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)1( ال�سلطة الق�سائية ونظام الق�ساء يف الإ�سالم �ص167.
)2( ينظر: نظام املرافعات ال�سرعية ولئحته التنفيذية املادة، )31(، وهذا قبل نظام الق�ساء اجلديد، فاإنه �سيلغى اخت�سا�ص املحاكم 

اجلزئية بعد العمل بالنظام اجلديد.
)3( ينظر: رد املختار 76/1، �سرح خمت�سر خليل للخر�سي 238/21، 394، اأ�سنى للطالب 73/22، املغني، 136.

)4( املغني 481/11، ينظر: مطالب اأويل النهى 268/19.
)5( املجموع �سرح املهذب125/20، ينظر: اأ�سنى املطالب 73/22.

)6( ينظر: الكا�سف يف �سرح نظام املرافعات ال�سرعية ال�سعودي 132/1.
)7( ينظر: نظام املرافعات ال�سرعية والالئحة التنفيذية املواد: )38،37،36،35،34(.

)8( ينظر: رد املحتار 76/1، �سرح خمت�سر خليل للخر�سي238/21،  منهاج الطالبني �ص148، ودقائق اأويل النهى 462،463/3.
)9(  رد املحتار 76/1،  العناية �سرح الهداية 202-201/10.

احلمدهلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني:
من امل�سطلحات اخلا�سة باأنواع الخت�سا�ص الق�سائي:

الخت�سا�ص القيمي: وهو ق�سُر ولية القا�سي على النزاع الذي ل تزيد قيمته على ن�ساب حمدد من املال)1(.
فيخ�س�ص ق�ساة بالنظر يف ق�سايا ن�سابها قدر معني من املال، �سواء اأكان نقوداً، اأم َعَر�ساً، بحيث يحدد ن�ساب 

قا�ٍص، اأو حمكمة معينة بقدر من املال، ونحو ذلك.
ومل يفرد النظام ال�سعودي الخت�سا�ص القيمي بنوع معني، اإلَّ اأنه اأ�سار اإليه، وحدد ن�ساباً خا�ساً للمحاكم 
العامة، ون�ساباً خا�ساً للمحاكم اجلزئية، فاملحاكم اجلزئية تخت�ص بع�سرة اآلف ريال فاأقل، ثم عدل اإلى ع�سرين 

األف ريال، واملحاكم العامة فيما زاد على هذا)2(.
 واملتاأمل لكالم الفقهاء يجد اأن هذا امل�سطلح ُعرف يف الفقه الإ�سالمي من حيث املعنى دون اللفظ)3(. 

ومما ورد عنهم: ويجوز اأن يجعل حكمه يف َقدٍر من املال، نحو اأن يقول: احكم يف املائة فما دونها، فال ينفذ 
حكمه يف اأكرث منها)4(.

وكذا قولهم: ويجوز اأن يجعل اإلى اأحدهما الق�ساء يف حق، واإلى الآخر يف حق اآخر، ول يجوز اأن يق�سي قا�ٍص  
يف حكم يف غري عمله، فاإن فعل �سيئاً من ذلك يف غري عمله، مل يعتد به)5(.

فاإذا كان يجوز اأن ي�سند لقا�ص ق�سايا يف حقوق معينة، وقا�ص اآخر غريها، فاإنه يجوز تخ�سي�سه بنوع من 
الق�سايا دون غريها، والخت�سا�ص القيمي نوع من الق�سايا.

ل  بحيث  الــدولــة،  اإقليم  من  اأمكنة،  اأو  مكان،  على  القا�سي  وليــة  ق�سُر  هو  )املحلي(:  املكاين  الخت�سا�ص 
يتجاوزها)6(.

فتق�سر ولية القا�سي على مدينة، اأو حمافظة، ل يتجاوزها، وقد اعتنى نظام املرافعات بذلك، فقد حدد اأن 
الدعوى ل تقام اإلَّ يف املحكمة التي يقع يف نطاق اخت�سا�سها حمل اإقامة املُدعى عليه، كما حددت النطاق املحلي 

لكل حمكمة)7(.
وامل�سطلح بهذا التعريف ُعرف يف الفقه الإ�سالمي، لفظاً ومعناً)8(.

ومن ذلك اأنه ورد يف الفقه الإ�سالمي: فلو وله ال�سلطان الق�ساء، يف زمان خم�سو�ص، اأو مكان خم�سو�ص، 
اأو على جماعة خم�سو�سني تعني ذلك)9(.

واأي�ساً: كل قا�ص ي�ستقل مبملكة، كاأن يكون قا�ص مبملكة م�سر، وقا�ص مبملكة ال�سام، اأو كل واحد بناحية 

        

اإعداد: اإبراهيم اجلنوبي
الباحث ال�سرعي باملحكمة العليا بالريا�ص
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)10( ينظر: �سرح خمت�سر خليل للخر�سي238/21، الذخرية 6/10.
)11( الكا�سف يف �سرح نظام املرافعات ال�سرعية ال�سعودي 133/1.

)12( ينظر: نظام الق�ساء ال�سعودي ال�سادر �سنة 1428هـ املادتان  )69،31(.
الأحكام  املــهــذب125/20،  �سرح  املجموع   ،953/2 املدينة  اأهــل  فقه  يف  الكايف  الــدقــائــق313/17،  كنز  �سرح  الرائق  البحر  ينظر:   )13(

ال�سلطانية �ص64. 
)14(ينظر: البحر الرائق �سرح كنز الدقائق313/17، الأ�سباه والنظائر149/1.

)15(  ينظر: القوانني الفقهية 164/2، الكايف يف فقه اأهل املدينة 953/2.
)16( املجموع �سرح املهذب125/20، الأحكام ال�سلطانية �ص64.

)7( ينظر: نظام املرافعات ال�سرعية ال�سعودي ولئحته التنفيذية املادة )8(.
)18( هيئة النظر هي: التي تقدر قيمة الأمالك والعقارات املعرو�سة للبيع والتي يكون الأيتام اأو الق�سر اأو الأوقاف طرفا يف ملكيتها 
والنظر يف حتقق الغبطة وامل�سلحة بالبيع اأو ال�سراء بالقيمة املقرتحة، وتقدير النفقة لالأولد والأقارب ونحوهم مما يلزم نفقتهم، 
باملحاكم  التنفيذية  الأق�سام  ا�ستحكام عليها، ينظر: قواعد وتعليمات  ا�ستخراج حجج  التي يطلب مدعيها  الأمــالك  والوقوف على 

العامة واجلزئية �ص8.
)19( املهند�سون: من يقومون بدرا�سة اأعمال الرتميم املطلوبة للم�ساريع القائمة، وعمل املخططات واملوا�سفات وجداول الكميات 

والتكلفة التقديرية للمباين اأو الإن�ساءات، ينظر: قواعد وتعليمات الأق�سام التنفيذية باملحاكم العامة واجلزئية �ص8.
باملحاكم  التنفيذية  الأق�سام  وتعليمات  قواعد  ينظر:  واملباين.  لالأرا�سي  امل�ساحي  الرفع  باأعمال  يقومون  من  هم  امل�ساحون:   )20(

العامة واجلزئية �ص9.
)21( ينظر: نظام املرافعات ولئحته التنفيذية املادة )136(.

)22( ينظر: اجلوهرة النرية 398/5، الذخرية 10/ 362، املجموع �سرح املهذب 456/18، ال�سرح الكبري 608/9.

من اململكة، كاأن يكون واحد يف القاهرة وواحد يف مدينة اأخرى من م�سر)10(.
الخت�سا�ص الزماين: هو ق�سُر ولية القا�سي على زمٍن معني)11(.

وذلك باأن يويل الإمام القا�سي �سنة، اأو �سهراً، اأو اأ�سبوعاً، ويدخل فيه حتديد �سن معني ل يق�سي القا�سي 
بعده، ونحو ذلك.

وقد حدد نظام الق�ساء ال�سعودي اأقل �سن لتويل الق�ساء، وهو اأن ل يقل عن اثنتني وع�سرين �سنة، واأن ل 
يقل عن اأربعني �سنة اإذا كان تعيينه يف درجة قا�سي ا�ستئناف، كما حدد النظام �سن نهاية اخلدمة، وذلك ببلوغه 

�سن ال�سبعني)12(.
وهذا امل�سطلح من امل�سطلحات التي ُعرفت يف الفقه الإ�سالمي، لفظاً ومعناً)13(.

فقد ورد عن احلنفية قولهم: ولو كان مولى يف كل اأ�سبوع يومني، فق�سى يف غري اليومني، توقف ق�ساوؤه، فاإن 
اأجازه يف نوبته جاز، واإن ل فال)14(.

وعن املالكية: وعلى القا�سي اأن يجل�ص للق�ساء يف بع�ص الأوقات، دون بع�ص لرييح نف�سه، ول يجل�ص بالليل، 
ول يف اأيام الأعياد)15( ، وكذا ورد عن ال�سافعية واحلنابلة)16(.

وهذا فيه حتديد لأوقات مينع فيها القا�سي من الق�ساء، دون غريها.
ومن امل�سطلحات اخلا�سة باأعوان الق�ساة:

اأهل اخلــرة: هم الذين لهم درايــة يف الأمــور التي تدخل يف اأعمال الق�ساء، وحتتاج اإلى درايــة معينة، مثل 
تقومي الأ�سياء، واإجراء ق�سمة العقار، كما اأن من اأهل اخلرة، اخلرة يف الطب، واحل�ساب، والتجارة، وال�سناعة، 
والتجارة، اإلى اآخر ما هنالك، مما يقت�سيه الق�ساء عند احلاجة، وقد ن�ص نظام املرافعات على اأن اخلراء من 

اأعوان الق�ساة )17(.
وقد اأ�سبح لهم وظائف خا�سة بهم، ففي كل املحاكم العامة ق�سم ي�سمى ) ق�سم اخلراء ( ي�سم اأع�ساء هيئة 

النظر)18( ، واملهند�سني )19( ، وامل�ساحني)20( ، ونحوهم حتت اإ�سراف رئي�ص املحكمة)21(.
اإن )اأهل اخلرة( من امل�سطلحات التي عرفت يف الفقه الإ�سالمي، لفظاً ومعناً )22(.
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)23( ينظر: املجموع �سرح املهذب 456/18، حترير األفاظ التنبيه236/1.
)24( ال�سرح الكبري 608/9، الأحكام ال�سلطانية �ص254.

)25( ينظر: اجلوهرة النرية 398/5، تب�سرة احلكام 292/1.
)26( ينظر: تب�سرة احلكام 292/1، الأحكام ال�سلطانية �ص254.

)27( 25معجم لغة الفقهاء 412 .
)28( ينظر: نظام املرافعات ال�سعودي املواد )16،15،12(.

)29( ينظر: الفتاوى الهندية 337/3، تب�سرة احلكام 369/1، اأ�سنى املطالب 325/22، الكايف يف فقه ابن حنبل 221/4.
)30( ينظر: الفتاوى الهندية 337/3، ينظر: درر احلكام �سرح جملة الأحكام 623/4، حا�سية ابن عابدين 310/4.

)31( ينظر: تهذيب الفروق 79/4، منح اجلليل 378/8.
)32( �سورة النمل الآية 38-37.

)33 ( ينظر: تب�سرة احلكام 302/1، �سرح اأدب القا�سي 323/2-328، اأدب القا�سي لل�سروجي �ص115-116، املغني 4142/14.
)34( ينظر: الكا�سف يف �سرح نظام املرافعات ال�سرعية ال�سعودي 455/2.

ومن ذلك ما ورد عند فقهاء ال�سافعية: واإن قلع �سن �سغري اأو�سن كبري، وقال اأهل اخلرة: اإنه يرجى اأن ينبت 
اإلى مدة، مل يقت�ص منه قبل الإيا�ص من نباته؛ لأنه ل يتحقق الإتالف فيه قبل الإيا�ص)23(.

كما ورد عن احلنابلة قولهم: واإن اختلفا يف ذهاب ب�سره، اأُري اأهل اخلرة، فريجع يف ذلك اإلى قول م�سلمني، 
ورد عن  الب�سر)24( ، وكذا  التي هي حمل  العني  اإلى معرفة ذلك، مب�ساهدتهما  لهما طريقاً  عدلني منهم، لأن 

احلنفية واملالكية)25(.
 فاإن القا�سي يف حاجة اإلى ال�ستعانة باأهل اخلرة كلما دعت اإلى ذلك ظروف العمل، وم�سكالت التقا�سي، 
وعلى ويل الأمر معاجلة ذلك مبا تقت�سيه امل�سلحة، اإما بتعيني خراء دائمني، واإما بانتدابهم عند القت�ساء)26(.

 مبلغ اخل�سوم: هو ال�سخ�ص املكلف بتبليغ وجوب احل�سور اإلى املحكمة)27(. 
وي�سمى )حم�سر اخل�سوم( فهو الذي يقوم بالإح�سار اأو التبليغ للمراد ح�سوره، من اخل�سوم، اأو من يريدهم 

القا�سي كال�ساهد.
فمح�سر اخل�سوم يعاون القا�سي يف اإبالغ اأو اإح�سار من يريد.

ولقد خ�ص نظام املرافعات اأ�سخا�ساً بتبليغ اخل�سوم، اأو من يريدهم القا�سي، بوظيفة خا�سة بهم، وخ�ص من 
َرط. يح�شر اخل�شوم بالقوة لل�شُّ

فمبلغ اخل�سوم لي�ص له اأن ياأتي باأحد ممن يريده القا�سي بالقوة، بل له تبليغه بح�سور اجلل�سة فقط، والذي 
ي�ساندهم عند احلاجة، هم رجال الأمن التابعون ملراكز ال�سرطة يف الأحياء، والعمد، و�سيوخ القبائل، عن طريق 

اإمارة املنطقة)28( .
اإن )مبلغ اخل�سوم( من امل�سطلحات التي ُعرفت يف الفقه الإ�سالمي، من حيث املعنى دون اللفظ)29(. 

فقد ورد عن الفقهاء قولهم: واإن راأى القا�سي اأن يعطي املدعي طينة، اأو خامتاً، اأو قطعة قرطا�ص، لإح�سار 
اخل�سم جاز، وينبغي له اأن يقول للخ�سم، هذا خامت القا�سي فالن، يدعوك، اأتعرفه؟ فاإن قال: نعم، اأعرفه، ولكن 
ل اأح�سر، اأ�سهد املدعي على ذلك �ساهدين، حتى ي�سهدا عند القا�سي بتمرده، فاإذا �سهدا بذلك بعث القا�سي من 

يح�سره من اأعوانه، اأو ي�ستعني يف ذلك بالوايل)30(.
واأي�ساً قولهم: واإذا كان اخل�سم حا�سراً يف البلد فيح�سر باإر�سال ر�سول اإليه حتى يجلبه اإليه، ل باخلامت)31(.
ٿ ٿ ٿ    ٿ     ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ  ژ  تعالى:  الإح�سار قوله  والأ�سل يف 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ژ)3)) .
فعلى هذا يرى الفقهاء اأن على القا�سي اأن يبعث اإلى املدعى عليه، اأحد اأعوانه، اأو يبعث اإلى �ساحب ال�سرطة، 

ليجلبه بالقوة بعد اأن يتحقق القا�سي رف�ص املدعى عليه من احل�سور)33(.
 احلار�ص الق�سائي: هو الذي يعينه القا�سي، اأو من ُيتفق عليه من قبل ذوي ال�ساأن، من اأجل املحافظة اأو اإدارة 
الأموال املحجوزة، من قبل املحكمة، من عقار، اأو منقول، وحمايته لها، خوفاً من �سياعها، ول يحق له اأن يت�سرف 

فيها، اأو يهملها، اأو يرتكها اإل باإذن، اأو باأمر من املحكمة املخت�سة)34(.
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)35( ينظر: البحر الرائق 521/8، تب�سرة احلكام 214/1، الأم 213/3،املغني 230/4.
)36( ينظر: املغني 230/4.

)37( البحر الرائق 521/8، ينظر: الدرر املختار 544/5.
)38( املغني 230/4، ينظر: ك�ساف القناع 396/4.

)39( مل اأقف على تعريف خا�ص بالباحث ال�سرعي، فعرفته بناًء على مفهوم الباحث لغة وما يق�سد به اإذا كان باحثاً �سرعياً فيما 
يخت�ص بالق�ساء وما يقوم به من مهمات، بناًء على ما ُذِكَر على ل�سان املخت�سني يف الق�ساء من باحثني وق�ساة وم�ست�سارين م�سافهة 

اأو عر ال�سبكة العنكبوتية، واهلل اأعلم.
)40( ينظر: الفتاوى الهندية 320/3، الذخرية 75/10 اأدب القا�سي للماوردي 261/1- 265، املغني 52/2.

وهذا امل�سطلح من امل�سطلحات التي ُعرفت يف الفقه الإ�سالمي، بلفظ الأمــني)35(، ورمبا ُعرف اأي�ساً بلفظ 
العدل عند احلنابلة)36(.

ومن ذلك قولهم: اإذا باع اأمني القا�سي مال ال�سغري، باأمر القا�سي، وقب�ص امل�سرتي املبيع، ومل ي�سلم الثمن 
حتى اأمر القا�سي الأمني اأن ي�سمن الثمن عن امل�سرتي ف�سمن �سح �سمانه)37(.

ومما ورد عن احلنابلة: فاإن جعال – اأي الراهن واملرتهن – الرهن يف يد عدلني، جاز، ولهما اإم�ساكه، ول 
يجوز لأحدهما النفراد بحفظه .. ولو اأراد العدل رده عليهما، فله ذلك، وعليهما قبوله، وبهذا قال ال�سافعي؛ 
لأنه اأمني متطوع باحلفظ، فال يلزمه املقام عليه، فاإن امتنعا، اأجرهما احلاكم، فاإن تغيبا، ن�سب احلاكم اأميناً 

يقب�سه لهما)38(. 
الإ�سالمي كان  الفقه  امل�سطلح، يف  الق�سائي(، مبفهوم  اأن من كان يقوم مبهمة )احلار�ص   فتبني من ذلك 

يطلق عليه )العدل(، اأو )اأمني القا�سي(.
 الباحث ال�سرعي: هو ال�ساعي واملنقب عن راأي العلماء يف الق�سايا التي ت�ْسكل على القا�سي، و مقارنة الأحكام 

التي ي�سدرها القا�سي  باملذاهب املعتمدة  ومدى توافق احلكم معها)39(.
ت�سكل عليه، فهو  اأي ق�سية  مل�ساورته يف  الذين يحتاجهم  القا�سي  اأعــوان  اأهم  ال�سرعي يعتر من  فالباحث 
يقدم ال�ست�سارة والتو�سية، والغر�ص من امل�ساورة تنبيه القا�سي اإلى ما ع�سى اأن يكون قد فاته اأو ن�سيه مما له 
تعلق بالدعوى اأو تاأثري يف احلكم، مع بيان راأيهم يف احلكم املنا�سب، وهذه امل�ساورة من القا�سي مطلوبة واإن كان 
عاملاً، فقد كان عمر بن اخلطاب ي�ست�سري كبار ال�سحابة وعلماءهم؛ كعلي بن اأبي طالب وعبد اهلل بن عبا�ص ر�سي 

اهلل عنهم اأجمعني؛ اإلَّ اأن هذه الوظيفة م�ستجدة وموجودة با�سمها دون تفعيل ملهماتها يف حماكمنا حتى الآن.
 وكان العلماء من احلنفية واملالكية وال�سافعية واحلنابلة يرون اأن يتخذ القا�سي جماعة من اأهل العلم، وهذا  

يبني لنا اأن هذا امل�سطلح ُعرف يف الفقه الإ�سالمي من حيث املعنى دون اللفظ)40(.


