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 الملخص

 امتيازات القاضي المتعلقة بمدى حجيّة حكمه القضائي

 )دراسة فقهية قانونية موازنة(

 

وهي  يلقد كشفت هذه الدراسة عن أهم االمتيازات، التي يتمتع بها القاض       

  صدره ومدى حجيته، ولزومه ووجوب تنفيذه.ما يتعلق بالحكم القضائي الذي ي

ي، وأبررتزت هررذه الدراسررة أهررم اترررار المتتتّررة علررا حجيئررة الحكررم القضررائ      

، وتوصررلت الدراسررة ألررا أ  جرررار حجيئررة الحكررم القضررائي ليهررا امتيررازا  للقاضرري

 وذلك من خالل لزوم حكمه، ووجوب تنفيذه، وعدم نقضه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول
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 الإطار النظري وأدبيات الدراسة

 مقدمـة        

ِّ العالمين، والصالة والسرالم علرا المّعروح رحمرة ل          لعرالمينالحمد هلل ربئ

سرريدنا محمررد عليرره ألضررو الصررالة وأتررم التسررليم، وعلررا جلرره وأصررحابه أجمعررين 

 ومن تّعهم بإحسا  ألا يوم الدين، وبعد:

نبددم ومددا تددزام ـ مددن أسددمف الو ددا   وأ لقددد كانددت و يفددة القا دد  ـ        

  فدعدالدة، األعمام، فالقا   هو الركيزة األساسية، الت  تقدوم عليهدا مدمدة ال

، سدمو أي ن ام ق ا   ناجح ، ولقد أثبدت الق داة فد   دم الشدريعة اةسد مية

وا مركددزهم وعلددو منددزلتهم، ونزاهددة عملهددم، حتددف كسددبوا محبددة النددا ، ونددال

مددرا ، مددن محبددة النددا  للق دداة، أن أصددبح الددو ة واألالثقددة الكاملددة، وبلدد  

عر ددوا يفكددرون طددوي ا حذا حدددثتهم أنفسددهم باةقدددام علددف عددزلهم، حتددف   يت

،  لكراهيددة الجمهددور، وفدد  هددذا حصددانة للق دداة تحمدديهم مددن العددزم التعسددف 

 وهذا نوع من ا متيازات الممنوحة للقا   .

 ت، التدد ج مددن ال دمانات وا متيددازاولدذا يجددب أن يحدداط الق داة، بسدديا        

ن يمدد  تكفم لهم الحيداة الكريمدة، وتقديهم كدم تجداوز أو اعتددا ، مدن شد نه أ

 لممنوحدةمبدأ استق م الق ا ، أو يدؤثر علدف حكمهدم الق دا  ، وا متيدازات ا

زاهدة، لهم ه  الت  رفعت مكانتهم، وسمت بنفوسدهم حلدف مسدتوعا عدام  مدن الن

بعيدداا  الواجب ، والحدر  علدف تحقيدق العدالدة للجميد ،والتجرد وأدا  الحق و

، داملية  ) نفسيّة ( أو مارجيّة.  عن أية  غوط 

فد  هدذا  ه، ولعدموحكم القا   يمتاز بالحجيّة، واةلزام، والقوة التنفيذيّة ل    

  امتياٌز لحكم القا   ، وسو  يسعف الباحث ةبرازه ف  هذا البحث. 

 مشكلة الدراسة 

تدداز بهددا تحدداوم هددذه الدراسددة حبددراز نددوع مهددم مددن ا متيددازات التدد  يم        

  فددالقا دد  عددن  يددره ممددن يقومددون بمصددالح األمددة ، ويتمثددم هددذا ا متيدداز 

 زاميتده،حجية حكمه الق ا   ف  الفقده اةسد م  والقدانون األردند ، ومددع حل

 ووجوب تنفيذه، وتسبيبه.

 أهمية الدراسة 
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 ي ت : تكمن أهمية الدراسة  فيما

اسدية تسليط ال و  علف ركن ر ي ، من أركان السلطة الق ا ية، وركيزة أس

 من الركا ز، الت  تقوم عليها العدالة الق ا ية، أ  وهو القا  .

 لحجيّة.ابيان امتياز القا   من م م حجيّة حكمه الق ا  ، وأهم آثار هذه 
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 المبحث الثاني

 تحديد مصطلحات الدراسة

 

 المطلب األول

 مفهوم االمتيازات واأللفاظ ذات الصلة 

ه   أميددز  لغددة: كلمددة ا متيددازات جمدد  ومفردهددا امتيدداز،  ومددزت   الشدد         

 وِميدزةا  ا ميدزاا ميزاا : عزلته وفرزت ه، وكذلك ميزته تمييزاا فانمداز، ومدازا الشد 

ولده : فصم بع ه من بعض، وامتازوا: أي صداروا فد  ناحيدة، وفد  التنزيدم ق

ددونا :تعدالف ْجِرم  دا اْلم  وا اْلياددْوما أاياها اْمتاداز  انفدردوا عددن المدؤمنين وامرجددوا  (1)وا

 ونوا م من جملتهم،  ويمتاز المسلمون عن المجرمين ح  أصحاب األهوا  فيك

يّددزا بددين الشددي يي (2)المجددرمين يددزاا . ومددازه  يا (3 )حذا فددرب بينهمددا  نوما ميددزه  ما

يّدد ددازه  وما اما ، عزلدده  وفددرزه ، ك  يّددزا ه  فامتدداز واْنمددازا وتاما  ددما زا الشدد    ف  اْسددتاماوزا

يّز شديد الع م واْسدتامازا تنحدف وتاما  ن الغدي  يَّدز  مدبع  ه علف بعض  ، ورجٌم ما

 ( . 4 )تقط 

 لشدد   مددنوبنددا اا علددف مددا سددبق فدد،ن ا متيدداز،  فدد  اللغددة يعندد  فددرز ا        

التمييدز ل مت   بينهما، والش   وعزله، وفصله عن األشيا  األمرع، وذلك 

 بين األشيا  تف يم بع ها علف بعض.

ا:  لم        ا لمفهدوم ا متيدازات، وحنمدا مدن مدناصط حا ريد   م التعجدد تعريفدا

ت اللغددوي السددابق، وبعددض المؤلفددات التدد  تتحدددث عددن الدبلوماسددية وحصددانا

مددن  ، يمكددن تعريدد  امتيددازات القا دد  ب نهددا: مجموعددة(  5 ) الدبلوماسدديين

لدو يف  المزايا والحصانات والتسهي ت، الممنوحة للقا   من مد م مركدزه ا

قاصدد م، تمكنه مدن القيدام بواجباتده ومسد ولياته علدف أكمدم صدورة ق لتحقيدق 

 تقليده الق ا  . 
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 المطلب الثاني

 األلفاظ ذات الصلة بمفهوم االمتيازات

 الفتع األول: الحوالز

 أو ا: مفهوم الحوافز

ه  ، دفعه  مدن ملفده ، والليدم يحفدز النهدار أي         فّزا  ، (  6 )يسدوقه  لغة: حا

ولألمدر  ويقام : حفزه حلف األمر حثه عليه ، وتحفز ف  مشيه أي جد وأسدرع ،

 .( 7 )تهي  واستعد

ا: ي هددد  مجموعدددة العوامدددم، التددد  تهيؤهدددا اةدارة للعددد        املين اصدددط حا

كبدر ألدف نحدو زيد من كفا ة أدا هم ألعمالهم علتحريك قدراتهم اةنسانية، بما ي

  وأف دددم ، وذلدددك بالشدددكم الدددذي يحقدددق لهدددم حاجددداتهم، وأهددددافهم و ايددداتهم،

ا تحقيق أهدا  المن مة ي  .( 8 )وي من أي ا

ا: أنواع الحوافز  ثانيا

ا ، ويع         ا يعدّزز بع ده بع دا ة مدم بصدورتتنوع الحوافز بحيث تشكم مزيجا

ن مدداألفددراد، واسددتنهاض عددزا مهم نحددو بددذم المزيددد  متعا دددة فدد  سددبيم دفدد 

الحدافز  . ومدن مد م طبيعدة( 9)الجهد ، وححدراز األف دم مدن العطدا  واةنتداج 

 تقسم الحوافز حلف نوعين:

أو  النقدددي النددوع األوم: الحددافز المددادي ، وهددو الحددافز ذو الطدداب  المددال  أو  

حمدم هدذا مزايا أو حقوب تا قتصادي ، ويتمثم فيما يحصم عليه العاملون من 

ات، الطدددداب ، كالرواتددددب واألجددددور والعدددد وات، والبددددد ت الماليددددة والتعوي دددد

 .( 10)والمكافآت والمعاشات التقاعدية 

   تحقيدقالنوع الثان : الحافز المعنوي، وهو مجموعة الدواف ، التد  تسدتهد 

تجّسدد لدب ـ تاالحاجات العاطفية والنفسيّة واةنسدانيّة للعداملين، وهد  ـ فد  الغ

 فددد  حسدددن معاملدددة المو ددد  ، وحزالدددة أسدددباب التدددذّمر والشدددكوع ، ومكافددد ة

ين، للعددامل المجددّدين ومعاقبددة المسددي ين، وتقددديم المدددمات الثقافيددة والترفيهيددة

 .(11)ة وكم ما من ش نه تقوية روحهم المعنويّة، وتنمية آمالهم اةنسانيّ 
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ن بيدراا مدكلمعنويّدة تشدمم عددداا من مد م مدا سدبق، ي هدر أن الحدوافز ا        

ع ددوية والعوامدم مثدم الو يفدة المناسدبة ، والمشداركة فد  اتمداذ القدرارات ، 

، لدو يف (مجال  اةدارة ، والترقية، و مان العمدم واسدتقراره ) ا سدتقرار ا

 . (  12)وعدم العزم ، والتقويم الجيّد لألدا  ... 

 الفتع الثاني: الدوالع

ا ودلغددة: الددداف        دف  ، فعدده فاندد  أصددله الث ثدد  دفدد ، يقددام : دفدد  حليدده شددي ا

 . (13)واندف  الفر  أي أسرع ف  سيره، واندف  ف  األمر م ف

ا: هدد  القددوع أو الطاقددات النفسددية الدامليددة، التدد  تن        ّسددق بدديناصددط حا

طددة بدده، تصددرفات الفددرد وسددلوكه أثنددا  اسددتجابته، مدد  المددؤثرات البي يددة المحي

 ( . 14)ف  ر بات اةنسان وحاجاته وتوقعاته وتتمثم

 الع قة بين الحوافز والدواف  و ا متيازات

رات و المدؤثهناك فرب بين الحوافز والدواف  ، فدالحوافز هد  العوامدم أ        

جدم أرة، مدن المحركة الموجودة ف  البي ة المحيطة بالعمم، والت  توفرهدا اةدا

، لرفددد  لألفدددراد، وتحريدددك قددددرتهم اةنسدددانية حثدددارة القدددوع المحركدددة الدامليدددة

الكفددا ة اةنتاجيددة مددن جهددة، ومددن جهددة أمددرع لتحقيددق حاجددات وطموحددات 

ديدة لر بدة لااألفراد . أما الدواف  فه   القدوع المحركدة فد  الفدرد والتد  تثيدر 

حدو نحو العمم ، وتعبر عن حاجاته، وت هر علف شكم سلوك وتصر ، يتجده ن

  .( 15)تحقيق طموحاته

يدة، المعنو ي هر مما سبق أن الحوافز ه  األمدور المارجيدة الماديدة أو        

 عمم ما.لقيام بأما الدواف  فه  األمور الداملية النفسيّة، الت  توجه اةنسان ل

وأن  ،ومدن المقطددوع بده أن ثمددة ع قدة راسددمة تجمد  بددين المفهددومين         

ا  ا وثيقددا دأ لفددرد، يبدد، وذلددك أن أسددا  تحفيددز االحددوافز تددرتبط بالدددواف  ارتباطددا

لمدارج  ا، فالحافز هو المثير (  16)بمحاولة تنسيق دوافعه م  متطلبات عمله

 .( 17)الذي يوق  ف  أنفسنا دواف  ، ك نه يحاوم أن يماطبها

لمزايددا اوتمتلدد  ا متيددازات عددن الحددوافز والدددواف ، ب نهددا مجموعددة مددن       

 و يف .الممنوحة للمو   من م م مركزه ال والحصانات، والحوافز الثابتة،
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بتدددة وبندددا  علدددف ذلدددك فددد،ن ا متيدددازات هددد  مجموعدددة مدددن الحدددوافز الثا       

يحصدم  والمقررة بصورة قانونية، فد،ذا منحدت هدذه ا متيدازات للمو د ، ف،نده

 لديه الداف  المعنوي والمادي للعمم بالصورة المطلوبة.

تبددر ح للقا دد  مددن حددوافز وحصددانات ي عويددرع الباحددث أن كددم مددا يمددن        

  التدد  هدد امتيددازاا لدده، يدفعدده للعمددم بصددورة متميددزةق وبالتددال  تحقيددق العدالددة

 الهد  الر ي  من تقليده الق ا .   

 ويتى الّاحث أيضا  أنه يمكن تقسيم االمتيازات ألا قسمين:  

مثددم   األوم: امتيددازات ماديددة: وهدد  كددم مددا يتعلددق بالجانددب المددادي للقا دد ،

 الراتب الو يف  للقا   ، والمكافآت الت  تمنح له ، والترقية.

ندب ـ الجا الثان : امتيازات معنوية : وه  ما يتعلق بالجانب المعنوي للقا د 

دأ ، و مبد النفس  ـ  وذلك مثم: ا سدتقرار الدو يف ، و تقريدر مبددأ عددم العدزم

ايددة الكفيلدة بحم اسدتق م السدلطة الق ددا ية ، ووجدود مجموعدة مددن الحصدانات

 ذه .القا   من أّي اعتدا  أو تدمم ، وحلزامية حكم القا  ، وقوة تنفي

 الفتع الثالث: الحقوق ) الحق (

 للا  : حقا  مفهوم الحق لغة : الحق نقيض  الباطم ، وجمعه حقوب ، يقام       

ا أي أثبته وأوجبه  ، وهو مصدر حق الش   حذا ثبت ووجب  األمر حقا

(18  ) . 

ا: يهدددد  مجموعددددة القواعددددد والنصددددو          الحقددددوب ) الحددددق( اصددددط حا

 شدما  والتشريعية، الت  تنّ م علف سبيم اةلزام، ع  ق النا  مدن حيدث األ

 . ( 19 )األموام ي

ا ي   .( 20)والحق : هو ي امتصا  يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا

د بهدددا األفددددرا وعرفدددت الحقددددوب ب نهدددا : ي مجموعددددة امتيدددازات، يتمتدددد       

ا  ا  والجماعات ف  مجتم  معين، يعتبر كم منها كما يعتبدر مجموعهدا حقدا  مكتسدبا

 .( 21)، وت من بعض الدساتير التمت  بها وعدم المسا  بها ي 
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ن  قدة بديعومن م م التعري  األميدر لكلمدة الحقدوب، يتبدين أن هنالدك         

  ح  مجموعدددة مدددن مفهدددوم ا متيدددازات ومفهدددوم الحقدددوب ، فدددالحقوب مدددا هددد

جموعهدا عتبدر بما متيازات الثابتة، الت  يتمت  بها الفرد الممنوحة له، والت  ت

ا . ا مكتسبا  حقا

تررة وبنرراع علررا هررذا لررإ   امتيررازات القاضرري، تشرركو بمجموعهررا حقوقررا  راب        

ها بلال يجوز المساس بها ، وعلا الدستور أ  يضمنها ويحميها ليتمتع  للقاضي،

ده ويمارس عمله القضائي باستقالل تام ؛ ليتمكن من تحقيق مقصد تقلير القاضي،

 القضاع.  

 المطلب الثاني

 مفهوم القاضي

حكدد أو ا: فدد  اللغددة:   القا دد  معندداه فدد  اللغددة القدداط  لأل مددور       م لهددا، الم 

ا يحكم بين النا ، يقام : قا ف يق د عم قا يا  ،  ق دا  واست قِ   ف ن أي ج 

 ..( 22)ذا حكم وفصم فهو قاض  ح

ا: ف  ا صط ح :  عرفه ابن تيمية ب نده:ي اسدم لكدم مدن       ين ق دف  بد ثانيا

ا أم واليدد ا أم نا بددا ا ، أماثنددين وحكددم بينهمددا سددوا  كددان مليفددة أم سددلطانا كددان  ا

ا ليق   بالشرع   .( 23)منصوبا

ا ب ندده : ي القا دد   هددو الحدداكم ، وهددو نا ددب عددن           فددللا وع ددِر ا أي ددا

دفد  أر ه ف  حنصا  الم لدوم مدن ال دالم ، وحيصدام الحدق حلدف المسدتحق ، و

 . ( 24)ال لم عن العباد ، واألمر بالمعرو  والنه  عن المنكر 

( الحاكم هدو: مدن عينده ونصدبه 1785وجا  ف  شرح المجلة  المادة )       

ا   السدددلطان لفصدددم وحسدددم الددددعاوع والمماصدددمات، الواقعدددة بدددين الندددا  وفقدددا

 .(25)ألحكامها المشروعة

دة والم حدد  أن أف ددم تعريدد  للقا دد ، هددو مددا عرفددت بدده المجلددة  فدد  المددا 

(1785 .) 

ن شدروط التعري  الممتار:  ي القا   هو من يعين من قبم الحاكم  دم       

ممصوصددة ، للفصددم فدد  المصددومات والدددعاوع بددين النددا  ، وح هددار الحكددم 

 الشرع  الملزم فيها ي.

 الثالثالمبحث 

 حجيّة الحكم القضائي
 المطلب األول
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 مفهوم حجيئة الحكم القضائي

 أوال : معنا الحجيئة

ه حِ        ّجة :يقام : أ حاجا ا ولغة: الحجيّة من األصم الث ث  ح  ةا حجاجا حاجَّ تدف م 

دة: الددلي جَّ ج التد  أدليدت بهدا ، والح  جا ْجت ه أي  لبته بالح  جا هدان، وقيدم م والبرحا

ة م جَّ المبدر حجدة: ( ، وتطلدق علدف الحدد األوسدط ، و 26ا د وفِ ا به المصدم)الح 

 (.  27أي يجوز التعويم عليه، والعمم به)

 ، ه  وص  ثابت بحكم الشرع، يلحق م مون الحكدم الق دا اصطالحا : "      
ر يكدون  يدوأو األمر المق   فيه، الفاصم ف  المراكز المو دوعيّة القانونيدة ، 

 (.28ه مرة أمرعي )قابم للمناقشة في

 رانيا : معنا الحكم القضائي 

 لحدا ، هدوب م الحا  هو الق ا  وجمعه أحكام، والحكم بفدتح االحكم لغة:        

 (. 29المن  ) 
مددامهم لددم يحدد  تعريدد  مفهددوم الحكددم الق ددا   باهتمددام الفقهددا ، كاهت       

نددف علددف معبتعريدد  مفهددوم الق ددا ق وذلددك ألن الق ددا  فدد  حقيقتدده حنمددا يدددم 

ق وأن الحكدم ، ح دافة حلددف أن اللغدويين يطلقددون الحكدم علدف الق ددا ، كمدا سددب

 (. 30بينت الدراسة ذلك ف  الفصم الثان ، عند تعري  الق ا  لغة )

  طد  القا دعرفته مجلة األحكدام العدليّدة ب نده : ي عبدارة عدن قاصطالحا :        

 (. 31المماصمة، و حسمه حياها ي )

ا   هدا مدن ب نه ي ما يصددر مدن الحداكم فد  فدّضِ النزاعدات، أو نحووعر  أي ا

 (.  32الوقا   الماصة ي) 

 فصدم المصدومة، بقدوم أو فعدم يصددر عدنوعتله محمد نعيم ياسين بأنره :"     

 (.  33القا  ، ومن ف  حكمه، علف سبيم اةلزام ي) 

  القا د ي الحكدم  هدو مدا يصددر عدنوعتله عّرد الناصرت أبرو الّصرو بقولره:      
ا حلدزام المحكدوم عليده كمه ، فاص ا ف  المصومِة ، مت دمنا أو  ،بفعدم   ومن ف  ح 

 قابدم  ف  محمّ  با متناع عن فعم  ، أو حيقاع عقوبة علف مستحقّها أو تقريرا معنف

 (. 34له ي )

جدام   هو ما عر  بده محمدد نعديم ياسدين ، ألنده تعريد التعتيف المختار:        
ارة عدن ب نه ي فصم المصدومة ي بيدان لحقيقدة الحكدم ، فهدو عبد ومان  ، فالقوم

حكدام بيدق األالحم الذي يق  ف  نف  القا   للنزاع القا م أمامده ، بندا ا علدف تط
ائو عليره، وقولره "بقرول أو لعرو " بيرا  للوسر الشرعية علف الوقدا   المعرو دة

 الدالة علا الحكم.

قصدد بده حمدراج كدم مدا يصددر عدن يوالقول بأنه " يصردر عرن القاضري ":        
 يره ممن لي  لهم و ية الق ا ، ألن األحكام يمت  بها الق داة، ويلحدق بهدم 
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نوابهم وو ة األمور ومن يعطون هذه الو ية، وهذا معنف ما جا  فد  التعريد ي 
 ومن ف  حكمه ي .

دي ما يدؤيقصد به حمراج ما يفعله القا   موالقول بأنه " بطتيق اإللزام "      
جدم أحلف فصدم المصدومة ، ولكدن علدف سدبيم اةلدزام ، وذلدك كمدا فد  سدعيه مدن 

،  الندزاع المصالحة بين المتنازعين ، ف،ن هذا الفعم ، وحن كدان يدؤدي حلدف حسدم

 (.      35ح  أنه   يكون علف سبيم اةلزام )

 رالثا : مفهوم الحكم القضائي لي القانو  

م الددذي يعلنددده القا دد ، فددد  نطدداب مصدددومة هددو  ي الحدددالحكررم القضرررائي        
ا ف  ذلك شكليّة معيّنة ، وذلك بقصد حسم مركدز م تَّبِعا اتج عدن  فد ، ندق ا ية، م 

 (  .36تطبيق القانون ف  الحياة العملية ي )

مدا لده القرار الصادر مدن شدم  مدزود بو يدة الق دا  ، وبوعُتف بأنه "        
فد   ه ، بهد  حسدم هدذا الندزاع، سدوا من سلطة ق ا ية، ف  نزاع مطروح علي

 (.   37المو وع أو ف  اةجرا ات ، ويصدر ف  الشكم المكتوب ي )

حيحا،ا ي القرار الصادر مدن محكمدة مشدكله تشدكي ا صدوعتف أيضا بأنه :         
ا لقواعدد قدانون المرافعدات ، سدوا   كدان وممتصة ف  مصومة رفعت حليهدا، وفقدا

 يأو فدد  شددق  مندده ، أو فدد  مسدد لة متفرعددة عندده صددادراا فدد  مو ددوع الدددعوع 

(38   .) 

صدددره والحكددم الق ددا   يصدددر بمددا للقا دد  مددن سددلطة ق ددا ية ، أمددا مددا ي      
ا وحنمدا يسدمف  القا   بما له مدن سدلطة أمدرع، كسدلطة األمدر ، فد  يسدمف حكمدا

ا )أمراا ، وما يصدره القا   بما له من سلطة حدارية يسمف قراراا حدا  (.   39ريا

 انون مدد وبددالن ر حلددف التعريفددات السددابقة، يقتددرب تعريدد  الحكددم فدد  القدد       
 ة ، وهدد تعريفدده فدد  الشددريعة ، ألنهددا تبددين الو يفددة األساسددية للسددلطة الق ددا ي

 د ، فصم المصومات وحنها  المنازعات ، ممدن لده السدلطة فد  ذلدك، وهدو القا
 أو الهي ة الق ا ية .

 ئي لي القانو  رابعا : حجية الحكم القضا

دة،ِ يتم     ْرما كدم تد  بهدا الحقاعدة الحجيّة ف  القوانين الو عية هد  ندوع مدن الح 
ا قرينه   تقبم الدليم العكس  ع در صدلدف أنده الق ا  ، ويعتبر بمقت اها مت منا

ا مدددن حيدددث حجرا اتددده، وأن مدددا ق دددف بددده هدددو الحدددق بعينددده مدددن حيدددث  صدددحيحا

 (.  40المو وع)

 كدون حجدةألمر المق  ، أن األحكام التد  يصددرها الق دا  تويقصد بحجيّة ا    
بددر هددذا فيمددا فصددلت فيدده ، ذلددك أندده حذا صدددر حكددم فدد  ق دديّة ، فدد،ن القددانون يعت

ا للحقيقة ، حتف ولو لم يكن كذلك من حيدث الواقد  ، ول جدوز يهدذا   الحكم عنوانا
ع الندزا واللمصوم حعادة طرح األمر بينهم مدن جديدد ، أي   يجدوز بهدم أن يجددد

ألنده  قنفسه عن طريق دعوع مبتدأه ، ف،ذا حصم ذلدك ف،نهدا تكدون  يدر مقبولدة 

 (. 41قد سبق الفصم فيها)
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 المطلب الثاني

 أنواع األحكام القضائية

متعددددة ،  صدن  الفقهدا  األحكدام الق دا ية حلدف أندواع ممتلفدة، مدن زوايدا        
 وفيما ي ت  بيان ذلك :
 لصحة والحكم بالموجب الفتع األول: الحكم با

 أوال  : الحكم بالصحة 

 (. 42معنف الصحة  لغة : م   السقم ، وذهاب المرض )

ا : صحة التصر  تعن ، ي ب نه صدر بحيث تترتب آثاره عليهي   اصط حا

 (43 .) 

 ق دا ه ،فالحكم بالصحة عبارة عن: ي ق ا  مدن لده ذلدك، فد  أمدر قابدم ل       
ه فدد  الممكدن ثبوتهددا ، أن ذلدك األمددر صددر مددن أهلد ثبدت عنددده وجدوده بشددرا طه

ا ي )  (. 44محله علف الوجه المعتبر عنده ف  ذلك شرعا
 قيود التعتيف: 

قولده : وقوله : ي عن ق ا  ي يمرج الثبوت ، فلي  بحكم علف األصدح ،        
ر بلغده مبدييمدن لده ذلدك ي يددمم فيده اةمدام ونّوابده الدذين لهدم ذلدك ، والدذي لدم 

قابددم  يم وحدداكم أهددم البغدد  ، حذا لددم يسددتحم دمددا  أهددم العدددم ، وقولدده : العددز
لدزام ن فيده حلق ا ه ي يمرج به ما لم يقبم الق ا  من عبادة مجّردة ، وما لم يكد

بينددة ، كددالحكم علددف المعسددر ، وقولدده: ي ثبددت عنددده وجددوده ي يعددم الثبددوت بال
  العدددم  ه : وجددوده أنالكاملددة وبالشدداهد واليمددين ، وبدداةقرار، ويفهددم مددن قولدد

ن جميدد  أيتوجده الحكددم حليدده ، وقولده : ي بشددرا طه الممكددن ثبوتهدا ي يفهددم مندده 

 (.  45الشروط   يعتبر أن تثبت ف  الحكم بالصحة )

كالنكدداح  والحكددم بالصددحة يددرد علددف التصددرفات عقددوداا كانددت أو  يرهددا ،         
ومسددداقاة، وقسدددمة ، وسدددا ر المعدددام ت مدددن بيددد ، وقدددرض، ورهدددن، و حجدددارة، 

وشدددفعة وعاريدددة، ووقددد ، ووكالدددة، وحوالدددة، وكفالدددة، و يدددر ذلدددك مدددن أبدددواب 

 (. 46المعام ت )

 حجيئة الحكم بالصحة 

ا بدده حذا ثبددت لد         ن و يدده أركدداحذا وقد  الحكددم بالصددحة، يكددون القا دد  ملزمدا
شددروط ذلددك التصددر  المقت ددية لتصددحيحه مددن ملددك للشدد   المتصددر  فيدده، 

وأهليددة المتصددر  ، وصددحة صدديغة ذلددك التصددر ، وصددرح القا دد   وحيازتدده،
م لتد  يددمبصحة التصر  المتراف  فيه لديه ـ كدالبي  أو الوقد  وسدا ر العقدود ا

القددوم وفيهددا الحكددم بالصددحة  ـ ف،ندده لددم يمددال  أحددد مددن الفقهددا  فدد  اعتبدداره، 

 (.  47بجوازه وحجيّته، وكان أعلف درجات األحكام )

 لموجب رانيا : الحكم با

با الش  الموَجب لغة:          جا با ، وا جا ب م موذ من الفعم وا ا  ياِجدب   الموجا وجوبدا
 قّه  حذا ثاباتا ولاِزما، وأوجبه  هو، وأوجبه  للا، واستوجبه أي استح
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 (48  .) 

    ي موجب الش   ي عبارة عن األثر المترتدب علدف ذلدك الشداصطالحا :        

(49 .) 

ا : يهدو ق دا  المتدولِّ  بد مر ثبدت عندده بداةالحكم بالموجب اص مدا ملزام ، ط حا
ا ، علف الوجه المعتبر عنده  ف ا أو عاما ا    ذلدك شديترتب علف ذلك األمر ماصا رعا

 (. 50ي )

 

 قيود التعتيف

يعددم  ق ددا  يمددرج الثبددوت، ف،ندده لددي  بحكددم، وقولدده : ثبددت عنددده ،قولرره:        
بدت عندده الذي ث ف آمره : أي اةلزام بذلك األمروسا م اةثبات، وقوله باةلزام حل

   ذلك الشد، وهو صدور الصيغة المعتبرة ف  ذلك ، فالحكم يتوجه حلف اةلدزام بد
ا ـ أ ي كددم المددا  أي المن ددور للحكددم فيدده ـ أي مو ددوع الدددعوع ـ ،   مطلقددا

 (. 51الدعوع ـ ق ألن كم حالة لها حكم ما  ، وحن تشابهت األحوام )

رتبدة ار المتلمقصود بالحكم بالموجب : أن يصدرح القا د  بداةلزام با ثدفا       

ت أن (  ، وهددذا النددوع مددن األحكددام،   يشددترط فيدده أن يثبدد 52علددف التصددر  )

ع المتصددر  مالددك للشدد   الددذي تصددر  فيدده ، وحنمددا يكتفددف فيدده بدد ن يثبددت لددد
، ا د القا   أهلية المتصر  وصحة صيغة التصدر  ، فد،ذا ثبدت ذلدك لددع الق
جداز  كان له أن يحكم علف مدن صددر عنده بموجدب مدا صددر منده ، وقدالوا : حنمدا

بدين ت  حذا الحكم بالموجب م  عدم ثبوت الملدك ، ألنده قدد يعسدر حثبدات الملدك ، ح

 (. 53بعد ذلك عدم الملك وجب نقض الحكم)

لدك لدك الما: ويتوق  الحكم بموجب البيد  مدث ا علدف ثبدوت موقال الشالعيئة        

هددم (  ، وال دداهر أن54وحيازتدده، وأهليتدده، وصددحة صدديغته فدد  مددذهب الحدداكم )

 (  . 55يشترطون فيه ما يشترط ف  الحكم بالصحة )

 الفتق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب 

ا ، مدن ب .1 يد  أو أن الحكم بالصحة منصٌب علف نفداد العقدد الصدادر مطلقدا
ت صدددور ذلددك وقدد  ونحوهمددا، والحكددم بالموجددب منصددب علددف ثبددو

 (. 56الش  ،والحكم علف من صدرعنه،بموجب ما صدر منه)

ا با تفدداب، ووقدد  المدد   فدد  موجبدد .2 ه ، العقددد الصددادر حذا كددان صددحيحا

 57ن  )فالحكم بالصحة فيه   يمن  من العمم بموجبه عندد الحداكم الثدا
.) 

أن كم دعدوع كدان المطلدوب فيهدا حلدزام المدّدعف عليده بمدا أقدر بده، أو  .3
بدده عليدده البينددة ، فدد،ن الحكددم حين ددذ فيهددا بدداةلزام هددو الحكددم قامددت 

بالموجددب، و  يكددون بالصددحة، ولكددن يت ددمن الحكددم بالموجددب الحكددم 

(. ومثدددام ذلدددك: أن الحكدددم علدددف الزانددد   58بصدددحة اةقدددرار ونحدددوه )
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بموجب زناه، وعلف السارب بموجب سرقته، يدمله الحكم بالموجدب ، 
 و  يدمله الحكم بالصحة .

،  الحكددم بتنفيددذ الحكددم الممتلدد  فيدده يكددون بالصددحة عنددد الموافددق أن .4
م وكددذا عنددد الممددال  الددذي يجيددز التنفيددذ فدد  الممتلدد  فيدده ، فددالحك

ا باةلزام بالحكم الممتل  ،  فيده بموجب الحكم الممتل  فيه يكون حكما
ا بددداةلزام بدددذلك الشددد   المحكدددوم بددده، فيجدددوز ذلدددك مدددن  فيكدددون حكمدددا

ن مددمددن الممدال ، ألندده ابتدددا  حكدم بددذلك الشدد    الموافدق، و  يجددوز
نددد  يددر تعددّرض للحكددم األوم فدد  هددذا الحكددم الثددان ، وذلددك   يجددوز ع

 (.  59الممال ) 

 الفتع الثاني: الحكم القصدي والحكم الضمني 

 أوال : الحكم القصدي 

دده  يقصد       ددا لده، وده  قاصدداا مفهوم القصد لغة: القاْصد : ا عتمداد واألاما، قاصا قاصا
لشد  : د فد  اوهو قاْصد ك وقاْصدداك أي تجاهدك، والقاْصدد   حتيدان الشد   ، والقاْصد

 (. 60م   اةفراط وهو ما بين اةسرا  والتقتير)
ا ي هددو مددا ت ددمنه الحكددم، وقصددد حليدده قصددداا أومفهرروم الحكررم القصرردي:        ليددا

ا ، ويسمف الحكم الصريح ي )  (. 61أصليا

ا علف الحدق المددعف بده ،فالحكم          المطلدوب  القصدي هو الذي يكون منصبا
لدك ذندة علدف الحكم به ، مثام ذلك : لو ادعف رجم علف آمر أل  دينار ، وأقام بي
نده صددي ، ألق، فحكم له القا   باألل  دينار ، ف،نه يقام هنا : حن هدذا الق دا  

 (. 62انصب علف نف  الحق المدعف به )

 ني رانيا : الحكم الضم

 مقصدود، مفهوم الحكم ال من  ي هو الحكم الذي يكون المحكدوم فيده  يدر       

 (  .  63بم هو دامم  من المدعف المحكوم به قصداا ي) 

 للدزوم ،والحكم ال من  حكم يستفاد من الحكم القصددي الصدريح بطريدق ا       
ط مددن نبفهددو لددي  مددراداا مددن حصدددار الحكددم بالقصددد األوم ، وحنمددا هددو حكددم يسددت

 (. 64الحكم الصريح بطريق التتب  واللزوم )
ِكدما        لنفقدة لهدا با مثام ذلك : لو رفعت الزوجة علدف زوجهدا دعدوع نفقدة ، فاح 

حكددم عليدده، يكددون الحكددم القصدددي هددو الحكددم بالنفقددة ، والحكددم ال ددمن  هددو ال

ا بالزوجيّة بين الزوجين ، وكذلك الحكم بنفقة الولدد هدو حكدم بنسدبه  د (   65)منا

 . 
 أرت التفتقة بين الحكم القصدي والحكم الضمني 

ترط ذلدك يشترط ف  الحكم القصدي أن تكون دعوع ماصة به ، بينما   يشدأوال : 

 (. 66ف  الحكم ال من  )

   يشدترطفديتساهم ف  الحكم ال من  بما   يتساهم ف  الحكدم القصددي ، رانيا : 

  (. 67م القصدي )لصحته نف  الشروط المطلوبة لصحة الحك
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 الفتع الثالث: تقسيم األحكام بالنظت ألا وسيلة التعّيت 

 أوال : الحكم القولي   

ة، ك ميّد مفهوم الحكم القول  ي هو الحكم الذي يصدر من القا د  بصديغة       
ع تددم تدم علف الحكم ، سوا  أكان بقوله حكمت أم ق ديت ، أم بد ي صديغة أمدر

 .(    68علف المطلوب ي) 

الحكددم  والحكددم القددول  هددو األصددم فدد  األحكددام الق ددا ية ، ويشددترط فدد         

 (  . 69القول  تقدم الدعوع، بم   الحكم الفعل  )

 رانيا : الحكم الفعلي  

   يمفهوم الحكم الفعل  ي هو الحكم الذي يعبر عنه بفعم يصدر عن القا 

 (70 .) 

 71دع  )المددعف عليده وحعطا هدا للمدقيام القا   ب مذ النقود من مثال ذلك :   
  .) 

ا            يدنقض ، ولي  كم ما يصدر عدن القا د  مدن أفعدام وأقدوام يعدد حكمدا
ع وحنمددا الحكددم هددو مددا تددوافر فيدده الشددروط، وهدد  : أن تتقدمدده مصددومة ودعددو

ا صحيحة، وأن يكدون الحكدم بصديغة تددم علدف اةلدزام ، وأن يكدون الحكدم و ا دحا

(72 .) 

 ا   الت  يقوم بها تقسم حلف نوعين: وأفعام الق
كدون ، و  تالنوع األوم: األفعام الت  يقوم بهدا وليسدت داملدة فد  و يدة الق دا 

ا للحكددم، وذلددك كمددا لددو  أذنتدده مكلفددة بتزويجهددا، ف،ندده وكيددم عنهدد ه ا، ففعلددمو ددعا

ره ( ، أي ددا: تصددرفات القا دد  المتعلقددة بدد،دارة وقدد  تحددت ن دد 73لددي  بحكددم)

 (.  74ام)الما    الع

  يعتبدر حكم هذا النوع: اتفق الفقها  علف أن هذا الندوع مدن تصدرفات القا د  

ا، و   يكتسب حجيّدة األحكدام) كدن  تصدر  ي( ، ففد  األمثلدة السدابقة لدم  75حكما

 اةمام  بمقت ف الو ية العامة .  
مدده ت : قياالنددوع الثددان  : مددا يكددون محدد ا للحكددم ، ومددن األمثلددة علددف ذلددك مددا يدد 
و ألددين ، ابتزويج الصدغيرة التد    ولدّ  لهدا، وقيامده ببيد  مدام المددين لق دا  
نحدو لعقدار واقيامه بشرا  أو بي  مام اليتيم الدذي فد  و يتده ، أو قيامده بقسدمة 

 (. 76ذلك )

 حكم هذا النوع من التصتلات 

ا،حامتلد  الفقهددا  فد  مدددع اعتبددار هدذا النددوع مددن تصدرفات القا دد           كمددا
 علف قولين :
ا، وذلدك فد  المسدا م التد  تددمم فدالقول األول:    نطداب فعم القا   يعتبدر حكمدا

ة ) و يدد و يتدده للق ددا  ، أمددا المسددا م التدد    تدددمم فدد  نطدداب و يتدده العامددة

ا، وحلف هذا ذهب الحنفية )   (  والحنابلة 77الق ا ( ف  تعتبر حكما

(78 .) 
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ة للصدغير م ف  نطاب و يتده للق دا  ، تزويجدهومن التصرفات الت  تدم         
 و ذلك .قار ونحالت    ولّ  لها ، وكبيعه وشرا ه مام األيتام ، وكذلك قسمته الع

فعدام  ا ية ألوقد استنبط الحنفية هذا الرأي، من م م بعض التطبيقات الق       
 د  ز للقاوالقا   ، واكتسابها صفة الحكم ، ومن األمثلة علف ذلك : أنده   يجد

ك ه ، كدذلأن يزوج الصغيرة الت  ف  و يته من نفسه ، وممدن   تقبدم شدهادته لد

 (. 79  يجوز للقا   أن يبي  مام اليتيم لنفسه ) 

جيّد        جيّدة حة تشدبه ومما يؤكد أن فعم القا   بمثابة الحكم، اكتساب فعلده ح 
 لعامدة،  و يتده االحكم الق ا   ، ومن ذلدك حذا قدام القا د  بتدزويج مدن هد  فد

  لدده فدد،ن العقددد يكتسددب الحجيّددة مددن حيددث أندده لددو رفدد  حلددف حدداكم آمددر ف،ندده لددي

 (. 80نق ه، بم عليه تنفيذه ، ألن الحكم يرف  الم   )

ه مدن حجيّدة ومن مجمم التطبيقات العملية لفعم القا   ، وما يحاط به فعلد       
 ت ن التصدرفات فد  حداوقوة من حيث حنها  المد   ، وعددم الدنقض والمند  مد

عدد لقا   يالمن  من األحكام ، كم ذلك جعم أصحاب هذا القوم يقولون ب ن فعم ا
ا ، وهم حذ يقولون ذلك   يعدون الحكم الفعلد  كسدا ر األحكدام  ا  وا  بسدوسدحكما

ة ، ، لددذا فدد،نهم يتسدداهلون فدد  شددروطه ، فدد  تشددترط لدده الدددعوع و  المصددوم

 (  . 81القول  )وحنما يشترط ذلك ف  الحكم 

ا، وحلددف هددذا ذهددب المالكيددة)القررول الثرراني:  ( ،  82فعددم القا دد    يعتبددر حكمددا

 (.   83والشافعية)

ج ي سددماع الددعوع والجددواب ، وسدماع الشددهود وتددزويقرال ابررن لتحرو  :        
غيدره لتة، بم يتيمة تحت حجره، أو بي  سلعة لها ، ف،ن ذلك   يدم علف الحكم الب

 (.  84أن ين ر فيه ي )من الحكام 

كددم ، الحكددام فيهددا ليسددت بح وقددام القرافدد  : ي والموا دد  التدد  تصددرفات      
لعقددود، اولغيددرهم مددن الحكددام تغييرهددا والن ددر فيهددا ، وهدد  أنددواع كثيددرة منهددا: 

ف مدن نكداح علدكالبي  والشرا  ف  أموام األيتام، والغدا بين والمجدانين ، وعقدد ال
لدّ  ، ومن هدو تحدت الحجدر مدن النسدا  ، ومدن لدي  لهدا بل  من األيتام ، وعلف 

يسددت وعقدد اةجددارة علددف أمد ك المحجددور علدديهم ونحددو ذلدك، فهددذه التصددرفات ل

ا ، ولغيرهم الن ر فيها ي )  (.  85حكما

من اةلدزام ( ، والحكم يت  86والشافعية يشترطون اللف  ف  حصدار الحكم)      

ه، لدلشدافع  م القا   ومدع اعتبار المذهب اأّما الفعم ف  يت منه ، ومس لة فع

ض لددم ي ددن  عليهددا صددراحة، ح  أنّهددا تت ددح مددن معالجددة فقهددا  المددذهب لددبع

 (. 87تصرفات القا  )
لقا د  ن فعدم االترجيح :بعد الن ر ف  أقوام الفقها  ف  هذه المسالة يتبين لنا أ

   يعتبر حكما ح  فيما يدمم ف  و يته .

 كم باالستحقاق، والحكم بالتتكالفتع التابع: الح
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ا بحدق        لده علدف حن المدع  بحسب األصم يرف  دعدواه حلدف الق دا  ، مطالبدا
لقا د   يره، وعليه أن ي ح ر مدا يثبدت اسدتحقاقه للحدق المطالدب بده ، وعلدف ا
لنهايدة أن يتمذ اةجدرا ات الشدرعية فد  ن در الددعوع التد  أمامده ق ليصدم فد  ا

لدف : أن ، والمددع  حين دذ يكدون لده ححددع حدالتين : األوحلف حصدار حكمده فيهدا 
ن   أثانيدة: يثبت ما ادعاه واستحقاقه له ، وبالتدال  يحكدم القا د  لده بدذلك. وال
 ألن الواجدب يتمكن من حثبات دعواه ، وبالتال    يحكدم القا د  لده بمدا يّدعيده ،

ألنّده  ،عليده  علف القا   أن ينه  النزاع ، ويمن  المدع  من معار ة المددعف

ا ف  دعواه )  (. 88 هر مبط ا ولي  محقا

فدد،ن الحكددم الصددادر فدد  الحالددة األولددف يسددمف ) الحكددم با سددتحقاب( ، والحكددم 
 الصادر ف  الثانية يسمف) الحكم بالترك ( ، وفيما يل  بيان ذلك:

 أوال : الحكم باالستحقاق

سدتحقاب العدليدة ق دا  ا عرفت مجلة األحكدام مفهوم الحكم باالستحقاق :        
لشد   و أعط اب نه:ي حلزام الحاكم المحكوم عليه بالمحكوم به، كقوله: حكمت  ، أ

 (. 89المدعف به عليك . ويقام له ق ا  اةلزامي ) 

وم عليدده الحكددم الددذي يلددزم الحداكم  فيدده المحكددوعتلره أبررو الّصررو بأنره:"           
ا معين ا كالدين والعين ، ويقام بالحق المحكوم فيه، حذا كان شي ا سدتحقاب ه حكم الا

 (دعف بده ق ألن المحكوم له ) المدع ( ثبت أنه يستحق المحكدوم بده ) الحدق المد

(90   .) 

 رانيا : الحكم بالتتك 

: ي مندد  عرفددت مجلددة األحكددام العدليّددة الحكددم بددالترك ب نددهمفهرروم الحكررم بررالتتك: 

ق ، أو أندددت ممندددوع مدددن الحددداكم المددددع  مدددن المنازعدددة، كقولددده: لدددي  لدددك حددد

 (. 91المنازعة ي )

امددده، ويكدددون الحكدددم بدددالترك حينمدددا ين دددر القا ددد  فددد  الددددعوع التددد  أم        
   يدر ويستكمم حجرا ات التقا د  كاملدة ، ويصدم حلدف نتيجدة مفادهدا أن المددع
  ف المددعمحّق  ف  دعدواه التد  لدم يسدتط  حثباتهدا ، وبالتدال  يحكدم القا د  علد

 (.92نازعة، والتعرض للمدعف عليه ف  أمر من األمور )بمنعة من الم

 أنواع األحكام لي القانو 

م هددذا للحكددم فدد  التشددريعات الحديثددة تقسدديمات ممتلفددة ، وفيمددا يلدد  بيددان أهدد  
 التقسيمات:

ة أوال : بررالنظت ألررا مضررمو  الحكررم القضررائي، تقسررم األحكررام ألررا أحكررام تقتيتيرر

 ومنشئة، وأحكام بإلزام .

وهددذا التقسدديم يددرد علددف األحكددام الفاصددلة فدد  المو ددوع، كمددا أندده يعتبددر         
تقسيم لها من حيث و يفتها ، أي من حيدث تقريدر وجدود أو عددم وجدود الحدق ، 
أو حنشددا  أو تعددديم أو انق ددا   المراكددز القانونيددة ، أو اةلددزام بدد دا  مددا، وهددذه 
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ثر فدد  قابليتهددا للتنفيددذ الو ددا   التدد  تؤديهددا األنددواع الممتلفددة مددن األحكددام تددؤ

 (. 93الجبري وتؤثر ف  ن امها القانون  )
ا: وتقسم األحكام بالن ر حلدف المو دوع الدذي تفصدم فيده، حلدف أح لة كدام فاصدثانيا

 ف  المو وع، وأحكام حجرا ية .
 ه  الت  تفصم ف  الطلبات، والدفوع المو وعية .واألحكام الفاصلة : 

ر ثندا  سديأفصم ف  مسدا م المرافعدات التد  تثدور واألحكام اةجرا ية: ه  الت  ت

 (  . 94اةجرا ات)

 رالثررا : وتقسررم األحكررام مررن حيررث حسررمها للنررزاع ألررا أحكررام قطعيررة وأحكررام  يررت

 قطعية 

ا شدق منهد ـ األحكام القطعية : وه  ما يحسم النزاع ف  المصومة كلها، أو ف 1

 (.95)، بحيث   يجوز للمحكمة المصدرة للحكم أن ترج  فيه

 ة، بحيدثفالحكم القطع  هو الذي يفصم ف  مس لة معينة، بصورة حاسم         
  صددادرة فددتسددتنفذ المحكمددة و يتهددا بالنسددبة لهددذه المسدد لة ، وجميدد  األحكددام ال

ا قطعيدددة ، أمددا األحكددام الصددادرة فدد  م المسدددا  المسددا م اةجرا يددة تعتبددر أحكامددا
   مسدد لة ا متصددا  ، وبع ددها اةجرا يددة فبع ددها يعتبددر قطعدد ، كددالحكم فدد 

 (.   96يعتبر كذلك، كاألحكام التمهيدية أو التح يرية )

ا مدددا، وحنّمدددا يتعلدددق2 بسدددير  ـددد األحكدددام  يدددر القطعيدددة: وهددد  مدددا   يحسدددم نزاعدددا

لبيندة ثبدات باالمصومة ، كقرار ت جيم الدعوع، أو باةثبات كالحكم الذي يجيز اة

 (. 97  )، أو بطلب وقت  كالحكم بتعيين حار

لحكدم ادوم عن وأهمية هذا التقسيم ترج  حلف أن المحكمة   يجوز لها الع        
يدددة أو القطعددد  ، وهددد  تسدددتنفذ و يتهدددا بمجدددرد حصدددداره ، أمدددا األحكدددام التمهيد

 (. 98) التح يرية فيجوز للمحكمة العدوم عنها أو تغيرها حذا وجد سبب لذلك

ا: وبالن ر حلف أثر الحكم ف  ا حكدام أام حلدف لمصومة الق ا ية، تنقسدم األحكدرابعا
 منهية للمصومة، وأحكام  ير منهية للمصومة .

 هدا أمدامـ الحكم المنه  للمصومة : وهو الذي يؤدي حلف زوام المصدومة ب كمل1

 وع .المحكمة الت  تتو ها ، ومثام ذلك : األحكام الفاصلة ف  كم المو 

ير األحكدددام التددد  تصددددر أثندددا  سددد ـددد األحكدددام  يدددر المنهيدددة للمصدددومة : فهددد 2

ا مو دوعية،  الحكم كدالمصومة دون أن تؤدي حلف انق ا ها ، سوا  كانت أحكاما
ام حكم بقيف  شق من الطلبات المو وعية ، دون الحكم ف  بقية الطلبات ، أو ال

 .(   99)المس ولية م  حرجا  الحكم بالتعويض لحين تقدير ال رر بمعرفة مبير
ة ابتدا يدد ألحكدام مدن جهدة قابليددة الطعدن فيهدا ، تقسدم حلدف أحكدامتقسديم اخامسرا : 

 وأحكام انتها ية .

 ف ، ومددنـدد أحكددام ابتدا يددة : وهدد  األحكددام التدد  تصدددرها محدداكم الدرجددة األولدد1

هدا   معرفتمصا   هذه األحكام، أنه يجوز الطعن فيها با ست نا  ، فالمعيار فد

 (.  100هو قابليتها لهذا الطعن )
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هدا   ب نه ن ام نها ية: وه  ما   يقبم الطعن با ست نا  ، فيوص  الحكمـ أحك2

 (. 101حذا لم يكن قاب ا لهذا الطعن )

ا: بالنسددبة حلددف ح ددور المصددوم و يددابهم ، تقسددم األحكددام علددف أحكدد ام سادسددا
 ح ورية  و أحكام  يابية .

ثلهدا ومـ األحكام الح ورية : وه  ما يصدر من األحكام فد  ح درة المصدم ، 1

ا ، وحن لم يكن المصم حا راا فع ا   .  ( 102 )األحكام الت  تعتبر ح ورية حكما

كددوم ـدد األحكددام الغيابيددة: وهدد  مددا يصدددر مددن األحكددام فدد   يبددة المصددم المح2

 (. 103عليه)

 المطلب الثاني

 جرار حجيئة حكم القاضي

 الفتع األول: معنا األرت 

ك ما بقد   بالتحريوالجم  آثار وأ ثور ، واألثار  يعن  بقية  الش   ِ األرت لي اللغة : 
ي تدرك شد   : أمن رسم الش   ، والت ثير: حبقا   األثر ف  الش   ، وأثَّدرا فد  ال

 (. 104فيه أثراا ، وا ثار: األع م )

لحكم هد  األحكدام والنتدا ج التد  تترتدب علدف صددوره، فداوجرار الحكرم القضرائي: 

شدددرعيّة األمدددرع التددد  رتدددب الشدددارع علدددف الق دددا   شددد نه شددد ن التصدددرفات ال

 105رفات )صدورها آثاراا معيّنة ، ه  النتا ج الت  ترتجف من حصدار تلدك التصد

.) 
 الفتع الثاني: لزوم الحكم 

 أوال : معنا اللزوم لغة 

ا  الشد     اللزوم ف  اللغة ي ت  بمعنف الثبات والدوام ، يقام: لاِزما         يلدزم لزومدا

 (  . 106أي ثبت ودام )

 

 رانيا :معنا اللزوم اصطالحا  

عند  يي، حيدث اللزوم ف  ا صط ح الق ا   له ارتباط قوّي بالمعنف اللغو       
عددم كلزوم ، لزوم الحكِم ثباته ودوامه ، وهذا ي هر من م م الن ر ف  م اهر ال

 (. 107جواز الرجوع عن الحكم ، وعدم جواز نق ه )

ندده ، الددذي أصدددره ي هددر فدد  عدددم جددواز رجوعدده ع فلددزوم الحكددم للحدداكم        
ه ، ولزومه للحكام ا مرين، وي هر فد  عددم جدواز نق ده، وفد  وجدوب احترامد

 الندزاع ولزوم الحكم للمصم  المحكوم له وعليه ي هر ف  عدم جواز حعادة طدرح
لفقهد  امن جديد ، ولزوم الحكم وأثره علف المحكدوم بده ي هدر فد  رفد  المد   

 (.   108م   ) حن كان ثمة

 وفيما ي ت  بيان لم اهر لزوم الحكم    

 أوال :  لزوم الحكم للمحكمة ، وعدم جواز رجوع القاضي عن حكمه
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ا د  جدوز للقحذا صدر الحكم بعد اسدتيفا  الشدروط المطلوبدة فيده ، فد  ي         
 الرجدددوع عنددده، ويلدددزم المصدددوم بددده، ويصدددبح جددداهزاا لتنفيدددذ م دددمونه ، وذلدددك

ر د أن أصددأحكام الق ا  صفة ا ستقرار والثبات ، ف،ذا قام القا د  بعدلتكتسب 
الحكدددم : رجعدددت عدددن حكمددد  ، أو رجعدددت عدددن ق دددا   ، أو وقعدددت فددد  تلبدددي  

ا عدن قدراره ، فهدذا كلّده   يصد حكدم ح ، والالشهود ، أو  ير ذلك ّمما يعد رجوعدا

 (. 109نافذ )

لقا دد  لحددا ت يجددوز فيهددا وقددد اسددتثنف الفقهددا  مددن هددذا المبدددأ عددّدة         
الرجددوع عددن حكمدده ، والرجددوع عددن الحكددم هددو بمثابددة نقددض لدده ، ومددن هددذه 

فد   د اسدتندالحا ت : حذا  هر للقا   أنه أمط  ف  حكمه، أو حذا كان القا   ق
 حكمدده علددف علمدده الشمصدد ، فلدده الرجددوع عندده، قددام ابددن عابدددين: ي   يصددح

  علمدده، أو  هددر مطددؤه، أو بمدد رجوعدده عددن ق ددا ه، ح  فدد  ثدد ث: ق دداؤه ب

 (  .  110مذهبهي )

 رانيا : لزوم الحكم للقضاة كالة 

لك الحكدم، ي هر أثر لزوم الحكم للق اة ا مرين، ف  وجوب احتدرامهم لدذ        
نّهدددا وعدددم التعددرض لدده، كمددا أن األصددم فدد  األحكددام فدد  الشددريعة اةسدد مية أ

 (  .111  بدليم معتبر)محمولة علف الصحة ، و  توص  بغير ذلك ح
 ويتمثم لزوم الحكم لغير القا   المصدر له ف  قيدين: 

 القيد األول: عدم جواز تعقب أحكام القاضي السابق

تدف حكم، ثّم أوالتعقيب حنما يكون ف  حالة انتها  و ية القا   الذي أصدر ال    

 (  . 112بعده قاض  آمر )

 بق الدذين ين در فد  أحكدام القا د  السداو  يجب علدف القا د  الجديدد ، أ      
 لم دم بدالتحّم محله ، ألن ال اهر جريان أحكامه علدف وجده الصدواب ، ح  حذا تقد

 (. 113حليه محكوم عليه قبله )
 ولكن هم له أن يتعقب أو يتتب  أحكام القا   السابق؟

 للفقهاع لي هذه المسألة عدة اتجاهات، كما يأتي: 

.قدام مده كلهان القا   الجاهم وحن كان عدد ا تتعقدب أحكاذهب الحنفية حلف أ     
ا مسددتنكراا جدداز للقا دد  الثددان   ن يددنقض أالكاسددان :ي فدد،ن كددان ا جتهدداد شددنيعا

 (. 114ق ا  األومي )

وذهب المالكية حلف جواز تعقب ق ا  القا   السدابق حذا كدان جداه ا ، أمدا       
ي ون ره ف  أحكام  يره يمتل ، ف مدا حذا كان عد ا ف  يتعقب ، قام ابن فرحون:

( لهدا حن  115العالم العادم، ف  ي تعّرض ألحكامه بوجه ، ح  علدف وجده التحدويز)

عرض فيهدا عدارض بوجده مصدومه، ف مدا علدف وجده الكشد  لهدا والتعقدب فد ، 
وحن س له المصم ذلك، ح  أن ي هر له مط  ، وهذا فيما جهم حاله من أحكامده ، 

والتعقدب ، فد،ن  أو مالفه ، فهذا الوجه هو الذي نفف عنه الكش هم وافق الحق 
 هر له مط  بيّن لم ي متل  فيه وثبت ذلدك عندده ، فيدرده ويفسدمه عدن المحكدوم 
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بده عليدده ، وقدد يددذكر القا دد  فد  حكمدده الوجده الددذي بنددف عليده حكمدده ، فيوجددد 

ا لن  أو حجماع فيوجب فسمه ي)   (. 116ممالفا

ال    مدا مدوالحنابلة حلف عدم تعقب حكم القا   السدابق ح ذهب الشافعية،      
 ددد  أن الكتدداب أو السددنة أو اةجمدداع أو القيددا  ، وقددالوا: ي ولددي  علددف القا
،ن فدفيده ،  يتعقب حكم من كان قبله، ف،ن ت لم محكوم عليه قبله، ن ر فيمدا ت لدم

مطدد   ذاوجددده ق ددف عليدده بمدد   الكتدداب أو السددنة أو اةجمدداع أو القيددا  ، فهدد
و كددان يدرده عليدده و  يسدعه  يددره، وحن لدم يكددن فيده مدد   واحدد مددن هدؤ   ، أ

ا عندده أرجدح فيده وهدو يحتمدم القيدا  ، لدم يد ه حذا رده ألنديراه باط ا ، ب ن قياسدا

ا فلي  يرده من مط  بيّن حلف صواب بيّن ي )  (.  117احتمم المعنيين معا

ألن ال داهر  ،تتب  ق ايا من كان قبله قام ابن قدامة:ي ولي  علف الحاكم        
ا ن تتبعهدصحتها وصدوابها ، وأنده   يدولف الق دا  ح  مدن هدو أهدم الو يدة ، فد،

ه ن ددر فدد  الحدداكم قبلدده ، فدد،ن كددان ممددن يصددلح للق ددا  فمددا وافددق مددن أحكامدد
ا لدم يسد  نق ده ، وحن  ا و  سنة و  حجماعا ا ان ممالكدالصواب ولم يمال  كتابا فدا

فدد     حددق مددن حقددوب للا كالعتدداب والطدد ب نق دده  ن لدده الن ددرلهددا، وكددان فدد
ألن  حقددوب للا ، وحن كددان يتعلدددق بحددق آدمدد  لدددم ينق دده ح  بمطالبددة صددداحبه،

ا لمن   و يدة عليده بغيدر مطالبتده، فد،ن طلدب  ك احبه ذلدصدالحاكم   يستوف  حقا
ة نق ددده، وحن كدددان القا ددد  قبلددده   يصدددلح للق دددا  ، نق دددت ق ددداياه الممالفددد

 (  .  118للصواب كلها سوا  كانت اجتهاداا أو  يرهق ألن حكمه  ير صحيحي )

 جدد أنهدايالمطل  علدف ممتلد  المدذاهب الفقهيدة السدابقة، التأي المختار:         
 القا دد  متقاربددة فدد  أقوالهددا حلددف حددد  بعيددد ، فهددم يقولددون : أندده ين ددر فدد  حددام

ا للق ددا  ، فمدد ب ولددم ا وافددق مددن أحكامدده الصددواالسددابق ، ف،مددا أن يكددون صددالحا
ا و  سدددنة و  حجماعدددا،ا   يجددوز نق ددده ، وحمدددا أن يكدددون  لقا ددد  ايمددال  كتابدددا

 داياه السابق   يصلح للق ا  ، ف،نه يجدوز للقا د  ال حدق أن يدنقض جميد  ق
 الممالفة للصواب، وهذا هو الممتار، وللا أعلم.  

 صحيحالقيد الثاني: عدم جواز نقض الحكم القضائي ال

لمحكددوم احذا رفدد  الحكددم لقدداض  آمددر علددف سددبيم الطعددن بدده، كمددا لددو رأع         
 م لقداض  عليه أّن الحكم  ير صحيح، وأنه قد أصابه  لدم مدن جرا ده، فرفد  الحكد
ا قدآمر لين ر مدع موافقته للصواب أو للحق، أو أن القا   الذي تدولف حد ام ديثا

 نقدض أي لحدا ت يمتند  علدف القا د بتتب  أحكام القا   الذي قبله، فف  هذه ا
ا للبط ن، فاألحكام  .     ( 119)الصحيحة ال تّطو بإبطال أحد  حكم لي  مستوجبا

ا أو  يددددر اجتهددددادي ، و          يددددر والحكددددم الق ددددا   حمددددا أن يكددددون اجتهاديددددا
جمداع ، ا جتهادي يكون ف  األمدور المنصدو  عليهدا فد  الكتداب والسدنة أو اة

 هداممدال  لوافدق لهدذه األدلدة   يمكدن نق ده مدن أي أحدد ، أمدا الفهذا الحكم الم
وم فة اللدزفينقض با تفاب . وكذلك األمر ف  الحكم ا جتهادي ، ف،نده يكتسدب صد

 (. 120و   يجوز نق ه )
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 الفتع الثالث: تنفيذ أحكام القاضي 

 أوال : مفهوم تنفيذ الحكم

ددْزت ، وقددد نا أصددله مددن نفددذ ، تقددوم: نافاددذْ التنفيررذ لغررة:        ذاا ف ددذ  نافاددافاددذا يانْ ت أي ج 
ره مدرِه ، وأمدأا   جميد  ون ف وذاا، ورجٌم نافذٌ فد  أمدرِه ، وناف دوذٌ ونافَّداذٌ أي مداض  فد
مية ياْنف ذ  نفاذاا  حلدف فد ن  فادذا الكتداب ، ونا نافذ: أي مطاع، يقام : نافاذا السهم  من الرَّ

 (. 121نافااذاا . وأنفاذا األمر ق اه )

زاع، أو هدو اةجددرا  العملد  للحكدم المق دد  بده فد  نددالتنفيرذ اصرطالحا : "        
ة األق ددي وق ددية، والددذي تتكفددم بدده الو يددة العامددة المندداط بهددا حجددرا  األحكددام، 

 (. 122الصادرة من الق اة بين النا  ي )

يددد بالمددام  م بددالحب ، وأمددذوقددام ابددن فرحددون ي تنفيددذ الحكددم معندداه اةلددزا       
يجدوز  القّوة ودفعه لمستحقه، وتملي  سا ر الحقدوب، وحيقداع الطد ب علدف مدن

 (. 123له حيقاعه عليه ونحو ذلك )

كدم هدو ، والح والتنفيذ  ير الثبوت، والحكدم، فدالثبوت هدو الرتبدة األولدف         
تنفيدذ ، ّوة الم لهدم قدالرتبة الوسطف، والتنفيذ هو الرتبة الثالثة، ولدي  كدم الحكدا

ه لد يمطدر و  سيما الحاكم  عي  القدرة علف الجبدابرة، فهدو ينشدإل اةلدزام، و 
أمدا ونشدا  ، تنفيذه، لتعذر ذلك عليه ، فالحاكم من حيث هو حداكم لدي  لده ح  اة

ا )  (.  124قّوة التنفيذ  ف مر زا د علف كونه حاكما

ا شدرو         مدن وط صدحته، مدن حيدث صديغته، ف،ذا صدر حكم القا   مسدتوفيا

ا  زمددا،ا واجددب التنفيددذ) ( ،  125حيددث سدد مته ممددا يدددعو حلددف نق دده، كددان حكمددا

ب لده، له أن يطلب تنفيذه، واستيفا  ما ت منه مدن حقدو موصار من حق المحكو
 حكدم كشد دون أن يكون ألحد الحق ف  منعه مدن هدذا ا سدتيفا  ، باعتبدار أن ال

ا أ هدره ، فالقا د  لدم ينشدإل الحدق للمحكدوم لده، وحنمدالحق الثابت للمحكوم لده 
ن مدت عندده وأعلنه وألزم المحكدوم عليده بدهق ألن للقا د  و يدة اةلدزام بمدا يثبد

 (.    126حقوب للمدعين بها)

قدوب عود الحوهذا األثر هو الهد  األساس  للحكم الق ا  ، وبمقت اه ت         
، وقددد  لحكددم الشدرع  حلدف واقدد  يعدا حلدف أصدحابها، وتحقّددق  العدالدة بترجمدة ا

صددطلح تحدددث الفقهددا  عددن هددذا األثددر بلفدد  النفدداذ والتنفيددذ ، وهددم يقصدددون بم
نّده أالحكدم  النفاذ، ما يطلدق عليده فد  الفقده القدانون  حجيّدة الحكدم ، فقدولهم عدن
م بده المحكدو واجب النفاذ ، أو أنّه نافدذ، أي حّجدة ، ويسدتطي  المحكدوم لده تنفيدذ

 (. 127المحكوم عليه بقوة القانون ) جبراا علف

وهنداك فدرٌب بددين تنفيدذ الحكدم ونفدداذ الحكدم ، فتنفيدذ الحكددم :هدو اةجددرا           
،  العمل  لتطبيق الحكم بين الطرفين، بواسطة السلطة التنفيذيّة ، أما نفداذ الحكدم

فهددو األثددر المترتددب علددف النطددق بددالحكم ، ومثالدده : لددو صدددر حكددم علددف شددم  
جن لمدددة عددام مدد  وقدد  التنفيددذ، فددالحكم هنددا صددحيح ، ويبقددف علددف قوتدده بالسدد
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الق ا ية   يؤثر فيه وق  التنفيذ، وهذه القوه ه  نفاذ الحكم ، أمدا التنفيدذ فهدو 

 (. 128موقو  )

 رانيا : الجهة التي تتولا تنفيذ الحكم

حلدف  بدةالكتاحذا أصدر القا   حكمه ف،نده ينفدذه بنفسده حن أمكدن ذلدك، أو ب       
فد،ذا  ياوردي:  يره من الق اة حذا استلزم التنفيذ ا ستعانة بدا مرين . قدام المد

ه حلدف ثبت عليه عند القا   حق وهو حا ر استوفاه منه لمستحقه ولم يكتدب بد

 (. 129 يره ي )

كدم قدّدم الحتي تنفيذه حكم  يره ، وذلك ب ن يقوم فيما وقال ابن لتحو :           
  بحكدم ثبت عندي أنده ثبدت عندد فد ن مدن الحكدام كدذا ، فهدذا لديفيه من  يره: 

 (  .  130من المنفذ البتة ي) 

ا أو عرو ددا        قه ،ا اسددتحوعلددف هددذا فدد،ذا كددان المحكددوم بدده عقدداراا أو حيوانددا

ام تسددليم قددالمحكددوم لدده، وأ لددزم المحكددوم عليدده بتسددليمه حليدده ، فدد،ن امتندد  عددن ال
ا قداراا مكن التسليم، كما لو كان المحكوم به عالقا   بتسليمه بنفسه حذا أم عروفدا

 (.131 اهراا )

ا ف  ذمة المحكوم عليه، أمدره القا        ده حلدف  د  ب داوحذا كان المحكوم به دينا
لحددب  المحكدوم لدده ، فد،ن أبددف وكدان موسددراا أمددر القا د  بحبسدده ، ويبقدف فدد  ا

ا ددد  لدددم يدد مر الق حتددف يقددوم ب،يفدددا  الدددين ، وحن كددان معسدددراا وثبددت حعسدداره
حن وبحبسده، وحن كددان قددد حبسدده هددو أو القا دد  السددابق أمددر بدد،ط ب سددراحه،  

ا اسددتوفاه ولدد  القتيددم ي بدد،ذن الحدداكم ألندده   ه يجددوز لدد كددان المحكددوم بدده قصاصددا
علددف  بدددون ق ددا  ي حن أمكندده ذلددك وقدددر عليدده ، فدد،ن لددم يقدددر ماسددتيفا  الحكدد

ع ، ت األمدرف يستوفيه عنه، أما العقوباا ستيفا  أمره القا   بتوكيم  يره حت
قدم حدد نده لدم يف  يقيم الحددود ح  اةمدام أو مدن فدوض حليده اةمدام ذلدك ، بددليم أ

فددا  ام الملعلددف عهددد رسددوم للا ـ صددلف للا عليدده وسددلم ـ ح  ب،ذندده ، و  فدد  أيدد
جتهداد  اقر علدف الراشدين ـ ر   للا عنهم ـ ح  ب،ذنهم ق ألنه حق للا تعالف يفت

 (. 132، و  يؤمن ف  استيفا ه الحي  فلم يجز بغير حذن اةمام )

 رالثا : وجوب تنفيذ أحكام القاضي

ا لتحقيق العددم، واسدتق  ا للق دا ، يجدب علدف السدلطة         بهدا  المنداط  مانا
م ن الحداكالتنفيذ، أن تنفذ أحكام القا   علف من صدر عليده الحكدم حتدف ولدو كدا

لحكدددم ا  أحددد فدددوب القددانون، و  يجدددوز ألحددد أن يمنددد  مددن تنفيدددذ نفسدده، ألنددده 
م م احتدراالق ا  ق ألن ذلك منا   للعدم، وفيه اعتدا  علف سدلطة الق دا ، وعدد

 (.  133ألحكامها ورسالتها)

ةسد م يوجدب اوهكذا ف،ن حكم القا     يحام بينه وبين التنفيذق ذلدك أن         

 (. 134  األمور ف  نصابها )حقامة العدم بين النا ، وو 

 رابعا : تنفيذ األحكام لي القانو 
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رت أمددا القددوانين الو ددعية، فتفتددرض أن كددم حكددم صددادر مددن محكمددة ن دد        
لدف م منده حالق ية ألوم مرة، هو حكم عليه شبهة المط ، أو الجور، فيجوز الت ل

 عية عدنالو د محكمة أعلف درجة من المحكمة الت  أصدرته ، و  تحيد القوانين
،  سدت نا هذه الفكرة ح  ف  أحوام محصورة، يبدين فيهدا أن الحكدم  يدر قابدم ل 
ا، بحيث مدم   يتح وه  األحوام الت  يكون فيها مو وع الدعوع صغيراا أو تافها

 (.  135المصاري  الت  يتكبدها المصوم ف  ا ست نا  )

، أو طلقددة مددن الددنقضوفدد  القددوانين الو ددعية يصددبح الحكددم ذا حصددانة م       
 تعمالهاحتف مجرد حعادة الن ر فيه، حذا استنفذ المصدوم جميد  طدرب الطعدن باسد

 (. 136فع ا، أو بفوات مواعيدها القانونية )

 تنفيذ األحكام لي القانو  األردني 

ا دا درة جعم القدانون األردند  سدلطة التنفيدذ ممدت  بددا رة ماصدة أسدماه        
ة ا د  سدلطيسمف ي قا   التنفيذ ي ، وقد أ عط  هدذا الق التنفيذ، يرأسها قاض  

كمدا يمكدن  تنفيذ األحكام الت  تصدر سدوا  عدن المحداكم المدنيدة ، أو الشدرعية ،
ون فد  قدان تنفيذ األحكام عن طريق الشرطة، وقد ن مت أحكام التنفيذ وحجرا اتده

 (. 137ما  ، يسمف ي قانون التنفيذ ي )

لهيبددة احاف دة علددف اسدتق م الق ددا ، تقت د  تددوفير هدذا وحن  ددرورة الم       
ة لتنفيذيدلقرارات المحاكم ، وفرض احترامها علدف الجميد  ، فد  يجدوز للسدلطة ا

روب ندت   تدأن تمتن  عن تنفيدذ األحكدام الق دا ية، أو تحدوم دون تنفيدذها حذا كا
 كددمن الحلهدداق ألن ذلددك يددؤدي حلددف انهيددار مبدددأ اسددتق م الق ددا  ، وحقامددة سددلطا

 (.   138المطلق، وحهدار حجيّة األحكام )

 يجددوز وي هدر ممدا سددبق أن حكدم القا دد  يتمتد  بحجيّدة وقددوة ، بحيدث          
ا، أو طرحه مرة أمرع أمدام الق دا  ، فحكدم  القا د  الرجوع عنه حذا كان صوابا
و أالسدنة  ملزٌم لمن عليه الحق، و  يجوز نقض حكم القا   الموافق للقرآن أو

ن فيده، أ جماع أو ما أجتهد ف   و هما ،  وهو واجدب التنفيدذ ، وممدا   شدكاة
زامهددا، فدد  هددذا امتيدداز للقا دد ، مددن مدد م حجيّددة، وقددوة أحكامدده الق ددا ية، وحل

 ووجوب تنفيذها، وعدم جواز نق ها.

 الفتع التابع: تسّيب الحكم القضائي

 أوال : مفهوم التسّيب

رروُ لغررة : مررأخوذة مررن الس ررَّبُ          يررته،  برره ألررا ، والس ررَُّب هررو كررو  ُرريعَّ يُتَوص 

 .( 139)والجمُع أسّاٌب، وكو ُيع يتوصُو به ألا الشيع لهو َسٌَّب 

لقاضرري اصررطالحا : هررو بيررا  األسرري الواقعيئررة والقانونيررة الترري بنررا عليهررا ا       

 .( 140)منطوقه الصادر عند أصدار الحكم القضائي 
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 لتسّيب األحكامرانيا : التأصيو الشتعي 

ذا رة فد  هدعند الن ر ف  كتب الفقها  نجدد أنهدم سدبقوا القدوانين المعاصد      

ه ام:ي أندالمبدأ ، وأشاروا حلف  رورة تسبيب الحكم الق دا  ، فقدام ابدن الهمد

ه ن لده أندينبغ  للقا   أن يعتذر للمق   عليه ، ويبين له وجه ق ا ه ، ويبي

 .( 141)فهم حجتهي 

: ه ويقدومووي: ي ويستحب حذا أراد الحكم أن ي جل  المحكدوم عليدوقام الن    

ه ، يدب لقلبدقامت البينة عليك بكذا ، ورأيت الحكم عليك من قبم كذا، ليكدون أط

 .  (142 )وأبعد عن التهمة ي

 رالثا : الحاالت التي يُلزم القاضي ليها بالتسّيب

بيدددان ورة ي لدددزم بالحالدددة األولدددف: ذهدددب الشدددافعية حلدددف أن قا ددد  ال دددر       

ه ه ، ألندمستنده ف  سا ر أحكامه، و  يقبم قولده دون بيانده لمسدتنده فد  حكمد

مددن:  يحتمدم أن ي ددن مدا لددي  بمسددتند  مسدتنداا ، ويشددمم قا دد  ال درورة كدد ا 

 . (  143)القا   الفاسق، والجاهم ، والمقلد ، والمرأة حذا تولت الق ا  

ين أّن ه أن يبدد دد  مسددتنداا حلددف علمدده ، فعليددالحالددة الثانيددة: حذا حكددم القا       

  مستنده هو ذلك، فيقوم : قد علمت أن له ما ادعاه وحكمت عليك بعلم

 ( 144). 

د ، وأرا الحالة الثالثة: حذا عثدر القا د  علدف حكدم مطد  يسدتحق الدنقض       

نقض أن ينق دده ويبطلدده، فعليدده أن يددذكر السددبب فدد  نق دده ، حتددف   يكددون الدد

ا للهوع جوراا وات  .(145 )باعا

 رابعا : ُتوط صحة التسّيب

 يجب أن تتوافر ف  تسبيب األحكام الشروط ا تية:  

بيب وجود األسباب: يجب أن تقوم أسباب العمم الق ا   الواجب التسد .1
ا كدددان ، أو أمدددراا فددد  الحدددا ت الواجدددب فيهدددا التسدددبيب  فددد  ذ ات حكمدددا

 .  ( 146)الورقة محم التسبيب، أي ف  ذات السند 
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سدباب أكفاية األسباب: يقصد بكفاية األسباب أن ما يورده القا   فد   .2
ب حكمده يكفد   سدتم   المنطدوب الدذي انتهدف حليده ، أو أن المنطددو
فد   يجد ف  األسباب مدا يمكدن ت سيسده عليهدا . وكفايدة التسدبيب تنشد 

ن نزاع مدالحالة الت  يورد فيها القا   ف  حكمه الرد علف ما يثيره ال
م ، وكددذلك الددرد علددف الوقددا   المبددداة مددن المصددوم فدد  صددورة مسددا 

لددفاع اطلبات أو دفوع أو أوجه دفاع بما يكف  لكفالة حعمام الحق فد  

(147 ). 

 يجددب أن تكددون األسددباب منطقيددة: يقصددد بددالمنطق القددانون  : تطبيددق .3
علدف  مبداد  المنطدق علدف المسدا م القانونيدة . و  يعتمدد هدذا المنطدق

مددين بددم هددو منطددق مددن م، وهددو تفكيددر علمدد  وأسددلوب الحددد  والتم
 فكري للوصوم حلف حم مس لة معينة .

دما والمنطددق الق ددا  : هددو المسددار الددذهن  الددذي  يسددلكه القا دد  عندد      

 . ( 148)يتصدع للفصم ف  المنازعات

ا: أهمية التسبيب ف  تحقيق العدالة الق ا ية  مامسا

ي قدد همدة، فهد   دمان  دد التعسد  الدذعملية تسبيب األحكام عملية م       

م، يصدر من الق اة ، و مان لس مة العمدم الصدادر مدنهم ، و دمان للمصدو

بتعددريفهم كيدد  فصددم فدد  نددزاعهم وعلددف أي أسددا  ، و ددمان للشددعب حينمددا 

ن ام ، أليراقدب العدالدة ، كمددا أن األسدباب تسدداهم فد  بندا  الطعددون علدف األحكدد

مدن والطعدن مسدتمدة مدن أسدباب الحكدم ،  منها يستمدم المحكدوم عليده أسدباب

ومدا  األسباب تراقب محاكم الطعن كي  تم الفصم فد  الندزاع وعلدف أي أسدا 

 .( 149)ه  العيوب الت  شابت الحكم الق ا   

ة ، العدالد ولتسبيب األحكام أهمية كبيرة ف  استق م الق دا  وفد  تحقيدق      

 وتتمثم هذه األهمية فيما يل :

يعدر   عليه ف  حالة تسبيب األحكدام بالطم نيندة ق ألنده يشعر المحكوم .1
قيدة أن القا   حينما أصدر حكمه ق حنما أصدره بنا  علدف أسدباب حقي

 . ( 150)مقنعة، وبالتال  يكون بعيداا عن تهمة المحاباة والت لم 

ف قيام القا   بتسبيب حكمده ي دمن أنده قدام بد،جرا ات المحاكمدة علد .2

 .( 151)  علف جمي  وقا عها الوجه الصحيح ، وأنه اطل

 سادسا : تسّيب األحكام لي القانو 
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ا  ق ألنهديعد تسبيب األحكدام مدن أشدق المهدام الملقداة علدف عداتق القا د       

صدحاب أتتطلب ف  ا عن اقتناعه هو بما توصم حليه مدن ق دا ، أن يقند  بهدا 

 .(152 )الش ن، وكم من يطل  عليه بقصد مراقبته 

ون ة التسددبيب و ددرورته فدد  العمددم الق ددا   ، فقددد ندد  قددانوألهميدد        

ي أصدوم المحاكمددات األردندد  علدف وجددوب أن يبددين القا د  أسددباب حكمدده الددذ

لمدنيدة ( مدن قدانون أصدوم المحاكمدات ا160حكم به، وقد جا  ف  المادة رقم )

تداري  واألردن  ما يل : ييجدب أن يبدين فد  الحكدم : المحكمدة التد  أصددرته، 

النطق  ، ومكانه، وأسما  الق اة الذين اشتركوا ف  حصداره وح رواحصداره 

، كمدا  به، وأسما  المصوم بالكامم ، وح ورهم أو  يابهم، وأسما  وك  هدم

 ،يجب أن يشتمم الحكم علف عرض مجمم وقدا   الددعوع ، وطلبدات المصدوم 

 .   ( 153)وم صة موجزه لدفوعهم ، وأسباب الحكم ، ومنطوقه ي 

 الخامي: مسؤولية القاضي عن الخطأ لي الحكم  الفتع

ا           فدد  حذا أصدددر القا دد  حكمدده فدد  مسدد لة مددا ، ف،ندده قددد يكددون مصدديبا

قدد ف، لدذا  حكمه، وقد يمطإل ، كما أنه قد يتعمد المط  ومجافاة العدم ف  حكمه

ومددا  تكلددم الفقهددا  عددن المسددؤولية التدد  تلحددق القا دد  نتيجددة لهددذا المطدد  ،

 .( 154)ه من  مان ، وحرجاع الحقوب حلف أصحابها يترتب علي

  بعدد ولكن القا   مد مور بتحدري العددم فد  حكمده، بحيدث   يصددره ح       

هدا حلدف تمحي  واجتهاد ق ألن ذلك من مهمتده المتمثلدة ب،يصدام الحقدوب بكامل

عددم وأهلها، وهد  مهمدة شداقة ودقيقدة، تتطلدب سدعة اةطد ع، ودقدة الن در ، 

ا للنالتسرع ف صدو    حصدار الحكم الق دا   ، ويجدب أن يكدون حكمده موافقدا

ا ، وبالتددال  يلحددق ال ددرر بددالمحكو  م عليدده،الشددرعيّة ، وح  كددان حكمدده ماط ددا

 .      (155)وي لمه  

حّن المط  ف  حكم القا   محتمم الوقوع، وهذا ما قدرره الرسدوم ـ صدلف      

ون حلدد ، وحنمددا أنددا بشددر، ولعددم للا عليدده وسددلم ـ حينمددا قددام: ي حنكددم تمتصددم

بع كم أن يكون ألحن بحجته من بعض، ف،ن ق يت ألحد منكم بش   من حدق 

ا يميده ف،نمددا أقطدد  لدده قطعددة مددن النددارأ . فالقا دد  (156)، فدد  ي مددذ مندده شددي ا

يحكدم وفدق مدا يسددم  مدن حجدج المصددوم، وقدد يكدون أحدددهما أكثدر قددرة علددف 

م  منده، مد  أّن الحدق لدي  معده ، لدذا اةقناع ، فيحكم لده القا د  وفدق مدا سد
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رتب الرسدوم ـ صدلف للا عليده وسدلم ـ علدف مدن ي مدذ حدق أميده المسدلم دون 

 .(157)وجه حق عقوبة شديدة ف  نار جهنم 

وع ر بدالرجوحذا تبين للقا   أنه قد أمط  فد  ق دا ه، فينبغد  لده أن يبداد     

دي فد  ميدر مدن التمدا عن ذلك الحكم، ويعتر  بمط ه ق ألن الرجوع حلف الحق

  حلدف أبد الباطم ، كما قرر ذلك عمر بن المطاب ـ ر   للا عنه ـ فد  رسدالته

ر مدن موسف األشعري ـ ر   للا عنه ـ حينمدا قدام لده: ي ومراجعدة الحدق ميد

م وقعدت ، يريدد أندك حذا اجتهددت فد  حكومدة، ثد (  158 )التمادي ف  الباطم ي

غيدر، د قدد يتألوم من حعادته ، فد،ن ا جتهدالك مرة أمرع، ف  يمنعك ا جتهاد ا

ا من العمم بالثان  حذا  هر أنه ا ن الحدق لحدق، فد،و  يكون ا جتهاد األوم مانعا

 . (  159 )أولف باةيثارق ألنه قديم سابق علف الباطم 

ا للحددق وعددن مطدد  ف،ندده   ي سدد م عددن         ال ددرر  والقا دد   حذا ق ددف م فددا

ب من حقو ي لزم بتعوي ه ، أما حذا كان المط  ف  حق المترتب علف حكمه، و 

ه ، ف ددمانللا، ف دمانه مدن الحكومددة ) بيدت المددام( ، وحذا كدان ال ددرر متعمدداا 

 ددا  علددف القا دد  مددن مالدده ، ويعددزر  رتكابدده هددذه الجريمددة، ويعددزم مددن الق

(160). 

 مسؤولية القا   عن المط  ف  الحكم وأثرها ف  تحقيق العدم 

مطددإل، شدريعة اةسدد مية تتعامدم مدد  القا د  علددف أنده بشددر يصديب ويال       

 درة وفق ما يجري أمامده مدن مصدومة، وتقدديم الحجدج والبدراهين ، وهدذه الن

نده ية ، وأتمنح القا   الشعور بالطم نينة والثقة فد  حصدداره لألحكدام الق دا 

   ير مسؤوم عن مطد ه  يدر المقصدود ، وأن ال دمان علدف بيدت المدام ، وفد

 .متقا   هذا امتياز للقا  ، من م له تتحقق العدالة الق ا ية للقا   وال

 يصدر وتسعف الشريعة اةسد مية حلدف جعدم القا د  يعتدر  بمط ده، و        

  ين الندابدعليه، فالمس لة تعود علف حعادة الحقوب ألصحابها ، وحقامة العدم 

 صددحابهاقالحقددوب حلددف أ ، و  يتحقددق ذلددك ح  حذا أقددر القا دد  بمط دده ، وأعدداد

 . (161)الف سيحاسبه علف ما أمط  وعلم بهألنه يعلم أّن للا تع

وتتعامددم الشددريعة اةسدد مية مدد  األمطددا  التدد  تصدددر مددن القا دد  بكددم        

واقعية، فه    تطلب منه أن يعيد كم ش   حلف و عه السابق ، ك ن يعيد اليد 
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حلدف مدن حكدم عليده بالقصدا  ق لكنهدا  المقطوعة حلف مكانهدا ، أو يعيدد الحيداة

 .(162)جعلت التعويض وال مان بد ا منه 

مطد  فد  ولقد حر  الفقها  علدف أن يتعداملوا مد  القا د  الدذي تعمدد ال      

م ا  ليقديالحكم، وتعمد ال لم والجدور، بدالحزم والتشدديد، فالقا د  تدولف الق د

لمقصدد احذا مدال  هدذا  العدم بين النا ، ويرج  الحقوب حلدف أصدحابها ، فهدو

ه اب بجعلدوتعّمد الجور ف  الحكم ، ف،نه سديلقف عقابده علدف ذلدك، ويتمثدم العقد

عزلده  يتحمم ال مان، ويعوض المحكوم عليه ، ولدم يكتفدوا بدذلك ، بدم قدرروا

بدرة ععن منصبه والتشهير به وف حه، وحيقاع عقوبدة التعزيدر عليدهق ليكدون 

 . (163)يتحقق العدم بين النا   لمن بعده من الق اة ، وكم ذلك حتف

طدد  موالقا دد  حذا ق ددف بمدد   الحددق، فدد،ن ق ددا ه هددذا حمددا أن يكددون        

 قدوب للابغير قصدد ، وحمدا أن يكدون عمدداا ، كمدا أّن حكمده حمدا أن يكدون فد  ح

 لحكدم مدناتعالف ، وحما أن يكون ف  حقدوب العبداد ، وفد  هدذه الحالدة   يملدو 

 ك:عالف ، أو ف  حق العبد، وفيما ي ت  بيان ذلأن يكون ف  حق للا ت

 أو ا: مط  القا   بغير قصد 

 مط  القا   ف  حكمه بغير قصد يكون ف  حالتين:  

 الحالة األولا: الخطأ لي حق من حقوق هللا تعالا

،ن فدعدالف ، تحذا أمط  القا   ف  حكمه فد  المسدا م المتعلقدة بحددود للا       

و أحدد زندا بالتنفيذ أوقفه ، وحن تعذر تداركه، ب ن ق دف  كان ب،مكانه أن يوق 

 سرقة أو شرب ممدر واسدتوف  الحدد، ف،نده ي دمن ذلدك ، ويكدون  دمانه علدف

 وهو الزجر ، بيت المام ق ألنه عمم فيها لعامة المسلمين لعود منفعتها حليهم ،

 هد ألندفكان مطؤه  عليهم، فيؤدع من بيدت مدالهم و  ي دمن القا د  و  الجد 

 .(164)عمم ب مر القا   

 الحالة الثانية: خطأ القاضي لي حقوق العّاد

ا بحقدوب العبداد، ف،مدا أن         حذا أمط  القا   ف  حكمه، وكدان الحكدم متعلقدا

يكون الحكم ممكن التدارك والرد أو  ، ف،ن أمكن، ب ن ق ف بمام أو صدقة أو 

، أو محدددودين فدد  قددذ  طدد ب أو حعتدداب، ثددم  هددر أن الشددهود عبيددد، أو كفددار
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ا ، والمدرأة حلدف زوجهدا ، والمدام حلدف مدن أمدذه  يبطم الق ا ، ويرد العبد رقيقا

ا، أمذه القا د  ورده علدف المحكدوم عليدهق ( 165  )منه  ، ف،ن كان المام قا ما

ألن ق ا ه وق  باط ا ورد عين المق   به ممكن فيلزمه رده، ألنده عدين مدام 

ا فال دمان  المدعف عليده، ومدن وجدد عدين مالده فهدو أحدق بده ، وحن كدان هالكدا

علددف المق دد  لدده، ألن القا دد  عمددم لدده فكددان مطددؤه عليدده ليكددون المددراج 

 . ( 166)بال مان، وألنه حذا عمم له فكان هو الذي فعم بنفسه

ه، وحن لددم يمكددن الددرد، بدد ن ق ددف بالقصددا  واقددت    يقتددم المق دد  لدد     

 قم تجددب الديددة فدد  مددام المق دد  لدده ويصدير صددورة الق ددا  شددبهة مانعددة ، بدد

 بدد،قرار وهددذا كلدده حذا  هددر مطدد  القا دد  بالبينددة أو بدد،قرار المق دد  لدده ، فلددو

 167)القا     ي هر ف  حق المق   له ، حتف   يبطم الق ا  ف  حقه 

). 

ا: مط  القا   عن قصد ) تعمد القا   المط  ف  الحكم(  ثانيا

م أعدالف ، تكدم ، سدوا  أكدان فد  حقدوب للا حذا تعمد القا   الجور ف  الح     

ايددة فدد  حقددوب العبدداد، وأقددر بدده، فال ددمان فدد  مالدده فدد  الوجددوه كلهددا بالجن

 .(168)واةت   ، ويعّزر القا  ، ويعزم عن الق ا  

أو ثبت ذلدك  قام ابن فرحون: ي وعلف القا   حذا أقّر ب نه حكم بالجور،       

اا، يته أبدد ويعزم ويشهر ويف ح، و  تجوز و عليه بالبينة العقوبة الموجعة، 

الف ي و  شدهادته وحن صدلحت حالده وأحدددث توبدةق لمدا اجتددرم فد  حكدم للا تعدد

(169). 

وهكددذا فقددد رتددب الفقدده اةسدد م  علددف القا دد  الددذي يتعمددد الجددور فدد          

الحكم، عقوبة التعزير ، والعزم من منصبه ، وال مان ف  ماله ، وبهدذا يقدرر 

لفقده اةسد م  مسدؤولية القا دد  عدن حكمده حذا تعمددد الجدور وال لدم ، وهددذه ا

المسؤولية تتعلق بحقوب العباد ف  الدنيا) المسؤولية الدنيوية(  ، أما بالنسدبة 

لمسؤولية القا   أمام للا تعالف ) المسؤولية الدينية(، فيقررها مدا رواه عبدد 

 عليه وسلم ـ أنه قدام: ي الق داة للا بن بريدة عن أبيه عن الرسوم ـ صلف للا

ث ثدة : واحدد فد  الجندة وحثنددان فد  الندار ، ف مدا الددذي فد  الجندة فرجدم عددر  
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الحدق فق دف بده، ورجدم عدر  الحدق فجدار فد  الحكدم فهدو فد  الندار ، ورجدم 

 .(170 )ق ف علف جهم فهو ف  الناري

 رالثا : موقف القانو  من مسؤولية القاضي عن الخطأ لي الحكم

ن مددمدن أهددم  ددمانات اسددتق م القا دد  أنده  يددر مسددؤوم عمددا يصدددره         

 و مدنيدةأحكام، مهما شابها من أمطا ، سوا  أكانت هدذه المسدؤولية جزا يدة أ

 أو ت ديبية.

كدددون تويترتددب علددف هددذه ال ددمانة، أن القددرارات الق ددا ية   يجددوز أن      

هددا مددن يذيّددة أو  يرعر دده للمناقشددة أو التقيدديم مددن قبددم رجددام السددلطة التنف

عن السددلطات، فالمطدد  الق ددا   يصددحح بطريقددة محددددة رسددمها القددانون، بددالط

رجددات دبددالقرار المدداطإل أمددام المحكمددة األعلددف درجددة ، فالمحدداكم مرتبددة علددف 

ألعلدف ابحيث تقوم الدرجة األعلدف بتصدحيح أمطدا  الدرجدة األدندف ، والدرجدة 

ا فتكدونتكدون عدادة مشدكلة مدن عددد أكبدر مدن الق داة أ أقددر  وفدر مبدرةا وعلمدا

 .(171)علف تصحيح المط  وأبعد عن مواطن الزلم 

رية ولهدددذا يكددداد يكدددون مدددن المبددداد  المسدددتقرة فددد  الحكومدددات الدسدددتو       

ا   الحديثدددة، أن أحكدددام المحددداكم وحن كددددان يمكدددن أن تراجددد  وأن تصدددحح وفقددددا

وز ه   يجدح  أنلإلجرا ات المرسومة أمام  محاكم أعلف أو بطريق ا ست نا ، 

ه مجدرد أندألي هي ة تنفيذية أو تشريعية أن تتمذ أي حجرا  ت ديب   دد قداض  ل

ا    .(172)ي ن أنه قد أصدر قراراا ماط ا

 م الملدقوتحصر مسؤولية الق اة الرسمية ف  الحا ت القصوع،  نعددا       

 تمرارسالشمص  وا نحرا  الجسيم بالسلطة ، أو عدم الكفاية الوا ح ف  ا 

ا حفدد  أدا  الو يفددة ، وفدد  مثددم هددذه الحددا ت   يتمددذ حجددرا  المسددا لة     وفقددا

 . (173 )لقواعد حجرا ية ذات طبيعة ق ا ية 
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 الخاتمة
 وتت من أهم النتا ج الت  توصلت حليها الدراسة والتوصيات  وه : 

 أو ا : النتا ج 

لهدم  ، التد  تكفدم. يجب أن يحاط الق اة بسدياج مدن ال دمانات وا متيدازات1

 نه ر مدن شدالحياة الكريمة، وتقيهم من كم اعتدا  أو تجاوز، أو تدمم أو تد ثي

 أن يمد  مبدأ استق م الق ا  .

.امتيدددازات القا ددد  هددد  مجموعدددة مدددن المزايدددا والحصدددانات، والتسدددهي ت 2

اتدده الممنوحددة للقا دد ، مددن مدد م مركددزة الددو يف ، تمكندده مددن القيددام بواجب

 ف أكمم وجه ق وذلك لتحقيق مقاصد تقليده الق ا .ومسؤولياته عل

ا،صد. حكم القا   يتمت  بحجيّة وقوة، ف  يجدوز الرجدوع عنده حذا كدان 3  وابا

كم فيها مرة أمرع.  و  يجوز حعادة طرح الق ية، الت  ح 

 للقا د .من أهم آثدار حجيّدة الحكدم الق دا   اةلدزام، فهدو ملدزم للمحكمدة و4

 ولمن عليه الحق.

القا دد  واجددب التنفيددذ، و  يجددوز نقددض حكددم القا دد ، الددذي صدددر  .حكددم5

ا، وف  هذا امتياز للقا  .  صحيحا

الدددة .عمليددة تسددبيب األحكدددام الق ددا ية، لهدددا أهميددة كبيددرة فددد  تحقيددق العد6

ة واسدددتق م الق دددا ، وتعطددد  الحكدددم الق ددددا   مزيدددداا مدددن الحجيّدددة والقددددوّ 

د يصددددر مدددن القا ددد ، والمصدددداقيّة، وتعتبدددر  دددمان  دددد التعسددد  الدددذي قددد

  و مان لس مة العمم الصادر منهم، و مان للمصوم ، فه   مان للقا د

 والمتقا  .

حذا  . يقرر الفقده اةسد م  أن القا د   يدر مسدؤوم عدن المطد  فد  الحكدم،7

م   الحكدكان  ير متعمداا ، وال دمان علدف بيدت المدام، أمدا حذا تعمدد الجدور فد

 زم.مان ف  ماله ويعاقب بالتعزير والعفهو مسؤوم عن حكمه ، وعليه ال 

ا: التوصيات   ثانيا
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كم توصدد  الدراسددة بمزيددد مددن الدراسددات  بالق ددا   وبماصددة مددا يتعلددق بددالح

 الق ا   . 
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 قائمة المصادر والمراجع

 بابن  عرو ابن أب  الدم، القا   شهاب الدين حبراهيم بن عبد للا الم
ف   م(، أدب الق ا  وهو كتاب الدرر المن ومات1987أب  الدم، )

لكتب ا، دار 1األق ية والحكومات، تحقيق محمد عبد القادر عطا، ط
 العلمية، بيروت.

  ،قدير، تح الكمام الدين محمد بن عبد الواحد،)د.ت(، شرح فابن الهمام
 بيروت.

  هـ ( 782ت )ابن تيميه ، أحمد بن عبد الحليم بن عبد الس م بن تيمية
 ، الفتاوع الكبرع، دون طبعة .

 د ي ابن رشد، أب  الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رش
، دار 1ط ية المقتصد،الشهير بابن رشد الحفيدي،  بداية المجتهد ونها

 م.1992ححيا  التراث العرب ، بيروت، 

 (،رد المحتار علف الدر الم1994ابن عابدين، محمد أمين ،)متار م
 ، دار الكتب العلمية، بيروت.1شرح تنوير األبصار، ط

  ين الد ابن فرحون، برهان الدين أب  يوس  حبراهيم ابن اةمام شم
بصرة تم (، 2004ري المالك ، )أب  عبد للا محمد بن فرحون اليعم

 يروت.بية، الحكام ف  أصوم األق ية ومناهج األحكام، دار الكتب العلم

  ،)ابن قدامه، أب  محمد عبدللا بن أحمد بن محمد بن قدامة،)د.ت
شعبان محمد حسماعيم، مكتبة –المغن ، تحقيق محمد سالم محيسن

 الجمهورية العربية،القاهرة.

  الدين أب  عبد للا محمد بن أب   ابن قيم الجوزية، شم
 لجليم،ام(، حع م الموقعين عن رب العالمين، د. ط، دار 1973بكر،)

 بيروت .

 (،1967ابن مفلح، شم  الدين المقدس  أب  عبدللا محمد بن مفلح ،)م
 ، عالم الكتب، بيروت.3الفروع، ط

 دار لسان1ابن من ور،محمد بن مكرم،)د.ت(،  لسان العرب، ط ، 
 ، بيروت.العرب
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 ( ،ن ريَّة الحكم الق ا  ، 2000أبو البصم، عبد الناصر موسف ،)م
 ، دار النفا  ، عمان.1ط

 (،شرح قانون أصوم المحاكمات 1999أبو البصم، عبد الناصر ،)م
 ، دار الثقافة، عمان. 1الشرعية، ط

 ة المعار ، ،منش 13أبو الوفا، أحمد، المرافعات المدنية والتجارية، ط
 م.1980

 

 عات و طالب ، عبد الهادي ، الشريعة والفقه والقانون ، مطبوأب
 م.1989أكاديمية المملكة المغربية ، سلسلة ندوات ومحا رات ، 

 ( ،الق ا  ف  اةس م، 1978أبو فار ، محمد عبد القادر ،)1طم ،
 مكتبة األقصف، عمان.

 (،ن رية موجبات األحكام 2001بريش ، حسماعيم محمد حسن ،)م
كم الق ا   بها، رسالة دكتوراه  ير منشورة، الجامعة وورود الح

 األردنية،عمان. 

 ( ،1992الحطاب، أب  عبد للا محمد بن محمد بن عبد الرحمن ،)م
 ، دار الفكر، بيروت.3مواهب الجليم لشرح ممتصر مليم، ط

 (،القانون الدستوري،1986الحلو، ماجد را ب ،)دا رة 1ط م ،
 درية .المطبوعات الجامعية، اةسكن

 (،ن رية حجيّة الحكم الق ا   ف  2003الحّمادي، حسن بن أحمد ،) م
 ، دار الثقافة، عمان.1الشريعة اةس مية، ط

 ر  الحكام شرح مجلة األحكام، ط م، بيروت، ، دار الجي1حيدر، عل ، د را
 م1991

 (، ر  الحكام شرح مجلة األحكام، ط1991حيدر، عل دار  ،1م(، د را
 الجيم، بيروت.

 

 أدب م( 1977لمّصا ، أب  بكر أحمد بن عمرو بن مهير الشيبان ،)ا ،
 .قاهرة بال القا  ، تحقيق    فرحات زيادة، مطبعة الجامعة  األمريكية

   فعات لمرااالدرعان، عبد للا بن عبد العزيز، القواعد اةجرا ية ف
 م.1993، مكتبة التوبة ، الرياض، 1الشرعية ، ط

 ار بددن أبدد  بكددر بددن عبددد القددادر،)د.ت(، ممتدد الددرازي، زيددن الدددين محمددد
 الصحاح، مؤسسة النوري، دمشق.
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 (،مانات استق م الق ا  ف  2000الرواشدة، محمد أحمد  ،) لفقه ام
 ، دار رند، األردن.1اةس م  ـ دراسة مقارنة ـ ، ط

   الزبيدي، محب الدين أب  الفيض محمد مرت ف الحسين
 اهر القامو ، بيروت.الواسط ،)د.ت(، تاج العرو  من جو

 دمشق ،  ، دار الفكر ،9الزرقا ، مصطفف ، المدمم الفقه  العام ، ط
 م.1968

 ( ،ن ام الق ا  ف  الشريعة اةس مية ، 1989زيدان، عبد الكريم ،)م
 ، مؤسسة الرسالة، بيروت 2ط

  1طق ، الزيلع  ،فمر الدين عثمان بن عل  الزيلع  ، تبيين الحقا ،
 م.2000ة ،بيروت ، دار الكتب العلمي

 ا  الشربين ، محمد المطيب،)د.ت(، مغن  المحتاج حلف معرفة ألف
 المنهاج ، د ط، دار ححيا  التراث العرب ،   بيروت.

 شموط، حسن تيسير ،  مانات تحقيق العدالة الق ا ية ووسا م 
نية ، ألرداتطبيقها ف  الشريعة اةس مية ، رسالة دكتوراة، الجامعة 

 م.2005

 م (، حجيّة األحكام المدنية والجنا ية ف  1986ارب ، عبد الحميد،)الشو
  و  الق ا  والفقه، منش ة المعار ، القاهرة. 

 1، ط صبارين  ،  ازي حسن، الدبلوماسية المعاصرة دراسة قانونية ،
 م .2002دار الثقافة ، عمان ،

 (،حوافز العمم بين اةس م والن ريات 1988عقله، محمد ،)م
 ، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان.1،طالو عية

 ( ،أصوم المرافعات الشرعية، منش ة 1993عمر، نبيم حسماعيم ،)م
 المعار ، اةسكندرية .

 (،الحكم الق ا  ، ط1999عمر، نبيم حسماعيم ،)دار الجامعة 1م ،
 الجديدة، اةسكندرية. 

 (،تسبيب األحكام الق ا ية ف  قانون 2001عمر، نبيم حسماعيم ،) م
 مرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، اةسكندرية.ال

 مصر،  ، دار النه ة العربية،1فهم ، منصور، اةنسان واةدارة، ط
 م. 1982
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 (،القامو  المحيط، ط1986الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب ،)5م ،

 مؤسسة الرسالة، بيروت.

 (لسنة 36قانون التنفيذ األردن  المؤقت رقم )م.2002 

  القراف ، شهاب الدين أب  العبا  أحمد بن حدري  بن عبد

تصرفات م( اةحكام ف  الفرب بين الفتاوع واألحكام و2004الرحمن،)

ار الكتب د، 1القا   واةمام، تحقيق أحمد فريد المزيدي األزهري،  ط

 العلمية، بيروت.

 لقرآنام كاالقرطب ،أب  عبد للا محمد بن أحمد األنصاري، الجام  ألح 

 . 2، ط

 (،أص وم المحاكمات المدنية وال1988الق اة، مفلح عّواد ،)تن يم م

 ، عمان.1الق ا   ف  األردن، ط

 (،بدا   الصنا1986الكاسان ، أبو بكر بن مسعود بن أحمد ،)ف  م   

 ، دار الكتب العلمية، بيروت.2ترتيب الشرا  ، ط

 (،استق م الق ا ، ط1977الكي ن ، فاروب ،) دار النه ة1م ، 

 العربية، القاهرة.

 (،شرح المجلة، المادة رقم1986اللبنان ، سليم بن رستم ،) 1785 م ،

 ، دار ححيا  التراث، بيروت.3ط 

  / م، 21/2/2001، بتاري  418 /29مجل  النواب، كتاب رقم م / ب

 م.1999مشروع قانون استق م الق ا  لسنة 

 (،القامو  الفقه ،ط1992مرع ، حسين،)هرة.، دار المجتبف، القا1م 
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 (، أصوم المرافعات التن يم الق ا   1969مسلم ، أحمد ،)

طاب  مية، واةجرا ات واألحكام ف  المواد المدنية والتجارية والشمص

 دار الفكر العرب  ، مصر.

 ية ف وماسالم ح، فاوي ، سلطات األمن والحصانات وا متيازات الدبل 

ا    ، لمعار ة ا بالشريعة اةس مية ، منشالواق  الن ري والعمل  مقارنا

 اةسكندرية. 

 (،اةنسان واةدارة، ط1982فهم ، منصور ،)بيدة، ، دار النه دة العر1م

 القاهرة.

 م. 1990، عمان ، 1المومن  ، أحمد سعيد ، الحكم ، ط 

 ليم التع زارةوهيب، ر ا عبد الرزاب ، ورفاقه ، حدارة األفراد ، د ط، و

 م. 1987علم  ، بغداد،  العال  والبحث ال

 (،حجياة الحكم الق ا   بين الشر1984ياسين، محمد نعيم ،)يعة م

 ، دار الفرقان، عمان. 1اةس مية والقوانين الو عية، ط

 (،ن رية الدعوع بين الشريعة اةس2000ياسين، محمد نعيم ،)مية م 

 مان.، دار النفا  ، ع2وقانون المرافعات المدنية والتجارية، ط

 مية م(، ن رية الدعوع بين الشريعة اةس2000سين، محمد نعيم،)يا 

 مان.، دار النفا  ، ع2وقانون المرافعات المدنية والتجارية، ط
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