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الشرعي القضاء نظام في وتطبيقاته اإلسالمي الفقه في القضائي األجل في الدراسة هذه بحثت

، تمهيدي بفصل مسبوقة فصول ثالثة في ، األولاألردني الفصل األجلبيانفيجاء مفهوم

ومحدو النظريمشروعيته للجانب باحثين الدراسة هذه من والثاني األول الفصالن جاء ثم ، ألنواعه ٍد

والقانونية الفقهية النظر وجهة بيان في األول الفصل فاختص ، والقانون الفقه في القضائي لألجل

في المخولة السلطة وتوضيح ، مدته وتحديد شروطه وذكر مشروعيته وبيان القضائي األجل لمعنى

وطلبهاست استعماله في التعسف حكم وبيان ، طلبه في الحق صاحب وبيان .عماله

اإلسالمي الفقه في ومبرراته القضائي التأجيل موجبات في باحثاً جاء فقد الثاني الفصل أما

أو ، فيها الفصل إجراءات قبل الدعوى تقديم يستوجبه لما تكون قد اآلجال تلك أن مبيناً ، لماوالقانون

الحكم وإصدار الدعوى إثبات أمر يستوجبه لما أو ، الدعوى على اإلجابة في الخصم حق يستوجبه

فيها الناظر والقاضي الدعوى أطراف إلى ترجع قضائية آجال من وتنفيذه .فيها

األردني الشرعي القضاء نظام في القضائي األجل تطبيقات في باحثاً الثالث الفصل وجاء

ب مجسداً له، سابقة نظرية جوانب من بحثه تم لما وواقعية عملية .صورة

العزيز اهللا من أرجو والتي ، والتوصيات النتائج من مجموعة إلى الدراسة هذه خلصت ثم

عرضها في وفقت قد أكون أن .الكريم
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Abstract 

The study explores the Juridical Decline in Islamic jurisprudence and its 

application m Jordanian Shari Juridical system. The study contains three 

chapters preceded by an introductory chapter which focuses on the meaning of 

the deadline its legitimacy and typos. How ever Bath  the second and third 

chapter explore the theoretical side of the Judicial delaine in Jurisprudence and 

low. 

The first chapter clarifies the legislation and the legal pont of view 

regarding the meaning of the judicial delaine and legitimacy and the mentioning 

its conditions and duration, as well ad clarifying the authority in its use, the 

person who has the right of acquiring it conditions and duration, us well as 

clarifying the authority in its use, the person who has the right of acquiring it 

and the judgment of arbitrariness of its use and its acqwsition. 

However,the second chapter explores the duties and the justification of the 

judicial Deadline in is islamic jurisprudence and law clarifying that such 

deadlines might be because what the person station of the suit might require 

before procedures of judging it what the right of opponent might reqwre in 

replying to the smit cordially what judicial dealnes might the affirming, issuing 

the judgment or the Question of the smit require such judicial deadhnes refer to 

the parties of the sit and the judge who's in cortrol of it. 

However the third chapter explores and searches in applications of the 

judicial deadlines in the Jordanian Shari legislative system that is done in 



 

apractical and realistic way throghout all that was as are sult to the vrevibns 

theoretical sides of it. 

The study ends will some results and recommendations which I hope God 

Get I was successful he it presentation. 

  
  


