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قال تعالى:إن هللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن
هللا نعما ً يعظكم به إن هللا كان سميعا ً بصيراً.
(النساء )58:

تقاليد القضاء العربي
يطيبببي أبببس هل ورببب ه
وأ وربببيل وأقيي ييببب

بببس بببذه ب قببب ي هعمببب وأشبببو

وأقضبببيني

حوببب وأقيي ل يشبببو

وأبببذي يحببب ا ونمبببي ت علببب

علببب إخ يبببي

وأبببذي يجبببي هل يوببب ل مببب خالت أوببب

بببذو وأم ضببب

وأ قببب ي ألقبببينميل علببب م وببب

ربببيو بببي وأيببب

فبببس إج مبببي وأميي ببب وأقضبببيني

ببب يي بببض يلس ألقضبببي أإحربببيع بي مببب

مبببي يجبببي علبببيه مبببل وأ مرببب بببب مبببل قيأيببب ضربببع أقضبببي ع بس عبببي
جبببب

مببببل وبمبببب وأي بيبببب

ضي هي وأش يي والرالمي

يببببس بيأ قيأيبببب

وأ ببببس يهبببب مببببل إ

وأ بببي يو بمبببي هييببب هللا علييبببي بببب مبببل عقيببب

يضببب وأقضبببي

هخ س هف خببب ببببضييس

وأمبببببي ي وأقضببببيني وأ ببببس

مخببب ل حضبببي
مببببي ي شببب عي

م ببب جبببذ ه فبببس هعمبببي
مبببي هيبثببب عيهبببي مبببل هي مببب

طبيقي هبببي فوبببيل هل وفببب ل قيأيببب أهبببي عال ببب بيبتببب

وأ ي يخيببب أيبببي وضمببب

ع بيببب ييهببب مبببل يبببيأي يييبببي وأحييف ف ربببخل عبببب وأربببييل ع فل بمربببم
بببس ييرببببي مببب

ببب )27

عملل بهي وبي م وأقضيني وأي بي مل بي

يحبببل همببب وأيببب ي بمبببي أببب ييي مبببل قيأيببب
ضبببيني مخ لضببب

وأي وأببب

ربببيي

قيأيببب وأقضبببي

يضبببب وأقضبببي فببببس وأضتببب فببببس وأختببب ميل حقيبببب وأي وأببب فضتبببببحل

ج و ت مل و يل وأي ي وأقضينس و يل وأقيضس

تعريف التقاليد:
وأ قيأيببب

بببس جمببب قليببب

قليبببببب وبجيببببببي
وأم ه
وأقضببببي

ببب متبببطلي يييببب وأمببب

وأبببذي يببب

عبببل وبببببي

ببببببذو ه ذو وأمج مبببببب أمببببببل ربببببببقه مببببببل وبجيببببببي فببببببس وأيقينبببببب

ببس مجم عببب وأق وعبب وأ بببس بببي
وأ ببببس يجببببي هل يل بببب

بهببببي وأقضببببي

رببل

وبجببب و هي
وأرببببببل

وأقضبببي

س وأقبببيي ل وبخال ببس وأبببذي يحوببب

ي ب وأ قيأيبببب

ببببس وبرببببيع فببببس وبببب يل ضببببمي

2

وأقيضبببس مييببب مبببل و وبببيي وبخطبببي
جيلببب هفضببب

وأقببب و بحيببب

يطيببب وأقببب وأ وفيببب فبببس عملببب

يبببي علببب يضرببب

وأ ورببببخ فببببس وأ جبببب ول ي جبببب هل يضبببب

إييبببي يبببي ويل أيببببيل قيأيببب وأقضبببي وأي ببببس

ببببذو والج مببببي هررببببي ت هفوببببي و ت أ طبببب ي

وأ قيأيبب أوبببس يبب مول مبببل إ خيأهبببي ضببمل ميبببي
ج ي فس ت ح ب وم وأ

1

وأشبببجيع فبببس و خبببيذ
قيببببيل ببببذه

وأ ببب يي فببس وأميي ببب وأي بيببب أوببس يضبببيف أبيببب

يي

أهمية القضاء:
ي يبببف وأقضبببي أغببب  :وأحوببب
عليببب ضبببي ت
علببب

ضبببي

2

جببب خبببيا تبببي

عبببل اليببب عيمببب

بببس مرببب قل عبببل وأربببلط وأ شببب ييي
علببب وأقيبببي بببب

ه و أ وجبببي

إذو وخلببا فيببب وأقيضببب
يتبببب

ألم لبببب

تبب بببب

وأطيعيل وأ ق ي إأ هللا ع

وأشببب ون وأربببمي ي
وبمببب

ب ميببب وأقضبببي ربببي

وأربببلط وأ يضيذيببب

4

الي ببب ألربببلط وأقضبببيني

فبببس وأقضبببي همببب ع بببي أمبببل ببب
جببب

جببب هللا بل فبببس وأقضببي ميبببييس ع يمببب فييبم ببببيأمي ف
إأبببب هتحيبهي إتببببالح بببببيل وأييع ذأبببب ولبببب مببببل هببببب وي

ج

مقبببب ع مهمبببب جليلبببب فببببس وبببب وأمج ميببببيل وأبشبببب ي

فببببس مخ لببببف

فبببس جميببب وب مبببيل مخ لبببف وب يل بببب هتببببي مبببل ه لببب مق مبببيل ببب و

حضبببي هي هربببمي ي

مبببل وأ قببب ي

3

ببب فتببب وأختببب ميل طببب وأميي عبببيل

وأقضبببي ييببب مبببل هعمبببي وأطيعبببيل وأ قببب ي إأببب هللا عببب

ه و وأحقبببب

إل وأقضببببي همبببب ع ببببي

وأجمببب وب ضبببي

وتبببطالحي ت فبببس هبربببط مييييببب

وأقضبببي مثلببب

وأجم وأقضبببييي ضبببس

و ح و

ببب هحيطبببل وأشببب ون وأربببمي ي

ممبببي الشببب فيببب هل وأ

وأبببي

وأ ضبببيي وأقيضبببس بهيأببب

يضببب وأيي يببب ألربببلط وأقضبببيني مثببب أبببي وأيمببب

وأقضبببينس إذ هيهبببي م بطببب و بيطبببي ت ثيقبببي ت بيأيشبببيط وال تبببي ي والج مبببيعس وبخال بببس ألمج مببب
ممبببي يرببب عس ضبببب

و مبببي وأرببببلط وأقضبببيني بض و ببببذه وأ

يضببب بيأحيبببب

يش فل وأقضي بيل وأي ي وأ طبي مطيب وأ
 1وأمر شي محم فهي
أريل وأي ي وأج  15و تي بي ل ا186
 2هبل مي
 3محم خليض حيم وأي ي وأقضينس وأر ويس وأطبي وب أ  2006ا 33يقالت عل م ج وأشيو علس
وأش عي وأطبي وأثييي
 4ر وأر ول والي قيأس 2005وأمي )123

وأي و ببب

وأ بببب

و أإعال وأي بس ا158

3

وع وبت

وأقضيني فس وأم وفييل

رببب ع و يجبببي وأمبببض ي أحمييببب

بببي وأمج مببب

حقيببب

5

مبببل يبببي وييبببل اليببب وأقضبببي مبببل

هعلبببب وأ اليببببيل بببب و ت هع مهببببي شببببضيي ت بل بهببببي يتبببب وأبببب مي
والعببب ون بببب يهي ربببلي

وأحقببب

6

وبببيل أ ومبببي ت جببب

قيأيببب و ت مغ رببب فبببس يض ربببه

بيببب ذأببب

مضبببي ي

عببي

وأقضببي فببس وبب وأبلبب ول وأي بيبب
تضي ه

فس رل وه

ي ي علبب مربب

وأي يم وأ
فيأقضببي
وأ أببب ي
وأهببب

بب إحبب

ي و ب وربببط

حق وأي
رببيل مببل هع ببب

هرببم

ربببين وأشببب ون و أهيببب ببب جبببي ل
ال ش ب فببس ج ب

وأ رببين وأمحققبب أهببذه وأمتببيأي ببب حمبب وأحقبب
يببب ي وأيبببيع بيضبببه علببب بيبببن

ببب هحببب وأمييتبببي

رس وأح
رببين

وال تببببببي ي

ييأ ":يبببي وض

أق ربببي وأ ربببيأ وأملقبببي علببب

وي بي ت هريرببيي ت فببس بيببي وأحيببي و يرببييي

مي وأ ل

وأيال ببببببيل والج ميعيبببببب

جيلببب رببببحيي

عيه

أ حقي ب متببيأي وأيببيع ي ب ب وأي ب
تبببيل عيببب و ي هبببي

وأيببب

ذه وأموييببب

وأيببيأ ي طلبب هفبب و وأمج مبب إأببيه

ومبببل ه ميببب وأقضبببي فبببس هل وأشببب يي و ربببالمي
وأقضببي فببس وأمج مبب و يرببيي

حومهببب فبببس عملهببب هتببببحل

ببببيل وأيبببيع

تبببض مبببل تبببضي وأمق رببب

جمي مييت

ببببب يهي رببببض

ييربببي موبببيي ه يببب ف ب قيأيببب وأقضبببي

وأربببيمي ييبيببب مبببل وببب ل ربببيأ وأقضبببي س إ يمببب وأيببب
يبببيأ وربببمي ت مبببل وربببمين وأحربببي

بهببببي تببببيل

حقيببب وأيبب

وأرييرببببببي

بببيل وأيببيع

حقيببب وأيبب

بيببيه فبببس

و يشببببببيط مببببببل هيشببببببط وأحيببببببي أ فبببببب و

إيبببي جيليبببي خليضببب فبببس وب ن فبببيحو ببببيل وأيبببيع ببببيأح

ال بببب

فيضبببل عبببل رببببي هللا إل وأبببذيل يضبببل ل عبببل رببببي هللا أهببب عبببذوي شببب ي بمبببي يرببب و يببب

وأحريي"

7

و يربببيل بطبيببب وأبببذ فطببب ه هللا عليببب ال يرببب طي وأيبببيش فبببس يرببب ميض و ت فبببال رببب قي حيي ببب
إال إذو عبببيش فبببس جميعببب
حببب

5
6
7

إذو وبببيل وأيبببيع ال يرببب طيي ل وأحيبببي وأويملببب إال مج ميبببيل فبببال بببب هل

ي وعبببيل خالفبببيل حببب

وأوثيببب مبببل وبمببب

أ يبببي ن وأمتبببيأي وأ

مي يس وأيت ي مبي ي وأقيي ل وأ ر ي وأ ج ب وأ يمق وطي فس وأر ول و وأطبيع ا450
خيأ محم وأقيضس مل ون وب ي وأقضينس وأهين وأمت ي وأييم ألو يي ا23
ر ا ويي )26
4

ببببيل

أحبببي

وأرببيط

و ر ب يال عل ب مببي ب مببل حق ب

أهي وأريي عل وأجمي مي وأم يأ

رببلط ببي

قط وأميي عيل

وأمج مبب إأبب وأقضببي فبببس حيببي ه بب الت فيببالت فبببس تببضي ه وأ بب يجببي هل ي حلببب و

يي

بهبببي يي ببب وأمببب وطل بقضبببين
وببببيل الببببب مببببل جبببب
وأقضبببيني

وأغي ب

فلببذأ الب ب مببل ج ب

و عب

وأي

يض خببب بيأ قيأيببب وأ بببس ه رببب ي وأقبببي وأ بببس تبببيي ي أذو

ضبببي

ضبببب وبط حوبببب ه و

ببب وأمحببب

يضبببب وأقضببببي يبببب ف ب قيأيبببب وأقضببببي ه وأ قيأيبببب

وبريربببس أمي

وبجيبببي وأالحقببب عبببل وأربببيبق

وأ قيأيببب وأ ببب وي قلبببل إأبببيه

و ث هبببي

وأبببذيل حملببب و وبمييببب مبببل ببببله فبببس مج مببب وأقضبببي

جبببي

مبببل وببب يل وأقيضببب

البببب هل

علبببيه إ أ ببب و بهبببي عيببب وأ حبببي ه ب

مببب وأقبببي

يضببب وأقضبببي

فهبببس جببب

يو ربببي وأقضببببي وأمي فبببب بهبببذه وأ قيأي فضببببالت عببببل ضبببب
يضببب وأقضبببيني

ييبغي وف بببي أ ببب أس وأ

جببب

تببببضيل هخبببب ي ضبببب

يق وأيبببي علببب وأميي ببب وأقضبببيني وأيم علببب

ي

ببب يي

وأقضبببي عيببب واليضبببمي ألربببل وأقضبببينس ب ربببي مببب و وه بمي فببب قيأيببب وأقضبببي فمل ضبببمل
ه ي وأ قيضببببس فالببببب هل يحببببيط

وأم ضبببب عيل وأهيمبببب فببببس وأ بببب يي وأ ببببض يلس قيأيبببب وأقضببببي

وأقيضبببب بيأتبببببضيل وأم ويبببببي وأ بببب يجبببببي هل ي حلببببب بهبببببي هل يحببببيط علمبببببي ت بيأمببببببي
و ت أببب فبببس حيي ببب وأييمببب

وبعببب وف وأ ببب يجبببي هل يل مهبببي يجيلهبببي رببب

وأقبببببي

فبببس ييملببب مببب

وأم قيضيل
تقاليد القضاء:
وأ قيأيببب م ضببب
مثببب ع ومببب

بببذه وأ

ببب وثيببب

ربببيع فبببس وببب يل

حيببببي وأقيضببببس وأخيتبببب

م شبببيب
يببب مميببب

وأييمبببب

وأح يبببيل ويأتببب
يبب

والرببب قال

خيتبب ب ربب رييربب وأقضببي فببس وبب

وأقيضببببس يبببب

وح ببب و وأقضبببي

وأم هببب وأالنببب

يضببمل ع أبب فيأقيضببس يمثبب وأي وأبب

وربببب قالأ فببببس عملبببب

أبب

ببذه وأ قيأيبب

وح ببب و وأحقببب

س مي

مببب م ويملببب

ي طلببي ذأبب

ي ببي

ببس وأ ببس قبب ي مببل شختببي

بببب وبببب ل ببببذه وأ قيأيبببب مو ببببب
5

حوببب هربببل ي

ييملبببب مبببب وأم قيضببببيل ويخبببب يل

وح ببب و وأمهيببب

والرببب قيم

أحمييبب وأقيضببس بمببي يحمببس مويي بب

ألقضبببي فبببس وأمج مببب

هبببب ه فببببس وأمحيو

بببس ضبببميمجم ع مبببل وأقبببي مبببل مي ببب
وأي و ببب

ي شببب بهي وأقضبببي مبببل مالنهببب وأربببيبقيل
س شبببم

بببس

ح يهببببي وأقبببب وييل

وأخيتبببب بيأقضببببي وقيي ل وأرببببلط وأقضببببيني
وأقضببي
فقي

وأببببذي يضوبببب ه بببب قيأيبببب وأقضببببي ومببببب ه إربببب قال
ت8

إربب قال وأرببلط وأقضببيني ميأيببي ت إ و يببي
وأحببب فبببس وأ قيضبببس ألجمي

ضبببميييل وأمحيومببب وأيي أببب

عيهببي وأوثيبب وأوثيبب مببل وأ قيأيبب وأ ببس ه رببي ي وأقضببي
وأقضبببيني أربببي 1996م ضبببميل وعببب ربببل
فس يض ع وأقضي

وأمرببي و همببي وأقضببي

ال فبب

س حقببب

بببيل يببس

رببب

ي ييبثببب

يي ويضببي ت أبب وني ي ببي وأيمبب بيأرببلط

وأقضبببي وأ بببس هتببببحل ميثي بببي ت

وعببب م جبببذ

س:

ه)عل وأقيضس هل:
 )1ي بببب خس فببببس جميبببب وب ببببيل وأي وأبببب وأي و بببب هل يوبببب ل عضيضببببي ت بببب و ت هل
يل ببب فبببس ربببل و بوببب مبببي ييلببببس م ببب يحضببب و وم ببب يتببب ل ربببمي رببببمي
وأقضببي هل يب ي ب بي بي ت أببذأ عببل و ب مببي يشببيي ه يحببط مببل ب ميتببب ه يش بو
فس عمل هميي ي و ه يشيل وأقضي
 )2يبببض ي عملببب ببببنخالا ضبببيل هل ي وعبببس وأمربببي و فبببس وأمييملببب ببببيل وأختببب
وأحل فس ه ون
 )3يحبب ا علبب ربب ع وأبببل فببس وأقضببييي وأم و أبب إأيبب خيتبب إذو ويي ببذول تببض
مر يجل
 )4ي جيبببي إرببب غال رببببلط ه يضببب ذه أجلببببي هيببب ميضيببب أيضربببب ه بي مبببل هفبببب و
عينل ببب ه ميي فببب ه أببب ف هي ضببب عيهبببي ه عبببيه ه يقبببي هي ضببب علببب هي
شخا آخ
يض ببب هل يبببض ي وجبي ببب
 )5يربببل فبببس جميببب وب بببيل وأربببل وأالنببب بم وببب ه
عل وأ ج وبوم هل يل بيأقيي ل فس هحويم فس ت في
 )6ي يح ب عببل ي ب هي ي ب و أ ب في ب هي ب متببلح مهمببي وييببل ه رببب أ ب هل ي ب ه
ه ه أ في ب هي ه وف ه ه و في ومحي بي مل هط وف ذأ وأي و
 )7ي ي هثيي وأيم وأ ي وأ رمس ألقضي – إل ج – ه وأ ي وأالن
ي) ال يجبببب ألقيضببببس إفشببببي هيبببب ميل مببببيل ببببف عليهببببي بربببببي مهي بببب مببببي أبببب وببببل لبببب
وأميل ميل يش ل ي يج أيليي و ج و ول
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ج) ال يجببب ألقيضبببس هل يشببب ي بنربببم ه بنرببب هي مبببل هفببب و عينل ببب ه ببببضي ورببب مرببب يي
9
مح وأح وأم يي علي همي وأمحيو
فضالت عل ع

وأه ويي والع يي عل ع والر وي

ب

بييل مم لوي

فمببببل وأمبببببي ي وأ ورببببخ مببببب ه وربببب قال وأقضببببي بحيبببب

وبببب ل اليبببب وأقضببببي أرببببلط

نببببيع وأ أ فنربببب قال وأقضببببي أببببيع شببببيي و ت

مربببب قل وبببب ل مرببببض أ عببببل ه و هعميأهببببي همببببي
إيمبببي يجببببي هل ي ببب ج إأبببب

10

و ببب عملببببس أضبببميل حرببببل ه و وأ

يضببب وأقضيني

ضببببمييي ت أهببببذو

والرببب قال هرببببغل وأقبببب وييل حمييببب علبببب وأقيضبببس فمييبببل وأ ببببضثي عليببب فببببس عملببب وأقضببببينس
بط يقببب مبيشببب

يببب مبيشببب

ه

هي ال ربببلطيل عليببب إال مبببل ضبببمي ه حوببب وأقيي ل هحيط ببب

بضميييل مي ع أ إال بمر غ يي يس
وعبببب إج ونيبببب مخ لضبببب حوبببب ييملبببب وخبببب وأمحببببيو مثبببب عالييبببب وأجلرببببيل

يببببي
ربببب ي وأم و أبببب

عال بببب وأختبببب

و ربببي ألمحومببب

بيأقضببببي

قيأيببب ألقيضبببس وأ قيضبببس

يبببيأ ه الت ثببب إح ببب و وأمج مببب

م بل هحوببي

ي

س مي مهبببي ضبببميييل ألم قيضبببيل يببب علببب وأقيضبببس مبببل جييبببي آخببب

هتببببحل بببذه وبمببب
ربببحيي

وأقضببببييي وأ يحبببب عيهي وأمحيرببببب عيببببب
س البببب ميهبببي وبببس ييبببي وأقيضبببس ضبببي هللا

أيوببب ل أببب

ب و ل ب و ب ل أتببيأحه ه ض ب

ثببب

يبببب بيبببيه

بن جببي وأحق ب

أيطمنيببب و إأببب مييتببب
إأ ب ه لهببي

ميببب

ب فببس وأيهيي ب

ال يو ب ل ميبب الت عببيه فيييشببه ويخ ب آميببي ت مطمني بي ت يببييوع ذأ ب علبب وأمج مبب

ييببيش بيببيه
بجمي هف و ه

ببب وأمربببض أ ل عبببل ه و مهبببي وأقضبببي

وأقضبببي

قيأيببب وأربببل
إيمبببي

وأقضبببينس بمبببي يحضببب ألقضبببي

وببب علببب هربببع هب

وأيضبببب ع

إل إ بببب و

بببي يقبببي ت

ببببذه وأتبببب

يب ببب

يرببب ل

و وم ببب فشبببم ل وأقضبببي

ه ربببي

لبببب وأرببببي

جيأببب فبهمبببي ضوببب وأثقببب

يب ببب

و وم ببب

وأطمضيييببب فبببس

يييبببب إ بببب و ميبببب ول وأي وأبببب فببببس ي بببب
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يبببيمه بهبببذه وأمربببض أي

فببب مببببي

وأقيضبببس ونمبببي ت علببب يحببب مبببيي

وأم قيضبببيل أبببذأ مبببل حببب وأمج مببب هل يببب
مح وب مثالت

عليببب وأييبببب فبببس

أه

تقاليد القضاء في االسالم:
ج ب ل وأيببي فببس وبي مبب وأح يث ب علبب وأضتبب بببيل وأرببلط وأقضببيني عببل وأرببلط يل وأ شبب ييي
ميشببيي ت م ب مب ب ه فت ب وأرببلطيل وأببذي يي ب ب مببل ه ب قيأي ب وأقضببي

وأ يضيذي ب

إأيببب الحقبببي ت ف جبببي وأقضبببي
عليببب

ي وأ ضببب

ربببل

يببب

جبببي وأ شببب ي

وأحيأس فيأ رببب

وبببيل وأ ضببب فبببس عهببب وأ رببب

جببي فببس عهبب وأ ر ب
وأ الي ب وأييم ب وأ ب

بببب و

رببل حي ب

و ب أشببخا مببل وأيببيع

وذأ وأقضييي وأ

حب

طبب

وتبببي ييببيل ألقضببي

وأ ض ب

وببيل يضببيف ميتببي وأقضببي إأ ب ميتببي

بل وبعمببي وأ ب يق ب

ي ن علي فال يح يج عم وأقيض إأ

بهببي وأ ب وأ حيينببذ ليل ب

ض غ ويم

بببب ل رببببيأ وأقضببببي فببببس عهبببب و رببببالم ع مل مرببببض أي هي

مرببببض أي وببببب

همببببي هللا بببب

تبببل هللا

عليببب وأتبببال وأربببال وبببيل ببب وأم جببب أل شببب ي

ب وأببذي يحو ب بببيل وأيببيع بيضربب ب مي ب وأقضببي
تببل هللا علي ب

وأ بذ رببي ط

ي عببببل ربببب

هللا تببببل هللا عليبببب

بببب ه أببببس وأقضببببي
رببببل ) أ ":مل أببببس

وأقضببي فقببب ذببببي بغيببب رويل" شببب والربببال مبببل شببب ط ببب أس وأقضبببي ف هيبببي شببب يي وأقضبببي
فض ب هب ب حييضبب
حمييبببب ألحقبببب

رببجل بربببب

11

ذأبب يضو ب بببضل وأي ببي وأقضببينس وببيل عمببي وأحو ب

وأح يببببيل أ حقيبببب وأي وأبببب

وأقضببببببي فببببببس وأي ببببببي و رببببببالمس ب قيأيبببببب
بير قالأ

و يتببببيف

يضيذ هحويم

يبببب ف ب رببببيأ وأقضي ضرببببع أميثببببي
وأ س جيلل مل ريأ

/1إل وأقضي ف يض محوم
11

إأبببب ه لهي بببب ميبببب

مالمببببببي خيتبببببب بيأشبببببب ط وأخيتبببببب بببببببيأ يييل

ببب وييبببل ربببيأ عمببب ببببل وأخطبببيي وأببب إبببب م رببب وبشبببي
وأضي

وأحقبببب

وأ أبب

خيأ محم وأقيضس مل

مبببل هشبببه

ضببببينس يجربببب أي وأبببب وأقضببببي

وبببين وأقضبببي

يضوبببب أيبق يبببب عمبببب

ثيق شيمل ي قي بهي وأقضي وأ س لخا فس وي س:
ري م بي

ون وب ي وأقضينس وأهين وأمت ي وأييم ألو يي ا26
8

/2فنفه إذو ه أس إأي
/3ال ييض ول بح ال يضيذ أ
/4آع بيل وأييع فس مجلر
/5ح

فس جه

ال يطم ش يف فس حيض

/6وأبيي عل مل و ع

ضين

ال ييضع ضييف مل ع أ

وأيميل عل مل هيو
حالال ت

 /7وأتلي جين بيل وأمرلميل إال تلحي ت هح ح ومي ت ه ح
 /8مل و ع حقي ت ينبي ت ه بيي فيض ي أ هم و ت يي هس إأي
/9فنل بيي هعطي بحق
 /10ال يميي
وأح

ي ال يبطل شس

ال ه

هل

وج في وأح فنل

م وجي وأح خي مل وأ مي ي فس وأبيط
ه مجل و ت فس ح ه

يييي ت فس

وب

/12فنل هللا ييأ
/13ث وأضه

أ مل وأيبي وأر ون

وأضه فيمي ه أ إأي ممي

وع ف وبمثي ث وعم فيمي

 /14إيي

ف وجيل في يضر فه يل في أ ش

بيضه عل بين إال مج بي ت علي شهي

 /11وأمرلم ل ع

ذأ

ول هعج ه ذأ ور حللل علي وأقضي فنل ذأ

ضي ضيل في وأي

هبلغ أليذ

هجل أليم

وأضج

وأغضي وأقل

ر عليه وأح

علي ممي أيع فس

وأ ضذي بيأييع وأ يو عي وأخت
يحرل ب وأذو فمل خلتل يي فس وأح

بيل وأييع مل يل بمي أيع فس يضر شيي هللا فنل هللا ييأ ال يقب

مل وأيبي إال مي ويل خيأتي ت فمي ي بث وي عي هللا فس عيج
ببس رببيأ لي بيأخليضبب وأيببي
وعببب ه ميثي ببب

ه

آل ال ري ث ييع وبم

عي

إأ هحبهي إأ هللا هشبههي بيأح

/15فنل وأقضي فس م وطل وأح ممي ي جي هللا ب وبج
أ عل يضر وضيه هللا مي بيي

إال بيأبيييل و يميل

مبببي ي حببب

عمبب بببل وأخطببيي
بببب

مببل ي بب وأقضببي

ضبب قيأيبب ه

ببب إحريرببب بيأمربببض أي جبببيه ضبببي

فالبببب مبببل هل

9

بب ه

خ ونل حم

يشبببي وأقيضبببس بيأمربببض أي وأ بببس رببب ق علببب عي قببب عيببب واليضبببمي أربببل وأقضبببي فجي ل بببذه
قيأيببب أيمببب وأقضبببي يجبببي وأ مرببب بهبببي

وأ ربببيأ و جيهبببيل مببببي ي
هتبببحل ببذه وأ رببيأ ميهجببي ت

ضبب

ب يب

جببب ي و بيعهبببي ثببب
إذو وخ ب ربب

وأ مر ب بهببيبل ميبب ول وأي ب

وأضري فس جر وبم بال و
ببب هثببببل وأ بببي يو فيبببال إل يبببيي وأ أببب وأقيي ييببب
وأ أ أبببذأ وبببيل مبببل قيأيببب وأقضبببي
و

وأقضببببيني
بيأي " وأيببب
وأختببب

ضببب شببب ط أ ببب أس وأ

وأقضببببي أ فبببب أبببب و وأيبببب

وجبببي

يضببب وأقضبببيني

ضببب وأرييربببيل

أق أبببب يببببيأ " إذو حومبببب بببببيل وأيببببيع هل حومبببب و

ألجميببب حويمبببي ت محوببب ميل فيأيببببي
س قببب

ربببيي حوببب وأقبببيي ل ببب مبببل هرببببيي فربببي

إأببب وأمحيومببب وأيي أببب

رببب عي جميييأم قيضبببيل وأمربببي و ببببيل
وأيببب

ببببيل وأختببب

ببب بببي ربببي يي عمببب

ضببس هللا عيببب فبببس رببيأ وأقضبببي بن جبببي وأ يليببب فببس ذأببب ح ببب ال يطمبب شببب يف فبببس حيبببف
وأقيضببببس ال ييببببضع ضببببييف مببببل ع أ فيأضببببييف عيبببب وأقيضببببس بببب ي ح بببب يضخببببذ وأحبببب أبببب
وأقببب ي عيببب ه ضبببييف ح ببب يضخبببذ وأحببب ميببب ومي ضبببيل وعببب أ ي بببي وأقضبببي
يي ب ف ببب جيل وأ قيضببس أ ح قي ب وأيبب

فببس وبحوببي

تببحيحهي فببس وأمر ب قب مبب

ببب مبببي
ضبب يبب

بي وأقضي بيأيل وأشختس
الخاتمــة:
هببب وأربببلط وأقضبببيني وأرببب ويي ب ضببب هرربببللي ي وأقضبببينس وأرببب ويس وأبببذي ي ميببب بنرببب قالأي
يمبب

ال يخضبب ألرببلط وأ يضيذيبب

بيأقضبببي فوييبببل بببذه وأ قيأيببب
وأقضبببي

يضببب وأقضي

ع وأببب

يشببس قيأيبب م ضبب

ي وأيبب ) ممببي ه ببيح وأمجببي أ رببيو قيأيبب
ضببب مببب

يييبببي وأحييض وأم وثيببب وأ أيببب وأ بببس يبببض ي بنرببب قال

الشببب هل بببذه و رببب قالأي يطبببس ألقضبببي ح يببب فبببس وأح وببب

خيتبب بيأقضببي وييببل ي ببيج إ

في ب وأرببلف تبب ح وأيبب

إعببال

يمبب وأقضببي

ضببينس ببي يو مبب

مشبب ف شببي

بب ه ربب و حقيقبب مببل وأ قيأيبب وأقضببيني ممببي

فهيبببي يتببب ا عيمببب إعمبببيالت أمبببب ه وأمربببي و أمبببل ببب وف فبببيه شببب ط

ي ببب بببب

ي مرببب

وأقضببببي

ببببس يت تببببقيي يي خيتبببب ميليبببب بنخ يببببي وأقضببببي

وأمبببض ليل أحمببب

ببي خيتبب

ربببيأ وأقضبببي

ل ببب خ ه

فبببب ضبببب وبط وأقببببيي ل مببببل

يبببب فبببس وأ ييبببيل ومبببي يضببب
10

وأربببلط وأقضبببيني

بمحيرببببب ضببببي هي عيبببب وأمخيأضببببيل
شببببن يه

ل بببب خ هي جهبببب هخبببب

بل وأقضببببي

بببب مببببل يبببب ي ل

ي وأيقبببب بم جببببي وعبببب عي أبببب ي وعبببب فيهببببي إيرببببييي وأقيضببببس ومي هبببب وأرببببلط

وأقضيني بمييشبببببب وأقضببببببي ب بببببب ي ه بيبببببب قيببببببي وب و ب ورببببببط إ و
أل ض بببببيش وأ يبببببب وأقضبببببيني
و مبببل برببببل وهم م ه

يببببب بذأويأ مرببببب ببببببا وي وأقضي
يي ميشبببب

وأخبببيا بوببب مبببيه ببببنخ الف

ضببببينس يلببب

ضببببببيني م ختتبببببب

وأ مرببببب بهيب وأقضبببببي

ومبببببي

وأقضببببي وأمحببببيميل هيضببببيتبلبع وأبببب ي

جبببي ه إح ومبببي ت ألمحيومبنع ببببي ه وأببب ي وأ ربببمس وأالنببب بحيببب

هتبببببي شببببيي و ت ألقضببببي ييوببببع ي

ومببببي ه مببببل وأرببببلط وأقضببببيني بمبببببييس وأمحببببيو إذ هل

وأم هببب وأيبببي ألمحبببيو مهببب يبيببب وأثقببب عيببب وأم قيضبببيل ومي هببب وأربببلط وأقضبببيني ب ض يببب
وأقضببي

طببب ي وأمرببب

وأ بببب يي وأمرببببب م
وأقضببببببي
وأ ق ي

وأمهيبببس وأ طبيقببس حيببب
وأ ختتبببببس

عبببببب إيحيببببببي ه بي جهبببببب

ببب إيشبببي وأميهبب وأقضبببينس أل ببب يي وأ بببض يلس

يمبببب وأربببببلط وأقضبببببيني علبببب حمييببببب ي و ببببب وأقضبببببي
هل يو يبببببب ال وأقيضببببببيلمهي وأقضببببببيني أييببببببي وأثقبببببب

وأرببببب وب وأقضبببببيني ضوببببب ذأببببب بقيبببببي وأمحبببببيو و و يببببب بنأغبببببي وأقببببب و ول يببببب

وأمش ع ح

فس حيأ إت و ي مل نيع وأجمه ي إذو وييل مخيأض ألقيي ل

 12خطب نيع وأقضي أيي رس عي ر ي وأقضي وأر وييضس وأيي 1953
وأر ول أليمل ا279
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جم وأمضأف محم إب و ي محم وأحقييي ش و مطيب

التوصيات:
 /1يببي وأم وبب وأي بببس بجمبب قيأيبب وأقضببي وأي بببس

ييهببي علبب وأميي بب وأي بيبب أ

يرببهي

ضمل وأم و وأقيي يي
 /2بيبببس وأم وببب

يبببي إ حبببي ع ببببس ألميي ببب وأقضبببيني وأي بيببب أضبببميل وح ضبببي وأقضبببي وأي ببببس

ب قيأي ه بمي فيهي إر قالأي

مويي

/3وال مي بيأيه ن بيأقضي وأي بس
/4ض
 /5بي

عم أقي ول مر م
وأخب ول بيل وأميي

أميي ش م ض

إر قال وأقضي

وأقضيني وأي بي
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المراجــــع:
/1وأق ول وأو ي
وأر ول والي قيأس 2005

 /2ر

 /3يي ل وأرلط وأقضيني  1986مي الت ح

2015

/4أ وني ي ي وأيم بيأرلط وأقضيني 1996
/5هبل مي

أريل وأي ي وأج  15و تي

/6خيأ محم وأقيضس مل

بي ل

ون وب ي وأقضينس وأهين وأمت ي وأييم ألو يي

/7محم إب و ي محم وأحقييي ش و مطيب وأر ول أليمل
 /8مي

ي وأ ج بببببب وأ يمق وطيببببب فبببببس وأرببببب ول و

يبببببس وأيتببببب ي مبي ي وأقبببببيي ل وأ رببببب

وأطبيع
/9وأمر شبببي محمببب فهبببي
وأي بس

يش فبببل وأقضبببي ببببيل وأي

يببب

وأ طبي مطبببيب وأ ببب و أإعبببال

/10محم خليض حيم وأي ي وأقضينس وأر ويس وأطبي وب أ 2006
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