـ عمى بعض، إال مجربان عميو شيادة زكر، أك 

ة؛ فإف اهلل تعالى تكلى مف العباد السرائر، كستر عمييـ مجمكدان في حد، أك ظنينان في كالء أك قراب

الحدكد إال بالبينات كاأليماف، ثـ الفيـ الفيـ فيما أدلى إليؾ مما كرد عميؾ مما ليس في قرآف كال 

سنة، ثـ قايس األمكر عند ذلؾ كاعرؼ األمثاؿ، ثـ اعمد فيما ترل إلى أحبيا إلى اهلل كأشبييا 

ياؾ كالغضب كال ، شؾ بالحؽ، كا  قمؽ كالضجر كالتأذم بالناس كالتنكر عند الخصكمة، أك الخصـك
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أبك عبيد؛ فإف القضاء في مكاطف الحؽ مما يكجب اهلل بو األجر، كيحسف بو الذكر، فمف 

خمصت نيتو في الحؽ كلك عمى نفسو كفاه اهلل ما بينو كبيف الناس، كمف تزيف بما ليس في نفسو 

قبؿ مف العباد إال ما كاف خالصا، فما ظنؾ بثكاب عند اهلل في شانو اهلل، فإف اهلل تعالى ال ي

 .1"رحمتو، كالسبلـ عميؾ كرحمة اهلل عاجؿ رزقو كخزائف

كىذا كتاب جميؿ تمقاه العمماء بالقبكؿ، كبنكا عميو أصكؿ الحكـ كالشيادة، كالحاكـ كالمفتي أحكج 

لى تأممو كالتفقو فيو  .2شيء إليو كا 

 : تيةاآل مف كبلـ الفقياء في النقاط آداب القاضي  جمع يكيمكنن

 عفيفان، كرعان، نزييان، صادقاى  عمى القاضي أف يمتـز التقكل كالصبلح، كأف يككفينبغي .1

حميمان، متأنيان، ذا فطنة كمركءة كعمك ىمة، كأف يككف قكيان مف غير عنؼ، لينان في غير 

 .3ضعؼ

يستبطف أىؿ الديف، كاألمانة، كالعدالة،  ينبغي لمقاضي أف يتجنب بطانة السكء، كأف.2

 .4كالنزاىة؛ ليستعيف بيـ عمى ما ىك بسبيمو لمخير كالصبلح

كال في حاؿ الحزف كالفرح،  ،كال في حاؿ الجكع كالعطش ،حاؿ الغضبفي  أف ال يقضي.3

كىك في  أككالمرض يقمقو، كال يقضي كىك يدافع األخبثيف،  أككال يقضي كالنعاس يغمبو، 

 .1حر مزعج، كال في برد مؤلـ
                                                           

صححو األلباني، انظر: األلباني، إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث  .252ص،10ج،20537:حالكبرى،السننالبٌهقً، 1

 . 241، ص8منار السبيؿ، ج

 .68-67ص،1جالعالمٌن،ربعنالموقعٌنإعالمالقٌم،ابن 2

 .109ص،1جاألردن،الثقافة،دارهـ،1432سنة،2طالشرعٌة،المحاكماتأصول،علًمحمدأحمدداود، 3

د.األحكام،منالخصمٌنبٌنٌترددفٌماالحكاممعٌن،(هـ844:ت)خلٌل،بنعلًالدٌنعالءالحسنأبوالطرابلسً، 4

 .16صبٌروت،الفكر،دارط،د.ت،
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 .2ألف ىذا مف حؽ المسمـ عمى المسمـال بأس أف يشيد القاضي الجنازة، كيعكد المريض؛ .4

 متى  أف يككف ألجؿ القضاء حتى يميؿ إليوالحتماؿ ال يقبؿ القاضي اليدية مف األجنبي؛ .5

 .3كقعت الخصكمة

سىف النطؽ كالصمت، أف يجمس في مجمس حكمو بسكينة ك  عمى القاضي ينبغي.6 كقار، حى

 . 4محترزان في كبلمو عف الفضكؿ كما ال حاجة بو

أف يختص القاضي بأنظؼ ممبس، كمما جرت العادة بمبسو مف العمامة كالطيمساف، كأف .7

 .5يككف مجمسو فسيحان؛ حتى ال يتأذل بضيقو الخصكـ، كال يزاحـ فيو الشيخ كال العجكز

، أك ظير مثبلن  الخصكـ بأف صرح بتكذيب الشيكد مف أساء األدب في مجمسو مفتأديب .8

منو مع خصمو لدد، أك مجاكزة حد، زجره كنياه، فإف عاد ىدده كصاح عميو، فإف لـ 

غبلظ القكؿ، أك ضرب كحبس  . 6ينزجر، عزره بما يقتضيو اجتياده مف تكبيخ كا 

عمى  أثناء المحاكمة فيمو كذىنو؛ ألف فصؿ الخصكمة يتكقؼ في أف يستجمع القاضي .9

تفيـ كبلـ الطرفيف؛ ألنو مف المحتمؿ حينما يقرر المدعي دعكاه أف يمفظ كبلمان يدؿ 

                                                                                                                                                                      
 .382ص،3جالشافعً،اإلمامفقهفًالمهذبالشٌرازي، 1

382ص،3جالشافعً،اإلمامفقهفًالمهذبالشٌرازي، 2 ،(هـ483:ت)سهل،أبًبنأحمدبنمحمدالسرخسً،.

 .81ص،16جبٌروت،المعرفة،دارهـ،1414د.ط،سنةالمبسوط،

82ص،16جالمبسوط،السرخسً، 3 15صاألحكام،منالخصمٌنبٌنٌترددفٌماالحكاممعٌنالطرابلسً،. ابن.

الشرائع،ترتٌبفًالصنائعبدائعالكاسانً،.32ص،1جاألحكام،ومناهجاألقضٌةأصولفًالحكامتبصرةفرحون،

 .9ص،7ج

 .117-110ص،1جالشرعٌة،المحاكماتأصولداود، 4

 السابؽ نفسو .المرجع  5

 .117-110ص،1جالشرعٌة،المحاكماتأصولداود، 6
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كما أف القاضي  بتت الدعكل بشيكد فبل يحكـ بيا،ثكفي ىذا الحاؿ لك  حقو،عمى إبطاؿ 

 .1مأمكر بالتثبت، ممنكع مف المجازفة، خصكصان فيما ال نص فيو

؛ ألنو يحتاج إلى النظر في الحجج، ال ينبغي لمقاضي أف يتعب في طكؿ المجمس.10

 .2كبطكؿ الجمكس يختؿ النظر فييا

 : ىما . ويشتمل عمى فرعينالمطمب الثاني : المحكوم لو

 . الفرع األول : تعريف المحكوم لو

 .3عير ؼ المحككـ لو بأنو: "مف صدر الحكـ في صالحو"

ًكـ لو". (1789العدلية في المادة ) كعير ؼ أيضان في مجمة األحكاـ  بأنو: "الذم حي

 الفرع الثاني : شروط المحكوم لو :

و حاؿ ككنو عبدان يشترط في المحككـ لد يككف المحككـ لو ىك العبد أك قد يككف الشرع، ك ق    

 :تية الشركط اآل

إذا كاف  وي صيَّ ، أك كى باعتباره ككيمونائبو  حضكره مجمس الحكـ بالذات، أك حضكر (1

 .4إال تبعنا محجكران عميو؛ كذلؾ ألنو ال يجكز الحكـ لمغائب

يتقدـ المحككـ لو بدعكل لدل القاضي يطالب فييا بحقو، بمعنى أنو ال يحكـ بدكف سبؽ  (2

 .5دعكل منو

                                                           
 .117-110ص،1جالشرعٌة،المحاكماتأصولداود، 1

 .13ص،7جالشرائع،ترتٌبفًالصنائعبدائعالكاسانً،.79ص،16جالمبسوط،السرخسً، 2

 .154ص،فًالشرٌعةوالقانونالقضائًالحكمنظرٌةالبصل،أبو 3

 .8ص،7جالشرائع،ترتٌبفًالصنائعبدائعالكاسانً، 4
 .577ص،4جاألحكام،مجلةشرحفًالحكامدررحٌدر، 5



34 
 

أف يككف ممف تقبؿ شيادتو لمقاضي، فإف كاف المقضي لو ال تقبؿ شيادتو لمقاضي فبل  (3

 .1في قضاء القاضي مظنة التيمةيقبؿ قضاء القاضي لو؛ ألف 

كاألصؿ أٌف الحٌؽ المدَّعى ال يثبت إال عمى حاضر أك ككيؿ غائب؛ ألٌف الحكـ عمى الغائب     

 .2قبؿ سماع أقكالو أك ككيمو ال يجكز؛ فمعمو لك حضر أك كٌكؿ أبدل دفعان لمحٌؽ المطمكب

أما إذا كاف المحككـ لو ىك الشرع فبل يشترط سبؽ الدعكل؛ ألنيا تعتبر مف باب الحسبة،     

 .كالتي يحؽ لكؿ مسمـ أف يطالب بيا

 : ىما ويشتمل عمى فرعين المطمب الثالث : المحكوم عميو.

 .الفرع األول : تعريف المحكوم عميو 

المحككـ عميو بأنو: "الذم حيكـ عميو مف  (1788العدلية في المادة ) عٌرفت مجمة األحكاـ    

 طرؼ القاضي، أك مف طرؼ المحكَّـ".

 .3كعير ؼ أيضاى بأنو: "ىك كؿ مف تكجو عميو حؽ"

 .4كعير ؼ أيضان بأنو: "مىف صدر الحكـ القضائي في غير صالحو"

ىك المختار؛ كذلؾ ألنو يشػمؿ جميع حاالت المحكػكـ عميو سػكاء أكاف  األخير كىذا التعريؼ    

 يثبت دعكاه، أك كاف مدعى عميو بأف ثبتت الدعكل عميو.مدعيان كلـ 

 

 
                                                           

 .8ص،7جالشرائع،ترتٌبفًالصنائعبدائعالكاسانً، 1

الرسالة،مإسسةهـ،1424سنة،1طالفقهٌة،القواعدموسوعةمحمد،بنأحمدبنصدقًمحمدالحارثأبو،الغزي 2

 .627ص،8جبٌروت،

 .75ص،1جاألحكام،ومناهجاألقضٌةأصولفًالحكامتبصرةفرحون،ابن 3

 .194ص،فًالشرٌعةوالقانونالقضائًالحكمنظرٌةالبصل،أبو 4



35 
 

 .الفرع الثاني : شروط المحكوم عميو 

كشركط  عميو، ان ال يككف المحككـ عميو إال عبدنا، كأما الشرع فيك صاحب حؽ كليس محككم    

 :1المحككـ عميو ىي

 . أف يككف المحككـ عميو ممف تقبؿ شيادة الحاكـ عميو.1

ىذا الشرط يتضح ببياف المانع مف شيادة الشاىد عمى المشيكد عميو، كالمانع كما بينو الفقياء 

ىك العداكة الدنيكية ال الدينية، كبناءن عمى ذلؾ ال يجكز أف يككف المحكـك عميو ممف بينو كبيف 

فقد جاء في التبصرة: "فبل يحكـ القاضي عمى عدكه كما ال تجكز شيادتو  .2الحاكـ عداكة دنيكية

 .4كقاؿ ابف عابديف: "أف القاضي لك قضى عمى عدكه ال يصح" .3عميو"

ف الدعكل في األساس ال .أف يككف المحككـ عميو معينان معمكمان، أم أف ال يككف مبيمان؛ أل2

 . إذا رفعت ضد مبيـتيسمع 

إذا تخمؼ التعييف في المحككـ عميو يبطؿ الحكـ كال يمـز المحككـ عميو شيء؛ ألف الحكـ إذا 

 .5صدر ضد غير معيف تعذر استيفاؤه

 .ككـ عميو حاضران ال غائبان .أف يككف المح3

                                                           
ىػ(، رد المحتار عمى الدر 1252ابف عابديف، محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي، )ت:  1

، 7. الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج353، ص5ق، دار الفكر، بيركت، ج1412، سنة 2المختار، ط 
القضائًالحكمنظرٌةالبصل،أبو.81،ص1،جابنفرحون،تبصرةالحكامفًأصولاألقضٌةومناهجاألحكام. 8ص

 .199-197ص،فًالشرٌعةوالقانون
 . 197أبك البصؿ، نظرية الحكـ القضائي في الشريعة كالقانكف، ص 2

 . 96، ص1ابف فرحكف، تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ، ج 3
 . 357، ص5ابف عابديف، رد المحتار عمى الدر المختار، ج 4

 . 199-198أبك البصؿ، نظرية الحكـ القضائي في الشريعة كالقانكف، ص 5
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 كأما إف كاف المحككـ عميو غائبنا، فقد اختمؼ الفقياء في جكاز الحكـ عميو، كمكاطف الخبلؼ

 :ىما عمى قكليففي حؽ الغائب الذم يعرؼ مكاف إقامتو كالخبلؼ  ةمبني بينيـ

، قالكا بجكاز 4كابف حـز 3كالحنابمة 2كالشافعية 1كىك لجميكر الفقياء مف المالكية القول األول:
 الحكـ عمى الغائب .

 :تية أصحاب ىذا القكؿ باألدلة اآلكاحتج 

ـٍ كى ):عمكـ آيات اهلل تعالى: أوالً  ا أىٍنزىؿى المَّوي أىًف اٍحكي ـٍ ًبمى أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا كيكنيكا قىكَّاًميفى  يىا) ،5(بىٍينىيي

 .7(كىأىًقيميكا الشَّيىادىةى ًلمَّوً )،6(ًباٍلًقٍسًط شييىدىاءى ًلمَّوً 

أف اهلل تعالى لـ يخص حاضران مف غائب، فصح الحكـ عمى الغائب  وجو الداللة من اآليات:   

 .8حاضركما ىك عمى ال

: إف أبا سفياف رجؿ حديث عائشة رضي اهلل عنيا: أف ىند بنت عتبة قالت لمنبي  :ثانياً 

كًؼ "شحيح، فأحتاج أف آخذ مف مالو، قاؿ:  لىدىًؾ ًباٍلمىٍعري كى ا يىٍكًفيًؾ كى ًذم مى "خي
9. 

                                                           
سنةالمقتصد،ونهاٌةالمجتهدبداٌة،(هـ595:ت)أحمد،بنمحمدبنأحمدبنمحمدالولٌدأبورشد،ابن 1 ط، د.

 .255ص،4جالقاهرة،الحدٌث،دارهـ،1425

هـ(،204أبوعبدهللامحمدبنإدرٌسبنالعباسبنعثمانبنشافعبنعبدالمطلببنعبدمناف،)ت:الشافعً، 2

 .126ص،7جهـ،دارالمعرفة،بٌروت،1410د.ط،سنةاألم،
 .96ص،10جالمغنً،قدامه،ابن 3

، ابف 4  ،8ج بيركت، الفكر، دار. ت، د. ط، د باآلثار، المحمى ،(ىػ456: ت) سعيد، بف أحمد بف عمي محمد أبك حـز

 .438ص

 .49آٌةالمائدة،سورة 5

 .135آٌةالنساء،سورة 6

 .2آٌةالطالق،سورة 7

 .438ص،8جباآلثار،المحلىحزم،ابن 8

 .71، ص9، ج7180البخارم، صحيح البخارم، ح  9
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 ليا أف تأخذ مف ماؿ أبي سفياف،  كىذا قضاء  أجاز أف الرسكؿ  وجـو الداللة من الحديث: 

 .1عميو في غيابو

الذيف قتمكا الرعاة، كسممكا أعينيـ، فأتبعيـ بقائؼ كىـ غياب  2عمى العرنييفحكـ الرسكؿ  :ثالثاً 

حتى أيدرككا، كاقتص منيـ بقطع أيدييـ كأرجميـ، كسمؿ أعينيـ كتركيـ في الحرة، يستقكف فبل 

 .3يسقكف حتى ماتكا

قضاء مف النبي صمى اهلل عميو كسمـ حينما حكـ عمييـ بالقطع  في ىذا الحديث : وجو الداللة

 كىـ غيٌيب ىك حكـ عمى الغائب.

اإلجماع : قضى عمر بف الخطاب كعثماف بف عفاف في المفقكد، أف امرأتو تتربص أربع  رابعًا :

، كىذا كمو قضاء عمى الغائب، كلـ يصح عف أحد مف 4سنيف كأربعة أشير كعشرة أياـ ثـ تتزكج

الصحابة المخالفة في القضاء عمى الغائب، رغـ أنو قد صح عف عمر كعثماف القضاء عمى 

 .5الغائب، فيككف ىذا إجماعان مف الصحابة

                                                           
ىػ(، إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ،  702ابف دقيؽ العيد، تقي الديف محمد بف عمي بف كىب بف مطيع القشيرم، )ت: 1

 .270، ص2ىػ،  مطبعة السنة المحمدية، د. ـ، )تحقيؽ: أحمد محمد شاكر(، ج1407، سنة 2ط 
في طمبيـ فأتي بيـ.  النعـ، فبعث رسكؿ اهلل  كاستاقكا قتمكا راعي رسكؿ اهلل  قـك مف عرينة قدمكا عمى رسكؿ اهلل  2

ىػ(، الككاكب الدرارم في شرح صحيح 786الكرماني، شمس الديف، محمد بف يكسؼ بف عمي بف سعيد، )ت:  انظر:

. كزارة األكقاؼ كالشؤكف 169-195، ص23ىػ، دار إحياء التراث العربي، بيركت، ج1358، سنة 1البخارم، ط

 .104، ص34، د. ت، مطابع دار الصفكة، مصر، ج1كسكعة الفقيية الككيتية، طاإلسبلمية، الككيت، الم
 .163، ص8، ج6803البخارم، صحيح البخارم، ح 3
ىػ، المجمس 1403، سنة 2ىػ(، المصنؼ، ط 211الصنعاني، أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم، )ت:  4

 . 85، ص7، ج12317: العممي، اليند، )تحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي(، ح

 .440ص،8جباآلثار،المحلىحزم،ابن 5
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القياس: الدعكل تسمع عمى الميت كالصغير، مع أنيما أعجز عف الدفع مف الغائب،  خامسًا:

 .1فيقاس الغائب عمييما

 دـ جكاز القضاء عمى الغائب الذم ييٍعرىؼ قالكا بع 3كالشافعي في القديـ ،2كىك لمحنفية: القول الثاني

 .بنفسو، أك أف يحضر مف يقكـ مقامو، كيشترط في الدعكل حضكر الخصـ مكاف إقامتو

 واحتج أصحاب ىذا القول باألدلة التالية :

ذىا ديعيكا ًإلىى المًَّو كىرىسيكًلًو )قكؿ اهلل تبارؾ كتعالى: أواًل : كفى كىاً  ـٍ ًإذىا فىًريؽه ًمٍنييـٍ ميٍعًرضي ـى بىٍينىيي  .4(ًليىٍحكي

اآلية الكريمة ذمتيـ إلعراضيـ إذا دعكا إلى اهلل كرسكلو ليحكـ بينيـ، كىذا يدؿ  وجو الداللة:

، كلك نفذ الحكـ مع الغيبة، لـ يجب الحضكر عمييـ أف يحضركا إلى مجمس الحكـ عمى أنو يجب

 .5ا عمى عدـ جكاز الحكـ عمى الغائبكلـ يستحقكا الذـ، فدؿ ىذ

ي: إلى اليمف فقمت: يا رسكؿ يعن -قاضيان  عف عمي رضي اهلل عنو قاؿ: بعثني النبي  ثانيًا :

ذا أتاؾ ، إني شاب ، كتبعثني إلى أقكاـ ذكم أسناف، قاؿ: فدعا لي بدعكات ، ثـ قاؿ: " إاهلل

                                                           
 .224صهـ،دارالبٌان،دمشق،1415،سنة2طاإلسالمً،الفقهفًالقضائًالنظام،رأفتمحمدعثمان، 1

،د.ت،دارالكتاب2طالدقائق،كنزشرحالرائقالبحرهـ(،970زٌنالدٌنبنإبراهٌمبنمحمد،)ت:نجٌم،ابن 2

الصنائعبدائعالكاسانً،.409ص،5جالمختار،الدرعلىالمحتارردعابدٌن،ابن.19-17ص،7جاإلسالمً،د.م،

األحكام،غررشرحالحكامدرر،(هـ885:ت)علً،بنفرامرزبنمحمدخسرو،منال.8ص،7ج،فًترتٌبالشرائع

 .410ص،2جد.م،العربٌة،الكتبإحٌاءدارد.ط،د.ت،
اإلرشاد،مطبعةهـ،1404سنة،1طالقضاء،أدبالهمذانً،هللاعبدبنإبراهٌمالدٌنشهابإسحقأبوالدم،أبًابن 3

 .157ص،1ج،(السرحانهاللمحً:تحقٌق)بغداد،
 .48سكرة النكر، آية  4

 دار ، د. ط، د. ت، اليداية شرح العناية (،ق786)ت محمكد، بف محمد بف الديف محمد شمس اهلل عبد أبكالبابرتي،  5

 .158ص،1جالقضاء،أدبالدم،أبًابن.159، ص 8، بيركت، جالفكر
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" فما  ، فإنو أثبت لؾ"،  قاؿ:اآلخرالخصماف فسمعت مف أحدىما، فبل تقضيف حتى تسمع مف 

 .1"اختمؼ عمي بعد ذلؾ القضاء

الحديث دليؿ عمى أنو يجب عمى الحاكـ أف يسمع دعكل المدعي أكال ثـ يسمع  وجو الداللة:

جكاب المدعى عميو، كال يجكز لو أف يبني الحكـ عمى سماع الدعكل مف المدعي فقط، فإف حكـ 

ف كاف بغػير يػو عػمدان بىطيؿ قضاؤيه ككاف قػدحان في عدقػبؿ سػماع الدعكل مف المدعى عم التو، كا 

دحان كيبطؿ الحكـ، كيعاد عمى كجو الصحة، فدؿ الحديث عمى عدـ جكاز الحكـ قعمد لـ يكف 

 .2عمى الغائب؛ ألف الغائب ال يسمع لو جكاب

                                                           
 .  148، ص10، ج20153البييقي، السنف الكبرل، ح 1

كأنا شاب أخرجو ابف ماجو في سننو عف أبي البخترم عف عمي قاؿ: بعثني النبي صمى اهلل عميو كسمـ إلى اليمف،  -

أقضي بينيـ، كال أدرم ما القضاء، قاؿ: فضرب في صدرم بيده، كقاؿ: "الميـ اىد قمبو، كثبت لسانو"، قاؿ: فما شككت بعد 

في قضاء بيف اثنيف"، كقاؿ عنو األلباني: حديث صحيح، كىذا إسناد رجالو ثقات إال أنو منقطع، فإف أبا البخترم كاسمو 

. الزيمعي، جماؿ 774، ص2، ج2310شيئنا. انظر: ابف ماجو، سنف ابف ماجو، ح سعيد بف فيركز لـ يسمع مف عمي

ىػ، مؤسسة 1418، سنة 1ىػ(، نصب الراية ألحاديث اليداية، ط 762الديف أبك محمد عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد، )ت:

 . 61، ص4الرياف، بيركت، )تحقيؽ:محمد عكامو(، ج

 محمد بف عبد اهلل بف محمد حمدكيو بف نعيـ ابف الحكـ ، أبك عبد اهللـالحاككركاه الحاكـ في المستدرؾ. انظر:  -

ىػ، دار الكتب العممية، بيركت، )تحقيؽ:مصطفى 1411، سنة 1ىػ(، المستدرؾ عمى الصحيحيف، ط 405، )ت:النيسابكرم

 .105، ص4، ج7025عبد القادر عطا(، ح 
ىػ، دار البشائر  1431، سنة 1مختصر الطحاكم، ط ق(، شرح 370الجصاص، أبك بكر الرازم أحمد بف عمي، )ت:  2

. الصنعاني، محمد بف إسماعيؿ بف صبلح بف 438، ص 8اإلسبلمية، بيركت، )المحقؽ: مجمكعة مف العمماء(، ج 

 . 572، ص2ىػ(، سبؿ السبلـ، د. ط، د. ت، دار الحديث، الرياض، ج1182محمد الحسني، )ت:
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حجية البينة عمى كجو يكجب العمؿ بيا مكقكؼ عمى عجز المنكر عف الدفع كالطعف  ثالثًا :

 ، فبل يجكز الحكـ عمى 1فييا، كال يعمـ العجز إال بالحضكر مف المدعى عميو أك ممف يقـك مقامو

 .المدعى عميو كىك غائب

كؽ الناس، قكؿ الجميكر بجكاز القضاء عمى الغائب؛ كذلؾ حتى ال تضيع حقإلى  الباحث ويميل

الغائب لمحكـ عمى  طاشتر  و، كمما يؤكد ىذا الترجيح أنيككف الغياب كسيمة إلسقاط الحقكؽكال 

 :2كىي شركطه 

 .باتفاؽ.أف يككف المحكـك فيو مف حقكؽ اآلدمييف، أما الحكـ عمى الغائب في حقكؽ اهلل فباطؿ 1

الدعكل عمى الغائب .أف تككف الدعكل صحيحة كمستكفية لجميع شركطيا، حيث يشترط في 2

 ما يشترط في الدعكل عمى الحاضر .

حيث يدخؿ في اختصاصو،  أك ككيؿه  أك عقاره  ب في كالية القاضي ماؿه .أف يككف لمغائ3

 فالقاضي ليس لو كالية عمى جميع الناس، بؿ ىك يختص ببمد معيف. 

 .ستظيار احتياطان لحؽ الغائبف اال.حمؼ يمي4

ف التي استند إلييا في الحكـ عمى الغائب؛ حتى يتمكف الغائب م.أف يبيف القاضي البينة 5

 .إف كاف لو اعتراض عميياالطعف، 

 

 
                                                           

رسالة دكتكراه، كمية الدراسات العميا في الجامعة لقضائي في الفقو اإلسبلمي، ماىر معركؼ، بطبلف الحكـ ا ،النداؼ 1

 .151صاألردنية، األردف، بإشراؼ الدكتكر محمد نعيـ ياسيف، 

 .223-221ص،فًالشرٌعةوالقانونالقضائًالحكمنظرٌةالبصل،أبو 2
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 : ىما . ويشتمل عمى فرعينالمطمب الرابع : المحكوم فيو

 . الفرع األول : مفيوم المحكوم فيو

يتـ ىك جميع الحقكؽ )أم: الحقكؽ التي بقكلو: " (مفيكـ المحككـ فيو)ذكر الطرابمسي      

، كعمى كأجميا خطران  اعمـ: أف خطة القضاء أعظـ الخطط قدران  القضاء فييا لممحككـ لو(،

ليو النظر في جميع القضايا مف القميؿ كالكثير ببل تحديد. كقاؿ القاضي  القاضي مدار األحكاـ كا 

ابف سيؿ: القاضي يختص بكجكه ال يشاركو فييا غيره مف الحكاـ، كذلؾ النظر في الكصايا 

 ،كالنظر في أمكاؿ الغائب ،كالنظر لؤليتاـ ،ألحباس كالعقد كالترشيد كالتحجير كالتقسيـ كالمكاريثكا

فبل يجب لمقاضي أف يرفع مف  ،كاإلثبات كالتسجيؿ ،كالنظر في األنساب كالجراحات كما أشبييا

ال  ًكرت آنفان ذي عنده نظراء إلى غيره مف الحكاـ كما يرفع غيره مف الحكاـ إليو، فيذه األمكر التي 

ذا ضيع القاضي ذلؾ كانت منو ىجنة رٍ تي   .1"فع إال إليو كال تككف إال في ديكانو، كا 

يحكـ في كؿ شيء مف الحقكؽ سكاء كاف حقان  أف القاضيعمى  :مف خػبلؿ ما سػبؽ يتبيف     

الحػكـ أف القاضي يتمتع بصبلحية هلل أـ حقان لآلدمييف، كأنو نائب عف اإلماـ في ىذا المعنى، ك 

ىؿ يجكز تخصيص القضاء ببعض  ،في جميع المػنازعات التي ترد إليو، كلكف المسألة ىنا

 الحقكؽ؟

 .2لقد أجاز الفقياء تخصيص القاضي بالزماف كالمكاف كنكع الخصكمة كأطراؼ النزاع

: )القضاء يتقيد كيتخصص بالزماف أك المكاف (1801في المادة ) كجاء في مجمة األحكاـ العدلية

 .ستثناء بعض الخصكمات(كا

                                                           
 .35صاألحكام،منالخصمٌنبٌنٌترددفٌماالحكاممعٌنالطرابلسً، 1

 .597ص،4جاألحكام،مجلةشرحالحكامدررحٌدر، 2
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 :في ذلك ما يمي وعباراتيم الفقياء لومن أقوا

  :لى أحدىما لى اآلخر في حؽ آخر، كا  )كيجكز أف يجعؿ إلى أحدىما: القضاء في حؽ كا 

لى اآلخر في زماف آخر؛ ألنو نيابة عف اإلماـ فكاف عمى حسب االستنابة(  .1في زماف كا 

  2كالمكاف()القضاء يجكز تخصيصو كتقييده بالزماف. 

 )3)كيتخصص بزماف كمكاف الخصكمة. 

ائب عف الخميفة، تستند في أصميا إلى مبدأ النيابة، فالقاضي ن فمسألة تخصيص القضاء     

كما أف مصمحة األمة تقتضي ذلؾ، فالتخصيص  بما في عقد الككالة، فيك كالككيؿ أم: مقيد

ف؛ ما أف فييا تيسيران عمى المتقاضيك مى معرفة حقائؽ المسائؿ كدقائقيا،يجعؿ القاضي أقدر ع

 .4ألف عدد القضاة يككف أكثر

 .الفرع الثاني : أقسام المحكوم فيو 

 :  5ـ المحكـك فيو إلى أربعة أقساـيسيمكف تق

 كحد الشرب.  ىيككف حؽي اهلل محضان، كحد الزن القسم األول:

 يطمبو مبمغان محددان مف الماؿ.كدعكل زيد عمى عمرك أنو يككف حؽي العبد محضان،  القسم الثاني:

 أف يجتمع الحقاف معان كيككف حؽ العبد غالبان، كالقصاص كالتعزير.  القسم الثالث:

 كالسرقة . غالبان، كحد القذؼ أف يجتمع الحقاف معان كيككف حؽ اهلل القسم الرابع:

                                                           
 .379ص،3جالشافعً،اإلمامفقهفًالمهذبالشٌرازي، 1

العلمٌة،الكتبدارهـ،1419سنة،1طوالنظائر،األشباه،(هـ970:ت)محمد،بنإبراهٌمبنالدٌنزٌننجٌم،ابن 2

 .194صبٌروت،

 .419ص،5جالمختار،الدرعلىالمحتارردعابدٌن،ابن 3
 .254ص،فًالشرٌعةوالقانونالقضائًالحكمنظرٌةالبصل،أبو 4

، 2الطيار كآخركف، )عبد اهلل بف محمد الطيَّار، عبد اهلل بف محمد المطمؽ، محمد بف إبراىيـ المكسى(، الفقو الميسر، ط 5

 . 28، ص8ىػ، مدار الكطف، الرياض، ج1433سنة 
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 .المطمب الخامس : المحكوم بو 

لشيء الذم ألزمو ا بأنو: المحككـ بو (1787في المادة ) عٌرفت مجمة األحكاـ العدلية    

أم: ىك الشيء الذم يمـز بو القاضي أك المحكـ المحككـ عميو،  المحككـ عميو. عمى القاضي

 .1في قضاء الترؾ عميو عف منازعة المدعي كاالمتناعكىك إيفاء حؽ المدعي في قضاء اإللزاـ، 

 دم القاضي، بماذا يقضي؟ كما ىي مرجعيتو؟لكف المسألة ىنا: إذا عيرضت قضية بيف ي

كذلؾ لما جاء في  أف يقضي بما يكافؽ الشرع؛ عميو حاؿ عرض القضية عمى القاضي  األصػؿي  

كىٍيؼى تىٍصنىعي ًإٍف عىرىضى لىؾى " :لما بعثو إلى اليمف معاذ بف جبؿ حينما سألو النبي  حديث

ا ًفي ًكتىاًب  : أىٍقًضي ًبمى اءه؟ قىاؿى : فىًبسينًَّة رىسيكًؿ المًَّو قىضى ـٍ يىكيٍف ًفي ًكتىاًب المًَّو؟ قىاؿى : فىًإٍف لى المًَّو. قىاؿى

مَّـى؟ قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـٍ يىكيٍف ًفي سينًَّة رىسيكًؿ المًَّو صى : فىًإٍف لى . قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : أىٍجتىًيدي صى

: فى  فَّؽى رىٍأًيي، الى آليك. قىاؿى ٍمدي ًلمًَّو الًَّذم كى : اٍلحى ٍدًرم، ثيَـّ قىاؿى مَّـى صى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى رىبى رىسيكؿي المًَّو صى ضى

ا ييٍرًضي رىسيكؿى المَّوً   .2"رىسيكؿى رىسيكًؿ المًَّو ًلمى

                                                           
 . 576، ص4حيدر، درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ، ج 1
ىػ(، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 241بف حنبؿ، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني، )ت: ا 2

 . 333، ص36، ج22007ىػ، مؤسسة الرسالة، بيركت، )تحقيؽ: شعيب األرنؤكط(، ح: 1421، سنة 1ط

إسناده ضعيؼ إلبياـ أصحاب معاذ كجيالة الحارث بف عمرك، لكف ماؿ إلى القكؿ بصحتو غير ألرنؤكط: كقاؿ شعيب ا -

. انظر: الخطيب البغدادم، أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد الخطيب البغدادمكد مف المحققيف مف أىؿ العمـ، كاح

 .  471، ص1ابف الجكزم، السعكدية، جىػ، دار 1421، سنة 2ىػ(، الفقيو كالمتفقو، ط463بف ميدم، )ت: 

ف كاف عف غير مسميف، فيـ أصحاب معاذ، فبل 202، ص1في "إعبلـ المكقعيف" في ج قاؿ ابف القيـك  - : فيذا حديث كا 

يضره ذلؾ؛ ألنو يدؿ عمى شيرة الحديث، كأف الذم حٌدث بو الحارث بف عمرك، جماعة مف أصحاب معاذ ال كاحد منيـ، 

رة مف أف يككف عف كاحد منيـ لك سمي، كيؼ كشيرة أصحاب معاذ بالعمـ كالديف كالفضؿ كالصدؽ كىذا أبمغ في الشي

بالمحؿ الذم ال يخفى، كال يعرؼ في أصحابو متيـ كال كذاب كال مجركح، بؿ أصحابو مف أفاضؿ المسمميف كخيارىـ، كال 

 يشؾ أىؿ النقؿ في ذلؾ.
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يتعيف عمى القاضي أف يحكـ بما في كتاب اهلل تعالى مف األحكاـ التي لـ ذ فمف حديث معا     

فإف لـ يجد قضى باإلجماع، فإف لـ يجد شيئا مف  تنسخ، فإف لـ يجد فبسنة رسكؿ اهلل محمد 

ذلؾ، فإف كاف القاضي مف أىؿ االجتياد قاسو عمى ما يشبيو مف األحكاـ كاجتيد رأيو كتحرل 

ف لـ يكف مف أىؿ االجتياد فعميو أف يستفتي في ذلؾ فيأخذ بفتكل الصكاب ثـ قضى برأيو، ك  ا 

  .1تيالمف

أىمو،  قمكبي  تأف الزماف الذم فسد في كال شؾ" :نعيـ ياسيف محمد الشيخيقكؿ  كفي ىذا المقاـ

فيو العمـ، كيندر فيو كجكد مجتيد يركف إليو في استنباط األحكاـ ىك أكلى األزمنة في أخذ  حُّ كيش

الناس بقانكف كاحد، يجمعو أكابر عمماء األمة في فترة مف الفترات، فيتخيركف مف اجتيادات 

ائؿ التي األئمة السابقيف األرجح في تقديرىـ، كاألقرب إلى تحقيؽ مصالح األمة، ىذا في المس

جتياد، كأما تمؾ التي تناكلتيا النصكص القاطعة كاإلجماع، فبل ينبغي مكف أف يتطرؽ إلييا االي

نما ينص عمييا كما كردت، كعندئذ يجب عمى القضاة أف يمتزمكا  فييا اتباع رأم أحد الناس، كا 

 .2أك يتفؽ عميو أكثريتيـ"بما يتفؽ عميو عمماء األمة، 

 .المطمب السادس : طريق الحكم 

ند إلييا القاضي في فصؿ النزاع بيف ـ بأنو: األدلة كالبينات التي يستعير ؼ طريؽ الحك    

 .3الخصكـ"

عدؿ في أحكامو؛ تحقيؽ ىذه الغاية المنشكدة بأف يتحرل الإلى فيجب عمى القاضي أف يسعى     

دلة الشرعية كالحجج الصحيحة، فبل يحكـ باليكل، كال بالتشيي، كىذا ما نفيمو كذلؾ استنادان لؤل

                                                           
 .326ص،33جالكوٌتٌة،الفقهٌةموسوعةالالكوٌت،–الدٌنٌةوالشإوناألوقافوزارة 1

 .68ص،القضائًالحكمحجٌةٌاسٌن، 2

 .354ص،5جالمختار،الدرعلىالمحتارردعابدٌن،ابن 3
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اؿو " حديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ:مف  دَّعىى نىاسه ًدمىاءى ًرجى ، الى ـٍ لىٍك ييٍعطىى النَّاسي ًبدىٍعكىاىي

مىٍيوً  مىى اٍلميدَّعىى عى لىًكفَّ اٍليىًميفى عى ، كى  .1"كىأىٍمكىالىييـٍ

قيـ: "الحاكـ محتاج إلى ثبلثة أشياء، ال يصح لو الحكـ إال بيا، معرفة األدلة، قاؿ ابف ال

كاألسباب كالبينات، فاألدلة تيعىػر فو الحكـ الشرعي الكمي، كاألسػباب تيعىر فو ثبكتو في ىذا المحؿ 

مف ىذه  المعيف، أك انتفاءه عنو، كالبينات تيعىر فو طريؽ الحكـ عند التنازع، كمتى أخطأ في كاحد

 .2الثبلثة أخطأ في الحكـ"

 بتفصيؿ جممتيا، لفقياءنصكص اي ينبغي لمقاضي أف يحكـ بيا متعددة، جاءت البينات التك 

 .3كاإلقرار كالشيادة كاليميف كالكتابة كالقرائف كعمـ القاضي كالمعاينة كالخبرة

حجج شرعية، كطرؽ  ىي اليميفالنككؿ عف اتفؽ الفقياء عمى أف اإلقرار كالشيادة ك لذلؾ     

 .أف يعتمد عمييا في إصداره لمحكـ معتمدة في اإلثبات، يمكف لمقاضي

كالكتابة كالقرائف كالمعاينة كالخبرة كعمـ القاضي  4كاختمفكا فيما عدا ذلؾ مف كسائؿ اإلثبات    

 .1كالفراسة 6كالقسامة 5كالقيافة

                                                           
 .1336ص،3ج،1711حمسلم،صحٌحمسلم، 1

د. ط، د. ت، دار  ىػ(، بدائع الفكائد،751ابف القيـ، أبك عبد اهلل شمس الديف محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد، )ت:  2
 . 12، ص4الكتاب العربي، بيركت، ج

، كسائؿ اإلثبات في الشريعة اإلسبلمية في المعامبلت المدنية كاألحكاؿ الشخصية، د. ط، سنة مصطفى محمد ،الزحيمي 3
 .99، ص1ىػ، دار البياف، دمشؽ، ج1428

ىػ، المكتبة األزىرية لمتراث، القاىرة، 1424، سنة 4ىػ(، طرؽ اإلثبات الشرعية، ط1238)ت: ،بيؾ، أحمد إبراىيـ 4
 .                                                                                                        317. أبك البصؿ، نظرية الحكـ القضائي في الشريعة كالقانكف، ص42ص

يافة: ىي أف يعرؼ بفطنة كصدؽ فراسة أف ىذا ابف فبلف أك أخكه. انظر: الزمخشرم، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف الق 5
، د. ت، دار المعرفة، لبناف، )تحقيؽ: عمي محمد البجاكم، 2ق(، الفائؽ في غريب الحديث كاألثر، ط 538أحمد، )ت: 

 . 174، ص1كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ(، ج
إذا  عمى استحقاقيـ دـ صاحبيـ أف يقسـ مف أكلياء الدـ خمسكف نفران  :كحقيقتيا ،: اليميف، كالقسـىي لفتحالقسامة با 6

، كال يككف فييـ صبي، كال امرأة، بيف قـك كلـ يعرؼ قاتمو، فإف لـ يككنكا خمسيف أقسـ المكجكدكف خمسيف يمينان  كجدكه قتيبلن 
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غير كيميؿ ابف القيـ إلى ككنيا . 2ثـ اختمؼ الفقياء في كسائؿ اإلثبات إف كانت محصكرة     

بؿ قد بيف سبحانو بما شرعو مف الطرؽ، أف مقصكده إقامة العدؿ بيف عباده، ": محصكرة بقكلو

 .3"كقياـ الناس بالقسط، فأم طريؽ استخرج بيا العدؿ كالقسط فيي مف الديف، كليست مخالفة لو

الحاكـ أف يككف عادالن، فييٍعطى كؿ ذم حؽ الغاية مف حكـ بقكلو:" بيؾ إبراىيـ أحمد كيؤيده    

 . 4"أمكف الكصكؿ إلى ىذا فثـ شرع اهلل تعالى حقو، فبأم طريؽ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

ف حمؼ المتيمكف كال مجنكف، كال عبد، أك يقسـ بيا المتيمكف  عمى نفي القتؿ عنيـ، فإف حمؼ المدعكف استحقكا الدية، كا 
انظر: ابف األثير، أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد بف عبد الكريـ الشيباني، )ت: لـ تمزميـ الدية.

ت، )تحقيؽ: طاىر أحمد ىػ، دار الكتب العممية، بيرك 1399ىػ(، النياية في غريب الحديث كاألثر، د. ط، سنة 606
 . 62، ص4الزاكم(، ج

الفراسة: ىي التثبت كالنظر، بمعنى أنيا مكاشفة اليقيف كمعاينة الغيب. انظر، الجرجاني، عمي بف محمد بف عمي الزيف  1
 . 166ىػ، دار الكتب العممية، بيركت، ص1403، سنة 1ىػ(، التعريفات، ط816الشريؼ، )ت: 

)تبنبكرأبًبنمحمدشمسالدٌنهللاعبدأبوالقٌم،ابن 2 السٌاسةفًالحكمٌةالطرقهـ(،751:أٌوببنسعد،

 .108ص،(الحمدأحمدبنناٌف:تحقٌق)المكرمة،مكةالفوائد،عالمدارهـ،1428سنة،1طالشرعٌة،

 .13صالشرعٌة،السٌاسةفًالحكمٌةالطرقالقٌم،ابن 3

 .37صالشرعٌة،اإلثباتطرقبٌك، 4
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 :: أنواع الحكم القضائي المبحث الثالث

أخرل، كعميو  مسمياتكفي القانكف ب مسمياتف ىذه التقسيمات مكجكدة عند الفقياء بإحيث  

 :تية دة اعتبارات كفؽ المطالب اآلتبعان لع ينقسـ الحكـ القضائي إلى عدة أقساـ

 .صدوره في مواجية الخصوم وغيابيم الحكم القضائي من حيثأنواع المطمب األول : 

 :ىما  قَّسـ ىذا النكع إلى قسميفيي 

 . القسم األول : الحكم الوجاىي

الحكـ كىك الحكـ الذم يصدر بمكاجية الطرفيف كحضكرىما لجمسات الدعكل، كذلؾ يعتبر    

كجاىيان فيما لك حضر المدعى عميو جمسة مف جمسات المحاكمة أك أكثر، ثـ تخمؼ بعد ذلؾ عف 

 .1الحضكر

ًكـ      ثباتيا بالطرؽ الشرعية، حي فإذا غاب المدعى عميو بعد الجكاب عف الدعكل باإلنكار، كا 

ذا غاب عميو في غيبتو بدكف إعبلف، كيعتبر الحكـ صادران في مكاجية الخصكـ، ككذلؾ إ

 .2المدعى عميو بعد الجكاب عف الدعكل باإلقرار

 .القسم الثاني : الحكم الغيابي 

، حسب ما 3لـ يحضر أيان مف جمسات الدعكل الذم المدعى عميوكىك الحكـ الصادر عمى     

 :4كفييا شركط الحكـ الغيابي كىي ( مف مجمة األحكاـ العدلية،1834ك  1833جاء في المادة )

                                                           
طالشرعٌة،المحاكماتأصولقانونشرحالبصل،عبدالناصرموسى،أبو.671ص،1جالدعوى،نظرٌةٌاسٌن، 1

 .198ص،د.ت،دارالثقافة،األردن،1

 .17صالقضائٌة،األحكامعلىالمترتبةاآلثارنوفل، 2

 .671صالشرعٌة،المحاكماتأصولقانونشرحالبصل،أبو 3

 .682ص،4جاألحكام،مجلةشرحفًالحكامدررحٌدر، 4
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 إليو القاضي كرقة إحضار عمى ثبلث مرات في أياـ مختمفة.أف يرسؿ  .1

أف يمتنع المدعى عميو عف الحضكر إلى المحكمة كعف إرسػاؿ ككيؿ عنو، مع عدـ  .2

حضاره.  القدرة عمى جمبو كا 

أف ينصب القاضي ككيبلن عف الخصـ المتكارم كأف يستمع دعكل المدعي في مكاجية  .3

 ذلؾ الككيؿ.

إف لـ يعترض المدعى عميو أك إذا لحكـ الغيابي، كال بد مف تنفيذه كالنتيجة بعد ذلؾ صدكر ا

 اعترض ككاف اعتراضو غير صالح لمقبكؿ، أف يبمغ اإلعبلـ الغيابي لممدعى عميو.

 ( تختص بالخصـ المتكارم أك المتمرد.1834مع اإلشارة إلى أف المادة ) 

بنكعو، فيسجؿ في رأس الحكـ )إعبلـ كقد جرت العادة في المحاكـ الشرعية أف يركس الحكـ     

 حكـ كجاىي، أك إعبلـ حكـ غيابي، أك إعبلـ حكـ غيابي بدرجة كجاىية(.

كما جرت العادة أف الحكـ الكجاىي ال يتـ تنفيذه لدل دائرة اإلجراء إال إذا كتب عميو )بمغ    

درجة كجاىية ال يتـ المدعى عميو الحكـ حيف النطؽ بو حضكريان(، أما الحكـ الغيابي كالغيابي ب

 .1تنفيذه إال إذا أرفؽ معو سند تبميغ مفاده أف المدعى عميو بمغ بالحكـ حسب األصكؿ المتبعة

 

 

 

                                                           
 .17صالقضائٌة،األحكامعلىالمترتبةاآلثارنوفل، 1
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 . القطعيةاني : الحكم القضائي من حيث المطمب الث

 :1ىما ييقسَّـ ىذا النكع إلى قسميف

  . القسم األول : الحكم القطعي

الخصكمة كميا أك في شؽ منيا، بحيث ال يجكز لممحكمة حسـ النزاع في كىك الحكـ الذم ي 

ف ك  .انت الدعكل ال تزاؿ قائمة أمامياالتي أصدرت الحكـ أف ترجع فيو، كا 

 . القسم الثاني : الحكم غير القطعي

نما يتعمؽ بسير الخصكمة كقرار تأجيؿ     كىك الحكـ الذم ال ييحسـ النزاع في الخصكمة، كا 

 .بات بالبينةبات كالحكـ الذم يجيز اإلثباإلثتتعمؽ ، أك الدعكل

 :2إلى أربعة قرارات التي تصدر خبلؿ رؤية الدعكل القرارات تيقسَّـك 

القرار اإلعدادم: كىك القرار الذم تصدره المحكمة كيتضمف تدبيران يسيؿ تحقيؽ الدعكل  .1

الزكجية ىؿ ىك  كالقرار بإجراء الكشؼ عمى بيت كرؤيتيا كيميد ألسباب الحكـ فييا،

 .مسكف شرعي أـ ال؟

القرار المؤقت: كىك القرار الذم يتضمف تدبيران مؤقتان يقتضيو الحاؿ في الدعكل. كالقرار  .2

 بإلزاـ المدعى عميو بتقديـ كفالة إلى حيف إنتياء الدعكل .

قرار القرينة: كىك القرار الذم تصدره المحكمة كييشعر بنتيجة الحكـ. كقرار المحكمة  .3

 المدعي عاجزان عف اإلثبات . باعتبار

 القرار القطعي: كىك القرار الذم تفصؿ بو الدعكل كتنتيي بو المحكمة، كييقاؿ لو الحكـ. .4

                                                           
32صاإلسالمً،الفقهفًالقضائًالحكمبطالنالنداف،.670صالدعوى،نظرٌةٌاسٌن،1 المستشارطهماز،.

 .313ص،2جحلب،اإلسالمً،مطبوعاتالد.ط،د.ت،مكتبوالتجارٌة،المدنٌةالموادفًالمحاكماتأصولمحمود،

 .196-195صالشرعٌة،المحاكماتأصولقانونشرحالبصل،أبو 2
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 . كم القضائي من حيث قابميتو لمطعنالمطمب الثالث : الح

 :1كىي ييقسَّـ ىذا النكع إلى أربعة أقساـ

 . االبتدائيالقسم األول : الحكم 

ألنو ؛ ابتدائيان حكمان  االبتدائي. كسيمي الحكـ االستئناؼالذم يقبؿ الطعف بطريؽ كىك الحكـ    

 .االبتدائيةيصدر مف المحكمة 

 . نتيائيالقسم الثاني : الحكم اال 

ف كاف قاببلن لغيره مف طرؽ الطعف األخرل، باالستئناؼكىك الحكـ الذم ال يقبؿ الطعف فيو     ، كا 

ة إعادة النظر أك بالمعارضة. كيشمؿ ىذا النكع األحكاـ التي تصدر مف محاكـ الدرج لتماسباكالطعف 

 .2)االستئناؼ( األكلى، كمحاكـ الدرجة الثانية

 .القسم الثالث : الحكم الحائز لقوة الشيء المحكوم بو 

ف ستئناؼ، لعادية كىي االعتراض كاالا يقبؿ الطعف فيو بطرؽ الطعف كىك الحكـ الذم ال     كا 

. كىذا ىك الحكـ الصادر المحاكمةالعادية كىي إعادة غير  كاف يجكز الطعف فيو بطرؽ الطعف

 .3عف محكمة الدرجة الثانية )االستئناؼ(

 . الفصؿ الثالث بمشيئة اهلل تعالى كسيأتي بياف ىذه الطرؽ بالتفصيؿ في

 

 

                                                           
أصول،طهماز.198صالشرعٌة،المحاكماتأصولقانونشرحالبصل،أبو.669-668صالدعوى،نظرٌةٌاسٌن، 1

 .314-313ص،2ج،فًالموادالمدنٌةوالتجارٌةالمحاكمات

 .366هـ،منشؤةالمعارف،اإلسكندرٌة،ص1410،سنة6نظرٌةاألحكامفًقانونالمرافعات،ط،أحمد،الوفاأبو 2

 .18نوفل،اآلثارالمترتبةعلىاألحكامالقضائٌة،ص 3
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 القسم الرابع : الحكم البات :

غير العادية، فيك كىك الحكـ الذم ال يقبؿ الطعف فيو بأم طريؽ مف طرؽ الطعف العادية أك   

كىك الحكـ  .عتراض كال إعادة النظراالستئناؼ كال النقض كال المعارضة كال حكـ ال يقبؿ اال

 .1الصادر عف المحكمة العميا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 18نكفؿ، اآلثار المترتبة عمى األحكاـ القضائية، ص 1
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 . بحث الرابع : شروط الحكم القضائيالم

 : تيةجمميا في النقاط اآلأحة صدكر الحكـ القضائي عدة شركط يشترط لص     

يصدر في ، كىذا شرط في صحة الحكـ الذم 1أف يتقدـ الحكـ خصكمة كدعكل صحيحة: أوالً 

الحؽ بدعكل  لو أف يحكـ بحؽ مف غير أف يتقدـ صاحبالقاضي ال يجكز حقكؽ العباد؛ ف

أنو ال يجبر الناس عمى استيفاء حقكقيـ، ألف القاضي ال يعمـ حقكؽ الناس كما  يطالب بو،

ف فعؿ كاف 2كلمناس أف يطالبكا بحقكقيـ أك أف يترككىا كليس لمقاضي حؽ التدخؿ في ذلؾ ، كا 

دعكل؛ ألف تحصيميا الحكمو باطبلن. أما إذا كاف الحؽ يتعمؽ بحقكؽ اهلل تعالى، فبل يشترط تقديـ 

 .                                                                    3كاجب عمى كؿ مسمـ قاضيان كاف أك غيره

، : )يشترط في الحكـ سبؽ الدعكل(1829في المادة ) العدلية كاـكقد جاء في مجمة األح     

كىك أنو يشترط في حكـ القاضي في خصكص متعمؽ بحقكؽ الناس ادعاء أحد عمى اآلخر في 

  يصح الحكـ الكاقع مف دكف سبؽ دعكل(.ذلؾ الخصكص في أكؿ األمر كال

قد ألزمتؾ ذلؾ، أك قضيت بمفظ يفيد اإللزاـ، كأف يقكؿ: في صيغة الحكـ أف تككف يشترط  ثانيًا :

 .4، كىكذاعميؾ

                                                           
 .228،ص3األم،جالشافعً،. 354،ص5، جالمختار الدر عمى المحتار ردابف عابديف،   1

 .665ص،4جاألحكام،مجلةشرحفًالحكامدررحٌدر، 2

3  ، 1، طالتنبيو شرح في النبيو كفاية ىػ(،710)ت:  األنصارم، عمي بف محمد بف حمدأ الديف نجـ العباس أبكابنالرفعة،

(، جالعممية الكتب دارىػ، 1430سنة   .400،ص 18، بيركت، )تحقيؽ: مجدم محمد سركر باسمـك

، سنة 1ىػ(، الكافي في فقو اإلماـ أحمد، ط620ابف قدامو، أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد، )ت:  4

 .237، ص4ىػ، دار الكتب العممية، بيركت ج1414
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أف يككف كاضحان، فبل بد مف تعييف المحككـ بو، ككذا تعييف المحكـك لو،  في الحكـ يشترط ثالثًا:

 أك فيو إيياـ  كالمحككـ عميو بصكرة قاطعة ترفع أم احتماؿ أك اشتباه؛ ألف الحكـ إذا كاف مبيمان 

 .1لـ يمكف تنفيذه، كبالتالي لـ يكف قاطعا لمنزاع بيف الخصـك

اإلعذار، يشترط في الحكـ أف يتقدمو إعذار لمف أقيمت عميو البينة؛ لقطع حجة المحكـك  رابعًا:

عميو، أم أف يقكؿ القاضي لمخصـ بعد سماع البينة: ىؿ لؾ مدفع أك مىٍطعىف فييا، كيقكؿ عند 

ة تقكليا أك بينة تيٍحًضٍرىا جَّ  .2؟نياية المرافعة: أبًقيىٍت لؾ حي

يشترط حضكر الخصميف مجمس الحكـ عند صدكر حكـ القاضي، إال أف يقكـ عمى  خامسًا:

المحكـك عميو  مكجب الحكـ، ثـ يغيب فيككف حضكره كغيابو سكاء، كما إذا أقر بالمدعى بو، ثـ 

( مف مجمة األحكاـ العدلية كالتي 1830غاب قبؿ الحكـ فإنو يحكـ عميو، كما جاء في المادة )

رط حضكر الطرفيف حيف الحكـ يعني يمـز عند النطؽ بالحكـ بعد إجراء تنص عمى أنو: )يشت

 .3ف مكاجية حضكرىما في مجمس الحكـ(محاكمة الطرفي

. كىذا 4أف ال يككف الحكـ الصادر مخالفان لمكتاب أك السنة أك اإلجماع أك القياس الجمي  سادسًا:

 ي الظمـ قطعان.؛ ألف الخطأ فيو يكقع فأىم شروط الحكم، بل أىمياالشرط مف 

كتطبيؽ ىذا الشرط يستكجب مف القاضي معرفة كجو الحكـ، مف حيث تصكره لكبلـ     

الخصميف، كأحكاؿ الكاقعة المطركحة، فإف لـ يعرؼ الكجو لعدـ فيـ الكاقعة لزمو إعادة النظر 

 حتى يتبيف لو ذلؾ صراحة، فإف اشتبو عميو األمر كالتبس عميو حكمو، كأف لـ يقؼ عمى أصؿ
                                                           

 )المكتبة الشاممة( . .849-848جامعةالمدٌنةالعالمٌة/مالٌزٌا،السٌاسةالشرعٌة،د.ط،د.ت،ص 1

 .194ص،1جاألحكام،ومناهجاألقضٌةأصولفًالحكامتبصرة،فرحونابن 2

 .630ص،4جاألحكام،مجلةشرحفًالحكامدررحٌدر، 3

 .267ص،2جالشرعٌة،المحاكماتأصولداود، 4
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النازلة في كتاب كال سنة كال غير ذلؾ، أك شؾ: ىؿ ىي مف أصؿ كذا أك أصؿ كذا؟ أك تجاذبيا 

أصبلف؟ كلـ يترجح أحدىما؟ شاكر أىؿ العمـ، فإف بقي اإلشكاؿ فاألكلى في ذلؾ الصمح، كىذا 

 فيما يمكف فيو الصمح .

البينة، كالنككؿ عف إلى كسيمة إثبات شرعية، كاإلقرار، ك  أف يستند الحكـ القضائي سابعًا :

 .1مة مكافقة لمدعكليالكسككف اليميف، كأف ت

عف جية مختصة بو، كبذلؾ ال تحكز الفتاكل كال القرارات اإلدارية، كال يصدر الحكـ أف  ثامنًا :

 .2القرارات الكالئية ىذه الحجية

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .269ص،2ج،داود،أصولالمحاكماتالشرعٌة 1

ط،الجدٌد،المدنًالقانونشرحفًالوسٌطأحمد،الرزاقعبد،السنهوري 2 العربٌة،النهضةدارهـ،1389سنةد.

 .632ص،2جالقاهرة،
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 .القضائي في الفقو اإلسالميالحكم الفصل الثاني : آثار 

 :يشتمل ىذا الفصل عمى أربعة مباحث

 .أثر الحكـ القضائي مف حيث الحجية :المبحث األول

 .قضائي عمى الصفة الحقيقية لمنزاعأثر الحكـ ال المبحث الثاني :

 .الخصـك مذاىبأثر الحكـ القاضي عمى  :المبحث الثالث

 .مسؤكلية القاضيأثر الحكـ القضائي عمى  :المبحث الرابع
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 . أثر الحكم القضائي من حيث الحجيةاألول : المبحث 

: أف الحكـ معتد بو شرعان، الستكماؿ أركانو كشرائطو كخمكه يقصد بحجية الحكـ القضائي     

 مف المكانع .

الصحة كتحقيؽ  الصحيحة أف الظاىر مف كؿ حكـ قد صدر كفؽ الشركط الشرعيةكبياف ذلؾ:  

العدالة، كبالتالي يستحؽ التنفيذ، كبناءن عمى ىذا الظاىر ال يمبى طمب أحد بإعادة النظر في 

القضية، كال بتأجيؿ تنفيذ الحكـ، أك نقضو، إذا كاف ىذا الطمب مبنيان عمى مجرد احتماؿ، كلـ 

 .1يقترف بدليؿ مقبكؿ يقتضي فائدة جديدة مف اإلعادة

ائي تعتبر مف أىـ آثار الحكـ؛ ألنيا تمنح الحكـ القضائي حماية تمنع كحجية الحكـ القض    

عرض النزاع أك القضية الصادر فييا ذلؾ الحكـ مرة أخرل عمى القضاء، كبذلؾ يستحؽ الحكـ 

بؿ لمطعف بأم طريؽ مف طرؽ التنفيذ، كىذا األمر ال يتحقؽ إال بصيركرة الحكـ باتان غير قا

ذا طمب الفريؽ الصادر لمصمحتو ذلؾ الحكـ  اثابتن  احكمن  الطعف، فيصبح ال يمكف إلغاؤه، كا 

 .2تنفيذه، كجب التنفيذ

ذا كاف الحاكـ جامعان لمشركط المتقدمة     كاكتممت أركاف كشركط الدعكل كالمدعي كالمدعى  كا 

فقد صار حكمو الزمان لممحككـ عميو يجب عميو أف يتمقاه بالسمع كالطاعة كأف  عميو كالمدعى بو

 .3ال يجد في صدره حرجان مف ذلؾ 

 

                                                           
 .10صالقضائً،الحكمحجٌةٌاسٌن، 1

 .200-199صالشرعٌة،المحاكماتأصولقانونشرحالبصل،أبو 2

د.،1طاألزهار،حدائقعلىالمتدفقالجرارالسٌلهـ(،1250)ت:،هللاعبدبنمحمدبنعلًبنمحمدالشوكانً، 3

 .834صبٌروت،،حزمابندارت،
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 :أثر الحجية في المطالب اآلتية كيظير 

 . لمقاضيالحكم  المطمب األول : لزوم

إذا عيرضت عمى القاضي قضية كاستكفت أركانيا كشركطيا كصدر الحكـ القضائي فييا،     

الخصكـ بو، كيصبح جاىزان لتنفيذه، فإذا قاؿ القاضي  مزـي لمقاضي الرجكع عنو، كيي  حينيا بل يجكزف

 ،لـ يصح ،: رجعت عف حكمي، أك رجعت عف قضائي، أك أبطمت حكمي1بعد صدكر الحكـ

.  كالقضاء ماضو

 .2يقكؿ اآلمدم: " حكـ الحاكـ ال يجكز نقضو في المسائؿ االجتيادية لمصمحة الحكـ"

كيقكؿ شياب الديف الحسيني: " أف القضاء المختمؼ فيو بمنزلة الفصؿ المجتيد فيو تنفيذه يككف 

 .3قضاء في محؿ االجتياد، فيككف نافذنا باالتفاؽ"

، كيستند ىذا المزكـ إلى قاعدة فقيية مشيكرة، كلكف ىناؾ مف االستثناءات الكاجب مراعاتيا

 : تيكيمكف التفصيؿ عمى النحك اآل

 .: االجتياد ال ينقض باالجتياد األولالفرع 

غير كف اجتياديان أك غير اجتيادم، ك : إما أف يك4مف كجييفالحكـ القضائي ال يخمك      

 االجتيادم يككف في األمكر المنصكص عمييا في الكتاب كالسنة كاإلجماع، فيذا الحكـ المكافؽ

 .ه األدلة ال يمكف نقضو مف أم أحدليذ
                                                           

 .423ص،5جالمختار،الدرعلىالمحتارردعابدٌن،ابن 1

ىػ(، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ، د. ط، 631اآلمدم، أبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف محمد بف سالـ، )ت:  2

 .203، ص 4د. ت، المكتب اإلسبلمي، بيركت، )تحقيؽ: عبد الرزاؽ عفيفي(، ج
ق(، غمز عيكف البصائر في شرح األشباه  1098الحمكم، أبك العباس شياب الديف أحمد بف محمد مكي، )ت:  3

 .312،ص2ق، دار الكتب العممية، بيركت، ج 1405، سنة 1كالنظائر، ط

 .427ص،فًالشرٌعةوالقانونالقضائًالحكمنظرٌةالبصل،أبو 4
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ف كاف في مكاضع اختبلؼ أما الحكـ  االجتيادم فإنو يكتسب صفة المزكـ كال يجكز نقضو، كا 

، أم: أف المجتيد إذا أداه اجتياده إلى حكـ في قضية ذلؾ ألف الخبلؼ قد ريًفع بالحكـالفقياء؛ ك 

باجتياده، ثـ بدا لو الرجكع عف ذلؾ االجتياد، فبل ينتقض حكـ االجتياد األكؿ باالجتياد الثاني، 

ن  إنما مف االجتياديف  يمضي عمى ما كقع، كيككف االجتياد الثاني ىك المعتمد فيما سيقع، ألف كبلَّ

ذلؾ أف االجتياد الثاني ليس  ، 1كقع بالظف الراجح في نظر المجتيد، ككاف ىك المتعيف في كقتو

 .2)االجتياد ال ينقض بمثمو( قاعدةى مف االجتياد األكؿ، كىذا معنى بأكل

فعؿ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو في المسألة المشٌركة، حيث لـ يحكـ في  كمثاؿ ذلؾ     

المسألة المشرَّكة بتشريؾ األخكة ألـ كاألخكة األشقاء، كبعد عاـ كاحد عيرضت عميو قضية 

الحكـ بف مسعكد الثقفي قاؿ: )شيدت عمر بف  مماثمة، فشرَّؾ بينيـ بالتساكم، فقد ركم عف

ألب كاألـ مع اإلخكة مف األـ في الثمث، فقاؿ لو رجؿ: لقد قضيت الخطاب أشرؾ اإلخكة مف ا

عاـً أكؿ بغير ىذا، قاؿ: فكيؼ قضيت؟ قاؿ: جعمتو لئلخكة مف األـ كلـ تجعؿ لئلخكة مف األب 

 .3، قاؿ: تمؾ ما قضينا كىذه عمى ما قضينا(كاألـ شيئان 

 

 

 
                                                           

للطباعةالرٌانمإسسةهـ،1418سنة،1طالفقه،أصولعلمتٌسٌرٌعقوب،بنعٌسىبنٌوسفبنهللاعبد،العنزي 1

 .389صبٌروت،والتوزٌع،والنشر

محمدالزحٌلً، 2 1طاألربعة،المذاهبفًوتطبٌقاتهاالفقهٌةالقواعدمصطفى، بٌروت،1427،سنة دارالفكر، هـ،

 .389ص،1ج

األحادٌثتخرٌجفًالمنٌرالبدر،(هـ804:ت)الشافعً،أحمدبنعلًبنعمرحفصأبوالدٌنسراجالملقن،ابن 3

بنهللاوعبدالغٌظ،أبومصطفى:تحقٌق)الرٌاض،الهجرة،دارهـ،1425سنة،1طالكبٌر،الشرحفًالواقعةواآلثار

 .606ص،9ج،(كمالبنوٌاسرسلٌمان،
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 . الفرع الثاني: حاالت رجوع القاضي عن الحكم

 :كىي ز لمقاضي الرجكع فييا عف حكمو،يجك يكجد حاالت 

إذا قضى القاضي بقضية ثـ بدا لو أف يرجع عنيا فإف كاف الذم قضى بو خطأ  الحالة األولى :

ف كاف ذلؾ مما يختمؼ فيو الفقياء أمضاه ال محالة كقضى  ال يختمؼ فيو الفقياء رده ال محالة كا 

 .1في المستقبؿ بما يرل

ف كاف قد أصاب قكؿ قائؿ( فرحكف:كفي ىذا يقكؿ اإلماـ ابف   .2)كلو ذلؾ إف ظير لو الخطأ، كا 

كما إذا كاف القاضي قد استند في حكمو عمى عممو الشخصي فمو الرجكع عنو،  الحالة الثانية :

إذا اعترؼ عنده شخص آلخر بمبمغ كغابا عنو، ثـ تداعى عنده اثناف فحكـ عمى أحدىما ظانان 

 .3أنو غيره فمو نقضو، كىذا مبني عمى أف لمقاضي العمؿ بعممو أنو ذلؾ المعترؼ، ثـ تبيف لو

إذا حكـ القاضي في مسألة اجتيادية بخبلؼ مذىبو عمدان أك سيكان، ككاف الحاكـ  الحالة الثالثة :

 .4مقمدان فمو أف يرجع عف حكمو، أما إف كاف الحاكـ مجتيدان فبل يجكز لو الرجكع عف حكمو

إذا حكـ القاضي في قضية كاسػتند فييا إلى بينة معػينة، ثـ تبيف بعػد ذلؾ كجػكد  الحالة الرابعة:

سبب ييٍبطؿ الحكـ، كشيادة الشيكد مثبلن، ثـ ظير بعد القضاء أف الشيكد عبيد أك محدكدكف في 

 . 5ىذه الحالة يرجع القاضي عف حكمو قذؼ، ففي

                                                           
 .341ص،3جهـ،دارالفكر،بٌروت،1310،سنة2طالهندٌة،الفتاوىالدٌن،نظامالبلخًوآخرون، 1

 .80ص،1ج،فًأصولاألقضٌةومناهجاألحكامالحكامتبصرةفرحون،ابن 2

 .423ص،5جالمختار،الدرعلىالمحتاررد،عابدٌنابن 3

،فًالشرٌعةوالقانونالقضائًالحكمنظرٌةالبصل،أبو. 509، ص5ابف عابديف، رد المحتار عمى الدر المختار، ج 4

 .424ص

،فًالشرٌعةوالقانونالقضائًالحكمنظرٌةالبصل،أبو.281ص،6ج،شرحكنزالدقائقالرائقالبحرنجٌم،ابن 5

 .424ص



60 
 

 مسألة: أثر ظيور بينات جديدة عمى الحكم القضائي:

صدر الحكـ القضائي ككاف مبنيان عمى شيادة عدكؿ في الظاىر كمستكفيان لمشركط األخرل،  إذا

 .1ثـ حدث بعد ذلؾ بعض الشبيات حكؿ شيادة الشيكد لـ يؤثر ذلؾ عمى الحكـ

 كمثاؿ تمؾ الشبيات التي ال تؤثر في الحكـ :

مك فعمكا ذلؾ ف، فك أف يرجع الشيكد عف شيادتيـ، أك يرجع بعضيـ، كيعترفكا أنيـ كاذب (1

 لـ ينتقض الحكـ سكاء أكاف رجكعيـ قبؿ استيفاء الحؽ المقضي بو أـ بعده.

؛ ألف ىذه الحقكؽ االستيفاءفي الحدكد أك القصاص لـ يجز  االستيفاءلكف إذا كاف الرجكع قبؿ 

ؤكا الحدكدى عف المسمميف ما  ، تسقط بالشبيات، كالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: )اٍدرى اٍستىػطعتيـٍ

يره مف أف ييٍخطئى في  ـى إٍف ييٍخطئي في العفًك خى فإف كاف لو مخرىجه فخٌمكا سبيمىوى، فإفَّ اإلما

 .3، كال شؾ في أف رجكع الشيكد شبية ظاىرة، فينتقض الحكـ ليذا السبب2العقكبة(

 بعد صدكر الحكـ، كذلؾ في حقكؽ اآلدمييف كحقكؽ اهلل تعالى إقرارهرجكع المقر عف  (2

ف  التي ال تدرأ بالشبيات كالزكاة كالكفارات، فإنو ال يؤثر عمى الحكـ، بؿ ال ينظر إليو كا 

 .4صدر قبؿ الحكـ؛ لتعمؽ حؽ المقر لو بالمقر بو

                                                           
 . 22ص القضائي، الحكـ حجية ياسيف، 1

 سنة ،2ط الترمذم، سنف -الكبير الجامع ،(ىػ279:ت) الضحاؾ، بف مكسى بف سىٍكرة بف عيسى بف محمد الترمذم، 2

 ،1424:ح ،(الباقي عبد فؤاد محمد شاكر، محمد أحمد: تحقيؽ) مصر، الحمبي، البابي مصطفى كمطبعة مكتبة ىػ،1395

 عف عقيؿ عف سعد بف رشديف كركاه. ضعيؼ كفيو الزىرم عف الشامي زياد بف يزيد بو تفرد: البييقي قاؿ. 33ص ،4ج

 ،(ىػ852:ت) أحمد، بف محمد بف عمي بف أحمد الفضؿ أبك العسقبلني، حجر بفا: انظر. ضعيؼ كرشديف مرفكعان  الزىرم

 .161-160ص ،4جدار الكتب العممية، بيركت،  ىػ،1419سنة ،1ط الكبير، الرافعي أحاديث تخريج في الحبير التمخيص
 246ص ،9ج المغني، قدامو، ابف 3

 332ص ،7ج ،في ترتيب الشرائع الصنائع بدائع الكاساني، 4
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تغير حاؿ الشاىد بعد الحكـ، فمك طرأ الفسؽ أك العداكة بعد الحكـ، لـ يؤثر عميو كلـ  (3

د الحكـ زيادة أك نقصان فبل أثر ليذا يمنع مف تنفيذه، ككذلؾ لك غير الشاىد أقكالو بع

التغيير عمى الحكـ، فمك شيد بأف الديف مائة فحكـ بو، ثـ شيد بأنو أخطأ في المبمغ كأنو 

 .1مائتاف أك خمسكف لـ ينظر إلى كبلمو كيبقى الحكـ عمى حالو

ع لكف إذا أصدر القاضي حكمو في دعكل كبعد صدكر الحكـ ظير لمقاضي بٌينات جديدة لـ يٌطم

 ف :اعمييا القاضي، فينا حالت

إذا دلت ىذه البٌينات عمى خطأ كقع فيو القاضي عند إصدار حكمو، ككانت  الحالة األولى:

عمى ذلؾ قطعية ليس فييا احتماؿ كجب نقض الحكـ؛ ألف ما ابتني عمى خطأ كاف خطأن  داللتيا

 . 2مستحقان لمنقض

إذا لـ تدؿ البٌينات عمى أف القاضي قد كقع في الخطأ، أك كجد احتماؿ معتبر في  الحالة الثانية:

كمف . لكجكه، فبل يؤثر ذلؾ عمى الحكـداللتيا عمى ذلؾ بأف كاف حكمو سميمان كلك مف بعض ا

 ذلؾ :

.إذا كاف الحكـ القضائي قد صدر بناءن عمى إقرار، فإف رجكع المقر عف إقراره يعتبر شبية 1

الحكـ إذا كاف في حد أك قصاص، كما لك رجع المقر بالزنى أك بشرب الخمر أك  مؤثرة في

بالسرقة عف إقراره بعد صدكر الحكـ عميو، فينتقض الحكـ بناءن عمى ىذا الرجكع، كال يجمد 

، حيث يقكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ: )ادرءكا الحدكد عف المسمميف ما 3صاحبو أك تقطع يده

                                                           
 . 468، ص3الشيرازم، الميذب في فقو اإلماـ الشافعي، ج 1

 . 25-24ص القضائي، الحكـ حجية ياسيف، 2

 . 61ص ،7ج الصنائع، بدائع الكاساني، 3
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لو مخرج فخمكا سبيمو، فإف اإلماـ أف يخطئ في العفك خير مف أف يخطئ في  استطعتـ، فإف كاف

 .1العقكبة(

.قبكؿ عذر المحكـك عميو في نسيانو البينة أك عدـ عممو بيا، إذا أقاـ الدليؿ عمى ذلؾ، كيعتبر 2

ف يمينو دليبلن كافيان عند المالكية، كبناءن عميو تنظر دعكاه كتسمع بينتو بعد الحكـ، سكاء كا

 .2صاحبيا ناسيان ليا أك غير عالـ بيا قبؿ صدكر أك لـ يكف

كـ لو بالماؿ: كنت كاذبان 3 .ينتقض الحكـ إذا أكذب المدعي نفسو كأف يقكؿ المدعي بعد أف حي

فيما ادعيت، أك لـ يكف ىذا الماؿ ممكي . أك أكذب شيكد المدعي فينسب الكذب إلى شيكده، 

 . 3إنيـ كذبةكمثالو: أف يقكؿ المدعي عف شيكده 

جاء في : "لك ادعى رجؿ عمى رجؿ ماالن كقضى القاضي بالماؿ لممدعي بالبينة،  ثـ قاؿ 

 .4المدعي : كنت كاذبان فيما ادعيت حيث يبطؿ القضاء"

 .  يجوز نقض الحكم القضائي الصحي : لزوم الحكم القضائي لمقضاة بحيث ال المطمب الثاني

آخر، كجب عمى اآلخر احتراـ الحكـ الصادر كعدـ نقضو،  ريفع الحكـ القضائي لقاضو إذا     

أك إجماعا معتبران،  إذا كاف مكضكعو مجتيدان فيو، كليس فيو ما يخالؼ نصان قطعيان، أك السنة،

ف كاف القاضي  كصريحه  كاضحه  ـه كليس فيو ظم ال شؾ فيو، فينفذ كؿ ما فيو خبلؼ كآراء فقيية، كا 

 .5الثاني ال يرل رأم القاضي األكؿ في المسألة التي صدر الحكـ فييا

                                                           
 . 60، صتخريجو سبؽ 1

د. ط، د. ت، دار الفكر،  ،مختصر خميؿ شرح ىػ(،1101أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل المالكي، )ت:  الخرشي، 2

 . 156ص ،7ج بيركت،

 .362ص ىػ، مطبعة النيضة، مصر،1346، سنة 2ط  ،في المرافعات الشرعية القضائية األصكؿ عمي محمكد، قراعة، 3

 . 247ص ،24ج اليندية، الفتاكل ،البمخي كآخركف 4

 .19صالقضائً،الحكمحجٌةٌاسٌن، 5
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يقكؿ اإلماـ الشككاني: " فإف كاف ىذا الحاكـ المتأىؿ قد أصاب الحؽ في حكمو فبل شؾ كال     

لنقض ىذا الحكـ بؿ ال يجكز لمسمـ أف يترؾ  ريب أنو ال يجكز لمسمـ كائنان مف كاف أف يتعرض

 .1"عف أف يحاكؿ نقضو كمخالفتو االمتثاؿ لو فضبلن 

كاف يفتي ببطبلنو،  فٍ مى بصحة كقؼ المشاع، ثـ رفعت الكاقعة لً  ضو حكـ قا إذا :كمثاؿ ذلؾ    

نما عميو أف ينفذه كيمضيو؛ ألف الخبلؼ في ىذه الكاقعة يرتفع حتى في  فبل يجكز لو نقضو، كا 

 :تيفصيؿ ذلؾ بفرعيف عمى النحك اآلكيمكف ت .2المستقبؿ

 . الفرع األول: قضاء القاضي في المجتيدات نافذ

القاضي في المجتيدات يكون  قضاءكىك مبني عمى القاعدة الفقيية كالتي تنص عمى أف: )    

 .3(نافذًا ال يرد

القضاء إما أف يككف بأمر منصكص عميو فبل يجكز االجتياد فيو كال ينفذ  معنى القاعدة :

ما أف يككف بأمر مجتيد فيو غير منصكص عميو  .4القضاء بخبلفو، كا 

أف القاضي إذا قضى في أمر غير منصكص عميو كاجتيد في حكمو كقضائو  مفاد القاعدة :

فإف قضاءىه نافػذ، كال يجكز لغيره نقضو ما لـ يخالؼ نصان صريحان أك يظير بطبلنو بدليؿ؛ ألنو 

إذا كاف كؿ قاض ينقض ما اجتيد فيو سمفو لـ يثبت القضاء، كلـ يطمئف الناس إلى حكـ قاض 

 .5الحتماؿ أف ينقضو غيره

 :6كيترتب عمى ىذه القاعدة أحكاـ كىي

                                                           
 .834صاألزهار،حدائقعلىالمتدفقالجرارالسٌلالشوكانً، 1

 .429ص،فًالشرٌعةوالقانونالقضائًالحكمنظرٌةالبصل،أبو 2

 .115ص،8جالفقهٌة،القواعدموسوعة،يالغز 3
 السابقنفسه.المرجع 4

 .116ص،8جالفقهٌة،القواعدموسوعة،يالغز 5

 .676-673صالدعوى،نظرٌةٌاسٌن، 6
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إذا صدر الحكـ مخالفان لنص في الكتاب أك السنة، أك مخالفان لئلجماع، أك مخالفان  .1

؛ ألنو  لمقياس الجمي، ففي ىذه الحاالت يجب نقض الحكـ كال يصح تنفيذه، بؿ يحـر

 حكـ بغير ما أنزؿ اهلل كرسكلو عميو السبلـ.

ى غير كفؽ األصكؿ الشرعية في نظر الدعكل تنقض األحكاـ التي تصدر عم  .2

صدار األحكاـ، كمف ذلؾ:  كا 

ما يصدر مف األحكاـ عف القضاة الذيف ينقصيـ شرط مف الشركط المطمكبة في تكلية - أ

 القضاة.

 أف يصدر الحكـ في حقكؽ العباد مف غير أف تسبقو دعكل، فيككف باطبلن.- ب

ف النظر فييا، كمف حكـ عمى عدكه، األحكاـ الصادرة في قضايا يمنع القاضي شرعان م - ت

 أك حكـ لنفسو، أك لشريكو، أك ألصمو، أك لفرعو.

ينقض الحكـ عند الحنفية في الحاالت التي يأتي فييا المحككـ عميو بدفع صحيح   .3

 يجكز إبداؤه بعد الحكـ.

 :1لذلؾ فإف حكـ القاضي في المجتيدات يككف الزمان كال ينقض؛ كذلؾ ألسباب كىي

 القاضي لو كالية عامة فينفذ قضاؤه عمى الكؿ، كيصير األمر متفقان عميو ..أف 1

 . .ألف حكـ القاضي إلزاـ، فيرفع الخبلؼ سدان  لمنزاع كقطعان لمخصكمات2

جتياديف عمى ة ألحد االز يستقر حكـ، كفيو مشقة شديدة، فبل م.خبلؼ ذلؾ يؤدم إلى أف ال ي3

 . بو، فبل ينتقض بما ىك دكنواآلخر، كقد ترجح األكؿ باتصاؿ القضاء 

                                                           
 .54ص،1عدد،4المجلدالخلٌل،جامعةمجلةالمجتهدات،فًالقضائًالحكمأثر،فإادمهنداستٌتً، 1
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كفي ىذا يقكؿ اآلمدم: "حكـ الحاكـ ال يجكز نقضو في المسائؿ االجتيادية لمصمحة الحكـ،     

فإنو لك جاز نقض حكمو إما بتغير اجتياده، أك بحكـ حاكـ آخر، ألمكف نقض الحكـ بالنقض 

الكثكؽ بحكـ الحاكـ، كنقض النقض إلى غير النياية. كيمـز مف ذلؾ اضطراب األحكاـ كعدـ 

 .1كىك خبلؼ المصمحة التي نصب الحاكـ ليا"

 كحتى يتضح ىذا المعنى فإننا نضرب مثاالن كىك:

إذا زنا رجؿ بأـ امرأتو أك ابنتيا فخاصمتو زكجتو في ذلؾ إلى قاض ال يرل حرمة المصاىرة 

 .2بالزنا، فقضى بالمرأة لزكجيا ليس لقاض آخر أف يبطؿ قضاء األكؿ، بؿ ينفذه

النقض يؤدم إلى اضطراب القضاء، كعدـ استقرار األحكاـ، كشمؿ القضاء  كالغاية مف ىذا أف   

بعدـ إنياء المنازعات، كبالتالي عدـ الكثكؽ بحكـ الحاكـ، كبقاء الخصكمات عمى حاليا، 

كاستمرار التشاجر كالتنازع كانتشار الفساد كالعدكاف كالظمـ، كىذا يتنافى مع المصمحة التي كجد 

 .3مة التي نيصب ليا الحكاـالقضاء ألجميا، كالحك

فإذا حكـ القاضي في كاقعة مف الكقائع بحكـ مختمؼ فيو مما يسكغ فيو الخبلؼ لعدـ مخالفتو   

لنص أك إجماع، فإف النزاع يرتفع بالحكـ فيما يختص بتمؾ الكاقعة، كيعكد الحكـ في تمؾ الكاقعة 

، كىذا معنى 4ما ينقض فيو فبل كالمجمع عميو، كىذا مقيد بما ال ينقض فيو حكـ القاضي، أما

 .5كبلـ الفقياء "حكـ الحاكـ يرفع الخبلؼ"

                                                           
 .203ص،4ج،األحكامأصولفًاإلحكاممدي،اآل 1

 .188ص،4جالدقائق،كنزشرحالحقائقتبٌٌنالزٌلعً، 2

،2جدمشق،للطباعة،الخٌردارهـ،1427سنة،2طاإلسالمً،الفقهأصولفًالوجٌز،مصطفىمحمدالزحٌلً، 3

 344ص

 .54صالمجتهدات،فًالقضائًالحكمأثراستٌتً، 4

 .113ص،3جوالنظائر،األشباهشرحفًالبصائرعٌونغمزالحموي، 5
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رجؿ رضع مع امرأة كىما كبيراف، "كفي ىذا المقاـ يحسف نقؿ ما جاء في حاشية الدسكقي:     

أك أحدىما كبير كاآلخر صغير، ثـ تزكجيا، أك رضع مف امرأة كىك كبير، ثـ تزكج ببنتيا فحكـ 

بسبب الرضاع، فإذا تزكجيا مرة ثانيةن كاف لو أف يرفع أمره في ذلؾ النكاح قاض بفسخ نكاحيما 

الثاني لمقاضي األكؿ إذا تغير اجتياده، أك إلى قاض آخر ال يرل الحرمة برضاع الكبير، فيحكـ 

بصحة ىذا النكاح؛ ألنو غير النكاح الذم حكـ بفسخو؛ إذ ىما نكاحاف، كليس لو بعد فسخ 

ع األمر لمف يرل أف رضاع الكبير ال يحـر فيحكـ بصحتو؛ ألف حكـ الحاكـ النكاح األكؿ أف يرف

 .1"يرفع الخبلؼ

أف التشريع يعترؼ لمحكـ القضائي بقكة أك فاعمية معينة، يصبح بمقتضاىا حجة  والخالصة:    

 .2عمى الخصـك في المسائؿ التي فصؿ فييا

ككذلؾ لك كاف بيف قاضييف مف باب أكلى، فإذا مينع القاضي مف فسخ حكمو عف مسألة     

سابقة أفبل يحؽ لغيره مف القضاة، فمثبل: قضى شافعي في حادثة مجتيد فييا بمذىبو، ثـ رفعت 

آلخر حنفي مثبلن يرل فييا غير ذلؾ ال يجػكز لو نقض قضاء األكؿ، بؿ يجب عميو تنفيذه 

 .3ما يراهكيحكـ في غيرىا ب

اختمفكا بعد ذلؾ في تقدير ما ىك مف قبيؿ االجتياد  ـإال أني كمع اتفاؽ الفقياء عمى ما سبؽ     

: إلى أنو ال يقضي باليميف 4الحنفيةذىب أك النص، كمف أمثمة ذلؾ: مسألة الشاىد كاليمف، فقد 

                                                           
ت،الكبٌر،الشرحعلىالدسوقًحاشٌة،(هـ1230:ت)عرفة،بنأحمدبنمحمدالدسوقً، 1 د. ط، الفكر،دارد.

 .158ص،4جبٌروت،

 .276صاإلسالمً،الفقهفًالقضائًالحكمبطالنالنداف، 2

الفقهٌة،القواعدشرح،(هـ1357:ت)،محمدأحمدالزرقا،. 14، ص 7الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 3

 .155صدمشق،القلم،دارهـ،1409سنة،2ط

 .31ص،17جالمبسوط،السرخسً، 4
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ي المقمد لئلماـ أبي مع الشاىد في شيء، فمك حكـ القاضي بناءن عمى الشاىد كاليميف، فإف لمقاض

مىٍيوً " حنيفة أف ينقض الحكـ؛ ألنو يخالؼ نص الحديث: مىى اٍلميدَّعىى عى لىًكفَّ اٍليىًميفى عى  . 1"كى

، إلى أنو يقضي باليميف مع الشاىد في 4والحنابمة، 3والشافعية، 2المالكيةفي حيف ذىب      

 األمكاؿ كما يؤكؿ إلييا كمف غيرىا.

ف كاف الحكـ قد      صدر في أمر غير مجتيد فيو، فإف كاف مكافقان لما تقتضيو النصكص  كا 

كاإلجماع، فبل شؾ في كجكب تنفيذه عمى جميع مف يعرض عمييـ بعد ذلؾ، كأما إف كاف 

 .5مخالفان لمنصكص أك اإلجماع فبل يجكز تنفيذه كيجب نقضو

كيجب تنفيذه عمى أم قاضو كقد يصدر الحكـ في أمر مجتيد فيو بيف الفقياء، فيككف الزمان     

 .6ينظر فيو بعد ذلؾ، كال يجكز نقضو، ال مف قبؿ القاضي الذم أصدره كال مف قبؿ غيره

 .الفرع الثاني: أثر مواصفات القاضي عمى الحكم القضائي 

 : ىما ينقسـ ىذا الفرع إلى مسألتيف

 .المسألة األكلى : أثر تخمؼ شركط القاضي 

سابقان عف شركط القاضي، كأف ىذه الشركط منيا ما ىك متفؽ عميو عند الفقياء،  تتكمم    

في ىذا المقاـ نتكمـ حاؿ تخمؼ شرط مف شركط القاضي عمى الحكـ ك كمنيا ما ىك مختمؼ فيو، 

 القضائي .

 
                                                           

 .1336،ص3،ج1711مسلم،صحٌحمسلم،ح: 1

 .326ص،1جالحكام،ومناهجاألقضٌةوأصولالحكامتبصرةفرحون،ابن 2

 .276ص،6جاألم،الشافعً، 3

 .341ص،6جاإلقناع،متنعنالقناعكشافالبهوتً، 4
 .20صالشرعٌة،األحكامعلىالمترتبةاآلثارنوفل، 5

 .672صوالقانون،الشرٌعةبٌنالدعوىنظرٌةٌاسٌن، 6
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 جممو فيما يمي :أكبياف ذلؾ 

قضاء يتميز بككنو رتبة أف يككف القاضي عدالن، كىذا األصؿ في القاضي؛ كذلؾ ألف ال أواًل :

شريفة، كمنزلة رفيعة ال منزلة فكقيا مف المنازؿ، كال رتبة أكفى منيا إذا اجتمعت شرائطيا، حيث 

تكالىا نبينا كرسكلنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ، كقاـ بيا أئمة العدؿ مف بعده مف الصحابة 

 . 1األجبلء كالتابعيف كتابعي تابعييـ

العدالة عندنا، ليست  فقد قال الحنفية:، ط كأف يككف القاضي فاسقان فإذا تخمؼ ىذا الشر      

بشرط لجكاز التقميد، لكنيا شرط الكماؿ، فيجكز تقميد الفاسؽ كتنفذ قضاياه؛ إذا لـ يجاكز فييا حد 

 .2الشرع
كالفاسؽ أىؿ لو، أم لمقضاء، كيصح تقميده، أم تقميد الفاسؽ كىك المسمـ "قاؿ شيخي زاده:       

الفاسؽ أىؿ لمقضاء كما ىك أىؿ "، كقاؿ الزيمعي: 3"أقدـ عمى كبيرة أك أصر عمى صغيرة الذم

لمشيادة إال أنو ال ينبغي أف يقمد، أم كما في حكـ الشيادة، فإنو ال ينبغي أف يقبؿ القاضي 

كما يشترط ألىمية الشيادة يشترط ألىمية القضاء، بؿ اشتراطيا  ،4"شيادتو، كلك قبؿ جازت عندنا

 .5القضاء أكلى؛ ألف القضاء كالية عامة في

 . ةنافذ عند الحنفية صحيح كأحكامو كعميو فإف قضاء الفاسؽ 

                                                           
ىػ، 1404، سنة 2ىػ(، ركضة القضاة كطريؽ النجاة، ط 499بف محمد بف أحمد، )ت: ابف السمناني، أبك القاسـ عمي  1

 . 51، ص1مؤسسة الرسالة، بيركت، )تحقيؽ: د. صبلح الديف الناىي(، ج

 . 3، ص7الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 2

شرح ممتقى األبحر، د. ط، د. ت، دار ىػ(، مجمع األنير في 1078شيخي زاده، عبد الرحمف بف محمد سميماف، )ت:  3
 . 151، ص2إحياء التراث العربي، لبناف، ج

 . 175، ص4الزيمعي، تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ، ج 4

(، البناية شرح اليداية، 855العيني، أبك محمد بدر الديف محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابي، )ت:  5
 . 6، ص9كتب العممية، بيركت، جىػ، دار ال1420، سنة 1ط
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ة       ة 1في حين اشترط جميور الفقياء من الشافعي ة 2والمالكي العدالة في  3والحنابم

كال يجكز تكلي القاضي الفاسؽ؛ كذلؾ ألف الفاسؽ ال ييؤخذ بقكلو، كال يؤمف الجكر في  القاضي،

ـٍ فىاًسؽه ًبنىبىإو فىتىبىيَّنيكا أىٍف  اءىكي حكمو، كال يؤمف أف يخكف، لقكؿ اهلل تعالى: )يىاأىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ًإٍف جى

مىى مىا  يىالىةو فىتيٍصًبحيكا عى ا ًبجى (تيًصيبيكا قىٍكمن فىعىٍمتيـٍ نىاًدًميفى
4. 

فأمر ربنا جؿ في عبله في ىذه اآلية بالتبيف عند قكؿ الفاسؽ، كال يجكز أف يككف الحاكـ ممف ال 

شاىدان، فمئبل يككف قاضيان يقبؿ قكلو، كيجب التبيف عند حكمو؛ كألف الفاسؽ ال يجكز أف يككف 

 .5أكلى

 ال عند جميكر الفقياء؟ لكف إف قمد الحاكـ ىذا الفاسؽ، فيؿ أحكامو تنفذ أـ

 اختمؼ الجميكر في ذلؾ عمى قكليف :

 قالكا ينفذ حكمو إف أصاب . 6عند المالكية القول األول:
 قالكا أحكامو ال تنفذ . 8كالحنابمة 7عند الشافعية القول الثاني:

                                                           
  . 377، ص3الشيرازم، الميذب في فقو اإلماـ الشافعي، ج 1

 . 139-138، ص7الخرشي، شرح مختصر خميؿ، ج 2
ىػ(، العدة شرح 624. المقدسي، بياء الديف عبد الرحمف بف إبراىيـ  بف أحمد، )ت:  37، ص10ابف قدامو، المغني، ج 3

 . 660دار الحديث، القاىرة، ص ىػ،1424العمدة، د. ط،  سنة 
 
 .6سكرة الحجرات، آية رقـ  4

 . 37، ص10ابف قدامو، المغني، ج 5

ىػ، 1415، سنة 1ىػ(، الذخيرة، ط684، )ت: أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكيالقرافي،  6

 . 19، ص10دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، ج
، سنة 1ىػ(، إعانة الطالبيف عمى حؿ ألفاظ فتح المعيف، ط1310عثماف بف محمد شطا الشافعي، )ت: البكرم، أبك بكر  7

 . 243، ص4ىػ، دار الفكر، بيركت، ج1418
 . 37، ص10ابف قدامو، المغني، ج 8
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أف أحكاـ الفاسؽ تينىفَّذ إف أصاب في  يميؿ الباحث إلى ما ذىب إليو المالكية الرأي الراج  :

 لئبل يتعطؿ القضاء كتتعطؿ مصالح الناس .كذلؾ ؛ حكمو

 . أف يككف مجتيدان مان بالكتاب كالسنة ك أف يككف القاضي عال ثانيًا :

ًميفىةن ًفي  يىاإف القاضي مأمكر بأف يقضي بالحؽ، لقكؿ  اهلل تعالى: )      عىٍمنىاؾى خى دىاكيكدي ًإنَّا جى

ؽ   ـٍ بىٍيفى النَّاًس ًباٍلحى نما يمكف لمقاضي القضاء بالحؽ، إذا كاف عالمان بالكتاب 1(اأٍلىٍرًض فىاٍحكي ، كا 

كالسنة كاجتياد الرأم، أما العمـ بالكتاب كالسنة؛ فؤلف االجتياد في مكضع النص باطؿ. كأما 

اط المعنى مف اجتياد الرأم فؤلف النصكص معدكدة، كالحكادث كثيرة، فيحتاج إلى استنب

نما يمكنو ذلؾ، إذا كاف عالمان باجتياد الرأم  .2المنصكص عميو، كا 

 اختمؼ الفقياء في ىذا الشرط عمى قكليف :

فأما تقميد " لقاضي الجاىؿ، حيث قاؿ البابرتي:، قالكا يجكز تكلية ا3كىك لمحنفية القول األول:

مد؛ ألنو ذكره في مقابمة المجتيد، الجاىؿ فصحيح عندنا، كيحتمؿ أف يككف مراده بالجاىؿ المق

كسماه جاىبلن بالنسبة إلى المجتيد كىك المناسب لسياؽ الكبلـ، كيحتمؿ أف يككف المراد بو مف ال 

 .4"مف أقكاؿ الفقياء يحفظ شيئان 

                                                           
 . 26سكرة ص، آية رقـ  1

الفقهفًالبرهانًالمحٌط،(هـ616:ت)،عمربنالعزٌزعبدبنأحمدبنالدٌنمحمودبرهانالمعالًأبومازه،بنا 2

المكصمي،  .5، ص8ج،(الجنديسامًالكرٌمعبد:تحقٌق)بٌروت،العلمٌة،الكتبدارهـ،1424سنة،1طالنعمانً،

ىػ، 1356ىػ(، االختيار لتعميؿ المختار، د. ط، سنة النشر 683أبك الفضؿ مجد الديف عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد، )ت: 

 . 83، ص2بي، القاىرة، جمطبعة الحم

 . 5، ص8ابف مازه، المحيط البرىاني في الفقو النعماني، ج 3

 . 257، ص7البابرتي، العناية شرح اليداية، ج 4
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كجاء في بدائع الصنائع عف ىذا الشرط: "ىذا ليس بشرط الجكاز في اإلماـ األعظـ؛ ألنو       

يمكنو أف يقضي بعمـ غيره، بالرجكع إلى فتكل غيره مف العمماء، فكذا في القاضي، لكف مع ىذا 

طؿ ال ينبغي أف يقمد الجاىؿ باألحكاـ؛ ألف الجاىؿ بنفسو يفسد أكثر مما يصمح، بؿ يقضي بالبا

ثىةه أنو قاؿ: ) صمى اهلل عميو كسمـ مف حيث ال يشعر بو، كقد ركم عف رسكؿ اهلل  اةي ثىبلى اٍلقيضى

ؿه عىرىؼى ا نًَّة، كىرىجي ى ًبًو فىييكى ًفي اٍلجى ؽَّ، فىقىضى ؿه عىرىؼى اٍلحى نًَّة رىجي ؽَّ، اٍثنىاًف ًفي النَّاًر، كىكىاًحده ًفي اٍلجى ٍلحى

ارى  ـٍ يىٍقًض ًبًو، كىجى ٍيؿو فىمى ى ًلمنَّاًس عىٍف جى ؽَّ، فىقىضى ـٍ يىٍعًرًؼ اٍلحى ؿه لى ، فىييكى ًفي النَّاًر، كىرىجي ٍكـً ًفي اٍلحي

، إال أنو لك قمد جاز عندنا؛ ألنو يقدر عمى القضاء بالحؽ بعمـ غيره باالستفتاء 1(فىييكى ًفي النَّارً 

 .2مف الفقياء"

 كتنفذ أحكامو . يصح قضاؤه،عند الحنفية كعميو فإف القاضي الجاىؿ 

ال يجكز أف  قالوا 5والحنابمة 4والشافعية 3القول الثاني: وىو لجميور الفقياء من المالكية

ًكمى أىفَّ النًَّبيَّ صٌمى المَّو عميو كسٌمـ قاؿ: )القضاة ثبلثة  يككف القاضي جاىبلن بطرؽ األحكاـ لما ري

فيك في الجنة، كرجؿ عرؼ الحؽ، اثناف في النار، ككاحد في الجنة رجؿ عرؼ الحؽ، فقضى بو 

فمـ يقض بو، كجار في الحكـ، فيك في النار، كرجؿ لـ يعرؼ الحؽ، فقضى لمناس عف جيؿ 

                                                           
ىػ، 1421، سنة 1ىػ(، السنف الكبرل، ط303النسائي، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، )ت:  1

 . 397، ص5، ج5891عبد المنعـ شمبي، كأشرؼ عميو: شعيب األرناؤكط(، ح: مؤسسة الرسالة، بيركت، )تحقيؽ: حسف 
، 8، ج2628قاؿ عنو األلباني: حديث صحيح. انظر: األلباني، إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، ح:   -

 . 253ص
 . 3، ص7الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 2
مكاىب الجميؿ في ىػ(، 954)ت:  ،لديف محمد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي المغربيشمس ا اهلل عبد أبك ،حطابال3

 . 89، ص6ىػ، دار الفكر، بيركت، ج1412 سنة ،3، طشرح مختصر خميؿ

 . 378، ص3الشيرازم، الميذب في فقو اإلماـ الشافعي، ج 4
 . 223، ص4ابف قدامو، الكافي في فقو اإلماـ أحمد، ج 5
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ـ الحكـ، فؤلف ال يجكز أف ال الناس كىك ال يمزمي ي، كألنو إذا لـ يجز أف يفت1فيك في النار(

 . 2بينيـ كىك يمزميـ الحكـ أكلى ييقض

فإذا كاف القاضي جاىبلن فجيمو بالتفصيؿ أعظـ، كالبمية بو أشد، السيما إذا اختيًصـ إليو في      

فمف ال يعرؼ  ،3المعامبلت كالمكاريث كالمسائؿ المشكمة في الفركع التي يتجاذبيا شبو األصكؿ

لى أم  قكؿ يذىب؟ الكتاب كما فيو، كال السنة كما فييا كال االجتياد كما فيو فبأم شيء يحكـ؟ كا 

كعميو فقد كاف الصحابة رضي اهلل عنيـ ال يكلكف األحكاـ جاىبلن كال فاسقان كال ماجنان كال مف 

 . 4طعف عميو في ديف أك دنيا

لكف إذا قمد الحاكـ ىذا الجاىؿ لمقضاء، ككافؽ حكمو الحؽ، فيؿ ينفذ حكمو أـ ال عند جميكر 

 الفقياء؟

 اختمؼ الجميكر في ذلؾ عمى قكليف :

قالكا إذا كاف عدالن تصح أحكامو، كما كاف يصح يمضي كالخطأ  6كالحنابمة5المالكيةقول األول: ال

 يعقب .

 قالكا ينقض حكمو كافؽ الحؽ أـ لـ يكافقو . 7الشافعيةالقول الثاني: 

                                                           
 . 71، صسبؽ تخريجو  1
 . 378، ص3الشيرازم، الميذب في فقو اإلماـ الشافعي، ج 2

 . 56، ص1ابف السمناني، ركضة القضاة كطريؽ النجاة، ج 3
 . 57، ص1ابف السمناني، ركضة القضاة كطريؽ النجاة، ج 4

 . 89، ص6الحطاب، مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ، ج 5
 . 37، ص10ابف قدامو، المغني، ج 6

 . 549، صكفاية األخيار في حؿ غاية اإلختصار الحصني، 7



73 
 

يميؿ الباحث ما ذىب إليو أصحاب القكؿ األكؿ؛ ألف ما أصاب نفذ كال فائدة الرأي الراج : 

 الحؽ كصؿ لمستحقو . إلبطالو ما داـ

 شرط الذككرة : ثالثًا:

الذككرة ليست شرط جكاز مف شركط تكلي القضاء؛ ألف المرأة مف أىؿ  قال الحنفية:     

الشيادات في الجممة، إال أنيا ال تقضي بالحدكد كالقصاص؛ ألنو ال شيادة ليا في ذلؾ، كأىمية 

 .1القضاء تدكر مع أىمية الشيادة

قاؿ البابرتي: "كيجكز قضاء المرأة في كؿ شيء إال في الحدكد كالقصاص، فقضاء المرأة      

ف حكـ إجائز عندنا في كؿ شيء إال في الحدكد كالقصاص؛ كذلؾ اعتباران بشيادتيا، كحيث 

القضاء يستقى مف حكـ الشيادة؛ ألف كؿ كاحد منيما مف باب الكالية، فكؿ مف كاف مف أىؿ 

لمقضاء كىي أىؿ لمشيادة في غير الحدكد كالقصاص فيي أىؿ لمقضاء في  ف أىبلن الشيادة يكك 

 . 2غيرىما"

جائز، كأحكاميا تعتبر نافذة في غير الحدكد  عند الحنفية كعميو فإف تكلية المرأة القضاء

  .كالقصاص

لقضاء؛ : ال يصح تكلية المرأة ا2والحنابمة 1والشافعية 3وقال جميور الفقياء من المالكية     

ألف القاضي محتاج إلى مخاطبة الرجاؿ، كالمرأة مأمكرة بالتحرز عف ذلؾ، كأيضان لحديث النبي 
                                                           

، 2. شيخي زاده، مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر، ج 3، ص7الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 1
ىػ(، مختصر القدكرم في الفقو 428. القدكرم، أبك الحسيف أحمد بف محمد بف أحمد بف جعفر بف حمداف، )ت:  168ص
 . 226ىػ، دار الكتب العممية، بيركت، )تحقيؽ: كامؿ محمد محمد عكيضة(، ص1418، سنة 1في، طالحن

 . 298-297، ص7البابرتي، العناية شرح اليداية، ج 2
ىػ، 1409ىػ(، منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ، د. ط، سنة 1299عميش، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف محمد ، )ت:  3

 . 259ص، 8دار الفكر، بيركت، ج
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كألف القضاء يتطمب االجتماع بالرجاؿ  ؛3صمى اهلل عميو كسمـ: )لف يفمح قكـ كلكا أمرىـ امرأة(

ف الفتنة، كما كالعمماء كالشيكد كالخصكـ كرفع الصكت بينيـ، كفي اجتماع الرجاؿ بالنساء ال تؤم

أنو في تكلي النساء القضاء صرؼ ليف عف ميمتيف األصمية، كىي القياـ بشؤكف البيت كاألكالد، 

ككذلؾ يشترط لمقضاء القكة كالسطكة حتى ال يطمع الناس بجانب القاضي، كالمرأة قد يعكزىا ىذا 

 الجانب.

كما أف المرأة قريبة العاطفة، كؿ شيء يبعدىا، ككؿ شيء يدنييا، لقكؿ النبي صمى اهلل       

،  4عميو كسمـ: )لك أحسنت إلى إحداىف الدىر كمو، ثـ رأت منؾ سكءان لقالت: ما رأيت خيران قط(

ا، فيي سريعة العاطفة، تنعطؼ بكؿ سيكلة، كليذا تخدع كثيران، يأتي رجؿ مف المتحاكميف إليي

يككف قكيان كمؤثران، فيؤثر عمى ىذه المرأة كيقمبيا رأسان عمى عقب، كعقبان عمى رأس، فيتكجو الحكـ 

مثبلن إلى زيد، فإذا تكمـ الثاني تحكؿ الحكـ إلى عمرك؛ فيي ضعيفة، كالذم فات فييا القكة، فبل 

 .5تتحمؿ أف تتكلى أمكر المسمميف

 د جميكر الفقياء كحكميا غير نافذ.كعميو فإف تكلية المرأة القضاء ال يصح عن

 

                                                                                                                                                                      
سنة د. ط، ، نياية المحتاج إلى شرح المنياج ،ىػ(1004: ت) ،شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة ،الرممي 1

 . 238، ص8ىػ، دار الفكر، بيركت، ج1404

ىػ، دار ابف 1422، سنة 1ىػ(، الشرح الممتع عمى زاد المستقنع، ط1421العثيميف، محمد بف صالح بف محمد، )ت:  2

 . 275-274، ص15كزم، السعكدية، جالج

 . 8، ص6، ج4425البخارم، صحيح البخارم، ح:  3
 . 626، ص2، ج907. مسمـ، صحيح مسمـ، ح: 15، ص1، ج29البخارم، صحيح البخارم، ح:  4

 . 275-274، ص15العثيميف، الشرح الممتع عمى زاد المستقنع، ج 5
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 المسألة الثانية: تغير حال القاضي :

 كيأتي بياف ىذه المسألة كفقان لما يمي :

 بعد ذلؾ صار فاسقان جائران : ثـ إذا تكلى القضاء عدالن، أواًل :

القاضي الجائر في أحكامو: يحمؿ القضاء عمى الصحة ما لـ يتبيف فيو الجكر، كفي      

لذلؾ ضرر بالناس ككىف لمقضاة، فإف القاضي ال يخمك مف أعداء يرمكنو بالجكر، فإذا التعرض 

 .1مات أك عزؿ قامكا يريدكف االنتقاـ منو بنقض أحكامو، فبل ينبغي لمسمطاف أف يمكنيـ مف ذلؾ

فالقاضي إذا كاف معركفان بذلؾ ككاف غير عدؿ في حالو كسيرتو عالمان كاف أك جاىبلن ظير      

؛ ألنو ال يؤمف حيفو، كأف يككف أظير فإف أقضيتو كميا ترد صكابان كانت أك خطأأك خفي، جكره 

الصكاب كالعدؿ في قضائو كأشيد عمى ذلؾ، كيككف باطف أمره فيو الجكر كالحيؼ إال ما عرؼ 

مف أحكامو أف حكمو فيو صكاب، كباطف أمره كاف صحيحان مستقيمان، كشيد بذلؾ مف عرؼ 

شيد فييا مف أىؿ العدؿ، فإنو يمضي كال يرد؛ ألنو إذا رد كقد ماتت البينة القضية كعرؼ كيؼ 

 كانقطعت الحجة كاف ذلؾ إبطاالن لمحؽ.

غير أف أقضية الخمفاء كاألمراء كقضاة السكء جائزة ما عدؿ فيو منيا، كينقض منيا ما تبيف     

الجاىؿ، إال أف يعرؼ  فيو جكره كاستريب، كلـ يتحقؽ، كيعمؿ فيو بالكشؼ، كما يصنع بأقضية

                                                           
 . 30الخصميف مف األحكاـ، صالطرابمسي، معيف الحكاـ فيما يتردد بيف  1
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القاضي بالجكر كالحيؼ في أحكامو كميا أك بعضيا، فترد أحكامو كميا ما عرؼ بالجكر فييا أك 

 .1جيؿ

تكلى القضاء عاقبلن، ثـ صار مجنكنان : مف المعمكـ أف كظيفة القضاء مف الكظائؼ التي  ثانيًا :

فيعة الشأف كالمكانة، فينعدـ ىذا تحتاج إلى العقؿ الناضج المدرؾ؛ ألف منزلة القضاء منزلة ر 

 قطعان مع الجنكف .

لذلؾ ال يجكز تقميد المجنكف؛ ألف القضاء مف باب الكالية، بؿ ىك أعظـ الكاليات، كالمجنكف     

 .2، فؤلف ال يككف لو أىمية أعبلىا أكلى-كىي الشيادة  -ليس لو أىمية أدنى الكاليات 

يككف بالغان، عاقبلن، مسممان، حران، عدالن، عالمان،  كمما جاء في المغني: ")ال يكلى قاض حتى

فقييان، كرعان( كجممتو أنو يشترط في القاضي ثبلثة شركط؛ أحدىا، الكماؿ، كىك نكعاف؛ كماؿ 

عاقبلن حران  األحكاـ، ككماؿ الخمقة، أما كماؿ األحكاـ فيعتبر في أربعة أشياء؛ أف يككف بالغان 

 .3ذكران"

ـى باألمكر يحتاج إلى فبل تصح كاليةي م      جنكف مطمقان، كىك مىٍف ال عقؿى لو؛ ألف الحكـ، كالقيا

عقؿ، كالعاقؿي ىك مف عرؼى خالقىو كنفسىو، كميَّز بيف المخمكقات، فعرؼ السماء مف األرض، 

كالرجؿى مف المرأة، كعرؼ ما يضرُّ كما ينفع، كالممكفى كالممتنعى كالضركرم، كمف لـ يعرؼ ذلؾ، 

ف عرؼ البعضى دكفى بعض، فيك مجنكف ال  يجرم عميو حكـي التكميؼ، كال تجكز كاليتو، كا 

                                                           
. عميش، منح الجميؿ شرح مختصر 83-82، ص1ابف فرحكف، تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ، ج 1

 . 336، ص8خميؿ، ج
 . 3، ص7الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 2
 . 36، ص10ابف قدامو، المغني، ج 3
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ف كاف في كقت دكف كقت، أك ييٍصرىع في بعض األحياف،  ، كال تجكز كاليتو أيضان، كا  فناقصه

 . 1فاختمؼ في جكاز كاليتو، كالمختار الذم عميو األكثر أنو أيضان ال تجكز كاليتو

ؼ يككف تحت كالية غيره، لذلؾ ال يككف كليان عمى غيره.كعميو فالمجنكف غير مكمؼ، كغير المكم

 فالقاضي الذم أيطبؽ عميو الجنكف فإنو يقتضي عزلو، كتصبح أحكامو باطمة كغير نافذة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
د الحنبمي 1 إيضاح طرؽ ىػ(، 909)ت:  يكسؼ بف حسف بف أحمد بف حسف ابف عبد اليادم الصالحي، ،ابف الًمٍبرى

 . 41ىػ، دار النكادر، سكريا، ص1432، سنة 1، طفي بياف أحكاـ الكالية كاإلمامة االستقامة
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 . عمى الصفة الحقيقية لمنزاعالمبحث الثاني : أثر الحكم القضائي 

الحصكؿ عمى المدعى بو بمكجب حكـ القاضي إذا أتى المحككـ لو ببينة مزكرة، كاستطاع      

عميو،  في األصؿ محٌرـ ، فيؿ يصبح المحككـ بو حبلالن مع أنوالذم استند إلى تمؾ البينة الكاذبة

 .تعرؼ بنفاذ الحكـ ظاىران كباطنان ىذه المسألة حككـ بو محٌرمان عميو؟ الم أـ يبقى

 :ه المسألة يككف عمى النحك التاليبياف ىذ

 النزاع:تحرير محل 

اتفؽ الفقياء عمى أف جميع األحكاـ تنفذ ظاىران؛ ألف الحكـ الحائز عمى الشركط الشرعية  : أوالً 

، كما ك  ذ ظاىران كباطنان إذا كاف مبناه عمى ؽ الفقياء عمى أف حكـ الحاكـ ينفاتفكاجب النفاذ ممـز

 .1أصؿ صادؽ، أم عمى سبب صحيح معتبر شرعان 

اختمؼ الفقياء في حكـ القاضي في مسائؿ العقكد كالفسكخ كالطبلؽ كالنكاح كالعتاؽ إذا  : نياً ثا

 ؟ عمى قكليف ىما :باطنان أـ ال استند إلى بينة مزكرة ىؿ ينفذ ظاىران ك

ة كىك لجميكر الفقياء القول األول : ة 2مف المالكي ة 3كالشافعي كقكؿ ألبي يكسؼ  4كالحنابم

ذ ظاىران ال باطنان، كال يحؿ ما كاف محٌرمان قبؿ الحكـ؛ ألف القاضي ينفف حكـ إ، قالكا 5محمدك 

 . لؾ؛ ألف القضاء ينٌفذ بقدر الحجةذ القضاء كذالزكر حجة ظاىران ال باطنان فينفى شيادة 

                                                           
، 1.ابف فرحكف، تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ، ج182-180، ص16السرخسي، المبسكط، ج 1

،3طالمفتٌن،وعمدةالطالبٌنروضة،(هـ676:ت)شرف،بنٌحٌىالدٌنمحًٌزكرٌاأبوالنووي، .84ص

.البهوتً،كشافالقناععن153-152ص،11ج،(الشاوٌشزهٌر:تحقٌق)،بٌروتاإلسالمً،المكتبهـ،1412سنة

 .355،ص6متناإلقناع،ج
 .142ص،8جخلٌل،لمختصرواإلكلٌلالتاج،المواق 2
 .145ص،10جالمنهاج،شرحفًالمحتاجتحفةمً،تالهٌ 3

 .358ص،6جاإلقناع،متنعنالقناعكشافالبهوتً، 4

 .15ص،7جالشرائع،ترتٌبفًالصنائعبدائعالكاسانً،.180ص،16جالمبسوط،السرخسً، 5
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ر بينة عمى آخر فشيدكا أف لو عميو مائة دينار زكَّ  فمك أف رجبلن "ي في كتابو األـ: عقاؿ الشاف    

فقضى بيا القاضي لـ يحؿ لممقضي لو أف يأخذىا إذا عمميا باطبلن، كال يحيؿ حكـ القاضي عمـ 

المقضي لو، كالمقضي عميو كال يجعؿ الحبلؿ عمى كاحد منيما حرامان كال الحراـ لكاحد منيما 

لو كعميو حتى يككف ما عممو أحدىما محرمان عميو، حبلالن، فمك كاف حكـ أبدان يزيؿ عمـ المقضي 

فأباحو لو القاضي، أك عممو حبلالن فحرمو عميو القاضي بالظاىر عنده حائبلن بحكـ القاضي عف 

أكلى األحكاـ أف يككف ىػكذا،  فقد أعمميـ رسكؿ اهلل أنو  عمـ الخصميف كاف حكـ رسػكؿ اهلل 

ـ ما حـر اهلل تعالى عمييـ، ... كلك شيد شاىدا زكر يحكـ بينيـ بالظاىر كأف حكمو ال يحؿ لي

عمى رجؿ أنو طمؽ امرأتو ثبلثان ففرؽ القاضي بينيما لـ يحؿ ليا أف تىٍنكح أبدان إذا عممت أف ما 

شيدا بو باطؿ، كلـ يحؿ لو أف ينكح أختيا كال أربعان سكاىا، ككاف لو أف يصيبيا حيث قدر عمييا 

 . 1"فان أف يعد زانيان فيحدإال أٌنا نكره لو أف يفعؿ خك 

أف حكـ الحاكـ عمى الظاىر ال يغير حكـ الباطف، سكاء "جاء في تفسير القرطبي أيضان: ك  

 .2"كاف ذلؾ في األمكاؿ كالدماء كالفركج

أف حكـ الحاكـ ال يحؿ حرامان كال يحـر حبلالن، سكاء في الماؿ أكغيره "كجاء في عمدة القارم:    

 .3"مف الحقكؽ

 

                                                           
 .42ص،7جاألم،الشافعً، 1

ألحكامالجامع،(هـ671:ت)الدٌن،شمسالخزرجًاألنصاريفرحبنبكرأبًبنأحمدبنمحمدهللاعبدالقرطبً، 2

،(أطفٌشوإبراهٌمالبردونًأحمد:تحقٌق)القاهرة،المصرٌة،الكتبدارهـ،1384سنة،2طالقرطبً،تفسٌر-القرآن

 .339-338ص،2ج

شرحالقاريعمدة،(هـ855:ت)،الغٌتابًحسٌنبنأحمدبنموسىبنأحمدبنمحمودالدٌنبدرمحمدأبوالعٌنً، 3

 .257ص،13جبٌروت،العربً،التراثإحٌاءدارد.ط،د.ت،بخاري،الصحٌح
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 :أصحاب ىذا القول باألدلة التاليةواحتج 

كَّاـً : )استدلكا بقكلو تعالى :أواًل: من الكتاب تيٍدليكا ًبيىا ًإلىى اٍلحي ـٍ ًباٍلبىاًطًؿ كى ـٍ بىٍينىكي كىالى تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكي

ٍثـً كىأىٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى  : بف أبي طمحة، كعف ابف عباس قاؿ عمي  .1(ًلتىٍأكيميكا فىًريقنا ًمٍف أىٍمكىاًؿ النَّاًس ًباإٍلً

ىذا في الرجؿ يككف عميو ماؿ، كليس عميو فيو بينة، فيجحد الماؿ كيخاصـ إلى الحكاـ، كىك "

 .2"يعرؼ أف الحؽ عميو، كىك يعمـ أنو آثـ آكؿ الحراـ

بيا إلى الحكاـ بالحجج الباطمة،  ال تجمعكا بيف أكؿ األمكاؿ بالباطؿ كبيف اإلدالء" وجو الداللة:

كفي ىذه اآلية دليؿ عمى أف حكـ الحاكـ ال يحمؿ الحراـ، كال يحـر الحبلؿ، مف غير فرؽ بيف 

كـ لو القاضي بشيء مسػتندان في حكمو إلى شيادة زكر أك يميف فجكر  األمكاؿ كالفركج، فمف حى

ىكذا إذا رىشى الحاكـ فحكـ لو بغير فبل يحؿ لو أكمو، فإف ذلؾ مف أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ، ك 

كال خبلؼ بيف أىؿ العمـ في أف حكـ الحاكـ ال يحمؿ  ،الحؽ فإنو مف أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ

 .3"الحراـ كال يحـر الحبلؿ

ـٍ  " : قكلو ثانيًا: من السنة :  كي ، فىمىعىؿَّ بىٍعضى ـٍ تىٍختىًصميكفى ًإلىيَّ نَّكي ا أىنىا بىشىره كىاً  فى ًإنَّمى أىٍف يىكيكفى أىٍلحى

ؽ  أىًخيًو فى  ٍيتي لىوي ًبشىٍيءو ًمٍف حى مىى نىٍحًك مىا أىٍسمىعي ًمٍنوي، فىمىٍف قىضى ًتًو ًمٍف بىٍعضو فىأىٍقًضيى لىوي عى جَّ بل ًبحي

ا أىٍقطىعي لىوي ًقٍطعىةن ًمفى النَّارً  ذىفَّ ًمٍنوي شىٍيئنا فىًإنَّمى  .4"يىٍأخي

                                                           
 .188آٌةالبقرة،سورة 1

،1طالعظٌم،القرآنتفسٌر،(هـ774:ت)الدمشقً،البصريالقرشًكثٌربنعمربنإسماعٌلالفداءأبوكثٌر،ابن 2

 .521ص،1ج،(الدٌنشمسحسٌنمحمد:تحقٌق)بٌروت،العلمٌة،الكتبدارهـ،1419سنة

،1جدمشق،كثٌر،ابندارهـ،1414سنة،1طالقدٌر،حفت،(هـ1250:ت)هللا،عبدبنعلًبنمحمدالشوكانً، 3

 .217ص

 .1337ص،3ج،1713:حمسلم،صحٌحمسلم،.1331ص،3ج،2458:حالبخاري،صحٌحالبخاري، 4
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فبل يينٌفذ باطنان، كما إذا قضى  سبب باطؿ عمى اعتمد إذا أف قضاء القاضي": وجو الداللة

 اعتمدفي القذؼ. كبياف الكصؼ: أف قضاء القاضي إذا بشيادة العبيد أك الكفار، أك المحدكديف 

أف ، ك 1"شيادة الزكر كىك سبب باطؿ فإنو كبيرة، كحجة القضاء مشركعة كالكبيرة ضدىا عمى 

ييخير المتخاصميف أنو يحكـ عمى حسب ما يسمع، فيحكـ عمى كفؽ الحجة  الرسكؿ 

ًكـ لو غير محؽ كأخذ المحكـك بو فإنما أخذ قطعة مف نار، كلك كاف  المقدمة، فإف كاف مف حي

ف كاف قد  حكـ الحاكـ يحؿ الحراـ، لما نيى الرسكؿ  المحككـ لو عف أخذ ما ليس بحقو كا 

 .2حكـ لو بو

كجكب الحكـ بالظاىر كأف حكـ الحاكـ ال يحؿ حرامان كال يحـر حبلالن،  فث إذفنستفيد مف الحدي

كأنو متى أخطأ في حكمو فمضى كاف ذلؾ في الظاىر، فأما في الباطف كفي حكـ اآلخرة فإنو 

كما أنو ال يجكز لممقضي لو بالشيء أخذه إذا عمـ أنو ال يحؿ لو فيما بينو كبيف  ،غير ماضو 

 . 3نما ىي قطعة مف نار فميحمميا أك ليذرىافإ اهلل، ليذا قاؿ 

 :المعقول ثالثًا :

إف مدار حكـ الحاكـ عمى كبلـ الخصميف ال حظ لو في الباطف؛ ألنو ال يبمغو عممو، فبل  (1

نما يحكـ في الظاىر كالباطف اهلل سبحانو كتعالى،   كىذا رسكؿ اهلل ينفذ فيو حكمو؛ كا 

المصطفى لبلطبلع عمى الغيب يتبرأ مف الباطف، كيتنصؿ مف تعدم حكمو إليو، فكيؼ 

 .4مف الخمؽ؟بغيره 

                                                           
 .181ص،16جالمبسوط،السرخسً، 1
 .434صالقضائًفًالشرٌعةوالقانون،الحكمنظرٌةالبصل،أبو 2
هـ(،الشافًفًشرح606األثٌر،أبوالسعاداتالمباركبنمحمدبنمحمدبنمحمدبنعبدالكرٌمالشٌبانً،)ت:ابن 3

 .473،ص5جهـ،مكتبةالرشد،الرٌاض،)تحقٌق:أحمدبنسلٌمان(،1426،سنة1مسندالشافعً،ط
بٌروت،العلمٌة،الكتبدارهـ،1424سنة،3طالقرآن،أحكام،(هـ543:ت)،هللاعبدبنبكرمحمدأبوالعربً،ابن 4

 .139ص،1ج
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 .1شيادة الزكر حجة في الظاىر فيككف القضاء بقدر الحجة، كال يككف حجة في الباطف (2

 ف حػكـ القاضي في إ، قالكا: 3، كالقكؿ األكؿ ألبي يكسػؼ2كىػك لئلماـ أبي حنيفة :القول الثاني  

ف كاف الحكـ العقكد كالفسكخ ينفذ ظاىران كباطنان، كىـ لو بو القاضي كا   بحيث يحؿ لممحككـ لو ما حى

 :4تيةمستندان إلى بينة مزكرة، لكف كفؽ الشركط اآل

 .قاضي كالية إنشاء مثؿ ذلؾ التصرؼ.أف يككف لم1

 .عمـ القاضي بككف الشيكد شيكد زكر.عدـ 2

 .المحككـ بو قاببلن لئلنشاءؿ .أف يككف مح3

 واحتج أصحاب ىذا القول باألدلة التالية :

 : كما قاؿ عميو السبلـ فٌرؽ بيف المتبلعنيف مع تيقنو بكذب أحدىما أف الرسكؿأواًل: من السنة : 

دىكيمىا كىاًذبه  " ـي أىفَّ أىحى  .5"المَّوي يىٍعمى

أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ قد فٌرؽ بينيما مع احتماؿ صدؽ الزكج فيما  وجو الداللة:  

رماىا بو، فمذلؾ يثبت لمقاضي كالية اإلنشاء مع كذب الشيكد؛ لتكجو األمر عمى القاضي، 

 6.كاتباع أمر القاضي في حؽ الناس باالنقيادكتكجو األمر 

                                                           
 .170ص،2جاألبحر،ملتقىشرحفًاألنهرمجمعزاده،شٌخً 1

190ص،4جالدقائق،كنزشرحالحقائقتبٌنالزٌلعً، 2 180ص،16جالمبسوط،السرخسً،. بدائعالكاسانً،.

 .14ص،7جالرائقشرحكنزالدقائق،البحرنجٌم،ابن.15ص،7جالشرائع،ترتٌبفًالصنائع

 .350ص،3جالهندٌة،الفتاوى،وآخرونالبلخى.190ص،4جالدقائق،كنزشرحالحقائقتبٌنالزٌلعً، 3

 .170ص،2جاألبحر،ملتقىشرحفًاألنهرمجمعزاده،شٌخً 4

 .1132ص،2ج،1493:حمسلم،صحٌحمسلم،.100ص،6ج،4747:حالبخاري،صحٌحالبخاري، 5

 .180ص،16جالمبسوط،السرخسً، 6
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إنما ىي عقكبة لمعمـ بأف أحدىما كاذب،  الفرقة التي كقعت بالمعاف رد الجميور عمى ىذا الدليل:

 . 1كىك أصؿ برأسو فبل ييقاس عميو

فأما المعاف، فإنما حصمت الفرقة بو، ال بصدؽ الزكج، كليذا لك قامت البينة بو، قاؿ ابف قدامو: " 

 .2"لـ ينفسخ النكاح

يو كٌرـ اهلل كج ركم أف رجبلن خطب امرأة  فأبت إجابتو فاٌدعى عمييا عند عمي:  ثانيًا: من األثر

، فقضى عمي بشيادتيما، فقالت المرأة لما قضى عمييا: إف كاف كال أنو تزكجيا كأقاـ شاىدم زكر

 .3بد فزكجني منو، فقاؿ ليا عمي رضي اهلل عنو: شاىداؾ زكجاؾ

: أنو لك لـ ينعقد العقد بيف الرجؿ كىذه المرأة بقضاء عمي لما امتنع عمي مف العقد وجو الداللة 

الزنا، ككاف ذلؾ منو قضاء  إلبعادىا عف شبيةعند طمبيا كرغبة الرجؿ فييا، كقد كاف في ذلؾ 

 .4بشيادة الزكر

عف عمي إف صح، فبل حجة ليـ فيو؛ ألنو أضاؼ التزكيج  ألثرا رد الجميور عمى ىذا الدليل:

 .5إلى الشاىديف، ال إلى حكمو، كلـ يجبيا إلى التزكيج؛ ألف فيو طعنا عمى الشيكد

                                                           
 . 245، ص4ابف رشد، بداية المجتيد كنياية المقتصد، ج 1

 . 54، ص10ابف قدامو، المغني، ج 2

ىػ(، تنقيح التحقيؽ في أحاديث التعميؽ، 748أحمد بف عثماف بف قاٍيماز، )ت:الذىبي، أبك عبد اهلل شمس الديف محمد بف  3

 .322، ص2، ج783ىػ، دار الكطف، الرياض، )تحقيؽ: مصطفى أبك الغيظ عبد الحي عجيب(، ح: 1421، سنة 1ط

)ت: محمد بف أحمد،  بف عمي بف أحمد الفضؿ أبك =قاؿ ابف حجر لـ يثبت عف عمي. انظر: ابف حجر العسقبلني،

بيركت، )رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد  المعرفة، دارق،  1379 ، د. ط، سنةالبخارم صحيح شرح البارم فتح ىػ(،852

 .176، ص 13فؤاد عبد الباقي، صححو كأشرؼ عمى طبعو: محب الديف الخطيب(، ج

 .537صاإلسالمً،الفقهفًالقضائًالنظامعثمان، 4

 . 358، ص6. البيكتي، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، ج54، ص10جابف قدامو، المغني،  5
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ف قضاء القاضي فيما يحتمؿ اإلنشاء إنشاء لو، فينفذ ظاىران كباطنان؛ ألف القاضي مأمكر إ ثالثًا:

يحتمؿ اإلنشاء إال بحممو عمى اإلنشاء؛ ألف البينة قد  بالقضاء بالحؽ، كال يقع قضاؤه بالحؽ فيما

تككف صادقة، كقد تككف كاذبة، فيجعؿ الحكـ إنشاء، كالعقكد كالفسكخ مما تحتمؿ اإلنشاء مف 

القاضي، كلمقاضي كالية إنشائيا بالجممة، بخبلؼ الممؾ المرسؿ، فإنو ال يحتمؿ اإلنشاء، كلك أراد 

  .1القاضي إنشاءه ال ينفذ

نفاذ الحكـ في الظاىر كالباطف، حتى ال يؤدم اخػتبلؼ الحكػـ بيف  تقتضي المصمحة  ًا:رابع

الظاىر كالباطف إلى نتائج فاحشة السكء ال تتناسب مع مبادئ الشريعة اإلسبلمية، إذ لك حكـ 

القاضي بالطبلؽ بناءن عمى شيادة الزكر كلـ ينفذ الحكـ في الباطف لبقيت المرأة حبلالن لزكجيا 

ذا ظاىر، كىذه نتيجة ال يقبميا شرع اهلل كال يحؿ ىالاألكؿ في الباطف، كلزكجيا الجديد في 

     .2اإلشكاؿ إال القكؿ بالنفاذ في الباطف كالظاىر معان 

ما ذىب جميكر الفقياء مف أف حكـ الحاكـ  من خالل ما سبق يميل الباحث إلى :الرأي الراج  

ذ ظاىران ال باطنان؛ سكخ كالنكاح كالطبلؽ كالعتاؽ ينفالذم يستند إلى بينة مزكرة في العقكد كالف

 : 3تيةلؤلسباب اآل كذلؾ

 لقكة أدلتيـ الدالة عمى أف حكـ الحاكـ ال يحؿ حرامان كال يحـر حبلالن.  (1

األخذ بقكؿ الجميكر يؤدم إلى إغبلؽ باب الفساد، بحيث ال يجكز بأم حاؿ مف   (2

عتداء عمى أعراض الناس بحجة صدكر حكـ أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ، أك اال األحكاؿ

 أكلى مف جمب المصالح .في ذلؾ مف قبؿ القاضي، كما أف درء المفاسد 

                                                           
 .15ص،7جالشرائع،ترتٌبفًالصنائعبدائعالكاسانً، 1

 .33صالقضائً،الحكمحجٌةٌاسٌن، 2

القضاءنظام،الكرٌمعبدزٌدان،.215،ص6.الشافعً،األم،ج143،ص8المواق،التاجواإلكلٌللمختصرخلٌل،ج 3

  .263صبٌروت،الرسالة،مإسسةهـ،1409سنة،2طاإلسالمٌة،ٌعةالشرفً
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ما ذىب إليو الجميكر أكثر تحقيقان لمبدأ العدالة، كأكثر دفعان لمفسدة الظمـ، كأحسف   (3

الحكـ ة لممكة مراقبة اهلل كالخكؼ منو، فتربية لمضمير اإلنساني المؤمف، كأكثر تنمي

ثبات لحكـ شرعي، فإذا كاف مكافقان أصبلن صحيحان كلـ  يخالؼ القضائي إنما ىك إظيار كا 

ف كاف مخ ف اإلجماع متمشيان مع مبادئ الشريعة، ينفذ  ظاىران كباطنان، كا  الفان لذلؾ فإنو كا 

 ال ينفذ باطنان .نفذ ظاىران 

حكـ القاضي في حقيقتو إنما ىك كاشؼ لمحؽ كليس منشئان لو، فإذا أخطأ في كشؼ   (4

سبة لمكافة كىك في حقيقة الشيء المحككـ بو بأف جعمو حبلالن كحقان لممحككـ لو أك بالن

 ة ىذا الشيء؛ ألف كشفو غير صحيح.الحقيقة خبلؼ ذلؾ، فإف ىذا الحكـ ال يزيؿ صف

قؿ مف شأف الفركج كاألعراض، بالقياس عمى األمكاؿ بطرؽ األكلى؛ ألف األمكاؿ شأنيا أ (5

، فمف لـ يؤثر حكـ القاضي فييا، إنما تبقى عمى ما كانت عميو مف حؿو أك حرمة فإذا

 .أف ال تتغير في العقكد كالفسكخ باب أكلى
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 . الخصوم ذاىبلحكم القضائي عمى مالمبحث الثالث : أثر ا

ال يراه الفقيو، سكاء  ، ثـ حكـ القاضي برأماكاف أحد الخصكـ فقيين فيما لك  :صورة المسألة   

 ا أثر ىذا الحكـ عمى ىذا الفقيو؟، فمحتو أك ضدهمأكاف ذلؾ الحكـ لمص

حكـ  مف المعمكـ عند الفقياء أفَّ ف في ىذه المسألة يظير أثر الخبلؼ بيف الفتكل كالقضاء،   

جتيادية المختمؼ فييا بيف الفقياء يرفع الخبلؼ، كتصبح الزمة متفقان الحاكـ في المسائؿ اال

كعميو ليس لمفقيو أك المفتي أف صبح الحكـ القضائي ممزمان لمجميع، عمييا بمقتضى الحكـ، كي

نما لو أف يفتي في غير تمؾ الحادثة بما يراه، أما التي  يقكؿ فيما صدر بو حكـ أنو باطؿ، كا 

 .1صدر بيا حكـ فبل يستطيع ذلؾ

كىذا بخبلؼ ما لك تغيرت الفتكل كلـ تقترف بقضاء، فميس ليا ما لمحكـ القضائي مف أثر      

لؽ البتة، كىك يرل أف ىذه الصيغة مرأتو: أنت طاابؽ، فمك أف فقييان عالمان قاؿ الاإللزاـ الس

ػر مت عميو، ك  أنيا ذىب بعدىا عمى رأم آخر ثبلث، فأمضى رأيو فيما بينو كبينيا، كعـز أنيا حي

مرأتو، أيو األكؿ الذم كاف عـز عميو مف اكجب عمييا إمضاء ر  تطميقة كاحدة، كأنو يممؾ الرجعة،

 .2كال يردىا زكجة لو برأم حدث منو

كبناءن عمى ما سبؽ فالمحككـ لو أك المحككـ عميو إما أف يككف عاميان ال رأم لو، أك فقييان      

 :، كالتفصيؿ عمى النحك التاليجتيادياً الحكم الو رأم كاعتقاد في الحكـ الشرعي إف كاف 

                                                           
الشارقة،جامعةماجستٌر،رسالةوالقانون،الشرٌعةفًالقضائًالحكممصادرالشماع، محمد عبد الرحمف محمد،  1

 .245-244صالزحٌلً،مصطفىمحمدالدكتورإشراف

مطبعةهـ،1397سنة،1طالقاضً،أدبشرح،(هـ536:ت)البخاري،مازةابنالعزٌزعبدبنعمرالشهٌد،الصدر 2

 .187ص،3ج،(السرحانهاللمحًٌ:تحقٌق)العراق،اإلرشاد،
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مـ لو ع ال خبلؼ في أفَّ مف ال، ىنا 1إذا كاف المحككـ لو أك المحككـ عميو عاميان ال رأم لو أواًل:

عنيا الفقياء فأفتكه فييا بحبلؿ أك حراـ، كقضى عميو قاضي  إذا حدثت لو حادثة، فسأؿ

المسمميف بخبلؼ ذلؾ، كىك ما يختمؼ فيو الفقياء، فينبغي لو أف يأخذ القضاء، كيدع عنو ما 

 .2أفتاه الفقياء

ذ حكـ القاضي ظاىرأ نفَّ يي  : فإنوإذا كاف المحككـ لو أك المحككـ عميو فقييان أك مجتيدان  ثانيًا:

   . 7كالحانبمة 6كالشافعية 5كعند المالكية 4كمحمد 3كباطنان عند أبي حنيفة

لو كما لك قاؿ ليا  يفي معتقد المقض قضاء القاضي يحؿ ما كاف حرامان  "يقكؿ ابف نجيـ:    

فخاصميا إلى قاض يراىا رجعية بعد الدخكؿ فقضى بككنيا رجعية كالزكج يرل  البتةأنت طالؽ 

 .8"فإنو يتبع رأم القاضي أنيا بائنة أك ثبلثان 

الخبلؼ كيرجع المخالؼ عف  قاؿ القرافي: "اعمـ أف حكـ الحاكـ في مسائؿ االجتياد يرفعك     

عميو عمى القكؿ الصحيح مف مذىب الحاكـ كتتغير فتياه بعد الحكـ عما كانت إلى مذىبو 

 .9"مذاىب العمماء

                                                           
 .354ص،3جالهندٌة،الفتاوى،البلخًوآخرون 1

 .29-28صالقضائً،الحكمحجٌةٌاسٌن، 2

 .57ص،8جالنعمانً،الفقهفًالبرهانًالمحٌط،مازهبنا 3

 المرجعالسابقنفسه. 4

 .166ص،7جخلٌل،مختصرشرحالخرشً، 5

 .308ص،4جالكبرى،الفقهٌةالفتاوىالهٌتمً،حجرابن 6

 .359ص،6جاإلقناع،متنعنالقناعكشافالبهوتً، 7

 .407ص،5جالمختار،الدرعلىالمحتارردعابدٌن،ابن.16ص،7ج،شرحكنزالدقائقالرائقالبحرنجٌم،ابن 8

-الفروقأنواءفًالبروقأنوار،(هـ684:ت)الرحمن،عبدبنإدرٌسبنأحمدالدٌنشهابالعباسأبوالقرافً، 9

 .103ص،2جبٌروت،الكتب،عالمدارد.ط،د.ت،الفروق،
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لك طمؽ الرجؿ زكجتو بمفظ البينكنة ثـ راجعيا في العدة، فامتنعت مف  كمف األمثمة عمى ذلؾ:

تمكينو حتى انقضت عدتيا كنكحت زكجان آخر، فتداعيا فإف كاف الخصـ حنفيان كالقاضي شافعيان 

اؤه كحمت لؤلكؿ ظاىران كباطنان، كحير مت عمى كقضى بصحة الرجعة كفساد النكاح الثاني، نفذ قض

 .1الثاني باطنان كظاىران 

ف كاف حكمو مبنيان عمى اجتياد مخالؼ      كعميو يجب عمى الخصكـ االلتزاـ بحكـ القاضي، كا 

لمذىبييما أك مذىب أحدىما، كال أثر في ذلؾ لدرجة المتقاضي في االجتياد، كما أفى العامي 

 .2االلتزاـ بحكـ القاضي كالفقيو سكاء في كجكب

إلى أف الفقيو ال يترؾ رأم نفسو كال يمتفت إلى إباحة القاضي فيما يعتقده  :3ذىب أبك يكسؼو

 . حرامان 

بأف المحككـ عميو ممـز بالحكـ ظاىران، أما المحكـك لو فبل إلزاـ عميو؛ ألف  واحتج أبو يوسف

يعتقد أف  فلمحككـ لو يعتقد الحرمة، فيك إذالقاضي ال يحكـ إال بناءن عمى طمبو، فإذا كاف ا

 .4القاضي مخطئ في حكمو بالحؿ، كعميو أف ال يتبع حكمو، كذلؾ في مقدكره كاستطاعتو

الجميكر، أم أف حكـ ك  أبي حنيفة كمحمد ىك ما ذىب إليو  :والذي يميل إليو الباحث     

سكاء كاف المحككـ لو أك المحككـ عميو القاضي يجب أف ييتَّبع كحكـ القاضي ينفذ ظاىران كباطنان، 

استمرار النزاعات بيف بالتالي عاميان أـ فقييان؛ ألف خبلؼ ذلؾ يؤدم إلى عدـ استقرار األحكاـ، ك 

 . حينيا ال يستقر حكـ مف األحكاـ الناس،

                                                           
 .423ص،1جالقضاء،أدبالدم،أبًابن 1

 .27صالقضائً،الحكمحجٌةٌاسٌن، 2

 .58ص،8جالنعمانً،الفقهفًالبرهانًالمحٌط،ابنمازه 3

 نفسه.السابقالمرجع 4
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 . لية القاضيمسؤو  أثر الحكم عمى المبحث الرابع :

 إذعف األحكاـ التي يصدرىا ما دامت كفؽ األصكؿ كالشركط الشرعية، القاضي ال ييسأؿ      

ا عف القاضي أية مسؤكلية ما داـ الخمؿ الحادث في الحكـ لـ يكف عف تعمد مف كٍ فى ف الفقياء نى إ

القاضي، كال فرؽ في ذلؾ بيف أف يككف الخمؿ في حؽ مف حقكؽ اهلل تعالى، كبيف أف يككف في 

 حؽ مف حقكؽ العباد .

فإف ىذا الحؽ ال يذىب ىدران، فإف كاف في حقكؽ اهلل تعالى عز كجؿ، كما لك  ،كمع ذلؾ   

قضى في حد الزنى، أك السرقة، أك شرب الخمر، كما أشبو ذلؾ، ثـ ظير بعد القضاء أف 

، ففي ىذه الحالة يككف التعكيض عمى المتضرر مف ، أك محدكديف في قذؼالشيكد كانكا كفاران 

 ألف القاضي إنما يعمؿ في حقكؽ اهلل تعالى لصالح جماعة المسمميف، بيت ماؿ المسمميف؛

 .1الماؿ فيو ماؿ المسمميف، فيككف الضماف فيو تفيككف الضماف عمى المسمميف، كبي

 :2حالتيف خطأ القاضي في حؽ العبد، فيك عمى أما إذا كاف

ه، كما لك قضى بماؿ أك عقار أك ما شابو يككف الخطأ مما يمكف تداركو كرد: أف الحالة األولى

إلى ذلؾ، ثـ ظير أف الشيكد كفار مثبلن، ففي ىذه الحالة يؤخذ الحؽ مف المحكـك لو كييرىد 

 لمحككـ عميو .ا

، ففي الخطأ مما ال يمكف تداركو أك رد: أف يككف الحالة الثانية ه، بأف قضى بالقصاص كاٍستيكًفيى

 . لمحكـك لوالة تجب الدية في ماؿ اىذه الح

                                                           
 .342-341،ص3،الفتاوىالهندٌة،جوآخرون.البلخ53ً،ص8ابنمازه،المحٌطالبرهانًفًالفقهالنعمانً،ج1

،3جالهندٌة،الفتاوى،البلخًوآخرون.76ص،1ج،ومناهجاألحكامالحكامفًأصولاألقضٌةتبصرةفرحون،ابن 2

 .342-341ص
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الجكر في القضاء كفي ا الحالتيف ال ييٍسأؿ القاضي عف الخطأ ما لـ يتعمد القاضي تكفي كم    

 .إصدار الحكـ

ف أما إذا تعمد القاضي الجكر في حكمو، كأقر بذلؾ، أك قامت البينة في ذلؾ، فإنو يكك      

 مع االلتزاـإلغاء حكمو، و بالمحككـ عميو، باإلضافة إلى قي مسؤكالن عف الضرر الذم ييٍمحً 

 .1الضماف، كيعاقب عمى ذلؾب

كبناءن عمى ما سبؽ إذا أصدر القاضي حكمان في قضية، ثـ ظير لو أف ىذا الحكـ خطأ     

 .2كيتعيف نقضو قاـ ىك بنقضو بنفسو

كما أف لمقاضي الذم أصدر الحكـ أف ينقض حكـ نفسو، فإف لغيره مف القضاة أف ينقضكا     

 .حكاـ، أك نظركىا مف تمقاء أنفسيـإذا ريفعت إلييـ ىذه األ أحكاـ غيرىـ

كفي ىذا يقكؿ اإلماـ القرافي: "فإذا قضى قاض بأف ينقض حكـ األكؿ، كىك مما ال ينقض     

نقض الثالث حكـ الثاني ألف نقضو خطأ، كيقر األكؿ، ككذلؾ لك تصرؼ السفيو الذم تحت 

فجاء قاض ثاف فأنفذه نقض الثالث ىذا التنفيذ، كأقر  حجر القاضي بالبيع كالنكاح كغيرىما فرده

األكؿ، ككذلؾ لك فسخ الثاني الحكـ بالشاىد، كاليميف رده الثالث ألف النقض في مكاطف االجتياد 

 .3خطأ، كنقض الخطأ متعيف"

 : ىؿ تيٍنقىض األحكاـ بطمب أك بدكنو؟اإلجابة ىنا عف المسألة التاليةبكيجدر 

                                                           
 .342-341ص ،3ج اليندية، الفتاكل ،البمخي كآخركف. 76ص ،1ج األقضية، أصكؿ في الحكاـ تبصرة فرحكف، ابف 1

د.ط،د.ت،،منفتاوىاإلمامالشوكانًالربانًالفتح(،1250محمدبنعلًبنمحمدبنعبدهللا،)ت:الشوكانً، 2

الشرٌعةفًالقضاءنظامزٌدان،.2293ص،5جمكتبةالجٌلالجدٌد،الٌمن،)تحقٌق:محمدصبحًبنحسنحالق(،

 .276-275صاإلسالمٌة،

 .41ص،4جالفروق،القرافً، 3
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 :1المسألة كما يميييجاب عمى ىذه 

يجب عمى القاضي الذم أصدر الحكـ أف ينقضو بنفسو إذا ظير لو مخالفتو لنص الكتاب أك  -أ

السنة الصحيحة، كمعنى ذلؾ أف ىذا النقض يتـ بدكف طمب مف أصحاب الشأف كيجكز مف باب 

 أكلى أف ينقضو إذا طمب ذلؾ أصحاب الشأف كالعبلقة بالحكـ.

ال يجب عمى القاضي الجديد أف ينظر أحكاـ القاضي السابؽ الذم حؿ ىك محمو في  -ب

كظيفتو؛ ألف الظاىر جرياف أحكاـ القاضي السابؽ عمى كجو الصحة كالصكاب إال إذا تظمـ 

ٍكـو أصدره عميو القاضي السابؽمحكـك عميو مف   .حي

ي أحكاـ مف سبقو، كأراد القاضي أما إذا لـ ييٍطمب مف القاضي مف قبؿ أصحاب الشأف النظر ف

أف يتعقب أحكاـ مف سبقو كيتفحصيا، فمو ذلؾ فما رآه مف ىذه األحكاـ مكافقان لمشرع أمضاه 

كأبرمو، كما كاف مخالفان لمشرع عمى كجو ال يسكغ قبكلو ككاف في حؽ اهلل تعػالى نقضو؛ ألف لو 

ف كاف الحكـ في حؽ آدمي لـ   ينقضو .النظر في حقكؽ اهلل تعالى، كا 

لى القاضي الذم أصدر الحكـ،  -ج براميا إلى جيات متعددة كا  ضركرة تنظيـ نقض األحكاـ كا 

براميا  كعدـ كجكد جية مختصة ليا مف المتاعب  ؤدم إلى شيءيكحدىا حؽ نقض األحكاـ كا 

لى اضطراب تنفيذىاؤدم إلى عدـ استقيألصحاب الحقكؽ، كما   .رار األحكاـ كا 

 الصكر التالية:كيمكف تمخيص ما سبؽ ب

، ردَّ إذا حكـ القاضي خطأ في حؽ العبد، فإف كاف تدارؾ كرد الخطأ ممكنان  الصورة األولى:

الماؿ المحككـ بو لممحككـ عميو. مثبلن: إذا حكـ القاضي أف ىذا الماؿ لزيد بعد استماع الشيكد 

شيادتيـ لذلؾ غير كالتعديؿ كالتزكية، ثـ ظير بعد الحكـ أنيـ محدكدكف بحد القذؼ، أم أف 

                                                           
 .2293ص،5جالربانً،الفتحالشوكانً، 1
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مقبكلة يعيد القاضي الماؿ لممحككـ عميو، أما إذا كاف الحكـ مما ال يمكف تداركو كرده كأف ينفذ 

حكـ القصاص فبل يقتص المقضي لو كلكف يمزمو الدية مف مالو إال أنو يجب أف يثبت ىذا 

 طؿ الحكـ الذم حكـ بو.الخطأ بالبينة أك بإقرار المحككـ لو. أما إقرار القاضي فبل حكـ لو كال يب

أف يحكـ القاضي في حؽ العبد جكران عف عمد، أك أجرل الحكـ ثـ أقر القاضي  الصورة الثانية:

كىـ جكران فيمـز الضماف مف ماؿ القاضي كيعزؿ كيعزر؛ ألف القاضي يككف قد جنى، كأتمؼ  بأنو حى

 ماؿ الغير.

يحكـ القاضي بحد الزنا أك بحد  أف يحكـ القاضي خطأ في حقكؽ اهلل كأف الصورة الثالثة:

السرقة كيجرم الحكـ ثـ يثبت بطبلف القضاء كظيكر الشيكد بأنيـ أرقاء، فالضماف يجب عمى 

 بيت الماؿ.

أف يحكـ القاضي جكران عف عمد في حقكؽ اهلل فإذا حكـ القاضي جكران عف عمد  الصورة الرابعة:

ماف مف ماؿ القاضي كيعزؿ القاضي كيعزر؛ في حقكؽ اهلل كأجرل الحكـ ثـ أقر بذلؾ، فيمـز الض

 ألنو قد جنى، كأتمؼ الماؿ.

: كقد حددت القكانيف الحاالت التي يجكز لممحككـ عميو أف يخاصـ فييا الجانب القانوني

 :1القاضي، كىي

 أف يقع مف القاضي في عممو غش، أك تدليس، أك غدر. .1

صكره مف اإلىماؿ في كقكع القاضي في خطأ ميني جسيـ يدؿ عمى أقصى ما يمكف ت .2

 أداء الكاجب، أك الجيؿ الفاضح بالمبادئ األساسية لمقانكف.
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 .: آثار الحكم القضائي في القانونالفصل الثالث 

 : ثالثة مباحثيشتمل ىذا الفصل عمى 

 .حسـ النزاع عمى أصؿ الحؽ: المبحث األول

 .ائيالطعف بالحكـ القض :ثانيالمبحث ال

 .تنفيذ الحكـ القضائي : لثالمبحث الثا
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 .المبحث األول : حسم النزاع عمى أصل الحق

الحكـ القضائي عمى أصؿ الحؽ، إذ تستنفذ المحكمة كاليتيا بالنسبة ليذا النزاع، فيخرج مف     

 .ية المحكمة التي أصدرت الحكـكال

المحاكـ األخرل إعادة كبصدكر الحكـ يكتسب حجية الشيء المحككـ بو، فيمتنع عمى سائر    

 .1النظر فيما فصؿ فيو، إال إذا طيرح النزاع أماميا بشكؿ مف أشكاؿ الطعف في الحكـ

سابقان أف القضاء شيًرع لفض المنازعات، كفصؿ الخصكمات، كأف الحكـ القضائي عرفنا     

الذم يصدره القاضي يينيي مكضكع النزاع بيف األطراؼ، كيضع حدان لبلختبلؼ بيف المتنازعيف، 

كيثبت الحؽ لصالح المحككـ لو، كىذا ىك جكىر العمؿ القضائي، كالغاية التي مف أجميا قد 

لـ يكف الحكـ في الدعكل فاصبلن لمخصكمة، حاسمان لممنازعات بيف األفراد  نص ب القاضي، فإذا

عند حد معيف، مؤيدان بقكة اإللزاـ، فإف الخصكمات تتجدد كتستمر كال تنتيي، كىذا يدعك إلى 

ؿ المعامبلت عند الناس، كزعزعة المراكز الشرعية كالنظامية، يضياع الحقكؽ كاضطرابيا، كتعط

حرمتو كزعزعة الثقة فيو، كعدـ كاـ، فضبلن عف المساس بييبة القضاء كىدر كعدـ استقرار األح

 .2طمئناف إليواال

كالية المحكمة تنتيي في نظر القضية بعد صدكر الحكـ النيائي الفاصؿ في أف  كىذا يعني   

 الخصكمة، كيمػزميا الحكػـ الصادر فييا، فبل يجػكز لمقاضي إعادة فتح المحػاكمة أك الرجػكع عف

تعديمو أك اإلضافة عميو، مع العمـ أف القانكف أجاز لممحكمة تصحيح األغبلط الكتابية الحكػـ أك 

 كالحسابية الكاردة في الحكـ .

                                                           
 .105ص،2جوالتجارٌة،المدنٌةالمحاكماتأصولقانونشرحفًالكافًالتكروري، 1
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كما أف األحكاـ التي ال يجكز الرجكع عنيا ىي األحكاـ النيائية الفاصمة في الخصكمة، أما 

 .لدرجة القطعية فيجكز الرجكع عنياااألحكاـ التمييدية كالقرارات اإلعدادية التي ال تكتسب 

كتثبت حجية الشيء المحككـ بو لكؿ حكـ قطعي، أم لكؿ حكـ مكضكعي يفػصؿ في     

خصكمة، سكاء كاف ىذا الحكـ نيائيان أـ ابتدائيان، حضكريان أـ غيابيان، كيبقى لمحكـ حجيتو إلى أف 

ف كاف  ابتدائيان يزكؿ بإلغائو في االستئناؼ، يزكؿ، فإف كاف غيابيان يزكؿ بإلغائو في المعارضة، كا 

ف كاف نيائيان يزكؿ بنقضو أك بقبكؿ التماس إعادة النظر فيو  .1كا 

لكف ينبغي التفرقة بيف حجية الشيء المحكـك بو كقكة األمر المقضي، حيث إف حجية الشيء     

الغيابي المحككـ بو ال تمنع مف الطعف بالحكـ بالطرؽ العادية، كاالعتراض عمى الحكـ 

كاالستئناؼ، كغير العادية كإعادة المحاكمة، كىذه الطرؽ يأتي بيانيا في مطمب طعف الحكـ 

 القضائي بإذف اهلل .

أما قكة األمر المقضي فيي مرتبة، يصؿ إلييا الحكـ إذا أصبح نيائيان غير قابؿ لمطعف بالطرؽ 

ف كاف يقبؿ الطعف بالطرؽ غير االالعادية، ك   .2عتياديةا 

 :3ىما حجية الشيء المحككـ بو قرينتيف قانكنيتيف كتتضمف

 :القرينة األولى: قرينة الصحة

 أم أف الحكـ يعتبر صحيحان مف ناحية الشكؿ؛ إذ يفترض صدكره بناء عمى إجراءات صحيحة .

                                                           
 .632ص،2جالجدٌد،المدنًالقانونشرحفًالوسٌطالسنهوري، 1

 نفسه.السابقالمرجع 2
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 :القرينة الثانية: قرينة الحقيقة

فبل يجكز إىدار ىذه الحقيقة في أم مجاؿ  ،أم أف الحكـ يعتبر عنكانان لمحقيقة فيما قضى بو

 كلدل أم سمطة قانكنية في الدكلة .

 المنازعة ر المحككـ بو تظير عندما تعادجية األمحي أف األىمية العممية لً  تجدر اإلشارة إلىك 

بغير اتباع طريؽ مف طرؽ الطعف أماـ المحكمة نفسيا أك أماـ محكمة أخرل مف ذات  نفسيا

درجتيا أك مف درجة أدنى، إذ يجكز عندئذ لممدعى عميو في المنازعة الثانية أف يدفع بعدـ جكاز 

 .1نظر الدعكل لسبؽ الفصؿ فييا

رل خأك أماـ أم محكمة أ اذاتي المحكمة ة يمتنع إعادة النظر فيو أماـفالحكـ الحائز عمى الحجي

 مف نفس درجتيا، كلكف ىذا ال يمنع مف إمكانية الطعف فيو بمختمؼ الطرؽ .

ف كاف  أما الحكـ الحائز عمى قكة األمر المقضي فبل يجكز الطعف فيو بطرؽ الطعف العادية، كا 

 . 2مف الممكف الطعف فيو بطرؽ الطعف غير العادية، فالقكة أعمى درجة مف الحجية

 إف شاء اهلل تعالى . مف ىذا الفصؿ ا سبؽ سيتـ تكضيحو في المبحث الثانيككؿ م
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 :المبحث الثاني : الطعن بالحكم القضائي

كثرة القضاة في زماننا، ال بد مف كجكد قضاة مف أىؿ الخبرة متفرغيف لمراقبة  ال شؾ أف مع     

، فبل بد مف آلية تتناسب مع ازدياد الناس، ككثرة المحاكـ اآلخريف كتدقيؽ أحكاـ القضاة

بطاليا،  كمف جية أخرل أف القضاة بشر غير معصكميف، لذا كاختصاصاتيا في نقض األحكاـ كا 

قد يشكب أحكاميـ غمط في القانكف أك في تقدير الكقائع، كمف ثـ يمـز تصحيح الغمط كتطبيؽ 

ؾ ، كىذا يقتضي إيجاد كسيمة لمراقبة صحة األحكاـ 1القانكف تطبيقان سميمان كمما أمكف ذل

 كمراجعتيا لتعديؿ غير الصحيح منيا أك إلغائو، كىذا يكمف في طرؽ طعف األحكاـ القضائية.

كاستجابة لما سبؽ نظـ المشرع كسائؿ قانكنية تتيح الفرصة لمخصكـ لكي يطمبكا مف القضاء     

ف في األحكاـ بإجراءات كمكاعيد محددة، فإذا ما أف يعيد النظر في المنازعة، فحدد طرقان لمطع

استنفذت ىذه الطرؽ أك انقضت المكاعيد دكف طعف في الحكـ، أك أصبح غير قابؿ لمطعف فيو، 

عيدَّ في نظر المشرع عنكانان لمحقيقة كلمصحة كأغمؽ كؿ سبيؿ إلعادة النظر فيو، فبل يجكز طمب 

اؿ بالنسبة لمعقكد أك التصرفات القانكنية، إبطاؿ الحكـ عف طريؽ دعكل أصمية كما ىك الح

ككذلؾ ال يجكز طمب إبطاؿ الحكـ عف طريؽ الدفع، بؿ ال بد مف سمكؾ الطعف التي رسميا 

 .2القانكف، كىذه الكسائؿ أك الطرؽ ىي ما اصطمح عمى تسميتيا بطرؽ الطعف في األحكاـ

ىك استقرار  :حصرىاكقد حدد القانكف طرؽ الطعف عمى سبيؿ الحصر، كالغاية مف     

ذا انقضت ىذه المكاعيد  األحكاـ كاحتراميا، كيككف كفؽ إجراءات خاصة كمكاعيد محددة، كا 

دكف الطعف في الحكـ أصبح غير قابؿ لمطعف فيو، كما ال يجكز الطعف في الحكـ القضائي أك 

                                                           
 .113،ص2جوالتجارٌة،المدنٌةأصولالمحاكماتقانونشرحفًالكافًالتكروري، 1
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حكـ التمسؾ ببطبلنو إال عبر طرؽ الطعف، كال يجكز رفع دعكل مبتدأة لممطالبة بإبطاؿ 

 . 1قضائي

مب ال تتعارض مع شريعتنا الحكيمة، فيذا كىذه الطرؽ المتبعة التي سنتناكليا في ىذا المط    

 يتماشى مع السياسة الشرعية الكاجب اتباعيا لتنظيـ القضاء.

 :2أمريف إلى كجوتـ قد ياحكالطعف في األك 

استخبلص الكقائع أك في تقديرىا، : إلى حكـ المحكمة ذاتو إذا كقعت المحكمة في غمط في أوالً 

أك في تطبيؽ القانكف عمى الكقائع المستخمصة، أك طبقت قاعدة غير المتعيف تطبيقيا، إذ تككف 

 في ىذه الحالة قد جافت العدالة .

قد يكجو الطعف إلى اإلجراءات كاألكضاع التي البست إصدار الحكـ كما لك كانت  ثانيًا:

كل، أك كاف أحد الخصكـ غير أىؿ لمتقاضي، أك افتقرت المحكمة غير مختصة بنظر الدع

لـ يتخذ كفؽ ما نص عميو القانكف، كأف يتعمؽ بالنطؽ في الحكـ أك  ميـالدعكل إلى إجراء 

 .يككف الحكـ باطبلن في ىذه الحالةبتحريره ف

 :ىما  الطعن في األحكام تقسم إلى قسمينطرق و 

 .غير عادية كىي إعادة المحاكمةؽ طر ، ك ناؼطرؽ عادية كىي االعتراض كاالستئ

 :تية كيتـ تفصيميا كفؽ المطالب اآل
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 . األول: طرق الطعن العاديةالمطمب 

 :تي سم إلى عدة فروع عمى النحو اآلويق

 . : االعتراضاألول الفرع

 تي أصدرت الحكـ أف ترجع عف حكمياىك طمب المحككـ عميو غيابيان مف المحكمة الك     

 .1إلى األسباب القانكنية التي يكردىا المعترضتبطمو باإلسناد ك 

 االعتراض العادم، كاعتراض الغير. :االعتراض يقسـ إلى نكعيففميو كع

 .النوع األول : االعتراض العادي

 :تية اآل لمنقاط عتراض يككـ كفقان كبياف ىذا النكع مف اال

 .االعتراض العادي أحكام: أواًل 

لممحككـ عميو غيابيان أف يعترض عمى الحكـ الغيابي لدل المحكمة التي أصدرتو خبلؿ خمسة    

و ، كما جاء في المادة السادسة بعد المائة مف قانكف أصكؿ 2عشر يكمان مف تاريخ تبميغ

المحاكمات الشرعية كالتي تنص عمى أنو: "لممحككـ عميو غيابيان أف يعترض عمى الحكـ الغيابي 

 .3مسة عشر يكمان مف تاريخ تبميغو"خبلؿ خ

ية محكمة، كعمى يجكز تقديـ االعتراض خبلؿ المدة المذككرة مف تاريخ تبميغو إلى أك     

ـ إلييا االعتراض أف تستكفي الرسـ، كتبادر بإرسالو فكران إلى المحكمة التي المحكمة التي قيد  
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 .212صالشرعٌة،المحاكماتأصولقانونشرحالبصل،أبو 2

المادة،2001لسنة84رقمبالقانوناألخٌرالتعدٌلبعدالمعدل1959لسنة31رقمالشرعٌةالمحاكماتأصولقانون 3

 .106رقم



100 
 

أصدرت الحكـ المعترض عميو، كىذا ما نصت عميو المادة العاشرة بعد المائة مف قانكف أصكؿ 

 المحاكمات . 

 .: إجراءات النظر في االعتراض العاديثانًيا

لو االعتراض الئحة إلى المحكمة، فإذا  تبدأ إجراءات نظر االعتراض العادم بتقديـ مف    

أصبحت الئحة االعتراض بيف يدم المحكمة المختصة بنظر االعتراض فإف المحكمة تتحقؽ مف 

استيفاء الئحة االعتراض لمشركط الشكمية، ثـ تنظر في األمكر األخرل مف تقديـ االعتراض في 

، فإذا كاف  ر قبكؿ االعتراض.ذلؾ متحققان تقر  المدة القانكنية، كدفع الرسـك

الحكـ إما بفسخ الحكـ الغيابي أك تعديمو أك رد االعتراض، كىذا  المحكمة صدركبعد ذلؾ تي      

ما جاء في المادة التاسعة بعد المائة مف قانكف أصكؿ المحاكمات التي تنص عمى :"إذا قدـ 

راض كتصدر االعتراض ضمف المدة القانكنية تقرر المحكمة قبكلو كتنظر في أسباب االعت

 .1حكميا بعد ذلؾ إما بفسخ الحكـ الغيابي أك تعديمو أك رد االعتراض"

الشرعية كالتي  بعد المائة مف قانكف أصػكؿ المحػاكمات ةجاء في المادة الحادية عشػر  قدك    

كاف معجؿ التنفيذ أك أف تقديـ االعتراض يكقؼ تنفيذ الحكـ المعترض عميو إال إذا )تنص عمى: 

 . (بنفقةحكمان 

كفي حاؿ لـ يحضر المعترض أك الطرفاف في اليكـ المعيف لمنظر في االعتراض يرد    

االعتراض كال يقبؿ مرة أخرل. كالحكـ الذم يصدر برد االعتراض يككف قاببلن لبلستئناؼ شريطة 
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تبميغو لممعترض، كفي ىذه الحالة تنظر محكمة االستئناؼ في الحكـ األصمي المعترض عميو، 

 .الشرعية  المائة مف قانكف أصكؿ المحاكمات بعد ةكىذا ما نصت عميو المادة الثانية عشر 

أما إذا لـ يحضر المعترض عميو في اليكـ المعيف رغـ تبميغو حسب األصكؿ، كما جاء في     

تقرر المحكمة بناءن عمى  ،الشرعية بعد المائة مف قانكف أصكؿ المحاكمات ةالمادة الثالثة عشر 

المعترض السير في الدعكل االعتراضية بحؽ المعترض عميو غيابيان، كليا أف تقرر قبكؿ طمب 

ثـ تصدر  ،ـ ضمف المدة القانكنية، فتنظر في أسباب االعتراضاالعتراض إذا ظير ليا أنو قيد

 قرارىا عمى أف يككف لممعترض عميو الحؽ في استئناؼ ىذا القرار مف تاريخ تبميغو إياه .

تاريخ صدكره يصبح ممغػى إال  اؿ لـ يبػمغ الحكػـ إلى المحككـ عميو خبلؿ سػنة مفأما في ح   

 حالتيف :في 

إذا راجع المحككـ لو المحكمة كدفع الرسـ لمتبميغ خبلؿ مدة سنة، كمضت المدة  الحالة األولى:

 قبؿ أف تنتيي معاممة التبميغ .

 ةتعالى . كىذا ما جاء في المادة الرابعة عشر إذا كاف الحكـ مما يتعمؽ بو حؽ اهلل  الحالة الثانية:

 بعد المائة مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية .

 .النوع الثاني : اعتراض الغير

 :تية لمنقاط اآل ف ىذا النكع كفقان يأتي بيا

 . : مفيوم اعتراض الغيرأواًل 

أك كاف ىذا يحؽ لمشخص الذم لـ يكف طرفان في دعكل معينة، ككاف الحكـ يمس حقكقو،     

 الشخص أحؽ مف المحكـك لو بالمحككـ بو أف يعترض عمى الحكـ .
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حماية حقكؽ الغير إذا كاف ىذا الحكـ يمس  ىك مف ىذا الطريؽ تجدر اإلشارة إلى أف اليدؼ

 .1حقكقيـ

 . ثانًيا: أقسام اعتراض الغير

المائة مف قانكف  بعد ةكما جاء في المادة السادسة عشر  ،2اعتراض الغير يقسـ إلى نكعيف    

 :أصكؿ المحاكمات

 .االعتراض األصمي  (6

كىك االعتراض الذم ييقدـ إلى المحكمة التي أصدرت الحكـ المعترض عميو ببلئحة تتضمف     

بطالو، كتبميغ نسخة مف ىذه البلئحة  بياف األسباب التي يستند إلييا المعترض في جرح الحكـ كا 

 إلى المعترض عميو.

 .االعتراض الطارئ  (2

ىذا االعتراض يككف عمى حكـ سابؽ أبرزه أحد الخصميف أثناء النظر بالدعكل القائمة حتى      

حيف إبرازه ببلئحة  الحكـ، بؿ يكتفي أف يعترض عمى مستقمةيثبت بو مدعاه، كال حاجة إلى دعكل 

 .ييا في إبطاؿ الحكـ المعترض عميوتتضمف األسباب التي يستند إل

 :3تيالعادم كاالعتراض الطارئ نكرد المثاؿ اآل كلتكضيح كؿ مف االعتراض
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إذا صدر حكـ في دعكل بيف محمد كسعيد حكؿ ممكية أرض، قرر أف األرض المختمؼ عمييا   

لخالد، فإف خالد يممؾ الطعف في الحكـ بطريؽ  ان ممؾ لسعيد، ككانت ىذه األرض في الحقيقة ممك

 .اعتراضان أصميان ، كيككف اعتراضو اعتراض الغير بقصد إبطالو

أما إذا قاـ خالد بعد صدكر الحكـ بحرث األرض كزراعتيا، فرفع سعيد عميو دعكل مدعيان    

ممكية األرض، كأبرز الحكـ السابؽ في أثناء نظر الدعكل إلثبات ادعائو، فإف خالد يممؾ أف 

 .و في ىذه الحالة اعتراضان طارئان يعترض عمى الحكـ المبرز، كيككف اعتراض

 . الحق في اعتراض الغير ليم شخاص الذين: األثًاثال

 :1آلتيالذيف ليـ الحؽ في اعتراض الغير ىـ كا

كؿ شخص لـ يكف خصمان كال ممثبلن كال متدخبلن في دعكل صدر فييا حكـ يعتبر  .1

يستثنى مف أف يعترض عمى ىذا الحكـ اعتراض الغير، ك  لو الحؽ في حجة عميو

 .ذلؾ أحكاـ محكمة النقض

لمدائنيف كالمدينيف المتضامنيف أك بالتزاـ غير قابؿ لمتجزئة أف يعترضكا عمى يحؽ   .2

تمس  أك حيمةو  الحكـ الصادر عمى دائف أك مديف آخر إذا كاف مبنيان عمى غشو 

 حقكقيـ بشرط إثبات الغش أك الحيمة .

يحؽ لمكارث أف يستعمؿ ىذا الحؽ إذا مثمو أحد الكرثة في الدعكل التي لمكرثو أك   .3

 . أك حيمةو  عميو إذا صدر الحكـ مشكبان بغشو 

 

 

                                                           
 .397ص،2جالسابق،المرجع 1
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 .: ميعاد تقديم االعتراض رابًعا

ال يشترط قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية مدة معينة لتقديـ اعتراض الغير، كما جاء في     

تسمع دعكل اعتراض الغير إلى أف يمر الزماف عمى  )كنصيا:  ،بعد المائة ةالمادة السابعة عشر 

 ( .الحقكؽ التي يتخذىا المعترض أساسان العتراضو

كيتبيف مف ىذه المادة أف المشرع لـ يشترط مدة معينة لتقديـ االعتراض خبلليا؛ كذلؾ ألف    

المعترض ليس طرفان في الخصكمة التي صدر فييا الحكـ المعترض عميو، لذلؾ ال يتصكر 

بميغو الحكـ فبل تسرم في مكاجيتو مدد الطعف، كما أنو بالنسبة لؤلشخاص الذيف تقرر ليـ حؽ ت

الطعف باعتراض الغير استثناء، فإنو قد ال ينكشؼ الغش أك االحتياؿ فكران أك بعد صدكر الحكـ 

أك بعد تبميغو، لذلؾ يمكف تقديـ ىذا االعتراض ما لـ يسقط أصؿ الحؽ المكضكعي بمضي 

إال إذا تـ تنفيذ ىذا الحكـ بحضكر المعترض أك مف يمثمو، ففي ىذه الحالة ال يعد معذكران  المدة،

كيسقط حقو في االعتراض؛ ألنو كاف عميو أف يقدـ اعتراضو بمجرد البدء بتنفيذ الحكـ بحضكره، 

 . 1 فبل يجكز لو كقد حضر كلـ يعترض عمى التنفيذ أف يقدـ اعتراضان عمى الحكـ بعد تماـ التنفيذ

  .: إجراءات النظر في اعتراض الغير وأثره خامًسا

ببلئحة دعكل إلى المحكمة التي أصدرت الحكـ المعترض عميو، يقدـ الشخص المعترض 

  .2كتشتمؿ الئحة االعتراض عمى بياف الحكـ المعترض عميو كأسماء الخصكـ كأسباب االعتراض

فإذا ظير أف ىذا الحكـ أصدرتو المحكمة التي تنظر الدعكل أك محكمة أخرل مف درجتيا     

تينظر دعكل االعتراض مع الدعكل األصمية، كتفصبلف بقرار كاحد، بينما إذا ظير أنو صادر 
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     مف محكمة أعمى تيفىي ـ المحكمة المعترض أف عميو مراجعة تمؾ المحكمة لبلعتراض عمى الحكـ، 

رىا إلى ليا مف المحكمة العميا ما يشعر بتأخي يرد في رؤية الدعكل األصمية إلى أف ر ىيكتستم

 .نياية دعكل اعتراض الغير

 :تية فيترتب عميو اآلثار اآل ،لغيرأما بالنسبة لمحكـ الصادر في اعتراض ا   

إذا أخفؽ الغير في اعتراضو كانتيى الحكـ الذم يفصؿ في اعتراض الغير إلى رد  .1

العتراض، يبقى الحكـ المطعكف عميو باالعتراض كما ىك، كيمـز المعترض بالرسكـ كالمصاريؼ ا

 .ةكأتعاب المحاما

أما إذا كاف الغير محقان في اعتراضو، كاستجابت المحكمة لمطالب المعترض، فإف ذلؾ  .2

صكـ بؿ في يستتبع الرجكع عف الحكـ المعترض عميو أك تعديمو، كلكف ليس كميان كتجاه جميع الخ

حدكد ما يمس حقكؽ المعترض، بمعنى أف الحكـ الذم تصدره المحكمة في االعتراض ال يبطؿ 

مف الحكـ المعترض عميو سكل الجزء الذم يخص المعترض أك يمس حقكقو فقط، بينما يبقى 

الحكـ األصمي نافذان في حؽ الخصكـ فيو، كيتمتع بحجية القضية المقضية بالنسبة ليـ حتى 

 .1ة لؤلجزاء التي أبطمت في حؽ المعترضبالنسب

أف اعتراض الغير ال يؤثر عمى تنفيذ الحكـ إال إذا ثبت كقكع ضرر مف  كتجدر اإلشارة إلى

كالتي تنص  المائة مف قانكف أصكؿ المحاكمات بعد ةالمادة الثامنة عشر  جاء في ، كىذا ما2تنفيذه

عمى: )دعكل اعتراض الغير ال تؤخر تنفيذ الحكـ المعترض عميو عمى أنو إذا ثبت كقكع ضرر 

 .مف تنفيذه، فمممحكمة أف تصدر قراران بتأخير التنفيذ بالقسـ الذم لو عبلقة بحقكؽ المعترض( 
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كاالعتراض كييبلحظ أف اعتراض الغير يككف لمحكـ الغيابي كالكجاىي، فبل يقتصر عمى الغيابي 

العادم، كالمحكمة المختصة بنظر اعتراض الغير ىي المحكمة التي أصدرت الحكـ المعترض 

كما أف اعتراض الغير ما ىك إال سبيؿ يحافظ فيو الغير عمى حقكقيـ إذا تضمف الحكـ  ، عميو

 .1ما يمسيا

 . : االستئنافالفرع الثاني

 :تية اآل الفرع يأتي كفؽ النقاط بياف ىذا

 . مفيوم االستئناف :أواًل 

مف طرؽ الطعف في األحكاـ التي تصدر مف محاكـ الدرجة  االستئناؼ ىك طريؽ عادم      

أف يعيد  الدرجة األكلىاألكلى، كيقصد منو إتاحة الفرصة لمف صدر ضده الحكـ مف محكمة 

طرح النزاع مرة ثانية أماـ محكمة أعمى درجة كأكثر خبرة مف المحكمة التي أصدرت الحكـ 

 إلعادة الفصؿ في ذات النزاع مرة ثانية.

الطعف باالستئناؼ يكفر ضماف العدالة؛ ألنو يؤدم إلى تدارؾ أخطاء القضاة، كىـ بشر غير ك    

الخصكـ لما فاتيـ تقديمو مف دفاع كأدلة أماـ  معصكميف عف الخطأ، كما أنو يؤدم إلى استدراؾ

 محكمةالمحكمة الدرجة األكلى، فضبلن عف أف إمكانية إعادة النظر فيما سبؽ الفصؿ فيو مف 

 .2أدعى إلى تحقيؽ االطمئناف كاليقيف القانكني، كاستقرار المراكز القانكنية لؤلفراداالبتدائية 
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يو فرصة إذا لـ يقتنع بالحكـ أف يراجع محكمة أعمى فأساس االستئناؼ ىك إعطاء المحككـ عم   

مف المحكمة التي أصدرت الحكـ، كالمحكمة األعمى راجحة بزيادة عدد القضاة كسعة خبرتيـ 

 كتجربتيـ.

 .: المحكمة المختصة بالنظر في طمب االستئناف ثانًيا

االستئناؼ الشرعية، ي محكمة كالمختص بنظر االستئناؼ في أصكؿ المحاكمات الشرعية ى    

ف صبلحية الفصؿ في األحكاـ  الصادرة مف محاكـ البداية الشرعية الفاصمة في مكضكع حيث إ

الدعكل، أك في االختصاص الكظيفي، أك في االختصاص المكاني، كمركر الزمف، كىذا ما 

تئناؼ يجكز اس)ف بعد المائة مف األصكؿ الشرعية كنصيا: ك نصت عميو المادة السابعة كالثبلث

، حيث ألحقت (األحكاـ الفاصمة في مكضكع الدعكل كقرارات الكظيفة كالصبلحية كمركر الزمف

المادة االختصاص الكظيفي كاالختصاص المكاني كمركر الزمف بالقرارات الفاصمة؛ ألنيا تعني 

 .1في حقيقتيا رد الدعكل كعدـ قبكليا ألم مف السببيف سكاء الكظيفي أك المكاني

 . سام االستئنافثالثًا: أق

 :2إلى قسميف بحسب نكع الحكـ الذم تتعمؽ بو الدعكل يقسـ االستئناؼ

 االستئناف الجوازي.  (6

كىك الذم يشمؿ جميع األحكاـ، حيث يجكز لمخصكـ أف يتقدمكا بطمب استئناؼ األحكاـ أك    

أثر القرارات التي تخصيـ أماـ محكمة االستئناؼ؛ ألف ليـ مصمحة في الطعف مف حيث ت

 .حقكقيـ
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 االستئناف بقوة القانون.  (2

في ىذا القسـ ترفع المحكمة االبتدائية إلى محكمة االستئناؼ األحكاـ التي ليا تعمؽ بحؽ اهلل     

تعالى كجكبان لتدقيقيا، كحتى لك لـ يرفع الخصكـ، فإذا رفع الخصكـ الدعكل لمحكمة االستئناؼ 

، لكف محكمة االستئناؼ في  اكتفاءن ة فإف المحكمة االبتدائية ال تقـك بذلؾ ثاني بما فعمو الخصـك

ىذه الحالة تنظر فيما يتعمؽ بحؽ العبد كىك رافع االستئناؼ كحؽ اهلل معان، أما في حالة عدـ رفع 

الخصكـ لبلستئناؼ فإف محكمة االستئناؼ تنظر في الجزء المتعمؽ بحؽ اهلل فقط؛ ألف الخصـك 

حقكقيـ، أما حؽ اهلل فبل يممؾ أحد التنازؿ عنو، كىذا ما نصت  لـ يطمبكا شيئان كليـ التنازؿ عف

ترفع المحاكـ )كنصيا:  ،ف بعد المائة مف قانكف أصكؿ المحاكماتك عميو المادة الثامنة كالثبلث

االبتدائية إلى محكمة االستئناؼ الشرعية األحكاـ الصادرة عمى القاصريف كفاقدم األىمية عمى 

فسخ النكاح كالتفريؽ كالطبلؽ كالرضاع المانع لمزكجية كاإلمياؿ لمعنة  الكقؼ كبيت الماؿ كأحكاـ

كالجنكف كغير ذلؾ مما يتعمؽ بو حؽ اهلل تعالى لتدقيقيا، كذلؾ بعد مضي ثبلثيف يكمان مف 

صػدكر الحكـ، كيشػترط في ذلؾ أف يككف الخصكـ قد اسػتأنفكا ىذه األحكاـ خبلؿ المدة المعينة 

 .( اؼ في مكضكعياكفصمت محكمة االستئن

 . : ميعاد الطعن باالستئناف رابًعا

ف بعد المائة مف أصكؿ المحاكمات الشرعية مدة االستئناؼ ك حددت المادة السادسة كالثبلث   

بثبلثيف يكمان مف تاريخ صدكر الحكـ إذا كاف كجاىيان، كمف تاريخ تبميغ الحكـ إذا كاف غيابيان، 

لحكـ، كيعتبر ذلؾ تبميغان في قبؿ تبميغو، عمى أف يرفؽ إعبلـ اكأجازت استئناؼ الحكـ الغيابي 

 .حقو
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كألزمت ىػذه األصكؿ في المادة الثامنة كالثبلثيف بعد المائة محاكـ البداية برفع األحكاـ المتعمقة 

بحقكؽ اهلل تعالى كأحكاـ فسخ النكاح كالتفريؽ كالطبلؽ كالرضاع المانع مف الزكجية إلى محكمة 

الشرعية لتصديقيا دكف طمب مف الخصكـ، كىذه األحكاـ الخاضعة تدقيقان ال تنفذ إال االستئناؼ 

 .1بعد تصديقيا، كذلؾ األحكاـ الصادرة عمى القاصريف كفاقدم األىمية كعمى الكقؼ

حكمان خاصان لبدء ميعاد االستئناؼ إذا تبيف في الحكـ عيب مف العيكب، كقرر القانكف أيضان 

التي كؿ المحاكمات المدنية كالتجارية مف قانكف أص فيئتادة السادسة بعد المء في الماكىذا ما جا

مزكرة، أك  أك بناء عمى كرقةو  ،تنص عمى أنو: " إذا صدر الحكـ بناء عمى غش كقع مف الخصـ

بناء عمى شيادة زكر، أك بسبب عدـ إظيار كرقة قاطعة في الدعكل حجبيا الخصـ، فبل يبدأ 

مف اليكـ الذم ظير فيو الغش أك اليكـ الذم أقر فيو بالتزكير فاعموي أك حكـ ميعاد االستئناؼ إال 

 .2جبت"بثبكتو أك اليكـ الذم حكـ فيو عمى شاىد الزكر أك الذم ظيرت فيو الكرقة التي حي 

 .3: إجراءات تقديم االستئنافخامًسا

نظر الطمب، تنظر محكمة االستئناؼ لى محكمة االستئناؼ كتعييف مكعد بكصكؿ الطمب إ    

في القضايا المستأنفة تدقيقان دكف حضكر الطرفيف؛ ألف محكمة االستئناؼ ىي محكمة قانكف، كال 

تنظرىا مرافعة إال إذا قررت ذلؾ مف تمقاء نفسيا أك بناءن عمى طمب أحد الخصكـ كمكافقتيا عمى 

ذا   .رفضال ىذا تبيف أسباب فإنيا رفضت ىذا الطمبطمبو، كا 

 ف بعد المائة مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعيةك كىذا ما نصت عميو المادة الثالثة كاألربع

كالتي تنص عمى أنو: )تفصؿ محكمة االستئناؼ في القضايا المستأنفة تدقيقان دكف حضكر 

                                                           
 .292ص،فًالفقهاإلسالمًالقضائًالحكمبطالنالنداف، 1

 .206رقمالمادةوالتجارٌة،المدنٌةالمحاكماتأصولقانون 2

 .222-221صالشرعٌة،المحاكماتأصولقانونشرحالبصل،أبو 3
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الطرفيف إال إذا قررت المحكمة االستئنافية سماع االستئناؼ مرافعة، أك طمب أحد الطرفيف ذلؾ 

 .ككافقت المحكمة عمى الطمب كعمييا في حالة الرفض أف تدرج في القرار أسباب الرفض( 

ذا تقرر رؤية الدعكل مرافعة     عمى الحكـ الغيابي  تيطبَّؽ األصكؿ المقررة في االعتراض فإفكا 

بشأف حضكر المستأنؼ كالمستأنؼ عميو جمسة المحاكمة، كما جاء في المادة الرابعة كاألربعيف 

 المائة مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية، كىذه األصكؿ ىي: بعد

غياب المستأنؼ أك الطرفيف معان في اليكـ المعيف لمنظر في االستئناؼ يرد  في حاؿ .1

 .كاجية الطرفيف كال يقبؿ مرة أخرلاالستئناؼ في م

غياب المستأنؼ عميو في اليكـ المعيف رغـ تبميغو حسب األصكؿ، تقرر  في حاؿ .2

المحكمة رؤية االستئناؼ بناءن عمى طمب المعترض. كىذه األصكؿ نصت عمييا 

 . بعد المائة مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية ةكالثالثة عشر  عشرة ف الثانيةاالمادت

 :النظر في طمب االستئناؼ كما يمي كيتـ

كاف الحكـ المستأنؼ مكافقان لمكجو الشرعي كاألصكؿ القانكنية، فممحكمة إذا - أ

 االستئناؼ أف تؤيده كترد األسباب التي أكردىا المستأنؼ .

إذا ظير لمحكمة االستئناؼ بعض النكاقص الشكمية في اإلجراءات كالمعامبلت التي  - ب

صدرتيا المحكمة قامت بيا المحكمة البدائية، أك ظير ليا أف في القرارات التي أ

البدائية مخالفة لؤلصكؿ، ككانت ىذه المخالفة مما يمكف أف يتدارؾ باإلصبلح كأنو ال 

تأثير لتمؾ اإلجراءات كاألخطاء عمى الحكـ المستأنؼ مف حيث النتيجة، كأف الحكـ 

حينئذ قرارىا بتأييد الحكـ، كتنبو المحكمة في حد ذاتو مكافؽ لمشرع كالقانكف أصدرت 

 .بدائية عمى ما كقع مف أخطاء كنقصالالمحكمة 
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إذا كانت النكاقص كاألخطاء الكاقعة في إجراءات القضية مما ال يمكف تداركو - ت

باإلصبلح، أك كاف الحكـ في حد ذاتو مخالفان لمكجو الشرعي كالقانكف، فسخت الحكـ 

المستأنؼ أك عدلتو، فإذا كانت القضية صالحة لمفصؿ أكممت محكمة االستئناؼ مف 

ذا كانت ا لجية التي فسخت الحكـ بسببيا كأصدرت الحكـ فييا أك حكمت بتعديمو، كا 

غير صالحة لمفصؿ فييا أعادتيا إلى محكمة البداية إلعادة الفصؿ فييا .كىذا ما 

كاألربعكف بعد المائة كالسابعة  كاألربعكف بعد المائة نصت عميو المكاد السادسة

مائة مف أصكؿ المحاكمات ف بعد الك اسعة كاألربعكالت كاألربعكف بعد المائة كالثامنة

 الشرعية .

 .: عدم جواز إبداء طمبات جديدة في االستئناف سادًسا

 مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية كالعشريف بعد المائتيف ةادة الحاديجاء في الم    

تمقاء نفسيا  المحكمة مف ال تقبؿ الطمبات الجديدة في االستئناؼ كتحكـ)عمى أنو:  كالتي تنص

 .(بعدـ قبكليا

 :1كبياف ىذه المادة ما يمي

ف السماح بتقديـ طمب جديد أماـ محكمة االستئناؼ فيو إخبلؿ بقاعدة التقاضي عمى إ :أوالً 

إلى حكؿ المحكمة االستئنافية ت درجتيف كيفكت عمى الخصكـ درجة مف درجات التقاضي، حيث

أما مف ناحية أخرل السماح بتقديـ طمبات جديدة أماـ محكمة  .ىذا مف ناحية ،محكمة أكؿ درجة

الطمبات الجديدة لمحكمة االستئناؼ فيو مخالفة لقكاعد االختصاص النكعي التي تكجب تقديـ 

 . أكؿ درجة
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ف قبكؿ الطمبات الجديدة يتنافى مع فكرة االستئناؼ باعتباره طعنان في حكـ محكمة أكؿ إ :ثانياً 

في  قاضو إلى كمف غير المتصكر أف ينسب الخطأ  ؿ قضاة ىذه المحكمة،درجة كتخطيئان لعم

تقديـ الطمبات  فإفأما مف ناحية أخرل  .ىذا مف ناحية ،يو كلك لـ يفصؿ فيوأمر لـ يعرض عم

اؼ ىي نظر الجديدة يعني تغيير مكضكع خصكمة أكؿ درجة، بينما كظيفة خصكمة االستئن

 .المكضكع ذاتو مرة أخرل

 . طرق الطعن غير العادية )إعادة المحاكمة(: الثانيالمطمب 

 :تي ياف ذلؾ يأتي كفؽ اآلكب

 . : مفيوم إعادة المحاكمة أواًل 

إعادة المحاكمة ىي طريؽ طعف غير عادم يسمكو أحد الخصكـ لمطعف في حكـ نيائي لدل    

المحكمة التي أصدرتو، بقصد الرجكع عنو، إذا تكافر سبب مف األسباب التي حددىا القانكف 

النزاع مف كالتي سيأتي بيانيا في الفرع التالي مف ىذا القسـ؛ كذلؾ ليتمكف الخصـ مف السير في 

 .ذاتيا  المحكمة جديد أماـ

 . ي الحكم النيائي بإعادة المحاكمة: األسباب التي يجب توافرىا لمطعن فثانًيا

ف بعد المائة مف قانكف أصكؿ يحصر القانكف ىذه األسباب في المادة الثالثة كالخمس   

 :1كىي 2001لسنة ( 84)المحاكمات الشرعية بمكجب التعديؿ بقانكف مؤقت رقـ 

أف تصدر المحكمة البدائية أك االستئنافية حكمان في إحدل القضايا، مخالفان لحكـ  .1

مطرفيف المذيف صدر بينيما الحكـ لـ تتغيرا، لصفة الذات ك الأصدرتو سابقان مع أف 

                                                           
 .153رقمالمادة،الشرعٌةالمحاكماتأصولقانون 1
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كالدعكل ذات الدعكل السابقة، كتظير بعد صدكر الحكـ األكؿ مادة يمكف أف تككف 

 سببان لصدكر حكـ آخر مخالؼ . 

يبرز لممحكمة بعد الحكـ أكراؽ كمستندات تصمح ألف تككف أساسان لمحكـ كاف  أف .2

 .الخصـ قد كتميا أك حمؿ عمى كتميا

كمثاؿ ىذه الحالة: أف يحكـ عمى المدعى عميو بدفع مبمغ معيف؛ ألنو لـ يقدـ مخالصة كانت 

 تحت يد خصمو، ثـ حصؿ عمييا بعد صدكر الحكـ عميو .

 :1ربعة شروطويشترط في ىذه الحالة أ

أف تككف األكراؽ منتجة في الدعكل، أم صالحة ألف تككف أساسان لمحكـ كقاطعة في أ.  

 .المحكمة فيما قضت بوترتب عمى ذلؾ تغيير رأم قدمت الدعكل، بحيث لك 

أف يككف المحككـ عميو قد أخفى ىذه األكراؽ أك حمؿ الغير عمى إخفائيا، بمعنى أف تككف  ب.

حجزان ماديان بمعرفة الخصـ اآلخر، سكاء بنفسو أـ بالتكاطؤ مع شخص خارج األكراؽ قد حيجزت 

 عف الخصكمة .

ال ألمكنو يككف طالب إعادة المحاكمة عمى عمـ بكجكد األكراؽ تحت ي ف الأ ج. د خصمو، كا 

 .طمب تقديميا

أف تظير ىذه األكراؽ بعد صدكر الحكـ المطعكف فيو كقبؿ تقديـ طمب اإلعادة، أم أف  د.

يحصؿ عمى تمؾ األكراؽ بعد صدكر الحكـ بحيث تككف في يده عند تقديـ طمب إعادة 

 المحاكمة.
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 .يقبؿ منو طمب إعادة المحاكمة أما إذا حصؿ عمييا قبؿ صدكر الحكـ كلـ يقدميا لممحكمة فبل

ظيكر حيمة كاف قد أدخميا خصـ طالب اإلعادة بعد الحكـ، بتزكير األكراؽ كالمستندات  .3

قبؿ استدعاء طمب إعادة  أساسان لمحكـ، أك يثبت تزكيرىا حكمان، كذلؾ التي اتخذت

 .المحاكمة

يقاعيا في الغمط، إنما يككف قد      فالخصـ الذم يستعمؿ أكراقان مزكرة بقصد تضميؿ المحكمة كا 

 .ان كاف مف شأنو التأثير في الحكـارتكب غش

يككف بفعؿ المطعكف ضده أك بفعؿ كيستكم أف يككف التزكير بكرقة رسمية أك عرفية، كأف    

شخص مف الغير، كسكاء كاف خصمان في الدعكل أـ لـ يكف خصمان فييا، كسكاء كاف المستدعى 

ضده عالمان بتزكير الكرقة أـ غير عالـ بو، فإف كاف عالمان بتزكيرىا كقدميا مع عممو بذلؾ كاف 

ؿ ثبت فساده، كلكف ال يجكز طمب ىذا غشان منو، كيككف الحكـ في ىذه الحالة قد استند إلى دلي

 .1إعادة المحاكمة كسيمة إلثبات التزكير

 :2ويشترط حتى يكون التزوير سببًا إلعادة المحاكمة ثالثة شروط

ال كر اتخذ أساسان لمحكـ، أم أنو لك أف يبنى الحكـ المطعكف فيو عمى كرقة أك مستند مز - أ

 .المحكمة لمصمحة المتمسؾ بوا قضت كجكد ىذا المستند كاعتقاد المحكمة بصحتو م

أف يثبت التزكير إما بإقرار المزكر أك المتمسؾ بيا، أك بحكـ مف القضاء بتزكيرىا،  - ب

ف بإعادة المحاكمة سكاء صدر الحكـ مف محكمة مدنية أـ جزائية، كيشترط لتقديـ الطع

 .الحكـ بالتزكير الدرجة القطعيةبعد أف يكتسب 
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لطريقتيف بعد صدكر الحكـ المطعكف فيو كقبؿ تقديـ أف يثبت التزكير بإحدل ىاتيف ا- ت

طمب إعادة المحاكمة، فبل يقبؿ طمب إعادة المحاكمة إذا لـ يثبت التزكير قبؿ تقديـ 

طمب اإلعادة، ككاف الغرض مف طمب إعادة المحاكمة السعي إلى إثبات التزكير؛ ألف 

كسيمة إلثبات زكرة كليس إعادة المحاكمة كسيمة إلصبلح حكـ بني عمى كرقة م

 التزكير.

 .يطمبو الخصـك أك بأكثر مما طمبكهإذا قضى الحكـ بشيء لـ  .4

األصؿ أف تتقيد المحكمة بحدكد طمبات الخصكـ المقدمة إلييا كال تحكـ بأكثر مما طمبكه، فإذا    

 حكمت بشيء لـ يطمبو الخصكـ أك بأكثر مما طمبكه سيكان أك خطأن عف غير قصد، كاف حكميا 

 .لمطعف فيو بطريؽ إعادة المحاكمة عرضة

 .بعضو بعضان  ان اف منطكؽ الحكـ مناقضإذا ك .5

يقصد بذلؾ أف يستحيؿ التكفيؽ بيف أجزاء المنطكؽ بحيث يستحيؿ تنفيذىا معان، فالتناقض    

المجيز لمطعف بإعادة المحاكمة ىك التناقض في منطكؽ الحكـ، لذلؾ ال يعتد بالتناقض بيف 

ف كاف   .ىذا التناقض قد يصمح سببان لمنقضبعض أسباب الحكـ كبعضيا اآلخر كا 

في منطكؽ ذات الحكـ المطعكف فيو بإعادة المحاكـ، فبل يعتد فيجب أف يقع التناقض    

بالتناقض بيف حكميف كؿ منيما حائز لقكة األمر المقضي بو. كما ال يقبؿ طمب إعادة المحاكمة 

 . 1لكقكع تناقض بيف حكـ محكمة االستئناؼ مع منطكؽ حكـ محكمة الدرجة األكلى

 الحكـ أنيا كاذبة .إذا كاف الحكـ قد بني عمى أم شيادة قضي بعد  .6
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 :1شترط في ىذه الحالة أربعة شروطيُ 

ا أف يبنى الحكـ المطعكف فيو عمى الشيادة الكاذبة، بحيث تككف ذات تأثير كمي عمى م (1

ال اعتقاد المحكمة بصحتيا لما اتجيت المحكمة االتجاه كرد في الحكـ المطعكف فيو، كلك 

 الذم قضت بو.

ـ عمى ما ضمف شػيادات أخرل ككاف مف الممكف أف يقكـ الحكأما إذا كانت شػيادة الشاىد     

مف شيادات بعد استبعاد ىذه الشيادة التي ثبت تزكيرىا فبل يقبؿ الطعف. كتقدير ذلؾ تبقى 

 متركؾ لممحكمة حسب كؿ حالة .

أف يثبت زكر ىذه الشيادة بحكـ مف القضاء سكاء المدني أك الجنائي، يصدر بعد  (2

 يو .صدكر الحكـ المطعكف ف

غرض أف يصدر الحكـ قبؿ تقديـ طمب إعادة المحاكمة، فبل يقبؿ الطعف إذا كاف ب (3

 .السعي إلى إثبات زكر الشيادة

 أف يككف الحكـ الذم قضى بكذب الشيادة قد اكتسب الدرجة القطعية . (4

 . صة بالنظر في طمب إعادة المحاكمة: المحكمة المختثالثًا

طمب إعادة المحاكمة تختص بو المحكمة التي أصدرت الحكـ؛ ألنيا أقدر محكمة عمى النظر    

حاجة لمجكء إلى محكمة أعمى، كىذا ما نصت عميو المادة الرابعة ىناؾ بالقضية، كليس 

 .2كالخمسكف بعد المائة مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية
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 .: مدة إعادة المحاكمة رابًعا

ما جاء في المادة ف يكمان، كك أم ثبلث ،المحاكمة ىي المدة المعينة لبلستئناؼمدة إعادة     

ف بعد المائة مف قانكف األصكؿ الشرعية، إال أف ىذه المدة تختمؼ بالنسبة يالسادسة كالخمس

 :1تيالبتداء احتسابيا بحساب نكع الحكـ كسبب الطعف عمى النحك اآل

تناقض الحكميف تبدأ ىذه المدة مف تاريخ تفييـ الحكـ الثاني إذا كاف كجاىيان،  في حاؿ .1

 كمف تاريخ انقضاء مدة االعتراض إذا كاف غيابيان .

التناقض تبدأ المدة مف تثبيت يكـ الحيمة، أك تزكير األكراؽ كالمستندات،  في غير حاؿ .2

 أك الحصكؿ عمى األكراؽ الثبكتية .

 . طمب إعادة المحاكمةإجراءات نظر  :خامًسا

كأم دعكل أخرل، فيقدـ إلى المحكمة المختصة كيدفع الرسكـ،  طمب إعادة المحاكمة ييعامؿ  

كيبمغ المدعى عميو كىك المحككـ عميو في ، كيعيف مكعد لجمسة المحاكمة، كييٍدعى ليا الطرفاف

الدعكل كبعدىا تقدـ الئحة الدفاع، كيجكز الرد عمييا مف قبؿ المدعي حتى تصدر المحكمة 

 :2ل الحالتيف اآلتيتيفحدإقرارىا، كيككف قرار المحكمة 

ذا قبمت المحكمة طمب إعادة المحاكمة بناء عمى أحد  :الحالة األولى قبكؿ المحكمة الطمب، كا 

سابقان، فعمى المحكمة حينئذ أف تنظر  طمب إعادة المحاكمة التي ذكرت األسباب التي يجكز فييا

في أساس الدعكل بناء عمى طمب اإلعادة، كتحكـ بالنتيجة التي تتكصؿ إلييا استنادان لما قيًدـ 

ما أف تنقضو كتصدر حكمان جديدان إلييا، فالمحكمة إما أف تعدؿ الحكـ تعديبلن بسيطان، ك   .ا 

                                                           
 .296ص،فًالفقهاإلسالمًالقضائًالحكمبطالنالنداف، 1

 .234-233صالشرعٌة،المحاكماتأصولقانونشرحالبصل،أبو 2
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ـ في غير مكعده، أك فإذا رأت المحكمة أف الطمب قد قيدرفض المحكمة الطمب، : الحالة الثانية

 .ب، كتضمف صاحبو الرسـك كالمصاريؼأف األسباب غير حقيقية فإنيا ترد الطم

كبناءن عمى ما سبؽ فإف المحكمة تفصؿ أكالن بجكاز قبكؿ الطعف شكبلن، فإذا قررت قبكلو      

المكضكع، كيجكز ليا أف تحكـ في قبكؿ الطعف كفي المكضكع بحكـ كاحد إذا كاف تنظر في 

دة السادسة كالخمسكف بعد الخصكـ قد قدمكا طمباتيـ في المكضكع، كىذا ما نصت عميو الما

 .صكؿ المحاكمات المدنية كالتجاريةمف قانكف أ المائتيف

ءن عمى حكـ أعيدت المحاكمة عميو. كال ييقبؿ طمب إعادة المحاكمة ثانية عمى حكـ صدر بنا  

 كىذا ما نصت المادة الثامنة كالخمسكف بعد المائة مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

 . : تنفيذ الحكم القضائيحث الثالثالمب

عمر بف  يذ، كليذا جاء في كتابال معنى لمحكـ إال بالتنفك القضاء بدكف تنفيذ ال قيمة لو،     

 .1رضي اهلل عنو المكجو إلى أبي مكسى األشعرم: )فإنو ال ينفع تكمـ بحؽ ال نفاذ لو(الخطاب 

 :تية المبحث يأتي كفؽ المطالب اآلكبياف ىذا 

 . : مفيوم التنفيذ لغة واصطالحاً لالمطمب األو

  :مفيوم التنفيذ لغةً 

تنفيذنا، فيك مينف ذ، كالمفعكؿ ،  كىك مف الفعؿ نفَّذى ينف ذ، 2ىك اإلذف، كاألمر، كالجمع تنفيذات    

و إلى العمؿ حسب منطكقو : أمضاه، أم أخرجى كـى مينفَّذ، يقاؿ نفَّذ الحي
3. 

  مفيوم التنفيذ اصطالحًا: 

سمكؾ معيف إجبارم بالنسبة لمطرفيف المتنازعيف، كىذا السمكؾ المحدد  تباعايقصد بالتنفيذ     

يدؼ النيائي ىك القياـ بعمؿ فردم كمستقؿ، أك ليس متقاببلن كال متبادالن بالضركرة؛ ألف ال

لحكـ كىي االمتناع عف القياـ بعمؿ ما مف جانب المديف بقصد الكفاء بااللتزامات الناجمة عف ا

 .4جكىر االلتزاـ بالتنفيذ

                                                           
 .31،صتخرٌجهسبق 1

 العراؽ، كاإلعبلـ، الثقافة ق، كزارة 1979، سنة 1العربية، ط المعاجـ تكممة ىػ(،1200)ت:  آف، بيتر دكزم، رينيارت 2

 .266، ص 10ج)نقمو إلى العربية كعمؽ عميو: جماؿ الخياط(، 

 ،الكتب ىػ، عالـ 1429سنة، 1ط، المعاصرة العربية المغة معجـ، (ق1424: ت)، الحميد عبد مختار أحمد، عمر 3

 .2250، ص3الرياض، ج
 .8صالقاهرة،العربٌة،النهضةدارهـ،1417سنةالدولً،د.ط،القضاءأحكامتنفٌذعلً،إبراهٌم،4
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فتنفيذ الحكـ ىك السمكؾ أك التصرؼ الصادر عف الطرؼ المعني بقصد كضع منطكؽ     

زاـ ػكم عميو مف إلػزامات التي يممييا عميو ىذا الحكـ، بما ينطػلتكالكفاء بااليذ ػالحكـ مكضع التنف

تطبيقو،  إزالة العراقيؿ اإلدارية كالتشريعية التي قد تحكؿ دكف تنفيذه أك تقؼ حجر عثرة أماـفي 

 .1أم يجب أف يتـ تنفيذ الحكـ بصكرة تمقائية كدكف مماطمة أك تسكيؼ

فالتنفيذ غير الثبكت كالحكـ، فالثبكت ىك الرتبة األكلى، كالحكـ ىك الرتبة الكسطى، كالتنفيذ    

 ىك الرتبة الثالثة.

 . إعطاء المحكـك بو إلى المحكـك لو بإلزاـاألمر  عمى أنو: كما يراه الباحث كيمكف تعريفو

 .: أقسام تنفيذ الحكم القضائي المطمب الثاني

 :2القضائي إلى قسميفينقسـ تنفيذ الحكـ 

إلى حكـ نفسو، كمعناه اإللزاـ بالحبس كأخذ الماؿ بيد القكة كدفعو القاضي تنفيذ  القسم األول:

يقاع الطبلؽ عمى مف يجكز لو إيقاعو عميو، كنحك ذلؾ.  مستحقو، كتخميص سائر الحقكؽ، كا 

ثبت عندم أنو  :غيرهتنفيذ حكـ غيره، كذلؾ بأف يقكؿ فيما تقدـ الحكـ فيو مف القسم الثاني: 

، ككذا إذا قاؿ ثبت عندم أف البتةثبت عند فبلف مف الحكاـ كذا، فيذا ليس بحكـ مف المنفذ 

ان مف ىذا المثبت، بؿ لك اعتقد أف ذلؾ الحكـ عمى خبلؼ  فبلنان  ٍكمى ـى بكذا، ككذا فميس حي ًك حي

تصرؼ الفاسد كالحراـ اإلجماع صح منو أف يقكؿ ثبت عندم أنو ثبت عند فبلف كذا ككذا؛ ألف ال

 قد يثبت عند الحاكـ ليرتب عميو مكجب ذلؾ .

                                                           
 .8صالدولً،القضاءأحكامتنفٌذإبراهٌم،1

ٌترددفٌماالحكاممعٌنالطرابلسً،.132ص،1جاألحكام،ومناهجاألقضٌةأصولفًالحكامتبصرةفرحون،ابن 2

 .52صاألحكام،منالخصمٌنبٌن
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كىذا األثر ىك اليدؼ األساسي لمحكـ القضائي، كبمقتضاه تعػكد الحقكؽ إلى أصحابيا،     

 .رجمة الحكـ الشرعي إلى كاقع يعاشكتحقػؽ العدالة بت

ال فما قيمة االحتراـ كالمنزلة فالقاضي الذم ال تجد أحكامو تنفيذان ال احتراـ لو كال منزلة،     كا 

 بدكف ذلؾ.

ذاك    معمقان عمى ثبكت شيء، فيذا الحكـ يعتبر مكقكؼ  باعتبارهكاف الحكـ غير قابؿ لمتنفيذ  ا 

 .1النفاذ عمى حصكؿ األمر المعمؽ عميو، أك إجازتو إف كاف متكقفان عمى اإلجازة 

التنفيذ أمر زائد عف الحكـ، كقد يفٌكض إلى القاضي، كقد يسند إلى جدر اإلشارة إليو أف تكمما   

غيره حسب ما تقتضيو المصمحة، كيعد ىذا مف السياسة الشرعية المتركؾ أمر تقديرىا لمحاكـ بما 

أصبح ىناؾ دائرة خاصة لمتنفيذ، تسمى بدائرة ىذا يتناسب مع كؿ عصر كزماف، ففي زماننا 

كىي التي تتكلى تنفيذ األحكاـ الصادرة مف جميع المحاكـ، الحقكقية  اإلجراء، أك دائرة التنفيذ،

كالشرعية كالجزائية المتعمقة بالحقكؽ الشرعية، كجميع األحكاـ كالقرارات الصادرة مف أية محكمة 

 .2أك مجمس أك سمطة نصت قكانينيا عمى أف تتكلى دائرة اإلجراء تنفيذ أحكاميا

التنفيذ بعد أف يككف قد اكتسب صفة النفاذ مف لحظة النطؽ فالحكـ الصحيح ىك الذم يستحؽ   

 .كالحكـ الباطؿ ال يستحؽ المزكـ بو،

 

 

 

                                                           
 .419-418صالقضائً،الحكمنظرٌةالبصل،أبو 1
2
 .310صاإلسالمً،الفقهفًالقضائًالحكمبطالنالنداف،
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 . ائيالمطمب الثالث : تعجيل تنفيذ الحكم القض

أم تنفيذ الحكـ فكر صدكره دكف انتظار إلى أف يصبح  :ييقصد بتعجيؿ تنفيذ الحكـ القضائي    

أثناء نظر الدعكل؛ في عاجمة  غير قابؿ لمطعف، أك ىك تنفيذ قرار معيف تصدره المحكمة بصكرة

نسانية تقتضييا ظركؼ القضية المعركضة أماـ القضاءكذلؾ ال  . 1عتبارات عممية كا 

اـ أك القضايا المعركضة أماـ القضاء، فقد إال أنو ال يجكز طمب النفاذ المعجؿ في كؿ األحك   

نص القانكف عمى حاالت محدكدة يستطيع المدعي أف يطمب مف المحكمة أف تقرر إجراء 

مستعجبلن أك إصدار الحكـ مشمكالن بالنفاذ المعجؿ، كىذه الحاالت جاءت في المادة السابعة 

 مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية، كىي كما يمي :ف يكالتسع

لحاالت التي يككف في تأخير تنفيذ الحكـ الذم سيصدر ضرر لممحككـ لو، مثؿ: ا .1

حاالت قضايا النفقة، فقد تككف الزكجة بحاجة ماسة لمنفقة كليس ىناؾ مف ينفؽ عمييا، 

ذا انتظرت إلى أف يصدر الحكـ فإف ضرران كبيران سيصيبيا ال محالة، كخاصة مع طكؿ  كا 

 كر، ففي إعطائيا لمنفقة المعجمة حؿه لمشكمتيا .اإلجراءات التي قد تأخذ عدة شي

 .ى سند عرفي اعترؼ بو المدعى عميوإذا كانت الدعكل تستند إلى سند رسمي، أك إل .2

 .يخشى عمييا مف التمؼإذا كاف المدعى بو مف المكاد التي  .3

المذككرة عمى المحكـك لو أف يقدـ كفالة أك تعيدان أك تأمينات يكافؽ  كىذه الحاالت الثبلث   

ؿ المبمغ المحككـ بو بالطرؽ القانكنية، تخمؼ أك امتنع عف تقديـ ذلؾ، ييحعمييا القاضي، فإذا  صَّ

 .ف تقدـ تمؾ الكفالة أك التأميناتكييٍحفظ في المحكمة كأمانة إلى أ

                                                           
 .201صالشرعٌة،المحاكماتأصولقانونشرحالبصل،أبو 1
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قة بنص خاص ألىميتيا، كضركرة النفقة لمزكجة دعاكل النفقة: خص القانكف دعاكل النف .4

كاألكالد كاألقارب بكجو عاـ؛ كذلؾ ألف اإلنساف ال يستطيع أف يعيش دكف مأكؿ كمسكف 

كممبس، فيذه ضركرية لمحياة، كخاصة لمطرؼ الضعيؼ الذم ال يستطيع أف يعمؿ أك 

 .ميومى إنساف آخر مكمؼ باإلنفاؽ عليس لو مكرد رزؽ، كأكجب الشرع نفقتو ع

فإذا كانت الدعكل تتعمؽ بالمطالبة بنفقتو لـ يسبؽ أف صدر بيا حكـ قطعي، كطمب المدعي    

تقرير النفقة كتعجيميا فعمى القاضي فكر تقديـ الطمب أف ينظر فيو، كلكف يشترط أف تقدـ الئحة 

فإذا  الدعكل قبؿ ذلؾ الطمب، أك أف تككف ىناؾ دعكل بالنفقة، ثـ يتبعيا طمب تعجيؿ النفقة،

يصدر قراران معجؿ التنفيذ بتقدير نفقة شيرية محسكبة مف أصؿ النفقة التي قد  فإنو اقتنع القاضي

ف فقرة ب مف قانكف أصكؿ ي. كىذا ما جاء في المادة السابعة كالتسع1يحكـ بيا في الدعكل

 المحاكمات الشرعية .

فعمى القاضي عند إذا كانت الدعكل متعمقة بطمب الحضانة أك الضـ أك المشاىدة،  .5

التنفيذ قبؿ إصدار  الضركرة كبعد قناعتو كأخذ الضمانات الكافية إصدار قرار معجؿ

 .الحكـ القطعي

كفي حاؿ رد الدعكل، كتبيف أف المدعي غير محؽ في دعكاه، يككف لممدعى عميو حؽ     

ي الحاالت الرجكع عمى المدعي ككفيمو أك عمى أم منيما بالمبمغ الذم ألـز بدفعو معجبلن ف

 .2السابؽ ذكرىا مع تضميف المدعي الرسكـ كالنفقات

 
                                                           

 .203صالشرعٌة،المحاكماتأصولقانونشرحالبصل،أبو 1
الجرٌدةمن2971رقمبالعددالمنشورم1980لسنة30رقمبالقانونالتعدٌلوفقالشرعٌةالمحاكماتأصولقانونمن97المادة 2

 .م1/12/1980بتارٌخالرسمٌة
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 ، وتشتمل الخاتمة عمى أىم النتائج والتوصيات :الخاتمة

 :أواًل : النتائج

 :يمكف تمخيصيا عمى النحك اآلتي  تكصؿ الباحث في بحثو إلى نتائج

كعدـ الحكـ القضائي يقتضي اإلسراع في البت في الحكـ في القضية المعركضة،  .1

 التريث في إصدار الحكـ؛ خكفان مف إضاعة حقكؽ العباد .

الحكـ القضائي مظير ال مثبت لمحكـ الشرعي؛ ألف الحؽ المحككـ بو كاف ثابتان  .2

 كالقضاء أظيره.

جكاز القضاء عمى الغائب؛ كذلؾ حتى ال تضيع حقكؽ الناس، كال يككف الغائب كسيمة  .3

 الة . إلسقاط الحقكؽ، كىذا مف باب تحقيؽ العد

ٍجيَّة  .4 حجية الحكـ القضائي حماية تمنع عرض النزاع ؛ فائيمف أىـ آثار الحكـ القضالحي

 ، كبالتالي ستحؽ الحكـ التنفيذ .مرة أخرل عمى القضاءأك القضية 

إذا صدر الحكـ القضائي ككاف مبنيان عمى شيادة عدكؿ في الظاىر كمستكفيان لمشركط  .5

الشبيات حكؿ شيادة الشيكد مثبلن لـ يؤثر ذلؾ عمى األخرل، ثـ حدث بعد ذلؾ بعض 

 الحكـ.

أحكاـ الفاسؽ تينىفَّذ إف أصاب في حكمو؛ كذلؾ لئبل يتعطؿ القضاء كتتعطؿ مصالح  .6

 الناس .

أحكاـ الجاىؿ تصح إف كاف عدالن؛ ألف ما أصاب نىفىذ كال فائدة لبطبلنو ما داـ الحؽ  .7

 كصؿ لمستحقو .
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العقكد كالفسكخ كالطبلؽ كالنكاح إلى بينة مزكرة فإنو يينىفَّذ إذا استند القاضي في مسائؿ  .8

 ظاىران كباطنان .

؛ ألف المحككـ عميو عاميان أـ فقييان  حكـ القاضي يجب أف ييتَّبع سكاء كاف المحككـ لو أك .9

 خبلؼ ذلؾ يؤدم إلى عدـ استقرار األحكاـ .

نصان قطعيان أك إجماعان  لعدـ مخالفتو ،الحكـ القضائي في المجتيداتال يصح نقض . 10

 .معتبران 

اضي الرجكع عنو، كيمـز بو الحكـ القضائي إذا صدر أصبح حكمان الزمان، فبل يجكز لمق .11

 .الخصكـ

 .ت عف غيره مف القضاة الذيف سبقكهليس لمقاضي أف ينظر في األحكاـ التي صدر  .12

في حاؿ صدكر الحكـ القضائي فإف القاضي ال ييسأؿ عف األحكاـ التي يصدرىا ما  .13

 .دامت كفؽ األصكؿ كالشركط الشرعية

حدد القانكف طرقان لطعف األحكاـ عمى سبيؿ الحصر، كالغاية مف حصرىا ىك: استقرار  .14

 األحكاـ كاحتراميا، كقيس مت ىذه الطرؽ إلى قسميف: 

 كىي: االعتراض كاالستئناؼ . أكالن: طرؽ الطعف العادية

 ثانيان: طرؽ الطعف غير العادية كىي: إعادة المحاكمة .

الحكـ الصحيح الذم يككف مستكفيان ألركانو كشركطو كخاليان عف المكانع، اكتسب صفة  .15

 . النفاذ مف لحظة النطؽ بو، فإنو يستحؽ التنفيذ

 



126 
 

 :ثانيًا : التوصيات

 :مف بحثو بما يمي االنتياءيكصي الباحث بعد 

، يعتمد ؿ إلى قانكف فمسطيني مكحدك تكاتؼ الجيكد مف قبؿ الشرعييف كالقانكنييف، لمكص .1

تمع، كعدـ التقيد ، بما يراعي المصمحة العامة كاحتياجات المجعمى المذاىب الفقيية

 .بالمذىب الحنفي

في ة، بما العمؿ عمى استصدار قانكف القضاء الشرعي الذم ينظـ عمؿ المحاكـ الشرعي .2

 ينيي المرجعيات المختمفة، كيقر مرجعية كاحدة .ل ذلؾ المحكمة العميا الشرعية،

لى القاضي الذم أصدر  .3 براميا إلى جيات متعددة كا  ضركرة تنظيـ نقض األحكاـ كا 

براميا تؤدم إلى شيء  الحكـ، كعدـ كجكد جية مختصة ليا كحدىا حؽ نقض األحكاـ كا 

لى اضطراب مف المتاعب ألصحاب الحقكؽ، ك ما تؤدم إلى عدـ استقرار األحكاـ كا 

 تنفيذىا.
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  المصادر والمراجع

 القرآف الكريـ . -

 ىػ، دار النيضة العربية، القاىرة .1417تنفيذ أحكاـ القضاء الدكلي، د. ط، سنة  ، ، عمييـهإبرا -

)ت: ابف األثير، أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد بف عبد الكريـ الشيباني،  -

ىػ، مكتبة الرشد، الرياض، تحقيؽ: 1426، سنة 1الشافي في شرح مسند الشافعي، ط ىػ(، 606

 أحمد بف سميماف .

)ت:  الكريـ الشيباني،ابف األثير، أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد بف عبد  -

ىػ، دار الكتب العممية، بيركت، 1399النياية في غريب الحديث كاألثر، د. ط، سنة  ىػ(،606

 تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكم .

أحمد عمارة، دراسة في نصكص العصر الجاىمي تحميؿ كتذكؽ، د. ط، د. ت، مكتبة  -

 المتنبي، السعكدية .

، 4قضائي في المجتيدات، مجمة جامعة الخميؿ، المجمدأثر الحكـ ال ،استيتي، ميند فؤاد -

 .1عدد

إركاء الغميؿ في تخريج ىػ(، 1420)ت:  محمد ناصر الديف،أبك عبد الرحمف األلباني،  -

 . ىػ، المكتب اإلسبلمي، بيركت1405، سنة 2 أحاديث منار السبيؿ، ط

سمسمة األحاديث الصحيحة ىػ(، 1420)ت: األلباني، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف،  -

  ىػ، مكتبة المعارؼ، الرياض .1415، سنة 1كشيء مف فقييا كفكائدىا، ط 

المبادئ القضائية في الشريعة اإلسبلمية، د. ط، سنة  ،آؿ الشيخ، حسيف بف عبد العزيز -

 ىػ، د. ف، د. ـ .1426
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اإلحكاـ  ىػ(،631)ت:  اآلمدم، أبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف محمد بف سالـ، -

 في أصكؿ األحكاـ، د. ط، د. ت، المكتب اإلسبلمي، بيركت، تحقيؽ: عبد الرزاؽ عفيفي .

ىػ، منشكرات جامعة 1414، سنة 7أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية، ط ،أنطاكي، رزؽ اهلل -

 دمشؽ، دمشؽ .

العناية شرح ىػ(، 786)ت: البابرتي، أبك عبد اهلل شمس الديف محمد بف محمد بف محمكد،  -

 اليداية، د. ط، د. ت،  دار الفكر، بيركت .

الجامع المسند الصحيح المختصر ىػ(، 256)ت: ، م، أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿالبخار -

ىػ، دار طكؽ النجاة، 1422، سنة 1مف أمكر رسكؿ اهلل كسننو كأيامو، صحيح البخارم، ط

 الناصر .بيركت، تحقيؽ:محمد زىير بف ناصر 

، د. ت، دار 1، شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية، ط  مكسى عبد الناصر ،أبك البصؿ -

 الثقافة، األردف .

، د. ت،  1 ط أبك البصؿ، عبد الناصر مكسى، نظرية الحكـ القضائي في الشريعة كالقانكف،-

 دار النفائس، األردف .

، 4خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، طىػ(، 1093)ت: البغدادم، عبد القادر بف عمر، -

 ىػ، مكتبة الخانجي، القاىرة، تحقيؽ:عبد السبلـ محمد ىاركف .1418سنة

إعانة الطالبيف عمى حؿ  ىػ(،1310)ت:  عثماف بف محمد شطا الشافعي، أبك بكر البكرم، -

 ىػ، دار الفكر، بيركت .1418، سنة 1ألفاظ فتح المعيف، ط
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سمطة القاضي في الحد مف المنازعات األسرية، بحث مقدـ  ،كىابكاصؼ عبد ال البكرم، -

، ـ2007ألعماؿ المؤتمر القضائي الشرعي األكؿ في األردف سنة 

www.startimes.com/?t=29593931 . 

 ىػ، دار الفكر، بيركت .1310، سنة 2، الفتاكل اليندية، ط نظاـ الديف كآخركف، البمخي -

كشاؼ  ىػ(،1051)ت: البيكتي، منصكر بف يكنس بف صبلح الديف بف حسف بف إدريس،  -

  القناع عف متف اإلقناع، د. ط، د. ت، دار الكتب العممية، بيركت .

ىػ، المكتبة 1424، سنة 4طرؽ اإلثبات الشرعية، طىػ(، 1238)ت:  ،بيؾ، أحمد إبراىيـ -

  لمتراث، القاىرة .األزىرية 

السننهـ(،458)ت:البٌهقً،أبوبكرأحمدبنالحسٌنبنعلًبنموسىالخسروجردي،-

  .هـ،دارالكتبالعلمٌة،بٌروت،تحقٌق:محمدعبدالقادرعطا1424،سنة3الكبرى،ط

 -يرالجامع الكب ىػ(،279)ت:  الترمذم، محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، -

ىػ، مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي، مصر، تحقيؽ: 1395، سنة 2سنف الترمذم، ط

  أحمد محمد شاكر، محمد فؤاد عبد الباقي .

األحكاـ  –الكافي في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية  ،عثماف التكركرم،-

 .كطرؽ الطعف، د. ط، د. ت، دار الفكر، بيركت

، سنة 1تصحيح لساف العرب، ط  ىػ(،1348)ت:  ،أحمد بف إسماعيؿ بف محمد ،تيمكر -

 ىػ، دار اآلفاؽ العربية، القاىرة .1422

 )المكتبة الشاممة( . .، السياسة الشرعية، د. ط، د. ت/ ماليزيا جامعة المدينة العالمية -

http://www.startimes.com/?t=29593931
http://www.startimes.com/?t=29593931
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، سنة 1طالتعريفات، ىػ(، 816)ت: الجرجاني، عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ،  -

 ىػ، دار الكتب العممية، بيركت .1403

، سنة 1شرح مختصر الطحاكم، طىػ(، 370)ت: الجصاص، أبك بكر الرازم أحمد بف عمي،  -

 ىػ، دار البشائر اإلسبلمية، بيركت، المحقؽ: مجمكعة مف العمماء . 1431

)ت: ، النيسابكرم حكـمحمد بف عبد اهلل بف محمد حمدكيو بف نعيـ ابف ال ، أبك عبد اهللحاكـال -

 ىػ، دار الكتب العممية، بيركت، تحقيؽ:1411، سنة 1المستدرؾ عمى الصحيحيف، ط ىػ(، 405

 مصطفى عبد القادر عطا .

التمخيص ىػ(، 852)ت: ابف حجر العسقبلني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد،  -

 ، دار الكتب العممية، بيركت .ىػ1419، سنة1الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ط

فتح ىػ(، 852)ت: ، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد، العسقبلني ابف حجر -

ق، دار المعرفة، بيركت، رقـ كتبو كأبكابو  1379البارم شرح صحيح البخارم، د. ط، سنة 

 كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي، صححو كأشرؼ عمى طبعو: محب الديف الخطيب .

تحفة  ىػ(،974)ت:أحمد بف محمد بف عمي، أبك العباس شياب الديف ابف حجر الييتمي،  -

 ىػ، المكتبة التجارية الكبرل، مصر .1357المحتاج في شرح المنياج، د. ط، سنة 

الفتاكل  ىػ(،974)ت:  ابف حجر الييتمي، أبك العباس شياب الديف أحمد بف محمد بف عمي، -

 د. ت، دار الكتب العممية، بيركت .الفقيية الكبرل، د. ط، 

، أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد، - المحمى باآلثار، د. ط، د. ت،  ىػ(، 456)ت:  ابف حـز

 دار الفكر، بيركت .
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)ت: ، أبك بكر تقي الديف محمد بف عبد المؤمف بف حريز بف معمى الحسيني، الحصني -

ىػ، دار الخير، دمشؽ، 1416، سنة1كفاية األخيار في حؿ غاية اإلختصار، طىػ(، 829

 تحقيؽ:عمي عبد الحميد بمطجي، كمحمد كىبي سميماف . 

)ت:  ، أبك عبد اهلل شمس الديف محمد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي المغربي،الحطاب -

 ىػ، دار الفكر، بيركت .1412، سنة 3مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ، ط ىػ(،954

غمز عيكف البصائر  ىػ(،1098)ت:  الحمكم، أبك العباس شياب الديف أحمد بف محمد مكي، -

 ق، دار الكتب العممية، بيركت . 1405، سنة 1في شرح األشباه كالنظائر، ط

ىػ(، 241)ت: بف حنبؿ، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني، ا -

ىػ، مؤسسة الرسالة، بيركت، تحقيؽ: شعيب 1421، سنة 1مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ط

 األرنؤكط . 

 ىػ، دار الجيؿ، بيركت .1411، سنة 1 درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ، ط عمي، حيدر، -

شرح مختصر خميؿ، د. ىػ(، 1101)ت: ي، أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل المالكي، الخرش -

 ط، د. ت، دار الفكر، بيركت .

ىػ(، 463الخطيب البغدادم، أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم، )ت:  - 

 ىػ، دار ابف الجكزم، السعكدية .1421، سنة 2الفقيو كالمتفقو، ط

د. ت، دار الفكر التفسير القرآني لمقرآف، د. ط، ىػ(، 1390)ت:  ،ريـ يكنسالخطيب، عبد الك -

 . العربي، القاىرة
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ىػ، دار الثقافة، 1432، سنة 2أصكؿ المحاكمات الشرعية، ط ، داكد، أحمد محمد عمي -

  األردف.

ىػ، دار 1432، سنة 3القضايا كاألحكاـ في المحاكـ الشرعية، ط ،داكد، أحمد محمد عمي -

 الثقافة، األردف .

حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير، د. ىػ(، 1230)ت: الدسكقي، محمد بف أحمد بف عرفة،  -

 ط، د. ت، دار الفكر، بيركت .

إحكاـ  ىػ(،702)ت:  ابف دقيؽ العيد، تقي الديف محمد بف عمي بف كىب بف مطيع القشيرم، -

ىػ،  مطبعة السنة المحمدية، د. ـ، تحقيؽ: 1407، سنة 2األحكاـ شرح عمدة األحكاـ،  ط 

 .أحمد محمد شاكر

، سنة 1إسحؽ شياب الديف إبراىيـ بف عبد اهلل اليمذاني، أدب القضاء، ط كأبابف أبي الدـ،  -

 ىػ، مطبعة اإلرشاد، بغداد، تحقيؽ:محي ىبلؿ السرحاف .1404

ق، كزارة  1979، سنة 1تكممة المعاجـ العربية، طىػ(، 1200)ت: دكزم، رينيارت بيتر آف،  -

 الثقافة كاإلعبلـ، العراؽ، نقمو إلى العربية كعمؽ عميو: جماؿ الخياط .

ىػ(، الشعر كالشعراء، د. ط، سنة 276الدينكرم، أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة، )ت:  -

 القاىرة . ىػ، دار الحديث،1423

تنقيح ىػ(، 748)ت: الذىبي، أبك عبد اهلل شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف بف قاٍيماز،  -

ىػ، دار الكطف، الرياض، تحقيؽ: مصطفى أبك 1421، سنة 1التحقيؽ في أحاديث التعميؽ، ط

 الغيظ عبد الحي عجيب .



133 
 

بداية المجتيد كنياية ىػ(، 595)ت: ابف رشد، أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد،  -

 ىػ، دار الحديث، القاىرة .1425المقتصد، د. ط، سنة 

كفاية  ىػ(،710)ت:  ابف الرفعة، أبك العباس نجـ الديف أحمد بف محمد بف عمي األنصارم، -

ىػ، دار الكتب العممية، بيركت، تحقيؽ: مجدم محمد 1430، سنة 1النبيو في شرح التنبيو، ط

 سركر باسمـك .

نياية المحتاج  ىػ(،1004)ت:  الرممي، شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة، -

 ىػ، دار الفكر، بيركت .1404إلى شرح المنياج، د. ط، سنة 

تاج العركس مف  ىػ(،1205)ت:  ،ض محمد بف محمد بف عبد الرزاؽلفيالزبيدم، أبك ا -

 . جكاىر القامكس، د. ط، د. ت، دار اليداية، د. ـ

، سنة 1القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األربعة، ط  ،مصطفى الزحيمي، محمد -

 ىػ، دار الفكر، بيركت .1427

ىػ، دار الخير 1427، سنة 2الكجيز في أصكؿ الفقو اإلسبلمي، ط ،الزحيمي، محمد مصطفى -

 لمطباعة، دمشؽ .

كسائؿ اإلثبات في الشريعة اإلسبلمية في المعامبلت المدنية  مصطفى، الزحيمي، محمد-

 ىػ، دار البياف، دمشؽ .1428كاألحكاؿ الشخصية، د. ط، سنة 

ىػ، دار القمـ، 1409، سنة 2فقيية، ط شرح القكاعد الىػ(، 1357)ت: الزرقا، أحمد محمد،  -

 دمشؽ .

شرح الزركشي عمى مختصر  ىػ(،772)ت:  الزركشي، شمس الديف محمد بف عبد اهلل، -

 ىػ، دار العبيكاف، الرياض .1413، سنة 1الخرقي، ط
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األعبلـ، ط ىػ(، 1396)ت: الزركمي، خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس،  -

 العمـ، د. ـ .، د. ت، دار 15

الفائؽ في غريب الحديث ىػ(، 538)ت: الزمخشرم، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد،  -

، د. ت، دار المعرفة، لبناف، تحقيؽ: عمي محمد البجاكم، كمحمد أبك الفضؿ 2كاألثر، ط 

 إبراىيـ .

سسة الرسالة، ىػ، مؤ 1409، سنة2نظاـ القضاء في الشريعة اإلسبلمية، ط ،زيداف، عبد الكريـ -

 بيركت .

نصب الراية ىػ(، 762)ت: الزيمعي، جماؿ الديف أبك محمد عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد،  -

 محمد عكامو . ىػ، مؤسسة الرياف، بيركت، تحقيؽ:1418، سنة 1ألحاديث اليداية، ط 

ىػ، دار 1414المبسكط، د. ط، سنة ىػ(، 483)ت: السرخسي، محمد بف أحمد بف أبي سيؿ،  -

 المعرفة، بيركت .

ركضة القضاة كطريؽ  ىػ(،499)ت:  ابف السمناني، أبك القاسـ عمي بف محمد بف أحمد، -

 ىػ، مؤسسة الرسالة، بيركت، تحقيؽ: د. صبلح الديف الناىي .1404، سنة 2النجاة، ط 

ىػ، 1389السنيكرم، عبد الرزاؽ أحمد، الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد، د. ط، سنة  -

  دار النيضة العربية، القاىرة .

 ،1المزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا، ط ىػ(، 911)ت: السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر،  -

 دار الكتب العممية، بيركت، تحقيؽ: فؤاد عمي منصكر . د. ت،

الشافعي، أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف  -

 ىػ، دار المعرفة، بيركت .1410األـ، د. ط، سنة ىػ(، 204)ت: ناؼ، عبد م
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الشماع، محمد عبد الرحمف محمد، مصادر الحكـ القضائي في الشريعة كالقانكف، رسالة  -

 ماجستير، جامعة الشارقة، إشراؼ الدكتكر محمد مصطفى الزحيمي .

السيؿ الجرار المتدفؽ عمى  ىػ(،1250)ت:  الشككاني، محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل، -

، بيركت .1حدائؽ األزىار، ط  ، د. ت، دار ابف حـز

الفتح الرباني مف فتاكل ىػ(، 1250)ت: الشككاني، محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل،  -

اإلماـ الشككاني، د. ط، د. ت، مكتبة الجيؿ الجديد، اليمف، تحقيؽ: محمد صبحي بف حسف 

 حبلؽ .

ىػ، دار 1414، سنة 1فتح القدير، طىػ(، 1250)ت: لشككاني، محمد بف عمي بف عبد اهلل، ا -

 . ابف كثير، دمشؽ

نيؿ  ىػ(،1135)ت:  الشيباني، عبد القادر بف عمر بف عبد القادر بف عمر بف تغمب بف سالـ،-

 ىػ، مكتبة الفبلح، الككيت .1403، سنة 1المآرب بشرح دليؿ الطالب، ط

مجمع األنير في شرح ممتقى ىػ(، 1078)ت: شيخي زاده، عبد الرحمف بف محمد سميماف، -

 األبحر، د. ط، د. ت، دار إحياء التراث العربي، لبناف .

ٌوسف،بنعلًبنإبراهٌمإسحقأبوالشٌرازي،- اإلمامفقهفًالمهذبهـ(،476)ت:

 بٌروت.العلمٌة،الكتبدارد.ط،د.ت،الشافعً،

شرح أدب القاضي، ط ىػ(، 536)ت: الصدر الشييد، عمر بف عبد العزيز ابف مازة البخارم،  -

 ىػ، مطبعة اإلرشاد، العراؽ، تحقيؽ: محيي ىبلؿ السرحاف .1397، سنة 1

، 2المصنؼ، ط  ىػ(،211)ت:  الصنعاني، أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم، -

 ىػ، المجمس العممي، اليند، تحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي .1403سنة 
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سبؿ السبلـ،  ىػ(،1182)ت:  الصنعاني، محمد بف إسماعيؿ بف صبلح بف محمد الحسني، -

 د. ط، د. ت، دار الحديث، الرياض .

ـ فيما يتردد بيف معيف الحكاىػ(، 844)ت: الطرابمسي، أبك الحسف عبلء الديف عمي بف خميؿ،  -

 الخصميف مف األحكاـ، دار الفكر، بيركت .

 د. ط، د. ت، طيماز، المستشار محمكد، أصكؿ المحاكمات في المكاد المدنية كالتجارية،-

 حمب . مكتب المطبكعات اإلسبلمي،

)عبد اهلل بف محمد الطيَّار، عبد اهلل بف محمد المطمؽ، محمد بف إبراىيـ الطيار كآخركف،  -

 ىػ، مدار الكطف، الرياض .1433، سنة 2المكسى(، الفقو الميسر، ط

ىػ(، 1252)ت: ابف عابديف، محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي،  -

 ق، دار الفكر، بيركت .1412، سنة 2رد المحتار عمى الدر المختار، ط 

مقاصد الشريعة ىػ(، 1393)ت: ابف عاشكر، محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر، -

ىػ، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، قطر، تحقيؽ: محمد الحبيب 1425اإلسبلمية، د.ط، سنة 

 . ابف الخكجة

ىػ، دار البياف، 1415، سنة 2النظاـ القضائي في الفقو اإلسبلمي، ط  ،عثماف، محمد رأفت -

  دمشؽ .

، 1عمى زاد المستقنع، ط تعالشرح الممىػ(، 1421)ت: ف صالح بف محمد، العثيميف، محمد ب -

 ىػ، دار ابف الجكزم، السعكدية .1422سنة 

ىػ، 1424، سنة 3أحكاـ القرآف، ط ىػ(، 543)ت: ابف العربي، أبك بكر محمد بف عبد اهلل ،  -

 دار الكتب العممية، بيركت .
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لجميؿ شرح مختصر خميؿ، منح اىػ(، 1299)، ك عبد اهلل محمد بف أحمد بف محمدعميش، أب -

 ىػ، دار الفكر، بيركت .1409د. ط، سنة 

، 1معجـ المغة العربية المعاصرة، طىػ(، 1424)ت: ، دأحمد مختار عبد الحمي ،عمر-

 ىػ، عالـ الكتب، الرياض . 1429سنة

، سنة 1العنزم، عبد اهلل بف يكسؼ بف عيسى بف يعقكب، تيسير عمـ أصكؿ الفقو، ط  -

 الرياف لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت . ىػ، مؤسسة1418

)ت:  ،يبف حسيف الغيتاب بف مكسى بف أحمد العيني، أبك محمد بدر الديف محمكد بف أحمد -

 ىػ، دار الكتب العممية، بيركت .1420، سنة 1البناية شرح اليداية، ط ىػ(،855

)ت: ، يحسيف الغيتاببف مكسى بف أحمد بف العيني، أبك محمد بدر الديف محمكد بف أحمد  -

 عمدة القارم شرح صحيح بخارم، د. ط، د. ت، دار إحياء التراث العربي، بيركت .ىػ(، 855

الفكاكو البدرية في األقضية الحكمية، د. ط، سنة ىػ(، 894)ت: ابف الغرس، محمد بف خميؿ، -

 ىػ، مطبعة النيؿ، مصر .1326

، سنة 1محمد، مكسكعة القكاعد الفقيية، طمحمد صدقي بف أحمد بف  أبك الحارثالغزم،  -

 ىػ، مؤسسة الرسالة، بيركت .1424

تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية  ىػ(،799)ت:  ابف فرحكف، إبراىيـ بف عمي بف محمد، -

 ـ . ىػ، مكتبة الكميات األزىرية، د.1406، سنة 1 كمناىج األحكاـ، ط

ني، صالح بف محمد بف نكح بف عبد اهلل - إيقاظ ىمـ أكلي ىػ(، 1218)ت: الٌعٍمرم،  الفيبلَّ

 األبصار لئلقتداء بسيد المياجريف كاألنصار، د. ط، د. ت، دار المعرفة، بيركت .
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المصباح المنير في غريب ىػ(، 770)ت: الفيكمي، أبك العباس أحمد بف محمد بف عمي،   -

 الشرح الكبير، د. ط، د. ت،  المكتبة العممية، بيركت .

، نشر في الجريدة الرسمية رقـ 1959، لسنة 31ؿ المحاكمات الشرعية، رقـ قانكف أصك  -

 ـ .1/1/1959، تاريخ 1449

ركضة الناظر  ىػ(،620 )ت:ابف قدامو، أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد، -

 ىػ، مؤسسة الرٌياف، بيركت .1423، سنة 2في أصكؿ الفقو، ط كجنة المناظر 

الكافي في فقو ىػ(، 620)ت: ابف قدامو، أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد،  -

 ىػ، دار الكتب العممية، بيركت .1414، سنة 1اإلماـ أحمد، ط

المغني، د. ط،  ىػ(،620)ت:  ، أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد،ابف قدامو-

  . ىػ، مكتبة القاىرة، د. ـ1388سنة

مختصر ىػ(، 428)ت: القدكرم، أبك الحسيف أحمد بف محمد بف أحمد بف جعفر بف حمداف،  -

ىػ، دار الكتب العممية، بيركت، تحقيؽ: كامؿ محمد 1418، سنة 1القدكرم في الفقو الحنفي، ط

 محمد عكيضة .

مطبعة ىػ، 1346، سنة 2قراعة، عمي محمكد، األصكؿ القضائية في المرافعات الشرعية، ط  -

  النيضة، مصر .

 ىػ(،684)ت:  ،المالكي القرافي، أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف -

 الفركؽ، د. ط، د. ت، دار عالـ الكتب، بيركت . -أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ
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 (،ىػ684)ت:  القرافي، أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي، -

 ىػ، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت .1415، سنة 1الذخيرة، ط

 القرطبي، عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف، -

ىػ، دار الكتب المصرية، 1384، سنة 2تفسير القرطبي، ط -الجامع ألحكاـ القرآف ىػ(،671)ت:

براىيـ  أطفيش . القاىرة، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 

، 5العمدة في محاسف الشعر كآدابو، ط  ىػ(،463)ت:  القيركاني، أبك عمي الحسف بف رشيؽ، -

 . د. ت، دار الجيؿ، بيركت، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد

ىػ(، 751)ت: محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد، أبك عبد اهلل شمس الديف ابف القيـ،  -

ىػ، دار الكتب العممية، بيركت، تحقيؽ:محمد 1411، سنة1العالميف، طإعبلـ المكقعيف عف رب 

 عبد السبلـ إبراىيـ .

بدائع ىػ(، 751)ت: ابف القيـ، أبك عبد اهلل شمس الديف محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد، -

 الفكائد، د. ط، د. ت، دار الكتاب العربي، بيركت .

الطرؽ (، 751)ت: د بف أبي بكر بف أيكب بف سعد، ابف القيـ، أبك عبد اهلل شمس الديف محم-

ىػ، دار عالـ الفكائد، مكة المكرمة، تحقيؽ: نايؼ 1428، سنة1الحكمية في السياسة الشرعية، ط

 بف أحمد الحمد .

بدائع الصنائع في ترتيب ىػ(، 587)ت: الكاساني، عبلء الديف أبك بكر بف مسعكد بف أحمد،  -

 دار الكتب العممية، بيركت . ىػ،1406، سنة 2الشرائع، ط 

ىػ(، 774)ت: ابف كثير، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم الدمشقي،  -

ىػ، دار الكتب العممية، بيركت، تحقيؽ: محمد حسيف 1419، سنة 1تفسير القرآف العظيـ، ط

 شمس الديف .
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الككاكب الدرارم ىػ(، 786 )ت:الكرماني، شمس الديف، محمد بف يكسؼ بف عمي بف سعيد،  -

 ىػ، دار إحياء التراث العربي، لبناف .1358، سنة 1في شرح صحيح البخارم، ط

أسيؿ المدارؾ شرح إرشاد السالؾ  ىػ(،1397)ت:  الكشناكم، أبك بكر بف حسف بف عبد اهلل،-

 ، د.ت،  دار الفكر، بيركت .2في مذىب إماـ األئمة مالؾ، ط

،سنة1سننابنماجه،طهـ(،273)ت:محمدبنٌزٌدالقزوٌنً،ابنماجه،أبوعبدهللا-

.تحقٌق:شعٌباألرنإوطهـ،دارالرسالةالعلمٌة،بٌروت،1430

ىػ(، 616)ت: ، كد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمر، أبك المعالي برىاف الديف محمابف مازه -

دار الكتب العممية، بيركت، تحقيؽ: ىػ، 1424، سنة 1المحيط البرىاني في الفقو النعماني، ط 

 عبد الكريـ سامي الجندم .

)ت: ابف الًمٍبرىد الحنبمي، يكسؼ بف حسف بف أحمد بف حسف ابف عبد اليادم الصالحي،  -

ىػ، دار 1432، سنة 1إيضاح طرؽ االستقامة في بياف أحكاـ الكالية كاإلمامة، طىػ(، 909

 النكادر، سكريا .

 )المكتبة الشاممة اإلصدار الثاني( .ية . مجمة األحكاـ العدل -

مجمع المغة العربية،)إبراىيـ مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار(، المعجـ -

 الكسيط، دار الدعكة، )المكتبة الشاممة( .

 المحكـ كالمحيط األعظـ، طىػ(، 458)ت:  عمي بف إسماعيؿ بف سيده،المرسي، أبك الحسف -

 ىػ، دار الكتب العممية، بيركت، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم .1421، سنة 1
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المسند الصحيح المختصر بنقؿ ىػ(، 261)ت:مسمـ، أبك الحسف بف الحجاج النيسابكرم، -

العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل، صحيح مسمـ، د. ط، د. ت، دار إحياء التراث العربي، بيركت، 

 تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي .

مصطفى الخف، مصطفى البيغا، عمى الشٍَّربجي، الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي،  -

 ىػ، دار القمـ لمطباعة كالنشر، دمشؽ .1413، سنة 4ط

د.  العدة شرح العمدة،ىػ(، 624)ت: بف أحمد،  ياء الديف عبد الرحمف بف إبراىيـالمقدسي، ب -

 ىػ، دار الحديث، القاىرة .1424سنة  ط،

البدر  ىػ(،804)ت:  ابف الممقف، سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي،-

ىػ، دار اليجرة، 1425، سنة 1المنير في تخريج األحاديث كاآلثار الكاقعة في الشرح الكبير، ط

 الرياض، تحقيؽ: مصطفى أبك الغيظ، كعبد اهلل بف سميماف، كياسر بف كماؿ .

كشؼ المناىج ىػ(، 803)ت: ، حمد بف إبراىيـ بف إسحؽ السمميم المناكم، أبك المعالي -

 . ىػ، الدار العربية لممكسكعات، بيركت1425، سنة 1كالتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ط

ىػ، دار صادر، 1414، سنة 3لساف العرب، ط  ىػ(،711)ت:  ،مكـرابف منظكر، محمد بف  -

 بيركت .

درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ، د. ىػ(، 885)ت: منبل خسرك، محمد بف فرامرز بف عمي،  -

  ط، د. ت، دار إحياء الكتب العربية، د. ـ .

 ىػ(،897)ت:  المكاؽ، أبك عبد اهلل، محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف يكسؼ العبدرم، -

 ىػ، دار الكتب العممية، بيركت .1416، سنة 1التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ، ط
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االختيار  ىػ(،683)ت:  المكصمي، أبك الفضؿ مجد الديف عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد، -

 ىػ، مطبعة الحمبي، القاىرة .1356لتعميؿ المختار، د. ط، سنة النشر 

، سنة 1األشباه كالنظائر، ط  ىػ(،970)ت:  ،ابف نجيـ، زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد-

 ىػ، دار الكتب العممية، بيركت .1419

البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، ط  ق(،970)ت:  ابف نجيـ، زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، -

 ، د. ت، دار الكتاب اإلسبلمي، د. ـ .2

اإلسبلمي، رسالة دكتكراه، كمية النداؼ، ماىر معركؼ، بطبلف الحكـ القضائي في الفقو  -

 الدراسات العميا في الجامعة األردنية، األردف، بإشراؼ الدكتكر محمد نعيـ ياسيف .

السنف الكبرل،  ىػ(،303)ت:  النسائي، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، -

كأشرؼ عميو:  ىػ، مؤسسة الرسالة، بيركت، تحقيؽ: حسف عبد المنعـ شمبي،1421، سنة 1ط

 شعيب األرناؤكط .

 –معيف القضاة لمعرفة األحكاـ  ،أحمد إبراىيـ أحمد أحمد حميد سعيد ك البدراني، ،النعيمي-

 ىػ، دار المعتز، د. ـ .1438، سنة 1 دراسة مقارنة، ط

اآلثار المترتبة عمى األحكاـ القضائية، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية،  ،نكفؿ، عمر محمكد-

  ىػ، بإشراؼ الدكتكر مازف إسماعيؿ ىنية .1430غزة، سنة 

ركضة الطالبيف كعمدة  ىػ(،676)ت:  النككم، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ، -

 ىػ، المكتب اإلسبلمي، بيركت، تحقيؽ: زىير الشاكيش  .1412، سنة3المفتيف، ط
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، د. ت، مطابع 1كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، الككيت، المكسكعة الفقيية الككيتية، ط -

 دار الصفكة، مصر .

ىػ، منشأة المعارؼ، 1410 ، سنة6نظرية األحكاـ في قانكف المرافعات، ط ،أبك الكفا، أحمد -

  اإلسكندرية .

، 1حجية الحكـ القضائي بيف الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف الكضعية، ط  ،ياسيف، محمد نعيـ-

 ىػ، دار الفرقاف، األردف .1404سنة 

نظرية الدعكل بيف الشريعة اإلسبلمية كقانكف المرافعات المدنية كالتجارية،  ،ياسيف، محمد نعيـ -

  ىػ، دار عالـ الكتب، الرياض .1423ة د. ط، سن

ىػ(، 307)ت: أبك يعمى، أحمد بف عمي بف المثنى بف يحيى بف عيسى بف ىبلؿ المكصمي،  -

 . ىػ، دار المأمكف لمتراث، دمشؽ، تحقيؽ: حسيف سميـ أسد1404، سنة 1مسند أبي يعمى، ط
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