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  . التي أعتز وأفتخر بانتمائي إليها، الصابرة اإلسالمية وإلى أمتنا، المجاهد المرابطناإلى شعب

  . المسلمينن ينفع بهأ و،راجيا من اهللا تعالى القبولإلى كل هؤالء أهدي عملي هذا 

  الباحث

  



 
 

أ 

  

  

  

  :رارـــاإلق

أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنها نتيجة أبحاثي الخاصـة،            أقر أنا مقدم الرسالة     

 تم اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجة عليـا                    عدا ما ما

  . آخرألي جامعة أو معهد

  

  : التوقيع

  ر عبد العزيز طه دودينناص

  ٢٠١١  /  /    :  التاريخ
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  شكر وتقدير

 ، فله الحمد والشكر والفضل والمنة،الحمد والشكر هللا تعالى الذي وفقني حتى أتممت هذه الدراسة

 إلى أستاذي الفاضل ومشرفي القدير الدكتور االمتنانقدم بوافر الشكر وعظيم  أته سبحانهومن بعد

 فبارك ، فكان نعم الناصح والمرشد آزرني وصوبني وأرشدني في هذه الدراسةشفيق عياش الذي

كما أتقدم بشكري وعرفاني إلى صديقي الدكتور سليم  ، ونفع به المسلمين، علمه وعملهاهللا في

 ال يشكر اهللا " وال أنسى كذلك من باب قوله صلى اهللا عليه وسلم،إلرشاداته ومالحظاتهالرجوب 

ألصحاب الفضيلة القضاة الشرعيين الشيخ توفيق  ، أن أتقدم بالشكر الجزيل)١("اسمن ال يشكر الن

 فبارك اهللا فيهم ولزميلي العزيز ناصر ادعيسأبو هاشم والشيخ أشرف سدر والشيخ رشاد سلهب 

   .جميعا

  .والشكر كذلك موصول للدكتور أيمن البدارين الذي أرشدني للكتابة في موضوع هذه الدراسة

ذلك بوافر شكري لزميلتي وشقيقة زوجتي كفاح عليان لمساعدتها لي في كل مراحل هذه وأتقدم ك

   .  الدراسة

  الباحث

  

  

                                                            
 محمد أحمد: تحقيق - بيروت - العربي التراث إحياء دار ،الترمذي سنن الصحيح الجامع ،السلمي عيسى أبو عيسى بن محمدالترمذي  (١)
  .حديث حسن صحيح: ،قال الترمذي٣٣٩،ص٤،جوآخرون شاآر
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  ملخص الدراسة

  درجات التقاضي أمام المحاكم الشرعية الفلسطينية دراسة نظرية تطبيقية

ـ    ، في المجتمع الفلسطيني   تقوم المحاكم الشرعية الفلسطينية بدور بالغ األهمية        تمـس   ا حيـث إنه

 سواء كانت حقوقـا عامـة أم        ،عن الجوانب الحقوقية األخرى    عوضا   ،الجانب الشخصي لألسرة  

 وإن كانـت محـدودة      ، وحيث إن هذه المحاكم يعمل فيها بأحكـام الـشريعة اإلسـالمية            ،خاصة

والرقـي   ، إال أنه من المهم إجراء الدراسات واألبحـاث العلميـة لتطـوير أدائهـا              ،االختصاص

           .ذه الدراسة جهد متواضع من أجل هذه الغرض وه،بمستواها

بدايـة واسـتئنافا     ،تناولت هذه الدراسة درجات التقاضي أمام المحاكم الشرعية الفلـسطينية         وقد  

هـذه المحـاكم منـذ االنتـداب        ل حول القوانين المنظمة    وتم التمهيد لها بفصل تمهيدي       ،وطعنا

ثم تناول هذا الفصل أنواع هذه المحـاكم ودرجاتهـا           ومن   ،البريطاني على فلسطين ولغاية اآلن    

 تناول الفصل األول   فقد   ،هذه الدرجات هو الحكم القضائي    موضوع بحث   ن  إ وحيث   ،وتشكيالتها

نها الوسيلة الوحيدة لطرح موضوع الخصومة بين يدي القاضي لينظر          إ حيث   ،الدعوى الشرعية 

لت الدراسة في تعريف الدعوى وأنواعهـا   وفص،ا ومن ثم صدور الحكم القضائي بناء عليه       ،فيها

 من حيث    القضائي في الفقه اإلسالمي     الحكم  ثم تناول هذا الفصل    ،وأطرافها وشروطها وانتهائها  

 مع مقابلـة ذلـك      ، النقض  هذا تعريفه وأنواعه وحجيته ونفاذه ونقضه والحاالت التي يجوز فيها        

 وكـذلك   ،سطينية بمجملها الشرعي والمـدني    بمجلة األحكام العدلية المعمول بها في المحاكم الفل       

 منهـا الفلـسفة     نيثم تناولت هذه الدراسة في الفصل الثـا        ،بقانون أصول المحاكمات الشرعية   

هذا المبدأ تأصيال شـرعيا مـن       ل وأصلت   ،الشرعية التي يقوم عليها مبدأ التقاضي على درجات       

 ،والتابعين رضي اهللا عـنهم أجمعـين       وأقضية الصحابة    ، النبوية المطهرة   والسنة ، الكريم الكتاب
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 وإنمـا أخـذه     ،مما يؤكد أن التقاضي على درجات ليس دخيال على القضاء الشرعي الفلسطيني           

تطبيقية على هذه الدرجات من أرشـيف       الدراسة  بالتمت هذه الدراسة    واختُ ،اآلخرون من اإلسالم  

ض أو اسـتئناف أو إعـادة        وطرق نقض الحكم القضائي من اعترا      ،المحاكم الشرعية الفلسطينية  

 مع التركيز على نظام المحكمـة العليـا         ،محاكمة أو طعن بالنقض لدى المحكمة العليا الشرعية       

 وقـد   ، حيث إنها كانت إضافة حديثة العهد على أنواع المحاكم الـشرعية الفلـسطينية             ،الشرعية

ي فـي الـشريعة     الحكم القضائ أنها عرفت على      منها ،حققت هذه الدراسة مجموعة من األهداف     

 التـي هـي     ، وأظهرت وجه العالقة بين الحكم القضائي ودرجات التقاضي        ،اإلسالمية والقانون 

 تأصـيال شـرعيا     ت كما أنها أصل   ،اآللية العملية لطلب نقض الحكم القضائي في المحاكم عموما        

 كما أنها   ، وبينت الفلسفة التي قامت عليها هذه الدرجات       ،لدرجات التقاضي من الشريعة اإلسالمية    

وستعطيه فكرة واضحة    ،درجات التقاضي أمام المحاكم الشرعية الفلسطينية     ستعرف القارئ على    

عن المحكمة العليا الشرعية كونها محكمة مستحدثة في تشكيل المحاكم الشرعية الفلسطينية مـن              

ـ  ، مع مقتـضيات العدالـة     ة التطبيقي حيث نظامها وصالحياتها ومدى توافقها من الناحية       دى  وم

ومن ثم خُتمت هذه الدراسة بأهم النتـائج         .الحاجة إليها في النظام القضائي الشرعي في فلسطين       

الحكـم القـضائي فـي الـشريعة         ومن أبرزها أن     ،والتوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسة     

 وذلك أنه يصدر عن بشر وهو شـخص         ، فربما يدركه الخطأ   ،اإلسالمية ليس منزها عن النقص    

 اآلليـة  عبـر  الخاطيء  لذا أجاز اإلسالم نقض الحكم     ،لذي يعتريه النقص كباقي البشر    القاضي ا 

إن أهم ما يخدم مبدأ تعدد درجات التقاضـي فـي           و. درجات على التقاضي وهي شرعا المعتبرة

 وذلك أن مقصد القـضاء فـي الـشريعة          ، وضع القاضي المناسب في المكان المناسب      ،اإلسالم

 فكان لزاما على القائمين علـى       ،عدالة وإنصاف المظلومين وردع الظلمة     هو تحقيق ال   ،اإلسالمية

 كمـا أوصـت هـذه       ،األمر أن يقلدوا هذا األمر لمن يستحقه من القضاة العدول الثقات األكفاء           
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 حيث تبين من خالل هذه الدراسـة أن نظـام المحـاكم             ،إلغاء المحكمة العليا الشرعية   الدراسة ب 

) ٢( فهي مقصورة االختصاص النوعي على المـادة         ،وع من المحاكم  الشرعية ال يحتمل هذا الن    

 ، وإن محكمة االستئناف الشرعية تكفـي لهـذا الغـرض     ،من قانون أصول المحاكمات الشرعية    

 ،ووجود المحكمة العليا الشرعية بغض النظر عما ثار حول دستوريتها وموافقتها للقانون العـام             

 .عباء جديدة من الجهد والمال والوقت على المتخاصمين وتضيف أ،إال أنها تطيل أمد المحاكمة
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: Abstract 

:Levels of Litigation before the Palestinian Sharia Courts 

 A Theoretical Applied Study 

The Palestinian Sharia courts play a critical role in Palestinian society، as they affect the 

personal side of the family، rather than aspects of human rights of other rights، be they 

public or private، and، as such courts staffed by the provisions of Islamic law، albeit 

limited jurisdiction، it is important studies and scientific research to develop their 

performance، and progress their level، and this study، a modest effort for this purpose.  

This study discussed the levels of litigation before the Palestinian Sharia courts. The 

introductory chapter dealt with the laws that have been applied since the British mandate 

on Palestine until now. This chapter also outlined the different types of courts، their levels 

and categories. And since the basis of researching these levels is the judicial law، the first 

chapter discussed the judicial law in the Islamic jurisprudence in terms of its definition، 

types، authenticity، implementation، and its repeal، in addition to the cases where it is 

permissible to use the repeal process.  All these areas are then contrasted with the laws 

stipulated in the “Majalat Al-Ahkam Al-Adliya” (The Mecelle Code)، which is still being 

used in the Palestinian court system، both the civil and sharia branches، as well as the 

Basic Law in the Sharia judicial system. In chapter two، the study examined arbitration in 

the Sharia law، by which cases are adjudicated by a judge and rulings are issued.  The 

study expanded on the definition of the legal cases، their types، aspects، conditions and 

conclusions.  Chapter three dealt with the philosophy of Sharia، on which litigations with 

their different levels are based، providing the principles and fundamentals as found in the 

Holy Qur’an and the purified Sunnah of the Prophet and the positions of the Prophet’s 

companions and followers. The study concluded with its fourth chapter presenting cases 

from the Palestinian Sharia courts، in which these principles are applied.  In this chapter، 

the study focused on the High Sharia Court، which has recently been added as a new type 

of the Palestinian Sharia court system.   

In conclusion، this study، the study applied to these grades from the archives of the courts 

of the Palestinian Sharia courts، and ways to overturn the ruling، the objection or appeal or 

retrial or appeal cassation to the Supreme High Sharia Court، with a focus on system the 

Supreme High Sharia Court، where she was a recent addition of the Covenant on the types 
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of Palestinian Sharia courts، has made this study a set of goals، of which she knew to the 

Palestinian Sharia courts، and showed the relationship between adjudication and litigation، 

which is a practical mechanism for an appeal court ruling in the courts in general، as it 

continued abiding legitimate degrees of litigation of Islamic law، and showed philosophy 

upon which these grades، as they know the reader on the steps of litigation before the 

Palestinian Sharia courts، and give him a clear idea of the High Sharia Court as a court-

date in the formation of the courts of the Palestinian Sharia courts in terms of its rules and 

powers and the extent of compliance in practice with the requirements of justice، and the 

extent needed in the judicial system in Palestine، the legitimate. It is then concluded by this 

study، the most important findings and recommendations reached by this study، notably 

that the judicial ruling in Islamic law is not prejudices for the shortfall، you might realize 

the error، so that it passed from humans، a person the judge who is perfect just like any 

other human beings، so authorized Islam overturned wrong through this mechanism is 

regarded as religiously litigation degrees. The most important that serves the principle of 

multiple levels of litigation in Islam، a judge in the right place، so that the destination of 

the judiciary in the Islamic law، is to achieve justice for the oppressed and to deter 

wrongdoing، and had to be in charge of the command to imitate this matter to those who 

deserve from the judges to reverse trustworthy qualified، as recommended by this study، 

the abolition of the Supreme High Sharia Court، it was found through this study that the 

system of courts is not likely this type of court، they are limited to the subject matter 

jurisdiction on Article (٢) of the Code of Procedure of legitimacy، although the Court of 

Appeal legitimate enough for this purpose ، and the presence of the Supreme Court 

regardless of whether the legitimate concerns raised about constitutionality of the law and 

consent of the year، but they prolong the trial، and add new burdens of effort، money and 

time on the disputing parties 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 :مقدمة

 : رب العالمين والصالة والسالم على رسوله األمين وبعدالحمد هللا

 W ،ونهاهم عن االحتكام إلـى الطـاغوت     ،فقد أمر اهللا سبحانه وتعالى عباده باالحتكام إلى شريعته        

X m A  B  C  D  E  F  G  H  I  J         K  L  M  N  O  P  Q  R    S     T  U  V  

W  X  Y  Z  [  \    ]  ^  l ساء رة  وــس م   :الن ة رق  ،وهذا راجع بفضل اهللا ومنته     ٦٠ آي

  W X m k  l  m  n  o   p  qلقولـه سـبحانه      ،أن الشريعة كاملة وافية   إلى  

r  s  t  uv      l  م  آية:ةسورة المائد وهـي   ، وهي شريعة صالحة لكل زمان ومكـان       ٣رق

سورة   m w  x  y  z  {   |   }  ~   �  ¡l  وتعـالى  قال سبحانه  ،شرعة تخفيف ورحمة  

 .٧٨ آية رقم:الحج

 ويساوي بين البشر في حق العيش .عا قبله من حقوقضيجاء اإلسالم ليحفظ للناس ما كان موقد 

ن هذه المقاصد إو . ويطبق على مستوى البشرية مقاصده في التشريع.بكرامة وحرية وأمان

 وتلقي ، حكم رشيد حتى تؤتي أكلها بحاجة إلى،اإلنسانية النبيلة التي ما عرفها البشر قبل اإلسالم

 ،ن العالقات التي تنشأ بين البشر سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعيةإ و،على الناس ظلها 

 فيستبد من ، وسخرتها األهواء والمصالح الفردية،ن لم يحكمها الخير استفحل فيها الفساد والشرإ

 وحين تقع الخصومات والمنازعات فال ، البشر الخصومة من طباعوحيث إن ،يملك القوة والنفوذ

 فكان ال بد من القضاء العادل لحسم ،يمكن التنبؤ بحدودها من حيث الزمان والمكان أو النوع

  . وجدت ومتى وجدت ومهما كان نوعها وفض النزاعات أينما،الخصومات
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العظيمة ط هذه القيمة    نا ديننا الحنيف يحي   وجد ،ء العادل من ضرورات الحكم الرشيد     لما كان القضا  و

 واعتبره ركنا من أركـان      ، حتى جعل القضاء فرض كفاية على األمة       ،بكل أسباب العناية واالهتمام   

  m  I     H  G يقول تعالى    ،األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ حدود اهللا       

N  M  L  K  JO    Q   P   l ة م: التوب ة رق الى١١٢: اآلي ول تع ¬  m   ويق

  ¯  ®  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±      ° 

Àl م    :النساء ة رق   وسـلم  عليه اهللا صلى  النبي أن  رضي اهللا عنهما   عباس بنا عنو ،٦٥:اآلي

 )١("عليـه  المدعى على اليمين ولكن وأموالهم رجال دماء ناس الدعى بدعواهم الناس عطىي لو" قال

 واليـة  في الدخول من التحذير في بالغوا المؤلفين أكثر واعلم  أن  " :يقول ابن فرحون في التبصرة    

 ،دينـه  عليـه  سهل فقد القضاء ولي من أن والصلحاء الفقهاء من كثير ذهن في تقرر حتى ،القضاء

 الـشريف  المنصب هذا تعظيم والواجب ،منه التوبة تجب فاحش غلط وهذا ،التهلكة إلى بيده وألقى

  النبـي  وجعلـه  ،واألرض الـسموات  قامت به وبالقيام ،الرسل بعثت فبه ،الدين من مكانته ومعرفة

 اهللا صلى  اهللا رسولال  في إشارة إلى قول    .)٢("عليها الحسد يباح التي النعم من  وسلم عليه اهللا صلى

 اهللا آتـاه  وآخـر  الحق في هلكته على فسلطه ماال اهللا آتاه رجل اثنتين في إال حسد ال"  وسلم عليه

  .)٣("ويعلمها بها يقضي وفه حكمة

                                                            
 محمد:تحقيق بيروت، - العربي التراث إحياء دار،١٧١١:حديث رقم ،مسلم حصحي النيسابوري، القشيري الحسين أبو الحجاج بن مسلم (١)
حـديث  ،  الجـامع الـصحيح المختـصر     ، البخاري الجعفي  عبد اهللا محمد بن إسماعيل أبو     ورواه البخاري   ،١٣٣٦ص،٣ج ،يالباق عبد فؤاد
  .١٦٥٦ ص،٤ج ،مصطفى ديب البغا. د: ، تحقيق٣ط، ١٩٨٧ -بيروت  -اليمامة  ،دار ابن كثير  ،٤٢٧٧رقم
 ،١ط م،٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠ - بيروت/ لبنان - العلمية الكتب دار ،الفاسي ميارة شرح ،محمد بن أحمد بن محمد اهللا عبد وي أب المالك (٢)

  .١٩ ص،١ ج،الرحمن عبد حسن اللطيف عبد: تحقيق
 ١٤٠٧ - بيروت - اليمامة ، آثير ابن دار  ختصر،الم الصحيح الجامع،الجعفي عبداهللا أبو إسماعيل بن محمد متفق عليه واللفظ للبخاري  (٣)

  .٢٦٦٨،ص٢ ،جالبغا ديب مصطفى. د: تحقيق ،٣ط ،١٩٨٧ -



 
 

ي 

 ،الذكر الحكيمإلعراضهم عن  ،هم فيه من ضنك وضيق    ومن ينظر إلى حال المسلمين اليوم يرى ما         

ويرى كيف أنهم يتحاكمون إلى الطـاغوت الـذي أمـروا أن             ،الذي فيه ما يصلح دنياهم وأخراهم     

 : المسلمين اليوم يحكم فيها نوعان من القانونفمعظم بالد ،يكفروا به

 ، إن للشريعة اإلسالمية فيه حظ يـسير       ث حي ،هو ما اصطلحوا على تسميته بالقانون المدني       :األول 

 وخصوصا القوانين الجنائية المعمول بها في       ،أو جهد بشري مستورد    ،وأكثره اجتهاد بشري قاصر   

  .اغلب بلدان المسلمين

الـصالحية المحـدودة بقـانون      ويحتكم إليه في المحاكم الشرعية ذات        ،القانون الشرعي : والثاني  

من قانون أصول المحاكمات    ) ٢(نة في المادة   المتضم وبعض المواضيع األخرى   ،األحوال الشخصية 

 .الشرعية والتي ستمر معنا في هذه الدراسة

وما من صاحب لب إال ويدرك أننا فقدنا الكثير عندما تخلينا عن االحتكام الكامل والشامل للقـانون                 

فغفل المسلمون عن النعـيم الـذي        ،علم بما يصلحهم  أوهو   ، تعالى هو خالق العباد    الن اهللا  ،اإللهي

التي جاءت لحفظ مقاصد الشريعة صونا للـدين والـنفس          ،عاشه أسالفهم عندما حكموا شريعة اهللا       

 . والعقل والمال والعرض والنسل

نزوال  ،يم شرع اهللا تعالىيسعون بكل طاقتهم للعودة إلى تحك ،وحيث إن المخلصين من أبناء هذه األمة

  «  m ¬  ®  ¯   °      ±  ²  ³  ´  µ    ¶  ¸  ¹      ºعند قوله جل وعلـى      

¼  ½   ¾  ¿  À  l   م   :النساءسورة ة رق فان هذه الدراسة تشكل جهدا بسيطا مـن         ،٦٥ آي

  .ذه الدراسة وهنا تكمن أهمية ه ،جهود اإلعداد لتحكيم شريعة اهللا وقانونه بدل شريعة البشر وقانونهم



 
 

ك 

ـ    ،تقوم  بدور بالغ األهميـة     ومن جانب آخر فإن المحاكم الشرعية الفلسطينية         ا تمـس    حيـث إنه

 سواء كانت حقوقـا عامـة أم        ،عن الجوانب الحقوقية األخرى    عوضا   ،الجوانب الشخصية لألسرة  

 وإن كانـت محـدودة      ، وحيث إن هذه المحاكم يعمل فيها بأحكـام الـشريعة اإلسـالمية            ،خاصة

والرقـي   ، إال أنه من المهم إجراء الدراسات واألبحـاث العلميـة لتطـوير أدائهـا              ،الختصاصا

           . وهذه الدراسة جهد متواضع من أجل هذه الغرض،بمستواها

 تعينه على الوصول للصواب والحـق والعـدل   ،قد حرصت على تحقق شروط خاصة في القاضيو

 ،وتحـصيل العلـم    ،وحسن مراقبته  ،مخافة اهللا عز وجل   و ،وحسن العقيدة  ،وعلى رأسها سالمة النية   

إال أن   ،)١(مع القدرة على االجتهاد والتفكير ومشاورة أهل العلم واالسـتئناس بهـم           ، الواسع   طالعالوا

 القاضـي  ألن،الحتمال الخطأ فيه،فقهاء المسلمين قرروا منذ زمن بعيد جواز الطعن على حكم القاضي    

 إذا حكـم    (الخطأ وردت اإلشارة إليه في قوله صلى اهللا عليه وسـلم             وألن   ،ال يخرج عن كونه بشرا    

 ، فالخطأ متوقع من القاضي      )٢()الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر            

 ،والمحاكم الشرعية في فلسطين خصوصا     ،لهذا كان وجود التقاضي على درجات أمام المحاكم عموما        

حكـم محكمـة    ( أن يعرض الحكم األول      المحكوم عليه  من حق    إنف ،ة للمتقاضين يمثل مصلحة  جليل   

لتدقق وتنظر فيه وتتحقق من مطابقتـه       ) محكمة االستئناف (على محكمة أخرى أعلى درجة      ) البداية  

 القاضي بشر ينتابه مـا      وأنخصوصا   ،وترتاح إليه نفسه   ،حتى يطمئن إليه قلبه    ،لألصول الصحيحة 

 ،يـستأنف لـديها الخـصوم      ،رفع درجة أفكان ال بد من محكمة       ،هو وغفلة وزلة  ينتاب البشر من س   

                                                            
  .٥٣٤ص ،م٢٠٠٥ ، األردن، النفائس للنشر والتوزيعر دا، المحاكمات الشرعية الجزائيةل أصو، الربابعة أسامة(١)
مرجع ،مسلم صحيح ، مسلمورواه  .٢٦٧٦ ص ،٦ ج ، ٦٩١٩: رقم  حديث ،مرجع سابق  ، الجامع الصحيح المختصر  ،البخاري.متفق عليه (٢) 
  .واللفظ للبخاري،١٣٤٢،ص،٢ ج،١٧١٦: حديث رقم،سابق



 
 

ل 

إلى محكمة   ،فتقر الحكم الصحيح وتعيد الحكم القاصر أو الخاطئ        ،وتراجع فيها أحكام المحكمة األولى    

 .وإعادته إلى جادة الصواب  )١(،األصل إلجراء اإليجاب

وهو ما يعرف في مصطلحات القـانون        ،ألوليوفر الحافز للقاضي ا    ،كما أن التقاضي على درجات    

  .الزالتوتحاشي  ،لتجنب األخطاء) قاضي محكمة البداية (

 :تهدف هذه الدراسة إلىو

 . والقانوناإلسالميةالحكم القضائي في الشريعة التعرف على  •

 . بين الحكم القضائي ودرجات التقاضيإظهار وجه العالقة •

 . فلسفة تعدد هذه الدرجاتالتأصيل الشرعي لدرجات التقاضي وبيان •

 . المحاكم الشرعية الفلسطينيةدرجات التقاضي أمامالتعرف على  •

المحكمة العليا الشرعية كونها محكمة مستحدثة في تشكيل المحاكم الشرعية دراسة  •

   .الفلسطينية

  :الدراسات السابقة 

ولم يجد أحدا من     ،ع دراسات سابقة في نفس الموضو     لم يعثر الباحث على    ،بعد البحث واالستقصاء  

 من الناحية النظرية في بطونها تحـت بـاب          تناولتهأما كتب الفقه فقد     ،فرده ببحث مستقل  أالباحثين  

القضاء وال يكاد كتاب فقهي يخلو من الحديث عنه ولكن ليس بالصيغة القانونية المعروفـة اليـوم                 

ألن طلـب    ، القاضي قضاءأو نقض    ،وهي درجات التقاضي وإنما يعبر عنه بنقض اجتهاد المجتهد        

وهي بمعنـى    ،إلجراء هذا النقض  النقض يتطلب وجود هيئة قضائية أعلى من الهيئة التي أصدرته           

 ومنهـا   ،التأصيلية لنقض الحكم القضائي   وهناك دراسات تتعلق بالناحية      ،آخر اآللية المتبعة للنقض   
                                                            

 مصطلح دارج لدى المحاآم عموما ففي المحاآم النظامية ُيطلب من المحكمة إجراء اإليجاب القانوني وفي المحاآم الشرعية ب اإليجا(١)
  .لمقتضى أي التدابير القضائية الشرعية المناسبة المترتبة على الطلب بعد إبداء أسبابه القانونيةُيطلب إجراء اإليجاب الشرعي ويقصد به ا



 
 

م 

إعداد األستاذ الـدكتور    ) بيقية  دراسة تأصيلية تط   ،االجتهاد ال ينقض باالجتهاد   (بحث محكم بعنوان    

 ،األستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في جامعـة القـصيم           ،صالح بن سليمان بن محمد اليوسف     

مبينا أنها قاعدة مهمة في القـضاء        ) االجتهاد ال ينقض باالجتهاد   ( فصل فيه الباحث في هذه القاعدة     

حيث إن الفقهـاء يبحثونهـا       ،قواعد الفقهية لمي أصول الفقه وال    وأنها قاعدة مشتركة بين ع     ،والحكم

 ورفعا للحـرج    ، في إعمالها تيسيرا وتسهيال على القضاة      وأن ،تحت باب حكم نقض اجتهاد القاضي     

 يشترط للزومهـا    وأنه ، عليها اإلجماع  وأن ، فيها جانبا من الحزم للمحافظة على األقضية       وأنعنهم  

 الـسالمة  جماع أو قياس أو تخالف القواعد الشرعيةونفاذها أن ال تخالف نصا من كتاب أو سنة أو إ          

  وبين كذلك األحوال التي يـنقض فيهـا االجتهـاد          ، من ذلك نقض   ئا خالف شي  فإن ،عن المعارضة 

وهناك دراسة تطبيقية صدرت عـن الجامعـة        .  النص واإلجماع والقياس والقواعد الفقهية       لمخالفته

اختصاصاتها واإلجـراءات المتبعـة     - قطاع غزة  المحاكم الشرعية في  (اإلسالمية في غزة بعنوان     

إال أنها لم    ،م٢٠٠٤للباحث بسام عبد المالك عبد السالم الفرا نوقشت كرسالة ماجستير سنة            ) أمامها

لمتبعة أمام   ا موضوع درجات التقاضي وإنما أتت على ذكرها كباقي اإلجراءات األخرى          تفصل في 

  .  المحاكم

  :منهج الدراسة

الذي يقوم علـى اسـتقراء        ، االستقرائي التحليلي   الوصفي وكذلك المنهج   اسة المنهج  هذه الدر  اتبعت

ومن ثم تحليلها وعرضـها بـصورة        ،ن مصادرها األصلية    مالنصوص المتعلقة بموضوع البحث     

 :وذلك وفقا للخطوات اآلتية  ،لتيسير التعامل معها  ،واضحة ومبسطة

لمعرفة آراء الفقهاء في المذاهب      ، الفقه اإلسالمي   األصلية في   والمراجع االعتماد على المصادر   .١

  .المعاصرة واالستفادة كذلك من الكتب الفقهية ،المختلفة ما أمكن



 
 

ن 

وقد اقتصرت حال عرض األدلة على مناقـشة         ،واستنباط األحكام منها   ،تحليل األدلة ومناقشتها     .٢

بالنصوص قرآنـا كريمـا     إضافة إلى بعض المناقشات خاصة تلك المتعلقة         ،العلماء بعضهم بعضا  

 .مع تبيين الرأي الذي أخذ به القانون المطبق في المحاكم الشرعية الفلسطينية،وسنة نبوية مطهرة 

البحث  لذا انصب    ،موضوع هذه الدراسة هو درجات التقاضي أمام المحاكم الشرعية الفلسطينية          .٣

 أمـا   ،جـات التقاضـي    وهـي در   ، واآللية المطلوبة إلجراء هذا النقض     ،على نقض قضاء القاضي   

وأتت عليها بشيء مـن      ،موضوعال فاكتفت الدراسة منها بما يخدم       ،المواضيع األخرى ذات العالقة   

  .اإليجاز

وكانت لهـم آراء فقهيـة       ،ممن ليس لهم شهرة واسعة    الترجمة لألعالم الذين ذكروا في البحث        .٤

 ،هم والتـابعين الكـرام    وعدم التعريف بالصحابة رضي اهللا عـن       ،ومؤثرة في علم القضاء   واضحة  

 .نالعلماء المعاصريوكذلك 

 .المصطلحاتالرجوع إلى المصادر اللغوية المعتبرة في معرفة معاني  .٥

 من الكتب المعتبرة فـي      األقلمعتمدا في ذلك على مصدر واحد على         ،النبويةتخريج األحاديث    .٦

 .المجالهذا 

ة الملحة إليه على أن يكون موقعـا  ما استدعت الحاجوهو  ستعمال محدود جدا لمواقع اإلنترنت      ا .٧

 .معتبرا 

 لالستفادة من اإلجراءات والتطبيقات الخاصة      ،الرجوع إلى أرشيف المحاكم الشرعية الفلسطينية      .٨

 .بدرجات التقاضي

لم تستدع هذه الدراسة شرح المواد القانونية المطبقة في المحاكم الـشرعية الفلـسطينية عنـد                 .٩

 .ية الفقهية أغنت عن ذلك وذلك ألن الدراسة النظر،ذكرها



 
 

س 

صـول  أوعندما يطلق قانون     ، العدلية األحكامعندما يطلق الباحث لفظ المجلة فالمراد به مجلة          .١٠

 ،١٩٥٩ لـسنة    ٣١ رقـم    األردني المحاكمات الشرعية    أصول فالمراد قانون    ،المحاكمات الشرعية 

 ٦١ رقم   األردنيلشخصية   ا األحوال فالمراد قانون    ،ية الشخص األحوالوعندما يطلق الباحث قانون     

وذلك ألن المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية تعتمد اعتمادا مباشرا علـى              ،١٩٧٦لسنة  

 .هذه القوانين

 :والمراجعالمصادر 

ـ   ا وخصوص ، هذه الدراسة على العديد من المصادر والمراجع       اعتمدت  الفقهيـة   ع بعض المراج

  :الحصر سبيل المثال ال  وسنذكر منها علىاألربعةعلى المذاهب 

  :من الفقه الحنفيو

 -بيـروت    -بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، عالء الدين الكاسـاني، دار الكتـاب العربـي                 •

 .٢ط، ١٩٨٢

 .نجيب هواويني: مجلة األحكام العدلية، جمعية المجلة، كارخانه تجارت كتب، تحقيق •

 بيـروت، تحقيـق   / لبنـان    -ب العلمية   درر الحكام شرح مجلة األحكام، علي حيدر، دار الكت         •

 .المحامي فهمي الحسيني: تعريبو

 حنيفة، ابـن عابـدين، دار       يحاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقه أب           •

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -.  بيروت -.  الفكر للطباعة والنشر

 :من الفقه المالكيو

 . جزي الكلبي الغرناطيمحمد بن أحمد بن: القوانين الفقهية، تأليف •



 
 

ع 

/ لبنـان  - العلمية الكتب دار المالكي، محمد بن أحمد بن محمد اهللا عبد وأب الفاسي، ميارة شرح •

 .الرحمن عبد حسن اللطيف عبد: تحقيق ،١ط م،٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠ - بيروت

 الفكر اهللا، عبد أبو المغربي الرحمن عبد بن محمد: تأليف خليل، مختصر لشرح الجليل مواهب •

 .٢ط ،١٣٩٨ - بيروت -

 :ومن الفقه الشافعي

 .م١٩٩٧ -بيروت  - الفكر ر، داالمجموع، النووي •

 - الفكر دار إسحاق، أبو الشيرازي يوسف بن علي بن إبراهيم الشافعي، اإلمام فقه في المهذب •

   .بيروت

 .يروتب – الفكر دار الشربيني، الخطيب محمد المنهاج، ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني •

 بـن  بكر وأب الدين، بمهمات العين قرة لشرح المعين فتح ألفاظ حل على الطالبين إعانة حاشية •

   .بيروت – والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار الدمياطي، شطا محمد السيد

 :ومن الفقه الحنبلي

ي أبو محمـد،    المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدس               •

 .١ط، ١٤٠٥ -بيروت  -دار الفكر 

كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العبـاس،                 •

 .عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي: ، تحقيق٢طمكتبة ابن تيمية، : دار النشر

 - الفكـر  دار البهـوتي،  إدريس بن نسيو بن منصور: تأليف اإلقناع، متن عن القناع كشاف •

 .هالل مصطفى مصيلحي هالل: تحقيق ،١٤٠٢ - بيروت



 
 

ف 

 ،م١٩٥٩لسنة  ٣١ومن الكتب المعاصرة كتاب قانون أصول المحاكمات الشرعية األردني رقم 

معمول به لدى المحاكم الشرعية الفلسطينية حتى وهذا القانون  ،حمد ماضيإعداد المحامي رمزي أ

المرافعات المدنية والتجارية وى بين الشريعة اإلسالمية وقانون وكذلك كتاب نظرية الدع ،يومنا هذا

وكذلك كتاب حجية الحكم القضائي بين الشريعة اإلسالمية  ،لألستاذ الدكتور محمد نعيم ياسين

 ،وكتاب الحكم القضائي في الشريعة والقانون ،والقوانين الوضعية لألستاذ الدكتور محمد نعيم ياسين

حمد أوكتاب القضايا واألحكام في المحاكم الشرعية للدكتور  ،بصلالللدكتور عبد الناصر موسى أبو 

 ،حمد محمد علي داودأوكتاب القرارات االستئنافية في األحوال الشخصية للدكتور ،محمد علي داود 

 .وغيرها من المصادر والمراجع ،حمد ريانأوكتاب ضوابط االجتهاد والفتوى للدكتور 
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   :مخطط الدراسة

 مقدمةال

  :مبحثان وفيه ،لتعريف بالمحاكم الشرعية الفلسطينيةا : ويشملتمهيديالالفصل 

  : وفيه مطلبان .هاالمنظمة لالقوانين  و.المحاكم الشرعية الفلسطينية نشأة: المبحث األول

  .نبذة تاريخية عن نشأة المحاكم الشرعية في فلسطين: المطلب األول

 .القوانين المنظمة لعمل هذه المحاكم: ب الثانيالمطل

  . والدرجة والنوعالمحاكم الشرعية الفلسطينية من حيث التشكيل: المبحث الثاني

  .تشكيل المحاكم الشرعية الفلسطينية: المطلب األول

  .أنواع المحاكم الشرعية الفلسطينية: المطلب الثاني

 .  درجات المحاكم الشرعية: المطلب الثالث

  .الدعوى والحكم القضائي :لفصل األولا

  الدعوى، وفيها خمسة مطالب :لمبحث األولا

  . تعريف الدعوى لغة واصطالحا:األول المطلب

  .مشروعية الدعوى: المطلب الثاني

  .أنواع الدعوى :المطلب الثالث

  .أطراف الدعوى: المطلب الرابع



 
 

ق 

   .شروط الدعوى: المطلب الخامس

  :  وفيه مطلبانحكم القضائي وأسبابه وحجيتهمفهوم ال: المبحث الثاني

  .تعريف الحكم القضائي: المطلب األول

  .أسباب الحكم القضائي: المطلب الثاني

  .حجية الحكم القضائي: الثالثالمطلب 

  : وفي مطلبانهنفاذ الحكم القضائي وأنواع: المبحث الثالث

  .مفهوم نفاذ الحكم القضائي: المطلب األول

  .أنواع الحكم القضائي: الثاني        المطلب 

  :  وفي أربعة مطالب.الفرق بين الحكم القضائي ومواضيع أخرى ذات صلة به: المبحث الرابع

  .الفرق بين الحكم القضائي والفتوى: المطب األول  

  .الفرق بين الحكم القضائي وحكم المحكم: المطلب الثاني  

  . ار التشريعيالفرق بين الحكم القضائي والقر: المطلب الثالث  

  . الفرق بين الحكم القضائي والقرار اإلداري: المطلب الرابع  

  : نقض الحكم القضائي، وفيه ستة مطالب: المبحث الخامس

  . مفهوم نقض الحكم القضائي: المطلب األول  

  .أصول نقض القضائي: المطلب الثاني  



 
 

ر 

  .هنقض الحكم القضائي ألسباب تتعلق بالقاضي نفس: المطلب الثالث  

  .نقض الحكم القضائي ألسباب تتعلق بالحكم: المطلب الرابع  

  . نقض الحكم القضائي ألسباب تتعلق بإجراءات التقاضي: المطلب الخامس  

 . العالقة بين الحكم القضائي ودرجات التقاضي: المطلب السادس  

وفيه  تئنافا وطعنانقض الحكم القضائي أمام المحاكم الشرعية الفلسطينية بداية واس :نيالثاالفصل 

  :ثالثة مباحث

    .فلسفة مبدأ التقاضي على درجات: المبحث األول 

  . وفلسفة تشريعهللتقاضي على درجات التأصيل الشرعي : الثانيالمبحث

  : وفيه مطلبان

  .مشروعية التدرج القضائي: المطلب األول

  فلسفة مشروعية التقاضي على درجات : المطلب الثاني

وفيه دراسة تطبيقية على طرق نقض الحكم القضائي أمام المحاكم الشرعية : المبحث الثالث

  :مطلبان

  .الطرق العادية: المطلب األول    

  .الطرق غير العادية: المطلب الثاني    

 ثم ذيلت هذه الدراسة وتوصيات أهم ما خلصت إليه الدراسة من نتائج وتضمنت: الخاتمة 

 .لموضوعاتاألحاديث النبوية الشريفة، المصادر والمراجع والآليات القرآنية الكريمة، بفهارس 



 
 

١

  : التمهيديالفصل

  :التعريف بالمحاكم الشرعية الفلسطينية، وفيه مبحثان: الفصل التمهيدي ويشمل 

  :والقوانين المنظمة لها وفيه مطلبان. نشأة المحاكم الشرعية الفلسطينية: المبحث األول

  .نشأة المحاكم الشرعية في فلسطيننبذة تاريخية عن :المطلب األول

 .القوانين المنظمة لعمل هذه المحاكم: المطلب الثاني

المحاكم الشرعية الفلسطينية من حيث التشكيل والدرجة والنوع وفيه : المبحث الثاني

  :ثالثة   مطالب

  .تشكيالت المحاكم الشرعية الفلسطينية: المطلب األول

  .رعية الفلسطينيةأنواع المحاكم الش: المطلب الثاني

 .درجات المحاكم الشرعية الفلسطينية: المطلب الثالث

  

  

  

  

  

  



 
 

٢

 نشأة المحاكم الشرعية الفلسطينية والقوانين المنظمة لها: المبحث األول

  : وفيه مطلبان

 .نشأة المحاكم الشرعية في فلسطين: المطلب األول

وحتـى   م١٩٢٢ البريطـاني عـام      وبداية االنتـداب   ،ظل الخالفة العثمانية عن فلسطين    بعد زوال   

 ، وتدخل فيه تدخال مباشرا    ،وضع القضاء الفلسطيني تحت إشراف االنتداب البريطاني       ،م١٩٤٨عام

 ، في حال غياب قاضي قضاة المحكمة العليا كان يترأس المحكمة قاضـي انجليـزي               كان نهأحتى  

 وقـد اعتبـرت   .)١ (ريطانيان اثنان منهم ب   ،وكانت محكمة االستئناف الجنائية تتألف من ثالثة قضاة       

 فقامت بدمج دوائر الطـابو والقـضاء        ،وريثا للخالفة العثمانية  نفسها  الحكومة العسكرية البريطانية    

 ومن ثم تم تشكيل المجلـس       ، أشرف عليها الصهيوني نورمان بنتوي تش      ،الشرعي في دائرة واحدة   

 علـى أن يبقـى دور       ،ي لإلشراف على األوقاف والقـضاء الـشرع       ١٩٢٢اإلسالمي األعلى سنة    

 وقد نص القانون األساسي للمجلس اإلسالمي األعلى في المادة          ،اإلشراف المالي للحكومة العسكرية   

 ونصت المادة الثانيـة     ،األولى أن له حق النظر في شئون األوقاف وسائر الشئون الشرعية األخرى           

ي األلوية ويـتم انتخـاب      على أن المجلس يتكون من رئيس وأربعة أعضاء يتم انتخاب األعضاء ف           

 وكـان مـن     ، وقد خصص للواء القدس عضوان لتميزه من حيث المـساحة          ،الرئيس بانتخاب عام    

 وقد كـان لهـذا      ،صالحيات المجلس ترشيح القضاة الشرعيين وأعضاء محكمة االستئناف الشرعية        

ضاء الشرعي  المجلس الذي ترأسه الحاج محمد أمين الحسيني دور بارز في المحافظة على دور الق             

                                                            
 ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي ،أبو البصل عبد الناصر موسى:  رنظا )١(

 .١٧ ص،١٩٩٩ ،١ ط،عمان



 
 

٣

 وذلك  ، وفي المحافظة على األوقاف اإلسالمية ومنع اليهود من الوصول إليها          ،في حياة الفلسطينيين  

  .)١( عبر شراء الكثير من األراضي والقرى لصالح المجلس عوضا عن دوره السياسي والنضالي

محاكم في  على تشكيالت ال  م  ١٩٣٤ونص الفصل الخامس من دستور فلسطين وقانون المحاكم لسنة          

  )٢( :فلسطين على النحو التالي

 .المحكمة العليا .١

 .محكمة الجنايات .٢

 .المحاكم المركزية .٣

 .محاكم األراضي .٤

 .محاكم الصلح .٥

 .المحاكم العشائرية .٦

 .المحاكم الشرعية اإلسالمية .٧

 .المحاكم الطائفية المسيحية .٨

  .المحاكم الربانية اليهودية .٩

 .المحكمة الخصوصية .١٠

 .محاكم البلديات .١١

ـ  ،اكم الشرعية كانت تنقسم من حيث الدرجة إلى محكمة بدايـة ومحكمـة اسـتئناف              والمح جموح 

 في حين كانت علـى زمـن        ،األحوال الشخصية والوقف وبعض المسائل األخرى      اختصاصها إلى 

                                                            
، رسالة ماجستير مقدمة إلى  دراسة وثائقية١٩٤٨-١٩٢٢أوقاف قضاء حيفا خالل فترة االنتداب البريطاني ب،  فشافشة راضي أحمد ذي(١)

  ٥٤-٥٣جامعة النجاح الوطنية،ص-قسم التاريخ/آلية الدراسات العليا
  .٣٠٤ص ،٢ ط، بيروت،دار العلم للماليين ، األوضاع التشريعية في الدول العربية،محمصاني صبحي: نظرا (٢)



 
 

٤

 ويظهر هذا بالرجوع إلى سـجالت       ،الدولة العثمانية صاحبة االختصاص العام في جميع المنازعات       

   .)١( القدس في تلك الفترةالمحاكم الشرعية في

 فقـد صـدر الدسـتور    ،استقر الحال في الضفة الغربية على القانون األردنـي  ،م١٩٥٠وبعد عام  

 وصدر قانون تشكيل    ،األساسية التي تنظم القضاء في المملكة      وحدد المبادئ  ، ١٩٥٢األردني سنة   

لـسنة   ١٩اكم الشرعية رقـم     لغي بقانون تشكيل المح    ثم أُ  ،م١٩٥١لسنة   ٤١المحاكم الشرعية رقم    

 :أنواع المحاكم في األردن وهي  وقد حدد الدستور األردني ،م١٩٧٢

 .المحاكم النظامية •

 .المحاكم الدينية •

  .المحاكم الخاصة •

إن المحاكم الدينية تنقسم إلى قسمين المحاكم الشرعية         (من الدستور األردني   ١٠٤وقد نصت المادة    

 ونـص قـانون تـشكيل       )ية للديانات األخرى من غير المسلمين       للمسلمين ومجالس الطوائف الدين   

ل في المملكة األردنية الهاشمية محاكم شرعية       شكَتُ( :على ،م١٩٧٢لسنة   ١٩المحاكم الشرعية رقم    

أكثر حسب   ومحكمة استئناف شرعية واحدة أو    ) أو في أي مكان آخر    (قضية  ابتدائية في األلوية واأل   

ؤلف المحكمـة الـشرعية     وتُ،راء من آن إلى آخر بموافقـة الملـك        وز بنظام يقره مجلس ال    ،الحاجة

 ؤلف مـن رئـيس وعـدد مـن         أما محكمة االستئناف الشرعية فتُ     ،االبتدائية من قاض واحد منفرد    

 )٢(. ) وتكون أحكامها قطعية، وتصدر قراراتها باألكثرية، وتنعقد من رئيس وعضوين،األعضاء

                                                            
 .٢٤ص ،مرجع سابق،شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي ،أبو البصل عبد الناصر موسى (١)
  .١٢-١١ ص،١٩٩٣ ،١ ط،الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ، عثمانيالتكرور: انظر) (٢



 
 

٥

 وظلت المحاكم الشرعية الفلسطينية بنفس      ،ية كما في األردن   وقد طبق هذا الدستور في الضفة الغرب      

 . محكمة بداية ومحكمة استئناف،التشكيل على درجتين

وال زال هذا القانون  ،م١٩٥٩لسنة  ٣١صدر في األردن قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم و

  .طينيةمعموال به وبالتعديالت الواردة عليه لغاية اآلن في المحاكم الشرعية الفلس

وكذلك  ،ق قانون األحوال الشخصية المصريأما قطاع غزة فقد طُب،هذا فيما يخص الضفة الغربية 

 كما ورد في المذكرة التوضيحية المرفقة مع قانون ،قانون أصول المحاكمات الشرعية المصري

 اهذ ومواد:"جاء في المذكرة التوضيحية ،أصول المحاكمات الشرعية المصري المطبق في غزة

 الحقوقية المحاكمات وأصول ،الشرعية المحاكمات أصول ومن ،الشريف الشرع من مأخوذة القانون

 األحوال ومحاكم الشرعية المحاكم ترتيب الئحة ومن ،بها المعمول والتعديالت ،الملغاة العثمانية

 هذا صدور اقتضت الضرورة وإن ،المتحدة العربية بالجمهورية بها المتعلقة واإلجراءات الشخصية،

 سابقاً إليه المشار العائلة حقوق لقانون مكمالً يعتبر وأنه سيما ال ،والشامل والمنقح الموحد القانون

  .الدعوى انتهاء حين إلى ،اماأليت صندوق في

 الحاكم اهللا عبد يوسف:أول فريق ،م٢٨/٤/١٩٦٥الموافق هـ١٣٨٤ الحجة يذ ٢٦ في بغزة صدر

  .)١("غزة لقطاع العام

 يشابه إلى حد بعيد ذلك المعمول به في قطاع ، إلى أن القانون المعمول به في الضفة يشار هنا

  .ويعود ذلك إلى وحدة المراجع الفقهية والقانونية ،غزة

                                                            
 السلطة الوطنية الفلسطينية ديوان الفتوى والتشريع )(١

http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=١/٧/٢٠١٠ ١١.  



 
 

٦

بتشكيل المجلس م ٢٠٠٣ حزيران ٢٨مرسوما رئاسيا بتاريخ  ،وقد أصدر الرئيس الراحل ياسر عرفات

   .)١( لشرعيةالعليا االمحكمة واألعلى للقضاء الشرعي، 

رغم القرار األردني بفك   القدس المحاكم الشرعية فيالقانون األردني ساريا فيالعمل بظل ذلك وقد 

ظلت المحاكم الشرعية الفلسطينية واألوقاف اإلسالمية في و ،١٩٨٨ سنة القانوني واالداري االرتباط

المحاكم الشرعية في أما  .)٢( ة اآلنالقدس تحت إشراف األردن والعمل فيها وفق القوانين األردنية لغاي

زال وفق القوانين األردنية وهما قانون األحوال الشخصية يالضفة الغربية التي وإن كان العمل فيها ال 

 إال أنه بعد صدور ١٩٥٩لسنة ) ٣١( وقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ١٩٧٦لسنة ) ٦١(رقم

 ،طة القضائية أصبح القضاء الشرعي الفلسطيني مستقال الفلسطيني وكذلك قانون السليالقانون األساس

إن المسائل الشرعية واألحوال الشخصية تتوالها " : على الفلسطينيينص القانون األساسحيث 

من قانون السلطة القضائية رقم ) ٦(المادة  كذلك ونصت.)٣("المحاكم الشرعية والدينية وفقا للقانون

، وينظم القضاء الشرعي القوانين "عية والدينية ينظمها القانونأن المحاكم الشر ":م٢٠٠٢لسنة ) ١(

 بشأن استمرار العمل بالقوانين ،)٤(م١٩٩٤لسنة ) ١(الموروثة وذلك تطبيقاَ للقرار الرئاسي رقم 

 ،راضي الفلسطينيةفي األ م ٥/٦/١٩٦٧واألنظمة واألوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 

اختالف درجاتها   استمرار المحاكم النظامية والشرعية والطائفية علىلىونص ع ،حتى يتم توحيدها

ن ين والشرعييواستمرار القضاة النظامي، للقوانين واألنظمة المعمول بهاطبقاً ،في مزاولة أعمالها

                                                            
 والتشريع الفتوى ديوان الفلسطينية الوطنية السلطة  م٣٠/١٠/٢٠٠٣ واألربعون، السابع العدد، الوقائع ،الجريدة الرسمية)(١

http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=١/٧/٢٠١٠ ١١  
  ١/١/٢٠١١  wik/org.wikipedia.ar://httpموسوعة ويكيبيديا  )٢( 
 التشريعات الفلسطينية،ديوان الفتوى والتشريع،وزارة العدل،٢٠٠٣من القانون األساسي المعدل لسنة )١٠١(المادة ) (٣

http://www.moj.gov.ps/tashreaat/index.htm#١/٧/٢٠١٠ ١  
  .م٢٠/١١/١٩٩٤العدد األول،  ، مرجع سابق، الوقائع،الجريدة الرسمية) (٤



 
 

٧

 وينظم ديوان ،كل في دائرة اختصاصه وفقاً للقوانين ،وأعضاء النيابة العامة في ممارسة أعمالهم

  .)١( م١٩٩٣لسنة ) ١٨(دائرة قاضي القضاة نظام رقم  ،ظيم وإدارةوتنة نظام قاضي القضا

  :القوانين المنظمة لعمل المحاكم الشرعية الفلسطينية: المطلب الثاني

  :هذه القوانين تنقسم إلى قسمين

يث حمن   ، والتي تعتمد عليها المحاكم الشرعية الفلسطينية اعتمادا مباشرا        ،القوانين األساسية : األول

 وهـذه   ، التطبيق هي دون سـواها     ة وواجب ، الشرعية المقننة  األحكام  أو ،األصول القضائية المتبعة  

  :القوانين

 ،م محاوالت تقنين األحكـام الـشرعية      من أه وهي   ،مجلة األحكام العدلية   :مجلة األحكام العدلية   .١

جودت باشـا   وترأس هذه اللجنة احمد     ) جمعية المجلة (وصدرت عن لجنة عثمانية أطلق عليها       

 مضبوط، كتاب في المعامالت الفقهية    وكانت غاية هذه اللجنة إصدار    ، العدلية ناظر ديوان األحكام  

وكـان سـبب     ،وحامل لألقوال المختارة وسهل المطالعة     االختالف وعاري عن  وسهل المأخذ 

 ،هـا  واآلراء المذهبيـة ال حـصر ل       ، وان االختالفات الفقهية   ،التقنين أن الفقه بحر ال ساحل له      

 ،ـه١٢٨٥ وقد باشرت هذه اللجنة عملها سنة        ،خصوصا في مذهب اإلمام أبي حنيفة رحمه اهللا       

 كلهـا مرويـة     ، مادة ١٨٥١ وتحتوي على    ،ـــه١٢٩٣وصدرت مجلة األحكام العدلية سنة      

 ، الكفالة ، اإليجارات ،البيوع:  وكتب المجلة هي   )٢(ومقننة عن ظاهر الرواية في المذهب الحنفي      

 ، الـشركات  ، الحجر واإلكـراه والـشفعة     ، الغصب واإلتالف  ، الهبة ، األمانات ،لرهن ا ،الحوالة

 ولـم تبحـث     ، وباب القـضاء   ، البينات والتحليف  ، الدعاوى ، اإلقرار ، الصلح واإلبراء  ،الوكالة

                                                            
 الوطنية ة السلط،والتشريع الفتوى ديوان موقع عن. م١٨/٥/٢٠٠٢ األربعون، العدد ،مرجع سابق، الوقائع الرسمية، الجريدة) (١

   ،الفلسطينية
 ١١-١٠ص،١٩٩٩ ،٢ط،الهيئة المصرية العامة للكتاب،القضاء في اإلسالم،محمود الشربيني،الشربيني:انظر (٢)
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المجلة في العبادات وال العقوبات وال األحوال الشخصية وقيل يرجع هذا إلى تعدد األديان فـي                

 .)١(ة وسياسة التسامح التي اتبعتها تجاه أهل الذمة واألجانب الدولة العثماني

يعتمد اعتمادا مباشرا  بمجمله النظامي والشرعي لغاية اآلن الفلسطيني القضائي النظاموال يزال 

: رقم الشرعية المحاكمات أصول قانون نإو واألحكام، اإلجراءات في العدلية األحكام مجلة على

أصول  قانون وكذا العدلية، األحكام مجلة  استقاء تاما منمستقى ،م١٩٦٥ لسنة) ١٢(

 الغربية الضفة محافظات في والمطبق ،األردني م١٩٥٩ لسنة) ٣١ : (رقمالمحاكمات الشرعية 

   .)٢(والقدس

 ،جرائي شـكلي  إقانون    هو :م١٩٥٩ لسنة) ٣١( قانون أصول المحاكمات الشرعية قانون رقم      .٢

 وتبين اإلجـراءات الواجـب      ،التي تنظم السلطة القضائية   وهو مجموعة من األصول والقواعد      

اتباعها لتطبيق األحكام الفقهيـة المختـارة والمحـصورة فـي قـانون األحـوال الشخـصية                 

 ومهمة قانون أصول المحاكمات تقنين قواعد قضائية وأصول         ،وبعض األحكام األخرى  ،األردني

 وكذلك  ، أو سلوك منهج آخر يخالفها     ، ليس من والية القاضي الخروج عنها      ،جرائية في القضاء  إ

 ، وحقـوقهم وواجبـاتهم    ، القـضاة  يبين هذا القانون عبر مواد قانونية واضحة طريقـة توليـة          

 وغيرهـا مـن     ، وتشكيالت المحاكم الـشرعية    ، وطرق التبليغ  ،والمحامين وحقوقهم وواجباتهم  

 .من مجلة األحكام العدليةن مستمد  وكل هذا القانو،اإلجراءات المستنبطة من الشريعة اإلسالمية

وهذا القانون هـو بـديل لقـانون    :  م١٩٧٦لسنة ) ٦١( رقم  األردنيقانون األحوال الشخصية .٣

 بل أخذ كثيرا من     ، الذي لم يكتف بالمذهب الحنفي     ،م١٩٥١ لسنة   ٩٢حقوق العائلة األردني رقم     
                                                            

  ٢٠-١٩، ص١، ج٢٠٠٩، ١عمان، ط/، دار الثقافةالمجالس الشرعية والمبادئ القضائية العبد اهللا فليح محمد، (١)
 : الحاضر العصر في الشرعي القضاء ندوة إلى فلسطين – الشرعية االستئناف محكمة رئيس من مقدم  بحث،خضير عليان ماهر) ٢(

 الثالثاء : من الفترةفي  ةالعربية المتحد اإلمارات – الشارقة جامعة اإلسالمية الدراساتو الشريعة كلية نظمته ،واآلمال الواقع
 الشرعي القضاء مالشرعية أما الدعوى رفع أصول في القضائية اإلجراءات :بعنوان    ١٣/٤/٢٠٠٦ الخميس –م ١١/٤/٢٠٠٦

 .٢٠ص ،الفلسطيني
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ائلة هذا قـد حـل    وكان قانون حقوق الع، تماشيا مع روح العصر  ،اآلراء عن المذاهب األخرى   

 ،ــــ   ه ١٣٣٣ الذي أصدرته الدولة العثمانية سـنة      ،بديال عن قانون حقوق العائلة العثماني     

 .)١( منها األردن وفلسطين ،وكان معموال به في واليات الدولة العثمانية

 من مائة وسبعة وثمـانين مـادة فقهيـة          ،م١٩٧٦ لسنة   ٦١ويتكون قانون األحوال الشخصية رقم      

 هذا القانون بموجب المـادة      ىلغأ وقد   ،ستمدة من المذاهب األربعة وغيرها من المذاهب       م ،قانونية

 وأي تشريع أردني أو عثماني أو فلـسطيني         م١٩٥١ لسنة   ٩٢ منه قانون العائلة األردني رقم     ١٨٦

أن ما ال ذكر له في      " )١٨٣(وقد نص هذا القانون المذكور في المادة        .)٢(صدر قبل سن هذا القانون    

 ورغم أن هذا القانون جله مختار        ،"لقانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب اإلمام أبي حنيفة         هذا ا 

بعناية من المذاهب األربعة وفق ما يناسب روح العصر إال انه أخذ في بعض مواده بغير المذاهب                 

نص على  من القانون المذكور والتي ت    ) ٨٩(األربعة من أقوال العلماء ومنها على سبيل المثال المادة        

 مخالفا بذلك رأي األئمة    ،"ال يقع طالق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه             "انه  

 وقـال   ، ودخلت ،إذا دخلت دار فالن فأنت طالق     :  فإذا قال رجل لزوجته    ،األربعة وجمهور العلماء  

البن تيمية وابن    وهذا الرأي    ، وترد دعواها  ، ال يقع طالقه   ،إنني قصدت تخويفها ولم اقصد الطالق     

، وكذلك اخذ برأي ابن شبرمة وأبي       )٣(القيم وابن حزم وداود الظاهري ولإلمام علي رضي اهللا عنه         

خالفا للمذاهب  ) ٥( في المادة    ، في عدم جواز تزويج الصغير والصغيرة من قبل الولي         ،بكر األصم 

 على خالف بينهم    ، الولي  الذين أجازوا تزويج الصغير والصغيرة من قبل       ،األربعة وجمهور العلماء  

  )٤(في من هو الولي الذي يصح له التزويج؟

                                                            
  .٥ صم،١٩٩٦، ١٩٧٦ لسنة ٦١رقم شرح قانون األحوال الشخصية،التكروري عثمان: انظر (١)
  .١٤٥٥-١٤٥٤ص، ١٩٩٩، ١ط،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القرارات اإلستئنافية في األحوال الشخصية:داود احمد محمد علي(٢) 
  .١٧٣-١٦٩ص،مرجع سابق ،  شرح قانون األحوال الشخصية،التكروري:انظر )(٣
  .٤٦المرجع السابق ص  )٤(



 
 

١٠

 :)١(بقية القوانين المعدلة والمستحدثة والمساندة للقوانين األساسية الثالثة التي ذكرناها وهي: الثاني

 .م١٩٥٢لسنة ) ١٢(قانون المحامين الشرعيين قانون رقم  •

 .م١٩٥٣لسنة) ٦٩(قانون األيتام رقم  •

 .م١٩٥٣لسنة ) ٩٠(لقانون المحامين الشرعيين قانون رقم قانون معدل  •

 .م١٩٧٢لسنة ) ١٩(قانون تشكيل المحاكم الشرعية قانون رقم  •

 .م١٩٧٢لسنة ) ١٨(قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم  •

 .م١٩٧٢لسنة ) ٢٠(قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال األيتام قانون رقم  •

 .م١٩٧٧ لسنة) ٢٥(وال الشخصية قانون رقم قانون معدل لقانون األح •

 .م١٩٧٨لسنة ) ٧(قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم  •

  .م١٩٧٩لسنة ) ٢٥(قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم  •

  .م١٩٨٠لسنة ) ١٠(قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية قانون رقم  •

  .م١٩٨٠لسنة ) ٣٠(كمات الشرعية قانون رقم قانون معدل لقانون أصول المحا •

 .م١٩٨٣لسنة ) ٢٥(قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم  •

 .م١٩٨٦لسنة ) ٢(قانون معدل لقانون المحامين الشرعيين قانون رقم  •

  .م١٩٨٦لسنة ) ٢(قانون معدل لقانون المحامين الشرعيين قانون رقم  •

  .م١٩٩٠لسنة ) ٩(ت الشرعية قانون رقم قانون معدل لقانون أصول المحاكما •

 .م١٩٩٠لسنة ) ٨(قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم  •

  .م١٩٩٢لسنة ) ٢٤(قانون معدل لقانون المحامين الشرعيين قانون رقم  •

                                                            
 الفلسطينيةالسلطة الوطنية ،ديوان الفتوى والتشريعموقع : انظر  )١(
٨=id&view=task&content_com=option?php.index/ps.gov.dft.www://http  ١٥/٥/٢٠١٠  
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  .م١٩٩٧ةلسن) ٢٠(قانون معدل لقانون المحامين الشرعيين قانون رقم  •

  .م١٩٨٢لسنة ) ١٨(ة أموال األيتام رقم قانون معدل لقانون مؤسسة إدارة وتنمي •

  .م١٩٩١لسنة ) ٣(قانون معدل لقانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال األيتام رقم  •

 .م١٩٩١لسنة ) ٤(قانون انتقال األموال غير المنقولة رقم  •

  .م١٩٥٣لسنة ) ٢(نظام إتالف األوراق المستعملة في دوائر الشرعية نظام رقم  •

 .م١٩٥٥لسنة ) ١(يتام نظام رقم نظام التركات وأموال األ •

 .م١٩٧٧لسنة ) ٢(نظام محاكم االستئناف الشرعية نظام رقم  •

 .م١٩٨٣لسنة ) ٥٥(نظام رسوم المحاكم الشرعية نظام رقم  •

م صادر بمقتـضى المـادة      ١٩٩٣لسنة  ) ١٨(نظام تنظيم وإدارة دائرة قاضي القضاة نظام رقم          •

 .من الدستور) ١٢٠(

م صادر بمقتضى المادة ١٩٩٤لسنة ) ٢٢(لقضاة الشرعيين نظام رقم نظام الخدمة القضائية ل •

  .من الدستور) ١٢٠(

  .م١٩٩٧لسنة ) ٤٨(نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم   •

  .م١٩٩٧لسنة ) ٥٢(نظام معدل لنظام رسوم المحاكم الشرعية نظام رقم  •

 .م١٩٩٩لسنة ) ٦٦(ين رقم نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعي  •

 .م١٩٩٠لسنة ) ١(تعليمات تنظيم أعمال المأذونين الشرعيين رقم  •

  .م١٩٩٧تعليمات معدلة لتعليمات تنظيم أعمال المأذونين الشرعيين لسنة  •

 .من قانون المحامين الشرعيين) ٢٢(تعليمات المحامين الشرعيين صادر بمقتضى المادة  •

 كلها تعتبر إرث قـانوني      ، والقوانين األخرى المعدلة لها    ،ة المذكورة وهذه القوانين األساسية الثالث   

 باإلضافة إلى القرارات اإلستئنافية الصادرة      ، واجبة التطبيق في المحاكم الشرعية الفلسطينية      ،فقهي
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 وإن كانـت غيـر      ،ن هذه القـرارات   إحيث  ، الشرعية األردنية والفلسطينية   االستئنافعن محاكم   

 إال أنها كما يقول القاضي أحمد محمد علي داود في كتابه القـرارات              ،القانونيةملزمة من الناحية    

 ،تعتبر هذه القرارات بحق ثروة علمية وفقهية وقانونية وقضائية        :"اإلستئنافية في األحوال الشخصية   

 يستنار بها ويسار على هديها في القضايا        ،ومراجع ذات أهمية كبرى للقضاة والمحامين والباحثين      

   .)١(" واألبحاث الفقهية والقضائية والقانونية،عيةالشر

 والخروج عنها يشكل خروجـا      ،كرت تلتزم بها المحاكم الشرعية التزاما تاما      وهذه القوانين التي ذُ   

  . سببا من أسباب نقض الحكم القضائير مما يوف، النوعيواالختصاصعلى حدود الوالية 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .٧ ص،١ ج، سابقع مرج،األحوال الشخصية القرارات اإلستئنافية في ،داود احمد محمد علي )(١
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  . والنوع والدرجةفلسطينية من حيث التشكيلالمحاكم الشرعية ال: المبحث الثاني

  : وفيه ثالثة مطالب

  :تشكيالت المحاكم الشرعية الفلسطينية :المطلب األول

المعـدل   ١٩٧٢لـسنة    ١٩قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقـم       تبنى القانون األساسي الفلسطيني     

 :الذي ينص على ما يليو ٢٠٠١ لسنة )٨٣(بصيغته النهائية بعد التعديل األخير بالقانون رقم 

  :)٢١(المادة

فـي أي    أو(قـضية   تشكل في المملكة األردنية الهاشمية محاكم شرعية ابتدائية في األلوية واأل            )  أ

 بنظام يقره مجلس الوزراء من آن إلى آخـر          ،كثر حسب الحاجة  أومحكمة استئناف أو    ) مكان آخر 

 .بموافقة الملك 

 وعنـد  ،اض واحد أو عدد من القضاة حسب الحاجـة تنعقد هيئة المحكمة االبتدائية من ق )١(: )  ب

 . يعين األعلى في الدرجة رئيساً لها بقرار من المجلس،تشكيلها من أكثر من قاضٍ

     تشكيل أكثر مـن      ويجوز ،تؤلف محكمة االستئناف الشرعية من رئيس وعدد من األعضاء        ) ٢(   

 ،كثريـة  وتـصدر قراراتهـا باأل     ،رجة على أن يكون رئيس الهيئة أقدمهم في الد        ،هيئة في المحكمة  

  .)١( قطعيةوتكون أحداثها 

حيـث صـدر    ،م١٩/٣/٢٠٠٣وقد ظل العمل بموجب أحكام هذه المادة في المحاكم الشرعية لغاية            

بموجبه تم إنشاء المجلس األعلـى للقـضاء الـشرعي           ،م ٢٠٠٣ لعام   ١٦ رقم   المرسوم الرئاسي 

 إليها تشكيال جديدا وهو تشكيل المحكمة       أضيفه المحاكم    وبالتالي فإن هذ   ،والمحكمة العليا الشرعية  

  :من نظام هذه المحكمة على ما يلي) ٣(العليا الشرعية فقد نصت المادة 
                                                            

  .٥٤٨ ص،٢ ج،١ ط، عمان، للنشر والتوزيعة الثقافر دا، واألحكام في المحاكم الشرعيةا القضاي، احمد محمد عليداود) (١



 
 

١٤

تتشكل المحكمة من هيئتين برئاسة قاضي القضاة رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي علـى               .١

 ولكل هيئة مـن     ،انية مدينة غزة هاشم    والهيئة الث  ،أن يكون مقر انعقاد الهيئة األولى القدس الشريف       

 .الهيئتين نائبا للرئيس وثالثة أعضاء من أعضاء المجلس األعلى للقضاء الشرعي

 .رئاسة المحكمة حال غياب رئيس المحكمةيتولى نائب الرئيس في كل هيئة من الهيئتين  .٢

 .)١(ئيس وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه الر،باألغلبيةتؤخذ قرارات المحكمة  .٣

  

  . النوعالمحاكم الشرعية الفلسطينية من حيث: المطلب الثاني

 على نوعين من المحاكم وهما المحكمـة االبتدائيـة الـشرعية            ظلت المحاكم الشرعية الفلسطينية   

حيث  ، المذكور ٢٠٠٣ لعام   ١٦ رقم   الرئاسي لغاية صدور المرسوم     ، الشرعية فومحكمة االستئنا 

لتـصبح   ، وهو المحكمة العليا الـشرعية      من المحاكم الشرعية   ا ثالثا أضاف للمحاكم الشرعية نوع   

  :المحاكم الشرعية الفلسطينية ثالثة أنواع

 .االبتدائيةالمحكمة الشرعية  .١

 .محكمة االستئناف الشرعية .٢

 .المحكمة العليا الشرعية .٣

 

  :الدرجة  المحاكم الشرعية الفلسطينية من حيث:المطلب الثالث

د    شكيل المحكمة العليا الشرعية أن المحاكم الشرعية الفلسطينية أصبحت مـن           يعتقد البعض بعد ت   ق

 وهمـا المحكمـة االبتدائيـة        والصحيح أنها بقيت على درجتين     ،حيث الدرجة على ثالث درجات    

ـ           ،الشرعية ومحكمة االستئناف الشرعية     اسـتنفاذ   د وذلك أن هذا النوع من المحاكم يلجأ إليهـا بع

                                                            
 .رام اهللا/أرشيف ديوان قاضي القضاة ،١ ص،)٣ (ة الماد،نظام المحكمة العليا الشرعية) (١



 
 

١٥

 ، وهي الخاصة باألحكام النهائية    ، ويتقدم إليها بطرق الطعن غير العادية      ،الطرق العادية في الطعن   

 لهـذا ال يترتـب      ،والمحكمة التي تنظر الطريق غير العادي ال تعتبر درجة من درجات التقاضي           

  . على طلب الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم

 درجة ثالثة من درجات من بدائه األمور أن الطعن بالنقض ال يعد"صيدة  يقول الدكتور فيصل بو

التقاضي، و دليل ذلك أن نقض الحكم المطعون فيه ال يترتب عليه كقاعدة عامة الفصل في 

لتتولى ) المطعون في حكمها ( موضوع الدعوى، بل الواجب هو إحالة الدعوى إلى محكمتها 

  .)١("إعادة الفصل فيها

للخصوم حق الطعن   "لشرعية الفلسطينية   من قانون نظام المحكمة العليا ا     ) ٧( وقد نصت المادة رقم   

  :لدى المحكمة العليا الشرعية في المحاكم الصادرة عن محاكم اإلستئناف في األحوال اآلتية

 .تأويلهإذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في  .١

 .إذا وقع بطالن في الحكم أو خطأ في اإلجراءات أثر في الحكم .٢

العدول عن مبدأ سابق قررته المحاكم اإلستئنافية أو رفع تناقض بين مبادئ استئنافية سـابقة                .٣

 .)٢(وإرساء مبادئ قضائية

نهـا وفـق    إ حيث   ،بناء على ما ذكر يتضح بأن المحكمة العليا الشرعية ليست محكمة درجة ثالثة            

 ،ن وليست محكمـة موضـوع  السالفة الذكر من نظام هذه المحكمة هي محكمة قانو        ) ٧(المادة رقم 

 ،من نظامهـا  ) ١٢( بناء على المادة رقم      ،وال يترتب على الطعن في الحكم لديها وقف تنفيذ الحكم         

ال يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إال إذا طلب الطاعن ذلـك             : "والتي تنص في مقدمتها على    

                                                            
 مبدأ التقاضي على درجتـين فـي        :عنوان المقال . ملحقة عزابة  -سكيكدة – ١٩٥٥أوت   ٢٠جامعة   -  كلية الحقوق  ،بوصيدة فيصل  )(١

  .http://ar.jurispedia.org/index.php موقع جوريسبيديا اإللكتروني.  المادة اإلدارية

  .رام اهللا/أرشيف ديوان قاضي القضاة،٢ص،)٧( مادة رقم،نظام المحكمة العليا الشرعية) (٢



 
 

١٦

 لتلبية طلب الطـاعن  ويشترط".في الئحة الطعن وكان يخشى من وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه   

رغم ذلك فقد أثر تشكيلها على أحكام       . )١( تقديم كفالة تضمن حق المطعون عليه      ،وقف تنفيذ الحكم  

حيث أصبحت أحكامها قابلة للطعن أمام المحكمة العليا الشرعية مـع           محكمة االستئناف الشرعية    

  . منهاالدراسة ستفصل في هذا الموضوع في الفصل األخيراإلشارة أن هذه 

ولما كانت هذه الدراسة حول درجات التقاضي التي هي اآللية المعتبرة شرعا وقانونا لطلب نقـض                

 وهذا ، كان ال بد من التعرف أوال على الحكم القضائي الذي سيمر في هذه الدرجات           ،الحكم القضائي 

   .  ما ستتناوله الدراسة في الفصل القادم

                                                            
  .٣ ص،)١٢( رقم ة ماد، السابقعالمرج: نظرا )(١



 
 

١٧

  األولالفصل 

   

  .حكم القضائيالدعوى وال :الفصل األول

  الدعوى، وفيها خمسة مطالب :لمبحث األولا

  . تعريف الدعوى لغة واصطالحا:األول المطلب

  .مشروعية الدعوى: المطلب الثاني

  .أنواع الدعوى :المطلب الثالث

  .أطراف الدعوى: المطلب الرابع

   .شروط الدعوى: المطلب الخامس

   :جيتهوأسبابه وحمفهوم الحكم القضائي : المبحث الثاني

  .تعريف الحكم القضائي: المطلب األول

  .أسباب الحكم القضائي: المطلب الثاني

  .حجية الحكم القضائي: الثالثالمطلب 

  :وأنواع وفي مطلباننفاذ الحكم القضائي : الثالثالمبحث 

  .الحكم القضائي مفهوم نفاذ :األولالمطلب 

  .الحكم القضائيأنواع : الثاني        المطلب 

  :  وفي أربعة مطالب.الفرق بين الحكم القضائي ومواضيع أخرى ذات صلة به:  الرابعالمبحث



 
 

١٨

  .الفرق بين الحكم القضائي والفتوى: المطب األول  

  .الفرق بين الحكم القضائي وحكم المحكم: المطلب الثاني  

  . الفرق بين الحكم القضائي والقرار التشريعي: المطلب الثالث  

  .  بين الحكم القضائي والقرار اإلداريالفرق: المطلب الرابع  

  : نقض الحكم القضائي، وفيه ستة مطالب: المبحث الخامس

  . مفهوم نقض الحكم القضائي: المطلب األول  

  .أصول نقض القضائي: المطلب الثاني  

  .نقض الحكم القضائي ألسباب تتعلق بالقاضي نفسه: المطلب الثالث  

  .ي ألسباب تتعلق بالحكمنقض الحكم القضائ: المطلب الرابع  

  . نقض الحكم القضائي ألسباب تتعلق بإجراءات التقاضي: المطلب الخامس  

 . العالقة بين الحكم القضائي ودرجات التقاضي: المطلب السادس  

  

  

  

  



 
 

١٩

  الدعوى: المبحث األول

  :مطالب  خمسةوفيه 

  .لغة واصطالحاتعريف الدعوى  :األول المطلب   

 .ة الدعوىوعيمشر:  الثانيالمطلب   

  .أنواع الدعوى:  الثالثالمطلب   

  . الدعوىأطراف: الرابعالمطلب   

 .شروط الدعوى:  الخامسالمطلب  

      

 

 

  

  

 

  

  

  



 
 

٢٠

  الدعوى: المبحث األول

  :تعريف الدعوى لغة واصطالحا :األول المطلب

تميز عن الفتوى    وبها ي  ، وهي من مسبباته الرئيسة    ،بما أن الحكم القضائي ال بد له من دعوى تسبقه         

إن الحكـم   ": ٢٨/٣/١٩٦٨تاريخ   ،١٢٠٥٥ :ستئنافي رقم  وجاء في القرار اإل    ،والقرارات اإلدارية   

 وجاء في قانون أصول المحاكمات الشرعية في المـادة          .)١("في حقوق العباد يجب أن يسبق بدعوى      

 وعلى ،إقامته محلو وشهرته الفرقاء من كل اسم على مشتملة الدعوى الئحة قدمتُ أن يجب): "١١(

كان ال بـد     لهذا   .)٢("عليهم المدعى من كل إلى عنها صورة بلغوتُ،  إليه يستند التي والبينات االدعاء

  .طرافهامن التعرف على الدعوى من حيث تعريفها ومشروعيتها وشروطها وأ

  :تعريف الدعوى لغة: الفرع األول

 به يطلب قول ،القضاء في )بتنوين الكسر (و  عاود دعاوى قوله ،كذا فالن دعوى يقال و ،يدعى ما اسم 

 mV  U   T  S  R  Ql أوهي الطلب والتمني، قال تعـالى         .)٣( غيره على حق إثبات اإلنسان
ة  :يس    mo  n  m  l   k  j  ip وتأتي بمعنى الدعاء، كما في قوله تعالى        . )٤(٥٧  اآلي

    w  v   u  t  s  r  ql ٥(دعاوى ودعاوي وتجمع على .١٠اآلية: يونس(. 

                                                            
  .٣٧ ص،١ ط، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع،١ ج، القضايا واألحكام في المحاكم الشرعية، داود احمد محمد علي(١)
  .١٢ ص، مرجع سابق،١٩٩٥لسنة) ٣١( قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (٢)
 مجمع: تحقيق الدعوة، دار: النشر دار النجار، محمد / القادر عبد حامد / الزيات حمدأ / مصطفى إبراهيم: تأليف ، الوسيط المعجم )(٣
  .٢٨٧ ص،١العربيةج اللغة
 .٤٣٧ ص،٤ ج،٢ط ،١٣٨٦ - بيروت - الفكر دار ، الدر المختار ،محمد بن علي بن محمد ي الحصكف(٤)
 .٢٧١، ص٩ جقمرجع ساب ،المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني ،ي الشربين(٥)



 
 

٢١

 ادعيـت  يقال ،دعا وثالثيه ،االفتعال باب من االدعاء ومصدره ،اسم الدعوى :وقال في درر الحكام   

 دعـاوى  وجمعه ،التنوين تقبل فال ،للتأنيث الدعوى في أل أن بما ،لنفسي الفالني الشيء طلبت أي

 أو بـالفتح  قراءتهـا  خـرون آ وقال ،أولى بالكسر قراءتها إن بعضهم قال وقد ،وكسرها الواو بفتح

  .)١(عليه مدعى مفعوله واسم ،مدع فاعله واسم ،سيان الكسر

 :تعريف الدعوى في االصطالح: الفرع الثاني

دفعـه عـن حـق       غيـره، أو     على يقصد به صاحبه طلب حق له        ،هي قول مقبول عند القاضي      

 حـضور  في آخر من هحق أحد طلب" :هي الدعوىأن   من المجلة ) ١٦١٣( المادةوعرفت   ،)٢(نفسه

 إيجـاب  اإلنـسان  به يقصد قول هي لغة الدعوىو ،عليه المدعى ولآلخر المدعي له ويقال القاضي

 حـال  القاضـي  حـضور  في كتابة أو قوال آخر من حقه أحد طلب هي وشرعا ،غيره على الحق

  .)٣("عنه ينوب الذي الشخص إلى أو نفسه إلى الحق بإضافة الجزم على يدل بلفظ المنازعة

فقد حرم اإلسالم االعتداء على الخـصوم       هي الوسيلة القضائية المشروعة لطلب الحق،       الدعوى   إذا

  .   أو انتزاع الحق باليد، ألن في ذلك فتح لباب المفاسد والشرور وقد جاء اإلسالم لدرئها

  :مشروعية الدعوى:  الثانيالمطلب

ور  m t      s   r  q   p  o  n   x  w  v  u  l "قوله تعـالى  : من الكتاب  ، قـال   ٤٨: الن

 إلـى   ي الن اهللا تعالى ذم من دع      ،إن هذه اآلية تدل على وجوب إجابة الداعي إلى الحاكم         :"القرطبي

  .)٤(" فاعرض بأقبح الذم،رسوله ليحكم بينه وبين خصمه

                                                            
 فهمي المحامي: تعريب: تحقيق بيروت، / لبنان - العلمية الكتب دار ،األحكام مجلة شرح الحكام درر :حيدر علي(١)

  ١٤٩ص،٤ج،الحسيني
  .٥٤١ ص،٥ ج، مرجع سابق،الدر المختار ،ي الحصكف(٢)
  .١٥١ ص،٤ ج، مرجع سابق،األحكام مجلة شرح الحكام درر ،علي حيدر (٣)
 .١٩٤ ص،١٢ ج،القاهرة - الشعب دار ،القرآن ألحكام الجامع ، األنصاري أحمد بن محمد اهللا عبد أبوالقرطبي  )(٤



 
 

٢٢

ـ  بدعواهم الناس يعطى لو :" قال وسلم عليه اهللا  صلى النبي أن عباس ومن السنة حديث ابن     ىالدع

 اهللا صلى أن رسول    وعن أبي هريرة     .)١("عليه المدعى على اليمين ولكن وأموالهم رجال دماء ناس

  . )٢("البينة على المدعي واليمين على من أنكر إال في القسامة": اهللا عليه وسلم قال

  .)٣(األمة وإجماع والسنة بالكتاب ثابتة الدعوى مشروعية: وقال في درر الحكام أن

صومات والمنازعات أمر واقع بين البشر، فكان البد من الفصل فيها وهـذا الفـصل ال           وبما أن الخ  

 .يتم إال بطريق الدعوى

  :أنواع الدعوى:  الثالثالمطلب

  :قسم العلماء الدعوى إلى ثالثة أنواع

 وهـذه  ،مشروعا طلبا وتتضمن ،شرائطها لجميع المستوفية الدعوى وهي ،الصحيحة الدعوى: أوال

، وتطلب البينة   رإذا حض  وبالجواب ،ربالحضو الخصم فيكلف ،أحكامها جميع عليها بيترت الدعوى

  .البينة عن المدعي عجز إن عليه المدعى إلى اليمين وتوجه ،خصمه أنكر إذا المدعيمن 

 المدعي فيأمر،  المحاكمة ألجل الحاكم حضور إلى الطرفان أتى إذا"من المجلة    ١٨١٦ مادةجاء في ال  

 مـن  مـضمونها  فيـصدق  يقـرأ  ،الحضور قبل تحريرا ضبطت قد  دعواه كانت وإن ،بالتقرير أوال

                                                            
  . في مقدمة هذه الدراسة تخريجهقسبمتفق عليه،  (١)
 عبد السيد: تحقيق ،١٩٦٦ ،بيروت - المعرفة  دار،٩٨: حديث رقم ،الدارقطني سنن البغدادي، الحسن أبو عمر بن ي علي الدارقطن(٢)
 الرباعي الحسن بن أحمد بن يوسف بن :أنظر". إسناده التلخيص في ضعف :"الخالصة "في قال. ١١٠ ص،٣ ج،المدني يماني هاشم اهللا

 ،١ ط، عالم الفوائدر دا،العمرانمجموعة بإشراف الشيخ علي : ق تحقي،فتح الغفار الجامع ألحكام سنة نبينا المختار ،محمد بن أحمد
 القسامة : المشارق في قال التوضيح في وقال . الدم إثبات على جزأها أو يمينا خمسين حلف: كما قال ابن عرفة  القسامةو .ـه١٤٢٧
 المغربي: انظر. والسالم الصالة عليه فأقرها هليةالجا في وكانت فيها ألحد رأي ال سنة القسامة : أشهب وقال الحالفين بين األيمان ترديد
  .٢٦٩،ص٦، ج٢ط ،١٣٩٨ - بيروت - الفكر دار ،خليل مختصر لشرح الجليل مواهب ، الرحمن عبد بن اهللا محمد عبد أبو

  .١٥٠ص ،٤ ج، مرجع سابق،األحكام مجلة شرح الحكام درر ، علي حيدر(٣)



 
 

٢٣

 فمـا  ،الوجه بهذا يدعي المدعي إن بقوله يسأله أن وهو ،ثانيا  عليه المدعى جواب يطلب ثم ،المدعي

  . )١("؟أنت تقول

ة في بعض   ولكنها مختل ،  الدعوى الفاسدة ، وهي الدعوى التي استوفت جميع شرائطها األساسية           : ثانيا

 أو ،مقـداره  يبين وال بدين آخر على شخص يدعي كأن ،وتصحيحها إصالحها يمكن بصورةأوصافها  

تخلف احد شـرطين     إلى الدعوى في الفساد أسباب وترجع ،حدوده يبين وال عقار استحقاق عليه يدعي

  :هما

كون سببا الستحقاق   كقيام الزوجية ي   ، وسبب استحقاقه معلوما أيضا    ، أن يكون المدعى به معلوما     – أ

 إال تعلـم  ال وهي ،معلومة تكون أن الدعوى شرط ألن ، والموت يكون سببا الستحقاق اإلرث    ،النفقة

  .)٢(به المدعى في ذلك بذكر

 مـن  عـين  طلـب  فـي  الدعوى كانت لو كما ،للدعوى المكون التعبير في المطلوبة الشروط  -ب

 ،يـستعملها   التـي  ظااأللف في مترددا يكون أو ،عليه المدعى بيد أنها فيها المدعي يذكر ولم األعيان

 ،الـدعوى  ترد ال الحاالت هذه جميع ففي ،مثال درهم ألف فالن على لي أن أظن أو أشك يقول كأن

 ،خصمه من الجواب وطلب دعواه نظرت  ذلك فعل فإن ،ينقصها ما إكمال المدعي من يطلب وإنما

 ،عليـه  المدعى يعين أن الدعوى شروط من:" الوهاج    جاء في السراج   ،صححهاي أن إلى ردفتُ وإال

  .)٣("األصح في القاضي يحلفهم ال ،تحليفهم وطلب فأنكروا أحدهم قتله قال فلو

                                                            
  .٣٧٠ ص،١ ج، مرجع سابق،المجلة )(١
 ،الدين بمهمات العين قرة لشرح المعين فتح ألفاظ حل على الطالبين إعانة حاشية شطا ، محمد السيد ابن بكر والدمياطي أب :انظر )(٢
  .٥٢٥ ص،٤ ج،تبيرو – والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار
  .٥١١ ص،١ ج،توبير – والنشر للطباعة المعرفة دار ،المنهاج متن على الوهاج السراج ، الزهري الغمراوي محمد) (٣



 
 

٢٤

 معتبرة ،المناقضة وعدم واإللزام العلم وهي ،سبق مما المعلومة الثالثة والشروط: "وفي نهاية الزين  

  )١("دعوى كل في

 لـصحة  ذكـره  يجـب  شيئاً المدعي أغفل إذا: "صول المحاكمات من قانون أ  ) ٤٢( المادةوجاء في   

 )٢(."علماً زاده إذا إال تلقيناً ذلك يعد وال ،عنه القاضي سأله ،الدعوى

 إصـالحها  ألن ،حكم عليها يترتب وال ،أصال الصحيحة غير الدعوى وهي ،الباطلة الدعوى: ثالثا

 ، المطلوبـة فيهـا    األساسـية  الشروط حدأ فقد إلى الدعاوى في البطالن أسباب وتعود ،ممكن غير

الن دعوى ما يستحيل وجوده       االدعاء بالمستحيل من األشياء كأن يدعي السمك في البحر،         :ومثالها

  .)٣(حقيقة أو عادة، تكون دعوى كاذبة

  :أطراف الدعوى:  الرابعالمطلب

يرى أن الركن من    على هذا المبحث ألن بعض الفقهاء       ) أركان الدعوى (تجنبت هذه الدراسة إطالق     

دعاء بحق على مدعى عليه فقط، فالحاكم والمحكوم بـه          الماهية والدعوى من هذا الجانب ركنها اال      

   .)٤(والمحكوم عليه وغيرها ليست من الماهية 

ونظمتها المجلة   الحكم والحاكم والمحكوم له والمحكوم عليه والمحكوم به،       : ة خمس أطراف وللدعوى

  )٥(:في المواد التالية

                                                            
 ،١ج، ١ط بيروت، - الفكر دار ،المبتدئين إرشاد في الزين نهاية المعطي، عبد أبو نووي بن علي بن عمر بن الجاوي محمد) (١
  .٣٧٧ص
  .٢٢ ص، سابقع مرج،١٩٩٥لسنة) ٣١(قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم  )(٢
  .٢٢٢ ص،٦ ج،،مرجع سابقبدائع الصنائع ،الكاساني )(٣
 .المرجع السابق نفسه: ظرنا )(٤
  .٣٦٥-٣٦٤ ص،١ ج،سابق  مرجع،المجلة )(٥



 
 

٢٥

 حـسم  و فـصل  ألجـل  ،السلطان قبل من عين و نصب الذي الذات هو الحاكم" :١٧٨٥ مادة •

  ". المشروعة ألحكامهم توفيقا ،الناس بين الواقعة والمخاصمةى الدعو

 قـسمين  على هو و ،إياها حسمه و المخاصمة  الحاكم قطع عن عبارة هو الحكم :"١٧٨٦ مادة •

 أعـط  أو ،حكمـت  كقوله ،بكالم عليه المحكوم على  به المحكوم الحاكم إلزام هو األول القسم

 منع هو الثاني القسم و ،االستحقاق قضاء و ،اإللزام قضاء لهذا ويقال ،عليك ادعي الذي الشيء

 يقـال  و ،المنازعة عن ممنوع أنت أو ،حق لك ليس كقوله ،بكالم المنازعة عن المدعي الحاكم

  ". الترك قضاء لهذا

 المحكوم إيفاء وهو ،عليه المحكوم على الحاكم ألزمه الذي الشيء هو به المحكوم:"١٧٨٧ مادة •

   ".الترك قضاء في المنازعة المدعي وترك ، اإللزام قضاء في  المدعي حق عليه

   ".عليه حكم الذي هو عليه المحكوم" ١٧٨٨ مادة •

  ".له  حكم الذي هو له المحكوم" ١٧٨٩ مادة •

  : ونظمها ابن الغرس بقوله

  قـحقيـالت دهاــبع وحـيل  ست حكمية ةقضي كل أطراف

  .)١( وطريقوحاكم عليه  ومحكوم       هـول هـب ومـومحك مـحك 

  .والمقصود بالطريق هو اإلجراءات الشرعية المتبعة ولعل ابن الغرس أضافها لغرض القافية

  

  

                                                            
  .٣٥٢ ص،٥ ج،سابق  مرجع،المختار الدر ،الحصكفي )(١



 
 

٢٦

  )١(شروط الدعوى: المطلب الخامس

 يكـون  أن يشترط :" من المجلة  )١٦١٦( مادةأن يكون المدعى والمدعى عليه عاقلين جاء في ال         .١

 ولكـن  ،بصحيحة ليست المميز غير والصبي المجنون ودعوى ،عاقلين عليه والمدعى المدعي

   ".محلهما في عليهم مدعى أو مدعين وأوصياؤهما أولياؤهما يكون أن يصح

 عليـه  المدعى يكون أن يشترط" : من المجلة  )١٦١٧( مادة ورد في ال   ،أن يكون المدعى به معلوما     .٢

 أهلهـا  مـن  أناس على أو الفالنية القرية أهل من أحد على لي  المدعي قال إذا عليه بناء ،امعلوم

   ".عليه المدعى تعيين ويلزمه ،دعواه  تصح فال كذا مقدار

 ،الدعوى حين  الخصم حضور يشترط: " من المجلة  )١٦١٨( مادة كما بينت ال   ،حضور الخصم  .٣

 التـي  فالمعاملـة  ،إليها عنه وكيل وإرسال المحكمة إلى مجيءال من  عليه لمدعى ا امتنع وإذا

 و ١٨٣٣(  في المـادتين    وفصلته المجلة  ، على الغائب  القضاء مبحث في ستذكر حقه في تجري

٢()"١٨٣٤(. 

  به المدعى يكون أن يشترط: " من المجلة  )١٦١٩( مادة كما بينت ال   ،أن يكون المدعى به معلوما     .٤

  ". مجهوال كان إذا  الدعوى  تصح وال ،معلوما

:  مـن المجلـة    )١٦٢٠( مـادة  جاء في ال   ،والتعريف الوصف أو باإلشارة  به المدعى معلومية .٥

 حاضرا وكان منقوال عينا كان إذا أنه وهو والتعريف الوصف أو باإلشارة  به المدعى معلومية"

 ".المحاكمة مجلس في

                                                            
  ٣٢١ص،١ج،مرجع سابق، المجلة (١)
 عن امتنع فإن  المدعي واستدعاء بطلب  الحاكم قبل من  عليه المدعي يدعى" ١٨٣٣ مادةالمادتان المشار إليهما في المجلة هما  )(٢

 اإلتيان من  عليه المدعى امتنع إذا" ١٨٣٤ مادةو" جبرا إليها يحضر شرعي عذر له يكون أن دون من المحكمة إلى وكيل وإرسال اإلتيان
 أيام في بالمحكمة المخصوصة الدعوة ورقة مرات ثالث إليه يرسل بأن المحكمة إلى فيدعى إحضاره يمكن ولم المحكمة إلى  وكيل وإرسال
 لو الحال هذا وعلى  والبينة الدعوى وسيسمع  وكيال له سينصب بأنه  الحاكم أفهمه المجيء أيضا أبى فإن  المدعي طلب ىعل متفاوتة
 التدقيق وبعد مواجهته في والبينة الدعوى وسمع حقوقه على يحافظ وكيال له الحاكم نصب وكيل وإرسال المحكمة إلى الحضور وأبى امتنع
  ".ذلك بمقتضى حكم الحق وثبت ةللصح مقارنة أنها تبين إن



 
 

٢٧

وأن ،  ن الدعوى ال تصح في غير هذا      أل وأضاف الحنفية إلى هذه الشروط أن تكون في مجلس القضاء         

، فال يحكم على غائب      الحاكم عند سماع الدعوى والبينة     تكون دعوى المدعي على خصم حاضر لدى      

أن يكون موضوع الدعوى أمـرا يمكـن        ، و عند الحنفية، وال يشترط هذا الشرط في المذاهب األخرى        

وأن يكـون   ،   عليه بشيء فال تقبل الـدعوى      إلزام المدعى  فإذا لم يكن باإلمكان    إلزام المدعى عليه به،   

 .)١(الن دعوى ما يستحيل وجوده حقيقة أو عادة، تكون دعوى كاذبة: المدعى به مما يحتمل الثبوت

 ذلـك  بعـد  تقبل ال بحيث ،النزاع يحسم موضوعها في  قضائي حكم بصدور غالبا الدعوى تنتهيو

 تلك إلى وصولها قبل للخصومة حدا عيض العوارض من بعارض تنتهي يمكن أن و ، من جديد  إثارته

 أو حصول الصلح بـين المتـداعين،        ، كإسقاط الدعوى من قبل المدعى عليه لغياب المدعي        ،ايةالنه

  .وغيرها

  )٢( :وقد نظم قانون أصول المحاكمات الشرعية أصول رفع الدعوى في المواد التالية

 إقامتـه  ومحل وشهرته الفرقاء من لك اسم على مشتملة الدعوى الئحة تقدم أن يجب ):١١ (المادة
  .عليهم المدعى من كل إلى الالئحة عن صورة وتبلغ إليها يستند التي والبينات االدعاء وعلى

  ):١٢ (المادة

 يـدفع  لـم  ما يعتبر ال أثناءها أو المحاكمة قبل كان سواء مستقالً رسماً يستوجب ادعاء كل  - ١
  .الرسم استيفاء ختاري من الدعوى مبدأ ويعتبر مقدماً رسمه

 المدعى ويبلغ الدعوى الئحة نسخ بعدد عنها نسخاً ويعد الحضور مذكرة المحكمة كاتب ينظم  - ٢
  .الدعوى الئحة من نسخة مع منها نسخة عليه

  . الرسمي المحكمة بخاتم وتخت القاضي من نسخها مع الحضور مذكرة توقع  - ٣

 دفـاع  وتقديم) معين وقت (في الحضور عليه عىالمد تكليف الحضور مذكرة تتضمن ):١٣ (المادة

                                                            
  .٢٢٢ ص،٦ ج،،مرجع سابقبدائع الصنائع ،يالكاسان: نظرا) (١
  .٤١-١١مرجع سابق،ص ص ،)١٩٥٩(لسنة )٣١(قانون أصول المحاآمات الشرعية رقم رمزي أحمد ماضي،  )٢(



 
 

٢٨

 ذلك شاء إذا المذكرة تبلغه تاريخ من أيام عشرة خالل المدعي قدمها التي الدعوى الئحة ضد خطي
  :التالية الدعاوى في

  .ديناراً خمسين من أكثر موضوع قيمة كانت إذا  - ١

 .بالوقف المتعلقة الدعاوى  - ٢

  .والقيم الوصي وعزل صيةوالو واإلرث النسب دعاوى  - ٣

  .والتركة الحجر دعاوى  - ٤

  .الدية دعاوى  - ٥

 وتـاريخ  عليه المدعى لحضور المضروب الميعاد بين الفاصلة الفترة تقل أال يجب الحالة هذه وفي
  .يوماً عشرين عن المذكرة صدور

 خطياً دفاعاً يقدم أن السابقة المادة في المذكورة الدعاوى غير في عليه للمدعى يجوز ):١٤ (المادة
 .بذلك المحكمة أمرته أو أراد إذا

 باآللة أو واضح وبخط بالحبر مكتوبة تكون أن ينبغي للمحكمة تقدم التي اللوائح جميع ):٣٨ (المادة
 تـرك  مـع  واحـدة  صفحة إال الورقة من يستعمل وأال الكامل القطع من أبيض ورق وعلى الكاتبة
  .فيها هامش

 مـن  أي إليهـا  يـستند  التي المادية الوقائع موجز بيان على اللوائح مضمون يقتصر ):٣٩ (المادة
  .الحال مقتضى حسب دفاعه أو دعواه إثبات في الفرقاء

 األسـباب  غير للدعوى جديدة أسباب أية يضيف أن عليه المدعى أو للمدعي يجوز ال ):٤٠ (المادة
 لوائحه في أورده ما مع متفقة غير قعيةوا بأمور يدعي أن فريق ألي يجوز وال الئحتها في الواردة
  .السابقة

 أو المـستند  ذلك نصوص إدراج ينبغي الجوهرية األدلة من مستند محتويات كانت إذا ):٤١ (المادة
  .بها إلحاقها أو المختصة الالئحة في منه الجوهرية األقسام

  

  



 
 

٢٩

  :  وأسبابه وحجيتهالحكم القضائيمفهوم : المبحث الثاني

  :واصطالحا مفهوم الحكم القضائي لغة : األولالمطلب

 ،، الجزء األول هو الحكم مركب لفظي يتكون من جزئين،ال بد من اإلشارة أن الحكم القضائي

 فان ،أطلق الحكما  بحيث إذ،الحكم والقضاء متقاربان جدا في المعنيو ،والجزء الثاني هو القضاء

 ، الربط بين هذين اللفظين المعاصرونء وقد اختار العلما، والعكس صحيح،قرب معانيه القضاءأ

وهو ما أصبح الحقا مصطلحا ) الحكم القضائي(  المتكون منهما وهولغاية تخدم المركب اللفظي

  .قانونيا على درجة سواء بين الشرائع جميعها

 وكانوا  ،لفظ القضاء أو الحكم على حد سواء      بوقد عبر الفقهاء القدامى عن مصطلح الحكم القضائي         

 فـي   )١( قال ابـن فرحـون     ، وتارة بالقاضي  ، على من يصدر الحكم القضائي تارة بالحاكم       يطلقون

  .)٢(" فحقيقتهما متقاربة ،والحكم في اللغة القضاء أيضا" :التبصرة

 فإنما يقصدون بها المعنى العـام للحكـم         ،وعندما يطلق الفقهاء واألصوليون لفظ الحكم أو األحكام       

:"  جاء في عمدة القاري      ، ما ورد في باب القضاء لداللة الباب عليه         إال ، ال الحكم القضائي   ،الشرعي

 ،نفياً أو إثباتاً آخر إلى أمر إسناد وهو حكم جمع وهو األحكام بيان في كتاب هذا أي كتاب األحكام 

                                                            
 وسمع بها ونشأ بالمدينة ولد الوفاء ابو المدني المالكي اليعمري فرحون بن محمد بن القاسم أبي بن محمد بن محمد بن علي بن إبراهيم  )(١
 وصـنف  وبرع وتفقه وغيرهم المدينة تاريخ منه بسماعه عنه وتفرد المطري والجمال األسواني علي بن الزبير ومن آشى الوادي من بها

هــ  ٧٩٩ سنة الحجة ذي من األضحى عشر في ومات المالكية طبقات في وآخر األحكام في نفيسا كتابا وألف المدينة قضاء وولى وجمع
 مجلس ،الثامنة المائة أعيان في الكامنة لدررا العسقالني، محمد بن علي بن أحمد الفضل وأب الدين شهاب إبن حجر . السبعين من نحو عن
  .٥٣-٥٢ص ،١ج ،ضان المعيد عبد محمد / مراقبة: تحقيق ،٢ط م،١٩٧٢/ هـ١٣٩٢ - الهند/ اباد صيدر - العثمانية المعارف دائرة

 تبصرة الحكام في أصول األقـضية       ، عبد اهللا محمد بن فرحون اليعمري المالكي       و الدين إبراهيم بن شمس الدين أب      نبرها: بن فرحون ا )(٢

  .٩ ص،١ج،م٢٠٠٧ ،٢ط،بيروت/ دار الكتب العلمية،جمال مرعشلي:تخريج ،ومناهج األحكام



 
 

٣٠

 وأما ، أو الوضع  التخيير أو باالقتضاء المكلفين بأفعال المتعلق اهللا خطاب األصوليين اصطالح وفي

  .)١("تعالى اهللا بحكم هو طاعته فوجوب لعبده السيد وخطاب للرعية لطانالس خطاب

 مثـل تنـصيب     ، العملية القضائية بمجملها   ،كان مقصدهم من ذلك   ولما كانوا يتناولون باب القضاء      

 ، ومن ثم ما يصدر عنه من قضاء أو حكم         ،هيومعاون ، وواليته ، وعزله ، وآدابه ، وشروطه ،القاضي

ليكون المقصود مـن    ) الحكم القضائي (معاصرون تمييز الحكم بالقضاء بمصطلح      فآثر علماء الفقه ال   

 وهو ما يصدر عن القاضي من       ، القضاء بمجملها  أو الثمرة الناتجة عن عملية الحكم       ،هذا المصطلح 

 وليميزوه أيضا عن باقي تصرفات القاضي في        ،فصل وحسم لموضوع الخصومة على سبيل اإللزام      

 أو حكمه كمحكم بـين أقاربـه        ، أو رأيه في مسألة ما     ،توى الصادرة عنه   كالف ،غير هذا الخصوص  

  .خارج والية القضاء 

 على اعتبار أن التعريف الـشافي       ،لهذا ستقتصر هذه الدراسة على تعريف الحكم والقضاء لغة فقط         

  .القضائيسيكون للحكم 

 :المعنى اللغوي للحكم

 الحكـيم  وقيل ،ويتقنها األشياء يحكم الذي هو أو ،القاضي وهو ،الحاكم بمعنى وهما الحكيم و الحكم

 دقـائق  يحـسن  لمـن  ويقال ،العلوم بأفضل األشياء أفضل معرفة عن عبارة والحكمة ،الحكمة ذو

 ،وأحكمـت  حكمـت  :تقول والعرب ،بالعدل والقضاء والفقه العلم والحكم ،حكيم ويتقنها الصناعات

  .)٢(الظلم من الظالم يمنع ألنه حاكم الناس بين للحاكم قيل هذا ومن ،ورددت منعت بمعنى وحكمت

                                                            
  .٢٢٠ص/٢٤ج ،بيروت – العربي التراث إحياء دار البخاري، صحيح شرح القاري عمدة ، أحمد بن محمود الدين العيني بدر  (١)
  .١٤١-١٤٠ ص ص١٢، ج١ طبيروت، - صادر دار ،العرب نلسا المصري، األفريقي مكرم بن محمد منظور بنإ: انظر )(٢



 
 

٣١

 مـن  المنـع  وهو الحكم ذلك وأول ،المنع وهو ،واحد أصل والميم والكاف الحاء:"وقال ابن فارس  

 وأحكمته السفيه حكمت ويقال ،وأحكمتها الدابة حكمت يقال ،تمنعها ألنها الدابة حكمة وسميت ،الظلم

 منعته ،تحكيما فالنا حكمت وتقول ،الجهل من تمنع ألنها ،هاقياس هذا والحكمة ،يديه على أخذت إذا

  .)١("الحكمة إلى المنسوب المجرب والمحكم ،إليه أمره جعل إذا ،كذا في فالن وحكم ،يريد عما

 :المعنى اللغوي للقضاء

 وإنفـاذه  وإتقانه أمر إحكام على يدل ،صحيح أصل المعتل والحرف والضاد القاف:"قال ابن فارس  

 ،الحكم والقضاء ،خلقهن أحكم أي ١٢: فصلت m    E  D  C  B  Al  تعالى اهللا قال ،لجهته

ة  : طه سورة    m¬±  °  ¯  ®  ²  ¹      ¸  ¶   µ  ´  ³  l  قال من ذكر في سبحانه اهللا قال اآلي

م   المنيـة  وسميت ،وينفذها األحكام يحكم ألنه ،قاضيا القاضي سمي ولذلك ،واحكم أصنع أي ٧٢:رق

  .)٢("الخلق من وغيره آدم ابن في ينفذ أمر نهأل ،قضاء

 الشيء وقضاء ،وفصل حكم إذا قاض فهو قضاء يقضي قضى يقال ،والفصل القطع أصله القضاءو

 أحكـام  األصـل  في القضاء: وقال النووي  .)٣(الخلق بمعنى فيكون ،منه والفراغ وإمضاؤه إحكامه

m  t  s  r    q  p  تعـالى  قولـه  نهوم ،الحكم إمضاء القضاء ويكون ،منه والفراغ الشيء

    |  {  z  y    x  w  v  ul  ة     :اإلسراء  ألنـه  ،قاضـيا  الحـاكم  وسمي ٤اآلي

 الحكـم  إليجابه قاضيا سمي يكون أن فيجوز ،أوجب بمعنى قضى ويكون ،ويحكمها األحكام يمضي

 ،منعتـه  إذا متهوأحك الرجل حكمت يقال ،الظلم من الظالم لمنعه حاكما وسمي ،عليه يجب من على
                                                            

 ،٢ط م،١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ - لبنان - بيروت - الجيل دار: النشر دار ،اللغة مقاييس معجم زكريا، بن فارس بن أحمد الحسين وأب )(١
  .٩١ ص،٢ ج،هارون محمد السالم عبد: تحقيق
  .٩٩ ص،٥ ج، المرجع السابق)(٢

 م،١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ - بيروت - العلمية المكتبة ،واألثر الحديث غريب في النهاية محمد، بن المبارك السعادات ي أبو الجزر(٣)
  .٧٨ ص،٤ ج،الطناحي محمد محمود - الزاوي أحمد طاهر: تحقيق



 
 

٣٢

 مـن  الـنفس  لمنعهـا  حكمة الحكمة وسميت ،رأسها ركوبها من الدابة لمنعها الدابة حكمة وسميت

  .)١(هواها

 :مفهوم الحكم القضائي في فقه القضاء الشرعي

وهـذا التعريـف رغـم بالغتـه         )٢("نفياً أو إثباتاً آخر إلى أمر إسنادالحكم هو   ": قال العيني  .١

 ، المعنى العام والشامل يجمع بين الحكم الـشرعي والحكـم القـضائي            بهذا انه   إال ،وإيجازه

 ألن في هذا التعريـف      ، على حد سواء   ،المفتيوما يصدر عن     ي القاض  ما يصدر عن   ويشمل

 .افتقار إلى صيغة اإللزام الخاصة بالقضاء

شرعي        ":)٣(ابن عرفة قال   .٢ ه ال ديل أو تجريح       ،صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكم و بتع  ، ول

  .)٤("ال في عموم مصالح المسلمين

  )٥(:شرح مفردات التعريف

فيخرج بـذلك    ، صاحب الوالية على القضاء    فالن القضاء يرتبط بشخص القاضي     "صفة حكمية " •

 . حتى وان كان ذا علم ورأي واجتهاد،القاضي الذي ال يحوز على والية القضاء

 صـفة القاضـي تجعـل       ذلك أن " ولو بتعديل أو تجريح      توجب لموصفها نفوذ حكمه الشرعي    " •

الن األصل في الحكم    لصاحبها نفوذ أحكامه الشرعية التي يخبر عنها حال الفصل في الخصومة،            

 إال إذا   ،وبذلك يكون نافذا   ،ملزما لألطراف  ، منهيا للخصومة  ،أن يكون فاصال في موضوع النزاع     

                                                            
 ،٢ط ،١٣٩٢ - بيروت - العربي التراث إحياء دار ،النووي بشرح مسلم صحيح ،مري بن شرف بن يحيى زكريا ي أبو النوو(١) 
  .٢ص،١٢ج
  .٢٢٠ ص،٢٤ج ، سابقع مرج،القاري ة عمد،العيني )(٢

 وأجاز ٧٩٦حج في سنة وقدم لل هـ٨٠٣هـ وتوفي سنة ٧١٦ محمد بن محمد بن عرفة أبو عبد اهللا الورغمي التونسي ولد سنة و ه(٣)
 بعد من بمحاسن الطالع البدر، علي بن الشوكاني محمد: أنظر. وغيرهالبن حجر وصنف مجموعا في الفقه سماه المبسوط في سبعة أسفار 

  .٢٥٥ص ،٢ج ،بيروت – المعرفة دار ،السابع القرن
  .٨٦ ص،٦ ج،٢ط ،١٣٩٨ - بيروت - الفكر دار ،يلخل مختصر لشرح الجليل مواهب ، الرحمن عبد بن اهللا محمد عبد ي أبو المغرب(٤)
  .١٦ ص،١ ج،مرجع سابق ،الفاسي ميارة شرح ،المالكي أبو عبد اهللا محمد بن أحمد: انظر (٥)



 
 

٣٣

 ء أثنـا  تجريحها البينة أو    ويسري هذا النفاذ حتى بالنسبة للحكم بتعديل       ،طلب أحد الخصوم نقضه   

 ، وذلك ألنه إذا صدر الحكم القضائي بناء على شهادة الشهود          ،رؤية الدعوى أو بعد صدور الحكم     

 ،فإن الحكم ال ينقض على رأي أغلـب الفقهـاء          ،أو شهادتهم زورا   ،وثبت بعد ذلك فسق الشهود    

 .  نقض الحكم القضائي تحت مبحث أسباب كما سيمر الحقا في هذه الدراسة،وإنما يضمن الشهود

 أخرج ما ليس من وظيفة القاضي، بل هو من وظائف اإلمـام           "  في عموم مصالح المسلمين    ال"  •

 . وتسيير شؤونهم،مما يتعلق باإلشراف على عموم مصالح المسلمين

  .القاضيوالمالحظ على هذا التعريف انه يعرف القاضي أكثر من تعريفه للحكم الصادر عن     

الحكم هو اإللزام في الظـاهر علـى صـيغة          :" ابن الغرس  ل قا ،)١(غرس الحنفي تعريف ابن ال   .٣

  .)٢ ("ن لزومه في الواقع شرعامختصة بأمر ظُ

  :شرح مفردات التعريف

 عليك وأنفذت ،وحكمت ،وقضيت ،كألزمت ،مختصة صيغة وعلى التام التقرير باإللزام فالمراد •

 .)٣ (القضاء

 . ال للغرض والتشهي، والدليلضي بالحجة رجح عند القاأي"  لزومه نظُ بأمر" •

 ال ،الـشرعي  لألمر التحقيق في ظهرم القضاء أن إلى إشارة ،الظاهرة الصور أي "الظاهر في" •

أنه من يتوهم لما خالفا ،ثبتم فـي  وباطنـا  ظاهرا بنفوذه  حنيفة أبي اإلمام قول من أخذا ،ثبتم 

                                                            
 األدنى خليل جده لقب وهو الغرس بابن ويعرف الحنفي القاهري اليسر أبو البدر خليل بن علي بن خليل بن محمد بن محمد بن حمدم )(١
رسـالة   كتب للتفتازاني شرحا طويال وعمل مؤلفا في أدب القضاء و          شرحوكتب على شرح متن العقائد       القاهرة بظاهر هـ ٨٣٣ سنة ولد

 بـن  محمد الدين شمس السخاوي :أنظر هــ٨٩٤ سنةمات   في التمانع وبرهان التمانع وقد حج وجاور غير مرة منها وأقرأ الطلبة بمكة            
  .٢٢٠ص ،٩ج،بيروت – الحياة مكتبة دار ،منشوراتالتاسع قرنال ألهل الالمع الضوء الرحمن، عبد
م ٢٠٠٠ ،بيروت /والنشر للطباعة الفكر دار ،حنيفة أبو فقه األبصار تنوير شرح المختار الدر على المختار رد حاشية عابدين،بن ا )(٢
  .٣٥٢ ص،٥ج
) ١٧٨٨:( المادةهواويني نجيب: تحقيق كتب، تجارت نهكارخا: النشر دار المجلة، جمعية: تأليف ،العدلية األحكام مجلة: نظرا  )(٣
  ٣٦٤ص،١ج



 
 

٣٤

 حنيفة خالفـا لجمهـور العلمـاء أن الحكـم            حيث يرى اإلمام أبو    الزور بشهادة والفسوخ العقود

١(ذ قضاء وديانة كما سيمر الحقا في هذه الدراسةنفَالقضائي إذا صدر صحيحا فإنه ي(.  

 في مسائل االجتهاد المتقارب فيما يقع فيه إطالق أو إلزام إنشاء: "  )٢(وعرفه اإلمام القرافي .٤

  .)٣("النزاع لمصالح الدنيا

  :شرح مفردات التعريف

 ، كما إذا حكم بلزوم النفقة     ، يكون ملزما بشيء   أنألن الحكم إما    " إلزام أو إطالق   إنشاء: " هقول  •

 لمقتضى قوله عليه    ، القاضي أرض زال عنها اإلحياء     إلىرفع   كأن تُ  ،ا أو يكون إطالق   ،أو الصداق 

فحكـم   ، بعد ذلـك   اإلحياءأحياها وزال عنها    ا   فإذ )٤(" ميتا فهي له   أرضامن أحيا   "الصالة والسالم   

 .)٥(إنسان تكون مباحة لكل فإنها ، عنهااألرضالقاضي بزوال ملك محيي 

 أما مخالف لإلجمـاع،  ،، وذلك انه في غير مسائل االجتهاد"بفي مسائل االجتهاد المتقار  " قوله •

    عتد به، وإما موافق له، فهو ال يتضمن إنشاء، بل يتضمن مجرد كشف حكم              فهو حكم باطل ال ي

ويمكن أن يدعي الخصم على  .ذل عليه اإلجماع، بل هو عنده محض إخبار وتنفيالشريعة فيما د

 أو  ، لورود الـنص الـصريح     ،خصمه في واقعة يكون الحكم الشرعي فيها واضحا ال لبس فيه          
                                                            

  .٣٥٢ ص،٥ ج، مرجع سابق،حنيفة أبو فقه األبصار تنوير شرح المختار الدر على المختار رد حاشية ، عابديننبا: انظر )(١
ألصل من قرية من كورة بـوش مـن         أحمد بن إدريس المشهور بالقرافي الشيخ اإلمام العالم الفقيه األصولي شهاب الدين الصنهاجي ا             (٢)

صعيد مصر األسفل ونسب إلى القرافة ولم يسكنها وإنما سئل عنه عند تفرقة الجامكية بمدرسة الصاحب ابن شكر فقيل هو بالقرافة فقـال                       
 بعدلمدرسة الصالحية بعضهم اكتبوه القرافي فلزمه ذلك وكان مالكيا إماما في أصول الفقه وأصول الدين عالما بالتفسير وبعلوم أخر درس با

وفاة الشيخ شرف الدين السبكي ثم أخذت منه فوليها قاضي القضاة نفيس الدين ثم أعيدت إليه ومات وهو مدرسها ودرس بمدرسة طيبرس                      
ـ ٦٨٢توفي بدير الطين ظاهر مصر وصلي عليه ودفن بالقرافة سنة             دار ،بالوفيـات  الـوافي  ،أيبك بن خليل الدين الصفدي صالح .   ه

  .١٤٧ص ،٦ ج،مصطفى وتركي األرناؤوط أحمد: تحقيق م،٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ - بيروت - التراث اءإحي
  .٩ ص،١ ج، سابقع مرج، تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام،بن فرحونا (٣)
  - بيروت - العربي اثالتر إحياء دار،١٣٧٨: حديث رقم،الترمذي سنن الصحيح الجامع: السلمي، عيسى أبو عيسى بن  محمدالترمذي)(٤
إبن عبد  "مرسل يتصل من وجوه صحاح    :" قال إبن عبد البر    ،حديث حسن غريب  :  وقال ٦٦٢ص،٣ ج وآخرون شاكر محمد أحمد: تحقيق ،-

 والـشؤون  األوقـاف  عمـوم  وزارة ،واألسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد النمري، البر عبد بن اهللا عبد بن يوسف عمر أبوالبر  
  .٢٨٠ص،٢٢ج،البكري الكبير عبد محمد ، العلوي أحمد بن مصطفى: تحقيق ،١٣٨٧ - المغرب - الميةاإلس
 .٩ص،١ج،مرجع سابق،تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام ، فرحوننبا:  انظر(٥)



 
 

٣٥

 فيكون الحكم الصادر عن القاضي      ، ولكن المدعي جاهل بهذا الحكم الشرعي      ، الصحيح اإلجماع

 .)١(ن لم يكن منشئا للحكم بل مخبرا عنه فقط وا،في هذه الحالة حكما قضائيا

أن ما يمكن التعبير عنه بمصالح اآلخرة، وهـو          إذ" فيما يقع فيه النزاع لمصالح الدنيا       : " قوله •

 ال يشمله الحكم القضائي، وفي هذا إخراج لمسائل االجتهاد في العبادة ونحوهـا،              ،مجال العبادة 

  .)٢(" لمصالح اآلخرة، فال يدخلها حكم الحاكم أصالفان التنازع فيها ليس لمصالح الدنيا، بل

 يصدر عن القاضـي     ، بقول أو فعل   ،فصل الخصومة  " وعرفه الدكتور محمد نعيم ياسين بأنه      .٥

  .)٣(" بطريق اإللزام،ومن في حكمه

  :شرح مفردات التعريف

عـة   بتطبيق أحكام الشريعة علـى الواق      ، وينهي النزاع  ،يفصل في الخصومة  إن الحكم القضائي     •

لنـزاع  ا فهو عبارة عما يقع في نفس القاضي بخـصوص           ، وفيه بيان لحقيقة الحكم    ،المعروضة

 فهو أمر نفساني كما     ، بناء على تطبيق أحكام الشريعة على الواقعة المعروضة عليه         ،القائم أمامه 

 .)٤( اللسان وسيلة للتعبير عن الحكم وإنما ، لسانياأمرايقول وليس 

 والمترجمـة   ، بالدعوى المعبرة عن الخصومة    إاليصدر الحكم القضائي     أن فال يمكن    ،ارتباطه •

 .لها أمام القاضي

                                                            
-٣٩ ص ص ،١ ط ،م٢٠٠٠،األردن/س دار النفائ  ،نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون      ،أبو البصل عبد الناصر موسى    : انظر (١)
٤٢     
 هـ١٤١٨ - بيروت - العلمية الكتب دار الفروق، أنواء في البروق أنوار أو الفروق الصنهاجي إدريس بن أحمد العباس أبو ي القراف(٢)

 .٩٤، ص ٤، جالمنصور خليل: تحقيق ،١ط م،١٩٩٨ -
  .٨ ص،١٩٨٤ ،١ ط، عمان، الفرقانر دا،مية والقوانين الوضعية الحكم القضائي بين الشريعة اإلسالة حجي، محمد نعيم ياسين(٣)
 ،٢ ط،عمان/ دار النفائس، نظرية الدعوى بين الشريعة اإلسالمية وقانون المرافعات المدنية والتجارية محمد نعيم ياسين:انظر (٤)
  .٦٤٣ص



 
 

٣٦

 ، النعدام واليـة القـضاء     ،فيخرج من يصدر عنه الحكم ولم يكن قاضيا        ، عن القاضي  هروصد •

 ، يفهم من قراره بشأن الواقعـة المعروضـة        ،"في صورة قول أو فعل    " : قوله ،م والمفتي كالمحكَ

 انه كما يدل القول على الحكـم        ماعل:" يقول القرافي  ،بصور مختلفة قاضي  ويصدر الحكم عن ال   

هل : وكذلك لو سئل    ، فكذلك بالفعل يدل على الحكم أيضا      ، حكمت بكذا  أني شهدكمُأبقول الحاكم   

          وكذلك لو كتب الحكـم      ،نه حكم به  أفهم منه   حكمت بكذا فأشار برأسه أو غير ذلك مما يدل أو ي 

 وسبب ذلك أن حكم الحاكم ، فكل ذلك يدل على صدور الحكم      ، بمضمونه اشهدوا علي :بيده وقال   

 .)١ ("أمر نفساني ال لساني

 وهو ما يميزه عن الفتوى، كما يخرج بهذا القيد فصل الخصومات بالمـصالحة بـين                ،لزاميتهإ •

 . ال حكم القاضي، الن اتفاق الخصوم هو مصدر إلزامهم،المتنازعين

 ،إياهـا  حـسمه  و ،المخاصمة الحاكم قطع عن عبارة "بأنه) ١٧٨٦ (مادةعرفته المجلة في ال    .٦

  :قسمين على وهو

 أعـط  أو حكمـت  كقولـه  ،عليه بكالم  المحكوم على به المحكوم الحاكم إلزام هو :األول القسم •

  .االستحقاق قضاء و اإللزام قضاء لهذا ويقال ،عليك ادعي الذي الشيء

 ممنـوع  أنت أو ،حق لك ليس كقوله ،بكالم نازعةالم عن المدعي الحاكم منع هو :الثاني القسم •

  .)٢ (الترك قضاء لهذا يقال و ،المنازعة عن

  :يلي على ما  تتفقأنها إال األلفاظن اختلفت في إوهذه التعريفات جميعها و

                                                            
 ١١٧ص،١ج،مرجع سابق،الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكامتبصرة  ،بن فرحونا (١)

 . ٣٦٥-٣٦٤ ص،١ ج، سابقع مرج، ة المجل(٢)



 
 

٣٧

إن القضاء فصل للخصومات والمنازعات، وهو دليل على أنه أصل وظيفة القضاء، وبالتـالي               .١

قضاء هي األعمال القضائية البحتـة المرتبطـة أساسـا بالمنازعـات            األساسية لل  عمالألفإن ا 

 . والتي تصدر في صورة أحكاماتوالخصوم

 سواء أكان ثابتـا     ،إن القضاء في الشريعة اإلسالمية ال يعدو أن يكون إخبارا عن حكم شرعي             .٢

 الكتمـال متطلبـات     ، مجرد إنزال النص على الواقعة     ، تكون مهمة القاضي فيه    ،بنص صريح 

 ، تكون مهمة القاضي فيـه     ،نص والحكم الثابت به، أم كان حكما شرعيا ثابتا باجتهاد صحيح          ال

 مما هو   ،االهتداء بنصوص الشريعة وقواعدها لمعرفة حكم الواقعة بقياس أو استحسان أو غيره           

 .)١ (معلوم من طرق االجتهاد المعروفة

بار عن حكم شرعي دون إلزام، إذ       ن حكم القضاء ملزم، وفيه تمييز له عن اإلفتاء الذي هو إخ           إ .٣

 .يفتقد المفتي سلطة اإللزام للمستفتي

 .القضاء ال يكون إال من القاضي صاحب الوالية الشرعية .٤

  

  : الحكم القضائيأسباب:  الثانيالمطلب

 إصـدار  القاضي فـي     إليها والحجج التي يستند     األدلة" :يقصد بالسبب في االصطالح القضائي    

 والبينة والنكول تسمى هذه فـي االصـطالح         فاإلقرار. مستند الحكم هاء  الفق ويطلق عليه    "حكمه

 أو اإلجمـاع  أو  الـشريفة   السنة أو  الكريم واستخراج الحكم الشرعي بالكتاب   ) حجج (:الشرعي

                                                            
  ٤٢-٣٩ص ص، مرجع سابق،نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون ،أبو البصل:انظر)(١



 
 

٣٨

وعمل القضاة ينبني على الحجـة       )دليل (: يسمى في اصطالح الشرع    ، القواعد الكلية  أوالقياس  

  .)١ (والدليل

ثبت عنـدي بمـا     : بل قال  ،ولم يذكر القاضي الكاتب في كتابه سبب حكمه       :")٢(م الد أبيقال ابن   

 كان قد حكم عليه     إن: سأله المحكوم عليه عن سببه نظر      وإذا ، وحكمت بذلك  ،يثبت بمثله الحقوق  

  .)٣(" وان كان قد حكم عليه بالنكول ويمين الطالب لزمه، لم يلزمه ذكره،بإقراره

 اسـتند  ما ،بمستنده والمراد ،عنه سئل إذا أي ،مستنده بيان زمهيل ":جاء في حواشي الشرواني   و

 قد كان إذا بيانه يلزمه ،السبب عن عليه المحكوم سأله فإن ،ذلك نحو أو نقول أو بينة من عليه

 علـى  يقـدر  فإنه ،تعين بالبينة كان أو ،بالبينة دفعه على يقدر ألنه ،الطالب ويمين بنكوله حكم

  .)٤ ("اليد صاحب بينة حفترج ،بمثلها مقابلتها

 وذلك ،اإلنشاء من أكثر مستند الحكم في النقض وإظهار التسبيب أهمية تكمن ،وعند الفقهاء

 عليه وجب ، نقض القاضي الحكمإذاف ،الخصوم عند طلب نقض الحكم الحجة على إقامةلغرض 

جور والهوى نسب للقاضي الذي حكم بالنقض ال لئال ي،جلهأبيان السبب الذي نقض الحكم من 

  .)٥(األحكامبنقضه 

  :هي الحكم في الشريعة أسبابو

                                                            
نور الحق :ترجمة من الهندية إلى العربية،محمد اختر الندوي:تصحيح وتهذيب،النظام القضائي اإلسالمي،القاسمي مجاهد اإلسالم(١)

 ٨٥ ص،٢٠٠١ ،١ط،بيروت/العلميةدار الكتب ،الرحماني
ابن أبي الدم القاضي إبراهيم بن عبد اهللا بن عبد المنعم بن علي القاضي شهاب الدين أبو إسحاق الهمداني الحموي الشافعي المعروف                       (٢)

ـ ٥٨٣بابن أبي الدم قاضي حماة ولد بها سنة           نظـم ونثـر      وحدث بحماة والقاهرة وحلب وله     د رحل وسمع ببغدا   هـ٦٤٢سنة   وتوفي    ه
 ، مرجع سـابق   ،الوافي بالوفيات  ،أيبك بن خليل الدين صالح الصفدي :أنظر. ومصنفات وله التاريخ الكبير المظفري وله الفرق اإلسالمية       

  .٢٥ص ،٦ج

 .٤٨٨ص،بيروت/دار الكتب العلمية، تحقيق محمد عبد القادر احمد عطا ،أدب القضاء،شهاب الدين إبراهيم بن عبد اهللا،ابن أبي الدم (٣)

  .١١٤ص،١٠بيروت ج - الفكر دار ،المنهاج بشرح المحتاج تحفة على الشرواني حواشي ، الحميد عبد الشرواني)٤(
 مصيلحي هالل: تحقيق ،١٤٠٢ - بيروت - الفكر دار ،اإلقناع متن عن القناع كشاف ، إدريس بن يونس بن منصور  البهوتي:انظر )(٥

  .٣٢٦ ص،٦ جهالل مصطفى



 
 

٣٩

 .)١(المخبر على ثابت حق عن إخبار : وهواإلقرار •

 .)٢(خاص بلفظ علمه بما اإلخبار:  وهيالشهادة •

 وهـو   والنكول عنـه   )٣(الخصوص وجه على معظم بذكر عليه المحلوف د توكي وهو اليمين •

 ،أنها زوجة رجل  امرأة   ادعت لوكما   المردودةيمين  وال ،االمتناع عن الحلف في مجلس القضاء     

 .)٤(إصابتها له وحل مؤنتها ووجبت زوجيتها ثبتت المردودة اليمين فحلفت فأنكر

 . هذه الدراسة عليه بالتفصيلي وستأت،حكم القاضي بعلمه وفيه خالف طويل بين الفقهاء •

 ،)٥(عليـه  فتدل خفياً شيئاً تقارن ظاهرة أمارة كل هي : وهي  كالحكم بالقرائن  :أخرىأسباب   •

 ، في الـدم   األولياء تقسم على    األيمان : وهي ، والقسامة ، وهي المستندات الخطية   واألدلة الكتابية 

  )٦(. والحكم بالشاهد مع يمين المدعى عليه،والخبرة والمعاينة والفراسة

  

  :حجية الحكم القضائي : الثالثالمطلب

  :مفهوم حجية الحكم القضائي :أوال

 ،، وسميت كذلك ألنها من حج الشيء يحجه حجا أي قصده) ٧( الدليل والبرهان:ة في اللغة هيالحجي

ة والحجاج  أما المحاج،واحتج بالشيء اتخذه حجه ،غلبه على حجته: حجه، يحجه حجا: ويقال

 )٨(. فهي قريبة المعنى تدل على المجادلة والتخاصم،والتَّحاج

                                                            
 .٢٣٨ص،٢ج بيروت – الفكر دار ،المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني ،الخطيب محمدالشربيني  (١)

  .٤٠٤ص،٦ مرجع سابق ج،القناع كشاف ،البهوتي(٢)
 .٢٢٨ص٦المرجع السابق، ج: انظر (٣)
 الفكر دار ، الدين بمهمات لعينا قرة لشرح المعين فتح ألفاظ حل على الطالبين إعانة حاشية ،شطا محمد السيد ابن بكروالدمياطي أب(٤)

  .١٥ص،٤ج ،بيروت – والتوزيع والنشر للطباعة

  .٦٤٤ص،٦ج،وأدلته اإلسالمي الفقه:  وهبة الزحيلي(٥)
 ٣١٧-٣٠٣ص،مرجع سابق، نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون،أبو البصل:نظر ا (٦)
  .٢٨٨، ص٢ ج،، مرجع سابقلسان العرب ، منظورنبا (٧)
  .٢٢٦ ص٢ج،جع السابقالمر (٨)



 
 

٤٠

 حمل األحكام القضائية علـى الـصحة، واسـتحقاقها          "هي  ف عاصرأما الحجية في الفقه القضائي الم     

فالحجية بهذا المعنى تعني افتراض      . )١"(تأجيل تنفيذها  التنفيذ، وامتناع إعادة النظر فيها ونقضها أو      

 فهو ظاهرا عنوان للحقيقة التـي انجلـى عنهـا    ،واستحقاقه للتنفيذإصابة الحكم القضائي للصواب،  

 عمال عند قدماء الفقهاء للداللة على قطعية األحكام، فهو مصطلح معاصـر إال            ولم يكن مست   .القضاء

إذ أن الحكم القضائي في الـشريعة اإلسـالمية         أن معناه القانوني أمر ثابت في الشريعة اإلسالمية         

محاط بالحماية قبل صدوره حتى إذا ما صدر صحيحا، كان حجة ال يمكن نقضه أو عدم اعتبـاره،                  

 )٢(".االجتهاد ال ينقض بمثله"عدة الفقهية األصولية المجمع عليها ودليل ذلك القا

 :األولى وتتضمن الحجية قرينتين     ،ويتلخص معنى حجية الحكم القضائي في قوة الشيء المحكوم به         

 قرينـة   : شرعية وقانونية صحيحة والثانية    إجراءات فق الحكم صدر صحيحا و    أنقرينة الصحة أي    

 ويكتسب الحكم الحجية بمجرد صـدوره       ،ضي به بر عنوانا للحقيقة فيما قُ     الحكم يعت  أن أي   ،الحقيقة

 تبقى بتصديقه حين    أو الحكم االبتدائي يحوز على حجية مؤقتة تزول بنقضه          أن إذ ،ولو كان ابتدائيا  

 .)٣(باتايصبح حكما 

  )٤(.اإلسالميةمظاهر حجية الحكم القضائي في الشريعة  :ثانيا

  :قضائي في الشريعة اإلسالمية بما يليتتلخص مظاهر حجية الحكم ال

 . إال في حاالت ستأتي هذه الدراسة على ذكرهاعدم تعقب القاضي ألحكام من سبقوه .١

 .عدم جواز رجوع القاضي عن قضائه بعد صدوره صحيحا .٢

                                                            
 .١٣٤ مرجع سابق، ص حجية الحكم القضائي بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي،،محمد نعيم ياسين (١)

  ).نقض الحكم القضائي(ستأتي هذه الدراسة على شرح هذه القاعدة في مبحث  (٢)
 ٩٣ص،ع سابقمرج،الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية،عثمان التكروري:أنظر (٣)
  ٣٥-١٤ص ص،مرجع سابق،حجية الحكم القضائي بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية ،محمد نعيم ياسين: أنظر )(٤



 
 

٤١

 .نفاذ القضاء في المجتهدات وعدم تأثره باختالف االجتهاد .٣

 وهي ما يعبـر عنهـا فـي اإلصـطالح           لحادثة السابقة واعتبارها في القضايا ا     األحكاماحترام   .٤

 .)ستئنافيةالسوابق القضائية أو القرارات اال( :المعاصر

 مـا   إليهـا عدم تأثر الحكم القضائي بما يحدث بعد صدوره من الشبهات في البينات التي استند                .٥

 .دامت سليمة وليس فيها ما يعيبها

 .هر من بينات ال تدل على خطأ فيهعدم تأثر الحكم القضائي بما يحدث بعد صدوره من بما يظ .٦

 .خضوع اعتقادات الخصوم الخاصة في المجتهدات لحكم القاضي .٧

 . لم يتعمد الجور فيهاإذا أحكامانتفاء مسئولية القاضي عما يصدره من  .٨

ذهـب  : "يقول القرافي   حنيفة بخالف الجمهور   أبي اإلمام عندنفاذ الحكم القضائي ظاهرا وباطنا      . ٩

 ،األمـر  نفـس  في حالال يحرم وال حراما يحل ال الحاكم حكمإلى أن    والحنابلة عيةوالشاف المالكية

 وإنكـم  مـثلكم  بـشر  أنا إنما" :والسالم  الصالة عليه قوله األول أمران وحجتنا ،حنيفة ألبي خالفا

 فمـن  أسـمع  ما نحو على له فأقضي بعض من بحجته ألحن يكون أن بعضكم ولعّل إلي تختصمون

 جميـع  فـي  عـام  وهو ،)١("النار من قطعة له أقتطع فإنما يأخذه فال أخيه حق نم بشيء له قضيت

 فـأولى  فيها يؤثر لم فإذا ،أضعف األموال ألن األولى بطريق األموال على القياس والثاني،  الحقوق

  .)٢("الفروج

                                                            
  .سبق تخريجه  متفق عليه،)(١
  .١٠٠ص ،٤ ج، سابقع مرج،الفروق ،القرافي) (٢



 
 

٤٢

وقول  )٢(".الظاهر من أحكام القاضي نفوذها على الصحة      "إلى هذا المعنى بقوله    )١(وقد أشار الماوردي  

يحمل القضاء على الصحة ما لم يثبت الجور، وفي التعرض لذلك ضرر بالناس             "ابن فرحون المالكي  

 ..)٣("ووهن بالقضاء

 صدر الحكم صحيحا ونقضه حكم بعده فان        فإذا القضائية المخالفة لمبدأ الحجية      األحكامبطالن  . ١٠

الحكم الثاني يلحجيتهاألولنفذ نقض وي .  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 كـان  كبـارهم  ومن الشافعية الفقهاء وجوه من كان عيالشاف الفقيه بالماوردي المعروف البصري حبيب بن محمد بن علي الحسن أبو )(١

 عنه وروى بغداد واستوطن كثيرة ببلدان القضاء إليه وفوض بالتبحر له وشهد إال أحد يطالعه لم الذي الحاوي كتاب فيه وله للمذهب حافظا
 الـدين  وأدب والعيـون  والنكـت  الكريم القرآن تفسير الحاوي غير التصانيف من وله ثقة كان وقال بغداد تاريخ صاحب بكر أبو الخطيب
 ببغـداد  هـ ودفن ٤٥٠ سنة   وتوفي ذلك وغير مختصر وهو المذهب في واإلقناع الملك وسياسة الوزارة وقانون السلطانية واألحكام والدنيا

 أبنـاء  أنبـاء و عيـان األ وفيـات  ،بكر أبي بن محمد بن أحمد الدين شمس العباس خلكان أبو  بنإ :أنظر.الماورد بيع إلى نسبة والماوردي

  .٢٨٤-٢٨٢ص ،٣ج ،عباس إحسان: تحقيق لبنان، - الثقافة دار ،الزمان
محيي : تحقيق،١٩٧١،بغداد، مطبعة اإلرشاد،أدب القاضي،ه٤٥٠ت ،الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي (٢) 

  .٦٩٠ ص،١ج،١٤٥ ص،١ج،هالل السرحان
  .٦٥ ص، مرجع سابق،في أصول األقضية ومناهج األحكامتبصرة الحكام  ،بن فرحونا (٣)



 
 

٤٣

  : وأنواعهنفاذ الحكم القضائي :الثالثالمبحث 

 :مفهوم نفاذ الحكم القضائي: المطلب األول

 و ، ورجل نافذ في أمره، وقد نفذ ينفذ نفاذا ونفوذا،تقول نفذت أي جزت ، الجواز: في اللغةالنفاذ

ا  ونفذ السهم الرمية و نفذ فيها ينفذه، وأمره نافذ أي مطاع لسان،نفوذ و نفاذ ماض في جميع أمره

 ،وأنفذ األمر قضاه ،ة والمضاء والنفاذ الحد،نفذا و نفاذا خالط جوفها ثم خرج طرفه من الشق اآلخر

  .١)(وجاوزني قال نفذني بصره ينفذني إذا بلغنيي

 حتـى  الحكم القضائي    نإ حيث   المراد للحكم القضائي  وهذه المعاني اللغوية للنفاذ تجتمع في المعنى        

ن أ و ،صاحب األمر النافذ بموجب واليته الـشرعية       القاضي   صادرا عن ال بد أن يكون      ،يكون نافذا 

 ـ       ، من وجه  أكثر بحيث ال يقبل التأويل على       ،في صياغته وحازما  ا  يكون حاد غ  وان يكـون قـد بلَ

  . وتحقيق المطالب، وحسم النزاع، الخصومةإنهاءالمقضي له مراده من حيث 

 :يشترط في نفاذ الحكم القضائي عدة شروط وهيو

  )٢(.أن تتقدمه خصومة ودعوى صحيحة: الأو

ويظهر هذا الشرط من خالل تعريفات الفقهاء للحكم         ،أن يكون الحكم بصيغة تدل على اإللزام      : ثانيا

 .القضائي

فال بد فيه من تعيين ما يحكم به، ومن يحكم له بـصورة             : يشترط في الحكم أن يكون واضحا     : ثالثا
 .)٣(واضحة

                                                            
  ٥١٥-٥١٤ص ص،٣ ج،مرجع سابق،لسان العرب ،إبن منظور: نظرا (١)
  .٤٢٤،ص٥ ج،مرجع سابق ،حنيفة يأب فقه األبصار تنوير شرح المختار الدر على المختار رد حاشية ، عابديننإب: نظرا (٢)

  .١١٠، ص١ ج،،مرجع سابقية ومناهج األحكامفي أصول األقض تبصرة الحكام ،بن فرحونا (٣) 



 
 

٤٤

 إال ما كان حكمـا      ن يصدر من قبل القاضي في حضرة الخصوم،       أ يضاويشترط في الحكم أ   : رابعا

 بعـد  مجلـسه  فـي   الحكم حين الطرفين حضور يشترط" ):١٨٣٠( مادة ،جاء في المجلة   ،غيابيا

 قبـل  ثـم   ،عليه المدعى هب وأقر ،خصوصا اآلخر على أحد ادعى لو ولكن ،والمواجهة المحاكمة

 أنكـر  لـو  كـذلك  ،إقراره على بناء غيابه في يحكم أن  فللحاكم ،الحكم مجلس عن غاب لو الحكم

 قبـل  الحكم مجلس من عليه المدعى غاب فإذا  ،البينة المدعي وأقام ،المدعي دعوى عليه المدعى

ويشار هنا أن تزكية الشهود لم يعد معمـوال          .)١("بها ويحكم البينة يزكي أن فللحاكم ،والحكم التزكية

  .لسطينيةبها لدى المحاكم الشرعية الف

 .بنى عليهاذكر أسباب الحكم التي ي: خامسا

  أوواإلجماع أن ال يكون مخالفا للكتاب أو السنة ،ث موضوعهيويشترط في الحكم من ح: سادسا

حدها، وجب نقضه على القاضي الذي  فان كان مخالفا أل، أو القواعد الشرعيةالقياس الجلي،

  .مبحث نقض الحكم القضائي في هذا الفصليله وسيمر تفص ،أصدره، وعلى غيره ممن وقع عنده

 وهذا يعني أنه ال يمكن الطعن فيه بطرق ،نهائيا أو حائزا لقوة الشيء المحكوم بهأن يكون : سابعا

  .مبحث طرق نقض الحكم القضائيفي   وسيمر تفصيله في هذه الدراسة،الطعن العادية

  

  :أنواع الحكم القضائي :الثاني المطلب

 ومن جهة ، من جهة صدورها في مواجهة الخصوم إلى حكم وجاهي وحكم غيابيتنقسم األحكام

 وغير ، وبه تنتهي الخصومةلزوم الحكم إلى قطعي وهو الذي يحسم النزاع في موضوع الدعوى

                                                            
  .٣٧٢ ص،١ ج، مرجع سابق،المجلة (١)



 
 

٤٥

مثل قرار المحكمة تأجيل النظر في  وهو القرار غير الحاسم في موضوع الدعوى ،قطعي أو الوقتي

 وتنقسم من ،ار العجز عن اإلثبات وتوجيه اليمين الشرعية وغير ذلكأو قر ،الدعوى ليوم معين

  :حيث قابليتها للطعن إلى

وهو الحكم الصادر عن محكمة الدرجة األولى وهو قابل للطعن باالستئناف أو :حكم ابتدائي .١

 .عتراض إن كان غيابيااال

 .وهو الذي ال يقبل الطعن باالستئناف: نتهائيالحكم اال .٢

وهو الذي ال يقبل الطعن فيه بطرق الطعن العادية وهي : لقوة الشيء المحكوم بهالحكم الحائز  .٣

 ةويجوز الطعن فيه بطرق الطعن غير العادية وهي إعادة المحاكم،ستئنافعتراض واالاال

 .والطعن بالنقض

وهو الحكم الذي ال يقبل الطعن بأي طريقة من طرق الطعن العادية وغير :الحكم البات .٤

    )١(.العادية

  

  

  

  

  

                                                            
 ،محمد نعيم ياسين: وانظر كذلك.٤٩٩-٤٩٤ ص ص،مرجع سابق،نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون ،أبو البصل: نظرا  )١(

  .٦٧١-٦٦٠ ص ص،مرجع سابق ،نظرية الدعوى بين الشريعة اإلسالمية وقانون المرافعات المدنية والتجارية



 
 

٤٦

 : ذات صلة بالحكم القضائيأخرىالفرق بين الحكم القضائي ومواضيع  :المبحث الرابع

 :الفرق بين الحكم القضائي والفتوى :المطلب األول

سم الفتوى  واال،وأفتيته في مسألة إذا أجبته عنها ، إذا عبرتها له،أفتيت فالنا رؤيا رآها: الفتوى لغة 

  )١(.فقيهال به أفتى ما والفتوى والفتيا

 ،الحكم عن سألت إذا واستفتيت ،حكمها بين إذا المسألة في الفقيه أفتى يقال :الفتيا :"وقال ابن فارس

 وإذا ،وفتيا فتوى منه ويقال ،١٧٦:  النساءmGFEDCBAlتعالى اهللا قال

½  ¾  m  تعالى اهللا قال ،زلت ما أي أذكره وفتأت فتئت ما يقال ،جميعا البابين عن خرج همز

  ¿    Á  Àl٢("تذكر تزال ال أي ٨٥:  يوسف(.  

 بحكم المخبر هو المفتى وإخبار بحكم اهللا تعالى عن الوقائع بدليل شرعي" :اصطالحاالفتوى 

  .)٣("بحكمه اهللا عن المخبر هوأو  بدليله لمعرفته تعالى اهللا

 : في النقاط اآلتية بين الفتوى والحكم القضائيالفروق  أهميمكن تلخيصو

 فهـو يـشمل     ، فاإلفتاء يدور في فلك األحكام الشرعية الخمسة       ، من القضاء   وأشمل عمأ اإلفتاء .١

ـ        ، أما الحكم القضائي فيدور في فلك الحقوق       ،الدين والدنيا معا    ا سواء كانـت خاصـة أم حقوق

فكل ما   ، ال يدخلها الحكم البتة بل الفتيا فقط       اإلطالق العبادات على    أنعلم  إ ": قال القرافي  ،عامة

أو هـذه صـالة صـحيحة        أن يحكـم    أنليس لحاكم   ف ،خبارات فهي فتيا فقط   فيها من اإل  جد  و 

                                                            
  .١٤٨-١٤٧ص،١٥ج، مادة فات،مرجع سابق،لسان العرب ، منظورابن:  انظر(١)
  ٤٧٤ص،٤ج،مرجع سابق، اللغة مقاييس معجم ،أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )(٢

 - بيروت - اإلسالمي المكتب ،والمستفتي والمفتي الفتوى صفة اهللا، عبد أبو الحراني النمري حمدان بن أحمد : حمدانن إب:انظر (٣)
  .٤ص ،األلباني الدين ناصر محمد: تحقيق ،٢ط،١٣٩٧



 
 

٤٧

 حكم القاضي في الحدود والحقوق كالقتـل والقـذف والمـال          يختص":وقال ابن تيمية  . )١("باطلة

 .)٢("وغيره دون مسائل العلم الكلية كالعقيدة والتفسير والفقه وغيرها

 اإلفتـاء ": قال في كفاية األخيار    .تضي اإلخبار واإللزام   والقضاء يق  ،الفتوى تقتضي اإلخبار فقط    .٢

 .)٣("ملزم إخبار والقضاء ملزم غير إخبار

 أمـا  ،الفتوى تعتمد القرآن الكريم والسنة المطهرة واإلجماع والقياس كأدلة شرعية على صحتها       .٣

مع أن القاضي يـست    إال ،القضاء وان كان مرجعه الكتاب والسنة والمصادر التشريعية األخرى        

 فقد حذر الرسول    ، ولعل الفصاحة والبالغة والخبرة لها دور بارز في ذلك         ،إلى حجج الخصوم  

إنما أنا  " :صلى اهللا عليه وسلم من استعمال الوسائل المشروعة في طلب غير مشروع حيث قال             

قضي على نحو مـا     أبشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ف            

  .)  ٤("قطع له قطعة من النارأت له بحق أخيه شيئا يأخذه فإنما اسمع فمن قضي

 ال  بمجملـه وهـذا    ،يقضي القاضي بناء على الطلب والبينات واألدلة والقرائن ويحلف األيمان          .٤

 .يتحقق في الفتوى 

  لهذا جاء في القضاء من الوعد والتخويف ما        ،القضاء خطره في الدنيا واآلخرة أشد من الفتوى        .٥

 القاضـي  من السالمة إلى أقرب والمفتي: " قال في فيض القدير    .)٥(نظيره في المفتي  لم يأت في    

 .)٦"(بقوله يلزم والقاضي بفتواه يلزم ال ألنه

                                                            
   ،١١٢، ص٤، مرجع سابق، جالفروق القرافي، (١)
 عبد: تحقيق،٢ط تيمية، ابن مكتبة ،تيمية ابن اإلسالم شيخ وفتاوى ورسائل  كتبالعباس أبو الحراني الحليم عبد أحمد تيمية بنإ :انظر (٢)

  .٢٣٨ص،٣ج،النجدي ألعاصمي قاسم بن مدمح بن الرحمن
 - دمشق - الخير دار ،االختصار غاية حل ياألخيار ف كفاية الشافعي، الدمشقي الحصيني الحسيني محمد بن بكر وأب الدين ي تق(٣)

  .٥٥٠ص ،١ج سليمان وهبي محمد بلطجي و الحميد عبد علي: تحقيق ،١ط ،١٩٩٤
حديث ،مرجع سابق، صحيح مسلم،مسلم.٩٥٢ص،٢ج،٢٥٣٤:حديث رقم،مرجع سابق، الصحيحالجامع المختصر ،البخاري، متفق عليه(٤)
 .١٣٣٧ص،٣ج،١٧١٣:رقم
 الجيل دار ،العالمين رب عن الموقعين عالمإ الدمشقي، الزرعي سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد الدين شمس اهللا عبد أبو القيم نبا (٥)

 .٣٦ ص،١ ج،سعد الرؤوف عبد طه: تحقيق ،١٩٧٣ - بيروت -
  .٥٣٨ص/٤ج،١ط هـ،١٣٥٦ - مصر - الكبرى التجارية المكتبة ،الصغير الجامع شرح القدير فيض ،الرؤوف المناوي عبد(٦)



 
 

٤٨

 أما الفتوى فيكفي فيهـا سـؤال        ،أي ال بد من توفر الخصومة      ،ال بد للحكم القضائي من دعوى      .٦

 .السائل

وقيل ال يصح له     "دات وما ال يتعلق بالقضاء      له الفتوى في العبا   " :النووي قال   ،للقاضي أن يفتي   .٧

 :"وقيل ، ومن هنا قالوا إن القاضي ال يستشار وال يستفتى         ،اإلفتاء في الحقوق ألنه موضع تهمة     

 إنما:"وقال السرخسي . )  ١("أنا اقضي وال أفتي"وقال شريح " تكره له الفتوى في مسائل األحكام

 ربمـا اشـتغل   ، وقف على رأيـه إذان الخصم  أل،يهإل يفتي الخصم فيما خاصم فيه   أنيكره له   

 .)٢(" فال يفتي له حتى تنفض الخصومة،بالتلبيس للتحرز من ذلك

  فال زالت فتاوى الصحابة الكـرام والتـابعين واألئمـة        ،أثر الفتوى عام يشمل المستفتي وغيره      .٨

ا الحكم القضائي فال     أم ، حتى اآلن     لها األثر الوافر في حياة كل مسلم       ،األربعة والعلماء الكرام  

 ،إال في بعض أنواع الدعاوى التي ورد فيهـا نـصوص شـرعية             ،يتعدى أثره أطراف النزاع   

 .)٤(وغيرها  بدفع الدية في القتل الخطأ)٣(كإلزام العاقلة

 . عن حكم اهللا تعالى في واقعة ماإخبار كال منهما أنوتجتمع الفتوى والحكم القضائي في 

  

 :ين الحكم القضائي وحكم المحكمالفرق ب : الثانيالمطلب

لفـصل  برضاهما حاكما الخصمين اتخاذ عن عبارة"بأنه  ) ١٧٩٠(فت المجلة التحكيم في المادة      عر 

 الكـاف  وتـشديد  الحـاء  وفتح الميم بضم ومحكم ،بفتحتين حكم لذلك ويقال ،ودعواهما خصومتهما

 .)٥("المفتوحة

                                                            
 .٧٦ ص،١ ج،م١٩٩٧ - بيروت - الفكر دار ا،ط  ،لمجموع ا،مري بن شرف بن يحيى زكريا  أبو،لنوويا :انظر (١)
  .٨٦ ص ،١٦ج ،بيروت – المعرفة دار ،المبسوط الدين،  السرخسي شمس)(٢

وهي العصبة في .  هي الجهة التي تتحمل دفع الدية عن الجاني في غير القتل العمد دون أن يكون لها حق الرجوع على الجاني بما أدته(٣)
دبي بتاريخ  المنعقد في ١٤٥ رقم  الدوليانظر قرار مجمع الفقه اإلسالمي، أصل تشريعها، وأهل ديوانه الذين بينهم النصرة والتضامن

١٤/٩/٢٠٠٥ .  
 .٩٢ ص، مرجع سابق،نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون ،أبو البصل عبد الناصر موسى: انظر (٤)
  .٣٦٥ ص،١ ج، مرجع سابق،المجلة (٥)



 
 

٤٩

  : ألسباب متنوعة منها  للفصل بينهماالمحكم إلى أحياناالخصوم يلجأ و

 .المحكمةأو دار بعدهما عن مكان القاضي  .١

 . اختصارا إلجراءات التقاضي .٢

 .خصوصية الخصومة .٣

 ونقلـوا   ، أما الشافعية فقد اختلفت اآلراء في فقههم       ،١ والمالكية والحنابلة جواز التحكيم    الحنفيةويرى  

يقصد بها الخروج والتعـدي علـى        و ،ات على الدولة  يعن الشافعي رضي اهللا عنه منعه الن فيه افت        

 مذهب من الصحيح قلت"قال صاحب طرح التثريب      ،الوالية الشرعية لصاحب الوالية وهو الحاكم     

 الشافعية اختلفوا في لـزوم حكـم        أن والصحيح   .)٢("تعالى اهللا حدود غير في التحكيم جواز الشافعي

 حاكمـا  يكـون  أن يصلح من إلى رجالن تحاكم" :المحكم وليس في جواز التحكيم جاء في المهذب       

 إلـى  وطلحة عثمان وتحاكم ،ثابت بن زيد إلى كعب بن يوأب عمر تحاكم ألنه ،جاز ،بينهما ليحكم

 إال الحكـم  يلـزم  ال القـولين  أحد في فقال ،حكمه به يلزم الذي في قوله واختلف ،مطعم بن جبير

 عـزال  ذلك كان حكمه ألزمناهما لو هألن ،تعالى اهللا رحمه المزني قول وهو ،الحكم بعد بتراضيهما

 ،الحكـم  لزوم في رضاهما اعتبر الحكم في تراضيهما اعتبر لما وألنه ،اإلمام على وافتياتا للقضاة

 واختلـف  ،اإلمـام  واله الذي كالقاضي حكمه لزم حكمه جاز من نأل ،الحكم بنفس يلزم أنه والثاني

 يجـوز  كمـا  ،الخصمان فيه تحاكم ما كل في يجوز قال من فمنهم ،التحكيم فيه يجوز فيما أصحابنا

                                                            
 دار ،الذخيرة، إدريس بن أحمد الدين القرافي شهاب: وانظر. ٣ص، ٧ج، مرجع سابق، بدائع الصنائع، الكاساني عالء الدين:  انظر(١)

 ورسائل  آتب،العباس أبو الحراني الحليم عبد أحمد تيمية بنا :وانظر، ٣٤ص،١٠ج،  احجي محمد: تحقيق م،١٩٩٤ - بيروت - الغرب
  .٩٠ص، ١٩ج، النجدي العاصمي قاسم بن محمد بن الرحمن عبد: تحقيق ،٢ط تيمية، ابن مكتبة ، تيمية، ابن اإلسالم شيخ وفتاوى

 ، م٢٠٠٠ -بيروت  -العلمية  الكتب دار ، التقريب شرح في التثريب طرح ، الحسيني بن الرحيم عبد الفضل أبو الدين نزي: العراقي )(٢
  .١٢٣ ص،٦ ج،علي محمد القادر عبد: تحقيق ، ١ط



 
 

٥٠

 واللعان والقصاص النكاح في فأما ،األموال في يجوز قال من ومنهم ،اإلمام واله الذي القاضي حكم

  .)١("التحكيم فيها يجز فلم ،االحتياط على بنيت حقوق ألنها ،التحكيم فيها يجوز فال القذف وحد

m  nسنة واإلجماع والقياس أما الكتاب فقوله جل شـأنه        جوازه بالكتاب وال  على   الفقهاءوقد استدل   

c           b  a    `  _~  }  |    {  z         y  x  w  v  u  t  s  r  q   p  o     d l 
  .٣٥اآلية :النساء

 : قـال  أنه هانئ أبيه عن شريح جده عن أبيه عن شريح بن المقدام بن يزيد وأما السنة فما ورد عن    

 رسـول  فدعاه الحكم بأبي يكنونه فسمعهم المدينة أتى  وسلم عليه اهللا صلى  اهللا رسول إلى وفد لما

 إذا قومي إن :قال "الحكم أبا تكنى فلم الحكم وإليه الحكم هو اهللا إن :"فقال  وسلم عليه اهللا صلى  اهللا

  :وسـلم  ليهع اهللا صلى  اهللا رسول فقال ،الفريقين كال فرضي بينهم فحكمت أتوني شيء في اختلفوا

 شـريح  :قلت "أكبرهم فمن" :قال ،اهللا وعبد ومسلم شريح لي :قال ،الولد من لك فما هذا أحسن ما"

واستدلوا كذلك بقبول الرسول صلى اهللا عليه وسلم سعد بن معاذ حكمـا             . )٢( "شريح أبو فأنت" :قال

 بـن  سعد حكم على قريظة أهل نزل"قال النووي   ، وكان سعد محكما ولم يكن قاضيا      ،في بني قريظة  

 ولـم  عليـه  العلمـاء  أجمع وقد ،العظام مهماتهم وفي المسلمين أمور في التحكيم جواز فيهو ،معاذ

  .)٣("الخوارج إال فيه يخالف

 فكـان   ، ولم ينكر احـد مـنهم      ،ن الصحابة رضي اهللا عنهم شهدوا مواقف التحكيم       اإلجماع فأل  أما

 . رحمه اهللا لهووي النذكرناه من نقلودليل اإلجماع ما  ،إجماعا

                                                            
 .٢٩١ ص،٢ ج،بيروت – الفكر دار ،الشافعي اإلمام فقه في المهذب إسحاق، أبو يوسف بن علي بن إبراهيم :ي الشيراز(١)
 ،المكرمة مكة - الباز دار  مكتبة،٢٠٢٩٨ رقم ث حدي،الكبرى البيهقي سنن ، بكر أبو موسى بن علي بن الحسين بن ي أحمد البيهق(٢)

األلباني محمد ، البخاري، صحيح األدب المفرد،ورواه البخاري في األدب المفرد .١٤٥ ص،١٠ ج،عطا القادر عبد محمد: تحقيق ،١٩٩٤
  . وقال األلباني صحيح ، ٢١٨ص ،السعودية،الجبيل،م٢٠٠٠، ١٤٢١ ،١ط، دار الصديق ،دب المفردصحيح األ،ناصر الدين 

 .٩٢ ص،١٢ج ،مرجع سابق ،النووي بشرح مسلم صحيح ،مري بن شرف بن يحيى زكريا ي أبو النوو(٣)



 
 

٥١

 . فيكون التحكيم صحيحا، ألنه ما دام الخصمان لهما والية على نفسيهما وقبال بالتحكيم:والمعقول

 : في النقاط اآلتيةحكم المحكمالحكم القضائي و بين أهم الفروقويمكن تلخيص 

كاألحكـام   ،ن التحكيم ال يصح فيما ال يجوز الصلح فيه         أ ، أهم الفروق بين التحكيم والقضاء     من .١

 التحكيم يصح وال"جاء في مجمع األنهر    ،وغيرهاالحدود والطالق   مثل   ،التي فيها حق اهللا تعالى    

 فيهمـا  المحكم حكم يجوز فال دمهما إباحة يملكان ال ألنهما ،دووقَ ،تعالى اهللا حق فيه إذ حد في

 االسـتيفاء  فيـه  يجـوز  فيما الصلح بمنزلة حكمه إن وقيل ،تحكيمهما صحة على حكمه لتوقف

 سائر في التحكيم ويصح ،فيهما التحكيم يجوز فال ،بالصلح مشروع غير الحد واستيفاء ،بالصلح

وجـاء فـي     )١("األولى بالطريق واإلجماع والسنة بالكتاب الثابت هو الذي ،وغيرها المجتهدات

 .)٢("الناس بحقوق المتعلقة المال  دعاوي في التحكيم يجوز" )١٨٤١( مادةالمجلة 

 أما المحكـم فواليتـه      ، وال خالف بين الفقهاء في ثبوت إلزامه للخصوم        ،قاضي واليته عامة  ال .٢

 من أحد يتمكن فال ،الكل حق في حجة قضاؤه فيكون" :يقول الزيلعي عن حكم القاضي     ،خاصة

 علـى  والية له يكون فال ،الخصمين باصطالح ألنه ،المحكم بخالف ،نفسه اإلمام كحكم نقضه

ال يلزم الحكم بالتحكيم    " : قال الشيرازي  ،لزام حكمه فيه خالف طويل عند الفقهاء      وإ،  )٣("غيرهما

 ألنه لو ألزمنا الخصوم به لكان ذلك عزال للقـضاة وافتياتـا             ،إال بتراضي الخصمين بعد الحكم    

 )٤(" وألنه لما اعتبر تراضيهما في الحكم اعتبر كذلك تراضيهما في لزوم هذا الحكم             ،على الحاكم 

                                                            
 - بيروت/ لبنان - العلمية الكتب دار ،األبحر ملتقى شرح في األنهر مجمع ، الكليبولي سليمان بن محمد بن الرحمن زاده عبد  شيخي)(١

 ٢٤٢ص،٣ج،المنصور عمران خليل وأحاديثه آياته خرح ،١ط م،١٩٩٨ - هـ١٤١٩

  ٣٧٥ص،١ج ،مرجع سابق،المجلة )(٢
 هـ١٣١٣ -.  القاهرة -.  اإلسالمي الكتب دار ،الدقائق كنز شرح الحقائق نيتبي الحنفي، علي بن عثمان الدين فخر الزيلعي )(٣
 ١٩٤ص،٤ج
  .٢٩١ ص،٢ ج،مرجع سابق،الشافعي اإلمام فقه في ب المهذ،الشيرازي (٤) 



 
 

٥٢

والصحيح أن حكم المحكم ملزم     . )١( ألنه لو جاز حكمه لزم حكمه      ،يلزم حكم المحكم   اوقيل أيض 

 ، ألنه لو ترك الخيار في لزومه لتراضي الخصوم لم يرضـيا فـي الغالـب               ،كالحكم القضائي 

 .علمأ واهللا ،رع التحكيمولفاتت الحكمة التي من اجلها شُ

 فان كان من أهـل القـضاء جـاز          ،اءيشترط في المحكم عند المالكية أن يكون من أهل القض          .٣

نقض حكمه   وال ي  ،وحكمه نافذ إذا حكم صوابا أي موافقا لألصول الشرعية         ،خالفتحكيمه بال   

مكـن   وعند الشافعية يشترط أن تتوفر فيه أهلية القـضاء حتـى ي  ،)٢(إذا كان الفريقان رضيا به   

 عنـدهم   ،حيث يجوز التحكيم فيـه     ، واستثنى الشافعية التحكيم في عقد النكاح      ،القول بنفاذ حكمه  

 ، جاز أن يكون حكما فيه     ، وعند األحناف كل من جازت شهادته في أمر        .)٣(مجتهدالمن لم يكن    

ألنها تصلح للشهادة    ،لذا صح عندهم تحكيم المرأة ال الصبي وال المحدود في قذف وال األعمى            

 .)٤(قاضيا وكل من صلح شاهدا صلح محكما أو ،وهم ال يصلحون

 ،الحنفيـة  ومثال ذلك عند     ، بخالف الحكم القضائي   ،لتحكيم قاصر على المتحاكمين وال يتعداهم     أثر ا  .٤

كما ويجـوز للقاضـي إدخـال        .)٥( فان حكمه غير ملزم للعاقلة     ،إذا حكم المحكم بالدية على العاقلة     

 ،ألن واليته قاصـرة   ، وهذا ال يجوز للمحكم      ، ويلزمه بذلك  ،شخص ثالث في الدعوى كمدعى عليه     

 الـدعوى  فـي  عالقـة  له لمن يجوز" : من قانون أصول المحاكمات الشرعية    )٩١ (المادة اء في ج

 وبعـد  ،الدعوى في ثالثاً شخصاً إدخاله يطلب أن ،فيها الحكم نتيجة من ويتأثر ،طرفين بين المقامة

 أن تـرى  آخـر  شخص أي إدخال للمحكمة يجوز كما قبوله، تقرر عالقته من المحكمة تتحقق أن

                                                            
  .المرجع السابق نفسه (١)
  .١٨٢-١٧٨المكتبة التوفيقية ص ص  ،السلطة القضائية ونظام القضاء في اإلسالم ،نصر فريد محمد واصل: ر انظ(٢)
  .٣٧٩ ص،٤ ج،بيروت – الفكر دار المنهاج، اظألف معاني معرفة إلى المحتاج مغني الخطيب، ي محمدالشربين: نظرا (٣)
  .١٨٢-١٧٨ ص ص ، سابق مرجع،السلطة القضائية ونظام القضاء في اإلسالم ،نصر فريد محمد واصل: انظر (٤)
  .٨٩٣ ص ،٤ ج، سابقع مرج، الحقائق شرح كنز الدقائقن تبيي،الزيلعي: انظر (٥)



 
 

٥٣

 . ال والية له على الشخص الثالثألنه ، وهذا ال يجوز للمحكم.)١(العدالة لتحقيق ضروري هإدخال

ينظر ":)٣(قال ابن القاص   .)٢( لما له من الوالية العامة     ،للقاضي حق نقض حكم المحكم وليس العكس       .٥

بطلـه   وإن كان ال يوافق رأيه أ      ، فإن وافق الحق عنده أمضاه     ،القاضي في حكم المحكم إذا رفع إليه      

 .)٤(" وليس كالقاضي المسلط إذا حكم بمختلف لم ينقضه قاض رفع إليه،وكان مختلفا فيه عند الفقهاء

 بينما يصح إذا صدر هذا الحكم عـن محكـم           ،أو فروعه  يبطل قضاء القاضي إذا حكم ألصوله      .٦

m  w  v  u  t  s  r  q   p  o  n  واستدلوا بقوله تعالى     )٥(.عند الشافعية 

       y  x~  }  |    {  z  _      d  c           b  a    `  l ٣٥: النساء. 

)٦( وال تشترط لحكم المحكم    ،تشترط العلنية في جلسات الحكم لقضاء القاضي       .٧
 وذلـك أن مبـدأ      .

عالنية الجلسات تقتضيه العدالة ونزاهة القضاء إال إذا طلب أحد الخصوم سرية انعقاد الجلـسة               

 . هذا الطلبفله ذلك عند وجود ما يبرر

  

  :الفرق بين الحكم القضائي والعمل التشريعي :المطلب الثالث

 ،أو تـشريعية    سواء كانت إدارية   ، ما يصدر عن نواب األمة من قرارات       ،يقصد بالعمل التشريعي  

ن القضاء عندما    وذلك أل  ،وتختلف هذه القرارات عن الحكم القضائي في كونها سابقة على المنازعة          

                                                            
 ، عمان،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،رمزي أحمد ماضي:إعداد المحامي،١٩٥٩لسنة) ٣١(قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم )(١
  .٣٧ص،١٩٩٨، ١ط

  .٣ ص،٧ ج،٢ط ،١٩٨٢ - بيروت - العربي الكتاب دار ،الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع ،الدين الكاساني عالءانظر  (٢)
باس الطبري الشافعي الفقيه إمام وقته في طبرستان أخذ الفقه عن بن القاص الطبري أحمد بن أبي أحمد المعروف بابن القاص أبو العا(٣)

ابن سريج وصنف كتبا كثيرة منها التلخيص وأدب القاضي والمواقيت والمفتاح وغير ذلك أدركته رقة وخشية وروعة من ذكر اهللا تعالى 
 .١٤٣ص ،٦ ج، مرجع سابق،بالوفياتالوافي ، أيبك بن خليل الدين  الصفدي صالح:أنظر. هـ ٣٣٥فخر مغشيا عليه ومات سنة 

 فريد دأحم:  تحقيق،٢٠٠٧ ،١ ط،بيروت/ دار الكتب العلمية، القاضيبأد : العباس أحمد بن أحمد الطبري الشافعيوأب: بن القاصا (٤)
  .٣٦ ص،المزيدي

 .٢٩٠ ص،٤ ج،ردار الفك ،الفقهية الكبرى الفتاوى حجر، ابنالهيثمي  (٥)
  .٩٥ ص، مرجع سابق، الحكم القضائي في الشريعة والقانوننظرية ، البصلوأب: انظر (٦)



 
 

٥٤

ة ينظر في التشريع للبحث عن القاعدة القانونية التي تنطبق على الخصومة الماثلة             تعرض له الواقع  

ن العمل التشريعي يصدر تلبية لحاجات األمة       إ وكذلك ف  ، فيحكم بمضمون التشريع   ،بين يدي القاضي  

 لذلك ترى العمل التشريعي عمل      ، وال يصدر بناء على خصومة أو دعوى       ،من تعديل وتقنين وتغيير   

 يضاف إلى هذا أن القرارات التشريعية ال        .)١( خاصا بحالة معينه كما هو الحكم القضائي       مجرد ليس 

  . وليست بحاجة إلى اإلجراءات القضائية المعروفة،تحتاج إلى خصومة أو دعوى

  

  :الفرق بين الحكم القضائي والقرار اإلداري : الرابعالمطلب

ثـر عـام أو     أ عامة من قرارات ذات       كل ما صدر عن مؤسسة خاصة أو       ،يقصد بالقرار اإلداري  

 وهذا يصدر في الغالب من اإلدارة مـن         ، وغير ذلك  ، كترقية الموظفين أو عقابهم أو عزلهم      ،خاص

 ، بخالف الحكم القضائي الذي يحتاج إلى طرف يستدعيه للتـدخل          ،تلقاء نفسها لما تراه من مصلحة     

 بخالف الحكم القضائي    ،األمور  إدارة ن اإلدارة في أي مؤسسة ليست مقيدة بطريقة معينة في         أكما و 

  .)٢(المقيد بقوانين وأنظمة وشكليات خاصة ال بد من التقيد بها 

  

  

  

  

                                                            
  .٩٣-٩٢ ص ص ، مرجع سابق،نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون ، البصلوأب:  انظر(١)
  .المرجع السابق نفسه: انظر (٢)



 
 

٥٥

  :نقض الحكم القضائي: المبحث الخامس

  :وفيه المطالب اآلتية

  :مفهوم نقض الحكم القضائي ومرادفاته الشرعية والقانونية :المطلب األول

  :تعريف النقض في اللغة

، والنقض ضد اإلبرام وهو إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء، وفـي              نقضا ه ينقض همن مصدر نقض  

m  z  y  x  w   v     u  t  s الصحاح النقض نقض البناء والحبل والعهد، قال تعالى         

     {l وقولـه  الحبـل،  وهـو حـل طاقـات الغـزل أو        ،  ٩٢:  النحل  m  e   d  c  b

fl١(العهدوهو نكث اليمين أو  ٩١:  النحل(. 

وقـال   . )٢(" وجودهـا تخلف الحكم عن العلة مع      هو  :"قال الغزالي  :االصطالحتعريف النقض في    

  .)٥(إبداء العلة بدون الحكم :وقال ابن قدامة  )٤(.تخلف الحكم مع وجود ما ادعي علة له : )٣(اآلمدي

                                                            
  .٢٤٢ ص،٤ ج، نقضة ماد، مرجع سابق،لسان العرب ،بن منظورا (١)
 عبد محمد: تحقيق ،١ط ،١٤١٣ - بيروت - العلمية الكتب دار ،األصول علم في المستصفى د،حام أبو محمد بن ي محمد الغزال(٢)

  .٣٣٢ ص،٢ ج ،الشافي عبد السالم
 من انتقل منه أحفظ زمانه في يكن لم اآلمدي الدين سيف الملقب األصولي الفقيه التغلبي سالم بن محمد بن علي أبي بن علي الحسن أبو(٣)
 بالجامع وتصدر الصغرى بالقرافة التي عنه اهللا رضي الشافعي اإلمام لضريح المجاورة بالمدرسة اإلعادة وتولى صريةالم الديار إلى الشام

 فساد إلى ونسبوه عليه وتعصبوا البالد فقهاء من جماعة حسده ثم به وانتفعوا الناس عليه واشتغل فضله بها واشتهر مدة بالقاهرة الظافري
ففر من  الدم به يستباح بما خطوطهم فيه ووضعوا ذلك يتضمن محضرا وكتبوا والحكماء الفالسفة ومذهب التعطيلو الطوية وانحالل العقيدة

 األلباب ولباب الحقائق دقائق وله الكنوز ورموز القرائح منائح سماه كتاب في واختصره الكالم علم في األفكار أبكار مصر ومن كتبه
 فيه اتهم لسبب عنها عزل ثم زمانا بها وأقام العزيزية بالمدرسة ودرس دمشق إلى وانتقلخرى وله كتب أ األصول علم في السول ومنتهى
 الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات ،أنظر إبن خلكان. قاسيون جبل بسفح ودفن هـ٦٣١ الحال تلك على وتوفي بيته في بطاال وأقام
  ٢٩٣ص/٣ج

 سيد. د: تحقيق ،١ط ،١٤٠٤ - بيروت - العربي الكتاب دار ،األحكام أصول في اإلحكام الحسن، أبو محمد بن علي ي اآلمد(٤)
  .٤/٩٢،الجميلي

 ،١٣٩٩ - الرياض - سعود بن محمد اإلمام جامعة ،المناظر وجنة الناظر روضة محمد، أبو المقدسي أحمد بن اهللا عبد قدامة نبا (٥)
  .٣٤٢ص١ ج،السعيد الرحمن عبد العزيز عبد. د: تحقيق ،٢ط



 
 

٥٦

 حق للعبد، وفي    الحق لصاحبه إذا المقضي به     هو إبطال الحكم وعدم نفاذه إذا لم ينفذ، وإعادة        قيل  و

  .)١(والرجمحق اهللا كالقطع 

 ممن له والية ،الذي صدر منه الحكم أو غيره إبطاله من قبل القاضي "وأقرب ما قيل إلى النفس هو

 .)٢("ذلك عند وجود سببه

   :)٣(يعبر عن النقض في الشريعة والقانون بألفاظ كثيرة وهي :مرادفات النقض

  . أبطلته، الباطل،البطالن •

 . ال ينفذ قضاؤه،نفاذعدم ال •

 . غير صحيح، لم يصح،عدم الصحة •

 .عدم الجواز •

 .عدم االستقرار •

 . مردود،الرد •

 . فسخته،الفسخ •

 .النبذ •

 .النسخ •

 .الطرح •

 .اإللقاء •

 . أنه كالعدمح الراج،االنعدام •
                                                            

  .١٧٧ص١٩٩١ ،١ ط،ن األرد،والتوزيع للنشر عمار  دار،القاضي وآداب اإلسالم في ءالقضا ،محمود  جبرتفضيال ال(١)
تاريخ " نقض الحكم لتجاوز اإلختصاص القضائي في النوع" بحث فقهي قانوني بعنوان،محمد بن  أحمديالخضير(٢)
  .٢٣/٧/٢٠١٠ htm.٥٥٩٧-٨٦-http://islamtoday.net/bohooth/artshow،موقع اإلسالم اليوم،١١/٥/٢٠٠٥:النشر
  .٥١٢-٥١١ صص ، سابقع مرج،نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون ،محمد نعيم ياسين) (٣
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 .االعتبارعدم  •

 .الرجوع عن الحكم •

 .الخطأ •

 . حكمه بشيءس لي،ليس بشيء •

 .الهدم •

 .ال يعد حكما •

  

 :أصول نقض الحكم القضائي في الفقه اإلسالمي: ثانيالالمطلب 

 :الموضوعذكر الفقهاء أصلين في هذا 

ونصت عليها ) االجتهاد ال ينقض بمثله( االقاعدة الفقهية األصولية والمتفق عليه :األول األصل

 فلو أصدر قاض حكما اجتهاديا في مسألة من السائغ االجتهاد فيها. )١()١٦: (المجلة في المادة

 أو القواعد أو القياس الجلي اإلجماع شرعا، وكان هذا الحكم غير مخالف للكتاب أو السنة أو

فانه ال يجوز لهذا القاضي الذي أصدر الحكم وال لغيره من القضاة نقض حكمه بناء على  ،الشرعية

   .)٢(هذه القاعدة

  :القضاء ال يخلو أن يكون على أحد ثالثة أحوالو

 ، بنص صريح من القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة أو أيده اإلجماعأن يكون مؤيدا: األول

  .العلماءفيحرم نقضه ويجب إبرامه بإجماع 

                                                            
  .١٨ ص،١ ج، سابقع مرج،المجلة (١)
 .١٥٢ص ، سابقع مرج،الشرعية المحاكم في واألحكام القضايا ،علي محمد داود احمد :نظرا (٢)



 
 

٥٨

على خالف بين العلماء ،أن يخالف نصا صريحا من القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة  :الثاني

ة حتى لو كانت خبر آحاد كما  أو السنة الصحيح، كما رأى األحناف،في شرط التواتر في السنة

  . فإن هذا الحكم ينقض بإجماع العلماء، أو اإلجماع،رأى الشافعية وغيرهم من العلماء

أن يقع القضاء في أمر مجتهد فيه، فإن تيقن القاضي أن القضية المنظورة أمامه محل اجتهاد، : الثالث

  :لألسباب التالية قاض آخر وقضى فيها باجتهاده، فال يجوز نقض حكمه من قبله، وال من قبل

 بل قطعي دليل الثاني مع ليس وألنه ،صحته في مختلف بقول باالتفاق صح ما نقض يجوز ال •

 . فال فضل للثاني على األول، ورأي والثاني كذلك، وقد صدر القضاء األول باجتهاد،اجتهادي

جتهاد في ء باالثبتت صحة قضاء القاضي األول بدليل قطعي وهو إجماع العلماء على القضا  •

  . فال يجوز نقضه لشبهة باجتهاد آخر،المجتهدات

 ،نقض حكم األول باجتهاد الثاني والثاني باجتهاد ثالث جاز لو ألنه ،الضرورة الستقرار األحكام •

 كان فإن ،فساد الفساد إلى أدى وما ،الفساد سبب والمنازعة ،أبدا والمنازعة الخصومة تندفع ال

 القاضي قضاء وأبطل ،األول القاضي قضاء نفذ ،ثالث قاض إلى رفعهف الثاني القاضي رده

  .)١(باطل بالرد الثاني وقضاء ،صحيح األول قضاء ألن ،الثاني

نقض الحكم القضائي واجب شرعا إذا خالف الشريعة، وقد أجمع على ذلك كل : األصل الثاني 

د ذهب األحناف والشافعية فقهاء المسلمين، مع اختالفهم في شروط السبب الموجب للنقض، فق

والحنابلة إلى أن الحكم إذا خالف النص سواء كان هذا النص قرآنا أو سنة مشهورة غير مختلف في 

 الفارق بنفي فيه مقطوعا كان أو إجماع، أو بنص علته ثبتت ما: وهو  إجماعا أو قياسا جلياتأويله أو

                                                            
  ١٤ص،٧ج،مرجع سابق، في ترتيب الشرائع الصنائع بدائع  ،الكاساني: أنظر  )(١



 
 

٥٩

فقالوا أن الحكم إذا خالف القرآن أو  ، وتوسع المالكية في ذلك، وجب نقضه والفرع األصل بين

 : وبيان مذاهب الفقهاء كما يلي،السنة أو اإلجماع أو القياس أو القواعد الكلية وجب نقضه

 :أقسام ثالثة الحكم الحنفية قسم :الحنفيةرأي 

  .اإلجماع أو النص خالف ما وهو ،حال بكل يرد قسم: األول

ويكون سبب الخالف في المسألة وسبب  االجتهاد حلم في الحكم وهو حال بكل يمضي قسم :الثاني

 ،الشهادة هذه يجيز ال لمن فرفع ،أجنبي وآخر زوجها بشهادة المرأة قضى لو :القضاء ومثاله

 على البينة سمع لو وكذا ،فينفذ فيه بمجتهد قضى األول نألو ، ألن الخالف في سبب الحكم،أمضاه

 حجة تكون هل البينة أن وهو ،القضاء سبب فيه المجتهد ألن ،ينفذ بها وقضى عنه وكيل بال الغائب

  .صح رآها فإذا ،رحاض خصم بال

 على يتوقف وقيل نفذي فقيل الحكم وجود بعد فيه الخالف يقع ما وهو فيه المجتهد الحكم وهو :الثالث

  )١(. وهو الراجح عندهمآخر قاض إمضاء

 أو القواعد اإلجماع  نص الكتاب أو السنة أو حكم القاضي إذا خالف يرى المالكية أن: ة المالكيرأي

 وكما يظهر فقد ، الذي نقضه من أجلهالسببقض بين الناقض وإذا نُ ،نقضي أو القياس الجلي الكلية

 حيث بينوا انه يصح نقض الحكم إذا خالف ،توسع المالكية أكثر من غيرهم في جواز نقض الحكم

 إال أنهم اشترطوا أن يكون النص والقياس ،ة الفقهيعد وزادوا القوا،القرآن أو السنة أو اإلجماع

  . أي ال تحتمل الخالف المشروع،واإلجماع والقواعد كلها سالمة عن المعارضة

                                                            
  .٣٩٤ ص،٥ ج، مرجع سابق،حنيفة يأب فقه األبصار تنوير شرح المختار الدر على المختار رد حاشية ،عابدين ابن :نظرا )(١



 
 

٦٠

 عن السالم اإلجماع ،رأمو أربعة أحد خالف على فيه حكم بأن ،باطل بمستند حكم لكن" :لقرافيقال ا

 عن السالمة القواعد من وقاعدة المعارض عن السالم الجلي والقياس المعارض عن السالم والنص المعارض

 :وقال صاحب قواعد األحكام .)١(" األربعة هذه جميع من لواحد المخالف الحكم نقض في بد فال ،المعارض

  .)٢("حكمه ينقض فانه ،الكلية للقواعد أو جلي قياس أو إجماع أو لنص مخالفا األول اجتهاده يكون أن"

شافعية أن الحكم القضائي إذا خالف النص أو اإلجماع أو القياس الجلي، يرى ال :رأي الشافعية

 تظلم فإن قبله، كان من حكم يتعقب أن القاضي على وليس:"قال اإلمام الشافعي  .وجب نقضه

 من األولى، المسألة في وصفت بما عليه قضى وجده فإن فيه، تظلم فيما نظر قبله، عليه محكوم

 خالف يكن لم وإن غيره، يسعه ال عليه يرده خطأ فهذا قياس أو اعإجم أو سنة أو كتاب خالف

 ألنه يرده، لم القياس، يحتمل وهو منه، أرجح عنده قياسا بأن باطال يراه كان أو هؤالء، من واحد

 أو الكتاب خالف في يرده كما بين، صواب إلى بين خطأ من يرده فليس معا المعنيين احتمل إذا

  .)٣("بين  صواب إلى نيب طأخ من اإلجماع أو السنة

 بان ثم ،الخصم يطلب لم وإن ،أهله من وهو ،باجتهاده قاض موإذا حك:"وقال في مغني المحتاج

 هو نقضه  جلي قياس أو اإلجماع خالف أو اآلحاد أو المتواترة السنة أو الكتاب نص خالف حكمه

 أحكامه فيتتبع ،وغيرهم الغزالي مامواإل الماوردي به صرح كما ،إليه رفعي لم وإن ،لكذ يلزمه أي

 .)٤("وجهين أحد في غيره أحكام تتبع له يجز لم وإن ،أيضا غيره نقضه و لنقضها

 .)٥("واحد خبر كان وإن ،النص خالف بان إذا فيه المجتهد الحكم وينقض" :وقال النووي

                                                            
  .٩٧ ص،٤ ج، مرجع سابق،الفروق ،القرافي) (١
  .٥٧ ص،٢ ج،بيروت – العلمية الكتب  دار،ألناما مصالح في األحكام قواعد الدين، عز محمد و أبيالسلم )(٢
  .٢٠٤ ص،٦ ج،٢ط ،١٣٩٣ - بيروت - المعرفة دار ،األم اهللا، عبد أبو إدريس بن  الشافعي محمد)(٣

  .٣٩٦ ص،٤ج ،مرجع سابق ،المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني ،الشربيني محمد الخطيب (٤)
  .٢٤٥ ص،١ ج، سابقع مرج،المجموع ،النووي) (٥



 
 

٦١

 له فبان ،سواه حاكم بها قضى قد ،قضية إليه رفعت إذا الحاكم أن: "قال ابن قدامة :  رأي الحنابلة

 قضنُ إجماع أو سنة أو كتاب نص لمخالفة الخطأ كان فإن :نظرت ،نفسه خطأ له بان أو ،خطؤه

  .)١("نقضه جليا نصا خالف إذا وزاد ،الشافعي قال وبهذا ،حكمه

 ال فانه ،إجماعا وال سنة وال كتابا فيها الرجل يخالف لم إذا االجتهاد مسائل إن: "وقال ابن تيمية 

٢("حكمه نقضي(.  

  

 : ألسباب تتعلق بالقاضي نفسهأسباب نقض الحكم القضائي : الثالثالمطلب

  أو،أو أن يكون وارثا ، مثل القرابة أو الزوجية أو الشراكة،أسباب تحقق للقاضي مصلحة .١

 ال أن يشترط:"مجلةالمن ) ١٠٨٠ ( فقد نصت المادة، كالعداوة،أسباب خاصة تضر بالخصوم

 المال في شريكه أو زوجته يكون ال وأن ،وفروعه الحاكم أصول من أحدا له مالمحكو يكون

 دعوى يسمع أن للحاكم ليس عليه بناء ،بنفقته شيتعي  ومن،الخاص أجيره أو ،به سيحكم الذي

  .)٣("له ويحكم هؤالء أحد

ان فيهـا   ليس للقاضي والية النظر في الدعاوى التي هو طرف فيها، وكذلك ما ك            " :ابن قدامة وقال  

وتوسع المالكية في ذلك فمنعوه من رؤية دعـوى احـد أقاربـه     .) ٤("وأبويه احد أقاربه مثل أوالده

                                                            
 ج ،١ط ،١٤٠٥ - بيروت /الفكر دار ،الشيباني حنبل بن أحمد اإلمام فقه في المغني محمد، أبو المقدسي أحمد بن اهللا عبد قدامة ن إب(١)
  .١٠٣ ص،١٠
. د: قتحقي ،١ط ،١٤١٣ - الرياض - العبيكان مكتبة ،الفقه في العمدة شرح العباس، أبو الحراني الحليم عبد بن أحمد تيمية بنإ )(٢

 .٥٧١ ص،٤ ج،العطيشان صالح سعود
 .٣٦٨ ص،١ ج، مرجع سابق،المجلة (٣)

 .١٠٧ص،٩ج،مرجع سابق،لمغني ا،إبن قدامة)٤(



 
 

٦٢

ن إال ينبغي أن يحكم بين أحد من عشيرته وبين خصمه، و           :المقامة على غير قريب للقاضي، فقالوا     

  .)١("رضي الخصم

 كقـضائه  ،فيه متهم أنه غير ،والسبب والدليل الحجة فيه وصادف ،الوالية تتناوله ما: "القرافي وقال

 فالتهمة وإال ،الجملة حيث من إجماعا التصرفات في تقدح التهمة أن القاعدة ألن ،فسخي فإنه ،لنفسه

ـ  وأهـل  لجيرانه كقضائه وأدناها ،إجماعا معتبر لنفسه كقضائه أعالها مراتب ثالث على ٢(قعهص( 

 القاعدة أي وأصلها ،بالثاني أو باألول يلحق هل يهف مختلف منها والمتوسط ،إجماعا مردود وقبيلته

  .)٣("متهم أي ظنين وال خصم شهادة تقبل ال  وسلم عليه اهللا صلى  اهللا رسول قول المذكورة

 كل وكذلك ،قاضيا يكون ال فكذلك ،شاهدا يكون ال نفسه حق في المرء كان وإذا" :السرخسي ويقول

 من وكل ،لوكيله وال له قضاؤه يجوز ال ،ابنه أو زوجته وأ أمه أو أبيه من له شهادته تجوز ال من

  .)٤("له قضاؤه جاز له شهادته جازت

 بغض النظر عن مدى القرابة أو العالقـة         ،ويرى الزحيلي أن العلة في القدرة على الحكم بغير ميل         

  فإنه ال يجوز له رؤية دعوى خادمه والشخص الـذي اعتـاد مؤاكلتـه ومجالـسته أو          ،أو العداوة   

والمحـصل    ويشمل التعبير بمعناه المعروف الخادم والسائق والبواب والكاتب والسكرتير،مساكنته

  كـذلك اعتيـاد  ،الصداقة والتـآلف  في هذه الحالة أن المؤاكلة دليل  وعلة النقض،وناظر الزراعة

                                                            
 .١٣٤ ص،٦ ج،مرجع سابق ،الجليل لشرح مختصر خليل مواهب ،اهللا عبد أبو الرحمن عبد بن ي محمد المغرب(١)
   ٢٠٣ص، ٨ج ، مرجع سابق،العرب لسان ،والبيت األرض ناحية الصقع(٢)

 شهادة نقبل ال عمر بنا حديث :قال ابن حجر" ظنين وال خصم شهادة تقبل  ال "والحديث. ١٠٢ص،٤ج، مرجع سابق،الفروق ،القرافي)٣(
 الشافعي اعتمد النهاية في اإلمام وقال منقطع هوو موقوفا عمر حديث من مالك ورواه عمرو بن اهللا عبد طريق من تقدم خصم وال ظنين
 بعضها ىيقو طرق له لكن صحيح إسناد له ليس قلت خصمه على خصم شهادة تقبل ال قال  وسلم عليه اهللا صلى  أنه وهو حاصحي خبرا
 تجوز ال إنه مناديا بعث  وسلم عليه اهللا صلى  اهللا رسول أن عوف بن اهللا عبد بن طلحة حديث من المراسيل في داود أبو وروى ببعض
 ،٢١٢٨ : رقم،مرجع سابق، رالحبي تلخيص ،بن حجرا:  أنظر،مرسال األعرج طريق من والبيهقي أيضا وروي ظنين وال خصم شهادة

  .٢٠٣ص،٤ج
  .٢٨ ص،١٩ ج، سابقمرجع ،المبسوط ، السرخسي(٤)



 
 

٦٣

 ،ر ميلبغي وإذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجع معها استطاعة الحكم ،المشار به

حول قدرة القاضي علـى الحكـم    ويرى أن هذا سبب عام يشمل كل األحوال التي يثور فيها الشك

نه نظر للعلة التي من أجلها      إ حيث   ،وهو رأي سديد   .)١( الخصومة بغير ميل أو تحيز إلى أحد طرفي      

منع القاضي من نظر الدعوىي.  

 وتوفر في وجودها سـببا      ،ي أن يتجنبها  وقد نظمت المجلة األحوال التي تورث الشبهة وعلى القاض        

 "الخصمين من كان هدية أي  يقبل الحاكم ال " : على ١٧٩٦  فقد نصت المادة      ،من أسباب رد القاضي   

   مـادة وال "قطعيـا  الخصمين من كان أي ضيافة إلى يذهب ال الحاكم" : على ١٧٩٧  مادةونصت ال 

 الطرفين أحد كقبول الظن وسوء همةالت توجب وحركة حال في يوجد ال الحاكم" : نصت على  ١٧٩٨

 قولـه  أو أحـدهما  إلى الرأس أو اليد أو بالعين اإلشارة أو معه الحكم مجلس في والخلوة داره في

  )٢(".اآلخر يفهمه لم بلسان كالما ألحدهما قوله أو خفيا كالما ألحدهما

  :أحكام القاضي الجائر .٢

   : المالكية عند ابن رشد في القاضي غير العدل ثالثة أقوالنقل

  .تنقض أحكامه كلها :األول

وفي  الجور،ما لم يثبت   ذلك أن القضاء يحمل على الصحةوا وعلل،عدم نقضها مطلقا :الثاني

  .التعرض لذلك ضرر للناس ووهن للقضاء

  .)٣(وينقض ما تبين فيه الجور ، يمضي من أحكامه ما عدل فيه:الثالث

  .)٤(وشهادته ردت قضاياهورشوته  نه إذا غلب جورهسف أ يو اإلمام أبو فقد رأى،الحنفيةأما عند 

                                                            
  .٥٩٣٦ ص،٨ج،مرجع سابق ،وأدلته اإلسالمي الفقه ،الزحيلي)١(

  .٣٦٦، ص١، مرجع سابق، جمجلة األحكام العدلية (٢)
  .٣٠ ص،٢ ج ، سابقع مرج، في شرح األقضية ومناهج األحكامتبصرة الحكام ،بن فرحونا: انظر (٣)
   .٤١٨ ص،٥ ج، مرجع سابق،حنيفة يأب فقه األبصار تنوير شرح المختار الدر على تارحالم رد حاشية ، عابديننبا (٤)



 
 

٦٤

 فرفعت البغي أهل قاضي كان فإن ،العدل أهل قاضي األول القاضي كان إذا هذا" :وقال الكاساني

 فرفعت ،الخوارج يد في كان الذي المصر على العدل أهل ظهر بأن العدل أهل قاضي إلى قضاياه

 أهل من كانوا وإن ،كلها ينقضها بل ،منها شيئا ينفذ لم ،قاضيهم قضايا العدل أهل قاضي إلى

  .)١(البغي عن لينزجروا لهم وغيظا كبتا ،الجملة في والشهادة القضاء

  .القاضي قليل الفقه ومن ال يشاور .٣

 وما  ،مضيُأ فما كان منها صوابا      ،كشفالقاضي العدل الجاهل فان أقضيته تُ      أما" :يقول ابن فرحون  

 .)٢("دختلف فيه ريكان منها خطأ بينا لم 

  .القاضي الفاسق .٤

 وان كان فسقه يجعله ،ذهب الحنفية والمالكية إلى أن حكم القاضي الفاسق ينفذ إذا أصاب فيه

 وقد ،عدال عاقال ذكرا بالغا مسلما حرا وشرط القاضي أن يكون: "  قال ابن رشد،مستحقا للعزل

  .)٣("به حكم ما ويمضي العزل يوجب الفسق إن المذهب في قيل

  .)٤(نفذوذهب الشافعية إلى أن الفاسق ال تجوز توليته أصال وان توليته باطلة وأحكامه ال تُ

 :القاضي الذي اعتراه عارض مما يجعله غير مؤهل للقضاء .٥

 وال تقتصر على ما جاء في األحاديث النبوية الشريفة من الغضب والجـوع              ،وهذه العوارض كثيرة  

ما يشوش على القاضي أثناء القضاء من حزن أو خوف أو مرض             وإنما يقاس عليها كل      ،والعطش

 . أو نعاس التحاد العلة

                                                            
  .١٤ ص،٧ج ، مرجع سابق،في ترتيب الشرائع الصنائع بدائع ،الكاساني )(١

  .٧٣ ص،١ ج، سابقع مرج، في شرح األقضية ومناهج األحكامرة الحكامتبص ، فرحوننبا (٢)
:  وانظر.٣٤٤ ص،٢ج بيروت – الفكر دار ،المقتصد ونهاية المجتهد بداية الوليد، أبو القرطبي محمد بن أحمد بن محمد رشد بنا (٣)

 علي: وانظر كذلك، ١٤٨ص، ١٠ج، بيروت - الفكر دار المنهاج، بشرح المحتاج تحفة على الشرواني حواشي ،الحميد الشرواني عبد
  .٥٣٠ص، ٤ج، مرجع سابق، درر الحكام شرح مجلة األحكام، حيدر
  .٤٤ ص، سابقع مرج،حجية الحكم القضائي بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية ،محمد نعيم ياسين (٤)



 
 

٦٥

 ال" والسالم الصالة عليه لقوله ،النفس مشغول يكن لم فإذا ،القاضي يقضي متى فأما: "قال ابن رشد  

 أو جائعـا  أو عطـشانا  يكون أن مالك عند هذا ومثل )١("غضبان وهو يقضي حين القاضي يقضي

 األحـوال  هـذه  من حال في قضى إذا لكن ،الفهم عن تعوقه التي العوارض من ذلك غير أو خائفا

 وهو النص عليه وقع فيما نفذي ال يقال أن حتملوي ،حكمه نفذي أنه على أعلم فيما فاتفقوا ،بالصواب

  .)٢("عنه المنهي فساد على يدل النهي ألن ،الغضبان

 مانعـة  بعارضة ذهنه تشوش إذا للحكم يتصدى ال أن للحاكم ينبغي" ١٨١٢ مادة: وجاء في المجلة  

  .)٣("النوم وغلبة والجوع والغصة كالغم ،التفكر لصحة

  :الحكم الصادر عن امرأة وليت القضاء .٦

إلى حرمة تولي المرأة منصب القضاء  الحديث وأهل والحنابلة والشافعية المالكية من الجمهورذهب 

 :)٤(منها

 في قدامة ابن قال ،وسلم لم يفعل ذلك وال الخلفاء الراشدون من بعدهأن الرسول صلى اهللا عليه . ١

 والية وال قضاء امرأة بعدهم من وال خلفائه من أحد وال وسلم عليه اهللا صلى النبي يول لم" المغني

لتولي منصب  وهم يشترطون .)٥("غالبا الزمان جميع منه يخل لم ذلك جاز ولو بلغنا، فيما بلد،

اإلسالم والعدل والعقل والبلوغ والذكورة والحرية والنطق والسمع  :روط وهيالقضاء عشرة ش

                                                            
 بين حكم يقضين ال"بلفظ ٢٦١٦ص/٦ ج،٦٧٣٩:يث رقمحد،مرجع سابق ،المختصر الصحيح الجامع، صله في الصحيح عند البخاريأ(١)
  ".غضبان وهو اثنين
 .٣٥٥ ص،٢ج ، سابقع مرج،المقتصد ونهاية المجتهد بداية ،بن رشدا (٢)
  .٣٦٩ ص،١ج ، مرجع سابق،ة المجل)(٣
  المغربي:وانظر آذلك ٣٧٥ ، ص٤ج مرجع سابق، ،المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني ،الخطيب الشربيني محمد: انظر )(٤
  ٨٧،ص٦، ج٢ط ،١٣٩٨ - بيروت - الفكر دار ، ،خليل مختصر لشرح الجليل مواهب ،الرحمن عبد بن اهللا محمد عبد أبو
 ،١٤٠٥ - بيروت - الفكر دار ، المقدسي ،الشيباني حنبل بن أحمد اإلمام فقه في المغني ،أحمد بن اهللا محمد عبد أبو قدامة بنا )(٥
  .٩٢،ص١٠ج١ط



 
 

٦٦

 )١(والبصر واالجتهاد

m X W  K  J  I    H  G  F  E  D  C  B  A : تعالى قوله. ٢

N  M  LO  l وإذ الواليات، أصغر هي األسرة والية وهي الوالية فهذه: قالوا ٣٤: النساء 

 كالقضاء منها، أكبر هو ما تولي من منعها أولى باب فمن الوالية، هذه تولي من المرأة اهللا منع

 والوزارة

 ابن قال .)٢(امرأة أمرهم ولوا قوم يفلح لن: بكرة أبي حديث في وسلم عليه اهللا صلى النبي قول. ٣

 القضاء، المرأة تولى أن يجوز ال: قال من بكرة أبي بحديث استدل": التين ابن قال": الفتح "في حجر

 .)٣("الجمهور قول وهو

 الجنة، في واحد: ثالثة القضاة": قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن عنه اهللا رضي بريدة حديث. ٤

 في وجار الحق عرف ورجل به، فقضى الحق عرف فرجل الجنة في الذي فأما النار، في واثنان

 . )٤("النار في فهو جهل على للناس قضى ورجل النار، في فهو الحكم

 وقال ،الحكم صحة في شرط هي الجمهور فقال ،الذكورة اشتراطوهذا يرجع إلى " :بن رشدقال ا

 حاكما المرأة تكون أن يجوز الطبري قالو ،األموال في قاضيا المرأة تكون أن يجوز حنيفة أبو

 ومن ،األموال في شهادتها بجواز فتشبيها والماأل في حكمها أجاز ومن ،شيء كل في اإلطالق على

 فحكمه الناس بين الفصل منه يتأتى من كل أن هو األصل إن قال شيء كل في نافذا كمهاح رأى

                                                            
  .٤٣٣، ص٤،جبيروت - االسالمي المكتب ،حنبل بن أحمد المبجل اإلمام فقه في الكافي ، المقدسي اهللا محمد عبد أبو قدامة بنا(١)
  .١٦١٠، ص٤، مرجع سابق، جالجامع الصحيح المختصر رواه البخاري، (٢)

 الدين محب: تحقيق بيروت، - المعرفة دار ،البخاري صحيح شرح الباري فتح ،الشافعي الفضل أبو علي بن أحمد يالعسقالن حجر بن ا٣
  .٥٦، ص١٣ج ،الخطيب

 محمد أحمد: تحقيق  - بيروت - العربي التراث إحياء دار ،الترمذي سنن الصحيح لجامعا، السلمي عيسى أبو عيسى بن الترمذي محمد ٤
 أبي بن الهيثمي علي :انظر الزوائد مجمع "الصحيح رجال ورجاله األوسط في الطبراني رواه: "قال الهيثمي .٦١٣، ص٣، جوآخرون شاآر
  .١٩٦ص/٤ج، ١٤٠٧ - بيروت ، القاهرة - العربي الكتاب دار /للتراث الريان دار ، الفوائد، ومنبع الزوائد  مجمع،بكر



 
 

٦٧

 من فليست الذكورة وأما:"قال الكاساني .)١( "الكبرى  اإلمامة من اإلجماع خصصه ما إال جائز

 بالحدود تقضي ال أنها إال الجملة في الشهادات أهل من المرأة ألن الجملة في التقليد جواز شرط

وأخذ برأي أبي  )٢("الشهادة أهلية مع تدور القضاء وأهلية ذلك في لها شهادة ال ألنها قصاصوال

 :" فقد قالحنيفة محمد بن حزم الظاهري ومن العلماء المعاصرين الدكتور يوسف القرضاوي

 أمرهم ولوا قوم يفلح لن" وسلم عليه اهللا صلى الرسول قول إلى الستنادهم الذكورة شرط اشترطوا

 والمرأة الرأي كمال إلى يحتاج القضاء أن وقالوا الوالية، أنواع من نوع هو القضاء واعتبروا "أةامر

 قائمة استنادات استناداتهم معظم يعني عاطفية، والمرأة بالعواطف التأثر عدم إلى ويحتاج الرأي، ناقصة

 من يرون حزم، بن محمد أبو اإلمام وممثلهم الظاهرية أن بدليل الداللة، قاطع نص فيها ليس الرأي على

 دونها، ويقاتلون النصوص بظواهر يتمسكون حرفيون أناس هم والظاهرية القضاء تتولى أن المرأة حق

 يوجد، لم إنما أجله، من وحارب به لتمسك المرأة، يمنع نص حزم ابن وعند الظاهرية عند كان فلو

 في أي فيه، تشهد فيما القضاء تتولى أن لها أجاز حنيفة أبو القضاء، تولي للمرأة أجاز من هناك ولذلك

 األحوال نواحي في القضاء، تتولى أن لها يجوز والمالية المدنية النواحي في إنما الجنائية، النواحي غير

 وكان الشهير المؤرخ المفسر المحدث الفقيه الطبري جعفر أبو اإلمام القضاء، تتولى أن يجوز الشخصية

 حق من أن يرى الطبري جعفر أبو انقرض، ثم الزمن من مدة وظل ،الطبرية نيسمو أتباع وله مذهب له

 هذه في رأيي عن سألتني لو خالفية، فالمسألة الجنائيات، في حتى شيء كل في القضاء تتولى أن المرأة

 وحدود ضوابط هناك يكون أن البد التطبيق في ولكن المبدأ، أقر أنا لك أقول أن الخالفية المعركة

 مثل كثيرون فقهاء وهناك القضاء، تولي من المرأة يمنع شرعياً نصاً نظري في أرى ال فأنا وشروط،

 أجيزه أنني قلت ولكنني الرأي هذا على يوافقون أناس وهناك هذا، على يوافق اهللا رحمه الغزالي الشيخ

 كاملة ليست المرأة أن مثالً فيها قالوا التي العقلية األدلة نصاً، أجد ال ألنني قلت كما أجيزه أوالً .بضوابط

                                                            
  .٣٤٤ص،٢ج  ،مرجع سابق،،المقتصد ونهاية المجتهد بداية ،بن رشدا (١)
  .٣ص،٧ج ،سابق مرجع ،الصنائع بدائع  عالء الدين،الكاساني (٢)



 
 

٦٨

 هذا فسر والحديث "ودين عقل ناقصات" الحديث على واعتمدوا والدين العقل ناقصة هي أو الرأي،

 شهادة تكون المالية األمور في شهادتها جعل القرآن بل ال الذكاء، ينقصها أنه ليس العقلي، النقص

 بامرأتين استشهد بل بامرأة تستشهد ال ستشهدت أن تريد عندما أي االستيثاق عند رجل، بشهادة امرأتين

 يجب االستيثاق مقام ففي الحقوق، فتضيع النسيان خشية (األخرى إحداهما فتذكر إحداهما تضل أن)

 أو المحاكم في تشهد أن من يمنعها أباها لعل بامرأة يستشهد الواحد ولماذا يستوثق أن نساناال على

 في تنقص ال المرأة امرأتان، فيكون والبد كان فإن الضياع، مظنة في حقك تجعل أنك فمعناه زوجها،

 للعبرة، ذكرها إنما للتسلية يذكرها ولم قصة لنا ذكر الكريم والقرآن الرجل، عن العقل في وال الذكاء

 اليمن، في الجزيرة في الدولة هذه حكمت التي المرأة وهي النمل، سورة في المذكورة سبأ ملكة قصة

 ، واآلخرة، الدنيا خيري إلى قومها وقادت تدبير، وحسن سياسة، وحسن وكياسة حكمة في وحكمتها

 أفلح من النساء من هناك إذن للتسلية، يذكرها وال للمتعة يذكرها ال القصة هذه لنا يذكر حينما فالقرآن

 .)١ (مطلقاً ليس الحديث أن على يدل فهذا إطالقه، على الحديث يؤخذ ال ولذلك بملكهم، قومهم

 مجمـع البحـوث العلميـة فـي     فتى بجواز تولي المرأة منصب القضاء في األموال وما دونهـا        وأ

 حيـث  ، خصوصا في األحوال الشخصية  ، برأي اإلمام أبي حنيفة    إلى األخذ  الباحث   ميلوي.)٢(األزهر

إن النساء تطمئن قلوبهن لدى قاضية فتفضي إليها بما ال يمكن أن تفضي بمثله للقضاة من الرجـال                  

 . تعالى أعلمواهللا

ولم تتطرق القوانين المعمول بها في المحاكم الشرعية الفلسطينية لهذه المسألة مع العلم أنه تم تعيين                

  )٣(.١٦/٢/٢٠٠٩قاضيات في المحاكم الشرعية الفلسطينية بتاريخ 

                                                            
  ٨/٨/٢٠١٠ no_cu?asp.article/topics/site/net.qaradawi.www://http موقع الدتور يوسف القرضاوي )١(
Arabic‐Zone=pagename&C_ArticleA=c?Satellite/servlet/net.islamonline.www://http‐  موقع إسالم اون الين )٢(

١١٨٠٤٢١٣٣٤٩٣٢=cid&NWALayout/News ٨/٨/٢٠١٠  
  .٧ ص،١٤ السنة ، ٤٧٠١،عدد،١٧/٢/٢٠٠٩ تاريخ ،جريدة األيام (٣)

http://www.al-ayyam.com/znews/site/template/article.aspx?did=١٠٤٩٠٧&date=٢/١٧/٢٠٠٩  



 
 

٦٩

 :من ولي القضاء برشوة .٧

 ، باطله وقـضاؤه مـردود   فواليته، وأعطى عليه رشوة)١(بالةمن تقبل القضاء بقُ" جاء في التبصرة   

 .)٢("وان كان قد حكم بحق وان كان أعطى رشوة على عزل قاض ليولى هو مكانه فكذلك أيضا 

 :القاضي الذي يقضي بعلمه .٨

وقيل يصح لـه أن يقـضي بمـا        ،بعده أو القضاء قبل بذلك علم سواء بعلمه يقضي ال عند المالكية 

أما الـشافعية  . الحدود في ال الناس حقوق في بعلمه يقضي وعند األحناف. سمعه في مجلس القضاء 

 الـشافعي  قال: " قال الشوكاني . )٣(باب سد الذرائع  ولكن يمنع من     بعلمه يقضي فاألصل عندهم أنه  

  .)٤("بعلمه يحكم أن للحاكم إن لقلت السوء قضاة لوال

 بـه  ىقـض  من أول بدعة هو وقال عنه اهللا رضي حنيفة أبو نقضه على نص وقد" :وقال القرافي 

 )٥("عنه اهللا رضي معاوية

وقد نظم قانون أصول المحاكمات الشرعية اإلجراء الشرعي والقانوني لمنع القاضـي مـن رؤيـة                

  )٦(: وذلك في المواد التالية،الدعوى التي تتوفر فيها حالة النقض

                                                            
 المعجم. الرياسة دون وهي وعرافته عهدته في فالن قبالة في نحن ويقال ذلك غير أو دين أو عمل أداء اإلنسان بها يلتزم وثيقة : القبالة(١)

 ،٢ ج،العربية اللغة مجمع: تحقيق الدعوة، دار النجار، محمد / القادر عبد حامد  /الزيات أحمد / مصطفى إبراهيم: تأليف ، الوسيط
  .٧١٢ص
  .١٣ ص،١ج، مرجع سابق، في شرح األقضية ومناهج األحكامتبصرة الحكام ، فرحوننبا (٢)
 ، محمد بن علي بن مد الشوكاني مح:وانظر كذلك ،١٩٤ص،١ج ،الفقهية القوانين،الكلبي الغرناطي أحمد بن محمد جزي بنإ :رنظا) (٣
  .١٩٧- ١٩٦ص،٩ج١٩٧٣ - بيروت - الجيل دار ،األخبار منتقى شرح األخيار سيد أحاديث من األوطار نيل
  . ١٩٦ص،٩ ج،مرجع سابق ،األخبار منتقى شرح األخيار سيد أحاديث من األوطار نيل،الشوكاني )(٤
  .١٠٨ ص،٤ج ، سابقع مرج،الفروق ،القرافي )(٥
  .٥٢-٤٩ صص ، سابقع مرج،١٩٩٥لسنة) ٣١(لمحاكمات الشرعية رقم  أصول اقانون) (٦



 
 

٧٠

 االسـتئناف  محكمـة  رئـيس  إلى يقدم أن عليه والمدعى المدعي من لكل يحق ):١٢٥ (المادة •

 مـن  سـبب  ألي الـدعوى  رؤية من القاضي تنحية فيه يطلب ،نسختين على استدعاء يةالشرع

  :التالية األسباب

  .بسببها أو رأساً لديه المقامة الدعوى في مالية منفعة للقاضي يكون  أن- ١

 من مصاهرة أو قرابة أحدهما وبين بينه أو ،الخصمين أحد فروع أو أصل من القاضي كان  إذا - ٢

 .الثالثة أو نيةالثا الدرجة

  .ظاهرة عداوة الخصمين أحد وبين القاضي بين يكون  أن- ٣

  .أمامه الدعوى إقامة قبل الخصمين أحد مع دعوى للقاضي يكون  أن- ٤

  .وكيالً أو محكماً أو للنيابة ممثالً أو قاضياً بصفته الدعوى في رأيه القاضي أبدى أن سبق  إذا- ٥

 األوراق به تربط وأن ،إثباته سائلوو أسبابه على الرد دعاءاست يشتمل أن يجب ):١٢٦ (المادة •

 المحـاكم  إحدى أو الشرعية االستئناف محكمة أودع الرد طالب أن يثبت ووصول ،لذلك المؤيدة

 كـان  إن دنـانير  وعشرة ،بدائياً قاضياً رده المطلوب كان إن دنانير خمسة قدره تأميناً البدائية

  .تدباًمن كان ولو استئنافياً قاضياً

  ):١٢٧ (المادة •

 وعنـد  ،رده المطلـوب  القاضي إلى االستدعاء صورة الشرعية االستئناف محكمة رئيس  يبلغ - ١

 الفرقـاء  حـضور  دون االسـتئناف  محكمة تقرر ،الرئيس له حدده الذي الميعاد في الجواب ورود

 .تدقيقاً الجواب هذا بشأن تراه ما رده المطلوب والقاضي



 
 

٧١

 يجـب  لم أو قانوناً للرد تصلح االستدعاء في المبينة األسباب أن االستئناف ةلمحكم ظهر  وإذا - ٢

 بحضور الطلب في للنظر موعداً االستئناف محكمة تحدد المعين الموعد في االستدعاء على القاضي

  .األصول وفق فيه وتفصل ،رده المطلوب القاضي اشتراك دون الطرفين

 ،الـدعوى  فـي  النظر عند القاضي تنحية تقرر ،الرد بأسبا من سبب وجود للمحكمة ثبت  إذا - ٣

  .فيها للنظر القضاة أحد النتداب القضاة قاضي إلى والكتابة

 الطلـب  رد المحكمـة  تقـرر  ،الـدعوى  موضوع في الدخول بعد ذلك من شيء يثبت لم  إذا - ٤

  .بذلك القضاة قاضي وإعالم ،للخزينة إيراداً وقيده التأمين ومصادرة

 ،المـدعي  من الطلب كان إن الدعوى في الدخول قبل الرد طلب يقدم أن يشترط :)١٢٨ (المادة •

 طرأ حادث عن ناشئاً الرد سبب يكن لم ما ،عليه المدعى من كان إن المحاكمة في الدخول وقبل

 تلي جلسة أول في يقدم أن الرد طلب لقبول عندئذ فيشترط ،المحاكمة أو الدعوى في الدخول بعد

 من الرد طلب موضوع في الدخول قبل وقت أي في طلبه يسحب أن الرد البولط ،الحادث هذا

 المادة في المقرر التأمين نصف بمصادرة تأمر أن للمحكمة يحق وحينئذ ،االستئناف محكمة قبل

 .القانون هذا من) ١٢٦(

 هـذا  من) ١٢٥ (المادة في المذكورة الخمسة األسباب أحد وجود أو حدوث عند ):١٢٩(المادة  •

 يطلـب  لم ولو ،بها والحكم الدعوى جلسات حضور عن يمتنع أن القاضي على يترتب ،انونالق

 قاضي وعلى ،خاص محضر في تدوينه بعد بذلك القضاة قاضي يخبر وحينئذ ،رده الفرقاء أحد

 يخبر الشرعية االستئناف محكمة رئيس هو المتنحي كان وإذا ،االستئناف لمحكمة إحالته القضاة

 الذي السبب أن الشرعية االستئناف محكمة رأت فإذا ،أيضاً الصفة هذه على ضاةالق قاضي بذلك



 
 

٧٢

 علـى  تنحيته أيدت وإال ،القضية نظر إلى يعود أن قررت ،ذلك يستوجب ال القاضي إليه استند

  ).١٢٧ (المادة من الثالثة الفقرة في المبين الوجه

 أخـرى  إلى محكمة من الدعوى قلن تقرر أن الشرعية االستئناف لمحكمة يجوز ):١٣٠ (المادة •

 على،القـضاة  قاضي مع التباحث بعد العام النائب من طلب على بناء العام باألمن تتعلق ألسباب

  .الطرفين بحضور موجباته من للتحقق النقل طالب استدعاء للمحكمة يحق أن

 ومنه  ، األمر  الن القاضي نائب عن الخليفة أو ولي       ،القاضي الذي ال يملك والية القضاء ابتداء       .٩

 وكذلك القاضي الذي يقضي خارج حدود واليته سواء من حيث           ،نيب فيه يستمد واليته على ما أُ    

قصر العام علـى    " وهو   ،طلق عليه االختصاص القضائي    وهذا ما ي   ،الزمان أو المكان أو النوع    

 وال البينة يسمع وال يولى وال يقضى أن يجوز وال:"قال الشيرازي  . )١("بعض مسمياته أو أفراده   

 ال ألنـه  ،به عتدي لم عمله غير في ذلك من شيئا فعل فإن ،عمله غير في حكم في قاضيا يكاتب

  .)٢(" الرعية حكم ذكرناه فيما حكمه فكان ،عمله غير في له والية

 ،سمع الدعوى المتعلقة بالخصوص الفالنيبأن ال تُ وكذلك لو صدر أمر سلطاني" :مجلةال جاء فيو

ليس للقاضي أن يستمع تلك الدعوى ويحكم بهـا، أو كـان    ،العامة ة تتعلق بالمصلحة لمالحظة عادل 

باستماع بعض الخصومات المعينة، ولم يكن مأذوناً باستماع ما عدا ذلك فله             القاضي بمحكمة مأذوناً  

 .)٣("بهـا الخصومات التي أذن بها فقط وأن يحكم فيها، وليس له استماع ما عداها والحكم  أن يسمع

 كيـوم  زمان أو فيه يحكم منه بمكان كال وخص ،بلد في قاضيين امماإل نصب ولو:"ال الشربيني وق

                                                            
 ٢٨-٢٧ ص،م٢٠٠٠، ١ط،الرياض،مكتبة الرشيد،االختصاص القضائي في الفقه اإلسالمي،ناصر بن محمد بن مشري:الغامدي)(١
  .٢٩٢ص ،٢ج ، مرجع سابق،المهذب ،الشيرازي)(٢
  .٣٦٧ ص،١ج،)١٨٠١: ( مادة رقم،مرجع سابق،المجلة  )٣(



 
 

٧٣

 لعـدم  جاز ،والفروج الدماء في واآلخر األموال في يحكم أحدهما جعل كأن الحكم من نوع أو ،كذا

  . )١("بينهما المنازعة

 أن يزيـد  بن السائب عن فقد روى الطبراني     ، من أنشأه هو عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه         لوأو

 قـال  ،عمر استقضى من وأول ،قاضيا يتخذوا لم وعمر بكر وأبا  وسلم عليه اهللا صلى  اهللا رسول

  .)٢( "والدرهمين الدرهم في الناس عني در" :له

  ولـو  ، حيث واله القضاء في األشياء الزهيدة      ،طلق عليه االختصاص النوعي في القضاء      وهذا ما ي  

   .نفذ وقضاؤه ال ي، أنه سيكون قد خرج على حدود واليته في غيرها فال شكىقض

 دون  والتقليـد العـام يكـون   . والتقليـد الخـاص  ، العامدالتقلي: وتقليد منصب القضاء نوعان وهما  

والتقليد الخاص هو أن يوليه ويشترط عليـه أو          )تك القضاء ولي(:  كأن يقول له   ،تخصيص أو تحديد  

فالعام أن يقلده قضاء جميـع       ، يكون التقليد عاما ومخصوصا    ويجوز أن ":  قال الماوردي  ،خصصي 

 فتشتمل الوالية على األحوال الـثالث فـي         ،مالبلد والقضاء بين جميع أهله والقضاء في جميع األيا        

 أحـدها أن يكـون      ، والمخصوص ينقسم ثالثة أقسام    ،مجميع البلد وعلى جميع أهله وفي جميع األيا       

 والثالـث أن يكـون      ، أن يكون مخصوصا فـي بعـض أهلـه          والثاني ،مخصوصا في بعض البلد   

  .)٣( "مخصوصا في بعض األيام

:والتقليد الخاص ينقسم إلى  

                                                            
  ٣٧٩ص،٤ج ،مرجع سابق،المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني ،الشربيني محمد الخطيب (١)
 بن طارق: تحقيق ،١٤١٥ - القاهرة - الحرمين دار ، ٦٧٥٦حديث رقم  ،األوسط المعجم، أحمد بن سليمان القاسم الطبراني أبو(٢)

 حبيب أبي بن يزيد إال الزهري عن الحديث هذا يرو لم:"قال الطبراني. ٢٩ص،٧ج ،الحسيني إبراهيم بن المحسن عبد ، محمد بن اهللا عوض
 في الطبراني رواه:"وقال الهيثمي ٣٠ص،٧ج،المرجع السابق" عمار بن هشام به تفرد الوليد إال لهيعة بن عن وال بن لهيعة إال يزيد عن وال

 الزوائد مجمع بكر، أبي بن الهيثمي علي: أنظر "الصحيح الرج رجاله وبقية حسن وحديثه ضعف وفيه لهيعة ابن وفيه واألوسط الكبير

  .١٩٦ص،٤ج - بيروت ، القاهرة - العربي الكتاب دار /للتراث الريان دار ،الفوائد ومنبع
  .١٤٥ ص،١ ج، مرجع سابق،أدب القاضي ،ي الماورد:نظرا (٣)



 
 

٧٤

 فليس لـه أن يقـضي فـي         . وليتك القضاء في مصر    :ن يقول له  أتخصيصه من حيث المكان ك     .١

   .األردن

مـه   فلو قضى بعد انقضاء العام نقض حك       ،ن يوليه القضاء عاما   أتخصيصه من حيث الزمان ك     .٢

 .الواليةلتجاوزه لحدود 

 كان يوليه القضاء لينظـر فـي خـصومات األجانـب            ،تخصيص القضاء من حيث األشخاص     .٣

  .قض حكمه فلو نظر في خصومات غير األجانب نُ،بلد من بلدان المسلمينالمقيمين في 

 فان حكـم    ،األحوال الشخصية ة   كان يوليه القضاء في أقضي     ،تخصيص القضاء من حيث النوع     .٤

أي نوعية القـضايا التـي      ) النظر (: وقد سماه الماوردي   ،قض حكمه  نُ ،منازعات التجارية في ال 

 ،عام وهو والية النظر في جميع أنواع القـضايا        :  وقد قسم النظر إلى قسمين     ،ينظرها القاضي 

 أو في   ، كالحكم في المداينات دون المناكح     ،وخاص وهو أن يقضي في قضايا معينة دون غيرها        

 )١(. المال ال يتجاوزهنصاب مقدار من

   :وقد نظمت المجلة قواعد االختصاص في المواد التالية

  ." والحكم المحاكمة إلجراء السلطان قبل من وكيل الحاكم" ):١٨٠٠( مادة •

 مـثال  ،الخصوصات بعض واستثناء والمكان بالزمان ويتخصص يتقيد القضاء ):"١٨٠١( مادة •

 تلـك  حلـول  قبل يحكم أن له وليس ،فقط السنة تلك يف يحكم ،سنة بمدة بالحكم المأمور الحاكم

 ذلـك  أطراف جميع في يحكم ،معين قضاء في المنصوب الحاكم وكذلك ،مرورها بعد أو السنة

 ،معينة محكمة في يحكم أن على المنصوب والحاكم ،آخر قضاء في يحكم أن له وليس ،القضاء

 بأن سلطاني أمر صدر لو وكذلك ،رآخ محل في يحكم أن له وليس ،فقط المحكمة تلك في يحكم

 لـيس  ،العامـة  بالمصلحة تتعلق عادلة لمالحظة الفالني بالخصوص المتعلقة الدعوى تسمع ال
                                                            

  ١٧٢-١٥٤ص ص ،١ج،المرجع السابق:نظرا (١)



 
 

٧٥

 بعـض  باسـتماع  مأذونـا  بمحكمـة  الحاكم كان أو ،بها ويحكم الدعوى تلك يستمع أن للحاكم

 لـه  ولـيس  ،فقط فيها يحكم وأن بها أذن التي الخصوصات يسمع أن فله ،المعينة الخصوصات

 خـصوص  في مجتهد برأي بالعمل سلطاني أمر صدر لو وكذلك ،بها والحكم عداها ما استماع

 آخـر  مجتهـد  برأي يعمل أن للحاكم فليس ،أوفق العصر ولمصلحة أرفق بالناس رأيه أن لما

 ألنها واليـة فـصحت      ،)١(١٦ المادة أنظر حكمه ينفذ فال عمل وإذا ،المجتهد ذلك لرأي مناف

٢(".كالوكالةصا ا وخصوعموم ( 

حيث بينـت المـادة      ،االختصاص للمحاكم الشرعية  قواعد  ونظم قانون أصول المحاكمات الشرعية      

وحتـى   )٣(  والمواد من المـادة    ،من القانون المذكور اإلختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية      ) ٢(

  )٣(:  وذلك كما يلي،قواعد اإلختصاص المكاني للمحاكم الشرعية) ٩(المادة

 :التالية المواد في وتفصل الشرعية المحاكم تنظر :)٢ (المادة •

 بإدارتـه  عالقـة  له وما ،واستبداله عليه والتولية وشروطه ،المسلمين قبل من وإنشاؤه  الوقف - ١

  .بالمقاطعة وربطها ،لإلجارتين الوقفية والمستغالت المسقفات وتحويله الداخلية

 أسـست  حقـوق  من عليه يترتب وما الوقف بصحة أو ،وقفين بين بالنزاع المتعلقة الدعاوى  - ٢

 أو وقف كتاب وجود مع فيه المتنازع العقار ملكية الطرفين أحد ادعى إذا أما ،خاص بعرف

 ،المحلـة  أو القرية أهل عند شائعةً شهرةً المشهورة األوقاف من العقار كان أو ،بالوقف حكم

 المحكمـة  فعلى ،مادعاءه تعزز ومستندات أوراقاً الحاالت هذه جميع في الملكية مدعو وأبرز

 فإذا ،معقولة مدة خالل الصالحية ذات المحكمة مراجعة موتكلفه ،الدعوى في السير تؤجل أن

                                                            
  .١٨ ص،١ ج، مرجع سابق،المجلة" ض بمثلهاالجتهاد ال ينق "١٦المادة ) (١
  .٣٦٧ ص،١ج،مرجع سابق،المجلة  )(٢
  .١١-٧ ص ص،مرجع سابق،١٩٩٥لسنة) ٣١(قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم )(٣



 
 

٧٦

 فـي  السير وقف الشرعية المحكمة تقرر ،المحكمة تلك لدى الدعوى إقامة على يدل ما أبرز

 الـدعوى  فـي  سارت وإال ،العقار ةملكي شأن في المحكمة تبت أن إلى أمامها التي الدعوى

 .وأكملتها

 .شرعية بحجج المربوطة واألوقاف األيتام أموال  مداينات- ٣

  .والوراثة والوصاية  الوالية- ٤

 .الرشد وإثبات وفكه  الحجر- ٥

  .وعزلهما والوصي القيم  نصب- ٦

 . المفقود- ٧

 والنـسب  والنفقـة  المهـر  حـساب  علـى  يدفع وما والجهاز والمهر والمفارقات  المناكحات - ٨

 .والحضانة

 .الزواج عقد مصدره ويكون الزوجين بين يحدث ما  كل- ٩

 التي الديون دعاوى في والحكم ،أعيانها بملكية اإلدعاء في والفصل الواجبة التركات تحرير - ١٠

 وتـصفيتها  ،ربويـة  معاملـة  عـن  ناشئاً أو ،منقول غير بمال متعلقاً منها كان ما إال عليها،

 .واالنتقالية الشرعية الوارثين حصص وتعيين ،الورثة بين تقسيمهاو

 أن ورضيا مسلم غير أحدهما كان إذا وكذلك ،مسلمين الفريقان كان إذا واإلرث الدية طلبات - ١١

 .الشرعية للمحاكم ذلك في القضاء حق يكون

  .لةالمنقو وغير المنقولة األموال في بعضها أو كلها التركة من التخارج - ١٢

 .الموت مرض في الهبة - ١٣



 
 

٧٧

  .المحاسبة هذه بنتائج والحكم ومحاسبتهم والقيم والمتولي والوصي للولي اإلذن - ١٤

 غيـر  قفاالو كان إذا ،الشرعية المحاكم لدى المسجلة اإلسالمية باألوقاف المتعلقة الدعاوى - ١٥

 .ذلك على الفرقاء واتفق ،مسلم

  .المسلمين بين خصيةالش باألحوال يتعلق ما كل - ١٦

  .عنه ينشأ وما مأذونيها أحد أو الشرعية المحاكم لدى سجل زواج عقد كل - ١٧

 .وإثباتها الوصية - ١٨

 .الشرعية المحاكم بأعمال المتعلقة الوكاالت تنظيم - ١٩

 انه ليس من صالحية هذه المحـاكم  أي ،وهذا هو االختصاص النوعي للمحاكم الشرعية في فلسطين    

 وال فـي الـدعاوى      ، كالبيوع والرهون واإلجارة وغير ذلك     ،ي دعاوى المعامالت التجارية   النظر ف 

 وإذا رفع للمحكمـة الـشرعية       ، وال في غير ذلك من الدعاوى      ،الجنائية كاالعتداء والقتل وما شابه    

 فإنها ال تقبل    ،من قانون أصول المحاكمات الشرعية    ) ٢(دعوى موضوعها ليس مما ذكر في المادة        

 ولو قدرنا أن    ،رد لعدم االختصاص الوظيفي    وان قيدت فإنها تُ    ،قيد في سجالت الدعاوى   اء وال تُ  ابتد

نقض لـدى    فان هذا الحكم ي    ،القاضي الشرعي نظر في مثل هذه الدعوى وأصدر فيها حكما قضائيا          

  .محكمة االستئناف الشرعية لتجاوز القاضي الصالحية الوظيفية

 ،المملكة حدود ضمن عليه المدعى فيه يقيم الذي المحل حكمةم في ترى دعوى كل ):٣ (المادة •

 فيهـا  يقـيم  التي المحكمة أمام ترفع فالدعوى ،المملكة في إقامة محل عليه للمدعى يكن لم فإن

 :اآلتية الدعاوى ذلك من ويستثنى ،المملكة حدود ضمن المدعي

  .الوقف ذلك فيه الموجود محلال محكمة في ترى ،المنقولة غير باألوقاف المتعلقة الدعاوى - ١



 
 

٧٨

 جـرى  الذي المحل محكمة في إال ترى ال ،واألوقاف األيتام أموال بمداينات المتعلقة الدعاوى - ٢

 .العقد فيه

  .التركة وجود محل أو ،المتوفى إقامة محكمة في تقام ،الوصية دعوى - ٣

 ،العقد منطقتها في جرى التي المحكمة أو ،عليه المدعى محكمة في النكاح دعوى رؤية تجوز - ٤

 فيـه  وقـع  الـذي  المحـل  محكمة وفي المذكورتين المحكمتين في االفتراق دعوى وتجوز

 .)١(الحادث

 وفاقـدي  والصغار والفروع لألصول النفقة تقدير حق عليه المدعى أو المدعي إقامة  لمحكمة - ٥

 .والمسكن الرضاع أجرة وتقدير الحضانة وطلب والزوجات األهلية

 الدعوى موضوع كان أو ،الباقين على حكماً أحدهم على الحكم وكان ،عليهم المدعى تعدد اإذ - ٦

 رؤيـة  غيرهـا  علـى  امتنع محكمة في أقيمت وإذا ،أحدهم محكمة في الدعوى تقام ،واحداً

 .القانون هذا في المستثناة الدعاوى من تكن لم ما الدعوى

  .الدافع طلب على بناء الدفع دعوى في المحكمة  تحكم- ٧

  ):٤ (المادة •

 بعـض  فيهـا  يقيم التي للمحكمة ويجوز ،اإلرثية الحصص تعيين المتوفى إقامة محل  لمحكمة - ١

  .المملكة حدود خارج المتوفى إقامة محل كان إذا اإلرثية الحصص تعيين الورثة

 فـي  التـي  وللمحكمـة  ،والقوام األوصياء تعيين األهلية وفاقدي الصغار إقامة محل  لمحكمة - ٢

 .لهم اإلذن إعطاء العقار منطقتها

 ،لها تتعرض أن للمحكمة ليس ،المحكمة صالحية على عليه المدعى يعترض لم إذا ):٥ (المادة •
                                                            

  .وقائع النزاع والشقاق التي قد تقع بين الزوجين: يقصد بالحادث )(١



 
 

٧٩

 أو الـصالحية  علـى  اعتراض وكل ،الخصوم يثرها لم ولو لها تتعرض فالمحكمة الوظيفة أما

 .لمحكمةا أمام قانوناً مثل إذا إال يعتبر ال عليه المدعى من الوظيفة

 موضـوع  عـن  اإلجابـة  يقبل ال شكلي دفع الشخصية الصالحية على االعتراض ):٦ (المادة •

 المحاكمـة  حضور عن عليه المحكوم تخلف يكن لم ما ،غيابياً فصلها بعد وال حضورياً الدعوى

 .مشروعة لمعذرة الغيابية

 ،المحـاكم  إحـدى  في تأقيم إذا ،لرؤيتها الصالحية محكمة من ألكثر التي الدعوى ):٧(المادة   •

 .فيها النظر األخرى المحاكم على امتنع

  .رؤيتها دوام يمنع ال الدعوى إقامة بعد اإلقامة محل في يحدث الذي التغيير ):٨ (المادة •

 الطـرفين  مـن  فلكـل  ،الـصالحية  علـى  الـشرعية  المحاكم بين خالف حصل إذا ):٩ (المادة •

 .المرجع تعيين رعيةالش االستئناف محكمة إلى أن يطلب المتخاصمين

  

 :سباب تتعلق بالحكمأل  نقض الحكم القضائي:المطلب الرابع

أو  : وزاد المالكية على ما ذكر، نص الكتاب أو السنة أو اإلجماع الحكم القضائيإذا خالف .١

  . مخالفة القواعد أو القياس الجلي

 كقوله تعالى، لف في تأويلهأي الذي لم يختلف الس ،يرى فقهاء الحنفية أن المقصود بمخالفة الكتابو

 m  i  h  g  f   e  d  c  b  a  `  kj l    o  n  m

qpl فلو حكم قاض ،ن السلف اتفقوا على عدم جواز نكاح امرأة األبإف  ،٢٢ آية:النساء 

األول   كالحكم بحل المطلقة ثالثا لزوجها،وان المراد بمخالفة السنة المشهورة ،بجواز ذلك نقض



 
 

٨٠

 وكذلك مخالفة ،)١(العسيلة المشهورلمخالفة ذلك لحديث  ،بدون الدخول الحقيقيبمجرد النكاح 

  .)٢(اإلجماع

 فقضى ،محلة في إنسان مال تلف إذا" : ومن أمثلة مخالفة اإلجماع ما ذكره ابن عابدين في الحاشية

  .)٣("ينقضه أن فللثاني لإلجماع لمخالفته باطل فهو ،النفس على قياسا بالقسامة بضمانهم

 ألن العلماء ، يبطل حكمه،ترك الميت وراءه جد وأخ فحكم بالميراث كله لألخ: ومن أمثلته أيضا

  :اختلفوا في هذه المسألة على رأيين

  .التركة كلها للجد وليس لألخ شيئا: األول

  .أن التركة تقسم بينهما: الثاني

  .)٤(ولم يقل قائل بحرمان الجد مطلقا فهذا الحكم ينقض لمخالفة اإلجماع

 في النقلية األدلة من شيء معهم الجد حال في يرد لم ، ألب أو األشقاء واألخوات اإلخوة أن وذلك

  : ذلك في مذهبين إلى ذهبوا الذين الصحابة باجتهاد حكمهم ثبت وإنما والسنة، الكتاب

 عدم وهو جبل، بن ومعاذ الخدرى سعيد وأبى عمر وابن عباس وابن الصديق بكر ألبى : األول

 األب مع يرثون ال كما) ألب اإلخوة (العالت وبني األشقاء واألخوات اإلخوة ( األعيان بني وريثت

 الجد بين تقاسمه فال  حنيفة أبو رأى وهو مطلقا، واألخوات اإلخوة ويحجب بالمال، الجد فيستقل

 .عنده واألخوات واإلخوة
                                                            

 امرأة جاءت" بلفظ،٩٣٣ ص،٢ ج،٢٤٩٦:  رقمث حدي، سابقع مرج،الجامع الصحيح المختصر ،البخاريأخرجه  حديث العسيلة )(١
 هدبة مثل معه إنما الزبير بن الرحمن عبد فتزوجت طالقي فأبت فطلقني رفاعة عند كنت وسلم فقالت عليه اهللا النبي صلى القرظي رفاعة
  ".عسيلتك ويذوق عسيلته تذوقي حتى ال رفاعة إلى ترجعي أن أتريدين فقال الثوب
   .١٩٠-١٨٩  ص،٤ج،مرجع سابق،  شرح كنز الدقائقتبيين الحقائق ،الزيلعي:ظران )(٢
  .٤٩٥ ص،٤ ج، مرجع سابق،حنيفة أبو فقه األبصار تنوير شرح المختار الدر على المختار رد حاشية ،عابدين بنا )(٣
 ١٦٥ ص،مرجع سابق،النظام القضائي في اإلسالم ،القاسمي مجاهد اإلسالم: ظران )(٤



 
 

٨١

 أو األشقاء واألخوات اإلخوة أن وغيرهم ثابت بن وزيد مسعود وابن طالب أبى بن يلعل :الثاني

 وعلى هذا .)١(ومحمد يوسف وأبى الجمهور رأى وهو الميراث في فيقاسهم الجد مع يرثون ألب

  .الرأي العمل في المحاكم الشرعية الفلسطينية

 حيث إن شهادة الفاسق ،مخالفة القياس فصل الخصومة بين مسلمين بموجب شهادة النصارىومثال 

  .)٢( فقبول شهادته خالفا للقياس،راني أزيد منه ففسق النص،مردودة

 ،يبعد وال المفارقة احتمال يزيل ال ما وهو ،خفي قياس خالف على قضى لو إنه الشافعية وأضاف

 الظنون  ألن، لهالمخالف الحكم نقضي فال ،الطعام بعلة الربا باب في البر على األرز كقياس

 اجتهد من" :الشافعي  قال،الناس على األمر ولشق ،كمح استمر لما بعضا بعضها نقض لو المتعادلة

 لم غيره ويحتمل إليه ذهب ما يحتمل كان فإن خطأ اجتهاده أن رأى ثم باجتهاده فقضى الحكام من

  .)٣("أصوب هو بالذي يستأنف فيما وحكم ،يرده

  :ومثال مخالفة القواعد الشرعية

 لتعرف أحكامها منه على ،اته في الغالبهي حكم كلي ينطبق على جميع جزئي: الشرعيةالقاعدة و

 وإلى ، مجموعة من األحكام المتشابهة التي ترجع إلى قياس واحدأو هي .سبيل القطع أو الظن

 ،الفقه بأصول المسمى أحدهما ،قسمان أصول الشريعة " :يقول القرافي .)٤(ضابط شرعي يضبطها

 لتلك يعرض وما خاصة العربية األلفاظ عن الناشئة األحكام قواعد إال فيه ليس أمره غالب في وهو

 ونحو للعموم الخاصة والصيغة للتحريم والنهي للوجوب األمر ونحو والترجيح النسخ من األلفاظ

                                                            
 .النساء سورة تفسير حلقات ضمن الرحمة قناة على" األمانة حاملة "برنامجه من سعيد عالء  الشيخ المحيط موقع )(١

http://www.moheet.com/show_files.aspx?fid= ٨/١/٢٠١١  
 .١٦٥ ص،مرجع سابق،سالمالنظام القضائي في اإل ،القاسمي مجاهد اإلسالم )(٢
   .٣٩٦ ص،٤ ج، سابقع مرج، لشرح ألفاظ المنهاجمغني المحتاج ،الشربيني: رانظ) (٣
  .١١ ص،٢٠٠٥ ، القاهرة، دار الحديث للطباعة والنشر،القواعد الفقهية ،عبد العزيز محمد عزام )(٤



 
 

٨٢

 الشرع أسرار على مشتملة ،المدد عظيمة العدد كثيرة جليلة فقهية كلية قواعد الثاني والقسم ،ذلك

 عظيمة، الفقه في مهمة القواعد وهذه ،يحصى ال ما الشريعة في الفروع من قاعدة لكل ،وحكمه

  .)١("الفقيه قدر يعظم بها اإلحاطة وبقدر ،النفع

 نافية ببينة يحكم وكأن:"ومن أمثلته قال ابن عرفة".جتهاد ال ينقض بمثلهاال"ومن هذه القواعد قاعدة 

 المسألة في الطالق ملزو بعدم الحكم أيضا ومثاله ،الشرعية القواعد خالف لما مثال هذا ،المثبتة دون

عليك وقع طلقتك ما متى أو ،ثالثا قبله طالق فأنت طلقتك إن لزوجته قال إذا ما وهي ،)٢(ريجيةالس 

 نفيه إلى ثبوته أدى شيء وكل ،محال يجد فلم ثالثا قبله تحقق الطالق وقع فإن ،ثالثا قبله طالقي

  )٣ (".لشافعيةا من سريج ابن قال كذا ،أصال طالق يلزمه فال ،قطعا ينتفي

 والتابعين الصحابة من أحد بها يفت لم ،محدثه اإلسالم في باطلة السريجية المسألة" :وقال ابن تيمية

 فقهاء جمهور عليهم ذلك وأنكر ،الثالثة المائة بعد الفقهاء من طائفة ذكرها وإنما ،تابعيهم وال

 من باالضطرار علم قد أنه منها وجوه من فساده يظهر أولئك قاله ما نإف ،الصواب وهو ،المسلمين

 ال الذين النصارى لدين مخالف المسلمين دين نإو ،النكاح أباح كما الطالق أباح اهللا أن اإلسالم دين

 دين مثل المسلمين دين لصار الطالق معه يمتنع ما المسلمين دين في كان فلو ،الطالق يبيحون

  .)٤("النصارى

                                                            
  .٦ ص،١ ج، مرجع سابق،الفروق ،القرافي )(١
 بن عمر بن سريج القاضي أبو العباس البغدادي إمام أصحاب الشافعي ولي القضاء بشيراز وكان يفضل  تنسب هذه المسألة إلى أحمد)(٢

  ١٧١ ص،٧ ج، مرجع سابق،الوافي بالوفيات ،أيبك بن خليل الدين  الصفدي صالح:نظرا.هـ٣٠٦على جميع أصحاب الشافعي توفي سنة 
  .١٥٣ ص،٤ج ،عليش محمد: تحقيق بيروت، - الفكر دار ،رالكبي الشرح على الدسوقي حاشية ، عرفه الدسوقي محمد )(٣
  .٢٤٠ ص،٣٣ ج، مرجع سابق،تيمية ابن اإلسالم شيخ وفتاوى ورسائل تبك : المسمىالفتاوى مجموع ،ن تيميةاب) (٤



 
 

٨٣

 المسألة على بناء الثالثة أي الطالق لزمه من عصمة ستمراربا قضى لو أنه ومنها" :وقال القرافي

 مع يجتمع ال الثالث تقدم فإن ،أبدا مشروطه مع يجتمع لم السريجية شرط لكون ،نقضناه السريجية

  .)١("بعدها الطالق لزوم

  . ألنها تخالف القواعد الشرعية ،فحكموا ببطالن القضاء بالسريجية

٢. حيحنقض الحكم الناقض للحكم الص    ي، وهذا من باب التأكيد على حجية الحكـم     :برم الصحيح    وي

 .المنقـوض  الحكم برموي نقضي الناقص الحكم فإن ،صحيحا المنقوض الحكم كان  فإذا ،القضائي

 ال ممـا  وهـو  ،األول حكم نقضي بأن قضى فإذا ،نتقضي ال ما : نقضي مما و" : القرافي قال

الحكـم  الثـاني  فـسخ  لوو ،األول ويمضي ،خطأ نقضه نأل ،الثاني حكم الثالث نقض ،نقضي 

  .)٢("متعين الخطأ ونقض ،خطأ االجتهاد مواطن في النقض ألن ،الثالث رده واليمين بالشاهد

 أو لغفلـة  قـصده  عما فأخطأ بشيء الحكم قصد إذا القاضي أن المالكية يرى: الخطأ في الحكم   .٣

صدره أ الذي فينقضه بينة تكن لم إذا أما ،بينةب ذلك ثبت إذا حكمه نقضي ،بال اشتغال أو نسيان

قال ابـن    ،اجتهاد وال معرفة غير من والتخمين بالظن حكم إذا حكمه نقضي  وكذلك ،دون غيره 

 القـول  بهذا الحكم قصد أنه الحكم قبل إقراره على أو قرائن على اعتمدت ببينة ثبت إذا" :عرفة

  .)٣( "وغيره هو هينقض فإنه لغيره فأخطأ

 إمامـه  لمدرك المخالف بالشاذ فيه قضى ما:"قال القرافي    :خالف ما يعتقد أو خالف مذهبه       إذا   .٤

 قـضاء  مالـك  عند نقضي نظائره ومن ،راجح معارض له أصحابه جمهور عند يثبت لم الذي

                                                            
  .٩٧ ص،٤ ج، مرجع سابق،الفروق ،القرافي )(١
  .٩٨ ص،٤ ج، سابقع مرج،الفروق ،القرافي) (٢
  .١٥٤ ص،٤ج ، مرجع سابق،الدسوقي حاشية ،الدسوقي محمد عرفة) (٣



 
 

٨٤

 هو ما وكل ،األسفل والمولى والخالة العمة بميراث أو ،)١(للجار كالشفعة ،السنة لمخالفة القاضي

 علـى  األصـحاب  جمهـور  فـإن  ،العلماء شذوذ إال به يقل ولم المدينة أهل عمل خالف على

  .)٣( أنه إذا خالف المذاهب األربعة ينقض:وتوسع الشافعية في األمر فقالوا .)٢("نقضه

 نإ :" فقال ، أنه ال وجه لإللزام بحدود المذهب إذا رأى القاضي رأيا يخالفه            الشوكاني وقد رأى اإلمام  

 له يرسمه ما على يتوقف أن القاضي على وجب قدمنا كما منه بد ال أمرا كان إذا اماإلم من النصب

 يعتمـد  أن للقاضـي  يحل وال ،لهذا وجه ال أقول ،مذهبه خالف وإن قوله ،خصوص أو عموم من

 يـراه  بمـا  ال اهللا أنزل وبما اهللا أراه وبما والعدل بالحق يحكم أن منه طلب سبحانه اهللا ألن ،عليه

 ،فـذاك  قبلهـا  فإن ،الحجة له أوضح به اهللا يدين ما يخالف بشيء اإلمام أمره فإن ،به ويأمر اإلمام

 علـى  أو اإلمام على الحكم ويحيل ،عليه اهللا أوجبه لما المخالفة معرة من تخلص فقد يقبلها لم وإن

 .)٤( "الحكام من غيره

حيث وفرة المجتهدين والعلماء    وال شك أن ما ذهب إليه هؤالء العلماء األجالء كان يناسب عصرهم             

 وهو ال شك أنـه ال       ، فذهبوا إلى ما ذهبوا إليه الستقرار األحكام ومنع التلفيق         ،األفذاذ في كل مذهب   

يناسب عصرنا إال من باب اعتبار األحكام المقننة الواجبة التطبيق أصبحت في مقام المذهب الـذي                

فإنه ال مكان لـه     " بخالف ما يعتقد  " الحكم    وأما بخصوص  ،ال يجوز الخروج عليه وال الحكم بسواه      

 إال أنهـم    ، فإن من القضاة من يعتقد مثال بعدم وقوع الطالق البِـدعي           ،أيضا في ظل عصر التقنين    

                                                            
حق تمليك العقار جبرا عن المشتري لدفع : الشفعة من الشفع وهو الضم، وسميت آذلك لما فيها من ضم المشتراة إلى أرض الشفيع وهي )(١

، ٤جاإلسالمية المكتبة  ،بتديالم بداية شرح الهداية ،الرشداني الجليل عبد بن بكر أبي بن علي الحسن والمرغياني أب: ضرر الجوار، انظر
 .٢٤ص
  .٩٨ ص،٤ج ، مرجع سابق،الفروق ،القرافي )(٢
 .٢٣٣ ص،٤ ج، مرجع سابق،الطالبين إعانة شطا، محمد السيد ابن بكر والدمياطي أب: رانظ) (٣
: تحقيق ،١ط ،١٤٠٥ - وتبير - العلمية الكتب دار ،األزهار حدائق على المتدفق الجرار السيل ،محمد بن علي بن الشوكاني محمد)  (٤

  .٢٧٧ ص،٤ ج،زايد إبراهيم محمود



 
 

٨٥

من قانون األحوال الشخصية والتـي تـنص علـى أن           ) ٨٤(يقضون بوقوعه بموجب أحكام المادة      

  .)١("حيحالمرأة محل الطالق هي المرأة المعقود عليها بزواج ص"

 فـي  مجتهـد  بـرأي  بالعمـل  سلطاني أمر صدر لو وكذلك"):١٨٠١(وجاء في المجلة من المادة      

 مجتهـد  برأي يعمل أن للحاكم فليس ،أوفق العصر ولمصلحة أرفق بالناس رأيه أن لما ،خصوص

  .)٢("حكمه ينفذ فال عمل وإذا المجتهد ذلك لرأي مناف آخر

التي يأتي فيها المحكوم عليه بدفع صحيح يجـوز إبـداؤه        ينقض الحكم عند الحنفية في الحاالت        .٥

 ،)٣( فإنه في هذه الحالة يطلب إعادة المحاكمـة ،كأن تكون ظهرت له بينة بعد الحكم ،بعد الحكم

 . األخير من هذه الدراسةوستأتي هذه الدراسة عليه في الفصل

 أو ،يقتـل  لـم  من على بالقتل القاضي قضى فإذا" :قال القرافي : السبب خالف على به حكم ما .٦

 قـضاء  كان ،يستدن لم من على الدين أو ،يطلق لم من على الطالق أو ،يبع لم من على بالبيع

 عنـه  اهللا رضـي  حنيفة أبا أن إال ،الكل عند نقضه وجب عليه طلعاُ فإذا ،األسباب خالف على

 أو فيه عقد ال افيم كالعقد الحاكم حكم فيجعل ،فسخ أو عقد فيه كان ما وهو ،منه قسم في خالف

 لـذلك  جـاز  بطالقها فحكم ،امرأة بطالق زور شاهدا عنده شهد فإذا ،فيه فسخ ال فيما كالفسخ

 عنـده  شهدا وإذا ،النكاح لذلك فسخ الحاكم حكم ألن ،نفسه بكذب علمه مع يتزوجها أن الشاهد

 علمـه  مـع  اويطأه بها له حكم ممن يشتريها أن منهما واحد لكل جاز ببيعها فحكم جارية ببيع

 ،فـسخ  أو عقـد  فيه ما كل وهكذا ،له حكم لمن البيع منزلة تنزل الحاكم حكم ألن ،نفسه بكذب

                                                            
  .١٦٢ ص، مرجع سابق، شرح قانون األحوال الشخصية،التكروري )(١
   .٣٦٧ ص،١ ج، مرجع سابق،المجلة) (٢
  .١٩٣ص، ٤ج، مرجع سابق، درر الحكام شرح مجلة األحكام، علي حيدر:  انظر)(٣



 
 

٨٦

 عليه كان ما على باق إنه فقال ،مجراها يجري وما الديون من فسخ وال فيه عقد ال فيما ووافقنا

  .)١("الحكم قبل

 وكذلك إذا صدر    ،صحة فيكون باطال لتخلف شرط ال     ،أن يصدر الحكم من غير أن تسبقه دعوى        .٧

 في يشترط" )١٨٢٩( مادة جاء في المجلة     ،من غير أن يسبقه إعذار فيكون باطال لتخلف الشرط        

  ادعـاء  الناس بحقوق متعلق بخصوص  الحاكم حكم في يشترط أنه وهو ، الدعوى سبق الحكم

 سـبق  دون مـن  الواقـع  الحكـم   يصح وال ،األمر أول في الخصوص بذلك اآلخر على أحد

  .)٢("وىدع

 كشهادة الفاسق والـصبي     ،إذا بني الحكم على بينة اعتراها العيب والخلل       : الحكم ببينة فيها خلل    .٨

  :التالي الوجه على ذلك الفقهاء فصل وقد. والعدو والقريب وشهادة الزور

 كـالحكم   ،إلى أن الخطأ في الحكم إذا صدر بناء على بينة فيها خلل           حنفية  ذهب ال  : حنفيةعند ال 

 بمعنى أن الحكم    ، فإن القاضي ال يضمن    ، بناء على شهادة العبيد أو المحدودين في قذف        الصادر

والضامن عندهم على ثالثة أحوال،نقضال ي :  

 عليـه  النبـي  لقـول  يضمن المقضي له     ،إن كان المقضي به ماال أو حقا من حقوق العباد         : األول

 عـين  وجـد  ومن ،عليه المدعى مال عين وألنه .)٣("ترده حتى أخذت ما اليد على" والسالم الصالة

  .به أحق فهو ماله

                                                            
  .٩٩ ص،٤ ج، مرجع سابق،الفروق ،القرافي )(١
  ٣٧٢ص،١ج،مرجع سابق، المجلة) (٢
 دار ٢٣٠٢ حديث رقم،الصحيحين على المستدرك النيسابوري، عبد اهللا أبو عبد اهللا بن  محمد الحاكم،هذا الحديث ورد في المستدرك) (٣

 أبو عيسى بن  الترمذي محمد،وفي سنن الترمذي. ٥٥ ص،٢ج عطا القادر عبد مصطفى: تحقيق ،١ط م،١٩٩٠ - بيروت - العلمية الكتب
 شاكر محمد أحمد: تحقيق ، بيروت - العربي التراث إحياء دار ،١٢٦٦حديث رقم  ،الترمذي سنن الصحيح الجامع ،السلمي عيسى

قال "  تؤديه حتى أخذت ما اليد على" قال  وسلم عليه اهللا صلى  النبي عن عنه اهللا رضي سمرة عن: والحديث٥٦٦ص،٣ج،وآخرون
 .حديث حسن صحيح: وقال الترمذييخرجاه ولم البخاري شرط على سناداإل صحيح حديث هذا:الحاكم



 
 

٨٧

 قـضاءه  أن تبين ألنه ،بطل كالطالقيتعلق به حق من حقوق اهللا تعالى          المقضي به  كان إن: الثاني

  .ردفي الرد يحتمل شرعي أمر وإنه ،باطال كان

 فيهـا  عمل ألنه ،المال بيت في فضمانه  ،المقضي به حقا خالصا هللا تعالى كالحدود       كان   إن :الثالث

 وال مـالهم  بيـت  مـن  فيؤدي ،عليهم خطؤه فكان ،الزجر وهو إليهم منفعتها لعود المسلمين لعامة

  .القاضي بأمر عمل ألنه أيضا الجالد  يضمنوال ،القاضي يضمن

 فقد فرق اإلمام أبو حنيفـة بـين         الزور بشاهدي القاضي قضاء أما الحكم بناء على بينة باطلة مثل      

  : شهادتهما بين العقود والفسوخ وبين األموالالقضاء بموجب

فينفذ هذا القـضاء ظـاهرا       ،الحل يفيدف ،الجملة في إنشائه والية فألن للقاضي  العقود والفسوخ    •

  . وباطنا

 ادعـى  إذا ومثالـه    ،أصال إنشائه والية له ليس ألنه   ،األموال والملك المرسل فينفذ ظاهرا فقط      •

 بالنكـاح  القاضـي  فقضى ،زور شاهدي ذلك على فأقام ،فأنكرت تزوجها أنه امرأة على رجل

 يوسـف  أبي وعند ،التمكين لها وحل ،وطؤها للرجل حل بينهما نكاح ال أنه يعلمان وهما بينهما

 وفي العقود والفـسوخ     ،ينفذ قضاؤه ال ظاهرا وال باطنا في األموال        ال  الفقهاء رومحمد وجمهو 

 .من باب أولى

 إلي تختصمون إنكم" :قال أنه  وسلم عليه اهللا صلى  اهللا رسول عن روي  بما  واحتج الجمهور 

 بغيـر  شـيئا  أخيه مال من له قضيت فمن بشر أنا وإنما ،بعض من بحجته ألحن بعضكم ولعل

 باطنا قضاؤه نفذ ولو ،النار من بقطعة فشبه المقضي به   ،)١("النار من قطعة له أقطع فإنما ،حق

                                                            
 .الفرق بين الفتوى والحكم القضائي:  في فرعسبق تخريجهمتفق عليه،  )(١



 
 

٨٨

 الـشهادة  وهـي  بالحجـة  ينفذ إنما القضاء وألن ،م أخذه م الرسول صلى اهللا عليه وسل     حر لما

  .)١(المرسل بالملك ينفذ لم ولهذا حقيقة ينفذ فال ،بيقين كاذبة وهذه ،الصادقة

  : فرق المالكية بين أمرين:المالكيةرأي 

   .ردفإن البينة تُإن ثبت فساد البينة قبل الحكم  :األول

 مـا  يضمنون الشهداء أن مالك ورأى اإلمام    ،نقض الحكم  بعد الحكم فال ي    ثبت فسادها  إن   :الثاني   

 ،الديـة  ضمنوا الغلط ادعوا فإن دما كان وإن ،حال كل على ضمنوه ماال كان فإن ،بشهادتهم أتلفوا

 )٢(. ولم يستقد على رأي البعض،على رأي بعض المالكية منهم قيدُأالعمد  أقروا وإن

 وبـين األثـر     ،لناتج عن تجريح الشهادة أو الرجوع عنها      فرق الشافعية في األثر ا    : )٣( الشافعية رأي

 وربما كان ذلك الحتمال قيام الشبهة بصدق الشهادة بعد          ،الناتج عن شهادة الفاسق أو العبد أو الكافر       

 فإن كان ذلك قبـل      ، فرأى الشافعية أنه إذا جرحت شهادة الشهود أو رجعوا عن شهادتهم           ،التجريح

  فإن كان في حد أو قصاص لم يجز         االستيفاءإن رجعوا بعد الحكم وقبل       و ،حكم بشهادتهم الحكم لم ي 

 ،معها بالشبهةء  االستيفا يجز فلم ،ظاهرة شبهة والرجوع ،بالشبهة تسقط الحقوق هذه ألن ،االستيفاء

 علـى رأي    ، ويرجع على الشهود بالـضمان     االستيفاء يجوز أنه فالمنصوص عقدا أو ماال كان وإن

 ما رد له المشهود على يجب وال ،الحكم نقضي لم واالستيفاء الحكم بعد رجعوا وإن ،أكثر الشافعية 

 واالسـتيفاء  الحكم اقترن وقد ،كاذبين يكونوا أن ويجوز صادقين  الشهود يكون أن يجوز ألنه ،أخذه

 وإن شهد الشهود بما يوجب القتل ثم رجعوا عن شهادتهم           ،محتمل برجوع ينقض فال الجائزين بأحد

 وإن قالوا تعمدنا وجب علـيهم ديـة         ،إذا قالوا أخطأنا وجبت عليهم الدية المخففة      ف ،ذ الحكم بعد تنفي 

                                                            
  .١٧-١٥ صص ،٧ ج، مرجع سابق،الصنائع بدائع ،الكاساني: رنظا) (١
  . ٣٥٤ص ،٢ ج، مرجع سابق،المجتهد بداية ،بن رشدا: رنظا) (٢
  .٣٤٤ -٣٤٠ ص ص،٢ ج، مرجع سابق،المهذب ،ييرازالش: نظرا )(٣



 
 

٨٩

 ،فقطعه ،سرق أنه رجل على عنه اهللا رضي علي عند شهدا رجلين أن" الشعبي روى لما ،)١(مغلظة

 اوضـمنهم  اآلخـر  على شهادتهما فأبطل ،السارق وهذا ،باألول أخطأنا إنا فقاال آخر برجل أتياه ثم

 فلزمهمـا  حق بغير قطعه إلى ألجآه وألنهما ،)٢("لقطعتكما تعمدتما أنكما أعلم لو وقال ،األول يد دية

 ثـم  ،جمفر بتزكيتهم اثنان وشهد بالزنا أربعة رجل على شهد وإن ،طعهق على أكرهاه لو كما ديةال

 وال حق بغير تلقُ ومالمرج الن ،)٣(المزكين على الضمان وجب كفارا أو عبيدا كانوا الشهود أن بان

 أو اإلمـام  من شاء من يطالب أن الدم ولولي ،بالحق شهدنا إنا يقولون ألنهم الزنا شهود على شيء

 رجمـه  ألنـه  المـزكيين  على رجع اإلمام طالب فإن ،ألجآه والمزكيين رجم اإلمام ألن ،المزكيين

   .همال كاآللة ألنه اإلمام على يرجعا لم المزكيين طالب وإن ،بشهادتهما

 القاضي في هذه الحالة يكون قد تـيقن مـن           ن أل ،الحكموإن حكم بشهادة عبد أو كافر وجب نقض         

  .خطأ الحكم كاالجتهاد المخالف لنص أو إجماع أو قياس جلي

 ألنـه  ،أما الحكم بشهادة الفاسق فيجب أن تستند البينة في فسقه إلى الحالة التي واكبت الحكم وسبقته           

 والرأي الراجح عنـد الـشافعية فـي         ،عتبر فسقه في هذه الحالة     فال ي  ،لحكمربما فسق بعد صدور ا    

 في نص وال العبد بشهادة قضنُ إذا  ألنه ،ني عليها نقض الحكم الذي ب    وي ،قبلالفاسق أن شهادته ال تُ    

  .أولى واإلجماع بالنص شهادته رد ثبت وقد الفاسق بشهادة نقضي نفأل ،إجماع وال شهادته رد

  

                                                            
  ثمنا التغليظ في أسنانها ؛ ألنها تكون أكثر وانماالدية المغلظة ليس في أعدادها فهي مائة من اإلبل في الديتين المغلظة والمخفّفة ، )(١

  .ثالثون حقة وثالثون جذعة وثالثون خلفة أي حوامل والدية المغلظة
  
  .٢٥٢٧ ص،٦ ج،٦٥٠٠:  حديث رقم، سابقع مرج، الصحيح المختصرعلجام ا،رواه البخاري) (٢
من قانون أصول المحاكمات ) ٦٧(تزكية الشهود لم يعد معموال بها لدى المحاكم الشرعية الفلسطينية وذلك بموجب أحكام المادة  )(٣

ها دون حاجة إلى إجراء تزكية مع بيان أسباب ذلك إذا اقتنعت المحكمة بشهادة الشهود حكم بموجبها وإال ردت" الشرعية والتي تنص على 
 .٢٩انظر قانون أصول المحاكمات الشرعية، مرجع سابق،ص". بناء على تحقيقات المحكمة في الحالتين



 
 

٩٠

  لضرر الناتج عن الحكم الذي صدر بناء على البينة الفاسدة عند الشافعية؟من يضمن ا

ق الشافعية بين حالتينفر:  

 الحاكم على وجبإن كان المحكوم به قتال أو قطعا أو أي نوع من أنواع اإلتالف الجسدي                :األولى

 وذلك راجع   ،عاقلته على والثاني ،المال بيت في أحدهما ،قوالن يضمن الذي الموضع وفى ،ضمانه

  .عندهم لكون الشهود يقولون شهدنا بالحق والمشهود له يقول استوفيت حقي

 تالفـا  كـان  وإن ،رده عليه وجب له المحكوم يد في باقيا كان فإن ،ماال به المحكوم كان  إن :الثانية

 أو بـضع  أو بمال الحاكم له حكم مع العلم أنه من   ، ألنه حصل في يده بغير حق      ،ضمانه عليه وجب

 .)١(به له حكم ما له يحل لم زور شهادة أو فاجرة بيمين غيرهما

ظهـر   وإن ،الـشهود  ويضمن على القاضي    ضمان فال ، الشهود لفسق الحكم   نقضي:"رأي الحنابلة   

 لـم  بـه  الحكم يرى به حكم الذي الحاكم كان فإن ،وعدواأ ولدا أو والدا أو عبيدا الشهود بعد الحكم  

ولـم  نقـضه  به الحكم يرى ال كان وإن ،إجماعا وال نصا فيخال لم ألنه ،حكمه نقضي ألن ،نفـذ ي 

 أن الحكـم  بعدظهر   وإن ،نقضه فله عبيدا بانوا ثم ببينة حد أو بقود حكم منو ،بطالنه يعتقد الحاكم

 فينقـضه  يوجـد  ولم عدال مسلما الشاهد كون شرطه ألن ،حكمه قضنُ فاسقان أو كافران الشاهدين

 فـإن   ، وإن كان الحكم قد صدر بإتالف حسي كقتل الـردة أو رجـم الزنـا               ،ادهلفس غيره أو اإلمام

 .)٢( فإن لم يوجد مزكون ضمن القاضي لتقصيره،المزكين يضمنون لتفريطهم

  :وجاء في المجلة

                                                            
  .٣٤٤ -٣٤٠ ص ص،٢ ج، مرجع سابق،المهذب ،يالشيراز: نظرا)(١
 أبو: تحقيق ،١ط ،١٤١٨ - بيروت - العلمية الكتب دار ،الفروع وتصحيح الفروع اهللا، عبد أبو المقدسي محمد مفلح بنإ: انظر )(٢

  .٤٤٦-٤٤٥ص ،٦ج،مرجع سابق، القناع كشاف ،البهوتي: وانظر كذلك. ٤٢٩ص ،٦ج،القاضي حازم الزهراء



 
 

٩١

 حكـم  يـنقض  فـال  ،الحاكم حضور في الحكم بعد شهادتهم نالشهود ع  رجع إذا" ١٧٢٩ مادة •

   ."به المحكوم الشهود ويضمن ،الحاكم

 نـصاب  بالغـا  بـاقيهم  كان فإن ،آنفا المذكور الوجه ىالشهود عل  بعض رجع إذا" ١٧٣٠ مادة •

 يضمن الشهادة نصاب بالغا الباقي يكن لم وإن ،يعزر ولكن ،رجع ممن الضمان يلزم ال الشهادة

 سـوية  النـصف  يضمنون أزيد كانوا وإن ،واحدا كان إن به المحكوم نصف مستقال رجع الذي

   ."باالشتراك

 كـان  إذا لرجوعهم اعتبار وال ،الحاكم حضور في الشهود رجوع يكون أن يشترط ١٧٣١ مادة •

 آخر محل في شهادتهم عن الشهود رجوع عليه المشهود ادعى إذا ذلك على بناء ،آخر محل في

 حـضور  فـي  شهادتهم عن ذلك بعد رجعوا ثم حاكم حضور في شهدوا وإذا ،دعواه تسمع فال

  )١(."رجوعهم فيعتبر ،آخر حاكم

  

   :سباب تتعلق بإجراءات التقاضينقض الحكم القضائي أل: المطلب الخامس

إجراءات التقاضي هي المنهج الذي تتخذه المحكمة في رؤية الدعوى من يوم تسجيلها لدى المحكمة               

بـين كيفيـة    القواعد والخطوات التي تُ   "وعرفها أبو البصل بأنها     ،وحتى الفصل فيها بالحكم القضائي    

صدر حكمها لتحقق الغاية التي من أجلهـا كـان          ع النزاع أو القضية إلى المحكمة لتفصل فيها وتُ        رف

 .)٢(القضاء

 والصحيح أن اإلجراءات القضائية     ،وهذا التعريف قاصر على الكيفية التي تُرفع من خاللها الدعوى         

 .لحجيـة التامـة    يبدأ مع رفع الدعوى وينتهي بصدور الحكم القضائي الحائز على ا           ،مسلك ومنهج 

                                                            
  .٣٥١ ص،١ج ، مرجع سابق،المجلة )(١
 .١٤٨ ص، سابقع مرج، ونظام القضاء الشرعيةشرح قانون أصول المحاكمات الشرعي ، البصلوأب) (٢



 
 

٩٢

 أو يمـر فـي درجـات        ،عتراض واالسـتئناف  ويحوز الحكم على الحجية التامة بانقضاء مدة  اال        

 ، باالستئناف لدى محكمة االستئناف الشرعية أو بالطعن لدى المحكمـة العليـا الـشرعية              ،التقاضي

 حائزا علـى     فيصبح حينئذ حكما قطعيا    ،ستئناف أو المحكمة العليا   فيعود مصدقا من قبل محكمة اال     

  .الحجية التامة أي حكما باتا

 ، تبدأ من لحظة تسجيل الدعوى من دفع الرسـم         ،واإلجراءات في الواقع العملي للمحاكم كثيرة جدا      

 والتأكـد مـن     ، والتحقـق مـن الخـصوم      ، وتبليغ المدعى عليهم   ،ومن ثَم تحديد موعد للنظر فيها     

 وغير هذا من    ، وسؤاله عنها  ،مدعى عليه  وتالوة الدعوى في وجه ال     ،ختصاص النوعي للمحكمة  اال

 ومن ثم إعطاء المتظلم فرصته للتظلم من        ، حتى يتم الفصل فيها بإصدار الحكم القضائي       ،اإلجراءات

 فلو قرر القاضي تأجيل النظر في الـدعوى         ، وكل هذه اإلجراءات ضرورية لتحقيق العدالة      ،الحكم

 أو قرر تأجيل النظر فيها بناء على طلب         ،ةلقدوم الغائب فهو قرار ضروري من جهة توخي العدال        

 فهذه اإلجراءات من ضرورات القضاء وتؤخذ مـن بـاب           ،أحد الخصوم إلحضار البينة وما شابه     

إذ انه ال يمكن أن يـصدر الحكـم صـحيحا    ) ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب       (القاعدة الشرعية   

فها أبو البصل في كتابـه شـرح قـانون           وقد وص  ، إال بهذه اإلجراءات   ،وموافقا لألصول الشرعية  

أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي بأن معظمها شكليات وربما تعيق عمل القـضاء           

نهـا ليـست    إن هذه اإلجراءات شكلية من حيـث        إ والباحث ال يوافقه هذا الرأي، حيث        ،)١( وتبطئه

 فإن الحديث هنا ليس عن هيئـة        ،ون ولكنها من مستلزمات العدالة في تطبيق القان       ،موضوع للدعوى 

 ومن أمثلته التبليـغ     ،لهكم بل عن إجراءات تكفل عدالة القضاء وتُ       ، وال عن لباس المحامين    ،القاضي

 ولوال أن المحاكم    ، إال انه ال بد منه للقضاء العادل       ،وهو الذي يأخذ الحيز األكبر من وقت التقاضي       

ضيع حق المـدعى     وهذا ي  ،ضاء على غائب دون إعذار    تبذل جهدا وافرا للتبليغ الحقيقي ألصبح الق      
                                                            

  .١٤٩-١٤٨ ص، سابقع مرج، ونظام القضاء الشرعيةشرح قانون أصول المحاكمات الشرعي ،أبو البصل: نظرا) (١



 
 

٩٣

 ولو طلب أحد الخصوم أثناء السير فـي الـدعوى إمهالـه             ،عليه في إبداء دفعه المشروع للدعوى     

إلحضار البينة الموجودة في دولة بعيدة فإن من حقه الحصول على المدة الكافية لـذلك مـن بـاب                   

 ،راءات في كتبهم لفهمهم العميق لدورها في القـضاء         على هذه اإلج   ء وقد نص الفقها   ،تحقيق العدالة 

 فإنها ال تُمهله الوقت الـذي       ،إال من خصم قنعت المحكمة بأنه يريد المماطلة وتطويل أمد المحاكمة          

 الـشهران  األصـول  وفـي " ": جاء في شرح ميارة، أو ال تُمهله، وإنما تُمهله بما تراه مناسبا     ،طلب

 الـديون  في منها أبعد العقار في أو األصول في واآلجال ...البينة مغيب ادعى إذا السيما، والثالثة

 علـى  بينـة  أقام منو ،لهم المضروب أحوال باختالف األصول في اآلجال في ويختلف ،والحقوق

 مـن  بالمنزل أولى كان بينة بها له قامت لو حجة فيذكر المنزل بيده من فيسأل رجل بيد منزال ملكه

 ،والثالثـة  الـشهرين  الواسـع  األجـل  فأجل ،ذلك على بالبينة إلتيانه اآلجال ضرب وسأل ،مدعيه

 يقـضي  أو آخـر  أجـل  له أيضرب ،وتفرقهم شهوده غيبة ويذكر ،شيئا يحضر ولم األجل فيمضي

 وأما ،اآلجال في فيزيده ،له يتقو وال بباطل المدعي على يتهم ال الذي المأمون الرجل أما قال ،عليه

 لـم  شأنه يتقارب أمرا يذكر أن إال ،ذلك من نمكَي فال ،بخصمه اإلضرار يريد أنه يرى الذي الملد

١("مثله في كذبه ختبري(.  

  

   : العالقة بين الحكم القضائي ودرجات التقاضي :السادسالمطلب 

يطلب أحـد   نفذ الحكم القضائي إذا لم       وي ،نقضنفذ وإما أن ي   ن الحكم القضائي بعد صدوره إما أن ي       إ

 ما  ،فيصبح حينئذ حكما باتا   ، عليه المدة القانونية   وتمر  أو طعن  باعتراض أو استئناف    نقضه الخصوم

المادة  حيث تنص    ،ستأنف من قبل محكمة البداية تلقائيا     عدا األحكام التي يتعلق بها حق اهللا تعالى فتُ        

 يـستأنف الحكـم     أنللمحكوم عليـه    " أن   )١( قرةف ال من قانون أصول المحاكمات الشرعية     )١٣٦(
                                                            

  .٦٤-٦٢ صص ،١ ج، مرجع سابق،ميارة شرح ،محمد بن أحمد بن محمد اهللا عبد والمالكي أب :انظر )(١



 
 

٩٤

 إذا إليـه تبلغ الحكم     ومن تاريخ  ، كان وجاهياً  إذالصادر ضده خالل ثالثين يوماً من تاريخ صدوره         ا

 فيـصبح   ،ستأنف أي انه بعد مرور ثالثين يوما على الحكم الوجاهي يصبح نافذا مالم ي             .كان غيابياً 

 األحكـام "من قانون أصول المحاكمـات الـشرعية أن          )١٠٥( ونصت المادة    .)١("الحكم حينئذ نافذا  

فإذا صـدقتها محكمـة    .)٢("فسخ من محكمة االستئنافالصادرة من المحاكم الشرعية مرعية ما لم تُ

 . مع بقاء حق المحكوم عليه بالطعن لدى المحكمة العليا الشرعيةاالستئناف يصبح الحكم نافذا

 محكمة  عن  أو نقضه إن كان صادرا     الحكم الصادر عن محكمة البداية    فسخ  حد الخصوم   أ طلبإذا  و

 بحاجة إلـى    الطلب فهذا   ، حاليا في المحاكم الشرعية الفلسطينية     المعمول به ا  للقوانين ستئناف وفقا اال

 فيرفـع   ،حد الخصوم من الحكم   أ كما أسلفنا هو تظلم      وهذا الطلب  ،ه لتنفيذ آلية معتبرة شرعا وقانونا   

  راجيا نقض هـذا الحكـم   العليا أو للمحكمة  ملتمسا فسخ حكم محكمة البداية     طلبا لمحكمة االستئناف  

 ، الطلب  هذا إلجابةألي سبب شرعي تراه المحكمة المختصة صالحا        أو   ،لألسباب المبينة في الطلب   

وهذه اآللية المتبعة في المحاكم الشرعية الفلسطينية وغيرها من المحاكم المختلفة في العالم بأسـره               

رفع شانا وأعلـى درجـة مـن        أإلى محكمة    ألنه لما كان المتظلم بحاجة       ،درجات التقاضي سمى  تُ

 ،سمى هذه المحكمة محكمة درجة ثانية      كان لزاما أن تُ    ،المحكمة األولى ليتظلم لديها من الحكم األول      

لح على تـسمية األولـى       فاصطُ ،ن تكون محكمة درجة أولى    أوبالتالي فان المحكمة األولى ال بد و      

 محكمة عليا مع أن المحكمة العليا الشرعية ليست من          والثالثة، والثانية محكمة استئناف   ،محكمة بداية 

  .درجات التقاضي كما سيمر في هذه الدراسة

  

  
                                                            

  .٥٤ ص، سابقع مرج،١٩٥٩لسنة )٣١(قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم:ظران)(١
  .٤٢ ص،المرجع السابق )(٢



 
 

٩٥

  :الفصل الثاني

  نقض الحكم القضائي أمام المحاكم الشرعية الفلسطينية بداية واستئنافا وطعنا 

  :مبحثانوفيه  

  :فيه مطلبان وفلسفة تشريعه، والتأصيل الشرعي للتقاضي على درجات: األول  المبحث 

  .مشروعية التدرج القضائي: المطلب األول

   فلسفة مشروعية التقاضي على درجات: المطلب الثاني

  .دراسة تطبيقية على طرق نقض الحكم القضائي أمام المحاكم الشرعية: الثانيالمبحث 

  : وفيه مطلبان

  طرق الطعن العادية : المطلب األول

 يةطرق الطعن غير العاد: المطلب الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

٩٦

   التأصيل الشرعي للتقاضي على درجات وفلسفة تشريعه: المبحث األول

  :التقاضي على درجاتمشروعية : المطلب األول

 : ويدل على ذلك ما يلي،أجاز اإلسالم التقاضي على درجات

m  r  q  p  o  n       m  l  k  j  i  h  g قول اهللا سبحانه وتعالى      .١

w  v   u  t  sxz  y  |  {  }  £  ¢  ¡  �   ~  

¤¥ §  ¦   l ٧٩-٧٨اآلية :األنبياء. 

 نبتـا  الحرث كان قال  "الحرث في يحكمان إذ" : قوله في عنه اهللا رضي مرة عن جرير ابن أخرج

 سـليمان  علـى  فمـروا  ،الحرث ألصحاب بالغنم فقضى ،داود إلى فيه فاختصموا ،ليال فيه فنفشت

 ردوا كان كما عاد فإذا ،حرثهم على هؤالء ويقوم منها فيصيبون غنمال تدفع ال فقال ،له ذلك فذكروا

 )١(. mw  v l  :فنزلت عليهم

 :تدل هذه اآلية على أمرين

  :إن حكم داود وسليمان عليهما السالم كان باجتهاد ولم يكن بوحي ودل على ذلك قرينتان : األول

 ولم يـستحق والـده داود       ،ادهفاستحق سليمان المدح على اجته     "w  v"قوله تعالى   : األولى

  .أيضا الن حكمه كان باجتهاد ، الذمأواللوم 

                                                            
قال  .٦٤٦-٦٤٥ صص ،٥ ج،١٩٩٣ – بيروت - الفكر دار ،المنثور الدر ، الدين جالل الكمال بن الرحمن السيوطي عبد )(١

  .٢٤١ ص،٢٤ج ، سابقع مرج،القاري عمدة ،العيني" مسروق عن صحيح بسند الرزاق عبد هوأخرج:"العيني



 
 

٩٧

 حكما في المسألة بحكمين كل حكـم        أنهمادلت على    "  {z  y  }  | " قوله تعالى    : والثانية

 عنـدي  والذي": السعود في تفسيره   أبوقال  . )١( ولو كان وحيا لما ساغ الخالف      ،منهما مخالف لآلخر  

 ثم ،بالفريقين أرفق هذا غير السالم عليه سليمان قول فإن ،باالجتهاد كان السالم ماعليه حكمهما أن

 داود ناشـده  ولما بذلك القول لبت وإال ،الوحي بطريق ليس أنه في صريح ،الخ تدفع أن أرى قوله

 النص حكم نقض استحالة ضرورة كذلك، يظهره أن عليه وجب بل ،عنده ما إلظهار السالم عليهما

 أرفق قوله عنه ينبئ كما ،استحسان السالم عليه سليمان رأى أن أعلم تعالى واهللا أقول بل ،باالجتهاد

 أن غيـر  مـن  بالحرث االنتفاع من ما فات  بإزاء بالغنم االنتفاع جعل حيث استحسن فقد ،بالفريقين

 الـضرر  يزول أن إلى الحرث في يعمل أن الغنم صاحب على وأوجب ،الغنم عن المالك ملك يزول

 .)٢("قبله من أتاه لذيا

 فقال ،لي غزال قطعت هذا شياه أن أحدهما فقال ،شريح إلى رجالن جاء" :وقال ابن كثير في تفسيره

 :قرأ ثم ،ضمن فقد ليال كان وإن ،الشياه صاحب برئ فقد نهارا كان فإن ،ليال أم نهارا شريح

  .)٣(" الحرث في يحكمان إذ وسليمان وداود"

 ويتعلق":القرطبي   يقول،ن عليه السالم هو نقض لحكم والده داود عليه السالمإن حكم سليما: الثاني

 فإن ،األول من أرجح آخر اجتهاد إلى اجتهاده من قضائه بعد الحاكم رجوع وهو آخر فصل باآلية

  .)٤( "ذلك فعل السالم عليه داود

                                                            
 - .  والنشر للطباعة الفكر ، داربالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء ،الجكني المختار بن حمدم بن األمين الشنقيطي محمد :انظر )(١

  .١٧٠ ص،٤ ج،والدراسات البحوث مكتب: تحقيق م،١٩٩٥ - بيروت
 .٧٩ ص،٦ ج،وتبير – العربي التراث إحياء دار ،الكريم القرآن مزايا إلى السليم العقل إرشاد ، محمد بن محمد السعود وأب العمادي) (٢
 .١٨٧ ص،٣ج،١٤٠١ – بيروت - الفكر دار ،العظيم القرآن تفسير الفداء، أبو الدمشقي عمر بن إسماعيل كثير إبن) (٣
   .٣١٢ ص،١١ ج، سابقع مرج،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي) (٤



 
 

٩٨

 مثلي " عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا ريرةه أبي عن" في صحيح البخاري ما ورد هذاويؤيد 

 امرأتان كانت وقال ،النار في تقع الدواب وهذه الفراش فجعل ،نارا استوقد رجل كمثل ،الناس ومثل

 إنما األخرى وقالت ،بابنك ذهب إنما صاحبتها فقالت ،إحداهما بابن فذهب الذئب جاء ابناهما معهما

 فقال ،فأخبرتاه داود بن سليمان على فخرجتا ،للكبرى به فقضى داود إلى فتحاكمتا ،بابنك ذهب

 ".للصغرى به فقضى ،ابنها هو اهللا يرحمك تفعل ال الصغرى فقالت ،ماكبين أشقه بالسكين ائتوني

  . )١("المدية إال نقول كنا وما يومئذ إال بالسكين سمعت إن واهللا هريرة أبو قال

 .رينة الدالة وهي شفقة األموهذا يشبه جدا ما ورد في اآلية واستخدام سليمان عليه السالم للق 

نه أ إالن كان من شرع من قبلنا إوهذا الحديث و" : البصلأبويقول الدكتور عبد الناصر موسى 

استنبط ": ابن حجر في شرحه لهذا الحديث اإلمامواستدل بقول  ."شرع لنا ما لم يأت دليل يخالفه 

نقض الحاكم ما حكم به غيره ممن "م  فترج، نفيسةأشياءالنسائي في السنن الكبرى من هذا الحديث 

  .)٢(" ذلك األمر اقتضى إذا اجل أوهو مثله 

 إلـى   وسـلم  عليه اهللا صلى  اهللا رسول بعثني لما :قال عنه اهللا رضي طالب أبي بن علي عن .٢

 رجـل  فيها فوقع ،األسد فيها ووقع ،بيةالز على الناس فازدحم ،لألسد )٣(بيةزال قوم حفر ،اليمن

 القـوم  وحمل ،فهلكوا فيها األسد فجرحهم ،أربعة صاروا حتى بآخر اآلخر وتعلق برجل وتعلق

 ،أنـاس  أربعة أجل من رجل مائتي أتقتلون فقلت فأتيتهم قال ،قتال بينهم يكون أن فكاد السالح

 صلى  اهللا رسول إلى رفعتم أبيتم وإن بينكم قضاء فهو رضيتموه فإن بقضاء بينكم أقضي تعالوا

 وجعل ،الدية ثلث للثاني وجعل ،الدية ربع لألول فجعل قال ،بالقضاء أحق وهو  لموس عليه اهللا
                                                            

  .١٢٦٠ص ،٣ج ٣٢٤٣:  رقمث حدي، سابقع مرج، الصحيح المختصرع الجام،رواه البخاري )(١
  .٢٠٦-٢٠٥ص ص،مرجع سابق ،شرح قانون اصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي ،بو البصلا )(٢
 إحياء دار ، اللغة تهذيب ، أحمد بن محمد منصور  األزهري أبو.فيها فيصطاد للذئب وتحتفر للصيد الرجُل فيها يتزبى حفرةٌ الزبية )(٣

  .١٨٤ص،١٣مرعب ج عوض محمد: قيقتح ، ١ط م،٢٠٠١ -  بيروت -  العربي التراث



 
 

٩٩

 القبائـل  علـى  بيـة الز حضر من على الديات وجعل ،الدية للرابع وجعل ،الدية نصف للثالث

  وسـلم  عليـه  اهللا صـلى   اهللا رسول على قدموا ثم ،بعضهم ورضي بعضهم فسخط ،األربعة

 بيننـا  قـضى  قد عنه اهللا رضي عليا فإن قائل فقال ،بينكم أقضي اأن فقال ،القصة عليه فقصوا

 كمـا  القـضاء " :وسلم عليه اهللا صلى  اهللا رسول فقال ،عنه اهللا رضي علي قضى بما فأخبره

  .)١("علي يقضي

التي أعلى من الهيئة القضائية أخرى  قضائية لهيئة الحكماستئنافستنبط من هذا الحديث جواز وي 

  :ن جهتين وذلك مأصدرته

إقراره عليه الصالة والسالم لهم بعرضهم القضية عليه بعد أن أصدر فيها علي رضي اهللا : األولى

  . ولو كان فعلهم منكرا لنهاهم عن عرضها ابتداء،عنه حكما

إن في عرضهم القضية على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرة أخرى بعد حكم علي  :الثانية

 وما االستئناف ،اف لحكم علي رضي اهللا عنه لجهة أعلى وأقدر من األولىرضي اهللا عنه فيها استئن

  .ينقض ويصحح وإما أن يقرصدق الحكم األول وي أن فإما ، هذاإال

 .) ٢(" فهو ردأمرنامن عمل عمال ليس عليه :"قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم .٣

                                                            
 - المكرمة مكة - الباز دار مكتبة ،١٦١٧٥:حديث رقم ،الكبرى البيهقي سنن، بكر أبو موسى بن علي بن الحسين بن أحمد البيهقي )(١

 مسند ،انيالشيب عبد اهللا أبو أحمد حنبل بنإ ،ورواه اإلمام أحمد في مسنده.١١١ص،٨ج،عطا القادر عبد محمد: تحقيق ،١٩٩٤ - ١٤١٤

 أبو وقال داود أبو وثقهرواه حنش بن المعتمر " قال الذهبي ٧٧ص،١ج،مصر – قرطبة مؤسسة ،٥٧٣حديث رقم  ،حنبل بن أحمد اإلمام
 علي عن يتفرد به يحتج ال حبان ابن وقال حديثه في يتكلمون البخاري وقال بالقوي ليس النسائي وقال به يحتجون أراهم ال صالح حاتم
 ،الرجال نقد في االعتدال ميزان ، أحمد بن محمد الدين شمس لذهبيا : انظرالضعفاء في البخاري له وأورد الثقات حديثه يشبه ال بأشياء
  ٣٩٥ص،٢ج،دعبد الموجو أحمد عادل والشيخ معوض محمد علي الشيخ: تحقيق ،١ط ،١٩٩٥ - بيروت - العلمية الكتب دار
 ث حدي، سابقع مرج،صحيح مسلم ،مسلم. ٧٥٣ ص،٢ ج،٦٠:  رقمث حدي، سابقع مرج، الصحيح المختصرع الجام،البخاري) (٢
  .١٣٤٣ ص،٢ ج،١٧١٨:رقم



 
 

١٠٠

 األمور قوله  محدثات ورد الباطلة اماألحك ضنق باب :" النووي لشرح هذا الحديث بقوله     اإلمامترجم  

 عمـل  من الثانية الرواية يوف ."رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا في أحدث من" :وسلم عليه اهللا صلى

 غيـر  باطل فهو ومعناه ،المردود بمعنى هنا الرد ،العربية أهل قال ".رد فهو أمرنا عليه ليس عمال

 عليـه  اهللا صـلى كلمـه    جوامع من وهو ،إلسالما قواعد من عظيمة قاعدة الحديث وهذا ،به معتد

  .)١("وسلم

 فدعاهم ،جذيمة بني إلى الوليد بن خالد  وسلم عليه اهللا صلى  النبي بعث قال أبيه عن سالم عن .٤

 مـنهم  يقتل خالد فجعل ،صبأنا صبأنا يقولون فجعلوا ،أسلمنا يقولوا أن يحسنوا فلم اإلسالم إلى

 ،أسيره منا رجل كل يقتل أن خالد أمر يوم كان إذا حتى ،رهأسي منا رجل كل إلى ودفع ،ويأسر

 اهللا صـلى   النبي على قدمنا حتى ،أسيره أصحابي من رجل يقتل وال أسيري أقتل ال واهللا فقلت

 صنع مما إليك أبرأ إني اللهم" فقال يديه  وسلم عليه اهللا صلى  النبي فرفع ،فذكرناه  وسلم عليه

 ،"رد فهـو  العلم أهل خالف أو بجور الحاكم قضى إذا باب قوله :" قال ابن حجر   ٢".مرتين خالد

 تبـين  إذا الحكم في المجتهد عن ساقطا كان وان اإلثم" )٣(:بطال بن وقال":ثم ساق الحديث قال   

 يلـزم  هل االختالف مع ،األكثر عند للمخطئ الزم الضمان لكن ،العلم أهل جماعة بخالف انه

 إلزامه وال فاعله إثم يستلزم ال الفعل من التبرأ أن يظهر والذي ،المال بيت أو الحاكم عاقلة ذلك

  .)٤( "بمحمود ليس فعله كان وان ،مرفوع المخطئ إثم فان ،الغرامة

  : وجاء فيهعنهما اهللا رضي  األشعريموسى أبي إلى عمر كتاب  .٥

                                                            
  .١٦ص ،١٢ج ، مرجع سابق،مسلم صحيح على النووي شرح ،النووي )(١
  .١٥٧٧ص ،٤ج ،٤٠٨٤:  حديث رقم، الجامع الصحيح المختصر،البخاري )(٢
 أهـل  من كان المشددة بالجيم اللجام بابن أيضا ويعرف القرطبي الحسن أبو طالب بن الملك عبد بن خلف بن علي األشعري بطال بنا) (٣
 توفي عنه الناس ورواه مجلدات عدة في البخاري صحيح وشرح التامة العناية بالحديث عني الضبط حسن الخط مليح والفهم والمعرفة العلم
  .٥٦ص ،٢١ج ، مرجع سابق،بالوفيات الوافي ،الصفدي: هـ أنظر٤٤٩ سنة
 محب: تحقيق بيروت، - المعرفة دار ،البخاري صحيح شرح الباري فتح الشافعي، العسقالني الفضل أبو علي بن أحمد حجر بنا )(٤

  .١٨٢-١٨١ص ،١٣ ج،الخطيب الدين



 
 

١٠١

 الحـق  نأل ،الحق تراجع أن لرشدك فيه وهديت لرأيك فيه فرجعت اليوم قضيته قضاء يمنعك وال"

 .)١(" الباطل في التمادي من خير الحق ومراجعة ،شيء الحق يبطل ال قديم

 الحجريـة   أو المشتركة   أو في المسألة الحمارية      رضي اهللا عنه   ما روي عن عمر بن الخطاب      .٦

 لألخـوة  ولم يبـق شـيء       ، الم الثلث  واألخوة ، السدس واألم ،حيث قضى فيها للزوج النصف    ،

 أمنـا  أليـست  ، كان حمارا وفي رواية حجـرا      أبانا أن وقالوا هب    ، فراجعوه في ذلك   ،األشقاء

 .)٢(م في الثلث ألاألخوة مع وأشركهم ، فرجع حينئذ عن قضائه،واحدة

 من ،ردا علي أيسر كتاب من وما ،فكا علي أهون طينة من ما" يقول العزيز عبد بن عمر كان .٧

 .)٣("ففسخته ،غيره في الحق أن أبصرت ثم ،به قضيت كتاب

 ابتعـت  قال خفاف بن مخلد أخبرني قال ذئب أبي بنا عن أتهم ال من وأخبرني" :الشافعي الق .٨

 لـي  فقضى ،العزيز عبد بن عمر إلى فيه فخاصمت عيب على منه ظهرت ثم ،فاستغللته غالما

 عائـشة  أن فـأخبره  العشية إليه أروح فقال ،فأخبرته عروة فأتيت ،غلته برد علي وقضى برده

 فعجلت ،بالضمان الخراج أن هذا مثل في قضى  وسلم عليه اهللا صلى  اهللا لرسو أن أخبرتني

 فقال  ،وسلم عليه اهللا صلى  اهللا رسول عن عائشة عن عروة به أخبرني بما فأخبرته ،عمر إلى

 فيه فبلغتني ،الحق إال فيه أرد لم أني تعلم إنك اللهم ،قضيته قضاء من علي هذا أيسر فما عمر

                                                            
 البيهقي سنن ،البيهقي. ٢٠٦ص،٤ج،مرجع سابق،١٥:حديث رقم ،الدارقطني سنن البغدادي، الحسن أبو عمر بن الدارقطني علي )(١

وأخرجه البيهقي والدارقطني  ضعيف حميد أبي بن اهللا عبدفيه :قال الزيلعي.١٥٠ص،١٠ج،٢٠٣٢٤:حديث رقم،مرجع سابق، كبرىال
 محمد: تحقيق ،١٣٥٧ - مصر - الحديث دار ،الهداية ألحاديث الراية نصب ، الحنفي محمد أبو يوسف بن عبد اهللا  الزيلعي،بطرق أخرى

 أحوج والمفتي والحاكم والشهادة الحكم أصول عليه وبنوا بالقبول العلماء تلقاه جليل كتاب وهذا:" القيمقال ابن. ٨١ص، ٤ جالبنوري يوسف
 الموقعين إعالم الدمشقي، الزرعي سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد الدين شمس اهللا عبد  أبو،إبن القيم "فيه والتفقه تأمله وإلى إليه شيء

  .٨٦ص،١ ج،مرجع سابق ،العالمين رب عن
 ،٣ج، هـ١٤١٧ ،١ط – الباز مصطفى نزار مكتبة ،الكبير الرافعي أحاديث تخريج في الحبير التلخيص ،بن حجر أحمد العسقالنيا) (٢
  .١٠٧٤ص
  .١١٩ ص،١٠ج،٢٠١٦٠: رقم،مرجع سابق،سنن البيهقي الكبرى ،البيهقي) (٣



 
 

١٠٢

 اهللا صـلى   اهللا رسول سنة وأنفذ عمر قضاء فأرد  ،وسلم عليه اهللا صلى  اهللا رسول عن سنة

  .)١("له علي به قضى الذي من الخراج آخذ أن لي فقضى عروة إليه فراح  ،وسلم عليه

 غيـر  علـى  البينة تقم ولم ،ملحفتها في امرأة مع وجد قريش من برجل مسعود بن اهللا عبد أتى .٩

 ، رضي اهللا عنه   الخطاب بن عمر إلى هقوم فانطلق ،للناس قامهوأ أربعين اهللا عبد فضربه ،ذلك

 أتيـت  أجل فقال ،قريش من رجال ضربت أنك بلغني اهللا لعبد عمر فقال ،رجال منا فضح فقالوا

 ،للنـاس  وعرفته أربعين فضربته ذلك غير على البينة تقم ولم ملحفتها في امرأة مع وجد قد به

 .)٢(فاستفتاه عليه نستعديه جئنا قالوا ،رأيت ما نعم قال ،نعم قال ؟ذلك أرأيت قال

قال  ، والمفاسد التي ستلحق بالقضاء بتركها،المصلحة المترتبة على تعدد درجات التقاضي .١٠

 وكل الشريعة ناقض فقد له شرعت ما غير الشريعة تكاليف في ابتغى من كل :"اإلمام الشاطبي

 إنما المشروعات فإن فظاهر باطل المناقض العمل أن أما ،باطل المناقضة في فعمله ناقضها من

 بها خولف التي األفعال تلك في يكن لم خولفت فإذا المفاسد ودرء المصالح لتحصيل وضعت

 لها مناقض فهو له توضع لم ما الشريعة في ابتغى من أن وأما ،مفسدة درء وال مصلحة جلب

  .)٣( "أوجه عليه فالدليل

 الحكم نقض ألمكن ،آخر حاكم بحكم أو اجتهاده بتغيير إما حكمه نقض جاز لو فإنه" :ويقول اآلمدي

 الوثوق وعدم األحكام اضطراب ذلك من ويلزم ،النهاية غير إلى ،النقض نقض ونقض ،بالنقض

 حكمه يكون بأن نقضه يمكن وإنما ،لها الحاكم نصب التي المصلحة خالف وهو ،الحاكم بحكم

 .)٤("جلي قياس أو إجماع أو نص من قاطع لدليل مخالفا

                                                            
 ٢٨١ص،٢ج،مرجع سابق، الموقعين إعالم ،بن القيما) (١
لم يعثر الباحث على أصل لهذا األثر في غير كتاب .١٨٨ ص،٢ ج،بيروت – الكتب عالم ،القضاة أخبار خلف، بن مدمح حيان بنا) (٢

  .أخبار القضاة
 ،٢ج دراز اهللا عبد: تحقيق بيروت، - المعرفة دار ،الفقه أصول في الموافقات المالكي، الغرناطي اللخمي موسى بن إبراهيم الشاطبي) (٣
  .٣٣٣ص
 .٢٠٩ ص،٤ ج، سابقع مرج،األحكام أصول في اإلحكام ،اآلمدي) (٤



 
 

١٠٣

 والتي ،ومقاصد الشريعة تحث على كل أمر يكون فيه تحقيق العدالة": يقول الدكتور أبو البصلو

 .)١("مبدأ الطعن في األحكام تتحقق في إقرار

 في الحكم األصل أن اتفقوا على أنهم مع ، فقهاء المسلمين منذ زمن بعيدأنومما ذكر يتضح لنا 

 وملزما ، النزاعلموضوع فاصال ، منهيا للخصومة،اطعا للنزاع يكون قأنالذي يصدره القاضي 

 الطعن في أجازوا رغم ذلك أنهم إال ، القضائيةاألحكام وذلك لغاية جليلة وهي استقرار ،لألطراف

 إنكم" وهذا ما ظهر لنا من خالل قوله صلى اهللا عليه وسلم ، الحتمال الخطأ، القضائيةاألحكام

 فإنما ،بقوله شيئا أخيه بحق له قضيت فمن ،بعض من بحجته ألحن بعضكم ولعل ،إلي تختصمون

 وإذا ،أجران فله أصاب ثم فاجتهد الحاكم حكم إذا": وقوله .)٢("يأخذها فال النار من قطعة له أقطع

نه رغم ذلك أ إال ،مأجورخطأ فهو أ القاضي المجتهد وان أنومع  .)٣("أجر فله أخطأ ثم فاجتهد حكم

 ولما كان من مقاصد شريعتنا الغراء حفظ المال ، خصمهإلى ويدفع به ،ن حقهيحرم صاحب الحق م

وتحرزا  ، الخاطئةاألحكام بجواز الطعن في األخذكان ال بد من  )الحقوق اآلدمية(والنفس والعرض 

ضبطت الشريعة  ، وحرصا على استقرار القضاء،من التالعب باألحكام ونقضها ألي سبب كان

 ومن هذه الضوابط ،ضائي بضوابط شرعية ال يجوز تعديها أو تجاوزهامسألة نقض الحكم الق

 ،األصول والفقهعلمي وهي قاعدة مشتركة بين " االجتهاد ال ينقض بمثله"القاعدة الشرعية األصولية 

 موضوعها فعل المكلف وهو  أن وفقهية باعتبار،فهي أصولية باعتبار أن مباحثها في االجتهاد

ن الظاهر أل ليس على الحاكم تتبع قضايا من كان قبله  أنهن هذه القاعدةوالمراد م ،)٤(القاضي

يحمل القضاء على الصحة ما لم يثبت الجور وفي التعرض لذلك ": قال ابن فرحون المالكي،صحتها

                                                            
  .٢٠٩-٢٠٨ص ص ، مرجع سابق،شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي ،أبو البصل )(١
  .الفرق بين الفتوى والحكم القضائي:  في فرع تخريجهق سبمتفق عليه،) (٢
  . في مقدمة هذه الدراسة تخريجهق سبمتفق عليه،) (٣
 كلية الشريعة وأصول ،بحث محكم،دراسة تأصيلية تطبيقية ،  االجتهاد ال ينقض باالجتهاد،اليوسف صالح بن سليمان بن محمد: انظر )(٤

 ١ ص، جامعة القصيم ،الدين



 
 

١٠٤

 قضيناتلك على ما " : المؤمنين عمر حينما قالأمير وهذا ما قرره .١"ضرر بالناس ووهن بالقضاء

الثاني  لنقض القاضي وإال ، الستقرار القضاءأسلفناوهذا ضروري كما ، )٢(" على ما نقضيهوهذ

 هذا وضع الفقهاء ضوابط شرعية لنقض قضاء ألجل .لث حكم الثاني وهكذا دواليكا والثاألولحكم 

 .القاضي

قصور عن إدراك المعـاني   واالستدالل بهذه القاعدة وغيرها على عدم جواز التقاضي على درجات           

 وأهـداف   ،وإنما وضعت لغايات سـامية     ، فهي لم توضع لمنع التظلم المشروع      ،ذه القاعدة الجليلة له 

 والقول بناء على الفهـم الـسطحي   ، تحقق مصلحة كبرى في استقرار القضاء وثبات األحكام  ،جليلة

وللقواعد العامة فـي    ،مخالف لألدلة الشرعية التي سقناها    لهذه القاعدة بعدم جواز الطعن في األحكام        

ال يوجد فـي   ": يقول الحزب، حزب التحرير على هذه القاعدةء بناالجواز ومن القائلين بعدم ،دينال

فالقضاء من حيث   . وال محاكم تمييز كما في القضاء في األنظمة الوضعية         ،اإلسالم محاكم استئناف  

 .آخـر فحكمه نافذ وال ينقضه حكم قاض        ،فإذا نطق القاضي بالحكم    ،البت في القضية درجة واحدة    

. خرآفليس أي مجتهد بحجة على مجتهد       ) االجتهاد ال ينقض بمثله   (والقاعدة الفقهية تـنص على أن      

إالَّ أن القاضي إن ترك الحكم بأحكام الـشريعة         . فال يصح وجود محاكم تنقض أحكام محاكم أخرى       

ب أو السنة أو إجمـاع      أو إن حكم بحكم يخالف نصاً قطعياً من الكتا         ،وحكم بأحكام الكفر   ،اإلسالمية

 ،كأن حكم على شخص بالقصاص على أنه قاتل عمد         ،أو حكم حكماً مخالفاً لحقيقة الواقع     . الصحابة

وذلـك لقولـه عليـه       ،فإنه في هذه الحاالت وأمثالها يـنقَض حكم القاضي        ،ثم ظهر القاتل الحقيقي   

ولمـا روى   . رواه البخاري ومسلم  . "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         ": الصالة والسالم 

ثـم أخبـر أنـه      . جابر بن عبد اهللا أن رجالً زنا بامرأة فأمر به النبي صلى اهللا عليه وسلم فجـلد               

إذا قضى القاضي بخالف كتاب     : (وأخبر عبد الرزاق عن اإلمام الثوري قال       .محصن فأمر به فرجم   

                                                            
  .٦٥ ص، مرجع سابق،تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام ،بن فرحونا (١)
  .سبق تخريجه) (٢



 
 

١٠٥

والذي له صالحية نقـض هـذه       ). ي بعده يرده  فإن القاض  ،اهللا أو سنة رسوله أو شيء مجمع عليه       

 .)١("األحكام هو قاضي المظالم

ويظهر التناقض الواضح فيما ذهب إليه الحزب حيث قرر في البداية عدم جواز وجود محاكم على                

 نقـض قـضاء     وأجـاز  ،رجع عما قرره  ثم   ،ن المحاكم في اإلسالم على درجة واحدة      أ و ،درجات

 فقرر ما قررتـه هـذه       ،حدد المحكمة ذات الصالحية في نقض الحكم       و ،القاضي في حاالت معينة   

 يأخذه هـذا    أن وحارب الشكل الذي يمكن      ، وهو جواز نقض قضاء القاضي     ،الدراسة في المضمون  

 وهذا فـي  ، على اختالف أسمائها ،تعدد درجات التقاضي   وهو   ، واآللية التي يمكن أن يتبعها     ،النقض

 واإلسـالم ال يحـارب      ،ى مثل هؤالء في محاربة الشكل والمظهر      الحقيقة من المآخذ التي تؤخذ عل     

 ويكفي لهؤالء وغيرهم أن     ، الهدامة  واألفكار ، يحارب المضامين الفاسدة   وإنما ،األشكال وال األشياء  

 ولـم يأخـذها     ،اإلسـالم  أخذت تعدد درجات التقاضي عـن        ، الغرب والقوانين الوضعية   أنيعلموا  

 يقـول   ، ال غبار عليـه    إسالمي المضمون والشكل كله     أنهن اآلن    فيصفو في الذ   ،المسلمون عنهم 

 : كثيرة منهااأخذ القانون الوضعي من الشريعة اإلسالمية أمور" :الدكتور الشربيني

 ، واالختصاص النـوعي   ، فقد أخذ من الشريعة االختصاص المكاني للمحاكم       ،تخصيص القضاء  •

 .وغيرها ، واألحوال الشخصية،ية والمنازعات التجار،مثل قضايا المنازعات المدنية

 .جواز أن ينظر في القضية قاض واحد أو أكثر •

 فأجاز االستئناف والطعن في األحكام بالتمييز       ،جواز إعادة النظر في القضية أمام محكمة أعلى        •

 .أمام محكمة النقض

 )٢("جواز رجوع القاضي عن قضائه السابق إلى قضاء آخر إذا رأى ذلك •

                                                            
، بيروت -  األمة للطباعة والنشر والتوزيعر دا،م٢٠٠٥ ،١ ط، دولة الخالفة في الحكم واإلدارةةأجهز: يرمنشورات حزب التحر) (١
  .١١٨-١١٧ص
  
  .٢٠٩-٢٠٣ ص ص، مرجع سابق،القضاء في اإلسالم ،الشربيني محمود: نظرا) (٢



 
 

١٠٦

رتها مجلة األحكام العدلية في موضوع نقض الحكم تحت الباب الثالث في رؤية             ومن المواد التي قر   

 )١(:الدعوى بعد الحكم

 الحكـم  في موجودا أي المشروعة ألصولها موافقة بها  وأعلم حكم  التي الدعوى" )١٨٣٧( مادة •

  ."تكرارا وسماعها رؤيتها تجوز ال ،وشروطه أسبابه

 موافقـا   لـيس  الـدعوى  حق في لحق  الذي الحكم أن ب عليه المحكوم ادعى إذا" )١٨٣٨( مادة •

 ،المـذكور  الحكم فيحقق ،الدعوى استئناف وطلب ،موافقته عدم جهة وبين ،المشروعة ألصوله

   ".ستأنفي وإال ،صدقي المشروعة ألصوله موافقا كان فإن

 عـالم اإل تمييز وطلب ،الدعوى حق في الواقع بالحكم عليه المحكوم يقنع لم إذا" )١٨٣٩( مادة •

   ".نقضي وإال صدقي المشروعة ألصوله موافقا كان فإن ،المذكور اإلعالم فيدقق ،للحكم الحاوي

 المحكـوم  وقدم بين إذا ،عليه بناء ،الحكم وبعد الحكم قبل  الدعوى  دفع يصح" )١٨٤٠( مادة •

 معيـس  المحاكمة إعادة وطلب ،الدعوى دفع  وادعى ،الدعوى لدفع صالحا سببا دعوى في عليه

 التـي  الـدار  أحد ادعى إذا مثال ،أيضا محاكمتهما وتجري ،له المحكوم مواجهة في هذا ادعاؤه

 سـند  ظهـر  لـو  الحكم بعد ثم ،ذلك وأثبت ،والده من له موروثة بأنها اآلخر تصرف في هي

 ذي دعوى فتسمع  ،اليد ذي لوالد المذكورة الدار  باع قد كان  المدعي والد أن يبين به معمول

 ".المدعي دعوى واندفعت ،األول الحكم انتقض ذلك أثبت وإذا ،اليد

  

 :فلسفة مشروعية التقاضي على درجات: المطلب الثاني

  m   n  m  l  k وشعاره فـي ذلـك قـول اهللا تعـالى            ،لما كان اإلسالم دين العدل واإلنصاف     

w  v   u  t  s  r  q  p  ox     {  z  y  l 
                                                            

  .٣٧٤ ص،١ ج، مرجع سابق،المجلة  )(١



 
 

١٠٧

ة  :النحل    ¢  £  ¡m�  ~   }  |        {  z  y  x وقوله تعـالى    ،  ٩٠آي

¨  §   ¦  ¥  ¤©®  ¬  «  ª  ¯±  °  ²    ¸  ¶  µ  ´   ³  lة  :المائدة   آي

 ولما كان التقاضـي مـن   ، الحرص على أسبابه وما يوصل إليه     ،ومن مقتضيات العدل ولوازمه   ،  ٨

 بد من التأكد من سـالمة        كان ال  ،صرة المظلوم وردع الظالم   إحقاق الحق ونُ   األسباب الموصلة إلى  

 وقد حذر الرسول صـلى اهللا       ،التقاضي من الثغرات والشوائب حتى نتيقن من سالمة الحكم وعدله         

لبس على القاضي ظروف الواقعة بما فيهـا        أن تَ  -وهو الموحى إليه من ربه عز وجل      -عليه وسلم   

 ،حيلته وخبرتـه  من حجج وبينات وفصاحة الخصم وبالغته على حساب ضعف الخصم اآلخر وقلة             

 واآلخر ال تـسعفه     ،حد الخصوم عنه محاميا متكلما فصيحا خبيرا      أل فيها    الدعاوى التي يوك   ال سيما 

 فهنا يقـع كـالم      ، فيظهر أمام القاضي بمظهر ضعيف الحجة قليل الحيلة        ،مقدرته على توكيل مثله   

 على حـد    والخصومن  والمحاميالرسول صلى اهللا عليه وسلم موقعا ذا بأس شديد في نفوس القضاة             

إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته مـن بعـض                " : فيقول سواء

   .)١("فاقضي على نحو ما اسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئا يأخذه فإنما اقطع له قطعة من النار

 وقد يخطئ القاضي في    ،ومن المسلمات القول بان القاضي بشر ينتابه ما ينتاب البشر من غفلة وزلة            

 أو  ، فيقضي على هواه ورغبته    ،وقد يكون من قضاة الجور    أ ،فهم وإدراك البينات والدالئل والقرائن    

 فكان ال بد من طريقة يلجأ إليهـا         ،هوى صاحب السلطان  على   أو   ،هوى ورغبة أحد الخصوم   على  

 طالبـا   ئة قضائية أخرى  لهي يتظلم من خاللها     ،من يرى في نفسه مظلوما جراء هذا الحكم القضائي        

وقـال ابـن    )٢(".ن الخطأبيواعلم أن مدار نقض الحكم على تَ:" قال اإلمام السبكي،نقض هذا الحكم

 ، معرفة األدلة واألسـباب والبينـات      ، الحاكم محتاج إلى ثالثة أشياء ال يصح الحكم إال بها          : "القيم

                                                            
 .سبق تخريجه ،متفق عليه  )(١
 .٥٣٠ ص،٢ ج،بيروت/ لبنان - المعرفة دار ،فتاوى السبكيالكافي، عبد بن علي الدين تقي نالحس والسبكي أب )(٢



 
 

١٠٨

 ،وته في هذا المحل المعين أو انتفـاءه منـه         عرفه ثب  واألسباب تُ  ،فه الحكم الشرعي الكلي   عرفاألدلة تُ 

 ، ومتى أخطأ في واحد من هذه الثالثة أخطأ فـي الحكـم            ،عرفه طريق الحكم عند التنازع    والبينات تُ 

 .)١("وجميع خطأ الحكام مداره على الخطأ فيها أو في بعضها

 األول من اإلسالم، إال     ولم تكن اآللية المعروفة حاليا في العالم بأسره مقننة بهذه الصورة في الصدر            

أن المبدأ أقره اإلسالم كما سيمر في هذه الدراسة، ولما كان يصدر الحكم من رأس الدولة وال يوجد                  

في السلَم القضائي من هو أعلى منه درجة في القضاء، كان المتظلم أحيانا يحول الحكم إلى قـضية                  

 بئـر  في فوقعا ،أعمى يقود كان جالر أن اللخمي رباح بن عليرأي عام بدافع التظلم،  فقد روى        

 علـى  البصير بعقل عنه اهللا رضي الخطاب بن عمر فقضى ،فقتله فوقه األعمى ووقع البصير فخر

  : وينشد الموسم في يدور األعمى فكان ،األعمى

    المبصرا الصحيح األعمى عقلي هل                    منكرا لقيت الناس أيها يا

 )٢(  تكسرا كالهما معا خرا                          

ولم يرو عن عمر رضي اهللا عنه أنه أنكر عليه تظلمه، حتى صارت قضيته فعال قضية رأي عـام                   

 ،الزبيـر  بـن  اهللا عبـد  رضي اهللا عنه،     عمر قضاء إلى فذهب ،المسألة هذه في الناس اختلف قدف

 علـى  ليس أنه القياس،  الفقهاء بعض وقال ،وأحمد ،وإسحاق ،والشافعي ،النخعي وإبراهيم ،وشريح

 قيل لوو ،عليه وقوعه سبب وكان فيه وقعا الذي المكان إلى قاده الذي ألنه ،البصير ضمان األعمى

 .)٣(عمر حكم والقياس ،اإلجماع مخالفة يجوز فال عليه مجمعا يكون أن إال ،وجه له لكان هذا

                                                            
 ،١٩٩٦ - ١٤١٦ - المكرمة مكة - الباز مصطفى نزار مكتبة ،الفوائد دائعب لزرعي، ااهللا عبد أبو أيوب بكر أبي بن محمدبن القيم ا )(١
 .١٢ ص،٤ ج،أحمد أشرف - عدويال الحميد عبد عادل - عطا العزيز عبد هشام: تحقيق ،١ط
  .٦١ ص،٢ ج، مرجع سابق،الموقعين إعالم ،بن القيما )(٢
 ٦٢ص،٢ج ،المرجع السابق )(٣



 
 

١٠٩

ـ  عمـر  وحبس:في المهذب ومثله أيضا تظلم الحطيئة لعمر بن الخطاب رضي اهللا، جاء             اهللا يرض

  : فقال ،الشاعر الحطيئة عنه

  شجر وال ماء ال الحواصل حمر   رخـــم يبذ ألفراخ تقول ماذا  

   رـعم يا اهللا  سالم عليك فارحم  ةــمظلم قعر في كاسبهم ألقيت  

  .)١(فخاله

األساسـية فـي     دئعد المبـا   تُ ، يقوم على أصول هامة    ،التنظيم القضائي في الدولة الحديثة    كما أن   

 :التنظيم القضائي وهي

 .الدولة مصدر القضاء .١

  .استقالل السلطة القضائية .٢

  .المساواة أمام القضاء .٣

 .مجانية القضاء .٤

 .عالنية الجلسات .٥

 .التقاضي على درجتين .٦

 إذ يحقق التقاضي    ، فإن التقاضي على درجات من المبادئ األساسية للقضاء في الدولة الحديثة           وهكذا

 فهو حافز لقضاة محكمة البداية على التحقق مـن الـدعوى والبينـات             ،فائدة مزدوجة على درجات   

                                                            
نعمان أمين طه، جامعة القاهرة، : ، تحقيقديوان الحطيئة بشرح إبن السكيت والسكري والسجستاني ،مليكة أبو العبسي الحطيئة جرول) (١

   .٢٠٨ي، صشركة ومطبعة مصطفى البابي الحلب
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 إن   أو اإلستئناف   ويحقق للخصوم فرصة التظلم وتصحيح خطأ محكمة البداية        ،واإلجراءات القضائية 

  .)١(وقع نتيجة جهل أو تقصير أو نسيان

ن الطـرق الـشرعية يـصبح    وحيث إن العدل قيمة كبرى من قيم اإلسالم فإن كل ما يوصل إليه م            

  ). ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب(واجبا شرعيا تطبيقا للقاعدة الشرعية 

من خالل هذا العرض يتبين مدى أهمية وجود التقاضي على درجات كسبب قـوي مـن أسـباب                  

 .الوصول إلى العدل في األحكام القضائية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 .٦-٢ ص ص ، مرجع سابق،الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية: انظر) (١
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  الحكم القضائي أمام المحاكم الشرعيةدراسة تطبيقية على طرق نقض: الثانيالمبحث 

   :مطلبانوفيه 

  :طرق الطعن العادية : األولالمطلب

  فرعانوفيه  

  . االعتراض: األول الفرع   

   .االستئناف:  الثانيالفرع   

  فرعانوفيه  الطعن في األحكام  العادية فيرالطرق غي : الثانيالمطلب

  .إعادة المحاكمة : األولالفرع

   .الشرعيةالعليا الطعن لدى المحكمة : ي الثانالفرع

   

  

  

  

  

  

  

  



 
 

١١٢

دراسة تطبيقية على طرق نقض الحكم القضائي أمام المحاكم : الثانيالمبحث 

  :الشرعية

 :القضائية األحكامطرق الطعن في 

 ،االعتراضوهي  ،القضائية األحكام المحاكمات الشرعية ثالث طرق للطعن في أصولحدد قانون 

 المحاكمات أصول طريقا رابعا لم ينص عليه قانون إليها وُأضيف ، المحاكمة وإعادة،واالستئناف

 لدى  بالنقض وهو الطعن،م٢٠٠٣لسنة ) ١٦(رقم بق بموجب المرسوم الرئاسي  طُوإنما ،الشرعية

 والفرق ، وطريقتين غير عاديتين، طريقتين عاديتينتنقسم إلى وهذه الطرق ،الشرعيةالعليا المحكمة 

 أما الطرق غير العادية ،فصل في الطعنيطعن بالطرق العادية يوقف تنفيذ الحكم حتى بينهما أن ال

لهذا ال يدرجها ، والطعن بها ال يوقف تنفيذ الحكم،لجأ إليها إال بعد استنفاذ الطرق العاديةفألنها ال ي 

  .)١(القانونيون ضمن درجات التقاضي

  

  :فرعان وفيه عاديةالطعن الطرق  : األولالمطلب

  مسائلخمسة  وفيه عتراضاال:  األولالفرع

  عتراض  االمفهوم :المسألة األولى

 ، لتسمع دفاعه، الحكمأصدرت المحكمة التي أمام تظلم يقيمه المحكوم عليه غيابيا :هو االعتراض

عتراض أن يتضمن دفعا للدعوى األصلية  ويشترط في اال.)٢( تعديلهأو الحكم بإلغاء ،وتفصل في طلباته

إذا لم يورد المعترض في دعواه االعتراضية ما ":  أنه على)٢٣٠٨١ ( القرار االستئنافي رقمفقد نص

                                                            
 .٢٦٣ ص، سابقع مرج،السلطة القضائية ونظام القضاء في اإلسالم ،نصر فريد محمد واصل: نظرا) (١
 .٩١١ ص،٤ ج،١٩٧٩ ،١ ط، المرافعات الشرعية في مسائل األحوال الشخصيةلأصو ، أنوريالعمروس) (٢



 
 

١١٣

 ويقصد بهذا أن يضمن المعترض )١("يصلح طعنا مقبوال في الحكم المعترض عليه، يرد االعتراض

 كأن يدفع بالنشوز مثال في ،الئحة اعتراضه ما يصلح أن يكون إدعاء يدفع به الدعوى األصلية

 في المحصلة دعوى يجب أن يشتمل على عناصرها  واالعتراض،االعتراض على حكم النفقة

أن اعتراض الغير سواء كان أصليا أم طارئا هو دعوى، ويجب  " )٧١ ( جاء في القرار رقم،وشروطها

مدة ) ١٠٦( وقد حدد قانون أصول المحاكمات الشرعية مادة رقم. )٢("أن تشتمل على شروطها الشرعية

فع بعد انقضاء هذه المدة ردته عتراض فإن رة عشر يوما من تاريخ تبلغ الحكم الغيابي لرفع االخمس

  .)٣ (المحكمة شكال قبل الدخول في موضوعه وذلك الستقرار القضاء

 لكونه يعاد النظر فيه ، وال يعد درجة من درجات التقاضي،حكام الغيابيةواالعتراض خاص باأل

 وهو طلب نقض الحكم من . أي المحكمة ذات نفس الدرجة،صدرتهأمام نفس المحكمة التي أ

القضاء على (وهو مبني على األصل الفقهي  ،القاضي نفسه الذي أصدر الحكم لكونه غيابيا

  ).الغائب

  : القضاء على الغائبةمشروعي :المسألة الثانية

 بلد في غائب على حقا ادعى من أن وجملته عليه الحق صح إذا الغائب، على ويحكم:"قال ابن قدامة

  . الشرائط كملت إذا إجابته، الحاكم فعلى عليه، بها والحكم البينة، سماع الحاكم من وطلب ،رآخ

 يرى ال شريح وكان المنذر وابن وإسحاق  عبيد وأبو  روسوا واألوزاعي  ومالك شبرمة ابن قال وبهذا

 وروي. هوأصحاب حنيفة وأبو  والثوري  ليلى أبي ابن قال وبه  ،مثله أحمد وعن ،الغائب على القضاء

 زوجا لها أن فادعت امرأة جاءت إذا : فقال أصله، حنيفة أبو ناقض وقد ،والشعبي القاسم عن ذلك

                                                            
  .١٥٦ ص،١ ج٢٣٠٨١:  القرار اإلستئنافي رقم، سابقع مرج،القضايا واألحكام في المحاكم الشرعية ،داود أحمد محمد علي )(١
  .١٢/١٠/١٩٥١ تاريخ٧١القرار اإلستئنافي رقم  ،المرجع السابق نفسه) (٢
  .٤٦ص،مرجع سابق،١٩٥٩لسنة )٣١(قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم )(٣



 
 

١١٤

 نفقة،بال عليه يقضي الحاكم فإن بذلك، لها فاعترف النفقة، إلى وتحتاج رجل، يد في مال وله غائبا،

 بالبيع له حكم بذلك، بينة وأقام شفعة، فيه ما غائب من اشترى أنه حاضر، على رجل ادعى ولو

 وأقام الغائب، وكيل حضر أو ورثته، بعض فحضر عليه، المدعى مات ولو بالشفعة، واألخذ

   )١("ادعاه بما له حكم بذلك، بينة المدعي

 فقد جاء ، وآخرون حنيفة رضي اهللا عنهأبوه القضاء على الغائب ومنععلى جواز جمهور العلماء ف

 لم ولو ،الصحيح وهو بمعلوم ليس بما اإلقرار إلى يحتاج المال أو الزوجية ماأ:"في الفتاوى الهندية

 مجموعهما أو الزوجية أو المال إثبات المرأة فأرادت القاضي يعلم ولم ،بذلك المال يده في الذي يقر

 على قضاء ألنه بذلك لها يقضي ال ،باالستدانة لتؤمر أو ،ئبالغا مال في لها ليقضي بالبينة

  :على جوازه  الجمهور ودليل )٢("الغائب

 على منه قضاء وهو .)٣("بالمعروف وولدك يكفيك ما خذي"  لهندوسلم عليه اهللا صلى قوله •

وقد اعتبر  .نحوه أو عليك بأس ال أو تأخذي أن لك لها لقال فتوى كان ولو غائب وهو زوجها

 . وليس قضاء منه على الغائب،األحناف هذا فتوى من النبي صلى اهللا عليه وسلم لهند

 بايعوا فإنا ،غدا فليأتنا ،دين ٤األسيفع على له كان من" خطبته في عنه اهللا يعمر رض قول  •

 .)٥("اغائب وكان ،غرمائه بين وقاسموه ماله

                                                            
 .١٣٨ ص،١٠ ج، مرجع سابق،المغني ،امةبن قدا) (١
 م١٩٩١ - هـ١٤١١ - الفكر دار الهند، علماء من وجماعة نظام الشيخ ،النعمان حنيفة أبي األعظم اإلمام مذهب في الهندية ىالفتاو) (٢
 .٥٥٠ص ،١ج
  .٧٦٩ ص،٢ ج،٩٥:  رقمث حدي، سابقع مرج، الصحيح المختصرع الجام،رواه البخاري) (٣
 أبو أنس بن مالك :انظر.فأفلس الحاج فيسبق السير يسرع ثم بها فيغلي    الرواحل فيشتري الحاج يسبق كان    جهينة    من جلراألسيفع  )(٤

 .٧٧٠،ص٢ج،  مرجع سابق،مالك اإلمام موطأ ،األصبحي عبداهللا
 في المطالب أسنى ،الشافعي لحوتا محمد بن درويش بن البيروتي محمدوأورده  .٢٣٨ ص،٤ ج، سابقع مرج،الطالبين إعانة :نظرا) (٥

  .٣١٦ص ،٤عطا ج القادر عبد مصطفى: تحقيق ،١ط م،١٩٩٧- هـ ١٤١٨ - بيروت - العلمية الكتب دار ،المراتب مختلفة أحاديث



 
 

١١٥

صدور الحكم فإن له حق االعتراض  قدم الغائب بعد لوومن ضرورات العدالة في القضاء أنه   

  . فيبدي عذره ويتظلم، لعله كان غائبا لعذر مشروع،على الحكم الغيابي

 فـال   ، ثم اثبت الغائب فسق الشاهدين حالـة الحكـم         ،ولو حكم على غائب بحق    " الدم   أبيوقال ابن   

 يـصدر يحضر المدعى عليه بعض جلسات الدعوى ويتغيب حتـى          وقد   .)١("خالف في نقض الحكم   

 أي أنـه يعتبـر      حقه يكون حكما غيابيا بالصورة الوجاهية     بالحكم القضائي الصادر    هذا  ن  إ ف ،الحكم

 ألنـه  ، دون االعتـراض   ،ستئناف فقط لإل قابال    فيكون ، وتسري عليه أحكام الحكم الوجاهي     ،وجاهيا

 المادة وقد نصت على ذلك      ، واختياره بإرادتهغاب  ثم   ، وحضر بعض الجلسات   األصولتبلغ حسب   

 أو الطرفين بمواجهة صدر إذا وجاهياً الحكم يعتبر" : المحاكمات الشرعية  أصول من قانون    )١٠٢(

 وفيمـا  ،الحضور عن ذلك بعد وتخلف أكثر أو المحاكمة جلسات من جلسة عليه المدعى حضر إذا

 لـم  أشـخاص  أو شـخص  على الحكم صدر إذا أنه ذلك في ويشترط ،غيابياً الحكم يكون ذلك عدا

 مـن  االسـتئناف  مدة تبدأ حتى إليهم أو إليه الحكم إعالم تبليغ فيجب ،الحكم جلسة حاضرين يكونوا

  .)٢("التبليغ تاريخ

 يختصمان الخصمين عن يسأله أنس بن  مالك اإلمام إلى غانم ابن كتب فقد عند المالكية    أصلهولعل  

 هرب البينة عليه قامت الذي بذلك علم فإذا ،له بأنها بينة اآلخر على أحدهما فيقيم ،األرض في إليه

 عنـدك  ثبتـت  إذا إليـه  اكتب لكاتبه مالك فقال ؟غائب وهو عليه قضىأي ،يوجد فلم لبفطُ ،وتغيب

  . )٣(غائب وهو عليه فاقض ،بنعم حجة له تبق فلم عندك عنه تسأله أن تريد عما وسألته الحجج

  

                                                            
 .٤٦٠ ص، سابقع مرج،أدب القضاء ، أبي الدمنبا) (١
  .٤٢ ص، مرجع سابق،١٩٥٩لسنة )٣١(قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم )(٢
  .٥٤ ص،١ ج، مرجع سابق،ميارة شرح ،المالكي أبو عبد اهللا محمد بن أحمد )(٣



 
 

١١٦

  :االعتراضأنواع  :المسألة الثالثة

 ،م يقيمه المحكوم عليه غيابيا أمام المحكمة التي أصـدرت الحكـم           وهو تظل : عتراض العادي اال .١

 فال يجوز لمن لم يكن طرفا في الدعوى األصلية          )١(.وكان المعترض طرفا في الدعوى األصلية     

أن يعترض اعتراضا عاديا وإنما يعترض اعتراض الغير وهذا ما يشكل الفـارق بـين هـذين     

الحق في االعتراض   " على أنه    ٣٥٤٠٨ :رقمستئنافي  عتراض فقد نص القرار اال    النوعين من اال  

 وكذلك ال يجوز لمن حـضر بعـضا مـن جلـسات             )٢(."العادي لمن لم يكن طرفا في الدعوى      

 وإنما له الحق في االسـتئناف فقـط وذلـك           ،المحاكمة ثم تغيب عن بقية الجلسات أن يعترض       

:  والذي ينص على   ١٣/٦/١٩٩٦الصادر بتاريخ   ) ١٣٤٠٧٢٠(بموجب القرار االستئنافي رقم     

  .)٣ ("إذا كان الحكم غيابيا بالصورة الوجاهية فال يجوز االعتراض عليه"

  : اعتراض الغير .٢

   :مفهوم اعتراض الغير

لمحكمة التي صدر عنها الحكم من قبل شخص        من ا   القضائي  طلب نقض للحكم   :عتراض الغير هو  ا

الحكم القضائي   حجية   وحيث إن  ،حقوقه ولكن الحكم مس حقا من       ،طرفا في الدعوى األصلية   يكن  لم  

من  )١١٥( لذلك نصت المادة     ، من لم يكن طرفا فيها     إلى الدعوى وال تتعداهم     أطرافقاصرة على   

 حكم دعوى يحق للشخص الذي لم يكـن          في  صدر إذا" نه  أ المحاكمات الشرعية على     أصولقانون  

 واعتراض الغير دعوى    .)٤("الغير يعترض عليه اعتراض     أن ، كان الحكم يمس حقوقه    إذاطرفا فيها   

وال يقبل إال إذا كان مشتمال على ما يصلح دفعا للـدعوى             يجب أن يشتمل على عناصرها األساسية     
                                                            

  .٤٤ ص،)١٠٦ (ة الماد، مرجع سابق،١٩٥٩ ةلسن) ٣١( أصول المحاكمات الشرعية رقم نقانو: نظرا )(١
  .١٥٥ ص،١ ج،٣٥٤٠٨: القرار اإلستئنافي رقم، سابقع مرج،القضايا واألحكام في المحاكم الشرعية ،داود أحمد محمد علي )(٢
  .٣١ ص،١ ج، مرجع سابق، القرارات االستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ومناهج الدعوى ،داود أحمد محمد علي )(٣
  .٤٥ ص، مرجع سابق،١٩٥٩ ةلسن) ٣١(قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم  )(٤



 
 

١١٧

ولم ينص القانون على مدة محددة لتقديم اعتراض الغير خاللها وإنمـا تـسمع دعـوى                .)١ (األصلية

 بعكـس   )٢(لمعترض أساسا العتراضه  اعتراض الغير إلى أن يمر الزمان على الحقوق التي يتخذها ا          

  . )٣(عتراض العادي الذي حدد له القانون مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغهاال

  :أقسام اعتراض الغير

 :إلى )١١٦(اعتراض الغير حسب المادة ويقسم 

 وتبليغ  ،وإبطاله في جرح الحكم      عليه  الحكم المعترض  أصدرت المحكمة التي    إلىيقدم  : أصلي   -١

 . المعترض عليه إلىالئحة االعتراض نسخة من 

 ليكون حجة له في الدعوى القائمة ليثبـت         الخصمين أحد أبرزهيكون على حكم سابق     : الطارئ   -٢

 .به مدعاه

ه  وحكم بهذ  ،حكم في دعوى بين محمد وسعيد وموضوعها ملكية أرض        : ومثال االعتراض الطارئ    

 ،األرض قام خالد بعد هذا الحكم بزراعة        ذافإ ، في الحقيقة لخالد   األرض وكانت هذه    ، لسعيد األرض

 إلثبـات  النظر في الدعوى     أثناءبرز الحكم السابق    أ و ،األرضفرفع عليه سعيد دعوى مدعيا ملكية       

 ويكـون اعتراضـه هـذا اعتراضـا         ، يعترض على الحكم المبرز    أنن خالد يستطيع    إ ف ،ما يدعيه 

  .)٤(طارئا

                                                            
حاآمات الشرعية ومناهج الدعوى، مرجع سابق، قرار استئنافي داود أحمد محمد علي، القرارات االستئنافية في قانون أصول الم: انظر )(١

  .٩٢، ص١ج) ٢١٧١(ورقم ) ١٢٤٥٦(رقم 
  .٣٣٣،ص١ ج١٦٦٠مدة التقادم أو مرور الزمان هي خمسة عشر عاما، انظر المجلة مادة رقم  )(٢
  .١١٧ المادة ، مرجع سابق،١٩٥٩ ةلسن) ٣١(قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم  )(٣
 . ١٠٢ ص، سابقع مرج، في شرح قانون األحوال الشخصيةزلوجي ا،كروريالت) (٤



 
 

١١٨

 فقد نص القـرار االسـتئنافي رقـم         ،مثل في الدعوى  ومن أمثلة اعتراض الغير الوارث الذي لم يت       

الوارث الذي لم يتمثل في الدعوى ليس له حـق االسـتئناف وإنمـا حـق                : " على أن ) ١٥٩١٩٨(

  .)١("اعتراض الغير

  . على الحكم القضائيآثار اعتراض الغير

ـ  عتراض الغيـر  اعلى   المحاكمات الشرعية يترتب     أصولمن قانون    )١١٩( ةالمادبموجب   ار  اآلث

 :التالية

 الجهـة التـي تخـص       إاليبطل من الحكم المعتـرض عليـه         الحكم الذي تصدره المحكمة ال     )١

 ويتمتع بحجية القضية    ،ليين فيبقى الحكم نافذا بحقهم    صالنزاع األ  ألطراف بالنسبة   أما ،المعترض

 .المقضية

  .)٢(ه حينئذ يبطل الحكم بأجمع،تقبل التجزئة  كانت مادة الحكم المعترض عليه الإذا )٢

   : على األحكام بنوعيهثر االعتراضأ :المسألة الرابعة

 من قانون أصول    )١١١ (المادة بموجب أحكام    وذلك) ٣(عليهوقف تنفيذ الحكم الغيابي المعترض       .١

 المعتـرض  الحكـم  تنفيذ يوقف االعتراض تقديم":  اآلتي المحاكمات الشرعية والتي تنص على    

 وذلك ألن الحكم المعجل التنفيذ يتعامـل مـع          .)٤("بنفقة ماًحك أو التنفيذ معجل كان إذا إال عليه

 وهـذا ال يـشمل      الضرورات في حياة اإلنسان كالحضانة لألم والصغير وكذلك حكـم النفقـة           

  . اعتراض الغير كما بينت هذه الدراسة ألن اعتراض الغير ال يوقف تنفيذ الحكم

من قانون  )١١٠ (ب أحكام المادة وذلك بموجإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم .٢
                                                            

 .٣٣، ص١، مرجع سابق، جالقرارات االستئنافية في أصول المحاآمات الشرعية ومناهج الدعوى داود أحمد محمد علي، )(١
  .٤٦ص،مرجع سابق،١٩٥٩لسنة )٣١(قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم  )(٢
   .٩١٢ ص،٤ ج، سابقع مرج،ول المرافعات الشرعية في مسائل األحوال الشخصيةأص ،العمروسي: انظر )(٣
  .٤٦-٤٣ صص ، سابقع مرج،١٩٥٩ ةلسن) ٣١(قانون أصول المحاآمات الشرعية رقم  )(٤



 
 

١١٩

 محكمة أية إلى االعتراض تقديم يجوز: " والتي تنص على اآلتي،أصول المحاكمات الشرعية

 بإرساله وتبادر ،الرسم تستوفي أن االعتراض إليها قدم التي المحكمة وعلى ،الدولة محاكم من

 .)١("عليه المعترض الحكم أصدرت التي المحكمة إلى فوراً

  )٢(: قانون أصول المحاكمات الشرعية إجراءات االعتراض القانونية في المواد التاليةوقد نظم

 تاريخ من يوماً عشر خمسة خالل الغيابي الحكم على يعترض أن غيابياً عليه للمحكوم):١٠٦ (المادة

  .تبليغه

 نهاية في وقعت إذا االعتراض مدة ضمن من الرسمية العطل وأيام التبليغ يوم يسقط ):١٠٧ (المادة

  .المدة

 مقام قائماً ذلك ويعتبر تبليغه قبل الغيابي الحكم على يعترض أن عليه للمحكوم يجوز ):١٠٨ (المادة

  .االعتراض بالئحة عليه المعترض الحكم إعالم يرفق أن على التبليغ

 أسـباب  فـي  وتنظـر  قبوله المحكمة تقرر القانونية المدة ضمن االعتراض قدم إذا ):١٠٩ (المادة

  .االعتراض رد أو تعديله أو الغيابي الحكم بفسخ إما ذلك بعد حكمها وتصدر االعتراض

 قـدم  التـي  المحكمة وعلى الدولة محاكم من محكمة أية إلى االعتراض تقديم يجوز ):١١٠ (المادة

 المعترض الحكم أصدرت التي المحكمة إلى فوراً بإرساله وتبادر الرسم تستوفي أن االعتراض إليها

  .يهعل

 حكماً أو التنفيذ معجل كان إذا إال عليه المعترض الحكم تنفيذ يوقف االعتراض تقديم ):١١١ (المادة

  .بنفقة

                                                            
  . المرجع السابق نفسه)(١
  .المرجع السابق نفسه )(٢
  



 
 

١٢٠

 يـرد  االعتـراض  فـي  للنظر المعين اليوم في الطرفان أو المعترض يحضر لم إذا ):١١٢ (المادة

 شـريطة  سـتئناف لال قابالً يكون االعتراض برد الصادر والحكم أخرى، مرة يقبل وال االعتراض

  .عليه المعترض األصلي الحكم في االستئناف محكمة تنظر الحالة هذه وفي للمعترض تبليغه

 تقـرر  األصـول  حـسب  تبليغه رغم المعين اليوم في عليه المعترض يحضر لم إذا ):١١٣ (المادة

ـ  عليـه  المعتـرض  بحق االعتراضية الدعوى في السير المعترض طلب على بناء المحكمة  اًغيابي

 وتـصدر  االعتراض أسباب في وتنظر القانونية المدة ضمن قدم أنه لها ظهر إذا االعتراض وقبول

 للمعترض يكون أن على تأييده أو تعديله أو إبطاله أو الغيابي الحكم فسخ أو االعتراض برد قرارها

  .إياه تبليغه تاريخ من القرار هذا استئناف في الحق عليه

 صدوره تاريخ من سنة خالل عليه المحكوم إلى الغيابيان القرار أو الحكم لغيب لم إذا ):١١٤ (المادة

  :اآلتية األحوال في إال ملغياً يصبح

 تنتهي أن قبل المدة ومضت السنة مدة خالل للتبليغ الرسم ودفع المحكمة له المحكوم راجع إذا  - ١

 .التبليغ معاملة

  .ىتعال اهللا حق به يتعلق مما الحكم كان إذا  - ٢

 يمـس  الحكـم  وكان فيها طرفاً يكن لم الذي للشخص يحق دعوى حكم في صدر إذا ):١١٥ (المادة

  .الغير اعتراض عليه يعترض أن به بالمحكوم له المحكوم من أحق الشخص هذا كان أو حقوقه

  :وطارئ أصلي إلى الغير اعتراض يقسم ):١١٦ (المادة

 تتـضمن  بالئحـة  عليه المعترض الحكم أصدرت التي المحكمة إلى يقدم األصلي االعتراض  - ١

 إلـى  الالئحة هذه من نسخة وتبليغ وإبطاله الحكم جرح في المعترض إليها يستند التي األسباب بيان

  .القانون هذا ألحكام وفقاً الطرفين بين اللوائح تبادل ويجري عليه المعترض



 
 

١٢١

 القائمـة  بالدعوى النظر أثناء الخصمين أحد أبرزه سابق حكم على يكون الطارئ االعتراض  - ٢

 علـى  يعترض أن يكتفي بل الطارئ لالعتراض مستقلة دعوى إقامة إلى حاجة وال مدعاة به يثبت

 فـإذا  عليـه  المعترض الحكم إبطال في إليها يستند التي األسباب تتضمن بالئحة إبرازه حين الحكم

 دعوى تنظر درجتها من أخرى ةمحكم أو الدعوى تنظر التي المحكمة أصدرته الحكم هذا أن ظهر

 تفهم أعلى محكمة من صادر أنه ظهر وإذا واحد، بقرار وتفصالن األصلية الدعوى مع االعتراض

 رؤيـة  فـي  هي وتستمر الحكم على لالعتراض المحكمة تلك مراجعة عليه أن المعترض المحكمة

 اعتـراض  دعـوى  نهاية إلى بتأخيرها يشعر ما العليا المحكمة من لها يرد أن إلى األصلية الدعوى

  .الغير

 في تسمع وال بالحكم العلم تاريخ من يوماً ثالثين خالل الغير اعتراض دعوى تسمع ):١١٧ (المادة

  . قطعياً الحكم صيرورة على سنة مرور بعد األحوال جميع

 وقـوع  ثبت إذا أنه على عليه المعترض الحكم تنفيذ تؤخر ال الغير اعتراض دعوى ):١١٨ (المادة

  .المعترض بحقوق عالقة له الذي بالقسم التنفيذ بتأخير قراراً تصدر أن فللمحكمة تنفيذه من ضرر

 تخص التي الجهة إال عليه المعترض الحكم من يبطل ال المحكمة تصدره الذي الحكم ):١١٩ (المادة

  .بأجمعه الحكم يبطل فحينئذ التجزئة تقبل ال المذكورة الحكم مادة تكن لم ما المعترض

 إجـراءات  اتخاذ بعد إال المتخاصمين غير عليه يسري من على الحكم تنفيذ يجوز ال ):١٢٠ (المادة

  .قطعياً بحقه الحكم يصبح ويستأنف عليه يعترض لم فإذا واالستئناف االعتراض مدة وإنهاء التبليغ

  :ة من أرشيف المحاكم الشرعية الفلسطينياالعتراضمثال تطبيقي على  :المسألة الخامسة

   .صدر الحكم القضائي الغيابي التالي عن محكمة دورا الشرعية

  .١٢/٥/٢٠١٠  بتاريخ٤٤/٣٣٣/٦٦ : حكم رقم٨٤/٢٠١٠الدعوى رقم 



 
 

١٢٢

دعوى طلب نفقة صغيرين على زوجها المدعى عليه وتبلغ المدعى عليه حسب            .......رفعت المدعية 

  .عنهاألصول فلم يحضر ولم يعتذر ولم يوكل من ينوب 

  م صادر عن محكمة دورا الشرعيةإعالم حك

  :القاضي

  :                                   المدعية

  :المدعى عليه

  طلب نفقة صغيرين :الموضوع

  .غيابي: نوع الحكم

  . واإلخبار، واليمين الشرعية، والشخصية المقنعة،البينة الخطية المبرزة :األسباب الثبوتية

  المذكورين صدر القرار التاليفي الدعوى المتكونة من المتداعيين 

  سم اهللا تعالىب

 ، واليمـين الـشرعية    ، والشخصية المقنعـة   ، الخطية المبرزة  : والبينتين ،بناء على الدعوى والطلب   

 ، من قانون األحوال الشخصية    ١٧٦و١٧٥و١٨٦ وسندا للمواد    ، وتوفيقا لإليجاب الشرعي   ،واإلخبار

 فقد حكمت لكل واحد من الـصغيرين        ،لشرعية من قانون أصول المحاكمات ا     ٨٤و٧٥و٦٧والمواد  

المذكور بمبلغ خمسين دينارا أردنيا شهريا      ......عليهالمذكورين على والدهما المدعى      .....و......

 لـسائر لوازمهمـا     ،المـذكورة ......المدعيـة  ا والموجودين بيد وحضانة والدتهم    ،لكل واحد منهما  

 لتنفقه علـى الـصغيرين      ،١٥/٤/٢٠١٠اريخ الطلب    من ت  اعتباراع ذلك لها    ف وأمرته بد  ،الشرعية

 وضـمنته الرسـوم     ، وأذنتها بالصرف والرجوع عليه بمـا يتـراكم منهـا          ،المذكورين بالمعروف 

 لالعتـراض  حكما غيابيـا قـابال       ، ومبلغ عشرة دنانير أتعاب محاماة لوكيل المدعية       ،والمصاريف



 
 

١٢٣

               .١٢/٥/٢٠١٠م علنــــــا تحريــــــرا فــــــي هــــــ فُ،ســــــتئنافواال

  قاضي محكمة دورا الشرعية

  

 على هذا الحكم القضائي ضمن المدة القانونية باعتراض فتقدم ،تبلغ المدعى عليه الحكم الغيابي •

من قانون أصول ) ١٠٦(والبالغة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه للحكم بموجب المادة 

 هذه الحالة فإن المحكمة يتوجب عليها التأكد من أن اإلعتراض قد تم  وفي،المحاكمات الشرعية

 وإال ردته شكال قبل ، وأنه تضمن أيضا دفعا للدعوى األصلية،تقديمه ضمن المدة القانونية

األول أن : وعندما يتم قبوله شكال فإن المحكمة تصبح أمام ثالثة أحوال ،الدخول في موضوعه

 والثاني أن تقنع باعتراض المعترض لما لديه من حجج ، وتثبتهق الحكم المعترض عليهصدتُ

 والمثال الذي أوردته هذه ، وتفسخهأن تلغي هذا الحكم:  والثالث،ل الحكم المعترض عليهعدفتُ

 وعلى كل فالحالة الثانية والثالثة تعتبر نقض للحكم ،الدراسة قامت المحكمة بتعديل الحكم

 من قانون )١١٣ (المادة وذلك بناء على أحكام ، التي أصدرتهالقضائي من قبل المحكمة ذاتها

 تبليغه رغم المعين اليوم في عليه المعترض يحضر لم إذا" : علىأصول المحاكمات الشرعية

 بحق االعتراضية الدعوى في السير المعترض طلب على بناء المحكمة تقرر ،األصول حسب

 في وتنظر ،القانونية المدة ضمن قدم أنه لها هرظ إذا االعتراض وقبول ،غيابيا عليه المعترض

 أو ،إبطاله أو ،الغيابي الحكم فسخ أو ،االعتراض برد قرارها وتصدر ،االعتراض أسباب

 تبليغه تاريخ من القرار هذا استئناف في الحق عليه للمعترض يكون أن على ،تأييده أو ،تعديله

  .)١( "إياه

  :عتراض ما يلي وقد تضمن هذا اال

                                                            
 .٤٦-٤٣ صص ، سابقع مرج،١٩٥٩ ةلسن) ٣١(قانون أصول المحاآمات الشرعية رقم  )(١



 
 

١٢٤

  ١٢٢/٢٠١٠:قم راعتراض محكمة دورا الشرعية الموقرة              لدى

  :وكيله المحامي                                 :المعترض

  :                           وكيلها المحامي:المعترض عليها

 حكـم   ٨٤/٢٠١٠القرار الصادر عن محكمة دورا الشرعية في الدعوى رقم          : عتراضموضوع اال 

  . وموضوعه طلب نفقة صغيرين١٢/٥/٢٠١٠ والصادر بتاريخ٤٤/٣٣٣/٦٦رقم 

 ، أنه لم يتبلغ الدعوى وإنما تبلغ الحكم فقـط         أسباب اإلعتراض ومنها   الئحة اإلعتراض    تثم تضمن 

 ماليـة  التزامـات  ولديـه  ،وأن المبلغ المحكوم به فوق طاقته وقدرته حيث أن دخله الشهري قليـل       

  . والسير في الدعوى من جديد بالصورة الوجاهية،لمعترض عليه ويطلب فسخ الحكم ا١،كثيرة

  .١٧/٥/٢٠١٠ عتراضتاريخ اال

 وفـي الموعـد     ،واستلمت نسخة من الئحتها    ،عتراضيةهذه الدعوى اال  موعد  تبلغت المدعى عليها    

  : حضر وكيال المتداعيين المذكورين وصدر القرار التالي،المعين من قبل المحكمة

  

  ن محكمة دورا الشرعيةإعالم حكم صادر ع

  م١٢٢/٢٠١٠في الدعوى أساس 

  ..............................:الشرعيالقاضي 

  ............وكيله المحامي...........................:المعترضالمدعي 

  ...............وكيلها المحامي................:عليهاالمدعى عليها المعترض 

م أساس ١٢/٥/٢٠١٠قرار الصادر عن محكمة دورا الشرعية بتاريخ  االعتراض على ال:الموضوع

  .م٨٤/٢٠١٠

                                                            
  ).إن المبلغ المحكوم به عليه فوق قدرته واستطاعته وأنه ال يستطيع دفعه دفعا للدعوى األصلية(  يعتبر قوله )(١



 
 

١٢٥

  . وجاهي:الحكمنوع 

  .قرار والتراضياإل: األسباب الثبوتية 

  في الدعوى المتكونة بين المتداعيين المذكورين صدر القرار التالي

  باسم اهللا تعالى

 وسنداً للمواد ،يجاب الشرعي وتوفيقاً لإل، واإلقرار والتراضي،بناء على الدعوى والطلب

 من قانون أصول ١٠٩و١٠٦ و، من قانون األحوال الشخصية١٧٥و١٦٨ ، من المجلة١٨١٧و٧٩

 ،)١( المذكورين........ و.......للصغيرين فقد حكمت بتعديل النفقة المفروضة ،المحاكمات الشرعية

 ......على والدهما المعترض  ، المذكورة........عليهاوالموجودين بيد وحضانة والدتهم المعترض 

م والبالغ مقدارها خمسون ديناراً أردنياً شهرياً نفقة كفاية ٨٤/٢٠١٠ في الدعوى أساس ،المذكور

 بحيث تصبح النفقة بعد التعديل خمسة وأربعين ديناراً أردنياً شهرياً نفقة كفاية لكل ، منهمالكل واحد

 اعتباراً من تاريخ الطلب ،ر لوازمهما الشرعية المذكورين لسائ......و......من الصغيرينواحد 

ذنتها أ و، المذكورة.......عليها دفع ذلك للمعترض ،م وأمرت المدعي المعترض١٥/٤/٢٠١٠

 ومبلغ ،وضمنته الرسوم والمصاريف القانونية،باالستدانة والصرف والرجوع عليه بما يتراكم منه

 فهم علناً ،قابالً لالستئنافجاهياً  حكما و،لمعترضعاب محاماة لوكيل اخمسة عشر ديناراً أردنياً أت

  .م ١٣/٦/٢٠١٠تحريراً في  

  )٢(قاضي دورا الشرعي المنتدب

  

  

  
                                                            

   . آما يالحظ قامت المحكمة بتعديل الحكم المعترض عليه ولم تقم بفسخه ولم تثبته آذلك، بناء على تراضي المتداعيين)(١
  .محكمة دورا الشرعية ف أرشي،٨٢/ ٣٤٢/ ٤٤حكم رقم )(٢



 
 

١٢٦

  : مسائلأربع وفيه االستئناف:  الثانيالفرع

  :ستئناف لغة واصطالحاتعريف اال :المسألة األولى

 وفعلـت  ،ابتدأتـه  إذا الشيء أنفتاستو ،استقبله وقيل ،وابتدأه أوله أخذ أتنفه و الشيء استأنف :لغة  

  .)١( وقت أول في أي آنفا الشيء

رفع إلى محكمة أخـرى هـي    ي،هو تظلم صادر بصورة ابتدائية : " عرفه التكروري بأنه   :اصطالحا

 والمرفوع  ، ويسمى رافع اإلستئناف مستأنفا    ، للوصول إلى إصالح ما فيه من خطأ       ، منها درجة  أرقى

 .)٢(  "عليه يسمى مستأنف عليه

 محـاكم الدرجـة     أمام األولىمن محاكم الدرجة      التي تصدر  األحكاموهو طريق عادي للطعن في      

طريق عـادي للطعـن فـي       "  :وعرفه الزعبي بأنه   .)٣( درجتين عمال بمبدأ التقاضي على      ،الثانية

 أمام محكمة أعلى درجة مـن       ،األحكام يقدمه الطرف الذي صدر الحكم كليا أو جزئيا لغير صالحه          

 تعديله أو إلغاؤه وهو الوسيلة العمليـة        يخطأ وبالتال  بهدف إصالح ما شابه من       ،لك التي أصدرته  ت

  .)٤("التي يطبق فيها مبدأ التقاضي على درجات

 )١٣٦ (المادةوقد حدد قانون أصول المحاكمات الشرعية مدة االستئناف بثالثين يوما بموجب أحكام 

 تاريخ ومن ،وجاهياً كان إذا الحكم صدور تاريخ من تبتدئ يوماً ثالثون االستئناف مدة" : منه وهي 

 فيـه  جـرى  أو الحكـم  فيه صدر الذي اليوم المدة من ويسقط ،غيابيا كان إذا المستأنف الحكم تبليغ

   .)٥( "االستئناف مدة نهاية في وقعت إذا الرسمية العطل أيام تسقط كما ،التبليغ

با جديدة لم تكن موجودة أصال في الدعوى األصلية تحقيقا          كما أنه ال يجوز للمستأنف أن يضيف أسبا       

                                                            
  .١٤ ص،٩ ج، مرجع سابق،لسان العرب ،بن منظورا )(١
  .٩٢٧ص٤ ج، مرجع سابق،أصول المرافعات الشرعية في مسائل األحوال الشخصية ،العمروسي) (٢
 .١٠٤ ص، مرجع سابق،الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ،التكروري )(٣

 .٨٢٦ ص،٢٠٠٦ ،٢ ط، عمان، مكتبة دار وائل،لمدنيةأصول المحاكمات ا ، الزعبي عوض)(٤

  .٦٠-٥٣ ص ص، مرجع سابق،١٩٥٩لسنة ) ٣١(قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم  )(٥



 
 

١٢٧

 إال إذا أورد أسبابا جديدة وقدم لها مـستندات وحجـج وطلـب مـن محكمـة                  للعدالة بين الخصوم  

مـن قـانون    ) ١٤٥ ( كما نصت على ذلك المـادة       فقنعت بها ووافقت على الطلب     قبولهااالستئناف  

اف ضمن مدته القانونية وقبلته محكمة االستئناف شـكال         أصول المحاكمات الشرعية وإذا قُدم االستئن     

  :فإنها أمام ثالثة أحوال

 األسـباب  رد مع ،القانونية واألصول الشرعي للوجه موافقاً كان إن المستأنف الحكم تؤيد  أن - ١ 

  .المستأنف أوردها التي

 النـواقص  بعض ئيةالبدا المحكمة بها قامت التي والمعامالت اإلجراءات في أن لها ظهر إذا  - ٢

 ،باإلصـالح  يتـدارك  أن يمكن مما لألصول مخالفة أصدرتها التي القرارات في أن أو ،الشكلية

 ذاته حد في وأنه ،النتيجة حيث من المستأنف الحكم على واألخطاء اإلجراءات لتك تأثير ال وأنه

 .البدائية المحكمة ونبهت ،بتأييده قرارها أصدرت ،والقانون للشرع موافق

 أو ،باإلصالح تداركه يمكن ال مما القضية إجراءات في الواقعة واألخطاء النواقص كانت إذا - ٣

        )١(.عدلته أو المستأنف الحكم فسخت ،والقانوني الشرعي للوجه مخالفاً ذاته حد في الحكم كان

ه  آما أن استئناف الحكم القضائي من قبل أحد الخصوم أو رفعه للتدقيق من قبل محكمة ا              لبداية يوقف تنفيذه حتى يتم الفصل في

ادة    ام الم ى   )١٥٢ (عمال بأحك ي تنص عل ديم : " والت تئناف  تق م  يوقف  االس ستأنف  الحك ا  الم م  م ذ  معجل  يكن  ل م  أو التنفي  الحك

   .)٢("بنفقة

  :لالستئناف القابلة األحكام :المسألة الثانية

ادر عن محكمة البدايـة يجـوز        فان أي حكم ص    ، المحاكمات أصولمن قانون    )١٣٥(حسب المادة   

 المستأنفة  األحكاملمحكمة االستئناف الشرعية صالحية الفصل في       (  : على أنه  استئنافه والمادة تنص  

  .)الصادرة من المحاكم الشرعية 
                                                            

  .٦٠-٥٣ ص ص، مرجع سابق،١٩٥٩لسنة ) ٣١(قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم من  ) ١٤٦( نظر المادة ا) (١
  .٦٠-٥٣ ص ص، مرجع سابق،١٩٥٩لسنة ) ٣١(قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ) (٢
  



 
 

١٢٨

 وقـرارات   ، الفاصلة في موضوع الدعوى    األحكاميجوز استئناف   (  :تنص على أنه   )١٣٧(والمادة  

 فإذا دفع المدعى عليه دعوى خصمه بأن محكمـة البدايـة            .)١()لزمن ا ر ومرو ،والصالحيةالوظيفة  

الشرعية ليست صاحبة الصالحية في النظر في هذه الدعوى وردت المحكمة دفعه هذا فإن من حقه                

  .استئناف هذا القرار ألنه متعلق بالصالحية والوظيفة

  فـي   الـسير  أثناء المحكمة    كالقرارات التي تتخذها   ، غير الفاصلة في موضوع الدعوى     األحكام أما

في دعـوى طلـب      مثل قرار المحكمة ثبوت النزاع والشقاق        ، فال يجوز استئنافها استقالال    ،الدعوى

 . السير في دعوى طلب نفقة زوجـة أثناء استحقاق المدعية للنفقة  قرارأو ،التفريق للنزاع والشقاق

ة لتـدقيق محكمـة االسـتئناف        الخاضـع  األحكام  كذلك  المحاكمات الشرعية  أصولوقد حدد قانون    

 غيـر   واألحكام - دون طلب من أحد من الخصوم      ترفعها محكمة البداية للتدقيق    أي التي    -الشرعية

 بطلـب مـن أحـد       إالستأنف   التي ال تُ   األحكام وهي   ،الخاضعة لتدقيق محكمة االستئناف الشرعية    

 .الخصوم

 التي يتعلق بهـا     األحكامهي كل   ف ،رعيةالشام الخاضعة للتدقيق من قبل محكمة االستئناف        األحك أما

 أصـول مـن قـانون      ١٣٨ نـصت المـادة       فقد ، وبعض األحكام األخرى   حق اهللا سبحانه وتعالى   

 الـصادرة  األحكام محكمة االستئناف الشرعية إلىالمحاكم البدائية ترفع  "  :المحاكمات الشرعية على  

 ، والتفريـق  ، فـسخ النكـاح    وأحكـام  ، وبيت المال  ،وعلى الوقف  ، وفاقدي األهلية  ،على القاصرين 

 وغير ذلك مما يتعلق بـه حـق اهللا          ، والجنون للعته واإلمهال ، والرضاع المانع للزوجية   ،والطالق

 ال يكـون    أنفـي ذلـك      ويشترط   ،ضي ثالثين يوما من صدور الحكم     موذلك بعد    ، لتدقيقها ،تعالى

 .)٢( " في موضوعها  االستئنافمحكمة   وفصلت   ،ة المعنية د خالل الم  األحكامقد استأنفوا هذه    الخصوم  

 مع العلم أن تظلم     ،وذلك أن استئناف أحد الخصوم لمثل هذه األحكام يمنع المحكمة من رفعها للتدقيق            
                                                            

  .٥٤ ص، سابقع مرج،١٩٥٩ ةلسن) ٣١(قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم  )(١
  .٥٥-٥٤ص ص،مرجع سابق،١٩٥٩لسنة )٣١(قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم  )(٢



 
 

١٢٩

 بعـد انقـضاء المـدة      ستئناف لمحكمة اال  للحكم أما رفع محكمة البداية      ،أحد الخصوم يسمى استئنافا   

 تحرزا من الوقوع    ، للتدقيق ترفعه وإنما    تستأنف حكمها   ألن المحكمة ال   ،القانونية فال يسمى استئنافا   

   .في الخطأ

 بعـد تـصديقها   إالنفذ  ال تُاالستئنافالخاضعة للتدقيق من قبل محكمة      األحكام " )١٣٩(وفي المادة   

  .)١(" معفاة من الرسوم ومن الطوابعقبلها تكونالبدائية من  وعندما ترفعها المحكمة ،استئنافا

 من غيره   أو أصدره من القاضي الذي     الخاطئ فانه يجوز نقض الحكم القضائي       قهيةفومن الناحية ال  

 القضائية  األحكام بين   فقهاء المالكية  ولم يفرق    ، لم يطلب  أممن القضاة سواء طلب احد الخصوم ذلك        

  فيجيزون النظر فيها   ،تدقيقها وتمييزها  من ناحية    األحكامالمتعلق بها حق اهللا تعالى وبين غيرها من         

نـى   الوجه الـذي ب     وفي وقد ينظر القاضي في حكمه    " : قال ابن فرحون   ، غير طلب  أوجميعا بطلب   

 .)٢( " فيتوجب فسخه،إجماع أو فيوجد مخالفا لنص ،عليه حكمه

 لهـم   أو يكون لـه     ،أكثر أو يعين قاضيا    أن األمرنه يجوز لولي    أويرى الدكتور عبد الكريم زيدان      

 كانـت مـستحقة     إن فينقـضونها    ، التي يصدرها القضاة   األحكاموحدهم دون غيرهم حق النظر في       

قسم  : وهي نوعان،األولى قضاة الدرجة إلى وقسمها ،لإلبرام كانت مستحقة إذا يبرمونها أو ،للنقض

     وقسم متعلق بحقوق اآلدميين    ،واإلبرامرفع تلقائيا لقضاة النقض     يتعلق به حق اهللا تعالى ي ،  رفـع   ال ي

 حد بعيد المعمـول بـه فـي         إلى الدكتور زيدان يشابه     إليهن ما ذهب    إو .)٣( بطلب من الخصوم   إال

 إال أن قـانون أصـول المحاكمـات          على اختالف المسميات   واألردنالمحاكم الشرعية في فلسطين     

 حق اهللا تعالى األحكام الصادرة على القاصرين        ا يتعلق به  األحكام التي الشرعية األردني أضاف إلى     

التي ال تستطيع القيام على شـئون       الوقف وبيت المال وذلك لضعف هذه األطراف        وفاقدي األهلية و  

                                                            
  ٥٦ص،مرجع سابق،١٩٥٩لسنة )٣١(قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم  )(١
 .٧٣ ص،١ ج، مرجع سابق،تبصرة الحكام في سرح األقضية ومناهج األحكام ،ن فرحوناب) (٢
 . ٢٩٣-٢٣٣ صص ،م٢٠٠٢ ،٣ ط،بيروت/ مؤسسة الرسالة،نظام القضاء في الشريعة اإلسالمية ، عبد الكريمنزيدا: نظرا) (٣



 
 

١٣٠

) " ١٦٥٨٠( فقد جاء في القرار االستئنافي رقـم         ، مراعاة لضعفهم   عنهم  فتفعل ذلك المحكمة   ،نفسها

 من قانون أصول المحاكمات الشرعية تقضي رفع األحكام الصادرة على القاصـرين             )١٣٨(المادة  

دفعا لما يحتمـل     ،ئناف الشرعية من قبل المحاكم االبتدائية إذا لم يستأنفها الخصوم         إلى محكمة االست  

 ، وإذا كان الحكم هو حكم للقاصر ولمصلحته وليس حكما عليـه           ،وقوعه من ضرر على القاصرين    

١("رفعفال ي( .  

ئية التي  حكام المخالفة لإلجراءات القضا    محكمة االستئناف الشرعية الفلسطينية نقض األ      ويغلب على 

 أو لكـون    ،انقض الحكم الذي لم تبلغ الئحة من دعواه للمدعى عليه تبليغا صحيح            في ،تؤثر في الحكم  

        أو لخطأ فـي     ، لتأثير ذلك على المحاكمة العادلة     مهلالمدعى عليه قد طلب مهلة لدفع الدعوى فلم ي 

 مخالف للمنـصوص     أو لحكم القاضي برأي آخر     ، أو للمدعي  تصوير اليمين الشرعية للمدعى عليه    

فلو قضى الحـاكم   ، وغيرها من اإلجراءات التي تؤثر في األحكامعليه في قانون األحوال الشخصية    

 لمخالفته  ، فإن حكمه ينقض   ،في محكمة البداية الشرعية برأي جمهور الفقهاء بوقوع طالق السكران         

  : من قانون األحوال الشخصية والتي تنص على)٨٨(المادة 

 .النائم وال ،عليه المغمى وال ،المكره وال ،المدهوش وال ،السكران طالق عيق ال   .   أ

  .)٢(يقول ما يدري فال غيرهما أو هلَو أو غضب من تمييزه فقد الذي هو المدهوش .   ب

 فـإن هـذه     ، أو االختصاص القضائي   ، دور الرقابة على حدود الوالية القضائية      وكذلك فهي تمارس  

 الجتهادها أو لمخالفته لـنص الكتـاب أو         ا المخالف الجتهادها لكونه مخالف    المحكمة ال تنقض الحكم   

 فلو رفعـت المدعيـة   ،فإن هذا ال يقع من المحاكم الشرعية الفلسطينية  ، أو القياس  اإلجماعالسنة أو   

 وادعت كـذلك    ، الشرعية دعوى تطلب فيها مهرها المؤجل على مطلقها        األولى محكمة الدرجة    إلى
                                                            

،  ١٩٩٨، ١ المكتبة القانونية،عمان، ط،القرارات االستئنافية في أصول المحاآمات الشرعية ومناهج الدعوى داود أحمد محمد علي، )(١
 .٢٨، ص١ج
  ).٨٨(، مرجع سابق، مادة قانون األحوال الشخصية األردني: أنظر )(٢



 
 

١٣١

 وبهذا المبلغ المدعى به     ، فلو حكم الحاكم لها بمهرها المؤجل      ، لها في ذمته    قدره كذا  بمبلغ من المال  

ـ     ، بموجب الدعوى والطلب والتصادق بين المتداعيين      ، جانب المهر المؤجل   إلى صدق  فإن الحكـم ي

حدود والية القاضـي  عن  ألنه خارج ،نقض بخصوص المبلغ المذكور    وي ،بخصوص المهر المؤجل  

 أصـول مـن قـانون      )٢(  بموجب المادة رقم   ، ألنه ليس بحق ناتج عن عقد الزواج       ،الذي حكم به  

   .المحاكمات الشرعية

 )٢( تقع واليتها في النظر فيما حددته المـادة          ، الشرعية الفلسطينية  ومرجع هذا إلى أن هذه المحاكم     

من الـدعاوى    وإنه ال والية لها في الحكم في غير ذلك           ،المحاكمات الشرعية فقط   من قانون أصول  

المتعلقة بالمعامالت والجنايات وغير ذلك مما تفصل فيه المحاكم النظامية ويقـع تحـت واليتهـا                 

 إال أنه يجوز لمحكمة االستئناف الشرعية في حالة واحدة فقط أن تخرج باجتهاد قـضائي                ،القضائية

والتي يرجع فيهـا    جديد وهو في األحكام المستأنفة التي تضاربت بخصوصها القرارات االستئنافية           

مـن قـانون     )١٥٠ ( وذلك بموجب أحكام المـادة     ،غالبا للرأي الراجح من مذهب اإلمام أبي حنيفة       

 أو الفقهيـة  المـسألة  أن االستئناف محكمةرأت   إذا" :أصول المحاكمات الشرعية والتي تنص على     

 بـشأنها  اسـتئنافية  أحكام صدور سبق قد ،مستأنفة قضية أية في الفصل عليها ينبني التي القانونية

 جـاز  ،سابقة أحكام في تقرر مبدأ إتباع عن العدول رأيها من كان أو ،اآلخر البعض بعضها يخالف

 خمـسة  مـن  المحكمة تنعقد الحالة هذه وفي ،صواباً تراه بما القضية تلك في قرارها تصدر أن لها

 )١(."االنتداب بطريق عندئذ المحكمة هيئة القضاة قاضي ويكمل ،قضاة

  

  

                                                            
  .٦٠-٥٣ صص ، سابقع مرج،١٩٥٩ ةلسن) ٣١(قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم  )(١
 



 
 

١٣٢

 :الفرق بين االعتراض واالستئناف :المسألة الثالثة

 حيث إن االعتراض يرفع أمام نفس المحكمة التي         ،االعتراض ليس درجة من درجات التقاضي      .١

 ، ويصدر حكما جديدا في الـدعوى      ، فهو طلب من القاضي أن ينقض حكم نفسه        ،أصدرت الحكم 

 .أما االستئناف فيرفع إلى محكمة الدرجة الثانية

 خالفا لالستئناف الذي ال     ، سواء كانت نهائية أو غير نهائية      ،األحكام الغيابية ب  خاص راضاالعت .٢

 .يجوز إال في األحكام االبتدائية

  . بينما االستئناف يسقط حق االعتراض،إقامة االعتراض ال يسقط حق االستئناف .٣

ك مـا لحـق      أما االستئناف فيراد به اسـتدرا      ، النزاع من جديد    موضوع االعتراض يعيد طرح   .٤

  .بالحكم من خطأ

  . أما االستئناف فيجوز تجديده ما دام موعده باقيا،ال يجوز تجديد االعتراض إذا رفض .٥

أما االستئناف فال يصح فيما نزل عن الحد الذي         . االعتراض يصح ولو كانت قيمة النزاع زهيدة       .٦

 )١( .بينه القانون

لقضائية الخاصة باالستئناف في المواد     وقد نظم قانون أصول المحاكمات الشرعية اإلجراءات ا       

  )٢(:التالية

 عـن  الـصادرة  المستأنفة األحكام في الفصل صالحية الشرعية االستئناف لمحكمة ):١٣٥ (المادة
  .الشرعية المحاكم

  ):١٣٦ (المادة

 تبليـغ  تاريخ ومن وجاهياً كان إذا الحكم صدور تاريخ من تبتدئ يوماً ثالثون االستئناف مدة  - ١
 فيـه  جـرى  أو الحكم فيه صدر الذي اليوم المدة من ويسقط غيابياً كان إذا المستأنف كمالح

                                                            
  . ٩١٢-٩١١ صص ،٤ ج، سابقع مرج،أصول المرافعات الشرعية في مسائل األحوال الشخصية ،العمروسي: انظر) (١
  .٦٠-٥٣، سابقع مرج،١٩٥٩ ةلسن) ٣١(قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم  )(٢



 
 

١٣٣

  .االستئناف مدة نهاية في وقعت إذا الرسمية العطل أيام تسقط كما التبليغ

 بـإعالم  االسـتئناف  يشفع أن على تبليغاً ذلك ويعتبر تبليغه قبل الغيابي الحكم استئناف يجوز  - ٢
  .المستأنف الحكم

 رسوم دفع بتأجيل قرار إصداره فيه يطلب استدعاء قدم االستئناف في الراغب الفريق كان إذا  - ٣
 الـصادر  القرار إبالغه يوم في وتنتهي االستدعاء تقديم يوم من تبتدئ التي فالمدة االستئناف

 القـرار  إعطاء قبل للمحكمة ظهر وإذا لالستئناف المعينة المدة من تحسب ال استدعائه بشأن
 ينفـذ  لـم  فإذا القانوني الرسم الستكمال مناسبة مدة إمهاله تقرر أن فلها ناقصاً كان الرسم أن

  .الدعوى موضوع في النظر قبل االستئناف ردت خاللها القرار

 والصالحية الوظيفة وقرارات الدعوى موضوع في الفاصلة األحكام استئناف يجوز ):١٣٧ (المادة
  .الزمن ومرور

 علـى  الـصادرة  األحكـام  الـشرعية  االستئناف محكمة إلى البدائية المحاكم ترفع ):١٣٨ (المادة
 والطـالق  والتفريـق  النكـاح  فـسخ  وأحكـام  المال وبيت الوقف وعلى األهلية وفاقدي القاصرين
 وأحكـام  تعالى اهللا حق به يتعلق مما ذلك وغير والجنون للعنة واإلمهال للزوجية المانع والرضاع

 الخصوم يكون ال أن ذلك في ويشترط الحكم صدور من يوماً ثالثين مضي بعد ذلكو لتدقيقها الدية
  .موضوعها في االستئناف محكمة وفصلت المعينة المدة خالل األحكام هذه استأنفوا قد

 تصديقها بعد إال تنفذ ال الشرعية االستئناف محكمة قبل من للتدقيق الخاضعة األحكام ):١٣٩ (المادة
  .الطوابع ومن االستئنافية الرسوم من معفاة تكون قبلها من البدائية المحكمة ترفعها اوعندم استئنافاً

 محكمـة  أيـة  بواسطة أو مباشرة الشرعية االستئناف محكمة إلى يقدم أن للمستأنف ):١٤٠ (المادة
 لتـسجيل  الحكـم  أصدرت التي المحكمة إلى األوراق ترسل الحالتين في الرسم استيفاء وبعد أخرى
 واألوراق القـضية  ترفع المقتضاة المعاملة إتمام وعند عليه المستأنف إلى الالئحة وتبليغ تئنافاالس

  .الشرعية االستئناف محكمة إلى بها المتعلقة

  ):١٤١ (المادة

  .عليه المستأنف إلى عنها صورة تبلغ نسختين على تقدم بأسبابه الئحة االستئناف بطلب يرفق  - ١

 فإذا االستئناف الئحة تبليغه تاريخ من أيام عشرة خالل جوابية الئحة يقدم أن عليه للمستأنف  - ٢



 
 

١٣٤

  .االستئناف محكمة إلى الدعوى أوراق ترسل يقدمها ولم العشرة األيام مدة انتهت أو قدمها

 وصي وإلى ورثته إلى الحكم إعالم يبلغ االستئناف مدة خالل عليه المحكوم توفى إذا ):١٤٢ (المادة
  .التبليغ هذا تاريخ من االستئناف مدة أوتبد األيتام

 ):١٤٣ (المادة

 قـررت  إذا إال الطـرفين  حضور دون تدقيقاً المستأنفة القضايا في االستئناف محكمة تفصل  - ١
  :أو مرافعة االستئناف سماع االستئنافية المحكمة

 فـي  تـدرج  أن الرفض حالة في وعليها الطلب على المحكمة ووافقت ذلك الطرفين أحد طلب - ٢
  .الرفض أسباب القرار

 حـضور  بـشأن  الغيابية األحكام على االعتراض فصل في المقررة األصول تطبق ):١٤٤ (المادة
  .المحاكمة جلسة عليه والمستأنف المستأنف

 القـضية  فـي  بحث مدار تكن لم واقعية أموراً الئحته يضمن أن للمستأنف يجوز ال ):١٤٥ (المادة
 لـم  مـا  الالئحة في يذكرها لم أسباباً المرافعة أثناء يقدم أن عليه للمستأنف يسمح ال كما المستأنفة،

 تـسمع  أن االستئنافية للمحكمة يجوز الحالة هذه وفي كافية أسباب على بناء بذلك المحكمة له تسمح
  .القضية في مبرزاً يكن لم مستند أو وثيقة أية وتطلب اإلضافية البينة

 وأنهـا  القانونية المدة ضمن قدمت االستئناف الئحة أن االستئناف مةلمحك ظهر إذا ):١٤٦ (المادة
  :فلها المطلوبة للشروط مستوفية

 األسـباب  رد مع القانونية واألصول الشرعي للوجه موافقاً كان إن المستأنف الحكم تؤيد أن  - ١
  .المستأنف أوردها التي

 النـواقص  بعض البدائية المحكمة بها قامت التي والمعامالت اإلجراءات في أن لها ظهر إذا  - ٢
 باإلصـالح  يتدارك أن يمكن مما لألصول مخالفة أصدرتها التي القرارات في أن أو الشكلية
 حـد  في وأنه النتيجة حيث من المستأنف الحكم على واألخطاء اإلجراءات لتك تأثير ال وأنه
  .البدائية ةالمحكم ونبهت بتأييده قرارها أصدرت والقانون للشرع موافق ذاته

 أو باإلصـالح  تداركه يمكن ال مما القضية إجراءات في الواقعة واألخطاء النواقص كانت إذا - ٣
  .عدلته أو المستأنف الحكم فسخت والقانوني الشرعي للوجه مخالفاً ذاته حد في الحكم كان



 
 

١٣٥

  .المقرر الميعاد في يقدم لم إذا االستئناف يرد ):١٤٧ (المادة

 كانـت  أو) ١٤٦ (المـادة  في ورد كما بعضه أو كله المستأنف الحكم فسخ حالة في ):١٤٨ (المادة
 وتـتم  بسببها الحكم فسخت التي الجهة من المحاكمة االستئناف محكمة تكمل للفصل صالحة القضية

 إلى القضية تعيد أن دون البدائية المحكمة حكم تعديل أو القضية أساس في تحكم ثم ومن اإلجراءات
 المـادة  في ورد مما المستأنف القرار كان أو ضرورية أسباب هناك كانت إذا إال ذكورةالم المحكمة

  . القانون هذا من) ١٣٧(

 إتمـام  أو مجـدداً  لـسماعها  البدائيـة  المحكمة إلى القضية وأعيدت الحكم فسخ إذا ):١٤٩ (المادة
  :إجراءاتها

 وعنـد  إليهـا  القـضية  إعادة تاريخ من أيام عشرة خالل الطرفين البدائية المحكمة تستدعي   .   أ
  .القضية إجراءات ويتم الفسخ بقرار جاء ما القاضي يتبع المحاكمة في السير

 االسـتئناف  محكمة تدقق ثانيةً الحكم واستئناف قراره على البدائي القاضي إصرار حالة في .   ب
 هـذه  االسـتئناف  لمحكمة األخيرة الحالة وفي فسخه أو الحكم بتأييد إما قرارها وتصدر فيه

  .انتداباً آخر قاضِ ليراها للمحكمة إعادتها أو مرافعة القضية رؤية

 أية في الفصل عليها ينبني التي القانونية أو الفقهية المسألة أن االستئناف محكمة إذا ):١٥٠ (المادة
 رأيها من كان أو اآلخر البعض بعضها يخالف بشأنها استئنافية أحكام صدور سبق قد مستأنفة قضية
 تـراه  بمـا  القضية تلك في قرارها تصدر أن لها جاز سابقة أحكام في تقرر مبدأ اتباع عن العدول
 عندئـذ  المحكمة هيئة القضاة قاضي ويكمل قضاة خمسة من المحكمة تنعقد الحالة هذه وفي صواباً
  .االنتداب بطريق

 القضية إعادة تاريخ من أسبوع لخال االستئناف محكمة بقرار البدائية المحكمة تعلن ):١٥١ (المادة
 إعالم من صورة وتعطي) ١٤٩ (المادة من األولى الفقرة في جاء ما مالحظة مع نهائي بقرار إليها
 يظـل  أن علـى  المستأنف قبل من طلبه عند االستئنافي القرار عن بصور مظهراً المستأنف الحكم
  .القضية في محفوظاً األصلي القرار

  .بنفقة الحكم أو التنفيذ معجل يكن لم ما المستأنف الحكم يوقف االستئناف تقديم ):١٥٢ (المادة

  



 
 

١٣٦

  : على استئناف الحكم القضائي لدى المحاكم الشرعية الفلسطينيةمثال تطبيقي :الثالثالفرع 

  ٢٠٠٦\١٤١ :أساسلدى محكمة دورا الشرعية الموقرة              

  )١(حوال الشخصيةالمدعي باسم الحق العام الشرعي وكيل نيابة األ

  : المدعى عليه 

  .طلب الحجز للتخلف العقلي: الموضوع 

   :وقائع الدعوى

تقدم المدعي بهذه الدعوى ضد المدعى عليه بصفته وكيل نيابة األحوال الشخصية وباسم الحق  .١

  )٢(.العام الشرعي

ن صلة قرابة المدعى عليه يعاني من إعاقة جسدية وعقلية كاملة نتيجة خلل وراثي ناتج ع .٢

المرحوم والده بوالدته وغير قادر على إدارة شؤون حياته المعيشية بالشكل السليم وبحاجة إلى 

الرعاية باستمرار وال يعي لما يدور حوله وهو غير مكلف شرعا وفاقد األهلية وال يعرف البيع من 

  .الشراء
                                                            

 ،التميمي قاضي القـضاة  وبتنسيب من الشيخ تيسير ٣٠/١٢/٢٠٠٣عرفات   تم تأسيس نيابة األحوال الشخصية بقرار من الرئيس ياسر )(١
كـالطالق    الدعاوى التي يتعلق بها حـق اهللا تعـالى  في  نيابة األحوال الشخصيةختصوت ،في حينه رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي

والمفقودين ومحاسـبة وعـزل    الدعاوى الخاصة بالصغار وفاقدي األهلية وناقصيها والغائبينو أو بطالنه والنسب والردة وفسخ عقد الزواج
التي ترى  الدعاوىو ف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة إلى البر والخيراتباألوقا الدعاوى المتعلقةو والنظار مواألوصياء والقوااألولياء 

وكـذلك   الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو نص القانون على ذلـك  نيابة األحوال الشخصية التدخل فيها لتعلقها بحق اهللا تعالى وإذا خالف
واكتسب الحكم الدرجة القطعية إذا كـان فيهـا    ة االبتدائية ومحكمة االستئنافالمحكمة العليا في األحكام التي صدرت عن المحكم الطعن أمام

إلزاميـا فـي    يعتبر حضور النيابة وتأويله ويكون تدخلها لمصلحة القانون وال يستفيد منها الخصوم مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في
القـضاة أو    في جميع القضايا التي ترى أن التدخل فيها ضروريا بموافقة قاضيللنيابة التدخلو  بحق اهللا تعالىجميع جلسات القضايا المتعلقة

في أية مرحلة من مراحل الدعوى قبل إقفال باب المرافعـة فيهـا    التي تأمر المحكمة الشرعية بإحالتها إلى النيابة باسم الحق العام الشرعي
   . خـالف الحكـم قاعـدة مـن قواعـد النظـام العـام       اواذا عليهـا القـانون علـى جـواز تـدخلها      وكذلك كل حالـة أخـرى يـنص   

 ١٨/٧/٢٠١٠ ٥١٦٣٤=http://alqudslaw.com/vb/showthread.php?pالحقوق كلية منديات:نظرا
ع الدعوى وإال انعدمت الخصومة وتصبح حينئذ الدعوى من الواجب قضاء أن يبرز المدعي صفته القانونية والشرعية التي تؤهله لرف )٢(

  .واجبة الرد لعدم توفر الخصومة



 
 

١٣٧

رفات القولية والفعلية إن الصفات الموجودة بالمدعى عليه تستوجب حجره ومنعه من التص .٣

وتعيين وصي شرعي عليه وذلك حرصا على مصلحته وأمواله ورعاية شؤونه وذلك وفقا ألحكام 

  .القانون

  .لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر والفصل في هذه الدعوى .٤

  . المحاكمةأثناءالبيانات تحصر وتقدم  .٥

  :الطلب. ٦

نيابة األحوال الشخصية تعيين موعد المحاكمة ومن يلتمس المدعي باسم الحق العام الشرعي وكيل 

 المدعى عليه للمخاصمة عنه في هذه الدعوى وبعد الثبوت إصدار لىثم تعيين وصي مؤقت ع

 تراه آخر سبب أو ألي أعالهالقرار المناسب والحكم بالحجر على المدعى عليه لألسباب المذكورة 

  .محكمتكم مناسبا حسب الوجه الشرعي 

  .م١٨/١١/٢٠٠٦ تحريرا في

  وكيل نيابة األحوال الشخصية 

  مة دورا الشرعية كإعالم حكم صادر عن مح

  ١٤١/٢٠٠٦في الدعوى أساس 

  : القاضي

  باسم الحق العام الشرعي وكيل نيابة األحوال الشخصية : المدعي

  :المدعى عليه



 
 

١٣٨

  .طلب الحجز للتخلف العقلي :الموضوع

  وجاهي  :نوع الحكم

ن الخطية المبرزة والشخصية المقنعة وتقرير الطبيب المؤيد الطلب والبينتا :الثبوتيةاألسباب 

  .بشهادته

  .في الدعوى المتكونة بين المتداعيين المذكورين صدر القرار التالي

  

  سم اهللا تعالىب

 وتقرير الطبي المؤيد المقنعةبناء على الدعوى والطلب والبينتين الخطية المبرزة  والشخصية 

من ٩٠و٧٥و٦٧و٥٦ والمجلةمن ٩٥٧و٩٤٥و٩٤١قاً لإليجاب الشرعي وسنداً للمواد بشهادته وتوفي

لتخلف العقلي للمدعى عليه أحمد المذكور وأنه ا فقد حكمت بثبوت الشرعيةقانون أصول المحاكمات 

عينت و لذاته ومنعته من التصرفات القولية وذلك اعتباراً من تاريخ الحكم أدناه ونصبت رمحجو

 واستقامتها وقدرتها أمانتها مرعياً عليه الثابتة  ومتكلماًشرعياً وصياً )والدته(ة شرعاً والدته المكلف

على إدارة شؤونه ومنعتها من بيع أو تأجير أو رهن أو قسمة أو إفراز أو مبادلة عقارات المدعى 

ن ديناراً عليه أحمد المذكور أو أن توكل عنه توكيال عاماً أو أن تقبض مبلغاً يزيد عن خمسة وعشري

أردنياً شهرياً باسمه إال بإذن من المحكمة الشرعية وموافقة سماحة قاضي القضاة األكرم رئيس 

المجلس األعلى للقضاء الشرعي على ذلك وأمرت الوصي بأن تودع أموال المدعى عليه لدى 

كمة دون صندوق أيتام هذه المحكمة وأن تقدم كشفاً سنويا بحساب الواردات والمصروفات لهذه المح

 وتابعاً له موقوف النفاذ على تصديقه من قبل لالستئنافرسوم وال مصاريف حكماً وجاهياً قابالً 



 
 

١٣٩

 وفق ــه١٤٢٨محرم الحرام لسنة /٣ االستئناف الشرعية الموقرة فهم علناً تحريراً في محكمة

  م صورة طبق األصل قوبلت ٢٢/١/٢٠٠٧

  قاضي دورا الشرعي                          جلد     صفحة      عدد               م

٣        ٦٧      ٤٤  

حكام التابعة  وذلك ألنه من األ لمحكمة االستئناف من قبل المحكمة االبتدائيةرفع الحكم للتدقيقتم 

 من قانون أصول المحاكمات الشرعية ١٣٨ بموجب أحكام المادة لتدقيق محكمة اإلستئناف الشرعية

  .در بحق فاقد لألهليةوذلك أن هذا الحكم ص

  هيئة المحكمة 

  :الرئيس

  : العضو

  : العضو

   باسم الحق العام الشرعي وكيل نيابة األحوال الشخصية :المدعي

  :المدعى عليه 

  .طلب الحجز للتخلف العقلي  :ستئنافاالموضوع  

  م٢٢/١/٢٠٠٧: ستئنافاالتاريخ 

  م١٦/٢٠٠٧ : ستئنافاالرقم 



 
 

١٤٠

م تاريخ ١٤١/٢٠٠٦ عن محكمة دورا الشرعية في الدعوى أساس  وجاهي صادر:فالمستأنَالحكم 

 من قانون أصول ١٣٨ المادة أحكام رفعت بموجب ٣ عدد ٦٧ صفحة ٤٤م سجل ٢٢/١/٢٠٠٧

  .المحاكمات الشرعية

  القرار الصادر باسم اهللا تعالى

   : المتعلقة بهااألوراق على محضر الدعوى وسائر طالعاالبعد 

 رنه محجوأية حكمها بثبوت التخلف العقلي للمدعى عليه أحمد المذكور وأصدرت المحكمة االبتدائ

لذاته ومنعته من التصرفات القولية وذلك اعتباراً من تاريخ الحكم أدناه ونصبت وعينت والدته 

 وصياً شرعياً ومتكلماً مرعياً عليه الثابتة أمانتها واستقامتها وقدرتها على )والدته(المكلفة شرعاً 

 أو مبادلة عقارات المدعى عليه إفرازونه ومنعتها من بيع أو تأجير أو رهن أو قسمة أو إدارة شؤ

 توكل عنه توكيال عاماً ا وان تقبض مبلغا يزيد عن خمسة وعشرين  ديناراً أنأحمد المذكور أو 

 بإذن من المحكمة الشرعية وموافقة سماحة قاضي القضاة األكرم رئيس إالأردنياً شهرياً باسمه 

لمجلس األعلى للقضاء الشرعي على ذلك وأمرت  الوصي بأن تودع أموال المدعى عليه لدى ا

صندوق أيتام هذه المحكمة وان تقدم كشفاً سنوياً بحساب الواردات والمصروفات لهذه المحكمة دون 

رسوم وال مصاريف بناء على البينتين الخطية المبرزة والشخصية المقنعة وتقرير الطبيب المؤيد 

من قانون أصول المحاكمات ٩٠و٧٥و٦٧و٥٦من المجلة و٩٥٧و٩٤٥و٩٤١شهادته وسنداً للمواد ب

  .الشرعية

  :ولدى التدقيق تبين ما يلي

م ورفعته إلى هذه المحكمة ٢٢/١/٢٠٠٧ المحكمة االبتدائية أصدرت هذا الحكم بتاريخ إن.١

م لتدقيقه من محكمة م أي ال يصلح موجباً لجواز رفع الحك٢٣/١/٢٠٠٧  بتاريخستئنافيةاال



 
 

١٤١

 من الوصي على فاقد الوعي ان فيه إقرار أل،االستئناف الشرعية قبل مضي مدة الشهر المقررة 

رد (   تقررستئنافيةاالاألهلية وذلك غير معتبر فال يكون لموافقته اعتبار لذا فإن هذه المحكمة و

 ثم ترفع لمحكمة االستئناف وتعاد القضية لمصدرها حتى تنقضي المدة المقررة) االستئناف شكالً

 الجزء األول من كتاب ٤٥٣ صفحة ٢٩٣٢٨ رقم اإلستئنافي انظر القرار )١(للتدقيق حسب األصول

محرم /١٢القرارات االستئنافية في األحوال الشخصية للشيخ احمد محمد علي داود تحريراً في 

  .م٣٠/١/٢٠٠٧ه وفق ١٤٢٨/

   المنتدب –رئيس محكمة االستئناف الشرعية 

  سجل      صفحه       عدد

١٦         ١٣١          ٥  

 لمحكمة االبتدائية الحكم من جديد من قبل المحكمة  رفع تم،ن يومايبعد المدة القانونية والبالغة ثالث

 ومر ثالثون ،ستأنف من قبل أحد من الخصومن هذا الحكم لم يإ وحيث ،االستئناف الشرعية للتدقيق

 ثم هي أمام ثالثة ، ثم ستقوم بتدقيقه،محكمة االستئناف ستقبله شكاليوما على صدوره فإن 

 ومن خالل هذا المثال التطبيقي ، أو تصدقه، أو تعدله، إما أن تفسخه،احتماالت كما مر معنا

  . ستتضح هذه الصورة

   :هيئة المحكمة

  : الرئيس

  :العضو
                                                            

 من قانون أصول المحاآمات الشرعية تنص على أنه ال يجوز لمحكمة البداية رفع الحكم المتعلق بفاقدي األهلية ١٣٨وذلك أن المادة  )١(
ال بعد مرور ثالثين يوما على صدور هذا الحكم وذلك إلعطاء الفرصة ألي من وغيره من األحكام التي يتعلق بها حق اهللا تعالى للتدقيق إ

  . الخصوم إن شاء استئناف الحكم



 
 

١٤٢

  :العضو

  ل الشخصية  باسم الحق العام الشرعي وكيل نيابة األحوا:المدعي

  :المدعى عليه 

  .طلب الحجز للتخلف العقلي :موضوع االستئناف 

  م٢٣/٢/٢٠٠٧ :االستئنافتاريخ 

  م٢٦/٢٠٠٧: رقم االستئناف 

م تاريخ ١٤١/٢٠٠٦ وجاهي صادر عن محكمة دورا الشرعية في الدعوى أساس :المستأنفالحكم 

 من قانون أصول ١٣٨  المادةأحكام رفعت بموجب ٣ عدد ٦٧ صفحة ٤٤م سجل ٢٢/١/٢٠٠٧

  .المحاكمات الشرعية

  القرار الصادر باسم اهللا تعالى

   المتعلقة بها األوراق على محضر الدعوى وسائر طالعاالبعد 

 رنه محجوأأصدرت المحكمة االبتدائية حكمها بثبوت التخلف العقلي للمدعى عليه أحمد المذكور و

 من تاريخ الحكم أدناه ونصبت وعينت والدته لذاته ومنعته من التصرفات القولية وذلك اعتباراً

 وصياً شرعياً ومتكلماً مرعياً عليه الثابتة أمانتها واستقامتها وقدرتها على )والدته(المكلفة شرعاً 

 أو مبادلة عقارات المدعى عليه إفرازإدارة شؤونه ومنعتها من بيع أو تأجير أو رهن أو قسمة أو 

 تقبض مبلغا يزيد عن خمسة وعشرين  ديناراً أن ووكيال عاماً أ توكل عنه تأنأحمد المذكور أو 

 بإذن من المحكمة الشرعية وموافقة سماحة قاضي القضاة األكرم رئيس إالأردنياً شهرياً باسمه 



 
 

١٤٣

المجلس األعلى للقضاء الشرعي على ذلك وأمرت  الوصي بأن تودع أموال المدعى عليه لدى 

م كشفاً سنوياً بحساب الواردات والمصروفات لهذه المحكمة دون ن تقدأصندوق أيتام هذه المحكمة و

رسوم وال مصاريف بناء على البينتين الخطية المبرزة والشخصية المقنعة وتقرير الطبيب المؤيد 

من قانون أصول المحاكمات ٩٠و٧٥و٦٧و٥٦المجلة و من٩٥٧و٩٤٥و٩٤١بشهادته وسنداً للمواد

  .الشرعية

   :ولدى التدقيق تبين ما يلي

 االنظر فيه هذه القضية للمحكمة االبتدائية دون أعادتن أ وستئنافيةاالسبق لهذه المحكمة  .١

 الواردة فيه ثم رفعت هذه لألسباب ٣٠/١/٢٠٠٧م تاريخ ١٦/٢٠٠٧بموجب قرار االستئناف 

  . المحاكمات الشرعية أصول قانونمن ١٣٨ هذه المحكمة لتدقيقها بموجب المادة إلىالقضية 

 تقرر اعتماد التقرير أن قبل األولي المحكمة االبتدائية استمعت لشهادة الطبيب على تقريره نإ-أ. ٢

ن اعتماد إو.  حتى تكون شهادة الطبيب قد تمت على تقرير مقبول ومعتمد األصولوتالوته حسب 

  .الخللالتقرير بعد االستماع لشهادة الطبيب ال يجبر هذا 

 .ال أم كانت موافقة لتقريره إنقرارها بخصوص شهادة الطبيب لم تنطق المحكمة االبتدائية ب .ب

 الوصي المؤقت عما يقوله في شهادة الطبيب على تقريره وخاصةلم تسأل المحكمة الطرفين  .ج

 من ٤٦٢المنشور على الصفحة  ٣٨١٥٨ستئنافي رقم  ال بد منه انظر القرار االأمرالثاني وهذا 

  . الشخصية األحوالء الثاني في كتاب فضيلة القاضي احمد داود الجز



 
 

١٤٤

 وهو المسطر على الصفحة العاشرة من الضبط  ، المحكمة قرارها في هذه الدعوى أصدرت .د

 في الدعوى وما قيمة سؤال األخير تنهي المحاكمة ثم قامت بسؤال الطرفين عن كالهما أنقبل 

  .األمر ما دام القرار قد صدر وانتهى األخيرالطرفين عن كالهما 

 تعينها أن المذكورة قبل )والدته( الوصاية المؤقتة لوالدة المدعى عليه إنهاءلم تقرر المحكمة  .ه

  .المذكوروصياً دائما على ولدها المدعى عليه احمد 

  :لكل ما تقدم ذكره وبيانه 

 لذاته رفإن حكم المحكمة االبتدائية بثبوت التخلف العقلي للمدعى عليه أحمد المذكور وأنه محجو

م وتنصيب وتعيين والدته ٢٢/١/٢٠٠٧عه من التصرفات القولية وذلك اعتباراً من تاريخ ومن

 وقدرتها على واستقامتها عليه الثابتة أمانتها مرعيا وصياً شرعياً ومتكلماً )والدته(المكلفة شرعاً 

عليه  شؤونه ومنعها من بيع أو تأجير أو رهن أو قسمة أو إفراز أو مبادلة عقارات المدعى إدارة

 تقبض مبلغاً يزيد عن خمسة وعشرين ديناراً أن  عاما أو توكل عنه توكيالً أنأحمد المذكور أو 

 رئيس األكرم بإذن من المحكمة الشرعية وموافقة سماحة قاضي القضاة إالأردنياً شهرياً باسمه 

ى  للقضاء الشرعي على ذلك وأمر الوصي بأن تودع أموال المدعى عليه لداألعلىالمجلس 

صندوق أيتام محكمة دورا الشرعية وأن تقدم كشفا سنوياً بحساب الواردات والمصروفات لهذه 

المحكمة دون رسوم وال مصاريف بناء على البينتن الخطية والشخصية المقنعة وتقرير الطبيب 

)) فسخه(( فتقررألوانهالمؤيد بشهادته وسنداً للمواد المنوه بها في الحكم في غير محله وسابق 

 المحكمة العليا الشرعية حسب أمامحكماً قابالً للطعن .  الدعوى لمصدرها للسير بها مجدداً وإعادة

  .األصول 

  :ويلفت نظر المحكمة االبتدائية 



 
 

١٤٥

 من قانون ٩٠ انظر مادة ب فال يلزم تأييده بشهادة الطبيإثبات ليس تقرير األولي التقرير أن إلى .١

  .الشرعية المحاكمات أصول

 تحكم أن محجوز لذاته وكان على المحكمة ألنهجه لمنع المدعى عليه من التصرفات القولية ال و .٢

 تمنعه من أن لذاته وجميع تصرفاته القولية غير صحيحة ال رنه لذلك محجوأبثبوت التخلف العقلي و

 في ةستئنافياال من كتاب القرارات ٢٢٨٩٤/٤٤٨ رقم ستئنافياال انظر القرار )١( التصرفات القولية

صفر الخير /١١تحريراً في .  الشخصية لفضيلة الشيخ احمد محمد علي داود الجزء الثانياألحوال

  . م٢٨/٢/٢٠٠٧ وفق ـــــه١٤٢٨

  رئيس محكمة االستئناف الشرعية 

  سجل            صفحة               عدد

٢٦               ١٤٢                 ٥  

 االستئناف وقررت السير فيه بناء على توجيهات محكمة ،سوخاعاد الحكم إلى محكمة البداية مف

  :الشرعية المذكورة أعاله وصدر القرار التالي

  

  القرار

بناء على الدعوى والطلب والبينتين الخطية المبرزة والشخصية المقنعة وتقرير الطبيب المؤيد 

من  ٩٠و٧٥و٦٧و٥٦لة المجمن ٩٥٧و٩٤٥و٩٤١عي وسنداً للموادبشهادته وتوفيقاً لإليجاب الشر

قانون أصول المحاكمات الشرعية فقد حكمت بثبوت التخلف العقلي للمدعى عليه أحمد المذكور وأنه 
                                                            

 . فهو أمر من قبل المحكمة لم يصادف محال،وذلك أنه ال معنى لمنع فاقد األهلية من التصرف حيث إنه غير مكلف )١(



 
 

١٤٦

محجور لذاته وجميع تصرفاته القولية غير صحيحة وذلك اعتباراً من تاريخ الحكم أدناه وأنهيت 

 وصياً )والدته(رعاً وصاية الوصي المؤقت إبراهيم المذكور ونصبت وعينت والدته  المكلفة ش

شرعياً ومتكلماً مرعياً عليه الثابتة أمانتها واستقامتها وقدرتها على إدارة شؤونه ومنعتها من بيع أو 

تأجير أو رهن أو قسمة أو إفراز أو مبادلة عقارات المدعى عليه أحمد المذكور أو أن توكل عنه 

 أردنياً شهرياً باسمه إال بإذن من ديناراتوكيالً عاماً أو أن تقبض مبلغاً يزيد عن خمسة وعشرين 

المحكمة الشرعية وموافقة سماحة قاضي القضاة األكرم رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

على ذلك وأمرت الوصي بأن تودع أموال المدعى عليه لدى صندوق أيتام هذه المحكمة وأن تقدم 

ة دون رسوم وال مصاريف حكماً وجاهياً كشفاً سنوياً بحساب الواردات والمصروفات لهذه المحكم

قابالً لالستئناف وتابعاً له موقوف النفاذ على تصديقه من قبل محكمة االستئناف الشرعية الموقرة 

  .م ٢٤/٤/٢٠٠٧ه وفق ١٤٢٨/ربيع الثاني /٧فهم علناً تحريراً في 

  قاضي دورا الشرعي 

بتاريخ ٩٦/٢٠٠٧رت قرارها رقم أصد و،ستئناف الشرعيةفع الحكم من جديد إلى محكمة االر 

  . لموافقته للوجه الشرعي،ة الشرعيةم بتصديق حكم المحكمة االبتدائي١٦/٦/٢٠٠٧

  )١(. للمحكمة العليا الشرعية للتدقيقثم رفعت محكمة االستئناف الشرعية الحكم

  .لعليا الشرعية المنعقدة في القدسهيئة المحكمة ا

                                                            
تصديقه للمحكمة العليا الشرعية للتدقبق وذلك أن هذا الحكم صدر بحق شخص ستئناف الشرعية رفعت الحكم بعد يالحظ أن محكمة اال )(١

ترفع محكمة اإلستئناف الشرعية "من نظام المحكمة العليا الشرعية والتي تنص على) ٩(فاقد لألهلية وحجر عليه وذلك بموجب أحكام المادة
بيت المال واألحكام التي تمس بيت المال كالحكم : تدقيقها قانونا علىإلى المحكمة العليا الشرعية وجوبا األحكام القطعية الصادرة عنها ل

بالوصية أو الميراث وما يتفرع عنها والوقف بجميع أنواعه الخيري والذري سواء أكانت مرتبطة بدوائر األوقاف أم يديرها متول بصور 
 يخ عقد الزواج لفساده أو بطالنه ودعاوى النسب والحجر وف واألحكام الصادرة بفسوفاقدي األهليةمستقلة واألحكام الصادرة على الصغار 

المال الذي يرد إلى وزارة األوقاف إذا لم يوجد وارث للميت وعلى أموال الصغار وفاقدي األهلية وثبوت الزوجية بين الحي والميت 
  .رام اهللا/ان قاضي القضاةأرشيف ديو،٢ص،)٩(مادة رقم،أنظر نظام المحكمة العليا الشرعية ..." والحكم بالردة والدية



 
 

١٤٧

  .المحكمة رئيس :الرئيس

  .المحكمةرئيس  نائب :العضو

  . عضو المحكمة:العضو

  . عضو المحكمة:العضو

   عضو المحكمة :العضو

  . وكيل نيابة األحوال الشخصية:عيالشر باسم الحق العام يالمدع

  : المدعى عليه 

  . تثبيت حجر التخلف العقلي:الدعوىموضوع 

  .م٢٤/٤/٢٠٠٧: تاريخ الحكم الصادر عن المحكمة االبتدائية الشرعية 

  .م٢٩/٥/٢٠٠٧ :االستئناف محكمة إلىرفع الدعوى تاريخ 

  .م١٦/٦/٢٠٠٧ تاريخ ٦/٩/٢٠٠٧ :الشرعيةتاريخ ورقم الحكم الصادر عن محكمة االستئناف 

م بموجب كتاب فضيلة رئيس ٢٣/١٠/٢٠٠٧:  المحكمة العليا الشرعية إلىتاريخ رفع الدعوى 

تضى المادة التاسعة من نظام  بمق١/٥/٢٠٣/ش.أ.القدس رقم م/ محكمة االستئناف الشرعية 

  .المحكمة العليا الشرعية 

  .م٢٣/١٠/٢٠٠٧ -:تاريخ ورود الدعوى إلى المحكمة العليا الشرعية 

  ١٧٥/٢٠٠٧ -:رقم القرار 



 
 

١٤٨

  القرار

 دبيوم تاريخه اجتمعت المحكمة العليا الشرعية في القدس الشريف بأعضائها المذكورين أعاله وبع

م المقامة من ١٤١/٢٠٠٦م المجددة على الدعوى أساس ٥١/٢٠٠٧ على الدعوى أساس اإلطالع

 المذكور أعاله وسائر .... المدعى عليه على ..............قبل المدعي باسم الحق العام الشرعي 

  -:األوراق المتعلقة بهذه الدعوى تبين لهذه المحكمة العليا الشرعية ما يلي 

 ......ت حكمها بثبوت التخلف العقلي للمدعى عليه أن المحكمة االبتدائية الشرعية أصدر-:أوالً

المذكور وأنه محجور لذاته ومنعته من التصرفات القولية ونصبت وعينت والدته المكلفة شرعاً 

 شؤون إدارة وصياً شرعياً ومتكلماً مرعياً عليه بعد أن ثبت أمانتها واستقامتها وقدرتها على )والدته(

 أو مبادلة عقارات المدعى إفرازع أو رهن أو تأجير أو قسمة أو ومنعتها من بي.القاصر المذكور

عليه أحمد المذكور أو أن توكل عنه توكيالً عالماً أو أن تقبض مبلغاً يزيد عن خمسة وعشرين 

ديناراً أردنياً شهرياً إال بإذن من المحكمة وذلك بناء على الدعوى والطلب والبينة الخطية المبرزة 

وتقرير الطبيب المختص المؤيد لشهادته وتوفيقاً لإليجاب الشرعي وسنداً للمواد والشخصية المقنعة 

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية٩٠و٧٥و٦٧و٥٦من المجلة و٩٥٧و٩٤٥و٩٤١

م حيث أصدرت ٢٢/١/٢٠٠٧ محكمة االستئناف الشرعية بتاريخ إلى رفعت هذه الدعوى -:ثانياً

 برد االستئناف شكال لعد استيفاء المدة القانونية م٣٠/١/٢٠٠٧ تاريخ ١٦/٢٠٠٧قرارها رقم 

  . محكمة االستئناف الشرعية قبل مضي ثالثين يوماً من صدور الحكم إلىلالستئناف حيث رفعت 

م بعد استيفاء المدة ٢٣/٢/٢٠٠٧ محكمة االستئناف الشرعية بتاريخ إلىرفعت الدعوى -:ثالثاً

م ٢٨/٢/٢٠٠٧ تاريخ ٢٦/٢٠٠٧ئناف قرارها رقم القانونية المطلوبة حيث أصدرت محكمة االست

  . الواردة فيهاالبتدائية لألسباببفسخ حكم المحكمة 



 
 

١٤٩

 في الدعوى مجدداً باألساس اإلستئنافيسارت المحكمة االبتدائية الشرعية على هدي القرار -:رابعاً

 ثم رفعت  المذكور وأصدرت حكمها المذكوراإلستئنافيم متبعة ما جاء في القرار ٥١/٢٠٠٧رقم 

 بتاريخ ٩٦/٢٠٠٧ محكمة االستئناف الشرعية التي أصدرت قرارها رقم إلىهذه الدعوى 

  .م بتصديق حكم المحكمة االبتدائية الشرعية لموافقته للوجه الشرعي١٦/٦/٢٠٠٧

وحيث تبين لهذه المحكمة العليا الشرعية أن المحكمة االبتدائية الشرعية أصدرت حكمها بثبوت 

 وأن تصرفاته القولية غير صحيحة المذكور وأنه محجور لذاته ...... للمدعى عليه التخلف العقلي

 المذكورة وصياً شرعياً ومتكلماً مرعياً عليه )والدته(ونصبت وعينت والدته المكلفة شرعاً 

 آخر ما جاء في الحكم المذكور وعليه فإن هذه المحكمة العليا الشرعية تقرر ما إلى............ 

   -:يلي 

م الصادر عن محكمة االستئناف ١٦/٦/٢٠٠٧تاريخ ٩٦/٢٠٠٧ رقم ستئنافياالتأييد القرار 

 ٥١/٢٠٠٧القدس المتضمن تصديق حكم المحكمة االبتدائية الشرعية في الدعوى أساس /الشرعية 

  . لموافقته للقانون حسب األصول ١٤١/٢٠٠٦المجددة عن الدعوى 

  م٢٠٠٧ /٢٥/١٠ه الموافق ١٤٢٨ شوال ١٤تحريراً في 

  رئيس المحكمة العليا الشرعية 

  

  

  

  



 
 

١٥٠

 طرق الطعن غير العادية وفيه مطلبان: المبحث الثاني

  :المحاكمةادة إع: المطلب األول

  :مفهوم إعادة المحاكمة: الفرع األول

 وهو طريق اسـتثنائي ال      ، طريق غير اعتيادي من طرق عرض القضية لمرة ثانية         إعادة المحاكمة 

ويجوز طلب إعادة المحاكمـة      ،ستئنافعتراض واال  كاال ،ند انعدام الطرق االعتيادية    إال ع  إليهلجأ  ي 

 ويقدم طلب إعادة المحاكمة إلى نفس المحكمة التـي أصـدرت            )١(ستئنافية  بتدائية واال في األحكام اال  

الشرعية ومدة تقديم الطلب هي نفس       من قانون أصول المحاكمات      ١٥٤الحكم بموجب أحكام المادة     

  . من القانون المشار إليه١٥٦الستئناف والبالغة ثالثون يوما بموجب أحكام المادة مدة ا

  

  :الحاالت التي يجوز فيها طلب إعادة المحاكمة :الفرع الثاني

 فيكـون   ،صدور حكم من محكمة مخالف لحكم آخر مع اتحاد الخصوم والصفة والموضوع            .١

 موافقـة  بهـا  وأعلـم  حكم التي الدعوى":المجلةمن  ) ١٨٣٧( مادةجاء في ال   ،الحكمان متناقضين 

 تكـرارا  وسـماعها  رؤيتها تجوز ال وشروطه أسبابه الحكم في موجودا أي ،المشروعة ألصولها

 إذا عليـه  بنـاء  ،الحكم وبعد الحكم قبل الدعوى دفع يصح" :من المجلة )١٨٤٠( مادةوجاء في ال  ".

 إعادة وطلب ،الدعوى دفع وادعى ،الدعوى لدفع صالحا سببا دعوى في  عليه المحكوم موقد بين

 أحد ادعى إذا مثال ،أيضا محاكمتهما وتجري ،له المحكوم مواجهة في هذا ادعاؤه يسمع ،المحاكمة

 ظهـر  لو الحكم بعد ثم ،ذلك وأثبت ،والده من له موروثة بأنها اآلخر تصرف في هي التي الدار

                                                            
  .٢٣٠ ص، مرجع سابق،شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي ،أبو البصل: نظرا) (١



 
 

١٥١

 ذي دعـوى  فتسمع ،اليد ذي لوالد ذكورةالم الدار باع قد كان المدعي والد أن يبين به معمول سند

  .)١( "المدعي دعوى واندفعت ،األول الحكم انتقض ذلك أثبت وإذا ،اليد

 أساسا والمستندات التي اتخذت     األوراق اإلعادة قد أدخلها بتزوير      بظهور حيلة كان خصم طال     .٢

  . والمستندات مزورةاألوراق هذه أن إثبات األمر ويتطلب هذا ،للحكم

  .)٢(للحكم كان الخصم قد كتمها أساسا تكون أنطالب إعادة المحاكمة مستندات تصلح  يبرز أن .٣

   :وهي)١٥٣( المادة في قانون أصول المحاكمات الشرعية أوردهاوهناك حاالت أخرى 

  .طلبوه مما بأكثر أو ،الخصوم يطلبه لم بشيء الحكم قضى إذا .١

 .بعضاً بعضه مناقضاً الحكم منطوق كان إذا .٢

  .الدعوى في صحيحاً تمثيالً ممثالً يكن لم اعتباري أو طبيعي شخص على لحكما صدر إذا .٣

 )٣(."كاذبة أنها الحكم بعد قضي شهادة أي على بني قد الحكم كان إذا .٤

 .انتهاء مدة االعتراض واالستئناف كما اشرنا سابقا في هذا الفصل .٥

  )٤(:ي المواد التاليةوقد نظم قانون أصول المحاكمات الشرعية إجراءات إعادة المحاكمة ف

 األحكـام  فـي  المحاكمـة  إعادة يطلب أن مقامه يقوم من أو الخصمين ألحد يجوز ):١٥٣ (المادة
 االعتراض فيها يقبل وال البدائية المحاكم من تصدر التي واألحكام االستئنافية المحاكم من الصادرة
  :التالية األحوال في وذلك

 سـابقاً  أصدرته لحكم مخالفاً القضايا إحدى في حكماً الستئنافيةا أو البدائية المحكمة تصدر أن  - ١
 السابقة الدعوى ذات والدعوى تتغيرا لم الحكم بينهما صدر اللذين الطرفين وصفة ذات أن مع
  .مخالف آخر حكم لصدور سبباً تكون أن يمكن مادة األول الحكم صدور بعد تظهر ولم

                                                            
  .٣٧٤ص ،١ج ، مرجع سابق،المجلة )(١
  .٢٣٢-٢٣٠ص ص،مرجع سابق،شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي ،أبو البصل: نظرا )(٢
  .٦٢-٦٠ صص ، سابقع مرج،١٩٥٩ ةلسن) ٣١(أصول المحاكمات الشرعية رقم قانون  )(٣
  .٦٢-٦٠، مرجع سابق، ص ص ١٩٥٩ ةلسن) ٣١(قانون أصول المحاآمات الشرعية )(٤



 
 

١٥٢

 التـي  والمـستندات  األوراق بتزوير الحكم بعد عادةاإل طالب خصم أدخلها كان حيلة ظهور  - ٢
  .المحاكمة إعادة طلب استدعاء قبل وذلك حكماً تزويرها يثبت أو. للحكم أساساً اتخذت

 قـد  الخصم كان للحكم أساساً تكون ألن تصلح ومستندات أوراق الحكم بعد للمحكمة تبرز أن  - ٣
 .كتمها على حمل أو كتمها

  .طلبوه مما بأكثر أو الخصوم يطلبه لم شيءب الحكم قضى إذا  - ٤

  .بعضاً بعضه مناقضاً الحكم منطوق كان إذا  - ٥

  .الدعوى في صحيحاً تمثيالً ممثالً يكن لم اعتباري أو طبيعي شخص على الحكم صدر إذا  - ٦

  .كاذبة أنها الحكم بعد قضي شهادة أي على بني قد الحكم كان إذا  - ٧

 تبـادل  ذلك في ويجري الحكم أصدرت التي المحكمة إلى المحاكمة إعادة طلب يقدم ):١٥٤ (المادة
  .القانون هذا ألحكام وفاقاً الطرفين بين اللوائح

) ١٥٣ (المـادة  فـي  بها المنوه األسباب أحد على بناء المحاكمة إعادة طلب قبل إذا ):١٥٥ (المادة
  .يهاإل توصل التي بالنتيجة وتحكم الدعوى أساس في المحكمة تنظر

 الحكمـين  تناقض حالة في وتبتدئ لالستئناف المعينة المدة هي المحاكمة إعادة مدة ):١٥٦ (المادة
 وفي غيابياً كان إذا االعتراض مدة انقضاء تاريخ ومن وجاهياً كان إذا الثاني الحكم تفهيم تاريخ من

 علـى  الحـصول  أو والمـستندات  األوراق تزوير أو الحيلة تثبت يوم من األخرى الثالث الحاالت
  .المكتومة األوراق

 المحاكمـة  أعيدت حكم على بناء صدر حكم على ثانية المحاكمة إعادة طلب يقبل ال ):١٥٧ (المادة
  .عليه

 أحـد  طلـب  علـى  بناء أو نفسها تلقاء من تصحح أن وقت كل في للمحكمة يجوز ):١٥٨ (المادة
  .المحض السهو طريق عن والقرارات األحكام في تقع التي الحسابية أو الكتابية األغالط الخصمين

  

  

  



 
 

١٥٣

 :مثال تطبيقي من أرشيف المحاكم الشرعية الفلسطينية :ثالثالفرع ال

في الـدعوى رقـم     ...... على المدعى عليه   ،صدر عن محكمة رام اهللا والبيرة حكم قضائي غيابي        

 ولم يسبق   ،ردن والمدعى عليه من سكان األ     ، وموضوعها طلب التطليق لعدم اإلنفاق     ،٢٨٦/٢٠٠٨

مـن قـانون   ) ٢٣( فتم تبليغه بموجب أحكام المادة ،له اإلقامة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية 

  .وصدر بحقه القرار التالي غيابيا بعد تبليغه حسب األصول)١(،أصول المحاكمات الشرعية

  م اهللا والبيرة          المحكمة الشرعية قي را٢٠٠٨\٢٨٦ الدعوى أساس ابي فيإعالم حكم غي

  :القاضي

  :المدعية

  :المدعى عليه

  اإلقامة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

   تطليق لعدم اإلنفاق:الموضوع

   غيابي:الحكمنوع 
                                                            

 : المشار إليها)٢٣ (المادة)(١
 على التبليغ بإجراء تأمر أن لها يجوز األسباب من سبب ألي المتقدمة األصول وفق التبليغ إلجراء سبيل ال بأنه المحكمة اقتنعت إذا– ١

 :التالي الوجه
 المعروف البيت من للعيان ظاهر جانب على أخرى ونسخةً المحكمة دار من بارز موضع على القضائية الورقة من نسخة بتعليق   .   أ

 :أو.كهذا لمح أو بيت له كان إن عمله فيه يتعاطى كان الذي المحل أو تبليغه المراد فيه يقيم كان بيت آخر أنه
 .اليومية المحلية الصحف إحدى في إعالن ينشر .   ب
 قرارها في تعين أن المحكمة فعلى المادة هذه من) ١ (الفقرة في عليها المنصوص التبليغ طريقة باتباع قراراً المحكمة أصدرت إذا  - ٢

  .الحال مقتضى وحسب ذلك ىإل الحاجة دعت إذا دفاعه وتقديم المحكمة أمام تبليغه المراد الشخص حضور موعد
 ،١ (والفقرتين) ٢٢ ،٢١ ،٢٠ ،١٩ ،١٨ (المواد في التبليغ أحكام وفق تبليغه فيجري المملكة في مقيماً تبليغه المراد الشخص كان إذا  - ٣
 المختصة الرسمية هاتالج طريق عن تبليغه بتعذر المحكمة واقتنعت المملكة خارج مقيماً كان إذا أما القانون، هذا من المادة هذه من) ٢

 .المحلية الصحف إحدى في النشر طريق عن تبلغه أن لها فيجوز
  



 
 

١٥٤

    .ة الخطية المبرزة والشخصية المقنعةنالبي: األسباب الثبوتية 

  في الدعوى المتكونة بين المتداعيين المذكورين صدر القرار التالي 

   اهللا تعالىمبس

 من ٧٥ و ٦٧بناء على الدعوى والطلب والبينة الخطية المبرزة والشخصية المقنعة وسندا للمواد 

 فقد حكمت بتطليق ،الشخصية من قانون األحوال ١٢٩ و١٢٨قانون أصول المحاكمات الشرعية 

المذكور بطلقة ....عليه المذكورة من زوجها الداخل بها بصحيح العقد الشرعي المدعى ...المدعية

 رجعية لالمتناع عن دفع النفقة المفروضة لها عليه بموجب أعالم الحكم في الدعوى أساس أولى

 م٢٠٠٨\٣\٩ الصادر عن محكمة رام اهللا والبيرة الشرعية بتاريخ ٥٣\٢٣٢\٣٣١ رقم ٢٠٠٨\٣٧

ع نفقة ثالثة وأن له حق مراجعتها قوال أو فعال ما دامت في عدتها الشرعية إذا أثبت يساره بدف

 العدة الشرعية وإذا لم يثبت يساره بدفع أثناءأشهر مما تراكم لها عليه واستعد لإلنفاق عليها فعال 

النفقة ولم يستعد لإلنفاق عليها فعال فال تصح الرجعة وأن عليها العدة الشرعية اعتبارا من تاريخه 

 القانونية ومبلغ فسوم والمصاريالرأدناه ما لم تكن مسبوقة منه بطلقتين وضمنت المدعى عليه 

 محاماة لوكيل المدعية حكما غيابيا قابال  لالعتراض واالستئناف وتابعا أتعابعشرة دنانير أردنية 

له موقوف النفاذ على تصديقه من قبل محكمة االستئناف الشرعية الموقرة افهم علنا حسب األصول 

  .م٢٠٠٨\٦\٣٠ وفق ـــه١٤٢٩\٦\٢٦ تحريرا في ،

  طبق األصل صورة 

  قاضي رام اهللا والبيرة الشرعي                   سجل      صفحة       عدد                 

١٧٢       ٣١٣    ٣٣١  



 
 

١٥٥

  ٣٨٩/٢٠٠٩لدى المحكمة الشرعية في رام اهللا والبيرة                        دعوى أساس

  :المدعي

  : المدعى عليها 

 والصادر فيها حكم بتاريخ ٢٠٠٨\٢٨٦ أساس قضية رقمال محاكمة في إعادة طلب :الموضوع

 ١٥٣ للمادة وموضوعها تطليق لعدم اإلنفاق سنداً ١٧٢\٣١٣\٣٣١ ومسجل في سجل ٢٠٠٨\٦\٣٠

  .١٩٥٩ لسنة ٣١ المحاكمات الشرعية رقم أصولمن قانون 

  الوقائع 

ادر عن الص) ٥٨٩٦٥٤( بصحيح العقد الشرعي للمدعي رقم ةالمدعى عليها زوجه ومدخول-١

 وتم زفافهما ٢٠٠٣\١٠\٢٢ بتاريخ ......المحكمة الشرعية في عمان الشميساني على يد المأذون 

وهو بيت مملوك للزوج ووالده وعاشت  . أعاله في عمان الموصوف والمحدد ٢٠٠٤\١\٨بتاريخ 

 ابن المدعي في هذا البيت بتاريخ .....فيه مع الزوج وحملت حملها  ووضعت مولودها

٢٠٠٤\١١\٢٦.  

وصوف م خرجت المدعى عليها من بيت الزوجية في عمان ال٢٠٠٦ في شهر كانون ثاني سنة -٢

 إلى وتوجهت اآلن كعنوان ثابت ودائم للمدعي وهو ما زال يقيم ويسكن فيه حتى أعالهوالمحدد 

 حمد منذ ذلكأ مكان وعنوان ال يعرفه المدعي وحرمته من رؤية ومشاهدة ولده إلىالضفة الغربية 

  . المدعي وإذن وذلك بدون موافقة اآلنالتاريخ وحتى 

 زوجته تقدمت لدى محكمة رام اهللا أن علم المدعي وبمحض الصدفة ٢٠٠٩\٦\٢٢ بتاريخ -٣

 عنوانه الحقيقي في عمان ة ومخفية منكرغيابية أحكامالشرعية بدعاوى ضده وحصلت فيها على 



 
 

١٥٦

 إلى ابنها  فيه وغادرت منه وأنجبتفيه وعاشت  البيت الذي تزوجت ألنهوالذي تعرفه حق المعرفة 

  .الضفة الغربية 

جل محاكمته أ في عمان من اإلقامة زوجها منير المدعي مجهول مكان أنادعت المدعى عليها -٤

غيابياً وذلك لتقطع خط الرجعة وتحول بين المحكمة لتبليغه على عنوانه الثابت في عمان وفعالً 

 بجهالة عنوان زوجها منير اتخذت المحكمة أدخلتهانوان والحيلة التي  العوإخفاءبنتيجة هذا الغش 

  .األساسقرار محاكمته غيابياً وصدر الحكم على هذا 

 بإجراءات عليه المدعى عليها في هذا الخصوص حمل المحكمة على القيام أقدمت ما إن -٥

 نفس إلى واستندت  حتى بنيتاإلنفاقوحكمت عليه في قضية الطالق لعدم  الغيابية المحاكمة

 يتم أن الزوجية دون بالنفقة ٢٠٠٨\٢٨٦الظروف لدى محكمة رام اهللا والبيرة الشرعية والمسجلة 

 على عنوانه في عمان خالفاً لما توافق وتقرر في اتفاقية الرياض بخصوص األصولتبليغه حسب 

  . المحاكم الشرعية وغيرهاأحكامالتبليغات القضائية 

  .اإلثبات تبليغ المدعى عليها نسخه الئحة الدعوى وغب  يلتمس المدعي:الطلب

 . وفق األصول٢٠٠٨ \٢٨٦ المحاكمة في القضية رقم إعادةالسير في دعوى  -١

 المدعى عليها للعنوان واالحتيال بأنه مجهول إخفاءسماع بينات المدعي عليه حول واقعة  -٢

 . التبليغ إجراءات وبطالن اإلقامةمكان 

 .٢٠٠٨\٢٨٦ التي تمت في القضية اإلجراءات جميع الحكم ببطالن وعدم صحة -٣

 . والقانون األصولالسير في الدعوى حسب  -٤



 
 

١٥٧

 )١( .المحاماة وأتعابتضمينها الرسوم والمصاريف  -٥

                                            ٢٠٠٩\٧\١٥ قبول االحترام اوتفضلو

                                        وكيل المدعي                     

  :                                                           المحامي

               

 وبلغت المدعى عليها وانعقدت المحاكمة ،حددت المحكمة المذكورة موعدا للنظر في هذه الدعوى 

  :ة وأصدرت بعد ذلك المحكمة المذكورة القرار التاليالوجاهي

  ٢٠٠٩\٣٨٩ أساس في الدعوى  صادر عن المحكمة الشرعية في رام اهللا والبيرة حكمإعالم

  :القاضي

  :المدعي

  :المدعى عليها 

  .نفقة إعادة محاكمة تطليق لعدم تحصيل :الموضوع

  ٢)لم يكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية(  وجاهي :الحكمنوع 

  .)٣( عدم قيام الواجب: سباب الثبوتية األ

                                                            
من قانون أصول المحاكمات الشرعية الفقرة  )١٥٣(كما يالحظ اعتمد وكيل طالب إعادة المحاكمة في طلبه إعادة المحاكمة على المادة  )(١
 ،للحكم أساساً اتخذت التي والمستندات األوراق بتزوير الحكم بعد عادةاإل طالب خصم أدخلها كان حيلة ظهور" :والتي تنص على) ٢(رقم
والحيلة كما يراها وكيل طالب إعادة المحاكمة أن المدعية أخفت عنوان ."المحاكمة إعادة طلب استدعاء قبل وذلك ،حكماً تزويرها يثبت أو

  .ةالمدعى عليه الحقيقي وهي تعرفه حق المعرفة للحصول على محاكمة غيابي
   . أي أنه لم تمر عليه فترة الثالثون يوما التي حددها القانون، وما زال قابال لالستئناف)(٢
عدم قيام الدعوى على أساس صحيح، وال يعتقد الباحث أن هذا المصطلح دقيق من حيث التعبير عن المقصود، :  يقصد بهذا المصطلح)(٣

  .لعدم صحة وآالة المحامي وى، وهو عدم توفر الخصومةوإنما يكفي أن تذآر المحكمة سبب الرد في هذه الدع



 
 

١٥٨

  في الدعوى المتكونة بين المتداعيين المذكورين صدر القرار التالي 

   اهللا تعالىبسم

 من قانون أصول ١٥٦و ١٥٣بناء على الدعوى والطلب وعدم قيام الواجب وسنداً للمواد 

 من كتاب القرارات ٢٨٨٤٢ و٢١٦١٣ و ٢٤٨٠٨ ستئنافيةاالالمحاكمات الشرعية والقرارات 

 المذكور إعادة ..... فقد حكمت برد دعوى المدعي ، في أصول المحاكمات الشرعية ستئنافيةاال

 وضمنت المدعي الرسوم والمصاريف ، المذكورة لعدم صحة الوكالة.....محاكمة المدعى عليها 

ه وفق ١٤٣١\٤\٩ا في  تحرير،م علنا حسب األصول  فه، حكما وجاهيا قابال لالستئناف ،القانونية

  )١( .م ٢٠١٠\٣\٢٥

  قاضي رام اهللا والبيرة 

  

  :وفيه أربعة فروع العليا الشرعية لدى المحكمة  بالنقضالطعن: المطلب الثاني

  :مفهوم المحكمة العليا الشرعية: الفرع األول

ي من سم هذه المحكمة في الشق المدنا ألفاظ مختلفة في الدول العربية األخرى حسب ايطلق عليه

وفي  ، وفي البعض اآلخر محكمة تمييز،بعض الدول محكمة نقض فيطلق عليها في ،القضاء

 الطرق العادية في د استنفادلجأ إليها بع وهذا النوع من المحاكم ي،فلسطين محكمة العدل العليا

التي  والمحكمة ، وهي الخاصة باألحكام النهائية،طرق الطعن غير العاديةب تقدم إليها وي،الطعن

                                                            
 صحة الخصومة وذلك أن وكيل المدعي قدم صورة غير مصدقة عن وكالة عامة ولم تقرر المحكمة مقررت المحكمة رد الدعوى لعد )(١

 مع العلم أن المحامي كالةأنه تم مقارنتها باألصل والتحقق من صحتها فقامت الحقا برد الدعوى لعدم توفر الخصومة لعدم صحة الو
  . يستطيع استئناف هذا القرار ألنه فاصل في الدعوى، ويستطيع كذلك إصالح وكالته ومن ثم رفع دعوى إعادة المحاكمة من جديد



 
 

١٥٩

 لهذا ال يترتب على طلب الطعن ،تنظر الطريق غير العادي ال تعتبر درجة من درجات التقاضي

  .بالنقض وقف تنفيذ الحكم

عد درجة ثالثة من درجات من بدائه األمور أن الطعن بالنقض ال ي" يقول الدكتور فيصل بو صيدة 

ليه كقاعدة عامة الفصل في التقاضي، و دليل ذلك أن نقض الحكم المطعون فيه ال يترتب ع

لتتولى إعادة ) المطعون في حكمها ( موضوع الدعوى، بل الواجب هو إحالة الدعوى إلى محكمتها 

  .)١("الفصل فيها

 فهـي محكمـة     ،وتقع وظيفة محكمة النقض المصرية في اإلشراف على تطبيق القانون وتفـسيره            

 الدعوى والحكم المطعون فيه وإنما       أي أنها ال تخوض في موضوع      ،قانون وليست محكمة موضوع   

التدابير القضائية   في   ١٩٩٩من قانون اإلجراءات الجنائية المصري لسنة     ) ١٨٢(تختص وفق المادة    

 أو  ،ستئناف إذا كان التدبير القضائي المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون          الصادرة عن محكمة اال   

 ١٩٩١ن قانون اإلجراءات الجنائية السوداني لسنة     م )١٨٨( ووفق المادة    ،خطأ في تطبيقه أو تفسيره    

 أن تطلب وتفحص أي دعوى جنائية صـدر فيهـا تـدبير             ،يجوز للمحكمة العليا بناء على التماس     

وتحقيق ، وذلك بغرض التأكد من سالمة اإلجراءات      ، أمام أي محكمة في دائرة اختصاصها      ،قضائي

كمة التي تنظر الطرق غير العادية في الطعـن ال           وعموما فالمح  . وأن تأمر بما تراه مناسبا     ،العدالة

  .)٢(تعتبر درجة من درجات التقاضي

  :تختص المحكمة العليا بما يلي"يقول الشيخ عبد الرحمن الكلية رئيس المحكمة السعودية العليا 

                                                            
ملحقـة عزابـة     -سكيكدة – ١٩٥٥أوت   ٢٠جامعة   - كلية الحقوق    ، مبدأ التقاضي على درجتين في المادة اإلدارية       ،بوصيدة فيصل ) ١(
 http://ar.jurispedia.org/index.php قع جوريسبيديا اإللكترونيمو

  ٢٦٣ ص،مرجع سابق،السلطة القضائية ونظام القضاء في اإلسالم ، نصر فريد محمد واصل:أنظر )(٢



 
 

١٦٠

 أو القطـع  أو بالقتـل  االسـتئناف،  محاكم تؤيدها أو تصدرها التي والقرارات األحكام مراجعة .١

 .دونها فيما أو النفس في القصاص أو الرجم

 ترِد لم بقضايا المتعلقة االستئناف، محاكم تؤيدها أو تصدرها التي والقرارات األحكام مراجعة  .٢

 كـان  متـى  القضايا، وقائع تتناول أن دون وذلك ونحوها، إنهائية بمسائل أو السابقة الفقرة في

 :يلي ما الحكم على االعتراض محل

  .معهـا  تتعـارض  ال أنظمـة  مـن  األمر ولي يصدره وما اإلسالمية، شريعةال أحكام مخالفة ـ أ

 لنظـام  النظام هذا في عليه نص لما طبقا سليما تشكيال مشكلة غير محكمة من الحكم صدور ـ ب

 .األنظمة من وغيره القضاء،

 .مختصة غير دائرة أو محكمة من الحكم صدور ـ ج

 العليـا  المحكمة فإن ذلك، عن وفضال سليم، غير اوصف وصفها أو الواقعة، تكييف في الخطأ ـ د

 توحيـد  فلهـا  بالقضاء المتعلقة المسائل في العامة المبادئ بتقرير تختص ،العامة هيئتها خالل من

  .)١(الخالفية الفقهية المسائل في الرأي وتوحيد االجتهادية، المسائل في االجتهاد

للخصوم حق الطعـن     "لعليا الشرعية الفلسطينية  من قانون نظام المحكمة ا    ) ٧(وقد نصت المادة رقم   

  :ستئناف في األحوال اآلتية الصادرة عن محاكم االاألحكاملدى المحكمة العليا الشرعية في 

 .إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله  .٤

 .في الحكمإذا وقع بطالن في الحكم أو خطأ في اإلجراءات أثر  .٥

ستئنافية أو رفع تناقض بين مبادئ اسـتئنافية سـابقة          العدول عن مبدأ سابق قررته المحاكم اال       .٦

 )٢(.وإرساء مبادئ قضائية

                                                            
فلك  نشره موقع جمعية ال،٢٢/٨/٢٠٠٩ ، لقاء مع صحيفة الشرق األوسط، رئيس المحكمة العليا السعودية،عبد الرحمن الكلية) (١

 .١٣٦٧٠٢٨/٧/٢٠١٠=http://qasweb.org/qasforum/index.php?showtopic ،اإللكتروني بالقطيف
   .رام اهللا/ ديوان قاضي القضاةف أرشي،٢ ص،)٧( مادة رقم ، المحكمة العليا الشرعيةنظام) (٢



 
 

١٦١

مع العلم أن هذه الوظائف كانت من صالحية محكمة االستئناف الشرعية وإن القضاة أنفسهم الذين 

  . مسمى جديد وهو المحكمة العليا الشرعية تحت، سينظرونها طعنا،كانوا ينظرون األحكام استئنافا

نهـا وفـق    إ حيـث    ،بناء على ما ذكر يتضح بأن المحكمة العليا الشرعية ليست محكمة درجة ثالثة            

 وال  ،السالفة الذكر من نظام هذه المحكمة هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع           ) ٧(المادة رقم 

 والتي  ،من نظامها ) ١٢( بناء على المادة رقم      ،يترتب على الطعن في الحكم لديها وقف تنفيذ الحكم        

ال يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إال إذا طلب الطاعن ذلك في الئحة               ":تنص في مقدمتها على   

ويشترط لتلبية طلب الطاعن وقف تنفيـذ       ."الطعن وكان يخشى من وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه        

  .)١(ضمن حق المطعون عليه تقديم كفالة ت،الحكم

  

  : الطعن بالنقضأدلة :لثانيالفرع ا

 معتبراً إياها أدلة على     أقوال بعض العلماء   ،اإلسالمصاحب السلطة القضائية ونظام الحكم في       ساق  

  )٢( :جواز الطعن بالنقض، ومنها

 إن نظر   ، خطأ نفسه  أو ، الحاكم قضية بها حاكم سواه فبان له خطؤه        إلى رفع   إذا" :قول ابن قدامة   •

 )٣(." قضاء لم يصادف شرطه فوجب نقضهألنه ، نقض حكمهإجماع أوالفة نص كان الخطأ لمخ

 وقـع علـى خـالف       إذا مواضع وينقض    أربعة حكم الحاكم ال يستقر في       إن" :قول ابن فرحون   •

 ." القياسأو النص الجلي أو القواعد أو اإلجماع

                                                            
 .٣ ص،)١٢( رقم ة ماد، السابقعالمرج: نظرا )(١
  .٢٦٦-٢٦٤ ص ص، سابقع مرج،السلطة القضائية ونظام الحكم في اإلسالم ،نصر فريد محمد واصل) (٢
  .٥٦ ص،٩ ج،مرجع سابق،المغني ،بن قدامةا )(٣



 
 

١٦٢

كتابا لم يختلف في     ما خالف    إال ، حكم قاض آخر نفذه    إليه رفع   وإذا" :قول صاحب الدر المختار    •

 سنة مشهورة كتحليل بال وطء لمخالفته حديث العـسيلة          أو ، كمتروك تسمية عمدا   ،تأويله السلف 

 ." الصحابة على فسادهإلجماع كحل المتعة أجماعا أو ،المشهور

 أو الـسنة    أو ثم بان خـالف الكتـاب        ، حكم قاض باجتهاده   وإذا":وقول الجالل المحلي الشافعي    •

 ." غيرهأواس الجلي نقضه هو  القيأو اإلجماع

 أو الـسنة المتـواترة      أو ينقض حكمه الواقع على خالف نص الكتـاب          وإنما": الدم أبيقول ابن    •

 ." القياس الجليأو اإلجماع

 ال يعتبـر أدلـة      ،صاحب السلطة القضائية ونظام الحكم في اإلسـالم       ومما ذُكر يتبين أن ما ساقه       

  بالنقض  االستدالل بهذه النصوص على جواز الطعن      نوإ ،ء فهو سرد ألقوال العلماء األجال     ،شرعية

نما قررها الفقهاء لـضبط    إ هذه النصوص    إن حيث   ، هو استدالل في غير محله     ،لدى محكمة النقض  

 ألن طلب النقض يجوز شرعا      ،وليست خاصة بمحكمة النقض    ،الطعن في األحكام القضائية عموما    

 ولدى محكمـة االسـتئناف بطلـب        ،البداية باالعتراض وقانونا كما بينت هذه الدراسة لدى محكمة        

 وتشابه إسم هذه المحكمـة أال       ،ستئنافولدى المحكمة العليا بالطعن في حكم محكمة اال        ،االستئناف

إسـقاط   مع الموضوع المبحوث ال يعني بالـضرورة  ، في بعض الدول العربيةوهي محكمة النقض  

 كـان مقـصدهم     وإنما ،ن محكمة النقض معروفة لديهم     ألنهم لم يريدوه ولم تك     ،أقوال الفقهاء عليه  

 وذلك  ، ويرى الباحث أن إسقاط أقوال الفقهاء على هذه المحاكم بحاجة إلى نظر            ،نقض الحكم عموما  

 كلهـا   ،المـذكورة  فأقوال الفقهاء    ،للتحقق من المقاصد العدلية المتوخاة من إقرار مثل هذه المحاكم         

 منها رفع الحرج عن المتظلمـين مـن األحكـام           ،فوائد جمة وفيها   ،لنقض الحكم القضائي  ضوابط  

 ، ومنها التسهيل على المتقاضـين     ،أمد المحاكمة   ومنها عدم إطالة   ،ومنها استقرار القضاء   ،القضائية



 
 

١٦٣

قاصـد قبـل    المهـذه   وال بد من التأمل كثيرا فـي        . ومنها طمأنينة النفوس تجاه األحكام القضائية       

  .ضائية مع تشريع هذا النوع من المحاكمالخلوص إلى توافق المقاصد الق

  

  : العليا الشرعيةةنشأة المحكم: لثالفرع الثا

  :وهذا نصهم ٢٠٠٣لسنة ) ١٦(رقم  بموجب المرسوم الرئاسي العليا الشرعيةتشكلت المحكمة 

   .لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس اللجنة التنفيذية

 القانون األساسي، وبناء على الصالحيات المخولة لنـا،   من)١()٩٢(المادة  لى أحكام عاإلطالعبعد 

  :تقتضيه المصلحة الوطنية، رسمنا بما هو آت وبناء على ما

 الشيخ تيسير التميمي رئيساً. ١: المجلس األعلى للقضاء الشرعي على النحو التالي يشكل: )١(مادة 

عـضواً   الشيخ محمد جمال حسن خليل استيتي. ٣ نائبا للرئيس الشيخ محمود عبد الجواد سالمة .٢

 الشيخ حامد سليمان جبر البيتاوي عضواً. ٥الشيخ ربحي محمود القصراوي عضواً . ٤ الـشيخ   .٦

عزام نديم العكـر   الشيخ. ٨الشيخ صابر عبد الكريم الفرا عضواً . ٧ياسين داود الجماصي عضواً 

    عضواًالشيخ مازن جاسر اآلغا. ٩عضواً 

 مادة المحكمة العليا الشرعية برئاسة الشيخ تيسير رجب التميمـي وعـضوية أعـضاء     تشكل: (٢)

  .هم أعالهؤللقضاء الشرعي الواردة أسما المجلس األعلى

الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به مـن تـاريخ    على جميع: )٣(مادة 

  .ميةفي الجريدة الرس صدوره، وينشر

                                                            
  :هذه المادة تنص على )(١
 .لقانونل وفقاً والدينية الشرعية المحاكم تتوالها الشخصية واألحوال الشرعية المسائل.١
  .العسكري الشأن نطاق خارج والية أو اختصاص أي المحاكم لهذه وليس خاصة، بقوانين العسكرية المحاكم تنشأ.٢



 
 

١٦٤

  ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر   ١٩/٩/٢٠٠٣: رام اهللا بتاريخ صدر في

  .)١(الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 والتي تقضي   ،قانون تشكيل المحاكم الشرعية   من  ) ٢١( هذا المرسوم صراحة أحكام المادة       ألغىوقد  

 وأن األحكام التـي تـصدرها       ،ى محكمة شرعية في األردن    بأن محكمة اإلستئناف الشرعية هي أعل     

  .علما بأن المرسوم الرئاسي ال يقوى على إلغاء قانون عام.)٢("قطعية

 ألنها قابلة للطعن    ،باتةليست   محكمة اإلستئناف الشرعية  قرارات   ستصبح   ،وبناء على هذا المرسوم   

   .الشرعيةالعليا لدى المحكمة 

أن قرار تشكيل المجلس األعلى للقضاء إلى  يا الفلسطينية في رام اهللامحكمة العدل العل وقد ذهبت

 من ١٤الـمادة ألنه يخالف نص  ، قرار غير دستوري،الشرعيةالعليا  وإنشاء المحكمة ،الشرعي

والتي  ، الـمعمول به في األراضي الفلسطينية١٩٧٢قانون تشكيل الـمحاكم الشرعية األردني لعام 

  :نص على ما يليت

  :يتألف الـمجلس القضائي برئاسة أقدم رئيس محكمة استئناف شرعية وعضوية كل من -أ

  .  رؤساء محاكم االستئناف الشرعية األخرى-١

  . مدير الشرعية -٢

  .  أعلى عضوين درجة من قضاة االستئناف-٣

  .  الـمفتش األعلى درجة في هيئة التفتيش-٤

 وعند غياب أحد األعضاء يضم إلـى        ،ة رئيساً  في حال غياب الرئيس يحل محله مدير الشرعي        -ب  

الـمجلس القاضي الذي يليه في الدرجة من أعضاء محاكم االستئناف وهيئة التفتيش حسب مقتضى              

                                                            
 والتشريع الفتوى ديوان الفلسطينية الوطنية السلطة  م٣٠/١٠/٢٠٠٣ واألربعون، السابع العدد،مرجع سابق، الوقائع )(١

http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=١١  
  .٧ ص، سابقع مرج،القرارات اإلستئنافية في األحوال الشخصية ،داود أحمد محمد علي: انظر) (٢



 
 

١٦٥

وقد نـص قـرار   ، إداري  شكلت بقرارإنمالم تشكل بقانون وألن المحكمة العليا الشرعية  .)١(الحال

يـستطيع   درة عن المجلس منذ تشكيله باطلة، وبذلك كافة القرارات الصامحكمة العدل العليا على أن

 قـد و ،القـرار  كل من تضرر من قرارات المجلس أن يتقدم بالطعن لدى محكمة العدل العليا إللغاء

 يتقيـد  ال معدومة واعتبارها م٢٠٠٣ العام منذ الـمجلس عن الصادرة القرارات كافة بطالن قررت

   .)٢(ميعاد بأي فيها الطعن

 أن تشريع المحكمة العليا الشرعية قد ألغى قانونا ال يمكن إلغـاؤه إال بـإجراءات                ويظهر مما ذكر  

  .قانونية محددة 

 ، ومدى تلبيتها للمقاصد الشرعية القـضائية      ،تجربة إنشاء المحكمة العليا الشرعية    وبغض النظر عن    

 وقـد صـدر   ، له خصوصيته على كافة المستويات ،الوضع السياسي الذي تمر فيه هذه البالد      أن  إال  

 وليس من الموضوعية التعامل مـع هـذه         ،عن المرحوم ياسر عرفات الكثير من المراسيم الرئاسية       

 علما بأن المجلـس األعلـى للقـضاء          ألنه حينئذ ستعم الفوضى ويستفحل الفساد      ،المراسيم بانتقائية 

  .النظامي تم بموجب مرسوم رئاسي

 نظرا لما   لوجودها فإن الباحث ال يرى ضرورة       وبالنظرة الموضوعية المحضة لتشريع هذه المحكمة     

  :يلي

) ٢(إن اختصاص المحاكم الشرعية الفلسطينية النوعي محدود جدا وهو ما نصت عليه المـادة              .١

 ة الثالث األنواع وهذا االختصاص المحدود ال يحتمل هذه        ،من قانون أصول المحاكمات الشرعية    

 وال مجال هنا لمقارنة هذا النوع مـن         ،ل بأكثر مما يحتم   لالختصاص فهو تحميل    ،من المحاكم 

القضاء رغم جاللة قدره بالقضاء المدني الذي يختص بكل أنواع القضايا غير ما ذكر في المادة                

 وبالتالي فإنه قطعـا سـيؤدي إلـى إطالـة أمـد             ،من قانون أصول المحاكمات الشرعية    ) ٢(
                                                            

  .٥٤٨ ص،٢ ج، سابقع مرج، في المحاكم الشرعيةالقضايا واألحكام ،داود أحمد محمد علي )(١
  .٢٤ ص،سة عشرة الخامة السن،٥٠٩٢ العدد،١٩/٣/٢٠١٠ نشرال تاريخ ،جريدة األيام ٢



 
 

١٦٦

 االستنتاج يرجع للـدعوى      وللتأكد من مدى موضوعية هذا      واإلضرار بالمتقاضين  ،المحاكمات

 .  في هذا الفصل١٧٦/٢٠٠٧رقم 

 ولو ثبتت هذه الحاجة بناء      ،الم يسبق إنشاء هذه المحكمة دراسات علمية للتحقق من الحاجة إليه           .٢

ع القانون المناسب لهذه المحكمة للحرص      على دراسة علمية موضوعية فإنه بالتناوب سيتم وض       

 وتوافقه كذلك مع قوانين المحكمة االبتدائية ومحكمـة         ،يةعلى توافقه مع المقاصد الشرعية العدل     

من نظام هذه المحكمـة     ) ٩( بناء على المادة     ، فعلى سبيل المثال ال الحصر     ،االستئناف الشرعية 

 فلو صدر الحكم عن محكمة البداية الشرعية        ،فإنها ال تنظر وجوبا في دعاوى الطالق والتفريق       

عتبارا مـن تـاريخ     اعى عليه طالقا بائنا بينونة صغرى       بثبوت طالق المدعية من زوجها المد     

 وأن عليها العدة الشرعية اعتبارا من هـذا         ،١/٤/٢٠١٠وقوع الطالق وهو على سبيل المثال       

 بالتالي فإن المدعية ستكون قد      ، ورفع الحكم إلى محكمة االستئناف لتدقيقه فصدقت عليه        ،التاريخ

 ويجـوز   ،ها وأنها كذلك ستكون منقضية العدة     حصلت على حكم قطعي بثبوت طالقها من زوج       

 لدى المحكمة العليا الشرعية في هذا       طعن الزوج بالنقض   فماذا لو    ،لها شرعا وقانونا أن تتزوج    

 ،وتزوجت المطعون عليهـا    ،الحكم مع العلم أن الطعن لدى المحكمة العليا ال يوقف تنفيذ الحكم           

 وقـرار   ،سـتئناف ض حكم محكمة البداية واال    ثم صدر القرار عن المحكمة العليا الشرعية بنق       

 النقض يعني أن المطعون عليها ال زالت في عصمة وعقد نكاح الطاعن؟

عدم انسجامه مع القوانين    و فهذا المثال يعطي فكرة واضحة عن مدى ضعف نظام هذه المحكمة          

القضائي  وأن وجودها أصال بحاجة إلى أعادة نظر من قبل المجلس            الموروثة للمحاكم الشرعية  

  .الشرعي األعلى



 
 

١٦٧

  )١( نظام المحكمة العليا الشرعية نص:الفرع الرابع

 الـسادسة  والمادة والتسعين الثانية المادة خاصة الفلسطيني األساسي القانون أحكام على االطالع بعد
 الـشرعي  للقـضاء  االعلـى  للمجلـس  المخولة الصالحيات على وبناء القضائية السلطة قانون من

 ورئيس الفلسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة رئيس عرفات ياسر الرئيس سيادة قرار بموجب
 ٢٥/٦/٢٠٠٣ المـؤرخ  العليا الشرعية والمحكمة للقضاء األعلى المجلس بإنشاء الفلسطينية السلطة

 ٤٧ العدد الفلسطينية الوقائع في المنشور ١٩/٩/٢٠٠٣ المؤرخ ١٦/٢٠٠٣ رقم الرئاسي والمرسوم
  : اآلتي النظام أصدر فإنني العامة المصلحة لمقتضيات ووفقا

  )المؤقت (الشرعية العليا المحكمة نظام النظام هذا يسمى ) :١ (رقم مادة

 لها المخصصة المعاني النظام هذا في وردت أينما اآلتية والعبارات للكلمات يكون ) :٢ (رقم مادة
 .ذلك غير على القرينة تدل لم ما

  .ة العليا الشرعية المحكم: المحكمة  -١
 المحكمة رئيس الشرعي للقضاء األعلى المجلس رئيس القضاة قاضي : المحكمة رئيس -٢

  .الشرعية العليا

 المحكمة عضو الشرعي للقضاء األعلى المجلس عضو : العليا الشرعية المحكمة قاضي -٣
 .الشرعية العليا

  .الشرعية االستئناف محكمة : االستئناف محكمة -٤

 المحكمة عن الصادرة واألحكام الشرعية االستئناف محكمة عن الصادرة األحكام : حكم -٥
  .االبتدائية الشرعية

  .الشريف القدس في الشرعية العليا للمحكمة الدائم المقر : المقر -٦

 ) :٣(مادة رقم 

                                                            
  . نظام المحكمة العليا الشرعية، أرشيف ديوان قاضي القضاة، رام اهللا)(١



 
 

١٦٨

 الشرعي للقضاء األعلى المجلس رئيس القضاة قاضي برئاسة هيئتين من المحكمة تتشكل -١
 ولكل هاشم غزة مدينة الثانية والهيئة الشريف القدس األولى الهيئة عقادان مقر يكون أن على
  .الشرعي للقضاء األعلى المجلس أعضاء من أعضاء وثالثة للرئيس نائبا الهيئتين من هيئة

  .المحكمة رئيس غياب حال المحكمة رئاسة الهيئتين من هيئة كل في الرئيس نائب يتولى -٢

  .الرئيس فيه الذي الجانب يرجح التساوي حال وفي ، يةباألغلب المحكمة قرارات تؤخذ -٣

 جلساتها تعقد أن وللمحكمة القدس في الشرعية العليا للمحكمة الدائم المقر يكون ) :٤ (رقم مادة
  .الحال مقتضى حسب أخرى مدينة أي في رئيسها من بقرار

  ) :٥(مادة رقم 

 .القضاة من عدد يعاونه اتهاقض أحد رئاسته يتولى فني مكتب العليا بالمحكمة ينشأ -١
  .الموظفين من كاف عدد الفني بالمكتب يلحق -٢

  :يلي بما الفني المكتب يختص ) :٦ (رقم مادة

 أحكام من تصدره فيما الشرعية العليا المحكمة تقررها التي القانونية المبادئ استخالص -١
  .المحكمة رئيس على عرضها بعد نشرها ومراقبة وتبويبها

 . الالزمة إعداد البحوث -٢
  .الشرعية العليا المحكمة رئيس يطلبها أخرى مسائل أية -٣

 

 الطعن أسباب

 محاكم عن الصادرة األحكام في الشرعية العليا المحكمة أمام الطعن حق للخصوم ) :٧ (رقم مادة
  :اآلتية األحوال في االستئناف

  .تأويله في أو بيقهتط في خطأ أو القانون مخالفة على مبنيا فيه المطعون الحكم كان إذا -١

  .الحكم في أثر اإلجراءات في بطالن أو ، الحكم في بطالن وقع إذا -٢

 سابقة استئنافية مبادئ بين تناقض رفع أو اإلستئنافية المحاكم قررته سابق مبدأ عن العدول -٣
  .قضائية مبادئ وإرساء



 
 

١٦٩

 في القانون لمصلحة شرعيةال العليا المحكمة أمام الطعن  الشخصية األحوال لنيابة ) :٨ (رقم مادة
 في خطأ أو للقانون مخالفة على مبنيا الحكم كان إذا أصدرتها التي المحكمة كانت النهائية األحكام
  : اآلتية األحوال في وذلك تأويله في أو تطبيقه

  .فيها الطعن للخصوم القانون يجيز ال التي األحكام -١

 الطعن هذا ويرفع الطعن عن فيها نازلوات أو فيها الطعن ميعاد الخصوم فوت التي األحكام -٢
 دعوة بغير الطعن العليا المحكمة وتنظر الشخصية االحوال نيابة وكيل يوقعها بالئحة
  .الطعن هذا من الخصوم يفيد وال )) تدقيقا (( الخصوم

 عنها الصادرة القطعية األحكام وجوبا المحكمة إلى الشرعية االستئناف محاكم ترفع ) :٩ (رقم مادة
 وما الميراث أو بالوصية كالحكم المال بيت تمس التي واألحكام المال بيت : على قانونا لتدقيقها
 يديرها أم األوقاف بدوائر مرتبطة أكانت سواء والذري الخيري أنواعه بجميع والوقف عنها يتفرع
 عقد بفسخ ةالصادر واألحكام األهلية وفاقدي الصغار على الصادرة واألحكام . مستقلة بصور متول
 لم إذا  األوقاف وزارة إلى يرد الذي المال وفي والحجر النسب ودعاوى بطالنه أو لفساده الزواج
 والحكم والميت الحي بين الزوجية وثبوت األهلية وفاقدي الصغار أموال وعلى للميت وارث يوجد
  .وبالدية بالردة

 يكون أال ذلك في ويشترط المحكمة قبل من تأييدها قبل األحكام هذه تنفيذ يجوز وال -١
 فيها المحكمة وفصلت لذلك المعينة المدة خالل المحكمة إلى األحكام هذه رفعوا قد الخصوم

. 
  :للتنفيذ قابلة تصبح حتى لتدقيقها المحكمة إلى التالية الحجج طلبات ترفع -٢

 .الطلبات المتعلقة باستبدال الوقف  .١
 . للخيرات المحبوسة بالوصية المتعلقة الطلبات .٢
 أو لوقف يعود بمال متعلقة القسمة كانت إذا . الرضائية بالقسمة اإلذن بإعطاء الطلبات .٣

 الورثة بين والتخارج بالقسمة اإلذن طلبات وتشمل . األهلية فاقد أو غائب أو لصغير
  .األهلية فاقد أو قاصر شخص المتخارجين بين كان إذا متوفى تركة على

  .األهلية وفاقدي والغائبين أموالهم يوف القاصرين على التي المعامالت .٤

  .بذلك متبرعة الحاضنة كانت إذا بحضانته التعهد أو القاصر نفقة من اإلبراء .٥



 
 

١٧٠

 سرى القاصر على بوصايته أو بواليته ابرمه عقد في بالغلط والوصي الولي إقرار .٦
  .القاصر ذلك على إقراره

  .الوقف على وللمتولين واألوصياء لألولياء اإلذن .٧

 .سبة األولياء واألوصياء والقوام محا .٨
  .أجنبيا طرفيه أحد كان إذا الزواج على التصادق .٩

 مجلس ( األيتام أموال وإدارة تنمية مؤسسة عن الصادرة القرارات على الموافقة .١٠
  .األيتام أموال تنمية بخصوص  )األيتام

 عنها تصدر التي حكاماأل وجوبا المحكمة إلى الشرعية االستئناف محكمة ترفع ) :١٠ (رقم مادة
 أي عن أو باألغلبية عنها صادرة سابقة قرارات وبين بينها التناقض رفع يراد التي أو باألغلبية
    .الشرعية المحاكم في القضائي االجتهاد لتوحيد وذلك أخرى استئناف محكمة

 االستئناف محكمة عن الصادرة النهائية باألحكام المحكمة أمام الطعن يقبل ال ) :١١ (رقم مادة
 الحضانة وأجرة والحضانة أنواعها بجميع بالنفقات المتعلقة االستعجال صفة لها التي الشرعية
 األعلى المجلس رئيس القضاة قاضي من خاص بإذن إال والمشاهدة والمسكن الرضاع وأجرة
 تقديم عدوب . النظام هذا من) ٧ (المادة في لذلك الموجبة األسباب من التحقق بعد الشرعي للقضاء
  .عليه المطعون حق بضمان مطلقة عدلية مالية كفالة

 بوقف تأمر أن للمحكمة يجوز ذلك ومع . الحكم تنفيذ وقف الطعن على يترتب ال ) :١٢ (رقم مادة
 يتعذر جسيم ضرر وقوع التنفيذ من يخشى وكان الطعن الئحة في ذلك طلب إذا مؤقتا الحكم تنفيذ

 لخصمه وتبلغ الطلب هذا لنظر جلسة الطاعن الئحة على بناء المحكمة رئيس ويعين تداركه
  .ضده المطعون

 عليه المطعون حق بضمان كفالة تقديم الطاعن تأمر أن التنفيذ بوقف تأمر عندما للمحكمة ويجوز
 بناء له المحكوم اتخذها التي التنفيذ إجراءات على الحكم تنفيذ بوقف الصادر األمر هذا ويسري
 أن التنفيذ بوقف أمرت إذا المحكمة وعلى التنفيذ وقف طلب تاريخ من فيه طعونالم الحكم على
   .يوما عشرون أقصاه موعد في أمامها الطعن هذا لنظر جلسة تحدد



 
 

١٧١

 موضوع الحكم تبليغ تاريخ من تبدأ يوما عشرون هي المحكمة أمام الطعن مدة ) :١٣ (رقم مادة
 المادة بموجب الشخصية األحوال نيابة وكيل يرفعه الذي الطعن على المدة هذه تسري وال الطعن
 نهاية في وقعت إذا المدة ضمن من الرسمية العطل وأيام التبليغ يوم ويسقط النظام هذا من الثامنة
  .الطعن مدة

 أصدرت التي المحكمة أو المحكمة قلم لدى بالئحة الخصوم قبل من الطعن يرفع ) :١٤ (رقم مادة
 مرفقا . سنوات خمس من أكثر الشرعية المحاماة مهنة زاول محام من عموق فيه المطعون الحكم
 إجراء المحكمة قلم وعلى ضدهم المطعون بعدد الطعن الئحة من ونسخا فيه المطعون الحكم بها

 عشرة خالل الطاعن بها تقدم التي الالئحة على اإلجابة ضده وللمطعون األصول حسب التبليغات
 في ذلك ويودع للرد مؤيدة تقديمها يرى التي بالمستندات مشفعا الطعن حةالئ تبليغه تاريخ من أيام
  .المحكمتين إحدى قلم

 الخصوم بأسماء المتعلقة البيانات المحكمة لدى الطعن الئحة تتضمن أن يجب ) :١٥ (رقم مادة
 يبن التي واألسباب وتاريخه فيه المطعون الحكم وبيان منهم كل إقامة ومحل وصفاتهم وشهرتهم

 نفسها تلقاء من المحكمة وتحكم باطال كان ذلك الطعن يتضمن لم فإذا الطاعن وطلبات الطعن عليها
   .الطعن الئحة في ذكرت التي الطعن أسباب غير في النظر لها يجوز وال الطعن وترد ببطالنه

 ) :١٦(مادة رقم 

  .الطعن الئحة تقديم عند يستوفي مستقال رسما يستوجب طعن كل -١

  .األصلية للدعوى المقرر الرسم هو للطعن مقررال الرسم -٢

  .المقرر الرسم عنه يستوف لم إذا الطعن يقبل ال -٣

 السجل في إليه وصولها أو الطعن الئحة تقديم يوم في الطعن المحكمة قلم يقيد ) :١٧ (رقم مادة
 إلى تبليغهال المحضر إلى الطعن الئحة يسلم أن األكثر على التالي اليوم في وعليه . بذلك الخاص
 قلم رئيس من ويصدق التبليغ إجراء كيفية مبينا المحكمة قلم إلى التبليغ سند ورد ضده المطعون
  .المحكمة

 ) :١٨(مادة رقم 



 
 

١٧٢

 العليا المحكمة باسم أو الشرعية العليا المحكمة رئيس سماحة باسم الطعن الئحة نونعتُ -١
  .الطعن يرد بذلك تعنون لم وإذا الشرعية

 عمل أو سنوات خمس من أكثر الشرعية المحاماة مهنة زاول محام من إال لطعنا يقبل ال -٢
 لدى بالطعن التوكيل وكالتها تتضمن وأن سنوات خمس عن تقل ال مدة شرعيا قاضيا

  .الشرعية العليا المحكمة

 ) :١٩(مادة رقم 

  .تدقيقا إليها المرفوعة الطعون في المحكمة تنظر -١

 الطعن لسماع جلسة وحددت لذلك موجبا رأت إذا افعةمر الطعن رؤية للمحكمة يجوز -٢
 من الثانية الفقرة بمقتضى إال بأنفسهم الحضور للخصوم يجوز زال الخصوم بتبليغ وأمرت
  .النظام هذا من) ١٨ (المادة

 الئحة في بيانها للخصوم سبق التي األسباب غير الجلسة في أسباب أية إضافة يجوز ال -٣
  ةالمتبادل واللوائح الطعن

 ) : ٢٠(مادة رقم 

 كله تعدله أو . تؤيده أو بعضه أو كله فيه المطعون الحكم تنقض الطعن المحكمة قبلت إذا -١
 أن على الحال واقع يقتضيه بما بالطلب المحاماة وأتعاب المصروفات في وتحكم بعضه أو
  .أردنيا دينارا خمسين عن تقل ال

 على وجب االختصاص أو الوظيفة قواعد لمخالفة فيه المطعون الحكم نقض كان إذا -٢
 يجب التي المختصة المحكمة تعيين االقتضاء عند ولها المسألة هذه في الفصل المحكمة
 حكم تتبع أن الدعوى إليها أحيلت التي المحكمة وعلى . جديدة بإجراءات إليها التداعي
  .فيها فصلت التي القانونية المسالة في الشرعية العليا المحكمة

 ) :٢١ (مادة رقم

  .آثار من عليه يترتب ما وجميع إلغاؤه الحكم نقض على يترتب -١

 لم ما األخرى باإلجراءات يتعلق ما في نافذا بقي منه جزء في إال ينقض لم الحكم كان إذا -٢
  .المنقوض الجزء على مترتبة تكن



 
 

١٧٣

 القضاة حدأ الدعوى إليها أحيلت التي المحكمة أعضاء بين من يكون ال أن يجب ) :٢٢ (رقم مادة
  .فيه المطعون الحكم إصدار في شاركوا الذين

 كما الدعوى بنظر الخاصة واإلجراءات القواعد المحكمة أمام الطعون على تسري ) :٢٣ (رقم مادة
   .النظام هذا نصوص مع يتعارض ال فيما باإلحكام الخاصة القواعد عليها تسري

 ويكون وجد إن المخالف الرأي ويسجل المطلقة باألغلبية المحكمة قرارات تصدر ) :٢٤ (رقم مادة
   .األحوال جميع في األخرى المحاكم لدى االتباع واجب عنها الصادر الحكم

   .الطعن طرق من طريق بأية المحكمة أحكام في الطعن يجوز ال ) :٢٥ (رقم مادة

 وذلك رعيالش للقضاء االعلى المجلس من إقراره تاريخ من النظام بهذا يعمل :)٢٦ (رقم مادة
   .م٢٥/٦/٢٠٠٣ المؤرخ الشرعي للقضاء األعلى المجلس بتشكيل الرئيس سيادة قرار بموجب

 م٢٠/٩/٢٠٠٣ بتاريخ المنعقدة جلسته في الشرعي للقضاء األعلى المجلس قرر ) :٢٧ (رقم مادة
  .تاريخه من اعتبارا النظام بهذا العمل

  

  للقضاء األعلى المجلس رئيس                      سالرئي نائب                        الرئيس نائب

  التميمي رجب تيسير الشيخ              سالمة محمود الشيخ         استيتي جمال محمد الشيخ

  

     المجلس عضو                        المجلس عضو                      المجلس عضو

  البيتاوي سليمان حامد                الجماصي ياسين الشيخ                  الفرا صابر الشيخ

  

  المجلس عضو                       المجلس عضو                      المجلس عضو

  اآلغا جاسر مازن الشيخ               العكر نديم عزام الشيخ           القصراوي ربحي الشيخ

  

  

  

  



 
 

١٧٤

دى المحكمة العليا الـشرعية مـن أرشـيف المحـاكم            الطعن ل  مثال تطبيقي على   :الخامسالفرع  

  :الشرعية الفلسطينية

 ١٧٦/٢٠٠٧ فـي الـدعوى رقـم        ٦/١٠/٢٠٠٩أصدرت محكمة حلحول الشرعية حكما بتـاريخ        

  :ما يليعلى الحكم  طلب التفريق للنزاع والشقاق ونص وموضوعها

  إعالم حكم صادر عن محكمة حلحول الشرعية

  ١٧٦/٢٠٠٧في الدعوى أساس

  :اضيالق

  :وكيلها المحامي                                    :المدعية

  :وكيله المحامي                               :المدعى عليه

  طلب التفريق للنزاع والشقاق والضرر:الموضوع

  وجاهي :نوع الحكم

  .ة وقرار الحكمينبرزة والشخصية المقنعم الخطية الوالبينتاناإلقرار واإلنكار :األسباب الثبوتية

  باسم اهللا تعالى

المـذكور  حيث ادعت المدعية المذكورة أنها زوجة ومدخولة بصحيح العقد الشرعي للمدعى عليـه              

 كثيرة بينهما أدت إلى حردها أكثر مـن مـرة ونتيجـة لـذلك تـدخل                 وخالفاتوأنه يوجد مشاكل    

 اسـتحالة نهما والذي أدى إلى     المصلحون الذين عجزوا عن حل هذا النزاع والشقاق الذي استحكم بي          

الحياة الزوجية بينهما وأنها تتضرر من استمرار الحياة الزوجية مع المدعى عليه وأقر المدعى عليه               

بالزوجية والدخول وأنكر باقي الدعوى وأثبتت المدعية دعواها بالبينتين الخطية المبرزة والشخصية            

ما من خالل بذل الجهد في ذلك ولكنها لم تـتمكن           المقنعة وقد قامت المحكمة بواجبها باإلصالح بينه      

وأنذرت المدعى عليه ليصلح حاله مع زوجته المدعية ولكنه لم يفعل وتم إحالة أمرهما إلى الحكمين                



 
 

١٧٥

 معهما ومن له عالقة بهما لإلصالح بينهما وعرضا الصلح عليهمـا            باالجتماعواللذان قاما بدورهما    

ما القناعة التامة باستحالة الحياة الزوجية بينهما وتبين لهمـا أن           وتحقق له ولكنهما لم يتمكنا من ذلك      

من الزوجة وبعد رجوعهما إلى وثيقة عقد       %٣٠من الزوج و  % ٧٠ بنسبةاإلساءة من كال الزوجين     

 وتوابع مهـر معجـل      ا مقبوض ا واحد ا أردني ا دينار  معجال ازواج المتداعيين وجدا أنها تتضمن مهر     

 يكون مجمـوع    هأردني وعلي دينار   )٢٥٠٠(ينار أردني ومهر مؤجل     د )٢٠٠٠(مصاغ ذهبي بقيمة    

) ٣١٥٠(دينار أردني وعليه فإن ما يتحمله الزوج بنسبة إساءته من مجموع المهر             ) ٤٥٠١(المهر  

نه وجد بيد   إدينار أردني وحيث    ) ١٣٥٠(دينار أردني وما تتحمله الزوجة بنسبة إساءتها مبلغ وقدره          

دينار ) ١١٤٩(ر أردني فيكون ما يدفعه المدعى عليه للمدعية مبلغ وقدره           دينا) ٢٠٠١(الزوجة منه   

أردني وتقرر التفريق بينهما بطلقة أولى بائنة بينونة صغرى للنزاع والشقاق وبناء علـى الـدعوى                

 وسـندا   اإلقرار واإلنكار والبينتين الخطية المبرزة والشخصية المقنعة وقرار الحكمـين          والطلب و 

من قانون أصول المحاكمات الـشرعية والمـواد        ) ٦٦،٦٧،٧٥( من المجلة والمواد     )١٨١٧(للمواد  

 فقد حكمت بتصديق قرار الحكمين المتضمن التفريق بين         من قانون األحوال الشخصية   ) ١٣٢،١٣٣(

المدعية والمدعى عليه بطلقة أولى بائنة بينونة صغرى للنزاع والشقاق المستحكم بينهما وذلك علـى    

للمدعيـة وأن لهـا     ) ١١٤٩(رره الحكمان بأن يدفع الزوج المدعى عليه مبلغ وقدره          العوض الذي ق  

حق المطالبة به وإن عليها العدة الشرعية اعتبارا من تاريخه أدناه وأنها ال تحل له إال بمهر وعقـد                   

وضمنت المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ عـشرين        جديدين ما لم تكن مسبوقة منه بطلقتين        

ستئناف موقوف النفاذ على تصديقه من قبل محكمة        حكما وجاهيا قابال لال   أردنيا أتعاب محاماة    دينارا  

  .٦/١٠/٢٠٠٩م علنا تحريرا في ستئناف الشرعية الموقرة فهاال

  قاضي محكمة حلحول الشرعية

  



 
 

١٧٦

 ستئناف الشرعية طالبا قبوله شكال ألنه قدم ضمنقام المدعى عليه باستئناف القرار لدى محكمة اال

 ، ألنه مجحف بحق المستأنف،بتدائية وفسخ قرار المحكمة اال، ومن ثم موضوعا،المدة القانونية

 كما هو وارد سم والد المستأنف ضدها مختلف عن إسم والدها الحقيقياتقرير الحكمين تضمن وألن 

 محمد والصحيح حسب هويتها تقرير الحكمينن إسم والدها في إ حيث ،في هويتها الشخصية

 الموجود في باسمهاألن المستأنف عليها  ،يكون تقرير الحكمين باطلبالتناوب و ،صية محمودالشخ

 ويطلب فسخ القرار ألي سبب آخر تراه ، هي صاحبة الصفة القانونية زوجة المستأنفليستالتقرير 

  . ستئناف الشرعية الموقرةمحكمة اال

  ٢٧٩/٢٠٠٩اإلستئناف رقمستئناف الشرعية في قرار محكمة اال

  العيزرية_القدس/ستئناف الشرعية محكمة اال

  رئيس المحكمة                                 :الرئيس

   عضو المحكمة                       :االستئنافعضو 

  عضو المحكمة                       :االستئنافعضو 

  :وكيله المحامي                               :المستأنف

  :وكيلها المحامي                        :ف عليهاالمستأن

  طلب التفريق للنزاع والشقاق والضرر:ستئنافموضوع اال

  ٢/١١/٢٠٠٩:ستئنافتاريخ اال

  ٢٧٩/٢٠٠٩:ستئنافرقم اال

تاريخ ١٧٦/٢٠٠٧وجاهي صادر عن محكمة حلحول الشرعية في الدعوى أساس:الحكم المستأنف

  ٢٧٩/٢٠٠٩ ويحمل رقم٦/١٠/٢٠٠٩



 
 

١٧٧

بتدائية حكمها للمدعية طالع على محضر الدعوى واألوراق المتعلقة بها أصدرت المحكمة االاالبعد 

بتصديق قرار الحكمين المتضمن التفريق بين المدعية والمدعى عليه بطلقة أولى بائنة بينونة 

صغرى للنزاع والشقاق المستحكم بينهما وذلك على العوض الذي قرره الحكمان بأن يدفع الزوج 

للمدعية وأن لها حق المطالبة به وإن عليها العدة الشرعية ) ١١٤٩(مدعى عليه مبلغ وقدره ال

اعتبارا من تاريخه أدناه وأنها ال تحل له إال بمهر وعقد جديدين ما لم تكن مسبوقة منه بطلقتين 

قيق وضمنت المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ عشرين دينارا أردنيا أتعاب محاماة ولدى التد

  :تبين ما يلي

 ولما أورده من ٦/١٠/٢٠٠٩ على قرار المحكمة اإلبتدائية المؤرخ في استئنافهقدم المستأنف  .١

 وأتعابالمستأنف وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف أسباب طالبا فسخ القرار 

 .المحاماة بداية واستئنافا ولم تجب المستأنف عليها وقد تبلغت

 .ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكالستئناف حيث قدم اال .٢

بتدائية المتضمن تصديق قرار الحكمين إلى آخر ما جاء فيه صحيح وموافق إن حكم المحكمة اال .٣

 ةويلفت نظر المحكم.للوجه الشرعي فتقرر تصديقه حكما للطعن أمام المحكمة العليا الشرعية

 :بتدائية إلى ما يلي اال

د الزوجة محمد والصحيح محمود ولوال أن تم التعريف بها من في تقرير الحكمين ورد إسم وال .١

 .خالل هويتها الشخصية وبأنها زوجة المدعى عليه لكانت هذه الدعوى واجبة الفسخ

وجد أن بناء على التواريخ  و وعرف من خالل تاريخ دفع الرسماستئنافه لم يؤرخ المستأنف .٢

 ظا على حقوق العباد وحسن سير العملهناك تأخير في رفع الطلب فيقتضي عدم التأخير حفا

 .٢٨/١٢/٢٠٠٩تحريرا في 

  القدس/رئيس محكمة اإلستئناف الشرعية



 
 

١٧٨

تقدم المستأنف بطلب طعن في الحكم الصادر عن محكمة اإلستئناف الشرعية لدى المحكمة العليا 

 ، عديدة ومن ثم موضوعا ألسباب، طالبا قبول الطعن شكال ألنه قدم في المدة القانونية،الشرعية

 وألن بينة المطعون عليها كلها ، وألنه مجحف بحق الطاعن، أنه مخالف لألصول والقانونمنها

 قرار محكمة نقض ويلتمس ،مبنية على السماع والشهادة بالسماع ال تصح في موضوع هذه الدعوى

ومن ثم رد  ،اإلستئناف الشرعية لألسباب المذكورة وألي سبب تراه المحكمة العليا الشرعية مناسبا

  . دعوى المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بداية واستئنافا وطعنا

 تلتمس من خاللها رد طلب الطعن شكال ،تقدمت المطعون عليها بالئحة جوابية على الطعن المذكور

 ألنه صدر موافقا للوجه الشرعي ستئناف الشرعية وتطلب تصديق قرار محكمة اال،وموضوعا

  . وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة،القانونيو

  قرار صادر عن المحكمة العليا الشرعية في القدس الشريف

بموجب كتاب فضيلة قاضي محكمة ١٥/٢/٢٠١٠تاريخ تقديم الطعن لدى المحكمة العليا الشرعية 

  .يا الشرعية بمقتضى المادة من نظام المحكمة العل١٧٦/٢٠٠٧/٨٧حلحول الشرعية رقم 

  ٩٥/٢٠١٠:قرار رقم

  هيئة المحكمة العليا الشرعية المنعقدة في القدس 

  رئيس المحكمة                                 :الرئيس

  نائب الرئيس                                  :عضو

  عضو المحكمة                                 :عضو

  عضو المحكمة                                 :عضو

  :وكيله المحامي                               :الطاعن

  :وكيلها المحامي                       :المطعون ضدها



 
 

١٧٩

 رقم العيزرية-القدس /الشرعية ستئنافاال محكمة عن الصادر القرار: الطعن :موضوع الطعن

 أساس الدعوى في الشرعية ولحلح محكمة عن الصادر القرار تصديق المتضمن ٢٢٩/٢٠٠٩

  .٦/١٠/٢٠٠٩ بتاريخ ١٧٦/٢٠٠٧

المذكورة وبعد بيومه وتاريخه اجتمعت المحكمة العليا الشرعية في القدس الشريف بكامل هيئتها 

 رالمذكورة وسائ........على المطعون ضدها........اإلطالع على الطعن المقدم من الطاعن

  :ذه المحكمة العليا ما يلياألوراق المتعلقة بهذا الطعن تبين له

المذكورة بتصديق قرار الحكمين المتضمن ......أصدرت المحكمة اإلبتدائية حكمها للمدعية : أوال

التفريق بين المدعية والمدعى عليه بطلقة أولى بائنة بينونة صغرى للنزاع والشقاق المستحكم بينهما 

للمدعية ) ١١٤٩(لمدعى عليه مبلغ وقدره وذلك على العوض الذي قرره الحكمان بأن يدفع الزوج ا

وأن لها حق المطالبة به وإن عليها العدة الشرعية اعتبارا من تاريخه أدناه وأنها ال تحل له إال بمهر 

وعقد جديدين ما لم تكن مسبوقة منه بطلقتين وضمنت المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 

اإلقرار واإلنكار  مدعية بناء على الدعوى والطلب و لوكيل العشرين دينارا أردنيا أتعاب محاماة

من المجلة ) ١٨١٧(والبينتين الخطية المبرزة والشخصية المقنعة وقرار الحكمين وسندا للمواد 

من قانون ) ١٣٢،١٣٣(من قانون أصول المحاكمات الشرعية والمواد ) ٦٦،٦٧،٧٥(والمواد 

 على القرار الصادر عن المحكمة استئنافهر المذكو .....المستأنفاألحوال الشخصية وقد قدم 

بتدائية وتضمين المدعى  اال طالبا فسخ القرار الصادر عن المحكمة٦/١٠/٢٠٠٩بتدائية بتاريخ اال

ستئناف وحيث على هذا االالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ولم تجب المستأنف عليها عليها 

ستئنافية قرر قبوله شكال وأصدرت محكمة االستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقدم هذا اال

 بتصديق حكم المحكمة اإلبتدائية لموافقته للوجه ٢٧٩/٢٠٠٩العيزرية قرارها رقم -القدس/الشرعية

  : هذه المحكمة العليا الشرعية تقرر ما يليالشرعي وعليه فإن



 
 

١٨٠

حكم  لتصديقه ٢٨/١٢/٢٠٠٩ تاريخ ٢٧٩/٢٠٠٩ستئناف الشرعية رقم نقض قرار محكمة اال

بتدائية تضمن ن حكم المحكمة االإ حيث ١٦٧/٢٠٠٧بتدائية الشرعية في الدعوى أساس المحكمة اال

من قانون األحوال الشخصية ) ١٣٢(من المادة ) ز(الطالق على العوض مخالف بذلك نص الفقرة 

إذا حكم على الزوجة بأي ( المعمول به الساري المفعول التي نصت على ما يلي٦١/١٩٧٦رقم 

وتقرر إعادة الدعوى لمصدرها حسب  )١(...)ض وكانت هي طالبة التفريق فعليها أن تؤمنعو

                                      رئيس المحكمة العليا      ٢٨/٤/٢٠١٠األصول تحريرا في 

  الشرعي

ى ألي  ومن الجدير ذكره أن المحكمة العليا الشرعية لم تنقض حكم محكمة االستئناف في هذه الدعو              

 وإنما لسبب كان حسب رؤية هذه       ،سبب من األسباب التي طالب بموجبها وكيل المدعى عليه نقضه         

  ، حيث إن هذه المحكمة كما أشرنا محكمة قانون وليست محكمة موضـوع            ،المحكمة قانونيا محضا  

 بدون  ،به وأن لها الحق بمطالبته      وهو أن التفريق يجب أن يكون على دفع المبلغ الذي رآه الحكمان           

من المادة المذكورة لم تنص على العوض إذا كان الذي سـيدفع هـو              ) ز(ذكر العوض ألن الفقرة     

 رغم أن هذا النقض ليس له أي أثر عملي على الحكم إال أنه سيطيل من اإلجـراءات                  ،المدعى عليه 

لتي نقـضت   القضائية حيث ستعود هذه الدعوى إلى محكمة البداية للسير فيها من النقطة القانونية ا             

 وال زالت لغاية اآلن منظورة أمام محكمـة         ٢٠٠٧ مع العلم أن هذه الدعوى رفعت في عام          ألجلها

  .حلحول الشرعية

                                                            
 فعليها التفريق طالبة هي وكانت عوض بأي الزوجة على حكم إذا" من قانون األحوال الشخصية المذكور    ) ١٣٢(من المادة   ) ز(الفقرة   )(١
 علـى  التفريـق  الحكمان يقرر التأجيل لىع الزوج موافقة حالة وفي بتأجيله زوجال يرض لم ما بالتفريق الحكمين قرار قبل دفعه تؤمن أن

 والعـوض  بالتفريق القاضي فيحكم عوضاً الزوجة تدفع أن الحكمان وقرر التفريق طالب هو الزوج كان إذا أما بذلك القاضي ويحكم البدل
  .٢٠٩ ص،ع سابق مرج، شرح قانون األحوال الشخصية،التكروري: نظر،ا"الحكمين قرار وفق

  



 
 

١٨١

المذكورة ليس له أي عالقة بما ذهبـت        ) ١٣٢(من المادة   ) ز( وبالتدقيق فإن البند     ،عالوة على ذلك  

  :إليه المحكمة العليا الشرعية حيث إن هذا البند يعالج حالتين

 قرار قبل دفعه تؤمن أن فعليها التفريق طالبة هي وكانت عوض بأي الزوجة على حكم إذا:  األولى

 الحكمـان  يقرر التأجيل لىع الزوج موافقة حالة وفي بتأجيله الزوج يرض لم ما بالتفريق الحكمين

  .بذلك القاضي ويحكم البدل على التفريق

 القاضـي  فـيحكم  عوضاً الزوجة تدفع أن الحكمان وقرر التفريق طالب هو الزوج كان إذا : الثانية

  .الحكمين قرار وفق والعوض بالتفريق

 وإن المحكوم عليه بالدفع للمدعية      ، أما هذه الحالة التي نحن بصددها فإن طالبة التفريق هي الزوجة          

مما يـشير    ، منهما على هذه الحالة     ال تنطبق أي   )ز( في البند    لتين المذكورتين ا وإن الح  ،هو الزوج 

ق قـرار محكمـة     صد وكان ينبغي أن تُ    ،بكل وضوح إلى أن قرار المحكمة العليا هو قرار خاطيء         

يضيف إلى المتـداعيين    س و ، وإن هذا الخطأ سيطيل أمد هذه المحاكمة عاما آخر         ،ثبتهاالستئناف وتُ 

واجبهـا مـن    قد قامت ب   مع أن محكمة االستئناف الشرعية       ، جديدة من الوقت والجهد والمال     أعباء

   .حيث التدقيق والتأكد من سالمة الحكم قانونا وموضوعا على حد سواء فيفترض أن يكتفى بذلك

  
      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

١٨٢

  :الخاتمة
 وأصلي وأسلم علـى     ، ومنه وحده التسديد والرشاد    ، له وحده الفضل والمنة    ،المينالحمد هللا رب الع   

  :د اهللا وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد محمد بن عب، ونبي الهدى والنور،سيد الخلق أجمعين

 أن كتبت في موضوع درجات التقاضـي أمـام المحـاكم            ، وتوفيقه وكرمه جودهاهللا علي ب   من   فقد

 وقد بدأت هذه الدراسة بفصل تمهيدي حول المحاكم الشرعية الفلسطينية مـن             ،الفلسطينيةالشرعية  

 هذه الدراسة فـي الفـصل       فصلت ثم   ،اتهاحيث القوانين المتبعة أمامها وأنواعها وتشكيالتها ودرج      

تناولت الدراسة موضوع الدعوى حيث إنها هي الوسيلة الوحيدة لطرح الخصومة بين يـدي               األول

 وعالقته بـدرجات  القضائي الحكم ثم تناولت ، والتي ستتيح المجال لصدور الحكم القضائي  ،القاضي

 فبينـت هـذه     ،ص في الدرجات القضائية    التدقيق والفح  محل هو    حيث إن الحكم القضائي    ،التقاضي

 ، وبينت مفهوم نقض هذا الحكم ومشروعيته واألحوال التي يجـوز فيهـا نقـضه              ،الدراسة مفهومه 

قاضي من حيث الفلسفة التي قامت عليها والدليل        ت درجات ال  هذه الدراسة في الفصل الثاني    وتناولت  

طرق الطعن  بنتهت هذه الدراسة    ا ومن ثم    ،الشرعي عليها من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة       

  .وتطبيق ذلك من أرشيف المحاكم الشرعية الفلسطينية ، القضائيةفي األحكام

  :ومن أهم النتائج التي خلصت إليها هذه الدراسة

 كانـت   ،نتداب البريطاني على فلـسطين    إن المحاكم في فلسطين منذ الفتح اإلسالمي ولغاية اال         .١

 وكانـت صـاحبة     ،حكم فيها بكتاب اهللا تعالى وسـنة نبيـه المطهـرة          ي ، شاملة محاكم إسالمية 

نتداب البريطاني البغيض بـدأ تقـسيم        وبعد اال  ،ختصاص النوعي في كل أنواع الخصومات     اال

المحاكم إلى محاكم شرعية تختص باألحوال الشخصية عند المسلمين وبعض المواضيع األخرى            

 مما شكل تطبيقا    ،مدنية تختص بباقي الخصومات    ومحاكم   ،كالوقف والحجر والوصاية وغيرها   

 . ألول مرة منذ الفتح اإلسالمي في فلسطينللعلمانية في القضاء



 
 

١٨٣

٢.       وذلك أنـه    ، فربما يدركه الخطأ   ،ها عن النقص  الحكم القضائي في الشريعة اإلسالمية ليس منز 

الم نقض   لذا أجاز اإلس   ،يصدر عن بشر وهو شخص القاضي الذي يعتريه النقص كباقي البشر          

 .الحكم في حاالت كثيرة تم تفصيلها في هذه الدراسة

 كان ال بد من آلية معتبرة شرعا وقانونا         ، شرعا  واجب النقض  الخاطئلما كان الحكم القضائي      .٣

 وهذه اآللية   ، وحرصا على استقرار األحكام القضائية     ، تالشيا للفساد والفوضى   ،لنقض هذا الحكم  

أن يبادر إلى هيئة قـضائية أعلـى       الحق للمتظلم من الحكم       لضمان ،هي تعدد درجات التقاضي   

 وهذه  ، وتدققه وتفحص مدى توافقه مع األصول الشرعية المعتبرة        ،درجة تعيد النظر في الحكم    

اآللية شرعها اإلسالم وطبقها تطبيقا عمليا من خالل إقراره صلى اهللا عليه وسلم لقضاء علـي                

     رضي اهللا عنه في حديث الزفع إليه   ة المشه بيوالتـابعين   أقضية الصحابة  ومن خالل  ،ور وقد ر  

 ولوقوع هذه اآللية تحت عموم النصوص الشرعية التي تحض علـى العـدل              ،رضي اهللا عنهم  

 . وتنهى عن الظلم وتتجنبه بكل الطرق المشروعة كذلك،وتتوخاه بكل الطرق المشروعة

 ، المحاكم الشرعية الفلـسطينية    وضحت هذه الدراسة الطرق القانونية في طلب نقض الحكم لدى          .٤

 وتوصلت الدراسة إلى أن تشريع المحكمة العليـا         ،عبر دراسة تطبيقية من أرشيف تلك المحاكم      

نهـا  إ حيث   ،الشرعية كوسيلة للطعن بالنقض ال حاجة لها في نظام المحاكم الشرعية الفلسطينية           

من قانون  ) ٢(دود بالمادة    حيث إن اختصاصها مح    ،حتمليهذه المحاكم بأكثر مما     نظام  تحميل ل 

 ويثقل كاهل   ، وإن وجود هذا النوع من المحاكم يطيل أمد المحاكمة         ،أصول المحاكمات الشرعية  

 لتـشمل كافـة      المحاكم  فإذا ما اتسع اختصاص تلك     ،المتقاضين بالجهد والمال مما ال طائل منه      

  . دراسات علمية معمقة بعدأنواع الخصومات فال مانع حينئذ من تشريع هذا النوع من المحاكم

  



 
 

١٨٤

  :أهم التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة

إن أهم ما يخدم مبدأ تعدد درجات التقاضي في اإلسالم وضع القاضي المناسـب فـي المكـان                   .١

 ينعدالة وإنصاف المظلوم  ال وذلك أن مقصد القضاء في الشريعة اإلسالمية هو تحقيق           ،المناسب

ائمين على األمر أن يقلدوا هذا األمر لمن يستحقه من القضاة            فكان لزاما على الق    ،وردع الظلمة 

 ومن ثم تقليـد أمـر محـاكم    ، ليحصل بهم مراد الشرع ومقصده  ابتداء   ،األكفاءالعدول الثقات   

 لتثمر عملية التقاضي على درجـات ثمـرا         ،الدرجة الثانية ألصحاب الخبرة والعلم من القضاة      

 فيصدق الحكم   ،األحكام الصادرة عن محاكم الدرجة األولى      دورها الهام في تدقيق      ويبرز ،طيبا

 وهذا ال يـتأتّى إال بوضـع القاضـي   ، ويفسخ الحكم المخالف ألحكام الشريعة الغراء    ،الصحيح

 .  المناسب في المكان المناسب

 وذلك أن ديننا الحنيف     ، المحاكم الشرعية الفلسطينية   يالتطور ف  ومواكبة   ،إدخال الوسائل الحديثة   .٢

 بـأس مـن      فال ، وإنما يعادي المضامين الفاسدة واألفكار الهدامة      ،ال يعادي األشياء وال اآلالت    

 لتسريع عملية التقاضي وتـسريع      ،لكترونية الموحدة على نظام هذه المحاكم     إدخال الشبكات اإل  

  واختصارا إلجراءات طويلة توفر على     ، وذلك درءاً لمماطلة المماطلين    ،عملية استئناف األحكام  

 وال بأس كذلك مـن تـسخير        ، وقدرا كبيرا من الجهد    ،أطراف الخصومة أمدا طويال من الوقت     

 ما دام   ،شبكة االنترنت والبريد االلكتروني في خدمة هذا الغرض وفق ما يراه أهل االختصاص            

 خـصوصا وأنـه ال تـزال محاكمنـا          ،يسهل على المسلمين أمورهم وال يخل بأصول القضاء       

ـ            الشرعية تعمل بالنظ    اكمام التقليدي القديم في تدوين األحكام والحجج كتابة على سـجالت المح

 مما يأخذ حيزا كبيرا من الوقت والجهد من المستخدمين وأصـحاب الحاجـات مـن                ،الشرعية

 .الناس



 
 

١٨٥

ن من خالل هذه الدراسة أن نظام المحاكم الشرعية ال  حيث تبي، الشرعية المحكمة العلياإلغاء .٣

من قانون ) ٢( فهي مقصورة االختصاص النوعي على المادة ، المحاكميحتمل هذا النوع من

وإن تشريع  ، تكفي لهذا الغرضةوإن محكمة االستئناف الشرعي ،أصول المحاكمات الشرعية

من قانون تشكيل ) ٢١(المادة المحكمة العليا الشرعية بهذه الطريقة غير الدستورية يلغي 

من قانون أصول المحاكمات الشرعية ) ١٥١(لمادة   ويلغي ا١٩٧٢المحاكم الشرعية لسنة 

 من أسبوع خالل االستئناف محكمة بقرار الخصوم البدائية المحكمة تعلن:" والتي تنص على

) ١٤٩ (المادة من األولى الفقرة في جاء ما مالحظة مع نهائي بقرار إليها القضية إعادة تاريخ

 من طلبه عند االستئنافي القرار عن ورةبص مظهراً المستأنف الحكم إعالم عن صورة وتعطى

يظهر حين  وأثر اإللغاء ."القضية في محفوظاً األصلي القرار يظل أن على المستأنف قبل

تصبح قرارات محكمة االستئناف غير قطعية ألنه يمكن الطعن فيها لدى المحكمة العليا 

بغض النظر و . دستورياالشرعية وهذا اإللغاء بحاجة إلى إجراءات قانونية سليمة حتى يصبح

 وتضيف أعباء ، إال أنها تطيل أمد المحاكمة،عما ثار حول دستوريتها وموافقتها للقانون العام

 مما ال طائل ، وكذلك على ميزانية الحكومة، على المتخاصمين والوقت من الجهد والمالجديدة

 وأصبحت ، جملة وتفصيال أما إن من اهللا سبحانه وتعالى على هذه األمة بتحكيم شرع اهللا،منه

هذه المحاكم كما كانت عبر تاريخها الطويل صاحبة االختصاص النوعي في كل أنواع 

 فال بأس حينئذ من إقرار هذا النوع من المحاكم لما فيه مصلحة للقضاء بعد ،الخصومات

عية  وذلك ألن المحكمة العليا الشر،دراسات علمية يتبين من خاللها أهمية وجود هذه المحاكم

 ، أوراق فقط لذلك خرج نظامها من ثالث،الحالية لم تسند في وجودها على دراسة علمية

ويتناقض تناقضا مباشرا مع نظام محكمة االستئناف التي كانت قراراتها قطعية غير قابلة 

 ويبقي بعض المسائل المهمة بدون جواب ، باإلضافة إلى أن هذا النظام ضعيف وركيك،للطعن

 .ذه الدراسة في الفصل األخير منهافي هشرعي كما مر 



 
 

١٨٦

   :المصادر والمراجع
  بيـروت  - العربي التراث إحياء دار ، اللغة تهذيب ، أحمد بن محمد منصور أبو األزهري .١
  . عوض محمد: تحقيق ، ١ط م،٢٠٠١ -
 - العربـي  الكتـاب  دار األحكـام،  أصول في اإلحكام الحسن، أبو محمد بن علي اآلمدي .٢

   .الجميلي سيد. د: تحقيق ،١ط ،١٤٠٤ - بيروت
 -هــ   ١٤١٧ - بيروت   -التقرير والتحرير في علم األصول، دار الفكر        ،ابن أمير الحاج   .٣

 .م١٩٩٦
محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي ،الجامع الصحيح المختـصر ، دار              البخاري .٤

 .فى ديب البغامصط. د: ، تحقيق٣ط، ١٩٨٧ -بيروت  -اليمامة  دار ابن كثير ،: النشر
 القـضاء  ونظـام  الشرعية المحاكمات أصول قانون شرح موسى، الناصر عبد البصل أبو .٥

  .١٩٩٩ ،١، طنوالتوزيع، عما للنشر الثقافة دار الشرعي،
النفـائس،   روالقانون، دا  الشريعة في القضائي الحكم نظرية موسى، الناصر عبد البصل أبو .٦

    .م٢٠٠٠ ،١، طناألرد
 بيروت  -بن يونس بن إدريس، كشاف القناع عن متن اإلقناع، دار الفكر            البهوتي منصور    .٧
   .هالل مصيلحي مصطفى هالل: ، تحقيق١٤٠٢ -
، سنن البيهقي الكبرى، مكتبة دار الباز       رالبيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بك          .٨
 .محمد عبد القادر عطا: ، تحقيق١٩٩٤ - ١٤١٤ - مكة المكرمة -
ي بكر بن محمد الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعي، كفاية األخيار في حـل             تقي الدين أب   .٩

علي عبد الحميد بلطجي  و محمـد        :  تحقيق ،١ط،  ١٩٩٤ - دمشق   -غاية االختصار، دار الخير     
   .وهبي سليمان

 .شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي التكروري عثمان ، .١٠
  .١٩٩٦ سنة الطبع١٩٧٦ لسنة ٦١ن األحوال الشخصية رقمالتكروري عثمان ،شرح قانو .١١
  .١٩٩٣، ١الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ،ط ،التكروري عثمان .١٢
 - العبيكان مكتبة الفقه، في العمدة شرح العباس، أبو الحراني الحليم عبد بن أحمد تيمية بنا .١٣

 .العطيشان صالح سعود. د: تحقيق ،١ط ،١٤١٣ - الرياض
 ابـن  اإلسـالم  شيخ وفتاوى ورسائل كتب ،العباس أبو الحراني الحليم عبد أحمد تيمية بنا .١٤

 .النجدي ألعاصمي قاسم بن محمد بن الرحمن عبد: تحقيق ،٢ط تيمية، ابن مكتبة تيمية،
 إرشـاد  فـي  الـزين  نهايـة  المعطـي،  عبد أبو نووي بن علي بن عمر بن محمد الجاوي .١٥

 . ١ط وت،بير - الفكر دار المبتدئين،
  .الفقهية القوانين الكلبي، أحمد بن محمد جزي بنا .١٦



 
 

١٨٧

 أحاديث تخريج في الحبير التلخيص ،الفضل الشافعي أبو علي بن أحمدالعسقالني  حجر بنا .١٧
  . ١ط - الباز مصطفى نزار مكتبة ،الكبير الرافعي

 صـحيح  شـرح  البـاري  فـتح   ، الشافعي الفضل أبو علي بن أحمدالعسقالني   حجر بنا .١٨
  .الخطيب الدين محب: تحقيق بيروت، - المعرفة دار ، اري،البخ
ه،الدر المختـار ورد المحتـار ، دار        ١٠٨٨ : الحصكفي محمد بن عالء الدين بن علي،ت       .١٩

   .٢ط، ١٣٨٦ - بيروت -الفكر 
 والمستفتي، والمفتي الفتوى صفة اهللا، عبد أبو الحراني النمري حمدان بن أحمد :ابن حمدان  .٢٠

 .األلباني الدين ناصر محمد: تحقيق ،٣ط ،١٣٩٧ - بيروت - اإلسالمي المكتب
 -الحنفي إبراهيم بن أبي اليمن محمد، لسان الحكام في معرفة األحكـام، البـابي الحلبـي                  .٢١

   .٣ط، ١٩٧٣ - ١٣٩٣ -القاهرة 
 .بيروت – الكتب عالم القضاة، أخبار خلف، بن محمد حيان بنا .٢٢
 ندوة فلسطين إلى – الشرعية االستئناف مةمحك رئيس من مقدم بحث ،عليان خضير ماهر .٢٣

 والدراسـات  الـشريعة  كليـة  نظمته الذي واآلمال، الواقع : الحاضر العصر في الشرعي القضاء
 – ١١/٤/٢٠٠٦ الثالثـاء  : مـن  في الفترة العربية المتحدة اإلمارات – الشارقة جامعة اإلسالمية
 الـشرعية أمـام   الـدعوى  رفع أصول في القضائية اإلجراءات:  بعنوان  ١٣/٤/٢٠٠٦ الخميس
  .الفلسطيني الشرعي القضاء
 أبناء أنباءو األعيان وفيات ،بكر أبي بن محمد بن أحمد الدين شمس العباس خلكان أبو بنا .٢٤

 . عباس إحسان: تحقيق لبنان، - الثقافة دار الزمان،

 دار، ٩٨:حـديث رقـم    الـدارقطني،  سـنن  البغدادي، الحسن أبو عمر بن علي الدارقطني .٢٥
 .المدني يماني هاشم اهللا عبد السيد: تحقيق ،١٩٦٦، بيروت - المعرفة

 القرارات االستئنافية في أصـول المحاكمـات الـشرعية ومنـاهج            ،داود أحمد محمد علي    .٢٦
  ١٩٩٨ ،١ ط،عمان، المكتبة القانونية،الدعوى

ثقافة للنـشر   القرارات االستئنافية في األحوال الشخصية ،مكتبة دار ال       :داود احمد محمد علي    .٢٧
 . ١٩٩٩ ،١والتوزيع ،ط

ـ  داود احمد محمد علي،القضايا واألحكـام فـي المحـاكم الـشرعية،            .٢٨  للنـشر   ةدار الثقاف
 .١والتوزيع،عمان،ط

:  بيروت، تحقيـق   -الدسوقي محمد عرفه، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر            .٢٩
   .محمد عليش

 تحقيـق  القـضاء،  به، أد ٦٤٢ سنة المتوفى اهللا عبد بن إبراهيم الدين ب شها الدم أبي ابن  .٣٠
 .بيروت/العلمية الكتب رعطا، دا احمد القادر عبد محمد



 
 

١٨٨

 المعـين  فتح ألفاظ حل على الطالبين إعانة حاشية ،شطا محمد السيد ابن بكر الدمياطي أبو  .٣١
  .بيروت – والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار الدين، بمهمات العين قرة لشرح
 - العلميـة  الكتب دار الرجال، نقد في االعتدال ميزان أحمد، بن محمد لدينا شمس لذهبيا .٣٢

  .  دالموجو عبد أحمد عادل والشيخ معوض محمد علي الشيخ: تحقيق ،١ط ،١٩٩٥ - بيروت
أصول المحاكمات الـشرعية الجزائيـة،دار النفـائس للنـشر والتوزيـع             الربابعة أسامة ،   .٣٣

 .م٢٠٠٥،األردن،
فتح الغفار الجامع ألحكام سنة نبينا      ،  أحمد بن يوسف بن محمد بن أحمد      الرباعي الحسن بن     .٣٤

  .هـ١٤٢٧، ١،طدار عالم الفوائد، مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران: ،تحقيقالمختار
 دار المقتـصد،  ونهاية المجتهد بداية الوليد، أبو القرطبي محمد بن أحمد بن محمد رشد بنا .٣٥
   .بيروت – الفكر
 . ٢٠٠٦ ،٢ ط، عمان، مكتبة دار وائل،ل المحاكمات المدنية أصو،الزعبي عوض .٣٦
 - الحديث دار الهداية، ألحاديث الراية نصب الحنفي، محمد أبو يوسف بن عبد اهللا  الزيلعي .٣٧

 . البنوري يوسف محمد: تحقيق ،١٣٥٧ - مصر
الزيلعي فخر الدين عثمان بن علي الحنفي ، تبين الحقائق شرح كنز الـدقائق، دار الكتـب                  .٣٨

 .  هـ١٣١٣ -.   القاهرة-.  اإلسالمي
/  لبنـان  - فتاوى السبكي، دار المعرفة       ،  الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي       والسبكي أب  .٣٩

 . بيروت
 التاسع،منشورات القرن ألهل الالمع الضوء الرحمن ،  عبد بن محمد الدين شمس السخاوي .٤٠
  .بيروت – الحياة مكتبة دار
  . بيروت–، دار المعرفة السرخسي شمس الدين، المبسوط .٤١
 العلمية المكتبة ،واألثر الحديث غريب في النهاية الجزري، محمد بن المبارك السعادات أبو .٤٢
  .الطناحي محمد محمود - الزاوى أحمد طاهر: تحقيق م،١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ - بيروت -
  .  بيروت–السلمي أبو محمد عز الدين، قواعد األحكام في مصالح األنام ،دار الكتب العلمية  .٤٣
 – بيـروت    -السيوطي عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين، الـدر المنثـور، دار الفكـر                .٤٤

١٩٩٣.  
 الموافقات في أصـول الفقـه، دار        ،إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي     الشاطبي   .٤٥

  .عبد اهللا دراز:  بيروت، تحقيق-المعرفة 
 .٢، ط١٣٩٣ - بيروت - المعرفة الشافعي محمد بن إدريس أبو عبد اهللا ، األم، دار .٤٦
   



 
 

١٨٩

 –الشربيني محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ المنهـاج، دار الفكـر            .٤٧
  .بيروت
  .١٩٩٩، ٢محمود، القضاء في اإلسالم،الهيئة المصرية العامة للكتاب،ط الشربيني .٤٨
 –اج، دار الفكـر     الشرواني عبد الحميد ، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنه           .٤٩

   .بيروت
 أضواء البيان في إيـضاح القـرآن         ، الشنقيطي محمد األمين بن محمد بن المختار الجكني        .٥٠

مكتـب  : ، تحقيـق  . م١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥ -.  بيروت -.  ، دار الفكر للطباعة والنشر    . بالقرآن،
   .البحوث والدراسات

 – المعرفـة  دار الـسابع،  القـرن  بعد من بمحاسن الطالع البدر علي، بن الشوكاني محمد  .٥١
  . ٢٥٥ص، ٢ج، بيروت
الشوكاني محمد بن علي بن محمد، السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار، دار الكتب               .٥٢

  .محمود إبراهيم زايد: ، تحقيق١ط، ١٤٠٥ - بيروت -العلمية 
الشوكاني محمد بن علي بن محمد، نيل األوطار من أحاديث سيد األخيـار شـرح منتقـى                  .٥٣

   .١٩٧٣ – بيروت -ر، دار الجيل األخبا
شيخي زاده عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي ، مجمع األنهر في شـرح ملتقـى                  .٥٤

 آياتـه   جخـر : ، تحقيق ١طم،  ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩ -بيروت  /  لبنان -األبحر، دار الكتب العلمية     
 .وأحاديثه خليل عمران المنصور

ق، المهذب في فقه اإلمـام الـشافعي، دار         إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحا      : الشيرازي .٥٥
 .  بيروت–الفكر 
 ،١٤١٥ - القـاهرة  - الحرمين دار األوسط، المعجم ،أحمد بن سليمان القاسم الطبراني أبو  .٥٦

 .  الحسيني إبراهيم بن المحسن عبد  ،محمد بن اهللا عوض بن طارق: تحقيق
 دار حنيفة، أبو فقه األبصار تنوير شرح المختار الدر على تارحالم رد حاشية ابدين،ابن ع  .٥٧
   .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ -.  بيروت -.  والنشر للطباعة الفكر
 .٢٠٠٥عبد العزيز محمد عزام،القواعد الفقهية،دار الحديث للطباعة والنشر،القاهرة، .٥٨
  .٢٠٠٩ ،١ ط،عمان/ دار الثقافة، المجالس الشرعية والمبادئ القضائية،العبد اهللا فليح محمد .٥٩
 - العلميـة  الكتـب  دار الفاسي، ميارة شرح  ، المالكي محمد بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو .٦٠
  .الرحمن عبد حسن اللطيف عبد: تحقيق ،١ط م،٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠ - بيروت/ لبنان
زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني، طرح التثريب في شرح التقريب ،              :العراقي   .٦١

  .عبد القادر محمد علي : ، تحقيق١ط ، م٢٠٠٠ - بيروت  -دار الكتب العلمية  
  



 
 

١٩٠

: بيروت، تحقيـق  /  لبنان   -درر الحكام شرح مجلة األحكام، دار الكتب العلمية         :علي حيدر  .٦٢
  .المحامي فهمي الحسيني: تعريب
 إرشاد العقل السليم إلى مزايا القـرآن الكـريم،  دار            ، السعود محمد بن محمد    والعمادي أب  .٦٣

  . بيروت–إحياء التراث العربي 
  .١٩٧٩، ١أصول المرافعات الشرعية في مسائل األحوال الشخصية،ط أنور، العمروسي .٦٤
العيني بدر الدين محمود بن أحمد، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء التـراث                .٦٥

 .   بيروت–العربي 
االختصاص القضائي فـي الفقـه اإلسـالمي،مكتبة         ناصر بن نحمد بن مشري،     :الغامدي .٦٦

  .م٢٠٠٠ ،١ياض،طالرشيد،الر
 -الغزالي محمد بن محمد أبو حامد، المستصفى في علم األصـول، دار الكتـب العلميـة                  .٦٧

  .محمد عبد السالم عبد الشافي: ، تحقيق١، ط١٤١٣ -بيروت 
 والنـشر  للطباعة المعرفة دار المنهاج، متن على الوهاج السراج الزهري، محمد الغمراوي .٦٨
  .بيروت –
 اليعمـري  فرحون بن محمد اهللا عبد أبي الدين شمس بن إبراهيم نالدي برهان :فرحون بنا .٦٩

 مرعـشلي،  جمال:تخريج،األحكام ومناهج األقضية أصول في الحكام تبصرة ،ـه٧٩٩ت المالكي،
  .م٢٠٠٧ ،٢بيروت،ط/العلمية الكتب دار
 للنـشر  عمـار  دار ،القاضـي  وآداب اإلسـالم  فـي  القـضاء  محمـود،  الفضيالت جبر .٧٠

  .١ط ،والتوزيع،األردن
 - لبنان - بيروت - الجيل دار اللغة، مقاييس معجم زكريا، بن أحمد الحسين أبو فارس بنا .٧١

    .هارون محمد السالم عبد: تحقيق ،٢ط م،١٩٩٩ - هـ١٤٢٠
 محمد اختر النـدوي،   :النظام القضائي اإلسالمي،تصحيح وتهذيب    القاسمي مجاهد اإلسالم،   .٧٢

 . ٢٠٠١، ١بيروت،ط/دار الكتب العلمية ق الرحماني،نور الح :ترجمة من الهندية إلى العربية
 الكتـب  القاضـي،دار  أدب:الـشافعي  الطبـري  أحمـد  بـن  أحمد العباس أبو :القاص ابن .٧٣

 .المزيدي فريد أحمد:تحقيق ،٢٠٠٧ ،١بيروت،ط/العلمية
 حنبـل  بـن  أحمـد  اإلمـام  فقه في المغني محمد، أبو المقدسي أحمد بن اهللا عبد قدامة بنا .٧٤

  .١ط ،١٤٠٥ - بيروت - الفكر دار الشيباني،
 اإلمام المناظر،جامعة وجنة الناظر روضة محمد، أبو المقدسي أحمد بن اهللا عبد قدامة بنا .٧٥

  .السعيد الرحمن عبد العزيز عبد. د: تحقيق ،٢ط ،١٣٩٩ - الرياض - سعود بن محمد
 المكتب حنبل، بن أحمد جلالمب اإلمام فقه في الكافي  ،المقدسي اهللا محمد عبد أبو قدامة بنا. ٧٧

  .٤٣٣ ص،٤ج،بيروت - االسالمي
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 الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق        ،القرافي أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي       .٧٦
خليـل  :  تحقيـق  ،١طم،  ١٩٩٨ -هــ   ١٤١٨ - بيـروت    -، دار الكتب العلمية     )مع الهوامش   (

  .المنصور
 –صاري، الجامع ألحكـام القـرآن، دار الـشعب          القرطبي أبو عبد اهللا محمد بن أحمد األن        .٧٧

  . القاهرة
 الموقعين إعالم الدمشقي، الزرعي سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد اهللا عبد أبو القيم بنا .٧٨
 .سعد الرؤوف عبد طه: تحقيق ،١٩٧٣ - بيروت - الجيل العالمين،دار رب عن
 نـزار  مكتبـة  الفوائـد،  بـدائع  ، الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد  أبو عبد اهللا     القيم بنا .٧٩

 عـادل  - عطا العزيز عبد هشام: تحقيق ،١ط ،١٩٩٦ - ١٤١٦ - المكرمة مكة - الباز مصطفى
 .أحمد أشرف - العدوي الحميد عبد
 - بيـروت    -كاساني عالء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي            ال .٨٠

  . ٢، ط١٩٨٢
 – بيـروت  - الفكر العظيم، القرآن تفسير الفداء، أبو مشقيالد عمر بن إسماعيل كثير بنا .٨١

١٤٠١.  
الكرابيسي أسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري، الفـروق، وزارة األوقـاف والـشئون               .٨٢

  .م محمد طمو. د: ، تحقيق١، ط١٤٠٢ - الكويت -اإلسالمية 
ـ  ١٩٩٥لـسنة ) ٣١(ماضي رمزي أحمد،قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم       .٨٣ ة دار  ، مكتب

  .١٩٩٨ ،١الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،ط
ه،أدب ٤٥٠الماوردي أبو الحسن علي بـن محمـد بـن حبيـب البـصري الـشافعي،ت                  .٨٤

  .محيي هالل السرحان:،تحقيق١٩٧١القاضي،مطبعة اإلرشاد،بغداد،
: كارخانه تجارت كتـب، تحقيـق     : جمعية المجلة، دار النشر   : مجلة األحكام العدلية، تأليف    .٨٥

 ينينجيب هواو
 جـامع  بشرح األحوذي تحفة ، الرحيم عبد بن الرحمن عبد محمد العال، المباركفوري أبو   .٨٦

 بيروت – العلمية الكتب دار الترمذي،
 .٢محمصاني صبحي،األوضاع التشريعية في الدول العربية ،دار العلم للماليين،بيروت،ط .٨٧
إحياء التراث العربي   مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري صحيح مسلم، دار            .٨٨
   .محمد فؤاد عبد الباقي:  بيروت، تحقيق-
محمد النجار،  / حامد عبد القادر    / أحمد الزيات   / إبراهيم مصطفى   : ، تأليف معجم الوسيط  .٨٩

  )المعجم الوسيط (.مجمع اللغة العربية: دار الدعوة، تحقيق
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تصر خليل، دار الفكر    المغربي أبو عبد اهللا محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مخ            .٩٠
  .٢ط، ١٣٩٨ - بيروت -
 - العلميـة  الكتـب  دار الفـروع،  وتصحيح الفروع اهللا، عبد أبو المقدسي محمد مفلح بنا .٩١

   .القاضي حازم الزهراء أبو: تحقيق ،١ط ،١٤١٨ - بيروت
  . بيروت–المليباري زين الدين بن عبد العزيز ، فتح المعين بشرح قرة العين، ، دار الفكر  .٩٢
 - مصر - الكبرى التجارية المكتبة الصغير، الجامع شرح القدير فيض ،الرؤوف لمناوي عبدا

  .٥٣٨ص/٤ج،١ط هـ،١٣٥٦

  المبتدي، بداية شرح الهداية ،الرشداني الجليل عبد بن بكر أبي بن علي الحسن والمرغياني أب .٩٣
 .اإلسالمية المكتبة

  

 األمةدار   م،٢٠٠٥،  ١ط ،واإلدارة أجهزة دولة الخالفة في الحكم     :منشورات حزب التحرير   .٩٤
  .بيروت\للطباعة والنشر والتوزيع 

  .١ط بيروت، - صادر دار العرب، لسان المصري، األفريقي مكرم بن محمد منظور بنا .٩٥
  .نصر فريد محمد واصل ،السلطة القضائية ونظام القضاء في اإلسالم ،المكتبة التوفيقية .٩٦
  . م١٩٩٧ - بيروت -، المجموع، دار الفكر النووي ،أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري .٩٧
 صحيح مسلم بـشرح النـووي، دار إحيـاء          ،النووي ،أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري        .٩٨

    .٢ط، ١٣٩٢ - بيروت -التراث العربي 
 الكتـاب  دار /للتـراث  الريـان  دار الفوائد، ومنبع الزوائد مجمع بكر، أبي بن الهيثمي علي  .٩٩

  . بيروت ، القاهرة - العربي
  .ردار الفكابن حجر الهيتمي، الفتاوى الكبرى الفقهية، : لهيثميا .١٠٠
ياسين محمد نعيم،حجية الحكم القضائي بين الشريعة اإلسالمية والقـوانين الوضـعية،دار             .١٠١

  .١٩٨٤، ١الفرقان،عمان،ط
اليوسف صالح بن سليمان بن محمد،االجتهاد ال ينقض باالجتهاد ،دراسة تأصيلية تطبيقيـة              .١٠٢

  . الدين،جامعة القصيموأصولة الشريعة ،بحث محكم،كلي
 :مراجع اإلنترنت

  htm.٥٥٩٧-٨٦-http://islamtoday.net/bohooth/artshowالخضيري محمد بن أحمد .١
  ١٤السنة ، ٤٧٠١،عدد،١٧/٢/٢٠٠٩تاريخ  ،جريدة األيام .٢

http://www.al-
ayyam.com/znews/site/template/article.aspx?did=١٠٤٩٠٧&date=٢/١٧/٢٠٠٩  
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 ،والتشريع الفتوى ديوان موقع عن. م١٨/٥/٢٠٠٢ األربعون، العدد، الوقائع الرسمية، لجريدةا .٣
ــسلطة ــة الـــــــــ ــسطينية الوطنيـــــــــ  الفلـــــــــ

http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_dataentry&pid=٨&Itemid=٢٧&d
es_id=٣٩٥ 

 .والتشريع الفتوى ديوان ،الفلسطينية الوطنية السلطة .٤
http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=١ 

 ، لقاء مع صحيفة الشرق األوسط، رئيس المحكمة العليا السعودية،عبد الرحمن الكلية .٥
 . نشره موقع جمعية الفلك اإللكتروني بالقطيف،٢٢/٨/٢٠٠٩

١٣٦٧٠=showtopic?php.index/qasforum/org.qasweb://http٢٨/٧/٢٠١٠. 
موقع الدتور يوسف القرضاوي . ٦

http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no ٨/٨/٢٠١٠  
 موقع إسالم اون الين . ٧

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-
Arabic-News/NWALayout&cid=٨/٨/٢٠١٠ ١١٨٠٤٢١٣٣٤٩٣٢  

 علـى " األمانـة  حاملة "برنامجه من سعيد عالء  الشيخ =http://www.moheet.com/show_files.aspx?fidلمحيط  موقع ا . ٨

 .النساء سورة تفسير حلقات ضمن الرحمة قناة
 ٥١٦٣٤g=http://alqudslaw.com/vb/showthread.php?p ديات كليـة الحقـوق    تمن  .٩

١٨/٧/٢٠١٠.  
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  : فهرس اآليات
  

  الصفحة  رقم اآلية  السورة  اآلية

j  i  h  g  f   e  d  c  b  a  `  ٧٩  ٢٢  النساء  

    H  G  F  E  D  C  B  A  ٦٦  ٣٤  النساء  

n u  t  s  r  q   p  o    x  w  v   ٥٣، ٥٠  ٣٥  النساء  

  K         J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  ح  ٦٠  النساء  

µ   ́ ³  ²  ±      °    ̄ ®  ¬  ط، ي  ٦٥  النساء  

FEDCBA  ٤٦  ١٧٦  النساء  

  q  p   o  n  m  l  k  ح  ٣  المائدة  

  ¡�  ~   }  |        {  z  y  x ١٠٧  ٨  المائدة  

K  J  I     H  G  ط  ١١٢  توبة ال  

  po  n  m  l   k  j  i  ٢٠  ١٠  يونس  

Á  À  ¿  ¾  ½   ٤٦  ٨٥  يوسف  

r  q  p  o   n  m  l  k    ١٠٦  ٩٠  النحل  

f  e   d  c  b  ٥٥  ٩١  النحل  

  z  y  x  w   v     u  t  s  ٥٥  ٩٢  النحل  
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u  t  s  r    q  p  ٣١  ٤  اإلسراء  

       ̧ ¶   µ   ́ ³  ²±  °   ̄ ® ٣١  ٧٢  طه  

  q  p  o  n       m  l  k  j  i  h  g ٩٦   ٧٩ – ٧٨  األنبياء  

¡  �   ~  }   |   {  z  y  x  w  ح  ٧٨  الحج  

   x  w  v  u  t      s   r  q   p  o  n  ٢١  ٤٨  النور  

V  U   T  S  R  Q  ٢٠  ٥٧  يس  

    E  D  C  B  A  ٣١  ١٢  فصلت  
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  :يثفهرس األحاد

  
  الصفحة  الحديث

  ب  الناس يشكر ال من اهللا يشكر ال

  ٢٢ط،   وأموالهم رجال دماء ناس الدعى بدعواهم الناس عطىي لو

  ط  هلكته على فسلطه ماال اهللا آتاه رجل اثنتين في إال حسد ال

  ٢٢  القسامة في إال أنكر من على واليمين المدعي على البينة

  ٣٤  له فهي ميتا أرضا أحيا من

  ٥٤، ٤٦  إلي تختصمون وإنكم بشر أنا إنما

  ٤٩  الحكم أبا تكنى فلم الحكم وإليه الحكم هو اهللا إن

  ٦٥  غضبان وهو يقضي حين القاضي يقضي ال

  ٦٧  أمرهم ولوا قوم يفلح لن

  ٨٧  ترده حتى أخذت ما اليد على

  ١٠٨، ١٠٤، ٨٨  بعض من بحجته ألحن بعضكم ولعل إلي تختصمون إنكم

  ٩٩  علي يقضي اكم القضاء

  ٩٩  نارا استوقد رجل كمثل ،الناس ومثل مثلي

  ١٠٦، ١٠١، ١٠٠  رد فهو أمرنا عليه ليس عمال عمل من

  ١٠٢  مرتين خالد صنع مما إليك أبرأ إني اللهم

  ١٠٤  أجران فله أصاب ثم فاجتهد الحاكم حكم إذا

  ١١٥  بالمعروف وولدك يكفيك ما خذي
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  : المحتوياتفهرس
  أ .....................................................................................................................................:اإلقرار

  ب ...............................................................................................................................شكر وتقدير

  ج ..........................................................................................................................ملخص الدراسة

 :Abstract.............................................................................................................................. و  

  ح ....................................................................................................................................:مقدمة

  ل ......................................................................................................................:الدراسات السابقة 

  م ........................................................................................................................... :منهج الدراسة

  ص ....................................................................................................................... :مخطط الدراسة

  ١.........................................................................................................................:الفصل التمهيدي

  ٢.........................................................نشأة المحاكم الشرعية الفلسطينية والقوانين المنظمة لها: بحث األولالم

  ٢...................................................................................نشأة المحاكم الشرعية في فلسطين: المطلب األول

  ٧..............................................................:القوانين المنظمة لعمل المحاكم الشرعية الفلسطينية: المطلب الثاني

  ١٣...............................................المحاكم الشرعية الفلسطينية من حيث التشكيل والنوع والدرجة: المبحث الثاني

  ١٣............................................................................:تشكيالت المحاكم الشرعية الفلسطينية: المطلب األول

  ١٤..................................................................... النوعالمحاكم الشرعية الفلسطينية من حيث: المطلب الثاني

  ١٤..................................................................:الدرجة  المحاكم الشرعية الفلسطينية من حيث:المطلب الثالث

  ١٧............................................................................................................................الفصل األول

  ٢٠................................................................................................................الدعوى: المبحث األول

  ٢٠.....................................................................................:تعريف الدعوى لغة واصطالحا :األول المطلب

  ٢٠...................................................................................................:تعريف الدعوى لغة: الفرع األول

  ٢١.......................................................................................: االصطالحتعريف الدعوى في: الفرع الثاني

  ٢١..................................................................................................:مشروعية الدعوى: المطلب الثاني
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  ٢٢.......................................................................................................:أنواع الدعوى: المطلب الثالث

  ٢٤.....................................................................................................:أطراف الدعوى: المطلب الرابع

  ٢٦....................................................................................................شروط الدعوى: المطلب الخامس

  ٢٩..........................................................................:مفهوم الحكم القضائي وأسبابه وحجيته: المبحث الثاني

  ٢٩.............................................................................:مفهوم الحكم القضائي لغة واصطالحا: المطلب األول

  ٣٠..................................................................................................................:المعنى اللغوي للحكم

  ٣١................................................................................................................:المعنى اللغوي للقضاء

  ٣٢...................................................................................:مفهوم الحكم القضائي في فقه القضاء الشرعي

  ٣٧..............................................................................................:أسباب الحكم القضائي: المطلب الثاني

  ٣٩...............................................................................................:حجية الحكم القضائي: المطلب الثالث

  ٣٩..................................................................................................:مفهوم حجية الحكم القضائي: أوال

  ٤٠........................................................................مظاهر حجية الحكم القضائي في الشريعة اإلسالمية: ثانيا

  ٤٣......................................................................................:نفاذ الحكم القضائي وأنواعه: المبحث الثالث

  ٤٣.........................................................................................:فاذ الحكم القضائيمفهوم ن: المطلب األول

  ٤٤...............................................................................................:أنواع الحكم القضائي: المطلب الثاني

  ٤٦...........................................:القضائيالفرق بين الحكم القضائي ومواضيع أخرى ذات صلة بالحكم : المبحث الرابع

  ٤٦................................................................................:الفرق بين الحكم القضائي والفتوى: المطلب األول

  ٤٨..........................................................................:الفرق بين الحكم القضائي وحكم المحكم: المطلب الثاني

  ٥٣.....................................................................:الفرق بين الحكم القضائي والعمل التشريعي: المطلب الثالث

  ٥٤......................................................................:الفرق بين الحكم القضائي والقرار اإلداري: المطلب الرابع

  ٥٥.............................................................................................:نقض الحكم القضائي: المبحث الخامس

  ٥٥....................................................:مفهوم نقض الحكم القضائي ومرادفاته الشرعية والقانونية: المطلب األول
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  ٥٧.................................................................:أصول نقض الحكم القضائي في الفقه اإلسالمي: المطلب الثاني

  ٦١.....................................................:أسباب نقض الحكم القضائي ألسباب تتعلق بالقاضي نفسه: المطلب الثالث

  ٧٩......................................................................:سباب تتعلق بالحكمأل  نقض الحكم القضائي:المطلب الرابع

  ٩١.....................................................:سباب تتعلق بإجراءات التقاضينقض الحكم القضائي أل: المطلب الخامس

  ٩٣.................................................................:العالقة بين الحكم القضائي ودرجات التقاضي: المطلب السادس

  ٩٥..........................................................................................................................:الفصل الثاني

  ٩٥.................................................الشرعية الفلسطينية بداية واستئنافا وطعنانقض الحكم القضائي أمام المحاكم 

  ٩٦.........................................................التأصيل الشرعي للتقاضي على درجات وفلسفة تشريعه: المبحث األول
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