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 ملخص

عػة مػف تعرض هذه الدراسة مفهـو التفتيش القضائي في الفقه اإلسػممي  ااإلضػافة إلػي ايػاف م مو       
  أو االلػػطمري  سػػواك نا ػ  ت ػػؾ اللػ ة مػػف  اريػة التعريػػؼ ال  ػوي  األلفػاظ ذا  اللػ ة اػػالتفتيش القضػائي

أو مف ال اريػة التطايقيػة ل تفتػيش القضػائي  نمػا ايذ ػ  هػذه الدراسػة أدلػة متػروعية التفتػيش القضػائي مػف 
ألمػػراك والقضػػا   ونػػذلؾ تعرضػػ  م ط ػػؽ التطايقػػي المو ػػود ألػػالًة فػػي التفتػػيش ع ػػي العمػػاؿ والػػوال  واال

الدراسػػػة إلػػػي ايػػػاف رنػػػـ التفتػػػيش القضػػػائي والرنمػػػة م ػػػه  ورػػػدم  الدراسػػػة اعضػػػًا مػػػف لػػػور التفتػػػيش 
القضائي  ورد تول   مف خػمؿ هػذه الدراسػة إلػي م موعػة مػف ال تػائا  أهمهػال و ػوا العمػؿ اػالتفتيش 

الػػور  عامػػة  والرفػػاظ ع ػػي  داك  القضػػائي ضػػمف معػػايير تػػرعية ل رفػػاظ ع ػػي هياػػة القضػػاك التػػرعي
 العمؿ القضائي الور  خالة.

Abstract 

      This study presents the concept of judicial inspection in the Islamic jurisprudence, 

in addition it shows a set of terms related to judicial inspection, whether related in terms 

of linguistic or conventional definition or from the practical aspect of judicial inspection. 

This study also showed the evidence of the legality of the judicial inspection from the 

practical point of view, In the inspection of workers, governors, princes and judges, as 

well as the study was subjected to a statement of the judgment of judicial inspection 

and wisdom, and the study presented some of the forms of judicial inspection, and has 

reached through this study to several results ,which the most important: Judicial inspection 

must be carried out within the framework of legal criteria to preserve the prestige of the 

judiciary in general and to preserve the performance of judicial work in particular. 
 

 
 .قدمةامل

و لػػِه ولػػراِه أ معػػيف  ومػػف سػػار ع ػػي  ه ػػه  د ا رسػػوؿ ار الرمػػد ر را العػػالميف واللػػم  والسػػمـ ع ػػي سػػي       
 وارتدى اهديه إلي يـو الديف  واعدل 

 - ؿ وعم-فإف مف  عـ ار تعالي أف أنرم ا وتّرف ا وأعز ا ااإلسمـ  هذا الديف الرّاا ي العظيـ الذي  ع ه ار        
الريا  إال ووضع لها أمثؿ ال ظـ وأيسرها  وأنثرها ترقيقًا  أوفي الترائع وأنم ها ولـ ي ادر ناير  وال ل ير  مف أمور

لملالح العااد والامد ع ي سواك  وذلؾ ضمف م ظومة مف القواعد واأللوؿ العامة ت ع ه لالرًا ل اترية في سائر 
 واألملار  واذلؾ يترقؽ فيها النماؿ والتنامؿ ل خ ؽ أ معيف. األعلار

 .اارث  *
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 ث عػػف التفتػػيش القضػػائي فػػي الفقػػه اإلسػػممي  وايػػاف أف التفتػػيش القضػػائي مو ػػود ألػػًم فػػي تتػػريع ايترػػدث هػػذا الارػػ       
 اإلسممي ألالًة وتطايقًا.

ريػث إف ملػط ح التفتػيش القضػائي ملػط ح رػديث  وال  ؛وهذا الارث يتميز اأ ه ارث في متروعية التفتػيش القضػائي       
التفتػيش القضػائي وخالة أ ه في زما  ا ألاح ه ػاؾ خ ػط نايػر فػي   تفتيش القضائييو د مف الاارثيف مف ت اوؿ متروعية ال

 داك العمؿ القضائي.أواالستها ة اه  فو د ا االضطرااا  في 
 ها هذا الارثل اامقتض الخطوا  التي تـذ  أتيوفيما ي       

 
 .أهنية البحث

 تنمف أهمية الارث مف خمؿل        
 مهـ االقضاك الترعي.أف هذا الارث مرتاط اتنؿ  -1
 أف موضوع الارث لـ يساؽ وأف ُنِتَا فيه ا فرادًا. -2
 

  .أهداف البحث
 ل تيةيسعي الارث لترقيؽ األهداؼ اآل       

 اياف طايعة التفتيش القضائي وأدلته الترعية  -1
 إظهار رنـ التفتيش القضائي والرنمة م ه. -2
 اياف لور التفتيش القضائي في الفقه اإلسممي. -3
 

 .ة البحث واسئلتهمشكل
 تترد متن ة الدراسة في السؤاؿ المروري اآلتيل        

  ما حكم التفتيش القضائي؟ 
 

 ل اآلتيةويتفرع عف هذا السؤاؿ األسئ ة الفرعية        
 ما مع ي التفتيش القضائي؟ هؿ يو د ألفاظ ذا  ل ة تتع ؽ االتفتيش القضائي؟  السؤال األول:
 ة متروعية التفتيش القضائي في الفقه اإلسممي؟ما أدل السؤال الثاني:
 ما رنمة التفتيش القضائي؟ السؤال الثالث:
 ما لور التفتيش القضائي؟  السؤال الرابع:

 
 .ميهج البحث

وذلػؾ اولػػؼ واسػتقراك وتتاػػع األرنػاـ المتع قػػة اموضػوع الدراسػػة   تقتضػي الدراسػػة اسػتخداـ المػػ ها الولػفي واالسػػتقرائي       
ونػذلؾ نتػا القر ف النريـ والسػّ ة المطهػر  والر ػوع إلػي أمهػا  النتػا الفقهيػة والقضػائية ذا  اللػ ة االموضػوع  يف ها مف مظا

 ال  ة والمعا ـ  ومف ااا األما ة الع مية  ساة األرواؿ إلي رائ يها والنتا إلي مل فيها واألاراث إلي ناتايها.
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 .الدراسات السابقة
   دار ال فػائس ل طااعػة وال تػر والتوزيػع لحكم القضائي بين الشرريةة والقروانين الوضرةيةحجية اياسيف  مرمد  عػيـ   -1

 ـ.2115-هػ1436األردف  الطاعة األولي  تاريخ  –عماف 
الػػذيف ت ػػاوؿ الػػدنتور مرمػػد  عػػيـ فػػي نتااػػه ،ر يػػة الرنػـػ   متػػي ي ػػوز تعقػػا القضػػا ؟ ومتػػي ال ي ػػوز تعقػػاهـ؟ والقضػػا         

 والقضا  الذيف ال ي وز تعقاهـ.يخضعوف ل تعقا 
 والذي تميز اه ارثي هو أ  ي رم  اتعريؼ التفتيش القضائي والتأليؿ الفقهي له إضافة إلي اياف رنمه ورنمته ولوره.          

التنظيم القضائي في المممكة الةربية السةودية في ضوء الشريةة اإلسرممية ونظرام السرم ة دريا  سعود اف  ؿ سعد   -2
  رسالة في القضاك الترعي مقدمة لدى المعهد العالي القضائي   امعة اإلماـ مرمػد اػف سػعود  ل يػؿ در ػة الػدنتوراه  ةالقضائي
 ـ.1984في عاـ 
المم نػػة ت ػػاوؿ دريػػا الت ظػػيـ القضػػائي فػػي المم نػػة العرايػػة السػػعودية وتطػػرؽ انتااتػػه إلػػي موضػػوع التفتػػيش القضػػائي فػػي        

 وؿ التفتيش ع ي أعماؿ القضا .العراية السعودية  وت ا
 وما تميز اه ارثي هو أ  ي رم  االتأليؿ الفقهي ل تفتيش القضائي إضافة إلي اياف رنمه ورنمته ولوره.        

 مم نػة الم ػرا العراػػي  –  دار اللػػومعة ل  تػر والتوزيػع  الراػػاط التفترريش فري الميرردان القضرائيالسػااعي  إدريػس طػارؽ   -3
/ 716465المم نة العراية السعودية  الػررـ العػاـل  –و ود  في منتاة  امعة الم ؾ سعود  الرياض  سخة هذه الدراسة م

 ـ.1994  الطاعة األولي  1994/ 814ـ  اررـ إيداعل 
 ت اوؿ السااعي في دراسػته االتفتػيش فػي الميػداف القضػائيا التعريػؼ امؤسسػة التفتػيش العامػة اػوزار  العػدؿ الم رايػة  وايػاف       

   ااإلضافة إلي وضع  ماذج مف إرلائيا  متع قة اهيئة التفتيش  وال هود الماذولة في ت ؾ المؤسسة.مهماتها
 وما تميز اه ارثي هو أ  ي رم  االتأليؿ الفقهي ل تفتيش القضائي إضافة إلي اياف رنمه ورنمته ولوره.         

 
 .خطة البحث

 ا ناآلتيل مقدمة وأراعة مطال لورد رسم  ارثي إلي       
 المقدمة: 

 .أهمية الارثأوال: 
 .متن ة الارث وأسئ تهثانيا: 
  .أهداؼ الارث ثالثا:
 .م ها الارث رابةا:

 .الدراسا  السااقة :خامساً 
 تعريؼ التفتيش القضائي واأللفاظ ذا  الل ة. الم مب األول:
 أدلة متروعية التفتيش القضائي في الفقه اإلسممي. الم مب الثاني:

 رنـ التفتيش القضائي ورنمته.  مب الثالث:الم
 لور التفتيش القضائي. الم مب الرابع:

 وتتضمف أهـ ال تائا والتوليا . :الخاتمة
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 .تعريف التفتيش القضائي واأللفاظ ذات الصلة: املطلب األول
 

  .الفرع األول: التفتيش القضائي باعتبار مفرداته
يتو ػا   ورػد أضػيؼ إليػه القضػاك  فألػاح ملػط رًا مضػافًا إلػي القضػاك  لػذا إف ملط ح التفتػيش عػاـ  وهػو مضػاؼ       

 ااعتاار مفرداته. اً لفظي اً مرنااولفه أف أاّيف مع ي التفتيش القضائي 
 

 : التفتيش في المغة: أوالً 
 . 1،فّتتُ  التيك َفتتًا  وَفتًّتُتُه تفتيتًا مث ه لألٌؿ ،َؼ َ  َش ل يقاؿ       
 . 2،الط ا والارُث  وفّتتُ  التيَك تفتيتاً  والفتُش والتفتيُشل       
 . 3،ط ٌا في ارثٍ   هإ لوريؿ       
 . 4،الفاك والتاك والتيف ن مة وارد  تدؿ ع يل ارث عف تيك فإ لوريؿ       
الرقياػةل فرلػها  وريؿل فّتَش عف  فّتَش ع ي  فّتَش في  ُيَفّتُش تفتيتًا فهول ُمَفتِّش  والمفعوؿ ُمَفتذش  فيقاؿل فّتَش        

النتػاا ارػَث ع ػه  سػأؿ ع ػه واستقلػاه  وفػّتَش فػي  لأي تفّقدها  ارث فيها ادّرة  ويقاؿل فّتَش ع ػي النتػاا  فػّتَش عػف النتػاا
 . 5،ارَث فيه لأي

 ي د الاارث أف أغ ا مف عّرؼ التفتيش ل ويًا عرفه اأ هل ارٌث وتفقٌد واستقلاك وط ا.       
 

 ًا: ثانيا: التفتيش اص مح
ألف مع ػاه مترقػؽ مػف  ؛إف ملط ح التفتيش ملط ح رديث  لذا لـ يعّرؼ الفقهاك المتقّدميف التفتيش اهػذا الملػط ح       

يضػعها والترقػؽ م هػا ضػمف  ظػاـ ورواعػد   خمؿ الفعؿ والتطايؽ العم ػي ل نتػؼ عػف أرػواؿ القضػا  وت قػي التػناوى ع ػيهـ
 المتّرع في ذلؾ.

فػػي التفتػػيش القضػػائي تطايقػػَا   تػػا ع ػػي أمػػراك رػػد اعػػثهـ وعيػػ هـ فػػي م الػػا تػػتي  فنػػاف م ه ػػه مفتّ  ف قػػد نػػاف        
وهػذا استعمؿ ر ًم مف األزد يقاؿ لهل ااف ال تايػة ع ػي اللػدرة  ف مػا رػدـ رػاؿل هػذا لنػـ  ففي الرديث ال اوي التريؼ أ ه 

 . 6،أيهدى إليه أـ ال ل ،فهّم   س في اي  أايه أو اي  أمه في ظر أهدي إلّي  فقاؿ 
 في عمؿ ردده له رسوؿ ار  وراـ ال اّي  وو ه الداللة مف الرديث السااؽل أف ااف ال تاية ناف يمثؿ رسوؿ ار        

أف ااػػف ال تايػػة أخػػذ تػػيئا لػػيس مػػف مخللػػاته وال مػػف رقػػِه إ مػػا هػػو رتػػو   واسػػتر ع  االررااػػة والتفتػػيش ع يػػه فتاػػّيف لديػػه 
 اً واضػػر اً تطايقيػػ   فنػػاف هػػذا مع ػػيً  7،زيػػاد  أخػػذها ااػػف ال تايػػة عػػف مػػا خلػػص لػػه ورّد مػػا أخػػذه إلػػي المسػػ ميف نػػؿ ال اػػي 

 ع ي رقيقة التفتيش. 
لػارا   ونأ هػا إتػار  مػف  8،ورػد ورد فػي التالػر  فػي النتػؼ عػف القضػا   أ ػه ي ا ػي ع ػي اإلمػاـ أف يتفقػد أرػواؿ القضػا        

 التالر  إلي مع ي التفتيش.
  لـػ أ ػد نػذلؾ تعريفػًا ل تفتػيش القضػائي مػع أف المػواد فػي هػذا 1972واالر وع لقا وف تتنيؿ المرانـ الترعية األرد ػي ،       

القا وف تن م  عف التفتيش والمفتتيف  ف قد أتير إلي أ ه لقاضي القضا  رّؽ اإلتػراؼ ع ػي  ميػع المرػانـ التػرعية ورضػاتها  
رتػي فػي القػا وف الػذي لػذا فػالتفتيش القضػائي التػرعي معػّرؼ  ؛ 9،ضا  في اإلتراؼ والتفتيشوأف المفتتوف يعاو وف راضي الق

  ّص ع يه تطايقًا عم ّيا ال تعريفًا م ه ّيًا.
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ومعظـ الاارثيف ال ذيف عّرفوا التفتيش عّرفوه مػف خػمؿ مع ػاه الّ  ػوي السػااؽ  فقػد عػّرؼ الػدنتور ممػدوح السػاني التفتػيش        
  ورػد أتػار نػذلؾ الػدنتور  11،في نتؼ الرقيقػة –أي التفتيش-ع ي مرؿ له ررمة خالة م رها القا وف  ويفيد  معاالطاأ هل 

 . 11،نؿ ما يفيد في النتؼ عف الرقيقة لرس ي ال  دي ع دما تن ـ عف ماهية التفتيش أف التفتيش
 

 : تةريف القضاء: ثالثاً 
ح فهػول فلػؿ الخلػوما  اإظهػار رنػـ التػارع م هػا ع ػي سػايؿ   وفي االلػطم 12،هو الفلؿ في الرنـ القضاء لغًة:

 . 13،اإللزاـ
 

 .مص محًا مركبًا لفظيًا )التفتيش القضائي( بوصفهالفرع الثاني: تةريف التفتيش القضائي 
 نثيػر   اً ألف ملط ح التفتيش اعموميتػه يرمػؿ معػاٍف نثيػر  وو وهػ ؛أف هذا التفتيش هو تفتيش يتع ؽ االقضاك لأي       
 ل التفتيش ع ي ال رائـ  والتفتيش ع ي عمؿ الموظفيف في رطاٍع مػا  مػع أف  ميعهػا ترمػؿ مع ػي النتػؼ عػف الرقيقػة مثمً 

اأ واعهػػا التفتػػيش ع ػػي المرػػانـ  لواإضػػافة ملػػط ح القضػػاك إلػػي التفتػػيش رلػػر التفتػػيش االقضػػاك  وهػػو موضػػوع الارػػث  أي
 وأرواؿ القضا  وأعوا هـ.

اػالتفتيش ئر  راضي القضا  األرد يػة رػد أ تػأ  مديريػة مسػتق ة أسػمتهال مديريػة التفتػيش القضػائي  تخػتص   د أف دا  لذا       
 واإلتراؼ ع ي المرانـ الترعية اأ واعها وأرواؿ القضا  وأعوا هـ. 

القضػائيل أ ػه ورد و د الاارث اعضًا مف الاارثيف ال ذيف عّرفوا التفتػيش القضػائي  فقػد عػّرؼ أرمػد مخ ػوؼ التفتػيش        
رسػػف  مػػع الاي ػػا  والمع ومػػا  التػػي تػػؤدي إلػػي معرفػػة نفايػػة القاضػػي المفػػتذش ع يػػِه اوا اػػا  وظيفتػػه  ومػػدى ررلػػه ع ػػي 

 . 14،دائهاأ
دريػس السػااعي التفتػيش القضػائي أ ػهل التعػّرؼ ع ػي  تػاط إورد عّرؼ المستتار االم  س األع ي القضائي فػي الم ػرا        

اإل ػراكا  وتع يػؿ  تاج والمردودية مػف  هػة  وتقػدير النفػاك  فػي تلػريؼ القضػايا ومػدى الػترنـ فػي سػير القضا  مف ريث اإل
 . 15،مف أ ؿ إرتاد القضا  وت ايههـ عف اعض الهفوا  ؛األرناـ مف  هة ثا ية

ناوى فػػي وع ػػي ضػػوك ذلػػؾ  فػػإف التفتػػيش القضػػائي يعػػّرؼ اأ ػػهل النتػػؼ عػػف أرػػواؿ القضػػا  وأعػػوا هـ  وت قػػي التػػ       
 رقهـ والترقؽ م ها  وال ظر في عمؿ القضاك  وت ظيـ التقارير في ذلؾ وفؽ  ظاـ يضعه المتّرع ل رفاظ ع ي القضاك.

 

 .الفرع الثالث: األلفاظ ذات الصمة
ظهر ل اارث مف خمؿ الارث أف  م ة مف األلفاظ لها ل ة االتفتيش  وهذه األلفاظ توافؽ في مع اها التفتيش أو        

تقاراه  أرتلُر ع ي ذنر ما ورف  ع يه مف ت ؾ األلفاظ وهيل ،التعقا  الررااة  اإلتراؼ  الترقيؽ  وسأعرض مختلػرًا 
 معا ي هذه األلفاظ ال  وية وااللطمرية إف و د  ناآلتيل 

 

 .: التةقبأوالً 
 :16،اعه ومتي خ فه وارتفي أثرهيقاؿل َتَعقذاُ  الر َؿ إذا أخذته اذ ٍا ناف م ه  وَتعقذَا أثرُهل تت في المغة . 
 :ظػػر ل اآلتػػيلػـػ يعػػّرؼ الع مػػاك التعقػػا املػػط ره إ مػػا نػػاف وارعػػًا ممارسػػًا  ويمنػػف تعريفػػه ع ػػي ال رػػو  وفرري االصرر مح 

 . 17،العالـ ااتداك في نمـ غيره مف أهؿ الع ـ استدرانًا أو تخطئة أو ما  رى م رى هذيف األمريف
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 : الرقابة: ثانياً 
 :الموضػع الُمتػِرُؼ يرتفػع  لأي الرفػيظ  ويقػاؿل رراػُ  التػيَك أرُرُاػُه ُرُرواػًا  والُمررَػُا والَمرَرَاػةُ  للرريػا أيا في المغرة

 . 19،ا تظرُه وَرَلَدهُ  لأي   وارَتَقَاهُ  18،ع يه الرريا
 :عم وا لػػـ أ ػد مػػف الفقهػػاك مػػف عػّرؼ الررااػػة امع اهػػا االلػػطمري  ولن  ػي و ػػد  أف الفقهػػاك رػػد اسػػت فرري االصرر مح

تعاير الررااة امع ي الرساة  ومف تن ـ عف الررااة أضاؼ إليهػا مػا يعّاػر عػف المقلػود م هػا  نالررااػة اإلداريػة مػثم  
الرساة اقولػهل ،ررااػة إداريػة تقػـو اهػا الدولػة عػف  –ررمه ار –ونذلؾ مف فّلؿ اأ واع الررااة  ريث عرؼ ااف تيمية 

 . 21،اد في م اؿ األخمؽ والديف واالرتلاد طريؽ موظفيف خاليف  ع ي  تاط األفر 
لهػا  وأررا تعريؼ ل ررااة والذي أرلده في ارثي  أف الررااة هػيل اإلتػراؼ والفرػص والمرا عػة مػف  ا ػا سػ طة أع ػي

 . 21،ل تعرؼ ع ي نيفية سير العمؿ ؛هذا الرؽ
 

 : اإلشراف: ثالثاً 
 :22،فقد  والتذَرُؼ المناف العاليَعم  واالستتراؼ هو الت لمف أتَرَؼ  َتُرَؼ أي في المغة . 
 :أ ػػػد أف اعضػػػًا مػػػف الع مػػػاك مػػػف اسػػػتعمؿ ملػػػط ح اإلتػػػراؼ رالػػػدًا معػػػا ي اإلتػػػراؼ مػػػف الع ػػػو  وفررري االصررر مح

 والمتااعة والتفقد  ف  د نتاا ااإلتراؼ ع ي مذاها الع مػاكا الاػف الم ػذر  ونتػاا ااإلتػراؼ ع ػي  نػ  مسػائؿ الخػمؼا
 لمالني  ونتاا ااإلتراؼ في م ازؿ األتراؼا لعاد ار اف مرمد ااف أاي الد يا.لعاد الوّهاا الا دادي ا

 

 .رابةًا: التحقيق
  :23،مف رقؽ  ورقق  األمر وأرققته أيضًا  إذا ترققتُه ولر  م ه ع ي يقيف  وُرؽذ األمُرل إذا ثاَ  أو َلحذ في المغة . 
  :24،إثاا  المسألة ادلي هافي االص مح . 

الترقيػؽ  هػي ألفػاظ  يتاػّيف أف هػذه األلفػاظ ،التعقػا  الررااػة  اإلتػراؼ   عػرض األلفػاظ ذا  اللػ ة اػالتفتيشاعد        
مرادفة لمع ي التفتيش  وأ ُد أّف اعَض الدوؿ رد استخدم  مف األلفاظ المرادفة السااقة اداًل مف ملط ح التفتيش  ندولػة 

وذلػػؾ ألف نػػؿ ت ػػؾ األلفػػاظ السػػااقة ترمػػؿ معػػا ي التفقػػد واإلتػػراؼ  ؛الم ػػرا العراػػي فػػإ هـ يسػػتخدموف ملػػط ح اإلتػػراؼ
والتعقا والمتااعة والمراراة والترقيؽ والنتؼ واإلثاا  مف راؿ س طة أع ي  وأررا الملط را  فقهيػًا ل تفتػيش القضػائي 

 هـ.هو التعقا  سواك تعقا األرناـ القضائية اللادر  مف القاضي  أو تعّقا القضا  وأروالهـ وأمور 
 

 .أدلة مشروعية التفتيش القضائي: املطلب الثاىي
 

 .: القرآن الكريمأوالً 
العامػة ال يو د  لوص لريرة الداللة ترػدث  عػف التفتػيش القضػائي فػي نتػاا ار تعػالي  ولنػف تو ػد اعػض ال لػوص        

 يف  ومف هذه األدلةل التي دّل  ع ي رقيقة معا ي التفتيش مف الررااة والمتااعة والتعقا ألعماؿ المن ف
ََاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعاِلمِ  ِإَلى   َوَسُتَردُّونَ  ۖ  َوُقِل اْعَمُموا َفَسَيَرى المَُّه َعَمَمُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن روله تعاليل   1  َفُيَنبِّرُئُكمْ  َوالشَّر

 .ل التواة[115]ُمونَ َتْةمَ  ُكْنُتمْ  ِبَما
  عرض ع ي ار تعالي ورسوله إف أعماؿ الاتر َستُ و ه الداللةل  ورده مف يع ـ السرائر  - ؿ وعم-والمؤم يف  وهو 
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وسي ائ ار تعالي العااد يـو القيامة اما نا وا يعم وف  ما ناف خاللػًا لو هػه  ػؿ فػي عػمه ومػا نػاف ريػاك ومػا نػاف خيػرا أو 
والمؤم ػػوف ع ػػي    واػػاطمع ال اػػي  25،في ػػازي نػػؿ من ػػؼ امػػا نػػاف يعمػػؿ  المرسػػف اإرسػػا ه والمسػػيك اإسػػاكتهتػػرًا  

  لػػذا فػػإف أعمػػاؿ الاتػػر تخضػػع لمراراػػة ار تعػػالي واإل سػػاف  26،ا الرريػػا - ػػؿ وعػػم-األعمػػاؿ  ومػػف أسػػمائه ولػػفاته 
مراسػا ع يهػا  وهػذه الررااػة هػي ررااػة أزليػة ملػدرها مػػف ار تعػالي  ع ػي عنػس مػف الررااػة الوضػعية الاتػرية  ويػػأتي 

 رااة. التفتيش امع ي الر 
ََُمرروله تعاليل   2 ََرا َوَبرثَّ ِمْن ََرا َزْوَج ََا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَمَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحرَدٍة َوَخَمرَق ِمْن ا ِرَجرااًل َكِثيرًرا َيا َأيُّ

 .ل ال ساك[1]اَرِقيبً  َعَمْيُكمْ  نَ َكا المَّهَ  ِإنَّ  ۖ   َواأْلَْرَحامَ  ِبهِ  َتَساَءُلونَ  الَِّذي المَّهَ  َواتَُّقوا ۖ  َوِنَساًء 
  و ه الداللة في روله تعاليلِإنَّ المََّه َكاَن َعَمْيُكْم َرِقيًبا ل 

أف ار تعػػػالي نػػػاف رفيظػػػًا ومرلػػػيًا ع ػػػينـ أعمػػػالنـ  متفقػػػدًا رعػػػايَتنـ ررمػػػة أررػػػامنـ ولػػػ تنـ إياهػػػا أو رطَعُنُموهػػػا  لأي       
َوالمَّرررُه َعَمرررى  ُكرررلِّ َشرررْيٍء   رػػػاؿ تعػػػاليل  28،رريػػػا ومرارػػػٌا ل ميػػػع أعمػػػاؿ الاتػػػر وأرػػػوالهـ  وار تعػػػالي  27،وتضػػػييَعنـ ررمتهػػػا

يدٌ  َِ  هو الرريا. - ؿ وعم-أل ه  ؛  ومفاد ذلؾ أف ار تعالي سيفّتش ويتفقد ويرلي ع ي ا رعايت ا لررمة أررام ال الاروج[9]َش
ُْْمُرونَ  ۖ  َُْم َأْوِلَيراُء َبْةرٍ  َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْةضُ روله تعػاليل   3 ََرْونَ  ِبراْلَمْةُروفِ  َير   ل التواػة[71]اْلُمْنَكررِ  َعرنِ  َوَيْن

ررْوَن َعررِن اْلُمْنَكررِر َوُتْؤِمُنرروَن ِبالمَّررهِ ورولػه تعػػاليل  ََ ُْْمُروَن ِبرراْلَمْةُروِف َوتَْن ررٍة ُأْخِرَجررْت ِلمنَّرراِس تَرر   ل  ؿ عمػػراف[111]ُكْنررُتْم َخْيررَر ُأمَّ
ََرْوَن َعرِن اْلُمْنَكرِر رولػه تعػاليل و  ُْْمُروَن ِبراْلَمْةُروِف َوَيْن رٌة َيرْدُعوَن ِإَلرى اْلَخْيرِر َوَيرر  اْلُمْفِمُحررونَ  ُهرمُ  َوُأولَ ِئركَ  ۖ  َوْلرَتُكْن ِمرْنُكْم ُأمَّ
 .ل  ؿ عمراف[114]
 اعضػػػاً ا ايػػػ هـ  ويػػػأمروا اعضػػػهـ و ػػػه الداللػػػة فػػػي هػػػذه اآليػػػا  النريمػػػةل إف ار تعػػػالي رػػػد أمػػػر ال ػػػاس أف يت الػػػروا فيمػػػ 

  وأعظـ ال لح ع دما ينوف ألولياك األمػور  والقضػا  هـػ أولػي ال ػاس اال لػح  29،عف الم نر اً اعضاالمعروؼ  وي هوا اعضهـ 
عػف واإلرتاد والمتااعة والررااة والتفتيش  ورتػي ُترفػظ هياػة القضػاك ال اػّد لمػف يػأمر القضػا  اػالمعروؼ ويتػااع أعمػالهـ وي هػاهـ 

 الم نر إف ورعوا فيه  أف ينو وا ام زلة أع ي مف القاضي المراد أمره أو  هيه.
 

 : السّنة النبوية: ثانياً 
ووالتػِه عف التفتيش القضائي الور  مااتر   اؿ ناف هو القػدو  الرسػ ة والمفػّتش الرريػا ع ػي عمالػه  لـ يتردث ال اي        

 يةل تو يهًا وتطايقًا  ومف هذه األدلة ال او 
رػاؿ عمػرو وااػف أاػي  –ر ػًم مػف ا ػي أسػد يقػاؿ لػهل ااػف ال تايػة  عف أاي ُرميد الساعدي راؿل استعمؿ رسػوؿ ار   1

ع ػي الم اػر  فرمػد ار وأث ػي ع يػه ثػـ رػاؿل  عمرل ع ي اللدرة  ف ما ردـ راؿل هذا لنـ وهذا أهدي لػي  فقػاـ رسػوؿ ار 
لػؾ وهػػذا لػػي  فهػّم   ػػس فػػي ايػ  أايػػه وأمػه في ظػػر أيهػػدى لػه أـ ال؟ والػػذي  فسػػي  ،مػا اػػاؿ العامػؿ  اعثػػه فيػػأتي فيقػوؿل هػػذا

ـّ  ايده  ال يأتي اتيك إال  اك اػه يػـو القيامػة يرم ػه ع ػي رراتػه  إف نػاف اعيػرا لػه رغػاك  أو اقػر  لهػا ُخػوار  أو تػا  تيعػر  ثػ
ع ػدما  ػاك  أخػرى فػي لػريح مسػ ـ زيػاد   أ ػه . وفي رواية  31،رفع يديه رتي رأي ا عفرتي إاطيه ،أال هؿ ا   ؟  مرتيف

 . 31،راسَاُه  وفي رديث ااف  ميرل ،َتعَ ُمفذ وار والذي  فسي ايده ال يأخُذ أرُدُنـ م ها تيئا  –ااف ال تاية–
  و ه الداللةل أف ال اي فو ػد ال اػي  32،لما راـ االتفتيش والمراساة ع ي عّماله اما راضوه ولػرفوه    أف ااػف
 اية رد أهدي إليه اعضا مف الهدايا أث اك عم ػِه  فقػاؿ ااػف ال تايػة ع ػدما رضػر المدي ػة الم ػور ل هػذا لنػـ وهػذا أهػدي إلػّي ال ت

 هو المفّتش والرريا ع ي مف ي ّلاهـ أل ه  ؛مف هذا المورؼ وراـ واّيف ل  اس رائًمل ،ما ااؿ العامؿ...  ف ضا ال اي 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التفتيش القضائي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية، مج )11(، ع )4(، 1441 ه /2019و

 

ٕٔٓ 

 .َفّتش ع يه مف راؿ ال اي والً  وعمااًل  وااف ال تاية مٌ 
رػاؿل ،إف ار يرضػي لنـػ ثمثػًا ويسػخط لنـػ ثمثػًال يرضػي لنـػ أف  أف رسػوؿ ار  –رضػي ار ع ػه  –عف أاي هرير    2

ضػػاعة  ل ريػػؿ ورػػاؿ وا  تعاػدوه وال تتػػرنوا اػػه تػػيئا  وأف تعتلػػموا اراػػؿ ار  ميعػػًا  وأف ت الػػروا مػػف واّله ار أمػػرنـ  ويسػػخط لنػـػ
 . 33،ونثر  السؤاؿ الماؿ 

  و ػػه الداللػػةل أف ال اػػي  رػػد أ اػػأ أف ار تعػػالي رػػد ارتضػػي ألمتػػه ثمثػػًا  رضػػي أف يعاػػدوه وال يتػػرنوا اػػِه تػػيئا وأف
  وأف ي الػروا مػف واّله ار  34،يعتلموا اراؿ ار  ميعًا وال يتفرروا أادًا  والسمع والطاعة لوال  األمػر فيمػا يرضػي ار تعػالي

  وفػػػي هػػػذا تألػػػيؿ لماػػػدأ المراراػػػة ديـ ال لػػػيرة لهػػػـ إف اػػػدر مػػػ هـ مػػػا يخػػػالؼ أمػػػر ار تعػػػالي ورسػػػوله النػػػريـ أمػػػرهـ اتقػػػ
أل ػه يرنػـ ااسػمه  ومػع  ؛ولػي أمػر المسػ ميف -القضػاك  -والتفتيش ع ي أعماؿ وتلرفا  الوال   والقاضػي يمثّػؿ فػي عم ػه 

مف الرنمة والسياسة الترعية أف ال تنوف ال ليرة ل قضػا  مااتػر  أمػاـ ت ّير ال فوس ورّ ة الوازع الدي ي ع د غالاية الاتر  ف
ال ميػػع  اػػؿ تنػػوف ه ػػاؾ  هػػا  ودوائػػر متخللػػة فػػي تقػػديـ ال لػػح واإلرتػػاد لهيئػػا  القضػػا  إف نا ػػ  ه ػػاؾ تػػنوى أو 

و مػػا ارتضػػاه ار وذلػػؾ ل رفػػاظ ع ػػي القضػػاك وهياتػػه  وهػػ ؛مخالفػػة فػػي عمػػؿ  وهػػذه المػػديريا  هػػي مػػديريا  الررااػػة والتفتػػيش
 .تعالي ألمة سيد ا رسوؿ ار 

يقػوؿل ،ن نػـ راٍع ون نػـ مسػؤوؿ عػف  أ ه سػمع رسػوؿ ار  –رضي ار ع هما–عف عاد ار اف عمر ااف الخطاا   3
رعيتهل فاإلمػاـ راٍع ومسػؤوؿ عػف رعيتػه  والر ػؿ فػي أه ػه راٍع وهػو مسػؤوؿ عػف رعيتػه  والمػرأ  فػي ايػ  زو هػا راعيػة وهػي 

رػاؿل  وأرسػف ال اػي  ؤولة عف رعيتها  والخادـ في ماؿ سّيدِه راٍع وهو مسؤوؿ عف رعيته  رػاؿل فسػمع  رسػوؿ ار مس
 . 35،والر ؿ في ماؿ أايه راٍع ومسؤوؿ عف رعيته  فن نـ راٍع ون نـ مسؤوؿ عف رعيتِه 

 ع ػه ار ترػ  يػده  وضػرا  و ه الداللةل الرديث ال اوي التريؼ واضح الداللة ع ي أف نؿ إ ساف مسؤوؿ عمػف 
ع يػػه اللػػم  -األمث ػػة فػػي ذلػػؾ  اإلمػػاـ والر ػؿ والمػػرأ  والعاػػد وخػػتـ اتػػمولية المسػػؤولية عػف نػػؿ مسػػؤوؿ اقولػػه  ال اػي 
ف القضػػا  وأعػػوا هـ مػػف  36،فن نػػـ راٍع ون نػػـ مسػػؤوؿ عػػف رعيتػػه ا  واإلمػػاـ هػػو الراعػػي لتػػؤوف هػػذه األمػػةل ا-والسػػمـ   وا 

وذلػؾ ن ػه   اإلماـ اتوليتهـ في م الاهـ  لذا فإ ه ي ا ع ػي اإلمػاـ المراراػة والتفتػيش ع ػي مػف واّلهػـالرعية وهـ مف راـ 
 .يدخؿ في مسؤولية اإلماـ عف رعيته التي أخار اها ال اي 

يقوؿل ،مف رأى م نـ م نرًا ف ي يره ايده  فإف لـ يستطع فا سا ه   أ ه سمع رسوؿ ار  عف أاي سعيد الخدري   4
 . 37،ـ يستطع فاق اه  وذلؾ أضعؼ اإليماف فإف ل
  و ه الداللةل رديث ال اي  يدّؿ ع ػي و ػوا ت ييػر الم نػر اػال هي ع ػه  وو ػوا األمػر اػالمعروؼ  وت ييػر الم نػر

األرػؿ الت ييػر اال سػاف  والدر ػة  ل  الدر ة األوليل ت يير الم نػر االيػد  والدر ػة الثا يػةله در ا  ومرارؿ نما أخار ال اي 
ريػث إ ػه مػف السياسػة أف ال يت ّيػر الم نػر ام نػر  ؛الثالثةل الت يير االق ػا  وتت  ّػي السياسػة التػرعية ات ييػر الم نػر ادر اتػه

  وريػػث إف مػػف يتػػوّلي القضػػاك اتػػر وا  ػػه رػػد يتعػػرض القاضػػي إلػػي أخطػػاك  38،أناػػر م ػػه  وأف ال يت ّيػػر الم نػػر امفسػػد  أناػػر
والقػػا وف والعػػرؼ ع يػػه  فو ػػا فػػي رقّػػِه ت ييػػر الخطػػأ وتلػػوياه  ولنػػف ال يتػػدخؿ فػػي وتقلػػير ورػػد يقتػػرؼ مػػا ي نػػره التػػرع 

تلػػويا خطػػأ القاضػػي إال  هػػة أع ػػي مػػف القاضػػي  وذلػػؾ هػػو دور المفػػّتش اػػالتفتيش ع ػػي القاضػػي إمػػا اسػػاؽ تػػنوى أو 
 اعم ية التفتيش الدورية المعتاد .
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 : ثالثا: فةل الصحابة 
هو أنار مثػاؿ تطايقػي ل تفتػيش  يش القضائي ناف مو ودًا تطايقًا عم يًا  وفعؿ اللرااة نما هو مع ـو أف التفت       

في زمف خمفته أ ه اعتمر فدخؿ منة المنرمة  فقاؿل هؿ مف أرد يتػتني  القضائي  فقد روي عف أاي انر اللديؽ 
 . 39،ظممة؟ فما أتاه أرد  وأث ي ال اس ع ي واليهـ  وناف واليهـ عتاا اف أسيد

نػػاف يقػػـو اػػالتفتيش والسػػؤاؿ والنتػػؼ عػػف أرػػواؿ القضػػا   وفػػي هػػذا داللػػة واضػػرة ع ػػي أف أاػػا انػػر اللػػديؽ        
 والوال  واألمراك.

إذا اتتني أرد ع ي عماله ي مع ايف المتتني والعامؿ ويترقؽ مف التػنوى فػإف لػّر   وناف عمر اف الخطاا        
رأيػ  رسػوؿ ورػد   تي يقتص م ه  وع دما ُيرا ع في ذلؾ يقوؿل ،و مػا لػي ال أرلػهارتص ل مظ ـو مف الظالـ  وال يرضي ر

 .  41،يقص مف  فسه  ار 
 

 .: من المةقولرابةاً 
ررمػه ار  –ذها الع ماك إلي ضرور  القياـ االتفتيش القضائي والعمؿ اه  ومف هؤالك الع ماك ااف فرروف المالني        

،و ي ا ػي لممػاـ أف يتفقػد أرػواؿ القضػا   فػإ هـ رػواـ أمػره ورأس سػ طا ه  ونػذلؾ راضػي  في نتااه التالر  ريث راؿل –
 . 41،...  ال ماعة ي ا ي له أف يتفقد رضاته و وااه

والخ فػاك الراتػديف  ورد تولؿ العممة ااف فرروف المالني إلي هذا مف خمؿ فهمه ل دليؿ وتر مته لسير  ال اي        
 عم ي ل تفتيش القضائي.مف خمؿ تطايقهـ ال

ويسػػػتدؿ ع ػػػي التفتػػػيش القضػػػائي اػػػالمعقوؿ مػػػف م ط ػػػؽ الررااػػػة اإللهيػػػة ألعمػػػاؿ القضػػػا  وتلػػػرفاتهـ ااتػػػداًك  فقػػػد  قػػػؿ        
في اإلر اعل أ ه ُيرـر ع ي القاضي أخذ الرتو  تنرًا ع ي رضاك ارػؽ أو اااطػؿ  ونػذلؾ ُيرػـر ع يػه  –ررمه ار  –الفاسي 

  وأيضػًا إف القضػػا  هػـ فػػي منػاف وظيفػة ومهّمػػتهـ إرامػة العػػدؿ والفلػؿ اػػيف  42، يػػؿ القضػا  ارػػؽ أو اااطػؿأخػذ الرتػو  لتع
ف ػذا نػاف التفتػيش ع ػيهـ ليسػتقيـ  ؛ال اس والرنـ اي هـ  والقضا  اتر والاتر رد يقع م هـ الخطػأ  نمػا أ ػه يقػع مػ هـ اللػواا

 ك وسير التقاضي.رفاظًا ع ي القضا ؛عم هـ ع ي الو ه الترعي المط وا
 

 .حكه التفتيش القضائي وحكنته: املطلب الثالث
 

 .: حكم التفتيش القضائيأوالً 
لما ناف التفتيش القضائي امسّماه هذا أمرًا مسػتردثًا و ػا ع ػي الاارػث أف ياػّيف رنمػه  واعػد عػرض أدلػة متػروعية        

ااة ومػف المعقػوؿ  يتاػّيف أف رنػـ التفتػيش القضػائي فػي ونذلؾ مف فعؿ اللر ومف سّ ة ال اي  التفتيش مف نتاا ار 
ألف األلػػؿ فػػي التفتػػيش القضػػائي هػػو مراراػػة ار تعػػالي ألعمػػاؿ القضػػا   نمراراتػػه ألعمػػاؿ  ؛الوجرروب الفقػػه اإلسػػممي هػػو

رًا وينافػػأ  ومػػف الاتػر  ومراسػػاة ار تعػالي لنػػؿ الاتػر ومػػ هـ القضػا  الػػذيف يرنمػػوف اػيف ال ػػاس فمػف يعمػػؿ خيػرًا ي ػػازى خيػ
َوَمرْن َيْةَمرْل ِمْثَقراَل َذرٍَّة َشررِّا *  َفَمْن َيْةَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيرًا َيرَر ُ يعمؿ ترًا سيراسا ع ي ما ناف يعمؿ  تلديقًا لقوله تعاليل 

 ألمراك والوال  والعّماؿ.ومف اعدِه الخ فاك نا وا مفتتيف ع ي القضا  وا   ااإلضافة إلي أف ال اي ل الزلزلة[7  8]َيَر ُ 
 ريامهـفإ هـ عرضة لألخطاك والزال  المقلود  أو غير المقلود  أث اك   ولتعدد القضا  وزياد  مسؤولياتهـ ولاتريتهـ        
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رتي يلّوا الخطأ م هـ إذا ورع  وُيرفع الظ ػـ مػ هـ إذا  ؛اعم هـ في القضاك  ف ذا فإ ه ي ا في رقهـ التفتيش القضائي
 وذلؾ لترقيؽ أمف القضا  والرفاظ ع ي هياته. ؛ف خمؿ مفتتيف أع ي م هـ در ةظ موا  م

 

 .: حكمة التفتيش القضائيثانياً 
و ػا فػي   ل تفتيش القضائي ِرَنـٌ نثير   وريث إف القاضي في زما  ا هو موظؼ تااع لهيئػة و هػة مسػؤولة عػف القضػاك       

أف القاضػػي فػػي وظيفتػػه نالعامػػؿ  –ررمػػه ار  –التػػريعة  قػػًم عػػف الخّلػػاؼ  رقػػِه التفتػػيش والررااػػة ع يػػه  ورػػد ذنػػر ااػػف لػػدر
رضػائية  وهػذا الموظػؼ   فالقاضػي موظػؼ تػااع لهيئػة  43،مف عماؿ المس ميف  ويرى الخّلاؼ أف القاضػي نعامػؿ اللػدرا 
 يرتاج إلي متااعة ومراراة وتعقا وتفتيش  ومف ِرَنـ التفتيشل 

 زلته.الرفاظ ع ي هياة القضاك وم  -1
 ألف القاضػي اػالتفتيش القضػائي الوارػع ع يػه ي تػـز اػاآلداا ؛استقامة أمػر العمػؿ القضػائي فيلػاح نمؤسسػة تتقيػد اال ظػاـ -2

 العامة وال ظاـ وي ت ا ما ال ي وز له فع ه.
 ئية.تقؿ التناوى ويقؿ التعور االتظ ـ اعد وأث اك سير المرانمة  مما يطمئف ر وا المتخالميف أماـ الهيئة القضا -3
 

 .صور التفتيش القضائي: املطلب الرابع
ذلػؾ ألف  ؛التفتيش القضائي له لور مردد  ومرلور  ومعروفة  وذلؾ ا اك ع ي وظيفة ومنا ػة القاضػي الُمفَػّتش       

 الُمفػػّتش رػػد يمػػارس التفتػػيش ع ػػي أعمػػاؿ القضػػا  ال ػػذيف هػـػ أرػػّؿ م ػػه در ػػة  وينػػوف راضػػيًا يعمػػؿ فػػي فلػػؿ أو تػػدريؽ الػػدعاوى
ااإلضػافة إلػي م زلتػه وتوليتػه نمفػّتش ع ػي القضػا  األرػؿ م ػه در ػة  أو أ ػه رػاٍض مفػّتٍش أع ػي در ػة مػف المفػتذش ع ػيهـ ولنػف 

الػػدعاوى اػػيف ريػػث إ ػػه ال ي ظػػر  ؛ينػػوف متفػػّرغ لعمػػؿ التفتػػيش القضػػائي  وهػػذا مػػا  ػػراه مػػف وظيفػػة راضػػي القضػػا  رػػديما ورػػديثاً 
 ي هـ ويعزلهـ اتفويض مف ولي األمر وموافقته ع ي ذلؾ.ال اس  إ ما ي ظر راؿ القضا  ويع

فقد  دذ ع د العااسييف أمٌر لـ ينف مو ودًا را هـ  وهو تعييف راٍض أع ي ي ظر فػي أرػواؿ القضػا   ورػد سػّمي راضػي        
فػػي عهػػد الخ يفػػة  –ررمهػػـ ار–القضػػا   وأوؿ مػػف سػػّمي اهػػذا االسػػـ اإلمػػاـ القاضػػي أاػػو يوسػػؼ ت ميػػذ أاػػي ر يفػػة ال عمػػاف 

خالػًا اهػـ هاروف الرتيد  وناف راضي القضا  اإلماـ أاو يوسػؼ أوؿ مػف غّيػر زّي القضػا   ولػاس الع مػاك  و عػؿ لهػـ زّيػا 
 . 44،يخت ؼ عف زّي ال اس

القيػاـ  ومف لور التفتيش القضائي نذلؾل أف يتفتذَش القاضي ع ي  فسِه  فيرا ع أرنامه ورراراته التػي لػدر  م ػه أث ػاك       
اعم ه  ويرى مدى موافقتها ل تريعة اإلسممية والقا وف الذي يرنـ مف خملػه  ورػد خػّص اإلمػاـ ااػف فررػوف فػي التالػر  فلػًم 

  وه ػا إتػار  واضػرة إلػي أف األلػؿ نمػا وّضػح الاارػث  45،سّماهل في  قض القاضي أرناـ  فسه  ف ه ذلؾ إف ظهػر لػه الخطػأ
ة ذاتيػػة وهػػي مراراػػة ار تعػػالي ع ػػي العمػػؿ  فػػإذا و ػػد القاضػػي  فسػػه رػػد أخطػػأ فيقػػّوـ هػػذا الخطػػأ أف الررااػػة والتفتػػيش هػػي ررااػػ

فػػم يقضػػي القاضػػي رػػيف ا فسػػِه  نمػػا أف القاضػػي يتفقّػػد أرػػواؿ  فسػػِه  فػػم يقضػػي وهػػو غاضػػا أو فػػي رالػػة ال ػػوع والعطػػش 
 . 46،يقضي وهو في أرواؿ ع ياة

ثاال ع ي ما ساؽ أ ه نتا أاو انر  إلي اا ه وناف اس سػتاف أف ال تقضػي اػيف اث ػيف ويظهر هذا   ّيا والور  واضرة م       
فػّتش ع ػي  فسػؾ   نأ ػه يقػوؿل  47،يقوؿل ،ال يقضيف رنـ اػيف اث ػيف وهػو غضػااف  وأ   غضااف  فإ ي سمع  رسوؿ ار 

 فإف ن   غضااف فم تقضي ايف اث يف. 
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ألف  ؛تيش القضائي إ ما هي اللور  التي ُيسأؿ القاضػي ع هػا أمػاـ ار تعػالي أخرويػاً إف اللور  السااقة ل تف لوالرّؽ يقاؿ       
القاضي ع دما يقـو االررااة والتفتيش الذاتي ع ػي  فسػه إ مػا ترقيقػا لمراراػة ار لػه وألعمالػه  لنػف مػع نثػر  الػدعاوى التػي ي ظرهػا 

تطيع أف يقػػـو اػػالتفتيش ع ػػي ذاتػػه فيمػػا ألػػدر مػػف أرنػػاـ أو فيمػػا القاضػػي فػػي اليػػـو الوارػػد وتعػػدد المسػػؤوليا  ع يػػه فإ ػػه ال يسػػ
 اللور  الثا ية ل تفتيش القضائي.تلّرؼ في م  س القضاك  لذا فإف القضا  يرتا وف إلي التفتيش والررااة الرئاسية  وهي 

وذلػػؾ ل رفػػاظ ع ػػي القضػػاك  ؛لػػه ي ا ػػي أف ال ُيتػػرؾ القاضػػي أث ػػاك عم ػػه دوف تقػػديـ يػػد العػػوف والتو يػػه وال لػػح واإلرتػػاد       
وهياتػػه والرفػػاظ ع ػػي طريقػػه الم تػػود ترقيقػػا ل عدالػػة  ولعػػؿ أتػػهر مثػػاؿ ع ػػي تو يػػه ال لػػح واإلرتػػاد ل قاضػػي أث ػػاك رضػػائه مػػف 

ريػث إف أميػر المػؤم يف   إلػي أاػي موسػي األتػعري   هة أع ي تتولي مهاـ التفتػيش ع يػه هػي رسػالة عمػر اػف الخطػاا 
القضػػاك فاعػػث إليػػه ارسػػالة م م هػػا ال لػػح واإلرتػػاد والترػػذير مػػف أي خطػػأ رػػد يرتناػػه  موسػػي األتػػعري  عمػػر رػػد ولّػػي أاػػو

والمسػػؤوؿ  مػػؤم يف ل اً أميػػر اولػػفه القاضػػي عمومػػًا  ويتػػعره فػػي هػػذه الرسػػالة إلػػي اال تاػػاه وأف ع يػػه ررااػػة رّاا يػػة أوال وثػػـّ ررااتػػه 
 ل ناآلتياألع ي عف القضا   وفّض    قؿ الرسالة التي  ّلها 

فػػإف القضػػاك فريضػػة مرنمػػة  وسػػّ ة متّاعػػة فػػافهـ إذا أدلػػي إليػػؾ فإ ػػه ال ي فػػع تن ػـػ ارػػّؽ ال  فػػاذ لػػه  و س اػػيف   ،أمػػا اعػػد        
االث يف في م  سؾ وو هؾ رتي ال يطمع تريؼ في ريفؾ  وال ييأس وضػيع مػف عػدلؾ  الفهـػ الفهـػ فيمػا يػت   ا فػي لػدرؾ  

في النتاا ولـػ ت ػر اػه سػّ ة  واعػرؼ األتػااه واألمثػاؿ ثـػ ِرػس األمػور اعضػها اػاعض  فػا ظر أرراهػا وُيتِنُؿ ع يَؾ  ما لـ ي زؿ 
إلي ار وأتاهها االرّؽ فاتاعه واعمد إليه  ال يم عؾ رضاك رضػيته اػاألمس را عػ  فيػه  فسػؾ وهػدي  فيػه لرتػدؾ  فػإف مرا عػة 

ي اعػػض إال م  ػػودًا رػػّدًا  أو م راػػًا ع يػػه تػػهاد  الػػزور  أو الرػػّؽ خيػػر مػػف التمػػادي فػػي الااطػػؿ  المسػػ موف عػػدوؿ اعضػػهـ ع ػػ
ظ ي ًا في والك ررااة  وا عؿ لمف ادعي رّقًا غائاًا أمدًا ي تهي إليه  أو اي ة عادلة فإ ه أثا  ل ر ة وأا ػ  فػي العػذر  فػإف أرضػر 

ال و هػ  ع يػه القضػاك  الاي ػة ع ػي مػف ادعػي واليمػي ف ع ػي مػف أ نػر  إف ار تاػارؾ وتعػالي اي ة إلي ذلؾ األ ؿ أخذ ارقه  وا 
ياؾ وال  ؽ والض ر والتأذي اال اس  والت نر ل خلـ في م ػالس القضػاك التػي يو ػا  توّلي م نـ السرائر ودرأ ع نـ التاها   وا 

ومػف تػزيف  ار فيها األ ر  ويرسف فيها الذخر  مف رسػ    ّيتػه  وخ لػ  فيمػا اػيف ال ػاس  إال مػا أرػّؿ ررامػًا أو رػّرـ رػماًل 
 . 48،ل  اس اما يع ـ ار م ه غير ذلؾ تأ ه ار  فما ظ ؾ اثواا غير ار في عا ؿ الد يا و  ؿ  خر   والسمـ 

مف أمير المؤم يف ومسؤوؿ القضػا  والمفػّتش ع ػيهـ  وه ا ُتتاَهد ت ؾ األوامر المو هة إلي أاي موسي األتعري        
 ستقيـ اها القضاك  ومف ت ؾ األوامرل يثااة الم ها القويـ الس يـ التي   وت ؾ األوامر امعمر اف الخطاا 

فػػػي  ليأسػػػوي اػػػيف الخلػػػميف فػػػي ال  ػػػوس أو الورػػػوؼ اػػػيف يػػػديؾ ونػػػذلؾ ،وو هػػػؾ   ل،و س اػػػيف االث ػػػيف  أي        
.  ال ظرا  إلي الخلـو

تػار  واضػرة إلػي مسػألة الر ػوع ،ال يم عؾ رضػاك رضػيته اػاألمس را عػ  فيػه  فسػؾ وهػدي  فيػه لرتػدؾ  وه ػا إ        
،فػإف مرا عػة  لعف نؿ ما لدر مف القاضي ور ه خطًأ مف أرناـ وررارا  وتلرفا  داخؿ الم  س القضائي  لقولػه 

 الرؽ خير مف التمادي في الااطؿ .
ياؾ وال  ؽ والض ر والتػأذي اال ػاس  ورػذره             اػأخمؽ القاضػيأل هػا ليسػ ؛  والضػ ر والتػأذي اال ػاس 49،عػف ال  ػؽ ،وا 

 ل ،فما ظ ؾ اثواا غير ار في عا ؿ الد يا و  ؿ  خر  . المس ـ  وختـ رسالته اقوله 
رسػػالة ذا  ريمػػة عظيمػػة   -رضػػي ار ع همػا-رسػالة أميػػر المػػؤم يف عمػر اػػف الخطػػاا إلػػي أاػي موسػػي األتػػعري   إذف       

 رتاد ما فيها  ريث إ ها لادر  عف أمير المؤم يف الرانـ المسؤوؿفهي رسالة دي ية وتو يهية  وفيها مف السياسة والرنمة واإل
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   المفّتش ع يهـ. 51،عف القضا  الموّ ه لتؤو هـ  الملّوا ألخطائهـ  المتلّفح ألروالهـ
أ ػه نتػا إلػي أاػي موسػي األتػعري واليػه ع ػي العػراؽ  ومف لور التفتيش في عهد أمير المؤم يف عمػر اػف الخطػاا        
اعػػد أف   يريػػد أف يعػػرؼ رػػالتهـ -ي ع ػػوف اػػداًل مػػ هـ  وااػػا لأي–االقػػدـو ع يػػه هػػو وعمالػػه ورضػػاته وأف يسػػتخ فوا  ميعػػًا يػػأمره 

 .  51،تمن وا في ال عيـ وعهد  إليهـ ملالح ال اس
لػاؿ معهـػ  ونذلؾ يتمثؿ التفتيش القضائي في تلّفح ديواف القاضي  وتلّفح س ّمته  ومراسػ ة القضػا  والتوالػؿ واالت       

والسػػؤاؿ عػػ هـ  والط ػػا مػػ هـ الر ػػوع إلػػي ال هػػة األع ػػي فػػي التػػؤوف التػػي ُتتػػِنُؿ ع ػػيهـ مػػف مسػػائؿ القضػػاك  دوف التػػدخؿ فػػي 
 . 52،ويط ا مف القضا  أف يفع وا  أعمالهـ  نماف ناف أمير المؤم يف عمر اف الخطاا يفعؿ

ديريػػة ُمسػػَترَدثة لػػدى دائػػر  راضػػي القضػػا  األرد يػػة امو ػػا ومػػف لػػور التفتػػيش القضػػائي فػػي العلػػر الرػػديث  إ تػػاك م       
المرػػانـ التػػرعية  ريػػث  رػػا وف تتػػنيؿ المرػػانـ التػػرعية  التػػي تقػػـو اػػدورها اػػالتفتيش القضػػائي ع ػػي القضػػا  وأعػػوا هـ ومػػوظفي

 ل  يأتا يم 18  ورد  ّل  الماد   53، اك الفلؿ الثامف مف القا وف المذنور ل رديث عف اإلتراؼ ع ي المرانـ
 لقاضي القضا  رّؽ اإلتراؼ ع ي  ميع المرانـ الترعية ورضاتها. -1
 يساعد مدير الترعية راضي القضا  في مراراة المرانـ الترعية. -2
 يعػاوف مفػتش المرػانـ التػرعية راضػي القضػا  فػي تفتػػيش المرػانـ التػرعية وي ػوز لقاضػي القضػا  ا تػداا أي رػػاضٍ  -3

 ل قياـ االتفتيش.
   54،تػػراؼ والتفتػػيش القضػػائي ع ػػي مػػدى التػػزاـ القضػػا  والمػػوظفيف اوا اػػاتهـ الوظيفيػػة وعػػدـ اإلخػػمؿ امقتضػػياتهاوينػػوف اإل       
 مف اإلخمؿ اوا اا  الوظيفة ومقتضياتهال  ويعد
 تأخير الاّ  في الدعاوى. -1
 عدـ ترديد موعد إلفهاـ الخلـو الرنـ. -2
 التمييز ايف المتخالميف. -3
 إفتاك سّر المداولة. -4
 دوف معذر .االلتزاـ اأورا  الدواـ الرسمي والت يا عف العمؿ أو ترنه عدـ  -5
 

  .اخلامتة
ألف التفتػيش القضػائي هػو اػاا رئيسػي  ؛أ تهي مف ريث ااتدأ   اأف التفتيش القضائي موضوع رػرّي االارػث والتألػيؿ       

وتلػػرفا  ؾ اػػاا مػػف أاػػواا مراراػػة أعمػػاؿ مػػف أاػػواا إرامػػة العػػدؿ  وهػػو اػػاا مػػف أاػػواا الرفػػاظ ع ػػي القضػػاك وهياتػػه  ونػػذل
 القضا  وأعوا هـ وأخمرياتهـ  و تائا هذا الارثل 

 التفتيش القضائي ااا مف أاواا إرامة العدؿ ال يمنف االست  اك ع ه. -1
 التفتيش القضائي لّماـ األماف ل قضاك  واال تي ة الرفاظ ع ي القضاك وسيره. -2
 ر تعالي.إف التفتيش القضائي له ألؿ في تريعة ا -3
 إف رنـ التفتيش القضائي وا ٌا  وع ي ولي األمر أو مف ي ياه أف يقـو امهمة التفتيش ع ي القضا  وأعوا هـ.  -4
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 وأهم التوصيات: 
أولي  فسي والاارثيف مف ط اة الع ـ الترعي اأف يارثوا في مسائؿ القضاك التػرعي وخالػة فيمػا يتع ػؽ ات ظػيـ  -1

 .تطايقي أ ه م ها منتواًا نمافتيش القضائي  رتي يلاح م ه ًا القضاك وع ي الو ه الخلوصل الت
تعػػرفهـ امػػا ع ػػيهـ مػػف ل ؛ظفيهـمػػو أولػػي دائػػر  راضػػي القضػػا  األرد يػػة اعقػػد دورا  ومراضػػرا  ل سػػاد  القضػػا  و  -2

 وا اا  وما لهـ مف رقوؽ.
 ي تلػؿ  ميػع أ ػواع المرػانـ  وذلػؾأولي اتفعيؿ دور مديريػة التفتػيش القضػائي لػدى دائػر  راضػي القضػا  األرد يػة رتػ -3

 ل رفاظ ع ي القضاك وسيره. 
 .والرمد ر را العالميف

 

 .اهلوامش
                                                 

رتيبررا ألفبائيررا وفررق أوائررل الصررحاح ترراج المغررة وصررحاح الةربيررة مرتبررا ت   ـ1113-هػػػ313،   اػػف رمػػاد إسػػماعيؿال ػػوهري    1،
رػػرؼ القػػاؼ     1ط،ـ  2119 /هػػػ1431  دار الرػػديث  القػػاهر   ورفارػػه  مرمػػد مرمػػد تػػامر ل  را عػػه واعت ػػي اػػهالحررروف

 .871ص
والػػػدعو    إلػػػدارا  وزار  التػػػؤوف اإلسػػػممية واألورػػػاؼ لسررران الةررررب   ـ1311-هػػػػ711،   ااػػػف م ظػػػور  مرمػػػد اػػػف منػػػـر  2،

 .215  ص8ج  األميرية -السعودية   واإلرتاد  المم نة العراية السعودية  د.   طاعة األوراؼ
عاػد الرميػد اله ػداوي  دار النتػا  ترقيػؽلالةين مرتبًا عمى حروف المةجم،    ـ786-هػ171،   الفراهيدي  الخ يؿ اف أرمد  3،

 .311  ص3ـ  ج2113،د. ط   الع مية  ايرو   لا اف  
عاػد السػػمـ مرمػد هػػاروف  دار الفنػر ل طااعػػة وال تػػر  ترقيػػؽل  مةجررم مقرراييس المغرة   ـ1114-هػػ395،   زنريػا  أرمػػد اػف فػػارس  4،

 .471  ص4ـ  ررؼ الفاك  ج1979طاع اإذف خاص مف رئيس الم مع الع مي العراي السامي  مرمد الداية   ،والتوزيع  
  عػػالـ النتػػا  القػػاهر  ل طااعػػة وال تػػر والتوزيػػع  مةجررم المغررة الةربيررة المةاصرررة   ـ2113-هػػػ1424،   عمػػر  أرمػػد مختػػار  5،

 .1668-1667  ص1ج   1  ،طـ2118
 –  دار الاتػػػرى ل طااعػػػة وال تػػػر والتوزيػػػع  الاانسػػػتاف صرررحيل البخررراري   ـ871-هػػػػ256،   إسػػػماعيؿالاخػػػاري  مرمػػػد اػػػف   6،

  2597نتػاا الهديػة  اػاا مػف لػـ يقاػؿ الهديػة لع ػة  ررػـ الرػديثل   مف رديث أاي انر    ـ  طاعة رديثة2116نراتتي  
 .1225ص

  البخاري إسماعيلفتل الباري بشرح صحيل اإلمام أبي عبد اهلل محمد بن    هػػ852،   العسقم ي  أرمد اف ع ي اف ر ر  7،
اػف اطاعػة خالػة ع ػي  فقػة األميػر سػ طاف عاد القادر تياة الرمػد   ترقيؽلتقديـ و نتاا الهاة  ااا مف لـ يقاؿ الهدية لعّ ة  

 .262–261  ص5ج   1ط،ـ  2111-هػ1421الرياض   –عاد العزيز  المم نة العراية السعودية 
  دار عػػالـ النتػػا تبصرررة الحكررام فرري أصررول األقضررية ومنرراه  األحكررام   ـ1397-هػػػ799،   ااػػف فررػػوف  إاػػراهيـ اػػف ع ػػي  8،

 .68  ص1ـ  ج2113-هػ1423  طاعة خالةل طااعة وال تر والتوزيع  الرياض  
ـ  والم تػور 2112لسػ ة   2  والمعػدؿ ررػـ ،ٕٜٚٔلسرنة ( ٜٔقانون تشكيل المحاكم الشرعية قانون رقم )مػف   18الماد  ،  9،

 ـ  الفلؿ الثامفل اإلتراؼ ع ي المرانـ.16/2/2112تاريخ  5141  عدد 211في ال ريد  الرسمية لفرة 
  دار ال هضة العرايػة ل طااعػة وال تػر والتوزيػع  تحقيقحدود سم ات مْمور الضب  القضائي في الاهيـ  الساني  ممدوح إار   11،

 .311ـ  ص1998،د.ط   ملر   -القاهر  
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ـ  2112،د.ط   ملػر   –  دار ال هضػة العرايػة ل  تػر والتوزيػع  القػاهر  شرح قانون اإلجرراءات الجنائيرةال  دي  رس ي    11،
 .565  ص381فقر  ررـل 

عاد الم يد رطاش   ترقيؽل  تاج الةروس من جواهر القاموس   ـ1791-هػ1215  الزايدي  مرمد مرتضي الرسي ي  ،  12،
 .311ص   1ط،ـ  2111-هػ1422خالد عاد النريـ  معة  و   عاد العزيز ع ي لرا عه

  دار ال فػػائس ل  تػػر افةررات المدنيررة والتجاريررةنظريررة الرردعوى بررين الشررريةة اإلسررممية وقررانون المر ياسػػيف  مرمػػد  عػػيـ    13،
 .27ص   2ط،ـ  2111األردف   –والتوزيع  عماف 

  مرنػز الارػوث  معهػد اإلدار  الوسي  في شرح التنظيم القضائي الجديرد فري المممكرة الةربيرة السرةوديةمخ وؼ  أرمد لالح    14،
 .385ص ـ 2113،د.ط   المم نة العراية السعودية   -العامة  الرياض 

الم را   - الرااط    مطاعة اللومعة ل طااعة وال تر  ري المريطالتفتيش في الميدان القضائيطارؽ   إدريسالسااعي    15،
 .39ص  ـ1994   1،ط

الصحاح تاج المغرة وصرحاح الةربيرة مرتبرا ترتيبرا ألفبائيرا وفرق أوائرل    ـ1113-هػ 313،   اف رماد إسماعيؿال وهري    16،
 .791ررؼ العيف  ص  الحروف

  يتةقبات الكشميري في كتابره فري  البراري عمرى الحرافظ ابرن حجرر فري كتابره فرتل البرار لعزري   الر اف سيؼ  الر  ا  17،
 .11ـ  ص2118 - ا ،د.ط   ال امعة األرد ية  رسالة مقدمة ل يؿ الما ستير في تخلص الرديث ال اوي التريؼ  

الصحاح تاج المغة وصحاح الةربية مرتبرا ترتيبرا ألفبائيرا وفرق أوائرل    ـ1113-هػ 313،  اف رماد   إسماعيؿال وهري    18،
 .458ررؼ الراك  ص   الحروف

 .424ص  1ج  لسان الةرب   ـ1311-هػ711،   ااف م ظور  ااف م ظور  مرمد اف منـر  19،
   دار الفنػر ل طااعػة وال تػر والتوزيػع آراء ابن تيمية في الدولرة ومردى تردخمَا فري المجرال االقتصراديالماارؾ  مرمد اف الماارؾ    21،

 .74–73ص   3ط،ـ  1971دمتؽ  سوريا  
 .16  ص ،د.    د.ط،  اإلتعاع الف ية ل طااعة وال تر  الرقابة المالية في اإلسممالنفراوي  عوؼ    21،
   سػػخة م قرػػة وع يهػػا تع يقػػا  التػػيخ أاػػو الوفػػا القرراموس المحرري    ـ1415-هػػػ817،     مرمػػد اػػف يعقػػوا اػػاديالفيػػروز   22،

وزنريػا  ػاار أرمػد  دار الرػديث ل طااعػة وال تػر    لر الهوري ي الملري التافعي  را عه واعت ي اهل أ س مرمد التامي
 .856-855ررؼ القاؼ  ص   1ط،ـ  2118/هػ1429ملر   –والتوزيع  القاهر  

الصرحاح تراج المغرة وصرحاح الةربيرة مرتبرا ترتيبرا ألفبائيرا وفرق أوائرل   ـ1113-هػػ 313،   اف رماد إسماعيؿال وهري    23،
 .268ررؼ الراك  ص  الحروف

مرمػػد لػػديؽ الم تػػاوي  طاعػػة دار الفضػػي ة  ترقيػػؽل  مةجررم التةريفررات   ـ1413-هػػػ816،   ال ر ػػا ي  ع ػػي اػػف مرمػػد  24،
 .48ص   ،د.    د.ط،ملر   –ل طااعة وال تر والتلدير  القاهر  

اػف عاػد اعاػد ار  ترقيػؽل  ع البيان عن تْويل آي القرآنتفسير ال بري جام   ـ923-هػ311،   الطاري  مرمد اف  رير  25،
ملػر    المرسف الترني االتعػاوف مػع مرنػز الارػوث والدراسػا  العرايػة واإلسػممية اػدار اله ػر   طاعػة دار اله ػر   القػاهر 

 .668–667  ص11ج   1ط،ـ  2111
الجامع ألحكام القرآن الكريم المبين لما تضمنه من السنة تفسير القر بي    ـ1273-هػ671،   القرطاي  مرمد اف أرمد  26،

   1ط،لا ػاف   -عاد ار اف عاد المرسف الترنػي  مؤسسػة الرسػالة ل طااعػة وال تػر والتوزيػع  ايػرو   ترقيؽل  وآي الفرقان
 .368ـ  ص2116

 .351  ص6ج  ْويل آي القرآنتفسير ال بري جامع البيان عن ت   ـ923-هػ311،   الطاري  مرمد اف  رير  27،
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وال تػر مرمػد سػممة  دار طياػة ل طااعػة  سػامي اػف ترقيػؽلتفسرير القررآن الةظريم،    هػ774،   اف عمر إسماعيؿااف نثير    28،
 .216  ص 2ج ـ 1999   2ط،والتوزيع  

 .678–671  ص5ج  تفسير ال بري جامع البيان عن تْويل آي القرآن   ـ923-هػ311،   الطاري  مرمد اف  رير  29،
طاعػة دار طياػة نتاا اإلمار   ااا ترػريـ هػدايا العمػاؿ    صحيل مسمم   ـ875-هػ261،   ال يسااوري  مس ـ اف الر اج  31،

 .889  ص 1  ج1832الرديث  ررــ  2116-هػ1427   1ط،المم نة العراية السعودية   –ل  تر والتوزيع  الرياض 
 .المرجع السابق  31،
  طاعػػة ايػػ  األفنػػار الدوليػػة ل طااعػػة وال تػػر شرررح النررووي عمررى مسررمم   ـ1277-هػػػ676،   ال ػػووي  يريػػي اػػف تػػرؼ  32،

 .1188ص   والتوزيع  ،د.  
نتاا النمـ  ااا ما  اك في إضػاعة المػاؿ وذي الػو هيف    مو ْ اإلمام مالك   ـ795-هػ179،   أ س  مالؾ األلاري  33،

 .991  ص2  ج21ـ  رديث ررـ 1985/هػ1416   د.ط،ر اي  مرمد فؤاد عاد الااري  ملطفي الاااي ال ترقيؽل
وعائتػة   مرمػد اػف الرسػف السػ يما ي ترقيػؽل  المسالك شرح مو ْ مالك   هػػ543،   العراي المعارفي  مرمد اف عاد ار  34،

 .586  ص7ـ  ج2117-هػ1428   1ط،  دار ال را اإلسممي  الس يما يا   الرسف 
نتػاا العتػؽ  اػاا العاػد راٍع فػي مػاِؿ سػّيده  و سػا ال اػي   صرحيل البخراري   ـ871-هػػ256،   إسػماعيؿالاخاري  مرمد اػف   35،

   619–618  ص2558رديث ررـ الماؿ إلي السيد. 
  البخراري إسرماعيلام أبي عبد اهلل محمد برن فتل الباري بشرح صحيل اإلم   هػػ852،  العسقم ي  أرمد اف ع ي اف ر ر    36،

 .181  ص5ج
نتػػاا اإليمػػاف  اػػاا ايػػاف نػػوف ال هػػي عػػف الم نػػر مػػف   صررحيل مسررمم   ـ875-هػػػ261،   ال يسػػااوري  مسػػ ـ اػػف الر ػػاج  37،

 .42  ص78رديث ررـ  المعروؼ وال هي عف الم نر وا ااف اإليماف  وأف األمر ا
 .126–124ص  شرح النووي عمى مسمم   ـ1277-هػ676،   ال ووي  يريي اف ترؼ  38،
  وتع يػؽل ع ػي معػوض ترقيػؽ  بردائع الصرنائع فري ترتيرب الشررائع   ـ1191-هػ587،  الناسا ي  عمك الديف أاي انر    39،

  9ـ  ج2113-هػػ1424   2ط،لا ػاف   –وعادؿ عاد المو ود  دار النتا الع ميػة  م تػورا  مرمػد ع ػي ايضػوف  ايػرو  
 .85ص

ملػر   –  مطاعة ملر ل طااعة وال تر والتوزيع  القػاهر  اإلدارة اإلسممية في عّز الةرب   ـ1953،  ع ي  مرمد نرد    41،
 .33صـ  1932   طاع ع ي  فقة ها ـ الدارداتية  ،د.ط

 .68  ص1ج  تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناه  األحكام   ـ1397-هػ799،   ااف فرروف  إاراهيـ اف ع ي  41،
رسف اف فوزي اللعيدي  دار  ترقيؽل  اإلقناع في مسائل اإلجماع   ـ1231-هػ628،   الفاسي  أاي الرسف ااف القطاف  42،

 .145  ص2ـ  ج2114-هػ1424   1ط،الفاروؽ الرديثية ل طااعة وال تر  
لا ػاف   –  مؤسسػة  زيػه نرنػي ل طااعػة وال تػر  ايػرو  المحري  البرهراني   هػػ616،     مرمود اف لدر التريعة ااف ماز   43،

 .186صـ  2114-هػ1424   1ط،
مرنز الدراسا  والاروث امنتاة  زار ملػطفي  له فيترقيق  تـ إعداده و أدب القضاء   هػ799،   ال زّي  عيسي اف عثماف  44،

 .65ص ـ 1996-هػ1417   1ط،اة  زار ملطفي الااز  منة المنرمة والرياض  الااز  منت
ـ  2113/هػػ1423  تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناه  األحكام   ـ1397-هػ799،   ااف فرروف  إاراهيـ اف ع ي  45،

 .63  ص1ج
 النتاعاـل  المرامي فهمي الرسي ي  دار ل  تعريادرر الحكام شرح مجمة األحكام   هػ1353،   خوا ة أميف أف دي ع ي ريدر   46،
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ٕٔٛ 

 

  ريػػػث  ػػػاك  621  ص4ـ  ج2113-هػػػػ1423   طاعػػػة خالػػػة،ل طااعػػػة وال تػػػر والتوزيػػػع  المم نػػػة العرايػػػة السػػػعودية  
ا تتوش ذه ه اعارضة ما عة للػّرة التفنػر نػال ـّ وال ّلػة ما  ّلهل ي ا ي ل قاضي أف ال يتلّدى ل رنـ إذ  1812الماد  ،

.  وال وع وغ اة ال ـو
نتػاا األرنػاـ  اػاا هػؿ يقضػي القاضػي أو يفتػي وهػو   صحيل البخاري   ـ871-هػػ256،   إسماعيؿالاخاري  مرمد اف   47،

 .1768  ص7158ل رديث ررـ  غضااف
لا اف  ملور  ال امعة الملػرية  –ايرو      عالـ النتاأخبار القضاة  ـ918-هػ316،   ونيع  مرمد اف خ ؼ اف رياف  48،

 .73–71  ص1  ج ،د.    د.ط،  الم قولة مف ال سخة الوريد  في األستا ة  22972ررـ 
-هػػ616،    ظرل ااػف األثيػر  الماػارؾ اػف مرمػديسيك الخ ؽ   لؽل أيال  ؽ االترريؾ أيل ضيؽ اللدر ور ة اللار  ور ٌؿ َغِ    49،

  إتػراؼ وتقػديـل ع ػي اػف رسػف الر اػي  دار ااػف ال ػوزي  المم نػة العرايػة السػعودية  النَاية في غريب الحرديث واألثرر   ـ1211
 .676هػ  ص1421   1ط،

أرمػد  ػاد  دار الرػديث ل طااعػة وال تػر والتوزيػع   رقيػؽلت  األحكرام السرم انية   ـ1158-هػػ451،الماوردي  ع ي اػف مرمػد    51،
 .41ـ  ص2116/هػ1427 د.ط  ،ملر   -القاهر  

 .31ص  اإلدارة اإلسممية في عّز الةربع ي  مرمد نرد    51،
 .62ص  أدب القضاء   هػ799،   يسي اف عثمافال زّي  ع  52،
ـ  والم تور 2112لس ة   2  والمعدؿ ررـ ،ٕٜٚٔلسنة ( ٜٔقانون تشكيل المحاكم الشرعية قانون رقم )مف   18الماد  ،  53،

 ـ  الفلؿ الثامفل اإلتراؼ ع ي المرانـ.16/2/2112تاريخ  5141  عدد 211في ال ريد  الرسمية لفرة 
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 علرًا. 33ل 4ـ  الساعة 3/7/2118-هػ1439تواؿ 

http://www.sjd.gov.jo/

