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 الشكر والتقدير

 عٌز كجٌؿ الذم بتكفيقو كعنايتو تٌمت ىذه الٌرسالة أكلن كأخيرنا هلل كرالحمد كالشٌ 

البداريف عبد الحميد الفاضؿ الدكتكر أيمف  مكالعرفاف إلى أستاذكأتكجو بالشكر 

 رسالتي ـ  تً أعانني بعد اهلل عمى أف أي  فقدلي,  ـً كمعمٌ  وو , فكاف خير مكجٌ "حفظو اهلل"

 اهلل في ميزاف حسناتو. اجعميلتخرجى في أبيى صكرة, 

ا كركأتقدـ بجزيؿ الشٌ  األستاذ الدكتكر  :رعيٌ قسـ القضاء الشٌ  في إلى أساتذتي أيضن

الدائـ عمى  ـحرصيل د استيتي,كالدكتكر مينٌ  ,كالدكتكر لؤم الغزاكم ,حسيف الترتكرم

 ةالعممي   ـبمسيرتيك  بو قتدليي  نبراسان فقد كانكا  ,تزكيدنا بالعمـ كالمعرفة كاآلداب العامة

 المميئة بالعمـ كالعطاء.

 .الرسالة إلتماـ ىذهـ لي المساعدة ف قدٌ مى  خيران أشكر كؿٌ كأ
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 صالممخ  
 والقانون قوففي ال االختصاص القضائي  
 إعداد

 .سارة صالح الديف الشريؼالٌطالبة: 
 إشراؼ

 .أيمف عبدالحميد البداريف :الدكتكر

ػػػا لمفائػػػدة, فقػػػد  ,قػػػانكفالفػػػي الفقػػػو ك  تناكلػػػت الرسػػػالة مكضػػػكع الختصػػػاص القضػػػائيٌ  تمامن كا 

ؽ مػا يتعمٌػ الفصػؿ األكؿفػي  تناكلػت حيػث عرضتي الرسالة في مقدمةو كفصميف عمى الٌنحك اآلتي:

تػػػاريال الختصػػػاص  تحػػػدثت عػػػف كمػػػف ثػػػـٌ , مشػػػركعيتوك  وتػػػيأىمٌ ك  بمفيػػػـك الختصػػػاص القضػػػائي,

عمػػػػى  ر الختصػػػػاص القضػػػائياأثػػػ الكؿ بالحػػػػديث عػػػفالفصػػػؿ ختمػػػت قػػػػد ك  ,كتطػػػكره القضػػػائيٌ 

, سػػاس فػػي التنظػػيـ القضػػائيٌ ة ىػػي األسػػالميٌ ريعة اإلالٌشػػ نتائجػػو أفٌ  كمػػف أىػػـٌ  ,األحكػػاـ القضػػائية

 الختصػػاص الػػكظيفيٌ  عػػف تي فقػػد تحػػدثٌ , أنػػكاع الختصػػاص القضػػائيٌ  ذكػػرت الفصػػؿ الثػػانيكفػػي 

 إلػى ذلػؾإضافة  ,كالقانكف في الفقو اإلسالميٌ و كأنكاعي  و كخصائصي  وكمشركعيتي و مفيكمي مف حيث 

عػػف  دثتٍ تٌحػػ  كمػػف ثػػـٌ  ,تبػػة عمػػى مخالفتيػػاالمترٌ  كاآلثػػار قكاعػػد الختصػػاص الػػكظيفيٌ  ذكػػرتي  فقػػد

مػػا  كذكػػرتي  ,كالقػػانكف كمشػػركعيتو كخصائصػػو الفقػػو اإلسػػالميٌ  فػػي لختصػػاص المكػػانيٌ ا مفيػػكـ

الفصػػؿ  كختمػػتي  ,بػػة عمػػى مخالفتيػاثػار المترتٌ اسػػتثناءاتيا كاآلك  قكاعػػد الختصػاص المكػػانيٌ ب ؽيتعمٌػ

مت إليػػو مػا تكٌصػ أىػـٌ  ك, ةرعيٌ لختصػػاص كتطبيقاتػو فػي المحػاكـ الٌشػػا تنػازع الثػاني بالحػديث عػف

ة كتنػػكع الييئػػات القضػػائية فػػي سػػالميٌ ريعة اإلمػػف نتػػائ  فػػي الفصػػؿ الثػػاني تنػػكع المحػػاكـ فػػي الٌشػػ

ػػاالدكلػػة يسػػتمـز   ختصػػاص المكػػانيٌ كال مػػف الختصػػاص الػػكظيفيٌ  لكػػؿٌ  الختصاصػػات, كأفٌ  تنٌكعن

ع بػػػػالنظر فػػػػي الػػػػدعكل, كأنػػػػو عنػػػػد تنػػػػاز  يجػػػػب تطبيقيػػػػا لمعرفػػػػة القاضػػػػي المخػػػػتٌص  ينػػػػةن قكاعػػػػد معٌ 

 .عمى الراجح في مذىب أبي حنيفة سالميٌ الختصاص المكاني أخذ الفقو اإل
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ABSTRACT 

Jurisdiction In Islamic Jurisprudence And Positive Law : 

 A Comparative Study 

Prepared by 

Sara salaheddin alsharif 

Supervised by 

Dr. Ayman A. Hameed Badarin 

The thesis discussed the judicial specialty in jurisprudence and law. For 

usefulness, I presented my thesis in an introduction and two chapters as below: in first 

chapter, I explained the concept of judicial specialty, its importance and legality or 

validity. Then, I talked about the history of judicial specialty and its development. 

Finally, I ended first chapter in talking about consequences of judicial specialty on 

judicial judgments.  

The most remarkable results was that Islamic Shariat is the base in judicial 

system.  

In the second chapter, however, I talked about types of judicial specialty; in 

fact, I talked about vocational specialty from point of view of its concept, legality, 

features and types in Islamic jurisprudence and law.  

Moreover, I explained rules of vocational specialty and consequences of 

violating them.  

After that, I talked about concept of spatial specialty in Islamic jurisprudence 

and law, its legality and features. Besides, I explained rules of spatial specialty, 

exclusions and consequences of violation them. I ended second chapter in talking 

about specialty conflict and this application in shariat (Religious) courts.  

The study, in the second chapter, concluded some considerable results such as 

variety of both courts in Islamic shariat and judicial entities in the state that requires 

variety in specialties. Also, each vocational specialty and spatial specialty has specific 

rules that should be applied for the purpose of knowing the judge who has power to 

look the case. When a conflict of spatial specialty arises, here, Abu Hanifa doctrine 

shall mostly be adopted.  
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  :المـقـدمــة

أفضػػػؿ د عميػػػو دنا محٌمػػػيػػػيف, سػػػيٌ الـ عمػػػى خيػػػر النبٌ الة كالٌسػػػالعػػػالميف, كالٌصػػػ د هلل ربٌ الحٍمػػػ

 ف تبعو بإحساف إلى يـك الديف.كصحبو كمى  آلوـ التسميـ, كعمى الة كأتٌ الصٌ 

 كبعد..

ر كيػػؤثٌ  بشػػكؿ مباشػػر ة النػػاساحيػػ يمػػٌس  ككنػػو ,ريعةمجػػالت فقػػو الٌشػػ قضػػاء مػػف أىػػـٌ ال عػػدٌ يي 

ف كػػػاف ظالمػػػان فسػػػد المجتمػػػع كعٌمػػػ  عػػػـٌ كػػػاف القضػػػاء عػػػادٍل  فػػػإففييػػػا,   تً األمػػػف فػػػي المجتمػػػع, كا 

ة القضاء في اإلسالـ عمى إقامة ميمٌ يك كسيمة لتحقيؽ العدالة بيف الناس, كل تقتصر ف الفكضى,

نمػػا يشػػمؿ كػػؿٌ , كفصػػؿ الخصػػكمات, كتطبيػػؽ أحكػػاـ الٌشػػالعػػدؿ بػػالمفيكـ اإلليػػيٌ  مػػا مػػف  ريعة, كا 

قػػرار المعػػركؼ, كمكافحػػة ا لمنكػػرات كالفػػكاحش شػػهنو رعايػػة الحرمػػات الدينيػػة, كاحتػػراـ الفضػػيمة, كا 

, كقياـ الدكلة بو ككجكدىا و فريضةن , كتنظيمي رحمةن  الرادعةقكانينو ك  القضاء, فكجكد ألكانيابمختمؼ 

ا.من ا محتٌ مف أجمو أمرن 
1 

 وكبرزت أىميتٌ ة في القضاء, ذات األىميٌ  المكضكعاتمف  كمكضكع الختصاص القضائيٌ 

ا ضاة العػامميف فػي البمػد الكاحػد د القي , كتعدٌ كتنكٌعيا د المحاكـ, نظران لتعدٌ رةالمتهخٌ في العصكر  أيضن

 ركرمٌ الٌضػعمى ذلؾ كاف مف  ر, كبناءن آلخمنيـ بعمؿ دكف ا ا يعني تفرد كؿٌ في الكقت الكاحد, ممٌ 

أك لفصػػؿ  لتحصػػيؿ حػػؽٌ  ؛تصػػاص القضػػائيٌ الخ أف يعػػرؼالقضػػاء  يحتػػاج إلػػىمسػػمـ  كػػؿٌ  ىعمػػ

 و.خصكمى 

                                                           
و  لالشتـامل لّدل ـة الشتـرعيتة وا راء  1 المذىبيتـة وأىـم  النتظريتـات الفقييتـة وت قيـق اث اديـث الف ق و  اإلسـالمي  وأدلتتـ 

ٍيًمػٌي, دار الفكػر األسػتاذ الػدكتكر النتبويتة وتخريجيـا,  دمشػؽ, الطبعػة الر ابعػة,  – اسػكري  ,كىٍىبىػة بػف مصػطفى الزيحى
 (.6151ص -8)ج
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 مشكمة الدراسة:

القضػػػائي فػػػي الفقػػػو اإلسػػػالمي كقػػػانكف أصػػػكؿ تناكلػػػت ىػػػذه الدراسػػػة مكضػػػكع الختصػػػاص 

فقيػػي لكثيػػر مػػف مػػكاد  المحاكمػػات الشػػرعية الفمسػػطيني, كتكمػػف المشػػكمة فػػي عػػدـ كجػػكد تهصػػيؿ

مف المخالفػة الشػرعية لعػدـ الدرايػة بمػدل تكافػؽ قػانكف  مر الذم يكقع الكثير في خكؼالقانكف, األ

 مشريعة اإلسالمية.لأصكؿ المحاكمات 

 :الدراسةية أىم  

, إذ بػو ة فػي القضػاء اإلسػالميٌ الميٌمػ المكضػكعاتمف  مكضكع الختصاص القضائيٌ ييعٌد 

المنازعػػات  القضػػايا, كالحكػػـ فػػي الخصػػكمات, كفػػٌض فػػي النظر بػػة القاضػػي حػػدكد صػػالحيٌ  ٍتعػػرؼ

عػػػػرؼ المحكمػػػػة تى ات المككمػػػػة إلػػػػييـ, ككػػػػذلؾ بػػػػو القضػػػػاة الميٌمػػػػ عػػػػرؼي كبػػػػو يى بػػػػيف المتخاصػػػػميف, 

 ا.ا, أك قيمي  ا, أك نكعي  ا, أك مكاني  ة زماني  المختصٌ 

 القضػػػػايا, كالخصػػػػكمات اخػػػػتالؼبسػػػػبب يػػػػة ىػػػػذا البحػػػػث فػػػػي الكقػػػػت الحػػػػالي؛ أىمٌ  كتكمػػػػف

 فػػي كقػػتو  العػػامميفد القضػػاة كتعػػدٌ  ,اختصاصػػاتياع كتنػػكٌ  ,د المحػػاكـا ترتػػب عميػػو تعػػدٌ مٌمػػ؛ كتنٌكعيػػا

 .كاحدو  كفي بمدو  كاحدو 

 :الدراسةسبب اختيار 

إضػافةن  مة فػي الختصػاص القضػائي,كمفٌصػ وى عدـ كجكد دراسػة مختٌصػالمكضكع كلة ألىميٌ 

لمعػػػامميف فػػػي مجػػػاؿ القضػػػاء, ان فػػػي ىػػػذا المكضػػػكع ليكػػػكف مرجعػػػإلػػػى ريبتػػػي الجػػػاٌدة فػػػي البحػػػث 

 ا.كلممتحاكميف إليو أيضن 
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  دود الدراسة:

قػػانكف أصػػكؿ  كىػػك ,ؽ فػػي فمسػػطيفكالقػػانكف المطٌبػػ وفقػػضػػمف الىػػذه الدراسػػة حػػدكد سػػتككف 

ير ـ, يى 2001( لسنة 83تعديمو بالقانكف رقـ ) , كتـٌ ـ1959( لسنة 31رقـ ) ةرعيٌ المحاكمات الشٌ 

 ة في فمسطيف.رعيٌ مطبقو لدل المحاكـ الشٌ  ييري  التعديالتً  أفٌ 

 :الدراسةىدف أ

 ة.رعيٌ مف الناحية الشٌ  إبراز الختصاص القضائيٌ  .1

 .ةرعيٌ الشٌ المعمكؿ بو في المحاكـ  الختصاص القضائيٌ ب التعريؼ .2

 .بة عميوثار المترتٌ كاآل بياف أنكاع الختصاص القضائيٌ  .3

 كالمكػانيٌ  مػف الختصػاص الػكظيفيٌ  كؿ   قكاعدبياف , بالتمييز بيف أنكاع الختصاص .4

 بة عمى مخالفتيا.ثار المترتٌ اآلك 

 :الدراسةمنيج 

 يً الكصػػػػػفٌ  :ة مػػػػػف المنيجػػػػػيفمسػػػػػتفيدن , السػػػػػتقرائي   المػػػػػني ى  لتحقيػػػػػؽ أىػػػػػداؼ البحػػػػػث اتبعػػػػػتي 

 ية:آلتا الخطكاتً  اتبعتي  ا لمفائدةكتحقيقن , كالستنباطيٌ 

 رقـ اآلية.ك كرة, مكاضعيا, كذلؾ بذكر اسـ السٌ  عزك اآليات القرآنية إلى .1

ذكػػر حكػػـ العممػػاء , ك األصػػيمةريفة مػػف المصػػادر الحديثيػػة تخػػري  األحاديػػث النبكيػػة الشىػػ  .2

 أحدىما.في حيحيف أك في يير الصٌ  إذا كانت مركيةن  عمييا

ة, مػػػع السػػػتئناس بالكتػػػب الفقييػػػة لجمػػػع المػػػادة العممٌيػػػ األصػػػيمة الرجػػػكع إلػػػى المصػػػادر .3

 المعاصرة.
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 مذىب. الرجكع إلى المصادر المعتمدة في كؿٌ  .4

 صة لبياف معاني المصطمحات.لمصادر المتخصٌ اع إلى المعاجـ المغكية ك الرجك  .5

 .يف فقطالترجمة لألعالـ يير المشيكر  .6

 الدراسات السابقة:

 الختصػاصث عػف تتحػدٌ  ةكمػمحى  أك رسػائؿى  أبحػاثو  بعد البحث كالمطالعة لـ أقؼ عمى أيةً 

 .ؿ مفصٌ ك  مختٌص بشكؿ  في فمسطيف القضائيٌ 

 بيذا المكضكع: مةذات الصٌ كمف الدراسات 

اذ محمػػػد كمػػػاؿ ألسػػػتاة فػػػي قطػػػاع يػػػزة ", رعيٌ لممحػػػاكـ الٌشػػػ كالػػػكظيفيٌ  " الختصػػػاص المكػػػانيٌ  .1

ة فػػي يػػزة مػػف قسػػـ يٌ كىػػي رسػػالة ماجسػػتير فػػي الجامعػػة اإلسػػالم, ـ2009صػػابر السكسػػي, 

  .رعيٌ القضاء الشٌ 

في التمييد عف المحاكـ الشرعية  ـ الدراسة إلى تمييد كثالثة فصكؿ كخاتمة, تحدثٌ كقد قسٌ 

ة فػػي رعيٌ فػػي المحػػاكـ الٌشػػ ث عػػف الختصػػاص الػػكظيفيٌ كؿ تحػػدٌ كفػػي الفصػػؿ األفػػي قطػػاع يػػزة, 

ة فػي قطػاع يػزة, رعيٌ لممحػاكـ الٌشػ ث عػف الختصػاص المكػانيٌ أما الفصؿ الثاني تحدٌ  ,قطاع يزة

 بػػة عمػػى مخالفػػة قكاعػػد الختصػػاص المكػػانيٌ المترتٌ  اآلثػػارث عػػف الػػدفكع كفػػي الفصػػؿ الثالػػث تحػػدٌ 

 التكصيات.ك النتائ   , كفي الخاتمة ذكر أىـٌ كالكظيفيٌ 

 صفحة,  كمف ثـٌ 17بشكؿ عاـ في حدكد  القضائيٌ  الختصاص عفالباحث فييا  تحدث 

فػػي قطػػاع يػػزة ة رعيٌ فػػي نطػػاؽ المحػػاكـ الٌشػػ كالمكػػانيٌ  الػػكظيفيٌ ث عػػف الختصػػاص تحػػدٌ 

 ا: بهنيدراستي  تز تميٌ قد ك  ,يزة ة المطبؽ فيرعيٌ فؽ قانكف أصكؿ المحاكمات الشٌ ك 
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بقػػانكف أصػػكؿ  ةن مقارنػ بهنكاعػػو مػػف الجانػب الفقيػػيٌ  الختصػػاص القضػائيٌ  شػممت .1

, بينمػػػػػا الدراسػػػػة السػػػػػابقة كانػػػػػت ةة الغربٌيػػػػفٌ ؽ بالٌضػػػػػالمطٌبػػػػ رعيةالمحاكمػػػػات الٌشػػػػػ

 ة في قطاع يزة.رعيٌ عمى كاقع المحاكـ الشٌ  مقتصرةن فقط

 كتطكره. الختصاص القضائيٌ  نشهةذكرت  .2

 .عمى إجراءات التقاضي أثر الختصاص القضائيٌ الكقكؼ عمى  .3

لسػنة  (12)ة المطبؽ في قطاع يزة ىك رقـ رعيٌ قانكف أصكؿ المحاكمات الشٌ  إفٌ  .4

ة فٌ بػػػؽ فػػػي الٌضػػػة المطى رعيٌ ـ مختمػػػؼ عػػػف قػػػانكف أصػػػكؿ المحاكمػػػات الٌشػػػ1965

 ـ . 1959لسنة  (31)الغربية كىك رقـ 

ة فػػي رعيٌ كاقػػع التطبيػػؽ فػػي المحػػاكـ الٌشػػت بػػيف الجانػػب الفقيػػي كالقػػانكني ك جمعػػ .5

 الضفة الغربية.

 .جكاز القضاء في المسجد, كىذه النقطة لـ يتناكليا  الباحثتحدثت عف  .6

 ة كتطكر القكانيف المعمكؿ بيا في فمسػطيف ",  األسػتاذ عبػدشرعيى " دراسة عف كاقع المحاكـ الى  .2

رسػػالة ماجسػػتير فػػي جامعػػة النجػػاح الكطنيػػة فػػي , كىػػي ـ2014الكػػريـ جبػػر عمػػي الطكافشػػة, 

 نابمس مف قسـ الفقو كالتشريع.

دث في الفصؿ األكؿ عف تاريال ت ىذه الدراسة إلى مقدمة كثالثة فصكؿ ك خاتمة, تحٌ مً سٌ قي 

ة المطبقػة خصػيٌ ث عػف قػكانيف األحػكاؿ الشٌ ة في فمسطيف, كفي الفصؿ الثػاني تحػدٌ رعيٌ المحاكـ الشٌ 

جريػػت عمػػى التػػي أي  راتً التغٌيػػث عػػف ة فػػي فمسػػطيف, كفػػي الفصػػؿ الثالػػث تحػػدٌ رعيٌ فػػي المحػػاكـ الٌشػػ

 ة في فمسطيف.رعيٌ ة في المحاكـ الشٌ خصيٌ قكانيف األحكاؿ الشٌ 

  ٌفػػػي كاقػػػع المحػػػاكـ الفمسػػػطينية ضػػػمف قػػػانكف  تحػػػدث الباحػػػث عػػػف الختصػػػاص القضػػػائي

 صفحة.15في حدكد  عية بشكؿ مختصرً ر أصكؿ المحاكمات الشٌ 



8 
 

 في ككنيا: أما دراستي فتميزت

 في الختصاص القضائي. يٌ تناكلت الجانب الفقي .1

 . كمقارف مع الفقو عو مكسٌ  ة بشكؿو رعيٌ الشٌ بقانكف أصكؿ المحاكمات  تحدثت .2

 

عبػػد الناصػػر أبػػك البصػػؿ, مكتبػػة دار  لػػدكتكراة ", رعيٌ " شػػرح قػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات الٌشػػ .3

 ـ.1999, 1الثقافة لمنشر كالتكزيع, عماف, ط

بعنكاف) نظاـ القضاء  ,رعيالقضاء الشٌ  الجامعة األردنية مف قسـ كىي رسالة ماجستير في

إلػى تمييػد  الرسػالةىػذه  ـى سىػ, كقػد قى ة كأصػكؿ التقاضػي فيػو (في المممكة األردنيػة الياشػميٌ  رعيى الشٌ 

ث فػػي البػػاب ي التمييػػد عػػف تػػاريال القضػػاء فػػي األردف كفمسػػطيف, كتحػػدٌ فػػث كبػػابيف كخاتمػػة, تحػػدٌ 

ث فيػو تحػدٌ فقػد أمػا البػاب الثػاني  ,ةالياشػميٌ  األردنيػةفي المممكػة  رعيٌ ء الشٌ األكؿ عف نظاـ القضا

 ؿ إلييا.كفي الخاتمة ذكر النتائ  التي تكص  ة, رعيٌ كؿ التقاضي أماـ المحاكـ الشٌ عف أص

  ٌفػي  كالػكظيفيٌ  المكػانيٌ   القضػائيٌ  الختصػاصعػف ث الباحث في نياية الباب األكؿ تحد

دكف  صػػػفحة, 15فػػػي حػػػدكد  أم الجانػػػب القػػػانكنيٌ  ,األردنػػػيٌ قػػػانكف أصػػػكؿ المحاكمػػػات 

 . رعيٌ الشٌ  إلى الجانبالتطرؽ 

 ةاإلسػػالميٌ ريعة الٌشػػمػػف جانػػب  الختصػػاص القضػػائيٌ  بهنيػػا تناكلػػت دراسػػتيز تمٌيػػتكبػػذلؾ 

ا القانكفجانب مف ك   التطكر التاريخيك  الختصاص القضائيٌ  عف نشهة , كما تحدثتي أيضن

 أكسع منو. بشكؿو  لو كالمقارنة بالقانكف الكضعيٌ 

محمػػد لػػدكتكر األسػػتاذ اريعة كقػػانكف المرافعػػات المدنيػػة كالتجاريػػة ", " نظريػػة الػػدعكل بػػيف الٌشػػ .4

 .ـ2003, لمنشر ك التكزيع نعيـ ياسيف, دار النفائس



9 
 

ف الماضي  تـ إعداد ىذا الكتاب  كىك عبارة عف رسالة دكتكراه في بداية السبعينات مف القر 

ث فػي ث فػي التمييػد عػف القضػاء, كتحػدٌ تحػدٌ  ,ت ىػذه الدراسػة إلػى تمييػد كبػابيف كخاتمػةمً سٌ قي كقد 

بػػػة عمػػػى رفػػػع ر المترتٌ اآلثػػػاث عػػػف البػػػاب األكؿ عػػػف عناصػػػر الػػػدعكل, كفػػػي البػػػاب الثػػػاني تحػػػدٌ 

 الدعكل. انتياءالدعكل, كفي الخاتمة تحدث عف 

  القاضػي فػي نظػر  اختصػاصمكػاف نظػر الػدعكل ك في بدايػة البػاب األكؿ تناكلت الدراسة

دخػؿ عمػػى المحػاكـ الشػػرعية الكثيػر مػػف كقػػد أي , صػفحة 25فػي حػػدكد  بشػكؿ عػػاـالػدعكل 

 أشرت إلييا كىذا ما ميز رسالتي. التعديالت في الكقت الحالي

االختصاص القضائي في الفقـو اإلسـالمي مـع بيـان التطبيـق الجـاري فـي المممكـة العربيـة . " 5

 . ىػ1418, ناصر بف محمد بف مشرم الغامدم, رسالة ماجستير, جامعة أـ القرل, "  السعودية

نشػػػهة دث فػػػي الفصػػػؿ األكؿ عػػػف ت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى مقدمػػػة كثالثػػػة فصػػػكؿ ك خاتمػػػة, تٌحػػػمً ٌسػػػقي 

أنػػػكاع الختصػػاص القضػػػائي فػػي الفقػػػو ث عػػف , كفػػػي الفصػػؿ الثػػػاني تحػػدٌ الختصػػاص القضػػائي

أثار الختصاص القضػائي فػي الفقػو ث عف , كفي الفصؿ الثالث تحدٌ السعكدماإلسالمي كالنظاـ 

 .اإلسالمي كالنظاـ السعكدم

 تميزت:أما دراستي فقد  ختصاص القضائي في النظاـ السعكدم,تحدث الباحث عف ال 

 الفمسطيني. الجانب القانكني كفؽ قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعيةتناكلت  .1
 محاكـ الشرعية في الضفة الغربية.كشممت كاقع التطبيؽ في ال .2
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 :الدراسةة خط  

 اقتضت طبيعة الدراسة أف تككف عمى الٌنحك اآلتي:

  المقدمة

 مشكمة الدراسة

 الدراسةية أىمٌ 

  الدراسةسبب اختيار 

 حدكد الدراسة

 الدراسةؼ اىدأ

 الدراسةمني  

 الدراسات السابقة

 الدراسةم توى 

 االختصاص القضائي   الفصل اثول:

 القضائيٌ  الختصاصمفيـك األكؿ:  المبحث

 المطمب األكؿ: تعريؼ الختصاص في المغة كالصطالح

  في المغةالختصاص رع األكؿ: الفى 

  في الصطالحالختصاص رع الثاني: الفى 

 القضاء في المغًة كالصطالح تعريؼ المطمب الثاني:
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  في المغة القضاء رع األكؿ: الفى 

  في الصطالحالقضاء رع الثاني: الفى 

 المطمب الثالث: تعريؼ الختصاص القضائيٌ 

  في الفقو رع األكؿ: تعريؼ الختصاص القضائيٌ الفى 

  في القانكف رع الثاني: تعريؼ الختصاص القضائيٌ الفى 

 ية الختصاص القضائيٌ أىمٌ الثاني:  المبحث

 كتطكره تاريال الختصاص القضائيٌ الثالث:  المبحث

 الختصاص القضائيٌ ل التهصيؿ الشرعي المبحث الرابع:

 عمى األحكاـ القضائية اص القضائيٌ أثر الختصالمبحث الخامس: 

 القضائي  االختصاص أنواع  الفصل الثاني: 

 الختصاص الكظيفيٌ األكؿ:  المبحث

 في الفقو اإلسالميٌ كأنكاعو   كخصائصوتو كمشركعيٌ  مفيكـ الختصاص الكظيفيٌ المطمب األكؿ: 

 كالقانكف

  يتوكمشركعٌ  رع األكؿ: مفيكـ الختصاص الكظيفيٌ الفى 

  :خصائص الختصاص الكظيفيٌ الفرع الثاني 

  ة بيف الفقو رعيٌ لممحاكـ الشٌ  عمكـ الختصاص الكظيفيٌ  :الثالثرع الفى

 كالقانكف

  في التاريال اإلسالمي نكاع الختصاص الكظيفيٌ أ: الرابعرع الفى 
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 بة عمى مخالفتياالمترتٌ  آلثاركا الكظيفيٌ قكاعد الختصاص : الثاني المطمب

  رع األكؿ: قكاعد الختصاص الكظيفيٌ الفى 

  الكظيفيٌ  بة عمى مخالفة قكاعد الختصاصثار المترتٌ رع الثاني: اآلالفى 

 الختصاص المكانيٌ  :المبحث الثاني

 كخصائصوكمشركعيتو  كالقانكف في الفقو اإلسالميٌ  مفيكـ الختصاص المكانيٌ  األكؿ: المطمب

  مفيكـ الختصاص المكانيٌ  رع األكؿ:الفى  
  الختصاص المكانيٌ  مشركعية رع الثاني:الفى 
  خصائص الختصاص المكانيٌ  : الثالثرع الفى 
  مكاف القضاء في الفقو :الرابعرع الفى 

 بة عمى مخالفتياثار المترتٌ كاآل استثناءاتيا :قكاعد الختصاص المكانيٌ  :الثاني المطمب

  األكؿ: قكاعد الختصاص المكانيٌ رع الفى 

  يةرع الثاني: استثناءات مف القاعدة األساسٌ الفى 

  بة عمى مخالفة قكاعد الختصاص المكانيٌ ثار المترتٌ رع الثالث: اآلالفى 

 ةرعيٌ المبحث الثالث: تنازع الختصاص كتطبيقاتو في المحاكـ الشٌ 

 األكؿ: تنازع الختصاصمطمب ال

 ةرعيٌ الثاني: تطبيقات في المحاكـ الشٌ  مطمبال

 الخاتمة.
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 الفصل اثول: االختصاص القضائي

 وفيو خمسة مبا ث:

 القضائي  وفيو ثالثة مطالب  االختصاص مفيوم: اثول المب ث

 كفية فرعاف الختصاص تعريؼ: األكؿ المطمب

 المغة في الختصاص: األكؿ الفىرع 

 الصطالح في الختصاص: الثاني الفىرع 

 فرعاف وفي القضاء تعريؼ: الثاني المطمب

 المغة في القضاء: األكؿ الفىرع  

 الصطالح في القضاء: الثاني الفىرع 

 كفيو فرعاف القضائيٌ  الختصاص تعريؼ: الثالث المطمب

 الفقو في القضائيٌ  الختصاص تعريؼ: األكؿ الفىرع 

 القانكف في القضائيٌ  الختصاص تعريؼ: الثاني الفىرع 

 القضائي   االختصاص أىم ية: الثاني المب ث

 وتطوره القضائي   االختصاص تاريخ: الثالث المب ث

 القضائي   لالختصاص التأصيل الشرعي: الرابع المب ث

 القضائية اث كام عمى القضائي   االختصاص أثر: الخامس المب ث
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 اثول المب ث
 القضائي   االختصاص مفيوم 

 
   وفيو فرعان:اواصطال ً  تعريف االختصاص لغةً المطمب اثول: 

ػػو بالٌشػػخٌصػػ :فــي المغــة االختصــاص ول:رع اث الف ــ  الخػػاء بضػػـٌ ة ين صكٌصػػخي ك ا يء خصكصن

جعػؿ لػو كحػده شػيئا, أك معنػى ل يشػركو فيػو د العمكـ, كىػك أف يي كىك ضٌ , 1كالفتح أفصحكفتحيا, 

 2ييره.

و كاختٌصػ ,ييػره لػو إذا انفػرد, كخػٌص ص فػالف بػاألمر كتخٌصػ اخػتٌص  بمعنى النفراد, كىي

 3ية.صٌ كلو بو خً  بو أم خاٌص  ,بفالف ه. كيقاؿ: فالف مخٌص ببرٌ 

 يء.بالشٌ  النفرادكمشتقاتيا ىي بمعنى:  (اختصاص)كممة  أفٌ  إلى مما سبؽص نخم

 االصطالحفي االختصاص رع الثاني: الف  
عمػػػى  قصػػػر العػػػاـٌ  ": يػػػؿقك ,  4"ياتوعمػػػى بعػػػض مسػػػمٌ  قصػػػر العػػػاـٌ  ": بهنػػػو فػػػو بعضػػػيـعرٌ  

 5."بعض أجزائو
                                                           

نفػػي الػػرازم, المحقػػؽ: يكسػػؼ , زيػػف الػػديف أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف عبػػد القػػادر الحمختــار الصــ اح 1
 (.91ص –1ـ, )ج1999صيدا, الطبعة الخامسة,  -الشيال محمد, المكتبة العصرية, الدار النمكذجية, بيركت

ٍيو, ابػػف المرزبػػاف, المحقػػػؽ: تصــ يا الفصــيا وشــر و 2 ٍسػػتىكى , أىبيػػػك محمػػد, عبػػد اهلل بػػف جعفػػر بػػف محمػػػد بػػف ديري
 (.216ص -1ـ, )ج1998ى لمشئكف اإلسالمية, القاىرة, الدكتكر محمد بدكم المختكف, المجمس األعم

 7ىػػ, ) ج1414, ابف منظكر األنصارم الركيفعى اإلفريقى, دار صػادر, بيػركت, الطبعػة الثالثػة, لسان العرب 3
 (.24ص –
, أبػك عبػد اهلل بػدر الػديف محمػد بػف عبػد اهلل بػف بيػادر الزركشػي, دار الكتبػي, الب ر الم ـيط فـي أصـول الفقـو 4
 (.325ص – 4)ج  ـ1994طبعة األكلى, ال
الدمشػقي الصػالحي  , عالء الديف أبك الحسف عمػي بػف سػميماف المػرداكمالت بير شرح الت رير في أصول الفقو 5

الحنبمػػي, المحقػػؽ: الػػدكتكر عبػػد الػػرحمف الجبػػريف, الػػدكتكر عػػكض القرنػػي, الػػدكتكر أحمػػد السػػراح, مكتبػػة الرشػػد, 
 (.2509ص -6ـ, )ج2000الرياض, الطبعة األكلى,  -السعكدية 
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مكصػكؿ  أك بمسػتقؿٌ  سكاء كاف بغير مستقؿٌ  ,ياتقصر العاـ عمى بعض المسمٌ  ىك" :يؿكق

 2عمى النفراد. ى كاحدً لمعنن  عى ضً كؿ لفظ كي  الخاٌص  أف   :اكذيكر أيضن  1."أك متراخ

 لالختصػػاص ل يخػػرج عػػف المعنػػى المغػػكمٌ  صػػطالحيٌ المعنػػى ال إلػػى أفٌ  مػػف ذلػػؾ صي مىػػخنى 

 3يء.الداؿ عمى التفرد بالشٌ 

   وفيو فرعان:اواصطال ً  المطمب الثاني: تعريف القضاء لغةً 

ػػأصػػمو: القطػػع كالفصػػؿفــي المغــة:  القضــاء :رع اثولالف ــ فيػػك  ,ي قضػػاءن ى يقًضػػ, يقػػاؿ: قضى

مضاؤه كالفراغ : إذا حكـ كفصؿ. كقضاء الشٌ قاضو   4منو.يء: إحكامو كا 

مػػا  يء كتمامػػو, ككػػؿٌ مرجعيػػا إلػػى انقطػػاع الٌشػػ ,: القضػػاء فػػي المغػػة عمػػى كجػػكهقػػاؿ الزىػػرمٌ 

ـ  و أك أي عممي  حكـى أي  القضاء: , ك 5يضً فقد قي  يى مضً أك أي  ذى نفً ـ أك أي عمً أك أي  اأك أكجبن  أداءن  مى دٌ أك أي  ـى تً أك خي  ت

ـ كىػأم حى  بالكسػر قضػاء يقضػي قضى. ك ة مثمو كالجمع القضاياالقضيٌ ك  ,كالجمع األقضية, 6الحكـ

 7 َّ من زن رن مم ام يل ٹٱٹٱُّٱكمنو 

                                                           
بعػة, بػدكف , سعد الديف مسعكد بف عمر, التفتازاني, مكتبة صبيح, مصر, بدكف طشرح التمويا عمى التوضيا 1

 (.74ص – 1تاريال, ) ج
 (.62ص – 1, ) جالمرجع السابق 2
, ناصػر بػف االختصاص القضائي في الفقو اإلسالمي مع بيان التطبيق الجاري في المممكة العربيـة السـعودية 3

 (.8ىػ, )ص1418محمد بف مشرم الغامدم, رسالة ماجستير, جامعة أـ القرل, 
مجػد الػديف أبػك السػعادات المبػارؾ بػف محمػد بػف محمػد بػف محمػد ابػف عبػد  ,النياية في غريـب ال ـديث واثثـر 4

محمػػكد  -ـ, تحقيػػؽ: طػػاىر أحمػػد الػػزاكل 1979الكػػريـ الشػػيباني الجػػزرم ابػػف األثيػػر, المكتبػػة العمميػػة, بيػػركت, 
 (.78ص – 4محمد الطناحي, )ج

 (.186ص – 15, ابف منظكر األنصارم, )جلسان العرب 5
, أبك الحسف عمػي بػف إسػماعيؿ بػف سػيده المرسػي, المحقػؽ: عبػد الحميػد ىنػداكم, دار عظمالم كم والم يط اث 6

 (.482ص – 6ـ, ) ج2000الكتب العممية, بيركت, الطبعة األكلى, 
 .ِّ, اآلية سورة اإلسراء 7
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 مت زت رت ٹٱٹٱُّٱكمنػػػو  ونىػػػيٍ دى  كقػػػد يكػػػكف بمعنػػػى األداء كاإلنيػػػاء تقػػػكؿ: قضػػػىى  

 ذلؾ.  أم أنييناه إليو كأبمغناه 2 َّ خص حص مس خس ٹٱٹٱُّٱٱكقاؿ تعالى:1 َّ نت

ػػ 3 َّ َّ  ٍّ ٌّ ٹٱٹٱُّٱ قكلػػو الفػػراء فػػيكقػػاؿ  قضػػى كا إلػػي كمػػا يقػػاؿ: يعنػػي: امضي

 .كمضىى  فالف أم ماتى 

 خل ٹٱٹٱُّٱ 4أم صػنعو كقػدره, ,ر, يقػاؿ: قضػاهنع كالتقػديكقد يككف بمعنى الصٌ  

 5 َّ جم يل ىل مل

مضػػاؤه كالفىػػ يءالٌشػػحكػػاـ المغػػة: إ فػػي: القضػػاء األعرابػػيٌ قػػاؿ ابػػف  قػػاؿ صػػاحب  6راغ منػػو,كا 

ٱ8َّ زي ري ٰى ين ىن ٹٱٹٱُّٱ 7القضاء بمعنى األداء لغة؛ :المصباح

9المغة بمعنى اإللزاـ.اء في القضف
 

                                                           
 .ْاآلية سورة اإلسراء   1
 .ٔٔ , اآليةال جرسورة  2
 .ُٕاآلية  ,يونسسورة  3
 (.255ص – 1) ج, الرازم مختار الص اح 4
 .ُِ, اآلية سورة فصمت  5
ير غريب  أل ف اظ  المي ذ ب   6 ت ع ذ ب  ف ي تف س  , محمد بف أحمد بف محمد بف سػميماف بػف بطػاؿ الركبػي, أبػك النتظ م  الم س 

ػػاًلـ, المكتبػػة التجاريػػة, مكػػة  عبػػد اهلل, المعػػركؼ ببطػػاؿ, دراسػػة كتحقيػػؽ كتعميػػؽ: الػػدكتكر مصػػطفى عبػػد الحفػػيظ سى
 (.337ص – 2(, )ج2ـ )جزء 1991(, 1ـ )جزء 1988لمكرمة, ا
, محٌمػد بػف محٌمػد بػف عبػد الػرٌزاؽ الحسػيني, أبػك الفػيض, الممقٌػب بمرتضػى, تاج العروس من جواىر القاموس 7

بيدم, المحقؽ: مجمكعة مف المحققيف, دار اليداية, ) ج   (.312ص -39الز 
 .ََِاآلية  سورة البقرة  8
, محمػػد بػػف عمػػي ابػػف القاضػػي محمػػد حامػػد بػػف محٌمػػد صػػابر اصــطال ات الفنــون والعمــومموســوعة كشــاف  9

شػػراؼ كمراجعػػة: الػػدكتكر رفيػػؽ العجػػـ, تحقيػػؽ: الػػدكتكر عمػػي دحػػركج, نقػػؿ  الفػػاركقي الحنفػػي التيػػانكم, تقػػديـ كا 
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  االصطالحفي القضاء  :رع الثانيالف  

 ياأىمٌ  ,القضاء بتعريفات الفقيي ة المذاىب رفتً عى 

 .1"الخصكمات كقطع المنازعاتعند الحنفية: "فصؿ 

 .2"عمى سبيؿ اإللزاـ يو شرعٌ  اإلخبار عف حكـً "عند المالكية: 

: الحكػػـ الػػذم كقيػػؿالخصػػكمة بػػيف خصػػميف فػػهكثر بحكػػـ اهلل تعػػالى. الفصػػؿ فػػي افعية: عنػػد الٌشػػ

 .3رع في الكاقعة فيمف يجب عميو إمضاؤه فيويستفيده القاضي بالكلية ىك إظيار حكـ الشٌ 

 .4", كاإللزاـ بو, كفصؿ الخصكماترعيٌ الحكـ الشٌ  تبييفي "عند الحنابمة: 

ػػا قبمػػو,  القضػػاء فػػي الخصػػكمة: ىػػك إظيػػار مػػا ىػػك القضػػاء عمػػى الغيػػر: إلػػزاـ أمػػر لػػـ يكػػف لزمن

 5ثابت.

                                                           


اني, مكتبػػة لبنػػاف الػػنص الفارسػػي إلػػى العربيػػة: الػػدكتكر عبػػد اهلل الخالػػدم, الترجمػػة األجنبيػػة: الػػدكتكر جػػكرج زينػػ
 (.1323ص – 2ـ, )ج1996ناشركف, بيركت, الطبعة األكلى, 

, محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشػقي الحنفػي, دار رد الم تار عمى الدر المختار ابن عابدين 1
محمػد , أحمػد بػف لسـان ال كـام فـي معرفـة اث كـام(, 352ص – 5ـ, )ج1992الفكر, بيركت, الطبعػة الثانيػة, 

بػػف محمػػد, أبػػك الكليػػد, لسػػاف الػػديف ابػػف الشاػػٍحنىة الثقفػػي الحمبػػي الحمبػػي, البػػابي الحمبػػي, القػػاىرة, الطبعػػة الثانيػػة, 
 (.218ص – 1ـ, )ج1973

, ابػػف فرحػػكف, إبػػراىيـ بػػف عمػػي بػػف محمػػد, برىػػاف الػػديف تبصــرة ال كــام فــي أصــول اثقضــية ومنــاىج اث كــام2 
 (.11ص – 1ـ, )ج1986رية, الطبعة األكلى, اليعمرم, مكتبة الكميات األزى

, الشربيني , شػمس الػديف, محمػد بػف أحمػد الخطيػب الشػافعي, مغني الم تاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج 3
 (.257ص – 6ـ, )ج1994, دار الكتب العممية, الطبعة األكلى, 

كر بػف يػكنس بػف صػالح الػديف ابػف , منصػدقائق أولي النيى لشرح المنتيـى المعـروف بشـرح منتيـى اإلرادات4 
 (.485ص – 3ـ, ) ج1993حسف بف إدريس البيكتى الحنبمى, عالـ الكتب, الطبعة األكلى, 

, عمػي بػػف محمػػد بػف عمػػي الػػزيف الشػػريؼ الجرجػاني, المحقػػؽ: ضػػبطو كصػححو جماعػػة مػػف العممػػاء التعريفــات 5
 (.177ص – 1ـ, )ج1983لى لبناف, الطبعة األك –بإشراؼ الناشر, دار الكتب العممية بيركت 
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بهن ػػػو: سػػػمطة الفصػػػؿ بػػػيف الزحيمػػػي , فعرفػػػو عػػػض المعاصػػػريف بعػػػدد مػػػف التعريفػػػاتكعرفػػػو ب

  1.ةرعيٌ المتخاصميف, كحماية الحقكؽ العامة باألحكاـ الشٌ 

ارع فييػا عمػى كعرفو الدكتكر محمد نعيـ ياسيف بهنو: "فصػؿ الخصػكمات بإظيػار حكػـ الٌشػ

 2اإللزاـ".سبيؿ 

منصػػػب الفصػػػؿ بػػػيف ": خمػػػدكفابػػػف  تعريػػػؼىػػػك:  لمقضػػػاء التعريػػػؼ المختػػػار أفٌ  كالػػػذم أراه

تػػػاب ة المتمقػػػاة مػػػف الكً شػػػرعيٌ ا لمتنػػػازع باألحكػػػاـ الٌ كقطعنػػػ ,ا لمتػػػداعيالنػػػاس فػػػي الخصػػػكمات حسػػػمن 

 3".ةنٌ كالسٌ 

 فيذا الٌتٍعريؼ:

 القضاءرع التي  شي ذكر الغاية , فقد كالمكضكعيٌ  كميٌ جمع في تعريفو بيف العنصر الشٌ -1 

, عنصػر الشػكميٌ ؿ الشػكٌ كاإللػزاـ ي, العنصػر المكضػكعيٌ  ؿتمثٌ  الٌنزاعاتفالخصكمات ك  ,أجميا مف

 4.عنصر اإللزاـ كىك العنصر الشكميٌ  ذكرتفقد أما تعريفات المذاىب السابقة 

الكتػاب نزليػا  فػي الفصؿ في المنازعات يكػكف بتطبيػؽ أحكػاـ اهلل تعػالى التػي أ بيف أفٌ  -2

 5.نةكالسٌ 

                                                           
ــة الســعودية 1 ــة العربي ــو فــي المممك ــي الفقــو اإلســالمي وتطبيق , محمػػد مصػػطفى الزحيمػػي, التنظــيم القضــائي ف

 (. 37ـ, )ص1980السعكدية, دار الفكر, 
, األسػػتاذ الػػدكتكر محمػػد نعػػيـ نظريــة الــدعوى بــين الشــريعو اإلســالمية وقــانون المرافعــات المدنيــة و التجاريــة 2

 (.28ـ, )ص2003ياسيف, دار النفائس, األردف, طبعو خاصو, 
عبدالرحمنبنمحمد, ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر3

, دارالفكر،بٌروت, المحقق:خلٌلشحادة،بنمحمد،ابنخلدونأبوزٌد،ولًالدٌنالحضرمًاإلشبٌلً

 (.275ص–1،)جم1988ٌة،الطبعةالثان
, الوسيط في التنظيم القضائي في الفقو اإلسالمي مع التطبيق الجاري في المممكة السعودية ومصـر والكويـت 4

 (.12فؤاد عبد المنعـ احمد, الحسيف عمي ينيـ, مؤسسة شباب الجامعة, اإلسكندرية, )ص
(.36،الزحٌلً،)صالتنظيم القضائي في الفقه اإلسالمي5
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التػي يمكػػف مػف خالليػا الفصػػؿ  ؿ عمػى جميػع الكظػػائؼ القضػائية)منصػب الفصػؿ(, تػػدٌ -3

 1في المنازعات, القضاء العادم, قضاء المظالـ, قضاء الحسبة.

   وفيو فرعان:االختصاص القضائي  تعريف المطمب الثالث: 

   الفقوفي  تعريف االختصاص القضائي   :رع اثولالف  

النظػػػر  ليػػػا حػػػؽٌ  كؿي ٌخػػػيي ك  ,قضػػػائيةه  جيػػػةه أك  ع بيػػػا قػػػاضو مطة القضػػػائية التػػػي يتمتٌػػػىػػػك" السػػػ

 2.كالفصؿ في القضايا المرفكعة إلييا"

 3.اإللزاـ بو"الذم يفصؿ الخصكمة, ك  رعيٌ كـ الشٌ كىك" تبييف الحي 

ية, لنػكع القٌضػػأك  ,ا لمقرىػػامحكمػػة مػف المحػػاكـ مػف سػمطة القضػػاء تبعنػ لكػؿٌ ىػك مػػا  ككػذلؾ

 4بالمكاف. إذا اختٌص  كمحميٌ بالمكضكع,  إذا اختٌص  كىك نكعيٌ 

ػػػ كالتقميػػػد  التقميػػػد العػػػاـٌ )ى سػػػمٌ عنػػػد الفقيػػػاء قػػػديمان تحػػػت مي  رؼ الختصػػػاص القضػػػائيٌ كقػػػد عي

 ؛ ألفٌ عػرؼ بمصػطمح الختصػاص القضػائيٌ كلػـ يي  ,(ةالكلية العامة كالكلية الخاٌصػ)أك , (الخاٌص 

ى مػػف األلفػػاظ كاألحػػكاؿ كالعػػرؼ, يتمقٌػػ بالكليػػة كمػػا يسػػتفيده المتػػكليٌ  عمػػـك الكليػػات كخصكصػػيا"

                                                           
 (.37)ص،الزحٌلً،التنظيم القضائي في الفقه اإلسالمي1
 (.39, )صمرجع السابقال 2
 – 5ـ, )ج2009, محمد بف إبراىيـ التػكيجرم, بيػت األكػار الدكليػة, الطبعػة األكلػى, موسوعة الفقو اإلسالمي 3

 (.207ص
/ حامػػد عبػػد القػػادر / محمػػد , مجمػػع المغػػة العربيػػة بالقػػاىرة, )إبػػراىيـ مصػػطفى / أحمػػد الزيػػات المعجــم الوســيط 4

 (.238ص – 1النجار(, دار الدعكة, )ج
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رع, فقد يدخؿ في كلية القضاء  في بعػض األزمنػة كاألمكنػة مػا يػدخؿ فػي في الشٌ  كليس لذلؾ حدٌ 

 1".كلية الحرب في زماف كمكاف آخر, كبالعكس

محػػاكـ الع بيػػا كخالصػػة تعريػػؼ الختصػػاص القضػػائي, ىػػك السػػمطة القضػػائية التػػي تتمتٌػػ-

بالنظر كالفصؿ بإظيار حكػـ  ليا الحؽٌ  ا, كالذم مف خالليمف حيث المكاف كالزماف كنكع القضية

 .منازعاتو الي اهلل ف

 في القانون االختصاص القضائي   رع الثاني:الف  

 2ي منح الحماية القضائية.ف ةو خاصٌ  ةو الييئات القضائية بصف كسمطةي  ىك كليةي 

 3العمؿ بيف المحاكـ كالجيات القضائية المختمفة.تكزيع قصد بو كيي 

مف كلية في نظر نزاع ما, كعػرؼ بهنػو حػؽ القضػاء  محكمةقدر ما لجية قضائية أك فيك 

 4الممنكح لممحكمة بمكجب القانكف.

د المحاكـ كالقضاء في عمى مبدأ تعدٌ تقـك  كرة الختصاص القضائيٌ ف أف تجدر اإلشارة إلى

عمى عدد مف  –أك قضايا  منازعاتو  -ع األعماؿ القضائيةكزٌ بحيث تي  ,كالزماف الكاحد ,البمد الكاحد

                                                           
, محمد بف أبي بكر بف أيكب بػف سػعد شػمس الػديف ابػف قػيـ الجكزيػة, مكتبػة دار البيػاف, بػدكف الطرق ال كمية 1

 (.201ص-1طبعة, بدكف تاريال, )ج
 1ـ,  )ج2006لثانيػػػػة, , الػػػػدكتكر عػػػػكض أحمػػػػد الزعبػػػػي, دار كائػػػػؿ, الطبعػػػػة ايــــةأصــــول الم اكمــــات المدن   2

 (.157ص
, الػدكتكر عبدالناصػر أبػك البصػؿ,  دار الثقافػة, رعي  رعية ونظام القضاء الش  شرح قانون أصول الم اكات الش   3

 (.88ـ, )ص2005عماف, الطبعة األكلى, 
األكلػى,  , الدكتكر أميف حسيف يكنس, دار الثقافة, األردف, الطبعػةرعية في باب القضاءتطبيقات السياسة الش   4

 (.99ـ, )ص2010
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المحػػاكـ؛ لتخػػتص كػػؿ محكمػػة بػػهنكاع معينػػة مػػف الخصػػكمات كالمنازعػػات التػػي تفصػػؿ فييػػا دكف 

 .1ييرىا

ة المعطاة لمقاضػي لمنظػر الحيٌ الصٌ  تقييد, ىك الختصاص القضائيٌ  ا سبؽ أفٌ ممٌ  صنخم-

 .نكع القضايا كأ زمافال كأمكاف ال مف حيث ,في الدعكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.151, الغامدم, )صاالختصاص القضائي في الفقو اإلسالمي   1



22 
 

 المب ث الثاني

 ة االختصاص القضائي  أىمي   

, فعف عمى القياـ بو كأداء الحؽٌ  ة عمى فضؿ القضاء لمف قكمى رعيٌ دٌلت النصكص الشٌ 

ـ يقكؿ:" إذا حكـ ى اهلل عميو كسمٌ مٌ )أنو سمع رسكؿ اهلل صً  عمرك بف العاص رضي اهلل عنوً 

ـٌ أخطه فمو أجر"( ,الحاكـ ذا حكـ كاجتيد ث فاجتيد ثـٌ أصاب فمو أجراف, كا 
عٌد القضاء مف , كيي 1

 ؛كقصد بو كجو اهلل تعالى ,أعماؿ الطاعات كالتقٌرب إلى اهلل عٌز كجٌؿ إذا أخمص فيو القاضي

صالحً  كأداءً  ,لممظمكـ لما فيو مف نصرةً  النبي صمى كقد قضى بيف الناس,  الحقكؽ ألصحابيا, كا 

ى اهلل , كبعث رسكؿ اهلل صمٌ اجميعن  الة كالسالـاألنبياء قبمو عمييـ الصٌ  كقضى, اهلل عميو كسمـ

 اذ بف جبؿإلى اليمف, ككذلؾ بعث مع اقاضين  -كٌرـ اهلل كجيو–طالب  ـ عمٌي بف أبيعميو كسمٌ 

 2.ارضي اهلل عنو, كييرىم

ـ ى اهلل عميو كسمٌ عف أبي بردة, قاؿ: بعث رسكؿ اهلل صمٌ  "رحمو اهلل تعالى,  ركل البخارمٌ 

كاحد منيما عمى مخالؼ, قاؿ: كاليمف  كؿٌ  أبا مكسى, كمعاذ بف جبؿ إلى اليمف, قاؿ: كبعثى 

كاحد منيما إلى عممو, ككاف  , فانطمؽ كؿٌ « رافً ا كل تنٌ رً را, كبشٌ سٌ عً ا كل تي رً سٌ يى  »قاؿ:  مخالفاف, ثـٌ 

ـ عميو, فسار معاذ ا, فسمٌ ا مف صاحبو أحدث بو عيدن كاحد منيما إذا سار في أرضو كاف قريبن  كؿٌ 

ذا ىك جالس, ا مف صاحبو أبي مكسى, فجاء يسير عمى بغمتو حتٌ في أرضو قريبن  ى انتيى إليو, كا 

ذا رجؿ عنده قد جي  بف اهلل  معت يداه إلى عنقو, فقاؿ لو معاذ: يا عبدى كقد اجتمع إليو الناس كا 

                                                           
, أبك عبداهلل محمد بف اسماعيؿ البخارم,  مراجعة كتصػحيح: الػدكتكر محمػد محمػد تػامر, دار ص يا البخاري 1

 (.1451,ص 4, ) ج7352ـ, حديث رقـ 2005البياف العربي, الطبعة األكلى, 
 (.18ـ, )ص1994, محمد رأفت عثماف, دار البياف, الطبعة الثانية, القضائي في الفقو اإلسالميالنظام  2
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يء بو قتؿ, قاؿ: إنما جً ى يي حتٌ  أيـ ىذا؟ قاؿ: ىذا رجؿ كفر بعد إسالمو, قاؿ: ل أنزؿي  ,قيس

 1."قتؿ, فهمر بو فقتؿى يي حتٌ  لذلؾ فانزؿ, قاؿ: ما أنزؿي 

ألنو ل ؛ القضاة لألمصاربعث أصحابو ك  -صمى اهلل عميو كسمـ-ككجو الدللة, أف النبي 

الحقكؽ بتكقؼ فصؿ تضيع البالد, ككي ل  تكلي الخصكمات كالنظر فييا في جميع لإلماـيمكف 

 2تكمفة.لما فيو مف المشقة ك  اإلماـسفر الخصكمات عمى 

قامػة القسػط ,كحفػظ كي  فاليدؼ الػذم جػد مػف أجمػو القضػاء فػي اإلسػالـ ىػك تحقيػؽ العػدؿ, كا 

قامة الحدكد كاألحكاـ, كاألخػذ عمػى  الحقكؽ كاستتباب األمف, كالمحافظة عمى األنفس كاألمكاؿ, كا 

ػمبت  العتداءكمنع يد الجناة كمعاقبتيـ,  عمى حقكؽ اآلخػريف, كضػماف رٌدىػا إلػى أصػحابيا إذا سي

 ان, فقػػد قػػاؿ اهلل تعػػالى فػػي كتابػػو الكػػريـ:ان أك معنكٌيػػمػػان, أك تعكيضػػيـ عنيػػا مادٌيػػمػػنيـ عػػدكانان كظم

 جن يم ىم مم  خم حم جميل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

 ٰر ٰذ  ييىي مي خي حي جي يهىه مه  جه ين ىن من خنحن

في اإلسالـ, كالذم ىػك عبػارة  مف التنظيـ القضائيٌ  لذلؾ كاف لبدٌ  ؛ٱ3َّ ٍّ ٌّ ٰى

                                                           
،محمدبنإسماعٌلأبوعبدهللاالبخاريالجعفً،المحقق:محمدزهٌربنناصرالناصر،صحيح البخاري1

-5جهـ،)1422ةاألولى،دارطوقالنجاة)مصورةعنالسلطانٌةبإضافةترقٌممحمدفؤادعبدالباقً(،الطبع
.[4341]حدٌثرقم،باببعثأبًموسى،ومعاذإلىالٌمنقبلحجةالوداع،(161ص

عثماف بف عبد الم و بف جامع الحنبمي,المحقؽ: عبد السالـ بف الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات   2
(, مؤسسة الرسالة لمطباعة 4, 3البشر )جػ (, عبد الم و بف محمد بف ناصر 2, 1برجس آؿ عبد الكريـ )جػ 
 (.1057ص-4جـ, ) 2003لبناف, الطبعة األكلى,  –كالنشر كالتكزيع, بيركت 

 .ِْ , اآليةالمائدةسورة  3
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إلػػى حمايػػة الحقػػكؽ العامػػة كفصػػؿ الخصػػكمات ؿ تكًصػػعػػف مجمكعػػة مػػف القكاعػػد كاألحكػػاـ التػػي ي 

1كقطع المنازعات.
 

نما  ,شهنو شهف التنظيمات المختمفة القضائيٌ  الختصاصإٌف مكضكع  ليس لو حٌد معٌيف, كا 

المصػمحة,  ؽي اسعان في اختيار ما يحقٌ يرجع فيو في سياسة التشريع التي تعطي كلٌي األمر مجالن ك 

ٌف سياسػػػة التشػػػريع تقتضػػػي العمػػػؿ عمػػػى تكزيػػػع  طبيعػػػة التغٌيػػػر الحضػػػارمٌ  تقتضػػػيوكبمػػػا  لألمػػػـ, كا 

 2:اآلتيةبيف المحاكـ لألسباب  الختصاصات

 أكلن: إٌف اهلل تعػػالى أكجػػب عمػػى اإلمػػاـ إقامػػة العػػدؿ بػػيف النػػاس, كمػػف كسػػائؿ ذلػػؾ نصػػبي 

 مفاسد عنيـ.الكلة كالقضاة كتحديد اختصاصاتيـ, كذلؾ لجمب مصالح العباد كدرء ال

تكزيػػػػع  ألفٌ  ؛ةات األساسػػػػيٌ : لرفػػػػع الحػػػػرج كالمشػػػػٌقة عػػػػف النػػػػاس, فصػػػػار مػػػػف الحاجٌيػػػػاثانينػػػػ

كجعمػو ميسػكران لمنػاس  ,م إلػى تسػييؿ التقاضػيبػيف المحػاكـ كنشػرىا فػي األقػاليـ يػؤدٌ  الختصػاص

فػي كافػة ة يجػب تطبيقػو ريعة اإلسػالميٌ لقتضاء حقكقيـ, فالتيسير عمى الناس مبػدأ مقػٌرر فػي الٌشػ

     ٱ3َّ مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت  ٹٱٹٱُّٱٱٱ,المجالت كمنيا القضاء

ـي ثالثػػان: إٌف الكاجػػب عمػػى القضػػاة ضػػبط اإلجػػراءات القضػػائية, كذلػػؾ  لفصػػؿ المنازعػػات  ميػػ

ٱبيف الناس.

                                                           
 (.18, الزحيمي, )صالتنظيم القضائي في الفقو اإلسالمي 1
(, 358ص – 1(, أصػػػكؿ المحاكمػػػات المدنيػػػة, الزعبػػػي,)ج105, يػػػكنس, )صتطبيقـــات السياســـة الشـــرعية 2

ـ, 1989-1988,  الدكتكر محمد مصطفى الزحيمي, دار الكتػب, دمشػؽ,  أصول الم اكمات الشرعية والمدنية
 (.15-13)ص

 .ُٖٓاآلية  ,البقرةسورة  3
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ػػػالقضػػػائية يخػػػدـ عمميػػػة القى  الختصاصػػػات رابعػػػان: إٌف تكزيػػػعى  ؽ مػػػو كيحقٌػػػاء كيقكيػػػو كينظٌ ضى

ٌف تػرؾ مثػؿ ىػذه التنظيمػاتم إلػى تقكيػة النظػاـ الما يػؤدٌ , مٌ الجتماعيٌ القانكف في الكاقع  ؛ عػاـ, كا 

  اإلخالؿ بالقضاء كبالنظاـ العاـ.يؤدم إلى فإف ذلؾى 
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 الثالثالمب ث 

 وتطوره تاريخ االختصاص القضائي   

 مندمجػةن بعػض األحيػاف  فػية رعيٌ الٌشػ السػمطة فػي الصػدر األكؿ مػف تػاريال اإلسػالـ كانػت

ػ أك ,الخمفاء مف بعده فكمى  ـكسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ  النبيٌ  فكاف القضائية, مطةبالسٌ   مػف ينكبػكنيـ فمى

 األطراؼ, متباعدةً  كاألقاليـ ,األمصار في ييرىـ كنولي كيكي  معنا, كالحكـ ,القضاء أمر فكٍ يتكلٌ  الكلة

 ؛القضػاة دتعػدٌ  إلػى فػاحتي  كعػتتنٌ ك  ,المظػالـ ككثػرت ,مسػاحتيا كاتسػعت ,الػبالد تباعػدتً  الٌمػ ثػـٌ 

 معالمػو كظيػكر ,كجػكده مػف بػالريـ فالختصػاص, أطرافيا كتباعد ةاإلسالمي الدكلة عتكسٌ  بسبب

 ذلػؾ بعػد عميػو كػاف امٌمػ كأكثػر ,أكثػر عتكٌسػ وأنػ إل 1,ـى اهلل عميػو كسػمٌ مٌ ًصػ النبػيٌ  زمػفى  األكلػى

 الختصػاص أنػكاع لجميػع األكلػى النػكاة فٌ أ أمٌ  فهكثر, أكثر إليو الحاجة كتهكدت المبارؾ, الزمف

 حسػب ذلػؾ, بعػد دتكتعػدٌ  أنكاعػو, كثػرت ثػـ ـ,كسػمٌ  عميػو اهلل ىمٌ ًصػ النبػيٌ  كضػعيا القضػائيٌ 

  عنو اهلل رضي  ابالخطٌ  بف عمر الراشدمٌ  الخميفة عيد في كانتشاره ظيكره,أكج  ككاف الحاجة,

 عػدٌ الػذم يي ي ظيػر منصػب قاضػي القضػاة ففػي العصػر العباٌسػ, 2يةالعباٌسػ الدكلػة عصػر فػي ثػـٌ 

أبػي  , كأكؿ مػف ليقٌػب بػو أبػك يكسػؼ صػاحبي 3المرجع األعمى في المسػائؿ القضػائية لكافػة القضػاه

 الثابتي  الكاضح التالزـي  كمفى  4حنيفة, كىي كظيفة تشبو إلى حدٍّ ما كظيفة كزير العدؿ في عصرنا.

                                                           
 ىذه الرسالة.( مف 67القضائي, ينظر )صختصاص ذكرت أمثمة مف السنة النبكية عمى ال 1

 9) 16عػدد األجػزاء:   نقػال عػف: مكسػكعة سػفير لمتػاريال اإلسػالمي  الموسوعة الموجزة في التاريخ اإلسالمي2 
االختصــاص القضــائي   (107ص -16)ج  نقميػػا كأعػػدىا لمشػػاممة/ أبػػك سػػعيد المصػػرم  مالحػػؽ( 7عصػػكر, ك 

 (92, الغامدم, )صفي الفقو اإلسالمي
ــاريخ اإلســالميالموســوعة المــوجزة فــي  3 أصــول الم اكمــات المدنيــة والتنظــيم   (26ص -3, )جالمصػػرم الت

 (.46ـ, )ص 2017, المحامي الدكتكر مفمح عكاد القضاة , دار الثقافة لمنشر كالتكزيع, الطبعة الثالثة, القضائي
جامعػة المدينػة , منػاى  جامعػة المدينػة العالميػة  ال سـبة ,(6234ص-8الزحيمػي, )ج  الفقو اإلسالمي وأدلتو4 

 (.282-275العالمية, )ص
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ـى يؤٌكػػ القضػػائيٌ بػػيف القضػػاء كالدكلػػة, فػػالتنظيـ  لمدكلػػة بػػػدكف  د كجػػػكد الدكلػػة فػػي اإلسػػالـ, فػػال قيػػا

كىػك المشػرؼ  ,بػدكف دكلػة, كالقضػاء أحػد سػمطات الدكلػة قضائيٌ  , كل كجكد لتنظيـو كعدؿو  ,قضاءو 

 أكرعية كتنفيذ أحكاـ الديف عمى جميػع األفػراد, سػكاء كػانكا رؤسػاء عمى تطبيؽ جميع األحكاـ الشٌ 

ريعة كالخػركج عمػى الٌشػ السػتبدادمرؤكسيف, فبالتالي يقؼ القضاء أماـ أصحاب القػكة لمػنعيـ مػف 

 1كاألحكاـ.

ة فػي المدينػة الدكلػة اإلسػالميٌ  فكٌ تكػفػي بدايػة  اـ قاضين  عميو كسمٌ ى اهللكقد كاف الرسكؿ صمٌ 

ـ أسػند إلػى بعػض عميػو كسػمٌ ى اهلل مٌ المنكرة, كلـ يكف لممسمميف في المدينة قاضو سكاه, إل أنػو ًصػ

, كأخذ القضاء في عيد مارضي اهلل عني كمعاذ بف جبؿ ة القضاء كما أسندىا إلى عميٌ مى ي  كلتو مى 

 كمػػا عػػٌيف عمػػري  ,كف بالقضػػاء كحػدهيف قضػاة يختٌصػػتقريبػػان مػػع تعيػػ نفسػو الخمفػاء الراشػػديف المسػػار

مكسػػػى عمػػػى الككفػػػة, كأبػػػا  احن يٍ رى كشيػػػ جانبػػػو,عمػػػى المدينػػػة إلػػػى  ارداء قاضػػػين أبػػػا الػػػدٌ  رضػػػي اهلل عنػػػو

 األمػػكمٌ  :اتسػػع القضػػاء فػػي العيػػديف عمػػى البصػػرة, كقػػيس بػػف العػػاص عمػػى مصػػر, ثػػـٌ  األشػػعرم  

د المػذاىب بحسػب تعػدٌ  الكاحػدة د اآلراء فػي المسػهلةيمتػاز بتعػدٌ  كأصػبح العصػر العباسػيٌ  كالعباسيٌ 

فشػػممت الفصػػؿ فػػي الػػدعاكل  ,القاضػػية, كأصػػبح متػػهثران بالسياسػػة, ككػػذلؾ اتسػػعت سػػمطة الفقيٌيػػ

 2.ةكاألكقاؼ كتنصيب األكصياء, كاستيحدث في ىذا العصر منصب قاضي القضا

 ,ة تتكػٌكف مػف ثػالث كليػػات مكٌممػة لبعضػيا الػبعض, ىػي كليػة القضػػاءإٌف الدكلػة اإلسػالميٌ 

كانت كليتػو  , فإفأك خصكصً  ,ككلية المظالـ, كل تخمك كلية القاضي مف عمكـً  ,ككلية الحسبة

, كقطع التشاجر منتو فنظره مشتمؿ عمى فصؿ المنازعاتالتصريؼ في جميع ما تضٌ  مطمقةن  عامةن 

يصػاليا إلػى مسػتحقٌ كاستيفاء الحقكؽ ممٌ كالخصكمات,  ف ييا, كثبػكت الكليػة عمػى مىػف مطػؿ بيػا كا 
                                                           

 (.24-23, الزحيمي, )صالتنظيم القضائي في الفقو اإلسالمي 1
 (.282-275, جامعة المدينة العالمية, )صمناى  جامعة المدينة العالمية  ال سبة 2 
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ػػػ ,التصػػػريؼ بجنػػػكف كػػػاف ممنػػػكعى  , أك فمىػػػسو  ف يػػػرل الحجػػػر عميػػػو لسػػػفوو أك صػػػغر, كالحجػػػر عمػػػى مى

ػػدمف األكليػػاء ,كتنفيػػذ الكصػػايا ,كالنظػػر فػػي األكقػػاؼ كديعػػيف إلػػى  ,كتػػزكي  األيػػامى باألكفػػاء إذا عي

قامػػػة الحػػػدكد عمػػػى مسػػػتحقٌ  ييا, كالنظػػػر فػػػي مصػػػالح عممػػػو مػػػف الكػػػٌؼ عػػػف التعػػػٌدم فػػػي النكػػػاح, كا 

القػػكٌم كالضػػعيؼ,  كاختيػار النػػائبيف, كالتسػػكية فػي الحكػػـ بػيف ,يكدرقػات كاألفنيػػة, كتصػفيح الٌشػػالطٌ 

 1كالعدؿ في القضاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.121 -119, الماكردم, )صاث كام السمطانية 1
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 المب ث الرابع
 القضائي   لالختصاص التأصيل الشرعي 

 
, فكػػاف أنػػو يقػػكـ عمػػى كحػػدة المرجػػع القضػػائيٌ  اإلسػػالميٌ  إٌف األصػػؿ فػػي النظػػاـ القضػػائيٌ 

بػيف  تقػعة( المرجع الكحيد لمفصػؿ فػي جميػع المنازعػات التػي رعيٌ القاضي المسمـ )أك المحكمة الشٌ 
بصػكرة نيائيػػة فػػي  رعيٌ النظػر عػػف مكضػػكع الػدعكل كأطرافيػػا, فينظػر القاضػػي الٌشػػ بغػػٌض  ,النػاس
 ,كمعامالتيـ, كفي الحدكد ,رفات الناسكتصٌ  ,كالحقكؽ ,كالماؿ ,ؽ باألسرةالخالفات التي تتعمٌ  كؿٌ 

 1ة.رعيٌ األحكاـ الشٌ  كالتعزير, أم كؿٌ  ,كالقصاص

منصػب القضػاء آخػر األمػر عمػى أنػو  "كاستقرٌ  فقاؿ: ,مقدمتوكقد ذكر ذلؾ ابف خمدكف في 
بػػػالنظر فػػػي أمػػػكاؿ  ,يجمػػػع مػػػع الفصػػػؿ بػػػيف الخصػػػـك اسػػػتيفاء بعػػػض الحقػػػكؽ العامػػػة لممسػػػمميف

المجحػػكد عمػػييـ مػػف المجػػانيف كاليتػػامى كالمفمسػػيف كأىػػؿ الٌسػػفو, كفػػي كصػػايا المسػػمميف كأكقػػافيـ, 
ػػػ كتػػػزكي  األيػػػامى عنػػػد فقػػػد األكليػػػاء عمػػػى رأم رقػػػات كاألبنيػػػة, ف رآه, كالنظػػػر فػػػي مصػػػالح الطٌ مى

يكد كاألمناء كالنكاب, كاستيفاء العمـ كالخبرة فييـ بالعدالة كالجركح ليحصؿ لػو الكثػكؽ كتصفيح الشٌ 
كتكابػػع كليتػػو, كقػػد كػػاف الخمفػػاء مػػف قبػػؿ يجعمػػكف  ,بيػػـ, كصػػارت ىػػذه كميػػا مػػف تعميقػػات كظيفتػػو

 2كانكا يجعمكف لمقاضي قيادة الجياد في عساكر الطكائؼ". بمالمقاضي النظر في المظالـ, كرٌ 

هلل  اسػكاء كػاف حقيػ ,شػيء مػف الحقػكؽ لمقاضي أف يحكػـ فػي كػؿٌ  كل خالؼ بيف الفقياء أفٌ 
 3.كأنو نائب عف اإلماـ األعظـ في ىذا المعنى ,لمعباد اأك حقي 

 مصػطمح كر الماكردملكف أجاز الفقياء تخصيص القضاء كتقييده بالزماف كالمكاف, فقد ذى 
 دعػاكل فػي القاضػي سػمطة عمػى لمدللػة الفقيػاء موالػذم اسػتخدى  الخػاٌص  كالتقميػد العػاـ, التقميػد
 كفي أىمو, جميع بيف ليقضيى  ما بمد عمى قاضينا فى يٌ إذا عى  الخميفة أفٌ  يعني العاـ فالتقميد  :الناس

                                                           
 (.88الزحيمي, )ص, التنظيم القضائي في الفقو اإلسالمي 1
  (.222-221ـ, )ص1981, دار القمـ, بيركت, الطبعة الرابعة, مقدمة ابن خمدون 2
, أبك الكليػد محمػد بػف أحمػد بػف محمػد بػف أحمػد بػف رشػد القرطبػي الشػيير بػابف بداية المجتيد ونياية المقتصد 3

 (.244ص -4ـ, )ج2004رشد الحفيد, دار الحديث, القاىرة, بدكف طبعة, 
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 يقمػده أف فالعػاـ عػاـ, تقميػد ىػك فةالٌصػ ىػذه األكقات, فتقميده عمػى جميع كفي خصكماتيـ, جميع
 1.األياـ جميع في كالقضاء جميع أىمو, بيف كالقضاء البمد, جميع قضاء

 مػف أك ,الزمػافي  أك ,المكػافي  حيػث مػف معينػةو  بقيػكدو  قاضػينا اإلمػاـ أك ,الخميفػة ؿى ك  كى  لك أما 
 2.خاٌص  تقميد ىك الحالت ىذه مثؿ في القاضي ليذا اإلماـ فتككيؿ ,الخصكمات أنكاعي  حيث

أك خصكص, كيجػكز  ,استثناء بعض الخصكمات, فال تخمك كلية القاضي مف عمكـمنو ك 
بجميع مجالت القضػاء  ان يككف القاضي عالم أفأم  -العمؿ أف يككف القاضي عاـ النظر خاٌص 

اإلمػػػاـ قاضػػيان عمػػػكـ  كٌليى , فقػػاؿ صػػػاحب المغنػػي: "يجػػػكز أف ييػػيفو مٌعػػػ فػػػي مجػػاؿو   نػػو مخػػتٌص كلكٌ 
 النظػػر فػػي عمػػكـ العمػػؿ ,فيقػػكؿ: جعمػػتي  ظػػر فػػي خصػػكص العمػػؿ, كيجػػكز أف يقمٌػػده خصػػكصى الن

كيجػكز أف يجعػؿ حكمػو فػي قػدر مػف المػاؿ,  ,ة, في جميع كليتػيإليؾ الحكـ في المداينات خاصٌ 
, فال ينفذ حكمو في أكثر منيا, كيجكز أف يكٌليػو عمػكـ "أحكـ في المائة فما دكنيا"نحك أف يقكؿ: 
اب كبػػػػو قػػػػاؿ أبػػػػك الخطٌػػػػ ,3عمػػػػـك العمػػػػؿ ك خصػػػػكص النظػػػػر فػػػػي خصػػػػكص العمػػػػؿ"النظػػػػر فػػػػي 

, فػػإف كانػػت كليتػػو عامػػة 4, ككػػذلؾ فػػي المكسػػكعة الفقييػػة الككيتيػػة" اليدايػػة" الكمػػكذاني فػػي كتابػػو 
 منتو, فنظره مشتمؿ عمى عدة أحكاـ.مطمقة التصريؼ في جميع ما تضٌ 

 :5عشرة أحكاـأنيا تشمؿ فبيف  عمـك اختصاص القاضي, كقد فٌصؿ الماكردم

 أكلن: فصؿ المنازعات, كقطع الخصكمات.
                                                           

, أبك الحسف عمي بف محمد بف محمػد وىو شرح مختصر المزني افعي  ال اوي الكبير في فقو مذىب اإلمام الش   1
الشػيال عػادؿ أحمػد عبػد  -بف حبيب البصرم البغدادم, الشػيير بالمػاكردم, المحقػؽ: الشػيال عمػي محمػد معػكض 

 (.16/13ـ, )1999لبناف, الطبعة األكلى,  –المكجكد, دار الكتب العممية, بيركت 
 (.61ص -1, ابف فرحكف,)جام في أصول اثقضية ومناىج اث كامك  ال   تبصرة  2

أبػػك محمػػد مكفػػؽ الػػديف عبػػد اهلل بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف قدامػػة الجمػػاعيمي, المقدسػػي ثػػـ , قدامــة البــنالمغنــي 3 
, 10)ج ـ,1968, 10الدمشقي الحنبمي, الشيير بابف قدامة المقدسي, مكتبة القاىرة, بدكف طبعة, عدد األجزاء: 

 (.92ص
, الكمػكذاني, محفػػكظ بػف أحمػػد:, تحقيػؽ: عبػػدالمطيؼ اليدايـة عمــى مــذىب اإلمـام أبــي عبــداح أ مـد بــن  نبــل 4

الموســوعة الفقييــة (,  564ـ, ) ص2004مػاىر الفحػػؿ مؤسسػة يػػراس لمنشػر كالتكزيػػع, الطبعػة األكلػػى ,-ىمػيـ
 (.298,ص33, كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية, )جالكويتية

, أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيػب البصػرم البغػدادم, الشػيير بالمػاكردم, دار اث كام السمطانية 5
 .(123-119الحديث, القاىرة, )ص
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 ثانيان: استيفاء الحقكؽ.

 رؼ بجنكف أك صغر.ف كاف ممنكع التصٌ ثالثان: ثبكت الكلية عمى مى 

 رابعان: النظر في األكقاؼ بحفظ أصكليا كتنمية فركعيا.

 يحظره. رع كلـخامسان: تنفيذ الكصايا عمى شركط المكصي فيما أباحو الشٌ 

 عيف إلى النكاح.كدي  ,دمف األكلياءسادسان: تزكي  األيامى باألكفاء إذا عى 

 ييا.سابعان: إقامة الحدكد عمى مستحقٌ 

 رقات كاألفنية.م في الطٌ عف التعدٌ  ثامنان: النظر في مصالح عممو مف الكؼٌ 

كالتعكيػػػؿ فح شػػػيكده كأمنائػػػو, كاختيػػػار النػػػائبيف عنػػػو مػػػف خمفائػػػو فػػػي إقػػػرارىـ, تاسػػػعان: تٌصػػػ
 عمييـ, مع ظيكر السالمة كالستقامة كصرفيـ, كالستبداؿ بيـ مع ظيكر الجرح كالخيانة.

 عيؼ كالعدؿ في القضاء.كالضٌ  عاشران: التسكية في الحكـ بيف القكمٌ 

مصػػرفو  فػػألفٌ  ,دقات مػػف عمػػـك كليتػػو, فهمػػا الخػػراجكأمػػكاؿ الٌصػػ ,كقػػد "أخػػرج جبايػػة الخػػراج
مكقػػػكؼ عمػػػى رأم ييػػػره مػػػف كلة الجيػػػكش, كأمػػػا أمػػػكاؿ الصػػػدقات فتخػػػرج مػػػف عمػػػـك كليتػػػو إف 

ت بناظر, كاختيمؼ فييػا إف لػـ يينػدب ليػا نػاظر, فقػد قيػؿ: تػدخؿ فػي عمػكـ كليتػو فيقبضػيا اختصٌ 
في  ييا؛ ألنيا مف حقكؽ اهلل تعالى فيمف سٌماه ليا, كقيؿ: ل تدخؿمف أىميا كيصرفيا مف مستحقٌ 

ؿ عمى اجتيػاد األئمػة, ألنيا مف حقكؽ األمكاؿ التي تيحمى  ؛كليتو, كيككف ممنكعان مف التعريض ليا
مػع كاألعيػاد, فػإف كانػت كليتػو خاٌصػ فيػي منعقػدة عمػى خصكصػيا  ,ةن ككذلؾ القكؿ فػي إمامػة الجي

بػإقرار دكف في بعض األحكاـ, أك فػي الحكػـ  منتو, كمف قيٌمد القضاءى كمقصكرة النظر عمى ما تضٌ 
 1أك في الديكف دكف المناكحات, ...". بٌينةً 

 . تشير النصكص السابقة إلى أف الفقياء أجازكا الختصاص القضائي

                                                           
, محمد بف الحسيف بف محمد بف خمؼ ابف الفراء, صححو كعمؽ اث كام السمطانية لمفراء  القاضي أبو يعمى 1

 (.68-66ـ, )ص2000لبناف, الطبعة الثانية,  -دار الكتب العممية, بيركت عميو: محمد حامد الفقي,
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سبة كانػت داخمػة فػي عمػـك كليػة القاضػي فػي كثيػر مػف دكؿ المسػمميف الحً  ذيكر أفٌ  ككذلؾ

ـٌ لٌمػػػػا انفػػػر  1مثػػػؿ العيبيػػػدييف دت كظيفػػػػة السػػػمطاف عػػػػف بمصػػػػر كالمغػػػرب, كاألمػػػػكييف باألنػػػدلس, ثػػػ

كصار نظره عامان في أمكر السياسة اندرجت الحسبة في كظائؼ الميمؾ كأيفردت بالكليػة,  ,الخالفة

 3أيفردت بالكلية. ثـٌ  ,ا تندرج في عمـك كلية القاضيفكانت أيضن  2بالنسبة لمسٌكة ككذلؾ

ييتمٌقى مػف األلفػاظ  رؼ, كماكالذم ييعٌكؿ عميو في مسهلة عمكـ الكليات كخصكصيا ىك العي 

رع, فقد يػدخؿ فػي كليػة القضػاء فػي بعػض األمكنػة كفػي بعػض كاألحكاؿ, كليس لذلؾ حٌد في الشٌ 

األزمنػػة مػػا يػػدخؿ فػػي كليػػة الحػػرب, كقػػد تكػػكف فػػي بعػػض األمكنػػة كاألزمنػػة قاصػػرة عمػػى األحكػػاـ 

 4ضاه العيرؼ.الشرعية فقط, فييستفاد مف كلية القضاء في كؿ قيطر ما جرت بو العادة كاقت

                                                           
نما ىـ منتسبكف إلى شخص اسمو عبيد قيؿ إنو ييكدم ىـ  العبيدييف 1 الرفضة الذيف يزعمكف أنيـ فاطميكف كا 

لإلسالـ كقيؿ مجكسي مف أىؿ سممية دخؿ المغرب كممكيا كبنى الميدية كتمقب بالميدل ككاف زنديقا خبيثا عدكا 
قتؿ مف الفقياء كالمحدثيف أمما كبقي ىذه البالء عمى اإلسالـ مف أكؿ دكلتيـ إلى آخرىا كذلؾ مف ذم الحجة 

كىـ أربعة عشر رجال منيـ ثالثة بإفريقية كىـ , سنة تسع كتسعيف كمائتيف إلى سنة سبع كستيف كخمسمائة
معز كالعزيز كالحاكـ كالظاىر كالمستنصر كأحد عشر بمصر كىـ ال, الممقبكف بالميدم كالقائـ كالمنصكر

 الكىاب عبد الديف تاج, الكبرى الشافعية طبقات, كالمستعمي كاآلمر كالحافظ كالظافر كالقائـ كالعاضد كىك آخرىـ
 كالنشر لمطباعة ىجر, الحمك محمد الفتاح عبد. د الطناحي محمد محمكد. د: المحقؽ, السبكي الديف تقي بف

 (.18-17, ص7, )ج ىػ1413 الثانية, الطبعة, كالتكزيع
أك الػػنقص إف كػػاف  مػػا يػػداخميا مػػف الغػػٌش السػػكو ىػػي: النظػػر فػػي النقػػكد المتعامػػؿ بيػػا بػػيف النػػاس, كحفظيػػا مٌ  2

فػي كضػع عالمػة السػمطاف عمػى تمػؾ  ؽ بػذلؾ كيكصػؿ إليػو مػف جميػع العتبػارات, ثػـٌ يتعامؿ بيا عددان أك ما يتعمٌػ
ة بػػو, قػػش فيػػو نقػػكش خاٌصػػسػػـ تمػػؾ العالمػػة فييػػا مػػف خػػاتـ حديػػد اتخػػذ لػػذلؾ, كني النقػػكد بالسػػتجادة كالخمػػكص بر 

فيكضع عمى الدينار بعد أف يقدر كيضرب عميو بالمطرقة حتى ترسـ فيو تمؾ النقكش, كتككف عالمة عمى جكدتػو 
السػبؾ  بحسب الغايػة التػي كقػؼ عنػدىا السػبؾ كالتخمػيص فػي متعػارؼ أىػؿ القطػر كمػذاىب الدكلػة الحاكمػة, فػإفٌ 

نما ترجع يايتػو إلػى الجتيػادة فػإذا كقػؼ أىػؿ أفػؽ أك قطػر عمػى يايػة  كالتخميص في النقكد ل يقؼ عند ياية, كا 
اثمتػو, فػإف نقػص عػف ذلػؾ كػاف مف التخميص كقفكا عندىا كسمكىا إمامان كعياران يعتبركف بػو نقػكدىـ كينتقػدكنيا بمم

 (.226ص, )مقدمة ابن خمدون .زيفان 
 (.226-225, )صالمرجع السابق 3
  (.19-18, ص1, ابف فرحكف, )جتبصرة ال كام في أصول اثقضية ومناىج اث كام  4
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 القضػائيٌ  الختصػاصتكزيػع  ة سػمطةى ريعة اإلسػالميٌ بقػان لمٌشػأٌف لػكلٌي األمػر طً  أجػدمػف ذلػؾ 

 1محكمة. بيا كؿٌ  بيف المحاكـ الجنائية بناءن عمى جسامة العقكبة, كتحديد الجرائـ التي تختٌص 

أكثػر مػف د جػك د جيات القضاء باعتبػارات مختمفػة, فك يرجع إلى تعدٌ  القضائيٌ  كالختصاص

د درجات التقاضي, كىك متنكع كتعدٌ  ,ة كأطراؼ الدعكلجية تتكٌلى القضاء بالنظر إلى نكع القضيٌ 

ريعة اإلسالمية, فقد كاف ىناؾ تقييد لمقضاء بالمكػاف كالزمػاف إلى أنكاع مختمفة كما الحاؿ في الشٌ 

 2.كحيفو  عصرو  كنكع القضايا كقيمتيا, بحسب المصمحة كظركؼ الحياة في كؿٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 -1, عبػػدالقادر عػػكدة, دار الكتػػاب العربػػي, بيػػركت, )جمقارنــًا بالقــانون الوضــعي   اإلســالمي   التشــريع الجنــائي   1

 (.240ص
تطبيقـات السياسـة (, 89أبػك البصػؿ, )ص, رعي  رعية ونظـام القضـاء الش ـشرح قانون أصـول الم اكمـات الش ـ2 

 (.99, يكنس, )صالشرعية
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 الخامسالمب ث 
 عمى إجراءات التقاضي ثر االختصاص القضائي  أ

لما فيو مف تحقيػؽ  ؛ضركرات القضاء ي الكاقع الحالي مف أىـٌ فً  د الختصاص القضائيٌ عٌ يي 

.  المصمحة لمخصـك

, كالمكػافي  ,الزمػافي  فمف المبادئ المقررة لدل الفقياء جكاز تحديد الكليػة القضػائية مػف حيػثي 

 1, كيبرز ذلؾ في:المتقاضيفعمـك ل ةن مراعاكذلؾ 

 ؿ مف سرعة الفصؿ في المنازعات.عجٌ يي   الختصاصاتتكزيع  أفٌ  .1

المنازعػػات  ؿٌ حػػكصػػكؿ إلػػى القاضػػي لعػػرض خصػػكماتيـ ك عمػػى النػػاس فػػي ال التيسػػيرأٌف  .2

 . ةو مشقٌ كل  مف يير كمفةو 

 المنظػكرةؼ مػف القضػايا , كيخفٌػصػاص يرفػع عػف القاضػي الجيػد كالتعػبتكزيع الختأٌف  .3

 ,لمعدالػة تحقيقػاى ى لػو القيػاـ بعممػو عمػى أكمػؿ كجػو؛ سػنٌ ليت بما يتناسب مع قػدرة القاضػي,

 .إلى أىمو إيصاؿ الحؽٌ بكقطع الخصكمة 

عمػى النػاس فػي معرفػػة  كتيسػير أٌف تحديػد مكػاف القاضػي كزمانػة كنػكع كليتػو فيػػو تسػييؿ .4

 لككنيا محصكرة. كزمانيا مكاف فصؿ خصكماتيـ

إلبػػػداع القاضػػػي, فتكػػػكف قػػػدرة القاضػػػي عمػػػى فيػػػـ  تخصػػػيص القضػػػاء يعطػػػي مجػػػالن  فٌ أ .5

 ما يساعده في إصدار أحكامو.مٌ  محصكرةن ككنيا  ,األعراؼ كالتقاليد لمنطقة كليتو أكبر

 فميست العدالة أفضماف العدالة,  كما ينت  عنو مف إصدار األحكاـ ك تنفيذىاسرعة أٌف  .6

ا زمفً  ؿً كفي أقٌ  و في يسرو فقط, بؿ أف يهخذ حقٌ  إلى صاحبو يصؿ الحؽٌ   .أيضن
                                                           

, محمد كماؿ صػابر السكسػي, رسػالة ماجسػتير رعية في قطاع غزهلمم اكم الش   المكاني  و  االختصاص الوظيفي   1
 (.36ـ, )ص2009في القضاء الشرعي, الجامعة اإلسالمية, يزه, 
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 أنواع االختصاص القضائي   الفصل الثاني:

 وفيو مطمبان المب ث اثول: االختصاص الوظيفي  

 في الفقو اإلسالميٌ كأنكاعو  تو كخصائصو كمشركعيٌ  المطمب األكؿ: مفيكـ الختصاص الكظيفيٌ 
 كفيو أربعة فركع كالقانكف

  يتوكمشركعٌ  رع األكؿ: مفيكـ الختصاص الكظيفيٌ الفى 
  :خصائص الختصاص الكظيفيٌ الفرع الثاني 
  عمكـ الختصاص الكظيفٌي لممحاكـ الٌشرعٌية بيف الفقو كالقانكف :الثالثرع الفى 
  ٌفي التاريال اإلسالمي الفىرع الرابع: أنكاع الختصاص الكظيفي 

 كفيو فرعاف بة عمى مخالفتياالمترتٌ  آلثاركا فيٌ المطمب الثاني: قكاعد الختصاص الكظي

  رع األكؿ: قكاعد الختصاص الكظيفيٌ الفى 
  بة عمى مخالفة قكاعد الختصاص الكظيفيٌ ثار المترتٌ رع الثاني: اآلالفى 

 وفيو مطمبان االختصاص المكاني   :المب ث الثاني

 كالقانكف كمشركعيتو كخصائصو في الفقو اإلسالميٌ  المطمب األكؿ: مفيكـ الختصاص المكانيٌ 
 كفيو أربعة فركع

  رع األكؿ: مفيكـ الختصاص المكانيٌ الفى 
  الختصاص المكانيٌ  مشركعيةرع الثاني: الفى 
  خصائص الختصاص المكانيٌ الثالثرع الفى  : 
  مكاف القضاء في الفقو :الرابعرع الفى 

كفيو ثالثة  بة عمى مخالفتياثار المترتٌ استثناءاتيا كاآل :المطمب الثاني: قكاعد الختصاص المكانيٌ 
 فركع

  رع األكؿ: قكاعد الختصاص المكانيٌ الفى 
  يةرع الثاني: استثناءات مف القاعدة األساسٌ الفى 
  بة عمى مخالفة قكاعد الختصاص المكانيٌ ثار المترتٌ رع الثالث: اآلالفى 

 وفيو مطمبان ةرعي  المب ث الثالث: تنازع االختصاص وتطبيقاتو في الم اكم الش  

 األكؿ: تنازع الختصاصمطمب ال

 ةرعيٌ الثاني: تطبيقات في المحاكـ الشٌ  مطمبال
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 1: ىي االختصاصات أنواع من  ستةالفقو اإلسالمي 

 قاضي في نظر الدعكل المرفكعة إليوة ال, كىك صالحيٌ ()الجغرافيٌ ختصاص المكانيٌ ال-1

 ة.أك تمؾ المحمن  ,بحيث ل يتجاكز قضاؤه أىؿ ذلؾ البمد معينةو  أك بمدةو  ,معيفو  في مكافو 

ا عمػػـك النظػػر فػػي خصػػكص العمػػؿ, فيقمػػده قاضػػين  يى المغنػػي: "كيجػػكز أف يػػكلٌ صػػاحب قػػاؿ 

 2.ف أتى إليو مف يير سكانو"بعينو, فينفذ حكمو فيمف سكنو, كمى  النظر في جميع األحكاـ في بمدو 

كل يتعػداه إلػى بمػدة أخػرل  ,فػي البمػد المعينػة لػو نفػذقضػاء القاضػي يي  فيـ مف ىذا النػكع أفٌ يي 

 صة لو.يير المخصٌ 

, كىك أف يككف نظر القاضي في الخصكمات مقصكران عمى بعض ختصاص الزمانيٌ ال-2

آخره, بحيث في أك  ,أكؿ النيار ك فيأ ,مف األسبكع معيفو  في يكـو  أك األكقات, كهف يقضيى  ,األياـ

 د لو.تزكؿ كليتو بزكاؿ الكقت المحدٌ 

 .3ا عمى بعض األياـ دكف جميعيا"" أف يككف التقميد مقصكرن  قاؿ الماكردم:

عيػػد  كأ, الفطػػر عيػد كاءالعيػديف, سػػكا: فييػػ القضػػاء لمقاضػػي سػػتحبيي  ل أزمنػػة ةى كثٌمػ

 أف ,إل كاألحػزاف ركرالٌسػ مػف يعػـٌ  ما كزمف , التركية كيكـ, عرفةيـك ك ة, الجمعيـك ك  ,األضحى

 األمػر كلػيٌ  كميايٌشػ التػي القضػائية الييئة قيدت إذا كما ؛ خكفا مف فكات مصمحة الكالي مف يمـز

 ىذه بانتياء القضائيٌ  اختصاصو ينتيي فعندئذ لمقضاء, معيف لفرد أك , ألفراد معينيف معينةن  مدةن 

                                                           
 (.102-99, ) ص, يكنستطبيقات السياسة الشرعية 1
 (.92ص -10لبف قدامة, )ج المغني 2
 (.17ص -16, الماكردم, )جال اوي الكبير 3
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يقضػكف  الػذيف القضػاة عمػى الختصػاص ىػذا إدراج يمكػفك  , أخػرل مػدة لػو إذا تجػدد إل , ةالمػدٌ 

 1.الزمانيٌ  الختصاصباعتبار  األسبكع مف معينة أياـ في

ة بعػػػد انتيػػػاء المػػػدٌ  فػػػذي نٌ حكػػػـ القاضػػػي ل يي  كيفيػػػـ مػػػف ىػػػذا النػػػكع مػػػف أنػػػكاع الختصػػػاص أفٌ 

 المعينة لو.

, كىك قصر كلية القاضي  عمى النظر في بعض القضايا باعتبار ختصاص النكعيٌ ال-3

ػػػ نػػػكع الحػػػؽٌ  أك  عػػػرؼ بالختصػػػاص المكضػػػكعيٌ الماليػػػة )كىػػػك مػػػا يي  عى بػػػو, أك قيمػػػة الػػػدعكلد  المي

 (.يميٌ القً 

سػكخ فػي كالفي  ,قػكدي العي يقكؿ ابف فرحكف:" كأما الكليػة الجزئيػة المسػتفادة مػف القضػاء كمتػكلٌ 

ؽ باأليتاـ فقط, فيفكض إليو في ذلؾ النقض كاإلبػراـ عمػى ي لمنظر فيما يتعمٌ األنكحة فقط, كالمتكلٌ 

إليػو فيػًكض  فينفػذ حكمػو فيمػا ,رعية, فيذه الكلية شػعبة مػف كليػة القضػاءلشٌ ما يراه مف األكضاع ا

 .2نفذ لو حكـ فيما عدا ذلؾ"كل يي 

لػى اآلخػػر  دً مٌػقػاؿ المػاكردم: "إذا قي ك  قاضػياف عمػى بمػد يػرد إلػى أحػدىما نػكع مػف األحكػاـ, كا 

كاحد منيما عمى  إلى أحدىما كالمناكح إلى اآلخر, فيجكز ذلؾ, كيقتصر كؿٌ  ييره؛ كرد المداينات

 .3و"في البمد كمٌ  النظر في ذلؾ الحكـ الخاٌص 

                                                           
, أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمػد بػف عبػد البػر بػف عاصػـ النمػرم القرطبػي, الكافي في فقو أىل المدينة 1

دية, الطبعػػة محمػػد محمػػد أحيػػد كلػػد ماديػػؾ المكريتػػاني, مكتبػػة الريػػاض الحديثػػة, الريػػاض, المممكػػة العربيػػة السػػعك 
, ابػػػف فرحػػػكف, تبصـــرة ال كـــام فـــي أصـــول اثقضـــية ومنـــاىج اث كـــامو (, 953ص -2ـ, )ج1980الثانيػػػة, ػ

 (.40ص1)ج
 (.20ص -1, ابف فرحكف, )جكام في أصول اثقضية ومناىج اث كامتبصرة ال    2
 (.124ص -1, الماكردم, )جاث كام السمطانية 3
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مػػف  معػػيفو  نفػػذ فػػي نػػكعو حكػػـ القاضػػي يي  كع الثالػػث مػػف أنػػكاع الختصػػاص أفٌ فيػػـ مػػف الٌنػػيي 

ظر في قدر معيف مف المػاؿ الن ككذا فيما إذا اختٌص  ,دكف سكاىا فيياالنظر  إليوالقضايا المككؿ 

 ه بما يتجاكزه.ؤ نفذ قضال يي 

 ,ا عمى بعض أىؿ البمد دكف جميعيـأف يككف التقميد مقصكرن باألشخاص:  لختصاصا-4

كيقمػػد آخػػر  ,بالبصػػرة بػػيف العػػرب دكف العجػػـ يػػزكا عػػف ييػػرىـ, فيقػػكؿ قمػػدتؾ لتقضػػيى فيجػػكز إذا تمٌ 

 .1بنظره ختٌص ف اً ا عمى مى كاحد مف القاضييف كالين  فيككف كؿٌ  ,القضاء بيف العجـ دكف العرب

, كموبػػيف قػػـك فػػي خصػػ ذيفػػة بػػف اليمػػاف ليقضػػيى الـ حي الة كالٌسػػالٌصػػ الرسػػكؿ عميػػو عػػثى فقػػد بى 

ـى  أبػػيكعيػػد إلػػى  كيجػػكز أف تكػػكف كليػػة , 2بػػيف النصػػارل فػػي خالفػػاتيـ عبيػػدة بػػف الجػػراح أف يحكػػ

بػيف خصػميف, فػال يجػكز أف ينفػذ النظػر بينيمػا إلػى ييرىمػا  معينةو  عمى حككمةو  القاضي مقصكرةن 

الحكػـ  تٌ ا, فػإذا بيػما كاف التشاجر بينيما باقين  مف الخصكـ, كتككف كليتو عمى النظر بينيما باقيةن 

ف تجددت بينيما مشاجرة أخرل لـ يي   .3نظر بينيما إل بإذف جديدبينيما زالت كليتو, كا 

محػػػددة  ,ف النػػػاسمػػػ معينػػػةو  فئػػػةو  نفػػػذ بحػػػؽٌ حكػػػـ القاضػػػي يي  أفٌ فيػػػـ مػػػف ىػػػذا الختصػػػاص يي 

 .كقضاء العسكر ,قضاء األحداثفي زماننا  تطبيقياك بالجنس أك العمر أك يير ذلؾ 

 

 

                                                           
 (.15ص -16, الماكردم,)جال اوي الكبير 1
 (.108, فؤاد عبد المنعـ أحمد, )صالوسيط في التنظيم القضائي في الفقو اإلسالمي 2
 (.125ص -1, الماكردم, )جث كام السمطانيةا 3
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ه القضػػػػاء لػػػػيحكـ فػػػػي األمػػػػر القاضػػػػي الػػػػذم كلٌ  د كلػػػػيٌ قٌيػػػػأف يي : 1ختصػػػػاص المػػػػذىبيٌ ال-5

, كالمطبػػػؽ فػػػي المحػػػاكـ 2أك بػػػهرجح األقػػػكاؿ فيػػػو ,عػػػيف مطمقػػػان رفػػػع إليػػػو بمػػػذىب مالحػػػكادث التػػػي تي 

 3.كقد يمب عميو المذىب الحنفي ـ,1976ة لسنة خصيٌ حكاؿ الشٌ ة في فمسطيف, قانكف األرعيٌ الشي 

مػػف قػػانكف األحػػكاؿ الشخصػػية " مػػا ل ذكػػر لػػو فػػي ىػػذا  183ت عمػػى ذلػػؾ المػػاده قػػد نٌصػػك 

 القانكف يرجع فيو إلى الراجح مف مذىب أبي حنيفة ".

ؼ ل يحكػـ بخػال يفو مٌعػ عمػى مػذىبو تقتصػر  قاضػي كليػة ال فيـ مف ىػذا الختصػاص أفٌ يي 

 أقكاؿ ىذا المذىب.

 ,الدينيػػػةمنازعػػػات المعػػػيف بالفصػػػؿ فػػػي  قػػػاضو  : ىػػػك أف يخػػػتٌص 4الختصػػػاص الػػػديانيٌ -6

فػي البطريركيػة الالتينيػة  ,ةخصػيٌ حػكاؿ الشٌ , مػف خػالؿ قػانكف خػاصو مثػؿ, قػانكف األمعينػةو  طائفةو ل

                                                           
الدكتور أيمن البدارين.مقابلةمع1
, 1جػزء أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المػالكي الشػيير بػالقرافي, المحقػؽ: الذخيرة   2
: محمػػػػد بػػػػك خبػػػػزة, دار الغػػػػرب 12 - 9, 7, 5 - 3: سػػػػعيد أعػػػػراب, جػػػػزء 6, 2: محمػػػػد حجػػػػي, جػػػػزء 13, 8

فقو القضـاء »المطمع عمى دقائق زاد المستقنع   (36ص -10ـ, )ج1994لطبعة األكلػى, اإلسالمي, بيركت, ا
, المممكة العربيػة السػعكدية ,الرياض دار كنكز إشبيميا لمنشر كالتكزيع,, عبد الكريـ بف محمد الالحـ  «والشيادات

 (.312, الغامدم, )صاالختصاص القضائي في الفقو اإلسالمي (,47ص -1ج, )ـ 2012الطبعة األكلى, 
, السػاعة فضـيمة القاضـي الشـيخ  ـاتم البكـريمكالمة ىاتفيو مع رئيس محكمة اإلستئناؼ الشرعية في الخميػؿ,  3

 .14/12/2019مساء يـك السبت المكافؽ  5:55 -5:45
 .الدكتور أيمن البدارينمقابمة مع  4
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ة خصػػػػػيٌ حػػػػػكاؿ الشٌ , كقػػػػػانكف األ1نكف العائمػػػػػة البيزنطػػػػػيـ, كمجمػػػػػكع قػػػػػا1954األكرشػػػػػميمية لسػػػػػنة 

 2 ـ.1954كاألكقاؼ لمطائفة اإلنجيمية األسقفية العربية لسنو 

ة جيػػة إلػػى عػػدة طبقػػات كتنػػكع الطبقػػات إلػػى عػػدٌ  كع كػػؿٌ كع جيػػات القضػػاء, كتٌنػػكنظػػران لتٌنػػ

 4, كىي:القضائيٌ  لالختصاصعدة أنكاع  3محاكـ, فقد ظير في القانكف

, كىك كلية جية قضائية معينة في نظر نكع مف المنازعات يككف ختصاص الكظيفيٌ ال-1

 ا عف كلية جية قضائية بالذات.بسبب طبيعتو خارجن 

ؽ بمكضػػكع الػػدعكل, كىػػك راجػػع إلػػى كػػكف , كىػػك كمػػا قمنػػا المتعمٌػػختصػػاص النػػكعيٌ ال-2

كٌزع  اطبقػة عػددن  كأكجد في كػؿٌ  ,مف المحاكـ متعددةن  طبقاتو  جية قضائيةو  القانكف قد جعؿ في كؿٌ 

 بينو المنازعات.

                                                           
مادة, كقانكف المكاريث 245يضـ قانكنيف أساسييف ىما قانكف العائمة, كيعال  األحكاؿ الشخصية, كيقع م  1

)منظكمة القضاء ,موقع المقتفيمادة كىي خاصة بطائة الركح األرثكذكس, 205ككالكصايا الكراثة, كيقع في 
 .كالتشريع في فمسطيف(

فضـيمة القاضـي الشـيخ  ـاتم الشػرعية فػي الخميػؿ,  السػتئناؼمكالمة ىاتفيو مع رئيس محكمػة  ,موقع المقتفي 2
 .14/12/2019مساء يـك السبت المكافؽ  5:55-5:45, الساعة البكري

( القضػػػاء يتقيػػػد كيتخصػػػص بالزمػػػاف أك المكػػػاف كاسػػػتثناء بعػػػض الخصػػػكمات , مػػػثال القاضػػػي 1801المػػػادة ) 3
بػػالحكـ مػػدة سػػنة يحكػػـ فػػي تمػػؾ السػػنة فقػػط كلػػيس لػػو أف يحكػػـ قبػػؿ حمػػكؿ تمػػؾ السػػنة أك بعػػد مركرىػػا ,  المػػهمكر

ككذلؾ القاضي المنصكب في قضاء يحكـ فػي جميػع محػالت ذلػؾ القضػاء كلػيس لػو أف يحكػـ فػي قضػاء آخػر , 
يحكػػـ فػػي محػػؿ كالقاضػي المنصػػكب عمػػى أف يحكػػـ فػػي محكمػة معينػػة يحكػػـ فػػي تمػػؾ المحكمػػة فقػط كلػػيس لػػو أف 

آخػػر ككػػذلؾ لػػك صػػدر أمػػر سػػمطاني بػػهف ل تسػػمع الػػدعكل المتعمقػػة بالخصػػكص الفالنػػي لمالحظػػة عادلػػة تتعمػػؽ 
بالمصػػمحة العامػػة لػػيس لمقاضػػي أف يسػػتمع تمػػؾ الػػدعكل كيحكػػـ بيػػا , أك كػػاف القاضػػي بمحكمػػة مهذكنػػا باسػػتماع 

و أف يسػمع الخصكصػات التػي أذف بيػا فقػط بعض الخصكصات المعينة كلـ يكػف مهذكنػا باسػتماع مػا عػدا ذلػؾ فمػ
كأف يحكـ فييػا كلػيس لػو اسػتماع مػا عػداىا كالحكػـ بيػا , ككػذلؾ لػك صػدر أمػر سػمطاني بالعمػؿ بػرأم مجتيػد فػي 
خصكص لما أف رأيو بالناس أرفؽ كلمصمحة العصر أكفؽ فميس لمقاضي أف يعمؿ برأم مجتيد آخر منػاؼ لػرأم 

ذا عمؿ ل ينفذ  , لجنػة مككنػة مػف عػدة عممػاء كفقيػاء فػي الخالفػة مجمة اث كـام العدليـةحكمػو, ذلؾ المجتيد , كا 
 (.367ص -1العثمانية, المحقؽ: نجيب ىكاكيني, نكر محمد, كارخانو تجارًت كتب, آراـ باغ, كراتشي, )ج

 (.104-102, يكنس, )صتطبيقات السياسة الشرعية4 
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, كىك مدل ما لممحكمة مف كلية النظر في الدعكل باعتبار قيمتيػا ختصاص القيميٌ ال-3

 المالية.

معينػػػة مػػػف محػػػاكـ الطبقػػػة الكاحػػػدة مػػػف  , كىػػػك قػػػدر مػػػا لمحكمػػػةو ختصػػػاص المكػػػانيٌ ال-4

 .معينةو  ةو مكاني في دائرة إقميـ معيف أك حدكدو اختصاص بنظر المنازعات 

قػػاف فإننػػا نجػػد نػػكعيف مػػف الختصاصػػات يتعمٌ  ,فػػي فمسػػطيف رعيٌ كبػػالنظر إلػػى القضػػاء الٌشػػ

 في مبحثيف مستقميف بإذف اهلل ... عنيمابمكضكع بحثي, سهتحدث 

النػػػػػكعي, فمػػػػػف المعمػػػػػـك أف  المحػػػػػاكـ الشػػػػػرعية ل  كسػػػػػهتحدث  ىنػػػػػا بإيجػػػػػاز عػػػػػف اإلختصػػػػػاص

يكجػػػػد  بيػػػػا إختصػػػػػاص نػػػػكعي, كمػػػػػا ىػػػػك الحػػػػػاؿ فػػػػي المحػػػػػاكـ النظاميػػػػة, كيعػػػػػكد ذلػػػػؾ لطبيعػػػػػة 

تكػػػػكيف المحػػػػاكـ الشػػػػرعية, كالتػػػػي تنقسػػػػـ عمػػػػى درجتػػػػيف, الدرجػػػػة األكلػػػػى: محػػػػاكـ البدايػػػػة التػػػػي 

الدرجػػػػة الثانيػػػػة: محػػػػاكـ تنظػػػػر فػػػػي أنػػػػكاع الػػػػدعاكل الشػػػػرعية بغػػػػض النظػػػػر عػػػػف مقػػػػدار قيمتيػػػػا, 

 1اإلستئناؼ التي تدقؽ قرارات محاكـ البداية بالتصديؽ أك بعدمو )الفسال(.

, بػػػػالنظر إلػػػػى المحػػػػاكـ الشػػػػرعية الختصػػػػاص الػػػػكظيفي يكػػػػكف بػػػػهف كىػػػػذا مػػػػا بينػػػػو أبػػػػك البصػػػػؿ,

 2.النكعي مف الختصاص الختصاصلكاف ىذا  لك كاف النظر لكافة المحاكـ  بينما

 :النكعي القضائي الختصاصمعايير تحديد 

التػػػػػي  المكضػػػػػكعاترج , كبػػػػػذلؾ تخػػػػػذكػػػػػر المكضػػػػػكعات التػػػػػي يجػػػػػكز لمقاضػػػػػي النظػػػػػر بيػػػػػا -أكلن 
 .ل يحؽ لو الفصؿ فييا

                                                           

الدكتكر عثماف التكركرم, الطبعة األكلى, دار الثقافة, , الوجيز في شرح قانون أصول الم اكمات الشرعية1 
 (.43-36صـ, )1997عماف, 

 (.89أبك البصؿ, )صشرح قانون أصول الم اكات الشرعية ونظام القضاء الشرعي   2
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تحديػػػػد الختصػػػػاص النػػػػكعي بتحديػػػػد قميػػػػة الػػػػدعكل التػػػػي يسػػػػمح لمقاضػػػػي النظػػػػر فييػػػػا,  -ثانيػػػػان 
 فيقتصر نظر القاضي عمى القضايا بالقيمة المحددة.

فػػػػػػال ينظػػػػػػر القاضػػػػػػي إل فػػػػػػي الخصػػػػػػكمات التػػػػػػي  التحديػػػػػػد بػػػػػػذكر أشػػػػػػخاص الخصػػػػػػكمة, -ثالثػػػػػػان 
 1تحدث بيف األشخاص الذيف قصر النظر عمييـ.

 كبيذه المعايير يتميز الختصاص النكعي عف الختصاص الكظيفي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.162, الغامدم, )صاالختصاص القضائي في الفقو اإلسالمي 1
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 المب ث اثول 
 االختصاص الوظيفي  

 
وأنواعــو   وخصائصــو  و مشــروعيتو  ب اثول: مفيــوم االختصــاص الــوظيفي  المطمــ

 والقانون في الفقو اإلسالمي  

 ومشروعيتو  رع اثول: مفيوم االختصاص الوظيفي  الف  

 1."مف جيات التقاضي  مف كلية القضاء قضائيةو  جيةو  نصيب كؿٌ " :ىك معناه الفقييٌ 

ككػػاف رسػػكلنا  ,"عرفػػو اإلسػػالـ فػػي القضػػاء منػػذ أف قامػػت الكليػػة القضػػائية فػػي اإلسػػالـك 

 2.ف أقاـ قاعدة الختصاص, كباشره بنفسو"الـ أكؿ مى الة كالسٌ عميو أفضؿ الصٌ 

نصػيب الييئػات القضػائية المختمفػة فػي الدكلػة كىػك "  3عرؼ بالختصػاص الػكلئيٌ كىك ما يي 

  4.كسمطة منح الحماية القانكنية بشهنيا " ,مف المنازعات التي ليا كلية

كليػة جيػة قضػائية معينػة فػي نظػر نػكع مػف المنازعػات يكػكف بسػبب " : كيمكف تعريفو بهنػو

 5ا عف كلية جية قضائية بالذات".طبيعتو خارجن 

 

 

                                                           
 (.106فؤاد عبد المنعـ أحمد, )ص الوسيط في التنظيم القضائي في الفقو اإلسالمي  1
 (.152, الغامدم, )صاالختصاص القضائي في الفقو اإلسالمي 2
ي فػمف الكلية , كىي سمطة قانكنية تثبت لشخص تبيح لو التصػرؼ فػي شػؤكف ييػره جبػرا عنػو سػكاء كػاف ذلػؾ  3

, الزعبي, الم اكمات المدنيةأصول الشؤكف العامة كالخالفة كييرىا أـ في الشؤكف الخاصة كالكلية عمى النفس, 
 (.163ص -1)ج

 (.164ص - 1, الزعبي, )جأصول الم اكمات المدنية 4
 (102, يكنس, )صتطبيقات السياسة الشرعية 5
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رعية: "تقيػد المحكمػة بػذاتيا فػي عمػـ أصػكؿ المحاكمػات الٌشػ قصد بالختصاص الػكظيفيٌ كيي 
 .1الحكـ فييا بمكجب القانكف"ك  ,كاع الدعاكل التي أمرت بسماعيابرؤية أن

"ىػػك تكزيػػع العمػػؿ بػػيف جيػػات القضػػاء المختمفػػة فػػي الدكلػػة الكاحػػدة, فيبػػيف ك بتعبيػػر أكسػػع 

جيػػػة القضػػػاء الكاجػػػب رفػػػع النػػػزاع  هحػػػدد قكاعػػػدجيػػػة قضػػػائية مػػػف كليػػػة القضػػػاء, كتي  نصػػػيب كػػػؿٌ 

 كػػػؿٌ  كالمنازعػػػات عمػػػى عػػػدد مػػػف المحػػػاكـ بحيػػػث تخػػػتٌص  ,المشػػػاكؿيا ك أك تكزيػػػع القضػػػا ,أماميػػػا

 2.مف المنازعات" ينةو مع محكمة بهنكاعو 

أك  ,ىػك مػف كظيفػة الدكلػة التػي تمنحيػا لمجيػات القضػائية كلما كػاف الختصػاص الػكظيفيٌ 

مػػنح ىػػذا الختصػػاص يكػػكف بالقػػانكف, ككػػذلؾ يكػػكف إنشػػاء  إفٌ فػػالييئػػات القضػػائية بصػػفة عامػػة, 

 3الجيات القضائية كتكزيع الختصاص عمييا.

رعية, كفي الكقت ذاتو بالنظر إلى المحاكـ الشٌ  كظيفيٌ رعية اختصاص فكظيفة المحاكـ الشٌ 

ػػ عػػدٌ يي  النظاميػػة(, كعميػػو رعية ك )الٌشػػا بػػالنظر إلػػى اختصاصػػات سػػائر أنػػكاع المحاكـا نكعي ػػاختصاصن

لتجػػػاكز المحكمػػػة حػػػدكد  ؛يػػػةجٌ بالحي  عيتمتٌػػػل  الحكػػػـ الصػػػادر مػػػف محكمػػػة ليسػػػت ذات كظيفػػػو فػػػإفٌ 

حكميػا ل  فػإفٌ  ؛ةخصػيٌ حكاؿ الشٌ ألؽ بػاعمٌػا يتة جنائيػة حكمنػصدرت محكمػكظيفتيا القضائية, فإذا أ

 4.ةليست ذات كظيف ةو ؛ ألنو صادر عف محكمةن جٌ يككف حي 

                                                           
, أدـ نػػكح عمػػي معابػػده القضػػاة, بحػػث مقػػدـ إلػػى نػػدكة القضػػاء االســتئناف فــي نظــام القضــاء الشــرعي اثردنــي 1

 (.12ـ, )ص13/4/2006-ـ11/4/2006كاآلماؿ, جامعة الشارقة , الشرعي في العصر الحاضر: الكاقع 
 (.31, التكركرم, )صالوجيز في شرح قانون أصول الم اكمات الشرعية 2
 (.151ص ), تاب األكؿكال, الدكتكرة أمينة مصطفى النمر, منشهة المعارؼ اإلسكندرية, قوانين المرافعات 3
تطبيقــات السياســة (, 90, أبػػك البصػػؿ, )صلقضــاء الشــرعيقــانون أصــول الم اكــات الشــرعية ونظــام ا شــرح 4

 (103, يكنس, )صالشرعية
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فكػػػار كتقػػػدـ األ ,لتطػػػكر فكػػػرة الدكلػػػة تيجػػػةن مػػػف الطبيعػػػي أف تثبػػػت كليػػػة القضػػػاء لمدكلػػػة نف

أك السػػمطة  ,الكليػػةدكلػػة ىػػذه ال ة فييػػا؛ لترسػػيال سػػمطتيا, كمػػف الطبيعػػي كػػذلؾ أف تخػػٌص السياسػػيٌ 

 ,تباشػػر ىػػػذه الكظيفػػة عمػػػى اسػػػتقالؿ عػػف تمػػػؾ الييئػػات التػػػي تباشػػر كليػػػة التشػػػريع مسػػػتقمةو  ةو بييئػػ

مػة فػي المحػاكـ عمػى كالمتمثٌ  ,التي تباشر كلية القضاء ىي السمطة القضػائية ةكىذه الييئكاإلدارة, 

ا مػف كليػة منيػا قػدرن  تػي تباشػر كػؿٌ الدكلة ىػي التػي تقػكـ بإنشػائيا, كالنكاعيا كدرجاتيا, ك أ اختالؼ

 1قضاء الدكلة.

 ف أفٌ بيٌ , فإنيا تي ـ2001لسنة (5)رقـ مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية2(2)كحسب المادة 

خكص ة تسػرم عمػى جميػع الٌشػىػذه الكليػ الكلية العامة عمى القضاء, كأفٌ  الفمسطينية ليا المحاكـ

ض فػكٌ كالمعنكية, كفي جميػع المػكاد المدنيػة كالتجاريػة كالجزائيػة باسػتثناء المػكاد التػي قػد يي  الطبيعية

 .3خرآقانكف  ة بمكجب أحكاـ أمٌ ك خاصٌ أ أك محاكـ دينيةو  إداريةو  القضاء فييا إلى محكمةو  حؽٌ 

 القانكف.إستثناء مف ذلؾ كفؽ أحكاـ فيككف الختصاص لممحاكـ الشرعية 

ة التػي ل مثمػة عمػى المحػاكـ المختٌصػمػف األ 4رعية""المحكمػة العميػا الٌشػ محػاكـ الطعػف عدٌ تي 

ف فصؿ فقط فػي الطعػيا تى فيي ل تنظر في دعاكل مبتدئة, لكنٌ ية ما, ليا النظر إل في قضٌ  يصحٌ 

                                                           
 (.164-163ص – 1, الزعبي, )جأصول الم اكمات المدنية 1
تنظػػر المحػػاكـ النظاميػػة فػػي فمسػػطيف فػػي المنازعػػات كالجػػرائـ كافػػة إل مػػا اسػػتثني بػػنص قػػانكني  -1( 2مػػادة ) 2

تحدد قكاعػد اختصػاص المحػاكـ كتباشػر اختصاصػيا  -2خاص. خاص, كتمارس سمطة القضاء عمى جميع األش
 كفقان لمقانكف.

الــوجيز فــي شــرح قــانون أصــول (, 32, التكػػركرم,)صالــوجيز فــي شــرح قــانون أصــول الم اكمــات الشــرعية 3
, الػػدكتكر حسػيف أحمػػد المشػػاقي, دار الثقافػة, األردف, الطبعػػة األكلػػى,  اكمـات المدنيــة والتجاريــة الفمســطينيمال

 (.50ـ, )ص2011
تنعقد ىذه المحاكـ بصفة دستكريو بييئة عامة مف القضاة بطمب مف الرئيس,  مكالمة ىاتفيو مع رئػيس محكمػة  4

مسػػاء يػػـك السػػبت  5:55-5:45, السػػاعة فضــيمة القاضــي الشــيخ  ــاتم البكــريالشػػرعية فػػي الخميػػؿ,  السػػتئناؼ
 .14/12/2019المكافؽ 
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كل  ,ده الختصػػاص القيمػػيٌ مػػـ يحػػدٌ ف اختصاصػػيا , كأمػػاأحكػػاـ قػػد صػػدرت مػػف محػػاكـ أخػػرل فػػي

 .1إنما مف باب الختصاص الكظيفيٌ  ,محميٌ ال كل ,نكعيٌ ال

 رع الثاني: خصائص االختصاص الوظيفي  الف  

ل يجػػكز  ,2ؽ بالنظػػاـ العػػاـمتعمٌػػ اختصػػاص ىػػك رعيةلممحػػاكـ الٌشػػ الػػكظيفيٌ  الختصػػاصإٌف   .1

عمى مخالفتو, كيجب عمػى المحكمػة إثارتػو مػف تمقػاء نفسػيا, كيجػكز لجميػع  التفاؽلألطراؼ 

كفي جميع مراحؿ التقاضي, أم أنو إذا لػـ  ,حالة تككف عمييا الدعكل األطراؼ إثارتو في أمٌ 

 فإٌف عمى المحكمة أف تعترضى  ,ة كظيفيان المحكمة يير مختصٌ  يعترض أحد الخصكـ عمى أفٌ 

 المتنػاعيجػب عمييػا فة كتفٌصػؿ فييػا, فػإذا كانػت ييػر مختٌصػ ,ةمف تمقاء نفسػيا ليػذه المسػهل

ليػػا  رعية فيمػػا ل اختصػػاصى أمػػاـ المحكمػػة الٌشػػ ة حقكقيػػةه يه فعػػت قٌضػػعػػف نظػػر الػػدعكل, فمػػك ري 

نػػو يجػػكز الختصػػاص, بػػؿ إف النظػػر فػػي الػػدعكل لعػػدـ عػػ فيػػو, فػػإٌف عمػػى المحكمػػة أف تمتنػػعى 

 3مكمؼ إثارة الدفع بعدـ الختصاص. لكؿٌ 

 

                                                           
, السػاعة فضـيمة القاضـي الشـيخ  ـاتم البكـريالشرعية في الخميػؿ,  الستئناؼمكالمة ىاتفيو مع رئيس محكمة  1

 .14/12/2019مساء يـك السبت المكافؽ  5:45-5:55
ىك مجمكعة القكاعد كالكسائؿ األمنية التي تكفر الحماية العامة لممكاطنيف كجميع األفراد كالمجتمع عامة الذيف  2

 ـ.10/6/2020ييابيا انييار المجتمع ككؿ, مكقع كيكيبيديا,  يتكاجدكف عمى أرض دكلة كالتي يترتب عمى
, أبػك البصػؿ, شـرح قـانون أصـول الم اكمـات الشـرعية(, 142ص-1, الزعبي, )جأصول الم اكمات المدنية 3

 (.90)ص
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دكر مػف أدكار المحاكمػة  , كىػك قابػؿ فػي أمٌ الكظيفيٌ  الختصاصبعدـ  1لممحككـ عميو الدفع .2

كلك لـ ييطمب منيا  ,أف تنظر فيو الستئناؼ, كتستطيع محكمة الستئناؼسكاء في البداية أك 

 .2ذلؾ

 رعية بين الفقو والقانونلمم اكم الش   رع الثالث: عموم االختصاص الوظيفي  الف  

 مف راعو  ةو رعيٌ  لكؿٌ  ا كاف ل بدٌ , كلمٌ ةو دكاح شريعةو ك  كاحدةو  اإلسالمية ذات عقيدةو  األمةإٌف 

ب حاكـ عمى األمة ينصت, لذا أكجب اإلسالـ رٌ كيدفع عنيا الشٌ  ,قكدىا إلى الخيرأمة إماـ ي كلكؿٌ 

العدؿ ـ, بهف يطبؽ ى اهلل عمو كسمٌ نة رسكؿ اهلل صمٌ , كسٌ يحكميـ بكتاب اهلل ,تاره المسممكفيخ

قامة الحدكد ,عمى األمة كافة  خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ٹٱٹٱُّٱ, كا 

 3.4َّ مغجغ مع جع مظ حط مضخض حض جض مص  خص حص مس

الحكـ بغير ما أنزؿ اهلل  فٌ سالمية كجكب الحكـ بما أنزؿ اهلل, كأريعة اإلفي الشٌ  صؿفاأل

,مي   5 ت عمى ذلؾ نصكص القرآف الكريـ:كقد دلٌ  حـر

                                                           
 (.62, )صلمزيد مف المعمكمات انظر 1
, أبػػػك البصػػػؿ, الشـــرعيةشـــرح قـــانون أصـــول الم اكمـــات (, 103, يػػػكنس, )صتطبيقـــات السياســـة الشـــرعية 2

 (.90)ص
 .ٖٓ اآلية  النساءسورة  3
المكقع بإشراؼ الشيال محمد صالح المنجد, تـ نسخو مف القسم العربي من موقع لاإلسالم  سؤال وجواب,   4

ـ, ]الكتاب مرقـ آليا[, ىذا الممؼ ىك أرشيؼ  2009نكفمبر,  15, ىػ = 1430ذم القعدة  26اإلنترنت: في 
( ]كتجد رقـ 15862الفتاكل )عددىا  -1لجميع المادة العربية بالمكقع حتى تاريال نسخو, كىذه المادة ىي قسماف:

الكتب كالمقالت, أما بقية األقساـ, مثؿ )ممفات, تعرؼ  -2انة الرقـ, كرابطيا أسفؿ يسار الشاشة[الفتكل في خ
   ,http://www.islamqa.comعمى اإلسالـ, ... ( فيي عبارة عف انتقاءات مف قسـ الفتاكل, فمـ نكررىا

 (.8554ص -5المكتبة الشاممة, )ج
, د عثماف جمعة ضميرية, تقديـ: الدكتكر/ عبد اهلل بف عبد الكريـ العبادم, ميةمدخل لدراسة العقيدة اإلسال  5

 (.339ص -1ـ, )ج1996مكتبة السكادم لمتكزيع, الطبعة الثانية 
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1 َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ٹٱٹٱُّٱ  

2 َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض ٹٱٹٱُّٱ  

 3 َّ ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ  ٹٱٹٱُّٱ

 4َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ٹٱٹٱُّٱ

 ى يحكـ بما جاء بو الرسكؿ في كؿٌ ف حتٌ ا لف يؤمى أحدن  كقد أقسـ اهلل تعالى بنفسو عمى أفٌ 

 5 كينقاد: ـى سمٌ كحكمو, كأف يي  ,يؽ مف قضاء الرسكؿكالضٌ  ,ي عف صدره الحرجأمر, كأف ينتفى 

 حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ٹٱٹٱُّٱ

 6 َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ

 جمهل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ٹٱٹٱُّٱكقاؿ في حؽ الرعية: 

 مئ هي ميخي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم

 8..7َّ  هب مب هئ

                                                           
 .ْْ اآلية  المائدةسورة  1
 .ْٓ اآلية  المائدةسورة  2
 .ْٕاآلية سورة المائدة   3
 .ّ اآلية  اثعرافسورة  4
 (.325-324ص -1)جالمرجع السابق   5
 .ٓٔاآلية   النساءسورة  6
 .ٗٓ اآلية  النساءسورة  7
 -, صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف, كزارة الشؤكف اإلسالمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد كتاب التو يد 8

 كما بعدىا(. 63ص -1ىػ , )ج1423المممكة العربية السعكدية, الطبعة الرابعة, 
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األقكاؿ الجتيادية بيف  فالكاجب الحكـ بما أنزؿ اهلل كالتحاكـ إليو في جميع مكاد النزاع في

 1ب.ة مف يير تعصٌ نٌ كالسٌ  ,عميو الكتاب قبؿ منيا إل ما دؿٌ فال يي  ,العمماء

ريعة اإلسالمية باطؿ ل تجب لو تشريع مخالؼ لمشٌ  كؿٌ  عمى أفٌ  كقد أجمع الفقياء كالعمماء

أك أباحتػػو السػػػمطة  ,ريعة محػػـر عمػػى المسػػمميف, كلػػػك أمػػرت بػػومػػا يخػػالؼ الٌشػػػ كػػؿٌ  الطاعػػة, كأفٌ 

 2الحاكمة.

قاؿ شيال اإلسالـ ابف تيمية في الفتاكل: " ليس ألحد أف يحكـ بيف أحد مف خمؽ اهلل؛ ل بيف كقد 
المسمميف, كل الكفار, كل الفتياف, كل رماة البندؽ, كل الجيش, كل الفقراء, كل يير ذلؾ؛ إل بحكـ 

 حن جن مم خمحم جم  هل  ٹٱٹٱُّٱتناكلو بتغى يير ذلؾ؛ ف اً اهلل كرسكلو, كمى 

ما شجر  ؛ فيجب عمى المسمميف أف يحكمكا اهلل كرسكلو في كؿٌ  3َّ  مه جه هن من خن
4بينيـ ... ".

 

كما أشار شيال اإلسالـ إلى أف لكلي األمر الحكـ بيف الناس بكتاب اهلل كسنة نبيػو إذا كػاف 

ف لـ يكف كذلؾ ترؾ المسمميف عمى ما ىػـ عميػو, بحيػث ل يمتػـز أحػد  ماعالمان بي كعارفان لمحؽ, كا 

ف كاف حاكمان, فيعبد اهلل عمى حسب يبقبكؿ قكؿ ي ل فقد حكـ بغير ما انزؿ اهللاجتيادهره كا   5., كا 

 

                                                           
 كما بعدىا(. 63ص -1)ج  فكزاف  كتاب التو يد 1
 (.339ص -1)ج ,ضميرية, مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية 2
 .َٓاآلية  المائدةسورة  3
, تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني, المحقؽ: عبد الرحمف بف محمد مجموع الفتاوى 4

  ـ,1995المدينة النبكية, المممكة العربية السعكدية, بف قاسـ, مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ, 
 (.407ص -35)ج

 (.387ص -35)ج ,مرجع السابقال 5
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" كل إلى كفر مف لـ يعتقد كجكب الحكـ بما أنزؿ اهلل حيث قاؿ في )منياج السنة(:  كذىب

أف يحكـ بيف  استحؿٌ  ف لـ يعتقد كجكب الحكـ بما أنزؿ اهلل عمى رسكلو فيك كافر؛ فمفً مى  أفٌ  ريب

 1الناس بما يراه ىك عدلن مف يير اتباع لما أنزؿ اهلل فيك كافر".

غيػر مػا جػاء بتحاكـ  أخبر أفٌ أف اهلل سبحانو كتعالى : (عيفإعالـ المكقٌ )ـ في ابف القيٌ  كقاؿ

ػػ ىػػك قػػكـ طػػايكت كػػؿٌ ضػػح بػػهف ك ك طػػايكت, لم تحػػاكـفقػػد  صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ بػػو الرسػػكؿ ف مى

يير اهلل كرسكلو , أك يعبدكنو مف دكف اهلل , أك يتبعكنو عمى يير بصػيرة مػف مف يتحاكمكف إليو 

 2.اهلل , أك يطيعكنو فيما ل يعممكف أنو طاعة هلل 

يجػػػب عمػػػى المسػػػمميف أف  عمػػػى ذلػػػؾ حيػػػث قػػػاؿ, أنػػػو  يال ابػػػف بػػػاز رحمػػػو اهللالٌشػػػ كقػػػد أكػػػد

القػػكانيف  تكػػكفل كأف , أمػػكرىـي ـ ًفػػى اهلل عميػػو كسػػمٌ يتحػػاكمكا إلػػى كتػػاب اهلل , كسػػنة رسػػكلو صػػمٌ 

 3.ىي مصدر الحكـ الكضعية كاألعراؼ كالعادات القبمية

أف يتحػاكمكا الكاجػب عمػى المسػمميف , بقػكليـ أف عمماء المجنة الدائمػة لإلفتػاءكىذا ما ذكره 

 4 ريعة اإلسالمية ...إلى الشٌ 

                                                           
1
تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد   منياج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة القدرية

, لمحقؽ: محمد رشاد سالـ, االحنبمي الدمشقيالسالـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني 
 (.130ص -5ـ, )ج 1986الطبعة األكلى, , جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية

 أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف أيكب المعركؼ بابف قيـ الجكزية إعالم الموقعين عن رب العالمين   2
شارؾ في التخري : أبك عمر , مشيكر بف حسف آؿ سمماف قدـ لو كعمؽ عميو كخرج أحاديثو كآثاره: أبك عبيدة
,  ىػ 1423الطبعة: األكلى, , تكزيع, المممكة العربية السعكديةأحمد عبد اهلل أحمد, دار ابف الجكزم لمنشر كال

 (.92ص -2)ج
جمعو عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز, أشرؼ عمى مجموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز ر مو اح  3

 (.272ص -8كطبعو: محمد بف سعد الشكيعر, )ج
 .(804ص  -1)ج  القسم العربي من موقع لاإلسالم  سؤال وجواب, 4
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ف ريب عف تطبيؽ , كمى لدستكر األعمى, كالقانكف األكحد ريعة ىي االشٌ  ما سبؽ أفٌ مٌ  لييتضح 

القكانيف الكضعية أفضؿ مف  أفٌ  اعتقادان منو ,الكضعيةريعة اإلسالمية كاستبدليا بالقكانيف الشٌ 

, كلك كاف رجامدة ل تناسب العص الشريعة السالمية أحكاـ أفك , الشريعة السالمية أحكاـ

ككفره ككفر إبميس الذم  ة السالـ,فيك خارج عف ممٌ  مصدقان بيا مقراى بهنيا شريعة اهلل عز كجؿ,

 ,حكـ اهلل كلـ يمتزمو نو ردٌ ما شؾ في أف األمر بالسجكد صادر عف اهلل تبارؾ كتعالى, لكٌ 

 حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ٹٱٹٱُّٱ

فالمسهلة ىنا ليست مسهلة خطه ,  1َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ

في التطبيؽ أك خطه عارض, بؿ ىي مسهلة مبدأ, فحيف يحصؿ التخمي عف أصؿ تحكيـ 

مف عدـ ذلؾ ل يتضٌ  فإفٌ  ,القكانيف الكضعيةب , كاستبدالياريعة في أيمب شئكف الحياة كالدكلةالشٌ 

بطالو فحسب, بؿ يتضٌ الحكـ بما أنزؿ  أخرل ىي اإلباحة العامة لمحكـ  مف جريمةن اهلل بتعطيمو كا 

 بغير ما أنزؿ اهلل.

 رعيٌ كالدفاع الشٌ  ,رعيٌ الحكـ الشٌ  يبطؿ القاضي الكضعيف ,في المحاكـ الكضعيةكما ىي 

, الكضعيةمقكانيف لخالؼ م ككنو, ـى اهلل عميو كسمٌ نة رسكؿ اهلل صمٌ كتاب اهلل كسٌ  المهخكذ مف

قد يككف ف يد السارؽ؛ ألنو يخالؼ القكانيف,حكـ رجـ الزاني, أك جمد الشارب, أك قطع  فيردٌ 

عامان,  رعية مبدأن و ل ينقاد إليو قمبيان, كيجعؿ عدـ تطبيؽ الشٌ ىذا حكـ اهلل, لكنٌ  خص مؤمنان بهفٌ الشٌ 

رع شٌ إل اهلل, كذلؾ ل يهمر كل يي أنو ل يخمؽ ريعة أكلن, ثـ باستباحة الناس بتعطيؿ الشٌ  فيمـز كؿٌ 

 2.كجؿٌ  إل اهلل عزٌ 

                                                           
 .ٓٔ اآلية  النساءسورة  1
مصدر الكتاب: دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة   محمد أحمد إسماعيؿ المقدـ  سمسمة اإليمان والكفر 2

 (.6ص -29, )ج http://www.islamweb.net  اإلسالمية

http://www.islamweb.net/
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ى ريعة في شتٌ الشٌ عف كىك انسالخ  ,ما سبؽ مطبؽ عند يالب الحككمات كالكاقع يؤكد أفٌ 
 يئ ىئ نئ ٹٱٹٱُّٱ, مجالت الحياة؛ مف: سياسة, كاقتصاد, كقضاء, كييرىا... 

 نثمث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نبمب  زب رب
 1 َّ ىل مل يك ىك مك لك  اكيق ىق يف ىف يث ىث

, باطمةن  بر التاريال في كثير مف البمداف ل ينفي ككنيا ضاللتو كبالريـ مف حدكث ذلؾ عى 
ريعة حكمو ف ل يطبؽ الشٌ رع, كينكركف عمى مى كل زاؿ العمماء الصادقكف يعمنكف كجكب التزاـ الشٌ 

إليو في جميع مكاد النزاع في األقكاؿ  كالتحاكـ ,مف الحكـ بما أنزؿ اهلل فالبدٌ , 2بالطايكت
ب لمذىب نة مف يير تعصٌ كالسٌ  ,عميو الكتاب الجتيادية بيف العمماء, فال يقبؿ منيا إل ما دؿٌ 

ة فقط, خصيٌ كالخصكمات في سائر الحقكؽ ل في األحكاؿ الشٌ  ,يز إلماـ, كفي المرافعاتكل تحٌ 

 حب ٹٱٹٱُّٱل يتجزأ.  اإلسالـ كؿٌ  كما في بعض الدكؿ التي تنتسب إلى اإلسالـ؛ فإفٌ 

 رب يئ ىئ ٹٱٹٱُّٱ , 3 َّ خت حت جت  هب مب خب

 4 َّ نبمب  زب
الحكـ بما  تٌطبؽا ليا أف أخيران ينبغي لمدكؿ العربية كاإلسالمية التي تتخذ مف اإلسالـ دينن ك 

تفعيؿ الحكـ بما أنزؿ اهلل يعني  ألفٌ  لدييا؛ اا كمنيجن نيجن  رعيٌ الشى  أنزؿ اهلل, كأف يككف القضاءي 
, كحيث أف تخصيص الختصاص 5التشريع الكضعي التي أكجدىاالقضاء عمى عبكدية البشر 

ميس لمقاضي أف يحكـ فرع اهلل, كظيفيان يخالؼ شٌ الكظيفٌي كجعؿ المحاكـ الٌشرعية محاكـ خاصة 
بحجة أنو مكمؼ طبقان  المطمكب تطبيقو عمى الكاقعة, أك نص القانكفبالبراءة بحجة بطالف 

ريعة تمنع مف تطبيؽ يير ؛ ألف القكؿ بالبطالف أساسو أف الشٌ بما يخالؼ لمٌشرعلمقانكف أف يحكـ 
 القانكنية إذا اقتنع القاضي ببطالف النصكصفالتي قررتيا,  تطبيؽ األحكاـأحكاميا, كتكجب 

                                                           
 .٥٨،اآلٌةالبقرةسورة  1
رقـ اإليداع بدار , ـ 2011 -ىػ  1432األكلى,  الطبعة, طمحة محمد المسير ,الدكتور عمي جمعة إلى أين 2

 (.76ص-1)ج المكتبة الشاممة, ـ,2011/ 14510الكتب المصرية: 
 .َِٖاآلية   البقرةسورة  3
 .ٖٓاآلية   البقرةسورة  4
ىذه نتائ  كخكاتيـ رسائؿ عممية كأبحاث لمؤلفيف مختمفيف تحكم خالصات ما , نتائج الب وث وخواتيم الكتب 5

 .(207ص-2)جالمكتبة الشاممة,  ىػ , 1433ربيع األكؿ , dorar.netمكقع الدرر السنية عمى اإلنترنت  , فييا
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أدل  ما داـ قد, أك ل ,حكمو تنفيذ سكاء تـ, ةيعر ريعة كجب عميو أف يطبؽ حكـ الشٌ المخالفة لمشٌ 
 1اختصاص القاضي. ل يدخؿ فيأف التنفيذ  حيث ,كاجبو

ف خالفيا أك الحكـ بغير ما أنزؿ اهلل إباحة عامة يمـز بيا سائر الناس كيمتحف كيفتف مى 

, فالذم  2 َّ ميزي ري  ٰى ين ىن ٹٱٹٱُّٱلو الخمؽ كاألمر,  ز كجؿٌ عمييا, فاهلل عٌ  ردى تمٌ 

  .كيحكـيخمؽ ىك الذم يهمر 

 اإلسالمي   التاريخفي  : أنواع االختصاص الوظيفي  الرابعرع الف  

 4كجكد اعتداء عمى حؽ معيف. تستمـز " ,3رعيٌ كلية القضاء" الشٌ  -1

 نظػػر فػػي الحقػػكؽ العامػػةفي, 5األمػػر بػػالمعركؼ كالنيػػي عػػف المنكػػركىػػي كليػػة الحسػػبة  -2

 6.معيفو  خاصو  اعتداء عمى حؽو  التي ل يككف فييا

كلػػػكالي  ,فرتبػػػة المظػػػالـ أعمػػػى ,سػػػبةفيمػػػا عجػػػز عنػػػو القضػػػاة كالحً  تكػػػكفكليػػػة المظػػػالـ  -3

كيجػػكز لػػكالي المظػػالـ أف  ,قػػع ألحػػد منيمػػاكٌ ع لمقضػػاة كالمحتسػػبة كالمحتسػػب ل يي كقٌػػالمظػػالـ أف يي 

 7.يحكـ كليس لممحتسب أف يحكـ

 

 
                                                           

 (.239ص-1)ج, الجنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعيالتشريع  1
 .ْٓاآلية  اثعرافسورة  2

عف كلية القضاء فيما سبؽ, كذكػرت مػا تضػمف مػف اختصاصػات, عنػد حػديثي عػف مشػركعية كتػاريال  ثتي تحدٌ 3  
 كما بعدىا(. 26الختصاص القضائي, )ص

 (.21, الزحيمي, )صأصول الم اكمات الشرعية والمدنية 4
 (.47ص -10)ج القرافي,, الذخيرة 5
 (.21, الزحيمي, )صأصول الم اكمات الشرعية والمدنية 6
 (.49ص -10, القرافي, )جالذخيرة 7



54 
 

 , 1كانت في زمف السمطاف صالح الديف يكسؼ بف أيكب قديمةه  كىي كظيفةه  ,كلية العسكر -4

صػػػاحبيا يحضػػػر بػػػدار العػػػدؿ مػػػع القضػػػاة ,  كمكضػػػكعيا أفٌ  2بيػػػاء الػػػديف ككػػػاف قاضػػػي عسػػػكره

كيسػػافر مػػع السػػمطاف إذا سػػافر؛ كىػػـ ثالثػػة نفػػر: شػػافعٌي, كحنفػػٌي, كمػػالكٌي, كلػػيس لمحنابمػػة مػػنيـ 

 3, كجمكسيـ في دار العدؿ.حظٌ 

 

                                                           
يكسؼ بف أيكب بف شاذم, أبك المظفر, صالح الديف األيكبي, الممقب بالممؾ الناصر: مف أشير ممكؾ  1

ـ, نشه في دمشؽ, كتفقو كتهدب 1137الح الديف سنةاإلسالـ, أصمو مف األكراد. نزلكا بتكريت, ككلد بيا ص
كركل الحديث بيا كبمصر كاإلسكندرية, كحٌدث في القدس, كقد اطمع عمى جانب حسف مف الحديث كالفقو 

ـ, كلممصنفيف كتب كثيرة في 1193كاألدب كل سيما أنساب العرب ككقائعيـ, كحفظ ديكاف الحماسة, تكفي سنة
يف " ؿ أبي شامة, في تاريال دكلتو كدكلة نكر الديف " النكادر السمطانية كالمحاسف سيرتو, منيا: كتاب "الركضت

اليكسفية " لبف شداد, كيسمى " سيرة صالح الديف " ك " البرؽ الشامي " سبعة أجزاء, في أخباره كفتكحاتو 
اد الديف أيضا, ك " صالح كحكادث الشاـ في أيامو, لعماد الديف الكاتب, ك " النفح القيسى في الفتح القدسي " لعم

خير اثعالم   الديف األيكبي كعصره " لمحمد فريد أبي حديد " حياة صالح الديف األيكبي " ألحمد بيمي المصرم,
 -الطبعة الخامسة عشر   دار العمـ لممالييف   الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس, الزركمي الدمشقي

 (.220ص -8)ج  ـ2002أيار / مايك 
يكسؼ بف رافع بف تميـ بف عتبة األسدم المكصمي, أبك المحاسف, بياء الديف ابف شداد: مؤرخ, مف كبار 2 

كشداد جده ألمو, « بني شداد»ـ , كمات أبكه كىك صغير, فنشه عند أخكالو 1145القضاة, كلد بالمكصؿ سنو 
ربع سنيف, كعاد إلى المكصؿ, فدرس كتفقو بالمكصؿ, ثـ ببغداد, كتكلى اإلعادة بالنظامية نحك أ فنسب إلييـ,

كصنؼ بعض كتبو, كسافر إلى حمب, فحدث بيا كبدمشؽ كمصر كييرىا, كلما دخؿ دمشؽ, كاف السمطاف 
 فدعاه إليو, ككله قضاء العسكر كبيت المقدس كالنظر عمى أكقافو,« كككب»صالح الديف محاصرا قمعة 

كلما تكفي صالح الديف كاف حاضرا, تكفي  مف أخباره,كاستصحبو معو في بعض يزكاتو, فدكف كقائعو ككثيرا 
دلئؿ »في سيرة السمطاف صالح الديف, ك « النكادر السمطانية كالمحاسف اليكسفية »من كتبو ـ 1234سنة 

المكجز »ك « فضؿ الجياد»في القضاء ك « ممجه الحكاـ عند التباس األحكاـ »في الحديث, ك « األحكاـ 
الجزء األكؿ منو, في « أسماء الرجاؿ الذيف في الميذب لمشيرازم »ك « العصا »اب في الفركع, ككت« الباىر

 (.230ص -8)ج  , الزركمياثعالمكرقة.  52المخطكطات المصكرة 
, أحمد بف عمي بف أحمد الفزارم القمقشندم ثـ القاىرم, دار الكتب العممية, صبا اثعشى في صناعة اإلنشاء 3

 (.37ص-4بيركت, )ج
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 كػػػػػػافالعسػػػػػػكر ىػػػػػػك مػػػػػػا  يػػػػػػة فػػػػػػي الدكلػػػػػػة, كقاضػػػػػػيالعسػػػػػػكر أعمػػػػػػى الرتػػػػػػب العممٌ قضػػػػػػاء  كييعػػػػػػدٌ  

 1.قاضي القضاة ىسمٌ يي 

 ر المترتبة عمى مخالفتياا ثاو  قواعد االختصاص الوظيفي  المطمب الثاني: 

كقكاعد الختصاص ىي التي تحٌدد الجية القضائية المختٌصة بالنزاع, فالمنازعات تيعٌد مػف 

لمقضػػاء العػػادم, كمنازعػػات األحػػكاؿ الٌشخصػػٌية مػػف الختصػػاص الػػكظيفي الختصػػاص الػػكظيفٌي 

لممحػػػاكـ الٌشػػػرعية كالدينيػػػة كمجػػػالس الطكائػػػؼ, كىػػػك ييعػػػد نكعػػػان مػػػف الختصػػػاص النػػػكعٌي بمعنػػػاه 

 2العاـ.

 , الوالئي   ل الوظيفي   االختصاصد قواعرع اثول: الف  

 3."ل اختصاص إل بنٌص رعية ىي " القاعدة األساس بالنسبة لجيات التقاضي الشٌ 

 عػػددتكقػػد إذا تعػػددت جيػػات القضػػاء فػػي الدكلػػة الكاحػػدة,  الختصػػاص الػػكظيفيٌ  ؽيتحقٌػػ

جيات القضاء  -السارم المفعكؿ -ـ2002لسنة  (1مف قانكف السمطة القضائية رقـ)4 (6) المادة

كالمحػػػػػاكـ  ,كمجػػػػػالس الطكائػػػػػؼ ,رعيٌ ضػػػػػاء الٌشػػػػػكالق ,القضػػػػػاء اإلدارمٌ ك  ,القضػػػػػاء العػػػػػادم :كىػػػػػي
                                                           

مجمدا(, مجمكعة مف المؤلفيف, محمد رشيد بف عمي رضا, كييره مف كتاب المجمة,  35)كاممة  المنارمجمة  1
 (.740ص-1)ج
 (.51, المشاقي, )صالوجيز في شرح أصول الم اكمات المدنية والتجارية الفمسطيني2 
 (.33, التكركرم, )صالوجيز في شرح قانون أصول الم اكمات الشرعية 3
مػػػف: أكلن: المحػػػاكـ الشػػػرعية كالدينيػػػة كينظميػػػا القػػػانكف. ثانيػػػان: المحكمػػػة  الفمسػػػطينيةالمحػػػاكـ ( تتكػػػكف 6مػػػادة ) 4

 الدستكرية العميا كينظميا القانكف. ثالثان: المحاكـ النظامية كتتككف مف:
 محكمة العدؿ العميا. -محكمة النقض ب -المحكمة العميا كتتككف مف:أ -1
 محاكـ الستئناؼ -2
 محاكـ البداية. -3
 محاكـ الصمح. -4

 كتنظر كؿ منيا في المسائؿ التي ترفع إلييا طبقان لمقانكف.
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مؿ تٌشػػ مػػف المحػػاكـ سػػتقؿٌ المحػػاكـ الدينيػػة ىػػي نػػكع م فٌ ؿ عمػػى أالدسػػتكرية, كىػػك مػػا يػػدٌ الخاصػػة ك 

:  الفمسػطينيٌ  مػف القػانكف األساسػيٌ  1(101)المػادة ب كعمػالن   ,مجػالس الطكائػؼك  رعيٌ القضاء الٌشػ

ىػػي صػػاحبة الكليػػة فػػي نظػػر مسػػائؿ  2كمجػػالس الطكائػػؼ ,رعيةإٌف المحػػاكـ الدينيػػة بقسػػمييا الٌشػػ

لػػػذلؾ فػػػإٌف ىػػػذه المسػػػائؿ تخػػػرج عػػػف كليػػػة جيػػػة  ؛كقضػػػايا الديػػػة ,كاألكقػػػاؼ ,ةخصػػػيٌ األحػػػكاؿ الشٌ 

 3.القضاء العادم أك النظاميٌ 

عمػى  ـ1959( لسػنة 31قانكف أصكؿ المحاكمات الشػرعية رقػـ)مف  (2)المادة  نصتكقد 

 4:اآلتيةشمؿ األمكر تك ة رعيٌ المحاكـ الشٌ  اختصاص

كاسػتبدالو, كمػا لػو عالقػة  ,كالتكلية عميو ,كشركطو ,ك إنشاؤه مف قبؿ المسمميف5الكقؼ -1

 7كالمستغالت الكقفية 6المسقفات ةكتحكيم ,تو الداخميةر ادبإ

 

                                                           
 ( المسائؿ الشرعية كاألحكاؿ الشخصية تتكلىا المحاكـ الشرعية كالدينية كفقا لمقانكف.101مادة )  1

 نطاؽ الشهف العسكرم. خارجتنشا المحاكـ العسكرية بقكانيف خاصة, كليس ليذه المحاكـ أم اختصاص أك كلية 
, مثؿ لتي اعترفت أك تعترؼ الحككمة بيامجالس الطكائؼ ىي مجالس الطكائؼ الدينية يير المسممة ا 2

 (.145,ص1, الزعبي, )جأصول الم اكمات المدنية الطكائؼ الكاثكليكية, األرثكذككسية,
 (.174ص -1, )جمرجع السابقال 3

 (.99-91, أبك البصؿ )ص الشرعيةشرح قانون أصول الم اكمات 4 
 .طمبان لمثكاب مف اهلل عٌز كجؿٌ  " أم إطالؽ فكائد العيف المكقكفة"الكقؼ ىك: حبس أصؿ الماؿ كتسبيؿ منافعو5 

( الكقؼ: 1, كعرؼ قانكف العدؿ كاإلنصاؼ في المادة )(684ص-3, التكيجرم, )جموسوعة الفقو اإلسالمي
العباد, كالتصدؽ بالمنفعة عمى الفقراء, كلك في الجممة, أك عمى كجو مف  "ىك حبس العيف عف تمميكيا ألحد مف

, محمد قدرم باشا, مؤسسة الرياف, المكتبة مقضاء عمى مشكالت اثوقافلقانون العدل واإلنصاف كجكه البر". 
 (.25ـ, )ص2007المكية, 

رئيس محكمة اإلستئناؼ الشرعية في  فضيمة القاضي الشيخ  اتم البكريضريبة األبنية كاألراضي, مقابمة مع  6
 . 12:30إلى الساعة  11ـ, مف الساعة 8/12/2019الخميؿ, يـك األحد المكافؽ 

نتاجيا, كثمار المزارع مف العقار" التي يستفاد مف يمتيا سكاء بتهجير منفعتيا أك الستفادة  ىي تمؾ األكقاؼ " 7
 .الدكتور أيمن البدارين .المكقكفة
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 .2كربطيا بالمقاطعة 1لإلجارتيف 

حقػػكؽ ب عميػػو مػػف يترتٌػػكمػػا  ,ة الكقػػؼقػػة بػػالنزاع بػػيف كقفػػيف, أك بصػػحٌ الػػدعاكل المتعمٌ -2

 فيي مف اختصاص المحكمة النظامية. ,عيو, أما ثبكت ممكية العقار لمدٌ 4صو خا 3سست بعرؼو أي 

المحػػاكـ الشػػرعية ىػػي  ألفٌ  ؛شػػرعيةو  جػػ و كاألكقػػاؼ المربكطػػة بحي  ,اـمػػداينات أمػػكاؿ األيتػػ-3

جػػػ  مػػػف حيػػػث كىػػػي أعمػػػـ بيػػػذه الحي  ,جػػػ  الشػػػرعية حسػػػب الكجػػػو الشػػػرعيالمختصػػػة بتنظػػػيـ الحي 

مػا يػدخؿ فػي اختصػاص ىػذه المحػاكـ, أمػا إذا كيير ذلػؾ مٌ  ,كقكتيا ,ياكحكمي  ,ياكضبطي  ,ياتي صحٌ 

نمػػا كانػػت بسػػندو  كاألكقػػاؼ ييػػر مربكطػػة بحجػػ  شػػرعية كانػػت مػػداينات أمػػكاؿ األيتػػاـ أك  مو عػػادٌ  كا 

 بيا, بؿ يعكد ذلؾ إلى المحاكـ النظامية. ةن مختصٌ  رعيةٌ بسند ألمر فال تككف المحاكـ الشٌ 

 5الكلية-4

 
                                                           

( عقد 1264, في المادة )ـ1976اثردني لعام  القانون المدني اثردنيمف صكر الحكر, كعرفو  ةصكر  1
رضا عمييا بناء في حاجة الى الصالح مقابؿ دفع مبمغ معجؿ مف الماؿ مساك أيحكر الكقؼ  أفالجارتيف ىك 

 .المثؿ ةجر أل ض مساكيةر جرة سنكية لألأعرفة المتكلي عمى عمارة الكقؼ, ك لقيمة البناء يصرؼ بم
كىب نات  زرعو في األرض دكف أف يفرغ  فدكف إفرايو بإذف  المتكلي, كمبىك الكقؼ " العقار" المستحكر  2

 .الدكتور أيمن البدارين .بإذف صاحب األرض األرض
أك بمػد معػيف, كعػادة شػخص فػي أكمػو كتصػرفاتو, كتعػارؼ التجػار  ,أك طائفػة معينػة ,ىك العادة التي تككف لفػرد 3

أنظـر الـوجيز فـي أك لمزكج,  ,عمى تسجيؿ المبيعات في دفتر خاص, كتعارؼ منطقة عمى تسجيؿ األثاث لمزكجة
 –, األستاذ الدكتكر محمد مصطفى الزحيمي, دار الخير لمطباعػة كالنشػر كالتكزيػع, دمشػؽ أصول الفقو اإلسالمي

 (.266ص-1ـ, )ج 2006بعة الثانية, الط سكريا,
ونحوهامماٌغطىبهالمٌت،جوازوقفمنقولكثرتعاملالناسبه،وتعارفأهلالبلدعلىوقفه،كالجنازة،4

كذلكوقفالربح،أيالنقودوالدنانٌروالدراهموالحبوبواألكسٌةللفقراءفًالبالدالتًتعورففٌهاوقفها،

عرفخاصبأهلالبلد.عةأومضاربة،وٌصرفالربحعلىالجهةالموقوفعلٌهاالتًتحصلمنبضا

 (.54)ص(،61–61–59المادة)،باشا،قانون العدل واإلنصاف

-10, الزحيمػي, )جالفقـو اإلسـالمي وأدلتـوالكلية ىي: تدبير الكبير الراشد شؤكف القاصر الشخصػية كالماليػة.  5
 (.7327ص
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 .2كالكراثة 1كالكصاية 

ثبات الريشد ,كفٌكو 3الًحجر-5 كا 
4. 

 كالكصٌي كعزليما. ,5نصب القٌيـ-6

 .6المفقكد-7

سػػػب, , كمػػػا ييػػػدفع عمػػػى حسػػػاب الميػػػر, كالنى كالجيػػػاز ,كالميػػػر ,كالمفارقػػػات ,المناكحػػػات-8

 كالنفقة. ,كالحضانة

يحػدث بػيف الػزكجيف مػف  ما يحدث بيف الزكجيف كيككف مصدره عقد الزكاج, أما ما كؿٌ -9

رعية بػػو, بػػػؿ المحكمػػة الٌشػػػ فػػال تخػػػتٌص  ,معػػامالت كيكػػكف مصػػػدرىا أمػػران آخػػػر ييػػر عقػػػد الػػزكاج

 المحكمة النظامية.

                                                           
, واصـطال ا    القاموس الفقيي لغـةالكصاية ىي: الكلية عمى القاصر كالكصي مف يقـك عمى شؤكف الصغير,  1

 (.381ص-1ـ, )ج1988الدكتكر سعدم أبك حبيب, دار الفكر, دمشؽ, الطبعة الثانية, 
ؽ: د حسػيف حقػالم, نشػكاف الحميػرم, شمس العموم ودواء كالم العـرب مـن الكمـومرث. الكراثة ىي اإلرث أك الك  2

 -دار الفكػػػر المعاصػػػر )بيػػػركت , د يكسػػػؼ محمػػػد عبػػػد اهلل -مطيػػػر بػػػف عمػػػي اإلريػػػاني  -بػػػف عبػػػد اهلل العمػػػرم 
 (.7124ص-11)ج ,ـ1999الطبعة: األكلى, , سكرية( -لبناف(, دار الفكر )دمشؽ 

الفقــو عمــى الحجػر ىػػك: منػػع مخصػػكص متعمػػؽ بشػخص عػػف تصػػرؼ مخصػػكص أك عػػف نفػاذ ذلػػؾ التصػػرؼ.  3
 -2ـ, )ج2003, عبػػػدالرحمف محمػػػد الجزيػػػرم, دار الكتػػػب العمميػػػة, بيػػػركت, الطبعػػػة الثانيػػػة, المـــذاىب اثربعـــة

 (.310ص
 (.316,ص2, )جمرجع السابقالالرشد ىك: الصالح في الماؿ,  4
, أبػػك البصػػؿ, شــرح قــانون أصــول الم اكمــات الشــرعيةالقػػٌيـ ىػػك: مػػف ينٌصػػبو القاضػػي عمػػى أمػػكاؿ المفقػػكد.  5

 .(90)ص
, مختصـر الفقـو اإلسـالمي فـي ضـوء القـرسن والسـنةالمفقكد ىك: مف انقطع خبره, فػال يعمػـ أحػٌي ىػك أـ مٌيػت.  6

 (.916ـ, )ص2010, 11محمد بف إبراىيـ التكيجرم, دار أصداء المجتمع, الطبعة
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كالحكػػـ فػػي  ,كالفصػػؿ فػػي الدعػػاء بممكيػػة أعيانيػػا ,تحريػػر التركػػات الكاجػػب تحريرىػػا-10

أك ناشػػئان  ,متعمقػػان بمػاؿ ييػػر منقػكؿأك  ,قػان بمػاؿو دعػاكل الػديكف التػػي عمييػا, إل مػػا كػاف منيػػا متعمٌ 

 كالنتقالية. رعيةكتعييف حصص الكارثيف الشٌ  ,كتصفيتيا كتقسيميا بيف الكرثة تجاريةو  عف معاممةو 

كرضػػيا  ,ككػػذلؾ إذا كػاف أحػدىما ييػر مسػمـ ,يفً مسػممٍ  طمبػات الديػة إذا كػاف الفريقػافً  -11

 ة.رعيٌ القضاء في ذلؾ لممحاكـ الشٌ  أف يككف حؽٌ 

و و كتسػجيمي ميا في األمكاؿ المنقكلة كيير المنقكلة مػف حيػث تكثيقيػمف التركة كٌ 1التخارج-12

 .الناتجة عنو منازعاتال و كفضي كتنظيمي 

ألنيػا ممحقػة بالكصػٌية فػي ىػذه الحالػة, كالكصػٌية كػذلؾ مػف  فػي مػرض المػكت؛ 2اليبة-13

 ة.شرعيٌ اختصاص المحاكـ الٌ 

كالحكػػـ بنتػػائ  ىػػذه  ,كمحاسػػبتيـ ,ي عمػػى الكقػػؼ كالقػػٌيـاإلذف لمػػكلٌي كالكصػػٌي كالمتػػكلٌ -14

 المحاسبة.

رعية إذا كػاف الكاقػؼ مة لػدل المحػاكـ الٌشػقة باألكقاؼ اإلسالمية المسػجٌ الدعاكل المتعمٌ -15

 يير مسمـ كاتفؽ الفرقاء عمى ذلؾ.

كجػو ة بخصػيٌ كالمقصكد باألحكاؿ الشٌ  ة بيف المسمميف,خصيٌ ؽ باألحكاؿ الشٌ ما يتعمٌ  كؿٌ -16

 كما يتبعيا مف أمكر. رؽى النكاح كالفي عاـ أحكاـ 

                                                           
تركػة أك التخارج ىك: أف يتصػالح الكرثػة عمػى إخػراج بعضػيـ عػف نصػيبو فػي الميػراث نظيػر شػيء معػيف مػف ال 1

-3ـ, )ج1977لبنػػػاف, الطبعػػػة الثالثػػػة , -, سػػػيد سػػػابؽ, دار الكتػػػاب العربػػػي, بيػػػركتفقـــو الســـنةمػػػف ييرىػػػا. 
 (.658ص

, مختصــر الفقــو اإلســالمي فــي ضــوء القــرسن والســنةاليبػػة ىػػي: تمميػػؾ المػػاؿ فػػي الحيػػاة لغيػػره بغيػػر عػػكض,  2
 (.781التكيجرم,)ص
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 رعية أك أحد مهذكنييا كما ينشه عنو.عقد زكاج سيٌجؿ لدل المحاكـ الشٌ  كؿٌ -17

قػػػانكف تشػػػكيؿ المحػػػػاكـ  1972( لسػػػػنة 19مػػػف قػػػانكف رقػػػـ ) (22)كقػػػد جػػػاء فػػػي المػػػػادة  

رعية لسػػػنة المحاكمػػػات الٌشػػػصػػػكؿ أجػػػاء فػػػي المػػػادة الثانيػػػة مػػػف قػػػانكف مػػػع مراعػػػاة مػػػا رعية "الٌشػػػ

ة بػػيف خصػػيٌ حػػكاؿ الشٌ رعية حػػؽ القضػػاء فػػي األلٌشػػتشػػريع آخػػر, تمػػارس المحػػاكـ ا أك أمٌ  ـ1959

ؿ جٌ كاج سيػعقػد ز  كمػا ينشػه عػف أمٌ  ,لغائػوا  ك  ,كزيادتػو ,ذلؾ عقار الكقؼ بالحكرالمسمميف بما في 

بي حنيفة باستثناء ما أو كفقان لمراجح مف مذىب حد مهذكنييا, كذلؾ كمٌ أك أ ,رعيةلدل المحكمة الشٌ 

 ."ةعميو بمقتضى قكانينيا الخاصٌ  نٌص 

فػي الخػالؼ حػكؿ النفقػة كمقػدارىا كاسػتحقاقيا,  بػالنظرة ىػي المختٌصػة رعيٌ إٌف المحاكـ الٌشػ

ألنيا مف آثار  ؛المحاكـ النظامية برؤية دعكل النفقة كىذا ما أكدتو محكمة التمييز بهف ل تختٌص 

 1عقد الزكاج.

كىػػػك منػػػكط بكضػػػع ىػػػذه  ,ة بػػػدعاكل الػػػديكف التػػػي عمػػػى التركػػػةرعيٌ المحػػػاكـ الٌشػػػ تخػػػتٌص ك 

ؿ ىػػذه الػػدعاكل مػػػف المحػػاكـ يػػدىا عمػػى التركػػة كضػػبطيا كقياميػػا بتحريرىػػا, أمػػا قبػػؿ ذلػػؾ, فتظٌػػ

 2كقد أكدت محكمة التمييز ذلؾ. ,اختصاص المحاكـ النظامية

مشػػركط بػػهف يكػػكف الفريقػػاف  3رعية بنظػػر قضػػايا الديػػةالمحػػاكـ الٌشػػ اختصػػاصل شػػٌؾ أٌف 

بنظرىػػا لممحػػاكـ  الختصػػاصىما مسػػممان كاآلخػػر ييػػر مسػػمـ كػػاف حػػدأ, فػػإذا كػػاف مسػػممان كالىمػػا 

                                                           
 (.143ص-1)ج, الزعبي, أصول الم اكمات المدنية 1
 (.144ص-1, )جمرجع السابقال 2
ىي الماؿ الذم يؤدم إلى المجني عميو أك كرثتو بسبب الجناية عميو, سكاء كاف ذلؾ لمنفس أـ الدية:  3

عبد الكريـ بف   «فقو القضاء والشيادات»المطمع عمى دقائق زاد المستقنع , األعضاء أـ الجركح أـ المنافع
أبك بكر بف محمد بف عبد المؤمف بف حريز   كفاية اثخيار في  ل غاية اإلختصار(, 7ص-2, )جمحمد الالحـ
 ,سيني الحصني, تقي الديف الشافعيبف معمى الح
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 التفػػاؽالنظاميػػة باعتبارىػػا الجيػػة ذات الكليػػة العامػػة, إل أٌنػػو يجػػكز فػػي الحالػػة األخيػػرة لألطػػراؼ 

صػػحيحان ممزمػػان  التفػػاؽكيكػػكف ىػػذا  ,رعيةعمػػى إسػػناد الكليػػة بنظػػر ىػػذه القضػػايا إلػػى المحػػاكـ الٌشػػ

 1ة ىي صاحبة الكلية بنظر ىذه القضايا.رعيٌ كتككف المحاكـ الشٌ  ,مطرفيفل

 ثار المترتبة عمى مخالفة قواعد االختصاص الوظيفي  رع الثاني: ا الف  

ة س, كمػف ذلػؾ تنصػيب الػكلة كالقضػااهلل تعالى أكجب عمى اإلماـ إقامة العدؿ بيف النػا إفٌ 

األمػر  2ل يجكز مخالفة كليٌ , كعمى ذلؾ  مفسدةو  كدرءً  مصمحةو  بيدؼ جمبً   اختصاصيـكتحديد 

 3.رعيةلسياسة الشٌ رعو مف باب اتشريع يشٌ  في أمٌ 

فٌ   ,4العػاـ النظػاـ مف الدكلة في المختمفة القضاء جيات بيف الكظيفيٌ  تكزيع الختصاص كا 

 5يمي: ب عمى مخالفتيا ماكيترتٌ 

                                                           


ـ, 1994الطبعة األكلى, , دمشؽ –دار الخير , المحقؽ: عمي عبد الحميد بمطجي كمحمد كىبي سميماف
 (.460ص1)ج

 (.142ص-1, )جمرجع السابقال 1
فيك رأس الدكلة,  تحت أم اسـ كاف عممو في منصبو: الخميفة, أك الرئيس, أك األمير, أك الممؾ, أك  2

صنعاء, الطبعة الثانية,  –, د. فضؿ بف عبد اهلل مراد, الجيؿ الجديد ناشركف المقدمة في فقو العصرالسمطاف, 
 (.330ص-1ـ, )ج 2016

 (.105, يكنس, )صتطبيقات السياسة الشرعية 3
شــرح قــانون أصــول الم اكمــات (, 42, التكػػركرم, )صلــوجيز فــي شــرح قــانون أصــول الم اكمــات الشــرعيةا 4

 (.108, أبك البصؿ, )الشرعية ونظام القضاء الشرعي
ـ, 2009, األسػتاذ الػدكتكر عبػاس العبػكدم, دار الثقافػة, عمػاف, شرح أ كام قانون أصول الم اكمات المدنية 5

 -, مشػركع بنػاء قاعػدة األحكػاـ الدينيػة, معيػد الحقػكؽوالكنسي في فمسـطينالقضاء الشرعي (, 107-106)ص
الوجيز في كما بعػدىا(,  80أحكاـ كدراسات, )ص -فمسطيف -ـ, القضاء الديني2012جامعة بيرزيت, بيرزيت, 

 ( .42, التكركرم, )صشرح قانون أصول الم اكمات الشرعية
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ػػػػييػػػػر المختٌصػػػػ ةإذا أصػػػػدرت المحكمػػػػ -أكل  ىػػػػذا الحكػػػػـ باطػػػػؿ, كلممحكمػػػػة فػػػػإفٌ  ,اة حكمن

 لػـ النػزاع ىػذا ككػهف قرارىػا, كتصػدر اختصاصػيا, كتمػارس ذاتػو, النػزاع فػي تنظػر أفٌ  ةالمختٌصػ

 .القضاء عمى عرضو يسبؽ

الجيػة  ية أماـجٌ ع بالحي األحكاـ الصادرة عف المحاكـ الدينية تتمتٌ  اإلشارة ىنا إلى أفٌ كتجدر 

ذلػػؾ أكػػدت المػػادة  , كعمػػىة الحكػػـ, كأمػػاـ جيػػات القضػػاء األخػػرل, كمنيػػا القضػػاء النظػػاميٌ رً صػػدٌ مي 

 , حيث جاء فييا: ـ 2001( لسنة3رقـ )الفمسطيني  مف قانكف اإلجراءات الجزائية  (392)

بػو أمػاـ  ة في حدكد اختصاصػيا قػكة األمػر المقضػيٌ رعيٌ ادرة مف المحاكـ الشٌ لألحكاـ الصٌ تككف " 

 ". عمييا الفصؿ في الدعكل الجزائية ؼالمحاكـ الجزائية في المسائؿ التي يتكقٌ 

 أدكار مػف دكر أمٌ  في قبؿتي  التي 2ىك مف الدفكعك  ,الكظيفيٌ  الختصاص بعدـ 1الدفع-ثانيان 

 محكمػة كتسػتطيع السػتئناؼ, أك البدايػة, فػي سػكاء مـ فػي مكضػكع الػدعكلالتكٌ لك بعد  المحاكمة

 .ذلؾ منيا طمبيي  كلك لـ فيو تنظر أف نفسيا الستئناؼ

                                                           
, أيػكب بػف مكسػى ات معجم في المصطم ات والفروق المغويـةالكمي  الدفع لغة ىك: صرؼ الشيء قبؿ الػكركد ,  1

(, كاصػطالحان ىػك: اإلتيػاف بػدعكل مػف قبػؿ 450الكفكم, تحقيؽ: عدناف دركيػش, مؤسسػة الرسػالة, بيػركت, )ص
المػػدعى عميػػو تػػدفع دعػػكل المػػدعي, أم أنيػػا دعػػكل يثيرىػػا المػػدعى عميػػو مناىضػػة لمػػدعكل األصػػمية, كػػهف يػػدعي 

قتػرض منػو ألػؼ جنيػو, كطالبػو بهدائيػا, فػدفع المػدعى عميػو ىػذه الػدعكل بػهداء ىػذا الػديف شخص عمى آخػر أنػو ا
ــة إلػػى المػػدعي, فيصػػبح حينئػػذ المػػدعى عميػػو مػػدعيان, كيصػػبح المػػدعي مػػدعيان عميػػو.  درر ال كــام فــي شــرح مجم

-4ـ, )ج1991, عمػػي حيػدر خكاجػػو أمػػيف أفنػدم, تعريػػب: فيمػي الحسػػيني, دار الجيػؿ, الطبعػػة الكلػػى,اث كـام
(, كالػػدفع قانكنػػان ىػػك: اإلمكانػػات كالكسػػائؿ 559, عثمػػاف, )ص النظــام القضــائي فــي الفقــو اإلســالمي(, 211ص

التي يستعمميا الخصـ أمػاـ المحكمػة لمػرٌد عمػى طمػب الخصػـ كتفنيػده بقصػد تفػادم أك تػهخير الحكػـ بيػذا الطمػب. 
, شــرح قــانون أصــول الم اكمــات الشــرعية الــوجيز فــي(, 689ص -2, الزعبػػي, )جأصــول الم اكمــات المدنيــة

( بهنػو اإلتيػاف بػػدعكل 1631(, فػي المػادة )324ص-1, )جمجمـة اث كـام العدليـة(, كعرفتػو 89التكػركرم, )ص
 مف قبؿ المدعى عميو تدفع دعكل المدعي.

و إلػػى ىػػي دفػكع تكجػىػي مػف الػدفكع الشػػكمية فػي نظػر الػػدكتكر أبػك البصػؿ ك الػدكتكر التكػػركرم, كيقصػد بيػا, 2  
إجػػراءات الػػدعكل, سػػكاء مػػف حيػػث طريقػػة رفعيػػا, أك السػػير فييػػا, أك الختصػػاص بيػػا, بغػػرض استصػػدار حكػػـ 

 



63 
 

, المعمػكؿ األردنػيٌ  ةرعيٌ مف قانكف أصػكؿ المحاكمػات الٌشػ( 5)الماده  كلقد نٌصت عمى ذلؾ

ة المحكمػة ى عميػو عمػى صػالحيٌ عى ذا لـ يعترض المػدٌ إـ " 1959( لسنة 31رقـ )بو في فمسطيف, 

ككػؿ  ,ض ليػا كلػك لػـ يثرىػا الخصػكـفالمحكمػة تتعػرٌ  ,الكظيفة أما ,تتعرض ليا أفلممحكمة  فميس

 ."ا أماـ المحكمةذا مثؿ قانكنن إ إلعتبر ى عميو ل يي عى الحية أك الكظيفة مف المدٌ عمى الصٌ  اعتراضو 

( لسػػػنة 2رقػػػـ) مػػػف قػػػانكف أصػػػكؿ المحاكمػػػات المدنيػػػة الفمسػػػطينيٌ  (92)المػػػادة  كجػػػاء فػػػي

أك  ,أك بسػػبب نػػكع الػػدعكل ,ـ عمػػى :" إٌف الػػدفع بعػػدـ اختصػػاص المحكمػػة لنتفػػاء كليتيػػا2001

صػػؿ بالنظػػاـ العػػاـ يجػػكز إثارتػػو فػػي أم حالػػة تكػػكف عمييػػا كتحكػػـ بػػو دفػػع آخػػر متٌ  قيمتيػػا أك بػػهمٌ 

 .المحكمة مف تمقاء نفسيا"

المحكمػػة إذا قضػػت بعػػدـ اختصاصػػيا  أفٌ  عمػػى: "ذاتػػو مػػف القػػانكف  (93)المػػادة  تكنٌصػػ 

 1.ة"كجب عمييا إحالة الدعكل بحالتيا إلى المحكمة المختصٌ 

 فاإلحالة ؛الدينيٌ  كالقضاء النظاميٌ  القضاء بيف إحالة يكجد ل أنو إلى ىنا, اإلشارة كتجدر

 المحػاكـ اختصػاص عػف خارجػةن  الػدعكل كانػت إذا كعميػو, المختمفػة القضػاء جيات بيف تككف ل

 2الدعكل. كردٌ  اختصاصيا عدـ تقرر المحكمة فإفٌ  ؛النظامية المحاكـ اختصاص كمف الدينية

كيكػػكف ىػػذا , عمػػى مخالفػػة قكاعػػد الختصػػاص الػػكظيفيٌ  التفػػاؽل يجػػكز لمخصػػـك  -ثالثػػان 

 3بالنظاـ العاـ. متعمقان  ككنو ,باطالن  التفاؽ

                                                           


يػػػؤدم إلػػػى تػػػهخير الفصػػػؿ فػػػي الػػػدعكل , أك ينيػػػي الخصػػػكمة قبػػػؿ الػػػدخكؿ فييػػػا كدكف الخػػػكض فػػػي مكضػػػكعيا. 
أنػو  أيمـن البـدارينالـدكتور بينما يرل  (.98, التكركرم, )صرعيةالوجيز في شرح قانون أصول الم اكمات الش  

دفع مكضكعي لتعمقو بالنظاـ العاـ, فإف الختصػاص الػكظيفي ىػك صػمب العمميػة القضػائية ككظيفػة القضػاء دكف 
 الجراءات , فال يككف شكميان. 

 (.208, المشاقي,)صالوجيز في شرح قانون أصول الم اكمات المدنية والتجارية الفمسطيني1 
2
.(42،التكروري،)صأصول المحاكمات الشرعيةالوجيز في شرح قانون 
(.42،)صالمرجع السابق3
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فػي  ؽ بالنظػاـ العػاـؾ بالدفع بعدـ الختصاص المتعمٌ مف الخصكـ التمسٌ  ألمٌ يجكز  -ارابعن 

 1مرحمة مف مراحؿ الدعكل. أمٌ 

ؽ بالنظاـ ف تمقاء نفسيا بعدـ الختصاص المتعمٌ ي مً يجب عمى المحكمة أف تقضى  -اخامسن 

 2ؾ الخصـك بذلؾ.العاـ, كلك لـ يتمسٌ 

أف تطمب الحكـ  باعتبارىا طرفنا مينضم امت في الدعكل عمى النيابة العامةٌ إذا تدخٌ  -اسادسن 
بال ؾ بو الخصكـ, بؿ لك كاف طرفا الخصكمة قد قى لك لـ يتمسٌ ك  ,ابعدـ اختصاص المحكمة كظيفين 

 3النيابة العامة أمينة عمى مصمحة المجتمع. كذلؾ ألفٌ  ؛ذلؾ الختصاص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
.(42،)ص،التكروريالوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية1
.(42،)صمرجع السابقال2
،األستاذالدكتورعباسالعبودي،دارشرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنيةتشملالنقاطالسابقة،3

،مشروعبناءقاعدةاألحكامالقضاء الشرعي والكنسي في فلسطين(،117-116م،)ص2119الثقافة،عمان،

81أحكامودراسات،)ص-فلسطٌن-م،القضاءالدٌن2112ًجامعةبٌرزٌت،بٌرزٌت،-الدٌنٌة،معهدالحقوق

(.42،التكروري،)صول المحاكمات الشرعيةالوجيز في شرح قانون أصومابعدها(،
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 الثانيالمب ث 

 االختصاص المكاني  

 
 والقـــــانون اإلســــالمي   الفقـــــوي فــــ المكـــــاني  يـــــوم االختصــــاص فول: مث المطمــــب ا

 وخصائصوومشروعيتو 

 مفيوم االختصاص المكاني   :ولرع اث الف  

, معينةو  بمدةو  مد القاضي قضاءى ق  ريعة اإلسالمية: أف يي الشٌ في  مفيكـ الختصاص المكانيٌ  إفٌ 

 1أك المكاف المعيف. ,شامالن لجميع الحقكؽ, في ىذا البمد هقضاؤ  أك ناحية منيا فيككف

أك أكثػػر, أك  ,تقييػػد القاضػػي بالقضػػاء فػي بمػػدة معينػػةالفقػو فػػي  القضػػاء تخصػػيصبصػد قي يك 

د الػيمف, كقمٌػ ـ عمػي بػف أبػي طالػب قضػاءى ى اهلل عميػو كسػمٌ صػمٌ  د النبيٌ ناحية مف بمد معيف, كما قمٌ 

 2 .ػيٌ الختصاص المحمٌ  مىسٌ كىك ما يي , معاذ بف جبؿ القضاء في ناحية منيا

ا جغرافينػػ ابالقضايػػػا تكزيعنػػ العمػػؿتكزيػػع رعية: قػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات  الٌشػػ قصػػد بػػو فػػيكيي 

 3.أك المكافي  ,المكقعي  المحاكـ المختمفة مف حيثي بيف 

أك بمػػدة  ,صػػالحية القاضػػي بنظػػر الػػدعكل المرفكعػػة إليػػو فػػي مكػػاف معػػيفعػػرؼ بمػػا يي  ىػػكك 

 4أك تمؾ المحٌمة. ,معينة بحيث ل يتجاكز قضاؤه أىؿ ذلؾ البمد

                                                           
 (.81, الزحيمي, )صأصول الم اكمات الشرعية والمدنية 1
حػديث , باب بعث أبي مكسى, كمعاذ إلى اليمف قبؿ حجة الكداع, (161ص -5ج, )الجعفي ,ص يا البخاري 2

ٍيًمٌي, )جالف ق و  اإلسالمي  وأدلتت و  [, 4341رقـ ]  (.6247ص -8, الزيحى
القضــاء الشــرعي والكنســي فــي (, 37, التكػػركرم, )صالــوجيز فــي شــرح قــانون أصــول الم اكمــات الشــرعية 3

 (.55, معيد الحقكؽ )صفمسطين
  ( .99, يكنس )صتطبيقات السياسة الشرعية 4
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كالتيسػػػير عمػػػييـ  ,فً ىػػػك تقريػػػب القضػػػاء مػػػف المتقاضػػػييٍ  المكػػػانيٌ  الختصػػػاصكاليػػػدؼ مػػػف 

ؼ ما يخفٌ مٌ  ؛إقامتيـ بقدر اإلمكاف أك محاؿٌ  ,إلى محكمة قريبة مف مكاطنيـ اللتجاءبتمكينيـ مف 

فو, كيصدؽ ىذا يإلى المحاكـ, كيخٌفؼ مف نفقات التقاضي كمصارً  تومشقٌ ك  النتقاؿ عنيـ أعباء

القػػػػكؿ عمػػػػى جميػػػػع الجيػػػػات القضػػػػائية, فيصػػػػدؽ عمػػػػى جيػػػػة القضػػػػاء العػػػػادم بالنسػػػػبة لػػػػدرجتي 

, أمػا محكمػة النقض)التمييػز( فػال يتيٌسػر [السػتئنافيةكالمحػاكـ  األكلػىمحاكـ الدرجػة  ] التقاضي,

 1عمى رأس المحاكـ. تكحيد تطبيؽ القانكف كتفسيره, إل إذا كانت منفردةن ليا أداء كظيفتيا في 

فػػي قػػكانيف المرافعػػات أك ييرىػػا, كعنصػػر  ةو قانكنٌيػػ بنصػػكصو  الختصػػاصتكزيػػع ىػػذا  كيػػتـٌ 

ٌف مجٌرد الكجكد في مكاف ل يجعؿ منو مكطنان إل إذا كانت  ضركرمٌ  الستقرار لتحديد المكطف, كا 

سكاء  ,يياب ى لك تخممتيا أكقاتي حتٌ  الستقرارفي ىذا  العتيادؽ يتحقٌ  أم أفٌ  اإلقامة مستقرة فيو,

 2.أك متباعدةن  كانت متقاربةن 

 ة االختصاص المكاني  رع الثاني: مشروعي  الف  

نما مخصكص, مكاف لمقاضي يكف لـ لإلسالـ األكلى القركف في أنو بالذكر مف الجدير  كا 

 كػاف اإلسػالمية الدكلة عتكسٌ  , كمع3كاألماكف البارزة كالفسيحة المساجد, في يقضكف القضاة كاف

 القاضػي مراجعػة المتخاصػميف عمػى يؿى ٌسػالػبالد, كيي  كأحػكاؿ العبػاد ظركؼ يراعي أف األمر لكليٌ 
                                                           

(, 351ص) ,الكتػاب األكؿ, النمػر, قوانين المرافعـات (, 311ص -1, الزعبػي, )جأصول الم اكمات المدنية 1
 (.83, المشاقي, )صفي شرح أصول الم اكمات المدنية والتجارية الفمسطينيالوجيز 

الـوجيز فـي شـرح أصـول الم اكمـات المدنيـة والتجاريـة (, 351ص) ,الكتػاب األكؿ, النمػر, قـوانين المرافعـات 2
 (.83, المشاقي, )صالفمسطيني

, أبك محمد مكفػؽ الػديف عبػد اهلل بػف أحمػد الكافي في فقو اإلمام أ مد(, 41ص -10, ابف قدامة, )جالمغني 3 
بف محمد بف قدامة الجمػاعيمي المقدسػي ثػـ الدمشػقي الحنبمػي, الشػيير بػابف قدامػة المقدسػي, دار الكتػب العمميػة, 

, أبك محمد محمػكد بػف أحمػد بػف عمدة القاري شرح ص يا البخاري(, 228ص -4ـ, )ج1994الطبعة األكلى, 
-4ابى الحنفػػػى بػػػدر الػػػديف العينػػػى, دار إحيػػػاء التػػػراث العربػػػي, بيػػػركت, )جمكسػػػى بػػػف أحمػػػد بػػػف حسػػػيف الغيتػػػ

 (.165ص
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 معيف ببمد امختص   يناقاض بمد أك ناحية عمى كؿٌ  ديقمٌ  بهف كذلؾ خصكماتيـ, في بالنظر المختٌص 

 منازعاتيـ. كحؿٌ  خصكماتيـ, في لمنظر

 منيا: ,, كاألدٌلة عمى ذلؾ كثيرة1تخصيص القضاء بالمكاف الشريعة اإلسالمية أجازت كقد

ان إلػػى أبػػا عبيػػدة بػػف الجػػراح قاضػػي أنػػو بعػػث ـى اهلل عميػػو كسػػمٌ صػػمٌ  النبػػيٌ  مػػا كرد عػػفأكلن: 

اهلل حدثنا مسمـ بف إبراىيـ, حدثنا شعبة, عف أبػي إسػحاؽ, عػف صػمة, عػف حذيفػة رضػي , نجراف

ألبعػثف, يعنػي عمػيكـ, يعنػي أمينػا حػؽ »عنو, قاؿ: قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ ألىؿ نجػراف: 

 2.فهشرؼ أصحابو, فبعث أبا عبيدة رضي اهلل عنو« أميف

 3ثانيان: عٌيف النبي صمى اهلل عميو كسمـ عتاب بف أسيد كلية كقضاء مٌكة.

 

                                                           
, االختصاص القضائي في الفقـو اإلسـالمي(, 100, أبك البصؿ, )صشرح قانون أصول الم اكمات الشرعية 1

 (.260الغامدم, )ص
-5)ج [,3745قػػـ], بػػاب مناقػػب أبػػي عبيػػدة بػػف الجػػراح رضػػي اهلل عنػػو, الحػػديث ر الجعفػػي, صــ يا البخــاري 2

, أحمػػد عجػػاج كرمػػي, دار السػػالـ, القػػاىرة, الطبعػػة ى اح عميــو وســمماإلدارة فــي عصــر الرســول صــم  (, 26ص
 .(239ىػ, )ص 1427األكلى, 

ٍكًجردم, أحمػػد بػػف الســنن الكبــرى 3 ٍسػػرى الخراسػػاني, أبػػك بكػػر البييقػػي, المحقػػؽ:  الحسػػيف بػػف عمػػي بػػف مكسػػى الخي
بػاب النيػي عػف بيػع مػا لػـ  ـ,2003لبناف, الطبعة الثالثػة,  –محمد عبد القادر عطا, دار الكتب العممية, بيركت 

ف كػػاف ييػػر طعػػاـ يقػػبض كىػػذا إسػػناد جيػػد " كحكػػـ عميػػو األلبػػاني, (,510ص -5)ج [,10681], الحػػديث رقػػـكا 
" الجـرح ابف سالـ الشاشي أكرده ابف أبػي حػاتـ فػي  جاؿ " التيذيب " يير عيسىرجالو كميـ ثقات معركفكف مف ر 

عنػو أبػك  كركل عػف عبيػد اهلل بػف عمػرك. ركل , بػػ أبػك سػعيد كقػاؿ: " كلقبػو عػكيس ( ككنػاه278/  3) والتعديل "
يث صحيح, فقد جاء يركم إل عف ثقة. كالحد رحا كل تعديال. لكف أبك زرعة لزرعة رحمو اهلل ". كلـ يذكر فيو ج

اب السػنف كأحمػد بعث عتاب بف أسيد رضي اهلل عنو. أخرجو أصح طرؽ عف عمرك بف شعيب بو دكف قصة مف
ك" إركاء الغميػؿ "  (2870ث البيػكع " ك " المشػكاة " )كصححو, كىك مخرج عندم في " أحاديػ (17/  2كالحاكـ )

أبػك عبػد الػرحمف محمػد ناصػر الػديف, بػف   ىاسمسمة اث اديـث الصـ ي ة وشـيء مـن فقييـا وفوائـد". (1293)
 الطبعػػة األكلػػى,, مكتبػػة المعػػارؼ لمنشػػر كالتكزيػػع, الريػػاض ,الحػػاج نػػكح بػػف نجػػاتي بػػف آدـ, األشػػقكدرم األلبػػاني

, محمػد بػف محمػد بػف أحمػد بػف أبػي زيػد بػف معالم القربـة فـي طمـب ال سـبة(, 212ص -3, )جلمكتبة المعػارؼ
 (.202)ص«, كمبردج»الديف, دار الفنكف األخكة, القرشي, ضياء 
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 1بف جبؿ إلى اليمف قاضيان. ـ معاذى اهلل عميو كسمٌ صمٌ  ثالثان: بعث النبيٌ 

 2اـ.كٌلى أبك الدرداء القضاء بالشٌ رابعان: ت

 المذاىب األربعة: قررتوما  كىك

ذا قمد السمطاف رجالن "  3قاؿ ابف مازة:الحنفية,  -1 ذا  , قضاء يـك يجكز كتهقت في ىذاكا  كا 

 أنابو نائبو بمسجد  ,د القاضيلك قمٌ  كعمى ىذا..., ااف يجكز كيتقيد بذلؾ المكاف أيضن قيده بالمك

 

                                                           
[, 4341حديث رقـ], باب بعث أبي مكسى, كمعاذ إلى اليمف قبؿ حجة الكداع, في, الجعص يا البخاري 1
, عبد اثنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء عمى السنة" من الزلل والتضميل والمجازفة, (161ص -5ج)

 -1ـ, )ج1986اليماني, المطبعة السمفية كمكتبتيا, عالـ الكتب,  بيركت,  الرحمف بف يحيى بف عمي المعممي
, جماؿ الديف أبك محمد نصب الراية ث اديث اليداية مع  اشيتو بغية اثلمعي في تخريج الزيمعي(, 66ص

يز عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الزيمعي, قدـ لمكتاب: محمد يكسؼ البىنيكرم, صححو ككضع الحاشية: عبد العز 
الديكبندم الفنجاني, إلى كتاب الح , ثـ أكمميا محمد يكسؼ الكاممفكرم, المحقؽ: محمد عكامة,  مؤسسة 

 (.63,ص4ـ, )ج1997السعكدية, الطبعة األكلى,  –لبناف, دار القبمة لمثقافة اإلسالمية, جدة –الرياف, بيركت 
, أبك القاسـ ىبة اهلل بف الحسف بف منصكر الطبرم الرازم الاللكائي  شرح أصول اعتقاد أىل السنة والجماعة 2

[, 1718, رقـ ]ـ2003الطبعة الثامنة, , السعكدية –دار طيبة , تحقيؽ: أحمد بف سعد بف حمداف الغامدم
موسوعة ت توي عمى »موسوعة العالمة اإلمام مجدد العصر م مد ناصر الدين اثلباني   (1019ص -5)ج

أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف, بف   «, عماًل ودراسة  ول العالمة اثلباني وتراثو الخالد50أكثر من ل
نىعىوي: شادم بف محمد بف سالـ آؿ نعماف, الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ, األشقكدرم األلباني مركز النعماف , صى

 -9, )جـ 2010طبعة األكلى,ال, اليمف –لمبحكث كالدراسات اإلسالمية كتحقيؽ التراث كالترجمة, صنعاء 
جالؿ الديف السيكطي, المحقؽ: مختار إبراىيـ اليائ   « الجامع الكبير»جمع الجوامع المعروف بـ  (,256ص
 جميكرية مصر العربية -حسف عيسى عبد الظاىر, األزىر الشريؼ, القاىرة  -عبد الحميد محمد ندا  -

 (.69,ص4, الزيمعي, )جنصب الراية ث اديث اليداية (,24ص -16ـ, )ج2005الطبعة الثانية,
3

كلد بمرييناف , ابف مازة البخارم الحنفي اإلماـ العالمة برىاف الديف محمكد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمر
تفقو عمى أبيو الصدر , صاحب المحيط ,ق1219سنة  كتكفي ببخارل, ق1156سنة مف بالد ما كراء النير

 [ذخيرة الفتاكل] ك [المحيط البرىاني] ككاف رأس بيت بني مازة, صنؼ المحيط المشيكر بػ  السعيد تاج الديف
سمم الوصول إلى طبقات (, 161ص -7, الزركمي, )جاثعالم ككفى ىذاف الكتاباف دليال عمى فضمو كتقدمو.

 (.306ص -3)ج ,حاجي خميفة  الف ول
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 1."رفي مسجد آخ يككف لمنائب أف يقضيى  معيف ل

 في شرحو لمختصر خميؿ:" يجكز لإلماـ األعظـ أف ينٌصب 2,  قاؿ الخرشيةالمالكي -2

 3ؼ إنفاذ حكمو عمى ييره" .بمممكة يحكـ فييا, أم ل يتكقٌ  قاض يستقؿٌ  كؿٌ , ك ف أك أكثرقاضييٌ 

" يجػػكز أف يكػػكف القاضػػي  :(األحكػػاـ السػػمطانية)فػػي كتابػػو  4قػػاؿ المػػاكردم افعي,الٌشػػ -3

العمؿ, فيقٌمده النظر في جميع األحكاـ في أحد جانبي البمد أك في محمٌػة منػو,  خاٌص  ,عاـ النظر

بػيف سػاكنيو كبػيف  فينفذ جميع أحكامو فػي الجانػب الػذم قمٌػده كالمحمٌػة التػي عٌينػت لػو, كينظػر فيػو

 5ئ إليو كالساكف فيو" .ألٌف الطار الطارئيف إليو؛ 

                                                           
عنو, أبك المعالي برىاف الديف محمكد بف  أبي  نيفة رضي احالم يط البرىاني في الفقو النعماني فقو اإلمام  1

أحمد بف عبد العزيز بف عمر بف مىازىةى البخارم الحنفي , المحقؽ: عبد الكريـ سامي الجندم, دار الكتب العممية, 
 (.14ص -8ـ, )ج2004 -لبناف, الطبعة األكلى,  –بيركت 

2
كؿ مف تكلى مشيخة األزىر. نسبتو إلى ـ,  أ1601, كلد سنة اهلل الخراشي المالكي أبك عبد محمد بف عبد اهلل

, مف ـ 1690سنة  أقاـ كتكفي بالقاىرةخراش مف البحيرة, بمصر,  كاف فقييا فاضال كرعا,  قرية يقاؿ ليا أبك
كتبو ]الشرح الكبير عمى متف خميؿ[ في فقو المالكية, ك ]منتيى الريبة في حؿ ألفاظ النخبة[ لبف حجر, في 
المصطمح, كنسختو في التيمكرية, ك ]الشرح الصغير[ في الزيتكنة, عمى متف خميؿ أيضا, ك ]الفرائد السنية شرح 

 (.240ص -6, الزركمي, )جاثعالم في التكحيد. المقدمة السنكسية[ 

  (.144,ص7, محمد بف عبداهلل الخرشي المالكي أبك عبد اهلل, دار الفكر, بيركت, )جشرح مختصر خميل 3
أصحاب التصانيؼ ضاة عصره. مف المعمماء الباحثيف, قأقضى  ,عمي بف محمد حبيب, أبك الحسف الماكردم4

ككلي القضاء في بمداف كثيرة, ثـ جيعؿ " أقضى  ,, كانتقؿ إلى بغدادـ974سنة  كلد في البصرة, الكثيرة النافعة
كانة الرفيعة عند الخمفاء, مالعتزاؿ, كلو الالقضاة " في أياـ القائـ بهمر اهلل العباسي. ككاف يميؿ إلى مذىب 

نسبتو إلى بيع ماء الكرد,  ,ي ما يصمح بو خمال أك يزيؿ خالفاكربما تكسط بينيـ كبيف الممكؾ ككبار األمراء ف
ثالث  [النكت كالعيكف ]ك [األحكاـ السمطانية  ]ك  [أدب الدنيا كالديف ]مف كتبو ـ, 1058سنة  ببغداد كتكفى في
في فقو الشافعية, نيؼ كعشركف جزءا, ك  [الحاكم  ], في تفسر القرآف, ك 22ما في تذكرة النكادر مجمدات ك

األمثاؿ  ]ك  [معرفة الفضائؿ  ]ك  [أعالـ النبكة ]في سياسة الحككمات, ك  [تسييؿ النظر  ]ك  [نصيحة الممكؾ ]
 [سياسة الممؾ ]قالو عبيد. ك  [أدب الكزير  ]كاف لعمو المطبكع بعن [قانكف الكزارة  ]فقو, ك  [اإلقناع  ]ك [ كالحكـ 

 (.327ص -4, الزركمي, )جاثعالم. 
 (.123, الماكردم, )صاث كام السمطانية 5
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يػػو عمػػـك النظػػر فػػي " كيجػػكز أف يكلٌ  :(اإلنصػػاؼ)قػػاؿ المػػرداكم فػػي كتابػػو  الحنبمػػي,  -4

يػو عمػكـ النظػر فػي بمػد أك محمٌػة ان فػي أحػدىما أك فييمػا فيكلٌ يػو خاٌصػعمكـ العمؿ, كيجػكز أف يكلٌ 

 1بال نزاع". ة,خاصٌ 

ة الككيتيػة أنػو يجػكز المكسػكعة الفقيٌيػجػاء فػي فقػد  ,عميو العمؿ فػي عصػرنا كىك ما استقرٌ 

ده النظػر فػي جميػع األحكػاـ فػي بمػد معينػة, لإلماـ تكلية القاضي عمكـ النظر في خصكص, فيقمٌػ

ػ ػف أتػفينفذ حكمو فػيمف سػكنو كمى  يػو خصػكص النظػرأف يكلٌ  اى إليػو مػف ييػر سػكانو, كيجػكز أيضن

 2أك شطر منيا. يو قضاء األنكحة في مدينة بعينيافي خصكص العمؿ, كهف يكلٌ 

 : خصائص االختصاص المكاني  الثالثرع الف  

 3: عمى النحك اآلتيأرتبيا  ,المكاني عدة خصائص لالختصاص

 كعنػد, العػاـ النظػاـ مػف لػيس رعيةالٌشػ المحاكمػات أصػكؿ فػي المكػانيٌ  الختصػاص أكلن:

 المحكمػة تثيػر كل , أنفسػيـ الخصػكـ مف بطمب يككف أف بدٌ  ل المكانيٌ  الختصاص مسهلة إثارة

 المصمحة العامة.بؽ بمصمحة الخصكـ ل ىذا الدفع متعمٌ  ألفٌ  ؛نفسيا تمقاء مف المسهلة تمؾ

عمػػى  فػيمكف لمخصػكـ التٌفػاؽيمكػف أف ييتفػؽ عمػػى خالفػو,  المكػانيٌ  الختصػاصثانيػان: إٌف 

, فإذا رفع أحدىما النزاع إلى المحكمة التي اتفؽ عمػى أف الختصاصخالؼ ما تقضي بو قكاعد 

                                                           
, تحقيؽ:  , عالء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف بف أحمد المىٍرداكماإلنصاف في معرفة الراجا من الخالف 1

 -الدكتكر عبد اهلل بف عبد المحسف التركي, الدكتكر عبد الفتاح محمد الحمك, ىجر لمطباعة كالنشر, القاىرة 
 (283,ص28ـ, )ج1995جميكرية مصر العربية, الطبعة األكلى, 

 .(298,ص33)ج, كزارة األكقاؼ الككيتية, دار الصفكة, مصر, الطبعة األكلى, الموسوعة الفقيية الكويتية 2
الوجيز في شرح قانون (, 44-43, التكركرم, )صالوجيز في شرح قانون أصول الم اكمات الشرعية 3

شرح قانون أصول الم اكمات (, 86-84, المشاقي, )صأصول الم اكمات المدنية والتجارية الفمسطيني
 (.371,ص1, الزعبي, )جأصول الم اكمات المدنية(, 108-106, أبك البصؿ, )صالشرعية
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ألٌف المحكمة  ؛يسير بقكة القانكف التفاؽكلـ يعترض اآلخر عمى ذلؾ, فإٌف  ,ةتككف ىي المختصٌ 

مػػف المػػادة  (أ) ل تثيػر ىػػذه المسػهلة مػػف تمقػػاء نفسػيا, إل بطمػػب مػػف الخصػكـ, كقػػد كرد فػػي الفقػرة

 :ما يمي الفمسطينيٌ المدنية أصكؿ المحاكمات  قانكف مف (43)

عمى خالؼ القكاعد المنصكص  معٌينةو  عمى اختصاص محكمةو  التفاؽيجكز لألطراؼ -" أ

 ليذه المحكمة". الختصاصمف ىذا القانكف, كفي ىذه الحالة يككف  (42)عمييا في المادة 

مػف نػص ان مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنيػة, يعػد إسػتثناء 43في المادة  ما كردأم أف 

 مف ذات القانكف. 42المادة 

أماـ محكمة أكؿ درجة,  يجب إبداؤه  ىك دفع شكميٌ  المكانيٌ  الختصاصثالثان: الدفع بعدـ 

جابػػة ى عميػػو باإلعٌ تحػػت طائمػػة السػػقكط, فمػػك بػػدأ المػػدى ض لمكضػػكع الػػدعكل ك التعػػرٌ اإلجابػػة أقبػػؿ 

( فػال المكػانيٌ  الختصػاصالحية) مكضكع الدعكل كأبدل دفكعػان أخػرل ييػر الػدفع بعػدـ الٌصػ عف

الحية متنػازلن عنػو, كلكػف إذا بػدأ بالػدفع بعػدـ الٌصػ كييعػدي ييقبؿ منو بعد ذلؾ الدفع بعدـ الصالحية, 

ـٌ تعٌرض لمكضكع الدعكل كأبدل دفكعان أخػرل, فػال يػؤثٌ  فع األكؿ, بػؿ يجػب ر ذلػؾ عمػى الػدأكلن, ث

لتقػرر ىػػؿ ىػػي  المكػػانيٌ  الختصػػاصعمػى المحكمػػة أف تفصػؿ فػػي الػػدفع األكؿ, كىػك الػػدفع بعػدـ 

كىػػػػذا كاضػػػػح  ى عميػػػػو لممحاكمػػػػات,عٌ ة بنظػػػػر النػػػػزاع أـ ل, ىػػػػذا فػػػػي حالػػػػة حضػػػػكر المػػػػدى مختٌصػػػػ

 بعػدـ تحكػـ عنػدما عمى المحكمػة الحقكقية المحاكمات أصكؿ قانكف مف( 16) بمنصكص المادة

 كأتعػاب بالرسػـك كالمصػاريؼ لػو كتحكػـ عميػو ىع  لممػدى  بالنسػبة الػدعكل تػردٌ  أف اختصاصػيا

فال  ,أما الدعكل الغيابية ,2الحكـ ىذا كتطبؽ الدفع ىذا ةبصحٌ  تهخذ 1رعيةالشٌ  كالمحاكـ ,المحاماة

                                                           
 (.44, التكركرم, )صالوجيز في شرح قانون أصول الم اكمات الشرعية 1
الشرعية في الخميؿ, يـك األحػد المكافػؽ  الستئناؼرئيس محكمة  فضيمة القاضي الشيخ  اتم البكريمقابمة مع  2
 . 12:30إلى الساعة  11ـ, مف الساعة 8/12/2019
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الغيابية لمعذرة الحية إل إذا كاف تخٌمؼ المحككـ عميو مف حضكر المحاكمة ييقبؿ الدفع بعدـ الصٌ 

عمػػى مػػايمي: " الػػدفع المدنيػػة  أصػػكؿ المحاكمػػات مػػف قػػانكف (91), كقػػد نٌصػػت المػػادة 1مشػػركعة

أك  ,أماميػاذاتػو كالدفع بإحالػة الػدعكل إلػى محكمػة أخػرل لقيػاـ النػزاع  ,يٌ المحمٌ  الختصاصبعدـ 

 ا معػػان قبػػؿ إبػػػداء أمٌ قػػػة بػػاإلجراءات يجػػب إبػػػداؤىكسػػائر الػػدفكع المتعمٌ  ,كالػػدفع بػػػالبطالف لالرتبػػاط

ل سقط الحٌؽ فيما لـ يبد من ,بكؿطمب أك دفاع في الدعكل أك دفع بعدـ القى   يا " .كا 

 الختصػاصعمى مخالفة ما نٌص عميو القػانكف مػف جعػؿ  التفاؽرابعان: ل يجكز لمخصكـ 

ؽ بمالءمػػػة نظػػػر تتعمٌػػػ ةو بالػػػذات, كذلػػػؾ لعتبػػػارات خاٌصػػػ معٌينػػػةو  لمحكمػػػةو  بػػػدعاكل محػػػددةو  يٌ المحمٌػػػ

 ـ,2001كالتجاريػة لسػنة أصػكؿ المحاكمػات المدنيػة  قػانكفالدعكل مف محكمة معينػة, كقػد نػٌص 

عمػػى ذلػػؾ كمػػا يمػػي: " إذا نػػٌص القػػانكف عمػػى اختصػػاص محكمػػة  2(43)فػػي الفقػػرة ب مػػف المػػادة 

يخػالؼ مقػدمان عمػى مػا  التفػاؽمػف ىػذا القػانكف, فػال يجػكز  3(42)خالؼ المشار إليػو فػي المػادة 

 ". الختصاصىذا 

ػػػػ : المحكمػػػػة ل تقتصػػػػر فػػػػي حالػػػػة عػػػػػدـ اختصاصػػػػيا بالػػػػدعكل عمػػػػى الحكػػػػـ بعػػػػػدـ اخامسن

نما يجب عمييػا أف تحػٌدد المحكمػة المختٌصػالختصاص ة, كمػا يجػب عمييػا أف تحيػؿ الػدعكل , كا 

ل ينيػػي الخصػػكمة إل بالنسػػبة  الختصػػاصبحالتيػػا إلػػى ىػػذه المحكمػػة, كبػػذلؾ فػػإٌف الحكػػـ بعػػدـ 

                                                           
 (.108البصؿ, )ص , أبك شرح قانون أصول الم اكمات الشرعية 1
يجكز لألطراؼ التفاؽ عمى اختصاص محكمة معينة عمى خالؼ القكاعد المنصكص عمييا -1نص المادة  " 2

إذا نص القانكف عمى  -2 .( مف ىذا القانكف كفي ىذه الحالة يككف الختصاص ليذه المحكمة42في المادة )
قانكف فال يجكز التفاؽ مقدمان عمى ما يخالؼ ( مف ىذا ال42اختصاص محكمة خالؼ المشار إليو في المادة )

 ".ىذا الختصاص
يككف الختصاص لممحكمة التي يقع في دائرتيا مكطف المدعى عميو, أك محؿ عممو, أك  -1نص المادة " 3

إذا تعدد المدعى عمييـ كاف الختصاص لممحكمة التي يقع في دائرتيا مكطف  -2 .المكاف الذم نشه فيو اللتزاـ
ؿ عمؿ أحدىـ".أك مح
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بعد ذلؾ أماـ المحكمة  حيث تستمرٌ  ,أماـ القضاء لممحكمة التي أصدرتو, كتظٌؿ الخصكمة رائجةن 

 ة.المختصٌ 

امػػػة فػػػي الػػػدعكل سادسػػػان: ل يجػػػكز لمنيابػػػة العامػػػة إذا كانػػػت ممثٌ  أف  باعتبارىػػػا طرفنػػػا منضػػػم 

ل يتجػرأ, فالػدعكل قائمػة مػف  كػؿه  العامة نيابة, كعمة ذلؾ أف ال1يٌ ؾ بعدـ الختصاص المحمٌ تتمسٌ 

 بالتدخؿ أك اإلدخاؿ.األساس كثـ تـ ضـ النيابة العامة ليا 

 2الفقوفي  مكان القضاءالفرع الرابع: 

, كفػي 3 لمقضػاء بويجمس  معيفو  عثة, بمكافو لـ يتقيد العرب في الجاىمية كالمسممكف بعد الب

عمػػر رضػػي اهلل تعػػالى عنػػو كػػاف يطػػكؼ فػػي األسػػكاؽ, كيقػػرأ القػػرآف, كيقضػػي بػػيف  أفٌ "  4الطبػػرم

 5".الناس حيث أدركو الخصكـ

                                                           
 (.44, التكركرم, )صالوجيز في شرح قانون أصول الم اكمات الشرعية 1
ـ, 2004, األسػػػػتاذ الػػػػدكتكر محمػػػػد حمػػػػد الغرايبػػػػة, دار حامػػػػد, الطبعػػػػة األكلػػػػى, نظــــام القضــــاء فــــي اإلســــالم 2

 (.287-278, الغامدم, )صاالختصاص القضائي في الفقو اإلسالمي(, 217)ص
, ظافر القاسمي, الكتاب الثاني "السمطة القضائية", دار النفائس, الشريعة والتاريخ االسالمينظام ال كم في  3

 (.473ـ, )ص1987الطبعة الثانية  , ـ1978بيركت, الطبعة الكلى 
4
, ـ 839سنة  محمد بف جرير بف يزيد الطبرم, أبك جعفر: المؤرخ المفسر اإلماـ. كلد في آمؿ طبرستاف

 [أخبار الرسؿ كالممكؾ] عرض عميو القضاء فامتنع, كالمظالـ فهبى. لو ـ, 923سنة  كتكفي بياكاستكطف بغداد 
جزءا, ك  30يعرؼ بتفسير الطبرم, في  [جامع البياف في تفسير القرآف ]جزءا, ك  11يعرؼ بتاريال الطبرم, في 

كىك مف ثقات , كيير ذلؾ [قراآتال]ك  [جزء في العتقاد ]في عمـك الديف, ك  [المسترشد]ك  [اختالؼ الفقياء ]
ككاف  ,المؤرخيف, قاؿ ابف األثير: أبك جعفر أكثؽ مف نقؿ التاريال, كفي تفسيره ما يدؿ عمى عمـ يزير كتحقيؽ

 -6الزركمي, )ج اثعالم  عض الناس كعممكا بهقكالو كآرائو.مجتيدا في أحكاـ الديف ل يقمد أحدا, بؿ قمده ب
 (. 68ص

, محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف يالب اآلممي, أبك جعفر ك  وصمة تاريخ الطبريتاريخ الرسل والممو  5
 -4ىػ , )ج 1387, الثانية بيركت, الطبعة ,الطبرم, )صمة تاريال الطبرم لعريب بف سعد القرطبي, دار التراث 

 (.213ص
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أك في دار مف  ,ة منوأك في محمٌ  ,د جميع البمد ليحكـ في أحد جانبيوكلك قمٌ قاؿ الماكردم "

مكضع منو؛ ألنو ل يمكف الحجر عميو في مكاضع جمكسػو مػع عمػـك  دكره جاز لو الحكـ في كؿٌ 

رط في عقد الكلية أبطميا, ككاف مردكد الحكػـ فػي ذلػؾ المكضػع كليتو, فإف أخرج ذلؾ مخرج الشٌ 

, كلػػـ يجػػز أف يحكػػـ فػػي ييػػر د الحكػػـ فػػيمف كرد إليػػو فػػي داره أك فػػي مسػػجده صػػحٌ كييػػره, كلػػك قمٌػػ

ػػ و جعػػؿ كليتػػو مقصػػكرةن داره, كل فػػي ييػػر مسػػجده؛ ألنػػ ف كرد إلػػى داره أك مسػػجده, كىػػـ ل عمػػى مى

 1."يتعينكف إل بالكركد إلييما, فمذلؾ صار حكمو فييما شرطا

 : القضاء في المسجدالمسألة اثولى

 عمى قكليف: ي جكاز القضاء في المسجدفقياء فاختمؼ ال

 2الحنفيػػػةكؿ: جػػػكاز القضػػػاء فػػػي المسػػػجد, كىػػػذا مػػا أخػػػذ بػػػو جميػػػكر الفقيػػػاء مػػػف القػػكؿ األ

 .4كالحنابمة 3كالمالكية

 

                                                           
(123ص-1،الماوردي،)جاألحكام السلطانية1
2
عثماف بف عمي بف محجف البارعي, فخر الديف الزيمعي , و اشية الشِّم ب يِّ تبيين ال قائق شرح كنز الدقائق   

ٍمًبيي , الحنفي المطبعة , الحاشية: شياب الديف أحمد بف محمد بف أحمد بف يكنس بف إسماعيؿ بف يكنس الشا
 (.178ص-4, )جىػ 1313األكلى,  الطبعة, بكلؽ, القاىرة ,الكبرل األميرية

 (.147ص-7ج, )لخرشيا ,شرح مختصر خميل 3
منصكر بف يكنس بف صالح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتى الحنبمى, قدـ لو: عمدة الطالب لنيل المآرب   4

فضيمة الشيال محمد بف عبد الرحمف آؿ إسماعيؿ, فضيمة الشيال عدناف بف سالـ النياـ, حققو كاعتنى بو: مطمؽ 
ـ,  2010النافع لمنشر كالتكزيع, الككيت, الطبعة األكلى,  بف جاسر بف مطمؽ الفارس الجاسر, مؤسسة الجديد

 (.239ص-1ج)
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ٱ1َّ حس جس  مخ جخ مح جح ٱٹٱُّٱٱٹمػػػػف الكتػػػػاب,  -1كا عمػػػػى ذلػػػػؾ كاسػػػػتدلي 

 اكفص أمػػكلػػـ تخٌصػػاآليػػة جػػاءت عامػػة فػػي جميػػع األمػػاكف, فتشػػمؿ المسػػاجد  كجػػو الدللػػة, بػػهفٌ 

 لمحكـ.

, 2نيػت المسػاجد لػذكر اهلل كالحكػـ"" إنمػا بي  ـكسػمٌ  ى اهلل عميػوصػمٌ  النبػيٌ قػكؿ نة, مف الٌسػ -2

 3أجاز إقامتو في المسجد. عبادةن ك  قربةن ك  ناسبيف ال ان القضاء إنصافلككف 

 ى,نىػػزى  قػػد إنػػو: فقػػاؿ المسػػجد, فػػى كىػػك الـ,الٌسػػ عميػػو ,النبػػيٌ  أتػػى رجػػال أفٌ  جػػابر, عػػفك  -

 بػػؾ ىػػؿ: )فقػػاؿ فػػدعاه, ا,أربعنػػ نفسػػو عمػػى فشػػيد عنػػو أعػػرض الػػذل ولشػػقٌ  حػػىفتنٌ  عنػػو فػػهعرض

 ىحتٌػػ جمػػز الحجػػارة أذلقتػػو فممػػا ى,بالمصػػمٌ  يػػرجـ أف بػػو فػػهمر نعػػـ,: قػػاؿ ؟( أحصػػنت ىػػؿ جنػػكف؟

 4.فقتؿ بالحرة أدرؾ

الحكػػـ  كمػػف ثػـٌ  ,يةالقٌضػ سػماع ـ لػـ يمتنػع عػػفى اهلل عميػو كسػػمٌ صػمٌ  النبػػيٌ  كجػو الدللػة, أفٌ 

 فييا في المسجد.

                                                           
 .ْٗ, األيةالمائدةسورة  1
دار إحيػاء   المحقػؽ: محمػد فػؤاد عبػد البػاقي, شػيرم النيسػابكرممسمـ بف الحجػاج أبػك الحسػف القص يا مسمم   2

 ,[569], الحػديث رقػـمػف سػمع الناشػدباب النيي عف نشد الضالة في المسػجد كمػا يقكلػو  ,بيركت, التراث العربي
, محمػد بػػف عمػي بػػف محمػد بػػف عبػد اهلل الشػػككاني اليمنػي, تحقيػػؽ: عصػاـ الػػديف نيـل اثوطــار (,397ص -1ج)

 (.182ص-2ـ, )ج1993الصبابطي, دار الحديث, مصر, الطبعة األكلى, 
 (41ص -10, ابف قدامة, )جالمغني 3

اإليػالؽ كالكػره, كالسػكراف كالمجنػكف كأمرىمػا, كالغمػط كالنسػياف فػي بػاب الطػالؽ فػي  الجعفي,ص يا البخاري  4 
, ابػف بطػاؿ أبػك شـرح صـ يا البخـارى البـن بطـال ,(46ص -7ج)  [5270حػديث رقػـ]  الطالؽ كالشػرؾ كييػره

السػعكدية,  -الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ , تحقيؽ: أبك تميـ ياسر بػف إبػراىيـ, دار النشػر: مكتبػة الرشػد 
 (.411ص-7ـ, )ج2003ض, الطبعة: الثانية, الريا
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 1عمى جكاز القضاء في المسجد. -رضى اهلل عنيـ -حابة اإلجماع, إجماع الصٌ  -3

, كاستثنكا حالتيف يجػكز 2كراىة القضاء في المسجد, كىذا ما أخذ بو الشافعية القكؿ الثاني:

بػهف  الثانيػة: الحالػةك , 3في حاؿ تغميظ األيماف بالزماف كالمكػاففي المسجد, األكلى:  االقضاء بيم

 4, فال كراىة في تعجيؿ النظر بينيما.ران لمصالة فيتفؽ حضكر خصميف إليويككف القاضي حاض

  هن من خن حن جن مم ٹٱٹٱُّٱ, الكتػػاب مػػف -1: ايػػة أىمٌ بهدلٌػػ كا عمػػى ذلػػؾاسػػتدلٌ 

 5 َّ  مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه

قػاـ الٌصػػ اسػـنيػت مػػف أجػؿ ذكػػر المسػػاجد بي  كجػو الدللػة: أفٌ  مقضػػاء ل كلػيس كالة اهلل بيػػا كا 

 6لمساجد اهلل.في المسجد إل إىانة 

                                                           
 (.41, ص10, ابف قدامة, )جالمغني 1
شػػمس الػػديف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عمػػي بػػف عبػػد الخػػالؽ, , جــواىر العقــود ومعــين القضــاة والمــوقعين والشــيود  2

الكتػب  دار, حققيػا كخػرج أحاديثيػا: مسػعد عبػد الحميػد محمػد السػعدني, المنياجي األسيكطي ثـ القاىرم الشػافعي
ــيط    (290ص -2ج, )ـ 1996الطبعػػة األكلػػى, , لبنػػاف –العمميػػة بيػػركت  س  عثمػػاف بػػف عبػػد   ش ــرح  مشــك ل الو 

دار كنػػكز , المحقػػؽ د. عبػػد المػػنعـ خميفػػة أحمػػد بػػالؿ, الػػرحمف, أبػػك عمػػرك, تقػػي الػػديف المعػػركؼ بػػابف الصػػالح
تبصــرة ال كــام   (369ص -4ج, )ـ 2011األكلػػى, الطبعػػة , إشػػبيميا لمنشػػر كالتكزيػػع, المممكػػة العربيػػة السػػعكدية

 (.39ص-1, ابف فرحكف, )جفي أصول اثقضية ومناىج اث كام
تغميظ اليميف بالزماف: أف يؤدل في زمف معظـ عند المقسـ, يتحاشا الكذب فيو, كيخاؼ سكء عاقبتو, كمف  3

ء القسـ بمكاف لو ميابة يجتنب الكذب فيو أمثمة زماف التغميظ )ما بعد صالة الجمعة(, تغميط اليميف بالمكاف: أدا
فقو »المطمع عمى دقائق زاد المستقنع كيخشى مف سكء عاقبتو, مف أمثمة أماكف التغميظ )في مكة عند الكعبة(, 

 .(238-235ص-2, )جعبد الكريـ بف محمد الالحـ  «القضاء والشيادات
 (.30ص -16, الماكردم, )جال اوي الكبير 4
 .ّٔ اآلية, النورسورة  5
 (.39ص -1, ابف فرحكف,)جتبصرة ال كام في أصول اثقضية ومناىج اث كام 6
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ف دعػػا إلػػى  نشػػد فػػي المسػػجد فقػػاؿ: ٌمػػرجػػالن  أفٌ  عػػف بريػػدة رضػػي اهلل عنػػو, نومػػف الٌسػػ -2

ػػـ: ))ل كى ى اهلل عميػػو كسػػػمٌ صػػػمٌ  الجمػػؿ األحمػػر؟ فقػػػاؿ النبػػيٌ  نيػػػت نيػػت المسػػػاجد لمػػا بي بي دت, إنمػػػا جى

 1.لو((

صػكنان  ف نشد ضالتو فػي المسػجد,ـ أنكر عمى مى كسمٌ ى اهلل عميو صمٌ  النبيٌ  و الدللة, أفٌ كج

مجمػػس  ألفٌ  ؛لمقضػػاء افمػػف بػػاب أكلػػى أف ل يكػػكف المسػػجد مكاننػػ, تفػػاع األصػػكاتلممسػػجد مػػف ار 

 نب, ... ., كيحضره المشرؾ كالحائض كالجي القاضي ل يخمك عف المغط كارتفاع األصكات

   حابةكالصٌ ـ  ى اهلل عمية كسمٌ صمٌ  افعية عمى الجميكر, أف ما صدر عف النبيٌ الشٌ  ردٌ  -

كجػكدىـ فػي المسػػجد  فٌ كأ ,الحػدكث رضػى اهلل عػنيـ  مػف القضػاء فػي المسػجد كػاف نػادرى 

 2.عمى القضاء فيو يير مقصكر

 مه جه  هن من خن حن جن مم ٹٱٹٱُّٱفي  ,عمى الستدلؿ كرد الجميكر
ما يدؿ عمى المنع مف  اآليةفي  يكجد أنو ل 3َّ  مئ هي مي خي حي جي ٰه

4المسجد, ألف القضاء فيو ل يككف بو إىانة لممسجد. القضاء في  

 

                                                           
, الحػػػديث بػػػاب النيػػػي عػػػف نشػػػد الضػػػالة فػػػي المسػػػجد كمػػػا يقكلػػػو مػػػف سػػػمع الناشػػػد, النيسػػػابكرم صـــ يا مســـمم 1

, شػمس شـرح الم ـرر فـي ال ـديث(, 285ص -6, الشػربيني, )جمغني الم تـاج, (397ص -1[, )ج569رقـ]
الديف محمد بف أحمد بف عبد اليادم, الشارح: عبد الكريـ بف عبد اهلل بف عبد الرحمف بػف حمػد الخضػير, دركس 

 (.3ص -42مفرية مف مكقع الشيال الخضير, )ج
 (.31ص -16, الماكردم )جال اوي الكبير 2
 .ّٔاآلية ,النورسورة  3
اليمني , دار ابف كثير, دار الكمـ الطيب, دمشؽ, محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني فتا القدير   4

 (.41ص -4جىػ , ) 1414الطبعة األكلى ,   بيركت
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 النبػيٌ  أفٌ ,  1نيػت لػو((نيت المساجد لمػا بي : ))ل كجدت, إنما بي الستدلؿ بحديثعمى  كرٌدكا

أضػؿ مػف ىػذه, الة في المسجد لكجػكد أمػاكف أخػرل ف نشد الضٌ ـ أنكر عمى مى ى اهلل عميو كسمٌ صمٌ 

 كاألسكاؽ.

مػػت, أك أتتػػو فػػي منزلػػو. كالجنػػب ليػػا حاجػػة إلػػى القضػػاء, ككٌ كأمػػا الحػػائض, فػػإف عرضػػت 

 2مسمـ.اليغتسؿ كيدخؿ, كالذمي يجكز دخكلو بإذف 

 روفبيت القاضي أو في مكان معبالقضاء  :المسألة الثانية

 ,كؽـ مكاف محدد لمقضاء, فكاف يقضي في الطريػؽ كالٌسػى اهلل عميو كسمٌ صمٌ  لـ يكف لمنبيٌ 

 حابة مف بعده رضي اهلل عنيـ., كعمى ىذا كاف الصٌ كالغالب أنو يقضي في المسجد

جػػػػاءه رجػػػػالف فـ ى اهلل عميػػػػو كسػػػػمٌ صػػػػمٌ  عنػػػػد النبػػػػيٌ  نػػػػت جالسػػػػةى كي )سػػػػممة , قالػػػػت:  عػػػػف أـٌ 

إني إنما أقضي بينكما برأيي فيمػا : »الـالة كالسٌ عميو الصٌ يختصماف في مكاريث, فقاؿ رسكؿ اهلل 

, رفإنما يقطع بيا قطعة مػف نػا ,ية أراىا فقطع بيا قطعة ظممالو لقضٌ  فمف قضيتي  ,لـ ينزؿ عميٌ 

ي ىػذا الػذم قػاؿ: فبكػى الػرجالف كقػاؿ كػؿ منيمػا: حقٌػ« , يهتي بيا في عنقو يـك القيامػة 3اسطاما

  4ل كلكف اذىبا فتكخيا»أطمب لصاحبي , قاؿ: 

                                                           
النٌسابوريصحيح مسلم,1 الناشد، سمع من ٌقوله وما المسجد فً الضالة نشد عن النهً الحدٌثباب ،

(.397ص-1[،)ج569رقم]
 (.41, ص10إلبف قدامة, )جالمغني  2
الفائق . أم قطعت لو ما يشعؿ بو النار عمى نفسو كيسعرىا ,الطرؼ التي تحرؾ بيا النار فطكحةالحديدة الم 3

المحقؽ: عمي محمد , أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد, الزمخشرم جار اهلل  في غريب ال ديث واثثر
 (.178ص -2, )جالطبعة الثانية, لبناف ,دار المعرفة, محمد أبك الفضؿ إبراىيـ-البجاكم 

أبك عيبيد القاسـ بف ساٌلـ بف عبد اهلل اليركم , غريب ال ديث تكخيا الحؽ, فكهنو قد أمر الخصميف بالصمح. 4
الطبعة األكلى, , الدكف -مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية, حيدر آباد, د. محمد عبد المعيد خاف, البغدادم 
 (.234ص -2, )جـ 1964
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 1.(«كاحد منكما صاحبو ليحمؿ كؿٌ  ا ثـٌ ثـ استيمٌ 

 -الطريػػؽ مكػػاف معػػركؼ " أخػػذ جميػػكر الفقيػػاء: جػػكاز القضػػاء فػػي دار القاضػػي أك كبيػػذا

 2الح مف ىذه األمة.الجميكر بعمؿ السمؼ الصٌ  كاستدؿٌ  كؽ"السٌ 

ا مػف إف جمس في بيتو ل بهس بو, كيهذف لمنػاس, كل يمنػع أحػدن  " قاؿ أبك حنيفة رحمو اهلل:

ألنػو لػك جمػس كحػده فػي ؛ ك كاف فػي المسػجدف كاف يجمس معو أف لالدخكؿ عميو, فيجمس معو مى 

 3".ف فيو تيمةبيتو تتمكٌ 

ا يكػػره فيػػو أك كيصػػكنو عٌمػػ ,كجػػامعو  فسػػيحو  كيجعػػؿ مجمسػػو فػػي مكػػافو " (اإلقنػػاع)ي فػػكجػػاء 

 4".في كسط البمداف أمكف كاسعةو  أك دارو  كاسعو  فضاءو 

                                                           
, أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف عمػػر بػػف أحمػػد بػػف ميػػدم بػػف مسػػعكد بػػف النعمػػاف بػػف دينػػار البغػػدادم ســنن الــدارقطني 1

حسػػف عبػػد المػػنعـ شػػمبي, عبػػد المطيػػؼ حػػرز اهلل,  بط نصػػو كعمػػؽ عميػػو: شػػعيب الرنػػؤكطالػػدارقطني , حققػػو كضػػ
, مؤسسػػة الرسػػالة, بيػػركت  رتػػدت, الحػػديث بػػاب المػػرأة تقتػػؿ إذا ا ـ, 2004طبعػػة األكلػػى, لبنػػاف, ال –أحمػػد برىػػـك

ـــث , فاإلسػػػناد صػػػحيح عمػػػى شػػػرط مسػػػمـ , كحكػػػـ عميػػػو األلبػػػاني,(428ص-5)ج [,4580رقػػػـ] سمســـمة اث ادي
 (.817ص -1األلباني, )ج  الص ي ة وشيء من فقييا وفوائدىا

ــار القضــاة 2 ػػبايٌ أخب ػػدىقىةى الض  ي ػػافى ٍبػػًف صى مىػػًؼ ٍبػػًف حى ػػدي ٍبػػفي خى م  ًكيع", المحقػػؽ:  , أىبيػػك بىٍكػػرو ميحى البىٍغػػدىاًدٌم, الميمىق ػػب بًػػػ"كى
صػػححو كعمػػؽ عميػػو كخػػٌرج أحاديثػػو: عبػػد العزيػػز مصػػطفى المرايػػي, المكتبػػة التجاريػػة الكبػػرل, الطبعػػة األكلػػى, 

, ابػػػف الفػػػراء, اث كـــام الســـمطانية(, 123ص -1, المػػػاكردم,)جاث كـــام الســـمطانية(, 275ص-1ـ, )ج1947
 (.69ص -1)ج

, برىػػاف األئمػػة حسػػاـ الػػديف عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز بػػف مػػازة البخػػارم المعػػركؼ قاضــي لمخصــافشــرح أدب ال 3
الػػدار  4العػػراؽ, جػػػ  -( مطبعػػة الرشػػاد, بغػػداد 3 - 1بالصػػدر الشػػييد, المحقػػؽ: محيػػي ىػػالؿ السػػرحاف, )جػػػ 

 (.310ص -1ـ, )ج1978( 4, 3ـ )جػ 1977( 2, 1العراؽ, الطبعة األكلى )جػ  –العربية لمطباعة, بغداد 
, مكسػػى بػػف أحمػػد بػػف مكسػػى بػػف سػػالـ بػػف عيسػػى بػػف سػػالـ الحجػػاكم اإلقنــاع فــي فقــو اإلمــام أ مــد بــن  نبــل 4

لبناف,  –المقدسي, ثـ الصالحي, شرؼ الديف, أبك النجا ,عبد المطيؼ محمد مكسى السبكي, دار المعرفة بيركت 
 (.379ص-4)ج
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بف يعمػػر ىػػرأل يحيػػى مػػف طريػػؽ حميػػد بػػف أبػػي حكػػيـ أنػػو  1(التػػاريال)كأخػػرج البخػػارم فػػي 

حػػػدثنا أبػػػك  2(الطبقػػػات)بػػػف سػػػعد فػػػياقػػػاؿ  ,عبي عمػػػى بػػػاب دارهكقضػػػى الٌشػػػ ,يقضػػػي فػػػي الطريػػػؽ

 3.ويقضي عند باب الفيؿ بالككف عبيٌ لشٌ رأيت ا :إسرائيؿ

إل  ة إلػػػى كراىػػػػة القضػػػاء فػػػي دار القاضػػػي أك مكػػػاف معػػػػركؼبينمػػػا ذىػػػب بعػػػض المالكٌيػػػ

  ألشػػعرمٌ عمػػى أبػػي مكسػػى اأنكػػر اب الخطٌػػ عمػػر بػػفى  كا بػػهفٌ , كاسػػتدلٌ هأك ييػػرً  ركرة مػػف مطػػرو لمٌضػػ

كأمػر بإضػػراـ داره عميػو نػارا, فػدعا كاسػتقاؿ كلػـ يعػػد  فػي داره, أف يقضػيى  رضػي اهلل تعػالى عنيمػا

فإف دعتو ضركرة إلى ذلؾ فميفتح أبكابيا كيجعػؿ سػبيميا سػبيؿ المكاضػع المباحػة لػذلؾ , 4إلى ذلؾ

مجمػػس قضػػائو حيػػث الجماعػػة جماعػػة النػػاس كفػػي  مػػف ييػػر منػػع كل حجػػاب, كاألحسػػف أف يكػػكف

ض فػيجمس فػي رحبػة المسجد الجامع, إل أف يعمـ ضرر ذلؾ بالنصارل كأىؿ الممػؿ كالنسػاء الحػيٌ 

 5. المسجد

                                                           
بف المغيرة البخارم, أبك عبد اهلل, دائرة المعارؼ العثمانية, حيدر محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ التاريخ الكبير   1

 (.353ص -2)ج الدكف, طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خاف, –آباد 
أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكلء, البصرم, البغدادم المعركؼ بابف الطبقات الكبرى   2

 (.252ص -6, )جـ 1968در, بيركت, الطبعة األكلى, سعد, المحقؽ: إحساف عباس, دار صا
, أحمػػد بػػف عمػػي بػػف حجػػر أبػػك الفضػػؿ العسػػقالني الشػػافعي, دار المعرفػػة, البــاري شــرح صــ يا البخــاري فــتا 3

رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فػؤاد عبػد البػاقي, قػاـ بإخراجػو كصػححو كأشػرؼ عمػى طبعػو: [, 1379]بيركت, 
 (.131ص-13عميو تعميقات العالمة: عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز, )جمحب الديف الخطيب, 

المحقؽ:   أبك الحسف التيسيكلي عمي بف عبد السالـ بف عمي,  البيجة في شرح الت فة شرح ت فة ال كام 4
, ـ1998الطبعة األكلى, , بيركت -لبناف ,دار الكتب العممية , ضبطو كصححو: محمد عبد القادر شاىيف

 (.42ص -1)ج
 (.38ص-1, ابف فرحكف, )جتبصرة ال كام في أصول اثقضية ومناىج اث كام 5
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كقػػد قػػاؿ مالػػؾ لرجػػؿ كػػاف يمػػي أمػػر السػػكؽ بالمدينػػة ككػػاف يقضػػي بػػيف  :قػػاؿ ابػػف حبيػػبك 

ؼ يعرفيا الناس منؾ فيهتكؾ فييا, كخفٌػ كاجعؿ لجمكسؾ لمقضاء ساعاتو  ,ل تكثر فتخطئ ,الناس

 1عف نفسؾ بالنظر في يير ذلؾ.

قػػاؿ: كحػػدثني عبػػد , ا يقضػػي فػػي المسػػجدريحن قػػاؿ: رأيػػت شيػػعػػف إسػػماعيؿ بػػف أبػػي خالػػد, ك 

 2الرحمف, عف سفياف عف الجعد بف دككاف؛ قاؿ: فإذا كاف يـك مطر جمس يقضي في داره.

بــة عمــى المترت   ثــارا و   واســتثناءاتيا  المطمــب الثــاني: قواعــد االختصــاص المكــاني  

 مخالفتيا

 اصصرع اثول: قواعد االختالف  

 حتػى عميػو ىعى المػدٌ  ذمػة بػراءة األصػؿ ىػي أفٌ  الفقػو اإلسػالميٌ ة فػي القاعدة األساسػيٌ أكلن: 

 فػي عميو ىعى المدٌ  إلى السعي عيالمدٌ  فعمى , الرعاية لو فتكك  أف يجب لذلؾ , ذلؾ عكس يثبت

 الذم الكقت اختيار لو الذم ىك يعً المدٌ  كأفٌ  ةخاصٌ  , إليو محكمة أقرب في أك , مكطنو محكمة

 كلتحقيػؽ , يرفعيػا أف قبػؿ مسػتنداتو إعػداد عمػى كقػادر ,كفػؽ مػا أتاحػو القػانكف الػدعكل فيو رفعتي 

 3.عميو ىعى المدٌ  محكمة أماـ الدعكل رفعتي  الطرفيف مركز كلمكازنة , الخصميف بيف المساكاة مبدأ

لممحكمػػة التػػي الختصػػاص  يكػػكف بػػهف  رعيةالمحػػاكـ الٌشػػ كىػػذا يتفػػؽ مػػع المعمػػكؿ بػػو فػػي 

المكػػاف الػػذم نشػػه فيػػو  محكمػػة أك ,عممػػو أك محكمػػة محػػؿٌ  ,ى عميػػو فػػي حػػدكد دائرتيػػاعى يقػػيـ المػػدٌ 

عي خػالؼ عي يػدٌ فالمػدٌ  ذلػؾ, عكػس يثبػت ىحتٌ  عميو ىعى المدٌ  براءة  أساس ىذه القاعدةك , اللتزاـ

                                                           
 (.41ص-1, )ج, ابف فرحكفتبصرة ال كام في أصول اثقضية ومناىج اث كام  1
 (.316ص-2البغدادم, )ج ,أخبار القضاة 2
 (.164, القضاة )أصول الم اكمات المدنية والتنظيم القضائي 3
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 ؿ عػبء النتقػاؿ إلػى محكمػةكيتحٌمػ ,عميػو ىعى المػدٌ  إلػى يسػعى أف يعً عمػى المػدٌ  لػذلؾ الظػاىر؛

كاألصػؿ بػراءة  ,ألصػؿ بقػاء مػا كػاف عمػى مػا كػاف, فا إليػو محكمػة أقػرب أك ى عميػوعى مكطف المدٌ 

 2.كالمنطؽ ,1و يقـك عمى أساس العدالة, كىذا كمٌ رعيةالذمة مف التكاليؼ الشٌ 

ػو إليػو اإل ى عمػييـ باعتبػار أفٌ ع  لمصػمحة المػدٌ  القاعدة رعايػةن كقد تقٌررت ىذه  دعػاء مػف يكج 

نما يى النتقاؿفي مكقفو فال ييكٌمؼ  ييفترض أنو محؽٌ  عي(, كلٌما ) المدٌ الدعاءسعى إليو صاحب , كا 

, بو في تحديد المحكمة محميػان  فإٌنو يعتدٌ  ؛خص يقكـ بكفاء التزاماتو في مكطنوكاف األصؿ أٌف الشٌ 

ى عميػو عى ى عميػو, كتكػكف العبػرة بمػكطف المػدٌ عى كتككف ىي المحكمة التي يقع بدائرتيا مػكطف المػدٌ 

بيػذا الكقػت  العتػدادكقت رفع الدعكل, كلك تغي ر بعد ذلؾ باعتبار أٌف القاعػدة المقػٌررة قانكنػان ىػي 

 3لمتهكد مف اختصاص المحكمة.

ي ىػك الػذم عً مبػدأ المسػاكاة بينيمػا, فالمػدٌ كىي ترمػي إلػى مكازنػة مركػز الخصػميف كتحقيػؽ 

تػػو ع مػػف الكقػػت لسػػتجماع أدلٌ يختػػار الكقػػت المناسػػب الػػذم يػػدفع فػػي الػػدعكل كيكػػكف لديػػو المتٌسػػ

ى عميػو عى ة الدفاع عمػى المػدٌ كمستنداتو قبؿ أف يرفعيا, فيجب لمكازنة مركز الخصميف تيسير ميمٌ 

                                                           
عبد الكريـ   «فقو اثسرة»المطمع عمى دقائق زاد المستقنع , ستقامة في الديف كالتزاـ المركءةالعدالة ىي ال 1

الطبعة األكلى,   المممكة العربية السعكدية -دار كنكز إشبيميا لمنشر كالتكزيع, الرياض , بف محمد الالحـ
 (.176ص-1, )جـ2010

 
, أصــول الم اكمــات المدنيــة(, 37, التكػػركرم, )ص الــوجيز فــي شــرح  قــانون أصــول الم اكمــات الشــرعية 2

أصول الم اكمـات (, 100, أبك البصؿ, )صشرح قانون أصول الم اكمات الشرعية(, 313,ص 1الزعبي, )ج
 (.133, القضاة, )صالمدنية والتنظيم القضائي

 .(352ص ) ,تاب األكؿكال, النمر, قوانين المرافعات 3
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, ضػي رفػع الػدعكل عميػو أمػاـ أقػرب المحػاكـ إليػوفي ممارسة دفاعو, كىذا يقت ةن كعدـ تحميمو مشقٌ 

 1كىي محكمة مكطنو.

يكسػػػػؼ مػػػػف ك كاإلمػػػػاـ أبػػػػ 4كبعػػػػض المالكيػػػػة 3كالحنابمػػػػة 2افعيةالٌشػػػػ ذىػػػػب جميػػػػكر الفقيػػػػاء,

ذا تىػ ىػك صػاحب الحػؽٌ  ألنػو, كاختيػاره عيراعػى مكػاف المػدٌ أنػو يي إلػى , 5الحنفيػة رؾ فػي الػدعكل, كا 

 6.قكؿ مرجكحال أم أف القاضي المختص ىك قاضي المدعي, كىذا , تيرؾ

بهف المدعي ىك منشئ الخصكمة كىك مف لو الحؽ بإختيار  استدلكا الى ما ذىبكا إليو:كقد 

 7 .تىرىؾى تيًرؾى ؛ ألنو إذا القاضي المختص

اإلمػاـ  قػكؿ كىػك ذىػب الػى أف القاضػي المخػتص ىػك قاضػي المػدعى عميػو, كالقكؿ الثػاني

المعمػكؿ بػو كالقػكؿ الػراجح, ك , بو في المذىب الحنفػيٌ  ىتى المفٍ كىك  8اب ابي حنيفةصحمد مف أمحٌ 

 9.في المحاكـ الشرعية الفمسطينية

                                                           
  ( .314-313, ص1الزعبي, )ج, أصول الم اكمات المدنية 1
شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب الديف الرممي, دار نياية الم تاج إلى شرح المنياج   2

 (,.243ص -8ـ, )ج1984الفكر, بيركت, الطبعة أخيرة, 
لحنبمى , , منصكر بف يكنس بف صالح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتى اكشاف القناع عن متن اإلقناع 3

 (.292ص -6دار الكتب العممية, )ج
, محمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي المالكي, دار الفكر, الطبعة بدكف  اشية الدسوقي عمى الشرح الكبير 4

 (.135ص -4طبعة, بدكف تاريال, )ج
, زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد, المعركؼ بابف نجيـ المصرم, كفي آخره: الب ر الرائق شرح كنز الدقائق 5

تكممة البحر الرائؽ لمحمد بف حسيف بف عمي الطكرم الحنفي القادرم, كبالحاشية: منحة الخالؽ لبف عابديف, 
 (.193ص -7دار الكتاب اإلسالمي, الطبعة الثانية, بدكف تاريال, )ج

نظريــة الــدعوى بــين الشــريعو اإلســالمية وقــانون (, 82, الزحيمػػي, )صمدنيــةأصــول الم اكمــات الشــرعية وال 6
 (.221, )ص, ياسيفالتجارية المرافعات المدنية و

 (.193ص-7،)جابننجٌم،البحر الرائق شرح كنز الدقائق7
 (.192ص -7, )جمرجع السابقال 8
 (.214, ياسيف, )صاإلسالمية وقانون المرافعات المدنية والتجارية نظرية الدعوى بين الشريعو 9
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ةه فال يىمزموي ما لـ تقـ عميؿو ٍصؿى بىراءة الذام ًة فىالى يىشغمييا ًإل  ًبدلاأل فٌ كقد استدلكا به ج   1.ٍيًو حي

دعكل ترل في  كؿٌ "  رعيةمف قانكف أصكؿ المحاكمات الشٌ  (3) المادةت عميو كىذا ما نصٌ 

 عميػػو محػػؿٌ  ىعى فػػإف لػػـ يكػػف لممػػدٌ  ,البمػػدى عميػػو ضػػمف حػػدكد عى الػػذم يقػػيـ فيػػو المػػدٌ  محكمػػة المحػػؿٌ 

 ... ", البمدي ضمف حدكد عى فالدعكل ترفع أماـ المحكمة التي يقيـ فييا المدٌ  البمدإقامة في 

, كىػػػي: "إذا (1803)ة األحكػػػاـ العدليػػػة فػػػي المػػػادة نٌصػػػت عمػػػى ىػػػذه القاعػػػدة مجمٌػػػ ككػػػذلؾ

آخػر فػي  كطمب آخػر المرافعػة فػي حضػكر قػاضو  طمب أحد الخصميف المرافعة في حضكر قاضو 

ح القاضػػػي الػػػذم اختػػػاره ابينيمػػػا عمػػػى ىػػػذا  الخػػػتالؼالبمػػػدة التػػػي تعػػػد د قضػػػاىا ككقػػػع  لكجػػػو ييػػػرج 

 2ى عميو" .عى المدٌ 

 عمى مايمي: المدنيةمف قانكف أصكؿ المحاكمات  (42)ت المادة نصٌ ك 

ى عميػو أك مكػاف عممػو عى لممحكمة التي يقع في دائرتيا مكطف المدٌ  الختصاصيككف -1" 

 .اللتزاـأك المكاف الذم نشه في 

 لممحكمة التي يقع في دائرتيا مكطف أك محؿٌ  الختصاصى عمييـ كاف عى إذا تعٌدد المدٌ -2

 3عمؿ أحدىـ " .

ػػػ  يٌ المحمٌػػػ الختصػػػاصى عمػػػييـ يكػػػكف عى د المػػػدٌ تعػػػدٌ  ظ أنػػػو فػػػي الفقػػػرة الثانيػػػة فػػػي حػػػاؿيالحى

فعػػت الػػدعكل أمػػاـ إحػػدل ىػػذه أحػػدىـ, كعميػػو فػػإذا ري  لممحكمػػة التػػي يقػػع فػػي دائرتيػػا مػػكطف محػػؿٌ 

                                                           
, إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد ابف مفمح, أبك إسحاؽ, برىاف الديف, دار المبدع في شرح المقنع 1

 (.48ص -5ـ, )ج 1997لبناف, الطبعة األكلى, –الكتب العممية, بيركت 
  (, مطبقة في المحاكـ الشرعية الفمسطينية.367ص -1, )جمجمة اث كام العدلية 2
  (.82, المشاقي, )صالوجيز في شرح قانون أصول الم اكمات المدنية والتجارية الفمسطيني 3
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إذ ل يجػػكز إقامػػة  ة األخػػرل عػػدـ نظػػر النػػزاع؛ـ المختٌصػػة, فيجػػب عمػػى المحػػاكالمحػػاكـ المختٌصػػ

 1.في الكقت نفسومرتيف  ذاتو دعكل عمى النزاع

خص عػػػادة, تحديػػػد معنػػػى المػػػكطف, فػػػالمكطف ىػػػك المكػػػاف الػػػذم يقػػػيـ فيػػػو الٌشػػػ الميػػػـٌ  كمػػػفى 

ألف  اإلقامػة ىػك المػكطف؛ كالمقصػكد بمحػؿٌ خص في كقت أكثر مػف مػكطف, كيجكز أف يككف لمشٌ 

في المسػائؿ التػي نػٌص عمييػا, كمػف ضػمنيا األشػخاص, كألٌف  المطبؽىك القانكف  القانكف المدنيٌ 

رعية, فيكػػػكف مػػػا جػػػاء بػػػو مبينػػػان إلرادة المشػػػٌرع فػػػي جػػػاء بعػػػد قػػػانكف األصػػػكؿ الٌشػػػ القػػػانكف المػػػدنيٌ 

 2.ما نٌص عميو القانكف المدنيٌ ؽ بقانكف األصكؿ مٌ المسائؿ التي تتعمٌ 

نمػا يقػيـ فيػو مػع  خص عادة مكطنان لوالمكاف الذم يقيـ فيو الشٌ  كييعدٌ  لػك لػـ يكػف مسػتقالن, كا 

ف يعممػكف عنػدىـ, هف في الزكجات كاألبناء كالخدـ الذيف يقيمكف لدل مىػشخص آخر, كما ىك الشٌ 

بػف كالبنػت, كمػكطف نان لمزكجػة كمػكطف األب مكطنػان لالففي ىذه الحالت يككف مكطف الزكج مكط

أكثػػر مػػف مكػاف تكػػكف العبػػرة بالمكػػاف الػػذم خص مقيمػػان فػػي المخػدكـ مكطنػػان لمخػػادـ, فػػإذا كػػاف الٌشػ

, كىػك أمػر يستخمصػو القاضػي مػف الظػركؼ, أمػا كالسػتقرار العتيادتككف فيو اإلقامة عمى كجو 

رفع أماـ المحكمة التي يقيـ فييا إذا لـ يكف لمشخص مكطف ) أم مكاف يقيـ فيو عادة( فالدعكل تي 

اإلقامػة إذا كػاف مكجػكدان  محػؿٌ  خص مجيػكلن الٌشػ رعيةالشٌ  الستئناؼي, كقد اعتبرت محكمة عً المدٌ 

ة مف قبؿ العدٌك, كبالتالي تقاـ الدعكل عمى الشػخص أمػاـ المحكمػة التػي يقػيـ في المناطؽ المحتمٌ 

 3عي.في حدكدىا المدٌ 

                                                           
 (.84-83, )ص, المشاقيالوجيز في شرح قانون أصول الم اكمات المدنية والتجارية الفمسطيني 1
 (. 101, أبك البصؿ, )صشرح قانون أصول الم اكمات الشرعية 2
, أبػػك البصػػؿ, شــرح قــانون أصــول الم اكمــات الشــرعية(, 353ص), الكتػػاب األكؿ, النمػػر, قــوانين المرافعــات 3

  (.102)ص
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 يةساس  اثمن القاعدة  استثناءاترع الثاني: الف  

؛ رعيةصكؿ المحاكمات الٌشػمف قانكف أ( 4-3)مف المادتيف ت عميو كؿٌ بالنظر إلى ما نصٌ 

 :ىي لالختصاص المكانيٌ  يةساسٌ مف القاعدة األالكاردة الستثناءات  فإف

 المحؿٌ  محكمة في ترلالمقصكد بيا العقار,  المنقكلة يير باألكقاؼ قةالمتعمٌ  الدعاكل: أكلن 

 .الكقؼ ذلؾ فيو المكجكد

إجراء الكشؼ كالمعاينة لمعقار  األمر يقتضي كقد ,ينقؿ ل ثابت العقار أفٌ  بب في ذلؾالسٌ ك 

لمعقػار  النتقػاؿ, فيسيؿ عمى القاضػي العقار بجكار إقامتيـ لشيكد يستمع أف أك القاضيمف قبؿ 

ؿ تكحيػد المرجػػع كيفٌضػلػك كػاف العقػار خػػارج حػدكد دائرتػو,  بخػػالؼ فيمػا ,إذا كػاف يقػع فػي دائرتػو

الختصػاص فػي جميػػع الحػالت لممحكمػة التػػي الػذم يرجػع إليػو بالنسػػبة لمعقػار الكاحػد بػػهف يكػكف 

ماح ألكثػػر مػػف حػػاؿ الٌسػػ ت نظػػر المحػػاكـ فػػي رؤيػػة الػػدعاكلى ل يتشػػتٌ يقػػع بػػدائرتيا العقػػار, حتٌػػ

 1.محكمة التدخؿ في دعاكل عقار معيف

 :كاألكقاؼ األيتاـ أمكاؿ بمداينات قةالمتعمٌ  الدعكل :اثانين 

 .2العقد فييا الذم جرل المحؿٌ  محكمة في إل ترل ل الدعكل ىذه إفٌ 

 كجكد محؿ-2 ىالمتكفٌ  إقامة محؿ -1اآلتي:  في الدعكل ىذه تقاـ ,الكصية دعكل :اثالثن 

 .التركة

 .كالفتراؽ النكاح دعكل: ارابعن 

                                                           
شــرح قــانون أصــول الم اكمــات (, 39, التكػػركرم, )صالــوجيز فــي شــرح قــانون أصــول الم اكمــات الشــرعية 1

  (.103أبك البصؿ, )صالشرعية  
 (.103, أبك البصؿ, )صول  الم اكمات الشرعيةشرح قانون أص 2
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 جػرل التػي المحكمػة-2 عميو ىعى المدٌ  محكمة في -1:في اآلتي النكاح دعكل رؤية تجكز

المحكمة التى جرل  -2ى عميو عى المدٌ محكمة  -1 في الفتراؽ دعكل تجكز, ك  العقد منطقتيا في

باإلضػػافة إلػػى جػػكاز النظػػر فييػػا , العقػػد, كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي دعػػكل النكػػاح اختصاصػػيافػػي دائػػرة 

 1.الذم كقع فيو الحادث مف قبؿ محكمة المحؿٌ  -3

 : كالمسؾ الرضاع كأجرة كالحضانة النفقة دعكل: اخامسن 

  أمٌ  أمػاـ الػدعكل رفػع فػي عيلممػدٌ  ارالخيًػ رعالمٌشػ تػرؾ التػي الػدعاكل مػف النفقػة دعكلفػ

 .محكمة

 كفاقػدم غاركالٌصػ ركعلألصػكؿ كالفيػ النفقػة تقػدير حػؽٌ  رعيةالبتدائيػة الٌشػ المحػاكـ فمجميػع

 .2الرضاع, كتقدير أجرة المسكف أجرة كتقدير الحضانة, كطمب كالزكجات, األىمية

 ىعى لممػدٌ  يكػف لـ فإف,  البمد في عميو ىعى لممدٌ  سكف أك مكطف كجكد عدـ في حاؿ: اسادسن 

 حػدكد ضػمف يعً المػدٌ  فييػا يقػيـ التػي المحكمػة أمػاـ رفػعتي  فالػدعكل ىذا البمد في إقامة محؿٌ  عميو

 كضػع فػي عيالمػدٌ  يكػكفك  عميػو, ىعى المػدٌ  مقاضػاة عػف يعجػز في ىذه الحالػةعي المدٌ  فٌ ؛ ألالبمد

 .3عيؼالضٌ  الطرؼ

ػا أحػدىـ عمػى الحكػـ ككػاف عمػييـ, عىكالمػدٌ  عيفالمػدٌ  دتعػدٌ  حػاؿ فػي : اسػابعن   عمػى حكمن

 يمػتأقي  أحػدىـ, فػإذا محكمػة -1التػي: فػي الػدعكل تقػاـ ا؛كاحػدن  الػدعكل كػاف مكضػكع أك الباقيف,

 ذلػؾ يعنػي كل الدعكل, رؤية المحكمة ىذه يير عمى امتنع ىذه المحاكـ مف محكمة في الدعكل

                                                           
 (.106-105, )ص, أبك البصؿشرح قانون أصول  الم اكمات الشرعية 1
 (.105-104, )صالمرجع السابق 2
 (.39, التكركرم, )صالوجيز في شرح قانون أصول الم اكمات الشرعية 3
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 -2 يجكز بؿ جميعيـ أك عمييـ, ىعى المدٌ  مف كاحد إقامة محؿن  في محكمة الدعكل رؤية انحصار

 1المستثناة. الدعاكل مف كانت إذا كذلؾ ؛إقامتيـ محاؿٌ  يير في تقاـ أف

 : 2ىي, عدة شركط رعيةالشٌ  المحاكـ في القاعدة ىذه إلعماؿ شترطكيي 

 لػو شهف ل مفف محكمة أماـ الدعكل إقامة أما , حقيقيا عمييـ ىعى المدٌ  دتعدٌ  يككف أف -1

 .ما فذلؾ يير جائز بالنزاع لقصد

 أك الكفيؿ كليس , متعٌددكف أك كاحد سكاء المديف مكطف محكمة أماـ الدعكل قاـتي  أف -2

 . فقط احتياطيةو  بصفةو  يككف التزاميـ ألفٌ  ؛الضامف

 كأحد عيالمدٌ  بيف أك , عمييـ ىعى المدٌ  أحد مكطف محكمة أماـ الدعكل رفع يككف أف -3

 إقامة يجكز فال ,عمييـ المدعى محكمة يير محكمة باختصاص يككف كل عمييـ, ىالمدعٌ 

ذا أحػدىـ, مػكطف محكمػة ليسػت ألنيػا ؛كـاالمحػ تمػؾ أمػاـ عمػييـ ىدعى الٌمػ جميػع عمػى الػدعكل  كا 

 أحػدىـ قبػؿ كلػك ,عمػييـ ىعى المػدٌ  أحػد مػكطف دائرتيػا فػي يقػع ل محكمػة أمػاـ الػدعكل فعػتري 

 الختصاص لمباقيف. بعدـ بالدفع يبقى الحؽٌ  باختصاصيا,

 عمػييـ ىعى المػدٌ  جمػع ريبػرٌ  ارتبػاط ىنػاؾ يكػكف كأف كاحدان, الطمبات مكضكع يككف أف -4

 , الختصػاص قكاعد عمى يعً المدٌ  بؿقً  مف تحايؿ ةثمٌ  يككف حتى ل كذلؾ , كاحدةو  محكمةو  أماـ

 السبب. شترط كحدةيي  كل

 عمى طمب الدافع. تحكـ المحكمة في دعكل الدفع بناءن  :اثامنن 

                                                           
شــرح قــانون أصــول الم اكمــات (, 37, )ص, التكػػركرمالــوجيز فــي شــرح قــانون أصــول الم اكمــات الشــرعية 1

 (.104, أبك البصؿ, )صالشرعية
 (.38, التكركرم, )صالمرجع السابق 2
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 تعيػيف المتػكفىٌ  إقامػة محػؿٌ  -1اآلتيػو:  تقػاـ فػي المحػاكـ ,رثيةال الحصص تعييف ا:تاسعن 

 إذا اإلرثيػة الحصػص تعيػيف الكرثػة بعض فييا يقيـ التي لممحكمة كيجكز -2 اإلرثية, الحصص

 .1 البمد حدكد خارج ىالمتكفٌ  إقامة محؿ كاف

 كفاقدم الصغار إقامة محؿٌ   -1 تقاـ في المحاكـ اآلتية: ,اـكٌ كالقي  األكصياء تعييف: عاشران 

ذا كػاف فػي أمػكاليـ عقػار  -2 ,كاـٌ كالقيػ األكصػياء تعيػيف األىميػة لممحكمػة التػي يقػع  فػي  فيجػكزكا 

 2العقار.ؽ بذلؾ كاـ في األمكر التي تتعمٌ اإلذف لألكصياء كالقي  دائرتيا ذلؾ العقار أف تعطيى 

 كألف الثبػات, صػفة اكتسػبت ألنيػا قكاعػد؛ عػدتي  السػتثناءاتىػذه  كمػف الجػدير بالػذكر أفٌ 

ػ حمايػة السػتثناءات ىػذه كجػكد عمييػا, كسػبب تنٌصػ قػد التشػريعات معظػـ  ألجمػو, كضػعت فمى

 قػد ككذلؾ لنفسو الستثناء كضع مف كضعؼ الحاؿ, ظركؼ تفتضييا إنسانيةو  لعتباراتو  إضافة

 قضػاء فػي النػاس عمػى كالتيسػير الػدعكل فػي الفصػؿ عمػى المحكمة بقدرة ؽلعتبارات تتعمٌ  يككف

 3جيد. كأقؿٌ  بهقصر طريؽ, مصالحيـ

 المكاني   ة قواعد االختصاصفبة عمى مخالثار المترت  رع الثالث: ا الف  

 داـ مػا عميػو عىى المػدٌ  لمصػمحة عترً ٌشػ فقػد كبػرل, يػةأىمٌ  يٌ المحمٌػ الختصػاص كلقكاعػد

 كتسػييؿ, التقاضػي نظػاـ ضػبط إلػى تيػدؼ كمػا, العكػس ثبػكت حيف إلى مةالذٌ  براءة ىك األصؿ

 . المكاطنيف مف تقريبو عف فضالن , القضائيٌ  الجياز مهمكرية

                                                           
 (.40, التكركرم,)صالوجيز في شرح قانون أصول الم اكمات الشرعية 1
 (.40, )صالمرجع السابق 2
 (.105, أبك البصؿ, )صشرح قانون أصول  الم اكمات الشرعية 3
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 كسػمح , العػاـ النظػاـ قبيػؿ مػف يىعٌده لـ عرً شٌ المي  فإفٌ  , المبدأ ىذا ةأىميٌ  مف الريـ عمى -1

 .1 بينيما نزاع نشكب حاؿ في ةالمختصٌ  المحكمة تحديد لممتنازعيف

 بػو يػدفع أف بشػرط إل قبػؿيي  فػال ,2شػكميٌ  دفػع المكػانيٌ  الختصػاص بعػدـ الػدفع إفٌ  -2

مف قانكف أصػكؿ  (5)ةت عميو المادالدعكل, كىذا ما نصٌ  مكضكع عف قبؿ اإلجابة عميو ىعى المدٌ 

 أف لممحكمػة مػيسف المحكمػة صػالحية عمػى عميػو المػدعى يعتػرض لػـ رعية, "إذاالمحاكمػات الٌشػ

  .ليا" تتعرض

 ل شػكميٌ  دفع ةخصيٌ الشٌ  الحيةالصٌ  عمى "العتراض ,ذاتو القانكف مف (6) المادة تنصٌ ك 

 المحكػكـ ؼتخمٌػ يكػف لػـ مػا اييابي ػ فصميا بعد كل احضكري   الدعكل مكضكع عف اإلجابة بعد قبؿيي 

ىػك  رعيةالٌشػ المحػاكـ دتعػدٌ  مػف , فاليػدؼ" مشػركعةو  لمعػذرةو  الغيابيػة المحاكمػة حضػكر عػف عميػو

 النزاع مكاف ككذلؾ ,الخصكـ في مكطف التقريب ؽيتحقٌ  بحيث ؛التقاضي في الحرج كرفع التيسير

 المحاكمات أصكؿ قانكف مف ٔ ك ٓ المادتيف مف يستفاد ما كىذا, عميو المدعى مصمحة مراعيا

 3.العاـ  بالنظاـ ؽيتعمٌ  ل الختصاص كىذا , رعيةالشٌ 

 الجػزاء عػف كالتنػازؿ ,يٌ المحمٌػ الختصػاص قكاعػد مخالفػة عمى التفاؽ لألطراؼ يجكز -3

 اختصػاص عمػى يتفقا كهف كلممحكمة, ليـ ان كممزم ان صحيح اتفاقيـ كيككف مخالفتيا, عمى بالمترتٌ 

                                                           
 (.10, الدكتكر عبدالرحيـ العممي, )صأمام الم اكم الشرعية المغربيةإجراءات الدعوى  1
 .الرسالة ه( مف ىذ, في اليامش55)ص أنظر 2
الوجيز في شرح قانون أصول الم اكمات (, 107, أبك البصػؿ, )صشرح قانون أصول  الم اكمات الشرعية 3

 (.43, التكركرم, )صالشرعية
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 بعدـ الدفع عميو ىعى المدٌ  عمى يمتنع كعندىا ,بيت لحـ بداية محكمة مف بدلن  الخميؿ بداية محكمة

 1األخيرة. ىذه مكاف نفكذ دائرة في - إقامتو أم – نوتكطي  ريـ يٌ المحمٌ  الختصاص 

 قكاعػده ؽلتعمٌػ ينػا,محمٌ  اختصاصػيا بعػدـ نفسػيا تمقػاء مػف تقضػيى  أف لممحكمػة لػيس -4

 أف يٌ المحمٌػ الختصػاص بعػدـ لمحكػـ يجػب بػؿ العامػة, بالمصػمحة كلػيس, الخصػكـ بمصػمحة

 .الدفع بيذا الخصـ ؾى يتمس  

 ىػك إنمػا العػاـ, بالنظػاـ ؽالمتعمٌػ ييػر يٌ المحمٌػ الختصػاص بعػدـ بالػدفع ؾالتمٌسػ حػؽٌ  -5

مػف  ييػره دكف لمصػمحتو مخالفتيػا تكتٌمػ ,الختصػاص قاعػدة تقػررت الػذم الخصػـ عمػى قاصػر

,  .2محمينا  الختصاص عدـ إثبات عبء عميو يعى المدٌ  كعمى الخصـك

 ل (يٌ المحمٌػ (المكػانيٌ  الختصػاص قكاعػد أفٌ فػي  سػابقنا وذكرتيػ مػا خالصػة أفٌ  نػرل كىكػذا
 قياتعمٌ  عدـ مف الحكمة كلعؿٌ  , كالمدنية رعيةالشٌ  المحاكمات أصكؿ قانكف في العاـ ؽ بالنظاـتتعمٌ 

, بالنسػبة التقاضػي عمميػة تسػييؿ إلػى تيػدؼ يٌ المحمٌػ الختصػاص قكاعػد أفٌ  ترجػع إلػى  لمخصػـك
 .يٌ المحمٌ  الختصاص قكاعد مخالفة عمى التفاؽ في جاء الجكاز لذلؾ

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.364ص, الزعبي, )أصول الم اكمات المدنية 1
 (.367, الزعبي, )أصول الم اكمات المدنية 2
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 المب ث الثالث

 ةرعي  تنازع االختصاص وتطبيقاتو في الم اكم الش   

 اثول: تنازع االختصاص مطمبال

كفػػي  ,ضػػاة فػػي المكػػاف الكاحػػدد القي تعػػدٌ   نتيجػػة القضػػائيٌ  يظيػػر التنػػازع  فػػي الختصػػاص

 أك فػػي نػػكعو  ,معػػيفو  كقػػد ذىػػب الفقيػػاء إلػػى  جػػكاز تخصػػيص عمػػؿ القاضػػي ببمػػدو  الزمػػاف الكاحػػد,

 1. اختصاصومف القضايا, عمى أنو ل يجكز لو تجاكز حدكد  دو محدٌ 

قاضيان في حكـ في  البينة كل يكاتبى  كل يسمعى  يى كل يكلٌ  كل يجكز أف يقضيى يرازم: "قاؿ الشٌ 

 ,ألنػو ل كليػة لػو فػي ييػر عممػو ؛بػو عتػدٌ فإف فعؿ شػيئان مػف ذلػؾ فػي ييػر عممػو لػـ يي  ,يير عممو

 2."ةفكاف حكمو فيما ذكرناه حكـ الرعيٌ 

معيػػار , التنػػازع فػػي الختصػػاص المكػػانيٌ  الفقيػػاء, لحػػؿٌ  التػػي كضػػعياالمعػػايير  كمػػف أىػػـٌ 

 يعً المػػدٌ  مػػفى  ى عميػػو, ككػػاف كػؿٌ عى ي كالمػدٌ عً ز بػيف المػػدٌ يػػالتمي تػػـٌ  فػػي حػاؿٌ  يقػع النػػزاعاإلقامػة, فػػال 

مكػػاف  ى عميػػوعى ي كالمػػدٌ عً المػػدٌ  مػػفى  ؿ كػػاف لكػػؿٌ احػػفػػي , أمػػا كاحػػدو  إقامػػةو  مكػػافو فػػي   ى عميػػوعى كالمػػدٌ 

 3الفقياء في ىذا. فاختمؼ ,إقامة مختمؼ

                                                           
(, 61ص -1, المػاكردم, )جاث كـام السـمطانية(, 291ص -6, البيػكتى, )جكشاف القناع عن متن اإلقنـاع 1

 (.356, الغامدم, )صاالختصاص القضائي في الفقو اإلسالمي
 -3الشػيرازم, دار الكتػب العمميػة, )ج , أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بػف يكسػؼالميذب في فقة اإلمام الشافعي 2

 (.380ص
 (. كما بعدىا 368ص, الغامدم, )االختصاص القضائي في الفقو اإلسالمي  (83) مناقشتة, أنظرتـ  3
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يعتمد عمى كقػت التنػازع ذىب الفقياء إلى أنو  فقد ,التنازع في الختصاص الزمانيٌ أما في 

 1.اا جميعن الترافع إذا ترافعى أك كقت 

المحكمػة  قصػد بيػا أفٌ التنػازع األسػبقية, كيي  لحػؿٌ  كمف المعػايير المعتبػرة فػي الفقػو اإلسػالميٌ 

عكل يػا الػػدٌ يلإفعػت التػػي ري  المحكمػةفػػي النظػر فػي الػػدعكل ىػي  األسػبقية )األكلكيػو( التػي ليػا حػػؽٌ 

 2ي.عً الدعكل فتككف محكمة المدٌ سبؽ في رفع ي ىك األعً ل, كالغالب أف يككف المدٌ أك 

فعػػت كري  ,ةمحػػاكـ المختٌصػد الة, فػػي حػاؿ تعػدٌ رعيٌ طبػؽ مػا سػػبؽ عمميػان فػي المحػػاكـ الٌشػكيي  -

 .ذاتيا خرل النظر في الدعكلألحدىـ يمتنع عمى المحاكـ االدعكل لدل أ

شػراع, إل أٌنػو بػؿ المي تحديػد اختصاصػات المحػاكـ مػف قً مػف  ريـ, كبالالقانكنيةكمف الناحية  

بيف المحاكـ لنظػر الػدعكل مػف قبػؿ محكمتػيف, سػكاء كانػت مػا  الختصاصقد يحدث تنازع عمى 

, أك بػيف محكمتػيف شػرعيتيف ,ك شػرعيةو  دينيػةو  محػاكـى بػيف أك  ,رعيةو شىػكمحػاكـ  ةو نظامٌيػ بيف محاكـى 

 ة بنظػػر الػػدعكل محػػؿٌ محكمػػة مػػف المحػػاكـ أنيػػا مختٌصػػ أمٌ  يى تػػٌدعً  بػػهفٍ ا فقػػد يكػػكف التنػػازع  إيجابي ػػ

, كقػد يصػؿ األمػر 3ةمف المحاكـ أنيػا ييػر مختٌصػ ا بهف تٌدعي أمٌ يككف التنازع سمبين  التنازع, كقد

عف المحكمتيف, ككما ىك معركؼ ل يجػكز أف تكػكف الػدعكل  متعارضيفً  صدكر حكميفً  إلى حدٌ 

كل يجػػكز أف تكػػكف الػػدعكل بغيػػر قػػاض يحكػػـ فييػػا, الكاحػػدة محػػالن لمحكػػـ مػػف أكثػػر مػػف محكمػػة, 

دعػػكل محكمػػة كاحػػدة تعػػكد ليػػا صػػالحية الفصػػؿ فييػػا دكف ييرىػػا مػػف  كأٌنػػو يجػػب أف تكػػكف لكػػؿٌ 

 .4(الختصاصسٌمى ىذه المسهلة بمشكمة ) تنازع المحاكـ, كتي 

                                                           
 (.380, الغامدم, )صاالختصاص القضائي في الفقو اإلسالمي 1

 (.374ص) , الغامدم,االختصاص القضائي في الفقو اإلسالمي 2 
 (.94, المشاقي, )صشرح قانون أصول الم اكمات المدنية والتجارية الفمسطينيالوجيز في  3
 (.372ص  -1, الزعبي, ) جأصول الم اكمات المدنية 4
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ػػ قكاعػػد يػػتـٌ  قػػد حػػٌدد المشػػراع الفمسػػطينيٌ ك  المحػػاكـ ئيا حػػؿ إشػػكالت التنػػازع بػػيف كٍ عمػػى ضى

منػو  سػكاء اإليجػابيٌ  ,ةشراع في ىذا المجاؿ حصر التنازع بيف المحاكـ النظامٌيػالنظامية فقط, فالمي 

لحػػٌؿ ىػػذا التنػػازع كىػػك المجػػكء إلػػى محكمػػة النقض)التمييػػز(, فيػػذه  كاحػػدةن  , كحػػٌدد جيػػةن أك السػػمبيٌ 

تنازع  حدثى اؿ إذا , فعمى سبيؿ المثالختصاصمحكمة صاحبة  المحكمة فقط ىي التي تحٌدد أمٌ 

أك بيف محكمة بداية كاسػتئناؼ,  ,أك محكمتي بداية ,أك محكمة صمح كبداية ,بيف محكمتي صمح

ة بحػػػػػػٌؿ ىػػػػػػذا التنػػػػػػازع كتعيػػػػػػيف المرجػػػػػػع فػػػػػػإٌف المحكمػػػػػػة المختٌصػػػػػػ ,أك بػػػػػػيف محكمتػػػػػػي اسػػػػػػتئناؼ

 1ة( ىي محكمة النقض.)المحكمة المختصٌ المختٌص 

رعية لػػػـ رعية كقػػػانكف أصػػػكؿ المحاكمػػػات الٌشػػػالٌشػػػكبػػػالريـ مػػػف أٌف قػػػانكني تشػػػكيؿ المحػػػاكـ 

ة لسػػػنة قػػػانكف تشػػػكيؿ المحػػػاكـ النظامٌيػػػ مػػػف( 11)المػػػادة  ينٌصػػػا عمػػػى مسػػػهلة التنػػػازع ىػػػذه, إل أفٌ 

, فػػإٌف رئػػيس 2ةو شػػرعيٌ  كمحكمػػةو  ةو نظامٌيػػ إذا كػػاف الخػػالؼ بػػيف محكمػػةو , 1عالجػػت ذلػػؾ ,2 ـ1952

                                                           
  (.96-90, المشاقي )صالوجيز في شرح قانون أصول الم اكمات المدنية والتجارية الفمسطيني 1

إذا حدث خػالؼ فػي الكظيفػة بػيف المحػاكـ المػذككرة فػي الفقػرات اآلتيػة يحػؽ ألم مػف الفرقػاء أف نص المادة "  2 
يطمب إلى رئيس محكمة التمييز أف يعيف محكمة خاصة لمنظر في تعييف المرجػع لرؤيػة الػدعكل تؤلػؼ مػف ثالثػة 

ضػاة المحػاكـ اآلتػي بيانيػا قضاة يككف اثناف منيـ مف قضاة المحكمة المذككرة يعينيمػا رئيسػيا كقػاض ثالػث مػف ق
. إذا كػػػاف الخػػػالؼ بػػػيف محكمػػػة نظاميػػػة كمحكمػػػة شػػػرعية يعػػػيف رئػػػيس محكمػػػة السػػػتئناؼ الشػػػرعية القاضػػػي 1: 

. إذا كاف الخػالؼ بػيف محكمػة نظاميػة كمحكمػة دينيػة يعػيف رئػيس محكمػة السػتئناؼ الدينيػة المطمػكب 2الثالث. 
ا كاف الخالؼ يدكر حكؿ قضية ما مف قضػايا األحػكاؿ الشخصػية . إذ3منيا انتداب القاضي , القاضي الثالث . 

داخمػػة ضػػمف صػػالحية إحػػدل المحػػاكـ الدينيػػة الخاصػػة بيػػا يكػػكف القاضػػي الثالػػث رئػػيس أعمػػى محكمػػة دينيػػة فػػي 
المممكػػة األردنيػػة الياشػػمية لمطائفػػة التػػي يػػدعي احػػد الفػػريقيف المتقاضػػييف أنيػػا تممػػؾ دكف سػػكاىا حػػؽ النظػػر فػػي 

. إذا كػػاف الخػػالؼ بػػيف محكمػػة شػػرعية كمحكمػػة دينيػػة أك فػػي قضػػية تتعمػػؽ 4مفصػػؿ فػػي ىػػذا الخػػالؼ . القضػػية ل
باألحكاؿ الشخصية بيف أشخاص ينتمكف إلى طكائػؼ دينيػة مختمفػة تؤلػؼ المحكمػة الخاصػة مػف ثالثػة قضػاة مػف 

ع لرؤيػػة القضػػية بعػػد قضػػاة محكمػػة التمييػػز يعيػػنيـ رئيسػػيا كذلػػؾ بنػػاء عمػػى طمػػب أم مػػف الفرقػػاء لتعيػػيف المرجػػ
كفػػي جميػػع الحػػالت السػػابقة تنعقػػد المحكمػػة الخاصػػة برئاسػػة  .السػػتنارة بػػرأم خبيػػريف عػػف الطكائػػؼ المختصػػة 

قاضي محكمة التمييز األقدـ كيترتب عمى المحكمة التي اعترض عمى صالحيتيا أف تؤجؿ جميع اإلجراءات إلى 
. عنػػػػد صػػػػدكر حكمػػػػيف قطعيػػػػيف متناقضػػػػيف مػػػػف 5. أف تفصػػػػؿ المحكمػػػػة الخاصػػػػة فػػػػي األمػػػػر المعػػػػركض عمييػػػػا
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تتهلؼ ىذه المجنة  بحيث لمنظر في تعييف المرجع لرؤية الدعكل ةن محكمة التمييز يعٌيف لجنة خاصٌ 

رئيس محكمة التمييز مف قضاة المحكمة, كالثالث  يختارىما كييعٌينيمااثناف منيـ  ,مف ثالثة قضاة

 .اشرعين  اة, كبالطبع سيككف قاضين رعيٌ الشٌ  الستئناؼيعٌينو رئيس محكمة 

تتعمٌػػػؽ بػػػاألحكاؿ  ةو أك فػػػي قضػػػيٌ  ةو دينٌيػػػ أك محكمػػػةو  ةو شػػػرعيٌ  إذا كػػػاف الخػػػالؼ بػػػيف محكمػػػةو  -

ة مػف ؼ المحكمػة الخاٌصػؤل ػ, تي مختمفػةو  دينيػةو  ة بيف أشخاص ينتمػكف إلػى طكائػؼى خصيٌ الشٌ 

ة بعػد استشػارة ثالثة قضاة مف محكمة التمييز يعٌينيـ رئيسيا لتعييف المرجع لرؤيػة القضػيٌ 

 كائؼ المسيحية.خبير مف الطٌ 

جميػػع اإلجػػراءات إلػػى أف  ؿى مػػة التػػي اعتػػرض عمػػى صػػالحيتيا أف تؤٌجػػب عمػػى المحككيترتٌػػ

 .3ة في األمر المعركض عميياالمحكمة الخاصٌ  تفصؿ

كثػػػر مػػػف , فبالنسػػػبة لممسػػػائؿ التػػػي يجػػػكز ألالمكػػػانيٌ  الختصػػػاصالتنػػػازع عمػػػى  فػػػي حػػػاؿ -

عمػى أٌنػو إذا  4(7)ة فػي المػادة رعيٌ أصكؿ المحاكمات الشٌ  قانكفمحكمة رؤيتيا, فقد نٌص 

يمت الدعكل في إحدل المحاكـ امتنع عمى المحاكـ األخػرل النظػر فييػا, أمػا إذا حػدث أقي 

                                                           


محكمتػيف مختمفتػػيف تخػتص محكمػػة التمييػز فػػي تقريػر أم الحكمػػيف كاجػب التنفيػػذ مػا لػػـ يكػف احػػد الحكمػيف قػػد تػػـ 
 ."تنفيذه

  (.109-108, أبك البصؿ, )صشرح قانون أصول  الم اكمات الشرعية 1
يقصػػػد تنػػػازع كليػػػة, أم أف يثػػػكر التنػػػازع بػػػيف جيتػػػيف قضػػػائيتيف مختمفتػػػيف كػػػهف يكػػػكف النػػػزاع مػػػا بػػػيف القضػػػاء  2

 كاحػػدةو  قضػػائيةو  تتبعػػاف جيػػةو  محكمتػػيفيكػػكف النػػزاع مػػا بػػيف فالنظػػامي كالقضػػاء الشػػرعي أمػػا تنػػازع الختصػػاص, 
 (.372ص -1)ج , الزعبي,أصول الم اكمات المدنيةكمحكمة صمح كبداية الخميؿ مثال, 

 (.46, التكركرم, )صالوجيز في شرح قانون أصول الم اكمات الشرعية 3
نػػػص المػػػاده, الػػػدعكل التػػػي ألكثػػػر مػػػف محكمػػػة الصػػػالحية لرؤيتيػػػا إذا أقيمػػػت فػػػي إحػػػدل المحػػػاكـ امتنػػػع عمػػػى  4

 المحاكـ األخرل النظر فييا.
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كػهف تيرفػع الػدعكل فػي محكمتػيف , 1الحيةة عمػى الٌصػرعيٌ الٌشػ البتدائيػةنزاع بػيف المحػاكـ 

فسيصػػػدر قػػػراراف بالػػػدعكل نفسػػػيا ت المحكمتػػػاف بنظػػػر الػػػدعكل , كبالتػػػالي لػػػك اسػػػتمرٌ امعنػػػ

 ,, كقػػد يكػػكف ىػػذاف القػػراراف متناقضػػيف, فعنػػد حػػدكث مثػػؿ ىػػذا الخػػالؼـك أنفسػػيـكالخصػػ

مػػػف الطػػػرفيف المتخاصػػػميف أف يقػػػٌدـ طمبػػػان إلػػػى قاضػػػي القضػػػاة يطمػػػب فيػػػو تعيػػػيف  فمكػػػؿٌ 

المرجػػػػع فػػػػي نظػػػػر الػػػػدعكل, كيقػػػػـك قاضػػػػي القضػػػػاة بػػػػدكره بإحالػػػػة الطمػػػػب إلػػػػى محكمػػػػة 

عػػػؿ فػػي تعيػػيف المرجػػػع عنػػد الخػػالؼ بػػػيف ة بالفة, ألنيػػػا ىػػي المختٌصػػرعيٌ الٌشػػ السػػتئناؼ

 ة.رعيٌ الشٌ  البتدائيةالمحاكـ 

بتقػديـ طمػب مػف  ة, فػإٌف ذلػؾ يػتـٌ أما عف إجراءات تعييف المرجع كتحديد المحكمة المختٌصػ

 ت تقػديـ الطمبػات إلػى ىػذه المحكمػة, كفػي أمٌ لخصكـ إلى محكمػة الػنقض حسػب إجػراءامف ا أمٌ 

مػف الخصػـك كلػيس  مرحمة مف مراحؿ الدعكل, كبػذلؾ فػإٌف عػبء تقػديـ الطمػب ىػذا يقػع عمػى أمٌ 

ـٌ تنظػػر المحكمػػة فػػي الطمػػب لتعيػػيف المرجػػع دكف الحاجػػة لحضػػكر الخصػػكـ  المحػػاكـ المتنازعػػة, ثػػ

ى البػػٌت فػػي أماميػػا, كيترتٌػػب عمػػى تقػػديـ الطمػػب لمحكمػػة الػػنقض أف يكقػػؼ النظػػر فػػي الػػدعكل حتٌػػ

شػػعارىا برفػػػع دعػػػكل الختصػػاص , إل أٌنػػػو ل بػػٌد مػػػف تقػػػديـ طمػػب إلػػػى المحػػاكـ المتنازعػػػة ذلػػػؾ كا 

بالػدعكل المرفكعػة إلييػا, إذ  المتنازعػةالمحػاكـ  ى ل تنشػغؿى تحديد المرجع إلى محكمػة الػنقض حتٌػ

ى صدكر قرار مف محكمة النقض بذلؾ, كمف المعركؼ أٌف قػرار محكمػة الػٌنقض ستتكٌقؼ حتٌ  إٌنيا

 2عيان, كعمى المحاكـ المتنازعة أف تمتثؿ لقرارىا.يككف قط

                                                           
ـــات الشـــرعية ( مػػػف9نػػػص المػػػادة ) 1 ـــانون أصـــول الم اكم ؼ بػػػيف المحػػػاكـ الشػػػرعية عمػػػى , إذا حصػػػؿ خػػػالق

الصالحية فمكؿ مف الطرفيف المتخاصميف أف يطمب إلى محكمة الستئناؼ الشرعية تعيػيف المػرجح عمػى أف يقػدـ 
 الطمب إلى قاضي القضاة الذم يترتب عميو إحالتو إلى محكمة الستئناؼ الشرعية.

  (.98-97سطيني, المشاقي )صالفم الوجيز في شرح قانون أصول الم اكمات المدنية والتجارية 2
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 ةرعي  الش   لمم اكماالختصاص الثاني: تطبيقات  مطمبال

 :1ةرعيٌ أحكاـ صادرة عف محكمة الخميؿ الشٌ 

 :الدفع بعدم الوظيفة القرار اثول 

ا كسػػندن  رعيٌ ا لإليجػػاب الٌشػػكتكفيقنػػ ,مػػب كعػػدـ الختصػػاص الػػكظيفيٌ عكل كالطٌ بنػػاء عمػػى الػػدٌ 

ة رعيٌ مػػػف قػػػانكف أصػػػكؿ المحاكمػػػات الٌشػػػ (2)ة كالمػػػادة رعيٌ مػػػف قػػػانكف المحػػػاكـ الٌشػػػ (22)لممػػػكاد 

مػف  (381)ة كالمادة الديني ؼمف قانكف مجالس الطكائ (7)المادة منيا , ك  (17+  16)الفقرتيف ك 

تػاريال  (9858)كالقرارات السػتئنافية رقػـ  ,بيانية لألخصيٌ حكاؿ الشٌ ة في األرعيٌ ـ الشٌ حكاكتاب األ

دعػػػكل المدعيػػػة  فقػػػد حكمػػػت بػػػردٌ  ـ 13/1/1982تػػػاريال  (22569)القػػػرار رقػػػـ ـ ك 30/5/1958

ى عمييمػػا عنايػػة كسػامر المػػذككريف طمبيػػا حضػػانة ابنتيػػا الصػػغيرة لينػػا عى نتاليػا المػػذككرة عمػػى المػػدٌ 

مبمػػغ  , كضػػمنتياحيح مػػف زكجيػػا سػػامر المػػذككرليػػا عمػػى فػػراش الزكجيػػة الٌصػػ دةالمػػذككرة المتكلٌػػ

صكؿ حكمان كجاىيا قابالن ى عمييما حسب الي عى ا أتعاب محاماة لككيؿ المدٌ ا أردنين دينارن  خمسة عشرى 

 لالستئناؼ. 

 قواعد االختصاص:وفق ت ميل القرار 

مػػع مراعػػاة مػػا جػػاء فػػي المػػادة الثانيػػة مػػف قػػانكف " عمػػى أنػػو2 (22)ة المػػاد تنٌصػػأكلن: مػػا 

القضػػػاء فػػػي  ة حػػػؽٌ رعيٌ تمػػػارس المحػػػاكـ الٌشػػػ  تشػػػريع آخػػػر, أك أمٌ  ,ةرعيٌ صػػػكؿ المحاكمػػػات الٌشػػػأ

كمػا ينشػه  ,لغائػوإ كأار الكقػؼ بػالحكر كزيادتػو ة بػيف المسػمميف بمػا فػي ذلػؾ عقػخصػيٌ حكاؿ الشٌ األ
                                                           

, كبعػد أخػذ اإلذف 12 السػاعةـ , 16/12/2019, المكافؽ الثنيفقمت بزيارة محكمة الخميؿ الشرعية, في يـك  1
" رد الػدعكل لعػدـ الختصػاص" عمػى قػرارت بالطالعقمت  فضيمة القاضي عبداح العسيمي مف رئيس المحكمة 

 .اثستاذ رشيد اسعيدالصادرة عف المحكمة الشرعية تحت إشراؼ رئيس القمـ 
 ـ.1972, لسنة 19قانون تشكيل الم اكم الشرعية  رقم ل 2
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قػػػان لمػػػراجح مػػػف فٍ و كى حػػػد مهذكنييػػػا, كذلػػؾ كمٌػػػأة أك رعيٌ ؿ لػػػدل المحكمػػة الٌشػػػجٌ عقػػػد زكاج سيػػػ عػػف أمٌ 

, فيخرج مكضػكع الػدعكل مػف "ةعميو بمقتضى قكانينيا الخاصٌ  نٌص بي حنيفة باستثناء ما أمذىب 

 .إلى طائفةو دينيةو كاحدةو طرفي الدعكل ل ينتمياف الختصاص الكظيفي لممحاكـ الشرعية, ككف 

 كؿٌ  عمى أفٌ ) 16 (الفقرةة في رعيٌ صكؿ المحاكمات الشٌ أمف قانكف  (2)ذكرت المادة : ثانيان 

  ةرعيٌ لممحػػاكـ الٌشػػػ , ىػػك مػػف الختصػػاص الػػكظيفيٌ ة بػػيف المسػػمميفخصػػيٌ ؽ بػػاألحكاؿ الشٌ مػػا يتعمٌػػ

ة أك أحػػد مهذكنييػػا كمػػا ينشػػه رعيٌ ؿ لػػدل المحػػاكـ الٌشػػجٌ عقػػد زكاج سيػػ كػػؿٌ  أفٌ  (17)الفقرة كذكػػرت بػػ

 ؛كبناء عمى الفقرتيف السابقتيف ,ةرعيٌ لممحاكـ الشٌ  مف ضمف الختصاص الكظيفيٌ  ا, ىك أيضن عنو

طرفػػي  فٌ إحيػػث رعية, لممحػػاكـ الٌشػػ الػػكظيفيٌ  الختصػػاصمكضػػكع الػػدعكل ل يػػدخؿ ضػػمف  فػػإفٌ 

ؿ لػػدل المحػػاكـ سػػج  عقػػد الػػزكاج لػػـ يي  , إضػػافة إلػػى أفٌ دينيػػةو كاحػػدةو  طائفػػةو إلػػى النػػزاع ل ينتميػػاف 

 ة.رعيٌ نزاع صادر عف ىذا الزكاج ل يخضع لممحاكـ الشٌ  همٌ ف, كتبعان لذلؾ ةرعيٌ الشٌ 

حػكاؿ التػي فػي األ, " 1مػف قػانكف مجمػس الطكائػؼ الدينيػة  (7)ت عمية المادة نصٌ  ما: ثالثان 

فػػراد أحػػد أمػػع  ةو شخصػيٌ  حػػكاؿً أ مػػكرً أمسػػممة ذا عالقػة فػػي يكػكف فييػػا احػػد افػػراد طائفػة دينيػػة ييػػر 

ذا اتفػػؽ ا  فييػا, ك  ة المػذككرة كالبػتٌ ة صػالحية النظػػر فػي القضػيٌ فمممحػاكـ النظامٌيػ ,الطائفػة المسػممة

", تهكػد عػدـ ة فيكػكف النظػر فيمػا ذكػر مػف صػالحيتيارعيٌ بكؿ صػالحية المحػاكـ الٌشػالفرقاء عمى قى 

, ةنظامٌيػلرعية, كذكرت صراحةن أنو مف اختصاص المحػاكـ اخضكع مكضكع الدعكل لممحاكـ الشٌ 

يكػكف الختصػاص  سبؽ فػي حػاؿ اتفػؽ أطػراؼ الػدعكل عمػى أف يجكز مخالفة ما أنو إضافة إلى

كيجػكز التفػاؽ  ,ليسػت مػف النظػاـ العػاـ قكاعػد الختصػاص المكػانيٌ  ة, كػكف أفٌ رعيٌ الشٌ  لممحاكـ 

                                                           
 ـ.1938( لسنة 2, رقـ) وتعديالتو جمس الطوائف الدينية غير المسممةقانون م  1
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حيػث  ,ثار الدفع بعدـ الختصػاص المكػانيٌ أحد الخصكـ ىك مف آ , كعمى ىذا فإفٌ عمى مخالفتيا

 المحكمة ل تثيره مف تمقاء نفسيا. إفٌ 

ػػا الحاضػػنة الذميػػة "أفٌ  1 ( 381: جػػاء فػػي المػػاده )رابعػػان  بحضػػانة  أحػػؽٌ  كانػػت أك ييرىػػا أم 

 األـٌ  فػػػذكرت أفٌ شػػػى عميػػػو أف يػػػهلؼ ييػػػر ديػػػف اإلسػػػالـ", خى يعقػػػؿ دينػػػان أك يي الكلػػػد كالمسػػػممة حتٌػػػ

 ةن األكثػر حنانػان كحبػان كشػفق ككنيػا ,بحضػانة طفميػا ىػي األحػؽٌ  ذميةن أك  النسبية سكاء كانت مسممةن 

المحضكف يير مسممة ك حاضنة ال, ففي حاؿ كانت كىذه المشاعر ل تختمؼ باختالؼ الديف وعمي

, ليػػاعمػػى أف تكػػكف أىػػالن  الحضػػانةفػػي  األـٌ  يػػة ر عمػػى أحقٌ ل يػػؤثٌ ك الػػديف  اخػػتالؼل يمنػػع  امسػػممن 

يؼ عمى المحضكف مف أف يهلؼ دينان يير ديػف اإلسػالـ بسػبب في حاؿ خً  ل, إشركطيا باستيفاء

 .القرارإصدار ىذا  في العتبارخذه بعيف أ ما تـٌ المعاشرة, كىذا 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
, محمػد زيػد األبيػاني, المحقػؽ الػدكتكر صػالح محمػد خصية لقدري باشـاشرح اث كام الشرعية في اث وال الش 1

 .(3/52األردف,  ) –أبك الحاج, مركز العمماء العالمي لمدراسات كتقنية المعمكمات, الطبعة األكلى, عماف 
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 :الدفع بعدم االختصاص المكاني القرار الثاني 
ا كتكفيقنػػػ ,المحكمػػػة ليػػػذه قػػػرار كعػػػدـ الختصػػػاص المكػػػانيٌ بنػػػاء عمػػػى الػػػدعكل كالطمػػػب كاإل

مف قانكف  (3)مف المادة  4ة كلمفقرة مف المجمٌ  2(1718ك) 1(79)ا لممكاد كسندن  رعيٌ يجاب الشٌ لإل
التفريػؽ لمنػػزاع طمبيػا  هعيػة رانيػة المػذككر دالػػدعكل الم ة فقػد حكمػت بػردٌ رعيٌ أصػكؿ المحاكمػات الٌشػ

ػػػػ لعػػػػدـ الختصػػػػاص المكػػػػانيٌ  شػػػػادم المػػػػذككر وعميػػػػ ىعى قاؽ عمػػػػى المػػػػدٌ كالٌشػػػػ  ا قػػػػابالن ا كجاىينػػػػحكمن
 لالستئناؼ.

 ت ميل القرار وفق قواعد االختصاص:
تجػػكز ة, عمػى أنػػو "رعيٌ صػػكؿ المحاكمػات الٌشػػ( مػف قػػانكف أ3مػف المػػادة ) (4)الفقػػرة  تنٌصػ

ػ ,ى عميػوعى رؤية دعكل النكػاح فػي محكمػة المػدٌ  رل فػي منطقتيػا العقػد كتجػكز أك المحكمػة التػي جى
 ."الذم كقع فيو الحادث كفي محكمة المحؿٌ  ,دعكل الفتراؽ في المحكمتيف المذككرتيف

ى عى محكمػػػة المػػػدٌ  -1 :ؽ كالنػػػزاع ىػػػيقاة بنظػػػر دعػػػكل الٌشػػػفقػػػد حػػػددت المحػػػاكـ المختٌصػػػ
كقػع فػي  المحكمػة التػي -3فييا عقد الزكاج, تـ ٌ  المحكمة التي -2محكمة الزكج(,ىنا عميو)كىي 

 يمنع عمى باقي المحاكـ النظػر فييػا, ةدفإذا نظرت في أحدل المحاكـ المحدٌ , حدكد نطاقيا النزاع
دفػػع إذا  لإ فمممحكمػػة النظػػر فػػي الػػدعكلمكانيػػان,  ةييػػر مختٌصػػ محكمػػةكفػػي حػػاؿ رفػػع الػػدعكل  ل

ليست  قكاعد الختصاص المكانيٌ  فٌ حيث إ يككف بطمب مف الخصـ,  المكانيٌ  بعدـ الختصاص
 مف النظاـ العاـ.

 
 

                                                           
 (.25ص -1)ج مجمة اث كام العدلية " المرء مؤاخذ بإقراره إل إذا كاف إقراره مكذبا شرعا ",  1
زكيػػة السػػرية تجػػرل بكرقػػة يعبػػر عنيػػا بالمسػػتكرة فػػي اصػػطالح الفقيػػاء كالقاضػػي يكتػػب فػػي تمػػؾ الكرقػػة اسػػـ " الت 2

المدعي كالمدعى عميو كالمدعى بو كاسـ الشيكد كشيرتيـ كصػنعتيـ كأشػكاليـ كمحميػـ كأسػماء آبػائيـ كأجػدادىـ , 
ذا كػػانكا معػػركفيف يحػػرر أسػػماءىـ كشػػيرتيـ فقػػط , كالحاصػػؿ أف يعػػرفيـ  كيبيػػنيـ بكجػػو يميػػزكف بػػو عػػف ييػػرىـ كا 

كبعػػد كضػػعيا فػػي يػػالؼ كختمػػو يرسػػميا إلػػى المنتخبػػيف لمتزكيػػة ثػػـ عنػػد كصػػكؿ المسػػتكرة إلػػى المػػزكيف يفتحكنػػو 
فإف كػاف الشػيكد المحػررة أسػماؤىـ فييػا عػدكل كتبػكا تحػت اسػـ كػؿ مػنيـ عبػارة عػدكؿ كمقبكلػك الشػيادة.  كيقرأكنيا

ف لـ يككنكا عدكل كتبكا ع ككقعكا إمضاءاتيـ كختمكا فكؽ الغالؼ كأعادكىا لمقاضػي بػدكف أف  (ليسكا بعدكؿ)بارة كا 
 (.348ص -1)ج مجمة اال كام العدليو يطمعكا مف أتى بالمستكرة كل ييره عمى مضمكنيا ", 
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 القرار الثالث: الدفع بعدم الوظيفة 

ا كتكفيقنػػػػ ,عػػػػدـ الختصػػػػاص الػػػػكظيفيٌ القػػػػرار كالمصػػػػالحة ك بنػػػػاء عمػػػػى الػػػػدعكل كالطمػػػػب ك 

مػػػف  (47)ك (45)ك (35)المػػػكادة ك مػػػف المجمٌػػ (1817 )ك (79) ا لممػػػكادكسػػندن  رعيٌ الٌشػػػلإليجػػاب 

فقػػد  ,ةرعيٌ مػػف قػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات الٌشػػ (5(+)2)ا لممػػكاد كسػػندن  1ةخصػػيٌ حػػكاؿ الشٌ انكف األقػػ

ييػر متفػؽ عمػى مفرداتػو مػف  بهثػاث بيػت بقيمػة ألفػي دينػار أردنػيٌ  المذككرةعية ىيفاء حكمت لممدٌ 

صػادرة عػف  (4011)ليا في كثيقػة عقػد زكاجيػا الػذم يحمػؿ  الػرقـ  ؿؿ المسجٌ تكابع ميرىا المعجٌ 

كأمػػػرت  ,ى عميػػػو أشػػػرؼ المػػػذككرعى ـ عمػػػى المػػػدٌ 12/7/1998ة  بتػػػاريال رعيٌ محكمػػػة الخميػػػؿ الٌشػػػ

يػػار فػػي ذلػػؾ ا كلػػو الخً أك نقػػدن ا بالقيمػػة المػػذككرة ى عميػػو  أشػػرؼ  المػػذككر  بتسػػميمو ليػػا عيننػػعى المػػدٌ 

 الحكػػـ ليػػا بمصػػاغو ك طمبيػػا  المػػذككرةو ىيفػػاء عٌيػػدعػػكل المدٌ  دنػػاه حكمػػت بػػردٌ ا مػػف تاريخػػو أاعتبػػارن 

ػػزً  يو ذىٌبػ ؿ ييػػر متفػػؽ عمػى مفرداتػػو مػػف تكابػع ميرىػػا المعٌجػػ (21عيػار)ا نتػػو مئتػاف كخمسػػكف يرامن

عػػاله لعػػدـ مشػػار إلييػػا أزكاجيمػػا ال كالمدكنػػة فػػي كثيقػػة عقػػد ,ى عميػػو أشػػرؼ المػػذككرعى عمػػى المػػدٌ 

ػػعى نت المػػدٌ كضػػمٌ  ,الختصػػاص الػػكظيفيٌ   ا قػػابالن ا كجاىي ػػى عميػػو الرسػػكـ كالمصػػاريؼ القانكنيػػة حكمن

 لالستئناؼ.

 ت ميل القرار وفق قواعد االختصاص:

 2".ان ره إل إذا كاف إقراره مكذبا شرعؤاخذ بإقراالمرء مي ":  ةمف المجمٌ  (79)المادة - أكلن:

ذا أنكػر طمػب  ى عميػو ألزمػو القاضػي بػإقرارهعى إذا أقر المدٌ " :ةمف المجمٌ  (1817المادة )- كا 
 3".يعً البينة مف المدٌ 

                                                           
 ـ.1976, لسنة قانون اال وال الشخصية  1
 (.25ص -1)ج مجمة اال كام العدليو  2
 (.348ص -1)ج  مرجع السابقال3
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إذا كقػع العقػد صػحيحان لػـز بػو لمزكجػو عمػى : "ةخصػيٌ حػكاؿ الشٌ مػف قػانكف األ (35) المادة-

 ".التكارث الزكج المير كالنفقة كيثبت بينيما حؽٌ 

و كتهجيمػو كمٌػ ,ىيجػكز تعجيػؿ الميػر المسػمٌ "  :ةخصػيٌ حكاؿ الشٌ األمف قانكف ( 45) المادة-

ذا لـ يصرح بالتهجيؿ طٌ أك بعضو عمى أف يؤيد ذلؾ بكثيقة خى   ".الن مير معجٌ ال فييعدٌ ية كا 

ؿ كتكابعػو مت الزكجػو الميػر المعٌجػإذا تسػمٌ " : ةخصػيٌ حػكاؿ الشٌ مػف قػانكف األ (47) المادة-

المتنػاع عػف  فمػيس ليػا حػؽٌ  ,إلى أجػؿ معػيف اأك بعضي ايالتكابع كمٌ أك رضيت بتهجيؿ المير أك 

 يا".ل يمنعيا ذلؾ مف المطالبو بحقٌ و ك الطاعى 

جؿ عقػػد زكاج ٌسػػ " كػػؿٌ  ة,رعيٌ مػػف قػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات الٌشػػ (2المػػاده ) (17)الفقػػرة -

 ينشه عنو". ك أحد مهذكنييا كماة أرعيلدل المحاكـ الشٌ 

ى عميػػو عمػػى عى إذا لػػـ يعتػػرض المػػدٌ "  ,ةرعيٌ مػػف قػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات الٌشػػ (5)المػػادة -

فالمحكمػػة تتعػػرض ليػػا كلػػك لػػـ  ,مػػيس لممحكمػػة أف تتعػػرض ليػػا أمػػا الكظيفػػةف ,صػػالحية المحكمػػة

ثػػؿ إل إذا مى  ييعػػدٌ ى عميػػو ل عى اعتػػراض عمػى الصػػالحية أك الكظيفػػة مػػف المػدٌ  ككػػؿٌ  ,يثرىػا الخصػػكـ

 ." كمةقانكنان أماـ المح

قة بالمير كتكابعو ىي مف الختصاص الدعاكل المتعمٌ فإٌف بناء عمى  المكاد السابقة, ثانيان: 

, الػذىبيٌ  ل أنػو فػي حػاؿ حػدكث اخػتالؼ بػيف الخصػكـ عمػى المصػاغإة رعيٌ لممحاكـ الشٌ  الكظيفيٌ 

 1ىي صاحبة الختصاص بالنظر في الدعكل. النظاميةتصبح المحاكـ 

 

 

                                                           
, السػاعة فضـيمة القاضـي الشـيخ  ـاتم البكـريمكالمة ىاتفيو مع رئيس محكمة اإلستئناؼ الشرعية في الخميػؿ,  1

 .18/12/2019مساء يـك األربعاء, المكافؽ  7:10
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 :الوظيفةالدفع بعدم  القرار الرابع 

مػف ( 2) لممػادةا المحكمة كسندن  هليذ بناء عمى الدعكل كالطمب كعدـ الختصاص الكظيفي

يمػاف عية إدعكل المد فقد حكمت بردٌ  ,ـ1959لسنة  (31)رعية رقـ قانكف أصكؿ المحاكمات الشٌ 

ى عمػػييـ خالػػد عى المػػدٌ عمػػى ألفػػيف كسػػتمائة دينػػارو أردنػػٌي ف عمػػى التركػػة كالبالغػػة ٍيػػالمػػذككرة طمبيػػا دى 

 ,المحكمػػػة ليػػػذه محمػػػد لعػػػدـ الختصػػػاص الػػػكظيفيٌ  صػػػالحكصػػػالح كفػػػرج كفػػػالح كجبػػػريف أكلد 

ى عمػػييـ عى اردنيػػة لككيػػؿ المػػدٌ عيػػة الرسػػـك كالمصػػاريؼ القانكنيػػة كمبمػػغ عشػرة دنػػانير ي نت المدٌ كضػمٌ 

  لالستئناؼ.ا قابالن ا كجاىين حكمن 

 ت ميل القرار وفق قواعد االختصاص:

ة يٌ رع( مف قػانكف أصػكؿ المحاكمػات الٌشػ2مف الماده ) (10)الفقرة عند الطالع عمى أكلن: 

تحريػر التركػات الكاجػػب تحريرىػا كالفصػػؿ فػي الدعػػاء بممكيػة أعيانيػػا كالحكػـ فػػي دعػاكل الػػديكف "

أك ناشػػئان عػػف معاممػػة تجاريػػة كتصػػفيتيا  ,ييػػر منقػػكؿ قػػان بمػػاؿو التػػي عمييػػا, إل مػػا كػػاف منيػػا متعمٌ 

أف  الفصؿ في دعاكل  يظير",  ة كالنتقاليةرعيٌ كتعييف حصص الكارثيف الشٌ  ,كتقسيميا بيف الكرثة

اسػتثناءاف يخرجػاف مػػف  مػف ىػذا الػن ٌص  خػرجأي , كلقػػد ركػة مػف بػيف اختصاصػاتيا الكظيفيػةديػكف الت  

 ص المحكمة الناظامي ة, كىما: مف اختصا ليصبحااختصاص المحكمة الش رعية 

 .كىي العقارات, مثؿ: البيكت كاألراضي ,الدييكف المتعماقة بهمكاؿ يير منقكلة -1

 ة عف معامالت تجارية.الدييكف الناشئ -2
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ركػة يجػب بعػد المباشػرة فػي ضػبط الت  " أن ػو, عمى قانكف األيتاـمف  1(8ت الماده )نصٌ ثانيان: 

فؽ القكانيف كاألنظمة المعمػكؿ المحكمة إلثبات ادعائو لدييا كى  يراجعى  فييا أفٍ ف لو حؽ مى  عمى كؿٌ 

ة ظامياػبيا لدل المحػاكـ النا  لعك تقاـ الد   فيجب أفٍ  ,تجاريةو   ما كاف منيا ناشئان عف معاممةو إل  , بيا

 .(أك إزالة شيكع فؾٌ ) دعكلبى في المحكمة الناظامي ة سمٌ ىذا ما يي ك  ",ذات الختصاص

الت ركة عمى أمكاؿ منقكلة كأمكاؿ يير منقكلة,  حتكاءا عندأن و  ما تجدر اإلشارة إليوكمٌ ثالثان: 

ككنػو طرفػان مػف األطػراؼ المتناًزعػة,  ,ة حتمي ػة عميػوبيما ديكف يريـ كاحد, فإن و ستقع مشػقٌ  ؽتعمٌ ك 

ب عميػو رفػع دعػاكل ككذلؾ الطرؼ اآلخر الميػد عى عميػو فػي حػاؿ رفػع الػد ائف الػد عكل, فإن ػو يتكٌجػ

خسػائر  كتكبيػدىـطػراؼ الػد عكل أل كفػي ىػذا إرىػاؽمحكمػة حسػب اختصاصػيا,  منفصػمة فػي كػؿٌ 

 يحتاج إلى ضبط كنظر لتفادم ىذه الجزئية.فيذا القانكف  ,2الد عاكل مرتيف المصاريؼ(ك الرسـك )

ػػػػة, فيػػػػي تخػػػػتٌص إف  المحػػػػاكـ  الناظامٌيػػػػ رابعػػػػان: بالفصػػػػؿ فػػػػي جميػػػػع  ة صػػػػاحبة الكليػػػػة العام 
( لسػنة 5ة رقػـ )ظامي ػتشػكيؿ المحػاكـ النا مف قػانكف  3(2ما كرد في الماده )كلكف المنازعات كافة, 

ة فػػي ظامي ػػتنظػػر المحػػاكـ النا  الناظامي ػػة, فجػػاء أن ػػو: ", ييبػػياف حػػدكد الختصػػاص لممحػػاكـ ـ2001
, كتمارس سمطة القضاء صو خاٌ  يو قانكنٌ  صو ثني بنٌ  ما استي ة إل  كالجرائـ كاف   ,فمسطيف في المنازعات
", كقػد قػان لمقػانكففٍ ر اختصاصػيا كى د قكاعد اختصػاص المحػاكـ كتباًشػحد  تي , ك عمى جميع األشخاص

 فالبػػدٌ , النظػػر فػػي الػػدعكل ةة كالنظامٌيػػرعيٌ مػػف المحػػاكـ الٌشػػ ؿو لٌكػػ عمػػى أفٌ  يػػنٌص  كرد قػػانكف خػػاٌص 
عمػى  , كقػد كػاف ىػذا القػرار دلػيالن لتحقيؽ مصمحة الخصكـ بشكؿ أسرع كأسيؿمف تعديؿ بالقانكف 

ىذه الد عكل يثبت الختصػاص لممحكمػة الناظامي ػة, كينفيػو  كجكد ىذا المهخذ عمى ىذه المادة, فردٌ 
 4.المحكمة الش رعي ة عف

                                                           
 ـ.1953( لسنة 69رقـ ) قانون اثيتام 1
 (.61, معيد الحقكؽ, )صالقضاء الشرعي والكنسي في فمسطين 2
 ـ.2001( لسنة 5, رقـ )شكيل الم اكم النِّظاميتةقانون ت 3
امعة الخميؿ, فاطمة "محمد ىيثـ" "محمد سميـ" أبك منشار, رسالة ماجستير, ج,  أ كام الديون المتعمقو بالتركة 4

 (.219-218ـ, )ص2019
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  االختصاص المكانيالقرار الخامس: الدفع بعدم 

مػف  (3)المحكمػة كسػندا لممػادة  الطمب كعدـ الختصاص المكاني ليػذهبناء عمى الدعكل ك 

 ىعى لمػدٌ تيػا اعية ريدة المذككرة مطالبدعكل المدٌ  ة فقد حكمت بردٌ رعيٌ قانكف أصكؿ المحاكمات الشٌ 

ي فػػ المػذككرة الحػؽ   عيػة ريػػدةلممدٌ  فٌ , كأردنػيٌ ؿ قيمتػو ألػػؼ دينػار أعميػو معػاذ المػذككر بميػػر معٌجػ

يؼ القانكنيػػػة كمبمػػػغ عيػػػة الرسػػػـك كالمصػػػار كضػػػمنت المدٌ  ,اة مكانينػػػالمحكمػػػة المختٌصػػػ ـرفعيػػػا أمػػػا

 لالستئناؼ. ا قابالن ا كجاىين ى عميو حكمن عى تعاب محاماة لككيؿ المدٌ خمسة دنانير أردنية أ

 ت ميل القرار وفق قواعد االختصاص:

ة ة, المحاكـ المختصٌ رعيٌ صكؿ المحاكمات الشٌ أ( مف قانكف 3مف المادة ) (4)الفقرة  حددت

المحكمة  -2 ى عميو) كىي محكمة الزكج(,عى محكمة المدٌ  -1 :كىي ,ؿالمعجٌ  الميربنظر دعكل 

كلـ يػدفع الخصػـ  ,مكانيان  لمحكمة يير مختصةو زكاج, كفي حاؿ رفع الدعكل  تـ فييا عقد ال التي

 ليػا إثػارة الػدفع بعػدـ الختصػاص ككنػو ل يحػؽٌ  ,فمممحكمة النظر في الدعكل ,بعدـ الختصاص

 فٌ إالػػػدفع بعػػػدـ الختصػػػاص يكػػػكف بطمػػػب مػػػف الخصػػػـ, حيػػػث  ل أفٌ إمػػػف تمقػػػاء نفسػػػيا,  المكػػػانيٌ 

 ليست مف النظاـ العاـ. قكاعد الختصاص المكانيٌ 
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 :الخاتمة

 مف خالؿ العرض السابؽ, في مجاؿ القضاء, يمكف تسجيؿ النتائ  اآلتية:

 جعؿ ـكسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ  النبيٌ  ففي عيد في التنظيـ القضائي, ىي األساس ريعةالشٌ  أواًل:

 األمر ىذا امتدٌ  ثـٌ  يا,نيتجاكزك  ل  معينةو  أمصارو  كفي ,معينة قضايا في ينظركف القضاة بعض

 راشديف مف بعده.ال الخمفاء عيد إلى

 مف جزء ةرعيٌ الشٌ  كالدكلة, فالمحاكـ القضائيٌ  التنظيـ بيف الثابت التالـز فكرة كضكح ثانيًا:

 القضائية. المنظكمة

 تنكيع يستمـز الدكلة في القضائية الييئات كتنكيع اإلسالمية ريعةالشٌ  في المحاكـ تنكيع ثالثًا:

 .كاختالفيا الختصاصات

لممجتمع,  المصمحة يحٌقؽ بما القضائي عمى القضاة الختصاص تكزيع سمطة األمر لكليٌ  :رابعاً 

 الالئقة. الحضارية كرةبالصٌ  المجتمع اإلسالمي بحيث يظير

 ,بالمكاف كالختصاص ,بالزماف الختصاص منيا, مختمفة أنكاع إلى ميٌقسـه  الختصاص :خامساً 

 .سالميٌ كٌميا ىك الفقو اإل , كمرجعياباألشخاصكالختصاص  ,كعالنٌ بكالختصاص 

 ميؤدٌ  مامٌ  القضايا, كثرة عنيـ أعباءى  ؼكيخفٌ  ,القضاةعمى  يؿيسٌ  الختصاص القضائيٌ  :سادساً 

 عمى ففيو تيسير ,لممتخاصميف أيضان  كميـٌ , كفصميا ـإليي المقدمة الدعاكل سرعة إنجاز إلى

 . منازعاتيـ فٌض  في المسمميف

 معٌينة, لمعرفة القاضي كقكاعد خصائص كالمكانيٌ  الكظيفيٌ  :الختصاصيف مف لكؿٌ  :سابعاً 

ية األساسٌ  القاعدةي ف, أك الكظيفةي  الزمافي  أك المكافي  حيثي  مف سكاء الدعكل, في بالنظر المختٌص 
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ية فالقاعدة األساسٌ  ,المكانيٌ  , أما الختصاٌص "ل اختصاص إل بنٌص ", لالختصاص الكظيفيٌ 

 ى عميو".عى المدٌ  الختصاص لمحكمةً "يككف 

 ىعى كلممدٌ  يعً لممدٌ  جائز كىك, الخصـ دفاع حقكؽ مف يأساسٌ  حؽٌ  الدفع بعدـ الختصاص :ثامناً 

 .عميو

 ـكسمٌ  عميو اهلل صمىٌ  النبيٌ  عؿفً  مف كىك ,دكف كراىة المسجد في القضاء جكاز :تاسعاً 

 .كمكانتيا حرمتيا عمى المحافظة مع األمة ىذه كسمؼ حابةكالصٌ 

 الختصاص عمى تنازع يحدث قد أٌنو إل, المحاكـ اختصاصات تحديد مف الريـ عمى :عاشراً 

 .المحاكـ بيف التنازع إشكالت حؿٌ  ئياكٍ ضى  عمى يتـٌ  قكاعد تحديد إلى أٌدل مما, المحاكـ بيف

مف مذىب  الراجح عمى الفقو السالميٌ  قد أخذ المكانيٌ  في الختصاص  التنازع عند :عشر أحد

عميو, كاستثنى الفقو  يعى المدٌ  د قاضيحدٌ ك   ةرعيٌ الشٌ  أصكؿ المحاكمات كفي ,حنيفة أبي

 , الزكجة كالحاضنة إقامة محؿٌ  في تسمع فإنيا ,الحاضنة كنفقة نفقة الزكجة, دعاكل سالميٌ اإل

 المحاكماتأصكؿ  قانكف في العقار, أما دائرتيا في يقع التي المحكمة في عقار عمى كالنزاع

 مكطف أحدىـ, في ينظر أف فيكفي, عمييـ ىعى المدٌ  مكطف دتعدٌ  ,عند يككف فالستثناء ,ةرعيٌ الشٌ 

 كمداينات النكاح كالفتراؽ كدعاكل كالمسكف, الرضاع كأجرة كالحضانة كالنفقة األكقاؼ كدعاكل

 .كاـكالقي  كاألكصياء اإلرثية صصالحً  كتعييف ية,كالكصٌ  األيتاـ أمكاؿ
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 :والمقتر ات التوصيات

رعية كعدـ قصرىا عمى العاـ لممحاكـ الشٌ  بإعادة عمكـ الختصاص الكظيفيٌ تكصية  -1

 ة.خصيٌ األحكاؿ الشٌ 

د جميع تستمٌ  , بحيثمحددةو  خالؿ فترةو زمنيةو  العمؿ عمى تعديؿ القكانيف بشكؿ تدريجيٌ  -2

 .خالؿ الفترة الزمنية المعينة مف الشريعة اإلسالميةمكادىا  يف القكان

دعاكل ب رعية,  الخاٌص صكؿ المحاكمات الشٌ لممادة الثانية مف قانكف أ القانكنيٌ  ٌص تعديؿ النٌ  -3

الدييكف  -أ :بحيث تشمؿ الشرعيةٌ  لممحاكـ الختصاص الكظيفيٌ  عتبارىا مفديكف التركة با

 .الدييكف الناشئة عف معامالت تجارية -المتعماقة بهمكاؿ يير منقكلة ب

  



119 
 

 المصادر والمراجع
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دـ نكح عمي معابده القضاة, بحث مقدـ آ, االستئناف في نظام القضاء الشرعي اثردني .10
إلى ندكة القضاء الشرعي في العصر الحاضر: الكاقع كاآلماؿ, جامعة الشارقة , 

 .ـ13/4/2006-ـ11/4/2006

محمد مصطفى الزحيمي, دار الكتب, الدكتكر  ,  ية والمدنيةأصول الم اكمات الشرع .11
 .ـ1989-1988 دمشؽ,

, الدكتكر عكض أحمد الزعبي, دار كائؿ, الطبعة الثانية, أصول الم اكمات المدنية .12
 ـ.2006

القضاة ,  , المحامي الدكتكر مفمح عكادأصول الم اكمات المدنية والتنظيم القضائي .13
 .ـ2017 الطبعة الثالثة, ,دار الثقافة لمنشر كالتكزيع

دار  , خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس, الزركمي الدمشقي, اثعالم .14
 .ـ2002أيار / مايك  -الطبعة الخامسة عشر , العمـ لممالييف

ف أيكب المعركؼ أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بإعالم الموقعين عن رب العالمين   .15
كعمؽ عميو كخرج أحاديثو كآثاره: أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ قدـ لو , بابف قيـ الجكزية

سمماف, شارؾ في التخري : أبك عمر أحمد عبد اهلل أحمد, دار ابف الجكزم لمنشر 
 ىػ . 1423كالتكزيع, المممكة العربية السعكدية, الطبعة: األكلى, 

بف عيسى  , مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـإلقناع في فقو اإلمام أ مد بن  نبلا .16
بف سالـ الحجاكم المقدسي, ثـ الصالحي, شرؼ الديف, أبك النجا ,عبد المطيؼ محمد 

 .بدكف تاريال, بدكف طبعة, لبناف –بيركت  ,مكسى السبكي, دار المعرفة

عالء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف بف , اإلنصاف في معرفة الراجا من الخالف .17
ٍرداكم  الدكتكر عبد الفتاح , عبد اهلل بف عبد المحسف التركيتحقيؽ: الدكتكر , أحمد المى

الطبعة األكلى, , جميكرية مصر العربية -ىجر لمطباعة كالنشر, القاىرة , محمد الحمك
 .ـ1995
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عبد , اثنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء عمى السنة" من الزلل والتضميل والمجازفة .18
 , عالـ الكتب, طبعة السمفية كمكتبتياالم, الرحمف بف يحيى بف عمي المعممي اليماني

 .ـ1986 ,بيركت

, أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد داية المجتيد ونياية المقتصدب .19
 ـ.2004القاىرة, بدكف طبعة, , دار الحديث, القرطبي الشيير بابف رشد الحفيد

محمد, المعركؼ بابف نجيـ زيف الديف بف إبراىيـ بف , الب ر الرائق شرح كنز الدقائق .20
كفي آخره: تكممة البحر الرائؽ لمحمد بف حسيف بف عمي الطكرم الحنفي , المصرم
 ,الثانية الطبعة, دار الكتاب اإلسالمي ف,كبالحاشية: منحة الخالؽ لبف عابدي, القادرم

 .بدكف تاريال

أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر  ,الب ر الم يط في أصول الفقو .21
 ـ.1994, الطبعة األكلىالزركشي, دار الكتبي, 

عمي بف عبد السالـ بف عمي, أبك الحسف   امك  البيجة في شرح الت فة شرح ت فة ال    .22
 ,دار الكتب العممية , المحقؽ: ضبطو كصححو: محمد عبد القادر شاىيف, التيسيكلي
 .ـ1998الطبعة األكلى,  ,بيركت -لبناف

, محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني, أبك تاج العروس من جواىر القاموس .23
بدكف , الفيض, الممٌقب بمرتضى, الز بيدم, المحقؽ: مجمكعة مف المحققيف, دار اليداية

 .بدكف تاريال, طبعة

, المعركؼ بابف المبارؾ بف أحمد بف المبارؾ بف مكىكب المخمي اإًلربمي, تاريخ إربل .24
كزارة الثقافة كاإلعالـ, دار الرشيد , المحقؽ: سامي بف سيد خماس الصقار, المستكفي

 .ـ1980, لمنشر, العراؽ

محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف , سل والمموك  وصمة تاريخ الطبريتاريخ الر   .25
)صمة تاريال الطبرم لعريب بف سعد القرطبي, دار , يالب اآلممي, أبك جعفر الطبرم

 .ىػ 1387, الطبعة الثانية, بيركت ,التراث 
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دائرة , محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم, أبك عبد اهلل  التاريخ الكبير .26
 , بدكفطبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خاف, الدكف –المعارؼ العثمانية, حيدر آباد 

 .تاريال بدكف, طبعة

, ابف فرحكف, إبراىيـ بف عمي بف تبصرة ال كام في أصول اثقضية ومناىج اث كام .27
 ـ.1986محمد, برىاف الديف اليعمرم, مكتبة الكميات األزىرية, الطبعة األكلى, 

م ب يِّ  .28 , عثماف بف عمي بف محجف البارعي, تبيين ال قائق شرح كنز الدقائق و اشية الشِّ
ي الحنفي, الحاشية: شياب الديف أحمد بف محمد بف أحمد بف يكنس بف فخر الديف الزيمع

, المطبعة الكبرل األميرية, بكلؽ, القاىرة, الطبعة األكلى,  ٍمًبيي إسماعيؿ بف يكنس الشا
 ىػ. 1313

, عالء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف الت بير شرح الت رير في أصول الفقو .29
بمي, المحقؽ: الدكتكر عبد الرحمف الجبريف, الدكتكر المرداكم الدمشقي الصالحي الحن

الرياض, الطبعة األكلى,  -عكض القرني, الدكتكر أحمد السراح, مكتبة الرشد, السعكدية 
 ـ.2000

, عبدالقادر عكدة, دار الكتاب التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعي .30
 .تاريال بدكف, طبعة , بدكفالعربي, بيركت

ٍيو, ابف الفصيا وشر و تص يا .31 , أىبيك محمد, عبد اهلل بف جعفر بف محمد بف ديريٍستىكى
, المرزباف, المحقؽ: الدكتكر محمد بدكم المختكف, المجمس األعمى لمشئكف اإلسالمية

 ـ.1998القاىرة, 

, دار الثقافة, يكنس أميف حسيف كتكردال, تطبيقات السياسة الشرعية في باب القضاء .32
 ـ.2010ة األكلى, األردف, الطبع

, عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني, المحقؽ: ضبطو كصححو التعريفات .33
لبناف, الطبعة األكلى –جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر, دار الكتب العممية بيركت 

 ـ.1983
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, محمد التنظيم القضائي في الفقو اإلسالمي وتطبيقو في المممكة العربية السعودية .34
 . ـ1980, دار الفكر السعكدية, الزحيمي,مصطفى 

ى اح عميو وسمم وسننو الجامع المسند الص يا المختصر من أمور رسول اح صم   .35
المحقؽ: , محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي, وأيامو = ص يا البخاري

دار طكؽ النجاة )مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ , محمد زىير بف ناصر الناصر
 .ىػ1422الطبعة األكلى, , ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي(

المحقؽ: مختار , جالؿ الديف السيكطي  «الجامع الكبير»جمع الجوامع المعروف بـ  .36
األزىر الشريؼ, , حسف عيسى عبد الظاىر -عبد الحميد محمد ندا  -إبراىيـ اليائ  

 .ـ2005الطبعة الثانية,, جميكرية مصر العربية - القاىرة

شمس الديف محمد بف أحمد بف عمي , جواىر العقود ومعين القضاة والموقعين والشيود .37
أحاديثيا: مسعد  حققيا كخرج, بف عبد الخالؽ, المنياجي األسيكطي ثـ القاىرم الشافعي

 .ـ1996الطبعة األكلى,, لبناف –دار الكتب العممية بيركت , عبد الحميد محمد السعدني

دار , محمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي المالكي   اشية الدسوقي عمى الشرح الكبير .38
 .بدكف تاريال, الطبعة بدكف طبعة, الفكر

, أبك الحسف ال اوي الكبير في فقو مذىب اإلمام الشافعي وىو شرح مختصر المزني .39
الشيير بالماكردم, المحقؽ: الشيال عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم, 

 –الشيال عادؿ أحمد عبد المكجكد, دار الكتب العممية, بيركت  -عمي محمد معكض 
  .ـ1999لبناف, الطبعة األكلى, 

 بدكف, طبعة , بدكفمناى  جامعة المدينة العالمية, جامعة المدينة العالمية ,ال سبة .40
 .تاريال

حيدر خكاجو أميف أفندم, تعريب: فيمي , عمي درر ال كام في شرح مجمة اث كام  .41
 .ـ1991الحسيني, دار الجيؿ, الطبعة الكلى,
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, منصكر بف يكنس دقائق أولي النيى لشرح المنتيى المعروف بشرح منتيى اإلرادات  .42
 األكلى, عالـ الكتب, الطبعة, بف صالح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتى الحنبمى

 ـ.1993

ـ, رقـ  2011, طمحة محمد المسير, الطبعة األكلى, الدكتور عمي جمعة إلى أين .43
 ـ.2011/ 14510اإليداع بدار الكتب المصرية: 

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرىم من ذوي الشأن اثكبر   .44
عبد الرحمف بف محمد بف محمد, ابف خمدكف أبك زيد, كلي الديف الحضرمي اإلشبيمي, 

 ـ.1988الطبعة الثانية,   دار الفكر, بيركت  دةالمحقؽ: خميؿ شحا
, أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي الشيير الذخيرة .45

 - 3: سعيد أعراب, جزء 6, 2: محمد حجي, جزء 13, 8, 1بالقرافي, المحقؽ: جزء 
كلى, بيركت, الطبعة األ, : محمد بك خبزة, دار الغرب اإلسالمي12 - 9, 7, 5

 .ـ1994

, محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف رد الم تار عمى الدر المختار ابن عابدين .46
 .ـ1992الدمشقي الحنفي, دار الفكر, بيركت, الطبعة الثانية, 

أبك عبد الرحمف محمد ناصر   سمسمة اث اديث الص ي ة وشيء من فقييا وفوائدىا .47
مكتبة المعارؼ لمنشر  ,األشقكدرم األلبانيالديف, بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ, 

 .تاريال بدكف ,لمكتبة المعارؼ الطبعة األكلى,, كالتكزيع, الرياض

مصطفى بف عبد اهلل القسطنطيني العثماني   م الوصول إلى طبقات الف ولم  س   .48
, المحقؽ: محمكد عبد القادر األرناؤكط, «حاجي خميفة»كبػ « كاتب جمبي»المعركؼ بػ 

إعداد , تدقيؽ: صالح سعداكم صالح, كتقديـ: أكمؿ الديف إحساف أكيميإشراؼ 
 .ـ 2010, تركيا –مكتبة إرسيكا, إستانبكؿ , الفيارس: صالح الديف أكيغكر

, أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف سنن الدارقطني .49
: شعيب الرنؤكط, حسف بف دينار البغدادم الدارقطني , حققو كضبط نصو كعمؽ عميو

, مؤسسة الرسالة, بيركت  , لبناف –عبد المنعـ شمبي, عبد المطيؼ حرز اهلل, أحمد برىـك
 .ـ2004الطبعة: األكلى, 
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ٍكًجردم الخراساني, أبك بكر , السنن الكبرى .50 ٍسرى أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
 الطبعةف, لبنا –ية, بيركت دار الكتب العمم, المحقؽ: محمد عبد القادر عطا, البييقي
 . ـ2003الثالثة, 

, محمد زيد األبياني, المحقؽ شرح اث كام الشرعية في اث وال الشخصية لقدري باشا .51
الدكتكر صالح محمد أبك الحاج, مركز العمماء العالمي لمدراسات كتقنية المعمكمات, 

 .تاريال بدكف األردف, –الطبعة األكلى, عماف 

, األستاذ الدكتكر عباس العبكدم, دار أصول الم اكمات المدنيةشرح أ كام قانون  .52
 .ـ2009الثقافة, عماف, 

, برىاف األئمة حساـ الديف عمر بف عبد العزيز بف مازة أدب القاضي لمخصافشرح  .53
( مطبعة 3 - 1البخارم المعركؼ بالصدر الشييد, المحقؽ: محيي ىالؿ السرحاف, )جػ 

العراؽ, الطبعة األكلى  –الدار العربية لمطباعة, بغداد  4العراؽ, جػ  -الرشاد, بغداد 
 ـ.1978( 4, 3ـ )جػ 1977( 2, 1)جػ 

أبك القاسـ ىبة اهلل بف الحسف بف منصكر   شرح أصول اعتقاد أىل السنة والجماعة .54
 –دار طيبة , تحقيؽ: أحمد بف سعد بف حمداف الغامدم, الطبرم الرازم الاللكائي

 .ـ2003الثامنة, الطبعة , السعكدية

, , التفتازاني, مكتبة صبيحر, سعد الديف مسعكد بف عمشرح التمويا عمى التوضيا .55
 بدكف تاريال., , بدكف طبعةرمص

, ابف بطاؿ أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ , شرح ص يا البخارى البن بطال .56
السعكدية, الرياض,  -دار النشر: مكتبة الرشد , تحقيؽ: أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ

 ـ.2003الطبعة: الثانية, 

, الدكتكر عبدالناصر أبك شرح قانون أصول الم اكات الشرعية ونظام القضاء الشرعي .57
 ـ.2005 األكلى, الطبعةدار الثقافة, عماف,  , البصؿ
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الشارح: عبد , , شمس الديف محمد بف أحمد بف عبد اليادمشرح الم رر في ال ديث  .58
 بف عبد الرحمف بف حمد الخضير, دركس مفرية مف مكقع الشيال الكريـ بف عبد اهلل

 .تاريال بدكف, طبعة , بدكفالخضير
المالكي أبك عبد اهلل, دار الفكر,  الخرشي , محمد بف عبداهللشرح مختصر خميل .59

 .تاريال بدكف, طبعة , بدكفبيركت

المحقؽ: , نشكاف بف سعيد الحميرل اليمني  شمس العموم ودواء كالم العرب من الكموم .60
دار , د يكسؼ محمد عبد اهلل -مطير بف عمي اإلرياني  -د حسيف بف عبد اهلل العمرم 
الطبعة: األكلى, , سكرية( -لبناف(, دار الفكر )دمشؽ  -الفكر المعاصر )بيركت 

 .ـ1999

يط   .61 س  عثماف بف عبد الرحمف, أبك عمرك, تقي الديف المعركؼ بابف   ش رح  مشك ل الو 
دار كنكز إشبيميا لمنشر كالتكزيع, , المحقؽ د. عبد المنعـ خميفة أحمد بالؿ, الصالح

 .ـ 2011الطبعة األكلى, , المممكة العربية السعكدية
أحمد بف عمي بف أحمد الفزارم القمقشندم ثـ , صبا اثعشى في صناعة اإلنشا .62

 .تاريال بدكف, طبعة , بدكفدار الكتب العممية, بيركت, القاىرم

 كتكردال مراجعة كتصحيح: البخارم,  , أبك عبداهلل محمد بف اسماعيؿاريص يا البخ .63
 .ـ2005, بعة األكلىطال محمد محمد تامر, دار البياف العربي,

المحقؽ: محمد فؤاد , مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرمص يا مسمم   .64
 .تاريال بدكف, طبعة , بيركت, بدكفدار إحياء التراث العربي  عبد الباقي

أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكلء, البصرم,   الطبقات الكبرى .65
الطبعة , بيركت ,دار صادر, المحقؽ: إحساف عباس, البغدادم المعركؼ بابف سعد

 .ـ 1968األكلى, 

. د: السبكي, المحقؽ الديف تقي بف الكىاب عبد الديف , تاجالكبرى الشافعية طبقات  .66
كالتكزيع,  كالنشر لمطباعة الحمك, ىجر محمد الفتاح عبد. د الطناحي محمد محمكد
 .ىػ 1413 الثانية, الطبعة
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, محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية, الطرق ال كمية .67
 .بدكف تاريال, بدكف طبعةف, مكتبة دار البيا

منصكر بف يكنس بف صالح الديف ابف حسف بف إدريس عمدة الطالب لنيل المآرب   .68
البيكتى الحنبمى, قدـ لو: فضيمة الشيال محمد بف عبد الرحمف آؿ إسماعيؿ, فضيمة 
الشيال عدناف بف سالـ النياـ, حققو كاعتنى بو: مطمؽ بف جاسر بف مطمؽ الفارس 

 ـ. 2010, الجاسر, مؤسسة الجديد النافع لمنشر كالتكزيع, الككيت, الطبعة األكلى
, أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف عمدة القاري شرح ص يا البخاري  .69
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الترجمة األجنبية: الدكتكر جكرج زيناني, مكتبة لبناف ناشركف, بيركت, الطبعة األكلى, 

 ـ.1996

 الـــــمـــقـــــابــالت
 رعية  في الخميؿ فضيمة القاضي الشيال حاتـ البكرم.رئيس محكمة الستئناؼ الشٌ  .1

 رعية في الخميؿ فضيمة القاضي عبداهلل العسيمي.محكمة الخميؿ الشٌ  قاضي .2

 فضيمة الدكتكر أيمف عبد الحميد البداريف. .3

 ةقــــع إلـــكـــتـــرونـــــــيامــــو 
 

مصدر الكتاب: دركس صكتية قاـ   إسماعيؿ المقدـمحمد أحمد سمسمة اإليمان والكفر   .1
 .http://www.islamweb.net  بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسالمية

, المكقع بإشراؼ الشيال محمد صالح لاإلسالم  سؤال وجواب,القسـ العربي مف مكقع  .2
ـ,  2009نكفمبر,  15, ىػ = 1430عدة ذم الق 26المنجد, تـ نسخو مف اإلنترنت: في 

]الكتاب مرقـ آليا[, ىذا الممؼ ىك أرشيؼ لجميع المادة العربية بالمكقع حتى تاريال نسخو, 
( ]كتجد رقـ الفتكل في خانة الرقـ, 15862الفتاكل )عددىا  -1كىذه المادة ىي قسماف:

ـ, مثؿ )ممفات, تعرؼ الكتب كالمقالت, أما بقية األقسا -2كرابطيا أسفؿ يسار الشاشة[
عمى اإلسالـ, ... ( فيي عبارة عف انتقاءات مف قسـ الفتاكل, فمـ 

 .http://www.islamqa.comنكررىا
 .المقتفيمكقع  .3
, ىذه نتائ  كخكاتيـ رسائؿ عممية كأبحاث لمؤلفيف مختمفيف نتائج الب وث وخواتيم الكتب .4

, ربيع األكؿ dorar.netتحكم خالصات ما فييا, مكقع الدرر السنية عمى اإلنترنت  
 ىػ. 1433

  

http://www.islamweb.net/
http://www.islamqa.com/
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 فيرس ا يات القرسنية

 الصف ة ا يـــــــــــــــــــــــــــــــة

32اإلسراء:  َّ من زن رن مم ام يل ىل ٹٱٹٱُّٱ  15 

4اإلسراء:  َّ نت مت زت رت ٹٱٹٱُّٱ  16 

ر:  َّ خص حص مس خس ٹٱٹٱُّٱ 66الحج  16 

17يونس:  َّ َّ  ٍّ ٌّ خل ٹٱٹٱُّٱ  16 

لت:  َّ جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ  16 21فص

بقرة:  َّ زي ري ٰى ين ىن ٹٱٹٱُّٱ 002ال  16 

 ىم مم  خم حم جميل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
 خي حي جي يهىه مه  جه ين ىن من خنحن جن يم
ائدة:  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  ييىي مي 24الم  

23 

بقرة:  َّ مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت  ٹٱٹٱُّٱ 581ال  24 

  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ٹٱٹٱُّٱ

اء:  َّ مغجغ مع جع مظ حط مضخض حض جض مص نس 85ال  

 

47 

 َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ٹٱٹٱُّٱ
ائدة:   44الم

48 

 َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض ٹٱٹٱُّٱ
ائدة:  5الم  

48 

 َّ ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ  ٹٱٹٱُّٱ
ائدة:  74الم  

48 
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 ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ٹٱٹٱُّٱ

راف:  َّ  َّ ٍّ  3األع

48 

 خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ٹٱٹٱُّٱ
اء:  َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض نس  56ال

48 

 مم خم حم جمهل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ٹٱٹٱُّٱ

 هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن

اء:  َّ  هب مب نس  95ال

48 

  مه جه هن من خن حن جن مم خمحم جم  هل  ٹٱٹٱُّٱ
ائدة:  َّ 05الم  

49 

 خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ٹٱٹٱُّٱ
اء:  َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض نس ٱ56ال

51 

 زت رت يب ىب نبمب  زب رب يئ ىئ نئ ٹٱٹٱُّٱ
 ىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث  يت ىت نت مت
بقرة:  َّ ىل مل يك ىك مك لك  اكيق ٱ58ال

52 

بقرة:  َّ خت حت جت  هب مب خب حب ٹٱٹٱُّٱ  52ٱ802ال

بقرة:  َّ نبمب  زب رب يئ ىئ ٹٱٹٱُّٱ  52 58ال

راف:  َّ ميزي ري  ٰى ين ىن ٹٱٹٱُّٱ  53ٱ45األع

ائدةال َّ حس جس  مخ جخ مح جح ٹٱٹٱُّٱ  75 94: م

 مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن جن مم ٹٱٹٱُّٱ
نور:  َّ  مئ هي 63ال  

76 
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 فيرس الم تويات

 الصف ة الم تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى
 أ اإلىداء

 ب الٌشكر كالتقدير

 1 بالعربية ممٌخص الٌرسالة

 2 باإلنجميزية ممٌخص الٌرسالة

 3 المقدمة

 4 مشكمة الدراسة

 4 أىٌمية الدراسة

 4 سبب اختيار الرسالة

 5 حدكد الدراسة

 5 أىداؼ الدراسة

 5 مني  الدراسة

 6 الدراسات السابقة

 13 الفصل اثول: االختصاص القضائي  

 14 المبحث األكؿ: مفيكـ الختصاص القضائيٌ 

 14 الختصاص في المغة كالصطالحالمطمب األكؿ: تعريؼ 

 14 الفىرع األكؿ: الختصاص في المغة

 14 الفىرع الثاني:  الختصاص في الصطالح
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 15 المطمب الثاني: تعريؼ القضاء في المغة كالصطالح

 15 الفىرع األكؿ: القضاء في المغة

 17 الفىرع الثاني: القضاء في الصطالح

 19 الختصاص القضائيٌ المطمب الثالث: تعريؼ 

 19 الفىرع األكؿ: تعريؼ الختصاص القضائٌي في الفقو

 20 الفىرع الثاني: تعريؼ الختصاص القضائي في القانكف

 22 المبحث الثاني: أىٌمية الختصاص القضائيٌ 

 26 المبحث الثالث: تاريال الختصاص القضائٌي كتطكره

 29 لالختصاص القضائيٌ المبحث الرابع: التهصيؿ الشرعي 

 34 المبحث الخامس: أثر الختصاص القضائٌي عمى األحكاـ القضائية

 35 الفصل الثاني:  أنواع االختصاص القضائي  

 43 المبحث األكؿ: الختصاص الكظيفيٌ 

المطمب األكؿ: مفيكـ الختصاص الكظيفٌي كمشركعيتو كخصائصو  

 كأنكاعو في الفقو اإلسالمٌي كالقانكف

43 

 43 الفىرع األكؿ: مفيكـ الختصاص الكظيفٌي كمشركعيتو

 46 الفىرع الثاني: خصائص الختصاص الكظيفيٌ 

 47 الفىرع الثالث: عمكـ الختصاص الكظيفٌي لممحاكـ الٌشرعٌية بيف الفقو كالقانكف

 53 الفىرع الرابع: أنكاع الختصاص الكظيفٌي في التاريال اإلسالمي

 55 قكاعد الختصاص الكظيفٌي كاألثار المترتبة عمى مخالفتياالمطمب الثاني: 
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 55 الفىرع األكؿ: قكاعد الختصاص الكظيفيٌ 

 61 الفىرع الثاني: اآلثار المترتبة عمى مخالفة قكاعد الختصاص الكظيفيٌ 

 65 المبحث الثاني الختصاص المكاني

اإلسالمٌي كالقانكف المطمب األكؿ: مفيكـ الختصاص المكانٌي في الفقو 

 كمشركعٌيتو كخصائصو

65 

 65 الفىرع األكؿ: مفيكـ الختصاص المكانٌي كمشركعٌيتو

 66 الفرع الثاني: مشركعية الختصاص المكاني

 70 الفىرع الثالث: خصائص الختصاص المكانيٌ 

 73 الفرع الرابع: مكاف القضاء في الفقو

المكانٌي استثناءاتيا كاآلثار المترتٌبة عمى المطمب الثاني: قكاعد الختصاص 

 مخالفتيا

81 

 81 الفىرع األكؿ: قكاعد الختصاص المكانيٌ 

 86 الفىرع الثاني: استثناءات مف القاعدة األساٌسية

 89 الفىرع الثالث: اآلثار المترتبة عمى مخالفة قكاعد الختصاص المكانيٌ 

 92 كتطبيقاتو في المحاكـ الٌشرعٌيةالمبحث الثالث: تنازع الختصاص 

 92 األكؿ: تنازع الختصاص مطمبال

 97 الثاني: تطبيقات في المحاكـ الٌشرعٌية مطمبال

 106 الخاتمة
 108 التكصيات
 109 المراجع

 125 فيرس اآليات



131 
 

 




